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Belediye kanunu Boğazlar .komisyonunun :Cemiyeti a.kvama seııelik rapor 
Komisyonlardan ve encümen 

!erden geçen belediye kanunu 
Millet Meclisi kürsüsüne kadar 
geldi. Bu kanun, muhterem 
Meclisin bu seneki en güzel ese 
ri, vı: bütün eserlerinin başlıca
larından biri olacaktır. 

Kanunun bu ehemmiyeti yal 
nız memleketin karma karışık 
ve geri belediye işlerini düzelt
mekte olmasından değil, ilk ola 
rak intihap hakkını kadınlara 
tesmil etmesinden geliyor. Ger 
çi Türk inkılapçıları Türk ka
dınını bir cok mahnımluklardan 
kurtarmısfardır; Türk kadını 
medeni cemiyetlerin kadınlan 
gibi evlenir; çalışır ve yaşar. 

Avukat, doktor, hakim olabilir; 
serbest mesleklerin ve hükume 
tin kapısı ona da açılmıştır. Fa 
kat bunların hiç biri asıl vatan
daşlık hakkı olan intihap hak
knlm yerini tutamaz. Belediye 
kanununun bu maddesi kabul o 
lunduktan sonra, şimdiden şe
hir ve kasaba işlerinde, ve zan
nediyoruz, ki pek yak_ında. bli
tün millet ve devlet ışlennde 
Türk kadını Türk erkeği gibi 
reyini verecek, seçecek ve secl
lecek, bliyük şimal milletleri ka 
dınlannın bütün haklarım al
mıs olacaktır. 

Meclis için bir dereceli inti
hap ve bütün intihaplarda ka
dın 1,.ra rev hakkı vermek BU
yük Reisin ve onun iktidardaki 
arkadaşlarının emeli idi. Kadın 
lar için belediye kanunu ilk a
dnndır. İkinci adım yeni inti
hap kanunu olacaktır. Bu kanu 
nu yapmak şerefinin de üçüncü 
Millet Meclisine nasip olmasını 
temenni ederiz. 

'· Eski tarihte ürk kadınının er 
keğinden farkı yoktu ""küm
dardı, reisti, her şeydi. Kadını 
hayattan alarak haremde çürü
ten taassup ve Bizans terbiyesi 
olmuştur. Ancak bu zulüm yal
nız sehir kailınlan ilzerinde mü 
essi~ olabildi: kö,,-lü Türk kadı 
nı tarlada erkeğinin yanından 
hlc bir zaman ayrılmadı. Son 
harplerde Türk kadını destan
lar yapmıstır. 

Şükrü Kaya B. Dahiliye ve: 
kili olduktan sonra muhterem 
selefinin baş \amış olduğu bele
diye kanununu kendine iş edin-
41 ve bilhassa btJ bahisleri üze
rinde inkı!aoçı heyecanı ite ca
lıstı. Türk vatandaslığ-ı tarihin de belli baslı bir fasıl· alacak o
lan bu kad~r mühim bir isi ba
~rmak az iftihar edilecek işler
den değildi~. 

Bir dereceli intihabın teşmili 
ve kadın reyi, son demokrasiler 
le Türk demokrasisi arasındaki 
Son farkı kaldırmaktadır. Ka
"dın erkek Türk vatandaşlan bu 
hakkı ne için ve nasıl kullana
caklanm bilecek kadar şuurlü 

, Ve Yüksektirler. Gecende Türki-
ye hakkında yazı yazan meşhur 
bir muharrir: "Türkiyede inkı
lap bütün sınıflar tarafından ya 
pılmış ve benimsenmiştir . ., di
yor ve Türk inkılabında sahte
likten eser bıı lunmadıii;ını söy
liiyordu. Bu hakikat, kadın er
kek bütün vatandaslar rey san
dığı başına geldikleri zaman da 
ha kuvvetli anlaşılacak ve. mem 
leketin şeref ve itibarım bir kat 
daha arttıracaktır. 

İsmetPş. Hükumetle~~in s~
Yısız güzel işlerinden bınne vü
cut vermek vazifesi kendine ras 
Uyan ve bum• en iyi ve tamam 
Yapmağa muvaffak olan Şükrü 
}{aka Beyi gıpta ile tebrik et
tneınek mümkün değildir. 

FALİH RIFKI 
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Mektepliler 
müsabakası 

46 ncı hafta başladı 
Q 46 ncı hafta başlamıştır. 
ıızete · le • ınızae çıkan haber· 
rııen 

cıı- en ınilhlmmlnl seçip 
"•arıes· d 

ıııtısaba 1 nkşamına ka ar 
derıoı ka ınemurluğuna gön• 

Boğazlar komısyonu se
nelik raporunda ne diyor 

Komisyonda ihti· 
laf ve şikayet yok 

Karadenize geçen 
İtalyan tayyareleri 

Macar dostluğu 

M. V alko bugün . 
An karadan 

şehrimize gelecek 

Bir endişe 

Emanet memurları
nın çogu açıkta 

kalmaktan korkuyor 
. . 1 

ANKARA,26. A. A. - Mat- Sehremaneti memurları bu-
buat umum miıdür!üğünden te- günlerde endişe içindedir. Bu 
bliğ olunmuştur: .,.ndişe muhtelif 

Macaristan !hariciye nazır 
V •ebeplerden ileri M. alkonun ziyareti münasc 

betile Ankarada.cereyan ede· •gelmektedir. E-
mükalemeler esnasında ik manet Haziran-
memlııketi alakadar eyliyen m· ·:lan itibarenb a-

ve nıemnu 
mıntaka meseleleri Bo/!azlar komısı

yonu u. kôtibl 
Salih Bey 

Boğazlar komis
yonu reisi 

seleler gözden geçirilmiştir. remi tatbik ede-
Macaristan iJ.e Tür<kiye ara- ceği cihetle büt- Heg'ett /dar• trtlma halinde 

· Vasıf Pş. 

Boğazlar komisiyıonu dün saba.h Türk delegesi Amira'1 Va
sif Paşanın riyasetinde haftaltlt ic;tiınamı akıtetmiştir. 

sındaki münasebetlerin en sağ- ı;eden 130 bin li 
lam ve samimi bir dostlukla ra kadar bir ta-
meŞbu olduğu ve mütemadiyen :.arruf temin et-
1lnıvvetlemnek yolunda i~kişaf mek mecburiyeti 

Kadınlar ve intihap ... 
Bu içtimada, cemiyeti akvama gönderilen koınisiyonun se

nelik mesai raporu hakkında bazı ecneıb1 gazeteler'Cle w.kı yan
lış neşriyat mevzuu bahis olmuştur. 

eylediği her iki tarafça müşa- vardır ki, bu ta-
hede edilmişıtir. 1 sarrufu temin i-

Bu teatii efkara iştirak eden in Emanet mu-
devlet ricali Türk-Macar dos- :ıvini Hamit B. 
tluğunun ve bu dostluğun inki- - Hami B. le Cemiyeti bele 

Evvelce lwmisiyıon heyeti uınumiyesi, rapor Cemiyeti ak- ~afmm gerek her iki memleket diye bütçe encümeRi müştere 
vama tevdi ve teslim edilmeden matbuata verilememesini ka- havalisini ve gerek umumi mü- ken çalışmaktadır. Bu tasarru
rar altına almış olduğundan bu yanlış neşriya<t teessürü mücip salemeti alakadar eden çok mü- fun tem~ni Emanet men:urla
olmuş ve bundan sonııa komisiyonun faaliyetine aiıt raporların him bir sulh ve vifak amili ol- rından bır kısmının tasfıyeye 
vakti gelmeden ma11buata intikal ettirilmemesi kat'} surette duğu neticesine varmak husu- , tabi t1:1tulmas.ına .sebebiyet v~.
kararlaştırılmıştır. sunda tamamile müttehit kal- recektır. Endışenın daha mu-

Dün Kadınlar Birliği idare hey' eti 
bu mes' el eyi görüştü. 

Latife H. ''Kadınla Belediyecilik arasında 
sıkı bir alaka var,, diyor. 

mışlardır. him bir sebebi de yeni teşkilat Kadınlar birliği idare heyeti 
Komisiyon<> i§'tirak eden delegeler bu karara riayet eıtmeği ANKARA, 26. A. A. _ M. n;ese!esidir. Bu t~şki~at muci- dün toplanmış ve Hammları-

taahhüt etmişlerdir. Komisiyıon reisi Vasif Paşa, dünkli içtimaı Valko Cenapları ve refikaları bince de Emanetın bır kısım mıza ;belediye intihaba tına işti
müteakip kendisine müracaat edenleremeşguliyeıtinden bahisle ile maiyyeti erkanı bugün şe- şu~~b~tı ile ?~r~~er beledi_ye de r~k h~kkının veri!mes! do.layi
•ketumiyeti muhafaza etmiş ve komisiyonda hiçbir ihtilaf ve hir ve civarında bir gezinti yap vaırının de lagvı ıcap ettğınden ı sıle hasıl olan yem vazıyetı tet· 
şikayet mevcut olmadığını söylemiştiı:-. Komisiyon, 1929 senesi mrşlar ve hariciye encümeni bu suretle de mühim miktard.a kik ve müzakere etmiştir. Bir-
zarfmdaki mesaisine müteallik raporu dün matbuata tevzi et- reisi tarafından v "len öğle zi memur açıkta kalacaktır. Zabı- _ · 
miştir. Raporun en mühim akşamı şunlardır: yafetinde hazır ~\ runuşlar- tai belediye memurlarının da va 

. . . . , .. dır. Saat on altıda u e~oğrafya ziyaretleri şimdikihalde meşkuk l 
Komisyonun 929 senesıne aıt j ıhtılafa mahal kalmamak uzre .. . . . . 

1 
bir haldedir. Maamafih memur. 

olan bu raponında komisyonun bu cihetin tefsir eclilmesi isten! m~zeskı~bı zıyaTr.et etmılş er ve !arın endişelerine şimdiden ma ı 
T"" k li talı mutea ı en fu1k ocak arı mer 

m~sraf~ 8'.~~ ur . rası . - yor. kez heyeti tarafından verilen 1'.3.1 olmadı~ı da Emanet muha-
mın edildıgı, 8345 lıra sarfedıl-l Memnu mmtaka . f tı" d b 1 1 d fılınce temın olunmaktadır Çlin l 
d·-· 930 · f d çay zıya e n e.- u unır 'Ş ar rr · 
ıgı, senesı rnasra ı a ge- K . 928 . . T . kil teşkilat dolayısile açıltta kal r 

cen seneki kadar tahmin edildi. Oll11syonun senesıne aıt eşyı · d ı h k 
~ . 0 an raporunda Bog" azlar mm- ANKARA 25 (A .. , _ M ması ıcap e en memur ar a - ı 
gı kaydolunmaktadır Bu mas- • .,,..,, · k d d b" kil d .. ·· ··1 k' 
raf komisyondaki devletlere ta~ası da~i~inde _Çatalca ve İz- Valko ceneplan ve refikalan ile ı~. a a ır şe uşunu me ' 
göre şöyle tahsis edilmekte- mıt havalısın_dekı memnu m~n: maiyeti erkl!nı b~ akşam .tst~- te ır. 
dir: Bulgaristan, 120, Fransa takal~rın ~ogazların serbestısı bula hareket etmısler ve ıstası- ---~---
1903, İngiltere 2529, Yunanis- pren~plerıle m1:1t'.lbık olup ol- yonda Hariciye vekili . Tevfik 
tan 168 İtalya 1445 Japonya madıgı m~selesının 929, 27 ve RüştU Beyefendi ve Müsteşan 
1445 R~manya 530 Türk lirası- 28 ?e komısy?nda me:v~bahsol ve teşrifat umum müdürü ve 
dır. d1:1gu_ kayd.edılme~t~ ıdı. Halbu Macaristan sefaret! erk~nı tııra 

. kı Türk hükfimetının pek mu- fından teşyi edilm•.şlerdır. 
Raporda Karademzde en kuv vafık olan noktai nazarınca İz 

vetli bahri devlet olan kuvvetle mit körfezi Marmaranın munta 

Yalova yolları 

Kaplıca yolu 
tamir edilecek .. 

rin Rusyamn elindeki harp ge zamen olan vefilhakika bütünse Türk-Yunan 
mileri şunlardır: l kruvazör, 4 J faine açık olan deniz yolundan Yalovada tamir ve yeniden 
torp~d?, 4 tah~elbahir, 5 mayı? aykırı bir vaziyettedir. Bu tak- inşa edilocelk olan yollar hak-
gemısı, 11 sahıl muhafızı gemı, dirde İzmit korfezinl memnu İtı"la"fnamenin imzası kmda tetkikatta bulunmak ü-
2 y~rdımcı ~emi, 3 me~tep ge- bir mıntaka addetmek pek tabi zre Emanet he-
mısı, 21 denız tayyaresı. idir. Türkiye hükilmeti müda- gecikecek mi '? yeti fenniye mü-

Aliye H. Llltlfe H. 

li'k idare heyeti kadınlarımızın 
belediye intihabatında oynıya
cağı rolün ehemııniyetlıil ıımu
mi k<ınferanslarla bildirecektir. 
Bu konferanslar mütahassıs be
lediyeciler tarafından verilecek 
tir. 

L&tife Hanıma göre 

Birlik reisesi Utifıe Belklr 
Hamın kadmlann belediyecilik 
mevzuu etrafmdaki dUşlinoele
rini umumt hatkıı:la fÖyle teıı-
bit etmektedir: 1 

İtalyan tayyareleri faa için elzem olan tedabirl al- Muhtelit mübadele komisyo dürü Zıya B. 
makta haklıdır. nu Yunan murahhası M. Fakas bugun·· Y alovaya "K d la b ledl !!"'-Raporda son bir sene zarfın- . . . y - a ın e yec r ... a-

da Boğazlardan geçen sefainin Komısyondaki bazı murah- şehrimize gelmiştir. M. Foka- gid~ır. ~- rasmda sıkı bir alfilı:a ye mUna-

zu etrafında ne dereceye kada 
müdekkik olacağı, ne nisbett 
muvaffakiyet kazanacağı za 
mania görülecektir: Birli<k ka 

(Mabati Altıncı sahifede) 

Nezihe Hanın 

Diln Fırkaya kagde· 
dilmek için 

muracatta bulundu 

hadisesiz bir surette geçtikleri haslar da bu noktai nazarı ka- sın hem son vaziyet hakkında !ovada ılk tamı· sebet mevcuttıff. BeledlyeciHk 
zikredildikten sonra geçen sene bul etmişlerdir. siyasi izahat vermek, hem de ri yapıl~cak ~ her şeyden ziyade büyilltülmUş Nezihe Muhittin H, 
34 t 1 • · yortuları geçirmek üzere Atina lan yol ıskele 1 biT ev i<laresi demektir. Bir ev ta yan tayyaresının geçme Ye · d"l 929 1 k 1 1 Kadın Birliğinin eski reisesi 
si meselesi tekrar mevzu bahs- . nı neşre ı en raporun- ya gitmesi muhtemeldir. e ap ıc_a ar a ~:;;~;~~,~~ idaresinde en salahiyettar mil- Neziha Muhiddin Hanım, ol-
oluyor. Karadenize geçecek tay d.a ışe ı:nemnu mıntaka mesele Hükftmetimizin son teklifatı- rasındakı yol . ~~~ tahassıs olarak kabul edilen ka dukça uzun süren bir slikunet 
yareler oradaki en kuvvetli dev sınde hıç bir karar ittihaz edil- na Yunan hariciye nezaretinin dur. Bu yol halı dınm umumi şehir işlerinde devresinden sonra gene faaliye 

"k · mediğıi söylenmekte b k bl •· b b"raz g "k hazırda çok bo- müvaffak olacağı şüphesizdir. Jetin tayyare mı tarını geçe~ıı ·ıA d"l . ~ aş a r vğ~reahmicegı cev
1
a ın ~t d e~ ece zuk olduğundan te geçti. 

Yecektir. 34 İtalyan tayyaresı- şey ı ave e ı memıştır. ı t n ° unma a ır. ortu ~-...a..·11 ·· İ<>in ded_ikodtısun.dan sarfına Neziha Muhiddin Hanım 1 · si Atina h'"kA ·Owmuuı er mu- ~ . 
nin ayrı ayrı olmakla beraber o. Raporun diğer kısımlan tc- an~ ~raya gırı;ı1e b u '! "külatla gidip zar ederek size kadın belediye- Cümhuriyet Halk fırkasına aza 

. .. · · . metinin vereceg ceva ı zarurı ~ · ·1··· h k d k' d"" ·· ··ı · i 1 k ka d d"I ki· d .. f raya geçmış olması munasebe- feruata ve tatbık edılen nızama surett teahhura uğratmakta gelmektedır. cı ıgı · a ın a ı uşunu erım - o ara Y e ı me çın un ır 
tile bundan sonra her hangi bir ta aittir. dır e - Halbuki yol Heyeti fenniye zi anlatayım: kanın Beyoğlu şubesine müra-

. tamir edildikten müdürü caat etmiştir. 

MuhHclrlerden bir grup 
• 

iskan lağvedilecek mi? 

T effiz muamelesi bitmek üzredir, 
temmuzdan sonraya kalmıyacak .. 

sonra otomobil- Zıya B. Belediyeci kadın hulyadan u- Fırkaya müracaat eden ilk 
!er 20 dakikada zak yaşar, umumun selametini hanım olan sabık Birlik reisesi

düşünür ve harekatını bütçesi-bu ·mesafeyi katedebilecekler- nin bu talebi tetkik edilmekte-
Sadullah Bey 

nin hüduduna sıkıştırLr. Kadın 

A k • • d <lir. belediyecinin düşünceleri en zi dir. n . araya tayıntn en Banyo mevsimi yaklaştığın- yade şu noktalar etrafında top Neziha H. kendisinin meb'us 

d "l . dan Seyrisef.ain idaresi, yakın- 0 - lug- u hakkında demiştir ki: 
f r e ı dl k lanır: turdugumuz evler, Gı-Sar J naza .. da, Yalova kaplıcalarını hal a b f - Ben kendimin meb'uslu(;' · K ı ı da ve esleniş arkı, Sıhhat i~-. . . .. . küşat edece'ktır. ap ıca ann ~ intihabımı efkarı umumiYeye bı 

Seyrısefaın uınum müdurti h k b"ld" k terimiz, mekteplerimiz, Umu-. açılacağını al a ı ırme rakıyorum. Şayet meb'us inti· 
Sadullah Beyin Nafıa Vekale- maksadile ilanlar hazırlanmak- mi refahın " ternini için teşkila- hap edı"Jı"rsem bı"ttabi uhteme te 
tinde mühim bir. m. eınuriyete tadır. İda~e, bı"r de Yalova bro- tçılık. •· · rettüp eden vazifeleri ifaya ça. 

tayını mutasaver şüıii tertip etmektedir. Kadın belediyecinin bu mev- lışacağım.,, 

olduğu gibi mün ==-===-=•=====-""'":=============~==~~==~=== 
hal bir meb'uslu 
ğa namzet gös
terilmesinin de 
muhtemel ol -
duğunu kaydet

! . miştlk. Sadullah 
Bey için Nafia 
vekaletinde ta
savvur edilen 

adullah Be memuriyet Ve-

Ya oma ki 

Alınan tedbirler sayesi_nde is 

k, . ~len" ve bilhassa teffız mu-
an ı~ d" B"" .. 

kalete merb olmak üzre tesi
Y eni mali senede iskan ida- si mutasav1 "nakliyat umum 

resinin ilgası, bu kabil olmazsa müdüriyeti' idi. Aldığımız son 
son derece küçültülmesi mukar malfimata göre bu müdürlüğiln -N; l/

8P1
1/0r

Ar11sırıt dedi· 
kodu 11apı110-

iskambilde kii-
1/ıt J1@ı11.11orum 

ame!atı bitmek üzere ır. utu~ 
ıa't Temmuza kadar bımuame 

ihta~ından sarfı nazar edilmiş- aun 
ruaa Z, 

---.....;~--- tirilecektir. 
rerdir. tir. 

karı hasta ol
dukça yemek 
YB/JIUM'Um 

ynınız p11r11 ga
p.'lnııgorum bl~ 

Tl'ld•!"I "" 
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Terci•• T• lktlb&ı baklu ••Dhuaar 

l(ayser Amiral Souchon'a 
Karadeniz' de harekete 

geçmesini mi emretti ? 

Donanmamızın karadenizde bir nilmayişl 
Üç gün sonra İngiltere sefiri Bu tazyikin izlerini Alman ;l t~rafından hükilmeti namına ve vesikalarında takip etmek müm 

ı :-ılen cevaplar Cemal Paşa ta- kündür: 
cafından şöyle hülasa edilmiş- Alın h · · · d 8 · İk d' k · ··ı· 1 anya arıcıyesın en 
tır: trsa ı apıtu as yon arın E 1 .. 1d B (W h · ) 
· ı ·· k .. d.. dl' k · ·· Y u e aron angen eım 
gası muın un ur, a ı apıtu- ·· d .1 b. 1 fi h b 

• l d h 1 ·ı 1 I e gon en en ır te gra a ar e asyon ar er a ı ga o una- . . . 
1• dl' ·da ' 1 hat gırmemız hususunda şıddetle 

ıı naz evve a a ı ve ı rı ıs a . 
ı . ' , ı ısrar etmesı emrolunmuştur. 15 
r · )"apmanrz lazımdır. Adalar me 1 E 1 .. 1d d - d d -• ı · · ·· · b. y u e ogru an ogruya , >e esının munasıp ır zamana 

1 

Ch 1. B h H 1 , , ance ıer et mann o veg 
1 1ırakılması lazımdır. Keza Mı- f d ·· d ·ı b. 1 

ı >ır meselesi de harpten sonra tara ın an. gon erı en ır te -
· . . . . . grafname ıle donanmamızın Ka 

1 
ı , 1?lledılebılır. .~~sy~~· şımd.~- radenizde şiddetle harekete geç 

1 ( kı halde, d.ahıl~ ışlennıze mu- mesine lüzum gösterilmiştir. Bi 

1
' :lahaie.re n_ıye~ .yok. v~ zaten zim tarafta ele geçen malfunata 
, tamanuyetı mulkıyenızı tekef- ·· d b · ·· · A · 
t r·· 1 · "J'f d 1 1 · h dır gore e u emır uzerıne mı-. u e ı tı a ev et en azır . al ,... h S d .. r "'IC on a razama mura-

ca • ·rek "Karadenizde hare 
ke. eçmek için imparatordan 
emir aldım.,, derneğe kadar var 
mış Sait Halim Paşa da -ken
di kavlince- "benim hilkümda 
rım Padişahtır, yalnız ondan e
mir alabilirim,, cevabını vermi~ 
tir. 

Akım kalmağa mahkfun bulu 
.1an bu muhavere daha ileriye 
":"Ötürülmemiştir. Yalnız Sait 
Halim Paşanın Cemal Paşa va
sıtasile İngiltere sefirine tebliğ 
ettirdiği şartlar arasında Mısrr 
meselesinin dahi sokulmuş bu
lunması şüphesiz nazarı dikka
ti celbetrniştir. Bundan sonraki vukuatın na 

Sai t Halim Paşayı istedikle- sıl zencirlendiğini vuzuhla ta
,, ri gibi idare etmek için ittihat kip edebilmek için Avusturya 

· 1 ve terakki rüesasının ve bilhas- sefirinin Avusturya aleyhine yü 
1 1f sa Talat Beyin (Paşanın) bu rümek üzere bulunan Romanya 

'.J Mısır serabını iki de birde Sad- yı durdurmak için donanmam!' 
razamın gözü önünde pınldat- Karadenizde bir nümayiş yap

~ tıklanna şüphe yoktur, o zanıan masına lüzum göstermesi üzeri 
~ ki işlerin içyüzünü bilenlerin ne 20 Eylülde toplanan harp 

bir çoğu da bu manevrayı hika kabinesinde Amiralın vaziyeti-
ye etmişlerdir; fakat kanaatimi ni tetkik münasebeti1e cereyan 
ze göre Sait Halim Paşa birgün eden müzakereleri hatırlarnak . ~ '•i ~ellp te Mısır Hidivi olmak lazımdır. O günkü celsede Al-
hülyasının tahakkukunu Nil va manlar Karadenizde bir hadise 
disinin Osmanlı ordusu tarafın çıkardıkları takdink tekrar bo 
dan fetedilmesinden ziyade bi- ğaza girmelerine mümanaat o

.' j ıaraflığımrz neticesinde istih- lunması için mü:;tahkenı mevki 
, ı sal olunabilecek muvaffakiyet- kumandanlıP'ına emir verilmesi 
1 t ·!erden beklemiştir. Kavalalr ı hususunun d:ı düşünlildüğü şiip 
· ·~ MehmetAli torununun böyle bir hesiz unutulmanııştu. Alınan 
i -ümit ile 914 buhranının baslan Amiralr (Loray) tarafından 
( 1 gıcından itibaren Enver ve Ta- Türk sularında deniz muharebe 

1 !at Paşalarla elele vererek, ne !erine dair neşrolunan kitapta, 
1 

1 olursa olsun, harp sergüzeştine bu mü:ı:akerelerden haberdar <>-· 
~ yürümüş olmasına dair bazı ta- lan Amiral Suşonun Karaden~ 

ı ~,raflardan ileri sürülen iddiaları de bir vak'a zuhur ederse do-
tarihi hakikatler ile telif etme- nanmanın avdetine mH~aade e-

1 • ğe imkan yoktur. dileceğine dair Fnver Paşadan 
, t B'taraf kald ğım takdi d söz almış bulunchğu da musar 
• 1 ı ız r ene rahd ki b k d d ı~· · ,l gibi menfaatler temin edebilece •. ır u aY ın e .. etti 

'

) - · · d · t t b ld "tı'l'f gı manaları uzun uzadı~.. rsı-
j'~ımıze aır s an u a ı a se h t 1 k · , 

f' • firlerile yapılan miizakerelerle re ace 0 masa gere t:r. 
,; daha ziyade uğraşmağa hacet Bahriye Nazırı Cemal Paşa-

1 yoktur. Hatta bu bahsin itilaf nın, bu meclisin ertesi e;ün bil
i ; 1Jayıtahtlanndaki sefaretleri- tün donanmayı alarak Karade
. ı i mize taalluk eden kısmını da, nize çıkan Amiral Souchon'u 
, '"ileride cihan harbinin dışardan derhal geri dönmeğe icbar etme 
1 nasıl görüldüğüne dair yazmak si üzerine vaziyetin mliphemli-

niyetinde bulunduğumuz fasla ği ve gerginliği büsblıtün artı
' bırakarak Karadeniz suikastına yor. Esasen bizim tarafta do
ıııüncer olan faaliyetlere avdet nanmaya kimin emir verebilece 

~ edelim: ğine dair bir ihtilaf var : Rahri-
ı. Evvelce sırası gelmişken an- ye Nazı?_ mı? ~oksa R~sk•ıman 

!attığımız gibi Almanya ordu- dan vekılı sıfatıle Harbıye Nazr 
'ı Bl ' k ·•· kP l rımı? 

ı;rı~ın . e cı ayı çıgnıyere .... a , (Devamı var) 
rıs uzenne muzafferane yuru-
yüşlerinin Eylülün onuna doğ-
ru Fransızlar tarafından durdu 
rulduğu, Mame muharebesinin 
-ki sabık Alman Veliahti harp 
ten sonra neşrettiği hatıratında 
bu muharebe kaybedildikten 

1 sonra Almanlar için harpten za 
1 ferle çıkmak ihtimali kalmadı

ğını söyler- müttefiklerimiz i
rin ağ ır bir muvaffakıyetsizlik. 
le neticelendiği '· nihayet İstan 
lıulda da anlasılması üzerine 

Leh/standa 
Kabine buhranı 

V ARŞOVA, 26. A. A. - M. 
Szymanski, yeni kabineyi teş
kilden vazgeçmiştir. 

Almanyarun Amerikaya 

borçu 

harp taraftarlarının gaYretleri ~ VASHİNGTON, 25. A. A. -
, biraz gevşemiş, Enver Paşa gi- Mümessiller meclisi encümeni 

tıi ne olursa olsun harbe atıl- Amerikanın Almanyadan Ame 
.mak azminde bulunanlar bile, rik.an işgal ordusunun masrafı 
bir müddet için, Almanların taz namile 273 milyon dolar alaca
ylkine mukavemet etmek iztira ğını natik bulunan kanun layi-
nnda kalmıtlardr. hasını kabul etmiştir. 

HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
R11syada Çok miJhim !!!_gllterede 

Çekilecek mi? Hatri meselesi 
Marlıonl'nin parlak 

Bu habtJre inanma
mak lazım ama ... 

bir muva/faktyeti 

SİDNEY, 26. A. A. - Mar
k.oni'niın Ceneve açıklarında de 
mirli bulunan Elettra isminde-

Rusyadaki vaziyet hakkında ki yatından Sidneydeki elek
vakit vakit biribirini nakzeden tdk sanayii sergisinin 13.mba
haberler, rivayetler eksik ol- !arını yakmak için giriştiği ha
maz. Bu rivayetlerin çoğu Sov- rikulade tecrübe parlak bir mu
yet Rusyanm komşusu olan Es- vaffakiyetle netilenmiştir. 
tonya, Letonya, Lituanya gibi Elettra yatından verilen işaret
Baltik memleketlerinden çıka- ler Dorohesterde alınmış, Grin 
rak Avrupayı dolaşır ve ekseri- sbüden Avustralyaya telsizle i
ya tekzibe oğrayarak unutulur. sal edilmiş ve burada Viktorya 
Ahiren bu memleketlerin gaze- şehrinde: al1!1ar~k Sidney ş~h
telerinde yer bulan haberlere reınanetı ?aı:esıne gene telsız
göre M. Stalin istifa etmek mec le nakledılmış ve ibu suretle 
burıiyetinde kalmış imiş. Buna 3000 ~lektrik lambasının par
sebep Stalin tarafından köylü- la~ hır .su~e~e yakılması te
lere karşı ittihaz edilen mute- ~ın edılmıştır. _Bundan b":ş~a 
dil hattı hareketin gençlik teş- hır çok gazetecıler Markonının 

yatında ıbulunan Sidneyli gaze
tecilerle telsiz vasitasile görüş
müşlerdir. 

Si alin 
kiiatı tarafından şiddetle pro
testo edilmesi imiş. 

Fakat bu rivayetler hiç bir 
suretle teeyyüt etmemiştir. 

Konferansta 

Siyasi saflıa 

Ç·kmazdan kur
tulmak için 
---- -

---·----
Franaada 

Young planı 
tasdik edilecek mi? 

PARİS, 25. A. A. - Mebu
san meclisi sosyalist grupu üç 
muhalif ve dokuz miiıstenkife 
karşı 27 rey ile Y oung planının 
tasdiıki lehinde rey vermeği 
tahtı karara almıştır. 

PARİS, 25. A .A. - Mebu
san meclisi hariciye encümeni 
M. Soulienin Y oung planının 
tasdiki talebini muta.zammın 
raporunu kabul etmiştir. 

M. Briand 
PARİS, 26. A. A. - M. Bri

and, öğle üzri Londl'aya git
miştir. 

Ayan meclisinde 

PARİS, 25. A. A. - Ayan 
meclisinin maliye encümeni 14 
reye karşı 16 rey ile yeni nazır 
lar ve müsteşarlar için isteni
len kredi projesini reddetmiş
tir. 

Tamirat işleri 

PARİS, 25. A. A. - M. Bri
and, Yugoslavya hariciye nazı
rını kabul etmiştir, İki nazımı 
şark ıtamiratı meselesi hakıkın
da görüşmüş olmaları muhte
meldir. 

___ ...,.. __ _ 
Fransa - İtalya 

Ümitler 
LONDRA, 26. A. A. - Bah

rl konferansın birdenbire siya
st lbir safhaya girmesi Fransız 
İtalyan ihtiiafınm çrkmazdan LONDRA, 25. A. A. - İngi
kurtulmak için başka bir çare- li~-F:ansız kulübünde çekilen 
ye müracaat etmenin tamamile bır zıyafet esnasında M. Dou
imka.nsız olduğunu göstermek- . mesn_il. Fr~nsız v~ İtaly~ ~e·· 
tedir. Bu yeni safha bes devlet selesının ıbır suretı halle Lktıran 
arasında bir anlaş~a · husulü ı' :cıeceğinden ~i~var. b~lundu
için pek az ümit vel'ffie'ktedir. ~unu ve kendısın_ın .mkıbın oldu 
Konferans şimdi üç hafta evel gunu beyan etmıştır. 

Gialdlnl ltalgada 
tevkif edildi .. Hükumetle temasta, Mali. 

vekili Saracoğlu 1-')iikrii 
Londradan yaZJlıyor: - Ge- Be l "k • f •• Ü f ••ı 

çen yaz Londra piyasasını alt- Y e l l S8a gor ş · U e 
ü~t ede nHatry meselesi .. s~n ANKARA, 26. (Telefonla) - Dayinler vek illeri bugün 
gunlerde gene canlandı. Muflis ı !iye Vekili Saraçog"lu şu··kru·· B le ·· .. t · ·ı B t .,_. 

h k ' ı H d"' · · goruş u er. u emas ı .-ı 
ve sa te_ ar o .an atry on ,ort · devam etmiştir. 
sene agır ıhızmete mahkum --------------------
Diğer üç arkadaşı da muhtelif 
cezalara çarptırıldı. Hatry ahi
ren bu mahkfuniyeti istıinaf et
mek istedi ise de mahkeme bu
nu reddetmiştir. 

Diğer taraftan Hatrynin en 

Bahri konferansta neler oluyor? 
• ı ' O>-•••----

Amerikalllll her nangi askeri bir ittifa 
dahil olmıyacağı resmen bildirildi. 

mühim bir ortağı olup daha ev- LONDRA, 26. A. A. - Amerika murahhas heyeti neŞ 
ve! İtalyaya kaçmış olan Gial- !ediği bir te'bliğd<1 heı:ıhangi diğer bir devlete Amerika de 
dinıi ?.amın.daki !t.a~yanın .bura- t~rafından_ as~erl bir muavenette bulunulacağı veya herh 
Y~ J!ond~rılmesı ıçın İngılte:.e 

1 
hır devl;tın hımaye. ve ~üdafaa.sı ic;in Amerikanın silaha 

hukum~tın~e yapılan teşebbu: 1 vranaca~ı ~akında hır vaıt suretınde telakki ve teşkil edile 
sat netıcesız. k.almı~tı. Fakat I- I herhangı bır muahedeye Amerikanın asla girişmiyeceği bi 
talya adlyesının Mılanda bulu- rilmektedir. 
nan Gialdiniyi tevkif ettirip ----------------------
mahkemeye sevkettiği Roma
dan Londraya bildirilmiştir. 

Müfettiş muavinliği imtihcınJar 
ANKARA, 26. (Telefonla) - Maliye müfettiş muavin 

imtihanları tetkikatı ikmal ed~ldi. İstanbul ve Ankarada 
Yunan istiklalinin yıl / kişi kazandı şifahi imtihanları yapılacaktır. 

dönümü 

. ~T_i'.'l'~· 2~. !:-· ~- - Yı;.:ı~~ 
1 

lktısat vekili felkik seyahati yapaca 
n>1;~klalının yu~uncu yıl donu- ANKAR,26. (Telefonla) - disine Ziraat bankası umum 
mu memleketın her tarafında 

ı • t s t k·ı· · kt. d' · 1 dürü refakat edecektir. Mez bir takım merasimle t c.3it edil :: ı a ve ı ı ı ısa ı proje er 
havalide tetkikat Yaprlaca 

, Hey' eti vekilede görüşüldükten Ziraat bankasının kredile miştir. 

Belçıka - Yugoslavya 

BELGRA T, 25. A. A.- Yu
gıç>slavya ile Belçika uzlaşma 
ve tahkim mükavelenamelerini 
imza etmişlerdir . 

Liman işleri 
--<-•·-

tJc ı t 'ere zam yapı-
la< ağı doğru değil .. 

Liman şirketi müdürü Ham
di Bey dün Ankaraya gitmiş
tir. Hamdi Bey geçen gün ya
pılall heyeti umumiye içtimai 
ha'k.ında Vekaletle temas ede
cektir. Liman şirketinin ücret
lere zam yapacağı yazılmıştı. 
Bu hususta Şirkeıt katibi umu
misi Reşat Bey diyor ki: 

- "Fiatlere zam etmek me
selesi mevzuu bahs bile olma
mıştır. Şirket masrafını koru
maz vaziyette de değildir . 

Esasen fi.atlere zam edebil
mek salahiyeti tarife k.omisi
yonuna aittir. Halbuki yeni 
nakliyat tarifesi tatbik edileli 
pek az bir müddet oldu. 

Posta pulları 

~onra Adanaya gidecektir. Ken- arttrması temmül edilmekte 

Ankara radiyosu 1 

ANKARA, 26 (A.A) - An 
kara radyosu tulü mevcini 2000 
den 1595 e indirmi~tir. 

Halıcıların teşe)>büaah 

İZMİR, 26 (A.A)- İktısadi 
mıntaka dahilinde mevcut halı 
amilleri Cümhuriyet hükumeti
nin halıcılığın inkişafı hususun 
da gösterdiği alakaya teşekkür 
etmek ve halıcılığın at iyen daha 
ziyade terakki ve inkişafı hak
kında iktrsat vekaleti nezdinde 
teşebbüsatta bulunmak üzere 
Ankaraya bir murahhas izamı
na karar venniştir. 

Mimar Sinan günü 

EDİRNE, 26. A. A. - Mi
mar Sinan ın ölümünün 342 in
ci yıldönümü olan 31 Mart gü
nü yapılacak ihtifaller için 
Trakyada hazırlıklar başlam~
tır. O gün ve gecesi birçok te
zahürat yapılacak ve "Milli 
gaı;ete bir Sinan nüshasıcı 

karacaktır. 

~~- i\lu hsi n 13e 
Selan1i İzzet Beyi 

açtığı hir da va .. 

Selami İzzet Bey Darül 
yi mecmuası mes'ul müd 
Neyyire Eyip Hanımla Da·· 
dayi rejisörü Ertuğrul M 
Bey aleyhine tahkir davası · 
me etmiştir. Müddei sahibi 
mal olan Şehremanetinin de 
kuruş zararı m'll}eviye mah 
edilmesini istemiştir. 

Selami İzzet Beyin istina 
tiği maddeler matbuat kan 
nun on birinci ve ceza kan 
nun 282 ve 284 üncü madd 
ridir. 

Muhakeme ikinci ceza 
kemesinde rüyet edilecektir. - -···-

Taşradan gelen 
şofö :·ler 

İstanbul harici belediye 
tarafından verilen ehliyet v 
kalarmı hamil şoförler, İs 
bulda yalnız seyrüsefer tar 
namesinden imtihan edilm 

Jzmirde komünist ve iburada da şoförlük etme! 
tevkifatı ne müsaade edilmekte idi. 

Bundan iki gün ev~! İsta~- İzmirden yazılıyor :Amele bay- maınet encümeni yeni bir k 
bul mel'kez postan~nde . bı_r j ramı olan lMayısta tahrikat vermiştir. Bu karara göre 
pul buhranı baş gosterrnıştı. . . İ ra belediyelerinden ehliye 
c· b üd" . 1 d d yapmak ıçın stanbuldan bura- me alanlar, hem seyrüs 

h 
wl ar 

1 
aşmt'rt'uki1:-!~tder enb beuhr- ya ecn&bi komünistler geldiği muameiatmdan, hem de di 

a pu ge ı ı ıgın en u .. . . 
ran zail olmuştuc ıoylemyor.Zabıta sıkı tedbırler siyondan sıkı bir imtihana 

Fakat bunun ~kerrür etmesi aldı,bir kişi tevkif edilerek isti- oldı.tktan sonra şehrimizde 

bulunduğu noktaya avdet etmiş 
tir. Bazı şakacı kimseler, kon
feransın henüz şimdi faaliyete 
geçmeğe !haşladığını söyliye
rek istihza etmektedir. 

PARİS, 25. A. A. - Temps 
gazetesi yazıyor: Roma ile 
Paris arasında bir itilaf zemini 
hazırlamak üzre bahri koınferan 
sm 6 ray müddetle tehiri sure
tinde M. Grandi tarafından ya
pılan tdtlif ihtimal zevahiri kur 
tarabilir. Fakat, İtalya hali ha
zıroaki vaziyet ve nokta! naza
rmı muhafazada devam ve is
rar takdirde bu teklif lıstiıkbalin 
müspet neticelere sahne olma-

ht l 
.... lm ktedir ç·· çvabına !başlandı. förlük edebilecekleroir. mu eıne goru e . un- __ .:_ _________________ _ 

-·-
Almangnda -
Yolda giderken 

dikkat ı 
--

Berlinden yazılıyor: - Ci- sı i~karunı ka~iy~ ihtiva eder 
nayet mahkemesi ahiren bir a- mahıyette değıldır. 
damı hapse mahkfun etmiştir. 
Buna sebep bu adamın sokakta 
giderken miirur ve ubura mani 
olmasıdır. Mahkemeye dört 
maznun getirilmişti . 

Yunanlstanda 

Yeni kanunu 
medeni 

kü ıbazı büyük müesseseler ih
tiyaçlarından fazla pul alrnağa 
kalkışmaktadırlar. Tabii vazi
yette satış olursa bugünkü pul
lar ihtiyaca kite.yet edebilecek
tir. 

Az olan pullar bilhaıwıa on 
paralııklardrr. Mamafi İngiltere 
ye ismarlanan pullacdan yakın
da ibir parti gelıecektir. 

Tapu teftişab 
Vilayetlerde teftişatta bulu

nan tapu müfettişler.i, ancak bu 
ay sanunda teftişlerini bitire
rek dönecekleroir. Bunlar ihmallerile vefata se

bebiyet vermekle maznun bulu 
nuyorlardı. Atinadan yazılıyor:_ Hükll Kurtarılan Alman 

Bunlar caddeden geçerken, met yakında parlamentoya bir vapuru 
bisikletle gelen bir adama yol layiha verecektir. Bu layihaya Bozcaadada karaya oturan 
veremiyerek onun düşmesine göre bir komisyon teşkil edile- Alm b d 1 O h 
ve nihyet ölümüne sebep olmuş rek yeni bir kanunu medeni tan an d~.n fa ı seana sc;: 
1ardr. Bunlardan biri altı ayr, zim olunacaktır. Komisyonuna v.apuruV un ımahnım1 .ıfza egll ış 
h d 

. • ı · d k · . . . tır. apurun mu te ı ote ere 
apse ıger erı e cezayı na tı- zasından her hın yem kanunu d - 1 200 1 · 

ye mahkum olmuşlardır, medeni nin bir faslını tanzim adgı an . 
1 

Y~. cuVsu gemdıY.e J · ..ı 
- -· . · · f av et etınış eruır apur un ngilterede neticelf nen bir tlt ~ı" 

Am•rlkada ~decek, komısyon yırmı ay ea Pireye hareket etmiştir. 
"" !ıyette bulunacaktır. • ,,d 
İşsizliğe kartı 

VASHİNGTON, 26. A. A.
Ayan meclisi, yol ve bina yap
tırma'k suretile i~sizliğe bir ça
re !bulmak üzre 283 milyon do
larlık tahsisat verilmesi hak
kmdaoki kanun layihalarınr ka
bul etmiştir. 

1
, Londradan yazılıyor: Anasını öldürmekle maznun Si<l 

Darülfünun .m~~errislerin- Yırtık paraların tebdı t Harry Fox isminde bir delikanlı altı aydanberi m uhakeme 
d~n başka heyetı dıger az~.sı ko Maliye vekaleti tarafından liyordu. Harry Fox ihtiyar anasının boğairnı sıkıp kadı!l~ 
mısl'.'~nda ç~!ışac?~ları muddet yırtık paraların mübadelesi 1 düıımekle maznun bulunuyordu. Fox esasen sahtekar, dol• 1 
çe d~ger vazıfelerım terkedecek hakkında yapılan hazırltklar rcıdır. 31 yaşındadır. Fakat daha onsekiz yaşında~ 
lerdır. bitti. baren hapısaneye alışmıştır. Ceza mahkemesi bu ana k~ 
Yeni Yun.an kanunu medenisi Gelecek hafta bankalarca bu idama mahkfun etmiş, katil verilen kararı dinled ikten s ~ 
içinAlman kanunu medenisi paraların mübadelesine başla- ,· - Ben ana katili değil~m !. . , Diye protestoda huluııı1' 
esas ittihaz edilecektir. nacaktır. ti'" 
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r· caret odasında, umumi kiti bin reis namına evra 
zalayıp imzalamayacağı siddetli mUnakasaları e 

1~iş~çi~le-r .. 1~M~ah~k~u~m~iıih~ti~fa~l.-. 11••P&BimE~ 

• • 

Ticar~t oda11 mecllalnln dilnJıil içtimaı 

Ki1n i1nzalagacak? 
T. Odasında imza salahiyeti 
münakaşayı mucip oldu 
Neticede reisin muvu/akatlle klJtlbl 

umumlge imza salilhlgetl verildi 

İstanbul Ticaret Odası meclisi dün toplandı. Oda bütçesin
de İktisat vektletince yapılan tadilat meclise bildirildikten 
sonra Oda reislerine ait olan imza salahiyetinin katibi umu
miye bırakılması hakkında Tica.ret müdürü Muhsin Bey tanı
hndan verilen takrir hararetli münakaşaları mucip oldu. 

Takrirde, reislerin Odada bu 
lunmamalan yüzünden işlerin 
teahhüre uğramaması için, İk
tisat vekaletince tayin edilen 
katibi umwrunllı imzası muha
berat vıe ticari muamelat evra
kında .k.afi görlilmcsi ileri sürü
lüyordu. 

Reis buna itiraz ederek me
sulıyeti riyasete ait olan işlere 
miiteallik imza salahiyetinin 
katibi umumiye verilmesi için 
oda meclisinden karar istemek 
doğru olmadığını söyledi Aza
dan Gani Bey, bu sal.Ahiyetin 
/ııan takyidatll ve bilhassa ma
li ve cezai hususata şumulü ol
mamak şartilc verilmesini tek
lif etti. Ticaret b .. rsası komise
ri Akif Bey takriri müdafaa e
derek esasen ret.in imzası bu
lunmasına dair biT mecburiyet 
mevcut olmadığını iddia etti. 

Vehbi B. İn izahatı 
Katibi umumi Vehbi Bey dedi 

sözler; de heyeti umumiycyi 
tatmin etmedi ve bilhassa kon
şimento meselesi bir çok müna
kaşaları mü.cip oldu. Hatta a
zadan biri raporu yarım yama
lak tabirilc tavsif etti. Neticede 
projenin mtizaıkeresi, daha kala 
balık olması teıınennisile gele
cek içtirnaa talik edildi. 

B. Gemi tamirat 
malzemesi 

Gemi tamir mıntalkalarma 
ait malzemertin gümrük I'Cf;

minden muaf tutulmam hakkın 
daki raporda tıllik edildi. 

Kerestelerin keıırnc ve biçme 
payi hakkında teamül olarak i
ki milimeetroluk kısım kabul ve 
tasvip edildi, 

Mahsulatın tathiri 
Mahınılitımızın makinelerle 

temizlenerek ihracı teklifi de 
kabul olundu. Anvcrsten gelen 
bir mektupta arpa ve emsali 
ih.raç mallar_mda yüzde on be<-

ki: nısbetlnde mevadı e~ye v; 
·- "1'a1<rir ni zarnname~ mu toprak bulunduğu ve bu yfudcn 

g:lyir degil<lir ve reisin imza bazı malların 81ltılamadrğı bil
halckma bir tecawz t~kil et- dirilmekteydl. 
mez. Reis mutlika imza etmek Mahsuliıtın temizlenmesi 
iııtenıe bir mini! yoktur. Bu mecburi olması için fktısat ve
teklif sadece rei6 namına imza- . kUetinc müracaat edilecektir. 
dan iba:Tetiir." Neticede reis 
tensip ettiği takdirde icap eden ihraç depoları 
salahiyeti ıkitibi umumiye ver- Bundan başka bu sene maıhsu 
mcsi kaydile takrir riyasete ha j !atın fevkaliıde bereketli ola-
--.ıe olundu. 'cağı anlaşıldığı cihetle Haydar 

V l kabeti paşa, Samsun, Derince ve lz-
apurcu ar re mirde ihraç depolan tesisi :hak 

Vapurcularla Seyrisefain a- kındaki borsa teklifi de iktisat 
rasındaki gayri meşru rckabe- programında nazarı dikkate ~
tin izalesi için Vekaletin tebli- h~ üzre hükumete arzedı
ği üzerin .. hazırlanan kanun la ıecektir. 
yihast itirazlarla karşılandı. Liııhideki ıı~tincü beynelmilel 

Bu pr-0jede, milli vapurlarm ..,. 
na\•lun ücretlerinin Seyrisefain ticaret kongresi tarafından bey 
ılen ucuz olması, Türkiye li- nelmilel satışların tabi tutula
m:ınları arıısrnda yük ve yolcu cağı ahkima dair sorulan sual-

'1
• -··lunlannda reltabetin men- !ere cevap olarak Basmacı za
- • . de 1 zzct Beyin teklifi veçhile 

nedilmesi deniz ticaretı J?1Ü~ü- bu gibi alış verişlerde çıkan ih
f İvetinde alakadar~arm ı~tıra- tilaflann halli için alıcının bu
k;le toplanacak tarıfe ko~yo- lunduğu mcmleıket kanunları
n•. tarafından her sene tanfe Y.a nın esas tutulması mtivafrk gö
f·ılması, mal alma~an. k~nşı- rülmüştür. 
nento 1,nu tanzimi 1~1 hıl~lc- Bumütaliakongreyebildı·n·-

·ım sı Tıca-re meydan ven eme : leccktir. 
1 t "d" . --:ne vakı olacak e mu urıy.,.. •. r{-..ı Vc...,.Herden muaf olan '-- -ı 
ı;·k· 1 .. · e gun za ınua · .. - """' ayet et' uzenn .. t' ~..; mücsselerin Oda ücreti 
tak"b ba tanınası luzumu ıc-· 
.1 ~ ~~a.. ş . 1 vermemek için vakı itirulan 
1 en surulmektcdır. 1 a ri varit görülerek vergi 

Projede, kanuna miıgarir ha ~Iafiyetinin b~ kayt ücr~c 
~ekctte bulunanların soo:ıradaı~ şümulü ol~~ıgına ~alr B~yük 
: 000 liraya kadar ceıay~. nak~ millet mec~.en bır tcf~ıc ka

<ı_ltı ay hapis cezası goı::neaı rarr alınması ıç.ın teşebbucatta 
.clıf edilmekte:lir. Samıın a- :tıulunulmasr kararlaş.tırıldı. 
• ~d~ bulun~n. projeyi ihzar Liyej'dc açılacak ee~giye bir 

_,~1sıy-0nu reısı Şevket Bey .. ·1 ~lmesı ıtckar-
' avet .. . . . 1 t ve rn1ll11CSS1 ı;v•~. . 
r uzerıne meclıse ıza ıa . .. etti Birinci reis Nemlı za-
ı:ek, bu hususta vekalet~e _bır rur . ~ezıiniyet talebi ve li-
111~~n hazırlandığın, bu l~~~h~ denın 'rketi Hamdi Beyin istih
iııin •tey~i vekileye verildı~ı~ı, ıı:an tomisiyonundan istifası 
derha;nustaceliyeti dolayısıl_e la~ 1 cdilereık içtimaa hitam 
s~ ~arar verilmesi ve İktı- ka .u . 
~ekilctinc bildirilmesi liı-1 venldı. 

tldiğini <ıövlf'rli. Fakat, bu 

Bakım evleri 
açılıyor. 

Vilavet l\/Ieclisinde 
verilen kararlar ... 
--~ 

Vil8yet umumi meclisi dün 
Vali mua\'ini Fazlı Beyin riya
setinde toplandı İşe gid'Cn ame
le kadmlarm gündüzleri çocuk
larına ibakılmak üzre üç bakım 
evi tesisi müzakere edildi. Bu 
bakını evleri İstanbul, Üskü
dar, Beşiktaşta yapılacaktır. 

Bu evler için kırkbin lira 
tahsi5at verilmesi kabul edildi. 

Darillaoezeye muavenet için 
bütçeye taıhsisat ve Yalova be
lediyC6ine muavenette bulunul
ması teklif olunuyordu. 

Bütçe ikmal edildiği cihetle 
bu hususatın gelecek seneye 
kalması kabul edildi. 

Bundan bayka Y alovada mez 
baha inşası, ve sair bazı işler 
tahalsatı da gelecek seneye 
kaldı. . 

Silivri kazası paıık, lağım ti 
yamı için tahsifıat istiyordu. 
Bunlar belediye işi olduğundan 
tahsisat verilmedi. Yalnız Hü
kfunet konağı insMr içkı. 50 bin 
lira verildi. 

Umumi meclis ve daimi en
cümen azasr muhaseasatının te 
zyit edileıbileceğine dair evvel
ce tebliğat yapılmı ı. Meclisi 
umumi bütçede tevaztinti te
min maksadi ile umumi mec·ı:s 
ve daimi encümen azasının tah 
aisatlarının tezyidinden heyeti 
umurrıiy~ ferıa at etti. 

İlk mektop müfettiş_lcrinden 
Süleyman Şevket ve Maarif sl
cil kAtibi Hasap Beylerin has
tah4ı:larına karvı beşer yüz lira 
muavenet edilmesi kabul edil" 
di. 

Bu şekilde hasta memurlara 
muavenet için bugün bir for
mül -konacaktır. 

Vil!yetin izahnamcsi hakkm 
da Nafia, Maarif, Bütçe eru:ü
menlerinin mazbataları c*un
du. Nafia encilmeni yol inşııe
tı sistemini kıımıen tenkit edi
yordu. Vali Vekili, meclis ııalt
hiyct verinıe, bu hususun i
cabında ietimal edileceğini söy 
ledl. 

Enciimenltt heyeti umumi- · 
ycsi itibarı ile Vilayetin icraa
tını muvafık görüyordu. 

Bugün meclis mctıaisine lr\İ.
hayet verecektir. 

IJç aylıklar 
Eytam, eramil ve müteıkeidi

nin üç aylıklannm tediyesi bit
miştir. Evvelce şubelerden ma
aşcilzdanlarını teıbd.il ettirmi
yen maaş şahiplerile maaşlan
ru alamıyanların maaşları zat 
işleri merkezinde verilmektedir 

• 

Acip serpuş giyenler 

• 

Yedi bin lira 
tazminat. .. 

Y akup Ef. 15 seneye 
ınahkunı oldu 

---
Eski ortağı Mustafa Efendi

yi katil ve Sabri Efenctyi cer
hedeıı somyacı Yakup Efendi· 
nin ınuhakemesi.ıe devanı olun 
du. Öğleden ev' el ki celsede üç 
müdafaa vekili müdafaada bulu 
narak maktulün kendi tabanca 
sı ile kendini vurduğu tezini ile 
ri sürdüler. 

Öğleden sonra mahkeme bu 
husustaki kararını tefhim etti. 

Y akup usta kasten katil mad 
<lesinden 15 rene müddetle ağır 

Yakup Efendi 
hapse ve maktul veresesine 7 
bin lira maddi tazminat itasına 
mahkum edildi, 

Bu da 15 sens 
Y enicarnide harnıval Musta 

fayı sustalı çakı ile vµran ham
mnl Musanın muhakeıncsine de 
vam ve kasten .katil e.ıaddesin
den 15 sene ağırhapee mahkQm 
edildi. 

Hammal Musa arkada§ını bir 
yilk taıımak meselesinden çı
kan münazaa neticesinde vur. 
muştu. Musa diğer refiki Mus
tafa ile kumar oynatmak ve za
bitayı tahkir cilrümlerindcn be
ract ettiler. 

Halit Fahri Beyin 
davası 

Şair Halit Fahri B. tarafm
dan Darülbedayi mccmuaBI meı 
ul müdürü Münire H. aleyhine 
ikame ettiği tahkir davaemm 

Şazi merhumun 
kabrini ziyaret 

Ustadın namı 
tebcil edildi.. 

--
Memleketimizde diş tababe

tine layık olduğu mevkii temin 
eden dişçi mektebinin müessis 
ve bani~i Dr. Halit Şazi Bey 
merhwnun senei devriyei vefa
tı müna'Sebetile dün Diş tabip
leri cemiyeti tarafından bir ih
tifal tertip olunmuştur. Cemi
yet azalarile mektebin heyeti 
talimiye ve talebesinden bir 
kısmı dün eabah saat onda kö
prilden ıkalkan Haliç vapurile 
Eyibe giderek meıinxnun kabri 
ıbaşmda toplaırunışlardır. 

Cemiyet ve talebe namına 

.ııezara çelenkler konulmuş, lıu 
fen üstadının bazı meslekdaşla 
n tarafından nırtuiklar irat edi
lerek faaliyet ve asarından 
bahsedilmiş ve hatırası hürmet 
le yad ve tebcil olunmuştur. 

Genç diş tıdJiplcri, esaslarını 
Halit Şazi Beyin kurduğu mcs 
!eklerinin dırha ziyade yüksel
mesi için tesanütle çalışmata 
ahdetmişleroir. 

G. miJbadlll~re 
tevziat 

Suphiye Nuri Hf.n n cevabı 

lgi geçindirecek ada 
Devamlı izdivaçlar 

nasıl olur? 
Ana ve babaların re'ylerl ile gRpıla 

evlenmeler daha doğrudur 

Eski Türk aristokrasisinin a
ğır başlılığı ile modem garp 
zevk.inin kolayca anlaşa.bildik
leri bir salonda yapyalnıznn. 

Burası, Suphiye Nuri Hanım 
efendinin kabul salonu .. Köşe
de.sırma işlemeli örtüsü ile bir 
piyano ... Ortada bir tabure .. Ve 
salonun µasma burasına ser
piştirihniş bir çok biblolar, min
yatürler, duvarlarda :kcnan yal
d:az çerçeveli aile fotoğraflan .. 
Yerde kıymetli bir şark halısı, 
sonra odanın loşluğuna o ka
dar uygun düşen saray işi yal
dızlı geniş kanape ve koltuklar. 

Bir Constation (görüşü m 
lesi .. Bana kalsı! kızlarımız 
dece kendilerini iyi geçindi 
cck adam arayorlar. Pek nl 
leık filan areştrran yok sanul 

· Efendim bizim memlek 
izdivaç güç leş ti. Erkekler, 
ralı kız, Kızlar zengin koca 
y-0rlar. Böylesini aramakta 
l~ırlar da.. Hayat güçle 
Bır tarafın gelirile geçin 
imkanı yok gibL. 

FR'kat bence ciddi düş" 
bir kız parası yok diye kend 
!§yık bir genç ile evlenme 
çekinmemelidir. 

Hizmetçi haber verdi: \. t:Jeticc olarak söyleyim: 
- Sizi bekliyorlar efendim .... 'ızdıvaçlarda ebeveynin m 
s h" Hf U b' k 1 fakat ve tercihinin müessir 

• ~ı>. ıye .. :.! ~nh ırf'f otu- m~ı fikrindeyim. Ancak 
gll'll ıçıne gomu muş, a ı çe sa- mesul'yetı' .. 1 . 1 k .b h sind .1 "f ı uzer enne a m 
raran ı ar çe re e 1 tı at her ana ve baılı h d 
d 1 b. b .. 1 1 be . kab anm arcı e o u ır te essum c nı u dir ... 
etti: 

- Biraz rahatsızım da... Supbiye Nuri Hf. den kÜ 
bir fotoğraflarını istedik: 

- Geçmiş olsun Hanım efen 
Gayri mübadillerden emlik di .. Biliyorsunuz ki... f - Fotoğraf ... Fakat lliçin 

eshabına yapılan tevziat bade- ş·· h · 
- Evet, biliyorum.. Anket .. - up esız gazeteye gi 

ma yahuz Perşembe günleri sa-
1 

. F k . k' h~ ıçın ... 
at 10--13 arasında yapılacak- mese eeı... a at ınanınız ı .. -

B .. k d plan tev la dü§üncclerimi bir araya top-· Muhterem mU'hatabun. 
;~~t y~~~ ı~:.~J; llrayı bul= lıyamadnn. fincanını el~den bırakarak: 
muştur. - Konuşurken hatırlarsınız Yok, dcdı, beni mazur gö 
!!!!!!'!!!!!!!""'!"!!!!"'!!!!""!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!! 1 Hanım efendi. . nüz ... Genç bir kaıdm değili 
-ta-h-kik;tm;- dün devam cdilmiı - Vallıı!hi bana kalııa derim Hem benim garip fikirle 

vardır. 
tir. 

Altıncı müstantik Süreyya 
B. mecmuada neşredilen yazı
nın gaYe ve hedefini tayin için 
Kemal Salih, Ertutrul Saded
din. Vala Nureddin Beyleri din 
!emiştir. Diğer taraftan Ertuğ
rul Muhsin B. makalenin kendi 
si tarafından yafllmaıdığını söy 
Iemi9tir. Söylendiğine göre ma 
kale Vasfi Riıta B. taraf"ldan 
yazılmıştır. 

ki, ana baba, daha yaşlı ve da-
ha tecrübeli olduıkları için onla- Bak şunıa, re&mini 
rın reyleri inzırnarn ederek ya- venniş.. demelerini ıstem 
pılan izdivaçlar daha doğru- Esasen resim ıkartmak ta 
dur. detim değildir. Ne lilzum 

Fakat, her ebeveyn, acaba bu 
nun mcsuliyeıtlni Uzerlerinc a
labilirler mi? 

Her izdivacxı mutlaka saadet 
le neticeleneceğine nasıl kana
at •getirilebilir? 

Benim fikrimce evlenmek 
bir nevi •irket aktctrnektir. An 
cak akıt şeraiti uygun olmaaı 
şartlle .. 

efcn<lim, ne lüzum var ... 

M. Salahaıffli 
' ...... ' 

Tapu Umum 111iJdü 
lilğiiniln tamimi 

Tapu ve kadastro umnm 
dürlüğünden biltiln tapu ida 
lerine mtihlm bir tamim gön 
rilmiştlr. Tamim şudur: 

"Bazı vilayet vekazal 
Ayni muhitten yetişmiş, ay- mızda, yeni harç kanunu mu 

ni teıtıiyeyi almış, ayni seviye- bince almması Hizımgelen h 
de kimseler arasında yapılacak kaydiyelerin ekseriya eks;lt 
izdivaçlar... bazen de ziyade alınmakta ol 

Ben saadeti tböyle izdivaçlar- 1 ğu idarenin müfettişlerind 

'

la daha emin görürlim. ! gelen Taporlardan anlasılma 
. 1 tadır. 

- Kocalrk edecek .ıdeal er- ; Bu hu usta neşredilmiş ol 
1 kek, ev kadını olacak ıdeal ka- , kanun ve izahnamenin mem 
I dm sizce nasıl olmalıdır? l lar tarafından okunmayışı 

- İdeal erkek mi dediniz? gibi aynlrşltklara sebe1)iyet v 
Fakat bu, iler şahs .için değişir. mektedir. Onun için memurl 
Benim ideal erkek telakki etti- gerek kanun ve gerekse izah 
ğimi tıir .başkası hiç bcğcnmiye meyi dikkatle mütalfıa ed,e 
bilir. Kanaatim şudur: Devam- icabına göre harç resmini alm 
h izdivaçlar, ciddi düşıinen ka- sı icap etmektedir. 
dm, ciddi düşünen erkek ara- Y evıni muamelatı ve e 
sında yapılanlardır. vukuat ve hasilat defterini tc 

Beşiktaş polis merkezi son 
bir buçuk ay zarfında mütead
dit ihtarlara rağmen şapka ka
nununa muhalif harakatta bu
lunan ve acibüsŞekil serpuşlar 
giyen 30 kişiyi tutmuştur. 

Müşterek hayata bir baloya kike memıir olan mafevk 
ıbir suvarcye girilir' gibi giril- mur ve müdürlerin de bu ~a 

Kadınları çalıştırma yurdunda kutu ı .. aı •dlllrlıen. mcz. İnsanlar seviftikleri m!id taki tetkiklerini daha hasır 

K d ı ı 
det biriblr~ · · ku 1 kar yapmaları ve bundan s 

arı t ~ a çe nnın sur anru . 1 k anlıslrkl&n:lll a ın ça ış ıf Jf} yur- ne görlir, ~c de araştınrlar. Son :-!c~::ı:ı:~esur addcdiler 

f 
r~ o St;"gt zail olunca kusurlar haklarında kanuni ta-kibata Dün de Nuri,Mehmet Abdullah 

Halil, İbrahim, Şev<ket, Hasan 
ve Osman isimlerindeki •as 
şapka kanununa muhalif hare
ket ettiklerinden yakalanarak 
ha1darında tahkikata •başlan
mıştır. 

dun da aaliyet artıyor... ~:~~~~~e:e:~t:ı:a~=i ::~ vessül edilecektir." 
tiıktcn sonra onun yerine müte- Esnaf cemiyetleri 

Bunlar mahkemeye verile
ceklenlir. 

Yurt, bilhassa büyük dokuma 
«iİparişleri almaktadır. 

Kagmakama tecavllz . C!imh~riye~ ~alk frrkasmın 
hımayesmdeki Kadınlan çalış 

Sa:bah vazifesine giden Ak- trrma yurdu Münir Paşa kona 
hisar kaymakamı Refik Bey ğınd~ Aksarayda Lalelide in
scraeri kurt Şükrü tarafınd~ şa edilen kendi fabrikasına nak 
sopa ile vucudunun muhtelif letti. 
yerlerinden yanlanarak sol ko Fabrikada dokuma ve kutu 
lu kınlrnlftır. Mütecaviz yaka- atölyeleri bilhassa faaliyette bu 
!anını§, kaymakam Manica hu lunuyorlar. Fabrika mlllf iktı
tanr.ain,. getirilm~tir. sat ve tasarruf sivasetinin nl'ti-

ccsi olarak 11<>n zamanlarda bil
hassa büyük dokuma siparişleri 
almaktadrr. Şehit ktzlannm ve 
dul kadınların çalrştıklan bu ha 
yır müesseısesl bilhassa rağbet 
görmekte ve kendi varidatı ile 
bannabılen bir hale gelmiştir. 
Binanın kalörifer gibi tali bazı 
clksilerinin itmanına da çalışıl
mıa\ctadır 

kabil hömıetl ikame edebilmek 
tıedir. Sevginin bittiği yerde 
tn11tlaıka babanın, aruınrn vazi
f eai başlamabdrr. 

Esnaf cemiyetleri, esnaft 
bir çoğunun ccmi:fete kayd 
dilmediklcrinden şikayet e 
mektedir. 

İzdivaç, bir eğlence değildir. Ankaraya giden Hakkı Sin 
Fena ·bir izdivacın neticesini si Paşa bu mesele etrafııl'\a i~ 
gelecek çocuklar ve onların ev- tısat vekaleti nezdinde teşe 
!atlan asırlıu-ca cekerler. büste bulunacaktır. 

- Kızlarımrzın tercih ettik· , Esnaf cemiyetleri ka.ıununu 
lerl meslek cm r arasında han· tadili i~in v~k3Lt ta afınd 
gilerini görürsünüz? tetkikat yapılmt'ktadır B ~ t 

S h . N · H kat neticesinde hangiınadd 
up ıyc urı anım efen- . d'l d·ı · ~-L-•...ı.. 

d . L d ded' k' nn ta ı e ı ecegı .........,, 
ı, uura a ı ı : cek, müteakiben UAlilaıt 

- Bn hir naııl anlatayım .• devlete ~ı.oakdr 
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:" DarOlbedaylde fahln ı-'l:l'J.!a_dı ~ r l Umdellİ .. Milliye~ tir. Sulanıyor 1 llı!ı!!!!-

1 7 M 'RT 1930 " Dün gazeteciler, Emanet mu 
.. ~ Mevsimin eon oyunu eflenoell avinlerinden Şerif Beye&ndiye · Fayda 

~ ~HANE - Ankara caddeef. bir Vodvil oldu bir baskın yapmış~r ve. şehir Bir mobilyacı dükkim. Tozlu 
Telanf adreü: MilliFM. ı.. ~ h~da me.l~a~. ıstemı~l~~... ve karanlık bir köşede bir tablo 

Telefon amnaraları: 
..... 3911, 3911, 3913 

" - Şerif Boy bir muddet duşun- b' ynal •d la Di d' 
Esim tiyatro ıstılahında tar- rüp kahkaha yerine can sıkıntı- dükten sonra demiş ki: ve ır a . ı.., o ~P· z ıze 

kıh vo neşeli oyunlara verilen St davet etmemesidir. Meseli - Ha! l,lühim bir haber var, uslu uslu pınekleyıp duruyol"-
vodvil ismi geçen asırda mana- aptal zevci ya dul kadına veya farkında değilsiniz galiba? Su- lar. 

Sı:•ı:ı'at: 

Dahiyane bir fikir 
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Hava muharebeleri .. M<>törsü 
tayyare le Hava akınlarında 

Londranın müdafaası 
il ~I ~~ .. ""r C/ (..., 

,,,,. lı'i:'l ..., ıı: o, 
"t"rf4.~ ~,. 

Dünyanuıen 
büyük şehri 
(Londra) ya 
vapılan hava 
'1ücumlan ka
dar meraklı 
bir hadise o-
1.ur mu? O za 
nı.anlar, bu hü 
cumlarla İngi 
lizlcrin sulhe 
mecbur olaca
ğını bile iddia 
edenler olmus 
tu. -

Şimdi harp 
biteli 12 yıl 
geçti. Yedi 
ınilyon nüfus
! ı.i koca şeb ri 
') z~man teh
d" t eden fela· 
'c t ve bu fota 
'-.. •'n öniine 
rcçmek için 
+ r i'izleriı1 

... 
t 

ı 
• .. 

1111:> .... • 

1 ı 

. -

>niidafaa ted- ı 
birlerini so- f,ondra ıehrlne Alman tayyarelerin n 
luk kanMıkla yaklaşmasını men~lç/İı havaya 
-Iinliyebiliriz . balonlarla gerilen tel maniler .. 
Hem de bu müdafa vazifesini Alman gündüz bombardıman 
deruhte etmiş olan İngiliz Ce- tayyareleri gelemez oluyorlar. 
•ı.eralı (Ashmore) nin ağzın
dan: 

- (Londra) ya ilk Alman 
hava akını ikinci Kllnunun 19 
.ında ve 1915 yılında iki balon 
tarafından yapılmış ve 4 ölil, 
17 yaralıyı mucip olmuştur. 
Sonra 1915 yılı içinde 19 Al
~an zepelini 37 defa (Lon
lra) ya akın yapmış, ,neticede 
l Alman balonu tayyareler ta
rafından yakrlmış, ( 1) tanesi 
yerden atılan top mermisi ile 
ciüşürülmüş. 5 balon havanın 

fenalığından harap olmuş, bu
:ı.a karsı da 3 3 İngiliz tayyaresi 
yere inerken kırılmış veya düş 
nan mermisile harap olmuş
tur. 

1916 yılında balonlardan ma 
la Alman tayyareleri de (Lon 
:lra) ya hücuma baslamışlar
:lır. Bunlar iki kişilik bliyük 
(Gota) bombardıman tayyare
'eri idi. 450 kilo bomba taşıyor 
'ar ve (Londra) ya 250 kilo
netre mesafedeki ( G:ınd) şeh
"İnden kalkıp geliyorlardı. 

İlk defa 16, s<>nra 18, daha 
'onra 24 tayyare ile Almanlar 
>aldırdılar. Bu tayyare saldırış 
'arı sehire cok zarar veriyorlar. 
Bilhassa 13 Haziranda 24 tay
Yare ile yapılan hücumda ahali 

en 162 kişi ölüyor, 432 kişi ya 
ralanryor. Bu hadise İngiltere 
de heyecanı mucio oluyor. Hü
'<uınet sıkışıyor. İngiliz av tay 
)'areleri Alman tayyarelerini 
nenedimiyorlar. Ucunılan Q6 
!ngiliz tayyaresind~n yalnız 
'ıc · tanesi düşman tayyareleri
-:ıi görebiliyor. K:ırada ateş e
!en 18 batarye tayyare def' 
·opçusunun mermileri tek bir 
\iman tayyaresi rlüşilremediği 
•ibi havada patladıktan sonra 
·ere düşen İngiliz top şarapnel 
erinden de 19 kişi yaralanıyor. 
'fükfu:rıet derhal esa.qlı tedbir. 
er alıyor. Cener~l ( Ashmor.e) 
.Londra) nın müd;ıfa'•t vazıfe 
1ni derhı·te ediyor '"°! tar:y::ıre 
v birlikleri ile karadakı def 
0P<;usu emrine veriliyor. Ay
·ıca da: 

tı 1 - Lonrlra sehri, 35 kilo
etre uza~ından 'tayyare der 

ataryeJerile taınamile ve çep
evre hir kuşak içine alınıyor. 
2 .. 
~O ..._ Havada müdafaa ıçın 

tayyare tahsis ediliyor. 
3 

- n·· ı · · ürııd.. .. uşınan tayyare erını_n 
ı~rır. un~ bil~irmek için if'! ?~r 
..ır. hızrnetı vücude getınlı-

Bu tcdb· 
'i l<end· :rleri'l faydası c1er-
ı~trı , ı~ı ?Österiyor. !?. A-
Y < ın ya~arı A 'man \re e-

t lı , r 1 n 3 ''nesi d ·; 
1

t r r erine artık 

Gece alanlan: Gündüz gel
meğe cesaretleri kınlan ~lman 
!ar 3 Eylülde 15 tayyare ıle ge 
celin bir akın yapryorlar. Gene 
ahaliden 132 kişi ölilyor, 96 ki 
şi yaralanıyor. Bunun üzerine 
Ingilizler tekrar müdafaa terti 
batını takviye ediyorlar: 

1 - Şehrin haricine ve dil!l
man tayyarelerinin gelmeleri 
başlıca muhtemel bazı istika
metlere balonlara bağlı tel ma
niler sarkıtıyorlar. (Resmimiz
deki gibi) 

2 - Bütiln ~ehirin etrafında 
ve 300 metre mesafe ile biribi
rinin üstünde havada üç katlı 
dolaşmak üzere mütemadiyen 
devriye tayyareleri uçuyor. 

3 - Karadan mütemadi bir 
ışıldak faaliyeti havaya tevcih 
ediliyor. 

- • 

... ! 
-~ 

Fotoğraflarda görüldüğü ·· 

G 1 
re hava ceryanlarmdan iı;tif az muharebe erinde köpekler en edilerek havaya yükselen ve 
zun müddet havada kalan m 

mühim rolu ifa edecekler f... ~:';ı~~:~~;~~et1e~~e ~~f 
Gaz muharebesine karşı bir çok rak istifade etmek ~e kabil olacağı 

tedbırler düşünülüyor ve ;tıulunuyor. anlatıldı. Köpek bu ışte de muvaffak 
Gu muharebesi, kimya harbi deyince oldu. 

le döşemeği öğrenmesidir. Şimdi de mümkündür. İsv_içrede, Alm 
köpeğin boğucu gazlara karşı muka- ya Fransanm daglrk ılmııml 
vemeti arttmlarak kafasına geçirilen da, Rusyada Krimde tecrüb 
maske ile son yapılan tecrühcler de ler yapılmaktadır. 
çok mühim muvaflakiyetlcr göster- . . 
mektcdir. Bunlar evel emırde şıddet 

Hayvanla!'~ kok~ a11!13k hassa".- ha'Va ceryanları mevcut o 
nı denem~_k .. ıçın de ıızenne '?ııht~Jıf dağ dunıklanna çehllerek 
kokular surulen porsilcnler hır teker .. 
!ek üzerinde çevrilmekte ve mııhte!if leılılırler ve bura<ia!1 ~ 
kokuları süratlc farketmekteki meha ya hayvan lkuvvetile sür'ati 
reti tecrübe edilmektedir. cerredilerek havalandırırlar. B 

hatıra her şeyden evvel JnJanya ge- İnsanın geçemiyeceği yerlerden 
liyor. Filhakika kimya ve Jcimya sa- hiç korkmadan cesaret ve meharetle 
nayii bu memlekette çokllerledi.Müs geçebilen köpek, aç kalan askere yi
takbel bir harpte Almanların bir ta- ı yecek de taşıdı. Muhabere güvercin 
lam kimyevi veaait kullanarak kim Jerini istenen yerlere göti.ırüp uçur
billr neler yapacaklarından çok bah- 1 mak keyfiyeti köpek için basit bir it 
sediliyor .. Fakat gaz muharebelerine olmuştur. Asıl hayret edilecek şey 
karşı tedbir düşünülen me~cketle- köpeğin muharebe hatlarında si~r: 
rin başında da Almanya gelıyor. Bu !er arasında yerde telefon tellerı bı
gUn Almanyanın silaJıları almnuş, 1 

;;~:;~;e~f;~;~h;::~e:::~~: ltalyada hava kuvvetleri 
aaıtın hıç bırınden mahrum olmayan 
şimdiki Alman ordusu hıç durmadan H b" , 

ahare pilotları, hava ecre 
rından istifade ederek saatler 
ce ·havada muhtelif irtifa! 
ve uzak mesafelere kadar b 
n uçıırturlar. 

çalışmaktadır. 1 Romadan yazılıyor: - ar ı~e ı · 
. bütçeıini tetkik eden ltalyan parla- r 

Harpte ordu hızmetınde köpekle mcntoıu hava bütçc•ini de müw.kere 
rin zekasından istifade_ et'!'ck fik:i ye batlayacakhr. Giornale d'ltalya 
Alman yada da '.'ok ılerı!edı: U-~~mı ııazete&i neırcttiii uzun.~ir .~ede 

Bu tedbirlerden bilhassa harpte bunun bır çok mısah goruldu. hava kuvvctlennin bugunkü vazıye-
(Caquot) balonlarile bazı isti- Fakat harp bittikten çok sonra d.t tinden bahsederek mali vesaitin dar-. 

Resimlerimizde şımlar görül 
mektedir: (1) - Motörsüz ta 
vare istasyonu, (2) - Motör 
süz tayyare , yiik~lmek içi 

karnetlere gerilmiş olan tel ör- bugUn Almanyada köp_e~lerden ordu lıjı huebile halya hava kuvvetinin' 
güsli manileri düşmanın cesare hizmetinde istifade .. •~ 1lı}'."r· Köpek- Franı;a, Ruıya ve Yugoılavya tayya-

h ld k !erin göreceği en mıilnm ış b~ h~yva reciliğinden geri kaldıiu~ yazıyor. 
tini fena a e ırıyor, gecelin ~ nın koku almak hassasından ıstıfadc Bu gazetenin yazdıJma gore Yugos-
uçan Alman tay?arel~ri tellere 1 şeklinde olacakhr. Fakat bu husuota lavya ba,.a kuvvetlerinin icabmda 

ya serbestçe yaklaşamıyorlar, rt muharririne brrakalıın; dıyor ki: , meal ihtimali mevcuttur. 

l 
evvelemirde hayvanla cekilere 
yüksek bir mahalle (etpeye,da 
duruguna) çrkanlır. (3) -
törsüz tayyare yüks~ yere çı-

takılmak korkusile (Londra) 1 sözü sal5hiyct sahibi bir Alı;ıan a~ke Fransız hava kuvvetlerini takviye et-j 

"Umumi harpte köpeklerin evve- hal b b d ta ·~..,..,.,, 
1917 yılında (zeppelin) !er ıa Salibi ahmcr hizmetinde kunaml- . . Y!i u ';; eıilıen\e YY,f"; _ _.,_ 

karıl.-mş, havalanmak için hı 
almak üzere çekilmeği bekliyor 
(4) - Motörsiiz tayyare hlva

üç akrn yapıyorlar, en son 11 -,ası düşünüldü ve tatbık edildi. Fa- ıç~n ~ mıF yar, ;. yo~ 'j"e:ı 18 de 
• d l k d ld d"I t" e o kadar . . 1 mıttir· ranoa ve ıger ev e er a· Birinci tesnn e yapı an a m a • t e e e 1 en ne ıc . ıyı 0 - ha çok maaraf etmitlerdir. İtalyan ga 

I !andıktan &mıra. 
sun'i sis kullanarak kendilerini 1nn111 Z Q rd USU f ıı :uki:. mecrıı'.1 askerl~rı:rayıp. bulkm~k I zeteıi bugünkü Fransız aıkeri tayya-
saklıyorlarsa da kendileri de ..:ı ~ • • ta kopeklerın yaptıgı ızmetı ta dır T"'" . 1 ·ıt R hal 

U 3 Y n 1b1 rtüfe k etmemek kabil değildi.Bunun lizerine I rtaecı 1
"

1"'.n1 .•. n~ı ere,t"'° ~· ve yan fından inta edilen ve dünyada en bü. I 
yük -90 kadem uzun, 36 kadem yük 
ıek.l•kte - tayya..-., sayılan tayyareyi 
gösteriyor. 

şehiri bulamıyorlar. Ya~nız bi- · . 
1 

yyarea ıgıru ııeç ı6ıru yazıyor: 
risi şehrin üstünden geçıyor ve kl 1 ~ n 1 1 kcipeklerden harpte sıper er arasrn- 1 

l. · ·· 1 U 1 IJ(J r da. muharebe hatlarında postacı ola- Reımimiz ltalyada Caproni tara-bombalarmı ge ısı guze atıyor, 
diğerleri şehrin civarından ge- 1ngilterede son 7,amanlarda 
çip gidiyorlar. Fakat dönüşte tecrübesi yapılan ve muvaffa-
müthiş bir poyraz fırtınası h~ı kıyet ka:c.::nan yeni icat bir tü
on bir zeopelin balonundan 4 fokten bahsediliyor. Bu yeni si
tanesini Pransava ve 1 tıınesini lii.hın faikiyeti hafif olmasın
de AJ.tı.'lnyava i, ml' ;~ ve par- dan başka 7milimetrelik on kur 
çalanmaii;a mecbur ediver. şun alması, askerin yorulmadan 

Bu yıl içinde tayyareler dahi 
1 O gece akını yapmışlardır. Bu 
akınlar, İngilizlerin müdafaa 
tertibatını daha fazla takviye 
etmelerine sebep olmuştur. Şöy 
le, ki 1918 yılında ( Londra) yr 
havaya karsı müdafaa icin: 249 
ıavyare def'i topu. 323 a•lr.t ışıl 
dak, 35 sada kestirme istasi ·o
nıı, 4 himaye balonu, 152 adet 
son sistem muharebe tayyare
si bir o kadar da eski model 
t;yyare, 2500 metre irtifaa ka
dar yükselmis tel örgü manile
ri tahsis edildi. 

hte (Londra) ~ibi en mu
azzam bir şehiri hava hüqı~la-

a karsı muhafaza ve muda-
rın .

1
• 

faı icin yapılan ıo: erın sır:ısı ve 
t"ri'1cesi budı•r. ,._~ bapta. eld.e 
edilen rı.uvaffakivetle yedı mı! 

h 11• n h"'v:ı~• kurtarılmış, 
yon ~ " • Jh 

h ~,n fn..jl.ereyı s' e 
ve av.<ıcı.. . d "f 
. ·-- oulnm•k düsüncesı e ı -
ı uar • 
tas eyle!T'iştir. H. RAHMi 

devamlı-surette bunu ata bilme
sinden de ibaret değildir. On •ta 
ne kurşun birer birer atılıp bit
tikten sonra tüfeğin ortasında
ki hususi alet yerinden fırlaya
rak atılacak kurşun kalmadığı
nı, yeniden doldurmak lazım 
geldiğini haber vermektedir. 
Resimler bu yeni tüfengin şek
lini, terübatını ve kurşunun bü
vüklüğünü gösteriy,=or"==.===-

Daglfın a11an .bir 
· har n zu hfıfl• •• 

Eğlence ve sporle 
kuvvetlerine 

askerliğe ve 
alışıyorlar ... 

hava 

Amerikalıların 
yeni kruvazörü 
Amerika bahriyesi kruvazöı 

hususunda İngiliz dononmasm-
ı İngilizler sporcu bi~_mH!ettir., cet yoktur. ı hazrrl'.1nmıştı,ı;. .. _ .. .. dan hiç aşağı kalmak istemiyor. 
Durup dinlenmeden turlu tlirlü _ Resımde gordugumuz tayya- Londra konferansının en mü-
spor yapan İngilizl '.;n aak~ri' Son ~amanla~da çogu_ Londra ı ~~d~. ~~1-~an~ldığı gö~.len''silah,, him meselesi bu kruvazör mese 
hizmete kolaylıkla hazırlanabıl- nın, takcı;. k~aı; acı, dsıgortak~lı, ı oldurucu bir şey degıl, tayyare lesidi.... merikalılar son zaman 

l . k b"l 1 H 1 b .. san at ar, .. tıp v. s. en teş ı . n·ın u t • ı · d 11 · · · ·· d me en a ı o uyor. e e ııgun dil h k . 1 ç ugu yer erın son erece r a yepye-ı.ı bır kruvazoru 
t ·ı·k t ·ıt d t ti C' en ava uvvctı tayyare e- • · b" . . 1 b" f • . . ayyarecı ı ngı ere e a ı .. d d 1 . • h ıyı ır resmını a an ır otograf ı-ı.c1ı,.. '-r. B , un adı • 
b. - 1 1 B · b rı ı are e en genç er ıçın em D' - . . . k ır eg ence o uyor. unun ıca m , _ . • tır. ıger resım de talımlerı ya- <rust:ı» d . ıo,:ıoo lu 
da nekadar mühim bir hizmet 1 eglencelı bır spor olmuş, hem pan yeni tayyarecilerin bindikk b·ı :-mi 8 puslıık 9 t<>pa 
teşkil edeceil:ini söylemcğe ha- de bu gençler icabında askerliğe ri tayYarelerdir. ı tir. 
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.Borsada vaziyet ta bit 
A. Rebi-Saraııga 
litınni 1'ranıız bolıılJril ilk 
maçını bu akşam saat 19 

da G. S. hulubilndtı 
11apacaktır 

Eaanett• 
AsansiJr 

Tertibat diln ikmal 
edildi 

Asanslirltı kimler inip 
Bir müddettir tehrimizde bulunan çıktJCBh? 

Franaanm birinci ımıf boluörlerin· . , 
den Andre Rebinin iki üç mııç yapa- Şehreınanetı bınasına yapıl-

'ELİNİZDEN ÖPERİM MADAMI 
... FRANSIZ 'fiYATROSUNDA~ l 

Arzuyu umumi Uzere ikinci defa olarak 

Münir Nurettin 

M. i, ,~ •. ~-mı 
MI K!HEM . 

mtiıı.1seL tilL 

BCYCK SL:\ AHE 
D.\ S.\ T 

S fr.rlann cve'<lt 1 t • 
olun•Jr. 

icra komitesi diin ~Tapılan 
~ ıJ r' nıuamcleleri tetkik etti. 
~ . 

1 
ün borsada İnigliz lirası ü- ı senelik taahhütlerini ifa ede

ı:: ' ıtlen muamele nonnal bir mediklerinden borsada muame-

cağını muhtelif fıraatlarda haber ver makta olan asansör tertibatı ik ı 
mit ve bu bo~"!rlin fenni mezayasm- mal .olunmuştur. Asansör bu- 1 
dan bahıetmıtbk. gün yerine takılacak ve işle- : 

on seri _ ,_,, ___ ,_ICl!::c!!I~· 
; :ıde cereyan etmiştir. Kon- ı den menedilmişti. 12 kişi olan 

.
11 iyoın icra komitesi dünkü bu acentelerden 11 i taahhüt 
'< meleyi tetkik etmiş ve va- senedi vermişlerdir. Bunlar 

ti ~ayanı memnuniyet bul- dünden itibaren borsada mua
'tur. mele yapmağa başlamı~lardır. 
lİnkü mtıaınele tabii oldu- Henüz taahhüdünü ifa etmeyen 'il 
~an fevkalade bir tedbire ih bir acentanın daha ay eonuna 

1t •il ç görülmemiştir. İngiliz li- kadar mühleti vardır. 
1027 kuruş otuz parada a- T'ftiklerimiz 

•ış ve saat dörtte 1030,5 ku- 1 

a kapanmıştır. Geçen 11eneden külliyetlice 

Andre. Rebi ilk ma,mı bu a~ meğe başlıyacaktır. Bundan i 
Saranga ile yapacatkır. Bu muhım sonra Cemiyeti belediye azala- ; 

rı ve Emanet erkanı asansörle 
inip çıkacaklardır. Asansörün 
iki •kapsı olup her iki taraftan 
da girilebilecektir. 

><><><X><><X><><><X><O>ô<:>ô<>:>::><:X>e:=::>=O<. 
Tamamlle sözlU, acsll ve şarkılı yeni bir barikat aan'at, en 

1 > diller kadınlar, en zeııgio kostUmler,ın modern danslar, en 
> harikulade dekorlar ••••• 

~ 
> 
> 
) 

Çılgın Gençlik 
Yakında ELHAMRA SİNEMASINDA 
FOX şi,ketlnln Çıl~nlıklar rol'ıiıil filminden sonra vücııde getirdiği 

\r 
1 
L 
M 
A 
B 
A 
N <2:----""'=-
K ret 9,02, Alıtun 942 kuruı- tiftik ve bir mıktar da yapağı 

mu~le görmüştür. istok kalmıştı. Aldığımız ma-
liimata nazaran bir Ahnan gru 

Borsa acenteleri pu mübayaatta bulunma4ı: için 

Biiyük<lere köprüsü 
Geçen sene l:ıet-Oll olarak ya

pılmış olan Büyükdere köprü
sünün istinat dıvarlan geçen
lerde sakatlanmıstı. Şimdi de 
köprü ayaklarının çökmekte ol 
duğu söylenmektedir. F.manet 
heyeti fenniy~i ise ayaklarda 
sakatlrk olmadığını istinat dı
varlannın da tamir edilmekte 
bulunduğunu söylemiştir. 

ikinci revü - Opcrcı. 

><><~~><><X><><>< o »~o-<>co-<>ccx.>o-o< ı 
'.>rsa acentelerinden bazılan tetkikat yapmaktadır. %%%~%%Xxxxxexix:xxxxxxxx• ~ENNET B~O~I 

Hu} akşam gafla sııvare;i olar.k ~ 1ııım:ıı _______ a~ıl 
t • • • 

Kamblo Borsası 28181990 A S R S N E M A D A • _,..-·--~[!Ui;l.ıı 
ekranın en büyük artistlerinden l\':\\I PETR,JVIÇ ve LIL MELF.K t'j!ıı_eı,n:ı?. !ldg 1~1 lKRAZLAI\ 
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~Poliste t''•----fKatil sabri yakalandı 

. lettah ve Hasan araı11,ror. Raif 
.·;~t;, ~ cinayete iştirakini r~ddediyor 

i ·· talıa llC1ll •. leıi- velce karar verilen 50 tonluk 
::i:':'..:'.ı: .lij; ....:1an ih:i:., .. b?z deposun~ inşa~u;ıdan. k~ hayatı hakikiyedcn çok miıesslr sahneleri ıııus:ı\ver emsalsir. 
den programıı tam oaat 19 ela baılıı- lııyo meselesı dolayısıle şundı- • bJr film. Bu şaheserin irnesinin daha parlJk olmasını temi-
nacaktır. Müaalıtıkalar Beyoil11ncla li:k şarfı nazar olunmuştur. Ma- • nen sinema ınüdııriyctiııin angaje ettiği ZSOl.NAY JANESl 
Gala~aanıy. klllübünlln aalonundıı ic- mafi kambiyo için bir kere ve- ~ harikulade ;\!acar orkestrası her giin saat 4, l /2 ınatinesile 
ra edılecektir. k!tcte müracaat olunacak ve 

al bi dö"''· ndl 1 suvarcJı: Mat 9,1 /2 da icr&"l ahenk cdacektir. Avnca Seri ve aeyy r ·· .... ta • müsaade verilinıe fabri1'a yapı-! ' 
"?ka~n muhtelif. oyunlannı büytik lacak ınüsaaıde verilrn .... !iği tak- l\lacstro 1..emlsch'ln musiki adaptasyonu. U!veten: Zengin 
bır ıuhuletle tatbik eclen Anclre Re- • • b""sb"" ·· var"ttc numaraları. Bu film için mevkilerin fiatı; Dübullye bi, bokı meraklıları için cidden görill dırde mşaattan u utun vaz ı 
mek fıraab kaçırılmamaoı lazım re- geçilecektir. 40 kuru~ husu>! 65 kuruş, loca :ı lira. 
1eıı bir bok.ördür. Yenilıe•rlyat xx:.x •-n~n-~x-x-x~x-x··x ... x-x 

§f ff~ili ı.::~~~:!~,!~!::. ·~ ~~:~~a~~1~~7~=r~:~~ıı 
yeti tarafından Anadoluda ya- f !i 1 
pılan tetkik seyahatı esnasında f:ıı ğayet insani ve müessir hır dramı mu;aner 

Acaba deli mi? toplanan şarkılar (notaları ile ı ŞARL ROL;~:RS \'C ,\l \Rl BRIAN' ın [:'."'ilı ı 
.. .. beraber) ".e yapıI:ın hayat, ya- S B A B A D A T E V L A D A ıı 

Kuçukpazar karakolu memurla şayış tetkıklerı bırer kıtap ha- . 1 f 1 ' 
n bahçelikave önünde sırtında. linde ne~redi~ştir. Milli hay'.1 ij: fliml gı. ttril"ccktir. ll:hetca: SESLi SÖL(' n: ,, 'RKILl f 
koca cübbe ve başında kefye ta ! tımıza aıt onıınal kıym~tlen t k'lmik fi'mlerın en ~üıc:ı t' 
ler ve hüviyetinin tahkiki için gö•teren bu kıtapları tavsıye e- t M E K T E p S Q N U il 
şıyan bir ada.mdan şüphelenmiş deriz. 1 
karakola çağırmışlardır. • ı. • • • llu filmde ııF.m; DAMUR, L'llO'vlME - JAZZ ! 

SAADET YOLU 

lalı bir film. 

litveten: M(ZIK - HUL'DI-: BiR 
GECE renkli sözlü, faıkılı ve 
danslı film. Ve deniı km EFTA· 
Llı\ HANIM ile relıklerlnin re-
pertuvarını g!OSteren ilk Tiırkçe 
ıözlU film. 

Matineler saat 2, 15: 4, l ·2, 6,45de 

Tepobıtı Ti· 
yuroıunda 

bu akşam sıal 
21.30 da 

M 0 R Af 

komcJI 
l\ perJe 

'\'akktk~len 

Seniha Rauf 
M. h<mal 

----------'l" ~ 1i ı uk:li nüshamızda, sebze hA- dükkanına hının ginniı ve iıki 
·' ,ı n ı vuku bulan cinayetin taf- kat çamaşır, bir takım elbise 
~ıı ,~ 'ını yaaınJ§ ve katillerin he- yorgan ve saire çalarak kaçmUJ-

h .. . t' . b"ld" dik b M k lı.> ' K d 1 1.:4•-·-••-·- •••••• • •••- •••-• "' • k:v~~~r:neffee 
1

:ş~am~tnve.: mızı :1:~~d~':ı~:eELafSl ;:- il.·"'·=-·-~ . ..-.~ · ··~ ... ·-:v..;;..,T.. --·· -~ - ·-- - - --· ·~il ~"'-t'r...;;,;;.;~N3\ 
r, ~ derdeet edilemediklerini tır. da kifi gelıniyonnuş gibi, zetesinin birinci nüshası zengin ~ . • , _,,,,..... p~~~ LLE R j 

elindelki sopa ile polislere hü- bir ş~kilde intişar etmiştir. Bugün M. A 1 1 K S 1 N F. M A :; 1 0 . A cH"TEl GU~Nll'fl"bo'nL1 IPO!lo.mı..hife 
ti 1 

1 
e1miftik. Zabıtanın ehemi 3 - Meçhul bir şahıs, Topa-

' , 1 ) UkHı{ neticesinde katiller nede Salıpazannda Boşnik 
•--lkm et L O ~ Ş A N F. Y' in tn kuvv.ıli temsllı .J&lıJ; ıJtJO:HI "O<·t ~J""~ 

cıı;:l;er a~a:~ güç zaptede- TÜRKSPORUN s t y A M K A p L A N 1 ~- ., 
! J ~ olan Sabri, Beyoğlun- Feyzullah Beyin bir aaatini a
t• 1 1'1klandığı mahalde yaka- 'ırarak sııTa kadem basmıştır. bilmişler ve Unkapam mcr.kezi- Diler mUmenlller: LUPE VELEZ, LOYD HUGES, ve ESTEL · lıtanbul Aıliye mahk•Mesi Birln-

ne aöndenniclerdir. Bu Kefye- 26 ncı •ı·ısı dun çıktı 1 1 
b h d" ci Hukuk dairesinden: 

• ıPfbr· Fcııttah ve Hasarı ııid 
~ ·~ tikiıp olunmaktadır. 4- Sabıkalı takımından Ya-

"' < Etrel Ş:iik'in, A. Serefettln'ln TAYLO~ tekrar tekrar ır;örü meğe Ayık akikl bir şı eser ır. ril 
ti adam burada da hüviyetini Ömer Beslm'ln makaleler!, haf· Matlneler ... ı 14 l·:i! ~ 16 1.2 Ye 18 l·2 da lstanbulda Çakmakç;larda Sab · 

' sef, Hacı Bekrin mağazasından 
\tay.et tıaHttk.atı devam et- bir paket teker çalanum. yaka

sllylememiştir. ,-..,..,,...... l!afa Hanuıın ittisalindeki mağazada 
tanın bareketlcrl, Anadoluda ~ ~- _ ----- icrayi ticaret etmekte iken 30 6'29 

tedir. Cinayoet evrakı zabi- lanmıştır. 
Poliı bu adamı müddeiumu· apor, diskçi Naili slnıma çevl· tarihinde ilanı iflAsına karar verilen 

miliğe sevkedecektir. rlyor, Koca Yusufun menaklbl, m"IUlll11IU1& 111l'""'"11l 1 1' 11~ ~11 l 11 l 1111 "'lll 111lllUUUUllll• Artin Kcmahciyan Efendinin ashabı 
ıldliyeye verilmiııtir. lUdl-
rtertip ettiği söylenilen Ra- S - Anadoluhiaarmda otu-

1 , p ·•a bu isnadm tamamen ya- ren Dişçi HliR'em Beyin cebin
. i ~lduıc..·-u iddia etmekte- de bulunan altın dişler meçhul 

- -~·- futbol \'e kadın. Müsabakalar. -==·_!ıll il IAlll llNllllUIAI 1 
... 01"011 llllLUI u•u ===.= matlulıunun t<ıleplerhi g<ri aldıkla-• * * sına dair vermiı oldukları beyanna Kadınlar ve intihap R . 1. A k meıeri üzerine mahkemece 11ıs1930 

esım ı y çı tı -3 - tarihinde icra ve iflas kanununun 177 
1
/ 

5 
... 

1 

bir adam taraf--'-- a, -1-.. - ( Rirlncl ~ahHeden mabıd ) J:.ı, 1 Raif ağa diyor ki: ' .. .....,ı ı.-.__. 
. • tır. dınlanmızı ·belediyecilik hak-

•/; i .: "Ben bu işi ne yaptım ne Sa)4, omzundan kında tenvir etmek üzre konfe-
"' ı aptm!ım. Selami ve Riza 6 ranslar tertip etmiştir. Kadın-

ı 'l-ıg6n evel beni doğ.erek yaralamış lE verilen hakkı kullanırken 
,! 1 jıdan yaralamışlardı. Müd- rüştünü isbat edecektir;'' 

il ( ~ ıınum'ıliğe ,.1'k"yet etrni,._ C_ibalid.e Rizeli Z.ekeriyy .. a 
" " " fab ka 1 d ş Diğer taraftan birlik sabık 

ı "Bir kaç güne kadar dava- ya~ .. n sı ame esın en u- reise.si Nezihe Muhittin Ha-
' ,ı t ~cra edilecekti ·. kruyu sağ omzundan yaralayıp nnn, bir muhanirimize demiş-
" ~ ı I kaçmıştır. 

ı ı l·t'a mahallinde, o sabah bu- ------------ tir ki: 
;um. Fakat silahların atıl- i VEFAT - "Gazetelerden birinde mu 

'·'I - 11 duyunca derhal uzaklaş- wıı· J H wh· il hayyel bir mülakat intişar etti. 
,• t , ıam ameı arter ıtta Ben güya "bu iş benim eserim-
. 'J 25 Mart 1930 Salı günü "Moda" dir" demişim. Ben hiç !bir ga-
~1 ·) · Zavallı hanıa l da vefat etmiJtir. zeteciye böyle bir sev söyJeme-

ı ı J1 Cenaze merasimi 27 Mart 1930 dim. Nasıl söyliyebilirim ki ef-ı. ~-.''--al Maruf iııminde biri t ın· il d'f be ü ü ...,, ar ıne m aa ı perıem ı: n sa- karı umumiye bu vadide ilk ~ ;,r ıakş.am 100 kiloluk bir ha- at 15 te Haydarpa'13daki İngiliz me-
. 1 ~ aşırken ikazaen başma düş zarlığında vukubulacaktır. adını atanları, miica'hadeyi a-

~ - . , ve ağır yaralandığından -- dım adım idare ve takip ede-n-

•

1 ~pıneye kaldırılırken ölmüş- TASHiH: Dünkü nile!ıamxzda leri. pek ala \ıilir. 
münte§ir ve İstanbul Dördüncü İcra Kadmbk senelerden beri ta-

r memurluğundan muta 39 /929 dosya kip ettiği gayeye . çetin müca-
-. , Sirkat vakaları numerolu ilanda gayri menkWün bu- hade senelerinden sonra kavuş

lunduğu mevkii mahalleaiı ookağı ve tu. Belediye intihabatı hakkı-
. - Koz yatağında İbrahim numerosu: (Galata da Bereket Zade nın teslim edildiği, kadına hat-

ı ._ . mahallesinde atik Perıembe pazarı 
.l n baııçesınde y;wıapna caddesi Huaran ve Bank cedit He- ta siyasi hakkın verilmesi düş-
' 

1

" .ın iki göınlC'k ve iki elbise zaran ve Bank sokatnıcıa eü:i 2, 4 şünülQÜğü şu sıralarda kadm
:·ı • f*' kaçmıştır. 6, 2, 4, 16, l yeni 2 ili 4-10 haptır) ldc aleminin bu zaferi içten ge-

l 
' 
• -. Beyoğlunda Ahmet Kl- olduiu yazılacak iken ııehven bu ad- lerı bir sevinçle neden tes'it et-

r ı 

rea nok1111n glleteriJmlt olma1ı:la taa- · ğin ha ed' t 
isminde bir yorgancının bihi keyfiyet olUDW" medı e yret ıyonım. n-

-.~ - 0:0 · 8111 senelerden beri özlediği 
mUkaddes bir hakka nail olur 

'\.T ı N o MNef)ıur mvugannlye L L ı da bu zaferini böyle hacekct'liz-
~, A S liılde, Iakaydi ile mi karşılar? 

ıatalından yannki cuma ~aü taat 17,30 da Birliğin neden hi-ssiz ve hare-

FraDS iZ Tiyatrosunda ketsiz kaldığına hayret ediyo-
rum. İnsan yabancı ellerin te-

l:ıirlnct kon,erl ,·erllıcektir. min ettiği haklara, kendi mcn-
Ünu;nıizdeki pazar gtıoü VEDA Ko:-;s~:RI faatine tevafuk ederse bu kader 

2 nison çarşımha akşamındın itibaren 

FRANStz TiYATROSUNDA 
MA1'~1AZEL 

ve ~ARL 
MARI 
BOYER 

BF~LL . 
ın 

kayıtsız olamaz." 

Eıirgeme derneğinde .• 

Türk Hannnları Esirgeme 
derneeği reisi Hamiyyet Hulu
si Hannnın vukuu vefatile inhi 

ıahıı idare indeki lıcy<unin te:nsUleri verı:ecekıir. Temsıllerin prog- lal eden reisliğe Demek heyeti 
ramı ve bilet tedariki l~in tlvıtro kişeslne müracaaL idaresi katibi Rana Sani Yaver 

. ,,...A..A.A..,..._~ ....... "-'-'-' COO ..._,~----"""""'""'~"'-~ J Hanım intihap edilmiştir. 

Nes_riyat hayatının yedinci se S:s T T f 5 nci maddesine tevfikan iflasın kaldı· 
::ı SJGQR A ŞiRKE ı: nlnıaoına karar verildiği ilan olunur. ne11lne gı·ren Resimli Ay'ın bi- •• • -: . rinci numarası çıktı. Bu nüsha- 5! 5 

d "S 1 G r • TOrklye it Bankası tarahndı.n teşkll edllmlftlr • a avu un e ıyoruın,, ve :;; ..., : 
"Köytimde neler gördüm,, yazı ::ı Yangın • Hayat • Nakliye - Kaza - Otomobil • m11'ully... 5 
!arı yüzünden çıkan davanın 53 m'!IY• Sigortalarını kabul eder. 5 
taf('lilAtı, Sabiha Hanımın mü- :: Adr"ı 4 cımoı Vakıl ban l•tanltul : 
dafaası, mütenevvi hikaye ve Ya :!5 Telefon: lstanbul - 331 Telrrafı imtiyaz : 

zılar, bir İngiliz gazetesine Tür 1 ••• ııuıı•ıınıııuı•tllll'llu"l"l"ı. ~ll'llllllull'lll•ıııı1111ııtllll111i 
ki d "f ·ıı all'm· İ • 1111 ı 1111 u ı ı 1111 11 .,,. "'' ı 11 ı ı ı 1111 11 ye e ngı z mu ı ı, n~ı- . 

liz askerinden daha kıymetli- ''Mllll I I "-1 1 1 
dir,, diye makııle Yazan Mrs. ye H n 8y 8nC8 er 
Venıon'a Sabiha Hanımın ceva .;.,; ,. 
bt vardır. •l 2 3 4 5 Ü 7 8 
1'IüZA YEDJ: İLE SATIS ·1 

Martın 28 inci cuma. gUnli sabahı f 
saat 10 da Niııantaş Tramvay istas
yonunda Sedakat apartımanmın 3 
numaralı dairesinde bulunan ve 1ıak 
Şalom efendiye ait müzeyyen ve na
dide eşyalar müzayede suretile satı
lacaktır. 

llar;t•kl yal 
IJll••c.•fa 

Hakiki Viyana mamulatı mavıın 
ağacıdan müzeyyen yem·k .oda takı
ıru. defa Viyana mamulatı lımon kap 1 
lama ve çift dolaplı gayet zarif yatak 
oda takımı, 12 parcadan mürekkep 
fantezi lake mUkemmel salon takımı, 
kanape ve 2 adet koltu~u bayi A:vru
pa r.'arokcninden ınamOI nefıs filmu
ar takımı, hakiki aJbatıtndan ve. oksi-
de bro1t2dan mam{i) asri elektrık avl SOLDAN IAQAı 
zeler l 7 parçadan ibaret aafi gümüt 
tuvaİet taknnlannı havi İngiliz tuva l - Altd (1). Atoll alral (1), 
Jet maaası. Viyana mamulAtı yemek 1 - Muzafferlret (1). 
oda aandalyalan, beyaz maden ve .,,._ .... ( ) y (I) " 
porsilenden mamul hayli vazolar, blb 4 - ...:...- 2 · arım • ola 
Jolar, bonbonyerler, portkartlar, ye- (2). 
mişlikler ve saire, kriıtal maden li- 1 - Uhl ... (1). l>•ulıılı (1). 
kür takımları, Japon çay talıımı13e - f- Gün (1), y....,. -....ı (S), 
bur rea1111mlar tarafmdan imzalı ya 
h boya tablolar ve heykeller, " • f - Kan (1), ~ W•amıılı 
binin ıeai" markalı gramofon İlakla (1). 
rlyla, antre için Avnıpı mamul tı ha t _ llllna.Ww (1), 
ıırlı kanape takımı, 9uman tabalr ta· 
kıını lake dolaplar ve karyolalar, por .. ----
tmanto, hakiki Amerikan me.ealndon 
klltüpane, mutfak eıyalan, amerllaın 
koltuklar, hayli çocuk oyuncakları, 
asri duvar saati, buzluk, 4 par?darı 
jigonvi masa, muhtelif lake ma1111lar 
ve sair eşyayl beytiye. Meıhur ''nlut 
bner"' markalı oon model neftt bir 
Alman plyan011u, hayli Acem halılan 
pey 9Urenlerden 100 de 25 teminat 
atuıır 

ııl n tuna 
kıdu 

Uptedt I'<! ıııll, 
terakki ıalebı 
irf·ı veni kurı~ 
ı İ lı or . 

Dlaı.cı IJ\lmtcemlıla 

lıallıdU.lf .. ıı:ıı 

YUKARDAN AfAClı 
l - e>:abı (1). Çıı- Dı-

(S), -

1- ı. ot (4~. 
--. Calıak (l0, •ıw.. ,.,. .... 

- (ıi). 
--. <•>· I ...., . . (1). L- (3). 

il ...., ...... (f) ı ' -~ r.:liiml· (1). Uiwe..ıu (d, 
8- ICadı..ı- ... (4). 
t - Yazı yana (1). Efla&.ı (I}. 

HER LlsANl ÖÖRETIR 

Yenikapı iskelesinde mazbıı1 
1000 kilo meşe kömür ve lJ, 4 
930 pazar günü ih<ıle tdilnıek 
üzre müzayedeye çıkarılmıştır, 
taliplerin yevmi ihalede- "~at ÜÇ 
de defterdarlık bina ,mdaki iha 
le komisyonlara mü.acatl-n i· 
lan olunur. 

;ırk ~e~irınenleri 
Türk Anoııim Şirketinden: 
6 Niaan 930 Pazar gunU saat iki

de şirketimizin merkc•i idaresi oJao 
Galatada Ömer Abit Hanında Birin· 
ci katta 7-1 O numerolu dairelerinde 
akdi mukarrer ve gazetelerle ruzna
mei müzakeratı ilan edilen alelade 
ve onu müteakip fevkalade içtinıala~· 
da ispatı vücılt için muhterem akt1• 
yon sahiplerinin yevmi mezk•ırda." 
evvel bermucibi ilin akaiyonlarm':1~ 
ketimiz vezncs!ne veya Banka ve ın 
essesatı maliyeden birine tevdile · 
mübeyyin makpu.zluııu ibraz ile nıcr 
kezimiıden dühuliyc varakaları al: 
maları ve nizamnamemizin maddd 
mahıu11111ına tevfikan beher otuz a~ 
aiyon sahibinin içtimaa ittirak baki& 
n olup otuz aksi1on 1111hibinin bir re
yi ve nihayet ilçytlz akııiyon 1111hiplr 
rlnin on reyi bulunmak haHhlle bll 
noktai mlihimmeye nazarı dildıatle'd 
ni celp ile İitimaların ehemmiy• 
levkalideaine ve caaalı ve ciddi bil" 
kuklarına tea1lfık eylemeııiııc b~~ 
behemehal ak.iyon aahiplerlııin b;,.• 
aale ve bllvekale iapatı vücut eyleJllC 
!eri ehemmiyetle ve tekiden ilin olll" 
nur. 

Mecliıi 1 clare 

ISTANBl1 J. !1~6 
lstik!Al caddesi 

lluıuıl dersler 
haneni.do vevı 
mektepte 1'ec· 

rUbe deni 
Mf.CCANEN 



Hıfztssıhha adi süpürgeleri ve toz 
1l ııı:t!ta m1'~ sus tüyleri mahk fı m 
et" :ekcedi r. Çünki bunlar tozları 

:ha\ a';a kal.~ırrıı:ıkt;'J. n lıaş1<s. bir ş ey 

yapmnzlar V\! aile ocaı;ım ti~ için 
bir tehlike to<kıl eden mi kropla r
dan \'e saf r . :-;ir:ı yet va sıttlıtnndarı 
bizi koruva:na.zL:ır. 

Buna ı;ı uk•bil EUXTRIK SL
PCRG F.SI hu vazifeyi t•mam!le 

ifa eder. Tozu ca b \e defeder. 

Malik o!Juğu bir çok teferr uatı 

ıaycsindc bu sl.Jpürge halıları, per

del ed, parkerlerl, eşya nın altı da 

dahi l olmak üzere mükemmel temiz

ler, Ayni vcçhile kütü phaneleri, 

\; itapl an kaldır ııağa lllzum olmıdan, 

ellı:s el erl , kürkleri ve salreyl de 

te ınizler. 
Cereyan sarfi yati hiç mesabesindedir, Talep 'nllroundı lkameıglhı · 

nızda bedava tecrübesi yapılı r. 

SA TiYE, bedeli 12 ayda tediye edilmek 

üzere VERESiYE size takdim eder 
B. O. Tunel me: nı Metro han 

~mllJlllmllJllJj::ıııcl: .... = ............................ .. 
((- Müzayede ile a,ya satışı ·»e!m'I 

Martin 28 in ci cumı günü sabah saat 10 da lleyoğlunrla i ''M 
caJdesinde Pü:ita sok:ığı kö;esinde t\1eymt: net aparumanının 2 nuın ı · 
ralı dairesinde bulunan ve Madam Narnet'e ait nefis ,. o mil zeyyen 
cwalar, tablolı~. biblolar müzayede suretile satılacaktır. 
'· l\ ·ıa ;-;if l\lavun Paris mamulAu otantik amplr mar'ıceti vı bron.zlar 

ile müzeyyen nadUe bir salon takımı. Almanyanın en meşhur lab rı k a
s ı nın nı •mu ! A tı ;cnfıime ağacından ve f 1 parçaJ•n mürekkep yemek 
oda tı&kıwı, aynt fabri k anın ve a\•ni ağaçt11n. ~efi s yızt oda sı. t'ra nsı ı 
'""ketrl ve bron /. ~l emeli salon masrn. vıtrın yazıhane, ve koınotlar 
namlı ressamlar tarafından imza lı yağlıboya ve pastd tabl olar, Sakson
ya, Sevr, fi l li~ i ve mermer heykeller, vazolar ıninyatürl ~r, kı ymet\\ 

biblolar, Pelesenk ağacından Alınan mamu l ~tı ve lngili z usulü müzey-
' en yatak oda tak ı.m ı , ş ezl.° ng, ipekli ve file perJeler,. kınapc ve kol ~u.k 

lar ltalya merme rınden guzel btr havuz, hron z ampır ve albatr elektı· 
rik avizel er, araba çay masas ı, güm[4 kaplama 147 pazçadan mürek
kep lıir sandık derununda çat•I lııçak t akımı, tabak tak~mı, kristal. lı~· 
kara su t:ıkı m ı , met1l blan çay ve likö' t ıkl'Tilm, krtstal ve gunıuş 

eşyalar, emay< Salomandr soba sı, diki ş S , " makinesi, hava gazı ile 
lıınyo ocaj!;ı, portmanto, mutfak eşyaları, yeni haUc muşamlı1lar ve 
sair lıir çok eşy :ı11 beytlye, Vikt<ıl' Hügo, La Martin, Alfred de '.\lu,se 
'~?itler, Rıain e ve dığt:r birço~\ namtı şairl e rin eserle rini h~\·i CCjiın 
kutUphane, mükemmel bir salon gramofonu, Heyl marka zarı[ alman 1 
piyanoııı, Iran ve Anadolu seccadeleri. Pey sürenlerden l 00 de 25 
:a ınlnat alınır. 

-- Hamit: ziyaret saati 11·1, 3-7 --

A O AP AZARI 'fÜRK_ TlCARET BANKASI 
Sermayesi: 1,000,000 T. Lirası 

Tesisi : 1913 Anonlme tahvlll : 1918 
Merkezi : Adapazarı 

fstaobul Şubesi : Veni Postahane kartısı. Teiefon : lst. 2042 

D • b ] ·. bmlt, Bolu. Eskişehir, Kütahya, Dilzce, 
lğCf ŞU C Cfl. Hendek, BozllyUk, Geyve, Gerede, Mudurnu 

J\J uhtcl!f şehirlerde muhabirleri vardır, Her nevi Banka ne ıame-

., Jatı yapar ve milsait şeraitle mevduat kabul eder. 

Har~iJe ınekteh i ınü~üriyetin~en: 

tl' ,lll..1l •l .I, l...ı. l i\'I ~"\ l'\.1 

500 ton yerli çimento kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 14 Nisan 930 Pazartesi günii saat 14,30 da Ankara
da Devlet Demiryolları İdaresinde yapıla<:aktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 14 kadar Komisiy.on 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 2 lira mukabilinde An-. 
karada, Umumi İdare maliye ve muhasebe işleri dairesinden 
İstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

BUYÜK 

TllllRE rlllNCOI~ 
. 8. inci TERTİP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-
ınancii, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ' re Osına11lı Baı1kaları 

Mtırakıpları ' 'e halk huzu
runda yapılır. 

' -

Büyük ikramiye 
40.000 Liradır 

Her keşidede çıkan Numara· 
lar tekrar Dolaba konmaz 

Gazi lntep YilaJetin~en: 
• 

Ayda on dokuz buçuk il@. 22 lira ücret maktua ile 
mektebin talebe lokantasında çalışmak ve bilhassa sofra 
cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak ve 
hiç bir suretle sabıkalı olmamak şartile dokuz müstahde 
mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsilat 
almak üzre Harbiye ınektebi Dahiliye müdürlüğüne a ı - G. Antep sıhhıye dairesi için 800 liralrk kinin ve 1265 liralık 

;neosalvarsan münakasaya vazedilmiştir. Şerait berveçhi atidir. 
- 2- Kinin kompiımeleri maviye 'boyanmış olacak ve her kompir-

ellen müracaat etmele~"i ilan olunur. --------

2~~~~ kilo Jerli tonıa i~i mü~aJaası 
Tiitii11 inhisarı ttnıtım ınüdürlii

ğ·iinden: 
Mevcut nümunesi veçıhile yerli malı olarak 20,000 kilo ton-

8'8. ipi pazarlıkla mubayaa edileceğinden itaya talip olanların 
nümüneyi görmek ve şartnamesini almak üzre hergün ınüra
cıı:.ıtlan ve 2 Nisan 930 Çarşamba günti yüzde yedi buçuk temi
natı muvakkatelerile Galatada mübayaat komisyonunda bu
lunmalan. 

Devlet ~enıirJolları ve limanları umumi idaresinden: 
Bir adet saıbit buhar.kazanı kapalı zarfla münakasaya kon

ınuştur. Münakasa 14 Nısan 930 P~zartesi günü saat 15 te Anka
rad Devlet Demir Yolları İdaresınde yapılacaktır. 

~.. kasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve ınu
vakk~n:eıninatlarım ayni günde saat 14,30 kadar komisyon ka-
tipliğine vermeleri laznndır. . . . 

T 1. 1 "nakasa şartnamelerıru {10) on lıra mukabilinde 
a ıp er mu M l' M h b · 1 · 

t k d D 1 t Demiryolları, a ıye ve u ase e ış ennden 
n ara a ev e · d • .ı 'k d b'l' J ' 

b l H d rpaşa veznesın en t"'"'an e e ı ır er. 
ıı tan u da ay a 

- Münatasa ile sıra imali 
Ati ticaret mektebi müha

Yaat komisyonunc\an: 
M . . .. 1 n 100 sıra 17 Nisan 930 Perşembe 

lü .. ektep !Çın !uzumu 0 a k üzre münakasai aleniyeye 
"az~ saat 15 te ihal.esi icra kılın::aiti anlamak üzre tatil gün
lerinaUntnuştur. TalLp olanlarm.d, resı'ne ve münakasaya iştirak 
• • e11 tn d h .. mektep ı a . . . 
ı çuı d .. a a ergun . . deki depozirto akçelennı ıha-
leden e YUzde yedi ıbuçuk _nısbetın müessesatı ziraiye muhase
becili. ~Vel Defterdarlık ıbına_sında k te müteşekkil ıkomisvo
tı.ı.- gıne tevdi etmek suretıle me tep 

- .. 'U~a tn" uracaa tları 

me 25 santigramı ihtiva edecektir. 
3 - Konpimıeler 50 ve 100 zer teneke kutular içinde olacak 

ve bu kutuların üzerinde "Meccani kinin konpirmesi, ıhavi oldu
ğu kinin mikıdari her kutunun içinde 100 veya 50 gram saf klor 
maiyeti kinin bulunduğu yazılmış olaca!ktır. 

4 - Neosalvarsan 15, 30, 45, 60, 75 şer santigramlrk beş ne
viden ibaret olacaktır. 

5 - Kinin ve neosalvarsan en birinci fabrika mamillatmdan 
olacaktır. 

6 - Bunların bedeli iki taksitte tediye edilecektir. Bedeli 
ihalenin nısıf kinin ve neosalvarsamn si'hhiye müdüriyetince 
teslim ve teselfümünü müteakiptir. Nısıf diğeri ise birinci taksi
tin tediyesinden tamam bir ay sonradır. 

7 _ Bunların Antepe kadaT icap eden bütün masrafı mlheahhi 
de aittir. 

B - İhalesi 3 Nisan Perşembe günü saat 16 da G. Antep 
Encümeni vilayetinde icra edileceğinden taHp olanların müra
caatları ilan olunur. 

Emniyet san
dıgi müdür
fügünden: 

Emniyet sandığ?nda münhal 
memuriyet, stajiyerlik ve oda
cılık gibi hizmetler olmadığın
dan beyhude müracaat olunma
ması ilan olunur. 

1 ',1.lU 

Eınnfyel sandığı eınlaK n;tlz jyf:f~c~ 1 
ı. - "I ., ... 
J\ .. al ı '-arar ı anı 

!\liizayede 
bedel i 1 <ra ı 

l\J erh:ııı:ıtın cins \·c rıev'i 
ile ıne\ k ı i \"c ınü~tc!nll<l tı 

B 

AD~Mi iKTiDAR 
ve belgevşekliği 

en müessir deva seroin hap
larıdır. Deposu İstanbul Sirke
cide İskenderiye oteli ittisalin 
de Ali Riza eczanesidir. Taşra 
ya 150 kuruş posta ile gönde
rilir. İzmirde ecza depolarında 
ve İrgat pazarındaki eczanede 
bulunur. 

İstanbul Yahmektepleri mü
bayaa komisyonu reisliğinden: 

Gazipaşa yatımektebinde yap 
tırılacak banyo yeri kapalı zarf
la münakasaya konulmuştur. 
İhale 12./4/ 930 saat 16 da Or
taköyde Gazipaşa yatımekte
binde müteşekkil komisyonca 
yapılacatkır. Talipler muvak -
kat teminatlarını Fındıklıda 
Yüksek mektepler mes'ul mu
hasipliğine yatırarak mükabi
linde alacaklan makbuzları tek 
1if mektupan içine koymalıdır
lar. Şartname ve keşif her gü·· 
öğleden sonra komisyon katip-
liğinde görülebilir. 

1 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No 3S 

muayene sabahı.an akşama kadar. 

'- Or. Ihsan Sami -

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve JhtiiAtattna 
karşı pek tesirli ve ta7.e aşıdır. 

Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısında No 189 -
lstanbul Dördüncü lcra dairesin

den: 
Firdevs, Rıına, Kevoer Hanımlarla 

Refik ve Halil Beylerin Safiye Ha
nımdan borç aldıkları paraya ınüka
bil birinci derecede ipotek gösterilen 
Kasımpaşada Süruri Mehmet Efendi 
mahallesinde Emin camü caddesinde 
eski 57 mükerrer yeni 59 No. h müş
terek duvarı müştemil bir bap hane
nin yirmidörttc ondokuz sehmile iti
barı mezldlrdan beş sehmin tekrar 
bir sehmi birinci ihalesi yapılmak üz
re otuz gün müzayedeye konularak 
iki bin lira bedelle talibi uhtesinde 
olup kat'i ihalesi icra kılınmak üzre 
ve yüzde b~ zamla onbeş gün müd
detle mevkiı müzayedeye vazolun
muştur. Hududu: Müsyü Robert 
Ordini'nin hanesi Aziz ağa arsası ve 
Pembe Hamın hane ve tarik ile 
mahduttur. Mesahası yliz otuz üç ar
şın on ilci parmak terbiinde a raziden 
doksan altı arşm hane ve otuz yedi 
arşın on iki parmak bahçedir. Müşte
temilatı: Hane haricen kargir dahilen 
ahşap ve dört kattan ibaret olup mer 
mer bir avlu bir dolap iki merdiven 
altı bir malta taşlık üç hala, bir sar
nıç , biri küçük iki mutfak dört sofa 
yedi oda bir kiler ve taraçayı muh
t evidir. Bahçede asma, incir, erik a
ğaçları ve hanede iki aydınlık ma
halli ve cephede ikinci katta bir şah
nit ve üzerinde balkon mevcuttur. 
Hanede elektrik tertibatı yapılmıt 
olup hissedar Kevoer Hanım sakin
dir. Futa malflmat 929/1062T doa
yadad.Ir. Taliplerin kıymeti muham
mineal olan altı bin liranın yüzde o
nu nlııbetinde pey akçesini vezneye 
yatınnalan ve 14-4-930 tarihinde sa
at 14-16 kadar ihale! nt'iyesi yapı
lacajtı ilin olunuc. 

L. . 'o 

Ağrı hissettiğiniz 
yere ' 1 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

Arka ağrılarına, göğüs üş~meslne, öksürüğe ve soğuk 
at ..... alara, lumbaı:o, romatızma ve mafsal sertliğine 
r.orgunluk ve soğ'.'k almada o müıevelllt bütün hastalık: ,, .. Aii~"Ck~····· .. 

Plasters 
Alkoks Hariçten istimal edilen ilaçların en iyisidir. 

Her ccı•nedc bulunur. 
,ı\LLCOCK MANUF ACTURING CÖ Bırl<uhtıd. England .....,. 

Tlrlrlyt lç)n acentahğı: J . Bert ve Şficei<ılrı P. K·.Galıto: o:ı3 

r ı ouc.rıE\ M&Tl5 
1i0US 1 ıPt-f5 
l .t t AAO') · PllnA~S 

f'ıitl ~ fC!ifll'lt'.e•~ 

- ----

KOKU/U/IHHİvELRTİF-TİR · 
KATİYEM LEKE YAPMAZ --, . . .~;.. . 

Devlet DeınirJo\\arı H. Pa~a ına~azasın~au: 
Mağazamızda mevcut külliyetli mdctarda saç, demir ve 

şap yağ fıçı ve bidonlan aleni müzayede ile 29/3 930 



1 

1 

' 1 

BlN SÖZ 
BlR RESİM 1 '. 

,1 
1 

Sinek, sivrisinek, tahta ku
rusu, pire, güve, örümcek ve 
~)ütün haşaratı kat'iyen hel&k 
~e ifna eder. 

t Kokusu hafif VI! sıhhi olup 
. '1.nsanlara ve hayvanlara zararı 
)>lmaz. Yerli malıdır_ Türk ser
t• mayesi, Türk akıl ve irfanı, Türk 
1 dimağı, Türk amelesi ile imal 
>t-dilmlştir. Avrupa ve Amerika 
:;rıamulAtına karşı müthiş bir 
y"ı1akip olup yarı yarıya daha 
,ıucuzdur. Ticaret ve san'at saha-
1.sında kıızandıP;ı muvalfakiyet 

,'hasebiyle rakiplerini ,aşırtmıştır, 
~Pompa! ı gayet sağlam ı· e aynen 
~yan yarıya ucuzdur. Şişesi 50 
.ı'.teneke ve pompası 75 kuruştur. 
t ıDeposu: Hasan l·:Cza depo<udur 
f Toptancılara tenzilAt 

HİD~ 
HAZIPIZLIKLARI 

BKŞILlll " YANMALARl~DA 

SODO G~TRIN 
' , t ı 

1 n 

M••labıarı pJtl .. ıi•ır 

Me•h•r eesa-ler<k 
..... ı ıoo k•ra•tnr 

'. .; ~~ 
i ·~ ~Darülfünun fen fa
, · ~kültesi reisliğinden: 

te • 
, 1 Ven fak!lltesı kimya enstl· 
ı. ~. tusUnde yapılacak tahlllellerden 

~ asağıda yazılı ilcretlerln alınaca

t 
ğı llln olunur. 

'? fi 'üt 
11 u 

• • n 
' " 1 : Bira 
: '.j Şarap 

· il .· ispirto 
\ 1 • · MeffUban küullye 

1 • Zlyutu tayyare 
'1-~ Kavuçuk ve kutaperkı 
ı ? Tınenll dlbagat maddelerl 

1 ı ı Palamut ve Mire 
ı , Mürekkep 

1 i iÖHle 
. ~, Boyalar 
' Menıucat 

1 • • içilecek 1111 

. ( Benzin 
J Tereyağı 

I~. Zeytin Yalı 
• 1• Sabun 

1 Sanayi ruyu 
1 Maden suyu 

J ; Eczayi kim eYlye o;afiye& 
1 rf muayenrsi 
•• Uzvi cezayı klmyeviye 

safiyet muayenesi 
Maden tahllll (tamtahllll) 

• Maden tahlili ( cevher 
miktarı) 

~ Halita tahlili (tam 
• ıııhl!ll ) 
• Halitada bir unsurun 

tayini miktatı 

Kömür tahlili (tım) 
Maden yap;ı tahlıli 
Petrol tahlili 

Lira 
1 

ili 
20 
20 
10 
10 
80 
60 
80 

to 
80 
eo 
80 
80 
110 

l! 
il 

10 
15 

ıııo 

10 

10 

80 
iO 

40 

10 

llO 
20 
20 

8u aı.ıım ıut 22 de Beyoğla 

KULEN RUJ salonunda 
ı 
1 

1 

•n'atkir NAŞiT BEYtımılllırl 
SÜRPIK iLE HAQIK 

ukl!tll plyu 
MOLLA iFTARDA 

tarihi komedi 
Y ınn gündüz not 1g,1 /1 ta 

AR,IN MAL ALAN 
Kı(kıs operet 4 pırdı 

·;ece: NASREDDIN HOCA 
Mili! oyun 3 perdı 

Kuvarcntolar, Mil\! Zeybek rakıı· 
. • lııı alaturka tagannilor. 

' Metrubaı mecburi delildir. 

Mu~anJa ~ostası 
Cum,., Pazar, !falı, Çar. 

şamba gunkri ıdar~ rıhtımın

dan 9 da kal kar. 

fıiU!Ji dilij;i PJ~rjJI 
( Rc,itpaıa ) \apuru %7 \!art 

Perşemhe nk;.• m Galatı rıhtı
mından hareketle Zonguldak 
lnebolu, Sin p, Sa'11sun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Glreson, Trabzon 
Rizeye p:ldecek ve Of, Trahzon, 
Polathane Gireson , OrJu, Fat
sa Samsun, Sinop. lneboluya 
ujtrayarak gelecekt ir. 

lzınir sür' al ,oslası 
(GÜLCF.\lAL ) vapuru 28 

_\!art cuma 14,30 da Galata 
rıhtımından hareketle Cumar· 
tr:<I ~abahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30da lzmirden hare

ketle Pazarte•I sahahı gelecektir 
Vapurda mükc mmel bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

iNTALf A P~ST!SI 
(lncbolu) npuru 30 Mart 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Külhik Bodrum 
Rıdos Fethiye Finike Antalyıya 
ı:lciecek ve döniJ~t! mezkOr 
iskelelerle blr!Jkte Andlflı, Kal· 
hn, Sakız, Çanakkale, GeJI. 
boluva uıgavaralc r:elecektlr. 

Tl{ı\BZON POSTASI 
S ıh vapuru p b u 2711\art erşem e 
günü Sirkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, lnebolu. Sam· 
sun, Ünye, Fat'a, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rlze ) l>kelelerine azi
met ve avdet edecektir. 

Yük \e yolcu için mahı!li 
müracaat: Sirkeci salonu karşı
sında Mlzart Oğlu Han No · 2 
Telefon lstanbu! 354 

1 SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARA DE; "iZ MUNT A-
ZAM VE LÜKS POSTASI 

in önü 
PAZAR •ıpan 

80 Mırı 
ıtaı aqamı Sirkeci nlıtı· 

mıadaa lıarekıtle (Zoapldalı, 

laebola, SamMıı, Orda, 
aye, Glraıaa, 1 rab:aoa ve Rize 

lak•l ... rtae azimet ve aYdet 
edecekdr. 

Talalllt ı.ta Sirkecide Me• 
ade1 hını altında acentalıtıag 
mllracaat. Telefoa:lataabul 214 

TAVILZADE VAPURLARI 

Aynlık Ekıpreıl 

• 

1 
Evvelki gün Ankarada Hariciye müsteşarı Nüman B. 1ı11ra

fından, Macar hariciy.e pazın M. Valko ve refikası şerefine ve
. rilen öğle yemegi ziyafetinden bir intiba. 

~~~--~ ::.:.::::.::::.....~~~~~~~~ 

. ıUZHJBOe ilB Ö~llZ sat·~ı: 
Peı1dik st·rom dariihstihzarı 

miidiirliiğii nden: 
Pendik Serom darülistihzarında mevcut 59 baş öküz aleni 

müzayede suretile satılacaktır. Talip olanların öküzleri ve şart 
namesini görmek için hergün Pendi.kte Serom darülisrihzarı 
müdürlüğüne müzayedeye iştirak etmek isteyenlerin yeVIllii 

1 ihale olan 17;4, 930 tarihine mi.isadif Perşembe güna 
saat on dörtte Defterdarlık binasında müessesatı ziraiyye mu-

1 

hasebeciliğinde müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
ey lem el eri. 

--- ~ ,üz ve ney~ir ınuna~asası: · 
Pt·ndik seroıı1 dariilistihzarı 

ırıiidiirliiğiiııd<·n: 
Pendik Seram dariilistihzarı icin 60 baş öküz ile 6 baş bey

ğir kapalı zarf usulile satın alınacaktır. Talip olanların şartna
melerini görmek için hergün müessese müdürlüğüne ve müna
kasaya i~tirak etmek isteyenlerin yevmi . ihale olan 17 Nisan 

latanbul 4 üncü icra memurluğun
rlan: 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri menkulün ne olduğu : Sene
den tarla, Fayri menkulün bulundu
ğu mevki mahallesi, sokağı, numara
sı: İstanbul Ereköyünde Süadiyede 
Manastır sokağında atik 4 No. 

Takdir olucan kıymet: altı bin 
beş yüz lira<hr. Artırmanın yapılaca
ğı , yer, gün, saat: İstanbul 4 üncü 
İcra dairesi 21-4-930 Pazartesi günü 
saat 14 ten 16 ya kadar. 

1 - ! şbu gayri menkulün artırma 
şartnamesi 1-4-930 tarihinden itiba· 
ren 929/ 86 No. ile İstanbul 4 üncü 
İcra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. t. 
lilnda yazılı olanlardan fazla malCımat 
almak isteyenler, işbu şartnameye ve 
929 /86 dosya numarasile memuriye
timizc müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yu
karda yazılı kıymetin yüzde yedi te
minat gösterilecektir . 

3 - Hakları tapu sicillile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılarla di <er ala
kadarların ve irtifak hakkı sahipleri· 
nin bu h:! klarını ve hususile faiz ve 
masrafa dair ol~n iddialarını işbu i-
13n tarihinden itibaren yirmi gün i
çinde evrakı müsbitelerile birlikte 
memuriyetimize bildirmeleri icap e
der, aksi halde hakları tapu sicillile 
sabit olmıyanlar satış bedelinin pay 
!aşmasında hariç kalırlar . 

4 - Gösterilen günde artırmaya 
iştirak edenler artırma §artname
sini okumuş ve lüzumlu malUmatı 
almış bunları tamamen kabul etmiş 
ad ve itibar olunurlar. Üstünde bı· 
rakıları gayri menkulün bedeli zama· 
nında vtrilmezse gayri menkul ikin-
ci bir artırma ile satılır ve bedel far
kı ve mahrum kalınan yüzde zeş fa
iz ve diğer zararlar ayrıca hilkmr 
hacet kalmaksızın memuriyetimizce 
alıcıdan tahsil olunur. Beş numara
lı fıkradaki şart tahakkuk etmek k~y
dile üç defa bağmldıktan sonra gay-
ri menkul en cok arttıranın üstünde 
bırakılır. Şart İahakkuk etmezse art
tırma geri bırakılıp alıcı taahhütelrin 
den kurtulur ve teminat ta kalkar. 
" 5 - Arttırmanın birinci veya ikin

cı olmasına ve gayri menkule taal10k 
eden kanuni hakka ve satışın tarzına 
göre diğer şartlar: 

İşlemiş vergi ve Evkaf ve belediye 
- rüsumu müşteriye aittir. 

l 930 :Perşembe günü saat on üçte defterdarlık binası dahilinde 
müessesatı ziraiye muhasebeciliğinde müteşekkil mi.ibayaat ko 
misyonuna müracaat eyelemeleri. --- ---- - - ---·--·---·------

dünyanın en 
Pari>in "A. KLAVERI .. nin icatkcrdcsi zayıflatıcı 

ve elAstikl mayo!,~merlcri, lüks korsaların .son 
modelleri hazır ve ısmarlama, taklitlerinden salıı 

nınız. Bütün Türkiye için ycgAne mümesslllerl 

1 ae~gı~~Gİ~YAN B1RADERLER 

• r, _ 1 · · ':',. • ., • Ticaret işleri um..zııı müdür! ğ ı ıden: 
Ecnebi Anonim ve sermayesi eShama münkasem şirketlec 

hakkındaki 30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun .hükümlerine gö
re Türkiyede iş yapınağa izinli bulunan ecnebi şirketlerinden 
(Amerikan IDkspreıı Kompani inkorporetit) şirketi bu kere mü 
racaatla şiııket esas mükavelenamesinln bazı maddelerinin ta
dil edildiğiıni. ve şirketin Türkiye vckillerldn Mösyö Rober 
üçüncü şahıs sıfatlarile derecatı maha'kimde hazrr bulunabile
Levi, Möııyö Ceymis Refu Gordon, Mösyö Hayim Moiz Levi, 
Mösyö Viktor Kampeas ve Cevdet Reşit, Kamil Mehmet Re
fet Beylerle Möeya Şartı Allerı Vagıonerden ibaret bulunduğu 
ve ıbunlard&n R. E. Berceron, J. P. Vagmaın, Albert N. Levi 
ve J. R. Gord-Orı Efendilerin ikişer R<:işer ve Hayim Molz Levi, 
V. l<:ampeaı, Cevdet Reş.it, K&nll Me'hme1: Refet Beyler Şarlı 

, Vagoncr Efendilerin de ikişer i1lişer imza koymağa selahiyet
, tar ilk d&t zattan birl61le miiştereken vaz't imzaya selahiyet
tar okiuklanru ve bunlar'& Yerilen vekaletname rnUddeıtıinln 31 

, Kanınıevel 932 tarihinde hitam .bulacağını ve yalnız Mösya Ro
ber Öjen Berceron'un şldtetl temsilen müddei, müddeialeyh ve 

Birinci arttırmada en fa zla verilen 
kıymet iki bin liradır. 
İkinci arttırmaya konulmuştur. Ya

zılan tarla yukarda gösterilen 21-4-
930 tarihnde İstanbul 4 üncü İcra 
memurlııgu odasında ışbu ilan ve gös 
terilen arttırma şartnameai dairesin
de aatılacağı ilan olunur. 
---·---------

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
Martın 28 inci Cuma günü sabah 

saat 10 da Kadıköyde Mühürdar 
caddesinde 20 numerolu sabık Mü
ıyü Zaharof hanesinde bulunan ve 
Müsyü Lehmana ait müzeyyen ve na 
dide eşyalar müzayede suretile satı
lacaktır. 

Büfe, dreauvar, masa ve 6 adet 
sandaliyeden mürekkep İngiliz usulü 
müzeyyen yemek oda takımı, 3 kapı
lı dolaplı gayet zarif asri yatak oda 
talmm, mege ağacından mamul diğer 
asri mükemmel yatak oda takımı, ha 
kiki Tbonet aort oalon takımı, 3 par
çadan ibaret pomye takımı,• sedem 
tabureler, alpaka çatal bıçalı takımla
rı, yemek oda sandaliycleri lllİn.İıtr 
yazıhane, portmanto "İdeal" marka 
gramofon dolabiyle, fanta.si aandaliye 
!er, lıa11r koltuklar, ve ealr eıyai bc
ytiye, Meşhur "İlolnelot'' markalı 
piyano, hayli Anadolu ve Acem halı
lan, pey slirenlerdan 100 de 25 temi 
nat alınır. 

üçüncü şıriı*> srfatlarlle derecatı muhakim ,de hazır buluna.bile- lıtaabul Dördüne& icra dalreıln-
ceğini blklirmlş ve lA.zmıgelerı ves~kalan venmştir. c1e ... 

Keyfiyet tetkik edilereık muvafJk göriihnii§ olm&kla ilin Hatice Rabia ve Emine Hanımla-
oluı:ıur. nn Vahit efendiden borç aldıklan 
-=::===:::;:=======::;:;rı:;,~;;';;h';;J:;";,;:ı;:;;ı,;-;:;ı-;-;=- 900 llraya mukabil vdaen feralt oy::1 1 • • 

1 
l lardan işbu haritalarda numara ledllı:lerl Botu içinde Ç•na•I kilyün 

Şchremanctı ılAnatı lan yazılı arsa sahiplerinin ad- de Kuleli caddeıl ıoı.aıında cıld 4~ 
•-"-------------.. - resleri meçhul kalmıştır. Ebni· yeni 35-37 numaralı lrayden bir bap 

· · dd aehllhıne ve nhtmı mahılllnln 2 ı 80 
Baya zıt dairesinden: Baıı Y~ kanun~ 12 !noı ma esi mu- ht.e itibarile 342 hl11eal clyevnı ar· 

boş bulunup, dainıye teslim edi cıblnce bır diyecekleri varsa ııa ve rıhtım nıahalll birine! ihalesi 
len bir tazının üç gün zarfında tarihi illindan ~tibar~n B ~ü~e yaptlınak tı.re kırk bet gün mUddet 

Mırnn ~7 inci perfembe gü· trib. daire e müracaat etme- kadar arzuhal ıle daıreye bildır le yapılan m1':..ifı•deel ırarfında UO 
nll ıktımı ıaaı on yedide Slrkıcl ~~ği ;akdird~ saulacağri!An o- tneleri bu arsa sahiplerine teb lira bıdel ile bl uhdeelndo olup 

bn d h k 1 G ılb 1 llgat makamına kaim olmak Irat'! lbaleel lc:n kılınmak Utre ırıtı.ııa 
n mm ın ıre et e e 0 ıı, lunur. .. il~-

1 
yedenln bir ay milddetla tamdldlno 

Çanakkılc, KUçük kuyu, Altın * * • uzre aıı o un ur· karar verll~tk ••• • oluk, F.dreml~ Burhaniye. Ayvalık Şehremanetinden: Fatih yan . . .. .. Hududu: acı Cemil Bor Yore~ 
gm Yen.nde Aşıkpaşa mahalle- A. Hısar beledıye mudürlu- teri ııabllhane ve bahçcııl .., tarafı 

iskelderine nimet ve avdeı edecektir - L "l A..., ı hllh ~ ·~ ..1 ~ t•k•mbeci sokağında 6lO günden: Beykoz~a Ka.racabu- k!lç•• o,. u rnn vereıoı ıa ano-
emlş Tıvilzıde biraderler. Telefon ' ok ğ d tık 26 ilk al arka tarafı danı. cobhcıl yol llo 
lotanbul 2210 ve 608 harita numaralı arsalar nın 5 

. a ın a a m . errer mahdut 1847 arom murabbaı anı,.. 
araamda 36,54 metre murabba- ve cedıt 20 numaralı ~ı~e H. 34 argın murabbaı rıhtım mahallidir. -::::::::::::::= ıı.d ,.t_cl arsanın metre murabba- la Hafız Mehmet efendı~ın mu Aroada bir kuyu bir havuz bir çam 

1 - 1 ına 250 kuruş kıymet takdir olu tasarrıf. oldukları hanem? enk~ iki incir bir armut bir nar alacı mav 

UNUTMA YINJZ Kİ k 1 k · · k Ü zı 21 N1san 930 pazartell günil cut olup etrafı duvar ve temel anlra-

Erkek ve çoculı:ları mıhJUs 

Elbiseleri 
ve ıalon, yemek odu~ mobllye
lırlle bronz karyolalın devri tlca
rıt mtln11ebetlle 111aliyeı flınndan 

nılfını 

nara sati ma ıçın açı m za- 15 kıa" .. d .1 aı vardır. Jtaldeıl n cebhoıl barabca 
d k T 1. 1 · saat te ımen muzaye e ı e 

ye eye onmuştur. a ıp enn 
1 

~ d t r 1 . k . bir rıhtım ve muk1lr •nJn!ll crteım 
şartnameyi görmek için her satı aca&ın an a ıp enn va ti da muhtaaı tamir hattı faaıl duyar 
gün müzayedeye girmek içltı i- mezkfirda daire enciiıneıı.lne mü tanıammm kıymeti d1U lira 2S ku-
hale günü olan 17 Nisan 930 ııacaatlan. ruıtur , Mea~r hlaeenln iftlra11na ta * * * llp olaıı!ar ve daha dyade ınaldmat 
perşembe günü levuım müdür d . . d 1244 k almak fıtlyoııler lılHoye mwılp lrrvm• 
lüğilne gelmeleri. Bayazıt aır~sboın eln: u ti muhammeneotnln yllııdo """ n1ıbo 

ruş çalgı resmı rç ~ ver- tinde y alı:çoılni "° 020/44111 nu-
* * * meyen Hocapaşada İbnı Ke- maraıbo tıtanbul D6rdUncO lenı ıııo 

_ Fatih belediye daire:sinden: mal M. Türk birahaneai kiracı- uı~utı- mUracıaat otmelerf -ve 1/ 
Mukaddema 30 metre olarak ları Tahsin ve Devriş efendUe- !/930 tırUıhı"• -.at l4 ten lO ra Jra
tasdik olunan Davutpaşııı İıkele rin haczedilen iki dıvar eaatı dar ltat't lha!eel yapdaeafı 11.., &lu• 

caddesinin arn bu kerre 15 29/3/930 cumartesi günil saat -----------~=-
metreye tenzil edilecektir. Yeni 14 te mahallinde bilmüzayede ZAYlı tıtanbul İbn.çat OUmt-11-

dl uun alıbWrıinlz. Beyoğlo haritaları Aksaray PoHs kara.- satılacağından almak istiyenle- tünden almıt oldutum 3657 n'uıUe-
lıtikW caddcıl numero 148 1 kolu duvari ile daire ke.pusuna rin mezlcnr gün ve saat& hazır rotu makpu.U z.,-f ettltlmden bUk-

BAZ AR 
'EIOSLOYll 

•••••••••••- aıılmııtıl'. Bu caddedeld ana. bulunmalıan llAn ohınut. mll yolıttlt. S: R.,.._-t 

P~R~E~lBE 
27:\lART 930 

J1~ln niyet sandığı ı1ıiioii rlii~·lin d eıı: 
~l u<ayede ikraz . .. Horçlunun 

hedell numarası :\krhun&tın cıns Vt nev ı ismi 

335 20487 Kanlıcada Çubuklu sokağında eski 89 yeni 16 n~ 
maralı bahçeli bir hanenin tamamı. Ahmet f.-. 

2055 762 Haydarpaşada .Rasimpaşa ma•hallesinde Karakol· 
hane sokağında 84, 86 numaralı bahçeli iki han!· 
nin tamamı. Ahmet Mithat Bey Nuri Kemal r> 

300.5 1478 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Kayışd•· 
ğı sokağında eski 12 yeni 42 nu:naralı bahçeli bit 
bap köşkün tamamı. İbrahim Sami B. ile Fert· 

de HaııJlll 
512 1507 Fatihte Haraççımuhittin mahallesinde atik yeııl 

Şifahane cedit Tüııbeişerif sokağında eski 13, 13 !' 
mükerrer yeni 11, 13 numaralı bir fırının yüz Y1J' 
mi sekiz hisse itibarile elli beş hissesi. Nadire P· 

580 1515 Ayvansaravda Hacıali mahallesinde Hamam 90' 
kağıncla ~ki ve yeni 43, 45 numaralı ·bir hanenlııı 
tamamı. Memduh Ef. Fatma Badi J4 

785 1589 Bevl·ozda Yalıköy mahallesinde Gaziyunus sokl' 
kağnıda eski 31, 33 yeni 39 numaralı maa arsa bit 
hanenin tamamı. Ahmet Zekeriya 1' 

305 1837 Anadoluhisarında Göksu yeni mahallesl:nde KuY" 
sokağında 6 numaralı bir hane. Abdullah :Ef 

5305 1894 Tahtakale Hocahamza mahallesinde Hata~apl 
sokağında 24, 26 numaralı bir bap tahin ve şetcd 
fabrikasının tamamı. Muharrem Si 

467 2138 Eyüpsultan<la CamHkd:ıir mahallesinde atik Till" 
bearkası yeni Bahriye sokağında eski 5 müıkertt' 
yeni 10 umaralı bir hanenin tamamı İsmail tcr 

malettin B. Safinaz, Şaziye, Sağire Hanunltf 
101!1 2186 Üsküdarda Rummeıhmetpasa mahallesinde JCll' 

!han sokağında eski 20 yeni 26, 28-1 numaralı ııit 
hanenin tamamı. D!lbeste Hanııtl 

235 2332 Balatta Hocaali mahallesinde Bakkal sokağındl 
eski 21 yeni 25 numaralı 'bahçeli bir hanenin taıtlır 
mı. Feride Hanııll 

370 2253 Üsküdarda Hacı Hesnahatun mahallesinde Pa5~ 
limanı soka;;.•:1da eski 85, 85, f;5 yeni 98,98, 98 nıl 
maralı bir köşkün tamamr. Mclımet Sait Be 

105 2266 Ramide Boşnak mahallesinde Hak'"bey ca"l<lesin:lt 
eski 9 mükerrer yeni 61, 61-1 numaralı maa dii~ 
kan bir hanenin tamamı. HıfZl Be 

1905 2350 Kücükmustafapaşa<la Mollahüsrev mahallesind 
atik Küçükmustafapaşa cedit Aliefendi sokağın~ 
eski 35, 35 mii'kerrer yeni 5, 3 mımar2 1t bahçeli bJf 
hanenin tamamı. R,J. ~ ~ 

195 2367 Kesmekaya'da Hamami Muhittin malı~llesır• 
Kesmekaya sokağında eski 24 mükerrer v('ni 4 
numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Fatrı:a Şf 

mer> 
25.5 2480 Üsküdarda Selami.aliefendi manallesınde atik 1'elr 

keci cedit Bahçeçıkmazı sokağınaa eski 25 miike 
rer yeni 1-1 numaralı bir hanenin tamamı .ıı 

Mevhibe P' 

277 2482 Üsküdar'da Dürbali mahallesinde Kuşoğlu yokıl' 
şu sokağında eski ve yeni 16 numaralı bahceF bJ 
hanenin tamamı. Cemal ,,. 

75.5 2602 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahallesinde Camii 
rif sokağında eski 18 yeni 38 numaralı bahçeli d 

köşkün tamamı. Cemile Diyaman P 

335 2660 Hatapıkapısmda Demirtaş mahallesinde~ İpçi! 
caddesinde eski 99, 101 yeni 69 numaralı maa 
bir dillııkan:ın tamamı. Mehmet Htklavi t: 

7305 2682 Babıcaferi'de Ahiçelebi mahallesinde atik Tüt' 
gümriiğü caddesi cedit Liman iskelesi sokağındl 
mukaddema iblr bap meyhane elyevm mağaza:.ı_ 
hanın tamamı. Yuvaklm" 

1305 3724 Eyüp'te Zeynephatun mahallesinde İdrisköşkil 1 
kağmda eski 2.5, 27, 27 mükerer 27 mükerur 
mükerrer yeni 33, 35, 37, 39, 41, 43 numaralı a~ 
samanlık ve ağd ve iki bap hanenin tııımamı. ,;,ı 

Salih ve Haşim Efendi"" 
Yuıkanda ciıuı ve nev'ile "mevkH yazılı emllk (altmış 1111: 

gtin. müddetle icra ıkılman aleni müzayede neticesinde hi~ 
nnda gösterilen '1>edel ile taliplıerl uhteeintle takarrUr edeJ'P 
birinci ihalesi icra kılmmıı okluğundan talip olanlıann 118n .~ 
rlhinden itibaren (otuz bir) giln zarfında Sandık sat!§ ııenrlsl 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 
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