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2 nci sahifede : 
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2- icmali siyasi 
3- Hartc1 ve son bo.berler. 

S üncü sahifede: 
1- Darillfilnun divanı kararı

nı ver ll 

2- G;ılatasara...- lls•!\lnde 
Fransızca dersi azaltıJacu) 

4 ilncil sahif~de: 
1- Felek. 2-HlkAye 3- Roman 
4- Tiyatro hayah 

5 inci sahifede : 
1 - Slnemn ı\IPr.ıl 

iş hayatı 
İÇtimal bir heyetin ilk hayat 
Cdarı iştir. Cemiyetler bir ga
c Uğurunda işleyen bir maki
~e benzerler. Fertler bu ma

zr er zon 
enin muhtelif parçaları de
ktir. Makinenin randımanı, 

lıel işlemesine ve muhtelif 
Çaları arasında bir ahenk 

ll11ıunasma tabidir. İyi işilyen 
laltine müstahsildir, kar verir. 
cııa işliyen ve sık sık duran 
~kine müstehliktir, kendi ken 
•n· c · ı yer, ve zarar verir. emı-

ct \>e millet hayatı da, iş haya 
nııı iyi tanzim edilmiş olup ol
~dığma göre ileriler veya ge
ler 

İ§ hayatından ne anlayoruz' 
'Ulct yaşayan ve daima hare
-it eden bir uvziyettir. Her 
1\a.ndaş cemiyet içinde bu uz
~ttin devam ve inkişafı için 
ayyen bir vazife ifa eder, bir 

. !iÖrür .. Cemiyetin hayati nok 
'i nazarından her işin kendine 
~sus bir kıymeti vardır. En 
~ek devlet memuriyetinden 
1ltak süpürgeciliğine kadar, 
t iş cemiyet için zaruri ve fay 

<i.lıdır. Ancak bu işler adedinin 
ııi1!betİ vardır. Işler nisbet 

lhilinde kaldıkça cemiyet ha
ltı ahenk içinde inkişaf eder. 
11ibet bozulunca işlerin kıyme 
•e \>e binaenaleyh cemiyet ha 
•tının müvazenesine halel ge-

Gazi Hz. ne T rabzonda çok hara
retli bir istikbal yapıldı .• 

Büyük Reis, T rabzonda resmi makamatı ziyaret etmiş 
ve her tarafta payansız bir heyecanla karşılanmışlardır 

Trabzonun güztl ve şirin manzara/arından 

rafı ve evlerin pençereleri Gazi 
Hazretlerini görmek isteyen on 
binlerce halk ile dolu idi. Mera-
sim yapılmaması hakkındaki ar 
zularma rağmen ehali otomobil
leri arkasından kofuyordu. Em
salsiz bir heyecan gösteriyordu. 
Gazi hazretleri Türkocağında 
bir müddet istirahatten sonra 
hükumet dairesini, belediyeyi 
ziyaret eylediler. Ve belediye he 
y' etini kabul buyurarak tehir it 
teri hakkında görüştüler. Mü
teakiben tehir ve civarında bir 
otomobil gezintisi yaparak mi
safir kalacakları Türkocağına 
avdet buyurmutlardır. 

TRABZON, 27 A.A, - Rei-jet vapura gelerek şehir namına Sal'h Pş T b d 
ı . ra zon a .. 

ıicümhur Hazretlerini hamil Gazi Hazretlerine hot geldiniz . . 
Ege vapuru saat 14 te limanı- demiştir. Reisicilmhur Hazret- ~RZU~'!~· 27 ~~Ilıyet)-
mıza demirlemiş ve ta uzaktan )eri iskeleye çıkarken bütün va- 1 Gazı Hz. nı ıstıkb~l ıçın Tra~ 

l)llha açıkça söyliyelim: Bir motörler ve sandallarla karşılan purlar düdüklerini çalarak ve zona ~a~eke~ etmış olan S~lıh 
'ıatın vatandaşların işsiz kalma mıştır. Vali, belediye reisi, ku- sahili dolduran halk mütemadi- paşa tıp~ ve rrtın~ dolayısıle . 
' Cemiyet için ne kadar za- mandan, ve Cümhuriyet Halk yen alkışlayarak kendielrini se- Kop dagını geçemıyerek geceyı 
~lı ise, bir kısım işlerin dece- Fırka11, ticaret ve Türkocağı lamlamı~lardır. İskeleden Tül'- Askalede geçirmiş ve ancak bu 
. :Yetin ihtiyacından fazla art- reislerinden mürekkep bir hey' kocağına kadar yolların iki ta- sabah Trabzona gidebilmiıtir. 
~sı o derecede mahzurludur. =============================================================================== 

~;FJ:~!~~~: Yeşil hilal dün senelik 1 T. Rüştü B. 
gi bir iş lüzumundan fazla k • • k k • 

1 n:tic~lı?b:r~~:::~e~a:: ongresını oca ta a tettı İtalya kralı tarafın 
plar vaki olmaz. Fakat he- d k b J d'Jd• 

~bu kuvvet ve teşkilatı arze- c . . f ı· . .. d .. an a u e ı ı 
:tıııiyen milletlerde iş müvaze- emıyetın aa ıyetı gun en gune artıyor 

'zliği kronik bir has~lık şek ve teşkilatını tevsi ediyor 
de devam eder, ve bır malı-
. İrini doğurarak milleti zaif 
"liinneğe başlar. 
l'~k heyeti içtimaiyesi "(ak-
ış ve iktisadi faaliyetler hu-

1.. llııda daha ahenkli daha mü 
·".'itki bir manzara arzetmek-
11di. Kendi hyatmr, kendi ih
açlarını bizzat kendisi temin 
bilecek surette milli ve iktı 
i bir kifayete malikti, an

~ zaman ile hariçte Avrupa 
lııletıeri ve dahilde Türk olma 
, . \ınsurlar başka bir tempo 
;Jlerilemeğe başlayınca biz 
' 1 kaldık, ve asrileşmeyen sa 
ttlanmız, usullerimiz, birer 
Ct sönıneğe başladı. Nihayet 
~kların bile eski otomobil las 

Yeıil hiluı cemiyetinin di/nkO kongres/nd<n bir intıba 

T. Rüştü Bey müteaki
ben M. Grandiyi ziyaret 

ederek görüştü 
ROMA, 27 A.A. - Türkiye 

hariciye vekili Tevfik Rüştü B. 
bugün saraya gitmiş ve kıral ta
rafından kabul olunmuştur. Tev 
fik Rüştü Bey müteakıben hari
ciye nezareti;1de M. Grandiyi 
ziyaret etmiştir. 

ROMA , 27 ( A.A ) -

1 
Türkiye Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü Bey, Romaya gelmiş, 
M. Grandi ile Türkiye Hariciye 
sefareti erkanı tarafından istik
bal edilmiştir. 

Serbes fırka 'erinden yapılmağa başladı
. t .gördük. lşler birer birer 
lıııızden çıkmağa başlayınca 
ı~asında tabii bir buhran Yeşil hilal cemiyeti dün 1 kômet nezdinde teşebbüsatta 1 b 1 k . 
~1 oldu. Ve azıcık gözü açı- Türk ocağında senelik kongre- bulunınuş, kitaplara içki aley- Stan U mer ezın-
'1i Yalnız devlet kapısından sini akdetmiştir. hinde yazılar yazılması için Ma deki eşya satıldı 
ı,~bal aramağa koyuldu. Bu Kongre Mazhar Osman B. ta arif vekaletinin ve gene bu mev 
"<l"et' b" · · ne kadar f ı k" 'b' ' Serbes fırkanın İstanbul teş-

J ın unyemızı ra ından açı mış ve atı ı umu da fT 1 · .. t ·1 · · 
!.\',ttıış olduğunu anlamak zor mi Fahreddin Kerim B. cemi- z~ d ıSımhhe.nn goks" elrı .~esı ı- kilatının mevcut mobilye ve eş 
'lll<Iir . b. 1.k f l'yetı' hak çın e ı ıye ve a etının mu- yaları satılmış, 

Şehir mecllslnl11 d/Jnkü toplanışından umumi bir intiba .. 

Fırka heyeti Aza gülüşüyor: -- Haset 
D.. B vl degv il,hazer efendim hazer un gece eyog un 

da tetkikat yaptı Yeni mahalle teşkilatı bir defa 
Bugün Kadıköy ve Üskü daha gözden geçirilecek ... 
darda tetkikat yapacak Dün şehir meclisinde neler oldu, neler görüşüldü? 

. ~ Şehir meclisi dün birinci reis rmdan ayrılmış, caddenin bir ci 
Halk fırkası İstanbul teşkıla- vekili Sadeddin Ferit B. in ri- heti bir diğer ciheti de bir nahi 

tı~ı tetkike .memur heyet ~vvel yasetinde toplandı. Divanı ~iya yeye kalmıştır. Bunun bir çok 
kı gece Fatıh kaza merkezınde set kitabet mevkiinde Etem iz- mahzurları vardır. Hudutların 
meşgul olmuş, nahiye heyetleri zet ve Abdülkadir Ziya Beyler yangın yerleri, bostan ve saire 
ve ocak reislerinin iştirakile bir bulunuyoııdu. İstifa eden aza- gibi yerlerden tefriki daha mu
içtima yapılmıştır. Bu içtimada dan Haşim Beyin yerine birin- vafıktır. Sonra Fatih camiinin 
bir akşam evvel Beyazıt kaza ci yedek aza olmak itibarile Mit yanında iki mahalle Fenere rap 
r_1erkezinde yapılan tetkikat da hat Cemal B. iştirak etmişti. tolunınuştur. Halbuki bu ma
iresinde tetkikat yapılmış ve bi Sadeddin Freti B. mumailey- halle ahalisi işini beş dakikada 
lahare verilecek kararlara esas hi azaya takdim etti. Tevfik A- Fatihte görmek kabil iken ta 
olacak notlar alınmıştır. Heyet mir B., hasta bulunan Refik Ah Fenere kadar gitmeğe mecbur 
dün gece de Beyoğlu kaza mer met B. e giderek meclis namına oalcaktır. Binaenaleyh kavanin 
kezinde meşgul olmuştur. istifsarı hatırda bulunduğunu ve mülkiye encümeni bu husus 

Bugün de öğleden evYCl Ka- ve kendisinin çok mütehassis ta tetkikat yapmakla beraber 
olduğunu söyledi. Azadan Mu- bu encümene her kaza dahitin 
ammer Beye bir hafta mezuni- den de iki kişi iştirak etsin.,, de 
yet verildi. Kız ve ameli hayat di. 
mektepleri bütçesi maarif encü Osman B. cevap veriyor 
menine, belediyenin beş aylık Belediye namına mektupçu 
bütçesi ıbütçe encümenine hava Osman B. cevap verdi. 
le edildi. Üsküdar cihetinde iki - Bu sekamet hudutalrın 
mahallenin tevhidi hakkındaki cadde ortasından geçmesinde 
temenni, buna lüzumu mübrem değildir. Belediye hudutları va
olup olmadığının tetkiki için ka si olduğu halde kaza merkezle 
vanin ve mülkiye encümenine ri tam merkezde değildir. Mese 
gönderildi. Muhtelif komisyon- la Fatih kazasının hududu ta 
!ara aza intihabı yapıldı. Samatyaya kadar gittiği halde 

Bundan sonra kaza ve nahiye kaza merkezi Fatihtedir. Halbu 
Cemil ve Ali B /er hudutlarının teşkilatı mülkiye- ki hiç olmazsa kaza merkezinin 

.. .. _ . ye göre tevhidi hakkın~aki ra- şehremininde olması icap eder. 
dıkoy ve ogleden so~ra Üskii- por müzakere edilecektı. Meh- dedi. 
dar kazalarında tetkıkatına de met Ali B. bunun bir celse son C. Kerim B. in mukalebesi 
v:ını edecektir. Bu !~ti~alar. C. raya taliki muvafık olacağını Tekrar söz alan Cevdet Ke
H. F. nın gerek_bu.gunku vazı~~ söyledi. Cevdet Keııim B. de 
ti. gerek yarın ıktısap edecegı bunun pek mühim bir iş olduğu rim BB · k d 

1 
b' 

1 şekil ve vaziyet itibarile pek zi- nu bilahara bir takını itirazlara .. -. du b~ arh efsasdı hır mese 
1
' 

d h · · h · b 1 ' ild ık uzerın e ır a ta a a yapı -ya e e emmıyetı aız u un- meydan kalmıyacak şek e ç d d "h d' 
k d f 1 - ·ı · .. masın an ne en azer,, e ıyor ma ta ır. ması muva ık o acagını ı en su ? d d' 

Tayyare cemiyeti 

intihabatı 

k sunuz. e ı. rere ; 
- Hudutlar cadde ortala- (Devamı altıncı sahifede) 

~- · yetın ır sene ı aa ı - . . . . . 
>ı,'1:1Ielerden beri it hayatının kında ma16mat vermiştir. avenetını temın etmıştır.,, her ocak ayrı ANKARA, 27 A.A. - Türk 
. ~uğuna, m~z.enes!zliği Fahreddin Kerim B. bu iza- Bundan sonra İbrahim Zati, hı;sabatmr Kal- tayyare cemiyeti merkezi idare 

lsveç sefiri M. V on Hein
destamın beyanatı "41' çare. hu~ ıçın .ugraşı- batında diyor ki: Cevat Zekai Beyler söz söyle- mıs apartımanm hey' eti intihabatı bugün yapıl-

ı•t. Yenı yetışen nc;ıli md emu "-On sene evvel teşekkül' mişkrdir. da fırk~~ mu - IDI§ ve Fuat (Rize), Muhiddin 
!.". ' sevketmekterı zıya e ser . . • , • hats~ıs\ Mslim? - Nami (Bitlis), Mahmut (Siirt) 
:ot ınesleklere teşvik ediyo- eden. Yeşıl Hılal, bit mefkure Bilahare yeni idare heyeti in ~ IY~. e Celfil (İzmir), Saffet (Erzin-
~ak~t .gene t~s.si!fle ~?rü- ccmiye~i~. Tü~k ~i~smda tihabı yapılarak kongreye niha F;;: :~rke _ can), Hakkı (Van), Hakim Rı-

ki lıse tahsılını bıtıren kuvvetlı bır nesıl yetıştırmek, yet verilmiştir. zinde bir masa, za (İsparta), Rasim (Sıvas) 
U.racının oğlu memur, Av- Türk neslini alkol tahribatın-

Fda yüksek mühendis mek- öan kurtarmak Türk heyeti iç- iki sandabl.ywen Abdulhak (Erzincan), Asaf 
~den mezun olan genç bir . . . . 'rıı d k Gene T erkos! 1. Hakkı.Bi başka ır şey (Bursa), Bahri (Erzunnn) Bey 
.,~ette mütercim oluyor, ve tımrakaıy~·nı 1:1a. u er ben o~- _ katlm b~ştırvrak. ki günheııo~~ m

1
ev ler azalığa ve Neşet (Aksaray), 

;.~'<lcr enerjiler bu suretle ya ı,..ımaı nızamı ozan mu- cu ... un e ve sa a ın . . • ) Ar R 
'"!.~ol~p gidiyor. Demek ki tereddilerin yetişmesine mani T erkos şirketi müdü- mak.tadır. İstanbul merkezi bö_Y Emın ~Tekir~agı.. İ 1 ıza 

\it maksada götürecek haki- olmak gibi ameli ve gayrendi- .. le bır hare~ette .bul~mryacagı (Mardın), Huseyın ( stanbul), 
~lar üzerinde değiliz. Hal- şane hisler üzerine kurulan ce- rune cevaplı n~1ve AFnkethı Beyın !81dımatı ':'.~ç: Kamil (İzmir) Beyler de ye-

trı ·11 .. · · d h · ı e araya goll erecegını d k ıı- 'lmi 1 d. lılt ı et bunyesımn a a zı- miyet geçen sene zarfında çok Dünkü Yarin gazetesi terıkos .. 
1 

. . e aza ga ceçı §er ır. 
~ zayı~l~masına meydan i ler a mı tır. Ge en sene i şirketi müdürü Kastelonun be- soy em~ştır .. 
'ııtı'tnek ıçın bunları bır an dsinle geşyşüzü mü~ecaviz ger:ç yanatını neşretmış' tı'r. M. Kas- Fethı Beyın en son defa çıkar 

bulmak lazımdır. . . . . mak arzusunda bulunduğu gaze 
bj ~ ~~?edilmıştır. Gençlı~ Y~ telno hu beyanatında şirketin teden sarfı nazar etmiş olduğu 
~ g,r yazılarımızda mesele- şıl hilali ve kadınlar komıtesı bild . .. .. d b .. alômd M"'d · İsm ·1 
teşrihine devam edeceğiz. vücude getirilmiş, İstanbulda ka ayetı. teessll1!un en 1 ugune :akk Bur. k'! f e~s m pre~ 

ve memleketin diğer bazı yerle dar hı81!edar'lanna çok az te- . ~ . ey .~s ı ır. ~n . : 
Zeki. MESUT · d ·· dd' k f la tt"' 0 .•. _ _, b-·L tm k sıplennı mudafaa ıçın kendısı rın e mutea ıt on erans r me u ver ıgıııuen ö!Jıse e - . 

~ --------- 'lm" T"' ·ı · ed' B led' · · · HA bır gazete çıkarmak hususunda ven ış, urkocakları e teşrı- t ır. e ıye reıs muavını a F th" B .. 
1 

. 
l .f M J · ' d ki mesai etmiş, yeşil gün hayra- mit dün buna karşı bir muharri de 1 e~1e mhuracaaft eky temtmışse 

A• IVI, ec JSln e b l .1 l h f • • ! .. l • • e mumat ey muva a a e e-
'\b mı yapmış, eyne mı e ı zıssı nmıze şun an soy emıştır. . . 

f ·~iCARA 27 A A Bu·· h · · · · k · b mıştır. ~ ~· , · · - ı a sergısıne ıştıra etmış, ey- Bizce şirketin az ve ya çok . . 
·itıı· ıllet Meclisi bugün Reis nelmilel teşkilat ile münaseba- . Maamafıh İsmaıl Hakkı B. 
Na

1 
°Refet Beyin riyasetinde tını idame etmiştir. Menafii u- kazanması, hı~sedarla~na az ve şahsen ve _müstakil bir ga~ete 

~~ınış, ekseriyet bulunma- mumiyeye hadim cemiyetler a- ya çok temettu vermesı mevzuu çıkarmak ısterse, bu teşebbuste 
lı. ~~cumartesi günü içtima rasında olan cemiyet bu muave bahis değildir. Bizce gaye şch- elbette ki, serbest bt!lunm<ıkta-

1!.zere da - ılmı tır. neti resmi i i • r · · ih i · · · · 

Mektepliler 
milsabakası 

81 inci hafta bitti 
81 lnd hafta bitmiştir. 

Gazetemizde çıkan haberler-
dea ea mllbimmlnl acçlp cu-
martesl akşamına kadar mil-
sabaka memurlutuna ıtönde
rlnlz. Netlcelor pazar ıtllnil 

Büyük Gazinin idaresi albnda Türkiye 
de vuku bulan mucizeyi lsveçte büyük 

bir takdirle karşıladık 
Kendisini ziyaret eden bir ar yük bir teveccüh besleniyor. Bü 

kadaşırnıza İsveç sefiri Von He yük Gazinin sevk ve idaresi al
indestam cenaplan atideki be- tında vuku bulan mucizeyi hay· 
yanatta bulunmuştur: retle ve büyük bir taktirle karşı 

"- Şimdilik Ankarada tesis ladı~. M~mleketleri!Diz. beynin 
olunacak yeni konsoloshanenin de kı, munase_batı _tı:arıye ol· 
işleriyle meşgulüm. Kafi dere- dul ~ça. e~?1mıyetlkı?ır. Kuvvet
cede tahsisat olmadığından, hü e umı_t . ıyorum ı: so~ sene
kômete müracaat edeceğim . lerde ınkışaf eden tıcan ha_re
Parlamentomuz 2 inci kanunda ket de".~ edec~k ve dalı~ zıy~ 
toplanacağından, tahsisat ka- de genışılyeckt~r'. B~ vadıde tı 
bul olunursa yeni binayı ancak ca~et muahedesını~ ı.mzalanma-
geleoek sene kurabileceğiz. sı ılk adım Sayılabilır. 

. Burada İsveçliler tarafından 
Ankaraya geçenlerde bır se- idare edilip büyük bir muvaffa 

yahat yaptım; bu meselede kıyetle çalışan bir kaç fırmamu 
mevzuu bahs. oldu. ı:a~at kararı var. Ayni zamanda ithaliit ve 
mı~ ~ermedık. Yem bınamızd_a ihracatı kolaylaştıran bir gemi 
?aımı. surette ya ben, yahut dı- postası mevcuttur. Bu, İsveçtc 
ger bır memur bulunacaktır. memleketimizin mevaddı ipti-

Memleketimiz arasındaki mü daiyesine gösterilen büyük ala 
nasebat pek samimidir. Bizde ka yüzünden daha ziyaqc ehem . . .. . .. . . 
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Sulta amit.1 
Tahsin Paşa11111 Hatıratı.. 

r.-ıııııımıc------------1 

...... --"!'ııo=---~ 
~·w,. 

No: ~ 
(TercUme ve iktibas 
hakkı mahfuzdur.) 

Ramazan gelirken bir 
telaş başlardı! 

\111.J .ln.T ( 'l 11 \ TEŞRi ı \\I 

H 
Tahdidi teslihat müzakeratı bitiyor .. 
İhzari komisyon bir haftaya kadar işlerini bitirmiş olacak 

Netice Fransada 1 Ecnebi matbuah J 
Osmanlı borç-

Müspet addedil- lan bahsi Dahili siyaset ve 
mektedir "Times,,in şehrimizdeki muhabiri fırkaların Vaziyeti 

Bu ayda bile hünkarın vehmini Cenevrede ayın altısındanbe- gazetesi_ı_ıe yollad_ı~ 23 _tadhli .. telg- PARİS 26 AA - M Tar-
. ·· k l · d d rafta Turkiye hukumetının Duyunu . .. • . · · ·1 _ • 

h •k k b• d • rı muza ere erme evam e en umumiye meclisi 25 teşrinisani taksi dıeu bugun ırat .etmİ" augu ta n etme ır a etti.. tahdidi teslihat ihzari komisyo tini tamamile ifa edemiyeceğini bil- bir nutukta hü-
. . . . . .. . nu mesaisini ikmal etmek üze diğini haber verdikten sonra Düyu- kllmetin icraatı 

Her ne bahasına olursa olsun havayıcı zarunye ıçın her turıü r• bulunuyor. Komı"syon 0··nu··- · ı· · · l O .... nu umumıye mec ısının e yevm s- hakkında u-un 
bu tasavvuru akim bıraktırmak tedabiri teshiliyenin tesrii itti- mantı bankasına tevdi edilmiş bulu- u d . h t 
için dört elle gayrete koyuldu- bazı mütevaliyen ve müekke- ..t"' nan ve taksitini üçte biri olan mikta za ıra. ıza a • 
lar. Tasavvur ve teşebbüs doğ- den irade ve ferman buyrulmuş rı kabul edeceğe benzemediğini, bu vermıştlr. Mu-
rudan doğruya saraydan ve v~ devairi aidesince icabatına suretle tam bir çıkmaza girdiği iJave maileyh, bütün 
H k• d ld".. hi b k l k b l "d'". .. edilmektedir. Düyunu umumiye mec esaslı mesel:-ün ar an ge ıgme göre ç a ı ma ta u unmuş ı ugun- tisi mümessillerinin Ankaraya gelme 
bir kimse bunun aleyhinde Pa- den beledi memurlarınca bu !eri mevzu bahsolmadığmı söyliyen lerde hiikumet 
disaha maruzatta bulunamaz- bapta bir kat daha dikkat ve İngiliz gazetesi muhabiri alakadar ba lehine reyi ver-
dı; binaenaleyh reji için bu yol itina ,.e hükmi emrü fermanı zı hükfimetler tarafından diplomasi miş olmakla ıbe-
kapalı idi. Şu halde emsali iş- Hazreti veliyyünniamilerinin ":ı~":'~da bi~ teşcbbü yapılmaı ihtima raber hükumeti 

lını ılave edıyor. .. .. .. 
!erde ekseriya muvaffak olan harfiyycntatbik ve ifası ve halk Osmanlı ipmaratorluğu zamanına buyuk mucade-
"taviz,, çaresine baş vurmak li- ile fırıncılar ve kömürcüler ara- ait borçlar hakkında ahiren Avrupa lelerde açık alın 
zım geliyordu. Reji idaresi bu- sında gerek fiat ve gerek nefa- gazetelerinde İngiliz, Frans?'• ~elç!- la değil yüzleriıc 

· · k k l bazı h t h"J"s" et ve noksan · ka, Almanya, İtalyan ve İsvıçreli ha- . • nun ıçın aça çı ann are- se ve a ı ıy ıvezın miller namına l:>ir tebliğ :neşrediimek de mask~ oldugu . 

f~~- t 
Osmanlı borçları 

Beyannameleri tayyare ile yola çıkarıldı 
Protestolarına derhal lazım gelen müdellel 

cevabı vereceğiz 
ANKARA. 27 (Telefonla) -ı Hükumet, protestonun muh· 
Osmanlı borçlarının alacaklı- teviyatma muttali olur oımaz 

la.~ı ~rafı~~~ı:1 d_ün sabah Paris derhal cevabını hazrrlıyacal<· 
Buyuk elçılıgımıze tprotesto .. ve 
mahiyetinde bir beyanname tev tır.. Bu cevap ço~ ~udellel, k 
di edildiğini bildirmistim Be- sanlı esasları ıhtıva edece • 
yanname, tayyare post~sı ile tarzı thareketinizin ve davam'.· 
yola çıkarılmıır. Bugünleııde zm sağlamliğı, bu suretle bıı 
hükumetimizin eline vasıl .ola- daha tesbit edilmiş bulunacak· 
caktır. tır. 

Toplu çalışacaklar! 
Eski Serbesçiler, Mecliste Fethi BeydeP 

ayrılmayacaklar 

katından ve mahkum oldukları den dolayı bir gfuıa niza çıkma- tedir. Bu müşterek tebliğde Türk hü halde şıddetle M. Tardıeu 
, ·cezayı nakdilerin tahsil oluna- sına asla ve kat'a meydan ve kfimetinin 13 haziran 928 tarihli mtı- tenkit edildiklerinden dolayı 
j mamasından dolayı hükı'.imet- imkan bırakılmaması ve beledi- kavele mucibince 25 teşrinis1nide te- takbih etmislerdir. Milli techi-

ANKARA. 27 (Telefonla) - ri, Tahsin, Ağaoğlu Ahmet, Fe 
Meclis mahafilinde mevcut ka- fik İsmail ve Senih Beyler sa· 
naata göre, mefsuh fırkanın par yılmaktadır. İbrahim, ve HaY· 
lamentodaki bazı azaları, lider dar Beylerle Süreyya Paşaıı~ 
leri Fethi Beyden aynlmıya- müstakil kalacakları, Nalı:•· 
caklardır. Bunlar, Fethi Beyle Mehmet Emin, ve Rasim Bet 
birlikte Meclisin içinde bir hi- !erin ise H. Fırkasına tekrar d3 

zip teş.kil edeceklerdir. Bu hizi hil olmak istiyecekleri söyleıt· 
pin azaları olarak Ali Fethi, Nu mektedir. 
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ten bir alacak davası ortaya at- ye memurlarının esnaf ile halk diye et?'esi lazım geleı_ı_~~pon • iç!n zat kanunundan bahseden M. 
tı, kurnazlık göze batacak ka- arasında ifasile mükellef bulun ;:;~:~~:~ ~~f~e~e~~e:~;:~:n o~ru'ğ~ Tardieu, ~u~al~flerin bu k~u-
dar aşikar ve acemice idi. An- dukları vezaifi gayet müstaki- söylenerek deniyor ki: nun kabulunu bır takım sanıa-
cak reı"i için yegane tevessül e- mane ve edibane icra ile ho~. nut ihzari komisyon reisi M. london ı l hh Geçen ıı::ayıs iptidasında Türk hü- ar a tea ura uğratmalarına 
dilecek çare bu olduğundan ge- suzluğu mucip halata mahal müzdeki ayın altısında işini bi- ku~e~i kendine ~azı teshilat g~steril karşı <beyanı teessüf etmiştir. 
rek Babıalide gerek sarayda verilmemesi ve saniyen Rama- tirmeğe hazırlanıyor. Gelen ha- mesını talep etrnış, Osmanlı duyunu Mumaileyh hali hazırda hazi-
bulduğu taraftarıarile bunun et- zan gecelerinde ekseri nasın herler bunu gösteriyor. meclisi ile hamiller cemiyeti bu tes- . . • . . . Adlı.ye vekı·11·n1• tavzı·hı· 

hilatın ancak Türk hükumetinin esas nenın vazı ye tının 1926 dakı va-
rafında işlenilmeğe başlandı. akşamdan sonra edayı teravih Tahdidi teslihat müzakerele- lı bazı ~rtları kabul etmeile mümkün ziyetten daha iyi olduğunu ve Jı 
Rejiniın ağzını kapatmak, Fran için cevami ve mesacidi şerife- ri devam ederken Cenevreden olacağı bilidirilmiştir. çünkü millete yeni mükellefi- ANKARA, 27 A.A. - Adli- mesine mani olan ve esas ıne ~ 
sızalrın müdahalesine meydan de bulunacakları ve badehu kah gelen haberleri şüphe ve bedbin Bu şerait mezkfir teshilatın tama- yetler tahmil etmiyen bir bütce ye Vekili Yarın Gazetesinin 25 tubu yazanca da kabul ediırne 
bırakmamak, mesele çıkarma- ve ve gazino kıraathaneve tiyat Jikle karşılamak pek te gayri mile muvakkat mahiyette olmasuu • . ' teşrinisani tarihli nüshasında te olduğu anlaşılan müliihatıı• 
mak gibi sebeplerle muhtelif rolarda vakit geçirecekleri ci- tabii sayılamazdı. Çünkü şimdi itihdaf etmekte olup bunların deva- n;ıevcut old~gun~ bey~n e~ış- kendilerine hitaben inti~ar e- lar vekaletçe Antalyaya civıır 
taraflardan Hünkara nasihat- betle haneleri !;-ali kalac~~ın- ye kadar bu çetin mevzu etra- mı 25 tesrinsani 930 tarihinden öte tır. Başvekıl, Poıncare kabıne- , ı:Jt 
!er verenler oldu. Ancak Sultan dan leylen mahallatta sok<ıklar fında cereyan eden beynelmi- ye geçemiyecekti. Türk hükumeü ta sini terkettikten sonra gerek den açık mektup dolayısile a- olup mektupta zikredilen ye .. 

da · d h · d d"kk · d" • · · rafından tutulan para mezldlr tarıhte M. Briand'a ve gerek kendisine jansımıza atideki tavzihi gön- rin cümlesi hakkında varit ger 
Hamit işin iç yüzünü ve bu me- ınzıbata a azıya e ı at lel müzakerelerın ver ıgı netı- tediı:e. edilmesi tazım gel~P. mukavele te<riki mesailerini csirgiyen ra- · ve 
seledeki para dolabını bildiği olunarak harik ve sair gilııa ah- celer çok kere menfi olmaktan mucıbınce altı aylık taksıtın 25 teşrı . ~ . . dermişlerdir: rülmüştür. Vatandaşların bır , 
için bunların hiç birine ehemmi val zuhur etmemesi ve zuhurun kurtulamamıştı. Onun için bu nisanide bir ay evvel tamamen tediye dıkal sosyalıstlenn bu hattı ha- Yarın gazetesinin 25 teşrini- ya müteaddit olsunlar tabii ba· 
yet vermedi, her ne bahasına ol da sür'ati itfası esbabının temi- seferki tahdidi teslihat müzake si hazırlandığı müşahede edilmiş bu- reketleri dolayısile ~imdiki ka- sani tarihli nüshasında münde- kimlerinden başka hfilriınler bU 
Sa reı"i imtivazının temdidine ni ve beledi ve polis memurla- relerinin neticesi hakkında şüp 11:'nacaktı. Türk hü~Gm~ti güm~ük va binede tamamile tahakkuk etti · • b _,..,,. , ndatının buna tahsıs edilen tedıyatını riç ve Adliye vekiline hitaben zurıına gıtmege mec ur uu•· 
muvafakat etmedi. Reji şirketi nndan münavebe ile memur bu- he izhar edenler az değildi. Ma mürakabe etmek üzere roktan hamil- rilemiyen "temerküz" tabirin- 1 ·· k tce ·· •· mucİP-

1 d 1 k "k" c d ı "h ' yazılmış mektupta bahsolunan arını gorme ssuru pek çok sonra muvaffak olduğu un uru aca ı ışer ve üçer me- amafih enevre e top anan ı - ler vekillerince tayin edilmiş olan a- den ne mana çıkarmakta oldu- · Fak .. h ııerde 
bu temdit keyfiyetini Sultan murdan gayrisinin geçen sene- zari komisyon müsbet bir yolda janın tayini keyfiyetinin de tastik e- • . dava Adliye müfettişinin ve tır. at mustesna a , 
Hamitten koparmak için hatır lerde yaptıkları gibi bila mezu- yürümüş demektir. decekti. Türk hükumeti bu muhtelif g.unu beyan_ ettık_ten so~r~ ra- mahalll müddeiumumiliğinin kanunun gösterdiği fevkalade 
V~ hayale gelmez teşebbu""slere niyet tiyatro ve kahvehanelere 1sminder. de anlaşıldıg"ı üze- şeraite tevfiki hareket etmemiştir. dıkal sosyalıstlerın tesnkı me- ··t 1 ı b" kAI ve zahmetli yollara gitmek ge-
~ Türk hükumetinin tediyatını tenzil . . .- mu a ea erına ınaen ve a et-

ba vurduğu halde bir türlü mu dolarak zinhar vazifelerini mu- re bu komisyon ihzari mahiyet etmeğe müait velevki muvakkat her saı?~n bu suretle •ı::ıtına e~me- çe yapılan müracaat üzerine ve ne kanunu tatbik etmekten ~ş 
vaffak olamamıştı. attal bırakmamaları ve memur tedir. Asıl tahdidi teslihat me- hangi bir itilaf basıl olmamıştır. ~e:ının şaya~ı ~eessuf oldugunu Temyiz mahkemesinin bu bap- ka bir şey değildir. Suçlu ~ 

* * * oldukları işi terk ile böyel yer- selesi ileride toplanacak olan Türk hükUınetl tarafından mali va- ılave eylemıştır. taki mı.ıt!-.k salahiyetinin kulla olursa olsun hakkında kanııD";; 
!erde vtakit geçirenlerin müca- büyük konferansta müzakere e- ziyetinin tetkiki için tayin edilen tti • · hak · apınll"' 

Ramazanın fevkaliide halle- zata duçar edilecekleri ihtarile dilecek ve temenni edildiğine mütehassıs raporunu 15 eylillde tev- M. Tardieu, bundan sonra nılması suretile Denizliye nak- ~~r~e ~r:::mıa;::::1 :azifesi· 
re müsait olması ve geceleri menolunmalam ve salisen ek- göre arada halledilecektir. Fa- di etmiş ve hükfimetin kendisine dü- Fransa'ya malik olduğu istik- !olunmuştur. dir. Fakat kanunun çizdig"i eŞ-
her kesin ayakta ıbulunması ve k d · ~en taksiti Türk lirası olarak verebi- rar menafiini temin ve bu me- ı.. serisinde bıcak ve kama ve us- kat simdiden esasat ne a ar ı- · · D · · · k"I · d ı-anıB"' iftar ve saire vesilelerile içtima , . • leceği fikrini izhar etmı~tır. . . nafii muhafaza etmekten ibaret avanın emnıyetı umumıye a ve merasını en ayrı u-·-

turpa nev'inden alatı cariha yi hazırlanırsa ileride umumı Osmanlı borçlarının hamıllcrı o- . . . noktasından Antalyada görül- şartile. 
!arı Sultan Hamitli her vakit- bulunduğu halde geçen sene konferansın muvaffakıyeti ümi lup bu sekteden dolayı çok müte- olan esaslı ıbır vazıfe ıle Fran
ten ziyade teyakkuz ve itina geceleri sokaklarda bahriye ve. di 0 kadar artmış olacağından zarrır olanlar 13 haziran 928 muka- sa'yı düşürmek için kurulan 
ya sevk ederdi. berriye kanunkın tarafından bütün esasatın ihzari komisyon velesile zaten büyük fed~_karlıkla~a tuzakları meydana çıkarıp bun 
Bunun için zaptiye nezareti ile derdest edilen bahriye haddeha da tesbit edilmesi için ug" raşıl katl~nmış odukl_arın~a~ _Turk huku- !arın tehlikesine mani olmak-

mctınden taahhutlerını ıfa hususun- . .. .. . 
birinci, ikinci f~ka kuman~an- nesi şakirdanile sair efradı mü- dı. Bir takım neticeler elde edil da daha ziyade gecikmemesini bek- tan ıbaret bulunan muşkul vazı-
lıkları ve Beyoglu ve Ü skudar teferrikasının sıkı bir intizamı di. Bunlara varmak için ecre- !emekte kendilerini hak;ı görmekte- feyi ifa mecburiyetinde bulu
mu~asarrıflıkları ve Şe_hrema: askeri altına alınarak o misillu yan eden müzakereler her ne ka dirler. Hamilleri temsil eden teşki- nan ekseriyetin göstermesi Ia-
netı razamana mahsus ınzıbatı ahval ve harekatı gayrı marzi- dar cetin oldu isede.. Tahdidi ıat bu vaz.iye~ uz~dıkça e~n~~i piya: zımgelen faaliyetten bahset-
' db' J · "h d j d" sasında Turkıyenın her turlu kredı . . . te ır er ıttı az e er er ı.. ycninn vuku bulamaması ve ra- teslihat için kullanılacak ölçü- ameliyatına karşı muhalefet etmeğe mıştır. Bundan sonra M. Tardı-

Son seı;ıelerde . buna .bı~ ?e b;an cevamii şerife derun ve bi- yü bulmanın ne kadar zor oldu müttefikan karar vermişlerdir. Ay- eu siyasetle mali il.lem arasın
m::ı.hsus bır komısyon ıştırak runlarında tebdi1i zeyyü kıyafet ğunu ve bunun etrafında her ta ni zamanda Düyunu umumiye mec- daki münasebetlere dair parla
etmtştı. le eşhası muzırrenin bir guna rafın ne kadar aykırı hesapla- li_sini? 13 haziran 92~ muka~elesi:le mento tarafmdan tahkikat icra 

Bu komisyon tarafından tan esaette bulunamamaları için ka ra saplandıg" ı malumdur. İhzari rıayeı elde etmek ıçın vakı olacak . 

1 

mesaisine müzaherete karar vermiş- sına memur komısyon mesele-
1 zim ve hünk.ara ta.kdim e~il_e~ nun memurları ve J?ilisle~ ta~a- komisyoun şu neticeye vardı: !erdir. sinde hükumetin ittihaz etmiş 
mazbata eskı devrın garaıbını fından edep ve terbıye daıresın- Her memleket askeri masarifi- -------------

k ld - olduğu hattı hareketten bahset gösteren vesai ten o ugu ve de tefehhusat icrası ve hamisen ni ve askerinin miktarını ilan kavelenamesi hakkındaki mesa 
· · · · d" • · · miş ve hükuı:netin tahkikatın id_ are zıhnıyetını . göster ıgı ı- fekki sıyam ve kumar ve dig" er etmeg" i kabul etmeli ... Her dev isine devam edecektir. Bu mu-ed kat'i ve tam olması için her şe-

çın aynen neşr ıyorum: guna seyyiata devam için ma- letin bulunduracağı miktar ma- kavelenamenin 25 şubat 1931 yi yapacağını söylemiştir. Baş-
Şerefpaşa yiimni hulUl olan halli müsait olması hasebile lfim ve muayyen oalcaktır. Ma- den evvel tasdiki bir T. sani 

Yunan temsil heyeti matbaamızda 

Ramazanı gufran firavanda Galata ve Beyoğlunda bazı ma- amafih en sağlam çare bu mu- 1931 den evvel tasdikini tevlit vekil son söz olarak ekseriyete 
payıtahtı ~evketbahtı hüma- hallerde bulunacak Müslüman- dur? .. Her halde ihzari komisyo edeceği netayicin aynını tevlit müracaat etmiş ve ekseriyetin pi 
yunlarmda belediye ve zabıta- ların zabıtaca nazarı tetkikten nun elde ettiği başlıca çare bu edecektir. Konferans hükumet- vazifesi inzibat, sebat ve dur-en Dan matbaomızı ziyaret eden Yunan heyeti temslllyeslndtn bir kuf ~'Y' 
ca icrası zaten liizimeden bulu- dur tutulmaması ve bimennihi oldu. lere ithalat ve ihracat memnu- dişlik olduğunu söylemiştir. Şehrimizde tem~lere baŞ,lı-1 rak muhafaza edecekelrlni 805~ 
nan takyidata bir kat daha taala Ramazanı mübarek.in on Cenevre, 26 (A.A) - Tahdi- niyetlerinin ilgasını teklif et- yan Yun3n trupu azası, dün ak l lemişlerdir. Yunan trupu aı:ye 
ihtimam ve itina muvafıkı ka- beşinci ruzi mes'adet efruzu i- di teslihat komisyonu mesaisi- mek ve hattı hareketler hakkın Ameri hariciye nazın şam matb:;ıamızı ziyaret eyle-1 yakında Yunanistanda tuttl etİ 
i.dei hazmü ihtiyat olacağı çin dahi geçen sene müttehaz ni 6 K. evvelde ikmal edecek- da Cemiyeti Akvama malUmat mişlerdir. Temsil heyeti reisi çıkacak olan Raşit Rıza hefsiJ. 
derkar olmasile olbapta şerefi tedabiri takyidiyenin mun - tir. İktısadi konferans mart mu vermeği tavı;iye eylemiştir. v• Almanya İstanbulda gerek Türk halkın- temsiliyesinin orada eıns~ cı· 
telakkisi ile mi.ibahi olduğumuz tazaman tatbikı ahkiimile bera- • . Konferans ectlebilere yapılacak dan, gerek Türk matbuatından bir hüsnü kabule mazhar 0 a 
iradei seniyci Hazreti Hilafet- ber Topkapı sarayı alisi sahili- ç;r metre ~agında _b~rer ~~ner muamele hakkındaki mukavele Vashington, 27 (A.A) - M. ~ördükleri hüsnü kabül ve misa ğını ilave eylemişlerdir. eıfl 
penahilerine imtisalen varidi ne hilafı memnuiyet olarak se- lambası vaz ıle tenvın ve nobet- name ile bilhassa alakadar olan Stimson, Alınan sefirile yaptığı firperverlikten minnettar ve mü ikinci Yunan trupu gellf!r!Dı1 
hatırı acizanemiz olan hususatı faini ticariyei ecnebiyenin ve çilerin geceleri nazarı dikkatle- devletlerin beynelmilel konfe- bir müliikat esna~ında Alman- teşekkir bulunduklarını, ve he- Dün geleceğini yaz~ıg jşlt 
atiyenin arzına içtisar kılındı. gaz ve saire sandallarının ta- rinin teshili mekşufiyeti kulla- ransın müsait bir surette çalış- yanın tahdidi teslihat hususun- yetinin teşekkürlerini arz için Yunan heyeti temsiliyesı r:eııe· 

Sekenei payıtahtı alinin ihti- karrüp ettirilmemesi ve sahil- rınca münasip gibi zannedilmiş masına medar olacak neticeler daki vaziyetinin Paris misakı- matba.ımızı ziyaret ettiklerini, ri hasta olduğundan h3!"e tı11i~ 
yacatı mübremei hayatiyelerij sarayı alii mezkilr rıhtımındaki ise de katıbei ahvalde ferman. elde etmesi temennisini izhar nın ruh ve manasına uygun ol- T ürk F;azetelerinde intişar eden rini bir kaç gün için tehır e 
bulunan ekmek ve et misiUO. nöbet i barakalarının iki er ü- (Bitmedi e lemi tir. madığmı hatrrlatamrştır. resimlerini ebedi bir hatıra ola- tir. ;:;cc)OO 

Yani siliihların tahdidinde tes- yö Litvinof 200,000 tondan aşa- ti-; ve halii da iade etmiyor. rahtelbahir kuvvetl~ri d~~iŞ' 
lihatın mikdarı tahdit edilmi- ğı olan donanmaların küçük Reis, derhal bu gibi mesele-

1 
ton olmak üzere tesbıt ·~r 1 testi· 

yecek bütçelerdeki sarfiyat tah donanma sınıfına girmesini tek lelere temas etmemesini Mös-, tir. Fakat bahri tahd.1 ı 3ıııa· 
dit edilecek. l Jif etmiş. Bunun üzerine Lozan yö Litvinofa ihtar etmiş ve hat meselesinin en çet::; 5

1 
içit! 

* * * da konferans katibi umumisi o- Rus murahhasmın bu sözleri de sı, esasen fakir oldu ar 11 ft1~ 
Cenevredeki İhzari tahdidilrin mikdarı, aşağı yukarı mua-ınokta üzerinde de Fransız tezi Deniz silahlarının tahdidi me lan Fransız murahhası Mösyö zapta geçmemiş. Bahri tahdidi bütçeleri donanma ~~sdevıeı 

teslihat konferansı kara silah- hede ile tayin edilen mikdarda kabul edildi. Askerin mikdarı 6elesinin müzakeresine devam Massigli şüpheye düşmüş ve teslihatrn müzakerelerinden an tehammil olmıyan ~çuk i>'3d~ 
!arının tahdidi meselesinden olmak lazımdır. Diğer taraftan yukarda izah ettiğim şekilde edilmektedir. Bu müzakere es- Rus murahhasından sormuş: lıyoruz ki, bu mesele de pek o lerin inşaatını tahdıtted z bİ! it• 
sonra deniz silahlarının.t~tkiki- !"ransada askerlik me~buri oldu kat'i!~etle tahdit edilemeyin- nasında şayanı dikkat bir ~a~~- _Acaba demiş Rus donan- kadar kolay olmıya~.a~trr. 100,- ~ransa :ve. İtalya arasın a 
ne baştaz;ıu_ştır. K~a sıl~101~ı- gundan v~ kısa.kısa h~zn:et!erle ce, sıl3:hlann mikdarı tahdit e- s~. olmuştur. Ma_l~dur ki bu- ması bu hesaba göre büyük do- 000 tonodan daha kuçuk donan laf zemtnı bulmaktır. 
n~n ~~h.dıdı meselesındekı bırı~ efrat terhıs ed~erek ıht.ıyat sı- dilmesıne çalışıldı. Nihayet si- y~k do:ıanmal~r. ıçın 1:-<>ndrada nanmalar sınıfına mı yoksa kü maların hiç bir kayda tabi olma * * * iş· 
cı muhım_, ~aran geçen hafta ı- ~şflarma geçebıleceklerın~en .e liihsız aske~ harbedemezdi. Bu ki bahri t~?ı~ı tesl.ıhat kon- çük donanmalar sınıfına mı gi- masına İngilizler şiddetle itiraz C~n~vred~ tahdidi tesı::11 a 
z~.h- etmıştl~. K~saca tekrar ger bu sınıflar hesaba d~.hı.1 edı~ mesele üzerınde üz noktai na- fer:ınsında buyuk denız devlet- recek? etmişlerdir. İngiliz murahhası lerı bırer bırer AlmanY J\}ıtlaıı· 
h~lasa_ ~deyı~: ~ıkdarlar ta~- m~zse, me~lekette k~lıy~~lı zar ileri sürüldü:' (1) Doğrudan l~rı anl~ş'.111şlar~ır. Esasen ba?- Mösyö Litvinof'un hazır ce- Lord C?ecil, bu şerait altında bir leyhine n.eticelendi~çe, bırS1~
dıt edılırken, ıhtıyat askerlerı- m~~darda tal~m ve terbıye g~r- doğruya siliih mikdarının tah- rı tahdıdı teslihatm en çetın vaplığı parlaktır. 1920 senesin- devletın 100,000 tonluk tahtel- yada efkarı umumıye sa Jlafl 
nin de hesaba dahil olup ol~- ~uş askerl~~b~l~ası ta~i- didi. (2) bütçelerde bu uğurda safhası da bu idi. Şimdi ikinci de Wrangel donanmasının bahir inşa edebileceğini ve bu !anmaktadır. Hafta arası arı ef· 
yacağı meselesi müzakere edıl- ~ır. Bunun ıçmdır ki Fransa ıh- yapılacak sarfiyatın tahdidi. ve üçüncü derecede donanma- Fransızlar tarafından müsade- mikdarınbiiyük donanma sahibi ciye Nazın Curtius ~-~ ıırııt' 
mi~ti. Alman yada mecburi as- t~yat sınıflarına. geçen askerle- (3) Her ikisinin kombinezoni- ların tahdidi meselesilc! iştigal re edilip te halii Bizerta'da mu- devletlere edilen müsaadenin karı umumiyesiniı:t .ıgb~r ııU' 
kerlik usulü olmadığından ve nn hesaıı:ı dahıl olma'?asınd'l le yapılacak tahdidat. Bunların edilecek. Bunun için de donan- hafaza edilmesine ima ederek iki misli olduğunu ileri sürerek tercüman olan miih~~ 1 ııaıı· 
Versay muahedesile ücretli as- ısrar etmış ve ~u ı:ıo~taı nazarı- birincisi Alman, ikincisi Fran- maların "büyük donanmaalr,, demiş ki: hiç bir devletin bunu kabul ede- tuk söylemiştir. Ha_rıcıy~ııfld~ 
kerlerln hizmeti asgari 12 senelnı da kabul ettırmıştı. sız üçüncüsü de İtalyan noktai ve "küçük donanmalar,, diye - Bilmiyorum. Çünkü donan miyeceğini söylemiştir. Filha- rınm bu nutku aynı zıı hsett1 
olarak tesbit edildiğinden, ta- Geçen hafta da mühim bir nazarı idi. Anlıyoruz ki Fransızliki kısma ayrılması mevzuu mamızın mühim bir kısmuıı bir kika Londra tahdidi teslihat geçen haftaki icmalde b:Ufl" dl 
li vr t rhi • ·· ii~ • • •- - ~ ı • ·;. · · - · ' he R murahhası Mös- ecnebi devlet musadere etmi konferansile bilyilk devletlerin ğim Tardleu'nun nut 
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1 
Darülfünun 

[ vııAy~tıe 11 Poli8te J Depolar Karar! Kolaylık l Mahkemelerde J L Maarifte 1 
divanı muhim kararlar· verdi 

ikramiye . Şüpheli Son aylarda çıkan Darülfünün divanı İş Bankası borçları- IhsanZiyaB. Galatasaray 
İki güne kacİa-;, tah- Cemile H. ın cesedi yangınlar karannı verdi nı ödemek için Mevtini intaç eden Lisesinde Fransızca 

kikatı bitiyor morga kaldırıldı Şüph~li bir mahiyet Müderrisle 288 - 400 rr u Sen;ba-;;-tacirleri dayak hadisesi dersler azaltılacak 
Ş _ arzediyor allimler 220 - 256 L. sıkıştırmayacak -- - --
ube müdürleri bu hu- Büyük dererede mektep soka Son ·k· ·· rf d b' Sabık mutemet Hüseyin Alakadar zevat haben'· 1 1

• uç ay za ın a ır alacak İzmir, 26 - 1ş Bankasının 
susta ne diyorlar? gında 32 numaralı hanede En- kaç tütün deposu yanmıştır. umumi müdürü buraya geldi Avni B. in muhakeınesi miz yok diyorlar 

İlk tedrisat vergisinden def- ver Efendinin zevcesi 32 yaşın- Bunların ekserisi bankalara Darülftinun divanı dün top- Umumi iktısadl buhran hakkın- İzmir ağır ceza mahkemesin G 1 
1, d da Cemile Hanım dün gece ve- merhun ve sigortalı bulunmak- !anını~ ve geç vakite kadar mü da Celal B. dedi ki: de maktul Urla hakimi İhsan 3. atasaray lisesinde riyazi-

r arlık tarafından alınan ikra fat etmiş, belediye doktoru tara tadır. Tiitün depolarının usulen zakeratta bulunmuştur. " . , . . . • . . . .. _ _ . ye kımya ve fizik derslerinden 
'lıiye işi hakkındaki tahkikata fından yapılan muayene netice çifte anahtarı vardır ve bunlar- Divan, dünkü içtimaında bütçe - Izmı~n ıktısadı vazıy~tı Zıya Beyı dovmege teşvıkte~ başka dig~r derslerin türkçe o-
ıicvam olunmaktadır. Maliye sinde ölümü ıjÜpheli görüldü- dan biri tütün inhisarı memu- meselesini hal etmiştir. geçen senenın mart. ayı~a nıs- maznun sabık fırka mutemedı !ara~ tedrıs edileceği hakındaki 
~iirettişi Nazım Ragıp Bey tah ğünden cesedi moraa nakle lü- runda digeri de banka memurun Fenfakültesi reisinin formü- betle b~ sene daha ıyıd~~- Sıkın Hüseyin Avni Beyin muhake- neşrıyat ~zeri":e tahkikat yap-
ıkatı iki güne kadar ikmal e- .. . . " k f d b !" b a·ı t kl'fl · tılı vazıyette bulunan tuccarla- mesi.ne de a ol nm ştur Mus tık. _M_ aanf emmi Muzaffer B. decektı'r. zu.:n ~~stenlmı~ _ ve 'ld'e'f

1 
ıy_et a ulunmakta ve magaz~lar bu ku 

1 
azı ta ı .. e fı.kerıne mar

1
uz rın seneba"I ve bilanço kapat- taf R'v li~M uh u f · d'l 1 B 

muddeı umumılıge bı ırı mış- memurlar tarafından muştere- a mış ve mutte ı an yapı an k " . d d 
1 

b k a ve ıze e met e en ı er ıenuz ursadadır. Emin muavi 
f D_eı!~rd?rlık '!lüd~rleri: ~ü- tir. ken açılmakta, bunların muhafa tadilat ile kabul edilmiştir. Bu ma zaruhrhe~_ın1 e.n. 0 ar an .a şahit olarak dinlenmiştir. ni Fakir B. ise: 
'ttışlıge ıkramıyeyı vekaletın zası altında çalışmakta, akşam suretle bütün müderrslerin ar- !ar':· t?a :t erı~ı Y~~ıne getırı Rizeli Mehmet demiştir ki· " - Bize bu hususta resmi 
~rile aldıklarını söylemişler- Harfendazlık Iarı gene magaza bu iki memur zulan tatmin edilerek ortada ih me ~çın sı ıştın aca arını zan B' be . B b . b~r iş'ar vukubulmamıştır. Ma-
ılır. Sirkeci sakinlerinden Refia tarafındn müştereken kapan- tilaf kalmamıştır. Bütçe şu se- neMtmıyoruf~h· . d b' i ; 1.r dgeceU 

1 
nık akr 

1
aros lumatım yoktur.,, demiştir Di-

Defterdarın tetkikatı namında bir kıza harfendaz - kt d k'ld tesbit ed'J . f . . aama ı şunu temın e e ı- na ıyesın en r a ara o una ger alakadar mahafil de bunun 
1 mya a ır. - 1 ek . 1 

1 M~'derrı·s maıanllı§ ır400• 288 1. lirim ki, İş Bankası sene başı getirdiler. Gece yarısından üç simdTk · l ı. _Defterdar Şefi!,: lky, diiıı üs- !ık ve biraderi Bedii Ef~nd!yi anan magaza arına serıya u - ş arı - ı .. b .1 ( !) . · 1 1 varıt o madığmı söylü 
•Udar kazası malıye tesk;\iiuııı darp eden Şahap efendi ısının- magaza kapandıktan 5-6 saat ra arasındadır. Muallimler 220- ıı:ıunase etı e norma vazıye- saat. sonra ~a~akol kumandanı yorlar. Her halde bu havadisin 
1ttkik ve teftiş etıııistir'. deki ~ahıs derdest edilmiştir. sonra yandıkları görülmüs ve 256 lira, asistanlar 126-156 lira tınd~n ayrılmıyacaktır. . Halit efendının odasına aldılar. bu .sene Galatasaray lisesinde 

C 1 B k d 
bu hal nazarı dikkati celbetmiş alacaklardır. Kıdem esas itti- Dıger bankalarında ay_nı_ su- Bu odada Halit Beyden başka tanh ve cografya tedrisatının 

üzdan sui istima i arü a a yangın t'. \ h . d'lm'şt' D .. 1 . retler harekete edeceklerını tah Şakir deveci Mehmet ve Bektaş Türkçeye tahvilinden galat ol-u. az e ı ı ı. aru mesaı sa- . d' 
lstanbul zat ımıv,ları mes'ul Kasımpaşada odmı iskelesin- Tütün depolarının emri mu- atleri kıdem sayılacak ve en mıt e ~y~r~nk .... k ba k 

1 
namında üç kişi vardı. Bir iki mak ihtimali vardır. 

llıuhlsıbliğindeki ctizdan suiisti de 47 numaralı Rizeli sandalcı hafazası için bankalar ve tütün fazla maaş alacaklardır. Bu su- b' 
1 
zmır, el . _u~u be a~d::;rın dakika sonra Hüseyin Avni Bey. Galatasaray lisesinde yüksek 

n>,ıi tahkikatına maliye mü- Mehmet oğlu 65 yaşlarında Ab · h' 'd 'dd' t db' ı ı ı b d · • 1 · ır eşece,c erını a r · ·de içeri girdi ve karak ık sınıflar riyaziye hocası olan M. 
fe ın ılsardı arPeslı.cı ~.d'.:l.::.~rda ret e slelrd~ls ~e. aımı nıese e~.' Böyle bir birlesme bencec iyi dan 'le k 1 k k 1 - ob. umanı - Deli d 
1 ttışı Nazmı Ragıp Bey tara-! dülkerim ağanın icarında bulu- mış ar ır.. o ıs mu ur ugu e de ha e 1 mıştır. Bunların mus 

1 
E 

1 
b · d buna çalıc ı ı u a u aga ır şey er u ers nazırı tayin olun-

1'tda d 1 · ktadır Ye b k d b dan b h k'k b ı f' "f · · 0 ur. vve ce en e "I ·· ·· t··ı ·· kıbe b muctur Murnaı'leyh Fra s . ıı ev:ım o ı.:nma . , nan ara a a yanan so a u ususta tet ı ata aş amış- bet ve men ı vazı elen tayın e- F k t 1 taraftar goruş u er, ınutea n u üç " · n ızca 
n"Jen atlı mer.-?tırmı ifadesine 1 }•angın zuhur etmic isede itfai- t a·ı · · D "lf'' b'' · mıştrm. a a şa lsen ' h d k rıldr Od d tedrisatını murakabe edecektir ~ı " ır. . ı mıştır. aru unun utçesıne ld - bu fikrin bazı sebep- ı şa ıs ışanya çı a . a a D' f . 

Uracaat olunmuştur. ye tarafından söndürülmüştür. Mılli r~ass~r~nsın son üç ay b~ suretle 250 bin lira zam edil ferl~g:a~akkuk etdıedig-ini gör- Hüfeyin Avni Bey, Halit Bey ıger tara tan talebe mektep 
~lıuallı'ı11ler ve kazaı1ç Karlın yankesici zarfmdakı tutun magazaları mış olmaktadır. ,.. ç·· k .. b .b. b'rlesmele ve ben kaldık. Hüseyin Avni dahilinde aralarında Fransızca 

nJ d 75 b' r k d - -·-·· oum. un u u gı l l . . . • konuşmağa davet edilmiştir. 
F t .h H b' t mvayında yangı ar an ın 1.ra a ar rin faydaları henüz layıkile an- Bey bana hıtaben dedı kı: T 

vergısı •a 1 ar ıye ra zararı vardır. Maamafıh bu pa D" 1 'f 1 s t . erbiyei bedeni}'e 
İlk tedrisat muallimlerinin Beyazıt ile Çarşı kapı arasında ra henüz ödenmiş değildir. Yan un ev enen çı t er laşKıl~~kışBur. k 1 ( F.. ı ··ıa~ eln ~ub.hl'san Zıya Bcyı derslen· 

~aa1Iarından kaz:ınc vergisi kc Fatma Haı~~ın cebinden par?- 1 rd k t 1 d - ah k- Fatih evlenme memurluğun- uçu an a arın uzyo- ı o uren erı ı ıyorsun. Bunu 
s ı · alma! st ye Hatem ısının gına ~ 38 0 ma ıgı t .. a "f ı n)u Avrupa ve Balkanlarda çokı sövle... M . • . 1

•
1'1csinc devam olunmaktadır. sını_ 1 

' ı 1 n . . . kuk ettıkten sonra para ödene da evlenen çı t er şunalrdır: .. b d'l . , d . . . · . . aanf vekiiletı bu sene beden 
lluııa muallimleı itiraz etmekte 1 dekı kadın derdest edılmıştır. cektir. Kadriye H. Ahmet Şerif B., t~cru e e 1 '!1 1~ \ e .. aı~a ıyı ne J . BılmıJ'.orum, ce~abını ver: terbiyesine daha büyük bire-
tiir. 

1 

Kuruçeşmede sirkat Ed'b H Salih N · B E · tıceler vermıştır. Çunku bu te- dım. Avnı Bey beru tekrar bır ıh · . 
B Akıl hıfzıssıhhası ı e : . . aım .. :~ ı:nıne şekküller muhitlerine daha faz kenara ekti. emmıyet vere~ektır. 

. u husus a ınuhasebci husu- Kuru çeşmede Sefer kaptanın Hanım Ismaıl Ef., Kuluzaı Mu 
1 

h' d b·ı· 1 ç · Fakat talebeıun spor klüpleri 
sı•·e .. ı·· · · d ld • · · b' k ff H M hm Ef C a ızmet e e 1 ıyor ar.,, "Sen Avukat T ~z Fethı· Be dalı' ' mt ·· urıyctın en a ıgımız hanesine hırsız gırmış ır ca et Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti il za. er an1!11 e et :: e- ·--:- -: · . . . ~ .. .. .. f, ne ıl olmaları, maçlara işti 
~al Oma ta ,;:öre: ınüfretlatlı ba-1 ile 15 liı sını sırkat ederek firar mi mesaisine devam etmekte- mıle ~- Fa ık Ef., Gencegul H. Balıkçılar cemıyetı ınh- !~san_ Zıya Be_yı oldu~uşttir rak etmeler hakkındaki memnu 
, cnı cetveli gelmcdiğindeı:ı b~- eylemiştir. c!ir. İntiharların esbap ve ava- İbrahım Adnan Ef.ı Fatma Se h b d.. ld dıye ıfade verırsen seru mem- iyete bir kat daha riayet edile 
enı f k ı k ı " L d b' h . d 'h H R Ef M H a ı un yapı ı d . . . . ı \> ar ı avans 0 ara verı mı.; on ra ıra anesın e mili hakkında yapılmakta olan nı a . · ııa. ·• eryem · . . . . nur; e e:~z, p~r~ ven~ız mem e- cektir. 
e bıı sebe:>le kazanç vergisi b' b d ilmi tetkikat ikmal edilmek ü- 1smaıl Efendı. . . . .. Balıkçılar cemıyetı ıntıhabı ketıne gon~erınz dedı. Ben ıs- Bundan başka talebe arasın-

llıe.,,kuf tut:ılmu~tur. ır ar e e zeredir. Bu eser hazırlanınca , B_ey?zıt beledıye.sınde _de atı- dun ~apıl~ı~, ~lım~t Muhta~·, rarla haJ:>:erım olmadığ;ını tek-· da vücutça zaif sıhhateri itibari-
Y eni sene bütçesi Beyoğlunda Londra lokanta heyeti umumiye içtimaa davet uekı çıftler evlenmışlerdır. Ramız, Alı. ~usey_ın. !:'lamdı, rar eyledım. Bunun üzerine ka- le dikkat ve neıkahate muhta 

0 
. İc!arei hususiye ile belediye- ve birahane müsteciri Yani E- edilerek ilmi münakaşata baş- . Makbul~ H. _Mehmet Bahad- ~hmet Nazıf, Ismaıl, Muzaffe'., rakol kumandanı küfretrneğe ve lan talt>be için, sıhlıatleı:ıini ~ 

ıı111 t h'd . fendi müşterilerden Ali Rı:ea ve alnacaktır. Ayni zamanda cemi dm Efe~?_ı, ~lıf Hanım Meh- Ömer, M~hmet Be:\:' ve deı:ıdı- beni tehdide koyuldu. Döveceği viye edecek ayrı bir beden ter
\>ilay:~ ~me:m/~~~~in~ü!~~:- üç refiki tarafından 200 lira _kıy yete mensup doktorlar polikin- me Ef., Oıeru H. Vaganıak Ef., !er e~se:ıyetle yen_ı hey~tı ıda- ni söyledi fakat dövmedi. Erte- biyesi programı tatbik edilecek 
llıiştir. metindeki aynasını kırıldıgını li~_ıerde a~abi ve zihn~n .geri Bakırköy "postanesi reye ı.~tıhap ~dı~mışlerdır. . . si giin ben bir ist'.da ile karakol tir. Bu hususta bir de talimatna 

Tastikten sonra kanunusani- ve hakarete de uğradığını iddia mutereddı çocuklar uzerınde .. .. . Şoforler ıntıhabı tehır kumandanı aleyhınde şikayette me yapacaktır. 
de tatbik olunacaktır. ettiğinden tahkikata başlanmış tetkikatta bulun~~tadır. Bu ~akı~k':>_yunde ot~ran hır çok edildi bulundum." E . . 

-·- tır. suretle halka da mufıt olunmak karılerımızden aldıgrrrırz mek- 1 B 'f d 1 h , t' h'k' cnebı mekteplenn 

B k 1 Kadın dövülür mü? tadır. tuplarda Bakırköy postanesi- Şoförler cemiyetinin feshedi- . u 1 a e er ~y .. e 1 a ıı:ıec.e ft' . 
İraz rıeza et. · · · nin cuma günleri öğleden son- len intihabı yerine bugün yeni- dıkkate ~ayan g?:'.il~re~. Rız~~. te ışı 

- POiis müdUrUne - Galatada ik~et eden Fa~a irfan Emın B. ın paltosu ra kapalı olduğundan şikayet e den intihap yapılması tekarrür Mehmedın verdıgını soyledıgı Şehrimizde bulunan akalliyet 
Enclki gün Kapalı carşıdan geç HH3f.ııma :eca~ v~ darpd·t ~ Avukat İrfan Emin Beyin diyor. Posta telgraf baş müdüri etmişti. istid~ hakkında ne muamele_ ya ve ecnebi mektepleri ilk mek-

llı<kıe olan bir muharririmiz o esna- a 1 za ıtaca er est e 1 mış- liman hanındaki yazıhanesin- yetinin nazan dikkatine vazedi 1 Fakat bu intihap tehir edil- pıldıg~n~n ve Bar?a~?~t~ o _ge- tep müfettişleri tarafından dai-
da Çar~ıda vukua gelen bir h'atlisenin tir. den palto~u çalınmışbr. yoruz. miştir. ce ne ıçın celp edıldigının alaka mi surette kontrol edilmekte-
~•hiyeıin_i anıam~k isıcm~ş ve. aı:ı- Dünkü cerh vak' alan da 1 d · · 1 ~ ş k' De . dar polıs ef~ndilere huvıyetını bıl- . r <>r an ıstı amma, a ır, - dir, 
:ırerck malümat rica etmiştir. Fa- ı - Kasımpaşada kahvecı veci Mehmet ve Bektaç namın- Fakat bu kontrolda tatbik e-
~1. nıuharririmizin ricası, alakadar 

1 

Halit. arkadaşı Haşimle birlik- , • daki şahısların şahit olarak cel- dilen usuller çok eskidir . Bu 
~ lı~ efendilerin v• bilhassa Çarşı t 'b sürücüsü Nasrullahı bine kanır verdi ve muhakeme noktai nazardan teftişatta bazı 
. .. .,. i olr1 :..ı g"' unn sonradan ög-rendi e ara . a . 

"-· t d 1 1 b ndan yarala talik olundu. müşkülat hasıl olmaktadır. r<ll]% sınai! efendi isminde birinin san a ıye 1 e aşı -
l'dıl<!ıini mucip olmuş ve asi~ neza. mışur. Kavganın sebebi belli Halı hırsızları Bunu nazarı dikkate alan 
~•le kabili telif görmediğiniz bir değildir. 30 'T" • S • J'r1JO Maarif vekaleti usulü değiştir· 
%~~Ct_tc b':'lunmak i~temiştir. Polia 2 - Kasımpaşada tütün ame .1 eşrın anı 7 İstanbul gümrüğünde ecre- miye karar vermiştir. 
d· uru B. ın chemrnıyetle nazarı · S · · · · .. yan eden 14,000 liralık halı hır- Badema ecnebi mektepleri -'~katini cel~dcriz. lesınden alih; eskı hır kın yu-
)( d -

1
---fuh--t 'k zi.inden amele Şaban tarafından _ sızlığından maznunen polisçe nin teftişi bu yeni nizamname-

a ın arı şa eşvı sustalı çakı ile cerhedilrniştir. !:8 u·. v u·. k R e s m •. G . t yakalanıp Adliyeye teslim edi- ye göre yapılacaktır. 
edenler Boğazından yaralanan Salih; e ç l "'I len Haydar, Kwi>an, Veli 

B ·1 h ah · ı • ve İbrahim haklarındaki Macar müsteşarı 0 itti Şehrirnizre kadın ticareti ya- eyog u ast anesıne yatırı - b 

I>• mıştrr tahkikat dördüncü müstentik- Ankaradaki sergi için bir kar ~n bazı e§-has hak-kında tahki- · ,. 
~Qt Yapılmaktadır. Yüksek para 3 - Pandeli ve Ropen ismin likçe ikmal olunmuş ve 200 say gün evvel şehrimize gelen Ma-
ı. de 2 <'OCUk Ferik'•yun·· d y Caddeleri süsleyecek fa kadar tutan evrakı tahkikiye car Ticaret müstC""" M. Resov 
l
"l? vadedilerek bazı kadınlar iğ ~ o e o nar- ,,..... 
•ı 1 ken kavga etmı' l P d l' mahkemeye verilmiştir. zskinin Ankaraya gı·++;a;ni yaz. ~" edilmektedir. Bu tarzda kan ar § er, an e ı • ....,. 
~ırıJmış genç kızların da mev- bir jiletle arkadaşını kolundan c:enlendlrecekt:lr. Cüriim, kilit kırmak ve gece mışuk. M. Resovzski dün Anka 
cııt olduğu anlaşılmıtşır. yaralamışur. / 8 . ..,.. ika edilmek suretile yapıldığı radan gelerek memleketine ha· 

1 
:&'adın ticareti bir şebeke tara Çirkin bir tecavüz cihetle, ağır cezayı mucip görül reket etmiştir. 

•ıtdan yapılmaktadır. Sultanahmette Ferah kıraat- ' müştür. Macar sefiri M. Tahi ccenap· 
..,.._L•-ik · .... 1 dan ç ı H'. !arı dünkü ekspreale Budapea-.ı._,,. at devam etmeıktedır. hanesinde garson Arif efendi "'aznun ar . ucu use- ~ 

intihap şikayetleri dün gece evine uiderken önüne Eveıce olduQu gibi yin, İrana kacuğı cihetle, mü- teyehareketetmiştir.Gaybube-
.. ti bir buçuk ay devam edecek-ll <'\nkara, 27 ( Telefonla ) _ çıkan Ahmet, Hasan ve diğer hakemesi tefrik olunacaktır. tir. 

ltgün Şfirayı Devlet ummni Ahmet, Arifi yoldan çevirmiş- zamanımızdaki gibi s· . Yeni Filibe konsolosu. 
~Celisi toplanarak deavi daire- ler, Kocarüstempa§llda bir oda- • ır tayın 

111cc muameleleri ve tetkikatı ya götürerek gece saat birden Fatih belediye bas kAtipliği Matbuat umumi müdüriyeti 
~rııaı edilen son belediye inti- sabaha kadar orada kapamışlar ni ifa eden ~ürevva Bey eski va matbuat şubesi müdilrü Kemal 
~ ~ına ait 14 intihap dairesi ü- ve işkence etmişlerdir. Polis zifesi olan Üskiidar kazası Bele Bey, Fılibe konsoloslufuna ta-
ticrıtııde'ki son karannı venn~ - bunların hepsini yakalamış, tah · diye baş katipliğine nakl.n ta- yin edi1miş ve bugün mahalli 

bır cevap te§ıdl ediyor. Curtius balden pek emin değilim. Fransızları ve Versay İnuahede lar da bu gaye ile inÜhap edil.: tevkif etmişti:°. Ben Hindistaıl:- !erde muhakeme;:;: in - Moskova- göre, böyle bir teşebbüSte bulu 
~~tltunda üç meseleden bahse- Cenevredeki tahdidi teslihat si11i imzalayan her devleti bağ- miştir. Müzakerelerde şayanı d:1 öyle bir idare. isterim ki, bi- da verilen zabıtlan çı~tı. Bu :ı:a- nacaklan neticesine varmak la 
~~or: (1) Young planı mese- konferansından Alman Harici- laması lazımdır. dikkat bir nokta, Hint prensle- zı kanunsuz tevkıf eden Lord bıtlara inanmak lazımsa maz- zımdır. Fakat davanın beyne! 

-4 kikata başlamı§tır. yin edilmiştir. memuriyetine hareket etmiştir. 

81
• (2) Muahedelerin tadili ye nazın memnun değildir. Ver * * * ı rinin kuvvetle İngilizleıin tara- ~ead_ing'i ~n. de tevkif etti~e-j nunlar cürümlerini itiraf etmiş- milel ehemmiyeti, bu işte Fran v) tahdidi teslihat meselesi. ~y m~~edesile diğc~ devletle Londrad?~i Hindistan k~nfe fını iltiz_a'!l etmel.~~dir. H_iı:tt bıle>'.ım. Hındistanda 320 mı!- !erdir, Ramzene namındaki sui sanın, İngilterenin ve filen is 

Eio~_g plam hakkında söyledi- rın_d~ sılahlarıı:ı~_tı~h~t _etmek ransı mesaısıne d~v~ edıyor.,prenslerının menafıı ıle İngılız y~~ ~~s~.n v~r.dır. ~~~!arın.he~- kastçı Moskova ajansma göre tilayı yapacak Rusyaya müca 
l:ı sozler müphemdir. Fakat len lazım geldıgmı ılerı sürü- İngiliz gazetelennın ansızın· menafii Hindistanda kol kola sını oldurebılır mısınız? Öldu- kendini müdafaa etmek isteme vir devletlerin derecei alakaları 
)1 at'iciye Nazırının bir morator yor. Filhakika muahedenin Al- verdikleri habere göre, konfe- yürümektedir. İngiliz murah- remezseniz ergeç istik!iilimizi diğini çünkü "hainane faa- dır. Yoksa Rusyada rejim aley 
ı 11

tn için efkarı hazırladığı an- manyayı silahlarından tecrit e- ransta tebellür eden fikir ve ka hasları ve prensler istisna edi- alacağız. Ortada bir Hint - liyetinin aşikar olduğunu" söy hine bir takım adamlar ~ııikast 
ıl~Şılıyor. Bu plan mucibince te- den maddesinde bunun umumi naat Hindistanda bir federal lecek olursa, Londradaki yuvar Mİ üslüma'l meselesi yoktur. Bu, lemi~tir. Bundan sonra Rusya- yapmak istemişler, bu teşebb•is 
, "'«:de devam edilip edilmiye- tahdidi teslihat için bir mukad idare sisteminin ikamesi şeklin lak masa konferansına iştirak ngilizlerın icadıdır. lerı'nde bazı devletlerden <le yar 'e 1 1 · nın istilii tertibatını anlatmış-
k ·~: hükumet programının <lime olduğu söylenmektedir. de imiş. Bu neticeye nasıl varıl- eden ehemıniyetli şahsiyet kal- n~iliz g~zete erın?e okuyo- dıın göreceklerini tevehhüm et 
b illt ~ surette tesbitinden sonra Almanlar bu kaydı tahdidi tes- dığı bizce meçhuldür. Fakat e- mıyor. Mehmet Ali ve emsali nız k.ı. ~u sozler, İngılizleri eğ- tır. Ramzeneye göre, Fransa mı'şler. Bıınlar haizi ehemmı'y 
e lı 1 İ ı ı d ı askeri mütehasSlslan verecekti. h· o aca1< diyor. Yani ac;ık lihat icin bir taahhüt addetmek sasen ngilizler bunu evve ce gibi bazı Hintliler konferansa en ırmış... değildir. Acaba Rusların iddia 
1~ k_,a~ı. bırakıyor. Muahedele- t edirl~". Diger taraftan Fran- kararlaştırmışlar. Yalnız bu laf olsun diye konulmuştur. Fil * * * Vikers silahları ihzar edecek, etikleri gibi, ecnebi devletle 

~~dılı. "lleselesinden daha a- sızlar bunun bir taahhüt olmadı değil, Hindistana verilecek ida- hakika Mehmet Ali irat ettiği Rusyadaki acaip dava de- Lehistan, Baltık devletleri ve ele bu garip maceraya karıstılar 
8

. ır l~sanla b~hsediyor. Ba- ğını ileri sürmektedirler. Ver- re şekli bütün teferrüatına ka- bir nutukta İngiliz idaresi aley- vam ediyor. Bu mesele hakkın Romanya da askeri kuvveleri mı? İste tenvire muhtac. nokt 
lır o.<Ierı 5ok dıkkatc sayan- say muahedesinin bu kaydi bir dar kararlaştırılmıştır. Loı'ıdral hinde hayli ağır sözler söyle- da geçen haftada bir nebze gönderecekti, istilada 1930 se- budur. Ve mesele 0 kadar eher 

ınesela diyor ki: taahhüt müdür, degil midir? konferansı bu kararlara bir ne- miştir. Mehmet Ali demiştir bahsetmişdim. Rusyada bir ir- nesinde başlayacaktı. miyetlidir ki bu noktavı tenvir 
.._ Böyle bir teşebbüste bu- Bu, cidtlen enteresan bir hukuk vi ahlaki müeyyide vermekten ki: tica şebekesi Parise gidiyor, Muhakeme her halde şayanı icin yalnız Moskovadaki muhıı 

..., ",'.11~k ha, p demek olduğunu meselesidir. Çünki.i eğer bir ta- başka bir maksatla içtima etti- - Lord Reading valii umumi Poincare, Beriand ileternas edi dikkattir. Maznunlar Rusyada- kemenin kafi olup olmadığı şüı 
~ ~:~u söylüyor. Eger ~la~i_I ahhü_t ise, ~imanları ta,hdidi rilmiş _de.ğildir. Esasen konfe- olarak Hi1!distan_a geldiği _za: yor. Rusyanın isti~.ası.~çin pro- ki komünist idaresini devirmek helidir. 

0 Yle ı~c o halde hen ıstık-! teslhıata baglayan ahkamın ransa ıştırak edecek olan aza- man evvela ı\ıenı ve kardeşımı JC hazırlanıyor. Dunkü gazete- istediklerini itiraf ettiklerine Ahmet ŞÜKRÜ 
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'~illiyet) 
11 ~rın umdeıl "Milliyet" tir 

28 TEŞRİNİSANİ 1930 

Kitabeler 
Bugün de geçmişe dair yazarsam olmaz mı 
Mezarı maz.iyi . tekrar kazarsam olmaz. mıi' 

• • • 
Müsadenizle elendim, durun biraz kazayım, 
Ne varsa nS§ı cenanında. yazayım. 

• • * 

J Tiyatro hayatı 1 

V enedik Taciri 
iDAREHANE - Ankara cadde.ı 

No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı. 
tan bul. 

Telefon nwnaraları: 

lıtanbul 3911, 3912, 3913 

Pek eskidenberi bir macerayı yazmadayım, 
Kalemle' kalbini her gün tutup ta kazmadayım. 

" Shakspeare ,, in meşhur eseri güzel de
korlarla, oldukça çalışılmış, fakat kahı a
manının karekteri tam ihata edilmemiş 

,.,,J.qrak oynandı .. 

Otomobil kazasına uğrayan kadın 
ABONE ÜCRETLERi 

G 
3 aylığı 
6 .. 

12 ,. 

Türkiye için Hariç için 
400 kuru~ 800 kuruı 

750 .. 1400 .. 
1400 .. 2700 .. ---Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nüshalar 10 kuruı 
j tur. Gazete ve matbaaya ait itler 

itin müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 

lubul etmez. 

Bugünkü hava 
1 ün hararet en çok 16 en az < 

d rece idL Bugun ruzg4r lodos 
e,ecek hnı açık olacaktır. 

••• 
Fakirinizce samimi elem yaulmalıdır, 
Gönül lıarebesi her yılda bir kazı/malıdır. 

• * * 
Güler dudakları şi'rin gönül yazıldıkça 
Akar bükalarr lakin derin kazıldıkça. 

• * * 
O bir ateş ki, dokunmak ve kazmak emci muhal, 
H.1rimi ruhunu hakkilc yazmak emri muhal, 

• * * 
Demek o türbei his bir zaman kazılmıyacak, 
Demek ki, şi'ri hakiki de hiç yazılmıyacak, 

• * * 
O halde kariim, ailet, kusura bakma, emii' 
Hücumu his ile kaybeyledim muhakememi, 

• * * 
Dikenli bir yola girdim yazıp kazılmaz hiç, 
Elimde paslı kalem piç, Midadı hamem piç. , ı .. ~ 1 ; ~ Yeter, yeter bu, ;ad:r ;aşka yazmak istemedim, 

__ .. ;;;; ---~ Bugün de kazma kürek sine kazmak istemedim. 
1 • * * 
~ Bu civarda bulunmaz Silin, atın ljU benim yazdığım kisabeleri, 

Kalırsa mahşere kalsın gönül haNıbeleri. 
t Bir nekre sobacı tanırım, ge- Fanii MAZLÜM 
1 çende dükkanına gittim. Benim ~==::=::==:=:=::=:::=:=:=:!::~!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!-:'!l!!!!!!!!!!!!!S 

Venedik taciri ... İngiliz dahi· 
sinin en ziyade tahlile maruz 
kalmış eserlerinden biri ... 

Başka defa da söylediğimiz 
gibi eski asırlardan yadigar ka· 
lan eserlerin büyük bir kısmı 
bugün yalnız tarih sahifelerin
de kaldığı halde bir takımı ha
la yaşıyor. 
Bu ömür uzunluğu en ziyade o 
eserleri yazanların yüksek kud
retlerile beraber, mevzularının 

da insan ruhunun zaman ve me
kan ile az değişen asli vasıfla

rına ait olması sayesindedir. 
Bilhassa İngiltere de Shaka. 
peare ve Fransa da Molliere ti
yatro aleminde böyle bir her
demtazelik muhafaza edebilmiş 
!erdir. Çünkü zamanın geçıcı 
modalarına değil, insan kalbi
nin ta içine bakmışlar, orada 
boldukları en köklü ve en az de-gibi onun nekreıiğirıi bilen bir I 1 Bilmecemiz 

, ahbabı geldi, ve takıldı. Tiyatro - Sinema 
1 - Baksana usta! Sende mer- '--------------' ı 2 3 4 5 6 7 ~ 9 ı o ı ı ğişir duyguları tasvir ve temsi-
l cimek fırını bulunur mu?!. İs.B. Darülbedayi 1 K o K A LIT •ır u zı le çalışmışlardır. Hamlet, Mac-
( Beriki hiç istifini bozmadan tem•lllerl O N • E R U • / A beth, Othello, Şhylok, Romeo 
1 cevap verdi. 2 

- - - N T gibi sahne kahramanları bu duy 
Ha ' ISlAftBUl B" rntyı:tl Bu giln mati· K • 1 ı S P A N ı A K • T gularm mücessem suretleri gi-l 

1 

- yır.. ı.ı.w w ne saat 15,30 • • 
- Nerede bulabilirim!. ~ ~~ ~ij da ve süvare 4 . E S A S . A l E K .. bidir. 
- Bu civarda bulamazsın. Fe saat 21·30da ~ A R P A l i• l R l N Hamlet melankolik bir hü-

~~'.r_e taraflarındaki esnafa Venedik L ~· A S 1 • i 1 L E • E zün ve aşk ile karışan intikam 

l t · · ı T U N A • l B A V A M hissini, Macbeth cinayete ka-Bir harf! acın 

1 

· Komedi E 11 N A 1 L A i p • dar görüren şan ve makam hır 1 Geçende bir arkadşım beni 
v«kaladı ve elimdeki gazeteyi 
sıkı sıkı gösterdi. Okudum. 

·• Belediyede harem usulü tat 
ı 'lik edilecek . ., 
t Ve sordu: 
ı -· Bu ne yahu? Belediyede 
ı ha-em olur mu?. 
t Düşündüm, ancak "h., harfı
\ 1ın bir "b,. bozması oldugunu 
, vazının altını okuyunca anla
s Jım . Harem değil, barem imiş. 
; Ya bulamazsam! 
r Ehli dil bir doktor tanırım. 

1 J •ala değil pratik bir adam-
. r lır. Şu son günlerde sinirleri
r I'İn fazalca gerilmiş olduğunu 
t ~ördüğüm için reyini almağa 

üzum hissettim ve sordum: 
c ·- Bu günlerde pek sinirli-
ıim ne yapayım? .. 

- Azizim. biraz validol al!. 
- O da mideme dokunuyor .. 

t 'lem her yerde bulunmaz ki .. 
· va lidcıl olmazsa ne yapayım?! .. 

Düşündü, düşündü ve cevap 
ı •erdi: 

- Küfür et!. Sinirlerin yatı-
c .ır ... 

FELEK 

ı lr.HORHORUNi 
Frengi BelsoAukluğu 

Ltbvihonesi llcyo~h· Toklılıyan 
• yanındo :\lckte? so:cık No. 35 Tel. 

ı 

l 

• ll fi2 rr.u.:ıyen: lırı- gün sabııitın 

k, m ka hr 

Beyogıu 

2 iNCi NOTER 
1 Galata Tünel mertebaol sokak 
1 hvence em14k bakımı Bono pro-
1 :sto a ve seire ... Tel: R. O. 1385 

1111 
5 perde F T • K E R E y l z •. 

1

. K sının, Othello en korkunç ve 
\ . \" ı U T • f • A pil dehha~ kıskançlro-b"ın timsali ol-azan : •. K . S U ~ 

llllllll 
Shalcespeare 11 ZıA T •NıE M •IK!U M dukları gibi, "Venedik Taciri" 

Tercüme cJcn: - · nin esaslı şahsı olan Shylok ta 
'.\.1. Şükrü ıı. blfnıecemlz.ln lıalledilnılş tamahkarlıkla karışan kinin mü 

Fer ah sinemada 
bu akşam 

Varyet~ gecesi görülmemiş num· 
rolar duo hans ve plrankorlar t ıra· 

fından akrobaıik hünerler. tiyatro V.S. 

Sahlık çiflik 
Büyük (,'ckmeccdc ~ahildc Ansrşı 

ve Pırafca naınile maruf 7000 dö· 
nümü mütecaviz dcruninde konak ve 
samanlık \e ağıl ve ahır çiitlik ve 
yine rumell Hadım küyüne 1>ir saat 
mesafed ' 2~000 dönüm orman ve 
çayırı havi çiftlik satılık olup müş
teri olanlar Galatada l\Jehmeı Ali 
paşa hanında 40 numaralı yazıh1nede 
Aziz b•ye müracaat etmeleri. 

Satılık 
Jakarlı fanile makinesi 

Meşhur alem ( Dubicd) triko· 
taj makineleri fabrikasının ma
mu!Atından olup ancak beş ay 
kadar çalışmış motorla müte
harrik No 8 ve ı 20 ~antimlik 

bir adet jakarlı fanile makinesi 
çok ucuz bir fiatla s:ıtılıktır. 

Taliplctin 13ahçcbPıda lstanbul 
esna[ Bankasına muracaatları. • 

ZA Y 1 - Iran kon solosbaneıin· 
d.n aldığım llya garnl namına pJ· 
saportumı.ı ka;·peuim 

şekli cessem resmidir. Kendisini mü

11 

JJugünltü izqllnıecenı 

Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
1- Necat bulan (4). Bir er

kek ismi (4). 
2 - Bir erkek ismi (B) Öyle 

bir şey ki, onu yaparken gözü 
sakınmalı (3). Eksik değil (3). 

3 - Peri (3) yapmalc (3) . 
Vermek (3). 

4 - Yarım (3). 
5 - Oaraz (3) Diş (3). 
6 - Nikah (4) . İcar (4). 
7 - Arabın yüzü oranın şe

keri meşhurdur. (3) . 
8 - Gümüş (3). 
9 - İstiklal (3). Büyük (3). 

Mesih (3). 
10 -Parlak değil (3). Bir 

meyve (3). Duman (3). 
11 - Müezzinin büyüğü (4). 

Çanak (4 . 

temadiyen tahkir eden Vene. 
dik asılzadesinin göğsünden bir 
!ibra et kesmek icin üç bin duka 
ve hatta bunun iki, üç misli de
recesinde külliyetli parayı feda 
edişine bakılırsa kin hissi ta
mahkarlığına bile galiptir. Bu 
korkunc ve amansız ihtiyar ya
hudinin hüviyeti, "Shakspeare., 
in ibda eylediği şaluslar arasın
da en çok münakaşa edilenler
den biridir. Bunun hakkında bir 
çok fikirler ileriye sürülmüş, fa 
kat hiç kimse bunu bir gülünç 
vodvil kahramanı olarak telak
ki etmemiştir. 

Teessürle gördük ki bir za
man "Molliere" in ıcAvare» ını 
Yahudi taklidile temsil eden 
san'atkarlarımız bu defa da 
"Shakapeare" in "Shylok" unu 
gene Yahudi taklidile gülünç 
bir adam gibi temsil eylediler. 
Fikrimizce bu rolde kat'iyyen 
taklide lüzum yoktu. Bilakis 
san'atkar bütün tabiiliğile Shy
lok namı verilen bu okur, sabır
lı, kindar, amansız, haris, etra
fında hiç bir dost göremiye gö
remiye adeta nasırlanmış ruhu 
canlandırmalı idi. 

"Venedik Taciri., eskiden -
hatıramızda aldanmıyorsak es
bak Rüsumat emini Sırrı Bey
fendi tarafından tercümt edil-

mişti. Bu defa sahneye konan 
tercüme M. Şükrü Beyindir. 
tercümede bazan hususile ilk i
ki perdede sahneye sıkıntı vere 
cek kadar uzun cümleler var. 
Shakspeare gibiİngilizce metni 
üzerinde bile türlü tefsirlere 
girişilmiş derin bir şairin eser
lerini tercüme ederken uğranı
lan güçlükleri takdir ederiz. 
Ancak, tercümenin nihayet sah 
nede tekellüm edileceğini hesap 
ederek cümleleri böle böle ko· 
nuşma diline yaklaştırmak her 
halde imkansız değildi zannedi 
yoruz. 

Darülbedayi gibi resmi mahi 
yeti haiz bir müessesede kabul 
edilen eserlerin lisan ve üslup
ça, mükemmel olmasa bile, bel 
li başlı kusurlardan muarra ol
mak elzemdir. Bu gibi müesse
seler dünyanın her yerinde en 
fasih ve düzgün lisanın yuvası 
sayılır. Gerek yazıda, gerek şi
vede kusursuz oldukları okadar 
müsellem tutulur ki bunlarla iç 
tihat edilir. Böyle bir müesse
sede dört beş nefeste ikmal edil 
miyen karışık karışık cümleler 
kabul edilmemelidir.Kezalik me 
seıa "beraber"i "barı> ber" ya
zanı 'isterse" nin orta hecesini 
uzatan, sadalı harfle başlıyan 
kelimelerden evvel de "bir" in 
"r" sini kaldırarak "bir ifade sö 
zünü" "bi ifade" şekline koyan 
telaffuzlar tashih edilmelidir. 

"Venedik Taciri" için yapı

lan dekorlar fevkalade mükem
meldi. Bunlara bakmakla doya
madık. Sema, sahiller, binalar, 
sokak çok güzeldi. Y almz son 
perdede fıskıyeli havuzu pek 
küçük, şehrayin tertibatını da 
ziyadan fazlaca mahrum gör
dük. Karanlığın kudreti hakkın 
da Darülbedayi de hüküm süren 
kanaat biraz tadil edilse seyir
ciler daha kolay seyredebilir 
zannediyoruz. 

Neyyire Neyyir Hanım Por· 
tia rolünü çok güzel oynadı. O 
pek karışık müphem ve tekel
lüflü cümleleri bile tek, tek ta
mam bit sesle söyledi. Bedia ve 
Şaziye Hanımlar da rollerini 
iyi ifa ettiler. Yalnız muhakeme 
sahnesinde Şaziye Hanım "öhö, 
öhö" leri - oyunu vodvile çevi
recek kadar - fazlalaştrrmasa 
daha iyi olur. 

Emin Beliğ, Hüseyin Kemal, 
V aefi Rıza Beyler rollerini bü
yük bir itina ile başa cıkardrlar. 
Galip Bey pek mükemmel bir 
uşak tiradı yaptı ve haklı alkış
lar topladı. Zihni Bey Aragon 
prensi rolünde - hele şiir okur
ken - bambaşka bir lisanda 
tekellüm ediyor gibi fena bir 
aksan kullandı. Mahmut Bey 
zenci emir kılığında hararetli 
bir rol ifa etti. Hazim Bey tak-

Otomobil kazasından pek 
korkardı, Londra caddelerinde 
yaya yürüyenlerin otomobil ka
labalığı arasında ne büyük teh
likeye maruz bulunduklarını 
düşünür, gittikçe korkusu ar
tardı. 

Bu gün de sokağa çıkmak 
mecburiyeti vardı. Böyle bir 
mecburiyet esnasında bir oto
mobilin altında kalıp çiğnen
mesi ihtimalini düşünüyordu. 

Mamafih gideceği yere gitti. 
hiç çiğnenmedi. 

Fakat dönüşte şimdiye kadar 
korktuğu kazay.a uğradı. gözle 
ri karardı. Üzerine siyah bir şey 
gelmiş, onu ezmişti! .. Kalabahk 
toplandı. Bu kalabalığın arasın 
da bir kadın yerden alınarak gö 
türüldü. Çiğnenen kadın!. 

Bu kendi değildi. Fakat genç 
kadın o kadar dalgın, bilhassa 
kalbinde geçen fırtına ile o ka 
dar sarsılmıştı ki kendini çiğne 
diğini zannedecek kadar yanlış 
bir hisse tabi olmuştu. 

Bu asabi bir haldi. 
genç kadının kalbinde 
!ar kopması için sebep 
ğildi: 

Fakat 
fırtına 
yok de 

Bir ziyaretten dönüyordu. Sa 
mimi görüştüğü bir kadını ziya 
rete gitmiş, oradan dönüyordu. 

Bu ziyaret esnasında ne ol 
muştu ... Genç ve güzel bir ka
dın olan ahbabı demişti ki: 

- Hayat bana git gide azap 
veriyor. Artık saadet ne olduğu 
nu unutur gibiyim. 

- Niçin .. Bana kederini söy 
le .. Belki elimden gelen bir çare 

O manalı bir bakışla bakıyor 
du. Bunun çaresi var mıydı? .. O 
nun kocasını seviyordu. Bunu 
anladı. O zamana kadar pek sev 
diği bir ahbabı ile kocası ara
sında böyle bir münasebetin ol 
ması genç kadına pek ağır bir 
darbe oldu. İşte bu feci hakika
ti öğrenmek onun nereye gittiği 
ni bilmez bir halde oradan çık 
masına ve yolda evine doner
ken kendinin otomobil altında 
kaldığı zannını verecek kadar 
siirlerinin bozulmasına sebep ol 
du. 

Kocası ne yapıyordu. Genç, 
yakışıklı bir adamdı. Büyük 
bir işin başında olan bu adam 
yazıhanesinde kapanmış, çalışı 
yordu. 

Bir kadının kendisini görmek 
istediği bildirildi. İçeri gelen 
kadın meçhul değildi. Gelen ka 
dm en güzel bir tebessümle: 

litten sarfı nazar çok güzel ve 
canlı bir "T ubale" olmuştu. 

Hulasa, "Shakapeare" in 
meşhur eseri pek güzel dekor
larla, rollere oldukça çalışılmış 
olarak, fakat piyesin asıl kahra
manının karakteri tam ihata ve 
ona göre temsil edilmeksizin oy 
nandı. 

1. NECMİ 

-1 ngilizceden-

- Demek yalnızsın? ... Ben 
sana mühim bir şeyden bahset 
meğe geldim. Sana acıyorurn· 
Kendime de acıyorum. Zevce 
ne de acıyorum. Ondan bizi bir 
birimize bağlryan hakikati giz 
lemedim. 

- Nasıl? .. Sen delirdin mi?. 

- Belki .. Fakat zevcen bili 
yor. Onun için artık senin on
dan ayrılman lazım geliyor.Ben 
seni seviyorum. Sen de beni se· 
viyorsun .. Hayatlarnnızı birleş
tirelim. Ancak böyle mesut ola 
biliriz. 

Derin bir sükut oldu. Genç 
adam, gözlerini kendisine dik· 
miş, karşısında duran gilzel ka
dının tesirinden k~ulmuş ola
rak kat'i bir sesle: 

- Size, dedi, zevcemden bah 
setmek fırsatını bana verdiniz. 
Ben de söyliyeyim: Ben zevce
mi çok seviyorum. Onu bırak
mak, ondan ayrılmak ... İşte hiç 
düşünmediğim şeyler. MUsaa· 
de edrseniz artık ayrılalım! .. 

Kadrn gitti. Fakat iki kadın
dan hangisi ezilmiş, hakiki ve 
feci bir otomobil kazasından 
daha korkunç bir sademeye uğ
ramıştı? .. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban~ı Kommerçiyala 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,00~ 
(lhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Tıaveller3 (Seyyantıı 

çekleri) '.'.dlar 
Liret, frank, lngili 1 lira ~ı 

veya doları frank olarak 
satılan bu çekler sayesııd-' 
nereye gitseni7. paranızı k&
mali emniyetl0 taşır v0 her 
zaman isterseniz düuyamıı 
her tarafında, ~a!ıird0, otel
lerde, vapurlarda, trenlerd0 
bu çekleri en küçük teıliyat 
çin nakit makamındı kola· 
ylıkla istimal edebilir3iniı:. 
TravellerJ çekleri hakiki 
sahibinden başka kimssnin 
kulnaamayacağı bir şekildd 
te; tip ve ıhla5 edilrn!~tiı ·. ..---------· 

Kilo 
90000 

1'rzlncan jandarma mektebinin 
altı aylık ihtiyacı olan 90000 kli0 

ekmek kapalı zarfla mllnakasay• kO 
nulmuşıur. ihalesi 14-12-930 günU 
saat 14 te mektep Müdüriyeti dair•· 
sinde yapılacağında şutnomeyl gör
mek l<tevenler her gün Müdüriyet• 
nıuracA· r cdehili:1..-·r. 

(lif l 1 nın refikası: Diyor. Ve .. ihsas etmek is- 1 yapmağa karar verdi mi, be-:. l diyor: ---· 1 tığı gibi bana da ev verecek ve 
1 fıfıct):n rre~_t romanı: 36 c l'b s ı · h h 1 - a ı e utan... tıyor: eme a yapar... - Rukiyeye neler yaptırma- döşeyecek. O zaman paramı da 

İsminde bir kadın varmış. Mı - Belki de, paşanın bu ka- Diyor. Bilmem, bütün bu an- dı?.. bankadan çekebileceğim. 
sırın en zengin, en yüksek aile- daı yanıp tutuşması, sizi ken !attıklarının ne kadarı dog"ru, Fakat, bu hikayeyi anlatma-

! Kız, haklı. Bu kadar menfaa 
!erinden imiş. Paşa onu çok se- disine mal etmek istemesi bu ne kadarı yanlış. Her halde pek dı. Sonra, bunların bir usulleri 

1 
1 

ti nasıl terkedip buradan çıka· 
ver, çıldırarak sever, bir dediği nun içindir... ya an söyliyecek kıza da benze varmış. Paşa, ho~uma gitmedi . " bilsin? .. Paşa adamlarını yalııtı 
iki olmazmış. On beş sene ev- Yine, Ulviyenin söylediğine mı yor. Fakat, bütün bunlardan amma, yaptıg" ı işi beg" endim. ıı , otoritesi ile değil, iktısadi me vel karnındaki bir ura ameliyat göre, Paşanın bir tek oğlu var- hana nef.. Paşa ister iyi, ister Ne kadar adamı var ise hepsi-

ul · k .. ·· d menfaatlerle de bağlamış. /!,'lem JZZE1' yapılırken ölmüş. vıye o za- mış, Prens Ruhi eBy, Oks- otu a am olsun. Bana vız ge- nin bankalarda parası varmış. 
manlara yeti~miş, hatta, sekiz fotta tahsilde imiş. Başka hiç lir! Ben, istemiyorum. Bunu an Maaşlarının yarısını bankya ya - Fakat, sizin için bir şeY 

Dedim ve .. Koğmaya mecbur 1 olmazsa insanlığının hürriyeti on yaşında bıle varmış. kimsesi yokmuş, kimsesi oldu· lamak lazım 1. tırırlarmış. Sene nihayetinde düşünürüz ... 
ldum. Zaten ömrümde aklıma ni hisseden ve isteyen bir kız. A k 1 d b b g"unu da pek ı'stemezmiş. Çok * • • hepsinin cüzdan hesaplarına ba Diyebilmek cesaretini göste· 

· etirmediğim şeyler hep bura- p b . im k - z asın paşa a era er k 1 b' riyor. Bu kadarı da bir ümit! 
a başıma geldi! .-. aşa e~ satına ış, en ölecekti... iyi ahlaklı imiş. On beş sene- Bu, Ulviye kızla biraz anlaşa ı ır ve ır sene içinde yatırılan d·-· 

* • * dısıne kul etmış... Diyor. Güzel, çok güzel, ken denberi bekar kalmasına rağ- bileceğiz gibi. Geceli gündüz- paranın bir misli de paşanın he En çok burada hapsedil ı~-
. ..k.. 'k· .. .. Dediği zaman ıstıraP. duyu- disi de, huyu da güzel bir kadın men, hiç bir kadınla alakadar 1ü onun kucağına başımı koyup diyesi olarak yekuna katılır- me değil de, Cahidi göremedı-

. Allaha b~ ş~. ~ 1 1 gund~r yor, gözleri doluyor. Ötekiler- mış. Paşa bu acıya day<.nama- olduğu görülmemiş, seyyahate ağlıyorum, yalvarıyorum: mış. Ancak, cüzdanları kendile- ğime içerliyorum. Zaten, çrrpııt 
ır b~y~z yuz gor~yorum. Harı-1 de bu iç çekişin, insanlık hür- mış, bir kaç sene ne Mısıra, ne çıkmadığı zamanlar her gece - Ulviye beni kurtar... rinde değil ve .. Paralarını ken- marn, ağlamam, kendimi kaf" 
:a gıttı, onun yerıne, riyetinin, kurtuluş arzusunun İstanbula uğcamainış. Deli gibi kendi yatağında yatmış. En bü - Ulviye bana yardım et... di başlarına bankadan çekemi- betmem, kaçmak, kurtulmak. 
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Ul · \ b' · d - ··k -ı b · 1 M tlak b temem h·ep onun için deg"il mı?. - vıye.. ır zerresı ·bile yok. Boyunları- başını almış, ün yayı dolaşmış. yu eg encesi, şatranç, rıç oy - Ulviye beraber kaçalnn.. yor ar.. u a_ paşanın ~ ~ş B 
İsminde bir kız geldi. Bunlar nı ta- amen paşanın satırı altı- Fakat, Mısırda olsun, İstanbul namak mış. Ahbaplarının en ço Kızcağız, hakikaten bana acı ~endesı Nazmı ~e:f Nedı~ın Ne yaptı bilmiyorum ki?.. a-

ıapishane gardiyanları gibı. Be na uzatmışlar. O, ne isterse o da olsun kendileri için kurul- ğu Mısırlılar, Türk şehzade- yor, benimle beraber kaçmaya ıı~za~ı d~ olm_alr ~mı~. Ulvıye- zan gözümün önüne öyle kor
ıi bekliyorlar, gözlerini üzerim olur! Vurur, kırar, ezer, mahve- muş olan yalı ve konaklardan !eri ve bazı ecnebilerden imiş. hazır. Fakat, onu da burada bağ n~": şır~dt sekiz hın lıra kadar kunç, öyle tilyler ürpertici ha-
en ayırmıyorlar. Harika ne ka d~r.. Yahut ta ihya eder, zen- da hiç bir şey değiştirmemiş, Büyük adada da bir köşkü var- !ayan bir çok şeyler var. Başta bınkmış parası varmış. yaletler de geliyor ki. .. 
!ar siyahsa, Ulviye de o k<?dar gın e~er, s;;bes· eder! Hep o- her şey hanımın zamanındaki mış. İlkbaharı Adada, Sonbaha- paşanın korkusu. - Ben gidersem bütün bu pa - Ya, çocuğun üzerine bir-
ıeyaz. C<'rkesmi~. Paşanın ~:ı- nu!1 bıl~.ce1? 1 • ~ey. gibi sürüp gidiyormuş. rı Venedikte geçirmeyi pek se- - Adamlarının sadakatsizli- ra yanar! .. Alamam.. denbire bir fenalık geldise·;· 

1 m alınınıs kullarından. Ho~, Ckı gun ıçınde, hu kızla epey, - Sultan Hanımefendi bir vermiş. En zıt huyu da inadı ğini hiç affetmez. Nerede olsa Diyor ve .. İlave ediyor: - Ya, ümitsizlik içinde ınt -
çli, sevilebilen bir kız. Ötekiler ıl.ıştık Ve Pa"a hakkında ba az da size benzerdi. Sizin şişma imiş. buldurur, başnı ezdirir... - Kısmetim çıkıp ta evnele- har filan ettise ... 
,ibi vurdum duymnz d ;i1• Hiç na .p:yce reyler' nlattı P<>Ş"a-lnımzdı . .- - İnadı deh§ettir .. Bir şey Diyor ve .. Bir isimden bahse cek olursam, paşa hepsine yap- (Bitmedi) 
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•......_ " lmparatorı:n Yav~ri .. filmindtll 

I,, :~~ :·~a!!~ .. ~"=il 
" Strserı kırat .. fıtmindtn ' Asri baba ., filminden 

:elek ve Alhamrıı: 
!U lı ~aftanın en ku~e~li v.e 
JıııPhesız senenin en muhım fı-

1 
lc~~~den birisi Paramunt şir
la tııin yaptığı ve bundan evvel 
~etemizde ibahsettiğimiz 
~rseri kral -

tıı İsmindeki filmdir. Bu film 
'ırJok bahalıya mal olan eser
\ıı en biri olup baştan aşağıya 
~ llıamen renkli ve sözlüdür. 
·ıı f'ı-. l\c huıi Melek ve Alhamra si-
~ tıı1 aları birlikte göstermekte
t er 

11~aŞ1ıca rol N evyork operası 
D 1st1erinden meşhur hanende 
. _e1rırıis King ile Jamette M. Do 
'. d tarafından deruhte edil-
11tir. Bu iki artistin sesleri 
Vkaiade güzel olduğu kadar 
~t ve çehreleri de Iatiftir. 

~ evzu olarak intihap edilen 
l' ba<lı başına bir operadır. 
'ilııun içindir ki; film hem söz 
c lıem de arkılıdır. Filmin 
Qkli oluşu ona ayrı bir kıyme 

ı sanatkarane vermiştir. O de
~ te ki ; fi imde başlı başına tab
~1teşkil edecek m~tea_d?it sah 
~r .-. :dır. Film lngılızce ol

~ıı içm halk tarafından anla
·~ amak ihtimali nazarı i tiba 
c aJmarar Türkçe izahat ~a i~a 
.edılmiş ve bu izahat fılmın I 
1 kesilerek değil sesi devam 

1
/ken filmin üzerine irtisam 
S tınek sureti le yapılmıştır. 

<.ı 
1
erseri Kral filmi sesinin ve 

ı erinin vuzuhu ile de mükem 
t\dir. Artistler güzel oyna

lar, harp sahneleri pek can-
, te~ibat pek zengin yapılmış
i. l<'ümin iyi kavrana bilmesi 
Q tnevzuu naklediyoruz. 

~~~6_7 senesinde Fransa ~alı 
ırınci Lui müşkilat içınde 

~lira Burgonya dukası _ord1'.'
•, İ'aris'i muhasara etmış, dı
·t 
-ııı. taraftan krallarından mem 
olmıyan avam tabakası da 

ıi teri bir şair olan Fransuva 
,f 0n'un her hicviyelerile hali 

eyanda bulunuyorlardı. Bir 
~ aın kralın dilber yiğeni Kat-
~ dö Voksel Notr fram kli

'1 1tıden avdetinde •• endisini 
~1tınak isteyen bazı şerirlerin 
.. !'ttızlarına maruz kalıyor, ve 
··•ad"f ta U en o civarda bulunan 
~ fsuva Viyon tarafından kur 
•tı 1Yor. Bu hizmetine müka
~ eıı. \7iyon uğrunda canımı fe
·ııı etınesi müsaadesini talep e
'lt te Katerinden halen an
lıı ınemelketin halası i
'hı dövüşülebileceği ce -
·· ıhrı.ı. alıyor, akşam mu
ty~ı Huget ile bulundukları 
~i . nede kralın adamları ken 
~a~ tevkife geldikleri sırada 
ltıı, olsaydı Paris'i kurtaraca
·1 hzi:ı-a kralın korkak ve alça 
tc·ı~ olduğunu söylüyor. Mü 

~it l!tıın Paris'in ancak bir ser 
~katafrndan kurtarrlabiJ.eceği 
ıhıi 1ndaki kehaneti üzerine 
·ııılırı lneyhanede tebdili kıyafet 
~t. ~f}; kral da bu sözleri işidi
·~lii uşmana rehine olarak 
iıh f1egi vadettiği Katerin'i 

il c: aza ettiğinden dolayı im 
1'fc llıek istediği Viyon'u tev
'lni:.J.I.en büyük marşa! vatan 
•lan ıbo Viyan tarafından ya 
1 1~ ı.~:Yor ve Viyan da serserile 
· uırı-k 1 ca·ı- 1 te Kralın emrile tev-
~ 1 l:J.>or. 
~t ~esi gün Viyan sarayın ga 
ts~hteşem ve mükellef bir 

1nde u 

de~~~~~ Kralın serbest bıraktı- ı l[~~-~i~e~~ habe!Je!D 
ğı serserilerinin başına geçerek Şarlonun son filmi! 
düşmana saldırıyor Ye mağ!Up 1 Hallyvoot tan bildirildiğine 
ediyor. Fakat avdetinde Kral, göre Şarlo son eseri olan (Şeh-
yedi günün dolduğunu ve asıl- rin ziyaları) filminin son sah-
mak zamanı geldiğini hatırlatı- nelerini çekmiştir: 
yor. Serserilerin ve halkın gale- Herkesçe malum olduğu üze-
yanr önünde korkan onbirinci t re Şarlo sözlü filmin tamamen 
Lui yerine başka birisi asılma- aleyhindedir. Binaenaleyh fil-
ğa razı olursa Viyon'u serbesti mi hiç bir kelime sözü ihtiva et-
brrakacağını vadediyor. Hiç miyecek yalnız filme uygun bir 
kimse talip olmayınca Viyan 1 musiki tatbikatı ve bazı gürültü 
Kralı ile birlikte muhafız asker !er işitilecektir. 
lerin arasında darağacma götü- Bu musiki parçalarmm kısmı 
rülüyor ve, tam asılacağı sırada azamı Şarla tarafından yapılmış 
münadi tekrar kendini feda ede 

1 
tır. 

cek biri olup olmadığını sorun- 1 Bu münasebetle söyliyelim 
ca hakiki bir aşk yaşayan Kate- , ki; iyi bir akti:ır ve rejisör olan 
rin sevgilisinin hüviyetini öğ- Şarlo ayni :t.amanrla iyi musiki· 
renmesine rağmen onun yerine ı şinastır. Alil keman çal.ar, org 
asılrnağı teklif ediyor. Bu vazi- 1 çalar. Her tarafta sözlü filmle 
yet karşısında galeyan eden , uğraşılırken Şarlonun or~ya at 
müsellah halk Kralın gözünü tığı bu sözsüz eseri dünya me· 
fena halde yıldırdıgmdan aşk- ı' ı rakla beklemektedir. 
lan Fransa'nın halasını temin Bu filmi hususi surette gör-
eden bu çifti affederek hem on-, müş olanlara nazaran şimdire 
larm saadetlerini hem de ken- kadar Şarla bu derece tııhaf 
di mevkiini temin etmiş olu-ı film yapmamı~tır. 
yor. * * • 

Glorya: \ Hayvanların ücretleri?!. 
Glorya sine.nasında bu hafta hmaika<laki borsa felaketıa 

meşhur Amerikan artisti Ra- 'ı dcıı sonra art ; 3t hayvanların da 
mon Novarro'nun ıicretkri azahq;trr. Mese\i'ı bir 

lmparatorun Yaveri fil ve bir aslanın yevmiyesi 1250 
İsmindeki bir sesli filmi geçi- frank, bir zeki köpek için 900 

yor. i rı nk ve atlıyaı• bir at için 500 
Film güzel ve seyre değer bir lra .• tır. Bir w ·vınun :mcak 150 

şeydir. Ramon Novarro bu film fraııh alıyor. ~: c haksızlık değil 
de bir kaç şarkı okumakta ve " Şehvet kadı'lt .. filminden ı ı? . 

" Serseri kral .. fllmind<n 1 musiki kabiliyetini de göster- ellerinden kaçarak akrabasın-1 tir. Bu film Avusturya- Rus mu * * * 
yor. Kralın bu vaziyeti ihzar- ut hayatı bir rüya gibi çabuk ge 

1 
mektedir. . . dan bir kadının yanma oda hiz- harebesine ait bir hikayeyi nak- Harbı umuminin hitamından 

dan başlıca maksadı münecci- çiyor. Fakat bu müddet esnasınl . ~evzu basıttır ve Fransa ta- metçisi olarak girmiş-ti. Evvel- !eder. Hıristiyan bir kaç Nemse sonra İngilizlerce zaptedilnıiş 
min kehanetinin tesirini tecrü- da Viyon düşIT'~n murahhasla- 1 rıhınden alınmıştır. Napolyon ce evine saklandığı kadın bu zabiti ile bir Yahudi aile ve olan Alman filosu Skopaflov da 

rını Kral namına kabul ve ken- (Elbe) adasına nefyedildikten ikinci kadının akrabası olduğun onun güzel kızı. Bir Yahudi tarassut altında bulunur ki,1919 
be ve bir az da eğlenmektir. Vi- b" f ı · R • H b dilerine Paris muhasarasının sonra utün tara tar arı ve maı- dan yanına gelmiş ve orada gor katliamı. usların istilası. ı- da kendi Alman mürette atı ta 
yon bu vaziyete girdikten son- hemen kaldırılmasını aksi tak- yeti Kralcılar tarafından idam düğü güzel oda hizmetçisine ristiyan Nemse zabiti Yahudi rafmdan batırılmış ve bu sııret
ra Kralın bir teklifine maruz dirde muhasır orduyu perişan edilmekte idi. ~unl~r a:asmda (sabık mülazım) tutulmuş, mü kızın evine yaralı olarak iltica le İngil iderin eline düşmemiı;;
kalıyor" ... Ya serbest olarak ar- edeceğini ihtardan sonra huzu- Armond Trevılle ısmınde ve lazım da onu sevmişti. İmpara- ediyor. Sevişiyorlar. Lakin her !erdi. 
kadaşlarmrn yanına avdet, ya- rundan tardediyor. Viyon'un imparatorun şahsına çok mer- tor avdet edince bu iki genç bir- ikisinin ait olduğu alem baska Bir film sirketi bu mevzuu 
hut, Luvrda yedi günlük bir hüviyetini b __ ilmiyen .. ve_ hakika 

1 
but bir mülazım ~a i~am edilir-

1

1 
leşirler... ba_ şka ş_ eyler~ir_. B.u. nun içind. ir esas ittihaz ve buna iki bahriye 

kı:ıalhk sürdükten sonra idam,,.. ı k k b zel kadı f d ) ı · · d · ı · -:en Kont do Monkur~ıye ~Id;:- ı en a_çmış _ve ır g~ . .-ı Bu sinemada gelecek hafta- kı bu ılme (lkı unya yer~ne mm _ma.cerasıı ı :ı ı ave ecıe-
Fakat Kralın yiğeni Katerin'e gunu zanneden Katenn gordu- nın evıne gırerek gızlenmıştı. \dan itibaren vazii sahne Du- (İki alem) demek daha dogru rek bır fılm yapmıştır. 
meftun olan Viyan ikinci şıkkı - .. t ·· · d ı·ı ı Bu kadın kralı,·et taraftarı oldu 
kabul ediyor. gu şecaa uzerıne e 1 rnn ıyı . . .. • ' - I pont'un meşhur olurdu .. Film hareketli ve iyi- 1 

Yedi gün ihtişim içerisinde 
Katerin'in aşkile memzuç, mes' 

çok 'beğendiğinden galip ola- ğu ıçın mulazımı ara~aga _ge-1 . . .. d' 0 1 . M - Bl . Majik sinemasında geçen nüs 
rak avdeti takdirinde mükafa- !enlere teslim etmek ıstemışse 1 lkı ~uny~ . . .. . ır. ynayan ar· . arıe on, hamızda kendisinden bahsetti-
ten kendisinin olacağını da va- de kuvvetl i mü':-:m onların, İsmındekı fılmı gosterılecek- Maksudyan, Henrı Garot... lğimiz 

1 

,. 

, 
" ki dünya • fi/minder 

Şehvet kadını 

filmi geçmektedir. Bu film İn
gilizce sesli bir filim<lir. 

Opera sineması Fransızca 
sözlü bir film geçiriyor. Bu film 
maruf artist Adolph Menjou ve 
Alice Cocea nm çevirdiği Fran 
sızca 

Asri baba 
filmidir. 

Bu eser Leopld Marchand pi 
yesinden ahnmıtşır. 

Menjou filmde muvaffak ol
muştur. Esasen mevzuu eğlen
celidir ve filmde nükteli sözler 
çoktur. Madam Alice Coceanın 
filimde söylediği şarkılarda gü 
zeldir. 

Filmin mevzuu: Kırkma bas
mış bir hovardanın evlendikten 
sonra yirmi yaşlarında bir ço
cuğunun meydana çıkmasıdır. 

!!mi 

Yeni bir .sinema 
Hayli zamandır inşa edilmek 

te olan ve medhali (Foto Fran
sez)in yanına tesadüf eden Ar
tistik sinemasının bir haftaya 
kadar açılacağı söyleniyor. Ar, 
tistik sinema Opera sineması: 
ı;ı icar etmiş olan zevata ait o; 
lacaktır. 
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1 

1 
1 

• 
1 

• \l.lJ.J 1YJ<:'f CU.\.IA TF.ŞRlNJSANI 1930 -
2 nci ve 3 üncü tak- Nuri B. in katili Istan Osman B. "hazer,, kelimesini 

"haset,, §eklıinde anladı ve ce--
sit ne zaman? bulda gizleniyor vap vermek istedi. Aza arasm- şaheserini görünüz, dinle\'inıJ. \C •1'.<t~l;ıyınıt.. 

Niste kış hali _ Amerikanın yapbrdıgv ı da gülüşmeler oldu. Haset de- Yeni makine .. ye~l•dc millıllemclcr Turk~c ve Fran'17.c• ayni u· 
Metruk malların vaziyeti Sabık Musul meb'usu Nuri ğil, hazer olduğu anlatıldı. Neti manda filmde görtılecekıir. 

Mııhabir nıektupları: 

Niste ne var, ne yok? .. 
Tevziat Şehir meclisi Katil kasap 

(Baştarafı birinci sahifede) 
__ ,.. __ 

hır np T~ filrni ofın giderek ıamamtn nnkli büyıik 

SERSERi KIRAL 

Akdeniz sarayı - deniz kenarındaki B. in katili Hacı Eminin harice cerle Cevdet Kerim B.in teklifi BugUn sut 10,45 de ıens!IAdı Jia,ı.rla ınnine'.cr. 
nedir ? kaçmak için vi- kabul olundu. Daimi encümenin ~ ~ 8 ><><><:><;:=C:aC:=ôô<>ı(>ıC-:. 

UZUn trasa Üstünde kuyUIDCU başı VC 62,500 isterlinin buğünlenie !ayet hududu ha bu husustaki mesaisine iştirak - MAjll\: ~l'\E\1ASI • ·ı 
ı k b tevziatına baılanacağını ve teıv ricine çıktığı hak etmek üzere her kazadan ikişer ş E B v ~: T K A D J N J L O IJ ı•: :-. G R l :'.: 
0 antacı aşı zi talimatnamesinin geldiğini kında poliee bir kişi intihap edildi. Encümen l\lyrna Loy ıö-~lü ~arlıılı film ı ALl'ERD Pıccavcr büyıik rcnor 

Çok parlak güneş, temiz gök, Iğı halde benim otelde yine tek yazmıştık: ihbar vaki oldu- bir hafta müddetle her gün top Sesli dOnya haberleri. BuRün tı:nzilArlı fi atlar "hahleyin saat !0,;10 
daima mavi ve az dalgalı deniz, tük adam var. Ve ben onun ka İlcind, üçüncü takaitler olan ğunu ve polisin !anacak ve tetkikatı neticesini 30 Tcşrinsani pııu ~ünu 
sabahlan saat ondan akşam dör pısından çıkınca rıhtım tarasa- 47 ıbin ve 12 lbin İngiliz liralık katilin bir foto- heyeti umumiyeye bildirecek- S A B ~ J. L " 
de kadar sürem yazgünlerinden sındaki güneş aşıklarına kanşı- meblat iııe ancaık tstanbuldalı:i grafını teksir e- tir. güzt1 •esli s0zıü danstı operet h•5!ıvor. 
farksız sıcak, sokaklarda ceket- yorum. Kulaklarım her dilden Yunan emlakinin tamamen sa- derek fırarına T ''d" ,, Y CCO•••••••CO ••• 
le beyaz iskarpinle dolaşır knnuşmayı duyuyor; gözlerim hiplerine iade muamelesi ik- mani olmak i apumu uru arını M A X . M halk ... İşte Nis. her millete ve her ırka mensup mal edildikten sonra gayri mü- çin taşra polis k • d ı 

Deniz kenarını baştan başa adamlar görüyor. İhtiyarlığa badillere tevzi edil«ektir. Bu merkezlerine te Zlp ,e iyor 
tutan geniş r;htım, öyle rıhtım bir türlü alışamıyan fakat onun da birbuc;uk ay sonra olacaktır. gönderdiğini ya? Yarın gazetesinin 25-11-930 
ki üzeri gayet güzel çimento amansız pençeleri altında surat Maliyede salılhiyettar bir zat mıştık tarihli. nüs~asmdan İstanbul Mu·· ~u .. ru" : J. L E H M A N N 
parke ile döşeruniş, deniz tara- lan buru§an, vücutleri kambur- dedi ki: Katilin ya- Katil Hacı Emin Tapu ıdaresınde yapılmakta o- (.!: 
fına beyaz boyalı demir parmak !aşan bazı zengin kocakarılar - "- Emvali metrukenin vazi- kın akrabaları ve dostlan nez- lan muameliitın tabi tutulduğu Bugün 
!ık dizilmiş; sanki bizim Kara- Ja bastonuna dayanmadan yü- yeti muhtelif kanunlara göre dinde yapılan tahkikat Hacının usul sadedinde münteşir fıkra .. •• V N ] '} 
köy köprüsünün yaya kaldırım rüyemezken haıa şıklıktan vaz- tamemen taayyün etmiştir ı.o şehir dahilinde bulunmadığı ka- maksat ve hakikate uygun o1- Butun aryete umero arı e 
la~le ~rta c_addesin~ birleşti~e- ~~reı:ıiyenk es~ hovardf. dökün· zan ahitnaımesinden sonra . hiç naatini hasıl etmiştir. Polisçe zmipadoılğuıncuihr.etle berveçhi ati tek- Bu·· yu·· k Mat .• ne 
re ço genış ve ço uzun ır tu en ne sı sı rast ge ıyorum; bir mala vaziyet edilmiş değil- ifadeleri alınan mezbaha kasap 
tarasa haline koymuşlar ve onu bunların karikatür halleri beni dir MalhliH olan emval devlete larmdan Mehmet·, katilin vak'a t h. · · d - d 
getirip Niste deniz kıyısı boyu- çok güldürüyor. Birdenbire dur intikal eder ş sa ıplerının ogru an 
na bir tarafından t(larak yapış- dum; arkasını güneşe vermiş, · dan birkaç gün evvel Arnavutlu doğruya memurlarla teması 
tırmıslar ! Gündüzleri akşama sakağını eline dayamış olarak Sahipsiz olanları da hükumet ğa gideceğinden bahsettiğini men edilerek muameHitın irti-1 --------ı 

M 
A x 

1
. M 1 GLORYA slnemasınd•J il Bugün~ bu akşıın 'le yırın 

son mııi11cslne kadar 

kadar günes ışığına boğulan bu sandalyede oturan bir adamın idare eder. Etaıbli Rumlara ait söylemi~tir. bat memurları vasıtasile takip 
1 

tara-;anın üstüne dizilmiş olan çehresi bana yabancı değildi; emli\k sahiplerine aittir. Firari Maamafih yeni bir ihbara gö ve intaç ettirilmesi; iddia edildi- 1 

teyaz sandalyeler ve kanapeler dikkat ettim; ta kendisi, Abdül emliiki bu vaziyetten hariçtir,, re ve tahkikatın aldığı cereyana ği gibi memurların rüşvet alma' 
el~, giineş aramak ve bulmak hamit sarayının kuyumcubaşrsı dedi. nazaran meb'us katili şehrimiz- larına mani olmak için ittihaz e-
için Nise gelenler sıralanıyor; bazirgan ! Ceketinin ve pardesü Osmanlı pasaportu iel gidenler de gizlenmiş bulunmaktadır. dilmiş bir tedbir değildir. \lüdUrlıı J T. E H ~1 A :'>i '\ 
sırtlarını güne&e veriyorlar, ya- siinün yakasında eski efendisi- firari addedilmektedir. Bunlar Polis müdiriyetinin bu cina- Memurlarımız bu suretle ı y k RAMi>\' \;()\ AR<fnun 

hut bir aş3ğı bir yukarı dolaşıp nin zamanında aldığı"osmaniye Lozandan evvel avdet etmisler yeti takip eden memurları, bir maznun olsaydi haklarında taki arın a Şaffi 
duruyorlar.. nişanının rozetleri takılı; düşü se emlaklerini alabilirler. · kaç güne kadar katili ele geçire batı kanuniye ifa edilirdi. 1 . . İmperatorun yaveri 

Nis şehrine ziyaretçi ve ecne nüyor ve benden bile çok ihti- cekerini ümit ediyorlar. Esasa ~elince: memu!ların MJMJ Ve DQDQ 
bi çekmek için bir mıhladız va- yar olan Yıldız sarayı kuyum- Askeri müzede mermi Kayıkçı Osmanın katli adeden kesır olan muamelatı se-

Hlminin son temsilleri 

zifesini gö~en bu tarasayı geçen cusu ve nişanlar yapıcısını se- dav ası lameti fikir ile çıkarabilmeleri monden dansözlerinin numcrolan 
senedenberi belediye iki kat ge- Jamladım, geçtim. abidesi için iş sahiplerile mütemadiyen İm•••••---•aı• 

Bı,g-ün lliıvc matinesi: r 3 te 
1 •• 

ııişletmiş, hala ameliyat ~~v3:1:' .. Daha ~lerd~ İs:anbulun en bü Askeri müzenin top meşheri Kayıkçı Osmanı öldürmekle hali temasta bulunmalarında 
edıyor; ustalar, gece .ve gun~uz ~uk .otelınde ısını bu~~n~!1 Mı- olarak ayırmış olduğu mahalde m~znuıı Galata polis me.:,kezi mahzur görülmüştür. Bu sebep 
çalışıyor; rıhtım denıze dogru gırdıc; Tokatlıyanı gordum ve bir de mermi abidesi yaptırıl- m~ettebatından Ahmet efen- le muamele sahipleri masa me-
çok vürütülmüş, tarasa daha ge tarih karşımda canlanmağa baş ması kararlaştırılmış ve abide- d.run muhakemesine dün Ağır 1 ·ı d -·ı : . "d 
nis olmuş; asıl cadde dahi eni- !adı. 1884 te Mülkiye mektebin nin inşasına başlanmıştır cezada devam edildi. Dünkü cel ~ur aalı:~. egı ybıne aynı ı are-
ne büyüyerek otomobillerin bir de talebe iken rarşıda kuyum . . . . · d ··d f hi 1 · d' ı nın s a ıyettar aş memur ve ~ B se e mu a aa şa t en ın en- b k" . . . . 
taraftan gidip öbür taraftan gel cularda, bir kattan ibaret ke- u abıdenın ırti.far 4 metr. e miştir. Bunlardan B t ba aş atıp ve ırtıbat memurl:ırile 

k d ı k lt 1 os an şı t d k . l . . .. d .. 
mesi temin olunmuş, bir him- merli bir dükkanda babasile be- a ar o aca ve en a a sırası e mevkii polis komiser mua · · emas e ere ış ennı gor ur-
met daha savurmuşlar; eski ta- raber etli pilav ve sığır külbas- k~~im m.eıııniler, en so°!'a da İn İsmail Hakkı Ef. başkaıaı:~~ mekte.di~ler ki. b? usul .. i_~lerin_ 
ra:;:a kıyısında mevcut olan bü- tısı satarak yetişen bu çok ça- gilıllglerın hamı umumı ve Ça- igfalatına kapılarak aleyhte şe- d'.111a ~tızam ıçınde goru~~~~ı
yük hurma ağaçlarını köklerile lışkan ve çok müteşebbis adam n_akkalede is?mal ettikleri son hadette bulunduğunu hakikat- nı mucıp olmaktadır. Murlırı-
c;ıkarıp kuvvetli vinçlerle kaldı İstanbulda temiz lokantacılığın sıstem mennıler konacaktır. te ise vak'adan haberi olmadığı yet görülen ve göriilmeyen işle-
rşyorlar; asıl caddenin ortasın- ve A vrupakiiri otelciliğin baba- nı, vak'a mahallinin uzaklığı ve ri kontrol etmekle beraber bila 
ela teşekkül eden çiçekli uzun sıdır. Mektepten ben çıktım, o, Milli ikbsat ve tasarruf gecenin karanlığı dolayısile ka sebep teehhür edecek resmi her 
ve d::ır bahçenin boyunca oldu- ~arş.ıdaki_ lokantasını büyüttü; haftası tili teşhise imkan olmadığını hangi bir muameleyei derhal 
ğu gibi dikiyorlar. Nis belediye uz:nne hır kat. ç~. Sonra Be- . söyledikten soma demiştir ki: yaptırmak için işinin seyrinden 
si bütiin bu himmetleri ziyaret- yoglunda "İspilandıt,, kahveha ~~KARA 27 (A.A.) -. M~- - Ben bu !A.Öınedi değil Sarı memnun kalmayanların sikayet 
c;i vr. ecnebi çekmek için yapı- nesini açtı ki şimdiki Tokatlı- li_ ıktısat -~~- ~sarruf cemıye~- Ahmedi kasdederek maİiima- mevzularını dinleyerek fcabını 
yor ve daha neler yapacak. onu yan otelinin yerinde idi. nı teşebbusu ıle her sene 12 ka- tım olduğunu söylemistim Za- 'f tti " ' . d . . h 
da anlatacağım. Abdülhamit devrinde Mos- nuııuevvelde başlıyarak bütün vallıyı şimdi an!Jyoru~ ki 'hak ;.: e ahr~~e~ı~ a_ı:reru~. ı:ı:ıu t~ 

Tarasada arkalarını günese kof olmuştu; şimdi Fransız ol- Türkiyede tertip edilecek olan sız yere yakmışım ' - ı kı;ıld at ehr:n e ~l?ze goihrunece 
N . k'bar h l' tasarruf ve yerli mallar haftası · · şe 1 e a rıren ı an ve tar su verip oturanların yahut dola- muş ve ıste en ı ma a e- . Diğer müdafaa şahitleri cina- retil he 'k" t h kkınd ·· 

canların karşılarmda en lüks de çok güzel bir köşkte hayatı- bu sene Başvekıl İsmet Paşa yet hakkında sarih ifadatta bu- d" · e kr şı ayed .a ka mu-
~ ı · · ha · Hu tl · · T'" kocağında i ırıyet apısını aıma açı tut-palaslardan Ru.kl ve Megresko nın son sene erını ra tc;a geçı re ennın. ~ . - lunamadılar. Maznun vekili Nu · . 
otelleri var; ikisini arasına dahi riyor. . . rat edecek!~~ ~ır .nutuk ıle açı ri B. keşif talebinde bulundu . ~ktadır. ~ın~ena_,Jeyh · ga~~t~-
b. Arn 'kal d ı bab Benım neslımdcn olanların lacaktır. Mıllı ıktısat ve tasar- M hk d b 1 b' k b 1 nızde bu cıhetın lutfen tavzıhı-
ır en ı o ar asının . . . • a eme e uta e ı a u e- · k · d . ef d" 

son sene yaptırdığı "Akdeniz hepsi bu ~ı~~ otele!. v.~ l~ ~f cemıyetının umumı merke- derek keşif yapılmasına ve id- nı ço nca e enm en .. ı~ ... 
sarayı., adlı çok heybetli ve çok kantacmm ışını nasıl buyuttu- zı bu hafanm heT . taraf- dia ve müdafaa şahitlerinin ke- Tapu muduru 
asri gazina kurulmuştur. ği.inü ve işi büyüdü~~ s~del_ik- ta canlı ~.e . ~arlak . bır . 8~ şifte hazır bulundurulmasına ZlY A 

B . .k. k 1 b' b' ten ayrılmadan muşterı,erıne rette teıı ıdinı temın ıçııı karar verdi ve muhakeme baş- H l il k 

d 
. u g~zıno 1 

. ı at ı ırh ~~a- kendi elile yemekler taşıdığını valilere, kaymakamlara ve ka güne bırakıldı. arp ma 6 eri on gresi 
~r. cep -~ t~~~ın~tıi met a ~- hatırlarlar. şubelerine müteaddit tamimler z· H r B 1 . Harp maliillerinin senelik 

kı çok muke ~ sus er ve genış AHMET IHSAN yapıhnıştır. Maarif vekaleti bu ıya ve a ıs • enn kongresi bugün saat 14 de Da-
ıı:ıermer merdıvenler, fı~kıyele- hafta için mekteplerde tatbik muhakemesi rülfünun konferans salonunda 
rınden renk renk elektnk ışık- Vehbi B. Ankaraya dil k ·· ·b· ha . .. . ... 
1ar d ı f k .. 'k h e me uzere ır program - Hapısane sabık muduru Ha yapılacaktır. 

ı o aşan u a muzaı avuz 'd. 1 T'" k • d b - ---
1 bun! h . Akd . gı ıyor zır amıştır. ur ocagı a u "- Tevkifhane sabık müdürü y· er, arın epsı enız pa- haft f ı· · · · ....,, . t · ·· b k d 
· k d 45 k d'"h r Ticaret oda-sı umumi katibi anın aa ıyetıne ıştırak ede Ziya ve müessesatı cezaıye sa 1 nn musa a ası ave-
ıasm apısın a uruş u u ı uktir .. .. .. · - · 1 · .. d · · 
ye biletini alıp girenlerin göz- Vetıbi Bey pazar güı:ııü Ankara · b~~ muduru Kenan Beyi~ tıye erı gon erıldı 
!erini kamaştırıyor. Yukarı kat ya gidecektir. . dun Ağırcez~da .m~hak~melen Sergiler heyeti yerli mallar 
ziyade büyük iki salondur; bir Vehbi Bey An!karada hem ik Hizmet gazetesinin ne ~evam edılmıştır: Dınle~en haftası zarfında yapıla.:ak vit-
tarafmda dans yeri, tiyatro sah tısat vekaleti ile temas ederek muhakemesi ş~hıtler, K~nan Bey~ k_~n~~~: rin müsabakasına iştirak edh 
neıi, öbür tarafında doalşma oda işleri ile meşgul olacak, rıne bazı hizmetler gordurdugu etmiyeceklerini bildirmeleri . ~ 
holleri ve Nisin her gazinosun- hem de fili iktısat meclisindeki İzmir, 26 - Hükfunetin şahsi nü ve mukabilinde para verme- çın· tı'caret od k ı 

· · B · · · · · · · · talık' a· -· · ·· 1 · 1 d' M hak asına mn. ayyet da ışlıyen kumardan ul masa- ıçımalara ıştırak eyleyecekir. yetı manevıyeı;ıni ır cür- ıgını soy emış er ır. u e- bu··t·· 1 iri k j 
· G lh l · ·· · H' .,,- hi 1 · Jb" · · un magaza ara r me tup I ııı. Bul, ~ynayanla~ın daha zıya Ü ane müsamere en mu ıle maznun olan ızmet me wger şa t erııı ce ı ıçın göndermiştir. . 

de aleyhine olan bır adi rulet- 6 .. lh h . 1930 31 gazetesi baş muharriri Zeynel kalmıştır. Vitr" .. abak ı:nda b' . . 1 
tir Oyuncular bir frank yani 9 u ane aııtanesı - Besim ve mes'ul müdürü avu- S b hali · t• -- .ın mus. as ın.~-· 
kur

. b'I k l ııenesi müsamerelerinin üçüncü e ze cınaye 1 lıgi kazananı tayin edecek ol~ 
uş ı e oyuyor ar. sü teşrinisaninin otuzüncu pazar kat Bedrettin Beylerin ağır ce davası jüriye intihap edilen zevata l 

D f d k d. il zada muhakemelerine devam 
. ans tara ın a, enara ız. : &ünü inikat edecektir, edildi. İddia mekamı üynel Sebze halinde Selami ve Rıza ~ün .ini.haıpları '"mektupla bildi-

mış olan sayıııız masaların bın y k • 'Jilc k la B ik' .. ah .. 1d- d" -ü sabit old _ ri.lınİJtır. 
ne oturursanız sütlü çay ve iste an esıcı va a n e&im ve Bedrettin Beylerin - ı .. s~ .. o ur ugh'-"'- edile:ıı Abdfilhak Himit Beye riy'.a-
d·-· · k d · b'lın k .11r ld 159, 161 ve 69 maddeler muci- gu 19Z1 ıuama ma auuı n . . 
ıgı?ız . a. ar paııta yıye. ı e ÇOi58 ı '-ın' ~- .__zı.yes;-~ ı"st...ı.:. Mu'-a- Sabrinin temyizden nakzedi- sete ıntı-habmı tebliğ ve kabulü 

!lartıle fiatı 1 O frank yanı 90 l·u "' ~ ""'" ~· .,._., u ' ıı.ü · · · • • - h · • Şehrimizde yankesicilik va- k üdırf ı · · l'k len muhakemesine dün devam rı.ca ıçın sergı=r eyeti .aza 
ruştur. Ça:rn_ıızı i~~siniz? Pas- kalan çok artmıştır. Geçen ay '~lde. aon m atı: ar ıçın ta' edilecekti. Ancak mahkeme sından Hilmi Beyin bizzat git-
talan yersınız· mukemmel or- . . · cuı 1• • .. ' - .mes· t k ·· ......_. · M . . . . '. . 59 vaka olmuştur. Teşnnısaru- heyetınde tebeddül oldugu ve . 1 e .. arrur ., ...... ıstır. aaına 
kestro 1~~tırsı.~, sa~e~e çı- de 25 gün içinde 51 vaka vardır. maznun vekili Nazim Nuri Bey fih A~ülhak Hamit Bey bu ri 
kan şantozlerı dınkrsınız, dan- p 1. ik' · be ··d·· · eıı· Japonyada zelzel 1 d·-· . . uhak 18 yaı;etı kabulunu imk<ı..8 _.....__ .. .. .. .. bazları o ıs ıncı §11 mu uny ge me ıgı ıçın m eme =~ız <HUU-

sı g~rur~u?uz ve(AC:.%1 . yankesicilerin faaliyetine karşı Takio, 27 ( A.A) - Dünkü ka. evvele tehir edilmiştir. ğunu söylem.iştir. 
seyr) ers':'1ız ve d ~?~Z f- yeni tetbirlcr almıştır. Polis zelzeleler başlıca köylerde ve ·-- ~ -- Al - d r·· k t .. tü 
rayı ı;tm '?~asın 8 tat ~ 0 u: dosyalarında isimleri ve resim- tarJ-·'-rda t··ı..-'.bat yapmıştır. Güzel sanatlarda ilk manya a UT U n-
nan frıgorıhk hava makınelerı . f · ·ı ....., .., .. , l · · .. · 

· d · r bo 1 d bo len bulunan maru yankesıcı e- İzu yarıadasının ticaret ve sana müsamere ennın gumrü~ 
sayesın .e gız t f b~ har an şfa ri tanıyan memuralara hususi Alın hü"k" .. ..._al _.,. 
nan temız ve sa ır ava tene -

1
. ·1m· . B h ft yi faaliyeti çok sarsılmamıştır. Güzel san'atlar birliği her se- anya umeti ıuı =ı-

füs edersiniz. İşte Amerikalı do ~. ımat verı . .1~tır. u a a Maddi hasarat Shimizu limanı ne vermesi mutat olan on beş len Türk tütünlerinden80 mark 
!ar babasının yaptırdığı asri ga- ıç~de yan~esıc:~ı~ v~kal~ınm ile tıu şehirde bulunan fabrikala günli.lk müsamerelerinden ilki- gümrük resmi almakta idi. Al
zino ki Nise gele!1 ziyaretçile- om~ne geçıleccgı umıt edılmek ra ve Taı:ın.a t.~1:~1ine mü~hası~ ni vermiştir. Müsamerede bir man gazetelerinin yazdığına 
rin çoğunu çekmege ba~laınış- tedır. . . . k~lmış. gıbı g~rulıne~tedır. Shı çok davetli hazır bulunmuştur . göre bu re=in tekrar tezyidi 
tır. Nisin meşhur beledıye ga- Şüphelı bır yangın mızu hmanı ıle fabrıkalarında Evvela konferans verilmiş, mevzuu bahs olmaktadır. Ma-
zinosıına miithiş rakip olmuş- Bundan bir kaç gün evvel Nu vukua gel.en hasarat bir milyon sonra musiki şubesi muhtelif amafih bu hususta henüz veril 
tur. ru Osmaniyede Atik Alipaşada yen .~~ın olmımakt~ır. !an parçalar çalmıştır. Tiyatro şu- miş bir karar yoktur. Mesele ta 

Biraz evvel ısimlerini yazdı- yagcı hanmda marangoz Yusu- na tunelındede eh.~m~ıy~tlı ha besi de bir perdelik oy~nl~, mü savvur halindedir. 
gı , zenginlere mahsus bü} .ik fun dükkanında yangın çıkmış sara~ vardır. Bu ttinelıı;t ınşası-. ~amereyi zenginlestirmış~ır: . ++<~---
liıks otelLrile Akdeniz sarayı- ve diL-kan yanmıştır. na bır kaç ~e?ecl~n b~ devam' Devlet Bankasının ıkıncı K amhi110 BorsB.fJI 
nın s rasında , e Nisin " İı giliz Dükka si"'ortalıdır ve dükkan olunm~kta ıdı .. Tunelın yapıl- .. d 1.. . 
r:ezrrc yeri ısınin" verdikleri sah;b_i 1?00 liralık eşya yandı- ması için şinı~ıy~ k~dar 2o __ mil mu ür oğü 
tara ~lı rı.ıum üzerine nazır o-1 gını ıdclıa etmektedir. Halbuki von sarfedılmıştır. Mute. Nurullah Esat Beyin merkez 
lacı benim otelim clioerlerininı yapılan tctk;kat neticesinde lıassıslar, zelzelenin merkezin- cümhuriyet bankası ikinci mü
ya ·ncla ufı:ktır; ort; hallidir, dükkinın bo olarak yandı,;• ele bu lunar bu ı;ünelin inşasına dürlüğüne tayin edilecegine da
he .tbını bilenlerin harcıdır. ani ılmıstır. Yangında bir ait ameliyatın cıvanlaki volkan iı olan haber hakkında Nurul-
D-inyayı sarsan lıt'l>raıı ihti- ka t olması iııtirr. lı e tetkikat !arın faaliyeti ~rtır:m~ğa ~ıs- !ah Esat Bey ademi malUmat 

iamlı otelleri :ideta boş bıraktı- yap•! nakt~ lır. ren sebep oldugu ftkrındedır. bevan etmiştir. 

!ttrlln 

Dolar 

Frank 

... ıret 

Drahmi 

Frank 

1030-!0 Lc\'a 6:> -, Hl 

0.47 -.J8 5illDK 3 s.ı.S<J 

li oo.oo ~fıık t 97,00 

1 00,01 l.cy 79 -.4l 

36 -,41J Dinar 26 -,6l 

~ 4.1,Jt,SO Koro• 15-,9'1 

llu ~ıınü saaı 1 K:lo da 
matine o1ar;ık 

Fransız tt1awosun~a 
meşhur viyoloni:-'t 

JACQUES 
THIBAUD 

carafınJan hirinci kons~ rı "eril ı. ceh.uı 
l'i)'ttnods l\lüsyö Tt>o \annpu!u 
tarafından rdakıt edilecektir. 

pazar ı;iınü saat l R,30 de 

Veda konseri 

, ı1··İstanb;ı-b;ıedi y;i: 
ilanları _______ .... __ _....,.,..,. 

lsıanbul bdedıyL·sındeıı: l i<f· 
ta nak ine mahsus 15,16 nurııı· 

ralı Bcrliy..: markalı iki otonıo· 
bil satılmak için kapalı ;r.,ırfla 
nHmıycdeyc konmuştur. Talip• 
lcrın ~artnamcyi almak için hef 
gun le\ sııın mudurlül';linc gel· 
ınderi teklif mcktuplaını da ihale 
gumi olan 20 kanunuevvel 9JO 
cumartesi gumi saat on beşe 

k,dar encümeni dain t,e ,er· 
ın .!eri. 

Türkiue iş Bankası 
\ 

, 

Çocuğun en iyi arkadaŞt 
kumbarasıdır 

Hiç beklenllmediOI bir 
zamanda birdenbire 
zengin olmak ancak 
Ta1yare Plyongo bllatl 
almakla kabildir. Onun 
için: 

TllllBE PlllN~OS~ 
BiLETiNi ALINIZ. 

5 fNCl KEŞlDF. 11 KA U~U
E\'VEL 1930 OAl>IR. 
Büyük lkr-amiy 

50.000 Liradı 



MlLLIYl!.T CL.::\IA 28 TEŞRINISA, 'l 1930 

Balık RiN '"' 
yagının basma 

Nefis, taze ve halisini yalnız HASAN Ecza Deposunda bulursunuz. Kilo maa şişe 100 kuruş, toptancılara ve eczacılara tenzilat. 

~ ... --------------------------------------------------------------------------· 
Türkiyede eskidenberi sevilen ve aranılan hakiki 

&.A.AAAM 
OTOMOBiLLERi 

ve 

SERVtS KAMYONETLER! 

Gelmistir il ' -
Yeni gelen GRAHAM KARD.ı\ŞLARI fabrikasının 1931 modellerinde çok bir değİJik

lik yokıur.Zira GRAHAM otomobilleri aynı Fiat ayarındaki bütlin otomobillerden malzeme, 
ıııakine, gösteriı ve lükalük itibarile çok yüksektirler. 

Bazı otomobil fabrikaları 1931 modellerinde 4vitesli otomobillerini ilan ve metb~diyorlar. 
GRAHAM otomobillerinin ıpeıial modellerinde 3 senedenberi 4 viteı mevcuttur. 

Digerlerl 8 silindirli modellerini ilan etmektedirler. GRAHAM lar se:ıelerdenberi bir 
hat llıtnnde aekiz ıilindirli motörler imal ettiklerinden bu da onlar için yeni!ik değildir. 

! Parlı 1931 1eneıi salonunda takdir edilen GRGHAM otomobilleri· 
nin bilümum camları kırıldıfrında dağılmaz ve kazaya meydan vermez 
bir aevicattır. 

Dünyanın en meşhur rekor:arından 
GRAHAM lar 12 ayda lSini kazan· 
mışlardır. Bunların bazılarında yap· 
tıkları sür'at saatte 150 kilometrodan 
fazladır. GRAHAM OTOMOBİLLERİ: 
otomobillerin lideridir. 
Fiatlar: 3650 liradan başlar. 

Bôbrek, karllciğer, mide 
rahatstıhğına ve 

,hazımsızlığa karşı 
tjlnınmış bir sudur f 

1-ler lJJk,a1 \"C me.z..:ci m1p;~zaları içu1 clzı:m ol:1n 

PASTIRMA MAKINALARI buyuk 
ve ulak boylarda her kc;cye elverişli fiatlarla m:ı 
ğar.amızda sotı 1 :naktadır. . 

lstanbu Ba!ıknaz~r Taşçılar No 5 l'arn>kevaırlıs 
Biraderler. 

ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı 
umum müdürlüğünden: 

idaremizde icrası mukarrer tasarruf dolayısile memuriyetleri 
l:lğvedilerek açıkta kalacak memurlar yerle~ıiriliııceye kada: haricten 
hiç bir kimsenin alıııma,ıııa imka!ı bulunmadığından memuriyet 
celebi için beyhude müraca ıt edilip vakıt gaip olun m&m;ısı alaka· 
darınca malun, olmak üzre ilAıı olunur. 

1 

.!mi ..................................... . 

Anadoluda acenta.___,, Otoınobil ve levazımı Limtet şirketi 1 Devlet Demiryolları 
aranıyor Taksim Ağaç Dibi No. 40, İstanbul 

-----------------· idaresi ilanatı 
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: Lüks ipek kumaşların •·--------
Turıı:ıyede yangın, nakliyat sigorta ltlerlle çılıfmık Uzere kanuni hüküm idaremiz için mubayaa olunacak ( kırtasiye, hırdavat, elektrik 

ltr dairesinde ıescU edilerek bugf1n faaliyet halinde bulunan (La Federal) letafetini \\1 ve saire gibi (50) kalem muhtelif malzeme kAnunuevvelia 1 inci 
Anonim Slgorıa tirketinln Türkiye vekili umumisi haiz olduğ'u selAhiyete tazeler , ' pazartesi günü pazarlıkla mubayaa olunacağından malzeme müf-
binaen bu kere müracaatla Galata'da açıcığı acenıalığ'a firket namını nak· . 

1 
redatını görmek ve icap eden izahatı almak üzre ( cumartesi, pa·. 

Uyu sigorta lflerile meşgul olmak ve bo itlerden doğacık davalarda bütiln ~ zar) günleri H. P. mubayaa kısmına müracaatları ve teklif arzu· 
mahkemelerde müJdel; müddeialeyh n Uçllncü şab11 sılatlarlle bızır bulun· sun da olanların da y~vmi mezkurda saat ı ı huçu". a kadar tahriren 
oıak üzere Galaıa'dn llilyük Tünel Hanında 29·30 numerodı mukim Koı• b 

tanıin Saridakls efendiyi tayin eylediğini bildirimlştlr. Keyfiyet algorta şirke- Hat vermeleri ve yerli olan malzeme için numunelerini birlikte 
tinin ıcftiş ve murakabesi hakkındaki 25 haziran 927 ıarihli kanunun hü· getirmeyenlerin Hatları nazarı dikkate alınmayacağı ilAn olunur. 
ktiınlerine muvafık görülmüş olmakla !lan olunur. * "° * 
Theo Reppen vapur 

acentalığı 
NORVEÇ BANDJRALI 

Brıll - Marie 
Vapuru 1 kAnunenel paıarıesi günü 
Karıdenizden muvaselttle Anvers, 
liamburg ve Baltık denizl limanları ile 
Norveçya için emtiai ıica~iye cah· 
mil edecektir. Faıla ıafsUAı için Ga
lota'da e'ki Loyd hanında Theo 
Reppen vapuru aoenıalığına mürı· 
caat Tel il. O. 227 4 

SOÇETA IT.ı\.L YANA 
Dl SERV!ST MARlT.LMJ 

KONSTANTl· 
NOPOLI vapuru' 

' 

gidecektir. 

1 kAnunue\'vel 
pazartesi ( Na
poli. Marsilya 
ve Crnova) ya 

AFRODIT vapuru 3 kll.nunu· 
evvel çar~amba (Burgaz, Varna, 
Kfütence, Sulina, Kalas ve lb· 
•aile) ye gidecektir. 

TERESA SKL1ı.FlNO vapuru 
9 kanunuevvel salı ( Burgıız , 
\' arna ve Köstencc ) ye gide· 
'ektir. 

TafsllAt için Gaiatada merkeıı 
rıtıunı hanında umumi acante
»nc müracaat . Tel: Beyoğlu 

77 ı . 772 ve ya Beyoğıunda 
Pcrapalas altında Natta Nasyo· 
n.aı Türklş turist acenaiye 
ı,clefon Beyoğlu 3599 ve ya 
1 okatlıyan kar~ısında beynelmilt 
ııtaklı vagun kumpanyasıua 
d: Beyoğlu 2330 ve yalıuı 

1 tanbulda Eminönünde İzmir 
>kotP;ında 8 !\'umarada acente 

'ek!line müracaat. 

Tel. Istanbul 77 6 

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata küprü 

Başında; Beyo~lu 2362 Şube 

acentesi; Sirkeci'de MühürJu 
zade hanı altında. Telofon lst 
2740 

lzmir sür'at J)O<;tası 
(Glilcemal) vapuru 30 teşrini 
san! pazar 14,30 da Gala ta 
rıhtımından kalkarak pazartesi 
sabahı lzınlr"e varır Ye çar· 
şamba 14,30 da lzmir' den kal 
karak perşembe sabahı gelir. 

Bozcaada postası 
(GELiBOLU J vapuru 29 teşri· 

nisani cumartesi 17 de idare 
rıhtımından kalkarak Gelibolu 
Upseki Çanakkale lmroz Bozca 
adaya gidecek ve dör.iişte 

LApseki Çanakkale Gellboluya 
uğrayarak gelecektir 

1 Hnunuevvelden itibaren 
Adalar ve Yalova hattı tari· 
feleri değişmiş ve yeni tarifeler 
iskelelere asılmıştır. 

3v teşrinisani pazar lzmir 
postası yapılmıyacalı:tır. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve efrencl hastalıklar teda· 
vl l!•neıl. l{araköy Topçular cad· 
desi 34. 

Dr. Taşclyan 
Zührevi hastalıklar tedaviha· 

nesi Eminön ti Minasyan ecza· 
nesi karşı soka~ında No 4 

.... .......... 
""'n• 
--~ .. , -

Guı.el rubalarınııın· 
pek nızik dokulu 
kunvı.şlırını tqttil Nen 
ttllerın ıcrafctınr hay• 
ran olunu1 , şllphc'lıZ 
buAlın yıkamak ıçın 
çok btlyük dı\kıt 
llumdlr 
Eo o.uik ıpcklı k.t.un••· 
lir LUICS ıle bıll 
teh.W:c yt>.an.1bihr-Uu 
uı.ceo.k pullırın pdı: 
çmbWt husule geurdl&ı 
lıoynı>Olıl«>pUk,k.rdaı 
eter bıl< brakmız: . 
Fulı ol ırak her~ ·şı.,e 

bOf bu tııelık vcru •c 
kumaşın rc:nslAi vt 
tcliru a."lı boım~ 

MiLLi SIGORT A 
Türk Anonim Şırketinden: 

İKİNCİ iLAN 
13 tcşrınsani 1930 tarihinde fir· 

ket merkezi idaresinde inikat eden 
fevlı:alılde heyeti umumiye tar:ıfın
dan ittihaz olunan karar mucibince 
MUIJ sigorta Türk anonim şirketinin 
ıa.fiyesi takarrilr ettiği cihetle Tica
ret kanunnnun 445 inci maddesi 
abklmını tevfikan tirlı:eııe matlılban 
olan zevatın itbu illnın Oçüncli 
defa neşri tarihinden ltibnr<n bir 
sene zar!ındı şirkete müracaat •J· 
lemeler! !Uzumu llln olunur. 

Hali tasfiyede bulunan 
Mllll Sışortı T. A. şirketi 

tasli ye memurları 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok aşısı 
Belsoğukluğıı ve lhtilAtlanna 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Dıvanyolu Sultan Mahmut tDrbeıl 

No.189 

Haydarpa~adaıı pazar ve çarşamba günleri 'ıyarn Ye Sıvastaıı 

salı, cuma günleri l laydarpaşaya hareket eden do~ru katar yolcu
larımıza suhulet olmak lit.r~ 14·12·9~0 tarıhindcn itibaren Lıu ka
tarlarda birer yemekli fıırµ;on lıulunaca!(ı. ve arzu eden yolculara 
hulunduklan kompırtımanlarda yemek te\-zl edilcceı:ti ilı\n olıınıı•. 

razarlıtla so~a ve saire ınü~a1aası 
Ali deniz ticaret mektebi müdiırliiltiinden: 

Adet 
2 

8 
10 

50 
25 

Çift ıskaralı soba 140 lrtifaındı 42 genişliğinde 

,, .. " 11 o • 35 " 
Soba tablası 

Kü·ek, maşa soba için 
Odunluk kapaklı 

ı Körük 
200 Soba borusu çelik saç 
ı 00 ,, ,, Galvanizli saç 
60 De\ c boynu dirsek çelik saç 
25 Ad! dirsek galvanizli saç 
\!5 Şapka gslrnnızli saç 
30 Anahtar ve ayna 
25 Soba vaz'iyesi 

Bcrveçhi bala on üç kalem malzeme 30· 11-930 tarihine müsa· 
diE pazar günü saat on iıçtc pazarlıkla mubayaa edilecektir. Ta
liplerin şarınaıncsini görmek üzre Ortaköy caddesinde kılin mek
tebe ve münakasaya iştirak edeceklerin İstanbul iktısadt müesse
seler mubasebeciliğine tevdi edecekleri ve mukabilinde alacaklın 
teminatı muvakkata makbuzunu hamilen yevm ve saatı mezk1kda 
mektepte müteşekkil komisyonu mahsusuna müraatlarL 

J00,000 ıar~a kanevi~enin taliki 
Tütün inhisarı umumi müdürlü

ğünden: 
26 Teşrinisani 930 çarşamba günü kaptlı urfla icrası mukar 

rer üçyüz bin yarda beya:ı: kaneviçe münkasası - idarece görillen 
lüzuma binaen· (3 kAnunuevvel 930) çarşamba gününe talik edil· 
ıniştlr. Taliplerin yevmi mezkftrda saat 11 de kapalı zarfla en 
son ve kat'i fiyatlarını Galatada mübayaat komisyonuna bildirme· 
leri iktiza eder. Ertesi günü !halci kat'iyenin icrası mukurrerdir. 
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Bromural ·Knoll• tabletleri dünyada en ziyade müteammim 
Asap müsekkini ve münevvimdlr. Bıı müstahzar milyon· 
!arca vakada tecrübe edilmiştir ve hergOn binlerce doktor
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakik; 
geçer geçmez, şayanihayret olan mOsekkin tesiri~i gösterir, 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
ıo veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman·, 
yada Rhein üzerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dırı 

Emlak ve Eytam Bankası Is tan· 
bul şubesinden: 

Esas No. 
236 

239 

244 

250 

Satılık emlak 
:\lcvki ve neyi 

Rumelika\agı Dere caddesi 51 No. lı nat<1m1m 
hane. 
Kadıköy Hasan pa~a mahallesi !'\ahit 13. soka~ 
1 3 No. 1ı arsa. 
Yeşilköy ,e.vketiye mahallesi Salih ~:r. •ukaı:tı 

1 cı • ·o. ıı arsa 
Kadıköy Rasimpaşa mahallesi A:ı:iliye sokal!;ı 

55 No. lı arsa. 

Teminat 
18 

27 

37 

22 

llalada yazılı eın!Ak bedelleri peşinen tesviye cdilm~k , ııtil • 
bilm·.za ·ede saulacııktır. Taliplerin ye\ mı ih. eye mı•sa iı[ 6- r ..!-
1930 cumartesi saat on ıdııda şubemize miıracaatları. 

Deniz levazım satın 
alma komisyonundan 

7500 kilo Süt 6-kanunevvel - 930 cumartesi günü saat 15 t~ 
10830 ,, l\'l:uhtelif sebze o - kanunevvel - 930 cumartesi günü 
saat 14 te. 

Heybeliada deniz harp mektebi ve deniz lisesi talebe ve 
radma 930 mali senesi ikinci altı aylık süt ve sebzelerin ' 
ayrı şartnamelerle münakasaya konmuştur. 6 kanunevvel ·~ 
cumartesi günü yukarda hizalarında yazılı saatlarda yapılacak 
açık münakasalarda teklif edilecek fiatlar muvafk görüldiiı,.iı 
takdirde ihale edileceklerinden şartnamesini görmek istiyenlc
rin her gün ve vermek istiyenlerin şartnamelerde yazılı temin 
larile birlikte Kasımpaşa<la deniz levazHll satın alma komis~ 
nuna müracaatları. 

Emlak ve eytam bankası Istanbul 
şubesinden: 

Satılık Eınl!k 
Esas No. Me,·kii ve ı;insi Teminat miktıı11 

41 Beşiktaşta Hasanpaşa deresinde etrafı duvarla muhat 
ve iıki ıkuY-Uyu havi takriben 2380 m. m. bostan 360 

72 Usküdarda Valdebağında ahır ve samanlığı müştem ı. 
tahminen 167 dönüm arazi. 450 

Tafsilatı •balada muharrer iki parça arazi ilki peşin ve diger 
yedisi her sene ayni günde verilmek üzere sekiz taksitle ve pa
zarltlcla satılacaktır. Talip olanların ve fazla tafsilat almak isti
yenelrin kanunuevvelin 18 inci perşembe günü saat on altıya ka· 
dar şubemize müracaatları. 
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iktisat Vekaletinden: 
Ziraatin muhtelif şubelerinde kesbi ihtısas 

etnıt>k Üzere vekalet hesabına ınemaliki ecne
hiyey(' l)ilıniisabaka «21» efendi izam edilecektir 
Bu cfe11chlcri11 kesbi ihtisas edecekleri şubelerin 
ı a viııi vek~\lete aittir. · 

1 -1.,aliplt>rİn miisabakaya dahil olabilınt>si için 
nşağıclaki şartları haiz bulunmaları lazınıdır. 
A- rJ.,iirkiye ciimhuri)reti tebaasından olnıak. 
B -- )

7 

aşı otuzdan fazla olınamak, 
C - Ziraat mektebi alisinden mezun olmak? 
1)- ''<'kal etin vereceği niimune veç.hile Noter-

lik le11 ırıusaddak bir kefaletname vermek, · 
E - l\ 1 liteehhil olmam al{, 
I1-, - \ ' <·kaletçe yaptırılacak rnuayenei shıhiyede 

taıniissılıha olduğu tebeyyiin etmek, 
(; - 'l'ahsil müddetince askerliğinin tecil erlil

diğiııe dair ınensup olduğu askerlik şubesirıin 
vesikasını haiz olmak, 
ll -1lemuriyetten azledilmiş olmamak, 
2- \- ukardaki şartları haiz olan talipler miisa

bakaya girmek Üzere istida ile Vel<alete miira
caat edecekler ve Vekalet talipler arasıııdan mü~ 
sabal<a)'a iştirak edecek narrıizetleri tefrik ve 
iııtihap ederek kendilerine tebliğ edecektir. 

3 - ı\liisabaka Ankara' da Vekaletçe intihap 
edile11 hey'eti mümeyyize huzurunda atideki 
~ruplarrlan yapılacaktır: 

1 - Ziraatı uınumiye ve hıısusiye ve ilmi turap 
grHpu, 
il - Zirai hikmet ve kimyagrupu, 
III- J--Ia yvanat, nebatat ve mevaşi grupu, 
1 \ 7 

- l)a hçevanlık, ( Bağcılık, ıneyvecılık, scbze
ci li k) grupu, 

V - Iktısadı millel ve zirai grupu, 
4- Lisan imtihanı Fransızca, Ingilizce, Alman

ca ve ltalvancadandır. ve hu lisanlardan birinin 
intihabında talip serbesttir. Yukardaki umuıni 
ders gruplarından rnüsabakad~t muvaffak olan
lardan miisavi şeraitte bulunanlardan lisanı kuv
vetli olanlar tercih edilir. 

5 - Müsabakada ibrazı ehliyet edenlerin uhde
lerinde memuriyet mevcut ise _ı.\ vrupaya hiııi 
izamlarında memurivetlerini terkedeceklerdir. 

" 6- lrva ve iska şubesinde kesbi ihtisas için gön 
derileeek bir efendinin Yüksek mühendis mek
tebinden ve alatı ziraiye şubesinde kesbi ihtisas 
için gönderilecek bir efendinin de ( Technische 
Hochschtıle) den mezun olması şarttır. Bu şube
lerin talipleri yalnız yüksek riyaziyattan müsa
bakaya tabi tutulacaktır. 

7 - j\ı{Üsabaka imtihanı 22 kanunuevvel 930 da 
icra kılınacağından bu şeraiti haiz taliplerin niha
yet teşrinisani gayesine kadar baistida Vekalete 
ınüracaat etmeleri ilaıı olurıur. 

1 • 

- -
! ; -. I• -

ı' mnı~~,~t'n~'.~n~~ 
' 
1 

·hangi bir rehstmılılo •• ı.~bılc z•il 

1 düşdılğıinü g6rc1<, bıı . ·"'~~lıel· 
l ie kansız kalan. •.llhıu.ı.~ b.;luuaı~ 
j çocuklarına titil tea~tli v• r•ı1-

keınmel lıir ku net ıııı,~ olan 

enoferratos 
vernıelidir . Her eczanedt bulunur. 

Gümrükler Umum Müdürlüğünden: 

J~~~ tane tasket Ja~tlrllacakhr 
1 - Gümruk muhafıızıı memurları için 3000 tane kasket yap· 

tırılması açık münakasaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartlan kı\ğıdının tasdikli suretleri: Ankarada 

gümrükler levazım müdiirlüğünden: lstanbulda gümrükler umum 
müdlirlüğii levazım Ambarından alınacaktır. 

3 -- Kırdırma: lstanbulda glimrilk baş müdlirlüğli binasında 

kurulacak alım ve satım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma: 11 kılnunuevvel 930 tarihine raslavan perşem· 

be günii saat 14 tedir. 
5 - l ler istekli biçilmiş bedelin % 7,5 ğu olan 855 liralık 

muvakkat güvenme "Teminat,, larile belli saatte komisyona gel
meleri. 

6 - Örnekler lstanbulda umum mıidıirliik levazım ambarın
dadır. istekliler orada görebilirler. 

Ambar inşaatı 
Tütün inhisarı umumi miidürlü

ğünden: 
Balıkesird~ inşa edilecek Tlitün ambarı inşaatı kapalı zarfla mU· 

nakasaya konulmuştur. Mezkör inşaata ait proje ile şartname! 

fennl ve saire i 3 lira mukabilinde verileceğinden taliplerin ida
rei umumıye mimari şubesine mliracaatla almaları ve 20 ktnu· 
nuevvel 930 cumartesi günü zarflarını Galatada mübayaat komi
syonuna tevdi etmelerl. 

Kiralık Bina 
Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
Cagaloğlunda HilAllabmer binası ittisalinde bulunan ve Emniyet Sandı

ğının mali olan bina kiraya verileceğinden talip olanların aandık levazım 
mildUrlüğüne müracaat eylemeleri !Azım gelir. 

llJon Kara~isar encnıııeni ~aiıııisin~en; 
Yukarı Pazar caddesindeki klisa arasına inşa olunacak mektep 

inşaatı 20 teşrinisani 930 tarihinden itibaren 9 kanunuevvel 930 

tarihine müsadif salı günü saat on beşte ihale! kat'iyesi icra kılın
mak üzre 20 gün miiddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 

konulmuştur. Talip olanların mezkt'lr günde Vilayet daimi encü
menine ve şeraiti anlamak isteyenlerin on lira mukabilinde proje, 
şeraiti inşaiye, münakasa şeraiti ve mukavele suretini havi dos
yayı almak lçln encümen başk~tipliğine müracaatları iJAn olunur. 

Bu habis ne.ıle 
siu tarif edilme& bir nhabızhk Te<o 
rir; ne iıe nede zevk ve sefaya İflah 
brakmaz. 

CABA tableUeri derhal .. riole
lir, nefes borulanm deuofekte eder 
ve çok hoı bir s11rclle ıiıi nhabiz
lıklan kur1anr. 

Bir ~ulud• ı.•ribt1t 400 tabi. onr. 
Hrr taanc ve ttn dtpolanncta. 

9a4e 
P. T. T. tevazım ve ıııe~ani ınO~irli~in~en: 

_ c 
• 

YERLi 

> 

Çİ .MENTOSU 
Yaş Usul ile imal 
Edilen Yegane 

YERLi ~iMENT~ 
En yük~ek evsafta olan, en naıi1' 
inşaat için aranılan, en fazla hatÇ 
kaldıran - ....,, 

-KURT tur . ..-
" KURT çımentomuzun ,ardııtn •ma•l•İ' ,.t 

" bet ll11rine febrikamıza yeniden ,.tı· 
rilen maldnalarla tak.Yiye edilerek ı.tıb· 
aalAbmuı tezyit edilmiJtir. Fabrik•• 
mız mevsim dolayısile dalıi iınalttı0' 
tatil •ey• tahdit ilatiyacım biuet•ecı-

Bütün Hızile 
çalıtacaktır. "KURT" un yokJOlı 
evaafı resmt raporlarla dahi ınfteJYet· 
tir. Torbalarımızın KURT mftbOr "' 
markasına lütfen dikkat ediniz 

P. T. T. idaresi ihtiyacı için 15,000 tekerlek zamklı Hük ban
dı kapalı zarf usulile münakasaya vazolun muştur. Yevmi müna
kasa 30 kanunuevvel 930 tarihine müeadif 1.alı gUııUdllr. Taliple
rin şartnameyi almak için her gUn ve münakasaya iştirak için 
de teklifname ve teminatlarını havi ve usulu dairesinde kapatıl
mış ve mühürlenmiş zarflarını yevıni mezkdrda saat 14 e kadar 
komlslyon ri yasetlne tevdi eylemeleri ı ~akırköJ ~iınento T. 1. '· 
lstaO~UI IÜllJfllkleri IIIU~af aza nıO~irJi~İD~BD: Bahtiyar Han - Galata - Telefon: 

1 - Gümrlik muhafazasının 4 numaralı muşunun bazı tıımi- Beyog" lu 786-Telgr. Aksu Galata 
rau 20 gün müddetle açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Şartnamenin tasdikli suretleri gümrlikler muhafaza Müdür-

lüğünden alınacaktır. Fabrika : Bakırköy _ Kartaltepe 
3 - Her lstekli biçilmiş bedelin yüzde yedi buçuğu muvak-

kat güvenmeleri ile birlikte birinci kAnun 3 üncli çarşamba günü Tel : Bakırköy 70 
saat 14 te muhafaza müdiıiyetinde kurulacak satın alma komi· ı~~~~~;;~~~~~~~~~=~--- - -- -- 1 eddıı 
syonunda hazır bulunmaları. - - Mes'ul M'.'Jür: Biir 1an 


