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İfl3.slar .. Sanayi erbabından bir heyet il et Meclisi Reis' 
la::r:ı;~~~i~:!ı~ty:fu~t~~ Ka.A...zım Pasa z n d.. ı·ht· 1 • 
~~~~~~:~:ş:~~:d~~::~= • e un ıyaç arını 
rakabe eden aıhlaki kanunlar da ' 

bildir ı 
vardır. Bir cemiyette bu ahlaki 1 
kanunların kuvvet ve tesiriniı. 
azalması, manevi inhilfilin baş
langıcı sayılır. Türk hey'eti iç
timaiyesini, böyle bir akilbetten 
korumak milli bir vazifedir. 

Son zamanlarda bazı hileli 
iflaslara şahit oluyoruz. Bu if
lasın muameleleri, kanuni şe
killer altında cereyan ediyor. 
Onun için müflislerin aleyhin
de yürümek ekseriya güçleşi
yor . Bu suretle hileli iflas yo
luna sapanlar, takibattan kur
tuluyor, medeni ve ahlaki cü
rümleri, cezasız kalıyor . 

Hiç bir memleketin kanunla
n yalnız başına, cemiyet içinde 
ki cürümle · cinaydlere, fena
lıklara mani olamaz . Etrafı
mızda ki bütün insanları hırsız
lığa sevketmekten, fırsat bul
dukları anda başkalarının ma
lını ve parasını çalmaktan me
neden kıwvet , resmi zabıtadan 
ziyade ah!frki inz\battır. Onun 
İcin bu gibi cürümleri, gene cı;
rniyetin kendisi, efkarl umumı
Ye takip etmeğe mecburdur. 

Yazık ki ahlaki telakkileri 
çok zayıf oİan bazı eşhaş, iflası 
kendilerine bir ticaret vasıtası 
Yapmaktadırlar. Mesela: Yüz 
bin lira borcu olan bir şahıs ve
Ya müessese, hali aczi resmen 
tahakkuk etmeden evel bütün 
servetini, emlilkini başkalarına 
devrediyor, elindeki parasını 
saklıyor. Ondan sonra da ~~a
cakhsına faraza borcunun yuz
de yinni veya yirmi beşin~ ted~ 
ye şartile bir anlaşma teklıf edı 
yor. Yahutta iflasa gidiyor. On 
dan sonra da yeniden çalışmak 
im'dnım buluyor. Halbuki bu 
zat veya müessese,sakladığı pa
ra ile,eımlaık ve sair temina.ti~e, 
nihayet namuskarane mesaısıle 
icine di.iştüğü müşküla~ın için
den çrk:rbilirdi. Halbukı o, .m?
hitinden maddi ve manevı hu; 
bir tazyiok göreceğinden endişe 
si olmıyarak bu cürmü irt~kap 
ediyor. Doğrusu b1;1 noktaı. na
zardan mühim bır mesulıyet ' . . 
hissesi de efkarı umumıyenın-
dir. Vakıa' bazı namuslu i~an 
!arın ciddi '"e mukavemet ım
kanı olmiyan bazı sebepler dc;>
layi sile iflas etmeleri her vakıt 
nı .. •k" d" Ancak bu zaruret um un ur. 

1 

Kazım Pş. hz. 

Milli sanayimizin 
inkişafı için 

Teşvil{i sanayi k~anuntı ve 
111uan1ele vergisi 

' 1 

1 

Heyet bilhassa fabrikalara verilen primler 
hakkında temenniyatta bulunmuşt1ır 

Sanayi birliğinden müntahap 
bir heyet dün sabah saat 10,3~ 
ta B.M.M. reisi Kazım paşa haz 
retlerini ziyaret ve İstanbul er
babı sanayiinin hörmet ve ta
zimlerini arzetmişlerdir. 

Heyet sanayi birliği reisi İs
tanbul meb'usu Süreyya paşa 
birlik katibi umumisi Nazmi 
Nuri ve heyeti idareden Hay
dar B. !erden mürekkeptir. 

Heyet erbabı sanayiin umu
mi ihtiyaçları hakkında Kazım 
paşa hazretlerine bir saatten zi
yade devam eden tafsilat i~a et 
miştir. Mevzuun en ehemmıyet
lisi muamele vergisi etrafında 
cereyan etmiştir. ts:anbul er~a
bı sanayii Jayıkile hımaye edil
medikleri.- J esasını ileri sürere~ 
teşviki sanayi kanununun. tat~~
katındaki bazı cihetlere aıt mu
saadatm tevsii-·. mevzuu bahse 
dilmiştir. Teşviki sanayi kanu -
nunda fabrikalara prim ita edi
leceğine dair olan kaydı kanu
ninin temamii tatbiki halinde 
bugünkü müşküJatı iktisadiye-

Sa eyya Paşa 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Avrupa güzellik müsa
bakası Pariste nasıl oldu 
intihap nasıl 

yapıldı? 

Kıralıçalar bugün 
Nis karnavalına 

gidiyorlar 

Cunıaya Paristen 
me rn leketleri ne 

dönecekler 

leri vaziyetinden ve muame e
leri~in ceryamndan anlamak 
asla müşkül değildir. Her hal
de hileli iflas yoluna sapanlar 
kanunların maddelerinden kur 
tulmak yolunu bulsalar ~il~, .cü 
rümlerini pi yasadan ve ış ıçın
de bulunanlardan kolaylrkla sa 
k.lıyamazlar. Yeter ki, pi yasa
nın kendisi bu gibi günahlara 
·göz yumacak kadar düşkünlük 
göstermesin. Şurası muhakkak 
ki hileli iflas tarikine sapan 
h~r adamın hareketi, Türk piya 
sasmın emniyetini mütıhiş su
rette sarsıyor. İş adamlarının 
birbirine karşı olan itimadını 
boruyor. Neticede bütün mem
lekete zararı olan güçlükler, 
buhranlar baş gösteriy0 ;; Bu 
gibi fenaltklara karşı, mutesa
nit bir cephe ile harek_et :~:_k 
lilzımdrr. Piyasanın hıleli ıflas 
yaptığına kani o~.d~~~aı: eşha~ 
artık herkesin gozu onun~e ş 
veya bu şeklile, başka b~r f~rma ATİNA 6. (Anek.) - Pa-
altında veyahut başk? hır fınna . gele~ müstacel telgrafla- Avrupa g~u/Uk kıralıçası 
'ıle orta·k olarak yemden çalış- n sten Mil Al k oı· la k ·· y güzellik kırahça e ı 1 P ra u 

k 'mkanmı bulamamalıdır- ra gore ynan . 
;na ı}nutmamah ki harici alem, Si Mile Aliki Dip- 1 muşlar ve bunlardan bılhas-
ar. 1 'fi' ı 1 ku 2 reye sa Yunanistan ve Belçik< 
•·."ıyasada vuıkubu an ı as arın ara b - . 1 . 1 " b k 1 40 reyle kıralı çalan egem mış erdir. 
hı.lelı' olup olmadıklan.m,. azı arş B l . d . 'b y t Avrupa güzellil a o g .. eces. ın. en ıtı aren u .. -
hı'ksızların bunu bır tıcare 1 ff k a a . yaptııklannı kr alrçalıaına in nan guze ının muva a ıyet u 

ve maışet vasrtıısı . ·~ap olunmu mitleri çoğalmıştı. Ferdası Çar. 
tetkik bile etmez. Belkı bu h~- tı İntihap taf şamba günü güzellik müsaba-
reketleri memleketin iktrsadı- t1:1r; d . Sa- kası yapılmış ve muhtelif Av-

' · ·"'ne bir sılatr şu ur· . 
yatmm çok fena gıttıgı lı akşamı Pariste 1'1;1Pa milletlerı güz~lleri birer 
delil olarak ah!r. Bazı ah- 0 da güzellik birer hakem heyetı huzuruna 

' pera . .. k k k'k d'l 
lak düşkünlerinin memleket~ kıralrçaları şerefı- ~ vru~~ gbu- çı. alrad.tetMı .. tvekmbuayenhe ke ı -

- I tık tmelerı b' b ıo ter- zellık musa a- mış er ır. u ea ı en a em 
~~rk:tan açrga ena . eak • °:e ~-ır!· ti Bu kasında ikinci heyeti müzakereye çekilmiş ve 
ıçın meydanı boş hır maga tıp e 1 .~ş,. · A _ 1 Belci- uzun bir müzakereden sonr: 
kimin hakkı var? baloda but:ın. vk ge.~nı· Mlle Yunan dilberini Avrupa güze• 

Siirt Mebusu 
güzellık a guze ı 

rupa Tanbour j (Mabadı altıncı sahifede) 

Mübadele 
Yunan murahhası 

bugiin gidiyor 

M. okas Atinad.an bazı 
talimat alacaktır 

Muhtelit mübadele komisyo
nu Yunan heyeti azasından M. 
Fokas dün bitaraf azalarla Ne
bil Beyi ziyaret etmiştir.M. Fo
kas yarın Atinaya hareket ede
cektir. 

İstihbaratımrza nazaran Yu
nan murahhası sadece talimat 
almak için Yunanistana gitme
mektedir. M. Fokas ayni za
manda tarafeynin itilaf ettikle
ri noktalara ait bir hüiasayı da 
hamil bulmaktadır. Yunan mu
rahhası itilaf hasıl olan nokta
lar hakkında malumat verecek 
ve halli icapeden bir iki nokta 
için de yeni talimat alacaktır. 

M. Fokasıiı nihayet bir haf
taya kadar dönmesi beklenmek 
tedir. 

Türk heyeti bat;murahhası 
Tevfik Kamil Bey e bugün 
Ankaradan şehrimi e gelecek
tir. 

Türkiy~ ~. F~ansa 
Muahedeuin imzası 
hakkında "Temps,, 

ne diyor? 

Fuhşa karşı 

Dahiliye vekili bir 
talimatname yaptı 

Badema umumhane 
açmah memnudur 

J-ulıuşla mücadele ıçirı tedbirler 
alan Dahiliye vekili Şükrü Kaya 8. 

Ankara 6 - Fuhuş ile ciddi 
surette mücadeleye karar ver
miş olan Dahiliye vekili Şükrü 
Kaya Beyefendi, yeni ve mü
him bir karar itti haz etmiş, ve 
ıbuna ait, hazırlanan talimatna
me Başvekalete takdim olun 
muştur. 

Bu talimatnameye nazaran, 
bundan sonra umumhane açıl
ması temamile menedilmiştir. 

Büyük şehirlerde mevcut, ve 
her ne suretle olursa olsun, sed 
dedilen umumhaneler bir daha 

Fransa hariciye nazırı M. açılmryacaktır. 
Briand ile Türkiye Cümhuriye 'b' · · p · f' · F thi B Kapanan bu gı ı sefahat ev-
tırun arıs se ırı e ey ara 1 . . · 1 d h ·k· d 1 t d erının başka hır yerde de açı 
sın a,. er 1 1 ev ~ karasın a masma müsaade edilmiyecek
~k:edilen dostluk, ~ ~m ve ~.e tir. Küçük yerlerdeki umumha 
ıı.~1 b.~Yn .. ~~~edelenru .ayın .u- neler de derhal kapatılacaktır. 
çuncu gunu ımza etmışlerdir. 
Bu muahedelerin imzası Fran- Umumhanelerden çııkan ka
sada memnuniyetle karşılandr. dmların başka evlerde toplan 

"Temps" (Tan) gazetesi bu malan, birden fazlasının ayni 
münasebetle yazdığı başmakale yerde ikamet etmeleri, sokak
de: "Bu, diyor, Türk-Fransa larda gezmeleri menedilecek
münasebatmda yeni bir devrin tir. Bu gibi kadınların, otelle .,., 
başlangıcı olup manda altında pansiyonlara ~rmele;i de mem 
bulunan yerlerle Türkiye ara- nudur. Buna aıt tal~~atnaıne 
sındaki münasebatın da başlan 

1 
d~, da~a ?a~ka teferruat da tes 

gıcıdır. Hakem muahedesi Lo-/ bıt edılmıştır. . 
kamo misakının ruhu dahilin-\ Umumhane, ve vesıkalı fa
de tanzim edilmiş ve muahede, hişe usulünün, memlekette fuh 
iki devletten biri tahrik etmek- şa, ve zi.iıhrevi hastalıklara mil.
sizin üçüncü bir devletin teca- 1 ni olmak şöyle dursun, bilakis, 
vüzüne maruz kalırsa müteka- bunların sfrayetinde amil, ve 
bil bir bitaraflığı tazammun et- bulundukları yerlerde gençler 
mektedir. Bu taahhüt için Ce- üzerinde gıayri ahlaki tesirler 
miyeti Akvam roisakile Fransa- icra ettiğini nazarı dikkate a
ya düşen vazaifi hiç bir suretle lan dahiliye vekaletinin bu şa 
ihlal etmez. Türkiye ile imza e- yam takdir kararı hiç şüphesiz 
dilen muahede Cenevre'nin tav memnuniyetle karşılanacak, ve 
siye ettiği itililfların hududu iyi neticeler verecektir. 
dahilinde aktedilmiş olup tama 
mile bir sulh ve itilaf vesikası-
dır." Tevziat 

Tevziat komisyonu Gayri 
Fuat Bey mübadillerdenmuvazaaya dahil 

ANKARA, 6 (Telefonla)- olanlara dün tediyata devam et 
Himayeietfal cemiyeti reisi Fu miştir. 50 den 100 numaraya ka 
at Bey yakında İzmire gidecek dar olanlara para tevzi olunmuş 
tir. tur. Dün yapılan tediyat yeku
~::::=:::::::=:=::::::::::,:::::,:::::,:::: nu 22,500 liraya baliğ olmuştur. 

Tevziata Pazartesi günü saat 
l O dan on üçe kadar devam e
dilecek ve ilk listeye dahil olup 
da para almıyanlara tevziat ya
pılacaktır. .................... 
: : : Haftalık ı 
•• 1 : • Siyasi cmal • • • 
: Bu sütunu yawn arkadaşı- i 
: mız evvela rahatsızlıtı. sonra da

1 
t mezuniyeti doluyısıle bir müd- ı 

: det/enberi yozılarına dl'vam : 
• edememişti. Arkadaşımız vazife- ı 

: si başına avd, t e//iğinden ken- : 
t disine mahsus selis üslflp ve t 
: ifade ile güniln mtığ/ıik siyasi : 
ı hadisclerıni iz lı rJ ıı bıı yazı- • 
: lamı ıı.•şrirıe rekrıır bıış'ıyoruz. 1 
~ ikinci sulıifcd l'itu ıunıı;:. : 

•••o••••• e~ ~••••el 

Gazi ve inkılap 
< · raaa"' Siirt llleb11111 Mahmul 

' 
- '/5-

En küçük ve en büyük mes 
lelerde milletiml sözleriml 

aldatmamış olmakla 
müftehirim .. 

Efendiler! Milletin bu husus 
taki muavenet ve müzahereti 
bana asker vermek, ordunun 
noksan olan vesaitini temin et
mek suretile olsun ... Artık bu 
nu istemiyorum. Ümit ederim 
ki, bundan sonra da bu gibi fe. 
dakarlıkalara hacet kalmıyacak 
tır. Çünkü dahil olacağımız 
sulh ve sükun devresinde. işler 
süngü ile halledilmiyecektir. 
Bu işler fikirle, ilimle, vatan ve 
milliyet hislerinin tecellisile o
lacaktır. Binaenaleyh bana ya. 
pabileceğiniz azami muavenet 
ve müzaheret. ayni fikirde ve 
ayni kanaatte bulunanlan be
nimle teşriki mesaıye memur 
etmektir. 

Efendiler! Bir şeyi çok iyi 
hatırlatmak isterim: Hiç bir 
noktada, en küçük ve en büyük 
meselelerde milletimi sözlerim 
le, harekatnnla aldatmamış ol
malda müftehirim. (Alkışlar •. ) 
Yapacağım, yapacağız, yapabi
liriz! Dediğim zaman beheme
hal onların yapılacağına kanaa 
tim olduğuna şüphe edilmesin. 
Mesela beni ilk Başkumandan 
intihap ettikleri gün ki Yunan 
ordusu Sakaryaya geliyordu. 

İtiraf etmek laznn ki, orta 
çok bedbinlik vardı. Fakat b 
düşmanı behemehal mağlup 
deceğiz, demiştim. Benim 
sözümü gelişi güzel söyledi 
mi zannedenler vardı. İtiraz 
tiler: "Bunu yapacağız, di 
mileti iğfal etmeyiniz! Beyh 
de yere memleketin harabis · 
arttınnaymız. Beyhude y 
halla öldürtmeyiniz ! Ne iM 
var? Bir müddet te istiklali 
den mahrum yaşıyalım. Son 
çalışır, yeniden kazanırız!" 
yerek bir çok misaller göste 
!er. "Beyhude yere kan d' 
mekten ve milleti aldatmakt 
ise bugün için Sevr muahede: 
ni kabul edelim!" diyen o i 
sanlara behemehal muvaff 
olacağız, diyordum. Çünkü n 
vaffak olmak için lazım gel 
esbabı ayanen görüyordum. 

Bunu görebildiğimden dol 
yı idi ki millete yapanz ve y 
pacağız dedim. İşte şimdi 
diyorum ki, eğer millet teş 
büslerimde muavin ve müza 
olursa millet ve memleketi p 
lak tc-::ellilerle istikbale' do 
ru yürütmek yolunu bulaca€ 

(Mabadı altıncı sahifede) 

Kaçan Yunan kaptanlar 
~~~~~~~~~~~~ 

Davanın gıyaben cereyan 
muhtemeldir 

. 
etmesı 

Hrisis vapurunun birinci su
varisi M. Petrosunile ikincı su 
varis M. Petrosun firarları kat 
iyet kesbetmiştir. Maamafih 
maznunlar aleyhine ikame olu
nan ceza davasına pazar günü 
ağırcezada devam olunacaktır. 

Evvelce kesilen ihzar müzek
keresinin firarları hasebile in
faz edilmediği resmen tahak-

kuk edecek ve ondan 
müddei umumilik resmi 
kata başlıyacaktır. 

sonra 
tahki-

Davanın, maznunları firari 

addile gıyaplarında cereyanı da 
muhtemeldir. 
.................. •••••n •n u•ıııııuııııııuııı1M-•••ınını ... 111 ..... 111111111Mııı1111ıu uııııııı 

Fukara ekmegi rağbet bulmac 

• 
Meğer hep zellginmişiz! .. 
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HARİÇTEN 
...... 

ALDIGIMIZ Potitik•i f-Iaftalık icmal 

,
1 
~e~r~'j~~~;ÜyJ:h:~~ ~Ş~~ı::~~~Üa;~~a~~~ :: Fllistin'de r •: ~~~it~~::::•] 
arasındaki koriferans diple- ziyetinde belirmektedir. Sene- K a r 1 !!il 1 k l ı k 

- si tarihinde mühim bir mer- lerdenberi bahri tahdidi tesliha T' Gavrilo Prlnşip 
edir. Konferansın ehemmi- ta en büyük engel de bu mese- tan sonra Umumi harbin nasıl çıl<tığıru h.,. 

·· i, istihdaf ettiği gayeyi elde ledir. Bir kaç ay evvel İngiliz nüz unubnadık. Onun için Prinçip 
p edememekten zıyade bu l:ıa§vekili Mr. Mac Donald Ame namındaki delikanlının adı da unu· 

~ icenin büyük devletlerin mü- rika'yı ziyaret etmiş ve Reisi- Bir yahudİ tulmamıştır. Prinçip, Bosnasaray-
abil münasebetleri üzerine cümhur Mr. Hoover ile görüş- da 914 temmuzunda Avusturya veli-

1• dam e ııı•yor ahtini öldürdü. Bu vakarun netice•i • ıacağı tesirdir. Gerçi konfe- müştü. Bu ziyaretin neticeleri ne oldu? 

Yugoslavgada 

Meşhur 
Prinçip 

-·----
Umumi harbin 
kahramanı! .. 

sın hedefi pek mühimdir. hakkında gazete sütiınlarında Bir Sırplı taşkın delikanlının hare-
cat d~ni~ silii.hları~ ta~dit çok şeyler yazıldı._ Bunlar ne YAFA, 6. A.A. _Geçen A- keti git gide o zamanki Avrupa mu- --·- -

~ :;elesı, nıhayet, bu ışle alaka- dereceye kadar dogrudur?-bu- ğustosta çı!kan kargaşalıklar es vazeneaini temin eden itilif ve itti- Belgrattan yazılıyor: - U-
beş büyük devlet için bir nu işte bu konferansta görece- nasında Yafada oturan 5 nufus fak devletlerini biribirine tutuşdur- mum! harbin bir müseıbbibi ola-

' sat ve tas<1rruf meselesidir. ğiz. Müzakerat henüz o safhaya du. Umumi harp felaketinin aleti her rak bütün dünyaca meşhur olan 
tarafa sardı. Prinçip de bir müddet Sırplı d lik lı G ·1 p · · 

devletler denizlerdeki haki- gelmemiştir. Yalnız konferans- ıonra hapsaı>ede öldü. Cavrilo Prin- . . e an avrı o ~çı~ 
·etlerini daha az masrafla ta müzakeratı kolaylıkla takip çip tarafından kendisi gibi daha bir ıçın Bosnasaray da ayın 2 ıncı 

( ne etmenin çaresini araştı- etmek ve tebliğlerden mana çı- takım Sırp gençlerile birlikte yapılan 1 gii.,;;., - ~ ---im yapıldı.Prinçip 
• ı >riar. Deniz kuvveti olmıyan karmak için alakadar devlette- Bosnaııaray facıa11DID muhtelif ıu- 914 Temmuzun-

: !etler için konferansın tek- rin bugünkü deniz kuvvetleri- rette telakki edildiğini biliyorduk. da bir gün Bos-
. _ safhaaına başka nazarla bak nin bir cetvelini koymayı fayda Fakat ahiren Boınasarayda Cavrilo naya gelen A-

0 t hatau olur. 1ngiltere eski- lı buldum: f'.r!nçip için yapılan ~':asimi? taf- vusturya veliah-
ıilahnı okurken tanhı had11elere . . . . 

• denizlere hakimdi. Son za- BUGÜNKÜ VAZJYET ve bu hadiseleri yapanlara dair ve- tını ve zevcesını 
1 ılarda Amerika'nın müsava- ~ :; rilen hükünıİerin "nisbi,. olmaktan öldürmüş sonra 

kabul etti. Şimdi Çok bü- ~ .(; ::! '§ kurtulamadıklarım insan bir kere hapse atılarak 
1 kuvvetlerle müşterek deniz ~ :l % ~ :: daha düşünüyor. Cavrilo Pri~çip orada ölmüştü. 

11 ' imiyetini muhafazadan ise ~ ~ ~ ~ .i 914 temmuzunda Avusturya velıah- Şimdi vatandaŞ-
' kuvvetle 1·dame elbette ti .. ile z .. •vceıini öldürdüğü zama. n bü- . lan Pnn" çı"p ı·çın· 

a az lngiltere 16 59 134 53 115 tün dunyayı ateşe veren bır harp . 
1 • ıdır. Amerikalılar, diploma facia11DI11 müsebbibi diye nefretle ll'u:~aur r'rnıçıp_ B~sı:ad~ _m~-

1 : şlerinde Anglosaksonlar'a Amerika 18 14 3o9 122 67 anıldı. Fakat buııün kendi vatanda=ı- rasım yaparak ısmını mılll bır 
1 1 ısus Olan rı·ya ile, konferan- Japonya 6 44 106 64 33 ı ·ıı· b kah kahraman olarak detmı" 1 . .. Fransa 9 17 58 52 llO an onu mı ı ir raman olarak ya ş er-
i sulh ve müsalemet ıle mu- l yadediyorlar. Delikanlımn Sırplık dir. Fakat bu merasime hüki'.1-

• :beti olduğunu ileri sürüyor ta/ya 4 l3 63 43 20S Son karışıklıklar sonunda davasını silahile ~~lletti_ğini ıöyliye- met ve diğer teş.kilii.t namına 
Bunun hakikat ile münase- lNŞA EDlLMEKTE OLAN luk bir arap 'ailesinin katline rek akın akın eYmı gezıyorlar. kimse iştirak etmedi. 

1 b"l k D · l Ame · · k l T lA Harbin tasfiyesinden bahsedildig'i -----' ı e yo tur. enız ere Jngı"Jtere _ 4 18 10 10 ıştıra eıımek e maznım e a- · ' c İ h'k" sıralarda ·Prinçip için yapılan bu 
, ; ve ya ngilterenin a un Amerika _ 18 5 ı viv polislerinden bir yahudi i- merasim az çok dedikoduyu muci!> 
, ısı neden beynelmilel nıese Japonya _ 5 13 7 2 dama mahkum olmuştur. olmuttur. Çünkü Bosnasaray cina-

• '~ ·in hakkaniyet dairesinde Fransa 5 6 47 28 yetinin olduğu yerde Prinçipin ha-
1 me ve binnetice sulh vcmü- ltalya _ 10 8 14 7 Hindistanda tırasını teyit için ha,lkın geçen gün 

Amerika da 

Harpte ölenleri 
ziyaret için l t d mına yardrm et yapılan merasimde bir iki dakika 

-~ me m eva - Konferansın meşgul olacag-ı Şi diif. il i 1 Pek mantık'ı olmak ister men ere er 1l durarak. "büyük vatanperver "i __ Y'." VAŞİNGTON 6. A. A. -
ı) - mühim bir mesele de büyük detınesı sırasında Yugoslavya hukU- .. • • 
• t harbi büsbütün ilga eden harp gemilerinin yani dretnot- grevi metinin de resmen temsil edileceğin- Meb'usan mechsı umurnı harp-
·. oog misakından sonra, de- la t hd"d· h kkınd 1921 BOMBAY A ş· den bahsediliyordu. Fakat Prinçip te evlii.t ve zevçlerini kaybet-
l ila' hlarınında ilgasını bekle nn a 1 1 a a se- • 5. A. · - ı-'ı nesinde Waşington'da verilen mendifer amelesinin dün baş- aşıklarının intizan bil5.fına olarak miş olan ana ve zevcelerden 

yiz. Fakat sahır saati ile if- karar meselesidir. Waşington lamış olan grevi devam eJiyor, Cenup Sırpları krallığı bu merasime A rupadaki harp meydanlarını 
1 aa.;...; bin"birine ka,.,..tırmı- her hangi şekilde oluna olsun biı"kii- v . .. . n1 . 

•u~ ··~ mukavelesi gelecek sene hitam Matnafi vaziyette salah husu- metin alakası olmadığını göstermek- gezıp goımek ısteye erıın mas 
ı' insanlar gibi diploma~~ar bulacak. Eğer devletler büyük le gelmiş olduğu söyleniyor.Bu te gecikmemiştir. Büyük Sırbistan raflarına karşılık olmak üzre 

. ı' ir gün harbi büsbüt~ 1 g~ harp gemisi inşasına başlarlar grıw, şimendifcırciler sindikası hayatile can alan ve can veren Cav· 5 milyon dolardan fazla tahsi-
1 :sini, ertesi gün de çı aca sa asıl yıkım o zaman baş gö- tarafından tertı·p edilmı"ştı"r. rilo Prinçip ve arkadaşlan için yü- . . '-akk d d" 

"b" h tt hareket ta ··t··ı ek h""k"· liba k · b" sat verılmesı •• ın a tev ı e-te ne gı ı a ı - sterecektir. İngilizler hiç büyük BOMBAY 6. A.A. - Grev- ru u ec u um ga pe ruı ı . .. . 
d . ı · · · ·· ak e le • olarak kalacak... dilen bir takriri muttefıkan ka-

l. ! 
1 ecegını muz ere Y - zırhlı in~a e_~ilm~mesini istiyor cilerin milktarı artmış ve şehir • ... bul etmiştir. 

' • ni biliyorlar. lar. Bugünkü vazıyette bunların dahilinde tren seferleri az çok 
t ı * * * b h · 8 ·1 İ ·li lir Meksikada Yeni bir fırka 

' t oİıferans evvela merasim e lerılm mkı ydon Sngı z İ as~l. a intizamsızlığa uğramış oldu-
·1 ld So b ma o a ta ır. on.ra ngı ız ğundan vaziyetteki vehamet ha Yeni reisicumhuru VAŞİNGTON, 6. A. A. -

• • ebdebe 1 e açı 1• nra u bahriyelilerinin iddialarına gö- fif Liberal fırka namile yeni bir 
. k lenı·n hangi tara surette artmıştır. 1 l l ı ,ı mese - re dretnotlar eski harp kıymc- • Yara ~H l ar fırka teşekkül etmiştir. Kame-

11 l ın müzak~_resine ba.~lanac~- ti~i kaybetmiştir. Fakat baka- ltalya -Avusturya muahedesi MEKSİKO 6 A A y · ft""sü reisi M Samuel 
ıl rafında soylenen. soz~er bır lım dretnotun faydalı oldug-u- ROMA 6 A A - A'VUStu- • . . . - e- cı ens ı u . 

·· d ettı Nıhayet • • · · · ni reisicümhur M. Rubio'ya bir Sohurch'in riyasetinde bulunan 
• · ~n evam ki ahd"d" na kani bulundukları anlaşılan rya ile İtalya arasında aktolu- delikanlı tarafından atılan 6 bu yeni teşekkülün programı iç 

: 
1 anlıyor~d t 

1ıl 1 te_s- Amerikalıları bu muhakemeler nan hakem 'll'C uzlaşma muahc- k.uı-şundan b~ alt çenesini kı- ki memnuniyeti aleyhindedir. 
1
11 :~cfae !~~ak:rel:ra~e:Cc;~ ikna edebilecek mi? desi imza ediılmiştir. raraık sağ yanağına saplanmış-
ı * * * Yuna adalar nda dolu tır. Kurşun çrlı:ar·t~~··-. M. Talt çok hasta ı < c ktcdir. Malumdur. k~ ta~- n ı . ~·~~...,. 

teslihat hakl:mda ıkı şekil Haftanın diğer mühim bir ATİNA, 6. A. A. - Sısam VAŞİNGTON, 5.MA.TA.f ,-
1 r• 1 · d t 'd ltı y ı· Al Esbak reisicümhur . a t m . ,a sürülmüştur: me~e esı ~- spa~ya_ _a ~ se- ve Amorga adalannda yağmur oung p anı ve manya 

13ursada hır dok.uıııac1lık 
mPl{tebi açılaral{tır 

-----
BURSA, 6. (Milliyet) - Ticaret Odası kongresinde 

dan Rüştü B. in teklifi üzerine boyacılık ve dokumacılık sa 
!arının asri ve fenni bir şekle ifraği için burada bir mektep , 
masma ve bir mütahassıs celbine k'!rar verildi. 

Okraııyada Sovyetler ale 
hine ihtilaf mı hazırlanıyo 

MOSKOV A, 6. A. A. - Kiyefte toplanan bir heyeti ta 
kiye Okran ya kilist:'Si başpeslroposu ve bir çok peskoposların 
vyet aleyhindeki mükabil ihtilal cemiyetlerile teşriki mesai 
tiklerini esefle müşahere eylemiş ve kilisenin tasfiyesine k 
vermiştir . 

-~~-~~~~~~----~~~~~~~~-

Yalnız bir yerden maaş 
ANKARA, 6. (Telefonla) - Müvr.zenei umurniyedcn m 

alanların idarei hüsüsiyelerden maaş alamıyacakları hakkın 
Şuray devletçe bir karar ettilız edildi. Bu karar her tarafa t 
edilmiştir. 

-~~~~--~~~~~~~~~~~-~ 

Umumi meclis azalarının maaşları 
ANKARA, 6. (Telefonla) - Umumi meclis azalarmda şe 

75 ten 150 liraya kadar hakkı huzur ve maaş tahsisine mec 
umuınllerin salii.hiyettar almalarına ait layiha heyeti urnumı 
ye şevkolundu. 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Miizkürat inhisarının varidatı 
ANKARA 6. (Telefonla) Müskürat umum müdürü Asim B 

Pazar günü İzmire gidecek oradaki imalataneleri tetkik e 
cektir. İnhisarın son aylik hasilati 102 bin lira fazladır. 

1 met Pş. Hz. Konferans verec k ?r 
ANKARA, 6. (Telefonla) - İsmet Paşa Hazretleri yak 

da Hukuk mektebinde bir konferans verecektir. 

Ankarada Emanet oto
büs işletecektir 

1 ıracat resmi 
lağvediliyor 

, 

ANKARA, 6 (Telefonla)- ANKARA, 6. - İhracatı a 
Ankara otobüs işletme imtiya- tırmak için Iazrmgelen tedbi 
zmm Şehremanetine verilmesi leri hazırlamakta olan hük 
takarrür etmiştir. met, bu meyanda, ihracat tac 

Millet meclisi lerini tazyik ve ihracatımız 
ANKARA, 6. A.A. _Büyük t~za~~~ne engel olan bazı v 

Millet Meclisi bugün Reis Ve- gı!er_ı lagvetme~ ~ararını v~ 
kili Refet Beyin riyasetinde top ~~ştir. Bu veı:gılerın mukabıl 
lanmışttr. İspençiyari ve tıbbi but~ede yapılacak olan tas 
müstahzarat hakkındaki kanun fat ıle kapanacaktır. Bu verg 
layihasına bir madde ilavesine lerin lağvi iktıısadi program 
dair kanunun ikinci müzakeresi dahildir. 

b l 1 
__ _.. ......... t4 ............... ---

yapılmış ve ka u o unmuştur. 
Meclis Cumartesi günü toplana Avrupada 

caktırTicaret borsası Abdül hamit 
' ı Her devlete mahsus bir ka~ıne deı::ışme,sı gıbı bır şey ve dolu yüzünden büyük hasa- BERLİN, 6. A. A. - Reichs doktorları bi~ .kalp bu~a; rı-

I miktarı ayrılması. Ve bu Dp?ID-k o.?~. Rıvekra nınİsukutud,urd. rat olmuş, birkaç ev yıkılmıştır. tag meclisi Young planını 6 kuundan endışe etme te ır er. ANKARA, 6. (Milliyet) -
ı ·t kendisine ayrılan nisbeti ı tatorun su utu, spanya a mualif reye karşı 46 rey ile tas- Hastanın kurtartlınası ümidi Ticaret Borsası errcümen azala-

• 
veresesı 

ı~ ··-· k"Ide tasarruf et- diktatörlüğün sukutu mu?-bu- Jfalgada dik etmiştir. pek azdır. rının müddetleri bu ay nihayc-
1 ıgyı şe ıt_ a nu zaman gösterecek. Her hal- · d b" ktir B da · 
- anı ıs e011;ı "" . .. _.- . R" ' . V • d fl k Gaı"p Rus ceneralı tin e ıtece . orsa yenı 

I~. ıe a küçük gemi yapması. de Prımo de ıvera nın ~e~_ne .1. enı os u lspangada intihabat hazırlıklarına başlan-
,ı ·

1
, I~er de et~ _ . 1 geç~n !3ereı_ı.ı::uer meşrutı hü_ki'.I PARİS, 6. A.. A.. - Gazetele . • • b" mıştır. 

,ı 'j n,sonrabunisbet dahilinde metın ıadesın~ vade~~ktedır. re nazaran ceneral K.outieıpoff sıyası yenı ır grup Ankark ticaret odası 
a k .1 de ın"a uııeceK Sabık başvekil altı kusur sene- Avusturya - ltalga un cesedini Saint..Cloud oıma- MADRİT, 6. A.. A. _Milli 

. a ~~ltı ,e ·n sını~fların" da lik hükilmet idaresi zamanında arasında muahede nında gömülü olduğuna dair ANKARA, 6. (Milliyet) -
r gemı er.nı muhafazakar ve milli liberal T" 0 · eli 1 1 t k diktatörlere mahsus icraat yap- - almış olduğu bir mektup üzeri- Ankara ıcaret dası §Im ye 

• e me · M l" · d - b" tak h R d h A " d fırkaları namile iki yeni siyasi .. _ k · aldıg-1 cereyan- tı. ec ısı agıttı, ır ım ur oma an yı zı yor: - - ne zabıta mezkur orman a ta- kadar kira ile oturduğu binaya 
uza erenın · 1 · hd" · Daıül" f"" ·· ,.,.. S h · · u..::1 etm' t. l •. u anlaşılıyor ki, konferan- rıyet erı t~ ıt .. e~·.. unu- vusturya Başveı c 01'~=- harriyat icra etıınıştır. grup teşeıu1.U ış ır. yeni bir bina yaptıracak kadar 

' ·k· ktaı" nazar telif etli- nun aleyhine yurudu. Fakat her yakında buraya bir para vermiştir. Bunun için 
.ı \,ıi/~~tavassıt hal çaresi hal_de~saflı ve~~lii.~im.birdik gelecektir. İ 'Konferans çıkın aza- Oda yeni bir bina yapmak ta-

ktır Eğer okuduğu- tatordu. Bunun ıçındır k.i suku- talya ve Avus- savvurundadır. 
ı " taca · tu da gürültulü olmamış adeta d Oda mesaisini muntazam bir · . telgraflar doğru ise, şöyle K b" d _. . . b" b? turya arasın <' 

1 ; 11 çaresi bulunacaktır: Her a ıne egı~me.sı gı ı_ ır şey bir dostluk ve • • '} program ile genişletmiştir. Ye-
, t t ı sis edilen miktar. olmuştur. Pnrno de Rivera or- hakem muahe- mı gırıyo r r"' ni bir müze yapılacaktır. 

i ~fa. :e:bit edilecek. Sonra d.~nun al~yhine .. ~öndüğünden desi aktedile- • lzınir Maarif Emini 
' ;r' evletin ihtiyacına göre, bir şlupdhelenkıncde! ~~t~kt~urnd andan cektir.İtalya hü T . · ı l ANKARA, 6 (Telefonla)-

d i& ,..r sınıf gemi inşasına ar. an, en ısının l 1 ar mev- kumeti Avu~ OilaJ Jlll {İ3r arı 
J '"'- k d k ı k l İzmir Maarif Emini Ankaraya ı ade edilecek. 1 abii gerek un e a 1P. a _mamasını sor- tıirya ile müna 

d k davet edildi. 
1 
miktarının tesbiti, gerek muş ve emış ı: . sebatın takviye 1 _ __,,... ___ _ 

1 1 ara ayrılma muamelesi be- "-.O:du istem_:_zs~. beş dakı- sine çok ehem- Fransız - ngiliz AKİT - Yakıt gazetesi -
·' lilel konferansta ve mu- katla ıstıfa edecegım · miyet vermeğe Schober "f nin tahrir ailesinden Haluk bey 
.t. e ile olacak. Konferansın Fakat kıra!, Primo'nun bu balamıştır. M. Schober buraya İhtil a 1 ile kaymakam Faik bey keri-

• ld.., iki mühim safhası var- garip hareketini işitir işitmez, geldiği zaman M. Mlıssoli- mesi Rana hanımın akitleri dün 
' orduya fikrini beyan için fırşat ni ile muahede- lngihere tahtelbahir lerin ilgasını 

{. _ Beş devlete tonaj mikta- vermemiş, d~rhal . baş~ekilin yi imza edecek- akşam Turkuvaz salonlarında 

Yunanistan nezdinde 
yapılan teşebbüs .. 

•k ayin etmek. sukutunu tacıl etmış. Prııno de tir. tekrar isteyecektir icra olunmuştur. M. Millerand 

r{- Bu miktar tayin edildi!C- Rivera'nın sukutu da başka dik- Maamafih A· LONDRA, 5. A. A. - Paristen avdet eden M. Tardieu bu- Abdühamit veresesi tara-
'rl mr.a sınıflara ayırmak. tatörlerin sukutuna benzemi- vusturya _ 1-. raya vasıl olmuştur. İstihabar edildiğine göre İngiliz noktai ~lenfeat yolu fından yapılan teşebbüsata de-
h rinci safhası İngiltere ve yor. Diktatör devlet işlerile talya arasında nazarı ile Fransız noktai nazarı arasındaki başlıca ihtilii.f tona1· vam edildı"g-ı·nı· İngı"liz gazete· · k·ı Milli iktısat meı'elesi günün mei-
r i.ka için bir müşkülat ar- meşgul iken, yeru başve ı ce- <:imdiki halde miktannm muhtelif sınıflara tevzii meselesidir. eleıidir. lktısadiyatımız ancak yerli A d 

d 1 B · · · · ,. ler yazıyor. b ülhamit ve· 
k. yor. Çünkü bu iki evlet ne:a erenguer ıçerı gırınce bazı ihtilaflar Heyetler reisleri bugün saat ve hafif kruvazörler sınıfından mamulatın• kullarunakla düzelebile- . "dd" ikl . l kl 
ı ıat esasını kabul etmişler Prımo: vardır. . . - 18 de toplanmışlardır. t ht lb h" 1 f cektir. Hükumet yerli sanayii teşvik resesı ı ıa ett en a aca a· 
• irine ne miktar ayrıl rsa - Gel bakalım Miğuel seni B htıl""f a 7 . a ır er sını ına ~~n~j ediyor. Tasarruf cemiyeti memleke- i rını kurtarmak üzere Fransa-

ı k u 1 a - Birinci komite <Saat 15 te to- naklını menetmek ve bılakıs 1 tin ancak yerli malı kullarunakla iktı· nın en maruf bı·r avukatını tut· ne de 0 miktar verilecek. bekliyordum ve ayağa kalkara tarın h k 1 
B -1 · ·· ·· 1 · S a_ eme planacaktır. Salahiyettar bir tahtelbahirler sınıfından kru- saden kurtulabileceğini halka anlat- 1 d V .. ted·-· 

ı lara gelince; bunlar Waş- crenguer ı e opuşmuş er. on- .. havale edı~c- membadan istihbar edildiğine vazörler sınıfına tonaj nakline 1 mak istiyor. Bunlar o kadar bariz ha- muş ar ır. _eresenın ıs ıgı 
\ l konferansının tayin et- ra şapkas.ını alını~ ve dış~rı çık- ~: ~usso.lını den halle?ılı;- göre İngiliz imperatorluğu he- müsaade eylemek . - . kikatlerclir ki iıpat için ıize söyleme- mallar Yunanıstandadır. Yu· 

:3 nisbeti kabul etmiyor- mış. Yenı başvekıl Prımo de cegı soylenıyor Fakat bu ht ısteyecegı ie hacet yoktur. nan lhu""k"-etı" veresenı"n meta-
k d . - . . 1 . 1- yetlerının" . içtimaında bahri kon şu'"pheden azadedir u:ııı 

1 
ezyidini istiyorlar. Mese- Ri_ · vera'yı asansöre a ar teşı et ı-n b ah d kt · Türkiye henüz yüksek sanayie u-

k a ar u mu e enın a ıne ferans mesaisinin beta.ati hak- Umumi intiba hel'halde şaya zak bir sahadadır. Otomobil yüksek libini kabul etmekte ise de iste· 
ı7 nisbet:ne razı olacaklar. ti ten sonra: mani olmıyacaktır. kındaaçıktanaçıg-a bı"rtakmı .. mah ul""d"" B ı be k d" A da, Fransa ile müsavat -Oğurlar olsun Damoso. De- _ nı kabul bir uzlaşma zemini bu sana~ . • ~ ur. u~un a . ra- 1 nen parayı vermeme te ır . -

tenkitler yapılmış ve bu tenki 1 - k . ., d' ber T•·.rlriycde bır otomobıl fabnkası . h""k' t" 10 1 l" 
1 r. Fransa hem Akdeniz, miş. Primo de Rivera da çık- kette nisbi sükun tesis etmeğe - unacagı mer emnr,e ır. vardır. Mi!yonlarca dolar sarfederek tına u ume ı mı yon ıra 
.le Atlas okyanusu kuvve- mış gitmiş. muvaffak olmuştur. Fakat mem ~le: diğer heyetl~r l"İ;İes~s1!1ın Kadınlar da işe karışıyan Tophanede bir fabrika tesiı eden vermeğe muvafakat ediyor. 

(

0 ıası dolayısile İtalya'dan Hizmetlerini takdir eden ba- leketi tabii şerait altında ve ıçtımaında da teyat edılmıştır. Ford, !ürkiye mamulatı '!t'!mohilj Yunanistanla mesele haiie-

l
·az.la k. uvv __ e_te ihtiyacı ol- zı zengin İspan_ yol_lar, araların- mevzu kanunlarla idare edeceg-i Bütün heyetler, tahtelbahir- L?NDRA, 6· A._fi·.- Bey yapmaga başlamııtır. Hem mıllı, hem d"ld"kt k" O 1 

akkıd k. k · nelmılel sulh ve humyet ka •ahsi iktısat Ford otomobilinin ve ı ı en sonra es ı sınan ı 
•.ı ılerı siıruyorsa da, Ame da 160,000 İngıliz lırası toplıya- yerde fevkalii.de tedabirle idare ler meselesi h a ı no taı . ·-· .. - ' t 

•• 
1 
ıgiltcre'ye karşı yaptığı rak sabık diktatöre vermişler- etmeğe lüzumlu görmüştür.Her nazarlarını 11 Ş_ubatta ak. ted. il_e d_ınlar ?ırlıgı t~rafın,dan gond .. e f'.ord k~myon~_nu~. kull~lmasını i•·ı imparatorluğundan ayrılmış o-

• l b h t b b tılzam eder. Çunku evvela bu otomo- lan dig-er yerlerdeki emlak hak 
~ talya da bu müsavat me- dir. Primo'nun hizmetleri her fevkalade zaman da geçicidir. cek olan heyetı umuınıye ıçtı- rı en ır eye 1 me use ugun bil en sağlam, en dayanıldı, en eko- .. 
c ıi Fransa'ya karşı iıir ha- lıalde büyüktür. İspanya dahili Prime de Rivera'nm geçiş tar- ma~da serdece_kler?ir. İngil~e-, M. M3:c ~o~ald tarafından ka- noınik ~ir otomob_ildir. Sonra Türki- kında teşebbusatta bulunula-

meselesi yapmıştır. anarşi içinde, Fas'ta mağlUp o- zına bakıp ta göçmek için bun- renın ta!htelbabirlerın temamıle bul edılmıştır. 40 kadar memle yede Turk am~eoı tarafından ku~~- ı caktır ·.. . . . . 
cat müşkülfıta sebep ola- !arak prestijini kaybetmiş iken dan daha elverişli bir zaman ilgası hal<'kındaki arzusunu tek keti temsil etmekte olan bu he ~ktadır. Venl~n paran•n kıs~: kul-ı Abdulhamıt veresesının ış
esele konferansın asıl i- iktidar mevkıine gec.mis. ve Ab- intihap edemiyeceg-i neticesine rar edeceği ve bu cihet kabil yet deniz teslihatının her ne· l liFsı memlka ekette kalır. Bb~ı· . ıtklbftlrlla lerini takip eden avukat sabık 

.., • • • , • • 1 • ord myon ve otomo • ının u &· • • M M" l 
ıa:hasıc\T. Çünkü burada dülkerim gailesinden İspanya'\ varmamak kabil değildir. olmadıgı takdırde muayyen a- vınde eheınrrııyetlı taadıdat ya nılma31 tavsiyeye ;ayandır. Fransa reısı cumhuru · 1 -

1:rc ve Amcr:ka. dı>nizle- yı kurtarmıştır. Sonra memle- A. Ş. zam! bir tonaj kabul ettirmek pılmasmı ısrarla istemi. tir. 
1 

•• 
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tomobiller Şehir dahilinde 20 kilometro 
mecbur tutulacak bu sa)1ede kazalarzn 

Veremi 
mücadele 

Hak 
bilgisi ---------Bugün kogre Çatlak davul.. S. Sırrı Beyin 

toplanıyor Bizim mahallede de Rama- kOnferanSI 
Veremle mücadele cemiyeti zam davulunu bekçi çalıyor. Fa --· .. ---

senelik kongresini bugün akt- kat, bu çalınan, davul, davulla.. Dün Alay köşkünde Güzel 
edecektir. Kongre niznames.ine nn en biçaresidir. san'tler akademisi talebeleri 
nazaran idare heyeti raporu o- Geçen gece ilk defa olarak tarafından biT müşamere tertip 
kunacak, yeni j. sesinden ürpererek uyandım. olunmuştur. Müşamerede mü-
dare heyeti inti· ~ .Ju ne korkunç, ne çatlak sesti zille çalınmış ve şiirler okunmuş 
hap olunacaktır. , yarabbi!.. Davulcağız adeta tur. Heden te~biyesi umumi mü 
İdare heyet~nin tıknefes bir ihtiyar gibi ökıürü 1 fettişi Selim Sırrı B. tarafından 
raporu cemrye- yordu. Sağlam bir göğüs gibi bu müşamerede «folıklor» hak-
tin bir senelik güm güm diye döğünmeıine a- kında bir ık<ınferans verilmiştir. 
meşaisini hula· lıttığımız davuldan böyle hı- Selim Sırrı B.halk ilminin mem 
şa etmekte ve rıltılı bir ses çıktığını ilk defa Jeket irfanındaki ehemmiyeti 
kongreden şaya itiliyordum. Davula _ tohaf de ni, hali istiıkba.Je perçimlemek 
m dik.kat bazı te ğil mi? Acıdım. Fakat buna teki rollerini anlattıktan sonra 
menniyatta bu- mukabil davulu çalana 'kızdım. !stokholmdeki bir folklor mü-
lunmaktadır. Ve O sırada evdekiler de uyan- essisesini tasvir etmiştir: 

k 1 
mıtlar. - « İskansin namını taşıyan tomobiller 20 i omet :~i~e~ür~~~t~ Odama geldiler. Uyku ser. buıbüyük parkın muhtelif yer-

lı Paşa bu husus 4emliğiyle: 

1 
• k b' h . . .. - Canım dedim, böyle de -rodan faz a gitmıyece :i:~~ a:e~~ Ali Paşa davul çalınır mı? Davul değil, 

natta bulunmuştur: adeta kaynana zırıltısı ..• 
- « Kongreden evel kat'i Birisi dedi ki: 

mahiyette söz söylemek doğru - Haberin yok galiba ... 
değildir. Esasen bu mesele e- Bizim mahallenin davulu çat
tr-.fında lüzumundan fazla söz lak · · · 

rnaııet vekaletin eınrile belediye 
. 

söylenmiş ve neşriyat yapılmış - Ya!·· Vah vah .• 
1 tır. Bu neşriyatın bazen müba- Davul üstüne muhavere uza. 

tadil edecel( nızamnamesını 

Otomobillerin şehir dahilin
e 20 kilometrodan fazla sür'at 
~ ~itmemeleri hakkındaki Da
ltlıye vekaletinin tezkeresi Şeh 
eınanetine tebliğ edilmiş ve E
anetçe bu sür'at esas itibarile 
ahul olunmuştur. Tatbikatın 
ekli hakkında heyeti fenniyece 
Ctkikat yapılmaktadır. 20 kilo
. etro sür'at Ankarada tatbik e 
lı!ıneğe başladıktan sonra çok 
ilıdesi görülmüş kazaların önü 
ilnıamile almmıştır. Emanet 
1.~Yeti fenniyesi otomobillerin 
Ur'ati bakında elde mevcut o
Up tatbik edilmekte olan zabı-
i belediye nizamnamesini tet

~k ederek mukayese yapacak
tr. 

kil 1• - ı '-'il ld - d .. "l dı. O sırada birisi atıldı: hilinde bir otomo?ili 20. o- i a~a ~- şeıu er a .. ı~ı ~ goru - O 1 metro sür'atle tahnk ettırerek 
1 
muştur. Verem onwıe bır ham- - Y eme geliyor ki şu da-

sür'atn derecesi hakkında bir lede geçilecek hastalıklardan vulu kesemden para verip yap. 
fikir edinecektir. 

1 
değildir. Bu içtimai marazın ö- tırjyım ! Kulaklarımda hala o ,, 

Şimdiki halde tatbik edilen 1 nüne geçmek için çok esaslı bir çat ak ses, kendimden geçmiş 
zabıtai belediye talimatnamesi- mücadele şebekesi vücude ge- bir halde cevap verdim: 

0 luıı ;:, '" "· 
ne nazaran otomobillerin şehir 

1 
tirmek içtimai ve ıhayati şeraiti - Benim de öyleıne geliyor 

1 
!erinde İsveçin muhtelif vila

dahilindeki azami sür'atleri 36 baştan başa islah etmek Jaznn- ki şu çatla~ davulu kafamı şişi-' y:tlerinin k,<;iY evlerin~en ?irer 
kilometrodur. Fakat kalabalık ı dır. ren şu herıfin boynuna geçiri- numune vucude getırnnışler. 

Y
erlerde sür'ati haddi asgariye Emanet bütçesine 200,000 li- vereyim! Bundan bir kaç asır evel bu ev 

d ld k 

1 

k k b. h k M s ler nasıl yapılmış ise çivi filan indirmek mecburiyetin e o u ra _oyara ır astane yapm~ . • 
!arı halde bazı şoförler hatta vadınde bulunmuştu. Bu vadın R kullanmadan ayni iptidai vası-

.. · b ki' M k J amazan gece talarla yapılmış. Şimoland'ın 36 kilometroyu bile tecavuz et-ı ın~azmı e .. ıyoruz. . aruz ~ -
mekte ve bu yüzden kazalar da dıgımız muracaatlerı tatmın 1 • d kömür madenlerinde çalışan 
eksik olmamaktadır. Binaena- etmek kabil olmuyor. Çok muh erin e tarife amelenin gotik şekilde kıilübe-
leyh burada da otomobillerin taç vaziyette gönderdiğimiz leri, Dalikarlılarm ağaç gövde-
sür'ati 20 kilometroya indirildi hastaları hastaneler ancak 20 Sir keti Hayriye ve Ha- lerinden yaptıkları köy evleri, 
ği takdirde çok faidesi görüle- gün tutmaıkta ve sonra iade et- llç ta blka başlactılar Norland ın hususi bir nevi ka-
ceği ve kazaların%90eksileceği meıktedirler. Bu vaziyet bir ve- mıştan yapılmış yuvaları, Ja-
kanaati vardır. 20 kilometro, rem hastanesinin ne kadar la- Şirketihayriye ve Hırnç şir- ponlann çadır şeklinde kıilübe-

süratle yiı_ ü- _eğe 
alznacaktz • • onu • • 

• 
Mahkemelerde 
--m:ııı:ım:ı:m::Z111:ı:ım=ı:!lllE!I:!~ 

Eyipli Halit memnun değil 

"·Geçen sefer 50 I{adar da,racın1 
vardı. Şjmcli ıse .:' 

Dün ağırceza mahkemesinde ı 
meşhur kadın dolandırıcısı 
Eyipli Halid'in muhakemesine 
başlandı. Halit her zaman oldu 
ğu gibi çok şık giyinmiş ve tı _ 
raş olmuştu. Ancak davacılarla 
şahitlere yapılan tepligatta seh 
ven 9 Şubat denildiğinden dava 
zarureten ayın 9 una talik olun
du. Halit iki kadından zorla pa
ra almaktan maznundur. 

Halit mahkemeden evvel bir 
muharririmize şunları anlatmış 
tır; 

"- Allahtan oldu da ağırce-
zaya geldim. Burada her şeyi Eyı, ıı Halil 

anlatin:ın. Herhalde beraet ka- ı\lus'afanınrruhakenıesi 
rarı alacağım. Yalnız iki aylık Galatada Arap camiinde bir 
mahbusiyet yanıma kar kalacak kahvede Mustafa ismindeki 
Bir iftira yoluna yatıyoruz. memleketlisini katil ve3 arkada 

Asıl dava geçenlerde Sabri şını cerheden Mustafanın mu
Beyin reisliği zamanında olmus hakemesi görüldü:Dinlenen 3 
tu. Tam 50 tane ecnebi kadı~ şahit cinayetin maznun tarafın
davacım vardı. Hepsi bir dil- dan yapıldığım söylediler. Da
den anlatıyor. İnsan öyle dava- va şahitlerin celbi için kaldı. 
!ardan zevk alıyor ve uğraşıyor. --o--
Ben bu sefer işe ehemmiyet Hırsızların nıu hakeınesi 
vermedimdi. Ne ise kaderde Bebek'te ve İstanbulun muh 
dost iftirasile yatmak.ta var- telif semtlerinde hırsızlık ya
mış. Kadın sulh hakiminde hem pan İbrahim, Muharrem ve 
beni tanımadığını söyliyor ve Yekvart ile Yaşarın muhakeme 
hem de boynundaki madalyon- lerine devam olundu. 10 dan faz 
dan resmimi çıkarıp iade edi- la şahit dinlenildi. Dava diğer 
yordu. . şahitlerin celbi için talik olun-

İstanbulun bu kadın avcısı du. 
rahatının nasıl olduğu sualine -o--
yavaş sesle şu cevabi vermiştir. Bir Runı nı<ıh'cfım oldu 
"- Eh. · Eşt dost sağ olsun. Aristi isminde bir Rum 3 ün-

Kadıı:ıl_:ırdan .her gün bir iki ta- çü cezada icra memurunu vazi
v~~- fı!~ ?e.lıy~r: .. ~abamın de fc halinde tahkirden 1 ay hapse 
dıgı gıbı bı~ım oluyu karılar kal I ve 30 lira para cezasına malı • 
dıracak gahba. . kum edilmiştir. 

Bir taraftan da mütahassıs 
ir heyet huzurunda 20 kilomet 

·o hakkında bir tecrübe yapıl
a ına karar verilmiştir. Bu 

'eyet muayyen bir mesafe da-

sür'at tatbik edilmeğe başlan- zım olduğum isbat eder.» keti dün geceden itibaren ra- cikleri, hıilasa memleketin dört 
dıktan sonra buna riayet etmi- . · -- mazan tarifesini tatbika başla- buçağındaki insanların yaşayış Küçük Kemal _ Kar-
yen şoförler şiddetle tecziye varittir: İbrahim ya ayağı kaya dılar. Şirketihayriye, bayra- tarzının nümrinelerini yapmış-

Galatasarayda 
bugünkü 
içtima 

olunacaktır. rak denize yuvarlanıp kay.bol- mm birinci gününe kadar muc '1 ıar. Muhtelif eyaletlerden birer pan maçı tehir edildi 
du yahutta ambara düşerek yük teber olacak olan tarifeye göre, aile getirip bunların içine yer- Yerll mallar tef hir 

Poliste ----· Beyşamlı köyünde 
feci bir cinayet oldu 
14 yaşında bir çoc1:11~ av ttifeğile 

arkadaşı ismaılı vıırdtt 
1 ••••••• 

BakıF köyünün Beyşamlı nal Bir tayfanın esrar
'ıındaki köyünde bir cinayet engiz gaybubeti 
ılınuştur. 

On dört yaşında Mustafa, ar 
~daşı 16 yaşında Süleyman 
glu İsmail ile konuşurlarken 
raJarında bir sebepten dolayı 
.avga çıkmış ve Mustafa, elin 
eki av tüfeğini ateş ederek 
Stnaili yüzünden ve karnından 
~ralamıştır. Çocuğun yarası 

· ı:ırdır. 
--o- ... ~ 

İ\• • 
->tr otomobil tramvaya Kaybolan Hımhım Mustafa 

çarptı Felemenk bandralı Olijet 
Dün ö -ıeden sonra Salkım , vapurunun amelelerinden İbra

Öğütte ~ara oteli önünde him oğlu Must~fa~ Pazarte
' 157 

1 
b'lle 1107 1 si günündenberı gaıp bulundu-

numara ı otomo ı ı_ y • th 
, Uıııaraiı tramvay arasında ol- gu yazııı:ı:ıştıİ.b ah~ıgımhız ha -
'ıuk . · b' "sademe kikata gore ra ım · ım ım ca şıddetlı ır mu ı K 
'l · b'li .. n tarafı Jakabile maruf o up asımpaşa 
llluş ve otomo 1 n ° .. t _ ı da oturmaktadır. 3 Şubat günü 

. ~rçaıanmıştır. ~~ayı ;~e:eak 1 İbrahim çalışmak üzre vapura 
hıp şoför otomobılı ter e . gitmiş ve 2 numaralı ambarda 
etnen kaçmıştır. . 1 çalışmış. Bu ambardan sonra 3 
'l apılan tahkikat net_i~e~ınd.e 1 numaralı ambarda çalışmağa 

tanıvay yoluna ginnesı ıtı~arı- başlamış. Fakat bu sırada nasıl 
~ kazaya şoförün sebebıyet sa İbraıhim ortadan kaybolu
erdiği anlaşılmaktadır. 1 yor. Arkadaşlarının nazarı 
l<aza yü:ıünden tramvay mü- dikkatini celbedince evvela va

":a.ka!atı iki saat kadar sekteye purda taharriyat. yapılmış b~
&ramış ve tstanbulla Beyoğlu Junamayınca polise haber veni 
'h E- ı · tir Akşam üzre amele va
. etinde işliyen tramvaylar nuşd · k rken kapıda bekli-
lın'" -· d yapmak pur an çı a , onun e manevra 1. k nelerini almış-
ıe b · · ı d r yen po ısten ar • c urı yetınde kalmış ar '.. · İbrahimin karnesi po-
aıaya sebebiyet veren şofor l~r.sadr! de kalmıştır. tbrahi
r<_lnınakta, tahkikata devam Jısın e ın ında iki ihtimal 

le rarasmda kalmıştır. Bu ikin her akşam saat 10,45 te köprü- 1 Jeştirnnişler. Hepsi de orada En iyi boksörlerimizden Galata- ve lrae edilecek 
ci ihtimali nazarı itibara olarak den Üsküdar, Kuzguncuk, Çen köylerinde olduğu gibi «adıet- saraylı Kü;ük Kemalin bugün, Ro- ,.._ 
acenta hareket eden vapura İz- gel köyüne kadar olmak üzre !eri» an'aneleri ve mahalli kı- manya ıampiyonu M'Ir ta f 'k · b' Karpen ile bir maç . ı_ 1 sarru ve ı tısat ce-
mire münasabatında taharriyat ır vapur tahrik edilmektedir. yafetlerile yaşıyorlar. Her ak- yapması mukarrerdi. mıyetı tarafından bugün Gala· 
yapılmasını bildirmiştir. Ayrıca .gece saat biri çeyrek ge 

1 
şam hususi sazları ve dansları: )ün ~kadarlara !!e- saray lisesinde bir içtima yıı-

Ka rm anyo la cılar çe de bır vapur kaldırılacaktır. İ ile eğlenceler tertip ile vakıt ge • ~n bır telgrafa. gore pılacak, bu içtimada tasarruf 

kimler imiş 
İki gün ev el Y enişehirde Do

Japderede üc fırın sahibi İsmail 
H~kkı B. in iki meçhul şahıs ta 
rafından saat 1,30 da karmanyo 
la edildiğini yazmıştık. Aldığı
mız ma!Umata nazaran bu kar
manvolacılar bundan dört sene 
ev el ·y eniköyde bir Bulgar süt
çuyu parasına tamaar öldü
ren Laz Mahmut, Arnavut E
krem, ve Deli Nuridir. 

Bunları İsmail Efendiyi öl
dürmeğe yataklık eden parlak 
Mustafa teşvik etmiştir. 

Bu adamlar henüz zabitacaya 
kalanmamıştır. Parlak Mustafa 
nın kağıthanede annesinin ya
nın olduğu resbit edilmiştir. 

İki s~bık<ıh hırsız 
Bir müddettenberi zabıtaca 

aranmakta olan sabıkalı hırsız
lardan Fikri ve Şaban dün ikin 
ci şube memurları tarafından 
yakalanmışlardır. 

Rir cerh 
Beyoğlunda Kalyoncu cad

desinde sebzeci Sotirinin yanın 
da çırak Şakir ile bahçıvan Ce
mal arasında münazaa çıkmış 
ve neticede Cemal, Şakiri ya
ralamıştır. 

Cürnıü nıeşhut 
Harputlu Şaban ve Diyarbe

kirli Etem namlarındaki lıır<;ız 
lu Beyazıtta bazı evlere gir
mek isterlerken cürmü meşhut 
halinde yakalanmışlardır. 

Bir dükkanı soymuşlar 
Mercanda hırdavatçı Ekse

nofon Efendinin dükkanının ki
lidi kırılmak suretile dün gece 
hırsız girmiş ve 400 lira para 
ile 100 dirhem kadar hurda gü
müşü çalınmıştır. 

Haftanın Pazar ve Perşembe çirirler halk da bunları seyre-
1

1 oman~a ?'f'~ı~o~u hakkında konferanslar vcrile-
geoeleri de biri çeyrek geçe Ka · derek ;evk alırlar». ,",.ısa":dem'!d~';;i';;d~n- cek .. _Yerli mallardan yapılan 
vaklara kadar sefer yapılacak- ! Selim Sırrı B. bizde de bu bok• gününe yetişe- kostumler canlı ve cansız mo-
tır. Haliç şirketinin ramazan şekilde müsbet faaliyette bulu ' miyeceğini, maama- deller üzerinde teşhir edilecek 
~~rifesinin de dün a~şamdan 1 nulması temennisile mrişaha- .. _ _fih. h~r~ket etme~ İş Bankası tarafından getirti~ 
ıtıbaren tatbik edilmege başla- besine nihayet vermiştir. uzrc oldugunu bıl_dıı;mııtır. Bu vazı- len «Amerikada uıkla -
mlmıştır. yet kartıtında muhım maç gelecek çoc rı ta 

Cumaya tehir edilmiştir. Boksörler sarruf~ .nasıl alıştırırlar» mev-
Şirket, her gece biri çeyrek ı • / maçlar için idmanlarına devam etmek zulu fılım gösterilecektir. 

geçe Eyüpsultana kadar bir Yer l ma l tedirler. - -----
vapur ta:hri k edecektir. 

Bir facia 
Istirancada bir kadın 

ebesizlik yüzünden öldü 

Vil§yetimize tabi İstranca 
nahiyesinde ebesizlik yüzünden 
bir kadın doğururken feci bir 
halde ölmüştür. 

İstranca nahiyesinde Adem 
Hasanm zevcesi hamiledir; do
ğurmak üzeredir. Birden bire 
sancısı tutuyor. Fakat nahiye 
de ebe yoktur. 

Derken hamil başlıyor; nev
zadın kollan dışarıya çıkıyor, 
lakin gövdesi rahimde kalıyor. 

Bu vaziyet üzerine jandarma 
telefonu ile Çatalcaya haber ve 
riliyor. 

Çatalca tabibi: Ben ebelikten 
anlamam. Esasen gitsem de fa_ 
idem dokunmaz, hamilenin Ha 
dımköy hastanesine kaldırılma 
sı iyi olur diyor.' 

Zavallı kadın araba ile hasta 
neye götürülürken yolda-kıvra
na kıvrana can veriyor. 

Dün bu meseleyi bir muhac
ririmiz SiJıhiy müdürü Ali Riza 
Beye sormuştur. Riza Bey di
yor ki: 

« Hadiseyi haber aldım. Ça
talca kaymakamı da geldi, ko
nuştum. O civar uzaktır, yollar 
da bozuk. Doktorun bir mesuli
yeti yoktur. Geçen sene Isnran 

____ ... _ 
Kadın birliğinde 

yerli kumaş 
teşhir edildi 

Dün saat 16 da Türk Kadın
lar Birliğinde kız muallim mek 
tehi müdiresi Nebahat Hamdi 
Hanım tarafından "Yerli ı:nal
lar' hakkında bir konferans ve
rilmiştir. Salon memleketin ta
nınmış ve münevver kadınları
le, mekteplilerle dolmuştu. Ne 
bahat Hannn yerli kumaşların 
güzelliğinden, milli tasarrufta 
Türk Hanımlarına düşen vazi
feleri izah etmiştir. Birlik bu 
münasebetle yerli kumaşlardan 
nümuneler teşhir eylemiştir. 

Macar hariciye 
nazırı geliyor 

ANKARA, 6. (Telefonla) -
Macar hariciye nazırı on güne 
kadar memleketimize geliyor. 
Şerefine Ankarada balo ve zi
yafetler verilecektir. 

cada bir dispanser inşasını tek
lif etmiştim, yapılamadı. Bu se 
ne bütçeye konularak yapıla
caktır. Dispanserde bir ebe ve 
bir silııhiye memuru bulunacak
tır. Bu suretle bu gibi müessif 
hadiselerin önü alınmış olacak· 
tır 

Büyük sokak koşusu 
bugün saat on birde 

Sanayi konferan 
sı ruznamesi 

Atletizm heyetinin idare ve kont-
rolü albnda yapılacak ol•~ • ı. • ha- ANKARA, 6. - Milli iktısat 
yrak koıusu buıtün • ve tasarruf cemiyetinin teşeb-
saat on birde başlı- büsü ile Ankarada 20 Nisanda 
yacaktır. Koşu baş- milli sanayi nümune sergisi a-
lama yeri Beyoğlun- çılmakla beraber aktolunacak 
da Galataıar&y kJü. 
büdür. Koıuya, i- kongrenin ruznamesi sudur: 
kiıer kiıiden mü- 1 - Ham madde, 2 - Serma 
rekkep otuza yakın ye ve kredi, 3 - Vergiler ve rü 
takım girecektir. sum, 4 - Teşviki sanayi kanu 
Her takımın ilk ko· 
ıucuıu G. Saray klübua~"n ,.k,am" nu ve tatbikatı, 5 - Standar, 
matbaa•ınagelecek veelindeki bayrağı 6 - Nasyonalizasyon «çok iyi 
teslim etmesi üzerine ikinci müoabık ve ucuz imal usulleri», 7 - Ti
matbaadan .Galataoaray ldübün.e av- caret ve sanayi odalarında sa
d~t. ede.:ek~~· Koı.uyu otomobıl ~e nayi erbabının temsili 8 . - Sı-
b11ikletlı muteaddıt hakemler takip • t d • ' 
edeceği gibi hareket mahallerinde de naı e nsat. 
hakemler bulunarak yanhılıklara me- Her vil§yetin muhtelif sana
ydan vermiyecelderdir. Memleketi- yi grupu bu nizname etrafında 
mizde ilk defa yap~lacak olan bu ko- raporlarını hazırlıyacaktır. Mil 
ıuyu bakalım ban&• takım kazana- li iktısat ve tasarruf ceıniyeti 
cak?. · kongre münasebetile bir tali-

1\1 lliyet kupası ve matname hazırlamaktadır. Ya-
rnuhtelitler kında tamim edecektir. 

Bugün likmaçları yoktur. Yalnız y k • , "I • . "r t · 
Futbol heyetinin nazareti altında an esıct erın nıat ll• 1 

muhtelit takımlar 
-----.- maçtan yapılacak· Şişlide Afitap sokağında o-

tır. e...dan batka turan Fort acentası nıemurla
en !yi futbol hare- rından İsmail Nusret Beyin 
ketı en genç futbol- . 
cularımızın "Milli- pantalonu cebınde bulunan 566 
yet" kupası etrafın- lirası meçhul bir yaııkesicı t:ı
da yapacakları mü- rafından aşırılmıştır. 

• sabakalardır. Bu m.ü Kasımpaşada oturarı Hıısan ':=:=:::__ sabakaların - bır Ef k" .. .. · d k '" t h"k - opru uzerın en yeçcr en maç a u men mag . • • 
lup sayılmatar.na rağmen_ en kuv- meçhul _bır y~nkesı.cı tawfm
vetli takımını Galatasaray küçükleri 1 dan cebındekı 100 lıra sırılmış 
teskil etmektedir. +>r. 
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· Asrın U mdesi "Milliyet" tir 

1 7 ŞUB . .\T 1930 
ıj)AREHANE - Ankara caddesi 
.o. 100 Telgraf adresi: Milliyet, ls. 
J'ınbul 
ı Telefon numaraları: 

Jıtanbul 3911, 3912, 3913 

i..k.aye4' 
Diye ahret suali soranlar ni

hayet bir Allah vergisi olan gü
zellik işi için: 

- Neden daha güzel brini 
seçemediniz? Çok güzel iştirak 
etmedise neden başka memle
ketlerdeki gibi binlerce güzelin 
iştirakini temin edemediniz? 

Güzellik sade İstanbulda mı? 

a.111 

~I . 1 ABONE ÜCRETLER! 
ı ~ 1?.:.r Türkiye için Hariç için 

l 
l aylığı 400 kuruş 800 kuru~ 

)~ H 750 H 1400 1' 

Neden diğer vilayetleri ihmal •.. ~.zaman yiımi dört ya- ı yordu. Bense gözümü yuma-
ettiniz ! Neden daha anlayışlı ş~a ıdım .. Kımsem yoktu. mıyordum. 
bir hakem heyeti intihap etme-j B.~r h~n o~asınd~ oturuyor, O yaptığım şeyi nasıl yap· 
diniz? Mademki dünya güzelle-, gundelikle b.ı.r m~gazada çalı- tım? .. O şeyi yapmağa nasıl ce
ri arasına çıkaracak kadar gü- ş.ıyord':1m. Gwılerım boş ve se- saret ettim? Bilmiyorum . İra
zel bulamadık, neden gazeteci- fıl geçıyordu · dem elimden gitmişti. Gözle
lik etmek için neden memleke- Günün birinde karşıma bir rLm kararmıştı, başını zonklu

" 1 

, 
ı 1 

't : " 1400 ., 2700 u 

1 
t · Gelen evrak geri verilmez 
'l ı;üddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 
1 ;1 Gazete. v_e math~.aya ait işi.•~ için 

~ mudırıyete muracaat edıhr. 
] Gazetemiz il.&nlarm mesuliyetini 

1 
·f kahul etmez. 

· J!l'GÜ~KÜ HAVA 
l lı Dün hararet en çok 14, en aı 

tin güzellik şöhreti ihmal edil- kadın çıktı . Çamaşır yıkamak, yordu . 
di? tahta silmekle geçinen bu ka- Oğlumun üstünü açtım, çır-

Parise gitmesek ne olurdu?. dınla odalarımızı birleştiriver- çıplak soydum, yatırdım son
Ve saire ve sire. . . şeklinde dik . / ra... Usulcacık pencereyi aç-

muaheze etseler ya! Bir sene o kadınla beraber tım . Odaya buz gibi bir nefes 
Ben bu çeşit muahezelerin yaşadım . Biraz daha fazla ka- doldu . Titreyerek geriledim . 

manasızlığını bilirim ve bwıa zanmağa başlayıp; kendime Masanın üstünde yanan mum 

\ 1. , 7 derece idi. Hu gün rüzgAr lodos 
, 

1 
I' {'ecek ve ha\ n bulutlu ol•c•knr-

taraftar da değilim.. Maksa- münasip bir kız bulunca evle- söndü ... 
dım sadece sporcuların beyne!- necektim . Açrk pencerenin kenarında, 
milel her temasta maruz kaldı- Bir gece bana hamile oldu- arkamda olanı gönnekten kor
ğı muamelenin haksızlığını gös ğunu haber verdi . Yüreğime karak, başımı çevirmeden dur
termektir. . . Hem bizimkiler iniyordu. İstikbalimin mahvol- dum ... 

' .. '.' FEI EK ' , 
İ, KOPRÜ KALKARSA Yunanlılara yenilmiş te değildi duğunu anladım. Bu doğacak Kışın öldürücü soğuğu oda· 

ı !er. piç, bir zincir gilbi beni bu kadı- ya dolup duruyordu ..• 
jı ı Diyordu ki: FELEK na bağlıyacaktı. Bir sene yaşa-

' 

·! - İçim içime sığmıyor... dığım kadını sevmiyordum ar- Uzun bir zaman geçti. 
- Neden? dedim: 1 Kulak misafiri 1 tık, nikah edemezdim. Çocuğu- Ar<kamda bir öksürük duy-

ı, f - Köprü kalkarsa halimiz mu yüzüstü bırakmak vicdanı- dum. Tırnaklarımın ucundan, 
' ' 1 I• e olur? Bugün peşin... ma yetmi~rdu. İçimden ölsün saçlarımın kölküne kadar ür-

111 ! ; - Sana ne köprüden? Köp- A k k 1 b" 1 d" d • d" rd perdLm. Pencereyi kapadım, ı . , · h ·ıd d - ·ı · 1 çı ta a mrş ır zava lının ıye ua e ıyo um . 
J j 1 r

1
" 1 ta Dsı _arı egı sınkxa ·.. k 

1 
vaziyıeti aramızda konuşuluyor- Doğdu. Aramıza bir de ço- beşiğe koştum· 

) i - ogru amma opru a - d B' b k l k' k . k s . d o-ı h'l' d y .• ı d lık t b' l'kt 'd u. ır uçu ay o muş ı, bana cu sesı, arıştı. evmıyor um. g um, a a uyuyor u. um-
'\ ,·ı r.ı.rsa ayı a ır ı e gı e- ,ı... • d" d 1 dık 1 E k kl ki d kl kıl - -•~ B 1 k 1 uır ış ıye o aşma. yer, ça - sasen er e er çocu arını o ru arı sı ı, agzı aç""-•ı. a-

'.~ı ! · SOZ lSTERlM! mad.ık kapı bı~akmaı:nış. ğar doğmaz ~e~mezler: Onlar-, caıklarını, kamını, göğsünü tut-
, 11 • E 1 s·· . . b t Nıhayet vaat etmışler: da anaların anı şefkatı yoktur. tum. Buz gibi idi, bir buz kül-

• vet. oz ısterım, em saa - S h h ld b" · b 1 B" d h b'" ı t' · dok d tt' , ı .. k .. 1 D' 1 . 1 - ana er a e ır ış u a- ır sene a a oy e geç ı. çesıne un um zanne ım. 

1 1 r(~ ı r~~ ~urec.~ :ı?: ·k ı~ eyın · cağız! • ı Artık odamdan, kadından, pi- Giydirdim, üstünü örttüm. 
İ ., ız~~ guze 1 

.. ı~~· ~~a~ı kına- Bir hayli günler gidip gel- ı çimden kacıyordum. Çocuğun Birdenbire kalbimde bir şef-
' 

1 
1 esed vruypa guzd~lbıgı?~. ~za ı miş, fakat her defasında iş ya- ağlaması ~sabımı bozuyordu. kat dog-du Çocug-uma kaı şı 

!· ııma ı ve unan ı en onun- k N · · · ·· · 
ı ı k b tt' B b ·b· "B rına almış . . e zaman kapı-

1 
Esasen vazıyetımı duzelt- bir muhabbet hissettim Eğil-, ı I! ay e ı. en u gı ı ey- d b . • . . .. .. . ı • 

, 1 lm"l 1 h k tl · t" k t- an aşını uzatsa ~ş vaat eden mıştım. Buyuk hır yazıhaneye dim, başından öptüm, sonra . .e ı e are e ere ış ıra e .. 1 b" .. 1.. y · 
· · d t b' " d • 'f ., zat, şoy e ır gu umser: muhasip olmuştum. olda bır dönüp yerime oturdum. 
ıeyı a e a ır me enı vazı e H' · · ld" · ? T , .. .. - · · 

'. ·J"kk" ttı'a· . . k - a ... sız mı ge ınız .. a- kız gordum, begendim, takip Yapug-ımm fecaatini düşü-!'• , a ı e .,ım ıçın azanıp h t d y b 1 . . . · · E · · b t 1 · · t 1• d , mamen a ırrm a.. arın ana ettım Aılesınden ıstedım. v- 1 nüyordum ilY e me mese esını a ı ere- ı - . 1 , • • • 

1 

· 
! •de görürüm 1 ugrayıverı.?. , lenmemıze muvafakat ettıler. Çocuğum bir kere daha ök-

' , -K d" .. 1'. . k Zaten ugramadıab"ı gu""n yok j Nihayet tuzag-a düşmüştüm .. d"" B f b k lb" · ' , en ı guze ırun azanmasını . . .. · sur u . u se er en a ımın 
a~em istemez? Ben de isterim kı ... Ertesı ~un eı_:~enden dam- Bir piçim vardı· Bu kızla nasıl donduaunu hissettim. Ölecek 

lar Cevap hıç degı<-mez· 1 bT d" A"l · ·l k " ı ;nma kazanamadı diye etrafı · . ,.,.... · ev ene .ı ır ım · 1 esı uyaca olursa ben ne yapardım? Kalk-
.ı leJveleye verip bunu bir "ketle- ri~ Sız yarın bana uğrayıve- olsa - kı nas~l ol~a .. d~yac~ktı - tnn, mumu yaktım . Baktım . 

1 ı milli" haline sokmam. Böy- . derhal verdiklerı sozu gen ala- ı Rahat nefes alıyor, uyuyordu. 
ı ', hareket aptallıktır. • . ~ız bunları hatırlıyar~~ ~en- caklardı, buna emindim· , İçim biraz rahat etti. Yerime 

• • • ı d-ısınden bahsederken bırısı de- B" f · b" h·ı t" ·· 1 • -' Zaten 20 namzedı olan bır I . . 1 ır ay, ecı ır a e ı rwuye 1 aturdugum zaman, şakaklarım-
',1 ıüsabakaya girenlerin beherin ' dı kıD: . il . . b ı içinde yaşadrm. Her gün geç- 'dan soğuk terler damlıyordu. 

k · "d b" k ·ı - esenıze zava mm ışı" u tı"kce og-luma kı"n bag"lıyordum o- ·· ·· ·· : anca yırım e ır azanç 11 .. . . . · glum gene oksurdu. 
\ · ı ı· d ? ş· d' b b"" l gun peşın, yarın veresı» ye kal- Bu bir avuç et parçası istikbali· . , ma ı var ır. ım ı u oy e dı 1 • • • • .. Ertesı sabaıh hummalı uyan-
~~ •fmakla beraber bizim gazete-; . Kulak Misafiri m~, sa~d~tımı mehvedıyor, u- dı. Ateşi vardı, gözleri çakmak 
ı arkadaşlar her hangi bir bey mıtlerımı kırıyordu. , akmaktı. 

ı. 
1 

>.!!milel spor temasında iyi ne- Doktor K~dı.nımın Üsküdarda otu-ı' ç Doktoru çağırdım. Geldi, 
1 ,ı ı ıce alınmayınca hemen kalem-il" .. ~ ran ıhtıyar anası hastalandı . , tf 

ı J) :ri yağlayıp: ~ULEYMA.N SIRRJI Kadın bir gece oraya gitti, ben ,muayüen~ e .'. · .... d d' 
ı . , 1 1 k ld - şutmuşsunuz e ı . 

- Aman efendim! Bu ne fe_ lstanbul (ALE\IDAR Sil !HAT 1 ÇOCU'« aya nız a ım · · · . ' 
ı 1l :ket? Bizi rezil ettiler .. Türk YURDU) rahibi. tık muayenede . Şub~t içinde.idik. H.a".~ müt- Kekeledım. 

ıl :»oru bednam oldu. Bu ışe se- 1 en haklkl teşhis ve tedavi. hış soguktu, dışarda tıpı «udu- - Zannetmem··· 
f,: •.,1:p olanları, asmalı kesmeli, '- Tel. fsr. ı 161 ruyor, karayel ıslık çalıyordu . Sonra sordum: 
~ ıı·:çmeli! ~: Bir kaç lokma yemok yedikten - Tehlikeli bir şey mi? 
t 'ye etrafa ateş saçarlar .. Hat- sonra beşiğin yanına oturdum. - Hemen bir şey söyleye-
.. ' ·.r, içlerinde: , Bir aydan beri fikrimi kurca- mem, akşam tekrar gelirim . 

" - Bunlara ceza verilmeli! lıyan düşünce, karabulut gibi Akşam te'krar geldi. Oğlum 
ı föi garip fikirler atanlar bile beynimi kapladı. Dağrtmak is- zatürree olmuştu. 
>··urdu .. Şimdi bu zevat neden tedim, muvaffak olamadm1. Yavrucak tam•on gün, müt-
~ 11mi manasız zehirleri dökmü- Bütün vücudüm, maddi ve ma- hiş iztıraplar içinde kıvrandı ... 

>riar? ! Galiba bu işte yıkıl- nevi bir iztırap içinde kıvranı- Nihayet, on birinci günün saba-
• \ ' ' 

1 ası istenen bir teşkilat ve hır yordu. hı öldü ... 
i 1, \!anması istenen muarız klüp Gözlerimi kan bürümüştü. • • * 

, : '~k değil mi? HAY AL ve İstediğim ve sevdiğim bir kızla O gündenberi, bir gün bili' 
ı Spor gibi senelerce yapılan HAK1KAT evlenemiyeceğimi düşündükçe rahat bir ömür sürmedim . Hep 

ı 'r ~sif ve muasır mesai neti-cesin öfikeden deli oluyordum ... E- bu feci hatıranın elemi ile yaşa-
: a '! elde edilen kabiliyetlere müs 1\lümessilleri vet, o gece deliydim, çıldırmış- drm . . . Hala da öyle yaşıyo-

1ı r nit işlerde daha müptedi olan NA'.llSI KAROL tun! rıım ... 
ı ~mşerilerine: ve Çocuk uyuyordu . Kalkıp Neden çıldırmıyorum yarab-

' ,vı.- Seyahate çıkmak için bizi] RIŞAR ARLEN baktım. İşte saadetime engel bi! 
• i 

1
'zil ettiler! Neden yapamıyaca ~özlü ve şarkılı filim ı olan bu piç kurusu idi. Yumruk Nakleden 

• :; mız şeylere girdik?!. !arını sıkmış, ağzını açmış uyu- ı Selami lzzet 
~' . 

MERDE· 

fil ·inde yakında 

ı l\leleı-: sineınasında 

TiT~ ~KirA 
PRENSESITA, MARTA, 

NOÇE NOl ... 
taganni edecektir. 

Yakında ... 

MERi NOLAN 
NOR.M.A:\' KERRt 

gösterilmekte olan meşhur lngtliz Amlralı Nelson ile L•dy Haınll
to'nun ışk macerasını musavver 

LADY HAMILTON 
filmini seyretmcg-e şirap edecektir. Mllmessllierl Deh•klr ve dilber yıldız 

KORlN GRIFFIT 

1 
J'-' .................... """' .......... A.;''-"'-~.._,o ................. ,..._,. .......... ......., ......... .,,..__"'-"J~ 

~_,..,_, .................... "'-" .......... "'-"..A..,1cco .......... _,..,_,"'""'......_"'-" .......... "'-"~ 
Dlln akşam ASRİ Sl:l/Eı\IANI:-1 lraesine bışladıg-ı 

-----• A P A Ş 

Ye 

LEVi~ ~T~NE 

1 1 lerKe;ın ap;zınd• de,s,can ol•n tilm ı 
FRA:'\SIZ 5L 'r:MAS!~DA 

göstermekte olduğu ŞARL REY 
ve l':DlT RAI .ST0'.11 nun temsili 

Al.TUN KALP 
Filmidir" 

l!Aveten; Kahkahalı bir komedi 
ve zengl n nryete programı. Buğün 

ilk matine saat 1 ;1 de ____ ::im _____ _ 

rı•---------111! llugün 

MELEK sinemasında 
Frank V<dekind'in muazzom eseri 

ME~'UM FAHi~E 
(L ULU) 

Mümessilesl; LUIZ BROKS 
lltvccen SPOR ve Gençlik seri
sinden; 

BiR BOX MAÇI 

lıtanbul mahkemeyi Asliye birinci 
ticaret dairesinden: 

Merkezi faaliyetin İstanbulda Ga
latada merkez rıhtım hanında 4 No. 
da bulunan İmdad of London ~irke
tinin 30 Kanunusani 930 tarihinde 
iflasına karar verilmiş olduğu alaka
darların malfimu olmak üzre il3.n o
lunur. 

filmi azim muvdfa!ı:ıyetleri ihraz etmiştir. Meşhur lspınyol fıclı 

aktörü ADF.LKl MILAR lle MONA MARIS tarafındın temsll olun•n 
bu harlkulAde şaheserin mevzuu bir çok aluftelerin girip çıktıkları 

Gl!:CE BATAKHANELERİNDE f cereyan etmektedir. Her •kşam zeöln varyete numerolan. 

"Milliyet,, in eğlencelerl 
123456789 

ııııııı.uıct ,. aı 
bllmecemlz 

SOLDAN SAGA: , 
1 - Sert (5). 
2 - Cet (3). Çocuk doğurtan (3) 
3 - Alil (5). 
5 - Dayak (5). 
6 - Deniz ortasında kara (3) 

Göz rengi (3). 
7 - Kötek (5). 
8 - Soğuk diyar hayvanı (3) • 

Mazii şuhudi (3). 
9 - Kibar (5). 

DDallll bllmecemlzla 

hall•dllmla t•llll 
YUKARDAN AŞAGlı 

1 - Tabaka (3). Ağıl hayvanatı 
(5). 

3 - Çek daralt (3). Niıvan (5). 
5 - Kuvvet (5). Mevsimlerden 

biri (3). 
7 - Kabul etmemek (3). Kokulu 

bir ot (5). 
9 - Ciltte ıiyah nokta (3). Canı 

(5). 
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1 

1~ "IJ.f illiuet,, in edebi romanı: 3 
~l' ;;o ~ ç,, "il 

ı 1cl,aı-~ 
Jı 1 

r bürhan Cahil 
k, 

- Bravo ... Ya, ne iyi olur. 
1 
mek için kendini tuttu. Avdet 1 ğından bahsediyordu . 

Bekleriz olmaz mı? ettiler ve Cevdet Bey dönüşte - Balolar da olmasa birbir-
Bu ikinci davet Cevdet Beyi Halenin masasını uzakta bra- !erini tanıyanlar ancak davet

düşünmekten bile mennetti. kacak bir başka yol intihap et- lerde görüşebilecekler. Öyle 
Başını eğdi: ti. değil mi efendim, diyordu . 

- Emredersiniz Hanıme- Balonun civ civli zamanı.. Bu aheıı!di ses Cevdet Beyin 
fendi. Her masadan neş'e sağnakları belinde tabancasile fırka içti-

Büfeye gittiler, "Kalem kur- geliyor. Cazbant yeni çıkmış malarında siyasi hasımlarile 
, 
1 

: Bir aralık balo komitesinden nergiz gözlerin samimi bakışla- hanları., cemiyetinin balo ko- bir arjanti.n havası çalıyor. mücadele ede ede nasırlaşan 
••ri Cevdet Beyle arkadaşlarını rı altında ne lezzetli bir heye- mitesi belli başlı gazeteciler- Cevdet Bey masasındaki ka- kalbinde ne munis ne musikili 

" ifede bir kadeh şampanya iç- can duyurdu. Onun hazan en den mürekkepti. Cevdet Bey dınlara karşı nezaketsizlik et- ihtizazlar yapıyordu . 
11 • \eğe davet etti. Kadınlar kalk- haşin politika mücadelelerinde, giıbi maruf zenginler cemiyete miş olmayı da göze alarak ya- Yorucu ve boğucu bir politi-

1 adılar. Cevdet Bey meb'us 'mühlik silah oyunlarında tees- bu vesile ile yardım etmek için vaşça kalktı. Kalabalığa karı- ka hayatından sonra bu aleme 
usret Bey ve gazeteci Sedat sür vıe hareket duymıyan bil'a- I büfede tanıdrklarına şampan- şarak Halenin yanına geldi. giren tecrübeli ve metin iş ada-

! l•li kalktılar. kis katılaşan, gaddarlaşan yü- ya ikram ediyorlar, bu leziz iç- Genç kadm onun dansa da- mı yalnız Hale gibi umumi ka-
1 ıl r. Kalabalık arasından kestir- reğinde bu ipekten bir mahfaza kinin verdiği neş 'e ile Kalem vet edeceğini derhal anlamıştı. dınlığın üstünde adeta bir baş
ı , 

1 
e yol keşfederken Galip Be- ya saklanmış gibi ahenkli ve kurbanlarına yardım etmiş olu- Çıplak omuzlarını örten şık bir ka nevi mahluka benziyen ka-

l 1ın masasının önüne çıkınca yumuşak gelen ses ne derin a- yorlatdı. şişilliyi uaun kollarının zarif dmların karşısında miivazene-
·tevdet Bey biraz evvel uzaktan kisler bırakıyordu. İçtiler. İçerlerken meb'us bir hareketile arkaya atarak a- sini keybediyordu. 

(_ıışile selamladığı dostunun ve - Teşekkür ederim Hanı- Nusret Beyle konuşuyorlardı. yağa kalktı. Bir saniye içinde Ca2lbandın sert ve seri tem
.. ''ble)nin ellerini sıktı. Hatır mefendi, dedi. Affınızı dilerim. Nusret Bey hazır tesadüf et- bu olgun muz gibi yumuşak ve poları altında mütemadiyen dö 

, ·· ~rdu . Bir hafta için İzmire gitmiştim. mişken kendisini Galip Beye leziz mahluk Cevdet Beyin kol- nüyorlardı . 
0 

Gene kadın nefis bir tebes- Dün akşam geldim. Yakında ge ve Haleye niçin takdim etme- ları arasında idi. Dans bittiği zaman Hale tek-
·~ imle ~na iltifat etti: lir bir çayınızı içerim . • diğine kızıyordu. Dönmeğe ve konuşmağa baş- rar rica etti: 

· 1- Görünmez oldunuz Beye- Galip Bey söze karıştı: - Böyle ayak üstü tanışma ladrlar. - Cumartesi akşamı gelecek 
• ndi: nasılsonız, iyi vakit geçi- - Cumartesi akşamı yemeğe olur mu yahu, dedi Cevdet Bey. Tanıştığı adamla konuşula- siniz değil mi efendim, erken ! 'yor musunuz?... bekliyelim. Daha bir kaç dostu- Bir yerde buluşmalı ki müna- cak mevzulatı derhal bulan ve 

1 
lbeklerim. Yerine kadar götü-

1 'İyi yetişm"ş, iyi görmüş ka- muz var. Gelir misiniz? sebet düşsün. zengin bir lisanla muhatabını jrüp bıraktı. Galip Beyle havai 
1 nların konu~u·su ve hatır so- "Hale,, zarif bir hareketle ba-1 Ve bunu söylerken arkada-ı meşgul eden genç kadın ona jbir iki şey konuştu. Döndü. 
a • - j 1şu ne tatlıdır. Cevdet Bey bu 1ını kaldırıp baktı. şına daha sert muamele etme- İstanbulda kış hayatının darlı- Hanımlar derhal dedikoduya 

başladılar: yüne, Canan Hanımefendiye 
- Cevdet Beyefendi, damı- davetlisiniz demek ha, ali .. 

nızm tuvaleti için konuşuyor- Mükemmel ince saz dinliyecek
d uk. Pek şık bir şey .. Hemen siniz. 
hemen balonun en güzel tuva- - Siz de gelin, tanımadığı-
leti. Siz nasıl buluyorsunuz? nız yer değil, teklifsizsiniz. 

Eski politikacı güldü: - İşim olmasaydi kaçırmaz-
- Vallahi dikkat etmedim, 1 dım. Yann (Münih)ten mühen 

dedi . Siz daha iyi bilirsiniz ta- I disler gelecek . Onlarla meşgul 
bii ! olmak lazım . 

- Kendisi de şirin kadın, bi-1 Halenin dedikodusu kapan-
raz fazla boylu amma! mıştı . . Biraz sonra (Kalem 

Meb'us Nusret Bey karısının kurbanları) balo komitesinin 
fikrine itiraz etti: şık, hoş kotiyonları dağıldı .. 

- Boyu fazla değil . Sülün Genç gazeteciler mesleklerini 
gibi kadın doğrusu . hatırlatacak zarif hediyelerle 

Onlar münakaşa ederlerken davetlilerini eğlendirdiler . Bu 
gazeteci Sedat Ali Cevdet Beye hediyeler arasında bazı kadın· 
eğilip yavaşça fısıldadı: lara kıpkırmızı birer şeytan 

- Kadınlar !herkesin çıldır- külahı, bir çok erkeklere de yer 
<lığı rakipleri için bir türlü gü- li malı, bebek arabaları çrkmış· 
zel diyemezler, şirin diye kulp tı . 
takarlar. Eğer Hale de güzel Galip Bey daha fazla kalma-
değilse vay halimize . . . dr . H~lenin oturmak arzusuna 

Cevdet Bey bu bahsin uza- rağmen genç kadını önüne ka 
masını istemiyordu . Meb'us tarak baloyu terketti . 
Nusret Beyin karısile münaka- Onun çekilişi adeta bir bas, 
şasına nihayet vermek için la- langıç oldu . . Bir çok erkek leı 
kırdıya karıştı: j Halenin balodan ayrılrşındarı 

- Siz yarın akşam Kadıkö- Bitmedi 
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Haftanın Buseleri 

!'Meşum fahişe,. filminden "Aşk geceleri,. filminden 

" Memnu saadet.. filminden 

Aşk geceleri (Elhamra'da) 
Mari Bel, Jon ~1ürat, Henri Ruser 

(Tcmamen Fransızca sözlü lilm) 
"intikam., filminden 

Moris Şövalyenin bu mev
sim başında geçen Parisli şar
kıcı filminden sonra Fransızça 
olarak şehrimizde gösterilen 
ilk sözlü film" Aşk geceleri,,dir. 
Bu film Avrupanın (Tobis) de
dikleri sistemde yapuğı sesli 

[H~~ada:b.i.r :s?~ :: ] 
Fransızçadan sonra 
Bu hafta Elhamra sinemasın 

da tamamile Fransızça sözlü 
bir film gösteriliyor. Filmi se.y 
redenler derhal görmüşlerdır 
ki bu güzel bir eserdir. Türki
Yede -diğer bir çok memleket 
'erde olduğu gibi- daha uzun 
müddet ihtiyaca tekabül ede
cek şekil ve miktarda film '!e 
hele sözlü film yapılamıyacagı
na nazaran filmleri dışardan al 
mağa devam etmemiz tabiidir._ 

Sesli filmin son derece sen 
olan intişarından ve dünyada 
gördüğü rağbetten sonra da ar 
tık kimse sessiz film yapmadı
ğından bizim, bize ~n yakın b~r 
dilin filmlerini tercıh etmemız 
lazımd ır. İşte Elhamra da bu 
hafta gösterilen film bize gös
terdi ki şimdilik Türkiyede ge
çebilecek filmler Fransızça ola 
bilecektir. Bu lisana az çok he
men hemen hepimizin aşina ol
mamız sebebile denebilir ki İs
tanbulda sözlü film zevki an
cak Fransızça ile anlaşılabilmiş 
tir. 

Kimsenin ticari hesaplarına 
karışmak niyetin.de ?~~akla 
beraber srrf bir afaki mulahaza 
olarak söyliyelim ki _Fran.sızça 
sözlü filmi görüp dınledıkten 
sonra biz de diğer li~aı:~a .ya
pılmıs söz'ü filmlerin ıyı ışlıye
ceğin~ ihtimal vermemekteyiz. - - -·----

BU HAFTA 

Elhamra "Aşk geceleri" is
mindeki Fransızça sözlü v~ çok 
şayanı dikkat filmi göstenyor. 

Operada Dolores Del Riyo
nun "İntikam" ı var. 

Melekte «Meş'um fahişe» is-
mindeki eser geçiyor. , 

Majik'te Ramon Novarro -
nun «Memnu saadet» filmi var. 
Ayni zamanda bu sinema Ra
mazan için variyete numara
lan ilave etmiştir. 

Bu hafta Nataşa isminde 
Londra artistlerinden bir dan
söz bir kaç dilde şarkılar okuya 
cak ve dansedecektir. 

bir filmdir ki sözlerin vuzuhu 
ve bilhassa bizde en çok anla
şılan bir lisan olan Fransızça 
olması buradaki muvaffakıye
tini çok artırmaktadır. "Aşk ge 
celeri,, Kistmeker ismindeki 
tiyatro muharririnin bir piye-

sinden çekilııniş çok güzel bir 
filmdir. 

Almanyada (Tobis) stüdyo
sunda Almanca ve Fransızça 
olmak üzere iki dil üzerinden 
çekilmiştir • 

"Aşk geceleri,, filminden 

Fransızçasını başta meşhur 

Fransız aktörü ve sahne vazu 
Hanri Roussel olduğu halde 
komedi Fransezden Mari Bel 
ve sinema artistlerinden J an 
Mürat çevirmişlerdir. Film söz 

J 

\ 

J 

vuzuhu, teknik ve oyun itibari

le kusursuzdur . Bilhassa Han-
ri Roussel ile Mari Belin sözle
rindeki vuzuh ve temizlik şa
yani dikkattir. Avrupa Ameri
kaya karşı böyle bir film yapU-

ğmdan dolayı iftihar edebilir. 
Filmin mevzuu basittir . 

Bir genç kız olan Bettini bir 
otomobil fabrikatörü seviyor. 
Kız bir otomobil yarışında ka
zaya uğruyor ve bir meahul a-

"Meşum fahişe,, filminden 

intikam ( ~~era~a) 
~ • ..-.."'V'"V'V"V-O.,.......-Y'"V'V"V-0.,.......-Y'"V'V"V-0,......'"V....,,.c 

Dolores del Riyo ( Sesli film ) 
Bu film şedit bir tabiatin mü 

taleasıdır. Karpat çingeneleri
nin hayatına dair olduğu için 
şayanı dikkat danslar ve güzel 
manzaralar vardır. Dolores del 
Riyo çok sert oynamaktadır. 

Foto iyi ve muzika güzeldir. 
Filmin hulaaası: 
Bir ayıcınm kızı olan Raşa 

çok sert tabiatlidir. Hiç kim
seyi lüzumu kadar enerjik bul
maz. Bu sebeple kendi köyü
nün delikanlılan ondan kaçar
lar. 

Köylülerden Kosta, Jorga 
isminde bir haydutun babasını 
öldürdüğü için Jorga Kostaya 
garezdir ve ondan intikam al
mak ister. Bir gün Raşa bu 
haydudu dövemeğe teşebbüs e
der. O da genç kızın saçlarını 
keser. Bu hareket bir çingene 
kızı için pek büyük harekettir. 
Raşa intikam almağa yemin 

eder ve teşebbüs bile ederse de 
Jorga ya bir şey yapamaz. Çün 
kü sevişirler. 

1ZM1RDE SESLi 

dam tarafından kurtarılıyor i:ı 
de kız baygın olduğundan t 
meçhul adamı göremiyor .. P 
lahere bu iki genç birbirini b' 
lup sevişiyorlar ve ihtiyar fa 
rikatör onların saadetini him, 
ye ediyor. j 

[ ~~ş:~~:f:~~i~~:ı~e~! 
Louise Brooks, Kort 1 

ner ve Lederer 
Wedeking ismindeki müel 

fin romanından çekilmiş ol· 
bu filmde çamurda yaşam~ 
orospunun hayatta etrafına 
ter istemez saçtığı musibeti· 
kuvvetli surette ifade edilm • 
tir. Louise Brooks gayri şuu 
olarak fuihş saçan kadın rolü 
de iyidir. Kortner mükemmı 
dir . Lederer basit ve samirr 
dir. Film hey'eti ııımumiyesi i' 
barile güzeldir. Bilhassa foto' 
rafi noktasından eser müker'1_ 
meldir. Film Alman mamulı 
ıtmdandır . Mevzuun hulasası· 

Schöen isminde bir müelı 
çamur içinden kurtardığı Lo~ 
lou ismindeki kızı ıslah edem 1 

ib . lara ve onun caz esme tutu ı.. ı 

kendi nişanlısından vazgeçen 
onunla evlenir. O gece aral1

-

rmda geçen bir hadisede ~
höen kazara vurulur ve ölüı - · 
Mahkemede beş seneye ma'i 
kfun olan kadın maktıülün oğ~ 
ile kaçar. Onu da felakete d' 
şürür ve nihayet bir geçiç! aş: 
tarafından öldürlilür • 

Memnu saade1 
(Majikte) 

Ramon Novaro ve 
Rene Adore 

Ramon Novarronun bira 
dramı olan bu film canlı ve 1-
reketlidir. Ramon Novarro g 
zel ve muvaffaktır. Rene Ac 
re iyidir. Fotografi ve sah 
tertibatı zararsızdır. 

Filmin mevzuu: 
Etrafı aşılmaz dağlarla çe 

rilmiş olan küçük Belansi kır; 
lığında kıra! dördüncü Mihı 
den başka herkes hur ve me · 
utt.ır. Kıral ise saray teşrif: 
sebebile serbestçe hayat süı 
memektedir.Ancak bir gün k 
di hassa zabitanı tarafından ş 
refine verilen bir ziyafette 1 
ral biraz serbestçe hareket e< 
yor ve resisi nuzzann yiğeni 
lan Marie ile tanışıyor. 

Mihal Marie ile evleneb 
mek için tacü tahtını terketm 
ğe kadar göze alıyorsa da ne1 

cede herşey tatlılıkla hallediJı 
rek iki genç mes'ut oluyorlaı 

• 

j 

i 

• 

v 

y 
n 
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11ı speten ucttzdur 
,<tevaddı gıdaiye fiatleri bu ic;.in teşebbüsatta bulunmu§lar
ı' ', geçen seneye nisbetle epi- dır. 
! cuzdur. --<>-
' ilhass~ bu uc~zl~k toprak Pamuk piyasası 

·~sulle~nde banzdır. Pamuk piyasası son günler-
• ; J ~ atetesın okkası 1 ~ .. 5-1_6 de biraz düşmektedir. Buna se. 

i ~ ı~lar ~rasın~adır. Pınnç fı- hep Liverpul piyasasından sipa 
ı r :ı nev ıne gore 40 -55 ku- rişlerin azalmış olmasıdır. 

' ur. Pamuk fiatleri kilosu 81-82 1 • 
ı 1' eçen sene çok pahalı olan kuruşlar arasındadır. 

.> !ya fiatleri 45 kuruşla 55 --<>-
' ~ ış arasınd~dır. Nohutun iyi Borsada vazıyet 
·.) ve mercımek 55 kuruşa İngiliz lirası son günlerde 

ı .' ma~tadır. . gene yukselmeğe başlamıştır. 
ı , ~kenn kesmesı 56 tozu 54 Dün Borsada İngiliz lirası 

Dahiliye velıiileti 
bütçenin mutlaka 
uıütevazin olmasını 

bildirdi! 
Vilayet umumi meclisine ve

rilmek üzere hususi idarenin 
bütçesi tanzim edilmektedir. 

Bütçe, Barem kanununun tat· 
biki dolayısile .artıyor. Fakat 
Dahiliye vekiileti bütçede kaba 
rık masrafların tenzilini ve büt 
çenin mutlaka mütevazin olma· 
sını vilayete bildirmiştir. Bütçe 
beş milyon lira kadardır. 

--o-
YENi MOFETTlŞ 

Beyoğlu kaymakamlığından 
mülkiye müfettişliğine tayin e
dilen Hikmet Bey İstanbul mm 
takasında meşgul olacaktır. 

r 1 ışa satılmaktadır. Peynir 1035 kuruşta açılmış ve bir ara
ı , 7eri de ~u sene düşüktür. lık 1034,5 kuruşa kadar düştük

ı ' .eaz peynır 120 kaşar 200- ten sonra ı037 kuruş otuz para
'.·kuruşadır. Ramazan müna- da kapanmıştır. 

'ı 1 'tile en çok sürülen güllaç· Liret 8,95,5, Altın 928 kuruş Şiddetli kış 
lar dan muamele görmüştür. 

t -o- -o- geliyor mu? 1' d · 1 . . . h l" ı . ı ı r ı encı erın ıçtımaı 1 tiyaç ıste erı Kandllll: "Biz 24 saat-
: ün maden şirketi mümessil İngiliz lirası mubayaa ede- ten ötesini fahmln 

ı, , ve sahipleri Ticaret odasın ~e~ olan. Bank~ v_e ace~talann 

1 • ı ıir içtima yapmışlardır. Bu ıhtıya.ç listelerı hır n_ıurak3:be edemeyiz" diyor 
. ı eıada madencilerin umumi heyetı tarafından tetkık edıl- Askeri rasat merkezi Anka· 

! '. !eri üzerinden hasbıhal ya· mektedir. Bunun.için .ı:,~n. gün- ra müdürü Sadık Beyin, önü-
• · ·l .ıştır. l~r?e B~rsa ko~ıserlıgı listele- müzde mühim bir kış devresi 
,1 i --o- rını tastıke getırenlerle dolmak olduğuna dair beyanatı bu sene 
~~ :3ıgoslavyada ticari tadır. kış olmıyacağmı ümit edenleri 
'1 ı ! · . -o- • oldukça telaşa düşürmüştür. 

vazıyet Tıcaret odası kongresı Dün bu hususta gerek Yeşil-
..:,• ugoslavyada son zamanlar- Ticaret Odası kongresi Pa- köy r~~at merkezi~den gerek 
'_ ·ıcan vaziyetin biraz karı- zar günü son içtimamı yapacak Kan~ılı :asatan.esınden maltl-

İ ; .:ııduğu söylenmektedir. tır. Bu içtimada raporların son mat ıst~d~~· 
'ıguslavyaya tuz ihraç eden kısımları da tetkik edilecek ve . Y eşılkoy ha':'a ras~t merke. 

'• • 1 il tuz tacirleri paralarını al- bu suretle kongrenin mesaisi zı bu hususta diyor kı: 
f 1 !!ta müşkülata uğradıklan bitmiş olacaktır. "-Merkezi umuminin söyle-
• :e digı" bi2ce dog· rudur. Çünkü on-* • • ti 
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r,'~::~ocuğunu boğan baba 
t ,, • '.:,ınan gayri meşru münasebetten 

doğan kizını derl1al boğdtı ı İi 

) · ı 

i L'yındırın Arıkbaşı köyünde, iıkmal edince köyü terketti.Fa 
1 1 

1re düşen bir aşk macerası, kat kendisini takip eden zabı-
~~ri örperten bir facia ile ne tanın elinden kurtulamadı. Ev

' , •:ı, endi. Gözlerini henüz ha- lat katili şimdi adliyeye veril
, açan yavrusunu vahşi tır· miş bulunuyor. 
1 arı arasında boğan bir baba --o--

' r 21 kutsi n~rnı taşımağa ha~- zevce değı·ı 
ı a 'trnıyan bLr adam - tevkıf 

I :rlu.,Hadise hakkında veri· ı canavar imiş 
1 "llalumat şudur: ,. 

1 . <.lsuf oğlu Osman, aylardan Bursada Mustafa Kemal Pa
-~ "Zehra namında bir kızla şa Kasabasında çok feci ve şa-
• • 

1asebatta bulunmaktadır. yanı dikkat bir cinayet meyda
','şen iki kalp daima birlikte na çıkmıştır. Bir kaç gün evvel 

r yorlar, birlikte t.ozup eyle· Kasaba sokaklarında dolaşan 
ı, rlardı:Köyde dedikodu me bir köpeğin ağzında kesik bir ; t ~ ol3:n b~ münasebet az s?r insan eli ~örülmüş, köpek tu· 
'd { Bır gun, Zehranın halın tutarak, agzında taşıdıgı mü
ıı· ~r ~aşk_altk hasil oldu, kar- teaffi.n el m~ay~ne edil~iştir. 

ı .ıyumege başlamıştı, kadın Tetkıkat netıcesınde kesık elin 
~ katı söyliyemiyordu. Za· yakındaki ormandan geldiği 
1 

_ ı gelince yatağa düştü, bir anlaşılmıştır. 

• ;ocuk doğurdu. Bir çocuk Ormana gidenler vahşi hay-
•1 ıayat~ gözünü açmasile ka- vanlar tarafından a~ılan bir çu-

ıası hır old~: . kurda parçalanmış bir insan ce-
\ ıısuf aşk ruyalarıle geçen sedi görmüşlerdir. 
•!erin mahsulünü. endişeyle, Neticede bu yarım cesedin 
~etle karşıladı. Bır çocuk... ve kesik elin İnkaya Kö .. .. 
ı b .L: d" .. · tı" , yunun 

~ o u~u. nıÇ u~unrnemış · korucusuna ait olduğu meyda· 
.''hra, ıstırhamkar. nazarlar- na çıkarılmıştır. Korucunun ka 
•ıkına baktı. S~nkı: . rısı Fatma, hadiseyi başından · ı Ne ol~r g3:yrı . ~şru hır sonuna kadar anlatarak, cina-

( 
'.ıasebetı ?em . nikahına. ~1- yetin, kendi eseri olduğunu i
·ıla meşr~ ~eklıne sokabılır- tiraf eylemiştir. 

,. demek ıstıyordu. 
ö 'ıısuf işte bu ihtimalin tahak 
.. •nrlan korkuyordu. Vahşi 

1
; iavletle yavrusunu kolları 
c ına aldı. Öpmek, koklamak 

mi? Hayır, yuıkarda bahset 
~ "niz faciayı ikmal için ... 
' <·nç valide müthi ş sahneye 

zını tıkayan hınçkırıklarla 

"t olmustu. Yusuf cinayetini 

Fatma, bu cinayeti, geçim
sizlik yüzünden yaptığını söy
lemiş ve evvela kafasına keser
le vurarak öldürdüğünü, koca
sında bir türlü hıncım alamı
yarak, cesedi eline geçirdiği 
balta ile parçaladığını ilave et
miştir. 

Canavar kadın, bu işi yap-

ların dünyanın bütün istasyon-
larile münasebetleri vardır. 

Avrupa üzerinde bir düşük 
tazyik vardır. Bu düşük tazyik 
memleketimize doğru gelmek
tedir. Fakat bu kış ne kadar 
müddet sonra olur bu kestirile· 
mez. 

Kandilli rasathanesi de di
yok ki: 
"- Biz 24 saatten ötesini tah 

min edemeyiz. Fakat Sadık Be
yin geleceğini haber verdiği kış 
bir tahminden ibarettir. Ne va
kit geleceği ve ne şiddette ola
cağı meçhuldür. 

Maarifte 
Darülfünun bütçesi 

Maarif vekaleti darülfünu-
nun 930 bütçesinin tetkikatını 
bitirmiştir. Bütçe vekiller he
yetine sevıkedilmek üzeredir. 

D<l!I'Ülfünunda yapılacak is· 
lalıat projesi maarif vekili ta
rafından tetkik ediliyor. Netice 
hakkında ketumiyet muhafaza 
ediliyor. 

'l'alebenin meslek 

intihabı 
Maarif vekaleti talebenin 

meslek meselesile daha yakın
dan alakadar olmağa karar vı-r 
miştir. Bundan sonra ilk mek 
tep muallimleri tal()belerinin 
istidat ve kabi liyetlerini yakın
dan tetkik edecekler ve bu ·. ·t
kik ve müşahedelerin neticesi 
çocuk velilerine bildirilecektir. 

Bu tetkik ve müşahedelerın 
çok faydası görüleceği tahmin 
ediliyor. 

Darüşşefaka Maarife 

raptediliyor 

Darüşşefaka, şehrimiz"n en 
eski bir irfan müessesesidir. 
Maarif vekaleti, mektebi doğru 
dan doğruya kendi idaresi altı 
na alarak resmi bir müessese 
haline ifrağ etmeği muvafık 
görmüştür. 

Mekteple beraber emlaki de 
maarife devredilecektir. 

Sadullah B. Ankarad::ı 
Seyrisefain umum müdürü 

Sadullah B. dün akşam, idare· 
nin yeni sene bütçesile meşgul 
olmak üzre Ankaraya gitmiş· 
tir. Müdiri umumi B. in Anka· 
rada bir hafta kadar kalacağı 
tahmin olunmaktadır. ____ ...... _____ ........ ----
t]ktan sonra kocasının başile 
ayaklarını kuyuya atmış ve 
gövdeyle iki elini ormana göm 
müstür. Kadın adliyeye veril
mi§tir. Fatmada del\ olduğuna 
dair hiç bir alamet görülme
mi •tir . .. . 

ıslahatı 
Mütevelliler 

cemiyeti reisi 
ne diyor? 

Hükfunet tarafından Evkaf 
idaresinin ıslahı için bir layiha 
tanzim edilmiştir. Bu layiha
da mütevellile 
rin lağvı ve mt" 
tevellilere şe 
ri ücret verilrr 
si takarrür c 
miştir. 

Bu hususta m 
tevelliler rei 
Nurullah B. b 
muharririmize 
şu izahatı veı 
di: 
-Teşkilatı er 

siye ve kanun 
medenide huku
ku tasarrufiyesi 
mahfuz olan ve Mütevelliler 
babalarımızdan cemiyeti reisi 
bize intikal e- Nurullah B. 
degelen haklarımızın bir ücret 
mukabilinde refine taraftar de
ğiliz ve bunu da ümit etmiyo
ruz. Halkın bir kısmının huku· 
ku tasarrufiyesi mahfuz olup 
ta diğer kısmının olmaması 

Tırtıllarla mücade
leye başlandı 

Hey.beliada çamlarına son 
günlerde tırtıl arız olmuş ve 
Emanet mücadeleye başlamış. 
tır. Çamların Evk<ıftan Emane 
te devri üzerine b4nların muha 
fazası için yapılan teşkilat bir 
müdiriyet halinde idare oluna· 
caktır. 

l<adyoterapimütehassısı 
Cerrahpaşa hastane6i için 

radyoterapi mütahassısı olara 
ceThine karar verilen M. Bertel 
ile sıhhiye vekaleti arasında 
mukavelename imza edilmiş ve 
Emanet tarafından da harcıra· 
hı gönderilmiştir. Mılmaileyh 
yakında gelecektir. 

Galata kulesinin 

tamiri bitti 

Bir müddettenberi tamir e
dilmekte olan Galata kulesinin 
tepesindeki tamirat bitmiş ve 
çııkarılan direk tekrar yerine 
konmuştur. Burada yapılan ta
di!at vakit küresinin kuleye 
konması içindi. Küre ya.kında 
yerine konacaktır. 

Eyip lağımlarına yarım 
nıilyon lira 

Cümhuriyet devrinde olamaz. Eyip, Rami ve civarı öteden 
Son ıslahat dolayısile müte- beri yağmurlu zamanlarda sel 

velliler kaldırılacak olursa me- !erin tahribatına maru'.l kalmak 
maliki müstevliyedeki 700-800 ta idi. Şehremaneti, 4 sene sel 
milyon ?.!,tmlık Türk serveti o tahribatına mani olmak için 
hükfunetiere bahşedilmiş ola· Bahaı:iyeden başlıyarak Giımü
caktır. §Suyu, Ramiköyü, Eyip, İslam· 

Mütevelli ve evladı vakıfın ıbey caddesi Sofulara kadar me 
miktarı tahminen 3 milyona cralar yapmıştır. 
baliğ olmuştur. Mütevelliler bu Macraların ıkat'i kabul mua
günkü aldıkları beş yerine yeni melesi geçen gün yapılmıştır. 
teşkilat dolayısile muhtacine Şehremaneti bu mecralar için 
verilecek gibi maaş kabul etme 4 sene içinde beşyüz küsur bin 
mektedirler. Mütevellilerin iste lira para sarfetmiştir. 
dikleri teşkilatı esasiye ve ka- Eyip kadar Sarıyer de sel fe 
nunu medeni ahkamının tama- laketine maruz kalmıştı. 
mmın muhafazasıdır. Şehremaneti Sarıyer deresi-

Islahat hakkında bize henüz ni tevsi etmekle kısmen olsun 
resmen tebligat yapılmamış· bu felaketin önünii almıştır. 
tır." Sarıyerin menba sularından 

~1üdafaai 1\lilliyenin ?~nize kadar sahanin .emniyeti 
Kuşadalılara teşekkürü ıçın burada da mecra ınşaatına 

başlanacaktır. 
Donanmamızın 929 Akde· 

niz seferi esnasında Kuşadasın gu''zellı''' kraliçesi 
da vefat eden deniz talebesi Re ~ 
şat Efendi için mahallinde bir 
kabir yapıldığını yazmıştık. 

Kahirin üzerine şu cümle kon 
muştur: 

« Burada bütün donanmanın 
ve Kuşadası halkının ağlıyarak 
gömdüğü genç bahriye talebesi 
Reşat Şevki medfundur. Allah 
rahmet eylesin. 

Milli müdafaa vekiileti, Kuş
adası halkının bu samimi ve 
milli alakası karşısında müta
hassis olarak kazaya tebliğ e
dil:nek üzre vilayete bir tes.ek 
kümame göndermiştir ... Te
ş ekkümamenin sonunda şu 
cümle vardır: 

« Kuşadası halkının askerle
rimiz hakkında gösterdiği a!ii
ka ve kadirsinaslık, vekaleti a
cizice fevkalade mucibi ift ihar 
ve memnuniyet olmuş bulun
makla. mahalli kaymakamı 
beyle hayrrl ı delale t lerine iste
kle tabi olan Kuşadası halkına 
umum asker arkadaıılarım namı 
na teşekkürlerimin ·iblağııı. 

360 seyvah geldi 
Dün akşam, 24 bin tonluk 

Adriyatik vapuru ile şehrimize 
360 seyyah gelmiştir. Vapur li· 
manda demirlemeden eve! bo
ğazı dolaşmıştır. 

Seyyahlar bugün şehrimizi 
gezecekler ve akşam üzeri İs· 
kenderiyeye doğru hareket ede 
ceklerdir. 

Müzeler nıüdürü 
avdet etti 

Ankara'da bulunan müzeler 
müdürü Halil B. dün şehrimize 
avdet etmiştir. 

Halil B. Ankarada müzelere 
ait bazı meseleler hakkında ma 
arif vekaleti ile temasta bulun
muş, icap eden izahatı vermiş 
ve talimat alarak dönmüştür. 
Adliye müsteşarı gitti 

Bir müddettenberi İstanbul'
da bulunan adliye müsteşarı 
Ferit B. dün Ankaraya hareket 
etmiştir. Ferit Bey: istasyonda 
İstanbul adliye erkanı ve arka
daşları tarafından teşyi edil
mi ştiı·. 

(Birinci sahifeden mabat) 
lik kıralıçalığına intihap ettiği
ni tebliğ etmiştir. Yunan güze
linin bu muvaffakıyeti haberi 
geceleyin Atinaya vasıl olunca 
büyük şenliklere başlanmıştır. 
Venizelos Yunan güzeline bir 
telgraf çekerek milli Yunan gü
zelliğinin bu muvaffakıymetin 
den dolayı tebrikatta buluna
caktır. Muhtelif memleketler 
güzellik kıralıçalarına intihap
tan sonra mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. Kıralıçalar yarın 
Kan şehrine giderek Salı günü
ne kadar orada kalacaklar ve 
o gün Parise dönerek Cuma gü
nü memleketlerine dönecekler· 
dir. · 

Hatırlarda olsa gerektir ki 
Avrupa güzellik kıralıçası olan 
Yunan dilberi geçen hafta Ati
nada intihap edildiği zaman 
şiddetli hadiseler olmuş, Y tınan 
güzellik kıralıçası tahkir ve tez 
yif edilmiş, jüri heyetinin baş. 
ında bulunan Atina Belediye 
reisi Merkuris dayak yemişti. 
Bütün bu arbedelerin sebebi 
Yunanlıların Mlle Diplarakusu 
Faris müsabakasında Yunan gü 
zelliğini temsile layık görmeme 
Ierinden ve intihapta haksızlık 
yapıldığını iddia etmelerinden 
çıkmıştı. Fakat tuhaflığa bakın 
ki bir çok Yunanlıların beğen
medikleri dilber, beynelmilel 
birheyet tarafından Avrupa gü
zellik kıralıçalığına intihap o
lunmuştur. 

Bazı kuınpanyalar köy

lüye petrol 

vermiyorlar mı? 
Traktörlerde kullanılmak üz 

re ucuz petrol alabilmek için 
köylüye mevaddı müşteile maz 
hataları verilmişti. 

Bazı köyler ahalisi bir kısnn 
köylüye mevadı müştaile maz
bataları gösterenlere ucuz pet· 
rol vermeği kabul etmemek is
tediklerinden şikayet etmekte
dirler. Bu hususta tahkikat ya
pılmaktadır. 

Her sene 500 bin lira nerde? 
Emanete devredilen vahı/ sıılardan istif<Jdt· 
edebilmelı için her sene laakal 500 bin 

lira sarfı lazım geliyor! 

ANKARA, 4 (Milliyet) -ı toptan yekun kendisine devre
Son bir kanun ve bu kanunun dilmesini istedi. Tabii bu talep 
suveri tatbikiyesini mtibeyyin imkansız görülerek yapılamadı. 
bir nizamname mucibince Ev- Çünkü bu varidat hemen umu· 
kaf idaresinden İstanbulun Şeh miyetle Maliyeye intikal et

Bentlerde •• 

miştir. Bununla beraber Ema. 
net bu suları üzerine aldığı gibi 
de idare etmek zaruretinde kal 
tmştır. Suların şimdiki iptidai 
şekildeki isalesi tadil edilerek 
yeni bir şekilde azami istifade 
temini mümkün olduğu tak
dirde İstanbula kafi gelebile
cek derecede su mevcuttur. Fa· 
kat bunun için kuvvetli bir büro 
teşkil etmek ve bilhassa sene
lik bütçeye en aşağı {500) bin 
liradan fazla tahsisat koymak 
lazımdır. Aksi takdirde bu su~ 
!ardan istifade etmek pek mah 
dut kalacaktır. 

Bu sular gibi sebiller de keza 
l:!:manete aittir. Bunları da E
manet istediği gibi idareye 
kanuni bir salahiyet sahibidir." 

remaneti idaresine devredilmiş 
olan İstanbul ve civarı vakıf Milli 
suları meselesi üzerine Evkaf Sanay11m1z 
idaresile Şehremaneti arasında 
son zamanlarda tahaddüs eden (Birinci sahifeden mabat) ' 
ihtilaf hakkında saliihiyettar nin ehemmiyetli kısımlarının 
bir zatın beyanatına nazaran zail olacağına ve istihsalatırı 
vaziyet şudur: tezyidi mümkün olabileceğini 

- İdaresi bir çok mahalle- arizu amik izah etmişlerdir. He 
rin vakıf varidatile mümkün yet 927 senesinden itibaren baş 
olan bu sular İstanbulun he- layan muamele vergisinin mu
men her tarafında mevcuttur. kabili olan primlerin 927 sene -
Fakat başlıbaşma iki mühim sinde nakıs verildiği, 928 in da
kısma aynlır. ha yüksek bir yekune baliğ ol-

1 - Valde, Mahmudiye, To makta bulunduğunu ve929 prim 
puz suları olup bunlar İstanbu- !erinin ise kfunilen Sanayi ve 
la gelir. Maadin Bankasına verildiğini 

2 - Belgrat ormanından ve söylemiştir. Az kıymetli bono -
Zekeriya köyünden gelen bent !arını hiç bir Bankada iskonto 
sularile Ayvalı ve saire suları- ettirmek fırsatına nail olamı
dır ki bunlar da Taksim sula- yan milli fabrikalar sahipleri
rıdır. nin haklarının Sanayi Bankası. 

Bu suların vakıfları eski Pa- nın fabrikalarına verilmesiniİı 
dişahların vakıflarıdır. Diğer doğru olmadığı arzedilmiştir. 
bir kısım sular da (Halkalı) Heyet, milli sanayiin hükumete 
denilen ve Halkalı köyü civa- ait müesseselerle inkişafı 
rında birtakım kuyulardan nebe kabil olarnıyacağını bazı de
an eden sulardır ki bunlar da !illerle Reis Paşa Hz. ne izah 
Ebüssüut, Köprülü Üçüncü etmiştir. 
Mustaf, Mustafa Paşa ve saire Mükalemenin imtidadınc2 
sularıdır. Kazım Paşa Hazretleri verilen 

Balkan harbine kadar bu su- izahatı çok yakın bir alaka ile 
!ar mümkün olduğu kadar vari dinlemişler ve heyete bazı su
datlarından istifade edilmek su aller sormuşlardır. 
retile idare ediliyordu. Çünkü Heyet diğer ihtiyaçlar ara
bu suların bir çok varidat va- smda bilhassa sınai kredi ve 
kıflarından o zamana kadar is- teşviki sanayie ait temenniler
tifade edilmek imkaru vardı. de bulunmuştur. 
Bilahare Balkan harbi ve harbi Kazım Paşa Hazretleri ya
umumi dolayısile elimizden çı- k111;a~ Ankaraya avde~. edecek
kan yerlerde bu sulara ait kül- lennı .ve ~:babı ,sanayıın bu te 
liyetli vakıf varidat membaları mennılerı ıle alakadar ve ~eş
da o memleketlerde kaldı ve gul olacaklarını beyan etmışler 
suları idareye kafi varidat te- dir. 
mini mümkün olamadı. ----------

Mesela bu suların idaresi i
çin Köprülüler ve Sokullu 
Mehmet Paşalar tarafından ya 
pılan vakıflar şimdi umumiyet

Gazi ve inkılap 
(Birinci sahifeden mabat)' 

le ecnebi memleketlerde kal· ve mutlaka muvaffak olacağız! 
mıştır. (Sürekli alkışlar .. ) 

Ondan sonra (üşür) de bir Efendiler! milletle böyle ya. 
nevi vakıf varidatını teşkil et- kından ve bila tekellüf musa
tiği gibi bazı rüsumlarda ve habede bulunmanın zevkıni, 
mesela Mersin ve Samsun güm bahtiyarlığını anlatamam. Her 
rük iratları da vakıf iratlar me ne vakit milletimin karşısında 
yanında bulunmakta idi. Bila- kendmi görsem, her ne va. 
hare bunlar da istihale ederek kit efradı milletimden bir ka. 
maliyeye intikal etti. çının yüzüne baksam, oradar• 

Altın para zamanında yalnız ruh ve vicdanıma gelen nur 
( 11 O) bin lira üşür vakıf vari- benim için en kıymetli bir il
datı vardı. Denilebilir ki mali- ham ve feyiz tulesi oluyor! 
yede bu sulara ait vakıf varida· (Alkışlar .. ) Bahusus Bursa 
tından yüz senedenberi tahsil gibi münevver bir muhitin kıy. 
edilmiş mebaliğ bulunmakta- metli evlatlarile, mütefekkirle. 
dır. rife hasbıhal etmit olmak ayrı 

Son zamanlarda Şehremane- bir saadettir. (T e§ekkür ed&
ti bu suların kendisine devrini riz sesleri .. ) Arzu ederim ki, 
istedi ve nihayet bir kanunla burada üç gün, be§ gün değil . 
bu sular tamamen Emanete daha fazla kalayım ve yine ar. 
devredildi. Fakat Şehremaneti zu ederim ki, musahabelerimiz 
bu sulara ait varidat ve vakıf. böyle bir kaç saate munhasır 
lann da gerek müterakim nakit kalmasın, daha çok görüşmek 
halinde ve gerekse emvali gay· imkanı bulunsun. Fakat bili. 
ri menkule halinde kendisine yorsunuz ki, vazifemiz yalnız 
devrini istedi, nihayet Emanet bir noktaya bağlı kalmaktan 
ve Evkaftan birer salahiyettar bizi menediyor. Daha çok yer
memur bir komisyon teşkil !ere gitmek, daha bir çok kar
ederek bu meseleyi tetkik etti. deşlerimizle ayni suretle dert. 
!er. Fakat bilahare Emanet me !eşmek mecburiyetindeyim. 
murunu bir müddet komisyona Bu suretle çok kıymetli Bur
göndermedi. Müracaat olundu. samızı, çok kıymetli sizleri bel
Tekrar memur devam etmeğe ki yarın terkedeceğim. (Yolu. 
başladı. Bununla beraber Ema- nuz açık olsun) Fakat bütün 
net Evkaftan bu suretle t~~kiJ? bursalıların kalbimde ayn bir 
hesap yapı;ıayı mu_vafık gormı· mevkıi vardır! (Akışlar .. ) 
yerek üzerıne aldıgı bu suların J 

c v kfi v . 
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Kazanmak ister misiniz? 
Müjdeli ilanımı okuyunuz 

1\1uhterem nıüşterilerinıin gişemden aldıkları tayyare piyango biletlerine her hanırı keş.dede il<r:ıın;vc 
is1bet e "erse ınüteakip keş ı'eler için yin · deva:nlı hilet verıııeyi taahhüt cyleriın. iSAB.ET )' ·ni ~ 
Pustahan~ cİv<ırında Aksaraylılar hanı altında. 

ŞATlR KAMİL 

Türkiye ~Ş Bankasından: 
Bankamızın 25 Şubat 930 ta-1 kik ve tasti•ki ve meclisi idare

rihinde süreti adiyede içtima nin ibrası, 
edecek olan hissedaran hey'eti 3 - Münhal meclisi idare a
umuımiyesine ait ruznamei mü- zalığına meclisi idarece intihap 
zakerat berveçhi zir ilan olu- edilen bir azanın nizamnamei 

esasımız mucibince tasdiki menur. 
1 - Meclisi idare ve müra- muriyeti, 

kıplar raporunun kıraati, 4 - Mürakiplerin tayini ve 
2 - 1929 bilançosunun tet- ücretlerinin tesbiti. 

~~J~K T1JJ1HE rlJlN~~~~ 
8. 1NCİ TERTİP 1. İNCİ KEŞİDE: 

11 Şubat 1930 
Keşi deler; Vilayet, Şehremaneti, 
Defterdarlık, lş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk hu-

zurunda yapılır . 

B~Y~K iKRAMiYE: 30,000 LIHADIH 
Herkeşidede çıkan numaralar tekrar 

dolaba konmaz. 

··~···· A Y VAN S A R A Y ••••••• 

~lB~N FlBHiKlt!RI i 
Her cins ıuvalet, gliserin, tıraş ve toz halinde enva! kokulu 

sabunlarla ça::ıaşır, Arap, l\larsilyı ve lngiliz sabunları 

Mensucat la~rikalarına ıııa~sus ıııütenevvi sanunlar 
Tor.t!!u! ~~ö~~~de ~?h~~d~leri 

Samoel Amar 
!stanbulda Tahtakale caddı,şindc 48 numaralı 

~ ........ !Hi~ ITRIY!T MAG!ZA~I •••••• 

- A - f brik ı n bezarın sandaliyelerl umumi 11ıış deposu: lsıan-
vusturya a ı 1 A ı ı 

b ıd K 
•l h nmdı birinci katta 30 numeroda Jo:ı. N. c man tc e 

u a atırcı 0 6 u ı d d.. l'k 
f 1 1 ""' Hamit • />.ynı d-.-Aa envaı çeşit per e ve oşeme ı on stıobu 2...,~ • •yv~ ·· 

k dil 1 1 k ma•lar mUtenevvi ıstur, perde mister, tul; keten 
a e hare ve antaz u " ' k 

1 halis plrloç ve lake karyolalar ile çocuk ar-
perdeler pirinç koro ş, • k d ' e perakende satılmaktadır. F lıı mı tu ur. 
volalan fabrika fiatına toptan v 

Devlet demiryolları ve 

f li~~~!ın~!.!g ~~U!~~~~:0=0ji"' 
Münakasa 23 Şubat 930 Pazar günü saat 15 te Ankarada ev 

let Demiryollan İdaresinde yapılacaktır. . 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupl~ı ve.~: 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 14.30 a kadar mumı u 
dürlük kalemine veımeleri Iazımdır: . . . . k bT d A _ 

Tali !er münakasa şartnamelerını ıkı lira mu a ı ın «:, n_ 
karada Eralzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa magaza 

• 
smdan tedarik edebilirler. 

SPOR 
Hayattan ı:evııalmak ve daima ne
ıcli,sibbatlı ve faal bulı1nmak Asab~ 
kuntttcn dü~ürmcmcklc mümkOA • 
dür, Sihbatinlzl muhafaza, sini,.. 
lcriniı:i takviye faaliycti
nizi tezyit içio küçfıklcr 
ve büyükler tarafından 
mükemmel bir kuvvet 

il:·ıcı olarak tanılaa 

rratos 
ko11anınız. 

Jltrccr.a.nrJc bulonıır 
=--------= -

• • 

ANNE BABA ISCI , 

TASARRUF 
Kumbara 
ile mümkün 

um bara 
alınız 

• 
Türkiye 

iş Bankası 

Istanbul ithalat gümrüğünden: 
Marka N. Kılo V ıpur 

73 sandık 2958 Çekumuvlç Mamul! şeker 
2 • • T Y C L 2 443 Pıtris Pamuk mensucat 
1 ~ " C A 1 640 Sardunya Demir kasa 
ll • • 1 K H C 82 Nisea Adi pencere camı 
2 ., • M B 46 Demir çivi 

19 • • F B 690 Sim"erımlı Ağaç kürek sıbı 
1 ,, • C M 567 14-0 Albınya Kıl ve ot fırça 
7 Kap P H C 362 • • Alıç billrdu ve ıksllill 
1 Balya A S 58 137 Adıryı Müstamel elb_lse 
1 Sandık il B 3 1;600 Andul Zil Asbestos marnulltı 
1 • • C R 2568 ı ı • ., Demir ve pirinç mımulta 
1 • • E H C H 3 570 r ., Alektirlk ampulu 
1 " • Adres 7 120 • • Mllstamel marangoz &ltıı 
1 • • D 332 5 ı Lıınarıln Sebze konservesi 
1 • • BA 764 20 Andıryı Maden kömürü 
2 • • H M 54 ı OO Polak müstamel çadır 

S B F · D L F 213- 16 351 Andıros Pamuk mensucıı 4 • 
3 .. 
6 • 
3 • 
1 .. 
1 • 

3 • 
• .. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

T M F 2228·30 451 Seololis • • • 
L M D 3219·24 903 • • • • • 
J M C 48841 351 Suni ipek lkllğt 
A F C Y 96 Demir çekiç 

Adres 
T 

1;970 GUmUş t<psl 
1;870 • Çatal 

65 20 Fotoğraf camı 
628 36 Roğan deri 

A S K M 5937 93 Vidalı demir çivi 
1 • • C F 1973 22 Uvantı Demir çivi 

1 " " n 1 22 SimJrımlt " " 
1 Çuval A C H F 69 Teodorı Kına 

Ballda muharrer 28 Kalem eşya 9-2-930 tarihinden itibaren lstınbul lthılAt gümrliğil uıış anbarında bilmUzaye
de lltılacığı ilan olunur. 

Evinizin ıpartımımnızın 

daima temiz ve parlak 
kalmuını ve sizin de 
memnun olmanızı ırzu 

ediyor;anız meşhur ve 
muzıdı tuffün 

Poliflor 
N~~~ET 
Cilasını 

Kullınmaruz ltzundır 

Her yerde 
satılır. 

.- 200,000 LİRAYI 
Tayyare biletimi l(arakOy'de Bursa Ham kapısındaki 

" UAurlu M. Oazl oı,eslnden " 
alarak kazandım. ve (M. Gazi ) kabveslolo tecrllbesl hediye-

•••••• teo verlldlğlal haber aldım. ZAFER 

Devlet ~eıniryolları Hay~arpasa ına~azasın~an: 
J Mağazamızda mevcut muhtelif melbusat ve levazımı ile sey-
yar karyola, gözlük, kadife, eğer takmu, Taıkım ve para çantala
rı, şahtiyan, eski kösele, balrkçı muşambası muhtelif klıngrit ve 
rondela aleni müzayede ile 13/2/930 tarihine müsadif Perfelllbe 
günü saat ondörtte satılacaktır. Taliplerin matazaya müracaat-

·1 ~ olunur. 

NEZLE 
Üksürük 
BRONŞİT 
Buğaz nezlesi 

için hakiki 

Gudron Güyo 
içiniz, bütün müstahzeratı ü
zerinde menekşe, Yeşil ve 
kırmızı renkli etikı:tlerinde 
(maison FRERE Parit rue 
Jacop No 16] adresi yazılıdır. 

IBTANBUL.. 

sul HAZIM 

INKIBAZ 
C•lt1•• Ye mide bula.Cı11 dtulı 

ıaıa:aaıuna lı•rtı 

MAZON 

Gayet nafidir 
Mctll•r ccıanelerdt 

tlte•I 80 kuruştur ' 

~eyri seıain - --~ !\fl"rkeı Acentın; G3~ıt1 k'"1r] 
bıcın 'a. Rcv ';I 1 2;16l Su1 
rtnt•u: .\1a','lı:ı li'I! l 11 ll altıt.lı 
l~tanl-ınt 740 · 

T~J HJl BiJil~i PJS1lll 
(Raşitpaşa) vapuru 9Şuhat 

Pazartesi 12 de Galata 
rıhomından hareketle İnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabwn, Rize 
Hopava gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon , Tirebolu, Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 
Zongulda~a utrayarak gelecek 
tir. Hartk•t günü yük kabul 
olıınm~z. 

JNTALf J POSTASI 

- 1 
S.\011\ ZADE AR 'L.\ . 

KAPDA:\' \'APURl.ARl 

İZMİR -1\ılERSİN 
Sür'at po-.ra.;;ı 

Muntazam ve litks kamaraları 
haYi e'e ırikle miicehhcz 

KEMAL rapurulO Şubat 
PAZ:\RTESI 

akşamı 18deSirkeci rıhtımından 
hareketle Çanakkale, lzmir, 
Fethiye, Güllük, Antalya, l\lcr· 

sine azimet ve avdet cdecekor. 
Mahalli müracaat: Sirkeci 
Yalıköşk c.ıddesi a!aiye han 
birine! kat Sadık zade Nazım 
vapur acantahanesine müra
caat. Telefon: lstanbul 4240 --Eskişehir vi!ayetinin Sey 

Gazi kazasında Zehran den 
ormanmm 1 ve 2 No:lu makt 

(Anafarta) vapuru 9 Şubat mdan senevi gayri mamu 
pazar !Oda Galata nbuınındın 1,340,000 metro mik'ap m 
hareketle lzmlr Killlilk Bodrum t~rik kerestelik çam eşçarm 

Rados Fethiye Finike Antalyaya b~r sened~ kat ve ihracı kavarı 
'd k nı mevzu a ve mevcut şartn 

gı ece ve dönilşte rnezkOr me ve mukavelename süretl 
iskelelerle birlikte Andlfli Kal- rinde ve keşif raporunda m 
kan, Sakız, Çanak.kale, Celi· harrer olduğu veçhile kap~ 
boluya u~ayarak gelecektir. zarf usulile 5/3/930 tarihi 

dozcu a poılası müsadif çarşamba günü saat q 
beşte Eskişehir orman müdü 

C GELiBOLU) vapuru 8 yetinde münakit ihale kom; 
Şubat cumartesi idare rıh- yonunca ihalesi icra edilm 
Umından hareketle Gelibolu üzere beher metro mik'ap ga 
Lapseki Çanakkale lmroz Bozca mamul 569 kuruş bedeli muh:ı 
adaya gidecek ve Çanakkale menle müzayedeye vaz olu 

1 muştur. 
Lapseki Gcliboluya uğrayarak Ş . . "'- • 1 . eraıti m ...... arrereyı an amı 
gelecekur. üzere taliplerin eyami müzay 

dede Ankarada Oll'nan müdürl· 
ALEMDAR ZADELER yeti umumiyesile İstanbul r.. 

. VAPURLARI kişehir orman müdürüyetleriı 
Seri, lükıı karıdenlz poswı ve mahalli oıırnan muarneln 

Millet vapuru 9 memurluğuna müracaat ey!li 
Şu bat meleri ilan olunur . a 

Pazar g?:a~ ~~şad~1 Doktor A. kuti -
Sirkeci nhtıınından hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sinop, 

Samsun, Ordu, Glreson, Trabzon 
ve Rize] ye azimet ve aynı 
iskel.~lere «Görele, Vakfıkebir 
ve Unye.ye ujl;rayarak avdet 
edecektir. 

l\furacaat mahati: lstanJu! 
Meymenet hını a!undak:i yazı

hane. Tı>lefon ht:ınhııl 1154 

SOÇETA ITALYANA 
Dl SERVIST MARITTIMI 

(AFRODlT) 
vapurıı 12 şu· 
bat çarşamba 

(Burgaz, Var
na, Köstence 
ve Odesa) ya 
gidecektir. 

ALBA...~lA vapuru 13 şubat 
Perşembe ( Napoli, J\.Iarsilya 
Cenova) ya gidecektir. 

ITALYA v puru 18 şubat 

salı ( Sitmar Lennt Eke~pres ) 
olarap Pire, Napoli, l\larsilya ve 
Cenova} ya gidı:c~ktir. 

Tafsi!At için Ga!atada merkez 
nhtım hanında umumi acante
~ine müracaat . Tel: Beyoğlu 

77 1 - 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Natta Nasyo
nal Ttirkiş turist acenaiye. 
Telefon Bı:yoğlu 3599 ve yal 

ı
l!lcttlrOı malılaeierlylc belııolulılut-, k'ı_ 
darlıl!ı, prootaı, ıderıwartidar, bel ~· 
1111 dit ve llreııgtyl ıar- 1ec1ayt e:ıc t 
lc.UOJde BllrVçl fıruıı aıruıııda J4 l 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka Kommerçiyala 
Italyana 

Sermayesi 700,000,000 • 
(ihtiyat akçesi: 1 

540,000,000 Liret) 
Travellers {Seyyahın 

çekleri) salar 
Liret, frank, İngiliz lira~ı 

veya ~oları frank olara'i 
satılan bu çekler sayesnde 
nereye gitseniz paranızı ke
mali emniyetle taşır ve her 
zaman isterseniz dıi nyanıı. 
her tarafında, şehirde, ote:. 
lerde, vapurlarda, trenlerd~ 
bu çekleri en küçiık teJiya' 
ıçin nakil m:ıb. ının h krıla
y\ık'a i~tima~ e.le'.>i:ir.;iıı.t. 
Tr:ıve:lers çek'ıır; lı:ı!t:k 
~alıilı'1den 1 a;k·ı kim.;oa·rı 
h.ıılnaamayrajı bir şekı d · 
tertip Ye ilıla> cıli ın·~ıiı. 

Tokatlı yan kar~ısında beynelmile Samsun o:man müdüriyetiı 
yataklı vagun kumpanyasıua. den: 
Tel: Beyoğlu 2330 ve yahut Vezirköprü kazasında· va' 
lstlnbulda ~:minönunde lzmir ... ançiçek ormanından on ser 
sokağında 8 Numarada acente müddetle ve kapalı zarfla mfü 

yedeye çıkarılan 14270 metn 
vekiline müracaat. mük:ıbı gayri mamul karaçalı 1 

Tel. lstanbııl 779 e nın beher metro ınü' 11"' 1 

----------- ı ıruş bedeli muhammen' , 
Liseler mubayaat komh;yo- ~ 930 tarihinden itibare'" 

nundan: Liseler muhasibi mes' iki ay müddetle yeniden müz <" 
ullü;;;üne merbut mekteplerden yedeye çıkarılmıştır. Talipl!.'r; 
bazısında hurda halinde bulu- yevmiihale olan 26 '3 9~0 ça < 
nan çinko, demir, pirinç, kuqun şamba günü saat o. beşte Saıl 
boş teneke, bakır, ve akümi:l'i- sun orman idaresinde hazr 
tör kurşunu, şehrihalin doku- lunmaları ve bu bapta?· şartn 1 

züncü Pazar günü saat onyecli _ meyi görmek, dahaziyade 
de pazarlık suretile satılacak- silat almak isteyenlerin Ankı 
tır. Taliplerinin tafsilat almak, rada orman umum müdürlüg 1 
üzre Galatasaray lisesindeki ko ! ne İstanbul, Sinop ve Samst 
misyon kitabetiııe müracaatla- orman .'1ü-lüriyetlerine mÜr, 
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BlN SÖZ 
B1R RESİM 

S. A. Be~ınci sulh hukuk h:\kimliğindcn: 

l\lüstecirin isim ve ikan1etgah1 listesi 
1 Kasa numarası. 
1i 7 Ali efendi Beryelzade. Fırıncı. Sirkecide köprülü hanında. 

30/10402. Mustafa oğlu Hamdi Bey. Zabit. Ni,antaşında kağıtba.,. ;[ 
1 

>: 
·C 

' 1 
' < 
1 ' 
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ı .,ı ·-
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:l .. 
·ı 

l 'ı .. : 
1 ·' l l 
.h 
ı'ı J 
1\ 

,~. 1 

l: • 
1 ) 
1 ) 

caddesinde No. 24. 
45 Ludwig Wensche. 
48 Madam Rubine Taşçyan. Şişlide Bulgar çarşmnda No. 101. 
54 Rusul Sadık. Göztepede Y eniyolda. 
57 Doctor Konstantin Anağnostidis. Havyar hanında Galata. 
85 Madam Andromahi Anastasiadi. Niıantat apartnnan Kaliğaı ve 

Vasiliadis No. 1. 
104 Faruh Ziya Bey. İstanbulda Beyazitte Hüseyin pa§ll hanesinde. 
113 Fatma Sahuse Hanını. Modada Mühürdar caddesinde No. 5. 
132 Nisim Efendi Mazliah. Avukat. Galatacla Asikurasioni cenerali ha-

nında No. 
144 Füat Ziya Bey, Sarigüzel. Zabit. İstanbul .Harbiye dairesinde. 
147 Hriıtos Lanğas. Marko Kalfa Lanğa nezdınde. 
158 Ali oğlu Ahmet Ihsan Bey. Bahriya zabitlerinden. Orta köyde İs-

kele sokağında No. 15. 
174 Hasan izzet pata. Süriye umuru nafia müdürü. 
193 Konstanten Mimikos. Galatada Ömer Abit hanında. 
196 Dimitri Nikola Efendi. Büyük Parmak kapı No. 54. 
205 Serge Poppoff. Galatada Havyar hanında No. 3 Misailidis Efendi

nin nezdinde. 
207 Nikolaki Sayeb. lıtanbulda Alelemcyan hanında No. 11. 
220 Madam Alcksanclru Mavrokefalu. Şişlide Bomontide Fusun soka

ğında N. 30. 
222 
223 
230 
240 
247 
250 
264 
2"7 
272 
303 
308 
320 
322 
330 
335 
348 
379 
390 
:>91 
415 
420 
430 

Selahettin Bey Saadı. Galatada Asikurasioni ceneralı han No. 49. 
Dcktor Komel Lüis Torley Duwel. Beyoğlu Tokatlyan Otelinde. 
Nazim pafa. Mütekait zabit. Yeni köyde. 
Fransova Pa•kalidis. Beyoğlunda Lüksenburğ birahanesinde. 
V ahram Boyacyan. Doyçe Bank sabık memurlarından. 
Madam Meta Heidrib. 
Nisim Efendi Ruso. lstanbul sabik maliye memurlarından. 
Leon Yakendorf. Galata Arkadı sokağmda Stavropulo han No. 21. 
Atos Atanasiadiı. Tambako ıirketinin mumeııili. 
A.X. Anaıtasiadis. Beyoğlunda Tarlabaşında No. 27. 
Traııivulos Kanelis. Beyoğlunda Taksimde No. 11. 
Jozef Trevcs ve Şürekası. lstanbul Büyük Yeni han No. 5--7. 
OgustenPapadatos. Galata Arahyan ban birinci kat. 
J. Bere. Reji memurlarından. Beyoğlu Rauf paşa han No. 198. 
Ağop Ağopyan. Avukat. Galata Mehmet Ali paşa han No. 58. 
Ali Fuat Bey. Fener bahçesinde. 
Alfret Şayı. Banğer. Beyo_ğlu Pera Palas Otelinde. 
Ahmet Ihsan Bey. Zabit. Usküdarda Nuhkuyun caddesinde No. 72 
Abdulhalim Çelebi Efendi. Konyanın büyük çelebiu. 
Eduvar Berzelez. Banger. Galata Taptaı hanında. 
.Mehmet Tevfik Bey. Mütekait. Galata Ömer Abit Han No. 12. 
Emine Memduha Hanım. Galatada Arslan hanında No. 6. 
Füat Şefik Bey. Şehremaneti memurlarından. 
Mardik Pehlevanyan. Beyoğlu Taksim Kabristan sokağında No. 8. 
Hasan Llımi Bey. Sabik Bitlis meb'usu. 
Friç Arndb. Profesör. lstanbul klübünde. 

10010 
loın 
10029 
10037 
10038 

; " 10044 
Manuk Manukyan. Banger. Galata Mehmet Ali paıa ban No. 42. 
D. Reifs. Beyoğlu Aynalı Çeıme Al sokak No. 8. 

10054 
, 1006l 

10066 
10063 

1 10079 

Doktor Ahmet Mithat B. Süleimaniyede Hamam sokağında No. 35 
Madam F ortuna Alman. Kule dibi Savfet Bey han N. 2. 
Mehmet Kasas. Beyoğlu Tokatlyan Otelinde. 
Doktor Fikri Servet Bey. lstanbul Bahçe kapı Rasim pata hanında. 
Mahmut Nedim Bey. Şehremaneti polis müfettişi. Kabataı cadde
sinde No. 177. 

10267 Rupen Mercifunyan. Galata Mahmudiye sokağında Beyazcyan ma
ğazasının kiı.tiplerinden. 

•t 10268 Doktor Mehmet Zaki\yi Bey. Sabik ticaret ve ziraat nazın Musta
fa Şeref bey nezdinde. 

10296 Hasan Elyasoğlu Efendi. Celep. Galata Tophane Karamustafa ot&-
n ~ linde. 

t 10 ~5 
, , 1C333 
~ 10427 

Doktor P. Kurtidia Efendi. Beyoğlu Çakmak sokak No. 33. 
Madam Nelli Florentin. Ortaköyde Simon Kalfa hanında No. 3 
Madam Hortenıa Ferdi. Beyoğlu Taksim Mezarlık sokak apartı
man Mustafa kasap No. 21. 

10431 
). 10436 
ı 10467 

10493 
11556 
11563 
11922 

Aleksis Rubçoff. Galata Aıikuraıioni ceneralı ban N. 60-62. 
Madam Mari Zotu. Feriköyünde Hen sokağında No. 47. 
K. Prelorenco Efendi. Galatada Y anisopulo hanında. 
Yüsüf Kenan Efendi. Beyoğlu Tak.im Gümüşkuyu sokağında N.13 
Madam Lüçiya Puğlizi. Boyacı köyünde Fi•tikli bağında. 
Matiö Sehembri. Beyoğlu Taksim sokağında N. 10. 
Rafael Şalom Efendi. Banğer. Beyoğlu Tokatlyan Otelinde. 

.... 11930 Cemal H Üsnü Bey. Bahriye zabitlerinden. Galata nbtıminde Ami
ral 7.&de hanesinde. .ı 

• 11956 Jan Papadatos. Galatada Arabyan hanında 3 üncü katta. 
Doyçe Bank'm Galata tali şubesi kasa dairesinde isticar etmiı oldukları 

, , ka•alar mevcut olduğu halde tagayyüp ederek hayat ve mematlan malum 
\ olınıyan yukanda isim ve adresleri yazılı zevabn her birine avukat Mehmet 

1
• Srtkt Bey kayyon tayin kılınmış olmakla keyfiyeti tayin ilin olunur. 

İsoirto ve ispirtolu içkiler inhisarının 
ı Omurca anbarmda 2000 kilo sandık parçalarile 2 metre en 

1 ı ve 1/2 metre boyunda 13 tane ambalaj tahtası vardır. Şubatın se
C kizinci Cumartesi günü saat 14 te her iki kısım ayn ayn bilmü
q• zayede satılacaktır. Taliplerin o gün Omurcada hazır bulunma-

ları. 

:·Manisa vilayetinden 
Bezı Bakırköy fabrikası birinci nevi mamuJAandan olmak şar

tile beheri 1 O kişilik 20 sltllli 24 adet mateferrüat mahruti çadır. '· '· Ve nafıa ambarlarında mevcut nümuncsine göre 150 adet 
demir tekerlekli el arabR~ı alınacakar. Pazarlık suretile ihalesi 

11 10-2-930 pazartesi günü saat ı .ı te vi!Ayet ancümeninde icra edi
l leccğinden evsafı hakkında fazla tafsllAt almak lstlyenlcrln şimdi

den nafıa baş mühendislığine müracaatları. 

1j 
r 

.] .. 
1 

Üsküdarda yeni cami taş mektep binası 
Fatlhde bahri seflt ayak kurşunlu medrese binası 
Ça~ambada tevkii cafer medrese binasi 
Fatihde bahrlseflt baş kurşunlu medrese binası 

Vilayet daimi encürııeninden: 
BalAda muharrer eınlAk icarı. verilmek üzere 

çarşamba günü saat on bire kadar müzayedeye 
taliplerin encümene müracaatları. 

* * * 

12 şubat 930 
konU.:muştur 

Vi1a yet daimi encümeninden: 
Fatihde bahrlslyah ayak kurşunlu medrese ve tophanede Kı

lınç Ali medrese binaları icara verilmek üzere müzayede müd

deti 16 şubat 930 pa~ar gıinü saat on bire kadar temdit edilmiş
tir t,ııliplerln encümene müracaatlarL 

• • • 
''ilayet daimi enciimeninden: 
Rü tem pa~a mahallesinde uzun çarşı caddesinde 348 No dük

Un icara vcrıl!nek üzere 26 şubat 9JO çarşamba günü saat on 
bire kadar mi.ızayedcye konulmuştur. Taliplerin encumene 
muracaatları 

Değirmenciler, Kırmacılar, 
ve uncuların nazarı dikkatine: 

Akıanı yrmeklerindeo evci (bir •e ya iki) ~•p alındıkta : 

KARACIGETll, MIOEYI ve BAGIP.,<;Al<I .ARI TF.MIZl.Efl 

Şehremanetinden: Zahire 
borsasınca altı nev'e aynlrnış 
olan unların evsafına göre de
ğirmenler, Kırmactlar ve Uncu
lar un çuvalları üz~rine 1 -. ~
kistra ekistra 2- Ekistra, 3-bınn 
ci sert, 4 - bll'inci yumuşak 
5 - ikinci nevi, 6 - hayvana
ta mahsus Marda ibareleri mu
harrer ve matbu etiketler ilsa
kına mecburdur. Gerek çuval 
ların üzerine etiket ilsak etme
yenler gerek enva ve evsafına 
mugayir etiket yapıştıranlar 
ceza göreceklerdir. 

Adana elektirik Türk anonim şirketinden: 

* * * 
Şehremanetinden: Sebze 

halinde 1/1 numaralı baraka ile 
Fatih yangın yerinde Saraçdo
ğan mahallesinde 8 eski 12 ye 
ni numaralı hane pazarlıkla ki 
raya verilecektir. . 

Taliplerin 9 Şubat 930 tarı
ıhine kadar leva= müJürlüğü
ne gelmeleri. 

* •• 
Yeniköy dairei Belediyesin

den: Ama'llutıköyde başı boş o
larak bir adet maltız keçisi bu
lunuptahtı muhafazaya alınmış 
tır. Sahibinin üç gün zarfında 
müracaatı. .. * • 
Şehremanetinden: Fatih yan 

gm yerinde Çırağı Hamza ma
hallesinde 43 üncü madde 1294 
numaralı, 12,22 murabbaı arsa 
ile Beyazıtta Emin Bey mahal 
lesinde Tavşan taşı caddesinde 
1 harita numaralı adada 83,34 
metre murabbaı arsa pazarlıkla 
satılacaktır. 

Taliplerin 9 Şubat 930 tari
hine kadar levazım müdürlüğü
ne gelmeleri. 

Sermayesinin yPzde yirmi beşi ev 
velce tediye edilmiş olan şirketimiz 
hisselerinin mütebaki yüzde yetmiş 
beşinin defaten tahsiline bu kerre 

Sultan Ahmet Betinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Terekcıinin tasfiyesine karar veri
len müteveffa Rahmi B. in uhdei te
sarrufunda olan Feriköyünde, Arpa 
suyu sokağında kain No. 17 mürak
kam kargir üç kat üzerine mebni bir 
bap hane, önünde 1500 ve arka tara
fında 145 metre mürabbaı mesahesin 
de Bahçeyi havi, ve arka bahçede a
ynca odunluk ve kömürlük mevcut
tur. Binanın zemin katında: mutfak 
banyo, çamaşırlık, hala, yemek oda
sı; birinci katında, iki oda, hali, ikin
ci katta, üç oda mevcut olup: kıyme
ti muhamminesi, alb bin beşyüz lira
dır. Mezkur hane açık artırma usu
lile sablacağmdan; talip olanların kı
ymeti mubamminenin yüzde onu nis
betinde: pey akçesile 10-3-930 tari
hine müsadif Pazartesi günü saat on 
dörtte adliye sarayının üst kabnda, 
Sultan Ahmet beşinci sulh hukuk 
aıahkemesine müracaatları i!Sn olu
nur. 

Reklama lüzum olmadan 
fayyare biletini alırsınız. LAkln 
bir şans mes1elesi vardır. Bu 
mes'ele her kes! Eminöntınde 

Valide llrnında n:/\TlJRA Elen· 
dinin tahtı idare<indcki 

KADER 
~işesin• ve yahut Beyoğlunda Suriye 
pasajında 348 numerodıki şube

sinden tayyare biletlerini almap;ı 

tercih eyler. Bu gişelerin şansa 

yardım • •tmek iıbarile çok büyük 
fevaidi vardır. 11 şubatta çekile
cek piyango ıçin bu gişelerden 

bilet almak üzre acele tdinlz. 

iLAN 
Denizli Vilayetine merbut 

!11-mB• Or. Ihsan Sami • davas kazasi dahilinde birinci 

1 
!STAFiLOKOK AŞISI 1 mesafe dahilinde Çatak orma-

İstafilokoklardan miltevellit nın~~ b~~ sene ~übddetle se-

(er enlik, kan çıbanı, koltuk n~vı uç yuz y~tmış eş metro 
g ) b" ·· J mıkap kat ve ımal ve orman-altı çıbanı, arpacık ve utun d "hr 22 1 930 t 'h" d 

l k k an ı ac - - arı ın en cilt hastalıklarına arşı pe te-
0 

'h' .. d'f p · ı N 8 20-2-93 tarı ıne musa ı er-irli bir aşıdır. Oıvanyo u o 1 9 b .. .. b t h' 
iiiiiıiiiiiıııiiiillll••••••- şem e gunu saat on eş e ı-

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Şehremini Cafer ağa mahallesi 19 

No. hanede Ayşe Hamın tarafından 
18 Eylül 929 tarihinde sandığımıza 
bira kılan para için verilen 3 726 nu
merolu bonoyu kaybettiğini söyle
miştir. Yenisi verileceğind_en. eski 
bononun hükmü olmayacagı ı!Sn olu
nur. M. Muhiddin. 

İLAN 

Almanca istenografi ve dak 
tilografiye mükemmelen vakıf 
bir katibeye ihtiyaç vardır. Ga
lata Boz Kurt Han Orak mües-
sesesine müracaat. 

tam ve vekaleti çelileden badel 
istizan ihalei kat'iyesi icra kılın 
mak üzre bin sekiz yüz yetmiş 
beş metro mikap akçam eşcarı 
kapali zarf usulile ilana çıkarıl
dığından talip olanlar var ise şe 
raiti müzayedeyi anlamak için 
müddeti muayenesinde iktısat 
vekaleti celilesile, İstanbul An
kara, İzmir ve Denizli orman 
müdür ve baş müdüriyetlerine 
müracaat eylemeleri ihalei mu 
vakkatasi davas kazası komis
yonunda icra edilmeyüp Deni
zli orman müdüriyetinde icra 
edileceği ilan olunur. 

mecJisi idarece karar verilmiş olmağ
la behet hisseye ait yebniş beş lira
nın tarihi ilandan itibaren on beş gün 
zarfında lüzumu tediyesi ildn olunur. 

Tiyatro ve sinemalar: 

Tepebııı Ti
yatrosunda 

bugün matine 
saat 14,30 da 

ve akşam 

saat 21,30 da 
Fazilet kuklası 

3 perde 
nakleden: 

Mebrure 
Hurşlt 

Şehzadebaş1 Türk 
tiyatrosunda 

Bu akşam ve Cuma gündüz 
ve akşamı komik Cevdet Bey 

Anastas bale heyeti birlikte 
Gizli servet 3 perde. Jülyet ko
medi 1 perde. Cuma gündüz 
Aşk ve sevda komedi 3 perde 
Cuma akşamı Peder nasihati 
4 perde. Taganni, sinema, var
yete. 

1 latanlıul Dördüncü icra Memurlu-
ğundan: 

Kostaki efendinin Nikola Apapa 
efendiden alacağı olan mebaliğin te
mini zımmında mahcuz Kartalda ba
şı büyük kariyesinde Çeşme yalısı 
mevkıinde vergi 1564-2 numerolu ka
ydcn alb mahallen tahminen on dö
nüm miktarında tarlanın nısıf hisse
sinin birinci ihalesi yapılmak üzre 
otuz gün müzayedeye konulmuştur. 

Hududu bir tarafı Yorgi İspiro, 
bir tarafı Yusuf efendi bir tarafı Paşa 
Fabuli bir tarafı Abdi Ağa tarlası ile 
mahdut temamının kıymeti bin lira 
ve gayri mezrudur.Talip olanlar veya 
fazla malümat istiyenler hisseye mu
sip kıymetin yüzde onu nisbetindc 
pey akçesi ile ve 338-2542 dosya nu
merosu daireye müracaat etmeleri 
10-3-930 tarihinde saat 14 den onbeş 
buçuğa kadar birinci ihalesi yapılaca 
ğı ilan olunur. 

Sultan Ahmet Beıinci Sulh Hu
kuk Mahkemesinden: 

Terekesinin tasfiyesine karar veri
len, müteveffa Rahmi B. uhdei tesar
rufunda bulunan Cihangirde Ebül!az 
lı Mehmet efendi mahallesinde İmam 
çıkmazı sokağında harik mahalli ha
ritasının bir adet ve otuz dokuz ha
rita numerolu 27,37 metre murabba
ında olup açık artırma usulile 10-3-
930 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat on dörtte Adliye sarayinin üst 
katında dairei mahsusasmda Sultan 
Ahmet beşinci sulh hukuk mahkeme 
sine, kıymeti muhamminesi olan, be
her metreye altı lira itibarile yüzde 
on nisbetinde pey akçesile müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

CU~IA 
7 ŞUBA.1' 930 

Jstanbul Vereın ıniicadele cernıvetinden: 
• 

7 Şubat Cuma günü saat 10 da Türk Ocağında sene! k 
gre aktedileccğinden bil'umum azanın !Utfü teşrifleri rica 
nur. 

· lstarıbuJ l_Jinıanı Salıil Sılılıi\ 
• 

J\lerk·ezi Scrtcl)a })etin clr11: 
Yirmi sekiz çift Hereke malı kumaş perde on üç adet ke 

İstor perde 20 Şubat 1930 tarihine müşadif Perşenbe günü s 
14 te müzayede ve münakaşa kanununa tevfikan bilmüzay 
satılacaktır. Taliplerin mezkur perdeleri görmek üzre her 
merkezimiz levazım şubesine ve müzayedeye iştirak etmek i 
yevmi mezkurda Galatada Karamustafapaşa sokağında k 
merkezimizde müteşekkil ihale komisyonuna müracaatlan i 
olunur. 

lstan~ 1ıl Nafia fen nıe~le'ıi nıübavaat toınisronun~a 
Mektebin 930 senesi Mayısı gayesine kadar olan et, e 

ve yaş sebzesine yevmi ihalede talip ıUhı.ir etmediğinden 6 M 
.930 günii saat 13 (on üçte) kapalı zarf usuliyle ihalelerinin icr 
mütekarrer olmakla taliplerin yevmi mczkurda pey akçaşı 
puzlariyle mektepte toplanan komisyonumuza gelmeleri. 

14 Kg. Donyağı 

200 ıı Çimtohumu 

1 adet Mavi iş elbisesi 
12 » Türk bayrağı 1.40. 0.90 

36 ıı Donanma bayrağı 1.40 . 0.90 

20 ıı Yastik yüzü 0.90 X 0.50 s/m 

10 ton Benzin 

2 " Motor yağı 
50 kilo Nişadır. 

100 ıı Tuzruhu 
500 ıı Göztaşı 

1900 ıı Karpit 
600 » Gres yağı 
300 ıı San potas 
150 » Boraks 

400 » Antimvan 
200 » Çinko 12 No olacak. 

Saat on ikiden sonra fiat kabul edilmez. İzahat almak ist 
yenler Cumartesi ve Pazar günleri mübayaa kısmına müracaa 
etmelidirler. Pazarlığa arzolunan malzemenin yerli olacak a 
samı için iştirak edecek ta1ipler:.ı nümuneleırini beraber geti 
melidirler. 

Emvali metruke müdüriyetinden: 
Satı]ı]{ maa bahçe Ahır ve arsa 
Fındıklıda atik Molla Çelebi cedit Selime hatıım rnahall 

sinde atik Molla bayırı cedit Saray arkası sokağında 11/8 nıı 
maralı maa bahçe ahır 11e arsanın bedeli sekiz taksitte ödenme 
üzre 21000 lira bedeli mükaddere ile ve kapalı zarf usulü il .. 
22/2/930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 14 te icrayi tTI 

zayedesi mukarrerdir. Talipleı:ıin % 7 ,50 hesabile teminatıtl 
havi teklif mektuplarının yevmi mezkfırda saatı muayyeninde 
eve! İstanbul Milli Emlak Müdüriyeti satış komisyonuna tevd 
eylemeıc:.r~i::.· _______________ --::-_____ _. 

/ 
Güzelligin lazımı gayrı müfarıkı ve cildin au, ta gıdasıdır. 

ısıan~ul rasta ve telgraf ~a~ nıü~üriJetin~eu; 
Mübayaa edilecek direkler için verilen fiat haddi layikı~~ 

bulmadığından münakasa müddetinin 13/2/930 Perşembe gütlil 
saat on beşe talik edildiği ilan olunur. ,J 

Bil(ımum taşra g:ı7ete bayilerine 
Celal Nuri Beyin idaresinde int kara caddesinde 78 numeroda te"11 

işara başlayan yeni tertip Hayat mec memuru Hasan efendiden telgraf •" 
muasının ilk nüshası tükenmek üzre 
dir. Şimdilik az miktarda sipariş ve
rilmek şartile derhal İstanbul'da An 

ya mektupla isteyiniz. 
Telgraf adresi: İstanbul Boğ;ıl 

-~~~~~~~~~~~-::-:-:-::~~~-

Müdürü Mes'ul Burhaned 


