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Gandhi'nin yürüyuşu ı Istanbul'un • 
yenı idare şekli nasıl olacak? 

'h' yalnız Bir milletin tarı ıne . 
madde hakim değildir .. ~emıyet 

'k loJık teza-hayatında bazı psı 0 • . t 
k. b nJarm tesın a 

hürler olur 1• u .. der 
biat kanunlarını altust e d ' 
b. .. bir hareket zamanın .a 
ır soz, . 1 . n dı 

atıl duran ruhları, ış emıye .-
mağları kamçılar, onlara yeı_u 
bir kuvvet taze bir hayat _venr. 
En büyük millet rehberl~n,hal~ 
psikolojisinin bu husu~~yetl~n
ne vasıl olanlardır. B)'.~k Hınt 
milliyetperveri Gandhı de son 
hareketle bu vukufunun derece
sini ispat etmiş bulunmakta
dır. 

. b · t kendisi Muztanp eşerıye • .. 
İ<;in ıstırap çekenleri kendı~e 
dost tanır.Halkın arasına gıren 
!er haikın n:::'Jzını dinliyenler, 
haİkı teselli edenler on~n kal
bini kazanırlar. Büyük bır e~~r 
iinin kazandığı kalp, o enerıı
nin tesirile kuvvetini arttırır. 
Evvelce kalabalık içinde e~em: 
miyetsiz bir kemiyet iken,şımdı 
harikalara inanan, harikalara 
susayan bir keyfiyet olur. Pey
gamberlerin en büyük muvaf-. n 
fakıyet sırrı yarattı~aı:r ıma. -
dır. Millet büyüklerrnın de ıl~ 
~üşündükleri ve düşüneceklen 
nokta,halkta kendilerine k~rşı 
olan bu imanı muhafaza ve ıda 
tlle etmektir. 

Yeni teşkilata göre 
taksimat 
Proje tanzim 

edildi ... 

Yeni teskil edile
cek olan kazalar 

Dayinler 
geldi .. 

Bugün Ankaraya 
gidiyorlar 

M. Vr 11 ''ın mulıarrlı mlze 
beynnatı •• 

Cümhuriget 
Bankası 

Miitehassıslar dün 
de toplandılar 

Projede bazı tadilat 
11apılnıohladır 

İki haftadanberi Ankarada ANKARA, 22. (Telefonla)-
Hükfunetimizle müzakere ve Maliye mütehassıslarımız Ma
temasta bulunan Düyunu umu- tiye vekilinin riyasetinde ikinci 
miye meclisi reisi M. Vayt ve içtimalarmı akıtettiler. Cümhü
Fransız Dayinl'er vekili M. Dö- riyet Bankası projesi madde 
kloziyer ve Türk Dayinler Ve- madde münakaşa ve müzakere 
kili Zekiii Bey dün sabah eks- edilmiştir. Öğrendiğime göre 

Fatih. Sultanahmet, 
Kadıköy ve Rumelihi

sarı kaza olu yor presle şehrimize geldiler. layihada bazi tadiliit yapılmak-
Faz/ı Bey . . . tadır. Banka mı.itlıtka milli ve 

-- . . .. . ~endılennin Parise gıdec:k- müstakil olacaktır. Projede bu 
Büyük Millet Meclısınde muzakere edılmekte olan len hakkındaki neşriyat dogru prensiple tearuz eden bazi mad-

Yeni Belediyeler kanunu mucibince Vilayetle. Şehre- değildir. M. Vayt'ın izaha~a delerin tadili muhtemeldir. Hü
maneti tevhit ediliyor. Kanunun tatbikatı için yeni bir göre, kısa bir t~vakkuf ~~vresın k&net normal bir eser vücude 

( İ t bul teşkilatı mülkiye kanunu) vücude getirilecek- den sonra .t:tkıkat ve muıakera getirmek istiyor. 
. s an ta devam ıçın bugün tekrar A~-

tır. karaya hareket edeceklerdır. Bundan başka Hükumet yeni 
Dahiliye Vekalet~nin tebli-1 Has:k~y, ~alata, Beşi.~taş, Ru- M. Vayt, dün Pera Palastaki bir müessese kurarken, bu teş

gatı üzerine, Vilay.et ıdare ?e~e melihısan: Amavutkoy, Sarı- dairesinde kendisini ziyaret e- kilin mutla•ka memleketin umu-
ti bir proje tanzım. etrnı_ş~ır. yer. den ·bir muhanirimi:zıin süalle- mi menafiinden mülhem olma-
Proje Vilayet umumı m-:c~s.ın- ·.Kaymakamlar rine cevaben demiştir ki: . sı ve eskidenberi mevcut alan 
d tı'kten sonra Dahıliye dig~ er milli müesseseleri zarara en geç . Yeni teşkilatta belediye mü-
Vekaletine gönderilecektir. ~e dürlükleri kaldırılıyor. Nasil uğratmaması esasıda eldeki 
kalet te tetkikatını ikmal ettık ki, İstanbul Valisi Istaııbul be- projenin tetkikinde derpiş edi-

b husustaki kanun leceık mühim bir noktadır. ten ;onra u lediye reisi salahiyetini haiz ise 
liiyihası tanzim olunacaktır. kayma.kamlar da beledıiye işleri 

Yeni mülki teşkilatın tatbi- ne nazaret edeceklerdir. Yeni 
kına başlanacağı ta.rih bu ka- kaymakamlıklara şimdiki bele
nunda z"krolunacaktır. diye daireleri miidürlerinden 

bazılannın tayinleri muhtemel
dir. Yeni kazalar 

Priı1ı istiyorlar 

Bir facia! 

2 otomobil 
çarpıştı 

2 kişi 6/diJ, yarala· 
/anlar da var .. 

Beşiktaşla Ortaköy arasında 
evvelki gece bir otomobil fa_ 
ciası olmuştur. Tahkikata va
zıyet eden nöbetçi müddei umu
mi Fikret Bey dün geç vakte 
kadar Beşiktaş merkezinde 
meşgul olmuş ve yaralılardan 

• 
1 

Yukarda: Kazadan ıonr• 
Aşaflıd• : Suzan Hanım. 

Hindistanın davası malum -
dur. Bu davanın muvaffakıyet
le hitama ermesi için yapılacak 
§eyler çoktur. Fakat ilk olarak 
temini lazım gelen bir cihet. va~ 
dır ki 0 da davanın her Hıntlı 
tarafu'.ıdan benimsenmesidir.Bir 
cemiyet hayatında her ferdin 
b!r rolü, bir kıymeti vardır. :'.' a 
Zıyeti ne akdar aciz ve kilçu,k 
görünürse görünsün, . hiç bı~ 
Vatandaşın istihkar edılmemesı 
lazım gelir. Büyük rolleri ekse 
riy:ı, büyük fırsatlar hazırla_;· 
liele bir fırsat düşsün .. Bugun 
bir hiç gibi bir imanın n~ büy~y~ 
bir enerji menbaı teşkil ettıgı 
derhal meydana çıkar .. 

Rapor hakkında aldığımız ma 
lilınaıt şudur: Vilayeti: ~a: 
net tevhit edilince yenı mulkı 
teşkilata göre İstanbul kazalar: 
eskiden mevcut olanlar: Bakır
köy, Beyoğlu, Beykoz, Ü~kü
dar, Adalar. İlaveten teşkil o
lunanlar: Fatih, Sultanahrnet, 
Kadrköy, Rumelihisarı. 

İnzibat noktasından merkez 
memurluklarının da kaymakam 
larm emirlerine verilmesi te
klif olunacaktır. 

f 
• •• ifade verecek vaziyette olanları 

hr rıcat fabrı kator dinlemiştir. Tahkikat hüviyeti 
. . bb .. .. meçhul maktulün kim olduğu-

1 e rl ll l D teşe USU nu meydana çıkarmakla bera- ı 
ber facianın mes'uliyeti henüz 

İhracat eşya111 imal eden mil tesbit edilmemi tir. Gece yarı
li fabrikalar, cihan piyasalann- sı vukubulan hadisenin sureti 1 
dırkıi umumi bırhran dolayisile cereyanını hulasa edelim: 
müşidll bir vaziyete düşmemek İzmir tacirlerinden Zeki ve 
~çin fabrikalara ihracat primi Siret Beyler, refa.Katlerinde bir
vexilrnesini temin etmek üzre likte yaşadıkları Suzan ve Nu
Hükumet nezdinde teşebbilsat- ran Hanımlar olduğu halde bir Gandhi Ahmedabettan deniz 

kenarmd~ki Ialalpoura kadar 
kararlaştırdığı yürüyüşte seı:n
bolik hareketile kalpler fethıne 
Çıknııstır .. Seksen arkadaşile yo 
la çıkan ve yüz binlerce halk_ ta 
rafmdan alkışlanan büyük Hınt 
tnilli yetperveri ge<(tiği köy ve 
kasabalarda halkı İngiliz idare
sine karşı pasif bir mukavemet 
Ve itaatsızlığa teşvik etmekte
dir. Bizzat kendisi de lalalpou 
.ra vasıl olunca imali inhisar al
tnıda bulunan tuz yaparak bu 
ltaatsızlığa nümune teşkil et
ınek arzusundadır. Son alınan 
haberlere göre en ku~et~i refi~ 
ve muavinlerinden bın şıddet!ı 
bir nutuk söyledip için tevki~ 
edilmş. Buna rağmen ~andhı 
gazasına devam edecekmiş. 

Devam eder, İngiliz polisi de 
son zaruret noktasına gelmeden 
Gandhiyi bundan menedemez. 
ÇünkU martir Gandhinin, ser
best Gandhiden daha tehlikeli 
olacağını bilir. Esasen Hint gü 
neşinin yakıcı sıcaklan altında, 
elinde asa, köy köy dolaşan 
Gandhi artık fani bir insan de
ğildir. O, muvaffak oluncaya ka 
'dar Hint ufuklarında dolaşacak 
olan bir istikiat ve milliyet aşkı 
nın ebedi timsalidir. 

ZEKl MESUT 

~-_.......··-·--

Millet Mecllsl 
lçtlmaını 

temdit edecek 

Yeni nahiyeler 

Fatih kazası nahiyeleri: E
yup, Fener, Karagümrük, Şeh
remini Samatye. 
Sultanahmet kazıa nahiyeleri: 

Beyazıt, Kurnkapı, Eminönii, 
Küçükpazar, Bakırköy nahiye
leri. 

Yeşilköy, Mahmutbey. 
Adalar kazasası nahiyesi: Hey 
beli, Yozgat, Kadıköy kazası: 
Kızıltoprak, Erenköy. 

Üsküdar kazası: BeylCl'beyi, 
Kısıklı. Beyk-0z kası: Anado
luhisarı. Beyoğlu kazası nahi
yeleri: Pangalti, Kasırnpaşa, 

Nahiye müdürleri 
Nahiye müdürleri mülki. inzi 

bıati, beledi ve diğer teşkilatın 
amirleridir, Nahiyeler tam te
şekkülü olacaktır. 

Tapu gibi merkez teskilatı 
nahiyelere tevzi olunacak ve 
halkın işi sühuletle görülecek
tir. 
İmar i J.eri gene merıkezden 

idare edilecektir. 
htanbul Valisi, belediye reisi 

sıfatiİıı haiz olacak ise de yal
nız (Vali) diye imza edecektir. 

Valinin iiç muavini olması 
muhtemeldir. 

Vali Vekili Fazlı Bey, rapo
nm bu günlerde Dahiliye Ve
kaletine gönderileceğini söyle
miştir. 

Türk-Yunan itilafı tetkik ediliyor 
ANKARA, 22. (Telefonla) - Yarın Heyeti veki

lede Türk - Yunan itilafnamesinin müzakeresine devam 
edilecektir. 

Lemlgell &ledlge fırka 11rapu içtim• ha/inde 

Fırka grupu toplandı 
Büyük Millet Meclisinde mil 

zakere edilecek mühim işler 0 1- Encümen azalan tesbit ve Emanet 
duğundan meclisin haziran or- f 
talanna kadar içtima etmesi ta bütçesindeki tasarru müzakere edildi. 
ka.rrür etmiştir. .. . Cemiyeti belediye fırka gnı- çesinin tanzimi için Cemiyeti 

M. Vay/ 

- «İsta11ıbula is.tirahat et
mek için geldiık. Yarın (bugün) 
An.karaya gideceğiz. Tetkikat 
ve müzakerat henüz bitmediği 
cihetle va:zıiyet ha·kkında şimdi 
den kat'i bir ıteY söylemek im
kansızdır. 

Tetkikatımızın ne vakit bite
ceği şimdiden ke!ltirilemez. Bi
naenaleyh n~ice hususunda 

(Mabadi dördüncü sahifede) 

Mektepliler 
mUsabakası ----

45 inci haftanın 
birincilikleri 

Mektepliler. ~ü~_bak~sı. 45 
inci haftası bınncılıklenru sı
rasile neşrediyoruz: 

ı _ Amavutköy kız kolejin
den Zehra Hanım. 

ı 2 - Galatasaray lisesinden 
251 Fehmi Bey, 

3 _ Galatasaraydan 69 Se
dat Memduh Bey. 

4 - Alınan kız Ticaret mek
tebinden Sadberk Muvaffak Ha 
nnn. 

S - Notre dam de Sion'dan 
Meliha Hanım. 

Yukarda isimleri yazılı ha
nım ve Beyler gazetemize mü
racaatla ikramiyelerini alabilir
ler. 

46 tıncı hatta 

Müzakere edilecek muhım pu dün Halk fırkasında Hakk{ belediye bütçe encümeni F.ma
nıad~:l~r arasında .1:ürk - ~.u- Şinasi Paşanın riyasetinde top- netle müştereken tetkikata de
na~ ıtılafınm tasdıkı, 930 bu~- landı. Bu içtimada yeni sene ya vam etmektedir. Dahilıiye ve
~ı, Devlet Bankasının t~şkı- klaşması hasebile Cemiyeti be kalebi bütçede 120 bin lira tasar 
lı, ıktısadi program ve ~alı. me Jediye encümenlerine tefrike- ruf yapılması hakkında Ema
seleler vardır. Hükfunetı ;ıısan 1 dilecek aza namzetlerinin isim- nete wblıigat yapmıştı. Şimdi- 46 ncı hafta başlamıştır. Ö
ortalarına d?~r.u. ikti~a?• pro- t !eri tesbit olundu. Cemiyeti ye kadar }l'apılan tetkikat neti- nümüzdeki Perşembe günü ak
tra.mın ta~bıkı ıçın Hükumetçe belediye bugün içtima ederek cesinde 90 bifl liralık bir tasar- şamma kadar gazetemizde çıka 
Yapılacak 15 milyonluk tasar- ümenler intihabmı yapacak- ruf temin edilmiştir. Daha fazla 1 cak haberlerden en mühimmini 
ru~.cedvelini meclise gön~er:- ~ne Dünkü içtimada Emanetin bir tasarruf teminine ~mkan o- lseçip Cumartesi akşamına ka
~:gın?en 930 büt_çesi "'.~yıs bı~ 1;;u sene bütçesi de mevz.~u Iup olmadığı hakkında tetkika ,. dar mıisabaka memurluğuna 
....,'t1etınde meclıste muzaker~ h hse,'ilmiştir. Yeni sene but- ta devam olunmaktadrr. gönderinis. 
""ı ecekt' a ' ır. 

ta bulunmuşlardır. Bilhassa de 

(Mabadi dördüncü sahifede) 

Mütekaitlerin 
maaşları .. 

Hangi mütekaitlerin 
maaşları kesilecek? 

İnhisarlarda ve mülhak büt
çelerle idare olunan müessese

lerde müstah
dem olan müte
kaitl-eııin tekaüt 
maaşlarının ke
sildiği malfim
dur. Bu hususta 
mufassal malu
maıt almak için 
Zat işleri mu
hasebecisi Ham 
di B. le görüş

tük. Hamdi B. 

Şof IJr Halıkı Ef. 
mişler, sazlı sözlü, kadmlı 
içkili alemerine devam 
erdir. Siret Beyle Suzan H 
Zeki Beyle Nuran Hanım 
te kil ettiği bu eğlence muhi 

·çabuk genişlemiş, telgrafçı 
1 rahim Beyle daha bir kaç ka 
1 ve erkeğin iltihakile ma 
, birleştirilmiştir. Saat on b' 
'doğru Siret Beyin aklına baş 
bir şey gelmiş, arkadaşlarına 

- Haydi çocuklar, demiş, 
raz da Beyoğluna çıkalun ! 

Hemen çağırılan şoför H 
kmm arabası Zeki, Siret, lb 

lhim Beylerle Nuran ve S 
\Hanımları almış, Beyoğl 

' doğru yola düzülmüştiir. Ha 
ı nm giizelliği, pırıl pırıl yan 

• 
1 yıldızlar ve sakin deniz kafa) 

Yaralı 11<>/IJr 

gece alemi yaprnağa karar ver
mişler. Her iki genç, yanlarm
da4d kadınlarla beraber, akşam 
dan sonra Beyoğlunda Pano
ramapalasta otuınıuşlar, kafa
ları biraz dumanladıktan son
ra bir otomobille Akıntı bur
nundaki Safa gazinosuna git-

dumanlı yolcuların coşmaıı 
kafi gelmiş. . Otomobil bila 
dise Kılı~allye kadar ge 
tam viraJı dönerken karşı 
6-7 metre kadar mesafeden 
dırım siir'atile gelen bir oto 
rülrnüştiir. Amavutköyiln 
gelen otomobilin şoförU Ha 
hadiseyi şöyle anlatıyor: 

(Mabadi dördüncü sahil 
şu izahatı ver- 1 ==-========--=-=-====---=--=-=='------! 

Zat işleri 
muhasebecisi 

Hamdi Bey 

mıiştic. 
- «Mütekait o
olllP ta müvazı 
nei umumiyetle 

gerek mülhak bütçe ile vegerek 
se husllSİ bütçe .ile idare olunan 
mahalde maaşla müstahdem o
lanların vazifeye tarihi tayin
den itibarentekaüt maaş.Jan ta
mamen kesilir.İnhisarlarda ma 
aşla müstahdem bulunanların 
maaşları 1Ey1Ul929dan itibaren 
kesilecektir. Bu suretle kesilen 
maaş ve tahsisat miitekaidinin 
işinden ayrılmasile tekrar veri
lir. Müvazenei umumiye ve 
mülhak biitçelerden ücreti şeh
riye alanların ise 1 EylUI 929 
tarihinden itibaren yalnız tah
sisatı fevkaladeleri kesilmekte
dir. Bu meyanda Evkaf, Dev
let demiryolları, Seyrisefain gi
bi müesseseler mevcuttur. Her 
hangi bir müessesede yevmiye 
ile çalı anların maaş ve tahsi
satı' katedilmemektedir. İdare! 
hususiye, Sehremaneti, banka
lar, Şark imendiferleri gib' 
müesseselerde çalışanların ına· ı 
~ 01 '>n 1r--,.ilmivec<'ktir. 

Dilenciler t~plandı! 

U/ıık tefeli aalRnllfl'• dit 11•~ 11olı 11• il 



MlLLlYET PA.%AR 23 l\lART 19l:IU 

• 
r 

r 
1 • 1 

1 

- 27 -

Köstence'ge asker çıkar
mak teşebbilsleri 

Enver Paşa bu fikrinden nasıl vaz 
geçirildi? - Karadeniz• ilk çılıış .. 

Amiral Şafon'ıtn do/rıtdaa dotruya bendi emri altında oldu/unu 
s6ylffln Alman imparatoru Rus cephesinde 

Franaada 1 

Young planı 
Meb'usan meclisinde 

müzalıereler 

il. Tardieu hükOmetln 
nokta/ nazarını i:ıah etti. 

PARİS, 21.A.A. - M. Tar
dieu, mebusan meclisi hariciye 
encilmeninde hük.funetin Y oung 
plamnm tasdiıkine müteallik o
lan noktai nazarını teşrih et
miştir. Mt.ımaileyh, elde edilen 
neticelerden bahsetmiş, mütea 
:kıbcn zecıi tedbiri-erle Alman 
borcunun piyasada mütedavil 
bir şekle getirilmesi meseleleri 
ne temas etmiştir. 

Renin tahliyesi 

PARİS, 22. A. A. - Mebusan 
meclisi hariciye encümeni Ren 
nehrinin sol sahilinin tahliyesi 
h~kmda tali komisiyonlar ta
rafından kaleme alınan raporu 
tetkik etmiştir. 

Konferansta 

Bitkinlik 
Fransa-ltalga uzla
şamıyorlar DJt?. 

Konferansın nazik bir vazi
,;"P..~ Avuı>turya sefirinin telklifine raz edilemiyorsa da icrası cihe- gdt! girdiği teslim ediliyor 

/ emal Pap bile itiraz ediyor. tine de gidilmiyor. LONDRA, 21. A. A. - Ba-· 
j Böyle bir nümayiş ne Roman· Bu meclisin ertesi günü Ami- hri konferansta derin bir bitkin 
i :alıları, ne de Bulgarları kor- ral (Göbcn) ve (Breslav) baş- lik alaimi. göriinmekt~dir.Lan-
1 ·uımaz» diyor. Enver Paşa ta olmak üzre hemen bütün do- draıda kalmış olan Fransız mu-

ı östenceya asker çıkarmak fik- nanmayı alıp Karadenize çıkı- rahhaslan M. Grandiyi gördük 
[ 

1 ~mdaı. bahııedince de gene bah- yor. Bu hareketi haber alan Ce- ten sonra Parise gelmek için 
1 .ı ye nazırı o:Ya Bulgarlar da İs- mal Paşa telslı:le hemen geri tertibat almışlardır. 

-

S rp Harlcigt! Nazırı 

Bulgari~f~11d~ 

Yugoslavya 
ile itilaf 

itila/namenin anril 
olmadığı bildlriligc r 

Sofyadan yazılıyor: - Sob 
ranya hariciye komisyonu ahi 
ren Yugoslavya-Bulgaristan a 
rnsmda a'lııtedilmiş olan iti laf 
hakkında miiz.'l:keratta bulun
muştur. İki hükumet arasınd< 
aktedilen itilafnarnenin madde
leri ~yn ayrı münakaşa edilmir, 
ve hır çok meb'uslar bu madde
lerin sarih olmadığını söylemi~ 
terdiır. Fakat hiç kimse Sırp 
Bulgar münasebatmın iyileşme 
sini İ-&tediği için hiç bir meb'uE 
itilafnamenin reddini ortaya a
tamamıştır. Bu hususta hazırla
nan mazbatada Bulgaristanın 
sulhperverliğinden bahsedili
yor. 

Tuna köprüsü 

Gazeteciler 
Bursada 

Dün muhakeme 
edildiler 

BURSA, 22 (Milliyet) 
:J.azetecilerin muhakemesine 
mgün iikde başlandı. Salon çok 
:alabalıktı. Muhtelif sınıflara 
nensup samiin ve Hanımlar 
•ardr. Riyasette Mustafa B., 
·ldia makamında Harun B. 
"ıulu.nuyordu. Nakle dair evrak 
·e gazetecilerin İstanbuldaki 
adeleri okundu. Zabıtların ba
ı kıı;rmlarınm manayi değişti-

·ecek r.urette noksan hıilasa e
'ilrliğinr vekil İrfan Emin B. 
>.azarı dikkati celbetti. Reis 
·ksik noktaların m•ıhakeme es
'a~ında ikmal • edilebilecei'ini 
1ild;rdi. Evvela Aksam g-a~ete 
;nelen Enis Tahsin B. isticvap 

·dildi. Dedi ki: 

- trtisa hakkındaki ilk ha-
cri müddei umum! matbaaya 

'elefon etti. Maznunlar ihtilat. 
an memnu bultındu~ müd-
1etce kısaca nesriyat yaptrk. 
'4emnuivet kalkınca onlarla 
'\'Örüşerek kendilerinden de ma
'il.mat aldrk. Müteakıp nesriyat 
~n~~radan !{elen telgraf haber
endın dedi. 

İkdamdan Naci B., irtişa 

• ·:ınbul üzerine yürürlersede ~e o- dönütı:ıesini eı:ırediyor .. Amiral 1 M. Tardieu ile M. Briand ye-
11r?11 sualile mukabele ıyor. u:ı:ıumı .~aı::ırgahın emnl~ çık- ni teklifler yapılma7.dan ev-el 

ı tıgm 1 d b h na Sofyadan yazılıyor: - Epey-'· ;ıı·l Niha"_,. Romanyaya karşı 1 soy uyorsa a a rıye ki ve bu suretle istikbalde her 
' ,~. < D t d k ce bir müddettenberi git gide 

~eselesinde bir noktayı tavzih 
·tmek istediğini, gazetelerin 
l'dlrye harekete geçtidı:tıen son~ 
1eşriyatta bulunduklarmı, irti
·a meselesinde vaziyetlerinin 
valmz havadis veren gazeteci 
v~iyeti olduğunu, gazetecile
,n havadisi ekseriya birbirle _ 
·inden aldıklarını, gazetecilerin 
!Ju meseleden sorguya çekilme-
1erine hayret ettiğini söyedi. 

r ,11r iplomasi yolile .b. ir teşebb .. üs.e zırı ' onanmanm am enece surette haber verilmektedir. 
.1 k Bük f bir suutıte boğazdan çıkması . . taraftarı artan bir fikir vardı. 

Fı',ıarar ven ere re; se ınmız yalnız asken bir iş değil devle- lngıltere-Amerıka - Japonya Romanya ile Bulgaristan ara-
ı· \ : Romanya devleti bitaraflı- sında Tuna nehri üstünde bir 

• 1 l
'c ı ihlfil ederse Osmanlı devleti- tin umumi siyaseti ile de alaka- LONDRA, 21. A. A. - Ame 

d d V .. k l~ 1' · d oo· 1 ·k h f·1· F köprü yapmak isteniliyor 
1 ! in de ayni mecburiyette kala- ar ır. u· e "mec ısı e Y e n an ma a ı ıne nazaran ran-
ı!\ ıağmı& Romanya hariciye na- bir harekete müsaade etmiyor» ısız - İtalyan müş.kilatına bir su Bunun ehemmiyeti, diyorlar, 
r' ı ıınna tebliğe memur ediliyor.Sa diye ısrar ettiğinden (Suşon) reti hal bulmak için hiçbir ümit yalnız bu iki rneın:i:ekeıtin ticare 
, 'ı·c· Halim Pş.nm kavlince bu te- Paşa evvela gemilerin bir kıs- yoktur. Binaenaleyh, Büyük ti için değil, Baltık denizinden 
~ 1 1,: eıbbüsümiiz Mösyö (Bratya- mını geri yollamağa ve sonra Britanya Amerika ve Japonya· Adalar denizine kadar Avrupa 
~.; ~ 0 ) yu fikir .ve ha vesinden vaz- kendisi de avdete mecbur olu- arasında bir itilaf husule getir- memleketlerinin ticari münase
~· 1 edrmiş imiş. Fakat o esnada yor. mek iankammn yakından tetki- betleri üzerinde tesiri olacaktır. 

'~!!kreş sefiri bulunan Safa Be- Görülüyor ki, bizim taraftan ki ve bu suretle istikbale her Bu köprünün inşasına İtalya ve 

Son saatten Selim B., irtişa 
'ıaberini Aksam gibi müddei u
'llumiden aldııhıu hatta müddei 
:ımumlnin muharrir gönderin 
•zah edevim, dediğini, rmıhabir 
'\'Önderdiklerini, bunun üzerine 
ı.ldıklan malfimatı neşrettik
lerini söyledi. 

r ı in anlattığına göre Sait Halim donanmaya hangi makamın; türlii rekabete nihayet vermek Çekoslovakya da alakadar ola
•1 "aı:ımm bu miıtaleası bir teveh- bahriye nazırının mı, haşkuman arzusunun izharı düşünülmek- ·caktır. Tuna üzerinde böyle da-
. ,~. -iimden ibarettir. Romanyalıla- dan vekilinin mi emir vereceği tedir. · imi biı- köprü inşası için Roman 

ı · m harbe -ginnelerini ~hire se- meselesi 0 tarihte henüz halle- Haftada 48 saat mesai ya, Bulgaristan, Lehistan mu-
Esat Mahmut B. arkadaşları 

'lın sözlerini teyit etti. 
< ı ıep o ~ırada itilaf zümresile dilmı:miş bulunuy~. Hatta ev- ı LONDRA, 21. A. A. -Avam rahhasları arasında Bükreşte 
'Jı'ıapmakta oldukları pazarlığın velce bir iki vesile ile Amiral kamarası mağazalar müstahde- bir içtima aktedilecektir. Tür-

j "ıf· en üz istedikleri gibi bir netice Suşon bahriye nazırına kendi- j minin mesai saatlerinin haftada kiye, Yunanistan, İtalya, Çe
ıı e va~arnış bulumlla6mdan sinin doğrudan doğruya Kayse- · 48 saat olarak tesbit eden ka- koslovakyanm da bu içtimaa 
ı·ı· arettır. rin emri altında olduğunu bile nun layrhasmı kabul etımiştir. dav·eti düşünülüyor. Köprünün 
'dl o gu .. nkü meclis, bilhassa A- söylemiş imiş. Yanılmıyorsak y ... mek saatleri buna dahil de- masrafına iştir~k etmeleri bu 

Milli vet:ten BU.rhanettin B. 
irişa hadisesinin haddi zatında 
bazı memurlara taallfiku olma
~ı hasehile bütün devlet memur 
lanrun bu 6aibe altmda kal
maması ıı-• n gazetelerin 
hu nolctavi bilhassa tenvire ça
lıstıld:.rrnı, hilafı hakikat neş
riyat addiasının teh}Aici ezhana 
'Tlükarin olması şartının bu ha
disede mevcut olmadığım, çün 
1tii davanın hatta ha.berin mem
bai unutulacak kadar es4<idiO'i 
bir sirada acıtdığını söyledi. " 

ı ~ lard C 1 P 1 ~·ld' devletlere teklif edilecekıt:iı-. 1 ~, .iral (~uşon)un v~ziyetini !e:- o sıra a ema aşanın a • gı ır. 
i t't edryor. Berlınden, hala, dığı tavır ve va7iyette böyle bir Akamete uğratmamak için 
• 1JrAlman Akdeniz filosu kuman- i~zeti nefis meselesinin de tesi- PARİS,22. A. A. - Le Jour- Nohas Pş. İtalya ya 
~jllanı» adresi.le telgraf almakta n olmuştur. nal g-azetesi yazıyor: M. Mac gidiyor 
ıı'!ıevam eden bu paşanın donan- 27 eylUlde bir torpidomuz Ça- Donald konferansın temam-en a 
·.'lnamıza ne sıfatla kumanda et- nak'kaleden çrktığı vakit o ci- kamete uğramasına mani ol- NAPOLİ, 22. A. A. - Na
. ıe: :iği dil§ünülüyor. varda bulunan İngiliz filosu ku- 1 mak arzu~unda bulunduğundan has Paşa yarın Kahiı:eden Na
ı ~ı :!:nver Pş. donanmanın Karade- mandam «Almanlar gemileri- ı hiçbir hükumetin inşa e?ilmek poliye gelecektir. 
/ti ıize çıkması lüzumunda ısrar jnizde kald~kça üzerinize ateş ü:ı:re bulunan ve kredilen kabul 
le 1 ~ "1erek «Amiral Rus donanma- ederiz» ihta.ı:ile ~eri. döndü_rü- 1 ediirı:iş olan gemiler de :tahil 

Vakitten Refik Ahmet Bey 
bazı adamlar tevkif edihniş haık 
larında lüzumu muhakeme ka
ran vedlmiştir. Bu, neşriyatta 
hilafi haıkikat bir şey olmadığı
m gösterir. Bazı memurlara 
rüşvet verildiği söylenilmiştir. 
Bunu yazarken tinanmiyoruz 
mevkuflar temettülerini biribir
leninden saklamak içinbunu uy-

1 
ı~, 'ıına rasgelirse tecavüz etmiye- yor. Bu hadıse uzerıne bogaz oldugu halde me ' .:ut balın kuv 
ı 11 ·eğine söz verdi» şeklinde te- kumandanı da derhal torpil dö- v-etlerini tezvit edememesini na 
J '~inat vermeğe kalkışıyorsa da kere'k boğazı kapıyor. İtilafçı- tık bir itiliif aktini teklif ede
'1,1 ımiralin her şeyden evvel Kay- tar bu suretle muvasalatın ke- ceği söyleniyor. 
ı ~;ere itaat için vemıiş olduğu silmesini protesto ediyorlarsa 
.ılH yemine riayet edeceği söy~ene- da işi uzatmıyorlar. 
)'. rek harbiye na~ırı:ı:un t-eklifine Yukarda anlattığımız gibi 

,'ı 1 mu~afakat edilmıyor. Alman eylUl nihayetlerinde ve teşrini 
e: 1 amı~llarmdan .~Loray) m «U· evvel iptidalarmda İstanbulda 
• 1 mumı harpte Turk sularında de Enver Paşa ve etrafındakiler 
ı 'r . b 1 . ·1 . ı. ruz muhare e en» unvanı eneş müstesna olmak üzre, bitaraf-
'! ~ ııett!ği es~rde Almanların Kara lık cereyanı kuvvetlenmiş bu
·~ c dc;nızd~ bır ha~eoket. yapılması lunduğundan bir kaç hafta va-

içın eımır verdLklerı ve hatta ziyette zahiri bir sükun hüküm 
' ' bizzat başvekil (Betman Hol- ·· ·· t1 ,. b. suruyor. .f1J• veg) tarafından 15 eylulde ır (l>eYamL var) 
~ ' şiddetli telgraf gönderildiği mu ___ ._,_ __ 
1 ~ kayyet olduğuna göre Enver 

Paşanın 20 evlill celsesindeki 
1 ısrarlannm hikmeti bugün daha 

1: 
, kolay anlaşılıyor. 

Gene o günkü mecliste Al-

Romsn11ad~ 
Bir gazete nushal~rı 

mu"3dere adildi 

Vaziyet nazik 

NEVYORK, 22. A. A. - U
mumiyetle gazeteler Londra 
konferansının nazik ve mühim 
bir safhaya girmiş olduğunu 
teslim etmekte ve bu vaziyet 
karnısmda Amerika ve İngilte
re Hükilmetlerini konferansın 
inkıtaa uğramasına mani olma
ğa çalışmağa davet etmektedir. 

Hindistan da 

Polisleri aç 
bıraktılar 

' ınanlaı- Karadenize çıktıkları BÜKREŞ, 22. A. A. - Mali-
J, ı: vakit şayet bir hadise çıkarır- ye nezaretinin Lefybi. kıym~e~ J AMBUSAR .. 22. A. A. 
lı !arsa Boğaza tekrar gimıeleri- düşümıeğe matu 1: pr?Je~ı • Gandinin dün uğramış olduğu 

t~ ne müsaade edilmemesiçin müs- tetkik etımekte oldugunu ıddıa . . . . . . 
Ji. tahkem mevki kumandanlığı- eden yanlış bir haber neşrettin 1 Ankhı kasabası ehalısı bı~ ıçtı~ 

ıJ: 1 na emir verilebileceği de hatıra ı ğinden dola~'i ~n~epandans Ru , matla hazır. bulunan ~olısle~ 
•ı geliyor; fakat Almanların bunu, men gazetesının çikan nushala- ·boykot etmJşler ve polısler yı
lı evvelden haber alıp darılmaları' n hükUınet mem~rla;ı .tarafın- yecek bulamamışlardır. Gandi 

ı· ı run ihtimali vardır diye tatbiki- dan musadere edılmiştır. köylülerin bu hareke1'ini takbih 

'ı ne imkan göritlemiyor. Bunun etmiştir. 
,: üzerine Halil B. o.O halde açık ANCAK . . • RANGOON, 22. A. A. - Bu 

•• hareket edelim. Bu kararnnızı "EKSANTY A" npurile Nevyork' 
tan rtabl "UNDERWOOD" rayi ziyaret ettig" i sırada tahri-

nazikane bir surette kendileri- po ' yazı 
ı ne tebliğ edelim.Öyle bir hadi- makineleri ~dan ancak yetiı· karniz bir nutuk söylemiş olan 

se çrkarsa böyle bir mecburiyet tileica..tçılık matbaacılık Anonim Şir Kalkütaya tabi Svarajiste bele-
\~ te kalabiliriz» diyelim fikrini keti. Telefon Beyoğlu 1761. diye reİ1ri Senputa 10 gün hapse 
'E ileri eürüyor. Bu şekle oek iti- (Gönderilmittir) mahklmı olmuştur. 

Limanda 

Şirket heg'etl umu
mlgesl 

bugün toplanıyor 
durmuş olabilirler, dedik. Bu 

Bir hafta kadar eve! Anka- cihet nesriyatımızm miiteyyiç 
raya giden Liman şirketi umum olımiyacağını gösterir. Heyecan 

zaman meselesidir neşri yatımız 
müdürü Hamdi Bey dün şehri- müheyy.iç olsaydi intişarı gun·· ü 
mize avdet etmiştir. Hamdi 

müddei umumi de heyecanla
Bey şirketin bazı işleri hakkın- nır dava ederdi. Dava çok son-
da Hükfunetle temas etmiştir. radır bu hal müddei umuminin 
Liman şirketi heyeti umu'lliye- bile bu nesrivattan heyecanlan 
si bugün senelik madığmı gösterir. 
ıçtımaını y a -
pacaktır. Heyet I Reis-bu memurlar kimlerdir? 
umumiyeye ve 

1 
Refi•'< B. - Bilmiyorum isim 

rilımek üzre ha duysayd~ onu da bilatereddüt 
zırlanan rapor · vazar kendilerine sorardrk. 
nazaran Limar Devlotin haysiyeti mevzuuba-
şirketinin 192r 1 histi. 
senesi hasılat Müteakiben CümhUriyet ga-
safiyesi 129,25!' zetesinden Agah B. in ·raporu 
liradır. Heyeti okundu. Avukat Rami B. Agah 
idare azaya yüz· B. gelcmiyecelk kadar hasta 
de 12 kar tevzii- Hamdi Bey rse bura memleket hastanesin
ni teklif etmek- de tedavi icin celbini ve Cüm
tedir, Şirket geçen sene 61 ma-

1 
hurivet vekil gönderemiyecek 

vma, 8 küçük iki büyük romor- ise Bıırsa barosundan müzake
kör, 4 su tankı, 6 celi.k mavına reti adliye temin edilmesini ta
yaptırmıştır. Balat atellyesi.ni 1 lep etti. İrfan Emin B. Bir has 
de 30 bin liraya satın almıştır. tanın yatağından kaldırılıp 
Geçen sene ecnebi vapurlardan 'mahkemeye celbi dünyada gö
çrka.rmışlar 15,143 ton da aktar rülmemi~ir kanunlarımıza da 
çliı:amıışlar 15,145 ton da aktar-1 buna mühaliftir. 
ma yapmışlardır. Rilalı;.Ta dii{er gazete -:!avala-

Belediye kanununun 
müzakeresi 

Mezbahalar ve mezarlıklar hakkında 
bazı meb'uslar tenkidatta bulundular 
ANKARA, 22. (Telefonla) - Bu okkaımın 25 kurut pahalandığını ıl' 

gün Mecli•te bazı mazbatalar ınüza- ylemistir. 
kere edildikten sonra Belediye liyiha Gaziayintap meb'uıu Reşit B. bıl' 
ıı~ müzakeresine devam edildi. Be na cevap vererek mezbahaların Jiı 
ledıye aınırlarınm tahdidine ve bu 11- sumundan ve faydasmdan bahaetmir 
nırlann lastik tarzına, •mır ihtilafla- tir. Meclia Emin Beyin bu fikrini "' 
nnın, ne. sureti~ ball.e~ileceğİne, mahal zarı itibare almiyarak maddeyi aynoll 
lelerın ihdas ilga, 111m ve hudutları· kabul etmiıtir. · 
nın tayinine, belde iııimlerinin değiı MEZARLIKLAR 
ti.r!lmeıi~e ve Belediye şübeleri teş· Kanunun belediyelere tahmil etlİ' 
kılıne daır maddeler kabul olunınut· ği vazifeler kmnında mezarlıklarıll 
tur· belediyelere terki ve bunlara ait iti' 

Belediye ımıri içinde oturan bulu- rin idareıi hakkındaki fikranın miiJ' 
nan veya ilişiği olan her ıahıı Bele· keresi esnasında Sivas meb'uıu lb,... 
diye kanun, nizam ve talimatina müı him Aliettin B. frkranın kifi vazıh bl 
tenit emirlerle mükellef olduğuna IWllDlldığını söylemit Ye muarlikı
dair 14 Üncümaddemüzakere edilir- nn medeni bir tekle konulma11 fi 
ken Eskişehir meb'uıu Emin B. söz memur ikamesi ıuretile bunların ta) 
almış ve Belediyelere bu madde ile ripten kurtarilmaaı lazungeldiğmı iJ1 
verilmekte olan baklarm ekoeriya bir ve etmittir. İbrahim Aliettin B. bıl' 
külfet mukabili olmadığını halkın ih- na ait bir de takrir vermittir. DaJıiJI' 
tiyaclannı temin ebnediğini ve bu ye vekili Şükrü Kaya B. IÖz at_.I 
münasebetle bazı Belediyeler tarafın· lbralıim Aliettin B. tarafından v.; 
dan yapılmış ve yaptırılmakta bulun· len takrirde zikredilen mevadın i..
muı olan mezbahalara işaret ederek betine isaret etmit ve bunların taJlo 
bunların lüzumıuzluğunu ve kulübe-! matnameye konacağını mea'ul bir ıd 
de oturacak bir baytann bu itleri ki- kam .Jatile bunu temin edecetini ,!J
fi derecede yapabileceğini bu mezba· ı ylemiıtir. Mecliı pazarte.i topl~ 
balar yüzünden ekseri yerlerde etin üzre içtimaa nihayet vermittir, 

Sabık müstantik Hikmet 
B. in muhakemesi 

BURSA, 22. (Milliyet)- Sabık 229, Petriyİ tehditten de tı>ı uıJ 
Müstantik Hikmet B. in muhakeme- maddelerle tecziyeoi.nin ,ot.. Liitfi,. 
aine buırün devam edildi. Müddei u· ait dolandıricılıktan da beraetini iıtr 
mumi Hhcı Petrinin iki ifade ara11nda di. iki . 

1 
ed H'km B ___ _.. 

• : • • clerek bu cih na ce a e ı et . ..,_.-
~ mıibayen~ti qare.t e. . e- olduğu meseleler hakkmda UZUD m& 
tin Yusuf Zıya B. ın ıfadeaile teey- dafaattan ıonra· "vazifei kanuni •• 
yüt ~ğini _~an cW:_ü?> . olduğu~'! vataniyemi yap~ıt bir adamım. s;.o 
söyledi. Mudeı umumı ıddıanameoım terden adaletten gayri bir ıey çıkd 
serdederek P o tik yanın hürriyeti talı· ya cağına vicdanımla kaniim" de.ıı. 
oi.yeoinin tebdidinden ceza kanunu Karar yarın öğleden sonra tefbİf 
181, Kadriye Hanım meıeleıinden edilecektir. 

Macar Hariciye Nazırı 
bugün geliyor 

M. \t alko parlak bir surette karşılanacakt.1 • 

ANKARA, 22. (Telefonla)
Macar Hariciye Vekili M. Val
ko pazartesi şehrimize gelecek 
tir. Türkıiyede bulunduğu 
günler için proğram hazırlan
mıştır. M. VaLko ve refikası ile 
maivetleri için Ankaraya gelir
·lren bir vagon tahsis edilecek
tir. Haydarpaşa ve Ankara ista 
siyonları Türk - Macar bayrak 
lan ile süslenecektir. Muhte
rem misafirler pazartesi sabahı 
An:kara istasiyonunda Hariciye 
Vekili 'ille Hariciye ericam tara
fından istikbal edileceklerdir. 
Misafirlerimiz Arıicara palasta 
kendilerine i'hzar edil.en daire
de iiı:aımet edeodcl.erdir. 
M. Valko ilk ziyaretini pazar

tıes.i günü 11 de Hariciye veki-

Edirnede yeni 
mektepler 

EDİRNE, 21. A. A. - Edir
neın.in en munıtazam mektep ve 
binalarından biri olan Marabet 
l'It-e'ktebi, vilayet muhasebei hu 
susiyesi tarafından iırtimlak e
dilmiştir. Maarif vekaleti emri 
ne tahsis olunan bu binaya kız 
muallim mektebi na1ded~k ve 
Edirnede aynca bir jandanna 
mektebi ile bir kız yatı mektebi 
açılacaktır. 

Yarın gazetesi aley
hinde dava 

ANKARA, 22 (Telefonla)
Nafıa Vekili Matbuat müdüri
yeti vasrtasile "Yarın" gazetesi 
aleyhine dava açtı. 
Y/////////////.//ff//#/////////////////A?#/,1/#///#. 

rmm tevhidine dair evrak okn.ı
narak heyet müzakereye geçti 
hakkında nakil kararı olanıyan 
akaret davaları burada rüyetedi 
Leımiyeceğinden onlara ait evra
kın mahalline iadesine AgahBe 
ye yeniden celpname yazılması 
na davaya 5Nisan Cumartesi9 
buçukta deva medilmesine l@

rar verildi. 

line yapacak müteakıben Meo
lis Rcisi'lli ve Başvekili.-· ziya' 
ret eıt:ti>kten sonra vekillere kati 
bırakacaktır. Ayni gün Hari
ciye müsteşarı misafirlere ve 
Macar sefareti erkfuıma öğle 
yemeğıi verecek ve öğledell 

sonra Reisicümhur Hazı'C'tlerl 
M. Val:kayu -kabul edeoektit· 
Mşama Macar sefiri tarafııt' 

dan ziyafet ve balo verilecektit' 
M. Valkoya salı günü tsrrıel 
P~ köşklerinde öğle yem.:ğl 
verilecektir. Proğrarna gôtf 
Hariciye vd<:ilinin refikalııti 
Mme V alk.o şel'Cfine çay ziyB' 

f.eoti verilecektir. M. V alk<> çat' 
şamba günü avdet edecektiı" 

icra işleri 
Avukatlar Baroya 

müracaat ettiler 
İstanbul Barosuna mensııi' 

50 yi mütecaviz avukat Baro ti 
yasetine müşterek bir takrir "! 
rerek bir hey'eti umumiyeııill 
içtimaa davet edilmesini iste' 
mişlerdir. Avukatlar bu takrir' 
!erinde yeni icra kanununun lı' 
zı noktalanrun yanlış tatbik t'. 

dilmesi ve İ6tanbııl icra daire" 
!erinde işlerin <kafi sür'atle il1' 
ta-ç edilmediği ve bu yüzden ~ 
rara maruz kalındığını yazarıı 
alakadar makamlar nezdinde ti 
menniyatta bulunmak arzusıl' 
nu izhar etmişlerdir. 

Baro inzıbat meçlisi ilk iı;tl 
mamda takriri müzakere ed' 
cek ve heyeti uımumiyeye tıılı' 
dim için gün tayin edecektir. 

210 kiloluk bir kadıJ1 
geldi 

Arına Roza isminde bir alıııl: 
kadını İstanbula gelmiştir. JJtD 
iri ve şişman kadın tamam Z 
ikilo sikletindedir. Arına Ro~ 
ya nişanlısı da refakat etrnelc; 
dir . Anna Roza şehrimizde~ 
disini teşhir edecektic. 
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asati ömür . ma ~m I 
Ilukuk mahkemesi- Kıbrısa giden erme· 

nin mühim suali nilerin davası 
Lıitfiye lf.nin cevabı 

Salahiyattaralr vasati l\\ahkeıne salahiyet 
"' ,~ t"ı1İ proje 

bazı rlaı1dı. 

Emanet üç ay müna
kasaya koyacak ege ömür kararı verdi 

hakkında ne diyorlar? --·-

fıp ve hukui~ 
f akültelerl 

M. Piju tarafından tanzim Muhtelit Türk.İngiliz mah-
edilen Gazi köprüsüne ait proje kemesinde sek z davaya bakıl-
kayboiduğu için M. Piju pro- nuştır. Bunlardan biri ve en 
jenin diğer bir nüshasını tay- miihiınmi harpten evvel Kıbn-
yare postasile göndermiş ve bu sa iltica eden Ermenilerin hü-

Doktorlarla tüccarlara 
rağbet var ... 

proje Emanet tarafından tesel- kfimetimiz aleyhine açtıklan 
iüm edilmiştir. Proje Emanet davarlır. Kıbnsa iltica eden bu 
heyeti fenniyesi tarafından ermeniler memleketimizin muh 
tetkik edilmekte olup tetkikat telif noktalannda bıraktıklarım -----· 

Moda, hayatın görtJnelıleri Hanımlarım 
biraz maddi yaptı •• 

~eni proje hakkında 
ınüderrisler 

neticesinde aynen kabul edildi- iddia ettikleri mallannm iade-
ği takdirde teksir olunacak ve !erini talep etmektedirler. Mah 
ondan sonra inşaat için bir mti- keme diln bu davalardan 82 ta-

' nakaşa açılacaktır. Köprünün inesi hakkında salfıhiyet kararı 
inşasına karşılık olmak üzre ve- vermiş ve müddeiler tasarruf 

Altıncı ilk mektep müdürü ı 
Lfıtfiye Hf. nin beni ne nazik, 
ne kibar bir karşılayışı var: 

!Y'ıeı Umer B~ll saiti nakliyeye yapılan zamlar- senetlerinin ibrazına, mallan 
____. dan fimdiye kadar 600 bin li- hakkında ittihaz olunan tedbir-

D .. lf' slahatı etrafında yeni bazı şayıalar de- ra k8:dar terakilm etmiştir. İn- lerin mahiyeti hakkında izahat 

ne diyorlar .. ? - Burada ayak üstü konuşa 
mayız .. Yukarı buyurmaz mısı 
mz? .. 

Ben soruyorum: veran :1"~e~~e~~/ Ma!Um olduğu veçhile Maarif vekale- şa~~ ı~b~ene .ka~ar detetvamkiki~e- venneğe davet olunmuşlardır. 
· b.k d'l k .. cegı gı ı proJerun ve Jorj Piyer t~kidman, Eliza-

' ti 1930 senesi haziranından itibaren ta~ ı e ı me .~z~e milnakasanm devamı da 5-6 ay Sıhhiye M/Jd/Jrll ı tı Rıza Bıy bet Vedikinson, Kostanten De- - Mevz•.ı malQm efendim, iz 
bir ıslahat pro1'esinin bütçe ile birlikte ıhzarmı Darulfu- kadar süreceğinden ve bir ta- . . . 1 M d p· 1 divaçta yenilik mi, eskilik mi? Birinci Hukuk mahkemesi , sımıtopu o, a am ıpo an-

Bir saniye düşünüyor, aonra nun Emanetinden istemişti. raftan da vesaiti nakliye zamla- ~n verdiği bir kararla, ortaya ;kopulo ve ~adam. K.alıarı t~af 
F.rna.net evvela fakülte me- hazırlamıştır. Bu projeye göce n teraküm etmiş bul~aca~m- bır mesele çıkardı: "Bir insanın lanı:ıdan hukQmetımız al~yhın.e 

cl:islerinde müzakere olunarak Hukuk ve Tıp fakillteleri ka-1 dan elde mevcut p~ra ıle ın- vasati ömrü nedir?.,. İzmırdekl arsalarmm ıadesı 
başlıyor· ı 

1 

bi 
. d'l ]"hat drolarında da tadilat ve tenki- şaata başlamak kabı! olacaktır. B al 1 Sıh hakkında açtıklan dava hak-

r netıceye rapte ı en ııı .. . . u su e muhatap o an - k d 
proJ'esı'nı' Dı'vanda son defa tet- hat yapılacaktır. Ancak eldclı:ı · Projeye nazaran ypılacak hiye m"dti ! . b . ın a ademi salahiyet karan 

'h. · M 'f ika ·· ·· ah' · hakkınd . u nyeti aca a cevap ı'ven'lmı' tı'r. ftiıkteıı. soııra vekalete gönder· itanun bu sala ıyetı aan· ve- prunun m ıyetı a verebılecek midir? . Temas et- . ş 
nıişti. Vaziyet şu merkezde kaletine vennemekte olduğun- malGmatına müracaat ettiğimiz tiğimiz doktorların ekserisi,Sıh Sara Boton tarafından gene 
İdi: Darülfünunda yapılacak ia dan bu proje ya heyeti vekile Emanet heyeti fenniye müdürü ıİzmirdeki müsa<lerc edilen ar-
lahat ile evvela tasarruf ve da- karan veyahut bütçe ile birlik- Ziya B. henüz tetkikat yapma- • sasının iadesi iddiasilı> hükfıme 
ha ziyade müderrislerin Darüi- te bir kanun layihası şeklinde mış olduğundan bu hususta bir 1 timiz aleyhine acılan davada 
fiinuna merbut kalarak hariçte B. M. M. ne sevkohmaooktır. şey sövliyemiyeceği cevabını 1yapılan tetkkat neticesinde esa 

1 1 tem·n "1 · b 3'esı'le bazı vermiştir. sı>n mev~ı•ıhah meşgul o mama arın . ı Vekö etın u pro "'"' .,,,.ıınmıınınmm•ır.ııııı•mııı•ıı•ıııııınnll!ll' , , ,,. s arsa va vazı-
nıa.Qadın istihdaf olunuyordu. müderri~ler Darülfünun haricin Hrisis vapuru namına sigorta- ! yet edilmedil!i anlaşıldıP.mdan 
llla.kw.di istihdaf olunuyordu. de ·kalmış olaca~lard.ır. Bu hı; criar tarafından gerek Varna milddeive girin ars'!~ma ta ar-
Darülfünun Emaneti bu maksa susta hukuk fakultes;ı ~ild:ms vapuru vekillerinin ve gerek ruf etmesi tc'Jl•ğ olunmuştıır. 
dı tc.min için bazı kürsülerin 11- !erinden bir zat demıştır kı: mağruk mürettebatın menfaa- Yusuf Ahmet B. tarafından 
gasile bu derslerin bir mliderria _ «Bu proje meselesini ga- tini temin edecek muteber ban- İngiltere hükumeti aleyhine al-
uhdeırindıe tedrisi esasına müs- zetelerde okudum. Resmi bir ka kefaleti ibraz edilmesi esası- tın, mecidiye, kuruş ve saire 

- Şüphe yok ki eski tarz iz
divaçlara taraftar olamam. Fa 
kat bu, daha ziyade aile telak
kisine bağlıdır. 

Birçok erkeklerimiz eski aile 
telkinl~rinden kurtulamıyor -
lar. 

Onun i<;in de ana ve babalan 
run sözünden dışarı çıkamıyor
lı:ır. Bunlar, bilhassa ya~lan geç 
kin erkeklerimiz ... 

Ben öylelerini tanıyorum ki 
anneleri hayatta bulundukça ev
lenmc.~ı hatırlarına bile vetirmi 
yorlar .. 

ten it ıbir proje hazırlamıştı. şek.ılde h-<-erdar deg· iliz. Yal- nı tesbit etmişlerdir. Ahiren gibi muhtelif cinste müsadere 
H in k f k

" l au 11esim Ömtr Pş Etem Akif Bty 
Ancak o zaman u ı a u mz vekaletin kanaatimce bu Yunan vapuru acentası bu ke- edilen parasının iadesi hakkın Biliyorlar ki arzu ettikleri gi 

tesl. müderrisin meçlisi bir iti- projesi evvelki noktai nazarı faleti verdiğinden Hrisisten ha- hiye müdüriyetinin bu suale ce- da açılan dava da reddolunmuş- bi evlenmek için hayatta yalnız 
raz buloomuş ve elde mevcut reddedecek mahiyette değildiı:. ıciz kaldınlmıştır. Gemi serbest vap veremiye<::eği kanaatinde- ltur. 

1
ve vasisiz kalmaları lazımdır. 

nizamnamenin tadilinden evel Çünkti proje Heyeti veki~e ~~~ , seyrü sefer ede~ek ve Ticaret dir. ·---
huna ior.\:n olmadığını ileri ya B. M. M. ince kabul ed1ld1gı 1 mahke~esinde.kı dava da cere- Çünkü şimdiye kadar, Tür- R Bence medeni hayata bütün 
'•>urınuştü. Mamafi Divan bu tadirde bazı müderris arkadaş- yan eylıyecektır. kiyede vasati ömrü tayin ede- efl kararı ıvarlığnnt?.!a atıldığımız bir 
iddiayi reddederek !sl~hat ıu- lar icinDarülfün?nd~n in~- Rir İnth cek bir istatistik yapılmamıştır. alan zevatın devirde eski usul izdivaçlara 
EUınunda israr eylcmıştı.Bunun !al etmiş vazıyeti Msıl t .. . Evvela Besim Ömer Paşa ile meyletmek çok büyük bir hata 

• 

LOt/lge Hf. .j 
LGtfiye Hanım gillerek. 

sözünü söyledi: 

- Fakat şey son zamanI 
da moda, biraz <la hayatın 
ni görenekleri hanımları~ 
biraz maddi yaptı ..• 

Bunu inkAr 
ğil mi? 

edemeyiz, 
1 

M. Sal Ahad' 

- 1 •••••• ' 

Koıısorsiyoı 
iş Bankası 

Borsa hangi aaaf/, 
açık bulunacak?ı 

tizerine T!p ve Hukuk fa'kül~e olacaktır. Halbuki ayrılma stanbul Müd?oı uınumili~in- görüştük. Paşa, bizde şimdiye maaşları olurdu. 
leri dersleri kürsü ve muavın sebepleri talimatname ile d.en: Gazetenizın 1513/930 ta- kadar böyle bir istatistik tutul- . Bankalar koıısonıiyomu f 

dersler olarak te-sbit eylemiş- endir O halde açıkta kal rıh ve 1470 No. lu nilshasınm matlığından ve vasad ömru"n ne A i l:ı • Hayat arkadaşlığına ın: yeti umuıniyeei diln son bir' t.._ı·. muayy · beş'ncı' --'ıı'fasının :L· · _,, 1 karar eyetınce hakların tihap edeceg"i erkeg"i b · . -uı dıklan halde maaş alabilece4c- 1 ...,.. . -ına ""tu- kadar olduğu bilinınediğinden da refi kararı verilen memurla- · ı- ' tıma yaparak ıcra lkcmitesi> 
HabCT aldığl'l11ıza göre M?a- ı d' demektir. Çünkti ayrılma 'nun<la ve (Tren kazası tahkika bahsederek demiştir ki: raz anlamak, .. t~t~ı~ et- pazartesi gününden itibaren 

ıti vcıkaleti ıslahat meselesıne ı~:.'.ra talı'matnam.e mucıiLince tı) serlevhası altında milntıe.si. 'r rm tekaüt maaşları halclcmda mek ve sonra bınbınnı seve- şlryacak faaliyeti ha.ldı:ınd 
.... ~. " f k d d ı d ı il "Vasati ömrü;ı tayini, iklim- meclis encümenlerinde bir mad rek almak Ben saad ti' b 
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fevkalade bir ehemmiyet ver- imkan yoktur". Darülfünun E- f '.". a ev ~t cm r'J'.? anıda- " ' e u- zakeratta bulwım şt meıcte olduğundan Hukuk ve rm'-ı' Neı:et Ömer B. kısaca de- resı.nın ta~kikatına ıı;ore bu bap le, yaşayış tar.zile, içtimai ha- de tesbit e<lilmistir. rada bulurum. Beğenınek kifi u ur. 
"'- ,,_._.,.._)erinin saı. ahiyet. no ."tir ·kı'. tırkı tailkıkata ancak beş saat yatla sıkı sıkıya alakadardır. Bu..ı;ııaddeye göre istihdam değildir. Öğrenmek, tanımak, Dtinkü içtimaa riyaset •~ 
kt'!'s~;;ı:·~apmak ıstemec;likle- rmş . b .. h.i. bi teahhurla başlandığı des-cedU- İlim, fen cihetinden müterakki edilmeyip ~kaüde sevkolunan- anla mak ister. Nurullah Etıat Bey Ankara ı 
rı :rslabau temin için yem bUt- - «Bu hususta ugun ç r mC'kte ise de: memleketlerdeki vasati ömürle lara heyeti mahsusa karan ta- yahatl, içtima ve sair husu 
Çe ile birlikte esaslı bir proje §ey aöyliyemem". Hıi<liseve HaydarpaıJadan bu cihetten geri kalmış meınle- rihindeki istihk:rklarına göre: - Bir şey soraynn Hannn- hak.kında şu fı:ahatl vermişt. 

: Adliyede 

Dolandırıcılıkla 

16/20 de hareketle mevkii mez- ketlerdeki vasati ömrün ara- efendi, sizçe ideal erkek nıısıl - «Ankaraya bu defaki 
kQ 16 55 .. 1 d bliylik f rkla d Ö "Refi karan tarihinden itiba- olmaLrlır? re te vası olan 34 No sın a a r var ır. - dişimin husuai hiç bir cib 
lu katar mıwkiniııtin evvelen lmür üzerinde, yaşayış tarzının ren ~ekaüt maaşları tahsis. ve 1 - Nasıl mı olmalıdır. Basit: yoktur. Maliye vekili Beye 

\ Bostancı Polisine ve oradan da zenginlik ve fakirliğin mühirı: te~vıye olunur. E~sen müte- ; tam manasilc bir aile babası.. zırlanan kçnsoıııiyam nizamı 
: Mııltepe J andanna karakoluna ! rol oynadığı nazarı dikkate a- k.ahı~b dulu!1~;ıara re~ ~aran ta- , Fazla müteh:lkkim, pek babaya mes.ini arz ve uoıuml vaZİ' m azn ll 0 ıhaber vermesi ile vazivet eyle- !. lınmak icap eder. Binaenaleyh n 1~ en ıtı aren_ te aut ı;ıaaş- ini oluşlar, Şedit kıskançlık.. hakkında izahat veı:dirn. . 
diği ve yevmi mezkfirde kasTT- , Sıhhiye müdüriyetinin böyle !arı ıadeten tahsıs ve tesvıye o- l İşte bir aile babasına yakışını- 1 • • ' 

• 
1 
R'~!1m te~e.foıı mu~aberatına bir• bir sual karsısında, ecnebi ista- lunıx-." denilmektedir. ıyan şeyler .. bilinnisiniz ki Konsonnyom p828.rtesl güıı 

~f ~ n d 1} er}p ın;uödet ıçın s~te ıras etmesine tistiklere göre hüküm vennesi ı ...... iden itibaren filen işe başhyac 
bı1:<-'n za~rta ıle.n?betçi müd: yanlış bir harekettir. Ve böyle l\luhiddin R.in ! Lfıtfiye Hf. burada hafifçe Itır. Mahıııut ve Sadi Raşit 

Nediıne H. ın muhakeınrsi ~ umumı muav~ı arasmdakı yapılacağını zannetmiyorum. !yutkundu: ı Konsorsiyom icra konrit 
miildHerne ancak bır huçuk saat mezuniveti ı - Devam ediniz HaIWPefen tarafından ittihaz edilmiş, 

k b'l 1 b'ld' - . Her halde şurası muhakkak ı d. Mal·y ekili Be ~ f d sonra. 3 1 0 a 1 ıgı ve c:ese- ki H k k hke · · Mezunen Avrupadan bulunan ı.. · ~ 0 v. . Y .. ara ın 
Gazeteleri dolandrnnakla 'onların resmen celbi için dava din bir kısmının raylar üzerin- t du ~ kmJ mem~skını1: ~u şehremini Muhiddin B inme- - Bilmem ki, gücenirler mi. ltasvıp edılmış olan bir karı 

-s•"un Mahmut Saım' , Sadi 29 Marta kaldı. de bulunmasından dolay' · arz a are e ' m e etımız- · Söylemeg-e çekiniyorum. 1 ittiba •en Kambiyo borsası ı ··~· . 
1
. . . b 

1 
1 vazı- de de bu gibi istatistiklerin tu- ı zuniyeti 15 gün daha temdit e- J 

Rafit Efendilerle Nedime H. • • * yetı as ıyesınm ozu maması tulm ]'znn old • .. 1 dilmiştir. zartesi gününden itibaren s: 
hakkındaki muhakemeye dün M f mülahazasile bir tcöbiri kanu- t . asının a ugunu gos- ' Bence erkek kadından seviye 2 den dörde kadar açılaca;k ı 
devam olundu. Mahmut Saim armara 8Cl8SI ni olma küzre Müddei umumi- enyor . .,. .. . lcrayi tesir edeceğini de unut- ce yiiksek olmalı .. Mahdut bir borsarnuamelatıiıu saatlerz 
Uf. isticvabmda dolandmcdık li'kçe yoluna devam edeb:ilece- .. Hukuk f~ltesı umumi ka- mamak lazımgelr . .,. erkek hiç çekilmez. Maamafih, fm<la yapılacaktır. Bu sure 

1 

etmediğini, yazıhane sahibi ol- Hrisis vapurundan fi emri verilinceye kadaı: kata tıbı Et~ A.~f Bey de .. bu hu- Sıhhiye müdürü Ali Riza B. ka?ın da şüphesiz bu evsafı saatlerimiz Avrupa borsa sa 
1 

'dufunu ve ara sıra mWıamere- haciz kaldırıldı rm durdurulduğu 'Ve esasen çift sustatakı mutaleasmı şoyle an- de diyor ki: haız erkeğe hayat arkadaşlığı lerile uygwı olacaktır. Boı 
ler verdiğini söyledi. Varna ve Hrisis vapurları a- hattı mevcut olan banliyo katar !atmıştır: "- Şimdiye kadar bize mü- edecek halde bulunmalı. Bütün pazar ve cwna günleri de kaı 

lan diğer hattan iııliyerek mun "- Vasati ömür hakkında ak" 1 d B" 1 b' gecelerini balo ve sinemalarda lı kalacaktır. 
Mu

.'dafaa .~ı.•tJerinden mu- ruuı. d. ak. i. de.niz müsademeııine ~ 'd - b' racaat v ı oma ı. uy e ır e 'ren b. k dınl ,...~ B T ~.aman seferlerine devam ede- ' oğrudan dogrul'.'? '.~ şey söy- müracaat vuku unda, elimizde g ~ ır a ~ na;ııl yaşa- Karamaımemn tatbikind 
arrir Süleyman Tevfik, K.e- ~td ınnki dcı ıcan;tbi mahkeme- bihrlerkıen kumpanyanm bu ci- lenemez. İnsan omru tabiisine t• .. rü t · d k b' · ınır. Erkek nasıl hır aıle baba beklenen n~:...eıer alııunı ı 

11n e ava yem r safhaya h vasa ı om ayın e ece ır ıs- · k d . . - " .... " 
malettin Şükrü, taharri nMDlU- ginni§tir eti teahhürle tadıik etti~ ve tesir eden muhtelif sebepler tatistik olmadığından Vekfılete sı ıse a m da o aılenın anası ol İntikal .etmd< ü~ olduğum 
ru 

Azi <;!. ki Efendi kumpan- · Hayıdaıı>aşadan. yola çıkıp vardır. Maamafih hususi tetki. soracag"ız.,,. ma~ıdır, İşte benim ideal erkek yeni devrede de vaziyet ic: 
z, ':l"v Kazayı müteakıp Vama va- 18/20 d ah ili o. d l k d b d yasından akt~r Ed~ard Arf?e- puru acentası protesto çekerek em a mezk re vasıl kat ve tetebbüatım neticesinde Vali muavini Fazli B. de, ve ı ea a mım u ur. tedbirler almacaktH". 

nak Beyler dinlendıler. Şahi~ler tuminat talebinde bulunmuli olan 38 No lu katarm diğer yol vasati bir insan ömrü 65-67 yaş böyle bir şeyi şimdiye kadar Maliye Vekili B. in de 
umumiyetle maznunlar lehıne . . . · . cuları alarak ayni zananda ma 'arasındadır. Bu husustaki ista- düşiinmediğini söylemiş ve ila- .-Acaba, .genç kızlı;rın ey· 'münasebetle söylemiş olduk! 
§ehadctte buundular. ve .B.ınncı Tıcaret ~emesı hallerine isal eyle'11C3ine naza- tistikler de daima ihmal edildi ve etmiştir: len.ırken en zıyad~ te;c!h ettık gibi ittihaz edilen tetbiı:leı 

Hnsıs vapuruna hacız koymu§- ran §U halde bile teahhilrlin ği için kat'i bir şey söylemek "-Vasati ömrü .. len erkekler hangılendır? gayesimuı?.'l'elattameşmiye 
Mahmut Saim Efendinin tu. Yunan vapuru acentası Bul-. bilada zikerdilen 1/0 saati geç mümkün olmamaktadır B . . . . . gosteren . 'd' 

gazete idarelerile olan a!Akasmr gar acentasına müracaatla hac- mediği Üsküdar Müddei umu- kamlann tahtında ve fevk~;:- ~~ta~~stıkle;ı'?!z.yoktur. Vasati. - Bakın .. bu sualiniz mü- temmı_ır_.» _ _..,_ __ _ 
ınüsbit vesikaların son firar zlin fekki ikçıl.~f mü~aktı.eratta bu- miI!ğinden bildirilmekle keyfi- bazı istisnaları olduğunu da i: .~::;rıy:t ~~ia:i'st,~ıkı~e,mn'nıe~tleetkik~ttkee~ him .. Cevap vermesi de güç.. : Serseri torpil 
,.,.,;:" b .

1 
t 'kfhane müdu" unmayı te ı etmış r. , yetın uıvzıhan 11,...,.; tem . 1 ~ k. d t 1 arkadaşlanmın çoğu doktorla\ . ....... ase etı e evı - f k·ıı . . ed 

1
· -r · ennı .. ve etme ıcap e er. nsan mes derck bir netice çıkarmak belki evlendiler Rir kısmı da tiiccara l Karadenizdc Alaca mevlci 

::iyetince istirdat edildiğinden Tara eyn ve ı en netıc e olunur. !eklerinin tabii ömtir senele · .. kü' ı b'J' d ı nne mum n o a ı ır.,,. var ı ar de bir mayin karaya vLrmu t 

-·· 

· r şoförün gizli defteri : Aka Gün üz Beyin bu 
manı önümüzdeki pazartesi. ''Politika,, da aşıyor 
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Saiı'at 

, .liJliy4trif'2?:~imamBlfc~ ~:::"~~i _;,~~~~ P~.:=:~r ~ Umdesi "Milliyet" tir, H k l A t k } müsbet veya menfi bir mütallta yordıık. Virajı d&ıerken niha- ri fabriılıalan inıal masrafları· 
~ J MART 1930 ey e - tıraş... par ıman O mş u arı _ __ denneyan edilemez. yet 1-s metre kadar ueroen fe- nm fmlahğmı ileri sürerek ibra 

EHANE - Aalıara eadded Litife etmeli •ver ve lttife- Dü~a umumiye itleri hak- nerleri söntik bir otomobil gör- mı: emtiuıodan alman bUtfin 
T....., .,._, ~ ı .. yıe tahmıml.ll eder bir adaıdq:ı- FahW Bey karılma •lılui ~u. Atatıda ıeçen bldaeler kında ızahat vermek icap ettik düm. Liakal 60-70 kilometre nıaimlerin kaldmlmuım ve ih 

mu vardır. Geçenlerde ~ aktı: gö.:ıılinUn önUnde canlaamıt ıöa çe tebllf nllp'edilmeei tekarriir ile geliyor, viraji bu kadar yük- racatnı tamamen serbest olma-
T.W.. ~ mevzuıı etrafında k~en - Bildi oııvar, dedi w apPl'll pmarlan dohı dohı olmuftU. etmiıti. Nitekim, bu karara wv sek sür'atle dönerken tabii ola- •ım temenni etmektedir • 
.... 

3911
• 3ll2, ıs bahis lieylııeltrqlığa intikal et- mandan çıktı. Selma H.,.., ka- Hanın: fikan geçenlerde bir ~ğ ya- rak bozuk bir istikamet takip Bazı müeatıeseler, mumele 

>N& OCRETLERI ti. Bizim aıbdat, meğer bu ba- PJYI kapadıılııtaıı ltOlll'a balkona -Hadi, hadi, dedi. DeJmtm P~ ~ye veki~. ~yle ediyordu. Müsademeden kaç- voergi9i ve oktruYa11m il:mta 
TtlrlılJe ıpı Haris 1ç1a bittte ne kadar yeditilli Sllhibl gitti. Buradan koc:•ma baka- Hbıumu yokl OeJ bana, gel öp goruıenık •~hu ettt~ı.r: bıı malt imkAnr olmadıfmı anlaym mini olduğunu ve 111kmtı tev-
400 kanıt 800 kanıt imiı ya. · • • cak vıe el ealbyacaktı. bakayım beni 1 C) eana ihanet karar 11.r:erine bittabı aynca ca fadanm teıılrini azaltmak i- Ht ettiğini, birçok mal1ann elde 
750 " 1400 " Anlattı, anlattJ, aa.lattı, o "8· BelRledi 1 Bekledi 1 Bekledi 1 ediyoru aen de mukabelesiz ~~ bul= ...:ı:u: .çln direbiyonu lmdnn ve kal- bkbğmı, bunlan ıimdiki vazi 

1400 " 2
700 

" dar ki, ne onda aniatmafa me- Fakat nafile! Koc:aaı kabil de- dunnuyorsun YL- Hem fhaae- gomıt~ . av dmma doğru ilerledim. Kaç.- yete göre mliaait fiatlerle ihnat 
vrak . verilmd cal, ne de biıde dinlemeğe ta- fil çdmuyordu. O wnan zaval- tini dakikatıı dakikasına ödeye- =t:Ut:l~:ttır~ ~ mak kabil olmadı. Kulak zarla.. edebilmek ve muattal blıınak-

'!!.n amf:f!. 10 kuruftur. hammlil kaldL ..,_ aban- lı ~Jmarım kafuma dank etti: ceksin itte L. -yl- ve ..:J.anlane aayıy.alaraenen l'1IIll patlatacak mllthit bir ta- tan kartulmak için hiç olmazsa 
.,-.- alt ltleı için Aramızda bulunan....- y r -... v- .,.. taraka oldu. Şiddetli bir lllll'IJll.. bu rüauma tekabW edecek ka-
:a " metbuya ~ heyltekJrqlık halduDda irat Fahir onu aldatıyordu. Hem Harun bu aözleri hentt.r: eöy- hiç' eheu:miyet ?erilmemelidir. tıdan IOIU'a iki makine birbiri- dar ihracat nrimi itıisım istiyor 
:::.r.-U:::~·uııy~ ~ilen bu uzım mıt:ku alaka ile de ea. alt katta oturan qifte ka- lemi~ ki ~ merdi- Mllzllı:eratta dllyanu ummni- ne geçti. Söntik bir feas ay- lar. .,..-
~ .-. dinliyordu. Nutuk bitince aor- dmla. • • venlerinde bir güriiltil bir patır- ye mfibvelesinin tadili mevzuu ~ğmda kaqıdan gelen tofB- Haber aldığımıza göre, Hü-

ı I du. Zaten çotmnberi kocaamm dı aloptu. ıBirl kota k0ta >"*an bahis değildir. Ankmadan A- nm ha~ya fırla~mı gördlb kOmette ihracat primi vermeğl 
GtlNKV HA.VA ~Bey, galiba heykeltırat o- vakitli vakiotai.ıı aşağı inmel~n çıkıyordu. Selmı: wapaya ıitmt;k tlzre ayrıldığı- ve kendimd~ 

0

geçtitn. Aklmı esas itibarile miıvafıık görmllt-
lilreret ea çot 14 en u 
ıe kil Bacfln rUzgtr mute
l!l"Cflr, bne eçık olecakn . 

tacaklar. . . den de meaele çakılıyordu. Hıd - Eyvah yandık diye hay- nma dair vaki netriyat asdsIZ başıma geldiği zaman hidiseyf 
d tl baltı: k mI kapadı. .___, 'll'·-ah ı..---- li d Pariee aıvdet ed ı· haber rdi tlir. Bu cihet ikti•at progı anım Ben cevap Yeldim: e e onun apıs -.uıuı .. ~r y .......,.11 ge yorga- ır. ne .zmıan e po ıııc:. . v_~ ~"· • da nuan dikkate alınmrttır. 

-Tıraş, denıeniz evet. .• ama Ve iki pkağ1111 yumruklan ara- liba ! Seninle benim mfin"'!beti ceğ:imiz hentt.r: malOm değildir. . Nobetçı muddeı ~'.1°11 ge- İIJı:tisat mütahassıslarma göre, 
heykeli yottıt... sına alarak düşünmeğe başladı, mi ç~. Aş . gıda eenin buraya Bu ~ yapdacak m6- lir gelm.ez zabıta ~bibini ~- ihracat primi verildiği takdirde 

~ !1~: --~· Ozaman hatip reveraıw ya- Tam bu esnada IOi<ak kapısı gelmeni betı:lıyordu gallıa.. Ey- zak~ ve tetlrikatuı cereyanı- betmiı, ıki n_ıaktulun defnine ihracat emti8'11Illdan madüt o-
W parak kendini takdime !Uzum hafif hafif üç ke1'e vuruhnuştu. vah ne dedin de geldin! na tabidir." . . ~t venruş, yaraW~ Be- lan bazı mühim eşyayi, rakip 

gördü: Selma gitti açtı. Gelen Harun- Sonra pür teIAı yandaki m~ İstanbula aırf Boğançı ha- yoglu ~stanesine naklim em- memleketlerden daha ucuz ola-
- Heybıl de bizzat bende- du. fa.k merdiveninden dıfarI fırla- vatıını almak için geldiğini say retmiştir. rak cihan piyasalamıa çikar-

'ı Jmanya Ve nizl - Vay sen ha? diye haykır· dı vedoğnı çamaşırlıkta solulu leyen J.I!.· V-ayt, Dilyunu;m?u- Öl.enler .~~.rşıdan gelen oto- mak kabil olacak ve bu da ihra-
Kulak misafiri dı. Nerden çıktın böyle?... aldı. mlye bınasmm H~eti~ıze mobilin şofon. Mehmet ve mUı · tırruzrn ehemmiyetli 8 rette 

· bor.,.lart .. .ı..ı. Hannı hafif bir sesle oevap Harun şaşmnq kalmıftl. Ne ne vaki1: teslim edileoeği süall terisi Mikedir. Mike Arslan ra-~ temin edecektir Pri-
T letl!pllltr IHnllUl verdi : yapıcağmı bilmiyordu. Bir mUd ne idemi malOmat beyan etmiı la fabrikasında ~alışmaktadır. min, m:I edilen eşya k~eti-

nmanlan:la Almanyada T k k d l - Sabahtanberi kulağım ki- det tereddüt etti ve sonra çenıl. tir. Panorama bahçe11ınd~ geç vak- nin yU7'de onu aisbetinde oı, 
ı ~ ılliyetin bir çok miişkü- ÜI 3 lD an ritte bekliyordum. Nihayet ko- ıtel&meti baskına uğnyan her tttıtfname möciblnce, bu bl- te kadar oturmuı, e~e otomo- ması müvafık göriilmelrtedir. 

1 ıittifi ;elen haberlerden 45 inci hafta birhıciliğini Ar canın merdivenlerden indiğini aşı:km yaptığı gibi bit- muanm nanm Mayi• nihayetinde HU- bille dönmek istemııtır. Şoför 
~ ı=~· Almanyanm artık nawtk&y kız kolejinden Zehra duydum. Hattır iki kere de ök- altına gimıekte buldu. ldmtetlmlze teslimi icap etmek Mehmedin arabasına arakdap 

t 1 ere harp tamiratı na- H. kazaıumttrr. YaZIII tudur: ıUrdU. Bunun üzerine ben de s trsl p•I tedir.Pakat, ba t'eSellüm rmıa- Pavli ile birlikte binınitler, ara- Pmnı'yct ''Ddıftı mftdg"'.111_ 
Cll ı vereceği para ı.. "Türk akdmlarmm da, bele- çıktını geldim 1 K onra bird bi ld melesinin if!el için biıtmesl icap batla iki yolcudan baıka müa- " OU Uljl U fi U 

dl. diye intihaplannda müntehap Sonra iki kollarım açarak Hapı eın re açltmdı ı. bir eden bu müesseeeye alt 30 ııene vin İlya ve Mığırdıç olduğu hal 
' .ıng plim denilen bey- ve müntahip olmak hakkmı Selmanm boynuna atılmak ve arun masanın a an . li'lr evıilan tunifi ancak 3 - 4 de Gtimllşsuyu yola üzerinden nooden· 
ı 1 vesika ıiihayet kat't kazarunalan bu haftanın en mU iştiyakmı gid~ek iııtedi. Fa- :C ne ~örsün kecı alt~ ;a- aya kadar bitecefl anlaşılmak Ortaköye doğru ilerlemeğe bat- Y U • 
1 aldı ve tatbik edilecek him haberini teşkil eder. kat genç kadın endişe ile buna h:lmön;::sı tı atmıt zav basa- tadır. Iamııtır. Facia Beşiktaıtan bi- Rukiye Mukadder Hannnm 

il .~r Almanyada mail tenılti Millet Meclisinde müzakere mani oldu ve dedi ki: kantar~for sopayı, r- Düyunu umumiye memurla- raz ilerde olmuştur. 
7542 

ikraz numaralı deyn sene-
, ı lı;lara u~durmak. mese- edihnek üzre olan Belediye - Aman dikkat eti Kocam yor Ulan ıi"h "f tanma- rmm tasfiyeye tabi tutulması pı!!!d!:~~:;=~ di mucibince is~~ eylediği 
[ltııdkatte bır çok mUfkUIAtI kanunu, Garp kadınlık Alemi- daha gi1ımedl 1 d -k rezö d~ ~ üzerine müvakkaten ücretle tav re t~t etmek ieteyen müddei meblif mukabilinde Sandtlc 
~::diyor. . , llİJlı"Çoktan kazandığı intihap - Ne? Fahir hurda mı, yahu an anma g z Aı · · 

1 
zıif edilen 46 memur, Maliye ve rh b 1 G > lıaftala~ R~ı~hst~g ta etmek ve edilmek hakkını, demincek inmişti. Al ~ çaaatl 1 sana put kiletlnden gönderilen 40 kadar umumi mtlavini F-ikret Bey Sey namına me un .. u unan . a-

J eden gurUltulil ınuna- Türk kadınlarına da vermiş o- - İndi amma apartmıandan Fahm:ik öyle da.yak ]l'Cmiftl memurla birlikte bu tasnif işi- riseferin milh«ıdisini istemit. latada ~rapcamıı ~alles~nde 
1 ~~alt kanunların, luyor. Bu hakkın verilmesi, çıkmadı. ki, ne yapıcağmI bılmiyor: le m-gul olmaktadır. Zekil telefonla verilen emre rağmen Yel~enaler caddesınde es!d ~e 
,a millt~ıl!I' tarafm~an ne Teşkilatı Esasiye kanunumuza - Hay Allah müstahakkmı :-- Mededallah 1.. İmdat diye Bey d~, ecnebi Daylnler vekille mühendi6 LQtfi Bey gelrnemil, yenı 5~ n~alı v~ . ~Ilı dort 

liddetlı ıtirazlara ugradı- da pek uygundur. Çiinkü Teş- versı·n, pekı· şı·mdi "~rede? bagmyordu. . . _,, _ bir,.'~ b ..... u" Ankara""' ha hakkında takibatta bulunulmak arpı üzennde kirgır ıki kattan 

=Alman ·- H bu d ıuo: nıu.~ _..... , _ ilzre -1...t~ ıu~.1-. ..,.,... Nihayet ibaret bir dökm. ec. i cliikkinınm yanın ma.. killtı Easiye kanununurı.TUrk - Nerde olacak a,ı'kdaşlık- arunaq 1şe vıc am ran reket edecek:dr. -..n uu:ınu,..- d bo 
1 adann olan Herr hukuku !mmesi hakkındaki bir ta 1 ~In:~L aralık sanki gllrlll- Kendilerıiılln yarın Maliye sabahın beşine doğru gelen ~ vadesi ~t~ a r-
efe~ Almanyanın maU maddesinde, fert, zümre, smıf _Kiminle? tüyu ~~duymuş ta gel- V-'-'lıl c:.!---~ııı ş:u-rü Beyi Seyriseferin milhendisi Fahri cun ödenmemesı haseb~~.m~za 

.ı böyle devam eder de da h" · • · u bl rıta lt dan d Cl<'l .,........,& """ e Bey bir keşif raporu tanzim et- yedeye çıkarılarak yedıyuz lira arasın ıç bır ııntiyaz ve m • - O aizin altmu.dald dairede mış gı sanm .a m rş~- görilşmeleri muhtemeldir. Da- miştir. Bu rapor Rakiayi itti- bedel mukabilinde müşterisi 
l!~kapatılamazsa Ber- savatsı.r:lığa cevaz vermemek- oturan sıaifte ile 1 " fırladı. Zaten biraz da boksör yfnler vekıilkrinin vaziyeti Dil- . ·h·am .....__....._.

1
.r "zerinde olup 29/3/930 tari-

!11 tinin alacakhlara tedir ..,. ·· lUğil vardi. Fahiri döğen adamı . . · · """"''''=1> u 
1 atla borçlarm tecllini is- Getp memleketlerinde, er- Sehnanm çenesini bıçak aç- yakaladığı: gti kolundan kapı yurıu umumıye meclısine izah Hidiseniın tahlikıımıa devam hine mllsadif Cumartesi günil 

nillınkiin olacağım ııöy- keklerin malik bulundukları mıyordu. Fena halde müı-sir dışarı attı ve arkasına belinin ~ ~~ i~ edengid~·=::: edilmektedir. Mecrtihlann ah- kat't karan çekileceğinden ta-
J. Fakat alacaklılar bu- hakların hemen hepsi kadınla- dl. Kocasın1r1 ba muazzam ~ ortasına budur diye bir tekme .. , ..... iÇ n '«; vali Sıhhiyesl iyidir. Siret Bey- lip olani_arm 8:88t onbeşe kadar 

.ederler mi?. Alacak- ra da verilmiıtir. Hatta meb' - mil irtikip etmesini bir türlü atımağı Umıal etmedi. sayılası nabemevııimdir. le Siizan Hanım, Mıgmbç,Pav- Sandık. ı~~ne müracaat ey-
bütçenin açık olması uslar arasında bile kadınlara aklı havsalası almryordu. Genç Oh hele Yarabbi şüldir! Fa- li yaralan h!fif olduğundan leınelen ilin olunur. 

tıtikQ'?etinin keneli k., rasgelimnektedir. sevgilisi kendisini teskine ça- bir kurtulmuştu. Hemea Haru- TEŞEKKOR hastaneden çıkmIŞlaıdır. Şoför-
1'ıJldet:liliyor. Türk kadmmm istidat ve ka- l.ıştı: nun iki ellerine sarıldı: tki ay mulaıddem gözlerime artz Hakkı, İlya, İbrahim ve Zeki MOHIM SATIŞ 

glinlerde . A~anyada biliyeti çok yüksektir. Kadın- - Ne olur sanki, diyordu. -Allah mı gOOderdi sizi, Al- olan ve haaai rllyetiml lhW eden bi; Beyle;te Nuran Hanım tahtl Madam Samoel Namer,e alt 
Uıahs olan bircıhet daha 1ar erkeklere verilen vazifeleri Kocan seni aldatırsa neolur, lah mı gönderdi be birader! di- :e•:W.,!.=! ==. :=:,. tedivıd~rl.er. Hayatlan tehli- bilcllmle zengin mobilya, ııana-

da. maU vaziyetin aı- de ayni derecede hatta daha zaten sen onu scıvmiyıorsun ki! ye teşek4dil'e başladı Harunun fak olan Cerrah Pata Haetaneai Em- kede değildır. yii nefise eşyası, gümUı talam-
bir. mü~a. ssısa kA. fi fazla bir muvaffakıyetle başara- Selma sinirll sinicli cevap ver bir elini bırakıp öteki eline sa- razı Ayniye mlltah•Hm Halda Hayn lan Ih •• •• il d ki Cum 

bir -'"'-' et İ lbla"- J d . 1 h • e . . onum z e a __.uy venp bilirler. stiklil mücadelesinde di ı nbyordu. Beye minnet ve tllkranlanmı •; • an • arma una it anesı mil- güııü mllzayede ile satılacaktır . 
..._ b~ak~rr. 11rtlarmda cephane taşıyan - Ba da mantık doğrusu! Bu esnada hiç bir şeyden ha- ceride! ferldelerlnlır veeatetlnl rica dilriyetinden: Teşhir edilen bütiin qya y;ı. 

ıh böyle bır sey ya. Türk kadınlan buna Ulvf misil - Amma sen de onu benimle beri olnuyan Selma aşağı inmiı de~v~~en,!~ muııahhihlerinden 2500 ila 3500 ~ift kundura nnki Pazar günile Salı Çarşam-
• • bunun hudut ve şü- teşkil eder. Türkiye Cilmhuri- aldatıyorsun ı ti. Kocaaile sevgilisinin ba vaııi AlıcH Tefik ,kapalı miinak11a ıle satm alına ba ve Perşembe günlerl saat 11 -eolacağmr kimse söyli- yeti kadınlara, birer birer hak- -Herildsi.aynitctydeğildir. yetini görünce.hayretten dona .(:aktır •• M~?asa 12 Nisan Cu- ilA 13 ve 15 ua 19 Beyoğlunda 

Yalnız muhakka~ o- larmı vermekle, şimdiye kadar o benim kendisini aldattığmn kaldı: DEVREDİLECEK İHTİRA martesı ~ü saat 14 te İstan. Posta sokağı köşesinde Meyme 
:ırdhet V'&I': M li vazı~ istifade edilemiyen bir altm bilmiyor. Halbuki ben... -Al A ı A 1 A ı diye ha•01.ırdı '--'L BERA,TI haL'--da g bulda Gedikpqa. da Jandarma i- net Hanında 2 numarada ziya-

ıwı-.ı:ın bir tek adama vası d • • • 1 • 1 T" • Eleanu& motur an """" maJ"than d J --•~ ,.,.,.. •- Vennelr d d. ma enını ış etmiş 0 uyor... - Kocanın her teY'İ öğren- Fakat aonra deriıal kendisini Temmuz 1924 tarihinde 182/176 nu· a esın e yapı a&;aı<ul'. ret edilebilir 
...._, k ve .. onkuilnn el ı- . . . clü" l k "h . . mesini mi istiyorsun? topladı: mero tahtında Sinai Müdüriyetinden Şartname imalathaneden ?erilir -----· ------
- etme mum o sa zıyetını ze tmc cı etıne gı- B • ...ı d·ıe ~...ı onbet ııene mllddet!e bir kıt'a ihtira iLAN 
~bir çarenin devamı dileceği çok şüpherdir. Alman- - Sana da lakırdı anlatmak - erv•en ı ~nı~ m.,. .. ı- beratı istihsal kıhnmıftı. Bu kere lh- lstenlriıl Birinci T-..,, Daireein-
- olacaktır. Bu, gayri yanın bugünkü işlerini bılenle- deveye hendeke atlatmakla mil nız ?ak ben onu bilmıyordum, tira mezkilr furıalıt veya abere icare cleD: Oçüncii Suvar! fırkası levunn ki 

il çanı telakki ediliyor. rin söylediğine göre hük{\metin savi ! Şimdi ortada bir vak'a dcdı. verileceğinden İftll'UlDa veya iıtica- Müflia Baki zade Tabir efendiye tabetindeıı. Tevfik B yin BaJı: rko 
parl!mento hayatın- bütün azmü kuvvetini toplayıp var: Ben kocamın beni en alt İşi çok kanşunnağa gelmez nna. talip olan sentm ıBtanbulda ait yazıhane eşya.Ue bir miktar ev Malmüdllrlüğilnden almakta o dug 

• bil" ı ·ı ıkardı. Yenı postahane ar!ı:aaında Apr Efen derisi 31 Mart 930 puarteel uat on tekaüt maa§'lna ait cuzdan yedimd 'lbecliıılerinin izin ve Mıllet meclisi olan Reichstag'ın kattaki kadınla .aldattı~mı . ı- sonra 1 tI çapan og u ç di Klta hane eokaltnda TUrki e ha· buçuktan o.ıı ikiye ve kabil olamadılr ~~c~ ~ı ben m rhuadur. Ye 
• olmadan "tlin kuvvetli müzaheretile miişküla- yorum. Hattcl şimdi bile kım Sustu!.. nmda ı~/22 numeroda muklmyveldli takdirde ani takip eden ırl!nlerde 18- anın hiç bir hükmi! olamu. 

vit salihiyetl bir adama tı yenmesinden başka ciddi bir bilir" Nakleden: · lSTOK efendiye mllracaat eyleme- tanbul Behkpazannda Nevtehir ha· Bakırköyllnde Dayı zade Mebm 
A manyanm mal' ~a- çare görülmüyor. Selma sözüne devam edemi- MOMTAZ FAİK !eri. nında furuht olunacalt ilin olunur. Sıtla. 

1 

- Bu da zatı alinizin müherı.. yoruz. Kendi emektar adamla- biz akpmdan düğünde yeriz,~ Nusret Bey sözünü ikmal et- ğlenti hazırlatayinı 
dis Be. efendi, düğün sizin için nmıza esirgiyecek değiliz ya. içeriz, tam çakrr keyif olduk mu meden aklına bir ıey gelmiş gi- Cevdet Bey gülü ~rdu: 

-; 1akat davet hibı benim, haydi Cevdet Bey sigarasmı çeke- öteye düşeriz. 3aten gençleri bi hemen eeırinin tonunu değiş- - Ne oldu, bugün pek ke fin 
selamet!'! şimdi. rek ilave etti: pek BJkmak doğru değildir, on tirdi: var, gençleri evlendirmek, ah-

İkiai de heyecandan biribirine - lı olsaydi, çekleri daha lar varsmlar, «.endi akranlarile - Ha, bak, senin için bir ha- bapları eğlendirmek eevdaım-
çarparak. 1'.Ikı. 'ar. yüksek rakkam1arla doldurur. sabaha kadar eflıenainler, ye vadis işittim. Kimdi o, ne ise dasm. 

Bllrh1UJ Cahil Cevdet Bey milrvet görmllf dum amma.zarar yok,bir !Ki ay mek, içmek bedava olduktan itimi 1Anm değil. Geçen Sah Nıuret Bey odada dolqıyor, 
bir yaşlı Efendi baba vaziyetin soma yaıi gene bir veale bıilur soma! gtinil, yani bizim Taksimde e- elleri cebinde, 9iguamı saw-

Bey pnç mühendi-ılasta yemek yiyeceğis, dana e- de yaptığı işten ~ıırur ve iftihar bir iluausiye daha '\llefiris. Cevdet Bey rWüyoırdu: flendi~zin erteei gibıtl seni ruyorda. 
teati: deceğb, eğleneceğiz. Davetiy,e. düymuş gibi koltuğa yqlandı. - Hayırhaıl - BiJenti içinde eflenti, hl Amavutiı:öyiinde görmüşler. - Jı1e PPt"'- .....-. dedi< 

le ile bamın alftka leri hemen baatıralını. Haydi Nusret Bey yaklattı: Nur.ret Bey sigara.<;ım l&ıdür- ni Hıi peırde ilç komediler vw.. - Olabilir. ne yapa!• Şu · olfa~ .Avıu-
'-ıam. dedi. lı haya- içeride baş başa verin de davet - Aşk okun, dedi. Kibarca meden yenisini. yalru: dır, onun gibi bir teYI - OtomobiHa 90kapa içinde itil aeyahatI Bir iki 

pye ba1a1mu. Bir it edeceğim dostlanmzm isim- iş yaptım. Hem de alameriken - Şa dliğün akşamı büi de - Fena mı, bJıtada it olmadı tamam Uç saat bekİerlJltl ay itR«li • eilen«ıektim. 
geHr. lıte liman iti !erini JUIU. bir usull ıçııı fP·g• mı dtı 1.-ece:.:ıı al1ah diyıe aornartup dutacak defiliS - Yemef~ giurriftim. Bfr al- Olmadı,... diJ'I kıendi-

ki ~fiy,tte, mhhat- Çikıyotlaldı. - Evet, fena plmadı. aşkma ! ya. • işte limm iti ~dm. liman man misafirim vmdı. mi yiyecek' • ,.... yeni i 
akhftdan çıkar. Cevdet Bey ııeslendi: - Ne verdin? - Ne yapacafız hapa? 1* itler daha i)>idir Mlll mttalı: - Brkeiı: mi? tin ohqanu be::tnc:t;ye kadar 

• bana; nılllll ifleri. - Bir deHrı daha gelir mW - Ferdaya 1ıln. Nuveı: Bey bzdı: etme. •• Haydi .ıs.time ce1 de, - Tabii! ahll efleıidi mn: 
~ • Diz? -Fem defil, Alle411ııw? -Yok,haniya,demincmllira benidinle,bwdlflln fnutr Nmtet Bey ln11•mp heme- Ve-Cevdet Beyht-8n11Dcledll· 
bitti efendim. Tekrardönelerken Cevdet Bey - İki lıhıl llSyledlğüı gibi w el ••unerba- Vııdlen bir lirnma da bis miyoıdu. Dıidllklannr bllkttl: rup ülve ~: 

~~ me~eıe yok; ne cebinden çek defterini ÇJbnh. _ İyi. . Sm bit bine patlı.. ba di,._ bda- ihtiyarlama- demir atabin. - Bdi:ek, hem de alnwı blr - Sen .dyle n.ıJ bdmlr, 
~ wıul muhale- Hemen bir iki kalem dutielDe yacak demek. Zarar yok , ima dım. Gençler ıWflp wit'mm - Demir ...._..da: «lıbapla eı; .-Mr ,_. ia*I tubfıiteftmtl iltiyoımwıa? 
mı olsun. Yoka bot yerleri cloldurdu. Birini çahftırdıfı ..twnJan memntıll bz laı1eııd cRıl aÇ*ta mı dura- - Yok,~ 1ıellı eı1ıme. Qe.. nı 1aık otmnlmı:ıı ama, ne i9el Cevdet Beyin ıözlerinin önU 

-alqam• mı? genç kın uzattı. etmeH ki iyi bbmet bielrJealn, c:afu. çen ••ı • HD lıiiıl (Sedlt Ali) Bu elqmn bir ;ete gidecd mi- ne deıtıat (lflllyi) ıun paç b 
.aq ıltdıdı: - Perda Hann bu illin dtl- Bunlar Byle bir çift ld ,,......,. - Ptki ne ,..,.,_, lwtiJoıwwwı? le bulkbD cfeıtla, bis o lln 6o ıdn? ceylan gibi luflak hayaH geldi 

ll'lllınbe gildüba mfl- ğUn ikramiyeniz, hecli,...U. si- mw'ut olana un rahat eder- la~........ TMı•utJe flqe kadar eflendikl -Hayr. Onu ne çabuk Bzlemifti. Gay.ı 
• İzdivaç Zltıen eski fet geoesi verilecelr. ıiln' yapbfrmi:ıı gibi bir eflence. - A,HaJı ftlm ı - Ha)ıdl ba pce • lıen tıenl ihtiyari duchıkbınnı IAtll: 

· Gününü olawı de Genç im mahçup, elleri tkti- - Talıill Atell ııaYıe lthlde - Pelııl ••11•• Bylt bdmlan - Kafir ıtenin o e-.s bir_. davet edeyim. - Yokı dedi, bdmb eflence 
• yeRk kAğidı aldı. Cevdet Jhy atfı•" 1ıUlnıln. lılr .... bir dqitiııe nwl ....,. ~. ntıı'2bğın vardı, kao• Hıra Y1ft - Olur. istemz• v.- tıen ••• 

- bence mUsavı. Şu ikinci çeki ıeıç aıilltl MI• 'i· lra A:pipf 11Ue~ ~ _. _. ~ lr.cf tiaMfDı,ıo,ti 
MIOl:ıeıütij ~- Zlttf• "'*'- -~-....... tmıı cibi... 'ı1-.lı lıılr- .. ' 
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--Esnafın dertleri - Şu kaldırım çocuklarına bakın! 
i, 

Palıkçılık 
• • 

nıcın ileri gitmiyor'? 
• ' 

.. Şi~dilik biitlin tasavvurlar « aç ta vuğ·u n ke11<li ni arpa ~ 
. anbarında görnıesı kabiliııdeııtiir ~~ 

Bu kadar geniş sahillere ma
lik olan memleketimizde balık
çılık nıçin terakki etmediğini 
sonnıyan olmadığı gibi bu sua
e makul bir cevap ta şimdiye 

kadar verilmemiştir. 

İstanbul balıkçılar cemiyeti 
reisi Ahmet B. diyor ki: 

- Memleketimiz balrkçı 
tnernleketidir. Karadenfzde;ı 
Çanakkaleye, Kumkapıdan Şı
leye kadar her yerde balrk av
lanır. Bizde yapılan balıkçılık, 
Yalnız kıyı balıkçılığıdJr. Avla
ına usulleri de şunlardır: 

Dalyan ırıp, gırgır, alamana. 
Bunlardan dalyan usulü belki 

en muvaffakiyetlisidir. Faokat, 
bird lyan, ancak (15000) liraya 
>mtğı için dalyancılrk eıtmek 
kolay iş değildir. 

• l 

• 

sar olduğu için balıkçılar tuzun lama balığı da bizden çok daha 1 böyle bir buzhane (300-400) bin 
okkasını 11-13 kuruşa alıyoruz. ucuza mal ediyorlar. liradan aşağı yapılamaz. 
Öyle balıklar var ki okkası dk- . Tuzlu balık ihı:a~tımız ~ze- 1 ş.imd .i;. bütün t&savvurları
kasına tuz yerler. Balığın bol rınde en fena tesın yapan ışte mız «Aç tavuk kendini arpa 
zamanında faraza İstavridln budur. ambarında sanır!» meseli 'tabi-
(1000) okkası (500) kuruşa sa- Acaba Yunanlıların buradan !indendir. 

\ ' 

\ 

Şu yukarda resmini gördüğü- ı Bu çocukların daha böyle ııe
n!l.s kaldırm çocı.ılcl.arr, kim bilir nolerce sessiz sadasız sokaklar-
belki de vaıktile gün gönnüş bir d · · · · · · k 

'lemi ğud t b 1 a erıyıp gıtmesıne seyırcı " aı n çocu ur. stan u 
1 

k ? 
lun kryısrna bucağına kadar git aca mıyız 
meğ-e hacet yok. Yalnız şu kal- Son günlerde Dahiliye ve 
dırımlar üstünde yersiz yurtsuz Jetinin cok isabetli bir kararın 
yüzlerce çoc•J~ barınıyor dan bahsediliyor. Emanetle Vi-
M~lekette bu kimsesi-z va-. liiyet 'tevhit edilecek .. Ve ta"ıit 

tan yavruları için ne bir bakım 1 bu meyanda mül im tasarruflar 
yurdu, ne bir yardnn miiessc- yapılacak. Soruyoruz: acaba ta
sesi var!... Vakıa henüz tahsil sarruf edilecek bu paranın cüz'i 
çağında kaldırnnlara düşen bu bir kısmı ile bu koğuklarda ya

zarvalhlarm bir kısmına Hima- sıyan, köprü altlarında sürünen 

yei Etfaln şefkat eli uzanmak- zavallıları barndıracak ve va

tadır. Fakat küçük sefillerin a- tana hayırlı bir uzuv olru-ak ye 

dedi o kadar cok ki, bu kadar- tiştirccek bir mileS11ese açıla

cık bir teşkiHl.t ile anlan düş- maz mı' 

tükleri muhitten kurtarmak ka- Nüfusu çof,alt~lnn diye ba

bil olmuyor. Hani nerede Şehre ğınrken her şeyden evvel mev

manetlnin o tasavvurları? .. Ha- cudlı kurtarmak lazım olduğu-
ni o bir sürü hayali vaitler? 1 nu düşünmeliyiz . 

Şehir içjr1de göl gör<lü11ii~ ıntİ? 

Şu g~rdilğil"nilz küçük göl 1 muş değil<lir. Meydanı bu ka· 
gehrln en mutena bir yerinde, dar gülünç bir hale koyan tami
deli1ı: deşik edilen Taksim mey- r.atm acaba sonu ne vakrt gele
danmm hemen arkasındadır, cek? Maamafih öyle sanırız ki, 
Havaların pek kurak gltiği bu , bunu bizzat Emanet fen heyeti 

gi.lnlerde bile gölilıi suyu kuru· ~bile kolay kolay kestiremez. 

• 

\ 

.. 

.. 

' , 

1 
•• 

kdki üc gı1.11 bır şey 
kunüşurum... 1 

Akşamlan işten çıkntc 
Beyuıt meydanındaki hllvı. 

zun baamda kcyf çatmak ftrle 
timdir. Fakat ne vakit bir ar 
l kadaşunla beraber buradaki e 
ralamı birine otursam siniı 

l
lenmeğe bqlıyorum. Bunun d 
sebebi bu sıralann arka arkay , 

• konulması ve bir smı.da ott 

1 
ranlann, arka sırada konu~ • 
lan sfü:lere kulak misafiri olnu 
andır, Belki konu~acafım Ul: 
lann başkası tarafından işit!!. 
meslni istemiyorum? Bunu 
llnUne geçmek için tahta sıra 
lamı arasında b!raz mesafe bı ı 
rakılması muvafık olur sanı 
nm, 

En kolay ve nisbeten ~ a:ıı 
ınasraflısı yatı ağcılığı dodikle
ri. ag usulile bal~k avlamakt~r. 
!stanbul ve civarında (20) bın 
k;şi balrkçılrlı:la geçiniyor. Yal
llz cemiyette mukayyet balıkçı 
'~ın adedi (8) bini bulur. Ça-
1arj amanı, öyle günler olur~ 
(5000) den fazal sandal hep bil' 
den faaliyete geçerler •. 1'.'akat, 
bütün bu gayretler, bu dıdınntt:
ler mukabilinde zavallı balık~ı
nın eline geçen para gündelık 
gidasına zor yetişir. Bereket 
versin kabzmıallara. · · ~nlar 
da olmasa balrkçılarıın halı ha
raptır. Balrk1;ının ne bir banka: 
sı var, ne bir dayanacak. yen 
vardır Ona ihlç kimse emnıyet e 
dip para vcnncz. Size ibret ola
cak bir şey anlatayım: Buradan 
Yunanistana giden Rın:ıl~ra 
Yunan hükllmeti balrkçılıgı ıh
ya etmek maksadile üç se~e 
müddetle faizsiz para vennış
tir. Bugün hepsi sermaye sahi
bi, adamlar olup çıkmışlardır. 

'tıldığı çok olur. Demek ki ok- satın alacakları: tuz üzerinde B k 1 "kli ti . d 1 ==--~=-,__,~~-~-----~-~--=--=~-'""""" 
kası (20) para eden balığın be- münasip surette bir mürakabe b' alı ~ıdar~ şı ye dennb en ~"""'-="'" 
her okkasına 13 ku.-uş tuz para- tesis etmek kahil midir? Ancak kırbt:ıne'Sı e :ze =ar anş tş· y b J ı ı 

Karilerinlzdet 
M. Celal 
---"=' ~.;.~ 

Sı ilavesine mecburuz. Sonra bu suretlcdir ki, Yunan balıkçı- a ır şey tdemllınl.e nı;ı.rn.l e ı.~c a, u zava 1 ar ne o a 
1 • k b' · • bT · manctlnın e a ıye anı, e yuz 

hani bunun tuzlama masrafı, ılığı ıle re a . ~: gın~e 1 ınz. de 2 5 nisbetinde bir para alma- ak? 
Sonra biz de balrk ihracatının 

bir türlü artmamasının en baş
lıca sebebi tuz meBelesidir. İzah 
edeyim: MalO!n ya burada inhi-

hani bunun fıçı parası, hani bu- Konse:v;cılıgke gelınce, ~unu sror:. 
nun daha bir çok masrafları... yapmak ı~ın ço ~ermaye ıster. · 

Halbuki Yunanlı balıkçılar, Evvela bır kaç hın balığı uzun Bu para b. ze "1c 12 üzerinden 
tuzun okkasını bizden (15) pa- müddet muhafaza için büyük verdiğimiz vergiden fazla geli
raya alıyorlar ve tabiidir ki, tuz bir buzhane Iazund1r. Bugün yor. 

Bu sene 35 kuruşa et yiyeceğiz! 

B · · d ı ş· d·den kasaplarda (8-15) ok- ı doluda bu seneki kasaplık hay-
ltav~ sene ~~~le_ketım~ e k~~kııkuzular sa'tılryor. Bu ku- van bereketini söyliye ı:öyliye 
tar ar yaz gıbı gıdıyor. • er 1 kt otlıyan analannm bitiremiyorlar. Havalar hemen 
M~~ bol y.a~urlar. yagd~. z~ ~r a1esfendiklerinden çok her tarafta iyi geçtiğinden hay
Bu lizd a ot, hıç eksı~edı. sutı t ğlıdrrlar Anadolu- vanlar bütün kışı açıkta geçir
..,.!. ı..:~-~o~lar vaktınden sdem z 1ve 1Ya Orta ve.Şarlc:i Ana ıniş, kuru ota hic te ihtivac e:ö
r"" . .-.u.zutıırnae;a başladılar. an ge en er 

Türkçe konu5uluınıiyor 
Dün akşam Sirkecide bir bi

rahaneye uğradnn. Biitiln gar
sonlar Rumca konuşuyor, müş· 
terilere bile Rumca hitap e
tli yorlardı. Türkiyede kendi li
sanımız hakim değil midir? 
Ve bu adamları nezaman Türk
çe konuşmağa icbar edeceğiz?. 

Karilerinizden 
Bursalı Oıman 

............ -.... ~ .................. ,,,..,_,, 
rülmemiştir. Şimdiden kuzu eti 
nin okkası (70) kuruşa kadar 
düşmüştür. Trakya ve Anadolu 
dan sürü halinde kuzular' gel
meğe başladığı için bu Ha da
ha çok düşecektir. Bazı celep
ler, bu bolluk karşısında koyun 
etini bu 11ene 35-40 kuruşa ka
dar yiyebileceğimizi söylüyor
lar. 

Köprü münıriyesinin kalka
cağından bahsedildiği bugün
lerde merhametle karışık bir 
mera.)t içinde soranlar var: 

- Ya, o zavallılar ne olacak-

Evet, o zavallılar, krşm kar, 
yağmur, yazın toz, duman de

meden günün yirmi dört saatini 

ayakta geçiren şu köprü tahsil-
darları ne olacak? ~ 

Belki bir gün tarihi bir hatır 
gibi seyredilecek olan bu kuru 
nu vustat adetin tatbikine m 
mur kahramanların ifayı vazl 
halinde bir resimlerini n...-

·~ 
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] MILLIYET1ı'i ŞEHiR HABERLERi 
Villlyette Eman~tte 

Bir icat mı? 

GLAKSO 
En iyi sütlü l(ıdad r. 

GJ-'AKSO 

AL J O L S O N un temsili 

CAZ MUG 
Chanteur de j .. zz 

filmi gllrm kce oldu~ azi , m 

:ELHAMRA SİNE, 1ASI DA 

cı:~<x:><:~O:~>Cııôıô<.11 rv-v~~ 
Ön Uzdekl 26 mart Çar~aoıba ~kşam uvar 1 rak 

MEtEK liNEM!~I 
şe_ r miz ehalı inin şlipbeslz takdir ettiği Vesıern Elektrik SF LI v 
. ıZL( m ~ine ıc isaıının resmi kU adı münasebetlle Paris Opera 

Knml.< tiyatro•unun meşhur baritonu A 'DRE BOJE nin temsili 

SAADET 

MAKSiM 
27 Mart P•rt•Hnbe •kfemı 

i- KAREM 
Büyük suvare dansant 
Kod onlar • Sil rlzler - Hususi taam listesi. 

ZIGETI• 
VIOUNIST 

mlt salı 

akşamı saat 21,30 da 

~HAN SIZ 

Tiyatrosunda 
ı~hur Macar viyolonist 

·ZiGETi 
an veda konseri 

Gıyet zcnata •• mabtefem ınlzııu..ıt llm 
Onamıısd61 perşern:,e ık,t• 

ASRI S 1 NEMADA l!'ôsterilecektir. 
Mümeu!slerl: IVAN PETROVIÇ " LIL DAGOVER 

ŞUplıatz ıinemı ıııenklılınnı tehyiç ~ bir pheterdlr. 

DON KAZAKLARI 
• 
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EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

PorfUmOri L . T . P 1 V E R A. Ş, , lstanbul Şub&i 

Şlşll Ahmet Be, ıokak No. 56, Tel. Beyo~lu 30-44 

BU YÜK 

TllllRE rlllN~üS~ 
8. inci TERTİP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehr~-
maneti, Defterdarlık, iş, Zı
raat ve Osınanlı Bankaları 

' Murakıpları ve halk huzu-
runda yapılır. 

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara· 
tar tekrar Dolaba konmaz 

Gazi lntep Yiliyettn~en: 
l d · i için 800 liralık kinin ve 1265 liralık 
- G. Antep s~yke aıresazedilmiştir. Şerait tıeıveçhi atidir. 

'1.eosalvarsan muna asaya v h k · 
> K" · k · !eri maviye boyanmış olacak ve er ompır-·- mın ompırıne . 
ne 25 .;..,. 'htiva edecektir. 
· 

3 
san • ...,.~r ıl 50 ve 100 zec teneke kutular içinde olacak 

- Konpınne er . . · · · h · ld ve bu katularm .. erinde "Jrleocanı kının konpırmesı, avı o u-
• uz k un İ"inde 100 veya 50 gram saf klor 
~ kinin mikdari ber · utıın " 

. . . . bulunduğu yazılmış olacaktır. 
·Ilaıyeti. kının 15 30 45 60 75 şer santigramlrk beş ne-

4 - Neosalvarsan • • • ' 
Iİden ibaret olacaktır. b"rinci fabrika mamulatından 

5 - Kinin ve neosalvarsan en 1 

1laca1rtrr · d"l ek · Bedel" . bed r .ki taksitte tedıye e ı ~ tır. 1 

lıa.6 -. Bun1a~. e 
1 ~--•varsanın sihhiye müdüriyetince 

lenın nısd k:inın ve n.,.,..... . " . "b" . . k . 
· ·· - ·· "teakiptir. Nısıf dıgen ıse ırıncı ta sı-

eslım ve tesellumUDU ınu d 
. . . de tamam bir ay sonra ır. 
m tedıyeaın n . eden bütün masrafı müteahhi 
7 - Bunların Antepe kadar ıcap 

le aittir. ·· ·· t 16 da G Antep 
8 - İhalesi 3 Nisan Pecşembe ~unu .saaı· l l . .. 

J? .. • • .,, eı· de 1• cra edilecegınden ta ıp o an arın mura-
~ncuınenı vı ... y ın 

taatları ilin olunur. 

hlil fi eııaı uıkaıı lstanbul ~ubesin~en 
Satılık emlı1k 

E Mevki ve Nevi Teminat Mikdarı 
4 Sas Na. . M h hall · 203 Yedi.kulede Patili Sultan e met ma esı 

Salhane Çıkmazı Sokağı 20/1 No. lı 
Ana 220 Lira 

205 Ceodende 1No.h41 dönüm Bostan 105 ,, 
206 Cenderede 2 No. lı 6 dönüm Tarla 10 ,, 
207 Cenderede 3 No.. h 41 dönüm Tarla 65 ,, 
208 Cenderede 4 No. lı 33 dönüm Tarla 50 " 
209 Cenderede 5 No. lı 33 dönüm Bostan 130 " 

Baltda muharrer emlak peşin para ile bilmüzayede satıla
cağından taliplerin ihaleye müsadif 3 Nisan 930 saat onaltıda 
.)ubemiae milracaatllm. -

larton lirik11 tetlilleri 
Tütün inhisarı uınuın nıiidiirlii-

ğiiı1dcn: 
._, T · · iıtasavver karton Fabrikasıııa ait tekliflerin tevdii 
· ~sı ':11 ı Nisan 930 tarhi görülen lüzum üzeııine 1 Mavıs 

çuı gos ıen en . . . . · 
ı30 tarihlne temdıt edilmiştir. . - -----
!.% x x xz~ Bcdayipervcr Hanınıef.c'.ıdilcre ... :x::::ı~. 
,~ Bertin Biçki ve Diki~ akadcmısıııden dıplomalı ~~ 

;j 'ı · ~ A ;!'kı"lrv~t ~ımefend~rinilm~na!-:mıek ~ 
., ,e ınmızın en m-, ,---·· ~ 
.. cmelile Bcyojtlıında Mis sokaJıında M~~ıcn. aparnma7~·~. 
IX:3numerolu d3ıresinde hlr atölye k~t eyledıl(inı ırz ey cr . .-

Devlet ~eınirJollan ar. ma~aza~ın~an: . 
Ma- d ·- ·· ad~ kadar müdr.vver hızar desteresı 

gazamız a uç yuz "" · . be ·· ·· 
ı:ıevcut olup bunlar 27 /3/930 tarihine _müs:ı.dıf .Pe~ ~~ 
>aat H te aleni müzayede ile satılacagmdan talipknn magaza 
~ aatış heyetine miil"acaatları ilan olunur. 

lır a Alman. Kitaphanesi 
~RON ~mııl! 1~ .me'Yd•nınd• s2s_ 

de 14 üncü dereceden mevcut JI Şehremnetinden: Osküdarda f 
bir miiDhal memuriyete talimat "'""'.:-:---------- Kapçedede mahallesinde Bas- izale 
narnesine tevfikan bilmüsabaka b.;;~·~!cz s;;~;::"; ~·; "Ş~~~ ton sokağında 463 metıe mu- ,., "' 
menıur elmacaktır. ac , •ı d rabbaı arsanın metre murabba- il en.c51 : "ab.nudiyc ilanı altın 1 edı"nl 

Müsabaka imtihanı 31 Mart lstanbul NO ma 150 kuruş kıymet takdir o- ' Z 
1930 Pazartesi günü saat 15 tc lunarak satılmak için kapalı ~ 
Ankarada yapılacaktrr. ! leJC!l111 JDS\311 zarfla müzayedeye konmuştur. • Göğus atnlarıBB ve soğut algıalıpna, zaif dt;erlere, 

'ı 

Müsabakaya iştirak için ta- ( GELiBOLU) vapuru 23 Taliplerin şartname almak için öksurüge, laınbai;o, r&matlzma, ve ya her hangi nıev. 
!iplerinin memurin kanununun o h her gün levazmı miid(irlüğüne zii sancı içi•, bu e~ ve tecrübe edilmiş Hiç en seri, 

1 
mart •azar 17 de idare n · bn 1 · T klif kt l en saf, ve en müessir olacaktır. AtnY•• yere Alkekıı'• 

4 üncü maddesinde yazılı olan- u d h bol ge e en. e me up arını tatbı"k edı"nı"z. 
!ardan baŞ'ka zirde ki evsafı da ı· mm an arekede GeU u da ihale günü olan 14 Nisan Al ıcö--ck!s ~ ... 

1 -eki Çanak'--Ie lmro:ı: Bozca 930 p t · ·· ·· saat on be-haiz olmaları Iazırndır . 
1 

~.,, ıuı azar esı gunu 
A) Hukuk, Mülkiye, Ulfunu 

1 
adayı gidecek: ve dönuştc şe kadar mezkftr müdürliiğe 

siyasiye, i.ktısadiye ve içtimai- Çanakkale U.p eki Gelibolu- vermeleri. 

ye ve fakülte derecesindeki yük ya uğrayarak gelecektir. • • • Plasters . 
sek ticaret mektepleri veya Ha- Şehremanetinden:İshakpaşa 
riciye mesleği ile alakası bu- Tann Bi il~i ranrn yangın yerinde Nakilbent ma- Alkoks Hariçten istimal edilen Uiçlıırın en iyisidir. 
lunan mümasil yüksek mektep- ' hallesinde Şeftali ce~mesi so- Hrr •czoned• bııluouı; 
lerden birinden mezun olmak; (Ankara) l'aptıru :t4 ;\!art kağrnda 238 ve 260 harita nu- ALLCOCK MANUFACTUR!NG CO. Birktnlıud, England 

B) Bu kabil mektepler şeha- P117artesi 12 de Galata maralı arsalar 42, 24 metre mu Tilrkiyr içın •c•ntalı~" J. Btrt vt Şnr•kln P. K Gal•t•. ,33 

detnamesini haiz talipler bulun rıhtımından hareketle lnc!ıolu, rabbaı arsanın metre mıır::.'.ı-
madığı takdirde namzetler ev- Samsun, C!resrın, Trabz-ın, Rize bama dört lira kıvmel takdir 
velil bu mekteplerden birinde 1 lopaya ı:idecel. Ye döni.ışte ol •narak atılmak irir. acrk mü 
Okunan derslerden ı"mtı'han ver- I' · k 1 lzayedeye korunu tur. T;ıliple-azar ıs ·e esiyle Rıze, Surmene · · 
dikten sonra müsabakaya işti- nn şartnameVl gönnek i<;in her 

Trabzon, Cürde Gireson • au"n mı·ı·zayedeye gı"mıek · · · rak hakkını ihraz ederler. ' " · ıçın ı-
Ordu, Ünye, "am-.·un, lnebolu, ı hrue günü olan 14 N;"an 930 Müsabaka imtihanı berveçhi " ' ~ · 

atidir: Zonguldaıta ui!;ra yar:ık gelecek Pazartesi günü levaznn müdür 
l 1 - Hukuk, İktısat ve Tarihi tir. 1 lartk•t günü yuk kabul lüğüne gelmeleri. 
siyasi (1815 den zamammıza olunmaz. * * * 

1------------ll Şehremanetinden: Cenaze 0-
kadar) hakkında tahriri ve şi- tomobillerinin taksi hesahatına 
fahi suaııer (her biri i.;:in tahriri ııllr- Menin m'n! poılnl dair mukaddema ittihaz olunan 
\le şifahi beraber, tam numara (Kon ya) \:apuru 25Mart sah kararın (Cenaze otomobilleri-

! 10 dur) · 12 Je Galata rıhtımından nin taksi hesabr garajdan baş-
2 - Türkçe ve Fransızçadan h k 1 b h lıyarak kabn"stan mahallinde 
h · (h b. · · · are et e çarşamba sa a ı 

ta nr ve terceme er ırı ıçın iz hitam bulur. Otomobil u··cretı" 
5 • ) mire gidecek ve akşamı 

tam mı.marn 1 tır · iz büyu""k otomobillerin tarifesine 
M- bak d mirden hareketle Antalya, 3 - usa a a 40 numara tabidir.Şu kadar ki tarife muci-

lissli mizanı doldurmak şart.ile Alaiye, Mersine gidecek ve hince alınacak ilk maktu ücret 
en fazla numara alan kazanmış dönüşte Taşuct1, Anamor, 120 kuruşa iblağ edilmiştir.) 
olacaktır. AJaiyc, Antalya, Kuşıda5ı. suretinde tadili Encümeni Ema 

Müsavat halinde Fransızça- lzmire u~rayarak gelecektir. netin 77 numaralı ve 23/ 2/ 930 
dan maada ecnebi lisanlara vu- tarihli karan iktizasındandır. 
kuf sebebi rüçhandır. Ayvalık sür'at po:;tası Atakadarlann malfunu olmak 

Taliplerin mektep şehadet- üzre kevfivet ilan olunur. 
nameleri askerlik vesikaları ve G\lersln) vapuru 25 Mart _

1 
__________ 11111! 

hüsnü hal ve sıhhat şehadetna- Salı ( 17 ) de Sirkeci rıhtı· SADIK ZADE ARSI .AN 
· ·· d mından hareketle Gelibolu, meH:ri ile hüvıyet cuz anı veya KAPDA.~ VAPURLARI 

suretlerini baistida Vekalet zat Ça!lakkale, f.dremit, Burha· 
işleri Müdürlüğüne tevdi eyle- niye, Ayvalı~a ıtidecek ve 
meleri ve yevmi meı.kfırda An- dönüşte mezkı'ır iskelelerle 
karada V ckalette hazır bulun- birlllı:te Altınoluğa uğrayarak 
malan ilin olunur. gelecektir. 

DEVREDILECEKlHTİRA Azlmette Gelibolu için 
yük alınmaz. BERATI !m.iııiıiıiıı ... llliıı._ ___ _ 

Telefon ıristemlcı:inde 19lahat 
b;ılı:landaki icat isin Sanayi müdii
riyeti wnumiyesindcn istilıAI edilmit 
olan 17 Mart 1928 tarih ve 729 nu
mandr ihtira bttaıı baklanda bu kere 
b;qkasına ferağ veyahut icar edilece
ğinden mczkQr lhtirayı satın almak 
veyahat isticar etmek arzusunda bn
lunan •Cvatın İıtanbul Yeni postano 
arkasında Türkiye Hanında 18-22 nu
raarada kain vekili HANRt V AL
TER tSTOK Efndiye müracaat et• 
melcri ilan olunur. 

Doktor A. KUTİEL 
oızıı ve cilt bastalıklan mi· 

teb81<sısı Kar&köy börekçi fırını 

aırasınd• No 34. 

İhtira ilanı 
"Kilırit kwtulan.., (defterlerinin) 

ıslahı" hakkında iMihsal olu.....t9 fılj. 
An 1928 tarih ve 749 nwnerolu ihti
ra beratı bu defa mevkü file konmak 
lizre abese devriiferas veya iar ~ 
leceiinden talip olanlarm Galabıda 
Çimli nbtun hanında Rober F erriye 
ntis awatlan ilan ola11t1r. 

Dr. Horhoruni 
Beyo«iu Melı:tep sotıt No 35 

mua)-etıe sabahtan akşamı kadar. 

NAl:\1 VAPURLARI 

lzmir Postası 
Seri, IUks vo muntazam 

ADNAN vapuru 
Martın 

:!4 üncü pazartesi 
günU 16 da Galatı nhamından hare· 
ketle ( lzmlre ) ve Çarşamba gilnil 
lzmlrdea f.unbula hareket eder. 

Galata gümrük karşısında Site 
Franscz hanında 12numaradı Umu
m! acantalığına milracaaL Telefon 
Beyoğlu: 104! 

1 SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARA DENiZ l\1UNT A-
ZA.l\1 VE LÜKS POSTAM 

Sadıkzade 
vapuru 

23 Mart PAZAR 
r;llnll akşamı Sirkeci rıhtı

mından hareketle (l!:onr:uldalı:, 
laebolu, Samıua, Ordu, 

·•nye,Olrcsun, 1 rabzoa ve R.lze 
lslı:elelerlnı azimet ve avdet 
edecektir. 

Tafsilli için Sirkecide Mea 
lataııbul Yatımektepleri mü· adet hanı altında acentalıtını:J 

mllracaat. Tolefon:lıtanbul 21 
bayaa komisyona reiıliğinden: t~==========:::; Gazipaşa yatmıektebinde yap 1 ~ 
tırılacak banyo yeri kapalı zarf- TAV1L/.ALJE VAPURLARI 
la münakasaya konulmU§tur. lzmir Ebpresl 
İhale 12/4/930 saat 16 da Or-
taköyde Gazipaşa yaıımektc- ,... Saa~ef 
binde müteşekkil komisyonca 
yapılacatkır. Talipler muvak- . vapuru 
kat teminatlarını Fındıklıda 
Yüksek mektepler mes'ul mu
hasipliğine yatımrak mükabi
linde alacaktan makbuzları tek 
lif mektuparı içine koymalıdrr
Icr. Sartname ve keşif her gün 
öğ eden sonra komisyon katip
li'tinde göriile~ilir. 

Maron 24 Uncil pazartesi gil· 
nü akşamı saot on yedide Sirkeci 

nbamından hareketle GeliLolu, 

Çan•kkalc, Edremit, Burhaniye, 

Ayvalık ~keklerine azimet, Ça
naakkal<, Cdiboluya uğrayarak 

do•ru lstanbulı avdet edecektir. , 
·emiş Tavilzade.biraLlcrlcr. Tdefon 

lstanbul 2'110 -Jandarma ima15.thaneGi mü-
düriyetinden: 

J~~NiZ sür' al postasi 
KEMAL npımı 'M Mut 

PAZARTESi 
akşamı 18de irkecl rıhtımından 
hareketle Zonguldıık, lnebolu, 
Samsun, Trabzon, Rize ve Ho· 
peye azimet ve avdet edecek
tir. Acentalığı: Sirkeci AWyc 
han birinci kat Telefon: 
lstanbul 4240 

Yelkenci vapurları 
Iı::mıdeniz postası 

Yell{cııci 
npcını i6 '~arsamba 

Mart y 'l 
·· ii .qa,. 6da Sirlı:eci nhnmından 

harelı:Clic cloCrıı [Z.Onpldak. ln:
bolıı, Samsun, Ordu, Gircswı. 
Trabzon, Sı1rmcoc ve Rlzo 1 ye 
gidccctdr. 

Tılsil!t için Slrt:cctdo Yelkenci 
ba.nıııdt t&iıı a.ccnıes.iıte miln· 

oa~ Tel lstanbul 1515 

LLOYD TRIEST1NO 
Llmanımıu. muvasalan beklenen 

Vapurlar 
(PALl'.STlNA) vapuru 1?3 

Mart pazar (ltalya ve yunanis
tan) d.m 

(TE. \.E:REJ vapuru l!S Mart 
pazar (ltalya ve Yunani!ltan) dan 
Yakında limanımızdan hareket 

edecek npurlar 
(PALESTIN.\) vapuru 24 

Mart pazartesi 12 de ( "arnsun, 
Trabzon ve Ba tum) a 

(MERANO) vapuru 26 Mart 
ça~nmba, (SelAnik:, l\11dilll, iz. 
mir, Pire, Patras, Korfo, Ayasa
rnnda, Brencflzl, Flume. Vene
dik Ye T ricstc) JC: 

(TEVERF.) vapllru 27 !\iare 
perşc m be sabah tam 1 O da 
(Loyd Ekspere ) olarak (Pire, 
Brendizl, Venedlk ve Triestc) ye 

[COSULICH Llne] kumpan
yasının lüks nptırlarına aktarma 
edilerek ~imali ve Cenubi Ame
rika 1 n3nlann~ gitmek için ten
zilatit ılo;t:ru bilet \'trillr. 

l ler nevi t;ılsilat için Calatada 
mıımh4ne ( Lloyd Trie,tino :) 
.er acaııtcsıne. Tekfon Beyoglu 
~ J \?.? \8ya Galata sara),nJa 
sabık SelAnlk bonınarşası bina· 
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
Beyoıtlt~ 2~99 >c yahut irkecid 
Kırzade hanındaki ya7.ılıanesine 

müracaat tdilme>i. Telefon 

8-3-930 tarihti hey'
eti umun1iye içtinıa
ının devnmı ~4-3-910 

tarihine nıi'ısadif Salı 
gününe nıukarrer bu
lunmuş olduğundan 
yevmi n1ezkürda saat 
15 te ı\vukat Hanım 
ve Beylerin Baroyu 
i:r.$rif leri rica olunur. 

-59- kalem e<leı.n ~ ve eczayi 
tıbbiye kapalızarf münakasa ile 
satın alınacaktır.Münakasa nisa 
nın yedinci Pazartesi günü 
saat 14 te İstanbulda Gedikpa
şada Jandarma imalathanesin
de yapılacaktır. Şartname ima
lathaneden verilir. Teklifname
nin tarzı imlası ve edviyenin 
müfredatı p.rtnarnede münde
rictir. , 1«anbul: 235 .. 

Umuın Ayakkabıcı San'atkaran Koopratifinde 
Kuopratif hissedarları 30 mart pazar günü saat ondörtte Çaıj 

Kapıda Cemiyet merhzinde alell.de içtima edecektir. Ruznatl'.I' 
mlızakerat hcy'cti idare intihabı ve rapor ve bililnço kiraatL 

Emlak ve Eytam Ban~ası lstanbul JUbesin~e-
sa tııık arazi ve bostanlar 

Çırpıcı çayırı askari le 
azami 30 dönümlük 
parçalara bilifraz peşir1 
para ile satılmak üzert 
müzayedeye vazedil
miş ve 10-4-930 tarihin-! 
de ihaleleri mukarreı 
bulunmuştur. Taliple
rin yevmi mezkurda 
saat on altıda şubemi
ze müracaatları 
TEKAMÜL MEFHUMU ... . . 

VAMPİR 
,_ t Q TBZ e1111t llllkllHI 181 lıll•rmaz 

oı.er ,..._. cUıazlardafl dall• Cll· 

buk -•it toav ıam•ml/a •-· 
Aleflıl - .... bir ..... blle lro
la•hlıfa ıırebllmesl ıtellcuı ol•r•lı ...... - ........ ... _.,...,., 
•u-...,...., bir • ..,..-. _,,. .-r. 

AEG 
Ttll\tj A Olll• t:ı.t;KTlllK VIMITI 

\ lllJlllVW 

t.: ...... 9fttııı&tar""" 

Erkal uınuın ınU~ürllllln~en: 
Edirnede Süleymaniye camii tamiratı için mubayaı 

edilec~k kerest~ için verilen fiatlar gali gö~lmüş olma~I 
la yenıden tanzım kılınan şartname mocibınce 26/3/93~ 
tarihine müsadif Çarşamba günü pazarlıkla ihalesi icr 
edileceğinden taliplerin her gün öyleden sonra evkaf he 
yeti fenniyesine müracaatları. 

&nnıru~ler nıu~alaza oıodorıuııodı: 
13 numaralı motör için az müstamel bir makine m 

ııakasası bir hafta müddetle talik edilmiş ise ~ yaln 
i:ıir talip zuhurundan bu kerre bir ha~ müdd~tle ~e p~ 
zarlıkla nıübayaa edileceğinden şeraıtı kanunıyeyı haı 
taliplerin şartnamesine ıtılala 29 Mart 930 Cumartesi r( 
nii saat 11 de muhafaz;:ı müdüriyetinde müteşekkil ko 
nıisyona müracaatları. 

Goınrü~ler ınu~alaza nıfi~ürlü~i\n~en: 
1 O numaralı motoriin tekne tamiratı, 20 gün müd 

detle aleni münakasaya konulmuştur. Şeraiti kanuniye 
haiz taliplerin kalem; ve heyeti fenniyede mevcut şart 
name ve keşifnamesin1:: ıttıla husulunden sonra 12 N 
930 Cumartesi günü saat ı ı de Muhafaza müdiirive • 
de müteşe~ kil komisyol?ll müncaadan. 
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BlN SÖZ 
HiH. HESIM 

'

1 FLİD A Hı\SA ~ Eınnijet sanilı~ı eınlaK nıüzaJe~esl 

' ' . ' 

r 
• • 1 

ıt . 1 
ıl ı Sinek, ~ivrisinek, tahta ku
l J 1 CUSU, fire, güve, örümcek \'C 

ı ~'! bütlin ha~aratı kat'iyen hcllk 
I' · ve ifna eder. 
•; ,1 Kokusu hafif v.: sıhhi olup 
·~f insanlara ve hayvanlara 7.ararı 
ı l olmaz. Yerli malıdır. Türk ser
' ~ 1 mayesi, Türk akıl ve irfanı, Türk 

:1 dimağı, Türk ameltsi ile imal 
~; edilmiştir. Avrupa ve Amerika r mamulatın& karıı milthlş bir 

;i rakip olup yarı yarıya daha 
j, 

1 ucuzdur. Ticaret ,.e san"at saha-,, 
ı ·1 sında kazandı~ı muvaffakiyet 

1
1 

1 
hasebiyle rakiplerini şa~ırtmıştır. 

1 
· 1 Pompa~ı gayet sa~lam ve aynen 
, yarı yarıya ucuzdur. Şişesi 50 
•ı 1 teneke ve pompnsı 7 5 kuruş· 
r ı I tur. llasan Ecza deposudur. 

·,;!' ı Toptancılara tenzi!At. 
,ı ıl 

iı:ırsl-:\'. '~L\IİLl::L YATAKLI 
~.:t ~VAGO •• LAR KIB1PANYA· 

11 ıt SININ F..ŞY A NAKLi ŞUBESİ 
Avrupanın bilcümle memle

ketleri ve Suriye için Ekspres 
htarlan ile stir'atle sevk olun
mak üzere her ıürlil eşya ve pı· 

ketler kabul olunur. Bu hususta; 
Memleketler arasında 
nakliHt ve muvasal:tr T.A. ~irimi 

lntercontinentale 
şirketine müracaat ediniz. 
.MERKEZ: Galııa'da Çinili Rıh· 
tı m hanında birinci kattadır. 
TELEFON: Beyoğlu 1294·1295 
ŞUBESi: lsıanhul'da Sirkecide 
Şömendöfer istasyonu avlusu dı· 
hilindcki 14 numaralı mığazıdır. 

Mtizayed• 
bedeli 
L. 

409 

85 

317 

590 

• 

158 

Bu MAGAZANIN Teldonu: 

1 lstanbul 1820 
:: .................... . 

Ertet ve ~ocu~a nıa~sus 
ELBİSELERLE 

ulon ve yemek oduına mahsue 
mobilya ve bronz karyolalar 

YOK BAHASINA 
Bcyoğlumla istiklal caddesinde 

8 A Z A 8 

~EK~~L~YAK ~a 
Sacılmaktadır. Btı yekta fırsatı 

kaçırmayıuız. 

ı· İSTANBUL 

·'r Umum sigorta şirketi 
ı. 

1230 

5076 

: • Hissedaranı 1930 sen .. ı Nisanının 
ıo uncu Çarşamba günü aaat on birde 5 l S g 

1
• ıirketin Gala tada Sigorta hanında 
• ifiln idare merkezinde adi surette İÇ· 

. 1 <İma edecek olan umumi heyetine da 
l ret olunurlar. 

RUZNAME: 
1 - İdare meclisinin raporu, 
2 - M urakıplerin raporu, 

" 3 - a • 1929 senesi hesaplannın 

1 i:abul ve tasdiki ve idare meclisi he· 
l yetinin ibrası. b • temettülerin taksi-

mi. 
l 4 - Memuriyetleri biten azanın 
1 yerine yeni aza intihabı. 

1i 5 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesi mucibince şirketle muamele 
icrası için idare meclisi azasına me
zuniyet itası, 

6 - 1930 senesi murakıplerinin in 238 
ı · tihabr ve tahsisatlarmm tayini. 
. Gerek esaleten gerek vek.ileten 

) 1irketin en az otuz hisse senedine ma 
ı ik olan ve hisse senetlerini Ticar~t 

<anununun 371 inci maddesi mucibin 
:c içtima gününden evvel nihayet bir 
1fta zarfında şirketin idare merkezi
ae yahut Osmanlı Bankası idaresine 
evdi eden hissedaran işbu umumi 
ıeyetc iştirak hakkını haizdirl~r 

Kat'i karar il;lnı 
ikraz No Merhunaun cins ve nev'i 

ile me\ kii ve müşıemiltn 
Borçlunun 

ismi Mubımen 
lııymed L. 
1004 1ı236 Yenibahçede Defterdar Ahmet

celebi mahallesinde kazazker
~amii sokağında eski 5 ve yeni 
7 - 9 numaralı doksan arşın ar
sa üzerinde kargir bir katta üç 
oda bir ufak antre bir mutfak 
ve üç yüz kırk sekiz arşın bah
çeyi havi natamam bir hanenin 

540 

2059 

2111 

347 

2865 

10500 

10030 

1509 

tamamı. Hacer Hanım 
17386 Beyoğlunda Kamerhatun ma-

hallesinde Mankasar bostan 
sokağında eski 3 ve yeni 5 nu
maralı kırk arşın arsa üzerinde 
önden iki buçuk ve arkadan 
kargir üç buçuk katta beş oda 
bir ufak antre bir mutfak bir 
kuyuyu havi bir hanenin yirmi 
dört hisse itibarile on beş his-
sesi. Fatma Vahide H. 

17733 Yenibahçede Ördekkasap ma-
hallesinde Yenibahçe caddesin 
de eski 39 ve yeni 61, 63 - 1 
numaralı doksan arşın arsa ü
zerinde kargir bir katta iki oda 
bir taş antre bir mut;fak bir ha
mam ve bahçede elli beş arşın 
üzerinde ahşap bir katta harap 
bir oda bir sofa ve rubu masu
ra tatlı suyu ve bin iki yüz beş 
arşın bahçeyi müfrez bir hane 
Mehmet Halit Ef. ve Münimc 

ve Ayşe Muazzer H.lar 
17839 Anadoluhisarında Göksu ma-

halle ve sokağında eski 7 mü
kerrer ve yeni 5 1 numaralı yüz 
elli altı arşın arsa üzerinde ah
şap iki katta yedi oda iki sofa 
bir mutfak bir kuyu ve elli se
kiz arşın arsa üzerinde bir ahır 
ve bin üç yüz seksen altı arşın 
bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Ahmet ve Emin Efen 
diler Zehra, Hacer, İhsan ve 

Sabiha Hanımlar 
'18214 Edirnekapısında Çakırağa ma-

hallesinde Hançerli kilise soka 
ğında eski 22 ve yeni 28 numa
ralı altmış altı arşın arsa üze
rinde mukaddema kargir iki 
buçuk katta dört odayı havi i
ken üst katı yıkılmış yalnız iki 
oda bir bodrum ve harap bir 
mutfakı havi bir hanenin ta-
mamı. Nesim Ef. 

18 7 54 Stileymaniyede Taşodalar so-
kağında eski 11 - 11 mükerrer 
ve yeni 19-21-23 numaralı üç 
yüz arşın arsa üzerinde ahşap 
olmak üzre iki katta biri üç oda 
bir sofa bir mutfak ikincisi dört 
oda bir sofa bir mutfak ve üçün 
cüsü üç katta beş oda bir sofa 
bir mutfak ve yüz on arşın balı 
çeyi havi üç hanenin tamamı. 

Halil İrfan Ef. 
191 79 Fatihte Dülgerzade mahallesin 

de eski büyük Karaman ve Ar
slan hanı ve Yeni büyük Kara
man caddesi ve Çamaşırcı soka 

tında eski 19-21-21 mükerrer 2 -
23 ve yeni 25-27-22-24 numa
ralı yüz yetmiş beş arşın arsa 
üzerinde kargir beş katta on 
beş oda, üç sofa dört mutfak 

iki hamam ve altında tiç dükka
nı havi bir otelin tamamı. 

Muharrem Bey 
19183 Beyoğlunda Alacamesçit ma

hallesinde Buğluca sokağında 
eski 12 ve yeni 8 numaralı iki 

yüz altmış arşın arsa üzerinde 
1 istihmam mahallini ve iki yüz el

li arşın arsa üzerinde soğukluk 
kısım (camekan) mahallini ve 
yüz yetmiş arşın üzerinde kill-

i han mahallini ve yüz on beş 
arşın üzerinde odunluk mahal

ı lini havi Buğluca hamam nami 
f le maruf bir hamamın tamamı. 

Vasfiye Hanım 
19360 Drağmanda Tercüman Yunus 

mahallesinde Drağman cadde
sinde eski ve yeni 2 5 numaral~ 
seksen beş arşın arsa üzerinde 
ahşap iki katta üç oda bir sofa 
bir taşlık bir kuyu ve on sekiz 
arşın arsa il ~erinde bir mutfak 
''evi!? altmı~ üc arsın bahce~ 

430 

320 

629 

907 

332 

930 

8659 

227 

207 
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16 ve yeni 6 numaralı do'{ 
arsın arsa iizerinde kargir 
kattan ibaret müfrez bir dü 
kan. Nazın1 Bey 

1710 3563 20014 Fatihte Di.ilgerzadc mahall 
sinde Nalbant ve Çamaşırçı s 
kağında eski 14, 22, 5 ve ye 
4, 4-1 numaralı doksan beş 
şın arsa üzerinde kargir bir b 
çuk kattan ibaret katreyi ha 
bir dükkanın tamamı. 

Nazım Be) 
1825 6353 20116 Sultanahmette Üçler mahall 

sir\de Üçler sokağında eski 4 
Tekırdağ Sllleyman Paşa mektebi son sınıf talebesi mükerrer ve yeni 4 numar 

ve heyeti talimlyesi yiiz doksan arşın arsa üzerin 
havi bir hanenin tamamı. kargir üç katta on iki oda 

Mustafa Ağa sofa bir mutfak V" kırk arş 
1802 18440 Paşabahçesinde Sultaniye soka arsa üzerinde bir 1utfak 

• ğında eski 21 ve yeni 2 8, 2 8-1 yüz seksen iki arşın bahçeyi 
numaralı üç yüz otuz arşın arsa vi bir hanenin tamamı. 
üzerinde ahşap iki katta on üç Sündüs Han 
oda bir sofa bir kuyu ve yedi 210 768 20124 Erenköyünde İçerenköy 
yüz elli arşın bahçeyi havi ha- hallesinde Camiişerif c;oka -
rap bir hanenin tamamı. da eski 4 ve yeni 3 · numar 

Zihni Bey yüz on yedi arşın arsa üzerin 
1232 1961.5 Çengelköyünde Köprülü soka- ahşap iki katta dört oda iki 

ğında eski 5 ve yeni 3 numaralı fa bir mutfak ve yüz yetmiş 
yüz yetmiş sekiz arşın arsa ü- arşın bahçeyi havi bir hane 
zerinde ahşap iki katta ikisi kü- tamamı. Saime Hanı 
çük olmak üzre altı oda bir mut 3928 7800 20129 Galatada Kemankeş mahal 
fak bir taşlık ve iki yüz elli do- sinde eski Kılınçalipaşa ve y 
kuz arşın bahçeyi havi bir hane Paşa caddesinde eski 7, 9, 
nin tamamı. Müzeyyen H. ve yeni 7, 9, 11, 13 numar 

3087 19776 Fatihte Dülgerzade mahalle- yüz dört arşın arsa üzerin 
sinde ada 29 ve harita 764 mev kargir dört katta üstünde ta 
kiinde eski 15 - 15 mükerrer ve çayı ve dokuz oda altında b 
yeni 12 - 14 numaralı doksan ufak olmak üzre üç dükk' 
sekiz arşın üzerinde kargir maa havi bir hanın tamamı. 
taraça üç buçuk katta üç oda Madam Agavni 
bir mutfak ve altında bir dük- 7710 23449 20145 Büyükadada eski Nizam 
kanı havi bir hanenin nısıf his yeni Ziyapaşa sokağında y 
sesi. Muharrem Bey 7, 7-2, 3, 5 numaralı büy 

1823 19 7 7 7 Fatihte Dülgerzade mahalle- köşk ahşap dört katta 400 y 
sinde Nalbant sokağında eski miş altı arşın arsa üzerinde 
18 ve yeni 8 numaralı · doksan sekiz oda üç sofa bir mutfak 
arşın arsa üzerinde kargir bir su hazinesini iki yüz yetmiş 
kattan ibaret müfrez bir dük- şın üzerinde kargir sandık o 
kan. Muharrem Bey sını ve yetmiş beş arşın arsa 

669 197 78 Fatihte Dülgerzade mahalle- zerinde sandık odasını veyi 
sinde Çamarşrrcı sokağında es- arşın arsa üzerinde bekçi oda 
ki 4 ve yeni 23 numaralı otuz nı iki yüz on arşın arsa üze 
üç arşın arsa üzerinde kargir de selamlık dairesini otuz 
bir kattan ibaret bir dükkanın arşın arsa üzerinde mustal< 
tamamı. Muharrem Bey bir oda ve otuz iki arşın arsa 

1904 Hl779 Fatihte Dülgerzade mahalle- zerinde keza bir oda ve Y 
sinde Nalbant sokağında eski seksen dört arşın üzerinde 
20 ve yeni 15 numaralı doksan çük köşkü ve üç bin altı yüz 
beş arşın arsa üzerinde kargir mi beş arşın bahçeyi havi e 
bir katta müfrez bir dükkan. kin tamamı. Ayşe Hooı 

Muharrem Bey 170 2023 20195 Sultanahmette Firuzağa ma 
18885 19791 Fatihte Dülgerzade mahalle- lesinde Babıhümayun cadde 

sinde Nalbant sokağında eski de eski 143, 145 ve yeni 1 
23-25-27-29 ve yeni 15, 15-1, 151 numaralı doksan arşın 
15-2, 17, 19 numaralı üç yüz sa üzerinde ahşap birer katt 
arşın arsa üzerinde kargir iki ibaret bila hava iki dükka 
katta beşerden on oda birer so- tamamı. Mevhibe Zeliha Fl· 
fa birer mutfak birer sarnıç bi- 425 ı 343 2034(5 Üsküdarda Muratreis mahal 
rer taşlık altında iki dükkan sinde Köprülü konak sokağı 
mukaddema yüz yirmi arşın ar- da eski 1 O, 1 O, 1 O mükerrer 
sa üzerinde sahilhane ve odalar yeni 22, 24, 26 numaralı 
ve elyevm iki yüz elli arşın arsa otuz iki arşın arsa üzerinde 
üzerinde kargir üç katta altı şap bir katta biri küçük ol 
oda altı sofa dört yüz sekiz üzre üç oda bir sofa bir mutf 
arşın bahçeyi havi iki hanenin diğeri yüz dört arşın arsa ·· 
tamamı. Muharrem Bey ve rinde ahşap iki katta üç oda 

' Fatma Hanım sofa bir mutfak ve altında bir d 
735 19825 Topkapıda Merkezefendi ma- kan ve sekiz yüz kırk dört a 

hallesinde eski Balıklı mevkii şın bahçeyi havi iki hane 
ve yeni Çırpıçı caddesinde eski tamamı. 
16-16 mükerrer 16 mükerrer ıı Emine, Bedriye ve Necmiye Fl. 

ve yeni 16, 17, 18 numaralı dok 465 1183 32 Beylerbeyinde Burhaniye 
san arşın arsa üzerinde kargir hallesinde Rasimağa soka· 

bir katta iki oda bir sofa ve elli da eski 12 ve mükerrer ve '! 
arşın arsa üzerinde bir mutfak ve 16-1, 16-2 numaralı elli 
yüzkırk arşın arsa üzerinde ahşap arşın arsa üzerinde ahşap b 
bir katta üç oda bir sofa bir mut- buçuk katta iki oda ve dok 

•"i fak ve elli arşın arsa üzerinde bir altı arşın arsa üzerinde bir b 
katta bir oda ve dokuz dönüm üç çuk katta duvar taşından bir 
evlek yetmiş arşın araziyi havi rını havi bir hanenin tama 

iki köşkün tamamı. Mehmet Mazhar Bey Abdülkadir Ağ' 
... 767 19845 Çubukluda Cabir sokağında Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı ya 

eski 31 ve yeni 36, 36-2 numa- eml&k hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerill 
ralı elli iki arşın arsa üzerinde olup 7 nisan 930 tarihine müsadif pazartesi günü saat 
ahşap üç katta yalnız iki odası buçuktan itibaren müzayedeye miibaşeret olunarak ( 
ikmal edilmiş mütebaki iki o- hammen kıymetlerini geçtiği takdirde) kat'i kararl' 
dası natamam olmak üzre dört ınn çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanla 
oda bir mutfak diğeri elli beş mezkur günde saat on altıya kadar sandık idaresine t1' 
arşın arsa üzerinde ahşap iki racaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku bula' 
katta iki oda bir sofa bir mut- nıüracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emıake ~ 
fak ve otuz arşın kadar bahçeyi velce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulu~ t 
havi iki hanenin tamamı. clıkları ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvell<t 

Mehmet Necip Bey liplerin müzayededen çekilmiş addolunacaklan lüz 
1 :_ ;: .. 1 l L Fatihte Dülııerzade. mahall~- ilan olunur. _ P!{~ı ıd Müdürü Bürhan'!d 


