
I. 

f 

f. 

Jl 
iş 
H 
' ı-
fe 

.u 
ti 
ıt 

ı

Lll 

!' 

:e 

PAZAR 
2 MART 1930 -• ıs inci sene, No 1457 

BUGÜN 
2 inci salıllede : 

1 Vaziyet mUşküll 
2 - Harici ve Son haberler 

3 cUnU sahifede 

2 Kulak ml.:oaflrl 
~ 3 
~ 4 

~ 

Romıt.n 

Tiyntro 
5 inci sahifede : 

Dahllfyıe vekıtlet nln 
butla mücndl lesl 

fu 1 ~ Htılk ve esna-! --

- ~ 6 ıncı salıilede : 

NUSHASI 5 KURUŞTUR Q S unc~A,.ınteo1':z ....... 1'a "'l:J't:A ~......--:.•.--....-..............,.. d'll:rr 13 '-il 

4 nUcU salıilode: 
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Vatanperverlik 
Türkü yalın harp meydanla

rında kahraman, fedakar sanan
lara göstermeliyiz ~i, Türk, ~:11 
nız silah mücdelesınde degıl, 
'trıedeniyet ve te~ak~i c!da.lin.de 
de ayni kabiliyetı haız~ır. Is.tık-

Borsada spekülasyonu men ve kambiyo alım ve satı: 
mznz idare icin on Bankanın direktörleri dün ictima ett,· 

' ' . 
la! harbinden sonrakı teı::rube- K b . 1 ı 
ler, bu hakikati bir dereceye ~a am ıyo a ım satımını 
dar meydana çıkardı. Fakat bız 
de itiraf etmeliyiz ki, hfila aza- h .

1 
d . • . 

mikabiliyetimuden!s!ifade_yo- tes 1 ve te vır ıçın 
!unu bulamadık. Halli her nn- . 
kandan istifadeyi düşünmedik. 

Her Türk vatandaşı bilsin ki, 
hariçte vatanımızın inkişafını, 
Türk haysiyet ve şerefinin yük 
selmesini hoş görmiyen fertler 
ve milletler var.Bu tarzda düşü 
nenleri gayri medeni ve gayri 
insani vasıflarla mahkfım et
meğe kalkışmamak lazımdır. 
Zira fertlerin ve zümrelerin ru
hu üzerinde insani ve medeni 
hisler değil, ırki ve tarihi hisler 
daha ziyade hakim oluyor. 

Dün milJi ve ecnebi 10 Bankanın 
direktörleri İş Bankasında toplandı 

Bu içtinıada bir proje hazırlanması ve vek<\
letin tasvibine arzedilmesi kararlaştırılınıştır 

Dün İş Bankasında kambiyo al~ ~e ~tımını. idare e~ek 
ve spekülasyona meydan vermemek ıç1? bır .. ko~t~ .te~kılı~e 
taraftar olan milli ve ecnebi Bankalar dırektorlerının ıştırakıle Türk vatandaşının ruhunda d'lm. 

daimi surette vatan heyecanını Nurullah Esat Beyin riyasetinde umumi bir içtima akte ı ış-
Yaşatmak ona inkılap ve istik- tir. 1 
lal için dÖkülen kanları unuttur Bu ihzari içtimada İş, Ziraat Banıkalarile Banıka Kommer- • 
ınamak mutlaka lazımdır. çiyale, Selanik, Banka di Roma, Dciyçe Oryant Bank, Döy~.e 
Bizi iptidai haklarımızdan Bank Hollanda, Fransız v·e Amerikan Ekspres Bankaları mu
biie mahrum etmek istiyen- dürle~i hazır •bulunmuştur. Bu on Banka esas itiibarile bir kam
lere karşı, bir taraftan maddi biyo komitesi teşkiline muvafakat ettiklerini Nurullaıh Esat 
kuvvetlerimize, diğer taraf- Beye bildirmişlerdir. 
tan ruhumuzda her gün inkişaf Yalnız Banka di Roma ile Ameriıkan Ekspres Bankası mü
halinde bulunan manevi kudret messilleri evvelce bu işten haberdar olmadıklarını ve bu hafta 
!erimize istinaden elbette uya- zarfında ~er.kezlerinden istizan ederek cevap vereceklerini ve 
nık bulunacağız. Bu hareket, şahsen bu teşebbüsü çok muvafık gözıdükleri.ni sövlemislerdir. 
her vakit ve her milletten ziya 
~e özlediğimiz sulhün devamı Dünkü içtiı;ıacla, . alak~~r . 
ıçin en keskin bir çaredir. Bankaların ellışer hı? İng, ~ız 

lirası sermaye ile komıteye ış-
Türk vatandaşları zaruret ha . k'l . ı tasv:•p edilmiş 

1. d . 1 k d tl tıra ı erı esas • ın e azız vatan arını u re e . d vel komite 
müdafaa edebilecek kadar hazır v~ ışe başlf ~· a~. e hakkında 
bulunmalıdırlar. Bu mevzuda n~n tar~ı . aa ıye 1 

.. etmi 
mühim bir noktayı unutmamak ~ır proıe ıhzarı takarrur Ş 
mecburiyetindeyiz: Zamanı- tır. .. .. 
mızda vatan müdafaası hazırlı- Banka direktörleri Salı gunu 
ğı çok şümullü bir meseledir. Banıka Kommerçiyale'de topla
Bu zamanda bir vatanın müdafa nacak komite hakkındaki pro
a.sı, bir harbin intacı ya~z si- jeyi ihzar edeceklerdir. 
lalı vasıtasile, yalnız maddı kuv . 
vetlerle başarılamaz. Vatan mü Dığer taraftan Nunıll~h E
dataasrnda milletin bütün ma- sat Bey de bu hususta bır pro 
nevi fikri zirai, sınai kuvvet je ~hzar edecek ve bu ik~ P~ Nur l/ .iı ':suı ıı. 
Ve k~biliyetleri de işlemelidir. j~yi tetk~k için c:1?13:rtesı gu- Kambiyo işlerine alakadar 

Sabık Kıral 

Amanullah han 
dün geldi 

Ronıaya· hareket günü 
henüz tesbit edilmedi 

Bayram 
Milliyet Şeker bayramı 

nlüıuısebeli/e mulıterem 
ohurian ıa en samımı 
tebril1lerini lnhdim eder. 

Milliyet bagramda da 
vazife/ neşrlyesl11e devam 
edechtlr. 
Hlllllahmerln tebllOI 
Hiliiliahmer umumi merke· 

zinden: 
On beı senedenberl ls

tanl ul matbuatının, bayram
larda gazetesini neşretmek 
su.retile Türkiye Hilaliahme
rine yaptığı yardım, "Akşam,, 
gazetesinin bu sene bizzat 
int'şar etmek hususundaki 
is arı üzerine akim kalmıştır. 
Bu sebepten çıkamamak 
i tırar.nda kalan Hilaliabmer 
gazetesi karilerine arzı itizar 
eder ve haytamlarını kut
lular. 

• * • 

Tercilme v• iktibas hakkı mallfuEdur 

-7-

Trabulus ve Balkan 
harpleri 

Rakonici müllihatında atılan tohumlar
Rus ve Bulgar anlaşması- Biigüh devlet
ler arasında: Fas Fra11saga ve Trabulu~ i 

ltalyaya tevcih olun11yor - Balhan 
ittifakı kimlerin r'< filletile yapıldı? 

31 mart 1909 da İstanbulda 
vukua gelen irticaı kıyamın bir 
serpintisi gibi Adanada zuhur e 
den ve bir Ermeni katliamı şek 
lini alan iğtişaş ermeni komite
leri trafından tahrik edilmiştir, 
Maksat Avrupanın müdahelesi
le Adana havalisinde bir Erme

Bayramda vazife başında nistan teşkiline çalışmaktı. O 
bulunaca~ımızdan evlerde zl· hengamda çarlık Rusyası ken-

Amanııllah han istosrnndan yaret kab 1 edemlyeceğiml:ı: di hududunda böyle bir teşekkü 
rıtarf..,n gibi kimseyi de berayı tebrik le müsait olmadığından Ermeni 

ziyaret ~demlyeceğlz. k · ı · 
Sabık Afgan Kıralı Amanul- orrute en faaliyetlerine Kilik-

lah Hazretleri dünkü konvansi- Erkllnı ailemizin ve dostla- yanın müsait bir zemin olacağı-
yonelle Ankaradan şehrimize rımızın hayrıımını tnhrlren kut· nı zannetmişlerdi. Tahkikata ' 
!!elnıiştır. Amanu.·ıarı Haz•~-- ) lularız. memur olan meb'us Agop Ba-• • • Mllllyet tahrir alle.t 
!eri doğruca Per;ır alils oteEne ------------" bikyan ef. iğtişaşın Ermeni ko-
gitmiştir. Sabık Afgan kır:M, 1 ~ { mitelerinin eseri olduğunu Ta-
kendisini istikbal eden bir mu ı asarru lat paşaya itiraf etmiş, bunu hi-
harririmize demiştir ki: kaye eden merhum: "Bu esna-
" A k d ,._.,,, .. · .. · - " • _ da islam ahali bilmukabele kı-
- n ara a-gv ... ugum samı- }'1 Bankasından1ltım talde bulunmamış demek istemi 

miyet ve hüsnü J<aÇı.tlden daloyı v 
çok mütahassisim. !stanbuldan bara· alanlara yonun. aYlruz tahrikatııı bu ana 
hareket günümü henüz tespit ikramiye veriligOJ Str tarafından yapddığınr ispat 

d. etmek istiyorum.,, diyor. etme ım.,, 

Amanullah Hazretlerini dün ~ ı Rumelide de 1910 dan itiba-
bazı Afganlılar ziyaret etmiştir. · . ren başlıyan ve Balkan harbini 

hazırlıyan suikastların ve karı

Zekai Bey 
Türk inkılabının vatandaşlara nu son bır ıımumı ıçtı.ma akte- olması lazımgeleıı Osmanlı 
ilham ettiği en büyük hakikat dilecektir. Bankasının kambiyo komitesi 
işte budur. Türk Cümhuriyeti- Alakadar Bankalar, bu işe ni istihdaf eden Banikalar teş
nin vatandaşlarİ götürmek iste- SOO,OOO !sterlini kafi görmekte- riki mesaisine hfila iştirak ve 
diği gaye de bundan başka bir iltihak etmemesi hayretle kar- Geçenlerde Ankaraya giden 
Şey değildir. • dir. şılanmaktadır. Tüıık dayinler vekili Zekai Bey 

şıklıklarn Rwnlar ve bilhassa 
Bulgarlar tarafından tertip olu
ndukları da inkar olunamaz bir 
hakikattir. 

, . . . _ Nihai proje Maliye vekaletin dün şehrimize avdet etmiş ve 
~~~erı m1;1hıtın emır. ve ırae ce tasvip edi·ldikten sonra der- Dün lborsada İngiliz lirası akşama doğru Düyunu umumi-

Cttıgı terakki ve ı:ned~nıyet yo- hal tatıbiıkata geçilecekıtir. aylardan beri ilk defa olarak ye meclisi reisi M. Vayt'ı ziya-
lunda yükselmeyı, bıze yalnız m" ... im miktarda düşmüştür. t · · B .. ,.,k bor 
resmi ve meı::buri kanunlar de- Nurullaıh Esart Bey gerek uıu re etmıştır. u mu ... atta -
til, bilhassa faıiletin, ahlakın kambiyo komitesi meselesi ve Dün saıbaıh lbarsada İngiliz li- çlar meselesine temas eden Ze
k.anunlarr da emrediyor. Hayat gerek borsada ittihaz olan esas , ~~sı 1042 kuruşta açılmıştı. Bu kil.i Bey Düyunu umumiye mü-
1 · ·~ t T messillerinin bayramertesi An
~rında ahlak 11e vicdanın sesıne lı tedbirlerin neticeleri hak~ın dakikadan itibar~ .. n~ ı~. te- ıkaraya gelmeleri beklendiğini 

tabi olmayı doğruluk ve namus da Başvekil Paşa Hazretlenle nezzüle başladı, dUıştU_, duştu ve biLdimıiştir. M. Vayt l:ıu gün
khlık telakki edenler, terakki Maliye vekili Beye izahat ver- akşam üzeri açtı~!. forte naza- !erde gelecek olan Fransız da
Ve inkılap yolundan elbette ay- mek üzre dün a~~m Ankara- ran. 12 kuruş eksı.~ıle .1030 ku- yinler vekili M. Döklozye .. ile 
rıJaınazlar. Hakiki vatanperver- ya ~~he~et etml. ışsil~r. biBorsadaa ruşta kapandıt. Dunmulamıre~lge alg.: !birlikte ağleıbi ihtimal Ç"...,am-

Talat paşa gene 1910 da baş
lıyan Arnavutluk kıyamından 
ve onu tak.ip eden Karadağ hu
dudu hadiselerinden, ayni senı: 
nin ortalarında Suriyede Dürzü 
lerin isyanından ve sene nihaye 
tine doğru Yunanistanda "Ve- Jltrhum Mahmut Şcvktl Pş. 

1 

nizelos .. iş başına gelerek Girit, ve bu mukaddematı takip edeı 
meselesinin tekrar alevlenme- Trabulus Garp ve Balkan harplı 
sinden, 1911 i.ptidalarında Ye- ri ittihat ve terakki hükumetin 
mene asker sevki lazım geldi- 1914 i.ptidasında yeisaver bir v: 

l 

I'k yem ı tıyaç ıste e r num - tun 927 .kurUŞ an v o -~ 
ı ' budur. rah heyeti vekile kararnamesi· üştür. ba günü Anka-raya gidecekler-

Unutmamalı ki, harid alem- nin tatbikine dünden itibare1! rı;üyüınU muvahhitle üzerin- , di~ekil.i Bey de, Düyunu umu-
1 

ğinden bahsetmiyorsa da itti- ziyarete sevkeden feci merhalı 
hat ve terakki ricalini cihan har !erdir. 
bine iştirake sevkeden amilleri 1910 da Rumelide Arnavut k • 

de gözlerini bize dikmiş, hare. başlanmış ve deııhal tesirinı den hiç bir muamele yoktur. miye mümessillerile Hükfımet 
ketimizi adım adım takip etmek göstermiştir. arasında cereyan edecek müza-
te olanların merakları ve endi- kere ve temaslarda hazır butu-
§eleri şu sorguda toplanmıştır: ,..- l, nacakıtır. 

- Acaba harpte, harplerin çe -------
tin demler.inde o kadar fedakar Mekfen/iler 

Halk arasında tasarruf fikir
leri gittikçe inkişaf etmektedir. 
Bilhassa İş Bankasının tasarruf 
kumbaralanna rağbet gittikçe 
artmaktadır. 

Olan Türk, medeni ve iktısad1 1 r 
llı.ücadelede de ayni celadeti, ay . 1 m üsa bak ası 
h.i fedakarlığı gösterebilecek \ 
tni? 

t Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sabık· levazım
cı Hakkı 

Pş. hastalandı 

Şehrimizde bulunan es'ki le-
17azmı reisi İsmail Hakkı Paşa 
dün öğleye kadar Bristol ote
lindeki dairesinde kalmış ve 
Bonra biraz rahatsızlığı dolayı
Sile eski tanıdıklarından olan 
bir doktora müracaat etmiştir. 
Sabık le<Vazım reisinin otelde 
l\e kadar kalacağı belli değil
dir. Geldiği giıbi gene bi.rden bi 
te şehrimizi terketımesi de muh 

' 

Tahlis/ye gemisi ansızın limandan kaçtı 

Limanda ikinci firar 
H ciz altında bulunan tahlisiye 

a gemisi kaçtı 
gün1 

d limanda oldu- da nazarı dikkati celbe değer 
Son . • erd. e 1 r olmağa baş ,bir va2liycıt olduğunu gösıterme-

kça ganp ha ıse e . kt-.:ı:-
H . · kaptarunm fırarm- ouu 

!adı. ırı:ı eni bir hadise orta- (Mabaaclı 2 nci ıahifede) 

42 inci haftanın 
birincilikleri 

1 Mart tarihine kadar banka
ya kumbaralardan en az 6 lira 
bırakmış olanların arasmda ku
ra çekilerek büyük ikramiye ve-

Mektepliler müsabakası 42 rileceğinden son günlerde ta
inci hafta birinciliklerini aşağı- sarruf şubesi çok kala.balık ol
da isimleri yazılı Hanım ve Be- muştur. 
yler kazanmışlardır: Hatta o kadar ki, banka mü-

1 - Erenköy Kı'z Lisesinden: dürü Muammer Bey senetleri 
14 Nimet Hanım. aşağı inerek imzalamak mecbu 

2 - Galatasaray Lisesinden: riyetinde kalmıştır. 
30 Natlk Muhtar Bey. 

3 - Darüşşalaka Lisesinden: Devlet demir yollar 
257 Fethi Sezai B~y.. miJdüriJ 

4 - Galatasaray Lısesınden: 
960 Ragıp Bey. 

5 - Galatasaray Lisesinden: 
8 lskender Nafiz Bey. 

43 üncü hafta başlamıştır. 

Ankara, 1 (Telefonla ) -
Dvelet demiryollan müdürü 
Haşım B. İstanbula hareket et
miştir. 

Önümüzdeki perşembe günü 
akşamına kadar gazetemizde 
çıkacak haberlerden en mühi- C.H. F. latanbul merkezinden: 
mini seçip cumartesi günü gaze 2 Mart 1930 pazar giinü aaat on 
temia müsabaka memurluğuna dörtte bayramlaıılacaktır. 
gönderiniz. 

hakkile göstermek i.çıin o mü- yamında ve onu takip eden ha· 
him noktalarda hiç olmazsa kay diselerde Balkan devletleri vı ! . • 
dedip geçmek lazımdır. Bunlar (Mabaadı 2 nci aahifede) 

= • 

Bayram hediyesi 

- Nişanlın ne oldu? 
- Hiç sorma; beni bıraktı ügzemln hızuıı aldı/ 
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fruhuşla mücadele tali Müfit teşebbüs Deniz kazası Bayram yerleri 

llıatnamesi
nin metni ......... 
Vekaletin mü

him tamimi 

Fuhusla nasıl mü
cade]e edilecek? 

Raden1a umuınhane 
açılması 

katiyyen ıne;11nudur 
- - -·---

Dalılli:ı•e vehili Şiih rü Kaya B 1 

Bostancıda fakirlere 
yardım birl~ği 

TefekkUf etti ve derhal 
faallyeta bathıdı 

Cüı:ı:Jhuriyet halk fırkasının 
mıntakası dahilinde olan Boş
tancı, İç Erenköy ve Küçük 
Bakkal muhiti halkı, ı-endi ara 
larında «fakirlere yardnn bir
liği)) unvanı altında bir birlik 
tesis etmişlerdir. 

Bayramı yetişti.rdirn .. 1 
Es~i ~~ bektaşi dervişi, ev

lenınış, ~. ~~ e_rkek ~ocuğu 
olmuş. Bınnın ısmıni Rawazan 
ötekinin ismini de Bayı:anı koy 
muş. 

Bir Ramazan g~esi tekkede 
cem usulü ayin yapılırken der
viş oğullarından Rama:ı:a~ ad
hsmı Şeyhin huzunma çıkara
rak: 

.Aslan vapura Ban
dırmada 

karaya oturdu 

Vapurun vazigell pelı 

ttJhliMlldir 

Arife nasıl geçti? ______ ,_ --·-

Dün piyasada çok alış 
olmuştur 

• 
verış 

1 ANKARA, 1 Mart (Telefonla) - Dahiliye vekaleti fu'huş
a lllÜCadele için hazırladığı tiilimatnameyi alakadarlara t~bliğ 
~e;ken talimatnamenin ruh ve manası hakkında _valilere gö~-
etilmek üzre bir de tamim ihzar etmiştir. Talimatnamenın 

Birliık, o muhitteki fakir hal
kın, şehit çocuklMının ve ye
timlerin, sakat ihtiyarların ih
tiyaçlarını temin edecektir. A
lakadar bir zat Bostancılılarm 
birliği hakkında şu izahatı ver
miştir: 

- «Fakirler birliği, bir ay e
ve! teşekkül etmiş ve deroal 
faaliyete geçerek bir çok şeıl:ıit 
~uklarına ve yetimlere elbise 
ve ayakkaıbılan tevzi etmiştir. 
Bütün bunlar, tıostaııalılann 
ellerinden çıkmıştrr .. Tevzi olı
nan etiseleri. Bostancı hannn
ları tanıfnwJen ihzar edilmiştir. 
Birlik, faaliyetini tevsi ~ 
tir. Bostancıda oturan doktor
!anmu.dan İskender Ahmet, 
Edip ve Hamza Vahit B. ler fa 
kir hastalan meccanen tedavi 
etmekte ve Bostancı eczahane-
si de iliçlamu ma1ivet 6ati il
.:ııerinden vermektedir. 

.. - B_aba erenler, demiş, el öp 
tunnege getirdim: Büyilk oğ
lum Ramazan. •. Şeyhin Rama
~ adından hoşlanmayıp yüzü 
~ .~unışturur gibi olduğunu 
~r~~e ~~en küçük oğlunu 
ılerı sunnuş: 

• 
- Şe}"lıim, demiş, arkasın

dan bemcnıı;ecik Bayramı yeti§ 
tiroim. Hiç merak etme ı 

Dün, Bandmnada bir deniz 
lcazası olmuş ve Aslan isminde 
bir Türk vapuru, Eskiburun 
mevkiinde karaya oturmuştu. 
Aslan vapuru, Sadık zade kum 
panyasmmdır. Bin ton baçmın
dadır. İstanbuldan Bandırma
ya şeker nakletmekte idi. Ge, 
len malUınata nazaran vapurun 
vaziyeti tehlikelidir. Kıç tarafı 
tamamen suya batmıştır. Va
pur baıtmak tehlikesine maruz.. 
dur. Mamafi vapurun tahHsine 
çahş•lmaktad:a. 

/ 
esbabı mucibesini •eski! eden bu çok kıymetli ve ehemmiyetli 
taıııı-· b'ld' . -·•d ı ırıyorum: 

l - «Milletin bünyesini her türlü teıhlike, hastalık ve sarsıntı
ardan korumakla mü!kellef olan asri devletçilik teliiıkkisi fuhu
Şu da milletin içtimai bünyesini, hatta. varlığını tehdit eden bir 
tı:araz addeder. Uzun tecrübeler ve muhtelif sistemlerdeki ted-
;rlerin verdiği neticelere göre devletlerin fuhşumen hususund.a 

a dıkiarı en müeS®ir çare fuhşa vasıta olanların takip ve teczı
;esj ve fuhuşlıaneleırin meni ile fuhşun hiç olmazsa bir kazanç 
as ıtası olmasına ve fuhuşhanelerin de bir pazar bir borsa hali

b'e gelmesin<' m ani olmaktır. Medeni milletlerin ittifaka yakın 
;r ekseriyeti milletler için bir yara olan fuhşu ceza tahdidi 

b' t~a sureti katiyede menetmişlerdir. İstatistikler de bu ted
h ırın halkın içtimai ahlak ve sıhhati üzerinde en müsbet ve en 
~vı:ıı tesir!~ yapabilecek yegane bir tasfiye ve vikaye çares} 

~ dugunu göstermeıktedir. Eski ve yanlış bir telikki tarzına bag 
~~arak fuhşu bazi usul ve kaidelerle nizam altına almağr terk' te devam eden nadir bir iki devlette d e m eni iltizam eden 
llVVetli cereyan ve temayüller vardır. Çünkü fuhs,un tanzımı 

1 e~disinden beklenilen içtimai abl3ıkı ve bahıfsıis sıhhi !yilik
erın tarnamiyle aksi neticeler . vermiştir. Bir cemiyette fuhuş 

t anurııa memnu ve ahlak teliikıkisine göre müst~kreh ve men
Ur olmadıkça fuhşa ve fuhuşhanelere karşı lronulacak idari 

d ayıt ve nizamların mahiyet ve şiddeti ve bunların tatıbiiklerin-

l
e Ve tatbik edenlerin de düıüstlük ve ciddiyetin derecesi ne 

O Ursa olsun fuhuşhanelere şn veya bu yolda müsaade etmek 
d~ınek binnetice fulhşu himaye etmeik demektir. Ancak ceza te
hıctidini ve inz~bati tedbirlerin fuhşun tamamiyle menine kil.fi 
~elınediği ve gelmiyeceği de teçrübelerle sal>irttior. Devletler ka
nunu, zeçir ve terlıbidere içtimai teşekküllerin muavenetlecini 
de terfik ederler. Düsenleri tk!JI'tannak düşecekleri korumak ve 
llaiına insanların zaaf ve gafletlerine hitabeden cazip ve muğfil 
"aitlerin, görenelk.1erin yalancılığım ve arkasında gizlediği acı 
Ve feci alıibet ve haıkikatı göstererek temiz ve dürii6t yaşama 
~0Uarıru gösteren ımıumi huıms1 cemiyet ve müesse'lleleri tesis 
11
' Yaıhut teşvik ederler. 

Birliğin mühim bir gaye6i de 
vabancılara karşı pek çirkin, 
bir hal olan dilenciliğin, hiç ol
mazsa Bomıncı muhitinde önü 
ne ge9J1ektir. 

Himayei Et/al lstanbul Mer
kezinden: 

Karaa i!acta Züınre zade Şa
kir Bey Fabrikası aoınelcııi. tara
hndaJB Cemiyetimizin himaye 
ettiği kimsesiz ve faıkir çocuk-
1arm ihti"'acatıııa sarfe<lilmek 
~ yüz lira b:berrü edilmiş-
tir~ • 

Bu müşfik ve hamiyetli vatan
daşlarımıza o biçareler namına 
Merıkezirnizin minnet ve şü
kranlarını takdim edem. ____ .. __ _ 
Bor~a komiseri vekili Kanunların himayesine ve her memlekette halkın ahlak ve 

~alabetinin mıikaddew muhabb~tle muavene?,ne maz?~ olan bu 
t iıtutna müeısseseleri devletlecın fuhU§la mücadel-esım pek ç.ok 
elıdil eder. 

Borsa komiser vekili Abdül
kadir Bey dün Ankaraya avdet 
etmiştir. 

Fabrikatör, tüc.car 

Gilmrflklerde 
Açığa 

Tıp talebesi 

Zllbıüı içtimaı dağıt-

I • ... çıkarılan 
memurlar 

tekrar alınıgor. makla iktifa etti Dün arife olduğuıulan bir · atlı kanncaJar daha bir sürü 
ıh_aitadenberi başlıyan alışve-ıçocuk eğlence aletleri kunıl
nş umumi maaşm verilmesi mı:ıştur. 
miinae~le en hararetli bir c· . 
şekil almıştı. Mağaz.alarm içi ıncı meydanı, Karagümrük 

Gümrüklerde bazı tadilit ya- Evvelki g~ Tür!rocağında Tıp 
pılacağı söylenmektedir. talebe.ı c:emı.yeti azası arasında 
~ • .;;_.. znhfir eden bir gürültü üzenine 
"'6~ -~tbnata göre İs işe zabıta müdahale etmişti. Ma 

tanbal _~de bulunan hu amafih zabrta talebe arasındaki 
~ muşavırligı Ankaraya ııak.- görültüyü bertaraf ettikten son 
=~ ~~J;.~~. bir da~r ra ayrıca bir muameleye lüzum 

ve seyyar sat:ı~ılann önleri dün Defteııd.ar, Kas:ımpaşa, Şemsi
çok kalabahktı. paşa, Kuşdili, İhlamur, Şehre

mini gibi meşhur bayram yer
leri her senekinden daha eyi 
bir şekilde tertip edilmiştir. • mu ugü ihdas edil~ göımemiştir. 

cektir. 

Gümrüklerde bir nıüddet ev
vel tasfiye yapılmış ve bazı me
murlar açığa çıkanlmıştı. 

Hi1al ahmer rozetleri 

Arife günü yapılan satış hak 
kında dün tetkiıkat yaptık.Halk 
en ziıyade göm.lok, mendil, kra 
vat, çorap gibi daha ziyade u
fak eşya almaktadır. 

Dün öğleden sonra bir çok 

Maaş oerildi 
Mart ımıumi maaşı dün ve

rilmiştir. -----~u.m~l~rnı memuriyetleri 
ıı:-n ıadesı. ıçın harar verilmiş
tır. 

Bugün Hilaliahmer rozet müessesat tıatil yapımşotır. Di-
günüdür. Bayram münasebeti- ğer taraftan bayramda çocuk- Seyyah geliyor 
le haJka rozetler dağıtılacak ve ların eğlencesi için bütün terti- Bugün. Karnitya isminde 
halkın bu hayır müessesine yar bat hıal edilmiştir. Şehrin bir lbir İngiliz vapuru ile şeıhrlmi-

Tica ret veSanavi Ban- dımı talep edilecektir. çok meyıdan!armda sahncaklar ze seyyah gelecektir. -

kasının serm~vesi Adliyede ----ı-~---------~....:..:;;.=~I..:.:...::.:=.::_: 
Ticaret ve-Sanayi Bankası mü % ?Jl!P~m: . EmanetttJ 
dürüŞabanBey,Bankanınmü Yeni tayinler ;_ Ht'~ Ca,1,1e'e•Jl'I 
essisi Abbas Hilıni pa§a tarafın UUı f1 • 
dan va1o davet üzerine Ankara- Çok -#ocı· 
ya gitmiştir. H:kn1et B. Bandırma l'V 

Bir Fransız ııemıoıycdar gru.. 
pu ile vakı temas neticesinde ağırceza 
Banka sermayesinin 4 milyon li riyasetine tayin edi idi 
raya ilıl~ğl takasür etmiştir. --.-·---

Bir lıllpelı geni 
do(Jaıuı 

çoculJıı parçaladı 
Adliyede yeni bazı t'ebedd6 

lit yapılmıştır. Bu cümleden o
Ermeni katolik patri~ !arak sabık mustantik Hila<ıet 

B. birinci ceza mahkemesinde- Eyip'in Arka Emine mahal-
. Ermeni katolikleri dün B-- les· d ._,_ ....J.s" k"' ğ' · aı. 
·ı -_, ıki vazifesine iade edilmiş ve ın e ""' ~ ope ının "'6 og llllda SakıRğacr kilisesinde d ıbir ocuk · 

l iıkinci bir emirle Bandınna a- zııı a Ç goren halk ya-top anarak 19 rey ile Ohanes ğ ık • 
R: ,.,_, · g- ırceza riyasetine tayı·n olun- vrucu u urtarmak ıçin uğraş-

asapyan =ıendiyı patriklig- e la d 
· "h mn~tur. Hikmet B. yıerine 1 in rruş r ır. ın.b ap etmişlerdir. -. H Ik -1-

Kıamen ufala 
kl3mende 

ziftli olacalı 

. Türkiye camiasında fuhuş henüz arizi, miitecerrit ve çok 
ıaıftir. Tfutk cemiyeti ve türk aile alılaık ve hay,atı ve türık tok 
8evi.ıryesinin sağlamlığı, cahil ve gafil i<larelerin asırlarca de
"~ın eden basıbos cehalet ve idare gevşeıkliği yüzünden diğer 
tııı~ıı hayat sahal~rma sari fenalıklar gibi teşrik ve teşhil bile 
~tıği _ bu zararın tevessü ve ~!raY.etine _set_ ve hail ?1'.°uştur~ Mil~ 
· . sevıvvenin a sri bilği ve gorgulerle ınkışafı atının selametı 
~Çın şüphesiz bir emniyettir. Fa~at t~hlike ve z~ra; nt;1<adar ~z 

ve 111ütaahhitlerin nazan dik- ci htıkı:ıktan Emm B. yerine i- a tar-.ından kovalanan 
katlerine. A k T cra muavinlerintlen Reşat B., köpek yorulunca çocuğu ağzın-

Ankara ve lstanbulda reami dai- n ara ürkocağında yerine aza mülii'Zimi Zeki B. dan bırakmağa mecbur olmuş-

Şehremaneti önümüzdeki-.;_ 
ne .Qrfmda caddelerden bazıla
ruu asfalt yapmafa ve bir kıııım 
caddeleri de .zift.lemeğe karar 
ver':11İi~· JW:?anet heyeti fenni_ 
yesı bu ışe lazım olan mhsisatı 
istemiştir. Mesele umuınl bütçe 
nin tetkiki esnasında nazarı dik 
kate alınacaktır. Bütçenin tetki 
katı muhasebece ikmal edilmek 
üzre olup yakında Cemiyeti be
lediyeye sevkolunacaktır. a olsa türk cemiyetinin bünyesınde ınkaşafa musaıt bir fenalık 

~~hı:ınunun zararını menedecek te<lb!~leri evvelden _almak Ha!k 
kuınetinin çok ehemmiyet vennesı ıcap eden vazifelerdendır. 

relerde münakasa ve taabhüclata itti- Ankarada Türkocağında ayın tayin edilmişlerdir. tur. 
rek ve her nevi muamel8.tı resmive. d Kop" ek dişleril al 

b 1 ördüncü gun" u" iki' Alınan san' e yar anan ço nin ilvekale süratla takip ve İntacı M f I " Bed • Be uk 
kabul olunur Ayrıca da muamelatı atkiirı tarafından konser verile lla im 1 y c yarım saat soııra ölmüştür. 50 D"I · f f 

Yapılan mua ·· · 1 encı )arü aceye tüccariye ve hususiye deruhte olu- cektir. Bu sant'atkiirların biri Meıb'us Hakkı Tank Beyin yene uzerme ço 
nur. MU. Gerda diğeri M. liennan keyfiyeti cerhinden maznun bu cuğun yeni doğduğu ve erkek gönderildi f Zaten Cümhuriyet kanunları ve bahı.isus Türk ceza kanunu 

11llhşu ve fuhsa vasita olanları cezalandırmak suretile fuhşun 
ta cll'ı.nuiyeti esasını kabul etmiştir. Milli seıviyeye ve ahlakımızın 
i .§Vıp ve kanunlarımızın istihdaf ettiği ıtıu son gayesini teşkil 
!Çın. va1i Beyefendilere a§ağıdaki maddeleri direktif olarak ar
Cdiyoru,n: 

l•tanbulda Bahçekapıcla Birinci di olduğu ~"ı 8~·•-· tır 
Vakıf han 45/ 46 numaralı yazıhue- 1". lunan muallim Bedi B. tahliye ~·-~• ... u.uş · Zaman zaman ziyadeleşmek-

Türkocagım- n yenı· bın". asında · d · • lhk • Meseleye müddei umumllik te olan d'l ile · ye. sıne aır agırceza ma emesı- ı ene rın soı:ı günler-
Ankarada Posta Kutusu 255 nu- v~rilecek olan bu konser yeni bi ne müracaat etmiş fakat mah- ~aziyet etmiştir. Ç_?Cuğun ~a de hilbas,a Ramazan dolayısile 

manya müracııatlan menlaatlan ik- hı.nada yapılacak illı: merasimi keme bu talebi reddederek me g~ _bı:rakılml§ oldugu ta'hmin e- pek fazlalaştığı görülmüş ve di-

, Pııhuşla mücadele için Dahiliye Ve' leri fıılı§a teşvik eden gençlerin gar 
~iij~tinc'C hazırlanan talimatname son V"! hizmetçi olarak istihdamr men 
1 toJesinin ,..s~s madde1eri şunJardır: edilmelidir. 

ti:r.asıodandır. (GönderillQİftir) teşkil edecektir. vıkufiyetin devamına karar ver- dıltyor. le_n~ilede mücadele yapan tPr:... 
"'''"""ı:n11111nıHl!l!!lllllllftlllltlfll"tl11111fl!t'llı""ı"- .,,,,~ kiı ·- ..,,... 

ll!llllrıımnmıuııııııııtl!fltll!llf!llı~"""-" miştir. Sokağa atılan nev.,ntlar a.tın. kad .. rosu tevsi olunarak met!;i srfatile dahi böyle evlerde bu- teaddit ,_, '""' 
1 mazlar "'mscl~ an.edenler umum- . . . . yem bir mucadele açılmıştır. Bu 
una . haneci ve o yerler dahi umumhane ad Eski k;trarda İsrar G~e.şe}ıı:ın iki yerınde ter- nun neticesi olarak dün de elli·.' 

9 - Vilayet dahilinde kaç gizli doluııuaı. haklannda umumhaneci ve k dilm iki t bul · 
1 _ Türk r~za kanununun fuh- 5-- Küçüklerin meyhane ve bar umuhane bulunup kapatılıfıiı, ve .,.,._ umuınJuıne mu.amelesi yapılır. Mezbaıhada haran tartmak e ış nevza unmuş- den fazla dilenci toplanarak Da 

lıın men'i hakkındaki 435 ve 436ıncı ve kafqantan.lara girmesi ve g<;tü. 1 ril . .. d 1 ,_ ~•-·· l • _ _. tur.. . . riilacezeye go"'nd--'•--'.,.;, Bun-"'- . . . d k -lm . T .. k k d fuh vece ve l1llf musaa e er... a,......., 14 O mese esıuuen çıkan münazaa- B P al cUD.lll,_-
... ddelerinin t>tbikinı t".mın e ece ru _esı ur ceza anunun a şa ;ileni kaç umumhane bulunduğu Ve- -:-- tel, hamam, umumi banyo d b İ . ""ld'" A ıı;:ıncı ang .. tıda Cedidiye lardan bir "Oklan san'at'--'-e 

0 'ıırette fuhuşla mel(if olanlar hakkın tahrık addohınmuştur. ,_,,1 • bileli ilm k . li ha Ye deruz hamaınlan gıibi umum . a Çd an zzetı o men cem --•- md h d ğrn " ""'rw d . .. . . . ..., e.e r e ve gız umum ııc lif . . un ,. H . ....,...ag . a enuz o uş bir kadar bağlıdır ki, kendilerini 
• •. takib~t icra&> ıle murtelripler~nın Aile efradı veya vilen· z-L-'--u'nde ler teeosüsüne kat'iyyen meydan verli .ad-.ı:e aplan yulerde.ki müatahdi aşanın na.kzeo mubakeımesı erk~•.....,r 
•a c b et ... ~.... ınınden iff t ··rül· d"" T · · k =u · sevke memur 1 l b" ·· ııı · lılıa _ve müt.~adi_yen u~ ~rıy gelir!ersc müna~ip ve mahrem surette miyccek, bunlardan yaka}anı:pta ka- e e mupyir uy&'ınsıızluk go u emyızın yaşı no ta- İk' · . Unka: .. O an ar ın muş-
Uddeı uınumılıklenne tevdilerı. keyfıyetten getirenlerle veli ve vasi- patıllanl.ar ha~da nlı:31cte maJQ. edenler fuhga teşvik cünnile müddei sından nıakzine rağmen mahke ıncısı, . :panmda Elvan killiitla kamyona bindirebilmiş-
2 _ p•.L 1 "·'""a vesattele !eri, mektepli iseler mektep müdürle- mat verilecektır. unıumıliğe t'111im olunurlar. 1 ___.,~. 12 b çuk zade ma'haJleaındeki arsada Te }erdir. 

, uuuş a ve ·~• L--d -·""-l V li . me evve ce 0VCIU16ı ~ ae vfik Efendi t--.t- _, .... 
e ıınıumhanecilikle melGf ecnebiler ri ha,,.. ar """" er. e ve vasiler, 1 O - Umumhanelerde hiç bir se- IS - Sob.klarda ve umun:ıi yerler ne ağır hapis c11zasmda uırar et -k ·b ta 1:ı':~anrilg~rüle-

hudııt haricine çıkanlım§lardır. Bun- njh~_yet ':e vesayet altında bulunan ~p ve vesile ile otel ve pansiyon ha- de şuna buna sarkıntılık ve harfen- ti ·~ za ı, ya • ...,er ve ıp alı-
1,ı,dan kalanlar ve yahut sonradan ~çuklen bar ve kafetantan~a ge- !inde başkalarının yatmasma müsa- dazlık edenler, erkekleri veya lıadm- • nan 6 aylik bir cenindir. 
~e11bişter varsa diğerıeri gibi budu! tırmeırte devam ~de~ıerse Tür~ ce~ ade oıurunryacaktır. ıan fuhşa davet ve teıvik ~liyenıer Hilcili ahmer şuhesi Bir sarhoşun marifeti 
~"rtcine çıkarılmak üzere isim ve _hü kanunu~un 435 mcı maddesındeki Her nerede olursa olıı umha· ~za kanununun 421 inci maddesinde 
a?'et "~ ikametgahların vekalete ış'- su.~lar !''r za~ı! varakasdı. ~apıla~k neler saat 12 de kapanac,:;: v~~undan lıi suçla müddei umumiliklere tevdi İstifa eden Eminönü Hilfili- Tahtakalede Çamaşırcı so-

r. muddeıumumılıklere tev ı o unur ar. . fir .. . olunurlar ahmer ~"'--ı' hey....: ı"dar-: ı"n- ı..~da beıiıec Hasanuı dülc-sonra mısa ve muşten kabul ctmi · ~w'u~~ ..,., ~ -l;m 

; 3_ Müzik hol bar kafeşantan gibi 6- Badema Türkiyenin hiç bir yeceklerdir. 16 - Her hangi vesile ile olun.a tihaıbatı icra kılmmış ve kon- ldlnnıa Mavnacı Emin isminde 
ı,•rıcrdc artist v~ şantöz sıfatile ça- noktasında umumhane açıJmasma mii 11 _ Bu yerlerde içki içmek ve olsun. sokakta kalını§ kimııeırizler bı- grada Tevfik Süloeyman, Ferit, biri son derece sarhoş olarak 
~anlardan fuhuşla me!Gf olanlar var saade ve müsamaha edilmiyecektir. çalğı .;almak hcr zaman için memnu- rakd~ıyar~k, karakollarda ve beledi Maryo Salamona. Petro Kara gelmiş ve dükkanın bütiln cam-
ı ;,;"cnebi tabiiyetindeki!~~ hudut ~a 7 _Mevcut olnlardan gizliler der- dur. ye ~aı~elerınde barm~_ırılddrtan . .onra Eftimoğlu Beyler i kaen v larmı kırdığı sırada her iki eli-
ı;~~· çıkarılmak üzere ısım. ve bu; hal kapatılacaktır. .. . velilerıne ve hayır muesseselennc 'ft H" . •• .. P .. e nin damarlan da kesilip çok 

t tler ve çalıstıklan yerlerın veka- 1~ .- Emrazı zuhrev:ıye nizamna- velileri ile .işleri yoksa senıcriler hak useY':n ~uştü ~ey _de muced- k abn . 1 
~ı.ı• bildirilmes( ve Türk tabiiyetinde 8 _ Vaktile verilmiş müsaadelerle mesı il~ ona merbıJ~ talunatna;ııe ve lnndaki ahkama göre muameleye tabi deden ıntıhap edılmışlerdir.He an ış ve yetışen memur ar 
1"ı, ~!arın bu gibi yerlerde çalışmak- açılmış olanlar va.-.a velev ki diğer bir bu _emrın yukardalri maddele~ıne mu tutulmak üzere müddei umumilikle- yeti riyasetine Hüseyin Rüştü, tarafından Cecraıhpaşa hastane 

rııene!lilm·c1eri . umumhaneden gelmiş olsun yeniden halıf hareket cdenlerın evlen derhal re teslim olunurlar K'tabede Tevfik Sille sine kaldırılmıştır. 

~~1 - Şehirlerde, kasabalarda ve ma 
>ıa ' '_de bar ve kafeşnatan açılması
l;j ı -~Uaa~de_ edip. etm~ek valilerin 

k seddolunacak ve sahibinin bir daha · 1 ym~, D k 1 
hiç bir kadm se~ma!e olara girme- böyle bir ev açmasına ve bu evin bir . t7-;-Emr~ı zühreviye nizamname v~znedarlığa. Petro K~ ~Etim Ün Ü vangın ar 
sine müsaade edılmıyecek ve mev- daha 0 yolda işlemesine hiç bir suret- ";' ve ışbu emırname .. ah~a m. uha og-lu Beyler ıntihap edılmış ve 1- Galata Mumhane cadde-
ut sermayelerin serbestçe bulunduk- ı f lm hr tal t HA 

farı evi terk~tmelerine miimanaat et- le müsaade edilmiyecektir. ~..::e.;~~nıı::ı=~~bl°:'!~bL:'::-· d alit, Necip, ve Vahit _Bey~r sin<le Yoı.ıginin aşçı dükkiinın-
rakabe ahkammm kaffesi tamamile ~ yed~ azalıklara tefnk edil- da yangın çıkmışsa da söndü-

Ubeydullah Efendi 
Ubeydnllah Efendi üstadı

mız Bayramı geçirmek üzer( 
bugün saat bir trenile Ankaraya 
hareket edecektir. Ustada ha . 
yırlı yolculuklar temenni ede
rız. 

• Etibba odası 
Etibba Odası heyeti umumi 

yesi 7 Mart Cuma günü Darül
fünun konferans salonunda bir 
içtima aktedecektir. 

Iktısat ıniısteşan g-eld i 
İkhsat müsteşarı Şakir B. 

dün Ankar:ıdan sehrimize 2:el-
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~ ., t Tiyatro hayatı jbu eserinde içtimai gaye için 1 ,. ·--.. ·-·---·-·--~-· .. ·--7 ....... ·-·-··· .. ······--·-·-····-··-·-··--· .. ··--· .. ·--··· .. ·M· .•.... , 

_ _ J ı :ıy;~ Bir kitap :r~:~J~i.T:;:!~?~:.:;1:,r ·oPERA ___ A(j~~AR-·---R-·--··0 
Hu ı..,u , de 
acak 1 

KEN MAYNARD 
-- . ~ Asrın Umdesı "Milliyet" tir.! . Sac~a Guitry Paris' te Ye.· zariyesme ta.raf tardır. Bununla ; 1 y J 

~
I 9 J\1 \. RT J 930 dıncı Edouard adını taşıyan ti- beraber eserın aslını üadakatle · 

· 1) - HA E A kar• dd .· yatronun hem mıidürü, hem baş muhataza etmış,geçen asrın son , ; 
- n aca e.ı h d . d . 1 

, 100 relgraf adresi: Milliyet, ı.. oyuncusı:._ .em e .muharrırle- evre!ennd.e hakı!11 olan edebı ,ı.'A NJ TA PA J 
ul , nnden bırıclır. En zıyacle oyun- nazarıyelerı, kenclı kanaatlerin. 

T lefon numaralaw 1 cu gözü ve ruhu ile yazdığı pi- den hiç bir şey ilfıve etmiyerek ·ı'RAMQN NQVARQ 
lstanbul 3911, 3912. 3913 1 yesler yeni ve orijinal tarzları nakleylemiştir. 

ABONE ÜCRETLER! 
1
ile daima göze çarpar. "Un su. Eserin umumi akışı, sahne i t RAI F GRAVES 

Tiırkiyc ıçin Hariç için 1 jet de roman" ismıni taşıyan içinde heyecan uyandırabilecek j l ve , J 

aylı ı 400 kuruş soo kuruş eseri bu göz alan piyesler ara- hiç bir vasıta eksik bırakılmadı- İ l tarafındın fevkallde 
750 .. 1400 .. · sında en tanıımışıarından biri- ğı halde bile, bugünün ruhu İ- ı !,Sesli ve şarkılı 

1400 ,, 2700 .. dir. Sacha bu eserinde romanı çin biraz ağır ve uzun görülmek 

1 u u ~ JJ t~ı ıt; rı.; 

.. 

ı !ık a 
ne a'ınl ırnı,zJı 

Bugun mıtinel rd,n ıtllıar 

: ET~At ~l~EMjSINDA ı.iiıı __________ ~--
1 ı 

ı ı 1.lllll!!!E~tHA~MR-A s-ineın-as18i21ın~~a 
. . ve romancılığı sahneye çıkar. ten kurtulamıyor.Eserin yazıl- !u ç A N 

. Gel~n evrak gen verılmez mıştır. Nasıl ki, "Üçüncü /ean" dığı zaman için henüz taze ve 1 

G
d tıtgeçen nutsbha~~r ıot k

1
. ulreurşı~~ı_rn· 1

1 atlı oyununda da tiyatroculuk merakı calip olabilen bir ı;ok ı ı 
azc c ve ma aa,, a aı ş ~ . . . . . . - ' 
mudiıriye._ .,,;. ... caat edilir. ~~rakın~ v~ tıyatro kulıslerını nazarıyeler bugün eskimıştir. ; . ı 

NANSi KAR~t larafın~an 
• Gueterr. ıl: ..• ın mesuliyetini gostermıştır. Bunun için başka bir san'at- l ·o ~ N A N M A 

~ ıc _.,uı etmez. Sacha Guitry .nin. nazarında, k~rın elin~e. «f!.i~. kit~';J_» ~ıkıcı !I! !' ,! 
~a. mevzuun ehemmıyetı yoktur. hır oyun gıbı gorunebılırdı. Be- ; • 
'le HUGL K Ü HAVA O mevzularını nerede bulursa reket versin ki Lucienne Gui- l 1 , 
1 

.i: hararet en ıok ;- on az oradan alır. Bazen bir ı:naruf_'a: try için yazılmış olan bu rol 1 filminin lraeslne başlanıyor. J!:h~wıı: s s'ı "~ , ızlq \l"tmtoıı hali hanr ha\. li i 1 ! 
~I, idi. ııu~un h•va karalı. damın ~aya.t .. ve . s;rgu'.'eştını, Ertuğrul Muhsin Bey iç,in nakl l lji·---·-z '""''"""-·-·--~·-.. ·-···, m, ........... "-.... .... . .. -· ._ .. __ ....... - ..... -· _ ····--·- .• _ .,t_ı 

HAf At ve HAKiKAT 
Sc .. Ji \ c ~arKı ı hüruk ıılm 
llhctcn; llun. anın en buyiık 

1 
ıonorıı ili o SKll' \ h HAKLI. 
\IEI 1 ER tarıfınchn , ırkıl ır. 

~<, 
11 

alıf roHJZ e cekt r. b~zen bır kuçuk hıkayenın veya edilmiş oldu ve bu san'atkarın J ·---· ··----- .. -· -- ....... --··- .... ··--· -- ........ --· ..•.... u.. .• . ·- ......... _ ... -· ..................... _;a 
'ln. bır romanın mevzuunu alır ve mahirane oynayışiyle sıkıcılık- • 

Snlu l'ııks Jurnal 'e \fi, \vru 
panın holka hitabı. 

!~r ~~IJ on.?;7r ~rt~:~11a~~~~ır.dilimize ~~n~::ır~~~~~·.B:;;~y:::n~::y~~ ············c·~ J-"- P!lz Mugaonı·sı· 
·ı~ı t ELEK JZ\ çev~!miş olan.''C'.n sujet de ro- geıw;,lkız rollerini sakın ve tabii MAKsı• M bU 
bı _ - man ın esas fıkrı Goncourt kar olarak oynadılar. Yazı alemi-

... .. ............ 
lkincı hır \'il'- Z \\IB \<;l, 

Bir An İçin ... ~J ~ il- deslerin 'Mante Salomon" r~- nin biri mert ve temiz, diğeri -t \ 1 \ 1-'rl"' ~ A 1 _,{ 1 _,(' ( ;hant t ·ur 
s,ı • ,ı Bayram! manına benzer. Bu pıyes~e bır şarlatan ve menfaatçı iki tipi, '' \ •-:J (b· •tıkoıı) 

1 ~1 me~hur romancı vardır kı, ta- H. Kemal ve/. Galip Beyler ta-. ' ı 
,ı, Tanırsınız Bayraı;ıı! O en sa savvur ettiği derin ve san'atka- rafından pek güzel temsil edil- MARD GRAS 

ı:ıak ve muntazam hır dosttur. rane mevzuları yazmak istedigi d. B' k't b'·t·· - ı 
ı , / • fi . . ı ve « ır ı ap» u un agır ı-

• ıl ~e?ane kusuru masra ı bır mı halde, san'atin inceliğini anla- gına, son perdenin bir yama gi-ı BU .. YU .. K ~UVARE DANSANT 
1~ 'S~fır oluş~d~r: Bu sen~ de ~u mıy~.n ve muharrirliği ele. pa~a bı görünüşüne rağmen, muvaf- 0 

,.._. ı' trn hepımızı zıyaret edıyor. Dık v~ ~ohr.et ~azandıracak bır ış fakiyet sayılabilecek bir hiis-
N~ ı .;at1i. bakınız! gıbı telakkı ~.d~n zevcesinin bu

1 
nükabul hissi uyandırarak hl-

. n ı 1 Mutlaka onu tanırsınız Ce- : anlamazlıgı onunde hayat ken- ı tam buldu. 
t. NECMİ " 1 l.nde mendili, koltuğunda Haci disine zehir olmu tur. Son ve en 1 

çok J.ı 'ekir kutusu, ve boynunda da. seçme eserini karısının gözün-., { , ......................... . 
.. ,.,,,,,, r ııu~ıtnı c • ulu ile her sene kapınızı calan den bucak bucak saklı yarak yaz 

ur\ıı ıhaniki şatarettir. Sizin onu mı ·tır. 
az Jı~tıın yacağmız muhakkaktır, te- Sacha Guitry bir kere bu mev 

t· \ 1 ıenni edelim ki o da bizi tanı - zuu tasavvur edince, arnk tefer- 1-'aramı ZI koruma 
~1iı·, · ın. 'ruat ile meşgul olmıyarak he- ı 

\ • 1 MASKARALIK ! men gözü önüne bu ruhun ıstı- 42 inci haftanın birinciliğini 
e İ 1 B B 1 b k' k raplaruu ve bu şahsı canlandı. 1 Erenköy kız lisesinden 14 Nim • 

. ı 1 enk eyogkunun .u
1
.sene 1 

_ a racak san'atkarı almıştır. İkin.; et Hamm kazanmı~tır. Yazrsı 
tar ço mas ara ıstı asına ug - , · · · · k d' b b L · d 

ı ı d .. . . E k k cısı ıçın en ı a ası ucıenne .şu ur: 
ı rgını gormemı tını. r e G . G 1. ı . . .. • 

k d b .. ·· b' • uıtry - eçen nes ın en meş- ı 42 ıncı haftanın en muhım ,, a ın utun ır cemaat renga - h k d ı· k ·· ·· h ' 
k k .. . . ur ve u ret ı a toru- azır-' haberı hükfımetimizin paramı-

.~n osturn ve ce ıt ceşıt mas d B' • · · · · ı b. ' ı ı ı b .... k dd d- k k ı. ırıncısı ıçın < e ır şarlatan zı korumak için ilk tedbir karar 
r.eıe~ e ı::;;u c~ de ~· eçece yazıcı, bir vicdanlı ve temiz ~amesini tanzim etmesidir 
• t<> ki ır~ amış tr ı. ıvar so- genç edebiyatçı, bir saf ve ma- Vekiller heyeti hariciy~ ko 

· , . a :r a otu~aı:ı ark ~n p~rşem- sum genç kız tahayyül etmek, nağında toplanarak "Milli' para= 
ı e a 1 şamı sa a 1 ~ .

1
a harb u mas bpnama hastalığı vermek için yı koruma" kanununa tevfikan 

ara arın vavey ası e a ı rahat k"f ·· ·· ·· c 
o ~ ·rini kaybetmişlerdir Araka a ı1gorunmuş ur. . "33" maddeden terekküp eden 

.ı ı d b' ·ı _ · ·· ·· B • şte bu unsurlarla pı- bir numaralı karanameyi tan. 

\Jevslınln en güzel !ilmi 

HALKIN SESİ 
aş ar an ın e cum~ ~unu ey · · k ·· ıı·f· · KlNG ı ,41~ , .• 1 ,:;, yesını usan mue ı ı şım- zim etmişlerdir. Rejisörü : V DOR 

&xlı nc.:ı do.aşırke1?- nlardan di alnız netice mustarı edi or . • . . . . Müme~siflerl: F:LEANOR BORDMAN ve 11'.:'VlS MLJRA \' 
. ~ lr grupa r::t •u •.ı,k. Arkadaş [ du~ Şahısları bize t.!ııaı{'ve ~~lıye v~~aletının n~şrettı~ı \.J'v...;....,;...~~ •,...,....,...,,....,,....,,....,,.....,.._.,.._.,.._"-'"-'" 

' l Jrdu: .. . mücadeleyi tesbit eden ilk er- teblıg m~~ıbmce resmı ve nım 'f r" . -.'!3~yıe senenın muayyen! de, sanat'karı hasta ve irade~en resmi muessesıer b~~ıarda oeeee-tMIMIMIMIMIMIMIMI• 
ı ır gununde maskara olmanın ı mahrum göstererek san'ati b' bulunan mevduatını ıstırdat e- .. 
~· sası, sebebi nedi~? \iş sayan tarafa muvakkat b:~ derek kas~larında m~af~a. e: Oni.ımiizdeki çarşamba ak~amından itibaren 

• ~ Ben cev~p v~rdım: 1 galebe temin eden ikinci perde, hdeceklerd.ıkr. BI u tedbbirlerınk ıttı MELEK SİNEMASINDA 
·~ -Senenın dığer günlerindeki! hastayı tekrar iyileştirerek ya- azma sa,, ı o an ~e ep pe aşı.-

k 1 ki ko-d s ı tı "- en kuvvetli, en büyük, en samimi ve en müessir film i jı ııas ara ı arını setretmek i-
1 
pılan haksızlığı tamir ettiren "" ır. pecu a on,! na m~ıt 

l ı1)n!.. ıu··çun·· cu·· d .. d 1 .. olmak bankalarda Türk tevdia- PRATER d B•R GECE 1 s· d b f' . . . per e vucu a ge mi'§tı. . l .... d .. e 1 
. i ız e u ıkirde mıııniz? Fakat Sacha Guitry n.in muhay tın sepıu atc;m,, u.yuzun en Y~: 

ı- ı KÜÇÜK iLANLAR ı , yelesi bütün bunlara bir "son" de be, alt~ 1?-ıspetınde. kıymetını Valide rol O: .;e; ESTER RALSTOı 
~· K'" ··k bed ·ı" 1 d h d 8 d ulc kaybedebılırler. Mesla bankaya ayrıca " uçu ve ava ı .. n koyan a a ara ı. u sonu a v ua. 1000 r 1 k. 

ırkadaşlardan birine bir ilan gel tın mantığında değil, kahraına- " d» ı3rt Y:~
1

11:"1ı~ .° 8~ ımse 
1iş. Fakat kimse alakadar ol. nı olan romancının, bu macera- senke be.

1 
- ırlat.aız a masına 

tKL .{AHOV) un fevkatlde yedi kısımlık komedlıl 

d' d b' ·b· d .. ün k mu a ı specu a ıon yuzun. 
~azB ıyed ~rcetmemiş bana ver yı ıbr. romab~ gı ı. u,~.h ı;ıe,, ve den "100" lira kadar zarar etme 
ı. en e ımzasmı atmaksızın ona ızzat ır netıce ı tıra et- . h ld' 

• k 1. d b ld B . sı mu teme ır. 

ÇIT~GIN GENÇLİK 
grya yazryotunı: me mey ın e u u. u netıce 

"Elim deydiği zaman te'dlye ka.dının. ni.haret k~.c~~ın.ı.~ .san'., "Speculatioon " yapan banka 
tmek ve yüzde münasip miktar atındekı sıhrı ve buyüklugii an- nın hareketleri, yapmayanları 
ı.izle borçlanmak üzere para is- hyarak affistemesi ve kocanın da müteessir edebilecek umumi 
ıkra:ı etmek istiyorum. İtasına da affetmesi şeklinde tecelli et- bir karar ittihazını mecburi' kıl 
!ip olanların atideki adrese ti. İşte piyes böyle bir dördün- mıştır. 

ıüracaatları.,, cü perde ile bitiyor. 1 Maliye vekili Bey beyanatın 
Nsıl var mı talibi' Sacha Guitry gibi hem oyun. da: bu tedilbiri şimdilik kafi gör 

FELEK cu, hem yazıcı olan lsmail Ga. düğünü, bayramın ikinci veya 
------------ /ip Bey bu eseri yalnız isimleri. üçüncü günü gazetelere bir de-
Yeni neşriyat ni yerlileştirerek dilimize çevir- c1aration" vereceklerini söyle

miştir. Bu mevzuun sert ve·rea- mişlerdir. 
list bir tahlile güç tahammül e- Bütün bu ihtimaller zail olup Artist 

(X,e .. ~ •• ~-

Bayram münasebetile nefis deceğini elbette kendisi de tak. tabii' vaziyetine avdet edileceği 
ı .rr şekilde bugün çıktı. l dir eder. Bahusus Sac ha Guitry muhakkaktır. 

"Milliyet,, in edebi romanı: 26 
ı ·~ ~IJ ·~ /JI• (; 

i~:ı~IM 
. ı 

Bürhan Cahil 

Otomobil geniş caddelerden lfızım azizim . 
Arnavut köyüne doğru rüzgar - Bu şayiayı çıkarmaktan 
;ibi uguldayarak gide~ken mil- maıksat ne olabilir? 
lıyonlarca Hrahk bir iş üzerinde - Pek basit. İşe adeta siya-

eler çevrildiğini düşünen Cev- si bir şekil vermek istiyorlar. 
:det Bey yavaşça sordu: İş nihayet IJir sermaye işidir. 

- Buna emin misin Nusret! İktisat kaideleri malfun. Ser-
0 ciddileşti: mayenin girdiği yere her nütuz 
- Rica ederim, yabancı gibi girebilir . 

taoruyorsun ya hu! Sana bunu - Malum. 
kim haber verdi? - Bunlar işin bitaraf memle-

- Sedat Ali ile Hidayet! ket sermayesile yapılacağını 
- Şu bizim meb'us Hidayet işaa ediyorlar ki (Münih) gru-

lmi? bunu ve Alman sermayesini 
- Evet temsil eden Cevdet ürksün, çe-
N usret Bey güldü: kilsin. 
- Mesele anlaşıldı şimdi . • Cevdet Bey güldü: 
unlar Ahmet Sami ile beraber - Peki amma gelen sermaye 
diyorlar . İşi her taraftan ka- hudutlarda bu memleket kanun 

maddesi her hangi ihtilafın kat bahar kokulu adımlarla süs 
doğrudan doğruya yerli malı- lenmiş masaya karşılıklı otur
kemelerince halledileceğini ve dular . 
hükfımetin dilediği aHda muka- - Y o~go bize evvela birer 
veleyi fesih edeceğini yazmaz kadeh rakı, sonra yamekle be-
mı? raber şarap getir . 

- Pek tabii .. Fakat sen me- - Önümüzde bir hafta kaldı. 
seleyi ciddi telakki eder gibi Bizim Alaeddin iki gün sonra 
söylilyorsun azizim. Bunun ha- buradadır. Bakalım ne olacak! 
sım grubu tarafından uydurul- - Teminat mektupları ha-
muş bir dalavere olduğunu an- zır mı? 
lamıyor musun? - Hazır. Doyçe Oriyent 

- İğrenç! b~ üzerine yazılı. 
- Değil, çünkü yeni iş haya- - Ne kadar. 

tında muvaffakiyet için her yol - Sekiz yüz bin . 
ve her çare meşrudur. Alınacak - Aıhmet Sami bu işte çok 
işe nazari' olmamak şartile ! çalışıyor. Sen Sedat Ali ile baş-

Otomobil yavaşladı, kapıda 
1 
ka cepheden görüştün mü? 

durdu . Bosfor palasın alçak - Görüşecektim. Fakat şim-
merdi venlerini bir lharnlede i- di vazgeçtim . 
nen Y orgo şoförden evvel ka- -Nicin? 
pryı açtı: - Lüzumu yok ta ondan • 

- Buyursunlar beyefendi- - Neden? 
miz. - Sen teminat verdikten son 

Souk, sert kuru bir Şubat ha- ra hacet gömtiyorum . 
vası . Deniz kurşuni . Martiler Nusret Bey düşündü, sonra 
pek yakından uçuşuyor ve hay- yavaş sesle cevap verdi: 
kırışıyorlar . - Bana kalırsa onu i hına! et-

yordu. Fakat elde etmek müm
kündür. 

-Mümkün olabilir, faydalı 
olur mu ona bak! 

- Her ihtimali nazarı J!kka
te almak lfızım değil mi? Me '1-

yeketin en büyi.ik gazetesinin 
sahibi .. Malum ya, ne olursa ol
sun mühim bir işte söz söyliye
cek, yazı yazacak. 

- Tesiri? 
- Olur ve yahut olmaz. Ol-

ması ihtimalini diişünere!k dost 
olımak lfıznndır. Malilm ya, dün 
yanın her yerinde gazeteler en 
büyük işlerin içinde hazan da 
pe!k mühim rol oynarlar. 

- Orası doğru ... Ameriıkada 
milyarlar çeviren tröstlerin, 
bankaların işinde gazetelerin 
propaganda hisseleri ayrılır. 

- Tabii bu asri' ve zaruri' bir 
ihtiyaç İmal etmeğe gel
mez. 

- Yarın aksam onunla ran 
devi.imüz var. Altın palasta 
yemek yiyeceğiz. 

- Ala, istersen ben de ge
leyim. 

de Jazz ~ l ıı nı e"i llt•fr 
!TA RI A w OLA!· 1 .IU 

ÜN YON 
!Kumpanyasına bir kere ujl;ramacbn sıg~rta yap ırmay nı~. 
-- ·=:-.- Te· eton: !Joyo~lu - 2 )02 4;;;mllllıiiliııııiiiii 

::•:-.i.- ALEMDAR S1NEJ\1ASLNDA ~n: 
i•{ . .. . . '•' ı.i Bayramı şerıf n1unasebetıle zengın pro?ran1 ı.ıı 
I:şEYJ-1 ABDULLAH; KOfIEN KELLİ :: 
• Şark hayatını musavver Deniz han1an1ları11dat.l 
• büyük film 10 kısım Gıyct gUlünçlü komedı 8 k 1>ım l•I 
• Ayrıca iki kısımlık komik @ 
! 20 kısımlık üç büyük film birlikte ı: 
~Bayramda ğtinduzleri 1, 3,1 2 6 du gece Q,l 2 da·=~=•-

lftf~IM!M!f'W!t:!~ .• 
Yarın akşam ELHAMRA SINEl\ılASINDA 

Tamamen ıöz!U ıklncl büyük filmi olan 

SENi ıEYOiM 
Almınea tıheoerln lraesl fertftnt bttylik gala 

Berllnln ASTORYA kabarealnde oynanmıt şarkılı \'alslarlle ve on 
cazip ve gQzel varyeta numero!arlle fevkalAdc ve ~ayanı hayret 
bir film. 

MDınessilesl: NlDJ KlilTilN 
ı 
i 
! 
1 

llAvetenı SÖZLÜ FOX JURNAL l<'OŞ STRf;ZEM \ ve KIS· if 
'.'v1ANSO nun ölümlerinden evvel son nurnUarını sovlerken e<lı 1 

varyete: HA VAE:"J muganni ve gitari <tlerı 
LES ROYL'~ RANDOLFS 

! 

için yardım edersin. - Yok, olmazsa, olsun di-
İki arkadaş yemeğe başla- ye çalışırsın ya 1 

mışlardı. Şarap kadehlerini kaldırıp 
- Ah şu iş bir olsa! diye i- ı toka ettiler: 

çini çekti Nusret Bey: - Ne yaparsın azizim, di-
- Ah kazansak! diye ilave ye cevap verdi Cevdet Bey, 

etti Cevdet Bey .. Bir kazana kadın hayatın şekeri, kaymağL 
bilsek. . Her gün tuzlu, biberli işler i-

- Benim niyetim şöyle ilk çinde ağzımız paslanıyor, kal
•baharda bir Avrıupa seyahatı bimiz küfleniyor. Ruhumuıı 
yapmak. . Parisi öyle görece- kararıyor. Onlar da olmasa 
ğirn geldi ki Monmarter bur- yaşamanın tadı çıkar mı? 

numda tütüyor. Nusret Bey güldü: 
- Ben, dedi Cevdet Bey, - Ne dersin Cevdet, şu iş o-

şöyle Uşi ye gidip bir ay !unca şöyle iki gün iki gece bir 
.başımı dinlemek ihtiyacında- alem yapalım ha! Ama sazlı, 
yun: Yeşil, temiz dağlar, sözlü ha! 
berraık bir hava, sakin bir göl - Olur, iş olsun da eğlenti 
Çiçekli bahçeler. kısmını sen bana bırak! Hapis 

- Oh politikadan ticarete, hane i ini aldığımız vakit nasıl 
oradan da şairliğe ha! yaptıktı. 

- Geç efendim geç, şairliği - Hey gidi hey .. Atlanın da 
aklımdan geçirmem, fakat in- alemleri hoş olur, Etranjeri bü
san gibi temiz ve rahat yaşa- tün gece için kapattıktı değil 
mak yegane emelimdir. mi? .. 

- Hele yanında çiçek gibi Nusret Bey tatlı bir hatırayı 
bir de bıldırcın olursa! canlandırır gibi gülümsedi: 

- Eh, olursa olmasın de- - Lakin ogece Şuleye şaş· 
mem. tını•. Kafir kız sabaha kadar 

( 

ta 
u 
ıa 

ıa 

~a 

ıe 

·il 
;ı 

1 

Deniz üzerindeki O şimdiye kadar 
nştırmak . Bizi şaşırtmak için !arına baş eğdikten sonra ne e

ı 1er çareye baş vuruyorlar . Her hemmiyeti var. Her hangi iş 
dımda ~·· ·· ·· ·· ·· t..a.crı:ıak~ılw:sa..ol:&UJn..ıııwu:;truıımıelc:rin..ilk..LJ.oı:uu:ı:aliL..İkiWı.ı:kada:ıWı.a.f.iLf~LAhnıet..&mıi...tawılfı...ici.ı:ı..ı;alılSkJ___, ..... .E..e.ııa.....o.l.rn.<ı..z....Anlıı..s.ı:ııalı:..J.~.Nı.ı.sı.;.ı:.t...B_ı:~.ıtiildiii.L..~~~~~~~~~~.LBittıtıeilil.~_.._ 
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1 Jr Bayramı 

Küçük esnafın alış 
verişi nasıl 

En çok satılanlar, ço
cuk iskarpin ve elbise

leri, çorap, 
nıendll vesaire .. 

Bayram alış verişlerinden 
bir kaç sahne 

1 munu düşünemezler. Hele bay 1 
ram şekeri, en erken arife gü

Esııafın dertleri 
(5000) kayıkçı var! 

(ayıkçılar, limanın durgunluğundan 
şika yetçidirlerl 

~Y.{kçı ve mavunacılar., İşte' ter, elden gelen menfi telkinler- Li~ana gelen ".apurla~dan b~~ sene çalışıp m~c: etlerine 
>ır cemiyetin idatesi altında den ~eri kalttııyorlar~un ne 1f alal?ilmek hakkı liman Jlrke- donerler ve y«ler.uıı derhal 
>ırleşemiyen birbirine yakın iki ticeın olanıık ~ cemıyete ya ~e aıt ol~u!lmıdan, kayıkçılar, memleketten avftt eden difer 
lan'at erbabı .. Bunun sebebini zdmıyor.Bu yüsdea, k.ontroı.u. §U'~et vesaıti iı a~clı~ sonra hemşerıileri alır.Bu euretle de 
ıize mavunacılar ve kayıkçılar kalan bazı sabıkalıların kayık- '~~ye kalan ldiç~ ııleriJ':apa. hemen hiçbir 1ı:aJılıçıl .i111z kal-
:emiyeti umumi katibi şöyle i çılar arasına karışmasına mani fııiliyorlıar. Bunun ~in deı.ıman C . d h'l 1 • h · ı şirketine her kayıkçı ayda (15) maz, emıyete a ı o mayan a edıyor. o amıyoruz. ..__ k 

· lira verip mukabilinde bir ruh- mavunacıları, kıyıuaıı ıyıya 
_ .. İstanbulda (5000 e yakın Böyleler!ni. her ne kadarken satiye almağa mecıburdur. Son nakliyat yapan esnaf teşkil et-

tayıkçı ve liman şirketi ile ma- di iske!elerımız~e. çalış~ıı~nıyor ~nlerde kame usul~ ihdas edil mektedir. Kayıkçılar ise ekseri
'Unacılar şirketi emrindekiler sak_ ta .ı~kelelerımız h~rıçı ~lan ~· Kayıkçılar,. ıimdı ne kadar yetle yük ve kısmen yolcu nak
~aı iç olmak üzere (300) mavu- ~o~a~ıçı ve Ad~lar~ıı:_ıstedıkle- ış alır~sa o nısbette para ver- letmektedirler. 
•acı var. Fakat, bu 5000 kayıkçı rı gıbı serbesçe ış goruyorlar. mektedırler. • 

~ancak (2000)i_c~miyete ka- Pi asanın durgunluğu da bir İstanbul kayıkçılarının kııl-
1•lıdır. Bt.kınız nıcın: çok :ayıkçıların cemiyete gi~İ landıklan varka tabir edilen bü-
Sir kere esnafımız, cemiyett memelerinde başlı başına imı yük kayıklarla su kayığı deni

le demek olduğunu bilmiyor. oluyor.Vakıa kendilerinden çok len küçük kayıklar ve bir dete
. Sanıyor ki esnafı cemiyete ~n değil ayda (20) şer kuruş alıyo nezzüh ve yolcu sandallandır. 
'."k kendisinden para almak ı- ruz. Fakat, pek güçlükle günde 
,ın sokarlar. ancak bir lira kazanabilen bir Limandaki durgunluğa rağ

men işsiz kalmış kayıkçı yok
tur. Kayık sahibi olmıyanlar 

Dolmuş tabir edilen yolcu 
nakliyatı Yemişle Kasımpaşa, 
her iki balıkpazan. Sütlüce ile 
Eyip ve Hasköy ile Balat ara
sında yapılmaktadır. Kayıkçı

ların yolcu bekledikleri bir yer 
de Tophane civarındaki yolcu 
salonunun önündeki nhtımdir. 

Bayram gelmeden bir kaç 
gün evvel herkeste az çok bir 
telaş başlar. Bu telaş terziye 
ısmarlanan elbisenin yetişme
mesi, son dakikada ayağa uy
gun gelmediğinin farl<ma va
rılan kunduranın değiştirilme

mesi gibi sebeplerden ileri ge
lir. 

Pek çok kimseler bayramlık 
ihtiyaçlarını, yumurta kapıya 
gelmeden tedarik etmek l(lztı-

Hava taı:gı/ıı il• ıu 
çıkarıgorum 

nü alınır. 
Arıfe günü mağazalarda, se

yyar satıe1ların önünde bundan 
dolayı kalabalık eksik ohmu. 

Bu yüzden küçük esnaf, Mah 
mutpaşadaki dükanlar, çarşı i
çi biraz iş yapar. Bu sene alıı 
veriş geçen senekine nazaran 

Bir dava 
Bir lnelıçl VllA11e 

daua etti 

Sanayi !"e~et;ündef! me~un inpat Eyipli bir inekçi VilAyet üey
kalfası Alaettın ımzasıle hır mektup rhine garip bir dava açmıştır. 
aldık. D eb 

Mektupta Alaettin Efendi hiç bir avaye s ep şudur: 
kuvvetten istiane etmeden hava taz-
yıkı ile istenilen irtifaa su çıkaracak Bu adamın ineği baytarlar 
bir usul ketfettiğinden bahsetmekte- tarafından yapılan tüberkülin 
dir. Bu zat diyor ki: ameliyesi üzerine veremli oldu-

- Bir buçuk aydan beri hükiimete ğu anlaşılmış ve mezbahaya 
müracat ediyorum. Şimdiye kadar hiç 
bir netice çıkmadı. altımdaki yatağı gönderilmıştir. 
mı satıp giri,tiğim bu tecrübeyi gö
rüp tetkik etseler emeğim botuna git 
memiş olurdu. 

-o-

Acaba doğru mu? 

Sütü mikroplu olan bu inek 
me:ııbahada kesilmiş ve yapı
lan muayenede hayvanın eti
nin ekle salih olabileceği gö
rülmüştür. 

Sonra cemiyetin teessüsü ile kayıkçı için ayda yirmi kuruş 
llenfeatleri ihlal edilen kimse- vermek bile giiçleşiyor. 

E . Şehir hastanelerinden birin
_.snaf ve cemıyetler de beovliye kısmına devam edi- Bunun üzerine hayvanın etinni 

imhasından . fennen vazgeçil
miş ve satılmıştır. İşte inekçi 
bu noktadan Vilayet aleyhine 
dava açmış ve inek bedelinin 
tazminini istemiştir. 

lstanbulun bazı mahallelerin
~ Öyle harap evler görürsünüz 
~nasıl olup ta çökmediklerine 

Yret edersiniz. 

Parise aziınct 1 

"i J:ı1j Antu~n, Moda 1:c.i'.·eth01c1cııl·ı' 
~ !\.tl:~yü Aııtu!ln Vnltıan'r-~~jı )·a.7. 
" ~ ıirı~ınin miibayaatın1 i~' mal..xıc!ı .. 
ı..''ari•e hnrc!:et eylediiii haLer alın 

~·· ~---~~~~~~~--~ 

Şehremanetinin maili inhi
dam evleri yıktımıağa karar ver 
mesi münasebetile bu kabil ev
lerden bir kaçının resmini koyu 

yoruz. Şehrin en harap evleri 
Balatın üst tarafındaki mahalle 
!erde, Edirnekapı, Eyip ve Üs
küdar taraflarındadır. 

-- ...... 
~rnıan Mette~i alisi 

Mezunları cemiyeti ınerkezi uıııunıisin<len: 
Cemiyetimiz senelik kongresinin bayramın ikinci ve üçüııcii 

·· 1 · saat 14 te Şehremaneti civarındaki merkezi umumi 

l 
Esnafın cemiyetlere kaydı yoru.:_n. Sihhi _ı:edav~miz hemen 

mecburi olmalı mı, olmamalı de ha?ı:m.elerı_ı:ı ~-lın~. bırakı.l
mı? Bu mesele epeyce münaka- mış gıbıdır. Çunku m~tehassıs 
şa edilmişti. İhsan B. hastaneye ugramadı

ğı gibi muavini Muammer B. 
de ancak bir gün uğramakta
dır. Alakadarların nazarı dik
katini celbetmenizi rica ede-

Esnafın cemiyetlere yazıl
maktan bir nevi ihtiraza düs
mesi, Vf' bıı ihtiraz yüzünden 
cemyetine yabancı kalmasında -
ki sebepler ve amiller araştırı
larak bunları kendi cemiyetleri 
ne ısındırmak lazımdır. 

Bir çok esnaf cemiyetleri, 
mensuplarından muntazam ai
dat alamadığından müşkül vazi 
yette bulunmaktadırlar. 

Ekserisinin katibi umumileri 
hatta muvazzaf memurlan bile 
muntazam maaş alamadıkları 
söyleniyor. 

Haber aldığımıza göre Dahili 
ye vekaletince hazırlanmakta 
olan cemiyetler kanunu bu işi 
esaslı bir surette halledecektir. 
Bu kanun mucibince esnafın ce
miyetlere dahil olması mecburi 
olacaktır. 

rim. Kari iniz 
CAFER FERİT _,,_ 

Adalar halkı ne 
istiyor · 

(50) ye yakın imza ile aldığımız 
mektubu netrediyoruz: 

Adalar batb direkt seferlerinin 28 
Şubat 1930 tarihinden İblıuen lcaldı
nlac:ağı haber almmıfbr. Zaten bir 
-ttan fazla .ıe..m eden, salon ve 
kamaralan tamamile dolan ve bazı 
yolculan yer bulamayarak ayakta, a
rabldarda ve güvertede kalmRia mec 
bur olan ı ,·,ıpurun kaldırılması bü
tün halk n her adaya oğrayarak bir 
aaat üç eeyrekte Büyiikadaya varabi-, 
len birvapura tahmili gibi tahammülü 
gayri kabil bir hale ve devairde vazi
fei reuniyeleri olan memurlıırm ...ı.
tinde itleri bqmda hulunamamalan-
na sebep olacaktır. 

Tesekkür Adalar ahalisi daha oeri ve rahat 
' v.,...r ve seferler beklerkon i.ı.r-ln 

Kula~ından pek ıyade tehlikeli 1 ale.n mevcut ohı"!a~ d_ahi ~-~r
bir amçliyata ihtiyaç gosteren teyze mesı vı; yolcularinın .11ıı~~tinı. hıçe 

.İnekçi istidasında: "Madem 
ki ineğin eti yeniliyor. O halde 
sütü de içilt'lbirdi" diyor. 

!>azarlar st~risi 

biraz dul'glln ise de en fakirler 
bile çoluk çocuğu mahzwı et
memek gayretini elden brak
madığı için çoouk elbiseleri ço
cuk iskarpinleri, çorap, mendil 
gibi eşya üzerinde gene epice 
it yapılmııtır Resimlerimiz, 

)

bayram üstü yapılan küçük a
lışverişten bir kaç sahmyi gös
termektedir. 

Baytar mektebine 
rağbet azdir 

İktisat vekileti villyetl
gönderdiği bir tamimde, son 
seneler zarfında baytar mekte
bine karşı olan rağbetsizliği ta 
cümlelerk anlatmaktadır: 

Geçirdiğimiz iıtkilaptan son
ra yeni ihdas olanan hükOmet 
memuriyetlerine orta tahaill 
olanların kabulü üzerine, ge~ 
ler yübek mekteplere rağbet 
etmeıneğe başladı. Bımun için 
bayıtar mektebi ilisine rağbet 
son seneler zarfında azalmıştır. 
LiseJ.erde baytar müdürlerinin 
tenısip edeceği zevat tarafından 
baytarlığın btiyük vezaifinden 
bahis nutuklar irat ve liselerin 
son sınıflarında tahsil edenler
den baytar mektebine girmek 
isteyenler varsa lisedeki tahsil 
masrafların vekalet tarafından 
tesviye edileceıktir. 

Hatta eglecdt seneden itiba
ren baytar olmağı taahhüt e
denlerin s n 3 senelik leyli mec 
cani tahsil mesarifini vekalet 
tesviye edecektir. 

Salı pazarı. .. 

1•tan!>ul üçüne~ icrasından: 
1
&ir l.ıorcud•n dolayı Takoim<le 
li garajda Jl'al.ıcoz ve 700 lira k.
tindc 507 mo4ehııdc altı kiçi!ik 

gun erı . d • .1• 1 de akdinin karargır ol ugu ı an o unur. zadcm Ncyircnh haotaneyc yatırı!- saymıuıı, g~k .ı.~a.b •1 ihıyelen ve B .. k'\ h'f • S 
m:ısından yüksek bir fl:at seri ib- gerelue ~lak sa~ıbı bu unmalan do- ugun l saı ı emıze alı pazarından birkaç manzara koyu-

l ''" eden Dr. Esat B yefendı ile ame !-'!•ile k"'n dabı dalar.da oturmak yoruz. T'Ophane yokuşu üzerinde yol boyunca lruct'lan bu paur: 
liyatı bliyiık Lıir muv ffakıyetl ya- ı~tiyacında ~ulunan lıalkı !•!anbula şehrin en büyük pazarlarından biridir. Yalnız öteki p ... rbır P 
pan kulak miıtchassı ı Dr. Bahri İs- hıcrete mecour bıtakrnak gıbı şayanı bi bu pazar da açıkta kurulduğu için yağmaıılu hav.larda ...,_ ~Ört kdpılı bir a Tct •to"lobilin ilk 

.~r 1 tırrı •İ 6 }fart 1930 per~em· 
tun(i s.Ht 11 de yapı >cakt·r. . . . . 

TOr~iJe Molör Ma~i nistler Birli~in~en: met Beyefendiye teşekkür ve min- esef neticelere varacağından meri o- n 1 
ncttarbğnnı izhar ctmeği bir vazife lan tarifenin tadili tasavvur ve t8feb- ve meyveler çamurlara bulaıımaktadır. nU >&111 a •• 
ilirim. büıünden .arf, nazar edil sini n'caJ..:za=hn\etsiz allf veri§ etınesi için ne M 'eni ~ 
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.~~ 1 :amınızı tebrik eder ve lütufkar rağbet ve teveccühünüze mukabele emeli le bugün açık bulunac~ğını arzfyler. Bavramın ikin~i ve üçüncü günü müessesemiz kapa!:!r. 
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:t:nerbahçe-Ankara Gençler Bir-
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verı , ~. 
r 10 1ı ; 

liği, Galatasaray-Beşiktaş 
aiti 311• 

1 a~~.~~ ~ı~··.,• .,._..., ....... 

~~ 'l~ 
'RA ~ · 
t .k s.ı i'.ı 

ha'I• '
1 ~ yac l ~ 

... 1\ l lj[ 
- ,J. 
·ı ~:(· 

1 "' • H,_-1 {. 
·oN" µı ' - n 
~ran:; ı 
· çok y. 1 . Ankara Gtnç/tr Bir/iti takımı 
varC~ 

1

< :ı-- 1 

Nurh · "o'ramda mühim futbol ma- ı de iıclmansızlıktan üst üste 4 
az · [ 1 ı ~ yapılacağını yazmıştık. gol yiyerelk mağlup ohnuftu. 
e 1::: \, •üsaba:ka.lara iştiraılı: ede- Şimdi ise oyunıcularm idmanlı 

k ı, ı •lan Anıkaranın kuvvetli oldukları söylendiğine bakilir-
usi~i: , ılanndan gençler Birliği sa bu~ünk:ü mac;m güzel ve ha

t : abah saat sekizde şehrimi rareth ola.cağı anlaşıltpaktaıdır. 
ğt J tııniştir. Bu maçtan evel ıaat 14:30 da 

· zd · 1
1 , • • _ . Galatasaray - Beşiktaş arasm-

. 
1
:nçler Bırlıgı fu11holcuları da husll6i bir maç yapılacaktır. 
ıı~et eden soo:ıt. ~.eyle Galatasaray'm lilc maçalrınm 
'..tiik. Sedat ~e!ını so~l~ birinci devresinde Beşiktaş, i-
1 ~e nazaran Bırlık gençlen kinci devresinde Beykoz'la be
'cidmanh bir halde bulun- rabere kalma.sr bugünkü maçı 

m: , " .adırlar. merak edilecek bir şekle sok-ar . ~ 

~ . ı ıkara Gençler Birliği bu- muştur. 
-c .:<aat on albda Takısim sta- Zira İstanbul Şildi maçında 

1 cı' n unda Feneıiıaıhçe ile kar Fenerbahçe ile karşılaşacak o
l ~ d ,<.caktrr. Malumdur ki Fe- lan Galatasaray, ancak bugün 
1 n.. 4iliçe aoo Ankara seyaha- çıkaracağı takıma ve alacağı 

, k . ı ' Gençler Birliğini 5-1 ma- netice göre on beş günliik 
1 ·: 1 l'.etı:nişti. Ancak, Sedaıt Be- mesaisini tanzim edecektir. 

1 <,e teyit ettiği veçhile Bayramın üçüncü günü Fe-
: ~ \er Birliği ilk devreyi gü- ne~e Beşilııtaşla, Galatasa-

• . liıkten sonra ikinci devre- 1 ile karşılaşacaktır. 
( 

.!:! .! ı · -
~~ı i ·,;~konoml 

'i). ··----~ı- ı 1, .h 
~~1 ~ ,ı an buğday piyasası 

( 

• 1 
( 

; s-

ol1 ~ ı .ı . . 1 ,,., 
'ıi , : 

Fiatler son giinlerde 
yükselmeğe başladı 

i; ~ığday fiatleri uzun müddet 
ı 1 r:!rıi düşmekte idi.Fakat son 

na· 1 · ı~rde fiatler sağlamlaşma-
ya·! hşlamıştır. .. _ 

daz ı · kuruşa kadar duşen bug
~ : 'iatleri 14,5 kuruşa kadar 
1 

, 1. nele görmektedir. 
1 1 ·:len malfunata nazaran ha
~ 'iyasalarda da buğday fiat
~, · stikrar peyda etmiştir. 

ı 

l . iAN BUGDA Y REKA-
BETİ 

;~pılan hir İFtitastiğe naza
,'.928 senesinde cihan buğ
,'rekoltesi 10,800,000 ton idi. 
miktar 1929 senesinde 
J0,000 ve 1930 senesinde 

ju,ooo tona çıkmıştır. Bu 
· sal mevsimi sonunda elde 
ıilyon ton kalacağı tahmin 

'nektedir. Halbuki bütün ih 
; 18 milyon tondur. 

Snnayi kongres· 
licaret odasında büyük sana-

yi kongeresine hazırlık olarak 
yapılan içtimalara bayram er -
tesi devam edilecektir. 

Arpa ihtiyacatı 
lıktısat vekaleti "İstiıhsaHitı 

ne suretle arttırmalı?" diye ba
zı tacirlerin fiıkrini sormuştu. 
Bunlardan bir ticaret evi arpa 
istihsalatıru tavsiye ediyor. 

Bu hususta yazılan rapor da 
deniliyor ki: Memleketimizin 
arpa ihtiyacatmda mühim bir 
ınev.kil vardı. Umumi harpten 
eve) Anadıoluda arpa zeriya.tma 
pek ehemmiyet Voerilirdi. 

Türk ıwpaları Avrupada, bil
hassa Almanyada pek rağbet 
gönnektedi. 

Umumi harbin sıkıntılı sene
leri bu istibsalitı durdurmuş
tur. Bugün gene ayni yerlere 
göndennek için arpa yetiştir
mek kabildir. 

* * .. .... 
Kamblo Borsası 1/!J/980 
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1 Bayramlaşma 1 
Sultan Ahmette Türkistan yurdun 

da Türkietan Türk gençler birliğ.i 
yurdunda bayramın üçüncü ııünü öi- . 
leden sonra bayramlaıılacaktn-. 

* * * 
Güzel san' atlar birliğinden: 
Bayramın ikinci g;lnü aaat 15 ile 

17 arasında bayramlaımak üzere aza 
nm teırifleri. 

* * * 
Cumhuriyet aençler mahfilinden: 

BilUınum azanın bayramlapna müna
aebetile lıayramm ikinci pazartesi ırü 
nü saat onda Beyazrtta mahfil mü .... 
mere aalonunu tetdfleri rica olunur. 

* * * 
Türk Ocağından: Baıyramm 

ikinci gıünfuıe tesadüf eden Pa 
zar.ertesi. günü saat 14 ile 16 
arasmda Tüıık Ocağında Bay
ramlaşU.Caktır. Bütün Ocaklı 
ar.kadqlarm ~lmni rica l:JlU-
nur. 

• • * 
Fırkada bayramlaşma 

Bugün .. ır1: ikide Cağaloğlun 
d~ki Halık fmaısı merkezinde 
fırka mensupları arasında Bay 
ranılaşma merasimi yapılacak
tır. 

lataaı.1 Meh"-nei Amye 6 -
Hukuk Da.ireainclea: 

Mürvet Hanımın koc.aaı Eyipte 
Zeynep batıın maballetıinde türbe so
bğında 4 No. lu hanede mukim Ha
cı Ali Efendi aleyhine ikame eylediği 
boşanma davasının tahkikatı hitam 
bulmuş ve heyeti müçtcmiai aleniyc
de giy.ıben muhakeme icruı ve bir ay 
.zarfında evine avdetle kocalık vczai
fini ifa etmesinin ihrarı ve muamele
li giyap lnırannm ilinen tebliği ktı
rargir olmuş oldıığundan tarihi ilan
dan itibaren bir ay zarfmda karmı 
M ürvet Hanımın evine avdetle ko
calık vezailini ifa etmeniz ve ıöate
rilen müddet zarfmda itiru eylemedi
ği taktirde bilcümle Takıatı iknır et
miş addedileceğiniz ma!O.munıız ol
mak üzre hukuk usul muhakemeleri 
kanununun sarabatı dairetıinde ilin 
olunur ... 

Ank:mı asliye birinci hukuk mah
kemesinden: 

BİLEClK 
· RAKISI 

iimlll 
Muhterem ınüşterilerln1o bayram
larıııı tebrik ile lresbi şeref eyler. 

Gazi gişe sahibi 

Malul Gazi 
CEMAL 

Muhterem mOşterlluinln tJay
ram/arını tebrik ile kesbi şe
ref eyler 

KOPERATİF 
Rakı Fabrikasıı.---.:t 
Muhterem mQfıedlalnla bııynm
larını kadular. 

Ekselsior 
Büyük elblle fabrikası muh· 

terem müşterilerinin bayram· 

lannı kutlular. 

Büglllıada 
Rakı, Şnrap. konyak '--_, 

Müskirat fabrikası amilleri 

muhteaem müşterilerinin bay· 

1 
ramlannı tebrik ile Jı.esbl şe· 

• ref eyler. 

Beyoğlonda Cadde! kabir-
de 367 numerolu 

N. AMİRALİ ı.----ıı 
Kundura mağazası 
M ubterem müşterilerile dostla
nmn m1lbarelı: bayramlarını teb
rik ile kesbi şeref e ler. 

ŞÜKÜFE 
it 111111 f11brlü11 

Pek mahtercııı müşterilerinin bay
raınlannı kutlular. 

'',.,llll)fet,,111 
123456789 

SOLDAN SAÖA: 
1 - l.an (2). Yapmak (3). bnu-

m doyur (Z). 
2-- Mat- (3) Çabak (3) 
3 - Mülremır...I (3 } Bir ioim(3) 
4-Dmiz (5) 
1 - .._.._ (2) Farlat (2) 
7 - Azmmrden lıiri( 2) Nota(2) 
• - ......... (9) 
9-Nota (2) z e (2) 

eğle11celerl 

balledllmlt ulı:ll 

YUKARDAN A.ŞACI: 
1 - Meydanda (4) Bir iaim( 4) 
z - Ajaç kola (3) Rabıt (2) 
3-~(7) 
4 - El:rafın müfndi (3) 
6 - Zahmet (6) 
a - Etajer (3 ) 
7 - Tazelik (7) 
8 - Rii%gir (3) Nota (2) 
9- Çiğnenmİf (4) üziin (4) 

E L E 1 T n'I K S Ü P Ü 8 C E S İ 
Hıf.ııı.uıhha Mil lllplrgelat ye toz 

ılmıfı •lhml ıOylal -hkom 

eımelı:tedlr. Çnnld bunlar ıomn 

ba,,ayı kaldırmaktan başka bir fCY 

yapmular ve aile oca&ımız lçla 

bir ıdıllke tqkll eden mlkıoplu

don ye sair ıılrayeı 'flAıalonndon 

bizi tonıyamular • 

Bıını mulrabll ELJl'JITRlT< SÜ
PÜR GESI b11 nzlfeyl ıamamlle 
Ilı eder. , .Tozu cezb ve defeder. 

Mıllk olduğu bir çot ıefemıan 

ıayestnde b11 111ptırgc ı...1ı1..., 

perdeleri, peıtelerl, eşyanın •lıı dl 
dahli olmalı: tızere mükemmel 
temlzler. Aynı nçblle lıUtilphane

lerl, ldtııphn lı:olchrmata lüzum 
olmıdan, elbhelerl, turklerl ve n
Jreyl de temizler.. 

Cereyan ıarliyaıı hi~ -ıabcalnd.dlr. Ttıl.p YUkıındo ibsı~lıı

nııda bedava ıeerllbeol yapılır. 

SATIY~ bedeli 12 ayda tediye edilmek 
üzer.e VERESİYE size takdim eder 

1 ~ehremaneti ılanatı 1 
Bebek hah., esi üç sene 

müddetle kiraya 
veriEyor 

Evve ce En1lak Ey
tam Bankasının nıali 
iken şehren1anetince 
satın alınan Bebek 
bahçesi için 24 şubat 
tarihli Milliyet ve 26 

tarihli Akşam gazete
le -ine verilen ilanda 
yanltşlıkla bir seneden 
üç seneye kadar kira
ya verileceği yazılmış 
ise de bahçe üç sene 
n1üddetle kira ı a veri
lecektir. Tal'p olanlar 
teminat akçelerini ona 
göre hazır1ıyarak 17 

mart pazartesi günü 
saat on beşe kadar 
teklif mektuplarını le
vazım müdürlüğüne 
vermeleri. 

* * * 
Şehrcmanetinden: Fatih yan-

gın yerinde 10, 12 metre murab 
baındaki 5163 harita unınaralı 
arsa pazarlıkla satılacaktır. Ta 
tiplerin 10-3-930 pzartesi günü 
levazım müdürlüğüne gelmeleri 

* * * 
Şehremanetinden: Neslişah 

Sultan mahallesinde sulu kule 
caddesinde 24 numaralı kulei ze 
min yanındaki mahal pazarlıkla 
kiraya verilecektir. Taliplerin 
10-3-930 pazar,tesi günii leva 
zım müdürlüğüne gelmeleri. 

* * * 

lstanbulda Kaamıpafada küçük pö
Y91e solraiJnıla 16 numaralı hanede 
Talıit Bey nezdinde Sadet Hmu.ın ta 
rafına: Llellkçl 

Şehrenıanetinde: F atili yan
gın yerinde Softasinan mahalle 
sinin De ~.;-paşa sokağınci;> 45,~ ': 
metre murabbaı arsa p-,zarbkla 
satılacak&. Taliplerin ı i>-3-'l30 

" ••••••••••••••••••••••••••lpazart('Sİ günü levazurı ıniıdiir -
1 " KÖRTİNG A. Ş. MOTOR ~ l~if.üne belı1!ele~. ~ HÜ SEVİN 

HÜSNÜ ve ŞER 
Muhterem müşterilerinin mü· 

barek bıyramlarını tebrik ile kesbl 
şeref eyler. 

Kocanız İrfan Efendi tuafından 
aleyhinize ikame olunan bo§anına da
aı üzerine iJıametHbinizin meçhul ol 
ması yüzünden dan al'Zubali iade ve 
leyhinize ikame olunan boşanma dava 
yevmi tahkik tayin edilmek suretile 
27 kllnuni sani tarihinde mahkemede 
iabati vücüt etmenize dair ilanen teb
ligat icra kılınmış ve ye,,mi tahkik o 
lan 9 şubat 930 tarib.inde mahkemeye 
geımeditiniz cihetle müddetinin taıe Dokuma makineleri 
bile giyap kararınında ilanen icrası- . 
na karar "erilmi' olduğundan yirmi ve dokumacılık ma1zemesı acan 
beş gün zarfında itiraz etmeniz ve ta- tası Jstanbulda Sirkecide Nur Han20 
yin olunan 9 m•rt 930 tarihinde mah HiLMİ NAİLİ 
kemede isbatı vücut etmeniz aksi tak 
dirde hukuk uoul muhakemeleri ka
nununun 40 v,,. 401 inci maddeleri mu 
cibince giyabinizda muhakemeye de
vam olunacağı ve bir daha mahkeme 
ye k• bul olunımyacağınız tebliğ ma
kamına kalın olmak üzre ilm olunur. 

Prag panayırının 
ihracat servisi 

Meccanen lıütün alilı:adarların em 
rine amadedir. Stlnayi ziyaretiniz ea .. 
nasında İ§tira membaları hakkında si
ze en doğru -1umat verir, rehberi. 
ri tedarik, nümune aalonlannda 
tqhir olunan nümuneleri, bbılogla
n fiat cetvelleri bıkdim eder. ( 3137-
111 numaralı ..ıon) ta Yet bizzat Pn· 
sa geliroeniz tahriren ihraaıt oeni
aiııe müracaat ediniz. 

Bayramınıı:ı 
eder. 

tebrik 

SELANiK 
BONMARŞESİ -
İpekçi kardeşler 

Muhterem müşterilerinin möbarelt 
bayraalınm tebrik lle lreşbi 
şeref eyler. 

fEHREMANETI Tepebatı TI· 

J&trolunda 

bu gün matine 
ı;uı l S,30da 

ve akşam 

fabrikaları ı Şebremanetinden: İcra edil -
KARA ve DE- l mekte olan kanalizsyon ameliya 
NIZ her ku~- tı dolayısile 6 mart 930 tarihin-
vette dik ve den itibaren NuruOsmaniye ci-
yaı:ak DiZEL varında Mengene ve ikinci Çifte 

GAZOJEN (
1 

Saraylaı; sokaklarının bilcümle 
motor ve GE- t 
NERATÖR !er ( vesaiti nakliyeye kapalı bu una 

~ r cağı il3n olunur. 
DEÔIRMEN, \ 

SU TÜRBiN ve ı 
TULUMBA 

LARI 

A. T. G. Umum tesisan nakliye fabrikası Ş. her nevi 
f 

maden, odun, eşya nakleımeğe mt.hsus, teslsatlu, vinç, 
asan ·ör, tahmil ve tahliye tertlbatlarL 

Daha mufassal malOmat için Türkiye vekili umumlmiz 
MEHMET VASFI M0ESSESESlne mürac~at ediniz. 

IST ANBLTL, Galata Kürekçiler 18-20-2 !. Telefon B. 3317 

~ ...... >Oı<><:><>c:><><><:><>:O<><><»C=:t 

.. SAGLAM, UCUZ, ŞIK, MOBİL YA .. 
ıVIAHANGOZLAR MOBiLYA SATIŞ Yl•:lll) açılmışur. 
J ler nevi yemek, yatıık odaları, salon ve yazıhane takını

lan ve bilcümle mobi:yalıır satılır, ve siparişat kabul olunur. 
Mütt\'assıta lüzum kalmadan ve bir elden mobilya almak 
lstiycn ve istifadesini arzu edenlerin satış yerimi;ı;i bir kere 
gezmeleri iddiamızı ispata kAfldir. 

Adres: Galata' da Galata postanesi yanında " Gilzin ,, Han ······== Tediy.atta te>hil!t ..... 

* * * 
Başı boş bulunup daireye tes.. 

lim edilen dişi ve seter cinsin
den bir av köpeğinin üç gün 
zarfında sahibi müracat etmedi 
ği takdirde bilmüzayede satıla
cağı ilna olunur. 

Nefis ve lüks 

Kemali İ§tİyalı Te sür'atle size Mz
md: edecektir. 

ilkbahar Pnıg panayiri 

16 ila 23 Mart 1930 da devam e
decektir. 

saat 21 /30 da p·---. TAŞDELEN GAZOZ FABRtllASI J __ , ... _ • 
Çam aakızıl ··<• Sahiblerl: Yu5uf Reıit ve Ferdi Tevfik Kolekti f ş i rketi ' 

komedi , 
3 perde .•• Az zamanda gördiJğii rnjı;het ve teveccüh vesilesile muhterem , 

MllK R~J 
PARFÖMÜ 

Bütün tabii.it resmi acenta11 olan 
Galat.ada Mumhane cadcleainde Lo
YD TRIESTINO tarafmdan verilir. 

Nakili: 1. Gali p DLJiMBiiJii!J:::•m lişterilcrinin bayramını kutlular =·~:::~~· Şık bir rnvaletin !Azımı 

ıo;B\· ri mülarikidir. lley 

AHrrER TERZiI1A~ESi 
· Muhterem mı.,terileri mizin Bu~ra ıııını kut lular saadetler 

' -
dileriz. 

Mt1sluba1 oğlu Şevket ve Şeriki 

Akşehir Çiftçi kadar ıirket merkezine müracaatla 
dühuliye verakası almalan ilan olu

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: nur. 
Nizamnamei dahiliınizin maddei 

Ruznamei müzakerat: 

HER YERDE 
SATILIR 

mahsuaasına tevfikan hissedaran 
heyeti umumiyesi 31 Mart 930 tari- 1 - Heyeti idare l.iyihasiyJe mu- Iİııı•••--------• 
hine müsadif pazartesi günü saat on- rakıp raporunun kıraati, 
da şirket merkezinde sureti adiyede 2 - 1929 senesi hesahabnm tasti-
İçtima eyliyeceğınden 24 Üncü madde kiyle heyeti idarenin ibrası, 
mucibince esaleten veya vekaleten la- 3 - Müddetleri lutam bulan iki 
akal yirmi hisseye sahip olan hiese- aza yerine diğerlerinin intihabı, 
daranın içtimaa İ§tirak eloi'bilmeleri 4 - 930 senesi için bir murakıp in 
i in evmi mezkUr n ·· n ev eline tihabj -] il reti · · · 

latanbul 8 inci icra memurluğıµı
dan: Bir deynin temini istifası zım
nında mahcuz ve futuhtu mukarrer 
70 kıyye sucuk 6-3-930 perşembe gü
nü sa~t onbirde Maltepe çarşısında 



BilOmu lesisa ı eleklrikiye, 
kudreti 

• • • 
cerrıye ıçın 

santral ar • 
ınsası, 

aıaı ve ei elektrikiye 
• 

Mühendis bürosu 
- ,, 

ve bfiyllk depomuz müşterilerimizin emrine amadedir . 
.... 

Türk AnoOim Elektrik Şirketi Umumiyesi 
Istanbul - Galata, Bahtiyar Han, 

. 
ikinci kat 

Telefon: Beyoğlu 2121-2 Telgraf adresi ı İstanbul Edison 
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BlN SÖZ 
BİR RESİM 

• ( 

'•...:.\•n ,J~•,.~·-... ·. 

8. ci BÜYÜK 

TlYIIRE PlYlNG~~~ 
2 .ci keşide: il Marttadır. 

f :ı 
i 

' . 

Büyük ikramiye 
35.000 Liradır 

Ayrıca 15,COO ıc,cro liralık 
ikrarni·, .,fcr,Te 1( ,( CC liraJtk 

hir miil(üJat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

. ;. __ ~e_Jris_elai_n 
f ~ Merkez Aeenıısı; (;ataıa köprü 

Ne; 11[ asında, B•y>ıtlu 2.l62 Şuqe 
• . fl centesı: :\llhmudiye ! lanı altında 

an·' 1 stınbul 740 

ok .l ıo4 3 :\!art pazartesi Trabzon 
arC' 

1 (' >OStası \'&pılmıvRcsktır. 
ur .. ,ıt · 
az :ı 1ı,• Ayvalık sür'at postası 
e 1:· \ • kı , l (:\!ersin) \3puru 4 :\!art 

.,ı' ~alı ( 17 ) d<! CalatR rı"tı· 
usı··· 

t 1 ~'.nmdan hareketle Gelibolu Ça-
. İ1akkale Kuçükkuyu, ~dremit, 

/. ırhaniye, Ayv.ılı~a j[idecek \·e 
''!önüşte mezkur j,J;elelerle 

an :r.irlikte lı.ltınoluğa u~rayarak 
çir ·1c1ecektir. 
'bi ~Jelibolu için aLimette yalnız 

rıı . ,,' ~7ııioıiılciııuiılla•lı•nıiıı riıı.•••••-
ar· • " • 

1 

-: :oYD TRİESTİ1'0 
ıı1manımıza muvasalat! beklenen 

tİ Vapurlar 

• (VESTA) vapuru 2 mart pa

lı t:tr ( Romanya ve Bulgaristan) 
ı .;n 

t ~,l (STELLA DITALYA) vapu
·. 111;1 ~ mart pazar lfralya ve Yu

" J. :, 1 .ınlstan) dan 
· I 

'~ı 1. "akında limanımızdan harekeı 

• ı' edecek vapurlar 
1 

,~~. ~ 11 (VESTA) vapuru 3 mart pa-
.: }rtesi ( Se!Anik, Volos, Pire, 

ıtru, Ayasaranda, Brendizi, 
nkona, Fiuma, Venedik ve 
riesıe) ye 

(STELLA DiT ALYA) vupuru 
!>i1 : mart perşembe sabah tam l O 

i' •a (Loyd Ekspres) olarak (Pire, 
• 1 l ~rendizi, Venedik, ve Tricste)ye 

na. 1 • ( DİANA ) vapuru 6 marı 
yo" ·~erşembe ( Burgaz, Var a ve 
az ı .. ) 
~ . : osıence ye 

ıi 1 ·ı Lloyd Ekspre1 ) olarak (Pire, 
, ! >rendizi, Venedlk ve Tr!.:ste)ye 
.. ·ı 

1 
[COSULICH Line] kumpan· 

1 ı 
n !' .ısının IUks vapurlanna aktarma 

, lilerek Şimali ve Cenubi Amc-
1 • ka limanlarına gtımek için ten-

"ııaıh doğru blieı vr rlllr. 
I• 
.r Her nevi ıafslliı için Gılaıada 
ıumhane ( Lloyd Trlestlno :) 

'ı ::r acanıesıne. Telefon Beyoğlu 
1 < J 27 vaya Galata sarayında 

1abık SelAnlk bonmarşası bina-
1ındakı yazıhanelerine. Telefon 

ı '.ıeyoğlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
ı ·~rzade hanındaki yazıhahesine 

1 ıüracaaı tdllmesi Telefon 
t;ıanbul: 235. 

NAiM VAPURLARI 

ZMİR-MERSİN postası 
ADANA vapuru 6 

r 1 l\lart 
e ı Pertemba gümi akşamı 

slrhcl rihtımından hareketle 

a 
} 

f 

j' (Çanakkale, lzmlr, Küllük,Bod
rum , Rados , Fethiye , 
Antalya, A!Mye ve Mersine uğ· 
rayacaknr_ F&z!a tafsliAt için 

•Gala tada Site Fransez hanında 
ıı 12 numarada acenteliJtine mil 

1 
racaat Tel. Reyo~lu 1041 

NAi\! \ APüRLARl 

lzmir Postası 
Bayram nıiiırnselıuile yaln12 bu 
halt:ıya ı-ah,us olmak üzere 

Se. i, lilks ve muntazam 

ADNAN v.ıpuru 

\hrtın 

fı i ı•cİ Çar~a nlba 
giı., j Jfl d·l C.1!:na rıhomındJn hart!· 
ket'.c l ızc:ııre l ve Çuşımba gıir.il 
lzmir.len 1-tanbla hareket eder. 

(;,ıstı gümrük karşısında Site 
r ••nsez hanı:ıd• l 2rumaradı llmu
rr.! acantalı~ına nıuı acuı. Tdefon 
f>eyo~'c: 1041 

SJHUATiNIZt 
iHMAL 

ETMEYiNiZ 

fmtıyaılı yt n• bır 
usulle vucuda gt· 
tiri.len ıJslA ""· 
mcri scmiıliti iı.ıh 
eder ve vOcuJun 
hutulu•u intcltır. 
Elislikl ve dav•· 
nlkh bir trıkçdtn 1 
mamul olan LISIA / ...... ,.. 
bcm ıporcul•rın t '· "· 
hem ameliyat gl'l"C'"!',.'" 11.rmcri olup 

1 
lca.aJ VC' ccırri taıyı\.ı u7c11rdc fıh· 

k1a ıuh..ırı.;ı" ınaru vlur 

l 
ı fstaobul'da yalıııı Uevoğluııda 

Tünel meydanıııda·l:l ıİumarada 
ve l·tıkl:il cadduindc :ıu~ No,da 

J.RouHel 
mağaza la rıııan 'atılır. 

Husatl ma"azaunda onu tecrübe cdlnh 
,Ycyabut b•tnın •utru \'C l11m boyunuı.u 
bifcl_; ""DJclı ınrcli_lc adrcıiniı.c ctındcnn ... 

n1iaı ift;yinh • 
Fiatı 17 Trırk lira .. 

Posta De- g6ndcrilcn ltcmC'rlC'r mu varile o)
madatı takdirde lC'bdil wcya bcdC'h iadr 

tdilir . 

-------
iLAN 

Beyoğlunda imam sokağında 4 nu 
merolu lıanede mevcut eıyalanmı be
deli makpuz mukabilinde mezkur ha
nede mukim Madam Öjeniye aatb
iımı ilin eylerim. 

Mezkiir hanede: Siınun 

OKUR YAz,,R 
TÜRK GENÇLERİNE 
Mutedil yevmi\e ile birinci sını! 
dokumacı ycti~tirilmek ilzre 

Balat'ta 

SÜREYYA PAŞA 
Mensucat .Fabrikasına müracaatları 

lstanbul l\iahkemei 
Asliye 2 inci Ticaret 
dairesinden: 

Yedikulede Kazlı Çeıme Orta IO· 

kak 31 No. dibağ fabrikası sahibi 
Süleyman Efendinin Mahkemece i
lim iflasına karar verilmig 27-2- 930 
tarihinden itibaren iflası açdmışbr. 

1 - Kendisinden alacak ve istih
kak iddia edenlerin işbu haklarını ta
rihi ilanda bir ay içinde mahkemede 
iflas dairesinde kayit ettirmeleri ve 
bu baptaki delillerin aaıl veya müsad
dak suretlerini tevdi eylemeleri. 

2 - Müflise borcu olanların dahi 
keza bir ay içinde kendilerini bildir
meleri (hilafına hareket cezai mes'u
liyeti muciptir). 

3 - Müflisin mallarını her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulundu
ranlann o mallar üzerindeki hakları 
mahfuz kalmak şartile keza bir ay 
içinde iflas idaresi emrine tevdi eyle
meleri ve etmezlerse cezai ms'uliye
te uğrayacakları gibi makbul maze
retleri bulunmadıkça rüchanı hakla
rından mahrum kalacaklan. 

4 - İlk içtima 15-3-930 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 15 te 
mahkemede iflas odasında akdedile
ceğinden alacakWarın mezkQr ve aa
atte bilasale veya bilvekale hazır bu
lunmalan ve müflisin müşterek bor
clulan ile kefillerinin ve borcu tekef
fül eden sair kimselerin içtimada bu
lunmağa hakları bulunduğu tebliğ ve 
ilin olunur. 

·--·--....... - -- . - -

• 1 
Ufşak HiUUlııhmer cemıyett Utşakta hayır!• v~ müsmir laaliyette 

bulunmaktadır. Resmimiz Ufş:ık Hllllllahmff ecmtyell heyeti idare 
ve faaleslni bir arada göstermektedir. 

Himayei etfal cemiyeti lstanbul şubeıl diln fakir ve 
himayesiz 100 yavruya elbise tevzi ctmlf!ir. 

PAZAR 
2 ~JAR1' 930 

Bayram ıiıünasebetile Şimen· 
dif er ücetlerrinde tenzilat 

Devlet Deıniryolları ve liınanl arı uınuıııi inaresinn eı: • 

Ramazan bayramı munasebetile şebckcmi;.:in Hay<larpa~a . Ankara - Kayseri r:skişehir - Ko'ly.ı· 
Adana - ;\Jcrsin · Arifiyc - Adapazan - Alayunt · Kütahya . Tavşanlı Kısımlarında ( Banliyo 
hariç ) adi katarlarla seyahat edecek yolculara 26·27. şubat gecc;indcn başlııyarak k 9 .\fart gece 
yarısında hitam bulmak üzere on gün müddeti.: tenzilatlı Bayum tarif~;i tatbik oluna..:•ı~ıilan 
olunur. Fazla talsirnt almak için istasyonlara t:ıliK edilen ilı\nlara nııirarnat lıuyurulması muhtcrcrı 
yolculardan rica olunur. 

UarDIAceze MGdilrlOğllnden: 
Şehir bandosu efendileri için yaz

lık elbiıe ve picama imali için yerli 
mevaddı iptidaiyeden mamiil yetmiı 
bet santimetreden bir metroya ka
dar ııenitliği olan 450 ila 500 ve keza 
lik bir metro geniıliğinde veya daha ı 
fazla olarak elbiselik 600 metroya 
kadar sabit renkte kumaıların müna· 

1 kasası kapalı zarf u•.ulilc 31 r. '~-! 930 
1 pazartesi saat on dörtte icra o~u·"acak 
1 

tır. 
Taliplerin nür.ı:!ncle..-ini daha ev· 

vel teklif varchle-"'' yü~·I· yc:!i bu
çuk teminat el(,.. J ... ,.~1~ ye..,,· ; L~~z~·ia·· 
de darülacezeye mü~-·. l He;:!o 
tevdi etmeleri. 
-------------

(~ok accl'.' 
; 

Daktilo aranıyor 
Ankarada htiyuk hır mucs· 

sese için Türkçe)e ve \'mın· 

caya mukemmckn v:\kıt 1 ıir 

daktilo hanıma ihtiVdÇ vardır. 

Türk tabiiyeti olmak şarttır. 

Tafsi!At ve imtihan olmak üzere 

Calacada Baı,tiyar h:ınmda Al·:C 

Elektrik ~irkdi umumiyl'sine 

müracaat. 

Müsadere emvalinden Ke
merburgaz, Sarıyer Rumelika
vağı, Büyükderede mahfuz 53 
kantar meşe odunu 2000 kilo 
mahlilt odun 593 kilo meşekö
mürü 30 demet fırın çalısı 9-3-
930 Pazar günü ihale edilmek 
üzre müzayedeye vazolunmuş
tur. Taliplerin Beşiktaş orman 
muamelat memurluğuna ve yev 
mi mezkurde Beyoğlu kayma
kamlığında ihale komisyonun
a müracaatları ilan olunur. 

1 

Aıkoks ile 

ağrıları 

izale 

ediniz 

AllCöCk~ 
Plasters 

Alkoks 
Hari~ten istimal edilen ililçlarııı en i~isidir. 

-. lltr c-czanC'JC' bulunur 

Au.cocıt MAJruFACT\/RING CO, BiTıo-ı-d, Enı:••od 

---------.. ~·~·ı ilı\ 15 \!art 1 !).~o da de\ .. ıı cebe ••• . 
Viyana heynelnıilel "~rgisini 

ziyar•·t edu 7 • • \\runaı111 en rr:ü'ıiır alım e·kcziilir .• \vlısturya'nın 
bütün ı•navi mcrkLzlcrı '° Avrupar., en mu .im dc\letler' çok f&ydal 
ve ucuz allar tc~·ı r cdcı:eklerdir iyi ve ur• z ·:n:ıl t i, için 

kaçırı1ır13acak hfr fırsattır. Ziyarctçiltrc teshilJı l:\zinıe ) .. r 1 cııa tir. 
Tafsilat ,\vusturva s faretinden alınabilir. Is• ~be' \ "•"·' !va 
ıarlkile) seyahat •ı·Lı ıenıı Jrlı fllıla bil r \er nekre 1 ı 1u\lyc! 
.-u.kal:ın fahri nıi.ill"e!c;illeri ve Galara~aray-f.ı. ve Pı·rJ J'ı 1 .:;. .:ı.r nda 

(NA 'fTA)seyAhat acenta>ından ı d .;ik edilehl'· .................... 
KARON Alman kıtaphan e .ı 

BcyoJl'lunda Tiinel mcydrt :ı~J ------
.~PERODtHl aı..11ru-ı.-llo§n hwta!Mal'tftda. ... oııiiiiiiiiiiiiiiiıiiilll ____________ __ OKSIMEHTOL VtLUTI\ SASUNU .11-. .dit ... 11 ... \il•lil' •§rıf•r• .... , •. en tılil dlr · KEFl\LJIN 

VERt:HLİLCRC, $/RACALILARA, UZVIET 
ve l<CHll( ZAYIFLJl(lARINA, HAN/LE 
VE SÜT ViREN KADINLARA,ÇOCUIUA• 
IUN BfiYUl'fCSfNE, XElflK IÜRIKUlflA 
RiNA, HASTALIKOAN KALKANL4RA .• 

- -
Devlet fienıirJolları ve limanları uınuıııi inaresinnen ı 

Kütahya - Balikesir hattının Tavşanlı - Değinnisaz kısmı 
11 Mart 930 tarihinden itibaren Yoku vıe Eşya münakalatına 
açılacaktır. 

Elyevım Kütahya ile Tavşanlı arasında Cıuna, Pazar, ve Sa
lı günleri i§leyen muhtelit katarları ayni ,gün Değirmiaaza azi· 
met ve avdet edecektir. 

Tavşanlı Hareket: 10,10 
Değinnisaz Muvasalat: 11,48 
Değirmisaz Hareket: 13,07 
Tavşanlı Müvasalat: 14,45 dir. 
Fazla tafsiylat için İstasy-0nlara müracaat edilmesi muhte

l rem halktan rica olunur. 

Nafia Vekaletinden: 
6 vıe 8 Mart 1930 tarihlerinde ilhalelerl icra edihnek üzre 

münakasaya vazedilmiş olan Gediz - Menderes ve Berdan etüt 
ameliyatına ait ihaleden görülen lüzum üzerine ı;imdilik aarfi
nazar edildiği ilan, olunur, 

Mıu t.,., c .. ıt1.11 
ı 
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Nişantaşınm en mutena 'köşesindeki cesim konak yıkılarak 
arazısı baladaki krokide gösterildiği üzre haıva ve ziya esasına 
müsteniden ve her arsa için otuz küsür metro derinlik üzerin
den ifraz olunarak ehven fiatla bir ila 14 nüınerolu kısımlar 
parça parça saıtrlacakıtır. Taliplerin Sirkecide Mi that Paşa hanı
nın 2 inci katındaki saıhrbine müracaat buyurmaları. Telefonı 
İstanbul 3755 - 3756. 

DOKTORLARA SORUNUZ 
SA' TMikALSIN ) 

HOMPllİMIE,KAŞE,TOZ VE GRAHÔLE 

6ünde 3 •d•t y•hot S l<11fıl< 
ocvkt11ra rıı:sıF. 

~·· ÜÇ A YOA BiÇl\.i v E DiKİŞ ~ 
Müessesem yüzlerce mezunlarının muvıffakiyetlcri ve içtimai 

hayattı ihraz ettikleri mevki dolıyısiyle gurur hisseder. En son ve en 
kolay Fransız uJulü ile 3 ayda, ıuıle~ ııyyör ve beyaz takımları 

ıelerruıtlle mükemmelen öğretiUr ve devir sonunda Maarifçe mü.,ddık 
şehadetname verlllr. Mezun olan bir çok Hanıml.r kendi henplarına 
mektep ıçmağa muvaffak olmuşlardır. Dersler 15 martta bışlıyıcakrır, 
Talebe kaydı ıalı; çarşamba ve perşembe günleri öğleden sonro icra 
edilmektedir. Müdavimler paso ile gidip gelebilirler. Gedlkpaıa Blipaşı 

yokuşunda Vı'ıran Asıdoryan eczanesi fevkinde No. 1 Gedikpaşa Biçki 
ve dikiş dersler~ 

ll>ıC:ı<><><• :\lüdiırll : Madam ::-loemi A,sduryan 

••••••••••••••• 04.C~te~~~~ 
TIRAŞ 

Bıçaklarının 
E N 1 Y 1 S 1 E tı JE~.,~·~-
Z l B l F I EN 
l~HMMBLI 

S U P L E K :s 
.. Marlc:alısıdır. 1-ler yerde satılır. 1 O adedi :' S kutuştur.ff 

Ertuğrul Mağazası 
Muhterem müşterilerine teshilat olmak üzre 

BAYRAMIN BİRİNCİ GÜNÜ AÇIKTIR. 

BAYRAMDAN SONRA 
Fabrika tesis edecekler dahi 

Makinalsrını Jstınbuldı Sirkecide Nur Hanında 20 numeroda 

HİLMİ NAİLİ Milesıuesinden almalıdırlar. ZiRA Bu mUeuı
seden makinı alınlar muvaff&k olmuşlardır. 

Evkal unıunı nıü~ürlü~ün~en : 
Şehzade imaretile Guraba hastanesinde mevcut köhne eşya 

lar ve hurda bakırlar ayrı ayrı aleni"müzaycdeye vazedilmiştir. 
Martın on dokuzuncu Çarşamba günü saat on dörtte ihaleleri 
icra edileceğinden talip olanların şeraiti anlamak üzre her gün 
levazım idaresine ve mezkilr eşya ve bakırları görmek için de 
Hastane ve Sehzade imaretinde memuru mahsusuna müracaat
ları. 

lstanhul .\lahkeınei 
Asliye 2 inci Ticaret 
dairesinden: 

Hasırcılar caddesinde 86 numero
hı mağazada tckercilikle müştegil 
Muharrem ve Bürhanetin şirketinin 
ve şürekası mes'ulesinin ahiren mah
kemece iflasına ve iflas 26-2-930 ta
rihinden itibaren açılmasına ve mera
simi kanuniyenin lüzumu ifaırna ka
rar verilmiştir. 

1 - Kendisinden alacak ve istih
kak iddia edenlerin işbu haklarını ta
rihi ilandan bir ay içinde mahkemede 
iflAs dairesine kayıt ettirmeleri ve bu 
baptaki delillerinin asıl veya milsa
dak suretlorini tevdi eylemeleri. 

2 - Müflise borcu olanların dahi 
keza bir ay içinde kendilerini bildir
meleri (Hilifına hareket cezai mes'· 
uliyeti muciptir). 

3 - Müflisin mallannı her ne su
retle olursa olsun ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerindeki haklan 
mahfuz olmak şartile keza bir ay için 
de iflas emrine tevdi eylemeleri ve 
etmezlerae cezai mes'uliyte uğraya
cakları gibi makbul mazeretleri bulun 
madıkça rüchanı haklanndan mah
rum kalacakları. 

4 - İlk içtima 12 Mart 930 çar
şamba günü saat 15 te mahkemede 
iflas odasında akdedileceğinden ala~ 
caklıların mezkilr gün ve saatte bi· 
lasale veya bilvek.!ile hazır bulunma
lan ve müflisin muşterek borçlulan 
ile kefillerinin ve borcu tekeffül eden 
sair kimselerin içtimada bulunmağa 
hakları bulunduğu tebliğ ve ilan olu
nur. 

.. AVCKAT •• 
ı Celal Sait ı 
ı~lii takilen Galata-: 

i
da Karaköy Palasta! 
yazıhane açn1ıştır. 

Telelon R 2352 

····~········ Müdürü Meı'ul BurhaneddİJI 


