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Z inci ~ahilede · 

1-· l70 k.atoluk kadın na ıl 
bu bale geldı? 

2- Harici ve •on haberler 
3 Uncu sah.lede 

ı- Halk bllsl•I deraotı-ıeıa· 
bural yapıyor 

1- lz.dlY&Ç anketimiz ı - Ekonomi, Şehir haberlerl 

8~.0_ dava -Askeri, mülkitekaütkanunumühimesaslarihtivaediyo1 
os ~~~~l~aaJ:~k~ı~,~· v~;:a~ ıMemuru maa, E~manı ·~ Biı inci İkinci d~ovnre ı mi 1 yon 1 i r a Bir tal ak 
C}'etıne b~·y uz sene evvel Derece esası olan hasılı devre deHe -

larnrş olan Türk _ Yunan , ___ -J.....!m~a~a~tt!_• ~s!sl~IS!,!_l+---:---f-::::-t--::-:--1-:;::;;-ı j - - - -
a ınm bıtt gini ve karşıhklı ~o 600 154 184 225 V · · k 

olarak istinaf ve temyiz hak- 1 126 -1~ 500 135 161 187 esaıtı na !iyeye Poker iptiiası bir 
karı kocayı ayırdı Indan ferag:tt edıldığinİ sÖy-

2 lOl -]~ö 4()0 116 133 150 yapılacak zam 
eınıştir. M. Vcnizelosun bu 3 91 -l . 288 100 113 126 -
anaati bLitün Yunan milletinin 4 81 - 9o 256 88 98 108 
~naatine tevafuk ettiği tak- 5 71 - 80 210 80 89 98 
rdc bundan ılk ev111el memnun 6 56 - 70 165 67 74 S2 

lacak biz Türkleriz. Çünkü 7 46 - 55 126 55 61 67 
~i. Türkiyenin şimdi yalnız 8 41 - 4ö 1C8 50 55 66 
.Yük bir davası vardır: O da 9 ~ _- ~5 98 46 51 56 

~~~niıı:~tu~l::~~:~e J~ni d~~ ~~ 26 - 30 ~ j~ ~: :~ 
~,?ın takibine mani olmıyan 12 23 - 25 66 35 38 41 
•ger tarihi ve hissi meseleler 13 21 - 22 33 36 40 
I~ iştigale kıymetli vakit'eri- 14 18 - 20 ~~ 30 33 36 

•z müsait değild·r. }~ }~ = }~·5 52 27 29 32 
. Geçenlerde istiklalinin yü- 17 l3 _ 14 49 24 26 28 
ncü yıldönümünü tesit eden lS 11 _ 12 45 20 22 24 
Unanistan daha uzak zaman- 19 9 _ 10 40 17 18 ~ 
. heve Venizelosun yaptığı gi- 20 7 _ 8 27 14 ~~ 

14 1 ş yüz sene evveline naza- 21 5 _ 6 18 12 
13 ı tevcih ederse Türkleri y:ıl- 22 1 _ 4 18 11 12 

ıı bir müstevli sıfatile göre- -..!.-----ı.--.... .:--.
ez. Tarihin garip cilvelerin- "--

~ndir: Türk istila ettiği yer- T k .. ti .. k •stı·fa 
erden daima' kendisinden zi- e a u u ve 1 
ade yec!eştigıi memleket bal-

ına bilerek veya bilrniyerek d d ı • ı k 
iz~etetmişcir. E~~manla- mu•• et erı ne 0 aca 1n ınsafsız ırk ve kultur hare-
etleri karşısında Osmanlı im-
eratorluğu zaptettiği memle- • • k b ı d ·ı 
etıerd~ ?uldugu vaziy~tl~ri ol- llk beş sene ıçın a u e 1 en 
Ugu gıbi ıdame etmıştır. Ta · 

o a yarımadasına kadar Bal- 1 Qfl Sef e SQUfakı"lef 
anlarda Yunan milletini Yu- maaş ara l 
n kültuninu, İslav hareket- • f kl d 

erine karşı muhafaza ve ;'_llÜ- arasındakı ar ar a 
afaa eden de her halde Turk- mühim 

._.WCr olsa gerektir. Türkler Bal-
an 1slavlarına karşı da ayni nla) H • kiled ·· 

Senede 1 milyon lira Hukuk mahkemesi bo-
temin edecek şanına kararı verdi 

Hazirandan itibaren Icaldın-

1 

lacak olan köprü müruriyesine 
mukabil vesaiti nakliyeye yapı

\ lacak otuzar para zamla bu ~a
l ridatıı:. tamamile temin edı~e: 
bilecegı anlaşılmıştır. Vesaıtı 
nakliyeye yapılacak 30 paracık 
zamla hali hazırda Gazi Köprü 
sü için alınmakta olan 10 para 
zamla beraber yani 40 para o
larak alınacaktır. Gazi Köpriisii 

İstanbul üçüncü hukuk mah
kemesi yeni ve mevzuu itibarile 
şayanı dikkat bir talik karan 
verdi. Dava Şişli'de ve o muhi
tin tanınmış iki ailesi arasında 
cereyan etmektedir. 

Bu boşanma muhakemesi Be
yoğlunun kibar aleminde büyük 
bir alaka ve dedikodu ile takip 
edilmekte idi. 

için.alınmakta olan 10 para zam Müddei koca mahkemeye mü 
senede 250 bin lira tutmakta- racaat ederek davasını şu şekil
dır. Bu zam 40 para olııarak alın de izah etti: 
dığı takdirde bu miktar bir mil _ Kanın poker oynar. Bu oy 
yon lirayı baliğ olacaktır. namak keyfiveti lcenclisinde bir 

Bunun 250 bin lirası gene Ga 
zi köprüsü için tefrik edilecek 
ve 7 50 bin lirası da kopriiler va
rid;ıtı faslına ayrılacaktır. ı 

Esasen kôpri.Uer varidatı 750 
bin lira raddesindedir. Binaen
aleyh Emanet bu kı mi varida
tından bir ey kaybetmiş olmı-
yacaktır. l --·--
Ticaret Borsasın-
da tasfiye var mı 

• 

izmeti yaprmılardır. Bosna - ANKARA, 3. (Telefo - eyetı v.e e mu- İstanbul Ticaret Borsasında 
ersek gibi kuvvetli bir ııet tef- zakere ve kabul edilen yeni tekaüt kanunu bılhaaaa fU e- memurin arasında tenldhat ya- iptila halindedir. Gece &abah-
·1 ederek Orta Avrupa wuıur- eılan ihtiva etmektedir: pılacağı hakkmda ban nefriyat Iara kadar masa başmdadrr. Bu ·•ınnıın cenup lıl!vhğma teca- • .. • . yapılmıştı. 
· ·· e mani olmuşlardır. Bu i- Tekaüt ve istifaya istihkak muddetı Harbıye mek· ipti~ evlilik hayatının ?ev~-
barla denilebilir ki, Türkler tebinden çdauılar için H..-biJıe, mektebine duhul-t.arilsm- Yaptıgımız tabın-. na~ na imlı:An veımemektedir .. 
tili ettikleri m-aeı.etlercle _.__ T-LL edaı lranlarm tebacletname almazdan ran bu haberler dôfİ'U'~Udır. Turhan Be . . asetindeld 
"ili 1 rf """"-at. •" 1 'il -. ve -Y ~ . . r yın ny 

yete ~5~·- .,..y.e ur- dört MDe, eczae!r ...ı. baytarlarm üçer tene, di! hekim- Borsada ne vazıyetı ~ ıy.e ilçüncü hukuk mahkemetf bu 
onl~ hancl tehlikelere" leri i in ikişer sene evvelki tarihten, latadan veya San'al bozuk, ne de m~~lltt tıcan- garip davayı tetkik etmiıtir. 

rşı mudafaa ederek .zaınan.m- kç b" d t" . l b"tl • duhul tarihi • _ ye d~rgundur. B.ııa.kı.s ham mad Sulh teşebbüsleri tarafeynin ar fışkıracak ve kendi kendıne me te m en ye ışmış 0 an za 1 enn. enn de tıcaret mevsımının sonu ol-
1 

.
1 

kim kaldı.ı;.. 
b k "kin · ıf "h · b t 1 d t" zu ve ısrar an e a ı;• aşıyabilecek bir surette tenmi- den, ıa ı ı cı sın ı hyat za ı anı 1 e sonra an ye ış- mak dolayısile hararet peyda 

1 
ld k bahlara 

e etmişlerdir. Türk kadar tirilen ihtiyat zabitanının askerlik haricinde geçirdikleri etmekte ve muamelat artmakta ank daşı 1 ktan ynso~y':ra~aaile ara 
h. d h" · k ' "lk · d"kl • t "ht d G 1 ·1 muk a ar po er 0 endind~n başkalarm8: ıZ?1et zaman zarfın a ızmeti as erıyeye_ı gır. ı erı arı .en ı~ .. e. en seı_ı.e er 1 e ayese sında ihtilafar zuhuruna sebebi 

r ... r'9trniş tarihte baıka bir mılle- ve memurini mülkiye ve askeriyenın dahı maaşa geçtık- e~ıldı.gı ta~.d~rd~ . geçen ~yla.~ yet ve evliliğin devaıruna imkin 
tesadüf edi!eme:ı. Evet, .uzak 1 ri tarihten heaap olunacaktır. ~~ç hır deıpşıklıgı olmadıgı go verrniyen zevce aleyhine boşan 

tya yakın bir maziye a!t ol· e • . • rulmektedır. ma karan vermi tir. Mahkeme 
a~k bu ı_nllli ~e hissı da- Bu ~unun neş~~den ıtı~ar~ .~ ~e zarfında te- Memurinin tasf~ye.s}. için bir ayni zamanda zevce tarafının 

.-.ıar bıtmelidır. ÇilnkU A~- kaüt edılenler yukanki ceclvelın bınncı ıutununda yazı. komisyon teşkil edıldıgı hakkın muvafakati ile çocuğun da ba
cenubunda ~ Akdenızın lan miktarlar kanunun neşri tarihinden beş senelik müd- daki haber de tamamen asılsız baya bırakılmasına hükmetti. 

"-k da byunın bumllal Y~~ıyanö- detin hitamından sonra da cedvelin ikinci •Ütununda ya- dır. 
o.&r ve unan m etının • • d ka"" edil I 
Ünde daha mühim bir dava zılan miktardan on ıenenın hitamın a t~ ut en e~e il R h 

lra:rdır: İktrsadi tesanüt dava- bu cedvelin üçüncü sütununda yazılı mıktarlar tekaut Esbakva a - Difteri 

Istanbul yolları 
nasıl yapılmalı? 
Asfalt mı , katran mı , adi 

taş mı, hangisi?. 

Umumi meclisle vekaletin noktai nazarı 
arasında esasla farklar var .. 

Nafıa Vekaleti, yolların mun 1 ihale işlerinde ve kısmen \Tili
tazam bir program tahtında in- yet Nafıa mühendisliğinde bul 
şaatını temm ve bu hususta han muştur. 
gi nevi inşaatın daha dayanık- Vilayet makamı raporu te :· 
it olduğunu tetkik maksadile 
Avrupaya bir mlitehassıa heyeti 
göndermişti. 

Vekalet, heyetin tetkikatı ne
ticesinde vereceği rapcra göre 
yeni yol inşaat programını tes
bit edecektir. 

Maamafih yolların ne tekilde 
inşasının ucuz ve ayni zamanda 
sağlam olacağı bilhuaa İttan
bul Viliyeti yollan lçin buğüıı.. 
leme milnakllfll zemini olmalı:
tadır. 

Filvaki evvelki seneler ve bu 

,. 

sene Nafıa Vekaleti müfettişi~ kik ederek noktai nazarını vekA 
ri tarafından yapılan teftişlerde lete bildirmek üzeredir. 
Vilayet mülhakatında son sene 
!erde yapılan yolların pek çabuk 
bozulduğunu görmüşlerdir. 

Bu defa teftiş yapan müfettiş 
Şefik Bey ise yollar hakmda u
zun bir rapor tanzim etmi§ ve 
Vilayete vermiştir. 

İstihbaratımıza gore müfet
tişin raporunda iki nokta var
dır: 

1 - Bir çok yollar çabuk bo
zulmuştur. İn aat iyi yapılma
mıştır. 

Oç senelik proıram 

Vilayet umumi meclisi tara
fından kabul edilen yeni Uç se
nelik yol programı da bugUnler 
de Nafıa Vekiletine gönderile
cektir . 

Nafıa Vekiletinin program 
da bazı tadilat yapması muht~ 
meldir. Ancak program tanziın 
edilinciye kadar acilen hışuı 
lazun gelen yollann lnpatma 
devam olunacaknr . . Y~lıla~ :ürk ~emleke- maaşı olarak verilecektir. mi B aleyh ine 

n nımetlenm takdır ederler. • • .. • ka. • 
.iz .de onların iktısadi sahada- Yırmı dort sene hizmette ütte eaaabr. bir dava 
ı bir çok meharet vo fazilet

" ne vakıfız. Bu iki millet da
pra1ıik ve realist bir görüşle 

lele çahıırlarsa yakın Şarkın Şerif B. meselesi 
2 - Vilayetçe yapılmakta o-

Şehirde sari mi lan asfalt yollar pahalıdır. Şim 
dilik eski yol inşaatı (şose) ter 

değil mi? cih edilmelidir. Müfettiş bu hu-

Vilayet meclisinin noktai ~ 
zan yolların ma!Qm tekilde in
şasıdır. 

Muhtelit Türk - Fransız D"f . h h' f 1 1 BUSU Vilayet makamına şifahen 
mahkemesi dün Apoatolidis ta _ hı ıkenk dasta gılnm az ~ aş- izah etmiştir. 

:ıLA-aHoniz ale bi tıgı a m a yapı an neşnyat .. . . . Yımk.,......,. kuvvetli bir terakki lmlll o
lar. M. Venizeloa oenaplan

bu husustaki gayretleri bi
dUşüncelerimiııe de tevafuk 

·ti için her halde mflsbet ne

Mülkiye müfettişleri Şerif B. hakkında 
lüzumu muhakeme karan verdi 

rafmdan Hua....-- Y • hakkında sıhhiye müdürü Ali Müfettiflll, asfalt yol ınşaatr 
ne açılan ve Aydmlla mlitadero Rıza B diyor ki: na itiraz etmesi Vilayet umumi Yirtık paraların detfttlrll
edildili iddia ~~ ~ "- İ>ifteri hastalığı çoaal- meclisince takip. olunan yol in- meaile meş,uı olacak memur. 
iadesi hakmda 11'!rMA

1 
vaya mış değildir. Münferit sure"tte şaatı sistemine zıttır. m ~roeu ha:ldı:mda Ankara-

bakm1'br. vukubulan vak'alar da aza~mak Bununla beraber Vili et u- da Zı~ ve ~ Badaı-celer doğuracağına filphe yok 
• 

ZEKIMBSUT 

Belediye kanununun 
müzakeresi ikmal 

Fakat bu karar Şurayı Devletçe tetkik edil
mediğinden henüz kat'iyet ke betmedi 

Apeat.olidia !Mlndan evvel tadır Difteri hastahgmı ıhbar • 1 .. d 
1 

. Y da lan mudurlenle Maiye VekAle 
iddi hnla • •• 1 . . ,. mumı mec ısı e yo ınşaatm ti nakit ;Aı . üd .... Slın B Franım: olduğı!QU .a e-·-. eden bir doktor goru memıştır ki bozukluğu tenkit etmiştir. .. . "Y'en m unı ey 

ve mahkemece de bu cıhet ka- go~ler, ondan aonra pa-
bul edilmiş ise de hilkfuııetimiz Müfettiş, yolların çabuk be- nılarm değiftirıilmeeine bıtla-
nazarmda Fransız değildir. Falih Rıfkı Bey zulınasmdaki sebepleri kısmen nacaktır. 

eJildi 
Ankara, 3 (A.A) - .Büyü~ 
illet Meclis bugün reıs veki

. Refet Beyin riyasetinde ~op
anmıştır. Türkiye Cümhunye
i ile Amerika Hükumeti arasın 

Millkiye müfettitleri tarafın-, 
dan Poliı müdiriyeti muameli
tı teftiş edilirken polis icraatm
dan memnun olmıyan bazı kim 
seter müfettişlere şahsi müra
caatle şikayette bulunmuşlardL 
Bu şikiyetlerin hepsi de o za
man nazan dikkate alınarak 
tahkikat yapılmıştı. • 

aktedilen ticaret ve seyrise-
ain muahedesinin tasdiki hak- Bu meyanda Karagümrükte 

daki kanun layihası iktısat kumar oynattığı için kahvesi ka 
c. hariciye encümenlerine veril patılan Hakkı ve Tak~deki 

ir. Hariciye Vekiletl 1929 birahanesi kapatılan İsmail Ef. 
. nesi bütçesine 84 bin küsu' terde müfettişliğe şikayette b;,ı
ıra rnunzam tahsisat itası hak- lunmuşlardı. 

.~~ kanun layihaşı kabul e- Müfettişlik bu iki meseleden 
11.t. r. delayı Polis müdürü Şerif B. 
n Utea~ıben ~lediy~ kanwıu ~akkırula lüzumu mu~akeme 
le ~nc~mene ıade edılen mad karan vermiştir. M~afı bu kı;t

alt ~ rnuzakere ve kabul oluııa rar henüz kesbi katıyet etmış 
ke e~~ umumıyesinin mü- değildir. Bu karar Şurayı Dev-

l"egj ıkmal edilmiştir. letçe tetkik edilecek ve muvafık 
i(ecliı Pazartesi günü topla- görülürse katiyet kesbedecek-

r tir. 

Dünkü celsede TUrk ajanı em- Bolu meb'usu Falih Rıfkı ........... " ....................... , .................................. "'""''''''' ... -•.._ 
vali metruke kanunlanna taal- Bey dünkü ekspresle Berline 
lfık eden bu davanın mahlıeme- haraket etmiştir. Falih Rıfkı 
nin salahiyeti haricinde olduğu Bey Berlinde toplanacak olan 
nu beyan etmiş ve dav.a bu nok- beynelmilel ajanslar kongresi 
ta hakkında karar venlmek üze ne iştirak edecektir. 

Polıs moaoıo Şerif B. 

re talik olunmuştur. - •• 
Gene ayni mahkemede Papa Ticaret muahedeleri 

Dimitro tarafından açılan diger İran, Almanya ve Macaristan 
bir davaya daha bakılmıştır. muvakkat ticaret muahedeleri
Mumaileyh kendine .a~t tütünle nin müddeti bitmiştir. Maama
rin esbak İzmir valisı Rahmi fih bu hükumetlerle hükumeti
B. tarafından hiıkiimet hesabı- miz arasındaki ticaret muahede 
na cebren ucuz fiatle alındığını leri 1 haziran tarihine kadar 
iddia etmekte ve fiat farkı ola- temdit edilmiştir. 
rak 1 ti bin lira istemektedir. Bu 
davada Hükfunetimizfn farkı M. Paskal aitti 
fiati ödemesi talep edildiği ci- Şark demiryolları müdürü M. 
betle ajannnız İfPl esnaemda Paskal bir ay mezuniyetini ge-

· Bu hususta malfunatına mil- Papa Dimitro tarafından bu tü çinnek üzre dün Parise gitıniş
racaat etiğimiz polis müdürü tünlerin lıgal kuvvetleri nıarife tir. 
şerif B. sadece: tile geri alındığından bahaile J of .. I . 

. . 20 bin. liranın tazmini için ~iid- apon pr eaor en -:- B.:n vazifemı yaptım. ~e dei aleyhine nıukalı'1 bir~ ~ bQ!tmmakta olan 
v_azıfemi yapmaktayım_ Demif- ~· Her ilri dtıa da ıtallk Japon prOleaörleri dün Atinaya 
br. edılaiıPtir buMct ehni~lerıtir 

Erkek - Ha11l Sf!n beni Sf!Dlgordun, 6afb tlnlll• 
11ipnlaaııııfSln? 

Kadın - .4... Ogün bir Nluadl. ,,.,,. •"""' ... ılP~: 
ınişUml 
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l la yrei etıneyiı!!. HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Atina itilafı kalıyor mu? .. 
" ~" 

270 ki/olukla karşı 
karşıya! Başvekil meşgul, hariciye nazırı hasta olduk

tan sonra yapılacak iş kalmaz değil ıni '? 

Kadınları i11ti a 
etmek hakkı 

• 1 
oğduğu gün (9)kilo gel ........... --

An karada Afet I Ianım intil a., na ·1<ında 
ilıc ve mühin1 bir kon[eraı s \'C Ji 

miş, (1) yaşıııda Müşkülat / Fiiistinde Konferansta 

24) kilo ağırlığında imiş~ .. idam kararı Gene talik 
ça, tereyağı, sebze, süt/IJ kahve, elma, Bunu biz mi çıkarı

yoruz, onlar mı? Bir yalıudi mah
kuın oldu 

Unıuıni içtiına 
neden kaldı? 

Konferansta Gazi Hz.. razım ve İsmet 
Paşalar haı ır 

bulunmuşlardır. Afet H. çok alkışl11nn11ştır 
muz, portakal ... 

Matmazel Rozanın seud/nl !IP1•/11r . .. - ·-.. --
70 .kiloluk Matmazelin bü

,:ı irn:eliği üsturu:le idi. Köşe
ıe gömülmüş, elinde bir ay
• dudaklarını ıboyuyordu. ken 
ı;ile görüşmek istediğimi ya

dakilere '!IÖyledim. İçlerin
n biri tercümanlık etmeği 
bal etti Matmazel Roza Şmi• 
~un şişmanlar gibi çok sevim 
tabına sığmıyaca.k kadar taş 
ncş'eli bir mahluk ... 

Bizim nükte<lan «Felek» in 
l diği gibi bir kadrn beşibir-
1 rdesi ... 

: Sözleri ağzrndan kırk ikilik 
ı 1 1 ·er top güllesi gibi çıkıyor. 

' 

Yunan gazeteleri 
kendi akıllarınca 

bizi suçlu buluyor' a · 

- -· 

- -··---
Yahudi son kargaşa
lı ki arda neler yapmış 

- ~ . .......... _ 
Japonyanın cevabı 
nasıl kaı şılandı? 

ANKARA, 3 (Telefonla) - Erkeklere ilk nasihati ilk ter 
Kadınlarrn intihap haklarına da biyeyi veren ilk analık nüfuz Vf 
ir ilk konferansı bugun Türkoca tesirini tesis eden kadırnlır Ka 
ğında Musiki Muallim mektebi dınları siyasi haktan mahrııJll 
Muallimlerinden Afet Hanım etmek lüzumunu kadınla erke~ 

- -·- - - ·--·-- verdi: arasında "iş bölümü" kaidesi· 
YAF A, 3 A. A. - Agustos LONDRA, 2. A.A. - Bahri Gazi Hazretleri, Kazım ve İs nin bir netice~! ~ibi göstereni~ 

ayındaki arbedeler esnasında 2 ko~fe~anst_aki rr ·\·met Paşalar:. ~~kill~_r gelmişti . 1 vardır. Halbuki iş bölümü fikri 
arabın ölümüne sebebiyet ver- len reıslerı cur Ankaranm butun munevver ka- · ne kadınlara ve ne de erkeklert 
miş olmakla ittiham edilen bir günü akdi m 

1 

dm ve erkeği salonu doldur- ifa edemi ~·ecek'e~i v~ z·f~ler tef 
Yahudi idama mahkum olmuş- karrer umumi ı mu-:tu. Tam dört buçukta Afet di olunmalıdrr • c.tice~ini mey· 
tur. Müttehim esasen 20 teşri- timaın başka h Hanım ve Hamdullah Suphi dana koyar. Ha'buki kadının tı· 
nisanide bu hükmü giymişti. Fa güne talikine l Bey sahnede göründüler. Ham- mumi ve siyasi •Jazifeleri ifayı! 
kat, istinaf edilmi , olduğundan rar vcnnişlcnl. dullah Bey her güzel bedii han: ehliyeti olmadı '<ıru isbata inı· 
davanın yeniden rüyeti emredil Bu talikin seb, kete sinesini açan ocağın bu mü kan yoktur. Çünl·ü aksi dünyı 
miş idi. Bu hüküm mahkemenin bi halen cereya nevver Türk kızının konferansı yüzünde filen sabit olmuştur 
Ağustos kargaşalıkları dolayı- etmekte olan v, na da yer verdiğiden duyduğu Kadın bugün istenilsin i~tenil 
sile bir Yahudiye karşı vermiş inkitaı katiyyen sevinci ifade ederek Afet Ha- mesin umum iktısadi hayata ı;a 

. 11 · 1 Bana yağlı ve etli canlı haya . 

ATİNA, 31, (Milliyet) 
Türkiye-Yunanistan arasındaki 
mesele ne oldu,, •. İ titaf imza
landı, imzalanıyor derken hala 
iıir şey olmadı. 1\tina gazetele
rinin bu ese le etrafında ne de 
diıklerini anlamak için mesela 
yarı resmi bir mahiyette olan 
Hestia 'nın yazdıklarına bak
malı. Bu gazeteye göre !başve
kil M. Venizelos yeni bütçenin 
münakaşası için parlamentoda 
meşguldür. Hariciye nazırı M . 
Milialakopulos da rahatsızdır. 
Onun için Türk-Yunan itilaf
namesi etrafında Twkiye tara
fından istenen tadilat tetkik e
dilmeiı: için vakıt bulunamamış 
tır. Bu gazeteye ögre hazırla
nan projeye karşı Türk hüku
metinin mü külat çıkardığı id-

olduğu bir karardır. arzu edilmiyen nımı tanıttı. mimi bir sure~te karı~mıştır. 
mükalematın de- /:ıpor. lıeyeti Afet Hanım Türk kadının bü Hanımlar, Efendiler, 

]ı. ı/ ıın küçük bir tarihini yaptı: 

l l - Münihte doğdum. Doğ
~ ğum gün tartmı lar. 9 kilo 

. 1· imişim. Bir y~ına bastığını 
.' iman {45) kilo ağırlığında i-

l' ·ı f ·im. Ondan sonra semire se
·I f re i te bu hale geldim. Dok
\ rlar daha fazla şi manlamak 

timali oknadığını söylüyor-
' : ' 

~JJ ~abam da Mtinihlidir. Adı 
~ . ı mit. San'ati marangozluktur. 
1 · ı ıamı !küçük yaşta dı:aylbetti-

. m için tarumryorwn. Bunla
' t h« ikisi de oııta boylu, ba

: etinde insanlar .. 

Çoculııken çok yaramaz mı
n. elime ne geçerse krrar dö
·rmişim. Büyüdükçe uslan
ın. 

Burada kendisine sorduk: 

- Süslü gezmeğl çok sevi
ff r ırsunuz galiba? 

:rı Ağzını dehşet verici bir hare 
ı ~ :tle açarak: 

l'fJ - Ya! İlh1itbe zerint.. ihlibe 
• . ·rint ... diye söylendi. Evet, 

}
1 
ıslenımeği severmiş. Sade süs 

'ı nmeği değil.. eğlenmeği, gül 
". eği de sevenniş. Sigara?. Eh! 

''•, :rirlerse içermiş. Birinin uzat 
' ğı si.gara.dan lbüyük bir iştiha 

1 e bİT kaç nefes ~. 

- - Ya' yemeklerden? diye 
' r ırdllk, en çok sevdiğiniz ye

l 1 ekler hangileri? 

Bir "ihlibe" daha: 
;.. 
. ı - İhlibe hun ... ihlibe fugl. .. 

•· 1 ı ~ a vuk ve ıkuş etlerine bayılır-
ıı . Sonra ağzını şapırdatarak 
ıymağa başladı: 

- Paça, tereyağL .. c;oıiıa, 
ı 'bzelerin her çeşiti ... İçilecek 

:ylerden bira, sütlü kahve, ta
ılardan pandispanyıa, her ne-
1 pasta . • • Yemişlerden elma, 

i 

· ıuz, portakal, ekşilerden he
ıen bütün turşular ..• 

~ Biz suali yanlış seımuşuz. 
,' cvdiıklerini değil sevme<likle

, '. ni sormalı imişiz 

, fdı Az. kal.d~, unutu".ordum, -bir 
. c mısafırı severmış. 

1 Dedimki: 
- Hele böyle paralı misafir 

muş. _ . diasındadır. Yunan hükfuneti 
-Aradıgınız delıkanlıyı bul- ibir itilafa vasil olmak için her 

dunuz mu? 

Tatlı bir hayalı kucaklar gibi 
kollarrnı açtı: Henüz böyle bir 
delikanlıya rasgelememiş. 

Ziyaretine gelenlerden biri 
sordu: 

- Düğün ne vakıt? düğün ... • 
1 lOkiloluk nişanlısı ile Mısır
dan dönüşte düğünleri yapıla
cağını verdiği cevaptan anla
dık. 

- Nişanlınız ne iş ya1?3r? 
Busualide ben sordum: Maran
goz olduğunu söylerken gülüm 
setli: 

- Mahsus öyle istedim de· 
di, nasıl olsa yattığımız karyo
la srk sik krrılacak. Bari para 
yabancıya gitmesin 1 

Dastani kahramanlrkları dü
nyayı kaplryan bir eski şövalye 
gibi azametle ilave etti: 

-Ben ki ömriımde iç değil 
se sekiz on merdiven sakatla
mış, yinniden fazla karyola par 
çalamış bir kızım ... Kulağımın 
yanında şakacı bir ses mırıl
dandı: 

- Bu kız yalnız bir şey kıra
mıyacak: erkeklerin gönlü .... 
Çünkü onu kırmak için evvela 
yapmak lazım!. . . M. S. 

Franaada 
Tamirat meselesi 

Biri fınslo lı ri meşgul iki boş 
iV. ~· haf il pul s M. Venlıe/os 

fe<la'.<arlığı yaptığı halde Tür
kiye tarafından yeniden müşkü 
lat çikarılması karşısında daha 
fazla fedakarlrk yapamıyaca
ğuu iddia eden bu Yunan gaze
tesi bu yolda da~ıa bir takım 
seyler yazmaktadır. Başvekil 
M. Venizelos'ım hakikaten par
lamento işlerile meşgul oldu
ğu doğru olaıbilir. Hakikaten 
hariciy enazın da bir parça has
tadır. Fakat itilafnaıne etrafın
da çalışmak için gene vakit bu 
lunabileceğini söylemek kabil-
dir. . 

Yunan gazetelerinin neşriya
tına esas olan iddia temamik 
yanlıştır. Çünkü yapılan proje 
kati bir mahiyette olmadığı i-

PARİS, 2. A.A. - Şark ta- çin pe~ tabii ol~rak 1:ürk hü
miratı komisyonu evvelce karar k~et~ de_ k:ndı nokt~ı nazan
laştınlan proğram hilafına ola nı bıldırmı .tır. En dogru ~ar~
rak öğleden sonra toplanmamış k~t her ş~~ ~aş~a_ngıçta goz o
tır. Maamafih. başlıca devletle nune getı~p ıh_t.ıla~la;ı meyda
rin murahhasları ile Macar Çe na koyma.< degılmıdır? ... Ka
koslovakya ve Yugoslavya' mü ~·i_bir itilafa vasıl olmak iç~ e~ 
messilleri arasında fikir teati- ıyı çare budur. Bu suretle ılerı
sinde bulunulmuştur. Umumi de yeniden ıbir taıkım iıhtilaflar 
içtima tarihi henüz tesbit edil- çıkma-sına mahal kalmaz, her 
memiştir. pürüzlii iş başlangı~ta halledil

Belçikada vamını temindir. reisi yük davasını, büyük bir muvaf- Kadrnların ılaha uzun müd· 
Akdedilecek umumi içtimaın fakiyetle müdafaa etti. det sabiler eblehler, mecnunlaı 

Flamanlar tarihi tesbit edilmemiştir. Hitabesi bir kaç defa alkışlar arasında savılamıyacağının söy· 
BRUXELLES, 2. A. A. _ Japonyanin cevabı la bravo seslerile takdir edildi. lendiği günlerden bugüne kadar 

Ayan meclisi Gand darülfünu- PARİS, 3 A.A. - Gazetele- Afet Hanım, yüksek huzuru- yarım asırdan fazla zaman ge<; 
nunun flamanlaştırılması hak- rin Londradan istihbarına naza- nuzda bahse cür'et ettiğim mev miştir. 
kındaki layihayi H muhalif ve ran Japonyanın cevabı bahri zu intihap meselesidir, diyerek Bundan sonra, Afet Hanını 
17 müstenkif reye karşı 111 rey konferansta büyük bir memnu- söze başladı. muhtelif memleketlerde kadın-
ile kabul etmiştir. niyet tevlit etmiştir. Bu cevap İntihap hakkında söyliyecek- !ara verilen haklar hakkmda ms 

İrlandada buhran 

DUBLİN, 2. A.A. - Meb'u
san meclisi serbest İrlanda dev 
!eti başvekilliğine M. dö Vale
ranın tayinini 54 muhalif reye 

, karşı, 93 rey ile reddetmiştir. 
Bunun üzerine amele fırkası a
zasından O'Connell'in tayini 
teklifi de 13 reye karşı, 78 rey 
ile reddolunmuştur. Meclis, bu 
makama M. Cosgrave'ı yeniden 
intihap etmiştir. ---··----

Hind/standa 

Gandhi'nin be-
yannamesi 

BOMBAY, 3. A.A. - M. Gan
dhi Y oung İndia gazetesi ile 
neşretmiş olduğu bir beyanna
mede halkı nisandan itibaren 
tuz resmine karşı kütle halinde 
gayri müsellah itaatsizliğe da
vet etmektedir. 

uzun müzakerattan sonra elde !erinin izaha medar olmak için lfimat ve izahat verdi. 
edilmiş ilk müsbet neticedir. de demokraside hükumet tarz- Kadınların intihap etmek ve 

Cemiyeti Akvam mukavele- lan hakkında izahat verdi: Bu intihap hakkını kabul ve tasdik 
namesinin tefsiri hususunda meseleye temasımın ve onunla lehine olan umumi hareket çok 
Fransa ile İngiltere arasında iştigalimin iki sebebi vardır, kuvvetlidir. 
bir itilaf husulü imkanına dair dedi. Biri ve en mühimmi; çün- Kadınlar bu haklarını isten· c 
olarak gazeteler Fransanm ü- kü Türk milletinin azasında- sin, istenmesin behemehııl ala· ' 
mit ettiği derecede tam bir iti- nım, çünkii Türk vatandasryım. caklardır. Bugün muhtelif mCfl'I 
laf hasıl olmasa bile Cemiyeti İntihap hakkında cinsiyet farkı leketlerde {160) milyon kadnı 
Akvamın konferanstan kuvvet olmaksızın her vatandaşa şamil meb'us, Nazır, elçi olmak hak
bulmuş olduğu halde çıkacağını olmasını kat'iyetle istiyen bir ka knu haiz bulunuyor d,ew·..,-~~~ 

yazmaktadır. dmım. Kadının T ürk tarihınde!Ö 
Maamafih gazeteler, Fransız İkinci sebep; Türk bilgisi na mevkiine temas etti vr. salonu 

heyetinin bir takım pazarlıkla- mı altındaki !.'.ersin de hocası- dolduran kalabalık kütleye se· 
ra aldaıunaması için mezkur he yını. Bu dersin programında in sini yükselterek sordu: 
yete ihtaratta bulunmaktadır. tihap bahsi de vardır." dedi. 
Z . b" · d ı ı · - Türk kadınının kahiliyeti, 
ıra, utıin ev et erın program İntihap sistemleri ve bu sis-

i · · h'l' d ehliyeti ve muhtelif iıılerle a13· 
arında aym nısbet da ı ın e temler hakındaki nazariyeleri ·1· · 1. d ka ve istigalini isbat e<len vak'a 
tenzı at ıcrası azım ır. izah etti. Dedi ki: !ar, bilhassa kurtulu mücadele 

Fransa - İtalya "İntihabın hak olduğu naza- sinde, az mıdır? 
ROMA, 3. A.A. - Gazeteler, riyesi milli hakimiyetin ifadesi- Ve sözüne devam etti: 

İtalyanm Fransa ile teadül ta- dir. Milli hakimiyet ise, bilirsi- Hulasa Hanımlar, Efendiler 
lebinden vazgeçmesi için Roma niz, istisnasız vatanda !arın u- kadın intihap hakkını ihraz et· 
da hiç bir teşebbüs yapılmamış mumu mahiyetindedir. Buna bi melidir. 
ve reisi hükumet üzerinde hiç naen sabiler ve delilerden baş- Çünkü demokrasinin mantıki 
bir tazyik icra edilmemiş oldu- ka vatandaşlar erkek ve kadın bunu icap ettirir. Çünkü kadı· 
ğunu yazmaktadır. intihap hakkına maliktir. Milli run müdafaa edeceği menfaatler 

hakimiyeti cinsiyet farkı gözet- vardır. Çünkü kadının cemive~ 
meksizin milletin bütün azasına te ifa edeceği vazifeler vardır. 
ait olduğunda elbette şüpheye Çünkü kadının siyasi haklarını 
mahal yoktur. tatbik etmesi kendisi için fay• 

Milli hakimiyet cemiyetin yal dalıdır. 
nız bir kısmının lehine parçala- Afet Hıınım bundan sonra 
namaz. . ko'lfe . -ı• r•u şu sözlerle bitirdi. 

Afet Hanını, bundan sonra, Türk kadınrnın belediye intihap 
konferansının asıl mevzuuna te !arma iştirak hakkının tanınma· 
mas ederek: Umumi harptenbe- Si teşrii meclise aza intihap et· 
ri ekseri memleketlerin kadın- !' mek ve intihap olunmak hakkı· 
!arının intihap salahiyeti kabul ıiın yakın zamanda tasdik ve tat 
ettiklerine işaret ederek sözüne bik olunacağına üphesiz mes'
devam etti: ut bir mukaddimedir. Türk +~;-i 

"Kadının siyasi ehliyetsizli- hinin bu devrine kadar Türl< 

Kudiistl'n f,ondra11a yollanan Aran he11et1 1 

ğine mantıki hiç bir sebep yok- kadınına çoktan, çok layık ol· 
tur. Bu husustaki tereddüt ve dµğu bu siyasi hakkı vermek 
menfi zihniyet mazinin içtimai tabiatile mazinin istibdat idare· 
bir haletin can çekişen bir ha- ler~nden beklenemezdi. Fakat lngilterede -

Filistin heyeti hareket etti 
tırasıdır. Hatırasından bahset- demokrat Türk cümhuriyetiniıt 
tiğimiz zihniyet papas zihniyeti bu hususta fa1iı .. 1ı; ~·~~-•., 
dir." yüksek eserini görmek elbette 

miş olur. 
ı 'ursa de<> il mi? 25 kuruş yüz Bir mahkumiyet 

' orümlüğü verip içeri girenler Mamafi Türk-Yunan mesele- Arapların hukukunu müdafaa edecek 

Afet Hanım, müteakiben, fazla gecikm;yecektir. Ben bil 
(Sen Pol) un bir sözüne temas inanışla yüksek huzurunuzdafl 

na hayran hayran hakıyorlar. REİMS, 2. A.A. _ Askerle- sİinin son safhasrn:ı. gelelim. 
: ·n suallerimin arkasını kes- ri itaatsizliğe teşvik ve ceneral titafın imzasındaki teahhüc u- Londradan yazılıyor: - Ge- altındaki bu !heyet gelen ha-

\ 11 ı h kk d h k t' zun sürecek değildir. Ba vekil ren ag-ustosta Filistinde Arap- bcrlere göre İngiliz payitahtı-•.yonım. 1 ,veyganc a ın a a are ı . . " 
ı - Çok uyurmusunuz? mutazammın bir makale neşret ~- .veı:ıızel~un takıp ;t~ıgı !arla Yahudiler arasında vuku- na gelmek üzre Kudüsten ay-

- ~- .. j tiğinden doları ha~~da taki- ıtıliif sıya~et~ne karşı ~l<;r bulan kanlı mücadelelerder l 'llmıştır. 
Ço~ de_gıl. · · gunde 6-7 bat yapılan bır komunıst gaze- cıkarmak ıstı yenle:; az degildır sonra oraya bir İngiliz heyeti Yeni bir Banka 

~at!. F;:·;catibı.~ ~.ey var: gecele-! tenin mes'ul müdürü 3 ay hapse İs~ d:ıunl~rın ugra ~.alarma yollanm~ş, tahkikat yap~ı~ı. LONDRA, 3. A.A. - Daily 
1 çtt:t nıya goruyormuş. · · ve 1000 frank nakti c~zaya mah ragmen Turk-Yunan ıtılafmın Bu tahkıkattan sonra Fılistın Express gazetesi 6 milyon İn-

ı Yahu·li tercüman gilya iza- kum edilmiştir. aktedileıbileceği beklenebilir.· in müstak>bel idaresi hakkrnda giliz lirası sermaye ile lngilte-
·ıt verdi: İsveç uBa~kası bir esas kararlaştırılacaktı. re Bankası müdürü tarafından 

Bir tayyare kazası Londrada bir müddetten beri idare edilecek yeni bir Banka-
STOCKHOLM, 3. A. A. - bir Yahudi heyeti çalışmakta, nın teşekkül edeceğini yazmak 

ederek dedi ki: , çekiliyorum. 

Iktısat Vekili Adanada 
ADANA, 3 (Milliyet) - İktısat vekili Şakir Bey bugün şelı· 

rimize gelmiş ve merasimle karşilanmıştır. Şakir B. iktısadi 
programın iki haftaya kadar meclis~e müzakere edileceğini fı• 
dananın iktısadi hayatile alakadar mühim maddeler oldugunıl 
ve her hangi bir sebeple olursa fabrikaların işlerini temin edece· 
ğini söyledi. Vekil B. bereketli bir mahsul senesinde oldıığL•111Ll 
zu da ilave etti. 
Yağmur devam etmektedir. Çiftçiler son derece memnunJuf - Han;ya,siyah adamlar yo

'vor, rlıyada .•• 

- Ummacılar mı görüyor? 
yır ... öyle cleğil ••. Tiııiı:i
;e r,cldigı g.ınden beri haya

ııde v;ıcut verdiği iriyarı, lmv
• tli <:smer delikanlıları has
ttle andığı J n geıc:eleri hep 

PERPİGAN, ~ A.A. - Sa- İsveç Bankası iskonto fiatlni Filistindeki Yahudilerin iddia- tadır. Bu Banka Thomas planı 
lıinqıı üssüne mensup 3 motör yüzde 3,5 a indirmiştir. !arını İngiliz hükCımeti nezdin- na tevfikan sanayii islah ve ten Fırkada muhalefet nıi? 
lü bir deniz tayyaresi sürat tec- ANCAK de müdafaa etmektedir. Bun_ u_n sik ile iştigal edecektir. F k d hal f 0 ? ı ı k d · · Y 

an düşünüyor, rüyasrnda 
ıv;> onl:ı rla meşgul olüvor-

rübeleri esnasında denize düş- ır a a mu e et mı. top anaca yer e ıc;tıma moa 
· ı f .. . üzerine bir de Arap leyetınm İskonto fiatleri Rusyadaki vaziyet etrafında yen ohuyan bir tarihe taf\ı 

müş içindekıler te e olmuştur. "EKSANTYA vapurıle Nevyork Londraya gönderilerek Filis- .• 
Bir askeri tayyarede Avord tan portabl "Underwood .. yazı maki . .. BERNE, 2. A. A. - Mılli ecnebi gazetelerde son günler- edilmi tir. M. St:ı.lin tarafındaı1 

kampından hareketi esnasında neleri Amerikadan ancll yeti_§tiler_. tın Araplar~ın h~kukunu .. ~~- Banka iskonto fiatını yüzde 3,5 de yeniden bir~ok rivayetler alınan tedbirlerin firkada bi.I • 
ateş almıstrr. Bir nefer kömür ~atçılık matbaacılık Anonım Şır dafaa etmesıne !uzum gorili- tan 3 e ve esham mukabilinde neşredilmektedır. Avrupa gaze- ğı 
haline geİmi · ve bir çavuş ta ha kett Telefon Beyoğlu 1761 müştür. Filistin başmüfctisi verilen avanslar fiatını da yüz- telerinin yazdığına göre komü- yük bir muhalefete uğradı 
fif surett,. varalanmıştır ıC:<mderilmiştir.) Had Emin Efı-.Tldittin riyaseti de 4,5 tan rlörtte indirmiştir. nist fir>kası kongresi mayista söyleıunektedir. 
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Halk bilgisi derneğinin bir 
bug .. n toplanacak olan 

senelik faaliyeti 
kongrede tetki 

v 

Halk bi gisi 
----

a Dernek bir senede 
neler yaptı '? 

r 

f ab ve neşredilecek 
eserler nelerdir 

Dernek reisi Yusuf 
Ziya B. in beyanatı -·---
Bugün, Şehzadebaşındaki 

~11nservatuar mektebinde Halk 
bıJ g.isi demeğinin sene~k uınu
ırı. ıc;timaı aktedilecektır. 

c İçtimada birliğin bir senelik 
lllesai ve faaliyeti mevzuu bah
sedilecektir. Birliğin faaliyeti 
~~da, konservatuar müdü-
1'\i Ziya B. bize şu izahatı verdi: 

a "- Birlik teşekkülatmm te-
r kk~ültine çalışılmaktadrr.Teş 

'!At işinde ehemmiyet verdiği 
8 iniz nokta, demek mesaisile ala 

kadar olabilecek uzuvlar kazan
lllak, halk bilgisi sahasında fi
len Çalışabilecek uzuvları sec;e
rek almaktır. 

.~irlik. geçen sene zarfında 
lllusmir faaliyet göstermiştir. 

İlim encümenimiz, şimdiye 
lr.adar sekiz kitabın tetkikini ik
mal ederek basılmasına karar 

_ 11eııni ve bastırmıştır. Bunlar 
arasında Halk bilgisi mecmua
sınm birinci cildi, seçme hallı:, 
nı_em~eket şiirleri, Yuııusemre, 

e l'urkıstan san'atkarlan loncası, 
ik l'ürkçe "Daş" lahikası, bilmece 
k ler ve saire vardır. Bilhassa dört 

ıncvzu iizerine yapılan anket 
cidden enteresandır. Halkın 

.. uYagmur duası" , ·•Ay'' , «sı-

a 
e 

liclk bilgisi derntği reisi 
Yuıuf Ziya 8. 

- ~an günü» hakkindaki fikirleri
ni, dügüncelerini tetkik etmek, 

ıı İtiraf etmeli ki ilk defa düşünül 
tııü tür. Hallı:, ayın tahavvülatı 

p nı tetkik etmiş, her manzarası
na ayn ayn isimler vermiş, ve 

- her manzarası için türlil türlü 
tnasallar efsaneler uydumıuş

t hr. 
·- Anketler ikmal edilmiştir. Ya 
,., kında neşrcdilecektir. 

" 1-

" 
t 

i 

ıı 

Masallann nasıl ~planacağı
na dair bir rehber neşrettik. Bü 
tüıı dünyada, Türkiye hallt bil
gisine ait mevcut malumat "bib 
liyoğrafi" olarak, Raife H. tara 
fından hazırlanmıştır. 

.Zi'a Gök Alp B. in eserlerini 
toplamak için teşekkiil eden ko 
lllisyon, eserlerin ekserisini top 
1arnıştır. 

İlim encümeninin neşrini ka
~uı etiği kitapları neşrettik. Di 
ıre•·· d -· Q·~·Cı:ını bu ECT!e neşre eceglZ. 

0rt ciltlik büviik bir kitap ola 
~kolan "Halk masalları", Ga
~ terbiye enstitii.sü muallimle
;ııaen KudRI R. in hazırladığı 
t 

Gtanbul argo" su bilh<ıssa ıik 
c > ' 

"• ayan otaııl:ındır. Yeni bir 
!l:tlf •• • • " fi'" , ,.., rnu...,ı"· "'L" ;·e etnogra -

ınuası çıl:aracağız. 

~ A.vrupa ve Amerikada bu1u
leı;-; u n ctno "raf •a tcı;ekkü1-

e l ınasa g lh ·~tir. 
l3 

~n rnas :>r n ticesin'1e, gc-
cın-;-l'e Bruk·elde vo.pı':m ~e\· 
e i ."1 ~a1k san'atleri ıc:ergisi-

Spor 
• 
Muhtelit - Beşiktaş .. 
Şehrimize gelecek Viyana 

Muhteliti 
nasıl ve ne yapabilir? 

Buğday, un 

Bazı değirmenler 
işsiz mi kaldı ? 

İhtiyaçtan fazla un 
yapıldı*-:ı anlaşıldı 

İstanbul değirmenleri son 
Bugün İstanbul birinci muh- Kaleci: Vibihal • zamanlarda bir durgunluk ge-

teliti Beşiktaşla karşılaşacaktır Müdafiler: Gefing, Bossak çirme~tedir. Bunun başlıca i~ 
Bu maçm hedefi, 18 ve 20 nisan Muavinler: Chvatal, Kovar, sebebı vardır: Anadoludaki bug 
da şehrimizde iki maç yapacak Kubech, day stokunun ne kadar olduğu 
olan Viyana amatör muhteliti· Mühacimler: Cerverıka, Spo- k8;'i dsur~.\~ değirm~~dler ta· 
ne hazırlanmak ve en iyi bir şe- ner, Ertl, Fuhsberger, Kaun. ra ınn· .'.1° tı ınmf em~sLdır. d ki 

.. .. ıger ara tan Istanbul a 
kil bulmaktır. . ~.r~dan ancak uç do~ ~y geç değirmenlerin adedi de ihtiyaç 

Viyanayı temsil eden ama- tığı ıçın bu takımda muhım te· tan fazladır. 
törlerin İstanbula gelmeleri, u- İstanbulun günde 3000 çuval 
ZUl1 bir müddettenberi ecnebi una ihtiyacı olduğu tesbit edil-
bir takımla maç görmek zevkin miştir. Halbuki yevmi 7000 çu-
den mahrum kalmış spor me- val kadar un istihsal edilmektc-
raklılarımız için mühim bir ha- dir. Ayni zamanda da Anadolu-

to·seneıay 
··-·· 

Eyipli Halit mah
kum oldu 

Bu kadın dolandırı -
cısı 360 lira da verecek 

Eylp.ll Halit 
dise addedilmelidfr. Viyana dan da un gelmektedir. 
muhtditini getirtmek teşebbü- Bunların neticesi olarak bazı İstanbulun ~e~h11r ~adı~ do-
sünü muvaffalriyetle neticelen- . değirmenler işsiz kalmışlardır. !andırıcısı Eyıplı !Jalıt dun a-
diren mınta-ka meııkez ·heyetini gırceza mahkemesı!ld~ muhake 
ve bu hususta en büyük rolü o- ~~ ve .. ~:1hkt1m edıldı. Halit 
lan heyet reisini takdir etıneık / Bankalardan ÇI - dort curumden maznun dulu-
lA d r yordu: Rana· Hanımı Galatada 
az~ ~a muhtelitinin getirtil karılan memurlar S<:_llinik otel~!1~.e11 kendisine res 

· y ı · d d·v r şayanı mı memur susu vererek ı;ıkarta 
mesı me~e ~shl1r ~ih~~~e muit- Bankalard~ bir kısım me- rak Şişliye götürmüş ve tenha 
mf.~urn~uyb~ lecek futbol~ularr- beddülat olmadığını ve 18, 20 murlara ~olvenldiğini y~ş- bir yerde bilezik, yüzük, çanta 
te 1 e ~re 1 hemen en iyi za- nisanda İstanbulda maç yapa-1 tık. Bu cumleden olmak üzre gibi mücevherlerini alınış. 
nuzıf e~e~ulurunasıdır. Fil- cak Viyana takımnıın hemen son zamanlarda muhtelif Ba~a I ;şe Hanımı Tunel başında 
~:.:~··aum hattını teşkil e- hemen bu oyunculardan terek- l~dan.26 memurun daha.vazıfe kendisini komiser diye taktim 
d k a 

1 
uc Fenerliler geçen se- küp edecegini kabul etmek la- sıne nıhay.e~ verilmiştır. Bu ederek Kağıthane tuğla hamıan 

ec
1
e do a~ k d·aha iyi ve müte- zımdır. memurlar ıçınde 18 Türk bulun !arına götum1üş, cebir ve şiddet 

ne er en 'io maktadır · · ı·ı kı ı· ı · ld kları gibi Galatasa- Bunu esas olarak kabul ettik ! . · ıstıma ı e ymet ı eşya armı 
sanıt o u k B şlennden çıkarılan memur- ı 
raydan müdafaaya almaca ur ten sonra oyuncuları ve takımın lardan baz 1 a mış. . v. 
han ve Nihat son maçlarda çok heyeti umumiyesini tetkik ede- eden mesa~;rı senelerc

1 
.e t~vam Mme. Sa1tcmg:ı; . 

· · b" h ld olduklarıııı göster lim · en sonra ııç ır se- "- Ben ngılız tıcaret vapu-
ıy~ ır . a e f bi • hep mevcut değilken ve tazmi- nı süvari siyim diyerek Tokatlı 
mışlerdır. Bu sur~tle an. 0 1'.11 -~ Kaleci Vibihalin mchareti anlaşı- nat verilmeksizi ·r !erine . ' .. ·· •· • 
muhtelit çıkarabılrnek ıhtıma~ lıyor: Zira gazetder Avusturya-Çek, niha e v . . • ~. yazı e. otelıne kadar surukleyıp kandı 
şayanı memnuniyettir. Zira Vı- maçında ••takımın direli sayıl'1bile· .. Y. ~ .• enldı~ ıçın tıcaret rarak para dol~ çantasını do;a~ 
yananın amatör muhteliti bile cek Vibihale gol yapmak kolay de- rı::u?urlugune ınuracaat ederek drrmış ..• Ve nıhayet Arapgırlı 
futbolcularımız icin çetin bir ğildi" "penaltıda mükemmel bir şü- şıkayette buhınınuşlardır. Bu Ahmedin evini hulus ve saffe-
hasımdır tü Vibihal yakal .. dı", Avusturya - kabil müesseselerdeıı izahat ta- tinden istifade ederek: 

: Macar maçında "Vibihal ayni kıy- lep edilmiştir " B d ·· 'd'r" 
Viy<ma muhtelitinin şehri- metli kaleci gollarda kabahatı yok- M · "' . - urası ran evu evı 1 

tur", Avuawrya - Lehistan mar•nda emu .. rlarr arasın~a tasfıye diue tahrir ve 2 lirasını gasbet-
mize ne şekilde geleceğini ve .- t bil! " hangi oyunculardan mürekkep "Vibihal çok iyidi'' demektedirler. yapan muessesa ın. 1assa ec miş. 
olacag-ını henüz bilmiyoruz. Mudafilere gelince Gefingin çek- nebi müesseselerin bu tasfiye Aylardanberi devam eden 

!ere karşı oynamaması takımı için de türk memurları istihdaf et- uhak d"' .h et bulmuş 
Fakat karilerimize bu takım bir noksan sayılıyor. Macar ve bilhas "kl . ·. · m eme un nı ay . 
hakkında bir fikir verebilmek sa Lehlere karşı Gding - Bos.ak bat tı en tahakkuk etmıştır. ve mahkeme hakkrndakı kara-
için geçen senenio Merkezi Av- tı medbediliyor. nnı vermiştir. Halit Mme Sate 
rupa gazete koleksiyonlann:ı Gazetelere göre asıl muavin hattı- D /T i-~i niği dolandırmaktan beraet et-
kanştırdık. Avusturya amatör nın Chvatal - Kovar - Kubeseh oldu- ev V miştir. Fakat diğer cüriimler-

takımınm en mühim oyunların ğu anlaşılıyor. Zira Çek ve Macarla- Emanet '"skildar den sabıka ve tecillcrl. nazan 
ra karoı çok muvaffak olan bu hattın U~ dikk lın k 8 sene 8 ay 6 

d~" olarak eylftl ve teşnn' ı·evvel ' ate a ara -· Lehistan maçında Kovarın Kostron h il mabldlın lun 
929 da sırasile Çek, Macar ve tarafından iıtihl;if edilmcsile tesanü- 8 ını gün ağır hapse ~. : 

h · · ku dl du. Fakat mahkeme bu muthiş 
Leh amatör mu telitlerile yap dUnü kaybettığı o nuyor. şlrkelt1 devre gor avcıyı 1 küsür sene tecridihüc-
tığı maçtar; gözd~ geçi~e.k Hücum -~attma ge~ince süratm-vı cezasına da müstahak oldu 
bir fikir edınınek ıçın kafıdır. dan bahscdıliyor, mahırane oyunları Üsküdar_ Kısıklı - Alemdağ re . · 
Zira Avusturya amatör takımı zikrediliyor.Çek maçın~~ Kaun, ~ı:tl! elektrikr tramvay imtiyazil çuııa ve bu tea~saun hapııhane-

. ·· t k d k Cervcnka çok medhedıhyor: yanı ıki Ü .. 1 
.. d hi e ae bulunmadıgmdan cezaııına 

Vıyana amator a rrnı eme - aç.ıkla merkez muhacim. Macar ma- . s_!ı:~dal'-Kadıkoy a l ve ha ilave edilerek 10 sene 1 ay, 10 
tir. çında Fuhsbergerin topa aonderece ncı ile Beykoz ve Anadolu fene .. ğtr hapse ve 360 lira nak 
Yukarıda yazdığunız üç maç- Jıfilcim olduğu, arkadaılannı iyi idare rine kadar elektrikli tramvay ~un a mahkfuniyetine karar 

ta Avusturya muhteliti çok gü- ettiği, birinci sınıf oyuncu olduğu ya hattı yapılma ve işletme inıti- c~z'!-ya 
Çc Malı Çk d .. ·hl · verıldı zel oyunlarla kleri 3--1, - zı yor. e maÇID 8 . sen mu ac m- yazının Emanetten şırkcte dev- · "ki · k 

"lft · 1 eli ler karşısında Çek müdafaası muvaf- . . . . Davadan sonra ı samı 0-
carlan 3-ı mag petmış er r. fak olamıyordt1'', Mac•" maçında "· v~ kayıtlerın~n ~ s~retle tas- nuşuyordu: Halit te İstanbul 
Lehlilerle yaptıkları maçı ise, "Avu•tnzya muhaci~1kri üç<l>'cü gol hihı h~kkmdıı:kı .nıhaı muame. için artık öldU. 
ilk iki maçta büyük muvaffaki- dan sonra çalımlar, numaralar J ap. le yem sene ıptıdasına kadar - :..:::E=,,;.;.::.;:;;;.....,,l,,_A..,,...h=---
yet gösteren hücü~ hattını da- mağa baş!adılar. b'_'. nu~~rala~ .Ma- bitmiş olacaktır. Hali hazırdaki m U 
ha iyi olacak zannıle baştan ba- ca.~ ~\ıda.aaıın _oı.u~t cttı. demlıy?r. hatlara illiveten yapılacak yeni Bazı metruk emlalı . unculardan tertip et- Butun _bunlar gostenyor .ki, muhacım h t1ar h kkı daki planl la 
şa yem oy • . ler scrı ayakbnua lı~k: n oyuncular a a n ar daha 

meydana çıkarıldı 
tikleri, merkez muavını de de- dır. · bunlara ait ihale şartnamesi de 
ğiştirdikleri için -~l kaybet- Hu!iiM e~e.rcek Yi ·a~a amatör o zamana kadar i~al e<;Ulmiş 
mişlerdir. Bu \:ecrube bahalıya takımı; knlccı ı mah1r, mudafaa"' ol- bulunacak ve sırasıle yenı hat
malolmuş zira hücüm hattı hiç dukga sağla~, ~illıaa<.a mu• "imleri lann yapılmasına başlanacak-
• ' · ·· d" • · sen ve teknık bır takımdır. , 

b1;f ~uv~fakiyet goste:eme ıgı Karilerimizc Viyana taknnma ait' tIF. 
gıb1 ~em merkez muavın de ber bu ınaliıınau verdikten sonra bu maç 
bat bır oyun oynamıştır. Bun- ıann buradaki tertibine ait olarak al
dan sonra Avusturya yahut Vi- ·dığınıız bir halıeri de il:ive etmeği 

---
Emliki metrUke müdürlüğü

ne her gün ihbarlar yapılmakta 
dır. Fakat, Bu ihbarlardan ba
zıları aatlsn çıkmaktadrr. ihtisas vesikaları 

Doğru ihbarlar veya memur 

yana muhteliti Çek ve Macarla- fa!deli buluyornz: 
ra karşı n'iuv;ıffakiyet gösteı·cn Sırf futbolçularımıza.iatifade bahş 
eski şekline irca edilmiştir ki, bir temas temin etmek ve !s~anbul 
o şekil de şöyledir: halkına güzel maçlar seyrettırmek 

· Doktorların ihtısas vesi.kala- lar tarafından meydana çıkarı
nnm miiddeti Haziran nihaye- lan yeni metriık emlake vaziyet 
tinde bitecektir. Peyderpey mü edilmektedir. 

QPI q~t IUH!lftlıtıtAıtlTlll 1 11HUlllUtnKUUHfMat • 

Bu sene de Bem'de toplanan 
cak olan beynelmilel halk bil
~si kongresine davetliyiz. 

maksadile Viyana muhtelltini getir
mek huousunda ağır bir mali yük aJ • 
tına giren mıntaka heyeti, maç bilet
l~ri baklanda söyle hi< karar Termi§
tir; 

racaat eden etibbanm ihtisas · Valiyi ziyaretler 
vesikaları sıhhiye vekaletine Müddei umumi Kenan Bey, 
gönderilmektedir. dün Valiyi ziyaret etmiıtir. 

-<>- Tabii mübadele komisyonu 
Sevahili mütecavire ilk reisi de dün Valiyi ziyaret ct-

Biletkrin liatmı arttumal< Ul:mn- •f • mı· .:tı·r • .. _ r kat d. • f d bahar tan eaı ,.. 
w.<, a ıger tara tan a apor me- Ha·---1an ,.jftl-tirme 
rakltlarma h<r :ıamanki fiatlarla maç vahili ·· y ........ Y -... 
aeyrettirmck arzusu vardır, Mtntalra Seyriııefain se mutecavi Hayvanları çifiqtirme ame-
heycti bu iki zıt noktayı te!U ederek re vapurlarında ilk bahar tarife liycsine Nisanın on beşinden iti 
bir çare bulmuştur. Maçtan bir haf- sinin tatbikine :Mayıs ortasında haren baflanacalrttr. 

Seniha Bedri Nedl111 H/. ilin cevabı 
--------------------------...;~-------.:...... ..... 
Aldıkları terbiqe e 

•• gore ... 
Basit insanlar mutlaka an8 

babanın 
vasiliğine muhtaçtırlar 

ideal koca, karısının hiç bir hareketini 
gözden kaçırmıgan muacciz koca mıdır? 

Zamanmuzda kıymetleri bir 
kat daha artan evine düşkün ka 
dmlara, örnek olmak için yara
ttlınış bir Hanımefendi ... Bu, 
Seniha Bedri Nedim Hf. nin ta 
kendisidir. Seniha B. N. Hf. o 
kadınlardandır ki, onlara, piya
no başında çocuklarına der.!! ve
rirken, yeni alınmış bir kitabın 
yapraklanru çevirirken, yahut 
ta ahçısız kaldığı zaman mutfak 
ta akşam yemeğini hazırlarken 
rasgelebilirsiniz. 

Fakat §Unu bunu çekiştirir, 
havadan sudan bahseder, yahut 
ta yeni bir modanın münakaşa
sını yaparken .• Asla! 

Seniha B. N. Hf. yi, bizim an 
kete de alakadar etmek kolay 
olmadı. 

Bütün itirazı şu fikir etrafm
da toplanıyordu: 

- Başkalarından ayn bir dü 
şünccm yok. Ötekiler gibi söy
lemiş olmakta da bir fayda bul
muyorum. Nihayet bu evlene
cek kimselerin aldığY terbiyeye 
göre değişir. 

Seniha Hf. söylemeğe karar 
verdiği halde bütün kanaatleri
ni hulasa etmİIJ oluyordu. 

Devam etti: 

- Evet, aldıkları terbiyeye 
göre •.. Yeni tarzdaki iı:divaç
larda muvaffak olmak için me
seta evlenecek çiftlerin biraz a
ğırbaşlı, istikbali düşünebilecek 
kudrette olması Uizmıdır. Evle-

necek olanların hepsinde bu ev 
safın mevcut olacağını kabul e 
demem. 

Binaenaleyh, bir kızın kapa! 
gözle evlenmesi bu zamanda t 
hammiil edilmez bir şey olmak 
la beraber bazıları için ana V( 

babaların vesayeti adeta şart 
tır diyebilirim. Hele basit insan 
!ar için ben katiyyen böyle diı 
şünürüm. 

İzdivaç, bir kelime ile tesa
düf meselesidir. 

Şu halde ne yeni tarz, ne eskij 
tarz. . • Her şeyi, biraz da te 
sadüf halleder. 

- tdeal koca. . . Bu, şa'ı 
göre değişir. Bir Almanca mec 
mua, geçenlerde böyle bir an
ket açmıştı. Gönderilen cev:ı 
tar arasında ne kadar tuh: fi 
vardı. Birisi, kansile aı·ı ııdar 
olıruyan kocayı ideal koc diye 
tanıdığını söylüyor. bir ba ka 
ise kansının hiç bir hareketini 
gözden kaçmruyan, muacciz de 
necek kadar üzerine düşen ko-• 
cayı beğeniyor, bir diğeri de ev 
de hiçten behaneler btılup öfke 
lcnen adamın hareketini beğeni 
yordu. 

Eğer bana sorarsanız, derim 
ki ideal koca benim kocamdır 
Sevilen erkek.. İşte benim ideal 
kocadan anladığım. • • Yoksa 
dünyada ideal bir koca mevcut 
olabileceğine ihtimal verilemez 
di! 

M. Salıihaddin 

Meşhur bir sinema art· ti 
· Istanbula geliyor mıı? 

Duglas Fayerbanks'ın bugün ~ehrimize 
gelmesine inti7.ar edilmektedir 

İmkan bulursak iştirak edece 
ifu. Halk bilgisinin mahiyeti 
henüz anlaşılamadığı için önü
müze cıkan engelleri bertaraf, 
ve me;aimize yeni unsurlar ka
zanınak ınaksaclile konferans
lar, müsanıercler tertip ettik. 

ta evvel İstanbulun muayyen dükkfuı başlanılacaktır. Adalar hattmm lar h · i 
ve mahallerinde tribün biletleri sa- Aygır • at ıstas yonuna 
tışma başlanacaktır. Bu biletler eski lağvedilen 8,15 son postalan sevkedilmektedir. 

M ualliın mektepleri talebesi
ni halk bilgisile alakadar etmek 
istedik. Dernek, tenvir işlerini 
hunlardan ibaret addetmiyor. 
Yapılacak islerin ba~ında ötede 
beı:ide halk bilgisine dair kon
ferans namı altında safsatalar 
sövliyenle ·n cür'etine nihayet 
vermek isti •oruz. 

Bu hususta bu Fene azami fa-
, ... . . ,, 

fiatlar (bir lira) iizerinden olacaktır. tekrar ilave olunacaktır. Yarışlara Ağustosta başlana 
Buralardan bilet alrnıyanlar ınaç gü- -o-- caktır. 
nü tribün biletlerini ancak yarım lira ıı· 
fazlasile almak mecburiyetinde kala- Macar mua unler Mülki takaimat 
caklardır. s.o. Şehrimize gelecek olan Sali- Dahiliye ıvekileti, mUlki tak-

18 ve 20 nisandaki Viyana maçla- biahmere dahil bazı Macar mu- simatta tadilat yapma!lı: Uzre 
rt milnasebetile 1stanbula davet edil- ·allimler gelmiyeceklerdir. tetk-ikatma devam etmektıcdir. 
di[:ini yazdığınıız Ankara muhteliti Hangi viUlyetlerin lağvedile-
için, Ankara mıntakas1 iaşe ve ibate- ---- ceği şimdiden belli değildir. Bu 
den ba~ka ayrıca yol masrafı ve ya- tından kalkdmu bir hale geti~bile- tadiJitm gelecek sene zarfında 
but ta bütiln masraf kendilerine ait cek olan bu ıeı-aitl kabul edcmiyece- .._,k ecrı ğl 1 1 
olmak üzre maktııan bin lira istemiıı- ğini cevaben bild!nnlştir. Bınacnale- ta'''" . 1 ece an 9:şr ıyor. 
tir. Viyana mubtelitini celp husu•un yh Ankara muhtelit! de gelemiyor Bu tadılAtm dttha zıya<k sark 
da esasen n~ır bir yük altına girmiş demektir. Bakalım mllsakerat ne ne- villyetlerinde tatbikine ihtimal 
olan tcr-Jrılnl mmtakall b11 viikll al- tl~e "Ur.celı> veriıiyOC'. 

Vagıos f'ayerbonks 

Duğlasın japonyadan ooğn 
ca San Fransisl·oya ge;ece..
tahmin ediliyordu. Fakat s;r. 
gelen malümat iki artistin Av
rupa tarikile döndüğünü anmt
maktadır. 

Maruf sinema artisti Duğlas H 
Fayerbarıks bugün Toros eks- aıtane kar ol Jarı 
presile şehrimize gelmesi bek- Şehir hastane! ine ı 0 
ıcnı:ıektedir. Maruf sinema san' lan karyolalar sıh tiye ~ü ıriyt 
atka~m İstanbuld~. n~ kadar l ti tarafından mubayaa c lerel. 
kala.cagı ~alQm degıldır. J\.faa- bir kaç ı>üne kadar, haııta ele!' 
mafih Duırlasrn oldu!< a uzun tev i .'Y ·tir. 
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, 4 NİSl\ L J 930 
f ı n_ARI:.HANE - Ankara cadde•İ· 

,;JlOO Telgraf ad,.esi: Milliyet, Is. 
' ul 

Telefon numaralan: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

Durak, oiurail ... 
Londra bahri tahdidi tesli Cemiyeti Avkama girnıeğe çok le Fransa filhakika bir haktan 

hat kongresinin müsbet bir ne- benziyen ve binaenaleyh daha vaz geçiyor. Fakat Avrupanm 
ticeye varmasından ümit kesil- §amil vazife ve me,s'uliyetlerin bugünkü vaziyetin~ göre, hiç 
miş ve hatta altı ay tatili Gran- kabulünü istilzam eden yeni bir zaman istimal edemiyeceği Tuhaflığı zarafetle mezcedeıı 
di tarafından teklif edihniş i- şekli kabul edecek mi?, bir haktan vazgeçiyor. Yedi se- r l 'a ll rİr Vazı le .S 1 nüktedan bir arkadaşım vardır. 
ken, müzakerat ansızın iyi bir * .. * nil evvel bile Poincare bu hak- Dün gene tuhaflığı üstünde idi 
cereyan almışa benziyor. Ma- T k .f . . ta in kı hayli tehlikeyi göze alarak - Nuraru gördün mü? Hün- Nuran da bunların içinde idi. Bizim müşterek masanın bir 
lilmdur ki, başlıca iki ihtilif tiharıp dI v~zı ~s:; Y~_pı~bi Al- istimal etmişti. Bunu tekrar e- gür hüngür ağlıyor!. Fakat o istiyordu ki hocası yal- kenarında işgal etiği sandalye-

ABONE ÜCRETLER! noktası, Fransanm emniyeti ve edenMı~ell cekgıb~ı 8~ d - decek bir Fransız hükUınet a- - Neden acaba, sınıfta ka- ruz kendisile meşgul olsun, yal- yi yerinde gönneyince hizmet~" 
Tllrkiye için Hariç için . İ 1 d k. manya a u er a ıne ı e d b .. k · ·· l d kl · · 1 d. 
400 kurut 800 kurut Fransa ıle ta ya arasın a ı y r ta tik etti dik- amı ugun yo tur ve zaman hrnn dıye mi korkuyor? . . nız onun soy e ı en ne cevap , ye ses en ı: 

750 .. 1400 .. müsavat meselesi idi. Fransa t oung p ~ktı.d s k"ın~ d geçtikçe PoincarC'nin hareketi - Sen de a kardeş bilmez- versin.·· - Oğlum, dedi, benim otura 
oo · ·k · dirm en sonra 1 ar mev 1 en d h · det kb"h d'l kf · ğrmı almışlar .. 

1400 •• 27 .. ktonab. J mı ~arını ın le ~Y.e mhual- çekildi. Esasen uzun bir zaman ya a zıyaı~- .a
1 

ı Ael ı ece, ır. mış gibi söylüyorsun! • . Mek- Genç kız sade bunu düşüııü-

ylığı .. .. 
a ıl emnıyet mese sının - d be · k b. · "-' 1 · oung P "'ıı e manya nm tep, ders onun gözünde mi?. yordu. Artık, edebiyata da çok Çocuk hayretle yüzüne bakar 

• . . . . Am "k b an n a ınenın lA'I mese eyı F ğ. b" b 1 k b' d h .1• . ' ~3elen evrak geri verilmez lını ıstemış, en a una razı intaç için iktidar mevkiinde kal ransaya verece ı, ır orç u- Kız aşık ayo~!. . Seviyor. büyük bir arzu duyuyordu. Ne- en ıraz a a sert ı ave ettı: 

1 tdeti geçen nuahalar 1~ ~ruı~~r. olmamışu. d ~ dığı söyleniyordu. Bu iki mese- ~~ ~caklıya .al:ııı~ v~r~ce- Mektebin koridorunda iki dimin şiirleri, FuzuHnin diva- - Çabuk, benim otıırağırıtl 
• .:ıazete ve matbaaya aıt ıı;ler ıçın Geçen. haftanın. sonuna og- le Young planının tastiki ve gı şe ne gırnııştır. ~ı ~rp genç kız fıkır fıkır gülüşüyor- nı, Yalıya Kemal, Faruk Na- getir! 

ı ,:'~~:~rze~~a::;~;~ca.:;.~~:;~tini ru, Amerı~a heyetı m
1 

u_rahhakhaksa- Alınan arazısinin tahliyesi. Bi- prkopbag~db~sın1dank~cnt ekdıle- lar, Nuranın dedikodusunu ya- fiz, tamamen ezberinde idi.Ho- Hizmetçi bunu şaka zannet· 
ıe kabul etmez. sı b~ em~ıyet I?~se es~ ı:n- ribirine bağlı olan bu meseleler re • . asıt ıra aca verece me pıyorlardı. Bunlara yavaş ya- casınm alakasını kendi üzerine ıniş. 
====-==========ıı dalci. vazıyetler_ını ta.~zıh etmı~- nihayet halledilmiştir. Binaena selesı olmuştur. vaş diğer arkadaşları da iltihak celbetmek için ne yapmak la- Gülerek çekildi. Ben sordum: 

: 
1 ;iBUGÜNKÜ BAVA lerdır. B~ tavzıh~ gc;ıre_. Amen- leyh Müller başka meselelerle * * * etti ve hep beraber kaynatma- zımsc:. yapıyordu. - Sen aklını bozdun galiba? 

ka, aske;ı .harekatı ıstılz~ e- meşgul olacak kabineye yerini Mısır Başvekili Nahas paşa ğa başladılar... Nuran hocasını seviyordu. Oturak da nedir? 
• ı' 1 ... 12 den mes ulıyetler altına gırmek d M -Ne olacak, iskemlenin türk lliln huırct en ÇO• ın az . . . . . . . . terketmiştir. Müller kabinesi- Londraya vasıl ol u ve ısır Nuran srnıfın en çalışkan ta- Gece, gi.indüz hayalinde hep 1 ı ~:lucce !dl. Bugün rUzglr poyraz ıstemedığı ı91ı_ıdır ki, bu t~- nin sukutunda bundan başka meselesinin halli için müzake- lebelııinden biri idi. Her ders· o yaşıyor, rüyalarında onun çesi.. Tramvay şirketi tevakkul 

tı c ı.. han bulutlu olacalcur · ıı:at meseles~ kabul .etme!11ı~- amiller aramak lüzumsuz rat tekrar başladı. Hatırlarda- te daima muvaffak olur ve ho- başka kızlarla konuştuğunu gö- mahalline "durak!" adını verir 
, tır. F~\ eger. aske;. me~~- dur. Müllerin yerine merkez dır ki, "Mısır meselesi", İngiliz calarmın takdirlerini kazanırdı. rerek müthiıı bir kabusla,yal- ken ben iskemleye oturak de• 
ıj. ~ yet~ \ etmıyen tr ş~ bulu fırkasının meclisteki lideri olan lerin, Mahmut paşaya, müsaa- Onun için arkadaşları bu kızı ruz, yapayalnız uyanıyordu. mişim çok mu? 

.ı ?;. ! 
1 ICLm!!!I' luna . 0 urB sa. 0 hza.ı;ıan. a d e Dr. Brüning Başvekil olmu§- datnı en son haddi diyerek der- hiç çekemezlerclıi . Fakat asıl Fakat ne yapabilirdi, Kuld l4isafiti 

- amadedır. u ıza uzerıne, er . . . .. ttikl · ·ı ·ı oldu ~~ı.~ d · d ·· ili · · •• ı...: f til tur. Yem Başvekıl evvelkı gun meyan e er1 şeraı ı e - ~masın an zıya e guze - 0 K .. d d"ğ 
1 hal, mutahassıslar ... r ornı Us b . . ku ğu yerde kalmıştL Mahmut pa- ğ' d d la ı da gözlerine hocası.. endısı e ı er 

ıı ~;:inir hı·ka"'yelerl bulmak için çalışmıya başlamış mectu. tey eyianıık bll!11eıı_nı tao - "" İngı"lizlerin nüfuzu ile ikti- bıntaend o dy arkadaşları gibi bir talebe! 
' lard S ·ki ü ·· dil ı muş r. en a ınemn rzı ,..., . . a r urur u. . .. . . . 

ı S ır. on ı _ç gun r g_e en teşkili hakkında henüz etraflı dar mevkiine çıkarılan bır dık- Bu genç kız levent boyu o- Bır gun edebı_yat mualli~t 
ı ı . nsan bir gazeteyi eline aldı- telgraf ~a~erlerı,. bu . temınat maUlmat yoktur. Fakat yeni tatör taıı;lafı olduğund?-11: bun1;111 muz başlarınd~ büklüm bükİüm gene sınıfa ge~~ış . ~ers v~rı-

• l:, !zaman şöyle göz gezdirince m~selesının CA;mıl'.e~. Akvılaarn kabinenin de Müller kabinesi kabul veya reddetmesının bır dalgalanan kumral saçlarile ha yordu. Nuran.ık_i elim şakagı-
. &re dokunan ve dokunmıyan mısakının çerçıvesı ıçıne s ş- .b. rnt k ı· dan . d manası olamazdı ,_,,_ k .. ld" U k. na dayamış dı"iiyordu. Fakat 

tınlm a alı<>ıldığını bildirmek gı ı,res oa ısyon zıya e, · """'aten ço guze ı. zun ır- d . d •. 1 h . d 1 U·lere tesadüf ettiği gibi bazı- . 1Y. ç ... · Demokrat, merkez, ahali fırka- Hendersonun "en son hat" piklerinin hareli gölgesi altın- ~rsı e~ı • ocas~~ .~esıı_ı e-

l sinirine dokunan "ey bir tedır. Fılhakıka mısak, Fransa- 1 . dil .ğ. . d . .. . d h" kı ahengı onun yuzunun mce 
...II1 ., tal ettı·ğ· ekilde teminat arına mensup, YllDl mute olarak dermeyan ettı ı şeraıte a parlıyan mavı gozelrın e ul • . 1 .. 

renlneşrigat 

Orman ve av 
Orman mıılı:tebi me>.unları tara· 

fından ayda bir n<§redilmekte olaP 
"Orman ve avu mecmuasının sof 
nilshaaı nefla bir ~ckilde çıkllll1ftı1 
Tavsiye ederiz . 

erinin hoşuna gider. Gazete nm :r dir ~;birinci madde- burjuvaları temsil eden bir ta- göre dört ihtiıalı mesele şu şe- ya aleminin berrak ve ılık sema fö:"~s:ı,li ve ~est ermın zara-
!· r vardır ki bazdan onu uzak- v:rm:re ~ tehlikesi belire- ~ şahsiyetlerin kabinesi oldu kilde halledilecekti: ?ı. açılırdı. Henüz on al~sın?~ etıını 1~ yo~ u. . . Piyanko müdiriyetinden: 

Bazı noter evraıkı tab ettir!· · \ + görmeğe tahammül ede- ~ekgolursaazvletler içtimaa da- gu anlaşıhy~r. ~~anya~a, İşgal Kahiceden kaldırılıyor, ıdi .. Gen~ kızlık_ hassasıyetını ~u~llım ~ılıayet bır _tahnr ; il .z, o derece sinirine dokunur. vet edilecek ki, bu, işte Fransa- Fransada ol?u?U &'ıbı, frı:ka.: · fakat İskenderiyede ve Süveyş yenı yem tatmaga başlıy~rdu. vazıfesı verdı ve t~lebelenne ge 
' •l ·;mm de böyle asabımı geren nın istediği istişari misaktır. rm resmen ıştır.~kil~ ko~lı.~y~n kanalında ipka ediliyordu S~n- .. ~~z~~-~~taı.e~hanede, s_ıyahı lecek de_rste çoc~gu yaı_ıgında leceğinden taba talip olacakta· 1 

r'ler vardır. Mesela gazetele- Sonra diğer maddelerde de bir yapı~amıyo~-. ~ulleı;n bul'.ük ra Mısırlılar S!iveyş kanalmı ış- goğuslugunun ıçınde yem ka- Y:u1~ b~ annenın .. o d~k~kada- nn ~y aıkçaları . ile birlikte 
. , t· bastıkları komisyon, heyet takını askeri iktısad'i, mali mü- koalısyon" ısmı cenlen kabine gal edecek İngiliz askerleri için baran sert göğsünü sıraya da- kı muthış .. taha~suslerını anlat 7 /4/930 Pazarteeı saat oıt 1 

· ;[', - şirket gibi cemaat halinde eyyideler va~dır. Binaenaleyh sine bile fırk_'.llar .r~sm~n ve binalar yapacaklar su tesisatı y_ar ve iki elini yumuk bilekle- malarını soyledı. beşte Piyango müdürlüğünde . ı ' ; rsanlann hali faaliyette çı- F d ld b k d l d k b d r Cemiyeti Akvam misakile ikti- ~ansa. a ~ ugu gı 1 gırme~ vücude getıreceklerdi. rıne a ar saç a~~ .. a .. a~ e .e- Nuraı;ıın ~aşında o anda kor- müteşekkil tayyare miibayaat: 
·. rt:ttıklan resimler. fa edılecek olsaydı mesele kola mışlerdı. s •kat zamanla, ~hı- Sudanda müşterek mülkiyet r~k uzun uzun du~unu~du .. Şi.~ kunç bır şımşek çakmıştı. O, komisyonuna müracaatları. 
'l 1Dikkat ediyorum. bu tarzda ydı. Fakat Fransa şimdiye ka- ned~ki ~~es"'ll.e~ v~sıtasıl~ esası kabul edilecekti. Yani Sir dıye kadar sevgı .?'ed~ b~lmi.- bu yangının dehşetini bütün a- _ _ 
: rı'iın çıkartanların adediB~~- dar bu misaktan büsbütün ayrı kabınenın sıyasetı uzerıne amıl Lee Staekın katli üzerine Su- yordu. Parlak gozlen lııç bır zametile hissediyordu. Onun d' S N ım· .. 1 

. ı;ı güne artmaktadır. ızım teminat istemekte idi. olmağa. başlam. ışlar v-. harice dandan rıkarılan Mısır askerle g_enç erkek çehresine _derin de- da kalbinin bir çocug"u vardı, ve ve ver ı. U"a urana ge ıştt· 
• . di~imiz kariin merakını mu- " K N H 1 ı ., Diğer taraftan eğer bu şekil Upkı b~r koa.lısyon m~uzara~ı riniıı tekrar geri gelmelerine ~ın _bakmamıştı. albı ~alnız o çocuk müthiş bir kıskançlık - ur~ .. anım ·· . , 

1. , ı ve sözle iktifa etmek istenmi kabul edilecek olursa Amerika, • a~zetmı.şler~ı. Fılhakık~ hıç müsaade edilecekti. ımtıhanlarm_ h~y~canl~nle çar yangını içinde imdatsız yanıyor . Nu~ on~e. bakarak ılerle- İ 
Cn eylerin resmi basılır. Of, mahdut bir sahada, Cemiyeti ı bır kabınenın de bu neticeden , .. . pıyor ve bır sürü cebır mua- d•ı. dı. Kagıda _elını uzat~. Heye-

• 1 ne sinir ey yahu 1 Akvama gı'mıiş olacak demek- kurtulmasına imk.@.n tasavvur t ~?1'1ıtul8syon1larm 1 ilgasmd.a deleleri, hendese davaları di- N b - kurt k candan tltrıyor, kalbı duracak· 
· ı K ı· .. , ngıhz er ı:a"ı o uyor ar ve ı- - b. .. _,, k ğ 'b· .. uran u çocugu araca "'"" gibı· son "-ı' '-'-t''~ la tt• tk· · · · tir-Bunu da Amerika efkarı edılmez. oa ısyon prensıpıol _ · "' magım ır oı umce a ı gı ı o- K di · • k rt k · · b .. ....,,. • "' r m ı .... ç a. 1 r ıncı sınır.·· umumi esine kabul ettirmek işe başlamamanı .• bir faydJSI şu ger devlet len. de ~u noktaı na- rerek şiire çok az yer bırakıyor- tı. :n sıru u arma bıçı~ u yordu. 

'1, 1su günlerde gazetecilere, ya- bir ine:eledir. Simdiden Lon- dur ki, hiç olmazsa, kabineye zard k~ul_e:tı~ege ç'J!1şaca;- du. Onun için insan yalnız fiz- ~?c;g':1d~urtarrnak mec unye - Muallim güldil. Tekrar: 
, ~' -:ılara, şair~ere tacirler ve mü- dradaki Amerika heyeti murah girecek olan muhtelif fırkalara l~r ı. arıc ~yasette ısır n- yoloji ilminin tatbikine yara- ın e 1 ı. .. - Nuran Hanım! dedi ve 
1 · ıvverlere bır hal oldu, ne olsa hasası ile Waşington hükumetı mensup azaların miktarı ile fır gıltereye tabı olacaktı . yan et ve· kemik halitası idi. O alrşam mutaleaha~e~e <: sonra koyu siyah nazarlarını 1· 
:ı. r; . kere sinir hekimine soru- arasında ihtilafı efkar olduğu kalaruı büyüklüğiı veya küçük- 1~,te _Mahmut paşaya "en_ son Nihayet yaşı biraz ilerleyin- turd':1 . .-~.Jzun, ~~zun. duşun?~· bu genç kızın ~ı.:l gözlerinde 1. 
,: ~ 'r, onun reyini alıyorlar .... söyleniyor. Halbuki Waşington lüğü arasında nisbet aranmaz. hat dıyerek yapılan teklifler ce hayatın sade bunlardan iba- Mavı ~uly~lı gozlen yaşlı ıdı, toplryarak .vazıfeyı uzat~ı. ,. 

~ese la: hükumetinin kabu! etmesile de * * * bunlardır. Mısırlıların ~u ~art- ret olmadığını da anlamağa baş ve .. ~ozle~d:" damla dam- N?1:an hala ko11kunç bır bull· . 
. _ Siir okuyaynn mı? mesele bitmiyor. Ayanın tasti· .. lan_ k3:bul e~el~.rine ıhtimal. ladı. 0 da artık ekseri arkadaş- la o~undekı kağıda akan .. ya~~ ran ıçınde .sarsılıyord.u. ~ 

' .·•-Okuyunuz fakat pek hazin ki lazımdır. Biliyoruz ki, Ayan Uzun munak~~alardan son- verı}ınıyor. Ç~nk~ bu tarzı tes:-'ı lan ibi bir erkek tanımak ar- kalbınde tu~u~an ateşi sondur- Birdenbıre gözlen karardı, t• 
' · · Meclisi bir ~ok vesilelerle bu ra. Fransız ı;neclı~ı de Yo~ng yenın, esas ıtıbarıle kabul edı- gd .di B kalbın· d da mekte çok acız kalıyordu. Vazifenin altına hocası kınnızı 

!1 1 1bıasın sinirlerımz harap olur. .. planıı•ı tastık ettı. Fakat muna 1 . 'kliil fhum ·ı t rf zusun a ı . unu en .. .. .. kal .. 
1 

. , O 
, ı_ Efendim piyano dinliye- Cemiyeti Akvam ve Avnıpa ı k 1 h . •t 1 e~ ıs:ı - ~e .• u 1 eİe 1 ha ziyade sertieşen etleri ve a- Duşundu.· emle !}U cumle en yaı.ıınıştt•• 

.1 . ·ı·n k aşa anıı "'-l'h •' ve uzun o - edılmıyecegı aşıkardır şgal . . 
~ tın mi? devletlen e ıtı a ara arşı sa- masına rağmen pı:h lehine ve- k Ik İskend . d !evlenen dudakları ıstıyordu. Sonra yumuk yumruklarile Dalgmlık.Ja tahrir vazifesi dİ il 
c •: - Hay, hay, fakat "si be- rih vaziyet a'!"ıştır. B.eş taraflı rilen reylerin ~ikt~ı 530 dur. İna .liıyor akrnı_ııa.buluna eknyde e Fakat gene kendini tutuyor, he- bu yaşlan silerek kaleme sarıl- ye bana ba•ka bir yazmızı ver· 

"-1" il a'. olsun, btı not "Asa- b. · f mısakr aktınden ka- gı z as en ca • ev- h ·1· b. · d' d" ·· " ov ,. ır ıs ışare . • Aleyhe yalnız 55 rey verihniş- ı t .. t k.l amma haıic• s· a- le şu t:.ı sı ım ıtsın ıye uşu- dı. mi•siniıı. Bir daha sefere müte- ~ 
.,. • rü"' ı· " · çman Amerıka efkarı bakalım e mus a ı • 1 ıy ·· d .. 
"' - zu usu se ase ye tesır e- ' tir. Son zamanlarda Fransız sette İngiltereye tabi olacak- nuyor u. Yazacaktı. Hocasına bu ate- yakkız olun. Fakat yazınızı o- iı 

•r. · · meclisinde hiç bir mesele hak- böyle manasız laf olur mu? Bir gün mektebe genç bire- şin heyecanını bir vazife halin- kudum. Çok dafnrk, vahdet•• 
·, - Beyefendi pastırma yiye- cıların bağıracak yere zurna çal kın?a a:aya mUr~c~at bu kahir Chaınberlain bir tarihte İn- debiyat mual~imi geldi. ~u u- de bildirecekti. yok. Uslup

1 
bo

1
zuk. !!iç bir ede 

111 myi~ b'l' . . malannı tavsiye etmiş. netıceyı vermemıştır. ·u M .. b zun boylu genış omuzlu, bır a- Ve kalemi eline alır almaz bl luymet haz de6 .J... ., 
- ıye ı ırsınız amma, am- B . b. l d - ·ıdi b' 1 gı z - ısır munase atının, d dı. K . h .. l ri 1 

k b h u yeru ır usu egı r, ı- Fransız arın en ziyade tered karı koca münasebatı şeklinde am .. .. Ofl:1• sıya goz e var bu heyecan sahife sahile uza- O ' 
~) ası var sarmısa ve a arat zim çocukluğumuzda çalgılı düt ettikleri nokta, Almanya olmasını söylemişti. Fakat de- dı. Yuzu daıma traşlı, dalgalı yrp ıbir alev nehri gibi aıkrnağa No 11 

ı" ıaba dokunur, onun ic.in yeme l d N y ı· -1 ld - • · h 1 k d ~ ta 00 cruz daha iyi! macuncu ar var ı.. eyse me- oun&' p anı ı e ~-- ıgı ~es uli- mişti: sıya. ~aç arı . ar aya ogru - başladr. & 
, , sele o değil! Satıcıların zurna yetlerı ıfa etmedıgı taktırde ne .. • b' . d. ralı ıdı. Ders1 gayet tatlı anla- Neler yazmadı ne mutena 

İşte bu m . ı ·· lı im t ·ı 1 ak E k' kl .. F - Kurunu vustaı ır ız ıvaç- ·· · t d k • Zil çalm•<1tı ~-'ebeler her, 11 ısa uzere çay ıç- ça p ça amasını gaze ecı er o ac ? s ı şe e gore, ran- ki k k münaseb ı d _ tıyor, ~ur •:ı:ı~~ e er en tan: cümleler bulmadı. Ve hayatı- --.. · ... " 
ıek, ıslık çalınak, yüksek ök- sinir hekimlerine sormuşlar, on sa derhal Almanyanın muay- :_~ 1 .an. ~a . d. at e nan sesıle butun sınıfa adeta bır nın en hliyiik şaheserini 

0 
ak çı:lııtılar. Yalıuz N\ll"an tııraV' • 

~li ayakkabı giymek, Boğaz- lar da bermutat: yen aksamını işgal edecekti. gı • yı"?:ıınc_ı asrı: ız ıvacı. musiki ziy:ıieti veriyordu. Genç am vücuda etir<li - kapanarak ağlıyordu. 
oturmak, denize girmek, ha- -Ala amma sinire dokunur. Fransa bundan böyle Versay :ı;ı1;1gun:kli vazıyete bak~ ta kızlar yem hocalarını çok sev- ş g · Koridorda dedi kodu başlıt· = 

:.ama girmek, derde girmek, demişler. muahedesile kazandığı bu hak- İngılızlerm, evleneceklen yer- mişlerdi. Teneffüslerde bile pe- ıı. "' • mıştı. 
ı ·,>rca girmek elhasıl her şey, İyi amma bu kafir sinire do- tan istifade edemiyecektir. Çün de ~sırı ?alal:'ık o~ra~ kullan şinden ayrılmıyorlar, onunla e- Edebiyat hocası vazifeleri - Nuranı gördün mü hüngf 11 
:1 1nma herşey mutlaka sinire do kunmadan yapılabilecek bir şey kil bir ihtilaf çıkacak olursa hıi- mak ısted~~er.1. netic:sıı_ıe var- debiyata. şiire ve tiyatroya dıe- tetkik etmiş ıl:ıitinnişti. Kağıt lıiingür ağlıyor ... 
·ı:ınduğu için ihtiyat lazımdır. yok mu? keme müracaat edilmesi liizmı- mamak mumkun değıldır. ir uzun uzun konuşmaktan zev- lan tekrar talebeye dağıtryor- . . . . . . . . . . . . . ... • 

lı 

' 1itekim bir kulak doktoru satr- FELEK dır. Young planını kabul etmek A. Ş. kalıyorlardı. du. Heı:'kesl bil"Cr birer çağırdı MÜMTAZ FAİK 

:• "Milliget,,in edebi romanı: 58 
' 

zan) ı bırakarak karşıya Ex~
leıbene geçmelerini teklif etti. 

Biirhan Calıit 

Ex: ıleben, esıki Avrupa kibar
larmın, zenginlerinin ve diplo
matlarının •hemen mevsim gö
zetmeden devam ettikleri bir 
eğlence ve sefahat yeri ... Ku
mar salonlarında hergün ve her 

Bir gece Viyanada kaldık- edecek bir vaziyete düşmüştü. gece çeşit çeşit insanların bir 
\ın sona ( Zürih ) e ve sonra Bu hal Cevdet Beyi düşündür- anda zengin veyahut fakir ol
: Lozan ) a geçtiler. Artık kan melde beraber içinde bir çak dukları lbir yer. 

1 
oca gibi seyahat ediyorlardı. Avrupalı ve Amerikalı iş adam- Cevdet Beyle Süveyde burada 
Otel Burivaj ) a yerleştiler. larmın sermayesi olan ıböyle (Koııtinantal) oteline yerleşti-

, Cevdet Bey böyle seyahatı beynelmilel bir şiI1ketin çarça- ler. Bu ·kalabalık bu neş'eli şe
c ,Hale) ile tasavvur etmişti. buk kendini toparhyacağından hir onları derhal gürültüsüne 
• fa·kat zeka, kibarlrk, ş1klık iti- şüphe etımiyordu. karıştın vermişti. İlk a:kşam 

arile ondan biç aşağı kalını- Buradan alacağ1111 ümit et- gazinoya gittiler. .. İç içe sa
an Lübnan güzeli de bulundu- tiği parayi alamadı. Fakat üze- !onlarda, geniş maaatarda dere 

l u yerde her kesi ala.k.adar ede rinde efektif olarak, çek olarak ce derece lbakara oynanıyordu. 
ilen 'bir mahluktu. altmış bin liraya yakın para Aynca bir salonda riikıt çeıvrl-
Genç kadın hazin ve mağ- vardr ... Yanında her kese nasip 1 Hyordu. 
ıum halini temamile terk et- olınıyan nefis bir kadın variken Genç kadın, bu değişen ba
ıişti. Şimdi artık onlara (Lo- btmdan sonuna kadar istifade •yatın bütün eğlencelerinden is 
an) ıbile fazla durgun ve sakin etmemek budalalıktı. ! tifade etmek istiyordu. Bu arzu 
:eli yordu. Cevdet Bey (Dağ Hayatının artık ikinci v.e so- j tuvaletlerini, pırlanta ve incile 
telleri) şirketinde olan vazi- nuncu devresi başlamışken Ö- rini, güzelliklerini teşhir et
·eıtini tetk•k etti. Şirket ilk mer Hayyamın dediği gibi bu- mek ihtiyacında olan bUtün ka
cnder yüksek bir temet- nu keyif ve neş'e ile geçinne- dmlann oyunıı vesile huJmala
[İ temin etmişken son yıl mek manasızdı. Bu fikirle genç n gibi :bir hevesti. Çünkli blr 
ıir<len•bire yeni tahvililt ihraç ,.kadına -artık sıktld,,1·1-..rı (T.o- 1 YtSTl''Tl.ı (Sem~rin.e;) de hırak-

malarına rağmen(Süveyde)nin 
buraya kadar getirdiği hagaj
pek nefis tuvaletleri taşıyordu. 

İlk akşam omuzlarına koy
duğu mavi tilki bir lbua ve sır
tında şık bir liicivert tuvaletle 
cidden çdk .güzeldi. Gerdanında 
iki sıra dolanan inci, hakiki bir 
servetti. 

- Oynamak istiyorum, dedi. 
Cevdet Bey m1ini olmadı. 

Genç kadın ilk önoe elli frank 
tan haşhyan masalardan birine 
oturdu. Cevdet Bey biraz onun
la meşgul oldu, sonra kazandı
ğını, eğlendiğini .görünce kendi 
ııi dolaşmağa başladL 

İleride lbeş yüz trankla başlı 
yan bir masada boş yer vardı. 
lıir tecrübe olmak için otw:du. 
Bir iki el geçti. Pas dedi. Son
ra bir el gördü. Beş yüz frank 
aldı. Biraz sonra Ştiffiatı bir a
merikalmm ( Banko ) t1unu gö 
rdü beş yüz frank daha kazan
dı. Ve eller devam etti. Tam 
bir buçuk saat, Cevdet Bey şan 
sın bu para yağdıran eğlencesi 
içinde vaktin nasd geçtiğini bil 
m...ti lCer<iiııi ( klik<> ' Yll. ha 

zırlaruyordu ki arkasından iki 
el gözlerini .ıuttu: 

- Senmisin SiWeyde ! 
Genç kadın pamıakla:rını çek 

ti: 
- Nasılsın! Ve onun cevap 

vermesinden evvel önil:ndeıki 
banknot yığınlarım görünce 
hayretle haykırdı. 

- Bunları kazandın mı? Bre 
vo! 

- Ya sen! 
- İki bin franlk verdim. Da-

ha oturacak mısın? 
- Kalkalım ı 
Cevdet Bey önündeki baınk

notlan istif etti. On yedi bin 
beş yüz franıktı. 

- Şansın var, dedi genç ka
dın. İstersen devam et. 

Cevdet Bey onu bırakıp para 
için vakit geçinneği gıınıruna 
yediremedi: 

- Yok, dedi gezelim. 
Bara gittiler. Yükseık sanda

llye üstüne çrkrp kokteyl içti
ler. Dans ettiler, sonra bal ayı
na çıkmış genç sevdalılar gibi 
neş'eli bir gece yemeği yediler. 

Cevdet ~ey ~ITU" ıı:etirdi-

ği bu para ile genç kadına bir Baıka:ra masasının garip, ı:ıa· lı 
( Exle!hen ) hatırası aldı. Bu, in ıbir cazibesi vardı. Kaybedet' 
şık, pilatin üstüne oturmuş bü- ken bile insaııu yerinde mrhlı· ~ 
yiik bir pırlanta idi. yan bu cazibe Cevdet Beye de W 

Burada istedikleri gibi eğle- musallat olmuştu. Verdiğini ol ~ 
niyorlardı. sun almak hırsı onu her ( Baw ı; 

Cevdet Beyin seyahat progra- ko) ya gitmeğe 9C'Vketti. Dit 
mrndaıı burası da vardı. Faikat saat sonra •kayıbı elli bin frangı 
daha ziyade ( Pari.s ) e gidip geçmişti. Cebinden mütemadi· 
oradan Dovile geçmek istiyor- yen para çıkarıyor. Ve çrka." 
du. Genç kadrn.a tesadüf edin- hanknotla-r önünde duımadaı1 

ce Olir az da an.un arzulariyle masanın üstünde dönüp kaza· 
hareket etmeğe mecbur oldu. nanlarm önüne trkılıyordu. ce~ 

( Süveyde ) Parise gitmek det Bey, poletika illeminde, 1 
istemiyordu. Orada akraıbasın- hayatında o kadar temkinli v~ 
dan, ahbaplarından bir çok kim soğıuk ık.anlı olan ıbu metinadafll 
S·eler vardı. Çeıkiniyordu. Za- bi11birini tanı:mıyan meçhul ·ltİf 
ten kendisini ( Semering ) de ler ve heyecanlarla hareket e· 
bulacak olan amcasının gelme den bu insanlar arasında .,e 
zamanı yaklaşıyordu. seııvetlerin elden ele geçtiği b1~ 

Bu mecburiyetlerle ( Exle- .masa lbaşmda bütün itida!İfl 
ben) de kaldılar. Cevdet Bey kaybetmişti. 
muntazaman oynuyor, ç.ok de- - Banko! .. 
fa !kazaıuyOt", baZ'ell veriyordu. Ve Cevdet Bey gittikçe s~ 

Bir akşam, iki ·bin frank mak rükliyen bir asabiyetle göril' 
simon oynıyan bir masaya otur yordu. . 
muştu. Bir iki (Banko ) da ver Bu sinir ve heyecan daha fıll 
di. Kazanmak ümidiyle devam müddet devam etti. Cevd_tı 
etti. Yarım sa.at içinde yırmı Bey suuruna hakim olamıyaP-· 
lain f--any k-ayl~ (llitnıedi) 
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j Elhamrada ! 
Bu hafta pa~tesi gününe 

kadar Elhamra sineması birkaç 
hafta evvel göstermiş olduğu 
"Aşk geceleri,. ismindeki Fra
nsızca sözlü filmi tekrar göster 
mektedir. Bu çok güzel filmin 
baılıca artisti Mlle. Mari Bel 
şehrimizde bulunurken lıu fil
min tekrar iraesi çok yerinde 
bir şeydir .. 

Bu filmden sonra yani Pa
zartesi akşamı: 

Cl'\I.\ :\IS;\'< ı 1).1 f) 

• 
Haftada bir söz 

Dikkat 1 
Geçenlerde Emanet heyeti 

fenniyeııi sinemalardaki yangın 
tertibatını sık.ı bir kontrola ta
bi tuttu. Y o,llara iskemle koy
durmadı, musluklara, hortum
lara baktı. . Hala bu hızın de
vam edip etmediğini bilmem, 
fakat bu sıkının o zamana tesa
düfü İskoçyada bir sinema ya
ngınında 60-70 çocuk telef ol
masına hamledildi. Halkın ha.1 
yatını himayeye matuf tedbir-

ismindeki sesli filmi geçirecek lere kimse bir şey demez, hatti • 
tir. bu tedbirlerin umumi olmasını 

Temaşa gemisi 

"Temaşa gom11>1,, filmi ister. Halbuki İııtanbulun he-
(Show Boat) "Şov boot,. isimli men hemen yegane ahşap sine-
manıf bir operetten çelcilmi§tir ma salonu olan ve Emanetin 

Filmi Lora la Plant, Şiltkr- malı olan (Asrt) sinema yan-
uat oynamıştır. Sahne tertiba- gın ve panik tehlikesine karp 

:i 

tı zengin ve güzeldir. Film he- okadar fena mücehhezdir ki 
yeti umwniyesi itibarile sakin, böyle bir şeyi düşünmek bile " Afk gectltrl .. filminden 

e::ra~;r:::':u~it .. nımaşa gemısı .. filminden ~t~~~ ~i~0:~:!f;;~~r.y~ !: ::ç~; :ı~I!'g" i'Ö 'üie'kte'p' "ıifer [![] 
i 

.dir • • • halk tela.:sı• ıken ancak ıs _ 29 t __ (Melek'te) yı • 1 1 , •••• ,................. w --. ... ~-------~------...;;------...;___ -

Filmin mevzuu: Ku'' ç .. k h b 1 dakikada boşalıyor. Geçitler o Sesli ve sözlü ll 8 er er kadar dar ve az! Acaba Emanet . . . 
.. Çılgın mektepUler ,, filminden Amerikada on dokuzuncu a- * D 

1 
. . . malları teftiş edilmiyor mu?.. Sc_sli ve şar~. fılmler arasın tınneleri şayanı temennidir. Bu 

.... ...._ ... ••• ••••••••••••••• ....... sırda Mieiıripi nehri üzerinde 0 aşan aksı nvayat hilft- ~a bilhas~a İngilizce olanlar e- filmin mevzuu uzun uzadı hika-

"' bir tiyatro gemisi var. Bu sey- lemınden çelrilmiyecektir. jisör (Hello, Europe) ıisminde nlmiş_ ~lmazsa seyirciyi sıkar, merlkada Darnley ismindeki ko 
yar tiyatronun sahibi olan Ha- * Lon Şaneyin ilk sesli filmi altı lisan üzerine bir film çevir- onun ıçın sözlü filmler seçilir- lejin kız ve erkek talebesi sene 

• Harold Loyd'ın hatır ..... a ..... t ..... ı .1 .. ,,,.. "Ko .... P.ı.... ;..runıı, ,.,.,.,.,,, Pkk<om ""'"" •- • J•H•• a..~ ;,nnnıı.•; ... •." !"" '" ="""-'"" ,.,.. " .w1=• ''"" ••P'•"· A-

,.. (Hsrold Logd tara/uıdan) vko .~deki. ada.mm (Magnol nin çevrilme61ine bu geç·en ay m~ğ~ karar v~_nniş~ir .. Av. rupa ken bu noktayı unutm~ak ll- s~nuiçin bir müsamere tertip e 
n Ç.,..,...,....,....,...,.....,, • •..., • • • • • • • '!' "! ya) ısmtnde bır kızı var .. - Bu başlanmıştır. Hukfimatı muttehıdeS'l fıkrini zımdrr. Çılgın mekteplıler fil- diyorlar. Bu arada kızlar arası-
d 

8 

.. ocukluğum, ılk maceralarım, ıstldadım kız tiyaıı;onun ~rtietlerinden * Halen Alman film piyasa- müdafaa edecek olan bu filmde ~ bu ~o~adan çok cazip ve na rakabct giriyor, entrikalar 
•I llYiik bir felaket zam•nmda ni- Ben baıhca. rolü almııtım. Glaynor ıle evlenıyor. Bu adam smda 29 sesli ~lın vardır. Bun- İngilizce, .fransızca, almanca, i- guzel bı: fi~.d!r. . ol~yor f~t sonunda her şey 
· ~ül edecejimizi bilemezü- Sonra bı! _dram yaptık. ~.., ~~ar~dır. Bir glln Havko larm 14 tanesı şarkılı ve muzı- talyanca, ıspanyolca ve isveççe Evvela butün artistler genç güzel bitiyor .. 
, 112e söyleyeyim. Her na•ıl o- benrol Roydıında ıcli.R ,<?,ndan bat~. bırba~~ oluyor, tıyatronun idaresi Mme kalı ve 11 tanesi Almanca söz- görüşülecektir. Hagen şimdi- ve şUbturlar, sonra mevzu kat'-
aa ~.hun felaket &eldiii :ı:aman ta- var . a .. p, &enç ...... ""' H k • kal Gla r· 3 .. d t 'li d A . ıkı d ~·ld' ~ul cdebilirainiz, ve en acı uma ve anne rolleri bepu bende idi. Bu av 8 a 1~~r: yn~r oka- u. u e ngı · zce sözlüdür. en vrupanm bu lisanlara ıyyen s ~- egı ır. -~~da . ümidiniz kınlmu. Derlıal ilk ve son kadm rolüm oldu. dar kumara duşliyor ki Mme. * Almanyada 311 sinemada mensup artist ve aktrislerile te- Ses ve soz almışı çok fasih 

lı "" elimden &eleni yapmaia başla- Komedilerde yenilikler icat etm,.. Havks onu kovuyor. Magnol- sesli tertibatı vardır. masa gelmiştir. ve iyidir. Hep neşe içinde cere-
_ın. Vazi'i sahne olabilirdim. Eveti ,._ · d d d lıp k * Şik d b * N d b" h er biraz ye Ugoo§ı.!'or um. . R ya a anasın an ayrı te ba- ago a ahriyelir arasın- ewyorkta büyük bir bi- yan e en ır mevzuu ikiye et-

Iİn • &örebibeydim komedi i- .. Bid r pnd alarnlad"'? ki, Hal B 0 Y
1
.: şma müzik hol artisti oluyor, da Billi Dov pek makbuldür. nanın ellinoi katı yüksek sos- mesi de filme ayn bir renk ver-

il vau'i sahne olabilirdim. Eğer bu gun e on o verıyonnus. en - "h k B'" .. b hri li • · kt eli le ""'-zaa sinemada oynamak için e- bl!J dolara çalıııyordum. Çok müte- ~o .. ret ve para az~nıyor, anası ı;ı~n .. ~a l;'e ler Billi'nin res yete_ ıc;;ın s~~ma salonu haline me . e r. . ınr Yaz.ardım. Daima para biriktiri- e .. lr oldum. Epey düıiindiim.Taham o~unce tekrar gemıye avdet e- mırın. dugme ile vücutlerine res- ıfrag edılmiştır. Bu salon Mo- Fılm heyetı umumiyesile şa
.: •duı;n. Fazla para kazandıiım va- mW edemedim. Meıeleyi Hala açbm. d~y. o .. r ve kocası da nadim olarak metmektedirler. ris Şövalyenin üçüncü filmi o- yanı tavsiyedir. Sinemalarnnı-

• . . onunce te ar mesut o uyor- . oryanm konu.,maeı ar- lan (Büyük batak) ismindeki zın böyle insanı yonnıyan ne~-
... t daıma, iyi olsa idim daha ziyade H LLOYD d kr ' 1 * Gl 
.,. nacagı•:u hatırıma getiriyordu~ (B"t dı) lar tık bir • " f'lmi b lı k l' h f f f' ~ '.e böylece istikbali dü,ünerek para ı me · emrı vakidir. ı le aş yaca tır. e ı ve a i timleri sık sık ge-

: litikdirmel<te devam ediyordum. Ka 
fan pek az evvel Bebe beni biraka
k LaıJJyiye gitmişdi. Onun gitti
n.i ben istemiştim. Cecil de Mille 
çalışmağa mecburdu, bu onun i-

• n pek büyük bir muvaffakiyetti. O 
·kitten sonra iyi bir ıırkadllfdan ba, 

bir feY olmam.ağa karar verdik.. 
er ikimizde çocukluk •ergüzeıtimi 
n bittiğini biliyorduk. 

Çok çabuk mütecasir oluyordum. 
•abrım dn artık azalmtgtL Artık kafi 

i. Dört be, arkadat topladon. Beı 
lar istemeye karar verdik. Daha az 
raya çalışamazdık. 

. Artık çahşmiyorduk. iki dolar gi• 
ebemmiyettiz bir para için Uni

•·•aldan müebbeden ayrıldım. 
11. lial Roach ile beraber Wizard of 

· ~ kumpanyaaile muhabereye batla-

ICiiçiik komedilerde oyniyordum. 
.,., vahşi rolü alıyordum. 

liat ile beraber bir gün botento 
Y~etinde güneıe kartı oturuıror

Üatümihde samandan elbiseler 
dı. 
Ha! bana: 

- Bir gün bir komedi filmi yapa
... inn. Ahali gülmeyi seviyor. Gul· 
h u~ek de kolay, dedi. Bu aöz naza• 

/ 

" Cenrıet budur ,, filminden •·- _ · ~- " Balıar çapkını ,ı /ılrnlnde 
kkatiıni celbetti. 

·. ".•I beni de o filme almaiı vadet- ı 
Bır kaç gün sonra Hal Roach, bir 
baamdan mirasa konduğunu ve 
başlıyacağını aöylodi. Ben evvela 
tınıadmı. Hatta ıüphe ettlın. Niha

Ba~-~ .. ~apk.ı.~.ı .. j~f!Xiil-ıi,~..1~biı.~: CTen·nei ··b~dur ı ~,m·~nLJ 
Karmen Boni de 600 genç kız arasından inti- Vilma Banki sesli ve sözlü 

anla§ılclı. Hala kalan servet bir 
s
1
yüz dol,,,.dan ibaretmiJ. 
lk filmimiz iki yüz dolara mal 

:ıtu. . B~tün film açık havada imal 
bUfti. 

Stüdyomuz yoktu. Günet bol ve 
~va idi. Wc•Uake parla da &'.&

ti. 
Epey aradıktan sonra bir bot ev 
dulL Orada bir hafta kadar çaltı-

8ir hafta sonra ev sahibi bizi di
•ı attı. Bir ev daha bulduk. Orada 
~ kaç kumpanya daha çal141yordu: 
l>.e dar bir ıofa kalmıttı. Orası bi

iıiıııUe geliyordu. Ucuzdu. ll" 
ladık. ilk önce bir komedi yapbk. 

. . . 

1 

. hap edilen 22 yaşında Gillian Neşeli ve eğle~c~ bır f~~- adamı takibe kalkıyor. Ve niha- Saude isminde bir san'atldrdır. (Cennet budur) filmi müteva J gelip şoför zannettiği bir genç-
dir. Karmen Bom şınn ve guzel yet bu adamın Pre~~ Saşa dö Kendisi Fransızca, Almanca, zi, basit, ve şirin bir filmdir., le nişanlanır. Halbuki bu genç 
dir.. Gorgony olduğunu gorerck kol İtalyanca ve İspanyolca konuş- Vilma Banki saf bir taıe rolün- çok zengin bir adamdır. Genç 

Hulasası: lanna aulıyor. maktadır. Şarkı söylemekte, de çok iyidir. Heyeti umumiye- çocuk kızın düşünceiini bozma-
Bir taraftan Prenses Antuva dans etmekte ve c;ok güzel re- sile film şayanı temaşadır. Mev mak için bir otomobil alarak g(\ 

net için Avrupa Prensleri ara- * "Garp cephesinde tebeddül sim yapmaktadır. zuun hulasası: ya para kazaıunağa calışır. Gü-
smda bir zevç aranırken bir glin yok,, ismindeki meşhur Alman * * ,.. Eva Peter isminde güzel ve nün birinde otomobilin taksit 
bahçede dolaşan Prensese bir eserinin filmi yapı,lırken harpte . Son filminin tecrübelerini bi- saf bir Macar kızı Nev Yorkta zamam gelir, Eva bu iş için sak 
adam rast geliyor ve onu ku- kul~~§ hakıkı Frans~z. a~- tıren Maurice Ohevalier San olan amcasının yanına hicrete- ladığı paranın amcası tarafın
caklayıp öptükten sonra uzak- k.en unııforması giyen 23kı!lı bır Fransisco at yarışlannda teşri- diyor ve amcazadesi Mani ile dan aştnlarak at yanşmda kay-
laşıyor. cılt hastalığına uğramı~lardrr. fatı idare edecektir. bir yerde iş bulurlar. Mani rast bedildiğini görünce amcazadesi 

Bu vak'a üzerine Prenses her ~okt~r ~ hastalığt elbieelerin * * * geldiği bir zenginin metresi o- Manniden 300 dolar istikraz e-
türlU an'aneleri bırakarak bu 1=~· e esi~~e kullanılmııı o- İsminden de anlaşddtğı gibi lur ve babasından ayrılır, Eva der fak<.t eve geç döndüğü için 

acın tesırıne atfediyor. «Kadlll6ız erkekler» içinde hiç dıı bir gün yer altı treninde rast nişanlısı şüphe eder, Eva da 
kadın rolü olmıyan bir filimdir. 
Vak'a batmİ§ bir tahtelbahirin ı 
içinde kalan taifeler arasında 
geçmektedir. 

* • "' 
Norma Talmaç (New-Yorka 

geceleri) ismindeki ilk slizlü 
filmini bitirımişt'ir. 

Film Bııodwaydeki gece ha
yatım çok güzel tasvir etmek
tedir. 

• ~' * 
Clara Bow, Haırry Richmann 

isminde zengin bir zatla nişan
lanmıştır. Nişanlısı kendsine 
375,000 frank kıymetinde bir 
otomobil hediye etmiştir. 

"' * "' ALMANYADA: 
Ufa sineması her pazar günü ı 

sabahlan ilmi mahiyette film
ler göstennektedir. Bu film1eı 

. 
1929 senesinde Holivutta bo 

~ananlar: 
Rosina Kerry kocası Nor

man Kerry'den boşanmıştır. 
Talaka sebep kocanın zulmü
dür. 

Loyd Hamilton'un karısı, ko 
casını eve çok gürültücü adam
ları davet ettiğini iddia ede
rek mahkemeden boşanma ka
rarı almıştır. 

Arluckle (eski Faty) in karı
sı Doris Dean, kocasmm evlen
meden evvel çok şen olduğu 
halde evlendikten sonra abus ve 
fena tabiatli olmasından dola
yı aynlmıştır. 

Emsalsiz bir karı koca olarak 
taruan, William Boyd ve Elia
nor Falr'in aşk romanları bit
miş, ayrılmak üzeredirler. 
Meşhur sinema yıldızı Jean 

Arthurun kocası Yulain Ancker 
kamının evde oturmadığını, ve 
bekar olmak şartile bir mukave
le imzaladığını iddia ederek ka
nsından aynlmıştır. 

Lowell Shemıan karısının 
d?stlarmdan hazzetmezdi. Şim
di ?nu boşamış ve Helen Costel 
lo ıle evlenmek niyetindedir. 

Lewis Stone nihayet meramı
nı ~-~ere anlatmıştır: Bu 
aktoriin fikrine göre kansı Flo
rance Oakley, san'ati üzerinde 
fena bir tesir icra etmekte idi. 

• * * 
Kari Launc hazırlıyacağı 

''.Zav;a~ kız" ismindeki sesli 
fılm ıçın Gaston Y acqueti anga 
je etmiştir. 

Avusturyalı meşhur bestekar 
Oscar Strauss Warner Brothes 
tarafından davet edilerek Holly 
vooda gitmiştir. Orada üç ay 
kalacak ve sinema için operetler 
besteliyecektir. 
Ch~~~ Çhaplinin bir filmde 

(~3:vı go~~er) isminde bir şarkı 
soyliyecegı haber veriliyor. 
lamad ıınrz mı? 

bundan mütee&Sir olarak ço, 
cukla bozuşur fakat ertesi glit 
banşrr mes'ut olurlar. 

•• 

e· 
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l. i • 

;t Ekonomi 

:(T. b·yo al m satımı 
1; 

Bankalar konsorsiyomu icra namenin vereceği müsaadeler
nitesi reisi Nurullah Esat den bir kısmını temin etmiştir. 

•v dün akşam Ankaraya hara Dün borsada İngiliz lirası te
l' t etmiştir. Nurullah Esat B. mamile normal vaziyetini mu· 
, rzar güniı §thrimize dönecek- hafaza etmiştir. 

ı -~ İngiliz lirası üzerinden dün 
1 ;tı.ıdığnruz malfunata göre ha-1 ilk muarnele 1033,5 kuruşta ol

lanan iki numaralı karama- muş, bir aralık 1034,! kuruşa ka 

eııancalarl 
----------

Beyogtu Mulen RuJ salonunda COQ ,-..,-.,..V""lrv-v-""'rv-v-vı 
Bu gUn gUııdUz saat 16 da BÜTÜN ŞEHiR EH.'\LISI 

San'atklr N•tlt Bey temsilleri v 1 L M A B A N K i n in 
TARLA KUŞLARI tatil sesini lfltmek üzere 

Gayet gillünçlll operet 8 _Erda OPER Q 1. N E 4 l 1 ' 
akşam saat 22de İNCiLİ O :( ff 
ÇAVUŞ milll Yt tarihi piyes göstermekte olduğu 

8 perde alaturka ıagaıınller, c en ne 
milli rakıslar ve saire. Duhuliye . 
80 mevki 60 koltuk 75, loca- OUzel sesll ve sözlU filmlnl görm ğe şil p 
lar soo ve 200 talebeye ten- edecektir. ltlvetan: sesll ve sözl 
zillt vardır. Meşrubat mecburl dUnya Havad 'erf 

• • pazar günü Heyeti \'ekilede dar yükselmi se de akşam üze-
~ izakere edilecektir. Maama- ri düşerek 1033 kuruşta kapan
ı Maliye vekaletinin son ver- mışttr. 

ll•C ati yal 
ltll••ce•l:ı 

Dbd bUlmecemlH değildir. COO ~ - - -
ııan.dıımı, •• tıı Han axxxxx::::xxxx::: a :::xxxxrmx ...... 

1 - f;t~~ ~~CA~r ha,.... l - ~f.=~3~ş~;·:..nim de fı=e~=k:ıi~::::ı~~ ~ o nninlnı' yen nmunıızzaoı BıemEaşyrn nole fl 
Pof isle 2 - Beyaz (2). Kemer (3). Nota 2 - Yama (2). Nemli (3). latif. Pavyonun 15/3/930 tarihinden ~ U U IJ U U O U 

ti müsaadat esham vf!' tahvi-1 Liret 898, Altın 927 kuruştan 
·~ alnn aatımmda yeni karar- muamele görmüştür. 

u UUtl .. 1 t ll ıu 1t1 il 111 111 ' ' llllllllllUHllll ınıııu.1111HHllll ltHIUltlUYO-llllJllllMUllill• 

~ - (2). bun (2). 6/4/930 pazar gilnüne kadar Tamamllc ıözlU ~arıolı ve danslı filmini gllrmek vr l•iıırege 
3 - Yazı yazan alet (&). 3 - Tfen (&). • yirmi bir gün müddetle ve ka- lıa.mlanınıa. ' • 

1'Jt\.nasile kavga ederken 4 -Doat(!).aün(3). ==~~::~~t~r1r~)~3>• pahza:f':1s~ile .münakasaya ANITA PAJ, JON JILBERT, NORMA ŞERER, JOAN ı - 6 - Do(3)nulı renk (3). Karaıılık 
6 

_ Mimi (
3

), Bir ez•mız (3). vaz edılınıştır. Talip olanların 1 KRA VFRD VtSlir m04bur 25 aincma Jıldızının beraber omadıkları 
\<\,ksarayda kasap İlyas ma- Ta.riık B. in Bakirköyündeıki e- 6 _ Şo~t (3). Bir meyva (l). 7 _ Belli (5). · şeraiti. münakasayı ve olbabda ,_b .. ır_ıı,..ım_dlr,_. --~~-~ 
1 Jlesiınde oturan Mahmure H. vine evvelıki 1?1CCe hırsız girmiş 7 - Taıvir (&). s _Haya (2). Hatll'& (3). ilenin ki, kegifnameleri görmek üzre

1•IXX%XXXXXXXX • XXXXXXXXXXXX 
• ''.•oğlu. 20 yaşlarında Enver ve 16 lira para ile bir pardesü, 8 - Zaman (2). Çehre (3). Nota mubaffefi (2). her gün sabahdan saat 14 bu- ••••••••••••••• •••••o•• 

!: Jn para yüziİ.inden ·k.avga eder bir çift elmas .Jrupe, bir altın <2>· 9 - ~eyhte buluıamak <3). Zevk çuğa ~dar İzmir mem~eket has o PE RA da önUmUzdekl 9 nisan 
; f rken ayni evde kiraci Şerife yüzük çaldıktan sonra bu evin 9 - Albn <3>· Zehir <3>. < ). , tanesı İdare Memurlug=a ve çarfemba aktamlndan 
~araya girerek Envere ağrr duvarından yanindaki Handan p••--•-llllllP!!!ll!l:'l!!!!ll!"11~1!!'1111!'!11!.1!!!mlllllll•-•••-. pey sürmek üzre münakasa ka- itibaren 

.. ~~r:ıf·~~;1;; f~~1?:!:~·!E ı DEFTERDARUK"'ıLANATI !,f..:.ı::~:r:!;E r hı M E ı ı' ı ı ı Es n 1 n ı 
1 ~ralamıştır. kaçmıştır. muracaat eylemelen ilin olu- Y 

E d ı l\ı ı M 
.. d ·· 1 ·· "' .. d nur. TMmantlle Franalzca eözlU ve aarkllı 

. · Ası. yokmuş r e <.: a u tır ugun en: i · ht rıı ' ~ ' J ' Cebelibereket mu etam m 
~Eyüpte Ramide vukuu yazıl- eyrıse aın Arıı Tul Bulundu~1 Adedi No. Kıymeti mubammenesl Baahca mUmesalllerl: Slmon Vodrl, 

1 

1 ·:~~ a~~ e~a~~t~ı~:ğ~~~~e:= ---------·- mahal Ura Kuruş 08fl8 mühendlS• Matot ve Baron File 

13 :, :ilen tahkiıkat neticesinden ~erku A~enıuı; Gııaıa lröprU 12 20 Avşa kariyesi ı ı 500 00 Mı• mil\oteıalüt ll~lnden•. •·.~~-·· ····-··-·· ••••. _4ll_l-4_N_~H~M~4M 
(. bumda, Beyoğla . 236~ Şubo 9 30 ,, 1 i 400 00 6 -

. j•laşılmış okluğu polis müdiri acenıeııı Mıbmudlre Hanı altında " " • •,JI.,• .. • ,• .. •, •---•-• • ~"! • .-.-... -.-.-.-.-•. 
ı ı..."tinden bildirilmiştir. J;ıınbol 740 l 2 23 • 'il 1 1 l 400 00 " Kanlı geçit - ha.nıniye yolu • Gıyeı zarif bir ainoma eseri olalao 

/-ı Feci bir sukut ANT!LfJ POSTASI il! 25 Kıılemi ı 4 400 00 " üzerinde cemaıı (5121) lira (46) • 1" A L İ L İ T Ü T 13 20 ~ ı 3 800 00 ., kuruş bedel keşifli (10) adeti- • 
1 '!eytinburnu ç1mento fabrika- 2 1 as Nefs Marmara 1 6 400 00 malitı smaiye 22 mart 930 tari- • filmi dUn akşam A S R 1 S 1 N K M A D A blha"ın muza!· 

nda inşaat ustalarından Na- (Anafarca) vapuru 
6 

N!aan 2 2 7 800 00 " hinden itibaren 22 gün mildde~ • fer olmu~ur. Genç ve cazip akıllr ANDRE ROAN ile şuh ve sebhar 
p nµ isminde lbit"İ dün 15 metre pızat 

1 
Oda Galata nhtımından 1 8 

" " 
1 

• le ve kıapah zarf usulile müna- • KARMEN BONI ~donu hlnc•hinc dolduran ıemaşakiranı mıbzuz 
",, ttifamda.ki demir çatıdan mu- 1 S 1 8 200 00 " kasaya var; edilmi.,.;r, müzaye- • ttmlşlerdlr. 19 

" .. 
hareketle lımlr KUlliilı: Bodrum 14 ı 9 800 00 "~ t>Zenesini kaybederek düşmüş " de ve münakasa ve ihalat kanun • Ayrıca IÖ!lerilen zengin varyete nomcrolan büıün seyirciler 

, t~ naıldedildiği Balıklı hastane- Rıdos Fethiye Finike Antalyayı 9 1 10 200 00 ,. ve talimabıameııi mucibince tarafından merakla temıfa edilmiştir, 
29 Asmalı ., 
1 1 

; J • nde vefat etmiştir. gidecek n dönll!jtı meıi.t'ır ı 5 ı 11 800 00 ., mezkftr imal.3.tı smaiye 14 nisan • .-.-.-.-.-.-.-. • • • • • • • '•' • • • • •"•"• • 
. • Bakırköyünde iki sirkat lılcelelerle blrllkte Dalyan Mar· 12 ı ı 2 800 oo ., 930 pazartesi günü saat 16 da CX)O ~~X:=c:=<><>=~X:=c:=<><>=O=·:>· < .. ~::O-<:=:C:=ı:~-,.-,.,....A 

.. 
22 Pıraston 
26 

l marts, Sakız, Çanakkale, Gell- 12 22 Rutya ı 13 80g 00 ,. Vilayet encümeninde ihalei ka- ~ ı'.1 Bakırköy sineması sahibi b tiyesi icra kılınacağından talip J ÖnilmU:ıdekl pazartesi afcflml 
" 

oluya u~rıyarık: gelecektir. 8 11 ., r 14 850 00 ,, olanların 8 gün mukaddem mü- ~ Jı; L H A M R A S 1 N E M A S 1 
1> T ULaf BW.CI PilfUI Ba!Ada numara ve kıym~tleri muharrer 14 adet gayn menku- ~kasa ş~raiti uın.umiy.esi muci T E M A Ş A G E M İ S İ 

r 1 Cemiyetler kanunu !un bedeli sekiz sene ve sekts taksitte tesviye edilmek ilzere mü- bınce ehlıyet vesıkalerilıe Vili-

t
· '.~Cemiyetler kanun J.ayiba.sl (lZMIR) vapuru 'l Nisan zayedeye konulmuştur. Taliplerin ISNilan 930 tarihinde saat 15te yet baş mühendiııliğine ibraz ) K O AT BOA T 

ıı111zim edilmiş v·e Heyeti Veki Pazartesi 11 de Çalara rıhn- Erdek Mal Mildilrlilğüne müraccatları. etmeleri ve teminatı muvakka- ) ScsU, ıözlU ve fark.ıh heyccaolı filmini ıakdim edecektir. 
. · ye sevkedilııniştir. K.anuıı l!- mından hareketle lnebolu, Sam ----------------"--i-'--------- telerine ait Banka mektup veya 1 ) MUmeuliesl: yıldızlann yıldı:ıı : LORA LAPLANT 

'hası 24 maddedoo ibarettir. sun, Giresun, Trabzon, Rl.ıe, Aksarayda Horhorda Odabaşı Hasanaga Medreıeııl makbuzlannı teklif mektuplar- c:x:::x:x::ı cx:x:;() 
t Layfilıada Cemiyetlerin ida- H paya gidecek ve dönüşte ,, Vusufpqa Mektebi binw. ile birlikte yevmi it.leden bir • c:x:x::ı::) 
,eleri, teşokkül tarzları hakkın- pazar l.skelelsiyle Rize, Sür- Kapalıçarşıda 11 numaralı dilkk&o. gün evvel diğer bir zarf deru- BürUn feblr challıl bu gUn Ulm muvaffakıyeıler kazınmakıı hl 

a mühim mC'V'llt vardır. Cemi- mene, Trıbz n, Gilrele, Gire· A""ıosarayda N·"··dil Mektebi, nunda ~!lc~meni ~aimi Vilaye- İSMİNİ UNUTAN ADAM 
·~·et azası ai<lat huswnmda ser- , · ~ te tevdiı luzumu ılibı olunur. fiarilı:uUde se.11 ve flrkılı filmini ıemaçı etmek Ozere , est bulunaeaklardır. sun, Ordu, Ünye, Samıun, Şehzade~oda Ebiilbdıl iehmet Efendi ınw. 

: 
1 

Dahiliye vekaleti bu kanun lnebolu, Zooguldağa uğraya- Fatihde ıuıulı: kuyu medreaesl İktısat vek~letinden: 
:ıaldan<La diğer vekfüetlıerin fi- rak ırelecektir. Hareket günü Küçölı: ayasofya medresesi Feklwehlr Villyeti dahilinde Bat-

ETUAL SINEMASINA 
~ ':irlerini sormuş, muva.frk ce- yük kabul olunmu. Arnavut köyünde 11 - l'l No. hane 

ıaplar a~ır. Kanun)Ieyeti 1.--------------- J }' 1 d , • d 

vfran karye9lnde Şimalen Olulı: Batı tftap edecekılr, 
sıetmeai~den topal Muaa delirmenlne c;x:::x:) v ~....,. ~~~v ...,. ~ v • ) "'-"--"' 

mllatalrim; prken ve cenuben bu nok • • • • • • • e • • • • • '• • • • • • .-.--..-~ tadım kalnı duratmdalıi nokta! aabf. - " 0 
" ' • • • • • ~ı i 1 ekilenin ilk içtimamda müm- 5 nisan cumartesi Bozca· i aJe uaıoıı eecnmıninuen; 

• ' 
1
.erc edileeeıktir. ıda postası yapılınıucalc ar. 

:; t -o-- idareye alt olup Haliçte 

«': Şi!man kadından dariili. fabrika önilnde demirli bulu-

tedc bll.mUrilr KemlkJl çqmeaine • Komedi Franaez'in muaf sosyeıcri 
Ballda muharrer emWd hususiye lcan verllmelt Uzere battı milnke9ir; ıarben bu noktad.ın • Madam M A R 1 B E L 

27 nisan 980 pazar günll sut on bire kadar mUıayedeye kona!· ~~tU 0~.:0 Ba~~=~~= : E L H A M R A S l N E M A S 1 N I N 
·~ ~ ceze hi•sesi a1nuacak mi? nan Akdeniz yapuru hallba-

m114tur. Taliplerin encCimeni viltyete milncudarı. mll.nkeslr ıı. mahdut ve 111...ı.aı ut Cöstermekıe olduğu 

BarbiJB mekte~i mn~Oriyetin~en: rf.~aly:::;t;:~~~~]~': Aş K (La <?uıı~.~ ~u~ ER ı zırile bulunduğu mahalde ıa-
İ. . Hdka kendkıini teşhir etti- tılacaknr. Beş bin isterllnde 

, 'C?1 270 kiloluk şişman alman 
1ptc1mı Anna Rozanın temaşa taUbl ubdt$lnde bulunan işbu 
gerlıer<len 25 k\lra§. aldığı ma- vapura fazla ile talip olanlar 

A da d k b k 
.
1
,. 

1
. .. k • ydana çıkarılan krom madeninin (60) • fllmlnln bir nan11nı buzuriarile ı~rif eımegl IUtfen kabul etmişlerdir. 

Y on O uz uçu ı et 22 ıra ucret ma tua ile aene müddetle mumııUeyh ubtealne • Mezldlr ıe.tnsın gün ve suti yakında ilan ıılilecektlr. 

~ l&ndur. Bu paradan hiç bi'" re- varsa vapuru görmek için 
mektebin talebe lokantasında c;ahşmak ve bilhassa sofra ihalesi icra olunacafuıclan Maden ni- • • • • • • r.-r;;e-9. r..-.--.-. •• -. • • • 
ctlık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak ve ııamnamcainln (36) ve (37) inci 111ad - --

i '.sim kesilmemektedir. her giln fabrika müdi!riyetlne . . delerine tevfikan bu bapta itirazı o- ~--~ı hıç bır suretle sabıkalı olmamak şartile dokuz müstahde lanlann tarihi lltrıdan itibaren lkt ay - Bugün ve bu akşam - ~ Bugün Ell!lll'LHll!l!IA-l\•.1•u•A-U•Aillll 
· '. Alıman kadının kendisini teş şartnameyi görmek için de 
· ;hk etmesi bir nevi lilıb~t te- Levazım MUdurtyetine müra-

mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsilat sarfında Ankarıda lktıut yekllctl- Mı'lıı'"' Sı"nemada " n. 
lm k ÜZ H b. kt b' Dahil' tid" 1 .. ~ .. ne ve mahallinde makamı Villyete ba MARI BELL in temsili 

lakki adilip cdikniyoceği tered-i' ,düdli ceföetmiştir. Emanet bu caatlırı. Yevmi müzııyede 80 
a a re ar ıye ıne e ı ıye m ur ugune a- arzuhal müracaat eylemeleri ilin olu· EMiL YANİNGS 
cilen müracaat etmeleri ilan olunur. nur. AŞK GECELERi 

· · ş M Nisan 1 980 çarşamba günü 
1 hususu tedük eclıyor. aıyet, . 

;Anna Rozanın kendisini t~ olup müzayedeye iştirak ede-
'etmesi ıbir nevi lfıbiyat telakki cekler yüde on Difibetinde te-

l ·edilirse ş·şman Alman ıkadmm aılnat alcçclertle saat i4 te 
1dan reeim istenece'lttir. · Levazım Mtldiir!yetinde hazır 
i -· __ • ., .. • ---- bulunmalarL 

ı • Kuın~araıı olanlanlar~an 
1 

ınükalal kazananlar 
SADIKZADE BiRADERLER 

VAPURLARI 
KARA DENiZ MUNTA-

Ankara Merkezimizde Banka ZAM VE LÜKS POST ASI 

Gonırukler nın~alaza nın~nrln~un~en: 
Goldin Şel Makine yağı 
Tripil ,. .. 
Şel Benzin numara (1) + 20 derece 720 sildeti izafiyedb 
Gümrük muhafaza motörleri ic;in bal.Ada cin.si gösterilen hu-

suaat pazarlıkla müstacelen mübayaa edilecektir. Satmak iıti
yenlerin nUmunelerini göre,rek pazarlzlı: y<aprlınak Uzere Nisanın 
5 inci Cumartesi gilnü saat 13 ten 16yakadar1ıtanbul gümrük
leri Muhafaza müdürlU&ilne mlil'acaatlan.,. 

ınızdan Kumbara alanların nu-
'11aralan üzerinden çekilen birin Sadıkzade H d d 
.~'?e.:'··:: ::::..!A~~ ay arpaşa emiryolla 
• MuzMfer Ali Bey 14418 ı:: ;::b~ıı.m.:::a: ... ~::: rı mağaza IDD~Orlopn~eo: · 

Hü•eyin Hü•nü ,. 716 100 Oaya,Olr .. aa, lrabıoa va Rfz 
Fatma Giilriz Hanım 13483 75 lakalalerlAa aıdmet n avdet Aflltrda }'&Zıh maheme puarlıııkla sa~ almacağmdan talip 

Bu zevatın Bankamıza müra ıdacekttr. 1erln 7/4/30 Puarteei gUnll eaat 9 dan 12 y., kadar iebatı vücut 
• caat ederek mükafatlarını alına Tafatıat içi• Slrlı:Mlde Maa etmeleri ve fiat vennelıeri ilSn olunur. 

, • kırı rica olunur. adet uaı altıada aceatDlıtıngJ 60 adet Çoııba kaşığı {adi) 
Bu kur'ada mllk~fat kazanını mlrıcaıt. Talefoaılıtaabııl 214 2500 Kg. Roberolt tuıtlı:alı (inc:e) 

yan kumbara sahiplerinin Teşri •·--------- 2500 ., Roberoi.1: tulicıah (kalın) 
: nievvel 1 tarihinde çekilecek . 3000 ., Çirlf (yerli) 

kur'ada talihlerinin yaver olma Ll.aeler !11übayaat komiayo- 2000 ., Yuvarlak demir 12 m/m 
sını temenni ederiz. nu nyasetinden: Erenköy Kız 3000 YUll'll.I'la.k demir 1C5 m/m 

Şimdiye kadar kumbara alına Lisesinde bermucibi keşif yap- 4 a~ Kw-şun pensi lokmınıı tıaJıı1d 
mış olanların 1 Teşrinievvelde l~cak ~~ 20 Nisan ?,3~ tari- 500 Kg. Donyağı (yerli) 

J çekilecek ikinci kur'adan istifa- hine ~usadif Pazar ~u saat 20 metre Dişi helezoni telli 14atik boru elevotör için SOX 100 
. ı de edebi.'rnek için 1 Hazirana 17 de ıhale .Yap~ak üzre kapa- Saat 12 den son.re. fiat kabul eıdilme:z izahat almak üıteyen-

kadar kumbara almalan ve hiç 1ı zarf usulile münakasaya ko- ler Cumartesi ve Pazar günleri mübayaa ıkısmma müracaat et
olınazsa beş lira biriktirmiş ol- nulmu~tu~. Ş~~e ve keşif- melidıirler. Pazarlığa arzolunaın malzemeden yerli olan akşamı 
malan laznndır. n.ameyı gormek ıetıyen taliple- ic;in iftiıek edeceık tallpleırin nUmunelerini beraber etimı l · 
Türkiye lş banka•ı ~ Gala~sara~ Lis~~dek:i ko- nüınuneeiız wk:u bıdacall teılı:lifııtın kabul edilmiyec~ ilineC:: 

a mısyon kitabetıne muracaatlan. nur. 

-S-OÇ_E_T_A_IT_AL-YAN.-A- MIYA MAY 
GA YDAROF gibi Uç artistin 

Dl SERVIST MARITIIMI iştiraklle yapılm~ muazzam 
KONSTAN- şaheser 

TINOPLI va- Parisli kontes 

(La nuit est a nous) 
Filmi Bu şaheser son ira 

edildiği haftadır. 
Bu guıı saat 10,45 de ten 

zilatlı fiath matlnf'. 
puru 9 Nisan 
çarşamba Bur
gıiz, Va rn a. 
Köstcnc.:, Su· 

20 kısım hepsi birden !!'111 .. 1111111•• Bagiln 
IWııineler: 12, 2.30, 5, 7 suvare 9,15! A LE M O A R 

lina, KıılM ve lbra11e) ye gide
cektir. 

AFRODtr vapuru 10 Nisan 
perşembe ( Napoll, Marsily.ı ve 
Genova) ya gidecektir. 

1TALYA vapuru 15Nisan salı 
( Sltmır Levant Ekspres) ola
rak ( Pire, Napoll, Marsllya ve 
Cenova) ya gidecektir. 

Tafsil&t için Galaıada merkez 
nhtım hanında umuml acente· 
ıılne mUracaıt . Tel: Beyoğlu 
771 · 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalaıi alttndı Nııta Nasyo
nal TUrkit turist acenalye. 
Telefon Beyotlu 8599 Ye yıl 
Tokatlıyan kar;111ndı beynelmlle 
yataklı vagun kumpanyasıua. 

Tel: Bcyotlu 2830 ve yahut 
lstanbulda EminönUnde İzmir 
ıokıjtında 8 Numarada acente 
vekiline milncaıt. 

Tel. İstanbul 779 

.. 1 

Ş.ARL BOYER 
MARI BELL 

hey'etinin ıı;alıı mu:;amereleri. 
Bu Ciin suı 15,30 da mıtlno 

ol arık; 
FPANSJZ TiYATROSUNDA 
Anıoanın en meşhur estri olan 

L' EN NEM 1 E 
plyeıl ıemıll edllece'ctlr. 
Akfam sut il,30 da suvare olı

nk Bemştıynin en son ve meş· 
1ıur eserj; 

M ELO 
Yannkl cumarte!I günü sut 16 
buçukta mektep ıılebelerine mıh· 
suı bir matine verHecekıir. 

Bu matinede molyerln en meşhur 
eseri olan; 
LE MALADE 1 IAGINAIRF. 

plyeıi temsil edileceltı!r. 

AZiMET 
Dr. 1 KaJeb Efendinin 

tetkik seyahati yapmak 
Av. upaya azimet etmlstir. 

bir 
ilZrf' 

'SINEMASINDA 
KLA YV BROK ve EVELI 

BRENT 
TaraftJldan tem ·il cdllmış 

HORTLAK 
fevkaUdo hissi ve mlie; ir duo 
Aynca: 

HJYDDTLAR PEıiNDE 
bUyUk sergü7eşı drumı 

ll~yeıcn: !iti kısııııhk gayet gil 
lünçlü komik gündüz 1.30 -J 

6.~o ve gece !l,30 ta 

Bugiln eğlenmek lsıcr-enl.: 

M F. 1. E K Si 1EMA. 1~ 
go ıermekre oldu u 

Çlf.G!N ~IEKTF.Pl.11.J::R 
taıoamilc snzlll, şarkılı ı e da~ 
Opereıte · Revuc yQ 11; .mı 
gidiniı. litveten; en giızcl H•' 
yen dınslannı havi !lzlU, •' 

I 
"' danslı bir komcdı ile t.ll.I \ 
ROT ,. c.tnlı C"AZ • Pl\'.\l'i 
SU !\luintler '"'l l ı ten tu 
ren başlar. 

•»ls fllra 



• n .... Nestle etiketleri 
~· Büyük müsabakasının keşidesi 

'e. tle etiketl•'ri huyuk mu~abakRsının kc~idc i hu ayın t 
8 ıncı alı gun -ahah srıat 9, 1 I! ta Tak irn'dc kAin MAJIK ~ 
sinema aloınında icra edilecektir. . f ~ 

Bu kcşıılcye iştirak edecek numcrolu kuponlar ıçl~ eti· • 
ketler anc.ak nisanın- S inci gunuııe kadar kabul edılcce ~ 

· · kupon tcvııatına • 

PERTEV 
\KOLONYA 

SULARI 
Evrak ve defatir tab'ı münakasası 
Zonguldak maden kömür nııntakası nıüdür

lü!{ünden: 
htanbul Mıntakası Maadin mühendisliğinde mevcut şart

•tanıooindeki izahat ve nümuneler veç.hile 21 kalem evrak ve 
defatirin basılıp ciltlenmesi mukaddema münakasaya konul
muş idi. Teklif olunan fiatlar haddi layik görülmediğinden bu 
iş 29 Mart 9JO tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile yeniden münakasaya vazedilmişir. Taliplerin yev
mı ihale olan 17 Njsan 930 Perşembe gününe kadar teminatı 
mu\'akkatelerini ve kabul ve istinkafı tazammun edecek kat'! 

kikleki teklif mektuplarını müdüriyeti umumiyemize gönder 
neleri illin olunur. 

-'-~~~~~~~~~~~ 

lnsaal nıünakasası 
1 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Türi<iye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan

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

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

bir listesi ve fenni >kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankası levazım ve mebani mü 
rlurlüğüne, 1stanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne 
tnüracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o
ııar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
lifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankasr Umum müdürlüğü
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniy-et Sandığı mü
lürlüğüne tevdi olunm.Jıdır. 

t.şi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 
oetınde tem'.rıat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her han~i 
Jİr talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

~evlet ~emiryolları B. P. nıağazasın~an 
Mağazamızda mevcut muhtelif mikdarda boya ezme · d 

ray düzeltme, t~neke kıvırma, .gazoz, hububat, yazı makin~le~ 
le palanga. şerıt destere tezgfilu, hızar makinesi, bira kazanı 
'tıania teli agrafı, e~ü ~~anı ve sm~~run aleni müzayede il~ 
12/4 ·930 Cumartesı gunii saat on dortte satılacağı ilan olu-
nur. -
lslan~ul av verıileri ınn~ürlö~üo~eo; 
62160 lira bedeli muhammineli Manyas gülünün 19 Mart 930 

tarihinden 1934 senesi Ağustos gayesine kadar hasılatı saydiye 
ıe mastariyesile saz ve kamrş rüsum eski ve yeni kazaklardaki 
~UZia binaları da dahil olduğu halde 10 Nisan 930 Perşembe gü
'lu hadelzeval saat 15 te ihale edilmek üzre 19 Mart 930 tarihin
de aleni müzayedeye vazedildiğinden talip olanların Bandırma 
~8lmüdürliigile İstanbul Av veı:~il.eri müdürlüğünde müteşek
....!.._ koınısyona müracaat etmelen ılan olunur. 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Emniyet Sandığında mün
hal memuriyet, stajiyerlik ve 
odacılık gibi hizmetler olma
dığından beyhude müracaat 
olunmaması ilan olunur. 

BUYÜK 

TllllHE PlllN~~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Kcvicl 'ler; Vilayet, Şelıre-
ınaııetı l)efterdarlık, I~, Zi
raat, ve Osınanlı 13ankaları 
Murakıpları 're halk huzu

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

SPOR 
Ha,.ttaa ıtYltalm•k •t daim• tle· 
ftll,ılhhoUı Y< ful btalııomık &,.bı 
,JnaYVettta dClıfQrmrmttlt ..Omkılo· 
d4r. Slbbatialsl mubafaı• • li•ir 
hrial&i blıvly• laally•tl· 
nlsl luyit içle k6çı>kltr 
•• bQy6kltr t.nofıadu 
GIQ\"mmel bir fru-•• 
U&cı olarak 1anılaD 

rratos 
kullaaıaıa. 

1 ffer rczaaeclt ....... ,. 

v 

Ecnebi ntenıl k~tlere 
giden tücca •. ve 

ey ·ahlara 

Banks Kommrçiy ala 
ltal •ana 

f.rı ma' e;ı 7ı1J,000,000 
(lhtiyat nkr,o~i: 

540,000,0)Q ·Lırtıl) 
Tı avellııı·; (S ıvy ui.ı 

çek:ııri) ~;\l'lr 

Liıe', frank, lııgÜİ'. lir ·ı 
,·eya ı.lolaı ı fı rık olarak 
satı'an im Çl'kler yesııd.ı 

nereye gıts niz r11ranw ke
ııali emniyet ı ı j r Vd lı r 
zama i•lers .1i: ılıınyanııı 

her taı afında, c!ıir.1~. ote!
lenle. \ap11rlard:ı, 1ı enlerdo 
im çükıeri cıı ktıçük 1e liya: 
çiıı ııakit maka•nırı la kola
ylıkla istimal oılehılir.>iniz. 
Travcllers çeklerı lı:ıkikr 
~alıibinden başka kimsenin 
kulnaamayar. ğı hir ~ekilda 
leptiveı·iht:ıs ıı,\ilıni~liı. 

lataobul Y atımektepleri mü
bayaa komisyonu reisliğinden: 

100 ku 

tcmızlcr. 

Cc:rcran rfl ııl l>iç m be·ındcdır, Talep vu\uunda 
nıub ı, dua ıecru·ı 1 yapılı•. 

SA TiYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
lzere VERESİYE size takdim eder 
B. O. Tunel meydanı Metro han 

c .... ._._._._._._._~;i 

Bursa Jilayeti Ziraat Mü~nrıo~nn~en: 
13820 lira ıbede~i keşifli birböçek tohumu kışlak binası inşa; 

sı .~apalı zarf u~1;11ı1~. 27 Mart 930 tarihinden itibaren yirmi giı 
mudd.e~le mevkıı mu~akaşaya ctkanlrnıştır. Talip olanları 
y~vmı.ıhale olan 15 Nısan 930 Salı günü 16 ya kadar bu husustt 
ki.~~. ~naı;ıe ve s~rtname vesairesini görmek üzre Bursa 7:-~ 
mudunyetınde muteşekkil omisyon mahsusuna müracaatları. 

o .......... 
ürkiyede"DOMUZMARKA,, 

~~~ 

~~j; 
,~ ~.,n 
~! 

namlle maruf ve bugüne kaılır en 
mflkcmmcl cin• olarak ıanınmıJ 

KRUPP 
BIÇAK, ÇATAL 
ve KAŞIK lak111\ nnı 
Her yerde musirren 

isteyiniz 1 
Allmetl tartlıalan: 

/"'-.... Aloska 
Birinci derece 
gümUşlenml 

® 0 
ARTHUR KRUPP S. A. 

B E R N D o R F (Avu turya) 

e· . 
• 

Gazipaşa yatunektcbinde yap 
tınlacak banyo yeri kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
İhale 12 4/930 saat 16 da Or
taköyde Gazipaşa yatımekte
binde müteşekkil komisyonca 
yapılacatkır. Talipler muvak -
kat teminatlarını Fındıklıda 
Yüksek mektepler mes'ul mu
haıllpliğine yatırarak mukabi
linde alacakları makbuzları tek 
lif mektuparı içine koymalıdır
lar. Şartname ve ke if her gün 
öğleden sonra komisyon katip
liğinde görülebilir. 

itan 

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

Türkiye ınümessili: GEORGES HıLBER"l'W'ı~lll 

Eskişehirde il·inci noterlik 
tesis edilmiş olduğwıdan evsaf 
ve şeraiti haiz taliplerin evrak 
ve vesaiki lazimelerile bir ay 
zarfında Adliye Vekaletine mü 
racaat etmeleri ilan olunur. 

NEZLE 
Üksürülc 
BRONŞiT 

Bujaz nezlesi 

için hakiki 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün mliatahıeratı ü
zerinde menekte, Yeşil ve 
lmmw renkli etiketlerinde 
(maison FRERE Paris rue 
Jacop No 16] adresi yanlıdır 

lzmir - Kasaba ve tem
didi demiryolu Tü~k 

şirketi 

( Pıul Merlın Tlcarethanesı h.aleft ) 
letanbul, Eekl Re)I Han ._..... e 
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Nlşantaıınuı en mutena köşesindeki ceeim konaık yrktlaralı 
arazisi baladaki krokide gösterilruği üzere hava ve ziya esasına 
mütıteniden ve her anıa çin otuz küllur metro derinlik tizerindeıı 
ifraz olunaraık ahven fiatla birili 14 numaralı kısımlar parça pat 
ça satılacaıktır. Taliplerin Siııkccide Mithat paşa hanınm 2 inci 
katındaki saıhibine müracaa1 buyurmaları. Telefon İstanbul 
3755 - 3756. 

1 inci içtima ilıinı 
Şirketimiz Hiaaedaran Heyeti umu ~ ' miyesinin 31 Mart ıg30 tarihinde aa-

at onbirde SURE71 FEVKALADE ' ~-
vuku balan içtimamda niaabı mUza· 
kere tchaHul edemediltinden bu de· • 
fa Heyeti mczkilrenin iıbu 30 niun -
1930 tarihine müoaJif çarpmba gü- Avuıturya fabrikaları h clal' 1 • - • -
nü ayni saatte ve aynl ruznamei mü· taabul Katır il b d b!~~ ıan ıye en umunu aatıı dcpoıu: ı .. 
zakerat ile tekrar SURETi FEVKA telefon lata '1:1 ; 409 uı.; •. ınn~ lıatla 30 numeroda JOZ. N.ACIMAN 
LADEDE Galata itimadı Milli ha- lıaclif n . amıtı •Y•ıı depoda envai çewiı perd vedüıenıelilı 
nmda aktı içtima edecelf llirl<ct hia- e ~~vefıuılui ku~ar, D?~lenevvi iatur, perde mister, tül, ...._ 
sed•raruna beyan ve teblil olunur l:'de, ortiiler; marolıendenlerl, pannç lıorniı maoif pirinç ,.. Jib ~ 

' Mectioi idare · . ve çocuk karyolaları fabrika fiatına toptan ,. • .,_...., .... h•-kt+-
ı;-••• ınaJdud,.r. 




