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1- feyzlatl llsesl nasıl yan4·T ~ Ekonomi, şehir -işleri 

Sulh diktatörleri 1 ük''metiı1 
dair aber eı 

r·cı bir oratoryo 
.A. \..,; . ne ecegıne 

--··--
Dünya milletlerini sulh isti-

" . · . ve yahut ,en, sulh ıstemıyen 
1 1 sulh arzusunu bazı .şart ar a 

takyit eden milletler dıye sınıf-
An ara a a aydi ile ~ar-, ı a ıyor .. 

lara ayırırken sulh mefhu~u~- l---------------------------
dan anlasılan manayı de goz e-
nünde tt{mıak lazımdır. Su!? 
hali muayyen bir vaziyet ve nı
zam'.ın devamı demektir . Şu 
halde sulhün ebedi olabilmesi 
icin bu vaziyet ve nizamın da 
e' cdiyen devam etmesi liizını 
gelir. Halbuki beşeri. s~
hacia hiç bir vaziyet hıç hır 
nı am da'mi ve ebedi olamaz. 

Bah• sus milletler gibi 
büyük beseriyet kütlelerinin ha 
Yatı sabit ve değişmiyen kad
rolar içinde uzun müddet taz
yik edilemez. Hayat gibi, haya
tın içinde yuvarlandığı zemin 
ve onu cerciveliyen nizam da 
daimi taha.;vüle maruzdur. 

Zamanla behemehal değiş
mek zaruretinde bulunan bir va 
:.::1et ve nizam, hiç bir taraftan 
nııikavemete u<Yramaksızın de
ğisirse sulh hali' muhafaza edil
nıiş olur. Ancak bir nizamın 
tebdilini istiyen kuvvetlerle, 
nıuhafazasına taraftar olan 
kuvvetler arasında az çok bir 
tevazün yoksa, ve yahut bun
lardan biri diğerine nispetle da
ha kuvvetli ise tebdil ve muha
faza gibi zrt arzular karşı karşı
Ya çarpışmağa başlarlar. Eğer 
bunlan sulh halini muhafaza 
ederek telif etmenin yolu bu
lunmazsa bir gün carpışmalar 
harbe mü~cer olur. Bunun için 
suH1 devamında en mühim nok
ta, millet Pfi muayyen vaziyet
lere ~ağ !ryacak tedbi_:Ie;: de~il; 
o la m zaruri tekamullerını 
suı ıe".l t min eyliyecek çareler 
bula ıilmel tedir. 

· r an!ıgın t:ıb'ında vardır: 
Hiç bir fert, hiç bir millet, her 
han i bir emrivaki neticesinde 
'!!de etmiş olduğu imtiyazlı me-
11akii, umumi menfaat böyle 
icap etmis olsa bile, istiyerek 
ve kolay kolay terkeclemez. Mil 
li veya beynelmilel hayatta ve 
adalet ve müsavat, henüz kuv
vetin tazyik ve tahdidinden 
kurtulanıamıstır. İmtiyazlılar 
-ki kuvvet · demektir- kendi 
nıenfaatlerine uygun olan niza
nıı elbette muhafaza etmek is
terler, ve bunun için aldıkla:ı 
tedbirlerin de daima sulh ve ın 
saniyetin nefine muvafık oldu
ğunu ilan ederler. Başkaları~ 
hak ve adalet talebi onlar ıçın 
~htilal veya harp isteme.k sure
tinde teliikki edilir. Bınaena
leyh bu arzular karşrsında im
tiyazlıların müttehit ve kuv
vetli bulunmaları kendi man
tıklarının zarüri icabıdır· 

Her harp devresinde ı:ıem
nun ve muzaffer cıkan mıllet
lerin bu nev"i tesa"nüt ve itti.h.a- , 
1ına tarihte çok tesa~üf edılır. 
Ancak bu tesanüt ve ıttıhat da 
Uzun müddet devam edemez. 
Iier diktatörlük gibi, beyn~l-
11ıile! sulh diktatörlüğü de mu
vakkattır. Cünkü galip millet~ 
ler arasınd~ da tekamül seyrı 
nıuhtelif istikametler takip e
der. Harıbin çok değiştirdiği bi;, 
nıuvazene yavaş yavaş ta?.11 

şeklini bu!mağa başlar. Bugun 
nün nizamından memnun olan 
beş on devletin ittihadı, beynel
tnHe! hayatın çok müğliik olan 
11ıekanizmasını idare ed:ce~ 
zihniyetten mahrum oldugu ı
çin sulhün temin ve mu~a~aza~ı 
uğrunda, hakiki ve daı~ı , bır 
teminat teşkil edemez. Mıl~ı ha 
Yatın, sulh ve adalet pren~ıple
rine tevfikan inkişaf edebı~m~
si · · demokrasinin zaferı la-

ıçın · ı ·1 I ha 
zım gelmiştir . Beyne mı e .~ 
Yatta da, hakiki cih:W. sulhu 
İçin gene bu zafere ıntızar et
nıekten başka çare yoktur · 

Zeki Mesut 

Pasaport meselesile meşgul 
ola11 müddei umumi baş 

muavini Kemal Bey 

Yu11an kaptanları meselesi 
hakkında talıkilıat yapan 

Polis müdürü Şerif tJ. 

Yunan kaptanları 
nasıl açtılar?.g 

Bıyıklarını azEtmışlar, maki
yaj yapmışlar, konsoloshaı1e

den pasaport almışlar .•• 
Soı1ra trene 

binerek 
·ı . l ? gı mış er .... 

Vali vekili ve polis 
erkanı ne diyor? 

Bu mesele etrafında 
Polis beşincı yaptıg~ ımız esaslı Polis 4 iincü 
şube nıüdürii hk•k t şube miidürü 
Kenan Bey ta ı a .. Sadeddin Bey 

Bulgar bandralı Varna vapurunun ·batmasına ':e. ~2 ~ulga~ 

f 
·ı 5 yolcunun bo<Yulmalarma sebep olan Hrısı 1smındekı 

tay ası e " K M p ' · · Yunan vapuru kaptanları M. santos :".e . etros un, şehrımı-
. k d rek gaipıere karıştıklarını dun yazmıştık. 

zı ter e e · 'k 1 ed b b" '"k d · f · A" eza mahkemesine ıntı a en . u uyu enız acıası 

ıf~~~ınm tam muhakemeleri başlayacağı sıralarda hesap 
mazn (M~badı altıncı sayfada) 

Hamit ·ihtifali 
----=~---· Dünkü merasim 

heyecanlı olmuştur 

Dün güzel ;;-an'~tlar birliğiıı
d hayatının 80 inci yıl dönü 
~-nü idrak eden büyük şaiı 

mu b' .. Hamit şerefine ır musamere 
tertip edilmişti. Birli~ edebi.ya1 
dünyasının bu layemut abı~e 
sini tebçil için bu ~ırs.at~an ıs 
tifade etmiş ve samımı bır pro 
ğram hazırlamıştı. Saa~ 5 ten 
itibaren davetliler gelmıye baş 

l lamıştı. . 
izcnirde ÇUVB Bu sırada Abdülhak Hamıt 

, ı. B anlarında İsmail Müştah 
fabrı.nası . . B. ~lduğu halde kapalı bir otc 

İZMİR, 5. A.A. - _Ş~~~ıını:= m.obile Birliğe gelmiş bulunu 
de çuval fabrikası tesısı ı~ın Y orlardı. Müşamereye tam 5'.3~ 
pılmakta olan tetkikat nıh~yet ~ başlanıldı Makber ~aırı 
bulmuş ve rapor viliiyete ~onde alona büyük bir alkış içınde 
rilmiştir. 65 kuruşa alınabılmek s~rdi ve Sezaii B. ile yanyana 
te olan çuvalı fabrika 40 kuruşa g (Mabadı altıncı savfada) 

/htifalden bir intiba vı 

bDy/Jk şair 

~········· ..... 
~········l~ 

~~ Bu se e taksitler --
---· --.. .. 

ı kıl 
l BUi"' Siirt /ll~busu Mahmut 

I 

- 74-~~ ver·ıecektir ~; 
~~ -- _. ..... ·--- - ;: istiklal, istikbal,hürriyet, her 
§§T~rkparasının istık.~arıiçin harici§) şey adaletle kaimdir .. 
§§ bır muratoryoma luzum var mı?§: 
§§ ANKARA, 5. (Telefonla) - Tür ki yenin lıarici borçları,~• 
:: yani düyunu umumiye ile iştira olunan şimendöferlerin tak:: 
__ sitleri hakkında Türk hükumetinin !'1oratoryum ilan ede-:: 
:: ceğine dair bazı gazetelerde neşrolunan haberler Ankara-:: 
:: da adeta lakaydi ile telakkJ edilmiştir. Hükumet bu sene:: 
:: için düyunu umumiye ve şimendöfer taksittlerini tediye:: 
:: edeceği cihetle böyle bir Moratoryomun şimdiki hiilde mev :: 
:: zuubahs olması esbabı hükumet mehafilinde anlaşılmamış:::: 
:: ve hangi meblağın tediyesi telıir edileceği çayi şüval gö- :: 
-- rülmüştür. Malıaza 4 vrupa matbuatında intişar eden ha-:: 
:2 beri er, A vıupa mali mahafilinde Türk parasının istikrarı:: 
;: için bir harici Moratoryom ilanı lüzumunun derpiş edildi-!: 

ğini alakadar mehalile göstermiştir. Bana denildi ki: :: 
:: . « Ifğer milli paranın silılıati lüzum g.österirse hü.kfimet §§ 

1 

:: şımdıye kadar tatbik edilen sıkı tedbırlere zamımeten :: 
:: kendisine bu sureth tahattür ettirilen çareye tevessül et-:: 
:: mekten ve mükavclelerle müemm.m olan bütün lıaklarını :: 
:: kullanmaktan hali kalmıyacaktır. MECDl ~-
:: [Maliye vekaletinin ecnebi paralar Jıalıkındakl 

Bu memlekette adli kapitü- t.,krar geçirmemenin çaresi de 
lasyonların teşekkülü, bu gaf- kanunlarımızı ıslah etmektir. 
!etimizin, bu cehaletimizin ce- _ Herkes bu hakikate va 
zasıdır. Bu kadar muvaffakı- Z!h surette muttali olur
yetlerimize rağmen ecnebiler sa ve bunun böyle olmasını 
"Adli kapitülasyonları kaldıra· bı:hemelial isterse elbette inti
mayız ! Çünkü kanunlarınız hap edeceği vekiller de başka 
medeni ve insani esaslara müs- suretle hareket edemezler.Çün· 
tenit değildir. Memleketiniz kü o zaman sizin İrade ve arzu
içinde ecnebi muhtelit mahke- j nuza muhalif hareket etmiş o
meler davalarımızı görsün. lurlar. Hükumetin maksat ve 
Haklarımızı isizin adaletinize, il mahiyeti teessüsünü baltala. 
hakimlerinize teslim edeme- mrş olurlar. O zaman siz de 
yiz!,, diyorlar. Tabiidir ki he. sükiit etmezsiniz! (Alkışlar .. ) 
yeti murahhasamız, bilhassa I Gazi Hazretleri bundan son. 
adli hususatta hiç bir müdaha- ra Lozandaki sulh müzakera· 
le kabul edemiyeceğimizi mu- 'ı tına, dahili siyasetimize, hila.I 
sirren ifade etmektedir. Efen- fet meselesine, halk fırkasına 
diler! Bir hükumet, ancak ada-

1 
halk fırkasının programına ail 

miihlm le!ıflği son haberlerimizdedir l 
=~ ıııt 1 ı ı ı ı ı ı ı ıı ıı ı ı ı ııaııııııııı 11111111 ı ı ı 111111111111111111111111111111111~: 
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•• !ete istinat edebilir. İstiklal çok canlı lavhalar yaptıktan 
İstikbal, hürriyet, her şey ada- ' sonra şöyle devam buyurdu 
!etle kaimdir. Bu kadar esaslı l lar: 
bir noktada miıdahaleyi asla , -"Efendiler! Yapılacak çob 
kabul etmiyeceğiz. ' şeyler vardır. Bunlar söylem !; Cemil ili 

beyanatı 
Tasarruf c~dali 

ne s fh a 
bulunuyor 

et B. 
eldi 
tın iş

ile il i 
Pazar günü Ankaraya git

tiğini yazd,gımız, ttitün inhısa-

Efendiler! Adli kapitülas·; le, saymakla bitmez. Sade f 

yonlar, gayet kuvvetli ve ateşli yapalım, demekle de olmaz. Bt 
bir zincir halinde boynumuzda- tarzı senelerdenberi tekrar ed'. 
dır. Bunu şüphesiz atacağız. ' yoruz. Çok maddi çalışmak 1 
Fakat tekrar boynumuza geçir-' zımdır. Milletin bunca fedakaı 
miyelim. Bunu boynumuza ( Mabadi 6 ıncı sahifede ) 

oğ la komisyo 
Çarşamba günü toplanarak 

senelik raporu tanzim edecek 
Cumhtiriyet Halk .Fır~_ası i- rı umum müdürü Behçet B. 

kinci reisi Cemil Bey uç gunden dün avdet etti. Müdiri umum! 
beri şe.hrim~zde bulunmaktadır. Bey Ankarada, Barem işlerile 
Mumaıleyhin burada bulu~a- meşgul olmuştur. Malum oldu
sından istifade ederek Fırka ış- ğu üzre inhisaralar Bareme da- Dün Boğazlar Komisyonu kik edildikten sonra tabedilere1 
leri ve milli ta~arruf mes~lesi hil oladaklardır. Dün, bu husus toplanacaktı. . Cemiyeti Akvama gönderilecel 
hakkında malumat a~~ ı~te- ta izahat almak için Behçet B. r Fakat ,kı;ımıs- tür. Bittabı rapor Cemiyeti Ak· 
dik. Cemil Bey, ken.d~su_ıı. zıya- it: görüştük. Behçet B. bize şu / yfonun reısı kVa- vama tevdi edilmeden muhtevi. 
ret eden bir muh~rrırımız':11 bu beyanatta bulundu: sı paşanın a ra- . .. 
mevzu etrafındakı suallerın ce- « _ Bareme dahil olacag" ız. basından bir za- yatı hakkında bır şey soy leme 

b t 'd k' b anatta bul '" tın vefatı ve doğru değildir. ı va en a ı e ı ey un- Memurlarımızın dereceleri mü- "' 
muştur: . . teaddit ve muhteliftir. Bende İngiliz murahha Maamafih, 1928 senesine ail 
"- Size fır~a ışlen h~kında bazı şüpheler hasıl oldu. Bu sının hastalığı raporla yeni rapor arasında mü 

ı:::aalesef malum~t veremıyece- meseleyi Hazirana kadar hallet dolayısile ekseri- him bir fark yoktur". 
gım. Bu hususta ızahat vermek mek lazımgeldig-inden talimat yet olmadığı için 
s~l~hiy_eti ı:n~hasıran ~urı:i almak üzre Ankaraya gittim.» içtima gelecek ,-------------1 
~atıplıge aıttır. Maam?:fı.?, n:ııl- Behçet B., tütün işlerinden Çarşamba günü- Mektepliler 
lı ~as~rruf etrafında ~uşundu~- de bahsederek dedi ki: 1e kalmıştır. Bu 
I~~ı~;ıı ve Ar:kar.a~~h una .daır " - Şu sıralarda, Herman ' :çtimada komis- müsabakası 
gorule.n }aalıyetı ız edeyım: şirketi tarahndan, idareden mü 1 yonun seneli~. 

ı Mıllı.tasarruf ı:n~vzuunun hiın tütün mübayaatı yapıl- raporunun katı 
g.~1: ~eçtıkçe kuvvetını kaybet- mıştır. Müdiriyeti umumiyenin Boğazlar komıs- şekli tesbit e
tıgını zannetmek hatadır. Bu tütün satışlarında vasi salahiye yonu reisi Ami dilecektir. Ko-

(Mabadı altıncı sayfada) ti vardır. Satış işini hazine ve raf Vasıf Paşa misyon azasın-
memleketin menafiine tamami dan bir zat demisfr ki: 

n .. v •• e . le mütabik olmak üzre hallet

39 uncu hafta başladı 
39uncu hafta ba~lamıştır. Ga
zetemizde çıkacak olan ha-

. berlerdeo en ıaUhlmmlnl seçjp 
öoUmilzdeki cumartc~I akşa
mına kadar ıazetemlz mttsa· 
baka memurluğuna gönderiniz. ugun g CeSl tik. İnhisarların masrafları faz- "-Boğazlar !:o .ı:u;0nu se

la olduğu hakkında yapılan neş nelik raporu son deta olarak tet 
riyatı gördüm. İnhisarın masra .................................. · .................................................... u11111ıunuun1Hı• 

AYŞE ve TOSUN nr olup oımdığını size bilhesap 

ı 
1 

Burhan Cahit Beyin ga2lete
miz için hazırladığı Düğüm ge
cesi isimli romanın neşrine 
dünden itibaren başladDk. Yu
kardaki resimler romanın kah
ramanlarından Ayşe ve Toşun 
olup müellif tarafından kahra
manlardan alman müsaade ile 
neşredilmektedir. 

• 
gecesı 1 Düğün 

1 [ 4 ünücü sahifede} 

göstereceğim. Mesela Haziraı1 
dan, Teşrinisaniye kadar altı 
ay müddet içindeki varida
tımızın yüzde 54,36 sı hasilatı 
safiye, yani hazineye irsal olu
nanı, yüzde 45,64 ü masrafı teş
kil eder,. Bu masrafın yüzde 
27,22 si satılan mamülatın ma
liyeti, 6,08 i bey'iye ücreti, 3,03 
ü nakliyat ve sigorta, 0,87 i ka-

-~--~~.1!.~.?.~ .. ? .. ~e~! .. ~!!~}.~~?~.2 .... 

!ii(t>'~?:l!:-J~iWY!
1 

~ 

iK 
~~-

Fatin B. kış şiddetli olacak demişti.. 

"(.Pg-tJ. 

Bu kış müthiş ... Giineş başıma ııurdu! .. 1 

1 



• 

• ı 

1 

ı, 

Adliye vekilimiz diyor ki .. 

Mahmut Esat B. in çok 
1 

mühim bir konferansı .. 
.ı\f uasır d( .. r11okrasinin ıstırabı 

1 ••••••• 

"Artık egoizm çalışan sınıfa mevkini 
terketmeli ve bitmelidir .. ,, 

• 
HARiÇTEN 

Fransa da 

Bir keşif 
Vereme karşı bir 
madde bulundu 

..... 
ALDIGIMIZ 

1 t ' !l~f!~~. .. J 1 

intikal zamanı 
Bazr vukuat olur ki birdenbire her-ı 

kesi taŞrrtrr, Fakat bu sene hep bir 
ağızdan: ı 

- Zaten belli di ... diyerek istik-

HABERI,ER 
Konferansta 

Projeler 
Fraıısız teklifleri 

kabul edilmiş .. 
-~---

bali keşfettiğini kabul ettirmek ister. !fi. Brland Paristen 
Veremli insanlar üzerinde ispanyada ceneral Primo dö Rivera- Londraye gitti 

tatbikat yapılacaktır. nrn .birden?ire İ§ başından ayrrlıver· LONDRA, 4. A. A. - Heye-
mesı evvela her tarafta hayret uyan- · F 1 

İ A M · d d f aıı dah yakın olan ve tı murahhasalar ransız arın PAR S, 5. A. . - atın ır r. sp yaya a . 'kal kl'fl . . h . 
gazetesine nazaran doktor Au- oradaki \•ekayii daha iyi takip eden ıntı te ı erının eyetı mec 

memleketlerin matbuatı bu ilk tesir muasının ilk kıraatini mütea
clair kuşların pankreasında bir altm~a ~. ani değiıikliğe taımakt~ kip hiçbir mütaleada bulunma
madde keşfetmiştir. Bu madde kendılennı alamaıruştır. Fakat, dedı- mışlardır Heyetler bu teklifi 
ada tavşanlarında ve hint do- ğimiz gibi, git gide artık istikbali da- f f · .. ' b 
muzlarında vereme karşı mua- ha evvel keıfettiklerini anlatır gibi ıkra rkra muz~ere.ı:e aşlam~ş 

bir tarzda yazr yazan Avrupa gazete- !ardır. Heyet reıslerı, muhtelif 
fiyet temin etmektedir. Doktor !eri çogalıyor. Şimdi herkes bu deği. 

'~~IEilm 
Yalan h 
Maliye ve 
mühim bir -----E'hasa ait b nkalarda bulu an ecrı '> 

hakkı ndaki be hahane haber r ı --
ANKARA, 5. A. A. - Maliye vekaletinden tebliğ olun 

tur: 

'. .,, 

Adliye \ 7f"kili -'1ahınut Esat Beyin Ankarada 

«n1lı:ısır den10İ<raı;.inin ıstırabı)> mevzuu üze

ri 1de Yerdiği pek lqynıetli bir konferansın 

ilk kıs ını ıı ı <ün dene . ııişlik. Bugün de nı<ı 
ba.line d"'vam ediyoruz 

halihazırda vereme .müptel.a tikliğin, yahut ta sukutun evvelden 
nsanlarda bu maddenın ne gı- belli olduğunu söylüyor .. 

bi neticeler vereceğini tetkik ispanyadaki deifüikliğin bizce asıl 

Hükum e-tin Türkivedeki bankalarda h·ı'ıın:m e· "'-ısm hes 
!arını tetkik edeceği ve bu hesaplarda bulacağı ecnebi paral 
cebren sattıracağı hakkında İstanbulda işaa edilen bethah 
heberlerin aslı ve esası yoktur. Katiyetle tekzip olunur. 

Gümrük kantınund,, 
yapılan tadilat 

1 

, ı Yalnız karlarını başkalarının! 1 
t-ırarmda arıyanzenginlerdir ki 
ört senedenberi ihtiialin men
ıatlerine kondular. Bu zengin 

1 
1~·r ticaret zadeganıdır ki asıl 

, degandan daha tehlikelidir-
11 .r. Bunlar bize hınç ediyorlar. 

etmektedir 1 fayanr dikkat olan tarafı bu değil. Ce 
' ' meral Primo dö Riveranın çekilip 

lar. Bunun da sebebi eldeki altınları j gitmesi~~e .. n so.nra iktidar .~evkiin~ 
pahalı satmak ve bu muameleyi inhi- 1 ırelen huku"?etın şu son gunlerdeki 

1 1 1 k ı 1 · ·' ) ıcraatma daır gelen telgraf haberle-sar arı atına a ına tır. ş erın nasu . d ki 1• y · h""k. t · 
l · ğ' b'l' · B' b rın e ma umattır. enı u ume ıf yo una gırece ı ı ınmıyor. ız unu L-- 1. el 'Ik · 1 k 
uh k. 1 ·· • • · H lk h ....,ına ge ır g mez ı ış o ara cene-m te ır ere ogretecegız. a u- ı 1 p . d .. Ri k tt • d _ 

so 

1 ıunların nerede duracağını bil- / 

l 
( piyoruz çünkü eşyanın fiati r 

' 1
1 

ehşetli bir surette artınakta
.ır . Mücadele zamanıdır. Ar

i '.k egoizm çalışan smrfa mev
iini terketmeli ve bitmelidir. 

riyet müsavat ve Cumhuriyet isti· ı ra nmo o veranın apa ıgı a 
yor, ~ahut ölüm. Muhtekirler bütün rülfünunu ~çtırıy~r. Eski hükUmet 
bunları adaletin dostarıru açlrktan su zamanmda ıktıaadı .buhrana, paranın 
suzluktan çıplaklıktan öldürmek ve sukut':'na ";ar§• tedbır ola~k yapılmış 
)nları eski idarenın kollarına atma k §eylerı gerı almak, tacırlere gel~ 
:in yapıyorlar. Bu şartlar dahilinde ~~ş~ülat_J kald~k oluyor. ': enı 

k'.. ··k 'd t ah" ı · ··t ka"tl hükumebn vazifesı kolay olmadıgıru uçu varı a s ıp en mu e ı er . . . d ba ı d 
bu para oyunlarına kanun esasile ni- anlamak ıçın ıcraata ner en f a ı· 

• d.. .. k kafi H taraf em hayet verilmedikçe nasıl yaşayacak- gını uşun".'". ··· :r .' m 

ANKARA, 5 (Telefonla)
Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun be
şinci maddesinin tadiline dair 
kanun Iayrhası yamı mecliste 
müzakere edilecektir. Layıha
nın birinci maddesi şöyledir: 

Gümrük kanununa müzeyyel 
mevat hakkındaki kanunun be
şinci maddesi aşağıdaki şekilde 
tadil olunmuştur: 

rüğe beyannamesi verilen 
nın ithalinde sahibi vaz g 
cek olursa bu eşya gümrük 
dür evya müfettişi dahil o 
üzre en az üç zattan mürek 
bir heyet tarafından birer bi 
muayene edilerek para ceza 
ve musadereyi icap ettir 
sabit olduktan sonra talebi 
bul olunur. Muayene netic 
para cezasını icap ettirir bir 
görülürse talebin kabulü eş 
ya terettüp edecek para ce 
sile sair teklif ve resimlerin 

ı d 1 nun etmek ıçın çalışmaga ve bılha .. a 
ar ;~·ansız milletinin Vekilleri: Bize m~mlekette hali ta~iini? avdetini te-
lığı l ·kı • ·· 't · 1. . . · · ı mıne mecbur oldugu cihetle ceneral aç çıp a ıgı, umı sız ıgı mı mısa . .. . · ceneral 

bırakmak istiyorsunuz. Kıralıçalar, Pnmo do Ri-:eranın. b~efi .. 

fava oyuncularına ve muhte
\rlere kaı:ış:ı kararınızı veriniz ı 
klk hurriyeti alan mızraklarile . 
ararınızı yerine getirecektir . ı 
Cuhtekirlerin malı mülkü in
ının hayatından daha kıymet
dir. Vazii kanunun harp ila-

dili · h · · · b h Bermenger bır haylı ugraşacak go-mute er, tıcaret unyetını e ane .. .. 8 h .. k. . b' · tik ı M Briand 
ederek eşyayı mı mülkleri mi yesin· runuyor. u u umetin ır ın . a . 

İthalat beyannameleri taal
lı1k ettiği eşyanın tabi olduğu 
teklif ve resimlerin ve muayene 
neticesi terettüp edecek para 
cezalarının tediyesini icap etti
rir bir taahhüt mahiyetindedir. ı:ı ma hakkı vardır . 

ıt Yani insanları katlettirmr:ğe 
~ akkı vardır. Nasil olur da in-

•nııl Esat 8. in yeni bir resmi 
u pahalılığa sebep kaat 

paranın çokluğundan diyorlar. 
Fakat halk bunun çok olduğu
nun hiç te farkında değildir. A
sinyalar ticarette kıymetlerin
den çok kaybediyor diyorlar. 
Fakat niçin Bankacılar kasala
rını bununla dolduruyorlar? 
Bunların kıymeti bu kadar düş
müşse niçin işçilerin yevmiyele 
rini tenzil ediyorlar da zam et
miyorlar. 

!er. Bütün buğdayları ormanları bağ- 1 h~ku~eti. oldu~u anlaf~~yor. Prıı;:i~ heyetler arasında vuku bulan 
lan elde etsinlec hatta hayvanların do Rivra ıda~e~dınden. tabu sure~e. . ve iyi neticeler vermiş olan hu
derisinide mi yüzsünler. Halkın ve- kanunu 1esası 1 areskaınde geçme ıçın susi mü!il:katların devam etme-
kili · ·r · · b .. ı b' · · · bakalun spanya ne ar zaman sar-en vazı enızı oy e ıtırmeyınız. ? si !azım geldiği fikrinde mütte-

viyesine bağlıdır. 
Şu kadar ki mal sahibi bu 

bil eşyayı gümrüğe sevke 
isterse kendisinden yalnız p 
cezası alınır. Muayene neti 
sinde kaçak eşya görüldü 
takdirde! musadere ve kaçak 
kümleri tatbik olunur. 

Hatıp bu nutuklar üzerine meclis fedecek.... . . 
hal la k • ld Vakt<' ·· K l l'kl • fıktırler. 

Türkiye'ye ithali memnu ol
duğu cihetle hudut haricine ia
desi 13.zrm gelen eşyadan be
yannamede gösterilmiş bulun
mak şartile resim alınmaz. Tür 
kiye'ye ithal edilmek üzre güm 

ıı ınlarşı aç bıraktırmağa rna
• olmaz ve aç bırakanları ten
.! edemez. Halkı fazla mes'ut 

ten yu ar ogu u. '-'· muta arn::ıva şen ı erı .. .. . 
leasma iştirak eden arkadaş .... r. tara- • Butun heyetler Fransız teklıf 
fmdan inkar olundu. Fakat aradan yenıden başlıyor !erinin esasını kabul etmişler-
bir il<! ay geçince meclis bütün bu MADRİT, 4. A. A. _ Barce dir. Mamafi, İtalyanlar umumi 

~ mekten korkmayınız.3ıMayis 
Haziran g ünlerinde tarn bir 
.ırriyet istediği size ispat et
. Buna mukabil ona ekmeğini 

noktaı nazarı bırer hırer kanunlar ha l 'd b' h t lm' ve bir iti!af temini için sarfedilen !inde kabul etti. one an · ır eye ge ış. . 

lı~ :riniz. İhtikarla bu tem,.z hal
" '.n müşkül vaziyetlere konma

. ı. na mani olunuz. Serbestii. ti
' 1 ıreti sui istimal ederek tacir
a r halka zulnm ettiler. İnsan 
ı : vatandaş hakları beyanna
!l esi kanunun menetmediği 
1 :yleri yapmaık caizdir diyor. 

Jakro ne bir komünist ne bir sos- . hükfunetten M. Primo de Rıve mesaıyı nazarı dıkk~tt~n dur 
yalist ne de bir anarşist değildi. O fer ra tarafından ilga edilmiş olan tutmamakla beraber ıttihaz e
diyetçiliği müsavatçılığı kabul etm_e_k kama va! şenlikerinin yeniden dilecek kararların bir takım ihti 
l~. berabe~ demokrasının bahş ettigı ihyasını talep etmiştir. razı kaytlara tabi olması lazım 

r1
1

alıvil edileı1 meın urların 

harcirahları hunyetlerın ammenm zararına kul- K l .11• 1. • · elece - · hususunu j ra etmi _ 
lanrlmamasını istiyordu. Bunun için . ra 'mı 1 mec IS .az~sınm IS- g . gı Ş p Ş 
de devletin kanunlarile müdahalesini tıfalarını kabul etmıştır. Kral, lerdır. ANKARA, 5. (Telefonla) - Yarın mecliste maaş kanun 

nun ikinci maddesine şu fikranin rlavesi hakkında bir 13.yiha Yabancılar alacaklarını altınla öde 
tiyorlarmış. Bu doğru değildir. Çün
bu para oyunlarına kanunu esasile ni 
ğer kabul etmeselerdi piyasadaki ma
deni para harici ticaret muamelesi i· 
çin şimdiye kadar yetişmezdi. De
mek oluyorki Bankacılar ve hava o
yunculan aynaları mahsus düşüriyor 

talep ediyor. Demokrasinin şümul ve hükfuneti tarafından ittihaz e- Fransızlar, intikal projelerin 
?'anası dahilinde. i~tısadl ve içtimaı dilmiş olup ihracat tacirlerini de tadilat yapmış olduklarına 
ışlere karışmayı ıst~:ı:ordu. . aldııkları paranın yüzde sekse- dair olan şayıaları tekzip etmiş 

Fransa akademısı azasından Mı- . . . l · !erdir. 

zake-re edilecektir. 
Ancak nakil ve tahvil edilen memurlarlara harcirah tedi 

emri verilmeksizin memuriyetleri tebliğ edilemez. Şu kad 
var ki hascirahsız veya müstahak olduğu harcirahm bir kıs 
ile gitmeği rizalarile kabul edenler bu hükümden müstesnadı 
lar. 

unu da işlerine geldiği gibi 
ınlış tefsir ettiler . Kanunu e-

1 ı1 .siye hava oyu."!lannın para 
ıı rm satımının ihtikarın cemi
;; :t için zararlı olduğunu kay

i r. rttiniz . Eğer halk kanunu e-

nenin Fransa ihtilfili tarihinden bir nını ıspanyo parasına tahvıl 
kaç fıkrayı yine hep beraber okuya- etmeğe u:'!dıur tutan ahkamı Paristen avdet eden M. Bri-
lım: tadil eyli yen bir emirname im- and bu akşam Londraya vasıl 

(Mabadi var) zalamıştrr. olmuşt_u_r_. -~----

, 1 
ıside bu kaytlarr görürse onu 
.hatsız eden şeyleri tedavi et
ek istediğinize inanacaktır. 
z zenginlerden bir milyarlık 
brt istikraz yaptınız. Eğer pa 
oyunları ağacını kökünden 

:sip çıkarmazsanız eğer siz 
uhtekirlerin ihtirasına bir diz 
n vurmazsanız bunlar ya
ndan sonra ihtikarla, ir-c· 

ı. .ı:apla bu parayi halkı 
oyarak tekrar alacalklardır. Bu 

1 dbir!eri almazsanız haLkı ce
'.1' .landırmış olacaksınız . Siz bu 
11 tikrazı yapmazdan evvel hal-

ı 1 soyanların istikrazından son 
ondan ne intikamlar almaz-

r? Bedbahtların kanından ve 
' iz yaşlarından daha neler al
ı azlar . Denecek ki işçinin yi

':r. :cek içecek pahalılaşması yü-
ınden yevmiyesi artmıştır. Fa 

Minimini kıral nasıt yetişiyor? 

i 

Yapılan merasimlerde 
kıralın ciddi tavırlar 
askeri sellim/aması pek 
hoşa gitmektedir •• 

Romanyıı' .ı 
yeni teşkilat 
yapılıgorl 

küçük 
alarak 
ziyade 

n. ıt bütün vatandaşlar işçi de
l< ldir ve bütün işçiler iş bulma
ı1' ıştır . İ~ bulanların bazıları
.~· n sekiz, on çocukları vardır 

Kaçak kıra/ ilt /JOyOk annesi ve fıalası mllll kıya/etlulle. · bunlar hayatlarını kazanmak 
ttı n acizdirler. Bu ihtilal şeh- Bükreşten yazılıyor: -Ta- j ziyet bertaraf edilmiştir. Bu inebilir. Harici siyasete gelin-

. ~· '.ldeki evleri üçüncü dördüncü mirat meselesi La Haye de ar- sene mahsülün iyi olması ümit ce, Romanyanm harici müna
ıc ıtında ihtikar ve parayı dü- uk kat'i surette halledildi ve ediliyor . sehau 90k iyi cereyan ediyor. 
•• ınne muameleleri yüzünden Romanya bu işten eli dolu ola- Memleketin zirai vaziyetinde Çekoslovaıkya, Yugoslavya ve 

· ,',• ;mek bulamıyan ne kadar ka- rak .çıktı · Şimd~ki hükiimet baş gösteren tehlikeler, çalışı- Romanyadan mürekkep küçük 
u baıhtlılar vardır. On sekizin- için bu bir muvaffakiyet sayılı- !arak bertaraf edilirken iktısa- itilaf siyaseti devam ediyor. 
h asır utan. yor. Son zamanlarda Romanya dl vaziyetin de ıslahına uğraşı- Bu itilafın haricinde bulunan 
n Kim inanabilirdi ki harici daki siyasi, iktisadi vaziyetten lryordu . Memleketteki bir ta- Lehistan ile.olan münasebat ta 
k işmanlarına karşı harp ilan e- sık sık bahsedildiği oluyordu. krm madenlerin işledilmesi için yolunda gidiyor. Fazla olarak 

:n Fransız veımlleri zalim düş- Fakat ortada doğru olan bir ecnebi sermayesinin celbine Romanya ve Lehistan Soviyet 
• anlarına karşı zayıf kalacak- şey varsa o da yeni seneye Ro- ımııVaffakiyet hasıl olmuştur. Rusya ile bir de hakem muahe

rdrr. Bir bakıma göre irtica manyanm iyi bir surette girdi- Gümrük tarifesi de islah edildi. desi imzalamışlardı. Yalnız Ma 
ıpmağa yabancı devletlerin ğidir. Her memlekette para Denebilir ki iıktısadi sahadaki carıistan ile bir türlü mesele 

• ' ldrrrrnlarını Frans:ıda ya~drr- derdi var. Romanyada da pa- faali_ye! de ~lerlemektedir. . hal~edilemi~or. Romanyaya ge-
ağa 16 mcı .Lui'~ ihtıyacı ramn istikrarı için çok çalışıl- ~ukurı:ıetıı;ı ~attı. haz:oket~e çmış ola.n bır takım Mac~rlar 
ıktu. Çünkü ıhtikar ve para o- ınağa mecburiyet hasıl olmuş- gelınce şımdıkı kabınemn takıp vardır kı. bunların Macarıstan 

' ınları Cumhuriyet kanunları- tur. Bütçeyi tanzim etmek me- 1 ettiği siyaset bundan evvelki tabiiyetini kabul >hususundaki 
n kurduğu binayı yıkmağa ka selesi bir çok müşoküiatla dolu 1 kabinelerin ~y~etinden. far~lı hakları istimal edi~?i.~ten son-

1 idi. idi . Fakat sıkı bazı tasarruf 

1 

olmuştur . Çunku bu kabınenın ra kalan malları yuzunden se
l Diyorlar ki bütün bunlara se- tedbirleri muvazeneyi temin e- iktidar mevkiine geldiği zaman nelerden beri bir ihti!af vardır. 

( p muharebedir. Fakat 14 ün- debildi. . dan beri takip ettiği iktisadi Romanyada ycn.i bir ka?un yaJ?ı-
. · · ' 1 · t b"' b"'t"" b k d lıyor. Bu kanun mulkı taksunata aıt-·.., Luı zamanında da muharebe Romanya bır zıraat memle- sıyase us u un aş a ır . . y . ka .. R d 

S ·· 1 rd ıı· 1 tır. enı nuna gore omanya a il· 
0 rdı. Lakin para kaçırma oyun ketidir. Fakat bazı zengin ha- on gun e e mua 1.m .er ve demi merkeziyet suretile bir idare te-
·a rr yoktu. Muharebe beha_nesi valide geçen ıkışm şiddeti yü- memurlar :.ar,:ıfından ıçtımalar sis edilecektir. Muten~a, Moldavya, 
d tında esnafın bir mumu bır sa zünden köylü aç kaldı. Onun yap~ldı. !fukum.~:en bazı şey- B.anat. Ardcal (Transılvanya), Bııko
f nu altı franka satmak hakkı için hükumet buralara hem yi- !er ıstedıler. Hukumet bu me- v.ına, B~saraby~ ve D~bu:ca .. eyaletle-
d , H · · · b' k h d h 1 k taliıbi tatmin etmiştir rı kendı ışlennı kendılen gerecekler eı .r mıdır. alkta.n .bınnın ır yece , em . e ~o om u ver- . • . · .. . dir. Romanyayı teşkil eden bu yedi 
eı t ayakkabıyı el!ı !ıraya alma- mek mecburıyetınde kalmıştır. Dahilı mesaılden en muhım eyaletin her birinde her nezaret na-

1 caiz midir? Alman tedahir sayesinde bu va- olanı hemen hemen bu oldu de- mına bir u'muml müdür bulunarak o 

a 
J"l'lllK.1<ır'll'"

0 

... "'~'~·· 

35 bin kişinin grevi 
NEVYORK, 5. A. A. - Ka

dın elbisesi federasyonu, aza
sından 35 bin 'kişi haftalık ü
cretlerinin asgari 8 İngiliz altı
nı olması iddiasile grev ilan 

DIV AR ALTINDA KALAN BİR AİLE 
İZMİR, 5. A. A. - Birkaç gündenberi mebrulen deva 

etmekte olan yağmur durmuştur. Yıkılan bir dıvar altında kala 
aile kurtarılmış sa da bir çocuk ezilmiştir. 

etmişlerdir. Grevcilerin yarısı ita/yada 
kadındır. Grev, 3500 mağzayı •ı 
müteessir etmiştir. Grevciıer Fransa ı e 
tarafından yapılan nümayiş uyuşulamadı 
esnasında biı1kaç erkek tevkif 
edilmiştir. Romadan yazılıyor: - İtalya 

Şikago belediyesi ile Fransa arasındaki bahri mü-
NEVYORK, 5. A. A. - İf. zakerat neticesiz kalmıştır. 

!as halinde bulunan Şikago be- Fransanın İtalyaya verdiği son 
lediyesi başında M. İstravn bu- cevap bunu göstermiştir. İtal-
lunan ve "Vatandaşlara yar- _ yan mehafili 
drm" teşmiye edilen ultimatto- wnferanstan ev 
mu karşısında belediye meclisi ve! bir hazrrlık 
teslimiyet arzetmiş olduğun- lmak ürzere Pa 
dan bilkuvve bir mali diktatör- ·is ve Roma a-
lük kaıbulüne muvafakat etmiş 

1 
asında girişilen 

!İl'_· -- 1 nüzakerelerin a 
nezarete taal!Qk eden itleri merkez- :im kaldığını 
den sormağa hiç lüzum görmeden ~izle memekte-
kesip atabileceklerdir. Bu kanun ile lir. Bahri talhdi-
işleri sürüncemede bırakan kırtasiye 1i tesliha t me-
derdinden memleket kurtulmuş ola· 
caktrr; diyorlar. Çünkü merkezden selesinde her iki 
o kadar çok şey soruluyordu ki bun- M. Grandi hükılmetin israr 
!arla o~rasmak için. hem ~ir__ ço~ va- ettiği noktai ı azar birrbirinden 
kıt ı;~çıror_, hem de ışl~r gorülmuyor. k uzaktır. İ alya hariciye na-
Bugun iktidar mevkıınde bulunan ço . 

Şah Veli Han 

Afganda 

Harici siyaset 
Hem Ingiltere, hem 

de Rusya ile iyi 
geçinmek •• 

milli köylü frrkasr kabinesinin yaptı- zırı M. Grandı konferansta İ~al 
ğı bu kanuna muhalifler tarafından ya heyetine riyaset edecektır. 
çok itiraz edildi, bu kanunun "milli M Grandi ayın 19unda Lond- Afganistanın yeni Londra se
g;ıyeler., e uygun olmadığı iddia edil- d. A 'k h t' re'sı· Mr firi Şah Veli Han ahiten Lond-
d. F k b''kfı t' kt • ra a merı a eye ı ı . ı. a at u me ın no aı nazarın- . . .. .. k . raya giderek vazifesine başla-
ca merkeziyet usulü memleketin ida- Stımson ıle goruşece tır. V r H İ T . 
resi namına çok zararlr olmuştu. O- Fransız - İtalyan noktai na- ı mışt~r. e 1 an ngı ız. l?aze-
ntin için bu merkeziyeti kaldırıp ye- 1 ki t ak · , telerıne beyanatında Kabılden 
rine her eyaletin kendi idaresini ken zar arı~ı ya aş ı~ ıç'.~ ıı:- aldığı haberlerin Afganistanda 
dine bırakmak bugünkü ihtiyaçlara tık yenıden teşebbusata gırışıl- vaziyetin tabii bir surette de~ 
çok uygun olacaktır. . miyeceği anlaşılıyor· F~ansa- vamını gösterdiğini söylemiŞ-

Romanyadan yazılan bır mektup· nın verdiği cevabın nesrı Ro- '1:İ ş h V r H · k ı N 
ta sevimli küçük kıraldan iki üç keli- . .. _.. .. · b• .

1 
r. a e ı an yem ra a-

me ile bahsetmemek olur mu. . Kı- madakı dugun munase etı e dir Hanın biraderidir. Şah Veli 
ral Mişel hük.umdar~k m.~vkıinin. v~- 1 Romaya g_el~n Frans~z c.~nera- Han ~ira~er.inin _istemediği hal 
z~f_e ve mesulıyetlerıoe gore .Y~tış.tı: , Iının resmı zıyaretlerı munase- 'de mılletın ısrarıle krallığı ka-
rılıyor. Merasım esn~sı~da mını mı?' b .1 k tc tehir edilmiş- 1 bul ettig-ini söylemiştir. 
Kıralın son derece cıddıyetle askerın etı e neza e 1 . . • 
geçisini seyretmesi. selam vermesi, 1 tir • Afganıs~a_nm ~n~ra. sefır~ 
kendisinin vaziyeti ne kadar ehemmi . . memleketmın hancı sıyasetı 
yetle düşünmeğe başladığını gösterir. Yenı nahı yeler hakkında izahat verirken Afga-
J{_üçü~ kıra! .Fr~nsızç~ ve. İngilizç~yi ANKARA 5 (H ') _ nistanın gerek İngiltere ve ge-
ogrenıyor. Buyuk valıdesı kıralıça · usttsı 1 k R ·ı · · ·· b 
Marie ile validesi kendisile gece gün- Bolu ve Düzce kazası dahilinde re usya ı e ıyı munase _atta 
düz meşgul oluyorlar. Babasından K ı· ·ı dedı"lınek u··z l bulunmak emelınde olduguııu aynas ı namı e ya ·· 1 · · 
seneler~en beri .. u~~k ol~n k_üçük kr- v Gümü ova namile yade- soy emıştır_. -----rala vahde ve buyuk valıdesı son de- re e Ş -
rece şefekat gösteriyorlar. lstikbaldr dilmek üzre Selamlar ve Göl~a Celal Bey Bursada 
memleketinin hükumdarlığını filen ya namile yadedilmek üzre 1- Bursa, 

5 
(Milliyet) _ İş 

de ~!ine alacak ?lan b~ .küçük kı:ala marnlar ve Gündoğdu namile 
vazıfe ve meıulıyetlennı anlayabıle- . .. c· . .. . bankası umum müdürü ceıal 
cek bir terbiye verilmesi i•; in hiç bir yad~?ılmek. uzre ı~mı ~oy~er~n 
şeyden geri kalınmıyor. de dort nahıye teşkıl edılmıştır. Bey bugün şehrmize gelmiştir. 



.. l\l!LLIY[T (ı ~l ll \T 

' Ftıknra el~ın(·ği 
lstanbulda evvela 
tecriibe edilwiş __..,,,_,,_.,_._ 

Fakat rağbet göruıediğln
de11 vaz geçilmiş 

İzmir belediyesi tarafından 
çavdar ve sair meva<t ile karı
şık bir nevi ucuz e\kmek yapıla
rıak fa!kir kimselere satılmakta
dır. Bundan üç sene kadar evel 
şehrimizde de bu tarzda çavdar 
mısır gibi şeylerle karışık ola
ra.1<: fukara için bir ekmek ya
pılmış isede rağbet görmemiş 
ancak günde 2-3 bin okka kadar 

l')JU 

----
T. odasında ve 

limanda 
Memurin kooperatlflerl 

yapılıyor 
Tasarruf haraketi günden gü 

ne inkişaf etmekte ve ilerle
mektedir. Bilhassa cemiyetler 
ve müessesatta yeni yeni hare
ketler görülmektedir. 

Ticaret mahafilinde bu yol
da kuvvetli adımlar atılmakta
dır. 

Mahkemelerde 

Eski ortağını öldü
ren mahkemede 

Yalan yere şehadet için 200 
lira almış 

ı· ıa.A. yet ve Belediye meclisleri :~~~~~i!:~~u!:~;nd;:;~ 
masından sarfı nazar olunmuş-

d ün de iki içtima aktetmişlerdir 1

tur. 

Ticaret odasınca yeni bir 
tasarruf sandığının es~;ıarr ha 
zırlanmaktadır. Bu sanuığa O
da memur ve müstahdemleri 
maaşlarından yüzde üçünü ter -
kederek iştirak edeceklerdir. 

Heybeli sana 
toryomu 
-~-..-

J 

Hatta ilerde bu sandığın bir 

1 

kooperatif haline ifrağı bile dü- I 
şünülınektedir. ı 

Anasın~ vurduı Al~ığımız. m~lilmata .na~a-j 
_ ran Lıman şırketı de 50 bın !ıra 

TabanC?.)'l ·k 1 ile bir memurin kooperatifi 
< • a oynı en pa yapmaktadır. Sirketin koopera .. 

tlan11ş ve ıl k r [ . Sımıın ve maznun Yakıp Ef 
Ç <a 11 U · şun ı Koska'da esin ortağı Musta-1 nı tefhim etti. Bu hükümde ı Beş yatak 

ilave edilecek. 
Sil!vri'.de Musa oğlu Süley- f~ Efendiyi katil ve Sabri Efen nun Necibin katil kasti olmıya , 

man ısmınde ~3 yaşında bir ço-ı dıyı cerhede.n Yakup Efendinin rak telefi nefse sebebiyetten • 
cuk, tabanca ıle oynarken, ka- muhakemesıne devam olundu. sene müddetle ağırlıapse konu ~ 
zaen tabanca ates almıs ve 501 Geçen celsede dinlenen kun masına ve feri ceza.arın tatbiki., 

İtiaiye parası 
nasıl sariedilecek 

ya~ındak" annesi .. Atiye 'Hanım duracı Halil Ef. nin para ile ne ve tevkif müzekkeresi tastk 
vnrulmqstur. Yaralı kadmın ha 1 şehadette bulunduğunu iddia e- rine karar verildiği yazılıyordu, 
yatı tehlikededir. -len veresenin şahitleri clinlenil Necip serbest olarak geldig ı 

--0-- ) di. B~nlar~an LO.tfi efemli şun mahkem~den arkasında jantlar 
Bakırkögde bir su 
deposu yapılıyor 

Dostunu vurn1uş lan soyledı: ma ve elınde kelepçe olduğu 
-"Keresteci Nail Efendi halde çıktı. 

Necip B. Hamdi B. pastahaneme gelmişti. Bize ha·· -- -
tifi yakında faaliyete geçecek- na yalan şehadet için 200 lira Nazif SLırllrİııin Gülhane parkı karşı

sındaki arsanın 

istimlaki 

Dün Galata'da Birane soka
ğında bir hadise olmuş ve ham
mal Arap Seyfi, dostu konyalı 
Hayriye'yi bıçakla yaralamış
tır. Yaptığımız tahkikata göre 
Arap Seyfi dün akşam saat 8 
de dostu Hayriye ile Birane 
sokağında, Mehmet Alinin kah 
vesine gitmislerdir. Kahvede 
şakalaşırlarken aralannda kav
ga çıkmış ve Seyfi, kıskandık 
yiizünden dostunu yaralanuştır. 
Kadının yarası hafiftir. 

tr. tfeklif ettiler. Gidip I ;ıstafa E- nıuhakelne i 
Zahire borsası da beş bin lira endi al ey hine şehadet edece- ı 

ile bir tasarruf sandığı yapmak ğim .. Maamafih ilk celsede git Dostu artist Vıktorya'yı cer! 
tadır, miyerek ikinci defa daha 200 li- ve annesi Virjin ile büyük ann 

. . . . ra alacağım dedi". sini katleden 27 sene agır hap 
Tıcaret mektebı muallımlen M · C ·ı B · n·ahkfım Nazil Surur;nin mu 1 k d. 1 d b" k ·r uavın emı. . , . 

en ı alradarm a ır ooperatı j - Sahit maznun lehinde se- kemesinin nakzeıı rüyetine dti 

' 

Vilfıyet umumi meclisi dün Vali Vekili Fazlı Bey'.~ riyase: 
",ıcJe ikinci içtimaını aktetmiştir. Meclisin açılması munasebetı 
'e Vilfıyetten çeki1en arzı tazimat ve teşekkiir telgraflarına ge· 

en cevaplar okunmuştur: . . 
Bundan sonraVilil.yetin, muhtaç veremliler için Heybelıdek~ 
-em sanatoryomuna beş yatak daha ilavesi için 1929 senesı 
"t ·esine mı.ı.ızam tahsisat ilavesi talebi bütçe encümenine ha-

yapmıs ar ır. h d , d . d d' . ..' devam 1 d a et e ccegım e ı.;.ne gore 1 o un u. 

I• f"h JI parayı verese vermistir dedi. Nazif .sü~~ri b.ir gece evelde.r' 
f 1 8 er Bunun iızerine verese avuka ben sevıştıgı Vıktoryanın evı ·. 

. ale edildi. 
Muhasebei hususiye başkatibi Arif Beyin ve si<;il katibi Hil· 

ni Beyin hastalığının tedavisi için beşer yüz lira verilmesi kabul 
'clddi. Bu para ancak iki aylrk tedaviye kafi gelecektir. Ha· 
lımköyünde mektep inşası maarif encümenine havale edildi. 

İçtima günleri de pazartesi ve perşembeye tebdil olundu. -- -
miyeti Bele ayede 

ünkü müzakereler •• 

• 

--0--

T o laştılar 
Dün saat 11 de Tünelden ha 

reket eden tramvay arabası 
1707 numaralı otomobile çarpa 
rak hasara uğramıştıı. 

-0--

100 lirası çalının1ş 

.. . . . . tı ile bir ınünakaşa oldu. ne gider. Bir müddet oturdu 
Mue~sıf bır ırtıhal _Cemil B. meseley ters an- tan sonra çıkan münazaacta hı 

U zı:n. mudde~. P?S~a ve .tel - . !adılar. Şahit Mustafa aleyhin- çok kanlı cinayeti yapar. Na 
graf Vılayet mudı:rl.ukle~ı11:de ı de yani maznun Yakup lehinde mahkemeye iki katil ve bir l<a 
bulunmuş ve harekatı mıllıye şehadette bulunacağım demiş- til te~ebbüs tamının fail olara !-
esnasında da garp cephesinin ti: ve idam talebile ge1mi t'. An 
eı;ı mühim mu~aberatını büy~k Nuşret B. cevap verdı: \cak ağırceza taammüdu sahi, 
bır gayret ve lıyakatle temın _ Ne mahkeme ve ne de id- görmemiş tehevvüren katilde 
etmi~ olan ve elyevm Devl_et dia makamı ters anlamamıştır. 27 sene 3 ay ceza vermişti. li 
Demıryollan ~asarr.1:1f ~.andıgı Şahit böyle dedi. Dünkü muhakemede mualiİı 
veznedarı Kerım Yumnu Bey Müteakiben bir kaç sahit da- Cemil B. iddiasını söylemiş v 1• 

Galata' da Bursa otelinde mu iki aylik bir hastahk.taı: kurtu- ha dinlenildi. Dava diger şahit- eski kararda israr olunmasın:, 
irim Macar tebaasından Vanli- lamıyarak vefat etmıştır. !erin celbi icin talik olundu. istemiştir. Maznun bu "c'dia Ü L 

Cemiyeti belediye azasından yö polise müracaat ederek, Ye- Herkeze kendini çok sevdir- , zerine müdafaasını yap rıs v:'ı-
Raşit Bey ni çarşı' da iki meçhul şahıs ta- tniş, muhterem bir zattı; Cena- Necip 5 sene hapse demiştir ki: ~.t 

vafık görülmektedir. Azadan rafından 100 lirasının çalındığı bıhak ailesine sabrı cemil ve n1ahkürn oldu _ « Ben Viktoryayı allahın•l 

itfal
•yenin yu••z bin liralık RaşıtB. buhusustasözaldıve: m iddia etmiştir. ıkendisini gari~ rahmet eyle- Şişli de İspironun gazinosun gibi seviyordum. Onun da bıı

1 1 
A -- sın. da işret sofrası başında metresi na sevgisi vardı. Netckim şah,1 

f d•I k? 1 - « rsaya seyyar esnafın H.al'ı. ''tunu na&~( sar e 1 ece • •• o~urrnas~ Emane<tin ihmali yü- « SU -o- Mürüvvet Hanımı cerh ve kat- si davasından feragat etti. Bel 
af\sisatı ak 

zundendır Bunlar k Bı"ı· mu·· badı"]ı"n İRTiHALİ ·ı Z"'h .. leden kunduracı Necibin muha- onun için karımı ve çocuğumi 
rm elektrikle tenvirine iştir . . · . .ı. menetme Altuni zade Merhum smaı u tu . d 1 d f d · E" d k"k d d · masrafı olarak bütçede mevcut Emanetın ~azıfe,sıdır. Binaen- Pasa balilesi Ayşe Mukaddere Hanı- kemesıne evam o un u. . ~ a ettım. ger o a ı a a e 

30 b
in lira tahsisattan 

10 
binli- aleyh. B? ı.hm'.llı. refetmeık için sikayetİ mefendi kısa bir rahatsızlığı mütea- Maznunun muhakemesıne ga 1 lı olmam~~ .olaydım bu kad:'I 

t l~k d - d • kip Samsun'da irtihali darübeka ey- yri mevkuf olarak devam olun- çok sevdıgım kızı yaralam11-ı 
rasının bu işe kafi geldig"i an- da:samdn dı~ ımE a .. 1 ogru eğil- 8-10 N"f ı k ·ı · 1 "h · d ed 'd f 1 d İ f d' R · B " D u usu aı emın skiinına !emiştir. Merhume .salı atı nısvan .an. muş ve geçen cels e miı a aa-

1 

im. nsa e ın eıs ey. aı: 
ıaşıldıg-ından mu··t~ba'kı' 20 bin ır.» .. e 1• ncumen namına h b" b ·· c b h k ı v Abd d mu assas ceman ın eşyuz lira kı- ve fuk~rap~rver idı. ena. ı a aı eı sı yapılmıştı. va kararın tefhimi için Cumar~ 
liranın inşaat faslına nakline ' rulka .. ır B._ ceıvap vererek ymetli mallaı·unızı bir mcskenimizc kederdıdesıne sabrı cemıl ıhsan eyle- Mahkeme dün sabah kararı- tesi sabahına talik olundu. • 
karar verildi. İtfaiye içn bütçe- şunları soyledı. . . ve hatta kendi paramızla yaptırdığı- sin amin. il""""""""' 111111ııııı1111" "• ~111111111ıı111ıı1111ıı111111111 ıı '"I F 

1 de meıvcut 100 bin lira tahsisat kı"r-aya(( Bveurr.asınlı arsBa sahıplerı :ızv~~.~~:yb:nı:g:~rb~;~~k~:r1:~:.ınmı'. I l\n gün ·===· ==·=11111111111111Aıııııııııııııııı111111Dı110111ııı11Lıı111uı11ııııııııııııııııı:_--_:·,'' 
t 50 bin lira ile vesaiti itfaiye ıyor ar. unu mene- :: ' ı an d · O . . .. zı Samsun iskan dairesi cebr~n elımiz FRA:\~IZ Si '\F.!vlASl:'\DA 
•alınması ve diğer 50 bin lira ile . eı_neı:_ız: nun ıçın encuı:ıen den alarak bize csk; bir mesken gös· AiT' N K Alr 
'de susuz olan Bakırlköyünde ıstıml!~ı m~~~fık gö~dü:» I.za- terdi. Mahk<medcn lehimizde verilen lm j lUı ·• : 
b" u deposu ve Kadı:köyünde hat kafı . g~rulerek ıstımlake hükmü resmi iş'ar.at ve hakikata mu- :: SIGORTA ŞiRKE r f : 
d~ :ir itfaiye garaji yapılması karar verıld~: Çarşamba günü :::;,:,!:~a~:~:.:~:al ;~:;::11121:k: l\lümessilleri : $.\RL RAY ve :: • ~ 
hakkındaki Emanet heyeti fen toplann_ıa~ uzre celseye niha- babassa me•kenimizin istir<ladı caı·z EDIT R.\LS fON :: . d d 1 1 1 : 

d k
.k 1 yet verıldı ı ·· Türkiye ı .. Bankası tarafın an teşkil e 1 m şt r. -

niyesinin teklifi e tet ı o U- ___ _.·.-...-~,,.....___ olmadığından iade ve tesrii teslimi liftvecen ; iki kısımlık bir komedi :: Y : 

narak itfaiyede yapılacak ısl~- '• ' 11' hakkında Dahdiye Vekaletinin 80028 ve me~hur MAX tn yeni reper· ıı :: Yangın - Hayat. Nakliye - Kaza • Otomobil • me~'ullyetl §, 
hatın vazih bir surette. _ve.b_ır Adliye 111üsteşarı ve 80138 ve 80236 Numaralarile yekı' rnvart. :_:_ maliye Sigortalarını kabul eder. -· 

diğerini müteakip tebliğ ettiği ~mir~ : 
1 

program halinde t;sbttı . ıçın leride dinlemeyen fskôn Devlet Şura· :: Adres: 4 lincU Vakıf han lstanb!il : 
evrakın heyeti fennıyeye ıade- Ad':.ye vekfüeti müşteşarı smdan istirdat kararının feshi hakkın MELEK , j §~ Telefon: lstanbul - 531 Telgraf: imtiyaz § 
sine karar verildi. Ferit Bey Ankaraya avdetini da sadır olup kesbi kat'iyet edeıı 708 Sinen1asının ıııııııınıııııııııııııııııııı111111ı.. ..ı11111111111111111111111111ıııııııııııl 

Gülhane parkı karşısındaki bir müddet daha tehir etmiş- Numaralı hükme istinaden Samsun irae etmekte olduğu FRANK ııııııııııııııııııııııııııııııııııııl" "'11111111111111111111111111ı1111111111 
sebilin yanındaki arsaya ba~ı tir. Ferit Bey Beyoğlu icra dai ;crasından kanlna .uy:[? olbak yapı VEUEKINlJ in muazzam eseri c:x:x:) "'"'"--'-...J\J\J\J~~~~.J'-
seyyar esnaf oturarak orada o- resi teşkilatını ikmal ettikten l~';...;~n'::"ı,~~ir:~'~,b~ia~:d~k~~c~='. ME~'~M FlHı'O~E Bu akşan1 ASRİ SİNEMADA 

b 
· attrkları ve bu suretle sonra şehrimizden hareket e- lefetle hükmün infazından ve hakka te en s "hl'l .k decektir. . 'd . . 

1 
eli v·ı· bugüne kaJar vücuda getirilen en muazzam eserlerden biri olan 

bilin manzarasını ı a ettı - ırca an ımtına ey e ı ayet iskan 
, 

se .b. ka giren seyyahlara Beyoğlundak1 icra teşkilatı Memurlarının kanuna ve icra tebliğa- gayet merakaver filmi bütün te· A P A S 
leri gı ı par · 1 tına muhe.lefetlerı· nden haklarında ta-• B · k" b" manzara ha da ıkına edildikten sonra icra k' h' k Ttfalye h11nıa11danı lksall . karşı da çır' ın ır . . • kıbatı kanuniye ifasına süsaade olun- maşa ıranı cezp ve tes ır etme . ' 

.. b" ·n sıl olduğundan arsanın ıstımla- işlerinin muntazam bir sistem ması Müddei Umumilikten Adliye tedir. llareten: SPOR VE filminin ilk iraeıi. Gec3 batakhıne\erln1e girip çıkan alüfcelerln 
,· C~miye~i. Belediy~ dun ri~r~- ı ki Emanettçe talep edilmekte dahilinde işleyeceği ümit edil- Vekil.leline arz olundu bir semere çık GENÇLiK serisinden hat alemlerini büyük bir hakikat\ı can\andırrnıkcadır 
.l-ı r:ıs veı-:ıldı Satdedlandlll1dı F~dala- ve bu talep encümence de mu- mektedir. ::'a~deınBcu:'mM.enı~n.cesimnealillat:.:,ıenttiı:amda":ı.rnzeu BiR BOKS MAÇI • nE'KMümesMsil~y ı'nleşhur llspanyoMl OlaNcial arcisMci •n e 
~~~~::: : ~~e ti~aret 1 Bir. ~etkenli ba~tı 1 lngilterede ı:~~ı;;: ı!!::!e!e~~~:n::~:kaf~~~~ ========= 8 ~ i ı~a i e a a İo 

1 ti lafı . cı" varında fırtınanın şiddetinden medi, yerden göğe kadar haklı oldu-
Perde aralarında zengin var ete numeroları 

'-A..~'-.A..,,,.._,'-.A.,.,,..._,..,,........A.; cco ._...._,,._.,.._...,......A../"_~'-"'- ' 
~ . • İZMIR, 5. A.A. - Yenıkale İşsizliğe karşı sigorta bizim sarih hakkun•~ yerine getiril- G L A K ~ ~ 

.. ) f kanun u ğumu isbat eden dosyam B.M.M. si 
ANKARA 5. (Hususı - bir yelkenli batmış ve tay asın ve Devlet Şurasmdadır mazlum ve 

Türk_ Alman ticaret mukave- dan birisi boğulmuştur. LONDRA, 4. A . A .- Lort mağdur bir Muhacır Mübadil aileye 
lesi 3 Şubat 1930 tarihinde mı.in Akb ba ve Yarı:;.:;e\ri aleyhine lar kamarasmıın işsizliğe karşı ve aynı zamanda Devletirı Nizam ve Her türlü mikrop

lard a n m uarra v e 

saf s ütle istihzar 

edilmiş unsuru gı 

dadır. 

~M*M~O!C.Oıe4a:;; ee•eeeeeeee(; 
SESİL SORELİN t rı 

, . ld - dan müzakere e- • . · .k sigorta lkanunu layihasını tat- kanunları hilafına gadre uğradılan-
J.{azı o ugun Akb b zetesile ondan ı - b"k .. dd . . b" lara yardım etmek ve bu gibileri ko. 
crı kte bulunan yeni mukave- a a ga y t s· 1 mu etımn ır sene olarak rumak her vatandaşın insani borcu ol 
ı:::ıe in tacına ve nihayet 1 Ni- tibase.n ne~redeı:k a~~ndgalzeyı:i 1 

tahdidi hakkındaki tadil tekli- doğundan Hamiyyetli Matbuatın mu 
leyhıne bır kan atur o a - f" d · · ·ı · d "k· ed , 

1930 
ta "hine kadar mute- a .. h . t davası ın e ısrarı mutazammın ola- avenetine ı tıca e er ve ı ı sen en-

,an im k rı her an feshedile- le muste çen neşrıya rak dün ittihaz etmiş olduğu beri inledilen ezilen ve öldürülmek 
Jer o a ve . açılmıştır k d .. ll" istenilen ailemiz hukukunun korun· 
)İlmek üzre 4 Şubat 1930 tarı - . · arar an muteve ıt buhranın masını istirham eylerim Efendim. 
. d .. b Almanya hükfi Jta/y3 -Avusturya M. Mac Donald'm lortlar kama Samsunda meskun Kavala Mü-
~~tie~eıteına~~ynade müsaadeye ROMA, 5. A. A. -b M. k~ll:1s~ rasının tadil teklifini bir nebze badillerinden . r i Avusturya ı aşve ı mı dil k b" . Kobakoğlu lsmail Hakkı 
nazhar Millet muamelesı esa- so ın . . İk. h""kfunet a- ta ve anunun tat ıkı müd- • 
ıına müstenit bir modus akte- kabul eştmbıştıtr. b'rı uz~aşma ve detini 3 seney~ iblağ etmek su- ÇıJQ:ın Dansöz 

·· damı 6 u ata 1 ·ı · "h d -· k = lilmistir. Macaristanla muna- . dli e muahedesi retı e ıttı, az e ecegı arar sa- • 
· » ı J • 27 Su muzaheretı a y · · d · ·ı 1 - ·· · · LJ.Lİ DAMlTA tıt tıcaret mukave e esı - - -"'- ,,.,,.,.~ vermışler- ,ı:.ı.,,.sı~n=e:..::z,:::a,:,:ı :..:;:.O :,::a:,::C;::a;,ı;..:_ı.,:u;:;:ı::,:n~ıt:...:;e~di11;;1;-:.JJilL-...&.;1.!..!~..._~:...i!o.;!;!.!· .!.!~!..-'l..UL::..:::.::.::...::~.::.:::...~------~ 

Dr. 

MADAM 
tahtı idaresindeki trupun ıemsilleti 12 şubat 1930 çarşamba ( 

FRANSIZŞ•TlYATROSUNDA i~ 
Dodenin şaheseri () 

s A P H O ~ 1 
piyesi ile başlıyacaktır. 13 şuhat perşembe akşamı ( 

M A G D A f1
' 

ll"man Sudermanm kunetli e>eri ve J\Jadam Serelin en zivade 
mtıvaffak oldıı)\u pıyesi 

(. 

• 



, ı ' i ' 1 
' .• l / 1 

1 ' ,• 
• ~konomi -----·-1 

~.\ ~, 1anka mümessilleri 
ıorsada toplandılar ı. 

.1 

1 1 ( 

ünkü içtimada kambiyo almak 
için ihdas edilen murakabe 

usulü görüşüldü 
1 ı , : ' (jn Ali iktısat meclisi kiti-

. ~ / 
1

numlsi Nurullah Esat Be-
1 , riyasetinde banka mümes-

ı , ·inin iştirakile bir içtima 
ı 1. } I 
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r-M~i=LE!L=i Y=:ı::::E~Tl2l:IN:ı=:::==Şı::::::Eı::ııHEJ1İRm--H-A-B-E~R-La.:ııE-R-İ-, yunan kaptanları nasıl k!çtı 
'- ,,1 ( 1 inci sahifeden mabait) 

Emanette f Vı lA vermekten kaçmaları ma!hiyeti itibarile çok meraklı ve mühim 
rtişa JayihaSJl110 l 11efttJ bir. hadisedi.r. Bu işte bilhassa Yunan konsolosluğunun, kendi-

Emanet hududu 1.,anıga r~smi lenne, san~ı ortadaıhiç .bir takibat yokmuş gibi, ikinci defa pa-son şekli s~port !emın etmek suretile azimetlerini te~hil etmesi şayanı 
Adliye ve Müdafaai milli· Son tadilat neden dıkkattır. Zaıbıtanm, bu Yunanlı maznunların pasaportları vize 

Belediye kanununa 
göre tadil edilecek 

Belediye layihası münase
betile İstanbul Emaneti: hudu
du da-hilindeıki teşkilatta ehem 
miyetli tadilat yapılacaktır.Bu 
tadilat için bir nizamname ha
zırlanmaktadır. Layiha meclis 
te kabul edilince ınizarnname
nin de tatbikine geçilecektir. 

Postada ıslahat 

ye encümenlerinde tetkikatı ik edilmiyeceği hakkmda nüddei uınuınllikten bir emir almadı-
mal edilen irtişa layihası Da- ibaret? ğ~~ı id?;a etmesi de ayrıca muhtacı tetkik bir vaziyet bulunduğu 
biliye encümeninde de tetkik Tamga resminin on uçuncü gosterıyor. 
olunacaktır. maddesinin 8 inci fıkrası şu şe- Nitekim Müdde;i umumilik hu meseleye dün vazıyet etmiş 
Layihanın bir maddesi mu- kilde tadil edilmiştir. ve Yundı maznunların İstanbuldan nasıl gittiklerini polisten 

cibince serveti tezayu··t ettı.kçe Her türlü ihale kararları (ı·ha sorarak tahkikata başlamıştır. D•• bü •• lAkad 1 
siçilline ıkaydettinneğe mec- le bedeli üzerinden 1000 kuruş- . un tuna a ar ar ve se 
bur tutulan memurların serve- ta 10 para) dır lah.ıyettar zevatla temas ederde 
tinin tenakusu takdirinde de PUL MÜFETT1ŞL1C1 bu hadise hakkında aldığımız 
bu tenakusu !kaydettirmeleri Ankara, İstanbul, İzmir pul ~~liimat, meselenin iç ~zün? 
mecburiyeti Dahiliye encüıne- müfettişlikleri için müsabaka f~steren ~ok enteres_an hı~ hı-
nince layihaya ilave edilecek- -imtihanı yapılacaktır. aye teşkıl etmekıtedır. Ke ale-
. . .. .. . te rapten serbest bı:ralkıldııktan 

tır. Bekçıler gun , ,uzlerı de sonra Beyoğlunda karanlık bir 

kat yaptırmakta olduğunu. po
lisin, vaıki olan istizanma cevap 
almaması maznunlar·a pasa
poııt verilmeğe müsaade edil
miş demek olmadığını söyle
miştir. 

,. • mıştır. 
,ı ,- ı lı içtimada son alınan ted-

ı , r ve kambiyo almak için 
:ı' \ i edilen murakabe meselesi 

ı ı c_Şülmüş ve bunu kolaylaş-
1ık için bankaların tarzı 
,;;eti tesbit edilmiştir. 

kişaf etmektedir. Susam fiat
leri de geçen senelere nazaran 
yüksektir. Ticaret borsası tara
fından hazırlanan bültene naza 
ran 1928 senesi başında susam 
fiati 32 kuruş 25 santim idi. . Po~t~ ve telg.ra~ işl~izin 
Ayni sene sonunda bu fiat 32 ıslahı ıçın ~us.usı bır ~omısyon 
kuruş 17 santim idi. tarafından ıt~ı?az edılen mu-

1929 senesinde birinci ay su- .k:arr~r~t muc~binc~ Avrupadan 
sam fiati 33 kuruş olduğu hal- c~Lbı lazmıg~le.? .bır ~akım ı:ıa
de sene sonunda 39 kuruşa ka- kineler ve mudurıyetı umumıye 

Kanalizasyon tasfiye 
havuzları 

dolaşaca !dardır macera hayatına atılan M.Ksan 
tos ile muavini Petras'un Hrisi 
acentasmdan tedarik ettikleri 
paralarla geceleri zevk içinde 
gayri tabii bir halde geçirdik
leri ve gündüzleri ise gittikçe 
yaklaşan muhakeme güınü İs-
1:anbulda bulunmamak için mü 
rtemadiyen bir çare aradıkları 

Mahalle bekçilerinin polis
le daha sıkı surette teşriki me
·saisi şirka tların aızalmasında 
çok müessir neticeler vermiş-

Binaenaleyh zabrta, müddei 
umumilikten emir alıncaya ka
dar b$lemesi icap ettiğıi anla
şılmaktadır. 

Bu1gar acentası, maznunla· 
rın İstanıbuldaın gitmeleri, me
suliyetleri.ni itiraf manasında 
olduğu kanaatindedir. 

1 
• ~in Nurullah Esat Beyin ri 

' 'ı\ ,tinde olan murakaba heye-

Jı 
dar çıkmıştır. hizmetinde yapılacak tadilat 

--o-- hakkında .bazı layihalar ve ni

Kanalizasyon inşaatının bu 
sene içinde bitmesi mukarrer 
kısmı nihayet hazirana kadar 
tamamlanacaktır. Hazirandan 
sonra binaların mecralarma si
fonlu süzgeçler konacaktır. 

trr. • 
Yalnız bazı fırsat •kollayan 

adamlar gündüzleri faaliyetle
rini çoğaltmışlardır. Şehrimi
zin bazı semtlerinde tenha so
kaklan:!an istifade ederek evle 
re giriyorlar. 

"j 1 
( :fek acantaların gerek ban-

i :· 1ın alacakları kambiyo lis-
l' 1 ~ni tetkike başlamıştır. Mü 
'j rıa heyeti tetkikten sonra 

i ı ' :r~ek kambiyo mikannı ta
j dıyor. 

·' 't I -o--
I' 

1 
• 1Borsada vaziyet 

, : • ' ain borsada İngiliz lirası 
~ i1 

. ,ı a,5 kuruşta açılmış ve bir 
' ı ı' ı;· [{ 1053,5 kuruşa kadar yük 

11 ,\ 
1 
ıkten sonra 1035 kuruşta . ) . 

1 • · cnmıştır. 
1

' 1 i·t lt'et ve. ~ltm .. da 1n.gi~iz li-
1 , ı· ı , ~ ın tesınle yukselmıştır. 

;;:et 8,98,S Altın 927 kuruş 
1 1 / '. ınuamele görmüştür. 

1 !.·- -o--. l 

l . bo d ı 1: :ı .,yvam rsasın a 
' I l ı 1 memurları 

Lim~n hakkındaki 
rapor 

Liman şirketi müdürü Ham
di Bey tarafından limanın inki 
şafı hakkında bir rapor hazır -
lanmıştır. Bu rapor dün liman 
encümeninde tetkik edilmiştir. 
Raporun tetkikine devam edile 
cektir. 

Muamele vergisi 
Ticaret odası kongresine ve

rilen muamele vergisi raporu
nu tetkik eden encümen dün iç 
tima ederek raporun teşviki 
sanayie ait kısmını gözden ge
çirmiştir. 

Encümen raporu kongre ri
yasetine vermiştir. 

-o--. . t .:1-yvan borsası tarafından 
, . · .t memurini hakkında bir ltalyada pirinç istihsali 

!ı!' :·atname hazırlanllllŞtır. " ı· · d.. b lirn ROMA, 4. A. A. - Milli pi-. :ırsa mec ısı un u ta at 
.. ı: r'Y'i tetkik etmiş ve muva- rinç müstahsilleri konsortiyu-
\ 

1
örerek tasdik için Vekale- mun içtimaında, istihsal fiatı-

.•: 
1
.a ınderilmiştir. nın tenkis edilmesi, memalik! 
ı --o-- ecnebiyede yapılan propagan-

.ı ıı1 :ıUsam ticaretimiz danın takviye edilmesi, dahili 
isti:hlakatın tezyit ve ekmek 

'I · 1 ·. 'sam ticaretimiz günden imaiinde prinçin istimal edil
'lı · ı 1 ehemıniyet peyda, ve in- mesi talep edilmiştir. 
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1

, .·:.tiazi ve ikılap 
..\,, 
' . ıBirinci sal:ıifeden mabat) 

1 
' : i- mukabilinde istihsal ey-

i •r ıi bugünkü vaziyeti, şunun 
1 ' • :ınun sakim içtihadile çi.lrü 
Ü r i)'iz. Böyle bir harekete la-

,, l ve seyirci kalamayız. Bu 
' .. \tal binde bir, milyonda 
, '.;,, Jile olsa, mademki varidi 
r 1 : l. ıdır. istihsal olunmuı bulu 

0·., hayırlı neticeleri beheme
a ıemin ettiğimize en kuv-. , 
r .r bir kanaat ve itminan ile 
~~ l olmadıkça, milletle bera-

' 1,' r,alışmaktan asla vazgeçmi 
'd ~im. (Alkıtlar .. ) 
1ı ı meselelerde muvaffak o
n ı ınek için bütün vatanper-

1 k .rin, bütün ilim adamları· 
1 İ>ana muin ve müzahir ol
•1: lazımdır. Bir kişi, bet kiti 

<ıillete ve bir devlete ait o
'· rııesaili ne düşünebilir,ne de 
ırablir. Çünkü ruhlarında 
lı olan kuvvet ve kudreti 
<nazlar, Bu kudret, ekseri

' »eraber olduğu zaman ha-
1 ' tlur. Ben üç buçuk senelik 

rtbeme nazaran zannediyo
ı 1 ı ki, millet, benim teşebbüs 
; · '.c \e daima za'hir ve muin 
l . ıktır. (Alkıtlar .. ) 

1 
... Devamı var 

' ö ] -~~~~~~~ 

·ar Hinıavei etfalin 
!~-.~ hayr~mlıkları 

' ~eı ;mayei etfal merkezi, her 
e~'am olduğu gibi bu bayram 

1 
1 () çocuğa birer kat elbise, 

a · çift ayakkabı verecektir. 
1 

Emla1ci nıetruke kiraya 
verilmiyecek 

Emlaki metruke kiraya ve
riliyor ve sırası geldikçe satı
lıyordu. Maliye vekaleti gön
derdiği bir emirde emlaki me
trukenin badema icara-verilme 
taksit ile satılığa çıkarılması, 
gerek, muayyen zamanlarda 
bu ~şin de tasfiyesi lüzumu ala
kadarane tebliğ edilmiştir. 

Müstantik Hikmet 
Beyin muhakemesi 

Müstantik Hikmet Beyin da-
vasma ayın 12 inci Çarşamba 
günü sabahlayın başlanacaktır. 

B"§iktq icra Dairesinden: 

Ahmet Şevket Beyin tahtı vesaye
tinde bulunan Hatiçe Yaşar Hanımın 
ühdei tasarrufunda bulunan Fatihte 
Çal'§ambada tevkii Cafer mahallesin 
de Murat molla çıkmazında 42 No. 
sağ tarafı Andoıi.un hanesi sol tarafı 
Avramın hanesi arkası Nazifin vere
seleri cebhesi muhtes tariki has ile 
mahdut hanenin dörtte üç hissesi o
lup mezkUr hane kagir iki kat üzeri
ne mebni iki oda bir çini taşlik ve 
bir çini mutfak ve bir sofa ve bir ap
tesane ve aralıktan ibaret 42 arşın o
lan iş hu hane icra kanununa tevfi
kan 30 gün müddetle müzayedeye 
vaz edilmiş ve 8-3-930 tarihine mü
sadif Salı günü saat 15 te ibalei ev
veliyesini icrası mukarrer olmakla ta 
tip olanların ve fazla malumat almak 
istiyenlerin tamamının kıymeti mu
bammenesi olan beş yüz on Ura olup 
küçüğe ait dörtte üç hissesinin bede
li olan üç yüz seksen iki buçuk lira
nın yüzde onu nisbetinde pey akça
sını mustashiben Beşiktaş sulh icra
sına müracaatları ilin olunur. 

zamnameler hazırlanmaktadır. 

İşlerin selamet ve süratini 
ıtemin maksadile iyi memur kul 
!anabilmek için maaşların te
zyidi düşünülmektedir. Bu la
yihala>.ın, meclisıin bu içtima
mda kanuniyet kesbetmesine 
gayret olunacaktır. 

Şehirler dahilinde telgraf u
sulü kaldırılacaktır. Ancak pos 
ta ve telgraf ücretlerine zam 
zaruri ıgörülmektedir. 

Abdulhak Hamit B. 

Avrupadan .getirilen bu süz 
geçlerin yıerlerine konabilmesi 
için Unkapanında inşa edilme
kte olan büyük 1:adiye havuzu
nun bitmesi lazımdır. Bu havuz 
da nihayet hazirana kadar bi
tecektir. 

Butasfiye havuzu mecralar
dan gelen kalın mevaddı ayıra 
cak, mayi mevaıt denize dökü
lecek ve kalın mevat ta bu işe 
tahsis edilen mavnalarla deni
zin akıntı kısımlarına döküle
cektir. 

Gündüz yapılan hırsızıklara 
nihayet vermek üzre bekçile
rin gündüzleri de mahalle ara
larında dola§<IIlalan tebliğ edil 
miştir. 

Maarifte 
Yeni ınektep hinaları 

Kanalizasyon mecraları dai
(Birinci sıahifeden mabat) mi surette teriRıos suyu ile yı-

kandığı için her vakit temiz bu 
oturdular. Birlik edebiyat şu- lunacaktır. Binalara konulan 
besi naı:ııı;ıa Halit Fa?r~ B. ilk sifonlu süzgeçler binaların cep 
olarak ıç:ı~aı;n se~ebını .an.lat- hesinde açılacak bir mahalle 
mış ve Hamıdı tebcıl etınıştır. !beton ile konacaktır. 

İdarei hususiyenin vilayeti
miz dahilinde yeniden yaptır
mağa başladığı 11 mektepten 
beşi nisan nihayetine kadar ik 
mal edilecektir. 

Bu mekteplerin dahili tesisa 
tı, yani .elektrik, kalorifer de 
yazm bitecektir. 

Halit Fahri B. den sonra lsmail Bunların masrafla;ı emlak 
Müştak B. kü~süy.e çıkmış ve sahiplerinden alınacaktır. 
çok heyecanlı hır hıtabede bu 

İnşaaıtı en ziyade ilerliyen Ni 
şantaşmdaki 15 dersaneli ilk 
büyük mekteple Bakırköydeki 
melkteptir. 

lunmuştur. Müştak B. hitabesi
ne şu cümlelerle başladı: 

- « Eğer layemutların ebet 
peyveste diyetlerini fanilere 
mahsus ölçülerle hesaplanmak 
adet olsaydi, eğer kartalların 

yorulup bulutların eııidiği şa. 
hikalara fani adımlarla tırmam 
mak kabil olsaydi bugün Hfuni 
din yüce başı üstünde parlayan 
sekseninci senenıin güneşinden 
maddi bir mana çıkarmak do 
ğru olurdu. Hayir Efendiler bu 
dehayı zindenin ümük ve irti 
faını fani rakkamlarla ölçmeğ'e 
kalkışmak bir dalaleti fikriye 
dir". 
Demiş ve Hamidin eserlerin 

den ve Hamitli en iyi tanıtan 
.~büyük edipten, Süleyman Na
ziften, Cenap Şahabettinden ve 
Tifik Fikretten bahsetmiştir. 

Müteakiben Makberin mazi
yi yıkaraık yeni bir ufuk yarat
tığenı izahtan sonra Makber
den bir parça okumuş ve alltış
lanmıştır. 

Cemil bey tdarei hususiye bundan sonra 
Cihangirde tesis edeceği büyük 
mekteplerin inşaatına başlaya-

(Birinci sahifeden mabat) caktır. 

husustaki lüzum ve ehemmiyet llk tahsil Türk mek-
gün geçtikçe kuvvetini artır- teplerinde olacak 
makta, daha şumullü ve ihatalı 
bir şekil almaktadır. İlk tahsil çağında olan Türk 

Milli tasarruf prensipini hü- çocııkların tahsillerini türk me
kumet reisi ifade etmiş ve tutu- ·kteplerinde yapmalari sene ba
lacak yolu göstermiştir. Hüki'i- şından itibaren tatbik edil'ecek 
met, milleti bu prensipin gaye tir. 
sine yaklaştırmak için uhtesine Aldığımızma!Umata göre ecne
düşen va:cifeyi ifa etmiştir ve bl mekteplerinde okuyan ilk ta 
etmektedir. Halkın gayeyi bile- hsil çağındaki çocukların tesbi
rek yakından takip etmesi için tıine şimdiden başlanacaktır. 
teşekkül eden "Milli tasarruf Bu muamele sene sonuna ka
cemiyeti" vazifesini ifa ediyor. na kadar şa 
Bu cemiyetten çok şey beklen- dar ·ikmal edilecek 
mektedir. mi'ktari niSbetinde 

ve talebe 
yer hazır-

Prensip ortaya atılmış, neti- !anacaktır. 
ceye yaklaşmak için tutulması İcap ederse mekteplere yeni 
lazımgelen yol gösterilmiştir. şubeler ilave edilecek ve bazı 
Gayenin tam bir muvaffakiyet- yerlerde de yeniden mektepler 
le tahakkuk etmesi için halkın açılacaıktır. 
işi ciddiyet ve ehemmiyetle te- -----
lakki ve takip etmesi lazımdır. Behçet Bey 

Mesaiyi teksif etmek ve daha 

anlaşılmıştır. 

Pasaport için ilk müracaat 
Bunlar 12 gün evel polis 

dördüncü şube müdüriyetine 
merbut yolcu salonuna müra
caat ederek, zabıtaca alman pa 
saportlarrrun vize edilmesini is
temişler, fukat henüz Adliye
ce vaziy.etleri tavazzuh etmedi
ği için ret cevaıbı almışlardır. 

Bunun üzerine Yunan konso
losluğuna müracaat eden maz
nunlara orada kolaylık göste
rilmiş ve yeniden pasaporıt ve
rilmiştir. 

Zabitayr iğfal için 
YUınanlı kaptanlar, zabıtanın 

nazarı dikkaıtinden kurtulmak 
içi.n bazı tedıbirlere tevessül et
meği unutmamışlardır. Ksan
tos bıyrklarını •traş etmiş, Pe
tros da makyajla çehresini ko
laylrkla tanınmaz bir hale getir 
miştir. 

Nasıl pasaport almı§lar 
·Bu şekilde geçen cumartesi 

sabahı polis dördüncü şube mü 
,düriyetinde pasaport işlerile 
meşgul rkinci kısım amiri Nail 
Beye müracaat eden maznun 
kaptanlar mumaileyhi atlata
rak pasaportlarını vize ettirme
ğe muvaffak olmuşlar ve ayni 
gün akşamı Avrupaya hareket 
eden konvansiyonel trenile Yu
nanistana gitmişlerdir. 

Hrisi acentasrmn dedikleri 
H risi aoenıtası M. Dıilcer, 

bunların usulü dairesinde ta
gayyüplerinde nmalı1matı alına 
<lığını iddia ederek diyor ki: 

- « İkiııi de geçen perşembe 
gününe kadaı: hergün acentaya 
uğradıkları halde cumartesi gü 
nünden it~baren hiç görünme
mişlerdir. Esasen biz kendileri 
ni iki haha eıvel işten çıkarmış 
ve birer maaşları nisbetlnde taz 
minat vermiştik. 

Müteakiben İbrahim Necmi şuurlu bir suretle ilerletmek i
Beyin, Hami.din edebi hayatı- Çin İktısat Ve1'fileti tarafından 
nı ve onun Türk irfan aieminde bir program hazrrlanmaktadır. 
ki mevkıiini izah eden nutku Bu program evvela heyeti veki
da alkışlanmıştır. Bundan son- leden geçecek ve icap ederse 
ra Refik Ahmet B. ile ibir genç Meclise de verilecektir. Proğra 
tarafından üstadın şiirleri okun mm kanun şekline kalbedilecek 
du. En son olarak Müştak B. aksamı olup oltnadığını bilmi
Hamit namına hazıruna Hami- yorum. Yalnız bu tasarruf mü
din hitabesini okudu. Hamit cadelesinin he:r şeye rağmen 
B. müşamereye iştirak edenlere muvaffakıyetle biteceği muhak 

Birinci sahifeden mabait Bu suretle ilişikleri kesildik-
çak ve ziraat, 8,44 Ü idare mas- ten sonra a~. .vapurla 0alaıka
raflarıdır. Bina ücretleri peşi- lan kalmadıgı ıçı.n ~eyoglunda 
nen bu müddet zarfında verildi- oturuyorlardı. Hatta M. Ksan
ği için, bu yüzde hesapları en ~o.s~ bir kadmla alakasını bile 
masraflı hesaplanmızdır. İn- ışıttık ama ~s~.a~_buldan ayrıl
hisar idaresi, bütçeye dahil 0 _ m.ak teşebbusu~ll: duym.a~k 
luıp ta hazineye verilenden maa Bız, vap~ ıçın ~~ams
da kalan parayi mütedavil ser- tandan. y=,ı kaptaı;ı ge~~rdık ar
ma yeye mal eder. Hazineden t'.k ~skilerıle hıç hır munase~e-_
ayrrca sermayei mütedavile a.. tı?1ı~ Y?,ktur. Vap_ıırun ~amırı 
lınmamaktadır. Bu sene niha yırını gun sonra bttecektır.». 
yetinde aşgari 3 azami 4 milyon ~1:1lgar vapuru .a.~entası ı~ 
lirayı sermayei mütedavileye ıb.u ~şın ~en mur~tt~p ~ır 
zammedebileceğimi ümit ediyo fırar malhıyeıtmde oldugu tddıa-

şükranlarını bildiriyor ve kendi kaktır." 
sine çok yakışan asil bir teva ş k:___k _____ _ 
zille "gösterilen muhabbet ve ap a anununa mu
alakanın ilerlemiş yaşına oldu halif hareket edenler 
ğunu" anlatıyordu. 

Bu kışa hitabe dakikalarca 
alkışlanmış ve hazırlanan bü 
feden çaylar içildikten sonra 
müşamereye nihayet verilmiş
tir. 

Kunnuracı Şükrü ef. 
mahkum oldu 

Kasımpaşada kasap Şükrü 
efendiyi öldüren kunduracı Ah
met Şükrü efendinin muhake
mesi görülmüş ve 3 sene 9 ay 
hapse ve 300 lira tazminat ita -
sına mahkı1m edilmiştir. 

Türk Ocağında konferans 
Şubatın 6 tıncı Perşembe gü 

nü akşamı saat dokuzda Dok
tor Osman Şevki B. tarafından 
(Tıp Medeniyetimizin tanihde
ki mevkıi) mevzulu •bir konfe
ransı müteakıp kıymetli San'at 
karların yüksek eserleri çalı
nacaktır. Bu konferans ve kon
serden herkes istifade edebilir. 

Beşiktan'ta şapka kanununa 
muhalif hareket eden Ahmet, 
Süleyman, Bekir İsmail, Ali, 
Hacı, Ali, Riza, Hüseyin Meh
met, Süleyman, derdest edil
miş ve haklarında muameleye 
tevessül edilrıiiştir. 

Mevhum Kaya 
Dünkü Akşam gazetesi, bir 

İngiliz vapurunun, Amasra ci
varında, deniz haritalarında ye 
ri olmıyan bir' kayaya çarptı
ğım ve pervanesinin sakatlan
landığıru yazıyordu. 

Ticareti bahriye müdüriyetin 
de yaptığımız tahkikata naza
ran, geminin takip ettiği isti
kamet sahilden çok açık ve bi
naenaleyh orada bir kaya ol
ması ihtimali katiyen yaktur. 
Geminin pervanesine takılan 
şeyin, denizde yüzen büyük bir 
ağaç kütüğü olduğu tahmin e
dilmektedir< 

Vapur dün hareket etmiş
tir. 

rum." ı;mdadır. 
Behçet B., idarenin, mahut 

§antaj meseleler.ile alakası ol
madığını söylemektedir. 

2 milyon lirahk tütün 
satıldı 

ANKARA, S. - İki günden 
beri Anıkarada bulwıan tütün 
inhisar Müdürü Behçet Bey 
İstıanbula avdet etti. 
Aldığmuz malilmata göre in 

hisar idaresi ile Herınan-Spirer 
tütün şirketi arasındaki müza
kereler neticelenmiştir. Her
man Spirer şuketi :tütün inhi 
sarı idaresinıin İzmirde topladı 
ğı bütün tütünleri satın almak
tadır. Bu tütünlerin miktıarı bir 
buçuk milyon kilo ve fiati iki 
milyon lira kadar tutmaktadır. 

Herman Spirer §irketi, bu 
iki milyon lirayi İngiliz 
lirası olarak vermeyi kabul et
miştir. Bu suretle borsaya, bir 
r;ok İngiliz lirası arzetmiş ola
caktır. 

Polis idaresi ne diyor? 
Gazetelerin neşriyaıtı üzeri

ne Vali vekili Beyden ortada 
bir ciiriim. olup olmadığının tah 
kiıki için emir alan Polis müdü 
riyetinin vardığı netice şudur: 

- « Polis dördüncü şube. mü 
dürü Sadettin Bey, Yunanlı 
ıkaptanlar eski pasaportlarını 
ele geçirmek için müracaat et
tikleri zamaın haklarında ne 
muamele yapmak Iazımgeldiği 
Müddei umumilikten istizan e
dildiğini, Iaıki.n bir cevap alm
madığını söylemiştir. 

Pasaport memurunun gafleti 
Ancak, pasapoPt vize işlerile

rine bakan memurun, müddei 
umumiliğin emri olmasa da 
haklarında takibat yapılanlara 
ait pasaportları vize ederıken 
dikkat etmemesi muhtacı talı
kiık görülmüştür. 

Müddei umumilik, bu pasa
J)(lrt meselesi hakkında tahki-

Kenan B. ne diyor? 
Polis beşinci şube müdürü 

Kenan Bey, maznun kaptanları 
nezaret altında bulundunnak 
iç.in kendisine bir emir verilme 
diğini,Hrisi vapurunda 'bir nö
'betçi memur bulundurulması 
sırf ıbu gemiye haciz vazedilme. 
sinden ileri geldiğini söylemiş
tir. 

Zabıta, meseleye müddei u
mum11ik vazıyet ettikten sonra 
maznunların vaziyetlerile ala
ıkadar olmağa lüzum görmemiş 
tir. 

Fazlı' B . İn beyanat.I 
Vali vekili Fazli Bey hadise 

hakkında atideki beyanatta bu· 
lunmuştur: 

- « Ortada Vilayetin meş
gul olacağı brr mesele yoktur. 
Çünkü Adliyeye intikal etmiş 
bir iştir . 

Tahıkiıkat yapılması icap e
den bir mevzu ve mesuliyet 
varsa bittahi ıbunlarla Müddei 
umumilik meşgul olur. 

Polis müdüriyetine meseleyi 
sordum. Aldığım cevaba göre, 
maznun kaptanlar serbest ol
dukları için pasaportları usulü 
dairesinde vize edilmiştir. Za
bıta, müddei umumilikten emir 
verilmediği için kendilerini 
tutmadığını söylüyor. Belki bir 
usulsüzlük vardır. Bu hususta 
yapılacak k<anunl muameleyi 
Müddei umumllik takdiredebi 
_I.ir. Tevkif miiızıekkeresi olma
drkça zabDtanın, •kanuni ahkam 
dairesinde müracaat eden bir 
yolouyu gitmekten menetme
si doğııu değildir. 

Ancak Adliyenin vaziyet et· 
tiği bir meselede alakadar eş
hasın pasaportları vize edilir
ken Müddei uımmıiliğe müra
caat edilmesi muvafık bir hare 
ke<t olurdu. Fakat bu hususta 
bir hatli olup olmadığını tayin 
ve takdir de Vilayetin değil, 
Müddei umumiliğıin sal1ihiyeti 
dahilindedir.» Polis müdürü 
Şerif Bey de mesele halclrnıda 
tahkiıkat yaptırmakta olduğunu 
söylemiştir. Yakında Yunaıili 
kaıptanların tagayyübü hadise
sinin mesulleri tesıbit edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Kadın Birliğinde 
konferans 

Türk Kadm Birliğinden: 
Kız muallim mektebi , ~çti 

maiyat muallimi N~ahat Ha
mit Hanım tarafından Birlik
merkezinde Milli lk:ttsat ve yer 
li tnallar hakkında 6 Şubat per 
şembe günü saat 16 da hir kon 
ferans verilecektir. Hanım ve 
Beyfendilerden teşriflerini ri
ca ederiz. 

Postanenin kalemlerini 
çalanlar 

Son zamanlarda büyük pos
tanede mektup Voeya adres yaz. 
mak için konulan kalemler ça
lınmaktadır. 

Bu hırısı:zlığı yapan yaşlan 
8-9 u geçmiyen müsevi çocuk
larıdır ve her gün postaneye 
gdip mürekkep aşıınıaktadır
lar. 

İzmirde define 
İzmirde Emlaki milliyenin 

eşyalarından saman dolu bir 
yastık içinde ü;reri Poparoskc 
han yazılı bir harıta çıkmıştır . 
Ortasında yangın yerinde bil· 
yük bir define bulw1duğunu göL 
ıteren işaret vardır. Mahallind e 
taharriyat yapılacakur. 



Koskoca iki binanın kül haline gelme 
gene susuzluk sebep olmuştur • 

sıne 

Ateş her tarafı sardı](taı1 tam iki saat sonra terkos borularına stı 
verilmiştir. Sekiz yüz talebe açıkta kaldı. Niifusça zayiat yoktur. 

açarak dışarı çıktını. 

Resimler-Soldakiler: garı
gından iki elim manzara .. 
1: lkt koca bina kül haline 
gelirken. 2: Yangını seyre
den meraklılar. 3- Açıkta 

kalan talebe. 4 - Her taraf 
alevler lçlnd~. 5 - Yanan 
mektep IJniinde. toplanan 
talebe ve nıeraklıiar. 

Dün gece yansından sonra 
erkan bir yangın, Çarşıkapısm
?a Feyziati lisesinin bulundu 
gu binaları tamamen yakmış ve 
ınucip olduğu harablden maa
da kamilen ahşap evlerden mü
tesekkil olan o semt halkine 
ko~ku ve heyecanla dolu bir ge 

Koridoru kaphyan duman, 
bir yanık kokusu ve nöbetçi ~ 
demelerin telaşı bana her şeyı 
anlattı. 

Gürültü edenleri payladnn 
ve her şeyden evvel uyuyan t~
lebeleri hatırladım. Telaşlı bır 
hareket beyhude bir korku~ 
ve cok fena neticeler vermesı 
muhtemel bir paniği davet ede
bilirdi. Binaenaleyh talebeye 
hiç bir şey duyurmamalanm 
tembih ederek dumanın çıktığı 
yere doğru koştum. '7-

Zarar (100) bin liraga yakındır. Yanan iki binatl 
sigortalıdır. gangın nasıl çıktı? 

ce geçirtmiştir. . 
1 tfaiycye yan~mm . va~tın~e 

haber verilmesıne, ıtfaıyenın 
Vaktinde yetişmesine rağmen 
yangmm önüne geçilemeyişi, 
ve koskoca iki binanın kül ol
ması gene terkosun tam iki sa
at sonra gelmesi olmuştur. 

Mektebin kız kısmı müdiresi yangının ne suretle genişlediğini anlatıyor. 
Müessis/er ve mektep müdürü Ankaraga gittiler 

Eö-er yangın civar mahallele
re d; sirayet ederek büyük bir 
faciaya sebep olmadıysa bunun 
sebebi sadece havanın rüzgar
sız olması ve mektebin dört ta
rafından geniş bahçelerle mu
hat bulunmasıdır. 

YANGIN NASIL 
GOROLDO? 

Yangını ilk gören. ve .ted~ir 
alan kız kısmı müdiresı Tur
k!_n Hanımdır. Türkan Ha
nım, hadisenin ne suretle an
laşıldığını şöyle anlatmaktad:r: 

"-Saat sabahın iki buçugu 
kapnnm önünde telaşlı adnnlar 
ve gürültülü konuşmalar duya 
rak uyandım. Gayri tabii bir va 
ıiyetin hadis olduğunu anlıya
rak yataktan atladım ve kapıyı 

DUMAN, DUMAN! .. 
Müdüriyet odasının yanın

da talebeye mahsus bir müta
lea salonu vardır ki duman ora 
dan çıkıyordu. Kapıyı açtnn ve 
salona girdim. Salonun tam or 
tasında, sobanın önünde döşe
me tutuşmuştu. 

Bir metro murabbaına yakın 
bir yer adeta ko: haline .. gelmiş 
ti. Hadise, fiknmce şoyle ol-
muştur: Nn..... 

Soba saat 10 da söner. v-

betçi hademe soba . sönd~kten 
sonra külleri almak ıstemış, fa
kat yere bir kıvılcım düşürmüş 
tür. Bu kıvılcım döşemeyi ya
vaş yavaş yakmağa başlamış 
ve duman ancak saat iki buçuk 
ta görülebilmiştir. 

Ben vaziyeti gördükten sonra 

Ucuz yemek için ... 
Kadınlarımız ııedüşüniiyor? 

gelen hademelere hemen su ge 
tirmelerini söyledim ve onlar 
gittikten sonra duvarda bulu
nan bir yangın söndürme aleti
ni sürükliyerek ateşin yanına 
getirdim. Fakat bunun istimali 
kabil olamadı. 

Hademeler su getirdikten 
sonra ben alt kata indim ve yan 
gın çıkan salonun altındaki o
daya girdim. 

OMlT YOK! 

Gördüğüm manzara ümidimi 
kesti: Tavanın yağlı boya mu
şambası tutuşmuş, duvarlarda
ki yağlı boyalar da yanarak o
da bir meş'ale haline gelmişti. 
Bu vaziyet karşısında hemen 
odama koştum ve telefonla yan 

postada ne· 
deniyor? 

gını haber verdikten ~onra ta
lebenin yatakanesiııe çıktım. 

TELAŞ ETMEYiN 

Hepsini uyandırdım, ve: 
- Kızlarım, dedim, telaş et

meyiniz! Y alruz hemen hazrr
lamn, mektebi terkedeceksiniz r 

Uyandırılan daim! hocalara 
da hemen talebenin yatakane
sine gitmelerini söyledim. 

ITF AlYE GELDİ, FAKAT 
SU YOK! 

tepten çıkardım. 
800 TALEBE .. 

İşte 800 talebeyi mektepsiz 
bırakan yangın böyle çıktı ve 
susuzluk yüzünden tevessü e
derek bu elim neticeyi verdi. 

lTFAFlYE NE DiYOR? 
Yangın mahalline ilk yetişen 

grup amiri hadiseyi şöyle anlat 
maktadrr: 

- Yangını ilk defa Beyazıt 
kulesinden haber aldık. Tam 
zamanında yetiştik. Fakat ter-

Aradan kısa bir müddet geç- kosta su yoktu. Ancak iki saat 
mişti ki itfaiye geldi. Hemen sonra su temin edilebildi. Bu 
faaliyete geçtiler. Fakat terkos müddet içinde Beyazıt havuzun 
musluklarında bir tek damla su dan ve Nuruosmaniye deposun 
bulmak bile kabil olamadı. İt- dan istifade edebildik. Yangı
faiyeye mektebin ihtiyat depo- nın bu neticeyi vermesi sırf ka
lanm göstererek talebeyi mek- fi su bulunmamasındadır." 

1

• Kadıköy 
tra,nvayı 

Hüsnü Beyin 1ırgaRt ııaııı:e j ihale sartnamesl 
l]I d l ·nı meselesi kadınlarımız izahatı 'solmı!tübarek günde insanı günaha haftaya bitiyor 

CUZ gı ad ebmi/l1ıBSSB ehemmiyetli bir .. .. .. 1 İ§te tiryakice bir laf •• Bunu söy- Üsküdar tramvay şir1keti me 
arasın a ate ha ... tı•nı· a/ .. nıstır. Dünk.u nushamızdarf postada terken oruçluda ka§lar çatdır, dudak- eli.si idaresi dün toplanarak 

meşg •.n • ~ . .. . _ bazı ilanlarda eski ha lerle ya- lar hu.al yaprağı gibi titrerdi. Öyle ıhattm Kadiköyüne temdidi e-

son 
.. lenn' en dedikodulu ı bir gün bana. . zılımş başlıklar bulunduğunu ~ m~barek gü~.. Sevap ~a~anıla- trafmda tetılcikatta bulunmuş-

gun k l b yazmıştık gun. Halbuki o sırada.hın kartı- ş.-.1... k . . . . dah' rn ek mese- " Bizde çop tene e en u 0 .. · b .. d .... H" sına çıkmış, mesela: tur. ÇUe· eı ımtıyazıye ı-
le~v::'t:?t e:~~~r osm. an kadar dolmaz,! ,.demiştü .. Maa-. .. un P?sta .. aşmu. }:11"1! us- - Filan yere nerden gidilir? tinde mevcut bütün hatların 

§ . b ta fih d hal ılave ede~ım ki nu Bey bıze gonderdigt hır mek Yahut: yaptınlması hakkında tanzim 
Beyin ucuz yemek listesı ır - ma er ,. T.. k tupta Arap harflerile yazılmış - Saat kaç? diye ulu orta bir ıey edilmekte olan ihale şartname 
kını doktorların itirazlarını cel bu sözlerimle kat ııyycn ur olan başlıkların silinmiş odugu~ sonıyor. Tiryaki buna lmma.z da ne • . • ed' ~. . . b 1 
hett· 'h t Selim Sırn B. kadınının Avrupalılardan da- . . . . . yapar? sı yetişm ıgı -ıçın u mese e 
b 1 ve nı aycdmda bir de kon- ha az kanaatkar değildirler · nu"bVılakdir"dibkte~ 8?1°r~ dialyoındr ki: Şimdi böyle öfkeli ~akiler yok tetkik edilememiştir. Mamafi 

u. mevzu etr aırı. İ -~1 b zmag'"' a lüzum yok . ıa u çız_gı, .. en .. n t an mu di:rorıunuz? Amma da yaptuuz. ,c:~rtname gelecek Çarşambaya 
ferans verdi. Bu hususta m u- tia-uan: 0 · · · • - ki 1 rü1 faka J ~ 

ZARAR NE KADAR? 
Yanan iki bina sigortalıdır. 

Feyzi ati lisesi burada kira ile 
bulunmaktadır. 

Mektep idaresinin yanan te
sisat, alatı tedrisiye ve mefru
şat dolayısile yüz bin liraya ya
kın zarara uğradığı tahmin edil 
mektedir. 

Bu eşyanın bir kısmı, yalnız 
26,000 liraya sigortalı bulun
makta idi. 
MOESS1SLER ANKARADA 

bulunacaklardır. 

T ALEBENIN V AZIY 
NE OLACAK? 

Feyzi ati lisesi müdür 
den aldığrrmz bir tez 
mektebin yanması müna 
le açıkta kalan leyli ve 
talebenin vaziyeti hak 
günlerde icap eden ted 
kararların ittihaz edilece 
dirilmiştir. 

ALENi TEŞEKKÜ 
Maliye müsteşarı esba 

Mektep müessislerinden Kud zaffer B. den aldığımız b' 
ret Beyle müdür Hıfzı Tevfik tupta Feyziati lisesi ya 
Bey dün akşam Ankaraya git- da 8 metro uzakta bulun 
mişlerdir. Bu zevat maarif ve- nesini kurtarmak için i 
kaletine müracaat ederek 800 ve polisçe sarfedilen fa 
talebenin derslerinden geri kal ten beyanı teşekkür edil 
maması için bazı temeııniyatta dir. 

Kar ve şiddetli soğukl 
birden bire bastıracakt 
Askeri meteoroloji miidiirün · 

verdiği ınaluı11at 
ANKARA, 5 A.A. - Askeri hk 10-15 santigrat kada 

meteoroloji müessesesi müdürü sek bulunuyor. Bu fark 
Sadık Ali Bey havaların gayri kar ve şiddetli soğuklar! 
tabii seyri hakkında verdiği te ani olarak bastıracağ 
malfunata nazaran şimdiye ka- 1~~ ~tmektedir. Son za~ 
dar geçen güzel havalar şiddet- butün A:rrupa kıtası 1;1Z 
li b . kı d . . h' . yerleşmış bulunan genış 

ır şm avetçısı ma ıyetin- · b' d'' ük" t 'k ·· nn ır uş azyı gu 
de bulunmaktadır. valara veda gününün uza 

mat .. acaat ettiğimiz Sel- tur. Yemekten ıstıfad~ ıçın es yazı ar go uyor, t tte bir tanni: Maçka bramvayı kadar bitmiş olacak Ye o gün 

Ç,,1~ mkıza msaunr'at mektebi müdu.·- zevk, iştiha ile.y.emek .. lazım .. dır. bu iptal ;1uyme.tini ~~betmez. !!_arkallbiyehıden heçnüz k:ıl!"m.!th, kidi~ tetkik cdilecekıtir. Hali hazır- \ 
~ 1 k Posta ıdaresı bu gıbı evrakta ı, rçın, eneaını mu ema yen . ı..aı 'h . t:!..C' Mu·· badele 1 Muhtelis Cema rü Mediha Mehıneıt Hanım bır Bu ise tenevvu ı e mum ım o- ki 'b 1 . . d kulla oynatan bir ihtiyar içeri girdi. Girdi daki arav ar ı tıyaca ke:uıı ol-

Geçen seneye nazaran sıcak- dığmı gösteriyor. 

"""uharn"n' ınize şu beyanatta bu lur. es 1
• are en çızme en . - ama bu giren yalnız tek bacağı idi. madığmdan her şeyden evel Polis 4 neti şubede memu 

•ıı k 3 nan.hı~ kaç memuru da teczıye Göğdesi dışarda kalmıştı. AldD'8D ol- sekiz motris celbedilecek ve llllAfnamesl pasaport paralarından 6 lurunuştur: Herhalde iyi bir yeme . tını tı d v haf.lf a ... ı az lışte sıze e ş r. ~.a ·~görünce,. ve nazik gö- ondan sonra da Haydar,paşaya Ank mu··zakeratmm kat'i ra ihtilas ettiğinden dola 
b' .ktısat mese- kaptan aşagı o am · · runmege çalışan bır seıle: . h t K dk" .. t d't ara k'f ed'l . 1 k . 

"-Mesele ır. ı 'lk ve en bir yemek listesi: Ankara-lstanbul - Destur! dedi. u~en a. a ı oyune em ı e- bir safhaya girdiğini yazmış- . ı ı mış o an o~ıs 
lesidir İktısadın ıse 1 • . b Gene aldırmadılar. O zaman elin- dıleoektır. Bu hattın nereden t k mal Ef. kefaletle tahlıy 
tllühi~ şartı israf etınemektırk. 1 - Sebzelı ~~r (a. b telefonu deki iri daneli tesbihi dürüp büküp geçmesi kabil olabiJeceği hak- 1 

• mek için vaki olan mür 
Binaenale h ev: kadının yeme 2 - Et yemegı se ze de . . . cebine yerleıtirdikten sonra sağında- kında da ayrıca tetkikat yapıl- Yunat?: m~rahhaslarından M. karşı kendisinden 16000 
h Y 'lk d" "ııeceği şey labilir) Ankara ıkıncı telefon hattı- kini göğüsledi: maktadır. Fokas dunkü trenle Ankaradan k fal f kt' 1 hususunda 1

• ·t~u nin yolunu 
0 

3 _,·,Tatlı börek, pilav,, dan nm da birinci hatla ıberaber ça- - Bu yerde bizim de hakknnız ............. .uu ................. - ................. şehrimize gelmiştir. M. Fokas .e e 1 ma ıye ta ep e 

h
er şeyedenöıstı1 a eler vardır b'ri Ve tabfr en arka bol ye- hşabilmesi için yapılan tecrü- var .. ~emek istiyor~u. Etr~ta~ler, Tiryakiye ~ilet kesilrı:ıedi~nin ~~lu- bugün olmazsa Cumartesi gü- tır. 
ulmaktır ye şey l .. " b ~ d bel devam edı'lmekted' Hazretin halinden blt'az çekindıler. na varan bır yolcu, biletçıye, gülunç .. At' .d k b' h f ---... -~----.ıı •-· ~ · k"'kü"ndeıı avn · yoksa artarsa ogaz an ere ır. H b'l ·· 1 k b' . 1 nu maya gı ece ve ır a ıc;.ı yapragmdan o mış.. atta biletçi ı e, ~Ye uza tan ır tavır a: . - Yunan murahhası nih 

a · · ' b'lir · artar darbı meselesinin tatbi- bir göz abp çekildi. ı - Beni geç .• dedi.. ta sonra avdet edecektır. . .. 
yrı ıstıfade oluna 

1 
• . k' y~hş olur. Bu cümle bir az aranır. Biz de ise birisi diğeri- Tiryaki. ol~kça rahatı b~lmuştu. - Neden? Me~ur musunuz?. . M. Fokasın bu seyahatı iti- matla At.ınadan donecek 

Mesela et. Etin kendisınden, 1 
el izah ettiğim iktısat sofra nin yerinitutar.Ancak bizler bir ~akat, bel~ı kı. to~a yakın d~nya kc-1 • - ~~yır. • dedı, ben de efendı gı- lafnamenin tamamen intacm- zakerat ıntaç olunacaktı 

k · d ayrı evv d'ldi b 1 - k 11 B · lamı etmege nıyetı yoktu. Bıraz son- hı buguı:ı oruçluyum! .. "' . . "' . 
etniğinden ve iliğın. ~n · _ sından daha mute 1 

. r: az. 0 ca yag u anınz. u ıse ra biletçi tekrar göründü. Fakat ne 1 Umumi bir gülü~me arasında Tir- dan :v_~~ı_ ... :_~~-a~--~~k~_etı~~ __ ::~;ı~:~-~:~~~ B~!- _ 
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. srın Umdesi "Mİiliyet" tir 

5 ŞLBAT 1930 
~REHANE - Ankara caddesi. 

ı 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı· 
>ul 

Telefon numaraları: 
latanbul 3911, 3912, 3913 

J ~ ABONE ÜCRETLER! 
1 

• Türkiye için Hariç için 
ı,. 'j ,ıylığı 400 kuruş 800 lruruJ 
\· l .. 7 50 .. 1400 .. 

1 1 ... .. 1400 .. 2700 .. 

11 

'' 

1 
:Gelen evrak geri verilmez 

1 1deti geçen nushalar 1 O kuru~tur. 
flazetc ve matbaaya ait işler için 

müdiriyete müracaat edilir. 
1 I}azetemiz ilanların mesuliyetini 
? kabul etmez. 

ı'fJUGÜ.NKÜ HAVA 
' ~ ·.Dün hararet en çok • f O, en az 

J ~ ~daece idi. nıı giın rlızgılr lodos 

-.. 
. 

!ar yaparak insan kulumu 
dürmek, eğlendirmektir. 
mış. 

- Ömrüm ne kadar? 
- Kırk sene! 
Maymun: 

gül- gibidir. Beklenmedik zamanda Taklitte o kadar ileriye va
de- kesilir. Son günlerde de Tapu rılmış ki kocasından hiyanet 

dairesinin suyu kesilmiş .. O- gören bir kadının yapabileceği 
rada işi olan bir dostumla bu şeyler arasında - mutlaka ma
haberi okuduğumuz zaman de- nastıra gıirmek mıikabili ola
di ki: cak! - "namaza, niyaza düş

- Aman, Yarabbi, böyle bir 
hayata kırk sene tahammül e
dilir mi, yansını geri al! 
diye yalvarmış ve Cebrail va
sıtasile hayatının (20) senesi 
geri alınmış. 

İnsan da yaratıldığı zaman 
Cenabıhakka sormuş: 

- Yarabbi hayattaki vazi
fem nedir? 

Allah: 
- Gezmek, eğlenmek, ye

mek, içmek, dünyanın nimetle
rini tatmaktır, demiş. 

- Ömrüm ne kadar? 
- Kırk sene! 
İnsan: 

- Zararı yok! Bizim orada mek" ihtimali: bile ileriye sürül 
döktüğümüz abıru yeter. . . müş ! 

Başka suya ne hacet?! İşin en tuhafı böyle bir ese-
EVVELA YÜRÜMESiNi rin niçin yazılıp niçin beğenile-

BILELIM! rek oynandığı bir türlü anlaşı-
İki gün evvelki "Politika" lamamasındadır: Romanın as

tla şehrin vasıtai nakliye kaza- lında mahalli bir varlı\k göste
larından bahsedilirken halkın riliyor, bizde bu yok. Düşmüş 
sokaklarda yürümesini bilme- bir kızın fazilet misalleri göre
diği yazdı idi. rek temizlenmesi . tasvir edili

Dün gece bu yazıyı yazan yor desek, bu da pek yapma
muharrirle beraber bir yerde cık oluyor. Çünkü fazilet ocağı 
bulunduk ve birlikte çıktık ka- diye girdiği evde bir ihtiyar ça
ranlık ve çepel olan sokakta pkın baba, bir kıskanç ve kav
yürürken ayağı kayarak bir gacı ana, bir de çılgın, mana
göle girdi kendini ve beni ıs- sız, kendi düşmeğe hazır genç 
1 B "ld" A ı d kadın bulan kızın ne temizlik attı. . . en gu um. . n a ı 

- Aman, Yarabbi, böyle bir ve dedi ki: misali görüp neden uslandığı 

nacak sıial kelimesi «mendebur 
mudur?» sözü müdür? 

Kibar ailenin genç, kibar, 
temiz erkeği kızınca bakın ne 
ıküfürler sıralıyor: 

« - Madik oynamak ha! ke
rata! domuz, eşek sudan gelin
ceye kadar döveceğim, manda 
çanağı gözlerini bir yumrukta 
patlatmazsam. . . vay eşek o
ğlu eşek vay! ... » 

Buna karşı çapkınlıkta yaka
lanan ihtiyar da kansına «aziz 
hayat arkadaşım!» hitabiyle 
merhamet celbine çalışırsa ne 
bu yurul ur? ... 

Daha fazla misal vererek o
kuyanları bezdirmek istemem. 
Bu ıkibalde bir oyunu hazmet
tirmek için zavallı oyuncuların 
çektikleri azaba acıdığım için 
temsil tarzından ayrıca bahsi 
de fazla görüyorum. 

hayat için kırk sene ne kadar -Biz yürümesini öğrenmeden anlaşılmıyor. Hele o ilk gördü
az, hiç olmazsa iki misli olsun! evvel yol yapmasını öğrensek ğü kadına arsızca sataşan ve he 

ı ~·cek Ye haya açık olacaktır. 1 diye yalvarmış. Cenabıhak Ceb daha doğru olacak! men 87 kadın adını - kimisi-
' jı; 

1
1 '· raile: FELEK nin kundura numarası, kimisi-

Hulasa, gerek mevzuun inti
habı, gerek fikirlerin sathiliği, 
gerek üslfibıin soğukluğu ve a
diliği ile «Fazilet kuklası» tam 
bir «karnaval maskarasm oldu. 
Allah seyircilere sabır, Darül
bedayie eser seçenlere de insaf 
versin, başka ne diyelim? 

; 

· ;:.~\ - Şurada merkepten artmış nin belinin ölçüsü ile!! - kay-
! ı 'PA~Ull't (20) sene var, onu insana ver, .Tiyatro hayatı dettiği hatıra defterini okuma-
1 l .. _ ~ _ sonra maymundan artmış (20) ğa kalkışan baba da hiç yerli-

. .• , 1 . l s~ne :var, onu da ver! 1 Fazilet knklası olmıyan bir tip!.. 
' 1 Sah.H dıye ırade buyurmuş ve bu su- Hulasa hangi tarafından ba-

l 1 · ·· .. k Ramazan eski bir ananeye · • ı . ret e ınsanm omru se sen sene- kılırsa bakrsm şu oyunun yazıl-
ı ' ı ' '3eçen gün Sirkecıde tram- km göre gece eg"lenceleri mevsimi-' ye çı ıs. masında «dur; ben de bir tiya-

' ' l l- beklerken farkın<l: vardım. İşte b~ndan dolayı kırkın- dir. Bu senenin Ramazanı, kar- tro yazmış olayım» hevesinden 
•1 ı ;mbulda sakal h_aylıden hay-,. dan sonra başlıyan aile reisliği n.~val m

1
evs

1
iminDe de .. y/bakdın ~üdş- başka bir saik görülemiyor. 

ı 1 ~zalmış. Boş bır araba bul- merkeplik altmısından sonra tu . n aşı an aru e ayı e K b 1.. . D "/b d . d 
\ lk · · b ki d' •· b' t • • 'k' d' 1 · · b' 1 · a u une ıse aru e ayı e , •l ıçın e e ıgım ır saa . ki ihtiyarlık ta. maymunluk ve ı ı ıyann anane erını ır eştı- k"kl . l h Ik "/" 

I · ~ ' \fanda köprüden bir tek sa-ı maskaralıktan ibarettir derler rerek Ramazan ve Karnaval i' 0 keşmlışk 0 an " a gu dunç 
1~ a· H .. ı · · · k 1:ı· mas ara ı tan, saçmasapan an 
• IJl.ı ?.eçme 1• oş, şoy e tam Ga.liba zamanında sak_a~ koy ıçın ~rtay~ mas ara ~r şey a~- açık saçık Iiiilardan hoşlanır» 
~ nasıle bıyıklı da kalmadı ya, vermıyenler bu fıkrayı bılıyort mak ıstemış olacak kı mevsı- 1 d k' . .. 
1 
ıü nerde o top sakallılar, ORHAN SEYFİ · min yirminci ve Ramazanın ilk Y? u~. a 1 .muzır: ve muesses.e-

1. NECMİ 

reHrrliler lliHbah3ı 

Ormanlarımız .. 
38 İnci haftanın 5 inciliğini 

/andark mektebinden Ahmet 
Hakkı B. kazanmıştı . Yazısı 
şudur: 

«38 inci haftanın en mühim 1 ı)~ ua sakallılar, sivri sakallı- ı haftasına «Fazilet kuklası» atlı nın vu~udkundakı mabksakt vbe' hık 
ı •~ b k 111 1 • b' k mete zıt anaatten aş a ır se 
• 1 ' cem er sa a ı ar.. . . FELEK ~a:ıp ve manasız ır oyun oy- hep bulamıyoruz. havadi~i:. Onn,_anlarımızın ıs!a~ 

ı . t .~skiden baba denince sakal ş . . , . Eserin mevzuu ve şahısları hı ve ıstıhsalatımızın tezyıdı 
I· ı a .,,.Jı'rdı", hoca denince sa- Fazı/et kuklası ecnebı hır ro-

l ..,.. k d · · .. l'b d hakkında yapılması tasavvur · ki ı· d' ı'mam denı'nce GARiP KASABA' mandan nakledı'lmı'ş Mevzuun ne a ar manasız ıse, usu u a . 
ıf t a a ge ır ı: · 'Ih .

1 1 
b'ld' .: . .. o kadar J:ıe~tır: Gfıya argo na olunan ıcraattır. Ormanlarımız 

• .•a! :ıkla gelirdi,· hasılı belli Garı·p demek burada tuhaf ı amı e an ıya ı ıgımıze gore k d . . .. f · b' tt k b' · 
b M · C b , mına ne a ar ıpsız sapsız soz ennı ır sure e ve sı ı ır ın-

i . .Ilı bir (sakallılar zümresi) demek deg'il, mehcur demek- u roman aurıce ve o ra nın h . k" "k b' '!:ı t it d · ı t'ld'"' 
·''•dı ve muhtarl·ktan a·yanlı- G · d h , 1 ak E varsa epsı - en uçu ır ne- zı a a ın a ış e ı ıgı zaman · raın e cac ou su o ac . se 1 - . . .. . · d t 'k' .. · ı· " . · d d tır. . 1 p . . •1 1 . zahet en<lışesı bıle gozedılmı- ormaın varı a mm t' ı uç mıs ı 
. ·kadar bunlar ıcın erece e- Bu mehcur yer neresidir bi- rın as ı, arısın apaş a em en b' . . . t - .. h ·. d · · 1 

; t 'e il" vkıl.r, ıttbeler ayrıl- lir misiniz?. Oshiic!ar. "Felek" içinden fazilet yoluna sevkedil- yere~.- ır araya _getırılı;ıış, ar a~agı şup esız .;r, ~ş fa nız 
, •.·tı . Sı'mdı· (A-yanlık) tan e- k .. 1 b' k t . en muptezcl, en soguk kelıme /varı atın artması e a mıya-in dog' dug·u, büuüdüg· ü bir yer me uzere a man · ır ızı asvır • . k k t · · · 1 · a, ka'maclıih gı'bi (muhtar- J ·ı ·ı b ·ı 1 . • .. ı oyunları yapılarak ragbet ve ıl-ı ca eres eve saıre ıçın 1arıce 

. ı ı ~ olan bu şirin kasabada atılan vl e~ı ~sı e . u ad em Herınlb ıkç' Yb';'z- , tifat celbedileceö-i zannedilmiş gitmekte olan milyonlarca pa-
ı.ı ı ta s. or defa j!ençlerin eli- her "temclı'n" adımının ne ag· ır erını tas vır e er. a u ı ıze . İ . I . ·r1" 1 . ı· · d km kt 

ı. 1 , a·ı· k •1 1 . b' d tır. nsan zmır en ge mıs zen ramız e ımız en çı ıyaca ır 
1 ıaeçtı · "d..... .. ·· k · · na <,e ı ır en o a em erm z e . • 0 1 f d'l kh' .;· · ld k 1 )''Uru. ~gunu . goı:nı~ ıçın, aıı- . . h . .. .. .. gın genç hovardanın agzından: 1 rman ara sar e ı ece ımmet 
· <>ilmem saa:a ~n mı, sa a 1

- cak ıkı senedır ışlıyen ve her yerını tutan ayat go~ onuı:ı~e ,, _ Esek deg"ı'lı'm ya'nı·.. Ba ve büyük servetidir. Ormanlar 1
' İ:ı ele vermekten mi korkuya tutulmamıştır Mesela Parı~ ~ · _ ~ün daha büyük br inkişaf ese- · · ın bam da e ek de" ildi. .. Anı- y<:?ğmur yağmasını mucip ola-

1 J , fakat herhalde sakallılıga n gösteren tramvay'ın 1914 1 M ontmartre barlarında kadın, ş g_ k · · k ki kt k t 
:,ışı bir ihtirazımız var. Ev- senesinde yapı~dıg"ını ve ancak erkek apaşlar argo konuşur di- c~m da, amc~ı;ıın oglu da, hep- rda _ ar~b7:ı~ı !ura _ı ani ur ar-

ak 1 "b k ı b' d d A ı b 1 b' sı esek deg;ıldı !» ıgı gı ı az a yagmur arın a-
\ "• ce s a tecru e ve ema e 14 sene sonra işletilebildiğini ye ız e e yna ı ar atı ır .. : . : . - k"kl . d b. 'k . d 1 -

c alet ederdi, ~imdi ihtiyar- .. • . . bar tahayyül edilmiş, bunun Gıbı bır herzenın - velev ga~ o erın e ırı mesı o a 
ı r b k b' 'f d t • soylemek kafıdır. . . d b' . K 1 sarhoşluk hal·iyle olsun - çı- yısıle de mezruatm sular altın-
'• . ..:an .ahş' a 1ır_ ma.na 1 a ~ e - Bu ağırlığın neden ileri gel- ıçlın e ıhzım d~lslımkpaşa 1 uça- kacağma nasıl ihtimal verir? da kalmasına mani olur. 
. (IOr. ı tıyar ıgm ıse mas ara d' ... b'l . . , rı ara ma sus ı e onuşur er- . .

1 
· 

0 1 
f a·ı kh' 

)
' oldug"u meydanda. Güzel ıgı~ı ı mıyorum amma eg~r: kek ve kadınlar konulmuştur. Koca bir kibar aı esinin anne- rman ara sar e ı ece ımmet 

' 
· Üskudarı daha çabuk temdin · · N' d b" "k b' 1 ket' 'kt' t · t · fıkra vardır: . . . . İşte sağı solu düşünmiyerek sı, ışantaşm a uyu ır mem e ın ı ısa ,zıraa , sına-

1 i 1 ~ .,, k t ld - etmek ısterlerse hızım Beledı- 1 k ki' b" 1 1 köşk ( ?) sahibi bir Hanrmefen- at ve umran noktai nazarından 
ı.. ner ep yara ı ıgı zaman • 1 . 1 .. , yapı an uru ta ıt oy e o ur. · 
t bıh kk . ye aza anmızın ış ere sur at ve- B' · k k'. di «aşk dolamaya benzer» teş- ihyasına badi olacağı cihetle bü 
~ rıa a a. sormuş· . . rebileceklerine kanaatim var- ırı çı rp sorsa 1 

• iJh' · · 'd' L / • M .. 'k · d' b' 1 · b 
·ı ıl';- Yarabbı, hayattakı vazı- . «- Canrm, bu aynalı bar Is- p mı ışı_ ınce « ey a ecnu- tun ı tısa ı tet ır erın, teşe -

ı · d' ? dır. İstanbulu senelerdenben b 1 · d d' ? 0 d nun kalbınde dolama mı çıkar- büslerin başındadır. Hükumeti 
1 

.~ne ır. 1 d 1 kt 'k k d tan u un neresın e ır. ra a-' ı • 1 h. nur an ıran e e n ya ın a k · b" .. k d 1 ed b" 1 dı ?» diye sormak sadedilliğin- mizin bunları etrafile ve kema-
1 il a · . . . Adalar ve Kartalı bile tenvir ı ~tun a m ar n e~. oy e d lb ı ? G" l"k ı· h · 1 1 1 _ İnsan kulumun ışlerını . Ü .. sanki Kasımpaşa deresının ke- e u unur mu. oz u taşıya- ı e emmıyet e nazara aması 
r 1 k "ki · · t k edecekken bıçare skudann d · · b" .. .. 'b' na «dört gözlü» demek ormanlardan matlup istifade-

' •l~e • yu ennı. aş~a ' o- ancak iskele ve çarşısına gire- nar~ a :yeta_şıp uyumuş gı 1 G" /" .. iç' 
0

b' .... nı'n az zamanda temin edilece-
1, (hızmet etmektır. demış. . . . • acayıp bır dılle konuşuyorlar? . ''. - on umun .. ın~ ır sur~ 
, Ö .. k d ? bılmıştır. Gece baktıgınız za- H 1 1 · d 1. - ıstıham ve taaccup ışaretlerı g" ini göstermektedir. » 
~··- mrum ne a ar. b' h lm e e ta zmır en ge ıp eg-

K k 1 man orayı ır ma pes zu e- 1 k. . b . . doluyor' r .-- ır sene. f d .. .. .. .. enme ıçın şu ara gınnış olan · 
· lferkep: ınS e glorursunukz: ·Ü k"d 

1 1 
zengin delikanlı da neye ayni - Öyleyse, Efendim, hemen 

· A y bb' b" 1 b' ene er var ı s u arı ar . . b • T" k' .. t k t 1., 
1- man, ara ı, oy e ır M 'h b ki 'b' 1 k 'k b k acayıp şıveye aglı? ur ıye- mu arızayı apa ınız. 
L k k t h .. 1 esı e er gı ı e e trı e - . . d 1 1 b" D' b' "k'l d , ı •ata ır sene a ammu e- 1 1 " f . ,, 1 . nın neresın e o ursa o sun oy- ıye ır mu a eme uy ur-

} · r mi, yansını geri al! er elr veAonba "Eza! ekrty~kp . oka- le Baba Haydar atlı, meyhane- mak, «köpek için kakas, çocu-
ı 1 C b .1 maz ar. ca a e n şır e- . . k d .. ld • • k • k . . d · • f! ya varmış ve e raı va- f" .. 1 . cı mı, a ın tuccarı mı o ugu gun uyrugunu sarma ıçın e 
· 

1
• ;sile hayatının (20) senesi ı neBsoy enksed. 

1 
. belirsiz bir adamın idaresinde teintüre d'yode!» şaşırtmacı ile 

• 1 - en o a ar ace e ışe ge- h . K • . lb' 1 'r iı a ınmış. le em Al ec'di · d' epsı asımpaşa agzıyle ko- kahkaha ce ıne ça ışmak ta-
1 ı il . .ır aymun yaratıldığı zaman, mbe : .. m lıı yenı d ıyen nusur kadınlarla dolu bir yerin hammül olunur soğukluklardan 

:r b h kk ve sırrı ısmar yan a amrn · . . . . 
'dıa ı a a sormuş: - 1 · "ıd - . d d emsalı var mıdır?» bılmeyız kı mıdır? <<Yakışıklıca ama pek · ı •. . y bb' h ki . og una a ıgı parayı ıa e e en .. . .. 1 '

1 1- ara ı ayatta vazı- . t' . . 1 ? bu suallere: « - Canım, ışte kart-postal surat ı» tarzında 
ı d' , marangozun vazıye mı mı a ır. 

/ 
. . . . . . d 1 .. • v ı ne ır. . ransız argosunun yerme bız de çır kın hır ıhama ne en uzum 

'iı~llah! TAPU DAiRESiNiN SUYU bö.vle bir dil koyduk» tan baş- görülmüştür? Yaşlı çapkına ka 
;b ,- Türlü, türlü maskaralık-, İstanbulda su benim ümidim ka bir cevap verilebilir mi? rısının halini sormak için bulu-

Yeni neşriyat 

Bu >porcu kim? 

TÜRK SPOR 
Bugllu çıkan 19 uncu sa)l#sllc 

yeni mUkQfath bir müsabaka 
ııan ediyor ve spor düşmanına 
cevap veriyor. Bundan başka 

Yusufun şerefll menakibl, Ameli 
Hayat mektebinde spor, iyi flit· 
bol nasıl oynanır? Haftanın ha
berleri. Rekorlar kıralı Nurmi, 
::>n :ma v. S. 

Dolap 
- Bir kış gecesi, yağmurlu, ı mazeret ararlar. 

çamurlu, fena bir krş gecesi, o- Yalan söyliyeceğini biliyo 
damda otururken birdenbire ca dum . Buna rağmen sordum: 
mm sıkıldı. Öyle bir yeise kapıl - Söyle bakayım, ilk kimdi 
dım, .ki oturacak olursam inti- - Bir kaptandı . 
har edecektim. - Ya? .. Nerede oldu bu iş? 
Şapkamı kaptım, ne yapaca- B ·1 d h' 

• 'd •· · b'I - eyog un a... ızmet 
gd:ı;mı, nker~yefglı decegımı ı me- idim. Bir gün yatağını yapar; 

en so aga ır a ım. '- 1 d 
G 1 . k ld • ><en zor a ı ... ece en, canınız sı ı ıgı za- y 1 .. 1.. d Ded. 

k a an soy uyor u . ı 
man, so aklarda dolaştınız mı? k'. 
Ben o gece, koca İstanbulun i- ı. B · h t b'J' · d - . - en senın aya mı ı ıy 
çı~ e, eglenecek bır yer olma- rum . Seni baştan çıkaran ka 
dıgını anladım. t d •. 1 

1. 'kl'l dd · · k ld an egı · · · stı a .. c~ esının a ır~- Şaşaladı: 
lannda yururken, karşım~ bır _Nereden biliyorsun?? 
kadın çıktı. Yolunu kestım ve B'J' · t B b" l'k 

1 
d - ı ıyorum ış e . . . en u 

şuurw:ıa ma ı o ma an paz~r- yücüyüm . Eğer doğru söyle 
!ık ettım. Yapyalnız odama gı:- mezsen seni uyutur, falına ba 
mek.tens~, bu kadınla olmagı 

1 

kar, gene bilirim . 
tercıh edıyordum. B .. · · · · · 

G. 'k D k 1 k b' unun uzerıne ıtıraf ettı. Bı 
ıttı · ar, ~ran .1 ır so- bakkal çırağı imiş.. . Onda 

kakta, kocaman bır evın kapısı- bir de çocuö-u olm 
nr açtı. Merdivenleri karanlık- ." uş · .. . 
ta çıktık Yukarda sordu· - Çocugu kaptana yukledı 

- Gec~ kalıyor musun? değil mi? 
- Evet . - Evet . 
- Peki, bir dakika bekle. - Zengin miydi? 
Beni karanlıkta bıraktı . O- - İkiyüz elli lira verdi. 

daya girdi. İçerde bir kapının - Çocuğun kaç yaşında? 
açılıp kapandığını, birisi ile ko- - On iki . 
nuştuğunu duydum . Evvela - Demek o zamandan ber 
ürktüm, sonra, yumruklanma m~slektesin . 
güvenip: Adam sen de! dedim. içini çekti: 

Biraz sonra göründü: - Ne yapayım, oğlumu bes-
- Gel, dedi . !emek lazımdı ... 
Demir karyolalı, büyük tah- Bu esnada yan odada bir gü-

ta dolaplı, çinko liğen ve ibrik- rültü oldu, yere bir şey yuvar
li, kınk iskemleli, halısız, per- lan<lı . 
desiz sefil odaya girdim. Yataktan fırladım, elektr'ği 

- Soyun, dedi, keyfine bak!.. açıtım. Kadın yalvardı: 
Etrafımı dikkatle süzdüm. - Yat canım bir şey değil ... 

Korkulacak bir şey yoktu. Ben Kuzum yat . 
daha paltomu çDkarınadan, o Ben gürültünün geldif;i yeri 
soyunup yattı. Gülmeğe başla- anlarI'ıst'lll . Baş ucumuzdaki 
dı: kiiçiik kapıyı ac;tım. Dört kö~e • 

- Ne oluyorsun? .. Soyunup kiicüçiik bir oda idi. Karşıır-ı. 
yatsana... rolnk benizli, parlak gözlii bir 

Soyundum ve yattım. ç:ıcuk crktı. Odada da bir 
Beş dakika sonra içimde kal- o bir de hasır; kemle vardr .• ~ 

kıp kaçmak arzusu uyandı. . . Beni görünce ağlamağa ba~la
Fakat odamdaki can sıkıntımı dı, annesine doğru kollarını aç
hatırladım. Kaldım. Yolda, e- tı: 
lektriıklerin ışığında hoşuma - Darılma anne, kabahat Jıe
giden bu kadın şimdi midemi nim değil. Uyurken iskemle
bulandırıyordu . Sarımsak ko- den düşmüşüm . 
kan öpüşleri tüylerimi ürperti- Kadına döndüm: 
yordu. - Bu da nedir? 
Konuşmağa başladım: - Oğlum. Çok para kazana 
- Bu işe ne zamandanberi madığım için ayn yerde baktı-

başladın? ramıyorum . Kimse olmadığı 
- On iki senedenberi . zaman yanımda yatar . Bir iki 
Bu aralık yanımızda bir pı- saatlik müşteri gelirse onu do

tırdı, bir inilti, bir nefes duy- laba koyarım, orada bekler. 
dum. Kalkıp yatağın içinde o- Amma senin gibi sabaha kadar 
turdum: kalan olursa, biçare yavrucak 

- Nedir bu? iskemlede uyuyamıyor, yuvar-
- Bir şey değil . Yan odanın lanıyor . 

kiracısı . Duvarlar duvar değil, Biçarenin suçu yıok. . . Sen 
siğara kaadı! bir iskemlede uyu da göreyim 

Öyle bir tembelliğim vardı, ki bakayım ... 
gene yattım. Tekrar konuşma- Kızıyor, haykırıyordu. 
ğa başladık . Çocuk ağlıyordu. Tam dolap 

Erkeklerde garip bir huy var çocuğu idi. Havasız, rütübetli 
dır. Bu gibi kadınların mazisini bir dolapta oturan, fırsat bul
anlamak isterler . Bir çok sual dukça bir yorganın sıcaklığına 
sorarlar . Bu bir tesellidir . Bir sığınan bir yavrucak . 
geceyi geçirecekleri kadının Benim de gözlerim doldu . 
mazisinde bir nebze masumiyet Evime gidip yattım. 
safiyet bulmak isterler. Kadı- Nakleden 
nın kırk yıllık günahında, bir Selami izzet 

·ş ,__....,.----.... ~--...... ----~--------"!-""!" .... ._"'!!'! ____________ ....,.!!"!!"!..,..."!'!!!!'!!!!!!!!P.!""'!'!!"'!'!!!lm!"!"!"!!'!!!!'9 .... ""!"'--------~--....,..., ... ...., ....... .,.. __ ,.... __________ """""'!'!"'..,... ________ __,~----....,"'!""!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!'l 
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n· 
! k , seyahatini tehir eden tü

ı tüccarı genç kadını trende 
•'du. 

'Her şeyi düşünen tütün 
·1ı:an İstanbuldaki vaziyeti 

ı · 'a yolda tanzim etti. Adam-
. • 'na çektiği telgraflarla iki 

'ı içinde apartımandaki eski 

1 11 \resini çıkarttı. 
'Hale, iki yıldanberi her ka
lın isteyip te muvaffak ola-

1 :lığı debdebeli bir hayat sü-
1 (•ordu. Vakıa nikahlı değil

di. Fakat iki taraf ta böyle ... 
, . . kayıt altında bulunmak ar-

0 unu duymuyordu. Ve bu 
·aı)est hayat onların en ciddi 
fCJ evlerine kabul edilmelerine 
• <l .mani olmuyordu. . Galip 
e: tıin vasi serveti, Halenin şık 
.e: ı ve güzelligi aralarındaki 
ı hanın çürüklüğünü örtü
a ·,ı, 

Dans bitti, Hale yanındaki büyük ticaret işlel'ine dalmış- Şimdi büyük bir hanın bütün 
il genç ressamla konuşup gülüşe tı. Zengindi ve gittikçe zengin bir katını işgal eden yazıhane-

rek masaya avdet etti . . oluyordu .. Gençliği siyasi mü- sinde durmadan iş yapıyor, iş 
Artık salonlar tamamen dol- cadeleler içinde geçmesine, yapıyor ve durmadan para ka

IJürhan Cahil ) muş gibiydi. Yalnız karşı ta- kırk yaşına gelmesine rağmen zanıyordu. 
----·- rafta çok süslü, büyük lbir ma- kendini iyi muhafaza· etmiş Yanlarındaki kadınlar meb'-

Güzel bir kadındı.Bu akşam sa hala boştu. Oturanları ra- kuvvetli, sevimli ve cerbezeli us arkadaşlarının Hanımlarıy
bile dansa kalkarken bütün hatsız etmemek için dikkatle bir adamdı... dı ... Cevdet Bey ömrünün bun 
başlar onun ~ar<l:fına çevrildi.

1 
dolaşan garso~la'.. şarap ve şanı Gençlikleri politika işinde ge dan sonrasını neşe ve eğlence 

Uzun ve Narın bır boy üstünde panya dolu gumuş buzlukları çen fikir ve iş adamları ancak ile geçirmeğe azmetmiş bira
ne zengin başı vardı. ma·salara yerleştiriyor, soğu- kırka doğru kendilerini bulur dam gibi masaya oturur otur-

Birer kehlibar parçasını an- muş şişeleri keten havlulara ve hayatın lezzetli ve zevkli ta maz iki şampanya birden açtır-
dıran göz be'bekleri uzun ve kı- sarıp mantarını çekiyorlar. raflarını ancak bu yaşta tadabi- dı. Ve tam bir vivör gibi gülüp 
vırcık samur kirpikler arasın- 1 Salonların havasında sigar, lir. Cevdet Bey de bazen dağ- konuşmağa başladı. 
da bir a:kşam güneşi gibi par- çiçek ve muhtelif pudra koku- !arda komitecilik ederek, bazen Balonun civcivli zamanı gel
lryor, ince, kırmızı dudakları !arı biribirine karışıyor, kadın- siyası meclislerde hatiplik ya- di.. Kadın kahkahaları şam
bir karanfil kıvrımı gibi göz a- lar bozulmağa başlıyan renkle- parak harcadığı ömrünün kıyı- panya kadehlerinin şıkırtıları
lıyordu. ı rini tazeliyorlar. . da köşede kalan son heyecan- na, siğara dumanlar· o sene bü-

Ve bakmasını, yürümesini, Tam bu sırada yanında bir !arını kadına ve zevke ayınna- tün şık hanımların sürüııdükle-
konuşmasını bilen ince bir ka- iki meb'us, nüfuzlu bir gazete- ğa ·anca:k yeni yeni vakit bula- ri (Buva dorman) kokusuna ka-
dındı. Ne güzel dans ediyordu. ci ve iki kadınla Cevdet Bey sa biliyordu. Vaktile nasılsa nşıyordu. 

Bütün masalarda sandalye- !ona girdi. Meterdotelin açtı- bir aralık vakit bulmuş, Birbirlerini tanıyanlar ara sı-
ler hareket ediyor, onu görmi- ğı yoldan ilerliyerek akşamdan evlenebilmiş, hatta iki de ra masalarına gidip hanımları
yenler görebilecek bir vaziyet beri bekliyen masaya oturdu. çocuğu olmuştu. Fakat o teh- na arzı hürmet ediyor, dansa 
alıyorlardı. Son zamanlarda bekar a.Ie- likeden tehlikeye koşup durur- kaldırıyorlar. 

Galip Bey, bu bakışları, bu minde ismi çok geçmeğe baş- 1 kcn karısı kendi kendine ihti- Cevdet Bey, gazeteci Sedat 
alfıkayr derin hir gururla seyre- lıyan Cevdet Bey eski bir meb' yarlamış, çocukları kendi ken- Ali Bey yanlarındaki hanımla
diyordu. Her kesin başını dön- U5tu. Bir çok siyasi hareketler- dine yetişmiş, evi de fedakar rı bir iki defa dansa kaldırdılar. 
düren bu genç ve nefıs kadın de faal bir rol oynadıktan son- siyası komite arkadaşları tara- Bu aleme yeni giren hanımlar 

çok memnundular. ler? 
Kocalarının mevkii yüksel- - Biri avukat Ekrem, öteki 

dikçe onlar da derlenip toplan- doktor İsmet. 
mağa çalışıyor. Her gün terzi, - Kadın iyi tertibat almış • 
mağaza dolaşıyor, zamana uy- Doktoru da var avukatı da! 
mak için ter döküyorlardı. Hat- - Bir de zengin tüccarı olsa 
ta dedikodu etmesini, maruf tamam . 
ailelerle çay sohbeti yapmasını - Cevdet Bey siz ıbu vazifeyi 
bile öğrenmişlerdi. kabul etmez misiniz? 
Şampanya kadehleri birbiri- - Teşekkür ederim Hanıme-

ni takip ettikçe Cevdet Beyin fendi .. Bu şereften mahrum ol
masasında da neşeli tebssüm- mak iyi değil amma ..• 
ler, şakrak kahkahalar haline - Beğenmediniz mi . Şiş· 
gelmeğe başladı. manca vakıa amma güzel kadın 

- Şemsa Hanım da ne kadar doğrusu ... 
şişmanlamış . dedi birisi . Bu Meb'uslardan biri müdahale 
halile dansa kalkmasa bari . etti: 

- Romanyanın havası yara- - Cevdet evli barklı bir a· 
mış. dedi, bir başkası: Geçen dam a canını, böyle şeyler dü
yaz bu seyahat bir mesele ol- şiinür mü? 
duydu . Ve yavaşça Cevdet Beyin ku-

Sordular: lağına eğilip ilave etti: 
- Ne meselesi? - Şu ikramı (Galib)inki için 
- Şemsa Hanım köstence , yapsalar ya . . . Ha. . . Değil 

saıhillerinde bir plaja gitmişti.. mi? 
O sırada madenci Mithat Bey Gülüştüler. 
de ortadan kayboldu .. Neden (Galip) Beyinki herkesle be-
sonra anlaşıldı. Seyahata bera- raber onu da alakadar ediyor
ber çıkmışlar. du. Fakat bu öyle uzak bir ha-

- Şimdi yanındakiler kim- yaldi ki! Bitmedi 
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Y. ı\1üben(t: S . 'e k~ehi l\lüdürİü l'rün•J ... n· ,..., \. ,.. . 
19 Şubat 930 Çarşamba gü- Mühendis mektebinde İzafiyet 

nünden itibaren her on beş gün nazariyesine (Relativite) dair 

de bir Çarşamba günleri yüksek Müderris Doktor Kerim Beye-

fendi tarafından müteakip kon 
feranslar verilecektir. Konfe
ranslara saat 17 de başlanacak
tır. 

YENİ FORDSON TRAKTÖ1Ü 
İÇiN rtlÜ\lESSİL ARA YO lUZ 

Bu tek lif sizi aUika ar eder mi? 

... , 

bllmccemlr 

Soldan sağa: 
l - Hamamda su dökülen 

(3) Matem (3) 
2 - Kuru çemen (2) Tabaka 

(3) Arap harflerinden biri (2) 
3 - Engel (3) Kemer (3) 
4 - Hayeller (7) 
5 - Kocaman ev (5) 
7 - Köpeklerde bulunan hay 

van (4) Uzak (4) 

Yukardan aşağı: 
1- Açın aksi (3) Tim (5) 
2 - Bunama (4) 
3 - Nalın (7) 
4 - Nida (2) 
5 - Büyük beygir (tı) 
6- Nota (2) 
7 - Gürültü (7) 
8 - Paydos (4) 
9 - Seyreğin aksi ~3) l>eğiş

tirmek (5) 

, -· ~i1 
'1930NASH, 
otomobilleri 1 

Pek yakında 
piyasamıza 

arzedilecektiı 

PARİS ve LONDRA 1 
Salonlarında olduğu 1 

gibi burada dahi anla- 1 
yan ve kıymetini tak
dir edenlerin memnu-

'ı"rn i For:~on traktörünün saoş sistemi, 7.Ürai maki· 
nelerinde İ\'İ mUnascbeti bulunarı ba.ı,:ilerle kı.ı-.\·ei ınu· 

harr ık:! te\'lit cJcn zürai makinelerin inkişafile ııl.\.::adtr 

olanlar için tekemmül etmiş yeni Fordson traktorlerinin 
satt~ıni doğru,f·tn do~ruya mümessillere tevdi eJılmc· 

di~i mıntakalarda çok Hrlı bir sahai faaliy<t arz 
etmektedir. 
Daha fazla tafsilat l~in zirdekl adrese yazılması: 

9 - Yukannın aksi (5) 

B~l~K TlYYlB~ riYlNG~~~ 
8. 1NCİ TERTİP 1. jNCl KEŞİDE: 

11 Şttl)at 1930 
{(eşi deler; Vilayet, ŞP,hremaneti, 
Defterdarlık, İş, Ziraat ve Osmanlı 
bankaları murakıpları ve halk lıu -

zurunda yapılır. 

B~Y~K [l{RAMIY~: 30,000 LIRAmR 
erkeşidede çıkan nı··- - ralar tekrar 

dolaba konn1az. 

rt•• .9 il:l 15 :\!art 1930 da devam edecek···~ 
Viyana beynelmilel sergisini 

· .. ' t ediniz. Avrupanın en mühlıt ılım merkezidir. Avusturya'nın 

lzı11rc vı· merk"zleri ve Avrupanın en mühim devleıleri çok faydalı 
ıutun sana • 1 l d "k · · 

ni vetini mucip 
olacaktır 

ve ucuz mallar teşhir edeceklerdir. yi ~· ucı~z ma .. te "1" kıç!n 
ka ırılmı acak bir fırsattır. Ziyaretçilere teshılAtı a ııme g?sterı ece ıır. 1 
Ta~si!At y Avusturya sefaretinden alınabilir: lstanbul - Vıy_anı (Sofy.a Bir otomobil intihap kararını vermezden evel 
tarı1tile) seyahat için tenzilattı natıa bılet verıtmektedır. ııuvıyd't ı " 1930 N A S H ,, otomobilini 

ı varak alan fahri mümessilleri ve Galatasarayda v~ Pera Palas kar.şı s.ın •' Tecrübe ediniz. Türkiye umumi acantaları: 
... (NATTA) seyahat acentısı n dan tedarık edlleblllr. KOSTANTIN DASSIRA ve JORJ DASSIRA ~ 

~·~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~G~a~ı~a~ta~d~A~B~a~n~lı:~al~a~r~c~a~d~d~es~l~N~o~6~6:-7~0~T,!!eL~B~e~y~o!ğl~e~2:3~2~8!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_,.,!!!!! 

N Alman kllaphanesl -KAR O Beyoğlu Tünel meydanında 523 Istanbul ithalat gümrüğünden: - isim ve mevkileri 
Bedell keşfi 

Lira 
563 52 

lstanbul yirmi ıı:sıncl mektep 

385
• 
50 

,, kirk blrıncl ,, 

525:00 . Bey?ğlu doku~.uncu •: 

Vila rt daimı encun1eııınden: 
. , . Y li kesiflerl ba!Ada yazılı mektepler tamirat\ 

lsımıerıle hed.e .. ' adar münakasaya konulmuştur 
23/2/930 pazar gunu saat on bire k 
ta.J ·plerin encümene müracaatları. 

• * * . d 
Vila et daimi encümenın en: 

Y . .. ü liradan ibaret Kadıköyünde şalr-
.. Bedcll muhalll'.'1enı .. do~n:a~ 23121930 pazRr gün saat on bire 

nef ı sokağında kAin koşk li !erin encümene müracaatları, 
kadar münakasaya konulmuştur ta P • • • 
Vila et daimi encümeninden: 

Y h t paşa medresesi lcare verilmek 
Koğacılarda ekmekçi ~aş'. 8 me bire kadar m~zayedeye ko-

iizere 23/2/930 pazar gunu saat on 
. . ·· ene müracaatları. nulmu,tur talıplerın cncum 

Iktısat anonim şirketin~e~:. 
. . . .. avelenamesi 23 üncü maddesı mucıbın-

Şırketımtz esas _mili< • esinin senei cariye Martının 9 uncu 
ce hissedaran heyetı ~umıy kt İstanbul.da yeni Postahane 
Pazar günü saat ondort ibub~~ ~katında kain idare merkezinde 
arkasında Basiret Hanının · ı~ncı . . 
alelade içtimaa daveti tak~~ ~~~~:ddesi mucibince gerek 

Esas mukavele!1am;nı(l 1 '::1c~rtile vekaleten üç hisseye 
asaleten ve gerekhı-sse ~ı: 0

. ına takaddüm eden on gün zarfın
sahip olan zevatın ye~kı ~çtı.ı:;aa merkezine tevdi etmeleri ve 
da hisse senedatıru şır etın ı are 

ınükabilinde dühukÜ~~~~~Ü~~;{~~~~. . 
... d ve mürakip raporlarl1Illn kıraati.. 

l - Meclısı ı ~r~ • unun ve karu zarar hesabının ve te-
2 - 1929 se~~sı bılandços kl'fin tasdiki ve meclisi idarenin 

llıcttüünün tevzıı hakkın a te ı 

ibrası . . b 1 hey'eti idare azasından iki za-
3 - Müddetlerı hıtam u an 

tın yerine aza intihabı. .. k . fhabı ve ücret tayini. 
4 930 senesi için mura ıp ın 1 

-- !nta o nalia ~as ınii~en~isli~in~en: 
. . , . . . - Adı aman yollarının istikşafına 

Kılts - Islahıye ve Behısnı d" ~-ldiği ilan olunur. 
ait münakaşanın bir hafta tem Lt e 1 

73 sandık 
2 • " 
1 ,; .. 
2 " .. 
2 • " 19 • • 
1 .. " 
7 Kap 

Balya 
l Sandık 

l • " 
1 " " 
1 .. .. 
1 • • 
1 " " 
~ " • 
4 " • 
3 " " 
6 • • 
3 " " 1 •• " 1 .. • 

3 • ~ 

1 " • 
ı . " " 1 • • 

Marka 

TYC 
CA 
1 K H C 
MB 
FB 
CM 
PHC 
AS 

BA 

HB 
CR 
EHCH 
Adres 
D 

HM 
SBF-DLF 

TMF 
LMD 
JMC 
AFCY 

N. 

L il 
1 

567 

58 
3 

2568 
s 
7 

332 
7b4 

54 
213· 16 
2228-SO 
31119-24 
48841 

Kilo 
2958 

443 
640 

811 
46 

690 
140 
3611 
137 

1;600 
ı ı 

570 
120 
51 
20 
ıoo 

351 
451 
903 

Vapur 
Çelı:umuvlç 

Patrls 
Sardunya 
Nlıea 

" . 
Slmeramlı 

Albanya 

" 
Adırya 

Anduluzıa .. .. .. 
• • 
Lamartln 
Andırya 

Polalc 
Andıros 

Seololls 

• • 

Mımull şeker 

Pamuk mensucat 
Demir kasa 
Adi pencere camı 

Demir çivi 
Ağaç kiirek Hbı 
Kıl ve ot fırça 
Ağaç bilArdu ve aksamı 
Müstamel elbise 
Asbestos mımulltı 
Demir ve pirinç mımultb 
Alektirlk ampulu 
Müstamel marangoz altb 
Sebze konservesi 
Maden kömilrU 
milstamel çadır 
Pamuk mensucat 
.. " .. 
" .. .. 

351 Sun! ipek lkllll 
96 Demir çekiç 

1;970 GUmUŞ tepsi 
1;870 • Çatıl 

Adres 65 20 Fotoğraf camı 

T 628 36 Ruğın deri 
A S K M 5937 93 Vidalı demir çivi 
C F J 973 22 Llvant~ Demir çivi 

1 " " n a 22 Simiramis .. • 
1 Çuval A C H F 69 Teolora Kına 

Baltda muharrer 28 Kalem eşya 9-2-930 tarihinden iıi°baren lsıanbul lthalAı gümrüğü satış anbarında bllmüzaye-
de satılacağı llAn olunur. , • r 

1 schren1aneti ilanatı 1 Devlet DeınirJolları ve Linıanları Umumi i~aresin~en: 
60 takını makas ile onbir gün kapalı zarfla münakasaya kon 

Fatih Belediye müdüriyetin- muştur. Münakaşa 8 Mart 930 Cumartesi günü saat onbeşte An 
den: Ratipmuslihittin mahalle- karada Devlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. Münakaşa
sinde Şair Niy:ızi sokağında 3 - ya iştirak edecekleri teklif mektuplannı ve müvakkat tıeminat-
5 Nu. l~ hanenın arka tarafı du- lannı ayni günde saat ondört buçuğa kadar komisyona vennele 
varı anı olara~ yı~~ış ve. ha- ri Iazrmdır. Talipler munakaşa şartnamelerini 25 yirmibeş lira 
len g

1
ayet tehl:kelkı ~~ v:ızıb.Yekt- mukabilinde Ankara Malzeme dairesinden ve İstanbuldaHaydar 

te bu unmuş o ma a ecı tr a paşa mağazasından tedarik edilebilir. 
za vukuuna mahal kalmamak _.::..__~--------------------

İsoirto ve ispirtolu içkiler inhisarının üzre üç gün zarfında hedim et
medikleri takdirde ebniye kanu 
nun 48 inci maddesinin fıkrai 
ahiresine tevfikan dairece yık
tırılacağı sahiplerine tebliğ ma 
kamına kaim olmak üzre ilan 
olunur. 

Omurca anbarında 2000 kilo sandık parçalarile 2 metre en 
ve 1/2 metre boyunda 13 tane ambalaj tahtası vardır. Şubatın se
kizinci Cumartesi günü saat 14 te her ikıi. krsım ayrı ayrı bilmü
~ayede satılacaktır. Talipleri·n o gün Omurcada hazır bulwıma-

FORD FREEPORT - IST AN BUL 

~------------------------, 

MALULINI ASKERiYEYE 
lstanbul Tramvay Şirketi, hali ha

zırda askeri malfıllerin tramvay ara .. 
balannda tenzilatlı tarifeden istifa
delerine imkan bahşol:nak maksadı 
ile kendilt:rine verilmit olan eri renk 
te kaplı tenzilat pasolarının, 1 Mart 
1930 tarihinden itibaren mer'i olmı
yacaklannı, malfılini askeriyenin na
zarı ittilaına arz ile keıpi §eref eyler. 

Hali hazırda mer'i ve mevzuu bah
solan tenzilat pasolarının, iıtirdadı 
mukabilinde, 1930 ve 1931 ıeneleri 
zarfında muteber olmak üzre, yeni 
san kaplı pasolar tevzi olunacaktır. 

Binaena1eyh, askeri malU.l bey ve 
efendilerin, yetlerindeki paıolan ye
ni sarı kaplı paıolar mukabilinde tec
dit ettirmek üzre, Salı, Çar§amba ve 
Perşembe günleri, saat 13,50 ile 17 
araoında, Metro Hanında, Şirketin 
beıınci kattaki dairei mahıuaasma 
müracaat etmeleri lüzumu kendileı ..... 
ne ilin olunur. 

Tadat ve hesap maki
naları memuru 

aranıyor 

Arzu edenler iktidarlarını ispat ve 
tecrübeleriyle sinleri ve tabiiyetleri 
hakkında !Szrmgelen tafsililtı ita et
melidirler. 

Pek müstesna bir fırsat olan bu 
memuriyete ehil olmayanlar arzı hiz 
metten çekilmelidirler. Tekliflerin 
(Eksper) rumuzu ile htanbul posta
nesi 176 nwnerolu posta. kutusu adre 
sine tahriren müracaatları. 

Tiyatro ve sinemalar: 

Tepebaşı Ti· 
yaırosunda 

bu akşam 

saat 21,30 d 
Fazilet kukla 

3 perde 
nakled•n: 

Mebrure 
Ilurşit 

Cuma matine 
saat 14,30 da ---Şehzadebaşı Türk 

tiyatrosunda 
Bu akşam ve Cuma gündü i

ve akşamı komik Cevdet Be 
Anastas bale heyeti birlikt 
Gizli servet 3 perde. Jülyet ko 
medi 1 perde. Cuma gündü~ 
Aşk ve sevda komedi 3 perd 

1 

Cuma akşamı Peder nasiha a 
4 perde. Taganni, sinema, vaı. 
yete. i· 

ı-

Eerah sinemada bu akşam \
Mezeya revtis!I vel!er şayanı,t 

hayret numero SanatkAr Kemen- •1 

yanın yeni numaraları. Memle·' 
ket havaları, Filim: Aşlt perisi 
Kelon mor 

1 LAN 
İskenderiye'de vefat ede 

Hacı Abdiilfettah Pqa zevce 
si Gülfidan Hannn muhallefı 
tı hakkında görllıillmek üze 
hemşiresi Azize Hanmı vey • 
varisinin Galata' da Minerva h 1 
runda 38-39 numaralarda Sc • 
lfilıattin Beye müracaat etmeı 
rica olunur. 

--~ Evinizde bir Radyo cihazı yalnız musikiyi değil ayn. nman• 
da dünyanın edebi, bbbi ve siyasi havadislerini temin eder, 

Bunları daha iyi dinlemek için bir . 

Filips Radyosu na 

İhtiyacınız vardır. 
Türkiye umumi vekilleri : 

HELİOS 
MÜESSESATI 

GALATA 
ı• 
• ı 
1 
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BİR RESİM 
PF~RŞEMBE 

6 ŞUBA1' 930 

•ı -, 
lllilliyct 
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b L-\:\'UL,L V!LA \ tTJ ,. 

DE TERDARLIK ILANATI 
~lalı ve vt: ı ., 

l'ul mı: ctıi~k ; 

'\IJP, 1 ira nclet 

50 1 
45 2 

•. den: 
t, kı., ırcmurliığu 

~I~ ~ Lita ııdct 

45 1 

.\lahalli btilı<laını 

lımir 
İzmir 

Yukarıda yazılı memuriyetlere tayin için aşağıdaki şerait 
da!resinde müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

1 - İmtihan, Ankara, Mersin, Samsun, İstanbul, İzmirde ol 
mak üzre beş yerde yapılacaktır. 

~eyri se1ain ................. ........ 
:\fcrke1. Ace;vı;ı; G:tl·l'1 kıi"lr't 

l·ı~ın 'a, Reyo~l ı ~~·>? Şuh 

cent•· ! \lı''lıı!iı> llııı altıtlı 
i lston'-·l 7~0 

ıı u~anya ~ustası 
C""ıım.:ı, P·ı ~ır. '.;.• .. Çar

Ş<tmba glinlcri idar~ ; ·· ı ın1ın· 

dan 1) da kalkar. 

Erkek vücudunu 
güzelleı;tiren 

Rous~el ( ~) 
Kemerı -, ' , ,. 

Bedeninizi in· ı 
celıır. Otomatik il". 
hır mas:ıj tcsirile ~ • 
zaifıatır. l lıJS\L"İ 
taz~iki \'C tnkosu· . · 
nun elastikiyeti ga
yet muk!\vim ol
m3~ı hasebiyle ar

J~I 
• i 
~ 

2 - İmtihan Şubatın 15 günü öğleden eve! saat onda icra e 
dilecektir. 

3 - İmtihana girmek isteyenler Şubatın 15 günü sabdur · 
kadar merkezde varidat umum müdürlüğüne vilayetlerde def 
terdarlıga müracaat edeceklerdir. 

Tra~zon i~i~~i poslası 
zu olunduğu ka
dar uzuabilmesi I 
s:ıycı::.lndc her iki 
tarafı temamcn do-
ğrultur. Sizi gençleşt r.r. \'ucudiliu 

yumuşatır \"C ~ıklaşnnr. ·~ , 
.. 

1( 
1 ı 
I' r• 

' ' 

4 - İmtihana girenlerin memurin kanununun 4 üncü mad 
desinde muharrer evsaf ve şeraiti haiz mezkur maddede yazı
lı vesaiki ibraz eylemeleri liizımdır. 

- ııtülettişlik için; 
A - Damga kanunu 

[Arkam l V8purıı lı ~ııhnt· 
pcr~L"n1 1 >...: akş.!nlt ( ;:ıl:ıt ı 

Biızal ltşriHnizdc \e)'a. ~ip.ır ş ve"' 
diğinizde karnınızın kutnr l rr / 

inifaıtıı santimctrv h: bı!di n~~ 

Yegane satı~ mc.halli: 
Parlstekl 

r. ti • B - Ticaret ve borçlar kanunu 
C-Hesap 

rıhtımından hareketle Zo~ ,ıltla'k 
lnebol'I Sinon S.ıınrnrı C-nyc 

Fatsa Ordu Circson Tratızon 

Rizeyc l(İtkcek ve dönüşte Of 
Trabzon l'rılnthane Giresoıı Ordu 

Fat;a Sanıs:ın lneboluya uğ· 
ravarak gelecektir. 

3·~ 
1 . 
1 
• 

. ' . 

•ı' 
'i: t 

' 1 ~ 

D - Fransızcadan yapılacaktır. 
6 - Tetkik memurluğu için; 
A - Damga kanunu 

B - Ticaret kanunu 
C-Hesap 

7 - Müsavi şerait altında bulunanlardan ali mektep mezunu 
olanlarla pul işlerinde müstahtem ve kitlemi fazla olanlar tercih 
edilecektir. 

8 - İmtihanda en ziyade kazananlar sıra itibaııiyle tayin 
edilecektir. 

9 - Pul müfettişliği imtihanına girenlerden tetkik me
murluğuna imtihan verenlerden daha fazla kazananlar tetkik 
memurluğuna tayin edileceklerdir. 

10 - Daha ziyade malfunat almak isteyenler merkezde va
ridat umum müdürlüğüne ve viliiyetlerde defterdarlığa müra
caat edebilirler. 

lznı.ir sür' al ~oslası 
( GLLCl•::\l.\L ) vapuru 7 

~ııbat Cuma ı +,.JO da Galata 

rıhtımından hareketle Cumar· 

tı:si sab~hı lzmirc gidecek ve 

Pazar 14,30 d:ı lzmirdcn hare· 
ketle Pazarte;i >alı.ıhı gelecektir. 

Vapurd:ı mükemmel lıir 
orke·tra ve cazbant mevcut u 

!NT!Lf A POSTASI 

lstanbul şubesi : Beyoğlunda 
Tünel mevkiinde , N• 12 
Fiali 6 Liradan itibaren. 

MİIIIJ>E 
HAZIMSIZLIKLARI 

EKŞiLiK •< YA~\IAl.ARl\11 \ 

SODO GASTRİN ır 
~fu<;tah1:1rı gay~t naridir 

' Meşhur eczanelerde 

,ı,esı ıoo kuruştur 

..:::-r::::.ı-=:=d:ı _____ , _____ _,, 
' 

I· ı ! ; SATILIK ODALI MAGAZALAR HiSSESi, No. ~ 
1 1 C'ilni S. Hacı köçek mahallesi ve No. 21 8Mahmut Paş< 

· '• , cadl1esi, bir çatı altında iki kısım odalı ma~azaların or 
11 ıı hisse iti ari e dokuz hissesi satılıktır, mezkUr dokuz his 

(Anafarta) vapuru 9 Şubat 
pazar !Oda Galata n'ıtımın<lan 

hareketle lzmlr Küllük Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 

ı.:ldecek ve dönllşte mezkur 

i~kelelerle birlikte Andtfli Kal· 

kan, Sakız, Çanakkale, G~H· 

boluya uj!;rayarak gelecektir. 

STAND ~HıJ 

· "~ r,eni bedeli 4 sene ve 4 taksitte verilmek şartile tahmi . 
t 

101l"n kıymeti 18,387 liradır. Satış muamelesi kapa! 
; ~ ~~f usuliyle yaptlacaktır. Ttalipler 1380 liralık temina' .. 8ozcaJ1ı postaıı 

li'\GI LIZ -
• , ıra veya mektuplarile teklifnamelerini 10 Şubat 93C 
1 ı Pazartesi günü saat 14 te İstanbul Defterdarlığındaki 

J\.. <\.RYOLALARI 

· ı/ı satıs komisyonuna vermeleri. (R - 14) 
J ---- ---· 

( C~'.LIBOLU) vapuru 8 
Şubat cumartesi idare rıh

tım·ntbn hareketle Gelibolu 

Lapsekı Çanak kale lmroz Bozc;ı 

adaya gidecek ve Çanakkale 

Llpsckl Geliboluya uğrayarak 

gelecektir. 

Cayct saj';lcn ve rahotc lar. 
Be) az 15, siYah 14 lır.ı 

Rcyo lun<l:ı 370 numarJ~l 
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Galata ithalat gümrüğü müdürlüğünden: 
ı\ilo \det l\Jarka No 

'.!i? 

2172 

60 

180 
27 

ı 180 
:-os 

63 
(1,300 

96 
53 
13 

8,5 
29 

ı 

ı ,:ıoo 

2 

15 
ı 

2 
1 

7 
1 

1 

sandık 

balya 

adet 

s K. 
.. 
" 

" 

BO 

s 
FS 

GFPEA 

LS 

Zemzem suyu 

Haki elbise 

354 Demir su hazinesi 

356 Zımbalı zarf kağıdı 

32 Radyo ampulu 

1 /7 Demir makine aksamı 
bilft l\Iaateferruat demir kazan 

9 işlemeli me~in terlik 

Kıl fırça 

Pamuk çamaşır 
Efrenci kitaplar 

Tüy yastık, yorgan 

Hurda halı parçaları 

Keten çamaşır 
Heroin 

Afyon 

Kuru çc~mc antreposunda ve 3 numerolu anbarda bulunan 
bal:lda muharrer e~ya 5/ 1 /930 tarihinden itibaren yirmi gün miid· 
d ·tk bilmüzayede fruht edileceğinden taliplerin eşyayı görmek 
u re :<atı~ komisyonuna m ;racaatları. 

>C:=:>ôı::>ô<>Cı<><>ô<~OX>=e=::>O:O<x:::<><>::>::x 

Y eg-ane talili Gişesinin mühim ilanı 
Yeni caıni karşısında No 98 Gazi Nazmi 

8 inci tertıp tıyyare piyango biletlerine yegdne TALiLi gişemiz ati· 

dtkl müstesna Bühuletl muhterem halkına ilan ederek iftih&r eder. 

Gitemlzden bilet rlan müşıelerirlmize ikramiye iubeı ederse başka 

bir bilet vererek gtçmiş keşidelerin f&rkı fiyatını almıyacak ve ara

daki fukı kendi b!Jsesi k!rından tesviye edeceğimizi !!An ederiz 
efendim. 

- . 

Fransada tayyareciliğin ilk: kAşın (Clement Ader) lçlıı bir abide yapılmıfhr. Bu meşhur adama 
tayyarcc llğln babası denilmektedir. Yapılan bu Abidede tayyareclliğln n eşhur kAfifi kutllrın hare· 

kAtını tetkik eder vaziyette gllsterilmektecılr. 

BAKER ı\la~·azaların· 

lstanbul Defterdarlığınden: 
336 senesinden 927 malı ser. 

nihayetine kadar milli hükumet biı 
çelerinden matlubu olanlarla ger 
milli hükOmet ve gerek sakıt hü 

NA!M VAPURLARI metin adi emanat ve milli hükilnı 

İN tin blitçe emanatı hesaplarında nı1 

ZMİR · MERS postası kayyet olanlar ve gerek 927 sent' 
gayesine kadar ifa edilen hidema ADANA vapuru 6 tan mütevellit alacaklar 928 - 9• 

Şubat senelerinde bütçe emanatma alınrn• 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Mahke- MUZA YEDE tLE SATIŞ MÜZAYEDE lLE SATIŞ Per, embe günü akşamı olanlarla eytam sandıkları tasfi 

mesinden: Şubatın Yedinci Cuma günü sa- Şubatın 7 inci Cuma günü sabah sirkeci rihtımından hareketle komisyonundan 927 senesinde hatİ' 
Vefat eden terzi Vasil veledi Ya- hah O da B • saat 10 da Beyoğlunda Pangaltı'da neye devr edilüp hazinecede 928 s 

ninin uhdesinde olup terekesinin tas- saat I da B~yoglunda Pangaltı- Feriköy Kurtulu• caddesinde 74 nu- (Çanakkale, İzmir, Küllük,Bod- nesinde ait olduğu malsandıkları 
da Hamam' ılezikçi sokağında 9 • b ı· · ı· 

fiyesi dolayısile satılığa çıkarılan Kal numerolu hanede bulunan ve müsyü maralı !zeddin Bey apartımanının 2 rum • Rados ' . Fethiye ' nakl olu~andme ha ıg tas ılyeye ta 
yoncu sokag"ında 101, 103 numaralar- A . f' numerolu dairesinde bulunan nefis bulundugun an u gibi a acağı b 

rmaoya 11ıt ne ıs e§yalar antika mo- Antalya, A!Alye ve Mersine ug- ı anlar ş bat 930 niha etin k" 
la murakkam altında frrmı müştemil bilya ve sair koleksiyonlar m;;.,.,.,,..de ve müzeyyen eşyalar m?zarede su- un u y e a 

·· - .. "·-menesinin nısfına suretile satılacaktır. - --, • retile satılacaktır. Kristal vitrinler ile rayacaknr. Fazla tafsllit lçln arzuhal ile bulundukları mahallin 
on iki bin lira takdir edilen apartıman mefruş gayet zarif asrl "yemek oda Galatada Site FraRsez hanında bi\yük malmemuruna müracaat eyi 
ve fınrun nısıf hisseı;i birinci arttırma Onbeşinci Lui şeklinde gayet za- takımı, son model yasdıldı p<>mye ta- yüp yetlerindeki matlubat vesikala 
.•••• -"~·~" uoKuz hın. rif salon takmu, hakiki Lui katorz kımı perdeleri ile, kristal -çatal kaşık 12 numarada acentelijtine mü- nnı vererek mukabillinde müraca 

Beyoğlu Kamerhatun mahallesi şeklinde yaldızlı koltuk ve sandaliye- takımı, vitrin, gümüşlü ve kristal eş- racaat Tel. Beyoğlu 1041 vesikası almaları lazımdır. Bu müG 
Simitçi sokağında 1 numaralı hane- ler, Acem çekmeceleri, muşarabi eş- yalar, vazo ve heykeller, Viyena fah- det zarfında müracaat etmemiş ~ 
nin kıymeti muhammenesi 1200 lira yalar, işlemeler markitiri masalar, rikasından gayet güzel tonet kanape vesika almamış olanların iddia eti' 
takdir edilen nısıf hissesi 800 ve kıy- biblolar, eski resimler, eski İngiliz takımı, jarden, ayna, salon ve sigara ~--•••••••••••ileri alacak l5!3 No. lı kanun muC 
meti muhammenesi 2000 lira takdir saatleri, ampir oyun masası, ampir masaları, markitiri işlemeli ve 6 par- ALEMDAR ZADELER bince katiyen hazine lehine sakit 0 

edilen 3 numaralı hanenin nısfı 1200 aynalar, yaldızlı Rejans konsol, yal- çadan mürekkep gayet mükemmel VAPURLARI lacaktır. Şubat 930 nihayetinden sO 
lira kıymeti muhmmenesi 1500 lira dızlı avizeler, müzeyyen kanapeler ve yatak oda takımı, portınantolar, ma- k k d ra hiç bir mazeret kabul edilmeye' 
takdir edilen 50 numaralı hanenin sair eşyalar. Biblolar, tablolar, kumaş roken pomye takımı, yazıhane ve kü- Seri, lii s ara enlz postası ğinden alacak iddiasında bulunan! 

' "'" ,. • !ar, blöhlan koleksion. Pey sürenler- tüphane, etajer, bronz, elektrik avi<e l\ 1illet vapurıı 9 rın 930 senesi Martından evvel l 
..... ~ı;a .u..ı. •. ı..u.ıesı kırlan- den yüzde 25 teminat alınır. ve abajurlar, kalorifer, çini sobalar, ll' Şubat lundukları mahalin en büyük malrt'lt 

gıç sokak atık 24-3 numaralı kıymeti ·--------.. --.. - biblolar vesair eşyai beytiye: Anadc- Pazar günü ak<:\mı muruna müracaat etmeleri ilii.n °1 ~· 
muhammenesi 3400 lira takdir edilen SADIK ZADE ARSLAN lu ve Acem halıları ve secadeleri. Pey mat ıs' <le n_u_r_. ---~----~----
hanenin tamamı 2500 lira ve Hüse- sürenlerden 100 de 25 teminat alınır. 
yinağa mahallesi Doğramacı sokağı KAPTAN VAPURLARI Sirkeci rıhtımından hareketle İkinci ilan 
atik 17-4 tevsili ve kıymeti muham· lııııir . Mersin sürat Postası MOZA YEDE İLE SATIŞ [Zonguldak, İnebolu, Sinop, Merkezi idaresi lstanbul'd• 
menesi 2500 lira takdir edilen Lir Şubatın 7 inci Cuma günü sabah 
bap hanenin tamamı 1500 lira bedel- Muntazam ve lüks kamara- saat 10 da Beyoğlunda Taksimde Sı- 'amoun, Ordu, Glreson, Trabzon Beyoglua'da Valide Çeşme sc• 
le birinci arttırma neticesinde talibi lan havi elektrikle mücehhe raservi sokağında 130 numerolu Ke- ve Rize] ye azimet ve aynı kagında kAJ11 
uhtesinde ise de işbu bedeller haddi acioğlu apartımanırun 15 numerolu iskelelere "Görele, Vakfıkebir «Türkiyede Ticaret ve 
liiyikında görülmediğinden tekrar sa- KEMAL vapuru dairesinde bulunan ve muteber aileye ve Ünye.ye uğrayarak avdet 

><>CııO<>ôıôı:C)MalOI Gazi Nazmi(~· tılığa çıkarılmıştır. 6 Şubat ait nefis eşyalar müzayede suretile edecektir. Sanayi ve Ziraat şir ~ 
T li 1 nl .. .. 1 p b satılacaktır. Vitrin ve bizote aynası i- f k 'J) • 

a p o a arın arttırma gunu o an l\turacaat maha'i: stanhul etı" mı ıyes·ı·» 

200 000 LI.RAYI 16 Mart 930 Pazar günü saat 15 te erşem e le büfe, dresuar, otomatik kare masa 
' ........ yüzde on kaparolarile mahkemeye ve meşin kaplı yeni halde 6 adet san- ı Meymenet hanı altındaki yazı- ı nin 28 kAnunuevvel 1929 tar!· 

T ı· müracaat eylemeleri ilan olunur. akşamı Sirkeci rıhtımınden daliyeden mürekkep gayet ~ari~ asr! hAne 'J'Plrf.111 l<tanlıııl l 154 binde ln'ikat •d•n hlssedaraO 
ayyare biletimi l(araklly'de B ırqa Hanı kapısındaki ıı. • hareketle [Çanakkale, akaıu yemek oda takım; 3 çıft ıpeklı' •••.•••••••m:ı•-1 hey' et! umumiyesl kararile tas· 

" Uğ 1 M G ~ Hereke perdesi ile kanape 2 koltuk 
ur U • azl Glşusinden ,, ) 1 B ·ı ~ k İzmir, Fethiye, Güllük, 6 sandaliye, orta masası, paravan ve ••••••••••••~ fiye memuru tayin edllmlş olıı" 

alarak kazandım. VO (M. Gazi ) kahvesinin tecrübesi hediye- ) u 1 anı o uyunuz Antalya, Mersin] e azimet sigara masasından mürekkep Lui TA \lLZAlJI·: MUSTAFA zirde vazJUlimza T. Salem "' 
···~--· ten verildiğini haber aldım. ZAFER •••••• sizi mes'ut edecektir ve avdet edecektir. katorz salon takımı, kadife kaplı ;jç ve birader:eri vapuru A. Blliotl Efendiler: Şirketi met• 
-----:-:~--:--:------------------=-...::.....::....:::. htaııbul'da Eminönün'de Va· kanape iki koltuktan mürekkep pom- küreden bir gtlna muhik taleP 

M • · M hallı' mur" acaat S' k t k k 2 d ı· ı Muntazam A '.·valık ~:kspresi 1 eVSlmln SOnU mÜnasebetile ~ fide hanı kapusu ittisalinde 4 a : ır e- ya a ımı, anape, san a ıye ve e ve lddeası bulunanları: Tlcar: 
~ · y 1 k" k dd • A'•' işi 4 çift perden ibaret (Paygof) di-~ s ~ 1 si 

BEYO,,,.,LUNDA ~ numer.ııu cı a ı oş ca esı .aıye aa ff kanununun 444 ınco madııe \:T ğer bir takım, aynalı dolap, oval ay- ı 
Ven tura efendinin han birinci kat Sadıkzade nalı tualet, şifonier, 2 gece masası, 2 mucibince, bıl haklarını nihaye 

M Murı"adı's kundura mağazasında }( A DE R Nazım vapur acenteha- adet somyeli karyolardan ibaret ga- VaJ)lll'll bir sene zarfında bllmUracaJ 
' yet güzel yatak oda takımı, arabesk ' ispat eyle'llelerl lüzumunu ha'· 

b · A nesine mü,ac.;at. Telefon: 
ütLin vrupa ve yerli mallarımızla şosonlar ve pantul- ~~ tabure, imzalı tablolar, perdeler, asri Şubatın 6 ıncı p· rş: b: gü bel'lazife iUln aderler. 

lalarda ten·,ı·ıat ı İstanbul 4240 portmanto, abajur, yeni halde mu- imza·, E. Salem, A. Bifioll 
~ b 1 b'b\ ı ı · nü akşamı saat on ycc.ı1 ;I! Sirkeci 

~. Bu fırsa.ttan istifade ediniz C:X:X::X:X::X:: ı gişe;ine gidip 11 şubatta çekile- . . .. .. ';:.';' b:;~e'. ;u~~e:a:'a~~~~e~:;r~!; rıhtımından hareketle Gelibolu, 6 ~tıl'at 1),10 
cek tayyare piyangosundın hir lıt. Asliye Mahkemesı Üçuncu telli nefis bir Alman piyanosu. Ana- ~·anakkale, Küçük kuyu, Altınoluk 

Lı.çeJer mubayaat komısyo. tör kurşunu, şehrihalin doku- bllct alını~. Hukuk Daire•inden: 'dolu ve Acem halıları ve seccadeleri. Edremit. Burhaniye, ,\yvalık ve ZAYi: Kadıköy Polis m.:rl , 1. 

JJundan: Liseler muhasibi mes' züncü Pazar günü saat onyedi _ Gayet u§urlu olan Evkaf müdüriyetinin ikametgahı Pey sürenlerden 100 de 25 teminat dikili iske1derine azim"t aıni ı,. den aldığım 66881 numerolıı v , 
de Pa 1 k tı'l 1 ı KADER · · d ı merhul Ali ağ~ aleyhine ikame eyle- alınır. 4-929 tarhli ikamet tezkeremi •; 

ullüğüne merbut mekteplerden za'. 1 ~u'.e e .s~tı aca.:- gıiesın en • ıca;tınız d .• ~ . J'k . fkud' t d --.
1
,.-.---------- ! kelelerc u~raprak ovdet edecektir eyledim. Yenisini alaca.nmdal) Jtıi~ 

tır Talıpler nı t fs 1 t 1 k ~gı gaıp ı .ve me ıye a.v.asının ZA y : Nüfus tezkeremi zayi etti- b--· 
bazısında hurda halinde bulu- .. . ı n ~ ı '." a ı:ıa bu biletle büyük ikraminyl •· gıy~bcn. Ça_rı tahkı~atınd~ gaıbı. mu~ ğimden ve yenisini çikarmakta oldu-' Mahalli miiracaat : Yemi~ Tavil· mü olmadığı ilan olunur. 

· k d · " k uzre Galatasaray lısesındekı ko. zanarak bir günde zcn~io • a maıleyhın ıkametgahını b.ılcnlerın bır g· umdan zayi in hükmü kalmamıştır.. zade biraderler. Ttlefon ısra'nbul Arnavut tabaasından: Sülef"'a"~ 
nan çın o, eıntr, pırınç, ur:>ı.:n misyon kitabetine müracaatla. , lıılı·r.·ı·n·ız.. f d 1 k h ı 2210 -.. sene zar ın a ma ı cmeyı aberdar Eyip Ni'3nca'da No. 5 d'P 
boş teneke, bakır, ve akümill'..- rr. al!IDMElmıam•••••iilllİİ etmeleri lüzumu ilan olunur. j Fevzi m•ımım:scamm••=:oı-... Müdürü Mes'ul Burhaneıl • 


