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Gün11'ük 
matluhatı 

ITafısili-e;~~İkanununa 
~tevfikan tahsil edilecek 

Gümrük idaresine, matlfıbatı 
hubılsunda tahsili emval kanu
nu mucibin1:e hareket etmek sa
lfilıiyeti verilmiştir. 

2 ocl abifedc 
1 Son ve harici hab•rl•r 
2- ıncmleket haberıert 

1 llncıı sahifede: 
1 -· Cemiyeti akvam taraıın .. 

dan yaptın lan ıetklkat bitti 
.? - Defterdarlıkta yeni me· 

fTHtrınr fmtıt~n" rrtll.-rPk 

3- l>nrlUAcezcde çoı:nkl<lr.1 
bakllmayor mu: 

4- Ticaret borıaslte müba~ 
yıaeılar ara•ında lhtl1tıf 
ç:ılr1ı. 

4 llncll aabil.ıdt: 
1- Felek 
") p,,n1'H1 

Bunun üzerine Rüsumat, 
gümrük resmini noksan veren
lerin emvaline haciz koyacağını 
alakadarlara bildirerek kendile
rine borçlarını ödemek için 15 
gün mühlet vermistir. 

Bu suretle mev~ut 200 mua- Belediye reisi Mahlddln Rey koridorda ıııa ile gllrilşDyor 

mele sür'atle tasfiye olunarak ~ehı·r me ı· . d 

t 

Hey' etivekile 
gümrüğün matlubatı mahakime "'?. c ısın e ... 
intikal etmeden tahsil olunacak 

tır.Bu muameı~ıer noksan ta-

1

Elektrik, havagazı Üc
hakkukıa~ftstoaçıklarıve retlerine zam yapıldı 

Kütahya - Balıkesir 
hattı 

ANKARA, 25 - (A.A.) 
Kütahya - Balıkesir hattının 
inşaatı ikmal edilmiştir. Aldığı 
mız malfimata nazama hattın 
işletmeğe açılma merasimi tak
viye ameliyatının ikmaline inti
zarenmartta yapılacaktır. 

Umumi mecliste dün heyecanlı ve 
gürültülü bir ictima yapıldı 

Şehir meclisi dün birinci reis veki· 
li Sadeddin Ferit B. in riyasetinde ':'"l r--~--~
toplandı. Gene olduk~a heyecanlı mü 
zakerelere sahne oldu. Encümenler- 1 
den mevrut bazı mazbatalar kabul e· 
dildikten sonra hesabı kafi raporu· 
nun devamı müzakeresine başlandı. 
Gazi köprüsüne temas eden fasılda 
fen heyeti müdürü Ziya B. izahat 
verdi. 

- Proje hazırdır. Yalnız 240 bin 
İngiliz liralık bir kambiyoya ihtiyaç 
vardır. Bunun i5in müsaade istenmi~ 
tir. Alınır alınmaz inşaat münakaso~ 
ya konacaktır. Köprü, dubalar üze
rinde, kaldınmı. ahşap.maamafih kara 
köy köprüsünden daha sağlam bir 
şekilde olacaktır. 

ilacı Adil ı•e lsmaı/ Şevket bfy/rr 
cı Adil Bey de; 

- Hesabı kat'i raporunun masraf 

Dedi Bunu müteakip söı: alan Ha- (Devamı 2 inci sahilede) 

Bugün de kar yağması 
ihtimali vardır 

Yıldız ve Meşrutiyet 

Tahsin Paşanın 
hatıratı 

Tahsin Paşanın hatıratını neşre yakında baş

layacağız. Abdülhamit devrinin ve Yıldız sara
yının iç yüzünü bütün hakikatile ihtiva eden bu 
hatırat kari/erimiz tarafından büyük bir merak ve 
alaka ile takip olunmuştu. Bir aile felaketinden 
dolayı muvaklıatten teehhüre uğrayan bu hatırat 
şimdi Yıldız sarayının meşrutiyete tekaddüm e
de~ zar:ıa?l~rdaki esrarını, Abdülhamidin meş
r~tıyetı nıçın ve nasıl ilan ettiğini, meşrutiyet ip
tıd~~~r~n~a. Hünkarın nasıl bir siyaset takip ey
ledıgını ıhtıva edecektir. En mevsuk malumata 
istinat eden bu kısım hatıratın daha büyük bir ala
ka ile okunacağına eminiz. -
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Ankaradaki tifo vak,aları 

Adana sebzeleriııden çıkıyor 
ANKARA, 26 - Şehrimizde &'Ö- ~ ili~ı~ hast_a fi.~~da tecrübe "'" 

rülen muhtelif tifo vak'alan üzerine 1 dılmesını lzmır vıli.yetine yazmı§tı'r .. 
vilayet n ııhhiye Ye belediye müdiir İzmir maarif emini 
!eri lcil ve kat'i tertibat almakla met ANKARA, 25 _ Ankara erkek li-
gulclürler. Tifo vak'alaruuıı Adana- aeai müdürü Miıhat Beyin lzmir nıa• 
dan .-e1meı.te olan taze aebıı:elerdeo arif eminliğine tayini, ili tastike il<ti
ileri geldiği anlatılmaktadır. Halk bu ran etmittir. 
nuo için sebze ve >:etil salata yeme- Ankara icra reisliği 
mektcdir. Herkes dıspaoıerl~ koıa ANKARA, 25 _ Ankara icra reis 
rak tifo &fiil olmaktadır. Cü.nde tak Jiiiııe Eokifehir hukuk hakimi Calip 
ribea 2000 kip aıdenn..!ct;adn-. Bey tayin edilmiıtir. 

Dipr taraftan lllılıiye memurlan Umumi meclisler mcsai-
ve dııldorlan uleri dolapnakta tifo • • b' • • 

tkik etmek aını ıtınyor vıık'uı olup olnaad_ıimı te • ANKARA 25 _ Bir çok viliyet 
teclirler, Diin nldıiye -urlannm • !.ı · esail .. 'kın ı 
TI • · ine müm•n••t eden UIDUDl.I meclı en m erını ı a 
~...:::. •m::.ilıi maı.Jr:emeye yeri}. ebniı ve kapanmııtır. Martın. orta•.•· 

• • ane na kadar bütün viliyet umumı meclıı 
~ meselesine ait tertibatla ııb- leri mesailerini ikmal etıniı olacaklar 

1 

biye ... ekili bizzat metiul olmakta, dır. . 
ubab•an erkenden blkarak sıhhiye (çel ve ~·~ıun beledıye 1 
-1annm ve diapamerlerin mesa ıntihabatı 
isini :ral<mdan tetkik edecektir . ANKARA, 25 - I~ ~~yetinde 

. • yeniden yapılan belediye ıntihababn 
Tütün hastalığına kartı ılaç da c. H. Fırkası namzetleri ittifakla 
ANARA, 25 - Sıtkı B. İJmiııde intihap edilmiılerdir. 

oir eczacı tütünlere anz olan tnpiı Samsunda yeniden intihabat yapıl 
hastalığı için bir fonnııl bulduğunu ması için Dahiliye vekaletinden emir ; 
iktııat vekiletine bildimıittir. Veka- verilıniıtir. • 

Şehir meclisinde 

!6 ŞUIAT itil 

HARiCl HABERLER •• 
lngiliz nazırları Italyaya gitti 

ltalya-Fr~sa ihtilafını halletmenin 
Gazi Hazretleri 

KONY A,25 - (A.A.)- Rei sicümhur Hazretleri bugün 
irelerinden çıkmamışlardır. 

itilaf .. 
ltalyanın kabulü 

şartile .. 

çaresini bulmak için çalışıyorlar.. Memur baytarlar hariçte çalışabile~e 
ANKARA, 25 (Telefon) - sına dair hükilmetin teklifı 1 

il JI F d Hayvanatrn itlafında tazminat sat encümeninde müza\tere 
Jngiltere mektubu ransa a verilmesi mecburi olmayan has- kabul edilmiştir. Bu suretle !------------- talıklarda serom ve a§ıların ser 

İntihabat usulü İşsizlik derdi ken- !:~~a~~fr~~ı;ı;a~':f:!::::\ :~~t 
nasıl değiştirildi ? dini "Österdi kında kanunda tadilat yapılma-

mur baytarlar da doktorlar 

hariçte icrayi san'at edebil 
!erdir. 

LONDRA. şubat - lngiltere ar· Ft 1 

tık inti.b~b.~t usulünü değişti~iyor. PARİS 24 A.A. - Meclis- o· h t d•• k•• k ) 
Pek eski olRn intihap teamüllerı hıı:,: te issizlik :Ueselesinin müzake- ıvanı arp e un u arar ar 
!i mübim tadilata uğrayacak. Eskı . , • . _ . .. .. .. 

1 mucibince bir müntehip hem o- resı esnasında mesaı nazırı ış (Baş tarafı 1 inci sahıfede) 1 Dorduncu cebe 
~~~duğu yerde, hem de meseli çalıı· sizlere muavenet için kabul ~dil vüzatta bulunduğu ve hüku Dördüncü celsede Adaıta 

ı t~ğı yerin .inti!'~ daireıin~c rey ve- miş ~l~ıı 25 "mily~nluk tahsısa- metin manevi şahsiyetini Karşıyaka mahallesinden · :M 
ı rıyordu. ~ım~ı Y~~nız ~ı kık :;J';i'ra tın kafı oldugu mutaleasında bu tahkir ve tezyif eylediği anlaşıl- tafa oğlu Aziz ve Murat o 
müstes"'.' ol~l<t :,,ze.';,"e ~cri~m'.:"k 'ü: lunmuştur. Sosyalistlerden M. dı<Ymdan Türk ceza kanununun Arifin muhakemeleri yap 
yor, yerıne mu e vı n ... Bl . . l et kasa- b h' "k"' l h ' 
zere bir ""Y tarzı kaim olacak.. Bu um ışs~z ere ~uaven , " içtimai cezadan bahis olan 70 Halkı u umet a ey ıne . 
tarzı intihap ırarip görünür. Bakınız sına tahsıs cdılecek meblag~ 1 inci maddesinin ikinci bendi de- ve hükumetin manevi şahsı~ 
neden?.. • . 100 milyona iblağı hakk~da.kı taletile a zami cürmü olan, halkı ni tahkir ciimıile maznun idi 

1 Bjr müntehip mı:.s ela .h~m muhadf~: tadil teklifini müdafaa etmıştır. devletin emniyeti aleyhine tah- lstiçvaplarından sonra rıı 
zo.kar fırkanın begendığı namze ı N· . d . "dd 1. b' .. k • . .. .. . . • . . F 

k, h d 'k' ·derece- etıce e şı et ı ,r muna aşa nkten dolayı 163 uncu maddesı- deı umumı muavını uat ne rey verece em e l ıncı d . k . • 
de batka bir namzede rey vere<:ektir. an sonra rne~lıs 26.8. r~ye arşı nin birinci fıkrasına tevfikan iki iddiasını se:d ıl«: ber~a~leı:ııı 

Bunun netice•inde bir ~ısım nam· 285 . re.yle t~d~l tekl.ıf.ını kabul sene üç ay ağır hapse ve diğer tedi. Heyetı hakıme, ıkıncı t 
1 zetlerin namzedi:ıe ... Nebce~e •kse- etmı~tı r. Hukfimet oı tımat mese- 1 iki cürümden dolayı ı 59 ve 158 !anışında maznunların ber 
riyet hangi _fı~ka~~. ise zaferı 0 kaz:ı· lesini mevzuu bahsetmemiş idi . inci maddeleri mucibince birer ettiklerini tefhim ettniştir . 
nacaktır. Lakın obur taraf da talının p · • a t k f • . . Ö " l d M" 

· · ı cak B · · b" ı ı arıs zır a on eransı seneden iki sene ve salahıyetı g e en sonra gene ıra cdiL-rnış o a tır. u ruçın oy e yapı PARİS 24 A A z· . . . be . 
lıyor? .. Bir intihap dairesinde iki fır- • · . · -. ıraat olmadığı halde d in'i kisve gey- Ata Beyın. n~asetınde şı 
itanın namzetlerine verilen re~le~d~ konferansı sabahle~n, t~rac~t mesinden dolayı 253 üncü mad- altıncı, yedıncı celseler akte 

1 Liitife Bekir H. bundan evvel bir .~ı. , <mdı tcsavi olursa o zaman tekrar ~ır ~o~ı yapan devletler mu'.11_essıllerıle oe hükınünce 3 .ay hapis cezası- di ve bundan sonra Mustafa 
takrir vererek tramvayaraablarının ka lngili ere bu sefer artık !tal- hap yapılmak ve bunun netıc"."ını icabında T una havalısı hububa- ecmuu üçte biri olan do- şanın riyasetinde sekizinci kısınmm müzakeresi vesilesile bir labalığından, pioliğinden , seyrüsefe- , . . • d l kati saymak her yerdo en kestınne l .. d ld k na, m . d k d ' ld" 

(Bat tarafı 1 inci sahifode) 

d
'ld' H t el · · ya - I• ransa ıhtılalmdan o ayı b" ld " d " 'l "? r. k t ı 'zler tınr satına m aga ama e o u - fuz ayın zam ve ilavesi suretıle celse aha a te 1 ı. çok temenniler dermeyan c ı ı: a rin intizamsızlığı~ an şıka:ı:et et:nış- . . ır usu ur zgı mı .. , . .,_ a ngı d d 1 tl .. · . . .ı 

ta bir celsede bunların not edilerek ti. Diger bir takrırle de Safıye Huse- bir senedenberi devam edıp ~ı- bundan hiç hoşlanmıyorlar da bir lan~ be.ı;an e en eve _er _mu- 3 sene müddetle ağrr hapsine ve Beşıncı cel~e ~e ~aat 1 
bilahara makam nezdinde takip e~lil- yin H. tramvaylarda erkeklerin_ k_:ıdın den. vaziyete nihay~t ve~1!1.~g: müntehi_bin ~:.nd! siyasi kanaatine messıllerı taraf:n~n venlmı.ş Ao- 10 lira ağır para cezasına, kö- ~çıldı. Tenekecı. Alı oglu !la 
mesi kararlaştı. Fakat bu temenniler !a rın önünde durduğundan şıkayet katıyen Icarar vermı.ş gorunu- göre begendıgı bar namzetten başka lan karar suretı:ıı bazı tadılat mürcühocanın da 677 numaralı lın muhakemesı yapıldı. Na 
merkezi hükumete t~alluk •?er•:. 

0 

eylemiş ti . yor. Yalııı t daha doğrusu ltal- , dige_r .bir namzede dah~ rey ~erme- ve bazı ihtiraz! kayitlerle k abul kanunun birinci maddesine tev- tarikatine mensubiyeti i le ll1 
zaman vaziyet değişıyor. Takıp guç- . Muhiddin Bey bunlara cevap ver- ya İle Fransa arasındaki ihtila! mesuıı lmu.vıaflık b~lub~oıılar._,oısgeı:n~ etmistir. Bıından sonra konfe- fikan 6 ay hapsine ve 50 lira nundu. İsticvabını müteakıp !eşiyor. Teşrinievvel içtiınaında hey~ dı . .._ . " . . raftan ngı ız er nıs ı emsı u u • f . d " d · ı b 
canlı Lıir celsede de terkos m~e~esı _ istanbulda tram•:ay şebekesi fe- zaıl olnı:ıdıgı takdırde hıç ol- de kabul etmiyorlar. Hem b~d~ğimiz rans mısır .v~ arpa .azlasınm s ar nakd i cezaya mahkumiyetlerine a.t ~~y ıd. ıasını s_er ı .e ~ . 
hakkında temennil<r izhar edılmıştı. na tesis edilmisti r. Müteaddit nokta- m azsa F ransanın Londrada A- ekseriyet usulünii, hem de nısbı tem- fı meselesının tetkıkına başla- karar verilmiştir. tını ıstedı. Heyetı hakune ı 
Aradan dört ay geçti, hala sadra şifa !ardan kalkan ~rabalar bir hat üze- merika, Japonya ve lngiltere a- sil tarzını birleştiren bir yeni şek_il mıştır. Konferans hu meseleye .. .. .. ci toplanışta be-raet ka ra 
verecek bir Lıeyenatta bulunulma~ı., rinde birle5mektedir. Araba~rın fa.z- rasmda geçen sene aktedilen bulmuılarclır. füki tarza göre ~ır ait karar projesini sabahleyin Uçuncu celsede maznuna tefhim etti . 
Sureti bususiyede ~her. ~l~~m kı .. lalaştırrlması bilakis sef.er_le rı teşvış bahri tahdidi teslihat muahede- müntehibin iki yerd~ rey vcrmesın_e tetkik edecektir. Üçüncü celsede, Uşaki tarika 
terkos suyunun gayn kabili şurp ol- ediyor, on dakikada gıdılecek yere . . . . . . . al'tık nihayet verildıkteo sonra netı- _ . ime alı maltla Altıncı celsede gene Par 
duğu hakkında s'!'hiy~ veka~etinden yarım saatte gidiliyor. Belediye, <?a- s~ne ıştı;akı.m temın etmek ~s- cenin kendi lehlerine çıkacağı.'.'d~n. M S d ,. tını neşır ve taı:rı ç ş. A dan Bul aristanh Hüse in nı 
verilen rapor üzerme §Ukete ıhtar ya- zi köprüsünü yapmağa ve Beyoglu tıyor. Şımdıye kadar ltalya ıle abrar (ırka .. mensuplaı·ı, pek umıtlı r. now en ın ve 677 numaralı kanun hılafına h k g 'k" h~> 
pılmış. Demek ki, 40 senede suyu ile İstanbul arasındaki münakalenin Fransa arasmda ihtiliılt doğru- görünüyor. E•kiden hem bir müntehi b hareket etmekle maznun Kasa- ~ 7me v~ 

1 
•
1 

aya ına um 
kabili şürp olına~ğı .anlaşıldı .. Gene bir kısmını buraya a~ırmağa teşeb- dan doğruya müzakeratla hal- bin iki yerilen ~ey v"':me~~ ~ümkü~- eyanatı balı Yuşra hoca ve Kamber Meh dı~~ı .. :edıncı ce1sede boza 
haber alıy~'.~. ki, şırk:t te ~ır. ta: bUs etmiştir. Bu t.akdırde . halk, daha !etmek için vaki teşebbüsler a- ~~hem de lngıltererun buyuk D"!"'l LONDRA, 

24 
A.A. _ Mali- medin muhakemeleri yapıldı. Husnu Ayaşlı hafız Nuh ve. 

raftan kabili şurp oldugunu ıddia e rahat edecektır. Erkeklerın kadınla- . k ld / "it A . fununlan Avam kamarasına meb uı M l "d f ları d'n fız Mehmet muhakeme edıl 
1iyormuş. Bunu da ispata çalışıyor- rın yanında oturmasına gelince; ha- kım a 

1
• ng_ı e_re .. v~ men- gönderiyordu. ye nazın bu son iki ay zarfında az~un arm !11~ a.a~ .. 1 ~ Hüsnü hafız Mehmet iki s 

muş. Bu meselenin halli yalnız mu- nımlarn burada meclis~ iştirak ettik- ka tarafmdan ılerı surulen dos- Bu da nihayet buldu. Ahrar Fransız ve İngiliz hazineleri er- lenmış ve hey etı hakune ikincı haf N h b' a 
kaveleyi feshetmekle kab~di~. . ten sonra bunu mevzuu bahse"tmeleri tanı: tevassut. te.şebbü~leri d~ fırkası reisi Ll?Y~ George kendi fır- kanı arasında mali sahada teş- topl~ışında kararını tefhim et- k~ :~ ~ k' 1~ s~neked:1 Gene haber alıyoruz kı, şırket ım- bilmem n~ dereceye kadar dogrudur. netıcelenmedı. Maamafrh lngıl ka11nın geçen ıntihapta çok rey aldı 'k' . . f . te h'l ak mıştır. m .o . u .. e ızıncı ce . b 
tiyaz müddetini temdit iç~n ~id~i t~-, eledi . ve tramvayların intiz~mı ve ne_· tere hükumeti simdi bir daha ii• hald~ ~a~:ırn~• .!'ek az meb'uslulı: n ı. mesaı sıyase '.,111 s ı m B karara nazaran Kmaber lıkesırhlenn muhakemesıne ıebbüate bulunuyor. Ve. ılerı surdu- zafeti hakkında belcdıyenın azamı .. · " f elde ctıığıru rlen ıurerek bunu hep sadıle başlıca malı meseleler U . . • • landı Bunlar kadınlar tekk 
ği! en birinci teklifle de beş sene soıı: gayret gösteıdiginden bahsetti. te.~eb~usEe bulunmagı ~uv~ ık intihabat tarzının fe"'.'lığından iler_i hakkında samimi ve dostane bir ~ehme~ı~ hır hastayı te?avı et- şeyh Halil ve altı arkadaşı j 
ra 45 bin metro mık"abı su v~ı;negı Safiye Hüseyin Hanım. gormuşt~r._ Geçenle;de !ngılte- geliyor diy•ılddia edıyordu. Onun •· surette noktainazar teatisi için tırmek ıçın İstanbula gıderken Bunlardan Halil bir seneye 
temin ediyor, beş sene sonrası ıçın de _Erkekler k~dmların sırasında rede salalııyetıar bır mutehas- çi" abrar fıri<asının, mYh:ıfazakarlara vuku bulan müzakereler hakkın Seyh Samiye mektup alması ta- " H l'l . · "d"' 
hiç bir kayde girmiyor. Halbuki erba oturuyor, bacaklarile kadmlann Lıa- sıs Paris ve Romaya gelerek karşı amele hükumetine parlamento- d tb t b" b rikat.a girdiğine delalet edecek ger a ı ~nı ~ı~e~a m~. bı ihtiaas 100 bin metro mik'abı suya caklarını sıkıştırıyorlar. dedi. temaslarda bulundu Şimdi biz- da müzaheret etmesine kartı bir ce- ~ n;a ua a ır eyanname ver .... 

1 
. b ka- Namtk, şe ercı aıt, za ır 

ihtiyaç olduğunu aöylüyor. dedi. Cel- Muhiddin Bey • . h . . · . ·ı mile olarak Mac Donald hükumeti- mıştır. Fransızların Fransaya kuvvette goru memış. ve aş Zühtü birer seneye Berganı 
se istirahat için tatil edildi. - Öyle ise bu tramvay meselesi zat l!1gıltere arıcı.ve. nazır~ '.Z nin intihaı> kanununu değittirttiği doğru gayri tabii surette altın c.a da ka~aatbahş delıl ~~lunma bakkal Hasip altı aya mahk' 

İkinci celse açrl~ığ~ _ zaınan .. tsmi~ ö~i:il za~ıta ~eselesidir: . cevabını ver ba~rı.ye .mızırının Parcse ge dı söyleniy_or. MaRmafi~ n~ olur~.a ol- tehacümünü hiç bir suretle iyi mrş oldugundan beraetını, Y.uş- olmuş çorapçı Hasan beraet 
Şevket Bey evvelki gun tecavuze ug- dı. Tevfık Salım Paşa soz aldı . lermı, lazım gelen temaslarda sun lngıltere pek eskı bı~ usulu fedai 1 karşılamamakta olduklar ve bu ra hocanın da kanunun neşrın- . • 
rayan Refik Ahmet Beye istifsan ha - Hep tcrkosu dile dol~mayah~. bulunduktan sonra Romaya ha etmeğe razı oldu demektır. t h .. .. t l't d k ı db' _ den sonra tarikat işlerile ve il- mıştır. 
tırda bulunulmasını tek~ etti. B~ Bira• d~ tra.mvay.' sö:ı:leyelım. Muhıd rekec ettiklerini öğreniyoruz. Bil' müntehibin rey .vereceji bir le _ac~~~ ev 1 .ı:ı ~e. t.~d ı~ fürükçülükle iştigali şahitlerin İZMİR 25 (Milliyet)- nı 
teklif kabul olunarak bu. ışe İsmaıl din Beyın soyledıklenne ~a~lırsa .bu Her halde lngiliz devlet a- fırkanın he" iki nıımzedıne de rey ver enn onune gec;ı esıru şı e~.e h d ·ı kendi ikrarile anla nunlaruı kaffesinin yarın a 
Şevket Bey memur edildı. iş pek muntazam. Halbukı hıç te oy- 1 . fi k mesi neticesinde tasnif ) . 'J>ıldığı za- arzu etmekte oldukları teeyyut şe a etı e ve h k l . . b' 

Fen işleri müdürü Ziya B. terkos le değil. Tramvaylara aıulmak mese- dam~an. b_u s~y~ ıatı mu~a a. 1
• man az rey al:nış olıın bir namzet lis etmiştir.Tabii mikyasler dahilin şıldığından 677 numaralı kanu~ n_ıa ka~ar mu a eı:ne e??I. 

1 işi hakkında izahat verdi. . lesine n~ diyelim. Bu da mı bır zaru- y:t umıdrle ıhtıyar ettıklerme teden ç•karılmış ·olacak, ondan fazla de yeniden harici istikrazlara. nun maddei mahsusasına tevfı~ nlmesı muh~emeldır. Bıtınlnı 
- Son günlerde vekaletten hır tez ret. dedı. şuphe yoktur. Eger geçen sene ı·ey alan dirrer bir fırkanın namzedi .. 'lm . 

1 
· 

1 
bi kan 3 ay hapsile 50 lira cezayı se cumartesıye behemehal b d · k 'hta M ı ·dd ' B b abil,...ti He · L d h d · , k 8 1 gırışı esı mese esme esas ı r . k kere aldık. Bun a ~ır ete ı r ya- u ıı ın ey una as . -~ · . • aktedılen on ra mua e esı bzannuş olaca tır. u surete az rey h . f d'I . 

1
• nakdiye mahkilm olmuştur. mış bulunaca tır. pıldığı bildiriliyor . .. Mukav~l~~e yeeanla ayağa kalktı. İhtuazlı bır malumdur ki, 923 Vashington alan, fakat mensup aldufru. fırkanın e e~_yet at e ı mesı . az~ 

mucibince üçer ay muddetle ıki ihtar sesle; k I . t. k t . ekseriyet kazanması sayesınde meb'- gelecegı hususu kabul edılmiş- B d k 
yapılına91 lazmırdır.Vekiilet,müracaat -Hiç kimsenin yapmadığı himmet on eransma ış cra ~ mıJş ~ us olanlar görülmiyecektir. Mesela tir. Şimdiki halde kredi mesele- UgÜn e ar 
!arı nazarı dikkate almıftır. ll'lukave- !eri yaparak muvaffak ?ldum: Naza- lan beş devlet· Amerıka, ngıl- amele fırka.,nın ekseriyet kazandığı sinde tesadüf olunan mü küla-
lenin feshi cihetine doğru gitmekte- rl ve riyazi rakamlar gôsterdım. Me- tere, ftalya, Japonya ve Fran- görülıe bile ahrar fırka11 namzetleri· tın beb' l ş " (Baş tarafı birinci sahifada) 
dir. saiıni istihfaf doğru değildir, dedi. sa- arasında aktedilmiş olacak- nin bir kıomı da çok rey alınca ıneb'- se 1 ~ra ar~ ~~nnaga dün sabah Karadenizde siı te oldu- ATİNA 24 (Apo) - Yun 

Fakat feailı cJ?eti ~zu~ sü~ecek- Bu mukabeleden ~evfik Salim Pa- tı. Fakat FMnsa ile /talya ihti- us olacaktır. Bu sur~tle ekalliyet fır- h~zır ol~ kunseleı;ı~ ıtima~ız- ğundan feci kazala~ olm~t· hariciye nazın M. Mihalak 
tir. Tesisatın ittırasr cihetıne gıtmek şada heyecana geldı, . . rf h ll d"l ediğ' için muahe kası iıtifade edecektır. Fakat yeni ka lıgı oldugu ve bu ıtunadı vucu- Anadolu feneri ile Şile arasında,, I T" k y 'tilafrn 

M. Mihalakopulosun 
T. Rüştü B. ye cevab 

daha muvafıktır. Şirket, göl civarın- - Mesaiyi is~~faf e:mcdim. ~ya- a 
1 

a e 
1 

em 
1 

J • nunun aleyhinde olanlar~ değildir,. de getirmek için bizzat istikraz Karaburunda iki vapur karaya otur- ptasdu o~k. ur .~ u~~il 1 T 
da tahtezzeınin bentler_ yapacak, ,eh- zl ra~lar da gormedım. Her soyle- deye yaTı:ız f af?onya, 1?gıltere Bizzat ahrar fırkasında bıle bun,. a- yapan devletlerin icap eden ted muftur. 

1 1 
munase e e ev 

re demir borularla au ısale edecek, nen sozu aynen kabule mecbur olma ve Amenka ıştırak etmış oldu- leybtar olRolar var... b' l . . 'h tmcsin" l Köııtcnceden gelmekte olan gaz Rüştü Beye atideki cevabi t 
ıuyu kabili 9ürp bir hale koyacaktı. dığımı söylemekle de kendimi vazife /ar. Artık o zamandanberi, Lon ır"erı ıttı az e . 111 e~ ~ - yüklü İngiliz bandıralı S b;~ tonluk grafnameyi çekmiştir: 

Halbuki yapılan zamma rağmen İs dar bilirim. cevabınt verdi. Müzake- dra bahri tahdidi teslihat mua- dugu kahul ve teslun edilmiş- (Govool fil) ismindeki Ko ~~:~:nan- - "Zatı alinizin telgrafın 
tanbula on bin ~e~e mi~'ap au ren- re klfi ~ör~dlL . . hedesi .. üç tarallı., bir muahe- rih etmek bitt~bi mümkün değildir. tir. • . go kumpanyasına ait vapur ~raya dan ve hararetli sözlerinizd ııe 8500 metro aııkap au ıaale edıyor. Elektrik fıatlerıne kilovat ba§ına . .. . ş· d" k Amerika ile Japonya bu müzakerat Merkezı ve şarki Avrupada d" "ıtür 32 tayfasından 22 sı kur O' 
Tesisatın ittirasını talep etmek halla 40 para ve hava gazına 10 para zam- de dıye soylenıyor. ım 1 artı. ve mükalemattan ~ütemadiyen ha- zirai krediler elde edilmesini ta~::. 

10 
tayfumın kurtarılmasına çok mütehassis oldum._ Ç se 

bir an evvel kurtarmak için daha medilmesi hakkındaki daimi encüme- ltalya ve Fransanm da daha zı- berdar edilmişlerdir. h' d'l Ce . . Ak tahlisiye idaresince çalıplınaktadır. evvel Cenevrede tesbıt e 
doğru bir yol olur zannederim. nin takriri üzerine bütçe ve iktısat en yade vakit g~meden bu muahe B ta aflı itilaf tes ıl maksa 1 ~ • mıyetı - Bu vapurun kurtarılması ihtimali ~n- ğimiz makasıdın muvaffak 

Dedi. İsmail Sıtkı B., tesisatın CN· ciımenlerince tanzim olu~an m~zbat_a deye iştirakleri için ça!tşılmak eş r . vam tarafından ıttihaz olunan cak yüzde beş ni~be~inde olduğu soy· le tahakkuku, eminim ki, i 
sen köhne feyler olduğunu, bunları okundu. Mazbatada teklıf tasvıp edi· tadır PAR1S, 24 .(A.A) - Havas _aı~n- karar hakkında mutahassıslar lenilmektedir. İkıncı vapur da gene millet arasında daha umumi 
1lroak doğru olmadığım, mukavele- Jiyordu. Tevfik Salim Paşa söz iste- LONDRA 24 (AA) _ M H n· sının bir 1ngilız mcmbaı~da': . :•tih- tarafında müsbet bir takım tek Anadolu Kara burunda karaya otur- la b 

1 

" l 
nin feshi ci~etin~. gid~mesi d_a1ıa ~u- di;• . . . . . derson ile M'. Alexc~dcr'ın de~iz ~c- barına göre. Lon~ra denı< ıtılafına lifler hazırlanmaktadır. muş ve bu vapu~da G~~ist Voker an şmanın aş angıcı o aca vafık olacagmı soyledı. Tevfik Salim - Bu bır verg• meselesıdır. Bunu 1 . .. k tı el t k .. Fransanm ışınııkıno ~ıt şartlar hak- kumpanyasma aıt !ngılız bandıralı tır. 
Pa.,. ilave etti. bu dar zamanda müzakere doğru de- •e esı muzaR era na .°1:am ~hme pu: kında bilkuvve anlaşma hası l olmuş- İngiliz amele fırkası Trevil namındakı şileptir. Potiden Bu teşebbüsün zatı il.ileri 

. k r d ki ,. d' d d' C d K . B . h t zere gece omaya mu _ veccı en a .. k A 'k a d etli b" h' . b la "- Şirket, gıderaya c ın c an- gıl ır. e ı. ev et erım . ııa .a . h k t t . old .. kla ı ist"h· tur . . . manganez yüklu olaca merı ay e kuvv ır adim u cll 
uzı da bize satarsa pek parlak olur.,. verdi. Bunun, biıtçenin ademi kifaye- ~ste:ail a~e .c i mış d 1 u k r. ~ _ Bu itilafa, İtalyanın da ıltihakmı LONDRA, 24 A.A. - Ame- gitmekte olup Anadolu karaburunda ğına kaniim Benim de ayıı! 
Dedi. Ve üç ay sonra suyun kabili sinden dolayı yapılın~ bir teklif oldu ar . mı~tı~. ;ra e ı ece İtmluza e 1 temin için M. Hmdcrson ile M. Ale- le fırkasına mensup sabık nazır- k a a oturmu.•tur Tahlisiye gemisi hi . : . t cı, 
şürp hale konmasınm mümkün olup ğunu söyledi. İzahat kiifi görüldü. r.at netıfcleselın .e r_ansk

1 
ve k b~ f"rutmn 1 xendcrin akşo.m ıizor_i Rornaya gide- !ardan Sir Oswa ld Mosley ile har Tıc; vapuru.; da.mürettebatını kur ssıyat~. samın;ıye vı:_ meve. 

olmadığını sor u. ıya ey az a a asvıp o uncu. 1 . . . d 'l w• .. "t d'lm k l cc en soy n • fırka azarındail 16 kisi tarafın ta ak fırtınanın siddetinden Ka-
d Z

. B M b t t · ı ı uç tara ı enız mıS? mı a u e cı ki · · le m0 kt dır İta lyanın mu ı er detle mutehassıs oldugumu so 
.. _ Belki bazı eczalarla kabili • ... • •

11

• • ' - - e~~ın tcmın e 
1 ccegı uım e 

1 
e 1 vafa kati halinde uç .t~r~ flı ~ndra d f ,k, ~· I· ,. b' • .: r:ı":ıra avdete mecbur kalmı~tır. !emeği zait addederim. Esas 

Urp bale koyabilirler... Devlet Bankasının te ır. M. Briand 'ın be anatı itilafı ue~ tara fl ı Lıır ı t.!af ha~ın ı a l a- . ~ d ır a .a - aktı ı~ . teşettb~t l va Hava bugiın müsait ol.u~ ve fırt~n~ bu hissiyatı samimiyet ve rıı 
Cevabınr verdı . ,. , · y caktır. ~ucu e getıreve m a ıyette ır •ükünet kesbederse tahlısıye gemısı veddet bu mukarenetin sim 
Tev fik Sa lim Paşa; teşkilat hey eti p~~ı:, ~\('i-'Al - ~enı; . meo:;-ı İtalya L~n'l<a .Hilafına iltıhakı ~- beyannam cm n persembe g ünü kazazede vapurları kurtarmağa çalış ye kad~r kuvvetini teşki(etrıı 
" - Koca bir şehrin suyu eczalarla . ' . lcsı a m a ı ran~z - ':g ı az .mu-1 bul <tmed ı g ı tak<ı ı rde Frans:ı ıle Brı- neşredileceği haber veriliyor caktır . . . . • 

kabili şürp hale konmaz. Mukabele- ANKARA, 24 - Cumnurı- zakeratı sa
0
t 17 de bıtmıştır. Muza-, tanva arası <la J'ugün a:,d ı derpiş edi B l d b' k 

1
· d . d 'ddetli fırtına yu". tır. Bu vesıleı haseneden bılı 

.. ·· · k' l " b'" k h 't d M B d 'til"f 1 · k" .. k k u )eyanna me e •rço sey er Kara cnız e şı . d . • d 
1 

k h'" sinde bulundu. yet Merkez Baırn:ası teş ı at u- erat~~ '.a.nın a · ran ~ •. a ın jı<n tesviye su retı ıu ·um•cı, alaca . • • · .. d h nüz hüviyeti anlaşılama _ tıfa e samımı ost u ve w 
Sır ketin. on. altı m.adde iızerin.d~ rosu mesaisini ikmal etmek ü- ~sas ıtıbarıle ve 

1 :alyanı~ tasdıKı şar tır. Çüı:kü İngilter e. İtnlyanın deniz 
1 
arasr~~a 1:11 llı ?uhrana karşı ~el z: ~~rı ~acalı Lıir vapurun da Şileye metlerimi tekrar teyid ve ibl' 

mukavele ahkamına rıayet etmedığı zeredir. Bütün vilayetlerden .ıle .ta~1".l<kak e tmış oldu~unu beyan ~cmılerı ıns~atını vası mıkyasta ço- me~ ı~ın ıthalatın ko~t:oıu sı~- Yakın Alacalı mevkiinde karaya düş- ederim." • 
menuu bahsedılerek yalnız suyıın / b ka . frak h · l · · t etmışbr. M. Henderson ıle M. ~_Ie - galtına51 halrn<lc Fran,anın hukuku· temmın kabul ve tatbıkı suretı- . Y k .. ere olduğu da söylenilmekte 
gayri kabili şürp olduğu noktasından an ya t§ 

1 

1 . ı~se ~ın~·~ 't'en~er saat 
17

•
24 

te _Roma.ya mute- nu ve mcııfaatlerini.t~min için i.ste- le dahili piyasanın himayesi ve :ne d;~unun tehlikede bulunan diger Peru ihtilali değil bu on ~ltı madde üzerinden fe- bordurolar ge mıştır. eş ı at ~eccihen hareket etmışlerdır. diği siyanet maddesmı kabulden ımti .. "d 'h .' . ıs_e k t k • in çalıştığı-
ııahi ~ ilıc tine gidilmesi temenni olun- bürosu memleketimizde mevcut İtilafnamc İtalyanın tasdikine ka- na etmekte bugüne kadar devam ey- sanayıın yenı en 1 yası ıçın bır ".'.apuru kturd~rma ıç NEVYORK 

24 

A A _ ı,i 
. ' . . d h t t 1 kt d 1 memleketin sermayes' 'n f r da soylenme e ır. ' . . . du. Hacı Adıl Bey ve sermayesı l mılyondan yu- arma r~m u u ~ıa . a ır., _ !emekte bulunmuştur. . . . ını aa ı- tRNE 25 (A.A) _ Dünden d b'ld' ' ld'"" ·· bıt 

· ki · · · ._ . Neşredilen resmı bır tebligde Fran 1 yet getırılmes e e et · ED • ma an ı ın ıgıne gore, . - Beş yüz bın şının ıçtıgı suyun karı olan 19 büyük ve sermaye- . . .. , e ı v n zar sız na b . ğmağa başlayan kar şehrin p kr .... A . bfl 
kabili şürp olmadığı söyleniyor. Bu si 1 milyon liradan aşag" ı bulu- sdız- İngilılızMmuzAalkerabdnıı:ı M. .Hen- Paria gazetelerine göre zırlardan bazı zevatı ihtiva ede- h:~ı t~;afını örtmüştür. Kar sakin bir .eru bl ukvazoru requlıpa şke üt 
H saat bile tahammül edilecek bir erson e . exen erın aynı ma- k b' f kal'd 'ktı d•. . . kt di N ' be nın a o asını tamam ama 
hal değildir nan 30 küçük bankaya Cümhu- hiyette müzakerata başlamak üzere PARİS, 25 (A.A) _ Paris gazete ce . ır e~ a ~ 1 .sa 1 Ko~- hava .ile. devam ;ım~ e rj,· Jeıs ye: re Mollando limanına gitmiştit 

Dedi. · riyet Merkez Bankası teşkilatı- Romaya gitmelerin_e müsaadebah~t. teri, İngiliz nazırl~rının Romaya ya- tenın teşkil teklıf edılmektedır. ~~~e~u~~~=!~~rır~ :ı~rne:h:te ~:h~ler, Limadaki zabitler bir mütareJıl 
Muhiddin Bey ele run izahname ve talimatnamesi cak bır dereceye vasıl olmuş oldugu pacakları seyahatın her halde arzu e- lngilterede i•ıizler 

0 
y ·· t k"'prlileri su al- ld k · · A · • a ı:ııı 

' b d'l kt d' p · ·· k · · • kd'I · 1 ğ' · Y rta ve enıımare o e e etme ıçın requıpa y - Terkos meselesinin halli için be suskripsiyona iştirak edenlere eyan e ı me e ır. arıs muza era- dilen ıtılafın a ı e netıce enece ını d d r .. . d" 
lediye makamı aidi nezdinde söylene . ed'l k .. tı her ne kadar gayet dostane bir su ümit etmektedirler,. Bu gazeteler, ce LONDRA, 24 A.A. - 16 tın a 1 • I l ld' rahha~lar e:ondermısler ır. # 

• . . . . tevzı ı me uzere postaya ve- tt ere an etmı'• 1· 80 de tt !ya h" d "k"I 1 · · 1 'h" d . . . 'k Avrupa yo cu arı ge ı cekbütün sözl-rı söylemıştır. dedı. . . . . , . re e ~ . Y . • .. a u- reyan e en mu a eme erm ne~ıc~ en- şubat tarı ın e ışsızlerın mı ta- . , 
1 

ve nehir-
Müzakere kafi görüldü. Bu bapta- rılmıştır. Bankanın tesıs hey etı kumetının reyı ve mutaleası alınma- mesinin artık yalnız Roma hıikume-

2 631 212 
k. . bal' " b l • ~dırnerle kar yagmas ~ 

ki temenniyatın tekrar makamı aidi- önümüzdeki pazartesi üçüncü iç dan evvel ıne~ele~ ~alli y~lunda ne tinin elinde olduğunu ehemmiyetle rı 
1
• ·a· ışıye 1~ u un fo~ın tekrar t~~m~11~ ragmen ~~~~a 

ne ibl5ğına karar verildi. timaını yapacaktır derece terakki edılmış oldugunu tas- kaydetmekteelirler ma (ta ı 1 • n11yonel ve e•npı e• tanna tarı ı e 

.. 
dün gelmitlerdir . ._ 

Buradan da ekıpreı ve konvatıl' 
yond hareket etmittir. 



Cemiyeti 

MiLLiYET ~tı .;tıı.~:r l '1.l ı 

-akvam tarafından Istanbulda yaptzz·ılan tetkikat bitti 
Ekonomi 

Bir ihtilaf ~ 
Belediyede 

Kreşte teftişat 
1 Vilayette 1 M. Dikson Istanbulda 

tetkikabnı bitirdi 
Cemiyeti akvam mümessiline göre 

lstanbul bir çok şehirlerden 
Ucuz fakat Napoli kadar pis imiş ! 

Ticaret Borsasile 
mübayaacılann 

ihtilafı 

Belediye, f otograf çı M. Defterdarlıkta yeni 

Vaynbergı. dava etti m!:~l~~:;e ha~~m~~e:~se~=- memurlar 

imtihan 
Darülacezede çocuklara 

iyi bakılmayor 

manlartla şehir meclisinde ya- imtihan edilecek 
İstanbul Ticaret borsası ida- pdan şiddetli. t~kitle.r üzerine İstanbul Defterdarlığı mün-

Ticaret odasının hayat pahalılığı hakkkındaki 
tetkikabnı çok mükemmel buldu 

re heyetite mübayaacııar arasnı- Davanın mevzuu, şehir haritasının taklit kreşte umumı bır teftış yapıt- hal ve şimdiden sonra inhiıaı 
da şayanı dikkat bir ihtilaf çık- mıştır. _ edecek memuriyetler için yeni-
mış ve İktısat vekaleti meseleye edilmiş olmasıdır Aldıgımı~ mal_Omata nazaran den memur alacaktır. Bunun i-
vazıyet etmiştir. İdare hey'eti k_reşte s~hi k.aı~elere pek te çin cumartesi günü bir müsaba 
azasından bir zat şu izahatı ver- • nayet edılmedığı, çocukların k . 'h 1 aktır 
mi"tir: .. Be~ altı s~e evvel eınan~t, Katil Yahya 12,5 sene- iyi şerait içinde yasamadıkları, aBım~ı a_nıh ydapı ac ff ·k ,_ 

l.'!...ı_....ı_ı_ .. _ b l nan Cemiyeti "' da h • yuzbınlerce !ıra sarfederek hır hk" ld ıb'lh ki . · hh' b' u ımtı an a muva a o .... ~""" u u - Mübayaacdar i re ey e- . . - ye ma um O u ı .assa ye!11e ~~ı~ sı ı ır cak efendiler münhal memuri-
vam meııai' bürosu iatatiıtik ! tine karşı isyankir bir vazıyet şırk~eS ş~hrin pırı~ı byap~; Çalıştığı hava gazi kumpan- şekilde verılmed~gı anlaşılmış- yetlere derece sırasile tayin e-

besi tefi M. Dikaon dUn de almış, idare hey'eti de mübaya- mış 1• 0 • zaman ar a, u şı - yasmd~n çıkarılmasından muğ ~r. Bu ~u~us~a bır de _rapor~ dileceklerdir. Bu memuriyetler 
icaret odasını ziyaret etmiş ve acılara karşı cezri bir takım ted- ket beledıyeye müracaat ede- her olarak Kasımpaşada bir zım edılmıştır. Beledıye sıhhı- 10 12 14 17 5 20 25 30 J"ralık 
~Yat pahalılığı hakkındaki tet- birler ittihazına lüzum görmüş- ~~k. ~aptlan pl~n~n taklit ~ildi: .kahvede Mehmet ve İdrisi ya- y~ müdürlüğ~ bu meseleyi tet- U:. i~tih~nl~r· m;aş ~eviy~leri· 
katını bitirmiştir. tür. İhtilaf çok had bir şekil al- gını ıhba.r etmıştır. Bunun uz~n ralayan ve araya girmek iste- kik etmekted1r. • ne göre ayrı, ayrı gruplar halin 
M. Dikson Oda katibi umu- mıştır. . . . . ne beledıye harekete geçmış. yen asker Süleymanı öldüren NumerotaJ işi de yapılacaktır. 
iıi Vehbi ve istatistik şubesi Son ıdare hey'eti ıçtımaında ve p!anı taklit ederek şehre ge Yahyanın dün muhakemesi in- ş h . t ·· Köylüye mektuplarını 

efi Necmedd' Beylerle geç b. k .. k alar olmuş ve 1 hl . . e rın numero aıını yapan 
ın ırço ı;ı~na aş .. . en ~eyya ara ucuz ucuz sa~an taç edıl~ış v,. katil 12 sene 6 müteahhit Beledi e e müraca- tevzi için iyi bir usul 

~kadar göriişerek esaslı ma mesele ıçınde?' ~ıkılması r_n~şkıl fotografçı Vaymberg aleyhine ay 15 gun hapse mahkum edil- . Y Y . . . . .. .• 
uınat ve rakkamlar almış ve b' hale gelmiştır Hey'etı ıdare b' d 'k d"l ı · · · atla evlenn numerotaıının ve Sılıvn kaymakamı koyluye 

d_ anın mesai şubelerini gez- ~ ktai nazarr~a göre müba- ır ava 
1 

ame e 
1 

m ştır. mHıştılr: t k" f • d sokak lavhalarrnın il sakının ta- mektuplarının muntazaman 'tcv 
nın no . Mütehassıs zevatın yaptıkla- a ıç e ı acıa avası mamen bitfg"'n· b'ld. · ti ·· · · · · · 

ıs ve temaslarından son dere- yaacılar vazifelerini bıhakkın B d b' .. dd 
1 

H H . 1 1 1 1 ırmış r. zıı ıçın çok ıyı hır us~ıl bulmuş-
rı tetkrkat neticesinde de hari- un an ır mu et e ve a lb k b ı d h e rneınnun olmuştur. M. Dik- yapmıyorlar. Mübayaacılar bü-

1
. lb' k 

1 
h vf M h a u 1 azı yer er e- ma - tur. Kaymakam Bey · ;)ylünün 

0 k h' .. . , l'tm seiamet- tanın taklit edildiği anlaşılmak ıçte ır aza o muş, a ız e dut ve muayyen olmakla bera- mektuplarını köy bekçileri ve 
1• n, endisine gösterilen tes ~- tun tıcan muame a tadır k ·· ·· d ı k · • 
at dolayısile beyanı memnu":1- ı le cereyanını zamin olan muta- · ~~t ~p~nın 7t~ru san a cı her- .Jr.~e e ~ık lavhalar var- korucular vasıtasile tevzi ettir-
.et ve teşekkür etmiş ve demış- vassıt unsurlar olduğu için ufak Dün davaya bakılmıştır. Maz usAeyının Asahn a ı~a. çal ~mdış dır. l ute~hhdıt bunlda'rlı ~a. ta- mektedir. Vilayet bu işe kayma 
r ki·. b' hli t . l'k t'caret işlerini nun vekili,şehrin planmı müvek ve vram, met ısım erın e marn amaga avet e ı mıştır. kamlığa ait bir işoldug"u için mü 

ır e ye sız 1 1 k·1·n· bi m··h d' t d ·k· k. · b -uı D"' M 1 
G . . . d'" .. .. ı ı ın r u en ıse yap ır ı- ı ı ışı og muştu. un e ı- S l t w • • • dahale etmeg" e lüzum görme-

-~ eçinme indeksinın tanzı- tehhke~ uş~ruyor. . • ğını, taklit olmadığını söyle- met kaptan muhakeme edilmiş u arın agşışını k d' B'l'k' b 
ıçin İstanbul Ticaret odası Gittıkçe guçleşen tıcan mua . . . . .. . • . . k • • 1 me te ır. ı a ıs u sayede 

T' ·~ d . . k'f' d ede rnış, beledıye avukatı Ramı B. tır. Muddeı umumı, dıkkatsız- menetme ıçın köylünün mektupları vaktile 
afrndan tertip edilen formiı u Ctmiyeti akvcm namına /stanbıılda meıcıtın te vırıne a ı erec d d . d' lik t db' · l'k k · 

~Ok iyi buldum. Bunun tatbika- tetkikaıta bulunan vukuf ve salihiyetle sanlama- 1 e yan;r:; a~ sonrak. tanzır_n eb. 1 dve e ırsız l :
0 ~aı ~a~~- Belediyece memba sularının sellebrinke Bgeçmekte?ir. 

tı da ınu"kemmeld'ır. Odanın ge- dıkl 'dd' ı ··b a ı- en so a P anuu ımsenm ı- rın an maznunun eczıyesını ıs adi sularla karıştırılmasına ma- a ı alıkesır meb'usu M. Dikson an ı ıa o unan mu ay ac 1 'ği . .. 1 . . D t . muh k "d f 
tek geçinme indeksini ve gerek far ticari muamelitın intizam- e~eyec~ ~ 1 ~oy emıştır. ava emış, a eme mu a aaya ni olmak için bir nev i damaca- Vehbi Be 
toptan e~ya fı'atlen·nı· tesbit hu- • sızlıg"a dog"ru gitmesini mucip talık edilmıştır. kalmıştır. na kapağı yapılmıştır. Y ~ tiği 1931 kanunusani geçlll!11e Menemen divanı harbi tara-
$Usunda diğer memleketlerden indeksine göre, geçen sene nıha olmuşlardır. Ticaret piyasasın- G •• h d•ıı k • Mühürlendikten sonra bir da fından İstanbul viliiyeti dahili-
~alıa iyi usuller kullandığını etine kadar yavaş yavaş hafif- da mübayaacı olarak intihap e- mu a 1 er ongresı ha açılmasına imka.n oın:ayan !inde ikamete memur edilen 
.aYretıe gördüm. Bilhassa Ame Y k 1 h yat pahalılığı dilenler altı seneden beri bu iş- • bu kapaklar heyetı fennıyece V hb' B b .. 1 d h . . 

r k leme te o an a . • k'k d'I k b d" . e ı ey ugun er e şe nmı ~ anın son sistem istatistikle- 'd b'raz yükselmış- !erle meşgul oldukları halde ha- tet ı e ı ere ka ul e ılmış- ı· ·ı kt' r k3.nunusanı e ı . ze ge ın ece ır. 
tnde mevcut bulunan tasarruf ti 1i bu vazifeyi layikile ifa edebi- (Başı birinci sahifede) Bir aza dedi ki: tır. 

Ve sigorta kısmına İstanbul Ti- r. 1930 •-~nunuevvelinde yüzde leceklerin adedi pek mahduttur. - Diger masrafları kısalım. Bir Evkaf suları bir şirkete 
ca ·ı .... raporu okundu. Bir çok aza söz iste· k d A kıı 

ret odasınca ehemmiyet ven - 1239 nı"spetı'nde olan pahalılık B .. b f h ·· t k . . . . ar a as n raya gitsin. ") k llıe . ugun u srnı ın en uz eşe dı. ~apor tenkit _edılıyordu. Hüseyin Bey _ Esasen masraf ven mey ece 

Rıhtım şirketinin 
iddiaları gayri varit 

i sı şayanı takdirdir. Odanın kinunusanide yüzde 1242 ol- kül etmediği bir hakikattır. Bor- Bır zat dedı kı:_ . yoktur ki, krsılsın. İdare heyeti fab. . 
Statistikleri hakkında esaslı mustur. sanın tı·car'ı muame'~tında bazı - Herkes gayrı mübadil vesıkıısı .d. y 1 bil k M lı Evkaf tarafından Beledıye- ANKARA, 25 - Nafıa ve-
ıı 1 ıcı .. .. rı >r. o parası e yo tur. aaş d d'l l . I .1 kAI . h k k .. . 1 ... İ Ot ar aldım. Bu sure. tle .hayat M. aamafih bu küçük tereffü aksaklıklar vukua gelmesı' bı'l- alıyor. Bunun onune geçilmek zama- b' t k k'ti d E 1 b' d ye evre ı en su arın ış etı me- a etı u u musavır ıgı stan-Pah k k 1 . d "il 'd" > >r e a p var ır. vve ce ır e . . . b" . k . 1· ld - b 1 .ı.. . k .- . d' . 

a!ılrğı hakkındakı tet ı atı- haizi ehemmiyet görülmüyor ve h b n k a h mledili or nı ge mış eg. nu ır ... _, n müdür vardı. o da kaldırılmıştır . sı ıçın ır şır etın ta ıp o ugu u ruıtım §ır etınm ver ığı ce. 
~ı bıtirmiş olduğumdan ya_rın mevsı'm icabı sayılıyor. assa u 0 s na a y · İdare hey.etı~den Hahl Pş. cevap . 'd , . yazılmaktadır. Yaptığımız tah- vahı tetkik ederek mutaleasını 
'-en d - Mubayaacılar ise kendileri- vererek dedi kı: Teklıf ı are hey etme kik ta . d·ı·ı b" 1 •-~ı t k , . . .. evreye hareket e ecegı~ . _ H ti 'daremiz bu hususta ıa- h 1 ed'ld' a nazaran şım t ı < oy e ve ..... e ma amma \ermıştır. 
Gordüğüm bütün memleketlerın Beş nüfuslu bir ailenin geçin nin idare hey:et_ı tar?f~ndan faz- zım gel;~eteş~bbüsatı yapnnş ve mü• . av.a e 1 

•
1 

. . . bir müracaat vaki olmadıgı gi- Nafıa vekili hukuk müşavirleri-
ha'ı'at pahalılığına ait umumi ra me masrafı tasarruf faslıda da- la tazyık edildiklennı, sık sık bet netice almıştır. Hazitıı!V'ı930 ta- . Netıcede. Muştak B~yın teklıfı~ı~ bi belediyenin de bu sular hak- nin mutaleasını tetkik ettikten 
Porurnu orada yapacag"rm ve ra- hil olduğu halde geçen ay 14421 bir takım ağır takyıdata maruz rihinden sonra gayri mübadil vesika- ıdaBre heye.~ıne_hsv"!esı kabu,1 _edıldı. kında tebellür etmiş bir düşün- sonra şirkete cevap verecektir 

ı k t b.t edı'lmı'ştir I · • d f t ki ·1 · değildir unun uzerıne bır aza soz 11teye- . . . . . · Porumu bitirdikten sonra İstan kuıuş 0 ara es 1 
• kaldık arını, tıcarı e ter utma 81 mseye ven mış . · rek dedi ki: cesı yoktur. Maamafıh Beledı- Şırketın taahhüdatını ifa et-

bu1 Ticaret odasına da göndere- Bunun 5179 kuruşu yeyecek ğa, yazıhane ve telefon bulun- 62,000 iıter1inın tevzii - Yunanistana gidecek takdiri ye İstanbul halkının terkos be- mediği çok sarih ve müsbet bir 
Ccğiın. ve içecek, 1225 kuruşu yakma, durmağa mecbur tutulduklarını .Müteakiben azadan Faiz B. aöz a· kıymet ekiplerinde cemiyetin azası liyesinden kurtulmasını temin keyfiyet olduğundan şirketin 

lstanbuldaki İngiliz ticaret aydınlatma ve temizleme, 3382 ve idare he!.'etinin baziçesi ol~ tarak dedi !<i= . . . . . bulu~aca~ mı?. için uğraşılırken yeniden bir dermeyan ettiği iddialar gayri 
Odasuıı ziyaret ettim ve orada kuruşu giyecek ve ev eşyası, duklarını soyleyorlar. Halbukı - Tevzı edilen 62 bın . ıst~rlını~ . ~useyın Be.!'. - Esase~. beş ~~- imtiyazlı şiclı:ete yer vermek varit görülmektedir. 
b k" 759 k tel'şlarr nabemahaldir· Yalnız ne kadarı kalmıştır? Hepsı nu tevzı din kıymet ekipl vardır, uçer kişı- fk . d d "'ld' ş· k b . . 
ay~t pahalılığı hakkm~a ya~ı- 2500 kuruşu ev ırası, u- .~, · . • edilmiştir? .. İşittim ki, geri kalan bir den mürekkeptir. Bu hususta esaslı ı n.n e egıı ır. ır et u ıddialannda ısrar 

lan ıstatistikleri de tetkık ettım. ruşu tasarruf veya si~orta, mü- mulahazaya şayan olan şikayet kısım isterlin maliye vekaletine iade bir malilmabmız yoktur. Husus! is- Dıger taraftan evkafın halen ederse mukavelenamenin verdi
llu istatistiklerde hayat daha tebaki 1375 kuruşu cıgara, ve- leri mübayaacı du~rken diğ~r edilecekmiş .. Bunun sebebini anlaya· tihbaratımu;a göre her ekipte birer elinde bulunmakta olan bir kaç ği salahiyetin vekalet tarafın
Pahalı gösteriliyor. Ekmek -~O saiti nakliye ve sair masraflar- yabancı anası_rd~ sımsarl~ tı- madım. . . .. .. .. . zat da ceı;ruret _az~sından bu~unacak meınbaın ne suretle işletilece- dan istimal edileceği tabii addı:-
k.uruştan hesap ediliyor. İngı_lız d' cari hareket ımkanlan venlme- Bu sual hayli gürultuyu mucıp ol- ve ancak ısbşarı bır _reye malik ola- ği evkafça düşünülmektedir dilmektedir 
t ır.Odanın bunlarla mukayese s· meselesidir. du. Heyeti idareden .Mustafa Arif B. caktır. Bu zevabn kim olacağı he- " · 
ıcaret odasının yaptığı istatıs- 1 

• r . dedi ki: nüz malum değildir. 
tikler ihtiyaca gayri kafi ve ipti- etmek üzere hazırlamakta oldu- . Sımhsarlakr takımb~l!n~e. mhu~ı- _ Katiyen böyle bir şeyden haber Bu mesele aza arasında itiraza Arap • b • 
daidir, ğu kazanç istatistiklerine harp- bınce are et a ı ıyetını aız- dar değiliz. On para bile hiç bir yere meydan verdi: gı Jee 

Eski düyunu umumiye idare ten evvelki kazançlar esas ola- dider. verilmeyecektir. Bu haberi ilk defa Hüseyin Bey - Bu hususu da biz _, 
inin usullerine göre vücude ge- caktır. İstanbul Ticaret borsasında sizden duyuyoruz. Ne miktar para hükilmete bıraktık, dedi. 

tirı"len bu yanlış istatistikleri Harpten evvel (20) kuruş o- ecnebi mübayaacı bulunmadığı kaldığına gelince: B~':'u da takdiri 1'.ab~r Kevkep Bey söz istedi. Ve R•• • d k" • 
b 1 - .. kıymet komisyonu bilır.. dedı ki: ustemıye vapurun a 1 esrarengı nazarı itibara alınacak kadar kıy lan hekim ücreti (2) liraya, ( 4) ve u unamıyac~gına gore, mu- .. . _ Yunanistana gidecek bu ekiple- Z 

illetli bulmadım. Çok ciddi ve lira olan küçük memur maaşı 50 bayaacılar kenclı sahalarına ta- Muterakım kıralar ne olacak? rin hareketi teehhür etmiştir. Halbu •• J 00 J • • d k J 
doğru olan İstanbul Ticaret oda liraya çıkmıştır. Diğer kazanç- marnen hakimdirler. Faiz B. - Efendim takdiri kıymet ki evvelce gidecekler diye gayri mü- o um er ıçın o tor ar 
sının istatistiklerine nispetle iarda da ayni nispette tereffüler İdare hey'eti meseleyi birçok arazi ve müsakkafat mevzuu babis badi~lerin mür_a~aa! n_ıüddeti 20 şubat t h' t "tt"f k d J 
b d " oldug"una göre bir muvazene hu münakaşadan sonra halledemi- oluyor da Yunanistanda kalan emva- ta hıtama erdı_rı~ıştır. Halbuki he- eş JS e J l a e emeyor ar 

Unlar cok noksan ır. k t l"k b 1 ., lin muterakim icar bede!atı niçin mev yetler daha gıtmıyorlar. •• 
M. Ôiksonun dünkü ziyareti sule geldiği ve hayatın pahalı yere a. 1 _e mec ur 0 mu~tur. zuubaholmuyor?.. B~nları da dü- Bu yüzden 20-30 kadar dul kadın . .. . . 

esnasında geçinme indeksinden addedilmemesi lazım geldiği Şehnmızde bulunan Tıcaret ~iinelim. 6 sened~n ~en Yunan hükil- ve çocuk mağdur kalmışlardır. Bu 20 Izmırde henuz mahıyetı an- his koymak gariptir, diyor. 
taın manasile istifade icin muh- Ticaret odasında beyan edilmek umumi müdürü Naki B. muba- meti vazıyet etmıştır. şubat tarihinin ekiplerin Yunanistana !aşılmayan sıhhi bir hadise ol- Ölenlerin ahşası tıbbı adliy~ 
telif sınıf halkın kazançlarının tedir. yaacıların şikayetleri üzerine ~ustafa Arif B. - Efen~im biz de gitmelerinden üç gün evveline kadar du ve Rüstemiye vapuru müret- henüz gelmemictir. 

• . aynı noktayı nazarı ehemmıyetle ta- t d'd' · t krf d' • 
da tespiti mevzuu bahsolmuş v.e 

1 
- meseleyı tetkıke başlamıştır. kip ettik. Teşebbüsatta . . bulunduk. em ı ını, e. ı. e ıy~rum. . . tebatından bir kaçı ansızın has- Tıbbıadli müdür muavini 

rnuınaileyh bunu çok memnum- Küçük habt>rler T b" d t"t"" Müterakim ic.r bedellerının geri ve- Hey etı ıdare ıpka edıldı talanarak öldü. Bu ani ölüm Fahri Can B. de hadise hakkın-
unus ız en u un .1 . . . ed'k B. ·ın k. b. d 

Yetle karşılamıştır. rı. m~sını ıst .~ ·.. ızı .. ı, ·~ t~men Bu teklif kabul olundu. Müteakı- vak'aları tanınmış doktorlar a- aki düşüncelerini şöyle anlatı-
Ticaret odası memur, esnaf. Tı'caret odaları varidatının alacak nı, bır teşebbustur. Huk~metımız bu ben yeni idare heyeti intihabına ge- d ·· l · 1 yor: 

hususta ne düşünüyor bılmiyoruz ild' V ki . d h . 84 1 rasın a muna <aşayı mucıp o u-
küçu··k tacı·r ve ı'şçı'lerin harpten ·· d İhracat ofı'sı·ne gelen maluA- · · ·· ı · · ç ı. e es ı are eyetı reye r Maruf d kt ı ·· k' - Bı'r kar kı'cı'nı'n bı'rden 0··1u .. ak yuz e onu Müttak B. m muta eaıı ipka edildi. İsmail .Milttak Bey söz yo · o or arımız, uç ı- " ~ • 
evvel ve şimdiki kazançları h ANKARA 25 _ lkıısat vekaleti mata göre, Tunus tütün rejisi Müteakiben İsmail Müştak B. söz alarak cemiyetin matbuataçok müsait şinin birden sebebi mevtinde mü, bir hastalıktan daha ziyade 
kında mukayeseli istatistikler Sanayi banı..:ıına bir emir vererek ti- memleketimizden 120,000 kilo alarak dedi ki: . . davranarak bu suretle yardım temin bir türlü ittifak edemediler bir tesemmüm neticesidir. Has-
Yapmak üzere hazırlıklara baş- caret odaları varidatından yüzde onu tütün almak üzere bir münaka- - İdare heyeti şımdıye kadar va- edilmesini ileri sürdü. . .. . · . talan görmeden teşhis konması 
lamıştır. M. Dikson İstanbulu, ak . 1 ak banka d zifesini büyük bir feragatla yaptı. Tah' K k B "da • Cemil paşa, tesemmum i.htı- hayli gariptir. Sonra, denız' gn·-ibtiyat çe11 o ar ya mev u sa açmıştır. ır ev ep ey ı reheyetınde alin' k 1. 
tetkik ettiği memleketlerin bir Y_al_nız. işlerkimizin dlahal .•ürk'a .. tlk·e· halli bir matbuat bu··rosu lh'dasını ve rı·yaıe mbah ınd' uvvet ı olduğundan pi diye de şimdiye kadar bı"r paraların Devlet bankaaına tevdiini Bunların 60,000 kilosu İzmir er d 
çoğuna nazaran daha ucuz bul- · 01 ıstıyor.sa. mese e ı 0 un en tine Müttak Beyin intihabını teklif se ıyor. hastalık görülmüş deg" ildir. 
muş ve intıbalarmı soranlara bildinnittir. tütünü, mütebakisi diğer Ana- halletm_el_ıyız... . . .. . etti. Kabul edildi. Tevfik Salim paşa ise ölümün .. .. .. . 

Yunan sefiri dolu şehirleri malı olmak şart- Her "ı cemıyet rem Huseyın Bey . " ., _ . . Goruluyor kı mesele, tevaz 
şunları söylemiştir: . . . tır. den beklemek doğru değildir. Hüse- Kongre G~2:ı ~z: ne, Başvekil İs- ~~~g . hastalıgmdan ılen gel- zuh etmek şöyle dursun .. n-

- İstanbul çok güzel! Fakat Yunanıatanın Ankara sefırı M. Po- İ . .. .. 1 . k'J yı" 13. pı•b'us olmak itibarile diger met ve Meclıs Reısı Kbım Paplarla dıgı ıddıasmda... Bazı doktor- den güne karışıyor .. ~ 
Napoli kadar pis bir haldedir. lihuronyadis bugün ekspresle mezu- zmır t~tun er: . ~ osu !çın bir çok asli vazifeleri. vardır. Su batı Malite v_ekili Muıtafa Abdlllhalik far da ismi işidilmedik ıkdmaz bir m . ve ıçın en 
<:.!ehir temizlenirse çok cazip ola nen Atinaya gidecektir. 12 fran~, digerlen ıçın azamı 14 ı orasıdır. Bot temenniler!• vakit ge- B_eye t.a~ı~.t ve. tefekkür telgrafı çe bir teşhis koydular: Deniz gripi. ç ~hı yet ~lıyor. 
'ci frank fıat konmuştur. çirmeyelim. Ankarada cıddi teşebbü- kılmesını muttefıkan kabul etti. . .. .. .. . Her halde sıhhat.ı umumıye na 
caktır. ihsan Rıfat Bey Nümune ve teklif mektupları satta buluı_ıma~ i~i~ ça~e aramalıyız. Sıhhiy~ muduru Ali Rıza B. mma.bu me~elenın ve sebebi 

Napolide pisliği kaldırmak G"mrük mumi müdürü (boan Ri· için 25 nisana kadar mühlet ve- Ankarada ıtlenmızı takıp edecek, ve- M b hayret edıyor ve: mevtın ttJn.vır ve sureti kat'iye 
için çalrşılmaktadır. İstanbulu fat ~ dü~ Ankaraya avdet etmit- rilmi tir. kilet ~lemlerinde._ katipliklerinde ev em a suyu ihracab - Bir hastay görmeden teş- de teşhisi icap eder sanırız. 
böyle kışın değil, yazın görmek tir Y ş . rak takıp edecek bır arkadaşı merke- B .. . 
SÜphesı·z daha iyi olacak!" . K . l b'rl'ğ' Teklıfler 16 mayısa kadar zi hükümetimize göndermeliyiz. Gön azı muteşebbıs eşhaı mem- V }") • t d • • M b 

omııyoncu ar ı ı ı taahhüt edilmiş olacak ve 15 deerceğimiz arkadaş daima orada bu- ba sularını damacanalarla Mı- erem ı enn e avısı at uat kongresi 
M. Dikson dün akşam Robert _K~syoncul~r _birliği heyeti umu- teşrinievvele kadar mallar Tu- lunmalı~ yani eski bir tabirle kapı ç~- sır :ve Romanya ya ihraç etmek Haydarpaşada sıhhiye veki-

l<oUeje giderek bir konferans moye11 pazar ırunu toplanacaktır. Bu nusa teslim edilecektir Kınnt hadarhgı yapmalıdır. Ankaraya bır tedır. !etine ait hastahanenin verem lstanbul matbuat cemiyeti 
'-'crmistir. M. Dikson bu konfe- içtima.~ _kefalet iti.iç~n ban~ ~~• .. Y~· tütünler kabul edilmiy;cektir ı arka?aşın gitm_esini teklif ~diyoı;um.. Bu hal - memba sularına bü· koğuşunda mevcut 50 yatağın kongrqsi bugün saat 13,5 de 
ransın<la beynelmilel mesai pü- pılan ıtıliifa azamı ııtiralden goruıu· -- · Muştak Beyın bu s.i!zlenne ıdare ''k bi h . 'ld'"' 'bl'. t k .. . . 

1 ekti. c·· ··k ·c1are · k fal tna· heyeti tarafından cevap verildi. Biı yu r e emmıyet verı ıgt şu 7 5 e ı agı e arrur etmıştır. Türkocağında toplanacaktır . rosu . . "k be . ı'n faaliye- ec r. umru 1 
... e e o· t b" ı . d b d d'k d 1 s-ı..ı..· ''d" . . ti h ıstatıstı şu sın . . me vermiyen komisyoncuları muame lŞ a ıp erı işin bir bütçe işi olduğu, esasen ara s~a a - azı e ı o u ara sebe uuııye mu urıyetı 25 yatak Kongrenin bütün azanın iştira-

akkında izahat vennıştır. leden menetmittir. Diş tabiplerine diş doktoru sıra Ankaraya heyetler gönderildiği, bıyet vermekte ve belediyenin daha göndermiştir. Müracaat e- kile ve hareretli bir surette vu-

b 
Cerniyeti Akvam mümessili . . _. . şi_mdi tevzi ed~len yüz_d~ ikile_ri11. da-· su ihracatının önüne geçmesi den bir kısım muhtaç hastalar 

Ugün Atinaya hareket edecek, Kaçak qya de~p ~enmıyecegını mahken:ı_e hı b.u heret_ıe:ı_n mesa~s•. nctıcesinde lazım geldiği öne sürülmekte- buraya yerleşt'rilmi 1 dir kuu tahmin edilmektedir. Kon-
oract k darulfunundan sormustu. Darul tcmm edıldığı ızah edildı. d' • ı ş er • gr de ce · t .. 1 . a i asarı atikayı gördükten Limanunıza gelen Rüstemiye va!'u fünun emini Muarnme~ Ra-;it B. ı Hüseyin B. dedi ki: ır, . . . Vekalet ~ok muhtaç olanların e mıye ıçın satm ama-
so!,1.r_:ı Cenevreye gidecektir. ru tayfesinden Mehmet 6 paket 11- b h t d. d . t' k? - Nafiz Beyin sözleri idare heye- Beledıye bu meseleyı tetkık tahtı tedavıye alınmaları için cak bina, azanın hayat sigorta~ 

"a · · a · v ron düzüne boyun bağı· u .. usus a .. un embıs 1~ ı: tince na»n dikk•te alınmıştır. Yal- etmiş ve bir ticaret işi olduğun hastaların yatma müddetlerinin sına konması, taavün sandığı it 
e va ınıızı verme ·· · · · · b" da m··d ı ı b ·· 

ın ° ır ut n u a 1a eye sc e orme- tekrar tekrar temdit edilmemesi leri bilhassa mevzuu bahis edi-

• 
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)llilliy~t 
ıhrın uaıdf'•I "Jlilliyel" lir 

26 ŞUBAT 1931 
l:>AREHANE - Anlıanı caddeoi 

No: 100 Telsnf .-...ı: Milli1et. t .. 
lan bul. 

T elefoa nımıaralanı 
lota ıı..ı .24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERl 
G Türkiye için Hariç içlıı 

ıs ayhlt 400 kurut 800 kuruı 
1 • 750 .. 1400 " 

12 " 1400 n 276~ H 

kın uykusunu temin hatti böy- vermemek tarafını iltizam et
le çik%yetleri istima bile etmez." miş; 

Bir dördüncü: 2 - Diğer taraftan vergi me
"Otomobillerin hızlı gitme- murları vazifesini sui istimal 

si yasaktır. Halbuki hızlı gider- etmişlerdir. 
ler. Caddelerde durması mem- 1ııte bu amiller, vatandasla
nudur, dururlar, Sifoz çıkarma- n ıbu hususta müsamahaya alış
ları yasaktır, çıkarırlar, Beyoğ- tmnıştır. Fakat hasis menfaat
lunu tersine inmeleri memnu- lerini gizleverek bu ferdi ıstı
dur, inerler. Tramvayların ba- rapl:ırım bütün millete şamil ıs
samaklarında durmak yasaktır. tırap gibi göstermek ve bu su
Fakat basamaklar doludur." retle Cümhuriyet hükfimetini 

Daha var geceleri bütün şeh- iğfal etmek isteyenler bilsinler 

Zengin a amın davet isi 
-lngilfaçeden-

~ Bu ak~am A S R 1 Sinemada 

. BÜYOK GALA OLARAK 
Cazıp ıcbt;sümii \C dah•J• san'aıkAran ,ne hilcun cibanın •1kc:r.nl 

kazanan güzel ~ineıııı yıldı~IJrının tıraliçası: 

NORMA SHEARE 
, .• 'inemı artistlerinin en mümtazı meşhur LEWIS STO. 'f'. 

ile yeni do~aıı hır yıldız ROBERT MONTGOMMERY 

ADIN ARZ 
milhmınel şah01erlnln ıem;il tdeeeklcrdlr. rin sokakları yolda sıkışanl:ırrn ki, daima aldanacaklardır. Senelerce is aleminde buluna adam düşündü. Karşısmdaici 

hacetlerini def'e yarar, İstanbul- Reisicümhur Hazretleri ve rak para kaz~ış bir adamdı. genç adamı dikkatle süzerek: p<rde aralarında zengin nryeıe nmaraluı: 
da umumi hala "Kasıkcı Elma- devlet mefhumlarını, bunları bi O ne kadar para kazanmak isti- - Siz kardeşsini.ı: değil mi.? \Kll.1.1 ı.tAY."1U'\LAR büylllı: ·~lence ile SSO ve J.\ı ... 

r;.ı..;r'r.c bag" layan bag· ları ve oadında ise kendinden küçük o- O halde benimle beraber geli- meşhur Çingeneler. 
Gelen evrd geri verilmez sı" kadar nadirdir... •"· ' ' . . . ' .. 
M"ddeti _ niiaı..ı.r ıo lmruJ İstanb 1 dd 1 . . d·l- devlet ctorıtcsını.n yuksek med lan kardeşi de o kac:lı:r para har- niz. l';::'.:::::~~~~~::'.'.'::~::'.'......'.':k:_ı.tr:::o~Goldwyn Mayer fılmidir '-''-"''""1 

u ...... - u ca e en tamır e ı 1' 1 • •· ' •· ük' b. hl t k h · d ·d· G Otomobile atladı. Yolda gi- ı · 
tur. Gaete , .. -tı..,.a ait qı., mez .. İstanbulda İtfai e eksik- u unu ::>uy· ır vuzu a can- ce me. evesın e ı ı. enç a- lrV""V""V""V""V""V""V""V""V""..-.. 
• • "diri' ~ ·• cııat ediliı: . S . '!. . .. , landrrmıştır. damrn kazancı masrafına yetiş- derken zengin adam pek mem- IBu akşam 
•rıa ıır. 11 y ..... mura • tır. ular temız c!egıldır, sut C · · · · ı· ·· ·· ·· d ~ M A J J K S N E M A S J N O Gue1-ia ilbl- -·uli,.etiai ktur _ h·ı rd· t _ - Bu mıllet ıçın en faıde ı miyordu.Şık giyinmek, yemekle nun gorunuyor u: 
lı.ıbul e-. ~~d kr yag ı e ıd ır ve st.·n- ve doğru proğram; C.H.F. nm rini enkibar bir lokantadayemek - Siz çok iyi konuşmağı bi- Şöhret ve ıüzelllğl ile parlıyon 

d a yn çamur an yazın toz- proğramıdır ... Bunun için C.H. icin parası kafi gelmiyordu. O- len bir genç olduğunuzu anlı- 1J O L .O R E S K O S T E L L O 

Bugünkü hava 
Oün en fazla ha raret 5 enaz O di .ı 

Bugiın ruzg1r po nz ve hava kapa! 
ve hrll 

anBgeçı mez! . . F. nın faaliyetlerıne bütün genç lnun için kendinden yaşca, ser- yonım. Birlikte yemek yemek- C E H E N N E M L E R H A K İ M İ 
d 

_ u yazh ılan şeyle~n vakı o~~ liğin zahir olmasını istemek en vetçe ve belki de akıka büyük le bilseniz ne kadar memnun o- fllminde görtinecektir 
ugunu er zaman ı pata mu- t b·• b. h k 1 · . lacag· ım Bu film Roril> ve dinlcyif itibarile bir hsriltadır. ;\şk ve ruı.n, SA: 

h İ. . a 11 }r a tır. o an kan:c~:run yardımına muh- ... F"RANSISCO'nun müıhlş zelzelesi,- Kahkaha mütehas11ıları STAN 
:yyayı~. ~te halk bundan sı- ECrnrıumumiyeye C.H.F. ııın tac kalıyordıı. Fakat zengin a- Onun <la ne kadı;r memnun ° l.AUREI. ve OLlVER llARDY temiil edecekleri 

kayet edıyor haklı mı haksız mı mevkiini gösteren bn sözler hic 1 - h , f k d· .· lacağına şüphe var mıydı .. ? G t: C E K U S L A R 1 
Oras '"-L-da 1 1 1 1 ' , < am emen ncr se er ar ·~sıne S 

mı aw1U1 '.ar ya ruz ta - süp'ıe ve~ ki. mütereddit fikir- para verirken bir de nasihat ver . ehrin en meşhur bir lokanta ı.-ran>ızca •ozlü yedi biıyılk kısımlık ko.ned! ile dramdan 
dıklan zaman vıcdanlanndan so !ere vuzuh ve selamet bahset- kt k i. . 1 eh sının önünde otomobil dur- hissedil•n tee~sürıtt izaleye çılı~acıklar<lır. 
rab·ı· 1 m1,; en cm mı a amaz . 1 D 

1 ır er. 1 rr t r B k ı k · · ı M c u. ~----"-"'-"''-"'"""'"""-""" '""'""'"'-"'-"-'"-'""J'-''-"''-"''-'1 
Buna mukabil hava gazile e-ı ' Bu·ı:·tibarla Gazinin Adana f -_u a~l~rSsı gbıykı~ınbe;·· daas-1 ofra pe~: mükellefti. Yemek B''""''"''''''''''''''''''''''''''"' ~11111111111111111111111111111111111 

k 1 k 
.k . ra ıı.ı aza , .. en e ar ıra m l . f . h. d k k __ 11111111ın1111111111111111111111111,. "'11111111111111111uıuııı11111111111ı 

Beledi• yeden şı" a" yet e tn e zam yam:p ıradı artır-'! nutku milletin aklı selimini K k'f' 1 1 erııı ne asetın. e ıç eyece yo --
ak . . 1 • • sın.. azancın sana a ı geme- F-'- b 1 h · · f :: A~ NA~ ,, » «:)) iL u 1' m ıstıyor arını~. ~aklı. bulu- harekete davet etmiştir. Ne li... , t~. &.ı<.at un a:ın ~psının ev :: 

~ . Diyorlar ki Belediye erkanı, rum. Masrafı ındıremıyorlar, I mutlu Türk milletine ki böyle O b ı· 1 f l k b . kınde olarak zengın adamın --
halkın ve ga-elerin muttasıl b · · - unu c ın er a ·at artı u · d ı ·k ·ıt· :: 

1 L.... an ıradı çogaltsınlar.... mürşidi ;ar!... k b'I ;h 1 • 
1 

, k ld _ genç a ama o an ı ram ve ı ı- :: 

lı~ı 1 Belediyeden şikayet etmesine Havadis f i _ . ~ ı. nas. at ara a ı,;ı o ugu fatı vardı: :: 
pek ziyade içerlıyorlarmış, ve • Bilmecemiz ıçın. - Sizinle niçin daha evvel :: SiGORTA ŞiRKETi 

1 '1çr~ diyorlarmış ki: Guya gazeteciyim. Garip qir - Se.n.de, derdi, bu kadar dost olmadrk? Sizin pek zeki --
mazharı. t B··ru·· h r h b =--=-- Tflrklye it BankaSl tarafından te•kll edllml•t'r - E, artık illalah ! Herkes . . ye ım var. u n ava- para sa 1 ı olup ta ne yapacak- pek zarif bir adam olduğunuzu r r 

g dislen pek h b al , B. - :: Vancın • Hayat - Nakliye • Kaza - Otomobil - m:ı'ı:llyeı 
~ • pannağma bir Belediye dola- .. geç a er ıyorun:ı. sın·. ır zevcen var çocugun anlamak, takdir etmek frrsatmı •• 

B
e • mış, tenkit edip duruyor, hal- Geç~ gun. g .. e.ne geç. k~ş bır yok. Biraz da parayı sarfetmeği nedn daha evvel elde etme- :: maliye Sigortalarını tabut eder. 

habe ı b b'I l b k :: Adre" 4 tincll Vakii han lstaolnl 
1 le~ , ı buki hakikat hiç öyle değildir. n Y~?1 og.rem ~m ~e ır ar- ı en ere ıra .. dim .. Böyle göriişmek fırsatla- •• 

n
., • Gelsinler de onlar yapsmJar kadaşa soyledım guldu. Hakikat şu idi ki iki kardeş nnı bundan sonra her vakit el- :: Telefon: 18tanbul - 531 Teııı:ra~ l:ııtıyaı 
Y A J b J ?O ·· J''k b. 'b· J • · k · d O ··111111111111111111111111111111111111~ ~1111111111111111111111111111111111 

i ş r ı bakalım daha mı iyi olur?" . - yo u mese e - gun u ırı ır erını pe sevıyor u. - de edeceğimi ümit ederim. 111111111111111111111111111uı111111,. """"""'""'"'·"'"'"'"'"""' 

~ k'b · Vakıa tenkit ve şikayet pek ış... . nıın için biri öbürünün para har- Genç adam böyle pek meş- ---~---••••-ıı :••-••llİlllmm .. mmı .. 
' :.,, J, tatlı şey değildir, anuna, lstan- -

1 
Vallahı ben bugün duy- cetmesine, diğeri de nasihat din hur bir zenginin iltifat ve dost- O İ K K A T !!! 1 ın ma mernrninin en buy.ık ~adl-

ır ~ , bulda da Belediyeden edilecek dum · !emeğe tahammül edebiliyordu. tuğunu, onun üzerinde hasıl et- « 1 mükemmel bir opem ola 
• c iP şikayet çoktur. Nereye baksa- - Des~n.e ~en havadislerin Bir gün zengin adam hastalan- tiğikuvvetli tesire mağrur ola- F R A N z L E H A R Cennet yolu 
l .r ı ruz, Belediye yokluğunu göste- konservesını yıyorsun !. dı. Bu ehemmiyetsiz bir şey rak seviniyordu. Zengin adam Pek yakında lstanbııl'da tem-
~ • ::ı riyor.. . Bu yokluk kimin ve FELEK olmakla beraber onu bir kaç daha ileri gitti: 
'f ~ " ı nenin suçudur bilmem, fakat bu -M bf 

1 
ı gün sokağa çıkmaktan menedi- Sizin, dedi, büyük kardeşiniz-

~ ~ ~ f yokluk vardır. eı ep i er ınüsa~akası yordu. le pek büyük bir farkınız var. o 
, İle: 1 Bir kari im bana bir mektup lllim11<:~mlzln hal/11d/1111Jı - İşlerim öyle kaldı, diyor- az lakrrdı eder, söylediği şey de 
g a ;ı gondermiş: Yana yakıla anlatı- Gazi Hz.nı"n ı•kll du, bu hastalık fena bir sırada o kadar dinlenmez. Siz bilakis .. 

ıil ettirece~i en son opere-

tinde nıe~hıır tenor 

Ri~HlHD TA~BEH 
. 1~n 1 

yor. "Geçende köprüde bir ba- nutku 1 ! 1 4 ll 6 1 8 9 l O 1 geldi. Her mevzu üzerinde pek a1i'ıka 
ta•e T hkçt tablasmı üzerime devirdi. 92 nci haftanın s inci ligini Fakat onun en çok canını sı- uyandrracak tarl'Jda lakırdı edi- taganni edecektir. I 
ı ıc \t Bütün kirli sular yeni pardösü- Pertevni~al lisesinden 352 ih- kan baska şeydi. Pek zengin, yorsunuz. Sizinle büyük para iş- lıııımliıiıl•:ıımm•••••• 

c c a me döküldü ... Şikayet için kim- san Sabn Bey kazanmıştrr. Ya- o nispette de hasis olan bir a- lerine girişeceğime eminim ... ! 
ı•c i ,at. se bulamadnn. Simide nark ko- zısr şudur: dam vardı ki hiç kimseyi davet Yemekler değiştikçe genç l!l••-Bu haft -
f at . 'C' yacak yere böyle pis şekilde ya- Gazi Hazretlerinin mühim e<lip bir yemek yedirdiği vaki adam kendi kendine: Melek sı"nemasına 
1 i a. pılan nakliyata baksalar daha nutukları : olmadığı halde onu çağırmış Benh1 için çok masraf edi-

yız ·,: ıyi olmaz mı?" 92 nci haftanın en mühim gelip kendisini alacağım birlik- yor, dedi, yemek parası vere-
lile c 1

1 
Bir başka kariim de sundan h~beri, Reisicumhur Hazretleri : te yemek yiyeceklerini söyle- cek ! Fa'kat genç adamın bu 

, • • müşteki: , nın Adana Türic ocağında irat mişti: endişelerine hiç mahal yoktu. 
··;:(,in', "Tramvayların, kanuni adet ettikleri çok mühim nutuk- ' - Ah, işte bu hastalık bu Çünkü lokantadan çrkmak za-

ı tur 1 · , bulunmaz fırsata mani oldu, di- manı gelince zengin adam gar-
. 1txF ı ve akıl hududundan fazla yolcu · .. .. . . ı - --.- · .neı: ; 1 bindirdiğine haydi ses çıkarını- .. BuJ1:1k Reısın memleket da- - - -

1111
-

1
. yordu, bu davet yalnız bana sonu çağırıp hesabı getirmesinı 

. :ı.;ı.ı~ l yalım. Tramvay nizamnamesi hılınde ıcra .e~ekte oldukları 11 
1 • . mahsustu... istedikten sonra gene: adama 

'J 1 mucibince üstü başı kirli olan- ~yahata, rı:uh.ım safhalar .ta- 1'.ıg:lfrı:.ı t.ı!me<:11ı;.iz Kardeşi, dinledi. SonTa: dönerek: 

: :· '~~ ~ ı larla pis eşyanın arabalara alın- ~?. ~dkekrek ınkışaf etmb ehktedır... Soldan sağa: nu;;-c::~~=dgiids:~~~ri~~nc o- siz veX'~~~:. 1;~~~~;~ :::~ 
t t masr yasaktır L~k· k' d uyu urtarıcının, u afta va Sold - . 1 u · a ın ım en t · b' . an saa•: - Kıtbil deg"il...O benden ba" buhıstuğumıız zaımın ben ven-

, enlt a ı kime şekva edelim. İki ün ev- an~rzm zengın ır muhıtin- ı - Şehrimiz (8) Rabıt edatı (2) " 
el c: 1 ·· .. b . _g. . de ırat buyurduktan çok mü- 2 _Şimşek (4) . Ufuk (3). ka kimseye yemek yedirmez.. rim .. ! 

gidip DOLLY IIAAS tara
fından temsil edilen pek şen 
ve güzel muzikah (llFA) nın 
opereti 

Kuyruklu 
Yıldız 

•filmini görünuzmımı•• 

;~ ~s~u ~şı makıne yagı ıçınde him nutuk, bir kısım halkımızda 3-Aydan aya verilen bir para (5) Genç adam çıktı. Aşağıda --,--------
a.rl a ~r 1~ pe s.ııo_şı_k ~~a~. ~abaya mevcut kötü haleti ruhi e i tes Mesh ur bir şair ( 4). pek mükemmel bir otomobil Po iste G.. d k 

bindı ve hepı_mızın )lStunu başr- rik etmiş ve vatanda 1 y ~ k;~ 4 - Kamer (2). Muhterem (2). dtırmustu. İcinde, biraz evvel Bir kız intihara un e üç yüz vesi a 
nı berbat ettı." •-' ı ·· · · ş ara a ' • - Zaman (2). Hayvan tabu- bahsedilen z.engin adam var- Mübadele komisyonu üçüncü 

DlF. OREl VON llER TA 'J(
ŞTF.LT.E filminin bir ıarafıan ıa· 
ıoamen Fran.,zca lÖzlU ve diger 
taraftan tamamen .\imanca sozlO 

olarak 

ELEKveELHAMR 
siııemılınnda hirden irae~I ola· 
cakıır. lşıtralr td~ceğiniz mu58· 

bık!nın mevzuu udur: 
!'timi hangi lisanda rerclb eıtl· 

niz ve !cbebl nedir 1 

.\lük•fatlar zengin 
:\lJı,od '' - ----- '"_I 

YegAne ve ldul gen.; anısı 
RAMO. ;'110\AR > 
arkada~ı J)OROT\' JORO.~ • 

ile berabtr 
1!.TUAL SINEMASINOA 

Bu l{iin marinrlcrden ıdbarcn 

iınperatoruo yateri 
filminde şarkı soyleyecek ve •iı

leıi ıonderece memnun ıdecekıtr. 

llbetrn: FOX MO\'lf:TO. '~. NE 
B. .. .. .. .k, 't<l yo u gostermıştır. l ~·(4) teşebbu"·s etti" 
ır uçuncu şı ayet· Ad .1. b.lh •w • dı· bürosu dün toplanmış ve tali w~: Halihazır dün a havadisleri 

"B l d' k · . . ana nuus.u, ı assa şu 6-- Kışın zineti (3). · d p dd liu•••••••••••~ e ~ ıye anunu _mucıbın- noktaları tebarüz ettinnis- 7-Mesih (3). Parmak halkası(5) -Gelemeyecek, kendisi biraz Dün Bebekte Cev et aşa ca •· mübadele komisyonunun faali-

k . ıı . . 
j 

nu. 1 
• 1 

zı • 
- _ t' 

ı 
t f e 1 

dek r' 
Rrıarr, 

-r 
• 

ıı 

1 • 

ı, 

cde gecenın muayyen bır saatın- tir. 8 - Bir meyve (3). İyi (3). hastadır. Söyliyeceğiniz şeyle- ıindt~ E17sat F§ulaannt BdaeyıV.naks~şy~~denetür~iz yetini tetkik etmiştir. Tali ko-
en sonra halkı · d k h 9 K ı ( E ı· d "'l (5) me çı ya ' · · ·· d ·· ·· t bl' .. .. .. .. .. ızaç e ece er A - Bu memleket halkı, u- - u P 3)· . v 1 egı . · ri bana söyleyiniz. diyot içmek suretile intihara tC§eb- n:ıısyon gun e uç. yuz e a 1 ve-

türlu gurultu yasaktır. Hatta mumiyetle büyük ve hakiki ız- lO-Cet. <3). Çıngene lbrahım(l) - Zengin, yaşlı ve şişman büs etmiş-, fakat yetişilerek kurtanl- sıkası vermektedır. 
Avrupanın bazı sehirlerinde sa- t k da d "ild' S k ıı - Sıyah (4). Şart edatı (2). mı•tır. Seyyah vapurları bahl . h lk , . ırap arşısın eg ır. ı m- Yukardan aşağı: --- - -· - . • k • • 

eyın a ı uyand.mr diye tılara maruz kalanlar, büyük a- 1 -Cenup hududumuzda bir mem 7 - Bir aleti musiki (2), Şimendi fki meşhur yan eSJCl Felemenk bandıralı Roterdam va-
h.oro~ ~!etmezler. Bızde bu razi sahiplerinden ibaret zen- leket (4). Hayvan degil (5). fer yolu (3). Pislik (3). k J d puru Amerikadan 3 martbı limanımı 
cıheti kimse korumaz ve halle ginlerdir. 2 - Çalışan (3). Vakit aleti (4). 8 - Meşhur kadın düşmanıFran- ya a an l za 326 MJYah ile gelecek ve ertesi 
daima bedmestlerin veya saygı- B _ Vatandaşların şı·kayet 3 ~ Le.:zetine bakan (5). Hayvan BlZ (7). Kalın bir kumaş (3) . Ötedenberi şehirde müteaddit aoy gün Radosa ııidecektir. 
* ot b.l kl"k nl yemı ( 4) 9 - Başına bir (a) (elince bizi gunlar yapan •e bir türlü yakalana- lngiliz bandıralı (Amperı ok Fran 
~ız omo ı a so arının dai- ettikleri vergi sıkıntısınında iki , B. b b ba b ş il Kü ah ı o ') .. _ s 307 ·-'-ma iz' tın d B b bi -. - a dırun a sı (3). doğurur (2). En yaf türk (4). mayan Sarı er ve t ya ı ı- 11 .. apuru .... mart bı -n~ 

. a~ a maruz ur. ele-- se e vard1r: s - Kase (3). Bir sebze (5). 10 _ Hanende kut (6). man nammdaki iki yankesici, dün za ıretirecek ve 7 mart Benıta hareket 
diye degıl bıınlan men ve hal- 1 - Bir taraftan halk ver,; 6 - Dolap (3). ıı - Beyaz kan (4). Çengel (5) bıta tarafından yakalanmışlardır. edecektir. 

ALKA7.AR -inenıa,ında 

BACDAT HTR~IZJ 
DOUGLAS FAlRHANKS'ın 

:;abeserlnin 

YENi l~PYASI 
2 safha l 2 kısım uirden 

Millivdin fc'~l'i. rtın:anı: 122 ---· -jdegÜ, aksine öldürmek-ve ya-jya demek lci, insan hüviyetleri-! Diye hÜküm vermekte hak-jşamak hizmetime bakmak isti-fSun(.. - . .· • 
şaınak için yaşıyorlar! Beni de ni bir an için olsun örtmeğe sız olmayız. yor? .• Böyle kucaktan kucağa - Sen fena, ıgrenç, 
böylece öldürdüler! Muhakkak! mahsus olan liyakatten daha * * • dolaşan, şehvet esaretinin en bir kadınsın! .. 
ki, insanl'.11': ka~~ erke~ dog-!ileriye ~e~e~i~or. O halde hük Aynaya bakmaktan korkuyo hodga~ emellerini nefsin~e.top Diyorum. Kucaktan ~ucağ 
dukları gıbı degiller. Rıya ve metmehyız kı ınsan, herşeyden rum. layan bır kıza bakılmaz, adı ve dolaşan, şehvet esaretinın 
hayat biribirine eş ve tercüman evvel ve daima yaradılışının e- Dehşet içindeyim! slirtiik bir orospuya tefkat eli hodgam sırrına bağlanan kad 
olan iki sahte filozof!. 1 siridir. Kötü bir hü~iyet, kötü Sinirlerim dimdik, gerilmiı uzatılmaz, ona, ben değil Prenses Belkiysti, m 

Bu iki görünüş ve gösteriş bir mana herhangi bır teııbiye- birer urgan gibi sert ve kalın. - Nasılsın?. • res Bel.kisti küçük Parisli Be 
ile haya.t arasında ne büyük ne nin ~a~kesi i~inde ~e olsa ~e- Kinimd~~· hiddet ve h~ecan- . Bile .~~~ez~_Onu?' ~bi kiysti,Kılbu~unun Belkiysi idi EtenılZZET 
aykırı bır fark var!. ne gunu, saatı, dakıkasr gelın- dan delınp bunalacak: gıbı olu- daıma tukuruk, ıgrenti, çekin- O Belkis ölmedi mi?. o Belki 

İhtimal ki. bu gecelerin bujdar boş b;r hayat sürmüş gitmi- - Ben budalayım!... ce kötülüğünü ızhar ve ispat- yorum. Annemin yüzüne de ba· genlik ve lanet olmalıdır. Onu, son günü Gün doğdu Eminenill 
m.eçhul. ziyare~çiler!n?en ~iris~ ~i.m. Yaşamak. i~in xa~:ımak d~- ~i_Y~- ?a:(~U:a':1 bir insan bile t~ gerj kalamıyor!.; 0 halde kamıyorum.?ncı:m ~.~yorum, şeytan e~~n~~deki . ~~i ~~ odasına, onun karyolasına reS 
btinyesınde gızledıgı bu afetı gıl, yaşamak ıçın oldurmek la- bu ıkılıgı bırıbırınden ayırama- hız yalnız tek şeye ınanalım: hayatımın hıç bır gununde ve tutmak, suriindure sUrundure, sam Halilin elile gömmedik mi 
hana da verdi! 1 zımmı§ !. Muhakkak ki. bütün yacak kadar ahmak olamaz. Doğuş ve yaradılış 1... hiç bir safhasında bu utancı bul- bunalta bunalta ölüme terket- . . . • 

Tesadüf. Fakat, ne acı, ne e- insanlar yalnız bu umde ve bu Terbiye nedir?.. Riyakarlık,! Terbiye vr onıı'l bütün usul madım. mek lazımdır. Bıralanalr, başı- .. Şımd~, bu Belkıys... ?t~311' 
l•m, ne yenilmez bir tesadüf• . a~rdenin esiri olarak _h~yat sü-j s~htek-~r~ık •. !~san hüvi~leri- ~eri .birer mas~e olmaktan daha Bir frengili olmak ve bu yüz ru taşt:ın taşa vura vura ölsün, goreı:ı. bıle~, ~nıyan, dus~e, 

* *"' ıuyorlar!. Madem kı, ınsanlar nın degışıklıgınden başka bırşey ılenye geçeınıyor!.. le anneye bakmak .. Ne feci, ne gebersınl.. Be~s, ~mı~ganlı ~elkıs, tO) 

, • .. •. · . • • 1 kendi boğazlarını kendi elleri i- midir?.. Onun içindir ki: haşyet verici bir ayıp. Fakat, niçin böyle? .. Hayir, Belkis, ıdealıı;t Belkıs, 
1 .ı g~ııdu; d?.kto~a g~dıp glı- 1 le sıkamayorlar, o halde gırt- - Terbiyeli insan. .• - İnsanlar doğduklan cibili- Hayret ediyorum niçin ben- benim nasibim bu olmamalı. Bu - Aile .• 

• : yonm Ömnımıın hıc bır safha laklarında biriken mihnet ve ıs- Diyoruz. yet ile kalıyor ve her şeyleri yap den nefret etmiyor, niçin dili- na da isyanki'ırmı. Benim suçum Fazilet .. 
0 0 ıi~ smda ~u kadar azap ve ıstırap tırabı zevk sanıp bir başkasının - Nazik adam... macık ve izafi olmaktan ileriye nin altına toplıyacağı balgamı, günahım ne?.. Vicdan? •• 

d~y?uguı~u hatırla~~oru?1. gırtl~ğ.mda kurtuluşlarının Diyoruz. geçemeyor... - Tuuu! Ben mi böyle oldum? .. Ben Cemiyet! .. 
'· f Gıdıp ~elı~c~ye kadar gozlerım. zevkını anyorlar! Bu arayışta - Ne centilmen insan!... Diyebiliriz, yine bunun ıçın Diyip yüzüme fırlatmıyor?. mi böyle olmamı istedim?. Ne Seciye .... 

1 den ıplık gıbı yaş b~şaı:ıı~~~· Bu merhametin yeri yok; şuur na- Diyoruz! Fakat, bir gün bü- dir ki: Nasıl bana elini uzatabiliyor, na diye kendi kendime iftira edi- Diyebilen Belkis var. Bu Bel 
t yaşlard_~ yalnız talıh~ızlıgın a-: file, düşünüş boş! .. Mutlak bir tün bu sıfatların içinden ne kof - Yıaşamak için yaşamak. • sıl hala: yor, kis, 

cısı degıl, karanlık bır ·bahtın· zevk var. Zevkini yenememek ne bombQş hüviyetlerin ken- Diyen insanlar bir nevi sarhoş- - Kızım!.. - Kadın Rfl bir sokak sürtii - Yaşamak için öldürme)° 
ı f>!lul~z azap ve ıstrra~ı var. var. Karar ve cür'et var!. İn· dilerini meydana koydnkJa- lar olmaktan ileriye geçemeyor- Diyebiliyor. Niçin ve naSil ğüsUn!.. li:ıan mış!.. 

Meı:-er. ne kadar gafı!, ne ka- sanlar yaşamak için yaşıyor rını görüyoruz! Yapmacık, ri· 12~... .ııefkatle gene beni sarmak, ok- - Sen adi, şıllık bir orospu- (Bitmedi) 



~L • -

!enı nP~rigat
Türk Dili için 

Giizide profesörlcrjmizden ve ma-
~f lisa ~ . ncı!anmızdan Sadri Ma...,u-
: .. B:yin " Türk Dili için., i~nde 
~~ın ve kıymetli bir eaeri intıpr ~t

llliştir. Yazı dilimizin mui, hal ve ıa
tıklıali hakkındaki dlifllnceleri ciddi 
•e ınukayeoeli bir ııurette isah eden 
bu eser SOO sahifeyi teea'lrib: etmek
tedir Dili" . . b .. _.,ıı.. bir inkılap · mızın u7- · 
~evreat olan günümu.de lisan i,ten 
üe alikadar oıin berkae tetebbuu ~I 
•cın olan bu kitabın intlprınt tepııır 
ve kıymetli müellifini tebrik ederiz. 

TORKSPOR 
22 aci sayısı bagtlll çaktı. 

Senılbla atletlerlmlZID bakkıada 
Yazdığı makale, llOtl ltalya - A
"usturya ve Çekotılovaltya • F· 
ransa maçıannıa tafell&ta, TOrk 
·Yunan milli takımlannın hazır· 
lığı etrafında maUlmat, Yunan 
(lirefÇlleTile temas, haftanın 
lıaberleri, mektep maçları, se
yahatnamei Muhsin Efendi V.S. 

Gol spor 
Gol sporun dördüncü sayısı 

\rildan Aşir, Suduri Naili, Bür
han, Ömer Besim ve Nesrin 
Muhiddin H. mm çok kıymetli 
"Yazılarile intişar etmiştir. 

[ __ s_i_n_em_a_-_Tı_•..::.y_a_tr_o __ ,I 

İs. B. Darülbedayi 
temslllerl 

ISi~HBUL lfl.fJlml eo akş•m saac 
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Vodvil 
3 perde 

akili: 

ı 11111111 :Salıi Zeki B. 
Cişe her l(lln «Ut ı .ı ten itiba

rc oçıkıır. 

.\itı ynıından o~a~ı çocuklar 

"' Jttoya kabul edilmez. 

Ferah Sinemada 
Bu ı;ecc: Ranıazan varyeteleri 

\c A.:cri ıııuziki hey'eti fiadar

dn ltımlar cumartesi günü ak· 
aını Sahir opereti. 

~-

İstanbul 
Esnaf Bankasından: 
İstanbul Esnaf Bankası hi,.edara

ıu 28 mart 931 tarihine müsadif cu
lrıartesi günü saat 14 de Bankanın 
Bahçekapısrndaki merkezi~de alelide 
•urette inikat edecek heyetı umumiye 
Ye davet olunur. 
Ru~mei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve murakiple['" 

raporunun kıraati. 
. 2 - Bilinçonun kıraat ve tasdiki 
ılc mürakiplerle meclisi idare azası
nın ve müdürün ibrası. 

3 - Meclisi idare azaaile murakip 
ler yerine yenilerinin intiha~•· .. 

4 - 1931 senesi için meclıaı ıdare 
aıasının hakkı huzurile murakıp tah
sısatınm tayini. 

Heyeti umumiyeye iştirak için la-
, kal on hlsaeye malik bulunmak la
ıınıdır. Ticaret kanununun 371 inci 
nıaddeoi ahkamına tevfikan hamiline 
:ııuJıarrer hisse senetleri ııahipleri, ni
hayet 21 mart 931 akşamına kadar 
ht.,.. eenetlerini veyahut hisse sene
datnun mevdu bulunduğu Banka 
lbaklıusunu Bahçekaptda kiin Banka 
lllıztn veznesine tevdi ile ita oluna
calı: dtlbuliye varakuuu almaları ikti· 
aa eder. 

Müzayede ile Satıt 
ı 931 şubarın 27 nt1 cuma günü 

;alıalı saaı ıo da eını.>CLUNDA 
! lal:lsk!r Gıri caddesinde inkılap 
nıüze•i kırtıadı 301 aumarah 
öMER BEY apartımanıaın 3 nu
maralı dairesinde mevcut müzeyyea 
eşyalar müuyede suretlyla saııla
cakur. Üç kıpulu dolap, dubh kar
yola. tuvalet ve sdrodın mürekkep 
gayet nefis modera yatak oda ta· 
kımı, defa url küçük yatık oda 
takımı, 9 puçadan mürekkep lngiUz 
uıulil modem yemek oda takımı, 
3 parçadan ibaret avrupa mamulab 
gayet CUzel marokea ulamı, aynalı 
ve ıynuıı dolaplar, ıaaıbıh takım
lın, portmıaıo, mubtellf karyolalar 
n ulr eşyalar. Anadolu ve Acem 
halıları ve seccadeleri pey sürenler• 
dın 100 ele 25 teminat alınır. . ---

MÜZAYEDE lLE SATIŞ 
1931 şubabn 27 acl cuma günü 

sabah ıaat 10 da Beyotlunda Tak
simde Ayupqada Taksim - Sirkeci 
tramvay istuyonundı jandarma ka· 
ralcolu ve elektrllı: deposu yanında 
Mlramar ıparıımanının 2 numualı 
dalrcıiııde mevcut ve Mıkslm Kohen 
Efendiye alt mil:seyyen eşıılar mü· 
zayede suretiyle satılacalmr. 

Gayet nefis ve Avrupa mımulitt 
meşe ıfıcından &sri yemek oda 
takım4 Kübik usulu asri gayet güzel 
yatak od• utımı, \'lyennanın To· 
net fabrikası manıulatındın salon 
ulamı, salon• ait eşyalar, lake ç11culc 
yauk oda takım4 mıroken koltuklar, 
Vencdlk n1ulü divan n yastıklar, 
ipekli perdeler, Gaile vazo ve iım
balar, J(openhık vazoları, Sevr şe
kerllkler, Llmoj tabak ıakım4 bakıra 
su ıakım4 lake dol•plar, gayet nerıs 
bronz avizeler, nadide tablolar, üzeri 
lcrisıalh kübik masalar, portmanto 
orun masu4 gramofon, maden şc
k~rlikler, biblo, dikiş maklnası, buz
luklar, etajerler, ~colıuklar. matbah 
ıakımları ve ıair eşyalar. Beluç, 
ferahan ve Mu~kebaı halıları mü
kemmel bir Radyo makinası. Pey 
süren Jerden l 00 de 25 teminat alınır. 

1\1 ü7.a yede ile sa~ 
1931 Şubatın 27 nci Cuma günü 

sabah saaı onda lleyoğlunda ,\me 
rtka sefarecoe>i harşısındJ Kabristan 
sokağında 145 numaralı !\aıncr apar· 
tmanının ~ numnr:ıh dairlsinde mev· 
cut ve mıd:ırn ~:liı Namerc ait mü~ 
zeren eşyalar müzayede suretiyle sa• 
ıılacaktır. Mavun kaplama emsalsız 
ı e ?.engin asri yemek oda takımı. 
rao kapulan bombe \ e limon kapla
ma asri gayet ı;üzel yatak oda takı· 
m~ ikt karyolayı havi osri dtğ"er ya
tak oda takımı: maroken amerikan 
kınepe rakımı. mineli bron7. saat 
şamdan takımı krisul re bronz asri 
mükemmel avi:r.e ıe plafoııi\'er, safi 
gümüşten mıımul lransız tepsi. tnllı 
tıkımı 'e ıabok !ar, asri ljlll·un gayet 
neHs portmanto, çin \ c capon \'azo
ları. kadife perdeler ve ıuller, r ıo 
parçadon mürekkep fransız tabak ta· 
kımo. capon kutuları. Berjer kanapc 
ve kolıuk rakımlaıı, 18ğlı lıo)-a tablo
lar 't.: ~air eşyalar. 'febriz Buhaı., 
I\1iıial ,.c ~:tir luılıları pc~· ~iirt:n.leı· 

den 100 de 25 teminaı alınır. 

lstanbul ,\sliye mohkcnıesi 2 nci 
Ticaret dairesinden: Agop Tambu· 
racy•n efendi vekili &\'ukat l<mıil 
Ratip bey torafından büyü!. Yeni 
hanında 37 1'o. da mukim Agop 
Scrcenı·an veScrupc Semerciı·an efen
diler aleyhine iLanıe olunan h92 I 
lira 76 kuruş olacak: dıvısınıa cerc 
nn eden muhakemesinde mildde•
lcyk Agop efendiye tebligııt lfa.ı ka
rarglr olmuş ıe mumaileyhe mukad· 
dema nki olan ıebllgatt• iko metgi
hının meçhul bulunduğu mahalle$i 
muhtın tarafındın ı-erilen meşruhat• 

AEG T k An 
• un an!lşılmııı olmıklı yeı·mt mu~ı· 

ür ODlm keme olarık 30-3-YJ 1 pazarıe,i saat 

elektrik şirketi umumiyesinden: 14 uı1n kılındıf;ı bir ay müddotle 
Hı.ectaran heyeti 16 mart 1931 iltnen. tebliğ olunur. 
~ günü saat on bir de ~ke- ____ .;;.. _______ _ 

tin Galatada Bahtiyar Hanındaki mer Üsküdar altıncı icr> dairesinden: 
kedııde alellde toplanacağından içti- Bir borçıan dolıl't mahcuz ve 
rnada bulunmak isteyen hialcdarla- paraya çevrilmesine kuar ı erilen 
rrn İÇtimu takaddüm eden hafta zar- bir adet dört tonluk hali laali>Ctıe 
frnda tirket merkezine müracaatla 
kaydolan.Vak yevmi mezkilrde hazır 3014 pltka numcrolu l~erliyc oto· 
bul --•- mobili 4-J·9J! tarihine ıniısıdif u._,.n ilan olunur. 

R ça rşamba günü sant 10 dan itiharen 
uzna mci müzakerat - M ı· · · G•latadı çinili rıhtım hanı k:ırşı ·ın-

e~ ısı ıdare ve murakip ra- (' d k orlarrnın kiraati, da J 27 numcrolu .araı a açı· ar· 
2 - Senelik bilinro ve •-• urma surcıilc aıılacoğından ıalıp 

• 3' ..... ru zarar 
~e~apdların~n thetkıki ve tasdiki, mcc- ollnLrın veım \'e ıakci m,zktırde 
!ısı i arenın ı rısı ve temettilün su- hazır bulundurulnc:ık memura ml ra
reti tevzii, caaıları ilıln olunur. 

3 _ Meclisi idare intihabatı, 
4 _ Senei maliye murakıbının inti l;:anbul mahkem i •-'11c iiç·:·ıc 

habı, hukuk dairesinden: 1 famidc 11. ta a

-------
ZA Yl: Doyce Levant Alman Ban

d~ralı "Akaya., nam vapuru hamule
"nderı ve MisonBehar ve LeonBehar 
nanıına gelen 24 No. poli~asına men
•up ATP markalı ve 17-18 No., iki 
landık pamuk mensucata ait ordino-su .• 

•ayi olmuştur. Mezkur eşya ıçın 
0•dın" o ·· sh · · · k lacagı' "h nu aı sanıyesı çı arı 
cı eti "k ·· 1 1lla _; ~vrakı ordinonun hu mu o • 
~· ılan olunur. 

rından zeı·cı Kadri il. alcllı ne : ,a

me eyledi~i boşanma da1 asında mud· 
dcaleı hin mahalli •kameti meçhul 
hulunmasın.ı m~hni bubaptaki hi!cü
ml muamdAı 1(1\lhcn cercıan ederek 
b anmolarına dair ~ .:ubaı <ı.ıo rn 
rih \C fl~ın-7J:l nuınnralı ilam :-urcti 
mahkeme divanhane inc talik kılın· 
m ı, olmak!• ke ·fiHt ılAne ı tebliğ 

hı:'1Uf 

ABDUlL.1\11 CEVDK1"in "irleri 

Karlı Dağdan Ses 
Çıktı. flaıı ı lira 

lstanbut belediyesi 
il anlan 

lstanôul Btlediyesinden: Ci~ 
hanglr yangın yerinde 26na 
adada f f, 45 metro yüzünde 

ve 1 f, 85 metro murabbaı 
sahasındaki arsanın metro· mu

rablıaına 22 lira kıymet takdir 

olunarak satılmak için açık mü· 
zayedeye konmuştur. Taliplerin 

şartnameyi görmek için her gün 

levazım müdürlüğüne müzeye
deye girmek l~n 20 !ıra mu

vakkat teminat akçelerlle bera

ber ihale günü olan 19-3-931 
perşembe günii saat f 5 e kadar 

encümeni daiınJye muracaatları. 

* • * 
lstanbul belediyesinden: Be

deli keşfi 376 Ura 7 4 kuruş 

olan Beyazıt kulesi nobet ha
nesinin ahşap kısmının boya ve 

badanası pazarlıkla yaptırılacak
tır. Taliplerin şartname ve ke
şif evrakını görmek için her 

gün pazarlık için 29 lira mu 

vak:küt teminat akçelcrile bera
ber 3-3-931 salı günii saat 15e 
kadar levazım müdürlü~üne 

müracaatlarc. 

MiLLi MAHRUKAT 
ŞiRKETi HISSEOARLARl~A 
Şirketimiz hissedarlar umumi 

heyetinin ıdiyen 25 mart 1931 çar
şamba günü saat 3 de lçtimaa daveti 
kırarfaşıınlmıştır. 10 ve 10 dan ful• 
hisseye malik olan hamillerln top· 
lanma gününden bir hafta evci hi<se 
senetlerini bir bonkaya vcynhuı şirket 
veznesine bırakarak: dühuliye vırakn<ı 
almaları ve tayin olunan gün ve 
saatte şirket merkezine ~clıncleri 

rica olunur. 

RUZNAME! MÜZAKt<;RAT: 
l - idare meclisi ve murakıp 

raporlarının okunmu4 
2- -- Bildnço ı·c hesapların tasdiki 

ve idare mcclJsinin lbra:-.1 1 

:ı - Temettü ıcı·z:i hakkındaki 

idne medl<i teklifinin kabulti 
4 isimlerine kur'a isabet eden 

idare meclisi ar.a<ı yerine yeniden 
intihap icrası, 

5 - 1 931 sent•i için murakıp 
inılhıbt ve ücretinin ıaytnL 

idare Mecl!si 

İttihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketinden: 
ittihadı Milli Türk Anonim Si

gorll ~lrketi nlzamnamei dahilisi 
mucibince ve ·ricarct kanununun 
;l61 inci maddesine ce.-fikan hisse· 
daran heyeıl umumıyesi 28 mart 
1931 tarihine ll'Üsadlf cumartesi 
günü saat 1 ı de ~irkctin Galaıada 
Onrnn llanı"daki merkezi idaresinde 
alelAdc i\"tima edeceğinden işbu 

iştirak ermek için lhkol "" hisse 
senedine sahip olan hıs!lcdarının 
mezkılr senedatı kanunu Ticaretin 
371 inci maddesine ıevfikan yevmi 
içtimadan asg.ıi bir hafu ewl şir

ket merke7.I idareJlne ıcvdi ed:rek 
ınukab"!inJo duhuliye ı >rakası alma
ları rica olunur. Bankılann makpuz 
ilmühaberleri dıhi lılsse scnedaıı 
gibi kabııl cdilecek:tlr. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - - l\leclisi idare -. murakıp 

rıporiarının karaatJ. 
2 -- Billnçonun ve klru zarar 

he .. plırının kabul 
temettü o tın tcnit 
idarenin tchrlyesi 

Ye 
ve 

tasvibi le 
meclisi 

3 - Çıkın meclisi id"e aula
nnın, yerine diğerlerinin iuılhabt. 

4 - Murakıp intihabı ve bun• 
!arı ait uhsiunn tespit~ 

S - Meclisi idareye ılt ıahsi

satın ıesblti, 

6 - Şirketle 
için mecli<i ld2re 
niyet itası. 

muamele 
aZ1larını 

icrası 

mezu-

Selıııııahınet ~ inci sulh hukuk· 
h:lkimli~nden: 

·rcrcke-ı:inir1 tasfiye!'ıoine kırar \C· 
rilcn &'rral müteveffa I bralambos 
Ramfiı adis efendinin BakırköyUnde 

cevi lıkte hnmam sokağındı ahşap 

11 od• ı• hıhçeyi müıtcmil ı no· 
maralı hane açık arttırma usulilc 
:,attlacağınd:ın birincı arttırmada muş 

ecri zuht1r eımed ğindcn ikinci art
tırmaya ~&rar 1trllmi~tır. Talip olan
ların kıymeti muhamıncnesl olan 
3500 iiçbin h.şyüz liranın vüzde 
onu nisbetindc pcv parr...,ile beraber 
f8-3-Q31 tarihine· mO;adıf çarşamba 
günü ~:11ı• 14 de o:;ulcan:ıhmet hcşin 

el sulh hukuk n1'.ıhL.en1~sine mürı 

caatlıu1 il:\n o!unıır. 

1 -

Devlet Demiryo ları 
idaresi ilinları 

tı•------------------·-------· .... Seylabın Şark: h~ttındııki tahribatı hasebile seyrü sclcr inhıtaa 
ugradığından 23 şubat 931 tarihinde icra edile~eği ilAn olunan 

bandaj münakasası 2 mart 93f pazartesi gününe tehir edilmi~tir. 

• • • 
Konya - Yenice ham üzerinde Hacıkırı ista>yonu ı:ırnnn<lahi 

taş ocaklarından çıkarılacak llOOO MS balast kapılı zarfl~ı nıüııa
hsaya konmuştur. 

Münakasa 16 marc 9,31 pazartesi günu saat 15 tc Ankarnda 

devlet dcmiryoliarı idare,ındc yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin cdJif mektuplarını ve ınuvah.

k:at teminatlarını aynı günde saat 14,30 a kadar koıni>yon kil.tip

llğine vermeleri IAzımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ikişer lira mukabilinde Ankara 

da, Haydarpaşada ı·e Konyada idare ve;melerinden tedarik ede

bilirler. 

ll:x::x:::x:::x Glorya sincma;ında icra olunan 

T~Rlil! B~tB~l~ M~SIBAKlSINDA 
birincili/; ihraz etmiş olan 

HiKMET RIZA HANIMIN 
müsabaka e:;nasında müteaddit defalar okuyup 

şiddetle alkı~lanaıı ve sesin muvııffakiyetinc rcvnal , "' . ıı: 

HARPUT MAYASI- DARÜLEL
HAN HALK 

arkısile bestekar kaptan zade Ali Rıza Be}'İn 

lEYL OLUR şarkı,ıııı havi 

Columbia plakları 
~ 'atışa çıkarılmısıır ~CX)()()()CX) 

Maadin ve Cevahir ve 
Mevaddı Madeniye 
Türk Anonim Şirketinden: 
Tıc•rcı kanununun , ol inci mad 

desile ni7.Rmnamd dahilinin olbap
ıaki 24 üncü maddesi ahkdmına 

tevfikan !\Iaadin 1 c Cevahir ve 
me\'adı Madeniye Türk Anonim şir
ketinin hlssedar1n h,yeıi umumiyesl 
mevaddı atiycnln müzakerc;i ıım· 
nında Martın 29 uncu pızar günü 
sut 15 ıe şirketi• Galıta'da mcr
koz Rıhtım 1 lanın da ktln merkezi 
idaresinde sureti adlyede akdi içti· 
nıaa dıvet olunur; 

1 - Meclisi idare raporu ılc 
murakıp raporunun kıraati ve ıncc

ltsl IJare ullannın tebriye! zlm· 
metleri. 

2 - ı 9,l(I se ne•i 
tndiki. 

bilançonnun 

3 - Müddederi hitamı eren 
!lleelisi idareden iki aza yerine dı· 
ğı:rinin ta,jni ve yahut ni7.amnımei 
dahlllnin olbapukl maddesi muci
bince ahvali maliye dolayısiyle meC· 
!isi idare aza addinin tenkisi. 

4 - Meclisi idare azılanna ita 
olunacak hakkı huzurun tayini, 

~ - 1931 ;eatsi muameldıı 
için murakıp tarini ı·e kendisine 
tediye olunacU:. ücretin te biti, 

Llakal bet hisse senedine malik 
olup i:bu içtimada billsale \·eya bil· 
vekıl.le hazır bulıınac>l:. zevaıın Ti
caret kanununun 37 J inci maddesi 
mucibince malik 0ldııkları hisse 
senetlerini yevmi içtimıdın lhksl 
bir haf;a eve! btanl>ul'da şirketin 
merkezi idar.,lne ,·cya l'arls'ce Laf
fttte sokaA111dı ~ namerod& Com· 
pagnle Fransaise de~ l\liaes do Lı
urium nam şirkete tevdi etmeleri 
IAzımdır. 

lstanbul Umum Sigorta 
şirketi 

llis;edaranı 1931 senesi martının 
31 inci salı ~ünü s.uı onbir buçukta 
şirketin Galaıada sir;orta hanında kt
in idare merkezinde adi surette içti· 
ma edecek olan umumi heyetine da· 
Yet olunur. 

RUZ .. AM1'.: 
1 - idare meclısi r1poru, 
2- Mıırakıplcrin raporu, 
.ı- a- 19:'!0 sen~i lıe,aplarının 

kahul \'e ta>dil·i nidare mcdi i he 
\·etinin ibr:ısı, 
· b- Temettülerin taksim!, 

4 ~ lemuri' etleri biten z:ının ve 
rinc '\ c u~B ınt"h bı, 

~ 'ficaret 1 anununı.ın J.!.l uncu 
ın ıddc ı nıııcil'ın c ,nketle ınııamel 
icra:-ı ıçın idare mec1ı nza.ıtın:ı m 
ZUUİ) et ıtası, 

ıı 1 Q,l! >CllC>i n .rıkıplc'lnın 

intiha.hı 'e tnh ·isatl:ın ı ı ini 
(;erek a:.alctt:n ırerck \ <: k~lerc~ , ır~ 

kt:tin rn ~7. ;}0 his~e Ltıedinc mıılik 

olan \'e hisse cııeılerini ticaret ka· 
nunıınıın <171 in i nıa<ldcsl mııcibin
cc içtima günüııden nilı:ıyeı bir hnf· 
t3 cvel ~irkctin idare ınctktzine ya

hut O;manlı Rankosı id>resine te~dı 
c len hİ:':icdar3n ışhu uınıın1I hc\'ttc 
iitirak hakkını ha;ıdirler 

~ledi;ı İdar. ------

HALiÇ \ .\I'URLARl 
T(RK ı\ ·o:'\l\1 ;:>lm:ı·:TL 'DEN 

1 laliç- '"'purlan Tiırk anonim şir· 
ketı hissedaranının <"IO l\ları ı !Mı 

}lazurtesi günü saat 16 da (~alata'da 
Kara !\lustafa P:ı~a eııddc;indc (ha· 
gimran 1 !anının 4 cu katında Soçy
eıa Komerçivalc !)' oricnıe idoreha· 
nesinde ı uku bulacak içtimaı adide 
haıır bulunmalan rica olunur. 

RUZ ,\Mi'.: 
1- Meclisi idare raporunun ol.un

ması, 

2- l\1urakıp raporunun o~unması 
~- 1930 >•nesi bildnçosunun kı

raat ve ıasdlkile bu hapta müzake
rat icrası ve meclisi idare azasının 
ihras1, 

4- Mecli•i idareye ) eniden azı 

intihabı ve hakkı huzurlarının tayini, 
5- YeniJen mural,p intihabı ve 

tahsi~tının tayini, 
6 - 'licrıret kanununun .. ~'23 linciı 

maddesi mucihince meclisi idare • · 
zalarının ıı;crek lendi #(erek eşhası 
>•lise namlarını bizzat ve bilvasıta 

şirketle icrayı muameleye mezun kı
lınması, 

Gerek asaleten gerek vckAleıen 

heyeti umumiycıe iştir.ak edebilmek 
ıçin hiısedaranın lhkal yüz hisseye 
malik olmaları ve hisse scnedatını 

niha1cr 29 mart 1931 pıızar günü 
saat 12 ye kadar şirketin Ayvansa· 
rav'daki merkezi idaresine yahut So
çyeta Koınerçıyale D'Orienıe idare· 
hanesine te\ di etmeleri IAzımdır. 

Tevdi edilen hisse scnedaıına mu
kabil ashabına duhuliı·e varakası ve-
rilecektir. · 

MECLiSi iDARE 

Yün ve Pamuk ipliği ve Ak· 
me~e vesaire imııline mahsus 
Türk: Anonim Şirketinden: 

Şlrl<eıimlz nlzımnıınel dahil!nin 
24 Oncll mıddesi mucibince Htase
darın heyed umuıııly11i 2.1 mart 
1931 tarihine müsadll pazartesi J:ilnli 
saat 10 dı Yeni Postahrne arkasında 
lstanbul Hanındıki ırerkezl idar<
slodc 33 üncü ddı olardı: 2diyen 
içtima edeceğinden nlzamnamci dahi· 
limizin 15 inci m•ddeoine ıevfikın 

liakal on hi;se senedine sahip olan 
hlssedırlar heyeti umumiye içtlnıı

ında hozır bulunmak h•kkını haiz
dirler. Heyeti umumivcde asaleten 
veyı veklleıen hazır bulunmak t. te• 
) "" his edarlann hamil oldukları 
hi,,,,t: 5enet1eriııl ıçtımc, gtinüne tı

kadJüm eden on t(Un r.n[mda mer-

ı 
kezi idaresinde veyahut l ıanbııl'daki 

l 
il nkalardan her hangi birine tevdi 
etuıeleri mecburidir. 

lll'Zl\.\\11'.I l\lf'Z,\l\l:RAT, 
1 \lecli<i idare \'e mur 1,ıpler 

raporunun kıra.tti 

~ 19.10 scncsı bilt .çosllt he-
sıbatının tasdiki: 

3- ,\Jcclı .. i idarenin ıbrı~t,. 

ı Mcdi<I !ılareye aza l!J in 
~dilen !\1ö" iı 1 li\-u M. \ ıııollurı me• 
murn inin tasdıkl 

Dr. Taşçiyan 

Zayıf ve iştihasız 
olanlar;t 

FOSFATLI ŞARK 

SEYRiSEFA N 
~!erkez •ceııc• sı Galu ı küpriı 

Raşı B. 2.36! Şube Acenıcıl : 
S!r~eci Mülıürdar ,_.de banı 1 
2740 

Trabzon ikinci 
postası 

( ~:er·: ) ı apuru 26 

Şuhat perşembe ak~anıı Galata

cl:ı.ı fneholu, Sinop, !':ını,;ın, 

Ün ye, Fut'ıı, Ordu, Circ,un, 

Trabzon, Rize, Hopa'ya kalka

c:ık, dönüşte pazar, Rize, Of, 

Sürmene Trabzon, Polathane 

Görele Giresun, Ordu, Fatsa 

Ünye, Samsun, SircıP, fnclıolu, 
7.onı-ruldaıta ul(rarncahtır. 

Mersin postasJ 
(ÇA!'i,\Kl\ALI•:l vapuru 27 

Şubat cuma 1 O ela Galata 

dan \';ırrnkkaie, lznıir, Klılltik, 

llodruın,Rado,,Fcthiye, Antalya, 

Al~i y~. !\ krsin 'e kılk:ıcak 

dönli~te Ta~ucu, Anamor, 
Finike, Dalyan, J\larınarb Ça

nakkale (;dibolu\.,t ur;raya
caktır. 

~v!'e!!1ı~ı•z!!1!1!!ad~a .. v111a•p•u•rll!l!lla•r•ı• 
Karadeniz postası 

ı·apuru 26 
~ubıııt Sami 

Perşembe 
~ünu alş:ımı '.'\irkl· .. ı nhtımından 

hareketle Zonguldak, lncbloıı, 
Gerze. S3m:-;un, Giresun. Trabzon, 
ve Rize\ e :ızlmet 'e a vdeıte ayni 
iskclelerleOf. Sürmene, \'ol; [·kebir 
Görele, J';ıc,a, ( nve ve llopeve 
u~rayar.t avı..tet edeccktır. 

Yük \e yolcu için Sirkeci Al:lıyc 

hanının \ elı zade vnptırlan a\!en

tasına ınuracaat Telefon : lsı. 980 ................... 

DlNTiN 
Nasuh; 

Dı, macununun 
ve sda sürmesi 
ile kıl podrasını 
her yerde arayı

nız. 

Boğaz lr,:indc lstinye Tamir 

Havuzları ve Teıı:gihlan T. A. 
Şirket;. ı lisscdaranına: 

Ticaret kanununun 361 inci mıd
desi ve nizamname! dahilinln 24 linc~ 

• maddcsile me\'!dı müıealdbesi muci
bince lstinye famlr havuzlarlle tez• 
glhlın Türk ,\noniın Şirketi hlssc
dar1n heyeti uınumiyesi ber\'echlati 
ruzname! mUzakeratta münderiç me
vadın müzakeresi 1.tmnında işbu 

1931 senc<ı şehri mırıın yirmi seki· 
zinci cumnrtesi ~tinü s&at on altıda 
Şirketin (' aiaıa'do merkez Rıhtım 

llanınının ikinci kaıındı kAin merkezi 
idaresinde sureti adiyede akdi içti
maı dıveı olunur. 

RUZNAME! MÜZAKERATI 
1929 senesi muameldrına 

&it mecUsl idare rapon Ue murU:.ıp 

rakorunun kıraat~ 
2 - ~ 929 senesi hesabaıının 

wdlld ve Meclisi idarenin ıebriyci 

zimmeti, 
3- Meclisı !darcı .. ua inı!hıbı 

ve sene zarfında intihap edilmlf 
olanlann ıısdlki, 

4 - Murakıp uyini ve tesviye 
olunacak üeroıin tcıblti, 

5 - Meclisi idare a1.abrına ııa 

olunacak baldtı huzurun tayini , c 
müdüre verilecek m...,ıı tayini hak
kında mecl!sl idareye 11IA1ıiyeı iıas~ 

Ileyeıi umumiye asaleten veya 
vcUleıen Uakal yirmi Fılsso >cnedine 
malik hissedarından ıeşekkıil eder. 
işbu içıimaa billsale veya bilvekAle 
i~tirak etmek tsıeyen hissedarın 
k•nunu ticaretin 37 ı inci mnddeslle 
nizamnamet dahllinin 25 inci mad· 
desi ahklmına tc>fikan malik olduk 
!arı hiss• >enetlerini veyahut mile•· 
ses:ıu mail\ e 
kalan ye' ml 
'rel şirketin 
idaresin cevdi 

t.ı.ra. ~nd. n muta \.'esf .. 
tı;tımıdm bir hıfıı 
Gn!&ta'd.lki merkezi 

eylemeleri ldıım gelir. 

26 ŞUBAT 1931 

6. Kv. ISTANBUL 
1636 m. .... 

ZZ : Alaturb konser. 

(Poıtahane) 

36 Kv. BERLIN - KONIGSVUS-
TERHAVZEN (1635) m. 

20,30: Zirai konfen.1111. 
Zl : Soı1oloji. Konfen.a.ı. 
11.30: Üç perdelik (Oıtrbotner) opera 

,... nakli.n temsil Mit.-._ 
Herbert Fröhlih orkeıtraaıa.ıo 
claoı lt.a•at.ra, Bert Ra71feldia 
aada ... Faka.tile. 

14 KY. VARŞOVA (1411)., 
zo.»: Gramofon. 
Zl,30r Sada reJalr.atile koaır. 
Zl.30: Ş.rkdı monolok. 
U..ZO: 1Cato"9ten -ld-. 
24 1 Cazba9d. 

20 Kv. LENINGRAD (1000) ..._ 
19,IOı Konıer. 

ZO Kv. BUDAPEŞTE (660) m. 
la.&0: (Beli. IC.iı) Sia•• orkeıtn.amra 

konıeri.. 
20 : Konrera.nı. 
20,30: (Maake) adh (Öjeo Hubeı') in 

eıerleriadea 3 pwdelik ...... 
l•maili. Mütealuben otel (!>en 
J.te) cloa naklen cazband. 

20 Kv. VIY ANA (516) m. 
21,45: Otto Romit orltntraaı tarafla .. 

dan muhteli( valalar ve faatazi .. 
ı .... 

8,6 Kv. MILANO (500) m. 
20,l0: ffa(if konıer, Mendelsoa ye Ma

ıenecUa eıerleria.den. 
21,30: Senfonilr. llonıer, Mourt, Cowttı 

eaerlerinden: mütu.lubeıı pi,.ano 
•• "Yİ.yolonael aoloları. 

23,30: Piyea tmıi)i. MUtealoben bir ka
:r.inodan naklen .lr.onıer. 

5. Kv. PRAG (Praka) (487) m. 
20,20: Otokar Marak tarafından 1arlu-

lar. 
21 : Doıtnrevıkiye dair koafera••· 
21,20. 1890 aeneainde tnaakeli balo. 
22 : Senfonik konıer. 
23,25: (Beranek ıinemaııadan adi.len..,) 

75 Kv: OMA-NAPOLI (441) m. 
18 : Mütenevvi konıer, ıada refaka .. 

tile. 
21010: Ruhi konferanı . 
22,10: Mıitenevvi konaer •e piya110 pıar 

çalan. 

75 Kv. STOKHOLM (435) m. 
Z0,15: Piyaao - Keman refakat.ile ••· 

ela ko•••ri. 
21 ı ltoaf•aaı, 
21,30ı Aakeri mu 'ki. 
11,46: Edobi,.t baklunda piyH. 
23,10: Ha.(if muıiki. 

2,5 Kv. BELGRAT (430) m. 
17 : CramoloG. 
18 : Don. 
18,30: S..da koateri,. Matmaa.& Taa,a• 

aa taraf19daa opera parçalan 
19 : Gram•foa ile Arap •aailııiei. 
-...: Fraaaaca dera. 
Zl : TrbW ı.o.ı ....... 
Zl,30: La,....ı,.. ....ı.ı- koa-. 
22,30: (Altoa ... ,) adlr piw• t-
23 : Gece lı:onıeri. 
23,50: Cramofoa aı•ıriratı. 

16 Kv. KATOVIÇ (408)-. 
17,10: Cramofoa. 
11.15: Konferaaı 
18,45; K.onıtt. 
19,45: Edebi,_L 
20,15: Konfraaa. 
21,15: Müıalaabe 
21,30: Hafif muailııı:l 
22,30: Edebiyat. 
23, 15: Konıw. 
24 ı Danı ıh•alaı\ 

16 Kv. BUKREŞ (394) -. 
13 : er. •• , .. . 
ı 1 • ao ......... ı.n. 
19 ı MuıilU aauri,.ab.._ 
20 : Gramofon. 9 

20,30ı İaailiıtce. 
ZI ' ltlialk ı..-ı.r, oı.., Paobl 

Solom-.e ........ 
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PERTE 
Çocuk pudra 

Aynı zamanda 
Ayak terlemelerine k&rfl 

mukemmel bir müstahzardır. 

kullanınız. Her 
eczanfde sahlır. 
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Kurt Çimentosunun hiç bir tröstle alakası yoktur "1 arnamile ınüstakildir. 

Bu meşhur operatöriln fikri, 
haizdir. Bu tavsiyeyi takip ve 
macununu istimal ediniz. 

yüksek bir kıymeti 
daima BİOKS diş 

BİOKS DİŞ MACUNU: Gayet beyaz, köpüklü ve 
litiftir. 

BİOKS DİŞ FIRÇALARlı Takim edilmiş ve her biri 
mutlak bir temizlik temin 
eden çifte ambalaj deru· 
nunda mahfuzdur. Kılları· 
nın cins ve tarzı imali diş
lerin mükemmelen temizlen
mesine müsait kılar. 

• : J - • - • ,. '.:\$'_. ... ··-

, 
Jandarma ihtiyacı için 2000 . ;JOOO liralık yiin çor;ıp aleni 

münakasa ile satın alınacaktır. Şartname j-mdıırm:ı imalathanesin· 
den verilir, ıniinakasa 18·3-93 l çar~1mba giinii saat ı 5 te jan
darma imalAthane~indc yapılacağından }CVını mczkılrda t~lip:crin 

teminatlarını beraberlerinde getirmeleri lflıımdır. 

Ta~lisiJe umum ınü~ürlü~ün~an: 
Rumeli tahlisiye :nıntakasının l\lolozburnu nıcvkiinde ahır, ap

tesane ve nöbet mahallinin yeniden inşası mukarrer bulunmasına 
binaen 20 gün mıiddctle ve kapalı zar[ usulile münakasaya vaz
edilmiştir. Mezkıir biraların ihalesi 3 Mart 931 'alı giinü saat 14 

de icra kılınacağından mühendis veya mimar vesikasını haiz olan 
taliplerin bu baptaki ~artname ve keşifnamelcri ~örmek üzere Ga· 
adada rıhtım caddesindeki idarei merkeziyeyc mtiruı.:aatları. 

Müfettiş namzetliği 
• müsabakası 
1.,ürkiye Ziraat Bankasından: 
5/nisan/931 pazargünü sabahı Ankara veistanbul Ziraat 

bankalarında saat 9 <la açılacak müsabaka ile 15 müfettiş namze
di alınacakur. Muvaffak olanlHa başlangıçta 120 lira aylık ile se
yahat ve tefti~lerde yol ~asraflarından başka 6 lira yevmiye ve
riliı-. 

İştirak için evvel emirde İktisat veya Hukuk fakültelerin
den ve yahut ulumu aliyei ticariye veya mülkiye mekteplerinden 
birinin mezunu veyahut son sınıf müdavimı olmak lazımdır. Di
ğer fakülte veya yüksek mektep mezunlarının mali müesseseler
de en az iki sene hizmet görmüş bulunanlan" da müsabakaya 
dahil ola! • :rıer. 

Talipler Ankara, İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından a
lacakları şartnamede yazih vesikalarla birlikte nihayet 31 mart 
931 akşamına kadar Ankarada teftiş hey'eti Müdürlüğüne biz
zat veya mektupla müracaat etmiş bulunmalıdırlar. 

T ercuman aranıyor 
·T-o :; ..... 

Ankara san' at mektebinden: 
1 - Ankara erkek san'at mektebinde istihdam edilmek üzre 

bir tercumana ihtiyaç vardır. 

2. ci keşide 11 I\/ıa 
1931 dedir.' 

Dr. HORHORU 
Belsoğuk!ugu . Frengi ademi ıktid 
tedavıhancsi. Beyoğlu 1'okadıyan Y 
nınd' :\lektep iOkak 35 Tel JI 

~-

Kampana alınacak 
Tahlisiye umum müdürlüğünden: 

Rakit havada sedası beş millik mesafeden i~idilmek şartile bir 
adet kampana pazarlık suretile mubayaa ellilecd.tir. 

il - Bu tercumanın teknik istll~hlara vuknfu ve Almancadan 
Türkçeye ve Türkçeden ,Almancaya iyi tercliıneye muktedir ol
ması şarttır. 

ııı - Şehri ıicrct 1 00-150 liradır. 

Dr. A. Kutiel 
Cil~ Frengi. Belsoğuldugu 

ademi iktidar muayene ve elekt 
ıed1vlhanesi. K:ıraköy Börekı·! fırt' 
sır·ıc:·n '" N'l. :l ~ , 

Talip olanların 2 mart 931 tarihinde ~aat on dörrtte t;a
J:ıta rılıtımınd:ı .\laritim hanında tahlisiye rniiduriycti umumiycsi 
mühaıaa komisyonuna muracaat etmesi liizumıı il~n ol~ınur. 

IV- Talip olanların 1 mart 931 pazar gümi saat 14 te 
evrakı mcishitesile birlikte lstanbul ınıntakası Maarif Eminliğinde 
h.ızır bulunman ilAıı olunur. ft'les uı Jvl"<lW': tsurııa.ıu"'"" 


