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olacak mı? ı - Ekonomi, ı~hlr haberferl 

M. eı. izelos'un 
beyanatı 

Yunan Besvekili M. Venize
.osun mecliste Türk-Yunan mü 
.ıasebatına dair yapmış olduğu 
beyanat, h er ik i memlekette 
de bu münasebatın samimi ve 
dostane olmasınr arzu edenleri 
memnun edecek mahiyettedir. 
Yalnız akıl ve mantığın değ:I, 
hi~lerir., de mühim bir nispette 
hc:.kım olduğu sahalarda ihti
rasları teskin ederek dostluk 
havasını yaratmak hayli güç
t ür. Asıl devlet adamı odur ki, 
kendisini demagojiye kaptır
mıyarak hakikati anlasın, ve bu 
nu vatandaşlarına açık bir sı.:
r~tte anlatsın . • Vaktile Yunan 
megalo ideasını körüklem~kLe 

Tiirlt: -
sonra 

Yunan itilafı tebyiz ediliyor. Bayramda 
An karada imzalanacağı muhakkaktır 

ltilafname tercümesi 1Bir banka dahal Büyük harbe 
b. tt. t b . . ı 15 giin borsada mua nasıl girdik? } } e YJZJ yapi ıyor meleden menedildi Milliyet 

.ı~,ı<:ı. e t gösteren Venıze
los şimdi realist bir devlet .da
mı olduğunu da ispat etmekte
dir. 

Türkiye, Lozan müahedesi
le, Yunanistanla olan mim ve 
siyasi hesaplarım tasfiye ettik
ten sonra iki memleket arasın
da hakiki bir dostluk vücude 
gelmesini ötedenberi arzu et
miştir. Balkanlarda ve Adalar 

itilaf metııi on
beş sahifedir 

Bir iki güne kadar 
Ankara ya 

gönderiliyor 

Yunan mürahhası ta
limatla bu hafta içinde 

Atinadan geliyor 

Ttvfik Ktlmil Bey 

ihtiyaç harillnd~ kambiyo 
aldığından ceza.Bndırıldı. 

. _Kambiyo ihtiyaç list~si h~
rıcı :de olarak (100) Isterlın 
muamelesi yapan Şark İtalyan 
Bankası Borsa 'meclisi tarafın
dan on beş gün müddetle Bor
sada işten menedilmiştir. 

Borsa komiser vekili bundan 

1 

başka kat'ileşmiş tecziye kara
rı mevcut olmadığını ve Bank:ı 
nın tecziyesi, ihtiyaç listesine 
mugayir bir kambiyo işinden 
ileri geldiğini söylemiştir. 

Haber aldığımıza göre, kam
biyo mürakabe heyeti reisi Nu
rullah Esat Bey, bundan baş
ka cezalandınlılıalarına lüzum 
görülen 5 müessese ve yakın-

denizi havzasında karşılrklı 
menfaatler ile birbirine bağlı o
lan bu iki devletin dostluğu 
~yni zamanda hem kendi terek 
ki ve inkişaflarını ve hem de 

......., Avrupa sulhünü esaslı temina· 
tından biridir. Türkler bu haki
kati anlamıslar ve bunun için 
iki memle k;t arasında seneler
denberi devam eden ve arasıra 
hissiyatı tahrik etmek suretile 
dostluk havasını bulandıran ba
zı pürüzleri de halledip bitirm
ek istemişlerdir. Ayni anlayışın 
komşu memlektte de zamanla 
şayi olduğunu ve Yunan Başve 
k i linın bunun için hayli çalıştı
ı;ım gördükten sonra ufak tPfek 
ı!-tilafların da nihayet tama
men tasfi ve edilebileceğini ü
mıt edebiliriz • 

Ankarada tesbit edilen i1i.lafnamenin metni tercüme edil
miş, fakat tebyizi bitmediğinden Ankaraya gönderilmesi bu
güne kalmıştır. Dün komisyonda tebyizin ikmali için geç vakta 
kadar çalışılmıştır. 

da tatbiki mukarrer yeni Borsa 
talimatnamesi hazırlıkları hak
kında Maliye Vekaletile temas 
için evvelki gün Ankaraya git
miştir. 

Vaziyeti M. V!"nizelos gibi 
mütalaa eden her Yunan vatan
dası Türk dostluğunun tabii 
ve zaruri olduğunu takdir eder. 
Yunan siyasetinin ve hatta Yu
nan milli emellerinin en selahi
ıettar ağzı olan Venizelos, Yu
nanistanın bugünkü siyasi sta-

' tUkodan memnun olduğunu i
lan ettikten sonra Türkiyenin 
de Yunan topraklarında gözü 
almadığını vatand:ışfarına te
!Ilin ediyor. Dahili teşki.~at. ve 
ınkişafile me:,;gul olan Turkıye 
için de haki tı::ıt bu merkezde
dir .. 

• Türkiyenin en büyük garesi 
ıı lıudutları dahilhde ıne~enıyet 
Unı.delerini tah:ıkkuk ettırmek
tir. Bunun için hem kendisi ile 
komşuları arasında hem ~e _baş 
ka milletler beyninde hakık~ vı_: 
devamlı bu sulhün en samımı 
taraftardır. 

Adalar denizi hakimiyeti me 
Selesi daha ziyade bir kısım 
'lunanlıların hayalinde doğ
muş bir vehimden ibaretti~. 
'I'ürkiye hudutlarının hangı 
ıtı.ıntakasında olursa olsun bir 
hegemonya siyaseti takip et
mekten çok uzaktır . Biz y~lnı~ 
beynelmilel ayatm bugunku 
İcap ve zarure~!er~!'1~ göre .. her 
devlet için tabu gorülen ırıuda
faa tedbirlerinden başka bir şey 

ü ünmiyoruz.. Asıl biz,_ T_ür~i
eye atfedilen b~yle bır ıddıa 
ehanesile Yunanıstanın Ada
ar denizinde bir hakimiyet e

eli pe inde Jroştuğundan şü~
.e ediyorduk. Yunan Ba:ı".~k~~ 
l bu karşılıklı sui tefehhumu 
ıaJeye çalışmış ve müsa".at 
. asının kifayetini . izahetmış
ır . 

'I'ürkiyede Yunan _do.stluğu 
akkında aklı selime ıstınat e
en düşünce daha şamil. ve u
Unıidir . Venizelos yem beya-

Ankara itilafnamesinin metni 15 sahife ka&ı.r tutmaktadır. 
Metnin aynen tercümesi için azami dikkat sarfedildiği için bu 
nokta tam bir muvaffakiyetle halledilmiştir. 

Dün Borsada İngiliz lirası 

1042 kuruştan açılmış ve 1043,5 
a kadar çıktıktan sonra 1040 
kuruşta kapanırµştır. 

İtilafname etrafında tam bir ketiımiyet muhafaza edilmek
tedir. Tevfik Kamil Bey bu hususta diyıor ki: 

- «Metnin tercümesi Ankarada tetkik edilmezden evel bu 
lıususta bir şey söylemeıkte mazurum. Tetkikatın hitamından 
sonra ortada mektum tutulması ioap eden hiç bir şey kalmıya
caktır.'> 

Alakadar resmi zevatın ketumiyeti muhafaza etnıelerine 
rağmen bu hususta bazı maliimat aldık. Bu malumata nazaran 
Ankara itilafnamesi tarafeynin noktai nazarını tam bir miıvaffa 
kiyetle birleştirmektedir. Her iki taraf bir nokta etrafında mu
tabık kalmak için muayyen fedakarlıklarda bulunmuşlardır. 
İstanbul Rumlarının, bu itiHifnamede tamamen eı:abli addedil
diği muhakkaıktir. 

Gelen maliimata nazaran Atinada devam eden tedkikat bu
gi.in nihayetlenecek ve M. Fokas Yunan hükumetinin kat'i nok 
tai nazarını hamilen avdet edecektir. Bu noktai nazarın muva
fık olması çok muhtemel addolunına:ktaıdır. Metnin Ankaradaki 
tetkikatının azami bir hafta içinde intaç olunacağı beklenebilir. 
M. Fokas da o zamana kadar avdet etmiş bulunacak ve son va
ziyet bayram ertesi meydana çıkacaıktir. Tevfik Kamil Bey de 
bayram· ertesi Ankarada bulunacaktir. Mamafi. itilafname met
ninin tetkiki srralarında daveti de muhtemeldır. 

Emniyet sandığı 
nasıl dolandırıldı 

Rakarn iJavesile yapılan sahtekar
lık-Bir ınemura işten el çektirdiler 

Bono sahibi kaçmış 
Emniyet sandığında bir bono 

tahriıf edilmek suretile sahte
karlı:'k yapılarak 6400 lira alın
dığı anlaşılmıştır. Evvelki gün 
Sandığın tahmin servisi me
murlarından Cemal Bey, Tevdi 
at kısmından Muhiddin Efen
dinin imzasile 3000 lira itası 
kaydile havale edilen bonoyu 
tetkik ederken şüphelenmiş ve 
bunu ibraz eden şahsa biraz be 
klemesini söyleyerek bonoyu 
Muamelat amiri Murat Beye 
götürmüştür. Deftıerler tetkik 
edilince Tevfik Bey namına ya 
zıh olan bu bononun 40 lira ya 
tırılmak suretile alındığı, fakat 
sonra o fort'la bu 40 kaydi kal 
dırılarak yerine 3800 rakamı va 
zedildiği anlaşılmış ve bu defa 
istikraz muamelesi içU: .v~kı 
müracaat üzerine ,bono sahıbıne 
3000 lira verileceği bonoya kay 
dedildiği halde tevdiat defte
rinde böyle bir kayt buluna:na-

mıştır. A "kA h"" 
Bu sırada bononun haki ı · u 

viyeti · anlaşılmca me~h!11 olan 
saJhibi tagayyüp etmıştır. 

Emniyet sandı!ı mlJdlJrii Tevfik 8 . 

tahliye etmiştir. 
Muhiddin Efendi, bu işte a

lakası olmadığını iddia ederek 
diyor ki: 

- «Bonodaki imza benim 
değildir ve taklittir. 

Bononun sahibi, para almak 
için müracaat edince benin bu
lunduğum tevdiat masasına 
havale edilmiştir. 

!sterlinde küçük bir tereffü 
olması ticari ihtiyaçtan ileri 
gelditi ve geçic" mahiyette ol
duğu söylenmektedir. 

Mürakabe heyeti tahkikatı
na devam etmektedir. Fakat 
meydana çıkarı1an son yolsuz
luklar hakkında ketumiyet mu
hafaza edilmektedir. Dün Dü
yunü muvahhade (145,75) ten, 
altın 935 ten muamele görmüş
tür. 

Osmanlı Bankası direktörü
nün Ankaraya seyahatine e
hemmiyet verilmektedir. 

Kokain kaçıran 

Bir ltalyaIJ trende 
yakayı ele verdi 

İstanbul zabitası dün mü
him bir kaçakçılık meselesine 
vaziyet etmiş ve 
bununla alaka- .----~-~
dar olan kaçak· 
çı 1 tal ya teba: 
sından Romilo: 
'u yakalamıştır 
Yataklı vagor 
memurlarından 

olan ·bu maznu~ 
şehrimize gizli
ce eczayi tibbi
ye kaçınnaıkm i
ken derclest o· 
lunmuş ve PoliE 
müdüriyetinde 

nezaret altına a-
lınmıştır. Kaçak Kaçakçı 
çılik maznunu Romilos 
,bugün ciheti adliyeye sevkedi
leceği anla~ılmıştrr. Kendisi
nin öteden beri ı<açakçılıkla 
meşgul olduğu söylenmekte
dir. 

Kaçak eczayi trbbiye meya
nında en mühim kokain olup 
kaçakçının şerikleri kimler ol
duğu tahkik edilmektedir. 

Mektepliler 
müsabakası 

. . 
41 ıncı hafta haşladı atı ile Yunanlı komşularımız 

~Zdinde de ayni düşünceyi ta
ını etrneğe muvaffak olursa, 

llndan gerek iki m'!lllleketin 
~nfaati ve gerek Avnıp:ı sul
linün takviyesi namına mem
tın olrnıyacak kimse yoktıır • 

Zeki Mes'ut 

Bonoda imzası mevcut olan 
Muhiddin Efendiye işten e~ çe 
ktirilmiş ve zabitaya tevdı o
lunmuştur. 

Polis, .kendisinin ifadesini 
aldıktaıı sonra ~falete rapten 

Bu meçhul şahis, · havaleyi 
benim servisime uğratmıyarak 
muamelenin tekemmülü için la 
zımgelen şeylere kendisi yaz
ını§ ve meharetle taklit ettiği 
imzamla bunu ikmal ederek 
muamelat amirinden paranın 
itisı hakkında emir istihsal et-

(Mabadı altıncı sahifede) 

41 inci hafta başlamı~tır. Oa
zcteml:ı:dı çıt an habcr
lerdıa · en mDhlmmlnl aeçfp 
GnUmll:r;detl cumartesi 11lfa· 
mına kadar ıazetemız masa· 
bata memurlut;ııaıı ıı;llnderlnlz. 

Pek yakında bu tarihi 
ve çok mühim eserin 
tefrikasına başlıyor. 

Büyük harbe 
nasıl girdik? .• 

Osmanlı imparatorluğunu 
körü k" üne • bü 

•• 
ıne 

di 

Etıbba odası divanı haysiyeti hail içtimada 

Karar bugüne kaldı 

Divan dün toplandı 
Küçük Mehmedi kim nıuagen 
etti, yoksa bila r"'~1agene mi öld: 

Etibba odası haysiyet <liva- 1 

~! ?ört yaşınd~ bültığa eren ı 
kuçük Mehmedm cesedi üztrin 
de otopsi yapmak ve hakkında 1 
eser neşretmek maddesinden 
dolayi iki doktor arasında zu- , 

top hur eden ihtilafı halletmek ü- , 
zre dün saat 1 de Sıhhiye mü

~.~vvpla- diriyetindeki dairesinde to- , 

;~~~~mıydı? planmıştır. , 
Divan Tevfik Salim Paşanın 

r muam-

Rauf Ahmet B. 

Yazdığı ve üzerinde Os
manlı hazinei evrakının bütün 
veaikalanndan istifade ederek 
senelerce çalıştığı eserinde 
bütün bu muammanın tılsım 
noktalarını çözmektedir.Rauf 
Ahmet B. bilhassa garbe te
kaddüm eden günlerde siyasi 
vazifeleri ve mes'uliyetleri ola
rak yakından harp amillerile 
mefgul olmak fırsatım bulmuş 
ve .. eserini şimdiye kadar 
hiç bir suretle intitar etme
m~ olan vesikalarla kat kat 
kıymetlendirmistir. 

BOylik lıarplı· O<manlı ordu/at , 
Baş k1t1'!1111da n vrkıli 

E11ver P;ışa .• 

Milliyet 

Peh yakında bu uıii
Jıeyylç eseri tef rllıaya 
başlıyor .. 

riyasetinde Hilaliahmer reisi 
Ali Paşa, Haseki hastanesi ser 
tabibi Esat, Emanet sihhiye 
müdürü Neşet Osman, Fakülte 
müderrislerinden Tevfik He

... ep,Gülhane ser 
tabibi Refik Mü I · 
nür, Bursa has- Divanı haysiyet ıizıısı çıkarkrn ı 
tanesi sertabibi İsmail Bey çağırılmrştır. 
tzziddin Beyler Kazım Beyin izahati yarır? 
en mürokkep- saatten fazla devam etmiştir. 

1 ı. Divanı hay- Celsede katiplik vazifesin 
tyet evvela Haseki sertabibi Dr. Esat Be 
nüştekıi sifatile görüyordu. İçtima, akşam sa~ 
Ihsan Hilmi 16,5 a kadar devam etmiş v · 
B.yi dinlemiştir. kararını bugün verme<k üzr 
Ihsan Beye di- dağılmıştır. Bazı tereşşuhat. 
vanda Kazim İs göre Divanda uzlaştırma hak' 
mail B. yin takri kında kuvvetli bir temayiil me 
ri okutturularak cuttur. 

Dr. Kazim mütaleası ken- Bugünkü celsede Etfal histı 
lsnı~'l B. disinden sorul- nesi sertabibi Rifat H~di s· 

muştur. İhsan Bey içerde 1 çocUk hastalıkla,rı mütehassıs 
15 dakika kadar kalmış ve bil- Doktor Ali Şükrü, Rontker" 
mukabele Kaznn Beyin takriri mütehassısı Ekrem Hüseyin! 
kendisine okutturulmuştur: Nisaiye mütehassısı Rauf Feh·· 

Bundan sonra İhsan B. dışa- mi Beyler dinlenilecektir. ~ 
rı çrkmış bunun üzerine Kazım (Mabadı altıncı sahifede) • 
ı 1 111 11111ı11111 11 1 11 11111 ı 11•11 1 tıı ııı rııı ıı11 1 1 111111111111ıı ı t ı ı ı11 1 11 111 nı ı ıı1111 uı11 1 11 11 1 1 1111 ı ııı ııııı ı11u11111uııı1111 1 1111111111111111"1tıMl 

Ucuz liste cııes'elesi 

- Bir türlü lıendlnl toplayamadın. Ucu:ı 
bulsam ... Araba siz bu hale na!lı/ geldiniz? 

- Çok baolt azizim/ Piyaz ile geldim. 

bir llstt1 

·~ 
.ı 
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. ,:'.].1-IARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
1 

:µil rede Italyada 

,, " • ~ 1 lı ~~~· ar!. , J . _ _ 
an'-ı;, muhtırasın- -

Siyasi ziyaret 

Çok hararetli 
bir istikbal. .. 

lspanyada 

Krala karşı ... 
. 

Her tarafta hareket \f 
~ , 

v]aıı mc<;ele çıktı 
ı, 

) 

1 \ONI A, ıs, A. A. - Mat 
" Fraı n muhtrrasının kon 
)~ ıstan musoet neticeler çık 

a ~y nı te.nın rr.ahiyetınde ol-
°"h; ;;mı bey;m etmektedir. 

.i} tırada yalnız Fransa ile 
'lnı 'tere veya Amerika arasın 

4 n< r harp zuhuruna ihtimal 
1 1 c 1 D metli .nin zikredilmesi ba 

,,~ 1 1 Glı i tefehhümlere sebebiyet 
C ı:ımıi~tir. Fransız murahhas . :. l G1e ti muhtırada yalnız lngil
] Jü ve Amerikanın zikredilme 

,1 .ı 1 bu iki memlekete ait her 
l ; =te atistiklerin mükemmeliye
~ '1- ~ aramak lazımgeldiğini 1-

; ıı t< ı ve Japonya ınurahhasla-
t · • ıe~ temin etmiştir. 

1 J ransaya ııe yaprlıyor? . . 
I ~ ~1.< ARİS, ıs. A. A. - M. Tar

ı• ;; J: 1.ün Carşamba günü Lon
~f • a gid-eceği ve Cuma günü 

J I d ;e döneceği söyleniyor. 
t .hrl konferans müzaker:ı-

1.. ndisinin daimi surette ln-
1 ,S; rede kalmasına lüzum gös 
r _ 

1
_ sı ediğinden başvekil vakti

~ı. 1 cı. ıüyük bir kısmını Panste 

ı
u:ş ·ebileceğini ümit ediyor. 

,! 1 ntındra konferansından bah-
' 1 r an Temps gazetesi bu kon-
ı ı , ;:;;'ısın, açıktan açığa bıldir-

ı' ı e cesaret edememekle be-
1 ı ş_ r elde etmek istediği ~eyin 
> :tıl csa"" kendisine herhangı· 

'l· < 1 ~t r j ; 
14 

L uretle teminat göstermek-
! ı 1 , müdafaası için elzem o-

l . 1~ · .htiyaçlarını temin etmek
ı C f vazgeçirmek olduğunu ya
t , . tı r. 

~ ' ~ emps gazetesi makalesine 
1~ • Metle nihayet vermekte-

r l - «Bu hareket, başka devlet 
r r ltı:. en az masrafla müsellah 

' '; r ık 'kalabilmeleri için Fr.ın 
, 1 •r~ silahlarından tecrit etmek 

ı t 1 1
· easına gelir. Fransanm bu 

1 I ~·f~ı!tle atlatıldığını görmek ü-
1 i 1~:nden vazgeçmek icap e
lf l ·l'Y N.d ... • ı . etıce en umit ,. ,. , ·n 
~ ı z .ONDRA, 16. A. A. - M. 

1 a , r 'derson Kirkenhead'de söy
ı ı 1 c 5 ~ bir nutııkta bahrl lronfe 
lr' 1 - ı;; tan iyi netkeler alınacağı 

•. ·~· mit ettiğini beyan eylemiş 
.. . ~ ~ı 

ı 1 
· 1~ Akdeniz misaki bahsi 

J dlASJ!lNGTON, 16. A. A. 
• 1 t n yasmdan M. Valsh Ak-

~ t • u z hakkında viicude getiri
a u - 1 it bir Lokama ınisakma A
. ıı 1 

_ ıikapm da iştirakini tavsi-
l• 

1 
s ıtmlştir. 

~ .~tlmanyads 
! . 

1 
,~c il iciler faaliyette 

ı !' · ti! ecliııden yazılıyor: - Artık 
'~ ily §İrat meselesi halledildi. 

'' , '- .ng planı kabul edildi • Fa-
1ı .. a Alman millicilerinin buna 

L • 1fôıı olan şiddetli muhalefeti 
1 \ 1 ': n1iş değildir . Mamafih bun
ı • . Eı 
~ 1, 're 
p·• .. lı 

• n 
• 

.. J il~ 
' ı.' r ,- J 

~ ' ır 
y f 

,,ı ·~ '1 
jl-' 

1 !l 

\ 
.~ 

1 · ~ 
ı. l ( 
~, · ı ~ 

_! 
'c ı . ., 

.1 )J 

l 1 ı .li Hagtnbtrg 

) 1 • ı bir kaç ay evvel arayı umu-
l· -~ ıenin neticesi millicilerin 

l ot-'yhinde çtlrtığı için artık bun 
\ .r n fill bir muvaffakiyet elde 

ı ~ , · ,ıelerine ilıtimal verilmiyor 
l 1 ıı a Hugenbergin çıkardığı 

: ~ eteler aleyhteki neşriyattan 
r i kalmıyorlar. Y oung pl~ru 

- tlicesi olarak Almanyanın 
' - l{ n siyasetinde bir değişiklik 

, !le caktır. 
, tştıe bu değişiklik etrafında 
' ; ~ı . fırkanın ayrı ayrı fikri var
·~ ' . Fakat bugünkü hükfuneti 

· 1 kil eden fırkalar Young pla
; 'e.~ ı tatıbik için millicilere kar

( nüttehit bir cephe teşkil e
/:eklerdir. . . 

ispanyada ... var 
Rom adan yazrlryor: - Avus-ispanyada ceneral Primodö Rivera 

ıun iktidPr mevkiinden maJUm olan 
şekilde ayrılmaıile hıud yerine gelen turya başvekili Herr Schober 
hül:ümetin son bir kaç baftadanberi buraya geldi. İtalya ile Avus
yaptığı icraat etrafnıda vakit vakit turya arasında bir itilaf hasıl 

telgr_af hah ~~eri alı:ı:orıız.. Son alınan olması için her iki tarafça bü-
malumata &'Ore yenı hukıimet henuz ··k b' l~k .. 'ld'"' b 

LONDRA, ıs. A. A. - Dey 
li Meylin Madrit muhabiri bil
diriyor: 

Primo dö Riverarun sukutu 
İc-panyanın her tarafında ciddi 
kargaşalıklar zuhuruna sebep 
olmuştur. Her tarafta kıra! hak 
kında hakaret amiz sözler işi
dilmektedir. 

matbuatın Primo de Riveı-a 923 de hü Y\1 ır a a a. gosterı ıgı u 
kümeti bir darbede eline geçirdiği za siyasi: seyahatten anlaşılıyor. 
mandanberi tabi olduğu sanıürü kal- Avusturya başvekiline pek bü
d~~ta, -.>:~ni hükkiimetin haJA te- yiik bir hüsnü kabul gösteril
red ut ettiğı ~nlaş.ılıy~: . . . miştir. Hatta İtalya Nafia na-

lıpanyadakı yeru bukumcbn hsr ID B' · • f · • • " 
tikal hükumeti olduğu çok söylendi. zırı ıancını? ve at tat:gı ~un 

Sabrk başvekil Primo dö 
Riveranm idaresi ııemanında 
neşredilmiş olan ve askeri terfi 
usulüne müteallik bulunan ka
rarnamelerin mülga olduğu 
hakkındaki emirname imza e
dilmiştir. 

Hali tahiiyc avdet için başvekil cene buraya gelmış olan Herr Scno
ral Berenguer'in tedricen ilerliyeceği ber hükfımetin matemli b'r za
söyleniyordu. manına tesadüf etmekle bera-

".~at matb~atın h~n~z _tam hürri- her bu siyasi misafire azami: 
yetim alamadıgı bahsını hır tarafa hı h" .. k bul ·· 'ld' 
rakalım. usnu a gostı:rı ı . 

ispanyada yeniden bazı karışıklık- Herr Schaber Italya hükfı-
İtfaiye askerleri meb'usan 

meclisi binasının cephesine ya
zılmış olan milli: meclis ibare
sini kapatmış ve yerine eski ya 
zıyı koymuşlardır. 

lar ç;ktığına dair haberler geliyor. meti ile bir dostluk muahedesi 
Bundan anlaşılabilir ki her tarafı me- aktine gelmiştir . Kensine kral 
mnun etmeıi beklenen bu intikal hü
kümeti yavaş yavaş şikayetlere ma
ruz kalmakuın b .. şka şimdi de bir is
yan karııımda kalmış oluyor. 

lıpanyadaki fırkalar tekrar birer 
birer siyasi hayab atılmağa başlıyoı·. 
Fakat bunlarm biri birleri arasındaki 
mücadeleier1nin J.adece bir parlem~n 
to ve intihap patırdısı (Jmaktan ileri 
geçemiyeceğini tetk.kn.' için son gün 
!erde ispanyaya gitmiş olan bir Fran 
sız muhan·iri yazı,..ordu Hakikatte 
1 panyada galiba kıraU.k meseleıi, ya 
ni ıimdiki hükümdarın tacü tahtı m.ov 
zu bahoolacağa benziyor. lspanyadn
ki yeni vaziyette bahseden bir lngi
liz muharriri de şimdiye kadar lıpan 
ya kıralının bir çok tehlikeleri muvaf 
fakiyetle atlatabildiğini hatırlatıyor
du. Çıkan kantıldıklar esnaaında: 

-Yaşasın cumhuriyeti .. diye haiı 
ranlar var-

Acaha hu cereyan git &ide artarak 
hükümdarlık mekamını ciddi bir vazi 
yet karşısında mı bırakacak? .. Bugün 
kü vaziyetten çıkarılan netice atağı 
yukars fU oluyor: 

'
1KD"al belki zekiıı ve azmi sayesin 

de kbndi tahtını, biç olmazıa, yafll• 
ılığı müddetçe muhP'aza çare
sine bakacaktır- Fakat çıkacak 
mücadele tiddetli olursa hangi tara
fın calip ııelecetini keıtinnek mütkül 
dür. Kırallık acaba şimdiden sonra 
kendini muhafaza için kafi kuvvete 
malik olabilecek mi?'" 

Şüpheli! .. 

Fransada 

Paris giizeli 

Parlsten yazılıyor: - Güzel
lik müsabakaları aldt, yürüdü . 
Dünya birinciliğini kazanmak 
için hıer memlekette heyecanla 
intiıhabat yapıldı, ni.bayet A•
rupa güzeli olarak bir Yunanh 
kız seçildi . Fakat Paris tchri 
bu müsabaka·iJe kanaat etme
mi§ olacak ki ahiren Pariain 
930 güzelini de intihap etmiş
tir. 

Reltor krrrldı 

MARSİL YA, 16. A. A. -
Tayyareoi Costes ile Codes on 
üç saat elli bir dakikada 2700 
kiloınetroluk yol alcbktan son
ra mesafe rekQl'unu ılamıışlar
dır. Tayyareciler şimdi müd
det rekorunu kırmağa teşebbüs 
etmişlerdir. lstr'den saat 7 / 43 
te geçtikleri zaman ıs saatten 
fazla uçuş yapmış !bulunuyor
lardı. Saat 16/ 48 de şiddetli 
bir yağmurdan sonra çıkan kuv 
vetli bir karayel rüzgiln tayya
reoilerin hareketini ve uçu11unu 
gıüçleş ti mı iştir. 

Ba*vekil hastalandı 
PARIS, 16. A. A. - M. Tar 

dieu hafif bir gripten muzta
rıiptir. Doktorlar kendisine bir 
kaç gün istirahat etmesini tav
siye eylemişlerdir. Bu sebep
ten M. Tardieunün Çarşamba 
günü Londraya gitmesi geri 
kalmıştır. 

Schobtr 

tarafından nişan verilecek, pa
pa tarafından da kabul edile
cek;tir. 

Yıl dönümü .. 

Sabık diktatörün 
ümidi 

M adritten yazılryor: - Sabık 
diktatör ceneral Primo de Ri
vera seyahate çıkmak fuıere ha
reket etmiştir. Fakat giderken 
neşrettiği bir beyannamede hal 
ka hitaben şöyle diyordu: «Her 
kes istediği fırkaya intisap e
debilir. Benim fırkam olan Va
tanperver birI-iği bir siyasi fır
ka değildir. Onun için bu teşki
liitın azası başka siyasi fırkala
ra dahil olabilir . Y alruz benim 
fırkamın listelerinden isimleri
ni sildiremezler . Benim fırka
mın umdesi şudur: Vatan, din, 
kral.» 

Primo de Rivera istirahate 
mıthtaç olduğıınu ilave ederek 
ParilSe gideoeğini söylemiştir. 
Sabık diktatör yakında yapı

Rom;ıdan ya:nlryor: _Papa- lacak intihapta fırkasının ka
lık ile İtalya hükllmeti arasın- zanacağım ümit ediyor. 
da geçen sene aktedilen itila- Yeni kargaşalıklar 
fın •birinci yıl dönümü 11 Şu- MADRİT, 16. A. A. » İşsiz 
batta tes'it edildi. Fakat Vati- !erden mürekkep bir gurup bu 
can ile İtalya arasında pürüzlü s;ıbah darülfünün ,önünde bazı 
işler hala kati bir hal çaresi bu- hadiseler çıkarmi1._lar ve tale-
lunamamıştır. beyi ~ümariş y~pfü.ağa sevket-

. . . . mek ıstemışlerd!t~ Fakat tale-
Bunun ıçın ıki taraf matbuatın- ıbe diktatörlük idatesi zama
m birbirleri aleyhinde vakit va mnda darülfünunların yapt11ic
kiıt şi~e~~i .~~şriyatta b'":u?- lan greve işçilerin yardım et
dukları gorüluyor. Onun ıçın mediğini hatırlatarak nümayiş 
M. Mussolıninin yakında papa- teklifini reddetmiştir. 
yı ziyaret ederek aktedilen iti
lafa artık tam ve kati bir mahi
yet vereceği bekleniyor. 
Papanın yeni hariciye nazın -

Monsenyor Pacelli artrk vazi
fesine başlanuştrr • 

Yeni hariciye nazırı İtalya
V atican münasebatmı kuvvet
lendinnekte feal bir rol oyna
yacaktır. 

...SlR TAŞLA 1Kl KUŞ 

R11syada 
Kiliselere cevap 

MOSKOV A, 16. A. A. -
Tas ajansı bildiriyor: 

Piravda gazeteııi birçok kili
se şeflerinin Sovyet Rusya a
leyhine açtıklar,ı mUcadele ile 
birçok ricali siyasiye ve parla
mentoların Sovyet Rusyanm 
dahili işlerine mJidahalıe teşeb
büslerinin manevi bir müdaha-

1 

Ziraatte, sanayide, hülisa bir 
kelime ile ticarette maliyet fiati le 'hazırlamağa matuf olduğu
rekabete kartı koymak için rol oy- nu yazarak herhangi bir milda 
ruyabilecek amillerin baflıcalarından halenin şiddetle reddedileceği-
biridir. Bir çiftçinin, bir tüccarın ni bildiriyor. 
muvaffakiycti kendi mahsuliitına İ • • d So 

l t h.t ed ..: ı· zvestıya gazetesı e vyet veya ma ına eı ı ece.. ma ı- • .. • 
yet fiatine haihdır. Rusyayn sıyasi sahada tahnk 

Maliyet fiatinin tesbitinde nakli- etmek teşebbüslerinin akim ka 
Y': ma.srafmın çok ~~y~k ~ir eh~?'- lacağmı kaydederek "Sovyet
m•yetı olduiu kabili anili degil- ler yeni bir harbin kund~ksda
db?"· -~tas;aı:ifihi~•b'>:e ~etsel.:hlb· h!ç rına karşı mükavemet etmesini 
ır .,.. çının ç ır san a ının . eki d' ,, d' 

hiç bir tücc.rm - kendini rakiple- bılec er 1r. ıyor. 
rine kartı ?'uhakkak .b?' m~lübi- Lağvedilen borsa 
yete mahk:üm etmeluızın - ihmal 
edemiyeceii bir imildir. MOSKOV A, ı6. A. A. -

Nakliye maırafının tenlOıi "11- Hükumet emtea· borsasıile ona 
cak ucuz, kolay ve sailam nakli- merbut olan nuıfut 1Ubesinin il 
ye ve~iti te~ld ile kabildir. gasma karar vermiştir. Fiyat-
Bu nakhye vesaıtıı ları tayin ed!!eek olan komi-

1 - Fiat itibarile ucuz. syonlar Sovyet 'Devlet' Banka-
2 - Her türlü müıkülit ve ava- sile Viladivustolttaki şubesin-

rıza tahammül edecek kadar sai· de tesis edilecektir. ' 
lam, 

3 - Yedek aksamı mebzul 
olmalıdır. 

Bu noktadan temin edilebilir ki 
F O R D kamyonu vesaiti nakliye 
meıeleıinde ciddi ve hakiki bir 
inkıliip yapınağa muvaffak ol
muı ve baliida zikrolunan üç tar· 
tı ıayanı hayret bir tarzda tahak
kuk ettirmittir. 

F O R D kamyonunda bir dör· 
düncü sıfat daha varılır ki o da 
Türk itçiliğinin faaliyetine ~niı 
bir sahne tl!fkil eden Topha
nedeki F ord fabrikasında kurulmuş 
olmasıdır ve bu ııfat ona "Milli,, 
hassa vermektedir. Bu kamyonu te
darik eden Türk tüccarı hem ken
dinin, hem de diğer Türk va
tandaılann menfaatini düıünıniif o
lur. Bir tatla iki kut vurmak bu
na derler. Türk milletinin bütün ka
hiliyetlerile &'irittiği tasarruf müca
deleıinde bu, emsalsiz bir fırıattır. 

(Gönderilmiştir) 

Hind/standa 
Galeyan artıyor 

LOND~A. ıs. A. A. - Kal
küteden Taymis gazetesine bil 
dirildiğine göre Hint milli: me
clisi icra komitesi M. Gandiyi 
ademi itaat mücadelesi açma
ğa mezun kılmıştır. Mücadele
ye tuz vergisinin ademi t:ediye 
si ve hariçten gelen tuzun ka
raya çtkanlmaması ile başlana 
caktir. 

Silahsiz mücadele 
AHMETABAT, ı6. A. A. 

Hintliler ittihadi kongresinin 
icra heyeti gayri müsellah ita
atsizlik mücadelesinde devam 
etmesi için Gandiye mezunivet 
vermiştir. 

----

J 1'011 ·Haberle 
Sıhhat mücadelesi 

VekiUetin 1930 senesi 
mücadele mesaisi çok 

şayanı dikkattir 

Vaziyet tabiidir 
Maliye 111iisteşarı lzı11ir kaı11hİY 

ANKAt{A. 16 (A.A.) -Aldı- vaziv. etinde ga)'ritaJ)iilikl>ulıııa.d 
ğımız m3lllmata naıaran Sıhhat ve 
Içtimai muavenet Vekaletinin 929 ANKARA, ı6 (Telefonla) _ tir. 
senesi mücadele mesaisi berveçhi a- İzmirde kambiyo vaziyetı'ru' M l' M tidir: a ıye üsteşarı tetkik 

SITMA - Memleketimizde sıt- tet.kik. eden Maliye_ Müsteşarı sırasında İzmir ve havalı si zir 
ma mücadele teşkilatı on sekiz vi- Alı Rıza .Bey tetkıkatı netice- i vaziyetini de çok müsait b 
!ayeti şamil olmak üzre on bir smde İzmJr kambiyo vaziyetini muştur. 
mıntakaya ayrılmıştır. Bunlardan ale!iide bulmustur. Bundan sonra da havalaı 
Eskişehir, Antalya, Manisa mınta- Vaziyette bir fevkaliidelik sait devanı ederse bu sene f 
kala~ 929 Eyhllde faUyete geçm~ş- görmemiştir yı'zlı' bı'r sene ola··a!ctıı·. 
lerdır. Daha pek yem olan bu uç · ~ · 
mıntaka hariç olmak üzre diğer Mesele etrafında temasta İzmirde kambiyo borsası 
mmtakalarda 825, 580 kişi muayene bulunduğu banka direktörleri nın açılıp açılmıyacağını şi 
edilmiş ve bunun 178,421 i şafi ve İzmirde bir kambiyo borsası dilik kestirilememektedir. Ba 
24,304 ü vaki tedaviye alınmış •,e açılması arzusunu .. t · 
278,979 kişinin de kanı muayene . . gos ermış- ka direktörleri tarafından y 
olunmuştur. Bu müddet zarfında lerdır. Alı Rıza Bey bu mese- pılacak tetkikat müsbet ol 
sarfedilen kinin miktarı da 2,422, le etrafında banka direktörleri- sa vaziyet Maliye Vekiline ar 
112,566 gramdır., _İstanbul mı_nta- nin tetkikat yapmalarını ve ne- zedilecek ve bir karar ittiha 
kası ay~ıc~ sı~rısınekkrle .. muca- ticesini bildirmelerini sö lemi olunacaktır. 
dele etmıştır. Bır senelık mucadele Y ş __ 

büt~Akr~~;t~.~:z ~t~~~ns~~:~~: L1. s t e 1 er b k 1 . 
de memleketimizde bellibaşlı bir sari e e n 1 y o r ... 
hastalık zuhur etmemiştir. Göriı-
lcn vak'alar hemtn her memleket- B ••-
te zuhur eden ve bahusus büyük areıne baöre ınaas_, alan iıı lıisaı 
~ehirlerde eksik olmıyan münferit • 
mahiyeti haiz vakalardandır. Bun- ı İ ,.. l ' l ' 
ıara karşı mabaıerinde ittınazedi- 111emur arı as ıyc C( 1 ıyor 
len tedbirlerden başka sari hastalık
larla mücadele namına umumi bir ANKARA, 16 (Telefonla) -
surotte tatbik edilen ted'.:>irler me- Maaşlı memur olup ta Barem 
yanında olma.k üzre zikre şayan o- mucibince ücrete geçecekler ve 
!anlar kızıl, çıçek aşılarıdır. . ücretli olup ta maaşa geçecek 

İnhisar idarelerinden yalnız 
müskirat idaresi yalnız bareme 
göre memurlarını tasnif ede 
rek kadrosunu Maliye Vekale
tine takclim etmiştir. 

Kızd: Kızıl aşısının 928 senesın- l . . ·-
den itibaren tatbik edildi~i sahalar memur arın lıstesı henuz 
sırasile Konya, Kastamon~. Bursa, ~aliye Vek?Ietine verilmedi
Kırşehir, Ankaradır. gınden keyfıyet Başvekalete Diğer inhisarların kadroları 

da beklenmektedir. Konya havalisinde; Ağustos 928 bildirilmiş ve Vekaletlerin mez 
bidayetinden sene nihayetine kadar kfır listeleri bir an evvel gön- Hepsi geldikten sonra tetki-
yapı!an dik adedi 6087 olup aşı- d 1 · · · · · 1 k kd' - ·ı · d'l k !arı ikmal edilenler 3599.dur. erme ermın temını rıca o un- ·at ye · ıgerı e tevzın e ı ere 

Kastamonuda; 17 K•nunuevvel muştur. yapılacaktır. 
928-de başlıyan bu mesaide yapılan 
dik adedi 8346 olup bunun 5050 si 
müsbet ve 2847-si de menfi netice 
vermiştir. 449 kişi de kontrola gel
memiştir. 

Bursada; aşının muvaffakiyetle 
ve fazla tatbik edilmiş olduğu bu 
mıntakada Ağustos 929-dan itiba
,. ... ., 't,. rr~nunıısani 910 tarihine ka
dar yapılan dik adedi 21538 olup 
u ... u ..... _ ,Ji.)·Ll llh.J.:>Oet ve 3746-sı 
menfi netice vermi~tir. 3295 kişi de 
kontrola gelmemiştir. 

Kırşehirde Teşrinievvel 929 bi
dayetinden Kllnunuevvel nihayetine 
kadar yapdan dik adedi 3526 olup 
bunun 340l-i müsbet ve 1166-ıı da 
men(i netice vermiştir. 766 kişi de 
kontrola gelmemiştir. 

Ankarada; sırf ihtiyati bir tedbir 
olmak üzre tatbik ettirilen bu aşı
ya son zamanlarda .Uha ı:iyade e
hemmiyet verilmiş, müteaddit a'!I 
istasyonları açılmış ve tekmil mek 
tepler talebesi aşıya tabi tutulmu§· 
tur. Şubat 929 dan itibaren son za
manlara kadar yapılan dik adedi 1 O 
bin 202 olup bunun 7330-u müsbet 
ve 2117-si de menfi netice vermiştir . 
7 55 kişi de kontrola gelmemiştir. 

Çiçek: Bir müddettenberi Suriye 
dahilinde büküm süren çiçek hasta
lığı alınan tedbirlere rağmen _evvel~ 
Mardm vilayetinin hudut mucavırı 
bir kaç köyüne sirayet etmit ".e bu· 
radan da Gaziayintap ve Cebel_ıbere
ket vilayetlerinin bazı köylenne de 
geçmiştir. Bu vaziyet karşısında. yal 
nız o havalide çiçek a91sı tatbıka· 
tt ile meggul olmak üzre on ikt aih
hhat memuru tayin ve izam kılın~ 
mış ve tatbikata başlatırılmıştır. Şün
diye kadar alınan malClmata ~azaran 
Cebelibereket merkez ve millhaka
tında 6,139, Gaziayintap merkez ve 
mülhakatında 6,399, Malatya mer· 
kez v~ mülhakatında l 7 ,000 şahsa 
çiçek aşısı tatbik edilmiştir. Asıl fa
aliyet merkezi olan Mardinden de 
henüz malClmat alınamamıştır. Bu
rada 8 seyyar sihbat memuru yalnız 
bu işle meşgul olmaktadır. 

ANKILOSTOMIZ - Rize mm· 
takasında mevcudiyeti anlqılan bu 
hastalığa karşı da milcadele tertibatt 
alınmıştır. Bunun i~~!' bir seı;
yar emrazı sariye mutehafı sısı ile 
bir sihhat memuru mahalli mezkure 
tayin ve izam kılınmıt ve •cap ~
den illlçlar gönderilmiştir. Tetkı-

An karada bira fabrikası 
ANKARA, 16 (Telefonla) . 

Bomonti fabrikası Ankarada 
Y enişehirde bir imla hane 
yapmağa karar vermiştir. 

Bu suretle Ankaranın taze 
--~~~~~~~-

bira ve gazoz ihtiyacı temin e

dilmiş olacak ve imlahanenin 

bahçesinde bir mesire vücude 

getirilecektir. 

Fransa -Rusya 
Sovyetlerle nıünasebat me

selesi mühim safhada .. 
PARİS, 16 (Hus~i) - Par 

lementoda Soviyetlerle müna
sebat meselesinin şiddetli mü
zakere ve münakaşata zemin 
teşkil edeceği zannediliyor. Par 

lemento Moskovadaki Fransu 
sefaretinın kaldınlmasmı talep 
edecek olursa hükfımetin buna 
mümaneat otıniyeceği zannediJ 
mektedir. 

Kambiyo vaziyeti 
iki banker hakkında 
tahkikat yapılıyor .. 

Nurullah Esat Bey bugüu 
lstanbula dönüyor 

ANKARA, ı6 (Telefonla) -1 ptlan tahkikatla tebeyyün eden 
Kambiyo vaziyetini tetkike me iki )>anker hakkındaki tahki! , t 
mur edilen Nurullah Esat B. evraki maliye vekaletine gön
bu sabah hükumetle temasta derildi. Bu evrak vekaletçe tet
bulunmak üzre şehrimize geldi. kik edilmektedir. 
Ve akşam trenile İstanbula dön MezkOr bankerler hakkında 
dü. Nurullah Esat B. burada şiddetli muamele yapılacağı 
Başvekil Paşa Hz. ve maliye tahmin ediliyor. 
vekili tarafından kabul edilmiş- İhtiyaç listesi şekli kat'isini 
tir. iktisap etti. Liste basılmak ve 

tatbik edilmek üzre İsanbula 
dönen Nurullah Lsat Beye tev
di edildi. 

Borsada yolsuz muamelede 
bulunmuş oldukları borsada ya 

kat için iktiza eden liboratuvar 

gön~i~~~ı ~r~~~ene Konyada Amerikada 1 Yunanistaııda 
oldukça vahim bir ~ifteri. sal~ru K tb 'd J K . t( • h 'k başlangıcı tesbit edl!mit ve .. dı~erı a- u e gı en er omun1s er~ ta rı atı 
ş~sı ra!'hmıştır. Derakap onüne ge- NEW-YORK 15 (A. A. \ _ A~İNA, ıs.~· A - Dün 
çı!mıştır ' ele geçiril n k " · tr - · t 
. FRENGi _ Memleketimizde Si· Cenubi: kutba giden Byrd telsiz 0 ~ omu~~ ıgeıJ~· 
vaı Bursa, Ordu Orhaneli olmak üz- telgraf memuru Byrd'in yola az: e:-'r~ vek ve~?ı. ın tet ı 
re Üç frengi mücadele mıntakası var- çıkmak ümidinde olduğunu netıcesın e omunıst propa
dır. Bu sene bunlara Çarta?'ba, F~t- gösterir gibi olan şu telgrafı ganda tı;şkil~ı~ı.n Y~anistan 
se, Düzce ı;ıınta~~arı da ilave ~~il- göndermiştir. _ Little Ameri- da ı9;ı9 senesı ıçınde •bır buçuk 
mİ§ ve Eylulden ıtıbaren teşkilata 'd d f 1 k b hs d' milyon sarfetmiş oldugu· anla-
ba•lanını•tır. Bu mıntakalarda her ca an son e a o ara a e ı. 
se~e old~ğu gibi bu sene de biltUn yoruz. !aşılmıştır. Müddei umumi dün 
ahali muayeneden geçirilmit ve ba1- tevkif edilen 'komünistleri vata 
talar tahtı tedaviye alınmıştır. Yal- Telsiz telefon na hiyanet cürmü ile ittıiham et 
ruz Sivas ve Hafikte muaeyene edi- mi~tir. 
len e§bas 79814 kişi olup bunlardan LONDRA, 15. A. A. - Lon Giritte selzele 

1 eld4 edilen frcaa:ililer 3310 kişiden dra ile sferde bulunan Transat İ 
ibarettir. Diğer vilayetlerde de mu- lantikler arasında telsiz tele- AT NA, 16. A. A. - Giritte 
kayyet frenglliler miltemadiyen takip vukua gelen zelzele çok ehem-
ve tedavi edilmektedir. Bu ııene kırk fon muhaberesi müvaffakiyet- mlyetli tahribat yapmıştır. On 
ki~odalct nd f~zla nebo~ıv.~trsaınln ,~e çok le yapdmı§tır. kö-udeki evlerin ekserisi yıkıl-
mı ar a cıva ve ızmu e t:ı.nı sar· •• •· •· • J İ . 
fedilmiııtir. Bundan bgka frengi mm Kilis, Adıyaman hastane ve dfspan- mıştır. skalamde olan hareke
takalarmda istihdam edilecek dok- serlerlni ihtiva eder - ll!ve ofarak ti arz Güves köyünü tamamile 
torların ihtuas keabetmc;Ierl !~in 11- Gaziayintap, Bilılnıl dlı~ııt~lerl a- harap bir hale koymuııtur. A
tanbul Gureba hastaneaınde bır kur• çıln1ıştır. Ayrıca merkezı Gaınaym- 1ıallden bir kaç kisi yaralan-
açılnııt ve burada yetiştirilen dok- tapta olmak üzre biitün mücaı;lele t B,. .. k b' k k · · d 
torlar mıntakalara tayin edilmişlerdir teşki!Atının müraklbl vs•İfe~lni yapa- mış ır. uyu tr or U ı_çın_ e 

TRAHUM - 929 senesi trahum cak olan blr trahum mücadele riya. kalan halk kırlara c:;ektlmts-
teqki15tına ,;_ ki MnltJ:.::- ,.r-::i ih!'::t3 ch·~::7'.!t:~t·1r. -::=r 
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Ne--m i öldüren Zati 
Maznun cUrmUn 

--barında Ahmet El. i 
dün başlandı . • mesne 

El. nin mu hak 
·nk"" • 

ıy 

Katil Zati Ağırcezada muhakeml! edilirken salonun manzaraaı 

erminbar cinayeti 
Tıbbiyelinin muhakemesi 

• 

Hadisede kıskançlığın dahli var .. Ahmet 
Efendi nasıl katledildi .. ? 

Maznun Zati Efendi cinayeti k ülliyen inkar ve maktule 
insan iyet için muavenet ettiğini iddia ediyor 

Bundan 4 ay kadar evvel bir 
gece yarısı Divanyolunda Ner
llı.in barında bir cinayet olmuş 
ve bir talebe diğer masada işret 
eden Ahmet ismindeki genci 
?ldürmüştü. Hadisenin sebebi 
ılk tah1dkatla tenevvür ede:ne· 
ni~ ve esrarını muhafaza etmiş 
·. Ağtrce"a mahkemesi dün 

· eraklı cinayetin 
~ , . <:sini açtı. Mahke 
ıne salonu son senelerde adliye 
de görülmemiş bir samiin kala
balığı ile dolmuştu. Dinleyici. 
ler arasında Darülfünunlu ve 
bilhassa Tıbbiyeli gençler bulu 
nuyordu. 

Maznun Zati Ef. 21 yaşında 
ve tıbbiye talebesindendir. tık 
tahkikata ve muvacehe zabıtla
rına ait evrak okunduktan son
ra müddeiumumi muavini Bur
han B. ikame ettikleri hukuku 
umumiye davasını ve subuta se 
beplerini izah ederek vak'anın 
sureti cereyanını izah etti : 

- Maktul Ahmet Ef. Ner· 
ın.in bar namile maruf maktele 
gelmiş bir müddet arkadaşlarile 
Oturarak içmişler ve bu aralık 
fazla sarhoş olması hasebile 
bahçeye çıkarıldığı esnada iş
retle maalesef melufiyeti tespit 
olunan Zati Ef. bahçeye çıka
rak raporumuzda mahalli cerh
~ tafsilen gösterildiği üzre 
Ahmet Efendiyi evvelden ta
~ıdığı kızların Ahmet Efendi 
ıle bir masada oturmasından 
iğbiraren kırmızı saplı bıçağile 
cerh ve katlettiği şahitlerin ifa 
desile sabit olduğu gibi akabı 
Vak'ada firarı ve Diyarıbekir kı 
taathanesinde kanlı ellerini yı
kadıktan sonra arkadaşına yak
laşarak : 

- Bir adam vurdum. Bu ge
ce nereye kaçayım.. Şeklin~e 
beyanatı ve tevkifhaneden şahıt 
lere ketmi şahadet yolunda ya
zıp gönderdiği ve şimdi takdim 
ettiğim mektupla sabittir. Tec
ziyesi talebile teşrihi dava eyle 
rim.J, 

Maznun isticvabında şu 
cevaplan verdi: 

- Ahmet Efendiyi tanımam 
Münazaarnız da yoktu. O gece 
arkadaşlarımla bara gittim. On 
lar kahve ben de iki kadeh rakı 
çtim. Bu esnada dört masa ö
t~ınizde bir gürültü oluyordu. 
~~rson Nişan ve saire bunların 
etrafını a l mışlardı. Sıgara al-
ağa çıkmıştım. Avdetimde 

garson Nişan ile Bayram ismin 

Halli Zait Reisin suallt!rlne cevap vl!rlrken 
terilen maktulün resminden de hadette bulunarak dedi ki: 
teşhis edemediğini söyledi. - Zati muslukta kanlı bir bı 

Müddei şahsi avokat maznu- çak yıkıyordu. Beyaz mendili 
nun bir arkadaşına yazdığı mek de kanlı idi. Sonra bir arkadaşı
utbu itirafı cürüm mahiyetinde na yaklaşıp "- Aadam vurdum 
görerek okudu: nereye kaçayım,, dediiini duy-

"Vak'adan müteessir iıem de dum. Kendisi ötedenberi caka 
başa gelen çekilir. İnşallah ıu için bıçağını çıkarırdı. Daıuı 
ceza alır çıkarım.,, muallimi Garin Ef. ise Zatinin 

Kendisine gösterilen kanlı bı her akşam bara geldifini söy-
çak için şu cevabı verdi: ledi ve ilave etti: 

- Benimdir .. Fakat bir ar
kadaşım emanet olarak vermiş
ti. 

Bu esnada muavin Burhan 
B. çok yerinde bir sual sordu: 

- Maznun insaniyet namına 
yardım ettiğini söylüyor. O hal 
de kınında duran bıçağını çıka
rıp kanla bulaştırmıya neden 
lüzum gördü? O kadar ki göm
leğinin pantalonunun içindeki 
kısmı bile kanlıdrr. Zati Ef. bun 
!ara ne der? 

Maznun cevap vermiyor. Şa
hitlerin isticvabına geçildi. 
Kunduracı Agop ifadesinde 
maznun Zatinin yam başındaki 
masada oturan arkadaşına: 

- Ben adam vurdum. Nere
ye kaçayım, dediğini duyduğu
nu söyledi. 

Zatinin bu sözleri kendisine 
söylediği iddia olunan Avni Ef. 
ise bütün bunları inkar etti. 
Çırak -~şar şayanı dikkat şa-

- Bazı karinelerden Zatinin 
katil olduğunu anladım.. Dans 
muallimi maznundan bahseder
ken Zati diyerek laubali bir şe
kilde şehadette bulunuyordu. 

Burhan B. çok yerinde bir 
cevap verdi : 

-Bunlar öyle müesseselerdir 
ki, müşterilerini amakı ruhuna 
kadar bilirler. Etraflı izahat 
vermekten niçin çekiniyorlar? 

Verese vekili maznundan po 
lise vak'ayı haber verip verme
diğini sordurdu. Zati cevap ver
di: 

- Polise haber vermek için 
çıktım. Fakat vakit geç olduğu 
için ertesi sabah haber vermek 
üzre otelime gittim. 

Garson Nişan ile Ahmedin 
arkadaşı Faik şahit olarak din
lenildikten sonra dava diğer şa 
bitlerin celbi için 23 Şubat 
10,30 a talik olundu. 

Kaptanlar nasıl kaçtılar? 
de bir sabıkalının bu adamı hah 
seye çıkardıklarını gördüm. 
Merakla arkalarından takip et· Bu 
tim. Bir odaya soktular. Nişan 

eri döndü. Ben de odaya gir-
1ın. Bayram be:ıi görünce kaç 
· Baktım adam yaralanmış. 
endili ile yarasına bastırıyor 

___ .._ ___ _ 
işe tavassut edenin sabık bir po1is 
olması büyük bir rol oynadı 

.u. Berayı insaniyet yardım et-
ıın . Ve polise haber vermek üz 
e dıı;;an çıktım. 

Zati, reisin suallerine karışık 
e ekseriyetle birbirini tutmaz 
evaplar veriyor ve Ahmedi ta
tmadığı noktasında ısrar edi
orcıu . Bu esnada kendisine gös 

Bulgar Varna vapurunu ba- mişler ve almağa da muvaffak 
tıran Yunan kaptanlarının İs- olmuşlardrr. 
tanbuldan sureti firarları hak- Kaptanlar bu pasaportları 
kında polisçe yapılan tahkikat ellerine. alı~~a Galata polis 
bitmiştir. merkezme muracaatla, bu mer-

Tahkikatımıza göre Yunanlı kez ~takasında oturduklan
kaptanlar pasaportları Beşinci na daır beyanname vererek, ka
şubece alınmış olduğu için Yu- yıtlarını yaptırmışlar. 
nan konsolosluğuna müracaat Bu suretle şekli resmisinde 
ederek yeni bir pasaport iste- :ş gören kaptanlar için vize al-

Darülaceze' Sav saati 
• 

1,iiccarlar ne 
di,·orlar? 

1 Meyl1anel 
1 ·-·-Gruplar faa 

le başlzyo 
J\Tasraf })iitçcsiı1-
I de fazlalık: ne? 

Fakir b' r adamcağız dükka-
1 nş :ı at vaktinde nında kırılan camın yerine ka-

• 
Sadeddin B. 111üten1adi TalimatnamP-ne 

mesaiye tnrafıar j man lafiJih edile 
l 

at yapıştırarak soğuğa karşı 
yapı mıyor ınuş? kaymağa çalışır, fakat her de- ,.....,.._ Bar birahane ve bu 

·yerler hakkında ha7.ırlan 
ni talimatnameni!'l sure 
?.iki hakkında tetKikat ya 
uzre geçen gün bir kom 
toplanmış ve bu komisyo 

Cemi'Yeti Belediye dün to- fasında muzibin biri ki.adı de.
planmıştır. Muhasebeye üç dak !er g:dermiş. Adamcağız bık
tılograf alınmasına karar ve.-il- mış usanmış. 
miştir. Emanetin 928 senesi ka Bir Ramazan akşamı topa ya 
t'i hesabatının masraf kısmının nm saat kala dük' anında otu
müzakeresine başlanmrstır. Bu rurken külhaninin biri gene ka 
rada Darülacezenin masraf kıs adı delip başım içeri soktuktan 
mı kabarıktır. Bu da miısadeTe sonra: 
edilen ekmeklerin bedelatmın - Efendi amca, dem~ş, ba· 
sarfedilr:n:sinden ileri geliyor. bamın selamı var .. Saat kaç di-

Tetkıkı hesap encümeninin ye soruyor .. 
maZ'batasmda iki noktai nazar Adamcağızın oruç keyfile 

ı ıcanı oıası U. 
klitibi Vehbi 8. 

Maadin BanKası 
Mil. Sadeddin B. 

vardır : 1 - Bütçeye tecavüz edil· kan ~ynine sıçramış. Sağ eli- Devair ve şirketlerde saati 
ne bır sopa alıp çocuğun boy- mesai meselesi har~~tli bı'r 

miştir. Tazmini lazımdır; fakat d -~ 
bu bir sui niyete makrun deail- nun a~ sımsıkı yakaladığı hal- ~ünakaşa mevzuu haline gel-

., de beyın ortasına tam on bir t a dı . 
d ir. Tekerrür etmemesi şarti i- k "k t le kabulü lazımdır. ne sopa aş ettı ten sonra : ktısadl müessesaten bazı-

2 _ T azmini icap etmez. An - Babana selam söyle .. De- sı ve ekseri tüccar, mesainin 
cak büt<?e tecavüz edilirken Ce nriş, şimdi (11) i vurdu!.. 14 te bitmesine aleyhtardır. 
miyeti Belediyeden müsaade a M. S. Bunlar, kendilerinin 12 saat 
1 M ?n ?o~uza kadar çalıştıklarını 
ınmamıştır. iisebbiplerinin ılen surerek Ticaret odasmın 
cezalandrnlması icap eder. Mü Tıp encüm eni da ayni zamana kadar faal ol
nakaşalardan sonra pirinci no- masını istemektedir. 
ktai nazar kabul edilmiştir. Ticaret Odası erkanından bir 

Müzakereye devam edildi. Dün mühim bir 
Melbusat faslında tasarruf ya- za_t bunun tatbiki için memur 
pılınış. içtima yaptı mıktarınm tezyidi suretile növ 

Avni Bey dedı" kı'·. T b~:.u~~lile. ça __ lışılması lazımgel 
ürkiye Tıp Encümeni dün d g ı k 

- «Darülacezede kilerin e- b' · 
1 101 1 en surere demiştir ki: 

lb
. 

1 
. ır ıçtima aktetmiştir. İçti- - «Memurların altı saatten 

ısc en temiz ve iyidir. Kendi maa Ziya Nuri Paşa riyaset et- f ı ı 
l·maıa'tanelerı'nde yaprlır. Pa- · ·ık ·· az a ça ışması doğru deg-ildir tı ve ı sozü Darülfünun E- 1 ı b 
viyonlar da temizdı'r. Bazı· nok· · .. ş ere sa ahlan sekizde başla-mıni ~~şet Omer Bey aldı. Ne- yıp "t d• ı sanları vardır. haraptır. Tahsi- mu ema 1 a tı saat çalış
sat olduğu halde neden yapıl- şet Omer __ Bey son seneler mak ve saat on dörtte tatil yap 

zarfı~?~ murı_ak:ı~aları mucip mak kabili tatbik değildir. 
mamış ta tasarruf edilmiş? Da olan şıryaru ıklı lı tromboyu- Bilhassa şeh · d . kl -
rüiaceze müdürü Cemil Bey ce h ı· h · • rın agm ıaı 
vap Verdl

"· nun a ı ayatta serın ve elek- şehrin uzak y 1 · d 
0 

' . . . . . er erın e oturan-

1 
lan tetkikaıta mahallen d 
etmek ~zre üç grupa ay 
tı. Bu uç gruptan biri B 
hı, diğeri İstan'bul ve Ü 

sü Üsküdar cihetinde 
~zre bu günden itibare. 
lıyete başlıyacaktır. Her 
Vilayet, Defterdarbk, E 
ve Polisten birer memu 
mürekekptir. Bilhassa t 
edilecek nokta şudur: E 
bar, biralhane ve emsali 
yerler sınıflara ayn!trken 
!ardan bazıları mesela 
katte birinci sınıf oldukla 
de verdikleri beyanname 
kendilerini ikinci veya · 
CÜ sınıf göstel'tnek sureti 
resme tabi tutulmuşlardır. 
buki bu suretle H azinenin 
tazarrir olduğu anla~ıl 
Binaenaleyh bu sefer bu 
yerleri muhtelif dairele 
murlanndan mürekkep 
gruplar ince bir tetkikten 
çirecek ve her müessese 
sınıfına gececektir, 
lar bu husustaki tetkik 
bitirerek raporlarını verdi 
sonra talimatnamenin 
garson kullanmak memn 
ti, her yerde bir telefon 
durulması ve saire gibi 
bir çok mevaddınm t atb" 
ba < lanacaktır. - -------1 

- «Vaktinde, inşaat mev- tro kardıyo~_:am ıle teşhısı h~- larm ~ncak bir saatta iş başına 
siminde elimizde para yoktu, kkın_da teblı~at yapmı~.tır. M_u- gelebılmesi ve s::at an dörtten 
inşaat yapılamadı. Darülaceze- den;_ıs Ham~~ Suat B. Ieı;fog- sonra bir çok işler çrkması bu
nin daha tamire muhtaç yerleri ranulomatoz hakkındakı tet- nun tatbikine mani olur. Ame- Asım Bey Manisa 
vardır; mecraları yoktur." kiklerini tebliğ etmiştir. Müde- rikan tarzr mesaisini kabul e- tetkikat yapıyor 

Sezai Bey, in-c:.aat mevsimle- rris Saim Ali, Hasan Reşat, derek haftada iki gün ta<til yap " H" · d Al' B ı ı h -' Müskirat inhisarı u 
r inde avans verilmesini teklif useyın za e 1 ey er ara- ma ı ve er auamın çıkarması .. .. .. . 
etti. K abil göriil!tjedi. Cemiy e- ~ın.da münakaşat cereyan etmiş lazımgelen iş miktarı makine m~du;n Asım Bey M_anısa 
ti Belediye çarşambaya toplan ıçtımada E ncümen azası ve bir gibi tesbit edilmelidir. Böyle ttı . ı; ıcaret odasını zıyare 
mak üzre celseye nihayet ve- çok doktorlar hazır bulunmuş- olursa memurlar sigara ve kah Manısada yapılacak t_eks 
rildi. lardır. ve içmeğe bile vakit bulamıya tasy onu ~akkıı;d~ tetkıka 

rak kendilerine tayin edilen iş ettı . Üzumlerunız hakkın 
GO paraya bir göz Ak d • • leri yapmağa mecbur olurlar. 1 ,z=a:;ha=:::"t=:al:=d~r=.7-=...~=~ 

Ağrrceza mahkemesinde en a effllllln Tüccarın şikayetlerine mey- müdürü Sadettin Bey ise 
para borcunu vennemek için ç ı ı· l h dan vermemek iç in 8 den on mesainin 8 de başlayıp M t 
kardığı bir kavga neticesinde ıs a l dörde kadar bir ekip çalıştırıl- mesi daha fa.ideli olaca -
attığı yumrukla sucu Tevfik 

1 
malı ve sonra da ikinci ekip i- böyle mütemadi mesai ıri 

Efendinin gözünü kör eden ha- Namık Jsmail Beyin şe başlayarak 20 e kadar iş y.ıp le daha çok iş çııkacağı 
mal Abdullahın muhakemesi d/'ii/ l h I malıdır. Şimdilri mali vaziyeti- tindedir. 
görüldü. IJl!T 11 ZB B mize göre saati mesaiyi değiş- Bankaya merbut fabri 

Dinlenen baınal şahitler mes Güzel san'atlar birliği Aka- tirm~en her memurun hamt da yerli mallarına göste 
lektaşlık gayretile kaçamaklı demisinde mühim ıslahat ya- mesaı randnnanmı teminden rağbet dolayisile 24 saat f 
cevaplar vermek istemişlerse de pılması mevzuu balısolmuştu. başka çare yoktur. MU9tafa Şe yet temini için 3 ekip çalı 
muavin Burhan B. etraflı ve ~- Bu hususta A· ref Beyin dediği gibi fikir işle kıcaktır. 
şırtıcı sualleri ile kendilenni kademi müdürü rinde mesai sa:rtleri tezyid çok Diğer fabrikalara da b 
müşkül vaziyete soktu. Fakat olan Namık İs- yorucu ohır." teşmili için tedbir almma 
dinlenen şerbetçi Mehmet Ab- mail B. tarafın. Sanayı ve Maadin Banksı drr. 
dullahın 60 para su parası için dan Vekaletin 
Tevfik Efenditıin gözünii kör emri.le bir ısfah 
ettiğini söyledi. Dava şahitlerin projesi hazırla-
celbi için talik olundu. narak Vekalete , ....... - _______ ... --
mak üzre dördüncü şubeye mü- verildiğini kay
racaattan başka bir i ş kalmaz. detmiştik. 

Fakat bu işi dördüncü şube- Namık İsmai l 
de kim takip edecek? B., proje hakkın-

Ksantos ve Petros bunun da da ketumiyet Namık lsmail B. 
kolayını bulmuşlar ve evvelce muhafaza etmekte ve bir şey 
polis memurluğu etmiş bir za- söylememektedir. Dün kendi
ta dördüncü şube işini havale sile görüşen bir muharririmize 
eylemişlerdir. Namık İsmail Bey demiştir ki: 

Dördüncü şube pasaport me- - Maarif Vekaletinin tensibi 
murluğunun evvelemirde her üzerine bir proje hazırladım. 
iki kaptandan da onar lira ce- Projede bir çok yeniliklerle be
zayi naktl tahsil etmesi icap raber, yüksek maaşlı mütehas
etmektedir. sıs hocalar temini ve muallim 

Eski polis memuru olan mu- maaşlarının tezyidi mevzuu ba- 1 
tavassıt şahıs, kaptanlar:n pa- hsedilmektedir. Maarif Veka-
saportlarınm vize edilmesi için Jetile temaslanmda, yeni ısllıh Amt/1 Hayat mtkttbl taltbtsinden bir grup 

beyannamelerle beraber pasa- projesinin tatbiki için icap eden A l""" H. 
port ko~is~ri Nail Beye müra- otuz_ bin ~a ?.h.sisa~1!1 ilav.esi me l ayal mekte 
caat etmıştır. temın edılecegını ogrendim. 

Tesadüfen komiser Nail Bey Maamafih tasarruf mevzuu bah 
de polisliğinde kendisine çok solduğu için projenin tatbikinin S b k ""d •• 6 000 l" .J 
iyilikler yaptığı ve hatta hasta- tehir edileceğini zannetmekte- a l mu ur , ırauan 
neye yatırdığı bu şahsı görünce yim.,, 4 b • ı· • .J f • takibettiği muameleyi teshile Namık İsmail Bey, Şamda ln l7QSlnl lQue e f l 
çalışın:ış ve. es:ıs~~ kaptanl~r şehit tayyarecil_erimiz için ya- Kız ameli hayat mektebi sa ı rasını iade etmiş, iki bin li r 
h_akkında hıç bır ış a~ olmad~gı pılacak o~an a~ıd~ hakkında da bik müdürü Muzaffer Beyin ba kalmıştır. 
cıhetle pasaportları vıze ettır- şunları soylemıştır: h . 1 · d 1 1 · k Bu had" h · h' · miştir Abid . k ' fi . zı esap ış enn en c o ayı me - . ıse eyetı amıye 

Y 1
. 

1 
- T enın Ceşı . erı .Yapı~~ tepten ayrıldığı v-e hesabatı h e zen nde ve diğer alakadar 

a nız muayyen o an ceza mış ve ayyare emıyetıne go . . . . nezd' d t ·· l 
tahsil olunmuştur d "lm" t' T C . . yetı hamıyenın tetkık etmekte ın e eessur e karşılan . n en ış ır. ayyare emıyetı ld " k ktadır 

Kaptanlar bu şekilde işlerini reisi Fuat Bey, abideyi beğen- 0 ugun~ Y~~ıştı · H · . , . 
bitirince, diğer bir Yunan vapu miştir. Yakında müsbet bir ce- Heyetı hamıye henüz hesa- .. eyetı hamıye Perşe;r,Lc 
runa binerek Yunanistana git- vap verileceğini ve abidenin batın tetkikatını ikmal etme- ~u de toplanar~k tetkikatı 
mişlerdir. tunçtan olarak dökülınesine miştir. Muzaffer Beyden altı e~am edecektır. . 

Komiser Nail Bey polis mü- başlanılacağını ümit ediyorum bin liralik bir hesap istenmi ş- t 1 ~t ~e~tepl_erınden çık . 
~ürlüğünce isticvap olunmuş- ~bid_enin masarifi tahminen ıs tir. Aldığımız ma!Umata göre cfh:ue :~f~r::~:ı:~a~~ftd~: 
ur. hın lıra tutacaktır.,,. Muzaffer Bey bunun dört bin li hale ifrai{ı muhtemeldir. 
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ı <\srın Umdesi "Milliyet" tir. ~, 

,, 17 ŞUB.\T 1930 
" DAREHANE - Ankara cadde•İ· 

( 100 Telgraf adresi: Milliyet, Is-
• 'bul 

ı Telefon numaraları: 
)1 lıtanbul 3911, 3912, 3913 

• ~ 1 ABONE ÜCRETLER! 
1 Türkiye için Hariç için 

( 

d 
( 

faylı~ 400 kuru§ 800 kuruş 
11 .. 750 1400 .. 
l Jt 1400 ':, 2700 u 

lıGelen evrak geri verilmez 
1. ddeti geçen nushalar 10 kuruştur. 

C ~ Gazete ve matbaaya ait işler için 
ı l dil" ' H] müdüriyete müracaat e ır. 

' •) · I Oazettmiz ilinların mes'uliyetini 
1 kabıı;l etmez. 

ı ,t.BUGCNKÜ RAVA 
l ·: llün hararet en çok 6 en az 

1 
·ı derece idi. Bugün rOzg:lr müte· 
:İvvil esecek , hava bulutlu 

ı l ıacaktır. 
rl~~=~~~I 

• il 

' 1 • 

' 

r
, ICLE - ,, 

' I _JÇOK ŞiŞE BUYUK ŞiŞE 

I 1 

' . i 1 

. , (nhisar idaresi bundan sonra 
'I<ük şişe ile rakı satmamağa 
~ •yalıın. büyük ş_işelerde. sat-
~>ğa karar vermış. Yeşıl Ay 

IU.i.za..h.,~ 

Kulak misafiri 1 
Cici mama ... 

Lokantada yemek yiyordum. 
Dikkat ettim, yanımdaki masa
da oturan genç, c;ıorılıadan tat
lıya kadar yiyeceği yemekleri 
önüne dizmiş, acele acele atış
tırıyor. Kendi kendime: 

- Mutlaka, dedim, mühim 
bir işi çıkmıştır. Garsonun key
fi olacak diye beklemedense ..• 

Fakat keyfiyet benim düşün
düğüm gibi değilmiş . . . . Sıra 
galiba et yemeğine gelmişti ki 
genç adam yerinden fırladı. Bu 
fırlayış, lokantanın önünde 
dolaşan bir kadın gölgesile ala
kadardı. 

Gal'Son hesabı görmeğe dar 
yetişti .. l!;ir az sonra genç ada 
mm masasını toplarken yanın
dakine: 

- Amma da iş, dedi, hiç biri
ne el sürmemiş ... 

Öteki kurnazça güldü: 
- Bekleyeni görmedin, de

di, cici mamayı bulduysa hiç 
yemeği gözü görür? 

Kulak Misafiri 

Edebiyat hayatı 

Romanda hakikat 

rini ifade ile kalmak davasında 
değillerdir. 

Şu halde zahirde biribirine 
tamamile zıt gibi görünen iki 
görüş eserler üzerinde tatbik e
dilince oldukça biribirine yak
laşıyor demektir. 

Dahası da var: Her iki mes
lek erbabı da edebi bir roma
nın ne sadece heyecanlı, vak'a 
!arın rabitalı, rabıtasız dizilme
sinden, ne de yalnız şahıslar 
tasvirinden ibaret olamıyacağı
nı kabul etmektedir. Mesela hiç 
kimse Pardiyanlar a, yahut o
nun Tükçesi demek olan Kara 
Davud a edebi roman adını 
vermiyor. Gene bunun gibi ga
yet tatlı üslubuna, şahıslarının 
derin bir görüşle tersim edilmiş 
olmasına rağmen lstanbulun iç 
yüzü nü de yalnız tasviri bir 
eser diye görmekte ve bunun 
roman olmadığını teslim etmek 
te de muharririnden başlıyarak 
herkes müttefik bulunuyor. Bu 
na yegane sebep te bu eser de 
bir "vak'a", bir «cereyan», bir 
«hareket» olmaması, eserin ba
şından sonuna kadar parça par 
ca tasvirlerden ibaret kalması
dır. 

Şu halde demek oluyor ki 
romanda hakikat ile hayal in 
ayrı ayrı hisseleri vardır ve 
bütün mesele bu hisselerin 
«nisbet» ini bulmağa kalıyor. 

. J --oma..-..., 

Heykel 
NUR TAHSiN 

Orhan babasına soruyor: - Neden söylemiyorsun ba-
- Elinde çiçek sepetile bu ba? ... 

heykel nedir baba?... - Tanımazsın da ondan ço-
- Bir çiçekçi kızı çocuğum .. 
- Ya bu ellerini yukarıya 

kaldımıış ayakta duran ka
dın? ..• 

- Allahma düa ediyor •• 
- Bu e1ele vıermiş dönen 

kızlar nedir baba? ..• 
- İylik perileri yavrum ..• 
Orhan babasının atölyesine 

ilk defa bugün girmişti . Evin 
en üzak, en sessiz bir köşesinde 
olan bu salona baıbası kimseyi 
sokmaz yalnız ıbaşına çalışırdı .. 
Fakat Orhan hazan oraya ka
labalık yabancı adamların gir
diğini ekseriya bu yaıbancıların 
arkasından taştan insanların 
gittiğini görürdü. Kaç defa ba
basına ora.da ne yaptığını sor
muş "Taştan beıbek yapıyorum 

çocuğum .. ,, cevabını almıştı . 

cuğum .. 
- Bu çok güzel bir kadın ba

·ba . . . Sanki neden taş yaptı
nız? .. 

- Onun c;ıok büyük bir kaba
hati vardı yavrum. 

- Fakat ben bunu tanıyo
rum baba. 

Heykeltıraş siyah örtüyü tek 
rar örttü: 

- Benzetmişsin Orhan nere
den tanıyacaksın? ... Hem artık 
Zeynel seni götürsün ben çalı
şacağım . Başka zaman gene 
gelirsin . Orhan isteksiz adım
larla Zeynelin yanına gitti. E
vin içinde en çok Zeyneli sever 
di . On dört on beş yaşlarında 
olan bu arap çocuğu Oııhancı
ğın mini mini ruhunu !herkes
ten çalbuk anlamıştı . 

- - -- -

l><><>O<X:aC=<:><X:X:::::~ o ~O<:":O=O«::<><~:>< 
Halkımızin mahbubu V 1 L L 1 F R i C ile ~ 

LiLYAN HARVEY ve VARDiK VARD ın 
çok mükemmel temsili 

BENLi KADIN 
filmini önümüzdeki perş•mhe akşamından itibaron ~ 

M A J 1 ~ SıNEMAŞINDA seyredebileceksiniz.~ 
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1~'=üüat~mnıJ ·MK rı~;;r., 
li1N U H U N G E M i S i .. ill filmi ye.n1 raduatıa S~~İ, SÖZLÜ ve ŞARKILI 

l
il olarak ırae edılmektedır. Şımdlye kadar misli görülmemiş 
:! heyecanlı bir temaşadır. Seans saatları berveçhl atidir. 
!! Matineler saat 2.15, 4.30, 6.45 .. 
1
;j Sesli FOX dünya havadisleri ve ezcümle İtalya veliahdının 

• izdivaç merasiminden yeni intibaat 

-~~~;:?~==)•.ı~ j "f:ii-- ' ' :u 
~ unu tın "B beni En güzel Farukı" 

losyon 
"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''~ ~·····•••1111111111111111111111111111111 

~! ... ı .......... iNi'DöLü······ı······ ~~ 
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;~ SiGORTA ~~ __ ŞiRKETi .. -- -" :: Tfirklye İş Bankası tarafından teşkil edilmiştir. ~'j 
:: Yangın - Hayat - Nakllye - l(aza - Otomobil • mea'ullyotl :::: -- .. :: mallye Slgortalarıoı kabul eder. : : 
-- •" :: Adres: 4 UocQ Vakıf han lstanbul EE -- --:: Telefon: lstaobul - 531 Telgraf: imtiyaz :: 
.,.,,,,,,,,,,,,, ........................... ..ııııı1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııı- ., 
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Önümüzdeki ~~şa',~~aı çarşamba
11

ı ı EMiL J JNINGS i u 
M E L E K SiNEMASINDA 1 Il bir filmi gayet neşeli ve eğlenceli balt.1 G .. 
K O L F: 'I M U R un UNAH YOLU 

' 

i ; •· 
') 

•· t 1 
1 ~ 

~·niyeti de bundan pek mem- Geçen makalemizde roman 
,•1 olmuş... Neden? Çünkü edebiyatının son devirde aldığı 
~rkes büyük şişe alamazmış.. iki cereyanı işaret etıniş, bun
tı Me-mnun olmak için büyük !ardan birinin romanı gittikçe 

1 ı hüsnü niyeti olan bu müba- daha ziyade objektif, diğerinin 
\t cemiyetin hali ne gariptir. şiir gibi mümkün olduğu kadar 
.• Bana sorsalar bilakis sübjektif yapmak istediğini iza 
1 eleri toplamağa traftar olu- ha çalışmıştık. Bu iki görüş a
İ n. Çünkü açılmış olduğu için rasmda en belirli ayrılış nokta
:vük ~işeyi _içmek z~retU:de 

1 51 romanın hariçteki hakikat 

1ıan ~celen vardır ki, . eFier ile ne kadar temas etmek ~ec

Bu nisbet aşağı yukarı mü
etlifin şahsı, eserin nev'i, kari 
zi\mresının zihniyeti, ... v. s. 
gbi bir çok amillere tabi karışık 
bir nisbettir. Hatt§. bazı kere 
ayni muharririn iki eseri bile 
ayrı ayrı nisbetlerle hakikate te 
mas eder. 

İşte bugün de annesile küçük 
kardeşi sokağa çıkınca Orhan 
yalnız kalmrştı . . Canı sıkılı
yordu . Birdenbire aklına baba
sının bebekleri geldi . Memle
ketin en kudretli heykeltıraşla
rından !biri olan Hikmet Ferdi
nin çok garip bir adeti vardı. 
Yanında san' atına yabancı bir 
kimse olduğu zaman hiç çalışa
mazdı. Fa.kat bugün evde yal
nız kalan Orhana acımış ... İşi 
ni bırakarak onunla meşgul 
olmağa ıbaşlamıştı . Orhan sü
allerine devam ediyor: 

Babasının yanından çıktık
tan sonra Zeynel onu b;ı,hçeye 
götürdü .. Büyük havuzun ke
narında ona küçük tahta parça
larından bir sandal yaptı. Or
han ellerini havuzun içine so
kuyor, sularla oynuyor, düşü
nüyordu . Nihayet dayanama
dı: 

Tepebıtı Ti-
yatrosunda 
bu akşam 

ıut21,30 da 
t • • · 1rk şışe bulsa. onunla. ıktıfa: buriyetinde olduğu meselesı ol 

i. ,er ... Bunun karı neresınde? mak icap eder. 
. HAZIM VE KARAGÖZ Filhakika mantıki bir muha-
' 'iazım artist doğmuş bir ço- keme yürüdülürse denilmek la
ı:tur. Onun mektebi, konser- zım gelir ki: 
ııuvarr hep san'ata karşı his- - Romanı objektif bir mah-

1 ı 'il tiği cezbededir. su! sayanlar bunda harici ha-
t 1 9arülbedayi sahnesinde bizi kikate büyük bir hisse verirler. 
1 1 }aklı olarak - kırıp geçirdiği Bu türlü romanlar adeta haya
l ''1 1işmiyormuş gibi Şubatın 21 li birer tarih kılığını almak İ
li/ \ J e, Cuma günü Tepe başı ti- cap eder. Nasıl ki Zola eserleri
• • , · rosunda bir karagöz müsa- nin en meşhuru olan Rougon
J ~Tesi vermek istiyor. Hazımm Macquart silsilesine "İkinci 

1 ~ 1 1 ti karagözün geçirdiği safa- imparatorluk devrinde bir aile. 
'r, . 1 !ı göstermek... Kadirşinaslı- nin tabii ve içbimai tarihi" adı-
ı J .~ ~ maruf bir zat olan Köprü- nı vererek, romanlara tabii ve 

D ~tade Fuat Bf. de bu yolda bir içtimai ilim usullerini tatbik et 
• · ıferans verecelaniş. Na ehil- mek istemiştir. Tıpkı bunun gi-

•l \ ın değneğine ta.kıla takıla o bi romanı sübjektif !eştirmek 
ı' ,Jar kepaze edilen bu biçare istiyenler onda harici hakikatin 

ı' i · 'niğimizin şimdi erbabına hissesini azaltmak, romanı has 

11 ı· .Htüğüne inanabiliriz.... Os- sasiyet ve muhayyilenin doğur 
: , 11 q 1 .in Cemal dün ben bu yazıyı duğu bir 'iir haline yaklaştrr
a · ı .iarken yanıma gelmişti, de- mak istiyenler olmak lıl.zmı ge 

1 ı ki: lir.'' 
,ı :- Hepsi iyi karagözün geçir Nazari olarak doğru gibi gö-

:ıi bütün safhaları gösterecek. rünen bu muhakeme, eserlerle 
1 t · . ;aba en son düştüğü elim va- tatbik edilince o kadar kat'i ne 
> ı , '.eti de gösterebilecek mi? ticeler verememek mevkıinde 

. ;>OKTORLAR MEŞGUL kalıyor. Çünkü hakikatte, ro-
il.~emlekette sıhhi iş kalmadı. mana objektif kıymete veren-

;, • •ıumi sıhhat mükemmel, has- ler içinde hic kimse cıkıp ta 
1 'aneler bomboş ve kimsenin "romanlar yalnız olmut vak'a· 
•,/;ta olduğu yok! Tabii işsizlik lann olduğu gibi hikayesinden 

' ı ~,:.ihale gelince doktorlarımu ibaret olmalı" diyemiyor. 
1 ı · lıdilerir.e iş arıyacaklar .. İşte Romanın mevzuunu "Hayal" 

~ ~ · : bunun içindir ki: Tıp cemi- in doğurduğu, gayesinin de 
p ~ i "sünnet., kalkmalı mı, kal- "bir şey göstermek" değil cebir 

. 1 lı mı? Meselesile meşgul.. ... teeuür uyandırmak» olduğu 
· • ' bba odası da başka bir heki- .inkar edilemiyor. 

ı , ,ı 1'1 hastası hakkında diğer bir Diğer taraftan romanı süb
!' ,dm eser yazabilir mi, yaza- jektiE !eştirmek davasını güden 

,:z mı davasile uğraşıyor... !er de yalnız kendi hislerinin 
'.r FELEK bir vak'a etrafındaki teessürle-
1 

,1 , '~ "Milliyet,,in edebi romanı: 13 
' 1 .ıt l'll'! ... ~, /! 

c;,·~~~&Md!M 

Bu tahavvülleri eserler ara
sında tahlile girişmezden evvel, 
şurasını da göz önüne koymak 
isteriz ki romanda objektif ve 
sübjektif olma meselesi, en zi
yade bir nevi mizaç meselesi 
gibi kendini gösterir. Mesela 
Peyami Safa Beyin Sözde kız
lar ile Bir akşamdı sı mevzuca 
hemen hemen biribirinin ayni
dir. Hele iki eserde de ismet 
"e nezahet içinde yaşıyan genç 
kızların adali, duyguların inki
şafı, muhitin müsait şartları, 

atmaca gibi o temiz semalarda 
av arıyan zümrenin saldırması .. 
v. s. gibi amiller altında düşüşü 
tasvir olunur. Fakat eserleri 
okuyalım, derhal iki eserin ne 
derin farklarla ayrıldığını görü 
rüz. Bu ayrılık muharrir ayni, 
tasvir edilen muhit ve zaman 
ayni, alınan mevzu ayni oldu
ğu halde tezahür ettiği için en 
göze çarpıcı bir misal addedile
bilir. İşte bu farkın en esaslı 
sebebi, zamanımızda aldanmı
yorsak, Sözde kızlar ın daha zi 
yade objektif görülerek yazıl
mış, Bir akşaaamdı nın ise da
ha sübjektif leştirilmiş olma
sından ileri gelir. 

Ayni müellifin iki eseri ara
sında görülen bu fark, meslek
leri ayn iki müellifin iki eseri 
arasında bittabi daha geniş bir 
nisbet alır. İşte iki görüş tarzı
nı biribirinc muarız iki meslek 
kılığında karşı karşıya getiren 
bu geniş açıklıktır. Bunu günü
müzün romanlarının eserlerini 
karşılaştırarak meydana koy
mayı bir başka makaleye bıra
kıyoruz. 

-Devamı yarın-

lıtlıplllır ılsıbıtnı 

- Bu ihtiyar aıdam kim ba- Harici borçlar 
ba?... Mektepliler müsabakası 40-

- Sen onu tanımazsın Or- ıncı hafta 2 inciliğini Galatasa
han .. O, çok evvel gelen ölen ray Lisesinden 247 Saıip 8. ka-
büyük baban. zanmıştır. Yazısı şudur: 

.Orıhan hayretle dolu çocuk «Bu haftanın en mühim ha-
gözlerile: beri, Moratoryom meselesidir. 

- Siz neden bunları taş yap- Bir hafta evvel Avrupa gaze-
tınız baba? .. Acımadınız mı?... teleri Türkiyenin harici bir mo 

Hikmet Ferdi inoe kesik, ke- ratoryom ilan edeceğinden e
sik kahkahalarla ... güldü. . . hemmiyetle bah ~diyorlardı. 

- Hepsinin kabaıhatleri var Bunun üzerine, Osmanlı impa-
da ondan çocuğum . . . ratorluğu taksim edilmiş, Dü-
Babası heykellerden birinin yunu umumiye meclisi idaresi 

vaziyetini düııeltirken, Orhanın rıeisi tarafından Maliye Vekili
gözlerine eiyah örtülü bir hey- mize bir telgraf çekilmiş, ve bu 
kel ilişti. Yavaş, yavaş giderek hususta kendilerinin tenvire
örtüyü çekti . Bu, bir taşın üze- dilmesi rica olunmuştur. Geçen 
rine oturmuş ... Ellerini birisi- gün de Vekilimizin cevabını o
ni çağırır gibi önüne doğru u- kuduk . Bu cevapta efkarı u
zatmış güzel bir kadın heyke- mumiye t-envir edilmiştir. Bu 
lidi . . cevaptan anlaşılıyor ki 930 se

Orhana bu heykel yaıbancı nesine tekabül eden harici borç 
gelmemekle beral>er sordu: taksitleri, tamamen, hükilme-

- Bu güzel kadın kim ba- timiz tarafından ödenmiştir. 
b ~ Bir moratoryom ilanı mev-a ... 

Heykeltıraş gözlerini oğlu- zuu bahs olsa ~ile, 930 _Hazira
nun söylediği heykele çevirdi- . n_ında_n sonra!<ı senelenn tak
ği zaman sarardı .. : Yüzünün j sıt~rın~ şamıl olacaktır·... . 

1 1 L K :\1 A C' E 1\ A S 1 
~· ...... ...!m 

ı:t yti'.ıt: Jisı:si 
Feyziati lisesinde Cumarte

si gününden itibaren tedrisata 
başlanması kuvvetle muhtemel 
dir. 

Ayoaroz 
l(adıaı 

:ı perde 
Yazan: 

Muu'lp zado 
Celal Bey 

Cuma matı nesi 
saat 14-30 Jı 

Yeni neşriyat 

Artist 
Arfr;tin 5 inci Sl}'ısr siner.ıa 

artistlerinin en şayanı dikkat yeni 
resim' rf1 · ve tatlı yazılarla üç 
renkli o:ıırsk çıkmışur. Ayrıca 
Tiyatro, Varyete, Hikaye 

eğlenceleri 

hatlarında meyus bir mana be- Şımdıye kadar verdıgımıa 
lirdi .. Siyah öııt:üyu·· kaldırdığı! taksitlerin mali ve iktisadi va- Bug.n .. u Y '01 lıuJ"u o .. ,., l·:ınızin 

bllmecemlz halle fümlş 1elcll 
için oğlunu azarlamak istedi. ziyetimiz üzeriride bir "kris,, SOLDAN SAÖA: j YUKARDAN AŞAÖI: 
Fakat içinde beliren derin bir tevlit ettiği aşikardır. Gelecek 1 y ka 

d K ak · l · d b "kri · · 1. Rabıt (2). Bir nevi toprak (3) · ata ne (5). Noksansız (3) . 
Sızı buna mani ol u. apmın t · sıt erın e · u ı s,,ı teştıt 2 A (3) Masset (2). · vuç · 
önünde ayakta duran Zeynele edebileceği düşüncesile, mu- 3. Yaş şey (5). 3. Parmağın ucu (6). 
baktı .. .. Ölen karısının hala-· vakkat bir moratoryom ilanı 5. Neşeli (3). Zehir (3). 5. - Hastalıklı (7). 

Yıg"ının og"lu olan Zeynelin göz ihtimal dahilindedir. Bunu 7 Kemer (3) Valide (3) 6· Masset (2)· 
· · · 7. Bir mizah gazetesi (7). 

!eri dolmuş ağlıyaca!k gibiydi. Maliye Vekilimizin cevabın- 8. Nida (2). Boyun aksi (2). 8. Musiki aleti (3). 
1. Necmi Orhan tekrar sordu: dan pek iyi anlıyoruz.» _ 9. Gö~eng!.~4). Cevher (4). 9. Uğurlu (5). Valide (3). 

den gelen bir düşünce idi. Maruf zenginin bir aile faciası- kesilmiyeceğini zannaden bütü-; Genç kız san'atin bu esrarını masanın yaıılız bir'köşesini 
Evinde bile fevkalade bir hal na ramak kalarak bıraktığı ge- n genç ve güzel kızlar gibi o da J öğrenmişti. isgal ettiler. 

yoktu. İstanbulun servet iti- nç kız nihayet Azize Hanımın bu takdir ve perestiş dalgala- Arkasında sekiz yüz liralık Cevdet Bey bir iki yerde u-

1 . ' 
~ 

'c 

barile sayılı simalarından oldu- eline düşmüştü. rında yıkanıyor, bu nüvazişler- vizon kürkü, içinde rengini çok zaktan görüp beğendiği, bir 
ğu halde Nişantaşındaki evinde Genç yaşında bir sevda kur- den mestoluyordu. iyi açan lacivert kırepten tuva- haftadanberi beklediği bu şirin 
bir ahçi ile bir oda hizmetçi- bam olup sonra da böyle haya- Azize Hanım ona Cevdet B. !eti, buvadöroz ipek çorapları ve zarif kıza o kadar yakın 0 _ 

bür~n Cahil I sind~n ~a~ka işçisi yoktu... . tın şatafatlı kısm~nı. yaşıya~, den bahsettiği zaman dudakla- ve çok şık iskarpinleri ile sure- turmuştu ki dizleri birbirine 
. Şımdıkı halde en muhım iyi giyinmeğe, sevılmıye, gezıp rını bükmüştü. Genç kız seviş- ti mahsusada hazrrlanan salona sürünüyordu. 

~ Bunun haricinde, ufak, bü-
·1 ı, · 1: daima kazandıran, hem de 
1
1 

.metsizçe para ıkazandıran 
1 ~ : ·ri onu az zamanda epey bir 
ıı lvete sahip etmişti. Fakat 

tikçe artan bu servet onu ne 
\ · lartıyor, ne de baştan çı

ı i ıyordu. 
l İ Eğleniyordu. 

: Lakin bu eğlentiler nihayet 
:ti hali yerinde, işi müsait 

· çapkın erkeklerin eğlentile
:ien ileri gitmiyordu .. Ba
ş yaptırdığı arkadaşlarına 
afet çeker, kadın alemleri 

~'tip ederdi. Fakat bunlara 
· fettiği para bu yüzden ka
. <lığının binde biri bile ola-

, ' zdı. 

\ :\iİu durmuş, dinlenmiş, siya
ten iş hayatına geçmiş a

. n şimdi en büyük zevki bü-

yük bir servet yaptıktan son- zevki Azize Hanımın ara sıra eğlenmeğe alışan kızların akı- mek istiyordu. Cevdet Beyi o- girdiği zaman gıcıklayıcı bir Mantosunu çıkaran Hülya
ra hayat dolu ve temiz bir kö- bulduğu piliçlerle haftada, on beti zekaları nisbetinde onları na bir kaç defa göstermişler- nüvi dö şin kokusu havayı dal- nın gürbüz ve biçimli endamı 
şeye çekilmekti. Bunu ya bü- 1 günde bir gönül eğlendirmek- bir müddet yüksek alemlerde di. Krrkını geçmiş, saçlarına galandırdı. bütün hatlarile görünüyordu. 
yük bir iş yaparak ve yahut 1 ten ibaretti. yaşatır. Eğer tesadüf adımla- kır düşmüş, durgun bir iş ada- Cevdet Bey onu kapıda kar- Güzel kızdı!. 
onu telafi edecek bir çok ınu- J Ve işte bu Salı günü Arna- rına onlara gönül verecek, be- miydı. şılamıştı. Genç kızın beyaz po- Asıl büyük ziyafete başla-
vafafkiyetli işleri ıbaşararak te- vutköyündeki (Bosfor Palas) kar bir zengin çıkarırsa kurtul Civa gibi elde avuçta durını- dösiyet eldivenlere mahbus u- madan iştihayı artıracak çerez
min etmek istiyordu. Bu yüz- · da davet ettiği bir genç kızla mak ihtimalleri vardır. Aksi ta- yan afacan kız bu yaşlı zengi- fak, yumuşak elini bir müddet ler yer gibi Cevdet Bey asabi 
den bazı yerlerde ona hasis bir iki haftalık kafa yorgunlu- kdirde koklana, koklana, kirle- nin yerine mektepli bir fakir avuçlarında tuttu. Beraber sa- ve kuvvetli parmılklarile kızın 
bile derlerdi. Hele umumi ğunun acısını çıkaracaktı. ne kirlene, yaşlana yaşlana, gençten bahsetselerdi daha !onun ortasındaki mükellef ma- ellerini tutuyor, okşuyor, gck-
kadınlar onun eli srla olduğun- Hülya, Kadıköy muhitinin lüks mağaza camekanlarından hoşlanacaktı. saya doğru yürüdüler. sünde şakalar yapıyordu. 
dan bahsederlerdi. Halbuki pek mebzul yetiştirdiği şık ve çarşı içine müzayedeye kadar 1 Maamafih biraz Azize Hanı- Başından iskarpinlerine ka- Hülya, her hareket karşı-
Cevdet Beyin yeğane farkı ba 'güzel kızlarından biri idi .. Da- giden bir mobil ye parçası gibi mm ısrarı, biraz da. o hafta İ- dar bir şiir gibi gözleri ve gö- sında vücudiinün bütün körpe
zı zenginlerin yüz lira, iki yüz ha on sekiz yaşında, kemikle- sürünürler. çinde terzisine para yetiştir- nülleri teshir eden genç kız !iği ile kıvranıyor, korkuyor, bu 
lira verdikleri kadınların çan- ri bile kuvvetlenmemiş, yap- Hülya (Dam dösyon) da bir mek mecburiyeti onu bu dave- bir gelin tavır ve edasile yürür- yaşta erkeklerin çok bekledik
tasına yirmi beş, otuz lira koy rak gibi nazik, filiz gibi narin, az okumuş, zeki bir kızdı. Ya- ti kabule mecbur etmişti. ken Cevdet Bey bu endamı, şık- !eri bir hicap ve tevahhuşle kaç 
maktan ibaretti. ı kıvırcık siyah saçlı, iri siyah samasmı ve eğlenmesini bilir- O gün, bütün mağrur ve şık lığı ve kokusu ile şu dakikada mak, kurtulmak istiyor, ferya-

Umumi eğelntiler yaptığı za gözlü, kafur! tenli fıkır fıkır bir di. Fakat o kadar havai, oka- kadınlar gibi, (Bosfor Palas) a kendinin olan nefis mahlfıku da benzer şuh kahkahalarla o-
man bu işi deruhte edenlerle kızdı. dar lakayt bir kızdı ki geçirdiği ancak saat bire doğru otomobil- hemen kollarına almamak için nu büsbütün azdırıyordu . 
adeta pazarlık ederdi. Bu, bel-• Bir doktor talebesi ile sevi- maceraya rağmen istikbalini le geldi. kendini güç zaptedebiliyordu. Kurt ve kuzu masalı çok de· 
ki de bir itiyat ve yahut ta da-' şip, ayrılmış, sonra bir maruf düşünemiyordu. İlk aşıkane mülakata geç git Yemek masasına oturdular. vam etmedi ... Cevdet Bey bu 
ha az masrafla görülecek bir i- zenginle tanışmış altı ay gayet Etrafından kopup gelen etek mek, ağır tuvaletle ve muhak- Çiçekler ve kadehlerle süs ·· 
şi israfla yapmamak endisesin- rlehrlPhPli h;r h;1v~t qilrmilc:Tii .. +.-1' 'Or'7'11 ,,,,. ;c+h::1nTn !llırlr-oc1 ı ..... ı.. ...... ' 
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Evvel.ki Cumartesi Londra civarında Selhurst-park'ta Bel
~ka _ve ~iliz orduları muhtelit_leri aras~n~a yapılan ma~~a, 
11 elçıka takirnı hasıninı 4 - 2 maglı1p etmıştıır. Bu maç, İngılız, 
~sız ve Belçika ordu muhtelitleri arasında yapılması miıtat 

' 
turnuvanın bu seneki ilk maçıdır. Resmimiz, Belçika muhacim· 
lermin tazyiki. ~~ıs~~da İngiliz :J<alecinin topu iki yumntkla 
daradar defettıgını gostermektedır. Fransız ve İngiliz orduları 
arasındaki ikinci maç 4 Martta Paris'te yapilacaktır. 

Meşhur Lindberg'in yeni tayyaresi 
u resim tayyarecilikteki terakkinin bir numunesidir 

.. 

ı~e buyru,ur ?. 
Amatör oyuncu yalnız 

bizde mi var? 
Futbol Hey'etini, muntazam 

bir proğram tahtında ve fut
bolcularmuzın arasında disipli

ni tesis edecek bir ciddiyetle 
çalışır gördüğüm için, haksız 
tenkidata maruz kaldığı za
manlar müdafaa etmeğe çalı
şıyorum . Fakat anlaşılan cid
di ve di6iplin altında munta
zam bir proğramla çalışmak 
bazılarının hoşuna gitmiyor o
lacak ki tenkidat sistematik 
bir şekle dök ldü. Futbol hey'
etinin vaziyetini sarsmak için 
yapıldığına şüphe edilmemesi 
artık lazmı gelen bu hücumlar 
o kadar çoğaldı ki, - itiraf ede
rim - hangi hücumun mahiye
tini ve maksadını teşrih etmek 
hususunda şaşırıyorum . 

Son günlerin vesilei hücumu 
Kadri Beyin tecziyesi meselesi 
olduğu iç.in onu mevzuubahs e
deceğim: 

Edirne'de spor 

Edirne'de Milli gazete tara
fından beş buçuk kilometrelik 
~ir şehir koşusu tertip edilmiş
tır. Bu koşularda Askeriden 

Naci ve Ahmet, Yavuzdan Ars 
lan Beyler temayüz etmişler 
dir. Koşuya iştirak eden genç· 
!erin resmini dercediyoruz. 

:-::-~~~~--------~~~~~~ 

Futbul Hey'eti işe başladıö-ı 
zaman bir proğram yaptı, ba:
tırdı, kulüplere ve alakadarıara ' 
dağıttı. Bu programa göre dört 
nevi müsabaka vardır: İstan-

Minimini Sarıkla ... 

oul şampiyonluğu için lik maç
ln, Halk Fırkasının hedi vesi 
lan şild için İstanbul şildi ~aç 

lan, gazetemizin koyduğu ku
pa etrafında üçüncü takım maç ı 
lan ve futbol Hey' etinin icabin
da kuvvetli bir muhtelit çıkara
bilmek üzere ayda bir d~fa ya-· 
ni bütün mevsimde topu topu 
altı defaya münhasır kıldığı 
muhtelit seçme ve teçrübe maç 
lan. 

; ındi yüzme mevsimi olma- 1 Resmini gördüğünüz koşucu 
makla beraber, bu küçük spor- bir Hintlidir. Koşucunun ba
cunun vaz'iyeti o kadar şirin 1 şındaki kocaman sarık spor kı
k.i resmini iktibastan kendimi- yafeti için garip görünüyor. 
zı alamadık. Bu minimini yü:ü- Son gu' • ·erd İ ·1 d 
·· (S ) · · . •·· e ngı tere e cu uzanne ısmınde bır Ame- (C b ·-:ı ) d ··ıf·· 

rikalı kızdır. am rı ge aru ununu sta-
dında mekt~pli gençlerin en iyi 

Terakkı atmltl atletleri arasında yapılan atle-
Tenisçi, bermutat yenilmişti. tik nıüsdlbak:ılan 1;.snasında 100 

Yeni oyunlar yaptığını zanne- yarda !.:oşusunu, bu (Chhachhi) 
diyordu. Giyinirken arkadaşına 
sordu: ismindeki !iintli kazanmıştır. 

- Nasıl bu gün bende bir de- Gayet iyi atlet olan iki rakibi
ğişiklik, bir yenilik gördün mü~/ ni önünde.~~yilk b~r ~uhuletle 

- Evet. . . Pantolonu yenı l .kıoşması butun seyırcıleri hay-

Futbol Hey'eti proğramını 
itan ederken bazı kuyudatı da 
ilan etti. Hatırımda kalanlar 
şunlardır: Müsabaka saatlerin
den on beş dakika sonra çıkan 
takını mağlup addedilir, Muh
telit maçlarına bi ıa mazeret 
gelmiyen oyuncular iki resmi 
müsabakadan menedilirler. 
(Milliyet) kupası maçlarını ter 
tip edetken çağırdığı kulüp 
murahhaslarına vaki tebliğinde 
küçükler takımında oynaya
caklar için bir yaş tahdit etti. 
Tayin edilen, yaşlı bir futbol
cuyu oynatan taknnların mağ
lUp addedileceğini bildirdi. O 
zaman ağızlarını açıp tek keli
me söylemiyenler, kalemlerini 

t. llahnmuhlıt kııhr;unanf ınarilf Amerikalı tayyareci (~arles 1 mektedir, Lindbergh bu tayyare ile gıezerken genç ve sporcu işletip tek satır yazmıyanlar, 
'-llldberkh) Şarl Llndberg yeni blr tayyare imal ettirmiştir. zevcesini de refak.atma almaktadır. zaman geçtikçe alışmamış ol-
.._e..;;si;:ttı::d:::e:_d::;e::...!g.::'.ö~rtı::_:kl:::;:li!.fü:_:v.:eçh:?:::il::e:..:b.:u..:ta.:y::..;y::..;ar:::..:e..:g=.:ü:::z:.:eıl:....::b:::ir..;ku~§ll:.;;.;be~n:.:z,;;,e-....:.;S:.::po_rc_u...;,çı_· ki_._n_h_a_v_a_ıa_r_d_a_h_oş...:_b;.;i;;,,r :::n.:üma;;::::;yl~fl~·.:.:ı·.:.· .:.· ------.-. j d uklan ciddi yet ve disiplin kar 

yaptınnrşsm . rette bırakmıştır. 

Şampiyon Beş Kardeş 

Dempsey veremle mücadele ediyor 

1 

Sab"ık d.. . Dcmpsey şimdı Amcrikada boks ., unya şamp:yonu . . 
~anizatö-l· · . . , 1 . Amerika mılvonerlerı meyanın
b · • ıgu Y~pma .. tıı . 11 • ·• • hsi etlerinden 
Ulun.ıh Demp.:ıey, ı\:nı.. ikanın en populcr şa Y 

biridır. Resmimi~, Nevyork'un maruf bir aktrisi tarafından 
"'·e ~ınlc müc•dele cemiyeti» nin iane pullarının milyoner or
ganizatö~e verilmesini göst.eriyor. 

şısında şaşırdılar. O zaman var 
kuvvetile kaleme: Proğram çok 
dolu, maçlar vaktinde bitmiye
cek efendileri Ecnebi takrm 
getiremiyoruz dediler. Getire
mezsiniz Efendileri Bu getire
meyişini,z, Futbol Hey'ctinin 
pek haklı olarak proğrammı 
bo2l!lladığmdan olsa bile, bir aı 
da yapmıyacağınıza kaniim. Ha 
ni Mısır seyahati? Hey'et mü
saade ettiği halde niçin gidilmi 
yor? Gitmek getirmekten zor 
mu? Bu suretle beş on paramız 
harice gideceğine memlekete 
beş on para getirmiş olurdu
nuz! 

Şimdi de evvelden haıber ve
rilm~ş. yapılmaması mükerre
ren bildirilmiş bir hatanın tec
ziyesi etraıfında bir sürü gürül
tü . Amater oyuncu esir değil
miş, köle değilmiş, cezalandırı-
lamazmış 1 Bu da nerden çıktı? .-esimdeıki beş kız kardeş d H 
Y 1 h t 1 drrmak ır. er biri muhtelif yüzrr.~ 
apı an a ayı ceza an • ve (Field) hemşireler namile 

amatör oyuncunun esareti, kö- marufdurlar. Amerika'da (Mas şampiyonluklarının sahibi o
leliği mi demektir ? Amatör sachusetts) dahilinde (Bro- lan bu kızlar, şimdiye kadar, re 
sporcunun meobur.iyetleri bazı aklin) de doğmug olan bu beş simde g(;rülen altmış madalya 
ahvalde profesyQnelinkinden hemşirenin en bi 'iik zevklt.ri ve kupayı kazanmışlardır. Şa
daıha ağırdır. Hem İamatör yal- yüzmektir. En genci on sekiz yam takdir sporcu bir aile de
nrz bizde mi var? şte amatör en büyüğü yirmi sekiz yaşında~ 
sporcuları idare eden Fransız ==~=-==:=':""-===*:--...;;;;;..,;,::ğ:.;;i;;.l ;;;m;;;i.;.?--~-=-====
Fderasyonu nizamnamesinin sa, bu tec;ziyeden sarfı nazar zalandrrılamaz, srkılamaz, sı
yirmi dokuzuncu sayfasından edilebilir. kıntıya gelemez diyenler aca-
bazı maddeler: Madde: 40 - Millt forma al- ba buna ne buyururlar? 

·Madde: 39 - Beynelmilel tında oynamak üzre seçilen bir S. G. 
veya Federasyon seçme müsa- futbolcuyu bu müsabakaya işti-
bakalanna davetle şereflendi- raktan meneder tarzda hareket H 
rilen ve o müsabakada ispat vü eden ıher hangi bir kulüp ve ida aksızlık 
cut edemiyeceğini bildiren bir recisi federasyonu cezalandı- F 11bol 
oyuncu, o müsabaka tarihin- rılır. ..-... u. . maçında kaybetti-
d · "b 15 ·· '"dd ı gınızı ışıttım' · · Yazıklaı ol-en ıtı aren gun mu ete Madde 41 _İdman veya seç sun! 
[Müsabaka günü dahil] hiç bir me müsabakalarına davet edi-
ınüsabakaya iştirak edemez !ip te bila mazeret icabet etmi- - Ne yapalrm baba. Hakem 
[Bundan maada hakkında ayrı- yen futbolcular da ayni derece haksızlk etti . Oyunu bir daki-
ca ceza tayini kabildir.] Maha- ·· .... 1 ka eksik _oynadık . yoksa ... • mucazat gorur er. 
za, alakadar oyuncunun talebi İşte amatörler Fransada da - Pekı, kaç kaça yenildiniz? 
iizcrine mazereti mesrııasr var- cezalandırılı arlar. Amatör ce. ü f 

........... . sıiımrmr .... ...... __ ~~......ııı 

• 

ı 

f 
1 

ı 

·~ 
1 

'• 
.,ı 
n 



Ekonomi ------Bayram yaklaştı, yerli 
mallara rağbet arttı. 

, ·~;erli n1al1ar pazarında tOJ)tan ve 
:':c }lerakende satış pek fazladır .. 

( 

. ı \ Bayramın yaklaşması müna Halicin tathiri ve serbest mın-
ı · , ·be•'le bilhassa giyilecek e- tıkanın da orada tesisi mtiva-

1 • ;~ ıa ııatışları hararetlenmişti_~· fık görülmüştür. Komisyon a
l •erli ve ucuz eşya satan mu- zalarımn bu hususta Haliçte 

1 
seseler daha iyi vaziyettedir. tetkikat icra ederek serbest 

~ , ~unun tesirile Sanayi ve Maa- mıntaka ile, kömür ve mazot-
! · : 1 n Bankasının yerli mallar depolarına lazrmgelen yerlerin 

c ı :~zarında perakende kada~ t~p tesbiti ve gelecek Pazar günü 
1 l dn satış ta hararetlenmıştır. rapor yapılıp bu hususta acil 

C ·' ~ c:ı!en şehrin en çok iş yapan teşebbüsatta bulunulması ka-
'· !. 111' üessesesi olan Pazarın satı- rarlaştırılmıştır. Komisyon 
j .· 1 f.Gnda so" günlerde yüzde yir- Karaköy köprüsünün Unkapa

, ,1 · i beş kadar fazlalık olmuştur. mna nakli teklifini de tasvip 
· 

1 
'· • t .j En ziyade satılanlar yünlü etmiştir. 

' ı .: : ipekli kumaşlarla Beykoz Köınür ucuzladı 
. • l : brikası mamiılatı olan iskar-
)' ~ · ı ~'. 'nlerdir. 

· i ~'Pazarda iyi. kumaşlar 7 lira 
• 

1 11 ~ ·. ~. iskarpinler 4-6,5 liraya sa-
l /, )'. "'maktadır. 

ı 'r)Banka bu vaziyet dolayısile 
ı: ·Jbrikalarmm faaliyetini artrr-

1 1 • ıştır. Bıınların bir kış-
' .J mda geceli gündüzlü çalışıl

ı I ' ! •1',ı:ktadrr. 
,' r1l 1 t ~ .. iman sirketi yüzde 9 

ı:. u tt • k , t · ı~ teme u verece 
'• . (n Liman şirketi idare meclisi 

Havalar iki gündenberi iyi 
leştiği için odun ve kömür 'i.ı 
tleri yeniden düşmüştür. Mah
alle aralarında geztn seyyar 
kömürcüler, dükkancılardan u
cuza kömür sattıkları için fiat
larin düşmesinde amil ohıyor 
Şehir içinde seyyar kömürcü 

ler, elleme kömürü 5 kuruşa ka 
dar satıyorlar. İstanbulda 5 
senedenberi bu kadar ucuz 
kömür satılmamıştır,. 

Trakya tütünleri ~ Jı ) ,ı-ın toplanarak geçen sene bi
;1 . t lrthçosunu tetkik etmiştir. Bu- Bir Hollanda fabrikasının 
~ • · 1\ı nazaran gayri safi varidat, Haliçte Fener civarında bir mo 
. •'. 'l 1 ı ~ de olduğu gibi 2 milyon li- tör takma fabrilcası açacağı ya

ı r,~ 1,t kadar olup hissedarlara yüz zılmıştı . Fabrikanın mümessili 
'. 1 ı ;' dokuz nisbetinde t emettü M. Koötkop bir kaç güne ka
j r ı, _ '!rilebilecektir. Şirket heyeti dar şehrimize gelecektir. Fa
t lf1 ı.rıumiyesi Mart iptidasında brika gelecek ay içinde tesi~a 

1 
1 · :IJJlarııarak bu işlerle meşgul ta başlıyacaktır. 

1 F ,•~caktir. Haliçte motör fabrikası 
. ~· · 1

11 Oda ve tasarruf Tütün inhisarı müdürü Beh 'l t •J • • 
.il cemıyetı ç.et B. Trakya t ütünleri hakkm 
ı - İstanbul Ticaret Odası da şu izahatı vermiştir: 

r : ~ ı~n şahsiyet maneviye olarak - Tırakyada daha fazla tütün 
istihsal etmek mecburiyetinde

f ı · · !1ılira aidatla tasarruf cemiye-
t ' · ''ite kaydedilmiştir. yiz, ve bu mümkün iken zürraı 

t ı'ı\IJ\yrica Odada mevcut 56 me- mız bazı yerlerde ve bilhas
'1 l .'!lar ve Oda erkim da cemiyete sa Trakyamızda t ütüne lazım

' '!'imişler ve yerli malı kullan- gelen eheı:nn:ıiyeti vermediğini 
tee55ürle görüyorum. Rakamla 

·ı \ltğı taahhüt etmiılerdir. n tcsbit ederek sövlemek la-
~ ı ·' : 1 Liman komisvonu "'"'""elirse diyebilirim ki Tra-J . 'tt - ----.. 

ı· ; \'Ticaret Odasındaki liman kyamız her 8CI1e liiakal iki mi-
1 ~ dün toplanmıştır. iyon kilogram tütün istih::al e-

'ı. '.~ ~ içtimada Emanet namına debilirken, yahut edecek bir 
·~t müdürü Kemal Ömer jıkuvvete milik b~lwıw:~~-n, ge-

f. · 11y de bu1UDDIU1 ve bilhasııa I çen &Jelle Çlkardıgı tutun 600 
111 · \ iJNID itlerinin Halice nakli ve bin kilodur. 
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[ MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi 1 ---·----"' 
Poliste 

Azılı ki racı ev sahibi 
Zehra hanımı yaralad Vl/Ap~tte 

iskan işi 
Hacı Mehmet Beyin 

verdiği izahat 

iskan müdlrlgelinin liigvedl 
llp edilmeyeceği belli değil 

İskan umumi müdürü Haci 
Mehmet Bey dün Vilayete ge
lerek iıSkan işleri ile meşğul ol 
muştur. 

Hacı Mehmet Bey bir muha 
rririmize şu izahatı vermiştir: 

- «İşkan işleri ile meşgul 
olmak üzre geldim. Muamela
tın hazi.rana kadar ikmali için 
mülkiye müfettişleri ve memu
rlar çalışı)l'Orlar. 
İşkan lağveclildi-kten sonra 

Banka haline ifrağ veya emla
ki milliyeye devri hakkında bir 
malumatım yoktur.• 

Tasfiye ve lağviçin bir layi
ha hazırlanması tazrmdrr. H ü
kumet, bu layiha hazrrlamrken 
münasip şekli t esbit eder. Şim 
dilik bir şey yoktur. 

Bütün memleket te yirmi y e 
di bin teffiz muamelesi yapıl
mıstır. 400 bine yakın muhaci
re de t edeyyün sureti ile emlak 
verilmiştir. 

Daha alacaklı olanlara da A
nadoluda ve bulunursa İstan
bulda mal veriyoruz Muhtelif 
yerlerden g-elen maIUma ta gö
re teffiz işleri bitmiştir. 

Ancak htanbul ve İzmir, 
Samson gibi yerlerde halle
dilmemiş işler kalmıştır. Bun
lar rla ikmal ediliyor. 

Memlekete kendi i'htiyarla
rı 1le münferit muhacir geli
yor. Şimdilik toplu bir şekilde 
muhacir celbi için bir muame
le cereyan etmemektedir." 

Milteferrlh. H. 

itilaf var 
mı .. ? 

Menşe şaha
detnamesi 

niçin lstenl~or 
Topanedeki Ford otomobil 

montaj müessesesi ile gümrük 
idaresi arasında eşya ithiili me 
selesi yüzünden ihtiliif çiktı
ğı şayi olmuştu. Rüsumat Baş 
müdüriyetine göre, ortada ih
tilafı mücip olacak bir mesele 
yoktur. Rüsumat idaresi, fabri 
:.aya Amerikıadan mada yer
lerden gelen eşya için mahre
cine nazaran menşe şahadetna 
mesi istemeği zaruri görerek 
bunu, müessese hakkındaki ta 
limatnameye ilave etmiş ve 
müessese idaresine tebligaıt ya 
pmıştır. Bu suretle menşe saha 
detnamesi araması müesseseye 
gelen mallardan resim almak 
için değildir. Çünkü fabrika 
gümrükten hariç bir mmtaka 
addedilmiştir. 

Ancak fabrikadan bu mevat 
mamul olarak çıkıp ta m emle
ketimiz dahiline sevkedilirse 
rC6Tlle tabi tutulacaktı. İşte 
böyle bir vaziyet olduğu tak
dirde menşe şahadetnamesine 
göre, eşyanın mahreci o
lan memleketin tabi olduğu ah 
di gümrük kayitlerine nazaran 
resim alınacaktır. Bu hususta 
karısı~lığa meydan vermemek 
için bu t edbirin ittihazı mıiva
frk görülmü~tür. 

Borçlar /cin bir 
tekzir .. 

Saltanat devrinden müdevver 
bordanmrza dair Düyunu umu 

Vize kaymakamlığına Vilii- miye Fransız dayinler vekili M. 
yetimiz dai.re müdürü Arif Bey Dekloziyere atfedilen beyanat 
tayin olunmuştur.» tekzip edilmektedir. 

Vize kaymakamı 

Zabıtai a h lak ıye baş Tevziat d t vamda 
memuru deği şti Gayri muhadillerden mua-

P li "d " r ·-.. hl'ki vazaya dahil olan emlak esha-

Em anetttJ 

Ucuzladı 
Ekmek bu sene 

çok ucuzdur 
Narh 14 kuruş 30 paraya 

indirildi 
Emanet Narh komisyonu 

dün toplanmış ve ekmeğin 10 
para noksanı ile 14,30 paraya 
satılmasına karar vermiştir.Bu 
fia t, son seneler içinde bu mev
sinmde görülmemiş derecede 
dü; kün bulunmaıktadir . Ekmek 
geç.en sene bu mevsimde 17 ku 
ruşa satılmaktaydi Ekmek fi 
atlerinde temini kabil olan bu 
iyi ol!nasından ileri gelmekte
ucuzluk bu seneki mahsülün 
d.i r. 

Ekmek ve Francala 
fiatleri 

l(avgak.ira yüziinclcı1 çıl · mışZeh 
J 1.ın ,raralaııınasile 11eticeleı1ııı İ .' . ; 

Taksimde dün bir hadise ol 
muş ve bir ev sahibi kadın ki
racrsı tarafından bıçakla cerhe 
dilmiştir. Kazancı sokağında 
Sadi maıhallesinde Zehra H. is 
minde bir kadının evinde tram 
vay biletçilerinden Yaşar otur 
maktadır. Dün, Yaşar'la ev sa
hibi arasında kira yüzünden 
bir münakaşa başlamıştır. Mü
nakaşa büyümüş ve her iki ta

rumların evine taarruz ede 
zorla içeriye girmek ve bi 
kını tecavüzatta bulunmak i 
temişse de yetişen zabıta n·• 
murları tarafından yakalan 
trr. 

100 lirasını çarpmış .a 

raf fena surette as:ıbileşmiştir. 
Nihayet, küfürle başlıyan mü- mıştır. 

nakaşa, Yaşar'ın elindeki bıça- Çarpıştı lar 

!VIeçhul iki şahıs tarafınd 
Malunutpaşadan geçmekte 
lan Hanife Hanımın 100 lira 
Mantarcılık suretile dolandır 

kla Zehra Hanımı cerhetmesi-
Şoför Kemalin idaresinde 

ne müncer olmuşti.ir .. Carih ya kamyon ile 1317 numarah şof 
kay! de vermiştir. İ 

Şehremanetinden: Şubatın lyasın idaresindeki otomobi 
on sekizinci Salı gününden iti.- Aksa rayda yang-ın müsademe etmişler ve her iki 
haren Ekmek on dört kuruş o- Aksarayda Cami sokağında de zedelenmişlerdir. 
tuz para ve Francala Yirmi iki 15 numaralı evde oturan Sami- Birbirini vurmuşlar 
buçuk kuruştur. me H. ın odasındaki mangal 

d ·ı · k Aksarayda Orta reşmede 
Karış ı k şekerlemeler evrı mış ve yangın çı mışsa, " 

_ da deııhal yeti şilerek söndürül- Sadullah Efendinin evine mis 
Raı_nazan sonl_arın~ dogru müştür. fir sıfatile gelen Nuri, İsa v 

şekercıler, şeker ı~alil.tım artı- Karmanyol rıc ıl ar Tevfik E fendiler kavga ede 
rırlar. Bazı şekercıler, bayram rek birbirlerini bıçak ve şişe i 
!ardaki fazla sarfiyattan istifa yakalananıad ı le yaralamışlardır. 
de ederek akid e, lokum gibi şe Beyoğlundaki fırıncı İsmail Polis hadiseye vazıyet e t 
kerli maddeleri karışık yapır- i ve Elyazarı karmanyola eden miş ve yaralananlan tedavi al-
lar,. ler hata bulunamamışlardır. tına almıştır. 

Şehrema~eti, şeb.er s~tışile Yüzüğünü aşırmış B:r genç kendini 
yakından alakadar olma?,_a ka- . . 
rar vermiştir. Emanet Ltı bay- S'.1~ıkalılardan _O~man ısının denize attı 
ram için seyyar şeker satışını de bkırı; K1uruyemRışb~ıleHrden geç Ahmet sminde biri sandalcı 

k . . , d" K me te o an a ıa anımın R f .1. d b" · menetme nıyetınae ır. arı- _ d k. .. .. _ .. a aı ın san alına ınmış, ve 
şrk şekerler de mı.lsadere erlile- kparmakgın akı 

1 
yuzugu aşırıp Kuzguncuğa gideceğini söyle-

kt. açar en ya a anmıştır. · t" 
ce ır. 1 . b mış ır. 

'ferkos şi rketi mus- kı yang-ın aşlangıcı Sandal Dolmabahçe açıkL....ı 
. Kasımpaşada Laz Osmamn na geldiği zaman Ahmet bir-

luklara SU verıyor evinden kıvılcım sıçramak su- denbire ayağa kalkarak kendini 
Nafia vekaleti imtiyazlı ş ir ret ile yangın çıkmış, söndürül denize atmış, fakat etraftan ye

ketler müdürü Etem Bey ter- müştür. Gene Ayasofyada ec- tişilerek kurtarılmıştır. 
kos yangın musluklarını tetk1- zane sokağında 34 numaralı ev- Ahmet baygın bir halde Gü
ke devam ediyor. Şayet iddia den çıkan yangın derhal sön- müşsuyu hastanesine gönderil-
edildiği gibi musluklarda su dürülmüştür. miştir. 

bulunmadızı filen tahakkuk e- Bir küstahın tecavüzü 
derse vekalet şirket hakkında 
son kararını vere•:c~t.r. 

Bir sirkat 

b 
? 

1
s .m~ ur ugu a da zak- hına yapılan tevziata bugün de 

ıta iŞ erırun son zaman a pe k . B .. 131 Dı"van toplandı 
d .. .. · d ' - · · d"- vam olunaca tır. ugun nu uzgun gıtme ıgıru nazarı "' k d 
kate almış ve zabıtai ahlakiye mar~dan 160 num~aya a .ar 

Üsküdarda oturan kalaycı 
"Gülbenk,, isminde bir Ermeni 
gece kafasını adam akıllı tüt -
süliyerek Valdei atik mahal
lesinde Samiye ve Seher Ha-

Şehzadebaşmda Şule kıraat
hanesinin üstündeki askeri lise 
muallimlerinden Hayn Beyin 
ikamet ettiği odaya hırsız gir
mit ve bazı elbiseler çalmıştır. 

başmemuru Sadulah Bey teb- tevzıy3:t yapılacaktır. Tevzıat (Birinci sahifeden mabad) 

dil edilerek. yerine ikinci şube sa.etlen 10 d~ 13 e kadar~. Doktor Ali Şükrü Beyin ıe-
ikinci kısım başmemuru Maz- Necn1eddın B. "eldi mhaaı~leetıny"heı'nliızumkü" "'.-ük' gö~edz:- Emniyet sandı~ı ıvavuzun sürat· 
har Bey tayin olunmuştur. Tahlisiye umumi müdürü ~ ıu 

Esk zabtıai atııakiye ~~e: Necmettin B. dün Ankaradan iHı: ve 800 müdav~ yaF.111 . . (Birina sablfıden mabaiı) tecrUbelerl 
muru Sadullah Bey de ikincı şehrimize gelmi,tir. olmasındandır. Söylendiğıne nllföl'. 
kısma naklolunmuıtur. M- d . J 'l d göre İhsan Hilmi Bey, küçük Senet taıızimine memur edi-

- d le u erns er camı er e Mehmedin tedavime meKUI len Efendi, bono tarihinin 30 
!.~~'!:a:'ducl ~ . e haz vad verıniyecekler olmuş değildir. Huir.ın 930 ohnatımdan tered-
... ...... _ e e ıçın ır a· d Darülf' Bizim tahkikatımız ıudur: düde düpİİf ve hakikat taa-

lanan talimatname bir iki gti- .. dır . 1g~~e e .1 d wıwı Küçük hasta 25-Zfi hllziran ge- hür etmip. 
ne kadar tamim edilecektir. mu e~s eruun camı er e vaaz cesi birdenbire hastalanmış ve Halbu ki ifide ve malOmatı-

Tallmatnameye ~ şimdi- :ı:sıha~e b:~ak~fru: Ali Şükrü Bey tarafından mu- ıuı müracaat edilen Sandık me 
ye kadar _meslek halinde olan ~ . N ': Öm B d aymesi yapılarak serian hasta- murlan imzanın Muhiddin E-
fuhUf, bundan ııonra ceza ka- n~. k' nı e, er · e- neye nakline lüzum gösteril- fendinin oı..ı .. ıh.nu söylemi·~r 

d d "h ed"ld"ğ' m••tır ı · ""'&.... """ nunlarnmz a a tasrı 1 1 1 ..,. B'' ·1 b' ..... _ b" miştı'r. Mehmet bir otomobille dir. Bu hadise dolayiıile yapı-
"b' n..:•- ""'-k" d'I k - oy e ır ıey -vvur ı- • gı ı c........ te ..... ı e 1 ece • 1 edilm' d • 'ld' H' bi hastaneye nakledildiği zaman lan tahkikat neticesinde ayni 

bundan sonra yeni umumhane ;, .. lf .. ış J~f .1r: küıç .. .. r zaten ölüm halinde idi. Hasta şahım gene Mılhiddin Efendi
a,.•lmasma müsaade olunmıya- anı unun m emsı rsusu- tı' ildig"" ak•am h~·tane nın' ;-·-ı'le 10 Şuha .... mua-
r- haricinde camide ders veya va- neye ge r ı ~ - m- ... 
~~· • az. verecek değildir. Bu şekil- de yaln!z.nöbetçi doktoru bulun mele g~ bir bono mukabilin 
Sıhvrı kaymakamının deki haber asılsızdır.,,. makta ıdı. Hasta,_ o .s~ada bat de 6,400 lira aldığı tesbit edil-

b • ta · · · d ka yer bulunmadıgı ıçın İhsan miştir. Halbu ki bu bononm 30 
_ ı~. _m11~11 ... Aln1ansetaretan esua~e Beyin koğuşuna yatırılmış ise lira yatmlmak suretile alınıp 

(ANKARA, 16 (Telefon) • 
Tamiratı tamamen ikmal edi
len Yavuzun bugünlerde Mar
marada tecrübelerine baılana • 
caktır. Tecrübelerde bir çok er
kan ve ümerayi bahriye buluna• 
caktır. 

Sabahlan İzmit körfezinden' 
tecrübeler yapmak üzre ayn- : 
lacak olan Yavuz akşamlan tek 
rar İzmite gelecektir. Tecrü
beler bir kaç gün devam ede· 
cektir. 

Yunan sefirine 
son tallmat Ögrendigımıze gore ~ı}ivrı Ankarada Alman sefaretın- de ne İhsan Bey, ne de diğer 90ll bono gi.bi tahrif edildiği ve 

Hilali ahmerde Hilaliahmer kongresi kaymakamı Mehmet B., hı~ ta- de bir suvare verildi. Hükilmet bir doktor tarafından tedavi e- 6,400 lira alındığı zaman San-' ··'lDün Hiliıtahmer Heyeti . HilMiahmer Eminönü şube: mimle köylere yaptığı .t~b~g~t- erkim, ıncb'wılar, §Chrin m~- dilmCfline meydan kalmadan dığm defterine kaydi }"llpılma-
ATİNA, 15 - Ankarada 

hazırlanan itilif projes;nin tet
kiki deva"". ediyor. Bu akşam 
M. Mihalakopulos tekrar M. 
Fokastan izıhat alacaktır. 

ı/•1rkeziyesi i .. tima ederek in.. sı.nd .. !n: 15/2/1930 c~:ıı:ıesı ta, m~urlarm_h_alkın ışı~ sur- taz bir çok .~alan davetlıler vefat etımiştir. dığı meydana çıkmıştır. San-
ı·· ~. _.;ı.~p dola·.!:1e vürut eden gunu ekııenyet olmadıgı ıçın ı- atle goreceklennı ve gayn ka- meyanında ıdı. Hastanede ötedenberi adet drk müdürü Tevfik Bey, bu me 

it-"- :r..u. . . nikat edemiyen kongrenin 19/ 2 nuni bir iş vulruunda şikiyet olduğu veçhile bir gece zarfın seleden dolayi timdüik yalnız 
, } zabtalan tutik e~ıtır. ; 1930 Çarpmba günü saat on sahi~l~rinin .~oğrudan doğruy~ Limanda da geli.p ölen hastalar yatı- Muhiddin Efendinin zan altnı-

·' fıJ ·taobul maanf en1ın- ikiye tehir edildiği ve b&nm ~<;Jisı?e .muracaat etmelenm Malte""'- Burgaz mu- .nldığı servisin mili olmazlar. da olduğunu, müddei umumi-
• rinden· tqrifleri rica olunur. bildirmıştir. ı·-. • . . Bu kabil haırtalann tabelaları- !iğin meseleye vaziyet ettiğini 

1 · ~ • • • V&D& GOZ. u. ... at sademcsının mesuhyetı na sertat>ip veya nöbetçi tabi- eöylemit ve fUlllan ilive et-
i Maarıf vekiletı dairelerin- ~ • nBın 8 UftU . bi imza eder. Mehmet te böyle mittir: 

l istiiıdam edilmek 17, 50 lira DarülhedaJi -'atkirl~ E~e"? ~ Haydarpap ölmdf, elir gehnez Yefat etti- - •Bu ifte alikau olmuı 
! ~ve 70 lira ücretli Dakti- dan Hazım B. tarafından bir Tren var vapur yok mendiret1;11~ ~I~ ıa.:.ı olmut ği için ~uayene edilmekıbin ı:mmtemel olan aabıkalılu hale 
·ar için .S Mart 1930 tarihinde karaıöa münmereai hrwlau- . . . ~ .. ve Seyn1e aının . . tepe ye 11!dlhaneye kaldınlımftır. kında tahkikat yapılmaktadır. 

!ı :anıbul maari.f emanetinde iın dıimı haber v-; •• ;ı. Müa- Bır kariimızden dun ıu mek- Burgaz vapurları bir dikkatsiz- Sö 1 d·~~ _._ .,_ .... _ ., ... def , __ ...... ,. 
1 -.......-. bu aldık lik üzü d baff .. d y en ı5 ..... nauran gen:a. -ta ı- a o...-- vuy 

.. an yapılacaktır. Taliplerin merenin 21 Şubat Cuma IÜDÜ tu , : . .. . . Y .n en. 1 ~ muaa e- İhsan Hilmi ve gerek K8zim ıe bir muamele olmUfUU'. Yal-
ı ;ta mektep veya Lise mezu- ıaat 18,S da ..-erilmesi takarrür :Anadolu banliyo trenlen a- me etmıılerdi. Musademe her 1 ·ı Be la' Mehmed" bir bono iıkabilind 

· · olmaları şarttır. Liseden me etmittir O ıün Hazma Bey ka- çin yeni bir tarife yapıldı. Ta- iki vapurda pek cüz'i basar amaı • Y • • ~n sa- ıuz !'1. . ~ pa-
l · ~ lanl 'h edil lrtir .. _,._· bü"t" ta "hin" ha bii Haydaıpqaya i§liyen va- yapmıştll' Dün Seyriaefain İ§- bahleyın ancak cesedini bul- ra alJDmlf ve ikincı bono ıbra-

n o ar tercı e4ö.C . raıo...... un n ı Ye 1• f fulı: · . han . B !ardır Çocuğun otopsisi ya zmda mesele anlqılnuftır 
f ... 'Mart 930 akşamına kadar mü bnı perde üzerinde canlandıra- puralr da_~u ~eye teva e.. letme müdürü .Biır etti1? ey mut . . h ed <!.ı.o-ı..ıı.blh bon. -I' J • • cakt decek degıl nu? . . kazayı mahallinde tahkik et- pılmasma gelince, astan e ..,... .... ~ ıı;• yapan o sa 

/ aat edilmesı. ır. Fakat bugün (16) Şubat sa- mİ§t.ir. Alikadar bir zat kaza ~işle ~ğrqan _Sertabip.muavi hibinin esmer v~ _zaif bir ııahıt 
1 o 1 t o 1 il t' 1 " n " at on dördü üç dakika geçe hakkında şunları söylüyor: m Khim İemaıl Beydır .. ~: o~<kıfu sannedıliyo~ . he-

• 1 eı e enıırıo an Ye ım'D g nıumı Haydarpaşaya gelen banliyö - Müsademe akpm üzeri zım Bey, çocuğun otopsısını nüz sabıkalılardan hangısı ol-
ı . ll U treninin yolcuları kendilerini ortalık kararmadan vaki olmuş hastane sertabibi!1in emri i~e duğ~ teşlh~s edilmemi,tir. ~e-
! tdaresı'nden• İstanbula geçirecek bir vapur tur. Binaenaleyh, kazaya ne ka yapmıştır. Otop.sı _yapan zatın zat. ıdaresınde de aynı şekılde 'iJU U bulamadıkları için tam ikiyi ranhk, ne sis, ne de fırtına se- b~u 1!eşr~~ı ıse ı;ayet.ta- bu~ olmu~. _Her~~l~ y~~da 

Ankara Yunan sefirine gön
derilecek kat'i talimatı tesbi t 
için M. V enizeloela hariciye na 
zm arasında bugün bir müla
kat vuku bulıtcaktır. Talimatı 
M. Fokaı götürecektir. Hüktl~ 
metin talimatı azami itilifper• 
verlikle metbu olacaktır. 

Mllgarder Ford 
Ankaraga gelecelı 
ANKARA, 16. (Telefonla) -

İki aya kadar maden işletmeli 
için huktlmetle temasa geç • 
mek üzre ihtiyar Fonl bizzat: 
Ankaraya gelecektir. 

ZekAt ve fitre için 
• ' kırk geçeye kadar, yani başka bebiyet vermiştir. ~ı telakkı edi~ektedir. Nıte- vak anın faıl_ı ve ~şın ıç y~u ta 
4 Elli ton r~idü yağı .. kapalı zarfla münakal$Clya konmuştur. bir vapurun Köprüden kalkıp Kazada kaptanların dikkat- kım rontken mtrt~has~ısl~rı da • mamen tesbıt edılece~tı~: .. Zekat ve fitrenin ne suretle 
fulakasa 6/ 3/ 930 Perşembe günü saat 15 da Ankarada Devlet Kadıköy seferini yaparak Hay- sizliği amil olmuştur. Her iki plaklarda ebemmıyetlı bir va- Bu meselede gafleti go~en toplanacağı ve hesabatmm ne 
:miryollan İdaresinde yapılacaktır. darpaşaya yanaşmasına kadar kaptan da mesleğinde otuz ka görürlerse neşretmek hakkı memurlar hakkında da ıdare şekilde tutulacağı hakkmda gö 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif ınektuplarmı ve mıi- soğukta açıkta iskelede bek- sene çalıımııı tecrübeli kimse- nı haizdirler. Söylendiğine gö- müfettişi NihatBey tarafından rüşülmek üzre bugün saat ıs 
ı kkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar mi.ınakasa leştiler.' lerdir. re Kizim İsmail Beyin İhsan tahkikat yapılmaktadır. Muhid te Çagaloğlunda C. H. F. mer-
• misyonu kitibine vermeleri lizımdır. Herkesin işi var, gücü var. Tahkikat yapılmaktadır. Hilmi Beyin takririnde kulla~ din Efendinin idarede 3 sene- kezinde Tayyare Cemiyeti ka-

Talipler münakasa şartnamelerini ilç lira mükabilinde Hiç bir suçu olmıyan zavallı Tahkikat neticesinde kabahati dığı galiz bir tabirden dolayı den beri müstahdem olduğu ve za ve nahiye şube reislerinirı 
karada, Malzeme dairesinden, İıtanbulda Haydarpqa mağa- yolculan bu kadar bekletmek tebeyyün edenlerin tecziye e- aleyhinde mahkemeye müraca- bu hidiseye kadar bİt" sui hali de iştirakile umumi bir içtim~ 

t~1~~~~~t:ed:a:n:·:k~ed~ebi~·ı:irl:er~.-'-'~·-_;-"--~-o--'--'·•-~~=--~-~-~-···~~~~:re:v:a~~m:ı:d:u~?~.~ :·~Y:azı~k~!-~ .. ~"~·~_..'.:d:il:ec:e:k:l:en=·~IUP: .. ~h:e:m:z:di:·r~.,:,·~~.J.a~t'...,'.etm'.'.::es:i:.:'.mu~h:t~em'.'.:'.e:ıd:i:~:._~~V'~Onı~· ~ .. ~lm~e~dı2·i~i~an'l!!la"'ılın!!!!ı"'rr,._. ~-'~~ednıu' l~ec..ı.ti --
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MUGANNiLER 

SPORCULAR 

LDA 
Pa.• "'•:ini Tecrıı'lıe Ediniz 

foOAaf{de memnun 
kalar.aksınıı 

nı:.. r un ec-;;;; ve ecza 
depolarında 

e.atJI! ' · 
VALDA 

famlnl Ull.YID kutaJır 
d ruaiiade t.ıep edlıılı 

MfLLIYET PAZARTESi 17 ŞUBAT 1930 

1 1 ~nını·yef s~n~ıa~ı. ınu"du"rJı'ı'g~u"nden, 1 
üç kattan ibaret altı oda iki sofa ve 163 arşın arsa ~ U U U IJ da bir mutfak ve bir odayı ve 483 arşın bahçeyi ha 
vi bir hanenin tamamı. Osman Ef. 

Emlak 111 iiza y edesi kat 'i karar j hl.nı 215 l8603 Üsküdarda Tabaklar mahallesinde Nalçacrtek-
:Vlüzaycde ikraz Borçlunun ke sokağında eski 3 ve 3, 3-1 numaralı 190 arşın ar 
bdell numar.-ı ~!"r~unatm cins YC nev'i isn.! sa Üzerinde iki katta beş oda iki sofa bir mutfak ve 

70 6222 Silivrikapıda Hancıkaragöz mahallesınde Hisardi bahçede bir kuyuyu ve 240 arşın bahçeyi havi bir 
bi Silivrikapz sokağmda eski 2, 2, yeni 2, 4, 6 nu- hanenin tamamı. Hüseyin Ef. Server H. 
maralı 189 arşın.arsada ik' dükk·n ı-,;r nıa ~ . ·,mn 1840 l9256 Eyipte Kızılınesçit mahallesinde Balcıyokuşu 
tamaım Fatma ve Atiyı: H. tar: .. .sokağında eski ve yeni 12 numaralr 160 arşın arsa 

90 67' 7 Erenl.öyün<le İçerenköy mahallesinde .K.ozyatagı uzerınde a1ışap dört Jr..atta on iki oda dört sofa bir mut- ı 
caddesinde eski 97, 98, 2, 97, 98, 2 ve yeni 7, 7 nu fak dört kuyu 2351 arşın bahçeyi havi bir hanenin 

maralı 221 arşın arsada mebni ve duvar tasından ve tamamı, Mehmet Cemil B.Saniye H. 1 

kaimen mevcut olup sen~den 3209 arşın bahçeyi f t58 . 19661 Erenköyünde mukaddema Tuğlacıbaşı Musta 1 

havi ahır mutfak ve esas ebn1yenın tam1mı. ae endı elyevm Göztepe Mahalle ve sokağında eski 3 mükerrer 
1 

Ali Riza Bey ~~maralı 49 aqın arsa üzerinde kargir maa zomin 
78 9963 Üsküdarda İcadiye mahallesinde eski Yazmacı A- ıkı katta ikmal edilmiş bir odayi ve temelleri mev 

vadis ve y eni Salkım sokağında eski 14 ve yeni 18 cut diğer bir odayi 'Ve 3 evlek 251 arşın bahçeyı o11<1· 

numaralı ve seneden 597 · arşından ibaret muhtte- vi derdesti inşa bir hanenin tamamı. Fa'ka F. 
rik bir hane arsanm tamamı. Mm. Aleksandra . Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı em ! ': ' 

105 8998 Yenikapıda Katipkasım mahallesinde Sandıkbur ~ızalarınd~ l?Österilen bedellerle talipleııi üzerinde olup 24 / ,. 
nu sokağında eski 38 ve yeni 40 numaralı 68 arşın at 93~ tarıhıne müsadif Pazartesi günü saat en buçuktan itiba
ars.a iizerinde yıkılmtş temelleri mevcut bir dük- [ren muzaye<leye müba~eret olunarak saat on beşte kat'i kararla 
kan mahallinin tamamı. Firdes H. ~ın ~ek,ılmesi mukarrer bulıın-luğundan talip olanların mez-

130 10029 Erenköyünde İçerenköy mahallesinde Hamam / r ~nde saat on beşe kadar Sandık idaresini"! müracaat eyle-

8. ci BÜYÜK 

TJff jHE PIJ!tlG ~U 
2 .ci ke ide: il Marttadır. 

Biiyük "kramiye 

35. 00 Lir ır 
Ayrıca 1:)~( ( () 1(1,( (O liralık 
ikran1jyt·ler\Tc 10~( (O liralık 

JJir ıııiiküfat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konuln1az 

7 

I· A ---~aJrisefa:u 
·i 
r ·--' i\lcr ı <7. :\rerta<ı; G3lara knpr~ 

sokağında eski 16 yeni 27 munaralı 110 arşın arsa , ~~lerı. ve. saat -~n beşten ~onra ;'llku bulacak I?Üracaatların ka 
üzerinde ahşap iki kattan ibaret dört oda bir sofa • k 11 edılmıyecegı ve mezkur emlake evvelce talıp olanların kat'1 
bir mutfağı havi bir hanenin tamamı, Besim B. ar.':ı. esna~ında hazır bulunmadrkları ve ba&'.:a talip zuhur ey-

48 10241 Hasköyde Sütlüce mahallesinde Demirciohanis ledıg: takdırde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş adde-
- . · lunacakları lüzu ·ı· ı sokagında eskı 4, 6 yem 41 , 43 numaralı 180 arşın- mu ı an o unur. MÜTEFEKKİRLE E: 

ve Musiki merak ılarıPJ 
' 

loasında, l\eyojt ı 2362 :jJbe 
acentes~ 'lahınudlye J lanı altında 
l<trnbul · 40 

MufiaJya ~o~lası 
Cuma, Pa:r.ar, Salı, Çar

şambH g-tinleri idue rıhtımın· 

dan 9 d ı kalkar. 

Ayva ı k ~ür' at postası ~ 
(\1ersin) vapuru 18 Şubat 

, ah ( 17 ) de Sirkeci nhtt· 
mından har~keıle Gelibolu Ça 
nakkale Küçükkuyu, Edremit, 

Burhaniye, A }'Valığa ,ıridecck ve 

dönüşte mezkur iskelelerle 1 
birlikte Altınoluğa uğrayarak 

~clecektir. 
Azlmctte Gelibolu için 

yük alınmaz. 

' ' 

ızm~ -Mersin sür' al poslası 
('\1AH\1lITŞ~:Vk'"ET PAŞA) 

I vapuru 18 Şubat salı 
ı 12 de Gsiata rıhtımından 

hareketle çarşamba sabahı 
İzmire gidecek ve akşamı 
İımirden hareketle Antalya, 
Alalye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Ta~ucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Kuşadası, 

; lzınire uğrayarJk gelecekti':;.! 

ı---·--~-.. . Yelkenci vapurları 
Karadeniz po5tuı 

ANADOLU 

J 

vapuru 19 Çarşam ha 
Şubaı 

· ~il akşamı Slrlcecl rıhtımından 
'j bll'ekede doğru [ Zonıuldalc, ine· 
' bolu, SaınJuo, Ordu, Giresun, 
,; Trabzon, Sürmene vt Rize 1 ye 
, g\decelı:ıtr. 

• Tı!ııUtı için Slrlceclde Y ellcencl 
hanında lelin ıcenıeslnt müra· 

caat Tel. lstanbu\ 1313 ---------· r Dr, lbHD Sami ••lfl 
, IST AFILOKOK AŞISI 1 
1 letorııoıtoklardaa mlltcvelllt 
ı C•rıeallk, itan çıbaaı, lı:oıtuk 
•ltı çıbanı, arpacık) ve bil· 
tııı cilt baatalıklanaa lı:al'fl 1 

pet tesirli bir atıdır. 
Jıllll- Dlvaayolu No 189 

Taksim meydanında 

~alılık arsalar 
'Taksimde Valde çe~me sokıı· 

~ında lstanbul Em!Ak şirke· • 
tlne müracaat olunması 

SEYFETTİN 

dan ibaret temelleri mevcut gazino ve hane arsa- •ı~=:.:~..;~::::ıı;l'll".'l;::lr::::ı:!I':li!l:l~C::=::c:ır::::m:~ı:ı::m 
sanın tamamı. Madam Serpohi Dikran 

ve i.Ierant Efendiler 
314 10341 Üsküdarda Bulgurluda Alemdağı caddesinde 1 

46-1, 46-2, 46-3 numaralı 80 arşın üzerinde iki katta 1 
üç oJayi ve 430 arşın arsa üzerinde kargir iki ahır J 

ile bir odayi havi bir fırınm tamamı. İsmail Ağa 
118 11458 Yen;kapıda Çakırağa mahallesinde Langa cad-1 

desinde eski 40 ve yeni 62 numaralı 46 arşın arsa ü 
zerinde kargir bir kattan ibaret üstünde aharın 
malı bir odayi ve bir kuyuyu havi bilalw.va bir dük 
kanın tamamı. Hacı Şükrü B. 

255 12096 Egrikapıda Haciilyas mahallesinde eski ve yeni 
Ebe sokağmda Harita 1 ve 2 mevkiinde eski, 9, 
11 ve yeni il, 9, numaralı 138 arşın arsa üzerinde 
kargir bir kattan ibaret sıvaları nokscın bir ahırın 
tamamı. Osman Ef. 

115 13204 Üsküdarda Arakiyecihacıcafer mahallesinde 0-

· V3 E y T ' r.1 8 ~ r~ K ~ ~ 1 
Tilrit Anonim Ş rketl 

Sernıayc,i : Z0,000,000 Tiırk lirası 

J\ lerkezi: ANKARA 
Şubeleri : İstanbul ve lzmir 

Hazır Ye derdest! inşa B 1 N A LA R üzerine müsait 
şeraltle uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

MEVDUATa ve aile TASARRUF SAN-
DIGIN a en müsait faiz verir. dalariçi sokağında 52 arşm arsa üzerinde ahşap 

iki buçuk katta iki oda iki küçük sofa bir kiıyu ve 
28 arşın arsada bir mutfak ve 61 arşın bahçeyi Bil'umum Banl(a ınuaınelatı 

Fatma Behic;e H.lar lstanbul 'ubesl: Bahçekapı telefon lst. 3972 
575 13449 Beylerbeyinde Küplüce sokağında eski 20, 20 

s 

il 
l 
1 

Evini.~de bir Radyo cihazı yaln•z musikiyi d!~;ı av.ı am 
da dunyanın edebi, tı bi ve sivasi havadislerin: terniıı eder , 

Bunları daha iyi dinlemek için bir 

Filips Radyosu na 
havi bir hanenin tamamı. Misbah, Nezi.he, 1 1 
mükerrer yeni 54, 56, numaralı mezkur iki haneden ile••••••-----••••-•••---.. • İhtiyacınız vardır. 
biri iki yüz on arşın arsa üzerinde ahşap iki katta G b d 

11 dört oda bir taşl:rk bir sofa bir mutfak bir taşlık ve ayrı· mu·. a ı· er 
1 

l 
ıj 

diğeri 300 arşın arsa üzerinde ahşap iki büçuk 
katta 6 oda bir taşlık bir sofa bir mutfak ve 28 ar T h " 
şın üzerinde iki mutfak iki taşırk bir kuyuyu ve a silat - Tevziat komisyonundan: 
1817 arşın bahçeyi havi iki hanenin tamamı. Dosyc No Semti Mahıllesl Sokağı No Nevi 

Ahmet Ef. 771 Beyoğlu ,. Tım Tım Yeni Çeşme 62·64 llir oda 
1320 14117 Yeniköyde Güzelcealipaşa mahallesinde Bağlar , 59'1 Yc.ıiköy ., P•nııiya Köybaşı ı 12.ıaı kAglr dAkkdn 

ve üç yol ağzı mevkiinde eski 55, 54, 14 ve yeni il l 117 Adalar il ada Kranfil 9 Hane 

r 
Türkiye umumi vekille ri: 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA 
11-1, 11 mükerrer numaralı 216 arşın arsa üzerinde 1 Beyoğlu Asmalı mescit Tepcbışı 53 Lolcanıı ve birahane 
kargir iki katta beş oda bir sofa bir mutfak ve 130 22? B. ada Yalı Balıkpazan 28 DükkAn t~~:--::--;-:;::~--;:~c=:~:-----=----------fı 
arşın arsada kargir ıbir ıkatta bir ahır ve 100 ıu-şın 311 lleyoğla San LUrft Cadde! K, 406 Mağaza !STANBUL TÜRK EMLAK Ş{RKET1. ·: 
arsada ahşap bir !katta diğer bir ahır ve 47 dö- 333 ,, Bedrettin Kıblı 8 KAAlr ahır H 

9 
ed h ti 

nüm 354 arşın tarlayi havi bir hanenin tamamı. 269 Sulıan hamam Hacı köçek Cami 23 Ü•t kıttı bir oda 1 s aran eye umumlyeslnln alelAde içtimaı~ 
Osman /\g" a Ticaret kanunu ile Şirket ni- olan Meclisi id • . l i 

(Haçopolo Hınındı' zamnam.; esaaiainin mendı müte- celı t ar~d' azasına verile. 
14572 Üskü<larda Altunizade mahallesinde elyevın 60! Yenlköy panalyı1 .,.öyba•ı 4.4 Ahşap ikAmeıkgth allikası ahkiınma tevfikan 15 Mart . d m&&Mec!ifll, ~. ta •r ve teabiti ern. 

k. .._ • 1930 tarih' .. dif C , nn e 11 ıdareye aalahiyet itasL f Mecidiye Nişantaşı caddesinde es l, 4, 4, 4, müker .. ., • • 10·10 KAglr lkametgAh ıne muııa umarteu 5 _ Mecfui 'da • . 
rer ve yeni 12, 12-1, 12-1, numaralı mezkı'.lr köşk- BalAdı muharrer eııılAkln bir sene müddetle icarı müı1yodeye çıkarılmış- ııünü saat on beıte Şirketin Tak- ret kanun 1 

3 
re .~~ına (Tıca;· 

'--- d · · 332 T •İmde Valide Çeıme aokağmda iri· hükm- d . un~ 23 U?-CU madde11ı l :lerden büyük köşkün "''""'m aıresı arşın arsa ıır. aliplerin yüzde on nispetinde pey akçalarlylc !halef lcat'lye gflnU olan in merkezi idaresinde alelade ....,. r:arruı:: aırarzuesınde) Şı~ketten .ilti-. 
üzerine mebni a!hşap iki buçuk kattan ibaret sekiz 26-2-930 çarşamba gfltıU saat IQ da Bcyotlundı imam ıokağındı 20 nu- kubulacalc heyeti ~ye içtimaı. . • irk ti ed~efi bazı ııler1 oda bir sofa bir taşlık bir hamam bir kuyuyu ve mero1u daireye gelıııe~rl ilin olunur. na mecl'udurlar. ıçm, f e e akdı mukanleye rulı-

k l'k 332 .. . d h ş· k . . . ut ıtuı. [ selamlık dairesi eza ı arşın arsa uzenn e a ~~ • ~ ~ ~ ...... ~ ..... ~ n , ır et nızamruuneı enaiainin yir- 6 _ 1930 . . , bit- •. 
§ap iki buçuk kattan ~baret 8 oda 1 sofa bir taşlık :::::o....,;p v ~ =~=• W - mı beıinci maddeai hükmüne na- kip ve iki ı.:en:'t •ç;:; , . m~ıı;' 
bir hamamı ve diğer köşk 113 arşin arsa Üzerinde ~.· 1.iB u bayram 1• ç 1-n da h 1• i "' ianm ıa~r.. 1 yii~~~iueye ~!ile o- ve tahıiaatıan:n takdir ı;:~~aı:r.t·i ~ 

1- k~ ' 'ki •--ıı ahşa olmak " "ki an ve ue &encuatmı atide mu. Hiue seneclab niha t 8 .... ~ · yarım -.tı argır ı ""' P uzıere ı i ayyen. ınahallerdea lıirine depozito 1930 tarihine kadar· ye •nart. 
lbı.ıçuk kattan ~baret ÜÇ oda bir mutfağı ve 51975 ~it Beyotlundı lstlklAI caddesinde merkez poı !•hıne ka11t1111dı 148 No, ~rı-., .olduklarını iapat eden fatanbulcla: Şirk~t merk 

1 
ldar . 

arş~~~ç;&~f;:iv~kiF~::ıo::ı:~ade H. Iar :.
1
1; BAZA R ~ E ı· ~ ı L ~ VA lı ı.. r;ke~~~~~~bi ~::t .::;~ il:~k ~":,S.:.' Bankaıına<tt ve s:: 1 ' 

!I 16702 G 1 d K k-ı..ararnust fa hail ,. ti umumıye azuınclan dif• birini p · t 0 . ı 512 a ata a eman '-!i"" a paşa ma e ve tevkil bakım d haizdi 1 anı e: anten ..,kaiında 3 
1 caddesinde eski 73, 73 mükerrer ve yeni 85 ila 97. 4 TI • h RUZNAME! a Mttzl~RAT numarada f'.aris ve Felemenk Ban-
1 99 numaralı mezkur iki dükan 220 arşın arsa üze- 4 carethanesl; ı mu terem hallcın menfeatını gözetmek emclUe ı Mecli .. dare kuma teYdı olunacaktır 

}! rinde kargir üç katta üstünde on odayi ve elli ar ~ en mükemmel kumaşlardan ve ısmarlamadan farksız olarak porl;;_ 
11 1 

ve miirakip r• l~tiınaa bi~t ve bil~ekile itli- : 
k hal ' ' ,. 2 1929 • b be rak edecek hıueclarana tevdi ede- . şın müştere geçit ma 1ını havi iki dükkanın ~ KOSTÜM, PALTO, PARDESÜ ve rllTILOUIBll tas.ilk ve aenei :,:~ :.':anı': celderi ruue ..,~a~ mukahiı, , 

tamamı Emine H. t bnclan dolayı Mediai idare lziaı- na~ m'!~~ düb'!lire nrabaı 
710 16984 Sariyerde Yenimahalle caddesinde eski 130, 130 •ı en müntehap çeşitlerini üzerindeki fiatJardan t brie · ve bızzat l.ftirakine maru bulunup ta 

mükerrer 132 ve yeni 1, 3, 8, 10 numaralı 132 arşın 4 Y ~ nm 3 ~ M.:,Uıi idare biamıa tayini. = b:ı::;~ı;:;'.~ tevkil ~ecek o-
,,;· ~ ' arsa üzerinde kargir üç dükkanın tamamı. ~ üzde virmi gibi miistesna 4 - Şirketin umur .... muamel&- ri ita lı:dnıacak.tır etname numune!~ 

· " · Cemil B. Rukiye Safiye, Halide H. lar ,. C. hnm tedviri Yazifeaile mükellef MECLİSİ İDARE 
835 17893 Galatada Arapcamii mahallesinde eski Avlu ve !t bir f enzj){t tla 

Camiişerif derunü sokağında eski 25 ve yeni 29, ~ 
29-1 numaralı mezkı'.lr ilki hane 100 arşm arsa üze- 41 
rinde birinin yalnız cephesi ahşap diğer tarafları 41 Mevkii furuhta vazeylediğinl tebşir eyler. 

!kiimilen kargir ve diğeri keza kargir olup iki katta 
1 

~:;Bu fırsat, karırmayınız ! ~~ Şehremanetinden: Pasta-
birer oda ve birer ocak ve 51 arşın bahçeyi havi iki Y hane ve birahanclerle gece a-
hanenin tamamı. Hafiz Ahmet Şerafettin Ef. Bir TUrk tlanımının Parls'te çrk bulunan emsali mahaller 

205 17!:113 Topanede Karabaşmustafaağa v_e Beyazrt ma- b lk · patronlamıın buralarda müs-
hallesinde eski Lüleciaraksi ve yeni Lüleciaraksi IJ•~,8"1 ta r. muvaffaklyetl tahdem olanları zamanında 

K l ka • d k' 40 4 'k P_arıs te intişar eien Jurnal gazetesinin 10 ve a e so gın a e& ı , O miı errer ve yeni .15 ş muayeneye göndenneğe mec-
36 numaralı otuz arşın arsa üzerinde .kargir üç ubat ~30 tari~li nll!hasındı görUldü~il vechlle bur olduklarına dair olan zabi-
katta ve üstünde ilci odayi ve arka cibetinddki so- Sabiha Hakkı nımınJa bir Türk Hanımının Pa- tai ibeleıdiye talimatnamesinin 
k • d'f · ris'in en nımiar terzi m~ktebf olan NAPOLITA· agQ müsa ı bır ahırı havi bir dükkanın üç hisse N 7 numaralı zeyline fıkrai ati-

Şehremanetinden: Simit. 
!erin 6 adedinin tahlile ve ev
~~fmın tayinine .kifayet edece
gı anlaşıldığmdan alınacak nü- r 
munelerin 6 adet almma'sı ve 1 

şu kadar ki bu nümuneleı' esa. 
sen sermayel~ti cüz'i ve yahut 
ondalıkçı olarl1':ıeyyar , simltçl
Ierden alınnıay:ı~ b.hemeha! 
fırınlardan alı.iması ve vezinle 
ri noksan olan ~· mitler için ba-Her nevi cilt, fre11gi, yeni ve eski 

laoğukluğu, idrar darlığı, ademi ik
ağn.aız en yeni vesait ve elek

tedavi eder. Karaköyde 
düllah Ef. lokantası yanında Ferit 
lian 3 Uncu kat. Her gün. 

itibarile iki hissesi Mehmet Efendi O mektebln<le ikmali rahJll edip verdiği imtl· yenin tezyili encümeni Emane 
1102 17932 Kumkapıda Tavaşısüleymanağa mahallesinde hında bUOmum diploma alın talebeler meyanında tin 13/ 1/ 930 tarihli ve 1160 nu 

1 k - birinci derecede diploma atmığı muvıffak oldu-
Tellioda ar so agmda eski ve yeni 5 numaralı 136 ğıı gibi ıl~n mıdalr• ile de taltif edildlflodan maralı kararı iktizasından bu-

yi ve nakilleri tarafından amil 
!erinin isim ve ikametgahları 
beyan ve irae ve amiller tarafın 1 : 

dan da kabul olunamazsa o va-

_....~··~ STANDARO 

'Ncıuz _, . 

KARYOLALARI 
(; . 

•yet sağlam ve rahattırlar. 

Beyaz 15, ~iı ah 14 lira 
lleyoğlunJa J:"O numaralı 

KER 1'Jatrazalarındı:l 

.,.. arşın arsa üzerinde kbgi'l' i.ki katta üstün,ıe salonu havi mezkur gızate tarafından tcbrit ediUyor. Bir lunmakla alakadaranın malil-
bir ga:rinonun tamamı. Şükrü B. Emine Tllrk Hanımının bu suretle ibrazı muvıffaklyetl mu olmak üzre ilan olunur. 

Naciye H. cidden şayant tebrlkn'r. S (Fabrika, ıfırın, mağaza ve dük 
yünd S hr , ablha Hakkı Hanım "H" 18249 Erenkö .. e a ayıcedit mahallesinde mu- kan gibi lbil'umum müessesat-

'"""' '-:'-~~'-"..io...A.A..A.A,;~~V"V""""'"'V"',,....,,.V-V_... lı:addcıma Yahboyu elyevm Caddebostaru iskelesi '' rv"V"\ ta çalışan ve muayenei sıhhi-
. Bu ıkşım aut 21 Q/\ dı b' b J ) 1: sokağında eski 44 ve yenı 27, 29 numaralı 1098 ar- .,,,., yeye ta ı u unan ame e, .a-

şm arsa üzerinde motör mahalli ve imalathane ve FRANSIZ TİYATROSUNDA murgar, Tezgahtar, çırak, ve 
yüz elli altı arşın arsa üzerinde marangozhane ve usta gibi esnafın muayene.;i 
demirhane ve bin yüz elli arşın arsa üzerinde etrafı MADAM S E S İ L S O R E L sihhiyesini icra ettirmeksizin 
kapalı ardiyeler ve 208 arşın arsa üzerinde açık sa ıereflne VEDA GALA MÜSAMERESi elorak çalışması ve çalıştırılması me-
laş ardiye 40 arşın arsa üzerinde yazıhane ve 32 MAİTRESSE DE ROİ mnudur. Bu gibi müesseseler-
arşın üzerinde hala ve 65 arşın üzerinde araba ima de srlıhat cüzdanını hamil ol-
latlranesi ve iki dönüm 256 arşın araziyi havi mo- ,. Y h t LA DU BARRY) mayan bir şahsın çalıştığı anla. 

tör mahalli ve imatatıhanenin tamamı Bekir KamiB. a U şıldığı takdirde hem o şahsm 
160 18409 Erenköyünde İçerettköy lğri sokakıta eski 13, ' Piyesi temsil edllecelctfr hem tle ayni zamanda müesse-

14 veni 6, 8. numaralı 154 artm arsa üzerinde Üqap ''-"'""~.....,.._ , ....... _.....,_...,..~O:::OO~'YYY-Y"'~f'"'o.~...J<I se sahibi yani ı;ıatı:on ıecziye 
edi!.ir.) 

kit zabıt varakalarının bayi ve 
nakilleri hakkında tanzim edil
mesi encümeni emanetin 4-1-30 
tarihli ve 1606 numaralı kararı 
iktizasındandır. Keyfiyet ala
kadaranın malumu olmak üzre 
ilan olunur. 

• * * 
Şehremanetinden: Limaze

r~tin imtihane girmeyen ve gi 
rıpte muvaffak olaınıyanlarla 
yeniden tercüman olmak iste
yenlerin imtihanlarının icrası 
24 Şubat 930 Pazartesi gilnU sa 
M 14 te mukarrer bulunduğu 
ilin olunur 
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BlN SÖZ 
BlR RESİM 

Fosla ve lel~ral ali nıekle~in~e ınakin:3t kursu: 
t, 

1
1

1 1 - İdareye makinist yetiştirileceğinden aşağıdaki şartlar-
•' a talebe alınacaktır. 

:~ 2 - Bir mektep olmavıp 7 - 10 ay müddetle mesleği maki-
nistliğe muktazi malfunatı ve tecarübü iktisap için devam olu

ı nur bir kurstur. 
a ı 3 - Kursa kabul edilecekler kabullerini müteaıkip Noterli-

·ı .<ten mıisaddak bir teahhütname vel'eceklerdir. Teahhütname 
ı mreti idareden verilir. 

( ' 4 - Kabul edilenler idareye Iaakal üç sene hizmet etmeğe 
d necbur kalacaklardır. 

1 < 1 ı 5 - Muayyen olan müddet nihayetinde tekrar imtihan açı
c l, 1ır, imtihanda muvaffak olmıyanların hiç bir şey istemeğe hak 

, ! l•!iarı bulunamaz. İdare isterse ikinci kursa kabul edebilir. 
' • · 1 . 6 - Taliplerin vaziyeti askeriyeleri askere davet olunma-

] 1 ! 1 fan evel (İdareye liiakal iki sene hizmete müsait) Bulunmak 
• 1 • 'Bu müddete 7 ila 10 aıy sürecek olan tedrisat müddeti de dahil

lailliyct· 

Tlarklyo Tıp encllmenl din Tıp fakUlteslndo mühim bir içtima akdetmiştir. r z ı r 
~ : ;, ır. 7 _Taliplerin teşviyeci olmalan ve müsabakaya girmeleri S j k '( ~ ı· ı· " 

" ~ ':'.:ı;~~~ırib!;~~~~ka Hesap, Hendese, Fizik, Teşviyecilik ve re- ••••Diş Hekimi afteroocg an ara YI aya ı ~o ıs nıu-
l! J; 8- Üç adet fotoğraf ve evraki lazimeyi hamilen yeni Pos 1 Yanan muayenehanesinin tamirat vo nevakısı ikmal edildi· du"rlu"ftu"nden• 
) ~. ,:,ı tar. e~in üst kat~daki kurs heyetine Mart.ın ~~ü~~ü ı:'az~rtesi ğlnden hastalarını kabule ba1ladığını mub.terem muşterlle- U Y U ı 

ı ı 'J ~üniıne kadar muracaat olunmalıdır. Martın dordunde ımtıhan-
) rlne arz eyler. Ankara memurini Zabitası 

,, : . : !1·n;;J~l·~;iryollan ve limaolan omomı i~are- --~~t~;:~.~:~.:~.~:::.~~··===---- ~~~l~;iJrf Tu~~ 

~PAZARTF.St 
17 ŞUBAT 930 

ıf 1 r ~ Kı ap tabı münakasası yık görüldüğü taktirde 27-2930 
r. 1 I ~ . sı'n en• tarihine müsadif Perşembe gü-~ ·. 1 ı,ı 1 nü ihalei kat'iyesi icra edilecek 

i Mdktebimizçc tabettirilecck olan silvikultur ve nebatat fi- --------------------------1 t"ı tir. Taliplerin şeraiti nümuneyi 
, Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münaka- ziyolozisi ve amanazman kitaplarının tabiyesi kapalı zarf usuli- görmek üzre Müdüriyet Hesap Mersin vilayetinin Tömük •nk!lr!I uı·ı~yelı' noJı's mu" 

ı;t_>aya konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat l4 le münakaşaya konmuştur. Taliplerin şartnamelerini görmek memurluğuna müracaatları ve nahiyesi dahilinde (Uhut) dev ll U U 1 U ~ 
1 ı buçukta An.karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacak- üzre hergün münakasaya iştirak içinde yevmi ihale olan teklif namelerin de yevmi mez Jet ormanından senede (2184) d 1 d 

. ı' ı ( ~ı . :ır. Münakasaya iştirak edeceklerin tekliıf mektuplarını ve mu 26/2/930 Çarşanba günü saat on dörtte Defterdarlık binasında kfirda saat (15) şe kadar Vilii .. çam eşçarı çıkanlmak üzere her IIlÜuÜf ÜftÜDuBU; 
r' :i11akkat teminaotlannı ayni günde saat 14 te kadar münakasa ko yette müteşekkil mübayaat metrosu (537) kuruş muham- Y -' j' · 1 · l' d T ı· ı ·· k tn 1 · müessesau ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. A k · · b' •. ı 1 , nısyonuna verme en azım ır. a ıp er m'Jna asa şar ame en Komisyonuna müracaataln i- men bedel ile (iki) seneliği n ara memurını za ıtası 

j : 1, ;. ıi 2 lira mUkabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbul- • * * ıan olunur. S/ Z/ 930 T den 6/3/ 930 T kadar çin (264) adet serpuş pazarlı 
·l t 

1
:ia Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. Yüksek Orman mektebi rektörlüğünden: kapalı zarfla müzayedeye kon- suretiyle münakasaya çıkart!· 1 1 

l . 
1 D R. A. K UTİEL mıştır. Teklif olunacak fiat ha~ 

.. : : I~ ~ Devlet ~eınirJolları ve liınanları uıııuıni i~a· Erzat ve levazıını saire ıııüna~asası: tat ~~:~u~~~~/!:~;.~~:~~ğtr:~; ~ş~~~~~:~~1i;~~: :~'~·\ffi:~!~·~?~~:~; 
.~ • '1 c ~ Mektebimizçe erzak ve levazımı saire münakasası kapalı ve frengi tedavihanesi Karaköy Bö- dilecektir. Taliplerin şerai ti ıt' 

resin enı 1 · · · ' !er, Ankarada orman umum mü r zarf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin şartname erını rekxi fırını sırasında No. 34. İ muneyi görmek üzre müdürİ;' ' 
.ı ' ' dürlüğüne, stanbul, Adana or-. r görmek üzre hergün münakasaya i ştirak içinde yevmi ihale olan hesap memurluğuna müracaat• • ' ,..,, 1 k ., .. l' ı · n man müdürlüğüne Mersin ar-ı . • . ~' 136 adet 3,50 x 0,26 x 0,26 26/ 2/ 930 Çarşanba günü saat 15 te Defterdarlık binasında mües an ara VI aye 1 no ıs nıu- man muamelat memurluğuna !arı ve temHıat akcalarını ha 

~ 148 adet 4,65 X 0,26 X 0,26 sesatı ziraiye mübayaat komisyonuna gelmeleri. ~ müracaat etsinler. len saat 15 de Vilayette müt 

• ~ ı 11

·:;; 1930 v;;:;d;~~~a:=r~~f:~7ı:aa:~~tıı:'.eıee;:;;;s;:~:3o~~~=; Devlet ~enı"lrJolları ve ıı·_nıanları unıuın"ı ~ürlüğünden: Adana vilayetinin Saimbeyli ~~~~!a':'.~~~;rı~: k:ı~~~~~nu: 
. ' ' 1 ı' ~'.ayni gün saat 15 te 400 lirallk muvakkat teminatları ile Anka- kazası dahilinde kara çamlık •nkara vı·ıaAvetı' notı' s mu··. 

il 1 . rada malzeme dairesine müracaatları. Ankara memurini zabitasr i- devlet ormanından senede Ji J ~ 
ı r. ' çin 264 ceket maa pantalon /1207/ 675 çam eşçan çıkanl-

I~ ~ · ;ı; zonguldak Havzai fahıniye ıırııum i~aPOSİD~Bil: ~ı::i;ı~.:~~:i;:::~:ap~~:r~~~ ~~~ ü~~:t:rnme~:u:;:e~'.ğ~ dürlüğünnen: 
, , -d- ı-ğ- d mıştır. Teklif olunacak fiat had 5/2/930 t den 6/3/ 930 T kadar Ankara memurini zabıtası j 
r 

1
1 • ' 1 mu ur U un en: Be~ ton Banka marka kalay kapalı zarfla münakasaya kon di layik görüldüg" ü taktirde 27 kapalı zarfla müzayedeye kon- ·~ 

" çin (289) çift fotin imal ve m ' e "~ '1~ İstanbul Maadin Mühendisliğinde mevcut şartnamesindeki muştur. Şubat 930 tarihine müsadif Per muştur. Adana orman müdürü- bayaası münakasaya çıkarılrtı 
:e 1 :zahat veçhile havzai Fahmiye müdüriyeti umumiyesi menkez Münakasa 11 Mart 1930 Salı gün:'.i saat 15 te An.karada Dev- şembe günü ihalei katiyesi icra yetinde müteşekkil komisyon- tir. Tek!if olunacak fiat hadd 
•. ·: 11e mevkiinde kullanılacak defatir ve evrakı matbuai sairenin let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. edilecektir taliplerin şeraiti nü- da ihale yapılacaktır layık görüldüg"ü taktirde 

27
_2· 

•J 
1
·
1 tah'u tecdidi ve Zonguldakta teslimi 20 gün müddetle aleni mü f muneyi görmek üzre Müdüri- Şeraitini ög"renmek -istiyen 
~ Münakasaya iştirak edeceklerin tekli mektuplannı ve mü- 930 tarihine müsadif Perşembl 

i . 1 na1'aşaya konulmuş idi. Müddetin hitamında yapılan teklifler vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar Umumi Mü- yet hesap memurluğuna müra- !er Ankarada orman umum mü günü ihalei katiyesi icra edilt' 
ı 1 1.', '1addi Hiyi.k görülmediğinden bu iş 4/2/ 930 tarihinden itibaren dürlük kalemine vermeleri lazımdır. caatları ve teklif namelerin de dürlüğüne, İstanbul, Adanada 
1
1 a l~ ·ı ıyni müddet ve şeraitle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaze- yevmi mezkfirde saat (15) e onnan müdürlüğüne Saimbey- cektir. Taliplerin şeraiti nürnlf 

: ' • , 
1 

, dilmiş olduğundan müddetin hitamında talip olanların usuline Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mükabilinde An- kadar vilayette müteşekkil mü- lide orman muamelat memur- neyi görmek üzre müdüriyet 11 
a , ·:·tevfikan teminatlarile müdüriyeti umumiyemize müracaatları karada, Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa mağa- bayaat komisyonuna müracaat luğuna müracaat etsinler. sap memurluğuna müracaat!~· 

'. ı 1 
• ilfuı olunur, zasından tedarik edebilirler. eylemeleri ilan olunur. n ve teminat akçelerini hartı!: 

Adana vilayetinin Karaisalı len saat (iS) de Vilayette nıv 
' 

ı t ı, · ıı1 - Galatada Kıra· 
;ı = 

> 1 
" - kö .. dc bogaçacı •11 - I 

• ·~ ~. ;ı - fırını ittsalin · 
11 '.'·ı a deki büyük 

' . 

1 " 1 

VE BlIT! FlRTINltl Hl V lt!RDl 
Pasajlar veya balkonların altına 
sığınmağa lüzum yoktur. Zira: En 
birinci melzeme ile imal olunmuş 

' ve müflon astar ile empermeabilise 
< ·!i l §1 bir hale getirilmiş gayet modren 
~; ı 1 8 ve kusursuz biçimde 

'.: .. iEKSELSIOR 
ıı 1 , r :!::::! 
:ı. • ' ıl. ı 
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Pa:rdesüsünü 
Giydiğiniz takdirde bila perva 

yürüyebilirsiniz. 

• BÜYÜK 
ELBİSE 

MAG4Z!LJRI 

BAYRAM 
Münasebetile müstesna satış 
İngiliz kumaşlarından asri biç~mde 

12~ Liradan 
itibareni 

Yeni cins fantazi kun1aşlardan 

Liradan K~STÜ~fıLER 16~ itibaren 

Hanımlara asri biçimde 
ve her renkte 

Liradan MJNT~LAR İtibaren 

kazası dahilinde (Çağşadan, teşekkil mübayaat komisyoıt~ 
Çavdarın eşiği, Koca yatak, na müracaatları ilan olunur . 
Küp) devlet ormanından sene
de (2365) metro mikap çam eş
çarı çıkarılmak üzere her met
rosu 550 kuruş muhammen be
del ile (beş) seneliği 5/ 2/ 930 T 
den 6/ 3/ 930 T kadar kapalı 
zarfla müzayedeye konmuştur. 

Adana orman müdürüyetin
de müteşekkil komisyonda iha 
le yapılacaktır. Şeraitini öğren 
mek isteyenler, Ankarada or
man umum müdürlüğüne, İstan 
bul, Ad~a orman müdürlüğ~
ne Karaısalı orman muamelat 
memurluğuna müracaat etsin
ler. 

Doktor KokolatoS 
Emr~zı dahiliye mütehassı<~ 

Beyoğlunda Sakız ağacında 3~ 
No. hanede saa t l 4-16 

Ağızda size lztırap 
verecek 32 Amil 

vardır. 

b DENTIFRICES ~ 

0 EN E
0

DİCTI~., 
DO SOULAC 

A~m·• n bir ı k do m~ t hi ı a j!;rı la• 
ıevl it ed r.137.'ldenhrri icat olunsn 

BENED1KTE1' 


