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DevletBan~:~eşki_liet ı a ayı oruma ç ~ ı numara ı ararrıam 
rafındaki hakıkat,_Başvekı_l İs- • e •• h H e t deke ek • 
~~~!~E::i~i~:~~a~Eiı1r~~~ ~ıs cu ur z. nın as ı ıne ı tıra • [ Kanunname 

ınetnl son ha
• berlerimizdedir] ınak lazım ki; Türkiyede bir 

devlet bankası kurmak fikri, 
son zamanlarda milli paramıLı 
korumak ıçin alınan bir çok ted 
bırler meylnıncla yeni doğmuş 
b ir şey degildir . İkt.sadi inki
şafını ~asli lıi r surette temin 
etmek, halkın muhtaç olduğu 
ve bu kadar fedakarlıktan son
ra tamamen hakkettiği refah 
ze•minini hazırlamak için bir 
devlet bankası yapmak eski
d~nberi dü,i:inülmüş ve en salii
hıyetli makamlar tarafından 
ifade edilmişti. Şimdi böyle bir 
tesisin teşk ili ari fesinde bulunu 
Yoruz. Bugün devlet bankası
nın tabiatine, mahiyetine ve su-

Bankalar kaıııbiyo işini 
tedvir için birleşiyor .. 

Alıınet Riza 
Bey dün 

vefat elti .. 

1 Gazi Hz. 1 

Reisicümhur Hz. 
dün iz mire gittiler 

naı retj teşkiline dair daha iyi an
'ba lilljılan hakikat şudur: Bir defa 

<levlet bankası, tamamen milli! 
~e müstakil olacaktır . Bunu 

D 
enı Başvekil, hem de Maliye 

\7 ekili Millet kürsüsünden ifade 
uf ettiler. Bu katiyet karşısında 
~rek yerli ve gerek ecnebi mat 

dl atında bazı ecnebı bankaların 
~.evlet bankasının teşkilinde a

v 
1 
akadar veya hissedar olacak

ıt arı haicl<ında ki rivayetlerin 
Sıhhati kendiliğinden düşü

dt Yor. 

~ k Devlet bankasının milli bir 
e aTakterde olmasındaki zaru

lR ~e.t, anlaşılmaz bir şey değildir. 
Y ır memleketin iktısadiyatm
d~, dolayısile umumi hayatında 

d nazım mevkiinde bulunan bir 
lllüessesede yabancı bir nüfu

ıı-ıtın bulunması her zaman için 
ş te~~li_ke membadır. Bu işte 
!UHh,.~ pla!ak _en evvel akla ge-
tetlarik · · - " · · 'k esel ıdır. Ilunu tet-

ı etmeden evvel vatanaaşıa-
runızı bir ha!kikat üzerinde ihti
Yata ve dikıkate sevketımek isti

•,Yoruz. Bir ecnebi heyetin ıktı-
:Sadi hayatını tanzim için muh
telif vasıtalara müracaat etmek 
ve muhtelif tedbirler almak !a-

r· zıındır. Münferit olarak herhan 
gi bir teşkil veya tedbi re mut

ı1 lak, seri ve sihirli bir tesir at
fetmek hatadır. Bunu şunun i-

500,000 isterlin 
sermaye 

kunuluyor .. 

--·----
Teşekküle hangi 
bankalar o-iriyor h . 

--·-···-
Nurullah E'sat Beyiıı ~ 
bu hususta beyanatı ~ ---

Kambiyo alım ve satımını i
dare etmek ve ispekülasyon ya 
pılmasına meydan vermemek 
üzre milli ve ecnebi Bankaların 
iştirakile bir teşekkül vücude 
getirilmesi takarrür ettiğini ya 
zmıştık. Bu tesebbüse taraftar 
olan 10 Banka ellişer bin İngi
liz 1irası sermaye vazetmek su
retile bir komite teşkil edecek
lerdir. Bu komite borsada Nu- ~ 
rullah Esat Beyin riyasetindt ı 
toplanarak kambiyo alrm ve sa 
tım muamelatile meşgul ola
caktır. 

• 
Komite, bu teşebbüse iştirak 

eaen ı;anKdlaı uı <li ı t:ktörlerin- Yuka. da Muammer, a~aj!ıda 
-'-- -"· • • • , ••• }lurullah Esot Beyler 
Bankaların dırektorleı:ı cu- 1 neticeler alınmıştır 

martesi günü umumi bir içtima 1 · 
aktederek komitenin tarzı faa- Başta İş Bankası olduğu hal 
Jiyetine ait teferrüatı görüşece de alakadar Bankalar bu işi 
klerdir. kendilerinıe ait bir vazife ola

Bu suretle toplanacak 500,000 
!sterlin sermaye ile bu büyük 
işin muvaffakiyetle tedvir edi
leceği ve esasen ihtiyaca kafi 
olduğu anlaşılmıştır. 

rak telakki etmektedir. 
Kambiyo komitesi, piyasada 

kambiyo muamelatını takip e
derek fazla arzolduğn zaman 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Cenazesi bagiin 
öğle vahti 

kaldırılacaktır •• 

ANKARA, 26. (Telefon
la)- Reisicümhur hazretle
~i bu akşam hususi trenle 
Izmire hareket ettiler. 

Baıram komedıa
sının son perdesi •• _...__ 

Mülga ayan Reisi Ahmet Ri 
za Beyin dün vefat ettiği
ni teessürler 

Gazi Hazretleri altıya beş 
kala Büyük Millet Meclisi 
Reis.i ile birlikte istasiyona 
geldiler ve burada Başvekil, 
Bü)'.ük erkanı. harbiye reisi, 
vekıller, Meclıs azaları tara. 
frndan teşyi edildiler. 

Sadrazanun 111erkezl umumiye müracaatı 

le haber aldık. 
Ahmet Riz 

B. bundan il 
1 ay kadar evvc 

evindeki merd: 
venden inerkeı; 
birdenbire üze
rine fenalık gC' 
!erek basamak 
!ardan yuvar· 
lanmış ve der 
hal Etfal hast 
tanesine ka lrh. 
rılmıştı. 

Kazım ve İsmet paşalar Haz
eratı, heyeti vekile azaları 
Gazi hazretlerile birlikte 
Gazi istasyonuna kadar git
mişlerdir. Gazi Hz. İzmirde 
15 gün kadar kalacaklardır. 
Adanaya gidecekleri zanno
lunmarnaktadır. 

) 
Sa it Halim Paşa istifasını nasıl geri alı 
yor? - Cemal Paşa sadarete geligormuy 
du?-Bagramııı 4 iincü günii Vükela Mec
l 1ısinde nef(•r oldu ve neye karar verildi? .. 

Bayramın ikinci ve üçüncü ı Vükeladan iç halkaya dahi 
gün!~~ (3~ .-:C:e~riniev_vel ~e 1 bulunm~yanlann bu içtimaa d· 
Teşnnısaru] ıtılaf sefırlen İs- vet edılmediklerini söyleme 
tanbulu terkettikleri halde Sad zait bir külfet olsa gerektir. 
razam hala Londra, Pe-

Mübadele 
Büyük Vatan Ahmet Riza 8. 

peı-ver, hastaneye gittikten son 

1

. a bir defa daha dışarıya çık
ması kendisine müyesser ola-

1 
mamış ve dün sabah saat onda 

Türh -Yunan 
itilafı 

tersburg ve Bordoya ("') evvel 
ce söylenilen manasız şekilde, 
bir nota göndererek sulhü mu
hafaza ve bitaraflıkta devam e
debileceğimiz ümidini besliyor 
ki : İtiliif devletlerinin cevaptan 
müstagni gördükleri buacip ve 
sikanın ne mahiyette olduğunu 
ileride göreceğiz. Fakat ayni za 
manda Meclisi vükelanın har
be girilmeğe taraftarolan azası 
na karşı istinat noktalan bulma 
ğa da çalışıyor. 

' 
kısa bir ihtizardan sonra 72 

l y_aşında ruhunu teslim etmiş-
, tır. Bitaraf/ar da Anka-
' 1 Ahmet Riza B. in ölümünü raya gidiyorlar 
· t d · d Filhakika mütarekeyi mütea ın aç e en şey merdıven en Yun·an mu'"badele murahhası · M 
d .. · d - · kıp eclisi Mebusan tarafın-' usmesı egıldir. M F k d"' B ahh 

• . o as un aşmur ası- dan tahkikata memur !:dilen be-
Ahmet Riza B. başını yastı- mız Tevfik Kamil Beyi ziyaret şinci şubeye verdiği tahriri ce

muzıaqp .,,.,_, -.... -'- ' · AAar~ı.- hir müddet görüşmü<:- vaplarda Sait Halı"m Paşa tara 
mesane iltihabı ve gronkopno- liikat hakkında demışor ...... ~ &~~-- _. ·ıı. ..•. 
m?n hastalıkları ?a1şgöste~miıı 

1 

_ «M. Fokasla görüştüm. tiği içtimalarda-;; tı~şka npek' ş';ı~ 
mış ve bu son has.a ıktır kı bu Gerek benim evvelce verdiğim yanı dikkat diğer bir içtimadan 

(Mabadı altıncı sahifede) izahata, gerekse M. Fokasın da şöyle bahsedilmektedir: 
gazetelerde çıkan bevanatına "Karadeniz vak'asından son-

( Ahmet R.ızn Heql11 lm11<. tı fazla bir şe;. , ra itilaf sefirlerinin sözlerinden 
hakkında ,1/11 ı l'I i t. . nıı H.111 lave edecek va bir sureti tesviye bulunacağı ü-
blr makalesi dlJl"diinclJ sa-/' ziyette değilim mdine dü~mü~ isem de malum 
hifemizdedir.) Mamafi umumi olan teklifime muvafakat ede-

Süleyman Elbl&tanl Ef•ndl 
Ticaret naıırı 

Acaba bu hitabeyi dinliyen 
merkezi umumi azası ne fikirde 
bulundular? Sadrazamın "hi 
...... ,.., L.!.._ ' t,. 1 ,~ır· 
le bir hattı hareket itti'h'ıTum. 
maddeten imkan görüldü mü?. 
Meçhul! 

t. Çin söylüyoruz ki, bazı vatan
daşlarımız, devlet bankasının 
teşkilile memlekette tesirini his 

---====------=~---~-~~---==~=~~~=~--=-----~ surette şunu sc miyecekleri cevabını alınca vÜ-

O garip içtimaın el'an berha 
yat bulunan azası bu noktaya, 
yalnız bu noktaya değil ittiha1 
ve terakki devresine müsadil 
olan tarihimizin muzlim kalan 
daha bir çok noktalarına daıı 
bildiklerini, bütün bildiklerini 
nihayet kemali samimiyetle ta 
rihimize tevdi edinciye kadaı 
böyle karanlıklara tesadüf et· 
mekiğimiz zaruridir. 

Settiren iktısadi iztırabın der-
' hal zail olacağını sanmakta
dırlar, Hadiseler mantııkına uy
n:ıyan bu zehap, son~adan a~ı 
hır sukutu hayali mucıp olabı
l~r. Buna meydan kalmamak i
Çın vaziyeti olduğu gibi görmek 
Ve göstermek meoburiyetinde-

. Yiz. Devlet bankası hiç bir mem 
lekette yalnız başına iktı~a~ı 
refahın birinci derecede bır a
tnili olmamıştır . Dev !et ban
k~sı, nihayet iktısadi gayeye 
hır an evvel erişmek için lü-
ıu1 tnlu bir vasıtadan ibarettir. 
Ik teşekkülünde belki de bü

Yuk bir sermayenin tedariki 
lllü~kül olacaktır . Bununla be
r~_ber sermayenin azlığı, teşek
kuiüne mani teşkil etmez. Bu
nun gibi, dünya piyasasınııı 
lazıım olduğu dereceye çıkar
U:ak için harici bir istikraz ak
dıne de hiç bir engel yoktur . 
lia-kikat şu ki, paramızın istık
rarını temin edecek, memleke
tin ikusadiyatını salih ve refa
ha götürecek olan amillerin ba
Şl'llda iktısadi muvazenenin, te
diye muvazenesinin hu~ulüdür. 
l3u muvazene teessüs ettikten 
sonra milli paramız tabiatile 
Ve filen istıkraz bulur. O vakte 
kadar inkişaf halinde mütema
di Yen çalışacak olan milli ve 
lllüstakil devlet bankası, ondan 
Sonra da iktisadi hayatımızda 
nazımlık rolünü daha esaslı su
rette hissettirecek ve memle
ketin umumi refahında çok e
llas!ı bir amil olduğunu göste
recektir. Bu netice o kadar u
ıak değildir . Üç beş sene için
de bu gayenin tahakkukuna şa
hit olabiliriz. 

Siirt Meb'usu 
;MAJ{MUT 

yliyebilirim k kelayı ve merkezi umumi aza-
işleri iyi bir me- 1 sım bendehaneye davet ettim. 
crada ilerlemek , Hiç olmazsa bilfiil bitaraf kala-
tedir ve netice lım, tecavüz ve taarruz etmiye-
hakkında nikbin !im. Turan vr Mısır fütuhatını, 
olmak kabildir." Trabulu$, Tunus, Cezair ve sa 

ı Yunan hüku- ire gibi amali, rica ederim, hıra 

1 

metinin Sefir M. kalım. Her milletin üc devri 
Polih.r~~yadl.0 V:\rdır: Fütuhat, tevakkuf, in-

' gônderdiği tali- hitat. Bizimki insallah ini :+at 
mat Türk ve Yu Tevfik Kam/1 devri değildir: fakat herhalde 
nan hükumetle- Bey fütuhat devri de olmadığı bedi

. ri arasından mevcut münazaun- hi, dedim: li\kin iş olacağına 
fih bütün mesailin serian hal- vardı. Haberim olmadan Sarıka 
!edilmesi merkezindedir. İzharı mış felaketi hazırlandı., 
olunan temenniye nazaran kı-
sa bir müddet içinde aradaki 1 [*) O tarihte Fransa bıikümcti 
bütün pürüzlü meseleler ayrk- iki aydanberi Paristen (B<>rdo) ya 
!anacaktır. nakledilmiş bulunuyordu. 

İttihat ve terakki hükfuneti· 
nin merkezi umumi ile münase 
betine ibret alınacak bir misal 
teşkil eden bu içtimaın tarihini 
bayramın üçüncü günü aksamı 
olmak üzere tcsbi t ederse' ya
ııı lmayız sanırız. Zira Karade. 
niz vak'ası üzerine istifaya kal 
kışan Sait Halim Paşanın hali 
harbin tahakkukundan sonra 
bile "hiç olmazsa filen bitaraf
lıgı muhafaza!" gibi sathi biı 

(Mabadı altıncı sahifede) 

M. Fokasm Cumarte6i günü 
Ar karaya hareketi mükarrerdi. 
Fakat talimat M. Polihronya
dise gönderildiği için M. Foka ı 
sın hareketten sarlinazar etme 
si de muhtemeldir. 

Herkesin dili ucunda? var ... 

Tahmiste feci bir yang· ın ......... B_,,_o .... ğ ... -a ..... z-"ı'"'a··-r···.··-.·... Tevfik Kamil Bey bayram-
dan sonra, 9 Martta Ankaraya 
gidecek ve itiliifnameye müte-

4dükkan 
da yanan 

' d b d ferrl kücük bazı noktalıırm hal yaJl l, ir 8 amın VOml• On Jile meşgul olacaktır. Bitaraf 

b k fil Sg TllpO a?.alar da Tevfik Kamil Beye 
8Cağllll estiler!.. • refa1rnt edecektir. Bitarafların ru tavsıp etti .. seyahat esbabı hakkr'ldaki bir 

Dün saat birde Sultan Ha
mamında Tahmis caddesinde 
çocuk tabancası kağıt ve saire 
satan Rafael'in mağazasından 
yangın çıkmış ve biri bunun 
yanında diğer i~i d~. ka:ş~ın 
da olmak üzre dort dukkan ıç
lerindeki bütün eşyalarile bir
likte tamamile yandıktan scn
ra söndürülmüştür. Yaptığımız 
tahkikata nazaran yangın şu 

şekilde çıkmıştır. Taıhmis cad
desinde çocuk tab~c3:sı .. sat~n 
Rafael dün öğle uzerı dukkan 
önünde çocuk tabancasına malı 
sus kapsül dolu bir sandığı ka-

patrnakta iken kapsüller bir
denbire ateş almış ve bağadan 
mamul bir takım eşya üzerine 
isabet eden alev yü2lÜnden or
talığı biırdenbire cehennemi bir 
ateş kaplamıştır. Bu alev ar.a
sında kalan Rafael feci bir tarz 
da bacağından yanmış ve he
men hastaneye kaldırılmıştır. 
Hastanede yanan bacak ke
silmiştir. Rafaelin havatr 
tehliatelidir. Yanan dükkan 
!arın biri ocak tamircisi ve di
ğer üçü de muhtelif eşya satan 
mağazalardır. Bu bapta tahki
kata devam edilmektedir. 

-- - / süale ce".ab_en . Başmurahhası
Boğazlar komisyonu dün sa- 1 mız demıştır ki: 

hah Amiral Vasıf paşanın riya- - «Bu gayetle tabiidir. Hü
setinde toplanmıştır. kı'.lmetle komisyon azası epey

Bu içtimada, komisyonun se- ce bir zaman oluyor ki temas 1 
n_e~ik ~aaliyet raporu g?~d.en ge etmemislerdi. İste bu mes'ele ı 
çırılmış ve tetkikatı bı tırılerek . . b. · fi Ank d t 
Cemiyeti Akvama gönderilmek ıçı~ ~tara . a:, araya ave 
üzre tabettıirilmesi kararlaştırıl- edılmışlerdır. 
mıştrr. -···-···----···---···-·-··· 

Dün mathaaya verilen rapor 
1 

ve ihtilafı mucip bir mesele yok 
iki haftaya kadar basılarak Ce-1 tur. Raporda, bir sene zarfında 
miyeti Akvama tevdi olunacak Boğazlardan geçen gemilerden, 
ve ancak o zaman gazetelere ve Karadenizde bahri faikıyetin 
rilebilecektir. Rus donanmasında olduğundan 

Raporda hiç bir fevkaladelik bahsedilmektedir. 

- Bu ne biçim çocuk? 
- Rar yağacak mı? Bir çuval undan kaç ekmek 

çıkar? KlJprü kalkmalı mı? Emanet var mı yok m11? 
Mllbeccel Hanım gll:ıel mi değil mi? deye 1"11/ham 
içinde yafayanların neıll elbette blJyle olur! 



Fran."lada 
-1 -- Kabine 

gene düştü 

Kabineyi kim 
illiyeıl ı teşkil edecek? 
930s!ı --

;'FARİS, 25. A. A. - Meb'u
ı~ meclisinde büyük günlere 

s bir kalabalrk vardı. M. 
}autemps içeriye girdiği ze
-{n sol cenah tarafından al
( landı. Merkez ile sağ cenah 

:ı M. Tardieuyü alkışladı. 

-~abine beyannamesi okun-
1 lktan sonra M. Chautemps is 

veril Jah takrirlerinin hemen mü
r ı O k '!tere edilmesini talep e tnıi ş

ait i '1 
~. Blum sosyalistlerin hiiku 

ı 

ran:· ... 
çok ,1; 

-, ' varc 
N ı ı 

ur_.~ 

~.ı, 
e .-

n ~:ı 
fUSI" 

f 1 

M. Htrrlot 

:t lehinde rey ve~eceğini, çün 
bu hükllmetin bir irtica hü

;.ı.rıı;: metine halef o1makta oldu-
ar nu söylemiştir. 
~ · Meclis reisi, riyaset makamı 
c. tevdi edilmiş olan muhtelif 
~ ı .rirleri okumuştur. M. Chau

\I' 1 nps, yalnız M. Anteriounün 
·· kririn1 k~u1 -41.......,..• 1 

... , ....... .-..&ı:c-

'. 

U bu takririnde hü!kumetin 
yannaımesini tasvip etmekte 
programını tahakkuk ettir

. ~k için hük&nete itimat be-
n eylemektedir. 

' M. Franklin-Boilloo. sol ce
-!:!.:. ; h radikıaıl sosyalistleri namı
~ ı hükllmet lehinde reyi vere

yeceklerine müteessif olduk 
,ı- ·mı mutazarmnm bir beyan

:q 
1 
me kıraat eylemiştir. Miıma

• yh, demiştir ki : 

ı ! Londraya ne kadar müddet 
1 ı' vam edeceği maliım olmıyan 

ılı:;· , · hükfunetin mümessillerini 
Y·l , ndemıek doğru olamaz. 

c 1 

iı \1:. Franklain-Bouillon'un mü 

1; • halesinden sonra M. Herriot 
ı 1• • takım radikal sosyalistleri 

nal~ rüklemeğe teşebbüs etmiş ol 
0 ;. ğundan dolayı M. Reynaud' 

az muahaza etmiştir. 

""' Mtimaileyh, bütıün cümhuri
ıi1 tçileri M. Chautemps'ın arka 
~ ıda toplanmağa ve ona mü-
;\ 

1 
haret etmeğe davet etmiştir. 

1 
ıl. Herriotdan sonra, M. Paul u· 

1 
moour, da: 

11- «Vereceğiniz reyiler, M. 
O 1 ·iand'ın temsil etımekte oldu

Jl harici siyasetin devamm: 
, min edecek ve bir cümhuri

tperver ekseriyetin vücut bul 

1 
;ıs~a medar olacaktır." de
ı tır. 

Ademi itimat 

PARİS, 25. A. A. - Hükil
ete ıbeyanı itimadı mutazam

' m Anteriou takriri 277 reye 
rşı, 292 rey ile reddedilmiş

' ·. Reyin neticesi sağ cenah 
ı merkez tarafından şiddetle 
kışlanmış, kabine de sol cena 

• n yaşa nidaları arasında çe
:.ıniştir. M. Taroieu de dost-

:y ı ın atkışları arasında m ec
i terıketmis ve bu esnada mer 
z ile sol c~nah arasında şid
tli sözler ve küfürler teati e-
lmiş tir. 

Meclis önünde toplanmış o
~ ve polis tarafından güç hal 
• zaptedilebilen kesif bir halk 
ıtlesi: «Yaşa Tardieu!» diye 
ğınnak suretile nümayiş yap 
ıştır. 

Kim olacak 
PARİS, 26. A. A. - M. Tar 

SJ!ll 

==sa: U~tS~o~11~JH~allb~e~rtll~e~r~~ 
Mısır müzakeratı 

İngiltere ile Muır araaındaki va• 
ziyeti kat'i bir surette halletmek için 
önümüzdeki ay zarfında tarafeyn a
rasında müzakereye batlanacak. Mı· 
ırr parlimentosu hükUmete ıalihiyet 
verdi. Mebu'uıan meclisinde buna 
dai.r cereyan eden müzakere kııa ol
muttur. Çünkü hükümet müstakbel 

Milli parayı koruma için 
Bir numaralı kararname dün Reisicümhur 

· Hz. nin tasdikine iktiran etti 

1 kan, kor:ku, vahşet! 

Balta ile kes:lip ateşte 
yakılan il:.i ceset .. 

müzakerata tesir edecek her hangi ---r·-· 
bir münakaşanın çıkmaaına mani ol- Metnini neşrettiğimiz kararname 33 maddeden ADAPAZARI, 24 (Milliyet) ceza muhakemesinde görülmüş 
muttur. Yalnız ileride müzakeratın Burada bir intihar vak' aka- tür . Vak'a şudur: Adapazarı 
alacağı neticenin tabii surette par- mürekkeptir Ve mühim ahkamı fhtiva etmektedir sı oldu. Mıiintehir Lıltfiye fabrikası orman müdürü Süphi 
liımentoya bildirileceği başvekil ta· isiminde günahkar bir L<a- Beyin kızı ile hiınnetçisi gece 
rafından söylendi. dındır. Bundan bir kaç sene evlerinde yatarlarken evvelce 

Gelecek ay nihayetine doğru Lon· ANKARA, 26 (Telefonla)- olarak <tediye olunmaz. Bu ka- rını Türk parasına tahvil ede- evvel Sakıp isminde bir A~a- ı yanlaorında hiz~etçilik eden 
draya gideceii haber verilen Mısır Bugün heyeti Vekile Maliye Ve bil borçlar, tediye günıündeki bilirler. Tahvil ettikle-i ecnebi vutla sevişmişler ve dostu ıle Kastamonu kıptılermden Ha
heyclin_i". onda~ uvel .. ~ni ~- kaleti tarafından hazırlanan mil borsa rayici üzerinden tüı'k pa- paralarını Banka ve bangerlere el birliği edip kocasının vücu- lil eve girmiş ve her iki bedbah-
ı~~k ıçın Kahı~ede l".gılız mumes- li paraY'l korur.!'; için bir numa- rası olarak tediye olunur. satmağa mecburdurlar. dünü kaldırmag" a karar vermiş- tı balta ile kesip cese.tlerini. 
11lı ıle konutacagına f'!phe yok.__ Bu ralı kararnameyi müzakere ve · • · 
ba,langıçtan sonradır kı, asıl muza- . . . . Madde, 12 _ Malıye Vekaletı Madde 24 - Kambiyo ve !er. Lutfiyenin zavallı kocası parçaladı'ktan sonrd cınayetL 
kereye Londradadevam ~dilecek. ~ ıı:ıt~çmhetmıHştır. ~arardn~~e ~:ı:- namına Borsa Komiserliği ve nükut, esham ve tahvilat işleri düşürüldüğü pusudan habersiz, örtmek için eve ateş vererek 
sı1r ileb lng~_lterke arasındbaa ~l~ya kı sıcu u.r . z. nın tas ı'ı<ına ı tı kambiyo mürakipliği kambiyo peşin olarak yapılır. Bunların bir gün yolda gideııken başı bal- cesetleri yakmıştır· 
o an u muza erat aca nııpe ~ .. : ran ettnıştır. h ·ı• IA _ ı· 11·· ·· k ·· ·· ·ı 1 k .. ld'" ··ı· · · d H 
sa bir zamanda ve Mısırın her turlu ve nukut ve ta vı at muame a tes ım ve tese umu açı gunu- ta ı e uçuru ara o uru uyor · Yapılan muhakemesın e a-
kaydü ıarttan azade bir surette istik- Kararname tına ait hususatın tetkiki için nün ertesi akşamına kadar ifa Muhakeme neticesinde katil , !il yaşının bir günlük farkla 
lalini temin edecek bir neticeye vara- Banka ve bangerler ve ticaret ve ikmal olunur. 24 sene hapse mahkfım oluyor küçük olmasından dolayı idam-
cak mı?.· Arzu edilen ter bittabi ANKARA, 26. (Telefonla) - haneler v,. sair müessesattaki , ve Lutfiye aleyhinde ortada dan kurtulmuş ve 24 sene hap-
bö, 1 b' et' eli Fak t k bul et - Madde 25 - Ecnebi dövizi- d 

Ye ır n ıce r. a • - Bir numaralı kararname şu- evrak defterlerin• tetkike sela- . k k b 
1 1

. kat'! bir delil bulu111nadığın an se mal1kum edilmiştir. 
meli ki, bir neticeye varmak iıtiyen d j h' l'd' 1 B .. 1 nı natı çe ve ono ar ve po ı- b . 'h . 'd'l" j . .. 
Mac Donald hükumeti lngilterede ur: ıyet ı ır er. u muessese er 1 h b .1 M r eııatı cı etme gı ı ıyor · Diğer bir vak'a da arazı yu-

hl k d Madde 1 - Kambiyo, nukut, K · l'k a mürakiplikten çe er ve esa ı can er a ıye L" tf t v' 'flhaneden çık de ı ı k' · -bir çok sual ve istiza ar arıısın a . om~ser ı vey ·ı h vekalet;nin muvafakati olma- u ıye e Ki h - zün n o muş ve a tı ışı agu:, 
kalacaktır. Diğer taraftan Mmr na· eşham ve tahvilat işlerinde ıstenılen evrak '"' v::saı < ve .er d k B !· 

1 
d b 1 k" tıktan ı;onra fuhuş ayatına a- ı sekiz kişi hafif surette yaralan-

mına müzakereye gidecek olan bat· spekülasyon memnudur. nevi ma!Umatı ibraz ve itaya ı ça . an .dallar, ;:ın aş <a ım- 1 tılıyor ve uçurumdan uçuruma mışlardır 

fesi son derece nazik olduğunu söyle- Madde 2 - Kambıyo speku- mec ur ur ar. . . .. yuvarlanıyor· Bunların müsebbipleııi de ya-
vekil Nahaı pata heyetinin de vazi· . .. b d 1 

1 

seye cıro e emez. · 

meğe hacet yoktur. Memleketin is~k 13.syonu: 1447 numaralı kanu- Madde, 13 - Borsa acentelen Madde 26 - Kam~ıro nu- Müntehir ölümden kurtarıla- kında mahkeme huzurunda ce-
bal ve istiklaline ait bir meıelede bız- nun 29 uncu maddesi mıici'bin- acentelikten başka hiç bir iş ya- kut ve esham ~e tahvılatı sak- rak hastaneye yatırılmıştır . zalarını göreceklerine şüphe 
zat milletin reyi anlatılmadan her 1. kAl · · h ı lıyan ve almaga mezun Banka 
h . b' taalıh"d . · · kabil ce, ma ıye ve a etınce tanzım pamaz. Kendi nam ne esap a- . · oktur. angı ır u e gınımenın B ı ld ki k Bundan daha feci ikı cınayet Y 
olmadığını sabık Mısır diktatörü de ve ilan olunan ihtiyaç listesine rina kambiyo ve nukut esham ve a~g_er er a ı arı ve sa:t~ kurbanının muhakemesi ağır Ragıp Kemal 

j anlamıt olacak ki, iktidar mevkiini muvafık olmıyan veyahut bor- ve tahvilat alıp satamaz ve al- !arı dovız ve esham ve tahvıla- --------------------
' bırakmaktan ve kapatılan parlamen- sa ve banka ve mal1ye vekale- dırıp sattıramaz. Bunlar' mua- tın nevi ~i~tarlari_le .t_?:rihini ve 
ı toyu yeni bir intihapla açmaktan baş tinden mezuniyet almış ban- melelerini günü gününe defter- alış. verşın ıc~a ~d.ıldıgı s.~at ~e 
ka gidilecek yol olmadığmı görmüş· ,_ · 1 · h. · · d k !erine kaydetmeg" e ve ayni gün da. kı.ka. yı ve fı.a. tı. nı v. e. muş. ten-tü. Sabık hükumetle İngiltere arasın ... er gışe en arıcın . e veya açı h 
da bir muahede sureti çizilmi,ti. Or· tan yapılan kambıyo alrm ve de bir cetvelle Borsa Komiserli run ıs~~ v~ ~vıyetıru ve ıı:ııza-
tada müzakerata zemin teşkil edecek satımlarıdır. ğine ve mürakipliğe bildirmeğe s~nı gosten: dip kuponlu hır ve 
olan bu muahede suretidir. Fakat bu mecburdurlar. sıka vermege ve bu muamele-
Mmrda milliçileri memnun etmedi. Madde 3 - Kambiyo nukut !erini aynen mtirakıplikçe mu-
İnırilterede de itirazlar uyandırdı. alım ve satımı, bankalarla ma- Madde 14 - İthalat emtiası saddak bir deftere kaydetmeğe 
Aradaki meoafe henüz uzak. · · liye vekaletince mezuniyet ve- bedellerinin tediyesi için Ban- ve bu defterlere bir gün zarfın-

rilecek bankerler marife<tile ya- kalardan döviz tedariki ancak da yazılı olan muameleleri er
pılır. BOl'sa acentaları ancaık bu ithaliita ait olup güm- tesi günü öğleye kadar bir bor 
bu banka ve bankerlerden aldık rük idarelerince verilecek olan dro ile murakıpliğe bildirmeğe 

A.lmangada 
Troçkiye suikast mı? ları alım ve satım emirlerini i- muamele vergisi makbuzunun mecburdurlar. 

cra edebilirler. ibraz ve tesliminde mümkün-
Madde 4 - Kambiyo işleri dür. 

yapanlar bu işleri kimin için 
yaptıklarını kambiyo mürakıp
liğine bildirm_ce-~ ~,. ;~ .. 7 ~"":'": 

Ru m•l·• .. ~•o-'.l<'nu•ulı;• tluUl- mav-afık oldugunu ıspat edıcı 
rilmektedir. Bu sui kastın eski evraki ihtiyaç listesinde göste
beyaz Rus ordusu erkanı tara- rilen mahallere ibraz ve tevdi 
fından hazırlandığı zikredilmiş etmeğe ve istenilecek ma!Umat 
tir. Hatıratı basan matbaacı bu ve izahatı vermeğe mecburdur
mektubu hükllmete vermiştir. !ar. -:' · ı evııakı bir daha istimal 

Verilecek döviz miktarı ma-

Berlinden yazılıyor: Burada 
Troçki'nin hatıratını basmakta 
olan matbaacıya bir mektup 
gelmiştir. lm m::.lrh117rl-;a\,; .-n.,.,,...,...,.1 .... ~r,.,; 

eden maliyet fiatini tecavüz e
demez. Fazla , kambiyo maksa
dile maliyet fiatini hakiki mik
tar ve gerek ihtiyacattan ziya
de göstermek memnudur. Mua 
mele vergisinden müstesna o
lan ithalat döviz mürakipliğin 
ce yapılacak tetkikat neticesin 
de temin olunur. 

Mektubu yazan Henik ismin edilmemek üzre banka ve ban
deki adam Prağdadır. Mektu- kerler veya mürakiplikçe iptal 
bun sahibi Prağdaki Rus muha ve icap edenleri hifzolunur. 
cirlerinin Troçkiye karşı sui Madde 5 _Bankalar ve ban
kast hazırladıklarını yazıyor. kederin ecnebi kambiyosunu 

Troçki İstanbulda bulundu- ve nıikudunu karşılrk tutarak 
ğU cihetle keyfiyetten Berlinde türk lirası üzerine avans alma
ki Türk sefiri de haberdar edil- !arı memnudur. 
miştir. Troçkiye de bir telgraf Madde 6 _Bankalar ve ban-
gönderilmiştir. , 

Madde, 27 - Eşhas ve müesse
satın Bankalar nezdindeki türk 
lirası hesabı ca11isinde döviz he
u11~111c::z:. 

Madde, 28 - Bankalar ve ban
kerler nezdindekıi döviz hesabı 
carisinden bakiyei matlupları 
mevcut olan eşhas ve müesse
sat bu mevcutlarını ıihtiyaç lis
tesine tevafuk eden ihtiyaçlar 
için ·istıimal edebilecekleri g;ı--· 
Banka gişelerinde veya Banka 
larda da sattırılama>:. 

Madde, 29 - Bu kararnamede 
yazılı ahkama muhalif hareket
t,. bulunanlardan 27 Şubat 1930 
taııih ve 1567 numaralı kanun 
mucibince hükmolunacak para 
cezalarının tahsilinde yarısına 
kadarı muhbirlerine verilir. 

Amanullah Han Italyaya 
avdet ediyor 

ANKARA, 26. (Telefonla) - Amanullah ~an bug~n M~
that Beyin köşkünde bazı dostlarını kabul ettı ve şehırde bır 
gezinti yaptı. 

Amanullaıh Han Ankarada bir iki gün daha kalacak ve bili
hara İstanbul tarikile Romaya dönecektir. 

Yeni talimat 
Atinada yeni bir 
içtima yapıldı ... 

------
A11kara Yunan sefirine 
yeni talimat glJnderi/di. 

ATİNA, 26. (Anek). - M. 
Venizelos Ankara Yunan sefi
ııinden Yunanistanın cevabını 

Yunan/standa 
oır l:(nuın "" uıoe;u u-

su tonatladı 

ATİNA, 26. A. A. - Dün 
akşam meb'usan meclisinde 
bir kıadın, kadınlara intihap 
hakkı verilmesini istemiyen ve 
bu sebepten dola<yi muahaze e
dilen dahiliye nazırı zannile 
mcb'us M. Zavitzianoya bir to
kat atmıştır. 

Zrkai H. 1\nkaı·ada 
müteakıp Türkiyenin noktai ~.a ANKARA, 26. (Telefonla)
zarı hakkında gelen telgraf u- , D . 1 k·ı·z ,_,,. B ld' 

· · • f k ı · 1 · · ayın er ve ı ı e"'"ı ey ge ı zenne sıyası ır a ar reıs ennı 1. k·ı·ı ·· "şt'" z 
· · d f'•. · 1 · · vıe ma ıye ve ı ı e goru u. e-
ıçtırnaa avet ve ı·ı<ır ennı su- kA• B . ik' ·- k d İ t 
al etmiştir. Ankıa:ra Yunan se- · aı e_~ın ~ gıune a ar. 5 tan ··--- ·-•~ .... ..,. ...... kerler gişelerinde hergün alıp 

dieu, yeni kabineyi teşkil için sattıkları kamhiyoları ertesi 
kendisine yapılan teklifi kabul günü akşama kadar borsada 
etmemiş, bu vazifeye M. Poin karşılıyarak kapatmağa mec
care'nin intihabım tavsiye ve burdurlar. Ancak 500 İsterlin
iltizam etmiştir. M. Tardieu, den aşağı .olan küsürat ertesi 

Madde 15 - Bankalar mu
amele vergisi makbuzu alınma 
dan evvel müşterilerine işin te 
kamül safhalarından döviz ya
pabilirler. Tacirlere bu sühule
ti gösterebilmek için bir mik
tar açıktan döviz almak istiyen 
Bankalar olursa Maliye vekale 
tinin tesbit eyliyeceği bir mik 
tar için müsaade olunur. 

f . · d ı _, f k d' · bula dorıımesı muhtemeldır. s-
ırın en ge en tı::ugra en ısı- 1 · · F d Madde, 30 - Kambiyo müraca .1 1. d'li . . tanbulda ngilız ve ransız a-

ne ven en ta ımatın ta ı ru ı- . 1 k'll ·1 ·· .. kt' 
atı bulunmiyan mahallerde bu 'rd'"' d V · 1 yırı er ve ı erı e goruşece ır. 

Reisioümhilrla 40 dakika ka- I güne devrolunabilir. 

dar görüşmüştür. j Madde 7 - Borsa bulunan 

M. Tardieu Elizeden ayrı- mahallerde banka ve banker 
lırken şu bey~natta bulunmuş- gişeleııindeki kambiyo alım ve 
tur; Şayet, M. Poincare, ümit satım fiatleri muamel::Sinin ~a 
ettiğim veçhile bu vazifeyi ka- pıldığı ande borsada!kı İsterim 
bul edecek olursa ona yardım fiatma naza~a~ _ve h~r İster~i~ 
etmekten büyük bir memnuni- veya muadılı ıçın mhayet ıkı 
yet duy~cağım. kuruşu tecavüz edemez. 

M. Poincare, Elizeye geldı
ği vakit gazeteciler tarafından 
kendisine ~omlan süallere ver
diği cevapta yeni kabineyi teş
kil vazifesi kendisine teklif e
dildiği takdirde bunu sıhhi se
beplerden dolayı kabul edenıi
yeceğini söylemiştir. 

M. Herriot 

Madde 8 - Banka ve ban
kerler türk parası olarak, yapı
lan tevdiatı maliye vekaletinin 
ihtiyaç listesi haricinde hiç bir 
suretle ecnelbt kambiyo ve nu
kuduna tahvil edemezler. 

Madde 16 - Gümrükten alı 
nacak muamele vergisi makbu 
zunun istilzam eylediği döviz 
bir kısmı veya hepsi daha evvel 
tedarik edilmiş, veya tediye e
dilmiş ise o miktarı Bankalar 
tenzil ederek mütebakisini te-
diye edeceklerdir. • 

Madde 17 - Maliye vekale
tinin mezuniyeti olmaksızın 
Türkiyede esham ve tahvilat 
kuponlarının ve Türk parası
nın ihracı memnudur. 

Madde 18 - Açıktan veya 
borsa Banka haricinde yapılan 
tahviller ve kupon alım ve sa
tımı spekülasyondur. 

Madde 19 - Maliye vekale
tinin mezuniyeti olmadıkça 
Türkiyeye esham ve tahvilat 
kuponu ithal olunamaz. 

PARİS, 2. A. A. - M. Her
riot, Radikal, sosyalist grupu 
reisliğine intihap edilmiştir. 

Madde 9 - Türkiyede mües 
ses olmıyan ve Türkiyede şube 
si bulunmıyan eşhas ve mües
sesa t lehine banka ve bankerler 
ve sair müesselerce türk para-
sı üzerine kredi açılamaz. Madde 20 - Goberler kendi 

nam ve hesaplarına da olsa bor 

ltalya - Romanya 

ROMA, 25. A. A. - M. Mus 
solini ile M. Madgearu Roma
nya - İtalya ticaret muahede
namesini imza etmişlerdir. 

Tahminler 

PARİS, 26. A. A. - Gazete 
!erin çoğu M. Tardieu'nün is
mini ve bir çoğu da M. Poinca
re ve M. Briand'ın isimlerini 
ileri sürmekte bir takımı da iş 
başına mutedil bir ayan azası
nın getirilmesi fikrinde bulun
maktadır. 

Madde 10 - İmtiyazlı ve ser sadan esham ve tahvilat alıp 
mayesinde devletin iştiraki o- satamazlar. 
lan şirketler mevduatını ancak 
sermayesi türk parası olan ban 
kalarda bulundurabilirler. 

Madde 11 - 1447 nıunaralr 
kanunun 29 uncu maddesi mu
cibince maliye vekaletince tan 
zim ve 17 Temmuz 929 tarihin
den itibaren mer'i olan ihtiyaç 
listesi haricinde döviz tedariki 
nin menedilmiş olmasına bina
en, efrat ve müessesat arasında 
ecnebi kambiyo ve nukudu e
saııı üzerinden yapılmış ve ya
pılacak dahili alım ve satım ve 
ikraz ve iıstikraz muamelatm
dan mütevellit borçlar döviz 

Madde 21 - Mübayaa olu
nacak tahvilat kuponlarile be
raber eshabı namına ancak Ban 
kalarda muhafaza olunabilir. 

Madde 22 - Açıktan ve bor 
sa ve Bankalar haricinde yapı
lan ve ihtiyaç listesine muva
fık olmıyan ecnebi nıikudiınun 
alnn ve satımı spekülasyondur. 

Madde 23 - Efektif ecnebi 
nükudiınıin alım ve satımı kam 
biyo hakkındaki ahkam ve ih
tiyaç listesine tevfikan Banka
lar ve bangerlerce icra edilir. 
Sarraflar yalnız ecnebi parala-

. Bu ın - tırrr. Dt::ll cr;,.1. .... & ......... ---

va2lifeler o mahallin en büyük cbuaph ettı ıbı::ınken enızedos Ecnebi dayinler vekillerinin bir 
mal memuru tarafından Ha olu 1 fı k 1 .. .1 . . kaç gune kadar Ankaraya ge -ususta ır arar vemıe en 1 .. ı 

nur. eı·~~. ıı a arh' rutme~s1. e rM.stışVare meleri bekleni)"OI". 
uzınnunu ısse ıştır. e-

Madde, 31 - Memleket hari- nizeloo bu içtimaı müteakip ha 
cinde nakit ve kambiyo esham riciye nezaa-etine giderek müs
vc tahvıilatı doğrudan doğruya tacel bir telgrafla Ankara Yu
veya bilvasıta ve Malıiye Veka- nan sefirine yen( talimat gön
lt:tinıin müsadesi olmaksizin ih- deımiştir. Bu mütemmim tali
raç etmek ve harice sermaye mat hakkında büyük bir ketu
kaçırmak memnu olduğundan miyet muhafaza ediliyor. 
girdikleri iş icabı ve bilhassa 
inşaat şirketleri ve müteahhit
ler bu işlerin ifası esnasında he
sabatı hariçten getırip sarfetmi 
ye mecbur oldukları dövıizleri 

Türkiyede hangi Bankaya sat
tırdıkları sorulduğu taktirde is
bat edici vesaiki bulundurmağa 
mecburdurlar. 

Madde, 32 - Bu kararname
nin neşııinden evvelkıi idhalat
tan mütevellit kambiyo ihtiyaç
hırı mürakıplıkça yazılacak tet
kikat neticesinde mezuniyete 
bağlrdır. Bu gibi döV'iz fütiyaç
ları için kararname neşrinden 
itibaren 15 gün zarfında beyan
name verilmek ve müracaat ve
sikası almak lazımdır. 

Madde, 33 - İhraci kanunen 
memnu olan madeni altın bu ka 
rarname ahkamına tabi değil
dir. Kanunu mahsusundaki hü
kümlere tabidir. 

MİLLİ TASARRUF 
CEMİYETİ 

ANKARA, 26 A.A. - Dev
let şurası milli dktısat ve tasar
ruf cemiyetirıin menfii umumi
yeye hadim cemiyet olduğuna 
karar vermiştir. 

Ziraat 
teftişe 

müstesarı 
• 

çıkacaktır 
ANKARA 26 (Telefonla) -

Ayrıca bir komisyon tarafından 
idareleri tanzim edilmekte olan 
İktısat Vekilliğine merbut çif
teler ç.iftHği, Karacabey harası 
ve Belgrat ormanı işlerini yer
lerinde tetkik ve teftiş etmek 
üzre alakadar olan İktısat Ve
killiğıi Ziraat müsteşari. İhsan 
Abidin ve Ziraat orman ve ba
ytar umum müdürleri Naki, 
Bekir ve Ati Rıza Beyler yarın 
tetkıik ve teftis seyahatine çıka
caklardır. Heyet evvela Eskişe
ıhir civarındaki Çiitler çiftliği
ne gidecekler ve Burada teftıiş
lerini ikmal ve icap eden direk
tifleri verdikten sonra Karaca
bey harasına gideceklerdir. Bu
radaki tetkikat ve teftıişat ta ik
mal edildikten sonra İstanbula 
gidilerek Belgrat ormanının tet 
kikatı yapılacaktır. Tetkıikat ve 
teftişat Bayram günleri de de
vam edecektıir, bu seyahatın on 
gün kadar sürmesi muhtemel
dir. 

Baş vekalet miiste
şarı geliyor 

ANKARA, 26. (Telefonla)
Başvekalet müsteşarı Kemal 
Bey Başvekiilete ait bazı işleri 
intaç etmek üzre İstanbula ha
reket etmi~tir. 

Mustanlik Hikmet 
beyin muhakemesi 

BURSA, 26 (Milliyet) -
Müstantik Hikmet Beyin muhı 
kemesine yarın (bugün) Ağırcc 
zada devam edilecektir. 

Ankara n1ez ahası 
ANKARA, 26 (Telefonla)

Ankarada yapılması mukarrer 
mezbaha tetkikatı ilerlemiştir. 
Mezbahanin Akköprü civarında 
müsait bir mahalde inşası dü
şünülmektedir. Her türlü fenni 
ve sıhhi şeraitıi -ihtiva edecek 
olan mezbaha şehrimizin yalnıJ 
şimdiki ihtiyacına göre değil, 
istikbaldel<ıi ink: .. ,;ıfı da nazarı 
dikkate alınacak kafi büyüklük
te olacaktır. İnşaatın ikmalı i· 
cin!' ·fedilmesi zaruri olan mil; 
tar üç yüz bin liradan fazladır. 

Belgrat sefiri gitti .• 
Belgrat sefirimiz Ali Haydar 

Bey dünkü ekspresle mahalli 
memuriyetine azimet etmiştir• 



.. q11<1aşta esr~ıenl(iZ bır takını ejlenctlere ıahne o/an Ştn ı.tı~k 

Şen köşkün esrarı 

Niçin geldi? 

Eski levazımcı 
hurda ne yapıyor 

Gündüzleri otelde otu
ruyor geceleri geziyor 

Pazarteai günü gene ansrzın 
gizlice şehrimize gelen eski le
vazımcı İsmail Hakkı paşanın 
Bristol o~eline indiğini yazmış
tık. İsmaıl Hakkı paşa, gündüz
leri oteldeki 20 numaralı oda
sında istirahat etmekte ve ge. 
celeri gezmektedir. 

___ Paşa otelde yalnız bazı eski 
("I • • •• .. • dostlarının hususi ziyaretlerini 
~urıııelı Şukru mektep iz genç kabul etm~k~e ye bunlar da an-

., cak sıkı hır ıstıcvaptan sonra 
tle kızları niçin davet ediyordu? ken_disinin yanına gıirebilmek-

işin içinde casusluk,fuhşa teşvik ve münev 
Ver gençliği zehirlemek gayesi mi var? .. 

•••••••• 

tedır. 

Vfl,~t!tt• 

Bareme göre 
Cemiyeti belediyede -

ı 
Adam yerine llk mektep mua/llm- Elektrik inkıtalar 
koymuyor.. terinin maaşları lJa

reaıe göre verilecek Tahkikat l1eyetini11 raı)ortı 
okundti Turiı1g klüp 

kongresine 5 bin lira verildi 

Mazul Şeyhülislamlardan bi
ri, vaktin Şeyhülislamına bir 
t~~ere .. yazarak oğluna müder . . • . . 
nalık ruuau verilnıe~i için ta- Dahılıye Vekaletı ılk .ııek-
vaaautunu rica eder. tep muallimleri maaşlarının 

Şeyhülislam k fil b 1930 mali senesinde bareme gö. 
tan aavnıa bir oruç ey ~ •t re verilmesini Vilayete bildir- 1 • '"' • • 

: 

- Peki di cehvap vere.. : mi~ti~. Vilay~~ meclisi 1930 büt . C;_emiyeti belediye dün birin- için icap edenlere t..ı.ıı· ocat 
. . il h !e, aber gonde. çesını buna gore tanzım edecek cı reis vekili Sadeddin Ferit B "" " 

nr, ınıa a ımtih ı · ur· . • rnıştl'I". Bundan sonra Hazi 
tihl k k ' an °.•un, ıa- · ın riyasetinde toplandı. Elek- d h 

<11 azanam vereyun - o-- 'k a ş_e rimizıde toplanacak 
M 1 Ş • · tri ceryanlarınm sık sık kesil- Turıng klup·· ko · · · 

azu , eyhülialim . kızar: SAN' AT MEKTEPLERİ mesi bakk111da F.manet heyeti ngresı ıçın 
- Peki anım d' f nn· . . fet faslından beş bin lira ta 

seninle ben · a. · ıy~ 1":zar, Viliyete ait olan San' at ll"'ek re ıyesınce yapılan tahkikat sat verilmesi muvafık o 
mevkilere ıeçı:il!~ban ıle mı bu ~~l~~ ağaç ve .. resi~ muallim- üi:° :ı::::· ~af:~~~ hakkında bütçe encümeni 

Şeyhülialim , . lifı ıçın 1930 bütçesıne tahaisat 76 ve iiçüncüaü 15 dak:g~:1 ba~ı ~u. ~mesele . cevap .enr. konacaktır. ) . .. .. a .,_ haylı munakapyı mücip ol 
- Senınle beni de onun için -o- lam etmek ıure uç defa ecre--

kimse adam Yerine koymuyor y l ) ~81?-111 ~esildiği ve bunlardan bi .. Bilh 2 ua ıizadan Raıit 
ya. . . a ova mm Sı~ fabrika- 80z alarak ıdııin ihtiyaçla 

Yalova malmüdürü dün Def.. ın tevııı üzenne konulan yeni dan bahanti ve 5 bin lir 

.Adllyede 

• • 
iki lraıılı 

terdar Şefik Beyi ziyaretle yeni !011:-1 bozuk olan bu ııe 
vazifesi hakkında talimat almışı ık:d ın m~~~ı: m~!:.em 
tır. ~ ........ yesı masraf 
. tekabul edecek bir para ol 

Em•nette 

Vakit küresinin 
tamlrah 

bitti mi •• ? 

ğunu slSyledi. Neticede m" 
kere kifi görülerek beı bin 
ranın verilmesine kanıt' v 
di. 

Divanı haysi
yet kararını 
tebllO etti 

Galata kulaelndekl 
yeri hazırlandı. 

Vakit küresinin tamiratı bi- Turing k/Op kongresine .'i bin lira 
terek yerine konmak üzre oldu- verılmesine itiraz eden Raşit Bey 

Etfal hastahanesi hekimle 
rinden doktor Kazım İsmail 
İhsan Hilmi B. ler arasında 
.ihtilafı tetkik eden haysiyet d' 
vanının karan dün tahriren he 
iki doktora t;bliğ edilmiştir 
Kararın mahiyeti her iki taraf 
mevcut hukuku sıyanet edildi 
ten ve hadisede amil vaziyetin 
de bulunan sertabip Rıfat B. i 
emri esas telakki edildikte 

ğu yazılmış ise de doğru değil. kazanlar t .. b cdT k 
dir. Yalnız kürenin konulacağı ecnı e . ı ır en bu
Galata kulesindeki yeri hazırlan ~~r ~a'?1:1asından ıleri geldiği 
rnR'ttli v;;rpnin tamiri ise he- ıkın~ının.?e Cermanya hanın 

u r t4lth'"'""''·----. <1aki asansore tel sarılması .. -
Bu tamir bittikten aonra an- reyanlarının kesilmesine ~n 

cak yerine konabilecektir. Küre mühim sebep müstehliklerin 
yerine konduktan sonra her gün bu suretle sigortalara tel sac-
3 dakika evvel kalkacak ve tam malan olduğu iıave edilmekte-
12 de düşecektir. dir. :Emanet badema bu kabil 

maıı ıs. ·m cC\ı\.'"&&al' ••• _t..__ __ n 
ve kullandığı bir tabirden mak 
sadı mahsusu olmadığı için İ 
san Hilmi B. in de tahtie edi 
iline ekseriyet ile karar Yerilmi 
tir. 

Zifleme ameliyesi ne 
zaman yapılacak? 

7 hırsızlık vakası 

inkıtalM"a meydan verilmemesi 

Sigorta kaçakçılığı 
Sandıktaki ipekliler nerede ve 

kiınler tarafından aşınldı? 

/pekliltri çalınarak kd/ıtla doldunıJM Nndık 

Edime Osmanlı Bankası ta- dan evvel boşaltıldığı anlaşıl
rafmdan, Türkiye ittihadı mil- mıştır. Hatta altı ay evvel de 
li sigorta şirketi namına seki.z bunamümuil bir vaka olmuş ve 
bin liraya sigorta edilerek Sir- böyle bir sandık Edirne Hayur. 
keci ambarına gelen bir aandik Benaroya namına gelmiş ve sa. 
ipeklinin, eksperler tarafından hibi bulunmadığı cihetle sandık 
açılıp muayene edildiği zaman açılarak içinden ipekli yerine 
ipekliler yerine bir yığın amba- demir parçalan çıkmış ve neti
laj kağıdı bulunmuştur. Bunun cei tahkikatta bu sandığın Belı; 
üzerine derhal tahkikata başla- ratta bir iki şahıs tarafından 
Dilıruştır. Sandık, Liyon'dan, boşaltıldığı tebeyyün etmiştir 
Edirne'de .Al_tıeryomtof .n~mı~ Bu iz üzerinde yapılan takibat
gönderilmıştır .. Fakat Edırne - ta, ikinci sandığın da aynı şa· 
de bu namda hır adam bu~u~- hıslar tarafından Filibede bo
madıgın~an, İs~nb~l tarıkıle şaltıldığı anlaşılmıs ve Albertc 
tekrar Lıyona ıadesı kararlas- ile Hayım tevkif edilmiştir. Bu 
tınlımştır. tahkikat kaçakçılığın memle. 

Yapılan tetkikat ve tahkikat ket haricinde yapıldığını mey· 
ta sandığın Edirne'ye vünıdun dana çıkarmıştır 



ettim! A. Hidayetin yeni kita- cadelesinde devam eyledi. 
,!11 ........... 111!1 .......... ~ ................................................................................ ~ .................................................................................... .... 

Bu akşam da MORIS 
bım düşünerek sbrdum: Ahmet Riza· 

.-., Pol ve Virjini'yi gördün nln ölümü 
Ahmet Riza mücadelesine 

Padişaha layiha göndermekle 
başlamıştır. Bu layihaların sa
yısı altıdır. Hepsi Pariste basıl 
mıştır. Layihaların tesiri o~ma 
dığım görünce 1895 te Parıste 
"Meşveret" gazetesini çıkar
mıştır ve bu gazete Meşrutiyet 
ilanına kadar devam ederek İt
tihat ve terakkinin saf bir orga
nı olmuştur. 

MAKSlMDE büyük OPERA DÖ KOBRA nın şohes~ri 

ve sevimli artist lVAI\ l'l~TRO\'IC,: 

_.,_ 1 • mu. 1, ...................... .. 
1 Umdesi "Milliyet" tır. _Azizim aylar var ki, ne 1' 

a' 7 ŞUBAT 1930 Garden bara, ne Maksime gitti Benim neslimin gençliğinde 
lEHANE - Ankara cadde•i· gim yok! Onun için yeni artist- "Ahmet Riza" ismini ağıza al
" Telgraf adresi: Milliyet, Is- leri bana sorma! dedi. Ben de mak çok muhataralı idi? Fakat 

• ~l aptal aptal yüzüne baktnn. bu isim teceddüt ve hürriyete 
-~ ı -O Telefon numaraları: · kalb' 

· 'ı ıı :anbul 39ll, 3912, 3913 FELEK müştak olan her genem ın 
~ ' u de saklı idi. Ahmet Riza isti P-
• 1~ J :oNE ÜCRETLERi dat idaresine karşı kaynryan 

J eı 1 1 1 •ı uı 1 .. • kalplerin alemdarı gibi teced-ıy 1 ı' Türkiye için Hariç i~in lı IJ H 1 Hıblıl düt hareketini temsil ederdi. 930 1;~ ~ı 400 kuruş 800 kuruş 
ı··~IP 750 .. 1400 .. Onun için Ahmet Riza merhu-

ra ~ 't 1400 .. 2700 .. Londra-Hindistan mu Meşrutiyetin ilanına kadar 
Milli: 1 ayn ve ondan sonra ayrı olarak 
'- ten evrak geri verilmez 41 inci haftamn 5 inciliğini düşünmek lazımdır. Ben Ah-
ın.,· "ti geçen nushalar 10 ~uruş~u_r. Darü.~şalaka lisesinden 827 A- ı met Rıza merhumun hayatın-
hÜ ' r,ete ve matbaaya ait ı~ler ıçın . s1m V~J>I)' Rey kaı.anmıştır. Ya m birinci ;.:ısımna temas et-

• ~~P lı~-ür-i1• ... +e mU~aı:aat edilir. 1 d .. k k' d 
' ~ ·re~emlz.iıanıarın mes'uliyetini zısı şu ur: miş idim ve onu ço es ı en 

.... • tanırdım. ~ JO kaom etıner « Bu haftanın en mühim ha-
1400 beri "Londrayr Hindistana bağ- Çocukluğum Vaniköyünde 
e700 

1 kcGe.1\KÜ HAVA lryan « Toros » ekispresidir. 11 geçmişti. Vaniköy Akıntıbur-
fa Renessans devn'nden evel nundan başlamak üzere ta ileri 

Bu gazetenin intişarını kes
mek için Abdülhamit bin tür
lü çarelere baş vurmuş ve hatta 
kuyumcubaşısı ihtiyar Harona 
çiyi Parise göndermiştir. Ha
ronaci Ahmet R;zanın Paristen 
ceklip mesela "Nis" şehrinde 
ikametini ve kend\sifıe ölünci· 
ye kadar büyük elçi maaşı veri
leceğni teklif etmiştir. 

Bu teşebbüs akim kalınca Ah 
met Rizaya baş konsolosluk, 
ufak sefirlik te teklif olunmuş 
ve İstanbulda valdesi tehdit 

MA~~K RUJ 
balosunu teşrif edeceklerin 
koku süriinmcmelerinl mer
cudur, zira baloya gelecek 
olanların bila istisna Parisin 

(MARSEL Gl!:RLEN) in 
nefis 

MAKS RUJ 
parflimil ile tatlr olunacak· 

r 
'tin haıarct en .. çok (> en az b' 
, rece idi. llıı~un ha1a kapalı. medeni insanlar ayni kürei arz ye kadar devam eden ır sıra olunmuştur. 
'. ,.;.,,.,. hafi[ povar. esecektir. üzerinde, fakat ye!kdiğ~rinden büyük yalılardan theşekkbü.l .edder Ahmet Riza bütün bu tazyik //ı 
•• temamile bihaber iki kısım ola- di ve bıı yalıların er ınn e lere ve altınlı vaitlere rağmen //--/ 

1 J rak ya!;arlardı: Şarklrlar, Garp- eski zamanın çok büyük ricali . "M 
Iİ - otururdu. Boğa.::ın yukarı tara mesleğinde devam etmış eş \ il . · ı lılar. . b 1 k' veret., i çıkannrş ve hazırlanan 
ICLıPK,$\ I Bu yabancılık Hindistanın frndan doğru aşhayrbnc~d-.- 1 inkılap hareketine alemdarlık lliııı ş\ındi bir yangın ara esı ır-

temsili güzini 

KARTİYE LATEN 
1 
( 
l 
( 

silperfllmi kemali muvaffakiyeıle devam etmektedir. f 
ilaveten; pek mükemmel JSKELET DA>:SI >Onorize nimi () 

'~~() () 

'fX?.manımızın en şayam.hayret ibtiralarından biti::~lim~3 
) icadıdır. Onilmür.dekl Pazartesi akşamı 

ELHAMRA SlNEMASINDA 
3 büyük ölüyil görecek ve iıi leceğiz 

MAREŞAL FOŞ 
M Ö S Y Ö S T R t<: Z E M A N ( Alman l lariciye nazırı ) 

MÖSYÖ KLl<:MANSO 
son nutuklarını söylerken 

.............. "'""- "'""'" ........ '""'""'"""'"""""-.,,·~ ,....., ........ 
a•wwwwwwwwwwwgwwwwww••:::: 

Kahkah:ı kıralla.rı \'C şr.:n koıni',[ r 

KARI. D.\.\ ,e JORf ı\R'l UR tarnfn.bn tenı;il edilmiş 

son dcrtL"c gülünç \'e ne~eii 

Deniz kurtları 
1 

keşfi tarihine kadar devam etti. Sır katibi Mus~afa Paşa, Şehre eylemiştir. c L A nwA 
Vaktaki Hindistan keşfedildi. mini demek olan İhtisap ağası Meşrutiyetin ilanında Ahme~ B o komcdhini l(i\recck olanlar candJn ı e bayılırca·uıa 

anı bayramlarda Mahmut Avrupa ile Asya arasında mü- Hüseyin Bey, sikkezenbaşr Fet Riza Pariste idi Ben 1908 A- ~ükceklerJir 
taraflarında ucuz mallar nasebet peyda oldu, fakat bu tah Efendi yalıları sıralanır ve ğustosunda kendisini ufac~ a- · ~1etro Goldvvn ~la ve:· ın:lnıııl \t l ır. 

r, ışportasmı dolduran o- m~nasebat yalr_uz ~icaret. nok- bunlardan sonra çok büyük es- partmanında gördüm, on~ ıde- , -

Bir liraya! 

koşM .. Çoraptan şapka- taı nazarından ınkışaTf.~tktlı. Asr
1
1 kice bir yalı gelirdi ve buna İn alimiz olan teceddüdün tımsa- P ı L G ı N GEN P L j k • llAvecen. Ba"a n ~ercfıııc. Le1reıı> (;reı ıc ınc;ıur k<>p ~· 

adar her şeyi oradan yok şarkı garb~. tanıtan ur er 0 _ - giliz Ali Beyin yalısı derlerdi. li g~bi sayryı0rdum. Ahmet Ri- Y Y • ~:Kum tar.ıfından Gl•:c~: COLC ı:ı.ı·: \1 

Sına alabilirsiniz. dular. Bugun şarkı, garba bag'· Ahmet Riza Bey bu İngiliz zaİstanbulda geld~,İttihat ve te filminde ll**""'•'!'.PW-OWVV"" vwwww<aı<'JVWldWWI! 
.. • . ,, k d rmız lıyan gene Türklerdir. Toros lağabınr taşıyan Ali Beyin -0ğ- rakki cemiyetinin siyasi teşek- • :m • ....... .,., ........ ...,,,.,... Ö ;"'<)e~•<;••z:·~~··<·;-<;-<,.>*<·;•<·~-;:< 

C~urıye~ ar ~rı:~r bir ekispresi hakikaten mühim bir ludur. Ali Beyin yalısından külüne karıştı, Meclise reis ol- ı MELEK SINEMASI l!ııl 
'b~üs~~~un~nua: Bir lira hadisedir. sonra ve camiden aşağıda Eş- d.u'. ~u kr~mıdaki hayatının teş Dün akşamdan itibaren iki buym, ~ 

1 

E L H A ~l H A S İ N E M A S J N I N 
nin ismini neşrediyor, o Bundan takriben «30» sene ref Bey yalısı vardı ve bunun rıhını tanhe brrakırmı. . şaheser gösteriyor ) AŞK GECELl:RI fılminden "'nra tJmameıı 

:Bayram tebriki için sokak evvel bu fikir Almanlar tara· da Mahmut Bey isminde bir Ahmet Riza mütarekeden bı EMiL YANINGS in > SÖZl.l ve ŞARKILI ikinci filmi 
k dolaşmaktan kurtuluyor. frndan ortaya sürülmüş ve mev oğlu vardı. Vaniköyünde Ah- raz evvel ve mütarekeden son- GÜNAH SOKACI > 
cuz değil mi? kii tatbika geçilmişti. Hatta met Riza Bey ile Mahmut Be- ra ··ine siyasi roller yapmak is en müessir son dramı fle ~ 

k d 1 Almanlar hükumetle mukavele ye "alafranga" Beyler ismi ve- tedi muvaffak olamadı, çünkü BEBE DANIELS in Seni sevdim 
izim gazete ar a aş arın· d k f b ·1 • rilmişti. Cünkü onların ikisi de ' d d "'ld' 
biri bunu eskiden Papa'nrn akte ere sır u gaye ı e asrı _ kendisi siyaset a amı egı ı, 1 ı nette arsa satnıasına ben- bir surette Haydarpaşa limanı- köhne itiyatları bozarlardı.Ben temiz bir ideal adamı id. Alll KALB ;vı 1 

· t nu vu"cude getir 0 zaman çocuktum ve benim d R kahkahah komedisi 
ı •.i.. O zaman her türlü gü- nı ve ıs asyonu . • Ben kendsini 1920 e oma-

p , mişlerdir. Haydarpaşadan baş- gibi bir çok köy çocukları daha da bir daha gördüm. Büyük Pa Matineler; 2,45 ve 5,45 de 
• işleyenler, apa ya muay- d · ı N vardı ve biz şu iki ag"abeye kim Cuma günü I· 15,35 ve 18,1·2 da 

bedeli verip Cenne~te arsa lıyan emır yo unu « usey- şalar Hüseyin Hilmi, Mahmut iı.. .. li••••• , ... mıa:i 
d eli ş· eli d ıbin»e kadar uzatmışlardır, fa. seye belli etmeden gıpta ile ba- Muhtar, Salih Münir, Vehip a••--------'·--1111111 çirı :t- ve rahat e er · . 1n:1 . ~ kat harbi umuminin başlaması kardık. f C · 

'bi • \ ikimize lirayı venp ısmı~ı Paşalarla Reşit Saf et, avıt 
n) i ~dıranlar Ba_Y~an:1.~. ta~unıl bu işi yarıda bırakmıştır· Üzerinden seneler geçti, Ah- ve Galip Kemali Beyler orada 

· r(ğ örfi ve dını butun kulfet- Harp bitip Türk milleti uyu- met Riza Beyi Ayan Reisliğin- bir kongre kurmuıılardr, Türki 
!\den kurtulacak! İnan olsun suk bir vaziyette bulunan Os- de gördük? Mahmut B. Pş. oldu yenin felaketine giiya çare an-

t ucuz; Bedava! i'.nanlı idaresinden kurtularak ve Abdülhamit devrinin sonu- yorlardı ve Ahmet Riza Bey 
O·, Cümhuriyet olunca, her sahada na kadar Viyana sefirliği etti reisti. Bıı konı;te tabii kurusı-

çdc.; :rı KIRT ASiYE ! -olduğu gibi ve her sahanın en ':'.e alafranga başlıırap..JıJl .füL~: ~.-:- ı.:-.:.ı-\.~ ..ı.·~-.;.~: ~" .. " 
· _,., · A t t 19 Münihten ,,;ec,erken gördüm? 

n.. ı,.JT-v .. ~•a .ıhL ~•hı, u·ıuyanrn le tarip ·edıluığinden vrupa ye namına anı sene vatan-
ı.; d h · d p d' h Vatanın felaketinden cok mü-k ' zelesi, Rusyanın sogugu, hükumetleri tarafından bu işe an arıç yaşa r ve a ışa la 
Y ndistanın envai türlü hasta- memnuniyetle teşebbüs edil- mücadele eyledi, öbürü ise Pa- teessir idi, fakat Avrupayı ve 
I · · d' ah d k f' · ı siyasetini hala anlryamamrştr. lan, Yemenın sıcağı Çölün miş ve memleketimizden bın ış ın sa r se ırı o muştu; 

•I · t" ti b b · • h Ve böyle yanlış düşüncelerle 
ı 1 , ·-n'ı,. . filan, falan, bizim de dokısan kilo.metre gibi oldukça meşru ıye e era er sıyası a- İstanbula gidiyordu. Ahmet Ri PRATt<:RDı<: BlR c~:ct<: 

ı . "rtasiyemiz. . Bütün bir hüs uzun bir yolculug" u müteakip yattan çekilmeğe mecbur kal- ,1 11 ' l\ı za Bey merhum daha Romada " ümessi esi 

,\l ,,l.\NC.\ filmidir. 
Mfü)l KRlsTYAN in ıaıJnı hayret temsili olup en büvük varyete 

numaroları görülecek \'t: en son ve modern şarkıları işidileccktir. 
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:: Yangın • Hayat • Nakliye • Ka;ı:a • Otomobil • mes'ullyetl :: 
:: maliye Sigortalarını kabul eder. :: -- =~ 
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~ Unutma beni Engüzeı Farukı" ~ losyon · · niyet ordusile üstüne hücum her türlü istirahati müemmen mıştı. ESTER R• 'STON 
h A iken hasta idi, Münihten geçer 

1 
P k ""' 

ı I ''.lldiği halde h'l afetin önüne diğ·er bir vesitai medeniye ile hmet Riza merhumu Vani k d h . d d" .. 'di e vakında 1 MÜZAYEDE iLE SATIŞ 

1 

\lman piyanosu Anadolu ve Acem 
t 1 -çemiyoruz .... 'ı iş için yeni- Bağdat ve Hindistana gitmek köyünden sonra Bursada bili-

0 
~:m:n~~~=rieha~:~eıp 'h:: ••MELEK SJNEMASINDA Şubatın 28 inci cuma günü sabah halıları, pey sürenlerden ıoo de 2' 

"' Yn bazı tedbirler alındığını öğ gayet kolay olmuştur.» rim. 1888 senesi idi ve Ahmet saat 10 da Şişlide yeni istasyonda teminat alınır. 
': 'Lıdim. Allah vere de müessir "'-'"-'--'---<-İ-L_A_-"-N------ı Riza Bursa Maarif müdürü idi. talrkla geçmiştir, ve ben onun M ) 'd.. b · ı t · Sebuhyan apartımanı arkasında Ma· ı-------------
~ n S' · b' M h M 'f hayatında Meşrutiyete kadar ev U U ne evt <Iraa I ytap sokag-mda Kaligas ve Vasilyadis KIREÇ'IK KÖMÜR MADEN'ERI .. . ,a. ıze en belığ ır manza- er um aarı nazın Münif .... .... 

:CI J y O 1 B nk G l p h .. olan kısma derin hürmet ile Abidin paşa merhumun hafidesi apartımanrnın 8 numerolu dairesinde 
.ı. · : Hiç bir yetim, dul, yahut sınan ı a asının a a- aşa er munevver gence gös-. "l d bakarım ve Ahmet Rizayt inkr Adem Bey kerimesi ve Matbuat Mü- bulunan müzeyyen ve gayet cedit as-

i Litekaide bir seneden evvel ta, Yenicamı ve Beyog u a- terdiği himayeyi Ahmet Riza- 1 ~ 'h' . b f 1 dürü Umumisi Ercüment Ekrem Be- rı eşyalar müzayede suretile satılacak 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin senelik heyeti umu· 
miyesi 20 Mart 1930 tarihine müsa· 
<lif perşembe günü saat 14 te Şirke· 
tin Galata'da Merkez Rıhtım Hanın· 
da birinci katta 15 numerolu dairesin 
de adiyen içtima edecektir. RUZNA· 
ME ( l) · İdare heyeti ve murakıp 
raporlarının kıraat ve tetkiki. (2) . 
1929 senesi bilançosunun tetkik ve 
tasdiki. ( 3). · Temettüün sureti tev
zii. ( 4? · Murakıp intihap ve tayini· 
dir. Hıssedaranın mezkfır gün ve sa· 
atte teşrifleri rica olunur. 

1 
• . vı.aş bağlanamıyor. Buna ma- ireleri Bayram münasebetile dan da esirgememiş ve Bursa- ap tan ımız u sı at a tebcil yin refikası Feriha Han<mın ruhu i- tır 

•1' • nedir? Kırtasiye.. Çünkü Martın 2 nci Pazar, 3 üncü ya evvela idadi müdürü ve son eyliyecektir. çin ş_ehri halin 28 inci cuma günii . Büfe, dresuvar, masa ve 6 adet 
•
1
·
1 
• ırtasiye bizde bir arıza değil Pazartesi ve 4 üncü Salı gün- ra Maarif müdürü olarak gön- AHMET İHSAN badelselat Laleli camii şerifinde mev sandaliyeden mürekkep mükemmel 
' • l · k l b 1 k d · · Ah Ri H\du nebevi kıraat olunacağından e· yemek oda takmu, 2 adet dolap, 2 kar 
1 

: ış reı'imi bir san'at, bir mes en apar u unaca ur. ermıştı. met 'za ruhunda · · d 
\A hıbba ve evıd amn teşriflerini ailesi yola, 2 gece masası, tuvalet ve la va-

>'.'1 ·•<ttir .. Onun erbabı baki kal- ·- - - ki teceddüt galeyanile Bursada Tepeboıı Ti· rica eder. manodan mürekkep meşe ağacından 
11 • hı:ca, kalkmasına imkan var Jstanbu) zat ınaaşları durmadı? Oraya gelen acaip vatıornndı Kadıköy ikinci Sulh Hukuk Mah- viyenuaz asri mükemmel yatak oda 
j! 1

: ı? muhasebeciliğinden: bir valinin tarassutlarına daya- bu akşam kemesinden: takım<, 120 adet muhtelif plaklariyle 
11 n TANIMAM ı namadr, Avrupaya kaçtı 1891. Akıl hastalığile mallı! olan tayya- iki adet Amerikan marka gayet gü-

a' ~ ğ · Dairemizde 1000 ve 3000 ku- Abdülhamit zamanında Pari •ut 21 /30da re birinci mülazımlarından kayma- zel gramofon, Amerikan koltuklar, 
ı' B' d ki aal' f l .. h lb 1 Yumurcak kam Recep B. oğlu Galip Beyin Bac· muhtelif perdeler, tüller ve storlar, · r ız e tap m ese en az ruş m. aaş a mun. a u unan me- se kaçmak ve Jön Türklük yap 

3 perde rine ve kendisine Suadiyede karakol asri bronz elektrik avizeler, 9 parça-
anan bir met'a oldu, Dün ar- munyetlere talıp olanların 28- mak, sonralan bir san'at ve mo- sokağında 3-1 No. hanede mukim ak- dan mürekkep asrı salon takımı, son 

l\ııdaşlardan A. Hidayet tercü- 2-930 saat ondörtte imtahanlan da olmuştu ;bu yola ilk gidenAh Nakilleri: M. rabasından Hafız Kemalettin efendi- sistem kalorifer soba, zarif lake ço- r.=============:1 
t<e ettiği maruf "Pol ve Virji- icra kılınmak üzre 27-2-930 ak- met Riza idealini istihsal et- Kemal, Nabi nin vasi tayiyine karar verilmiş oldu- cuk yatak odas<, muşambalar, çocuk Zekiil Ve fitreyi 1 

1 ı~· ismindeki, eserden bir nus- şamına kadar evrakı müsbitele- meden İstanbula dönmedi? Zeki ğundan tarihi ilandan itibaron on gün arabas<, karyolalar, kanton duvar ta- T'YY'HV CDMlf PTINE 
ı.. " d · Ak d · ·ı · _, · · zarfında her aliikadaranın keyfiyeti baklan. kristal bakara sofra takımı, R R D D D '\ gon ermış. . şam eve ö- rı ı e ıuaremıze mıiracaatlarr lü- Kendisin_ e verilen hediyeleri ve Cuma matine ır tayine itir•z edebilecekleri kanunun mutfak takımı, portmanto ve sair eş- veriniz. 

' ''•rken üdebadan birine tesadüf zumu •ilan olunur. atiyeleri reddetti, ve daima mü saat l.+:30 da mahsusuna tevfikan ilii.n olunur. yai beyti ye. Veber markalı nefis bir 
>~--~!!'!'ll!!!!""~--"""'!!--~~""!!!!'!!!!!"'!!""!!!!'!!!!!-!!'!'11!~--!!'!'ll! ........ ~~~!"""!~""!.!""'!~..!'!'--""!!!!'!! _ _ ~ll"""!"!----"""'!!!'------...... --........ --------------~....;......;....~~.."!.~----~"'!""!'~~~.--!"'!.......!!!""""!.""!.""!.""!..""!..""!..~---~-

•·t "Milliget,,in edebi romanı: 23 

tT ~~·~ pç 7J 

·ı:~A§~ 
iş 

l 

fikir az kalsın hırsından bayı
e<:aktı ... 
rr Hale: 
.r- Bu Çarşamba gene gele
.. ~kler, Kadri Beyle hannnr da 
. ır. 
!<: - Şu iğne iplik inhisarı mü
... ' nıru. 

lı- Evet . Hamını Püreda Ha
ımefendi. 

i - Geçen sefer de beraberdik, 
z1nrmaz olur muyum, hoş a
tamdır. 
lr - O halde sizi de bekliyebi-

riz değil mi? 
l\ Cevdet Bey hürmetle başını 
'lğdi: 

' - Teşekkürlerimle! 
1: Yeni bir iki numaradan son
~ cazbant fokstrotlara başla-
1~ı... Cevdet Beyle Hale bir 

:aç kereler dans ettiler . Saat 
F 

bürha. Cahil 

ıbirden sonra karı koca avdet e
derlerken Hale: 

- Sizi arkadaşlarınızdan a
yırdık bu gece, bizi affedecek 
misiniz acaba! dedi . 

Genç kadının mükellef kür
künü tutan Cevdet Bey güldü: 

- Bilakis teşekkür edece
ğim hanımefendi, dedi . Hatta 
çıkarken de sizi yalnız bırak
mryacağrm ... 

Galip Bey: 
- İyi edersiniz azizim, dedi. 

İş adamları her şeyi kararında, 
tadında bırakmalı, yarın çalı
şacak kafalar geceyi israf et
memeli. 

Cevdet Bey öteki arkadaşla
rına teklifsizçe uzaktan bir el 
işal'etile veda ederek çıktı . Ka
pının önünde dostlarını hürmet 
le sel..imetledi . İki büyük ot.o-

mobil biri Şi~linin müntehası
na ,biri Nişanıtaşrna doğru ay
rıldılar. 

- Bir telgraf var efendim. 
Ferda Hannn elinde bir çok 

mektuplarla beraber bir de tel
graf tutuyordu. 

Cevdet Bey telgrafı alarak 
mektuplan masasına bırakma
sını işaret etti . 

- Alaed<lin Beyden galiba, 
ıbakalrm ne haber . 

Kırmızı ıbandr süra.tle yırt
tı. . 

- Evet ondan, ve okudu: 
"Belçika grubu i•ki takım hey' -
etle keşfi yapıyor. Biz yarın 
akşam işimizi bitiriyoruz . Yir
mi Şubatta İstanbuldayız". 

- Ha . . . Mesele ciddileşti, 
dedi, Cevdet Bey, şimdi, haydi 
Ferda Hamın bana Nusret Be
yi bul .. Bak meçliste, nerede? 
Sonra Yıldırım ga:retesini ara 
Sedat Ali Beyi bul. 

Genç kız telefonu açarken o 
da mektuplan açmağa başladı. 
Münihten, şirket merkezinden 
gelen bir mektupta mühendis-

·rd~. Bu ına- 'tırı.r:· Heri· egıc:n.:ça..,., ., "' ... - · ., .. ·-· · · --

lerin faaliyeti ve ışın vaziyeti 
hakkında malfimat istiyorlar. 

- Efendim Nusret Beyi bul-
dum. 

-Ver bana. 
Cevdet Bey makineyi aldı: 
- All-0, Nusret, sen misin, 

ha . . Kardeşim, bugün bir gö
rüşelim bakalım . Sen neler dü
şündün . . . Ha . . . Peki .. On 
ikide . . P.eki on ikide gel, ye
meği beraber yeı'iz, olur ... An
ladım acanım, ben zaten onu 
da telefonla arıyacağım ... Me
rak etme . Pe'ki .. Eyvallah gö
züm! 

- Şimdi .Sedat Ali Beyi de 
bul bakalnn . 

Genç kız ararken o mektııp· 
!arı okumağa devam etti . (Mi
mi) faıbrikasınrn bir mektubu 
ve yrl başı hesalbr . . . 

Fabrika bir yıl içindeki sa
tıştan yüzde ıbeş komisyondan 
başka usulen yüzde iki de ikra
miye ayırdığını bunun yekunu 
olan iki bin üç yüz markın 
(dresdter bank) üzerinden na
mına doyçe banka havale edil· 
diğini yazıvorr111 · 

- Ala, dedi, Cevdet Bey. 
Mersi. 

- Sedat Ali Beyi buldum 
efendim. 

Cevdet Bey dudaklarından 
eksik etmediği sigarasının du
manlarından gözünü kurtar
mak için bir kapağını kapamış 
olduğu halde telefonu aldı: 

- Sedat Ali Beyefendi •.• 
Bendeleri Cevdet. . Ha. . Sa
bık meb'us Lahık tüccar komis
yoncu .. Ya .. Yok acanım at
latmadım sizi.. Ne yapaynn 
davet ettiler, israr ettiler .. Kal 
dnn. Siz de yalnız değildiniz 
ya ... : Nasıl artistlerden bir 
şey çrktr im... Yok canrm ..• 
Eh .. Olur adam değilsin .. Ar
navut köyüne mi? ... Ne Bosfor 
palasa rnr . . . . Nasıl kandırdı-
nrz yahu ... Doğru .... İyi eğ· 
lendiniz mi bari .... Oh .. Tere 
yağı .. Deme vallahi ağzım su
lanıyor .. Eh .. Yaşadınız dese
ne!.... Hiç gördüğün gibi er
kence çıktım, gi,ttik . . . Yok 
vallahi, ben .eve döndüm .. On
lar da tabii .... Evet .. Ha şim
di ıbeni dinle canııı:ı . . Seninle 

şu bizim işler için baş başa kal- Bu Nafia nezaretinin Antal
mak istiyorum. Ne zaman ka- ya hattı için hazırladığı teklif
bil ..... Yarın akşam .. Yarın name idi. Cevdet Bey teklifna· 
ne Pazartesi. . Olur. Nerede ... 1 menin her maddesini ayn ayn, 
Gene altın palas. İyi amma bir daha dkudu. Bu maddeler· 
yukarıda bir oda hazırlatalım.. de liman tesisatım ima eden 
Salonda ahbaplar göriiıp geli- hiç bir fıkra ve işaret yoktu . 
yor. Olur kardeşim. . Peki.. - Garip şey, dedi. Bunu da 
Eyvall.ili 1. nC!'eden çıkardılar . Meç liste 

Cevdet Bey telefonu kapatrp böyle bir şey geçseydi Nusret 
daktilosuna döndO.: · haber verirdi. Kendi Nafia en-

- Kızım, şimdi bana şu An- cilmeninde olduğu halde .• 
talya dosyasını getir . Hasana - Ferda Hanım al kızım. 
da 5Öyle kim gelirse beklet5in. dosyayı yerine koy . 

Ferda Hanım büyük dosya - Mösyö Raıbe gelmiş efen· 
dolabının raflarını karıştırdı. dim, görüşecek misiniz? 
En üst ·gözden kalın bir dosyı.ı - Gelsin bekliyorum . 
çıkardı . Çol'um hava gazı imtiyazı pe 

- Bu dosyanın bazı parçala- şinde 'koşan Rabe içeri girdiği 
rınr Alaeddin Bey giderken gö- zaman Cevdet Bey yazıhanesi· 
türmüştü, beyefendi, dedi . nin gözünden büyük bir zarf 

- Biliyorum, bana lazım o· çıkardı . 
lan başka şey . . . - Gud mol'gun ! 

Cevdet Bey yeşil mukavva - Gud morgun! 
kaplı dosyayı yazıhanesinin İki iş adamı bir iki havai mü· 
üstüne actr . kalemeden sonra hemen mese• 
Ağzında siıgarası, iki elleri leye geçtiler . 

şaka'klarrnda dosyadan çıkardı- Cevdet Bey Çorum belediye· 
ğı uzun ve büyük bir kağıdın , sinden aldrğr mektubu tercü· 
üzerine eğ~ldi (Bitmedi) 



Zırhlı kıt'alar: 3 

Bu yeni silahın hedefi baskın, 
akın ve tahriptir .. 

Ist1kba1 l1arplerinir1 bir beı~zin h:ı.rhi . olacağı 
aıılasıJıvor, bir ı<·k bcıızın tc.ı ~ı.1111 

dıisnıaıı" eİiııt· ııH'llH'Sİne dikkat lazıııı 
' " t·· 1 · · hl anın 

1 

a z rhlı haber otomo'ı.Jidir. Telli ir-[ nı ve Rom;mya gaz mıntakaaını teh-
n·ıo or C§tıı·ıncnın ve zır anm ' ~ ı c) d. k d. 

lı:esafetle tatbik edildiği !ngilterede, tibat (Telefon .. Tc."."'. '.. ıır!·ı l~:~· ıt etme te ır. 
bu yeni silahın en kızgın taraftarı atlı v r ya~:ı cr.ıı. ' . r .t: ı?ı m ' •'· · c Fuller mesele 9: 
Kaymakam F 11 d"r Bu zat. bu vosıt:ı ları ' tt!: c•kımıstır. ı '. . ... 

. u_ ~ ı · be . e- "Mecburı hızmet usulu il• kurul-
Y•nı sınıf ve sılilıla muh_are nın Fuller, mesele 24: muş ordular için motörle§tirme "'e 
•aslarını da tedvin eyledı. (Fuller) . ' .. .. .. 
in, motörlü ve zırhlı kıtaların tabiye "Bir i'str ka.d:-r evvel. sahr;ıdakı 

1 
zırhlanma yaramaz: Çunkü boylc or· 

••sevkulceyş kaideleri hakkında yü~ dularda talim ve terbiye zamanı malı 
ıtıesele adında yazdığı eser, bu yenı duttur. Motörlü ordular profesyonel 
Peygamberin yüz ayeti gibidir. Bun- askerlik talep ederler. Halbuki Cilm-
lardan bazılarını bulasa olarak yaza- huriyet htikO.metlerile fazla demokrat 
lııtı . 

· idareler profesyonel ordulardan kor-
Fuller, mesele karlar. !htimelki başlarında bir dik-
•ıEvvclleci, yollar d.ı:~dan hare- , tatör türiycccğinden Urkerler. Motör 

ket güç olduirundan, bır .0~d~nun ve zırh m,·rburi askerlik sisteminin 

-· -
"\ -· ,,..,.-.-- ---

cephesi normal olarak kendısının gel 
rilerini 'dahi muhafaza ederdi. Şimdi antikalaşmasına sebep olacaktır." 
ise, tırtıllı tertibatlı zırhlı arabalar O halde, zırhlı bir ordunun yalnız 
Yolsuz yerlerden dahi gidebilecekle- 1 zabitleri değil, bütün neferleri de ma-
rinden istikbalin kara harbi, adalar aşlı ve uzun müddet hitm•t ed•:• k 
·~ sığ 'yerlerle dolu olan bir koca de- kimselerden mürekkep ol!:ı ı::~eniz filleri! Japon Donanmasında yeni h 

ıısulleri ve türlü tiirlü hilel 
ntzde yapılan bir deniz harbine ben- gelecektir 

' ' 
ıctilcbilir. '' 

Bunun manası şudur: İstikbal harp 
1•rinde, nasıl, ki tayyareler havad•n 
ltrbestçe uçarak bir memleketin her 
tarafını muharebe meydanı haline 
getireceklerse, tırtıl tertibatlı teker
hıklc yollu yolsuz her yerde 80-100 
lıt-rnetro hızla işliyecek olan zırhlı ara 
balar da memleketin hudutlarının her 
tarafınW!n akm ederek en uzak kö-

Fuller, mesele 7: 
/ ııı .ı k u u 111 l.İli t 1 ıtlj,.. "Sanayii, motörlettirr"lcnin esası t 

ordular ihtiyaçları olan. ikma! mad- tis•ülharekesidir. San; yii o!m,ya 
delerini tPdarik etmek ıçın cıvarlara mcn11cketler, harp zam:ınınd:ı ınotör 
akın müfrezrleri gönderirlerdi. Son leştirilmiş h ir orduyu ::-v.ıl: ... faza ve 
zamanlarda is• böyle hareketler ya- devam ettirr. ekte çok Jçluk çeke
pılması çok aıalmıstc. Maamafi_h pet- ctklerdir. Böyle hükfım, .•cr ve mem

~vadaki tayyare, denizdeki koskoca ha 

-
lelere kadar sokulacaklar, yakıp yı
acaklardır. 

Fuller, mesele 31: 
~ "'Geriye ırksık raporlar göndermek 
~ llüaıkün olmıyacaktır. Bu s<pbeptcn 
: teıif kıtaın kısa fasıla l..ı.rla ve ha ... a ... 
; ıın murabbaJarı üz~rindrki rakk~n1~ 

a ınu'rab!iainda tıu,miı·,; ·· kuv~et!i' 8 
• zaif, C taarruz- lyuı-, ~ı.4 
~ ekiliyor, E şarka <loğru I ~reket-
3 e. İstikbalde harita mur ... boalannct 

öre malUmat göndcrn1e:~. keyfiyc l 

ek ınühim bir rol oynıy-.. .. ·- ır." 

Bundan anlaşılıyor. ki istikbalde 
cg~ne irtibat vaııtası t•lsiz telgraf-

• • 

rol ikm•li lüzumunun bu eskı tarzı lcketler bir harbe girmege ve harp
1 

Japonlar donanrrıalarmı çdk 
hareketi tekrar diriltmesi mubt~me_l- y~pmağa c~saret_ bile cde"'.'iy< cekle~- miikemmel bir hale geti-diler. 
dir. Petrol ile yair. motörleşmış bır dır. Prtrnl ıkm•lı ve d,n., , ı dc ~akı· Bugün de · l h"k' l 
ordunun hayatına o derece el_zem ola- miyct istikb:ıldr daha fazla 4.;. ehem.. .. .. ntz ere a ım o an 
caktır, ki düşman meınleketınde. bn- miyet kazanacaktır." buyuk devletlerden biri de Ja-
1 ı. ı b · sten her nevı er-/ pcnyadır . Zatn"-nunızın fenni l.1n '1 ' o 11 n u cın · . . Sanayii olmıyan millı""tlrri tehdit .... 
Z<'kr zapt v musadere etmek ıçın 

1 
eylemekte olan büyük tehlike ve mu- terakki yatından lıiç birinden 

hiç bir ın saiden gerı kalınmıyacak- hataraya bu madde işaret etmekte- geri kalmıyan bu mtmleket, do 
t r." dir. nanmasınıcla en ye.ni vesait He 

u. h,1<1 , .. rwı dü~man kıtaları- lşte, zırhlanmanın ve motörleşme- techiz etmiştir. 
~ i «&' ...... ı.;.. ~,....._.._ -"-- --~- '---:ı-- - -- .... . . h b lk b 
·r b•n··in v• ag tenekesinin düş- 1 ri. Bu sözler, (Milliyet) in okuyucu- vereceg_:r.111z ız3: ~ . e .. ' U 

1'1 
1
." ermyemcsin, dikkat etmek •arına bu yeni silah ve onun gelecek- 'l pta sıze daha ıyı ır fıkır v~-

man r ııı~ b ' . d . k b • . d '·. i L ım gelecektir. Bu _hal. isti~bal hu teki teh~itlerı hakkın a yetışece ır cecektir . Bu resı~ C'l'l gem -
binin bir b nzin harbı olacagını gos: ı fıkır verır sanıyorum. !er Japonların yenı yaptıkları 

. o halde istikbal harplen J G • · d · 
~~;~;-mıntakasını, Baku mıntaka.ı- C NO _J.,U tayyare gemılerı ır. 

_____ ____.,. -- -- -.,..,,.-

Kızıl ordunun yıl dönümü 
tesit edilmiştir .. __ 

- Sovy·etRusya'nm Kı:ııl or-.. .. .. ıl 

Vesait itibarile de Kızıl ordu 
icap eden moderen malzemeye 
malik bulunmaktadır dusu ayın 23 ünde on_uç~ncu Y 

lönilmünü tesit etmıştır. Kızıl 
ırdu 1918 senesi şubatının 23 Yukarıdaki resim kızıl 
.inde, Ruııyanın mukadde~~~~ı ordunun devri senevisinde alın
J!ne almıo olan S~vyet . u . - mımtır. Bu resl.mler bir piya~e 

netinin kararlle tesııo edılm1ş- .,, 1 t · alayının takım koluy a geCJI 
tir Kızıl "rdu mili& teşkilatı e- · · · k" · kışlalardaki · . d' lmi.ş .,_ resmine ıştıra mı, 

1 , ";r• tesıs e ı ·- v sas arı. _... 
1 

. . t~" .-ı :Başkumandan oro-
diğer a ... ...ı devlet erının or- ' .. . 

duları ..:.ı lıtı ve terbiye edil. eehi1"v ;ı. suvarı umum mufettı-
ı;• S şi M Budieniy'i, komanda he-

/ mckte bu wştur. on ne§re- · . . . . . . 
. "" l rn göre Kızıl or- yeti aliyesının geçıt resmını tet 

dılen ra .. aı:_ı ı;k.: mevcudu 842 kikini, kıt'atın meç talimlerini 
dunun bugun u . • .. . 

. . h · ed'Jmektedır. aostermektedır. 
000 k:sı ta mm " _________ .. _ _....._--

görmeğe imkan kalmıyor! 
Birinin ismi "Akagi" öbürü- Sağdaki «Akagi» gemısı ev-

nün ismi - solda - "Kaga,, dır. velce 42,000 tonluk bir zırhlı 
Bu gemilerin ilk hususiyetleTi kruvazörü olmak üzere yapılır
biçimsiz denecek derecede ta- ken sonra tayyare gemisi ha
haflığı, ı:-arabetidir . line konmuş ve verilen malU.-

Hatta İngilizlerin «Frurious» mata göre hemeın hemen «Ka
atlı bu çeşit gemilerinden daha ga» nın haiz olduğu tonu mu
tahaf biçimdedir. hafaza etmiştir. Bu geminin 

Soldaki "Kaga" gemisi 40000 duman çıkarmak için hem yan-
~,,-- - o- - ~ ·• • tiaP ~W y~rler hem de 
tur. Fakat şimdi 28,100 ton- " ·· - ' 
luktur. Makinesi 91,000 beygir Bu baca alelade zamanlarda kulla-
kuvvetindedir . Altmış tayyare nılmnlf. Geminin :yan traflarından 
alma-ktadır. Fakat bu gemile- duman çıkarmak harp veya manevra 

zamanlanna mabıuıtur. B'ı suretle 
rin hususiyetleri bundan ibaret 

aıkl d geminin dumanı yandan çıkıp gitme-
değildir. Geminin oc arın an ıindeki fayda a,ikirdır. Havada bulu· 
çıkan duman iki taraftan çı~~- nup ta geminin güvertesine inecek 
yor . Öyle cesim bacalara lu- tayyarel~r İn•c•kleri yeri dumanla 
zıum olmadan duman borular-
dan çrkımaktadır. 

• f 
Asııer. 

Me.'tslkada aaileı 

Örtülmediği için daha iyi göre 
tedirler. Japonla.rın bu ~C\-t k 
tayyare ,.em.ileri "deni, fı1:,. 
almııtır. 

"Kaıa" ismindeki geminin 
simde eördüğümüz biçimi ha • 
az çok bir fili andırıyor. " 
yandan aalverdiği dumanlarla b 
daha korkunç görünüyor. Bun! 
le benzetmekten: diğer •ebep 
man çıkan yerlerin birer b 
ktt-mr.,.\di•-··-
reıimde eördüğünüz "AkaP.ı" 
ıinin Ü;ıeri kalkan bir tayyarede 
forlu bir duman ne9redilerek bu 
forlu dumanın gemiyi gayet İy 

surette gözden saklamasıdır. Ja 
lar bu acaip "deniz filleri' ni iıt 
leri gibi kullanarak bir harpte a 
istifadeyi ediyorlar. 

Hava yolu! 
muntazam 

muharebeler verlgı;• ' 

Topçuluktaki tckan1ül 
tayyareler için 

tehlike teşkil ediyor .. 

Bitip tllkenmek bllaıl11tn b~· 
isyanlarda 

tank bile kullanılaıaktad!rl 

Mekaikada daima isyan olur 
siyasiyatla meşı:-ul olan ası,., 

. . .. ikiye ayrılarak şu veya bu : .. 
Müthış bır duşma1?', de~şet- kiimeti getirrnek için ihtilal çı

nak bir tahrıp kuvvetı teşkıl e- karıırlar lehte ve aleythteki iki 
den tayyarelere karşı hava?~· taraf birbirine girer. Her iki 
denizde, ~a~ada mukabele ıç_ın taraf mevcüt ~itten ken~i 
mütemadı bır çalışma var; B_~l- maksadına göre istifadeye ug
hassa topçulukta kı, tekamül ra ırlar . 
kara kuvvetlerinin müdafaa~ı 0 1 d Meksika:la gene 

d b .... k ı..: h eçen er e 
noktasın an uy~ ,,,re emmı. bö le bir ~htilal olmuştu . Asi-
yet arzetmektedır. Son defa el- 1 ~ . ·

1
olan 1· -eral i"i o ka-. 11 1 ü erın ıreıs ~· Y de edılen usu ere gece ve g n- .

1 
• .. f. Ü tü ki hü-

düz halmde tayyare hücumları- d~r 1 erıye gıo_ u:ıın ş 
k karda resimlerini kwnetın kendı:sıne karşı çıka-

na arşı yu - tl · d · · 
·· d··;;·· .. z vesaitle mudafaa racagı kuvve tnn erecesını 

gor u., unu · · h ad b' · 'k ma:ıe,,.-aJarı yapılmış ve topçu anlamak ıçın. ~v an. ır ıstı -
/ !uğun yeni usulleri lehine b~- şaf yapmak ıçın keı:tdı hesabı· 

l
y 'k m:.ıvaffakiyetler kaydedtl- na da~a evv~lden bır tayy~re 
r.ıhjtir. _ tedarik etımıs. bunula harekatı 

takip eylemiştir. Resimde göı
düğünüz tayyare bir şim~ndi
fer üzerine konmuş emre ama
de bekliyordu. Asilerin reisi ce 
neral Eskobar istediği yere ka
dar bu tayyareyi demir yolu ü
zerinden naklederek ondan son 
ra uçurnıakt:ı idi . 

Asiler taı.kları da ele gi!çıre
rek ısyanı keneli Je;ıJ .. riı c neti
celencİ!1·11el/e uği"ajTyc.rlıırdı. 
Resimde a;i neferleıin ı>:ndiğ·: 
tanklar da l!'Örülııne~teôir · 
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HASAN l(U ET SURUBU 
ı\ ı rupada 

kansızlık , 

iktidar, 

hcı yükler 

birinciliği 

romatızına, 

.< inlr 

diplr malarl• mu,.ddakn ., r 
~ '" r. ''"" ı uınumt, 

sıraca ~ kemik, damar • Köğus , adt r f 
hastalık l arına gayet nafidir. Çot:uklar, 

her mevsimde istimal edebilirler. 

••••~ Şişhane babçesi ~teN .. DO 

JALE gazinosunda 
BÜYÜK VİYOLET SUV ARESl 

Bu alı:tam ıa11t U den sabaha kadar 

HAFIZ BURHAN BEY 
B•yramın birinci (fJııOaden itibaren saat on yediden gece 

• es 0yarısına kadar iter gUn icrayı ahenk edecektir. 

BA YRA1'1 HEDİYESİ 
KUM ALINIZ 

DEFTER
1DA8RLIKETILANATI 1 

............................ ! 
i 1,000 LiRA e 
! MÜKAFAT ! 

Satı lık arsa : No ı eski kurlnı lı dere yeni 
birinci ,, rEye sokağı, Has ınpaşa mahal
lesi, Kadıköy. Bir ta a rı 3 l ı a rı ta ııu ı naralı 
mahal bı r tarafı 26 nuınnralı ~ırs· ı 1 i ·· tarafı 
n1uradi~e sok ; ı ğ ı ve bir tar:ı fı lnır lıalı dere 
caddesiyle dut rnoo a1 şın arsa sat ı lıktır. 
Bedeli def'a le ıı veriln1ek şırtile ta l ıınin edilen 
kıyn1eti 600 lira~ ır. Satış nnian1elesi a leni 
müzayede ile 11 nıart 93ü salı günü saat 14 te 
defterdarlıkta yapılacaktır, ( H. ;,3 ) 

* * * 
Defterdarlık ve Kolordu muhasebeciliğinde münhal bulu-

nan memuriyetler için kayt olunan taliplerin imtihanı Şubatın 
28 inci Ouma günü Veznecilerdeki Darülfünun Konferans salo
nunda yapılacaktır. İmtfüana saat tam onda başlanacaktır. vn 
dan sonra imtihan salonuna hiç bir talip alınmıyacaktır. İmti
han evrakını ikmal etmeden her ne sebeple olursa olsun salonu 
terk etmek isteyenler tekrar imtihana giremezler. 

< 
< 

J 
< 

• • • • : 1 Marta kadar kumbara alan- : 
• ların numaraları Uzerlnden 1 t 
: N isanda birinci kura çeki :erek : 
: kazananlara şu mUk6fatlar ve- : 
: rilecektir. : 

• • : 1 Kişiye 500 Lira : 

! 1 " 200 " i 
: 1 " 100 " : 
: 2 ,, 75 şer ,, : 
:1 "50" : 
ı .. ~.~-~ L ~ --~-~1.~.!.~ •. i 

o~~,~~ 2~!,~~!~;!e.!~~~!!~ ,.~~,~~~a~~~,~~: 1 

Ya konmuştur. 
Münakasa 13 Nisan 30 Pazar günü saat 16 da Ankarada Dev

let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa 
komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Tali'Pler münakasa şartnameleııini 15 lin mukabilinde Anka
rada, Malzeme dairesinclen ,İstanbulda Haydarpaşa mağazasın
dan tedorik edebilirler. 

Şirketimizin, 1929 seneyi hesabiyesine aid, alelade Heyeti 
Umumiye İçtimaı 29 Mart 930 tarihine müsadif Cumartesi gü
nü saat onda, Ankarada şirketin merkezi olan Türkiye İş Ban
kası binasında akit t'dilecektir. 

Ticaret kanununa ve esas mükavelenamemize tevfikan sa
'.liıbi reiy olan hiıosedarların esalet:n :'~ya .vek~leten ~çtim.a~a 
hazır bulunmaları ve bunlardan hamılıne aıd hısse sahıplennın 
ıisselerini laakal bir ıhafta evel şirket merlcezine tevdi ile müka
bilinde reiy pusulası almaları lüzumu rica ve ilan olunur. 

Ruznamei müzakerat ayrıca ilan edilecektir. 
Meclisi idare 

~atıs ilanı 
Devlet demiryolları 1-Iaydarpaşa 

• 
mağazasından: 

Mağazamızda muhtelif miktar ve ciıı:ste .~arangoz, duv~: 
~ ve teşviyeci alit ve edevatı ~le rnı,ılrtelıf lkilıt, ~enteşe g~bı 
:ıurdavatçıllk malzemesi mevcuttur. Bunların muzayede ıle 
5/3/30 tarihine müsadif Perşembe günü ~aat 14 te Hay~.arpaşa
ia ıatılmMı mükarrer bulunduğundan al3ıkadacanm muracaat-

lan ilan olunur. 

Mendires-Cediz ve Berdnn etütlerinin nlu
nakasalarının temdidi. 

Nafia vekaletin~en: 
ı - Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakaşaya 

~ıkarıldığı evvelce ilfuı edilen Mendires-Gediz etüdünün 6 Mart 
)30 tarihinde ve, 

2 - ıı Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre münakasaya 
\ıkarıl dığı ilan edilenBerdan etüdünün dahi 8 Mart 930 tarihin
i e ihale edilmek üzre münakasa müddetleri temdit edilmiştir. 

3 _Bu işlerle yeniden alakadar olanak isteyenleı:in s~lar ~
Tıum müdürlüğüne müracaat ederek yı:I<arıda yazılı_ ı~lenn ı:ıu-
1akasa şartnamelerini umumi ~e h~s~sı ş~rtn~elerını .. ve ~uka 
Velename suretlerini alıp teklıflennı baladakı ~hale gu~lerınde 
ıe saat 14 ten evel müşteşarlılk makamı~a tevdı e~elen ve e':
ıelce mezkilr evrakı alanların dahi aynı tarzda muracaatları ı-

lan olunur. ------- --- --------- -----
Ticaret işleri umum müdürlüğünden : 

30 ikinci Teş~in 330 tarihli kanun hükümler~e. göre 1:ürki
\rede iş yapmağa izinli bulunan müseccel ~cne~ı Şır~ı:tıen~d~ 
A.meri•kan E)kspres Kompani İnkorporetıt~ Şıı:ıke~ının !u~kı· 

1e vek ·1· • · Mo"syo·· R E Berceron haız oldugu salahıye-
· ı ı umumısı · · . . . 1 . ..ı...00 e binaen bu kere müracaatla kendtsının s~a~buldan gay-"u • 

'eti esnasında yerine şirket namı1'.~ yapac~.gı ışlerden do~.a::ı-k 
lavalarda bütün mahkemelerde muddeı, n:uddeaal~y~ ve ~çun
:ü ~ahıs f ti ·1 hazır bulunmak üzre şırket mudurlennden 
,,. " Si a arı e d'" .. b"ld' · r 
"tÖsyö J. P. Vağmanı vekil tay,in eyle ıgını ı ımuş ve aznn 

~elen vesikaları vermiştir. .. .. .. . A 

R:evfiyet tetkik edilerek muvafık gorulmuş olmakla ılan olu
'IUr. 

Mamulatının nefasetilc Avrupada Amcrikada pek bilyük bir ~öhret kazanın Garpta 
şarkta i~tirak ettiği san :ıyi sı~rgilerinde daima fevka!Ade takdir edilen en 

b:iyük madalyeleri hakkile ihraz eden 

'~H~A~C~ .... EKiR 
zade 

Ali i DiN 
1 Ticar-:~haneleri , 

HACıBEKIR Merkezi: lstanbul Rah çekapı kadim mağazası 

Şubeleri : Ankara, B~yoğlu, Pangaltı, Galata, Kadıköy, lskenderiye, Kahire 
Acentaları : lzmirde Eskiye! Bede,tani Hasan Tahsin Bey - Erzurum, Nemli Zade Halis Bey • 

:\!ersinde, Ye1il Ova ticarethanesi - lngilterede W. R. D. Krokes 109 Klngıvay 
W. C' 2 London 

je~~·;kerı ıÇı·n--,-,m-d-ldo~ ~lpa0rif ·~a~~~~i~'"ri~~ '~i~~~~:· ·ı..Jll 
~ - .... ___ ----~~------~I--

·······~····~·~~~··~~~··············~ ; işte eyi bir havadis ı 
~~ lf Bankası , Boyoğlunda Merkez postahanesl kartısında 

~i 
i • ı 
ı 

z e o k 
binasında bir ,ube açıy o r. binaenaleyh az bir zaman zarfında 
mağazayı tahliye va teslim mecburiyetinde bulunması haseblla ı 

Bütün mallarını ve bilhassa erkek ve çocuklara mahsus ! 
En n1ükemmel kumaşlardan ve gayet şık biçimlerde ; 

i en 
Kostüm, Palto, Par~esü ve Pantalonların ı 

.. t h "ti . . . . f ~· mun a ap çeşı er1nı sermayesının nıs ı fiatına satılmaktadır 

l~ 
mağazada mevcut SALON VE YEMEK ODALARI 1Ç1.N ~ 

GAYET ZENGİN VE MODERN 

J Mobilyalar ve her 
dahi yok pahasına elden çıkarılmaktadır 

nevi karyolalar 

Her vak it ele geçmez bu müstesna fırsattan istifa.deye koşunuz ........................................... 

1 r--!<"ı-.rA-

._::.__.. ....... .._.....:::; ....... ~ 

P.\RFÖ,\1Ü 
Şık hır tu ı·ıkıi n I~ı·mı 

gı )· ri m üra~ı L; 1ir 

HER 1EHDE 
SATJLIH 

ST\11DARU 

1 

L\<,ILIZ 
KARYOLALAHI 
Gayet saj!;lom ve rahattı rlar 
Beyaz 15, sirah 14 lira 
Bcv.o!',unda !l70 numaralı 

BAK.t;R ,\la!!azalanda 

Piyango müdüriyetinden: 
Şartnamesi veçhile 3000 adet kı 

tap tab ettirileceğinden Taba tali r 
olacakların pey akçaları ile birlik t 
6 Mart 930 perşembe günü saat ı . 
te piyango müdürlüfünde müteşek
kil tayyare cemiyeti mübayaat komi
syonuna müracaatları . 

~eytisef aıu 
Merkez Acen ıa; ı; Galat• kö;u 

basınd., Berng-t ı 2362 Şnbe 
acentes ı : <\lıhmuJl ye Hım ıl tın d 
Istınbul i 40 

Mu~an1a po~lası 
C'um.1, Pazar, Salı, Çar. 

şamba günleri i dar~ rıh tı mın · 
dan 9 da kalkar. 

ANTALf A POS'fASI 
( Anafarta ) vapuru 2 Mart 

;>azar 1 Oda Galata nhtımındın 
hareketle !zmlr Küllük Bodrum 

".ndos F t'ı ' hn.k ~ .\ n.alya} 
ı;ldecek ı ~ ',., ı;t ~ r1ezkö 
i<'ıh 'ı 'e•le hi · '..~ Da l \'ıın, 
\f:ı:•nJ ·s <.· .. n4 :cı . ~. < ..:Iiboı 
ya li~"a, a "·~ • cıec.:ktır. 

28 şu'ıattr'l i r 'ıa; rn A Jı . 

!ar ve A "Jılo. ı Ht ı c rife. 
!eri dejhmi, tir. İ skelclc •deki 
tari icl ·re m ,rataat. 

·rra~zon ikinci postası 
rReşitpa~a] vaoııru 27 Subat 
perşembe akşamı Galauı 

ı htımıntla'l hareke tle 7.onıı;uld -ı 
!nebolu Sinop Sam>un Cnye 
Fatsa Ordu Gireson Trahzon 
Rize llopaya gidecek ve dö· 
n u~te pazar ıskelesiylc Ri;:e 
Of .' ürmcnc Trabzon · Polat· 
hane Cörel • r.ıreson Ordu 
Fatu Samsun Sinop lnebo
ln y• ug"raya rak gelecektir. 

•zııfr sür' al poslası 
( GCLCF.\L\L ) vapuru28 

,ubat Cuma ı .ı •. ıo da C:alata 
rıhtımında·ı hareketi: Cumsr· 
tr:si sabahı lzmir! giderek ve 

!'azar 1 .J.,JO d ı llmirdcn hare 
" °r" ~ , . ,ul\.Clliın .... r -t.N ı 

1rk ec::tr.ı ve caz'nı ·1 ı \·ı..:ııtrur 

· MİrDE 
HAZIMSIZLIKLARI 

EKŞiLiK T< Yı\NMALARl\UA 

SODO GASTRIN 
Mu•l•hıara caycl aaftdlr 

lllethur eczaaeler<le 

flfesl 100 karuşt11r 

ı. "'"- ..-, ı ::,,L L, .L.-le .. ı:.tı·ı h:. ı "c 

Türk Anoninı Şirketi 

e 
~ 
d 

soğukluğu, idrar darlıJtı, pros· 
tat, ademi iktidar, belgevşek:
llği ile frengi ağrısız kat'! ve 
seri tedavi olunur. Bcyop;lıı 

Tokaılıyan yanında Mektep 
sokak No' 35 Tel. J 152. 

Dr. A. KUTIEL 
Bels<>ğu'ıduğu, idrar dar'ııfı, prostat 
ademi iktidar, bel,;evşeldiği, cilt ve 
frenp ıedıv!hıne•i Kırıköy, b<.lrekçl 

hnnı masında No 34 

Tesisatı Elektrikiye Tür de 
Anonim Şirketi hissedaran vr 
1930 senesi martının 27 inci pe ay 
şembe günü saat on beş te Şiı 
ketin Beyoğlunda Tünel mey ta 
danında, Metro hanında kaiı lle 
merkezi idaresinde sureti adi <i 
yede in'ikat edecek olan heyet 
umumiyeye davet olunurlar. 

er 

Hılaliahmer gazete
lerine ihln 

Şeker bayramında çıkacak 
olan Hilaliahmer gazetelerine 
ilan vermek istiyenlerin Anka
ra caddesinde Hofer ilan mües
sesesine müracaatları. Son sa
hifede santimi 30, sondan bir 
evvelki sahifede 40 kuruştur. 

En az on hisse senedinin ha 
mili olup ta içtimaı mezkure i 
tirak arzusunda bulunan hisse 
daranın ticaret kanununun 371 
inci maddesine tevfikan tarih 
in'ikattan laakal bir hafta mu 
kaddem hisse senetlerini İstan 
bulda Şirketin merkezi idaresi 
ne tevdi eylemeleri icap eder. 

Hisse senedatının tevdiine 
müteallik damga ve saıir rüsurr 

1 LAN tevdi edenlere aittir. 
Hüseyni Zade müteveffa Ahmet RUZNA1\.1Eİ MÜZAKERA'.1 

i'ar~! Elendi mahtumları Mehmet l - Meclisi İdare, mUI"akq 
.eki ve ~ehmet Hayri &yleı kold<· ve h esap komiserleri raporları 

tıf ve Besıme ve Vecihe Hanımlar ile kı · 
mahdum ve halidelcri komonditer ol- nın raatt. . A 

mak ve manifatura ve Suriye emtiası 2 - Mevcudat hesabı, bıliin 
bey ve ıırasile iştigal eylemek üzre ço, kir ve zarar hesabının tas 
teşkil edilmiş olan şirket 9ürekarun dilci. 
riza ve muvafakatile bugünden itiba- 3 - Meclisi idare azasının ta 
ren fesh ve 9irketin bilcüm!e düyuna~ yini. 
ve matlubatı Mehmet Zckı ve Hayrı 4 _Müdürler tahsisatının ta. 
Beylere .Devir ve !emlik edilrni~ ve i · i in meclisi idare e sal·h·. 

t 

'ni 
esi. 

komonditer şüreka scrmayclerını ah- Y nı. c; Y a 1 
zederek girkettcn kat'! alan eylemiş yet ıtası. 1at 
ve şirket münfcsihanın her türlü tc- 5 - Murakıpler ile hesap ko ·e 
abhlidat ve ukudatı kolektif şirketler miserlerinin intihabı ve aidatı. 
tarafından kabul edilmiş olduğu ve run tayini. te 
muameleı sabıkaya onlar tarafından . . İ . 
devam edileceği aHikadararun ınalü- 6 - Meclısı dare azasına bı, 
mu olmok üzre i~bu feshi §irkeı be- zat veya bilvasıta alakadar ola. 
yannamesi ~an olunur. bile~ekleri Şirketler veya tica-

1stanb:ı1 da .Sultan Hamamında rethaneler He hini hacette şir-
Katırcı oglu hanında Hüseyni nde k · · · 
Ahmet Tarzi. et namına muameleı tıcanye 

Mahtumlan: Mehmet Zeki ve yapabilmek için ticaret kanu 
Mehmet Hayri Beylerle Besime ve nunun 323 üncü maddesine tev
Vecihe Hanımlar esaleten ve temsi- fikan müsaade itası . 
len. İstanbul, 28 K. Sani 1!13' 
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BtN SÖZ 
BİR RESİM 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına alt fabrikalar 

MALLAR PAZARI 
.... ...,. _ ..... uur. \:il UCUZ, en iyi, en güzel, en 

k ;sağlam iskarpinini, ayakkabını, yünlü ve ipekliyi, tuhafiye 
:eşyasını, bavulları, çantaları millet ve mem eket fabrikalarının 

· .. ~mamulatını, Bahçekapıda (Yerli mallar pazarı) ndan al .. 
1 ~ · 

·· i Memleketinin ve şahsının menfaati bundadır. 
1 t-. ....................... .. • ~· ................... r>""" .. , ... ._111!11119 .................................................... .. 

.. 
·:: - Galatada Kara-
' ~~köyde bogaçacı 
· >: fırını ittsa in -
· ~=:::; deki biiynk 
ı- mahallebic nin 
, = üstünde 

.J.:~ •L ~ 

~~ Jl~M~HtU Z!M!NtlHDl 
1 = 
~ - Y~ BlTTi FIBTINltl HlYltlHDl 
ı= 
~ = Pasajlar veya balkonların altına 
- sığınmağa lüzum yoktur. Zira: En 
• 5 bırinci melzeme ile imal olunmuş 
~ ~ ve müflon astar ile empermeabilise 
· ~ bir hale getirilmiş gayet modren 
a ve kusursuz biçimde 

'. jEKSELSIOR 
! I~ Pardesüsünü 
. Giydiğiniz takdirde bila perva 
· @ yürüyebilirsiniz. 

t 1 UCUZ - PRATİK - ŞIK 
1 := • I 

- . r·•,- ·-.-.i' 
~ . - . . 

• BÜYÜK~ 

İngiliz kumaşlarından asri biç; nı de 

SPOR KOST~ML~Ri 12l Liradan 
\! iti baren 

Yeni cins fantazi ku'11aşlardan 

KOST~MLEB 16l Liradan 
2 itibaren 

Hanımlara asri biçimde 
ve her renkte 

MANTOLAR 14k Liradan 
2 itibaren 

İngiliz kumaşlarından asri 
biçimde ve şık 

PALTOLAR 13.!. Liradan 
2 itibaren 

BO ,,,,. ~ 

BİRADERLER VE U~EKAS 
-

1 STA NBUL. G ALA'TP. 

Edirne vilayetinden: 
·~~Mi\Mr~~.Rrare~r.y.ö-mennerden ve kaidesi keza! 
mermerden olmak üzre bir heykellerinin imali 5/Şubat/ 9 
tarihinden 5/ Mart/ 930 tarihine kadar bir ay müddetle mevl> 
i münakasaya vazolunmuştur. . 

Münakasaya iştirak edecek erbabı ihtı sasın vücude g 
tirilecek heykelin azami (12000) lira kıymetinde olabil 
ceğinden bu müddet zarfında ufak bir modelini ve planı 
ihzar ile yevmi münakasa olan 5 Mart/ 930 Çarşamba g" 
nü "'c '1,5 teminat akçesi ile ehliyet ve ihtısas vesikalar il 
Vilayet makamında müteşekkil abide komisyonuna mürac 
at eylemeleri ilan olunur. --- - ----

Kani, talaJ, sa~nn,ınunı, tutkal ve zınıpara 
ka~ı~ı ınn~a1aası 

Tiitiin inl1isarı umtırn ınüdiirlü 

8. ci BÜYÜK 

TllllRE PlllN~~~~ 
2 .el keşide: il Marttadır. 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
Ayrıca 15,000 10,000 liralıl< 
ıkramiyeler ve 10,000 liralık 

bir n1ükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

1 ~ Beylere: 27; Lira · 30 liradan itibaren 

! !fanımlara:~4i_ L~r_a . _ . . ısm~~l~~a kostümle; l~~~~~"~.Y~!,~J~~!n~•~:~;.; 
_Bılumum levazımatı ıksaıyenızı mezkur magazadan tedarık etmenız menfaatınız ıktızasındandır. KADIN,, ~ çekici ile yirmi adet mahruti çadırın yirmi gün müddetle nııı· 
- ERKEK ve ÇOCUKLARA mahsus KOSTÜ.l\il, PALTO, PARDESL ve MUŞAMBALARIN en münlabap çe~ille?i oıevcollor s nakasaya konulduğ~. ~e itaya talip olanların Kars vilayeti11' 

;ıımuııııım1111mııımııuııııı11rnıımıııııııııı1111ıııııııımıııııııımınıııııı Ted lyatta T es h i 1 at lllrnınımııımııınıımıııımımııııııuı ımıııııutııırnlııılllllllllillmlll~ müracaat eylemelen ılan olunur. Müdürü Mea'ul Burhaneddl 
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