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SHASI 5 KURUŞTUR 

Ankara-1\tina 

Türkiye'nin siyasi gaJ'.elerine 
dair olan hakikatler, gun geç
t kçe daha eyi anı'işılıyor, d~ha 
~y ı takdır ediliyor. M. Venıze
los'un son günlerde Yunan Me
busan Meclisinde Türk - Yu • .:ın 
nünascbatma dair söylediğı söz 
ler, bu anlayışın güzel bir de

arpa adan 
Hindistana 

Millet Mecli- Büyük harbe 
Reisi ;ıasıl girdik.? • 

Si 

lillidir. 

Her vesile ile tekrar ediyo
ruz: yeni Türkiye, inkılabın em 
rettiği imar ve inkişaf politika
sında muvaffak olmak için her 
şeyden ve herkesten ziyade 
devamlı bir sulhe muhtaçtır.Bu 
hakikatin daıha evvel M. Veni
zelos tarafından takdir edilme
si, şaşılacak bir şey değildir. 
Çünkü Yunan Başvekili; tecrü
besi le cevval zekasile, ameli , . 
hayata uydurduğu mantıkile 
benzerleri arasında teferrüt et
miş bir diplomattır. Bu zatın 
beyanatını samimi ve ciddi te
lakki etmemek için hiç bir se
bep yoktur. Bir aralık müdafaa 
kuvvetlerimizi tensik yolunda 
sarfettiğimiz mesai, Yunan kom 
şularımız tarafından fena tefsir 
edilmiş ve faaliyetimi~i ken~ 

mleketlerinin aleyhıne bır 
l :ızırlık gibi almışlardı. Bu ih
timale bazı küçük politikacıla
r-n, At,ina ile Ankara arasındaki 
t .inasebetlerin inkişafından 
r •. emnun olmıyan bazı muzır a
nasırın tahrikatı da inzimam e
dince, Yunanistanda Türkiye' 
ye karşı bir nevi tereddüt, infi
al ve endişe hasıl olmağa başla
mıştı. Hakikatte böyle bir ihti
'llal asla varit olmamak liizım
gelirdi. Çünkü Türk Cümhuri
veti icin asil olan gaye, memle
ketin -geri kalmış olan in~işafı
nı tesri etmekten başka hır şey 
olamazdı. Biraz geç bile olsa 
lıu hakikatin samimi olarak 
komşularımız tarafından anl~
şılmasını büyük bir memnunı
yetle kaydetmek lazımdır. Ge
ne bir arahk Adalar denizinde 
hakimiyet mı:selesi, iki taraf 
matbuatı arasında faydasız ve 
biraz tatsız münakaşaları mucip 
olmuştu. Türkiye ~oktai. naza
rından hakikatte beyle hır naza 
riye ve noktainazar mevcut de 
ğildi. Müdafaa kuvvetlerimizin 
tensiki sırasında deniz kuvvet
lerimizin de tabii surette ıslah 
ve takviyesini normalin fevkin
de bir tedbir saymak haksızlık
tı. Cürnhuriyet Türkiye'si, mu -
ahedelerin temin ettiği hudut 
dahilinde halkın refahını, mem
leketin imarını aramak yolun
dan niçin ayrılacaktı? 

M. Venizelos, beyanatında Ada
lar denizi hakimiyetinden bahseder
ken diyor ki: "Yunanistan'da ~egalo 
ideanın bakim olduğu devırlerde, 
Adalar denizinde bizim için b1ikimi
ycti bahriyenin bir lüzum v: ~~nası 
vardı. Halbuki bugün öyle bır _!uzum 
hissetmiyoruz. Onun iç_indi~- kı_. ba_h
ı i hakimiyet esasına daır Turkıye ile 

k "v aramızda hiç bi.r mesele yo tu~. .a-

Haltın 
memle

ketimizde 
bulunan 

kısmı: 

ilk tren 
Mesafe 

azal
tıldı 

Tam 1090 kilometrodur. 
Toros ekspres hattı dün açıl miştir. Bu ziyafete davetli olan 

dı. Bu hat Londrayı Hindistana I Hükumet ve Fırka er kam, Bü
rapteden hattın memleketimiz- yük Millet Meclisi reisinin aynı 
de bulunan aksamını ihtiva et 

1 
saatta Ankaraya gitmesi dolayı 

mek itibarile beynelmilel bir e - ı sile teşyi etmek ü:-en: istasyona 
hemmiyeti haiz bulunmaktadır. j gitikleri için gelememişlerdi. 

Bu ekspersin tesisi ile Lond Ziyafette Devlet demiıyolları 
radarı kalkan Lir yolcunun aıiga J işletme wmım reisi Vasfi, ha -
ri bir müddet içinde Suriye, Flis reket reisi muavini Nüzhet,mü 
tin, Mısır_ İraı<, İran ve Hindis : fcttiş umumi Aptullah beylerle 
tana gitmesi kabil olacaktır. ı demiryollar idaresi erkanı, Ya-

Kazım Ps. Hz. 
Ankaraya döndü 

---···--
lstasiyonda samimi 
bir teşyi merasimi 

yapılmıştır ---
Büyii;k Millet Meclisi Reisi 

Kazım Paşa Hazretleri dünkü 
k~nvan~iycnelle An-karaya git
mışlerdır. Paşa Hazretleri ista 
sy:mda Fırka müfettişi Hakkı 
Şinasi Paşa, Kolordu kuman
danı ve şehrimizdeki meb'us
larla Vali Vekili Fazlı, polis 
müdürü Şerif, Emanet muavi
ni Hamit Beyler, tarafından 
teşyi edilmişlerdir. Kazım Pa
şa Hazretleri, kendilerini teşyi 
eden bir muharririmize beya
natı atiycıde bulunmuşlardır: 

- «Doktorlann lüzum gös
terdikleri seyahatı yaparak An 

lıA:ıım Pf. Hz. Londra-Hındiııtan hattı, dün taklı vagonlar şirketi müdürle 
yanın en muazzam demir yolla ri, seyahat aceııtcleri direktorla karaya dönüyorum. Sihhatc;a 
rından biri bu!Jnınakadır. Bu 1 rı bulunmakta idi. Bu toplanış çok iyiyim." 
hattın memleketimizdeıbulunan münasebetile Yataklı vagonlar 
kısmı Haydarpa~adan Su iye şirketi Türkiye mümessili Hiis 
hududuna kadar tam 1090 ki- nü Sadık Bey yeni küşat edi
lometroluk muazzam bir parça len ekspres hattının beynclmi -
teşkil etmektedir. le! ehemmiyetini izah etti. 

Ekspresin tesisinden evvel İLK EKSPRES 
32 saatte katedıkn bu mesafe İlk ekspres tam saat 16,8 de 
şimdi tam 26 saatte ıkmal edile alkışlar arasında hareket etti. 
cektir. 1 Bu tirenle Nüzhet, Hüsnü Sa-

Tayyaremiz 
çok imiş .•. 

Yanan mebasanında 
geni bir münakaşa .• 

Saat 16,8 de hareket eden ek dık Beylerle Yataklı vagonlar 
spresin ilk seyahatına başla- i şirketi id~ei merkeziye mürah A~~NA, !5. (Anek.) - Dün 
mazdan evvel, dün Yataklı va hası M. Sınkers de hattın son meclısı meb usan t.oplanrnış ve 
gonlar şirketi tarafından Tokat istasyonu olan Nuscybine ka _ mcıb'usRediadisin istizah takri 
lıyanda bir öğle ziyafeti veril - dar gittiler. ri sahibi istizahını izaıh ederek 

sahibi istizahını izah ederek 
Türkiyenin yavuzun tamirini 
ikmalden ve muayyen miktar
da tahtelbahir 

Vali veklli Emanet sıhhiye 
Fazlı B. Madara N. Osman B. 

lsktın mlldürR 
Tahsin B. 

Ticareti bahriye 
Mlldtıra Zeki B. 

teşebbününden ~ 
başka donanması ; 
nı fevkalade ta- r:t:~ 
kviye edecek o- ~ 

ziyetleri ve onların icabatını ~ıslerile 
değil mantik ve muhakemelerile tah
lil edenlerin düşünceleri bö~le olu~ 
Kanaatırnızca Ankara ıle -
tina arasında daimi surette bulan:.k 
bir havanın yaşamasına ~ebep. bug~
ne kadar bir türlü halledile~ıye!" ku
rük meselelerdir, mübadele ışlerınden 
kalan küçük ihtilaflardır. Art1k bu D • l J .. t d• A b • J 
~=~el~e:~~.;.~nd~ü:~:~~i~:ry~~~- aıre erue mu ema ı say ızue 

lan iki büyük 
açık deniz tor
pido muhribi si 
pariş edeceğini 
söylemiştir. M 
Venizelos buna 
cevap vererek 

dakarlığı sayes!nde bu i~tilaflara nı- kabı·ıı· tatbı·k mı·.? 
hayct verilmesı, artı~ hır kaç. h?fta 

Türkiyenin bahri siparişleri 
taıhakkuk edecek olursa derhal 
Yunanistan tarafından muka
bil siparişlerde bulunulacağını 
fakat yeni bahri inşaatı değil 
fakat mevcut teslihati bahriye 

eselesi olduğuna emın olmak ıstıyo
~z. Bu küçük ihtilaflar balledild!~~ 
ten sonra, başka devletlerle aktettıg_ı
miz gibi Yunanistan'la da daha geruş 
mikyasta ticaret ve dostluk. ~uabede
lerini imzaladıktan snnra ıkı mernl~
ketin havasında zaman zama~_te~~
süf eden infial havasından ıç ır 
eser kalmıyacağına şüphe yoktur. 

M. Venizelos; vaziyeti çok eyi 

g .. d" T" kı'ye'nin gaye ve maksator u. ur . . . , . 
larını çok eyi anlad~-. Bı~ emın.ı::. i<l: 
eğer Yunan Başvekılı, soylendıgı gı
bi, Ankaraya gelir, aramızda bırk~~
gün bulunur ve esasen ayrı ayrı 11 

cokl d ğı devlet adamlarır.ırz
la g 'arı_n~. tanı b'u kanaatı bir kat daha 

oruşurse, . G. ··'li 
kuvvet bulacaktır. O vakıt . ır_ı. 
Başvekil, daha biiyük bir ,samımıyet 
ve salahiyetle Türk dostlugu hakkın
da vatandaştartna teminat verebıle· 
tektir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Naci Pş. şehrin1izde ...... ~.. . .. 

Vilayetin tethikatına göre mesai saatle
rini değiştirmek kabil değil 

yi tenkis edecek olan Türk-Yu 
_ Memurların mesai saatle 1 madığını tetkik ettik. Fakat ne nan münasebatında yeni bir 

rini bazı ecnebi memleketlerde ticede şehrin vus'ati ve vesaiti taJhavvül beklediğini demıiyan 
olduğu gibi değiş.tirerek deva- nakliy~ ~üş.kü~atı dolayisile bu etmiştir. Bahriye nazırı da mü 
irde saat (8) de ışe başl~a- nun _ıyı ~ı: tesı~ yapmıyacağını nakaşaya karışarak 1923 sene
sı ve bilinkıta saat on derde ve şımdıkı saatı mesainin esha sindenberi Yunan donanma ve 
kadar çalışılması mümkün mü bı mesalihin ihtiyaçlarına daha tayyareciliğinde yapılanları 
dür? uyğun olduğunu anladık ve bu izah etmiş ve Türkiyenin bu-

1~~~nbul vilayeti tarafından nun çin değiştirimeğe lüzum gün Yunanistandan iki misil 
bu hususta tetkikat yapmak üze görmedik. fazla tayyareye malik bulumlu 
re teşkil edilen komisyon ~e~a Saat on dörtte devair kapan ğıunu fakat Yunan tayyarele
isini bitirmiş ve bunun şehn~ız nırsa uzak yerlerden gelen hal rinin keyfiyet itibarile dun bir 
de tatbik kabiliyeti olmadıgını kın işlerini görmek imkanı kal mertebede olmadığını söyle
tespit etmiştir. Vali ve. Şehr~- mıyacaktır. miştir Yunan bahriye nazırı te
mini vekili Fazlı Bey dıyor ki: Belki bu usul bazı yerlerde krar söz alarak Türkiye teca-
"- Mesai saatleri memurlar tatbik edilebilir ve işlerin daha vüzkar bir siyasetten Yunanis-

. . deO-il halk için olduğuna iyi yürümesine amil olabilir. tanın Adalar denizinde bahri 
1çtn b ' - •b' d T ~k' 1 k • • • 'h ' .. e Avrupada oldugu gı ı e- ı..<ı ın meme etunızın husu bir tefevvuka ı tıyacı olmadı-
go: 'e i !erin sabahları (8) de siyeti ile bunu telif etmek kabil ğını iliive e:m~~~'.· Münakaşa-

Yakında başhyor 

Osmanlı ile 
Reisi 

Osmanlı 
dünyayı at 
büyük har t' 
sürüklendi?. 

Sadrazamın gaf 
Harbiye nazırım'l" ,~11' 
Bahriye nazırını 
Nafıa nazırının bil 
Üçlerin kararı .. 
Ve .. ilk infilak!. 

Muharrir 

teşarlığında bulunan 
nei evraktaki vesaik 
denberi tetkik ed 
met B. eserinde ta 
bütün vuzuh· 
madığı bil 
ııahib 

Nafıa Nazırı ı.;urüksulu 
Mahmut Paşa 

Milliyet 
Pek yakında bu tarihi ve 

çok mühim eserin tefrikasile 
sütunlarını tezyin edecektir. 

Bilgilh harbe 
nasıl girdik? 

Rauf Ahmet Beyin eseri bu 
muammanın en hakiki anah
tarı olacaktır .. 

Ankara ltllafna
mesinln metni 
Yunanlılarla Ankarada ya

pılan mıizakerat neticesinde 
tesbit edilen itilafname projesi 
nin tercümesi dün nihayetlen
miştir. Proje bugün Ankaraya 
gönderilecek ve heyeti vekile
ce tetkikine başlanacaktır. 

Afgan sefiri 
Afgan sefiri Gi1lam Ceyela

ni Han dün Ankaraya gitmiş-

Dünkü sis 
Dün sabah limanı hafif bir 

sis tabakası kapl~mışsa da va-
~ . 

BUGÜ 
2 inci ·a!ıife1e : - 4 nilca sahifede : 

' t ·felek 2- Tiyatro hayatı 1- 1'-1. Venl:ıelos Aııkarnya 
gelecek mi ? 2- l!arı..-:t 
haberler .S- Son haberler 

3 - Hlkı\ye 4- Roman 

~ 5 inci sa1ıffedc : 
3 Unca •ahifedc 

1- ftafalye hakkındn yapılan 
lttihanıl •r doğru mu? 

~ ı- fsnaf ve halk 

~ 6 ıncı sahiltde: 
z ~· fıtıeccel hanıma b rtallp 1- Ekonomi, Şehir haberleri 

' I 

Deniz dar gelmiş olaca 
Bir vapur Kanlıcada 

yalıya çarptı 

Rıhtını yıkılmış koca denizde golunD.: 
şaşıraıı vapur selameti harada bulma~ 

~ 

Dün sabah saat altıya doğru mişlCT ve yalının h~ra mar 
Etv~l Romen gaz kumpanyası- kalması dolayısile vukubul 
na aıt Romanya bandralı Alton (18,000) liralık zararın tazmiı 
y~ şilebi transit o~arak Boğaz ni istemişlerdir. Yakında e 
ıçınden geçmekte ıken, Kanlı- hibre tarafından bu husus 
ca körfezi k ! ıdaki eski sadrı tetkikat yapılacaktır. 
azam K~dı:1 paşa yalısına çarp Etval Romen kumpany 
mış ve muhım hasarata se<bepol hadise hakkında ketümiyeti m 
muştur. hafaza etmektedir. 

Tahkitamıza göre, bu sade- Gemi sigortalıdrr. 
me çok şiddetli olmuş, rrhtımı Nazire Hanım diyor ki: 
pa_rçalamış, yalının temellerini "- Harap olan rıhtım anc 
sarsarak yerinden oynatmış, hu on bin liraya tamir edilebili 
koca binayı yıkı' · cak bir hale Yalıda harap olmuş içinde 
getirmiştir. Yalının Ön kıcmm- eşya bile kısmen pa;çalanmı 
daki odalar da harap olmuştur. tır. 

Bunun tevlit ettiği müthiş 1 Hadi:.eyi müteakip gemin_{ 
gürültü üzerine odalarından fır İstinye tarafında düşmesid 
lıyan yalının bekçileri, hadise- 1 kaptanın idaresizliğini göste 
yi müteakip sanki hiç bir şey yor. 
olmamış gibi vapurun 1stinye _______ ..._ __ _ 

cihetine gitmekte olduğunu gör 
müşler ve gemininismini teshit 
için derhal sandal ile takibe. te
vessül etr•işlerdir. 

Altonya vapuru lstinyede de 
dunnıyarak yoluna devam et -
miş ve Köstenceye gitmiştir. 
Kadri paşanın vereseM olan ge 
lini Nazire ve kızı Se.ıiha Ha
nımların müracaatları üzerine 
Ticareti bahriye müdüriyeti 
meseleye vaziyet etmiştir. 

Mehtepliler 
m'llsabakaaı 

4Q ıncı haftanın 
birincilikleri 

Mektepliler müsabakası 4 
ıncı hafta birinciliklerini aşağ 
da isimleri yazılı Beyler kaza 
mışlardır: 

1 - Galatasaray lisesinde 
1198 Ekrem Hayri Bey. 

2 - Galatasaray lisesindeı 

247 Saip Bey. 
3 - Darüşşafaka lisesinden 

85 Osman Nuri Bey. 
4 ~ DarÜ§Şalaka lisesinden 

233 A. Sabri Bey. 

Hadisenin, Altonya vapuru 
süvarisi Dimitriyos Efendinin 1 
Boğazın su cereyanlarını bilme 
mesinden ileri geldiği ve kum ' 
panyamn akıntıya rağmen kla
ğoz kullanmadığı anlaşılmıştır. 
Altonya, bu ihtiyatsızlık yüzün 
den sahile çok yakın olarak 
sevkedilmiş, akıntıya kaprlarak 
yalının rıhtımına düşmüştür. 5 - Galatasaray lisesindeı ı 

Kaptan ise hadiseye sisin se 551 Necdet Bey. 
bep oldu~u iddiasında imiş. Nü 1 Bu Beyler bugünden itib;i 
fusça zayıat olmadığı için mese ren gazetemiz idaresine müra! 
leye müddei umumilik vazıyet · caatle ·İkramiyelerini aldırab 
etmemiştir. lirler. 

Liman idaresi, kazanın, kla
ğ oz alınmamasından ileri geldi 41 İnci hafta 
ğini tahmin :tmektedir. 41 inci hafta başlamıştır. ( 

. Ka~aya ı_ıgrayan y'.'1ının sa- nümüzdeki perşembe günü akı 
hiple~ Nazır~ v~. Senıha hanım mına kadar gazetemizde çıka 
!ar dun ( 4) uncu Notere müra 1 cak haberlerden en mühimı: 
caat ederek Altonya vapuru- : seçip cumartesi günü müsaba' 
nun kumpanyasını protesto et- ka memurluğuna gönderiniz. 
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A f -1ıada11 mektup 

enize os Ankara
a gelecek mi? 

)on vaziyetler itilafa doğru 
gidildiği ümidini veriyor. 

Venizelos Türk-Yunan dostluk misakını 
ımzalamak için Ankaraya gelecektir. 

i 6ı. TİNA, 10 (Milliyet) -
'la matb:.ıatı Türk - Yunan 
~akeratı hakkında bugün 
a az ihtiyatkar görünüyor. 

~ .<it Ankara müzakeratmın 
. :yanı etrafında malilmat sa 
; olmadrkların.ı gösteren bi~ 

gibi bir de dost-luk misakı yap 
mak istiyor. 

,~ 

iyet alan Atına gazetelerı 

·k matbuatının bu hususta
ıeşriyatrm "mevsimsiz,, di
tavsif etmekten bugün ar-

İşte ihtilaflı mesai! halle
dıldikten sonra bu mukavele 
ve muahedeler de a.\;:tedılince 
Türk - Yunan münasebatı yep
yeni bir safhaya gimıiş olacak
tır. İşte Hariciye Nazırı bu 
tetkikatını bitirdiği cihetle 
Başvekil ile bu akşam bir MÜ-

~ kendilerini menetmişlerdir. 

1 Bugünkü vaziyet şu suretle 
asa edilebilir: 

~ Hariciye Nazırı M. Mihala
l •ulos şu son bir iki gün zar
r 1 l la M. Fokasın yollamış ol
l f . u raporu tetkik etmiştir. 

kadar erkan ile görüşm~~
] 

1 
M. Mihalakopulos Müba

: komisyonunda Yunan mü
iri olan M. Fokasın rap, -
da gösterilen noktalar•;ı 

1an hükilmetinin Türkiyeye .r 
ı takip etmek istediği siy .-

' 1 
: ne dereceye kadar uygun H. Venlzelos 
uğunu tetkik etmiştir. Bt< lakat icra ederek Ankaradaki 1 

ı 
r 

· ıset şudur: y f' · M p ı·h hük. . T .. ki .1 / unan se ın . o ı ronya-

lı:nfal n ı:m1 . etı f ur ye 1 ~ dise yollanacak yeni talimat 
ı a ı mcsaı ı tas ıye etme tesbit edilecektir. 

ı, ': 

Cumartesiye kadar bu tali
matın yollanacağı soyleniyor. 
Son vaziyeti izah için Parla
nento hariciye komisyonunun 
Perşembeye içtimaa davet edi
leceği anlaşılıyor. Türkiye se
firi Enis Bey bugün M. Mi
haıakopulos ile uzun bir mü
lakat icra etmiştir. Bu müla
'·at etrafında bir şey sızmadı. 
Fakat Türk - Yunan miızake
ratı etrafında cereyan ettiği ta
biidir. Yunan hükumet maha

. filinin fikrince arada bir itilaf 
hasıl olması beklenebilir. Fa-

• 
1 

n 

l 
kat ne vakit?.. İhtimal veril
diğine göre Türk - Yunan iti
lafı önümüzdeki Mart avırıh 
aktedilebilecektir. M. V c:.1: •· 
los son defa vaki olan beyana
tında itilaf aktedildikten son
ra kendisinin Ankaraya gıde
rek Türk - Yunan dostluk mi
sakını imza edeceğini söyle

sefirlmlz Enla Bey miştir. Bazı ufak tefek istisna-
; yor. Bundan sonra Tü~ki

·~ ile bir ikamet, ticaret, seyri
ı' ain, gümrük, konsolosluk 
·,ıa:hedeleri aktetmek istedôği 
ı• 

'Memurlarınız 

lardan sarfı nazar edilirse bir i 
tilafa doğru gidilmesinin bura 
rla büyük bir memnuniyetle 
karşılandığı zikredilebilir. 

R11syada 
1 

'·' İlim ~damlarının 
._·_· lllirinci sıhilelen mabad) 

teşebbüsü · • · Zannedyoruz ki, şimdi tat-
.. : edilen mesai saatleri hal- MOSKOVA, 14. A. A. -

· ı ,.ı~ hükumetle temasını teshil Leningrat ilim adamları cemi
. ;ecek tarzdadır. yeti Avrupa ve Amerika alim 
"Bu bapta itiyatların da tesiri lerile yüksek tedrisat mensup 

, 1 .rdır. la.rına gönderdiği bir telgrafta 
13u itibarla mesai saatlerini cihaleti izale etmek ve ilim mü 
1 yle ehemmiyetli surette de- esseseleri kurmakla mt>~gul o-

1 ;tirmek kolay değildir. Yal- lan Sovyetlere karşı yapılan 

l
~ memuriar düşünülerek saati iftira ve yalan mücadelesini 
:sai yapılamaz. Esas halkın protesto etmelerini talep etmiş 
tiyacıdır.,, tir. 

'ı Defterdar Şefik Bey de deva Acjantinde müsademe/er 
· n (8) de açılıp (14) te ka- BUENOS AYRES, 14. A.A. 
nması !stanbulda kabili tat- MuhafazakaTlarla liberaller 
k olmadığı kanaatindedir. müsademe etmislerdrr. İki te

. ·Umumiyetle memurların ek- lef ve 20 kadar yaralı vardır. risi de böyle erken kalkmayı ,, ______ .. ._ ____ _ 

• 1 ıp ettiren azim bir değişlikli 
! taraftar değildir. 
Yalnız İskan müdürü Tahsin 

:y bunun daha faideli olabile 
ğini ve bu suretle fazla iş çı -

. ıbileceğini söylemiştir. 

.ı Emanet Sıhhiye müdürü Ne 
' j _t Osman Bey bu tarzı mesa 
· in tatbikine sihhi bir mani ve 
· ahzur mevcut olmadığını söy 
. miştir. 

De. Tevfik Salim paşa altı 
at mütemadi çalışmağı istil
ım eden bu tarzı mesai için: 

1 -" Fikren ve bedenen ağır 
. yapanların altı saat hiç isti 
·h.:t etmeden çalrsmaları sıh
~.c muzırdir. 

i Hafif işlerde kabili tatbik ol 
lğu kanaatindeyim.,. 

Banka miıdürlerinden biri, 
devairin ikide kapanması fikri
nin şiddetle aleyhinde buluna -
rak memleketin sim<liki iktısa
di vaziyetine gö;e gerek resmi 
devairde ve gerek şirketlerde 

memurların altı saat çalışması 
gayri kafi olduğunu, bunu laa
kal (8) saate iblağ etmek za
rureti olduğunu beyan etmiştir 

Ticareti bahriye müdürü Ze 
ki Bey ise deniz ve gemi işleri 
nin bilhassaöğleden sonra fazla 
olmasına binaen saati mesainin 
( 14) te bitmesi şayanı kabul 
olmadığım söylemiştiT.Adliye

de de bu tar.zr mesai kabili tat 
bik görülmiyor 

LeS';;;si .f" · ~ ""';vrı7 N'::dir Ha-
ziyaret iJ3~ - • na karşı 

·-· - im iyazlı devlet . -- . 
Rusyaya karşı Eski Avusturya imparatorluğu için Şınvarl kabıle 

b •ı r ~oy m •. ? !rullanılan _bir tabir_ vardır. Bu tabire S •• •• sya n etti 
y~ • • ınanmak lazım gelırse Avusturyanın 

- ~··-- daima her şeyde geç kaldığını, fırsatı 
Var~ovadan ya;:tlıyoc: _Es- kaçırdığına inanmak lazım gelecek. 

"< Fakat şimdiki Avusturya cümb-_riyc· Londra, 14 (A.A) - Daily 
tonya Reisicümht•ru M. Stran- tinin bu eski sözü tekzip ettiğine, bi- Maıl'in Peşaver muhabiri Şin-
dman buraya gele' i. Burada k !akis bir teşebbüste geri kabıadığı vari kabilesinin Nadir hana kar 
ndisine pek bü- gibi biç bir fırsab da kaçırmıyorsal. U- ~ı ısyan ettiklerini, hükfunet 
Yük ıbir hüsni mumi harpten sonra Habsburg ta-

.. ·ıd nab darmadağınık oldu. Eski impara- kuvvetlerinin Ta:-is mevkıine 
kabul gosterı torluğun enkazı üzerinde yeni dev· 
Bu ziyarete bü Jetler türedi. Fakat yıkılan impara· 
yük bir ehemm: t~rluğun bütün ağırhğı ıimdiki A-
yet veriliyor.Bu vusturya cümhuriyetinin omuzlarına 
nun sebebi açık yükletildi. Bugünkü Avusturya ken-

di hudutları dalı.ilinde bir çok hayat 
tır. Estonya de• ve kuvvet metnbalarıadan mahrum 
leti Sovyet Rus kalmıı, buna mukabil pek ağır ıeraite 
yanın komşula katlanmağa mecbur kalmıt bir dev· 
rındaıı<lrr. Lehis !ettir. Fak3t ıu son senedenberi A-
tan ile Rusyanrr vusturya bu ağır şerait içinde kendi-

ni toplamağa uğraıb.Bu mesai ise ha 
böyle bir komşu kikaten takdir ve dikkatle takip cdi-
su arasında tesü lecek kıymettedir. Avusturya iktısa-
edilen bir muka-

1 
di sahac> kendini toplamak için çok 

renet elbette Ru- uğraşb. Fakat siyasi sahada oabık 
syaya karşı ma- M. Zaleski 'g.aliplerle ".". komıularile y~pyeni bir 

- · di L-'- · H 11yaset ta.kibıne baıladı. Dun bahset· 
ıı:ı:ız degıl r. cuıst~n ~~ miştik.. ltaiya-Avusturya muabed~ 
ncıye nazırı M. Zaleskı bu mu sinden b~n Avusturyanın vardıgı 
nasebetle vaki olan beyanatın- bu neticenin bir muvaffakıyet oldu
da demiştir ki : ğuna ıüphe edjlernez. Almanyaya il-

- Lehistan ve Estonya a- tihak etmeksi:wı ayn bir devlet ba-
. ·· d · !inde yaşıyacak bir Avusturyanm Av 

ra~ıı:dakı munaseba: aıma sa- rupada büyük bir ehemmiyeti ~ldn
mımı olmuştur. İkı memleket ğunu bilen Viyana ricali bu vazıyet
arasmda ciddi hiç bir ihtilaf ten istifade etmenin yolunu buldular. 
yoktur. Bilakis bu iki memle- Almanyaya iltihak etmek i~n mevcut 
ket kendilerini alil.kadar eden olan cereyandan. gih .fU. g:'h ~ ~u: 

. f.ki d d' ı·etle bazı menafı temın ettıklerı gıbı 
her meselede aynı ı r e ır- icap edince bu cereyana karşı durma-
ler.,.. yı da bulmuılardır. Diğer taraftan A

Hindistanda vusturya Almanyaya da daima do~t 
olarak kaldı. Hulasa iki zrt kuvvetın 
arasında kalan ve kendini toplamak 

Nadir Han 
yaptıkları hücumun akim kaldı 
ğını bildiriyor. 

ASİLER MAÖLÜP 
Peşaver, 14 (A.A) - Şinva 

rı kabilesi magliı)J edilmiş Talı 
ran asilerden alınmıştır. 

Ingllterede 

Afgan sefiri 
Londrada 

Gandhi 
ne diyor? 

için zaman ve sulhe muhtaç olan A- Londcadan yazılıyor: - Af
vusturya ~çi~ bug~n Avrupada kulla- gan kıralı Nadir Hanın birade-
ndan yenı bır tabir vardır. Avuıtur- . Ş . . 

Hapse gjrmek
ten korkmam! 

Londcadan yazılıyor: - Hin 
distan millicilerinin reisi olan 
Gandhi ahiren kendisini ziya
ret eden bir İngiliz muhabi-

Gandhl 

. "" tiyazh devlet,, denmeğe n ah Velı Han Afganıstanın yaya. ım Lond f . . ed' 
baılanıh. Bu imtiyaz, süylemeğe ha- ra se aretır>"' tayın ıl-
cet yoktur ki, Avusturyanm güzel miş olduğun<laı 
hatırı için verilıniı değildir. Mağ_liip- buraya gelmiş v• 
!ara kartı galiplerin merhametli ol- · t' t · . 

kl .. .. .. .. b' el dir u ı ınıa naınesını du arı soz goturur ır meı e . .. . . . 
mumi harbin mağluplarından Avus- takdım etnu.ştır 
turyanın bugÜn qoJ< her taraftanbiı; Şah veli Han 
yardım görecek, ~yete gelmeu itimatnamesini l 
bab•ecli!'niı b~r iDitfti\zdan d~ Al- ngiltere krralı-
manya ile galipler araaında yem Av- ·ın . -

1 napa muvazenesinde kendine iyi biT nın ıı ncı og, u 
mevki temin etııMıli l>iimeıinden ile- Duke. O~ Y QI'k a 
ri geliyor.... vermıştır. Kıra) 

, • ••R • ı sıhhl vaziyeti i-
JspanyadB tibarile Londra 

haricindeki sa- Şah Veli Han 
rayında bulunduğu için yerine 
oğlunu bırakmıştır. 

Cünıhuriyet mi? 
MADRİT, 14. A. A. - Fa

bra Ajansı memlekette Cüm
huriyet idare tesisi için bir ha 
reket mevcut olduğuna ve bu 

I hareketin ~erkezi Sagunt? ol
duğuna daır olan haberlen tek 
zip etmdktedir. , 

Nümayişler 
MADRİT, ıs. A. A. -İşsiz 

amele bir nümayiş yapmıştır. 
Polis müdahale etmiş birçok 
kimseler tevkif olunmuştur. 
Mevkuflar arasında yaralanan 
•e berelenenler vardır. 

Yeni Afgan sefiri son Af
gan harbinde büyük bir rol oy
namış, asilerden Kabili kur
tarmıştı. 

KRUVAZÖRLER ME
SELESİ 

Londra, 14 ( A.A) - M. 
Mac Donald Avam kamarasın
da M. Baldvin tarafından soru
lan bir suale cevaben kruvazör 
lerin elliye indirilmesi hakkın
daki kararın bütün devletlerce 
tasdik edien Paris misakının 
temin eylediği emniyet derece
sinin nazarı itibare alııunasın-

Paket gümrüğ0G 
istimali tahki 

Bir sebeke 
6 kisi 

meydana çıkarıldı 
daha tevkif edildi 

ve 

Sui istimal edilen paranın miktarı 

ANKARA, 15 (Telefonla)-/ hazır elbiseci topal Şadi, mobi
Ankara paket gümrüğünde hu- iyeci Ilyanın katibi Nesim, Os. 
s:ule gelen sui istimal tahkikatı man Kemalin babası Abdurralı 
dikkate şayan meraklı safhalar man efendilerdir. 
arzetmiştir. Tahkikatın göster- Bu mesele hakkında gümrük 
diği neticeye nazaran 60 bin li- ler umum müdür muavini Ce
rayı mütecaviz bu muhim sui mil B. demiştir ki: 
istimalin en ileri gelen faili pa- "- Osman Kemal efendinin 
ket gümrüğü muhasip ve vezne sui istimal tahkikatına devam 
darı Osman Kemal B. olmakla ediyoruz. Tahkikat safhası in
beraber bu suretle sui istimal kişaf ettikçe hatır ve hayale 
edilen paradan istifade edenle- gelrniyen vaziyetlerle karşrlaşı 
rin bir şebeke halinde oldukla- yoruz. Meselede önayak olan 
rr tezahür etmiştir. hükfunet kasasından millet pa-

Gümrük idaresi tahkikatı ge rasını çalarak hususi menfaat
rek cedveller üzerinde, gerekse lerine sarfetmek istiyen bazı a
eşhas arasında inkişafını temin damlar görüyoruz. Bunlar da 
için rüsfunat müfettişlerinden tevkif edildiler. Tahkikatın bir 
Adil beyin idaresinde 4 kişilik kaç kanaldan inkişafına çalışıl -
bir heyet tetkik ediyor. Bu he- maktadır". T·evkif edilenlerin 
yet munhasıran bu mesele ile elde edilen mallarına da haczi 
iştigal etmektedir. Alakadar ihtiyati vazedilmiştir. Tevkif 
zevat tahkikatın göstermekte müzekkerelerinin müddeti bir 
olduğu şekil ve zaruretlere na- aydır. Lüzüm görülürse temdit 
zaran bir müddet daha devam edilecektir. Evvelce tevkif edi
edeceğini zannetmektedirler. len OsmanKemal efendinin bir 

Cümhuriyet hükumetinin ha aylık tevkif müddeti hitam bul 
zinesini soymak teşebbüsünde duğundan bir ay temdit edilmiş 
bulunan alakadar ve maznun eş tir. Mevkuflar ihtilattan mene
hastan 6 kişi perşembe günü dilmişlerdir. Sui istimalin, tah
tevkif edilmişlerdir. Bunlar Os- kikat neticesinde, yüzbin lirayı 
man Kemal Beyin biraderi Ke- geçtiği meydana çıkacağı söy -
nan, ticaretle meşgul Mehmet' lenmektedir. 

ispanyada karışıklıklar 
LONDRA, 15. A. A. - Deyli Meylin Madrit muhabiri bil-

di0m: . 
Primo dö Riveranm sukutu İspanyanın her tarafında cı-d

di karkaşalrklar zuhuruna sebep olmuştur. Her tarafta krral 
hakkında hakaret amiz sözler işidilmektedir. 

Bursade ölen bir dilenci bir zenbil 
ufak para ve altınlar bıraktı 

BURSA, 15. (Milliyet) - Ayşe namında bir dilenci Emir 
sultan mahallesindeki hanesinde ölmüştür. Kimsesi olmadığın
dan hanesi açılmrş mettükati arasında bir zenbil ufak nikel para 
ile 6 adet altın ve bir çift küpe bulımmuştur. 
Ali mektepler tesisine dair talimatname 

kabul edildi 
Ankara, 15 ( Telefonla) -

Ziraat ve Baytar enstitüleri ile 
Ali mektepler tesisine ve ziraat 
tesisatının isıahına dair kanu-

Maliye mü .. teşarı 
ANKARA, 15. (Telefonla)

Maliye müsteşarı Ali Rıza B. 
İzmirden ·gelmiştir. 

ANKARA, 15. (Telefonla)
Osmanlı Bankası direktıorü 
bugün şehrimize gelmiş ve 
Maliye Vekili tarafından kabul 
edilmiştir. Banka direktorü 
Vekil Beyin nezdinde bir saat 

nun sureti tatbiki için iktısat ve 
kfileti bir talimatname hazırla 
dr. Talimatname heyeti vekile 
de kabul edilmiştir. 

Edirnede Gazi 
Hz.nln heykeli 
EDİRNE, 14 .A. A - Bü-

rine beyanatta bulunarak ez
cümle demiştir ki: 

BARCELONE, 15. A. A. -
lich'de bazı ha<liseler çıktığı, 

ahalinin birçok evleri taşladığı 
vatanperverler birliğine ait bi
nayi basarak büyük hasarlar 
yaptığı vali tar.afı~dı:-n gazete
cilere beyan edılmıştır. 

dan ileri ıreldiP.ini sövlemistir kadar kalmıstır. 
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yük Gazinin yuce deha ve şa
hsiyetini garp serhaddinde 
temsil etmek üzre kıymetli bir 
eserin Türk sanatkarları tara
fından vücude getirilmesi ve 
şehrin mutena bir yerinde rek
sedilecek heykelin inşası müna 
kasaya konulmuştur. Heykelt. 
raşlarırruzın alaka ve müracaat 
ları bekleniyor. 

- Ben kendi nefsime hapse 
girmekten korkmam. 

Bundan sonraki vaziyet 
tamamile 1ngiliz !hükumetine 
tabidir. Çünkü bi.z ne şimdi, 
ne de ilerde İngiliz hükumeti
nin toplıyacağı her hangi bir 
konferansa iştirak edecek değ i

liz. Meğer ki bu konferans 
Hindistanın kat'iyyen İngiliz 
imperatorluğundan ayrılmasını 
kabul etsin. Artrk bundan 
başka her hangi bir tesviye ca
rı-sini kabul edebileceğimiz 
gün geçmiştir. 

Bund.an sonra Hin°1i_standa 
ne -gibi vekayiin çıkacağını tah
min edemeyiz. Biri tar.y·k ve 
iğtişa , diğer de aklü hikmet 
yolu olmak ÜT.re iki yol vardır. 
aFJı:at ümidi kesmiyelim .. " 
-~---

AlmanJ1ada --------Young planı 
BERLİN, 15. A A. - Hari

ciye ve bütçe encümenleri 
Y oung planını tetkik etmişler 
dir. 

Fa~ist aleyhtarları 
BERLIN, 14. A. A. - Zabı

ta faşist aleyhtarları birliğini 
kapatmıştır. 

Veresiye KUrk Mantolar 

Vck.'a mahalline asker gön 
derilmiştir. - ----- -

Yuqoslavuada 
Frnnsız lıanıi llerile itih\f 

BELGRAT, IS. A. A. - Bü 
yük 1ıarpten · eveJ tedavüle çı
karılmış olan Sırp ha7.ine tah 
viller·ni hinıöl bulunan Fran 
srzlarla hükumet 2ras nda ku
pon bedellerinin alti'n olarak 
tesviyesi ha!.<kında e'<as itiba
rile bir anlaşma hasil olmuş
tur . 

M. Tardieu ve M. Briand 
PARİS, 15. A. A. - M. Tar 

dieu ile M. Briand saat 23,20 
de buraya gelm'şlerdir . 
Yarın talimau gönderecekler 
ATİNA, 15. (Apo). - M. 

F-Okas dün gelmiş ve M. Miha 
lakopulos ve nezaret erkanile 
görüşerek lazımgelen izahatı 
vermiştir. Bu mülakatlar esna 
smda raponm yansı tetkik e
dilmiştir. 

Yarın M. Mihalakopulosla 
görüşecek ve hariciye encüme
ni Yunan sefirine gönderilecek 
olan kat'i talimatı tesıbit için 

% 30 tenzilatla 8 ay vade. kürkçü . .. .. 
1
• ,.,.:~~a davet 

Han BEYKO T. 1685. pazartesı gımu "~ . . 

ispanyanın sabık ve /{ihik başvekıl/erl bir arada 

Diktatör seyahate çıkıyor 
ispanya matbuatı ne halde, yeni 

başvekil nediyor?. 

Madcitten yazılıyor: - İs
panyada gazete sahipleri yeni 
Başvekil Ceneral Bcrenguer'e 
müracaatle eski idare zama
nmdanberi tatbirk edilen san
sörün kaldırılmasını istemiş

lerdir. Ba ,. , '.il buna karşı 

kendisini:· tbuatın hurri
yetine ta a t : ı ıluğunu sö)'le
miş, fakat vaziyetin icabatım 
düşüneceğini ilave etrnıştır. 

Sansör mümkün olduğu kadar 
kısa bir zaman zarfında kaldı-

vekil olup Primo de Rivera za
manında tevkif ve muhakeme 
edilerek beraet eden Sanchez 
Guerra yeni bir fırka teşkili i
çin ıbir içtima aktine müsaade 
istemiştir. Bu ıfırkanın adı Ka
nunu esasi fmkaısı olacak ve 
söylendiğine göre muhafaza
kar, Ahrar ve Cumhuriyetçi
ler de dahil olacaktır. 

Prim.o de Rivera Avrupada 
seyahat etmek üzre M tt 

Edicnede şehir koşusu 

EDİRNE, 14. A. A. - Milli 
gazetenin tertip ettiği şehic ko 
şusunun dördüncüsü dün ya
pılmış ve askeri klubün muvaf 
fakiyetile neticelenmiştir.Kaza 
nanlara vali Emin Bey tarafın 
dan madalyalar takılmıştır. 

Garip hir beyanat 
PARİS, 15 (Hususi) - Dü

ylınu umumiye meclisi idare re
islerinden ve Fransız hamilleri 
mümessili M. Dekloziyerirı 

Temps gazetesine vaki beyana
tında: "Lozan müzakeratı ve 
onu takip eden müzakerattan 
sonra Türkiyenin tahhütlerinl 
tutamıyacağı anlaşılıyordu", de 
miştir. 

M. Dekloziyerin bu beyanat
tı alakadar mahfilde garabet
le karşılanmıştır. Bir müddet 
sonra Türkiyeye gelerek ham'l 
ler namına hükfunetle temar.a 
gececek olan bu zatın, böyle bir 
beyanatta bulunmakla, her şey 
den evvel, kendine ve temsil et·· 
tiği hamillere fenalık yaptığı 
'!-~ikardır. Bu beyanat borsada 
Uı 'fi . 

s 

t 
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lstanbul itfaiyesinin 
akkında vır 

itfaiye çoluk çocuk 
elinde mi ka mış? 

Dört yaşında bülüğa 
ereu Mehmet 

Etıbba odası divanı 
lıagslyetl toplanıyor. --

~lenıleket işi ~ rnnıt ... 

illet 

Kabul edilen 
kanunlar 

Kam iyo 
işleri 
- -

N. Esat Beyin 
beyanatı ------

iki vapu 
çarpışı 
---Dünkü anketi

mizin verdiği 
netice .. 

Bundan altı ay kadar evvel 
Karadeniz sahilinde bir kasa
badan şehrimize dört yaşında 
bir çocuk getirilmişti. Bu, tam 
manasile sakallı bir bebekti. İki 
yaşında bıyık ve sakalları biten 

Vaktile Kastomonulu bir Pa
şa varmıJ. Kuvvetli talihiı:in 
yardımile kısa zamenda ilerli
yerek lstanbulda yüksek bir va 
zifeye tayin edilmiş. 

Eşhası askeriyenin 
muhakemesi VazlyetTurk !ırası lehine 

inkişaf etmekledlr 
Jfaltepe, Burgaz v11p 

mu.~ademe etli 

Vali vekili ve Ema
net uıuavini ne 

diyorlar? 
dört yaşında bülfiga eren bu ç~ 
c~ğun bir aralık Saraybumu ga 
zınosunda halka para mukabi
linde teşhir edildiği hatırlardan 

Her nedense ırösteristen ha
zetmiyen bu Paşa, sini ·üstünde 
ta~ta .kaşı.k~a yemek yemeğe, 
mısafırlerını erkan minderi üs
tünde kabul etmeğe özenir du
rur~ fak~t e_vin kuruluşu, içti. 
~~ı vazıyetı müsaade etmediği 
ıçın bu arzusuna bir türlü mu
vaffak olamazmış. 

ANKARA, 15. A. A. - Bü
yük Millet Meclisi bugün reis 
vekili Nurettin Ali Beyin riya
setinde toplanmıştır. Maaş ka
nununun ikinci maddesine bir 
fikra ilavesi ve gümrük kanu
nuna müzeyyel mevat bakında 
ki kanunun beşinci maddesinin 
tadiline dair kanun layihaları
nın ilcinci müzakereleri yapıla
rak kabul edilmiştir. 

Ali İktısat meclisi umuınl 
katibi Nurullah Esat Bey bir 
muharririmizin Raif Necdet B. 

Dün akşam Kadıköy 
n büyük bir tehlike atla 
dır. 

Ihsan ve Zıya B.Ierin 
verdiği cevaplar 

Operatör Emin Bey 

Son zamanlarda lstanbulda yangınların çoğalması ve niha
~et Fe:1-ziati lisesinin yanması ortaya bir itfaiye meselesi attı. 
f ~ha'.c şehremini Haydar B. kendi zamanında yapılmış olan it
a~y~ teşkilatının tamamile bozulduğunu söyledi. &ı.brlı: şehre
ııı:nı Eınin B. de lbu fikre iştirak ederek itfaiyenin çoluk çocuk 
chnde kaldığm.ı ilave etti. Bu hususta salaruyettar zevatın da 
ne düşündüklerini öğrenmek istedik. 

.Kendisine müracaat ettiği- Bu maksada geçen sah gü-
;:nz vaLi muavini Fazlı B. bu nü akşamı bazı tecrübeler ya
lap~ icap edenlerden lazrmge pılmıştır. 
en ızahatı aldıktan 6anra ce- Evvelll yangmların itfaiye -

nin geç gelmesine' ~n mi, yoksa 
susuzluktan mı büyüdüğü an
laşılmak için bir tecrübe yapli 
mış, şehremanetinden İstanbı.l 
itfaiye grupuna Yerebatanda 
yangın olduğu haberi verilmiş, 
itfaiye tahmin edilen müddet 
ten evvel yangın olduğu haber 
verilen yere gelmiştir. 

. çıkmamıştır. Vakitsiz öten bu 
horoz, o zamanlar pek çokları
nın merakını celbetmişti. Fa
kat ne yazık ki, aradan çok geç 
meden zavallı Mehmetçik fazla 
hırpalanmaktan mı, yoksa baş
ka sebepten mi hasta düşmüş 
ve tedavi edilmek için Etfal 
hastanesine kaldırılmıştı. Sa
kallı çocuk hastanede çok yaşa 

/ 

Ayni gece saat 19 dan sonra 
yangın musluklarında tecrübe Dr. Ihsan Hilmi Bey 
yapılmı~, ~~at b~ sefer nere madı ve bir gün haber aldık ki, 
dP.1'1 v~n~dığı he?uz. ımlıı:şılm~- Mehmetçik ölmüş. Mehmedin 

l!fllaneı mu avını itfaiye t<ıımanda111 yan bır ıhba~ ilzenn~ şırketın ölümü aradan ay !ar geçtikten 
Hamit Bty Ihsan Bey evvelden tertıbat aldıgı ve mus sonra iki doktoru biribirine dü-

"ap vel"CCeğinl bildirdi. Ema- l~arma liU ver~ği görülmilş- şurecek bir hadiseye sebebiyet 

Bir Ramazan aktamı iftar
dan so~ra uşa~ını çağırmıt: 

- Gıt, demış, bana şuradaki 
manavdan bir okka armut al, 

g;el. · • )_' almz. armudu gizli ge. 
tıreceksın. Kımse görmiyecek !. 
,Uşak armudu getirip çekil

mış. Fakat Paşa bağdaş kurup 
tam a~udu ağzına atacağı sı
r~da dıvanhanede bekliyen ve
kilharç aynada Paşayı görmüş. 
Görür görmez de hemen el 
çırpmış: 

- Çabu~, . ağalara söyleyin 
Paşa efendımız armut yiyecek
ler. · Çatal bıçak getirsinler. 
Ağalar bunu duyunca odaya 

koşuşmuşlar. Pata bu baskın 
karşısında itidalini kaybederek: 

- Ulan. d.emi§, kırk yılda bir 
memleket ışı armut yiyelim de
dik o da olmadı .. lnsam azacık 
rahat bırakırlar yahu!. . 

_____ .:._M. S. 

H. Mehmet 
Bey geldi 

t muavini l:Umit B. de: tür. -~~buld alead~ z_amanl?r- vermiştir. Hadiseyi anlatalım: 
- «Bu hususta beyanı mü- da gunun her ~:u1gı bır saati?- Küçük Mehmet hastaneye nak- lsk~nda pUrUzlU itler 

~caya salahiyettar değilim. de yapılan tecrubelerde ve bıl- ledildiğ.i zaman kendisini çocuk halledilecek 
.~kil beyefendi ile görüşü- ha_:ısa :Y~~g~1Ia;.da su bulunma mütehassısı İhsaı! Hilmi Bey İ 
,Uz.» Dedi. İtfaiyenin bida ye- dıgı goruımilşttir. tedavi etmiştir. Şimdi vaki olan skan umumi müdürü Hacı 

t ·· ·· d-•-' · · Mehmet ve Dahiliye vekaAletı· eessusun ..,... mtızamı mu- iddiaya göre çocuk ölünce has. 
faza edip etmediği hakkın- Macarlsfanl• ticaret mu- tane operatör muavinlerinden heyeti te~tişiye 

<tki sualimize de: ahedeslnln mUdd~tl Kazım İsmail Bey otopsisini reisi Mustafa A 
- «Bu hususta da bir şey söy Macaristan ile Hükınetimiz ~apm~~ ve ceset üzerindeki teş- rif Beyler Anka. 
Yemem.» Cevabını verdi. Ge- beyninde mevcut ticaret muahe nh muşahedatma dair bir ma- radan şehrimize 

'e kendisine müracaat eyledi- desi 26-9-29 tarihinde feshedil kale yazmıştır. Kazım İsmail gelmişlerdir. 

İrtikap, rüşvet, zimmet, ih
tilas ve diğer cürümlerle maz
nun olan e~hası askeriyenin 
muhakemesine dair kanunun 
layihasının bu husus hakında 
mülkiye memurları içi hazır
lanmakta olan kanun ile birlik 
te müzakeresi takarrür etmiş
tir. 

Meclis Perşembe günü top
lanacaktır. _,......,.._., __ _ 
650 Belediyenıizin faa

li vet is tat istik leri 
Dahiliye vekaleti memleketi 

mizde mevcut (650 ) belediye 
işleri hakkında istatistik yapıl
ması için lazım gelen ma!Uma. 
tı toplamış ve bunları İstanbul 
Şehremanetine gönderilmiştir 

Emanet matbaasında bunlar 
kitap haline getirilerek tabedile 
cektir. 

-er-

Sadullah B Ankaraya 
g-itt: 

Cuma günü şehııimize ge
len Seyrisefain umumi müdürü 
Sadullah B. dün akşam tekrar 
Ankaraya hareket etmiştir. Sa 
dullah B. in Ankarada bir haf
tadan fazla kalmıyacağı tah
min olunmaktadır. 

hakkındaki su
lerine cevabeı 
demiştir ki: 
"- Filhakik 

borsa meclisi i 
daresi muma 
Ieyh hakkınd 
kendisini işte 
meneden bir ka 
rar ittihaz etmir 
tir. Ancak bt· 
kararın saiki, y~ 
zıldığı gibi ken
disinin İngiliz Nurullah Esat B. 
lirası üzerine spekülasyon yap
mış olması değil, borsa kanu -
nunun ifsasma müsaade etme
diği ticari mahiyetıte muame
latla iştigal etmiş olmasıdır. 

Kambiyo muamelatı hakkın
da umumiyetle eski görüşümü 
teyit ederim. Borsada kaydedi. 
len temevvüçler mevsimin ihti 
yaçlan ve piyasanın kendi mem 
b?larmdan isı:ifadesıne göre hiç 
bır fevkaladelik arzetmiyor. 
Şimdiye kadar mühim mi.lı:

tar~a ticari borçlar ödenmiş ol 
dugundan ve yeni ithalatın da 
şayanı dikkat bir surette azal
~a~ta bulunduğundan vaziyet 
gıttıkçe daha ziyade Türk lirası 
lehine inkişaf edecekir. 

Tahlisiye Müdürü 

Tahlisiye umuınl müdürü 
N ecmeddin B. bugiln Ankara
dan avdet edecektir. 

--0--

Fakir çocuklara elbise 
-<>-- Anneler birliği tarafından 

Bir tavzih fakir çocuklara elbise tevzi edi 

~trıiz itfaiye müdürü İhsan mişti. Bu muahedenin martın Beyin Tıp fakültesi mecmuasın H. Mehmet 

Borsa acentelerinden Raif leceği yazılmakta idi. Birliğe 
Necdet Beyin ben olmadığımı birçok müracaat va!<i olmuştur 
görülen lüzum üzerine arza Yaptığımız taılıikikata nazaran, 

·mecbur oluyorum. anneler birliği, süt damla&Dlda 
Mualim ve muharrir mükayyet çocuklara elbise ha-

Rail Necdet zırlamaktadır. 

Köprüden 17,50 de do 
dıköyüne hareket eden 
vapuru Kadıköy iskelesi 
naşmak üzre mendereğin 
cinde devir yaparaken 
da Haydarpaşadan 18,3 
reket eden Maltepe vapu 
gaz vapuru ile müsademe 
!erdir. 

Müsademe şiddetli ol 
Y alruz Maltepe vapurun 
miri Burgaz vaourunun 
marasını kırmıştır. 

Nüfusça zayiat olmadı 
vapurlarda da yara y 
Gemiler yollrma devam 
!erdir. 

«Geceler gebedirıı 
m ınd<l ki kit<t n? 

Bir akşanı gazetesi 
latasaray lisesi ipt.daı h 
nndan M. Ro!anm aris' 
mı müstearla yazdığı "G 
gebedir" isimli kitabın t 
!er arasında iğıbirar uyan 
ğım yazıyordu. 

Gerek maarif Emanetin 
gerek mektep muhitinde 
tığrmız tahkikat böyle bi 
olmadığı: ; neticesini ve 
tir. 

--o--

Zekat fitre için 

umumi İçtin11. 
Zekat ve fitrenin ne s 

le toplanacağı ve hesaba 
ne şekilde tutulacağı hak 
görüşülmek üzre yarın (P 
tesi 17 Şubat) saat 15 te 
!oğlunda C. H. F. merke 
Tayyare Cemiyeti kaza v 
hiye şube erislerinin de i 
kile umumi bir içtima a 
ı,.cektir. 

· de bu dedikodulara etrafile 2 sinde mevkii meriyetten kalka da intişar eden bu makalesi ço- ve Mustafa Aril 
~iap vereceğini söyliyerek, cağı ve ona göre haraket edil_ cuğun tedavisini deruhte eden Beyler burada Ü' 
ıt aiyenin eski intizamını kay- mcai alakadarlara tebliğ edil- İhsan Hilmi Beyin teessürünü rüzlü iskan v11 
s dip etmediği hakkındaki miştir. mucip olmuş ve gerek otopı;i teffiz işlerini bir 
Ua!ıinıize de kısaca: --o- yapmak, gerek müşahedatma kaç gün içinde 

it"r •Böyle bir iddia varit de Sahte esham dair eser neşretmek hakkı mün- halledeceklerdiı. 
~ ı dir.» Dedi. Bu hmusta be- hasıran kendine ait olduğu id- Pürüztü işler 

L~A~~ 
1 
~atta bulunan Emanet fen iş Aldığımız ma!Unıata nazaran diasile bir buçuk iki ay kadar burada halledile 

~'tı müdürü Zıya B. de Hay- İtalyada Livuma şehrinde bir evvel Etibba odası riyasetine 
_,,_ B tb d ah h b · · · İh H" miyerek merkez- H. llıohmet B . • ~ . in dediği gibi itfaiye te ma aa a s te es am asan ·miıracaat etmıştır. san ılmi 
. «ılatının bozulmadığını, itfa- bir matbaa yakalanmıştır. Beyin bu müracaatı üzerine oda den sorulmasına Jüzı;m hasıl 
1'>'e terkos borularında su bula- Bu matbaanın şimdiye kadar riyaseti bu iki doktorun arala- onlanlardır. Valcit zayi olma-
ltıadı" ·· ı rd · her çeşit eshamdan külliyetli rmdaki ihtilafı sulhen hallede- I?ası için bu cihet tercih edilmiş 
~fa.d;ıe~~a~~~~= m:~~~ miktarda basmış ve tahmin edil bilmeleri için tavassutta bulun- tır. 
,,, ~ müracaat ettiğIDi, Feyzia- diğine göre harice de çıkarmış mak istemişsedeanlaşmak inoka BİR KOLAYLIK 
" lısesinin tamamen yanması trr. mm göremeyince işi divanı ha- Muhacirlere kanuıı1 istihkak 

o·,. idor_/drı 
Mübeccel Hanıma 

Gilzellik kıralıçası beğenirse Gazi 
Beyle, beğenmezse oğulları 

talip çıktı ... 
Agıntap meb,usu 
ile evlenebilir!. 

Re 

~a~gının itfaiyeye geç haber Şimdi alakadar tacirlerimiz ysiyete havale etmeğe mecbur lar~a m~kabil emlak verildiği 
~;rıimesinden ileri geldiğim, bu işlerde çok müteyakkiz ol - olmuştur. vakıt venlen em!Sk istihaktan Reşit 8. ne dly::.t:.. 

'laydar B. in tetkikat yapma- maktadırlar. Oda Divanı haysiyeti bugün fazla ise borçlanma kanununmu Parlementolar ve Briand Bu haber Rqit Beyi çok müteeı,· 
an itfaiyenin gayretini kıra- --o-- ilk defa olarak toplanarak ihti- cibince ve yirmi senede öden- Hikayeai çok, oohbeti tatlı bir mel>- etmiş. Telişla ablmıı: 

Cak ve tıaıkıikate mırkann olma Beyoğlu hastanesi lafı ~tki~ ,#,,_bir karara ra.ptede mek üzere verilmektedir. uı anlabyor: - O bankerse, benim de çiflik.<-
y ktır D b h . Mesel" b" b d'l" . - "Briand,, m aüzel bir sözü var. rim va~. Satar. 'be.n. a1 .. nmı. Elin ri.vu-ı 

~an. sözlerın· ı· beklemedig"ini, Şehremanetı·nı·n Beyog"lu cı·- ce . un ır mu arrınmiz a ır mu a ı ın ıstih- • ol 
E "bb Od · · D kakı 900 li d O !i Demit ki: Parlementolar öyle muh- nı~a gıtne11ue ıoruum razı maz 

ın B. in de itfaiyenin çoluk hetinde yalnız erkeklere malı- tı a ası reısı r. Tevfik ra ır. lSO ralık bir tetem fabrikalardır ki, bacaları hep doıırusul 
~Ocuk elinde kaldığı yolundalci sus olan bu hastaneye şimdi ka Salim Paşadan bugün toplana- mülk verilirse 900 lirası borçlan tüter. Fakat aktamlan içine ririp te - lbtiyar.ın s...U ne yapım? cle.

1

1 

'.~~~asının bir mana ifade etme dınlar da alınmaktadır. cak haysiyet divanında tetkik dırılır ve yirmi sene müddetle tezgahlarına bakaaruz dokunmuı ya- mişler .... 
'>'gıni söylemiştir. Hastane ancak ameliyatane edilecek olan bu ihtilaf hakkın- senede 45 lira taksit verir. Fa- run metro kumaı ııöremezıinizl... Reıit Bey bu hitabı reddetmiı: 
t lialbuki maalesef bazı zevat vaziyetindedir. Kaza, intihar da fikrini sormuştur. k~t bu borç peşin verilirse hü- Kütüpane encümeninden bir meb'- - Say.ei reaul_ullahta kendimi otuz 
. a liaydar ve Emin B. !erin kurbanları buraya alınır, bura- Tevfik Salim Paşa demiştir ~umet asgari yüzde altı olmak us cevap veriyor: 1•1mdakine deiıımem. .. 
:tfaiye teşkila·tı bozulduğu ıhak da tedavi edilir. ki: uzre mühim tenzilat yapmağa - Bu sözün bizim mecliıe doku- Ve ili.ve etmit: 
•ındaki iddialarına iştirak et- Halbukı şehrin Beyog" lu ci- -. Haysiyet divanı tabiatile ~arar vermiştir. Bu suretle 900 nur yeri yok dojnısu, encümenler -Hoı beni begenmezse ilri oilum 
"' k d lıra yer· 513 ı· ·ı her gün ralıtır ve biz .nın olur, heye- var. Onlardan birini al11n .... 
··•ekte ve her ne a ar hemen hetı"nde bütün hastalıkların te- hafı olarak toplanacaktır. ıne ıra ven ecektir • ·-Mal" V kAl • b k • ti umumiyede bir çırpıda on dokuz [Reıit Beyin, meclia ydlığmda •ı· 
ıernen bütün yangınlarda su- davisi içın bir hastaneye ihti. Eğer müzakere neticesinde ıye e a etı u ararı Def- •ayıhayı birden çıkarırız. kon tercümei hali: (1281)de Bibea~ 
S1tz!uktan şikayet edildiği hal yaç vardır. Bu ihiyaç gün geç • ittihaz edilecek kararın ilam mü terdarlığa bildirmiştir. [Not _ Geçen aene ..-liain oon de doimnttur. Tahaili hıuuaiclir. 
rle bazen suyun en bol olduğu tikçe kendini hissetiriyor. nasip görülürse gazetelere ve- çtimamcla müzalıere ve kalıul edilen Meb'usluktan evvel mahkeme ualık. 1 
Yerlerdeki yangınların da çok. Şehremaneti bunu nazarı dik rilebilir. Buna ihtiyaç hissedi!. Tokathyan oteli ~yıha n tefsirleri reımi ııuetede lannda bulanma, olup asd mesleği 
Clirn neticeler verdiğini ve bu kate alarak Beyoğlu hastanesi- mediği takdirde tabii mektum eyderpey intitar ettikçe öirenebil- :ııiraattır. Birinci devredenberi meh · 
.'Yanda Kerestecilerin de de ni tevsie karar vermiştir. kalır. müsteciri ıittik.J uatur.J 

l\i · d • l ı T Güzellik kraliçesi ve Reşit B. Gazete primleri ve encümen 
zın yani başında ol ugu ıa - -<>- Oda nizamnamesi mucibince okatlıyan oteli müsteciri 

<} b k · · d • J M Gezetelere gümrükten ki.iıtlarıru '?eşil B. in talip oldaf!u bildir/, 
MDbecctlt Hanım ~ c ir dükkan kurtulmama u- Bele ıye ceaza arı iki tabip arasında ihtilaf zuhu- . Medovicin kendisini Avus alırken kullanmak üzre bir miktar 

re. boydan boya yandığını i- al 1 · ru halinde bu ihtilafın evvela turya tebaası göstererek Sum- prim verilecektir. Meclis ba teklifi er Belediye cez an mese esın - 1A çakmak taflllJ on kurup aatıyorlı 
ı sürmektedirler. d b' h 

1 
f b 

1 
aralarnıda halline çalışılacağı, mer pa asın {3000) liralık ver hükümet, harf inkılabile .. btlannda _Sanki rağbet eden var da .. 

* * * 
e mutavassıt ır a sure ı u m·· k'" 1 d" h . gı"sı·m· .. gen· almak ve aynca Ye bı"nneti"ce malı" vazı"yetl-ı"nde ••• 

~ um Un O mazsa ıvanı aysı - -· - Kibrı"tten ucuz ya ... 
T kil" . -<\f ıa velca· Jetinin yan- rı:ıak ü~ere dah~ ıye _ve ırun yete havale edileceği hakkında (_29,000) liralık deyn ilmühabe ııntı hiHeden ıuetelere bir neb:ı:e - Elden kuruta .. tanlar çok ... 

nyasetı altındakı komısyon me b" k d B k d ld k .1 h yardım olsun diye yapmıt bulunuyor. 8 d .__ •• ı. 1 k k d k 
d 

. . ır ayıt var ır. u ay a tev- n. e e etme surctı e azineyı· ak - un • ... .,....çı ı a ar o 
glllıa hakl{lll a devam edıyoı Bu husus Teklif bütçe encümeninde müz ere . y 1 k b' 1 , 

< r < 3aısıne · . . fikan ihtilaf Haysiyet divanına ızrar ettig" i sabit olmuştur. dT k · t nk"tl h 1 tey mı var. e e ce '• panta on • 
A 

k nları tetkık edı e 1 ır Azalen gardıp ebazı 1 ere bmaz aarrdnnıo .. rıntııı, palto kenan ..... 
ta Jı kika 1 ı ta vrupa anu intikal etmiş bulunmaktadır. Defterdarlık bu paraları istir muş. ar an 1 arı u Y • • 

'· Nafıa vekaAletı" ı'mtı"yazlı "ir- iiyor. Neticeyi ihtimalki yarın dat için Tokatlıyan müstecin" lüzumsuz ve fayda11z görmütler. Bir - f\.;rrupa g~zetelerı oratorıy ' ~ kısmı: haberı ile ~eıgiiller ..... 
,.,ette. r ınu""du"'ru" İbrahim Eteın UNA NE DERSiNiZ? (bugun·· ) ög"renebilirsiniz". aleyhine dava açacaktır. b .1 . k 1 l•lennde bunun hakkınu d " B - Efendim mat uat ı mı ma a e- - • _ Z a 
lbcyı İstanbula göndeımiştir. . . . • .. · Diğer taraftan İhsan Hilmi - ...,. ler netretmiyor diye şikayet etmiş. olmıyacagmı yazanlar da var ... Ec 
l•rtalı ın Etem B. şehrimize f?'e- ltriyat daıres.~run lagvı munasebe- Bey de şunları söylemiştir: kodu yapmak caiz değilse bö- !er. ' bi sermayesi ürker, gelmezmit··· 

1 
l;elınez terkos şirketine gıde tile GalRAataN'dKaOTMabunel/a~::ıaT~~:.- "-Mesele Etibba odası diva yle feıull mesele ve ihtilafların Gazeteci bir meb'uı cevap veriyor: - Borçlan ödemiyorken ağız! 

ö: t RO F um h · · · "k 1 · · d · 1 d - Gazetelerimizi ilmi makalelerle dola~ terane! 
~M. r etkikat yapını", bundan b . d aatılmakta olan parfömle- nı aysıyetıne ıntı a etmıştır. a netıce an aşılma an gazete d d ~.. '< anesın e .. ol uraydık, harf inkılabı yerinde sa,. - Sanki ödedik te ne oldu? 

a şehremanetir:e gelcıek . 1 syonlarm pudraların kremlerin Bir karar verilmeden evvel mü- sutunlarma intikali doğru ola- Rrşit Bey yardı. _ Vaziyet sarihtir. Bize kim 

tı·r.a_net erkaAnı"le t~as etmı"ş- rsaınb,unoların, dudak ve yüz boyal.arı'!ın talea beyan etmeg"i dog"ru bul- maz fikrindeyim". Gazi b' R · B M d' 1 · · d h k K d" " ı k .... - antep me uıu e,ıt eye sor- er ıven a tı ıçtımaı en ayır yo . en ı yagunız a • 

fiatları bir daha görülmesi .g•yn mum marn. Etibba Odası haysiyet diva- ı ı- - b 
1
' l tif d k muş ar: M d" · it dak" k" d ·· ıv - mec uruz. 

.. ,_ 0r·Lı·m Etem B. bı"lhassa ku'"n ehven ve ucuzdur. 1 8 eye o- Nasıl ki, mahkemeye iııtikal nı bugu··n saat (1) de toplana- er ıvenın a m 
1 o~e e encu- A k C' ı ,...,, "'' - Duydun mu? Güzellik kraliçe- men kuranlar ıunlan konuıuyorlar: n ara; 10 ...,u~ 

tı:ı 'titrıiarda su buluıımadı!; tunuz. .• derilmiştir). etmeden bir dava üzerinde dedi rak karart1'\ verecP.ktir. mize laveçli bir banker ta\ipmi'! - lnhiıaı· oldu divc, on paralıkı Mec. 
,_ . - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.:....~~~~------------~~~~~~~~~ 



4 MILLYET PAZAR 16 ŞUBAT 1930 
• 

lff.i.za.h., ••i.kAye •xx:x:xx:::x: o:::::·:·::::::::: 
Y &nnki 17 şubat pızarıesi akşamı 

J; M ~ u-, t Tiyatro hayatı 
1 

!!1'ı 1ıl; -1 llJ~ Fransız tiyatrosunda 
/J d . "M·ıı· .. . Celile Sc.rel Turnesi 
,srın Um esı ı ıyet tır. Al d R b" 'd , exan re ve o ıne en 
16 ŞLB.\.1 1930 sonra revü ve sinema ile va

)AREHANE - Ankara cadde•i· kit geçiren Fransız tiyatrosu 
100 Telgraf adresi: Milliyet, la- eski Fransız temaşasının meş
ıul hur bir simasile yeniden can

T elefon numaraları: 
ı C" lstanbul 391_1, 3912, 3913 landı. Madame Cecile Sorel on 

~ ) dokuzuncu asır sonlarında Pa-
a 

c 

A BONE ÜCRETLERi .ris tiyatro aleminde parlıyan 

ıyhğı . " 
" " 

Türkiye için Hariç için yıldızlardan biridir. Klasik ve 
400 kuruş 800 kuruş romantik piyesleri oynamakla 
750 " l400 " şöhretini tesis eden san'atkar 

1400 ,, 2100 .. D F"J , l umas ı s ten sonra açı an 
f lGelen evrak geri verilmez tiyatro cereyanına da hararet 

:ldeti geçen nushalar 10 kuruştur. ve kuvvetle iştirak eylemiştir. l ı\ Gazete ve matbaaya ait işler için Çok defa şehrimize gelen bu 
• ' j 'l' müdüriyete müracaat edilir. kadim ve şöhretli sanatkar son 
1 ~azetemiz ilinların mes'uliyetini 

ı <a kabul etmez. zamanlarda yeni bir izdivaç i-
' , a============ıın le Kontı::s unvanını almış ol-

r l ı :aB U GÜNKÜ HAVA masına rağmen kendini yetiş
'• ~ t ! )i Dün hararcı en çok 9 en :ı.z tirip canlandıran tiyatroyu u
'• ı t •derece Jdl. Bugün rOzgM müte- · nutmamış, gene sahne üzerin-

• > iYvvll esecek , hav& &Çtk de çal~makta devam ediyor. 
1 1 ·kac.kıır. Yaşına ve içtimai mevkiine 
1 ı , ·~ ıt:~~=:;:;;:;:;;:;:;;::;;;~~~r=::i' rağmen san'at aşkının içinde 

,; hayat ~ığı ile beraber Ya-
l kim .. LE ~' ' nan bir ateş halinde yaşadığı· 

ı· ~ 1 sr ... nı ispat eden bu hal çok sevi-
ı~ Gene yandık nilecek bir şeydir. 
H Yeni turne şehrimizde pek 

ı ı ı "' ' •U Tıp cemiyetinin son içtima kısa bir müddet kalacak ve an
i• r 1 ı..ia erkeklerin sünnet olup ol cak iki gündüz ve altı gece o
. ! ~ t , ;;ına.1an meselesi müzakere e yunu verecektir. İlk oyunu Al-

- 'kmiş. Bu işin leh ve aleyhinde fonse Daudet'nin romanından 
l 1 ılenmiş ve neticede sünnetin muktebes olan Safo idi, bunu 
~ t • rdalı bir şey olduğuna ve ke Mağda takip etti. Evvelki 
~ı ı ) i~an yapılmasına karar veı akşam Poliş oynandı. Bugün 

ı ' ı d şler. Desnize: Erkekler gine gündüz La dame au Kameli as, 
"1 ı ı ~ 1;-ıdı. Lakin bir şey hatıra ge gece Anna Karenin oynanacak. 

1' ş~r. Bunlardan başka Demi Mond 
~ ~ ;, • lJoktorlara sünnet iyi mi fe ve Kralın metresi atlı iki oyun 

11 • mi diye kim sordu? da sahneye konacaktır. İlk i-
l 1 . Ll,R TANE DAHA EKSİLDİ !anlarda Molliere'in Adamcıl'ı 
ı r. 

1~0kudunuz mu? Silifke köy- ile Avanturiere atlı iki piyesin 
1 .. ~inden birinde Emine H. is - daıha isimleri de vardı. 

~ ' 'nde bir kadın gelin olduktan Fakat bunlar gün taksima-
ı; u · kaç hafta sonra erkek ol - tından hariç kalmıştır. 

rı ış .. Demek kadın taifesinden Evvelki akşam seyrettiğimiz 
r - nefer daha eksildi, ve bizim Poliş oyunu eski Fransız artis-

afa iltihak etti. Bu da bir kar tinin hala sahnede canlı ve kuv 
, . Yalnız şayanı hayret olan : vetli olarak yaşadığını gös
' ' et Emin Efendinin bir kac terdig" i için bizi sevindirdi. O 

l fta yeni gelinlik etmesi ve' ı i · derecede ki piyesin asıl mühim 
1 .

1 
casının da bu müddet zarfın c ·ı ' şahsı erkek iken Madam ecı e 

n / \ ehli ayal olarak geçinmesi Sorel karşısındaki M r. Louis 
r. •' , \ Allahım daha neler görece Rayet'yi gölgede bırakarak bü-

~ : z · DUYDUM Kİ tün a~akayı kendi üzerinde top
a • S b k k d I B' r.. . . lamaga muvaffak oldu. Ferau-

ı ~hı aM ah"dınd_arH ırHıgı r~ısı 1 dy'nin yarattığı bir rolü, o
l v ı ezı e u ı ın . emşıre- 1 b ab f 
~ • · kı d "K d 1 . nun a er . er oynamış marn 
D ız~n ~~ n a t a 1:: yo u:, ıs bir san'atkar karşısında temsil 
t' nb e lıdr gazHe e ~ı a~a~agını mecburiyetinde kalan Mr. Ra
,. , ı er a rrn. emsıremızın yo- .. d k 1 • ı 

1 

1 

k 1 B ·ık· " K d vet bu golge e a maga evve -
açı o sun. e ı a ın d ahk' 'b" .d. 

lu b" · t ı 1 b'I" 1 en m um gı ı ı ı. ,, ır nyase yo u o a ı ır.. G"" .. 1.. d k' K d' 
FELEK oru. uyor _u ı ome ı 

-=--::--:--------. Fransezın eskı yıldızı geçen 
Kulak misafiri 1 senelere rağmen hala parlıya-

biliyor ve etrafındaki şehap-
F eJek vurur !ara solgun bir inhisaf veriyor. 

: 1 \!ı Geçen gün matbaada Politi- Henry Bataille'in ilk eserle-
' .'nm tayyare kuponları çeki- rinden olan Poliş, asri hayat 

t _i_)rordu. Numarasına isabet süren zengin, oynak, zarif bir 
ı · 111 ki olanlar gelip piyanko bi- kadının mahremiyeti içinde ya 
', <itini alıyor ve sevinerek gi- şıyan zevkeliklerile onu eğ-
• ı ,ı 'yordu. lendiren, şaka ve kahkahalar 
~ { O sırada hariçten gazete a- altında gizlenen mahrum ve 

1 rak •bir kaç yüz kupon toplı- hıçkırıkları boğulmuş bir a
'· •: ın aııkadaşlardan biri de vez- şrk tasviridir. Bu güzel mevzu 

ı . ! ı önünde bekliyordu.Sordum: Bataille'in usta kalemile tiyat
' • 2 - Ne bekliyorsun? Yoksa ro edebiyatına pek canlı bir 

ı · . na da vurdu mu? surette konmuştur. O her kah-
" 1.;1~ Gül<lü: kahasında pek saklı bir hıçkı-

' 1, /! - Bize vursa vursa Felek rık gizlenen, içi kıskanç ve a-
;"prur. . teşli bir sevgi ile yanarken 

: i• •r Ve ilave etti: yüzünde şimal buzlarının do-
·:3 - Silleyi. . nuk soğukluğunu göstermeğe 
;, Kulak misafiri muvaffak olan tip edebiyat i-

l• - - E!±!± i "Milliyet,,in edebi romanı: 12 

l ,,f r/1'1 ~ ~IJ 6 

.,!!~&M 
ı 

·I k 
hürhan Cuhil 

· bir saatlik seans sersemlik, - Tabii.. sabahtan 
, rınrası işkencedir. -O halde hu! 

ı:~- Orası doğru!,. Nusret Bey çrktı. 
• - Haydi ben gidiyorum. 1 - İmzalanacak mektuplar 

r oşça kal. Yarın görüşüriiz de- I var Beyfendi. 
~!mi? - Getir kızım. 
!- Yarın akşam. Genç kız yeşil kaplı dosya 

1 ı - Ne o, öğleden sonra yok- içinde kopyalı mektupları ge
~ : ıusun? tirdi. Aralarında bankaların ay 

1 -~ Cevdet Bey arkadaşından başı hesapları, sigorta şirket-
' 1r şey saklamazdı. Fakat işini lerinden gönderilen mektup
! •tiren Ferda, onların mükale- !arla cevapları ve daha bir çok 
• 1ıesini işitebilecekti. Onu işa- çeşit mektup ve cevabı olan 

~t edı:rek kaşlarını kaldrrdı: bu dosye her akşam onu belki 
• ; - Öğle yemeğine bir yere bir saat meşgul ederdi. 

Javetliyim, ne zaman çıkaca- Genç kız birer birer onları 
~ rmı pek bilmem. ve cevapları göstermeğe başla-

0 meseleyi anlamıştı: dı. 
- Pekala efendim, pekala - Bu Selanik Bankası da üç 

tedi, yarın aksam o halde, sen günde bir hesabı cari notu çı-
1 lfaliki yarın muhakkak görür- karıyor. Öyle değil mi Ferda 

-İn. Hanım. 

çin kıymetli bir unsurdur. O 
simayı her edebi devir kendi 
ü-slilbu ve kendi görüşü ile ifa
de eder. Bataillein nesli bunu 
Poliş kılığı içinde göstermiştir 
Bizde Halit Ziya Beyin Mösyö 
Kanguro'su giıbi. Yeni edooi
yat nesilleri de bu es'ki aşık pal 
yaço'yu yeni şekiller altında 
göstermektedir. 

Madame Cecile Sorel ile be
raber gelen Madam Duriez, 
Dormoy, Farnel ve Dandry ile 
Mr. Ravet, De Saxe, Davon, 
Zilver, Le Guyros, Sentes ve 
Thier•y bittabi es!<:i ve meşhur 
san'atkar ile müsavi olmamak
la beraber, gayretle rollerine 
sahip olabilen san'atkarlardır. 
Her biri şahsi hususiyetlerile 
takrnın bir ihtiyacına tekabül 
ediyorlar. 

Keşke ahval ve şerait mü
sait olsa da Fransız tiyatrosu 
daimi tiyatro faaliyetinde de
vam edebilse, dünyanın tiyat
ro edebiyatından ve sahne san' 
atından nümuneler giisterse ..... 
Bari içi sıkılanlar rahatça san'
at zevkını ~tmin edebilecek 
bir merci bulurlar, başları ağrı 
madan oyun seyri hazzını du
yarlardı. 

1. Necmi 

ıı tııaliler ıiab~knı 

Türk-Fransız 
dostluğu 

4-0 ıncı haftanın birinciliğini 
Galatasaray lisesinden 1198 Ek
rem Hayrı B. kazanmıştır. Yazı 
sı şudur: 

39 uncu haftanın en mühim 
haberini hiç şüphe yok ki, Türk 
- Fransız dostluk muahedesinin 
imzası teşkil ediyor. Geçenler
de Rusya ile aktolunan ve ci
han sulhünda parlak bir muvaf 
fakıyet mahiyetinde bulunan 
dostluk muahedesinden sonra 
şimdi de Fransa ile aktettiği
miz dostluk uzlaşma ve hakem 
muahedesile Türkiye Cumhuri 
yeti hükumetinin yeni bir mu
vaffakiyetine daha şahit olmuş 
bulunuyoruz. M. Briand muahe 
denin imzasından çok eskiden 
beri mevcut olan dostluk rabı
talarından bahsederek bilhassa 
bu rabıtaları kuvvetlendirecek 
olan muahedeye imzasını at
makla çok bahtiyar olduğunu 
bildirmiştir. Bu da iki devlet a
rasında sıkı bir samimiyet tees 
süsüne delalet eder. 

Bu muahede ile harp ve sulh 
kahramanı Türk, dost Rusya
dan sonra bir de dost Fransa el
de ediyor. Hükumetimizin pe
yderpey aktettiği dostluk mua
hedeleri Türkiye sulh siyaseti
nin en bariz delilleridir. 

İki mühim simanın türk ve 
fransız siyasisinin imzaladıkla
rı bu muahede iki devlet müna 
sebatını iyi bir mecraya döke
cek çok mühim bir hadisedir." 

NİŞAN MERASİMİ 
Mahkemei Temyiz Azalığından mü 

tekait Memduh Beyin mahtumu Se
liinik Bankası İzmir mes'ul murahha
sı Orhan Bey ile diş tabibi muallim 
Halit Şazi Bey merhumun kerimesi 
Şadiye Hanımefendinin namzetlikle
ri icra kılınmıştır. 

Tarafeyni tebrik ve tes'it ve ken
dilerine saadet temenni eyleriz. 
-- -- --

- Yakın olduğu için en çok 
ora ile muamele yapıyoruz Bey 
efendi. Muhasebeci Nuri Bey 
öyle söyliyordu. 

Bu alt kattaki levanta komis 
yoncusunun konturatı öyle mi? 

- Evet Beyefendi. Bir hafta 
sonra müddeti bitiyormuş. Bu 
yenisi. 

- Nuri Bey iyi gözden geçir 
dimi acaba? 

- Beraber yaptılar. 
- Bu herif musevidir. Göze 
çarpmıyan bir köşeye bir keli
me sıkrştırrr sonra başımıza bir 
iş açar.Bir kere de· bizimŞevket 
beğe göstersek .. 

-Ohalde im:ııa etmeyiniz. 
Ben yarın Şevket beğe gönde
reyim. 

-En doğrusu bu! 
İmzalanacak. görülecek dos

yalar bitmişti. Cevdet bey ha
zırlandı. Yazıhanesinin hususi 
gözünü kilitledi, ufak anahtarı 
belindeki gümüş zincire geçirdi 
ayağa kalktı: 

- Ben gidiyorumFerda hannn 
dedi.Yarın onda on buçıukta ge 
lirim. Sen her vakrtki gihiara· 

ELHAMRA SİNEMASINDA 

N~H~N GEMiSi 

ıuperfllml SF.SL~ SÖZLÜ ve ŞARKI!.! 
oluak irae olunac&kur. 

lllveıenı Sesli ve sözlü FOX dünya havadisler! ve ezcilmle lıalya ~ 
veliahdının lzdlyaç merasiminden yeni lntibaaı. ~ 

iş adamları 
•:x::::::::::o::::x::::::: 

~···············=··=· 1 FRANSIZ TİYATROSUNDA Mösyö Tuaro, karısı ve kızı 
yemeklerini bitirmeık üzere idi
ler. Hizmetçi Kont Rovinelin 
geldiğini haber verdi. Tuaro ye 
rinden kalktı, karısı: 

- İtidalini kaybetme! dedi. 
- Merak etme, söyleyeceği-

mi biliyorum. 
Sonra, kulaklarına kadar kı

zaran kızının saçlarını okşadı: 
- Heyecanlanma kızım, bu 

iş düzelecektir. 
Salona girdi. Kont bekliyor

du. 
- Bonjur Turao, dedi. 
- Bonjur Kont. 
- Görünüşe nazaran hasta 

değilsiniz? 

-Hem hiç değilim. 
- Esasen Mösyö Frejal has-

ta olmadığınızı söylemişti. 
- Memurin müdiri beni ycık 

lamak nezaketinde bulundu. 
Sıhhatte olduğumu gördü . 

- Mösyö Parvil de geldi de 
ğil mi? 

- Evet. Muavininiz beyhu
de zahmet ettiler. 

- Sizi bankadaki arkadaşla
rınız hasta zannediyorlar. 

- Hasta olduğumu y~
tım. Bankaya gelmediğim için 
bir mazeret göstermem lazım
dı. 

- Bundan sonra da hiç gel
miyeceksiniz değil mi? 

- Gelmiyeceğim. 
-- Tuaro, bu işi yoluna koya-

biliriz. 
-- Zannetmiyorum. 

- Bankaya gelin, ortada me 
sele kalmaz. 

- Bankaya gelmemeğe ka
rar verdim. 

- Ben bu işe inanamıyo
rum. Bu iki milyonun ortadan 
kayboluşu bir yanlışlık eseri 
olarak .. 

- Hiç bir yanlışlık yok .. 
Bu iki mily.onu ben çaldım. 

- Siz iş adamısınız Tuaro. 
Analaşalım. 

- Ne giıbi? 
- Ne kadarını iade edebi-

lirsiniz .. Ne verebilirsiniz? 
-Hiç. 
- Canım biraz makul ol. 
- Çok düşündüm. Mahke-

meye verilecek olsam beş sene 
yatacağım. Göze aldım. 

MÜNİR NURETTİN 

KONSERi 
22 şubat cumartesi gilnl akşam saat tam 21,1/21& 

Biletler ''SAlllRl"\/IN SJ<:SI,, mağazalarında saulır . 

- Hakkınızda takibatta bu
lunacak değilim. . . Bankamız- ~ 
dan iki milyon çalındığını ilan 
edemem. 

:::::::::::::::::cc:•••• 
ll'!!m ................ 11!1 

Bugün 

MAJİK sinemasında 
Rugün<len itibaren 

ALEMDAR 
- Haklısınız. 
- Bir sebep daha var .. Oğ- SİNEMASINDA 

Meşhur ( !VA!\ MOZUKIN) 
tarafındın 

ATE~TEN I AL P 

ı .~:vıs STON, MARl NOLAN 
ve NORMAN KERl 

tar&fından temsll olunan lum kızınızı seviyor. Kızınızla 
evlenmesine mani oldum. Fa
kat sizi mahkemeye verirsem 
-oğlum çok müteessir olacaktır. 
Bunları nazarı di~kate alın .. 
Bunun _için söyle ne verirsin. • 9 m~uE&zyz~~mMk~ısKımlık drfjamS41 aKynca 
Bana hır şey ver. . 1 

- Metelik veremem. 
- İş hususunda yaman bir Dil!ler (LiVA DÖ PUT fi) ıara· 

VATAN~IZLAR 
CEHENNEMi 

adamsın .. Açıık konuşalım. Oğ-1 fmdan 7 k.ısırıılık nezi_h komedi 
!umun kızınızla evlenmesir.e - Her ıli !ılm bırden -

'°k müessir ve hazin bir dram 
llAveten ; Gtizel varyete 

numerolırı 

razıynn. 

-Ala .. 
- Kızına çehaz parası ne 

vereceksin? . 
- Beş yüz bin .. 
- Kabul.. Ben de deminlen-

beri ne verirsin diye bunun icin 
soruyordum. İkisinin de istik
ballerini temin etmeliyiz. 

- Tabii. 
M.M. 

................... 
-~~ ..... Barik, hayat, kaza ve oloml)!.ıil sigortalarınızt ~ 

f1fT" Galatada Ünyon hanında kAln Ünyon sigort:l kumpanyasına 
yaptınnız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
1 !Kumpanyasına bir kere uğramadan aigort.a yaptırmayınız. ·=-----..... Tel.ıton: Beyo~lu -2 002 ..ıl<11111!!!!!!!!!!!!!!!!!...!i!_!i!8 

:::<>O.C=<><><>O.C:<X:><>ô=C>O=::><><X>=e:=<ı(•)ı><:>e<:<><><>eı<><><><>ı<><><>eı<><>< 

OPERA 
·,~~ . . . . 

Sinema artistlerinin en guzell !VAN Pf:TROVIÇ yıldızların en dil bor· 
!erinden KARMEN BONI vo JINA MANES ile meşhur 

GASTON JAKE 
önUmüzdeki çuşımba akşamından ltib&ren 

l(AR TIY E LA TEN 
flminde arzı end&m edeceklcrJir. Tale!.ıedn ve orti<tlerinin gürültülü ve m1mafih stvi mli 

cery&n eden bu güzel e erin senaryosu J\loris dô Kobranındır. 
muhitinde 

':=O=<>=C:<>=::><>=::><=<><><><::=<>O<><><>=::>-.><(•)ı><::<>:ô<>=::>=<>=e<><><>=:~~<><><:::<>ı<ı:ıı 

~~:~~1::~~;~~;:~~:n~ü~:s~~ 1 M E ~EK siJeınasın~al ı.·o·E·N·L·i···i·{n·iü·: •• ii ELEK sinemasının i 
- Yavaş yavaş .. Çok ihti 1 1 k ld J 9 şubat Çarşamba ak<,amı ::' U"A nın t gosıerme ·te o uj!;u yatlı hareket ettim. . ı· gayeı hoş dramatik t .. 
_ Sizi çok namuslu, çok şuh ve dılher bir komedısl : ÇILGIN Üı\NSOZ 

dürüst telakki ediyorduk. Si- K OLLEN M lJR Mümessilleri •' fılminin miımessı lc <ı 
ze k;örkörüne emniyetimiz var- .: V f L L 1 F R İ Ç •' L 1 L 1 D A M i 'f A 
dı. yı görenler, bu mü~emm<l filmin 

- İşte fenalık burada. Pa- :LİLYAN HARVvy: güzeHip;ine, lüks ve zenginliı(i'ıe 
ra işlerini emniyet kazanmış j t l'' t •· hayran kalmışlardır. • 
olan adamlara gördürmemeli. : V R · : 
Biraz şüpheli memurlar tayin tVe A VJK V ARDe Beyoğlu ikinci Sulh Hukuk Malt-

: 
t kemeıinden: Müddei Serkis efencli-

~:;:~;rd~:\:e .. iş~~:iba:::: 1 ı Mö;iı· uk'"zdekıs· ı~nereş.ınmb;sak1 1n·:ı,9 i ~~:~~:;~;~r~~~~=~~E~::iı!;~:~~: 
g1ıemli.n bu işi bir yoluna koya- J =••••"•~•••••""-•U••••U•U••= ikame eylediği izalei şuyu davasm,n ,.. icra kılınan muhakemesinde müdclcı-

H B .. 'k' '1 ' "-""'-""-'~~ aleyhin mahalli ikametinin meçuliye-
- ayır. ugun 1 1 mı yon Yarınki pızarıesi gnnü matineler tine binaen bittalep on beş gün müd· 

sahibiyim. Çalışmadan namus- dahli detle ilanen tebligat icrasına karar 
kar bir hayat sürebilirim. Bu Eltıaınra sı'neınasında verilerek muhakeme 12 Mart 930 sa 
para benim oldu, size iade e-

1
. U at 10,30 za talik kılınmış olduğun 

demem · 51. GECELERİ dan müddei aleyhin yevm ve saat 
_ Benim oldu. . benim ol- A., .ı\.. j mezkilrede muhakemede hazır bulun 

d d" ' LA nuit est a nous) madığı veya tarafından musaddak bir 
u ıyorsunuz amma.·' 1 [LI{ ı'IACERASJNI filminin son seansları vekil göndermediği takdirde muhakc 

- Bu paranın benim oldu- , anlatacaktır. \- Geç kalanlar! acele ediniz. menin gıyabında icra olunacağı teb-
ğuna artık aklınız yatmalıdır ~· !iğ mekamma kaim olmak üzre ilan 
Mösyö Lö kont. • olunur . 

vanları not eder, postayı hazır
larsın. on ikide ç1kacağım ona 
göre çok meşgul olmayayim. 
Bana Nuri beğıi çağırırmısrn? 

Muhasebeci Nuri bey kır saç
lı, uzun zaman devlet dairele
rinde muhasebecilik ve vezne
darlrk etmiş, serapa namus mü
cessemi bir adarrıtlr. 

- Nuri bey azizim,dedi bu 
hesabı can muamelesini hep 
selanik bankası ile yapıyoruz. 
Bunu ikiye ayırsak ıbir kısmını 
da başka bir bankaya yatırsak 
olmaz mı ? · 

Nuri Bey gözlüğünü çıkardı. 
Çok tecrübe geçirmiş çok şey
ler görmüş insanlara mahsus
fersiz fakat saglam bakışlarla 
cevap verdi : 

- Olur, fakat bu küçük bir 
faiz meselesidir. Ben kasa mev 
cudununyarısını bir ay milddet 
le yatırıyorum, yarısını emre 
amade bulunduruyorum. Öteki 
yarımın faizi daima işliyor. 

- Pek ala, ya hepsini al
mak icap ederse? 

- İş için alacak detil miyiz. 
Banka, mevcut paramızı da na 

zarı dikkate alarak emrimize 
daima bütün mevcudumuzun 
miktarı para bulunduracak. 

- Fena değil! Yalınız bu 
muameleli hesabın defterini 
de sen tutmalısın. Ben yalınız 
imza 'ediyorum. Kontrol etmi
yorum. 

- Ben esasen hesabı cari 
defterinin kopyasını çıkarıyo
rum. Siz hiç endişe etmeyiniz. 
Cevdet Bey hemen hemen bü
tün servetinin hesabını tutan 
bu namuslu adama teşekkür et 
ti. O çıkarken zile bastı: 

- Hasan otomdbil hazır mı? 
- Şimdi Efendim. 
Çalışmadığı zamanlar yan 

sokakta be<kliyen sekiz silin
dirli otomobil iki dakika sonra 
hanın kapısında idi. Bol elek
trik ziyalarınm Galata cadde
lerini aydınlattığı bu iş sonu 
saatinde bu muhitin en maruf 
siması olan Cevdet Bey görün
memek için otomobilin köşe
sine çekilmiş lambasını söndiiı· 
müş rahat, mes'ut evine gidi· 
yordu. 

Cevdet Beğin epey parası 

vardı. Fakatolduğundanaz gö tresler. tutar ve kazandığı ka 
rünmek isterdi. Onun politika dar yerdi. Fakat poletikada 
alemindeki uzun ve tehlikeli ne kadar cür'etkar ise iş haya
te r. -übeleri iş hayatında ona tında o kadar temkinli davra-
kuvvetli bir ders oluyordu. nıyordu. 

O biliyordu ki herhangi bir Avrupaya bir kaç defa git
zamanda çok para kazanmak mişti. Fakat b"u her gidişi biı 
refah içinde yaşamak muhitin iş içindi. 
haset ve kin ile kaynıyan gözle Bugün en büyük angajman· 
rini üzerine celbedecekti.Ve lbu !arda beraber hareket ettikle
manzara ile öyle bir dedi kodu ri mühim Alman inşaat şiı:ıke
yapılırdı ki haris, hasud, in- tile münasebetini •bu seyahat· 
sanların entirikalarile serveti !arda tesis etmişti. Yazıhane
değil hayatı bile endişeye düşe sinin asıl firması: 
bilirdi. "CENUBi ALMANYA iNŞA· 

Onun için fazla şatafattan AT ŞiRKETi MÜMESSiL/'" 
kaçar, çok zenginlerin görün- idi. Milyonlarca mark serma
dükleri yerlerde görünmez, bü ye ve geniş bir teşkilat ile i' 
y.iik miktar üzerinden kumar yapan bu şirket Balkanlarda 
oynamaz, israftan kaçardı. O- ve Türkiyede mevcut demir
nun poletika aleminde yalınız yolları ve doklar, limanlar te· 
siyasi gayeler için çalıştığı za- sis etmişti. Son zamanlarda 
manlar onlara tutunarak çok- Cevdet Bey şirkete hissedar 
para yapmış bir takım yeni zen 1 sıfatile de dahil olmuştu. Bu 
ginler sırf bu sefahat ve idare- iştirakten. sonra yazıhanesinde 
sizlik yüzünden bütün servetle bir de mühendis bulundurma
rini kaylbbetmişlerdi. ğa ve bazı inşaatı doğrudar. 

lstese o da böyle alen1ler ya- doğruya deruhte edip plan!arı
par, keyif için seyahatlara çı- ı nı ve hesabını şirkete tastik et· 
kar, en yüksek kadınlardan me tinnege başladı. 

Bitmedi 



,_ 

Halkın dertl<>ri 

Buna asri şef ır denebilir mi? 
Yolsuz, ışıksı; 

şehir ... 
İstanbul halkının ihtiyaç

larını hül~sa etmek icap eder
se denilebilir ki bu ihtiyaçlar 

ilhassa yol, ışık, su ve mec
radan ibarettir. Geçenler'le 
t oplanan Fıri<anın ocak 'e na
h iye kongrelerinde halkın ıhti
)'açları araştırılırken bütün şi-

ayetlerin hemen de bu dört 
nokta etrafında toplandığı 
görülmüştür. 

Halk yol istiyor. Çünkü 
nıevcut yolların yüzde dok6anı 
bozuktur. Öyle 'sakaklar var
dır ki geceleri karanlıkta 
bir kaç defa yere kapaklanına
!lan geçnıek imk~ - ·--'•tur. 

susuz ve nıec"" 
işte l stanbul ! .. 

!Z bir 

NA~ 

Ramazauırı bir hususıyetl de J:Seyazıt camısi avlusunda ku- envaı ıbuluıımak,tadır. Sergide ran1azaniyebk üzüm, kayısı, 
rulan sergidir. pestil satanlar da bu sene epey alış veriş ediyorlar. Edirne kon 

Sergi hakiki bir alemdir. Burada ipekli mendilden, şapkadan serve fabrikasının ba.rakalarında yerli konservelerin enva
başlayup hoşaflık kayısıya, hatta lahnaya karnabahara kadar ını zarif kutular ic'nde bulmak k;ı,b i ldir. 
her aradığınız şeyi bulabilirsiniz. Sergi bilhass . ıkindiye doğru pek kalabalık olmaktadır. 

Sergide bilhassa Karamürsel ve Hereke kumaşları ucuzluk- Cami kapıs~rıda öd a~acı satan ihtiyarı da unutmıyalım. Bu 
larile nazarı dikkati celp etmektedir. aı:lamcağzın buhurdanlar iç:nde yakdığı öd ağacının boram bo-

" 

Hele yağmurlu ıo.v:.fi rda 
kaldırrmsız yollardan .ıalkın 
Çekt~leri saymakla tilken
llıez. 

Btı meyanda İıbrahim Ziya mensucat fabrikasının mamuıa- ram tüten kokusu biit <ın sergiyi kaplamaktadır. Sergide bu 
tı çok zarif ve dayanııklı şeylerdir. Bundan başka gene yerli saydıklaı:ımızdan maada tes;:>ihçiler, zeytin yağcılar, kadayıf
malı olarak Kütahya çi,ni fabrikasının çinileri pek zariftir. Tü- J çılar ve daha bir çok esnaf vardır. 

I tün inhisar idaresinin açtığı barakada tiitün ve cigaralarımızın Bu seneki sergiye muvaffak olmuş nazarile bakabiliriz. 
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lışrksızlık ise İstanbul gibi 
!lörtte üçü harabeden ibaret o
l~n bir şehirde daha korkunç 
bır düşmandır. Şehrin kenar 
•nahallelerini ıbir tarafa bıra
alım Daha caddelerimiz bile 
afi derecede tenvir edilmiş 
ir halde değildir. 

Su srkmtısma gelince: dün-
anın ıbelki suyu en mebzul şe

hirlerinden biri olan ve hele 
dünyanın en iyi sularını sine
l inde sakladığına şüphe olmı
hn İstanbul şehri, senenin her 
llıevsiminde fakat bilhassa 
"azın Kerb;U çöliinün öme~i-

•r. 
Terkos şirekti san~i .1st an

tılu susuz bırakmak gıbı men-

• 

, 
1

. ade. ta elimizi musluğa dokun
durmaktan çekinir olduk. 

Mecra ihtiyacı. . Bu daha 
ziyade şehrin umumi srhhatile 
alakadardır. Bir çok yerlerde 
Iağmnlar patlamıştır. uelip 
geçenleri b ihuzur edecek ağır 
ıbir koku neşreden bu gerizler, 
bilhassa yazın türlü türlü has
talıklara sebebiyet vermekte
dir. 

1 Halkn bn dö!'t mühim ihti
• yacını şehrin idaresile uğraşan 
ı l:ı rın göz önünde tatmaları :cap 
eder Yolsuz, ışıl<sız, susuz 
ve mecrasız bir şehir. 

Buna asri bir şehir denile-
! hilir mi? _____ _ 

· Hama l hücumu 
Bir kari imiz yazıyor: 

1 Bu sa:ba!h Ankaraya gitmek 
üzre elimdeki bavulla Sir-

1 
keci istasyonuna çıktığım za
man bir sürü hamalın hücumu-

1 na uğradım ve peık çok müşkü-
lattan sonra güç bela bavulu
mu kendim götürebildim. Şark 

1 
demiryolları idaresinin göz 

;s?'1 yumduğu, polisin ancak fer-
yatlar karşısında harekete geç
tiği ·bu hareket küstahlrk de -
gil midir? 

fi bir işi üzerine almıştır. 
Teııkos çeşmelerinin aktığı 

saatler 0 kadar ı:?ahdutt_~_ki 

V e ekle .götürülebilecek eş
yası olanlar ıbunu mutlaka ha
mala venneğe mecbur mudur-
lar? SAJM ZIYA 

Hrr taraf akıyor ! 
Akbıyıktaki Baytar müdü

riyeti binası çdk harap bir 
haldedir. Buranın her tarafı 
akmatkadır. 

Geçen gün işi düşüp mezkur 
müdüriyete giden bir zat, bü -
tün memurların sobalı odalar
da palto ile oturduklarını hay
retle görmüştür. 

Aca:!:Ja bu mü~üriyetin daha 
münasip bir binaya nakline 
imkan yok mudur? 

Çocuk bahçesi 
Gülhane bahçesinde çocuk

lar için yapılan merdivenli k~ · 
zağın kayılacak zemini bozul
muş oldu:';'ı.:ndan kayarken ço
cukların elbiselerini parçala
maktadır. Bahçede polis veya 
zabıtai belediye memuru bulun 
madığından çocuklar için hazır 
!anan bu kızaklarda büyüklerin 
de kaymasına kimse ses çıkar
mamaktadır. 

1 Ileda,'a siı1eıı1n~ 
;: eyazıttaki tayyare piyan

gosu satış gişelerinden biri her 
aym 11 ve 12 sine tesadüf enen 
keşide günlerinde halka mec
canen sinema göstermektedir. 
r. r çok kimseler Şubatın 11 

inci günü gösterilen bu bedava 
sinemayı seyredebilmek için 
saatlerce ayakta beklemeyi gö
ze almışlardır. Bn satış gi ~esi 
bedava sinemaya gelecek keşi
dede dahi devam edecektir. 

~ 
• 

l {ala \•sk i da 11 1ğa 
Pcıstada asılan bazı ilan ka

atl<>Tıdan bazılarının üzerinde 

cizilmesim. ra~•'len sabık hük(I. 

metir. damgası görülüyordu. 

Posta baş ınüdürlüğ :.inclen ve 

rilen bir emirle bıı kaatlar ka

milen yer:ilerile tebdi! edilmiş-

4;ir. 

Esnafın der tleri .................... ....... 

Koca lstan bul
da ancak 180 

binek arabası kaldı ! 
Fakat buna mulıabil 4000 den 

, 
mi) c:te mi•racaatı şart ko§mak ve a
rabacılık edecekleri cemiyete gönder 
mek lazımdır. Bu suretle bir çok yol
suzluk1arın önü alınır. Cemiyetin ma
li vaziyeti fenadır. Paramız olmadığı 
için fakir düşen, hayvanı ölen, araba· 
sı kazaya uğrayan rnühtaç esnafa yar 
drm edemiyoruz. 

Piyasada ehliyetsiz arabacılann 

fazla yük arabası var .. 
ne nispette çoğaldığı su küçük ista
tistikten kolayca anlaşılır. Seyrüse
fer idaresinin ihdasından evvel İs
tanbulda 3500 arabacıya ehliyetname 
vt::1 ili yordu. Seyrüseferin ihdası tari
hi olan 927 senesinde (1600) araba
cıya , 928 de (500) arabacıya , 929 
senesinde de ancak ( 400) arabacıya 
ehliyetname verilebilmiştir. Bu rak-

kamlar da gösterir ki piyasada iş gö
ren arabacılardan hemen de ekseri· 
sinin ehliyetnamesi yoktur. Şehre
maneti seyrüsefer müdüriyeti bu 
mahzurun önüne kolaylıkla geçebi
lir.,, 

Biz arabacılar cemiyetinin fikrini 
yazdık. Seyrüsefer müdüriyeti cevap 
verirse onu da yazarız. 
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ı Mahkemelerde 

j ~ Resimli Ay davasına 
~ ! dün devam edildi. 

( ... :::::::::::::::::J~ _ MiLLiYETiN ŞEHİR HABERLERi 

VllA11~tte 

Milli emlak 
Küçük rakı 

şiş.eleri 
\~ Dünkü akşam gazetelerin-
\1 ü d af aa şahidi olarak Adil, Ş. Etem· Büyük emlak ta den biri müskirat inhisar idare 

:> satı/acahtır. sinin bir Marttan itibaren piya 

Emaneti~ 

Vergi ihtilafı 
Emanet mi, Defter
darlık mı haklı? 

1 ve Peyaıni Safa Beyler dinlendiler - sada muhtelif ölçülerıe içki sa-
n Hekimbaşı çift iği satılığa j tılrnasını menettiğini yazıyor - Mesele Şurayı devlette 

)Ün sabah ağırcezada Resim ve evvelce ayni evde uşaklık ya çıkarllmıştır. du. Bu gazeteye göre bir mart bulunuyor 
. \.y mes'ul müdürü Behçet ve p~ıı M~s~afanın iğfal ve teşvi- Erntaki milliyenin tasnif i- tan sonra içkiler 2~0, 500, 750 Emanetin mükellef olduğu 
Aıarrir Emin Türk Beyler ile kıle Saıt ıle Mehmet Ali'nin sir sini Defterdarlık ikmal etmiş- ve 1000 gramlık şışelerle satı- rnüşaıkkafat veııgilerinden dola 

iyaz sahibi Sabıha Zekeriya ~atı yaptıklarını, Zekeriya'mn ~ir. Bunlar muntazam bir sira ·~~~~· l~O, 16~, 222 gramlık yi Emanetle Defterdarlık ara
•Jlımın muhakemesine devam ışte alet olmadığı ve ancak eş- dahilinde satılığa çıkarılmak- kuçuk şışele~. pı~asa?an. kal~ı- 1 sında çıkan ihtilaf üzerine 
ndu. yayı mesnıka olduğunu bildiği tad ş· d. k d k .... k nlacaktır. Muskırat mhısar ıda Devlet şurasında EJmanetin no 

·f · M ·d· k. ·· d k. ır. un ıye a ar uçu em es· d t ~ tahkik tt 
Dünkü celsede maznun gaze ç~ teyı ecı ıye oyun e 1 e - lak satılığa çıkarılıyordu. Ma- r .. ın e .Yap ıgımız a a, ktai nazarını müdafa etmek i-

'cj.lerin neşir hayatına d~ir i: v!nde sakla~ığı sa?it olduğunu, liye Vekaleti büyük emlakin bo!le bır kararın mevcut o~a çin Ankaraya giden Emanet 
,.ııne olunan müdafaa şahıtlen sırkatl~ cebı~. v~ şıddet mevcut de satılığa çıkarılmasını bildir- dıgım ~atta .. ~evz~ubahs" bıle hukuk işleri müdürü Muhlis 
'Glenildi. Bu şahitler den Da- olma~ıgını soylıyere~ 3 maznu miştir. Bu cümleden olarak A- o!madıgmı ogrendik. Al?kadar B. avdet etmiştir. Bu hususta
_fünun hukuku idare müder- nun sırkatten, Zekenya'nm eş- n 1doluhisarıındaki meşhur He hır z?t .bu hususta şu ızahatı ki tetkikat henüz bitmemiş ol-
~ Muslihittin Adil B. şu ifa- yayı. mes~~a.yı ~aklamaktan kirnbaşı çiftliği de satılığa çı- ve~ıştır.: .. . • . makla beraber şurayi devletin 
Je bulundu: . . . teczıyelerını ıstedı. karılmıştır. Bu çiftliğe elli üç - Kuçuk şıselerı pıyasa Defterdarlığın noktai nazarına 
ı- ~ehçet ~· ef endı} \ es~ı Maznunlar cürümleri biribi- bin lira kıymet takdir edilmiş- ~an .kaldı~~~· ~akı . satıştan iştirak etmeğe müteqpyil ol
tanhtenben tanıyorum. Mu- rine atfetmek suretile müdafa- tir. Çiftlik toptan satılacaktır. uzennde buyuk b.ı.r -~esır yap?r. duğu söylenmektedir. 

~ c.:ke esnasında, Tank gazete- ada bulundular. I' " En. <:_ok satılan kuçu~ rakı şışe Yıldızdaki efilga 
i l neşretmiştim Behçet B o N . d ~a nunu n1eden l lendır. Halk daha zıvade bun- v 
.v,an "cYni Gün·,, de çalışı;or ~tıce b~ ı:ıa~ke;ne 4 maz?u Kanununu medeninin 268 lara rağbet ediyor. Küçük rakı 
~Hayatlarına da vakıfım. Te n.unk taf.cl~ .ır fıs~llm~ ı lmsukretılde ve 269 uncu maddeleri hüküm şi_şe1erini menetmek hiç doğru 
•. 1 .. b. . sır a ı ının aı en o a ma . . . . . ,.. hır hareket olamaz 

f
, vatansever, namusu ır ın desinden 7 sene ag~ır hapisleri- len sanh olup velılenn vılayet ö- •v• • '!! t . 
d K d. · · tanın ı · ı d b ı k" ··kl · grendı~ımıze gorc zmırdc ı:. en ıs~nı va a sa- ne ve ancak Zekeriya 21 yaşın- en a tı? a ~ unan . uçu en~ f • .. 

ı hır muhamr olarak tanıyo- d 1rn d v d b' uhdelerındekı gayrı menkul te ttşlerde bulunmakta olan mu 
a o a ıgm an cezasının ır . skirat umum müdürü Asnn B 

ı. kısmı indirelerek 5 sene 10 ay mallarım satmak veya rchın et d d k . ., 
Sab'ha Hanım da azıl ·ı ,. . . k h ı d · ·d L~ varın av et c ece tır. ı ı y an c hapse mahkumıyetıne karar me usus arın a ıptı aen •14- . - - • 
·sen olduğu kadar tanıyo- verdi kimden izin istihsaline mecbur Bnvuk hendın an~ htarı 

tc1. Eyıi bir tahsil görmü~tür. · olmadrkları gibi muamelenin Büyükdercdeki büyük ben _ 
~şli ve ayni zamanda vatan- Deli Mahmul hakkm icrasından sonra da hakime tas din kapısındaki kilit ve anah-
nverane mevzular üzerinde ya daki rapor dik ettirmek gibi bir muamele tar çalınmıştır. Bu kilit hiç bir 
/

1azarlar. ye de lüzum olmadığı Vilayete şeye yaramadığı halde faili anla 
-rcVekil, şahidi"l cürme esas Koskada Rüstemi katil ve bildirilmiştir. ~ılmıyan biri tarafından aşınl-
lrı yazı hakkında malUmada- Osmanı cerheden Pehlivan Cd 1 ınenıur)arı ması nazarı dikkati celbetmiş-
IQ söylemesi talebi üzerine Mahmud'un davası dün görül- . . . t 
':f. M k b ır. nil Bey şu suretle devam et- dü. Maznun Mahmut müşahede . emur;ın anunu~u.n ınn- Şehremaneti buna çok ehem. 
ctir: ye gönderildiği Tıbbı Adliden Cl m~ddes~nde <.kendısıne De.v •niyet vermiştir. Hiç bir işe 
!- Yazıyı görmedim. Ancak zaptı mümkun olamaması dola let hızmetı tevdı olunan ve sı- yaramadığı halde kilit ve analı 
hkemede sanirin arasında yısile Timarhaneye sevkolun- çilli mahsus~nda rrukayyet o: tarın aşınlmasmdaki sebebin 
)ledim. O yazı bir kül olarak muştu. Dün müşahedehanenin larak umumı ve yahut hususı tahkiki ve hırsızın yakalanması 
(talea olunabilir. raporu okundu. Raporda Mah- bütcelerdcn m~aş ala~ kimse- vilayete yazılacaktır. 
iBu esnada muavin Cemil B. mudun meçnun olduğu, huzuru ye memur denır kaydı vardır. Hila" li ahmar..le 
:rdahele ederek: adalette hesap veremiyecck bir Buna nazaran ticaret ve sana- ~ ~· < ı 
· - Mahkcmizin yazının ehli vaziyette bulunduğu ve müşa- yi odaları azaları ile müstahde 
$Ufa gitmesi talebini redde hedehaneden kaçıp gittiği hal- mini me:nur adcledilemiyecek
·r bir karan vardır. de ertesi günü geldiğini ve fi_ leri gibi haklarında ahkamı u
rBinaenaleyh bu mevzuda şc- rarmın sebepi sorulunca: mumiye haricinde muamele i
ırlettc bulunulamaz. Ancak K k 1 w ld h k crası için de saraıhatı mahsusa 
~uslan hakkındaki kararlan- k - anı;; d~ ag~a /e e a olmadığından usulü muhake-

Bugün, Hilaliahmer heyeti 
idare içtimai yapılacaktır. 
H ın·tyei etfal bnlosu 

Himayei etfal balosu 20 Şu 
bat Perşembe günü akşamı 
Türkuvazda veıı1eccktir. 

Maryoserraya ait Yıldızdaki 
eşyaların icra dairesince satıl
masınakarar verilmesi üzerine 
Emanet ait olduğu makam nez 
dinde teşebbüste bulunarakYil 
dızdaki avizelerle elektrik tesi
satının mukavelename mı.lci
bince kendine ait olduğunu ve 
binaena!eyh bunların satılma
masını talep ctmittir. 

Kaçalı ze1Jhlg11t 
Müddei umwnilik Emanete 

bir teskercyazarak mezbaha ha 
ricindeki zcbhiyattan dolayi kc 
silen cezaların mahkemeye 
gönderilmiyerck kanun muci
bince doğrudan doğruya Ema
net tarafından tahsil edilmesi
ni bildirmiştir. 

Dükkanların zemin 
ve aralıkları 

Emanet encümeni yeni bir 
karar ittihaz etmiştir. Buka
rara göre ahşap dükanlann ze 
mini mt4.ıamba, arabk yerleri 
de yağlı boya, kagir dükkanla 
ruı da zemini mermer, malta 
veya çimento olacaktır. ' Jsöyl~leri mümkin olur'' ınu vkctr eldı wşe ın el cevdap me noktai nazarından da yapı-

~ verme c o ugu yazı ıyor ~· lacak muamelenin memurlara 
• .. . Rapor maznunun evvelce de cm . w ~------~--------------------------------- ........ 

Mahkeme bu mevzu w:enn- t ~ı-· • .. d'W' . ka d yapılanın aynı olamıyacagı ve E' ı..on~mı , .. daf d b ne i!U4Imı goster ıgmı y e- f k T··...;ı. k H ,,,. ·mu aa a ulunan avukat- ti aka b'ld' . d a at UılA ceza amxıunun 
1 ~ dinlemiş ve neticede veki- yoMrahmvc şutvk.. r.1 dı dınyk?.r 1~: 279 uncu maddesinde kanunun • 

• sualinin sorulmamasına ka- l . la u ~yun~ ke' :y U- tatbikatında Devlet Vilfe ·ct ve Kolzalı petroller 
• ~ vermiıti• en zo~ camıe ~ a 18 er ve nahiye ve kariyclerinin ncza-
ı •Müteakiben muharrir Sadri a~e~m yok dıyenlere cevap reti altmda bulunan bir hizmet 

i!m B. dinlenildi: ven~ı: • te maaşlı veya maaşsız daimi ğ ı 
1- Behçet Beyi 20 senedir -;;- Zıyaru yok. Gır sonra alır- veya müvakkat vazife görenler gene ~o a ıyo r 
ılının. Behçet B. bütün haya- sm • • .. .. .. memur sayilir denilmekte ol- Y 
da temiz kalmış ve gazeteci- Rapor. mişahc~e ~u~uru ta- masma göre bunlarında tıp-

ı) hayatında dürüst bir isim ta rafından ımza cdılmıştı. kı memurlar gibi ceza görme Gerek Şehremanetinin yaptı 
uştır. Milli mücadelede ve Mahlıeme baekAtlbl- teri tamngeleceği Viliyete bil- ğı teftişlerden gerek petrol istih 

·1 takip eden senelerde Bch - v dirilmiştir. likinin azahhasmdan kolzalı 
• B. ~ümhuriyet umdelerinin nln mahaJıemesi l\1il1et çiftliği petrollerin gene çoğaldJiı anla 
samimt taraftan olmuştur. . . . 

1 
. . dai il ftlmaktachr. 

1 Sabiha Hanım ise Cümhuri- 6 mcı Hukuk reıaı Kemal Gazı Hazret ennm re m - Satılan petrollere kolza ka -

ma vücude geldiğinden bu muh 
tekirleri takibi daha kolay ola
bilecektir. 

Çek ve poliçeler 
konferansı 

,:ın. 1·lk kuvvetli kadın muhar- Beyin imzasını taklit ve vazife- diirü Hasan Rıza B. yalo.vada- ..... W9"91............ • . Şeb • 
· ftli ,&.;.,.d bazı • ag~ &M&KU:-~ ıçın . remaneti 1 Ccnevredc 'S nayısta bir çek 

dir Cümhuriyeti en iyi anla yi sui istimalden mamun mez- ki millet çı ..... e ınşaat ve petrol ınhisan tefti. ı.l.cr yaJ> ve poliçeler konferansı toplana 
, n~dandır'' kür mahkeme başkatibi Kemal 1çin bir kaç güne kadar Y alo- akt dırl p k t bil b 

ı J,Peyamı' Safa B · tr.ehadetın" e Beyin muhakemesine devam o- vaya gı"decektir. . m av ar. a a. . ~n u~- caktır. Bu konferans mali ma-
• ~ f li tara ragmcn ıenc ıhtıkir alabıl h f'ld b" "k b' I"k 'l bek 

. tşekildc devam etti: l~du. Ehli. vukuf ş~t~liği id- • Hasan Rıza B. ~ll~t .çıt - diğine ilerlcm~~tedi.r. . . le~e~e~k Buı~o~:er~s~a hü 
,._ Sabiha H. matbuat ve fik dıa ol~ nnzanın kati~ Ke- ğınde ya.pıla~ t~sısat !~1!1 enıa Buna tevessül e<iılmesının se kU t' . . B f' . M" 
at hayatında içtimaiyat ile ~al Beyın yazısı. o1!'118dıgı şek- netten bır mımar ıstcrnıştır. H~ bebi basittir. Petrolün okkası me ımızı eren sc ınmız u 

1 
rraşmış ilk kadındır. Kendisi lınde rapor.~e"t?ıştı. • . san _Rıza B~yc .. c~ct.~~~k mı bakkala teslim 22 kuruştur. nir Bey temsil edccckir. 

D d ..a.- be buduru Zühtu B Bu konferansın belki de mev ı:ma demokrasi ve hakkın mü- ava mu ~! um~ın ev- m~ §U ~1 • • ' Halbuki kolza bakkala teslim 
·raası için, çalışmıştır. rakı okuması ıçın talık olundu. tavsıye cdilmiştır. 16 kuruştur. cut teamülleri iskat edebilecek 

kararlar verebileceği tahmin o-• eBhç-et B. 20 senelik matbu- Yüzde 50 nisbctinde kolza lunuyor. 
Phayatmda siyasi hiç bir leke n l''-te ile tağşiş edilmiş bir petrolün 
nadan tam bir vatanseverlik- rO UJ okkasmda satana 3-4 kuruş kal Rorsada v~zivet 

ı çalıımıştır. b • 
11 

maktadır. Dün borsada lngili~ lirası ge 
11!uı:.a:::~:~:n~:ı~E~~ 17 yaşında ır zava ) ~ı:.:.=:::11:.·~~ 00t~~~~/;;o":;1:~:t.açılnuş-
yatmı anlatacak 3 müdafaa kumpanyalardan petrolü alıp tı. Bir aralık 1043 kuruşa ka-

ı .:ıidi istiçvap olundu. kendı· nı· astı küçük esnafa tevzi eden müte- dar yükseldikten sonra 1039 
rHaci Musa, Bekir ve Mehmet v~talardır. kuruşta kapanmıştır. 
:ndiler müttefikan Emin Emanetle Bakkallar cemiyeti Liret 8,94, altın 935 kunlfta 
irk Beyin vatan için çalıştığı. . arasında bu hususta bir anlaş- kapanmıştır. 

ı ve cehlin yıkılması, sıhhatın Galatada Fennenale~ c~de si gideceğini yazmış. Bunun • • • 
desi hakkında öğütler verdi- sinde 97 numaralı terzı d~- üzerine memleketinden ~len ---·-

Kambio Borsası 15121980 

İRTİHAL 
Esbak Trablusgarp Valiıi Ahmet 

Raıim Paşa zade ve merhum Ali Pa
şa damadı Miralay mütckaitlerinden 
Mehmet Mü at Bey dün eceli mevu
diJe irtihali darübeka eylemiştir. Ce
nazesi bu sabah Erenköy'ündeki köş
künden kaldmlarak Erenköy camii 
şerifinde namazı badeleda Sahrayj 
Cedit'te aile kabristanına defnedile· ı 
<"ektir. Allah rahmet eylesin. 

İstanbul Dördüncü icra mcmurlu 
ğundan: ı 

Açık artırma ile paraya çevrile
cek gayri mcnkullın ne olduğu: Arsa 
Gayri menkuliin bulunduğu mevki 
mahallesi, sokağı, numarası: İstanbul 
Erenköyündc Su:ıdiyyedc Manastır 
sokağında atik 4 numara. Takdir oln 
nan kıymet: Aıtı bin beş yüz liradır. 
Artırmanın yapılacağı, yer, gün, sa
at: İstanbul 4 üncü icra dairesi 22 
Mart 930 cumartesi günü saat 14 den 
16 ya kadar. ı 

~eyriseı --Mrrkez Acentuı; G 
h••ın "a, Bevo ti ı 
('tftt"tı: MıiınuJlvı H 
Jstan~ul 740 

ızınfr- &f ersin sür' al 1 

(:\1AHMUT .. 'EVKI 
vapuru 18 Şuba 

ı 2 de Galata rıl 
hareketle ç.ar~amba 
lzmire gidecek ve 

lzmirden hareketle 
Alaiye, Mersine gi 
dönü~te Taşucu, 

Alaiy~ Antaly~ ~ 
lzmire uğrayarak g( 

1 - İşbu gayri menkulfın artırma 
şartnamesi s-3·93o tarihinden itiba- Ayvalık sür' at p 
ren 929--86 No. ile İstanbul 4 üncü 
icra dairesinin muayyen numarasın- C\lersin) vapuru 1 
da her kesin göre bilmesi için açık- Salı ( 1 7 ) de Sirke 
tır. İlanda yazılı olanlardan fazla ma· mından hıue.,:cde Ge 
lumat almak istiyenlcr, işbu şartna- !lakkalc Küçükkuyu, 
meye ve 929-86 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaat etmelidir. Burhaniye, Ayvalı~a 

2 - Artıramaya iştirak için yukar dönüşte mezkl'ır j 
da yazılı kıymetin yüzde yedi temi-
nat gösterilecektir . birJikte .Altınoluğa u 

3 - Hakları tapu sicillie sabit clecekclr. 
olmayan ipotekli alacaklılarla diğer j Azimette 
alakadarlann ve irtifak hakkı sahip- vük alınma?H 
terinin bu haklannı ve huausile faiz •·---------_. 
ve masrafa dair olan iddalannı itbu ı 
illin tarihinden itibaren yirmi gün i
çinde evrakı müsbitelerile birlikte me 
muriyetirnize bildirmeleri icap eder ' 
aksi haldt: hakları tapu sicillile sabit 
olmıyanlanlar aatıı bedelinin payl~ş
masında hariç kalırlar. 

TIUtn Bili I ;i PJ 
(Cümhul'iyet) vapuru 
Pazartesi ı 2 de 
rıhammdan hareketle 
Samsun, Gireson, Tra 
Hopaya gidecek ve 

Pazar iskelesiyle Rize, 
Trabzon, Tirebolu, 
Ordu, Ünye, Samsun, 
Zonguldağa uğrayarak 

tir. Harck~c 
olunma7ff 

4 - Gösterilen günde arttırmaya 
iştirak edenler artırma şartnamesini 1 
okumuş ve lüzumlu mah1matı almış 1 
bunları temamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. Üstünde bırakılan 
gayri menkulün bedeli zamanında ve 1 
rilınezse gayri menkul ikinci bir art 
tırma ile satılır ve bedel farkı ve mah 
rum kalınan yüzde bet faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmak 
sızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil ill•••••••• 
olunur. Beş numaralı fıkradaki tart 
tahakkuk etmek kaydile üç defa bağ· 
rıldıktan sonra gayrı menkul en çok 
artıranın üstünde bırakılır. Şart ta- j 
hakkuk etmezse arttırma geri birakı
lıp alıcı taahhütlerinden kurtulur ve 1 

teminatta kalkar . 
5 - Arttırmanın birinci veya ikin 

ci olmasına ve gayri menkule teilluk 
eden kanuni hakka ve satııın tarzına 
göre diğer şartlar. 

İşlemiş vergi ve Evkaf ve Beledi
ye rusumu müıteriye aittir. Yazılan 
Ana yukarıda gösterilen 22 Mart 930 
tarihinde İstanbul Dördüncü icra me 
murluğu odasında işbu ilin ve röate 
rilen arttırma §8rtnamesi dairesinde 
aablacağı ilin olunur. 

ŞEHREMANETi Tepeblfl Ti· 
yıuoıundı 

ba at11m 
llll ~ 1,30 da 

Kir 
3 perde 

Yazanı 

Vedat Nedim 

Bey 

Avrupa da Amerika 
Prqae panayırının yeni ura71 

ıerek Miy\ildüiü ıerelue teıkilab 
itibarile haddi zatında bir huilW aua 
attır. 

Sırf beton anne n camdan yapıl. 
1D1f m••nm bir llina olan bu saray 
9 kab havi olup Çekosla"nk71t'nın •• 
memaliki ecnebiyenin en mühim mü
euesab tarafmdan metıruldür. Bü
tün sene yani mnlrut içtimalar olma 
dıiı zaman bile açıktır. Bu aaraym 
lokantuı, kahvesi teraça üzerinde kı
raathanesi, poıta ve ıümrük kalemle
ri, Bankası, aeyahhat idaresi, nakli
yat acentaıı, klip aalonlan, fenni •• 
aanai filmleri ıöıteren sineması vel
hiad bütün asri konforu camidir. S.
raym fenni tesiaab barilmllcle •• ta 
yam hayret bir eseri .... 'attir. 16 ili 
23 Mart 1930 anamda c.eyan ede
cek Pnsu• illd•har pua)'D'IDI laepi
nia siyaret etmeliainia. 

Bütün tafailit resmi miimeeıili • 
lan Galata"cla Mumhane caddesinde 
LOYD TRIESTINO tanıfmdan •m-
Ur. 

Yelkenci vap 
Karaceniz o .t.ıs 

AN 
vapuru 19 
Şubıt 

DUi 
Çarş 

günü akşamı Sirkeci n 
hareketle doğru [Zongul 
bolu, Samsun, Ordu, 
Trabzon, Sürmene ve 
pdeccktir. 

Tıfs.i14t için Sirkecide 
hanında Uin acente in 

cut Tel. lstanbul J ~ 

LLOYD TRlE 
r .imanımıza muvasalatı 

Vapurlar 
AB-~ZlA vapuru 

pazar (Rumanya ve Bu 
dan 

STELLA DITALYA 
ı 6 şubat pazar (ltalya 
nanistan )dan 
Yakında limanımızdan 

edecek vapurla 
ABAZlA vapuru 1 

pazartesi (Seltnilc, Vol 
Pire, Patras, Ayısaran 
dlzJ, Ankona, Fiume, 
ve Trleste) ye 

STELLA DtrALYA 
20 şubat perşembe s 
l O da (Lloyd Ekspres 
( Pire, Brendizl, Ve 

Trieste)ye 
VESTA vapuru 20 ş 

şembe (Burgaz, Varua 
tence) ye 

[COSULlCH I.tneJ 
yasının lüks vapurlarınt 

edilerek Şimali ve Cen 
rlka Umanlanna gitmek 
zil&dı doğru bilet veril 

bi söylediler. . ~nda ç!l'aklık eden,ı~ıl başka bir mektupla kızı bqka 
Şahitlerin :iatiçvabmdan son- ısmınde bir genç,, k~di~ ta sile nifanladıkları:.- bildirilmek fn1tı:RAZLAR TAHvrr.u Betildat icra Dairesinden: 
mahkeme kararını verdi. Ka- vana asmak suretile ıntıhar et te İmi§. Jstltru dahlH 1 ~ tB,oo Aııad"'' } '· T. ın.oo İhsan ve Rasime banimlann ta-

Her nevi tafsilAt için 
mumhane ( Lloyd T 
ser acantesıne. Telefon 
2127 vaya Galata 
sabık SclAnlk bonmarşj 
smdakı yazıhanelerine. 

BeyoRlu: 2499 ve yahut 
Kırzade harunJald yazı 

rda: miştir. İsmail in bundan . mütesair ~::~~:~::·!:.. ~45 :! n. Y. ~ +: ::: JWl tuarruflannda olup fUYUun i.za 
Müderris Şekip Beye iddia İnebolu'lu gençin intiharma olarak kendisini astığını zanne Tr.rı rtrhd ~ lal için satılmak üzre arttirmaya ko-

~ ;f l'V t"I lb. _ı__ 1-1-et' d-L.: n·IUtft d . ,, İ il . iD'L""n.Y.R flfltlrft ılrttll •-•:> nalan Bqiktqda Muradiye mahalle-la ma tep ıgat sure ı c ce ı- san::p, mcm ~ ın ç-aı 1oır--- enm. sına , ıntihanndan ~ sinde birinci karakol eokaiJnda kain 
ve mcb'us Yunus Nadi B. de lısmm başknile evlenmesidir. evci, bir kumaş parçası üzeri- 1r h•h11 ıt 46 ~'.ı.~:. ~::..~ flrtlll 16 75 hudutları tapounda müharrer 13 nu 
ıkkı Tank B. in müdafaa şa- İsmail'in ustası Feyzi B. uıti- ne sabunla şunları yazmıştD': Auc!ola •nıır 1• ~ : mara ile müraklram kapıdan ıirilince 
~i olarak davet cdilrnclerinı har hadisesi hakkında şunları «Hakkınızı helal edin. Ben 1 ruıny. s. 

17
.oo binadan hariçüatil açia bir kondor 

·1d· v • k d d'li d 1· l'. ~. ~lıtld {lltl.r.i\ ile hizasında ve arkacihetinde bir mik rar ven ıgı ay e ı yor u. anlatıyor: artrk hayatımdan gcr+tm. Beni ı. ıu Urktd Sb oo 
~ ... ' 10 tar bahçeyi ve koridordan iki kapı 

müracaat tdilmesL 
nbul: 235. 

Dava 27 ~ubat perşembe sa- - «İsmail on yedi yaşında Beşiktaşta amucamın mezarı T. Hıtin A. \ 50 tondn J('l39 -00,00 Nr.-yort o,'46 ao.oo ile binaya girilir. Ve alt katta bir ao-
: 110,30 atalık olundu. ve İnebolulu' bir rocuktur.Dört yanma gömün," 1• Dctlnıen j. aı.o Partı ıı 9~oo Aııu ı:; 11.0 ı fa iki oda ve bir bodı-um odası ve ku- Biganm göktepe 

' 

3' ~ . lltJlrmın J. 4 411 • f k b" h · "'ee//kög hır.•Qı·•[a .. 1 senedenberi benim yannnda ça Zabıta tarafından yapılan . og CrnrYn t .Jı,75 Roıu os 94 oo yulu hır mut a ve ır amam ve hır den Ahmet kızı Ayc.e 
ı ~ v ~ ..., • · J.. <_ımcato" ' ~o Rlikrıı hela ve orta katta bir sofa ve biri bü ~ ' hk,.. ld l lışıyordu. Dükkan civarında muayene neticesinde cesedin ı. 1tlllCıA ş. ~ oo !oGo • g Aır.mrdam 1 

• ı6S7 yük ikikisi küçük üç oda ve bir hela Koca gürden Süleyma 
ma um o u ar bir odada iki arkadaşile bera- defnine ruhsat verilmiştir. ~ ..... lcu ş. t ?$ Brultıdl 8 ss,so iofya 64 SO, ı)() ve üst katta bir sofa bir oda bir hela övey oğlu kocası Hüs4: 
ı Yeşilköy'de madam Hayık ıber oturuyordu. İsn~ail .g~çen Aşk yüzünden ıntihar ş. Hayriye 

17 25 Praı JS 
77'50 

-Herlh 1 97·00 ve taraçayi müştemil ve terkos su ve hine ikame eylediği 
~resteciyanın evine girerek sene benden mezunıyet :rstıye- T k. t . . 

1
. elektrik teşkilatı mevcut bir bap ah- davasının tahkikat 

bren hırsızlıkla bulunan Ze- rek memleketine gitti. Bu esna Usküdarda bir intihara te- ör lj e ıp encu""ınenı JP ınıaı şap hanenin tarih ilandan itibaren mahkemede hazır huh 
• ........ 1 V 45 gün müddetle açık arttırması ya-

ri ya, Mustafa, Mehmet Ali da bir kızı sevmiş ve mru~an şebbüs vak'ası olmuştur: Kc- pıldıktan sonra ı Nisan 930 tarihine ve ikametgahı da meç 
Said'in muhakemelerine de- mış. Geçenlerde kızın baba- mal isminde bir genç nişanlısı Bugün saat 13 buçukta Tıp Fakültesi konferans salonunda müsadif Salı günü saat 15 te Beşik- lunduğu cihetle gazet• 

m olundu. Son iki şahidin is- sından bir mektup gel- Naime Hanımm kendini terket bu defa toplanacak Encümenimiz umumi içtimaına arzu eden taş Sulh Mahkemesinde ihalei evveli runa karar verildigmdc 
namdan sonra Cemil B. dava di. «Bir kaç günlük izin alıp mesinden müteessir olarak ten Doktorlarda teşrif edebilirler. Müderris N eş' et Ömer Bey tara- yesinin icrasi mükarrer bulunmakla ileyhin 26 şubat 930 ~ 
kında iddiasını denniyan hemen gel" diyorlardı. Bittabi türdiyot irmiı;:tir. Kemal Efen- fmdan (Şiryanı iklili trombozu) ve Müderris Hamdi Süat Bey talip olanların 33oo lira kıymeti miı- günü saat 10 da Bigva r--·' - .. .. · . hamminesi nisbctinde 10 teminat 'ıUeriınizco olduiundan izin .di.....t:1D-.ia1Uillte.Iİ.a.e....ıll&lldadi.J:ıınica-L'Uu:a.inıld.aın..1...L.en.ıa1UAllllUOIDıiilt.01ZJ...Jll.e.v.zwıa.rı_.uz.eı:ı.ne'--.ı..eıt\l.ıJD"AJU..:=.:::.:.:;;;;.;.;.;.;...;.::=.:::.::.;;~;....L~:..:......:==::.:.;;;;:.:..a. ..... ....:.· ---..ı...ı~·"--.._-L~~ 



En güzel 
Bayram Hediyesi 

KUMBARADIR 
Kuınbara hem ucuz, heın faydalı, hem de 
çocuğu tasarrufa alıştıran bir hediyedir 

• 
Türkiye iş Bankası 

lıt. AaJjye Mahkemeıi üçüncü 1 

.. MJLL!Yf:f PAZAR ŞUBAT 1930 

8. ci BÜYÜK 

TlYYlHE rll!N~~~~ 
2 .ci ke'-ide : il Marttadır. 

ı 

Büyük ikramiye 

35.000 Liradır 
1\yrıca 15~0l,Ü 10,üC(J liralık 
j kraı11iyeler "re 1 o~oco lira hl< 

bir ınükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Her vtrdcki ac.cntalı r hakiki 
GilJcttc bıçaklarını miliktir. Bu 
llemşümlrl traş ~ltları ı 14 
&fa muayeneye ıabi uıt:ulduklı· 
rından muntazam ve mostcrib 
olanık ttaf olabil~niza·ce'nun 
cdılmııtir. 

Gillette 

işte 

" '.· ( . 
~ .. . ' : 

EIAstikl 
Kemerle· 

rln Şaheseri 

lıtanbul şubelerı: 
Beyo8lunda : 

Tfıncl n1tydanında No 12 

YENİ FORl)S()N 'l'Ht\1'1'() 
İÇİN l\IÜl\1ESSfL 1\HA \ t)B 

Bu teklif sizi alakadar eder nı 

,.enl Fordson cr1ktorü:ıün satış ..:isterni, zür.ıi ına 

lerindL· ıyi 'TI 1., ~el et bulunan bay !erle kuvvei n1 

rikc tevlit eden zürai makinclcrJn inkişafıic af:lk 
olanlar içın ıekemrnu\ eı:nlş yeni l'orJ> )n traktörle 
satışını do~ud:ın df)A"ruya mii'llns!!!c:z terdi ecL!m 
mınıakı\arJa çok karlı b;r 1ahıi faaliyet aruı-no<tedir. 

Daha fazla tafsilııt için zirdeki adrese ya~ıim 

FORD FREEPORT • ISTANBUL 

Adana belediye riyasetinden: 

Adana mezbalıa miinakas 
hakkında 

fhalesi 15 şubat 930 cun1artesi günün 
olunan mezbaha v:; teferruatı inşaatının, 
vekileden alınacak kararın gecikmesine 
mezkur İnşaat münakasasının ı nisan 
gününe tehir edıldiği ilan olunur . 

Nafia vekaletin~en: 
~• lstiklAI coddeıinde No :ıss 1 - 8Şubat 930 tarihinde ihale edilmek üzre m" 

Hukuk Daireainden: ı 
Madam Camillnm kocası Hasköy· 

de c:aml altında yalrubun harunda mu 
kim iken elyevm ikametgahı meçhul 
bulunan Mi§on aleyhine ikame eyle
diği dopruna davası ilanen tebliğ e
dildiği halde cevap verilmemiş oldu 
fundan yevmi tahkikat olmak üzre 
tayin olunan 20 Mart 930 perıembe 
günü saat onda tahkikat hakimi nez
dinde lıaz.ır bulunması ve akıi halde 
glyaben muamel~ ifa olunacafı ll!nen 
tebliğ olunur. 

suı HAZIM 
r ,. INKIBAZ 

Gı-,.ıı we mide b111ııtııı •enl.1 
ıutoııtııaı kırtı 

MAZON . 

MEYVATOZU 
Gayet nafidir 

#' Mctbur ccunclerde 

,ı,eal 80 kuM1ttaJ' 

!'1uktedir bir bando PROT EJ ., N Fiatı 6 lıradan •lıbarea çıkanldığr evvelce ilan edilen Mendires-Gediz etüdün" 
n1uallin1i aranıyor 930 tarihinde ve, 
Ödemiş Himayei etfalinin 2- 11 Şubat 930 tarihinde iha le edilmek üzre mü 

Artı'r aylarca senelerce sürt:n k ld • 'lA d'l B rd ··a·· ·· d hi 8 M 93 tesis ettigı·· bandoda muallim- AZİMET HASEBİLE çr arı rgı ı an e Len e an etu unun a art 
tedavilerden t. hlikclerden kurtuldu· d 'h l ed'lm k ·· " k "dd J • d' lik yapmak arzusunda bulunan e ı a e ı e uzre muna a>a mu et en tem ıt nuz, Senelerdenberi Parisıe tecrü· Gayet muhtetem akaju bir yemek . . A • • 

zavata bu fırsatı kaçınnamala- besi yapılarak bütün dünya np odası Viyana mamulatı yatak odası 3 - Bu ışlerle yemden alakadar olmak ısteyenlerın 
rını tavsiye ederü, çokça maaş üstaılorının takdir ve kabul etıiğl 

1 
ve bir çocuk odaaı tamamen müced- mum müdürlüğüne müracaat ederek yukanda yazılı işi 

ibate ve iaşe cemiyete aittir pi- 1 I det bir halde rizayi tarafeyn ile satı- nakaşa şartnamelerini umumi ve hususi şartnamelerini 
yano keman çalmasını bilenler bir ıerkip olan P~OTEJ N frengi. lıktır. Şişli'de Yeni tramvay istasyo- velename sıiretlerini alıp tekliflerini baladaki ihale ·· 

"h l kl . ve belsoj!;ukluğlına karşı en kuvvetl 1 nunda Caligas ve Vassiliades apartı- 14 l .. l k k d' l 
t1 ercı en a ınaca . ar t3:lıp ol~n- 91 gortadır.Te'sıri lrırt'ı ve mucerrepti marunın 8 numerolu dairesine 9 ila ve

1 
saat k:en ev;_ m1uştlaeşar ıd mh.a a~ına tdev ı .~tme 

arın hemen cemıyet rıyasetıne istimali ç_ok kolaydır. ıı ve 13 ila 16 arasında müracaat o- ve ce mez ur evr'"'ı a an rın a ı aynı tarz a muracaa 
müracaatlan. -=Her ecza~ ıllunur.=- , lunması. olunur. 

1 

15/2/930 tarihinden itibaren tatbik edilec 
olan banliyö katarlarına ait tarife 

J-Iayclarpa.şa.-Peric:lik 

lataslyonlar ~ 4 M 1m4 ~ ~ 2 ~ n s ~ % 
Is ürat il tel~- . r ( c) ( c4) 

10;0 l 1~l2 12 ~ı \ 16 18 20 
l-.~-~----------;:~--~~-~-ı~~~ 

-- - 6 15- _ı 7 05 7 35 8 

·~·· (o) ·~·i s •• :. 
~ ~~~==-=-~ ...... ==-~ -··ı~-

8 35 9 0510 0011 0011 4013 0513 0513 5515 0515 0515 5516 3 
s 53 9 2510 2011 2012 0013 2s13 2s!14 1s1s 2s1s 2s16 1s.16 s 
9 10 9 ss10 2s11 2512 0813 3014 os

1
·14 2s1s 3016 0816 2s11 oo 

9 18- -10 331133121613 38- -14 3315 381- -16 3317 

38_. 40 ~ j~ı 44 ~I 10 ~- 2!>_1. ~2 s 
17 1017 3518 05,18 3018 40.19 1019 10,19 5020 35

1

21 0522 1 
17 3017 5518 25118 5019 00.19 3019 30,20 10 20 5521 25 22 35 
17 3518 0518 35,19 0419 11119 3520 00120 1521 0021 3522 4 
17 4318 1318 43- -19 1919 43- -20 2321 0821 4322 4 
17 4718 1718 47- -19 2319 47- - 120 2721 1221 4722 52 
17 5218 2218 52- - '19 ~]19 52- -20 3221 17,21 5222 57 
17 5618 2618 56'.- - !19 3219 56!- -20 3621 2121 5623 Ol 

1 KGprll Hareket 

{ 
Muvasalat 

Haydarpaşa Hareket 
, Kızıltoprak " 

F eneryolu " 
Göı:tepe ,, 
Erenköy " 
Suad iye " 
Boatancı " 
Küçükyal ,, 
Maltepe ,, 
Kartal ,, 

ı Pendik Muvasalat 

lstaslyonlar 

-- - 6 35- - 7 25 7 55 8 2 
s ~ 6 20 6 40 6 54 7 35 8 02 8 3 
-- 6 48 7 02 7 43 8 10 8 

5 37 6 27 6 52 7 06 7 47 8 14 8 4 
-- - 6 57 7 11 7 52 8 19 8 4 

5 42 6 32 7 01 7 15 7 56 8 23 8 5 
-- 7 04 7 18 7 59 8 2 8 5 

5 47 6 37 7 08. 7 22 8 03 8 3 9 
__ -- -Muva.- -Muva. 

5 55 6 45 7 17 - - 1 8 12- - 9 1 
6 03 6 53 7 25- - 8 20

1

1_ - 9 1 
6 10 7 00 7 321- - , 8 27- 9 2 

Muh· 
( c) telit 

21 11 13 15 9 17 19 
----------ı_;;,;._.ı~-ı~ ~ =-==- ıı::::::s:ıı:= 

5 30' 6 12 6 52, 7 14 7 39 8 co Pendik 
Kartal 
Maltepe 
Küçükyalı 
Bostancı 
Suadiye 
Erenköy 
Göztepe 
Feneryolu 
Kızıltoprak 

Haydarpaşa { 

l<öprü 

Hareket 

" .. 
" 
" 
" .. .. .. 
" Muvasalat 

Hareket 
Muvasalat 

5 37 6 19 6 591- - 7 461 8 o 
5 46 6 28 7 08- - , 7 55 8 16 

-
1
- - 7 15---H1re.: 8 02,-

5 56 6 38 1 1s - -
1 

1 45; s osı s 2c 
6 00 6 42, 7 22 - 7 49: 8 09 8 30 
6 05 6 47 7 27 -ı 7 54, 8 14 8 35 
6 09 6 51 7 31 - 7 5ö 8 18 8 39 
6 12 6 54 7 34 8 01 8 21 8 4 
6 14 6 56 7 36 - 8 03 8 23 8 
6 21 7 03 7 43 7 54 8 10 8 ~ 8 51 
6 28 7 08 7 8 05 8 15 8 35 9 
648 7 80 825 83 855 92 

9 22- 10 3711 3712 2013 42- -14 3715 42ı- -16 3717 1 
9 27 -10 4211 4212 2513 47- -14 4215 47- -16 4217 1 
9 32 -10 4611 4612 3 13 51- -14 4615 52- -16 4617 21 
9 35- -10 4911 4912 3313 54- 14 4915 55- -16 4917 24 
9 40 -10 5311 5312 3813 581

- -14 5316 00- -16 5317 28 

9 59- - 111 1012 1012 5714 151_ -15 1016 19- - '17 1d-

-- -10 5611 56- -14 Ol- -- -16 03- -- -Muva. 
9 50- -11 0212 0212 4814 07- ~15 0216 10- -17 02-

10 0610 3711117121713 0414 22114 4715 17116 26116 47,17 171 

.~· ' ı· . j ~ 1 Surat Sürat ·Posta ( e) 
5 -2.L ~ ...E._j-2 z 2~1=-1...2_1 _ 101!. 2Lı -1? 37 

8 35 9 0410 2311 2011 4312 5!H3 0613 4214 1315 0016 09 
- - 9 1110 311

- - !11 51 '- ._ 113 1313 4914 2115 0716 16 
- -ı 9 2010 40- - ,12 oo:- - ,13 21;13 5814 3015 1616 25 
- -Hare. 9 27- -- -- -- -13 2814 05- -- -. - -
- - , 9 05 9 3010 50- -)2 10'-. -13 3114 0814 4015 2616 35 
- - · 9 09 9 34'10 55r - 112 151- -13 35,14 1214 4515 3016 39 
- - 9 14 9 39'11 01- -12 21:- - 113 39'14 1714 5115 35,16 - :j 9 18 9 4311 05l_ -12 25!- -'13 4314 2114 5515 3916 48 
- 9 21 9 4 11 09- -12 29' - 113 4614 2414 5915 4216 51 
- - 9 23 9 11 11 -12 31 - 113 14 2615 01115 4416 53 
9 osl 9 3 9 s 11 1812 0012 3813 3113 5514 3315 0815 5111 oo 
9 18 9 3510 1125121012 4314 0014 14 15 13115 5617 08 
9 35 9 5510 2011 4712 3013 0314 2014 2014 5815 3316 1617 2 

. 1 

1012 1057 nuınaralı katarlar boş kurs katarlarıdır. Bu katarlara bilet verilmez. 
( a) 1010, ve 

49 e 55 numaralı katarlann vapuru yoktur. 
( b) 14, v 55 lOlO 1057 numaralı katarlar 1 Nisandan 31 Teşrinievvele kadar ıeyrllaefer ederler. 
( c ) 11, 52, 54• k' ' cumartesi pazartesi ve 57 numaralı katar perşembe, cwna, pazar günleri •eyrllsefer ederler, 
( d) 56 umaralı atar cuına, ' . . 1 k d -•-·-

7 5918 2918 59- -19 35119 59·_ - '20 3921 2421 5923 04 
18 0318 3319 0311- - 119 39

1
20 031- -,20 43 21 28;22 03 23 08 

-18 36Muva.- -19 42Muva.- -20 46 -- - -
18 1218 42 -ı- -19 481- -- - '20 5221371221223 17 
18 2 18 50 -- -19 56- - -~21 0021 4522 2023 25 
18 2718 57 - 119 34'20 031- -20 39 21 07 21 52122 27 23 32 

Posta ·- 1 (b) ~~ (d) 
3 39 41 43 45 ~~ .2L ~ =5S sL_ 

6 51 1;;=;~;; 19 30 . 20 18'20 4521 3022 10 
-17 09 18 17 19 37 20 2520 5221 3722 17 

- -17 18 18 26 19 46 20 ~.21 0121 4622 26 
- - ,- -Hare. - - Hare.19 53Hare. 120 41!- -- -22 33 

-11 2sh8 001s 3 19 3019 56120 2520 4421 1121 5622 36 
-17 33j18 04,18 4019 3420 0020 2920 4821 1522 0022 40 
-17 3918 09,18 4519 3920 0520 3420 5321 2022 0522 45 
-17 4318 1318 4919 4320 0920 3820 5721 2422 0922 49 
-17 4718 1618 5219 4620 1220 41121 0021 2722 1222 52 
-17 4 18 1818 5419 4820 14'20 4321 0221 2922 1422 54 

7 3017 5618 2519 0119 5520 2120 so
1
21 0921 361F22 21 .23 011 

7 5018 0318 3319 1 20 0020 281
- -21 1 21 43- -23 08 

18 1018 2 18 5319 30 20 18 20 45,
1
- -11

21 32 ~ 03 -
1
23 28

11 
1 1 . 1 

n 
031 

al katarlar 1 Nisandan 31 T eşrınıevve e a ar ve YlllllU cuma günleri ııeyrUıefer ederler. 
( e) 1024 ve l Pnumd~rk 

1 
kısmı arasında gidip ve gelecek yolcular için kafi miktarda şehir şebekesi katarlan aeyrllsefer etmekte olduğundan bu kısımda 1eyahat edecek yolcular munhasıran bu katarlar 

1 - Haydarpaşa - en 1 

•eyabat edeceklerdir. . k 1 . ·n verilmiş olan gidiş ve gidif ğeliş biletleri ve abonuman kartlan ana hıat katarlarında mer'i ve muteber olmıyacajuıdan bu ıibi bilet ve vesika ile veya biletsiz olarak ana 
L 2 - Şehir şebekesı atari adn ıçı ami tarife mucibince ücret ve nizami cezayı ııakti tahsil olUDacakhr 
'lltarlanna rakip olan yolc~ ar an az 
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AllC~Ck~ 
Plasters .~ 

Alkoks 

"'' 'cı.anC"dc bn\unur. 

1 
ALLCOCK MAl'l\JF ACTURING CO, Börk .. ı.-d. Enııtaad 

!liii77?ii7 = 

~,~~~ a~et sü~ür~e nıü~aJaası 
Tütiirı inhisarı umun1 ınüdürlü-<iT•< ., 

Reelmll Ay ınecmua11 mes'ul mlldllrll ve sahlbi imtiyazı al ylı i n. açılan davaya ağırceza mahke· 
meslade dlln devam olunmuf ve mladıtf•a ııahltlerl dinlenmiştir. (Tafsiratı iç sahifemlzdedir.) 

Gün gelece~ nlhayel bir UnderWood yaz~ 
maklnasını almaöa mecbur olacaksınız. 

ÇUnkU dünyada emsaı ı yoktur • 

24 senedenberi Ameri-
kada Olimpya'da çabuk 
yazmakta birinci çıkıyor 
Yazı kurslarJ,Stenografya,Kopya 

lstanbnlda Kaatçılık ve r.ıatbaııcıhk Anoolm tirketl ( Fratelll Halm ) Galata Mahmudiye 
caddesi No 11 Telef• - · P vnMn 17n1 

KARON Alnıan Kitaphanesi 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

r••eDiş Hekimi Safter·eec4 
( Yanan muayenehanesinin tamirat ve nevakısı ikmal edildi• 

ğinden bastalannı kabule batladıtını muhterem mllşterlle· 

rine arz eyler. 

1 ~ ğiinden: •·ı:ıo.1ı;;!§!:U•1!(PERODEHJ~oru-ı.-Bo§uh••••lflct ... ında. 
~ ., )

1dv İdare için mevcut nümunesi ceçhile 3,000 adet süpürge VERCHLİLERE,SJRACALILARA,llZVIET 
VELUTA SA8UNU KEFALJIN - ---

ı' ı 171 mübayaa edilecektir. Taliplerin hergün gelip nümuneyi görme- rlE J<E/'t/I( ZAYIFLIJ</.AIUNA,HAl'flL& 
r· ş leri ve 19/ 2/ 930 Çarşamba günü pazarlığı için saat 10,30 da Ga- VE SÜT ViREN KADINLARA,ÇOCUKLA• 

DOKTORLARA ŞORUNUZ 
lıit SAF TMikALSI N 
HOMPRİME,KAŞE,TOZ VE GRANÜı.E' 

6ütrd• 3 •d•I yahot 5 l<et;ı# .'· '1.<jl !atada mübayaat komisyonunda bulunmaları. RIN BÜYÜNESİNE, KE/'f/K /(/RIKUKL4 
• ı ı O;t --------------- RiNA, HASTAl/KOAI/ KALKANLARA .• 

;· ı. ~ Kö~ne ınalzeıne satılınası K t 
ocul<lara rıısıl\ 

~!~ Tiltiin in l1isarı umum miidürlü- araa~a~ lll~HSSBSa ıuoan: 1 
', . iIB Mezbahada kesilecek hayva mevkii müzayedeye konulmuş- 929 senesi heyeti umumiyesi 22-

IJ§akta merkezi bulunan 

Uşak şayak fabrikası T. A. şirketinin: 
vesaikinin itası ilan olunur. 

1 ~ehremaneti ılanatı 
n•d g~ tlll fi Cl1: nat esbabı tarafından zebih üc- tur. Teklif edilen fiyetler şaya- 3-930 tarih yevm cumartesi saat 

retine mahsuben bilihtiyar mü ru kabul görüldüğü taktirde 27 9,30 evelde fabrikada içtima e. 
1 

' l§:u Topıaşı, Çapa ve Bahariye kilamo barlarında mev- esseseye terkedilecek barsakla- Şubat 930 perşembe günü saat deceğinden zirdeki mevadın mü 

Ruznamei müzakerat: 

1 - Meclisi idare raporları. 

Şehremanetinden: Encüme 
emanetçe men'i muhakemesir 
karar verilen zabıtai bt 

! · :r cut 9576 kilo kanaviçe 26Z6 çul, 8532 kilo on bir buçukta ihalesi icra edi. zakeresi hususunda hissedara-
r~ ip ile 1600 kilo kınnap ve 19 adet teneke ve Azap nn 15 ~~rt 930 dan .ıs Ma:t lecel.tir. Taliplerin şartname i- nın niza.nnamemizin 26 ıncı 

2 - Murakıp raporlarının kı
raatleri. 

lediye memurlarından Ta~ 

•r. le kapı ambarında mevcut dört adet köhne kamyon pazarlık sure- 931 tanhine kadar bır senelık çin katibi Umumil iğe müracaat maddesine nazaren hisse senet
ıı;ı! tile satılacaktır. Taliplerin hergün mezk(lr malzemeyi gidip satışı şartnamesine tevfikan 1 ları lüzumu il§n olunur. lerinin fabrika kasasına veya 

loftsc görmeleri ve 17/ 2/ 930 Pazartesi günü saat 10,30 da Galatada mü il r:.: •• trüddem, zaafı u;numi, ~ ra ~ eni»• Bankalardan birisine tevdi ile 

3 - Bilançonun kabulü. 
4 - Meclisi idare ve murakıp 

intihabatı. 

efendinin müştekisi Şevki ef 
dinin mahalli ikameti meçh 
bulunmasına mebni kendisi 
tebligatı liizime icra edileceg' 
den kararnamenin bir sureti 
manet divanhanesine talik 

'ıc;ıi. bayyat komisyonunda bulunmaları. ! \ Kemik haşıalığı, sıraca, gripten sonra~il' tf:kahat malarya, ı 

. 'ı;~ DEFTER
1D.ARLIKE1

ILANATI 11 D
1

;~HÖMMEi~insHEM~l'0ÖGENE ı ş;rketi nıeclisi İ< 1 aresinden: miştir. Bu bapta bir itirazı v• 

Adapazarı cn1niyet Bankası Türk anoniın 

. ~-~ ~ Malt'Je ~e'Ka"'letı·n~en·, nakl olunan mebaliğ tasfiyeye tabi :ı~~:~;ı~:~:~ J~~~~:'.~e~ ~~:i~:a~l::a~~,lcu~~~~ j:~:~ i • , bulundui:undan bu gibi alacağı bu· • ı;• ı 
' ~ 1,1 lunanlar Şubat 930 nihayetine kadar nelerle ecza depolarında ~atılır. 

, ~7.~ıı arzuhal ile bulunduktan mahallin en Umumi vekili: lstarlıulda Cermrıwan han 44 
111

- 336 senesinden 927 mail senesi büyük malmemuruna müracaat eyle- ~~~······· f) •••••••••••• 

Adapazarı Emniyet Bankası Türk 1 retine binaen içtimada hazır buluRa- sa ilan tarihinden itibaren t 
Anonim Şil k >ti hissedarları atideki ıniyacak diğer hissedarlara vekalet ay zarfında istida ile maka! 
ruznamcde muharrer mevach müza- vermek suretile kendilerini temsil et emanete müracaatı beyan ol 
kere etmek Üzre 13 Mart 930 tarihi- tirebilecelderi sair mukavelenin 66 
ne müsadif perıembe günü ıaat on- ıncı maddesinde muharrerdir. Meclisi nur. 
dörtte Adııpazar'ında Türk Ocağı sa idarede bu baptaki selahiyetnamele • • • 
lonunda alelade heyeti umumi)enin rin §eklini mürsel davetiyelerin arka- Şehremanetinden: Encü11l 
akdi için içtimaa davet eder. sına vekil ettikleri kimsenin muvaz- ni emanetçe men'i muhakem< 1tb.rr nihayetine kadar milli hükumet büt-' yüp yetlerindeki matl!'bat ve.~ikala-

'dı çelerinden matlubu olanlarla gerek nru. vererek mukabıllınde muracaat Enını'Jet ~an~ı~~I eınla"'k ınu"zaJe~esıl ıh h milll hükQmet ve gerek sakıt hükQ- ı vesıkası almala~.ı l§zımdır. B~ mild-
• • • • •• 1 det zarfında muracaat etmemış ve 

_ıı~ rı_ıet•n. adi emanat ve mıııı hukUme- , vesika almamış olanların iddia ettik Kat'"ı karar ı' Ia" nı 
Şirket esas mukavelenamesinin zab adresini dercetmeai suretinde ta- ne karar verilen Anadolu hisl 

maddei ~ahsusa!ı mucibin~e ~•aleten yin etmiştir. . belediye kabilesi Remziye hl 
veya vekaleten laakal on hısscye ına- Ruzname: 1 - Adapazarı Emnı· .. . • . 
lik olanların iştirak edebileceği işbu yet Bankası Türk Anonim Şirketinin mm m1;1~tekisı .Sabrıye ha 
hcy'Gti umumiyede hazır bulunacak 1929 scnei hesabiyesi -uuamelatı hak mahallı ıkametı meçhul bultJ\ 
hissedarların mutasarrıf oldukları kındaki meclisi idare ve murakip ra- masına mebni kendisine teb 
h;sse senetlerini veya muvakkat se- porlarının kıraati. gatı lazime icra edileceğind 
notlcri?İ içtima gününe . takaddüm ~ - .1929 senei hesabiyesi bilan- kararnamenin bir sureti Eml. 
etlen hır hafta zarfında ıırket mcrke- çosıle karu zarar hesaplarının ve te- . . lik d· ıJ 

~ ~ l. tın bütçe emanatı hesaplarında mu: leri alacak 1513 No. lı kanun muci-
, I kayyet olanlar ve gerek 927 senesı b" k tı' h · 1 h' kit 
- · "f · h"d ınce a yen azıne e ıne sa o~ 

• gayesı~e kad_ar ı a edılen ı emat- lacaktır. Şubat 930 nihayetinden son 
s: tan m~tevellı.'. alacaklar 928 - 929 ra hiç bir mazeret kabul edilmeyece-

(~< senelerınde butçe emanatına alın~ş ğinden alacak iddiasında bulunanla
' . .'r:ırı olanlarla eytam sandıkları tasfıye ı rın 930 senesi Martından evvel bu
.i,0di komisyonundan 927 senesinde hazi- lundukları mahalin en büyük maime
! ; k~ 1 neye devr edilüp hazinecede 928 se- moruna müracaat etmeleri ilan olu-

. p. nesinde ait olduğu malsandıklarına nur. 
)11 ••• 
ııyc§t 
' . 
! c- Satılık maa bahçe ahşap gazino ve kuyu 
lraat 
\nrac Kartalda İstasyon cadde ve karşısında kain 32/ 16 Numaralı 
:!: im tahmin edilen bedeli 1500 liradır. Bedeli muhamminenin yüzde 
: Jaı yedi buçuğu pey akçası müzayede 22 Şubat 930 Cumartesi günü 
"n el saat 14 te Kartal Malmüdürlüğüııde yapılacaktır. 

.; eh< .. ••••eeeecoeo 
na 

,~·iç~ Macit Mehmet Karakaş 

17465 ikr&z nurn .ualı Kadıköyünde Osmanağa mahJlesinde Arayıcıbaşı 
elyevm Piriçavuş rnka ,ında eski 17 ve yeni 52 numa ralı :\'aslp hanıma ı ı 
ve yüz virml sekiz &rşın arsa üzerinJe a'ışap üç katta yedi oda, iki sofa, 
bir muıfak, bir kuyu ve oıuz iki arş ın ba' çeli hni harapçı bir hanenin 
ıırnamı üç yüz oıoz lira bedel ile tılibi üzerinde olup 22 şubat 930 
tarihine müsıdif cumartesi günü kat'! kararının çekilmesi rr.ukarrer bulundu
~undın talip olanlann mezkôr günde saat on beşe kadar sandık idaresine 
milraca.ı eviemeterl lüzomu il~n olunur. 

zine tevdi ile dühuliye varakası alma- mettuun sureti tevzü hakkındaki mec net dıvanhanesıne ta e 1 

ları rica olunur. lisi idare teklifinin tasdikl. tir. Bu bapta bir itirazı varsa 
Heyeti umumiye içtimaına iıtira- 3 - 1930 .senesi için mevcüda ila- lan tarihinden itibaren bir 

lco aela!ıiyettar hissedarlardan maze- veten bir murakip tayini. zarfında istida ile makamı l 

MüzaJ~~e ile sah~ Kandra halk orman işletme T. A, şirketinden: 
V Şirketimiz hissedarlarını alel§de ve fevkalade umumi içti-

D ev] e·t <lemiryolları Haydarpa malar için martin yirminci Perşembe günü saat dörtte Kan
- dra şehrinde şinketin. merkezi idaresinde toplanmağa davet e-

şa ına~:azasından: der. Hissedar olanların içtima gününden bir hafta evel hisse 
<. · senetlerini şirıket veznesine tevdi eylemeleri ve mükabilinde 

İdaremizde tip harici ve müstamel olmaları hasebiyle satı- duhuliye varakasi almalari rica olunur. 
lığa ayrılmış olan adi ve dalgıç tulwnbaları hala taşı, su kovası Alelade içtimaın rüznamesi 
harik itfa aleti ve eczası, kablo pensi, muhtelif pafta, oksijen 1 _ Meclisi idarenin ve mıirakıp raporlarının okunması. 

manete müracaatı ilan olını~ 

• • • 

r _ır~ 
ya 

1
. mrıic 

Manifatura ve tuhafiye ticarethanesi 

Dalrelerlnin tasfiyesi 
mUnasebe:lle ve bayra. 
ma mahsus olmak Uzre 

tüpü, glop, damacan, lastik boru, muhtelif hortum, kağrt kayış z - Pil§nçu ve kar ve zarar hesaplarının tasdiki ve meclisi 
> garvens s'•temi çeşme, kavuçtiklu salmastra, muhtelif sap, idareıun ibrasi. 
• klengrit, çalısüpüııgesi, Bekçi kontrol saati, susta için çelik şe- 3 _ 1930 senesi için murakıp intihabi ve ücretinin tayini 

Şehremanetinden: Encüıl" 
ni emanetçe men'i muhakeı:rı 
ne karar verilen zabıtai bele 
ye memurlarından Fezvi efe 
nin müştekisi Tefik efendi 
mahalli ikameti meçhul bul 
masına mebni kendisine teb 
gatı lil.zime icra edileceğind 
kararnamenin bir sureti Etn 
net divanhanesine talik edil 
tir. Bu bapta bir itirazı varsı 
lan tarihinden itibaren bir 
zarfında istida ile makamı E 
nete müracaatı beyan olun ~ 

fH< Toptan 
BlKiKl~~~ZL~K ~EB~i~i 

t rit ve saire 22/2/ 930 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
ondörtte aleni müzayede ile satrla<:ak:tır. Taliplerin Haydarpa- Fevkalade içtimaın ruznamesi 

~ :n< 
I~ irk 
ljve 
!!!de 

1i 
Şı 
m 

nl zlyaretle fırsattan Jstlfade etmelerlnl 
muhterem Mu,terllerlne tavsiye eder 

i;~ ::::::::::e: ••• c:c:::e::o:o 
'~:: [ Iarlıİ)re 1\lektebi Müdiriyetinden: 
oıkl 1930 Şubat bidayetinden Ni- rin Askerlik şubelerile Harbiye 
'l :li sanın birinci haftasına kadar mektebi birinci şubesine, taşra
-raı Harbiye mektebine talebe kayıt daki gençlerin en yakın asker-
- D edilecektir. Şeraiti anlamak üz- lik şubesi ve kalem reisliklerine 
ıu 10 re İstanbulda bulunan gençle- lüzu~~racaatlan. 

~;: SiHHAT ~IG~RTA~ı· 
Artık senelerce suren tadavi

lere, eziyetlere lüzum yok 

PROTEJIN 
• Çıktı. Bu <~Yede ylizde yüz Frengi ve Belso

)(ukhı ~Lına yakalan mı yacaksınız. 

Her eczanede bulunur. 50 kuruştur 
.................................... 

şada mağaza müdürlüğüne müracaatları ilan olu.nur. 1 - Esas mukavele namenin 58 inci maddesinin berveçhizir 
tadili şekli aslı . 

Biganın Mecidiye mahalle- lıt. Birinci Ticaret mahkemesin- Madde 58 - Hey'eti umumiye şirketin merkezi idaresinde 
sinden Hayriye Harum tarafın den: Çarşuyu Kebirde Arabacı oğlu veya meı'kezi idarenin bulunduğu şehrin diğer müsait bir ma-

t 1 Mak . k" sokağında 7-9-11 numerolu dükkan- · · d T dil. klif 1 k'l dan kocası stanbu n oy da mübayiacılıkla müştegil Abraham hallinde ıçtıma e er. a ı te o unan şe ı : 
lü Ali Hurşit Efendi oğlu Esat Bukücyan efendinin mahkemece ila- Madde 58 - Hey'eti umumiye şirketin merkezi idaresinde 
HulUsi Efendi aleyhine ikame nı iflasına ve 6-1-930 tarihinden iti- veya merkezi idarenin bulunduğu şehirin diğer müsait mahal-

baren iflasın açılmasına ve eshabı mat linde ve yahut İstaııbulda içtima eder. 
eylediği boşanma davasının JOp avukatları olduğu anlaşılan avu· ----------------------------
yevmi muhakemesinde muma- kat Trabzonlu Hamdi ve Cevdet 
ileyhin hazır bulunmamasından Fahri Beylerin büro memuru tayini-

ne karar verilmiştir. 
hakkında gıyap kararı tastirile 1 _ Mumaileyhten alacak ve istih 
onbeş gün zarfında tebliğ ve kak iddia edenlerin işbu haklarını ta
beş gün zarfında itiraz etmedi- rihi ilandan itibaren bir ay içinde 

mahkemede ifl3.s idaresine müracaat 
ği taktirde muhakemeye kabul la kaydettirmeleri ve bu baptaki de-
edilmiyeceği ve ikametgahının !illerin asıl veya müsaddak suretleri
meçhul bulunduğu cihetle mah ni tevdi eylemeleri. 
kemesinin ilanen ifasına ka- 2 - Müflise borcu olanların dahi 

keza bir ay içinde kendilerini bildir-
rar verildiğinden karan vaki meleri (Hilafına hareket cezai mes'· 
dairesinde itirazını ve 18-2-930 uliyeti muciptir), 
salı günüde mahkemeye müra Müflislerin mallarını her ne surct-
caatı ilan olunur. le olursa olsun ellerinde bulunduran-

Doktor Kokolatos 
E.mrazı dahiliye mütehassısı, 

Beyoğluııda Sakız ajtac:ında 32 

No. hanede saat 14-16 

arın o mallar üzerindeki hakları mah
fuz kalmak şartile keza bir ay içinde 
iflas idaresi emrine tevdi eylemeleri 
ve etmezlerse czai ms'uliyete uğraya
cakları gibi makbul mazeretleri bulun 
madıkça rücbanı haklarından mah
rum kalacakları ila'1 olunur. 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Zevci Anadolu Fenerinde mukim 

iken seferberlikte askere sevk edilen 

Istanbul vilayetinden: 
Teslimini müteakip bedeli 

Erzincan Ziraat Bankasınca teHüseyia pehlivan bin Mehmet çavu-
şun şimdiye kadar hayat ve mema- diye edilmek üzre ( 190) re's 
tından malumat alamadığından ölü- çift öküzü mlıbayia olunacak
müne karar itası talebile Müddeiye tır. 

Hürmüz Hanım tarafından ikame e- İtaya talip olanların olbap
d.ilen Gaiplik dava_sı~ın m~h~keme- taki şartnameyi görmek üzre 
sın~e ka~u.n medenının 32 .. ıncı. mad- Vilayet mektubl kalemine mü-
desı mucıbınce merkum Huseyın peh I l l · ·1· 1 . . • caat ey eme en ı an o unur. 
Jıvanrn ehvahndcn malumatları olan- . . ,.. . .,... 
tarın malUmatlarını bir sene zarfında S. A. Beşıncı S. H. Hakirnlıgın-

. · · d · den: Rumeli hisarında Kaptan paşa mahkemeye bıldırmelerı zımmın a ı- 1 d M .. . ki M h t 
1• · · k -1 · 1 ya ısın a ustecıren mu m e me 
anname tanzımıne arar ven mış o - z· b kıl h t lı - ·· t ı · ı "" . . .1 ıya ey a as a gına mup e a o -

dugundan bermucıbı karar mumaı e- dug- u Tebabeti Adliyece icra edilen 
h H'" . p hl' h r den y useyın e ıvanın e va ın muayene neticesinde verilen rapor-

malumatı olanların malfimatlarını dan anlaşılmış olmakla Mahkemece 
mahkemeye bildirmesi zıınınınaa tan hacrine karar verilerek en yakin kan 
zim edilen i~bu ilinnamen_in bir _nus-ı hıs~~I c:eıaı Bey kendisine v.a~i tayin 
hası mahkeme divanhanesıne talık kı ettıgı cıhetle kanunu medenının 3SS 
lınmış olmakla keyfiyet gazete ile i- 160 inci maddesi mucibince keyfiyet 
lan olunur. ilin olunur . 

• • • l 

Şehremanetinden: Encü 1 
ni emanetçe men'i muhake . 
ne karar verilen Seyrüsefer 
bık baş memuru İhsan Be 
müştekisi Şevket efendinin 

1 halli ikameti meçhul bulun 
sına mebni kendisine tebligtn 
lazime icra edileceğinden k3 . 
namenin bir sureti Emanet 1 

vanhanesine talik edilmiştir ıı 
bapta bir itirazı varsa ilan t 
hinden ·İtibaren bir ay zarf 
istida ile makamı Emanete 
racaatı beyan olunur. 

Kadın ruhu lllll'hlJ 
Bugün çıktı 

Yazan : Sıflye Mlıhat 

Kendisini seven herkes 
içtimai tstrl okuyarak ha>0tl Ilı 

tanzim etmelidir. Hayat! ve ı,ı ,~ 
dalı mevzular üzerine olması~~ 
rağmen tanesi ( 25 ) kuruşt" 

Muallim Halit kiıaphanesinJ< 

Müdürü Mes'ul Burhaned 


