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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Öyle bir devrede yaşıyorul' 
• i, mılli hayat hemen __ her 
1,,, afhasında beyn elmilel mun_a
-· - bctleri gözetmiye, ba~ka mıl

eti, · n hayaıt ve mesaı tarzl_a
"le ya:kından aliıkadar_ ol~aga 
t d >uruz . 'Demokrası pırc?· 

iplerine tabi ınemleketlenn 
tısadi ve içtimai gayeleri, az 

ok bir farkla b" rbirlerine ben
erler . Hepsi de halkın refahı

istihdaf ediyor . Mücadele 
hnesinde bulunan başka mil-

etler, bu yolda nasıl çalışryo_r
r? Bunu mı.i tllı!ka öğrepmege 
ecı!:ıuruz. Medeni milletleri~ 

yolda nasıl yürüdüklerinı 
· ğrenmek bize hem cesaret ve-

cek hem de çalışmamızı tes-
· 1 edecc4Gtir. Yalnız kendi miı
. tim.izde, kendi kabuğumuz 
inde kalarak etrafımızda ce

eyan eden hadiselerden gafil 
amak, hayat mücadeles_ioo: 

ağJ~iyet ve mahkilmıyetı 
bul etmektir • 

Son aylarda hükumetçe bazı 
iktisadi tedlbirler alıyoruz. Mil
Paramızın selameti için hü

kumete idari ve i.ktisadt seliihi
l'etler veriyoruz. İhtiyaçları-
llllızı kısıyoruz . Yerli malları
na rağbet ediyoruz. Bu hare
ketimizle gilya başka milletle-
rin Yapmadıkları fedakarlıkla
ra kadandığımız zannına diişii
l'oruz . Hanıuki hakiıkat asta 
hu merkezde değildir. Her 
lneıtılcıket, ayni ıstırap içind~ 
l)1nı tedbirlerle meşguldür.Mı! 
U parayı korumıdt, millt maıh
llUlatı hariçten gelen feylere 
tercih etmek, imkin ve vctıaitin 
ınüsaadeısi nispetinde harice 
illa! çıkarmak her memleketin 
lıınumi derdi olmuştur . Milli 
azifcel haline gelmiştir . On-

• belki bazı mahrumiyetlerin 
ü ·· tını bizden daha az 

issederler. Çüı*ö onlarda 
ınilli parayı gözetmek, yerli 
trıalı Jrullamnak, bir taraftan 
da istihsalatı arttırıricen diğer 
taraf.tan istihlakatı da azalt
mak - aile ve mektep terbiyesi, 

Hakimler kanunun
da tadilat 

Y eııi hl yilıa 
lıazırlandı 

Ayrı Ayrı maaş 

formülleri 
vazedildi 

Moskova 
sefiri geldi 

Hüseyin Ragıp Bey 
Ankaraya gidiyor 

----
Türk-Rus ticaret muahe

desi müzakeratı 

Moskova sefirimiz Hüseyin , 
Ragip Bey dün Rusyadan şeh-
rimize gelmiş- 1 

' tir. Hüseyin Ra ' 
gip Bey, kendi 
sile görüşen bi r 
muharririmize 
mezunen geldi-

Gazi z. 
Reisiciinı hıır 
IIz. lzınirdt• 

parlak surette 
karşıJandılar 

Tekaüde sevkedilecek 
hakimlerin lis

teleri de tanzim edildi Komisyon reisi lh!an B~y ğini, iki memle-

IZMIR, 27 (Milliyet) -
Gazi Hazreltri saat onda 
geldiler. Fırka müfettişi 
Zühtü B. Afyondan, Manisa 
Vali vekili Tahsin Beyin ri
asetindeki heyet, Elvanlar
dan, Valimiz Kazım, müstah 
kem mevki kumandani Emir 
Hüseyin Hüsnü paşalarla 
belediye reisi Hulusi B. E
miralem istasiyonundan kar 
şıladdar. Treni mahsusun ö
nünde bir istikşaf katari var
di. Bu sabah Afyondan ha

. . . i ket arasındaki 
ANKARA, 27. (Telefonla) - Temyiz maıhk~esı reıs~ ev: dostlu~ta? baş-

ı . İhsan Bey başmüddıei umumi Niıhat Bey ve Tıcaret daıresı . ka soylıyecek 
ve 

1 
' d d"l' h" b" 1 reisi Halil Beyden müteşekkil olup hakimler kanunun ~ t_a . ı. at . ıç ~r şe~. o -

yapacak liiyihayi hazırlamağa me:ınur !komisyon mesaısını ık- m~d~gını -~oyl_e-
mal etmiştir. mış~r. Huseyın 

. . . . Ragıp Bey bu-
l reket ederek 12 de Uşak, 17 
i de Alaşehir, 6,20 de Salihli 

geçildi. Halk istasiyonlarda 
yaşa Gazi diye bağınyordi. 
Manisa istasiyonwıda tak
lar kunıldu, alkİşlar arasın
da yarım saat istirahat edil
di. İzmir Basmahane istasi
yonunda fırka, matbuat erki 
ni, ileri gelenlerce karşılan
di, otomobille Naimpalasa 
gittiler müstakbeline iltifat 
buyurdular. Refakatlerinde 
Saffet, katibi umumi Tevfik, 
Reşit Galip, Aydın, tayyare 
cemiyeti reisi Fuat, Rize, 
Kdiç Ali, Recep Zühtü, Si
nop. Nuri Kütahya, serya
ver Rusuhi Beyler bulwıu
yor. İzmirin muhtelif yerle-

Heyet azaları bu akşamkı ekspresle Eekışehıre hareıket ettıı- gün Ankaraya 
ler, gidecek Ve ağlP 

Hakimlerin dereceleri 
Komisyonun . hazıırladığı j recenin ve memurin . kanunu-

ıa "ha ile hakimler kanununda j nunda 4 U!llcu derecenın mua-
m~in olan 6 derece hakitı: dere dili bul~aıkta~U:· . 

1 · · 9 a ~blag· etmi~tlr. En Korrusyon hakımlenn maaş 
ce ennı ı ·· · d d 'd"I' k b 1 ··k k derece olan 9 uncu dere arı uzenn e e ta ı atı a u 
yıu se · b" ed" l d 1 · r si 90 lira ola- etmış ve tes ıt ı en erece er 
cenın m~aşı 3;ll 1 

• • için ayn, ayn maaş formülleri 
rak tesbit edılmıştır. vazetmiştir. Komisyon ayni za-

Haltimler için tesbit edilen 

1 

manda tmaüde sevki lii~ ge
bu 9 uncu derece bıigiinıkü ha- len hakimlerin lietelennı de 
kimler kanunununda altıncı de tanzim etmiştir. 1 

bi ihtimal Mos- H, Ragip B. j 
kovada cereyan eden ticaret 
müzakeratı hakikında izahat 
verecektir. _..., ___ _ 

ldarel 
hususiye 

Biitç~ler haktıında 
dahiliye vt!lıA

letinin bir tamimi 
Vilayetler idarei hususiye rinde taklar kuruldu, meba-

bütçelerini vaktinde tanzim e- ni ve sokaklar bayralırlıt •Üs-
derek ~keze gOıtdei'lııe<likle- lendi. Büyük Gazi bulvari 
ri için bütçelerin tasdiki ve bin baştan asağı 500 mumluk 
netice aynı sene içinde tatbiki lambalarla aydınlatildi. Na

. gecikmektedir. impalas önünde muazzam 
Bundan dolayı mühim yol in bir tak var. Ga.r.:i Hz. istasi

şaati ve diğer işler geri kalmak yondan çıkınca, soiuğa rağ
tadır. men bekliyen halk yaşasın 

2 inci sahifede : 4 nüctl sahifede : 
ı - Hartahk ılyaıl icmal " 1 felt.!k. 
2- Harici ve Soa haborlor ~ 2 Roman 

3 Uncll sahifede ~ 3 HlkAye 
5 inci sahifede : 

1 - Ebe hlkAyeal hakikat ; Sinema Aleml 
oldu 

~ 6 ıncı sahifede : 2 Reslmll Ay ıahıplerln n ~ 
d Av ının neticelendi 1 l - Ekonnmf, Şehir haberleri 

...... lllllllııiiıiııııiıiıııiıiıiıill .............. 1lll ........... 

Tet(.Dme ve iktibas hakkı mahfuıdur 

5 -

Harbe girmek zaru
ri mi idi? 

Yüz günlillı tarihimize başlamadan evvel 
ne yapmalı lAzım? - Ta/At paşa 

hatıratında bu tarihi davayı naı11l anlatır? 

• 

Envtr Poş• Sorıkamıı ftldktıin~ kurban vtrdılf kahraman Tllrk 
neferini lt/tlş ediyor 

Nafıa nazın Mahmut Paşa Meclis buna da teessüf edi-
memleketin coğrafi vaziyeti yor! 

~ve için~~ ba~uduğu ~etaitc Posta ve Telgraf nazın 01-
göre harbııı ıvahim n~ttcelere ~ Efendi de ayni mütalealar 
müncer _olac.ığı ~tmde _bu- la istifa ettiğini ve fakat Pos~ 
ı1;1n.duğıin1:''. Karadenız _hadise: ve Telgraf nezareti hilkftmet 
~?ın taminle s~!Jılin ıdame~ı mes'uliyetinden azade bir mii
ıçı~ lhım~elc? muat~cel ve mü diriyeti umumiyeye kalbcdilir
essır tedbırlenn vakttle ve hak- se hizmette devam edebileceği. 
kile ittihaz olunmadığını ve ba ni söylüyor. 

ııayesinde. aıl'tı'k sarsılmaz bir 
İtikat ve itiyat haline girmiştir. 
Ecnebi gazetelerinde okuyo
ruz ki, İngilterede terciıhen İn
giliz emtiası kullanmayı taah
hüt için Lord Shanceh.ie~ ~r. 
'I'oınasın riyasetinde bır ıçtıma 
ôlktolunmuş, mühim kar.arlar 
alınmıs ve bu cemiyete il}tırake 
davet ~lunacak mühim zevatın 
bir listesi tanzim edilmiş ·· Bu 
hareket İngilterede daha umu
ını ve s~il bir mahiyet alma.lı: 
~tidad;nı gösteriyor . Bu kar.a
rın tatbiki neticesinde, İngıl
!ereye olan ithalatının azalaca
gından endise eden Alman ga· 
Zeteleri diyo~lar ki, İngilizlerin 
bu hareketi doğru değildir· 

Dahiliye vekaleti bu intizam Reisimiz yaşasin Gazimiz 
sızlıkların önüne geçmek malı:- diye bağrıştı. 
sadile bilfunum vilayetlere bir \......:.---------.J 
tamim göndermiştir. Proje kayıp 

zı rüfekasının harbi ıltizam et- Meclis bir kere daha teessiit 
tiklerini gördüfilnü fakat ken- ederek onun istifası da kabul 
disinin böyle bir mes'uliyeti ka olunuyor 1 

İngilizler, ecnebi emtiasına 
karşı boykot yapacakları yerde 
C§yalarının maliyet fiyatlarını 
indirmeye, satış fiatlarını ko~
t~roJ etmeğc, tngiliz amelesı
nın üzerine çö.1<en umumi hayat 
Pahalılığını kaldırmağa çalış
sınJar. Daha faydalı bir iş gör
lttüş olurlar. Alınan gazetele
rinin bu ten ki tkar neşriyatında 
gizlenen manayı farketmek 
lttü kül değildir. Her halde 
ltıilletlerin hayatı üzerinde bun 
dan sonra hakim olacak haki

kat şudur: 

Her millet kendi ihtiyaçları
nı, kendi istihlakatını mutlak 
kendi sinesinde aramağa mec
burdur. Bu zaruret her zaman 
ltıevcut idi. Fakat hiç bir za
lttan, umumi harpten sonra ol
d_uğu gibi, riyazi bir ka~iyet ~e 
Ciddiyetle kendisini hıssettıır
ltıiş değildi . Hadiselerden ders 
alınağa ve etrafımızı iyi gör
ltteğe çalışalım . 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

ııı;el Riza 8. mtrlıumun ctnaZI mırasiminden birkaı intiba 

• • Cenaze merasımı 
Ct naze 1• ıerasimle ·kaldırıldı, 

Kandillide defnedildi . 

· · "h l" · kemali teessür ı Vali muavini Fazli B., Salah Dün ırtı a mı · B ·· ··1 k 
le haber verdiğimiz vatanper- Cim~oz B., Fatın ., goru me 
ver Ahmet Riza B. merhumun te di. 
cenazesi, Şişli Etfal hastanesin Bir bahriye müfrezesi, mera. 
den merasimle kaldırılarak sime iıtirak etmekte idi. 
Kandillide aile kabristanına def 
nolunmuştur. 

Saat ikide, merhumu seven
ler hastanede toplarunağa baş
lamışlardı. Bunlar aras=;'.a 
Cümhuriyet h_alk fırkası mu: 
fettişi Hakkı Şınası Paşa, Arnı 
ral Vasıf Paşa, Abdülhak Ha
mit B. göz tabibi Esat Paşa, 

Cenaze, saat 2,5 ta hastane
den kaldırılmış, alay Feyziye 
liseıi caddesinden Beşiktaşa 
inmiştir. Cenaze namazı Beşik. 
taş camiinde eda edildikten 
sonra Şirketi hayriyenin 68 nu 
maralı vapurle Kandilliye nak
lolunmuş ve merasimle makbe
ri mahsusuna defnolunmuştur. 

Fransız ve İngiliz dayfnler vekilleri 
ayın Sinde Ankarada bulunııcaklar 

ANKARA. 27. (Telefonla.-. Ecnebı dayinler vekil~eri M. De 

Amanullah Han 

. M Vayt ayın sekızmde Ankarc.Jıo\ bulun:,caklar ve · klozıyer ve · rd r ı 
: . k" ı· ile temaslarına başlıyaca:klıı 1r. .ı... u temas arın 
malıye ve ı ı . 

A. ANKARA, 27 (Telefonla)
tnarıullah Han iki gün so.ıra 

lehriınizden hareket edecektir. 
• 

İ P H azretlerile de vuku bulması kuvvetle muhtemeldır. smet aşa 

Zekfıi B. !stanhula hareket etmiştir. Bayramdan sonra ec-

b, a· "nlerle beraber tekrar gelecektir. ne ı ayı 

Bu tamime göre idarei husu. 
siye bütçeleri Mart iptidasma 
kadar Dahiliye Vekaletine gön 
derilecektir. 

Bu suretle bütçeler de mali 
sene başına kadar tasdik edile
rek vila.yetlere iade olunacak 

ŞükrQ Kaya Bıy 
ve tamamii tatbiki temin edile 
ccktir. 

' 

ihtiyaç 
listesi ---
Metin SOll 

haberlerimlzdedlr 

Pijunun projesini 
rakipleri mi 

çaldırmış/ar ? 

Bundan bir buçuk ay kadar 
evel M. PijU tarafından Paris 
postanesine verilmiş olan Gazi 
köprüeü projeııi hala gelmediği 
içi.n keyfiyet tekiden M. Piju' 
dan sorul.muş ve mUmaileyh 
verdiği cevapta projeyi Paris' 
ten Marsilya'ya kadar tren o
radan vapurla İs 
tarubula gell"llC'k (
üzre iki nüsha c ...,..~, .. 
larak postay~ 

verdiğini ve :ıa· 
yet bunların ka 
yıbolduğu taba!· 
kuk ederse ü
qüncü nıishay · 
da gönderece 
ğini ve «Za-vall 
projenin akiA:ıet 
haılı:kmda malu 
mat verin» diy' 
bildirmiştir. Prc 
jenin bazı rakip 
müesseseler ta- Milhendis 
rafından çaldı- M. Piju 
rılmış olmasından da bM:ısedil
mektıe Hıe de Emanet buna ihti
mal vennemekıtedir. Çünkü e
sasen proje gıeldiktcn sonra bu 
rada teksir ettirilerek tevzi e
dilecektir. Bu hususta tahkika
ta devam edilmekle beraber 
projen.in kaybolduğuna kuvvet
le ihtimal verilmektedir. -----
Avrupaya gidecek ta

le-be için kanun 
ANKARA, 27 (Telefonla)

Avrupaya gidecek talebe için 
Maarif yeni bir kanun layihası 
hazırlıyor. 

bul edemiyeceğini söyliyerek İstifa eden na.zırlar çekili. 
istifasını veriyor. (Mabadı altmcı sahifede) 

Bir cenaze alayı 
Ahmet Riza'nin cenazesi!. • O, radır ki, onun yamnda otummk te

çoktan ölmilt detil mi:rdi7 O, çoktan zülünü ııöaterdi. Kllfke ona da p .. 
ölmüt n kencliai, bizzat kendi cenaze termeseydi. 
alayını ııörmüı ve bu alay arkasından 
elim, Bel bir hayret içinde yÜrümüt ı Zira, kim ne derae .ı..ln, Alım« 
bir betbaht değil miydi? Niçin bu ;. Riza'nm phai •• liyaai düı--ıa" 
kinci cenaze alaynw i9tirak ediyoruz71 onun meputi;reti takıp acı.. bet allı 
Acaba, bu bir cenaze alayı değil de yıllık politika ha;rabnda lıu.ı aiflilt. 
başka lıir f'IY mi7 Evet, bu batka bir ler, bazı lıuhranl... keıfetmel. fD'
şeydir. Biz, bilmeksizin, farkına var- nı bul~u9lardır. Lakin, Ahmet Jti-. 
maksızın bir faninin ebediyet. iı+p bu de~e ele ancalc bir fırka ad
merasımıru tes'it ediyoruz. Bundan olmanın ıcabatma boyun iimiıti. Ba 
yirmi iki yıl evvel, lstanbul h.UU. da nihayet umumi ~arbin ilk yılları. 
onun politika hayatına ııiritinl de bö- na kadar devam etti. O, delilik, az. 
yle tes'it etmİ4ti. ııınlık, açlık ve açgözlülük devresi 

ııelip çatınca tekrar feragat hırkaıım 
Bir payton'nu!' iç}nde, lıeya~ ·~· ~y~iı ve o devrin en yırtıcı kJfU ile 

kallı. uzun ve narın bır aclun, muthıt dıdıtmekten çekinmedi. 
bir alkış sağanağına tutulmuı ayakta 
duruyor ve arabanın atlarını söküp Ahmet Riza için, kelimenin en A •· 
onlar yerine geçmek iıtiyeıa imanlara rupai manaıı ile medeni cesaretin Y3 

ancak: "Rica ederim, rica ederim!" medeni ahlakın timoali dedik. Bu va
diye biliyordu. Hiç ıüpheaiz, ölülerde tanpcrverlikten, bürriyetperverlikten, 
ı6z &Öylemek kudredi olsaydı, dün de inkılapçılıktan büsbütün batka b r 
arkasından yürüyenlere ve kendini baalattır. Şarklılar araaında bun 11 

umuzlan üstünde taınnak iıtiyenlere bariz n tam bir mioaline henüz ra • 
ayni bunalmış sesle ayni kelimeleri ııelinmemi9tir. 
tekrar edecekti. 

Bu eli titremed- cel&ddıa tertip 
Zira Ahmet Rlza'nın bayatı clainıl ettiii nhir çanaiuu bopltan Solıral' 

bir tevazu ve ferqat içinde ıeçmiı- m misalidir. Bu, cfaraPcına s~ 
tir. Yıızılanncla tantanalı cünıleler nirken, kendiune: "ihtiyar, titriyor 
yapmaktan çekindifi kadar, ya9ayJtm ıun!" diyenleı;e: "~vet, evla~, f~ 
da da ıatafatlı jeşter"!er yapmaktan korkudan .ele~ aoıruk_tıı:nl. • dıy~ 
müıtağni idi. Bu memleket. belki,,on- ı;ranaaı ~mn mısa!ı~ır. Bu, in~ 
d daha büyük vatan •• hümyet !iz adaletini protesto 1çın açlıktan o
m":.ıitleri gördü, ondan daha ~ len York belediye reisinin misalidir. 
yüksek ve kudretli inlul&pcılar yetit- H--• Riza Be d · _ _.. 
· lakin, A • manall ile mo- ftlUDft y • uzun ve ır ... 

db, • ent. vmruepaıdenl ahlilan bu bir mahrumiyetten aonra açlıktan öl. 
em cesare m, • d" On • · d'"nkü" • 

d . da ea•no timsali idi. Bil""'._ u. un ıçın, u cenazerun ar. 
ıyar Y •" r ~ ka d ·· - k k d" · bö 1 bir Namık Kemali, hayatmm bir çok sal. '!" ~ yu~r en en unı y e 

halarmda Abdili Hamit rejiminin me- ulvı muntehlrin huzurunda ıanıyor
murlan arumcla ııörmlitüzdilr. dum. Ve ıene bunun içindir ki,._. 

bare.lr. ölünün bütün etrafındaki Cl-
Hiç 9üpbeaiz, aon devir Türk rf. !eri eıı:en bir kudreti, bir azameti -

cali içinde en yükıek devlet ve inlu- dı. Bu lekeıl:ı ve kibar tabutun adıa-
fap adamlarından biri olan Mitbat ımda herkes bana çirkin, kaba ve 
Pata'Y• kanla bulaıık, tahtın etrafm. yclaam ııörünu)'ordu. lııJ.lk ve 
da dolaşırken ıörmuıüzdür. Fakat hav- isinde ~at lıir qıp 
Ahmet Riza, hiirrlyet dliınwnı tac- idi. 
darın, tacını bo}'Duna ııeçircliktm -

:ıa1 

·e ı 
te 



ranaada 

-
.. • 

Tardieu kabinesinin sukutile miştir. Sonra diğer sosyalist ,,,,. . a ondra konferansı, yeni Fran- fırkalar, Ohautemps'a !kuvvetli 
z kabinesi teşkil edilinciye muzaheret vadetmemişlerdir. 
adar tat il edilmiştir. Tatil 

İkici şıkka gelince, Chau-

M. Tardieu 
kabinesi 

"" !l;iddeti evvelki gün bittiği temps için burada müşkülat 1 başv ekı·ı 
~,l je Fransada kabine buhra-

1 

• ~ hala devam ediyor. Bu vazi- eksik değildi. Çünkü vaktile, l 
Sabık 

~ı l Ne Londra konferansı müza- Ohautemps'ın reisi bulunduğu gene ge iyor 
~il relerine devam edemez bir Sosyalist Radikal fırkası vasat --~ , . ,__ 

.ıl<ı ldedir. Gerçi kabine kimin iı rkaia:ile böyle bir .ko~bine- . 
•e i ır rofmdan teşkil eclilirae edil- wna gırmek ıstememıştı. Meş- ı PARIS, 26. A. A. - M. Tar
~O : •j n:·öyle gör ünüyor ki, . Brianrl l~ur Rhe~ns kongresinde Sosya- dieu yeni .ka:.binenin teşkilini 

e~ric'yc n~zaretin<le kalacak hst Radıkal fır~~sın~?~ vasat •kabul etmıştır. 
~~ J;ı}; "'ransanın Londra konferan- ı zumr~ler?en es~r~edıgı yardı- 1 Temerküz kabinesi mi? 
• in nLia takip ettiği siyaset de- mı, ~ım<lı k~n~ısı lxı fırk~lar- I 

aıhrr: '.ye<:ek . Fakat ne de olursa l <l~n ıstemesı bır tezat teşkıl e- \ FARİS, 26. A. A. - M. Tar-
., :a).3un, her halde Londradaki dıyorclu. dieu bir cümhuriyetçi temer-
~ü _,, 
~ ·· ·l.1 j3.<lar mühim bir beynelmilel 1 Fakat Chacıtemps ikinci yo- küz kabinesi teşkil etmek niye-
4 ıı~onferansa devam eden heyet !un daha kolay olduğuna karar ' tindedir. M. Tardieu, akşama 
~o 1a~ :sekkül etmiş bir hükil.mete v.\rerck vasat fırkalarının yar- : doğru M. Franklin-BouilLon, M 
~o ·k tinat etmek istiyor. Halbuki drmile bir temerküz kabinesi Maginot ve diğer bir takım ri
po : enüz meydanda !böyle bir hü- teşkiline çalıştı. Faıka t meclis- /cali siyasiyi kabul etmiştir. 
rı.. ~a_\lmet yok . . . te 64 azc•SJ olan sol cenah Cüm ... : T a· . . . haft 

.. - h' . l k a·ı . 1 ın. ar ıeu nıesaısını a 
~ •- - · .. 1 unyetperver er en ı erme ' 'h · d ı ·•- ı d ıe «Su geçer:ken at degıştın - .. 1.,_ .1 . v 1 nı1 ayetın en eve ı"'ma e ece-

t ; . . d ı1b 1 uç nazır n< ven mesme ragmen - . .. 'd' ded. S 1 h 
,ı:rez» dıye bır a ı mese var- <l d . kl . . b'I gı umı ın ır. o cena ra-

e< • 'f d . • . yar rm e emıyece erını ı - d"k 11 . h . . lı: l:ıul d 
" ısİt1r k~ bunun 1 a e ett~f :~fa j dirdiler. Franklin - Bouillon' ~ ;. e~. e~tını t.u ~ ~~ 

-a ;ı:ası ch~yata da teşmt k b'. e- mm Radikal fırkası da kabine- . . . ";~ ıedu r ~eme,;. f z •kal;-
F'"l,,ıır"lır. Bır memlekette a me . . ·k d' 

1 

nesı vucu a getınnegı ev a a-
- . . . f ye ıştıra etme ı. d led' - · · b · dzllhranr ıhdas etmek ıçın en e- e arzu ey ıgını ve unun 1-

1 i a zaman hukfunetin lbeynehni- Bu şerait altındaChautemps ka çin çalışacağını söylemiştir. 
~. k 1 konferansla me~ul olduğu milen sosyalistler arasında bir 

1 
M. Tar<lieu, M. Briand'ın 

ac 'ıli ra~ır. Bu sırada hükilmet de- kabine teşkiline mecbur kaldı. teşriki mesaisini şimdiden te
;ı : ış_t.ı~ek~ tıpkı su geçeııken at · Kabine geçen salı günü meclisin 

1 
min etmiştir. 

."\ ı.k ~gıştınnıye benzer· huzuruna çıkar çrkmaz, kendi- - -·-

ılÇ Fransız tezi Londrada esa
ı:ıım, mukabil tarafın mahirane 

~ 1
1\yaseti ile zaif görünüyordu . 

.ıu f bh ····d n' ·1don eransın u ran yuzun en 
k T· c ~ayrp gitmesi dünya efkan 
re' 'ıı~numiyesini !büsbütün Fran
r .. uJzların aleyhine çevirecektir. 

[ ~ 1 Diğer tarafıtan orada İtalya
\ 

1 ı1a tadidi teslihat hakkındaki 
k :.:ctai nazarını, Sign-0r Gran
i" j nin muhtırasile resmen bil-
1 l . irdi. İtalyan muhtırasının en 

ğı ı~.1emmiyetli noktası, şudur: 

d. ' 'ı4 Avrupa devle-tlerinin en kuv
etli donanmaya sahip olanı, 

· Jnanmasmı tenkis edecek o
rsa, İtalya d01. bu miktar ne 

. ursa olsun, ay.ni miktarı ka
J ıl etmiye hazırdır. 

0
r • Avrupa krtası devletlerinden 

ye ] aksat tabii lngiltereden gay
ç• devletlerden biri, yani Fran
d ı<lır. Bu söııün manası şudur 
.. , ., İtalya Fransa ile müsavat 

~'tiıyor. Binaenaleyh Fransa ne 
ıdar inerse İtalya da o kadar 

r ımtye !hazırdır. Yani her iki 
r evlete ait don.anma m.iktarı-

1 ıı rn tayini Fransızlara tıerkedil-
n . • 

•, ·JltŞtı'f. 

• :~. İtalyanın bu vaziyeti alması 
~.ı · 1 ransayı bü~tün müşkül bir 
\ ıı ıevkie koymaktadır . Çünkü 
ı- t ransa asgari ihtiyaç olarak 
~I 1-eri &iirdüğü miktar ile şimdi-

t. donanmasını tahdit değil, 
ı .zyit etmektedir. Bu Fransız 

1 idiası, İngiliz - Amerikan nis
; etlerini bile altüst edıecek ma

y·ı ·J iyettedir. Fransa bu iddiasını 
,., l eri &iireıiken İtalyan doııan
!ıi ~ ıasının vaziyetini de nazarı 
' 1.ibare aldığını ima etmek isti-

! tordu. Şimdi İtalyanlar, Fran-
a e ı razı olduğu takdirde, her ne 

_ ıiktar olursa olsun kabule ha
l er olduklarını söylemekle, bü

""' in mes'uliyeti Frarusaya yük
{ :tmı:ıktedirler. Fransrzlarm bu-

n. • 
a karşı verecekleri resmı ce-,.. 

;ı . ~ı görmek için Fransız kabi-
' esinin teşkilini beklemek la
rmdır. 

l ••• 

Tardieu kalbinesinin sukutun 
an sonra teşkil edilen Chau
=ps (Şotan) ıkaıbincsi de me

,ı lise çıkıp ta beyannamesini 
kutluğu gün sukut etti. Tar

' ieu'nün wkutıında ıbaşlıca a-
1il ve mecliste en fazla azası 
lan muhalefet fırkası Sosya
st Radikaller idi. Binaena
:yh Tardieu sukut edince, 

• eisicümhur bu fırkanın reisi 
lan Chautemps'a kabine teşili 

· azifesini verdi. M. Chautemps 
abineyi teşkil vazifesini de

~ uhte edince iki şıik karşısında 
ı aldı: 

1 
1 - Yalnız sosyalist fırkala

ının yardımile bir ıhü.kumet 
eşkil etmek yani karteli ihya 
tmek. 

2 - Vasat fırkalarının yardı 
1ınr temin ederek "Cümhuri
et temerküz hükumeti" ismi
i verdiği teşekkülü vücuda 
etirmek. Kartel, üç sene evel 
Ierio'nun riyaseti altında fran 
oı hezimete sürüklediği günden 

1 eri halkın itimadını kaybet-

leri Tardieu kabinesine ne mua 
mele yapmışlarsa, onlar da ay
nı şekilde mukabele ettiler ve 
neticede Chautemps kaıbinesi 
Tardieu'den de daha elim bir 
hezimete uğradı. 

Şimdi tekrar bir Tardieu ve
yahut Poincare kabinesinden 
bahsedilmektedir. Tardieu, 
Poincare'yi tavsiye etmıştır. 
Poincare ise sıhhatını ileri sü
rerek •bu vazifeyi kabul etme
mektedir. Franstz meclisinde 
bugünkü fırıka vaziyeti devamlı 
bir hükumetin teşkiline müsait 

ita/yada 

Düşmanca! 

ita/yanlar Fransız 
gazetelerinin neş

riyatını bu 
gözle görüyorlar .. 

M. Grandinin beyanatı 

değildir. İşin en çıkar yolu, Romadan yazılıyor: - Lond
meclisi dağıtara:k yeni intihap ra tahdidi teslihat konferansı 
yapmak olduğu anlaşılıyor. Fa- nın, Fransadaki kabine buhra
kat Fransız kanunu esasisinin nr münasebetile bir kaç gün 
bugünkü şekline göre, bu da 1 için tatili münasehetile buraya 
kolay değildi_r. Fakat bazı Fran avdet eden M. Grandi kenaısi
sız gazetelenn<le kanunu esa- ne sorulan süallere cevap ola
sinin tadili için ikide bir yapı- rak şu dört kelimeyi söylemiş
lan neşriyat bu münasebetle tir: 
gene tazelendi. - İman, ümit, müsavat ve 

* * * tahdit. 
lngilterede ötedenberi iki Matbuat bu sözleri nikbinlik-

siyasi fırka vardı: Konserva- lıe karşılamaıktadır. Yalnız İtal
törler ve Liberaller. Harbi u- yan gazeteleri Fıransız matbu
mumiden sonra üçüncü bir fır- atının neşriyatını düşmanca te
'ka - amele fıı1kası - belirme- lakki ediyor . 
ğe başlayınca İngilizler, İngil- İtal h · · M 
t • · · • b.. · · ·· .. yan arıcıye nazırı . ere nın sıyası unyesmm uçun . 
cü bir fırkayı hazmedemiyece- Grandı tarafından konferansta 
ğini söylemişlerdi. Filhakika 1 izah edilen kalyan ndktai na
zamanla amele fırkası kuvvet- ! zarına göre Roma hükfuneti 
leştiği nisbette Libecal fmkası Avrupa kıta<Sında müvazene 
zaifleşti. Ve nihayet İngiltere' tesisini istemektedir. Buna 
nin eski iki fırkalı ananeye do- mıikabil Fransanm kendine fa
ğru gitmekte olduğu zannedi- i:kiyet teminini istediği söyle
liyordu. Liıberal f~rkasmm o:- I niyor . Hülasa Fıra.-ısa ile İtal
tadan kaybolacagından, bır ya arasında bahri müsavat te
kısmrnın amele, diğer bir kıs- mini ileri sürülmelktedir . 
mının da konsörvatörlere ilti-
ıhak edeceğinden bahsedenler 
olmuştu. Beynelmilel banka 

Libc'fal .fırkasının istikbalde ROMA, 26. A. A. - Banknot 
mukadderatı ne olacak; bu hu-

1 
ve tahvilat ihracına mezun İta 

:':1~ta kehanette bulunacak. de- lya, Belçika, Fransa, Almanya, 
gılız. Ş~r~sı m~hak_k~k ıkı bu İngiltere Bankaları müdürleri
fırka nısbı tesanut ıçtnde ya- le Japon Bankası mümessili to 
şayxp devam ediyor. Faıkat . 
· d. İ ·ı· · • ha ..... planmı§lardır. BeynelmılelBan 
şım ı ngı ız 51yası y ... ma k r .. d . • 
dördüncü 'bir firka iltiıha1c et- 1 a~U: mec ısı ı ar_esı a~~sınm 
miştir. Bu yeni fırka İnigltere' ı tay~nı ~a~ın<la h;r teblıg. ne~
nin gazete kıralı olan Lord redılmıştır. Mezkur meclıse ı
Beaverbrook tacafından teşkil ~i Amerikan a•a tayin edilmiş 
edilmiştir. Gayesi İngiliz lm- tır. 
paratorluğu arasında iktisadi 1

1 
••• 1•••

1
•

1
•

1
•

1
• 1•

1
•

1
•

1
•••••• 

vahdet temininden ibaret olan tatbik olduğu bir meseledir. İn 
bu lırkanın ismi, "İmparatorluk 1 giliz İmparatorluğunun muhte
ittihadı" ~ırkasıdır. İng~iz. İ~: lif uzuvları arasındaki müna
paratorlugu a:3:sında . iktısa?ı sebet meselei mesela Fransa 
vahdet temını, İngıltere'nm I . ' 

.. "k t "f · 1 ·ı ı· Almanya veya heııhangı Avru-gumru an esı mese esı e a a- . . . 
kadardır. Beaverbrook İngilte- pa devletmm ve Amenkanın 
re ile İmparatorluk arasında dahili umuru gibi bir iş değil
vaktile Almanya'da olduğ'u gi- <lir.İngiliz İmparatorluğuna ne 
bi, bir Zoll verein yani gümrük dünya, ne de İngilizler bu na
itt"hadl teşkil ederek harice zar ile bakmamışlardır. Belki 
ik3:~ı bunu ağır _bi: himaye ile de böyle bakılmadığı için<lir ki 
mudafaa etmek ıstı yor. ı b İ 1 k h lA u mparator u a a yaşayıp 

Bu şimdiye 'kadar İngiltere' devam ediyor. 

Şimdi Beaıveııbrook'un tavsi
yesi gibi İmparatorluğun muh
telif uzuvları iktısadl iplerle 
yekdiğerine srkı fıkı bağlan
mak istenirse netice ne olacak? 

nin takip ettiği iktısad1 siyase
ti aksi istikamete çevirmek de
mektir. Bir taraftan İngiltere 
ile İmparatorluğun diğer uzuv
ları, diğer taraftan da alelu
mum Britanya İmparatorluğu 
ile diğer devletler arasındaki İşte İngiltere'dı: yeni fııika
karışılk münasebet ile srkı su- ; nm cevap verm,.sı icap eden 
rette alakadar olan bu teşeb- J ilk süal budur. 
büsün ne dereceye kadar kahiı; A. Ş. 

Kambiyo ihtiyaç listesi 
---~-~~-----····---~--------

Ecnebi dövizi ne suretle tedarik 
edilebilecek'? .. 

~--.... w••~·~c:...,.o----
f h ti y 8 Ç listesi seyahat edeceklerle ecnebiler hak

kında mühim ahkamı ihtiva etmektedir 

!Osrnaıılı banka 
ne teklif etti? 

ANKARA, 27. A. A. - Tü 
kiye Hükumetinin Osmaı 
Bankası müdürü tarafından d' 
vizin derhal istıkrarına mütea 
lık yapılan teklifleri reddetti -
Banka müdürünün ş imdili 
Devlet Bankası ihdasının r 
zumsuz olduğu kanaatini izh 
ettiği hakkında intişar ede 
haberler salahiyettar mahaf 
tarafından tekzip olunmakt 

ANKARA, 28. (Telefonla) - ' yyin mahallindeki Türk talebe çe tesbit ve bankalarca temin o- dır. Banka böyle bir teklif 
1447 numaralı menkul kıymet- ! yın mahallindeki Türk talebe lunur. bulunmadığı gibi Devlet Ba 
ler ve borsa kanununun 29 inci müfettişliğinden ve bulunmr- i.! - İşbu ihtiyaç listesınin kasının lüzumsuz olduğunu 
maddesine tevfikan maliye ve ! yan yerlerde Tül'k kcmsoloslu.- mevkii meriyete vazı tarihinden söylemiş değildir. Osman 
kaletince tanzim olunan kambi nesinden musaddak ve bunla- evvel usuli dairesinde pasaport Bankası hükumete sadece b 
yo ihtiyaç listesi; rın bulunmadığı yerlerde mek- istihsal ederek tahsil veya tica- mutahassıs tavsiye etmiştir. 

Madde ı - Memlekete ithal tep idaresinin en büyük amiri ret veya tedavi veya vazife veya 
olunan mal bedelleri 1567 nu- tarafın<lan musaddak mektep mezuniyet dolayısile memaliki 
maralı kanuna tevfikan tanzim vesikasıdır. Mektep vesikası se ecnebiyeye gitmiş olup ta lıa
ve neşrolunan bir numaralı ka- neli~ devrei ~hsil . müdde.ti~i len orada ikamet etmekte lıulu
rarnamenin 14 üncü maddesine şamıl olmak uzre bır defa ıçm nanların ihtiyaç listesinde ya
tevfikan eshabi tarafından talep ve kabul olunur. zılı evrak ve vesaikı murakıpli
Banka veya bankerlere tevdi o· Bunların azimet ve avdet m:ı.ş ğ~ ibr~,z ~~ilme~iği takdirde 
lunacak muamele vergisine ait raıfları için 30 ar ve Türkiye Nısan 930 g.~Ye.sın~ k~dar rrat 
gümrük ma:kbuzlarr üzerindeki 1 haricindeki ikamet müddct t i- j lup ::vr_akı musbıtemn ıbraz ~~ 
kayit ve tatıbiklere göre ecne-- için ayda keza 301st:dine kadar ~.evdı=ı m~iaz~ı:ı~en olm~k 
bi döviz olarak temin edilir. Su olan kambiyo ihtiyaçları mura- ı uhzrek mumaı e_Y ımın ndam1ına kadar ki vadeli tediyatta bu dö k.İplikçe tasdik olunduktan son dareb ethve muracaakt. ~-:n ~:-
vizler vadelerinin umumuna ta 1 ra Bankalarda temin olunur. enhh~. ususta 1mudraktıp 

1 çe ır 
k dd .. d h f · · de t6 · j taa utname a ın ı an sonra 
~ u

1
n c b~n1 . Ba ta k.dıçı~d b~- Madde 7 - Türkiyede mukim verilecek mezuniyet üzerine 

mın o una ı ır u ta ır e ı- .. k b' ı · b "'-. . . .. . · .. • 1 tür ve ecne ı erın espa ı suı- "Bankalarda yukarda yazdı kam 
~~~ın~~ d_?v~ ~ubayaası~m11:- 1 hiy.e dolayısile ha~içte sey3:'.1at biyo iktiyacı te.mın edilebilir. 

1 0 ugu .0 r ':1r.ı1~a de 
1 

ut ı ve ıkamet etmelerınden mute- Taahhütname hılafına hareket 
~~kbuz b~kıy~sı ıçm :'a ke ~r: ı'Vellit kambiy. o ihtiyac;: edenlerin müteakip müracaat 
gore komıserlık :ve mura 1~ •1 • ve ihtiyaçları kabul olunmaz 
Çe musaddak vesıkalar verılır. A - Seyahat edeceklerın be 1 2 T' • • 1• 

Hikmet Beyin 
nıuhakemesi 

BURSA, 27 (Milliyet) 
Müstantik Hikmet Beyin g 
len mazeret telgrafı ve şahit! 
den bazılarına da tebligat ic 
edilememesinden muhakem 
sinin 6 Marta talikine kar 
verilmiştir. 

DERVİ 

20 Ni.saıı -----
Biiglik sanayi kon 
gresi için l:.;ızırlıkla 

• • •• 1 1 · ed · 1 - ıcarı, ~ınaı ve ma ı Muamele vergısınden mustes- yanname erme rapt eceklerı .. ı·k· •. 

l h k · .. b" · · muessesatın mema ı ı ecneuıye Ankarada 20 Nı'sanda açıl 
na olan iıtıhaUittan mütevellit seya at vara aı mus ıtesı, vıze d k" 'h ·ı·f d 1 h 1 döviz ihtiyacı mıirakipliğin me leri ikmal edilmiş pasaport ve e 1ak1 . tı.a. veTy.~ k.avadarını .. a cak olan sanayi nümune serg 

ah il• hük' • b b · d ve t ıp ıçın ur ıye en gon- sine ve ayın 22sinde toplanaca 
zuniyeti ile temin olunur. m a ı umet ta a etın en d kl . h 11 . d t 1 

ta. hh. üd' .. • t' erece en ve ma a erın e a o an büyük sanayi kongresin 
. mu ve sı ıye m unye m . d ki · k'll · f Madde 2 - Konsmyasyon d .. del k yın e ece erı ve ı en masra sanayi erbabı arasında büyü • , 11 en musa a rapor. .. 1 . · b' 

tarzında ıthal olunan ma arrın veya uçret erı ve sergıye pana- ır ehemmiyet verilmektedir. 
birinci dövizi kezalik yukarki B - İkamet edenler namına yırlara mal göndereceklerin yer Odada her gün iki san'at ş 
maddede yazıldığı veçhile ınua b_eyannameleri~e r~p~ed~cekl~- ~ir.aları ve reklam ve saire &'i~i besinin içtimaı yapılmaktadır 
mele verigsi makbuzuna istina- rı ıkamet evrakı mubıtesı:dahıl aştırak masrafları ve memalıkı Dün de konserveciler ve değir 
den Banka veya banıkerlerece olduğu hastane veya sanatory- ecnebıyeden celp edecekleri mu menciler ayrr, ayn içtima etmi 
tedarik edilir. Bu makbuzlar um müdiiırlerinin ve tabibi mü ı tahassısların harcırah veya pe- !erdir. San'atkarlar kendi şulı 
bordurulara repten ertesi gün d_a~i <ıl~ pr~esö~ndeı_ı masa- şin üç_retleri ~ibi _hu~usatan mü !erine ait isteklerini ihtiva ede 
murakipliğe gönderilir. Miıra- rıfı şehrıyeyı mubeyyın ola- tevellıt kambıyo ıhtıyacı bubap birer rapor hazırlamaktadırla 
kipl.ikç~ m~kbu.zun .mii.t"b~~ Talk alınacak müfred~t!ı ~atur~ ta mukrbli~çe alakadarlar tara- Bu raporlar büyük kongreye v 
kısmı için sahibine bir vesika ve raporlardır. Bu gıbılenn. a.zı ~ından ve~ılecek .be)_"~~name ve rilecektir. 
verilir. Muteakip mubayaaların met ve avdet masrafları ıçın ıcabına gore taptedılecek evr~- 20 Nisanda Ank;fa Türko 
vesikaya müWeniden ne vesika ı· 30 lira ve ilk ikam.et ayi için 60 kt müsbite üzerine murakıplık kl 

İ · ·h · · lı d k ca arı merkezinde açılacak 0 
!arı bordurulara rapt ne mura- sterlin kadar olan dövız ı tı- çe mezunıyet a n ı tan sonra lan sergi Türkiye sanayi madd 
kıpliğe tevdii suretile temin 0 _, yaçları mürakiplikçe tasdik o- Bankalarca temin olunur .. Ale- !erinin ham halinden mamil.1 h 
lunur. 1 lunduktan sonra Bankalarca te lumum pasaportlara kambıyosu 

M dd 3 K d
. n m ve ·min olunur. Ha1>ta refakatinde verildiği şerh ve imza olunur. line kadar bütün çeşitlerini i 

a e - en ı a . . . N. b' h • d tiva edecektir. • 
hesaplarrna memlekete mal ge gıdkecedk od~~araldab~f.1.ıı mıkta- ~3 - 1s .~ veya taus:~ns:~ S . b' fk b .. d 
tiren ve kendi antrepo veya de ra a ar ovız a ı ır er. vT~~rk, ve ~1uess~~a .. t 'h . ergdı ıı:k~raBı şu f~skı1nı l d h f d . . . ur parası e ay veya uçre ı tıva e ece tır. u gra ı er v 
P? ~rın a mu .~ aza e en ~~~e- Tefrık :ehlen başlrc~ tedavı alanlar mahalli istihtamları ile sair hususat milli tasarruf ve i 
bı ~ıı;ke:t .ve .muessese!er ~.ovı~~ 1 ve operasıyon masrafı varsa şehri ücretlerini malik olmak tısat cemiyeti muamelat müdü 
ler_ını ~ırmcı ma?denın hukmu ayrıca nazarı dik>kate alrnrr. üzre ta~im edecekleri ve miis- rü Vedat Nedim Bey tarafında 
daırestnde ted~:1~ ed:r~er. _An- M <ld 8 _ T" k. d ··- takdem bulundukları muessese- hazırlanmaktadır. 
cak bunların dovızlerını muba- a e ur ıye e mu . . . 
yaa zaman ve mıktan murakıp kim Türk ve, ecnebilerin berayi ye tasd1k etnreceklerı beyanna Dr. Vedat Nedim B. dün İz: 
ltkçe tayin olunur. ı ti car.et m~malilki e~nebiyed~ se me. mirden şehrimize gelmiş ve ke 

. . yahat ve ıkametlermden mute- Bu gibilerin şehri kazançla-
M dd 4 T t t l • · · k d disile görüşen bir muharririm a e - ransı sure 1 e vellit kambiyo ihtiyacL rının azamı üçte ikısıne a ar -

gelen emtia bedeli tamamen 1 . haricteki ailelerine gönderecek ze şunları söylemiştir: 
veya kısmen döviz olarak öde- A - Se~hat ve ıkamet e- leri döviz ihtiyaçları bu baptaki "- İzmirdeki tetkikatımı bi 
mek lazrmgeldiği takdirde bu 

1 
deceklerin .beyannam~ler:ine beyannameler murakıplikçe vi- tirdim. Burada da 10 gün kada 

ıbedele tekabül eden dövizin raptedeceklerı evrfı:kı musbıte: ze edildikten sonra temin olu- tetkikatla meşgul olacağım. 
tayin edilecek müddet zarfında vizeleri ikmal edilmiş pasaport nur. 
memlekete ithali Bankalarca ' v.e mahalli ticaret odasından 14 _ Türkiyede kendi. hesa- Ilı~. m~e~i~ h?l ~e . vaziyetin 
taahhüt edildikten sonra mura-

1 
verilmiş vesikadır. Bu gibile- bına çalışan ecnebilerin aileleri- gorı:. hak~~ı. hır ıhtıyaçta~ t 

kıplikçe verilecek mezuniyet ü-
1 

rin esnavi seferdeki masraıfla ne para göndermelerinden mü- v~Uut ettıgıne . ~an.aat. edılen 
zerine döviz ihtiyacı temin olu- ' rı için azimet ve avdet masrafı tevellit kambiyo ihtiyacı şehri n!'hayet beş ~ngılız lıralık k3:_m
nur. 

1 
olarak ceman 60 ve ikamet ay- kazançlarını mubeyyin tanzim bıyo taleplen bu !hususta do~ru 

Madde 5 - Türkiyede icrayi ları için 6<>. İst~rl~ne kadar ~hti- ve mahalli sergi idarelerince dan doğruya Bankalara venle
faaliyet eden şirketlerin mema ya"Çlarr murakıplıkçe tesbıt o- tasdik edilecek beyanname üze- cek beyanname üzerine vesaik 
liki ecnebiyede bulunan hisse- l~duktaın sonra Bankalarca te rine şehri kazançlarının keza talep edilmeksizin kabul ve 
dar ve fahvilat hamillerine i- I mm olunur. · üçte ikisini tecavüz etmemek temın olunur. 
cap eden hissei temettü veya ! 9 - Devair ve müess-esati res üzre bu gibilerin hariçteki aile- Bankalar bu gibi müteferrik 
faizin irsal} .~üzumu hali~de 1 mi ye tarafından memuren ve leri ne gönderecekleri döviz ih- satrşlarım, •haftalık listelerini 
bunlara tekabul eden karnbıyo berayi tahsil ve tetebbü için ve tiyacı murakıblik vi.zesile temin mürakipliğe tevdie mecburdur
ihtiyacı şirket heveti umumiye ikamet edeceklerin kambiyo ih- olunur. Ancak bu gibilerin şeh- !ar. Bu listeler alıcıların isim 
!erinin tasdikine ~ktiran etmiş tiyacı. ri irsalatı murakıplığın müsa- ve şöhretlerini dahi ihtiva e
meclisi idare raporlarının mü- A _Seyahat ve iJkamet edecek adesi olmadikça 1100 İngiliz li- der. 
r~kiplikçe tet~iıkind~n s~nra ve !erin beyennamelerini rapt ede- rasım tecavüz çdemez. 
nılecek mazunıyet u;ııerme te- cekleri evrakı müsbite. Madde 15 - Memaliki ecne- Madde 17 - Bu listede yazı 
m1n olunur. Yataklı vagon şir- 1 1r olmayan ihtiyaçlara ait dövi-

1 V . 1 . 'k 1 d'l · biyede mukim Türk ve ecnebile . d .k. . . h 11• keti, ecnebi vapur acenteleri, ıze erı ı ma e. ı mış pa_s. a- zı te an ı ıçın ma· a ı mura-
k d rin Türkiyedel.ci emvalinden mü ,_ · 1 k 

Sigorta şirketleri gibi memaliki por.tıa. se·y· ahat. ve ı amet m .. u - bb" kxpliğe vaı.<ı o aca muracaat· tevellit iratlarından müteşe ıs .,, 
ecnebiyede müesses şirketlerin detını mubeyyın olma. k_ uzre . d !ar maliye velkaletince tetkıı.< 

d d leri için para istemelerın en f• 1 mclnleketimiz<leki şubelerinin mensup ol ukları aırenın en ve icabı tayin ve i a o unur. 
f d mütevellit kambiyo ihtiyaçları 

'ha .. sı· •~tından ı'ndelicap memali- büyük amiri tara ından musa - Madde 18 - Muamele vergi· 
ld ve resmi vekilleri tarafından 

kı. ecnebiyedekı.· merkezlerine dak vesika ve pasaport, memu- . si makbuzunu 1 Mart 930 dar 
h mürseliileyh olan irat sahibinın 

sevkolunacak mrktarı icin keza ren veya mezunen seya at ve b itibaren alınıp ta daha evve 
· d ı · · · 'h 1 Türkiyeden suret ve se ep ve . k .. 

liık murakrbı·n vı'zesile kambı"yo ikamete en er ıçın ıstı sa ey- h 1 konşimento ve saır evra ı rpus-tarihi müfarekatini ve ma a ve 
alrnrr. j ley~~ek~7~i v~~ki b~es~~r.ede sebebi ikametini ve ailesinin a- bite ibrazile kambiyosu tedaril< 

Madde 6 - Tüıikiyede mu- tles ıt e ıkecbeı: •k amtasıdy"okeıd'lıdy·ıakç dedi nüfusunu ve Türkiyedeki edilmiş olan idlıalata ait mua-
. T'· k b"l d k arı mura r • ce ı ı f . . "k mele vel'gisi makbuzlarının da 
k~m ur ve ec;e 1 :r :J: .

1 
en- ten sonra temin'. olunur. iradı men aatıı_ıı n~~ tarını ve alınmasına müsaade edilen 

dı hesaplarına erayı t sı ve ! göndermek ıste ıgı paranın kambiyo miktarının tenzüi la-
teteıbü seyahat ve ikamet ede- 10 - Yukarıdaki maddelerde miktarını ntübeyyin olmak üzre 

zrmdır. cekler:. yazılı kambiyo Avrupa kıt'asile tanzim edilecek beyanname ma . • 
A _ Seyahat edeceklerin Türkiyeye yakın olan memle- lil.matı mezkureyi temin edecek Bmaenale_Yh b.u kabı! ınak-

b · 1 · · t d kl ketler dahilındeki seyahat ve vesaikile beraber murakıpliğe buzlar sahıplerı tarafından 
.eyannhame erınkı ra~. eb.tece. e~ ikametlere mahsus olup mema- tevdi olunduktan sonra mura- murakıpliğe ibraz edilerek ip· 

rı seya at evra ı mus ı esı, vı . . . • . . · ı h'h 1 
zeleri ikmal edilmis pasaport. 1 !iki e~ne~ıye şımalı ve cenubı kıplikçe tesbıt ~dılecek mıktar ta veya tas ı o unur. 

- Amerıka ıle Aksay şark ve me- bankalarca temın olunur. Madde 19 - Bundan eve! 
B - İkamet edenler namına maliki baideye gidecek olanları- Madde 16 _ Kitap, gazete, redilen ihtiyaç listesi hük~-

hareket edenlerin beyannamele rın yalnız yol masraflarindan mecmua ve müteferrik bazı a- süzdür. Bu liste neşr ve tebh
rine raptedecekleri ikamet e-.. mutevellüt kambiyo ihtiyacı ih- v.e edevat ve umuru hayriyeye ğinin ertesi gününden itibaren 
vrakı müsbitesi: Melktebe ka- , tıyacı hakika göre mi.irakiblik- müteallik taahhüdat ve a.~•r• -= .,..,P.ndir. 
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oğer doğmaz kızgın sobaya atılaı·ak yakılan bedbaht yavr 
eselsi etrafında yaptı v ımız ahki a ın s a ha .. ıl 

Ebe Zelına Hanımın Ramldt oturdugu e11 

fsane değil hakikat 
·---------· -

fi~be Zeliha H. nevzadın sobaya 
ııa~ıl atıldığını anlatıyor 

Lohusayı doğurttum, iki erkekten biri taban 
ayı bana çevirerek: "Çocuğu sobaya at,, diye 
aykırdı. Çarnaçar zavallıyı sobaya attım,, 

•••••••• 
10 gün ıkadar oluyor. Ramide oturan bir ebe hanımın' gece 

Yarısı gözleri bağlanarak nakledildiği bir e'Vde doğurttuğu 
l<ıcuğu elile sobaya atıp yakmağa medbur olduğuna dair efsa
eye benzer bir vaık'adan bailııSetımiştik O zamaın tevsik ettire

~edi~~ııniz bu koı1kunç halber, Ebe hanımın ağzından kaçırdığı 
azı sozler üzerine yeniden ortaya çrkmıştır. 

E:be Zeliha .hanım senelerdenberi Ramide otunnaktadır, 60 
hşlarında bir kadındır.Kendisi gibi ebe olan validesi geçenlerde 
kefat etmiştir. Yeti~ ıbir ıkızı, evli barklı oğullan olan bu 
aıhncağızın başına gelen hadiseyi kıendi ağzından dinliyelim. 
be Hanım diyor ki: 

- «Bundan bir buçuk ay ka- _ . 
lar evveldi. Bir gece kapımız 'YTl0 ~ ~ 
ı:ılındı. Bu gelenler, iki erkek-

1 
• f..' "~' . ~: 

~· Çok temiz giyiıımişlerc • ti •;r 
~be Hanım, lohosamız var. · ·~i if p 
tzi almağa geldik!" dediler. I~~ t~ 1J~ < 

. n de şiyinip, cı~tlll), Otom9- ~~:;.· ~·~~~~r.,;ttf~·~· ;" ?"Tt~i~ 
J bpn;ı; heıkttYordu. lJeraber r 

bindik. Rami evlerinden h l 
z ayrılmıştDk ki iki kuvveti\ 

ı~kek eli ağazımr trkadı. Ayni 
anda da ötekisi süratle göz 

rimi bağladı. Biraz silkinmek k 
tedimse ele şoförün de onlar- ~ 
beraber olduğunu anlayınca , 

ltısnıağa mecbur oldum. 

Kömür depoları 
----------

Hangi depolar set ve 
hangileri ibka edılecek 

l Şehremanetinçe ıkömür depo 
lan hakkında yeni bir karar ve 
rilmiştir. Bu karara nazaran 
üç ay evveline gelinceyoe kadar 
açılmış olan kömür depoları 
bırakıla<:aık ve ondan sonra a
çılanlar kapatrlacaktır. Hali 
hazırda üç kısnn kömür deposu 
mevcut olup bunlardan biri va
purlara Jcömür saıtan diğeri 
transit muamelesi yapan ve ü
çüncüsü de maıhalle aralarında 
2-3 tona kadar kömür satan de 
polaııdır. Yeni verilen kararda 
mahalle aralarındaki depolar
da azami 20 tona kadar kömür 
bulundurulmasına müraade e
dilmiştir. Diğer taraftan şeh
rin münasip bir noktasında bü
yük bir kömür deposu tesisi 
hakkındaki tetkikata da devam 
edilmektedir. -------

Vilayet 
meclisi __ .....,.. __ 

Memürlarve 
tarik bedeli __ _.. ........ _ 

Şen konak Mahkemelerde -
Yuvan kulu -
nuza bakın 

Şükrll B. olan biteni 
anlatıyor 

Resimli Ay davası 
Beşiktaştaki Şen köşk mace

rasını dün yazmış ve salfilıiyet-
Eski kadılardan biri iradını tar zevatın verdiği izahatı kay. 

masrafına uyduramıyarak bir detı:rıi.şti~. ~.ugün?e Ş~n. köşkün 
hayli borçlanmış. Öyle ki ala- sahıbı ~~ Beyın hadı~e hak
caklıların gözüne görünmemek kmŞ"l;!.';rk ızahşatın~.~~şrek~yoruz. 
için evde d k 1 u ey, en oş te ı mace-

Sabiha H. ve Behçet B. 2 şeı 
hapse mahkum edildiler 

. n ııan çı amaz o - ralan izah ederek diyor ki: 
muş. Bır ramazan günü oda-
sında o sıralarda yeni çıkan "- Benim Suriyeli olduğum 
"Lugatı Vankulu nu okurken yazıldı. Halbuki ben Suriyeli 
içeri biri girmi• 'K' d b'" 1 1 değilim ve öz türküm. Abdülha-,. a ıyı oy e . d . . d . • 
mütalea ile meşgul .. .. mıt evrının ga nne ugradım, 

Resimli Ay mecmuası aley-j 
hindeki davaya ağırcezada de
vam olundu. Salon hıncahınç 
dolmuştu. Müdafaa şahitlerin
den Darülfünun ruhıyat müder
risi Şekip B. dinlenildi. Şekip 
B. dedi ki: 

gorunce hatta idame mahkum oldum. 
sormuş: .. .. . . " "- Sabiha Hanımı bir çok 

- Bö.yle tetkik buyurduğu- Şen koşu~ ~.sı~ ı:mıı E'.svap- makaleleri ile tanıyorum. Bu 
nuz nedır Efendi Hazretleri? çı başı kona~ı ı~ı. Refı~a~ yazılar bende içtimaiyaıtla meş 

Kadı, başını kaldırmı•: Tırablustakı ~vlennd~n bınnı gul olan ve Cumhuriyet idare-
• satmak suretıle bu evı aldık ve sinin kudretli bir muharriri ol-

- Vankuluna bakıyordum. Abdülhamit devrinin idam mah duğu hissini verdi. Behçet Beyi 

Kadının b b .. . kumu olmuş bir mağdur olmak tanımam". 
u ceva r uzerıne f · ı d . h 

alacaklıdan b 1 b" . . 1 sı atı e o evrın atırasını yaşa-
a . aş ca ınsı 0 ma- tan "Esvapçı bası konağı" ismi- Diğer müdafaa şahitleri için 

Y n zaır artık dayanamamış: ni değiştirmek i'stedim. Bir çok maznun vekili Sami B. dedi ki: 
. - Vanlcult•na bakııcağınıza isimler arasında kur'a ile inti- "-Hakkı Tar k B · t'd O' .. 

bıraz da y 1 h d 1 "Ş k" k" . . b' ı . ıs ı a .,on ,u uyan ku unuza ap e ı en en oş ısını ına dermek suretile şehadeti · 'f 
baksanıza a efendim! derµi~. ya alem oldu._ Ev?eki toplanış- etmiştir. Yunus Nadi Be~;nal 

Fakir çocuklara 
bayramlık elbiseler 

K~dın birliği 100 kat 
elbise hazırlamış 

Kadınlar Birliği, fakir çocuk 

!ara esrarengız bır mahıyet ve- de feragat ediyoruz". İstida o
kunacağı sırada Cemil B. itiraz
da bulundu ve: 

"- Şehadet huzuru mahke
mede olur. Huzuru mahkemeye 
gelmiyen şahidin ifadesi okun
maz ve zapta geçmez" dedi. 
Mahkeme karar verdi: 

"-Bir davaya müteallik ola
rak şahsi salis tarafından veri-

Behçtt ve Emin Tilrıc Beyler 
karar vtrillrken 

Vilayet umumı meclisi diln !ara bayramda verilmek için 
Vali vekili Fazlı Beyin riyase- yüz kat elbise, ve yilz çift ayak
tindıe toplanmıştır. İçtimada kabı almıştır. 

len bir istida hakkında mahke- "Yazının ilmi bir eser olduğ.: 
me malumattar bulunmadığın- nu veilmi eserleri için bir inti
dan münderecatından tenevvür ha olarnıyacağım ilave euniş " "' 
için okunulmasına müttefikan bu yazı lmidir,cürüm kastı yol. 
karar verildi". tur" demiş ve beraet kararı it<.-

Paşabahçe de Reşadiye mahal- F k' kl · 
1 . . . bd'l' k-'- l ed'l a ır çocu ar ıçin Topkapı 
esı lSTlltne tc ı ı ..... u ı • fukaraperver m.. · · b 

di. 120 lira maaş alan muhase- . uessesesının u 

b 
. h . . Ş . B sene vandatının azlığına pina-

eı ususıye mıman emsı e,y ..... ----'- .. • •.• d. •• · - , 
~ 1'10 tJ ... .:. !! .... - ,,.. __ J.,.. __ • ;4 h ·k 1111:~ ıaıı'--u« TnUhınn e ~ fakir' 

· ~ ~ .ıırtı """"~ YCTllIIlt$J. a v • • 

kı dak' t kl'f b"t 'f çocugu ılbas edebılen müessese 
n.. ı .e '.._ u 

1
çe 

1
ve dmaan hergün mütevali m.üracaatlar 

encumenıne •• ava e o un u. . . 
karşısında ıhtıyaca cevap vere-

Muallim maaşları 

Dahiliye Vekaleti ilik mektep 
muallimlerinin maaşlanrun ba
reme tevfi!kan tanzimi hakkın
daki telgrafı üzerine 1930 se
nesi bütçesinin buna göre tan

memekle müteellimdir. 

Pek ihtiyatkar ve iktısatkar 
davranmak suretile her çocu
ğu dayanıklı bir iskarpin ile 
lacivert fasoneden bir kostüm 

' çorap ve serpuş olmak üzere 

Okunaon istida da Hakkı sını temenni e~t. 
Tarik B. diyordu ki: 

Sabiha müdafaasından sonr .,---::; ı "Sabiha Hanımı yazıları ve Emin Türk B., vekil Sami ve 
musahabelerile tanırım. Vata- İrfan Emin Beyler uzun müd'l 

Şen konak sahibi Ş/Jkrli B. na hiyanet ve Reisicümhur Hz. faada bulundular ve mahkem· 
rilmesi gariptir. Bizim ilk top- nin şahsiyetine tecavüz madde- 3 saat süren bir müzakereden 
!anışımız müstecirlerden • udi krinden münezzehtir.,, sonra saat 3,30 da kararını vr 
Neşet Beyin arkadaşlarından Behçet B. ise yirmi senelik .di. Mahkeme neyeti kuvvetı 
AbclüllıahBeyin nişan merasimi gazeteci olan Behçet B. çok afif bir esbabı mucibe ile: 
için olmuştu. Müstecirlerim.iz bir vatanperverdir. O yazıların "Sabiha Zekeriya H. ve Bel 
arasında musiJı:işinaslar bulun- altında imjası ve muhteviyatı çet Beylerin 2 şer ay müddetl 
ması kolayca bir saz heyeti top da fena olsaydı bile hakkındaki 
laıunasını temin etti ve güzelce kanaatmı tebeddül etmezdi." hapis ve 3oar lira nakdi cezay 

'rahminen 10 - 15 dakika ka
~r gittik. Otomobilin çamurlu 

" zimi içiı:ı bütçe encümenine se vasatı 850 kuruş mukabilinde 
ilbas edebilmektedir. Erbabı 
mürüvvet ve şefkatin kendi 
namlarına bir veya bir kaç ço
cuğun giydirilmesi için cemiye 
te yardnn etmeleri insani bir 
vazifedir. 

• 1 dik A · - 1 · lb mahkilmiyetlerine ve Behçet I 
eg en · ynı ~g e~ceyı yı a- Mahkeme istidanın şehadet 
şında te~rar ettık. Eglence esna mahyeti kanuniyesinde olmadı mahkfuniyet müddetini hali tt 
sı.nd.a_ .evın zabıtı1:ca. tarassut~-. ğından ve istidanın mahiyeti kifte geçirdiğinden derhal tal, 
dıldı~ı .h~ber verıldı. Ben de ışı resmiyesi mutasavver olmadı- liyesine, Emin Türk Beyin 
t~~k~~- ı~ın dışarı çıktım. Orada ğından dosya içinde hıfzına ka- ay hapis 25 lira nakıdl cezay 
~~rdugum zabıt~ -~~muruna ne rar verdi. Müteakıben Cemil B. mahkfun ve 3 te biri bitte~ 
ıçın ta~assut ettıgını . sor~~m. iddianamesini dermiyan etti 20 gün hapis ve 16 lira nakci 
Makul ızahat veremedı. Muna- ve·. 

~ır Yolu takip ettiğini hissedi
t Ordum. Gi ttj_ğimiz istikamet 
e zannederim ki Eyip değil, 
0Pkapı veva Edirnekapı isti-
aıneti idi. ·Bundan sonra oto-
0bil durdu. Bir eve girdik. 
eni kollarımdan tutup merdi
enden ÇDkardtlar. Gözümü aç
~~la~ı zaman ltendiıni olduıkça 

~. dosenmiş bir o<lada buldum. 
0 sedeki karyolada genç bir 

·adın ya tıvordu. Yaslı bir er
ek hana bu kadını göstererek: 

~ «Doğurmak üzredir, çabuk 
1 dedi. Bunun üzerine kendi

~rini dısarı cıkararak çocuğu 
dını. Erkekler iceri girdiler 

dOcUk elimdevdi. Lohosa yaşlı 
anır bana göstererek: 

..._.«Ebe Hanım, babasına veri 
etlı. Bu söz karşısında çocuğu 
aslı Beye uzattım, almak iste
edi: 

«Bir cocuğa, bir ele ikimi
~ bak. .. Hanl!imize benziyor
a ona ver! dedi. Ben çocuihı 
ence dz.ha ziyade benzettiği
i söy leıdim. Bunun üzerine 
·1c tabancasını çekti : 

- Çocuğu şu sobanın içine 
)t! diye bağırdı. 

Ebtyi g6tlirtn otomo/J/1111 tıı 
~ttl/i yol 

gul o!ma:lttadır. Bir müddet e
ve! Ebe Hnııın vak'ası etrafın
da dedikodu şeklinde işidilen 
sözler, yeniden tazelenince Jan 
daımaca daha esaslı taıhkikat 
icrasına lüzum hasıl olmuştur. 

Kısaca yapılan iptidai tahki
kat netic,esinde Ebe Hanımın 
başına gelen v~k'ayi komşula
rın da Un 1kapanında Yemişçi 
Ali Beyin kerimesi Müyesser 
Hanıma hikaye ettikleri anla
şılmıştır. Dün Rami Jandar
ma kuınandam zabıta ile müş
tereken Ebe Hanımın malOma 
tına müracaat etmişlerdir. 

Zeliıha Hanım •. hala geçir
diği heyecanın tesiri al tında bu 
lunduğıından hadiseyi tenvir 
edece'k bir şey söylememekte
dir. 

Vaziyetin bu akşama ·kadar 
te'Vazzuh edeceği ümit olunu
yor. 

M. komisyonu 
dün toplandı 

Muhtelit mübadele heyeti 
umumiyesi dün sabah toplan
mış ve bütçeye müteallik bazı: 
mevaddı müzakere etmiştir. 

..._«Ben böyle şey yapamam! 
:·c şiddetle reddettim. Fakat 

v · erkeğin elinden kurtulamı
~ acağınıı anlayınca gözlerimi 

t ~tıayarak yavrucuğu hanı ha- Yunan murahhası 
Yanan sobanın içine attrm. 

lı tlu facia olup bitti•kten sonra Ankara ya gidiyor 
lı.~na Çııkarıp 50 lira verdiler. Mübadele komisyonu Yunan 
~a trıak istemedim fakat zorla mürahhası M. Fokas bugün 
~i nta~~ koydula;. Sonra geldi Anık:araya i.gdecektir. M. Fokas 

trı gıbı gözlerimi bağladılar. Sefir M. Polihronyadise Atina-
0tnobile binip eve döndüm." dan gelen talimat h~kkında şi-

Q~be. Zeliha Hanımın söyle- fah1 izaıhat verecektır. 
n·e: burada bitiyor. r i'iz' davinler vek:li 

~a 1~1111 öğrendiğimjze göre ng . . . k"l' M. 
•1 trıı J and ak da 1 İngiliz dayınler ve ı ı 
"ıJ • arma mınt · asın l' .. t J Ugundan taıhk"k 1 b" t Vayt dün bazı ma ı muessesa 
~lld ı at a ızza . .. 1 .. 1 .. "şmüo.+ür 

arma kumandanlığı meş- J dırektor en 1 e goro .,.. · 

lilhiyet verilmiştir. 

Bütçe isteniyor 

Dahiliye V eıkaleti hususi i
dare bütçesinin 1 Marta kadar 
tanzim edilerel· oür'atle g 
derilmesine l ırdu. 

G. Mühadillere tevziat 
. Ga.yri mübadellere di\n 15 

bın lıra daha tevzi edilmiştir. 

cezaya; ve mevkuf bulunduğ 

kaşayı uzatmamak için içeri gir .. _ Behret B., Sabiha H. müddetlerin icrayı mahsubun 
dim ve eğlencemize devam et- " 

I~~ 
r-~ 

tik.Ertesi gün zabıtaya ve Hak- Reisicümhur hazretlerini ve ve mecmuanın o nushalarmı 
kı Şinasi paşaya müracaat ede- TiiP~üğü tahkir maddelerin- :~~~~eresine" ittifakla kara 

rek şikayette bulundum. 
--.- -- Eğlencelerimiz samimi ve 

ıJ Ah"I t J nezih aile toplanışları mahiyet-
<t ı er no a_va a ınaca '< tedir. Toplananlar hep arkadaş-
Eski musikşinaslardan Rauf !ardır. Devam eden yüzlerce 

Yekta, Ali Rifat Beylerle Zekai mektepliden bahsolunuyor. Bu 
dede zade Ahmet efendi eski doğru değildir. Gelenlerin hep
musiki parçalarını notaya alı- si 19 kişidir." 

Cemal B. Fuz/ı c. 
yorlar. Konservatuvar bunlar- Zabıta ve adliye tahkikata 
dan başka dini musikiyi, eski devam etmektedir. 

Dahiliye'nin tebliği müzake
re edildi. Bütçe muhtelif encü
menlerde olup henüz tevhit ~ 
dilerek bütçe encümenine bile 
gehnemiştir. 1 Marta kadar 
Dahiliye Vekaletine irsaline 
imkan görülemiyor. Dahiliye 
Vekaletine bütçenin sür'atle ha 
nrlanacağı fakat marta kadar 
irsaline imkan bulunmadığı şe
klinde oevap verilmesi karar
laştınldı. 

notaları, ilahileri tetkik ederek 
bunları da notaya alacaktır. 

Bu vaziyette 
tır? 

ne yapılacak-

Tahsilat noksan mi? 

2 - Yol veııgisi tahsilatı iyi 
yapıhnıy-0r. Hatta şimdiye ka
<J:ır ~apılan ta.'ısilat ta dörtte 
bir rusbetindir. Neden tahsilat 
vaktinde yapılmıyor? 

Yol vergisi Bu takrirdeki süallere Mu-

Yol vergisi hakkında bir ta- hasebei hususiye müdiirü Ce
k.rir okundu. Takrirde iki nok- mal Bey cevap verdi. Cemal 
ta vardı. Bey diyor ki: 

1 -Tarik bedelleri bareme - «Bareme kadar yol bede-
kad>ar memurların maaşların- linin birinci taksiti maaşların-
dan kesilıiyordu. dan kesilen memurlar ve müte-

H tta b" · . aks' kaitler.in ikinci taıksiti verirler 

1 
d a k ~:~\. t ~t!e maaş- iken yanlışlıklara meydan ve

ar an esı ış ır. aremden rilmemesi için memurların hii
sonra rr>:emur~ar da yol parasıru v~.yet ve mütekaitlerin maaş 
serntlenndekı şubelere yatrra- cuzdanlarmı göstermeleri ted
caıklardrr. İkinci taksit alınır- biri almmıstır. 
ken şubelerdeki memurlar mü · 

Tahsilata gelince: tahsilat 
tekaidin ve memurlardan birin yüzde doksan yapılmış, onu 
ci takısiti de istiyorlar. Çünkü kalmıştır. Bu da ikmal edilmek 
bunların ellerinde makbuz yok üzredir. Esasen iıkinci taksit te 
tur. yeni başlamıştır. 

Umumi maaş yarın 
veriliyor 

Muhasebei hususiye idaresi 
dün ilk mektep muallimleri ile 
idarei hususiye memurlarının 
maaşlarını vermiştir. Yarın da 
mart uınurıll maaşı verilecektir 
Müteıkait ve eytam maaşları 
da bayramdan sonra tevzi olu
nacaktır. ---
Cenup hududund~ bir 

müsademe 

Sa/J{ha H. mahkemede 

den m. ınun bulunuyorlar. 
iı Sahil a H. savulun geliyorum 
yazısm a Liderin evsafını zik
rederek Reisicilmhura tecavfu: 
etmiş ve Türk milleti için "Ne
me lanm 'iiyen koyuna" t-eşpih 
etmişlerdı -. Sabiha hanımın li
der herkes.ir demesine rağmen 

Şubatın 21 _ 22 inci cumarte- bizde li~er k~limesi o muht~ 
si gecesi Suriye cihetinden ge- rem şahsıyete alem olmuştur. 
lip hududumuzu geçmek istiyen Emin Türk B. sunufu içtima 
müsellah 7 kişi; hudut taburu iyeyi yekdiğeri aleyhine tahrik 
4 üncü bölük efradından Bilal eclecek mahiyette neşriyatta bu 
ve Rüsumat muhafaza memur- lunmuşlardır. Sabiha H. ın 158 
!arından Mehmet Ef. terin bek- ve 159uncu maddeler delaletile 
)emekte oldukları pusuya düşe- Behçet Beyin 158, 159, 312 inci 
rek vaki müsademe neticesinde maddelerle Emin Türk Bevin 
bunlardan Ebu Yasin yaralana- 312 inci madde mucibince te~zi
rak hastaneye getirilmiş, mer- yelerini ve o nushalann müsa
kumun ifadesine nazaran iki ar deresini isterim" dedi. Müteakı 
kadaşı hududumuzu geçmeğe ben Sabiha H. uzun ve heyecan
dördü de Suriyeye avdete mu~ h bir müdafaada bulundu. Sa-
vaffak olmuştur. biha H. müdafaasında: 

-o-
" Hareket,, çilerin mu

kemesi kaldı 

Hareket gazetooi aleyhinde
ki para istemek davası kanuni 
tebligat yapılamaması dolay!
sile 9 Marta talik olundu. 

-o--

Baba katili 
Şilede balbası Kara İbrahim· 

balta ile vuran Süleyman lbr. 
himin mı:ıha:kemesine başlandı. 
İbrahim babasını Şerife ismiı 
deki kadını niıkalhsız almasın 
dan muğber olarak yolunu be 
klemiş ve vurmuştur. Evvelcr 
ilk istiçvabında itirafına rağ 
men mabltemede inkar ett; 
Mahkeme phit celbine kaldı 
Katil çocuk idam talcbile malı 
kemeye sov4redilmişti. 

Mes'ut bir izdivaç 
Darülfünun müderrisleriı 

den Yusuf Ziya Beyin kerime 
Sıi Kamran Hannnefencli}{ 
eski . gazeteci arkadaşlarımı , 
dan Ismail Necdet Beyin nika 
ve velimeleri Yusuf Ziya Beyi 
Nuruosmaniyedeki konakla 
rında, şehrimizin miimtaz \ 
yüksek sınıfına mensup bir ço 
davetliler huzurunda tesit edi -
miştir. Ayni günde Yusuf Ziy 
Beyin mahtumu Ül'han Beyin 
de nişan merasimi yapılmıştır. 
Her iki tarafa devamlı bahtiyar 
!ık temenni ederiz. 
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~~ iDAREHANE - Ankara cadde.i
cnNo. 100 Tela-raf adreai: Milliyet, 1 .. 

1 
1 anbul 

ır P Telefon numaraları: 
• · lıtanbul 3911, 3912, 3913 

n, e • 
~ ABONE ÜCRETLER! 

n G Türkiye için Hariç için 
a . ' 3 aylığı 400 kuruş 800 kuruş 
... 2 . ,.. 6 " 750 ,. 14'00 ,. 

Bozulan yolu siz kendiniz t< 
mir ettirmek isteseniz müs.:.adı 
etmez .. Çünkü ..• Bunun çün 
küsünü anlatmak için bir ufak 
fıkra nakledeceğim. 

Bir tenekeci bir evin her se. 
ne damını aktarır bir kaç par;: 
alırmış ... Bir gün ayni eve çı 
rağınr göndermiş. Çocuk iyice 
tamiratı yapmış ve ertesi sene 
bir daha tenekeciye ihtiyaç ha 
sıl olmamış. . . Bir kaç yere 
gönderdiği çırağın her yerde 
iyi islediğini görünce hemen c< 
cuğa sormuş ve sorarken de:" 

İlk gün. 
- Benim için 

n u? 

Post restant 
Daha daıha ertesi gün, 

mektup yok saat. 

VLADl:\UR GA \ DROF ve DO· 
LLI DAV) tara fındın ıemsll 

edilen muızza m 

ş ARK 
•tku garım filmi 

lltveıen; 16,1·1! ve 18, 1·2 mı· 
tlnelerile suvıredıi meşhur mu· 
ganni ve kitarlst OGUSTO DE 
CUILI ve MARiNA DUTRO 

1 
gıizel lıpın yol, Arjantin ve Na 

ayni 1 
• Politen ~arkılerl. 

- Bana mektup var mı? 1 
- Yok küçükanım . - Var, var küçükanım, hem 

... ı ...................... 11!! 

_, ;uı z " 1100 .. 2700 .. 
lu.. •----·BU 

-Jl ı 
- U~aıı, sen divane misin · - Bana mektup var mı? 

fnsan hır yeri. ya~arkı;n diğer _ Yok beyefendi. 

BugUn cum anızdan ı ılfade ederek 
de iki mektup var. M E L E K 

- Mektup var mı bana? 
~fın 
k' .e 

tır e .en 
"· urr 

Gelen evrak geri verilr!ıez 
t detı geçen mıshalar 1 O kuruştur 
Gazete ve matbaaya ait işler iç\ · 
mtiduriyetc m racaat edilir. 

Gaz mız ilanl rın mes·ulıyetiıu 
kabul etmez 

ı bozar ki daın_ıa. ı s çıksın Cebe giren ir cüzdan. Kapa-
_ık_ı,,ır .. İşte bı~ım Terko ıan bir çanta . Karşılaşan dört 

. tının ~e ı T: ıerı bu teneke 1 ,öz: Gözgeze geliş. Dört göz 
z im vetm e rler. · Behemr <apagı kırpı tı cüzdan gene 

hat _her .ü~ da 'Jir bozulaca' ept en çıktı , ç~nta tekra r açıl-
ekılde ı . erl · .• u .;rı et l~a1 h: aranma, tela , bahane. Göz-

Cıez ında o kadar coıı: soylendı 1 er gene kar ıla tı: T ekrar göz. 
ne de bas 1 • l" K • S(r · ,oze ge ış . . . apıya dogru 

ay Ben şey asarlı yorum. . üriıyüş. 
lir erkos boneleri• ıin hukuku. - Affedersı· · b f d" ı eye en ı ... 

tİuh- orum içın ı i cemi et te - Rıca ederim hanımefen-
i i z ı ~ ·ı etMek. . . Rıı cemiyete b · 
kili ~~ deisim buldum : Kerbela!Na ı ... 

.. lira: t c•EK ~\ ı' sıl iyi mi' Caddr . Saat dört . Gün es-
•. şt _ aı FELEK nerleşiyor. Otomobil, tram-
ı:lı. _ vay, kalabalık. 

- İki mektupta size var be-
yefendi . 

- Çay içece k miyiz ? 
- Hayır, bugün i şim var. 
- Şu halde yarın 
- Belki . 
Yol. T ramvay . 

,.. 
Daha, daha daha ertesi gün, 

ayni saat. 
- Kuzum g idip bir cay içe

lim. 
- Bu kadar mı istiyorsunuz? 
- Evet. 

,... .g KÖPRÜ MÜ? PARASI MI? Kadın tramvay tavakkuf ma-"' - Neden mahzun duruyor-
-ı F venine·'-!r/yaf hallinde •.. Harbiye - Fatih... sunuz?. 

1 ... Kalkacak, artık aklım erme· ı 1 v cı< ı ı ~ı~n ıop .. ·~e başladı •. Lakin hangisi kal Erkekte tereddüt. Sonra ar- - Siz neden neş'eli değilsi-

Sinemasına gidiniz 
ve EMiL YANINGSI 

GÜNAH SOKAGI 
fılmind ve 

BEBE DANILESI 
A H! K A LBİ ~1 

kom edı! nde gorunfiz 
laıineler: 1, .l,45, fı, f 2 

suvare 11 f ' da 

----....::ıl~:!l:m-= 
il 

\ 1 j 
S! 

V ATA 

( :11] 11 1~ 

} \ ı{ 
1 1) \ 

1 .2 lilr · 

Li 
ı -ııı:Yr\acak .•. Köprü mü, köprü pa 1 :ok l<I)'nıetli bir eser k k d d h ı niz? 

l•0 '\ a apı an o a ... · op ...• S 8 , 1 • ası mı? .• Bana sorarsanız de. - iz beklediğiniz mektup- ' '' ' 11 
t 

1 
'
1 
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~ E L J-J A l\ıJ R A s İ . T' E J\I 
Tamamen sozlu ikinci buyuk fıl mı 

S E ı 1 
Alnı .ı n ca ,ahc erın 

M ı\ D i 
ilk ı ra~- 1 şcrdıne ga a U\ ar ı 

KRİ S TI '\ 
ta. afından tem il c<lılcıı hu buytik ve · .ıu h tc 
ras fı lın l en hu uk tİ\at ·ıı ve -ın lan d v.· 

\ 

s 1 

' ti 

~~coo~r-.r-.,....'11 

l 
Bu giin ve za rı n 

L I' L A L S l N E :'ti ı\ S l , · J> \ 

! 
ıe1kal4de bir muv•flaklyetle devam etmekte olAn 

B 1 L L 1 D O \' un temsili giııini P f : R 1.. s · ı 

1 

( Sonorizc ) ~e slendlrilmi' filminin son iki ~un ud•Jr i Geç kalan IQs·,.ti..,c,..a . ..,e,..d..,i n,..ı..,z ,....,"°'"°'"°""°''"""°"-.il 

lıı:rn;.ım ki: Köprü kalacak ve para- İngiliz miıtefekkiri (Gas- 1 ... * : lan aldınız. \itime -il ' ri 1!.\1 TO ' l.\Rİ 
llY11)ı kalkacak .•. Neden? son) un" Talih ensin., isimli 1 ErtesBı gun; ayknı saat. -Siz de aldmız. .·OL\ \ C OR\ I \ l\ LRI rv"V'"\,..._,....,_,....,r-.ro.r-."°'""'""""""_.....,.,, 

-. ı z • altıncı kitabın da muallim Mü- ı - ana ~e. tup var mr? _ A k m-'·tubu mu? A) rı c,ı l u P ı ; H \ l~ M \ S 1 · 1> \ 
lıh D Anlatayım: L -L • Yok kuçükan m "" o n d k P ı '''"'at Bey tercıime ve neşre•- - ı · _Evet; 'Sizinkiler? AŞK RAŞELL',RJ' n muz ı ı• r gunu matınc crıaden iıib,,en B \ \ R \I ERF.-ua Hani yemi verıniyen agac;la mişti r . - Mektup var mı bana? f' Fi g RA MO O\ \ RO, . iTA PA 1 ve HA!,!' ( .R \ \ F. · tarı· 

.> ş,:, ı balta ile keser gibi yapıp teh B" 
1 

. 
1 

'f - Yok beyefendi , - Hayır• (LOR:\ LAPLı\ . "!') tara fından 1 fınJan hır uretl fe'1rnl id~de tem ı l ed 1 
. utun eser enle 1ayatı tarı Gö 1 y ı L <; A il O , · A ~I \ 

., ~ " muazz•m . SL E \ !U.:lu fılminın lrae ine baş .. ı akı r il Ihı i) nidıt ederler •. Ve aga" yemi" ver eden, muvaffakıye ·. ve saadet ""zer kırpışmıyor. Ahvali - a an· L ? kı,ımlık komedi I F. · ı \" · · 
:iircınege başlar . • . Köprü de böyle yollarını gösteren (Gasson) bu uıı!umiye soguk kanlı. Ağır ve - Doğru· 

1 

Her iki fil m birlikte - sa ta ıı are ile ATLA T iCi A ;\lAK S.\11. ' f: · ı ci d ıc • ı nı 1 1_ 

leı>ldu .. Ticaret odası "Kiıprüyü eserile de "Talih mefhumunu telaşsız çıkı . - Mes'udum, sizi seviyo- j şadır. liAveıen; . 1 eırot»n. sesli ve sozlu halı h zi havau• ı ı. 
11 ~aldıralım!" diye balta astı. . . anlatıyor. Bütün dünyada çok Yol yürüyüs, tramvay. Hop 1. rum... 

1 
-- '-''-"-.A-"~ ~"""""-""-"'-"'-"-"-"-"-"'-"~..,_'""' ~ 

öprü de ürktü, paradan vaz makbule geçen bu eser bilhassa Hop!.. - Yalan. Mektuplar kimden 'I Bugün 
et eçecek .. Arkada !arımdan bi- * ,.. "' ı· ? i E Ih · d Jrt;.; Türk gencliği için pek lüzum. . ge ıyor. ı an1ra sınemasın a Pek \akrnda ~ 
N!: l!iyor ki: ludur. Daha ertesi g~~· ayni saat. :- Benden. Size hıtaben yaz. Sf:SLI Vf: ŞARKILI c O p E R A S i E 1\:1 A S l ]) A 

_ uı _ Şimdi para -!clil!::si d~ y;ı.- - Ban~ . . . Sız buyurun ha- dıgım mektuplar . Başını bura- HA y AL HAK IKAT 
Jıl ıldı! Onlar ne olacak? • Küçük korsan mmefendı. da okuyun, sonunu evde oku- ve Fransızca sözlU ve 9arkıh muazzam ve mi.ıkcnımel 

K
. . --Mersi ~f~ı.ı.di.1.u ,ruz. filminde. "A: Si 1'AROLu görü K t R ALIÇ~; N l N G F. R O L l ô 1 

• A - ı~ay~ venrler ... Alelu. Çocuk ve halk kitaplan neş- ı ı·ı·ı·o SKL A Pr r: 1 b ah t · d 1 b Postrestant memuru: Sinir· ''- a, et~n: · P en· filmi bütün sinema mertklılarını hc\ecana scı·kedecekılr 
a

,;u ya ır pıyazcıya, y u . . • rıyatm an o an u milli ve he- 1 p t d k" ·· A~ · , lı li - kinize de bir şeyler yok... « os ane e ı memurun o- sesiıa , ~Tarta ve saire. R KM .. , ~,~. iötş; ([,.;,~~!!! t-:~l'tiıi! ~ ~!ôt:"i ~·,:,,r.Jos·r. o ı ç 
d KERBELA CEMiYETi yecan eser çıkmıştır. Çocuk- - Ne aksi adam bu memur. nünde gülünç hale düşüyo- l\1ELU .. R; FLOR DF.L MAL şar altluılı JOl<tur 

lar için okunacak en güzel ve y k ı u ı ·-..,-.,.,..;r,,,...,,,...,""'""'""'"""'""'""""""""""''°"'"";;.::;~;;;:-: Ki - Bir memur için fazla asa- rum... arın, post restant me - kılarında ve M ~ A \"H P.A ' , · ,. 00 
, İstanbul şehrinin yansından sade bir kitaptır. bi. tup bulmak için oturup mektup halka hitabı. flcr cuma ve pazar · 

l tiriazlasmı "Terkos" şirketi yak Uzun, Geni' İki genç tebessüm, kısa bir yazacağım . günleri saat ı o.~5 tc TF:'.'<ZIL 

1 ldntştır diye bir iddia vardır... mahçubiyet, yavru, acemi bir Bu mektuplarda, kendiken- FIATLI 1ATl\f:LF.R. Nutaakıp 
rmBu sözün yüzde kaç doğru ol- Keakingöz av köpeği ferması: dime, size olan a§kımdan bah- mntineler f'.!,I 2• 2• 1 ~• 4.::ıo ve 

vi - b'l b s· b" . tı.4~ ,u&re tam <ı,40 ııe ugunu ı mem amma u 11ir- B d - ıze ır çay ıkram edebilir sedeceg"im. Bugiln hesap yapa-. ., u a çocuk ve halk neşriya 
r. mcetın müşterilerinin tamamen d 1 miyim hanımefendi?... madım. Gözlerinizi dü~ünür-

tın an güze ve meraklı bir ~ 
·ııişvanıklardan mürekkep olduğu- masaldır. Tavsiye ederiz. - Kardeşçe... ken kocaman kocaman sıfırlar 

• ~ pu, bizzat onlardan biri sıfati- - Hayrr, bugünlük arkadaş- yapıyordum. Dudaklarınız ha-
' ra e söyliyebillrim. Bu harikula- ça . • . tırıma geldikçe sekiz rakkam-
~ıde !İrketin su vermeden para Ergenekon (~) Kahkaıha ... Hava, su bo~ 1 ~f !arı küçücük oluyordu . . . » 
t r ılrnak, eksiği mahsup etmeyip ba9111a kalrp söz: 

• ~ r8razlayı istemek gibi hünerleri- - İsminiz? - Öbür mektup? c• •:c Yakup Kadri Beyin bu eseri 
• c" bırakıyorum. Şu günlerde nin ikinci cildi de bir kaç güne - Mediha . Sizin? 

• yeni bir numara daha yapıyor: kadar çıkmak üzeredir. Bu cilt - Sami· 
«Mediha, Mediha, Mediha . 

ı Seni seviyorum, seni çildırası
ya seviyorum. O akşam benim

! le gelmedin, çünkü mektup al
dığın adamla randevün vardı 
muhakkak •.. » 

i~· Her iki üç ayda bir yerine Yakup Kadri Beyin Sakarya ~ İşinlz? 
t ore dört, beş, sekiz liralık bir muharebesinden Dumlupınar - Muhasebeci . Siz 

1 ,fy aınfr P3;rasıl .•. Bu tamir para zaferine kadar neşrettiği yazı- ı - Daktiloyum. 
ler'' .sı~edaık! o up ana borudan lan ihtiva ediyor. - Sevdiğiniz şeyler nedir? 
• vınız e ı saate kadar olan yo - Hayatı severim . 
j~a aittir. Sizin haberiniz ve tak Milli mücadele devrinin en - Başka. 
ı; 1 ratmız olmadan bozulmuş ya canlı levhalarını bu kitapta bu - İstanbulu, dansı, kırmızı 

- Hayır Sami, o zarfların 
icinde boş kagıt vardı. Ben de 
memurdan utandım ve eli boş 
kalmamak için kendikendime 
mektup yazdım. 

, or mt bozulmamış ve yine sizin lup yaşamak kabildir. gülleri, Billl Dovu severim. 
1.faberiniz olmadan tamir edil- Ergenekon Hamit matbaasın Siz? 

1 n niş yahut edilmemiştir. Siz bu da gayet nefis hir surette ha- - Post restantı yeşil gözle-
1! ten parasını istedikleri zaman srlmıştır. ri ... - Bu akşam Billi Dov oy

nuyor . Bu akşam beraber gide
lim. 

pn1aberdar olursunuz.. İtiraza 
:tr akkıruz yok.. Şirket hakir- ii==========::'ii 
a dır! .• Parayı vermezseniz SU- Zekat ve fitreyi 

· ıi:.ıu keser ve sizi kerbela kurban TlfYlH CEMIJETIH 
eııan gibi Y ezitçesine susuz hıra 
Inıcır. 

veriniz. 

"Milliget,,in edebi romanı: 24 1 
aı 

1 ~ ~, • ..., bl -; 

~~&§~ 
ie 
li 
la 
s1 ne edip okudu, tesisat için be
:yediyenin istediği ehliyetname 
ei ureti ile imtiyaz devri şartna
ıancsi bu mektuba ilive edilmiş

. Cevdet Bey bunu okuduk
a an sonra ilave etti: 
ul - Vali ahbabımdır. Kendi
a ine uzun bir telgraf çekmiştim 

da belediye heyeti ile konuş-
1 uktan sonra bu imtiyazı dev
ın etmek için beni terciıh ettiği 

evaıbını verdi . Şimdi bu işle a
tr akadar tesisatın tarafımızdan 

apıldrgını göstermek Iazım. 
Ben şimdiye kadar böyle bir 
yapmadım • Siz Kayseri te-

ı satını yaptınız . Ve zarınede
m ki Vilayet sizin şirketten 
emnun. 

:ı Şu halde ben Çorum tesisatı
eı ı Kayseri şebekesini yapan 

irketle beraber yapacağnnı 

Bürhan Cahil 

söylersem mesele kalmaz. 
Ra4:ıe yarı memnun yarı endi

şeli düşünüyordu, ara sıra: 
- Yah, yah ! diyor, izahati 

dikatle oinliyordu. Cevdet Bey 
onun endişeli düşünüşünde ki 
sebebi anlamıştı: 

- İmtiyazı namıma bırak
trklan gün bu h~ı ben şah
sen yapacağnnız şirkete devre· 
deceğim. Bunu daha evvelden 
mukavele ile tayin ederiz. 

Rahe ferahlamıştı. Kalın, de-
rin bir: 

-Yahl 
dedi. 
- Bu imtiyazı devralmak 

için başka müşkül yok .. Bugün 
cevaplarımı yazacağım . Muta
bık kaldığımız takdirde verece
ğim cevapta sizinle beraber ça
lışacağımı söyleyeceğim • 

- Sim gene görecek miyim? 
- Belki. - Peki . 
- Yarın mı? - Canın. 

Otomobil. -Evet. 
Yol, tramvay, hop! ... Seliimi izzet 

R~be sigarasını çekti. kumpanyası tarafından kona
- Yah, dedi . Sizinle çalış- caktır. Ben müessis sıfatile 

mak isteriz . şirket meclisi idaresinde bulu-
- O halde imtiyaz işine ol- nacak ve bir defaya mahsus ol

muş, bitmiş gözü ile bakalım. mak üzre 5 bin lira maktu ko
İstersen işin hukuki tarafları- misyon alacağım.Kurulacak ye 
nr konuşmak için avukatı çağı· ni şirket murahhas aza olarak 5 
rayım. Yahut siz de arıkadaşla- sene müddetle beni intihap e
rmızla bir müşavere edin, ben deceıktir . 
şartlarımı not edeyim, esaslan Cevdet Bey bunları not et
kararlaştırır, sonra avukatlara tıikten sonra Ferda Hanımı ça
verir mukavele şekline koya- ğırdı: 
rız. - Bunu Alman<:a tape edi-

Rabe bu ciheti daha muvafık ver kıznn . 
buldu: 

1 

Genç kız beş dakikada hazır 
- Yah, dedi, gut, zergut! etti. 
- O halde ben şartlarımı Rabe teklilnameyi aldı. Te-

not edip vereyim . şekkür etti . İki gün sonra gö-
Cevdet Bey ucunda yazıha- rüşmck üzere ayrıldı . 

nesinin anteti olan büyüık ki- Saat on ikiye geliyordu . Ne
ğıtlardan bir tane çekti. Hem rede ise Nusret Bey damlardı. 
söylüyQr hem yazıyordu: Cevdet Bey yeme'kten sonra 

- "Namıma alınacak (Ço- tütüıunek üzere büyük ceviz 
rum) ıhava gazı tesisat imtiyazı kutudan iki iri havana alıp ca· 
ru Kayseri hava gazr şebekesini ketinin cebine yerleştiriyordu 
kuran Mösyö Rahe ve şerikleri ki <>dacı Hasan geldi: 
kumpanyasına devredeceğim . - Efendim, Fahir Bey gel· 

Buna mukabil yalnız (Ço- miş, sizi görmek istiyor . 
rum) tesisatı için yapılacak ve Rakip Ahmet Sami yazıha
serınayesi M. Rahe ve şürekisı nesinin katibi Fahir muhasebe-

Tepebıtı Ti· 
yıtroıundı 

bu p:ün matine 
saat ı 4,30 
Yum.rcak 

3 perdo 

Ye akşam 

saat \! 1 /30 da ~ 

AY, "\HOZ 
KAD!SI 

----.·-------
irtihal 

Girit Hanya eşrafından Karaca 
zade Mustafa Efendi eceli mcvudile ' 
vefat eylemi tir. Cenazesi bugtinkii 1 
cuma günü saat 10 da Bcyoğlunda 

Kalyoncu Kulluk caddesind 31 nu· 
merolu hanesinden kaldırılarak Eyip 
teki makberei mahsusasına defnedile- , 
cektir. Cenabı hak gariki rahmet ey· 
leye. 

ci Nuri Beyin tavs.iyesile onu 
görmeğe gelmişti. Cevdet Bey 
biraz düşündükten sonra i aret 
etti: 

- Salona al, ben oraya geçi
yorum. 

Ve kendı11i daha evvel meşin 
kaplı dar kapıyı açıp salona gir 
di . Bir dakika sonra genç, zarif 
zeki bakışlı bir genç karşısında 
idi. Yıllarca siyasi hayatta her 
çeşit insanla düşüp kalkan tam 
manasile bir adam sarrafı olan 
Cevdet Bey genci dilııkatle göz
den geçirdi . 

Akıllı görünen balkışlar kat't 
bir mana ifade etmiyordu . 

- Siz Ahmet Beyin yanında 
mı çalışıyordunuz • 

- Evet efendim. 
- Niçin memnun değilsi-

niz? 
Fahir Bey seri ve seıtıe9t ce

vaplar veriyordu : 
- Epey zamandır yanında

yım, raıhat geçinecek kadar ma 
aş alamıyorum. 

- Para kazanmak istiyorsu
nuz, demek? 

Fahir Bey yarı ciddi yan te· 

''PJlllll~et,,111 

Bugrnkll y ~nl 

bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
1 - Kıyma yemeği (5). Dahi (2). 
2 - Ahenk (3). Kelle (3). 
3 - Berinin aksi (3). Hiyanet (4) 
4 - Cins (3). Esrar (3). 
5 - izzeti nefis (2). 
6 - Garez (3). Fakat (5). 
7 - Nida (2). 
8 - Cihet (5). Göz rengi (3). 
9 - Kırmızı (2). Deği,ik (5). 

bessümle cevap verdi : 
- Kim ıstemez ki beyefen

di. 
Cevdet Bey dudaklarını bük

tü: 
- Para kazanmağı herkes 

ister. Fakat kazanmak için bir 
çok yollar vardır. Beş yıldır iş 
hayatında şu piyasada olduğu
nuzu söylüyorsunuz. Nasıl pa
ra kazanrldığmı gördünüz ... 
Para kazanmak için ya serma
ye ister, ya nüfiız ister, ya fev
kalade fırsatlardan istifade e
dccdk zeki ister . 

- Tabii efendim . 
- Sermayesi olmryan, nüfu-

zü olmıyan ne yapabilir. 
- Fevkalade fırsatlardan is

tifade etmeğe çalışır . 
- Bravo, fakat bu da bir ka

ide ile . . Çrkan fırsat üzerinde 
yalnız bir cepheden düşünmek 
şartile. 

- Ne gibi beyefendi? 
- İş hayatında para kazan-

mak için ahlii.ki gayeleri tama
mile ihmal etmek Iazundrr . 
Çünıkü dostluk gibi, samimi ra
bıtalar gibi şeyler hayatta her 

eQle11celerl 

DllnlLl1 bllmecemlzln 

halledllmı, ••kil 

YUKARDAN AŞACI: 

1 - Dikiş yU"tığı (5). Nida (2) 
2 - Tabaka (3). Dal (5. 
3 - Bezen (4). Ateş (3). 
4 - Su (2). 
5 - Değiştirmek ( 6). 
7 - Toplanmak (8). 
8 - in k yavrusu (4). Nota (2) 
9 - Çift (2). Tahmin (3), 

zaman temin edilebilir. Fakat 
fırsat ve tali her zaman insanı 
ziyaret etmez değil mi? 

- Tabii efendim. 
- Bu meselede asıl kanaati· 

niz böyle midir. 
- Tamamile efendim • 

- Mesela farzedelim,siz bugıin 
AhmetSamiBeyin yanında çalı 
şryorsunuz. Ahmet Sami Bey 
sizi istediğinfa gibi memnun 
bırakmıyor . Bu sırada biri çı· 
k•p size diyor ki: "Bu yazıha· 
nede bu şeraiıtle ne kadar ça· 
lışsan alacağın gene ayda sek· 
sen, yüz lira maaştır . Gel sana 
ben on bin ıira birden vereyim. 
Bu işine gene devam et, falkat 
bana bu yazıhaneye ait bir dos· 
yadan bir tek kağıt verecek· 
sin!., 

Böyle bir teklif, farzı muhal, 
size yapılsa ne düşünürsünüz? 

Fahirin gözleri parlamıştı: 
- Bu kadar bir yekun benirn 

için bir servettir beyefendi, te· 
reddüt eder miyim • 

Cevdet Bey onun gözlerin· 
den zaten kalbini okumuştu, 

(Bitmedi) 
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, Uçan donanma (DperadıJ j Haftada bir slJz 
~~--__.;.;_;;,,,;.;;....;__~ 

Günah yoJu (lelek'le) 

Ron1ı.ın Novoro, . \ vito 
Tage <Sesli) 

Bayramı 1 

En1il Yanings Baklo-
1 

ı 
Vakıa İstanbulda Ramazan nova, Fayvvray 

ve Bayram o kadar bariz suret- . . , . 
Tayyarecilik hayatının ıyı te hiseedilmeınekte ise de sine- ~m~l- '! arungs. in Amenka ?~ 

bir propağanduıı olm~ ilze~e macılar bilhassa Bayramı ayrı çevırdıgı son fılmlernde~ bın 
yapılmış olan bu film guzel bır bir program t•b· 1 B , "Günah yolu" dur. Eınıl Ya-_.._ B'lh ·ı·k ı a a ı tutar ar. ay , ,. . .. OIH:•"" . 1 assa tayyarecı ı I ramlar sin ''dü 1 _. . . · nings ın Amerıkaya davetını 

kt-'-'lt _ ... __ 1 ,_,.J, ema mu r t> ı ıçın d i "V .. ,,, . 
m~ .,.,ıne a ....... ..., er ~~ can bir çocuk h ft dı p 6 _ temin e en eser anete ıs-

ı bdtr . M·eo1zuun basitliğine raj- ramlarda lııoa. !1k51 rh. · · ro.,il mindeki filmdi. Y anings o film 
• .ı. .•. o ff k 1 -•~ · mı , ya ut sel"g' - . 

men ~'1"~ muva a o 1:1.....,.~- zeşt ·filmleri behemehal bulu- de kalın bir kabadayı rolü yap-
dır. F•ototraf! ve tekmk mu- nur Şilph · b' "b ·· mı t; ..• 
k · R N · esı 2 ı;: tecru e uııe-
ı &mmeklır. amoo ovaro ve rine bir ı'tı· t b B da b' · ant 
A · p~ · ·d· 1 ya, u ayram : D• ~ üir ki Y f16S1r. en 
nıta ~ge ıyb ır er· 

1 
tesir.inı.· gösterm~-k mu··- 1-''n ~·~ """'" muvaffak olduğu çeıtit rnl "A-

Mevzuu: ı delıldır. Onun için bu hafta paş" rolüdür. Bu son filmde E-1 
İki ıneıktop arkadaşı ayni za-, her tarafta daha zlyade.~arek~t mil Yanings acar bir apaştır. 

· 1 ınanda bir kızı severler. Bun-' .ve. şata.ret fılmlerl gonnemıv tertibi ,,~ hikÔry~ tarzt itibarile I 
!ardan biri tayyare ile Bahri ı ıhtımalı çoktur. çok gilzd "' J...• '' tt ;,;ı~. Sah-
MUhiti geçmeğe teşeb.lıüs eder, - .. _ -·- ne ve dekr.:- :ıih::!.'J •,· ce eser 
fakat yolda kazaya uğrar, diğe- 1K1 SESL1 MAKiNE DAHA zengindir. EHd Yanings çok 
ri ibu kaza~de tayyarenin im- Şehrimizin iki büyük salonu iyi, Baklonc·;a çok ;yi ve Fay 
dadına koşar, fakat düşmüş o- daha sesli makin;: koymakta- Wray saf ve basittir. Bir Para 
lan tayyarenin kendi aşk rakl- , dır. Bunlar Melek ve Majik si- munt m<'. 1ı olan film heyeti u-

1 

l d mtımiyesi itibarile şayai ' tav. 
bine ait olduğunu görünce ken- ne~ ~rık ır. . siyedir. Mevzuu çok ba~ttlr. 

· · d · · · tt ı e e bir aya kadar ~:sh 
dı tayyaresı e ıyı vazıye e o - film go··sıe ğ b 1 kt. k nne e aş ıy<>.c:;ı .ır. 

1 

1 

madığı halde arkadaşını ter' et Majik te tecrübeler yaoılm:ık-
memek için benzini ateı!Lye- tadır. • 
c~k arıkada.şmm yanına düşer 

ve hepsi bir tıayyare gemisi ta- INGILTE!?EDE 

1 

rafından kul'tarılır. Kııı tabii İngilis rahibi Weldon 19 si-
en mert olanla evlenir. 1 nemacmın müraGaati üzerine 

. . . 1 Pazar günleri sinema gösteril-
Bu fülm Bayramın bırincı Pa- • mesine müsaade etmiştir. İn-

l. zar gününden itibaren gösteril-j gilizler bundan sonra pazarları 
1 meğe ba<şlanacakt.ıı:. . da sinemaya gideb!leccklordir. 

"i/uyal ve hakıkal,. fllmi11r1e11 

"Selfun~. vrdusu" isminde
ki ir:oımr t\:ş:ı:ılata mensup bir 
genç kr:ı Londranrn en tehlike
li bir mahallesinde Bili ismin
de ipten kazıktan kurtulmuş 
brini doğru yola sevkediyor. 
Filmin Fransızca ismi "Günah 
lar sokağı" dır. Bunu «Gilnah 
yolu» diye terceme etmek fil
min mevıı:uunu ifade edeme
mektedir. 

~ .................... AA&44A&AA4&AA..._...._. ...................... ~ 

ı ı ~ H<ıyal ve Hakikat ( El~aıııra1a) : 
r~T-TTTVT~TTTTVVTTTTTVVVT~VTTTTTT••TT~T~ 

' Naney Carrol, Richard Arlen (Sesli) 
··:;;ark,, fi/rnindeıı 

ken<line tutkun olan Bv Sesli bir rev<i fi ni . d~ha. · Rich;;rd Arlen iyidirler. Mev-ı mektepten çıkar, çıkma~ bir 
Bu film bir müre~tep mace- ka . Hele Nancy Carrol gıbı cıve-1 zu şudur: yıldrz olarak parlamak ıster. 

1 mindeki genç te kızın .··' . b' · · k. · ·1 b · ranın hakiki sergüzeşte nası B !ek ır artıstın <;ar ııarı e Üs- J:larbara ismındeki genç kız Bu niyette Nev Yorka gidip 
celpicınarkaclası re'l.toııs- b' .... 11 1 1 · S ----------·······"· ••• 

talıavvu··1 ettı'g- ı'ni gösterir. Se- . • . 1 · , , . 1 • " ut un guze ıa e gc !ll!Ş. . es- İRA!·'D.A • • Renov isminde bir tiyatro mü-
mındekı ~eyya ı va_ a ' e ~· .- ı J' f'' 1 . , . " .. ,. ~ 

naryo basit olduğu kadar eğ- te bir Arap hücumu •/apaı[2 1 1 ·ıt. crın CK <.;n r~~u ~_n~v- Fransız M. Raymond Stisski dürüne müracaat eder. Bu a-
lencelidir. Dekor, foto ve mi- da isin foyası meydana <:ıkar. zuıa:ına ,71u'.ıh~sır. gtb\ g~runl-: ne "Tahranda bir gün,, i~minde dam kızın güzelligi sehebile o-

. . . v·ı .d· · Gav Faka·t t'm 0 esnada hakiki bir I mesı orad ad şar 1 •e c;a gı aza· lı'r film çevirilmektedir. na müsait bulunursa da kızı 
:-ansen ıyıdır. ı a ımır , • · olmasın a ır. · k k d F d l Iıayd· t rr ne bn kacırır ve ar.. llazariyatçılar "sözlü sinema ·seven me tep ar a aşı. re ta 
<larof sahte Arap rolünde fena i cak P., · t~~ tarafından kurta ' . H~yal .vP Hakıkat fılmi şirin nrn istikbali yoktur., diye . dur- rafından kurtarılıyor. lki genç 
degildir. Dolly Davis çok cazı- rılarak l'.ınla evlenir. 1 bır fılmdır, Naucy Carrol ve sun.... bahtiyar oluyorlar. 

belidir. Bir Alman eseri olan 
film;n mevzuu söyle telhis edi

lebilir :Bir genç kızın sergüzeşt 
hayatına pek merakı var. Afri
kada arkadaşlarile gezerken 
........................... 

Tecessüm eden 
sinenıa 

Tecessüm eden sinema teşeb 
büsü şimdilik akim kalmıştır. 
Bu hususta çalışan mütahas
sıslar 0.ıneli bir ncrtice elde ede
nemiı:;lerdir . 

* * * 
R. c. A. şirketi mektep.~erde 

ve sanayide kullanılmak uzere 
portatif sesli makineler çrkar
tnıştrr. 

( 

"Uçan donıınmı , fıll'I nden 

r---·xil;·-kaiili ın···Tfe1iffiT __ _ 
~~ .... ~ ....... ,j ... - ....... ______ .__ ···---·------

Bebe Daniels 

"Alı kalbim .. fı!miııden 

«Melek» sinemaeı bu hafta ı eğlenceli bir komedisidir. i 
mutat hilafına olarak iki film be Daniels'in oyun tarzını bi 
göstermektedir. ler için bu artistin komed 

Bunlardan biri yukarda izah ne kadar muvaffak olduğu 
ettigiıniz «Günah yolu» dur. tahmin etmek kolaydır. Za 
İkincisi de Bebe Daniels'in cok filmin mevzuu da tuhaftır. 

Bir büyük servete namzet 
lan bir kız amcası tarafın 
20 yaşına kad ... r çok sıkı bir 
hat rejimi içinde büyüyor. 
yaşın<lan sonra babasının 
raktığı bir sanatoryoma gi 
yor. Halbuki Çoktan beri m 
ruk olan orası içki kaçakçıit~ 
rının merkezi olmuş. 

Kız bu adamları müesseı. 
nin doktor ve hastaları sa 
yor. . . Tuhaf ve karışık rnar 
ralardan sonra iş meydana Ç' 
yor ve kız kendisine yan'[>!ll;J~1 
etmİ§ olan bir gazeteci ile e.- ı 
niyor. 

- . 
New-York 26 I ~ 

Warners Brothers film mü 
sesesi 1929 senesi blançosuı 
neşretmiştir. Bu müesseseq 
1928 senesi zarfındaki ~ 
2.044.000 dolar iken 1929 sene 
zarfında elde ettiği kar 17.2 
bin dolara baliğ olmustur. 

Paramountun karı 1928 
8.713.000 iıken 1929 da 15.Si 
bin dolara çıkmıştır. 

Bu şirketlerin heyeti 

Şövalyenin çevirdiği s~zl.ü 
1ilmlerden «Aşk resim geçıdı» 
bitmiştir. yakında Pariste gös
terilmiye başlanacaktır . Bu 
filmin mızıkasını meşhur bes
tekar Victor Schertzinger tan
zim e-tmiştir . Filmde 8 veni 

·; 

Şarkı vardır, 
'Günnlı yo!ıı,. flmi d,11 "Uç .. ı "" ,,ı·uı;a, fı/rııinden •Alı kalbim,. filminden 

!eri raporlarında, karın bu 
yüdünü sesli filmin bir n~ 
olarak göstermektedirler, 
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( MİLLİ YETiN ŞE-·H_i_Rmm:ımııH_A_B .. ER-LE_R_I_] 

. , .. 
a~konomi 

·[ Borsada vazıyet 
Spor ....... 

Futbol haftası 

• ı iatlerde tam hır istikrar vardır 

Gümrüklerde 

Ihsan Bey Ankara
ya gidiyor 

Avrupa tetkik seyahatinden \Taziyet tabiidir 
avdet eden Rüsumat müdıirü 

e ~ n borsada İngiliz lirası tl caat ederek şirketlerinin vazi- umumisi İhsan Rifat B. dün 
O -Eaziyetini muhafaza etmiş- yetlerini soruyorlar. gtimrüğe gelerek meşgul ol-
e ;, 'Ün sabah İsterlin ilk mua İtısat vekaleti ticaret müdü- muştur. 
li :nri 1041 kurul}ta gönnüştü. riyetlerine bu hususta bir ta-

aralık İngiliz 1042 kW"uşa mim göndermiştir. Bu tamim- İlısan Rifat Bey yakm<la An 
, _ • yükselmişse de bu fiatte J de faal olmıyan şirketlerin tas- karaya giderek Maliye vekaletı 

ü ) muamele olmamıştrr. fiye edilmeleri bildirilmekte- ne raporunu taktim edecektir. 
:; :1ıan sonra İngiliz düşerek dr. İhsan Rifat Beyin Avrupada 
' tıl açtığı fiatte, 1041 kuruşta iki milyon liralık iken tesellüm ettig- i müsallah 0 ı;ıtnıştır. < 

~ en Bankalar borsaya fazla pastırn1a kaçakçı takip motörleri limanı 
~iz arzctm·işlerdir, İş Ban- mıza gelmektedir. 

.. Bu sene pastırma satışı son 1 ; 17500, Döyçe Oryant Bank 
~ derece durğundur. 

~ Bank Kommerçiyala 35·,o 
~· '\anlı 3500, Amerikan 3000, Söylendiğine göre şehirde 

Jl caret Sanayi Banıkası da Pevnircilik 

Bir tecavüz 
tlehmet Ef. yi öl· 
düraıek istemişler 

Laleli'de Taşhan odabaşısı 
Erzurumlu Mehmet Ef. n in ge
çen akşam iki şahsın odasına 

hücum ederek öldürmek iste
mişler faıkat muvaffak olamı
yarak dövmekle i~tlfa etmiş
lerdi. Me'hmet 
Ef.başından g< r 
çenleri şöyle a 
latmıljtır: i 

- «Akşam yt 
meğinde, ik 
hemşehrimi if 
tara davet et 
miştim. Yeme& 

•1 ·~rk 3000, Döyçe Bank 2000, liikal 2 milyon liralık stok pas- , 
< ız Memarki Şarkiye 1000 tırma vardır. 

A ·' giliz lirası arzetmiştir. 
1 i nkii vaziyet hakkında Nu- Ticaret Odası tarafından pey l 

. . yed' k, Ben ap 
Fa tih ( ?ıre , ııv test alm<l'!< içir 

1 
ı 1 Esat Bey bir muharriri- nircil4ğimiz hakkında bir ra

c fıl demiştir ki: por hazırlanılmakta idi. Bu ra F 'h d . . d 1.. 1 dısan çıktrm. ( 
atı aıresın e l un ev enen l ·· c1 ·· d''" ti 

por vek.'ilete gönderilmiştir. 
ı.11 «Fiatlerde tam bir iştik-
1~·udır. Vaziyet gayet tabii- Buğday fiatleri düşüyor 

z.,m~n lambay 
ler şunlardır: 1 < 'lya on ug ıt 

Zehra H. Mustafa Ef. Melek P-;;nrr:üş buldum ' 
H. Ali ~edat Ef. Mediha H . Odada kimseler 

~~nkal~r ihtiyaca kafi kam
~ ı\ arzetmektedir. 
• l! a ri fna 1 ş i rkc' ler 

Bl!ğday fiat leri mütemadiy en 
düşmekte di:ı: . Ecnebi piyasalar
d~ fi at 1 ~r 15 s eneden beri görül 
memiş bi r dereceye dii 'j'.'11Ü~tür. 

Bedri Ef. Zehra H. Ekrem E f. yoktu. Seslen Esrarengiz bir 
Mevhibe H. Ali Rahmi Ef. dim. Cevap ye- tecavüze uJrı
Saide H. Ali Fuat Ef. Şefika rine iki adam ü- yan odaba~ı 
H. Salim Ef. zerime çullandı- Melımet El. 

!ar. Kollarrmı tuttular. Ne isti
yorsunuz dedim. B iz seni öldü-Beyazıt dairesinde < c1ırimizde faal olmıyan ba

r ·,lı ·ketler vardır. Bu şirketler 
hl .ssedar olan kimseler ara

\ I; İktısat vekaletine müra

Son yapılan istatistiklere na
zaran buğday cihan rekoltesi 
16 milyondur. Bu bir rekor teş
kil etmektedir. Fiatleıin daha 
düşeceği zannolunmaktadtr. 

Beyazıt dairesinde de şu çift receğ.iz, dediler, düşmanların, 
ler evlenmiştir. seni . öldürmekliğimiz için 200 

k,' 
s· ı J 
c 
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Ali Ef. Ayşe H. Mustafa Nec- bayıldrm. Onlar da korkup ~aç,~ 
det Ef. Mari H. Kirkor Ef. tılar .. ~en ~r~~lu ~br.ahım 
Mualla H. Mehmet Salim Ef. den ş.uphelıyım. Cunkü kıra me 

selesınden kavgalıyız." 
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burada anlatmağa lüzum gör
mediğimiz bazı sebeplerden do
layı, neşretmemiştir. 

İttihat ve terakkinin son sad 
razamı bu tarihi davayı müda
faa ile başlıyarak derki ( l) : 

C'cacnı r 41 73 hu C8 91 OU 
~ı:~'"./ ~~ ~ Htrcı u ::; o Ar.ncrJ ıl'I 1 16 e "Şark meselesi gösterildiği 
tcra '- • u Rritııl a 38 ~o i<lyı t• ıı. oo gibi insani ve hıristiyani de-

\7rf)• 11 " ırıı .ı 12~ -beril> oı 95.87 ğil, sırf garez ve menfaat me-
1. selesidir. Devleti Aliye umuru 
ıı dahiliyesine vukubulan müda-

lıt'"U" yu·· k harbe nasıl gı"rdı·kr:ı. halat ise zafı neticesidir. Dev-~ !eti Aliyenin İslam.lar da ctı.-
·ı hil oldytu haide, bUtün a-
' htUi:sme kartı hüsnü idareye 

ı ; Birinci ıahifeden mabat) ğı 2~ Ten:ımuz 1914 ile Cihan muktedir bir idarei muntazama 
~lr. Geriye kalanlar tarafın t~bın; ıınn~~te. karar vere!l teşkiline muvaffak oldugunu 
t Cemal Paşanın hatıra.tın~ ,iilu:la M"ecli;;ı .ıçtız:naının tarı7 iddia etmek büyük bir cesaret 

1 l<ullant;l~ı tabirler İle "İna- ~ı ?lan. 2 ~eşnn~aan.ı ~asındakı olur. Yalnız bu ehliyetsizliği 
yiiz günlük tar.ıh,. ımıze başla- sırf Türklere isnat etmek dog--

1 ı samedaniyeye, imdat ve d ı b d k 
niyeti Peygamberiyeye, ya ma an evve ıraz urara : ru değildir. Rusların Yahudi -

Polislö mücadele eden 
üç me~ hul şahıs 

Evvelki gece saat bir buçuk 
raddelerinde üç meçhul şah:s 
Halıcı oğlundan geçmckteler
ken Hasköy polis merkezi ta
harri memurla Şükrü ve 
Davut Efendiler bunların ahva 
!inden şüphe ederek takip et
mişler ve Kam~to mezarlığı
na geldikleri bir sırada m rmur 
lar bu üş şahsın httvlyetlerini 
tesbit içın: 

- Dur! emrini vermişler. 
Fakat üç adam emri dinleme
dikleri gibi derhal silahlara sa· 
rılıp ateşe başlamışlardır. Po
lisler de bittabi mukabele etmiş 
ve bir çeyrek kadar bu müsa
deme devam ettikten sonra meç 
hul adamlar savuşup gitmiş
lerdir. Polis tahkikat yapmak
tadır. 

ı talii şehriyariye güvene- İttihat ve terakki zimamdar- !ere, Müslümanlara ve hatta 
ı'hali harbin kabulü zaruri lannın, yegane necat yolu i- Çarlık istibdadına karşı muhale 

l''iğuna dair bir mazbata tan miş gibi, cihan harbi sergüzeş· fet etmek tasavvurunda bulu- ~1ahmut paş::ıda yangın 
ı • ve atebei ulyaya takdim" tine atılmalımna müncer olan nan hıristiyan ahalisine karşı 
: uyor ı ı siyasi cerey:ınlan: yaptığr mezalim vicdanı beşe-

En mi>lt;m şahsi amiller ta- ri sızlattığı hal.de ins.aniyetper
rafmdan oynanılan rolleri müm ver Avrupa sıyasetı bundan 
kün olabildiği kadar sür'atle bahse bile cesaret edememiş
gözden geçirerek, hikayemizi ti. Çün~ü. ufa~ .bir şikayetin 
tarihi çerçevesi içinde arzetmek Rusya ıçın VeSlleı harp olaca-

1 . gün Meclise gelmiyen Ma 
'•nazırının istifası da iki gün 
l'a tahakkuk ediyor. Nafıa 
"retine Abbas Halim Paşa 
\at nezaretine Ahmet Ue-
1 Bey getiriliyor. Maliye ve
tini Talat Bey deruhte edi 
Posta ve Telgraf ta Maa

: \azınna verili yor. 

lüzumuna kailiz. ğını pek ala biliyorlar ve sü-

Bo··yıece b' ha 1 k . kut ediyorlardı. Mehdi hüı:ri-
ır zır ı sayesın- 1 h k k b 

de nakil ve tesbit edeceğimiz ta yet .0 .an u u u eşer bey~a 
rihi k'al nn b' k t d h mesını neşreden Fransa zalım, va a ır a a a .. b' Ç 1 - k h .. 
vuzuh kespedecekleri, şümul ve ~uste ıt a~ ~ga arşı. er tur-

Mahmut Pa~ada Kordelacı 
Apostolun dükkanındaki elek
trik ütüsünden yangın çıkmış
sa da sirayetine meydan veril
meden söndürülmüştür. 

Dükkan sigortalı olduf, u için 
tahkikata devam edilmekte-
dir. 

Ga spedilen ra ranın 
nısfı bulundu 

Emanette 

-~---

Abidenin kırmızı 
taşları 

tamir ettiriliyor 

Etrafına tahta perde çekil
miş olan Taksim abidesinin 
kaide ve kırmızı taşları tamir 
edilrnekıte olup bu tamir bittik 
ten sonra tıla edilecektir. 

Ş fahi İmtihan 
lki gün evvel tahriri imtihan 

lan yapılmış olan tercümanla
rın dün de Emanette şifahi im 
tihanları yapılmıştır. 

Ada çaın l art 

Bugün lik maçlarıııın 
ikinci devresi başlıyor 

Bu haf.ta gene futıbol haftası. nuldyordu. Dürüst bir sporcu 
Hem öyle ki biıbiri üstüne iyi ziıhniyeti taşıyan heyet re·si 
ve hararetli maçlar seyredccc- Hamdi Emin Bey, faidesi~ mü
ğiz . nakaşalara kapılmaktansa bu 

Bugün liık maçlarının ikinci meselenin leh ve iileytarları a
devresi başlıyor. Bayramın bi- .rasmda hususi bir içtimarla ko 
rinci ve üçilnc!i günleri de hu- nuşulmasını ve m'llhtelitleri ca 
snsi müsabakalar yapılacak . lıştırınaık için ne yapılmak la-

Yannki lik maçları Fener- zrmgeleceğinin tebellür ettiril 
bahçe ile Vefa, Galatasarayla mesini müvafık gördü. Bu m:ık 
Beykoz arasındadır . satın gazetelere b.ir tebliğ vere 

. . rek eski futbolcuları ve neşri
. Hatırlarda olsa gere~ır kı, yatta bulunanlan içtimaa da
ı Lk devrede ~e~a! Fenenn kar- vet etti. Bu içtima dün mıntaka 
ş~smcla ev~.ela ıyı ve. ~uvaffak j binasında yapıldı. İçtimaa 
hır oyun gostererek tkı .de. sayı 

1 

Hamdi Emin, Fenerbahc;r.dea 
yaptıktan. sonra n_~fes.~ızhkten Müvaffak ve Kamil, Beşiktaş-

Ada çamlarının bakımsızlık- fen~ • vazı yete duşmuş, 3 - 5 1 tan ve spor agzeteciler:ndcn 
tan clolayı günden güne mahv- ma~lup olmuştu· Galat~araya Refik, Akşam spor müharriri 
oldugu maIOmdur. Şehremane- gelınce Bey~oz~ a!1cak bır sayı Galatasaray lı Kemal R 'fat. 

ı t ine göre çamların tedavi mev- fark la yene bıJ:m.ışt~ · Yarın ba~- ı Süleymaniyeden, Hikmet, ts
sim" t,şrinlerdc olduğu için bu lay:~ak olan. ıkıncı devre mu- , tanbul Spordan Kemal Halim, 

1 sem~ bir şey yapmak kabil de- sab .. rnları, bılhassa Ga.latasa- (Politika) refikim iz;n spor mu 
ğilciir. Ancak gelece'- sene vak- \ ray, F: nerbahçe, .~~i:kt~şın harriTi Salim Hamdi Beylerle 
tınde tedbirler alınmak için ha-ı Y.apa~agı h~ r ma.<; buyıu.k hır a- spor muharririmiz i ş tirak etti-

1 ı:ır1 ık yapı lacaktır. laka ıl c t~kıp .edılecektır · lor. İki saat kadar m icl:ıvelei 
E . 1 k . 1 d Y an nk\ netıceler, Bayramda efkardan sonra tesı>n;icl!i temin 

1 
5 

~an"le .ece b teinn ~r e ki hususi m açlar için de az çak id n ayda "bir defa. muht• l;t ma 
aaa\ n t e ab"'.ı~ek a~ ama ~':1 miyar ol~bil l'cektir. Zira, Bay- çlarma devam edilmesi -e~asen 
ev>'~ yazın ~:(U mı ya~ta kır ramdaki macları yapacaklar a- muhtelit kadrosu heyeti n~zdin 
ayı şa:na ame ırabtıl yapı acAa - rasmda, gene G~latasaray ve <le az çok tebellür etmi~ sayi-
t ır. e11remanetı u 1ususta v- F 1 d · . " · 

d b. .. h . enerbahçe takım arı var ır. lacaiiı cihetle herhangı hır tz-rupa an ır muta assıs getır- ,. . 
me;ı: tasavvurundadır. Geçenlerde de yazdığımız gi- krm gelmeden bır ay e"'.el bu 

- - ---- -
~1üskirat inhisarında 

tt'şkilat 

bi, Bayramın ilk günü Galata- kadronun m.esainin teksıfi su
sarayla Beşiktaıı, FMerbahçe retile üç dört defa çalrştınlma
ilc Ankara geneler Birliği, ü- sı musip ve muvafık görüldü. 
çiincü günü de Fenerbahçe - Be 
siktas. Galatasaray - Gençler 
Birliği karşılaşacaklardır. 

Müskirat inhisar idaresi da- Galatasaray, Fcneriıahçe ve 
hill teşkilatında ~ bazı ıslahat Bcş:kt.:.~tan bahsetmeğe lü
yapılacaktır. Ticaret şubesi teş- zum vok . Zira bunların bütün 
kilatı tevsi edilecek bir hariçi maçl~rı dikkatle takip edildiği 
tic::rct kısmı ihclas olunacaktır. için haklarında herkesin az çok 
Bundan başka imaliit şubesinin teessüs etmi · bir fikri vardır. 
de teşkilatı tevsi edilecektir. 

Gençler birliğine gelince An-

Şıı rhun aşısı karanın en kuvvetli takrmlann
dan biridir. Hatta bu mevsim 

Ankarada bakteriyoloğ Sü- zarfında Muhaıfız Gücünü 2-1 
reyya Tahsin B. tarafından An- mağlftp etmiştir. Feneroahçe
k<.rada yapılan arbon serumu nin Ankara seyahatinde, arala· 
tecrüh~&ri 150 hayvan üzerinde rın<la yaptıkları maçta ilk dev
muvaffakıyetle neticelendi. red·c güzel bir oyun göstermiş, 

Burada bu keşfe büyük ehem ~ ~ 1 ~evreyi ~itirdikten sonra 
miyet verilmektedir. ı'~ıı:cı deıvren.ı~ so~~nda nefes-

S" Tah . B b" k sızlıkten kabılıyetını kaybede-
ureyy~ sın ey, ı~o - rek üstüste dört gol yemiştir. 

loz hastalıgma karşı tetkıkat Fakat d -L-- "ıd on an sonra ncı""' -
yapmaktadır. manlarına fazla ehemmiyet 

Hin1a yei etf a lde 
Himayei etfal İstanbul heye 

ti merkeziyesi Martın beşinci 
çarşamba günü fevkalade bir 
içtima aktedecektir. 

Bayram rozetleri 
Bayramın birinci günü Hilali 

aıhmer rözet tevzi edecektir. 
Kutular, mekteplere gönderil-
miştir. 

Paket gümrüğü 

ihtilfısı 

verdiği Ankaradan aldığımız 
haberlerden anlaşılmaktadır . 
Karilerimize takım halinde bir 
resmını takdim eylediğimiz 
Gençler Birliği Cuma günü öğ
leyin Ankaradan hareket ede
rek Cumartesi sabahı saat se
:C: ede Haydarpaşa ya mi.ıvasa
lıl.ıt ec!~ektir. 

KADRİ BEY İŞİ 

Muhtelit takı:ın maçlarına iş
tirak etmiyen Fenerbahçeli 
Kadri B.ey, bu husu.staki miıkar 
rerata istinaden Futbol Hey'e
tince iki maça iştirakten mene

Hevetin tehliği 
Futbol heyetinden: 
28 Şubat 1930 Cuına günü 

yapılacaic !ik maçları aşağıda 
yazılıdır. • 

Fenerbahçe sahasında ikin
ci takımlar: 

Üsküdar - Beylerbeyi saat 
10,30 Hakem Refik Osman B. 
Kasrmpaşa Eyip - Topkapı 

Kumkapı saat 11,45 Hakem 
Refik Osrtıan B. 

Taksim stadyomunda ikinci 
takımlar: 

Vefa - Fenerbahçe saat 
10,30 Hakem Sedat Riza B. 

Galatasaraya - Beykoz sa
at 11,45 Hakem Rüştü B. 

Birinci takımlar: 
Vefa - Fenerbahçe saat 

13,15 Hakem Sedat Riza B. 
Galatasaray - Beykoz saat 

15 Hakem Rüştü B. 

Türkiye iş Banka
sından: 

Bayram münasebetile 2,3,1 
Mart 930 tarihine müsadif Pa
zar, Pazartesi, Salı günleri 
Bankamız kapalı bulunacaktır. 

Sultanahmet Betinci Sulh Hukuk 
Hakimliğinden: 

Ankara paket gümrüğü sui- dilmek suretile teçziye e<lilmiş
istimalinin tahkiki için İstanbul ti. Haber aldığımıza göre Mm 
dan gelen üç müfettiş işe başla- taka Heyeti l\{erkeziyesi evvel-ı.arbi umuminin ilk kurban 

'amında oynanan komedya 
son sahnesi bu suretle biti-

medlfillerinin kolaylıkla kavra- lu muavenetı ıbzal ettı. O, Al.
nacağı, hatta bazı noktalarda ~anyaya k.ar~ı yalnız kuvvetlı Bir kaç gün evvel Galatada mıştır. ki akşam akdeylediği bir içti-

Mehmet Ali Paşa Hanında sar ş· d' k d · 1 tah maıda, Futbol Heyetinin tam 

!stanbulda Kalıçacı Hüseyin Ma
hallesinde Sepetci hanı sokağında 
mağazasında ve Sepetci hanı deru
nunda atelyesin<le hazır kundura ti
caretile müştegil iken 7 Ağustos 929 
tarihinde vefat edıp terekesi Mahke
mece derdesti tasfiye bulunan tUccar 
dan Müteveffa Artaki Boyaciyan E
fendi zimmetinde alacakları kayit et
tirmiş olan alacaklıların işbu alacak
lara mütedair vesikalarını ibraz ·ve 
mahkemeye tevdi eylemek üzre bin 
dokuz yüz otuz senesi Mart ayının 
on seki2inci, on dokuzuncu ve yirmin 
ci Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 
saat on dörtten on altıya kadar mah
keme katibine veya Mahkemede ha
zır bulunacak tasfiye memuruna mü
racaatle veıikalannı teslim eylemele
ri lüzumu ilan olunur. 

vesika kifayetsizliği yüzün- bır Rusya ıstıyordu.,,. 
ıecen kısrmlarda cihan har- den kalabilecek loşluklarda bi- "Çarlığa, zulmünü şiddet
fiİen girmemizin nasıl baş l~ ol1;1p bi!~n şeyle~in az ~ok Be- l~ndirme~ i~in . yardım edili-
~ını Sadrazam da dahil çılebilecegı kanaatındeyız. lıyor, Turkıyenın ıslahat te-
gu halele bütun hükılme- • * * şebbilslerine de Rusya tarafın-
ıe memleketin iki ve belki Memleketimizi Cihan har- dan manialar ihd~~ olundukça 
fazır tarafından o badireye bine sürükliyen İttihat ve terak silkut olunuyordu .. 
1 .. sürüklenmiş olduğunu ki ricali ve onların peyrevleri "Devleti Aliyenin ıslahat 
luk. hare~etin . ta;ilıi bir zaruret yapması hiç bir vakit cidden ar
:irı:ıdi gözlerimizi biraz ge. ol~ugunu ıddia e~e~l~r, ve bu zu edilmemişti. Muahedelerde 
e ırca ederek: muddealarını teyıt ıçın Osman- zikredilen ıslahat kelimesi mil-

. Iaııgi saiklerle, nasıl olup lı salt~atınm . ken~iler~den dahale manasınadır. Bir devle
c ne gibi şerait dairesinde e':'vel~ı .~ .kendı devırlennde- tin terakkisi ve idaresinin ıs

ı anlarla ittifak ettiğimizi; kı tanhı~ ışhat ederler. lahı o devletin siyaseten, iktı-
:iiyük Gazinin söyledikleri Bu tanhi davayı burada bir saden müstakil olmasına va-

ım ıye a ar yapı an - k ,. b" d' . 1. . . 
raf Yorgi'nin içi p;ı.ra dolu bir kikat neticesinde muhasibi mes' ve at .1 . ır ısıp ın tes~sı etra: 
çantası aşırılmıştır. ul Osman Kemal efendinin 60 .fındaki ıcraatını tasvıp, ~a~ta 

'Polis ikinci şube müdiıiyeti bin lira ihtilas ettiği anlaşılmış- ı~p ederse başkaca t~a~~r .~t
çantayı buldurmuştur. Yalnız tır. Mevkuflar muvakkaten tah tihazını da n;uvaf~k gormuştur. 
sarraf Yor~ Efendiye teslim liyelerini istemişlerdir. Kefalet Ancak Kadn. Beyın son ~ef~ ya 
edilen para çalınanın nısfıdır. ve tahliye istidaları tetkik olu- pılan muhtelıt maçına ıJitırak 

Şimdilik isimleri mektum nuyor. edemiyec.eğini bildirmek üzere 
tutulan 2 kişi; paranın nısfını Mıntaka binasına kadar gelmiş 
bir şahsa verdiklerini söylemiş- deyliyerek tekerrüründe iki mis 
ler, o şahıs inkar etmiştir. sustalı çakı ile arkasından ya- lile tecziye edilmeık üzere Kad-

Bunun üzerine tahkikatın ta ralamıştır. ri Beyin cezasını tecil etmiştir. 
mikine lüzum görülmüştür. Pa Carih firar etmiştir. Tam şampi~nluğu alabilc-
ranm diğer kısmı da bir kaç ceği bir sene Fenerıbahçe'nin en 
güne kadar meydana çıkanla- Ocak parlayınca mühim oyunlarda en mühim o-
caktır. yuncusundan mahrum kalması 

Beyoğlunda V enedik soka- l • .ıh; ı - · · b ·1 Kan1yon altında t p a e,,.~ne o acagı ıçın u tecı "Ordumuzun bilakaydü hükme raptetıneğe kalkışırsak bestedir; halbuki Türkiyeye bir 
, bütün esrarile Alman he- şimdiki mevzuumuzun hudu- taraftan ıslahat teklif edilmek

' askeriyesine kimler tara- dundan dışan çıkmağa mecbur le beraber diğer taraftan ka- Gedikpaşa<la Sinekli medre-
1an tevdi ve teslim olundu- oluruz: Fakat ilerde tarihin va lemrevi idaresinde bulunan mil sede oturan kunduracı çırağı 
.ı; kıfane ve adilane bir hüküm ve- !etler isyana teşvik ve netice- 14 yaşında Ali dün öğle üzeri 
~!hasıl tarihin en büyük rebilmesine yardım etmek için de mildahale ve himaye sure- çivi almak üzre çarşıya gider
ıamesinin Garpte baslama-, o davayı afaki bir surette tes- tile istiklali siyasisi ve kapitü- ken şehremanetine ait 154 nu
an Sarka yayılmasına ka- bit ve izah etmek eslafrmıza kar lasyonlarla da istiklali iktısa- marolu kamyonun altında kala 

ğında brahim aşa apartrma- karan memnuniyetimizi mucip 
nında oturan elktrikçi Rus te- olmuştur. Yalnız temenni ede
baaısmdan Şefo ile zevcesi Mari lim ki bu hadise gerek kulüp 
dün gaz ocağmr yakarlarken !erin ve gerek futholcularm mu 
birdenbire parlamış ve her ikisi karrerata riayetleri hususunda 
de ellerinden yanmışlardır. bir ibret olsun. 

Küstah çaycı geçen üç ay zarfında İstan- şı bir borç olduğu gibi ahlafr- disi ihlal ediliyordu". rak yiizilnden ve ayağından 
a akıllara hayret verici mıza karşı da bir vazifedir. yaralanmıştır. 

alar~ ~arihi , ~i~asi vesika- Me.rhum Talat Paşa Alman- . Al k - - d h 
ve ıtımada layık şahadetle yada ıhtiyari menfasında 1919 (1) Mutanza arasındakı söz- aca yuzun en cer 

.;tinat ederek hil:aye ve tet-jnihavetlerine doğru bir hatı- /er Talat Paşanın hatıratından Dün Tophanede Karabaş ma 
edelim: rat yazmağa başlamış ve hatta aynen nakledilmiştir. hallesinde Zaro ağanın kahve-
• ilkin Almanlarla ittifak ve,

1

1920 de bir kısmını mukaddime sinde kömür amclesinden Ah-
~keresinin resmen başladı- mahiyetinde tabettirmiş ise de (DC'\l'aJ11I var) met Derviş amele Abdullahı 

\ 
- ~---- . B - 1 tırır. ı:sen eg1cuv~uv .. 

\ k Saat ona gehyordu. u ıua 
gip:e ız · 

Ketencilerdeki yangın mahal 
line girmek istiyen çaycı Ömer 

Muhtelitler 
kendisine mani olan polis Sü- Gazeteleri takip edenler bi
leyman Efendiye hakaret et- lirler ki, ayda bir defa muhte
miş ve muşambasınr yırtmış- lıi tleıri çalıştırmak proğramı e . 
tır. Çaycı hakkında zabıt tutul trafında futbol heyetinin leh 
muştur. ve aleyhinde neşriyatta bu!u-

~lajik sioenıa ve film 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin hissedaran heyeti u
mumiyesi 23 Mart 1930 tarihine mü
sadif Pazar günü saat üçte Taksim'
de vaki merkez idaresinde sureti adi
yede içtima ede<:ektır. Uakal yirmi 
hisseye malik olan ve bilasale veya 
bilvekıile iştirak etmek arzusunda bu 
lunan hissedarların yevmi içtimaa ta
kaddüm eden on gün zarfında saat 
ondörtten on altıya kadar hisse sene· 
datını Banka Komcrçiyale İtalyana 
nın İstanbul. Galata ve Beyoğlu şu
belerine tevdiile mukabilinde makpu 
almaları lcizımdır. Bilanço kar ve za 
rar hesabilc muralapler raporu Şirke 
tin merkez idaresinde salifüzzikir sa ~ 
atlerde hissedarlarca tetkik edilebilir 

RUZNAME 
1 - Meclisi İdare rapum, 
2 - 929 senesi bilançosile kar ve za

rar hesabının tasdiki, 
3 - Murakıpler raporunu:l kıraati. 
4 - Meclisi idare aıasile mura)np

lerin 929 senesine ait hakk huzurla
rın tesbiti 

. • "rakıpJcr intihabı • 
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ASA Avrupada birinciliği diplomalarla musadda 
Za ı., ıını .ı m· > ka .ı«zlı~ . romatixm.ı sırJc \ kc-ni:; d ım·ır .. 
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' ' 1 ' ., :-.. h t ~, 
ad ·mi i~tida·; \erem, sinir hastalıklar:n:ı g:ıyet nJfidir 
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(.o c1Kla~, hliytikkr her mevsimac isrimal edehi.ırler. --- --- -- -
-v--v-"Ç!v-v~·~~ ~ ' ...:. - ,,.. --

• • 
BAYRAM HEDIYESI 

~ı BAYRAM l\1ÜNASEBETİLEI· 
I-IACI Bii.KİR ZADE 

• 4&Z "'ebaliğ t~sfiyeye tabi bulunduğun· 

Malı.ye ı;eba"lelinôvıı: ı;~ ~ih!~~-t~:~~~a:u~~:;~-~~·i~u~:~ 
1 J\ ı~nduk'arı mahalhn en buyuk mal· 

....... . "" r.ıali se . .,~si rıi- mcmur'-'na ınüracaat eyleyip yetle

...., _~ sene.ıun<lcn ·Ü~ .. ~ .:k. Jnet b•ilçe-- rinde ki mat1Ub3t vesikalarını. vererek 
la~eti n ~ knda~- ~..ı 1 

iu ı-:ı..Jı. g .. •rck miıkabillinJ '? müracaat vesık~sı al
e~:~d~ ~~l! .. m~~ u :ı ge~c~; sak•l lılikii- ?naları lizn~rl r. Bu mü:!det ~arfın-
• 

1 
~ .'·d· ım "1- r.:ıiili hükU::netin Ja müracaa~ etmemiş ve vesika al

. ~ih'l a 
1 Cn".'I~ ~l 3 ... ~-.... _, ı•da ı-ul·ay- z:.:ıamıs ohın1arın iddia ettikleri alacak nutçe etnana ı ıcc ~~ --· ' · ·· ıı. • • • • 

•t Janlıır ve ç e.- k !:27 3'nesi gaye· 1513 No: lı k,nun muc bmce kah· 
( - o . h'd .. h . 1 ' . 1 t l l t .. k!ldar ifa cdılcn ı emattan r!lU· yen azıne e,H,~ sa.'· o aca c ır. 
·~~~Jlit alacakla~ :J28 529 senelerin· Şubat 930 nihayctin1en sonra hiç 
Jc biitçc cma-. <ıt • ı.a ~hn ~n ı ş olanlar- bir mazeret kah:.ıl ecJ;lmiyeccğinden 
a eytam san -! k::ırı laıfiyc k::tmisyo- alacak iddiasm~a b.ılnnanlarm 930 
1unda n 927 s .n~:.indc l:azineye devr 3cnesi Mart:nC:an r vve) b'tlundukları 
xlilü ı hazin "Ce de 9?8 s~n~s :n~e Bit 1~ahallin en büyük malmemuruna 
.ıldu ~u malsan""'· klarına ı-:~~tJ oh? --ı.an müracaat etmeleri ilan olunur. 

* * * 
SATILIK ODA VE MATBAH, No 12, 18, Valde hanında, 

Çakmakçılar, tahmin edilen kıymeti bedeli defa ten. alınmak 
şartile 550 lira. Satış muamelesi aleni müzayede suretıle 8 Mart 
930 Cumaıctesi günü saat 14,30 da Defterdarlrkta yapılaca~tır. 

(R. 54) 

Hay~arp~~a ~eınirJollar ına~aza 
mü~ürliigun~eH: _ 

Aşağr:la yazılı malzeme pazarlıkla satın alınacag~dan 
alip!crin 5 3. 930 Çarşamba günü saat 9 dan 12 ye kadar ısba
i VÜcut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. 

11 adct Lastik damğa (Yerli) 
700 ,, Çalı siipüregsi (Yedi) 

3 ,, Para çantası (Küçük) Yerli. 
5 ,, Fitillik pamuk (Yerli) 

350 ,, Bant izole 10 m / m 
170 Kg. Yün fitil (yerli) 
10.92 m3 Çam dilme 4 - 6 X 0.08 X 0.08 

300 Kg. Çelik kaynak için 8 köşe 26 m 'm 
50 ., Yassı celik (iskarfala için.10Xl5 m 'ı" 

300 teneke Benzin 
200 ,, Gaz yağı 

3 adet Mikro telefon anahtarlı 
50 ton Çimento (yerli) 
80 Kg. Telgraf kablosu 

' •00 ,, Yuvarlak demir 32 m/ m 
250 ,, Lama demiri 30X90 
150 ,, Lama demiri 15X30 
100 ,, Lama demiri 20X40 
25 adet Varyoz 10 Kg. 

650 Kg. Yuvarlak demir 10 m / m 
550 ,, Yuvarlak demir 16 rn/ m 

1800 ,, Yuvarlak demir 25 m im 
800 ,, F r eze başlı karfiçe çi~isi 60 m .1 m 
800 ,, Freze baslı karfiçe çivisi 80 m/m 
750 ., Freze başlı karfiçe çivisi 100 m. 'm 
15 ,, Camcı c;ivisi 30 m / m 

U ARA ALINIZ 
~U•••••••••••o••••••••••••••e 
: 1,000 LiRA : • • • • : MÜKAFAT : 
e • ) . 
t 1 Marta kadar kumbara alan· t 
: ların numaraları Uzerinden 1 : 
: N'sanda birinci k;ı~a ç.eki erek : 
• kazananlara .;;u mükAfııtlar ve- • • • • • ri .cc-akt r. • o • • • : 1 Kişiye 500 Lira : 
: 1 " 200 " : 
•• 1 100 : • ,7 " • 
• 2 ,, 75 şer ,, : 
!1 "50" : 
ı .. ~~.~ .. L . •• ~.21.~~!.~ .. : 

20 ,, Camcı çivisi 40 m/m 
30 Camcı çivisi 50 m / m 
Sa~t 12 den sonra fiat kabul edilmez izahat almak isteyen

ler Cumartesi günü mübayaa kısmına müracaat ~~el~di:Ier. 
Pazarlığa arzolunan malzeme yerli olacak ~kşamı . ıçı~ ıştır"'.k 
edecek taliplerin nümıinelerini beraber getınn:len, num~nesız 
vııkubulan teklifatm nazarı dikkate alınmıyacagı ehemmıyetle 

DOKU.\IA l\IAKINESl 

ilan ol un ur. 

Çof-ac~~-· 
Oaktilo aranıyor 

Ankarada hli rıık bir nı(ies

sese için Tiirk,cyc ve Alma~
caya nılikemnıclcn vakır bır 
daktllo hanıma ihtipç vardır. 
Turk tabiiyeti olmak şarttır. 
Tafsilat ve imtihan olmak üzere 
Gala tada Bahtipr • han ıııda AEG 
Elektrik şirketi ıımıııniyesine 
müracaat. 

YARD1M YURDU 
E:m!Ak ve mUcevherat Uzarlne 

SOÇETA ITALY ANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 

BRı\ZILE 
npuru 4 \l:ırt 
salı ( Sitmar 
Lcvant Eks -
prcs)olarak( Pi
re,Napoli,Mar· 
sil ya ve Ceno· 
va) )'a gidecektir. 

ipek · Pamuk • Yıiıı - Keten 

için Acent:ısı : 
Tück Anonim Şirketinden: 

Şirketimizin Hissedaran Heyeti 
umumiyesi 31 Mart 1930 tarihinde 
Pazartesi günü saat 16 da Galatada 
Assiküraziyoni CeneraJi hanında 65-
66 numaralarda k3in idareharıesinde 

HJLMİ NAİLİ 
bt•nhııl Sirkeci Nıır l lan 20 

1 ::->chreııı;ıneti ibinatı 1 akti içtima edecektir. Heyeti mezkfi
rede hazır bulunmak arzusunda bu
lunan laakal on hisseye malik hisse. 
daranın yevmi içtimaa tekaddüm e
den on gün zarfında hisse senetlerini 
sirketin veznesine ibraz yahut malıim 
bir Banka ilmühaberi teslim ile duhu
liye varakaları almaları ilan olunur. 

RUZNAMEİMÜZAKERAT 

1 - Meclisi idare raporunun istimal. 
2 - Murakıpların raporlarının isti

mai. 

3 - Bilanço ve kar ve zarar hesaba
tınm tetkiki, 

4 . Meclisi idare heyetinin ibraları, 
5 - Meclisi idare 5zasından kidem 
itibariyle teptili iktiza eden zeva
tın müceddeden veya ipkaen inti
hap!ar!, 

r 

Nefi; ve lüks 

M!~K H~J 
PARFÖMÜ 

Şık bir tuvaletin !Azımı 

gayri müfarikidir. 

HER YERDE 
SATILIR 

iti MUHiDBiN 
Ticarethaneleri Bugünkü 
açık olduğunu muhterem 
ilan eyler. 

cuma gün 
müşterilerin 

-" ...... -"'-.A..A..."-"'--"-''--"'-"'-"cx:>c)'"'"""""'""-V"V'"'""""'""' 

~ın a~ ~e Eytam BauKa)J UnıJın nıüaürlü~ün~ 
1-:sıs :\o. :\levkii • l\evi Teminat mi kc 

195 Aııadnlu J Jis :ırında Göb ı 8ııO .J a rşın nıurabbnı 46 
nıc\ kiindc sahilde iratlı arsa 

l 9o ı>tanbul 1 lıısköyde iskclı- Rusumat Kulübesi 
caddesi nı c iştcmıl r 309 r arşın 

murabbaı arsa 
l •Jll 1-taııh ı ıl l foı:apJ 1a Salim Kalın mustafa ağa nıed-

pa~ :ı ntl'li ven rnda rc, esi 
200 Bo~•ziçimlc. B u ı ıı k d erc 4<ıR Q metro murabbaı 

c;ıddı:. inde · ır, 1da k a r,ıkolhane 
Bankamıza hissei i~tirak mukabilinde devredilen gayri 

kuller?en mevkileri ve nevileri yukarda gösterilen dört p 
e:ı1l~kın satışı müzayedeye konulmuştur. Müzayede bedeli 
sındır. 

• İhale 10 Mart 930 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü 
Müzayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada Banka İdare M 
si huzuriyle icra edilecektir. Her birisine ait teminat akçası 
zal_ar~nda göst.~rilmiştir. Talip olanlar İstanbul ve İzmir Ş 
lerımıze de muracaatle müfassal şartnameınizi mütalaa ed 
lirler. Bu şartnamelerden bir tanesinin imza edilmesi ve t 
lif mektuplariyle birlikte verilmes ve zarfların şartnameye 
vafık surette kapatılması ve yevmi ihaleye yetişmek üzre ta 
hüt~o~~ postaya verilmesi icap eder. 

Bayramlık ·----:: • .-::; 

Şapka ve Kundura 
larınızı 

Usli~~i Hüseyin ffOsnü ve ,eri~ 
maOt:zalarından alınız. 

Yen:po>tane karş· sı Turbe sokak Sadıkıye han 
3tı 7-8 14 

E~irne encünıeni ~aiınisin~en: 
İdarei Hususiyeye ait olup iki sene müddetle icar edilm 

üzre müzayedeye çıkarılan Suğuk hava deposu ve tahniye 
! ğinneni müzayedesi 5/3 ı 930 tarihine kadar temdi.t edilmiş 
İcar müddeti beş sene ve lüzumu halinde daha fazla müdd 
iblağ edilecektir. Gerek soğuk hava deposu ve gerek değinn 
kısmının hali mükemmeliyete iblağ şartiyle zuhur edeceık tal' 
!erine ihale olunacağından yevmi mezkfirda encümeni vilaye 

1 bulunmaları ilan olunur. __ _ 

t1.ırn \·ali 111etrnke nıiidiiriv<'iİıırl<'ı 

Pazarlı~la iti ~ap ~ane •e ~ir ~ü~tan sah~I' 
Bedeli sekiz taksitte ödenmek üzre bilmüzayede 5050 liraq 

talibi uhdesinde takarrür eden Buğaziçinde Yeni mahallede 
zarbaşı caddesinde 59 numaralı dük!kanı müştemil 102/ l num 
ralı ahşap hane İle Kilise sokağında 102/ l / l numaralı kargiı 
hanenin müzayede bedeli yüzde Yinnibeş zaanmile 6312 buçı 
liraya >blağ edilmiş olduğundan müzayedenin 6.13/ 930 tarihi~ 
müsadif Perşembe günü saat 14 te pazarlrkla intaçı mirkarr 
dir. Taliplerin % 7,50 hesabile teminat makbuzlarile İstanh 
Milli Emlak Müdüriyeti Satış kornisyomına müracaat eylem 
leri. 

Ticaret Borsasındam 
Bayram münasebetile l Mart 930 Cumartesi saat on beşt( 

5 Mart 930 Çarşamba sabahına kadar Borsa ıkapalıdır. 
'Jmnmi katiplik 

Para verilir 
Emlak alınır ve satılır 
Tapo dairesinde ferağ, intikal 
ve ipotek muamelesi deruhte 
olunur. Galata Ada han No 1-2 

Telefon Bef.ojtlu 3837 

SARDE\TYA vapuru 6 mart 
per~embe (Sitmar soria Ekspres) 
olarak (Rodos, Mersin, lskende
ron, Trablus, Bcyrut, J layra, 
lskend~riye, :'\lesina, Napoli ve 
Ceno,·a)ya gidecektir. 

ALBAl\'O vapuru 6Mart per· 
şembc (Küstcnçc, Odcsa, :\'ovo
rosisk, Batum ve Trabzon)a gi
decektir. 

Üsküdar dairesinden: Bey
gir, Ester, merkep, gibi hayva 
natm ruam mücadele talimat
namesinin 2 inci maddesi muci 
hince her altı ayda bir icrası 
liizım gelen muayenesinin 6 
Mart 930 dan biliptidar Nisan 
930 gayesine kadar her Salı 
ve Carşamaba günleri eshabı 
tarafından Üsküdar dairei be
lediyesi Baytarlığınca muaye
ne ettirilerek Sıhhat ııahadetna 
mesi almaları aksi halde alım 
satım murıır ubur menedilece
ği gibi eshabr hakkında muame 
Jei kanııniyı: ifa kıtına~ağı ma
!Um olmak üzere ilanı keyfi yet 
olunur. 

6 - Kail~nu ticaretin 323-üncü mad ~~·:::~:~~:::::~ desi mucibince meclisi idare iza- I 

larının şirketle muamelatta bulun Ecnc.Jl l11''ıl1 '.-:.;:çtlere 
malarına mezuniyet itası, 

NEZLE-ÖKSÜRÜJ 
BROı Ş1T · BUG \Z NEZLESi fıt. DördüncüCraıindan: 

Hatice Mediha Hanımın Hasan 
l ahain Beyden istikraz ettiği mebla
:ı malılmcye mukabil vefa.en f~rağ 
ttikleri Kaaımpaşa Yeldeğırmenı ma 
lallesinin mutfak kapısı ve paşa çeş
ne sokağının noktai iltisakında atik 
~•dit 1-17-19 (ahır kapılarmm üze

inde 15-17-19 muharrerdir). İki bap 
Jıırr müçtcmil bir b~p h_ancni_ı_ı dört-ı 
e bir hissesi otuz bır gun muddetle 
halei evvcliye müzayedeoinc vaz_ ~
unarak iki yüz on lira bedelle talibı 
thtcsinde olup ihalei kat'iyesi icra kı
ınmak üzre ve yüz de beş zamla on 
>eş gün müddetle müzayedye kond~. 
iududu iki tarafı tarik sol tarafı kı
eçhane hanı arkası İsmet Ha~ımm 
>anesile mahdut 27 5 arşın terbıınde 
'•mine toprak iki büyük ahrr ve paşa 
:esmesi sokag" mda methali bulu.nan 

- ···ıkıle 'e bir kısmının fevhanısını eş -

TafsllAt için Galatada merkez 
rıhtım hanımla umumi acante· 
sine m(iracaat . Tel: Beyoğlu 

77 l . 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalns altında Natta Nasyo
nal Turkiş turist acenalye. 
Telefon BeyoP;lu 35<ı9 ve yal 
Tokatlıyan karşısında beynelmile 
yaraklı vagun kumpanyasıua. 

Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut 
lstanbulda Eminönünde lzmir 
sokağında 8 Numarada acente 
vekiline müracaat. 

Tel. lstanbul 779 
len salaş bir koridor bir hela ve te- -------------
>esinde aydınlık feneri bul~naı: ocak 
nahallini havi üç oda İsmaıl ag~~ 
ahtı isticannda olup yegan yegan •
ara verilmektedir. İki bin lira kıy
neti muhammineli beden duvarları 
.anıamen kagir muhtacı tamir emli· 
"!n iştirasına talip olanla; ve ~aha 
' 'Yade malumat almak istıyenlerın % 
~O u nisbetinde pey ak,; asını ve ?28-
•337 dosya numarasına müstahsıben 
İstanbul icra dairesi müzayede şube
ine müracaat etmeleri ve 15/ 3/ 930 
ariJıinde saat on beşe kadar ihalei 
at'iyeai icra kılınacağı ilan olunur. 

THEO REPPEN 

vapur acentalığı 

NORSJKE Levanı !..inle 

OSLOV, Hamburg ve Anverıtcn 
gelmekte olan SANDO··· vapuru li
manımızda llurgaz ve Kosrence için 
emteıi tüccariye tahmil etmektedir. 
Fazla tafsilat için Galara'da eski Loyd 
Hanında THEO REPPEN vapur 
acenıalığına müracaat. Telefon 2274 

Temaşa ve tiyatro> Omnium 
Türk Anonim Şirk•ti 

hissedarana ilan 
Ticaret kanununun 361 inci ve ni

zamnamei dahilinin 47 ve 48 inci 
maddeleri ahkSırıına tevfikan temaşa 
ve tiyatro Omnium Türk Anonim 
şirketinin hissedaran heyeti umumi
yesi mevadı ati yenin müzakeresi zim 1 

nında gelecek şehri Martın 24 üncü 
Pazartesi günil saat onbirde Şirketin 
Beyoğlu'nda Tcpebaşı Bahçesinde 
kelin merkezi idaresinde sureti adiye
de akdi içtimaa davet olunur: 

1 - Meclisi İdare raporu ile mu
rakıp raporunun kıraati. 

z - 192~ senesi bilanço ve müva
zene defteri ve kfir - zarar hesabinın 
tasdiki ve Meclisi idarenin tebriei 
zimmeti. 

3 - Bir murakıp tayini ile tediye 
olunacak ücretin tesbiti. 

Llakal 50 hisse senedine malik o
lup işbu içtimada biliiaale veya biJ. 
vek3.le hazır bulunacak zevat ticaret 
kanununun 371 inci maddesi muci
bince malik oldukları senetleri yevmi 
içtimadan laakal bir hafta evvel İstan 
bul'da şirketin merkezine tevdi etmc:
leri lazımdır. 

Hisse senedi t~vdiini mübeyyin 
müessesatı maliye tarafından muta 
vesikalar hisse senedi makamına ka
im olur. 

Mecliıi 1 da re 

7 - 1930 senesi için murakıp intiha- p-ic en t ; ·~ cca .' i' ~ 
hı ve muhassasatının tayini. f (' \· \· ~t 'J1:t. l -------

1 LAN 
Yuku bulan 111uteaddit şlktvctlcr 

üzerine hu.;usu atiyi 1nuhtcrem ·nı ü ş 
terilcrimizin enzan ıuaina nrze\ leriz. 
Şövleki . 

· Hızı tacirlerin • IJı,muı . marka 
narnilc maruf olan çatal. kaşık ve 

hıÇ'lk takımlanmııın yerine sair mar
kalar vcrm•·k sarrtile halkı iğfal et 
mekıe ve bunl arın kı<a bir mücldet 
istimalden sonra boıulup müşt:...r ile ~ 

rln ademi mcmnunlyeı le rlni mucip 
olmaktadır. Bınaeo •l evh takımları 
mızı satın alırk e n v:ılaı ı kutu5unrla 
degil her parçuındİı nıahkOk hulıı · 
nan ve mamulatımızın metanetini 
ve ek~tra bevaz madenin halisive
tini temin ed«n zlrdeki alameti · ı •. 
rikal&rdan birine dikkat etmeleri her 
müşterinin menf:1aati it..11bıdır 

birinci derece 
\!pak• ~ümüşlennı lş 

® 
ART! IUR KRUPP A. C. 

BERNIX>Rf' (AvuSlurya) çatal,ka;ık 
ve bı~ ık takı:nlarilc gümüf ve fa',_ 
fon masnuatı fa~rlkası. 

83~
1

{; K o "'~H ~ JJ/a 
ltalvana 

~ti il 'l\ t ' ) ı, )0.) '.)00 
(llıtıya t ;ıkç »i · 

540,00o,OOO Lirot) 
Tı avfl lar3 (S.~yy ıh lrı 

çrkleri) ı:alar 
Liıe', fıaıık, İııg ;.ı ı lir,ı ; ı 

rnya r ol:ı r ı frarık n'a \l ~
sa\ı.an lıu çekler ~ay~snıle 
nereye gılscııiz p·ır:ıııızı ke
nali emniyel '. e t:ı~ır vıı her 
zaman i ~ter~eniz dııııy:ıııııı 
her \aralmda, ~elıir.fo, oıe:
' erde, 'aroıırlarda, t ıeıı /er.le 
lıu çeklı•rı cıı kiiçiik tı:ılıya ' 
~İn nakit nıab'lı ılı kıla
y:ıkl:ı ' st.ııı ı ' < debi , ıniııız. 

Tıavıı:ler< ~' k'er lı:ık ı k , 
oahılıinden l a ~k:ı kimsenin 
kıılııaaıııaya":ı~ı lıjr şekilde 
teptiverilıla; edilmiştir. 

için ha İki •• 

GUDRON GUY01 

içiniz, bıitiin müstahzaratı üzerindt 

menekşe: yeşil ve kırmm renkli etikct
1 

le•ınd e ( \Jaio;qn FRl~JU: Parls rı 

Jacob ~o. l<ı) adresi yazılıdır. 

Milli Oto fürk Anonim Şirketinden: 
Milli Oto Türk Anonim Şirketi hey'eti umumiye içtim, 

ı adisini 1 Nisan 1930 Sair günü saat onbirde Şişlide Büyük Der 
caddesinde 401 numeroda kain yazrhanelerind1: aktcyleyeceğir. 
den hissedaran işbu içtimada hazır bulwımağa davet olunur. 

Hey'eti umumiye içtimaına iştirak edebilmek için laakal o 

1 
hisse senedine millik olmak ve tarihi içtimadan bir hafta miı 
kaddem hisse senetlerini İstanbul'da, Sultan Hamamında Ban 
J eneral pur lö Korners Etranje Bankasına tevdi eylemek mül; 
tezidir. 

ı RÜZNAMEİMÜZAKERAT 
ı - Meclisi İdare ve murakıp raporlarının kıraati. 
2 - Biliinço ve karu zarar hesabatınm tasdiki. 
3 - Meclisi idarenin ibrası. l 

4 - Müdiran ile Meclisi idare Murahhası azasına müteallil 
~~ürat ve aidatın tayini hususunda Meclisi İdareye selahiye 
ıtasr, 

5 -1930 senesi için mürakrp tayin ile aidatının tesbiti. 
6 - Meclisi İdareye, kendi azasına Ticaret kanununun 32 

ve 324 üncü maddelerinde mezkur mezuniyet ve müsaadeleri it 
selfilıiyetini vermek. 

7 - Meclisi İdarede tadilat L rası. 
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28 ŞUBA 1' 930 

BRADFORD. CENUBi ANADOLU MADEN 
Türk Anonim Şirketinden: 

-

Siit iJ<lııı 
~· ı13 Kuma' mağazası 

.. ~[~ 1 !er cin> kuma~ n: hususi 

Cenubi Anadolu Maden Tiirk A
nonim Şirketi hissedaran heyeti umu 
misi 31 Mart 930 Pazartesi giinü sa
at 15 te İstanbul'da Bahçe Kapıda 
Dördüncü Vakıf hanındaki Şirket 
merkezinde sureti adiyede akdi içti
ma cd,..cc.ğin<lcn hazır bulunacak his· 
sedaranın hisse stnctlerini veyabanka 
makpuzlarının i timadan on gün ev
veline kadar Şirket muhasebesine 
tevdi etme! ri ve dühuliye varakası 
almaları rica olunur. 

Halkalı Ziraat mektebi çi.tligL.-,d 
mcvcud "350" koyundan ha , oiaca 
sütlerin müzayede ve ihalci katiyesi 
altı Mart 930 perşembe günü icr 
kılınacagından taliplerin beş yıiz liı 
depozito akçesilc Ye il köy civarı~1 

J.- ko>tum: . fer. Sarı~ toptan 

!iye ,l ıı ve perakende 

mtktebe müraca tlar 30!- n ~arçekapı Şekerd !lacı ildi. 
h~1 kar,ı ,., h No. 8+ 1 

c :~>un_ Mühendis aranıyor 
Milli :ıı;ri 
.. l'\ral 
ın ....... 4 y RUZNAMEİMÜZAKERAT 

Bir Ti.irk müesse :esi her nevi yol, 
köprü şimendüfer bina ve saıre in ... a 
ve tamiri işlerini müştereken deruhte 
ve icra etmek üzre diplomalı ve gen 
bir Türk mühendisi arıyor. Vesaiki 
liizıme ile Galata'da Kemankeş soka
ğında Meymenetli Handa İkinci katta 
Cafer Beye müracaat olunması. 

hü 

fi 

SATIŞ 

oıın l:•t~ol heyeti reisi eskl futbolcular ve spor muharrlrlerl 
topla rnrak muhtelit talimlere çalı~tırma yollarını aradılar 

l>Ua Himaye! etfal tarafından fakir çocuklara bayramlık 
elblae ve saire tevzi edildi --- -------- ---------------~--------

M \lfALLl: ISTANBUL 
- -

() S ~f A N L 1 
so T" şrlnlsar.I 1929 

!11.-cud.ı ve m•tliıbat 

lsterlln Sh. P. 
olan kı~mı :i,OJ0,000 

ı.q0'l,:i43 10 9 
850.818 4 2 

~.971,261. 7 8 
I S8J,9,'.) J 5 
7 .. ltL 70J 17 
3, 23,.}'i) 9 

Avrupa fapkalarından daha 

Sağlam, dah~ ŞIK 
d~~.UCUZDUR Fabrikası mamulatından alınız. 

SULTAN HA:ıd:AM 1KiNC1 VAKIF HANI ALTiı DA 
" -- -- ------------

BANKASI --- Muktt:dir bir bando 
tarihinde ki malt vaziyeti 

Sermaye 
Nizamnamd dahili mu~ıbince ifraz edilen ihtiyat 11cçe3I 
Mevkii tedavülde bulıııan Banknotlar 
Görüldüğünde öde:ıece{ senetler ve vadeli senetler 
Alacaklı hesebı cariler 
Vadeli bonolar ve heubı cariler 
Kabuller 

Düyunat 
lstcrllp Sh. P, 

1 
4 

10,000,000 
1,250,000 

454,359 
230,371 

11,827,0l4 12 
2,607,~80 15 

3 

10 
il 
4 
5 

10 
7 

ınuallinıi aranıyor: 
Ödemiş Himayei etfalinin 

tesis ettiği bandoda muallim
lik yapmak arzusunda bulunan 
zevata bu fırsatı kaçırmamala
rını tavsiye ederiz, çokça maaş 
ibate ve iaşe cemiyete aittir pi
yano keman çalmasnı bilenler 
tercihen alınacaklar talip olan
ların hemen cemiyet riyasetine 
müracaatları. 

l - 929 senesi muamelat ve hcsaba
tına ait idare Meclisi ve murakıp 
raporu kıraati, 

2 - Bilanço ve kiiru zarar hesapla
rının tetkik ve Meclisi İdarenin 
ibrası, 

3 - İdare Meclisine muvakkaten 
intihap edilen azanın tasdiki, 

4 - Murakıp intiha1n ve Meclisi İ
dare hakkı huzurJ murakıp üc-
retinin tayini. ----------
lst..~1~~' 8 inci lct'~ ~in<!a.1: 
Bir ciey 1in temini için mahcuz ve.:: 

satilması • .::ukarrer ol.::>:ı. yirmi duzina 
ipekli kr. vat Martın 8 3/930 cumar
tesi günü saat 10 de İstanbnlda Bar
natan hanında açtk arttırma suretile 
sntılac.aktır. 

Talip olanların ayni günde mahal 
linda bulunar.ak olrı.n memure müra
caat etme! ·ri nan olunur. 

lst. Dördüncü icra memurluğun• 
dan: 

Açık arttırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne o1dugu; maa l>ah· 
çe hane gayri menku!ün bulundugu 
mevki, f!l~hallesi, sokagı, numarasJ: 
Boğaziçi r: · •kte Küçüklı bek cadde 
sinde atık 6. c'dit 11 No. takdir ohı
nan kıymet: 1 itı bin üçyüz elli lira
dır. Bir;ıı,~i artt.rmada iki bin beşyüz 
lira hP<lel veril:-:ı.iş isedc kıymetinder: 
az olduğand ' İcra ve iflas kanunu
nun l 06 ınrı maddesi mucibince ikin· 
ci artt:..nnaya konmuştur. 

Artt,rmanın yapılacağ_ı yer, gün. 
saat: İstRnb·ıJ dördüncü lcra dairesi 
27 Mart 930 ,ıerşembe saat 14 den 16 

lst=bol Dördüncü icra memurlu ya kadar. 
1 - İşbu g yri menkulün arttırma 

ğund;ın: . M .h. d 
Ahmet P.ifat Efendinin Ahmet Ze- şartnamesı 1 'ı an 930 tarı ın en 

itibaren 929 ı5 No. ile İstanbul dörkeriya Ef ıclideki ikinci derecede i-
• cli..incü 1 rR ı.:airesinin muayyen nu-po ekden L :ı:ayı alacağının teminı 

2,22-1,.lJJ 3 10 
6~7.928 8 
3M,li:i8 3 (! 

29,257, 80 19 il 

Mütcftrrlk 
2, 224,3:33 

664,022 

29,257,:i80 19 2 

zımrur.c.l::ı ı. ı~ıcuz ve furuhtu mukar- marasınc}a l., ·kesin göre bilmesi için 
nr Beykoz~a yalı karyesinde gazi açıktır. l! ·. r ı yazılı olanlardan fazla 
Yunus mahallesinde atik otuz bir 0 _ malUmat almak istiyenlcr, işbu şart· 
tuz üç yeni otuz dokuz numaralı bir nameye ve 929-65 dosya numarasıla 

' 
k 

ı N l z 1 M bap maa arsa kırk beş gün müddetle memuriyetimizc müracaat etme1idir. 

e erci . ihale olunarak bedeli ihale haddi la- 2 · Arttırmaya iştirak i,in yokarı· 
yıkında görülemediğinden bir mah da yazılı kıymetin yüzde yedi teminat 
müddetle temdiden müzayedeye vaz gösterilecektir. 

lstanbul Yenipostahane caddesi olunmuştur. Müştemilatı haneye üç 3 - Hakları Tapu sicili ile sabit ol-Kuyudı muvafık olduğu tasdik olunur 
~lu:ıa-.be şefi ve ikinci Müdilr Umumi mtidur Bugiinkil cuma gilnU mağa,.mız basamak mermer ve demir parmak- miyan ipotekli alacaklılarla diğer ala· 

Sorbier Pougnadoresse açıktır. ı ı-.•m•ı' j lıklı merdivenden çıkıldıkda açık kadarların ve irtifak hakkı sahipleri· •••••••••••••••••••• '"lJ•••••••••••••m•••••ll!!!. ı• nin bu haklarını ve hususile faiz ve mm.. • ••• ···~· .......................... ...,. ....... ~ mermer döşeli taşlık mevcut olup bu--- ..,-...,....,. - ---- ~ b masrafa dair olıın iddialarını işbu i-
Yazı mak;nc~i: yalnız hi vazmak is.in tlcı;il, çabuk yazmak Ü racla dört mermer asamakla esas 

lJmuml .Müdür mu•viııi 
A. lf. ReiJ K Hodltr 

BÜYÜK VE M STESNA FIRSA1'I AH 1 ~~ methak :rdikde zemin mermer dö- l:":l tarihinden itibaren 20 gün içinde 
için yapılmUjtır. Bin:ı,naicyh en seri yazan \e en saglam YERLı• MALLARA, • ~~ şsealnidtTakş!odk.aus·,zeorlminadke u·bzirre u··mç aohdracçmebvir_ e·•rakı müsbiteleri ile L'.-likte memu-cılat', c:ı mtikt.:mmel makinedir. , riyetimize bildirmeleri icap · ~ _.i,. .. 

1 1 bİ halde haklan Tapu sicili ile •a' .t 

Y 66 NOE WQOO (~ cut olup oda ar el 'j'inde yük bu un-a ~n iZ ~ ,., ma• ..:1. cıuğu gibi cephe k.s.nındaki taşlığa olmiyaakr sat:· tı • inin paylaşma· 
Yer açmak lçın ecmbi nıallarımızı satıyoruz ,, -ınzır odanın z• ,,in katına inilir ze- sında hariç kal r .,r 

kinesi : Nevyork'ta 011 mplya' ~ FJlnK KUSTUM~EHI Kuruş ERKEK PUTOUHI Kurııj ~~ ~~ 0~:t1;:abi~a~/'ı~ ~~~~~~ !~f1~n~~ tir:k- ~ö~;::: ~tl r ,~~ ::~~::'?.~ni? 
da 24 Senedenberi her Sene A. -'lı.. d · · okumuc. ve ~uzun1lt alUmat almış 

~,.Renk li V< ••ri biçimde 975 Ga~eı saı!laıı ,.c son 1~(5 ~,. zemin katına alı~ap merdiven en ını- lıunları'ıema .. ı., it 1 etmiş ad vc 1 

• 
A lir zemini toprak bir oda yanında bir . 

Silr'al mUkAfatını kazanmaktadır. Spor biçim~ şık ve somle- 1500 derece 11cak tutar v hela bulunan odanın hariç bir kapısı tibar olunur. u tü 'e brrakdan gayr + ·~ menkulün be li -ıamnda verilmes 
de Yazı kursları, Stenografya, Kopya rece itina ıle v•pıl.r.ış "TRENCH COAT,,la• A vardır birinci kat taşlık zemini altı . k 1 ... b. rtt a 1 ~,. mahzendir hariçdeki taşlığın altı o- se gayrı men u 1 • ncı ır " ırrn 

"· t Genç be,·l .. r• 800 ı ı·ıe satılır ve bec'. l farkı ve mahn.rn 
'Jr lstanbı.ı" malbaacılık Anonim fltketl ( Fratelll Halm ) Galata Mahmudiye · "'"' Empermeablize gabardinden 2090 ~ dunluktur ve kömürlük mahallidir i- kalınan yüzde beş faiz ve diğer a· 

... 

ı. caddesi No 11 Telefo:;"iiıı: ııııi!8ii'•Oiİılllİı~:~11!1••111i~••••••••• ~ C:ocukJ.ra 460 Krem, l~civert ve bel· renkli 2275 kinci katta ahşap merdivenle çıkıl- h'.k h t k 1 k 

.. 

lrıl8··-a-·y--r-·a-·m·---·m--·u~· na s··e be tı• 1 e ş •. m en- i dıkta bir sofa üzerinde birisinin da- ~;~:~;.;;;~~~~:;:lı :r:~~~:3:~~~t 
tehakkuk etmek kaydıla üç defa ba-

t_ ğırıldıktan sonra gayri menkul en çok ' • d • f ) • d • J arttıranm üstünde bırakılır. Şart te-

l er U•• cet errı n e tenzı aA.. t ı ( S A B 1 K 1 ~ T A y N ) cıciır, karşısındaki oda ile en üst kat- hakkuk etmezse arttırma geri bırak:-
h. d' lıp alıcı teahhütlerinden kurtulur ve 

Beyoğlu lstıklAI caddesi numara 303 taki odada Hasan Efendi ma ıye ye ı teminat da kalkar. 

Devlet Denıirvolları ve linıanl arı uıııunıI i~aresin~ eı: ••u•e•v•le•t ~·e·ın·ı·r•J•Ol .. Ja ••++
1
. •

3 
•ıa•r• .. ID .. ID .. •1.~·a ~f~:~~ir.~~:~~~!~:~ı~;::y!ie~~ 0~;s.~~t~;~:~~ !~~~~1:~~=11i;;;~: J rı ve llD D I U U I den kanuni hakka ve satışın tarzına 

a Ramazan bayramı munasebetile ~ebekemizin l laydarpa~a - Ankara - Kayseri · Eskişehir - Konya- • mumiyesi muhtacı tamirdir umum göre dig"er •artlar. 
' ıı:dana - '.\lenin - Arifiye - Adapazarı - Alayunt - Kütahya - Tavşanlı Kısımlarında ( Banliyo arazi bermucibi senet dörtyüz beş ar- İşlemiş .:ergi ve vakıf ve tanzifiye 

) d k 1 1 h d k 1 1 26 Q7 b . d b 1 ak " 9 M rsı'n~ en: şın olup yüz otuz iki arşını bina mü- . . .. . .ttı. y 1 n 1 .ııriç ıı i &tar ara seya at e ece yo cu ara ·~ şu at gecesın en a~ ayar o art gece tebakısı bahçedir. ve tenvırıye muşterıye aı r. azı a 
ı lhtınsında biram bulmak ıizcre on gün müddetle tenzi!Atlı Bayrnm tarifesi tatbik olunacağı.illn Hududu: ön tarafı gazi Yunus cad ~1aaM~ç~3~~:,rı,:~:1~:t!~~:~ri~~~- t 
I •. ~un ur. Fazla cafsilAt almak için lscasyonlara talik edilen il~nlara müracaat buyurulması muhterem desi sağ tarafı Mehmet Efendi hane- düncü 1cra memurluğu odasında i~b\J 
ı 1 volculardan rica olunur. 15 şer metre serbest açıklığında dört köprll kapalı zarfla mü si sol tarafı Osman Efendi hanesi ar- ril t 

A · Ef di balı ·ı ilan ve göste en arttırma şar name· 
•. · ------------ nakasaya konmuştur. kası Mehmet dil en çesı e ı• l • tt h k( 1 ~ si dairesinde satılacağı i un o un ur. 

. u: Yu"ksek Mu"lınııdı's Me e ı· re ıo"'' u"' nu"ıı en·. Münakasa 12 Nisaın 30 Cumartesi günü saat 16 da Ankarada :~~~s1:~~e~e~~~!t~~~ ~~~:~ ~~~ lıtanbul ikinci Ticaret Mahkeme• lJ U J ~ Devlet Demiryolları daresinde yapılacaktır. lumba olup hane ve bahçenin temamı ıinden: 

( 
S Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mü- nın kıymeti muhammenesi bin dokuz 3/ 11 929 tarihinde mahkemece if· 

a Mektebimiz Fizik '.\luderri'I Salih \Jurat bey \larrın 8 inci cumartesi giinil saat 17 de esil vakıkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar münakasa yüz liradır, talip olanlar kıymeti mu ıasına karar verilen Marpuççulard.1 
.nltmler ve savnn muhtelif tarzda kaydı ) hakkında bir konferans vereceği gibi bunu mtiteakıp 1 komisyonu katipliğine venneleri_lazımdır. hammenc.;iı;iı; yüzde onu nisbetinde Kezzapçı oğlu Hanında 3 mımerohı r 

1ı.a1er on beş günd~ bir cumartesi gunlerl ayni saatta ( f.crafımızdaki kAinat ) mevzuuna dair beş 1 Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde An- pey ~kçelerıru alarak. 929-4476 dosya mağazada hazır elbise taciri Nesirn 
m 1 Ionferans verilecek!lr. . . İ _ ı No.sıle 2-4-930 tarıhmde saat 13 bu- Muta! Efendinin 15/1 '930 tarihinde 

_ 
1 
karada, M~eme d~ı:esınden, stanbulda Haydarpaşa magaza- 1 çuktan on beş buçuğa kadar İstanbul alacaklıları ile akdeylediği konkorda· 

t 

··ita~ pş~::;e:ü::ç·~~!~~~:n~det Jslannul Nafia len IIlR~leni nıüna1aat koıniSJODUDDan: sından tedank edebılırler. ~e~:üb~~üv:~~~eM,::r~~~~~u;;ı.1'~:~::i ~~~~~:~~~i~~~~ı~~1e%1;:!:~di~:t~~ • 

· Devlet deıııı·rJolları e ıı· n~ııiarı unıunı"ı ·r- ı 3143 cibince bu sususa müteallik evrak if 'atap tabettirileceğinden ta'ba Mektebin 930 senesi Mayısi gayesine kadar olan et, ekmek U U 1 
an" unur. tas memurunun nılitalcanamesile mah 

'.;tlip olacakların pey akçeleri ve yao sebzesine yevmi ihalede talip zuhur etmediğinden ı Mart Is.ur.bul. h~hkemei Asliye Birinci ı' kemeye tevdi kılınmış olduğunda~ a: 
/! birlikte 6 Mart 930 Perşem 930 .~ .. 13 ( .. ) k l f r l 'h l l . . . . ·~ • ~ Tic ret Da.r sınden: lakadar olan alacaklıların ve kon!.or 

B ! günü saat l S te piyango mü 1 gunu saat on uç~e apa ı zar. usu ')_'. e ı a e ezıının terası l ~resıne U' ! tanbul'da Çarşuyu kebirde Ay- datoya itiraz edenlerin tasdik dava·· 
lılüğünde müteşekkil tayyar mütekarrer olmakla talıplerin yevmı mezkurda pey akçaşı mak U ' nacıl:r caddesinde 27 29 35 numero- sının muallak bulunduğu 10 Mart s 

ref=iyeti mübayaat komisyonu puzlariyle mektepte toplanan komisyonumuza gelmeleri. M h l'f b' t 200 3 .. d' b !arda Trikotaj ve tuh~fi;e Ticareti 930 Pazartesi gün\i saat . 1 ~ te mahke ~ 
tı te ı e a ta ceman m· çam, meşe, gurgen ve ış u- , yapmakta bulunan Hasan Halil ~f.cn- me~e hazır b~lunmaları ılan olunur. 
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;.1a müracaatları. z dak kereste kapalı zarfla münakasaya konmuştur. dinin iflasına ve 24 11/929 tarıhın- lstanbul Dördüncü Not rine: 6 
• Münakasa 12 Mart 930 Çarşamba günü saat 16 da Ankarada den itıbaren iflasın açılmasına karar Asm Altında Eski Papasoğlu ha 

S 1 H HAT 1 Devlet Demiryollarr İdaresinde yapılacaktır. verilmiştir. runda 33.35 numcrolu odalarda A'l r 

8 Bu
•• '\iv·· K \ Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarım ve 1 - Mumaileyhten alacak ve is- ram oğlu D'vit Efendi ile müstere1' h 

• Cİ 1 muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Umumi tihkak iddia edenlerin işbu haklarını işletmekte olduğumuz çukulata !ab o 

il
. SiGORTASI 1 Müdüdük kalemine vermeleri lazımdır. tarihi ilandan itibaren bir ay içinde rikasındaki hissemi vergi ve rüsumll 
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mahkemede iflas idaresine müracaat- saire i)o elektrik şirketine olan borç • 
;i Talipler münakasa şartnamelerini üç lira mukabilinde An- la kayıt ettirmekri ve bu baptaki de· Davit Efendiye ait olmak üzre de<1· 

Artık senelerce süren le· karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa- !illerin asıl veya müsaddak suretleri- reylediğimi bugünkü tarih ve2623130 
e da vilere , eziyetlere lüzum 1 zasından tedarik edebilirler. ni tevdi eylemeleri. nuıncro:u senetle tevsik eykdibi':". el-
I ı 2 .Ci ke~C'ide : il Marttadtr. 2 _Müflise borcu olanların dahi betle keyfiyetin Milliyet gazetesı ııi· 
ft '··o'.. PROTEJ ~ çıktL Bu sa- ,... b v· ~ 1 t ı • ı I\ t • d keza bir ay içinde kendilerini bildir- runı talep ve rica eylerim. 
a )ede yiızdc yliz frcnl(İ ve s an u 1 ay e 1 n en•. meleri hilafına hareket cezai mes'uli- Siğmunt Zine: 
:i bcl<oğukluğuna yakalanmıya- Büyük ikramiye yeti muciptir. Beyoğlu Kumbaracı yokuşu RO' t 

3 - Müflisin mallarını her ne su- diti Han No. 6 ~ ~~. 
C·ak,ınv_ Yol in~aatmda istimal edilmek üzre bin adet taş kırma · d bul d • 

35 000 L • d ~ retle olursa olsun ellerın e un u- lıt.. 3 üncü Hukuk Hiıkimliğindel1 
1. l lcr eczanede bulunur. 50 • 1 r a 1 r çekici ile yirrni adet mahruti çadırın yirmi gün müddetle mü- ranların o mallar üzerindeki haklan Mişon Efendinin Seferoğlu Ni~O' r 

kııru<rur. nakasaya konulduğu ve itaya talip olanların Kars vil5.yetine mahfuz kalmak şartile keza bir ay i- laki Elendi aleyhi ı. ika:ne eylediğ• ltı 

·~[stanbul vilavetinden: , . 
1 Teslimini müteakip bedeli 
3 :rzincan Ziraat Bankasınca te 
il iye edilmek üezere ( 190) re's 
~ ift öküzü mübayaa olunacak
., er. 

.
1 

İtaya talip olanlaı ın ol bapta 
I' :.i şartnameyi görmek üzere 

clli11iyet mektubi kalemine mü
;:acaat eylemeleri ilan olunur. 

5 O l
. } k müracaat eylemeleri ilan olunur. çinde iflas idaresi emrine tevdi eyle- tazminat davasının icra kılınmakta f 

Ayrıca 1 ·. co 10,000 ıra 1 E 'Sl'I"' h 1 . 1 h h ı· d meleri ve etmezlerse cezai mes'uliye- olan muhakemesinde ahiren vefat< il . ınrazı 1 1 aıJe uas ailesı ser auauB ınueır. te uğrayacakları gibi makbul mazeret den mumaileyh Seferoğlu veresesİI1' 
]• kı·a illi. yeler Ve 10,000 lı" ı·a lık leri bulunmadıkça rüchanı hakların- den Serafim Efendi ve Vitlehem Hıt' 

Bu 

Haydarpaşa emrazı istiliiiye hastanesine Mayis 1930 nihaye- dan mahrum kalacakları. nımın ikametgahları meçhul olcluğ~ 

b 
• • k A { tı'ne kadar lu··zumu olan doksan alt kal m ec ay· t bb. ·· 4 - İflas idaresinin teşkili için es- cihetle davetiyeleri bila teblig' iad · , ı · e z ı ı ıye muna- ·h· ·· il. n1u a at ·1 babı matlubun 11/3/930 tan ıne mu kılınmış ve ilanen tebliğat ifasına ıcao 

kasai aleniye suretı e mübayaa edileceg-inden ve münakasa 9 · d'f s 1ı ·· ·· t 14 t akdedile 9• sa ı a gunu saa e • rar verilerek muhakeme 29 Mart 

tertipte Kazanen numaralar 
tekrar dolaba konulmaz 

Mart 930 tarihine müsadif Pazar günü saat ikide Ga!atada Ka- ceğhıden aJac_aklılan yevı:n ve. vakti cumartesi günü saat 13,5 .bırakıl:"'', ~ 
ramustafapaşa caddesinde İstanbul Limanı Sahıl sihhiye merke mezkı'.\rda bılasale vel'a. b.'lvekale ha- olduğundan yevmi ve saatı mezkurd 
kezindeki masraf komisyonunda icra edileceğinden talip olan- zır bulunmaları ve m.u~lısın ?'uşterek 1 mahkemeye gelmediklerı takdirde gr 
ların yevmi mezkurda masraf komisyonuna ve şartnameyi al- borçluları ile kcfıllerı.ıın .ıçtımad~ ~u yaben muhakemeye devam olunaca 

lunmağa hakları oldu~ ıcra ve ıllas r olunur. 
mak üzre hergün Hastane idare memurluğuna müracaat etme- kanununun 214 \incü n:ıaddesi muci- 1 an , ~ 
!eri itan olunur. hince tebliit ve ilan olunur. Müdürü Mea ul Burhaned..-


