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1- Şehir haberı~rı 1 Ekonomi 
Polis haberleri 
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Balkanlarda 
---~-- 'fırka bug··n toplan r. İsmet Ps. Hz. mali va 

Milletlerin karşılıklı müna- . ' 

~:~~~:r~i~'!:~!a~~z~~:ı:tt~d~~ t• ) tedbı·rıert• t•zah edecektt•r [Tafsilat S :.·:':';::":.:.h'. ·:.~;:;d;.~:\_ ye ı ve a ı nan • haberlerdedi 
mıştır. Balkan milletleri ba~ 
başa kalınca, uzlaşmanl'l kendı 
menfaatlerine daha muvafık ol
duğunu anlıyorlar. Balkanla
rın henüz kat'iyt:ıtle tebellür 
etmE-"lliŞ olan siyasi vaziyeti
nin arzettiği güçlüklerden en 
ziyade büyük devletler istifade
ye çalışırlar. Büyük devletle
rin aralarında daimi surette de
vam etlen rekabet ve cidal, an
cak bulamk havalı mıntakalar
da inkişaf imkanını bulur. ?n
lar buralardan biraz el çekınce 
havadaki tazyikler az çok zail 
olur. 

Balkanlara karşı nisbeten da 
ha lakayt kalan İngiltere ve 
Amerikanın ortaya atmış oldu 
ğu büyük meselelerle uğra~
nıc "< mecburiyetini duyan Av
rupamn büyük devletleri dik
katlerini şimdilik baş~a n?k
talarda teksif etmışlerdır · 
Londra konferansına daha e
min ve rahat bir vaziyette ye
tişebilmek için şark ~ira~ı 
meselelerinin bile hallını tacıl 
etmişler ve bunun için h~yli 
Çalışmışlardır. Cihan ?arb~n~n 
'nirası olan tamirat ışlerının 
gerok küçük itilaf devletleriniıı 
Ve gerek Avusturya, Macar ve 
Bulgar hükumetlerinin arzula
rına muvafık bir surette halle
dilmesi orta Avrupa ile bera
ber, Balkanlarda da bir süku
net havası yaratmıştır .. Bunu:' 
Balkan ve netice itibarıle hu
tün Avrupa ~ulhü noktai .naz~
rtndan memnuniyeti mucıp bır 
hadise teşkil ettiğine şüphe 
Yoktur. 

Son zamanlarda Yugoslavya 
İle Bulgaristan arasında hudut 
mrntıııJ.,alarının vaziyetine dair 
senelerden beri devam eden 
münakaşa ve müza!kerel.~rin bir 
uzlaşma ile neticdenmış olma 
sı da Balkan sulhünün kuvvet
lenmesine çok yardım edec~k
tir. Balkanların en hassas nok
talarından' biri de Bulgarlarla 
Sırplar arasındaki münasebe.t
tir. Bu münasebetin en gergın 
Ve siddotli cephesini de Make
{ton.ya mDSelesi teş.kil. etme~: 
t~di~. Son uzlaşma ıle eber.ı 
'i!-ık~donya meselesini.> şıd~~
tlnden de bir ~ey kaybedeceg•
ıü düsünme!k 'mümkün ol~ . 
lllak:~ ber::ıber, hiç olmaz?a 1~1 

hı.:k'metin bu mesele<l~k.ı ., .. 
<ial.ale ve mes'uliyetlerının da
ha sakin ve vazıh bir surette 
tcsptı imkanı J:ıazırlanmış sa
Yıla bilir. 

Makedonya meselesi esa~ i.!i 
barile Bulgar ve Yugoslav lıu
kiunctlerinin az çok ir~de ~ c 
ihtiyarları haricinde inkışaf e
den tarihi ve ırki bir muamm_a 
dır. Bunun için şimdiki s~atu
konun takviyesine ait tedbırler 
le Balkanlar sulhünün devamlı 
bir surette temin edildiğini ka 
bul etmek güçtür .. Bal~anlar 
henüz tarihi tekamülünü ıkmal 
etmemiştir. 

Tarihi tekamül yalnız bugün 
YaşıyanJarın iradesine tabi de
ğildir. Onun inkişafında g~çen 
nesiller kadar gelecek nesılle
rin de tesiri vardır . Bununla 
beraber bugün yaşıyanlar ara
sında da ·kızdıracak ve hırslan
dıracaık .vesileler ne derece ~
zaltılmış olursa olsun ~en~ ka~ 
dır . BeLki insaniyet ıl~x:_ıdekı 
ihtilafların halli içirı sılahtan 
ve harpten başka bir çare de 
bulabilir. 

Zeki Mes'ut 

f M1:ktrpl!ler l 
uıi1sa ~fi /?d!l 

·H inci hafta bitti .. 
41 inci balta bıtmlştır. Oa

teteınh:de çılı:an baber
ltrdeıı en •Dblmıulnl ıcçlp 
Clıı1tınU.zdelı:I camarteıl alı:f&· 
lllıııa lı.adar caı:etemlz ıııtı ... 

baıı.a nıeınurlatun• ccınderlnlz. 

Boğazlar 
nu dün de 
toplandı _ . .....,...-

Sene1ik raporu
nu teli ik etti 

-··· .. -
Raoor unnınıiyetle 
leiıinıizde bulunuyor 

___._ .......... 
Hükl'ııneti111izin göster
diği teshil<ittan ıneın

komisyo-

nunivctle bahsediyor Boğazlar komisyon!ı re/<i Vasıf Pş. 

Boğazlar komisyonu dün sabah Amiral Vasıf Paşanın riya
setinde toplanmıştır. 

Memleketine giden Japon murahhası M. Yamada'nın yeri
ne yeni delege olarak gelen ataşe naval kaymakam M. Jin lkea 
bu içtimaa iştirak etmiş, yeni Yunan delegesi M. İkonomi An-
karada olması dolayısile içtimada bulunamamıştır. 

Komisyonun Cemiyeti Akvama göndermek üzre hazırladığı 
17 sahifeden ibaret senelik raporu dürıkü içtimada tetkik edil
mis ve görülen lüzum üzerine gelecek ictimada son defa olarak 
gö;den geçirilip tabettirilmesi takarrür etmiştir. 

ainler 
vekili· 

adelel" 

Zekai bey 
şehrimizde •• 

itilafı 

Gene Atincada 
tetkik edilecek ---·-- -

Anlı araya gidecek ve Mübadele emlc\k milteka 
hUkOmetıe temasedecek bilen 111ahsup edilecek 

Düyunu umumiye meclisin
de Türk dainler veki Ji Zekai 
Bey Paristen şehrimize gelmiş 
tir. 

Zekai "!3ey bu günlerde An-
karaya gıderek hükumetle te

' 'llas edeceğini soy !emiştir. 

1 
T)üyunu umumiye meclisi ile 

Maliye Vekili Sükrü B. araşın
da harici borçlann tecili mese 
lesi haJrkmda cereyan eden mu 
haberatı takip eden bu seyaha
ta çok ehemmiyet verilmekte
dir. Zekai Beyin Düyunu umu
miye meclisi namına Ankara
ya gelecek heyetle hükumet a
rasında vaki olacak temaslar 
münasebetile geldiği anlaşıl
maktadır. 

-----·--- Yunan h.ııicıye nazırı M. 
MihalukPpu/os 

ATlNA. 19. A.A.-Meb'usan iyi bir karar 
-· meclisi hariciye encümeni dün 

Rauf Ahmet 
----- Beyin gaz 
temiz için hazırladığı : 

Büyük harbe nasıl girdik 

mel'zuu uzerlndekl nıllheyyl{ ııe hllhas~a dlkka 
ıagan eseri 

Pazartesi günü 

tefrika etnıege başlıyoruz ... Bllyllk harbe na 
girdiğimizi en haklkı ı e sike isti11 ıdP11 lf' rl 
Pdf'n bu e ri hararetle taı siye ederiz •. 

-Emniyet sandığı ihtila~ 

Sahtekarlar sa z 
nasıl dolandırmışla 

Tramvay yolclllRrl toplanmıştır. Bütün fırka reisle 
Komisyon reisi Vasif Paşa, evvelki senekinden farklı olmı- [ rinin de iştirak ettiği bu içtima-

yan ıJLt raporun ancak Cemiyet" Akvama tevdi edildikten sonra .so fara/lan inecek da M. Milıalakopulos Ankarada 
gazetelere verilebileceğini esasen raporda bir fevkaladelik olma -- mütehassıslar tarafından kale

4 sahtekar adliyeye veril 
dolandırılan para 16 binli 

dığmı söylemiştir. Geçen senelere nisbetle daha müsait şekil- Bazı kalabalık yerlerde tram me alınmış olan projeler ile ba- Emniyet sandığında yapılan 
de olan raporda, hük~etimizin gösterdiği teşhilattan memnu- vaylardan İnilidcen arkadan ge zı noktalalr hafkkkrnda.h ~ll~eflvm sahtekarlık ve suiistimal hak
niyetle bahsedılme<ktedır. len otomobillerin bir takım ka- mavcut o ?n ı ır ı . tı .a arı kındaki tahkikatın polise ait 

j hakkında ızahat vemuştır safhası ikmal edilmiş ve bu iş-
Son bir seGne z.ar

1 
fmd qa k

1
omisakyonda

1 
hiç .?ir ihtilfilk ~evzuu zaltara sd~~-~bi: ATİNA 19. _ Haııiciy~ en- le maznun olan Ayetullah, Fu-

çıkmamıştır. emı er en a mm ta o an rusuma artı ıtıraz e- ye ver ı ..... er .. • d"" ' b.. .. · • f k at, Ziya ve İsmail dün Adliye-
dilmemeai de bun1arın alınması tabii ve zaruri görüldügünü te-ı malumdur. BiJ ~ume'.1\ ~n. ~tu!1 s~tsı ır ah' ye verilmi~lerdir. Tahkikata 
yit etmektedir. hassa kalabalı! . ar reıs .e~ıı;ın ıştıra . e ve ~e ~ 

. .. . . . . caddelerde bu· usan reısııun tahtı nyasetınde ikinci müstantik Nuri B. vaz'ı 
.tstı?baratı~ıza. gore k~ı5)'.on rapo~ mukadd11~1esınde n .. .. . toplanmıştır. İçtmada nazırlar ye·t etmiş ve maznunları istiç-

faalıyetı urnumıy~ınden, butçesınden, varidat ve masarıfinden, ı un .o~u.ne geçı da hazır bulunmuşlardır. Evve- vap ettikten sonra tevkiflerine 
komisyona dahil muhtelif devletlerin verdiği aidattan bahset\ mesı ıçın Kos~ la Hariciye Nazın M. Mihala- karar vermiştir. 
tikten sonra Karadenizde mevcut baıhri kuvvetleri ve Rus yanın ~a. - Aksaray.,T c 

1 kopulos söz alarak itiiafnameyi Yapılan tahkikat neticesinde 
Karadenizde b::ıhr1 faikiyeti haiz bulunduğunu kaydetmekte- sımEd~ Harbıy ve bu hususta hükumetin nok - bunların Emniyet sandığına ait 

'b k · d 1929 · d B - 1 d ve ırnek::ıpı · · h · · M"" "h" 1 · b' k 1 dir. Müteakı. en ~mısyon rapor a senesı~. e . o~az ~r ~n Sara an 
1 

tai nazarını ıza . etmıştır... ~t~- mu ur en ır ta ım ıstampa ar 
geçen sefainı harbıyeyı kaydederek bunların mururu hıç bır ha-

1 
ç . c ~.ras . akiben umuru sıyasıye muduru üzerinde taklit ettikleri gibi · 

diseye sebebiyet vermediğini beyan etmektedir. ; a g~~ış_buldvar- b 
1 

d d : M. Camados söz alarak itilafın sandığa ait sahte makbuzlar 

Seyrisefain bütçesinde 
yarım milyon açık var 
idare hiikt1n1et
ten yardım 1~tedi _ ............. -
Açık hangi hatlardan 

ileri geliyor 

İdare bütçesinde ta
sarruf yap1la1naz mı? 

Seyrisefain idaresi, bu sene • _ 
500,000 liraya baliğ olan bütçe 
açığını kapatmak için hükumet. 
neminde teşebbüsatta bulun
muştur. Ankarada bu mesele 
ile meşgul olan umumi müdür 
Sadul!ah Bey Cuma günü şe
hrimize avdet edecektir. Bu Seyristfaln mlidfiriJ :iodullah B. 
açığın 200,000 lirası, yeni biit- luk ve romonkür işlerinden 
çede Seyrisef-ıin. memuı;I?rı 24.0,000 lira ka~ar . v~ridat te
maaşlarına Baremın te§mılın- mın eden S:_yrısefaının masra
den ileri geldigi anlaiılmrştır. f~?ın fazlalııp uzak .seferler yü 

Açığın diğer •~ısınının sebe zunde.n oldugu ve ~ılh~ssa Ka
b" ·se kJmür ve diğer malzeme radenız hattının hıç kar bırak
fta:lerinin o.rtırıa:ıı v~ evvelce matlığı söyle:ımektedir. İstan
g~yri melhuz olan bır takım buldan Mer;ın ve ~ntalyaya 
;, eni masarif olduğu, hütç~ es- ayn ayrı se :r ya~ıı ması çok 
iı •:Jr mücibe layihasında zıkre- masrafı mucıp oldugundan bun 

d·ı · t. · ların tevhidi muvafık görülme-
ı mış ır. k b 

S ·sefain idaresinin tesi- te ve u suretle senede 250000 
eyrı - . r 1 k b" uf . . 

sat ve vapurlarının heyetı umu ır~.r b ır ta:7 · kttem~n edıle-
. esinin kı:ırmeti • 15 milyon c~gı eyıan ı me edır. Mer-

1:11Yd. . • _ sın hattından kalacak olan 
lıraMı.~. h ssıslara göre bazı ta Mahmut Şevket Paşanın kö-

uta a . .. ki" h . ·1 f 1 bu acığm kapatıl- mur mı ıyatma ta sısı e 50 
sarru at .. a ku"" ndÜr bin lira, fabrikada yapılması 
ması mum · ·· k.. k'h ııı 90 O 

Sevahili mütecavire hatla- mumfunl te~ ı aht . ct"ı~ ta-
rından 400,00(} küsur, kılağuz- sarru o acagı ta mın e ı ıyor. 

ar o ugun an ura ar a u- tekri'ik kısımlarını ve bilhassa da tahettirdikleri ve ondan son 
racak olan tramvayların kapı- mübadil err.15kin tarzı tasfiye-, ra sanrlığa cüz'ı bir para yatı
la;.ının. sol. ta.raftan a.cıl~k sini teşrih etmiştir. Bu mesele rarak burada muameleye baş

ı ;nuşte~ılerın ~!'1lvarla'. ~zenne halli müzakere edilen en mu-' ladıkları ve nihayet sandıkta 
ınmesı takarrur etmı!jt!r. Bu him meseleyi teşkil e<ler. Tür- · kimler namına külliyetli para 
sureti~ arkadan otomobıl gelse ki e hükumeti Türkiye ve Yu- mevcut olduğunu tahkik c<le
bıle bır mahzur olmayacaktır. n!nistanda mevcut mübadil em rek anladıktan sonra i e başla-

··--- • lakin mütekahilen takas ve mah dıkları anl<.ı'jılmışttr. Hangi na 

Bayranı .. ! suhunu ve iki tarafın yekdige-: ma para mevcut olduğunu bu 
riı.den hiç bir şey istememesini, suretle anlıyan maznunlar elle- Sahtekarlar objektıfimızın ka 
tr'dif ed;yor. 1 w1anistan bu me i rindeki makbu lan o nama dol- ındıı yaz/erini Jwparlarkcrı 
selelerin ili.ti uı mahiyetinden durduktan ve s.:hte mühürler- makbuzlarla sandıktan cek 
ziyade siy::ısi mahiyetine attı c-ı lc de mühiir1edikten sonra pa- leri paranın miktarı 16 bin 'i 
hemmiyet ettigi cihetle buna ralan çekıneğe başlamışlardır. ya baliğ olmaktadır. Maz'.1 
itiraz etmek niyetinde değildir., Şimdiye kadar tesbit edilen !ar yakında mahkemeye sev 
Maamafih çtimada mübadil em miktara nazaran bunların sahte dileceklerdir. 

Şeker yeuıeue do
kuz gün kaldı 

Jakin kısa bir müddet zarfında j =========::=======,;,;;~~;;.;,;~~~=======! 
İstanbul müftiliği Ramaza- muhtelit mübadele komisyonu Ateş ve su 

Miiftil Efendinin lzahntı 

nın 26ıncı Kadir gec~i için şim tarafından takdiri kıymet sure-
tliden hazırlıkla- tile tasfiyesi lehinde mütalea-
ra başlamıştır. !ar dermeyan edilmiştir. Maa-

Kadıir gecesi mafih bu meselenin müzakere-
Ayasofya cami- si dün intaç edilmediği cihetle 
inde maruf hafı encümen bugün de toplanarak 
lar tarafındaı müzakeresine devam edecektir. 
mevlUt okunac< Buo-ünkü içtimada bitaraf mü-
tır. . badele azasının mudahalesi ol-1 

Camiin mahf maks,zın mübadil emJak mese-
kısmında tam lesine bir çare i hal bulunması 
rat olduğu içiı. muhtemeldir. Zira bitaraf mü- . 
bu seneki mera- badele azasının mübadil emlaki 
simrle ecnebi zi- meselesinde Yunanistanı borç-
yaretçiler bulu- · lu çıkarmaları ihtimalı vardır. 
namıyacaklardır. Felımi El. 1 Yunan murahhası M. Fokas 
Diğer büyük camilerde de mev- kat'i talimatı hamilen cumarte-
11'.it okunacaktır. si günü buradan İstanbula hare 

Müfti Fehmi Efendi bu Ra- ket edecektir. 
mazan camilerde cemaatın çok ------
olduğunu, bunun, belki havala- r ran ı)arası 
rın müsai.t olmasından ileri gel: 
<liğini söylemiştir. ANKARA, 19. A.A. - Aldı-

Bayrama 9 gün kalmıştır. ğıınız malumata nazaran son za 
manlarda İran parasının tenez
zül etm~'.üe olmasına binaen 
paranın daha ziyade sukutun~ 
mani olmak üzre İran devletı 
gı.imüş meskükatını altına teb
dilt: karar vermiştir. Bu suretle 
İran hükılmeti memleket dahi
linde harid para muamelatı ve 
kambiyo alım satımını muraka

Yalova kaplıcaları 
Ankara 19 (Telefonla) - Ya 

!ova kaplıcalarının ve tesısı 
mukarrer plajın Seyrisefain ta 
rafından isletilmesine ve Yalo
va'daki huineye ait arazi ve or 
ınanlarrn Seyrisefaine devri he
yeti vekilece kararlaştırıldı. ba ec!::l :ıecektir 

" Muhiddin Beyin burada bulunmamasından bi 
istifade, esbak oe sabık şehremlnlerl ateş püskür· 
yor/ar,, itfaiyeyi tenkit ederek: 

Vail ve şehremini 11eklll Fazlı Beg - Ah ıu muı
luklarda biraz su olsa idi ben ılzln aleflnlzl çabuk 
siJndürürdllml .. 



• -, • 
--~-

, . ' . ç 1 

1 ALDI 1 
Londradan mektup 

::aFransızlar korıferansta İngiliz 
ve Amerikalıların müttahit 
cephesile mi karşılaştılar? >It · 

• J. 
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a lngiliz ve Amerika baş murahhaslarının 
;, s husu si m ükalemesinden çıkan netice .. 
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M. Stimson 
1 l '!· Londradan yazılıyor: - Ge-

1-çen ayın 21 inde açılan bahri 
tahtidi teslihat konferansı haf-

11-talardan beri çalışıyor. Fakat 
) I doğrusunu söylemek lazım ge-
1' :. lirse bu iş ağır gidiyor. Halbu
J'f ki konferansı toplayan İngiliz 
)
1 i Başvekili Mr. Mac Donaldın 
'\,bin an evvel konferansı bitirip 
a1 'cbu işin içinden - tabii muvaffa-
1 , kiyetle - ıkurtulmak istediği an
( ( laşılryor. Çünkü Mr. Mac Do

~ , naldın bir çok işi var • 
· İngiltereyi alakadar eden da 

hilde ve lhariçte daha pek çok 
ı 1 mesail vardır. Onun için Bp.ş-
11 , vekilin bir an evvel bu tahtidi 
' · teslihat işini halledip kurtul-

mak istemesine hayret etme
' melidir. 
r Bununla beraber konferansın 
1 mesaisine ağır ağır devam et
' mesine rağ>nen şimdiye kadar 
ı' hiç bir netice alııunadığını söy-

' 1 t lemek muvafık olamaz . Bir de 

1 j ı '_ hiç unutımamalı ki konferansın 
l t :. işi kolay değildir. Beş büyük 
11 ! r devletin ayn ayn hesap ve men 
1 • 1 1 faatlerini bir araya getirip de 

1 ,' '. ,: bir itilafa vasıl olmak kolay de-
, : ğildir . Herdceıs konferansın a-
1 ğır ağır ilerilediğinden şikayet 

r 1 
1 r 1 etmekle beraber pek ala takdir 
J ' 1 ediy<': ki denizlerin hakimiye-

113 tine, dünya milletlerinin istik-
1 haline şamil olan bahri tahtidi 

1• ·ı teslihat işi öyle bir iki hafta-
2 nm içinde halledilivereceğini 

1 lı kimse iddia edemez. Onun için 
a ü ı konferansın ağır ağır gitmeııin

~ l ~ de şaşılacak bir şey dt. yok . 
:: , Mamafih beş devletin murah-
< 1 •1 J haslan şimdiye kadar hiç bir ne 

::1 ticeye vasıl olmadı denemez . 
t ı ı Çünkü hiç olmazsa konferan-
11 . • sın nasıl çalışacağı bir usul ve 

1 .l intizam altına alındı. Bu da 
'· ~ . mühim bir kardır . Müzakeratı 

1 • 

kolaylaştırmak için mesaili tet
kik için bir okomi te teşkil edil
di . T~tidi tesHhat hangi esa
sa göre yapılacak .. ? Umumi bir 
yekun tayin edilip te her dev

·' let bu ton yekunu dahilinde is
tediği gemiyi yapmakta ser
best mi olsun? Y oıksa her sınıf 
geminin milktan tesbit edilmek 
suretile mi tahtidı teslihat ya
pılmalı ... ? 

Bu iki noktai nazardan ev
' \ velce çok bahsettik . Fransızlar 
·' birinci şekli ileri sürdüler. Bu 

l 

ncktai nazar tetkik ediliyor • 
Fakat bu kabul edilse bile bü
tün meseleyi halledebilir mi .. ? 
İngilizlerle Amerikalılar ara
sında esaslı ihtilaflar mevcut
tur. Fakat Mr. Mac Donald ile 
Mr. Stimson arasında cereyan 
eden hususi mükalemelerde 
her iki taraf için mühim olan 
tasarruf maksadına göre elde 
edilmiş bir itilaftan bahsedi
liyor. Mesela 930 senesnden 
evvel hiç bir saffı harp gemisi 
yapmamak, bütün büyük çap
taki gemiler için azami ton mik 
tarı 35,000 den 25,000 tona ve 
bunların toplannm da 16 pus
tan 14 pusa indirilmesine karar 
verilmiş . Bundan başka büyük 
zırhlılar için hizmet müddeti-
nin 20 seneden 25 seneye çıka
rılması da İngiliz ve Amerika 
hükumetlerince kabul edilmiıı-
tir, deniyor . Eğer bu rivayetler 
teeyyüt ederse İngiltere ve A
merika arasında asıl ihtilafı u
za11makta olan büyük çaptaki 
harp gemileri meselesinde mü-

.,, ,,, 

M. MacDonald 

him bir adnn atılmış olacaktır. 
Bu iki devleti ayıran kruvazör 
ve denizlerin serbestisi mesele
leri de her halde hususi müka
lemelerde görüşülüyor denebi
lir. Fakat çetin işlerin hepsini 
birden ortaya koymak hiç kim
sen1n hoşuna gitmiyor. Azami 
ihtiyatla hareket eden murah
haslar pek ala takdir ediyorlar 
ki bahri tahtidi teslihat mese
lesi bir pazarlık işidir, Londra
ya gelen bu hey' etler daha baş
ka bir taknn siyasi mesailin 
mev<:ut olduğunu tahtidi tesli
hat meselesinde hal ve istik
bale ait bir çok mühim siyasi 

meselelerle halledilebileceğini 
anlamışlardır • 

Londra konferansının ehem
miyetini arttıran asıl mesele 
de budur işte ..... 

Amerika da 
A 

Ali mahkeme 

Mr. Hughts 
Amerikadan bildiriliyor: -

Esbalk Reisicumhur Mr. Taftın 
!hastalığı dolayisile çekilmeğe 
mecbur olduğu Amerika ali 
mal:ikıeme riyasetine esbak ha
riciye nazın Mr. Hughes tayin 
edilmiştir. 

Mr. Hughu bundan sekiz se
ne evvel reisicumhur Hardin
gin zamanında hariciye nazın 
idi ve meşhur Vashington bah
ri tatidi teslihat konferansını 
içtimaa davet etmişti . Ameri
kanın pek maruf hukuk adam
larından olan Mr. Hughes A
merikanın La Haye mahkeme
sine iştiraki üzerine bu beynel
milel divanda memleketini 
temsil ediyordu . 

Isvlçrede 
Gümrük konferansı 
CENEVRE, 18. A. A. -

Gümrük konferansında İngiliz 
murahhası M. Grabam, bir ta
kım ikollektif itilaflar müzake
resi için lazımgelen ameli çare
leri tetkik etmek maksadile bir 
komite teşkilini teklif etmiş
tir. 

Alman yada 
Berllnde miisademe 

BERLİN, 18. A. A. - Polis 
albayrak namındaki lkomünist 
gazetesinin hrolanna yer ver
miş olan Lirbneclht'm evini iş
gal etmiştir. Yapılan taharri.
yat neti<:esinde ışyana ve hiya
neti vataniyeye teşvik eden bir 
çok vesikalar elde edilmiştir. 
Bu esnada dvar sokaklarda po 
lis ile •halk arasında müsademe 
!er olmuştur. 

Fransada 

Buhran 
Netice bugün 
anlaşılacak 

PARİS, 18. A. A. - l\ 'ufrit 
sol <:enalh matbuatı müsı ~sna 
olmak üzre bütün .gazetele · M. 
Tardieu'nun son buhran ne -ice 
sinde kıymet Vf' 

ehemmiyetinin 
kaybetmemiş o 
duğunu ve dai 
ma ilk safta bu 
lun<!uğunu yaz 
maktadır. Yal
nız, miımailey
hin iktidar IDC'\ 

ıldine geleblhne
si için sıhhi va
ziyetinin müsait 
olması lazımdır. M. Berard 
Butakdi'I'de de M. Tardieu, sol 
cenah ile daha fazla teşriki me
sai etmek mecburiyetindedir. 

Temaslar 
PARİS, 18. A. A. - M. Du

merg, bugün M. Marin, M. Be
rard ve M. Poincare'yi ve ayan 
ve meb'usan meclisleri harici
ye ve maliye encümenleri reis-

lerini kabul et
"Tiiştir. Yeni ka
)in eyi teşkil e-
101:ek olan za
. m Reisicüm
ur tarafından 

mcak Perşem
»e günLl davet 

_,.,,~:-...ı ~dilmesi muh
:emeldir. 
M. Rliim ne 

-·ıor 
M. L. Marin Paris, 19.A.A.

M. Doumergue, istişarelerine 
bu sabah ta devam etmiştir. 
Aksiyon demokratik grupunun 
reiısi M. Raynaud Elizeden çık 
tıktan sonra gazetecilere vaki 
olan beyanatında meclisin bir 
gün evvelki kararının hükilme
tin umuınl siyasetini hiçbir ve
çhile ihlal etmiyeceğini söyle
miştir. M. Blüm, da şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

"Sosyalist frrkasının bir te!k 
lif karşısında bulunduğu takdir 
de idare mevkiinin mesuliyeti 
ni kabule hazır olduğunu, e
ğer bir radiıkal hükilmet teşek
kül edecek olursıa fmkanın bu 
lhil'kilmete müzahir olacağını, 
fakat bir temerküz kabinesinin 
iktidar mevkiinde kalmasına 
mani olacağım M. Doumergue 
'e söyledim. 

Bir şey söylemiyorlar 

PARİS, 18. A. A. - Reisi
cümhur tarafından davet edil
miş olan M. Paincare ile M. 
Marin gazetecilere her türlü 
beyanatta bulunm~n istin
kaf eylemişlerdir. 

Bir Tardieu kabinesi mi 
PARİS, 18. A. A. - Reisi

cümhur tarafından kabul edil
miş olan M. Leon Berard mat
buat mümessillerine bir Tardi
eu kabinesini memnuniyetle 
karşılayacağını ve fakat ikiye 
böli!rımüş bir meclisle ıkehane
tlerde bulunmak gayri müm
kün olduğunu beyan etmiştir. 

M. Tardieu iyileşti 

PARİS, 18. A. A. - Bugün 
odasından çıkmamış olan M. 
Tardieu öğleden sonra sol ce
nah cümhfiriyetçilerinden mü
rekkep bir grupu kabul etmiş
tir. M. Tardieu miiteakiben M. 
François Poncet M. LoucheuT, 
M. Lautier ve M. Loui Marin 
ile görüşmüştür. ... .-..---

lspanyada 
Sivil valiler 

MADRİT, 19. A. A. -Yeni 
sivil valileri kabul eden M. Bc
renguer matbuat hiırriyetini te 
sis etmek niyetinde bulunduğu 
nu beyan etmiştir. 

Bahr1 konieranst .. 
LONDRA, 18. A. A. - M. 

Leygues, M. Mac D.onald'a ye
ni kabinenin teşekkülünden ev 
ve! Fransız heyetinin konferan 
sa iştirak etmesinin imkanı ol
madığını bildirmiştir. 

LONDRA, 19. A. A. - İta
lyan muhtırası bu akşam neşre 
dilecek tir 

~1 !13~- _, 
Gene hatırat 

Siyasi adamların bırakt;kları hatı
rat, kendileri öldiikten. sonra neşre.. 
dilince zamanlarına ait bir çok vcka· 
yii yeniden canlanJırmış oluyor. U
mumi harpte mühim vazifelerde bu
lunmut olanların timdiye kadPr neş· 
redilen hatıratı haylı ciltlere baliğ ol
du. Bugün do bunlardan birinden 
bahıehnck istiyoruz. Umumi harp 

· esnaıında Pariate bulunan Amerika 
ıefiri Herrik tarafından yRzılan ha
tırat bu ciltlerin arasında ehemmiyet 
siz bir yer iıgal edecek değildir. 

Mr. Myron Herrik bugün sağ de
§ildir. Fakat Fransızlar bu Amerika
lı diplomatın bıraktığ'ı hatırayı ikide 
bir tazelerler. Amerika sefirinin ha-

l tıratırub urada hülasa etmeğe uğra
tacak değiliz. Yalnız gözümüze çar
pan bir noktayı söylemeden geçemi
yeceğiz. 

Almanların Pariıe gireceği endi-

• 

Fırka grupu bugü 
~.-

toplanıyor 

ismet Pş. Hz. mali vaziye 
ve hül{Ometin aldığı tedbi 

leri izah edecektir 

Mühim bir kanun: Spekülasyon 
yapan banka müdürleri ve kam
biyo sefleri üç aydan üc seneye 
kadar mahkum edilebileeekler 

fe&İ hükUnıet merkezini Bordt-au Ankara, 19 (Telefonla) - zırladığı bu layihadanda hah 
(Bordo) ya nakleden Fran11zlar A- Heyeti vekile bu sabah onbir- decek ve mecl<iste derhal mü 
merika sefirinin her teye rağmen Pa de toplandı ve içtima bila ınkı- kere ve i.ntacını temenni edl 
riste kalmaamdan yüreklerine bir 
kuvvet ummuşlard•r. Parisin müda- ta saat on yediye kadar devam cektir. Layiha dört maddede! 
faasına memur olan cencral bir aabah etti. Vekiller on yedide mec~s ibarettir. Başlıca maddesi 1 
Amerika sefirine gelerek kendisine lok~tasmda yemek yemege rk parasının istikrarı için cidd 

- Hava çok iyi... isterseniz bir geldıler yemekten sonra da- acil bazı tedbirlerin alınmas 
gezinti yapalım.. Hem de size Pari- hiliye vek,ili makamında beş emretmekte ve hu .. ku'mete ı'da; 
sin müdafaa11 için aldığımız tedbirl<-
ri gösteririm. diyor. dakika kadar kalarak çalıştı. bir kısın. • tedabirin ittihazıli 

Otomobile biniyorlar. Şehrin en Ve g_ec~ İsmet paşanın köşkü- mesağ vermektedir. Bu layilı t 
uzak semtlerine giderek dolaşıyorlar. ne gıttı. . . ya göre spekülasıiyon yapan bi 
Sefir ile kumandanı tanıyarlar yolda Başvek l arı "abah o b r 
durup ıelam veriyorlar. Alkııhyan 1 

? n • n 1 
1 nka müdürleri ve kambıyo Ş 

de içtimaa davet edilen Cumhu 1 · .. d ·· k d 
halk ta başka. riyet Halk Fırkası gurupunda en. uç ay an uç seneye a ·ı 

Bu gezinti bittikten sonra ıefaret-
1
• . t' h"k' t" 't hapıs oezasına mahkum edı 

haneye dönen Fransız kumandanı, ma ı vazıye ı ve u ume ın ı - ki B k l . 
d ·h .. · d b. · 1 k ce er ve an a ar cezaı na Amerika sefirinin tehrin mü afaası tı az etttgı te a ın an ataca •• ı • · h t kt' diye mahkum edilebileceklet için yapılan ıeyleri görmediğinden ~''orı·da guze 1 uzun ıza a vıerece ır. d' c k . .k 

dolayı heyretini -'-lemedig"ini gör- ı · ı B .. kü" h t" kil · t' 1r. ezayı na tı mı tarı .~ · ugun eye ı ve e ıç ı- . 1 
duğu zaman aıağı yukan §Öyle di- mamda da bu ehemmiyetli me azamısı 100,000 lıradır. • 
yo~ Evet ne istihkam gördünüz, sele etrafıuda miizakerat cer- me~. yaşanın fırkadaki _izahatı 
ne de başka bir şey. Fakat benim Amerikalılar da giJ- yan etmiş ve maliye vekaleti nı ogleden sonra meclıste t< 
maksadim size bunları göstermek de- tarafından hazırlanmış olan rar e~".1esıi ihtimali kuvvet~i~ 
ğildi. Ben Am~rika sefüinin de Pa- ze//er/n/ seçiyor/ar •• menkul kıymetler ve kambiyo Meclısın yarın bayram tatılı 
riste kalarak- fehrin müdafaası me•- borsaları kanununa müzeyyel karar vermesi ihtimaline me 
Hliyetini yüklenmif olan bir kuman- k b" b 1 k 
danla beraber bulunduğunu Paris kanun layihası müzakere ve ka am ıyo orsa an anunu 
halkına göstermek istedim. Bu oldu. Amerikadan bul olunarak müstacelen mec- tezyil olunacak kanun layiha 

Tarihin hele harbin öyle zaman- yazılıyor: - lise sevk edilmiştir. Bu layiha- nın da yarın meclis oocüm 
!arı var ki insan adeta uçan kuştan He :·erde .olduğu gibi Ameri- nın esbabı mucibesi çok şayanı lerinde derhal tetkiki ve rn 
bile medet umar. Amerika sefirinin kanın muhtelif yerlerinde de dikkat ahkamı ihtiva etmekte- lisin aktedeceği ikinci bir cel 
hahratıkn~ b~=ttığık dbu ufb~k .. şket~,0 930 senesi için güzeller intihap dir. İsmet pasa yann fırkada de müzakere ve intacı zannol zaman ım ne a ar uyu u. 

Filistinde 

Yahudiler abl· 
de dikiyor 

Kudüsten yazılıyor: - Ge
çen Ağustosta Filistinde Ya
hudilerle Araplar arasında çı
kan kanlı vukuat esnasında 
ıkanları dökülen Yahudilerin 
hatırası ş\mçii Yahudiler tara
fından ihya edilmek istenmiş-
tir. 

Yahudiler ıkendi dindaşları
nın kan izleri nerede bulunuyor 
sa oralarını kazmışlar, kanları 
bu suretle toplamışlardır. Bun
ları merasimle gömerek bir de 
fibide diıkmişlerdir . Bu mera
sim Hebronda yapılmıştır. Fi
rari Yahudilerin bıraktığı tarla 
ve evlerin Araplar tarafından 
işgal edildiği görülmüştür. Bir 
de kiracı olup ta vukuat esna
sında kaçmış olan Yahudilerin 
tekrar yerlerine avdetinde mal 
sahiplerinin birikmiş kiraları 
istemeğe hakları olmadığına 
mahkemoce karar verilmiş-

tir. 

Arabistanda 

Hicaz ve Irak 
Kır alları 

buluşuyor 
BAÖDAT, 18. A. A. - Hi

caz ıkrall ile İrak ıkralı arasın
da vukubulacak miilakatın ma
hallini tayine dair olan nazik 
mesele iki aile arasında <:ere
yan eden uzun münaka~alar

d::ııı sonra nih~yet bu mülaka
tın Basra körfezinde bir İngiliz 
harp gemisinde vukubulması 
surctilo h5.lledilmiş ve bu veç
hilc her iki tarafın izzeti nefsi 
muhafaza olunmuştur. Deve
ran eden bir şayiaya nazaran, 
Hicaz kralı sahra polis mevki
lerinin ilgasını ve bundan son
ra da bu nevi mevıkiler inşası
nın menedilmesini talep eyle
miştir. -----

Yunanistanda büyük bir iştial 
ATİNA, 19. A. A. - Şehir 

civarındaki köylerden birinde 
bir barit deposu iştial etmiştir. 
Nüfusça zayiat çoktur. Maddi 
hasarat ta bilvüktür. 

edildi. Bu güzellerin hepsi bey izahat verirken hükumetin ha- nuyor. 
nelmilel miısabakaya ıştirak e-
dip etmiyecek mi? ..• Burası 

bilinmiyorsa da her halde bü
tün Aımeriıkıa kitasmda iıntihap 
edilen çeşit çeşit güzeller hep 
birden dünya müsabakasına gi
derse bu kadar dilberin arasın
dan dünyanın bir tek güzelini 
intihap etme'k vazifesile mükel 
lef olaca:k heyetin vazifesi hay 
n müşkül olacak demektir. A
merikanın Florida şehrinde ya 
pılan son 930 müsabakasııu 

Margaret EkdhaJ namında 

geı:ıç lbir ıkız kazanmıştır. 

Musakkafat tahriri 
Maliye Vekaletine gelen ma

lfimata göre her tarafta musak
kafat tahririne devam edilmek
tedir. 

Boyabat, Cihanbeyli, Çumra, 
Akşehir, Saiteli, Sultaniye, Şar 
kışla, Düzc;e, Zonguldak kaza
ları musakkafat tahrirleri bit
miş1ıir. 

Diğer bir çok yerlerde de mu 
sakkafat tahrirleri bitmek üze
redir. 

Şakir B. gidiyor 
İktısat vekili Şakir Bey salı 

günü Adana'ya gidecek, refaka
tinde Ziraat Bankası müdiri 
umumisi Şükrü, Sanayi Banka
sı umumi müdürü Sadeddin Be
yler bulunacaktır. 

Sakir Beyle Banka müdür
leri Adanada epi müddet kala
caklar ve memleketin iktısadl 
vaziyetini tetkik edeceklerdir. 

-0--

Tekirdağ Yatı nıektebi 

Tekirdağ idarei hususiyesi 
bu sene Tekirdağında mektebi 
olmıyan fakir köy çocuklarına 
mahsus bir yatı mektebi açtı. 
Mektebin kadrosu 40 kişidir. 
Çocukların sinni onsekize ka
dardır. Altı ay okuduktan son
ra köylerine dönecekler, bu su
r::tle tamimi maarife çalışacak
lardır. 

İdarei hususiye mektebin ta 
mirine 600 lira, tesisat malzeme 
si olarak 1000 lira sarfetmiştir. 

Transit geçecek halılardan 
alınacak gümrülc resmi 

ANKARA, 19. (Telefonla) - Yeni gümrük taııifesile alııl: 
makta olan 250 ve 400 kuruş gümrük resmi yüzünden İstanb• 
!un halı transit merkezi olmak vaziyetini ıkaybedeceğini gör~ 
maliye vekaleti 250 ve 400 kuruş alınmakta olan gümrük resı'. 
yeri 3 ıkuruş resim almak esasına göre tanzim ettiği kanun l• 
yihasmı heyeti vekileye sevketmiş ve bu lliyiha heyeti veikiliıı U 
bugünkü içtimaında kabul edilerek Meclise takdim edilmişti!~ 

lk 
lırı 

Osmanlı bankası müdürü me ,~i 
liye veklllne bir mektup verd p 
..__ sa 

ANKARA, 19. (Telefonla) - Osmanlı Bankası direktöt11 r 
bugün Maliye V ekilile görüşemediğinden hareketini tehir et ti 
Öğrendiğime göre M. Sorbiye, Maliye Vekiline geçen gün ar 
mektup takdim etmiştir. Saracoğlu Şükrü B. yann kendisiııtİUı! 
bu mektubun cevabını verecektir. Banka hükilmete müspet 11 te 
teklif yapmamıştır. ~i 

Şu 

Milli iktısat kongresi 
ANKARA, 19. A. A. - Milli iktisat ve tasarruf cemi)" 

tarafından içtimaa davet edilen kongre her tarafta büyük ala 
ile karşılanmıştır. Diğer taraftan cemiyet memleketin muhte! " 
sanayi şubelerine mensup mütahassıslarımızdan birer rapor ftat 

. . 'a 
temıştır. fı 

Afganda idam/lir başladı 
MOSKOVA, 18. A. A. - Kabilden bildiriliyor: 

kt' 
nı/ 

Beçe Sakinin hariciye nazırı veki1i ve Amanullah Hana 
yanet etmekle maznun Mehmet Veli Hanın muhakemesi yal' lı." 
mış ve idama mahkum edilmiştir. Karar Nadir Hana arz~ ~k 
miştir. Amanullah Han mahkfunun affedilmesini miıtazaını•'. u · 
bir telgraf çekmiştir. ~~ 

Urıd 
!lıeık 
i iiz 

Bulgarlar mukavelemizi tasdik etti/el Ust 

SOFYA, 19. A. A. - Moclis Türk-Bulgar iadei 
mükavelesini tasdik etmiştir. 

« 
mücriıfll t tıar 

ltı 1 ,-. 
~- gı 

<in 
il nı 

Hudut komisyonu vazitesini bitirdi <le· 

Türkiye • Irak hudut komis syon yaptığı tetkikatın ve "~ .~~~ 
yonu mutat toplanışını bitire- diği kararlann bir dosy•~ ~eıı 
rek hududun asayişi etrafında- tanzim ederek alakadar velt ır, ~ 
ki kararlarını vermistir. Komi- !ere gönderınitııir. 't e 



J kmek fiatini ucuzlatmak için arh kaldırllmall mı, kaldır 
i mama ı mı? D .ini ki i ve fırıncılar ne diyorlar? 
kmeği ucuzlatmak Mahkemeler'!,! 

çocuklar T ı ·· ·· d · abil de- r-- -Ti_ av a yuzun en cınay 
\.,; J ? Anala-;.ı görün-Jı ·re•ekkür il<tı'za Filim dediko- S l B k D·--- 1 . e1 gı· mi d ., ıvas 1 c taş, urmtışu )Jl' • • ' me en.... ederse... . dusu 1 .. ld .. ı ·· 

b. - ı·d km pu ıcın o tırctı 1 DarUUicez- nizamname şın en çı ış bir adamca. z > t ha - v b' lya Bey: "Biz arslanı "maııe ma .. sinde buna göre tadilat gız ır ramazan günü vaktin 

iline göre ... 
•• 

büy~klerinden birine giderek çölde tetkik ettik,, dıyor 
tavsıye mektubu ister. O da 
oruç hal•ile bir §eyler karalıya
rak eline verir. Yolda adama 
merak olur. Bir de bakar ki 
tavsiye §U yoldadır. 

"Fi.l~nca adam bana geldi. 

Konservatuvarın faaliyeti 
hakkında müdür Ziya B. şu iza
hatı vermiştir: 
"- Mayıs ayı zarfında 

Cinayet nıahallinde keşif yapılacaktır 
. A_ğırceza m~ke~esinde ye- ı di ve dava mahallinde keşi 

nı bır davanın ruyetıne devam rası için talik olundu. 
olundu. ~Ia.dise şu şekilde cere- Koska cina)·ef 
yan etmıştır: 1 t>n arlı ekmeğin 

n- ucuzlamasına re mani değil .. 

fa 

1 
mekçileregöre ise 

ahs< ııunları narh satış 

f 
uı-·fiatlnin tamamen 
edde: asgarisi imiş •• 

Cemiyeti Belediye dün bi
rinci reis vekili Sadeddin Fe
rit B. in riyasetinde toplandı. 
Haziranda şehrimizde toplana
cak olan Turing kliıp kongresi 
için beıı bin lira tahsisat veril
mesi hakıkındaki müzekkere o
kundu. Azadan Raşit B. bu ka 
bil muavenetlerin esasen evvel 
ce reddedildiğine işaret ede
rek bunun da reddi icap ettiği
ni söyledi isede teklif bütçe en 
cümenine havale edildi. Bun
dan sonra Darülaceze bütçesi
nin mütebaki kısmının müza
keresine geçilerek kreş hakkın 
da uzun müzakerat cereyan et
ti. Nizamname mucibince Da
rütıkeye yalnız anasız babasız 
çocuklar kabul edildiğinden bu 
yüzden bilhassa gayri meşru 
münasebet veya zaruret netice 
si bir takım çocuklarıııı öteye 
beri ye bırakıldığı, hatta yan
gın yerlerindeki kuyulara bile 
atıldığı ileri sürülerek nizam
namenin bugünkü nizamı içti
maiye göre tadili lazım geldiği 
esasında ittifak edildi. Netice
de Darülacezede asıi bir ahır 
yaptırılarak burada lüzumu 
kadar inek beslenmesi ve ço
cukların bu ineklerden alına
cak sütlerle beslenmesi, gayri 

Kendısın~ tanımam bilmem. Ü
zerimde hiç bir hakkı da yok
t1:'_r. işin~ gö~~seniz aize tetek
kur etmıyecegım gibi, başınız-
dan savdığınız takdirde de mü
teessir olmam. Artık bundan 
ötesini siz bilirsiniz.,, 

25 Kanunusani Salı gunu 
Kasnnpaşada Ahmedin kahve
sinde Sivaslı Bektaş ile Dur
muş karşı karşıya tavla oyna
maktadırlar. Durmuş yenilece
ğini anlayınca pul çalmağa baş 
lar. Bektas buna itiraz edince 
diğeri cev~p verir: 

Koskada eski ortağı Mu 
fa Efendiyi katil, Sabri Efe 
yi cerheden som yacı Y aku 
fendinin davasma devam 0 
du. Nail ve Şakir Efendiler 
hit olarak dinlendi ''!r. 

Dava diğer bir sahid!n c 
ve keşif yapılması ·için tali 
lundu. 

Fazlı Bey 

ir~ ~on günlerde ortaya yep yeni bir fikir ve itldia auldı. E?Ua
fas ın ekmek fiatı üzerine azami bir narh koyması ekmek fıatı-

~
d3' artrı;ıasına sebep olrnaktadrr. . v 

zıt B~ ıddiaya esas olan nokta~a şudAur: Emanetı~ koyd':!pl 
lı h a~ami haddi gösterir. Bu fıat, alakadarlara gore ekmegın 
bl ılabıleceği azami haddir. . .. 
ş F~kat alelıimum ekmekçiler, orta?-~ kestı;ııı~. atı~mış muay
d 11 hır nisbet olduğu için ekmeklennı bu fıat uzenn~~n satı

~·ı lar. Hıılbuki un ve buğdayın bugünkü fiatı ekmegın daha 
1 

Uz satılabilmesini mümkün ıkılacak bir nisbettedir. 
nat 
ıer ğer Emanet ekmeğe narh ı ~ekçil~ri.n d~kkan ve fırın
ırıı'l'ınak sevdasından vazgeçse kırala:n gıbi talı ve zaruri mas-
j. ';k fiatları kendini gösterir raflarını nazarı itiba~e almaz. 

at llisbette ucuzlayaca!ktır. Me Bu itibarla tesbit edılen narh 
t,le, haMun en mühim ihtiya- satış fiatinin azamisi değil te-

id: mamen aşgaıisidi-r. Bazı ye~ler 
r de ekmeğin ucuz satılması ışte 
ı bu tali masraflar arasındaki 

nis1:ıetin değişmesinden ileri 
gelmektedir.• 

lngiliz vapuru 
Çanakkalede kara

ya oturdu 
Dün geç vakit Çanakkale bo 

ğazmda bir deniz kazası olmuş
tur. 

. ı 
1 

Adamcağız tavsiye ( !) mek
tubunda bunları okuyunca he
men ters yüzüne dônmüt: 

- Bu nasıl tavsiye? 
- Ben tavsiyelerimi hep 

böyle yaparım. 

- Ya.. O halde Allah seni 
kahretsin, iki gözün kör olsun 
•c;>kaklarda süründüğünü göre
Y'ım .. 

- Bunlar da ne oluyor?.. Zusuf Zıya Bey 
Demiş ki: bemiz büyük bir konser verecek 
- Ben de birine teşekkür et- tir. Bütün mesaimizi şimdi bu 

mek iktiza ettiği zaman böyle noktaya teksif ettik. Mi'same
derim. rede 30 kişilik bir koro heyeti 

taganni edecektir. 
Sevda ytİztİnden Konservatuvar gün geçtikçe 

büyük bir rağbete mazhar ol
maktadır. Neçareki gerek mual 
limsizlik ve gerek binasızlık yü 
zünden bütün talepleri isaf ede 
miyoruz. İmtihanla talebe al

15 yaşında bir kız 
intihar etti 

Karagümrükte Atikali Paşa- mak zarureti hasıl oluyor. 
da oturan Divanyolu maliye Konservatuvar tarafından çe 
talı.si~ şub~i memurlarından kilen pilakların bir kısmı gel
Abıdin B. ın 15 yaşındaki kızı miş ve büyük bir rağbet göre. 
Sevim H. dün sabah saat 10 da rek derhal satılmıştır". 
eline geçirdiği bir tabanca ile Ziya B. halk bilgisi derneği 
odasında 1ntihar etmiştir. İnti- mümessili sıfatile film dediko
harın sebebi hakkında tahkikat dulan hakkında demiştıir ki; 
yapılmakta olup b bir sev- "- Biz her milletin yaptığı 
da meselesile alakad: olduğu gibi ayni usulle halk şarkılarını 

- Hadi be keleş .. Çalmıya
yım da yeni leyim mi? 

-o--

l\latbtrnt dcıv:ıları Bu kadar basit bir sebepten 
derhal iki taraf kızışır, bıçak
lar çekilir. 

Neticede Durmuş ölür ve 
Bektaş yakalanarak 448 inci 
madde ile tecziyesi talep ve 
mahkemeye sevkolunur. 

Bektaş mahkeme huzurunda 
cürmünü tevil en iti raf etmekte 
ve: 

- Arkamdan iskemle ile 
vurduktan sonra bıçağını sap. 
ladı. Ben de canımı kurtarmak 
için kamamı çektim ... 

Halbuki şahitlerden Hasan 
daha başka şekilde ifadede bu
lundu: 

- Tavla oynarlarken kavga 

Cümhuriyet gazetesi ale 
ne Şehremaneti tarafından 
lan davaya ikinci ce.tad:ı de 
ve diğer davalarla tevlıi 
Bursada rüyeti icin nakli d 
ya karar verildi. -

Hilali ahn1er kongre 
. Dün Eminönü Nahiyesi 

li ahmer kongresi topla 
heyeti idare intihabı yapıl 
tır. 

.. Yeni iı;ıtihapta Hüseyin 
tu, Tevfık Süleyman Fe 
Halit, Vahit, Necip B. !er 
Ma;ko Salamon, Petro K 
Eftım Ef. ler heyeti idareye 
çilmiştir. 
........................ 
(amatör oyuncu sıkılunaz 
kıntıya gelemez muhtelit' 
kım tecrübelerine gelmeğe 
cbur değildir ve amatör oy 
cu tecziye edilemez gibi ga 
iddialara cevaptır. 

1~1Tlit Bty Kenan Ömer B. 
~ taallUk etmesi dolayısile 
<kıiayi tetkik etmek istedik 
alakadarların mütalialannı 
llk. 

Meyton Patras ismindeki İn Raşit Bty Sadeddin Ftrit B. zannedilmektedir. , 11 a~en topladık. Onların üzerin. 

Mı de ışlemek kompozitörlerin işi-

3 - Muaddel ve lastikli m 
del~r ihtba ettiği için ötede 
b~rı .aleyhinde bulunduğ 
~~ç bır zaman inkar etmeyec 
gım renkli nizamnameden m 
deler zikretmekliğim hakkı 
daki. talebe gelince; nizanın 
menın maddeleri bazı merak! 
ları gibi ezberimde olmama 
la beraber bu meseleye tema 
eden şunlatı zikredebilirim 

Fazlı B. ne diyor? 
ır: ali ve şehremini vekili Faz 
1
1_:Y bu iddiayi gayri varit 

~;'lla:ktadır. Mü~aileyh diyor 

emleketle -- dir. Biz arslanı çölde tetkik et-
'T' tik. Yoksa hayvanat bahçesin-
.1 QTSUSf Q esrar- de değil. Filme iddia edildiği 

• • gibi para da sarfedilmiş değil-

i «Emanet tarafından narh 
~ Ulnıaktan vazgeçilse arada
,:kabetin ekmek fiatlan ü
~ de ~esir edeceğine inan
~ kabı! değildir. Emanet ta
.fl~?an konulan narh azami 

giliz vapuru Akdenizden lima- meşru münasebet neticesinde 
nımıza gelmekte iken Çanakka hasıl olan çocukların buraya 
le boğazında, 2 Beşikler limanı brrakılnıken analarının kimse 
nın dört mil açığında verilen tarafından görülmiyecek bir 
yanlış bir kumanca neticesinde, tertibat alınması, varidatının 
gemi bütün sür'atile sığlığa tezyidi için daha başka çarele
saplanmıştır. re tevessül edihnesi kararlaş-
Kaptanın ilk tel'.ı!zle istim- mış ve bunlardan kabili icra o

dadını Ok meydanı almış ve !anlarının derhal yapılması, 
ticareti bahriye müdiriyetine mevzuatı kanuniyeye muhalif 
malfunat verilmiştir. Vapurun olanların da Hazirana kadar 
tahlisi için dün akşam vesait telif ve tadilinin temini için 
gönderilmiştir. makamın teşebbüste bulunma-

engız Clnagef dir. Biz onu kendi seyahat har
crahlarımızdan tasarruf ederek 
yaptık. Beğenilmiyen o filmi 
ecnebi bir folklorist Avrupa'da 
medhetmiş ve Amerika bile 
bu yolda ve lehte neşriyat ya
pılmıştır. Hakiki bir tetkik bizi 
ancak takdir ederdi. Filmi Nan
si Darülfünu vasrtasile Türk ta 
lehe cemiyeti istemiştir. Gön
dermek ıiçin merciimizden izin 

Kasap M~hmet Ef.gi 
öldilren kim? 

Nizamnamede mıntak~ i 
ma.n heyetlerine tahmil edile 

çıktı. Durmuş iskemlesini ka- vazaif meyanında şunlar vat 
pınca Bektaş bağırdı: "Alakadar olduğu idrnand 

"İstanbulun kopukları bile mıntakanın temsili." 

Bektaş mahkeme huzurunda 

k ı göstermektedir. Ekmek
tneğini bundan daha ucu

Pck ala satabilir ve biz 
5<1tanıarı takdir edeTlz. Nar
r~kabete mani oL-nasına 

rt tıki bir sebep olmadığına 
~r<ın bahsedilen rekabetin 
Un. kendini göstererek hay-
tes· . . ed" n· ırıın neden icra etm ı-
Ş ilnlayamıyorum. 
~ halde bu iddiayi kabul 
ege İmkan yoktur." 

J:J; lfamit Beyin beyanatı 
};' lllanet muavini Hamit Bey 

<ızlı Beyin fi kime iştirak 
~ktedir. Hamit Bey ezcüm-
1Yor ki: 

«Bir zamanlar gene orta
atılan bu iddiayi nazarı dik 
e alarak ve tecrübe maksa
fırancala satışını serbest 

ktik ve narh koymadık. 
Unun netayici malOmdur. 
o kadar karıştı ki nihayet 

e müdahaleye mecbur kal
\le vaziyeti tasfiye için bir 
li uğrasmıya istirar hasıl 
lt.'' ~ 

lcmekçiler ne diyorlar 
U iki selahiyettar zatın fi

-~ lllukabil ekmekçilerin ne 
Undüğünü anlamak İstedik 
~kçiler cemiyeti idare he

Memleha/ar 
Tuz lstihsalatı gittik 

çe artmaktadır 
Tuz inhisarı müdiri umumisi 

Seydi Bey dün akşam Ankara
ya avdet etmiştir. 

Tuz istihsalatımız günden 
güne artmakta ve ihracat faz
lalaşmaktadır. Yugoslavya ile 
25 bin ton üzerine bir senelik 
bir tuz mukavelesi yapılmış
tır. 

Tuz istihsalatunız geçen se
ne 13 7 bin tonu geçmiştir. 

Bu sene yeniden şark vila
yetlerinde üç memlll.ha daha a
çılacaktır. Bıı memlehalar Van 
ve han hududu civarında oTa
caktır. 

Tuz inhisarı tuzları sofra, 
mutfak ve iri tuz olmak üzere 
üç neve ayırmıştır. 

Romanya kralır ası 
Romanya kıralıçası i'e k~r:

mesi Doçya vapuru ile yarın 
şehrimize gelecek ve Vali vekili 
Fazlı Bey tarafından ist;kbal 

sına karar verildi. ---··----
Sanayi nümune 
sergisi açılıyor 
Ankarada 20 Nisanda büyük 

bir "Mim sanayi nümune ser
gisi" açılacaktır. Fevkalade bü 
yük ve ayni zamanda mühim 
olacak olan bu sergiye humma
lı bir şekilde hazırlamlmakta
dır. 

Ayni tarihte Ankarada bü
yük sanayi kongresi de toplana 
caktır. 

Sanayi birliği bu sergi içın 
hazırlanmağa başlamıştrr. Fab
rikalar da imalatlarını hazırla
maktadırlar. Sergide Türk sa
nayiinin bütün kudretinin gös
terilmesine çalışılmaktadır. 

Diğer taraftan tasarruf cemi 
yeti tarafından da bir katolok 
hazırlanmaktadır. 

İstanbul sanayi birliği bu ka 
taloğa verilmek üzre fabrikala
rın bir listesini hazırlamıstır 

Tarsusta kasap Mehmedin 
cesedi bağlar yolunda ve üç yol 
ağzında bulundu. 

bana iskemle vuramaz sen kim 
oluyorsun?" 

"Alakadar olduğu idmanı 
mıntaıka muhtelit takımını 
teşkili ve ihzari talimler terti 

Kasap Mehmet fendi Tarsus 
ta her kes tarafından iyi tanı
nan bir iş ve san'at adamıdır. 
Kendisinin busuretle katledil-

istedik. 

Spor ---,. 
Bunu söyledi ve kamasile 

Durmuşu vurdu." 
Müteaddit şahitler dinlenil-

Spor ruhu 
Bir futbolcumuzun 
tecziyesi meselesi 

mesi her halde parasına tama
an yapıldığı kanaatini veriyor. 
Katillerin kim olduğu hakkın
da henüz bir emare yoktur. Yal 
nız şurası tahakkuk etmiştir ki 
cinayet cesedin bulunduğu yer 
de vukua gelmemiştir Çünkü 
beş bıçak yarası bulunan cese
din yattığı yerde ve o civarda 
küçük bir kan damlasına dahi 
tesadüf edilmemiştir. Vakanın 
evveliyatı hakkında yapılan talı 
kikat neticesinde su anlaşılmış Kadri Beyin Futbol Hey'eti bir maksat vardır. O da: İlk 
tır. , tarafından tecZ'İyesi etrafında defa olarak munıtazam iş gören 

Cesedin görüldüğü gündü- hey'ete karşı yapılan hücumlar İstanbul futbolunda kat'i bir 
zün evvelindeki gecede Meh- üzerine, Milliyetin Pazartesi disiplin tesisine çalışan Futbol 
met efendi koyunlarına bak. günkü Spor sayfasında bir ben- Hey'etine yazılarımla müzahir 
m~ üzere evinden çıknuı;; ve dim intişar etti. olmak . Bunun içindir ki heyet 
A~~k!>er sineması karşısındaki Evvelki günkü (Politika) re- (Milliyet) kupası turınuvasın~ 
Gıntlı kahvehanesinde bir kac fikimiz de, bu yazıma cevap o- en kuvvetli bir taknnı olan Ga-
arkadas ile oturmuş. Burada İ.ı !arak, imzası olmadığı için han latasaray küçüklerini kararma 
zu~ boylu bir adam kendisini gi spor alemi tarafından yazıl- ~_uhalii bir oyuncu oynattığı 
ç_agı~ş ve kasap o adamla bir dığmı maalesef bilmediğim bir ıçın - oyunu kazanmasına rağ
lı~te ~ıtmiş. O gecede evine yazı gördüm. men - Vefaya hükmen mağ
dom~uyen Mehmet efendiyi baş Bu yazıda, benim Fransız IQp addettiği zaman muarızım 
ka bır yerde gören de yoktur. Federasyonu nizarnnamesin- gibi gürültü etmiyerek bu kara 
Va~'.a üstündeki örtülü perde den, getirdiğim misaller dola- rı sükiltumla tasvip etmiş ol
hen~ a~~~~~r. .. yısile zahmet ettiğim ve ne id- durn . Zira bu yolda hareket e-

bi" 
Ayda bir defa tertip edile 

muhtelit maçlar! bu mevadı 
tatbikidir. Binaenaleyh bu mü-
sabakalar lik maçları icatlar re. 
miyeti haizdir. 

Ni~~amenin (müsabaka) 
faslınııı (ıspatı vücut madde
sinde deniliyor ki: "Musabık
Iar sahada muayyen saatte is
atı vücut otmeıkle mükelefptir
ler. Muayyen saatte ispatı vü
cut etmiyenler hakkında meva 
dı nizamiye tatbik edilir." 

Bu maddeye muhalif hare 
ket eden Kadri Bey, demek '< 
tecziye edilebilir. Fakat ola
bilir ki maddeleri lastıkle:neğe 
alışmış olanlar deyecekler: "bu 
madde lik maçları içindir". Bir 
an için bu iddiayı kabul etsek 
bile başka bir madde var: 

Nizamnamenin (mücazat) 
kısmında (Boykot ve terkini 
kayit cezaları ahar sebeple de 
verilebilir) kaydi altında deni
liyor ki: "Muvakkat boykot 
bu nizamnamede muharrer hu
susattan başka spor ruhuna zn 
harekata mücaseret sebebile 
verilebilir." 

U azasından bir zat bize bu 
Sta şu malumatı verdi: -~ .... -

tı «Emanetin ekmek üzerine -.-- DAVET 

olunacaktır. 

Listeye nazaran şehnn'.ıizde 
500 den fazla fabrika ve imala
tane vardır. Bunlardan 178 i 
mühim fabrikalardır. Bu fabri
kaların 25 i deri, 11 i meıfsucat 
11 i yün ve pamuk, 27 si triko~ 
taj, 7 si sabun, 9 u yağ, 3 ü çi
kolata 5 i biskui, 6 sı Çorap, 
1 O u konserve, 21 i sanayii ma
deniye ve 33 ü de muhtelif sa
nayile meşguldür. 

~.0Y'.~aııpne gore o gun mak dia edildiğini anlamadan işe denlerin teçziye edileceği - tıp-
tulun uzerınde para varmış. karışuğnn Il'ıevzuu bahstır. •kı Kadri Beyin meselesi için 

Muhtelit takımları teşkil ve 
çalıştırmakla nizamen mükH
lef olan bir heyetin daveti ~e 
icabet edilmesi spor ruh'.lna 
zıt olmıyan bir hareketse me
sele yoktur. 

tıilth koymaması bittabi es- !"I 

e _l~hine olacaktır. Yalnız 1 
-~1n daha ucuzlamasına 
a 0lduğu halde esnafın 
d tı:~nl olduğu iddiasi do-
egıldir 

tıı<ı . . . 
tıt·~etııı koyduğu narh ger 

en 1 
at neticesinde tesbit 

. };'llıaliyet fiatının azami
it akat Emanet bu fiati 

c. H. F. MUfetılfliğlnden: 

20 şubat 1930 perfcmbe gl· 
nu (Bugün saat orı beşte 

inikat edecek fır:Ca grupu 

-·----
DahiEye nıeınurları 

tçtlmaında hazır bulunmak Bütçe encümeni dahiliye me
ıızere meclisi umumi azayı murin teşkilatı layihasını tet
rnuhtercmcslnln fırka merke- kik etmektedir. Bu l~yiha pek 
zlni ıe~riflerlnl rica ederim. 1 yakında vekiller heyetine sev. 

-o- Meçhul olduğu kadar muh- olduğu gibi Futbol Hey'etince 
Rakı -'abrikalaı 1 tere~ .~uar~~m.'. iY.i ?ilmelidir- evvelden ilan edilmişti - görü-

l• ler kı ışın kunhunu, ılk bakışta lüyor ki bu gibi işlerde benim 
Müskirat umum PlÜdürü A- mantikl gibi görünen cümlele- için her hangi bir klüp mevzuu 

sım Bey Manisaya giderek bağ rin ~ü~üklüğünü anladığım ka- bahs değildir. 
cılık hakkında tetkikat yapmış darıyı anlamıştır. 2 - Fransız Federasyonun
tır. Asım Bey: Meçhul :ırkadaşın yazısında dan maddeler zikrine gelince 

- Manisada bir teksif istasi bana taalluk eden kısımlarına bu zahmeti ihtiyar edişim, id~ 
yonu İstanbuld:ı bir likör, Diya ~adde madde cevap verece-- di~ ~~ldiği gibi, Futbol Hey'
rbekirde bir ispirto ve rakı, İz ğım: . • . . • . . ~mızın. Fr~nsız Feder~yonu 
mirde iki müskirat fabrikası ya 1 - Besledıgım· ~~il: hıç bır ruzamatıle ış yaptığını göster-

Halbuki, futbol hey'etinin 
programmın arkasına dercede
rek evvelden neşretmek sureti
le tetkit ettiği mevada göre, 
bütün bir mevsim futbol hey'e· 
tinin emrinde addedilmesi la
zım gelen futbolcu, o hey'etin 
vazaifini işkil etmemekle de . • , pı ı:=· -=21 !:olunacaktu-. . ........ ...-.......-...~ Cderl:en hı·- b'r -- .. --·ı ... .. .. ( .~ ....... mil~elleftir. ~ ~ Ş. G. ;)ıkca '<tır. dem:~t:r maksat ydktur. Bıla:kıs açık ,meli için değildir. O mad<.leler 
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1 :i.k.Aye., I*-oma. ... 1 Fransız tiyatrosunda 

Münir Nurettin 

1 Y.'-"'..,....."-""""'..A..."-""""".IV coo '-"'..,.....,.._,,.'""'..,......"" 
Bu akşam A S R 1 S I N K M A D 

nadir görülür bir cevvallyeıl haiz hariku!Ade canbı .., 
:. JMillıy~t 
. f Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

şısında kaldım. Yine beni Mii
bahat zannediyorlardı. 

Borcunu bir türlü veremi
yen bir adam sıkıntısile latif 
zairimize dedim ki : 

" r 

i 

i 
1 ! 

: 

: 

20 ŞU B.\.T 1930 
İDAREHANE - Ankara cadde•İ· 

No. 100 Telgraf adresi: Milliyet, lı
tanbul 

Telefon numaraları: 
İstanbul 3911, 3912, 3913 

----
ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 
6 .. 

J 2 ,, 

Türkiye için Hariç için 
400 kuruş 800 kuruş 
750 1400 tt 

1400 ·:, 2700 ,, 

- Vallahi, Efendim 1 Size 
hizmet edemiyeceğime ve Mü
bahat Bey olamıyacağmıa pek 
müteessirim. Lakin, insanın 
şahsiyetini değiştirmesinin ha
la yolunu bulamadılar. 

Bu fırsattan istifade ederek 
akş ile, şevk ile bir daha arze
deyim ki, "Felek" Mübahat ol
mak şerefinden mahrumdur. 

FELEK 

Kulak misafiri 1 

Herifin tuzu kuru ... 
Arkadaşlardan biri imiş. Bak 

kal dükıkanında pazarlık eder
ı=============-n iken beni gördü. Camı vurarak: 

BUGÜNKÜ HAVA -Az içeri gel.. diye sesıen-

'Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nushalar 1~ ~uruş~u_r. 

Gazete ve matbaaya aıt ışler ıçın 
müdüriyete müracaat ~di~ir. . . 

Gazetemiz ilanların mes ulıyetını 
kabul etmez. 

nun hararet en çok 6 en az di, birazdan beraber çıkarız ... 
3 derece idi . Hu gün rtlzgdr Girdim. Fasulye, pirinç çuval 
poyraz esecek, hava kapalı olacaktır. !arının karşısında onları harare 

• 

KONSERi 
~2şabıt cumartesi günü akşam saa 

tam 21,l/2 ta 

Bllet!ar "SAHIB1NIN SKSI. 
mağazalınndı satılır. 

LUC!ANO AL!lERTI 
refakatinde dilber yıldız H 1 L D A R O S C I 

(olduğu halde en titretici canbazlıklarını gösterdiği 

ZORAKİ KORSAN 
filminde görülecektir. Seyirciler çok harikuldde ve ın 

~ 
şeyle. ti ve ezcil!:"le sihirli asansörler,niın çıpla'c ka:lın : arla dol 
haneler 50 TERBiYELi MAYMU.'I göreceklerdir. Sondere 
canlı yı merakaver bir temaşadır. 

,....,,......'""'°""-V-V""Pe,,,.r""de,,......ı,..ra._,lar,..ıvn""da ~vary ,te ro gramı 

Hizmetr.i betası 1 -----··--- • •·• .................. ·•110-•••••• - •• 
'T RAMON NQV ARO • Muhterem müşterilerl~ld.İmı ,;;;;;::;;;;i;j;'hı'; 

Naciye Harumla Nuri Bey !düşünceye daldı. UÇ 'N DON ANMA .• fedaklrlıktan çekinmeyen 
yemeklerini bitirdiler. ~aciye Gene rahatı huzuru kaçacak- ~ ELHAMRA SİNEMASINDA 
Hanım taba:_kları mutfaga ta- tı. Gene bula'şık yıkayacak, ti- S""LI ve ş •RKfLI • ""' "' 1 ÖnUmilzdeld Pazartesi akşamından itibaren dünyanın şrr~en, Nun Bey sofrayı topla- ;j ütültiyecek, sofra kurup ka- filminde : en büyilk tenoru olan 
maga başladı. . . pı açacaktı . • T İ T Ü S K İ p p A 

Bu ~snada kapı çalındı . Kalkıp Katinanın yanma git- r-•-•- fl•--•-••: f• 
_Na~~ı~ı~:~~an ~ıktım, u- ~iz~;~!:.ıamda banyoyu te- I IMIJ 

1 
~BuNalcEfıMml~INDl : !• PRENSESITA, M~~~~ld~~Rt~~~l ~~~c!~ilr •serleri b 

sandnn.dıyesoylendı. N. H ~•-·-du· J' J'. • •• • • •••• •"'e"•'•'a•••ii•"•::•::•·•• Nuri Bey: acıye ~nun yu~w• . . t 
- Hakkın var kançığım. de- .. -:: ~.eni dınle Katın~, ded_i, t • • • • •• O O . ... . . ........ . 

di, elbette bir hizmetçi bulu- duşu~up taşındım• Gitme bır Bı'LLı' FRı'~ i. Bu~~!'ııı!~::.n't:!~c~:~ :U!~ı~ı~ e~~:z~~~~~n?A ruz . . çaresını; bakarı:z . • • İ İ 
Üç aydanberi adamları y.ok- Sonra il!ve etti: B L L D Ü V 

~~i!:!~;~::ü.~~sip bir adam ri;j .. ~en beyefendiye söyle- I LiLYlN HiRVEJ ı. Bpdn EanlRa ıE mSaffatetlerlgöreş'c 

1 ~ • 
.,• 

Naciıye Hannn kapıyı açtı ve M. M. : e Soııorlıı (ıeılendlrilmlş) muhteşem filminde arzı endam ede 
ınr kızla beraber odaya girdi: ------------ y•nN·v y•ftD ••• • ~ 

- Bu kızı bizim kasap gön- := ve il la il ID .: • • •••••• ! ~ 
tli bir pazarlığa tutuı:muş bul-
dum. FELEK 

• 

Bakkal aksi bir adamdı: 
- Aşağı olmaz! demıiş, dedi. Çamaşır yıkayıp SAN'AT ...- .,~ 

~ ıı~ Mm. Sesil Sorel - Kendim o kadar alınışım . titü de ütülüyormuş. İısmi Ka- L...!-'l~E~M~ı~·N~D9~; ı temılll t M A K s 1 ;~: .. Kasap ind gibi kızdır t di- , Ulanın gayet güzel komedisi ı . r ı 

Meşhur Fransız aktrisi Mm. 
Sesi! Sorel sehrimizde 6 temsil 
verdikten s~nra gitti. 

Senelerin tarihe olduğu ka
dar ağır tesir edebildiği bu ka
dın, "Larus" gibi tarih kamus
larma geçen malumata naza
ran 58 yaşındadır. Buna rağ
men sahnede gösterdiği cevva
liyet 25 yaşındaki ku:larda az 
bulunur. Anladım ki bazı in
sanlar kış gibi fena mevsimle
ri ve uyku gibi gayri şuur! va
zifei uzviye ile geçen saatleri 

11 ömürlerine katmıyorlar, ve böy 
lece genç ve dinç, kalıyorlar. 

İşte Fransada bir kaç Cüm
hur reisine "dildade" lik etmiş, 
bir kadındır. İki gün 1stanbul

dan giderken kendisini teşyi 

11 
için gara gidenlere ayrı ayrı il

i tifat etmis ve en sonuncu ola
rak elini 'sıktığı şuaramızdan 
bir zate de: 

- Sermayesine de veremem 
ya ... 

diye söyleniyordu. 
Arkadaş_ fasulye ile prinçten 

elini çektikten sonra şeker çu
valına yanaştı: 

- Şeker nasıl şeker? 
- Alttnış ... 
- Amma yaptın ha. . Her 

yerde (56) ya veriyorlar. 
Gazubane bir cevap: 
- Siz de gidin oradan alm ... 
Bakkalla anlaşmanın imka-

mnı göremeyince o önde ben 
aııkada yürüdük. 

Dışarı çıkaııken çuval içinde
ki tuzun kuruluğu nazarı dikka 
ti celp etti: 

- Tuza bak .. dedi, ne kadar 
kuru .. 

Dışarı çıkarken ben tamam
ladrm: 

- Tabii dedim. Herifin tuzu 
kuru olmasa, burnu bu kadar 
havaya kalkar mı idi? 

Kulak misafiri 

Katina hafif bir reveransla e- Pergel 
ğildi, güzel kara gözlerile Nuri 
Bevin gözlerine baktı . 

Hakikaten inci gibi bir kızıdL 
Temizdi, tirendazdı, eli çabuk- ti. numaralan 
tu. Tabak, çanak kınnıyordu. San'atkarm göz yaşlarmı, ~-•••....: ... •••-•• 
Nuri beyin potinleri pınlprrıl çoşkunluğunun hızını ölçmel< -.ı.-llJ!!ll-11! 
parlıyordu, üstüne toz korunu- istiyen pergel mürteci bir mev ELHAMRA SIN™ASI 
y,..~,,ı, 1 • lev1 gibi çizdiği dairenin etra- Cuma günleri tenzllltlı flıtlı ve· 
Karı koca kendilerini cen- fında döndil. rllen matinenin c&klsl gibi ıut 

nette zannediyorlardı . Münharuden pek hazzetmi- 11 de değil um 1111 

H',.1<:ı.t cPnnet kimseye baki yen bugiinün zevkinde ölçü, 10,45 başlayacağını 
değildir. İnanmazsanın Adem- terazi, kantar yok. Artık bu mık muhterem mUşterllerine llan eyler 
le Havvaya sorun. yaslar zerzavatçı dükkanmda Bu hıfıı 

On beş gün sonra Ka.tina Na- şalgam tartmak içın kullanılı- NUHUN GEMİSİ 
ciye Hanıma: yor. Günün san'ati hu darağa-

- Ben gidiyorum! dedi. cından yakayı kurtardı. Asrın 
Naciye Hanım şaşırdı: san'atkan, pergeli bacakların-
- Neden? Ne olıclu? Sana ne dan ayırarak onu fırlatıp atı· 

yaptık? yor. 

yeni seıll, sözlU ve şarkılı filmi 
büyüle bir muvaffakıyetle göste· 
rll m ektedir. 
Seans saatleri: 2, I 5- 4,30-6,45 

ıuvare 9.40 - Bir şey olmadı, bir şey 
yapmadınız, fakat gideceğim . 

- Cannn sebepsiz gidilmez. 

Pergelin san'at aleminden 
hicreti tarihin yeni bir devrini:::::::::::::: 
açıyor. Ve pergel işlediği cina- -

İstiyorsan maaşını arttırayım. 
- Para meselesi değil ki ... 

nd&n gillmeğl sevenler diln akşam 
yetlerin azabınıçeken antika bir MELEK sı·nemasında 
kumandan kılıcı gitıi kınına giz 

Bu akşanı BüYüK BEBEK SUVARE 
Yeni bebekler musabalcası -Kottlyonlar· sürprizler ıofral 

evvelden tutunus. Telefon Beyoğlu 2638 yannltl cuıııı gUnU 
PROGRAMLA BÜYÜK MATiNE 

>:>=»O<><X:<X'.>6<'.X o X>=::x>Oıeı<X>Oı::>< 
I XlllXXXlXXAXB ··· ····· · · 
• A H! K A L B i M • 
•BEBE DANİEL • 

Bugün Ş 1 K S 1 N E M A S 1 N D A 
ANKARA POSTASI 

Mümessil ve rejisörü: ER TUCiRUL MU HSl 
Görmiyenler için en son fırsat 

~Unutma beni Enguzeı Far 
losyon 

llııııııııııııııııııııı•••••••ı•••••••lııııı.. ~···················••••Jllllll 1111111111111111•111 1111111 1111111,.. ~··•ııııııııttllltlllllflllllll ·-
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- Sizden ayrılırken ne ka-
1 dar müteessir olduğumu tah

min edemezsiniz! demiş .. 
Şair, İstanbullulara ait ola

rak söylendiğine şüphe olmı-

1 
1 

yan bu sözü kendi ne alınarak, 

Mlkll~ liltr ılnbaknı 

Verem mücadelesi 

- Peki ya nedir? 
- Mademki israr ediyorsu-

lenerek ebedi istirahatına çcklli lLK MACERASINI 
yor. Bugün artık, san'ata hu- anlata• şuh ve sevimli gj ANA OLU ' • • 1 

1 
nuz söyleyeyim. Burası benim 
işime gelmez çUnkU beyefendi 

dut çizen bu maden parça.sının KOLEN MOOR u 
1 .. d B .. ve ayrıca == --

1 Sesi! Sorel'in kendine tutuldu-

1 

1 

ll • 

' ğunu zannetmekte ve iyi bildi
~ ği Fransızca ile, salhorfie fakat 
ı yıpranmamış artiste gönder
i, mek üzere şiirler hazırlamak

tadır. 
Bu zati hepiniz tanırsınız!. . 

BEN DECILIM! 

40,incı haltanm 5 inciliğini 
Galasaray Lisesinden 551 Nec
det Bey kazanmıştır. Yazısı 
şudur: 

40 ıncı haftanın en mühim 
haberi şu tek bir satırdır: 

yüzüme bakmıyor . 
- Ne diyorsun? 
- SöylüyQrum işte . Beye-

fendi tam bir ev babası . Çap
kınlık aklından geçmiyor. Be
nim işime gelmez . 

Naciye Hannn beyninden vu
rulmusa döndü, haykırdı: 

- Hemen şimdi çıkıp git, 

sa tanatı sernugun ur. ugu- BILU KADIN DEGILDIR 
nün san'atkarı onun gagasnıı 

son derece güldürllcil iki kısı mhk 
komediyi oynayın BILLI DOLEYI 
gördükleri zaman kahkahalar içinde 

karnına sapladı. Pergel, mer
kezine mıhlandı. Hala, saka 1\ · 
münekkitler, titrek ellennd~k:i 
bu ihtiyar mızrakla genç s • kıvranmışlardır. Her aktım 

. . an - BÜYÜK NAR YETE PROGRAMI ata saldırmak ıstıyorlar. Mag- _,, __________ _ 
lilp muhacim, yumruklarını ke-
miriyor. ŞEHREHANETI 

--::ı -... ::ı ·----
------------------

SiGORTA ŞIRKEfl 
Tllrklyo it Bankası tarafından teşkil edilmiştir. 

Yangın • Hayat Nakllyı Kaza • Otomobil - mes'ully 
maliye Slıı;:ortalarını kabul eder. 

::ı Adres: 4 llncD Vakıf han lstaııbu\ --.. ' :: Telefon: lstanbul - ıısı Telgraf: ıntlyaı 

•
--•••••••••••••••••••••• , ..................... 11111••••1111111111111111111111 
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Veremle mücadele teşkilatı 
genişliyor. Çünıkü: Harbi umu
minin felaketli ve açlık senele

Bunclan bir buçuk iki sene ev rinde memleketimizde yerleşen 
ve! karilerimden birisi "Felek" verem, o senelerden sonra dü
imzasmın sahibini bizim eski zeltmeğe mali vaziyetimi7 ve 

1
h arkadaşlarımızdan Mübahata hayat bahalılığı, hele bakım

gözüm görmesin seni 
- Gidiyorum efendim . 
Naciy>e Hanım kepazeliğin 

bu derecesini görmemişti ... 
«Defolsun kahpe!» diye söy

lendi, fakat biraz sonra gene 

Genç san 'atkar. hıslerinin ifa 
desine hudut ç,izen bu müstebi
di ebediyen teb'it etti. 

Tepebııı Ti· 
yıtrosundı 

bu akşam 

Hat21,30 da 
BiR KiTAP Devlet ~eınirJolları ve limanları uın 

i~aresinden: 
lıeıa 4 perde 

t 

ı ı . at zannederek mütevali bir mu sızltk ve sirayet neticesinde 
havere tesis etmiş ve sürekli büsbütün kökleşti . Bir kişinin 
tekziplerime rağmen zannında vereme tutulması bütün bir ai

1 • 

Ve asrın çocukları, pergelin 
sivri ucu ile intihu eden dünkü 
san'ati müze denen makbereye 
defnettiler. 

ELiF NACI 

YI 

Onludan biri 
Komedi S P. 

Nakil ve 
tercüme eden; 

1. Galip 8. 

• q 

1 

·' 

~, 
• 

israr eylemişti. Nihayet şahsan lenin bu meş'um akibete uğra- bunlar neye yarar. 
gelip benim Mübahat olmadığı ması demekti. Şimdi hemen he- İşte bütün bu tehlikelerin ö
mı ğördükten sonra bizzarur men memleketimizin % 50 si nüne geçmek için çalışan ve her 
inanmıştı. hatta % yüzü sirayet yüzünden tarafta dispanserler, sanator-

0 zamandan beri müşahade bu feci akibeıte duçar olmuşlar- yomlar açan bu hayırlı-mücss~ 
ettiğim sükUta bakarak artık dır. İnkılaptan inkilaba atıldı- senin kendinin, yardnnlarının 
Mübahat olmak külfet yahut ğmnız bu devirlerde kendi sıh- gittikçe genişlenmesi sıhhatini 
nimetinden uzaklaştığımı zan- hatimizi hatta bütün neslinizi korumak isteyen bütün vatan
netmiştim. Dön idarehanede kemiren ve taahhüt eden bu teh daşlar için çok mühim, bir ha
yine ayni şekilde bir ziyaret kar likenin önüne. geçmezse'k bütün vadisdir. 

Yen i neşriyat 

TÜRK SPOR 
21 inci sayısı çıktı 
Memlekette ı.por, Koca Yusuf 

Pol Pons'la kar~ı karşıya, Boks, 
Sinema V. S. 

Cunıa mıtlneıl suı 14-SO da 

Şehzadebaşı Türk 
sinemasında 

Bu akşam Türkiye baş peh· 
livan!ık müsabakaları. Ayrıca 

sinemada: Kız mı, Erkek mi. 

Muhtelif cb'atta ceman 200 m3 çam, meşe, gürgen ve 
dak kel'Cste kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 12 Mart 930 Çarşamba ıgünü saat 16 da Ank 
Devlet Dcmiryolları lıdarcsinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştira:k edecekleriııı. teklif mektuplar 
~ muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar U 

Müdürlük kalemine vermeleri laznndır. 
Talipler münakaııa şartnamelerini üç lira miıkabilinıde 

karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
zasından ıtedarik edebilirler. 

''Millfuet,,in edebi romanı: 16 mayesi, ne de fili bir alakası - İşi bana bı~ak, bir iki gün dan kolay iş ömrümde yapma- - Sen merak etme a canım. geçti . 
yoktu . O yalnız Cevdet Beyin sonra konuşalım, dedi . dım . Her vakit böyle kelepir Ben usulünü bilmez değilim.. - Ferda Hıınım, muhas 

7J 

~dı&J.1 
büyük ve elden görülecek işle- - Pek ala azizim, pek ala .. düşmez. Aşkolsun şu müsteşa- Suat Bey zatffi dostumdur. ci Nuııi Bey burada mı? 
rine yardım eder, ve pay alırdı. Benden ne istersen hazırım. ra, bir lafla işi hemen halledi- ı Sen şimdi kendi hesabını yap - İçerde efendim. 
Onun için işi alıp almamak onu Bu işte bütün nüfusumu ortaya verdi. bakalım. Halı için beş yüz lira - Söyler misin gelsin! 
alakadar etmiyordu. Açıktan dökerim. Zaten Nihat Azer- - Bir şey vermek lazım de- , koyarsak geriye dört bin beş Buzlu camlı kapı ile ay 

biirhan Cahil alacağı varsa da üç eksik, beş baycana ne zamandır içerliyo- ğil mi?? yüz kalır. Yüzde yirmi beşi.. kısımda dosya ve muha 
fazla olmasına ehemmiyet ver- rum. Bu işte karşı karşıyayız. - Fena olmaz, bir hediye 1 - Bin lirayı geçer. memurları çalışıyorlardı. 

Bunun acısını hala unutmı- daha bir hafta evvel onların miyordu . - Ben de Ahmet Sami ile.. verelim ama değerlice olsun, - Bin yüz yirmi beş eder . . Bey gözlüğünü kaşlarının 
yan Cevdet Bey, şimdiye ka- hiç hazırlık yapmadığından Fakat işi almak ve yahut ka- Bu bizim için hem kar hem şe- adamcağıza her zaman işimiz Cevdet Bey cebinden küçük tüne kaldırmış, eskiden me 
dar hiç bir iz belli etmediği hal bahsediyordun. çırmak hususunda karla bera- ref meselesi azizim, bak iyire düşüyor. Hem biliyor musun; 1 bir çek defteri çıkardı . Dol- ııiyet hayatında amirlerine 
de Belçika gurupunun birdenbi- Cevdet Bey ellerini uğuştu- ber izzeti nefis meselesini de düşün, gözümüzü açalım. böyle işin inceliklerini asri çe-1 durdu. Arkadaşına uzattı: şı aldığı vaziyeti terk ede 
re meydana çıkışından fena ruyordu: nazarı dikkate alan Cevdet - İstersen yarın akşam ye- kip çeverin o . . . - İnşallah, şu şimendifer relı: elini önüne kavı.İşt 
halde ürktü. - Su uyur, düşman uyumaz Bey böyle düşünmiyordu. meğe bize gel. Karşı karşıya - Tabii. . Zaten bazı işler işini alırız da senin namına bir halde geldi: 

Nusret Bey de meçliste fazla derler· Ahmet Sami boş durur - Hayır azizim,.hayır, dedi. olunca daha iyi konuşuruz. vardır ki en küçük memurların şöyle beş on bin liralık bir çek - Nuri Bey geçenlerde 
kalamamıştı. Yarım saat son- mu monşer · · Onlarla karşı karşıya gelmek - Evde olmaz monşer .. Ka- elinden ç,ıkar. Koca nazır geçi- yazarız. met Sami Beyin yazıhanesi 
ra geldi. - Bir şey değil, kırışmak la- -ancak iş başında kabildir. Ve dınlar var, misafir gelir, bir remez de bir küçük katip bir İkisi de tatlı bir yürek çar- çalışan bir memur sana ha 

- Hayır ola yahu, Bu haber mu:. Aklıma bir şey geliyor, bu işi tutup koparmamız la- şey çıkar.. kelime, bir satırla en k~nşık pıntısı ıile gülüştüler· den şikayet etmiş, bizde ç 
de nerden çıktı böyle... onlarla karşı karşıya gelip mü- zımdır. Ne mümkünse yapaca- - O halde "Kafe Türk., te işi krvırıverir. Nusret Bey çeki portföyüne mak istediğini söylemi 

Cevdet Bey yerinden kalk- cadele etmektense uyuşup an- ğız, Ahmet Samirtin hapishane buluşalım. Ben telefon ederim. - Yakında ıgene işimiz dü- yerleştirerek gitmeğe hazır- Gördüğün var mı onu? . 
mıştı, arkadaşını içeriki salona laşmak daha iyi değil mi? için de bize yaptığının mtika- Bize salonun arkasında, o pal- şer, her halde gönlü hoş olsun. landı: Ve ihtiyar muhasebeci}' 
sürükledi. - İşi kim alacak? belesini yapacağız. miyelerin altındaki masayı ha- Istersen evine güzel bir halı -Yarın akşam sekizde Kafe yakta bırakmıyarak oturın3 

- Ferda Hanım, arayan o- - İster o alsın, ister biz ala- Nusret Bey gülüyordu: zırlasınlar. gönderelim. Türkte değil mi· Bir az erken ru işaret etti: 
!ursa beklet .•. Bir dakika işi- lnn. Maksat istifade etmek de- - Yapalnn kardeşim, yapa- - Muvafık ... Zahireci Ma- - Fena olmaz, beş altı yüz gel· Çakıntı yapalım· - Bugün lokantada yeJ11 
miz var. ğil mi?? lım, fakat sen düşün bakalnn, !ile bugün işini bitirmiş .. Hem liralık bir şey olmalı.. - Ça~ırnn · te beraberdik beyefendi· 

Salonun meşin kaplı tek ka- - Bu bizim için zaıf alame6 ne yapabiliriz . teşekkür ediyor hem vaadetti- - Tabii, tabii. - Haydi eyvallah! - Acaba gene fikrinde d 
pısı örtüldü. olur.. Hele bunu biz teklife- Cevdet Bey zaten bir saatten ğini yolladı . - Ama !bundan benim habe- - Eyvallah ıgözüm! yor mu? Gelmek istiyor mil· 

Nusret Bey de telaşta idi. dersek büsbütün aleyhimize beri düşünüyordu. Fakat hala - Ne kadardı. rim olmasın.. Sen kendiliğin Nusret Bey doğru hanın mer - Açık göz bir gençtir, i..ô 
·- Telgraf Alaeddin Beyden çıkar. bir kuvvetli fikir bulamamış- - Beş bin. den bir münasebet bul, gönder. divenine giden kapıdan çrktı. zardır. Ahmet Sami BeY 

~L_~g=e:li~y=o=r~d~e~ğ~i~l ~m:ı~·?~P=e:k:i ~k:u:z~um~,~-B~u~i~ş:te:_:N:u:s:r:e:t~B~e~y:in~n~e:.'.'..se~r:-.ı.:tı~.:.._-~---~-~~~-1~:-~A~- ~la~!~B~u~n~d~a~n:..:,;ra~h~a~t~. ~b~un~-J...!.M!!l!.al~'~~~m..,..~il~enını~· ·z.:~_.Jl:ı~let..Bfil.ı--<.:.a.L...t.""'-"""'""'...J:----~-~---~~ ... 
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Yeni ve müthiş kuvvet. 
Zırhlı kıt'alar birdenbire bütün bir muhasım 

orduyu bir anda allak bullak edebilecek 
bir vaziyette hazırlanıyorlar •• 

Havadan 
istihbar 

Almanlar havada güvercinlere resim aldırıyorlar .. 

Bu geni istihbar vasıtasının pek ziyade faideıl görillmehtedtr •• 

' 

l.<Jtikbal harplerinin şekil ve ruhu gün geçtikçe değişiyor, geni 
geni silahlar diinya sulh ve emniyetini ihlal 

edebilecek· bir vaziyete giriuor •• 

Almanyanm umumi harpten Almanyanın bugünkü mah-1 yeni bir tarzda istifade etme-1 arkasında olarak gönderiliy 
sonra sil!lihlan abııdı, ordusu dut ordusu fennin her türlü ve- nin yolunu bulmuştur. Terbiye edilen köpek güver 
azaltıldı. Fakat buna rağmen saitinden istifade edecek su- İstihbarat gilvercinlerinin gö ni uzaklara götürerok ora 
Almanya bir tarekan muahede rette yetişiyor. Bir orduda, ğüslerine ufalk, faıkat mü.kem- durmakta ve bunun üzerine 
nin ağır şeraiti altında her fır- söylemeğe hacet yoktur ki, en mel bırer fotograf makinesi vercin de sepetten ç~karak 
sattan istifade ile müstakbel mühim bir iş de istihbarat işi- bağluııyor. Alıştırılan köpeık- maktadır. Güvercin uçark 
bir harbin meçhul ihtimallerine dir. lerin cnrtmda bulunan sepet- otomat~k olan fotograf ma.ki 

Geçen makalede zırhlı kıt'aları ta
til etmiş, bit zırhlı alayın kuruluşun
dan bahseylemiş, ve en sonra da bu 
:ıJayın hareket kabiliyetini söylemiş 

pfNTZ 
karşı hazırlamnakıt;an geri kal- Alman ordusu istihbarat ve- lerin içine konan güvercink1- si de işliyor . Ve istenen ye 
mıyor. sait! olarak güven:inlerden pek istenilen bir yere köpeklerin resmini alarak dönüp geliyo •dik. 

_Bir zırhlı alilyda saate 70 km. hızl.'.' 
gıden ve alilyın keşif unsurunu teşkıl 
'Yliyen bir zırhlı otomobil taburu 
vardır. Bundan sonra da saatte 40-

SO km. hızla giden tank taburu, ve 
ı:kriben buna yakın bir hızı olması 
lazım gelen bir de topçu taburu var
dır. 

Görülüyor ki, muhtelif unsurları
nın hızı itibarile baskın yapmağa çok 
nüsait bir kıt'adır. Böyle bir kıt'aya 
&ahip olan bir devlet, ona sahip olmı-
Yan bir devlet aleyhine daima üstün- 1 
lük t"min edecektir. Bunu küçük bir .,. • 
konkret misal ile izah edebiliriz. Kro- 1 

~-- 1 Mesela, büyük Britan;ıra devleti, 
M:ısıra istiklalini iade ettı. Hatta or- " 1 
dusunu dahi Mısırdan tamamile çe
kerek, buradaki bütün askeri kıt'ala-
rını llindistan yolunun muhafazasr 1 
için Süveyş kanalı civarında topl~sın. • . ,... 
Böyle hareket etmekle, acaba İngılte· lbl 
renin Mısır üzerindeki hüküm ve nü- . . . . . ~ 1 
f fi , H tt daha ilerisine her ıkı halde dahı bu zırhlı ikı tabur ı 
~~urza~ı ~r "i' İar ake~di vatanlarını pek az bir zayiat ile bu fırkayı da da- ~ 

gl e ım · ısır 1 
• • d 1 ğıtır köti.ırıim eder. Bundan sonra ı /-
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lngiltereden maada. bır komşu , ev 7- ala : uzun müddet tevekkuf etmiye- . . .. A "k 'd b •• ••k 
te karşı müdafaa ıçın serbestçe bır Y b t k d f bT.... j lacak olan kara harbını adalar ve merı a a UYU Ve SOn 
ordu kurmak hakkınnı dahi elde edip re~, t~.p~u ta furu, tanı de holugu ve sığ yerler ile dolu bir koca denizde 

. . 1 d h" saır butun te errua ı ı e er a mer- 1 b" d . h b" b • b • bu orduyu vücude gttırebıls•' er a ı, . .. A 1 K h" .. t h yapı an ır enız ar ı., nt enzet- sıstem ır taııyare 
acaba su·veyş boyunda bir kaç zırhlı kezı huku~~t 0 ~n ta ıre üh" musda • mektedir. Bu halde hiç bir ordunun ::;J, 

1 . . kem mevkıı uzerıne evecc e er. h' d"I · b" · · 1 - !'cm'<> al' b 1 duracak olan ngılterenın 30 hl b"l ımaye e ı mış ır gerısı o amıyacagı . -..c, k ""h la 
~Y u un • 150 kadar tank ve zır ı otomo ı "b" h" b" 1 k t" d tr "- arar'cJ'Q ı yapı ı ef . dT"" e moddi ve manevı kuv- .. d .. k' gı ı, ıç ır meme e ın es' ve te- .5 

ve~~; ı::~~ :esl~rini yükseltebilecek 1~ adet zırh ıçın e t~ptan mur; "'J' ıniıı edilecek muayyen bir hudut mın-
balc gcli~l!r miİ Bun.• verilelıc;ı:. ceh- ~~~i\uu~~~!~ %r~~~f:ı: ~~a~ü~:~şele ~,: takdosı bdul_gu~:m[ıyy~:;~ırdag'~ı~·c:::n~:- Tayyare manevralarında tayga- Amerikada gök ~üz~_e çı- ı hazırlanan planlara göre inş 
vap k t ıı:· menfidır Sebe ını ıza 1 b" ·· 1 yır a, a - '-an hın' alarm kendılerını de d"l k l b · k c, ·.P•. a .ı . zırlıkları :>'.~pmamış o •.n ır mt!sta ı- kalar müstesna] hareket edebilecek. •ı • h f • • ff k ,,. - e ı ece o an u cesım arar 

eElım.l . d k b l delim ki Ka- kem mevkim en zayıf bır cephesınden yakın ve uzak demiycek olan zırhlı recı erın ma are ını ar ırma ğilse bile hiç almazsa resimle- gaha tayyareler, yuvasına gire 
hıre v~_e c;;;ır :;,,ü~t:hkem mcvkiidir. saldıracak olurlarsa v~ bu s~ldı~şlar~ kıt'alar, bir memleketin geniş hudut- • • • t db • l rini görüyonız . Amerikalılar kuşlar girip girip çıkacaklar 
l<ah· ı~ bı_sı Mn; k~lordusu (Bülis) havadan muharebeye ı~tırda h. e ec; !arının her yerinden nüfüz ederek 1çın genz e ır er.. her şeyin büyüg'ünü yapmak dır. Resı"mde mu""hen-'ı's ı"le 
tll 1~~ e ır .:ı i ade fı~kası ve olan yüzlerce tayyarenın 3 1 yar ~- saldıracak ve en mühim merkezleri u 

(zevkkııı;dke bırhMıdsırdp/bir Mısır süva mma mazhar olacak olursa ~sa bıhr . sanayi, ticaret ve muamele merkez- İngiliz hava kuvvetlerinin yanlarına göre gah oraya, gah merakmdadırlar. Şimdi de pek nun tarafından yapılan tasla 
e azı ) şe rın e .. da bir yarma yapılacagını, zır · · hd"t t L-" d b"l k b" · · r; 1 d B kuvvetlere çuve- zam~n .. .. d 1 k lerını - te ı ve .... ıp e e 1 ece ır manevralarında yenı hır tarzın buraya uçu~an balonları takip muazzam bir tayyare kar arga- gösterilmiştir . 
a ayı var ır. u . bir si ~asi lı alayın mustahkem mevkıı e ere halde bulunacaklardır. . . . ... . • .. v • ~ 

nen Mısırlılar her ha_ng~ _ d ~ Kahire şehrine gireceğini kabul ey- B"" le zırhlı kıt'alar harp halinin takıp edıldıgını ogrenıyoruz. edip parçalamak mecburiyetin- hı yapmak merakına kapılmış-
rn1 •seleden çıkan bir ıhtılaftan k~ atyı !emelidir. Bunun neticesini tahmin .1 •. 

0

1eYberaber hudutla;ı tecavüz ede- Bir taraftan tayyareler uçarken B 1 ·nı n il d 1 · kafa tutına - ıs e- .. .. d" M'" · 1 ı anı . - de bulunuyor. Bu tecrübedeki !ardır. u tayyare rnrarga 
seıg tere ev et~ne1 de bazı Mısır se- eylemek tr. _ı:-u_ç degıl .. ır.: .... ucrım 0

'. rek ko·nşu memleketin arazisi içine dıger taraftan da yerden, resim • d B 1 k" b"ld'.. . .. . l"kl 
hi ~r, _budnut te.~~rı :ebaası ve ticareti cazalanır, hukume_t duşurulu{j Yf:" 500 kilometroya kadar sokulurlar. de gördüğünüz tarzda bir çok maksat aşikar ır. u suret e san ı ı ıgımız guvercın ı e-

Tahmin edildiğine göre in 

şaat masrafı 1,500,000 dola 

tutacaktır. Bina Los Angele al~ ehr~nde ngı ~~ 
1 

r vr ~şlunlıklar hükumet bilakaydu ş~rt z!~ t 1

1 
•1 a:ı: Demir yollarını, mühim istasyonları, balonlar uçurulmaktadır. Tay- tayyarelerinin süratle manevra re benziyecektir. Amerikanın 

Y ın e tecavuz e .. .. . kumandanının not ettırecegı a ep erı "h" k'' ··ı · · tı ı· 1 __ .ı. • vukuu 1 ve İngiltere hulrnmtU mu. ım op~u erı ve. ın~aa ~ ıman a: yareler havanın.. mı.uıtelıf cere- yapmak mahareti artıyor. maruf bir mühendisi tarafından te yapılacaktır. 
de b a ge s~. k etle halli lazım kabul eder. .. rı, ıskelelerı, asken ımalathanelen 
geld~.vekayun uvv ne olacaktır? 1ngilterede bugun kaymakam ~ul- tahrip derler. Bir gün içinde muha
Oia ıg~ne kara~ ve~s~u vak'aların ce- !er isimli bir zat var. Bu zat m~kınef sım devletin bütün seferber ohna pro-
te ca şey _ş_u u~' d n birisinde, sa- !eşme ve zrrhlanmarun en ateşlı tar~ jesini, teceminü, plaruanru bozarlar. 
bab~n _eyledıgı gun etsınailiye) civa- tarlarından olmakla kalmıyor! makı- Vasi bir mmtakanm maddi ve manevi 
rınd~yın erk~n~~~·ı~ iliz zırhlı alayı neli kıt'aların m~stakbel tabıye '° kuvvetini_ ~aha ilk gününden it_ibar<n 
he b~';:;:~ . t"k !etinde hareke- sevkülceyş prensıplerını yoktan v~r sukut ettırırler. Halkın manevıyatıoı 
te men ıre 15 

;. ~ ci ıırhh otomo- edrcesine çıkarıp bulan v.e y~zan bır ve iradesini alt üst ederler, Bu ilk 
bil gt~ı~~uA!:~~~r ;~mkm. sür'atle en peygamber olarak telii~kı edılme~te- darbe ise, tekmil harp müddetince te-
başt ·ı 1. k b" saat sonra (Zika- dir. Tarafımızdan t?svır edılen ı~~u sirini kaybetmez. 

a ı er ıyere . ır K h" .. · h eket Fuller ıçın 
zik) e girer. Oradaki bir alay Mısır a ıre ~ze~ınr a~ ' Ka makam 1şte resimleri, §•killeri gösterilen 
garnizonunu hayvanlar ahırda ve ef- pek t~?n _bır. ~ak_a?_ır. bazı Y fikirler silahlardır ki, bu herze.leri _y_iyec7k 
tat kışlada ikrn bastırır. Fuller ın ılPrı surduı;u .. 1 , . bir haldedirler. Bunlar ıse hızım bıl-

Trkmil alayın silahlarını alır, ve nazariyelere bugun Ju vern c1es;ne diğimiz silahlar olup yalnız farkları, 
kadro hariri yapar. Bir müd- mahiyet atfedenler .. ~-C.:c~t o s~ ar zırhlanarak tahrip edilmez bir liale 
det sonra iltihak edecek olan ikinci dahi her halde ~u buy~ a amın ~·- girmelerinde motörlenerek pek ça
tank t•buru il~ birlikte 30 km. kadar 

1 

Lit eyledigi yem umd7 cr
1
. vckes.asl a- buk mevzi v~ yer deg' iştirmelerinde-

. M · d "d 1. · · k' makıne ı ıt a arın .. • uzakta lıulunnn ve bır ısır pıya e ı e crın yarın ! . . k"l d dir Gelecek makalede boyle kıt alara 
fırkatının bulunduğu (Bitlis) şehrine' talirona'llclerının temel~nı tcş ı ~ ~- k . ..d faa usullerinden bahsede· 

ircrler. l\tısır fırkası siliih başına et- ceğini t:ısdik eylemek .ı~zımdır. u • a~~ı mu a l CL 
~iş 1.ıulunsun yP yohut gafil avlansın, ler, istikbalin, zırhlı sılahlarla yapı- cegız. C NO U 

Tahdidi teslihat hikayesi •. Japon donanması 
r 

1 
t 

• • 
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-
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l\
1ut ;U namındaki safjı harp gemisini gösteriyor • 

resım japo111uuı . . 
.,u . . vardır Nagato ile Mutsu. Bun- bu gemılerın Japonyaya bırakıl 

İngilizlerin ''Hood,, gemi sinin 15 pusluk toplar1
1 

ç ~aponlar donanmaları ıç!n 
1 

her biri 33 800 tonluktur. masım ve ona mukabil Japon
pc, kıs~anç davranıyorl~r · J~- 9~~~ 21 de ikmai edilen bu ge- yadan başka tavizat alınması 
h onların Londra talıtıdı teslı- "'.

1 
. tahtidi teslihat için Vas- nı muvafık gördü. 

2.at kon'.eransında aldı~l~n va- :-1 e:ı konferansı kararile Şimdi Londra konferansında 
dı:tct mılli müdafaa ıçın_ son ı~g 0

: ihetine o-itmeğe Ja- da Japon heyeti mukabilinde 
rierecc titiz oldukla:-ını gost~- yı 7a b~ türlii ra;i olmadılar. mühim tavizat almadıkça fecla
ti~0; · Japon donanrr:asının bı~ P

0
°n ar. -1~ 

0 
zaman konferans karlık edecek gibi değildir. 

cı ~ınıf 2 r.affı b,1rrı gemısı nun ıçı 

Bahri tahdidi teslihat kon- yoktur. Mesela İngiliz ve A- L<lir. Mesela İngılizlerin cc
feransında harp gemilerinin merika donanmalarmdaki ce- sim "Hood" saffi harp gemisi
tonu ve topları .münakaşa etli- sim dritnotlarm deniz üzerinde ııin 15 pusluk topl::ırmın nasıl 
lirken büyük çaptaki harp ge- nekadar korkunç birer kale tes patladığı bundan iki üç sene e
môleri hakkında ne kad:.r baş- k;l ettiklerini t(:krara liizu~ vel İngiliz Dominionlarının İıı 
ka başka noktai nazarl:ır ileri va:r mı? ... Bu gemilerin topla giltereye gelen lıaşvckillc.-ine 
sürüldüğünü söylem~::te hacet 1 n <la o n"sbettc büvii~;. kuvvet- bir manevra vap:larak gösteril-

ıniştir. İrgiliz imparatorluğunıı 
teşkil eden Dominionlar ken
dı coğrafi vaziyetleri hasebilc 

ta'ıdidi tesli:ıat meselesinin a· 
lac-:ığı neticeye ço'. aliikadaı 

oluvodar. 
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1 1 Emanette .. 
metresi Hatçeyi 

anlatıyor 

~ahçıvan Halil 
niçin vurduğunu 

Talısi ücreti 
ŞoflJrler vekalete de 

milracaat ettiler ~işantaşında, dün bir cerh 
l isesi olmuş ve bahçivan 
" il isminde biri, rnetresiHat 
r krskançlnk yüzünden ya-

' mıştrr. Halil, Sait Paşa ga
nda oturmakta ve çifte ha

; !arda bahçrvanlnk yapma'k
rr. Bahçıvan amavut Halil 
is eyi şöyle anlatryor: 

lı bulunmaktadır. 
Vücudünde yara eseri yoktur. 

Cesedin sekiz, on günlük oldu
ğu anlaşılmaktadrr. 

Emanete glJre zam · 
yapılamaz 

Kadının intihar mı ettiği 
veya bir cinayete mi kurban Taksi ücretlerinin tezyidi 
gittiği henüz tesbit edilmemiş- için Şeheremanetine müracaat 
tir. Hüviyeti de meçhuldür. ede~ ~oförler~ ayni maksatla 
Türk olduğu anlaşılmaktadır. Dahıliye _ve:kal,etıne ~e müra-

Maarifte 
Ecnebi m ekteplerde 
çan çalınmıyacak 

Vll'11ett~ 

Ameli hayat 
Mektep hakkındaki 

rapor okunacak Dün bir sabah gazetesinde 
Beyoğlundaki bazı katolik mek 
teplerinde çan çalındığı yazıl-

tı Vilag~t umumi m ecllslnde 
mış . 

Diğer taraftan eski mülkiye neler görüşülecektir 
müfettişlerinden Aziz B . de İs- Vilayet umumi meclisi bugün Bug< n tı. U y ıni 

bilmecemiz 
SOLDAN SACA: 

1 - Nota (2). Cilt (~). Rabıt (2) 
2 - Valde (3) . Solgun (3). 

eğlencelerl 

UUn . Ll bdlll•C4Wı"10 

balledllmlş aekll 
2 - Dikbaılıhk (4). Earar (3) 
3 - Çoğun aksi (2). Beyaz (2 

Zaman (2). 
4 - Sallandırmak (5). 

1 < 1 
ı.' l 
1 

- «Rusyali Hatçe benim altı 
el:ik metresimdir. Üç yaşın

ı' . da bir oğlumuz vardır. Bi-

Ceset dün Morga kaldrrtlmış caat e~ışl~rdır. Vekalet bu 
trr. Kartal jandarma kumanda- b?p~akı. muracaatr Emanete 
nı da dün Vilayete gelerek bu bıldırmış ve ~manetçe ne mua
haclise hakkında izahat vermiş- mele yapıldıgrnı sormuştur. E
tir. manet hey·eti fenniyesi bu hu

tanbul vilayetine müracaat ede toplanacaktır. Bugünkü içtima
rek mahallesindeki kili.se ve it- da Kız ameli hayat mektebi tne 
tisaHndeki mektepte vakitli va- selesi ve vukubulan istifalar 
kits~z ~an çalındığından şikayet hakkında heyeti hamiyenin ra
etmıştır • v poru okunacaktır. İçtıimaın ha-

Bıı hususta yaptıgımız talı- raretli olacağı tahmin edilmek
kikata göre Beyoğhında bazı tedıir. 

3 - Mensup (3). Sahil toprağı(3) 
4 - Beygir (2). Fırlat (2). 
5 - Şakulinin eksi (5). 
6 - Önün aksi (4). Az sıcak (4) 
8 - Mensup (3). Yapmak (3). 

5 - Boyun alui (2). lıim (2). 
6 - Niıa(5). 

7 - Kıl (2). Yabancı (2). Erke 
(2). 

c ,', evde bir müddet evel Hat-' •. l' · in memleketlisi olan hamal 
J nal oturmakta idi. Bir ay e-

evlendi ve evden çıktı. Ge
l 't ' !erde işittim lci Hasan, Ha-
' ;e benim aleyhimde bulu-

, ıı ve "Halil sana bakamıyor, 
'• ~ 1 J gin bir adam bulalım da o-

1 ı metresi ol" dermiş. 
) ~ ·!' :unun üzerine bir gün Hatçe 

r• ,' . ıkıştırarak zorla itiraf ettir
f; .ı. B ir daha bu adam la görüş 

I· ı ı l~ ıini menettim. Fakat o beni 
, , lemedi. Gizli g izli Hasan'la 

nasebetine devam etti. Ge· 
• , ı 

1 
gün onu Hasan'ın evinde 

rı t ) ı .aladım: 
ı ı 11 :, Senin burada işin ne" diye 

J' 1 ;rrdım. O da: «Ben senin 
l l )" : tresin im. Bana karışamaz-

t • ' ı, • diye cevap verdi. Kızdım, 
; , ~ 1 ' mden bir kaza çıktı" 
~ ı' ı :abita tahkikata başlamış-

r ' 
' 

: ~ l 
1 ' I· 

1 1 
l . 
r 
~ I 

l 

r 
r 

' l l 

Salaclkta bir ceset 
1 

Dün Üsküdarda Salacıkta 
ceset bulunmuştur. Zabita-

1 yapılan tahkikat neticesin-
y eşilköyde ikamet eden, 

ozdi bak ticarethanesi me
rlarından Rafail olduğu an
ılmıştır. 

t Rafail'in ecelile mi öldilğü, 
csa bir cinayete mi kurban 

J' uğ.u henüz anlaşılamamış
• Polis ehemmiyetle tahki

:ına devam etmektedir. 
f 1 

1 
'' 

1 ı \.I' Cinayet mi? 
, ıı 1 Kartalda bir bahçe kuyusun-

~ , bir kadın cesedi bulunmuş-

1 J 

• 
'r' 
t 1 

ı 

a 
1) 

' • · •. Ceset yirmi beş yaşlarında, 
: zelce bir kadına aittir. 
Kadının kolunda bir idare 

ı nbası bağlıdır ve bundan baş 

1 da on okka kadar bir taş baş 

ı'I 

·ı.Ekonoml 

İki torba esrar 
Beyoğlunda Panaiya sokağın 

da Acem Abbasm kahvesinde 
esrar içilmekte olduğu zabrtaca 
haber alınarak dün basılmış ve 
iki torba esrar elde edilmiştir. 

Şüpheli ölüm 
Taksimde Ahır sokağında bir 

pansiyonda oturan Rus tebaa
sından 55 yaşlarında Simoniç
ko'nun hastalanıp yattıktan son 
ra üç gündür odasından çıkma
dığı nazarı dikkati celbederek 
zabrtaya haber verilmiş ve oda• 
sı açıldığı zaman ölü olarak bu
lunmuştur. Ölümü şüpheli gö
rüldüğünden cesedi berayi mu
ayene Morı:-a gönderilmiştir. 

Kız kaçırnuşlar 
Şişhane gazinosunda garson 

Selanikli Nevzat evvelki gece 
dostu Zerin'le İstiklal caddesin 
de gezerek kaataneli Şevket, 
Siyam, şoför Mehmet önlerine 
çıkmış ve Nevzadı döverek si
lah çekmiş, Zerini de elinden 
alarak bir otomobile attıktan 
sonra kaçırmışlardıt. Zabrtaca 
tahkikat yapılmaktadır. 

Çocuğunu kendisi 
gömmüş 

Be yoğlunda Y enıi handa otu
ran Abdülkerim Efendinin zev
cesi Naciye Hanun 7 aylık ha
mile bulunduğu çocuğunu dü
ka da on okka kadar bir taş haf 
tür. 

Keyfiyeti haber alan zabıta 
memurları çocuğu gömülü bulu 
nan yerden çıkarmışlar ve Na
ciye Hanrm hakkında tahkika
ta başlamııtlardır. 

i 
' 1 Jı ~ ' 

ıı 
a q ı 

• • • • 
ngiliz lirası dü,üyor 

a 
ı ·· ·' •··· un c 

ıı den 
h t 

borsada Sterlin Ozerln
az muamele olmuştur 

katolik mekteplerinde çan ça- Talebe miktarr 
lındığı Maarif Emanetince ha- Kız ve erkek ameli h t 

9 - Ender (5). 
sustaki tetkikatı henüz bitir 
memiş olma•kla beraber ücretle 
rin tezyidine imkan olmadığı 
kanaati mevcuttur. Emanet 
tetkikatını bir iki güne kadar 
bitirerek neticey i vekalete bil
direcektir. 

ber alınmış ve ecnebi mektep- k 1 . d . aya 
ı "f tt' r · · ahk"k me tep erın e talebenın azaldı-

YUKARDAN AŞAGI : 
1 - Nota (2). Kalın '<•ımaş (3). 

Nida (2). 

8 - Bıçak (4). Soy, neıil (3). 
9 - Köpek (2). Kemer (3). Z 

man (2). 
e~~ e 1);gın:~k 1 at. ya ğı hakkında bir şayıa çıkarılmış 
p_ı d şbr. ktu t 1 d at nl ebtıcle- tı. Meseleyi saliih~yettarlardan 
sın e u rne ep er e ta e e e- so duk B b k ı · · k' ı · · b'ld' k . . r . u sene u me tep erın 

lzmir - Kasaba ,re rJ-emdidi 
Derniryolu Tiirk Şirketi nn vaalıt deı:.nı bı. ırm1e ıçın talebe miktarı çoğalmıştır. 

çan ç m ıgı tes ıt o unmuş- K . 
tur. Maarif idaresi bu mektep- 1

: mektebı . -O-· 

Asri ahırlar 
!er idaresine işaretin başka bir Kız amelı hayat mek~ebi Sa-
vasıta ile yapılnıası lüzumunu. raç~e ~a~ından Cagalolun
ihtar etmiştir. Maarif Emaneti daki yenı bınaya taşınmaktadır. 

içtima ilanı 
31 Mart 1930 tarihinde ıhissedaran hey' eti umumiyesinin Ahır sahiplerine ahrrlarını 

asri bir şekle koymaları için 
altı ay müddet verilmişti. Bu 
müddet Mart nihayetinde bite
cektir. Ahrr sahiplerinden kıs
mı azamı ahrrlarının vaziyeti 
hakkındaki beyannameleri ver
mişlerdir. Mart nihayetinde u
mumt bir teftiş yapılacak ve 
heniiz icap eden tadilatı yap
mayanlara üç aylık daha son 
brr müddet verilecektir. Bu 
müddetin hitamında tQdilat 
yapmayanların ahırları kapatı
lacaıktır. Mamafi şimdiden ba
zı kimseler Cendere civan ve 
Darülaceze srrtlannda asri a
hırlar inşa için arsa satın al
mağa başlamışlardlt'. 

zaten bir müddet evvel kilise- Defterdarlık'ta inıtihan 
ye yakın veya bir bina dahilin
de bulunan mekteplere kilise
lerle alakalarmı kesecek suret
te tertibat almalarrnı tamim et 
mişti. Binaenaleyh bu ikinci 
emirle ekalliyet ve ecnebi mek
teplerinde dini propaganda ya
pılmasına mani olunmuştur. 

fevkalade surette içtimai 
fzrnir - Kasaba ve Temdidi Demir Yolu Türk Şirketi hlssedararu Ti 

caret kanununun 361 ve 386 ıncı ve Nizamnamei dahilinin 24,26 ve 27 inci 
maddelerine tevfikan 31 Mart 1930 tarihinde ve saat onbirde fevkalade ıu· 
rette içtimaa davet edilmektedir. 

-<>--

Bozuk sütler 

Binaenaleyh hiç bir mektep 
gerek talebeleri ikaz için ve ge 
rekse hazan kiliselere gelen ölü 
ler açin ders esnasında çan ça
lmmıyacaktrr. 

Mekteplerde Bayran1 
tatili 

Kadir gününden itibaren mek 
tepler tatil edilecektir. Bu tatil 
den ecnebi mektepleri.ndeki 
Türk çocukları da istifade eöe
ceklerdir. Şehremanetinin bozuk süt

leri boyamağa karar verdiği 
söylenmekte isede bunun aslı Üç sirkat 
yoktur. Çün1kü talimatname 1 - Sarıyerde Orta sokakta 
mucibince bozuk sütlerin dökül oturan Beyoğla fposta telgraf 
mesi liizun gelmektedir. muhabere merJlllE.u Kadriye Ha 

S 
nınıın evine hırsrz girmiş ve 

obayı yakarken 800 lira para ile.bir çok eşya ça-
Sirkecide Nur hanında las- lıp kaçmıştır. 

tik şirketinde ııt!stahdem Jan 2 - Beşiktaşta İhlamur cad
dün benzin sobasını yakarken desinde oturan Emine Hanrmın 
soba patlayarak yangın çıkmış e~ine_hır_sız girmiş, bir dikiş ma 
ise de çabuk söndürülmüş ve kine91, bır manto ve iki kilrk 
fakat bu arada Jan elite yüzün- çalarak kaçmıştır. 
den yaralanmıştır. 3 - Ortaköyde oturan Hatçe 

Hanımın kol çantasının içinde 
BİR T ASH!H bulun.an 1250 liralık bono meç-

Dünkil nushamizde Aksaray Aı- hul bır şahıs tarafından aşml
kerlik Şubeıinin (C) fıkra11na kayıtlı mıştır. 
namzetlerin davet edildiği yazdmııtı. B' k , . 
(C) yerine (E) çıkhimdan tashih tr adın çığnendı 
olunur. Çarşı kapıda meçhul bir oto-

Zayi hisse m•kpuzları 

Şubatın 28 inde Defterdar
lık memurlarından terfi etmek 
i.stiyenlerin imtihanı yapılacak
tır. !mtihanin Darülfünun kon
ferans salonunda yapılması 
muhtemeldir. 

Hudut harici 
Beyoğlunda Karanfil soka

ğında umumhanecilik eden A
nastasya bugün hudut haricine 
çrkanlacaktır. 

Alakadaranın tarih ve vakb mezkurde Şirketin lstanbulda Galatac:.t 
itimadı Milli hanındaki idarehanesinde hazır bulunmaları rica olunur. 

Ruznamei mü1.akerat 
- Heyeti idare raporu. 
- Mukavele ahkamının balı hazır ıeraitine tatbiki hakkındaki muvak• 

kal itiliifnamenin taıvibi. 
- Mürakıp ve heıabat müfetti§lerinin raporu. 
- Hesabat ve bilançonun tasvibi. 
- Nizamnamei dahili mucibince tevziat icruı. 
- Meclisi idare azalarının btraeti zimmeti. 

Kadıköy Sulh ikinci Hukuk Ha· Eıaleten ve yahut vekaleten iO biuesenedine malik bulunan her his 
kimliğinden: ıedar heyeti umumiye içtimama iıtirak etmek hakkını Nizamnamei dahil! 

Mukaddema mahkemede tahtı mucibince haizdir. 
hacre alınım§ olan Karagöz gazetesi lçtimaa ittirak edebilmek için hissedaran ve yahut vekilleri haiz bulurıı 
sahibi imtiyazı müteveffa Ali Fuat dııkları hiaıesenetlerini l>ir Bankaya tevdi ettiklerini içtimadan laakal on 
B. zevcesi Ayşe Tiryalis Hanımın ı;in evvel isbat etmelidirler. Bu bapta imla edileuk olan varaka ile numa• 
vasilerinden Doktor Nazım Beyin vu ralı bir borduroyu hiHedaran Şirketi idaresinden ve yahut Osmanlı Bank~ 
kuu mazeretine binaen istifasının ka- smdan istihsal edebilirler. 
bulüne ve mahcurei mumaileyhanın Her azaya nama muharrer bir duhuliye varakası ita olunacaktır. 
şahsına tekayyüt ve mallarını idare -----·----------------M_ec_l_iı_i_l_d_ar_e __ _ 
ve medeni tasarruflarda anr temsil J · K b t d • d • 
etmek ve diğer vasi Raşit Beyle müş Znl!t' - 363 a Ve em l l 
tcreken ve münferiden ifayi vazife k 
eylemek üzre Kadıköyünde Cafer demİl')l Olu 1,tirk şir eti 
ağa mahallesinın Sıvastopol sokağın-

da 2 N. hanede sakin mütekaidini as- • t • • ı -
keriyeden kaymakam İhsan B. vasii 1 ç 1 m a 1 a n 1 
müşterek tayin kılınmış olduğundan 
tarihi ilandan itibaren her alakadara- 31 Mart 1930 tarihinde ıhissedaran hey'cti umuıniyeglnln 
mn keyfiyeti tayine on gün zarfında içtimai adisi 
itiraz edebilecekleri kanunu medeni· lzmir _ Kasaba ve Temdidi Demir Yolu Türk Şirketi hiuedararu Ti· 
nin madde! mahsusası mucibince ilan caret kanununun 361 inci ve Nizamnamei dahilinin 24 üncü ınaddelerlnt 
olunur. tevfikan 31 Mart 1930 tarihine müsadif Pazarteoi günü saat onbir buçukta 

Şişli Bulgar hastanesi 
9,500 kilo ekmek 
9,000 oka aüt 
2,200 olca et 

15,000 adet yıimurta 
3,000 liralık erzak Ye sebz~ 
4,000 kilo gaz 

90 ton madenkömürü. 

adi surette içtimaa davet edilmektedir. 
Alakadaranın tarih ve vakb mezklirde Şirketin latanbulda Galatada [. 

timadı Milli hanındaki idarehanesinde hazır bulunmalan rica olunur. 

Ruznamei müzakerat 
- Mecliıi 1 dare raporu. 
- Mürakip ve heaabat müfettiılerinin raporu 
- 1929 senesi heaa.batının tuvibi 
- Nizamnamei dahili mucibince tevziat icrası 
- Meclisi idare azalarile Müralııp ve Heııabat Müfettitleri tahıisatı· 

Dlll tayini. 
- Meclisi idare &zalarırun berati zimmeti. 
- Meclisi idare azalarının intihabı. 
- Mürakıp ve Hesabat Müfettiılerinin intihabı. 
- Diğer Şirketlerde dahi aza bulunan Meclisi idare balarına mezkur 

) 
ı· 

' 
, Dün Borsada İngiliz lirası 
' ·az düşmüştür. sterlin Borsa 

1046 kuruşta açılmış, bir ara
. 1046,5 kuruşa kadar yüksel

la miktarda mubayaa etmekte- Hine Makpuz No Tarihi 

mobil Ali Paşada oturan Rafet 
Hanıma çarparak ağır surette 
yaralamıştır. 

Şitlide Hürriyet Tepeıinde kain 
Bula-ar hastanesinin 1 Nisan 930 ta
rihinden 31 Mart 1931 tarihine kadar 
bir senelik ihtiyacına medar olacak 
balade rniktarlan gösterilen erzak 
1930 aenea.i Martının üçüncü günü 
sabahleyin aaat onbirde hastane leva
zim odasında mevloi münakaaaya va· 
zedileceğinden talip olanlann yevm 
ve saat mezkurdc müracatları hafi 
münakaaaya iıtirak etmek arzu eden 
her talip balada gösterilen her cins 
erzalan umum miktarı kıymeti muba 
minesinin yüzde beti niıbetinde dipo 
zito akçesini hastane veznesine tes
lim etmesi metrut ve fazla malilmat 
almak iıtiyenlerin her gün mezklir 
haaaneye 9 dan 12 ye değin müraca
atlari. 

Şirketler ile cereyan edebilecek olan muamelatı takıp zımnında se
ıahiyet bahtı. 

• 4 ~ 
dir. 12 !i 25 Haziran 27 Rafet Hanım Haseki hasta

nesine kaldrrılmıştır. ' ·, Pirinçlerinıiz 

• 
i {ten sonra akşam üzeri 1044 Yerli prinçlerle ecnebi prlnç 
' ı· ruş otuz parada kapanmıştır. ler arasında hemen hemen fiat 

~ erinden pek az muamele ol- sebebı zıraatın fennı hır şekılde ı 
1 Dün Borsada İngiliz lirası farkı ~ö~lm.emekt:di~. B~un 

11' uştur. Arza karşı talep çok o~aması ve yol ücretlerinin 
1 

• dı. yuksek_ olmasıdıı:: 
; " Cumartesi gününden itiba- ~ldıgrmız ma_lumata nazaran 

· ı n Borsada yeni ihtiyaç listesi _lktısat Vekfiletı ?u ~ah_zurları 
: ' ı. n tatbikine başlanacaktır. ızale e?ecek tetbirler ıttıhaz e

. ~ atbikat için Borsada lazımge- decektır. .. _ 
, , n tertibat almmıştır. Kuru uzum bolluğu 
. ! Alakadarlara nazaran artık Son günlerde şehri~zdo bir 

1 
ı : tgilizin daha f~la. yükselme- kuru üzüm bolluğu başlamış-
~ muhtemel degıldır. tır. Razakı üzümü 30 kuruşa ka-

ı 
dı 
;ı . 

Rus)ar nnrtakal dar satılmak?dır. 

1 t'l Barbunva boldur 
a lyor ar Bugünlerde Balıkpazar_ın_d_a 

'I: .. 

Aldığımız malfunata naza- barbunya bolluğu vardır. Ada
n Arkos şirketi muhtelif pi- !ardan ve İzmit, Erdekten şeh
ısalardan 100,000 sandık por- rimize çok barbunya gelmiştir. 
kal mubayaa etmiştir. Arkos Fiatler 80 kuruşa kadar düş
rketi son günlerde mukavele- müştür. Uskumru azdır. Fiatı 
: olan her nevi mallardan faz- 60 kuruşla 80 kuruş arasındadır. 

1 

"' 1 

" 
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Adapazan TUrk ticaret Ban
kası lstanbul şubesinden aldı· 

ğım yukardakl numero vo tarih· 
9 il 3 hl1&e nıakpuzlannı zayi 
eylediğim clbetle nUshal saal· 
yelerlnl alacağımdan hUkUmlorl 
kllmadıjtı ilan olnnur. 

Ahmet 

lst. Asliye Mahkemesi ikinci hu
kuk Dairesinden: 

Ahmet Şükrü Beyin Bakırköyün· 
de Bağlar caddesinde 9 numaralı ha
nede mukim Hacı Hüsnü B. aleyhi· 
ne ikame eylediği 400 lira alacak da
vasından dolayı mumaileyhin ikamet
gfilımm mechuliyeti hasebiyle ilamen 
tebliğ edilen dava arzuhali suretine 
kargı müddeti muayyenesl murur et-

Prag tiğl halde cevap vermemiş olduğun
dan bu baptaki tahkikabn 23 Mart 

İLKBAHAR PANAYIRI 930 tarihine müsadif pazar günü aa-
16 i.la 23 Mart 1930 araunda ce- at 13,30 da icrası mukarrer bulun-

muş olmakla vakti meırkQrda mumai-
reyan edecektir. O zaman Prag ıehd ı h H H B 
bütün dünyadaki sanayi ve ticaret er ey acı üsnil eyin bizzat mah-
babmın ınaluılli telakisi olur, 35 mem kemede hazır bulunması ve yahut 
leketin mümeuiUeri Pr•a'da munta· tarafından musaddak bir vekil giSn-

-.. dcrmeai akai taktirde hakkında mua-
zaınan mülakat ederler. Panayır, bü. ı · b · 
tün erbabınca dünyanm en asri pa-~ me eı '1Ya ıyeye tevessül olunacağı 

~ ilm olunur. 
yır sarayı olarak tanılan yeni saray. -------------
da ve yanındaki iki bot mabal<I. ıeb 
rin ortasında cereyan eyler. Bütün 
ticaret ıubelerine mensup takriben 
3000 kiti sergiye iıtirak ederde, ye
ni modelleri, tipled ve nümunelerl tef 
hir ederler. Çekoslovak senayünden 
maada, Fransız, Amerikan, lngiliz 
Alman, Rus ve sair bir çok mÜeHe
satı sanaiye ittirak ederler. Ziyaret
çiler ıimendöfer ücretleri ilzerinde 
hususi tenzilattan istifade ederler. 

Praga gelip pauayırı ziyaret edi
niz. Bütün tafsilit resmi mümessil 
olan Galatada Mumhane caddesinde. 

LOYD TRIESTINO tarahndan 
verilir. 

lst. Mahkemei Asliye Bidnci Ti· 
caret Dairesinden: 

Mahkemece mukaddema ilam ifla
sına karar verilmiş olan (Bolulu İl
yas zade biraderler ve Keçeci zade 
Hayn) şirketinden alacaklı olanların 
kopkordato müzakeresi için 26 Şu
bat 930 tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat 14 te mahkemenin iflas 
odasında hazır bulunmaları itan olu
nur. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Şubabn 21 inci cuma günü sabah 

saat 10 da Beyoğlundtı Galataaaray' 
ında Sahibinin Sesi mağazası karşı· 
smda istiklal caddesinde Galatasaray 
apartımanmm iki numerolu dairesin
de bulunan ve !sak Slyon Efendiye 
ait nefis ve müzeyyen e§yalar müza
yede suretile satılacaktır. 18 parça
dan mürekkep ve İtalya iti oymalı 
gayet zarif ve komplet salon takımı, 
İngiliz usulil meşe ağacından mamUJ 
yemek oda takımı, y~tak oda takımı, 
Salona alt eşyalar, bıblo, tablolar 
Venedik aynaları, yaldızlı ayna v~ 
konsol ve masalar, gümüşlii maden 
çay ve sofra takımları, Maroken ya
zıhane takımı, dosye dolabı, Hasır 
salon takımı, yazıhane, elektrik avi
zeler, ipekli perdeler, koltuklar, ko
lonlar, bronzlu vazolar, gramofon, 
kapan postu, masa örtüleri, bronz 
heykeller bronz karyolalar, banyo ve 
sair eşyai btytiye. Nefı. bir konser 
piyanosu. Afgan ve .Ferahan ve Ana· 
d9lu halıları. Pey .•Ür~lerden % de 
25 teminat a1ıntr. . 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Şubatın 12 inci Cuma günU sabah 

saat 10 da ŞİŞLİ'de Bomonti istaa· 
yonu civarında Kır sokağında 53 nu· 
merolu hanede bulunan ve maruf bir 
aileye ait müzeyyen ve ı:ayet cedit 
asd eşyalar müzayede suretile aatıla
caktır. Aarl mükemmel yemek oda 
talamı, Hakiki Avrupa marokenin
den mamul bir lcanape ve 2 koltuk, 
mükemmel asri kütüphane, kristalli 
yazıhane, bir adet döner koltukdan 
mürekkep müzeyyen yazı oda takımı, 
3 aynalı bir dolap, vitrinli tualet, 2 
adet komodino ve iki karyoladan iba
ret mükemmel asri yatak oda takımı, 
kadife ve tül perdeler,fileler ve bronz 
galiriler, (Sahibinin sesi) gayet gü
zel dolap gramofon ve 40 adet plak, 
Polifon marka diğer bir adet porta· 
tif gramofon, cedit ve gayet rahat ka 
nape ve koltuk (pomye) asri takımı, 
meşhur ressamlardan imzali yağlıbo
ya tablolar, elektrik halı süpürgesi, 
mükemmel ve müzeyyen asri maun 
kaplama jardinier ve divan, bronz 
elektrik heykel lilmba, atik sedefli 
tabureler, çini •obalar, tonet balan. 
suvar koltulclar, muşambalar, Ame· 
rikan Hayvot takımı, Tonet aandali· 
yeler, çini sobalar, Tonet balansuvar 
koltuklar, muşambalar, Amerikan 
Hayvot takımı, tonet sandaliyeler, 
asri portmanto, fotograf makineleri, 
plüş masa 5rtülerl, Kanton atik va
zolar ve aair eşya( heytiye. Hilze 
markalı son model nefia bir Alınan 
piyanosu Buhara, Tebriz, Horasan 
ve Sine halılarL Pey surenlerdeo % 
de 25 teminat alınır. 

Eıaleten ve yahut vekaleten 20 hi11esenedine ınalik bulunan her hisse• 
dar heyeti umumiye içtimama ittirak etmek hakkını Nizamnamei dahili mu 
cibince haizdir. 

lçtimaa iıtirak edebilmek için hiuedaran ve yahut vekilleri haiz bulun• 
duldan hiuesenetlerini bir Bankaya tevdi ettiklerini içtimadan liıakal on 
gün evvel i.bat etmelidirler. Bu bapte imla edilecek olan varaka ile numara• 
it bir bordroyu hiuedaran Şirket idaresinden ve yahut Osmanlı Bankasın• 
dan istihsal edebilirler. 

Her azaya nama muharrer bir duhuliye varaka11 ita olunacaktır. 
Meclisi idare 

Türk Umumi Tiatro 
Anonİln Şirketi 

Şirketimiz hisaedaranınm 24 Mart 1930 tarihine milıadif pazartesi gil< 
nil saat on dört buçukda Beyoğlunda Yetil sokakta kain 15 numaralı ıirk.,. 
merkezi idaresinde sureti adiyede akt edilecek heyeti umumiye içtimaınd< 
hazır bulunmalan rica olunur. 

Nizamnamemizin 371 inci maddesi mucibince laakal yirmi bet hisse 
senedine malik ve içtimaı mezkiirda hazır bulunmak arzu eden hisaedaranın 
yevmi içtimaa takattüm eden haftasında hisse senetlerinin ıirket merke:ıl 
iiareşine tevdi ebneleri lüzumu beyan olunur. 

Şehrimiz veya memalik ecnebiye Bankalarına tevdi dilen hisse senedati 
f&hadetnameleride hi11e ıenedatı makamına kabul olunur. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT: 
1 - Meclisi idare raporu. 
2 - Mürakip ve müffetit raporu. 
3 - 1929 Senesi muamelabna ait hesabat ve pilançonun kabulu ve 

mecliıi idare izalarının tepriyei zimeti. 
4 - Meclisi idare izalannm intihabı. 
5 - Meclisi idare azalarmm 1930 ıenesi için hakkı huzurlarının tayinL 
6 - Mürakıp tayini ve ücretinin tayini ve tespiti. 

1ıt. Mahkemei Aıliye Birinci Ti· Taksim Emlak Şirketi ile mün;. 
caret Dairesinden: sebata gİrİ§mek isti yen 

Emlak dellallarının 
saat ondan on ikiye ve onbctten oO 
yediye kadar yazıhanelerine müracı:ı~ 
atları. 

Haşım Beyin hamil bulunduğu ve 
kolordu kumandanlığı tarafmdan Zi
raat Bankasına hitaben keş.ide kılınan 
beşbin dokuzyilz doksan dokuz lira· 
!ık 31 Kanunuevel 929 tarih ve91866 
n~me~olu _çeki zayi _eylediğinden ha·• BRADFQRD ili!! 
hısle ıptalme karar ıtası talebile mu· ı 
maileyhin vukubulan müracaatı üze- Kumaf mağazası 
~ine mezlc(lr senedin kimin yedinde Her cins kumaş ve husus! 
ıse kırk beş gUn zarfında mahkemeye [:; . . .. 
ibrazı ve ibraz edilmediği takdirde, kostumlukler. Satış toptan 
iptaline karar verilmiş olduğundan ve perakende 
bermucib! kara_r mahke~e keyfiyet Bahçekapı Şekerci Hacı Bekli 
kanunu tıcaretın maddeı mahııusası • 
mucibince ilan olunur. k:ırşısınd4 No. 84, / I 



ı . pnı·tın1an satış ila~ı. 
lstanbul Mahkcmei Aıliye !kıncı 

'ficn.ret Dairesinden: . 
Emniyet sannı~ı emlak nıüzaJe~esi 

Kat'i karar ilanı 

•mm--.~ ...... .....,..-~_,,,'*" 
Or. Ihsan Sami 

Öksürük şurubu 

Mahkemece i15.nı ıfl5sına ve °;lu
ameliitı iflasiyenin (Ünyon) s~retile 
tedvirine karar verilen manıfatura 
tüccarından (Vahram Sebu~yan) e- "1llzayedo ikraz 
fendinin sülüs hissesine mutesarrıf bedeli lira No. 
olduğu Beyoğlunda Büırük Dere cad Muha~men 
desinde atik 115 ve cedıd 264 nume- kıymen lir~ 
rolarla mürakkam ve üç kıta ~~~etl.e 
tasarruf olunan kadimen tevsıı ıntı- 365 1133 

Merhunaıın cin• ve nev'i 
ilı rnevlı.I •• milştemi!Aıı 

Borçlunun 
ilmi 

11186 Üsküdar'da Arakiyecihacrmehmet mahal 

Öksürük ve nefes darlığı 
için pe!< !eslrll ııaçtır. 

1 L t .. rbe<il89 ' an yolu Sultan~ arım ut u . 

kaili ve iki kıt'a arsa ma bahçe, ahır 
ve arabalık, elyevm yekdiğerinc mak-
lfip olup ma arsa ve bir bap hane ve 
üç bap dükkanı müştemil, ve (Sebuh 
yan apartımaru) namile m.aruf. b~r 

STA. DA}{i) bap apartımanın üçde bir hıssesırun 
açık artırma ile satılmasına ~e ı:ıar_a-
ya çevrilmesine karar verılmıştı~. 

ll\GILIZ 

KARYOLALAHI 
(;ayet sağlam ve rahattırlar. 

Beı uz 15, siyah 14 lira 
il " '.ınJa 370 numaralı 

Mezkur apartıman her iki tarafdaki 40 
bahçesi ile beraber ceman 107: metr~ 
murabbaı craziye malik oldugu gıbı 
apartıman binası 530 me.tro murab-
baı üzerine inşa edıirnıştır. . . 

İşbu miktarda müflisin şayıan ·~-
gal ettiği hane dahi dahil olduğu hal
de mezkfir apartımanın birinci kat_ı 
dokuz oda, bir banyo, iki heia, ve bır 40 
mutfakı havi olarak 1 ve 2. nume!olu 
daireleri ve ikinci katı aynı taksız:na-
tı havi olarak 3 ve 4 numerolu daıre· 

BA.I ER ı\lal!azalarında teri ve üçüncü katı ayni tak~ima~ 
haiz olan 5 ve 6 numerolu daırelen 

1 

Dr. Ihsan Sami -

Sonokok Aşısı 
'sc 

0
l · up;u ve ihtilacatına 

'; l pek tesirli ve t~ .. e aşıdır. 

1 yolu Sultan Mahmut 
sı karşısında No 189 

sul HAZIM 
INKIBAZ 

C•ltJ•o we midf' bulaalıaı •e11h 
•uım•-.ı•• ••r-t• 

MAZON . 

MEYVATOZU 
Gay .. c nafidir 
M~t•ur "'ıanC'IC'rde 

tleesı 80 ku~aştur 

Şark Malt htih1sası 

ve dördüncü katı ayni taksimat!~.? 
ve 8 numerolu daireleri ihtiva ettıgı 
gibi beşinci katı dahi beşe_r od:Uı _ 9 
ve 10 numerolu iki daireyı hav_ıdır. 
İşbu dairelere mülhak o~ak ~zre 
ayrıca çamaşırlık ve hizmetcı daırele- 120 
ri mevcuttur. Aparttmanın bodrum 
katında dairelere mahsus odun v_e 
kömür mahallerile kalorıfer daı~~.:sı 
ve tesisatı ve kalorifere mahsus o--
mür deposu ve kezalik apartımarun 
sağ cebbesinde Bakkal, kolacı, ve_ kun 
duracı tarafından işgal olunan uç a-
d kü. ··k dükkan ve zemin katından 2JO et çu kil" 
beşinci katta kadar asansör teş atı 
ve elPkt;rik ve su tesisatı mev~uttur; 
Apartıman dairelerinin aylık kıralan 
120 lira ile 80 lira arasındadır. . 

lşbu apartıman üzerin_de emnıye~ 
sandığı (on bin beşyuz) lira~k bır ı 
otek hakkı iddia etmekte ıse~~ ~u 

~ara mahkemenin ittihaz e~_ecegı ka-
rara göre satış bede!ınden odenecek
tir. Apartımanın ihti~a_ etme~; old~-
-u hane için üçde ilrisı kendısıne te - 20 
~iz edilmiş olan mübadillerden ~h-
met Tevfik Bey tara_fınd?n .. Beyoglu 
sulh mahkemesind~ ızaleı şuyu talep 
edilmektedir Artırma şartları şunlar 
dır: .. dd t" bir 390 

1 - Birinci artırma mu e ı 

aydır. il d" 
2 _ Satış peşin para e >;·. . 
3 _ Şehremaneti~e ~it delalıye rU
sumu müşteriye aıttır. 

lesinde Nuhkuyusu sokağında eski 71 
ve.yeni 93 numaralı yüz altmış iki arşın 
üzernde ahşap iki katta beş oda, iki sofa 
bir kuyu ve yedi arşın üzerinde bir mut
fak ve otuz bir arşın bahçeyi havi tamire 
muhtaç bir hanenin tamamı. Sa/iilıattin, 

Bekir Sıtkı ve Mehmet Tahir Beyler 
639 13361 Üsküdar'da Bulgurlumesçit mahallesin

de Top aşı cadesinde eski ve yeni 35 nu
maralı elli arşın arsa üzerinde kargir 
bir kattan ibaret ve krrk sekiz arşın bah· 
çeyi havi bir dükkanın tamamr. 

Mehmet Elendi 
629 13361 Üsküdar'da Bulgurlumesçit mahallesin

bülderesi sokağında eski 107 ve yeni 129 
numaralı yüz yirmi arşın üzerinde ahşap 
üç katta biri küçük olmak üzre altı oda, 
bir sofa, bir mutfak, bir kuyu ve otuz ar
şın bahçeyi havi harap bir hanenir. tama
mı. Mehmet Ata ve lbrahim Cemal 
ve Mehmet Ferit Efendilerle Sabiha Sai
me, Ayşe Nigar, Şevkiye Hanımlar . .... 

244 13383 Kocamustafapaşa'da Kocamustafapaşa 

• 

mahalesinde Mektep sokağında eski ve 
yeni 13 numaralı kırk dört arşın üzerin· 
de ahşap iki katta iki oda, bir sofa, bir 
mutfak ve doksan altı arşın bahçeyi ahvi 
eskice bir hanenin tamamı. 

Madam Siranoş 
710 13513 Bakırköyün'de Kartaltepe mahallesinde 

K2riyeüstü sokağında 3, 5, 4 numara_lı 
yüz yirmi beş arşın üzerinde biri kargır 
diğeri ahşap olmak Üzre iki katta beli o
da, bir sofa, bir antre ve altmış arşın Ü
.zerinde bir mut~ak ve bin üç yüz on dört 
arş" bah~Pyi havi bir hanenin tamamı. 
Yusuf, Mustafa, Mahmut Beylerle Mü

rüvvet Han.m · 
30 13552 Hasköy'de Keçecipirı mahallesinde Ha

lilbey sokağında eski 11 ve yeni 31 nu
maralı elli alt~ arşından ibaret miinhe

dim hane arsasının tamamı. Rafail Efendi 
810 13608 Fatih'te Çarşambapazarında Tevkiicafer 

mahallesinde Fethiyeç:ı.mii sokağında es
ki 6 ve yeni 2 numaralı yüz yetmiş arşın 
üzerinde ahşap üç katta yedi oda, iki so
fa, bir taşlık, bir mutfak ve bahçede iki 
kuyu ve yüz otuz arşın bahçeyi havi bir 4 - Satışa çıkarıla_n ışbu aparıı:na 

nın üçde bir hissesıne bulund~gu 
mcvkı tarzı inşa ve m:Uzeme ıtıba- 335 1283 
rile ve temamına nisbetl~ (66666) 

hane'lin tamamı. Hacer ve Güzide H.lar 
13631 Kwnkapı'da Çadırcıahmetçelebi mahal-

Türk lirası kıymet tahmın ve tak-
dir edilmiş olduğundan bu paranı!' 
yüzde onu nisbetindeki pey akçesı-
nirt mahkeme veznesine tevdi veya 

temini lhımdır. . . . 

lesinde Peştemalcı sokağında eski 2 ve 
yed 6 numaralı doksan beş arşm üzerir..
de kargir üç katta beş oda, bir sofa, bir 
mutfağı havi bir hanenin tamamı. 

f ... :iha, kuvv~t ve ~ıhbat ıçıd 

en müessir devadır. Btıamum 

eczahanelerde bulunur. Umumi 
depoları : Bomontl fabrikası. 
Telefon: Beyoğlu 583, ve lstan
buida Ekrem Necip ecza deposu 
Telefon: lstanbul 78. 

5 _ İşbu apartıman hıssesını sa· 
tın almak isti yenler ve daha fazla ~a- 5 70 1963 

Serpuhi Hanım 
13636 Bakırköyün'de Kartaltepe mahalle~inde 

Aksu mevki;nde eski 3, 5 ve yeni 8 numa-lfimat almak veya apartıma_nı gezu? 
görmek arıu edenler işbu bır ay ~~d 
det içinde mahkemede müt~ş_ekkil ıf-
ıas masasına müracaat edebil~~ıe.~. 

6 _ Tapo masrafları. ve ustu~de 
b rakılmadan sonraki saır vergıler 

ı . 
dahi alıcıya aittır. 

7 _ Satış birinci artırm.a ~~-~-930 lstanbul vilayetinden:. 

ralı 200 arşın üzerinde ahşap iki buçuk kat
ta biri sandık ve ikisi cihannüma odası 
olmak üzre dokuz oda, bir sofa, iki bal
kon, bir taşlık, bir mutfak, odunluk ve 
kömürlük ve sekiz yüz otu'!.' yedi arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Teslimini müteakip bedeli 
:<:rzincan Ziraat Bankasmca t~
liye edilmek üzre (190) re s 
ift öküzü miıbayia olunacak-

tarihine musadif cumartesı gu.~~- sa: 
at on dörtte adliye sarayında ~ç.un~u 510 1823 
katta ikinci ticaret mabkemesının ıf-

Hatice Nazire Hanım. 
13697 Üsküdar'da Selimiye mahallesinde Ha-

ır. b 
İtaya talip olanların °1 __ ap-

aki şartnameyi gönne~ uz~e 
Tilayet mektubi kalemıne mu
aat eylemeleri ilan olunur. 

-Preventorium müdürlüğün-
Jen· . 30 

Preventoriumun Mayıs 19 
ayesine kadar ihtiya~ı olan 
Tereyağ, yaş sebze, s~t, )''?_
.urt, gazyağı, mangal komuru, 
ıirinç unu, limon ve taze mey
a) gibi müteferrik erzakm pa 
arlıkla ihalesi 25 Şubat 930 
ialı günü saat on beşte Fın~ı~ 
ıda mekatibi aliye mubasıbı 
1es'ullüğü nezdindeki komis
•onda yapılacaktır. Taliplerin 
evmi mezkO.rde komisyona mü 
acaatları. 

l~s odasında yapılacaktır. 
8 - icra ve ifl!s kanununun 119 

uncu maddesinin 3 uncü fıkrasında 
yazdı olan hak sahipleri mevc~t oı~u
• u taktirde evrakı müspitelerile _;r-
fikte yirmi gtin içinde m~saya ml1r!'-
caat etmeleri lüzumu dahı . maddeı 
mezkilreye tevfikan ve teblığ meka- 170 
mında olmak Uzre ayrıca ilin olunur. 

Eskişehir vilayetinin Seyit: 
Gazi kazasında Zehran deresı 
nnanının 1 ve 2 No:lu makta

~ndan senevi gay~ , mamul 
1,340,000 metro mık ap muh-
terik kerestelik çam eş~ 
bir senede kat ve ihracı kavanı- 125 
ni mevzu'a ve mevcut şartna-
me ve mukavelename suretle-
rinde ve ktşif raporunda mu-
harrer olduğu veçhile k~~alı 
zarf usulile 5/3/930 tanhıne 
müsadif çarşamba giinii s~.at .. o~ 

mam sokağında eski 1Z ve yeni 20 nıuna
ralr yüz seksen yedi arşın üzerind~ ah
şap iki katta yedi oda. iki sofa, bir mut
fak, bir kuyu ve iki yüz altı arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. 

ismet ve Fatma Samiye H.Jar 
458 13859 Rumelihisarın'da Alitorlak mahallesinde 

Fırın sokağında eski 20 ve yeni 20, 22 nu
maralı yüz altmış arşın lizerinde ahşap i
ki bU<;uk katta altı oda, bir sofa, bir taş
lık, bir mutfak, bir kuyu ve on iki arşın a
ralığı havi muhtacı tamir bir hanenin ta
mamı. , Ahmet Hüseyin, lsmail 
Süreyya Efendileri~ Emine Muhsine ve 

iffet Zahide ve Fatma Hanımlar. 
402 13874 Hasköy'de Sütlüce mahallesinde Tekke 

sokağında eski 22 ve yeni 26 numaralı 
yüz dört arşın üzerinde bodrum katı kar
gir diğerleri ahşa'P olmak üzre iki buçuk 
katta beş oda, bir sofa, bir taşlık, bir 
mutfak, bir kuyu ve yetmiş altı arşın bah
çeyi havi bir hanenin tamamı. Salih 

beşte Eskişehir onnan mudu.ru 
yetinde münakit ihale k~ıs- 385 1613 
yon unca ihalesi icra• e~_ılmek Istanbul l\la~rif emin-

ve Mehmet Efendilerle Zeliha Hanım. 
14064 Kandilli'de Kapamacnneydanı elyevm is-

liğinden: 
Maarif vekaleti dairelerin

e istihdam edilmc!k 17, 50 lira 
1aaşlı ve 70 lira ücretli ~~kti
:ılar için 5 Mart J 930 ta.rıhm~e 
stanbul maarif emanetıı:ıde ı~n 
han yapılacaktır. ~alıplerın 
>rta mektep veya Lıse mezu
ıu olmaları şarttır. Li~eden ~e 
·un olanlar tercih edılecektıı:: 

Mart 930 akşamına kadar mu 
;ıcaat edilmesi. 

üzere ta'iplerin eyamı !11uzaye-
mamul 569 kuruş bedelı muham 
menle, müzayedeye vaz olun-
muştur. 

Şeraiti mUkarrereyi anlamak 
üzere beher metro mik'ap gayri 
dede Ankarada orman müdürü-
yeti umumiyesil~ ~~t-~bul ~s
kişehir orman muduruyetlenı;e 
ve mahalli orıınan muamelat 
memurluğuna müracaat eyle-
meleri ilan olunur · 

- · b" de Müsadere emvalinden ~e- Harbı \ e n1ekte ın 
nerburgaz, Sarıyer Rumelıka- kaydu kabul 

70 

- B"' ··kd de mahfuz 53 N" agı, uyu ere 5 kilo 1930 Şubat bideyetinden ı- 125 
antar meşe odunu_ 177 .. anın birinci haftasına kadar 
ıahli'ıt odun 593 kıla meşek~- ~ biye mektebinde talebe kay 
'1Ürü 30 demet __ fı'.ın çalı~\ 9• k de~lecektir. Şeraiti anlamak 
30 Pazar günu ıhalc e 1 ıne r c lstanbulda bulunan genç-
ızre müzayedeye ".'azolunmuş-

1
1z:n askerlik subelerile Harbi. 

tur. Taliplerin Beşıktaş onnan een mektebi birinci şubesine, 
:n~amel;;.t memurluğuna ve yev ~ adaki gençlerin de en yakını 190 
~ mc:_zkl1rd7 Beyoğlu . k:: as~:rlik şubesi ve kalem reislik 

.~ıgmda ıha~eA l:omısy lerinc lüı:umıı müracaatı. 
ı muracaatlarr ıl.an olunur. • 

kele caddesinde eski 19 ve }'t"lıi 51, 53 nu
maralı biri yüz altmış arşın üzerinde ah
şap üç katta altı oda, iki sofa ,bir mutfak 
bir taşhk diğeri yüz arşın üzerinde tami
re muhtaç ahşap iki katta iki oda, bir so
fa, bir mutfak ve iki yüz kırk arşın bahçe
yi havi iki hanenin tamamı. 

Salih Efendi Fatma Hanım 
660 14070 Kadıköyün'de Osmanağa elyevm Rasim. 

paşa mahalesinde eski Halitağa ve yeni 
Nuhbey sokağında eski 18 mükerrer ve 
yeni 18 numaralı seksen beş arşın üzerin
de ahşap iki katta biri sandık odası olmak 
.. zre dört oda, bir sofa, bir mutfağı ve yüz 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Salih Efendi 
978 14315 Kadıköyün'de Osmanağa mahallesinde 

Söğütlüçeşme cadesinde eski 170 ve yeni 
320, 320-1 numaralı seksen arşın üzerinde 
ahşap iki katta üç oda, bir kuyu, bir mut
fak ve yüz yetmiş iki arşın bahçeyi ve al
tında bir dükkanı havi bir hanenin tama
mı. Arif Bey. 

372 14561 Küçükayasofya mahallesinde Camiişerif 
sokağında eski 10 mükerer ve yeni 14 nu
maralı seksen altı arşın üzerinde ahşap 

• • • 
• • 

• • 
• • 

• • • 
• 
• 
• • 
• 
• 
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KUMBARA ALACA SANIZ 
BU HAFTA ALINIZ 
Çüııki 

Mart tarihine kadar KUhtBARA 

almış olanların nun1araları üze

rinden Anknra merkezimizde 1 

Nisan tarihinde kura çekilecek 

ve kazananlara 

••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • . a . • • • • • • • • 
isongU i 
• • •••••••••••••••••e••••• 

2000 Lira 
Mükafat dağıtılacaktır· 

Çocuğunuza hem bedava ve faydalı bir hediye aln1ış, hem de 
onun taliini denen1İş olursunuz. Hu fırsattan istifade İçin 

ACELE EDiNiZ 
Türkiye İş Bankası 

lstanbul ithalat güm-1 ~··hreınaneti ııana 
rüğü müdürlüğünden: 

Şehremanetinden: Na 
bent mahalle ve caddesi 
39/ 45 47/ 49 numaralı h 
kiraya verilmek için açık m 
yedeye konmuştur. Talip! 
şartnarr..tyi gönnek için her 
müzayedeye girmek için i 
günü olan 12 Mart 930 Cu 
tesi günü levazım müdürlü 
ne gelmeleri. 

Kilo 
8 Paker 69 :'20 
2 .. .. 14 250 

• • 
2 • • 
2 ;, . 

• • 
3 • • 
6 • • 
1 • • 
5 • • 
I H " 

4 
14 530 

9 
4 650 

13 650 
4-0 550 
2 200 

81 870 
6 

Markı 

• .. .. 
.. 
• 
• 
" 
• 
• .. 
" 

• 
• .. 
• .. 
• .. 
• .. 
H 

• 

No Cinsi eşya 

l;>ek pomuklu borç 
pirinç ve lr.aplıma Lordaa 
pirtr.ç kUpe 
ipekli ytinlil la tik terlt 
bstilpil 
!Asıllı: yastık 

lavanta 
ftlololt cep aynası 

Ustlk balon 
pımulc ipliği 

bakır hrın 

6 • " 28 200 • • dişçi macunu 
5 • .. 33 650 ,. " ırek kurdelA 
ı " ,. 4 250 • • keçe şapka 
4 • ,, 26 ibO " " pıtmuk ~erit \'C ıeceade 

ı • • 3 100 " " ipek ve yiln ipliği 

2 " • 5 600 • " pıru.ık korsa 

.. " 850 • • yaglı boya resim 
ı ,. • 5 520 • • galalit igne 
l ,, " 7 820 • • pirinç şiıe kapığı 
ı 5 250 • ,. milzeyy•n kutu " .. 
3 .. " 20 970 • • podra 
I! J 3 270 • • sunl ipek boyun atkısı .. . 
2 ,. ., 7 150 " • llsılk ıskarpın 

2 11 200 ,, " ııınl ipek . " 
" . 3 800 • • ipek ve pımuk yasıık Orıcı 

1 2 20 ,. • nugme • • 3 • ,. 224 T F C 8904·6 llsıik ve toka 
6 çuval 133 1198 O ağaç kabugu 
4 sandık 336 w f' B O demir rakı 
ı paket 14 B C 1 m katı pıı,ıal 
ı sandık 77 P E A O alektrık ıııotoru 

. "' .. 
Fatih beld:ve müdürlüg 

den: Başı boş görülüp dain 
teslim edilen bir re's keçiniı 
gün zarfında sahibi çıkmad 
takdirde satılacağı ilan olun 

* * • 
Kadık;;y dairei belediyes 

den . Raşı boş olarak hulun 
dairece muhafaza edilmekte 
lan köpeğin sahibi her kim 
8 gilne kadar müracaatı il 
olunur. 

• • * 
Beyazıt dairesinden: Küı 

çübaşı mahallesirıde iskele ı 
kağında 39 numaralı dükk~ 
da kömürcü Fettah Efendir 
itasından imtina eyledıği 15 
ra4kuruş borcunun temini ist 
sı için haczedilen beş çeki me 
23/2/930 Pazar günü saat 
te mahallinde ı:rtlzaycde ile 
tılacağmdan almak istiyenleı 
me7.k0.r gün ve snatte hazır t 
lunmal~rı illin olunur. 

ı ,, • 29 H P O vernikli boya 
1 • • 104 R Z C C O O pamuk bırç ,. Klmynker"' ı 

Blllda muharrer 34 kalem eıya 24-2-930 tarihinden ıı',baron lmnbul Dr. Cevat Tahsin 
lthallt gllmrilğil saıış anhannda bil mllzıyde sat.Jacııı llln olunur. !dur, ku. ve :aire.ıln tah-

iki katta beş oda, bir sofa;-bir toprak avlu-;- lil1U yapılır Divan yolu Bicki 
bir kuyu ve yüz elli beş arşın bahçeyi ha- ı Yurdu a:or.JL 
vi bir hanenin tamanu. (Sofanın dört et-, - Tel. İstanbul 1887 -
rafı bağdadileri ve duvarın sıvaları nok- ı 

sandır). D HORHOR\JNİ 
Yusuf Ziyaettin El. Raime H. 1 f. 

297 14578 Sultanahmet'te Akbıyık mahallesinde A- Fennin en son usıınle Bcl-125 
rabacılarçıkmazı sokağında eski 5 ve yeni soğukluğu, ldrır ~••lığ\ p•OS· 

17 nu~a~alı altı;ıı;ş yedi a~şın üz7rinde I tat, ademi iktidar, b•:gev:ek-
ahşap ikı katta ıkı oda, ibır sofa, bır taş- Jlğl ııe frengi agmız kafi ve 
lık, bir yıkılmış mutfak, bir kuyu ve elli \ rl d · 1 B ~1 · 
·· k d bah · h · b' h · e te avı o u11ur. ey<>g- u uç arşın a ar çeyı avı ır anenın T k ti d l\I k 
tamamı. Hasan Ağa, Ahmet Tevfik 0 a ıyan yanın a e tep t 

Ei. Fatma Naciye Hamm. sokak No· 85 Tel. 8152. 
1025 2010 14632 Beyoğlunda Feriitöyünde Ayazma Deresi 1 

sokağında eski 36, 36, 36 ve yeni 106, 108, Gebze hukuk hakimliğinder 
110 numaralı yüz otuz arşm üzerinde kar- Gebzede mukım bakkal Sı 
gir iki katta iki oda, bir mutfak en üstte yit Efendizade Mehmet Efenc 
iki oda, bir salon ve yüz yetmiş arşın ka- Çerkeşli karye;.inden ınüt 
dar bahçevi lıavi bir fırının tamamı. vaffa Tophaneli Me'1met a~ 

Ali Bey veresesinden hemşiı~~i Ankar 
6545 13800 14815 Beşiktaş'ta Teşvikiye mahallesinde eski da Hacı Bayram caddesin( 

Hamamcı ve yeni Gülüstan ve Bahçe so- Tayyare sokağında No 1 han: 
kağında eski 5 mükerrer ve yeni 48, 2 nu- de terzi Mukaadje; Hanrm 
maralı dört yüz kırk arşın üzerinde kargir leyhine açtığı 1 .3.i lira alacıı 
der oda, birer sofa, birer mutfak, birer ha- davasının cereyaıı e'len mahk, 
marn ve birer haliiyi ve dokuz yüz altmış mesinde müddeialcJden mum; ~ 
arşın bahçeyi ve 3, 5, 7 numaralı dairele- ileyha Mukaddes t:anm11tı m 
rin ahşap kısmı natamam bir apartnnanın hali ikamet ve adrcsnin meçh 
tamamı. liyetine mt>bni mi!<idei vekıli t. i 

Şemsettin Ziya Beyle lsm~t Hanım. rafından ilanen t<~ulöga~ icra 1 
Yukarda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı em- talep ve talebi. vakide muvaf 1 

lak hizalarında ı;österilen bedellerle talipleri üzerinde olup kı usul ve kanun 6Örü1erek b 
10 Mart 93C tarihine müsadif Pazartesi gilnil saat on b~çuk- ay müddetle illi.nen tebligat ir ıc 
tan itibaren müzayedeye mübaşeret olunacak (kıymetı mu- rasına ve bu sebepten mahkı b 
hammenelerini) geçtiği takdirde kat'i kararlarının çekilmesi menin 24 Mart ~bO Pazarte v 
mukarrer bulunduğundan talip olanların mezkur gUnde saat saat 14 de talikine karar veri y 
on beşe kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat miş olduğundan ~'C' mi mezk( n 
on beşten sonra vuku bulacak müracaatların kabul edilmiye- de bizzat veya bil~ek le mal . 1 
ceı!;i ve mezk:Qr emlake evvelce talip olanların kat'l karar es- kemede isbatrvUcut etmesi !üz 
nasında hazrr bulunmadıkları ve b~ka talip zuhur eylediği mu tebliğ makamına kdim o b 
takdirde evvelki taliplerin müzayeded-en çekilmiş 11ddoluna- mak Uzere gazete ile de ınn < 
ca kları lüırumu ilan olunur. lunur_ m 



1 

' 1 

\ 

ı, 

a 

'!!! - BlN SÖZ 
B1R REStM ! j 

1 

• 
ı 

1 

., 

'ı • Edirne vilayetinden: 
Miibeccel Reisicümhurumuz Gazi Mustafa Kemal Haz-

.tlerinin Edirnede rekzi için mermerden ve kaidesi kezalik 

1 ~
1!rmerden olmak üzre bir heykellerinin imali 5/Şubat/93Q 

,:ısrihinden 5/Mart/930 tarihine kadar bir ay müddetle mevki
' ilnünakasaya vazoluıımuştur. 

l Münakasaya iştirak edecek erbabı ihtısasın vücude ge
lTilecek heykelin azami (12000) lira kıymetinde olabile
n<ğinden bu müddet zarfında ufak bir modelini ve plamnı 

1 ( 
; lazar ile yevmi münakasa olan 5 Mart/930 Çarşamba gii

rr.. %'l,5 teminat akcesi ile ehliyet ve ihtısas vesikalarile 
is1ayet makamında· miiteşekkil abide komir.yoııuna müraca

~- eylemeleri ilan olunur. • ( 

c 
eL·--------------~-d· . 

' .. : ~ijvlal Ogıniryof ları va tim anları Uınunıı i~ares in~en: 
1 11 'iO takım makas ile onbir Kös '·~palı za fla münakasaya kon-
, • , eıstur Münakaşa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat onbeşte An 

l ı lerada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakaşa-
• m {t istir:ık edecekleri teklif mektuplarını ve müvakkat teminat
' ı ı '-mı ayni günde saat ondört buçuğa kadar komisyona vermele 

• _ g laznndır. Talipler mı..ınakaşa sartnamelerini 25 yirmi beş lira 
il · ı 1ıkabilinde Ankara Malzeme dairesinden ve İstanbuldaHaydar 

ı. !' :uşa mağazasından tedarik edilebilir. 
1 ıl ________________ _ 

ı. 

~ ' 1~·~~ evret ~enıirJolları ve limanları 11nıuıni i~are-
• l ' 

: ~·~ ~,: .~n~eu: 

ı' 
r 

1 c 

1. 

J~. 1 
·r. Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münaka

J,. trya konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 Cumartesi günü :-aat 14 
.~ı• çukta Ankaracla Devlet Demiryolları idaresinde yapılacak
! ;r. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mel·tııplarım ve mu 

•. ·3 kkat teminatlarını ayni günde saat 14 te kadar münakasa ko 
,• <-syomına vermeleri la7.1mdrr. Talipler münakasa şartnameleri 
~2 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbul

~. [ Haydarpaşa mdğazasından tedarik edebilirler. 

:: ;~evlat ~eınirjolları vu liınanlarıuınunıI rnaresinneıı: 
o. 1300 M' .;anı tomru~c kapalı zarfla münakasaya konmuş

. rr. 
: ıl Mimakasası 10 M, rt 930 P:. ar günü saat 16 da Ankarada 

rı ' t I:vlet Demiryclla. ı İda. ~sinde yapılacktır. .:: 
~ • • 

1
, cı Münakasaya iştirak er:k ,.\derin teklif mektuplarını ve 

1 .uıvakkat teminatlarını a:·a günde saat 15,30 a kadar Umu· 
ı ' 1 Müdürlük kalemine veın.eleri lazrm.Jır. 
! ' 

1
1
1 , :ı Talipler münak .. sa ~artnamelerini Beş lira mukabilinde 

~ lkarada, M alze!T't; -.:ai esinden, İstanbulda Haydarpaşa ma-
Kı:asınclan, Ko·11 .,. Ja ~:.'.:1Y~~gazasından tedarik edebilirler. 

· : . ' hmir ~vkal ınü~üriyetin~en; 
9 i z İzmirde Salepçi zade vakfından Kemer altındaki maa müş

ı ı }<milat büyük han Mart 930 iptidasından itibaren üç sene müd
. 

11:tle icara verilmek üzre kapalı zarf usulile 20/1/930 tarihinden 
ı't 1/2 930 tariıhine kadar bir ay müddetle müzayedeye konmuş

r. 
; j 1 - Teminatı muvakkate üç senelik icar için teklif edilecek 
•1 t.n yüzde yedi buçuğudur. Bu teminat nakit veya nakit yeri

l • hükCımetçe müteber bir banka kefaleti veya kiymeti muhar-
1 q 1 l resi üzerinden istiıkrazı dahili tahvili veyahut Borsa fiatından 
a r \ izde on noksan ile diğer milli eşham ve tahvilattır. 
· 2 - Usulü veçhile tanzim edlecek zarflar Kemer altındaki 
• t , ı •' lıirei mahsusada komisyon reisi olan zmir Evkaf miidüriyeti-

:i • tevdi olunacak ve 20 2 930 tarihine müsadif Perşenbe giinü 
; !at on altıda komisyonu mahsu:ıa ve miişterileri huzurunda a

t · lacak ve teklif edilen fiat haddi layik görüldüğü takdirde mü-
l ı : iriyeti umıımiyenin tastikma tali.kan ihale olunacaktır. Teklif

" ·ıımelerde mükabil şart dermeyan edilemez. 
· if 3 - Talip olanların şartname sureti müsadrlaklarmı almak 
1 :·re eyyamı tatiliyeden mada hergün İzmir Evkaf dairesine 

, 
1 
~üracaatl_a:_ı. _____ . ______________ _ 

1 ~:·
1

)aktilo muallimi aranıyor 
~ .1:: ~ Erkek l\Iualli~. ~ek_~~~~i 
' • 

1
·i mtıdtırlugtıncleıı: 

,, ı, r Yazı makinesinin tekniğine ve yanlışsız ve püriizsüz ve 
· ' rir'atle on parmağını kullanarak ya2l!Tiayı mükemmel bilen . ; ? öğretmeğe muktedir bir muallime Ankarada ihtiyaç var
'. er. Taliplerin her gün İstanbulda Maarif müdürlüğüne nlÜ

ı ıcaatları. 
~!----------------------~~ 

rüsla ve tel~ral ali ınekle~in~e makinist k·ırsn: 
1 - İdareye makinist yetiştirileceğinden aşağıdaki şartlar

. talebe alınacaktır. 
2 - Bir mektep olmayıp 7 - 10 ay müddetle mesleği maki

\stliğe muktazi malfımatı ve tecarübü iktisap için devam olu
. fır bir kurstur. 

3 - Kursa kabul edilecekler kabullerini müteakip Noterli-
; '.ten mlisaddak bir teahhütname vereceklerdir. Teahhütname 

' ·: ·;re ti idareden verilir. 
t 4 - Kabul edilenler idareye laakal üç sene hizmet etmeğe 
. ıecbur kalacaklardır. 
· 5 - Muayyen olan müddet nihayetinde tekrar imtihan açı-

; r, imtihanda muvaffak olmıyanların hiç bir şey istemeğe hak 
'. 11 :ın bulunamaz. İdare isterse ikinci kursa kabul edebilir. · ı 6 - Taliplerin vaziyeti askeriyeleri askere davet olu:ı.ma-

1 an evel (İdareye Iiiakal iki sene hizmete müsait) Bulunmak 
· Hu müddete 7 ila 10 ay sürecek olan tedrisat müddeti de dahil-.. . ır. 

1 7 - Taliplerin teşviyeci olmaları ve müsabakaya girmeleri 
:·j izımdır. Müsabaka Hesap, Hendese, Fizik, Tesviyecilik ve re-
jimden ibarettir. 

[ 8 - Üç adet fotoğraf ve evraki liizimeyi hamilen yeni Pos 
· ı 

1
3.r enin üst katındaki kurs heyetine Martın üçüncü Pazartesi 

t ününe kadar miiracaat olunmalıdır. Martın dördünde imtihan
;ar yapılacaktır. 

ı.ı' ·,' 
. ., 

Ankara'da Muhafız kııc,atı zabitleri grup ıı:.llndo 

~eJriselain 
Merkez Acentısc; Gılaı• köpıU 

basındı, Beyoğlu 2362 Şube 

ıcentcsı: Mahmudiye Hını ılımdı 
lstanbul 140 

Mu~anJa ~ustası 
Cuma, Paıar, Salı, Çar· 

şamba günleri idare rıhtımın

dan 9 da kalkar . 

lzınir sür' al ~ustası 
( GÜLCF:.:\lAL ) vapuru2 I 

~ıılıat Cuma 14,30 da Galata 

1 
rıhtımından hareketle Cuma·· 

~~. mDııc::E:.F=TsE=~ıDs~-Ti'::!.\Jl\:'\'l[lll'll .. RC;;ı:z:ı. J:ır::-'\'~JL=K.,:;-;c\''. ~~:'r}~l Lzaıı:A:aııN;;;mıA=::ııııT::ı:lllEI'!. tı:si sabahı lzmlre gic.lcce~ e 
Pazar 14,30 da lzmirdcn har' 

ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 
Yapurda muke mmel '-lir 

Mall.Je veka" lelı'nl en·. nebaliğ teıfiyeye tabi bulunduğun· orkestra ve caz:ıant mevcuttur dan bu gibi alacağı bulunanlar Şubat 

930 nihayetine kad"··· arzuhal ile hu· Tıll'l lJZOD ı'bı'nıı,,ı· ~ostası lunduklan mahallin en büyük mal- il 1\ 
336 senesinden 927 mali senesi ni

hayetine kadar milli hükumet bütçe· 
!erinden matlub:ı olanlarla gerek 
milli hültumct ve gerek sakıt hükU· 
metin adi emanet ve milli hükümetin 
bütçe emaaatı hesaplarında mukay. 
yet oln.1t..,r ve ger~k 927 senesi gaye~ 
ıine k'\t o:.r ifa e<l:Icn hidcmattan mÜ· 
tevelli! alı.ca&lar 928, 929 senelerin· 
de bUtç.: emanatına alınmıı olanlar· 
la eyt-. s"'..·1~ k'ıu-ı tasfiye komis:;o
nun..Ja:1 v-l ıen.,.;inde hazineye dcvr 
cdi!i1:> hazinece de 928 senesinde iit 
oltiuğu ı.ıalsand.klarına nakl olunan 

memuruna müracaat eyleyip yetle· 
rindeki matlubat vesikalarını vererek [Ankarnl vapuru 20 Şubat 
miıkabillinde müracaat vesikası al· perşembe akşamı (;ahta 
malan lazımdır . Bu müddet zarfın-
da müracaat etmemiş ve vesi:;a al· .rıhtımında'n lıareketlc Zonı<ııldak 
mamış olanların iddia ettikleri alac•k lnebolu 5inop <;amsun Ünye 
1513 No: lı kanun miıcil,ince kati- Fatsa Ordu ı :ire·'n Trabzon 
yen hazine lehine sakıt olacaktır . 
Şubat 930 nihayetinden sonra hiç Rizeyc gidecek v~ dönüşte Of 
bir mazeret kabul edilmiyeceğinden Trabzon p,ılathane Gireson Ordu 
alacak iddiasında bulunanl-.rın 930 Fatsa Sam;:m lneholuv 1 u"· 
ıenesi l\'!artından evvel bulundukları ' f'ı 
mahallin en büyük malmemuruna ı rayarak gelecektir. 
müracaat etmeleri ilin olunur • 

* * * BazGıı1ı pnsl131 
SATILIK TARLA: ( GELIHOLU ) vapuru 22 

Ş.ıbat nım:ırto:si l 7de idare rıh 

tımındnn hareketk Gelibolu 
Lapseki Çanakkale İmroz Bozca 
nd . v·ı gidecek \ c <;-ınakkalc 

ı Darülf ünnn eınanetiu~en: 
Hukuk fakültesinde Hukuk Hususiye, Hukuk Amme 

grupları Müderris muavinlikleri münhal bu!ıınchığundarı ilan 
tarihinden iki ay sonra yapılacak müsab<ı.;:a iınt"l1ı1ıuna girmek 
isteyenlerin şeraitini fakülte kaleminden öğrerınıeleri beyar 
olunur. 

f m11i malı aınillerinin nazarı oik~rı :ı.e 
l._tanbul ticaret ve sanavi odao.;ıııdan: 
İstanbulda mevcut bılumum yerli malı fü,ıillerinin 22 Şubat 

930 Cumartesi günü saat 14 te Cümhuriyet Halk Fabrikası bi
nasında Milli Lktısat ve tasarruf Cemiyeti mer'.·ez:ne teşrifleri 
rica olunduğundan alakadar zevatın mezkur ôçtimada hazır bu
lunmaları rica olunur. 

MÜTEFEl(I(İRI~ERE 
ve Musiki meral\:lılarına 

-~~ 
·,'1 

~ ...... r..:.~ 
Evinizde bi R:ıdyo ci'1azı yal ız m ~si 1<iyi d ·t l d/ ı z 1 n n • 
da dünyam ed-lıi, tı' l>i ve siyasi '1< v ı dis'e inı temin ~d r. 

Bunlar: daha iyi .iinl~mek için bir 

Filips 1 adyc)SU r:a 

İhtiyacınız v11rdır. 
Türki; e umu.ni Y•:lcille,i. 

No 1, Fenerli Hirista sokak, Arnavutköy, Boğaziçi, bir tara
fı Kosti Başalo tarlası bir tarafı Nikola Matos tarlası bir tarafı 
Hacı Dimitrinin Bağı ve dördüncü tarafı yolile çevrilmiş 15 
dömim tarla satılıktır. Bedeli defaten verilmek şartile tahmin 
edilen kıymeti 750 liradır. Satış muamelesi aleni müzayede ile 
22 Şubat 930 Cumartesi günü saat 14 te Defterdarlrkta yapıla-
caktır. (H - 41) 

l..ı\rscki Gdiboluya uğ-rı1yarak ff E I"' J Ü 5 
gele cc ktir. I 

8. ci BÜYijK 

Tifl!~~ riliNG~ ~ 
2 .ci keşide~ H Marttadır. 

--------ır.ı .. 

(KO. 'YA) rnpuru 23 Şubat 
pa1ar !Oda Calata rıhtımından 
harekctJe.lzmlr Kıilllik Bodrum 

Rados F~thlyc Finike Antalyaya 
gidecek ve dönlişt~ mezk!lr 
l5kelclerle birlikte :\ndi!li, Kal
kan, Çanakk:ıle, Geliboluya 
uıtrayarıtkı clecektir. 

"'1ıı:ıı:: .. 1111ı:mm::ı:~--... 
untazam Hartın Postası 
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•111111111111 .... Menfaatinizi ihmal etmeyiniz. ~ ,lllıi liil~ 
Zira takarrüp eden BAYRAM münasebetile ;,,; 
Sizin ve çocuklannız için alacağınız elbise:eri m bayo.a- :· = dan evvel Beyoğlunda İstiklal caddesinde Meı- ez • · 

- postanesi karşıs·nda 148 numaralı • -

= Bazar Çekoslovak :_ 
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Büyük ikramiy o 

35.00 LBrad Ercümend Nur2~ap~~~.ı 
ı)erş<~ın be ıı;ıinuSirkcci 

' rıhtımından 

Tlcaretaneslnin tertip eylediği :.. - Ilı' 

J\ yrıca 1.S,000 1 O,COO Jiralık 
ıkraıııiyeler,re 1(J~COU lirlllıJ r 

lHr ıni.ik~\fat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

1 - 8Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakasaya 
ç.ıkarıldığı evvelce ilan edilen Mendires-Gediz etüdünün 6 Mart 
930 tarihinde ve, 
2- 11 Şubat 930 tarihinde iha le edilmek üzre münakasaya 

çıkarıldığı ilan edilen Berdan etüdünün dahi 8 Mart 930 tarihin
de ihale edilmek üzre münaka>a müddetleri temdit edilmiştir. 

3 - Bu işlerle yeniden alakadar olmak isteyenlerin sular u
mum müdürlüğüne müracaat ederek yukarıda yazılı işlerin mü
nakaşa şartnamelerini umumi ve hususi şartnamelerini ve müka 
velename suretlerini alıp tekliflerini baladaki ihale günlerinde 
ve saat 14ten evel müşteşarlık makamına tevdi etmeleri ve ev
velce mezkfır evrakı alanların dahi ayni tarzda müracaatları ilan 
olunur. 

Bursa cer, tenvir ve kuvvei muharrike 
Türk anon 111 şirketinden: 

Hissdaran, 1930 senesi Martının yinninci Perşembe günü 
saat on altıda İstanbulda Sultan Hamamda, Bank Jeneral pur 
lö Kommers Etranje binasında sureti adiyede in'ikat edecek 
olan hey' eti umumiye içtim• ına davet olunurlar: 

RÜZNAMEİMÜZAKERAT: 
1 - İdare meclisi Raporunun kiraati 
2 ·- Murakip raporunun kıraati 
3 - Bi!iinço ve karü zarar hesabının kabul ve tasdiki ve ida

re meclisinin ibrası. 
4 - Ticaret kanununun 325 inci maddesine tebaan işletme

ye devama müsaade itası. 
5 - İdare meclisine intihap edilen azaların keyfiyeti inti

haplarının tasdiki . 
6 - 1930 hesap devresi için murakıp intihabı ve ücretiuin 

tesbiti. 
7 - Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerinde mü

sarrah müsaadatm idare meclisi azalal'ma itası hususunda ida
re meclisine selahiyet itası. 

idare meclisi namına Murahhas aza 
G. HAnS 

hareketle Eregil, Zonguldak, ilar
tm, .l.musra, Kuruca şile, Cideyc 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla ra silat için l~min0nii 

Rıhum<tıan i numaraya muracut. 

0 /o 20 ter-1.zilat:lı. 
Büyük satışından istif deye 

koşunuz. 
MEVKiİ FRUHTE VAZEDİLEN 

Telefon: 268.+ ~s.ıl.!~~9ıJJ.ıti!],~l&.!lıl:Si:i,.!l"'l.,t1 .... iımıiıiııiılıııııı~ı;:;;;;a ........ --
~ -

TAV J l.Z.\lJL ı ll~ L\.i"A 
va lııradPr ' Pri vapurıı 

'.luntazam \palık ~:k presi 

~aa~el 
\

1apuru 
Şobaun 20 inci perjcnıbc gü 

nü akşamı saat on yedide Sirkeci 
rıhtımından hareketle Gelibolu, 
Çanakkale, Küçük ku}u, Altınoluk 
Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve 
dikili iskelt!erine azimet ayni fs· 
keleleıe uğr•yarak avdet edecektir. 
Mahallf miiracaat : Yemiş Tavil
zade biraderler. Telefon lstanbul 
2210 --SA[)JKZADI': BiRADERLER 1 

VAPURLARI 
KAR;\ DENiZ i\IU~TA
ZAM VE LÜKS POSTAM 

• 
in önü 

vapuru 
23 Şubat Pazar 
gilnil ak~amı Sirkeci nhtı· 

mından hareketle (Zonguldalı:, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ordu, 
Unye,Glresun, 1 rabzon ve Rize 
iskelelerin• azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsl!At için Sirkecide Mes 

1 
adet hanı altında acentalığına 

müracaat. Telefon:lstıınbul 213~ 

Tursunbey kazası dahilinde Ala· 
ı;am ormanının Şukuldak mvkiinde 
iki buçuk sene müddetle ve 300 ku
ruş bedel ile ilana vazolunup talip 
>uhur etmiyen 3654/070 metre. mik'
ap devrilmiş çam eşı;arı şartnamesi 
dairesinde ve 1/2/930 tarihinden iti· 
baren bir ay müddetle iluna vazolun· 
duı(u ilan olunu> 

§ = = En mükemmel kumaşlardan olduğu gıbi biç:m.Ie:i ısmar- § 
E lamadan farksız ve gayet şık ve kusursuzduriar. Lfıtıen § 

camekanlarında teşhir edilen mallara atfı nazar ediniz. S 
-uıııııııı1111111ııııııııuııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı-

[oırazı rntitaiye ~astanesi serta~a~etin~en: 
Haydarpaşa emrazı istilaiye hastanesine Mayis 1930 nihaye

tine kadar lüzumu olan doksan altı kalem eczayi tıbbiye müna
kasai aleniye suretile mübayaa edileceğinden ve münaıkasa 9 
Mart 930 tarihine müsadif Pazar günü saat ikide Galatada Ka· 
ramustafapaşa caddesinde İstanbul Limanı Sahıl sihhiye merke 
kezindeki masraf komisyonunda icra edileceğinden talip olan
ların yevmi mezkUrda masraf komisyonuna ve şartnameyi al
mak üzre hergün Hastane idare memurluğuna müracaat etme· 
leri ilan olunur. 
><>=:><>:e<>ı:;><:«>:<><><O xx~~C::C=C=:::>C:<XI 

Feyziati Lisesi 
Saraçane Başında 
Münir Paşa konağında 

Feyzıati liseleri şubatın 22 inci cun1artesi 
günü Saraçane Başında ~1ün'r Paşa kona
ğında yeniden aı, ılacaktır. 

Mualliınlerinıize Leyli ve nihari uınnnı 
talebenin mezklır günde saat sekiz buçukta 
mutat prograın vecihle derslere başlamak 
üzre mektep binasında hazır bulunınaları. 

İhtar: L.eyli talebe bilun1u111 leyli leva-
zımını getirnıelidir, 1 

><><><><><><><><><><:><><O><><>C:<~>ô<~:><>< 
Müdürü Mes'ul Burhaneddıll 
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