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Hakikat 

San günlerde osmarılı borçla
rı meselesinden dolayı aleyhi
mizde bazı tatsız, asılsız neşri
Yat yapıldı. Bu neşriyat, bazı 
Cnıleketlerin muayyen ve ma 

ihn gazetelerinde hala devam 
diyor. Hususi maksat ve gaye
erJe yapılan bu gibi neşriyatın 
~hemmiyeti yoktur. Efkari umu 
1iyenin krym , verd' gi yazılar, 
taraftarlık gütmiyen ve yalnız ' 
hakiki vaziyetten mülhem olan 
lardır. Fena neşriyatın yanında 
bu nevi yazıların da en ciddi 
gazetelerde yer bulduğunu 
tııenınuniyetle görüyoruz. Esa
sen Türkiyeye ait hakikatlerin 
~ainıa yanlış ve geç anlaşıldr
gır.ı biliyoruz. 

. Adeta buna alışmış bir halde
~z. Türkiyeye taallOk eden ha
ltikatleri, biraz geç bile olsa, 
zaman meydana atıyor. Borçlar 
llleselesindek.i sui tefehhüm de 
Öyledir. Bu işte nekadara sami
mi olduğumuzu, kendi halimiz 
kadar alakadarların da menfa
atlerini dilşündüğümüzü bugün 
8.nlıyanlar, her halde anlamıyan 
latdan çoktur. İşin müspet ve 
anteli bir şekilde halli bizim de 
gayemizi teşkil ediyor. Tutu
lan yol, bizi bu gayeye götüre
cek gibidir. Bu noktada ümidi
lllize kuvvet veren şey, her yer 
de ve her memlekettec en niha
~et mantıkın, insafın ve aklı se 
linıin hakim olacağı kanaati 
dır. 

Türkiye; borçlarını vermek
ten imtina ediyor. , 

Türkiye; dün .imzaladığı mu
kaveleye riayet etmiyor. 

Türkiye; ecnebilerin hukuk 
ve menafiine kıymet vermiyor. 

Tür üye; Rus dostularının na 
sihatlarmı dinliyor, onların sis
temine doğru gidiyor. 

Bazt ecnebi gazetelerinde a
leyhinlize yazılan şeyler, işte 
böyle aslı ve esası olımyan, ha 
kikatle hiçbir münasebeti bu
luıuruyan isnatlardır. Halbuki 
hakikat, tamamen bunların aksi 
nedir: Türkiye borçlarını ver
tnekten imtina etmiyor. Sultan
ların bıraktnh borçlan ödemek 
iınkarum " • , .:ır ve bunun için 
alacakWarm da alakalarını, mu 
a.venetlerini istiyor. 

Türkiye; imzaladığı mukave 
l~vn riayetsizlik etmiyor, mad
di •nkansızlık yüzünden muka 
\>eleye riayetsizlik olmasın di
Ye, daha evvel tedbir almayı dü 
§İiııiıyor. 

Türkiye; ecnebilerin hukuk ve 
ınenfaatlerine yalnız ehemmi
Yet vermekle kalmıyor, onları 
~Yanet için elinden gelen hiç 
bır şeyi esrigemiyor. 

. Türlciyede yeni bir rejim ha
kımdir. Eski saltanat idarele
rinin zihniyetlerine bu rejimde 
Yer verilmiyor. Ancak şu da mu 
~akkaktır ki, Türk inkılabının 
1s.t~nat ettiği rejim ile Rusyada 
,kı ıdare sistemi arasında hiç bir 
:ı1ünasebet yoktur. Hareket ve 
·ıcraatımızda yalnız memleketi
mizin selamet ve menfaatlerin 
den ilham alıyoruz. Hakikatı ol 
duğu gibi g0 1 .eğe karar verdik 
ten sonra, Türk, ve Türkiyeye 
hak vennemek, ancak fena ni. 
Yetle maICıl vlanların işi olabi
lir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

ı~ekaüt kanunu 
Mecliste 

l' A~KARA, 6 (T~lefonla) -. 
ekaut kanunu layıhası Meclı

se verildi. Encümenlerde mü· 
~akeresine başlanacaktır. 

Mektepliler 
miisabakası 

48 İnci hafta başladı 
C 48 inci hafta başlamıştır. 
azetenıizde çıkan haber· 

ltrden en mühimmiol seçip 
C•ıtıart · esı akşamına kadar 
ınus b _ a aka memurlu"'ıına gön• 
~eriniz, " 

Cuma günü Sultanahmette büyük bir kadın mitingi tertip 
edilecek ve hanımlar tarafından nutuklar söylenecek 

Talimat 
bekleniyor 

Ankara ınüzakeresi 
niçin gecikiyor'? 

- •+--
Türk - Yunan müzakeratı 

son ieklifatımız ue r;ne Anka-

Bir tevkif.. 

Arif Oruç Bey istintak 
hakiminin 

kararile tevkif edildi. 

Dün Fırkada Hakkı Şinasi Paşanm riyasetinde aktedilen kaza mutemetlerinin içtimaıııdaıı bir manzara 
ı 
ra Yunan sefirinin Atinadan ta
lep ettiği talimatı henüz alma
masından dolayı bir tevakkuf 
devresi geçiriyor. Atinadan 
gelen haberlere göre Yunan 
Başvekili kesreti meşguliyetin

''Yarın,, gazetesi sahibi 
aleyhine bir ''müheyyiç 
ve musanna neşriyat,, 

davası açılmıştır. 

Istanbul kadınları Cuma günü 
büyük bir miting yapacaklar 

den dolayı Hariciye nazırile gö
rüsmeğe fırsat bulamadığı ci
hetle Yunan sefirine verilecek 
talimat bir türlü tesbit edile
miyormuş. Maamafih, Yunan 
Başvekilinin bugün M. Miha- "·y Kadınların fırkaya aza kaydedilecekleri lakopulosla görüşerek talimatı arın,, hükumet tarafından seddedilmıs 

' 

dün fırka teşkilatına tebliğ edildi 
n esasatını tesbit etmesi muh- de~ildir- Tevkif • 

emrı 
temeldir . 

Bu talimatın müsbet mi yok- ve Polise davet hadisesi nasıl oldu?. 

zevcesi Res-miye hf. lstanbuld~. 
ilk kadın aza oldu 

Hakkı Sinasi Pasanın 
fırkaya kaydediler 

sa menfi bir mahiyette mi ola- Müheyyiç neşriyatta bulun\ 
cağı henüz malum değildir.Her makla maznun Yarın gazetesi 
ne olursa olsun vaziyetin önü- sahip ve müdürü mes'ulü Arif 
müzdeki hafta zarfında tenevv- Oruç Bey müddei umumilik ta- r 

Cumhuriyet Halk fırkası vi· \ dm hatip ora 
!ayet idare meclisi dün toplan· da nutuk~ar 
mış ve hanımlarımızın fırkaya vereceklerdır. 
aza olmak meselesi etrafında Kadınlar bir 
müzakeratta bulunmu,tur. fır· liği reisesi La 
ka merkezinden alınan son ta- tife Bekir ha. 
limattan sonra bu hususta hiç llltll bir muhar 
bir mahzur kalmadığı görülmüş ririmize şu be 
ve hanımların müracaatının ka· 

ür etmesi bekleniyor. rafından ikame edilen dava ü-

yanatta bulun 
bul edilmesi için Ocak, nahiye muştur; 
merkezlerine tebligat yapılmıt· 
trr. Artık bugünden itibaren her - Nezihe Mu 
tarafta Hanımlann fırkaya aza hiddin hanı 
kaydolunmak hususundaki mü _ mın bir gaze
racaatlalı terviç edilecektir. tede intişar e-

den fikirlerini 

----·----- zerine müstantiklik kararile te-

Seyri sef ainin yeni vkif edilmiştir. 
Müddei umumilik. Yarın ga-

bütçesi zetesinin son on günlük neşri-
ANKARA, 6 (Telefonla) _ yatını takiban kan.uniyeyi .~stil 
İktısat Vekaleti tarafından zam edecek mahiyette gorm-

tetkik edilmekte olan Seyrise- ~ş ~e Mat~uat, k~ununun 11 
fain ve tahlisiye idareleri yeni mcı madesı d~la~etıle C~za k~
sene bütçelerile mezk:Ur idare- nununun 161 ıncı madesı. mucı-ı 
!er memurlarının Barem kanu- hince takibata başlamıştır. 
nuna tevfikan derecelerinin te- Arif Oruç B. nasıl ihzar 
sbiti hakkındaki cetvelin tetki- edildi? 
katı ikmal edildi. Seyrisefain 
idaresinde dereceler Barem ka- Aldığımız ma!Umata göre, 
nunundaki gibibir.incider~ceden şimdiye kadar yapıla~ ~kibat Arif Oruç Beg 

Şehrimizde ilk kadm fırka okudum. Ben
azaaı müfettiş Hakkı Şinasi pa- den bu hususa 
şanın refikaları Resmiye Hanım dair tek bir ke 

başlamakta ve tahlisiye ıdare- şu suretle cereyan etmıştır: . . 

1
sinde ise üçüncü dereceden baş- Evvelki gece saat (21) de değildir. 
lamaktadır. polis nöbetçi müdürü Kenan Polis müdüriyetinde 

efendi olmuştur. Resmiye Ha. 
nımefendi, dün akşam aza ol
mak üzre ilk müracaatı yapmış 
ve kaydedilmiştir. 

* * :(c 

Cumaya kadın 
lar miting 
yapacaklar __ ,._ ... _,___ 

lstanbul kadınları Sul
tanahmette 

toplanacaklar 

Kadınlar birliği idare heyeti 
dün toplanmış ve belediye iıiti
habatı ve Hannnların fırkaya in 
tisap edebilmeleri mevzuu etra
fında m!izakeratta bı.ılunrnuş
tur. Birlik idare heyetinden bir 
Hanım fırka vilayet idare mec
lisine müracaat ederek fırkaya 
ne zaman intisap edebilecekleri 
ni sormuş ve lazımgelen izahatı 
almıştır. 

Kadınlar birliği, kadınlanmı 
za belediye intihabatına istirak 
hakkının verilmesinden dolayı 
yapılacak tezahüratı kanunun 
tasdiki aliye iktiranma talik et
mişti. Dünkü idare heyeti içti
maında mitingin cuma günü ya 
pılmasına karar verilmiştir. 

Miting nasıl olacak? 

Kadınlar cuma sabahı saat 
dokuzda Sultan Ahmette topla 
nacaklar, oradan Şehremaneti

. ne gidilecek ve beş dakika duru 
Jacaktır. Oradan Birlik, Fırka 
ve Vilayet önlerinde beşer daki
ka tevakkuf edi !dikten sonra 
Taksime gidilecek, abideye bir 
çelenk takılacaktır. Bir kaç ka-

lime isteme-
yin. İşi giic!i Kazakistanda kadın mebus mecliste nutulc s6ylüyor 

dedikodu olanlarla beyhude bir Birliğin kadınlara beyan-
münakaşaya girmek istemem. nameıı 
Esasen Nezihe Hanımın ne söz
lerine ne de hareketlerine cevap 
vennemeğe karar verdik. Size 
birlik faaliyeti hakkında malu
mat vereyim: Üç günden beri 
hasta olduğum için kimse ile te 
mas edemiyordum. Kadınlann 
fırkaya intisap edebileceklerini 
tabii biliyorsunuz. Belediye inti 
habatına iştirak edeceğiz. Ka
dınlık, intihap hakkım hüsnü 
istimal ederek rüştünü ispat e
decektir. 

Kadınlar için konferanslar 
verilecek. 

Kadınlık alemini tenvir için 
konferanslarımıza devam edece 
ğiz. İkinci konferans gene bir
lik binasında, gelecek pazartesi 
günü verilecektir. Bu konferan
sı kimin vereceğini henüz tesbit 
etmedik. Birlik binası gerçi dar 
gelmektedir. Son konferansta 
bir çok geri dönenler oldu. Fa
kat konferanslanınızı birlik bi
nasında vermek zaruretindeyiz. 

Kadın Birliği namzetleri 

Belediye intihabatı için bir 
namzet listesi hazırladığımız 

doğru değildir. Bu listeyi, fırka 
müfettişi ile temas ettikten son 
ra, kadınlığın en mümtaz sima
larından teşkil edeceğiz. Birlik 
idare heyeti azalannın listeye 
evvela kendi isimlerini kaydede 
ceklerini zannedenler çok alda. 
nıyorlar. Kadınlar birliğinin !is 
tesi temsil iktidarına en fazla 
malik olanları ihtiva edecektir". 

Türk kadını; 
Cumhuriyet hükfunetimizin 

inkişaf ettirdiği kadınlık bugün 
bir zafer kazanmıştır. Şimdiye 
kadar yurdunun bütün felaket 
ve acı zamanlarında erkeğine 
yardım eden, tarlalarda, güneş 
karşısında kavrulan, harp cephe 
sinde sırtına yaralar açarak si
perden sipere koşan bu fedakar 
türk kadını dünkü ihmal ve nis
yan felaketinden kurtulmağa 
ve siyasi haklara da tam bir va 
tandaş gibi iştirak~ hak kazan
dığını göstermek fırsatını bul
muştur. 

Türk Kadın Birli<>i bu kanaatle 
siz hemsirelerinderı cesaret ve 
ilham aİarak mücadelesinde de 
vam etmis ve ilk mt1 vaffakıyeti 
olan belediyede intihap etmek 
ve edilmek hakkını almıştır. 
Kadın zaferinin ve kadın hakkı
nın tarihe geçtiği bu ilk nüma
yiş ve tes'itte her türk kadını
nın bulunmak hakkıdır. 

Bu nürrıayişi te~'it için bütün 
tü>:'c kadınlığının ve kız mektep 
!erinin iştırakile büyük bir alay 
tertip edilecektir. 

Şehremaneti, Halk Fırkası 
ve Birlik Merkezi önünde nutuk 
lar irat edilecek, Taksim'deki 
Gazi abidesine bir çelenk vaze
dilecektir. 

Memleketini seven ve hakkı
na hürmet etmeği bilen her türk 
kadını 11 Nisan cuma günü sa
at 9 da Sultan Ahmet meydanı 
na gelmelidir. 

Türk kadını: 

Kadınlar birliği kadınlara hita Bu hak senin, bu seref senin. 
ben şu beyannameyi neşretmek 1 bu zafer senindir. 

tedir; KADİN BİRLİGİ 

B~y, ~rif Oru_ç. Bey h~k~ında Arif Oruç Bey polis müdüri-

Nurullah Esat Bey M~ddeı um1;1ffi<ılikten bir ıhz~r yetinde kendisine tebliğ edi
muzekkeresı almış ve Yarın ı- len ihzar müzekkeresini sükfi-

ge J i yor darehanesinin . bulunduğu İk- netle karşılamış, evvelki gece· 
dam y~duna bır ka~ zabıta m~ yi ikinci şubede geçirmiş ve 

ANKARA, 6 (Telefonla) - muru g~n~ererek Anf Oruç B.ı müdafaa vekili ile görüşmüş-
Ankaraya gelmiş olan İktısat celbetmıştır. tür. .. 

M 1i · K'tı'bi umumisi Nurul- Arif Oruç Beyin polis müdü- Dün sabah saat dokuzda za-
ec sı a b A 'f O B . "d"' . 

lalı Esat Bey avdet etti. ~u- riyetıine celb7di~.meı? _üzerine ıta, .. :ı .~uç e~ı ı:nu "'~~ u-
·1 h 'ttı'haz edilen tedbırle Yarın gazetesı dun ıntışar et- mumılıge gondermıştır. Mud-

maı ey ı d · ·ı··· d .. · rin tesirile vaziyetin çok iyi ol- memiştir. Maamafih takibat eı umumı 1g1n avası uz~r;ne. 

d • başka tedabire ihti- yalnız Arif Oruç Bey hakkında meseleye vazıyet eden ıkıncı 
ugunu ve · · · lm (M b d 'k' · h'f d ) yaç kalınıyacağını beyan etmiş olı uğu tçın gazetesı kapatı ış a a ı ı mcı sa ı e e 

tir. 

Bir Romanyalı 
prens 

zevcesile geldi 

Bunlar Beyruttan 
Köstenceye gidiyorlar 

Yeni ita/ya sefiri Baron Aloizi cenapları vapurdan çıktıktan ·"' ·..: 

Yeni Italya sefiri geldi 
ve Ankaraya gitti. 

Sefır cenapları 
meveddetİJıclcıı bahsetfi)ror 

Dün, İtalyanın yeni, Türkiye ı geldiğinden dolayı derin tahas
sefiri Baron Aloizi Pompeo ce- süslerini beyan ve Türkiye hak 

_ . napları, Tevere vapuru ile şeh- kında büyük bir takdir ve mu 
Prens ve prenses Kalımakı rimize gelmiştir. habbet besledi<Tini ilave etmis-

' . b 
Diınkü Toros ekspresle Ro- Sefir cenapları vapurda, Ital tir. 

manyalı Prens ve Prenses Kali- ya sefareti erkanı ve bir çok ze- Baron Aloizi, itimatnamesin 
maki şehrimize gelmişlerdir. vat tarafından karşılanmıştır. Gazi Hz.ne takdim etmek üzre 
Prens ve Prenses Beyruttan Sefir cenapları, kendisini gören dün ak~amki ekspresle Ankara 
Köstenceve dönmektedirler. bir muharririmi1e. Türkiyeye ya hareket etnıis•ir. 



.. ''fluhabirmektupları: H ARİÇ-TEN ALDIGIMIZ-HABERLER-,~ - ~ t 
4 ' Çorlu ne halde? Alman kabinesinin mevkii sağlam değil A-C-~ -
· ı · fg·an setı·rı· nirı itimatn<:1111es · ·ıı" b. - 1 H··ı" ı· · d~x- 1 · ·· k · · l'h"t t l· cak 1 -!ittin teıııeııııilt'r, 1111 ı ır baııKa u ıumet ya mec ısı Ufııtaca \:, ya ış gorme ıçın sa a ı e a a 

tf•sisi t•trafında tOJllanıyor .. 
ÇORLU (Milliyet) - T_ra

'-••---ın en mühim ticaret şehırle 
en biri olan Çorlu hem zira 

hem de sanayi memleketidir. 
alisi çok çalışkan ve medeni 
anlardır. Kavgasız gürültü
yaşamagı bWrler ve para 
anmasını da bilirle!r. 

Kazanın senevi varidatı 
346 liradır. Geçen kış bir ha 
hayvan telef olmasına rağ
n bugün için 58,173 koyını 
keçi 1336 manda 12821 inek 
öküz ve birçok ta at ve kıs
mevcuttur.Birsene zarfında 
ububat istihsalatı (31) mil
okka kadardır. 

Kaza ahalisi kazancın tOP
ta ve havvan beslemekte ol
unu takdir ederek o yoldan 

ksada vasd olmağa çalışıyor 
da burada milli bir Banka 
dıjtmdan büyük bir sıkıntı 

de didillip dunnaktadırlar. 
Bu çalqkan halk kredi saye
de istihsatatını mühim mik

artıracaktır. 

Kaza kaymakamı Kemal B. 
rübeli ve faal bir zattır. Umu 
n muhabbet ve itimadını ka
muşur. 

dahilinde müteaddit un 
')rikalan, müekirat imalitha
eri ve bir de gazoz fabrikası 

{ 

Çorlu kaymakamı Ktmal Bty 

vardır. Bu sene mahsulit pek 
çok olduğundan bu fabrikaların 
epeyce menfaat temin eylemele:
ri memuldur. 

Çorlu Hükumet konağı hari 
cen güzel bir binaya benzerse de 
dahili haraptır. Her tarafı şakır 
şakır akmaktadır. 

Binaenaleyh, sabık kayma
kam Sakıp B. tarafından inşası
na başlanarak natemam bırakı
lan kigir bina bir an evvel ik
mal edilerek hlikftmet devairi
nin buraya nakli pek münasip 
olur. R. K. 

Bi R T EV K i F 

Yeni kabine 
Yeni müşkülatla 
karşı bashyo r 
Müller kabinesinin yerine ge 

len ve merkez fırkası reisi Herr 
Brüning in teşkil ettiği yeni ka 
binenin mevkii sağlam olmadığı 
anlaşılıyor. Filhakika millet 

Onlar ne diqorlar? 
Osmanlı borç
ları hakkında 
Paris'te yapı;. 

lan neşriyat 

Yeni Elçinin nutku ve Reisicümhu 
hz. nin mukabeleleri 

ANKARA, 6 A.A. - Reisi-1 gün daha ziyade artacağını k 
1 cümhur Hazretleri bugün Çan- bul ediyorum. Necip Afgan m 
1 kayadaki köşklerinde yeni Af- !etinin d~ilen birlik v.e ~en}~ 

1 
gan büyük elçisi Gulam Nebi yolunda ıl~leme ve ıstıklalı 
Hanı kabul buyurmuşlardır. El- korumak ciddi dikkat ve gay 
çi hazretleri itimatnamelerini ti 1:ürkiyede büyük bir _:ılaka il 
takdim ederek atideki nutku i- takıp olunmaktadır. Ala Hazr 
rat etmişlerdir: ti J:Iumayunun kıymetli ~im?1. 

meclisi olan Reichstag da yeni TU il/ J kili l 
kabineye itimat edilmiştir. Fa: ııam Pr 11 Ve er 

"Reisicümhur Hazretleri; hu len ve kardeş Afgan mılletı 
zuru riyasetpenahilerinde bira- azimkarane ~~rekc.i bütün me 
der ve dost türkiye cümhuriyet ut gayretlennın tahakkuku 
hükı1meti nezdinde devleti met- emniyet veren işarettir, Sefi 
buaırun elcisi sıfatile memur e- Hazretleri Türk milleti ve 
dildiğimi ~atık metbuu mufah- sım h<ı:~kında. duygularınız?~ 

kat çıkanlacak bir çok mali ka- gaplıkları tetkikatın 
nunlar var?ır. Bunlar da 1:.oung nelİCf!B[ni 
plinına ya doğrudan dogruya 

izah ediyorlar 
Hamil/erin v. k · lerf hamım hazretlerinin namelerini pek mutehassıs oldum. Zatıalı-

Paristen yazılıyor:- "Agence economique et financiere" takdim ile müftehirim. Rei"si- nize verilmiş yüksek memuriye 
(ajans ekonomik e finansiyer) tarafından neşredilen bir haberde cümhur Hazretleri; her iki dev tin icrasında ve iki dost hükıi 
şöyle deniyor: let beyninde mevcut olan bubi- met ara~mda me~cut iyi m~na 

Ankarada Türk hükumeti erkanı ile Düyunu umumiye ha- raderane revabıt ve münasebatı ~betl~rın daha zıyade genışle 
milleri vekilleri arasında Türkiyenin mali vaziyetini tetkik esna- tarihi ve içtimai sebepler oka- °:lmesı ve kuvvetlendirilmesi i 
sında, harice olan taahhütlerden dolayı, bu vazıyetin bilhassa dar esaslı takviye etmiştir ki, çın çalı~anız_da ge:.e~ be~. 
müşkil olduğu anlaşılmıştır. Türk hükfuneti harici bir istikrazm hiçbir kuvvet ve el onu rahne- gere~. c~mhunyet hukumetı 
en iyi bir tesviye çaresi gibi göründüğü fikrinde ise de M. Wyatt dar edemiyecektir. Bu iki devle ~er.t~rlü yardımlarına inanabi 
ve Desclosieres ile cereyan eden müzakerat esnasında ileri sürü- ti bir ruhun iki bedende taazzu- lırsınız. Ala Hazreti Humayu 
len telkinatı pek ziyade dikkatle tetkik etmek emelindedir. Türk vu şeklinde tasvir etsem yeri- n~n saadetle~le_Afgan_ milleti
hükfunti müstakbel mali siyasetinin ana hatlarını henüz kat'! su- dir. Zatı Riyasetpenahilerinin i- nın refah v~ ınkışafını ve yük 
rette tayin etmemiştir. dare ve rehberliği sayesinde vü- ~k :vaz~e~ızde muvaffakiyeti 

Buraya kadar şu neşriyatta bulunan bu mali ve iktisadi haber b 1 .. . T""rk zı dılenm 
ı · M k A ·ı T cut u an gayyur ve necıp u · * * * er a.ıansı os ovanın vrupa ı e ürkiye arasında mali bir teş- Milletinin inkıılap ve terakkiya-
riki mesai hasıl olmasını istemediğini, diğer taraftan da Türk hü- d · ff · · ANKARA, 6 (Telefonla) 
kilmetinin guya yeni sene mahsulünün netı"cesı·nı· beklemek ı"ster tın akı muva akiyatmı umumı S 

"h t "h" bilha Şark ta .ab_ık Afgan sefiri Gulim Cey gibi göründüğünü ileri sürüyor ve devamla Hu""ku'metı"n mal'ı 111·_ cı an an 1 ve asa - ı- H 
· rihi kaydetmekten geri kalmıya anı an, yelli sefirle birlik 

yase~ne vereceği istikamete intizaren müzakeratm talik edilmiş caktır. Zatıcelaletmeabilerinin Gazi Hazretleri tarafından ka 
o_ldugunu, Ankarada cereyan eden müzakerat kuponlann tediye- bul buyurulmu"lardır. Yem· 

• ·ı d'l" h • Halelnapezir ve şeciane himme y Alman taş elı li BrOning ~· . • e~ı. e ı _ıra~ ük~eti~ ~ali yükü tahfif edeceğinin söylendi- fir, itimatnamesini Gazi Haz 

Yahut dolayısile alakadardır. g_ı, .1~~ın ha~ller vekillennın bu nokt.ai nazarı takip etmedikle- ti gayyur ve şeci olan bu mille- retlerine takdim eylemiş ve G 
Birinci sahi'ed111 trllllMt 1 maaı dolayısı"le ancak yenı· bır" nnı ılave edıyor. ti maddi ve manevi tazyiklerden lim C ,.,_, d 

'' Halbuki meclisteki milliciler k k h ah kki ey...... e arzı veda eyi stantık İsmail Halda Bey, müdürü mes'ul gösterilmek su- bunu muhaliftir. . Önü~iiz?~k~ te~iyatın t~n ~dildiğini, ve bu tediyatın Dev urtarara şe r ı tera ye miştir. yulim Ceylni Han ek 
"bata esas olan nepiyatı tet- retıile gazetenin çıkabileceğini !~tın ma.~ıyes~. ıçın nı_speten zaıf bır yük teşkil ettig-i, 930-31 i- sevketti. Necip Afgan Milleti presle İstanbula hareket etmi 
e'"""• ve dtin Arif Oruç B. teblif etmi,,tir. Bir de Lehistan ile ticaret çın bu k T k k d - h Türk biraderlerinin bütün bu te t" 
.._ " muahedesi meselesi vardır ki bu · · y~ ur yenın arş aşacagı arici taahhütlerin beşte bi- rakk" · çli balr ı la ır. 

ticvap et1ıikten llOlll"a hak- Binaenaleyh (Yann) kapa- nnı ~~şkıl ettiği gene bu ajana tarafından neşredilmektedir. Bu- ıyatmı sevını~ar .-o-
da tevlıif müzekkerNi kes- tılmamakla beraber yeni müdü- nu kabul edip etmemek de yeni n:ı g?re kuponların tediyesini tecil etmekle de mali mesele hall - görerek kalbi samimiyetle tak- Hukukçu hanımların 
tir. rü mes'ul tayin edilmeden ka- hükfuneti meclise karşı meşgul dı~mış_ <?lmıyac.aktır. Türk hükumeti şimdi meselevi heyeti um~- dir eder. Zatı aliiceliletmeabile-

Bu karara üç gün zarfında nunen ~ntişarma imkin yoktur. edecektir. Bu günkü vaziyete gö mıyesı ıle tetkık etmektedir. · ri huzurunda dost ve birader bir müracaata 
z etmek hakkına malik ol- Müddei umumi ne diyor? re Reichstag daki fırkalara men millet arasında bulunmakla ken ANKARA, 6 (Telefonla) 
u maznuna tebliğ edilmittir İstanbul müddei umumisi sup meb'usların miktarı şöyle- JngilterPde Fillsllnde dimi bahtıyar adderder ve zama HükUnıet devairinde çalışıan 

Mevkuf guete müdürü mea' Kenan Bey bo mesele etrafın- dir: nı memuriyetimde bu iki millet Hukuk mezunu hanımlar bu ·· 
ı. hutalıfı dolayısile tedavi- da şu beyanatta bulunmuştur: Sosyal-demokrat 152, milli- Bahr..._I )dam e hükilmet Afgan ve Türk be- Adliyeye müracaat ederek ha-
ih1iyacı olduğunu söylemiş - Yarın gazetesinde efkarı ciler 64, merkez (yeni başveki- yninde mevcut dostane ve bira- kimlik sınıfında istihdam edil· 
muayeneai netiu.inde tev- umumiyeyi tehyiç edecek ma- !in fırkası) 61, komünist 54, e- k f derııne rabıtalan tesyit,,. tab- melerini talep ettiler. 

:anellin hastanuine gönderil b.iyette musanna ve aslı olmı- hali 45, demokrat 25, iktısadi Ün e rans mahk U mlarJ kim hususunda sarfı mesaiye ve Adliye 'MUste an ba hüau 
Jtİr. yan havadisler intişar etmiştir. fırka 23, hıristiyan mesai 22, 1 metbuu mufahhaınamım Ali ta dedi ki: • 
Jhtillttan memnu dejB Bundan dolayı gazetenin sahibi Bavyera ehali 17, millisosyalist ı Hazret ile Necip Afgan milleti- - Müracaatlarden haberda 
Mamun. ihtilittan memnu imtiyazı ve mes'ul müdü~ Arif 12. köylü 8, Hornavre fırkası 4, ıİtalva yalnız kah yor K nin yegine arzusu v~e Zatı- nm: _Heniis bir karar .. ve 
,nadığı ıçin avukatının tev- Oruç Bey hakkında dava ıkame Hukuku milliye fırkası 2, fırka- • aran protesto . a tpenahil . . t ""hle delilim, r=da bu muracaat· 
· · · "k hakkında ihz ny se ennın eveccu 1 k:I ed •. anode kendiııni ayarot et- ettı , ve ar müzek sızlar 2. LONDRA A A . . . kazanmağ . la • an tet ecegım. 
oaine müsaade edilmiştir. keresi de kestik. Müstantiklik Bu ·vaziyette pek tabii ola- d .

1 
M M • 5 ~ · l M. ~n- KUDOS, S A.A.- Arap icra nnı a 831 0 cagıma -o-

Maznun, tevkılfe itıiraz ettiği kendisini sorguya çekecektir.,.. rak Brüning kab;nesi dig"er fır j an ıl~-. ac ~ d ~ıyet heyeti geçenlercle vukubulan iğ bü~ kuvveti. kalbiyemle. ~ Teftiş hey' eti kongre& 
dird tabii talebi A - Fazlı B • be · - ve se ... uet meselesıne aıt ıtilif tişaşlara kanş- vennm. Zatınyasetpenahılen ı-~ r• . I~ • m yanalı katarın yardnnile tutunabiliyor. şekli hakkında uzunuzad .. ı ıe Türkiye Cümhuriveti hükft_ ANKARA, 6 (Telefonla) 

. eaınce tetkik edile- Vali vekili Fazlı Bey, yapı- Fakat bu yardım şu veya bu se rüşmüşlerdir M Briand ı)a g·'t mış olan Arap- meti muhterem ricalinin bize ait He:yoeti teftifiye kongresi içti 
ktir lan takibatla ciheti adliyenin heple dağılırsa kabine de dura- tere ile Fransa. n~ nokt '. ngı lar hakkında ve. bilumum mesaı" ..ı.._. selefun" nu·..:ı malarma devam ediyor. Çar-Dannm eaaaı nedir? ı ld - ·· ı · · aı naza- rilen idam ka· ''· -
Müddei umwniliiıi .. kanaa- meşgu .o ugunu. .soy emış ve mıyacaktır. Fakat mali vaziyet rları arasında bi\vük bir yaklaş- rannı tasdik r lu muavenetleri11e mazhar olaca sambaya kadar va:ııifeaini ikma 

.. ...-. . şımlar:. \live etmıştır; . hasebile yeniden bir buhrana ma hasıl olduğunu, bu sahada den r . h ğımı kuvvetle ümit ederim. Za- edecektir. 
e gore, (Yann) gueteeınde - Yarın gazeteSt aleyhın- mahal verilmemeae çalışıyor mühim terakkı" ler elde edildı"g" ı"- mec ısı a. 1 tı "y t nah"l · ·ı · -o-

lh bi h fta ---L-d d B"" ""k M"ll t M ı· · · h .. · sın bu kararın: n ase pe ı en ı e necıp 
awa aon r a _,, .. , a e uyu ı e ec ısının şa Hükumet Reichstaa ile açıktan ni söylemiştir. . . T"" k M"ll •· · d • Memurin İmtihanlar 

kin umumiyeyi tehyiç ede- siyeti maneviyesine tecavüz me - b" ·· d 1 " • • k daır tetkıkat \ ur ı e.ının saa et ve sela-
açıga ır ınuca e eye gırışme - ·· k b metlerini kalbimin ye • 

:k tarzda musanna neşriyat selesinden dolayı dava ikame e tense yapacağı tedbirleri karar- Amerika murahhas heyeti a- muza eratta .•. . gane ar~u 
.ki ohQUftur. dildiği gibi, mezkilr gazetenin ·ı · 1• zası 22 Nisanda hareket edecek lunmuştur. su addettıgımı beyan ve bu mtl· 

• . . .. . name ı e yanı par amentodan ge M hk' A let ı k 0· "h · Takibata, bu neşnyattan do bazı neşrıyatı da muddeı umu- · ed k .h . . olan posta vapurunda kendileri a um r- ve meme e n nı ayetsız 
ı lüzum görülınüıtür. milikçe tahkiramiz görülerek ~~ t~~ap:;:~. cı e~ne gıd_e için yer tutmuşlardır. aplar hakların terakkiye mazhar olmasını te-
Millet Meclisinıin şahsiyeti aynca takibata lüzum görülmüır ~gı d ı~. e ı ıyo~ rt;un ı- da verilen bı menni ve har samimi h&mtetleri 

aneviyetıini tahkir mahiyettn- tür. Takibat yalnız Ari( Oruç fın e mec ıs:e 
1
mu t~ 1 1~~a- İtalyan noktai nazarı kararı protesto mi takdim ederim" 

telakki edilen ve gene Yarıa Bey hakkında olduğu için Ya- i~.:1, ~eknsud~ 9 mefb usun uçte etmeğe ve Mave- Kudüs mü/üsı Reisicümhur Hazretleri ta-
. · •-" _ _.__ aedded"lm . ••- ....... nı en ıne tara tar bulma LONDRA, S A. A. - İta!- · ş · . . f da ···--•· be . 

1 fuıetıeainde muışar .....,.. yazı- rm ı emış ..... ,,. li 1. · - hh h raı ena emın- Hacı Emin ra m n mu~ı n ırat o u-
ctoıayı dtııı tkpmı kadar M" ___ .., .. ., .. ta .. w, __ ., -~ ıııı Bzmıge ıyor. . . . yan mura as eyetinin tebliga nin müdahalesini istemek ı"rôn nan nutuk berveçhi atidir: 

ikame edilme- ....... U&Ma ,......,. .._.. u da olmazsa sa h b ü tına vasıta olan bir zat Fransız ah r--
, ,rır_ Wr dava tıicelinde Arif Oruç Bey &ley- cadel y1 kabul n ır ~ - ve İtalyan kuvvetlerinin müaa- ~ur has bir heyet teşkil etme- "Sefir Hazretleri Afganistan 

bindeki bu ICm davanaı evvelce mecll~ dağ ım::nek . ~ur~ıle viliğıi meselesi hakkında İta!- ge karar vennişlerdir. Padişahı Ali hazreti humayu-
piıı e wleyh takibat ve tab- açılan davaı.rla teYbideD riiye- yaptmnak iıca ed Yeı:; . ıntıhap yanın uzlaşma ciiıetine yanaşa- (Filiatin tahkikat raporu niha et nun zatı llilerilli nezdime bü-

:lra& • • yalaız........, a- ti mubtemeJdir. A1'ntn ._ı:li ece t~r. . mıyacağmı söylemiştir. nqredildi. Bu rapor çok ııaunl..r. yük elçi tayin buyurduklarını 
muMmW 9' ' 11Wf'• Aril O Bey ldOlllir? · . . • ...,... • tı _eııuıyeııı mu Hele hey~ birin~ ilive ettiii iti- bildiren mektubunu büyük mem 

cıs iyat davamna Uri-t+n 11unan': teıcllmııi hail h6- ~:ııulctine ~ük1lmli~· bi~ . kan~un Gene bu zatm fikrine göre :Zı!:·da b!-1" kaç. llilaıtıuı tutuyor. Bir nuniyetle ahyonım. Sefir Hu-
1ıım etm_._._ ..... ,_ u mec ste ıstıyebilece İtal h""'-" tt" • m nyasctı tında liç meb'ua- ti . Türk" Af . ~, --· . ıa..taa ıudur: ği ve li ·ı · . : , ya U1<um~ , emıuyet ve ae- tan_ mürekkep olan tahkikat he eti re en ve gan mılletleri 
ehldket mun tlrecılr mı? 35 yqlarmda olan Arif Oruç itima mec. 9 ı ~cı defa ademı lamet meselesının Londrada de Filistin vekayünin Araplar tarak- arasında mevcut miinuebetler 

Bu mnelede Yarm.'m ıtin- Bey 15 tllDe kadar ene! pzete hi t. reyı v~nnc~!e ka~ fea- ğil, fıılqıt Cenevrede bUtfin dev da~ daha evvel tertip edilmi§ olma- kuvvetlidir. Bu bozulmaz do8t-
ldeaberi yaptıfı müheyyiç "life baflamiltu: T . . f- tehi~ edebılecegı de soylen- !etlerin murahhasları karşısında dıgını anlallll§tır. Bir de Araplua luk ve kardeşlik ba "larnım h -

"yat tetkik mevauu olduğu ~ heyeti "ttıihba• · ~":J" e ·· mektedir. müzakere edilmesi Jimngeldfği e"':~lc~ İngiltere tarafından verilen 1 er 

ANKARA, 6 (Telefonla) 
Maliye tarafından yapılan me 
murin imtihanları neticelen · 
Yüz küsur efendiden yinni 
kazanmıştır. İki numaralı 
ramame tetkikatma daha bir i 
ki gün devam edilecekt"r. 

Duglu Fayrbanka dün de 
gelmedi 

Dün ıehrimize gelmesi bek~ 
lenen sinema artisti Dugtas 
Fayrbanks ekspresten çıkma· 
mıştır. 

--0--

Zat itlerinde 
Maliye vekileti muntazadl 

borçlar müdürü Hilmi B. d"" 
Zat işlerini gezmiştir. 

........................ -.ı 
müstantiklik tahkibtmm tarekenin m: aeaeı:'1 k:;: BERLİN, S A.A. - Hüku- kanaatındar '·. Maamafih, İtal- ;r::.ne:'ri~ut~~"::.~a===~ !t:" 1Sl11Crede 
ıııüreceti tahmin edilmek- çehpn Arif 0rqç Bey mütea- met ptrlAmentoda ekseriyet ka ya hükiUneti istical göstennek dıklan, hele Yahudi muhacirle~ _ 

idil'. kiben gene 0 gazete tarafından z~.olmakla beraber mevcut ruyetinde değildir ve memıeke- reti~e•inde ni•~t muhafaza edu- Kadın ticareti meselesi 
.. eyyiç netriyat ceıı:a11 Anadoluda milli hareklt etra- ~~ta karşı ~oyamıyacak gi tine avdet icin hiç bir hazırlıkta :::,~digı raporda .ııltt~kten geri . . 

Ceza kanununa nazaran, ef- fmda istihbarata ·memur edil· 
1 go~ek_tedır.. • da bulunmamaktadır. pekıı:;::,~~ri.ı!~~-t !~. c:=~ ':o~ Cene~eden yazılıyor:- C~yetı ~kvamın ~işle meş 

umumiyeyi tehyiç edecek miştir. Arif Oruç Bey Aydın H.~ettn ıntlı ıalihat me- [Bahri konferan~ 21 Kinunuııani- v~kayü taammüt ile ha.rrr"lamadıldan olan komısyonu k~dm ve çocuk ticareti_ meseıı;:ııe alikadar ol 
·de ve asılsu: neşriyat cür- cephesindeki milli hareket hak- selesuu karanıameıer çıkannak de ~hnlftı. Amerıka heyeti bu ayın zıkrediliyor. Fakat batta miiftil Hacı maktadır. Bu konusyonun l1)efglll olacagı m -~: 1 
altı a a kadar ha is cezası- kında gazetealııe muhtelif ma- s~retil~ halletmeği düşiindüğti 22 de Lond~~dan a~la~ğına gö- Emin H~ ~ndi ile diğer Arap H~en çıkan ka~ ~dderatı, 2 - 8d~çe ya 
U"stelzyı"mdı"r Aıı·forur Be kaleler yazını" milli hükfune- soyleıiiyor. Ancak bunun içı"nt r:r koAnfeı:akn•.1uçtayilatünn~. olacak- cemaa! reıalerının Arap - Yabudi hu· pdan neşn~tm menedilmesi gıbi meseleler vardır. Şımdiye 

· · ~ · . . . "' mecJiain ülü . . · merı a ı e ng ere ıçın konfe- •umettnden haberdar oldukları ka _ da ed · · al yhind kiba ,.., · · .ı-·l akşam ailesi tarafından ya- tın teşkili sıralarında Ankara- . s ~ı elaıenyetıni ranstan beklenen netice tamamile el- dediliyor. Bir de Yahudilerin Ar? r epsızçe nqnyat . e e 1;a t yat""ması ı~n 43 ""v 
ve diğer lazım gelen eşya- da bulunmuş, bir gazete çıkar- !:111D etmek Iaznngelmektedir. de edl:1dl mi? .. K.o!'ferans bu iki ~ın a~biyetini tahrik huıuaund!." ~afmdan m~veleye ~~a konmuş, fakat bunlardan 14 devi 

gönderilmiş ve kendisile mış, bilihare muhalefet yapa- =~anua Z •- devletin teteb~li ~le tQplandı.Pek ki mea ullyetlerl gö.terilmiyor. hali buna taatık etmemııttr. 
· · · ·· d"I k E k" hi "t · d nutuklarında 21kredilm ktedfr kolay anlatılabilir ki bu iki devletin •~nll""'"""'l'l"'llll"'l""'l'ııı... ~nn1111ı111111-1111ıl""'"'"' mek 1çın muracaat e ı - ra s ışe re g;ı mış, ora a Arif Oru B e • bahri tahdidi tellihatta pek huıuıl .Yukarıki telgrafta bahsedilen ma- !!"" 1111111011 ı 111 11 un ..,.. ~11111111111uınnn111 11111111111 

tır. kuvayı seyyare kumandam d t ç ey uzun bir müd menfaatleri vardır. İşte o ı:nenfaat- hkiimlıırm mahldlmiyeti de ba~ bir ·ı ANADOLU 
Tevkifane nizamnamesi mu- (yüzelliliklerden) Çerkes Ete- et sor;:: tekrar Ankarada ga- ler elde edilel?ildi mi? .. Inııiltere meseledir. Filiııtinde bili tatbik edi- 5 

e mevkufların yalnız cu- min yardımı ile (Yeni Dünya) :e e çı ~k tetebbüsünde .bu ~e Amerllı:a ~ri müaavatı k:ahııl et- l~n eı~ Osmanlı ceza kanunu tat- § 
cunteri ziyaret edilebileceği gaztesin.i çıkanmş ve bir muha- tn~U§, bir aralık Antalyada, tiler. 8?n &ünlerde Japo~ya d. A- rık e~yor. Ulrin bu mahlıGmlar : 

b"ld" .1 . t" lefet cephesi tesisine çalışmış- zmirde de bulunmut, bir P- rperlka ~e anlattı demektir. Şu hal- A':.~ lıa1;1unununa _göre ~kdm e- p SJGORTA 
e 1 ırı m Ş ır. zete çıkarmqıııa da ·-tt-'- oe Aıeonka - lııırtıtere - Japonya fp- ~.....,.erdir. Buna ıtfraz ıçın bita- • 
Yarm t · tır. lam mu ... , ... o- lifı temin edildi. Bu üç devlet do- rafhtmdaıı 11k aılı: bahsedilen Lond- 1 

gaze eıı . . amış, gazetesini kapayarak 1 tahcJi rada ~ Mecliııi hu malakemeai-
ekili Fazlı Bey, dün . ~~zet~sı Çerkes ~te~ın ten- tstanbula gelmiıtir. a':fy': a~~%zıertnt ~bu;:Jı.~ "'.n:,e.:;edil:'::•:n:.;i:,:~:_::-.ır:,:ed:::ded::'lın::!lt!!tir:!J:..· - ... I 

•-·"ı..;..-...e müracaat eden Yarın kıli uzenne aeddedılmış, ken- İstanbulda muhtelif gazete- devlet ara11nda takainı edilmiı olu- -
tesıi tahrir müdürüne, bu disi tahtı muhakemeye alma- lere (Ayhan) imzaaile tarihi yor. Geriye kalan iki Amıpa dev- 11ndaki i~ ııa•k lralauyacaktır. 
te hakkında bWdlmetçe hiç rak mahkUnı olmuştur. tefrikalar yazmış ve son a Jar Jeti - Franu ile İtalya - var. Bun- Çünldl onun ela uıak denlalerde aıı. 

auaınele yapılmadığuu ve Bilihare affedilmi .. tir, kıi bu zarfında da (Yarın) gazetey ..._1 lar aralanndafıi ihtiWı halledeme- lra ve meııfaaıi vardır. Bu takdirde 
O ,_ .,, ...... diler. Fakat 1'ranu üç devlet - A- İtalya u•k b1Jllll oluyor. Fallat ö-rııç F~vin "'ev,.uf hıılun- nt>l<ta Ga"i Hazr~tJ.,rinin tarihi nesre baılanuııtır. merilaı, lnlllter• •• Tapoava _ar.- nllmibde "8ha ctinler var. l 

ŞiRKETi 
Tlrklye İt Baakııı tarafından t8fkll edllmlştlr 

Vucuı • H•)'•t • Nııklly• • Kaza • OtomobH - mes'ıallyetl 
mllly• Slprtelaroıa tabal eder. 
Adna: 4 imci V.ıut 1ıaa latıuılt11l 
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Liman masraflarına Yalova 
tarifesi 

Bir iflas 
kararı 

Tekaüt 
maaşları nketi 

ekarzam ~ 
medilecek / 

Kaplıcalar haziranda Büyük bir manifatu- İlk tamimde bir Falde Mazhar Hf.nin cev,qbı 

açılacaktır ra şirketi.. 

Dalgıçlık lim
ndan ayrıldı 

ıı tefrllı dalgıçlı(Jın 

llklfafına matuftur. 

.u .... flrhl4 atOdDrll 

VAllldl &•Ilı b.,,.nall 

llll·'· ,,rkeli mlltltlrD Hamdi Bey 

+- --

Y alovaya en seri 
vapurlar işletilecek 
Yıalova Kaplıcalarının bir ha

zirandan itiba~·en halka kü~dı 
kat'iyet kesbe~ştir. Seyrise
fain idaresi, Yalova ile İstanbul 
arasına en güzel ve seri vapurla 
rmı tahsis edecektir. Geçen cu
ma, Yalovaya 280 yolcu gitme
si. kaplıcaların b~ sene çok rağ
bet bulacağını anlatmaktadır. 
Bu hattın tarifesi hazırlanmış
tır. İdare, Cuma g'/11..leri bu hat
ta dört vapur tahrik edecektir. 
İlk vapur 8 de, ikinci vapur 9 
da, üçtinçü vapur saat 10 da, 
dördüncü vapur öğleden sonra 
1,15 te köprüden kalkacaktır. 

187 bin lira açıkla 
iflas etti 

İstanbul ikinci ticaret rnahke Maliye vekaleti kanunusani-
mesi yeni bir iflas karan venniş nin lOunda 107 numara ile yap
tir. Müflis Çakmakçrlarda mani tıgı tamimin ilk fıkrasında ma
fatura ticaretile meşgul Samoil aşla müstahdem kaydinin mut 
Aciman ve mahdumu şirketidir. lakiyetine binaen tekaüt maaşla 

görmeden Bir kumaşı bile 
almağa cesaret 

edemeyiz, nasıl olur Şirket 18 7 bin lira açıkla if- rının tamamen kat'i ibaresinden 
ıas etmiştir. Buna mukabil tes- sonra (Mülhak bütçelerle idare 
bit edilen mevcudat miktan 29 olunan daireler) denilmiş oldu- Faide Mazhar Hf. anketimi-
bin liradır. ğu anlaşıldığıdanJı:eyfiyetin tas ze şu cevabı göndermişlerdir: 

Mahkeme avukat Mustafa !1ihin~ ve hi?aenaleyh inhisarlar - Pek tabiidir ki yeni tarzı 
Hayri Beyitı sindik, Celal Hay- ıdareıhususıye, ve şehremaneti muvafık gönnekteyi.m. Esasen 
ri Beyi iflas memuru tayin et- gibi hususi bütçelerle idare edi- iııdivaçta eski tarz, yeni tarıı 
miştir. len dairede ücret ve tahsisat ile diye bir tefrikin bile taraftarı 

Samoil Aciman efend.i Pariı- istihdam olunan mütekaitlerin değilim. Ben, biri 2 , dl.feri 12 
tedir. tekaüt maaşlarının tahsi1atı fev sene evvel evlenen ve timdi me-

kaladelerile birlikte verilmesi il aut birer yuvalan olan ild la
Hareket gazetesinin mah- zınıgeldiğini tamim etmiftir ııımı da yeni tarzda evlendlrmif 

kfuniyetinde ıarar edildi · tim. 

da ••• 

l""n prtsed niııamnameıılnde bası tadlllt yapılmasını he

~ vekile tudik ~k!!!:ı Dlin bu n.u.ta pdı:etl müdilrit umumiai Hamdi Bay 
bit ınuharrlrimln fil malOmatı vemıittir. 

Cuma gilnleri son vapur Ya
lovadan saat 19,50 de harekete
decektir. Bu vapur, 10,30 da Hareket gazetesi aleyhine HllAll h d Bence, makul tara. ıapl 
köprilye yanatmıf balunacak- "Alev yağmuru,, şiiri dolayısile CI 8 mer 8 makul tarz di.f.e taYlllf daha 

Geçen sene medk idaremizde hangi bir tirkete verilirse bu şir 
llbıırılnamenln buı maddeleri- ket birim bu yüzden olan 15bin 
uln tadiline karar verilmiıti. lira zararnnızı tazmin edecektir. 

tır, Sair günler sabahlan 8,55 tc açılan müheyyiç neşriyat dava- Yeni hay'eH ld•re doğru olur. Oyle ıenç bir kıs 
bir vapur kalkacaktır. Bu sefer- sırun nakzen rüyetine dün de- veya erkeğin defli ihtlyarla-

8u karar Heyeti vekile tarafm- Sonra imtiyaz mukavelesinin 
de vapur Kadıköy, ve Büytika- vam olundu. Üçüncil ceza mah- Hilaliahmer yeni heyeti mer n_n bile gönneden, bilmeden 
daya uğrayacaktır. kemesi evvelce mezkur gazete .ke:ı:iyesi dün toplanarak İdare bır kuma;t dahi almalı. ~ııu et-

ıSan taıtlk edilmıiıttfıo. befinci maddetıinde şirketimizin 
lst bul ı· da d 1 lık her hizmet için ihtiyar ettiği 

ı.ı an ımanm a gıç 'fi . il d 15 
,.eri şimdiye kadar liman fir- masan umurnıyeye y z e 

Her sabah 6,45 te Yalovadan sahip ve mes'ul müdürli Fahri heyeti azasını intihap etmiştir. meı:ıelı:n ne kadar tabii ı1e &ö
lstanbula bir vapur kalkacaktır. ve Suat Beyleri 5 şer ay hapse Yeni heyete gazetemiz müdtirli ~ctil~nn, mı1tava11rtlarm ~ 
Bu 111;1retle, cuma gününü ve ge ~~m e~miş ve Radyom ~ir- Ahmet Şilkrü Bey meşguliyeti- d!1'l~n'. sırf peder v~ valid~- nın hududunu ben bu noktada 
cesim Y alovada geçiren bir kim kenn~ t:ıhlcirde!l beraet ka~an nin çokluğu dolayıaile girmek- nın ıntihap, arııu ~ . ısrarları le görllyonun: ltcti tarafından tedvir ediliyor- temettü ~am ve l~ve hakkına 

du. İktı:sat vekAled dal lı-. lllll:1hiyetı o~duğu hal.de ~und~ 
lrııd ... f

1 1
• ~n b 

1
• • E.~ "u

1
• istifade etmıyordu. Şımdi tanfe 

ae, ertesi g!inü sabahı işinin ba- vermıştı. !e~yız mahkemesı ge ten itizar ettiği cihetle yerine huaul bulac.~k ı~dıvaçlardan İntihap: Münhasmm evlene 
şmda bulunabilecektir. rek mahkumıyet ve gerek bera- ömer Li'ltfi Bey intihap oluna- mutlak ve m~abet bi~ saadet. be- ceklere 

..- ... U ım Beı .,,,..t O • . d 9 ·· 
l!lasını daha muvafık önnü hesaplarmm yüz e ~em~~u 
N! g !l· suretile hesabı kabul edılmıştır. 
kilzamnamenln bu klM'Tlı bu ııe- Bu suretle şirketin yaptığı istik 

de tadl~ edildi. Yalnııı ileride razlann taksitleri muntazaman 
ı!aigıçlık ımtlyu halinde her ödenecektir. 

Vapurcu/ar blrleşmeğe 
karar verdiler .. 

Bu birleşmeden elde edllecell 
neticeler pelı biJgOlıtllr 

Yeni teşkilat 
Kaza teşkilatı iyi 

neticeler verecektir 
Vilayetle Emanetin tevhidi 

üzerine İstanbul mülld teşkiütı 
nda yapılac:alı: tadilAtta yeni ka 
zalarmı teşkili hakkında dtin va 
1i vekili Fazlı Bey gazetecilere 
tU malfunatı vermiştir: 

"- Vilayet wnumr mecliıl 

Vapurcular blrletrnek için a
l'alannda bir anlasm~ "iicutle 
leti.nniflerdi r. 

DUn bu hu 
llllata bu fikr' 
i1k defa ortay< 
ıtıın Şevket B 
lıir muharririm · 
11t ıu izahat• 
•ermiştir : 

nin tasvibine iktiran eden yeni 
ği işlerden çok azdrr. Bu vazı- teşkiüt tecrübelere müırtenıit
yet karınıında yük vapurları tir. Fai~eli ola_cağ.~ . emin.iz. 
buhranla karşılqrnaktadırlar Bu teşkilit eskilen gıbı deiil
Harlce de it yapdamadıfmdan dir. E~8011 Hüki'lmet te tetkik 
16 vapunm 300 tayfa ve kapta- edecektir.,,. 
m iı:ıııfzdir. Vapurcular birleşir- Al --1---k-1--
se itil!fa dahil kumpanyalar va man ç do, 
purları çalrşaada çalışınua da I I 
hiase alacaklardır. manı re 8 nln 

beyanatı 
- Kabotajır 

•erdiği ha~ da
lıilinde Tilrk TuTk .-apur<ulBTı 
'~larındaki bü- birhli ,.;,; 

'Un nakliyat S•vket Bey 

Birleşilince bugfüı. küçüklttk 
leri hssebile it yapaınıyan va
purlar taafiyeye t!bi tutulacak . "Doyçe Çutempler,, !18°1ı ve 
bu suretle tonaj miktan kabot nlen muazzam Alman ıçki ale
jm ihtiyacı derecesine d~ecek~ yhtarlan cemiyeti reiselrinden 
tir. - Her Oskar Ştaytman cuma gü-

Türk vapurlarına bu biri - nü ş~hrimize ge!m.iıı ve dün rÜrk vapurculuğunu tatmin e-
etncz. Bilhassa yük nakliyatı 
\>apurculuğumuzun yapabilece-

· b' . . Cif Berline avdet etmıştır 
me eyı ır ıstikbal hazırlamakta Her Osk d" k di'. •1 .. 
dır ar un en ırı e go-

. ; rüşen bir muharririınize beya-
------------------ natı atiyede bulunmuştur: 

Poliste ----· flir ~ap~acı diikkanı yandı, üç 
ınaga:la hasara uğradı 

Sigorta şirketlerinin ufradıfl zarar 
33 bin küsur liradır 

- Mısıra yaptığım bir seya-
hatten avdet etmekteyim. Me· 
nsup olduğum Cemiyetin Al
manyanrn muhtel!if semtlerin
de 1400 şubesi ve 4-0,000 i müte 
caviz azası vardır. Almanya 
haricinde, dünywıın beş muh
telif krt'asında kulüpleri bulun 
duğu gibi enternasyonal bütün 
teşekküllerle alAka ve münase
beti vardır. 

Oün Beyoğlunda İstiklAl cad bozinonun dükkinı 6 000 İııtanbulda Hillliahdar reisi 
desinde 250 ve 252 numaralı, zi dükkinı da 4 binli v~ ter ~azhar Omıan Beyle görüş
Panayot Cimoploı'un mağazası: talı idi. Yangın nna.::: m~orp- tilin. Verdifi iııahat beni çok 
lrkas d ki b' ka t lyesin kacı dükkinmda bul memnun ettıl. Yakmda İııtanbu i ın a ır şap a e . . . unan Mar- la gene gelecek ve Hillliahdar 
.' V<ıngm çıkmıştır. Atelye Ma &:arıta., Me~, Tuıya. ~atina 1- la reemen teması temin ed -
~ka isminde bir kadına aittir. sit;ılen'!-'1ekı kızlar lmçvap edil fim.,,. ece-
angına, havagazı borusunun mışlerdır. 

!>atlaması sebebiyet vermiştir. --o--
111111111111 

• mı ıumı mı Nlll 

Y 
rafından yapılan takibat netice-

~ Vaktinde yetişen itfaiye, yan uınurta sandıklan sinde meçhul hırsızlar yakalan-
ti.ının tevessü ve etrafına siraye tutuşmuş :mış, otomobil sahibine tealim 
,.~e meydan venniyerek derhal Beyoğlunda Tarlaba;mda edilmiştir. 
~~~<lürrnüştür. Öğrtndiğimize 175 numaralı evin zemin katın
\.' orc,. bu mağaza sekiz bin lira- da, pastacı Nikoya ait yumurta 
a sıgortalı bulunmakta idi. sandıklarından yangın çıkmifSB 

A.' ni binanm alt !'atında bu da söndiirülmüştür. 
Unan p --o--
!{_0 • anayot Cimopulos ve •• 

fstıı'1tin Kombozino'ya ait tu Otomobıli çalmışlar 
aa '''e mağazaları da yangın "" Dün gece saat 4,30 da Bey-
<ı~~an. d.ol~yı hasara uğramış ~ğlunda. imam sokağında Papa 
· H;ri~ınncı katta bulunan !er gan g~nosunda otunnakta o
eh- tcnun _ rlükkanr <la epıy- lan şofor !t;sarun 220~ numara
ltılo arata ı gramıştır. Cimo- lr otomobılı meçhul kımseler ta 

un magazası ı 5,000. kom- rafından calınmıpada Polis ta: 

-<>
Şişlide hıraızbk 

Şiıllde Gazi halialdr cadde
sinde fotoğrafçı J ozefin dilkkt
nrna hmıız girerek elbiae ve sa
ire atırmıştır. 

-0- ~ 
Palto hrrıqı -

Şişlide bahçıvan İbrahim a
tanın kulubesinden Oaman Nu 
rl isminde bir phııı iki palto çal 
~pada yskalanm1'.tır. 

et kararım nakzetmiş ve Baş- rak eski heyet ipka edilmiştir. !demek do~ değildir. Bına- Tetkik va tasvip: Ebeveyne 
müddei umurııiliğin bu nakız ka Hey!t azası Ali Paşa, Ali Rı- e?aleyh, eski ~da da ye- aıi.t olmalıdır. 
rarına itirazr .. erine ceza heye- za, Akil, Ziya, Ömer Liltfi Be- nı tarzın taraftan ıdim. Ancak tô! f . 
· mi ylerden teşekkill etmektedir eski ve yeni diye bir tefrik ll- vu u a~ kayıt ve şar~ı koyu· 

tı umu yesi hadiseyi tetkik e- · zım iııe bu, evlenecek gençle- twn, aynı :ı:am~da bi~ tı;aya\ 
derek başmüddei umumiliğln i- rin yaşadıkları zaman ve mu- ve hesap meselesı olan 1zdıvaç· 
tirazım gayri varit g!lnnüstti. Musip bir tedb'- bit itibarile tahavvül edebilir. ta evlenecekl~ri ~t ve ikaz e-
~_avayı nakzen rüyet eden iiç!in • Bir çok ailelerin tarzı hayatla- decek kuvvet~ıce hır (fren) vaz. 
cu ceza mahkemesi evvelce ver- . Eman~t umumun sıh!1att ı- rı eskiden de gençlerin tanışıp mdan ib.aretttr. 
di~ 5 ser ay hapis ceza.sile Ra- çın sopa ıle vurmak suretıle ha- anlaşmalarına müsait olduğu - Aile hayatında tahayyül 
dyom şirketini tahki~en beraet 1ı temizleme usulünü kaldıracak gibi bilakis bir kııım evlene- edilen erkek için bence muay
karannda ısrar etnUş ıt. tır. cekler de bugün bile Wl dere yen bir meslek veya tip yoktur. 

cede genig ve müsait bir mu- Çocukluktan çılunıı, aile terbi-

Vilayette 

Şile yolu 
Bazr yollar ihale 

edildi 

On Hl lılJprll de l/Jfll 
eltlrlllgor 

Villyet daimi encümeni dün 
toplanmıştır. Sllede inşası müs
tacel olan bazı yollar ile on beş 
kadar köprünün ~atını müte
ahhide ihale ctmittir. 

--0-

Nüfuı tahriri 

Umumi nüfus tahriri hakkın
da Vilayete bir emir gelmemiş
tir. 

--o
Defterdarlıkta İmtihan 

Defterdarlık memurları ara
sında yapılmakta olan imtihan
lar bitmiştir. Kazananlar terfi 
etmiştir. 

--o
Norveç koneoloıu 

Norveç konsolosu mezunen 
memelekdtine gitmiştir. İsveç 
kont' Jıl011u lı\mdisine refakat e
decektir. 

Bir tekzip 

Emanette 

Talısim'de 

lnpat neden gecl
lılgor mas? 

hitte bulunmıyabilmektedir. yeıi gönnüt. tahsilini bitir-
. . . mit her hangi bir meslek va 

Bence ızdıvaç, genç bir ar- ya aan'ate uhip olmuş, maişeti
keğin meslek ?ntibap_ e~e~~en nl temin eylemiş ve kendi küf 
~ecbur oluşu gıbi çok ıyı dutü- vü olan kızlar meyanından ru
nülerek, hesap edilerek karar ben huııettiji ve onunla ebe 
verilı_nesi ~gelen bir mua- diyyen yqıyS"Cağıru zanneyle· 
me~eı hayatıiy~lr. Bu muanıe- dili binle evlenmeğe bilhesap 
lc:n1n üç mühim aafha11 vardır karar vermiş, prensip sahibi, 
ki onlar da: Heiyell, ahl&klı her erkek iyi 

Evveli: TatıJfıp ruhen anlat bir ııevg ve aile ~si ola~lir. 
B~mtl B. bu 6•/t• Anb· mak· - Kadına ıelince; 111le ter-

r•y• 11tdt11or '. . . . . . biyMl c&mül. kendi.ıııe talip 
İkincıaı: Yekdilennm bebe- olan erkekten hotl•nmlf, on-

. Emanet mu~~nlerinden Ha- mehal küfvü olmak; nımla ebediyyen yqıyabilece-
mıt Bey, bugunlerde Ankara- U .. .. ... M"•t k bir ha finJ ve onunla hemhal olaca-
ya gidecektir. Aldığımız malil- çkuncuıuk. bed'""· ere , - fuu bayatta beraber yürüyece-
mata aöre Himit Bey Taksim yat urara e ıyyen mea ut ~ini· k .. ......,_, 

"' . '. . olmak· • ta arrur eıunıuf, yuvaımu 
meydanına ait ınpat ışlen ha- ' kumıağa ve 1evmete karar 
kkında Dahiliye Vekaletine i- tır. İşte bu safhalar evlenecek- _ __, k ubi ha 

le · biz k dil ·ı ped ~·ı ocaunm m t ve -
zahat verecektir. rın zat en en e er tını bltt ~'-'k bllh '-· l'd l · · 'f ya euu ve e&ap ....-

Emanet mahafilinde söylen- v.e :'a ı e e~ V~Z'I e ve rolle- bul etmi secl eli afif bir kıs 
diğine göre inşaat için kablo rım açıkça göatenyor: izdivaç ~ya~ 'girecek mil-
mübayaası lazım gelmektedir Birinci ruhi ve hiııai safha: kemmel bir kadındır. 
ki, bunun için de kambiyo mil- Tamamen evleneceklere ait ol- Bütün bu evaaf ve !ieralt ucfi.. 
hayası icap etmektedir. Hamit rnakla beraber ildnci ve ilçiln- vaç hayatına giriş i~dir. Gil'
Bey, bu hususla meşgul olaca- cü de tecrübedide ebeveyn veya dikten sonra yuvanın saadet 
ktrr. velilerin (iıtişari) den bir az ve refahmm ldamesi ömriin 

-<r- fazla tasvipkir reyleri şart ol- hot veya nlhoş geçme~ müW-
Emanette tetkikat malıdır. 1ıte eski ve yeni diye kabilen bizzat zevç ve zevceye 

Emanette alakadar erkin yaptırdığınız izdivaç tarzları- aittir. 
yeni belediye kanununun tetki-
kine başlamıştır. Bu tetkikat ne Sadullah B. y alovadan aeldi Atıklar mezarbiı aazino 
tic'esine hangi işlerin derhal ya ScyriRfain umumi müdürü ol 
pılabileceği tesbit edilecek ve Sadullah B. dün ak§&lll Yalova- uyor 
ona göre bütçeye icap eden tah Perapalaam arka tatafmcı.ki 
siaat konacaktır. dan şehri~e dönmüttür. Çar- Apklar mezarlıfmm .ervileri 

--o- şamba güniı Ankaraya gitmui Evkaf tarafından kestirilmişti. 
muhtemeldir. Osman Bey tekzip ediyor Mezarlığın 650 metre mürab 

Dün bir gazetede yeni neı- -o-- baındaki sahası bahçe haline ge 
redilen Belediye kanunu hak- Hararet dün 23 Ü buldu tirilecek,ve park ve gazino ola-

İzmirde münteşir Ticaret ga kında bana atfen bir neşriyat Dün gene, sıcak günlerden rak ipetilmek suretile kiraya ve 
zeteain~e geç~nle.rde ~tanbul- gördüm. Bu mesele hakkında biriydi. Kandilli rasathanesinin rilecektir. Kira müddeti 3 ııene 
ct:ı te:'kif ve cihetı adliyeye tev- hiç bir gazeteci ile görüşme- teabit ettiğine göre dün hararet olacak, bu üç sene zarfında da 
eti edilen ~ua!aJ'Dl Bul'~ kon- dim. Binaenaleyh gazetenin derecesi 23 e çıkmıştır. Bugün mezarlığın diğer aksamındak\ 
aolosaneın ıle al!ka "?e ırttbatla neşriyatı da orada görülen re- haıoaret değipniyecek, rüzgir lo taş ve. ağaçlar temizlenecektir. 
~ old~~ hakkında bır.fıkı;.a gö- sim gibi uydunnadır. Beledi- dostan esecek hava bulutlu ola- Ancak bundan 9011ra A ıkla.
riilmüştür. Bu haber hılilfı haki ye tarihile ötedenberi iştigal caktır. Hafif yağmur yafma11 mezarlığı ifraz edilerek arsa ha-
kattlr. etmekliğim hasebile kanunun da muhtemeldir. linde bina yapılmak üzrı: satıla-

lı . . . 
1 

rd -o-- caktır. 
eyetı umurmyesı sene e en- G • ._.. .. ·· 

KİRALIK Köş berıi beklediğim bir yeniliği lh- azı Kopruau • K • tiva etmektedir. Gazi köprüsü ko~syonu dün 
00z T d 1 la , Bunun hakkında bir şey sö- toplanmıştır. Komııyon planın 

d 
_._d eFpe .. ~1

1

1d syo• cad- ylemek ve yazmak llzmı gelae tetkik ve tercilmesi ile meşgul 
e.... e, ev.. e nezared dfi B · "- ·· d lıal:ı:, ıayet blyllll bahçeli her halde lehinde olacaktır.Bu r,. .u •t on.,... gun evam e-

28 No Belllr Beyin ll:Ofk.: c~hhetin IQt.t::ırigazeedtenizle tav- decektır. --o-
lllr arada ve 1a 8yn Ud par- zı en nep... ca e~ ve arzı 
ça ldrahlltır. l"adellllıre mO- 1ıünnet eylenm efendım. Ekmek narhı 
,...... Şehremaneti yazı itleri müdürü Emanet ekmek narhını ipka 

OSMAN etmiştir. . 

-O

Yapağı ihracatı 

Bazı yapağı tacirelrinin Yu
nani~~ana gönderdikleri yapagı 
lar numuneye tevafuk etmiyor
mu~. 

İ tısat Vekaleti bunun içi 
Ticaret Odalarına bu husus 
daha ziyade dikkat ~dilm·rini 
tebl;f etmiştir. 
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t NİSAN 1930 

11,hmet ~ 
Ihsan ~ JVIaibuat hatıralarıın 

31 Mart divanı harpleri -"Sabah,, gazetesinin 
göze girişi - Bir matbaacıhk anonim şirketi Karakuş bu ... 

lEHANE - Ankara caddeli· 
t 1 T elııraf adresi : Milliyet, 1'" 

1 

teşebbüsü • ''İttihat, gazetesinin doğup ölüşü Ka<lının biri meşhur Kara-
' kuşa oğlundan şikayet ederek 

31 Mart vak'aoı olup bittikten son-1 aevkediyordu. Matbaada iıe it yoktu, bir sene hepso mahkum ettir
ra betinci Mehmet padişah olmuj, anarıi, ihtilll, ve onu takip eden te- miş Kadın bir kaç gün sonra 
şenlikler, resmi kabuller birbirini ta. dipler fikri ve edebi ve ilmi hareket- . · . . - . i . 
kip ederken divanı harpler dahi taraf !eri bilıbiltiln durdurmugtu. Matha· hıddetı g~ıp yap~ıgı ışe P. § 
taraf itllyor ve idam hükümleri ve- amın ticaı:t mahiyette :yaşamaaını man oldugundan bir vası~a ıle 
riyordu. tık sırada ipe çıkan Derviı temin için gene bana düşünmek dUt· Kara•kuşa müracaat etnuş ve 
Vahdeti ve kaba sakal Mehmet ve müştü. itte böyle düşilndüiilm bir bir ar~al sunarak bir sene tek 
daha batkalarından. sonra hükmü yi· gün eski mektep a:kadaşım ~ü~tak mil oldu diye yazdınnrş. Kara-

Çok uzak bir yer! 
1 Telefon numaraları: 
t ~ tanbul 3911, 3912, 3913 

'ONE ÜCRETLERi 
Türkiye için Hariç için 

400 kuruf 800 kuruı 

750 " 1400 .. 
1~00 " 2700 " 

en evrak geri verilmez 

yenler sehpaya çekiliyor yahut nefy- Bey matbaaya geldı ve bana hır tek- h 
1
. _,_.,, k 

olunuyordu. Bu sırada ·hocamız Mu- lifte bulundu. kuş, arzu a ı V"-uuU tan son· 
rat Bey dahi alirülmliıtü. Bir kaç Siyasi bir gazete çıkaracaklarmış. ra: 
kere phit sıfatile beni de Hurıt Pa· Bu gazeteyi kurmak için llzım ~elen _ y dk demi§, olmaz, bir se
şanın divani harbine çafırdılardı. ıermayeyi temin e~ifler~ş, fakat ne dolmasına daha ibir gün var. 
Serveti fünunu ı 7 martta kapatmakla sade ga.zetedllk 11temıyorlarmı1; y r ğltm hapisten çı-
büyilk isabet etnıit ve keramet göa- matbaacılık ve kitapçılık ta yapacak· ann ge 1'P 0 u 

Doktor hastayı uzu .bir mua· 
yen -· len sonra dudaklarını ü
mi b _ .ce lbii!ktü: 

- Hakikati saklamak niye 
yarar? diye mırıldandı. 

Genç kızın annesi yatağın ba. 
şmda ·hıçkınklarını içinde bo
ğarak ağlıyordu .. 

Doktor başını önüne iğdi 
- Belki bir mucize olur da .. 

kurtulur riye onu teselliye çalış 
termit olduiıumu anlıyordum. Ve (armış ve yeniden bir matbaa kur- karıl'llın. 

tı. 

1: 1 1., te ve matbaaya alt i9.ler için harp vak'aya kadar çıknıl§ olan ga~e- ~şirkete almak istiyot!ardı. ve yeni şirkete 2000 altın zarar ver- Zavallı kız ne çabuk ta öllim 
·~· i geçen nuıhalar 10 kurugtur. herkes böyle söylUyordu. Diva.ru maktan ise beni matbaamla beraber '!"'!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!111111!!!!11!1111! 

· · düriyete müracaat edilir. te ko11ekslyonlarını gözden gegiri· Sermayeyi kimler koyuyor, diye dikten sonra •on nefesini verdi ;onun halini almıştı. Du<lakları kav
ı ı tini dikten sonra gazete sahiplerini ve sordum. Bana bir takını tanımadığım gözlerini ben kapadım; bunu da an· laınış, gözleri şimdiden birer 

.l
. l"temi.ı illnlann mes'uliye muharrirlerini iotintaka çekiyordu. isimler verdi. İçlerinde meb'us Maz- !atayım: çukura gömülmüştü. Ddktorun 

. 
•'. kabul etmez. Gün!Uk Se.-veti fünun kollekolyonu liyak Ef. dahi vardı. Tasavvur edilen Koca gazetenin acıklı vaziyetini 
, tetkik edlldiiti zaman çıkan nllah~· §ey 25 bin altın sermayeli bir ano· üçüncü ay sonunda görünce doğru gözü önünden uzun bir mazi 

, rnnızm 17 martta durmut olmaaı hı- nim ıirlret kurmak ve buna o tarih· Huguenine gittim; anlattmı ve de· geçiyordu. 
· 'lJGÜNKÜ HAVA ze aual aordurtmamııtı . .Şahitlikte te 4500 altın sermayeli olan matbaa· dim ki: Henüz dün gibiydi: O zaman 

1 

matbaamızın tam Babıali karıısında mı katmak olduğuna nazaran hariç· _ Bu gazeteyi kapatmak lazımdır. ilkbahar bahçedeki taze tumur-
. , ı hararet en çok 23 en "" bulunaralr orada geçen vekayü sey- ten gelecekler 20500 altm sermaye Tekmil. sermaye bir sene dayanma<. cukları ıbeyazlarla süslePkeın 

1 :ece idi. Bugün rüzglr lodos retmit olduğumzdan ileri geliyor- getireceklerdi. Ben buna i nanama- _ Bıraz daha dayanalım. k _,. 'h . l _ . kl 
., <, bava kapalı olacaktır. du. Vakıa 31 Mart günil ve ertesi gün dım. Fakat sermayenin müteveffa M. _Olamaz. Sizin grupun sermaye· !elluı ı tıyar ıgı, çıçe er ara-

ı ' 11!i,::::::::::=:;~c;=~ Babıali önüne nümayiı yapmağa ge- Huguenin ih: iki arkadaşı tarafından si belki sizler için ummanınızda bir sında, neş'e içinde dolaşan, koi i~ len eli tilfenkliler hiç düşünmeden konulup bana isimleri verilen zatla- damladır. Fakat benim seramyem şan bu genç kızın ateşile ısmı-
ı , havaya kurşun sıkıyorlardr. Bu kur· !arın onlan temsiledeceklerini anladı· tekmil mevcudiyetimdir. Ben dayan· yordu ... Bir gün olup ta !bu ba-
ı:· .• · )--L şunlardan iki tansi Babıaliye bakan ğım gibi düşündüm ve şartlarımı koy mak traftarı değilim. hara meydan okuyan s~hhatli 

• ~ _____ penceremizin camlarına birer delik dum: _Lakin onlar meb'us filan'.. nü· .. 
1 f.. yapıp t~v~a yap11~•. ve be~lm ya: 1 _Çıkaracakları siyasi gazete ile (uzlu adamlar, ben onlarla ugraşa· ve dırı ·~ızın sapsarı mumyala-

! ;'.,Pervaneleri zıhanenı.n ~ıstundeki kitap ciltıerını benim hiç alakam olnııyacak; marn. • . . şarak bı: yatagın ibeyazlıgmda 
'.'~delemıştı. ~t katta bul.~d,uf~ 2 - Şirket bir matbaacılık ve ki· - Siz grupunuz namına salahıyetı uzanacagmı hatırından bile ge-

l , ı 1 . d d'kka . . . ıçın camlarla, kıtaplarımın uetundeki tapçılık anonim girketi olacak. bana verin, üst tarafına karışmayı- çirmemişti 
,. ıem sız e ı t ettinız mı, delikleri gördilğilm vakit Naerattın V b . k . ..d.. .. 1' • R · 

. biat unsuru ismi verilen tabi- hocanın cübbe hikiyesini hatırlıya- e en şır etın mu uru 0 acagım. nı;ıugueninden aldığım bir salahiyet - eşat .... Reşat ... 
.' 

1
. ,n ehreai: Su, hava, toprak rak "Allaha tUkilr ki içinde değldim., İmza hakkı yalcın; bende bulunacak. mektubunu cebime koydum. Muvak- Doktor birdenbire irkildi ... 

., · I • ~ • • • ık! d 1 tım' B ld di" b' e 3 - Gazete ıırket matbaasında . . . b 1 · t la H t kl _, O , .m. ınsanlar ıçınde at an, fe- em§ · u yo a ver gım ır c · .. t . 1 'b' b 1 k kat ıdare meclısı azası ey en op · as a sayr ıyoıuu. zaman 
\ 1 ı · d' h t 'T k ı ru muş en ma ı gı ı ası aca gazete . . la M tb "h . .. . . ı. sevdalıları vardır Deniz· vap ıvaru arp c o um arar arı 'k d' . dil . : k t dım. Vazıyetı an ttım. a aanm bu ı tiyar doktor da gozlerın-

c , • ' • veren çehreleri çatık hakimleri bile en 1 ıra e geçınemezse şır e ser· k · i ittiğini fakat azetenin · . . .. . 
, mvermege can atan deruz kur· güldürmüştü mayesinden buna fedakarlık olunmı· oldu ça ıy g k • 'ht' 1~ 1 adı delkı nemlen silerek olen bır 

· · ··~iııavada hayatını tehlikeye kor Nioanın b~gind,e tekrar ba~adığım yacak. ~add~te~z:,ş~~aşu ~ö~~:i \1~.,~ ey: sevginin mes'ut hatıralarını dü· 
1
1 '. tta havada evlenen havailer, ufak kıt'ada akıam nüshamızda Ah· Müştak B._ ı::üze~ ~~r, çok çalış- f.~t.:, y şündü ... 

rağı severı, dağlarda bayır· dülhamide kar~ı yazdığım veaaike ~ndır; kendm~e .'Y1 hır gazete~ilik _ Henüz anonim şirket ·~ktur. Feride Reşatla ne kadar çok 
ıl I 1 .. t 't b kal ı t b' ı ı•ı hazırlamak ıslıyordu. Mazlıyah k · k t · b · sı'zı'n . · I d H .. .. 

1 olaşırken uçuruma yuvar anıp mus enı azı ma e e , ır ay evve v . . E . Muva at ştr e ıse enım ~ . sevı·şıyor ar ı. . . er gun lbü-
. ı habrasını bırakan divaneler beni Tiflis bagşehbenderliğine gön- Ef. ~e ılci ~usso ~~ndıl~rk de ııare· temsil eylediğiniz grupun sermayesı· yük havuzun fıskiyesi üzerine 
, . tıl 1 dermek istiyen doktor Nazım Beyin t~ çı arma. a mev erını uvvet en· ni idare eyliyor. Sizin grup ~u mek· . 

gibi ateıe a an pervane er teveccilhünil iade ettirmiıti. Hele kar dıreceklerdı. tu la salahiyeti bana verdiği için tek· konan kelebe'klerı berab~ce av 
t 

1 iır. · • Bu pervaneler bizim it- ;ı yaka bankacılık aleminin mür- Benim dediğim şartları kabul ey· mil sermaye namına "İttihat,, gaze· larlar, sonra o kelebeklerın ko
. ' ' efradıdır. Düşünün: Sabahın teci ruhlannı teşrih ederek yazdığım lediler; sermaye koyacak olanların tesini kapadım ve muvakkat şirket kultı ve renkli tozıuyla ıpodrala-

l. ' 'ünde çan çalıyor ve tatlı ama şeyler doktorun daha ziyade keyfine büyüğü olan Huguenin ile görüştüm. kalmamıştır. . nan yüzlerini birbirine dayıya· 
11 l 1t11 uykudan kalkar ve gerinip gitml§ alacak ki bir gün bana şöyle Onun grupu 7 500 lira getiriyordu; Huguenin bu neticeyi öğrendığl rak ala bademlerini kızartan 
· demi•ti: fakat tasavvur edilen 25000 !ıra daha zaman sevindi, ve bana Fransızca O· • ç .!ğe vakit bulamadan ateıe • _.._ d 1 1 --' - İhsan Bey, gel tam ittihatçı ol! çok uzakta idi. Beyler, eksik kalanı tarak şöyle dedi: guı uuu seyre a ar aıuı. 
ia başlar ve oraya vardılı za- Çünkü son yazdıkların tam ittihatçı hisse senedi çıkararak toplıyacaklar· _ Nous vous devons une flere Ve kahikahaları }'Uvalarınıa 

1 I (;"'.ut Terkos borularım bir 3- fşi. dı. chandelle ! dönen !kuşların cıvıltısına karı· 
ı :i gibi kuru bulunca kendi te· _o ne demek? Ben hala ittihat- Muvakkat bir mukavele imzaladık;bu Sonra bir teklif yaptı: ~aark duvardan duvara al«ıeder 
ı 1 m terini döküyor, ıırasına ırö- çılığm ruhunu anlıyamadım. Ben ka· nıuk~velel'.e te~mil ~i~sele~ :yazılırsa _ Sermayemizi tekmil batmaktan dururdu. 

j 1 mı orada bırakıyor. Hepimiz naatimi yazarım ve hiç bir kaydü an~nım şırketın t~sısıne hızı mecbur kurtardınız . Evvel§ sizin zarara iş· _ R ! 
; jı·ılbk gördüğümüz zaman he- şarta tabl olmadan memleketimin eyl~yordu. Hugue.nm grupu !<abul ey· tirakinizi kabul etmiyoruz. "İttihat., . eşat ... .. 

>\ terakki.ine elimden geldiği kadar ledığı. sermayeyı koydu; şırket na- ın zararı bizim sermayeden inecektir. Bır sonbahar akşamı ~~g~t 
~n sesi bekliyor ve birbirimi- • ı b d Jd ğ ğ lard akl 1·-çalışınm. Yazdıklarım ittihatçılara mma ımza vazı ya. nız. en .e o u u Eğer isterseniz bakiye sermayeyi a aç aıı yapr an so...,r• 

~ ·: beğendirmek için değildir, kanaatla· içlnk seBr~~yehher t1~rluktedhlık1 edend U· matbaanızda yalnır matbaacılık için ken delikanlı Reşat ta Galata 
' itfaiye! diyoruz.. Bu hafif ve nmdır. za t~; ~ım _ave~ 1 ar ~ ~ş ar. er- kullanınız. ve bize temettü veriniz:. rıhtmnındaın ayrılmış ve vatanı 

ı • Genç yaşımdanberi gazetecilik ale- hal İttihat., ısmınde büyük bır ga· Bu teklıften "Ahmet İhsan ve Şu· k k · · d"d' k h . '.ren so"zlerı'n ifade edemiyece<n te kurdular Ve bunun ilk nu"sha•• . k . d - urtaııına ıçın ~ ışen a ra· 
u- minde yaşıyordum ama o tarihte si· ze · :-- rekası,, komandit şır etı ogmuştu. 

~· 'areket belagati vardır. Bunu, yasetiıı çok acemisi idim; ittihadı te- 13 ~ayıs 19?9 da çı~tı. Ba~muharrır 1910 kanunusanislnde teşkil olunan manl~ra yard~ ~~şmuşt~. 1 metsiz ateıin uzun ve zehirli rakki cemiyeti, isminde olan "terak- Neo~ Mazl~yab ~f. ıdl. Muştak 1:1."Y bu şirket on sene devam eyledi. Şerik Fende sevgılısmı rteşyıde~ 
önünde alnı parlıyan ve yüre

sevdaıile hophyan itfaiye nefe 
·I 
· ;nneyen anlıyama:r.:. 

·ı 
Tahkikat! 

lci,, kelimesinin arkasından koşacak ta~rır heyeti reisı olara~ g~ce gun· !erime yüzde on kadar te?'~ttü ver- gözleri kıztllaşara'k avdet ettt. 
sanmıştım. Fakat iş öyle çıkmadı; duz ç:ıJı~y~rdu. Be~ ~smım ne ga~ dim; iki tanesinin his~~sını umumi Bundan sonra artık Reşadm-
memleket tefrikaya anarşiye dü•tU. zetenın ustunde, ne ıçınde yoktu' harpte satın aldım. Muteveffa Hu- d e<l 1 ıh ı.. 1 

' ' · "İ 'h d u · d · k · an ner e 'Ve nası auer a a· 31 mart vak'aeının bastırılmasile b~r yem ttı at,. aı:ı mı. ım pe az gueninin hissesini da hı daha Y•!<'n 
1 

? .. • 
daha kurtulduk ve ben yeni bir üm~- olduğundan hısselerı .yazınız, zamanda alakadarlarından. epey yuk· ~aktı. Anadolu d~~.kunda 
de düştüm. Hareket ordusu reisleri ıermaye tama~' olsun, ~-e~~11':'· ~at sek fiatle satın alarak eski komandit gı altında yaı:ıan bır olum ce
İstanbula son derece bir kuvvet ve baacı~ığa ~e kıtapçdığa buyuk ınkişaf tirketini ticari mahiyette. ve. ka~unt lı.ennenıi idi. Ve zavallı: 
nüfuz ile girmiş olduğu için belki verelım dıyordum. olarak tasfiye eyledim. Şımdikı lımi· _ Reşat!. .. Reşat! ... 

.anbulde şu ıünlerde birtakım hakiki "terakki,, yollarını çizerler dJ. Tabil olarak Huguenin grupunun ted şirketin İsviı:re banknot :natbaa~ı Bu cehennemin alevi içind~ 
haneler itlerini tasfiye ebnek yordum. Hayf ki benim ümitlerim koyduğu sermayeden başka hiç bir Orell Fussli ve Viyana kagıt fabn- , . . 

kırılmag-a ba•ladı,· Abdülhamit za- hisse yazamadılar. Şatafat,lı yapılan kaları Elbemilhl ile 1929 şubatında deikurubır .. dal ıgılbı der'hal alev· 
•• 1 f· Bu teşebbüsün ıaiki ne oldu- > lk l ol 

namında bile münevverlerin nefret ilanlar, sirkülerler tesir etmemişti. yapılmıştır. Matbaamın ben öl- lenereık u acaktı. 
'·nenıez ama her halde itlerinin ile baktığı Mihranın "Sabah,, gaze· Çünkü "İttihat., gazetesine İttihat ve dükten sonra bekasını ve asri surette İlk defa İneboludan, sonra 
lnükemmel olu~undan değildir. 

lı '-arethanelcrin tasfiye talebi Ü· 
1 ' . . Ticaret Odası haklarında tab-

ı. ka 'Al' ıcrasına rar vermıı. a a .. 

efendim bu hale ııelmiı müeı· 

tesi hareket ordusuna kumanda eden terakki ~em~ye~J il~ darbeyi vur_mı:ş· inkişafını temin maksadile kurulmuş- Ankaradan birer mektup aldı .• 
ve sonra sadrazam olan Mahmut tu. Cemıyetın İttıhat,, gazetesı ıle tur. . Se · ncine pa an oktu F kat 
Şevket Paşa merhumun kendi nim alakası yoktur diye ilan etmiş ve 1910 da komandit suretınde kuru- . vı .. Y Y .. · . a . • 
resmi neşriyat gazetesi oluvermişti! m.rkezlerine tamim göndermişti. lan matbaa şirketi sayesinde san'ati- bır ~ .ruyasmda muthış lbır 

Abdülhamit zamanında en süfli iş- "İttahat,, pzetesi her gün düşüyor- mizde terakkiler ediyorduk, "Hafta- kilıbmı ıçınde ibıınaldı: 
!erde ve iğrenç hizmetlerde bulunan du; başmuharrir meb'us Mazliyah !ık Serveti filnun,, a kuvvet veriyor· Gözleri vahşetten ve hıl'Stan 
bu adamı bir gün kahraman Niyazi Efendi bir çok meb'uslarla beraber duk ve bu canlanma "fecri ati,, evJat- kanlaı:umş lbir efzun sürüsü Re· 

{için yapılacak yegane şey talı- Beyin arabasında ve yanında Londraya bir siyasi seyahate gitmiş· !arını Serveti filnunda topladı; gaze- şad n krt'asına ıhi.ioum eıdiyor 
,mıdır?. görüşmüştüm ve dona kaJ. ti. Zavallı Müştak çabalryor, uğraşı· te meşrutiyetten sonra ilk mühim e- . 1 • •• •• • 

mıştım. İşte bütün bu alametler j yor, fakat nafile yoruluyordu. debi ve ilmi hareketleri gösterebildi. ~ı~iık, .s~Il;g~, ıbonıba, kurşun, 
FELEK beni siyasi gazetecilikten çekilmeğe "İttihat,. gazetesi üç ay yaşadıktan AHMET IHSAN kilfür bırıbırıne karışıyor ... 

Reşat aslanlar gibi dövüşüyor. 
Sonra .... Sonra bir şarapnel par· 
çası açık alnını parçalıyor. Bir 
süngü .... Bir.tarafı testereli par
la•k bir süngü ıgöğsüne saplanı
yor ... Ve kıpkırmızı damlıya
rak çıkıyor. .. 

Kan ... Kan ... Kan ..• 
Bu feci rüyadan sonra artık 

postadan mektup çtkmadı. Fe· 
ride azaptn 1;,.:ığuluyordu.. İki 
ay sonra ıbir haber aldı ki, Re-

" · t • ı R k şat gaıp . ., mış .... eşat ay-
bolmuş ! ... 
KayıbolmU§ ! ... Bu kelime ne 

mana ifade ederdi? 
Kaybolmuş, ölmüş, !hepsi bir 

değil mi? 
Feride artık günden güne so

luyordu. Artık !kuşların cwıl
daştığı, kelebeklerin uçuştuğu 
bahçede gezmez olmuştu. Dün. 
yaya küsmüş, hay;ıta kfuımüş
tü. Kaybolmuş sevgilisini ölü
ler arasında bulmak için ölümü 
bekliyordu. 

- Reşat!. .. 
Hali ihtizardaki genç kız, bu 

ismi lbir çok defalar tekrar etti. 
Sonra yüzünün sardığı mor blr 
renkle silindi. Uzun iniltiler 
dudaklarmi ölüme doğru açıyor 
du. Başka bir alemin bulutlu 
derinliği gözelrini koyulaştırı
yordu . 

Annesi, artık hayat lbağmm 
hemen hemen kopmak Uzre ol
duğunu anlıyordu. 

Birdenbire lkapı açıldı. 
Bu asker 'kim? . . İki tarafa 

sallanarak yürüyen bu yanık 
yüzü, yaralı alınlı asker kim 1 •• 

O lbir gece kahpe cıfzıunlarm 
baskınına uğramış, alnından şa
rapnelle ve göğsilınden testereli 
süngü ile yaralanmıştı. Sonra 
hain düşmanm eliınde esir kal
mış ve nihayet uzun ve ümitsiz 
geçen aylardan sonra bir tali 
eseri olarak ıkurtulmuştu. 

Y azma:k aklına bile gelme
mişti. O, koşup gelmek, Feride 
ye bir an evvel kavuşmak iste
mişıti .... 

İşte geldi .•• 
Geldi .f<rkat. . . Ne çare? •• 
Genç kızı o halde göriincı 

hemen üzerine kO§'tU ... Ve sarıl
dı: 

- Feride! .. Feride! ... Aç göz
lerini, diye haykırıyordu. 

Ddktor haf.if ibiT sesle: 
- Çok •geç!. .. ıÇok geç! ... 
Diye !kekeledi. 
Genç asker sıcak göz ya11la

rile hastanın renksiz çehresini 
ıslattı. Birdenbire ... 

Birdenbire !bir mucize oldu ... 
Ölü dirildi. Ölü soluk gözlerini 
açarak kayıbettiği ruhunu arı
yordu. Dudaıkları kıpırdanıyor
du .. Sonra kollarını, yüzü yanık 
aııkerin !boynuna dolıyarak in
ledi: 

- Reşat. .. Hayır çok geç 
değilıben seni bulmak içiın ta 
oraya kadar gittim ... Uzak ... 
Çok uzak bir yere. . . Ölülerin, 
<Şehiıtleriın bekleştiği yere .. Se-

lki kaden !. · 
-Canım ne olabilir.. Niha· 

yet ~ki •kadeh? 
- Gel şuradan iıki kadeh içe

lim! 
- Akşamları iki kadeh al

mak fena olmuyor ..• 
- İQeceği iki kadeh değil 

mi? Hoş 'geldi, safa geldi... 
- Niyetim, şuracıkta ayaık 

üstü i•ki kadeh yuvarlamak ... 
Bir arkadaş bunları sayıp 

döktükten sonra bomba gib' 
patladı: 

- A:h bu iki kadeh, dedi, ne 
bela .g<e!iı;se adama iki kadeh
ten geliyor. 

Sorduk: 
- Niçin o? 
- Bilir miyim? Galiba i'ld ra· 

kamının uğursuzluğu •... 
Sonra dün akşam ilki ıkadeh 

diye başlayıp ta kadehlerin sa· 
yısı nasıl yirmiye katlar çıktı· 
ğmı anlattı da dedi ıki: 

- On kadeh, diyin, yirmi ka· 
deh, diyin ... Faka.t Allah aşkı· 
na şu iki kadehin adını ban;ı 
anmayın! .... 

Ku/lak misafiri - - ..... 
lektıınıır 1lıabak111 

Venizelosun beyanatı 
4 7 inci haftanın 2 inciliğini 

Galatasaray lisesinden 247 Saip 
B. kazanmıştır. Yazısı şudur: 

"Bu haftanin en mühim habe
ri, Y:unan Başvekili M. Venize
losun, Türk - Yunan münaseba 
tı hakkındaki beyanatıdır. 

M. Venizelos, Amerikadan 
gelen Yunan heyetine Tllrkiye 
Yunanlstanm munasebatmdan 
bahsederken, Türkiye ile ta beş 
yüz sene evveldenberi devam e
den husumetin nihayet bulmuş 
olduğunu, her iki devletin de 
samimi bir surette anlaşmış bir 
vaziyette bulunduklarnu söyle
miştir. M. Venizelos son zaman 
larda, fırsat buldukca, ihtilafın 
halledilmesi hususundaki hüsn 
tiniyetini göstorlyor. Son beya
natı da buna bir misaldir. 

Yunan matbuatt da ihtilUa 
artık halledilmlş nazarile bakıla 
bileceğini söylUyor. Esasen im
zayi tehir edon sebepler Türk 
ve Yunan noktai nazarları ara
sındaki bir uyuşamamazlık de
ğildir. Yalnız hakemlik selfilıi
yeti hakkında, bitaraf azanın a
rasında çıkan bir itiltf bu tehi
re sebep olmaktadır. Şimdi Tür 
kiye ve Yunanistan, müııtere
ken, bitaraf azalar arasındaki 
bu ihtilil.fr gidermek için uğra
şıyorlar. 

Ankara Yunan sefirine gön
derilecek talimatın taayyiin et
mek üzre olduğunu ve Yunanis 
tanın bu husustaki yegilne arzu 
su itilafın husulü imkAnmı: araş 
tmnak olduğunu, Atiiıadan ge
len telgraflardan anlıyoruz". 

sin, bana orada olımadığmı söy
ledi.. Hayaıta tdkrar geliyorum. 
Saına geliyorum. . . İşte sana 
geliyorum .. Duymıyor musun, 
sevgi !beni çağırıyor ... Sen be
ni çağırıyorsun! 

MÜMTAZ FAlK 

tlilliyet,,inedebi romanı: 61 tannak için büyük bir bent ya- danberi Anadolu içinde seya- rüşebiliriz deği•l mi? Samsuna hareket ettiler. kiraladı. Ve genç mühendis A-
pılacak. Ve inşaatın yağmur hat etmiyorum. Avrupa seya- Cevdet Bey, yarın erken bu· Cevdet B. bu tetlcik seyaha- 13.eddin Bey derhal faaliyete baş 
mevsimi başlamadan, ıteşrini- hatinden sonıra darha iyi olur. luşına:k şartile kaMotı. Yılkan- tinıi dinlenmek için daha faideli ladı. 
saniye kadar bitirilmesi lazım. Mali•k Beyden ne haber? ma:k ve değişmek üızere evine buluyordu. Avrupaya dinlen- Patron bu saf ve şirin köyde 
Bunun için yirmi gün ,sonra mü - Malik Bey bir haftadır gitti. mek için, hem de hakikaten bü- MollaAhmedin evıine misafir ol 

l -

: ~#-. "11 ~, ., 

~M-~ 
1 Bürhan Cahlt 

naıkasa lbaşlıyor. Şartnameleri Bükreşte, şirıketle bir ihtilaf tün dünya iş adamlarının istira muştu. Molla Ahmet köyün 
hazrrladım. Eğer iştirak ede- çıktı. Romanyalı şirket sartış (Zigana benldi) işi mühim bir hat için ghtikleri (Semering)de muhtarı idi ve bir oğlundan baş 
ceksek derhal keşfe giıtmeliyiz. veka.Letinin yalınrz İstanibula işti. Her yıl Zi.agı:ıaya yağan onu bir paçavraya çeviren, biraz ka kimsesi yoktu. Baba oğul ev 

nu en ziyade düşündüren na melktrup yazacağını, buluşa· Cevdet Bey !stan'bula geldi- münhasır olduğunu, memleke- karlar ve yağmurlar vadilere daha ihtiyarlatan genç, ateşli de yalmızdılar. Genç, dinç, as
,.redeki işti. Buradaki ser· cakları yeri isabet edeoeğini ği gün eviıne gidip bir banyo bi· tin diğer yerlernide aeıtbest ol- yayılryor, ibir çok köylel'e zarar bir kadına tesadüf etmşti. Hal- kerlik etmiş gürbüz olan oğlu 
,!si ümidi ıkadar çoktu. Ve vadettiği halde gıenç kadının le etmeden derhal yazıhaneye duğunu iddia etti. veriyordu. :BHl:wısa en mün- buki üç günlük rahat bir vapur tosun akıllı bir delikanlıydı. 
~yordu ki, Avrupa ve Ame- hayatına ikarışmca her şey gibi uğramış, genç mühendisin ver- - Acaip 1 bit ova üzeriındeki bir ıkaızarun seyahati ve sonra Anadolu iç- Cevdet Beyle genç mühendi-
ipiyasalarmda herhangi bir onu da unutmuştu. Ve zavallı diği bu izahatı dinlemişti. - Fakat garip şey, mukave- onseıkiz parça köylü bundançok lerinln fosana dddt bir süku- se zaten iki odadan ibaret evle·,. 
i teşebbüs mll'Vaffakiyeıtle Nusret Bey şimdi kim bilir ne- - Derhal gitmelisin! dedi. leJ,erde sarahat yok. Dikıkat e- müteessir oluyordu. (Can bo- net ve il:ıuzur duyuran durgun rini verdiler. Kendileri sayvant 
elenirse yükselk karlar bı- relerde idi. Nusret Bey nerede? dilmemiş, ısrar el'Seler onlar ğazı) denilen ve lbu vadiye h!- manzaraları, sakin hayatı ara- dedikleri bir dam altında yatı-

r. Fakat bir kere de işlemez (Sof yadan çektiği bir telgraf - Roma ya gitti. On beş gün haıklr çıkacaklar. kim olan dar yere ıgenıiş bir dığı iırtirahatı tam manasile yorlardı. 
ıhü:n sermayeyi silip süpü- üzerine onu Sirkecide yazıhane oldu. Evvelki gün bir ıkartmı - Garip! Mukaveleyi yapan beınt yaptltlığı takdirde bu teh- verecekti. Köye her ytl çok zarar veren 
Karı göz karartıcı fakat za- erkanı hep beraber karşıladılar. aldı'lı:. Sizden haber gelirse ken bizim avu!kat Şevket değil miy- like •kalkacaktı. Hüıki'imet bu Samsundan otomobille yirmi göksuya bent yapacak hayır sa 
da pek yıkıcı olan bu işler Bu bir aylı'lı: seyahatinde Cev- disine bildirmemizi yazıyor. eli? işle meşgul ol<lu, keşfini yap· dört saatta kaza merkezine va· hiplerini evlerinde misafir et· 

· ıbüyük sermayelere bağlı det Bey biraz daha üzillmüş, Romada (Pornpei) otelinde da- - Zannederim. Fakaıt dik- tırdı. Ve inşaatı mütehassıs bir sıl oldular. Fakat Cevdet Bey mek onlara şeref veriyordu. 
idir. incelmişti. (Semering) de ka- ha bir hafıta !kalacak, İsviçreye katsizlik olaca:k:. Eğer şitlcet ıs- şir1kete havale etmeğe katıar ver orada kalmadı. Mühendisin ça- Mühendis Alaettin Bey keş
)nüş, gidiş gibi keyifli de- zandığı tazeliği (ExleıJ:>eın) de geçecekmiş. rar ederse kurtarmaik mesele- di. lışacağı yere en yakın köyler- fi yaparken Cevdet Bey otomO" 
r. Bütün bu seyahatta Lüh 'bıraktığı için onu istirahata, - Derhal bir te1graf çek. İs- dir. ,Bu tam Cevdet Beyin işiydi. den birinde misafir oldu. Bura- bille, bazen yayan civardaki kÖ· 
ı gen çkadınm cidden şai- dinlenmeğe gitti zannedenler tanbula geldiğimi, yeni iş çık- - Tabii! . , • Ne ise Malik bu Bir çok köprüler ve yollar ya- sı ağaçlıklar içinde, yanından yleri geziyor, bazen avlanıyor, 
macerasından başka ervte· hayrette kaldılar. tığını söyle! işi pek ıkPVıramaz ama bakalım. pan Cevdet Bey bu İ!li de yapa- Kelkit çaymm bir ayağı geçen tam bir sayfiye hayatı ge,;..;.-iyor 

:ı bir şey yoktu. * * * Cevdet Bey masasına otunır Yalnız mı gitti ? bilirdıi. küçük bir köydü. Köylüler bu du. Her gece köylüler Molla At 
r1sret Bey, o kadar arzusu- Genç mühendis Alae<ldin B. oturmaz eski faaliyetini bul- - Galiba! Bir gece istirahatten sonra şırıl şırıl akan suya (Göksu) di medin evi önünde yığın yığıil 
ıağmen onunla buluşama- anlatıyordu: muştu. - Pek ala, başka ne var? derhal karar verdiler. Cevdet yorlardı. fundalar yakıyorlar,bu şenlikl~ 
ı. - Zigana eteklerindeki köy- - Bu keşif sırasında ben de - Ehemmiyetli meseleler Bey genç mühendisini yanına Cevdet Bey kendilerini oraya misafirlere yarenlik ediyorlardı. 
:v~d~e~t~B~ey~g~i~tt~.i~~~i:y:e~rd~e:~::_:"":l~le:rı~',~h~e=r~y~ıl~'b~a~s~a~n~s~e~l~d!en!!...!ku~r~-~b~u~l~u~n~a~y~nn~!~d~ed~i~ . .,!N~e;,_~za~nıan~!!!:_-~lbun!:?!!:·~l~a~r~.]Y'..gı;l&l!ı!l§.ll!!!~ZLJi:!!:ı!l..&iiö-!::.la!llıdlı.Jlı.Gi~D..J;!l~i...g;~·~·i!.Jıkıi!i!!:ıılac~·~Q..Clt.oilllCıhil~·..biı·c..h.afıta.i'lcİJ':ı...l.~~~~~~~--':.Rİ . .tmıMl~·ı....~ 



ı\rıuhtelit S. Mauro geliyor 
"uhtelitin zail nokta

larını takviye 
etmek elzemdir 

ltalyan hakem Viyana maçlarını idare 
edecek ve hakemlik hakkında 

Fransızca serbest bir konferans verecektir 
, İstanbul ~uhte~'İ~. ilk .oiddi Viyana muhtelitinin şehri- • 
.ecrübeyi cuma gunu ~e?ıktaş mizde yapacağı iki maçı idare ( 
takunı karşısında geçırdı. Bu . İ , 
tecrübenin muvaffakiyetle neti etme~ üzre talya~ hakem~er: 
celenmediğini kabul etmek yan den Sınyo.r Mauro nun şe~rımı- ,._,..,,.... 
lış olmaz. Biz muhtelit hakkın- ze gelmesı muhtemel oldugun.u .,.. 

ılaki düşündüklerimizi, tabidati- yazmıştık. On gün· evvel verdı- ~ { 
c, bu ilk tecrübeye istina en ğimiz bu haber bugün kat'iyet lll:f 
~erdedeceğiz. . . .. kesbetmiştir. Filhakika mevsu- ~· 

Cuma günü muhtelıtın ne mu kan aldığmuz habere göre Sin- J• 
dafaası ve ne de hücum hattı . . i . . . · yor Mauro Vıyana maçlarını ı beklenılen şekılde bir mevcudı- .. . . 
Yet ·· t · tı"r Bunun se- dare etmek uzre şehnmıze gel· lıi" 

gos eremeımş · · k b l · · ( c ı· "' :; bebi b "t · . M"'dafaa zaiftır meyı a u etmıştır. ava ıe-
ası tır. u • A G' "M ) . ... 

hücum h ttı canlı değildir. ro vvocato ıovannı auro 
Evvelaa müdafaadan bahsede İtalya hakemler encümeni mües • 

lim: Müdafaanın en zaif nokta- sis ve reisidir. Bundan başka bu 
!arından biri hiç şüphesiz kale- zat Beynelmilel Futbol Federas 
cidir. Ulvi'nin burada olmaması yonunun h<!kemlik ve oyun kai
Rasim'in sakatlığı ve anfonn delerine ait istişari komitesinde 
bulunmaması bu zaıi.f noktanın ~zadır ve dünya futbolünde o
<iiğec kalecilerle kolay kolay yun kaideleri için en sahibi ihtı
<>rtadan kaldınlanuyac?ğmı sas adam olmakla maruftur. 
gösteriyor. Müdafaada bıhak- l\'!erkezi ve hatta Oarbt Avrupı 
ıı:· · · • 'h d'lmic yalnız 
. 

1~ ıyu mtı ap e 1 ~ da İtalya h~kem encümeni en 
·kı oyuncu var: . iyı" bir t"""kül olarak tanınmış-

Burhan ve N~hat. Diğer üç ...,,-
tır. 

Sinyor Giovanni Mauro ha
kem ve sporculanmıza fransız
ca bir konferans verecektir. Ne 

1 rede verileceği henüz takarrür 

1930 

Rebi-Sıtkı boks maçı bu cuma 
Fransız boksör, küçük Kemal'le yapacttğı maça tekaddüm edecek 

olan bu müsabakasında Saranga ile yaptığı 
maçtakinden Jaha başka bir döğüş tarzı tatbik edeceğini söyliyor 

Fenni Fransız boksör And
re .. Rebi bu cuma akşamı ikinci 
musabakasmı Sıtkı ile yapacak
tır .. ~erek bu ve gerek buna te
kadum edecek ikinci derecede
ki maçlar gene Beyoğlunda Ga
latasaray. kulübünde yapılacak 
ve programa saat tam 19 da 
başlanacaktır. 

Tabiye 
Dört muavin tabiyes 

mi, başka 
bir şey mi? .. 

Evelsi günkü "Vakıt,, re 
fikimizde son Galatasaray- Fe 
nerbahçe maçında Galtasara.ı. 

tarafından tatbik edilen bir ta, 
biye hakkında "Menemenli za 
de Ahmet Muvaffak,.Beyin bi 
yazısı intişar etti. Bu yazıd: 

sahibi makale, Galatasarayn 
Malilmdur ki Fransız boksör tatbik ettiği dört muavin tabı 

kendisinden sekiz kUo fazla a- yesinin sahanın çamurlu olma~ 
ğır olan Saranga ile yaptığı yüzünden muvaffakıyet temir 
ilk maçı asıl son üç ravntta 
çalıprak puvan hesabile kazan- ~tiğıini söyliyerek mahzurları 
mıştı. m da teşrih ediyor, böyle bi 

O t k d. ·1 tabiyenin kuru sahada muvaf maç an sonra en ısı e 

ıf 

u 

e-

' 

görüştüğümüz Rebi "bu maçta fakıyetle tatbikinin şüpheli ol 
sizden daha fazla bir faaliyet duğunu ileri sürerek bir hü r 

~ bekliyorduk. Halbuki kendini- küm verebilmek için kuru sa· 
ıi pek yordunuz? tarzındaki hada yapılacak yeni bir maç 
süallmlze şu cevab~ vermişti: Arıdre Rebi il• karşılaşacak 0/011 Sıtkı intizar lazım geldiğini bildiri· 

- Sarangayı puvan hesabile 1 sörler arasında istikt;>al için en diye kadar yaptığı .. maçları ~a- yordu. Bu meseleye ait olara 
k~ııanmakta olduğumu hisse- fazla vadeden gençtır. .. zanan, genç boksor Maks ~n aldığımız bir mektubu - hi 1 

diyordum. Binaenaleyh Sıtkı Bu cumanın programına, mu- Cevatla karşrlaşacaklannr da ı- bir mütalea ilavesine lüzum gö 
v~ daha sonra Küçük Kemal gi- ptediliğıine :a~en.K~P?s ka~- 18.ve ed~.cek. ~lursak, bu maç- meksizin _ aynen dercedoi.yo 
bı tehlıike}i bir boksörle iki ma- şısında kahır hır hakımıyet go- !arın murettıbı olan Galatasa- ruz: 
çım olduğunu düşünerek ken- j steren bahriyeli Hlisamettinin raylı Eşref Şefiğin boks merak
dimi fazla tehlikeye koymak is- Büyük İstavro ile, son yaptığı lrlarına yeni bir ziyafet hazır-
teınedim. Yalnız son üç ravn- : bir maçta Do~deroyu mağl~p ladığına kanaat getirmiş olu- "Efendim, 
tta bir az fazla mevcudiyet gös- eden Menaşenın Naza retle, şım ruz. "Bugünkü v akıt gazetesind 

J tcrcrek galibiyetimi kat'ileştir- 1 ......... .,. ...... u ... " .................................. - ................. ırı .............. ,_,,,,,c3"""""•• Muvaffak Beyfend•inin bir ya 

"Beyoğlu,5.4.30 

etmlyen bu kon{erans sporcula
rnnız için çok istifadebahş ola-
•~- Ca~alkri ca"'uı, 

dim. Maamafih ı''-'ncı· maçım- 1 
.... · • • zısı var. Bu yazı son Galata 

Avvocato glovanRi Mauro da, bu maçın Küçük Kemal ı- ~· F b h ' d t 
le yapacağnn t kaddüm • saray - ener a çe maçın a a 1 

"'""" .... """""'"'"""'""'"""'"""""'""""'""'""""'~""'""""'"'""""""'"""'""'~~·-"""'"""'"'.. etmesi itibarile ı:i:~: efa~l ola- :fi 1- kımmuza izafe edilen "dört 
cııgnn. Göreceksiniz kı daha \.i « muavin,. tabiyesinit ahlil ediyo 
baoka bir tarzda döğüşeceğim. t ~ ve çamurlu bir sahada iyi bi 

Mukn m1J'1111n Nihal. 1 

JY1Jncu muhtelit ~çbı k!fı sayı- ı 
.acak bir kudreti hab değildlr-
1cr. Bunun için muhtelitte za!f 
gördüğümüz noktaların takvl
Yc&ine kat'i bl.r :zaruret vardır. 
Bu yapılmazsa Beşlkta.ı. karşı: . 
sında bocalayan muhtelitın serı · 
ve kombine bir oyun tarzına s~
l:ıip olan Viyana hücum ha.ttı o
llÜnde daha bariz bir ademı mu
vaffakiyete uğraması ihtimali 
<;ok kuvvetli olur. En fazla e
hemmiyet verilmesi l!zımgelen 
hat (muavin) hattıdır. Bu hat
tı kuvvetli olan takım yüzde el
ii davayı kazanmış demektir. 
Muhtelit muavin hattının (Ce
vat, Nihat, Mithat) şeklinde ol
ması en doğru şekildir. İki haf
ta evvel sakatlanmış olan Mit
hat oynayabilecek hale gelmiş
>e muavin hattını bu şekilde ya
pıp müdafaayı da Burhan-H?s 
rı.ü şekline getirmek muvaffaki
Yeti en ziyade muhte.mel bir mü 
dafaa temin eder. l\{ıth~t ~~a
Yaınadığı takdirde ılk fıknmıze 
en yakın kuvvette müdafaa şek 
li şu olabilir:. 

Burhan Friizan, 
Cevat, Nihat HüsnU. . 
Hücum hattına gelince, fıl-

vaki bu hattı Kemal Faruki ve 
0nun tarz ve ayarında oyunc1;1-
larta daha canlı bir hale getır
tnek imkanı vardır. Fakat tesa
nüt ve kombinezon itibarile iyi 
bir şekil almış ve iyi bir tesir 
lıırakmış olan Fikret, Muzaffer, 
Zeki, Ala hattını bir az daha · 
t ı ' -anı olsun diye bozmanın dog-
:U olmıyacağı kanatındayız. E
'asen müdafaa cuma günkün
den daha kuvvetli olursa bu hü
cl uın hattından-bir az da kendi e . • 
, rtnın şahsi gayretlerile-daha 
·aal bir oyun beklevebiliriz. 

Milli ve muhtelit takımlarda 
~.~Pmıs olduğu oyunlar dolayı
t~ e ~elahattirİden daha fazla 
· c:Uhe sahibi olan Mehmet Sa-

Keyfinde iki bolrslJr: Milyoner Tunney Ye nıU&ikişlıuıs Al Siııger 

Saranga ile yaptığım maçta ki- netice veren bu tabiyenin, ku 
loca fazla bir hasma karşı iht>İ.- ru bir sahada böyle bir net>İ.c 
yatlı davranmak ve boş yere vermesi şüpheli olduğunu i 
tehlikeye atılmamak lüzumunu 
d k .. , d · fade ediyor. Muvaffak Beyfen a ta uır e ersıniz.,,. 

eli bu tabiyenin cidden muvaf 
Bu ifade gösteriyor ki Rebi fak bir tabiye olup olmadığın 

- Sıtkı maçı, Rebi - Saranğa 
maçından daha hararetli olaca- kestirmek için iki takımın 
ktrr. Esasen Sıtkının tecrübesi kuru bir sahada yapacaklan bU 
Saranganrnklnden biraz daha maç beklemek doğru olacağmıı 
noksan olmasma mukabil pön- ilave ediyor. 
cündeki faiklyet ve kuvvet "Futbol i§lerile uzun :zamaJ 
Fraruıızı daha canlı döğüıme-
ğe ve muhtelif oyun tarzları 200 metre serbi!t yurUyllfte eski A11rupa reko 'lnıeni Borg yeni meııgul olmuş bulunan ve ha-
tatbi.k.ine sevkedecektlr. rekortmen Barany'yi tıl!r/lc ediyor len de me§gul olan Muvaffa~ 

Rebi - Srtkı ınaçının en şa
yanı dikkat husuıııiyetl de, bu 
maçla FransIZI daha iyi anlıya
cağmıız ve Küqtik Kemal ile 
yapacağı maç iqlrı. elimizde bir 
miyar bukındurabUeceğimiz no-1 
ktasıdır. 

Bu mühim maça tekaddüm e 1 
den di~er dört maç ta boks 
meraklılan tarafından merak
la takip edilecek mahiyettedir: 

Bir müddetten beri r.ingten 
çekıilmiş olan "Kid Çokolat,. 
namile maruf Necmi tekrar 
boksa avdetini bu cuma yapa
cağı bir müsabakasile göstere
cektir. Bu münasebetle, gene 
bir müddettir boksu bırakmış 
olan Melihin de boksa avdet 
ettiğini memnuniyetle haber 
verelim. Zira Melih Ttirkbok-

• 

1 

' 

\ 
Fr"!'sa'Rın #ly !lklette yeni şampiyonu Benta'Rın gazel bir resmi 

• 
--- . -

.. 

Beyfendiye, iki sütuna yakıı:, 
yazı mevzuu olan bu tabiyt 
hakkında - yakından tak.ip ete 
tlğim için - ben de ilı:i üç mad 
de yazacağmı. 

1 - Galatasarayın son maç 
ta tatbik ettiği tabiye, Avrupa 
taknnlanrun icabında müraca
at ettikleri (dört muavin) tabi
yesi değildir. Zahiren böyle 
görünen daha şümullü bir sisJ 
temdir ki bu noktasını MuvafJ 
fak Beyfendıinin kavrıyamadı
ğını memnuniyetle göriiyorumı 
Zira belki bunu daha esaslı su
rette bir defa daha tatbik et
mek zarureti hasıl olur. Kim 
bilir, belki de kuru bir sahada .. 

2 - Çamurlu bir sahaya gö
re düşünülmüş ve muvaffakı
yetle tatbik edilmiş bir sistemo 
her zaman müracaat edeceğimiJ' 
zannediliyorsa aldanılıyor . 

3 - Futbolda tatbik edilen 
her hangi bir oyun tarzının, is
tikbalde de iyi bir netice verip, 
vermiyeceğini tahmine kalk
maktan ziyade o tarzın tat-
bik edildiğini zaman ve me
k~da muvaffak olup olmadı
ğını araştırmak daha doğru o
lur. 

4 - Eğer Muvaffak Bey ~ 
yazısile kulübümü bu ~~vsım 
zarfında müsabakaya teşvık et· 
ınek istiyorsa, likmaçlannm 
sonunda, bellııi bu da kabil olur. 
O zamana kadar, "takımımızın 
tabiyesini daha esaslı tetebbii 
etmek ve bu tabiyenin henüz 
bulamadıklan noktasını da keş
fedebilmek fırsatım bulmuş a. 
!urlar. ı 

"Milliyet,. e ve Muvaffak 
Beyfendiye hürmetler,.. 

"Bir Galatasaraylı., 
Hangisinin haklı olduğunu 

anlamak için, bize de dördüncü 

1 bir maçı beklemek düşüyor 

1 
galiba. . . Meğer ki işin iddia e. 
dilen esasını bir taraf daha ev
v.,ı kesif veva d1Q-er taraf da-



tı 

; 'ı' - ---- - --~-- - - -
'•• 'Talebe uzak yerlere Ekonomi 

Kimler istifade 

rer ve yeni 61, 63, 152 numaralı doksan ~ _.. 
üç arşın arsa üzerinde kargir iki katta üç ' Onumuzdekl ~artamba ak,amı · götürülmiyecek 

; 1 

1 m mekteplerde muallimler 
J., birkısmı talebeyi,derslerine 

uk eden hususat için şehir 
ediyor? 

oda bir sofa bir mutfak bir malta taşlık /. Ü P E R A D A 
ve dört yüz iki arşın bahçeyi havi bir ha- •• • • 

16746 ~~~;:n~ı::.~e. Firuzağa ma:a~:rn~~ 1 PEMBE KQŞKU ~~--.... -.----~- 6100 12915 
{rma ve bazen daha uzak yer 

götürüyorlar. 
' l lu hal, maarif i~aresi?i? e-

l ohutların1ızclan J)iz değiz, fakat 
\ tınanlılar istifade edivorlar? 

eski Babuhümayun ve yeni Babuhüma- E s R A R 1 
yun ve kuyulu sokakta eski l 36 ve 14 de-
fa mükerrer 136 ve yeni 11,13, 15, 17 1 
l 58 numaralı dört yüz altmış iki arşın aı J 
sada kargir dört katta on beş oda dört so 

•ı;niyetle nazarı dıkkatını cel 
! u·stir. Badema yaptırılacak 
· 

1 
k seyahatlannın mümkin 

;gu kadar yakın yerlere ya-
1ası münasip görülmüştür. 

-o-

odasına müracaatla bu iş hak- fa bir mutfak bir hamam bir dara~a ve ça 
kında malumat almıştır. tı altı ve altında iki dükkan ve garajı ve i-

-o- ki yıiz altmış bir arşın arsa üzerinde kar-
Y unu& balıkçılarının gir iki katta üstünde bir salon ve altında 

LEON MATO, SIMON VODRi, BARON FIS 
ilh.. tarafından tem. il edilen • • 

TAMAM/LE FRANSJZCA SÖZLÜ BiR F/Llh! 
Biilün siJzler gayet ac:ık ve ı•az:ıh bir 

surette işltllecektlr. !JA veten: / 
Sesli ve &özlil dlloya havadisleri 

~ .......................... El~ 
·deniz vapuru satılıyor tahribatı iki odalı bir mahalli havi bir konağın ta-

ık k ·1 t' Balıkçılar mamı. Mehmet Emin B. Cemile H. • .... V""'..,-.,....,....._,.._._ ....... ....,...,,.""' --- '""""""""'""'.....,.."V""V"'V"''V'"'~ 

Bizim ihraç ettiğimiz nohut 
!ar Marsilyada bir kalburdan ge 
çirilerek leblebilikte kullanabile 
cek nohutlar Yunanistana sev
kedilmektedir.Yunanistanda bu 
nohutlar leblebi yapılarak ihraç 

1 l ir kaç sene evvel Zongul- tısat ve a e 1 h il . '' v..;;..;' edilmektedir. · · · t" den sularımızdaki yu- 230 1461 17160 AvratıJazarı'nda Kürkçübaşı ma a esın- ·· ...... .....,...,....,.....,.....,,_,..._,..,""'""" 
a kayalara düşüp tehlıkelı cemıye ın · de Ku"rkçüçe•mesi sokag-ında eski 25 ve Onilmuzdeki 9 Nlıan çar~amb• akşamı 

·ekilde ralınedar olan Akcle- Oda bu hususta nohut tacir- nus balıklarının balıklarımıza o- , 
ıl !erinin nazan dikkatini celbct· lan zarar ve bu hususta yazıl- yeni 35 numaralı yüz elli beş arşın arsa 

apuru satılığa çıkar mıstı~. miştir. mıs ilmieserler olup olmadığım üzerinde ahşap iki katta beş oda iki sofa 
• are vapur için teklif edilen -o- sonnuştur. Balıkçılar cemiyeti bir taşlık bir kuyu ve yirmi üç arşın arsa 
. h İngiliz lirasını, az görmüı; Mağazaların satış tarzları bu hususta tetkikata başlamış- üzerinde bir mutfak ve üç yüz elli iki ar-

\1~kd ...-'İzi bu fiatle talib ·•e l tır. Cemiyet iktısat vekiiletine şın bahı;eyi havi bir hanenin tamamı. 
· k ·· d k ktısat vekaleti tarafından nıyere muzaye eye oy- vereceg'i cevapta yunus balıkla- Hamdi Ef. 

tur umumi mag"azaların satış tarzla 610 1253 17359 Ç b 'd B " h il · d M · nndan evvel balıkçılıg-ı tahrip arşam a a eycegız ma a esın e e 
apuru satın almak istiyen tedir. eden bomba avcılığı olduğunu metaga amamı so agın a es ı -

MELEK SİNEMASI 
ekranın en bü)ük ve en ıııe~hur yıldızlarından J0:-1 jll.BERT A:>.IT 

PAJ, ili·: 'f LO\", JOA'.'I KRAVFORT, Ş.'\RL l{f. ·c; ,c,aJr bir 
çok arti<ıin 

Holivut-Re u 
~ 

nnı bir proje ile tesbit edilmek - h k • d k' 20 20 

ne yapacağı malum değil- yazacaktır. kalp ve yeni 20, 22 numaralı yüz altmış 
öylenildiğine nazaran bu Ticaret odası bu projeye la lRTlHAL arşın arsa üzerinde ahşap iki katta altı o- filminde konuşıukl•nnı \'e taganni eniklerini işidecek ıniz. 

. apurun makinelerini çıka- zım olan esaslar hakkında te.ki ıJa iki sofa bir kiler bir taşlık bir kuyu ve ( Bir çok harikullde ıah!olan göııcrcn bu ,abt><r milwnla.-a 
ı .. atacak teknesini sabih otel kat yapmaktadır. Mektebi Harbiye sabık aske- yetmiş arşın bahçeyi havi tamire mühtac () mal olmu~ıur. 

J 
ri hıfzıssıhha muallimi doktor b" h · t F t C 'b H •rv-Y""v-v-.,-..,.....,.....,......,...._,...,. ~"V'v-Y""v-v-,,.....,,...._,.....,....,,-; 

'' 

'azino haline ifrağ edecek- -o- ır anenın amamı. a ma azı e . ' ' cx:'.X), 
K l l

. Yusuf Ziya Paşa, dün akşam 'Je& 1' ~ 7 17 7n4 Fatihte Mimarsinan namı dig-er Kumrul-
oza arımıza ta ıp var c · b .. 

-o-- vefat etmiştir. enazesı ugun ıesçit mahallesinde eski Kumrulu ve - -. ............ ----~ - ,....,rv"""'' 
nburg Ticaret Odasının Büyük bir Amerikalı serma- öğle vakti Beşikta ta, Valide yeni Tekke sokağında eski 29 mükerrer '"'''"'"'A""'""'ş~"""K"'-""'"-'"""'-.J'-" 

yedar grup memleketimizden res.mesindeki hanesinden kaldı 31 e nı· 43 •5 J d k It . kararı ne imi"? ~ v ye , :r numara ı o sana ı ar-
" koza, ipek ve koza döküntüleri rılarak aile kabristanına defne- şın arsa üzerinde kfırgir bir buçuk katta 

EL RI 
amburg konsolosluğumuz almağa talip olmuştur. dilecektir. Allah rahmet eyle- biri sandık odası olmak üzere dört oda 

ile alivre sauşlarında ha- Grup mümessili dün Ticaret sin! bir ufak sofa bir mutfak bir kömürlük ve 

.p:~.:.'!!~ .. :=~::~ Eıuıiyel san~ığı emlak oıünıe~esl ~~:.;,:. -:::::~:'.. ::: .:~:. 
'ı u tebliğde Hamburg Ti- Kc'l 

1
. - 1~ k :ı l'aı· ı" J c''tlll 1099 5382 18171 Fındıklı'da Mollaçelebi mahallesinde Dol 

~~Odasının alivre satış ya- , mabahçe caddesinde eski 69, 71, 73, ve 
ı:b taahhütlerini ifa edemi- ... d yeni 71, 73, 75 numaralı yüz seksen dört fü la h 1 1 ,.,uzaye e .. . 

( La ınıiı c•t a nous ı 
filminin litanbul'da son ı4hirl mıinasebetlle bu~n saaı 

(> 112 maıincaindc 

MADIM Mari Bel 
htfflMRAYl BiZZAT GEtEHEI 

' ı r. ccar nnı usu e ge en bedeli ~uh•ııııııen ikraz '.\lerbunaıın •Ut· \'e nev1 llnr~lunun arşın arsa uzennde kılrgir üç buçuk katta ıinemamıza şeref bahşedecektir. 
• 21İyanı ödemeg" e mahkum L. ı;ıymcu ~ ı·ıe mc,ki ,. n,.1,stenıı!Atı ismi on bı'r oda ü~ sofa bı"r mutfak bı"r ta .. lık 

v • ~ ., Hamiş: BU GALA MATiNESi için sinema gişelerinde bu,uı! bilet· 
i bildirilmektedir. 370 1159 102 Koca Mustafapaşa'da Caınbaziye mahal- h!r ham~ v:. alt~n~a i~. dü~aru h~vi lcr satılma~• bışlanaıışor. Bu mıtin•)e ıakaddum eden seansıan 

.ı ~ enlneırtga-; 
·~ansın son günleri 

ı skender Fahrettin Beyin 
. ı anem son günleri,, ve "!s

ulu nasıl aldık?,, isimli ta-, 
j.ki romanı kitap halinde 
Jlim Ahmet Halit kitap-! 
,ıııi tarafından neşredilmiş_ 

ı ,Gerek mtinderecat ve gere'', 
. ,ile iyi olan bu romanı ta• -
ıederi~. 

/aris P8na,r1rı 
1 

ı&lttlkçe teklmUI 
"• edlror 
ı, 
~er acne Mayı •)ında Pans 

1 ıyınna gidenler V er>ıilleı kapu 
t 1n büyük parkını tanımı yıcık 
' halde bulmakıadırlrr. Çünkü 

. İfil ten!biye bil& fasıla yeni bina-
1 rnfı emrdlği gibi daha buyuk 

11ba ı gal eımek Uzcrc mevcoc 
enlbah da ıebdil eıtirmektedir. 

. Blna"1aleyb ~lecek Mayıs aı~ 
i onadakl bUyUk geçidin her 
ınfınd&n dıbillerl 12,~00 meıoluk 

. onm bal İnfa olunacaktır. Bu 
~ erdea biri elektrik şubeal olacak 
~ de ılnut ve ticarete kitap, 
lld n mcvadı klmyevtyeye tah
·:dllectkdr. J 'T Mıymın ı llı

ı,ııı kadar her 11oe oldutu bu 
- dalıa fazla elıcığı anlatılan 
\ıbl hey'etlcr tereftne bUyUk resmi 
t iıllcr tertip olacaktır. 

Her tflrlö ıdsUAt için Beyoglun 
kabristan sokıftınde 41 No da 

oambr dö Kommers Fransaz • e 
tacuı olunur. 

• •tubal ikinci Ticaret mehke-
n4ea: 
'incancılardı Yuıufyan Hanı al· 
~ 15 numarada manifatura ticare
bıiiftecil Samoel Aciınan ve mah· 
J tlrketinin ve türekAyi mes'u· 
ln ahiren mahkemece iflll.alarına 

.IJl•m 7 /4/930 tarihinden açıl
•Jna karar verilmi§tir. 
• - Kendisinden abıcak ve iatih
iddia edenlerin ifbu haklarını 
ıı ilindan bir ay içinde mahke· 
e iflia idaresine kaydettirmeleri 
ıu baptaki delillerinin aul veya 
jiddak suretlerinin ttvdi eylemele 

70 869 

905 1371 

180 386 

Z75 1496 

1035 4500 

5040 14601 

lesinde Meşel!mescit sokağında eski 5 ve hır hanenın J ırmı hısse ıtıbanle on dert sonra sinema salonu ıamımlle tahliye edilecektir 
bes defa mükerrer 5 ve yeni 5, 7, 9, 11, 13nu hissesi. Hüsnü ve Mustafa Nejat cx:'.X) ",....,"""""'""""'_...,...,.V"'j 

~aralı yüz arşın arsa üzerinde kargir bir Beylerle Fatma Bedia ve Emine ~ ~ ~~......_,_,. 
buçuk katta üc oda bir sofa iki mut· Behire H lar A·-· (---- - -
fak bir avlu Ye doksan beş arşın arsa üze- 430 2027 18295 Davutpaşa'da Davutpaşa mahallesi~de ~..! . ..!. -'-•-•J-•-•=•-• •=•=•=•-• • • • .-. '•"•') ·.-
rinde ahşap iki dükkan ve elli arşın arsa Tarhana mektebi sokağında eski 7, 7 ve •ı Halkın artisti V1LYAM HAfNES 

• üzerinde bir ka.ta harap bir mutfağı ve ve yeni 7' 7-1 numaralı iki yüz ~f F . k .. - LIONEL BARİ MOR 
iki yuz bes arşın kadar bahçeyi havi bir yirmi altı ar ın arsa· üzerinde kiirgir bir • acıa a toru • 
haneni.ı tamcımı. ~atta ahın ve iki yüz yedi arşın a·rsa üze- : Sehhar yıldız LEİLA H Y AMS 
Osman E. Husniye, Saide, Ruhsar H.lar nnd_e samanlık ve.arabalığı sekiz yüz kırk • D · KARL DAN 

446 Üsl:ürl::ır'da lcadiye mahallesinde Zarp- yedi arşın bahçenın tamamı. 1 aıma şen 
haneli Mardiros sokağında e ki ve yeni . Hüseyin Kimi B. : Önümüzdtkı perşembe •ktamı ASRT SINEMANIN goııuıceği 
14 numaralı yıiz sekiz arşın arsa üzerin- 290 1035 1.8698 Kabataş'ta Ömeravni mahallesinde eski • H 1 R S 1 Z 
de ahşap iki buçuk katta altı oda iki soia Karaabalı ve yeni KaraabaL ve Beytül- •* 
';r mutfak bir kuyu \e iki yüz seksen ar- m'.7'cı sokağınd.~ eski 38, 38 ~ükerrer 38 !•* iliminde oyna)&Caklardır. lııiveıen zengin varyete programı. 
sın bahceyi havi bir hanenin tamamı. mukerrer 3.~ m~ke~r ve yenı 1-40-42-3 g •::•::•::•• ( • • • •"•"•'"•-....... • • • • • •) '•"•"• • 

Ömer Faruk B. numaralı yuz yırmı arşın arsa üzerinde ' • --
543 Bcylerbeyi'nde elyevm Bostancıbaşı Ah- kargir üç katta altı oda bir sofa bir mut-

dullahaga mahallesinde Alıdullahağa so- fak ve ittisalinde bir odalı ayn bir kısmı ~ ~ 
kağında eski 43 ve yeni 39 numaralı dok- havi bir hanenin nısıf hissesi. ~ Bu akşam ; 

san arsın arsa üzerinde kiirgir fırını ve Mehmet Hidayet B. ELHAMRA SİNEMASI 
otuz arşın arsa üzerinde bir ahın ve otuz 4000 9075 18896 Beyoğlll'nda Kamerhatun mahallesinde 
se,kiz arşın bahçeyi havi bir fırının tama- Ermenikilisesi sokağında eski 3, 3 müker 
mı. Fatma Makbule H. rer 3 mükerrer 3 mükerrer 3 milkerrer ve 

613 Üsküdar'da İhsaniye mahallesinde eski yeni 7, 9, 11, 13, 15 numaralı yüz on ar-
orta ve yeni Paşakapısı sokağmda eski şın arsa üzerinde kiirgir üç buçuk katta 
ve yeni iki numaralı elli sekiz arşın arsa dört oda ufak iki sofa bir antre bir çatı 
üzerinde ahşap iki katta üç oda ve seksen odası bir daraça bir mutfak ve altında 
dört arşın arsa üzerinde bir tuğla taşlık kargir dört dükkanı havi bir hanenin 

Bu güne kadar \ücuda getirilen eeıli, sözlU ~e Ş1rkılı filmlerin 
en muaT.UDU : 

LORA LAPLANTE 
TEMAŞA BEMISI 

( Show - Boat ) 
lilainl takdim edeııekdr. 

nln temtlll; 

bir mutfak ve elli dört arşın bahçeyi havi tamamı. 
biı" hanenin tamamı. Nazımkar ve Hatiçe Nesibe H.lar ll&veıtn; DENiZ KlZI EITALIA HAMM meıhur Zeybek rak11nı 

Şerife H. Ahmet Ef. 1250 2373 20398 Kadıköy'ünde Osmanağa mahallesinde ,,.....,.....,. ... •OO:)::'~o=aı~er=e~n)'(fltrk:X::ç;-ı:•:):••:rk;::ı:lı~b::lrClllCmdc:X::X::C::CC• 
716 Süleymaniye'de Hocahamza mahallesin- Rıhtım iskelesi sokağında eski 2 ve yeni '-"'"""'...! 

de Kepenkçisinan sokağında eski ve yeni 6 numaralı yüz arşın arsa üzerinde ah· 
3 numar:ı.lı doksan arşın arsa üzerinde şap dört buçuk katta dokuz oda dört so-
ahşap iki katta iki bölüklü dört oda ve on fa bir mutfak bir kuyu ve altmış altı ar- • 
iki arşın arsa üzerinde eski iki mutfak ve şın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
seksen altrarşın bahçeyi havi bir hane- Emine Firdevs, Hesna Hadiye Şerife 
nin tamamı. İdris Ef. Nuhbe Fatma Süreyya Hanımlar ve 

831 Anadoluhisan'nda Kandilli caddesinde Mehmet Tank ve Ali Kemaremettin B.ler 
eski 7 mükerrer ve yeni 40-40 numaralı 420 2003 1106 Haydarpaşa'da mukaddema Altuniza-
dört yüz kırk arşın arsa üzerinde kiirgir de elycvm İkbaliye mahallesinde Kotra 
bir katta altı oda iki sofa bir salon bir sokağında eski 18 ve yeni 34, 34 numara 
mutfak bir su hazinesi ve yilz seksen ar- lı yüz kırk arşın arsa üzerinde ahşap iki 
şın arsa üzerinde kargir bir katta bir oda buçuk katta sekiz oda üç sofa bir mutfak 
bir mutfak üç dönüm yüz seksen arşın bir kuyu ve bir döntim yüz altmış arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Ahmet Sadık B. Hatiçe Afife H. Münire, Ayşe, Seher ve Lütfiye H.ıar 
877 Sultanahmet'te Nuruosmaniye Cezrika- 365 1613 651 Süleymaniye'de Şemsettin Mollagürani 

sımpnşa mahallesinde Nuruosmanive cad mahallesinde Vefa caddesinde eski 19 
desinde eski 3, 5, 7 ve yeni 5 numaralı mükerrer ve yeni 6 numaralı yüz on ar-
dört yüz otuz arşın arsa üzerinde kısmen şın arsa üzerinde bodrum katı kiirgir di-
kargir ve kısmen ahşap ve üç buçuk katta ğerleri ahşap olmak üzere üç katta yedi 
on altı oda dört sofa ve altmış sekiz ar- oda iki sofa bir taşlık bir mutfak bir kıı-
şn arsa üzerinde iki mutfak ve yirmi bir yu ve üstünde bir ufak daraça ve cihan-
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. nüma ve doksan arşın bahçeyi havi bir 

• L~ ":rl L8lgtis vi Nu E~ A cr;-;~x· 
RAMON OVARO, ANITA PAJ tarafından 

temsil edllmi' müateaııa film. 

UÇAN DONANMA 
ı i kısım birden. 

Bütün A.mtrika tayyareleri \'e donanması perdede goril . 
lecek muazz:am film. Aynca i\lontl Baııks plajda 

!evkallde komcd.I. 

''Mllll~t1t.,l11 eQlt111ct1lt1rl 

İkbal H. hanenin tamamı. Ömer Kemal B. 
• 375 795 1230 Üsküdar'da Arakiyeci Hacımehmet ma- 680 3500 684 Mukaddema Anadoluhisarı elyevm Gök r - Müfli•e borcu olanların dahi halleainde Salih sokağında eski 41 ve su mahallesinde Nişantaşı sol<ağında 

bır ay içinde kendilerini bil- · 69 1 eski 7 mükerrer ve yeni 21, 21 numaralı 
~.ıeri bilifma h:ıreket cezai mts'· yenı numara ı yüz arşın arsa üzerinde 
.letl muciptir. ahpp iki katta beş oda bir sofa bir mut- yüz altmış arşın arsa üzerinde ahşap iki 
_ Miıflisin mallarını her ne ıu· fak bir kuyu ve yirmi arşın bahçeyi havi buçuk katta dokuz oda iki sofa bir su hazi-

• olursa olsun ellerinde bulundu- müceddet bir hanenin tamamı. nesi ve yıkılmış bir mutfak ve iki dönüm 
Jarrn o mallar uzerindeki hakları İsmail Ef. bin dört yüz kırk arşın bahçeyi havi bir 
pfuz kalmak şarti!e keza bir ay 136 808 1726 Kocamustafapaşa'da Cambaziye mahal- hanenin tamamı. Nuriye H. 
;le ifliı idaresi emrine tevdi ey- • ki •· 

l:.Jeri ve etmezlerse cezai mea'u· leaın es ve yeni Çeşme sokağında eski Yukarıda cins ve nev ıle mevki ve müştemilatı yazılı eınlik 
le ugnyacakları gibi makbul ma- 23 ve yeni 41, 43, 45 nwnaralı biri altmış hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 14 Ni-

ri bulunmadıkça ruçhan hak- üç arşın araa üzerinde ahşlp iki katta iki san 930tarihine müsadif pazartesi günü saat onbuçuktan itibaren 
)ldan mahrum kalacakları. oda iki sofa bir mutfak ve otuz altı arşın müzayedeye mübateret olunarak (kıymeti muhammenelerini 
1- İlk ıçtima 16141930 tarihine arsa üzerinde ahşap iki katta bir oda bir geçtig"i takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mukarrer bulundu SOLDAN SACA: YUKARDAN AŞACI: 

dıf Çarşamba giınü saat ıs te 1 _ lıtaıyon (3). Defa (4). 1 - Boyna takılan elmas (9) 
ı mede iflb odasında aktedı·ıe- sofa bir mutfak diğeri seksen dört arşın ğundan talip olanlaı'm mezkGr günde saat on altıya kadar San- R b (2 2 _ Su (2). 

· • d h · · ·· 1 1 · l d ı - Çocuk cloiurtan (3). • ıt en alacaklılann mczkfir gUn arsa iızenn e a şap ıki katta üç oda bir dtk idaresıne muracaat ey eme en ve saat onatı an sonra vu- . (6) 3 - Nota (2). Nida (21. 
laatte bilasale veya bılvekile ha· sofa bir mutfak ve··"· kırk arşın bahçeyı' ku bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkQr emlake 3 - Kimsesız · 4 - Yatılacak !"Y (S). 

,..... 4 - Kıznuaın bacası (5). S T (S) Kd (~ bulunmaları ve müfiiain müttc· havi üç hanenin tamamı. Salih Ağa evvelce talip olanların kat'i karar esnasmda hazır bulunmadık- 1 _ DöYiilmit ı...,,.ar (6). - ren • • 
• borçluları ile kefillcrınin ve 286 1224 17241 Altnnenner'de Kib"p Mu"'hatti"n mahal lan ve batka talip zuhuc eylediği takdirde evvelki taliplerin Ma'--1 (3) 

6 
- Bir nevi toprak J). tekeffül eden sair kimıclerin ua 8 - Gündüz (6). "" • 7 - Nida (2). Ab (2). 

1mda buluamağa baklan bulun· lesinde Kurusebil Silivrikapı sokağında müzayededen çekibnif addolunacaklan lüzumu gazetelerle ilin 8 _Zahir (3). 8 -· Kvııık (5 
:~Jeblii c •linnı u~.,__~~...:.....~~~~~~~~--~eı~kiE·-1~7!:Y.Jl~2~2:....ılz7~'..l!!'~'~.ı:c.wl.22.....ı:ı~·w·ı..u....ı..oıı~.ı.ı:....~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--''-_.,._...:...._.u..~~~~~~--ı"--"''"'-....... ....._~~~~~~ 
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EtE TRİK SÜPURGESI 
l lıfzwıhha adi IJpur~eleri ve toz 
•lmağa ma'ı u; tüyleri mahkum 

Ctınekteuir, (;un\:[ lıunlar tozları 

lınaya kaldırmaktan başka bir şey 

ıpm1zlar v · aile oca~ın11 ı; için 

lıır te'ı!ike tqkil eden mikroplar· 
dan \'e sair sir.:ı\ct va~ıtı1ırındın 
hızı k· ru\·aınaı~lr. 

Buna mukabil ELt:KTRIK se-
Pl-R<~ES1 hu yaziicyi tamamile l •fa eder. ·ı otu cezb \'C defeder. 

\hlık olduğu bir çolc teferruatı 

~lre:-.ınde bu o;üpurge hahlan, per· 

d lerı, parkerler~ eşyanın aln da 
1 ı.I olmak tizere mükemmel temiz· 

lcr, \ vni wçhile kütüphaneler~ 

kıtaplan kıldır nağa IOzum olma<Un, 
elb: 'eri, kürkleri ve Hlreyl de 

te:n . 

~15/~.' .... ı 
- ) 

ı 

( creyan sarriyatl hiç mesabesindedir, Talep 'Yukuun:ia liumeıgthı· 
nı>.dı bedava ıecrubesi yaptbr. 

SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 
üzere VERESİYE size takdim eder 
B. O. Tunel meydanı Metro han 

!lll!lllımm 

·p inat il lilllllİID 
Tiirldye Ziraat BankeP Umum aıüdürlql. Anbrade. kiin 

idare merkesi bjnaımı iliveten behçeııiıı tayin olumm mahal
'ine yeni bir bina yapttracütır: Bu ite tatip olanlar apğıda 
Yazıb vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılmlf olan işlerin bir listes 

si ve fenaf kabiliyetini gösterecek Aİt" vesaik, Talipler Ankara
da iZraat Bankası Levuım ve meani müdürlüğüne İstanbulda 
Galat.ada Bo&'kurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaat
la bu baptaki plh mlilurYele ve prtnameyi yinni bet lira müs 
lcabitinde alabilirler. 

Bu İf için 1 Mayu 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Tddif mektuplan kapalı zarfla Ank.arada Tiniye Ziraat 
Bar~uıı• Umum mikliirliifüne ve İıtanbulda Zü-aat ıqm..~ İse 
tanbııl pıbell müdtirlilftine tevdi olunmalıdır. 

. İti clenıbte edecek at ihale bedelinin ·ro 10 nu niııbetinde te 
ınınat ps.een c ıkdı. TGrtdye Ziraat Bankası, mutlak qrette adir ...... ,, ............. 1: 

1 O n1:1m~_ralı motörün tekne tamiratı, 20 gün milde 
~e~le al~nı ~unakasaya konulmuştur. Şeraiti kanuniyeyi 
naız talıplerın kalem; ve heyeti fenniyede mevcut şart-
name ve ketifn•=s ·ne Jttda,,-=~==ı 
930 Cumarteli sttnli ıtlat 1 : de 
de müteşekkil komisyona müracaatları. 

FJtisebir tlllJetto~ı: 
EmtebirsKütıahya yolunun l.Js740,2+110.Z+l22,3-f 660 

ıncı kilometrelerinde 0,60 hk ve 1 + 400,S + 399 ~ 4+ 330 ncı ki 
lornetrelerinde 1,0 metroluk ve 2+208 ıu:i kilometrelerinde 2,00 
lllet:re açıklığında olmak iille Naf.ia bat mlhendielllfnden ver 
rtlecek tipler mhaibince ayaklan kirgir ve döşemesi betonar
'lte olanık yap..,.. meafes inşaatı 22/3/930 'tarihinden itiba
ren 22/4 gag p- ••i günii saat 16 ya kadar vahidi kiyasii fis 
"at ve kapalı zaıf ma)ile mfinakasaya vazplunınuştur. 

l.Mlttıeahbidiai tla yolda yapacağı lmalitı sünaiyenin bes 
deli 7100 ijrayi teca«iz euneyecefinden münakasaya iıtirak 
l!tmtk meyenler bıı mllldann % 7 ,5 ğu nisbetinde teminatı mü 
Va\tkate akçesi veya Banka mektubu veyahut istikrazi dahili 
tahvllitı venneleri ve teklifnamelerin münakasa ve müzayede 
1 anwıuna tevfikan ihzar edilmeııi. 

2 - Taliplerin inşaatın devmru müddetinde infııatın meııu
liyeti fenniyesini tubhüt edecek bir mühendis veya ehliyeti 
">lafiı başmühendisliğince tlllldik edilmek prtile bir fen oıemus 
u irae ve kitibi adilliıkçe müaadıbılt teahhillmlnenin teklifnar 
ııeye leffi. 

3 - İnp1it hakkında fazla malUınat almak iet'eyenlerin 
lfia bqmllH91kliğine mtinakaaaya iftirak edecetr.lerln ihale 
Iibıti vllkti mıayyeınde Villyet encümenine müracaatlan His 
llllmu ilin olunar. 

~;;;;;o--~--..-..--------------------r ~ T. t.11111 •Mldlllil: 
Mübayu . .,._ l,OQO --~,,_. \.000 ~det ors 

"''' '•I -~';t. 

_,_ 
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Kuvvetli - -- Dayanıklı - ktisadi 

Tonluk Ford Kamvonu 

Ford Kamyonun şasisi müşkül i~les 

rin ifasını temin için yapılmıştır. 

Asri ticari nakliyatın tabi olduğu 

müşkül şerait tahtında en uzun bir 

müddet dayanabilmesi için fiatı 

İlazan dikkate alınmıyarak her 

türlü fenni meharet tatbik edimiştir. 

Her biri kendi hususi maksadına 

hadim, muhtelifüccins çelikler isti

mal edilmiştir. Bu metallerin tah-

aiai, Ford Kamyonun uzun müddet 

,-.,,,,. 
, 

iktisadi hizmet ifasını temin eder. 

Buna ilaveten Ford Kamyonun her 

bir kısmı, azami besat.etle azami 

faaliyeti bir araya cemmetmek 

üzere yapılmıştır. Taahhüt işlerile 

iştiğal edenler için bu cihetler büyük 

ehemmiyeti haizdirler, zira bu gibi 

if'lerde zaman ve bozt1lmaktan mua-
• 

fiyet muvaffa~iyet için zaruridirler. 

Buna ilivet.en her yerde teminatlı 

Ford Servisi mevcuttur. 

-- - -- ------ -- -- -

Elektrik ıambalan ile 

FİLİPS 
fabrikaSI, cihan
filmul bir f6hret 

kaan••ft•r. 

RADYO 
levazımab ilede 

dünyada birinci mevkii işgal ediyor. 
Tl1rld,. ·--d• Vekilleri: • 

HELIOS MO•••eaatı, Galata 
ta boyda yerlt ~lfı'·'Pamuıt bezl poet.a Çli9li1J aleni mÜs 
laka.saya vazed~lmiftlr. 2?/Rfaıl/930 tıınhirie ftithıaclif ~h gür 
niı münıkasası ıcra kılmacajmdım tali~·~ 6ılıdt fs 
'111 ljitndiden münkasaya i1tirak içitt dCı meik&"tılrihte V.1 aaat 

~ili~;ırjii~fr'.iiiiil- Şamlı Mağazasının yıkılda 
ra !~S~E::,;:~i:~~;~z::::::; Kat't satışlarına 11· lizar iı·oız· 
:tıani.a teli agrafı, etil kazanı .ve .... ema aleru ~ ıle 
2 4 930 Cumartesi günü saat on dörtte ııatılac:atı olur 

ieılel lleıııirJ11H1! l hl llfUUllil: 
Magazamızda mevcut ku~ıy~~ı mık~a saç, demır ve. !1117 

P Yag fıçı ve bidonları alenı muzayede de 29/3/930 tarthintı 
adif Cumartesi günü saat 14 te satılacağı ilin olunur. 

..... ııolıoh ..... tuolollalıoleu - .... ~,., 
- ......... ""_...,..ri't'U -

KREM SIMON 

BUYÜK 

TlJYlB~ PIYlNG~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler: ''İll1yet, Şehre-
ıııaneti, l)eft('rdarlık, l~, Zi
raat, \'C ()sına nlı J3aı1kaları 

;\lurakıplart ve l1alk l1uzu-
runda yapılır. 

Eüy .. k ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara· 

lar tekrar Dolaba konmaz 

111111 pnlnı 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri ldlre nbnmı-n 
dan il da kalkar. 

: j~- lllli .. ~ .. 
(Mahmut Şevket Paşa) vapuru 
8 Nisaıı salı 12 de Galata nb· 
tımından hareketle çarşamba 

lzmire gidecek ve akşa 
lzmirden hırelr.etle Antalya, 
Alliye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Aııamor, 

Alalye, Antalya, ıttaduı. 

lzmire upyarak gelecektir. 

lytılıl ılr' ıt ılııı 
(Menin) vapuru 8 !san 

Salı 17 de irkecl rıhtımı hı 

hMıDbcle C.e!•bn'u. ~ 
löçllkQn. l.d"9 t Barha
nıye, Ayvalıga ptıcelı: ve 
dönuşte mezk6r lslr.elelırle bir
likte Alrunoluğa uğrayarak 
gelecektir 

Gelibohı için yalnız yolcu 
alınır yük alınmaz. 

linllt tı~tı ıcııı 
Kaıhko Ha}darpaşa, Mo

da - Kalamış., Adalar - Anado 
lu ..e Y alo a 1 leyen a 

puıllrl& .lswıbuldan Karabjga 
Bozcaada ve Ayvalık hamna 
ifleyen vapurların kahve o
caktan a rı, ayn şartııame

lede birer sene müddetle kı
raya edlecelttir. 

Ka ibateleri 1 ONlaaıı 930 
tarihinde itra lr.ıluıac:ııgından 
talipler pnııameyl goıiWııet 

için her pn ft muzay~ye 
lftlralr. ıJlem • ıızere tarilli 
ıntaktrda sut 16 ık Len
Zllll Mildürlöplc gelmeleri. 

Kiralık dOk an 
Bostancı isUleslndeki duk 

Un bir ilA üq - mudıtede 
kiraya verilecı-ktir. Müzaye· 
desi 14 i.un 930 tarihinde 
icra kılınacağılldan taliplerin 

1 o pn saat 16 da Levazım 
Miidurlülüne gelmeleri. .................. 
Yelkenci va~ 

laradmiz 169 ve lllr'• ııo*i 

s 
"::. 9 Ça şan,ı 
.... 6dl llılılııli ... _..ı.ır 

.... , ... Mıt1't 
liillp. !im RRo o.40;. Ciref:ııı, 
~ Slı: ,. " Rlu ,. 
,. :ıHe. 

T.r.ııtr 1Q1ıı Slıtec:kll Yehıct 
liiıııinda bin açcnteJlne m ra 

c:aa&. Tel. lauabııl 1515 

Dr. Horhoruni 
Beyot!ıı Mclıtep sokak 

muayene aalMlıru aQaıaa 

-ks ve sür'at POsUl9 

GERZE ~ 
Pazarte ı .. 1 
ela sirted nlıaımnclan ..... 
ketle ( Gelibolu, Çanakkale, 
lzmir, Fethiye. llııdos. Antalya. 
Alliye. Anamur ve Menine) 
ulmet ve avdet edecektir. 

Tafsilit için Sirkecide Kli
çtik Kırzade hanındaki aceo
IUUıa mıiracut. tel: lst 3118 

NAiM VAPUllLARI 

fzmlr Postası 
Beri, ..... -tMUI 

ADNAN N: 
7 inci pazartesi 

&M 16 da Gal .. nlııımındaıa 
Uda bmın ) ve Çaqamba 
bııılıdeıı ı.t.ııbulı lıaretet • 

Galata giımrük karşısında 
Fruuz hanında 12nam.rada o
.ı -nt1hiı• muncaıL Telem 
........ llKl 

Sabırsızlıkla 
beklenilen 

Ticareıhıne ınden slllft 
Makine ı
DüQlo 

jand 
rlyetillden: 

25ıx> il! ş ptc 
it.ipli& mwıabla ile 

-ua?Wt 

an ti 
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BtN SÖZ 
BİR RESiM 

Bolu Gazi Paşa mektebi muallimleri 
gurup halinde 

• 
\ubtellf lntıbaalrını deroetmekte .. :.ııumuz Boludan bir manzara 

"Ön plandaki bina Bolu beledi) e dairesidir.,. 

Resiınde ~rdüglkıDz yavr; lar Teklrdatınoa :yarı derııııaesi t1tlebelerldir. Bu resim, muallimleri 
ı , e beraltor deTs etlıa!loda Ah•nııftır. 

Tokirdatında Hacı El Bey mektebi Millet dcn;anosiade. yapılan imtihanda muvaffe lı: olanların 
gurup lıallndeld fotoiraflarını derce Jiyoruz. 

P1\Z:\R'l'ESI 
7 NiSAı 9:~0 

Tekirdağında Hacı El Bey mektebi heyeti talimiyesi bi 
öV,le yerreğinden sonra 

Teklrdatda Hacı El Bey mektebi muail mlwl ıurup hali -
) 

Bir kaç &üdd eı b ıri lndbıılannı dercetmekte olduğum 
Çorlunun belediye dairesi 

• 

ETSURUBU Avrupada birinciliği diplomalarla musaddakt 

1 
1 ı\naturya fabril&alan heuran sandaliyeleri umumi ıatıı depoıu: lı
ı anhtıl Katırcıoilu hanında birinci katta 30 numeroda JOZ. N.ACIMAN 

elefon latanbul 2409 Hıuni•; ayni depoda envai çqit ~rde vedüjcımelilı 
.adife harevefantui lnnnaılar, mütenevvi İıtur, perde miıter, tül, ketea 

1 -de, Örtüler; marokenderileri, piriaç korniı matlf pirinç ve IAke karyola
I ll' ve çocuk karyolaları fabrika flatma toptan ve perakende .. tılmaktadır. 

1 
İat maktndur. 

~ 

1 

PERTEV 
TUALET 

PUDRASI 
Kadın tualet!erinin li:ıımı gayrı müfarıkı cildın teravetinin 

hamisidi•. Fantazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 
istimal eylemesi nefasetinin en büvük rl,.liJiclir. 

·~-·-·-~::•..::•=-:) A Ç 1 L ı Y 0-R 41.•-·-~~~-···'-· 

., 1 :ı.Ni,.n,~~~:~~~~?.~~ r~~~~~·cakt·~~I 'j \ rl ~tr neu k~nforu han f~vkılAd» kıymetli cnı ik m.Cru~ olup j•f 
'j evahıne mah u,mr'. Her .daıre bir salon hir yatak odası ve bir ı•I, 
'• banyo,i•n murckkcptır. Gormek l•teyenlcr çarşamba gOnündcn it. ı•!' 
ıt haren lstanhui Pala~ !\lüdüriyetinc t lefonlı mür.ıcıat cvlemeierl. fel 
'l Telefon Beyoğlu 1116 · ı•: 
•! TUrk sermayeslle bir Türk tarafından vukua !eı 

I J:•=•> gelen fU teşebbüs l&fYlke sezadır. C•-eil 
-Ticaret İşleri Umum ~lünürlüğünden: 

l TOrkiyede Yanıtın, llayat sigorta işlerile çalışmak üzere kanuni hukum· 
or dairesinde te<çıl edilerek bu gün faaliyet halinde bulunan Fcniks Do 
vlyen Si~orta Şirketinin Türkiye umum vekili haız olduğıı "'i;lhiyete binaen 
'" kere müracaatla r:alıtad• açacağı accntalılı'a şirket n•mına yangın sigorta 
;i<rıic meş~I oimlk ve bu işlerden dı·ii;•cak da\'alarda hütün mahkeme· 
ertl· muddel, müddei alcyiı ve üçilncii şahıs sıfatiMiie hı1.ır bulunmak üzre 
:aiata<la l lüdavendlgAr ilanında S. Rozoiato Efendiyi tayin eylediğini biJ. 
llrmiştir. Kevfiyet sı~orta irketlerinin teftiş ,.e mi.ırak.he i hakkındaki 25 
laıırın '127 tarihli kanun hüki.ımlerinc mU\afık göruimuj olmakla il!n olunur. 

) 

E~n~_)T < .~ ~ ~~ndığı 1 Şehremaneti il~natim) 
ffiUdurltıgttfiden: Ycniköy Oalrci Belediyesinden: 

Mnı. Olimplyanın 9628 ikraz 
numaralı deyn senedi mucibince En.• 
niyet SandıRından 1 ıikraz cyiedili 
mebliğ mubblllndc Sandık namına 
mcrhun buıunan Çarşambada KAüp 
mulabıttin mahallesinde Körotlu 
sakalında eski 8 mükerer ve yeni 
liO nuıuralı ve 5ckaen artın arsa 
üzerine mebni Uç kattın ibaret b .. 
oda, ilci ıofı, bir mutfak, bir kuı r, 
seksendokuz arsın bahçe ve müştc· 
mcllu saireyl havi bir hanenin •a· 
mamı vadesi hltımındı borc ın e
rilmemcsindcn dolayı ut ı o ıı · 
nlarak beşyüz lira bedel ıl. müşte· 
risi namına kat'ı kararı çekllrrlş 

iken bukere yilzdc on zam ile baş

ka bir müşteri çıkarak müzayede 
bedelini beşyüzefll liraya ibl4ğ eyle
miş olması cihctiic mrzkOr hanenin 
9·4 930 tarihine müsadif ~nümüzdc
lcl çarşamba gOnü ıekrar son mQza· 
yedesinın icrası ve muamelesinin 
ikmali ruukarrcr bulunduğundan talip 
olanların mczkôr günde nihavet saat 
on beşe kadar sandık idaresinde hazır 
bulunmalm lıi umu ıidn olunur, 

Darı 'aceze mUdUrlU· 
jtUn ı e ı: 

1 c\ e ınuktazı olup enci· 
ki r ünı 11ıs n tı p r.tıhur etme· 
ytn ı .a.t:[ o 'L. . manlultundan 
yazlık elbise iınalınc yarar ilaki 
renkte kuma~ın 29 .:-.iison 9.JO tarı· 
hinde :-i;ıiı günil kapalı zari ıısuliic 

münııkasası icrı edilecektir. Tali~ie

rin bu müddetten ev,cl numuneleri· 
ni ibraz \'e cvsarını tahriren bildir· 

meleri \'C yevmi mczkiırdc " 0 7,5 
ilk teminat akçelcrile müracantiarı. 

Sınyırde Limana gidilecek mabalde 
cımlye muttasıl emanete ait tarik 
fazluının alenen müzayede surctiie 
icara verilmesi mukacrcr bulunmuş 
olduğundan talip olanlınn 28 nisan 
930 pazartesi günü 1111 10 da en
cümen' m racaat 'tınderi ilin olunur. 

...... * 
Şehrcmanetinden; 2·4·930 ı ıril 1 • 

de Mllliyet Akşam goz 1 1 r de 77 

inci maddeye zeyil kay Jl i tn edil· 
mff olan fıkra Z. B. • talimatname+ 
nin 77 inci maddesinin ( A ) hkra· 
sına tezyit edilmiştir. Tavzlhan llAn 
olunur. 

lktıs;t Vekaletinden~ 
Eskişehir \!la yeti dahilinde Baş 

viran Karyesınde şimılcn Olukbaşı 
çeşme,ind·.r, Topal Musa değirme· 
nine nıüstilkirn; şarkan ve c·enuben 
bu nok a lan kağnı duragındaki nok· 
tal '"biteden bllmurur Kemikli çcş· 
mc~inc hattı mi.ınkcsir; garbcn bu 

nokiaJnn l\otü Pınarından hilmürur 
mebdei hudut o1"n Olukba:ı çeşme· 
sine 1 attı mimke ır ıle ın.ıhdut \e 
mesahai .-athi) c5i 91 O ClTip arazii 
mllliıc \C hu • l\'cde IS1cç tabaa· 
sından Or~an !\rant lley tarafından 

bitıaharri mc\'danı çıkarılan Krom 
madeninin (o0) sene müddetle mu 
maileyh uhdesine ihalesi icra oluna· 
ca~ından Maden Nlıamnamcsinın 36 
ve 37 nci maddelerine tevfikan hu 
bapta itirnzı oiıniann tarihi ilfodan 
itibaren iki ay zarfında Ankorada 
lktıs.t Vck;llctinc ve mahallinde ma 
kamı Vilayete haarzuhal müracaat 
e\l t: mcleri il;ln olunur. 

lstanbul vllAyetlnden: ~-BAKTERiVOLOK IJll!ll-ı!! 
Yol inşaatınd; istimal edilmek Dr. IHSAN SAMI 

üzere münakısap vazedilen l'i ı Bakteriyoloji laboratuYarı 
adet taş kırma çekiç ıie yirmı •ıl L·mum k n u'ılildtı, Frengi nok· 

Umum ayakkabıcı ıan'atk8.ran ko- l1otanbul lkinci Ticaret mahkemesin- mahrutl çadırın mübayaa .. ı için ıı ı . ~ tai nazer•.,Jan \.' J~erman teamülü) 
ratifindcn: den: 1 IOp \eçhile t·ılip zuhur etmcm<»ine kan kü y t >a11lına , 1, tifo \'e ısıt· 
Koopratif hissedarları 4/5/930 Mahmutpaşada 101 numaralı dük- t·inaen .ı 4·9.10 tarihim' en itibaren m• ha,t .• ı ırı te;hi•', idrar, hal· 

.. .. kanda müflis lstavri Borog· iu'ya ait bır ıv zlrfın<h paz"iıklı aiın"1"ına gam, cer hat, kaıurat \'c •il tah· 
ızar gunu aaat 14 te Çar ıkapıda 

. k olan manifaturay:ı ait emvali ticari- kar:ır vcrilmistir. 'l'ılip ol:'! 1 ın li!Atı, L ltrd mikro ktıhi ile f:eng 
mıyct mcr ezind alelade içtima e· · N' 9 S · h • 1 · h 

yenın 15 ısan 30 alı ve anı müte· mezkur mudJot 1.:ırfındı Kar \lfıl· y aranması, usu ı aşı ar htı zırı. 1 
cektir. Ruznamci m\ızakcrat: llc- akip günlerde açık arttırma sur~tile l)ivan olunda Sultan ~Jahmut 
ti ıdare raporu, heyeti idare intiha- saat ondan itibaren satılacagı ilan O· ) eti daimi encu'llenine müracaat turlıc<ı \o. 18Y 1 'cfon Is. 981 

.....ıı;........ııı....ını.il.l!.l;ıı...ıuıaıı.·~ı~~~~~~~l~u~n~u~r . .._~~~~~~~~~~~ı...:e~·~lc~·m~e~l~cr~i . ._~~~~~~~~~J.: 

Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraOI, kemik, damar, göl!'üs, ademi iktidar, 

sinir hastalıklarına nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar, hastalıklı ço 
ihtiyarlar, büyükler her mevsimde istimal edebilirler. 60 kuruıjtur. Huan Ecza dep 

Ankara Asliye mahkemeei 
Birinci Hukuk Dairesinden: 

Ankarada Kara oğlan çarşı
sında Sebat manavi Yusuf Ke
nan efendi tarafına Kara oğlan 
çarşısında m\ıkim ekmekci ma
car oğlu Halil ağa vekili Kemal 
Bey tarafından aleyhinize ika
me olunan a14cak davasının ic
ra kilinan tahkikati sırasında 
mtiddei tarafından ibraz olunan 
27 Kll.nunuevel 341 tarihli şirk 
et mukavelenamesi zlrlndeki im 
zalarin ehli vukiıf marifetile is 
tiktabina karar verilmiş ise de 
ikametgahınızda bulunmadığı
nµ; tarafından vekil tayin edilen 
avukat Recai Bey tarafından 
beyan ve müddei vekili Kemal 
Beyde istiktap m'uamelesi ikmal 
için illi.nen tebliğat yaprlınasını 
talep eylemiş mahkemece ilanen 
tebliğat icrasına karar verilmis 
ve istiktap icrası içinde2613/930 
cumartesi gilnü saat 11 de ka
rarlaştırılmış olduğundan vakti 
muayyende Anl<ara asliye birin 
ci hukuk mahkemesinde bizzat 
hazır bulunmanız aksi halde gi 
bmızda icra edneceği tebliğ 
makamına kaim olmaküzre ilan 
olunur. 

·ı ~:sı·:ııııl's \ Tf 11\TIS.\DIYF. 
Tıirk .\noniın Sirketinln 

1 lev't:ci umumi\·c~inin içtimtı .ll 
:\!art J 930 tarihine mü.adi! ı azarte
sl günü s.at onhirde mukarrer iken 
kanunen IAzım~elen nisabı ekseriyet 
hasıl olm1ın1 .. ına ı ınacn, kanun ve 
niıamn:ıınr mucibince şirkctirı h .. \"clİ 
umı•mİ\' si İ(6lİınaı 12 \i~·ın (Q,10 
tarihine mü~ıtllif cumıırtec;i günü saat 
oııbirde bcr>abık C,ılatida l~ahtiv&r 
1 !anında ddrci ıııahsusa<ında atide 
nıuharrtr ruznanıe\ i tetkik ve mü· 
zakerc ;ıcn1rsi tak:ırrür etmiştir. 

1 ~leclbi idve ,.. murakıp 
raporlarının kırJOti. 

2 l'liid,ço ve k~r 'e zarar 
he.-abının tetkik \·e ta"dikl. 

3 \lecli>i idare aza ı ı ınti-

hahı ve ınurakıbın t3\'İni ve i.Jcretinin 
tespiti, 

4 - l\lcclisi idare aza;ına \Crl· 

lccck m"zunivet. 
içtimada hazır bulunmak için 

'irketin e<hamından lıin ıdedinc 
malık olmak Uzımgeldiği llAn olunur. 

...,Karyolaya ihtiyacı olanla 
Jsri Mo~ilye Maıazasına 
siyah, IAke ve bronz karyola 
!arın her boyu ve her nevi 

gelmiştir, 

Her çeşit mobllya bulunur. 

Fiatlar rekabet kabul etmez 
derecede ehvendir. Bir ziyaret 
kAfldir. 

Adres: lstanbul Fincancılar yokuşu No 27 Tel. 

AHMET FEVZi 

EYkal Dnıum M~~nrıo~no~en; 
Guraba hastahanesine llizumu olan (Bevliye alatı, alttı c 

ye, a!Atı kimyeviye, di~ a!Atı ecza, kitap, kul· k ve boğaz ala 

a!Au) ayrı ayrı aleni miınakasaya vazedilerek. Nbanın otu 

çarşamba günıi saat on dôrtte ihaleleri icra edileceğinden 
olanların ,eı aiti anlamak lizerıı hergün levazım idaresine \ c 
günü ae idare enciimenine müracatları. 

Tıcaret işleri U'llum müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun 1 ket mümessillerinin "Mösy 

hükümlerine göre Türkiyede iş yap Bak Mösyö Gontran Selen 
mağa izinli bulunan ecnebi şirketle- .. Mösyö Artur Mayer,, den ib 
· d (OROZDİBAK) tı" th lunduğunu ve bunların ikiş 

rın en care ane· . .., ı·h· ı . . . . .. ımza koymaga se a ıyettar o 
len Anonını Şırketı bu kere mura· nı ihbar eylemiş ve lazımgel 
caatla şirket mümessillerinden °Mö~ kaları vermiştir. 
syö Geza Bak" ın memuriyet kadro- Keyfiyet muvafık görül 
sundan harice çıkarıldığı ve halen şir makla ilan olunur. 

----ı 

~xzr- - ECZA~I ARANlf ~ 

A ıilcrle hali nekahatte b ı'unan
la .ı;in hu'U~i \e en ., t il~ıçlar, 
ımma ve dimağ! ha t. ıkhr , .• <:ai 
renin tcda\'İSİ. \·ivıınju,tıl .~ 4 saat 
mcs1fedc şayanı hayret bır orman 
içınde. Büıün sene açıktır. 1 lört ta 
bibi \'ardır. Mükemmel pın ıynı un 
fiatı 2 i şilin den itibaren . 

Kiralık apartıman, aatıhk aru 
Beyazıtta Emin Bey mahallesin

de beşer odalı daireler kiralıktır. Ya
nındaki arsa da satılıktır. Kapıcıya 
müracaat . 

Kütahya, Hıılıkc ir 1 t 

çalı,mak ıizcrc hir cCZ•1 

ihtiyaç Ynrdır Taliplcriıı 
!atada Kiirckçikrdc Ahc 

\hinih 1 !anında Jl uu~ 

'ı RGER K!J'.\SORTll.\1 
at sana\ i ~irk~tine n1ur 

et5inler. 

Doktor SEYfES' 
l~ilt, Frenjı!;i \ e hirkatilbC\ 

talıkları ınütcha~~;ıSI. l\.araköV 
duilah i~f. lokantası )anında 
l lan. 1 lcr gün. 

Mes'ul MÜdiirii"Bürhaıt 


