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BUGÜN 
2 inci aalıllede : 

~ 
4 nBcll ublfedo: 

1- Matbuat hatıralurt 1- l'elek 
2- Harfcf haberler 2- HlkAyo a- 8011 haberler 

ı--. Romaa s nncll sahifede 

~ ı- Tayyare cemiyetinde 5 inci sahifede : 
dU. umumt bir içtima 1- Şehir haberleri 
yapıldı 

- -~ 

lkıısadi progr•~-ı Mübadele itilftfnamesi inetni Ankara ya gönder· 
Hükfunetin hazırlamakta ol- • 

~~~~~~ Muhtelı·tkomı·syon -S-o-ıı_v_a_z_ı_·y~e-t--~-e_n_i_m_a_s_~_a_f_.-1-------------~ 
Yor. Bütün ümitler buna b~glan 
ınış gibidir. Eğer, .B.aş~ek_ıl .-~a-

Ü-

t 

şanın, Millet Meclısı k_ursusun.- d u•• n toplan mı s tı r 
~:~e~CZ~71~!~:~d:~;~~~~· i:~~= · 

Ecnebi mali grup .. 
/arın hükumete 

teklifleri 

Şehremanetinin 24 
bin liraya mal 

olacak bir kararı di safhasına girmiş bulunuyor
sak bu "iktısat proı:;ranıı" bir 
nevi ekonomik "misakı milll" 
olacak demektir. Onun için, bu 
program her ne ise, tatbik saha 
sına çık~azdan evvel bir defa 
bütün milletin tasdik ve tasvı
bine Hiyik bir hale girı;_ıeli, te ·
kit kuvvetini bu umumı tasvıp 

ve tasdikte bulmalıdır. 
Gerçi iktısat alemi gibi, ka

nunları her an değişken, zaru
retleri dalgalı ihtiyaçları 1:~r
cat bir sahada, sabit ve degış
ınez bir sisteme esir olup kal
ınamn imkanı yoktur; gerçi her 
hangi bir milleti~ iktıs~di hat~ı 
hareketi, bütün cıhan mılletlerı
nin gidişi ile alil.kadardır ama, 
gene b•z. bu cidale atılınazd~ 
evvel kendi aramızda sefenn 
bütü~ hazırlıklarını yapmak, 
Yolumuzun planmı çi~ek, .~u
lasa, malfun olan tabıre gore, 
çalışma tarzımızın ana_ hat~armı 
tesbit etmek mecburıyetınde-
Yiz. 

Çıkacak program bazı nokta_
lard an noksan ve hatalı olsa bı
le gene programsızlıktan ~~ha 
eyidir. Şimdiye katla: şahidı ve 
ekseriya amili oldugumuz acı 
tecrübeler hep muayyen bir sis
temden mahrum bulunuşumuza 
atfedilebilir. Nice emekler bu 
Yüzden berhava olınuştur, l:ıu 
Yüzden nice vakit ve para kay-
~edilmiştir. . 

B .. kadar elde edılen tec ugune . 1 

Bitarafane iza
hat verild~ 

Atin adan muvafık 
cevap bekleniyor 

ı 
l 

lJa,ıka homcrçigalt! mll
dürü İta/gaga gitli 

1 ı Türk parasının istikrarını ve 
1 iktısadi muvazeneyi temin için 

esaslı tedbırıer almakla meş
gul olan Hükumet mühim grup 
ıar tarafından vakı teklifleri te '~ 
kik etmektedir. Hükfunetiınizle 

Aldığımız malUınata göre, Şehre
maneti taksiler hakkında yeni bir ka-
rar vermiı ve bu karar seyriıefere 

tebliğ edilmek Üzredir. Bu karar tak· 
si saatleri hakkındadır. Taksi saatle-

Bitaraf aza da şubat 
nihayetinde Ankara

ya gidecektir 

ri §İm.diki yerlerinden sökü1erek ön 
taraftaki camın yukarısına çıkanla· 
caktır. Bu karar tatbok edilecek olur• 
sa her taksi yinni lira kadar bir mas
raf yapmak mecburiyetinde kalacak-bir milyon İngiliz liralık avans 

itilafı yapan Banka kommerçi- tır. 

'ıt. Rivas ve M. Henderson 

Tercüme ve tebyizi ikmal edilen Mübadele itilafnamesi
nin metni dün Ankaraya gönderilıniştir. Bu metin makine 
ile yazılmış olduğu hal<le 15 sahife tu~uş;ur: . . . 

Dün Mübadele komisyonunda Tevfık Kamı! Beyın de ıştı
raki)e bitaraf azalar arasında bir toplanma olmuştur. 

Bu içtimada Tevfik . Kamil Bey An~ara_ müzake~atı ve 
tesbit edilen itilafnamenın hututu umumıyesı hakında bıtaraf
lara malfunat verilmiştir. 

lyale İtalyana umumi direktörü Piyasada 1200 taksi bulunduğuna 
, M. Pomi son Ankara seyahatin göre 24,000 lira sarfedilecek demek· 
de mevzuu bahsolan 5 milyon tir. Bu paranın kısmı küllisi memle
lsterlin istikraz işi hakkında ket haricinde imal edilen eşyaya sar
tesbit edilen esasları, temsil et- fedilecektir. Tasarruf cidali açıldığı 
tiği sermayedar grupuna bildir bu sırada Şehremanetinin bu yeni 
mek üzre ltalyaya gitmiştir. karanm alakadarlar lüzumsuz gör
Dev Jet Bankası teşkili mesele- mektedirler. Filhakika bundan sonra 
sile de alakadar olduğu söyle- yeni konulacak taksi saatleri hakkın
nen bu seyahat hakkında ademi da bu karar tatbik edilebilir. Fakat 
malumat beyan eden Banka di- bu kadar masrafa muhtaç olan bir 
rektörü M. Benzon kısaca de- kararın ani tatbiki pek muhik olmasa 

Aldığmıız mevsuk ma~uma- \ kasın ı_nu".a.fık talimatla avdeti miştir ki- gerektir. Şoförler Cemiyeti kararın' 
ta nazaran komisyonun bıtaraf beklenılebılır. "- Bir milyon İsterlin avans 
azalan Şubat nihayetinde An- v l l l itilaf meselesinin halledilmiş olduğu 
karaya gideceklerdir. _Bu. seya- ı Unan l ar B nu biliyoruz. Fakat hükfunetin 
hat hem hükumet erkanı ıle te- ATİNA, 17. (Anek). - Bu- bu avanstan ne zaman ve ne su 
mas etmek, hem de itilafname- gün Hariciye Nezaretinde Türk retle istifade edeceği ve daha 
nin imza merasiminde bulun- _ Yunan itilafı projesinin tetki- vasi bir anlaşma hakkında bir 
mak gayelerini istihdaf etmek- kine devam olunacaktır. Hari- şey söyliyemem. Çünkü salahi
tedir. M. Fokastan yeni bir ha- ciye Encümeni yarın siyasi fır- yetim haricindedir". 
ber olmamakla beraber Yıunan kalar rüesası ve sabık Hariciye Diğer taraftan Ank:arada bu
murahhasmm son talimatı ha- Nazırlarının iştirakile toplana- lunmakta olan Osmanlı Banka
milen aynı 22 sine kadar şehri- rak itilaf projesi hakkında Ha- sı direktörü M. dö Sorbiye ile 
ınizde bulunacağı muhakkak riciye Nazırının vereceği izaha- Maliye Vekili Şükrü Bey ara
sayılınaktadır. tı dinleyecek ve Yunan sefirine sında vaki olan temas ve görüş 

İtiiafnamenin imzasından gönderilecek kat'i talimatı tes- melere çok ehemmiyet veril
sonra Muhtelit mubadele ko- bit edecektir. Encümen bilhas- mektedir. Bankada bu hususta 
misyonunun alacaği şekil ala- sa mübadil emlak meselesinin ketumiyet muhafaza edilmekte
kadarlar arasında tesbit oluna- tarzı tasfiyesi meselesile meş- dir. 
caktır. Maamafih komisyonun gul olacaktır. İtilafname muci- Salahiyettar bir zıı.t şunları 
bugünkü şeklinde esaslı tebed- bince Yunanistanın tediye ede- söylemiştir: 

' 

r. "'< ( 

~ 
Bir tren kazası 

Pendikle Kartal arasında bir 
yolcu vagonu devrildi 

Vagonda yolcu bulunmadığından 
nüfusça zayiat olmamıştır 

Evvelki gece ,,Haydarpaşa -ıkinci vagonun Pendiğe iki kil 
Pendik~, banliyo hattında bir metro mesafede dingili kırıl 
tren kazası oldu. rak tekerleği fırladığı y::; :;;i.ı 

Haydarpaşadan saat yirmi yolcu bulunmıyan bu vagon 
ikiyi yirmi gece kalkan 48 nu- yoldan çıkarak yuvarlandı 
maralı banliyo treni Kartal ile anlaşılmıştır. 
Pendik arasında gitmekte iken Diğer vagonlarda bulun 

te' rübelerden azami intıbahı a mış 
bulunan hükumetin, bu sefer, 
beklenen bu programla her şey 
den evvel milli enerji'y~ israfta~ 
çekineceğini ve umumı.. c_ehtı 
yalnız bir çok nokta ~zerı_nde 
teksife çalışacağını ümıt edı:l'.:o
ruz. Her şeyi bi~den Y.apmaga 
kalkışmak, hiç bır şeyı yapma
mağa mahkum olmaktır. · 

İktısat programını hazır~
Yan komisyon, bir maden . mu
hendisi gibi, bu memleketın en 
feyizli istihsal damarını bulup 
bütün faaliyeti onun etrafıı:?t 
toplıyacaktır. Bu suretle T_ur 
tnilletinin iktısadi emellen ve 
ihtiyaçları yalnız bir sistemle 
k.ınalize edilıniş olmıyacak, a
Yni zamanda kuvvetli bir (sen
tez) le techiz edilmi§ buluna

dülat yapılmıyacağı, küçük ma- ceği 500,000 isterlinden 80,000 ''- Osmanlı Bankası, Devlet 
aslı memur adedinin tezyit olu- isterlin lirasını saltanat pasa- Bankası işini der'uhte için hükfi 
n~cağı tahmin olunmaktadir. portlarile gitmiş olan Rumlara mete teklifatta bulunmuştu. 

Komisyon mahafiline gelen mahsup edilecek olan mülkleri- Hükfunet bu tekliflerden bu 
son malfunata nazaran M. Fo- ne mukabil tesviye edecl!ktir. müessesenin nasıl yapılacağım 

tesbite lüzum görmüş ve rapor 

yirmi ikinci kilometroda birden yolcular büyük bir teiaşa düş 
bire korkunç bir gürültü işiden müşler ve hatta bazıları bay 

tehiri için alakadar makamlar nezdin- ma~~ist tr~n~ durdurm~~a ~e- lıklar geçi~~lerdir. Bu dera 
de teıebbüsatta bulunmuştur. şebbus etmıştır. Bunun uzerıne yman hadısesı derhal Hayd 

caktır. 
YAKUP KADRl 

Kadıköy su şirketi
nin İahvilleri 

ANKARA, 17 (Telefon~a) -
O dık.. u sırke-sküdar ve Ka oy s • 
ti tarafından harbı um~mıden 
evvel ihdas edilip bedelı altın 
frank olınak üzre tediyesi ~aah~ 
hüt olunan istikraz tahvıJl.en 
ınezkı'.ir şirketce evrakı naktıye 

• ld" dan İle satın alınmakta o ugun 
tahviller eshabı ile şirket ara
sında tahaddüs eden davaya da 
ir Temyiz mahkemesi kararını 
Vermiştir. • 

Bu karara göre mezkur tah
villere mukabil, mukavele ve 
taahhüt veçhile altın Fransız 
franğı tediyesi !azım gelmekte-
dir. 

Yalovanın imarı 
ANKARA, 17 (Telef~nla) 

Seyrisefain müdürü ıda~e}_'.,e 
rnüteallik işler hakkında huku
rnetle temaslarua devam et
rnektedir. Yalova banyolarının 
işletilmesinin Seyrisefaine ve
tilmesi hakkındaki muamele 
:Yakında ikmal edilecektir. 

Mektepliler 
miisabakası 

41 inci hafta başladı 
41 inci hafta başıamı,tır. O•

zetemlzde çıkan haber
lerden ın mDhfmmlnl seçip 
önUmUzdeltl camartesl alt~a
llıına tadar ıautemlz ııınsa· 
baka memurlağuna ıondırlnlz. 
~-----.:::--;;....- -

Etıbba divanı haysi
jt"eti kararını verdi 

~ .,_. 

istemişti. 
Bunun üzerine Banka rapo

runu hazırlamış ve Hükumete 
tevdi etmiştir. 

Eğlence yerleri 

Bir Alman grupunun 
emanete teklifleri 

I. J IiJ rni Beyin 
iddiası gayri 

Bu rapor İtalyan, Hollanda 
ve Alınan mütehassısların pro
jelerıile birlikte tetkik edilmesi 
muhtemeldir. Osmanlı Bankası 
mn diğer tekliflerinin mahiyeti 
hakkında ~ncak Maliye vekili Bir Alman grupu Emanete 
izahat verebilir. müracaat ederek Gülhane parkı 

varit addedildi 

Bankada son itilafname mu- ve Tepebaşı, Taksim ve Yıldız 
cibince, Hükumetin 9 milyon bahçeleri~_de lü~~ park. vücu~e 
liralık hesabı carisi vardır. Bel- getirmek uzre musaade ıstemış
ki bu tezyit edilebilir. tir. Bilhassa çocukların eğle~

Herhalde hükumet, Devlet mesi için yapılacak olan ve bır 
Bankası teşkiline kadar lazım- çok eğlence vesaiti b:_ıl~_nd~-

K. İsnıail Bey 15000 gelen tedbirleri ve şanj işlerıni lacak olaı: b~ yerler bu_Yuk kim: 

ll
'ra zararı esaslı bir kontrol altına almış- selerind~ ıstıfade edebıleceklerı 

tır. tarzda yapı 1 acaktır. Emanet bu 
nıanevi telep ediyor.. Bu tedbirler, ihracat zamanı- teklifi muvafık bulmuştur. Tet-

Dört yaşında büluğa eren na kadar kambiyo işlerinin şim kikat yapmaktadır. 
küçük Mehmedin otopsisinden K. lsmaı·ı ve l Hı"/mı· 8€yler dıd"kib~lormka! vaziyeti muhafa;.a 
tevellüt ederek etlbba divanı . e e ı ece tır. 
haysiyetine kadar gelen mesele tır. . . . . Ticari bono ve ihtiyaçlar do-

. t tkikatına dün de devam Dıvan bu cıhetı nazarı dık- layısile bugün (dün) 50,000 İn-
nililm~ş ve karar ittihaz olun- kate alarak a.nl~şma tecrübesin gi;iz liralık talep olmasına rağ-
e den vazgeçmıştır. men fazla tereffü olınaması da 
muf;'~r. h::ı.ysiyet ölen çocu- Divanı haysiyet, mukarratı- bunu teyıit etmektedir. Muhte-

'Tevkif at 

Tuzlada yedi kişi 
tevkif edildi "un ~:~~i müdavisi Ali Şükrü nı ver?ikten sonra d?~~ü içti- kir!e.ı:, şe_dit tedbirlerin iyi tesir 

~eyi dün dinleıniş~ir .. Gece g~ç m~~ rıy.aset ed~n Hılalı ~-h~et len uzerme hava o.yunu .Y,~pa-
kte kadar süren ıçtımada bıl- reısı Ali paşa bır muharrırımıze mıyacak hale gelmişlerdır . H b ld - .. Tuzla-

va . d . . k' A 1 d h""k" tt . a er a ıgımıza gore 
h Ssa "otopsı yapan tabibim emıştır ı: n{ara a u ume en yem d f M hm t Ef dı' "le 1_ 

a " 1 · dk'k d k b" k b" 1. · . a ırıncı e e en ı a ··şahadelerini neşretmeğe sa- - şı te ı e ere ır ka- anı ıyo ta ımatnamesmm tat- .k. k"f 1 m t B mu "k Ka b"k" . . . 1 N 11 h tı şen ı tev ı o un uş ur. u 
lahiyeti olup olmadığı" noktası r~ra rdi~lptetktı '1· k drar !yarın tcb- Eı ı ıBçm ebmır .. a anhr_ .uru al tevkifin bir cinayet meselesile 

.. akaşa edilıniş ve bu husus- yız e ere a a a ar ara tebliO- sat ey ugun şe ımıze ge e- l"k d ld - t h · 1 mun d'I k . K . "' k 1. · ,. a a a ar o ugu a mm o un-
b takyidatı kabul edenler- e ı ece tır. ararın mahıyeti ce ve ta ımatnamenın mer ıye- k d T k'fh ··a·· . 

ta azı h kk d · h " , . . . d h 1 k ma ta ır. ev ı ane mu un. 
1 bir serbesti fikrini mü- a ın a ıza at vermege sala- te vaz ı ıçın ıcap e en azır ı - . d b"' 1 b" k f k"" 
e tanı h" d - -r N" 1 1 k B k . yetme e oy e ır mev u ut-

dafaa edenler arasında oldukça bıyettar egdı 1m.M ıza~nam; arkyl~pBı acak tırl . orsba okmıser lesi geleceği bildirilmiştir. 
'dd r uzun münakaşalar unu mene er. aamaı•ıh ala- ve ı ı, an a ar ve an erler G k V"l" k Ü 

şı et 1 v: iştir kadar izahat vermekte serbest- hakkında mürakaba heyeti tara k"'dere ~ ayei ~e ~ere se k s-
cereyan e m . . . tirler." fından tetkikat yapıldığını, fa- u ar ve arta Jan arma u-

Divan bir aralık ~~ı mesle~- Divan Azaların ketum dav- kat henüz yeni bir tecziye kara- man~anlıklarında bu hususta 
daş arasında bir t_elıfı beyn cı~ ranmalarına rağmen aldığımız rı mevcut olmadığını, acentalık malumat yoktur. 
hetini tedkik etmış,_ fak~.t v~zı- malumata nazaran divan İhsan tan çıkarılan Raif Neçdet Bey ---
yetin aldığı .s?n şekıl uzerme Hilmi Beyin iddiasını gayri va- hakkındaki kararın kat'i olduğu irtişa layıhası 
bu husustakı ımkansızlık ~nl~- rit addetmiştir. nu söylemiştir. 
şılnııştır. Fi~hakika ~vv~lkı ~ --~·----
kü celsede Ihsan Hılını Beyın Eukafıın · ıslahatı Rusu nat nıüdiri unnı-
Kazım İsmail Bey hakkında ~ar . . 1. fettiği bazı kelimeler dolayıs.ıle ANKARA, 17 (Telefonla) - m ıs: ge 1 yor 
K"zım İsmail Bey 15,000 !ıra Şurayı devlet heyeti umumiye- Avrupada tetkik seyahati ya-
za':an manevi taleb~le mahke- si evkaf ıslahatı hakkındaki la- pan Rüsumat müdürü umumisi 

e müracaat etmış ve bu su- yıhanın müzakeresine yakında İhsan Rıfat B. bir kaç güne ka-
~~k iş Adliyeye intikal etmiş- başlıyacaktır. dar şehrimize gelecektir. 

ANKARA, 1 7 (Telefonla) -
Dahiliye encümeni adliye veki
linin iştirakile toplandı. İrtişa 
Jayıhasmı görüştü. Layıhamn 
birinci maddesi ehemmiyetli 
münakaşalara vesile teşkil et
miştir. Encümen öbür gün ikin
ci ic•imamr aktedecektir. 

tren bir kaç metre daha kat et- paşaya bildirilmiş ve orad 
tikten sonra durmuştur. gönderilen imdat trenile yolc 

Lokomotifin arkasındaki i- (Mabadı 5 nci sahifede) 
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Türkiye harbe 
nasıl girdi?. 

I 

Çürük~ 
geriye dönü 
telaşla so 

Rauf A 

\ 

} 

~~:.,,Karaköy köprüsürü ı ortasınc!a:ı 
azırının yanına gelip heyecan ve 

bir müsademe 

onra "? '' Beg: 
mı Paşam doğduğunuz geri glJrllrsilnüz .• 

. Bu "? '' kim?. Mahmut Paşa Talat Beyin ya· 
nında, nasıl ayrıldı?. Talat Bey o anda karadenizdeki mu
harebeyi biliyor muydu?. 

Biitün bunları pek yakında okuya • 
caksınız •• 
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ı\lathuat lıatıralar11n ı Afımet ~ 
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HARiÇTEN ALDIGIMIZ ·HABERLER ' --. . -- , - -

K 1 l l . ~.IJ'V. y . . -~~~!~ a )a ıat ı ~. unan dılhcrı Matbai AmirPn/n uçılışı - Hakkı paşanın 
ı.utku - Kabei hurrlyel denilen 

Selanik seyahati - Kutup se ·abatı'11c~dı1 U3J 0}_ D k b ' ga .I ünya ıralıçalığın1 d u·· •• •• •• 
ınes'ul kinı? kazann1as1 "'lk şüpheli u n z 

~ ( •' 1 Abdulhamit devrine ait olanl Matbai amircnin tekrar açıl-
.at ı:. t :1.ıtıralanm" ın inti· drgı gunü görenler toz, toprak 

> •' ır eden bırınc. cıldinde (sahife pire hücumu içinde örümce aa 
la 8) M:aıLıaai Amırenin başına lan arasında kaln• lardı ve he~ 

•1 . _nler c.ııye yaı:dıgım bir fık- kesin gözü müdür odasının du
m l bu dev et matbaasının na- varında asılı altın işıemeli bir 

ı :ı ıl olu,' ta ıı:apatıldığını ve kapı lavhaya bakmakta.ı kurtu'mu. 
• ' · na rr..ihürler basıldığını anlat-\ yordu. Bu liivha meşhur şair 

t ll tım. Devlet salnamesinde ve alim Pertev Paşanın amire 
.\ ıuo;şahın culfısunu anlatan yal 1 matbaası hakkında söylediği 

< 1 .dı kagıdın cilt içine baş aşağı; manzum bir tarih idi; 
~ mpıştırılmış olduğwm bir jur- Ziba eser Hazretı Su/tarı l.l/ah-

' 
1
• le~ yardımile öğr.enen Abdül- mut 

c :tr nut, buna kendısının baş aşa- Bin Şevket gibi makbulü Lba. 
ı/la geleceği manasını vererek yidir bu 

•J · J atbaayı derhal kapatınnıştı. Vaz'ı tarihçei pertev diyemez. 
f l ,02 senesinde kapanan bu eski I · a . er zı: 

'•• ' l 'lfan ve san,at müessesesi tam Pek beca merkezıakvimi vaka- I . 
~ ! frdi sene karantine konmuş yidir bu f• ner.ıl N •bıle 
m l ~ ~mi gibi yanma kimse uğra- Yarım asır evvel kadar olan HOMA, ı 7 (A. A.) - !tal-
ı 1 ılıaama .. şartııe örümcekler için- matbaa hakkında o zamanın ir- ya balonunun Kutba yaptığı 
• ~ ;İ! _kalmıştı . H albuki matbaai fan mensabi bir edibin yazdığı seyahat hakkında t ahkikat ic
ı \ · nıre ta sultan Mahmut zama- manzumutarih, gene o zamanın rasına m emur komisyonun tan 
1

1
• f}..cnda kurularak Türkiyenin muktedir bir san'atkarı tarafın- zim ettiği raporda Jeneral No-

'• ~atbaacılığına, irfan alemine dan tezhip olunarak çok nefis, bile'nin kabahatli görüldüğü 

ı
(aok h izmetler etmiş, Türkleri lavha halinde matbaaya asılmış söylenmektedir. 

~ ı J -{ tar~kki hatvesinin .?eratı o- idi. Aptülhamidin kapattırdığı Jıtalyada 
ı Jn . gulhane hattı humayunu bu ilim yurdunu toz ve örümcek 

~ : ı t.ı11 bura?a ~.asılmış, "Takvi- ler sardığı halde bu lavha, üstü- , p 
· ! ı f 1 v~kayı,, unvanım taşıyan ne çarpan güneş ışığıyle parıl- apaya karsı 
,il ı f - ~smı g~zete uzun seneler bu- da yor v~ irfanı bo~mak istem~ş Romadan yazılıyor: _ Pa
, ,. da çı~ış_ ve bund~ dolayı olan zalımlere, yanı başta Padı. 1. pahk ile İtalya hükumeti ara-

;· t.ba~ı amıre_ye '. '~vımhane,! şahlan olmak şartile bütün Os- sınd:t :"·tedilen itilattan sonra 
1' , nı bıle venlıniştıı. Matbaaı manlı ricaline istihza ile bakı- 1 · ._ · · t 

• · ht J'f T .. k 'hl · yenı vır vazıye 
11 ;/lire mu e ı ur tarı en- yordu ve kendi lisanile · "cahil- d ld' 
,,·::,,n bi~ çoklarını basmış, Os- ler ne yapsalar ilim ışığını bo- mMeyhana,.,.~e . bı.I 

ı' I ' anlı ' t l - .k. d - . eş ur ""'n a · ,,~ :ı cmpara or u~unun ~ ı e- gamazlar,, dıyordu. Jinin yeğeni E-
r • . · J; ortaya çıkardıgı kaımeler Matbaai amireyi meşrutiyetin ilk . . . 
~ ·· ı' ·nhi bu matbaanın mahsulü bu. Maarif nazın nasıl açtı ise haliyele- ~ıo ?.:ı_rıbal~ı 
: ı' ıfUTIUS idi . Türkçe harflerimiz rin müzevirliğile, Abdülhamidin ga neşrettıg ı bır 
1 

,1' \ l veli:i. - matbaai Amired _ zete ve matbaacılıktan ve ilmin inti- mekalede bu va 

l 
·I 'lm ., rır h d' . e . yda şarından korkusu yüzünden şurada ziycıti anlatarak 

, · - ı., , nU en ısyan tsmın e burada kapat' ·lmış oldug· u hususi d' ·k" 
'" k h l' bi · • ıyor ı: r 1 u.~er ı r ermen~ _san at- matbaalar da ktlflenmiş kapılarını a- _ .. h ·• 

, 4 .
1
1 r eskı arap harflennı, hele çıyorlardı. Merhum Ebüzziya Tevfik P . . . p· . Şup ~lerı 

alik,, harfleri matbaai amire sürgün olduğu Konyadan gelmiş ve _a:>~ - .. ~.r ... cı 1~~ m~z, endışele
nde hakketmişti ki bu kalıp- matbaasını canlandırmağa çabalıyor- nmız asıls~z. degı~ş. Pa~~ 

1
, • hn hepsi hak san'ati itibarile du. .. . . . . . İtalya daı.'ulıntle bır papas ırtı-

' ~er saheserdir Turk muharr~lerının en kıdemlısı caı yapmak istiyor. Onun için 

İ . .. . . . . ve canim oldugu halde ta Yemende F · t h'"kü' · · 'f · d'" 
J şte. Abdulhamıdin hır gece Sanaya nefiy olunmll§ olan Tarik baş a~ıs .. u metının vazı e~ı u 
• ıde ıle kapattırdığı müessese muharriri Sait B. uzak menfaSJndan nku duşmanlannın harekatını 

1 
: irfan ve ilim ocağı idi. 1902 g_eliy°.rdu ve ~stanbul memleketimi: takip etmektir. Çünkü bu düş-

ı ı.ı ı kapanan matbaai amireyi zı_n dort buca.~~dan, yahut ecnebı manlar silahlarını bırakmamış-
1 '.i I!,,8 · · k '"b d H diyarından donüp gelen vatan mu- l .. . 

'~·1 ;ı~ m ua ~ a a~kı Bey hacirlerile doluyordu ve herkes meş ardır. Boyle hır arzulan da 
, ;ıakkı paşa) ılk maanf nazır- rutiyet ve hürriyete ilk kaynak ol- yoi«ur · 
• . ~ına gelince 4 ağustosta aç- muş olan Manastrr ve Selaniği ziyare İtilaf aktedileli ancak bir se-
' r : ştır. te koşuyordu. ne olduğu halde İtalya ile Kili-
;i· /Kapısının üstünde "darütte- Kard~im doktor Besim Ömer Pa- se arasındaki ihtilaf ortadan 
1 ! atülamire,, yazılı bir taş lev- şal ' Ukt king~"!erı debanauğrab~ğımilhddeyte~~- kalkmış değildir .» 

. ı t ı ·bul an es ıçn, ırm e ıçın 
, ısı wıan. ma.tbaayı_ açmak lstanbulun heyecanlı muhitinden ay Fillstinde 

Tahtelbahirler 
Konferansta itler gene karıştı. Ge

çen günkü tahtelbahir münakaşası• 
nrn arası soğumadan Fransızlar ken
dilerine kartı tertip edilmiı birer 
gizli hareketten tüpheye düşüyorlar. 

Fransızlar tahtelbahirlerin meşru 

1 
bi~ müdafaa vasıtası olduğunda israr 
edıyorlar . Bet devletin murahhas-

ı
, ları tarafından tahtelbahirlerin le
hinde, aleyhinde geçen gün uzun u
zadiye izahat verildi . lng-iltere ile 

1 Amerika tahtelbahirlerin kaldmlması 
nı ileri sürüyor . l tal ya da esaı itiba .. 
rile bunu kabul edebileceğini söyle
di. 

Fri\nsa bilakis bunlAnn nispeten 
ucuz birer müdafaa vasıtası olduğun 
da İsrar etti • J aponya da ayni nok
tai nazarJ teyit ediyor • 

Tahtelbabirlerin lehinde, aleyhin
de söylenen şeyler hakikaten türlü 

Milli kıya/etile 

türlü mantık oyunlarile doludur. Her Paristen yazılıyor: _ Avru-
taraf kendi kanaatini kar,mndakine 
kabul ettirmek için dili döndüğü ka- pa güzelliğinin intihabı hala 
dar türlü dereden su .~etiriyor . münakaşa edilen bir mesele ol-

Netice aşikardır : Tahıelbahirleri makta devam ediyor. Avrupa 
kaldırmak ol•ınıyor . Y alruz bunların 'kt __, d birincilig- ini kazanan Yunan gü 
mı arını ve sıı-ı mü afaa vasıtası o-
larak kalmalarını temin çaresi dütü- zelinin bu muvaffakiyeti hayli 
nülecekıir · Harp zamanında bunla- münakaşaya değer bir mesele 
rın bitaraf bayraklı ticaret gemilerini 
b !ırmamal .._t', h k görünüyor. a annı "" ı surette er ese 
kabul ettirmek kalıyor. Franıa bu- Bu kızın taraftarı olanlar Yu 
nun için ileri atılıyor . Tabtelbahirler nan güzelinin milli kıyaf fl 
kalsın, fakat bunlann birer tecavüz e ı e 
va11tası olmasına mini olacak tedbir pek fevkalade bir cazibe ka
alınım . lıte Fransızların razı olduk- zandığını iddia ediyorlar . Dik-
ları ıey bu · k t dT b kı ek f Faka! gelr.o ~elgrafların kısaca a e ı ırse u z ser otoğ-
verdiği malilmata nazaran Fransızlar raflarını yandan aldırdığı der
tim~ ko~ı:a•ta. _ke~di aleyhlerine hal göze çarpıyor. Milli kıya-
lerbp edılmı' gızlı hır anla,madan f . - . . 
fÜpheye dütüyorlar. etıle çıkardrgı bır resım de ge-

Konferansın karııhklı bir itimat ne böyle yandan alıııımrştır. 
havası içinde devam ettiğinden hah- Yunan dilberinin dünya birin
ıederek buna ıevinenlerin memnuni- 'lik .. 
yeti çok sürmedi demek. Fransız cı musaba'kasında ne kaza-
matbuatının kullandığı lisan her hal- nacağı belli değildir . 
de dargın bir adamın oöz oöylerken 
kullandığı dildir . 

Konferansın ölçüsü efer yanılmı
yorsak aıağı yakarı ıöyle oluyor: 
İngiltere ile Amerika arasında bir 
anlaşma mevzuu bahsolunca Fran
sızlar asabiJe,iyor . Fransız matbua .. 
b konferanırn cereyanından mem
nun göründüğü zaman İngiltere
Amerika itilafı ııözlerinin aslı çıkma
dığına hökmedilebilir. 

Maamafih tekrar edelim ki Lond
ra konferansı ergeç bir neticeye var
madan dağılacak değildir . 

K oaferansta 
Japonyanın teklifleri 

LONDRA, 17 (A. A.) -

Roman yada 

Yahudi duşmanlan 
Bükreşten bildiriliyor: -

Kışneften haber verildiğine g~ 
re bu şehirdeki hıJkuk fakülte

tcsi talebesi Ya
'-ıudiler aleyhi-
1e bir nümayiş 
ıapmışlardır. 
Yüz elli kadar 

Y ahudinin top
'u bulunduğu 

>ir kahveye hü
:üm eden tale

Midland Bank mü rü v 
el borçların tecili mesel 

AIALI VAZİYETİMİZ VE İ~ B \ -ıl\. \~l 

ANKARA, 17 (Telefonla) - - Son günlerde Avrupa 
Midl<l;'.1-d ~ank müdürlerinden zeteleri Türkiyuun Düyun
Mosyo Volt bu sabah İş Ban- mumiye borçlan iç n bir t 
kası İstanbul Şubesi müdürü lüzumuna kail oldug . ı 
Muammer Beyl ebirlikte An- bahsettiler. Bn mevzu i 
karaya geldi. Burada İş Banka- tanbulda yakından a'a'tad~r 
sını ziyaret etti ve banka İda- dum. Hükumetiniziı hv f' 
re meclisi reisi, umumi müdü müşküliitı en faideii ve c n . 
rü, banka erkanile ayrı ayrı gö • ru tarika tevessül ed.:• !: be 
rüştü. Maliye Vekili tarafın- raf edeceğine l·at'i bir ka 
dan kabul edildi ve bu akşamki beslemekteyim. 
trenle İstanbula döndü. Ken- Bugüne kadar Devlet v 
disile görüştüm. Bana dedi ki: datile kendini idare ,.a.,.ı'.ı!ıiv 

- Ankaraya ilk defa olarak ? l:1· Bir büt_<;ede harici ~c>; 
geliyorum, fakat evvelce İstan ı~~n .. 20 ı:;ıılyona y:ıl•ın bır 
bula gelmiştim. İş bankasile gorunmege b~şlıı~ıı;ca .keyt 
m ensup olduğum banka arasın yet der?~' tesıi"lerı,nı gozte 
da mevcut sıkı rabtıa denilebi- . S~n ı kı ~en; zarı_mdn pek 
lir ki Ankaraya gelmem in baş- ~ıt~ıyen zır_aı vazıyet te. b· 
lıca sebebini teşkil eder. Bu ı~~a~ cttı. P;:ır;:ının duş 
fırsattan istifade ederek Mali- sıne amıl olan sebepler de 
ye Vekili Beyefendi tarafından hul kalmamıştır .. ~u buhr:ıı 
kabul edilmek şerefine nail ol- ~uvakkat ~e geı;ıcı oldu;u 
dum. Bana tevecüh gösterdiler ın~mak lazı~dır. Memlekc 
ve bu mülakat bende bü i.\k tabu servet1~rı ı;oktur. Her b 
intibalar bıraktı. y başlıbaşına bır k;ıvvct olan 

BT k. İ B k servetler memleketi ikt:~adi i 

nın ımıyuhorsb~~uz 
1
lmak' ş a ıfn .a1sı kişafa, parayı arzu edilen ra 

a ırı o s atı e d " k 1 • k d" d' har· t k ' T .. k f 1 . eye yu se tmege . a ır ır. 
'.ç. e 1 ~ se are~ en men- Bundan başka !!ene istanb 

subını ve dıger resnıı memur- da haber ald ı' · H··ı.· la h · ım .ı u .. um 
rınl 

1 
1'.1abaankş ve ta s.ısat fmuda· Saltanat devrin in borclannr c 

me e erı amız tara ın an k k d' · d· ı - · t d · 
1 

B nır en en ısıne e , en vaıt n 
e ~r 0 .1fur. liiku cepheden ticesiz kalmıştır. Türkiye 
İşa~e;ız e a .. amd ız ~ard~. borçları tanıyıp ödemeğe bas 

k
. f adsının gun 1~n gubne ın- ladıktan sonra memlekete e. 
ışa e en muame atını ura- b' · 1 · · 

d kınd .. b'ld' ne ı sennayesı ge memıst ır. 
a ya an gore ı ım ve ma- . • 

lfimatırru en sahih bir surette Bank~. d:rektö: üne sord~m:_ 
tesbit ettim. - Hukumet ıktısaden ın 

İ t b ı 'lk h . şafa ve nafia i şlerine sarfetrne 
B ~ an. u d~ ~ seya atımde için 20 milyona yakın bir par 
a~ a _şım ı ışg~~ e~ekte ol- ederse böyle bir talebe nerede 

d~gu bı_nada d~gıldı. Mütevazı cevap verilebilir? 
hır yer '.şg":I e~ıyordu. Y~umi - Bence şu sıralarda hariç 
n;erkezın ıhtı~amını Turkıye- ten para bulmak cok müşkül 
nın en kuvvetli bankası olan d'' s· b b. . 11 l İ b , . . ur. ıze u ceva ı mısa. er 
Ş an~as~a layık hır dere- teyit edeyim. İstikraz <leyine 

cede g~~dum. Bu muhteşem bi akla İngiltere gelir. o 1ngilte 
nanın ıçınde çalışan dimag" lar k' ·· l 'k 1 · . . . re ı, mustem ı e enne par 
ve mesaı tarzı ıçın ne kadar k ·· k··1 - k' takd. k' ·· 

1 1 
f verme te muş u at çe ıyor . 

ır ar _cu~ e ~r sar etsem Daha sonra, zengin Amerika, 
k~aat ve ıntıbaı ıfadeye muk- fakat 0 da son zamanlarda Av-
tedır olamam. daki kın -rupa parasını çe ege <;a-~ ere meşrutıyet Maanf nazın nlınağı tavsiye eylediği için 24 A

• ' ?kkı paşa ile maarife mensup ğustos 1908 de Avusturya Luit vapu 
: 

11
tler, nıml temmuzun 23 üne runa bindim ve Sel!nik yolunu tut- Silahlar toplanıyor 

KUDÜS, 17 (A.A.) - Heb
ronda bir Arabın işletmekte ol
duğu bir dükkanın içinde 65 tü 
fenk, 5 tabanca ve bir miktar 
cephane bulunmuştur. Zabıta 
köylerde kalmış olan silahları 
aramakta devam etmektedir. 

Bahri konferansa memur İn
giliz, Amerika ve Japon mu
rahhas heyetleri bir araya ge
lerek Japonyarun mukabil tek
liflerinin havi olduğu tonila
to miktarlarını tetkik edecek
tir. 

>e bütün camla- . 
cı kırmışlardır. ~n i~tı~adl vaı;iyetine, maliye-

Mükalememiz memleketimi- lışıyor. Büyük bir Avrupa dev
letine verdiği parayı peyderpey 
geriye alıyor. Cihan piyasasın
da bu hususta büyük bir kriz 
vardır. 

1 t . .isadif çarşamba günü matbaa tum. Trenle Selaniğe gitmek. k~bil ol 
\ ö ·· ld'kl · k' duğu halde dolaşık vapuru ıstıraba! 
ı nPISı nune ge 1 erıı va ıt için tercih etmiştim. Vapur gece De 
•,ıt_baanm a:ıhtrlarını bulmak dcağaçta duruyordu? Selarukten ge

~ 3bıl olmadıgından kapısı kı- len bir vapur da yanımıza gelip de
li 1 \ amış ve içeri girilmiş ilmü mirleınişti; i~ind~n bağrışn_ıalar ve 

•I · .an namına en zalimlerin yü- yaşasın seslen gehyordu. Bır aydır 
l ı f• ~nü kızartacak manzara kar- İstanbul sabahtan akşama ve akşam-

• t dan sabaha kadar sade yaşasın, veya 
}ında kalmışlardL .. .. kahrolsun haykırmalarını dinlemiş 

ı Odaların ortasında her turlu tim, bir de Selanikten gelenlerin Almiinuada 

SUNDAY TİMES'in 
MAKALESİ 

LONDRA, 17 (A. A.) -
Sunday Times gazetesinde 

· • .1ü irfan kitaplarını fareler bağrışını yakından dinliyelim diye 
1 ~ .mire kemire bir yığın talaş diğe_r v~p~ra gitti.m: 1ıtjhad'. ı:rakki 
· .!ine getirmişlerdi. Her tara- cemı}'.~tının en muhı~ ruknu bır dok 
~ 1 t . k l ·· ·· k ba . tor guğerte merdivenıne çıkmış nu-

Young· planı ve Wiskham Steed imzasile çı
kan bir başmakalede, bahri ko-

R eisicü m hur nferansın asıl vazifesini unut-
1 •/' oz ap ~mış, onımce g- tuk söylüyordu ve onu dinliyen yoku 

ı mştı. Bır odanın duvarında Jar mutasıl yaşasın cemiyet I" diye 
,1 1 ılı kalan takvimin son yapra- bağırıyordu. 

BERLİN, 16 (A. A.) makla başlıca hedefini gözö-
Reisicümhur Mareşal Hinden- ~ün?en kaçırmış ol?ca~ı kaJ'.
burg, yarm M. Hugenberg'i cedılmekte, ~u vazıfenın Brı
kabul edecektir. Müşarünilevh, j r.ad-~el_l~g mı~a~_ınıı: h:Up 
Young planile Lehistan itilfifı ogmıl~:ının_ rol~ uze:ınde ıcra 
hakkındaki noktai nazar!an,,ı ı edecegı tesırlen tayın etmek
anlamak üzre muhtelif fırka- •en ibaret bulunduğu ilave o
lar reislerini de kabul etmek i lunmaktadır. 

•
1 

·i·, adaki 22 haziran 1318 tarihi, Nutuk söyliyen zatın sözlerini işi
.. ,. ·nı matbaanın padişah tara- tecek kadar yakın olunca dinlemeğe 

ıdan kapatıldığı hazin gun·· ü başladı':" .. 
. Komıtecı doktor Osmanlı hudutla-

'· ıret eylıyordu. 1:1~kı pa~.a nndan, ve kaybolan yerlerden bah-
!rhum toz toprak ıçınde yu- ıeyliyor ve hepsini geri alacağız di

' n matbaada çok müessir bir yordu. 
ı, tuk söyliyerek bu irfan mü- Kulaklarımda çinlıyan bu sözlerin 
1 : sesesinin hizmetlerini say- t~su:;ıe ke~di .vapu_ruma _ dö_nerken 

. . d b l ... •-llHl+f -<e•+----
nıyetın e u unmaktadır. 

.A 1Ju.fJt11ryada 

İtalya hududunda 
pasaport 

---··· .. 
- ş ve şu sözlerle nutkuna hi. ~ttye ıı:e tebinde ılk cografıya ~er 

. .. eı okudugwn zaman hocamızın bıze 
' , ~ vennıştı: çizdiği Osmanlı hudutlarını ba- Hudu . la -da lertib ~' 

, ·'Devlet matbaası bir ticaret tırladını. O zamanki hudutlar Bosna DOUAl 
•. iessesesi değildir. Devlete a- ve Herııek, bütün Tuna nehri sahili ' 16 (A. A. ) - r;; . . ı bilcümle muharreratı basar ile şimalden, Basra körfezi ile Cenup m al hududunu ziyaret eden 

1
, diğer matbaalara intizam v~ dan çevriliyordu. Mısır kıt'ası ve Tu- Harbiye nazırı M. Maginot, 
1 .k 

1
. t .. nus eyalet halinde bizim hudutlar i- matbuat mümessillerine ~u be-

' ı emme ıye ten numune o. çı'nde kalıyordu • b 
• T b'I · t b' d h · yanatta ulurnnus tur: 

ı . a ı erın a ını . eru te Rü•tiye mektebinde iken kaybolan M "d f · · 
/ . · ki · ı· b" ' - u a a tertıbatı ıçın ı ıyemıyece en . ne ıs ve u- yerleri geri almak istiyen kahraman-' . - • 
k eserleri basarak memleket ların sözlerini dinlemiştim. Meşruti- cap eden ter~ıbaı:ı yapacagız. 

, anına hizmet etmekle m'ükel. yet ilanında, cemiyetin en nafiz, za- Fakat, dost bır mıllet karşısın-
1 ·tir. Ümit ederim ki yakın za- ti lisa~:ndan _Dedeağaç. önündeki va- d_a kuv~.etli bir ~üdafaa t~r

. mda matbaai amire yedi sene pur gug~rtesın.de aynı n:kar~tı du- tıbatı vucude getınnek mıiş
t 

1 
k 

1 
• k yunca muteessır oldum. Bıze lazım o küldür. Maamafih icabında bir 

r pa ı a magı unutturaca su- lan fütuhat değil, islahat idi ı · · 
'·' •te kıymetli eserler vücuda Medeniyet yoluna girmek idi ; ilim takır.~ ar~zıyı su altında bırak-
.: tirecektir.,, ve fenne iman etmek idi, ne kadar mak ımkanı mevcutur.,,. 
,_ 4 Ağustos 1908 de Hakkı Pa- ac ıklı bir hal idi ki meşrutiyet hare- VAHİM VAK' ALAR 

h b · t ketinde ön ayak olmak için selanikten 
mer um .. ır ı:ı~zar açr;;ı.ş .ı; tzmire ve oradan İstanbula gitmekte BERLİN, 16 (A. A.) 
mezar t~~hisı meyt . ıçın olan bu "meşrutiyet bekçisi" bir asır Grevcilerin müzaheretine nail 

, ılmadı. İlm1 ıhya etmek, ırfa- evvelki fütuhat cenkçilerinin ağzını olan komünistler birtakım va-

1 
yükseltmek ve devlet matbaa kullanıyordu ... Bunun için selaniğe him vak'alar ihdas etmişler· 
ıa ticaret vadisinde deg" il, ço .. k h. azin_ his_Ierle vardım .doğr .. usun .. u 

1 ki da kald - <lir. Komünistler, Forvets 
iletin irfan yolunda rehberlik soy ıyeY:'m . ora . . ~gım uç gu.n . . . . . de bu hıslerım degışmedı, tekrar bır gazetesinin binasını hücumla 

L nesını ışaret etmıştı. vapura atladım, Pire ve Atina tariki- zaptetmeğe teşebbüs etmişler-
! Matbaai amire kapatıldığı ge le Venedik yolunu tuttum. Atinaya <lir. 

da b lunan b d . • k' uğradığım zaman bütün Rumların KRALİÇEYE ZİYAFET 
ora. . U . azı ~ı ı- yakalannda Türk sancağı ve Yunan 

l pla~ ıçmde Padışah_Iarın_ıska- bandrasırun biribirlerine can ve gö- PARİS, 16 (A. A.) - Pa
,, ıa aıt fıkraalr var dıye hır çok nülden ( 1) sanlışını gösteren kokart ris Yunanlılar birliği 27 Şu
ndıklara doldurulup civarda- !ar gördüm. Sanki meşrutiyet ve hür bat tarihinde Yunan güzellik 
karakola taşınmış ve 1908 se riyet. Yunanlılara verilmişti, onlar kraliçesi şerefine bir ziyafet 
sine kadar orada kalmıştı?. sevınıyorlardı. çekecek, ziyafete Yunan El-
1lan da matbaaya getirildi. AHMET IHSAN çisi riyaset edecektir. 

!'iyanadarı yazılıyor: - Baş 
vekil M. Schober Roma seya
hatinden buraya avdetinden 
sonr-ı İtalya ile aktedilen mu
ahed' hakkında izahat verdi: 
Avu::t..ırya Başvekilinin bu se
yahatı etrafında bir çok tahmin 
!er yürüaülmüştür. 

HaLbuki Romada cereyan e
den mülakatın neticesi olarak 
bazı ticari itilaflar aktedilmiş 
ve biLhassa arada dostluk mua
hedesi imza olunabilmiştir. 
İtalya - Avusturya hudutların
da pasaport • usulünün ilga e
dileceğine dair bir itilaf hasıl 
olmamıştır . Mamafih aradaki 
münasebatın şayanı dikkat bir 
safhada olduğu anlaşılıyor. 

TAYYARE REKORU 

PARİS, 16 (A. A.) - Tay
yareci Costes ile Codos kapa
lı daire dahilinde 1000 kiloluk 
yükle 18 saat bir dakika 22 
saniyede 3.317 kilometre katet 
mek suretile müddet ve mesafe 
rekorunu kırmışlardır. 

] andarmalar güç sıne ıntıkal etti, Mösl'.? Völt 
hal ile bu numayişçileri dağıta- b~ n;evzu etrafında ezcumle de-
bilmişlerdir. dı kı: 
Yalnız ~ki talebe tevki.f edil
miştir. Yahudiler bu nümayiş
ten son derece müteessir ol
muşlardır. Yahudi cemaati 
meclisi toplanmı:ı ve Başvekil 
M. Manine müracaata karar 
vermiştir. 

Gümrük nıütarekesi 
konferansı 

CENEVRE, 17 (A. A. ) -
Gümrük mütarekesi konferan
sı M. de Moltke tarafından açıl 
mıştır. 

Konferans, mesai programı 
nı tanzim etmeden evvel ilk 
celselerini umumi müzakereye 
tahsis etmeğe karar vermiştir. 

Yunan/standa 
Tevkif edilen Alman 

meb'usu mu? 
ATİNA, 17 (A.A.) - Ko

münistlerin gizli tertibatına iş
tirak etmiş olmakla zannaltına 

alınarak dün tevkıf edilen Al-

man Croybenin Rayhiştag mec 
lisi azasından olduğu söyleni
yor. Komünistlerin Amerika 
sefaretine taarruz etmek niye
tinde oldukları ele geçirilen ve
sikalardan anlaşılmıştır. 

M. TARDİEU HASTA 

PARlS, 16 (A. A.) - M. 
Tardieu, iltihabı hançere ile 
müterafik gripten mustarip 
olduğundan bir kaç gün isti
rahat etmek mecburiyetinde 
bulunmaktadır. Mumaileyh o
dasından çıkmamakta ve hiç 
bir ziyaretçiyi kabul etmemek
tedir. 

I-Iindistanda umumi kıyamını.? 
LONDRA, 17 (A. A.) - Deyli Meylin Bombay muhabiri 

bildiriyor: 
Amele hüktımetinin zayıf ve mütereddit siyaseti yüzün

den İngilterenin yakında Hindistanda gayet tehlikeli b ir 
vaziyet ~arşısında kalacağını tahmin edenlerin bu görüşü 
Hint milli meclisinin kanunlara ademi itaat hususunda M. 
Gandiye salahiyet vermesi ile tahakkuk etmiş gibidir. Fil
hakika bu karar umumi bir kıyamın mükaddimesi teliikki 
edilebilir. 

G. Mübadillere 
tevziat 

Muvazaaya dahil gayri mu
badillere yapılan tevziata dün 
devam edilmiştir. Dün tevzi e
dilen 9 bin lira ile, şimdiye ka
dar yapılan tevziat yekfınu 80 
bin liraya baliğ olmuştur. 

Tevziata Perşembe günü de
vam olunacaktır. 

Hakimlerin terfii 
Ankara 17 - Hakimlerin ter

fi ve tasfiyesi için Adliyede 
çalışan temyiz rüesasından mü 
rekkep heyetler bir haftaya ka
dar tetkikatını bitirerek netice
yi Vekalete bildireceklerdir. 
Budan sonra bu senenin adliye 
terfi listesi hazırlanacaktır . 

Halı piyasasında buhran 
Halı piyasasında ki buhran 

devam ediyor . Buhrandan en 
ziyade İran halıları müteessir 
oluyor. 

Amerika İstanhuldan giden 
İran halılarını hala ıtransit halı 
olarakıkabul etmiyor. Buna ça
re olarak İran halı tacirleri hü
kfunetimizin tarifesini tenzil 
etmesi için teşebbüsatta bulun
muşlardır. 
Şehrimizde 15 milyon liralık 

İran hıtlısı hulunmaktadır. 

BEY AZIT DAiRESiNDE 
Dün Bayezit dairesinde evle

nenler şunlardır: 
Fatma H. ile Kemalettin Ef . 

Memnune H. İdris Ef .. Rebeka 
H. Soren Ef., Nevzat H . Hadi 
Ef. 

F AT1H DAiRESiNDE 
Fatih dairesinde evlenenler 

şunlardır: 

Belkis H. Cemal Ef., Hafize 
H. Nazım Ef., Zehra H. Naki 
Ef., Yaşar H. Kadri Ef., Feri
de H. Mustafa Ef. 

Tapu dairesi odunsuz 
kalmış 

Tapu dairesinde su bulunma 
<lığını yazmıştık. Dairenin te· 
şebbüslerile su tedarik edilmiş 
setle bu seferde dairenin odunu 
bitmiştir. Kış ortasında daire· 
nin odunsuz kalması şayani ha
yrettir. 

Hariciye vekili iyileşti 
Bir kaç günden beri rahatsız 

bulunan H ariciye Vekilimiz iyi 
leşmiştir . İki güne kadar ma• 
kamına eelecektir. 
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Zekat ve Fitrenin de bu sene Tayyare cemiyeti meni aatinı! 
toplanması için ırkadaki içtimada dün verilen kararlar·. 

Mektup ilcreti l@ll~ Abdiillıanıit ve-' 
Flatl~rln tezytdlne · 

Darlllaceze 
hissesi 

Vilayet 
meclisinde resesi davası 

I 

Zeki1t vt f//relt• için Fırkada toplanan komisyon 

Zekat ve fitre için 
Dün Fırkada çok mühim bir 

içtima aktedildi 

kat ve fitreler Tayyare cemiyeti 
ınenftatine nasıl cemedilecek? 

Dün Halk Fırkasında Hakkı Şinasi Paşanın riyasetinde 
bütün kaza ve nahiye mutemetleri içtima yaparak zekat ve 
sadakai fitir hakkında görüşmüşlerdir. 

Bundan evvelki senelerde de Sadakai fitirler her tarafta 
'I'ayvare Cemiyetine teberru edildi_ği gibi bu se~e ~~ 3:yn.i esas 
dahilinde hareket edilecektir. Bınaanaleyh dunkü ıçtımada 
kaza ve nahiye teşkilatının bu husustak~ fa~li~~ti _t~sbi~. olun
ınuştur. Verilen karar mucibince Sadakaı fıtır ıçın luzumti' 
kadar zarf tabedilecek ve bu zarflar her mahallede evlere 
tevzi olunacaktır. · 

Teberrüatta bulunacak olan- tarı her sene arttmaktadır .. Bu 
lar teberruatını bu zarflara ko- sene de ayni şayanı ehemmıyet 
IYarak kapatacak ve miktarını neticenin elde edileceğine şüp-

a zarfın üzerine yazacaklardır. hesiz nazarile bakılmaktadır. 
~amazanın son günü zarflar a- Bugünden itibaren z?r~l~ın .. ta
IJ..ni surette toplanarak tayyare hına başlanacak ve. bır ıki gun.e 
Cemiyetine gön<lerilecektic Sa ka?a'. kaza ve nahıyelere !evzı 
dakai fitir dolavısile tayyare ce edıldıkten sonra evlere dagıtıl
ıtıiyet;ne yapıl~n teberruat mi'< mağa başlanacaktır. 

Ad/iye1.!!. 
Gazeteciler Bursada muhakeme edilecek 

dair ne düşünülllyor 

Posta müdüriyeti umumiyesi 
tarafından posta ücretlerinin 
tezyidi için tetkikat yapılmak
tadır. 

Mektup ve telgraf ücretleri
nin tezyidi fikri evvelce posta
da tetkikat yapan mütehassıs
lar tarafından ortaya atılmıştır. 

Mütehassıslar raporda Tür
kiye posta ücretlerinin dünya
nın en ucuz posta ücretleri ol
duğunu kaydetmişlerdir. Ka
naatlerince bu ücretlerin tezyi
di posta işlerinin inkişaf ve in
ti7~"'~ konıılm~<\ı irin elzemdir. 

Posta idaresi mektup ücret-
lerınııı LL.ı:y1u.ı.ııuc .u. ı:ıyc.ı.Je ~.- .... .ı.\,.;t 

almmıyan veya çok az ücret 
alman bazı kısım mektup ve 
telgraflardan ücret almağı mü
nasip görmektedir. 

Milte/errik H. 

Tasarruf 
Kadıköyiinde bir lç

timu yapılacak 

iş Bankasının tasarruf 
filmi de gösterilecek 

Milli tasarruf ve iktısat ce
miyeti tarafından Cuma günü 
Kadıköyünde Süreyya sinema
sında tertip edilen içtima saat 
10 da yapılacaktır. Bu içtimada 
İş bankasının Amerikadan cel
bettiği çocuk filmi gösterilecek 
tasarruf mevzuu üzerinde kon
feransla~ verilecek ve yerli mal
lar teşhir olunacaktır. 

Tasarruf cemiyeti heyeti ida
resi Cumartesi günü de bir iç
tima yapacaktır. Bu içtimaa bü 
tün yerli sanayı erbabı davet 
edilmiştir. Milli tasa~f ve ik
tısat faaliyeti hakkında kendi
lerile hasbıhal edilecektir. 

Limanda müsademe 
Gece Seyrisefainin San'a mo 

törü köprü önünde bir kayıkla 
çarpışmıştır. 

Müsademe neticesinde kayık 
devrilmiş ve içindeki 4 kişi de
nize dökülmüştür. 

Bu adamlar ve kayıkçı mo
tör tarafından kurtarılmış, fa
kat kayık denizin dibini bulmuş 
tur. 

İstanbul gazeteleri aleyhine ı kararı okundu. Bu kararda: 
kame olunan "İrtişa mesele- Cümhuriyet M. umumiliği 
ine dair hilafı hakikat neşriy- ile Şehremaneti, Polis müdü
t ve ceza muhakemeleri usu- riyeti, Kolordu kumandanlığı 
Ü kanununun mevkii mer'iye- davacı mevkiinde olup İstan
e vaz'ı münasebetile Cümhu- buldaki yüksek makamatın da-
0 Yet M. umumiliğine cehalet vacı bulundukla:1. ~av~larda 
tfederek tahkir, ve polis mü- mahkeme ehyetının hıssıyatı
Ürünün hırsızlar hakkındaki na mağlfip olarak bitaraflıktan 
eyanatına atfen hiliifı hakikat inhiraf edecekleri" İsta.-:ıbul 
~şriyat ve efkarı umumiye- müddeiumumiliğinin iş'arm
ı tehyiç edecek surette hilafı dan anlaşılmış ve dava evrakı 
akikat olarak Şehremaneti a- tetkik olunduğu ve "bu bapta 

CYhine neşriyat ve İzmitte k_arar _itası TemF mah~eme
Skeri tayyarenin sukutu ha- sıne aıt ıbulundugu eksenyetle 
erini Kolordu kumandanlığı- kararlaştırıldıktan,, sonra Ce- Karaya oturmuş 
ın müsaadesini istihsal etme- za usulü muhakem~lerinin 14 Limanımızdan Akdenize ha-
en ne~ri ve polis müdürü ile linci! madeslne .tevfıkan dava- reket eden "Hart Filt,, isminde 
zı erkanın askeriyenin tek- nın ~ursa Asli~e ~~za. ~~- 8 bin tonluk bir İngiliz vapuru 
r ordu h'ızmetine alınacağı- kemesıne nakledıldıgı bıldınlı-

d 
dün Çanakkale boğazı haricin-

a dair merciinden müsaade yor u. d B da · d k t'h · · · h'lAf h _ Muavin Suphi Bey Temyiz e ozcaa cıvarın a araya 
. ı sal edılmeksızın ı a ı a . . d B oturmuştur 
kat" neşriyat davalarına ikin kararı mu~ı·~ınce avanın. ~r- · .. .. 
cezada dün devam olundu. saya iadesını tale~ 1 etmık dştır. 1 

diJ:l~. vapurhKost1en~e~e1n ~uk-
D da T 

· ·· ,._..,, ce- Bu talep kabul edı ere ava 

1 

e gı arpa amu esıru ngılte-
ava emyız uçwwu . d' .. tilrm kt "d" K da" · · akl" davaya ait Bursaya nakledıl ı. reye go e e ı ı. azazede 
ıresının n ı İngiliz vapuru bulunduğu ma-

.-- halden müşkülatla kurtarılarak 
Çanakkaleye getirilmiştir. 

"Hart Filt,, vapuru limanı
mıza getirilerek tamir edilecek
tir. 

Seyyah akını başladı 

Mantara nasıl 
bastırınışlar 

Gebzeli Eşref Efendinin 
başına gelenler 

Tiyatro ve sinema
larda" liiyıkile tah

silediliyor mu ? 

Ameli hayat mek
tebi meselesi -

Vilayet umumi meclisi dün 
Sinema ve tiyatrolardan alı- toplandı. 929 senesi Maarif 

nan Darü!iiceze hissesinin layı- bütçesinin 27 inci faslının dör 
kile tahsil edilemediğinden şi- düncü levazımı dersiye madde
kayet edilmektedir. Bilhassa sine 2500 lira verilmesi büt

L~ Evdi ve~kilmgün bir manta'.cılık geçen sene Darülaceze bütçe- çe Encümenine ahvale olun
ıw sesı ? _uş ve Gebzeli Eş- sinde bu fasıl varidat 135 bin du. 
ref Ef. ısmınde bir tüccarın lira tahmin edildiği halde an- Muhtelif bütçelerin fasılla
~eçhul şahıslar tarafından 450 cak 102 bin küsur lira tahsil o- rında bazı tebeddülat icrası 
lırası ~ş~ştır. Eşref Ef. bu:ı lunmuştur. Her nekadar buna da bütçe Encümenine havale 
dan hır muddet evvel berayı tı- edilmiştir 
caret. meml~keti~den İstanbula 929 bü~çesine konmuş olan 
g~~ş ve Sırkecıdeki otellerden fidanlık teşkili için tıahsisat-
bı~nde kalmağa başlamıştır. la şimdiye kadar neden mü-
Nıhayet evv_elki gün zavallı a- tehassıs getirilmediği hakkm-
d~ın 45_0 lır~ı tuhaf ve çok daki takrir Vilayet makamına 
gulu~ç bır şekilde, mantarcılık havale olundu. 
suretıle çalıruruştır B • ı d ç 1 · 

Eşref Ef. evvelki gün ceketi- mah erıog. ~ a. ~tm~ ığ~e~1t nin iç cebine 450 lirayı yerleştir .a es\,~smbıahnın 'd e ıRştın -
· ··b . . mesı ve r>iiŞa çe e eşa-

mış ve eşya mu ayaası ıçın .. o- diye mahallesi isminin tebdili 
telden ayrılmıştır Taşralı tuc- M""lki E ·· · ·· d ·1 

nh b
. · . u ye ncunıenıne gon en 

car, te a ır yoldan gıtmekte di 
iken birdenbire yerde bir para . Am r Jı t kt b" h 
destesi gözüne çarpıyor Eşref t" h" .e 

1 
. adya meN e ı dedy~-

f 
. . · ı .. mıyesın en ecme ın 

E . bırdenbıre şaşalamış kor- s h" B · · t"f 1 d" - · k 1 t f b ' "h a ır eyın ıs ı a ey e ıgıne 
uty a_ .e

1 
ra kınba akmış dve ru . a: dair Vilayet makamının tezke-

ye egı ere u para estesıru · k d d alm · li resı o un u. 
yer en ış, ıç cebine 450 ra- Azadan bazıları istifada es-
nın yanına yerleştirmiş Tam b b "b · '·1 d" •· · 
b d k k 

· 
1
• a ı mucı e g'"-.ısterı me ıgı cı-

u sıra a oşma tan ve te aş- h l b · h · d" 
t k t · · d k ak d · et e unun ıza mı ıste ı. an an er ıçın e alar enn . . 
deril! soluyan iki adamla karşı- Acezeden bir grup "N ecmeddın Sabır ~ey: . 
laşmış. Bunlardan biri derhal sebep geçen sene fazla kış oldu . -1'.rensıp ~es.el~sınden _ıs
Eşref Efendinin yakasına yapış ğu gösterilmekte ise de cemiye tıfa e~t.ım: Mec~ıs ıçtıma ?~lın
mış: ti belediye tetkiki hesap eneli- de degıldı. İstı_famı V ılayet 

- Aman, demiş, bir az ileri- meni bu mazereti kafi bulma- makamına verdım. ,,. 
de para düşürdüm. Buradan sen mıştır. Hali hazırda 31 i Beyoğ- İstifanın kabul edilip edil
den başka kimse geçmedi. Bu- lu, 13 ü İstanbul ve 30 u Üskü- miyeceği hakkında münakaşa 
nu sen bulmuş olmalısın! dar, Kadıköy ve Anadolu cihe- oldu. 

Eşref Efendi adamların kılı- tinin muhtelif semtlerinde ol- Necmeddin Sahir Bey heye-
ğından şüphelenmiş ve: mak üzre şehrimizde 74 sinema ti hamiyetle kat'iyyen çalı -

- Ben bulmadım! ve tiyatro vardır. Bunlardan mak istemediğini tekrar söyle-
Demiş. Bu defa "arayacağız,. Bilhassa Beyoğlu cihetinde bu- di. 

diye ısrar ederek zorla Eşref lunanlar fazla rağbet görmekte Heyeti hamiyeden bir aza: 

Muhtelit mahkemedf 
gene tehir edildi 

Dün Türk - İngiliz muhtel 
1 

mahkemesinde bir İngiliz şir . 
ketinin 912 senesinde mül~ , 
Harbiye nezaretine verdiği 
1~~~50 altın lira kıymetinde ve 
dıgı levazımatı harbiye bedeli : 1 
den dolayı Hükfunet aleyhin ~ 
açtığı davanın rüyetine başlar ı · 
mış ve talik olurunuştur , , 

İngiliz tebaasından Voski Şı , 
kir Can namında biri tarafında 
da lzmirde zaptedilen bir ha 
nm iadesi iddiasile ayni mahk': 
metle gene Hükfunet aley • : 
açılmış olan dava da talik edi , 
ıniştir. 

Muhtelit Türk - Yunan mat , 
kemesinde 23 Şubat ve 6 Mar 
ta bakılacak bir çok davalar va f 
drr. 1 

Abdülhamit veresesi tarafnJI 
dan açılan davalardan Türk · 
İngiliz mahkemesindeki davıı l 
İngiliz ajanının mürafaa içi 
mühlet istemesi üzerine dah 
bir müddet tehir edilmiştir. A 
yni veresenin Türk - İtalya ' 
mahkemesindeki davası için d 
Mayısta salahiyet kararı verile/ 
cektir. ı · 

Müskirat müdürtij 

~~=t ~::e~uim1~ . 

Efendinin iç ceplerini karıştır- olduğundan Darülaceze hissesi -Heyeti hamiye amell hayat 
mışlar ve buldukları bii ~deste varidatının mühim kısmını bun mektebi hadisesi hakkında ı 
parayı, Eşref Efendiniq' cüzda- lar teşkil etmektedir. Maama- tetkikat yapıyor. Bir rapor ve-
nmı, kendilerinin olmadığını fih yapılan tetkikat neticesinrle recektir . .,. dedi. j 

müd~~ As~ni 1 
B., dun İzmır · 
den avdet et t 
mıştır. Asın 

B., bir müdde1
1 evvel Ankar:: 

ya ve oradaı · 
da İzmire geç 
miş, İzmir, M~ 
nisa ve havali 
sinde şarapçı ı 
hk hakkındc 
tetkikat söylüyerek bırakmışlar te telaş asıl varidatı azal!an se~ebin ':>a Heyeti Jıamiyeııin raporu

la uzaklaşmışlardır. Neden son- zı eğlence yerlermde bıletlerm nun gelecek celsede okunması 
ra ceplerini yoklıyan Eşref Ef. ilga edilerek sarfiyata zam yap muhtemeldir. 
~~z?anının :yerinde yeller esti- mış olmaları olduğu an!aşılmış Meclis Perşembe günü top-
gını fakat bır deste paranın dur tır. Binaenaleyh bu kabı! yerle- lanacaktır. 
duğunu hayret ve şaşkınlıkla rin maktu bir resme tabi tutul- --------
görmüştür. Te!aşla desteyi mu mak suretile varidatın azalan 
ayene eden Eşref Ef. para des- kısmının telafisi düşünüln•ekte 
tesinin altlı üstlü birer lirasın- dir. 

Emniyet sandığındaki 
sui istimal ne kadar? 

dan maadasının bir yığın kağıt Hı'la' liahmerde Emniyet sandığındaki sui is-
olduğunu anlamıştır. Eşref Ef. tim.al meselesi hakkındaki tah-
derhal zabıtaya müracaat etmiş İstanbul Hi!aliahmer mer- kikat bitmiş ve sui istimal mik-
ve dolandırıcıların eşkalini ta- kezin de veremle mücadele ce- tarı 8,400 lira olarak tesbit e-
rif etmiştir. miyetinin - içtimaı, ekseriye_t ol- dilmiştir. Sui istimal ile maz-

--o- matlığından 23 Şubata tehır e- nun olarak Abdürrahman, Fu-
Acemi şoförün marifeti di;';;lm;;.;;.;iş~tı;.;.·r~. '!""llllllll'!!!!!!!""'!!''!!!!!!! ..... '!!!!!!!!"!I at ve Abdüllah efendiler tevkif 

Şoför Mehmedin idaresinde- - DeJi-~i--a-ca_b_a_? edilmişlerd_ir_. __ 

ki 1753 numaralı otomobil gece Kavanin müdürü 
Ankara caddesinden geçerken Unkapanında Aşıkpaşa ma-
evvela bir otomobile, sonra da hallesinden geçmekte olan Ci
kaldırıma çarpmış otomobilde bali tütün fabrikası amelesinden 
bulunan Cağaloğlu apartmanı Osman, Albert iııminde bir a
sakinlerinden İbrahim Bey al- dama durup dururken silih at
nından yaralanmıştır. ı159 nu- tığz cihetle polisçe yakalanmış
maralı otomobilin iki cam ve tır. 
bir çamurluğu kırılmıştır . 

--o-

Haydarpaşada sirkat 
Haydarpaşada İranlı Hüse

yin Efendinin evine gece hırsız 
girmiş, 475 lirasını çalarak kaç 

--Testile yaralamış 

Maliye Vekaleti kavanin !IU
besi müdür muavini Fuat B. 
dün şehrimize gelmiıtir. 

yep' 
mış ve inhisaı, . 
idarelerini tel 

Aıım Bey tiş etmiştir. . 
Aldığımız malfunata göre, 

Asım Beyin İzmirdeki tetkika·ı 
tı, İzrnirde yapılacak büyillı. 
müskirat fabrikasile alikadar. 
dır. Asım B. müskirat inhisar. 
idaresinin İzrnirde büyük biı' 
müskirat fabrikasr inşasına ka
rar vermiş olduğunu söyleınit ~ 
ve fabrikanın daha ziyade nere
de yapılmasının muvafık olac;a. 
ğı hakkında İzmir ticaret oda...ı 
sının fikir ve mütaleasmı alımt 
trr. 

Fabrikanın nerede inşa edile 
ceği henüz kat'iyetle tayin ve ~ 
tespit edilmiı değildir. Fakat 
her halde lzrnirin tercih edile. 
ceği muhakkak addedilmekte.' 
dir. 

J 

Dün şehrimize 1_8,000 tonluk mıştır. Hüseyin Efendi Ali Ek
Kappoler ve 35,000 tonluk her isminde bir tanıdığından 

Beyoğlunda Bostanbaşmda 
hamal Mehmet ile İhsan kavga 
etmişler, neticede İhsan eline 
geçirdiği testi ile Mehmedi ba
şından tehlikeli surette yarala
mıştır. 

--o--

--
Himaye/ ıtfaldt dOnka içtima 

Himavei etfal heyeti ··--------
Diin toplandı ve balo ~azır

lıklarını ikmal ettı 

., 

Un Hima ei etfal heyeti 1 bat alınmış ve hazırlıklar ikm.al 
eziyesi i ~ima ederek 20 olunmuştur. Geçen ~ene ~ldugu 
tta veril;cek balo hakkın- gibi bu sene ?,e Hıı:ı~y=~i e~f~ 
~zı mukarrerat ittihaz edil- balosunun mAukemm Yk. "lmç 
ır "al t ··kem hı"ç bir fedakarlıktan çe mı e-. o onun gaye mu -. . . . 

Homerik vapurlarile bir çok şüphe etmektedir. 
seyyah gelmiştir. Seyyahlar -o
dün müzeleri, camileri, darülfti- Laınbaları aşırıyorlar 
nun ve diğer bazı abidat ve asa- Kadıköy ve civarındaki hava 
n gezmişlerdir ve dün akşam gazı lam~alarından çoğuna ba
hareket etmişlerdir. zı serserıler musallat olmuşlar 

ve bunları aşırmışlardır . 

930 bütçesi 
· 930 bütçesi hakkında hü

kfunetin vereceği 15 milyon li
ralık tasarrufat oedveli henüz 
gönderilmediği için bütçe en
cümeni biltçe tetkikatına bay
ramdan sonra başlayacaktır . 

Binaenaley'h meclisin ancak 
Mayıs niahyetine doğra tatil 
edileceği anlaşılryor. 

Muammer Bey Ankara-
ya gitti 

İs Bankası İstanbul merkezi 
müdürü Muammer B. bankaya 
ait bazı meseleler hakkında gö-
rüşmek için Ankarava c7 • 

Şehremaneti bu ıhırsızlıklara 
mani olmak için polise yazmış
tır. 

-o-

Üsküdarda sirkat 
Üsküdarda Makasdar soka

ğında 45 numaralı tüccar Ro
pen Efendinin dün gece evine 
hırsız girmiş ve iki halı ile be
raber bazı eşya sirkat edilmiş
tir. 

--o-
Pencereden düşmüş 
Beyoğlunda Şirket sokağın

da, Sahra apartmanının üst ka
tında mukim Agop ağanın dört 
yaşındaki oğlu, açık pencereden . . 

Otomobilde intihar 
teşebbüsü 

Dün seyyar halıcı Ali dos
tu Fani ile işretten sonra bin
dikleri otomobilde aralarında 
kavga çıkmış ve Ali Rıza asa
biyetle bıçağını sol büğriine 
saplıyarak intihara teşebbüs et
miştir. Rıza hastaneye kaldml
mıştır. Hadise hakkında tahki
kat yapılmaktadır. 

-·O-

Korkudan düşürmüş 
Kadıköyde Kurbahderede o

turan Azize H. 4 yaşındaki ço
cuğunu tekdir ederken, ayni ev 
de oturan Nazmiye H. bu tekdi
rin kendisine vaki olduğunu 
zannederek zevci Şevket ve 
kayın biraderi Nuri Efendiler. 
le birlikte Azize Hanımın üze
rine hücum etmişler, Azize H. 
da korkarak bayılmış ve hamile 
bulLıı_:d~ğu _;ye~i aylık çocuğunu 

lstikbaldt Haydarpofaya /trlbotlarlf! mı geçilecek? 

Limanın en son şekli .. 
----------·-

Komisyon, feribotu lüzumlu 
görmektedir .. 

Ticaret Odasında toplanmak koıniııyon İstanbul limanına 
ta o~an . lima~ . komis:yo~unun tam bir liman olması için feri-
faalıyetı haylı ılerlemıştır. Ko- botu lüzumlu görmektedir. 
misyon şimdi limanın istikbal- Bilhassa limanın müstakbel 
deki şekli üzerinde feribotun şeklinde Sirkeci gan Kwnkap1 
mevkrini tatkikle meşguldür. sahilinde olacağına nazaran fe-

Ticaret Odası mahafilinde ribotlar da vagonları Kwnkapı
liman komisyonunun mesaisi dan Haydarpaşaya nakledece1'
hakkmda kat'i bir ketumiyet tir. Komisyon raporunu 
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ELHAMRA sinemasının 

-' 
~·~~-=------, 

5Ii.~ 4' ikailye4' om .._ 
·~ 

·~- • -,,, ~ 1 l&llıplilır ublkuı 
dün akşamd&nberi iraesine ba;ladıj';ı 

NUHUN GEMiSi 
yeni SESLi, SÖZLÜ \E ŞAR· 
!\iLi filmi gibi biç bir eser bu 
kadar büyük bir tesir ve heye· 

Perşembe •kısmından ıtibaren 

A ~ H i ~iNEMANIN • 
I" 

• '!'../ . İ. \ 'Jı ~ Türkiye-Yunanistan Z O R A K l 
, ~srın Umdesi "Milliyet" tir. 40 ıncı. hafta. 3 üncülüğünü 

~ ı ' 18 ŞUB.\.T 1930 Da şşafa lisesinden 85 Osman 
Nun B. kazanmıştır. yazısı şu

can uyandırmamışnr. 
lllveten: Sözlü FOX dünya 

havadisleri ve ezcümle ltalya 
Yeliahdının izdivaç merasiminden 

fılminde goreceksini2' Çok cevval ve zarif hı olan \ibertbl , 
TERBiYELi MAY:\IUN tarafından takip edıleıek havada, damlar 
bir geminin yelkenleri arasında şayanı hayret c•nbazlıklar yapacak· 
'"''"''-'~Perde aralarında zengin varyete nuıncroları.._,.._,"'-" ı iDAREHANE - Ankara cadde•i- dur. 

ıı?· 100 Telgraf •-esi: Milliyet, la- Bu haftanın en mühim habe-
ı nbul Telefon numaraları: ri Türk - Yunan itilafıdır. 
rı lstanbul 3911, 3912, 3913 Genç Türk cumhuriyetinin 

) 

I Heykel 
yeni !nıibaat. J ••••••••••••• • ............ .... 
;;;~· .. :;-~:.:. ~:::·: .. .'". JOPERA Mifil~ôi K~BiA I • esasi prensiplerinden biri olan 

a 1 • ABONE f)CRETLERl Türk _ Yunan müzakeresinin - Di1nki1 nııshamızdan mabat -
ri 'ciye için Hariç için h ır ı · ı- d k k - Sen o güzel kadını tanıyor tırır... Kar}'(llasının ayak u-

NUR TAHSiN 

( 

d 
( 1 

u aylıgı ı kuruş 800 kuruş a ı mese esı ma um ur ı ~e 

ııf 01 ,, 750 ,, 1400 ,, uzun zamandanberi sürükleni- musun Zeynel?.. cunda oturur... Ona uzunu-
2700 Y ·· bet b" ah zun masallar söylerdi . Orha-, ,, 1400 ,, ,, or ve mus ır s aya vara-

ı 1 • . mıyordu. İhtilafı mucip mese- - Hadi Zeynel söylesene.... nın çocuk ruhu her gece Zey-

MELEKV";'i~~:~sında 1 KARTI" YE YaLrın ıkA·şam iTrae. edEilecek 

Son derece . neşeli ve ejl;lencdl 
hır suvare 

' 1 Gelen evrak gen verılmez leler bir çoık yunan sefirleri ve nelin ince sesile anlattığı ... 
c 1 l:ı lidGadeti geçen nut•bahalar 1 ~t ~ıruş~uın.r. hariciye vekilimiz, teknik cihet - A . . . . Neden ağlıyorsun •bu masalların zengin hayalleri 

ı l•ı zete ve ma aya aı ış er ıç · · d ·· 1 · · k d ı' ~ müdüriyete müracaat edilir. !erde Tevfik Kamil B. ve yuna~ Zeynel?.. ıçın e goz erını apar ı .. 

KOLLEN MURUN Şayanı hayret filminde, Murger'in tarif ettiği talebe ve arti<t mubi · 
çok müessir bir surette canlandırmnktadır. 

MümeS<illeri: iV A .. PETROVlÇ - KAR:\IE:\T 80. -ı . JI. "A :\fA,' , 

j J ı: Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini murahhasları arasında tetkik Orhan kollarım Zeynelin * * • 
ıc kabul etmez. ve müzakere ediliyordu. Esa- boynuna doladı . Küçük kadife - Zeynel babamın atelyesi 

•ı f BUGÜNKÜ HAVA sen, cereyan eden müzakeratın pantolonunun cebinden cıkar- kapalı değil mi. 
l j umumi hatları evelce tesbit o- drğı mendilile arabın gözlerini - Evet ... 
ıı ~ ~ Dün hararet en çok 10,5 en az lunmuş olduğundan bu münase- sildi... - Biz oraya giremez miyiz?. 
f ı,ıh G derece idi. Bu gün rnzg~r betle itilaf daha kolaylıkla el- - Ağlıyacak ne var Zeynel- - Nereden Orhan Bey? .. 
• ~ ~ )Ttz esecek, hava açık olacakıır. de edildi. Bunun içindir ki bu ciğim haydi söyle ... , - Ama, , . Ben annemin 
1 hafta zarfında muhtelit muba- Nihayet Zeynel Orhanın is- heykelini görmek isterim .. 
J I· )f''.~F 11!11 ?~.~~·',. dele komisyonunun elde ettiği rarlarına dayanamadı: - Sonra bey baban darılır. 

ı ' 1: .._1;.....,~ muvaffakiyet Türk-Yunan iti- _O, senin annenin heykeli.. - O, duymasın ... 

ltİıl lafına doğru atılan bir adım ol- dedi... Orhan benzetişinde _Ya sonra işidirse .. Anne-
~ 1 l t mak münaseıbetile haftanın en yanrlmadıg-mı anlamakla bera- nin heykelini büsbiitün kaldı-

•• n BURADA DEClL YA! mühim ve şayanı dikkat olan E d ber tekrar sordu: rır . . hiç göremezsin . v e 1 
, t, 1 ıl Sehremini Muhiddin B. Av-ı bir haberidir.Ankarada cereyan o h I' - - Hangi annemin?.. kimse olmadığı zaman r a-

•t• ' iıpada geze dursun kendisinin etmekte olan müzakerelerde bü _Asıl senin ölen annenin ... nın bütün düşüncesi atelyeye 
r,. ıl 1~!efleri burada hi.ç yoktan bir tün muallak meseleler halledil 0 h -1 y 1nız · k · · h •- Jin" d 1 h=~~~~~§::=:;~:!J ' 

1 
d 

1 
r an ag amıyor . a . • • gırme annesının ey ... e ı o :.; 

> t 1cfaiye meselesi çıkar ı ar... ·,is olduğundan hükümetlerin çocuk gözlerinin yeşilinde ko- ya doya görmek. Nihayet Zey- iLK MACERASI 
', {ı a istihbar ediyoruz ki_·, _Avru- Kabulüne iktiran etmek şartile ··ı 1 b li · ı k" t" 1 d B yu go ge er e rıyor . . . .. ne onu tes: ın et ı ... En son ve en güzel eseri 

ve GASTON IA!\E . ............................ ~ ................ . Y YYYYYV.VYTYVYYYv• 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta ınuameles' 
ıcra eyleriz. Sigortalan halk için nıüsait 

şeraiti havidir 
Merke~i İdaresi: GaJ~tacla Ünyon Ha•11ndadı 
A<'nıı•sı l ıılıınıııayaıı !;'l'htrll'r•i<' nl'ı•ıılc ar ı·ı , ı'. • •1 • 

... TP-lefo!ı: Bı.ıyo~iu - 2003 

EmniJef s3n~ığ1 nıü~ürlü~ün~en: 
, ıada bulunan Muhı din . itilaf bir emri vakidir. Bütün E'b ı · k p t j' - Peki Zeynel ... Artrk sen - ı ette ate yenın a ısı ıı Plahmin hilafına - bütün olan bunlar olduktan sonra itilafna- k kalı ·· Ali ve Abdülkadir Beylerle Fahriye Bedia Hanım! 

ı 11.:):rlteni işitmiş ... İstanbula döner menin imzası meselesi kalır ki ağlama··· bir gün açı r 
0 

zaman ~o- , EMI~ YANINGS -, l 58f>O ikraz numaralı deyn senedi mucibince ve Üsküda 
ı' ı (ı~ :aönmez sabık Emin ile esbak 0 da Yunan hükfunetinin gös- Zeynelin sözleri Orhana üç rürsün... h Selimiye mahalesinde Tayahatun sokağında 18, 20 numar 

· d b" ·· d.. sene evvelsini hatırlattı... O Günler geçiyor·· ·Orhan er h · h" · ·ı E · Iİ' ımın arasın a ır ateş son ur- tereceği hattı harekete göre ya ka anenın ter mı suretı e mnıyet sandığından istikraz 
, ~-~e müsabakası acacaktır. En meçli sten geçmeden veya geç- zaman altı yaşındaydı · • • Bir gün bir defa atelyenin pısına .. ın bir şaheseri daha !edikleri yüz otuz liranın vadesi hululünde ödenme.;ıesi 

• 1, n;ık ateşi en az su ile en kısa za- tikten sonra takarrür edecek- gün evde bir çok kalabalık top- bakıyor fakat kapalı···· 1 OKA)",J 1 hetile esnayı istikrazda tayin eyledikleri ikametgahlarına t 
11 1~1tanda söndürene fahri itfaiye, tir. Artrk eminiz ki: Türklerin lanmış ... Beyazlı adamlar el- Birgün babası çalışrr~e~ gir- GUNAH S \.7 liğat ifası için gönderilen ihbarname zahnna borclular 
~ l-Iı.ımandanlığı tevcih edilecek! ltaıkip ettiği açık ve sulhperver !erinde parıltılı aletlerle hep mek ... Heykele bakmak ıçın yal -••••••m:ı•••ai Al:dülkadir Beyin Aydın Vilayetinde Maarif tab!bi. Ka 

ı ~ ALIŞIKLIK siyasetin tavzihini istiyerek bir annesinin odasına girmiş çık- vannak istiyor .... Fa~":t küçük -•••••-••••il! Beyin nezdinde bulunduğuna dair mahallesi Heyeti ihtiya 
ı1 ı Bir muallim arkadaşla tram- zamanlar Cemiyeti Akvam ka- mışlardr ···Sonra onu da anne- kalbinde korkul_ar .b~lınyor. Ya 1 BEBE DANlE' LS yesince yazılan meşruhat üzerine mahalli mezkur Zir 

"ayda ayakta gidiyorduk.. Ya- pılarında yardım ve müavenet sinin karyolasına götürmüş- babası o heykeli nıçın bu kadar Bankasile cereyan eden muhabere neticesinde mumaile 
ı •nruzda traşı gelmiş, dalgınca, arayan Yunanlılar mösyö Ve- ler .... Beyazlar içinde süzgün çok sevdiğini sorarsa... Orhan ı u ı K j L B ı M Abdülirndir Beyin Eşme kazası Ziraat fen memurluğun 
, -.nirli bir adam, bir alacaklının nezilosun dediği gibi: «Türkler ve sararmış çehresile annesi annesi olduğ~1'.u söyle~e bile ... , A , A , ., 1 bulunduğu bildirilmiş ve Alaşehir Ziraat Bankası Sandı 

• j:endisi için söylediklerini kar- harpçı bir millet değildir.,, sö- Orhanr kollarında srkmış · · · Babası bunu ıtıraf etmıyecek... nın bu bapta vukubulan is'arına nazaran mumaileyhin he 
.! "tsmdaki arkadaşının ağzından züne kanaat getirdiler. Hıçkıra hıçkıra ağlamağa baş- onun bir benzetişlen ibaret ol- filminde sinlerile tahtr silfıha davet olunarak mahalli mürettebi 

ıı·nıedikten sonra: Şimdi; mazide birbirini bog- lamıstı. Sonra o beyaz gömlek- duğunu tekrar edeıek ... çocuğu - sevkedildiği anlaşılmış ve bu hususta İzmirdt" yüz ye 
1 1 ı:; _Sen onu bana bırak! Ben mağa çalışan bu iki Cumhuri- li adamlarla babası onu annesi- nu müteessir eden bu heykeli •m••••••••••llll!!• altıncı alay ve Afyon otomobil kıt'asr kumandanlıklarile 
j ;,r ı eririm onun dersini! dedi. Ar- yet sulhün devamı için mecbu- nin kollarından almış. . . Zey- belki büsbütün ortadan kaldıra 1 Doktor reyan eden muhabere neticesinde mumaileyh Abdülkadir 

• 1 -1 ~adasrm bana döndü, ve: ri olan bu itilafı aktetmiş bulu- nelle odasına göndermislerdi. cak .... Orhan ~üçüklüğüne rağ- SÜLEYMAN SJRR namında kimse müstahdem bulunmadığı anlaşılmış olduğ 
/ , ~- _Bizden! Alışmış ta başka nuyorlar. Orhan o günden sonra anne- men bı.mun buylc olacagından, dan ilan tariihnden itibaren doksan bir gün zarfınJ)a borç 

1
, , ·~·ey vermek aklına gelmiyor... Esasen itilafnamede Yunan sini görmemişti . Babasına sor- anesine- ait hülyalarının en can lsıaubul .\lemdar Sıhhat yurdu mamen ödenmediği veya yenilenmediği takdirde mezkur 

~ :ı~özünü ilave etti. hükumetinin noktai nazarı tat- duğu zamanlar: lı ifaddsit'ıi de kaybedeceğınden 1 ubihl. Cuoudan maadJ her ın· nenin müzayede ile satrlacağr ilan olunur. 
; , < ÇALLININ F1KRI! min ve fevkalade büyük feda- - Doktorlar iyi etmek için korkuyor... man yonta bulunur. Dahili has-

• t t , Geçen gün Çallı İbrahim B. karlık gösterilmiştir. Şayet; uzak bir köye götürdüler der- talık!ar ttşlıis . 'c tedavi edilir . 
• ~ ~rim ~zete5'.._e gelmisti. ö "'- bu_ı:a ~a~men Yunanlılar bir di.. Orhan yedi ya§ınt bitiriyor. ''MI llyef .. İn 
~·len benden laf ederken ı · muşkulat çıkaracak olurlarsa Sonra nasıl olmuş hatırlamı- Artık mektebe gidecek .. Baba- Tepebafı Ti-
~: ~·e sünnet meselesine temas c- bu elzem itilafnamenin akim yordu . Ona l • · gün yeni anne- sr onu uzak mekteplerden birine yaırosunda 

• 1 )erek dedi ki: kalmasından pek tabiidir ki sini gösterdiler.. Çok süslü, leyli veriyor. Orhanın kücük bu akşam 
M ı B" · a_ l,mes'ul kalacakladır. çok cici olmasına rag·men. Or- hayatında bu çok mühim lıir '"•t21.JO da , ; -~ - onşer. ız ne ganp h · M k b · k · 

1 ? ---- - - --1 han bu yeni annesini . . . lçin- adıse..... e te e gıtme · ıs- > ynaroz 
'ı. am arız...... ZlYAI MüESS F z !d l 

Neden ? den, göynünden sevmemişti .. tiyor ... fakat eyne C.l ayrı - Kadısı 
' l - · Esbak telgraf ve telefon mü- lb" d d · b" r ' N d 1 k T" d Kaç cl.,,fa o giden ve hala iyi o- mak küçük ka ın e enıı ır 1ı ıablo 

ı r - e en o aca ıcaret o a dürü umumisi, salırk Anadolu - K d" 
•I :ı k"pru""n'" f d 1 lup g·elmiyen annesini baba- sızı yaratıyor... en ısılc ayni \azan: : < o un ay a ve zarar arı- s:n:endiferi telgraf müfettişi k d . b .. "lk 

ı ı· .3ı t~" "k ede k k ld - k · sından sormuş ve her süali sü- yaşta olan ·ar eşme ugun 1 \Ju,a'ıip zade 
_ 'r ' ., r~ a ınna~a a- Fahri B. dün akşam vefat etmiş · b k 

·ar ' mı·ş Ötede Etıbb ku"tla karsılanmrştı. . . defa gıpta ıle a ıyor.... ı "rliıl flrv a - ··· n a ce- tir. Cenazesi bugün saat on bir - ı k ı cniyeti de sünnetin lüzum ve a- de Ca~alog"lu C.H.F. yanındaki Üvey annesinin kendi yaşın- Evde küçük yo cuOnuln pa ·et- Cııınamwne~i 
-ı • ı·· ·· k d - h" !eri hazırlanıyor.... r ıan artık ,aat ı 4-30 da 

·. ı ,_,eını uzumunu muna asa e e- sokakta 10 numaralı haneden daki oğlu Turbanla ıç geçine- bir kaç günlük misafir... Tur- ------------
ı 1 r·ek kalkmamasına taraftar ol- kaldırrlarak Eyipsultanda na- mezdi ... Çok yaramaz, çok ha- han onu üzmüyor, hırpalanır- T 
;, 

1 ı=;arip değil mi? Asıl kalkması mazı 1 edildikten sonra mak- şan bir çocuktu. Annesinin Şehzadebaşı iırk 
~~ı rfızim gelen şeyi kaldırmıyor- berei mahsusuna defnedilecek- Orhanla bir az meşgul olması- yor... sinenıasında B~~tnkll ytnl 
' ı 1<ır da kalkmıyacak şeyi kaldır- tir. Müşarünileyh Darüşşafaka- na tahammül edemez ... ağlar, Babası akşam bisküvi, şeker, mıcem z 
1ı 1 ;ruya çalışıyorlar! Benim elim- dan birincilikle mezun olduk~an bağırırdı. Onun bu fena, kıs- şokola paketlerile geliyor. Or· Bu ak>am Türkiye ha~ pch- Soldan Sağa: 
'•) jle olsa aksini yapardım!.. ~ , Fransada ikmali tahsil et kanı; kareketleri Orhanı her za- hanın küçük bavulu ... Hep gü- livanlık ımı;ab:ıkalan. ayrıcı 1 - Valde (3) 
·: ı FELEK m \'e hu""ku"met tarafından man üvey annesinden uzaklaş- zel şeylerle doluyor .. Artık haf 2 - Nida (2) Kemer bag"la-.. ·· O h · sin~nıada: Kız mı, fakckmi. 

ı• Konseı· Avrupanın muhtelif mahallerin tırmıştı. Üvey annesi Omanın tanın son gunu.. r an ertcsı nan yer (3) Bir azamrz (2). 
- de inikat eden posta ve telgraf odasına yalnız hastalanırsa gi- gün gidecek .. Küçük yolcuyu - k () d 3 - Orta (3) İşaret (3) 

kongrelerinde bulunmuş mukte rerdi. eve bağlıyan yalnız iki bağ var. Tür cağın an: 4 - Yarım (3) • ! San'atkiır. Münir .Nurettin 
" :{'ley tarafından cuma günü saat 
• f,1,5. da Fransız. tiyatrosunda 
\.:. ;'ıir konser verilecektir.Konsere 
~Mes'ut Cemil ve diğer kıy

,' 
1 "111etli san'atkarlar da iştirak e

l, ''rieceklerdir. . _ .. 

dir, halfık, nazik, herkesin hür- Ona fena muamele etmemek- Zeynel ve annesinin heykeli..... Şubatın 14 üncü Cuma günü 5 - Lezzet (3) İlim (3) 
metini bihakkin celbetmiş kıy- le beraber hiç iltifat etmez.... Orhan düşünüyor: Son defa inikat edecek olan Derneğimiz 7 - Tutulacak yer (3) Tah-
metli bir zat idi. Vefatı zayiat- Anne şefkati, aaıine sevgisi bu heykeli görmek... ekseriyet olmaması sebebile 21 min (3) 
tandır. Cenabıhak ailei keder- göstermesine Turhan her za- Zeynel onun arzusunu biliyor inci Cuma günü saat 14 e talik 8 - Nakleden (5) 
didesine sabrı cemil ihsan bu- man mani olurdu. ve son günün akşamı Orhamn edilmiştir. Bütün arkadaşların 9 - Ciltte siyah nokta (3) 

ursun. Mevla rahmet e !iye.. Orham her gece Zeynel ya- Devemı var teşrifelri rica olunur. Aşık usandıran (3) 

Utııı .. Ll bıımcccrnız.in 

halledllmlş Jekli 

Yukardan Aşağıya: 
ı - Nida (2) Dert (4) 
2 - Ekinli arsa (5) 
3 - kaburga (5) 
4 - Su (2) Zaman (2) 
5 - Hoşgiiluk (8). 
6 - :l{ırmızı (2) Ayı yuv~ 

SI (2) 
7 - Çok (5) 
8 - Bir renk (5) 
9 - Nota (2) Kokulu bir o 
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kunankar taneleri bir göz yaŞil veie~i ve likörleri getirdi >C bu siz adımlarla arkasından koş- di. Bir kuş gibi ati!dı. yor ... 
gibi eriyip süzülerek akıyor. sahnede artık lüzumu kalmadı tu. Fakat hareketini gözlerinden - Nonoş, sen üşüyiceksin. V 

Ve içeride bu körpe ve canlı ğını görerek kapıyı çekti. Fakat takip o kadar zaif ve anlıyan Cevdet Beyin bir anda şarda hava müthiş .. 
mahlükun yarattığı havada o- - Şu tuvaleti çıkar, allahı se kuvvetler arasında nisbet o ka- açılan kollarına düştü. Genç kız buzlar üs ünde ka· 
rıun kokusu, onun harareti ve versen, dedi Cevdet Bey .. Oda dar açıktı ki, mücadeleye de- - Çırpınma. Uğraşma.. Br- nat çırpan bir martı gibi saıoıı 
onun tazeliği ilt! uzun ıniic:adele sıcak .. Ve sen o kadar ateşlisin vama imkan yoktu. rak artık ben çıkarayım. da dolaşıyordu. 

Bürh~n _!!ahit yıllarının ıstıraplarını unutarak ki! Cevdet Bey vaziyetin kendi Hülya artık bu sinirleşen, ka - Üşümem, dedi. İçimde öY 
yeni bir alemin göklerinde dola Genç kız bir neş'e ve işve kay aleyhinde olduğunu. genç kızı Ulaşan erkek kollarından kur- le ateş var ki! 

1 lüşü, gözlerinin her çakışı ken- caketini çık< ş, saçları karış- şan Cevdet Bey ikinci bir cep- nağı halinde mütemadiyen gü- elde etmenin müşkil olduğunu tulmak imkanı olmadığım anla Cevdet Bey hem kıravatP' 
1disine hırs ve heyecan veren gü mrş, pürneşı.. ,nuşuy~rdu. hei taarruz için kuvvet toplama lüyor, hareket ediyordu. Cevdet anlayınca eski politikacılık usu dı. Yaralı bir kuş gibi kendini bağlıyor, hem bu yorulmıyaJI 

~ f zel vı· püri~tiha Şikarı bir ham- Artık tekliısiz olmuşlardı. ğa çalışıyordu. Beyin tekliflerine sürekli bir !üne müracaat etti. bıraktı. Cevdet Bey onu ipek dinlenmiyen cevval, pür heye 
lede kolalrının arasına aldı. . . Hülya zarafetini kaçırmamak Yemek iki, buçuk saat devam kahkaha attı. . Düşmanı zaif yerinden yaka muhafazasını itina ile, lezzetli can kızın giyinişini seyrediyor 

t 1Ve salonun uzak köşesinde bir için fc •aya, uğrıyan tuvaleti- t;tti. - Kız çıkar, dıyorum. Sonra lamak için o neler, neler biliyor bir muzu kabuğundan soyar gi- ciu. 
~ ,::.ravan arkasında hazırladığı ni t: 1işti. Şimdi hopı:ıa bir Eski romalrlar gibi bir taraf ben başlarım. du. bi yavaş yavaş soydu, çıkardı. Bu kızda ne sönmez bir harı' 
yl'..m.ısak inine doğru sürükle- gene alile gülüyor, konu- tan içiyor, yiyor, bir taraftan Hülya yetişkin bir piliç gibi Köşeden köşeye kacan genç Genç kız şimdi dar ve beyaz i- ret, ne tükenmez bir tazelik,. 
di... şuyor. gi şarapların •e~'esi hazmediyorlardı. DrsarıJa sid- sıçradı, ayağa kalktı. Salonun kız son defa paravanla sedirin pek kombinezonu ile taze bir pi dı. 

' 1 le crlgl' ':lar yapıyor, Cevdet detli kar fırtınası devam e-di- ortasına kadar gidip ellerini ar' bulunduğu yere gelmişti. Cev- si balığı gibi kollarında oynı- Kendi kendine: 1: - Yor ·e ~arap da- Beye 1 ktürüyordu. yor. Fakat içeride badiyelere kasına kavuşturdu: det Bey hemen orta masasını yor, frkırdıyor, kayıyor, kaynı- - Ah kör olası politika, ôr 
1 iıa getir.. Hart heyecan ve ıcki bu mahsus ateşin bir sam yeli es- - Nasıl başlarsınız baka- sobanın önüne çekti. Sobanın yo~du. di. Ömrümün en tatlı zamarıi 

Zıyatet ı ı ve ordiner, bereketlı Vf' sulak topraklarda meğe, sıcak bir lodos fırtınası lım. . arkasına iki sandaliye üst üste Ömrü gah meclis kürsülerin- rını kemirdi, bitireli .. Ben o ~-
"faslı m.,s<:> uzerınde baslanıış- yetişen gürbuz me•ıekselere ben köpürmeğe başlıyordu. Cevdet Bey yerınden fırladı. koydu. Yandan firar yolunu ka- de münakaşalar, gah dağ başla kası gelmez, merhamet etJJlf 
Jtı. Böyle ba_ba ·a yemekler ter- ziyen genç kı. - ve rayıha- Cevdet Bey şarapların ne~·e- Fakat o yetişinceye kadar genç payarak Hülyanın üzerine yü- rında mücadelelerle geçen yeni siyaset dalgalarında yuvarla11 

tin ve idare etmesini pek iyi dan, raşe ve i.. .ten ibaret si ve hülyanın koşuya yeni gir kız bir keklik gibi sıçrayıp öte rür gibi yaptı. Biliyordu ki bu iş adamı göğsünde ve dizlerin- ken kim bilir böyle ı1 e piliçler-
[ biİen metr dotel, bu aşk yuva- ve tabiatın fevkmue bir mahlul: miş genç bir kısrak gibi gittik ki köşeye kaçmıştı. vaziyette genç kız kaçmak için de bütün körpeliği ile fıkırdı- ne aslanların dislerini cilalıY01 

ı smda hiç konuşmadan, verilen bal ine getirmi:şti. çe açılıp şahlanışı ile harekete Gaketten sonra yeleği de çı- ancak masanın üstünden atlıya yan bu yavruyu aç bir kaplan du. ı1' 
ı emirleri başile kabul ve derhal Drşancla lapa lapa kar yağı- gelmiş, takviye kıt'ası almış bir karan Cevdet Bey, boyun bağı caktr. Bunu hesap ederek çevir vahşetile parçalamak ister gibi - Haftaya salıya buluşalı 
icra ediyor, zil basılıp 5~~ırı- yor, otelin arka ba' -;indeki hücum taburu gibi ikinci taaı·- çarpılm~, ya~_alrğı:__iki kat ol- me hareketini t~~tipli yapt~. dişl_erini gı~rrdatıp . adalatını mı nonoş! .. .. .. . . 11 

ı lrrıcıya kadar kapının onund' çamın kolları yarı .. , ·arı be ruza hazırlanıyordu. muş, beyaz gomlegı şarap ve Tam cepheden hucum etmedı. çekıyor. Çekıyor, çekıyordu. Genç kız d~unu~ gıbı Y~~ 
b'kliyordu. • y~z ~i~ ~~rklü l:adm .ası gi-j . Yo~~~- ni_?ay~t. bulan yen;e- sigara k~llerile k!rlenmiş ~ir Masaya gide~e~ yoldan yürüdü. - Olur, dedı. Yıne aynı 

Cevdtt Bev sıcak salond:> ·ıı P-orunuvor. sıcak ı,;;..ı.ılara do ıhn dokuntulerını topladı. Kah halde muvazenesız ve bccenk- Genç kız s.-n bır karar vereme- .... Ak 
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MlLLlfET SALI 18 ŞUBAT 1930 
~----r 

r MİLLİYETiN ŞEHİR HABERLERi , 
l..------------·-----~mam~=----J 

~t · vccanlı vak'a 
1stanbul Asliye M8hkemesi Bi~in-

ci Ticaret Dairesinden: 
Yedikule'de Kazlıçeşme'de Bakkal 

sokağında 25 numerolu mağazada 
palamut ticaretile müştegil E. Tapa
nidis Efendinin mahkemece iflasına 
ve 2-1-930 tarihinden itibaren iflasın 
açılmasına karar verilmiştir. 

m ·ı·de telefon mu
. ber~ tını kimler 

kesti? 

bazı eşhası istlc· 
vap atti. 

uma p;' ü akşamı tzn:ıirde 
. • ·ıe tebşa dtişüren b~~ t~
ı nacerası olınuşw~-. La~ı

h<.' :ırnten şayanı dıkkattır. 
aat l8,40 geçe ansızın, ge
sehir, gerek civar telefon 

h~beratı duruyor. Ayni sa
ede de telefon santralı mer
:n<le arayıcı aletler hep be
er harekeL geçiyorlar. Ve 
suretle santral isleri hercü

erce uğruyor. ıoo'-• 50 devre-
yaklaşan bu seri h~re~etlt:r 

n kuvvei muharrikeyı haı:: bır 
rk kırılıyor, muhabere artı_k 
kansız bir hale giriyor. Polıs 

r sehrin emniyet ve muhafa-
asi noktasından ciddi bir telaş 

<;eri.sinde kalıyorlar. P olis mü
d ürü Ömer B. karakolları geze
rek irtibatı temin ediyor. 
Diğer taraftan telefon maki

ne mühendisleri tetkikat yapın
ca hadisenin kuvvetli bir kon
taktan ileri geldiğini anlıyor
lar. Kablo mecraları araştırıl
dığı vakit Ticaret odasının ar
kasındaki kapağın bir deliğin
den kurşun kabloya saplanmış 
Yarım metro uzunluğunda de
mir bir çivi bulunmuş ve sula
rın bu delikten tellere temas et
tiği anlaşılarak mesele meyda
na çıkmış bulunuyor. Şirket ge
ce vakti çarkçı ustası buluyor, 
<;arkı yaptırıyor ve iki buçuk 
sularında şehir dahili muhabe
ratı zorlukla temin ediyor. Fa
kat şimdiye kadar on tel üzerin 
den muhabere yapılırken bu se
fer muhabere bir telin inhisarı
na kalryor. 

Polis bu kastın, şirket me
murları tarafından yapıldığını 
tahmin etmiş ve yakın zaman
da, telefon şirketinde çalışıp ta 
vazifesine nihayet verilmiş me
murlardan Sacit, Mustafa, Ab
dullah, Mehmet, Murtaza, Sab 
ri Efendilerin ifadelerini almış
trr. Gerek polis ve gerekse te
lefon sirketi Abdullah ve Saclt 
Efendilerden daha fazla şliphe 

Ekonomi 

VllA11~tte 

Bey k ozda 
. 

Malmüdürün e işten 
el çektirildi 

Üç tahsildarda memu· 
rig~tten çıkarılmıştır 

Yapılan tahkikat ve görülen 
lüzum üzerine Beykoz mal
müdürü Süruri Beye işten el
çektirilmiştir. 

Mesele tahsilatta görülen 
yolsuzluktan ileri gelmiştir.Mü 
fettişler tahkikat yapıyorlar. 

Bundqn başka yolsuzluğu ve 
sui istimali görUlen üç süvarı 
tahsıldarı da memuriyetten çı
karılımş ve mahkemeye veril
miştir. 

Bunlar zimmetlerine para ge-
çirmişlerdir. 

ı\ laaş yoklaması 
Tüberkülin tatbikatı esnasın 

da veremli olduklarından itlaf 
edilen ineklerin sahiplerin~ ve
rilmek üzre 10000 lira İktısa.~ 
Vekaleti tarafından bayatar mu 
düriyetine gönderilmiştir. 

Vereıııli inekler 
Eytam, eramil ve mütekaidi

nin altı ayda bir yapılmakta o
lan maaş yoklamalarına cumar
tesi gününden itibaren başla~_ı
lacaktır. Bu meyanda maaş <:uz 
danlarile mühürlerde tebdil e
dilecektir. 

Hudut haricine 
Polisçe hudut haricine çıka 

rılan ve Kalyoncu kulluğunda 
oturan Madam Anestasyanın 
tekrar- şehrimize girmeğe mu
vaffak olduğu haber alınarak 
tahkikat ve takibata başlan
mış, nihayet madam. An~~t~s
ya yakalanarak Polıs mudur
lüğünde nezaret altına alın
mıştır. 

Anestasya tekrar hudut ha-
ricine çıkarıla·caktır. 
~~~~-·..-...----~------~ etmektedir. Tahkikata ve san-
tralın tamirine devam olunu-, 
yor. 

Japonyada türk sergisi 

Memleketlmlz hakkında bazı 
mühim sualler soruldu. 

A111eli lıayat Avukatlık 

Muzaffer Bey ne 
diyor? 

1 - Mumaileyh ton alacak ve istil. 
Kanununun te"sirine kak iddia edenlerin işbu haklarını ta-

l
.. /' ? rihi ilandan itibaren Lir ay için<le 
uzum var mı.... mahkemede iflas idaresine müraca;ıt

Av.katlık kanununun bazı la kayrt ettirmeleri ve bu baptaki de
lillerinin asıl veya rniic:addak suretlı.:

maddeler' ni muaddil 708 numa rini tevdi eyleme! ri. Amell hayat mektebi hesap
larinda yapılan tetkikat netice
sinde 6,000 liralık kadar bir a
çık zuhur ettiği malilmdur. Bu 
paranın 4,000 lirasını mektebin 
müstafi müdürü Muzaffer B. 
tarafından tazmin edildiği ya
zılmrştı. Muzaffer B. bir muhar 
ririmize demiştir ki: 

ralı kanunun 6 ncı maddesinde 2 - Müflise borcu olanların dahi 
beş dava vekili bulunmayan keza bir ay içinde kendilerini Lildir
yerlerde Adliye V ~kaletince meleri. (Hiliifına hareket cezai mes'-

"b d"l uliyeti muciptir). 
tensı e ı e<:ek şekilde imtihan s _ Müflisin mallarını her ne ;u-

verebilen dava vekillerinin retle olursa olsun ellerinde buundu
o .gibi yerlerde dava vekaleti ranların o mallar üzerindeki hakla
edebilecekleri yazılı okp ( o. ;ı_mahfıı':_ k~lmak_şartile keza Lir ay 
gibi mahaller )t b" · in nere- ıçmde_ ıflas ıdaresı emrın~ tev~ı <;yle 

"- Ameli hayat mektebinde 
yapılan tetkikatı hesabiyeden 
dolayı beş para ödemediğim gi
bi beş para da zimmetim yok
tur. Esasen bu bapta sual ve ce
vaba maruz kalmadım. Binaen
aleyh kasa açığı namile 4,000 
lira ödediğim ve 2,000 lira öde
yeceğim temamile yanlıştır.,, 

f . . _. a ırın melerı ve etmezlerse cczaı mes ulıyc-
ye_ at e~ıldı~ı açıkça anlaşılr.?a- te uğrayacakları gibi m~kbul maze
dıg ve çunku buna t akaddum retleri bulunmadıkça rüchanı hakla
eden fıkrada baro teşekkül et- rından mahrum kalacakları. 
meyen mahallere atfolunma- 4 - Ala"ldı avukatlarından Cev
yıp t a beş dava ve) · ıi bulurum- d~t Fahri ve A_ychnoğlu f(aşit Beykr 

a h il . ı:~ buro ozası tayın kılınmış olduklar n-
y n ma a_ er tabırıne atfolu- dan alacaklı ların tarihi ilandan bir ay 
nuyorsa bır takım müşküller zarfında alacaklarını !;ayıt ettirmelc
çıkacağı ve böyle imt i'.1anla da ri rir, ve iflas l.anununun 214 üncü 
va ve.!dlliği yapmağa ruhsat- maddesi mudbince tebliğ ve ilan olu-

] =~ name a a n kimsenin vekalet ----------·~--
icra ettiği yerde bir altıncı za- lst. 4 üncü icrasından: 

Tren kazası >tın iltihakı halinde birinin o 
yerden h icret et.nesını veya 

(Birinci sahifeden mabad) ba/~a bir i ş yapmasını icap e-
deceği velounund.ı doğru olma

lar nakledilmiştir. Derayman- yacağı esbap ve mütala:ısile 
dan dolayı deniz tarafındaki maddedeki esa3 maksadın ba
hat_ kapandığı ~çin bundan ~on- ro teşekkülünü h imaye oldu
rak~ seferler ~nraz tee~?url_e ğundan (o gibi mahaller) tabi
Dag yolu demlen te~ hat __ u~_erı~ rinin baro teşekkül etmeyen 
de yapılmıştır. Devrıl.~n uçuncu yerler dem ek ola<:ağı suretinde 
rı:evkı vagon ancak dun saat ~m maddenin tefsiri bir karara rap 
bır buçukta ka~dı~ııa:ak hat ış- tı teklif olunmuşsa da: 
!etmeye açılabılmıştır. 708 numaralı kanunun 6 ncı 

Kaza yüzünden yolcular bü- maddesi üç hükmü ihtiva et
yük bir korku geçirmişlersede mekte olup bin kanuni şeraite 
nüfusça zayiat olmadığı ve dev- göre avukat olacaklardan maa
rilerek kısmen parçalanan va- da dava vekili namile vekalet 
gonda kimse bulunmadığı dün edebileceklerin evsafını göste
yapılan tahkikatla resmen tes- mektedir ki bu da Avkatlık 
bit edilmiştir. Kanununun neşri zamanında 

Hat :nüfettişleri dün kazaze- ruhsatnameyi haiz olanlardır. 
de trenin memurlarile vagonla- ikincisi ruhsatnamesiz ola
rın muayenesi ve seferlerin in- rak beş sene müstemirren dava 
tizam ve emniyetile alakadar vekaleti yapanların imtihan ile 
ve vazifedar bütün memurları dava vekaleti hukukunun ihraz 
isticvap etmişlerdir. edebileceklerine mütedairdir. 
Baş müfettiş, tahkikatın bugün B? iki sürette dava ':'.ekili 
bitirileceğini, henüz bu kazadan a~dedılenler baro teşek'.ilil et
kimlerin mes'ul olduğu malfım mıyen yerlerde vekalet ıcra e
olmadığmı söylemiş ve şunları debilirler. 
ilave etmiştir: Maddenin üçüncü ve son hük 

"-Kazadan evvel tren muay mü de y-Ukarda yazılı evsafı ha 
yen ve mutat sür·atle gidiyor- iz beş dava vekili bıılıınmayan 
du. 22 inci kilometre de, gizli yerlerde Adliye Vekaletinin 
kalmış bir imal hatası dolayısi- tensiıp edeceği şekilde imtihan 
le zaif olan dingil kırılmış ve de verenlerin ancak o yerde dava 
rayman olmuştur. Diğer yedi vekaleti edebileceklerini muta
vagon tehlikeye maruz kalına- zammindir. Bu hüküm halkin 
mıştır. Esasen vakit geç oldu- rhtüya:ı n-<;>kta_smdan bir zar;ı
ğu için trende çok yolcu yoktu ret telakkı edılerek kabul edıl
ve bazı vagonlar boştu. miş fevkalade ~ir v_~ziyettir ki 

Dingili kırılan vagonu mua- n: kanuni şeraıte gore avukat

Sarraf Aleksinin madam M. Mü
nervaya borç verdiği 300 lirac.-. te
mini için borçlunun Gedik paşada 
bostan Ali elyevm Emin Bey mahal
lesinin Tülbent sokağında atik 2 ce
dit 6 No.lu bir bap hanenin altmış 
hisse itiba rile yirmi hissesi birinci i
halesi yapılmak üzre otuz gün müza 
ycdeye konularak 300 lira bedeli ile 
talibi uhC:~ 1inde olup bedel hat 11iyi
kında görülemediğinden bir ay müd
detle tekrar müz~yedeye konulmuş
tur. hududu: Karanfil haninç Onnik 
emvali metrfıke Anastasya Rahile H . 
Sarandi. Ayşe Hanım, ı.igor Lambri
ni, Despina, Zaruhi eml3ki bost.an 
Ali caddesile mahduttu r, mcsahesı: 1 

Mebna 108 metre murabbai üzerinde 1 

olup 60 metre murabbaı mahallinde 
avli ve aydinlik mahallidir, evsafi: 

ene hususunda bir ihmal olup lıgı _ve_ ne de evy·elce ruhsat~a
~lmadığını tahkik ediyoruz. ~e 1stı~sal etml§ ve ~ de ıs
Maamafih kırılmağı mucip olan tım~ar ~le ruhsatnamesız da::'a 
ve hiç memul olmıyan zaif nok- vekaletı yapmış olanların m~k 

J aponyada açılacak ~lan' partisi ı;nubayaa etmek için gel ta tekerleğin iç tarafında oldu- tesep ?akl_arını. k:n~la t~stık 
Türk sergisinde teşhir edıle- mektedır. . ğu için muayenede görüleme - ve t_eyıt edılme~ı- h~lıne _şebih ye 

Emlak iki kisim apartımandir. Birin
ci ön diğerinin ön yan tarafında de
mir parmaklikli çini döşeli avli var-

1 dir, cepheye müsadif kısmın bodrum 
katmm kapıları harap mutfak dolap 
kömürlük harap sahrinç ahşap kö
mürlük aydınlık zemin katında mer
mer avli yük ve dolaplı iki oda bir 
hela birinci katında koridor üzerinde 
üç oda bir hela zemini çini maltiz o
caklı mutfak ikinci kat dahi birinci 
katin ayni olup bir asma oda fazla
dir. Her iki katın birer odasının yük 
ve dolabı vardir. Diğer kısmın ikinci 
katının birincisile aralarında çini ge
çit ve bir arahk sofa buluna~. iki . oda 
bir tek şahniş vardır, sola uzerınde 
bir alafranga hela mermer kurnalt ze 
mini çini hamam bu kısmın bocku
munda zemini çini ciralik ü5"5ne hır 
dolap kömürlük ve zemini çini mal
tiz ocakli mutfak zemin katında bir 
oda bir hela birinci katta bir --aralik 
üzerinde bir tel dolap bulunan küçük 
bir oda diğer bir büyük oda vardir. 
Bina kısmen tam kismen ni.-ıı kağir· 
dir. İçinde kısmen borçlu kısmen ki
raci ve hissedarlar vardir. Temami· 
nin kıymet 5500 lira olup talip olan
ların veya fazla malumat almak isti
yenlerin yüzde 1 O nisbetinde pey ak
çesile birlikte bizzat ve bilvekiil~ İs
tanbul dördüncü icra memurluguna 
927-10065 dosya numarasile 22-3-30 
tarihinde saat 14 den 16 ya daireye 
müracaat etmeleri. 

1 <:ek eşya gönderilmiştir. Borsada vazıyet miş olduğunu ve ortada bir mes' ~aı~ıh :~ry,as d':_gıldır. Bınab,erı~ 
Eşyayı götüren Japon yaptı- Dün Borsada İngiliz lirası uliyet meselesi olmadığını zan- uçun-cu_hale ~o~e d~va vekaletı 

ı-u İzmire de uğrayarak Tıcaret yükselmeğe devam etmiştir. nediyoruz. Herhalde bu şekilde yapm~g';/~l~ıy-et~k- ol~nl~~ 
odası tarafından hazırlanan eş- Maamafih İngiliz açtığı fiata bir kaza pek nadıren olan bir ~ yer .. e ırıncı ve 

1 :;I~ı bşe 1 
-

Jrayı da alacaktır. Toky<:>da~i nazaran düşük kapamıştır. Ster hadisedir. Hat ve trenler tama- der~ gorekd·b_eşdd~ .~e.. 1 
.. ulhu,n

1
: 

serg i Türk _ Japon Cemıyetı lin Borsada 1044 kuruşta açmış men emniyetli bir haldedir. Dev ugu ta . ır e u~_unc:u -~ 1 

tarafından açılmaktadır. Bu Ce- tı bir aralık 1051 kuruşa kadar rilen vagondan başka bir hasar ka~ule saık olan zanı:etın m_1;1r-
tniyetin reisi evvelce memleke- yükseldi. İngiliz bu fiat üzerin- yoktur". ~efı o

1
l;_n'h1;1§ ~ulı:a<:ag:f ~ore 

timiz de sefir bulunan Baron den uzun müddet muamele gör .,u sa a ıyetın evarı: emıye- ı 
Oşida dır. dü. Akşam üzeri 1043 kuruşta Zanı re{!dedildi ~':~~ırtadan kalkaıcagı pek ta-

Cemiyet sergi için istenen kapandı. Ta1<:si ücretlerinin tezyidi 
1 ıı ır ·---------

f)u eşyadan başka bazı sual~~r Liret 8,90,5, Altın 940 kuruş- hakkında şoförler tarafından Sert tütün 
de sormuştur. Bu sualler ezcuın ta kapandı. Emanete vuku bulan müracaat 
le şunlardır: . Dün Borsada kambiyo temev üzerine heyeti fenniye<:e icra 

Türkiyede teşkilatı esa~ıye, vücü çok muhtelif şekiller arzet edilmekte ·olan tetkikat bitmiş 
edebiyat, tarih, coğrafya, tıca- miştir. Öğleden sonra milli ve buna imkan olmadığı anla
l'et, sanayi ve maliyesi, Banka- Bankaların Borsaya arzettiği 

. k d d"l . . şılmıştır. .ar ve para sistemı, ara _ve e- kambiyo vaziyeti ta ı etmıştır. --------

Bazı köyler tütün inhisar 
idaresini cıgara ve tütünlerini 
çok hafif bulmaktadırlar. Bil . 
hassa şark vilayetleri köylüler 
en sert tütünleri istemektedir
ler. iliz teşkilatı, musiki, terbıye tar Petrolu tağşiş eden !er 

~ 1 
Bu suallere lazım gelen ce- Şehrimiz.de bu unan ve pet-

. rola kolza karıştıran iki küçük 

DAVET 
Milli iktısat ve tasarruf ce

miyeti İstanbul şubesinden: İs
tanbulda mevcut küçük büyük 
bililmum yerli mamulat amille
rinin 22 Şubat 1930 Cumartesi 
günü saat 14 te Cağaloğlunda 
C.H.F. Merkez binasında cemi
yet şubesinde hazır bulunmala
rı mercudur. 

Tütün inhisar idaresi bu vila il 
yetlerin köylüsü için yeni bir il 

ıaplar verilecektır. d · 
petrol şirektinin piyasa akı fa 

Jiüyük bir sermayedar Takcmföy shrd cmfö cmföç 

grupu geliyor aliyetiıni tatil edeceği söyleni-

Aldığımız malilmata nazaran 
rakında şehrimize bir sermaye

yor. 
Son zamanlarda kolza yağı 

kaçakçılığına karşı ittihaz edi
len tedabir bu şirketlerin işini 

jar grupu gelecektir .. 
Bu grup mühim hır tütün bozmuştur. 

• • • 
Kambio Borsası 17121930 
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KADIKÖY IÇT1MAINA 
DAVET 

Vatandaş; 
21 Şubat 1930 Cuma günü 

saat 10 da Kadıköyünde Süre
ya sinemasında yapılacak bü
yük içtimaa sen de gel. Bu iç
timada kadın, erkek her vatan
daş bulunacaktır. 

Milll iktısat ve tasarruf 
cemiyeti 

sert harman yapmıştır. m_ 

lstanbul icra Dairesinden: 'i 
Beyoğlunda Aynali çeşmede E

min cami mahalesinde 17 N o. Ha· 

yenidi efendi Timoliyon Vasilyadi 
AT E • 1 şim hanında mukim iken elyevm ika- ıs 

metgahı meçhul bulunan Yorgi Diyo 

elendi zimmetinde alacağiniz olan de 
mebaliğden dolayı mukaddema tahtı i••l•2•a•v•d•a•t•ed•i•v•e•e•d•il•e•l>l•''•rmllİİİ 
hiczc alinan eşyaya mevzu hiczin fek 
ki hakkında ikinci ticaret mahkeme
sinden sadir olan ilamın tenfizi ahka
mi zimmında tanzim kılınan ödeme 
emrinin ikametgahınızın meçhuliyeti 
hasebile tebliğ olunamamasına ve i
lanen tebliğine karar verilmesine bi
naen tarihli ilandan itibaren otuz se
kiz gün zarfında 1856--335 ticaret 
dosya numarasile şayani kabul bir i
tiraz dermeyan edilmediği takdirde 
eşyaya mevzu haczin lekkedileceği 
ilanen tebliğ olunur. 

t ıt. Asliye Mahkemeıi üçüncü 
hukuk dairesinden: 

Roza kadının koca&ı ikametgahı 
meçhul Semoel Efendi aleyhine terk 
sebebile ikame eylediği boşanma da
vaımm cari tahkikatrna gelmemiş ol
duğundan gıyaben tahkikat icrasına 
ve bir ay zarfında hanei zevciyete 
avdetle kocalık vazifesini ifa ebnesi 
lüzumunun ili.nen ihtarma ve tahki· 
katın 23 Mart 930 Pazar günü ısaat 
11 re talik edilcliği ilan olunur. 

---·~-..!!.!:..±2.... 
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Pompey· 
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Şişll Ahmet Bey sokak No. 56. Tel. Beyo!jlu 3044 

8. ci BÜYÜK 

T!fYi~~ rlilNG~~~ 
2 .ci keşide ?l Marttadır. 

Büyük ~ramiye 

35.,000 Liradır 
Ayrıca 15.0(' 10,000 liralı 
ikranıiyeler ve 10,000 liralı 

bir n1ükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

Istanbul liınanı sahil sihhiye 
l(ezi ser tababetiııden: 

Aleni münakasa suretile maa teferniat benzin ile m 
rik bir adet motör makinesi mübayaa edilecektir. Y evm 
kasa 6 Mart 930 tarihine müsadif Perşembe günü saat 
olarak tesbit edilmiştir. Taliplerin şaı.ıtnamesini görm 
hergün Galatada Kara Mustafa Paşa ıwkağında kain 
miz levazım şubesine ve münakaşaya iştirak etmek üzre 
mezkurda komisyona müracaatları ilan olunur. 

Vilayet daimi encümenind 
Beykozda arpacı çiftliğinde mevcut bir adN traktor sa 

üzere 9-3-930 pazar günü saat on bire kadar miizayedeye 
muştur taliplerin encumene rııiiracaatları. 

Daye hatun mahallesinde biiyük yt>ni han altında dükk 
Hoca a!Aaddin mahallesinde Leblebici hanında 17 No oda 
Kapalı çarşıda divrik sokağında 32 No dükkAn 
Unka_panında yavu;ı: sinan mahallesinde 5 No dükk&n 

' ' itayet daimi enciimeninde 
Ba!Ada muharrer eml~ki hususiye icare verilmek üzere 9. 

pazar günü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur tali 
encümene müracaatları. 

lslan~nl ~usta ve lel~ral ~a~ ınünüriJelinneo 
Bir hafta müddetle talik edilen münakasada da direkler 

haddi !il.yıkını bulmadığından pazarlık surerile mubayaası ka 
olmuştur. Talip olanların 1 3 mart 930 tarihine kadar baş 

rivctte müteşckk;l komisyana müracaat edilmesi ilAn olunur. 

Daktilo muallimi aranıy 
Erkek Muallin1 mektebi 

müdürlüğii11den 
Yazı makinesinin tekniğine ve yanlışsız ve puruzs 

sür'atle on parmağını kullanarak ya:ıımayı mükemmel 
ve öğretmeğe muktediı: bir muallime Ankarada ihtiyaç 

I dır. Taliplerin her gün Istanbulda Maarif müdürlüğüne 
racaa tları. 

Uevıet ueınirJolları ve limanları uıııuıni i~aresin 
1300 M' çam tomruk kapalı Mrfla münakasaya ko 

tur. 
Münakasası 10 Mart 930 Pazar günü saat 16 da Anka 

Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacktır. -
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupların 

muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar 
mi Müdürlük kalemine vermeleri lazmıdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Beş lira mukabili 
Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
ğazasında~, Konyada Konya mağazasından tedarik edebili 

~rkek Muallim ınekle~i ınünürlütünnın : 
Balıkesir Orta mektep muallimlerinden (KEMAL) 

(3) gün zarfında vazifesi başına gitmediği ve yahut Tıp 
kültesi sıhhi heyetinden muayene netic~inde verilmiş 
rapor ibraz etmediği takdirde müstafi atldedilecek,ir. 

f7 ,00 ı ' t ... ~. ~lrketl 
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ı:1·-1 Devlet ~emirJolları ve limanları uınuıııi i~are-
1 ~ sin~en: 
' § Muhtelif eb'atta 679 adet çam azman kapalı zarfla münaka-

lı 'P saya konmuştur. Münakasa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat 14 
l• {1\uçukta Ankarada Devlet Demirrollan. idaresinde yaprlacak-

1, i:tır. Münakasaya iştirak ~de~eklenn teklıf mektupl~:ını ve mu 

1
. •'aavakkat teminatla~ aynı günde s~at 14 t~ kadar munakasa k~ 

ıı. misyonuna vermelen lazrmdır. Talıpler munakasa şartnamelen 
ı' ta ni 2 lira mukabilinde Ankarada Malzeme dairesinden, İstanbul
~.~; da Haydarpaşa mağazasından tedarik edebilirler. 

ı l. 
r 1 

r 

1

~~ MüzaJe~e ile satı~ 
·: Devlet demiryolları Haydarpa
;ı, şa mağazastndan: 
aı İdaremizde tip harici ve müstamel olmalan hasebiyle satı-

1 ;lığa ayrılmış olan adi ve dalgıç tul~baları h~a taşı, su ıko~~sı 
. inhfırik itfa aleti ve eczası, kablo pensı, muhtelif pafta, oksıJen 
· ıfeıtüpü, glop, damacan, Jastik boru, muhtelif hortum, kağıt. kayış 
, ıs garvens sistemi çeşme, kavuçuklu salrna.stra, ı:ı~htelı~ ::;ap, 

'ıklengrit, çalısüpürgesi, ~~kçi kon!'_l'ol ~aatı, susta ~çın şe!!-k şe-
ı.~ı ·rit ve saire 22;2/930 tanhıne musadıf Cumartesı gunu saat 

1ı e·ondörtte aleni müzayede ile satılacaktır. Taliplerin Haydarpa
aoada mağaza müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

lstan~ul it~alat ~üınrü~ün~en: . 
500 çuval C E patates transıt 

~tri. Balada muharrer bir kalem eşya 19-2-930 tarihinde lstanbul 

,te itha!At ıı;ıimniğı.i sarış ambarında bilmüzayede saıılacagı ilan olunur. 

· .;~~ Gayri mübadiller 
Tahsilat - Tevziat komisyonundan: 
Beyo~lunda Şahkolu mahallesinde Yüksek kaldırımda 621 

numerolu fırının icarı bir sene müddetle müzayedeye çıkarılmış 

~ nr. Talip olanların yiızde 20 nisbetinde pey akçasiylc ihalei kat'

. ·,
1
1n iye gı.inı.i olan 26 ~ubat 9.lO çar~amb:ı günü saat IO da Beyoğ-
1' k . .. tl 1 • Jur 'a imam sckaj!;mda 20 numeroda omıryonumuza muracaa arı. 

. t~~------------------------:----
ı ~:~ Istanbul Esnaf ~anka~ın~an: 

1 < 
ı .. ll lstanbul E ·nal Bankası hi«cdaranı :W \lart 930 tarihine müsa

.. ;i dif Pcrşemhc gunli badezzeval saat 14 te şirketin Bahçekapusundaki 

,- merkezinde alclıl.de surette in'ikat edecek hcy'eti umumiyeye 

1 davet oluur. 

• müzakerat: Ruznamei 
l :ı; 

l - l\lcclisi idare ve murakıpler raporunun kıraati. 
l : ? 
) 6 - B!Ançonun kıraat ve tasdiki ve murakıplerle 

idare azası ve müdürün ibrası. 

S - Meclisi idare azası ile murakıp yerine yenilerinin 

4 - 1930 senesi için meclisi idare azasının hakkı 

murakıp tahsisatının tayini. 

meclisi 

intihabı. 

huzurile 

Hey'eti umumiyeye iştirak için laakal on hisseye malih olmak 

, IAzımdır. Ticaret kanununun 3 7 ı inci maddesi ahkamına tevfikan 

hamiline muharrer hisse senedau sahipleri nihayet 12 mart 930 

akşamına kadar hisse senetlerini Bahçek:tpıda kain Ban kamız 

veznesine veyahut hisse sencdatının mevdu bulunduğu Banka 
·ı 

ınakpuwnu tevdi ile ita olunacak duhullyc varakasını ahzcyleme-

11 eri iktiza eder. 

Vilayet u111am mecllsl dlıa toplandı. Azalar lçtlmaa gellrlerken 

• 
şle • 

fENl 
D\7Nı\MIC 

'Studebaker'den beklenen 
bütOn tek4mü1Atı haiz olan 
bu yeni arabaya bakınız. 
LOks ve mükemmel yı'lr!l· 
yOşü, 70 beygir kuvvetind&
ki moförO ile temin edil
mittlr. Freni sayesinde şeh
rin izdlhammda kaymağa, 
-Ye doz sahalarda coşkun 
buluıımakladır. 

, Ant fekli ile o, kendi sınıf 

arabalarlhın en hafilid(r: 
Hususi bir sOspans:iyonu ilo 
idrolik amortisörleri her tür
IO konforu vermektedir. 
Ouo-servo frenleri, ve alçal
mış şasisi daha büyOk bir 
emniyet, ve da ha <:ınJn bir 
kontrol lemin eder. , 
MeJherimizi gelip ziyarete
diniz. Yeni Dynamlc Erskin'i 
ııöreceksiıılz. 

G . .t: A. BAKER Ltd. Posta .kutu~u 4<>8 fstanbul 
Pratelll MAINETTI, hmlr mıntıkası umumi al'enlasl 

Hallın Ağa CariJsı 48, İzmir 

~eyrisela!n 
-------------

Merkez Acentası; Galata ltöpr!I 
basındı, Beyoğlu 2362 Şube 

ıcenıesı: Mahmudiye Hanı altında 
lstsnbul ~4-0 

Ayvalık sür'at postası 
(Mersin) vapuru l 8 Şubat 

Salı ( 17 ) de Sirkeci rıhtı

mından hareketle Gelibolu Ça· 

'lakkale Küçükkuyu, fa:lremit, 

Burhaniye, Ayvahıta ,ıridecck Ve 

dönüşte mezkur iskelelerle 

birlikte Altınoluğa uğrayarak 
gelecektir. 

Atimette Gelibolu için 
ylık alınmaz. 

Tra~zon ikinci ,oötası 
[Ankara] vapuru 20 Şubat 

perşembe akşamı Galata 

rıhtımından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Sdmsun Ünye 

Fatsa Ordu Glreson Trabzon 

Rlzeye gidecek ve dönüşte Of 

Trabzon Polathane Gireson Ordu 
Fatsa Samsun lneboluya uğ· 

rayarak gelecektir. .................... 
~luntazam Bartın Postası 

E •• dN Vapuru 19 rcumen ur şubat 

Çarşamba günüSirkeci 
rıhumından 

hareketle Ereğli, Zonguldak, Bar
tın, Am.ısra, Kuruca şile, Cideye 

azimet ve avdet edecektir. 
Fazla tafsi!At için Eminönü 

Rıhum ban 2 numaraya müracaat. 

Telefon: 2684 

...................... 
Yelkenci vapurları 

Karadeniz postası 

ANADOLU 
vapuru 

19 Çarşam ha 
Şubat 

günü akşamı Sirkeci nhtımıncLm 
hareketle doğru [Zonguldak, lne
bolıı, Samsun, Ordıı, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize] ye 
gidecektir. 

Tafsillt için Sirkecide Yelkenci 
hanında krun acentesine müra· 

caat Tel. lstanbul l 515 ........................... ,. 
UU Y 1,..t; LE V AıVf LJı-.. 1 Y hl 
IIambıırg, Brem, Anvers , 

Istanbııl ve Bahri Siyah ara

'ında azimet ve avdet munta 

tam postası: Hamburg, Brem. 

Stetin, Anvers ve Hoterdam 

dan limanımıza muvaııeletı 

beklenen vapurlar ; 

oeoeDiş Hekimi Safterec1e~ r;~:: v•pu:~ 11~2·~::~·doğru 

1 Pommern ,, 24 " •. Yanan muayenehanesinin tamirat vo nevak:ısı ikmal edildi· 
Derince • 5 Mırı • 

ğlnden hastalarını kabulo bafladığtnı muhterem mUştorlle-

rlne arz eyler. Burgaz, Varnı, Köstence, Kalas 
www CCQQQQQQQQQQCQQQQQQQ ____ ve lbr•il \çln limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
..... 9 ili 15 :\Tart 1930 da devam edecek ..... _,. erince vapuru5·8 Mama ııhmllde 

Viyana beynelmilel sergisini Hamburg. Brem, Anvers, Roterdam 

A ve Dançlg için yakında llmanıınız-zlyaret edinir. Avrupanın en mühlıı ılım merkezidir. vusıurya'run 

1 1 dan hareket edecek vapurlar: bilıün sanayi merkezleri ve Avrupanın en mühim devlet eri çok faydd 
1 Troya vapuru limanımızda ve ucuz mallar teşhir edeceklerdir. yl ve ucuz mal tedarik için 

Samos • 22-25 şubatta tahmilde 
kıçırılmıyıcık bir fırsattır. Ziyaretçilere teshil4tı !Azime gösterilecektir. Andros • 26-27 • • 
Tılsil!t Avusturya sdaretinden · alınabilir. lstanbul - Viyana (Sofyı Mormarı. 2 . 3 Mama • 
tırlkile) seyahat için tenzil~tlı fiatlı bilet verilmektedir. Huviyet Faz.a tafsi lM için Galatada 
varakaları hhrl mümessilleri ve Galarasarayda ve Pera Pılas karşısında 

Uvakım yan Hanında kAin (NA TT A)seyahıt acentasından tedarik edilebilir. 
umumi acenteliğine müracaat 

............ ••• Telefon: Beyor:Iu 641 -674 
ıspirto ve isPirtolu içkiler inhisarı 

umum müdürlüğünden: İstanbul Mahkemei Asliye Birinci 
Ticaret Dairesinden: 

~ı' 1 lSTANllU VlL YETi 1 İcmal ve hiılasalar münakasaya konulmuştur. Yevmi ihale 
~. DEFTER DA' RLLJKA JLA" NATJ olan 25Şubat 930uncu Sair günü saat on beşe kadar teklif zarfları 
fı Mübayaat komisyonunca kabuledilecektir. Taliplerin komisyon 
( ...,.,. ____ !Jllll!Jl--11!!11•-1!11111!1~!'1m~--~l!lll~!JlllllJ!lll~ra ki ta betine müracaatları. · 

Mahkemece ilam iflasına karar ve 
rilmiş olan Arslan Fresko mahtum
larına ait olup furuhtu karargir olup 
Beyoğlu civarında Kasımpaşada Bed
rettin mahaUcsinin Yaşmak sıyıran 
caddesinde atik ve cedit 52 numero 
ile mürakkam tahtında hir garajı ha
vi ve 46 metro mürabbaı üzerinde 
mebni garaj derununda bir asma oda 
ve bir helayı ve birinci katta ikisi 
büyük birisi küçük üç oda ve bir so
fayı ve ikinci katta da iki küçük oda 
ile bir sofayı ve bir mutfağı ve bir he
layı havi kagir hane 1300 lira ile ta
libi uhtesinde olup yüzde on fazlasile 
talip olanların kıymeti muhammlııe 
olan 3500 liranın yüzde onu nispetin 
de pey akçalarile ihalei kat'iyesinin 
icra kılınacağı 3-3-930 tarihine mü
sadif pazartesi aaat 10,30 dan 12 ye 
kadar mahallinde hazır bulunacak 
masa heyetine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Mall.Je veta"letı·n~en·. mebaliğ tesfiyeye tabi bulunduğun-dan bu gibi alacağı bulunanlar Şubat 
930 nihayetine kadar arzuhal ile bu-

•ı lunduklan mahallin en büyük mal-

i. 336 ıenesinden 927 mali ıeneıi nİ· memuruna müracaat eyleyip yetle
ı ıayetine kadar milli hükumet bütçe- rindeki matluba! vesikalarını vererek 

·erinden matlubu olanlarla gerek mi.ıkabillinde müracaat vesikası al-
nilli hükumet ve gerek aakit hüku- malan lazımdır . Bu müddet zarfın

i... netin idi emanet ve milli hükilmetin da müracaat ebnemiı ve vesika a) .. 
!) ıütçe emanatı hesaplarında mukay- mamıt olanların iddia ettikleri alacak 

•et olanlar ve gerek 927 senesi gaye- 1513 No: h kanun mücibince kati
l ine kadar ifa edilen hidemattan mü- yen hazine lehine saldt olacaktır . 
/ 'evellit alacaklar 928, 929 senelerin- Şubat 930 nihayetinden sonra hiç 
1 !e bütçe emanatına alınını§ olanlar- bir mazeret kabul edilmiyeceğinden 
r 3 eytam aandıklan tasfiye komiıyo- alacak iddiasında bulunanlann 930 

,undan 927 senesinde hazineye devr senesi Martından evvel bulundukları 
'<lilüp hazinece de 928 ıeneıinde ait mahallin en büyük malmemuruna 

1 •lduiu malsandıld~nna n.okl ol" nan müracaat etmeleri ilan olunur • 
• 1 • 

PERTEV 
TUALET 

PUDRASI 

Kadın tualetlerinin lazımı gayrı müfarıkı cildin tera vetinin 
hamisidir. F antazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 

iabmal eylemeli uefaaetinin en büyük delilidir. 

SALI 
18 ŞUBAT 930 

İstanbul Mahkemei Asliye 

1 ..._ h t · i • İ ı huk,ık dairesinden: 
yC ren1ane l 1 ana I Müdafayi 'Milliye Vek'ıleti vt 

avukat Halis B. tarafından Atin 
Yeniköy Dairesinden: Emir. Türkiye Cünıhuriycti kançıları 

ganda Reşitpaşa mahallesinde teveffa lbrahim Efendi maht 
hastane arazisi namiyle maruf Hüsamettin B. ve saire aleyhle 
Emanet mali Tar icara verilece ikame olunan alacak davasından 
g- inden talip olanların· 6 Mart, layı mum:>ileyh. Hüsamettin B. 

•• •• i mına tastır ve ır&al kıhnan dave 
930 p~rşemb~. gun~ saa~. 10,30 ! varakası Atinada bu namda kançı 
ta Daıre Encumenıne muracaat bulunmadığı beyan'le bila .tebliğ 
!arı. de edilmi~ ve müddei vekilinin 1-1 

* * * samettin Beyin ikB-'Tietgalıının hôl 

1 
Şehremanetinden: Kadıkö- meçhuliyeti hasebile ilanen tebli 

ifası hakkındaki talebi muvaf k 
yünde Cafer ağa mahallesinin nun bulunmuş olduğundan yeni 
muvakkit hane caddesinde 5,8 tastir ve mahkeme divanhane 
numaralı ahşap kahve hane ki- talik kılınan davetnamede muha 
raya verilmek için açık müzaye olduğu veçhile yevmi tahkik ola 
deye konmuştur. Taliplerin şar- tayin olunan 27 Mart 930 tarih 
nameyi görmek için her gün musadif Perşembe günü saat 14 

tahk'kat hakimi huzurunda hi 
müzayedeye girmek için ihale hazır hulunmaaı ve yahut tarafın 
günü olan 9 Mart 930 Pazar gü- müsaddak bir vck:ı göndermesi 
nü Levazım müdürlüğüne gel- znn gelip aksi taktirde h•kkında 111' 
meleri. amelei kanuniye icra edileceği roal 

mu olmak üzere keyfiyet hukuk us 
lü muhak-meleri kanununun 141 
142 inci maddeleri ahkamına tevli 
kan gazete ile ilan plunur . 

1 stanbul ücüncü lcra Dairesinden: 
Yusuf iZy~ Bey ve Huriye Hanım 

alacağından dolayi borçlu Beyoğlun
da Melek ~ineması kart111nda 18 nu
marada Omberto Çingoli Ef. mağa
zasında tahti haçze alınan (Pirelli) 
marka (36) adet ,otomohil dış ve 
( 40) adet otomobil iç lastikleri Şuba 
tın 20 inci Perşembe ,günü saat 10-
dan 12 ye !-'.adar !'ıirkecide Hocapaşa 
Hamam sokağında kain kireçhane 
önünde ve gene işbu deyinden dolayı 
mahcuz bulunan bir 8.det orta cesa ... 
mette müstamel halı ayni ıı:ünde saat 
(14) ten (15) şe kadar Sandal be· 
destanında satılacağı ilin olunur . 

Jstanbul Maarif enıin
liğinden: 

Maarif vekaleti dairelerin
de istihdam edilmek 17, 50 lira 
maaşlı ve 70 lira ücretli Dakti
lolar için 5 Mart 1930 tarihinde 
İstanbul maarif emanetinde im 
tihan yaprlacaktır. Taliplerin 
Orta mektep veya Lise mezu
nu olmaları şarttrr. Liseden me 
zun olanlar tercih edilecektir. 
1 Mart 930 akşamına kadar mü 
racaat edilmesi. 

--~------~-
AZİMET HASEBİLE 

Gayet muhteşem akaju bir yemek 
odası Viyana mamulatı yatak odası 
ve bir çocuk odası tamamen müced
det bir halde rizayi tarafeyn ile satı
lıktır. Şişli'de Yeni tramvay istasyo
nunda Caligas ve Vassiliades apartı
manmın 8 numerolu dairesine 9 ili 
11 ve 13 ila 16 arasında müracaat .,_ 
lunması. 

Bayram tebrikleri 
nin en sade ve en kibarlan lıtanbul 
ve Ankara'da Necati Memduh Tica
rethanelerinde bulunur. Toptan ve 
perakende satı, fiatlar çok ucuzdur • 

latanbul Asliye Mahkemesi Birin
ci Ticaret Dairesinden: 

Maryopol Port-Said seferini icra 
ederken 31/ 1/K 930 tarihinde kaza
ya duçar olan Türk bandralı "ikbal,, 
vapuru süvarisi İsmail Bey tarafın .. 
dan tanzim kılınan hasar raporu mah 
kemeye tevdi kılınmııtır. Deniz tica
ret kanununun 1065 inci maddesi mu 
cibince bu bapta tetkikat icraır için 
22 Şubat 930 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 13,30 da takarrür 
etmit bulunduğundan bu itle alaka
dar olan herkes mezkur vakitte mah
kemede bizzat veya vekil göndenne
ğe sala!ıiyettar olduğu ilan olunur. 

lıtanbul Asliye Mahkemesi Birin· 
ci Ticaret Dairesinden: 

Mahkemece il;lnr iflasın karar ve
rilmiş olan Arslan Fresko Mahtum
larına ait olup furuhtu karargir olan 
Beyoğlunda Kuledibinde Şehsuvar 
Bey mahallesinde büyük hendek ve 
portakal sokaklarında atik 25-27-29 
ve cedit 29-31-33-35-35 numerolarla 
mürakkam zemin katında bir hela 
üç kömürlük ve bir koridor ve birinci 
katta bir sofa dört oda ve bir mutfak 
ve bir hela ve bir banyo ve cephede 
beraber dükkanı ve ikinci katta beş 
oda bir sofa bir mutfak ve bir banyo 
ve bir hela ve üçüncü katta keza beş 
oda ve bir sofa bir mutfak bir hela 
bir banyo ve dördüncü teraça katın
da ise kagir bir merdiven sahanlığı 
ile bütün levazımı mevcut bir çama
şırhaneyi ve daraçanın açık kısmı ü
zeri oluklu saçla ahşap çatı ile kapalı 
bir bap apartıman ile işbu apartıma
na muttasıl temelleri ve birinci kat 
dikmeleri mevcut natamam ebniye ve 
arka cihetinde kısmen müceddet kıs
men eskiden yapılma duvarlarla çev
rilmiş bir arsa 15000 lira üzerinde 
talibi uhtesinde olup yüzde on fazla
sile ta1ip olan ikinci ve son müzayede 
günü olan 27-2-930 perşembe günü 
saat 10,30 dan 12 ye kadar kıymeti 
muhammine olan 38000 liranın yüzde 
on nispetinde pey akçalarile birlikte 
mahallinde hazır bulunacak masa he
yetine müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. 

• ~:d. rne ısli ye hukuk mahkemesinden 
lflAsına karar vuilen Edirnede 

Tıvukkıpıda Elektrikçi Yuda 11•
son Efendinin dükkAnında mevcut 
Elektrik, ve Bisiklet ılitı, ve dikiş, 
Gramofon, Foıogıaf makinelın ve 
tcferruıu saireleri 9 mın 1930 pazar 
günü sut onda mezk!lr dükkAndı 

İstanbul Asliye Mahkemesi ilciııt 
ticaret dairesinden: Müflis Alma! 
Efendiye ait bir kmm tohafiye eşY' 
aı 23 Şubat 930 .tarihine müsadif P• 
zar günü saat 10 da Mahmut Paşa.!; 
124 numaralı dükkanda açık artını' 
ile satılacağından talip olanlarl 
yövm ve vakit me:zkurda mahallinıl 
bulunmalan lüzumu ilin olunur . 

Doktor Kokolato. 
Emr~zı dahlllye mütehassıs~ 

Beyoğlunda Sakız ağacında 32 
No. hanede saat 14-16 

İstanbul ·ikinci Ticaret Mahkem<' 
ıinden: 

Mahmut Pata Yeni han derunull' 
da ticaretle müıtegil iken 11-11-91 
tarihinde iflası ilan edilen Sonsino 
Şalom şirketi zimmetinde alacaklaf 
olan mebaliğin kaydi zımnında mır 
racaat eden alacaklıların sıra defteı' 
ve kaydi kabul veya red edildiklel' 
hakkındaki defter tanzim edildiğiır 
den husulü malumat zımnında cel 
veli mahıusunun alacaklılara ıı:önd~ 
rildiği ı:ibi bu hususta daha fa, 1 
malumat almak iatiyen alacaklılar 
mahkemenin ifliı idareıine müraca J 

eylemeleri ve ıı:erek iflas idaresi taı• 
fından tanzim olunan rapor hakk:nd J 
ve gerekse komisyoncu Modiyan f 
Basan şirketinin kefaletile altı, on i 
ve on altı ay zarfında üç müsavi t;ı 
sitte borçlarının yüzde otuzu teıvi)" 
edeceği hakkındaki konkordato şar 
iti hakkında müzakere ile bir karart d 
raptı zımnında ikinci toplanma ol b 
mak üzere tayin edilen 15 Mart 93l ] 
tarihli Cumartesi eünü saat on beşti c 
mahkemenin iflas odaımda hazır bır te 
lunmaları ilan olunur. ti 

MİrDE 
HAZIMSIZLIKLARI 

EKŞiLiK •• YANMAl.ARISDA 

SODO GASTRİN 
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lıtanbul ikinci Ticaret Mahke' 
meıinden: \' a 

Müflis Rifat Vidale ait olup Oof leı 
çe Oryant Bank nezdinde merh ha· 
bulunan halılar, 10 Mart 930 Pazar 
teıi günü saat tO da latanbul Rıb' 
tım Transit ambarında bilmüzay~ tiy 
aatılacağından talip olanların mah• ko 
li mezkUre a-elmeleri ili.n olunur. he 

1 ıtanbul Asliye İkinci Ticarel dev 
Mahkemesinden: , tcıı 

lıtanbulda Limon iskelesinde V b 
moncu Hanında 46 numarada icra1' et 
ticaret eden Hahz aSit Efendi za"1 au 
Esat Beyin mahkemece iflasına kır dev 
rar verilrnit ve 13/ 2/930 tarihindtl d' 
itibaren iflası açılmıştır. ır. 

1 - Kendisinden alacak ve istib ber 
kak iddia edenlerin işbu hakları"' ltıa 
tarihi ilandan bir ay içinde mahk~ 
mede iflas idaresine kayit ettirmele<" IJıev 
ve bu baptaki delillerin asıl veya mır IJıü 
saddak ıüretlerini tevdi eylemeleri• clai 

2 - Mülise P.,rcu olanların d~lı'i l 
keza bir ay içinde kendilerini bil dır . a.rx 
meleri(Hilafına hareket cezai me•' 1Çin 
uliyeti müciptir .). ltıes 

3 - Müflisin mallarını her ne •' c .. 
retle olursa olsun ellerinde bulundıl' dı\ı 
ranlann o mallar üzerindeki hoklııı' Olnı · 
mahfuz kalmak şartile keza bir '1 tas 
içinde ifli.ı idaresi emrine tevdi e t}l ~ 
lemeleri ve etmezlerse cezai mes'ulr C1t 
yete uğraya<:l'kları gibi makbul .,,,. 
zeretleri bulunmadıkça rüchanı h•lr ~ 
lanndan mahrum kalacaklardır ... t li Uı;ı 

4 - ilk İçtima 26/2/930 tarih•~, fkr 
müaadif Çarşamba günil saat J 4 1 Iıeviı 
mahkemede iflas odasında akdedil~ tibı 
ceğinden a1acakhların mezkUr gtJ 
ve saatte bilaaale veya bilvekale h~~ ).>~Cı] 
zır hulunmalan ve müflisin mütte"; tı'eııe 
borçlularile kefillerinin ve borcu ~' hi re 
keffül eden aair kimselerin içtim•rı '·r. 
bulunmağa hakları bulunduğu teb 1 

"' ~ 
ve ilin olunur • 


