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ltalya-Avusturya Evkaf 
dosluğu 

• • 
ıs erı 

' 
• 

yenı bir verilecektir 
Avusturya Başvekilinin Ro

ma seyahatı ve I.talya ile Avus 
turya arannda hır dostluk, uz
laşma ve Adli tesvi l'.'e.muahede 
sinin imzalanması, ıkı memle
ket münasebatmda yeni bir de
vir açmıştır. Gerek Avusturya
nın ve gerek İtalyanın beynel
m ilel vaziyeti dolayısile bu ye
ni dostluk, yalnız iki memleket 
noktai nazarından değil, vasa
ti Avrupanm müvazenesi ve 
hatta bütün Avrupa pmitikası 
itibarile de mühim ve dikka
te şayan bir hadise teşkil et
mektedir. 

Evkaf ne sure e 
ıslah edilecekter? 

Zek-t 
itr 

'----·--
~!~k~ 

borçlara aittir 

Hazırlanan 
kanun 
----··-

Karısı klı k zail 
' 

olacaktir 

Yeni kanun müs-

.... 

• 
cemı-yyar 

• 
yeıne 

mekl 
veril • 
zımdır ----Bu hem dlr t heni va

tani bir vazıfedir 

Ankara, 13 (Telefonla) -
Tarafımızdan bir müddet te 
cil arzusu izhar edilen Sal
tanat zamanından Cümhuri
yet cevrine miras kalan dü
yunu umumiye taksitlerinin 
bazı Avrupa gazetelerinde 
harici borçlara teşmil edile
cek bir moratoryom mana-

Her sene Tayyare Cemiyeti sını çıkardıkları garabetle 
teşkilatı tarafından toplanmak- karşılanıyor. Vaktile İtalyanların Avus

turya- Macaristan imperatorlu
ğuna karşı besledikleri kin ve 
h· ı~ ·met hisler hep Avusturya 
Üzerinde temenküz ediyordu. 
İmper:ıtorluğıın inhilalinden 
sonra da bu hisler az çok de
vam etti. Hatt 0 r ;r • r·~• • · A 
vusturva parlamentosunda 
Frol'u~ 1 talya'ya geçen kısmı 
icin vaki olan müzakereler se
ıJ,..'1i ı e t•,,•vanl "lr ı,,, ' ~rı~ 
köpürdüler, ve 1928 Şubatın
da Viyana'daki sefirlerini bile 
geri cağrrarak kat'ı münasebet 

tehdidinde bulundular. Fakat 
buna raıtmen umumi vaziyet i
ki memleketi biribirine yaklaş-

bet neticelerini 
derhal göste

recektir 

t~ olan zekat v.e sadakai 1.itre- Murat edilen borçlar cüm
ler hakkında la.ınngelcn b~tun huriyet hükumetinin herhan 
hazırlıklar ıkmal edilm. ~ . fıtre gi bir sipariş veya mukavele 
zarfları,. hesap cedvellen, fetva yüzünden olan borçları de
suretlerı kaz~ ve 11ahıye. ,ve_m~- ğild i r. 
halle şubelerıne gonderı .mıj tır. J H tt• A d 1 . d' ı 
B fı _ a a na o u şımen ı-

1 
u zar ar yakında evlere dagı- f 1 · d ··t ll't b 
l k M er enn en mu eve ı orç- f tr aca tır. unhasıran Tayyare il h. . d. . b.l d 

C . . . • . . arrn te ırı te ıyesı ı e er-
emıyetı teşkılatı marıfetıle · d.lm · t. B h t k 

1 ı . f. pış e ı emış ır. u a en top anma na olan zekat ve ıtre ct• ·d ·1 b ··d N • · • • ı varı atı e orcunu o e-yazı ey hasılatı bılahare umumı merkez 1 k d. S 
Evkafı ı'slah için Avrupadan celbedilen M. Lemanın riyase- tarafından Tayyare, Hili'iliah- J.:!.!.,,!.,.~v,._,_,, .. __ c 

tindeki komisyon mesaisini bitirmş ve hazırlanan kanun proje- , mer, Himayeietfal Cemiyetleri • • ı 
si müzakere e~ilmek üzre Ş.urayı .devlet~ verilmişt~. B.u .Proje- , arasında t~ksin:ı edilmektedir. f Çklf l yer/er 1 

tırmaktan geri kalmıyordu. Si
Yasetin ana cereyanları küçük 
maniaları daima bertaraf eder. 
İşte iki sene evvel Viyan":'da~ 
sefirini çağıran İtalya şımdı 
Roma'da Avusturya Başvekili
ne en hararetli bir kabnl resmi 
Yapmış ve Avusturya dostluğu 
bütiin İtalvan matbuatının 
•evkle mürlafa ettiği bir tez ol
muştur. 

Bunun sebebi nedir? Malfim
dur ki İtalya, Avrupanın bu
günkü vaziyetinden ~ok mem
nun değildir. Bu itibarla İtal
ya o nizamı her ne suretle o
lursa olsun muhafaza etmek 
taraftarı olan ve başlarında 
Fransa bulunan devletler riim
resinin siyasetini takip etmek
te bir menfaat görmemekte
d;r. Ha+t; r;ı1, ibi ol ;ın F ran-
saya karsı bir nevi m~vaz~e 
temini maksadile bu sıyasetın 
zıddını iltizam etmekten ve 
Fransanın orta Avrupada yar
dımcısı bulunan kliçük itilafın 
nıuarızl;ırr- ı rıkAAm'.lktan rl:ı_ 
ha ziyade bir fayda ummakta
dır. 

Macar dostluğu İtalya için 
bu siyasetin başlangıcı o~muş
tu. Kücük itiliifın teklıf e~
tiği ikt;sadi bir mecmuaya ıl
tihak etmekten cekinen Avus
turvanın da ftalyaya yakl?şı:ıa
sı bu siyaseti tetviç etmıştır. 

Esasen A vusturyada M. 
Saholer'in Başvekalete geçme
si üzerine Sosyal - Demokrat
lar nüfuzunun azalarak devlet 
idaresinrle hir nevi Fasizm d~
mek olan "Heinenvehren,, teş
kilatının galebe çalması İtal
Yanların teveccühünü ce.lb.e~
miş ve iki memleketin birıbırı
ne yaklasması hususunda bu 
da psikolojik bir amil olmuş
tur. Lahey müzakeresi esna
sında, İtalyanın tamirat mese
lesinde Avusturyaya müzaha
ret göstermesi de Viyanayı 

minnettar bırakmıştır. 

n;n tetkikatı hıtambulmak uzeredır. Proıe Umumı hukumler, Zekat ve fıtrenın ne suretle top 
idare ve nezaret, menküllerin tasfiyesi nihai ve muvakkat hü- !anacağı, hesabatııun ne şekilde 
kümler nami altında dört kısma taksim olunmuştur. I tutulacağı hakkında görüşül-

Hazırlanan kanun projesinin ilk maddesi, kanunun ancak 4 , mek üzre şubatın on yedinci 
Teşrinievvel 929 dan evel tesis edilmiş bulunan vakıflara ait ol- Pa~arte_si günü saat on beşte 
duğunu ve yalnız onlara kabili tatbik bulunduğunu tasrih et- ~agaloglunda C. H. F. merke~ 

Üç grup tar«ıfındaa 
tesbit edilecek --

mektedir. zınde umumi bir içtima aktedı-
ld k · 1 · h~·•-=- 1 k ıkl lecek ve bu içtimaa Tayyare 

Barlar meyhaneler 
kaça kadar açık kalacak 

Kanun köhne ve o ır ça ıp- vazıyete <>Auu o an anş ı- C · t. k h' b 
· ·d l • ·1 ı • h kk k emıye ı aza ve na ıye şu e tidai bir şekılde ı are o unan gın zaı o acagı mu a a trr. · 

1 
. d . . k k · Bar, birahane, içkili lokanta 

ve saire gibi yerler hakkında 
tanzim edilen yeni talimatna
menin sureti tatbikı hakkın 
da vilayetten 3, Defterdarlık
tan 3, Emanetten 3 ve polis 
müdiriyetinden 4 kişiden mü
rekkep nlmak üzere dün Polıs 

evkafı asri bir teşkilat haline Şurayi devletten çıktıktan son- reıs erı e ıştıra edece tır. 
getirmektedir. Bu tarihe kadar ra kanuniyet kesbetmesi kısa 
tescil edilmemiş bulunan va- bir zaman meselesi olacak olan 
krflar kanunun meriyet tarihin- yeni Evkaf kanununun mlıcip 
den itibaren 5 sene zarfında olacağı islahat çok şayanı dik
mutlaka te~çil edilmiş buluna- kat netayiç verecektir. Bu hu
caklardır. i susta alakadar vr: r.aıahıye,tar 

Gene bu kanun projesine na- bir zat demiştir ki: 
zaran köprü, cami, kütüpane, 1 - «Yeni kanun evkaf işleri-
hastane gibi gayri menkul va- mize yeni bir veçhe ve istika
kıflar haciz veya teı:ıhin edile- met verecektir. Bunun müsbet 
miyeceklerdir. Kanunun tatbi- netiyici kendini derhal göste
katına geçildikten sonra bugün recektir. 

Söz 
balıkçının! 

Nihayet kış 
yiizünü gösterdi 

Kara karşı tedbirler 
bir vapur mu.batını~ 

1 
• 

_ı 

Buna mı. ona mı, tJ/ekfne mi han 
gisfne tnanmok ftızım? .. 

Karakış, meçhul balıkçının lfitfen siz söyleyin .. 

Umumi vllayet 
meclisi 

Fakir çocukıa,.a yar· 
dım edilecektir 

Vilayet umumi meclisi dün 
Vali vekili Fazlı Beyin riyase
tinde toplanmış ve 1930 adi ve 
fevkalade büt~ele~ni!1 tev.?i o-

1 
lunduğuna daır daımı encume
nin mazbatası bütçe encümeni
ne havale olundu. Şile belediye 
sine dair rapor da bütçe encü
menine gönderildi. Heybeli sa 
natoryomunda beş yatak teda
riki için 929 bütçesine ilaveten 
istenilen beş bin lira kabul edil 
di. 

Muallim mektepleri mezun
larının techizat bedeli kabul 
olundu. 

Fakir çocuklarla muhtaç ve-
remlilere yardtm olmak !izre 

1 
• '.ofis. mfldOrfi .Şerif ~· . 

yol bedeli fazlai varidatından müdırıyetınde Şerıf B. ın rry<t
tah0i ~at tel<H ('ll'nuvrr<lı ı setinde bir komisyon toplan-

Fakat yol bedeli kanun mü- 1 mıştır. Dün verilen karar neti
eibince münhasıran yola sarfe- cesinde komisyon azası üç gru
dileceği cihetle huna imkan gö- pa ayrılmıştır. Her grupta vi
rülemedi. Mamafi Vilayet bu !ayetten bir, Defterdarlrktan 
sene de fakir çocuklar için Hi- bir, Emanetten l>ir, Polis mü
laliahmere beş bin lira verecek diriyetinden bir memur bulu
tir. nacaktır. Gruplardan ıbiri Bey-

' oğlu, diğeri İstanbul ve üçün-

G •• b d "11 ı cüsü de Üsküdar cihetlerinde • mu a. 1 ere t~tkikat yapaca~ ve neticeyi 
tevzıat 1 bir raporla tes~.·\edec.eklerdı;. 

•Bu raporlar Hukumetın tasdı
kine iktiran ettikten sonra tat-

Her halde müteaddit vesi

lelerin hazırladığı İtalya - A
vusturya dostluğunun, Avru
pa müv1azenesinin yeni hatla
rından birini teşkil edeceğine 

dediği gibi t?m 13 Şubatta k~n-j unutmuş gibi idik. İki günden. 
dini gösterdı .. B~lıkçının ~?gru beri uzun fasılarla serpiştiren 
çıkan kehanetı bıze şunu ~gret- kar, ağaçları yere yatıracak ka
ti ki, denizlerde dolaş.~ ~r .. ~a- dar şiddetle esen şimal rüzgarr 
rabatak bazen rasat durbunu ıle ve gözleri yaşartan kuru so<Tuk 

Gayri mübadillerden muava- bikata başlanacaktır. Talimat
zaya dahil olanlara yapılan tev name müc.ibince kadın garson 
ziata dün de devam edilmiştir. kullanılmryacak, bu kail yer-
101 numar~~an 130 n~maray~ , !erin hepsinde ve göze görünür 
ka?ar. 3? kışı ye .9,000 lıra tevz~ bir yerde bir telefon bulunacak
e~~ıştır. Tevzıata Pazartesı 1 tır. Gruplar bu müessesatın sı- 1 
gunu 131-160 .numa~alar ara- nıflan, hacmi istiablleri, vaziye 
sında devam edılecektır. ti sıhhiyeleri hakkında tetkikat 1 
, 111111111111 uuıuıuuu yapacak, kapanacak saat ve fi-J 

k 
1 at meselelerile de alakadar o-

Kaçıran ve açırılan laca:ktır. Kapanma saatleri 

şüphe yoktur. ZEKİ MESUT 
barometrenin vazifesini de gö- karakışın ta kendisidir. " --------':""--"'I rebilirmiş. . . Evvelki akşam havanın ansızın 

M ki l •/er Balıkçının keskin kerameti bozması üzerine telefonla rasat 
'I e ·e p l aynen çıkması üzerine bizce ra- haneye müracaat edenler, "kar 

alu"sabRkBSl sathane müdürlüğünün Fatin yoktur" cevabını almışlardı. 
Beyden nez'i ile bıi vazifeye ih- Buna rağmen gece sabaha ka-

h. t t' tiyar balıkçının getirilmesi mü- da~ kısa .~e uzun fasılada kar 
40 ıncı hafta 1 1 

1 nasip olur. yagdı. Dun sabah, yatakların-
40 ıncı hafta bitmi~tır. Ga· , Latife bertaraf ama, kış ev- dan kalkanlar her tarafı bembe 

ıetemlzdc çıkan haber- · Ik. gece saat 21 den itibaren yaz bulmuşlardır. Dun akşama 
ı ' ve 

1 
k d ·· • · ld k · ltrdın ın ınOhlmmlol ıeç P , kapılarımızı çalmış sayılır. Ba- a a~.ruhzgar.ş1 ım1a ekn uvv~tlı 

önOm!lzdekl cumarte,ı alı:fl· ' h h ası kadar sakin ve mute ve mute avvı o ara esmış, 
ınına Lıdar ıı:azotcmlz m!lsıı• d;r ~~n Kanun aylarından son bulutları gah toplayıp gah da-
bıı.!ıa ıııemurlıı"'una .. önderiniz. 

1 
ge · ·· d oldug"umuzu adeta ( Mabadı altmcı sahifede) . ,, .. ra kış ıçın e 

22-23-24-1-2 ve 4 olarak tesbit 1 

1 
olunmm;tur. Sabaha kadar açrk 
yer hiç kalmıyacaktır. Bunlar 

[ meV'kiin nezahet ve nezaketi ve 
sermaye ile mütenasip olacak-
tır. 

1 Garhi Trakva Türk1eri 
Atina, 12 - \ unan Başveki-

1 
li garbi Trakya Türklerinin \'a-ı 

Kaçıran Ramazan Kaçırılan Seher il. ziyetini ıslah edece:C bır kanun 
Beşik/aşta Ranıuznn 1 l~J'.'İhas~. ~?nzi.'.ni !ı.iıı Trakya va 

!ısıle gorusm~.;~t11r. 
namında biri seııgillsi Bu "ıayih;ı ;ıe G. Trakya Müs 
Seher hanımı kat;ırnııştır. lümanlannın lıukukı~ tevsi cdi
Tafsilllt liçll11cii .çalllfededlr. ıecektir. 

Haydar Beye glJre bir çok y.1"g 11 ar k • ısın da lstanbu/ ıtfaiyeslnin 
voz y :ti budur 

1-Ia~Tret~ ~srf, tenkit! 
• 

Haydar Bey İstanbul itfaiyesi, 
ni şiddetle tenkit ediyor 

( 
1 

"Feyziati liselerinin yanmasına itfaiyeniı. 
yangın karşısında el kavuşturup duma . 

amil olmuştur ... ,, 

" ... İtfaiye teşkilatı günden güne za'fa düşmek . 
tedir. Her şeyden evvel zeki, faal, enerjik Lıi ı; 

başa ihtiyaç var ... ,, 

Son zamanlarda srk sıık çıkan ı mücehhez değil midir? 
yangınlar .ve onların sür ·atle Bu sual etrafında tetkikaı 
bastırılamıyara•k tahribata mey 1 yaptık ve salahiyettar zevat! 
dan vermesi ortaya yeni bir sual 1 temas ettik 
attı: İstanbulda 14 grup ve me\ 

- İstanbul itfaiyesi yangın- ki amirlikleri vardır. Bu gru 
lara karşı acaba kafi derecede (Mabadı altıncı sahifede) 
.._ ... --........................................ "'' ................ 111 ......... .._ ••••••••••• ' 11 ••• 
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MiLLiYET CUMA 14 

• HARf.ÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Tahdidi teslihat konferansı ihtiyaçları olduğunu söylemiş
vam ettikçe Londra cihan lerdir. Eğer Amerikalıların te
plomasisinin siklet merkezi klifi gibi 10,000 tonluk 15 kru-

ı A lcaktır. Geçen hafta Fransız vazör inşa ederlerse 339,000 to
İngiliz noktai nazarları te- nun 150,000 ini buna sarfetmiş 

\ t edildikten sonra, konfe- olacaklar. Mütebaki 189,000 ton 
( nsm İngiltere ile Amerika a- ile de 35 kruvazör inşa e<lecek-

ı, ) smdaki ihtilaf noktasına ya- !erdir. 

1 .ı asıl mühim safhasına geçil- \ İngiliz ve Amerika teklifle-
' ' ). rinin bu mukayesesinden şu ne-

ltalyada 

Yeni muhade 

ltalya-A vusturya ara 
sında Romada imza 

edildi 

Konferansta 

Yaralan 
neticeler 

Gemilerin 
sınıfları için 

Yunan is tanda 

l\!1. V enizelosuı1 
nutku 

Türkiyeye karsı 
jsiyasetlerJ nedir? 

t jj• Fransız noktai nazarı, geçen 1 tice çıkıyor ki kruvazör tonajı
•f ta da izah ettiğimiz üzre, 1 nın tayin meselesinde ihtilaf R d 1 A M. stlmson'un neticeler Atinadan bildiriliyor: 11 Şu-

oma an yazı ıyor: - vus bat - Yunan parlamentosunun 
a jhdidi teslihatın yalnız tonaj yoktur; fakat bu tonajın büyük 

•ı -~ ktarı üzerine yapılması idi. ve küçük gemilere taksimi me-
surya Başvekili M. Schober'in hakkında beyanatı içtimaında M. Venizelos Yuna-
buraya gelmesi bütün siyasi: ma . 

f' r suretle, her devlet. kendi- selesinde itilaf olduğu da he
( c5 

1
1e tahsis edilen nisbeti iste- nüz anlaşılmıyor. Esasen öte· 

d < j.i kısımlara taksim edebile- denberi İngiltere ile Amerika 
< c 1 ,ktl . Bu, zayıf donanması o- arasındaki ihtilaf noktasıda 

hafilde bu s· asi: ziyarete pek LONDRA, 12. A. A. - Ame nıstanın bahri: siyaseti hakkın-
ıy A rikan gazetecileri kabul eden da izahat vererek büyük harp 

çok eh.~mnty~t veriliyord ~s M. Stinlson, elde edilen netay- gemileri yerine hafif sefain ve 
~urya tı ~fb ta ya d~~ı~ a a- içten ve 5 devletin tahtelbahir- tayyareler :;-:::;:nnak cihetini mü 

hemd 'ı ~ !MI esynh, b o~ı UM r.ıMua~. lerin ticaret gemilerine karşı di dataa ~tmiştir. Yunan başvekili 
C , ./1 devletler için elverisli bir bundan ibaretti. Vaziyet böyle 

• ; 
0
sviye tarzı olacaktıı. Çünkü olmakla beraber anlaşma için 

e e en . c o er ı e . u_ . 1 Yu t lh · - · 
selini tarafından imza edilmiş- ğer harp gemilerinin tabı ol- nanıs anın su perverlıgı 

dukları ahkam" a tabi olması hu hakkında beyanatta bulunmuş, 
• ·] j : devlet kendisine tahsis edi- çok mühim adun atıldığına şü
] • l tonaj miktarının hepsini phe yoktur. İki devlet arasın-

tir. Muahedenin metnine göre b' h 
on beş madde vardır ve müdde- susunda itilaf eylemiş olmala- ıl as~a _Türkiye ile iyi geçin. 

' 
1 

, '. lmz bir sınıf gemi inşasına, 1 daki noktai nazar farkları hiç 
ti on senedir. Muahede iktısadi nndan evkalilde memnun oldu mek fıkrme merbut olduğunu 
cihete taalluk eden bir şey yok- ğunu beyan eylemiştir. söylemiştir. M. Venizelos mu-' ı ,, esela tahtelbahir yapmağa ı bir zaman şimdi Londra'da ol-

' • hsis e<lerek, büyük donanma duğu kadar biribirine yaklaş
tur. İki memleket arasındaki Gemi s.nıfları ahedelerle kabul edilen hudut-

lara riayet etmek icap ettiği ci-!: ; • hibi devletler üzerine bir cep mamıştır. iktı~anl me :leler tarafeynin LONDRA, 12. A. A. - M. 1 t' y · Ad 
T d . M B · d M M ıe .e unanıstanın alarde-

• ı ·den mühim faikiyet temin e- * * * 
1 ' ) : bilirdi. Tahtelbahir meselesinde İn-
i , İncn!izler ise, tahdidi tesliha- giltere ile Ameriıka noktai na-
l 

. .,. 
' , ı sın1f itibarile taksimini ile- zan aynidir. Her iki devlet 
~ 

1 ~ r. 
'ı . 
1 . 

l 1 . ,,, 
' r· s 
'· 1 ı ı· . ~ 1 • . . 

~ 

1 l '9. • 

t l 
1 1 lı 

sürdüler ve her devletin, ih- te tercihan tahtelbahirin ilgası
ıacın'I göre, bir sınıftan diğer m istemektedir. Fakat buna 
ufa aktarma yapabilmesi sar imkan görülemediği taktirde, 
e bir nisbet tayini kararlaş- yalnız müdafaa için kullanıla-

1 bilecek şekil ve mahiyette tah-
Şimdi gelelim İngiliz-Ameri- ı didini talep ediyorlar. 
noktai nazarlarına. Bu teklif tahtelbahire taraf
Konferansta evvela Ameri- tar olan Fransa' yı alakadar 
\ıl?.r noktai nazarlarını izah ediyor. Binaenaleyh Fransa'nın 
tiler. Amerikaldannm bu i- bir taraftan İngiltere ve Ame-
hnamesindPn ilk defa olıırnk rika, diğer taraftan da İtalya 

J.hssolınl Schober 

mümessilleri arasında halledile 
cektir. 

ı' il: ,lıyoruz ·ki, Mac Donald Ame- ile ihtilafi vardır. İngiltere ve Muahedenin imzası burada 
ı r' ( . rn'vı ziy?ret ettiği ?aman, •Amerika ile ihtilafı bu tahtel- pek büyük bir merrınt'.niyetle 
~ ·< hdidi tf'~lihat meselesi en u- bahirler meselesidir. İtalya ile karşılanmıştır. 
ı •;,~ k teferruatına kadar iki hü- ihtilii.fına gelince; bu da müsa- Beynelmilel Banka 
lı 1 ımet ~damı arasınrla mii?ake- vat meselesidir. Amerika İngil 
1 • edilm;s ve ihtilılf nn1·t~sı tereden istediği gibi, İtalya da MİLANO, 13. A. A. - Bey-

,ı sbit f"rı;ı...,i~tir. Bu ihtilafm Fransa ile müsavat istiyor. nelmilel Tediyat Bankası teş-
ci ıcak fn.,.ilizlerin 24,00~ ton- ı Fransa ise müstemlikelerinin kilii.t heyeti azası Bankaya ait 
1 ~ k fazla bir kuvvete t~ho ol- uzaklığını ve akdeniz kuvveti teşkilatı bitinnek ve idare me
u r alanrırlan iharettir. Filhak~- j olmakla beraber, Atlas okya- clisi azasını seçmek üzre alaka 
r ' t • donanmaların tomrn nusu devleti olduğunu ileri sü- dar bankalarıın müdürlerini Ro 
r 1 W0,000 f" haliğ oldui'una gö- rerek bu müsavatı tanımamak maya davet etmeğe 1karar ver

ı." '~I , bu 24.000 tonluk iht;Jaf e- istiyor. Fakat İtalva'nın daha mişlerdir. 
• ·mmivetli addedilemezdi. kücük bir devlet oldu~u hakkm ---··----
t ,ı "'ı"mdi h;r taraftan Aml'rika- daki iddia da beynelmilel bir 

1 v [ 
ı ı' "' ı uqos nvu,'?drı 
? ı' arın, diğer taraftan da İngi- konferansta alenen söylene- ---------
1 • 1 ·!erin Londra'da yaptıkları mez. Bu şerait altmda me~Ple-
tı 1 't k1iner, iki devlet arasmdaki nin müzakeresinde ha.:v1i dira- Tel aş başladı 
~ • •' ıktai nazar farklarının yek- yet lazımdır. Son haberlere g-ö-1 , •••, 
~ ; a,erine daha ziyade yaklaştı- re, meselenin şöyle bir halle ik- B 1 t l • ? 
1 nı gö~termektedir. tiranı mümkünrlür. ükavde- .J 

~ M I ~· .!!ra ta ne ( (;nıyor 
< Amerikalılar şu teklifi yap· de Fransa ile İtalya'nın rnüsa- Belgrattan yazrlıyor: - Ro-

ı .,~ 1slard1r: vatı ~anına~ak; fak~t İtalva mada Avusturya ve İtalya ara-
<! ,4 1 - Büyük zırhlılar arasın- kendı arzusıle Fransa d~.'.1 d'lha sında·imzalanan 
•'. )~ • 1031 senesinde tam müsavat az bir nisbet kabul ettiğini ilan dostluk, hakem 

1 
~ mini: Bup:ün İngilizlerin A- edecek. I ve telifi beyn 

~rika!Tlardan fazla iki zırhlı- * * * muahedeleri bu 
'; 1 n vardır. Deniz silah_l~rı m_esele~ini~ rada büyük bir 

~· ~ 4 2 - Amerikanın, beheri 10 kbondferaKns d:hılmde~ı ~~zıdv,.~~ merakla karşılaı 
ıl n tonluk sekizer inç toplu rn ? ur. on erans a:ıcm e 1 mıştır. Yugosla \ 
i~ "Uvazöre sahip olması. İngil- bır safhası da vardır kı bundan Hariciye Nazır 

;r c' . . . ft 15 ·ı da bir nebze bahsetmek iste- M Marinkoviç \ 
ı ; renın ıse aynı sını an • e d"k . · . . 

"· ti fa etmesi. Bu suretle bu sı- 1 
• • zıyetı tetkik e 

i' • h .1 . d A "k Malı1mdur kı Versay konfe- mektecFr Son s< 
1. • • arp gemı erm e men ·a 1 ·ı Alm • b h · · · 

:.ı ı 000 tonluk bir faikıyet temin r1a0n00sı0ı e luk d~~yaky~, .~ ~rı nelerde Yugos 
11 ' k _,. , ton ort ruvazor m- Javyaya aleyhin 

, 'Tle teoıır. hakk "imi · Alm h"' İ . '< 3 - Daha kücük yani 6 inç sk.~sı . ı ven -~tı.k land u de talyanlarm 
' tl 1 h .,. .1 · d · A umetı uzun muza ere er en fr.3 liyetine Viya-

ıp u arp ı;em' erm e ıse, - .. k··ı· . · · 1.c "k t ·ıt , 42 000 t ve epeyce muş u attan sonra na bır merkez Marınkovıç 
1 , en a ngı ere ye , on· b k · ·· 1 · · · · ı· 

( k f 1 · t h kk k u ruvazor erm mşası ıcm a- telakki ediliyordu. Onun için 
, • , az a msaa a ı verme - 1 hs" l" · · İ 
· ' 1. D h b"' "'k ·ı d zımge en ta ısatı . mec ısten §tındı talya ve Avusturya ara-
~!" ır.iık ~ a 3uOyOuOO gemi ıkefr .e j aldı. O zaman sosyalistler bu- sında böyle muahedeler aktin-
ı mer' anın , ton u aı· . . . 1 d" H""k• · 

t ; . b 42 000 d t ·ı na ıtıraz etmıs er ı. u umetı den sonra Yu<Yoslavya'nın da • Y"tı u . ton an enzı . k l:ı" .. ., 
.: lilecek olursa, İngiltere yine 1ş5· a~~ h""~Q goz~k' al~~~l~dı. endişesi artmıştır. Yugoslavya
'ı ': ~ OOC ton daha fazla kruvazör 1~. 1 

.. u. met. ! mcı ~br .. ru- da bir çok mahafil Avusturya 
.. : ;. ı - sahi. olacak demek- vazorun ınşası ıçm teşe . uşat- ile Almanya arasında bir anlaş-
, ı, ,ır ıgına P . . ta bulunmustur. Bu vamyette • · · 

, 1., r. Bu suretle İngılız donan- 1. ti · . h"" b ı ma hasıl olmasını ıstıyorlardı. 
, k .. _ sosya ıs er yme ucuma aş- ç·· k'" b kd' d İ ı k 

ı ıasının mecmu ruvazor ag,r- 1 1 d M !' . 490 • un u uta ır e ta yaya ar 
1 

• "ı 339 000, Amerika'nın ·ise amış dark~r. ec ıs1!n .akzası ŞI kuvvetli bir Alman birliği te-
, , • arasın a ı sosya ıst mı tan kk""I · · S ı · · 

lc'~7000tonolacaktır. 152 b'l'- 1 . B h"'ku tşe u etmesını ırparıstıyor-
, •' tn;gliz teklifi şudur: et~e. ~hıg 1° .':.".1or. k'!_. uk - !ardı. Fakat İtalya ile Avustur-

, B"' .. k h .1 . d m ıcm ı ma =ı ece ·uır uv b"' 1 1 h h 1 ı ı - uyu arp gemı erm ! t d · - "ld" n· - t ft yanın oy e an aşması er a -• · · ·· 1931 ve egı ·ır. ıger ara an so-
'll m. edıl.ecek mtt•avatıı:. - syalist matbuat ta hücuma baş- de Yuyoslavyayı sevindirecek 
·nesı yerme muahedeyı ımza b'r ş deg'ı'ld"r , . . • lamıstır. Bu gazeteler Alman ı ey ı · 

. ırıhmden 18 ay sor.ra yapıl- b h · · t Al · 
·~· B f h ·ı · · a rıye mşaa ının manya ı-
• '"l.SI u sını arp gemı ermm 1 L h" d b' k 

ı 1 d"d" · 1 v · t e e ıstan arasın a ır ra a-
· I , 1 ı ıne aıt o an a~mg on ·b t .. 1 - h t 

k 1 . b'" .. k hl 1 . 1 e e muncer o acagını ve a -
, 1 ave es• uyu zır ı ann a- ~ L d 'd k' k ·· · 

• 
Sabık diktatör ne 

divor? 

ar ıeu, . nan ve . ac · · d b' f 'k" · 
Donald Fransız teklifi hakkın- nız~n. e ır '.11 1)'.et temın et
d d"" . . . ld ki .. 'me ıstemesme !uzum kalma-

a un gıııışmış o u arı_ mu- <lığını ilave etmiştir. 
zakerata devaı;ı etme~edırler: ı M. Venizclos beyanatına de-

Japon ?e:Yetı muh~e~ıf ~emı vam ederek Türkiyenin de bu
sınıfları ıç~1'. . ke~dısm~ lazım /gün sulhperver hisler beslediği 
olan h<ı;c~ı ıstıa~ıler mıktarını cihetle )'. unan arazisinde gözü 
yarın bıldırec~tır. olmadığına emin bulunduğunu 

Hicazda söylemıştir. Bugünkü Türkiye 
• • • • imar faaliyetine devam eden, 

lngılız s yasetı milli: bir hükumet olduğu için 
ecneoi memeleketlerin toprak. 
lannda gözü yoktur. 

M. Ryan 
Londradan yazrlıyor: - Hi

caz ve Necid ı. 'ki+alı İbni Su ut 
nezdine İngif'tere hükfuneti ta
rafından meŞhut Mr. Ryan'ın 
sefir olarak 't\lYffı edildiği ev
velce bildiİ-iln\!~.' Mr. Ry<!.n 
903 senc•3İnd8\ Umumi: harbin 
başlangıcına İ6t!ar İstanbulda 
bulunarak İngiliz -sefareti baş J 

tercümanlığını ifa etmiş, müta
rekede gene İstanbula yollan-! 
mıştı. Mr. Ryan sulhtan sonra 
923 te İstanbuldan kaldırılaraı< 
Fasa konsolos olarak gönderil 
miştir. Türkç~ bilen ve :;.ar., 
memleketleri hakkında vukuf 
sahibi diye iddia edilen Mr. 
Ryan'ın şimdi Hicaz hükume
ti'" nezdine sefir tayin edilmesi 
İngilizlerin'Arabistanda yeni
den faal bir rol oynamağa hazır 
!andıklarını gösteriyor. --··-

lspan11nda - -
Afft un1um! 

/ 

Kral Al/ons 

M. Venizelos, bundan sonra 
Türkiye Başvekili İsmet Paşa 
hazretlerinin 923 Lozan konfe
ransı esnasında kendine vaki 
olan beyanatı hatırlatmıştır. 
İsmet Paşa Hz. o zaman Türki
yenin Garbi: Trakya üzerinde 
hiç bir emeli olmadığını, hatta 
Balkanlılar kendisine böyle bir 
hediye vermek bile isteseler bu 
nu kabul etmiyeceği.ü söyleı:rıiş 
tır. 

M. V enizelos, bundan ııonra 
beyanatına devamla bu temina,
tın samimi olduğunu ilii.ve et~ 
miştir. Lozan konferansı esna
sında Türkiye Bozcaada ile İm-

M. Vtntztlos 

rozu istemiş isede Adalardeni
zindeki adalar hakkında meta
lipte bulunmamıştır. M. Veni
zelos bundan sonra Yavuzdan 
da bahsetmiş, Yunanistan'm 
bahri siyaseti hakkında bahriye 
meclisi alisi tarafından hazırla
nan muhtırayı zikretmiştir. Yu
nan başvekili Yunanistan'ın 

Türkiye aleyhinde bir harbe ka 
rışamiyacağını, çünkü bunun İ
çin bahri faikiyet lii.zımgeldiği
ni ilave etmiştir. M. Venizelos 
Türkiyenıin de Yunanistan ale
y,hine her hangi bir harekete iş
tirak etmiyeceğinden emin ol
duğunu söylemiştir. 

Bundan başka Akdenizde va
ziyeti değiştirmek için her han
gi bir teşebbüsün Cefuiyeti Ak
vamla karşılaşacağını da söyle
miştir. Başvekil Türkiye. Yuna
nistan arasında bahri: kuvvetler 
hakkında bir itilaf ümidini iz

'~-~~ 
V atandaslık sei~eı ' , 

terbiyesi 
Nafıa vekili l{ccep Be)' nıl.il 

bir ko11ferans verdi 
ANKARA, 13. (Telefonla)- Recep Bey konferans 

- Nafia vekili Recep Bey va. asır demokrasi ve demo 
tandaşlık şeref ve terbiyesine vatandaşların hamlelerin 
tahsis ettiği konferansını Hu. zaferlerinden bahsetti. 
kuk mektebinde ve samilerin 
gittikce tezayüt eden alakaları Hatip, mütareke vem· 
önünde verdi. keyi müteakip vatanda 

KoT'feransta, bilhassa de- bulan vatandaşlık harake 
mokrasi haklarının vatandaşlar hulii.sa ettikten sonra Ga 
tarafından ne suretle istismar Gazininvatandaşlık sıfatı 
edilebileceğine işaret eden Re- vire tahsis ettiği kısmı 
cep Bey Bunun en mütekamil bilir ki, konfc:-?nsın en kı 
şekil olan Cümhuriyet vatan-J li veşayanı dikkat bir m 
daşlığınz izah etti. teşkil etti. 

l3ursn<la }TC'ni hir ~erği nçılrlı 
BURSA, 13. (Milliyet) - Milli İktisat tasarmf Ce 

için Halk fırkasının tahsis ettiği binada Bursa mamulat v 
mııatına ait sergisinin küşat resmi yapıldı, rüesayı memur 
keşif halk kitlesi merasime iştirat etti. Cemiyet katibi ! 
Bey yerli mallarına rağbet hakkında bir nutuk söyledi. 
Fatin B. masarifin kendine ait olmak suretiyle bu hitaben 
mum kazalara tamim edilmesini temenni etti ve alkışlar arı 
da merasime nihayet verildi. 

Iktısadi iııkişaf pro.ielerı 
ANKARA, 13. (Telefonla) - İktisat Vekili Şakir Beyi 

zırladığı !ktısadi: inkişaf projeleri önümüzdeki hafta 
Paşa Hazretlerine verilecektir. Projeler ve tatıbiki layih 
derhal Heyeti vekilede müzakere edilecek ve Mecliste ba 
c tesi görüşülebilecektir. 

!pekçiliğin inkişafı 
için 

ANKARA, 13. (Milliyet) -
Antalya ve havalisi ipek yetiş
tirmeğe çok müsait olduğun
dan buralarda ipekçiliğin te
rakki ve inkişafı için iktisat 
vekilliği ipekçilik mütahassısı 
Tahır Beyi o havalide tetkıkata 
memur etmistfr. 

Tahir Bey bu hususta. rapo
runu hazırlamakla meşgul ol
maktadır. 

Bu havali arazisinin çok mü
sait bulunması dolayisile bu 
hususta sarfe<lilecek para az o
lacak ve çok çabuık netice ve
recektir. 

Sıhhi tedbirler 
Ankara, 13 (A.A) - Haber 

aldığımıza nazaran s"ıhhat ve iç 
timai muavenet vekaleti tarafın 
dan veremle mücadele için An
kara ve Bursada her türlü asri: 
vesaitle mücehhez iki mücadele 
dispanseri ile Adanada. kırk ya 
taklı bir dırahom hastanesi açıl 
mak üzeredir. Bu hastanelerde 
hem hasta:ar tedavi edilecek 
hem de dırahom mücadelesi için 
iki tabip ve sıhhat memurları ye 
tiştirilecektir. 

ı\l:llet l'\Teclisinde 
Ankara: 13 - (A.A) -Büyük 

Millet Meclisi bugün Reis ve
kili Refet Beyin riyasetinde 
toplanmıştır. Ocak piyango 
hasılatı karşılık gösterilmek 
suretile Türk Ocağının aktede
ceği istikraz Maliye vekaletin
ce kefalet edilmesine dair 
kanunun hirinci müzakeresi 
yapılmış ve kabul edi!ıni; tir. 
Muhtelif Vekfı!etlerin 929 se
nesi bütçelerinin muhtelif fasıl 
ve maddeleri arasında 36,200 
liralık münakale icrası ve mun
zam tahsisat hakkındaki kanun 
kabul edilmiştir. Meclis cumar
tesi günü toplanacaktır. 

E~ 1 ıa:.ı askeı·iyeni 
muhaken1;ısi u"'ul 

Ankara: 13 (A.A) - B" 
günkü ruznamesinc dahıl 
vat meyanında ırtikap, ru 
zimmet, ıhtılas vt diğer cü 
!erle mazn.ın ı;laı. eşhası a 
ıiyenin muhakemesi usulü 
kında~i kanun lii.yihası bu 
maktadır. Buna nazar~n 
tan ve asken memuriarla 
mensnı>ları ı~ bu kanunun 
ri tarıhinden uç 3.Y içir.de k 
lerinın •e kadııılarının eml 
ni, servetııni ve hunlıırın me 
bildıreceklerdir. erilen be 
Millet Meclısinde Cumar 
!erini gbsteren bir beyanna 
yi müteselsilen sıcil amirine 
receklerdir. Teberu ve sair 
retle mezkur servetler de t 
yüt veya tenakus vukua gel 
takdirde on beş gün zarfı 
keyfiyeti ayni surette mafe 
name ile yaşayış ve maişet 
zi dikkati celbeden zabitler 
keri: memurlar ve ordu mens 
ları hakkında kolordu kum 
darılan ve yüksek maka 
tarafından tahkikat yapılır. 

Roman yada 
İntihap g-örültüler 

M. Mania 

· ~ d' · 15 1 k b"t t · t" on ra a ı ongre uzerme . e ını o ara tes ı e mış- · - 'dd" kt ' B .. İ ·ı , · 2.., tesır yapacagını ı ıa etme e 
~ c ,•ıı<un ng" tere nm u, d' 1 Al • d · · 

ı, ~merikanın da 18 büyük zırh' - 1r er. L ,,_ı;ıanyahnın ~~ız .m-
ı h" ld ki ·· A şaatını eıııstan oş gormıye 

~.asa ıp o u arma gore, - b·ı·. f k ·1 -' 

MADRİT, 12. A.A. - M. 
Primo dö Rivera Port de Bouc 
dan La Nasyon 

Madritten yazılıyor: - Pri
me de Rivera çekildikten sonra 
iktidar mevkiine ge~en yeni hü 
kumet tabii vaziyeti tesis için 
çalışmaktadır. Prime de Rivera 
iktidar mevkiinden çekildikten 
beri Madritten ayrılmamış, 
kendi hususi: evrakını tanzim İ
le meşgul olmuştur. Kendi dost 

har ederek her iki taraf için ... ----'""!.---""!'!!!!'-"!!"!~ 
bahri: teadülün esas olacağını mecliste beyanatı esnasında 
ilave etmiştir. Türk - Yunan deniz misakı hak 

kında da şunları söylemiştir: 

Bükreşten yazılıyor: - R 
manyanın her tarafında bele 
ye intihabatı yapılmıştır. Fa 
bu intihabat esnasında bir ç 
kavga olacağı tahmin edilmek 
dir. Eski Romanyaya dahil ol 
şehirlerde bu mücadelenin d 
ha şiddetli olacağı tahmin cd 
yor. Belediye intihabatında fı 
kalar arasında cereyan edec 
mücadelenin yeni Romanya 
yaletlerinde nis]Jcten rıalif g 
çeceği tahmin ediliyor. İntih 
bat henüz başlamadan evvel e 
ki mebuslardan biri başında 
bir bıçakla yaralanmıştır. 

.ı· ·ı 3 t .1 'd 5 hlı ı ır, a at mı yoıuarca ton-
. ,, ı;:rı ta • ngı ter~ e zır - dan bahseden Londra konfe- gazetesine bir .. ---- • 

telgraf çekerek ; ı va 1931 senesmde, yahut 10 000 t 1 k' b' Al · . h . ransının, , on u · ır -
ı ·mzadan 18 ay sonra ta rıp ,_· .. .. h . t muvakkaten teı 

ı . man ıu uvazorune e emmıye . • 
: lı-ceklerdı;. vermesi muhtemel deği.J.dir. ketmış oldugı 
i 2 - .. ı~f1~tere d~~;~~anrn Komşunun tavuğu komşuya 1 t~panyayı se 
.[ ruv~zor ı ı_tıyacmı. . ' B ton kaz görünebilir. Faıkat Alman j Mlaı;ııaı;ılıştıhr. b 
l ı ra" tes >tt etmıstır. u ra- d d · d 1 ti · · umaı ey ' · A · "k 1 , onanması emz ev e erınm 
ıı an tamamıle men ·a ı.arın d 1 ·ı k d"l telgrafında de 
• .1 , h . k . t onanma an emu ayesee ı se .. k" "F" 
ı;. lı ter -,vke tı sıs etmf 'ke ıs k(:- değil tavuk, belki sinektir. ıı:ıışltı; .ı: . ı 
~ ı en rıı ·tara teva u etme - A Ş kır enmı tanzırr 

~ 1 r. Fa'cat İngilizler bu tonaj- · · etmek ve asabı 
., ar T'e miktarının 8 inç topluk Gümrüklere kontrol mm muvazenest 
; e 10,000 tonhık kruvazöre, ne MADRİT, 12. A. A. - Kralın ni yerine getir
~.., kta mm da 6 ınç topluk kru- •bir emirnamesi kaçakçılrk he- mek ıiçin bir a
.' azöre ait oldu~unu tayin et- yetlerini ilga etmekte ve güm yın kafi gelece- M. Primo dö 
1~ ıemislerdir. Yalnız bu miktar rükler için wnumi: bir kontrol ğini ümit e<liyo Rivera 

ona bf'ıliğ olan 50 kruvazöre ihdas eylemekte<lir. rum. 

- - ............. -

!arına söylediğine göre yeni hü Fransa-Yunanistan 
kilmeti müş.kül vaziyette bırak- ATİNA 13 A A Y , ... - unan 
mamak için sükutu muhafaza şar?TJlarının Fransaya ithalini 
edecek, neşriyatta bulunmı- bazı tahdidata tabi tutan kanu
yacaktır. Kral valdesinin vefa- nun Fransada resmi: ceridede in 
tının birinci yıl dönümü olmak tişar etmesi üzerine M. Veni
hasebile merasim y·.ptırmış ve zelos Yunan hükumetinin alaca 
bir affı umumi: ilan ettinniştir. ğı vaziyet hakkmda maliye ve 
Bu suretle bir çok siyasi: mah- iktısat nazırlarile görüşmüştür. 
kumlar sürgünden avdet etmiş Ru nazırlar, mezkur kanunun 
olacaktır. _ 'Fransız - Yunan ticaret muahe-

Gazete idarehanesine bomba , desi ahkamını ihlal ettiğini söy 
TRİYESTE 3. A. A. _ Po- !emişler ve bu muahedenin me 

polo di Trieste' gazetesi idare- fsuh oldu~.u?.un i.~an ed.ilmesine 
hanesine atılan bomba parçala- taraftar gorunmuşlerdır. 
rile yaralanmış olan gazeteci 1 DENlZ MiSAKI 
Neri ölmüstür. ATİNA, 12. - M. Venizelos 

- Bu fikir münakaşa edildi 
ve Türkiye cümhııriyeti hüku
meti ile prensiplerimizde muta
bakat olduğunu ve bahri kuv
vetler hakkında bir itilafa vasıl 
olacağımızı muhtemel gördü. 
gümü muhterem meclisimize 
bildirmekle bahtiyarım. 

Bir senebenberi bu mevzu 
üzerinde devam eden müzakere 
nin Türkiye ile dostluk misakı
nı imzaladığımız zaman ikmal 
edilebileceğini ve bir anlaşma 
nın kabil olacağını zannediyo
rum. Bu anlaşmanın esası her 
iki bahriyenin müsavi bir kuv
vete malikiyeti olacaktır. 

Bundan baska intihabat haz 
ltklarında bitaraf hareket edi 
mediği hakkında Niyabet me 
lisine şikayet edilmiştir. 

Başvekil M. Maniu vaziye 
tetkik etmekedir. 



MILIJYET CUMA I~ ŞUBAT 1930 

~nkarada maliye vekili ile temas eden Banka omerçn 
a talyana direktörü neticede ·· i ·va 

anka direktörü ltal- 8P1Ji!lllfi!Jlı 
yaya gidiyor mu? · 

ı:il 'µette 

Vali vekili 
Emanette • 
Usküdaı· hattı .~ 

, ütejerrih. il. -
11.1 ş -~ .l1a ___ ._. _ -

Noktai 
nazarlar 
-~---

Temas hakkında 
banka müdürü 

ne diyor? 
Kan1bi:yo alın1 ve satınu 
sıkı bir surette ınü

rakabe ediliyor 

İhtiyaç listesi etrafında hü 
kumetle temas etmek üzre An-

~· 

karaya giden Banka K.omerçi- Borsa 

Yala İtalyana uı:nu::ıi dire~t~rü J yim ki meclisin v~rdiği 'k~ra:.a 
Sınyor M. Ponn dun şehrımıze sebep zannedildiğınden busbu
a.nıet etmiştir. M. J:'omı şimc\ı- tün ıbaşkadır. Meclisin kanaa
lık şehrimizde meşgul bulun- tince hariçte acentalıktan gay
ınaktadır. Kendisinin İtalyaya ri ticaret yapmakta imişim. 
gıct 1p gıtmiüccc!2i nP. v:ı - gi-,. lngiliz Jirasi 
dcce~i h~nüz maluı:n ?eğildiF. Dün borsada İngiliz lirası bi-
. ~~ Sınyor Pc;ımı bır muhar- raz yükselmiştir. 
rınmıze seya~atı ve tem~sl~rx İngiliz sabahleyin 1032 kuruş 
hakkında su ızahatı vermıştır: 

- «Ankarada Maliye Vekili 
Beyle temas ettik. Noktai na~ 
zar!arımızı yekdiğerimize an
lattık. Mesele~ ,'rı hii~nü s,,-~t
le int41cmın kaıbil olabileceğini 
zannediyorum. 

Kambiyo alrm satJmı 
Borsa komiserliği ve mura

l:abe heyeti tarafından kambi
Yo alım ve satımı yapanların 
vaziyetlerinin tetk.ikine devam 
edilmektedir. 

Acentalrk sifatile gayri kabi
li telif Voe bol'Sa talimatnamesi
ne mugayir hareketinden dola
Yİ acenta Raif Necdet Bey hak 
kında bol'Sa meclisince muame Nurutlo/1 Esat B. 
!attan men karan verilmişti. ta açılmıştı bir aralık 1039 ku
Dün bu hususta Raif Bey bir ruşa kadar yükseldi. Akşam 
muharririıınize şunları söyle-

1 
üzeri 1036 5 .kuruşta kapanmış· 

miştir: 
1 
tır. 

- (<Vaz'İyet elbet tavazzuh Liret 8,96 Altun 928 kuruş-
edecektir. Yalnız şunu söyliye- larda kapanmıştır. 

Otomobillerin sürati 
. hakkındaki karar __ 
Pek iyi neticeler verecek ve 

kaza adedini azaltacak 
Ot b ·1ı rin şehir dahilin- memurları tefrik edilmektedir. 

Qmo ı e 1 ·· · k d d n 
de 20 kilometrodan fazla gitme Bu memur ar _sura;tı .a~ e e 
nı 1 . hakk daki kararın tat- aletle otomobıllerı takip ede-

e erı ın 1 f 1 ·· tl · d !er •bikı henüz ilk günlerinde oldu- I cek v_e az ? su~a e gı en 
ğu halde ç.ok iyi semereler ver- çok şıddetli teczıye olunacak-
diği görülmüştür. Bilhassa bu 

1 

trr. . . 
bir "k' ·· · 'nde hiç otomobil Seyrüsefer merkezı. ev:-reikı 
k 

1 1 
gulmn ıçı t Otomobi!le- gece de bütün otomabıllerı sıkı 

azası o amıs ır. . 'b' tm gene 
rin fazla süratl~ gitmemelerini , bir teftışe ta. ı tu uş ~e .. 
t . ek bunları ınüte- 1 bir takım ehlıyetnamesız şofor-
emın etm ve . ld ed k haklarında za·-
nıadi bir kontroıa tabi tt''m.<>k 1 len e e er·e . . . 
Üzre motosikletli seyrüsefer bıt varakası tanz.ım etmıştır. 

Muhtelit nlahkeıncde San'atlar birliğin• 
3 d::ıva .!?:örüldü de müsamere 

Dün Muhtelit Türk - İngi- ı Dün akşam saat on yedide 
liz mahkemesinde üç muhake: 

1 
güzel sana~la~ birliğinde bir mü 

e görülmüştür. Bunlardan bı · samere verıldi. 
incisi Kıimon Pavloviç tarafın Alay köşkü müntesipleri tara 
an Mudanyadaki bir evle için fmdan verilen. b~ m~samer7_de 

tleki eşya bedelinden dolayi güzide bir samı kitlesı ve, mum 
··kumet aleyhine açılan da-

1 
taz bav zevat hazı_r bulunuyor

adır. Talik edilmiştir. İkıincisi 
1 
du. Müsamereye hır konfer~ns

S . Hindistan! tara- la başlandı. Bunu genç şaırl~r 
ehmet aıt . ümenden tarafından okun?n muhtelıf 

rndan muhtelıt. ene . . manzum parçalar : 'üp etti. 
ldığı bir ilamın ıcra daıresı.nce Birlik musiki sc.a'atkarları-
nfaz edilmediğinden dola)"! b~ nın caJdıkları parçalar dinlen

kının muhafazası i~in H~- \ dikten sonra birlik ~iyatro ş~
Um6tle Hüseyin Bahrı B. a- besi tarafından venlen temsıl 
ey hine açılan davadır. Karara temaşa e:di:'::lm:ı-.:_" ş..::tir:,·;__~--
almıstır. Üçüncüsü Medavet 
ngili~ şir•keti tarafından ha~
en evel verdiği kumaş bedelın
cn dolayı Teodorides Ef. a
eyhine açılan davadır. Bu da 
arara kalmrştrr. 

--o--

'ficaret oc1 ası 
n1en1urhırı 

Aldığrmız malfimata nazaran 
icaret odası memurları da sa

t devlet memurları gibi muha
enıe edilecektir. 

Avdal köyünde eşkıya 
baskını 

Manisa 13 -·Yedi müsellah 
şahıs Pazartesi gecesi A vdal 
köyünü ablfika etmişler ve te
ravide bulunan köy halkrnı soy
muşlardrr. Ha~du.tlar bun.dan 
sonra dağa çekilmişler ve Jan
darma takibi başlamıştır. Jan
darrnamrz vak'adan 12 saat son 
ra şerirleri ele geçirmeğe muvaf 

fak olnıust uı 

Kaçtılar 
Yeni hatların güzer
gahı tesbit edildi 

1 

Kayısı more ... 
d d İhale şartnamesi de Arnavudun biri, Elbasandan 

iki SeV aze e bitmek üzredir yeni gelip Bayrampaşa taraf-
bİrİbİrİnİ Üsküdar tramvay şirketime larmda ~ahçeli bir ev satın alıp 

kaçırdı cli~i. id~re a.zaları, şirketin şebe yerl~şmış. .. .. . . .. 
keı ımtıyazıyesi dahilinde olup Bır Ramazan gunu, evının o-

. . yapılması mecburi ve ihtiyari ·nüne iskemleyi atmış, bahçeden 
Beşıkta~'ta Va~de çeşmesın- bütün hatların güzergahını tet- yeni kopardığı kayısıları atıştı

de, Yasemın sok~gın~a 9 numa- kik ve tesbit etmişierdir. İhale rırken polis memurları görmüş-
ralı hanede mukim kıreç ame- şartnamesi de bitmek üzre olup ı t .. ı k t k t'l 
lesinden İbrahim ağanın 18 ya- idare meclisi önum·· u'"zdeki Çar- her. şgAuzar ı de me kgayre ı e 

·· 1 k S h emen rnavu un ya asına ya-şında genç ve guze ızr e er, §amba günü toplanarak bu hu- k· 
·1· · R an tarafından pışara · sevgı ısı amaz . susta bir karar. verecektir. _ H d' b k l d · 1 

kaçırılmıştır. Bu vazıyet karşı- _ a ı_ a ~.ım, emış er, 
sında telaşa düşen İbrahim ağa Çaınlarda tırtıl karakola gıdecegız .. -
k bulunup kendilerine ia- Arnavut şaşalamış: 
ızrnın · H '- 1i d 1 t rt 1 N' . b' ? N desi için polise müracaat etmış eyıue a a çam arına ı ı - ıçın ıre. e yapmışım 

tir. arız olm~sr üzerine ~:'"';~-.~·e ben? 
Dün bir muharririmiz ayrr açılan_ mucadele tesınnı gos- - Daha ne yapacaksın .. Ale. 

ayrı bu iki sevdalı ile konuşmug :e~~~~ başlamış~ır. ~astalı- nen oruç yıyorsun .. 
tur. Seher diyor ki: gın onu alınmak uzredır. Oruç hakkında hiç bir fikri 
"- Ramazan'la üç aydanberi --<>- olmıyan Arnavut anlamamış: 

tanışırız. Ramazan beni güzel Darülbedayi tali- - Yok more, demiş, ben ye. 
buluyor ve benimle evlenmek m::ı tnaınesi mem oruç ... 
istediğini söyleyip duruyordu. D "lbed . h '·k d eni Sormuşlar: 
Nihayet bir gün annemden be- . a:u ayı a~ m a Y -Ya, o yediğin nedir? 
ni istedi. Razı olmadılar. Daha hır talımatname hazırla.nmak- Arnavut safiyetle cevap ver-
fazla tahammül edemedim. tadır. Esas m~.k~t artıst k~- miş: 
Baktım Ramazanda beni iste- ?ros~n';1:1 te':'_Sndır:. Ya~ıl:O bı: - Kayısı more ... 

· d bir gece hemen ıstatı~tıge gore mu§terı adedı 
ybıph uruyhor, !adım Ramazan' geçen seneye nisbetle iki misli M. S. 

---·~--~---o çamr azır · B .. "'d 
da bizim evde oturur. Yanına ~~ı~~ır; b ~sene mu;er; ah e- Gazi köprüsü projesi 
gittim. Ramazan beni bir akra- 1 • ını_ 0 muştur. az _a ~
basinın evine kaçm;lr. İşittim ki sıladt ıle ~171teav~n sandıgı vu
babam benim kaçtığrmı görün- cu e getırı ecektır. 
ce polise müracaat etmiş." Adlipede 

Ramazan' da diyor ki: ....._ 
"-Annesinden üç defa iste- Komser Ahmet 

dim vermedi. Seher, "annem 
müsaade etmiyorsa kaçarız" de efendinin 
di. Ben düşündüm. Evvela razı muhaka.mesl 
olamadım. Fakat kız, beni ka- ııı;;;; 
çırmazsan intihar ederim derne
ğe baş]adı. Nihayet bende razı 
oldum. 

Beşiktaş sulh ceza mahkeme 
sine müracaat ederek evlenme
miz için müsaade aldık." 

-0--

Dünkü yangınlar 
Kumkapıda Taşçılar cadde

sinde kebapçı Musanın dükka
nından ve Beyoğlunda Şehit 
Muhtar B. caddesinde Ferit B. 
apartrmanından yangın çıkmış
sa da hemen söndürülmüştür. 

-o-
120 liralık tütün 

Unkapanında Yenikapı cad
desinde tütüncü Kazrm ef. nin 
dükkanına hırsız girerek 120 li
ralık tütün çalmıştır. 

-0-·-

Haseki hastanesinde 
yangın 

Beyoğlunda Refik Paşa zade 
Vefik Beyi tabanca ile katleden 
komiser muavini Ahmet Efen
dinin muhakemeşµıe dün Ağır
cezada devam olt~u. 

Müddei vekilleri tarafından 
maznunun 335 senesinde Üskü
darda iki katil ffilij olduğu şek
lindeki iddiaya ait resmi cevap o 
kundu. Bu cevapta kayıt defte
rinde bu şekilde bir şey olmadı
ğı ve dosyalann işgal kuvvetle
ri tarafından yakılmış olduğu 
bildirilmekte idi. Bu cevap üze
rine davacılar şahitle müddala
rı:ıı isbat edeceklerini söylemiş 
ise de mahkeme bu talebi red-
detmiştir. · 

Dava berayı mütalea evrakın 
müddeiumumiliğe tevdii için Şu 
batın 20 sine talik olundu. 

-o-
Bedi Bevin isticvahı 

Gazi köprüsü p~oje~ıni ya
pan Fransız ınütehassrsı M. Pi
ju yeni projeyi gönderdie;ini bil 
dirmişti. Halb~ıkı ~imdive ka
dar proje gelmemiştir. Bunun 
için Şehremaneti mütehassısa 
müracaat etmiş, projenin hala 
gelmediğini bildirmiştir. 

Proienin yolda kaldığı tah
min ediliyor. Proje gelir gel
mez emanet bir komisyonda 
projeyi tetkik ettirecektir. 

Şehremaneti, Haziranda köp 
rü münakasasını ilan etmek fik 
rindedir. 

-0-

Adalar elektriğ'i 
Anadolu yakasrnrn elektrikle 

aydmlatrlması hakkında elek
trik şirketile Emanet arasında
ki müzakerenin esaslı hatları ta 
mamlanmrştır. Elektrik şirketi 
müdürü M. Hansens Ankarada 
Nafıa vekaletile imza ettikten 
sonra şirket iki ay içinde hazır
lıklarını yapac<.k ve ilk baharda 
da tesisata başlanacaktır. 

Adaların elektriği için Kar
taldan verilecek bir hattan isti
fade edilmesi düşünülmüştü. 
Şirketçe yapılan son tetkikata 

Hakkı Tarık Beyi cerh ve A- göre bu hattın Maltepeden ya
ğırcezada lüzumu muhakemesi- pılması daha muvafık görülmek 

~luhiddiıı Bey Lo
zanda bulunuyor --······ -Vali ı•ehili İ~t•içredeıı 

Parlse gld•'Ci'kflr 

MezunenAvr 
pa'ya giden V < 
li Vekili ve Şe' 
rerrunı Muhic. 
din Beyin Lo 
zan'da bulundu 
ğuna dair malı'. 

mat gelmiştir. 
Muhiddin Be 

Otellere gelen nıiıt-; 
teri/erin küııiyeti 

Dahiliye Vekaletinin fuhu 
la mücadele için tanzim etme 
te olduğu talimatnameden ba 
setmiştik. Talimatname he 
nüz tebliğ edilmemiştir. 

Otellere gelen müşterileri 
hüviyet yc:ıklamaları için de V 
li vekili Fazli Bey dün bir m 
harririmize demiştir ki: 

hüviyetleri şüphe edilirse tal 
kik olunur. Bunda da müşte 

oradan Paris'e ı_ iz'aç edilmez." 
decektir. ) -o-

!Vıuhiddin Hey l'cısrırruf ce · ı1iveti11c; 

MAA~MlNİ az;ı obnlür 
Maarif Emini Muzaffer Bey 

dün Vali ve Şehremini Vekili 
Fazlı Beyi ziyaret etmiştir. 

--o-
SIHHiYE MÜSTEŞAR! 
Sıhhiye Vekaleti müsteşarı 

Hüsamettin eBy şehrimize gel 
miş ve dün Sıhhiye müdürü Ali 
Rıza Beyi ziyaretle sıhhat işle
ri hakkında görüşmüştür. 

-0--

Yolsuz ikaınet 
teskereleri 

Polis sedwmiserlerinden biri 
hakkında tahkikat icra olun
maktadır. Bu tahkikatın icrası
na sebep, D.Jlapderede bazı Hr
ristiyanlara •erilen ikamet tez
kerelerinin şekli itasrdır. İkinci 
şube tahkikat kısmınca yapılan 
bu tahkikat bitince, aiakadar bu 
lunan memurlar muhakeme e
dilmek üzere polis divanına ve
rilecekler:!ir. 

Divan lüzum gösterirse ev
rak müddeiumunıiliğe sevkedi
lecektir. 

-0-
V ;t ta ndcı ş lı k kanunu 
Türk vatandaşlığı kanunu

nun şekli tatbiki hakkındaki ta 
limatname Vilayete tebliğ olun 

Dün ticaret edasının büti; 
memurları hep beraber Milli t 
sarruf ve iktısat cemiyeti. e a; 
olmuşlardrr. 

--o-
Boğaziçinde yeni 

iskeleler 
Şirketi Hayriye, gelecek s 

neden it'barcn, bogazrn mı .tı 
lif yerlerinde ycı>'den iskı:lel 
ihdas etmek niyetindedir. Ha 
kın geçen yaz boğaza göste.· 
ği rağbet, ~ir '.:cti harekete e;et 
miştir. 

Boğazın bazr semtlerinde < 
mevkiler vücude getirilerek h 
km buralardan da istifadesi t 
min edilecektir. 

Şirket, Kavaklardan i~cric 
de mevkiler yapmağı düşünm< 
tedir. 

Gittikçe kalabalıklaşan bas. 
hil köylere vapur işletmek ha 
kın menfaati ve buraların un 
ranı noktai nazarından çok mı 
vafık olacaktır. 

-o-

Afgan sefirlgeldi 
Afgan sefiri Gulam Ceyli 

ni Han dünkü ekspresle Avrı 
patlan şehrimize gelmiştir. 

muştur. Talimatnamenin mü- -----------
him kısrmlaıını yazıyoruz. 

Vatandaş:ık kanununun birin 
ci maddesine göre "Bir Türk 
baba veya ananın Türkiyede ve 
ya ecnebi memlekette doğan ço 
cuklan Türk vatandaşrdır." 

Vatandaşlık kanununun üçiın 
cü maddesine göre "Ecnebi ana 
ve babadan Türkı;.ede doğmuş 
olup ta Türkiyede mukim bulu
nanlar Türk kanununa tevfikan 
sinni rüşte vusulleıinden itiba
ren üç sene zarfında Türk va
tandaşlığını talep ve İcra vekH
leri heyeti kararile iktisap ede

Fatih dairesinde 
Dün Fatih belediye dairesir' 

de nikahları kıyılanlar şunla· 
dır: 

Naciye H. Celilleddin Ef., E 
mine H. İsmail Ef., Refika f 
Yahya Ef., Ayşe H. Hasan E 
Kevser H. İsmail Ef., Esma F 
Mahmut Nedim Ef., Züleyb 

Haseki hastanesinin doğum 
kovuşundan gece bir yangın çık 
mışsa da yetişen itfaiye tarafın 
dan derhal söndürülmüştür. 

ne karar verilen Bedi Beyin dün tedir. 
mahkeme kaleminde ilk istiı;va 1 =,,...,=========-·""-""-""-"'-==============="=========""· 
bı yapılmıştır. · 

bilir" H. Tuhsin Ef. 

-o-
Tran1vaydan düş111üş 
Çarşıkapıda oturan Kerim 

usta 512 numaralı tramvaya asıl 
mış ve Şehzadebaşında muvaze 
nesini kaybederek düşmüş ve 
başından tehlikeli surette yara
lanmıştır. 

-0-
J{a aen yaralann1ış 
Bakırköyde oturan Ali Sait, 

M:ıcit ve Ekrem isimlerindeki 
çocuklar oyun oynarlarken Ali 
Saidin arka cebinde açık bulu
nan çakı sol kalçasına batarak 
yaralanmış ve tedavi altına a
lınmıştır. 

-o--
Yalıda hırsızlık 

Beylerbeyinde Fuat Beyin 
yalısına Zülfü ile karısı Arife 
girmişler ve halı ve saire aşıra
rak kaçarlarken yakalanmışlar
drr. 

-o
Anadolu hanında 

sirkat 
Bahçekapıda Anadolu hanın 

da sigortacı Celal Beyin yazıha 
nesine hırsız girmiş ve iki par -
düsü ile şapka çalarak kaçmış-
tır. 

Muhakemeye 24 Şubatta baş 
!anacaktır. 

-o-
Ma ryosera ya ait eşya 

satılıyor 
İkinci Ticaret mahkemesince 

iflasına karar verilen M. Maryo 
seranın Yıldızda bulunan emva 
linin furuhtuna sindik heyeti ta 
rafından devam olunmaktadır. 

Bu münasebetle Yrldızda bir 
müzayede tertip olunmuştur. 
İçlerinde çok kıymetlileri bulu
nan bu eşyalara kalabalık bir a
lıcı kitlesi bulunmuştur. 

İflas masasının satış faaliyeti 
bir kaç güne kadar nihayet bula 
caktır. 

Şimdiye kadar satılanlardan 
ümit edilmiyen bir kazanç elde 

1 

edilmiştir. 
--<>--

Tevfik Tarık R y 
İktidar ve istikametile tanın

mış ve bir çok seneler ceza, hu
kuk, ahkamı şahsiye hakimlik
lerinde bulunmuş olan Tevfik 
Tarik Beyin; avukatlıii;a başla
mış olduğu haber alınmıştır. 
Mumaileyhe yeni meslekinde 
n:ıuvçaffakıyetler temenni ede
nz. 

~ 

işte birbu eksikti/ 
Bu duvar ve bu ilanlar ne? -Bilmece değil hakikat. En ı bu klığa da girmiştir. . ı nız çirkin değil bir az da hicaı 

akla gelmedik kusurları ilk ön- Haydi diyelim ki: Abidenın vericidir. 
ce bulur, ortaya çıkarır ve .. ya- etrafına havuz yapılacaktır da Eğer yarın bilfarz Abideniı , 
parız ! onun için bu tahta perde çekil- temamile üzerine ve bir vatan 

1 
Kimin aklına gelirdi ki, yu- di. · · Iavhasının kıyısına da bir las-

karı resimde gördüğünüz tahta Fakat ya bu ilanlara ne diye il< b' h k b' 
perde Cumhuriyet abidesinin ceğiz?.. ~ ' ır t~. ta urusu tozu,_ ı 

!!'"""'!~!""!!'----'!!!"'""!' ___ !il etrafına çevrilecek, üzerine de İstanbulun biricik meydanın çı_~~nto ılanı yapıştırıldı_gı_n 
koca koca ilanlar yapıştırıla- da Cumhuriyet meydanında ve gorursek hayret etmemelıyız. 
cak ! •. '.Cumhuriyet abidesi üzerin- Bu sükut, bu ihmal, bu aldırın 

İşte bu akla gelmedik şey, de çeşit çeşit ilanlar görülmesi mazlrğın bizi bu yol üzerind 
olmuş, yapılmrş ve bin kılığa bu meydanın düştüğü manzara- yörüttüğünden şüphe etmeme-

1 
n 

giren Taksim meydam nihayet dan çok daha çirkin, hatta va!- liyiz. Bir a.ıı insaf 1 
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rın Umdesı "Milliyet" tir 

~ı ,L4 ŞUB . .\.T 1930 
1 > tEHANE - Ankara caddeıi. 

00 Telgraf adreıi: Milliyet, f s. 
1 

Telefon numaraları: 
lıtanbul 3911, 3912, 3913 

a, ,BONE ÜCRETLERi 

1 
1 

· Türkiye için Hariç için 
· ·lığı 400 kuruı 800 kuruı 

( " ,. 750 " 1400 tt 

1 
~ .. . 1400 .. 2700 .. 

( 1 ' 
' ı ıelen evrak geri verilmez 

C leti geçen nushalar 10 kuruıtur. 
ızete ve matbaaya ait işler için 

• 'müdiriyete müracaat edilir. 
J 

1 

rızetemiz ilanların mesullyetinl 

' m 
1 
• 

, kabul etmez . 

. UGÜNKÜ RAVA 
?>ün hararet en çok 5 en az 
frece idi. Bul(tin havı bulutlu 
ak rUzgar povrazdın eqecelı:-

1. ve gidip gelen falcı, üfürük 
; n ıev'inden bir adam varmış .. 
, , _çocuğun oğlan mı, kız mı 
•• ı ıgunu sorarlar. "Oğlan ola-
:ı ' der. Fakat çoçuk kız do-

1 • • Babası herifi yakalar .. 
t - Hani oğlan olacaktı? diye 
;ı ır. Ve şu cevabı alır: 
' - Hamam kapısının arkasın 
· 1 i yazıyı okuyun: 

1 'ilvaki hamam kapısının ar
' nda şu yazıyı okurlar: 

• ;'Beyefendinin zürriyeti kız 
ı ~;aktır. Ben mahsus oğlan di-
1. • !ğim.0 

~ 11 ,'abii bu kehanet üzerine fal
f · ı ol bahşiş alır. Lakin acaba 
• . .ık oğlan olsaydı, yine ha

n kapısının arkasındaki ya-
. ın bahseder miydi? Ben zan
~. nem! 

1 

(J 

Bürhan Cahil 
i . t 

3 - Şu kaldın~nla;m şerefine yolla para ver daha iyi. 
r tane tazelıyelım. Cevdet bey muhasebe daire-

! - Bu iş yarın bitecektir sa- , sine gitti. Bir dakika sonra elin 
;m~ Tam ~ırasında oldu. öyle de küçük bir deste ile geldi: 
i lazım kı ! -Sarf edeceksin, llizım olur. 
evd~t bey. arkadaşını der- ellilik, yüzlük, bin lira, iyi mi? 

. temın ettı: Kamil bey güldü: 
\ - Kar tabii yarı yarı~·a ... - Pra monşer, iyisi fenası 
ı a bu gün para llizımsa ve- olur mu. Mübareklerin her cin-

im, ne kadar istersin? si, her çeşidi makbuldür. 
:amil bey portföyünü çıkar- - Kadın gibi! 
oaktı: - Tamam onların esmeri 
-Vallahi üstümde yüz lira- sarışını, kumralı, olgunu, körp~ 
baş~a. para kalmamış, ya- si nasıl başka başka makbulse 

da b.zım Hanımın kürkçü- paranın da altını isterlini do
le sekiz yiiz lira vermek la- lan, frangı öyle.'. Hem ikisinin 
ı. kuvveti müsavidir . 
. ev<let bey ayaga kalktı: - Yalınız bir fark var para 
- Bir dakika dedi. Ve kuvvetile kadın elde edilir. Fa-

• eri. en durup sordu: kat kadın kuvvetile para kaza-
ı- Bin lira vereyim, çekmi nılmaz. 

rsin paramı' Kamil bey itirazetti: 
.- Vallhi sen sekini bankaya - Yaıılısın var azizim kadın' 

Ko 1graya davet 
Hilii/iahmer cemiyeti Emi

nönü şubesinden: 
b istila eden heyeti idare ye. 
ben rine yeni bir heyet intihap et-

e- mek üzre 15 Şubat 1930 tarihi
ne musadif cumartesi günü sa
at on ikide şube kongrası akd
edileceğinden azayı muhtereme 
nin Yeni cami muvakkithane
sinde şube merkezini teşrifleri 
mercudur. 

filminde 

.,\telek Sinen1asında 

- Olmadı azızım, dedi:--:Etı
vıramadık. Mahcub oldum. Bir 
şey değil günü de geçti değil 
mi? 

Malik Beyin yüzüne kan hü
cum etti. Gözleri büyüdü: 

- Ne diyorsun, dedi. Mah
voldum desene! 

Ve biçare adam ciddi bir ye
is içinde koltuğa gömülüverdi. 

Yılda bir iki kere böyle bü
yük parti ile iş yaparak para 
kazanan adamlar böyle kaçan 
fırsatlar karşısın<la çok mÜte
essir olurlar. Çünkü yalnız bir 
çeşit üzerine !ş yaparlar .. 

Cevdet Bey yaşlı dostunu 
üzdüğüne müteessif oldu. Aya
ğa kalktı: 

- Yok, yok, dedi. Daha bir 
haber çıkmadı. Şimdi bir daki
ka bekle! 

Ve Ferda Hanıma döndü: 
- Kızım, şu bizim Meb'us 

Nusret Beyi buluver. Şimdi ya 
melcistedir yahut şirkettedir. 

Genç kız muhtelif numaralar 
isterken Cevdet Bey arkadaşı
na döndü: 

- Demek nafıa nazın çok 

önümüzdeki çar"ambadan itibaren 

MELEK SlNEMASl'IDA 
iLK MACERASINI 

anlatmak sumile sizi 

eğlendirecektir 

gUzelce 

ll !!giin IZl!lll:mll• 

Al .ıl~'.\ IDAll 
Sine ı nasında 

zengin ve ~ h : e ~e ;n proA'r.ım 

( Dolores Kostello) 
ur.fın hn t .- m'il cdilmiı 

CAN~AlHANE KIZI 
fevkalade mükemmel dram 

ı\yw,a; 

HAVA KARAKOLU 
büyük sergüzeşt dramı 

ve ;ki kısımlık gülünçlü komedı 
f:ündJ1. 1, 3, 5, 7 Gece q da 

Tepeb•şı Ti· 
yıtrosundı 

bu akşam 

... t2l,30 da 

Katil 

4 perde 
tercüme eden: 

Cemal Rifat B. 

hugün matine 
saat 14.30 dı 

atlamıyor ha! Nafıa ile iş yap
mak güçleşti. Yeni inşaat art
tıkça titizliği de artıyor. Her 
şeyden, her kesten şüphe edi
yor. 

Malik Bey başını salladı: 
- Hakkı var. Paralı işler .. 

Milyonluk işler. Bir el oynayı
şı neler yapar . 

Genç kız telefonun neticesini 
heber verdi: 

- Nusret Bey çıkmış, şiı:ıke
te de henüz gelmemiş efendim. 

- O halde kendi buraya uğ
rar . Sonra Malik Beye döndü: 

- Daha akşama vakit var, 
işin yoksa otur, varsa, sana te
lefon ederim. Ben sekize kadar 
buradayım. 

Malik Bey şişman vücudünü 
toparladı . Kalktı: 

- Aman çabuk haber ver ku
zum, <ledi. Bütün ümit sende! 

O henüz çıkmıştı ki telefon 
çaldı. 

- Allo . Ben Cevdet... Ha .. 
Peki .. E . . . Malik demin bu
rada idi . Oldu demek . Şimdi 
mi gitsin. Yahu o zamana ka
dar daire kapanmaz mı?.... O 

' \ 

Dodenin ~ahe ~ t:ri , 
• 1 

s A p H o ) 
l 
1 
) 

ıkşıımı sa.rı.t 21. f 5 te Hanri B.'.l.t : ıy ı n tn mt.:~1ı ur c-.cri 

P O L l C fJ E 

ı yarınki ( 1 umartesi nkşa tnl 'f< ıl ~tO\ U : l ~;ıhe ~ r r l 

ANNA KARENİN 
pazar gunü matine olarak >.13t I 6 da 

~ LA DAME AUX KAMEL[AS 

''IVlilll~et,,i11 
123456789 

Bug: akil y JDI 

bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 

1 - Beyaz (2). Vermek (3). Dahi 
(2). 

2 - Tuvan (3). ihtiyar (3). 
3 - Nota (2). Zaman (2). 
4 - Noksansız (5). 
5 - Cet (3). Gözlerini kapa, yat 

eğle11celc r: 

oıını.o bi 1 o eıı 1 .i.ı 
halledilı: ı, ~ .. ı 

YUKARDAN AŞAGI: 

1 - Beygir (2). BıÇ?k (4). 
2 - Bir daii' (3). Cins (3). 

3 - Çamı.:rlu y- .- (5). l.tifham(2, 
4 - Ekmek yapı lan (2). 

5 - Bütün (6). 

6 - Çoğun aksi (2). 
(3). 

6 - Ses duyuran şey (5). 7 - Şiltenin içine konan (5). Ni-

7 - Zaman (2). Nidd (2). da (2). 
8 - Boyun aksi (2). Nida (2). 8 - Mezhep (3). Noksansız (3). 
9 - Tastik edatı (4). Ek (4). 9 - Erkek (2). Su çekilen yer (4) 

halde ben hemen haber vere- - · Daha biı: gün lazım Beye
yim. Sen sonra bana uğraya- fendi. Antalyaya yarın vara
caksın değil mi? .... Evet sekize caklar. 
kadar buradayım. Peki olur .. J - Öyle ya... Telgraf gelir 
Ha .. Eyvallah! gelmez beni nerede olunar,1 

Cevdet Bey telefonu kapattı. hemen bulup haber verin .. Nu-
Zile bastı: 1 ri Beye ·le sÖ} L, akl•,, .J:ı bu-

- Hasan, şimdi Malik Bey !unsun .. 
yazıhanesine gitti, yetiş bu ka- Telefona, bakıver sen! 
ğıdı ona ver. Ve bloktan çekti- Gene; kız ma'.<ineyi actı: 
ği kağıda sür'atla yazdı: - Allo .. Evet. Buradalar e-

"İş oldu. İmza için hemen fendim, bir dakika . 
nezarete git. Bekliyorlar. - Kim? 

Cevdet.,, - Bir Hanım! 
Hasan çı!ktı . 
Cevdet Bey Ferdaya bakarak 

söylendi: 
- Bu günlerde yazıhanenin 

uğru var. Hangi işe el atsak pi
yanko ikramiyesi gibi vuruyor. 

Genç kız gülüyordu . 
- Fakat bu gidişe aldanma

malı, diye devam etti, Cevdet 
Bey, bir de aksilik başladı mı 
arkası kesilmez ... Zaten bun
lar çur çur işler. . Biz şu An
talya yoluna bakalmı . . Daha 
mühendislerden heber yok de
ğil mi?? 

Ferda başını kalrlırd• • 

Cevdet Bey telefonu aldı: 
- Allo... Bonjür, sen misin 

Güzide, ha .. mersi. Sen nasıl
sın, bugün mü. imkanı yo'~ .. 
Hiç. . . Kabil değil. .. Başımı 
kaşıyacak vaktim yok . Hakkm 
var amma .. Doğrusu benim de 
canım sıkıldı. Ya... İmkanı 
olsaydı .. Evet, haydi iyi egle
nin .. Kimler var ... ya ... ya ..• 

O .. Maşalh.h. . . Olur olur. 
Peki, haydi orövar . 

Telefonu kapatırken söyleıı-

di 
- Eğlenti, eğlenti .. İki üç 

(Bitmedi ) 

j tetkik 



l(e ıi bakireler fılmindtrı 

l\HLL! YF.T CU:\Iı\ 

f .................................................................................... l l --....... --. ........ - ..... .._... .... __ 

~ Harold Loyd'un hatıratı ~ L~~~-~.~ı:.~.9~J 1 
~- (Harold Loyd tarafındall) ~ Merhuru sessiz filıu t 
..,....,,..,..,..1 ........... ] ...,,..~,..lk...,..,.,...,...~l ...,..,,~~,. .. ,.. ... ~ Bir sene evvel bazı Fransız j 

Çocu < uğ·unı, ı mace ı·a arını, ısttd dırn sinemaları sesli filmi Amerika-
.. Sonralaı·ı Amerikada büyük. ~iri Dostu~ O'Conno~ San Oiyegoda da gördüfhen sonra memleket- · 

şohret kazanan Frank Bacon bız~ hem aktor hem de bır tiyatro mekte- }erine dönüp· 
kumpanyada idi. Bu zat bana çok ıyı binin müdürü idi. Orada tekrar ak- Art k · l' fi b' h k' 
muamele ederdi. O zaman çok şö~-1 törlüğe kavuşacağunı düşün~yor- -. 1 ses l .. l.?1 ır ~ ı-
reti yoktu. Beraber sekiz piyes temsil • dum. Bu?da_n başka kardeşim Cay-, k8:ttır ve .bunun onune geçıle-
ettik. lord .t~ bar tiyatro kuınpanyasile gar- mıyecektır. 

Mevsim sonunda Frank Bacon be- be gıdiyordu. Beraber çalışmamız da- dedikleri zaman bu sözleri is-
ni, t~şkil ~ttiği bir kumpanyaya al- ha muvafık olacaktı. tihfaf edenler aradan altı ay 
mak ıstedı. Fakat annem razı olmadı. Babam New-York için ısrar edi- geçmed h kik t' k · ı 
Dah k b · d' d ·d .. en a a ın uvvetı .. a me te e gı ıyor um. yor u, uzun muddet münakaşa ettik. ·· .. d f" . I ' >( 

Tiyatro için en eh:e~i~siz 5a~a ~el- Nihayet para abnağa karar verdik. onun e ser uru ya mecbur ol- ~ :t ~ ~ • 
~.şt~~- Çocuk rollı;rı .1ç.uı buyu~~· Yazı, New-York tura, Kaliforniya. muşlardı... _ . . 'f'• ~ " 
~~yuk adam rollerı ~çın de kuçuk- Para at~dı. Hemen Kaliforniyaya Her memleket aşagı yukarı . Ji1J1~~· ; 
tum. O zaman makyaJa merak sar- harek~t .ettik. 1911 senesi idi. 18 ya- bu vaziyettedir. Bir kere bir ye l' 1!'I} " 
dun. §tnda ıdım. ilk defa filmden bahse- l' k · · d · · k "' İ' -~ 

Bu aa'atın bazı sırlarını Lloyd in- dildiğini işidiyordum. re ses ı m~ m.a gır ı mı artı 
grahamdan, Frank Bakondan ve 8 . S . . orada sessız fılmler pek güç-
O"Connordan öğrenmiştim. Bütün d faırb~efiı::ra an Dıyegod~ ~k lükle çalışıyor. Şehrimizin en 
paramı makyaj takımlan satm aJmakl e ·1ı; ır h · .e ~.~~~?'ordum. Bır - büyük salonlan bu hususta mi-. . arf di d . mcrı a va şısı ro unu yapıyordum. 
•çın 5 

e yorrtaumt ·h 'liıni a ag-a Sinemacdığa girmek benim için o sal olabilir. 
O zaman ° a sı y pm k d k la 1 dı B lk ki S l' ' 1 ba ı dnn Hayatımda beş muhtelif a ar 0 Y 0 ı_na · e i b:ızı m- es ı ve sessız ça ışan sa-

oria amektebe devam ettim. ikinci seler kolayca sme~a~~ olmuşlardır. lonları mükayese etmek bu 
mektebimde ilk aşk macerasmı geçir- Fl~t 'ün buna b g~çlukle ~uva:ak j bapta bir fikir almağa kafidir. 
d~ O zamana kadar kadmlal·a hiç 

0 
umtm. _er !~f. enı oraya g~rmed ten Bir sesli film gerip dururken 

· · f Hatti on mene ege ~şıyor zannedıyor um. 3 

ebemmıyketk vermdenuş ım. - Halbuki hakikatte kimse 1.,enimle a· seşsiz bir filmin çalışabilmesi 
lardan or uyor um. l~k .J__ J b · ld k k k l' 1 

D d H ı'nthı' tanıdını Hya- a auar 0 muyor, enım mevcut o u- anca pe uvvet ı o masr şar-enver e yac . ~ bil bT . d 
cinthe onun iımi idi; hüsnü intiha- gum e 1 ınmıyor u. . . tile mümkün oluyor.Her zaman 

J C f d A •t p D ft bımdan dolayı hila kendimi tebrik Bıtmedı da hele bundan sonra kuvvetli 

/ 

080 r8V Or 9 01 8 age, . OrO y ederim. Haki~et~n ~üzeldi; Deris~ seşsiz fi1m bulmak kabil ola-

s · N · ı A t s ı · f · ı mat, ko:v.u mav• gozlerı, zarif Que•·· Ç r d .. 
ebaSfl80, 1 S er. es 1 1 m vardı. Teneffüs zamanlarında o~unla 1 gın 8DSOZ ma~i~aenaleyh bütün Türk si- Lejyon etranj~r_i~mini alan idama mahkOm oluy 

Bu film genç e1"!<ek ve kız- bir kız farzeder. Bu telakkinin yanyana otururdu.k. Onunla. hiç ko- (Mele k'te) nema sahiplerine en samimi bir v. e .alelekser .m. azısını o.n. utmak . Karan veren diva 
l .. . . d k' k ı nuşmadım. O beru tanımaz bıle. Onu b 1 d kk 

Mari ~Jolan, Levis Ston, Normen 

arın hayatı haıkikiyedeki vazi- h_~sul~ne Anne ısının e 1 ı~m uzektan aylarca seyrettim. Yüzünde ,,
11

" dost nasıhatı olarak salonlarına ıstıyen ecne 1 er en mure ep ısi de bir aslında bir 
Yetierini mütalea etmektedir. sozlerı de yardım eder.Anne .m ma!ıut ç,iller vardı. Beni görüp bir mümkün olduğu kadar az za- ol~ Fr~nsanın ~frikadaki as- Mahkfi.mun mazisini 
Canlı, cazip ve hoştur. . maksadı zengin olan Ben llc güWm.>~sc utancımdan ölürdüm. Lili Darnita, Worvik manda sesli makina koymaları ken kıtası.nda hır ad~mın har- derken kendi oğlu ol 

Zengin egience sahnelen, evlenmektir. Filvaki bu mak- On altı yaşana bastığım v~t ağa- Work nr tavsiye ederiz. Çünkü artık y~tmı tasvır e?~n.bu fıln:de.~e- ylüyor ve tam kurş 
Jean Crawford'un şayanı dik- sad.ma nail olur ve Ben ile ev- ::'t'ba<;;:Y;:.,~n~;!~~=:d:d·N~b'.";,;; -- şüphe yoktur ki, sessiz film dev vıs S~r g.ok ~yıdır. ~arı ~uz~! den biraz evvel onu 
kat oyunu ve Amita Page ile lenır. . biribirlerinden ayrılmağa karar ver- .. . . . . resi sinemada tarihe karışmak ve aşı te ır. orman erı aşın ve onun yerine kend 
borothy Sebastian'm güzellik- Maksadına nail olunca bır d'ler ve boşanddar. Guzel Lıli Damıtanm çevır- üzredir ve samimidir. Film kuvvetli bir oluyor. 
leri filme baska revnak vermek akşam sarhoş iken kocasile fe-

1 

Onların ayrılması bizim ~çin .o. ~a· d.iği bu fil~ bir dansözün çılgin · eserdir. O kadar ki, meYzutın 
~edir. Filmi~ figüranları çok na halde kavga eder ve o sabah dar acıklı olmadı. Esasen hıç bırıbır- lıklarmı gostermektedir. Mev- * Yapılan istatistiklere naza- hazan hayali addedilen yerleri 
1
Yi oynamaktadırlar. merdivenden düserek ölür. Ben lerile kavga ett~k.lerit;ıi, ha~ır~~mıy~· zuu şöyle hulasa 1edebiliriz: ran son altı sene zarfında Ame- bile filmin kuvveti arasmda na-

, · · rum Ayrılmak ıçın hızım buyumemı- I d . d 'k d 1 fl 1 . 9001. a·kk lb . E Filmin ses kısmı cok sert de Diane ile evlenmek ıçın ser- zi b~klemişlerdi. .. ~r~ı tıyat~os~~un g~n.ç 
1 
an rı a a yapı an t m erın 1o ı ~ar~ ı atı ~e etmıyor. ser 

Oftnamasma rag-·men mükem- best kalrr. Ben her ikisini de çok severdim. sozu o~y~yı . e~ ı hamısı o ~n Kaliforniyada çevrilmiştir. e ayat var ır. 
Bazan annemin, hazan da babamm ] erald gızlı gızlı sevmekted1r. * Vestern elektrik şirketi Filmin mevzuu sudur: tneldir. Bilhassa sık sık işi ti- ~ G G b · d' - · ~ 

ı ' reta ·ar onun çevır ıgı yanına giaerdim. Sonya rastgeldig- i bir delikanlı Esperanto lisanında ilk filmini Bir İngiliz asilzadesi sevdig- i en caz çok güzeldir. A Ch · · " · · d k' .. 
- " nna rıstıe ısının e ı soz * * ~ ile evlemr ve zengin bir adam ikmal etmi~tir. bir kadını kurtarmak için bir 

Mevzuu: lü filmin İngilizcesi bitmiştir. O esnalarda bende yeni bir merak olan kocasile yaşamak üzre sah * Viyanadaki Milli kütüp- hırsızlık vak'asmı kendi üzerine 
Genç, güzel, zeng.in ve .s. er- Şimdi Holivutta Almancasının uyandı. Box şampiyonu olmağa k~~ neden çekilir Fakat bu yüzden hane şimdiye kadar gerek san'- alıyor ve bu yüzden Lejyon et-

h - 1 ·ı · b 1 m şt r rar verdim. Bu merakın nerden gel<lı-
est bir kız olan Dıane guze çevrı mesıne aş an 1 ~ • K.a Jerald tiyatrosunun gun·· den gu· at gerekse doküman noktasın- ran1·ere giriyor.Oradaki hizmeti 1 'Ik' · !!ini hala anlıyamıyorum. vgayı 

"'e gene zengin Ben ismindeki ':' Çevrilmekte 0 an ' 1 sı- :evmezclim. Sponı, ve bilhassa jim- ne düştüğünü görerek tekrar dan mühim gördüğü filmlerden esnasında tekrar o kadına rast 
gence tutuluyor. !fakat Ben, yalı karga" filminde tamam 26 nastiği severdim. gizlice sahneye çıkttf. Alfredo mürekkep bir film koleksiyonu geliyor. Bu kadın yüzünden a-
liane'm serbestliğini fena te- köpek sinema artisti olarak iş- ıı ıı< ~ ı..ıd.: a~ığı cıa ı~m teıı::rar yapmıştır. mirleri le bozuşuyor ve nihayet 

eki ederek onu açık saçık tirak etmektedir. O esnada babam geçirdiği bir kaza sahneye avdet ettiğini hah.er a- Bu koleksiyonda filmlerden 
yüzünden, bir ıirketten dört b!n c~o- lır ve onu tekrar kandırmaga alınmış 15000 foto ve 500 afiş 
lar zararı ziyan almıştı. Seyahat et-
meğe karar verdik. Babam Ncw-Yor- çalışırsa da muvaffak olamaz. vardır. 
lca gitmek istiyordu, ben ise K"'~ 'for. Sonya kaybettiği saadeti sahne 
niyayı istiyordum. de kazanarak telafiya çalışır. 

· Vatan51zlar cehennemi fılnımılı rı 

-Japonyada iki 
çevinneğe başlamıştı 

Bethoven isminde 
virmek için angaje 
maruf aktris Boklano 
çevirmeden Londrad 
kat etmistir. Buka 
hesabına~ 5000 İngiliz 
mıştrr. 

* Boksör Shmelin 
ve kadın,, filminde he 
cak hem de·' söyliye 
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. ' . 
, ııe diyor'? 
~ 'ı ~-t (ll'rınci s1hıf Mn mah.,) 

< e mev'~öler, hissedilen ihtiya
.: · t nazaran şehrin muhtelif 

rın ntlerine t"lk~im edilmişler-
~ ir. Grupların vaziyeti, şeh-
I L4 :1 Anadolu ve Rumeli yaka-

> 
1
tE•·rda zuhur edebilecek her han 

ı 00 ı b;r afet icin semtin bütün 
1 Jaiye kuvv-~tlerini azami sür'

t 1 t tle seferber etmeğe müsaittir. 
• '::arada yapılan bu teşkilatın 

a BCmrinde 18 arazöz vardır. 
, Bu teşkilattan maada, ayrıca 
' ·lığ'ıerkezi İstinyede olmak üzre 

" ir deniz itfaiyesi vardır. Bu 
< " e:ş"kilata istinatgah vazifesini 

eieören seri bir de motör vardır. 
c letiıiütekamil bir manzara arze

ız~·en bu teşkilatın son zaman
•] m'•rda uğradığı ademimuvaffa

ıızcr 
:ıyetler ve yangınların teves-

-üüne mani olamamanın haki-
~ ~ U:i sebepleri acaba nelerdir? 

• • 
'• i J • 

llüılAYDAR BEY NE DiYOR? .. 
.ere< 
ak Bu suale İstanbul meb'usu 

1 1\ faydar Bey şehir itfaiyesini 
1 -esis ve yürütmesini bilen bir 

~}dam sıfatile şu cevabı ver
nektedir: 

~ EF - İstanbul itfaiyesinin bu-
7atrünkü hakiki vaziyetini bilmi
,1 'Orurn. Ben tamamen asri bir 

' 1 r 1 ;;illtfaiye teşkilatı bırakarak ay-
rmılmıştım. Benden sonra hisse

' r ' o !ilen ihtiyaçlarla ve görülen 
imecrübelerle bu teşkilatın ne 

]r 
dlereceye kadar genişletildiği 

1 "'il ıe her an ilerliyen modern it
, 'atıaiyecilik cereyanının ne kadar 
J 

1 ilkli1kkatle takip edildiği de ta
ı 1i hmamen meçhulümdür. Yalnız 

. i err'duhiddin Beyin yeni bazı ve-
j : ., "at;ait getirttiği ve itfaiyeciliğe 
f '] ehemmiyet vererek teşkilatı 

1 
1 • 'şılcensik etmeğe uğraştığından 

i F ohıaberdar olduğum için bugün 
", - kü vaziyetin benim bıraktığım-

~ i 1 nı:Ian daha mütekamil olması i
" rrcap eder kanaatindeyim. 
r . ' 
r ~diACABA BU BÖYLE MİDİR? 

Hadisatı tetkik edersek gö
r' rüyoruz ki son zamanlarda çı
t iv.kan bazı yangınların bastın!
/ 1 ı ~asında muvaffakiyetsizlik gö 
l ,_-rülmüştür. Bütün mes'uliyeti 
~ / aşterkosun sırtına yükletmek ha
• , 0Y.a<lır. Terkos borularında su bu 
l iülamamak teşkilatın ellerini kol 
t ip !arını bağlıyarak seyirci kal

ı rı. masma sebep teşkil edemez. 
ı '., cBu husustaki mes'uliyeti izah 
c Letmezden evvel size yakından 
ıı · sebir misal göstereyim: 
" .ye Geçenlerde koca Feyziati li
ı ir seleri, hem de en müsait şera
i it karşısında, çatır çatır yandı. 
ı vtCadde geniş, binalar her taraf-

1 • 'ij Le,tan kuşatılmağa çok müsaitti. 
. li , çBu vaziyet karşısında yangının 

;, ı ığ mucip olduğu tahribat, elimiz
• • ,deki vesaite nazaran itfaiyeci-

' · . liğimiz namına bir leke teşkil 
t' - eder. Bu şerait dahilinde -pek 
;ı ır.müstesna ahval hariç olmak üz 
ı - zre - zannetmem ki bir evin i
. ı i :ki odasından fazlası yanabil-

ı il sin! 
nı Su bulamamak bir mazeret 
"ı değildir. Bu hal belki itfaiyeyi 
:a müşkülata düçar eder , fakat 

. !ğmuvaffak olmaktan değil! 
1 • 
1 a İzah edeyim: 

, ".' ~~ İstanbul ve Beyoğlu itfaiye
, n sinin emrinde 10 arazöz vardır. 

: '. m Bu arazözler tam 40 ton su alır. 
~ nr 40 ton su, yangını bir saat me§ 

gul etmeğe kafidir. Bir saat i
ı - çinde de zeki bir itfaiye ami-.. 

, ri için su bulamamak mevzuu 
bahsolamaz. 

Şu halde tam vaktinde haJ ber verilen bu yangının he
- men bastırılamaması için yal

nız ve tek bir sebep vardır: 
muvaffakiyetsizlik ve ehliyet 
sizlik. Umumi surette vaziye

- ti düzletmek için söylenecek 
r bir çok şeyler vardır. Bizim 

l - koyduğumuz bazı kavait var-
ı n dır ki onlar takip edilmiş ol

ı saydı vaziyet bugünkü şekli
e ne asla düşmezdi. Yapılacak 
t işleri şöyle hulasa edebilirim: 

1 - 1 - Deniz itfaiye teşkilatı
\ ~ nı tevsi etmek ve mutlak 30 

1 ~ mil sür'atinde iki motör sahibi 
.;: olmak lazımdır. Bugünkü de
~: niz itfaiye teşkilfıtının asgari 

ihtiyacın da dununda olduğunu 
söylemcge lüzum yoktur. İs

~ tinyeden Büyükadadaki bir 
yangına gitmek için bir saatlik 

ı. bir zaman kaybedilmektedir. 
~ ki bu muvaffak olamamak için 

• e m büyük bir sebep teşkil e
l _ ler. En az iki seri motör sa-

tı.ibi olmak ve bunları iki gru
?a ayırarak merkezi vaziyette 

MiLLiYET CUMA 14 ŞUBAT 

Ekonomi Söz balıkcının -------Ecnebi şirket ve Bankalar ( Birinci sahifeden mabad) 

ğıttığı için devamlı ve mebzul 
kar yağmamış, damlarda ağaç 
tepelerinde, yüksek yerlerde 
biriken karlar da öğleye doğru 
erimeğe başlamıştır. Meteorolo 
ji mütehassıslarına nazaran bu 
havalar uzun müddet devam e-

Şel1rimizde 14 ecnebi Banka ve 
106 şirket varclır 

Ticaret müdüriyeti tarafın
dan şehrimizdeki şirketlerin bir 
listesi yapılmış ve İktısat veka 
!etine gönderilmıştir. 

.1. decektir. 
muahede de arzu edı ırse tem- İhtiyar balıkçı ise, şiddetli 
dit edilebilecektir. 1 kışın daha on gün süreceğini, 
ı\lahkemeye veri.len ondan sonra havaların ısınaca -

şirketler ğını söylemiştir. 

1930 

Memlekette 

''Yeni-Mersin~, başmu
harriri intihara kalkıştı 

Bu intilıar te~el)blisl.iudc }Jir aşk: 
entrikası l)ulun(Iuğu anla~ıl. yor 

Doktor Kokolat 
EmP11.1 dahrıyc ıııiiıcı. ıs•ı 

Bcyoğlrında Sakız al!;ıcınd.ı 
:\o. haı de s uıt J •. J b 

~ .... --·o----
e Lokanta "'17." k , ıc ç•' 

\"angın dolayi-ıle 1 1' 

kar:ılı kıılını~ \c ,ı ı k 
ve m i!ı'ın tadil:\t ı~ra c l Lr 
fcvkıııdc husus! ıir lıe <al r ı .ı 
pılmı~tır. Ş'nıdi~ ek d.ı. ı l • 
öğle ycın~~i veren lok,.ıt ı,n'/.l 
badema ak~anı yemcjticL hre· Listede şehrimizdeki ecnebi 

şirket ve Bankalar, bunlarda ne 
kadar memur olduğu ve bunla
rın ne kadarı Türk olduğu kay
dedilmiştir. 

Uzun müddetten beri bir tür- Emanetle tramvay şir- Mersinden bildirildiğine gö- ı bir adamsınız beni bir saniye receıtini ı .'i-2-•J,30 Cunıartc< 
1ü faaliyete geçemiyen veya ev- re Yeni Adana gazetesinin sa- evel öldürmeğe çalışınız çünkü gunli açıbcagını muhterem 'nu 
velce faaliyette olup ta şimdi fa ketinin hazırlığı bı'k başmuharriri ve şimdi Ye- ben yaşarsam namuslar mahv" terilcrinıize arz ve il<\ıı cth r:t. 
aliyetini tatil eden şirketlerin Havanın birdenbire karlama ni Mersin başmuharriri Muzaf olacak, ben ölmeliyim. Doktor Gala tada CENY U lok:ıntN 
hepsi mahkemeye verilmiştir. sr üzerine Şehremaneti temizlik fer _Temu~aş B. o~d~ğu Mu- beni bir saniye evvel öldür ki ka ~ Sahibi Rahmi ve şeriki Listeye nazaran şehrimizde 

14 ecnebi Banka ve 106 şirket 
vardır. 

Ticaret müdüriyeti bunların işleri müdüriyeti ve tramvay sevı pansıyonun~a ıntıhara te-
1 
ıanlar korka korka gezmesin- Mldiilil1 Rahmi 

tasfiyelerini istaemektedir. şirketi mütekabilen faaliyete şebbus ederek, hır mektup bı- ler kaçmasınlar mesut olsun- ...,..., • • • •~•• 
Japonyad_a.Türk geçmişlerdir. Bir taraftan meb- raktı. 1 !ar, saadetin elinden tutsunlar !nı,!lra vı'lgjelı' polı's ınu" 

Ticaret nıuahedesi zul kar yağması ihtimaline lıi- ~uzaffer Tem;ırtaş B: saat Mezarda o da bir hatıra olur. · l\u U 
Avusturya ile hükfimetimiz sergısı naen yolları temizlemek için onbırde oturdugu panrsıyona 1 8 Şubat 930 ffiU .. d" l"fi" d 

beyninde mevcut ticaret muka- Mart nih~yetinde Japonyanm kar makinesi ve 100 kadar ame- gelerek doğ1:1 odasına _çıkıy?r· Muzaffer Temuctaş Bey bun uUf llylllluen: 
velesi evvelki akşam hitam bul- Ozaka şehnnde açılacak olan le hazırlanmış, diğer taraftan Ev sahibeeı oda da bır tepın- dan üç gün evel Tarsusa gide-
muştur. se:giye gönderilm~k üezer İz- tramvay şirketi de 20 kadar me ~e ç~rpmfol1?YI irrtinr.e der. ııek ötedenberi sevdiği kızın Ankara memurini zabitası 

Fakat hükfımetimizle Avus- mır ve İstanbul Tıcaret odaları tramvay arabasıru kar toplayı- hal ıçenye gınyor. M. Temur- ebeveynini buluyor. çin (264) adet serpuş pazarlı 
tarafından bazı eşya hazırlan- cı tel süpürgelerle teçhiz ede- ta_ş Beyi yere yatmrş ve elinde Bundan da yegane maksadı suretiyle münakasaya çıkan 

turya beyninde yeni bir muvak- b kt mı tır T kl"f 1 k f" h k · il'f akt d"lm" mıştır. rek emre amade bulundurmak- ' ır me up olduğunu görünce kızın ebeveynini ikna ederek ş · e 1 0 unaca ıat a 
at ıt a e 1 ıştir. Yalnız Türk r.naıı~a m_ah- tadır. Emanet bundan maada yanma yaklaşıyor. Müzaffer B. 

1 
kızın kendi~ile evlenmelerine ' di Iayik görüldüğü taktirde 

Alakadarlara dün geç vakit sus olan bu sergıye gondenle- donlu ve kaypak havalarda kul hemen mektubu uzatarak iınti- müsadelerini temin etmektir. 2-930 tarihine müsadif Perşe 
yapılan tebligata nazaran bu cek. olan ~şya Cumaı;esiye _gön !anılmak üzre tuz ve kömür to- h'.11" et?.ğini s?ylüyıor. Kadın Fakat Mersine gelip vazifesine be günü ihalei katiyesi icra 
muvakkat itilaf istenildiği za- denlecektir. Eşya dun yemden zu satın alıruştır. rbıttaıbı bu vazıyetten •korkup başlar başlamaz, sevdig-i kız ta- dilecektir. Taliplerin şeraiti n 
man feshedilecektir. dilmi · b muneyı" go··rm k ·· ··d·· · muayene e ştır. Kışın birdenbire bastırmas_ı za. itayl keyfiyetten haberdar 

1 
rafından birine hitaben yazılan e uzre mu un? 

İtilafname Mayısa kadar de- 1 • · f ı ed hesap memurluğuna müracaat 
vam edecektir. Fakat itiraz edil Arkos şir <etinın üzerine odun ve kömür ıat e:ı- ıyo~ . .. . 1 mektubu görünce aldatıldığına ları ve teminat akçalannı han 
medigı-· takdirde temdit edı"lecek mu" 'ıa,'aatı nin yükselmeğe başladığı dog. Zabita mutemadıyen çırpınan zahip olarak bu intihar kome- len saat 15 de Vila'yette mu··ı 

• ru değildir. Emanet, odun ve ve tehlikeli bir vaziyet göste- dyasını oynuyor. 
tir. Arkos şirketi son günlerde kömür fiatlerinde gayri tabii ren müntehiri hastaneye kaldı- / Hastanede muayene netice- şekkil mübayyat komisyonun 

İran hükiimetile aramızda o- "ld b K müracaatları ilan olunur hummalı bir şekı e mü ayaat- bir yükseliş olmadığı ve esasen rryor. adına verÇiği mektup sinde midesinde ittiğini söyle- · 
lan ticaret muahedesi de geçen ta bulunmaktadır. Buna sebep iddihar edilmiş fazla miktarda aynen şudur: , diiti mahlüllere dair hiç bir e- [J t 
ay nihayetinde bitmisti. şirketin mukavelesinin nihayete odun ve kömür mevcut olduğu Doktor Bey bütün meslek- mare elde edilmemiş anlaşılan 

İranla aramızda da yeni bir yaklaşmış olmasıdır. fikrindedir. Bütçenin muavenet daşlarımz insaniyete hizmeti- müntehir fartı heyecandan an-
tioaret muahedesi aktedilmiş- Ruslar bilhassa yapağı ve tif, faslındaki tahsisat cemiyeti be- çin çalıştıklarından bahis eder- cak bir gargara ve aiYız calkan -
tir. Bu itilafname de Nisana ka tik üzerinde mübayaat yapmak lediye kararile kaldırılmış oldu ler, beni kurtarmağa çalışırken tısı yapmağa fırsat bulabilmiş 1 1 

Giizel l~ebekler dar devam edecektir. Fakat bu tadırlar. ğundan Emanetin bu sene fıka. düsiitıiiniiz ki hav«ivet ve ~cref- 1 tir . 
* * * raya yardım etmesine imkan leri öldürmeğe uğrasıyorsunuz Ahvali sıhhiyesinde hiçbir 

Kambio Borsası 13121930 yoktur Nezafet işleri müdürlü- haysiyet ve şerefe hürmet eden tehlike melhuz değildir. 
lnl~RAZ!.AR TAHYlr.n ğü, fazla kar ihtimaline karşı 

ısııtraz dahili 1 .ı1 .. dnl• } r. T. S'.OO ihtiyat amele tedarik etmiştir . .:Q=Q~~::: ~~<:;~~~~~~~~~~~~~~~~~ AAA 

Duyıuu ırnahhlie 
1 

T\ Y. ~ j; ~:~ Ka~-~azla yağıp yığıı~lar ~eşkil • B E J) A V A R E K L A M ı ""'""'~ 
Ikramiycll demir ynlo Ttoel ,ırttd f,22,50 ettıgı halde kar makınesı der- + · ~ 

~Ellıt:TLF.ıt rırturtt 1ırkıd . 22,SJ hal faaliyete geçecektir. + •> 
., h•hll Rıhtım ~lrtetı. 16 71 R . } • ~· 
Autolu tcnılr yol• H. Fııa llmau ılrked asatanentn n1Üta eası 4. 4 
1 rr<nr. S. Rasatanc 13 Şubatta kışın ~· 4 
~::~~i.i~~·u çuLn şiddet peyda edeceği etrafında-~~ '"Milli Sanayi Numune Sergisi 
T. 1 tı~n A. \ Leadrı 1086 50,oo ki neşriyata cevaben §U müta- • M Ü N A S E B E T 1 L E 
l. Dtllrmea" Nnryon ''46 •s.u leada bulunuyor: • u .. 11 "k 
~. llt~lnHO ~ ruı. il 97.M> Aılu IS 87,0l "-Dünyanın her yef'inde her • .nı i 1 tısat ve Tasarruf 

Cr•~Vt> t -'i,75 .Roma 08 96,50 ~lıııı.. 1
" Çime••• s. Bıilmı , 5 u.co AmnuJım 1 16 75 sene 11-13 Şubat arasında ha- v Cemiyet tarafından 
ı. 1 

'
1
"

0
" ş. Bıtbol , 4 62• 50 raret bir milttar düşer. Buna ~~ ( 

l3u yaşa kadar uykunuz mun· 
tızamdır.Çünkü: Cildinizde pijik, 
si\"ilce, kızaru hülA.sa sizl iz'aç 
edecek bir şey tahassul edemezdl. 
Ebevcycinizin büyük bir isabetle 

istim•! eyledljl;I 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

sizi pür neş'e ve temiz bir halde 
bulındurdu. Pertev Çocuk pud· 
rasını evli ıal etlale bir kere 

:--~~:r~;;:" Proı ~5~~~~~~~ı. 1 CJi,5(1 mukabil 1~12 Ağustos, 11-13 ~ 'MiHiSanayi Kataloğu,, 
------------- --------- Teşrinisanide tezayüt ettiği tes 4> -

b.t d"lm" tır' A 11 13 ~ ba~ılacakttr. 

sorunuz. Muhassenatını ılze söy· 
Jiyeceklerdir. 

~====== 1 Şehremaneti ılanatı 1 Türk ocağında İçtima l RTlHA L ı e ı ış . rzmıız, - ... , 
Şubatta şahap kümesinin yakı • Bu karalo• halka MECCANEN dağıtılacaktır. Paris'tc irtihal eyleyen esbak Ad- . .. - & 

liye vekili, Roma sefiri sabıkı ve es- nınden geçer ve bu esnada ku- + 
bak baro reisi Celalettin Arif Beyin me güneşin hararetine mani O- • 
cenazesi dün İstanbul'a gelınit ve bu- }ur. • 

Adresler de meccanen basılacoktır. 
Bugün 13,30 da Türk ocağın 

da ocak heyet i umumiyesi top
lanacaktır. 

Bu içtimada Ocağa ait bazı 
mesail müzakere olunacaktır. 

günkü Cuma günü saat 11,30 da Şeh 10-- 13 ağustostaise gene • Onun için; 
zadebaşında Kırık tulumba sokaf:ın- k" ak · d d b ...ıı.. Yerli malı ı b r · ·ı d d' ı da 1 numerolu hanesinden kaldırıla- ume y ının en geçerse e u "iP' yapan ar, u ırsattan ıstı • e e ın z; l•im 
rak namazı Valde camii §erifindc kı- sefer güne!J tarafında bulunma- • adres ve mamuldtınızı i 

· ı tt tt ı tt e tt tt u tt tt u tt tt ı !ındıktan sonra merkez efendi kabri- yıp aksi tarafta bulunur ve gü. •> 20 b k d • 
iki noktada istasiyoner yapmak s~arun~ki dairei maiıs~saaına defne- neşin hararetine mani olmaz. • Şu ata a ar 
icap eder. ~lecektir. Mevla garılri rahmet eyle- Rasathaneye göre bugün kar • . . . . . . a . . + 

sın. oktur ve hava poyrazdan ese- 4) Milli lkıısat ve faSJr:ıı f Cemıyetl Şubelerıne bıldirıniz! + 
la;n-b!~: ~:~.enf;.:ı:e!:~ş:;= lRTlHAL ~ektir. +++ ···········~······~·· ... Ycıi~öy'de ~ukim Mühe":dis Al! Karayelle karışık şiddetli 
recede enerjik bir kumandan Rıza B.ın zevceı muhteremesı Elem şimal rüzgarı Karadenizde müt 
getirmek lazmıdır. Bu zatin H. bu kere müptela olduğu hastalık 1 h. b" f tm a ştır Bir 
itfaiyecilikte ihtısas sahibi ol- tan rehayap olamıyarak vukuu vefa- ış ır ır a :t' pmı · 

tına mebni cenazesinin bugünkü Cu- çok vapurlar b'?g~dan ?ışarr çı 
maması olmasından daha ha- ma günü 14 Şubat Yeşilköy'de Mü- kamıyarak gen donmege mec
yırlıdır. Bizde asri itfaiyecili- hen<!i• sokağında kain 34 numerolu bur olmuşlardır. 
ğe akıl erdiren mütehassıslar hanesinden "badezzeval saat 3 te" . 
olmadığına ve yarım yamalak kaldırılarak metfeni mahsusuna nakl- Lutfıye ya puru battı mı 
nl 1 d · · · l olunacağından arzu buyuran ehibba 

a ıyan arın a eskı ıtııyat ara ıe akrabanın teırifleri temenni olu-
saplanıp kaldığına nazaran teş ıur. 
kilatın muvafak olması için her izah: Sirkeci'den saat ikide hare
şeyi sür atle kavrıyacak ve va- ket eden tren tamamen cenaze aaati-

.1e tesadüf eyler. 
ziyetin icabatına göre tedbir - - ------
hulacak zeki, fikri icat sahibi ŞEHZADEBAŞI 
bir kumandan her şeye mürec- Türk sinema ve tiyatrosunda 
cahtır. her akşam komik Cevdet Bey 

3 - Şehrin merkezi vaziyet
lerdeki muhtelif semtlerinde; 
Beyazrtta olduğu gibi, yangın 
havuzları tesis etmek lazımdır. 
İtfaiyenin ledelicap müracaat 
edeceği haVU'Zlara şiddetle ih
tiyaç vardır. Şimdilik 15-20 ha
vuz kafidir. 

temsilleri. Anastas bale heyeti 
sinema, bliyUk varyete, tiyatro 
ve saire. Dühuliye 25 kuruştur. -
İstanbul Asliye Mahkemesi 

Birinci Ticaret Dairesinden: 
Mariupol limanından, buzlar 

arasından cerredilirken 15 Ka-

Diğer taraftan akşam üzeri 
çıkan bir şayıaya göre LCıtfiye 
isminde bir yük vapuru fırcına 
nın şiddetinden batmıştır. An
cak Muhtelif acentalar nezdin
de tahkikat bu fena haberi te
yit edecek mahiyette değildir. 
Diğer taraftan Liman idaresi 
de hadise hakkında ma!Oınatı 
olmadığını söylemiştir. 

Vapur seferleri 

Seyrisefain vapurları seferle 
rini müşkülatsız olarak ifa et
mektedirler. Dün akşam saat 
17 ye doğru kar tekrar başlamış 
tır. Bu seneki havalar Rasatane 
nin tebliğlerile uzun müddet is 
tihza edecek gibi görünmekte
dir. 

NEZLE-OK SÜRÜK 
BRO~ŞİT • BUGAZ NEZLESİ 

için hakiki 

GUDRON GÜYO 
lçini1., butim müstahıaratı üzerinde 

nenckşc : yc~il ve kırmızı renkli etiket

lerinde ( l\1aison FRERE Paris rue 

jarnb No. 19) adresi yazılıdır. 

-------------

mrilli gayriınü~a~il lerine 
Türk gayrin1übadiller cemiyetindne; 
Girit Gayri mübadillerinden olupta yedinde vesaiki tasarnı

fiyesi bulunmayan zevatın kayıtlarını celp ettirileceğinden bu 
gibi zevatın emvalinin bulunmadığı şehir köy ve emlakinin cin
sinin ve nevini ve kimden intikal ettiğini ve kimin namına mu
kayyit olduğunu sarih bir surette cedvel halinde Beyoğlunda 
İmam sokağında 20 numeroda Gayrimübadiller Cemiyeti kita
betine bizzat müracaatları veya posta ile göndermele.ri lüzumu 
kemali ehemmiyetle ilan olunur. 

Beyazıt dairesinden: Hocapa 
şada İbni Kemal caddesinde 3 7 
numaralı yeni Türk birahanesi 
sahipleri Derviş ve Tahsin Bey 
lerin Çalgr resminden olan 30 
lira 44 kuruş borçlarınm temirıİ 
istifası için haczediltm 2 dıvat 
saati 5 mermer masa 8 sandalye 
16/2/ 930 Pazar günü saat 1.r! 
te mahallinde müzayede ile sa· 
tılacağından almak istiyenlenıı 
mezkUr gün ve saatte hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

* * * 
Zabıtai belediye talirnatnanıe 

sinin 125 inci maddesine zc;ili 
(Taksimetreler yazı tarafı oto· 
mobilin arka cihetine mütevec· 
cih olmak ve dış kenarı otoaıo• 
biiin (Marş piyesini yani çamur 
luğunun dış kenarı tecavi.iz et 
memek üzere direksiyonun bıl 
lunduğu tarafa ve şöför mahal· 
linin ön camı hizasına konaca!ı 
ve açık otomobillerde taksimet· 
renin alt kenarı söför mahal ka
pısı üst kenarından beşsantimel 
re veyarım kapalı otomobiller· 
de on santimetre yüksek bultl• 
nacaktır) 
121 inci maddeye zeyil (Taksi 
metre mahalleri taksimr.treleriıl 
üst kısmına kuvvetli ve renksil 
yiya neşrederek yazıları suhll' 
letle okutacak vaziyette konula· 
cak ve otomobilde müşteri bıı· 
lunduğu müddetçe yakıla• 
caktır.) 

4 - Bütün grupların tam nunusani 930 tarihinde hasara 
mevcudu ile yangın mahalline uğrayan Türk bandıralı "Veli
hareketlerıi ve ayni surette bu - zade,, vapuru süvarisi Hüseyin 
lunan bütün teşekküller ara- Berk tarafından tanzim kılınan 
sında srkı bir irtibat tesisi za- hasar raporu mahkemeye tev
ruridir. Arazöz teşkilatının c .. di kılıınmıştır Deniz ticaret ka
hemmiyeti takdir edilmeli ve nununun 1065inci maddesi mil
yangın yerine mutlaka kafi ~i?ince bu bapta te~~at icra~ı 
miktar su ile gitmelidir. ıçın 19 Şubat 930 tarıhıne mu-

Zonguldak icra Dairesinden 
Ömer Dürrü Beyin bir kıt'a 

ilam mucibince bedeli icar ve 
mahkeme masraflarile ceman 
344 lira 79 kuruş alacağı ıçın 
icraya müracaat edilmiş ve me
dyun Ahmet Faik Beyin ika
metgahı meçhul bulunmuş ol
makla ilanen tebligat icrası za
ruri görülmüştür. lşbu ilanna
menin gazete ile neşri tarihin
de yedi gün zarfında itiraz edil-

İşbu ilanda muharrer hususatı!I 
tatbiki için tarihi ilandan iti
baren azami beş ay mühlet 

••• ~-~-~-~-~-M·M·M·M·~-o-e-~-··~·~ICICD •11NW11! "lm" . --- • • ven ıştır . 
~~-'-~~~~~-

Bu noktanın muvaffak ol- sadif, Çarşamba günü 13,30 da 
maktaki rolü çok büyük ve tekarrür etmiş bulunduğundan 
mühimdir. bu işle alakadar olan herkes 

5 - Daimi idmanlarla, gece 
yoklamalarile, teşvik ve nakti 
mükafatlarla efradı sevketmek 
cok ehermniyet verilmesi icap 
~den bir meseledir. Eski itfa
iyeden kalma bazı garip itiyat 
!arın devam ettiğini duyuyo
rum. Bunlara da mani olmak i
cap eder. 

mezkur vakitte mahkemede 
bizzat veya vekil göndermeğe 
salahiyettar olduğu ilan olu-
nur. 

ZA YI ~uz mez ve on beş gün içinde borç 
8 E_yı_nı 1~8 ~a?Jıınde ~· K. O. K ödenmezse medyunun hapis ve 

mubasıbı mea ullığı vezneıınden mu- . . . l l 
ta 1.4809 numerolu ayniyat makpuzu hacız edılmış olup satı an ma -
zayi edildiğinden hUkmü olmadığı i- !arının parasından borcun ala
lln olunur. SUPHl caklıya verileceti ilan olunur. 

RESİMLİ A İstanbul ikinci Ticaret Mahk:rne" 
~inden: Sirkeci'de Sanasaryan Ha 

1 

altındaki mağazada icrayi ticaret et 
mekte iken ilanı 'iflasına karar verı· 
len Edirneli Hacı Mehmet Şerif e 

Aleyhinde açılan dava münasebetile rendinin esbabı matıuı.ıne akcıey1ed• 
ği konkordatonun 12-2-93 0 tarihirıd' 

cereyan eden ve yarınki son celsede bit- mahkemece tasdik edildiği il~n olll' 

mesi muhtemel olan nıuhakeınenin bütün , nur. -· 
"' lstanbul ikinci Ticaret mahkeıtı"' 

safahatını bütün tafsilatile verebilnıek için , sinden: , • ı Kuruçeşmede tramvay cadd6in~ 
bir kaç gün daha teehhür}e intişar ede- • fırıncı müflis Yani Petroya ait lı .-cı 
cektir. Karilerden özür dileriz. ~~nJ! ;;!;9~0':;.~.,~n'd:rkf!:ı~ •======•= atpazannda müzayede ile iflas rrıafl' •••• 000000000;: W 00 OeO J 11 tarafından sahlacağı ilan olunur• 
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K< ..; Hareket 
, J Muvasalat 

H yo"-rpı:şa l Hareket 
Kızıltoprak ,, 
F eneryo.u ,, 
Göztepe ,, 
Erenköy ,, 
Suadiye ,. 
Eostancı ,, 
Küçükyalı ,, 
Maltepe ,. 
Kartal ,. 
Pendik Muvasalat 

lstasiyonlar 

Pendik Hareket 
Kartal " Maltepe " Küçükyalı " 
Bostancı " Suadiye " Ercnköy " Göztepe " Feneryolu " Kızıl toprak " 
Haydarpaş-ı 1 Muvasalat 

l Hareket 
Köprü Muvasalat 
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li~ . i8 i~ ~~:\~~ ~~ i~ ~g\l~g ~~ ~g .~~ ı= = ~i ~~ ~~ ı~ı\ = ~~ ~~= : 
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( a) 1010, 1012 ve 1057 numaralı katarlar boş kurs katarlar. dır. Bu katarlara bilet verilmez. 
( b ) 14, 49 ve 55 numaralı katarların vapuru yoktur. 
{ c) 11, 52, 54, 55, 1010, 1057 numaralı katarlar 1 Nisandan 31 Teşrinievvele kadar seyrüsefer eder!er. 
( d) 56 numaralı katar cuma, cumartesi, pazartesi ve 57 numaralı katar perşembe, cuma, pazar günleri seyrüsefer ederler. 
( t , · 24 ve 1031 numaralı kataılar 1 Nisandan 31 Teşrinievvele kadar ve yanız cuma günleri seyrüsefer ederler. 
1 _ Haydarpaşa - Pendik kısmı arasında gidip ve gelecek yolcular için kafi miktarda şehir şebekesi katarları seyrüsefer etmekte olduğundan bu kısımda seyahat edecek yolcular munhasıran bu katarlarda 

styahat edeceklerdir. ' ~ 
2 _ Şehir şebekesi katarları için verilmiş olan gidiş ve gidiş ğeli~ biletleri ve abonuman kart'arı aria hat katarlarında mer'i ve muteber olınıyacağından bu gibi bilet ve vesika ile veya biletsiz olarak ana bat 

kataı laı ına rakip olan yolculardan azami tarife mucibince ücret ve nizami cezayı nakti tahs 1 olunaca!Ctır. J ı 
!Ut '' 

Vere~iye! Veresiye! Em11iyet sandığı m1icliirliiğl'ıı1flen: 
.i ı.ıu; tt 

D~y:ı-et demir yolları ve limanları ~ınuın i~aresin~en : 
tıanımefen • 
ı:tiler bdy • 
I"am yak;a. 

şıysr. 

Güzel bir 
kürk man
to ihtiyac1-
nız yok mu? 

Mağazanıız 
Say vade ile 
vehüyükte. 
nzilatla sat-
nıakta<lır. 

J. B EY KO 
lstanbul 11\ahmutpaşa KUrkçU 

Han Tel. Is. ı 685 

Ecnebi n1en1leket lere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

BaP~1 KommarçiyalB 

Müzayede ikraz . bedeli No. Merhunaıın cins ve nev'i Borclunun ısmi 

4425 9326 Erenköyünde mukaddema Sahrayıcedit elyevm Göz 
tepe mahallesinde atik Yalı köy cedit Çifte havuz 
sokağında eski 24, 25, 26 yeni 74, 74, 74, 76 numaralı 
maa bağ ve bahçe bir köşkün tamamı. Ref' • .ı H . 

1701 6110 Beyoğlunda FeriköyündeBüyük yeni sokakta eski 
19 mükerrer yeni 102 numaralı bir hanenin tamamı. 

Devlet Dehıl!i'ofları ve Limanları idaresinin "Haydarpaşa - Eski~ehir - Ankara, Ankara · Kayseri, Eskişehir .. \dana, Arlflye -
pızarı, Aİayoot ~·Kütahya ve Mersin - Adana arasında işleyeu bilumum kararlarının vakti hareketleri 15-2·930 tarihinden icibareı 
de~şecckrir. ' ı 

Yeni vakti hareket cetvelinin esas noktalan aşağıdaki cetvelde gôsterllmiş olup mufassal ilanlar lstaslyon 
a<ılmışar. 

Haydarpaşa - Eskişehir - Ankara Kısmı 
Ayşe, Cemile Naziye, Hatçe Zahide Ha-

nımlar. Ali, Osman, Mehmet, Mustafa Beyler. ---~--~-ı---:--~"":""--ı---o--------~:::-.-:--~..._.4 ____ ...,.. ____ . 

l560 19984 Erenköyünde Göztepede Rifatpaia sokağında eski ı' Sür'at kararı Posta karnrı nıuhtelir kararı Sür'at katarı Posta katarı .\luhtl'iit kara 
23 23 yeni 17, 17-1 numaralı iki köşkün tamamı. :-.,,---,-----;-;-Ii-...:h~e,:..r..tır_:::ün:.:.__1-__:h.:.::c,:..r...!:g:.:'.i~n __ 1 -'_b::;;e:,,..r;;;g~ü-n-I her gün her ırün her ırün 

' Münire H. jı Haydarpaşa H 19,!» H,08 20.00 Ankara H.-·~---:-19::-,0:-:'0-:----ı---"ı..:.9:...,5~5::.:.:..._ı _ _::::ı2,:...00...t::.::_.: : 
355 20115 Haydama Bıçakçı Alaettin mahalesinde ve cadde- J\\ 2,:!I 2,l,:i8 6,17 il\. 1,15 3,31 20.~o 

sinde eski 3 ve yeni 5 numaralı maa bahçe bir ha- l Eskişehir H. 2,34 00,18 7,JO Eskişehir H. 1,29 3,51 21,10 
nenin tamamı. Ali Efendi ? Ankar . .::.• ___ M_....9 _,,0~2-~- ___ 7;.;,s::.;s;__.!.-._ı,...;6,_oo_~..._...,.~H-a_...yd-ar,_pa__,f-.a ...... _ll\~.-M--.. ..... -9-.,0_s 13,37 7.54 --- -........._. - ~ ........................ _._ __ ..,.._...;.::.....,.....,. 

31600 1243 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde atik Caddei 
kebir ve çarşı denınu ve arabacı ve çamiişerif, ce
dit Caddei kebir ve Camii Şerif sokağında eski 
1 iıa 26, ı ıo ila ı ıs. s ila 13; yeni 860, 88 ila 94, 
4 ila 8 numaralarla murakkam berveçhi vakfiyet ta 
samıf olunur tevsii intikalli geldikten ari mahal 
ile kasap ve çörekçi ve berber ve berveçhi mülkiyet 
temellük olunur duhani gediklerinden munkalip el 
yevm otuz dekakin maa çarşı kapısını müştemil Ru 
meli hanı demekle maruf bir bap hanın ve kasap 
dükkanından maadası olan muayyen mahallerin 
üçer hisse itibarile birer hissesi. Ahmet Şakir Bey 

2750 1273 Mirgünde ve caddesinde eski 36 yeni 48 numara-
lı bir sahilhanenin tamamı. Belkis H. 

5235 2162 Erenköyünde Göztepe mahallesinde Mehmet E
fendi sokağında eski 79, 80, 81, yeni 32, 34, 32, 34 
numaralı maa bağ ve bahçe bir köşkün tamamı. 

ANKARA - KAYSERİ KISMI: 
• ~·-·-·---------~~~~~~ ..... --ı i l\luhrelit kaıari 

~----- her ı:fin 

---~---.... H~-.-)tt-""')•--··-----... l\luhtelit katarı 
her ~ün 

I An kara H. 8.47 
I Kayseri il\. 20.50 
:.._;~c.,.... ..... -.....;.._"~---------............. ·----

l(ııyseri ti. 6,4, 
Ankara M. ı 8,ôO 
ı.----·-----.. 0>---~ ..... ----..: 

Haydarpaşa - Eskişehir - Adana kismı: 
-------·----- -- ------------------...--..... --"" ....... _ ---~ : roros sür'ar kaaırı günleri Posta katarı H Toros sür'at kararl a rı \ Posta katarı 
!------iHC __ u_nı_ac;,..r_. P;...a:...z;;,;ar.;;,er:.... Ça=r~şa;;,;m,;,,;b;,..:.ı1 __ h_e_r -'-'g_ün __ 

1 
~ Cumaer. l':ı zarer. Perie. Her gtin 

! Haydarpaşa H 16,08 958 Adana H.'j 6.10 7,00 
1 Eskişehır il\. 00,40 20,30 11\.

1 
ı 5,4.5 J 8 04 

1 

~ 

Italyana 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
540,000,00J Liret) 

Traveller,; (Seyyahın 
çeklııri) ;;aL'\r 

Lir el, fraıık, İngilir. liraıı 
veya cloları frank olarak 
s :ı.tı :an im çekler sayesnde 
ııereye gitseniz paranızı ke
ma ı 1 emniyetie taşır ve her 
zaman ifterseniz dün yanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerıle, vapuriard:ı, trenlerde 
im çekleri en kü~ük tediyat 

irin ııakit makamında kola
~·lıkla istimal edebilirsiniz. 
'l'ıavellers çekleri hakiki 
sahibinden lıa~ka kimsenin 
kulnaaınayarağı bir şekilde 
l rtip ve ı hla~ edilrni~tiı·. 

Fatma Kevser H. 
385 2587 Erenköy Göztepe mahallesine Rifatpaşa sokağında 

eski 24, 24 yeni 11 numaralı bahçeli bir köşkün tama-
mı. Nahide H. 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında 
borcun verilmemesi hasebile (altmış bir) gün müddetle müza
yedeye r,ıkarıldığından talip olanların ve fazla tafsilat almak is
tiyenlerin Sandık satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilan olur. 

! H.I 00,55 21,04 Konya H. 15.57 ı s:32 

!, 11\ı· 4,53 ı .~6 M. \ 22,.n ı.59 , 
Afyon H. 5,0.1 2,00 Afyon H. 2~.~7 2,19 

11\.1 ıı.~ı 9,23 1 . M. :ı.rıs ıı.sa 
l(onya H 12,04 9.'0 Eskışehlr H.\ ;l,19 7,2! 
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lstan~ul ~Oınrfikl eri ~a~ ınü~ürlü~ün~en: 
İstanbul Gümrük liiboratovarına müsabaka ile ve 45 lira asli 

maaşlı bir kimyağer alınacaktır. Müsabaka 16/2/ 930 Pazar günü 
yapılacaktır. Buna iştirak etmek isteyenlerin vesaikile birlikte 

0 gün öğleden eve! Başmüdürlüğe müracaatları. 

Emvali metruke müdürlüğünden: 
Batılı]{ hane 

AZİMET HASEB1LE 
Gayet muhteşem akaju bir yemek Edirnekapıda Atik Mustafapaşa ma~apesinde Fınn. sok~ğm-

~das~ Viyana mamuliitı yatak ~dası da üç katlı kagir, dört, ~a, matbah, hala, t~aça v~ bır mı~dar 
c bır çocuk odası tamamen muced- b h yi havi atik 5 cedıt 7 numaralı hanenın 500 hra nakıt ve 

d~t bir halde rizayi tarafeyn ile satı- a 5ebedelle 27/ 2/ 930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
'~ır. Şisli'de Yeni tramvay istasyo- peşm T · 1 · 01. 
ıunda Caligas ve Vassiliades apa~t;- 14 t biimüzayede ihalesi mukarrerdir. alıp enn ıo 7,50 hesa-
•nınm 8 ııumerolu dairesine 9 ıla bile cteminat makbuzlarile İstanbul ~illi Emlak müdüriyeti sa

l~n~·a:,~ iliı 16 arasında müracaat o~ tış komisyonuna müracaat eylemelerı. 

Beynelmilel Semplon Şark sür'at katArı muhim Avrupa şehirlerini Ankaraya ba,taJıg ı gibi Garbı Aksayı ~a rka tıaglnıak ve ;\lı · 
Irak hatrA İran ve Hindistan münasebannı remin etmek için de toros s, r·ar kata rı na mile hir karar ihdas edi:nıi~tir. 1 lafr .. da üç ı;ur 
seyrüsder eden bu katarda yataklı ve yemekli vagonlar olduğu ~lbi b i ri ııd , ik n~ t v ~ uçüncci mevkili arabalar da vardır. Toros sür·n 
kararının tevekkuf etti(';i istasiyonlara mürekabilen bilet verilir ve posta ka tarı u ~rc tiııın aynidir. 

Fazla malömat için istasiyonlara müracaat eylemeleri muhterem chaliden rica olunur. 
lJ)llJı\l ı'\lÜDÜH 

--:::--:---:-:----:------------------- -- - - - -----
~ilayel ~aiıni encüınenin~en; Devlet Denıiryolları ve Limanları Umuını rn~resin~eı 

San'atlar mektebine mübayaa ve imal ettirilecek altmış üç 
takım elbise ve altmış üç takım kundura münakasaya konul· 
duğu halde talip zuhur etmemesine binaen münakasa müdde
tinin 16/ 2/930 Pazar günü saat on bire kadar temdit edildiğin
den taliplerin encümene müracaatları. 

60 takım makas ile onbir Kör kapalı zarfla münakasaya k, 
muştur. Münakaş;:ı 8 Mar t 930 Cumartes ı günü saat onbeşte A 
karadrı Devlet Dcmiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakaş ,. 
ya iştirak edecekleri teklif mektuplarını ve müvakkat temina 
ıan;ıı ayni gün~e saat ondört buçuğa kadar komisyona verme 
rı lazn;ı?ır. Talıpler munakaşa şartnamelerini 25 yirmibeş li 

Dı·ş Hekı·mı· Safter mukabılı~de Ankara Malzeme dairesinden ve İstanbuldaHayd 94Mt9 paşa magazasından te rlarik edi lebilir. 
t Kumkapı ve Samatyada Hazine namına mazbut 1050 kı Yanan muayenehanesinin tamirat vo nevakısı ikmal edildi· ~ 
r meşe kömürü ile 25 buçuk çeki meşe odunu 20 2 930 Pcrşcm 

tinden hastalannı kabule bafladığını muhterem mUşterlle- günü ihale edilmek üzre müzayedeye çikanlmıştır. Talipleri rr 
rlne arz eyler. · • 1 yevmü mezkurda saat ücte Defterdarlık binasındaki ihale kom 

www CCOOCCCOOCCCCCCCCOOO --- syonuna müracaatları ilan olıınıır. 
• .............. _.. ____ _ 




