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/dart: telefonu: 2. 1370 Cuma 13 ŞUBAT (2 inci ay) 1931 

HATIRALAR ARASINDA 
Halit Ziya 8.in hatıralarına yarınki 

~avımızda devam edeceğ"z 

Talırir telefonu: 2. 4371 Sayı ı .) Kuruş 

.J 4 ilncil Yıl No. 4706 

Gazi Hz. Mersinden Malatyava Hareket Ettıileır 

Türk-Yunan muahedesi dün 
ınecliste tasdik edildi 

vekilimiz bir nutuk 

Bir münakaşa .. 
Meb'us Tahsin B. kimleri 

ithan1 ediyor? 
Ankara, 12 (Telefon) - Bugün Mec· 

Jeste sanayi umum müdürlüğü için ğe. 
tirilecek bir mütehassıs Jtteselesi müza
kere edilirken bazı meb'uslar söz aldı. 

• 
içilecek su yok mu? 

-
Şehir Meclisinde müzakere 

Hariciye 
söyUyerek 

Ankara, 12 ( Te 
lefoa) - Türk • 

Yanan muahedesi 

alkıslanmr ştır 
rada hariciye ıBu arada Tahşin B. şunlan söyledi: 

vekilimizin elini "- Biz öyle müdürJer gördük ki 

sıktı. Tevfik Rüş· hiç bir şeyden çakmadıkları halde del'· 
letin mukadderatında rey sahibi ldu· 

Kulei zemin nedir , 
bu da öğrenildi ! .. 

bagiln Millet 
•cliaiode gCS. 
rltüldo ve tas
a edildi. 

tü B. nutkunda 

ilk fırsatta Baı· 

vekilimizle bir

likte Atinayı zi-

lar. Bir takım kimseler zamanın ve

kiJlerine hoş görünerek o mevkle gel· 
mişJerdir. Bugün de sanayi miidürlü

ğüne kimseyi bulamadıkJan için tepe· 

den inme birisini getiriyorlar.,, 

-
Meclis kalaba· 

hkb, Ruı ve 

Yunan sefirleri 
ele ıamilcr ara

yaret edecekte- lktısat Vekili cevap vererek bu tek· 

rini,dönüıte ken- lifin barem prensibini mahfuz tuttu-

d
. · d t M ğunu, getirilecek zatın ali mektep me-

lın da idi. ısı os aca· . zunu olduğunu söyledi. Netıcede 400 

Evveli harici• 

Je •eı<ilimiz u• 
. bir nutuk 

ristamn hükümet- lira ücretle bir mütehassıs getirilmesi 

ınerkezine gide- kabul edildi . 
~~-------------

~Ui ve ço~< Har"elye vekil miz Tevfik Riiıtü E. ceğini söyledi. 
· ~ı. Baıvekilımiz bu sı- [Alt taralı 4 üncü sagılada] 

Ali B. 
Afyon mtl,.»usu bugün 

Ankaraya gıdiyor 

M. Klot Farer 
dün Qeldi 

H. Fırkası teşkilat heyeti reisi Af. 
J'On meb'usu Ali B. bugün saat iki tre.

1 

lllle Ankaraya gidecektir. 

Muazzam e•erlerinizi yakın
dan tetkik etmek benim için 
bir borçtu, Türkiyeye bu 
"'Uakaatla geliyorum,diyor 

Ali 8. dün bir muharririmize şu 
... atta bulunmuştur: 

"Burada kon r i u h"zim .Jı;ı1.ır· 
ti .... Bu•· 

lama her llJbıi de Istanbulun fırka nok· 
taJ nazanndan 1•aziyetini izah ve ifade 
.. eeek mtihim vesikalar olacaktır. 

1 Raporlar fırkanın kırklar heyetin· 
•• müsakere edilirken icap ederse şifa· 
lal iuhat ta vereceğim. 

Beaim zannıma güre Gazi Hz. seya· 
.. ti ikmal ederek Ankaraya avdetinde 
fııka 11oktai nazarından bütün mesele
lu Ur.erinde uzun uzadıya görüşülecek 
~, bıiyük kongreye hazırlık yapılmış o-
1-eaktır.,, 

O,. Farmakoloklar cemiyeti ida· 
it hı7eti fırkaya gelerek teşkilat he-
>lt&Jt' temas etmiştir. Farmakolaklnr M. Klot Farer Galata nhlmunda 
llealtkl bazı temennilerde bulunmuş- M f F M. Ki Ardı aru ransız romanCISJ ot Fa-

Au'"a. A k da .... h .. imizde a rla· rer dün saa~ üçte Pake kumpanyası. 
n ara • ~ ç nın Karamonı vapuru ile MandJya. 

dan şehrimize gelmif, nhtnnda dostla
rı ve Fransız kumpanyası tarafmc'8n 
karşılanmıştır. 

Şehrimizde bulunduğu müddet zar. 
fında Fransız sefaretinde misafir ka· 
lacak olan M. Klot Fareri dUn öğle
den sonra bir muharrrimiz ziyaret e
derek görüşmüştür. M. Klot Farer 
ezcümle demiştir ki: 

- Uzun zamanlardanberi pek saml· 
mi dostluk bağlarile merbut bulundu· 
ğum memleketinize bundan altı ay ka· 
dar evel olan ve maalesef pek kısa si· 
ren son ziyaretimde Türk dostlan
ma yakında tekrar geleceğimi vadet. 
miştim. ilk fırsattan istifade ederek 
bu 1·adimi yerine getiriyorum. Milli 
mücadelenin son zamanlannda (1922) 
de pek sevdiğim türk dostlanmın ara-
sında bulunmak bahtiyarlığına nail ol· 

~~~yurdu meselesi ite de meşgul muş, TürkiY~!n. bü!.'1k bir azim ve ida
T~· re iJe istikJahnı mudafaasına şahit ol-

Yuıdun tamiri için keşif yapılmış· muştum. 
.... "21 blıl lira muraf gidecektir. Sulhün ve-tabii haydın avdetind.-u 
..._ 'Y'•rt için tahsis edilen darülfünun sonra Türkiye i~tiklal mücadelesinden 
....._ dnnndaki sarı kışlanın devri daha az ehemmıyetli olnuyan ha~r~~ 
~- bitecektir. Mart iptidasında li bir faaliyete ve her ~hada büyük 
~ tamirine bqlanacaktır. inkılap hareketlerine fll'lfllllŞ ve m~· 
, __ TeRIJ&t heyeti azuından Cemil B vaffak olmuştur. Bunlar arası~dha .. bk~!· 
._..."""1cl k ı · asi inkrlabınız ve yenı u u· 

-~ aa acak amele ve esnaf re- hassa sıy 1 k t ·,.in hayati b" .._,,,....ut ... a..ı .. .aı .. .-. t ~rtınız meme e 1
r-· ır 

~ .. e -.rapcaktır. me s- k T'" kiye padişahlar 
~lllllit ..,eti ısumdan olan Is- ihtiyaçtır. Artı ur d 

,.,...,..... HUaeyin B. tf ün Ankara idaresi altın~~ Y~~~=~~ ~tiyük bir 
IS!tlllals. fırka merkezine gelerek ar· Memleketınız h r.cıa] 

..... lahıı.. Ut slrUfmUJtUr [Alt mab 4 uncii "l 

Kahire de 
Sefirimizin , 0 f&ri tevkif 

edileli 
Ankara, 12 (A.A.) - Kahire elçimi· 

zin şoförü Ali Efendi, uyuıturucu mad 
deler kaçakçılığı yaptığı zannile Mısır 
hükumeti zabıtasınca tevkif edilmiştir. Dilnkü içtimaın hatiplerinden ikiai 
Şoförün henüz muhakemesi icra edil· Sadettin Ferit B. Salih Cimcoz B. 
memiş olmakla beraber bu suretle tah- Jstanbul umumi meclisi dün saat yen saatten tam 45 dakika sonra. 
tı zanna alınmış olması üzerine elçilik· on beşe seyrek kala ikinci reis nkili KfLtiplik sırası Ali Rıza ve Etem Jz. 
çe derhal hizmetine nihayet verildiği Necip Beyin riyasetinde toplandı. zet beylerde idi. Zaptı sabıkın ol.un
müatabberdir. On beşe çeyrek kala ... Yani muay· ması ve bazı yerlerinin düzetilme i de 

~tdra IH~ 

a kesirlı 14 maznun 
..A;;llqJandL İlk sBz d'e 
.U.Ue Ye sapta müteallik oldu • 
.Adil huJAsabktaR çıktığını, pek U 

ğını ıtiyledl; reis Nedp B. : örfi divanı harpte muha- - Bu hususta Dahilite Vekalelin-

k 1 b 1 ld 
den reJmff bir taJimatname vard1r, ba· 

eme erine aş anı 1 dema zabıtlar Bey~fendinin sözlerile 
o talimatname ahkamı telif edilmek 

• suretile yapılsın I 

lbrahim Sürurınin halkı, itaatsizlıce ~di, "-Muvafık_ eevabr'ı aldı. 
KAtıp Ali Rıza.B. gelen evrak! ıOku• 

aev/ıettiği anla,ılmaktadır mıya başJadL 

1 

Menemen, 12 (Vakıt) - Divanı harp KADIN AZA F AALlYET,fE 

2
7639 ötleden evel Mustafa Paşanın riyase· Bunla~d.an. biri ~ti!e Bekir u,nı-

tinde toplandı. Maznun mevkiinde Ba· mın verdığı hır takrırdı. Tramvay a
lıkesirden getirilenler bulunuyordu. rabalarının kalabalıklığından, pisliığ'in .. 
Bunlar gazeteci Jbrahim Süruri, kar· den, t~amvaylardaki intizal!'sızlıJstan Nqnıaralı bilet 30 bin 

Ura kazandı 

S.Juf• )ilk 11umaralara bakıyor 
O,.UllJM t.,tİP tayyare piyan· 

k_,.UP Uk ~ttidesi don tam•· 
men bitirU•lftir· Bu kqidenin 
en bDYlll qsramlyesi olan 30 bin 
lira 216• araya çıkmlfbr. 

0a bia lirıJ1228 numaraya, 
8 bin lira "2111 numaraya, bq 
bin lira 36851 numaraya, 3 bin 
lira 44640 ıı .. ı, 9727 numarah 

l•U•rt sıls•Yfh'· 9tkU.P 700 numara}'I 
•ı.Jrth JroplllUf bir halde 8 iaci 
liJllUlaİfl• bqı.bilirıiniz. 

deşleri Mustafa ve Abdullah, sabık bahsedıyor, tramvay şirketi ~ka:tr.ele
meb'us Vehbi, avukat Emin Vedat, ar- namesinin bazı maddelerini zikr~or. 
mhalcl AbdoJJah Feyzi, inhisar me· bu halin ıslahını istiyordu. Bu arada 
muru Ihsan, üsküplü Ali Cemal, ar- tramva) lara binilirken numara veril· 
navut Ramazan, kahveci Senet B. ve mesi 1·e herkesin sırasını beklemesi tek-
efendilerdir. lif ediliyordu. 

lbrahim Süruri Ef. reisin suallerine Devre başındaki tesrini ant içtima-
verdfii cevaplarda Balrkesirde mefsuh (Lütfen s:ı)lfa) ı ÇC\ irlniz) 

S. frkanın reisi ve tam cümhuriyetci 
olduğunu, vaktile belediye intihabı es
nasmda heyecanda bulunan ha1kı hi· 
tabelerile sükunete da' et ettiğini söy-

ledi. 
Reis Paşa sordu: 
- Taşkınca hareketiniz hükıimetre 

men'edlldiği zaman siz. Serbest fırka 
her pyfn fevkindedir, demişsiniz. l\lal:· 
saduıız ne idi? 

Maznun, halkı zorla toplamadJğını, 
kanunlara ve emirlere secde e~tiğini 

söylledi. 
Reis Paşa: 
- Fırkacılık namı altında halkı do· 

lambaçlı yollardan isyankiır bir rnzi· 
yete sevkettiniz, arkadaslnrınız sizi 
Fethi Beye şikayet ettiler, dedi. 

:Maznun cevap Hnli. 
- Çekemedikleri için böyle ) apb-

lar. 
Sonra gazetesinde çık n 'e ka) rna· 

kanılara, jandarmalara inanma) rnız, 
meeaJindeld yazıyı m 'ul müdür Ne
dim Ef. nin yazdığını, halka Dahiliye 
Vekilini i tikbal ctm".} iniz, dedi i ~ •a. 
Jine de kekeliyerek is kin gelen J • 

kil
. 

1 
• ır 

ve ın stıkbal edilmesini doğru buJ. 
[Alt taralı 4 üncü aagılada] 



~ 2 - VAKIT 13 ŞUBATl~l ~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lan sakitanc oturup etrafı tetkik He mında kaleler vakidir, fakat Asma 1 
geçiren kadın nza şubat içtimaların< a altı, Bahçekapı, Unkapanı gibi yerler
artık hep birden faaliyete geçmiye kn· de ve Hariç sahillerinde kaleler yıkıl 
rnr vermiş olacaklar ki evelki içtim.ı· mış,) erlerinde mebani yapılmıştır. Bu 
Jardan birinde Nakiye 11 .efendi Uç de- rnlarm milkiyeti belediyeye ait olmak 
fa söz ruanık bir bahiste müzal\erenin icap eder, fakat e~kali tasarruliyeden 
kıyafeti lehinde mütalea dermeyan et· dolayı bugün başkalannm elindedir. 
mfşti. Başka bir içtimada Rana Sani Belediye buralann kendisine aidiyeti
Ynver H. efendi niktth memurlannn ni ispat edebHdikçe hakkını alıyor, bu Mers;nden Malatyaya 
Mkimlerin elbi<ıeleri gibi heybetli bir yüzden birçok davalar da tahaddüs et- azimet buyurdular 
layaf et kabul edilmesini tekli( etmişti. mistir. Hakikatte bu kulei zeminler M . J? (AA) R . · .. h . 

· · f d' :. v' b" ersın, ... . . - eı ıcum uı Bu celsede de l..:'ibfc Dckır H. e en ı ... zemini kuleler mevhum ve me ut ır H t 
14 

te h lk h ı·ı Ik · · n z. saa a ·ın arnre ı e a ış· Takrır okunduktan sonra Avnı .: miras halinde kalmış oluyor. 
- Hanımefendi takrirlerini izah et· l\f h be i Nuri ve azadan Hacı Ra- lan arasında Mersine çıkmışlar ve doğ-

u a~e c . Q k ğ · • ı d · sinler!. if Beyler de izahat verdiler. Beledi · ruca hUk met ona ına gıtmış er ır. 
Dedi. Hanımefendi ayağa kalktı, iiç yede bu i j bflen bir tt>?• mütehassrs Yali ile mahalli islere dair bir müddet 

dört kelime sö}ledi. Reis, kadm azanın bulunduğu. ayda 50, senede 600 lira konuştuktan sonra C. H. Fırkasını, 
yorulmama ı imkanını hazırlamak Ü· ücret al.lığı ve bu işten bin lira kada:r Gençler birliğini Türk ocağını teşrif 
zere: hasılat elde ettiği söy1,.-ildi. Hacı etmişlerdir. Gazi Hz. belediye ve fır-

- Efendim. takrir münderccatı sa- Rnif n. l\haHnin bu yüzden rahatstı kada şehir işleri, ikbsadi vaziyet ve ih· 
rihtir, dedi, makarna gitmesi muva- cdadiğini söyl;yerck bu işin tasfiyesi- tiyacat He fırka teşkilıttmın faaliyeti 
fık mı? / le ni istedi, tasfiye ekli münaka~ edil• etrafında izahat almışlardır. Gençler 

- Mu;nfık... . . dL . . • birliği ve Türk ocağında da azalaı:la 
Seslen arasında Tevfik Amır l3e} ın 'l'evfd;: Sahm Pş. - Ameli hır Çtl· görü mUşler ve Türk ocakllan arasın· 

suali işitildi. · rei tesviye \'ar. Madem emanette bu d ğ g a ifade eden 
B• d ı·· ~ b h' . b' k' • i . t i 1 d a oca ın esas pro r mmı - ır e numara usu un..._ıı::n a ıs işi bılen ır ışı mış, o :ıa ı ş n en çı- .. ü ü dd •i h tı 

1 
ta k • · mak 

b d 1 T ·· d · h 11 d'I' ! uc ne ma e} n r a ra a} nı uyur u ar. ene\'\-Ur e elıbı ! kardını.z mı mesele derhal a e ı ır .. . . . . 
Reis Necip B. önce istifhamkar na· (Handeler) herkesin hoşuna giden bu sat ı.~ın ça_lışan gençlenn azn hır te

zarlarla takrir sahibesine aktı, sonra teklife rağmen mevcut varidattan \1lZ· şekkul hahnde kalmaları dogru olma
eevap verdi: geçilmediği için ''aziyetin idamesi ka. dığınt, b~tün bilgi ve ~l!~~a va ıttt· 

- Efendim, icap ed~r e makam tak rarlaştmldı. Jannın hır noktada teksıfı ıçın Gençler 
rir sahibile konuşur, tenevvtir eder. Reis _ Ba ka mülahaza var mı, E- birliğinin ocağa iltihakının muvafık o
Kavanin ve mülkiye encümeninin maz- fendim? lncağını beyan buyurmuşlardır. Rei
batası okunacak... Bir es - Var. Beş dakika; teneffü sicümhur Hz. saat 18 de husu t tren· 

Okundu. Uluköyde pazar yeri açıl- ı·ica ediyoruz. terine binerek l\falatyaya hareket et-
masmı istiyordu. Tasvip edildi. Ruz. Reis - Beş kadika teneffüs için ce1· mi lerdir. 
nameye geçildi. seyi tatil ediyorum'. ____ .._ ........ _...,_-::-:-

MECLiSTE TEDRtsA1' tKtNct cELSE Haksızlık yok! 
929 kat'i h .S:bının \'ari.~at . kısmı Beş dakika uzadıkça 14ıadı, koridor· 

hakkında tetk~kı he ap encumenı rapo- da kahYeler, sigaralar içildi. (Resmt 
111 milzakeresıne devam olundu; muh- d 'relerde olduğu gibi belediyede de 
telü mnddeler ~lıp geçi}or, encüme· k~ve içilmesi memnu ise de umumi 
nin mütaleasına tabiatile itimat edildi- eclis azası devlet memuru olmadıkla
ğf için kabul olanuyordu. Birinci reis m 'çin bu memnuiyetin ümulü haricin· 
vekili Sadet~en Ferit B. müzal re es- ~~~irlcr.) 'ihayet ikinci celse birinci 
nasında gelmı enarka sırada gazete- rei vekili Sadettin Ferit Beyin riyase
ci azaların Y?nına ~turmuştu.. yen! tinde aktedildi. Hesabı kat'i müzake-
azanın beledıye vandatının mahıyeb . d vam olundu. Bu celsede bil· 

d ı .ıı. t 1 . . resme e 
hakkın a ma umnt ar o masıau ı~tıyor- hassa ofişaj meselesi münakaşa olun-
da. Onun için her madde geçtıkçe ~- du. Belediyeye ait olan bu hak, Ana
nun mevzuu hakkında ya ':muhns becı· d ıu ajansına devredilmiş. Ajans mu
den izahat istfJ or, yn bi'ızat müna.c;c. k~velenin maU kismına riayet ediyor. 
bet getirir malUmat vemyordu. Netice F kat yapmağt taahhüt etmiş olduğu 
itibarile celse talim bir mahiyet almış- m:dent \'e "'beC!lt thlelatff ~satınr Tii· 
tı. Bu sayede yen~ ~ belediye ;an- cuda getirmiyor. 
datJ hakkında haylı '"iıdai malumat Bu hususta söylenilen sözlerin iki 
sahibi oldu1ar. . hedefi vardı: ı _ Şehrin umranına 

Bu ara.~a._memba sulan şe ve fıçı: taallQk eden hususlardaki taahhütle" 
Jarın muhurleme hasılatı mnddesı . 1 JYan Anadolu ajansı ile mu· 
d • · d S d ttin F" "t nn yapm • e sessızce geçıyor u, a e en k 1 · feshi veya taahhütlerini 

. d d' b' d d ·ı . ave enın 
]3 ym er ı ır ucun nn e ı mt>sı 'f cbur edilmesi. 2- Anadolu • • bo 1 .. .. 1 d' ı aya me 
üzenne uzun Y u soz soy e ı. . da al an senevt on hin lira· 

SU BAHSi n3ansın n m 
nın aylığı. Bu ikinci nokta Galip Bah-

Mehmet Ali De} (Beyoğlu~ G Ç<m tiyar B. tarafından ileri sürülmüştü. 
sene bu mevzuda bazı temennıler er- N t' d bu hususta yeni bir tekli· 
d d·ı . . A ~•· ld ., e ıce e 

e 1 mışb. cuıua ~e 0 u • fin daimi encümende tetkik edilmek· 
Reis - l\falmm namına muhasebe te ld :ı:.. ... ..,. nlldL kadar ittihazı o 

Üd.. .. B • h t in o Ue u o6re 
m uru • ıza a vcrs · tetkikin neticesine bırakıldı. 

Muhasebe m.üdürü ~ Acaba o te- Saat on yediyi on geçiyordu. Bele· 
menniler ne gibı şeyl~rdı? diye rei i Muhittin B. salona girmiş, 

Eski azadan M. Alı ve A mi Beyler bo olan en arka sıraya gidip oturmuş-
anlatblar. ıemba ~uıarrnrn pahalı sa- t Re's ,·ekili Sadettin lt'erit n cebin· 

• hh~ h . d ;:... f u. 1 • tıldıgı, SJ ı artları aız olma ıı:;., ı- d tini ,.1karmıc: bakıyordu. 
üh •. 1. 1 . h' 1 • en saa 3" ':I 

çıları m ur ıyen erın u ıp erm- CELSE KAPANIRKEN 
den maaş nlmalannın doğru olmıyncn- 1 h'ttin B. söz aldı: 
- t f d •• 1 ·1 • u J ı,-rı geçen aza ara ın nn soy enı mış. _ n maruzatım var bazr tnlc· 

·1 d' 1 • · · h ı· t azı ' :Mevzu yenı en ı, su şı ıçın ay ı en- • 1 kama gönderflmi..._i onlara 
ıd 'h S l"h c· nr er mn ii"' kitlerde bulunu u, nı ayet a ıı ım- receg·ı·m cevap ve • 

eoz B. fşi tatlıya bağln~ı: .. Reis _ Zaman geçmiştir, uzak yer· 
- Soruyoruz ki, dedı, emanet sıhhı 1 d turanlar \'Br. Cumartesiye rica 

tedabir .ittihaz etmiş midir? Biliyoruz edr ~ 0 

ki 1 'h t . ti d e erız. ttı az e memı r; gene e soruyo- l\f h•tt'n B "- Peki! di,,·erek o-
d . 1 T d 1 ' . u 1 1 • '' -ruz!... Ben enız yanız aş e en ıçın turdu. Muammer B. söz aldı: 

sjyliyeyim. " . _ Dalma ikide deniyor, daima iki 
(VA~~: Sal.ıh Cimcoz Deyın sula- buçukla üç arasında müzakereye başo 

rın plslıgı hakkında anlattıklarını he- 1 K ta başlanılacaksa bilelim 
1 • .1 . ı· ld ~ anıyor. aç nüz bu su nnn ıçı mesı zarurc ı o uı.;,u d .. Jel' , • .. · e ona gore ge ım. 

,.e bu zaruret mevcut oldQgo muddetçe B d a saat 14 buçukta toplanılma 
· · ik · d · k · a em de .~arı.lerimizı t sın ı~meme · ıca;p sı karalaştı. Cevdet Kerim Beyin tik· 

ettiği cıhetle dercetmedık.) .. riri okundu: Serdedilen temennilerin 
~altıh Cimc?z B ... ~. f.~çılarrn. uzer- divanı riyasetçe not edilmesi, içtima 

Jenndeki beledıye muhuru o SU) un t~- müddetlerinin sonunda icra noktnStnn 
miz olduğunu değil Taşdelenden gel~ı: toplu olarak bir nevi program mahiye· 
ğinl t,a dik ediyor. Zaten temizli,rını tinde verilmesi. 
tasdik etse de ona biz inanmayız! (kah- Reis _ Makama git8in, değil mi E· 
kabalar) l\taza ma maza diyelim, t ndim? . 
bundan sonrasını dfü::ünelim, şehirde c c. Kerim B. _Makama gitmesine 
tifo olduğu d~ söyleniyor. . . .. lüzum yok. Bunun usul ittihaz esasen 

Muh:ısebecı - Me;zu . şilm~lldüdd~~· geçen celsede kabul edilmi~ti. Şimdi 
azayı kıramın has asıyetı yer!n e n. formülünü ikmal ettik! .. 
Gelecek celsede nrzı ce,-ap edleım. _ l\abul kabul! 

KULE) ZEl\llN NEDİR ? -Kabul' edilmişti .. 
Varidat arasında kulei zemin kira- _ Rohnl olunmuştur! 

sı olarak ta bin küsur Jiu gö teriliyor· Sesleri arnsmda celse kapandı. Cu-
du. Sadet~in Ferit R. bu antika fabiı · martesi günü hesabı kafi raporunun 
de izah ettı: müzakeresine devam olunacak. 

Sanki bir kulei asüman lnrmış gibi 
bir de kulel zemin demişler.. Zemini JTlZAR 
kule derneği kasttetmiş olntaklar. Is "Fılozof,, ''e •SoMa,. Roman tefrika· 
tan bol etrafındaki Eı::rlann zeminine !arımız münderecatımızın çoklağlfnı meb· 
alt mitklyet lrnnunu mahsu ile bele- nl bngün derccdilemcmcldl, okuyucu:arı· 
il~>:e ,·erilmiştir. Bunların bir krs· mızdan özür dileriz. 

Rıhtım ş rketinin m1zkçı
lığı tamamen sabit 

o1muştur 
Ankara, 12 (Telefon) - Rıh· 

hm şirketinin haksız protesto 
ed'ldiği iddiası aıla varit değil
dir. 

Sallhiyettar bir zat bana de
di ki: 

- Vekalet çok derin tetki
kattan sonra şirketin taahhütle
rini yapmadığı neticesine var~ 

mıştır. 

iki meb'uı hakkında talep 
Ankara, - Isparta meb'usu 

lbrabim beyin bir hakaret da
vas1Ddan teşrii masumiyetinin 
kaldırılmasına Aksaray meb'usu 
Kazım beyin memleketinde be-. 
lediye reisi iken vazifesine mü
teallik bazı hususat hakkında 

ifadesinin alınmasına dair Baş 
vekalet teskere teşkilatı esasiye 
encümenine havale edilmiştir. 
Fo91 kaymıkamtnın muhake
meılne pazar günü başlanıyor 

Menemen, 12 - Tevkif edi
len Foça kaymakamı ile jandar
ma kumandanının muhakemele
rine pazar günli baılanacaktır. 
Bu iki zatın kendi hatalarını 
örtmek için vatandaşlarına ifti· 
rada bulunmuı olmakla zan al
tına alınmıılardır. 

Bir habere göre karar bakimi 
Foçalı maznunlara işkence yapan 
kaymakamla, jandarma kuman
danının üç~r sene ağır hapsile 
tecziyelerini istemiıtir. 

Urf eda intihep 
Urfa, 12 ('Vakıt) - Umumi 

meclis intihababnı halk fırkası 
kazandı. 

Şeker bayramı 
Perşembe günü 

lstanbul müftülüğünden bil 
dirildiğine göre Şeker bayramı 
19 Şubat Perşembe günUdür. 
14 Şubat Cumartesi günü 
akıamı (pazar gecesi) de Ka· 

d ir gecesidir. 
Bayram namazı, 7,27 dedir. 

Sadakai fıtır cetveli şudur: 
AIA: Buğday 16, arpa 16, 
üzüm 156, hurma 182, orta: 
Buğday 13, arpa 13, üzüm 
117, hurma 104, edna: Buğday 
12, arpa 11, üzüm 78, hurma 
78 kuruş. 

a 

Hususi diarelere a ·t kanun layihas 
üzerinde münakaşalar başladı 

Ankara, 12 (Telefon) - Da
hiliye Vekaleti tarafından hususi 
idarelerin şeklini yeniden tanzim 
için hazırlanan kanun layihası 
Maarif, Sıhhat gibi ve
kaletlerde büyük bir alaka ve 
asabiyetle karşılanmııtrr. Bunun 

sebebi, yeni Uiyibaya konulan 
ban kayıtlar bu vekaletlerin 
esaıen doğrudan doğruya ken· 
dilerine ait olması lazım gelen 
bazı hakları valilere ve umumi 

meclislere vermek suretile vekA· 
letlerin vilayetlerin idaresile ala· 
kalarınm kesilmiş olacağına 

hükmedilmesidir. 

ği halde yeni layiha bu hak 
valilere vermektedir. 
Diğer taraftan Sıhhat vekale 

hükümet tabiplerini kendi tayi 
ettiği halde yeni layiha ile b 
ş de valilere· geçmektedir. 

Bu itibarla layihanın vekille 
heyetinden tetkiki esnasında iti 
razlarla karşılanması çok mu 
temeldir. Dahiliye, bunun tus' 
mezuniyetin tabii bir netices 
olduğu fikrindedir. Diğer veka 
letler ise bunun devlete ait e 
mühim işlerin ıekteye uğraması 
ve umumi bir pilan dairesind 
icrasını imkansız kılacağmı söf 

lüyorlar. 
Llyibada her iki tarafı tatıı:ill 

edecek tadilat yapılması tabii 
Meseli, şimdiki halde bntiln 

ilk mektep muaJJimleri maarif 
vcklleti tarafından tayin edildi· 

~.....:.--~~--~--~~~~~ 
görülüyor. 

Ordu meb'u~unun teklifi 
maliye encümeninde 
Ankara, 12 (Telefon) - Tak

sitle satılan metruk emlakin bir 
an dolayisile borçlanma kanu
nuna göre yirmi senede öden· 
mesi için Şevket beyin (Ordu) 
teklifi maliye encümeninde ta· 
dilen kabul edildi, bütçe encü
menine gönderildi. 

Maliye encümeni yirmi seneyi 
12 seneye indirdi. Fakat bazı 
meb'uslar bu müddeti az ıöril
yorlar. 

araç oğlu Şükrü B. 
iyileşti 

Ankara, 12 (Telefon) - Sa· 
raç oğlu ŞükrU Bey iyiletmiş, 
bugünkü meclis içtimaına iştirak 
etmiştir. 

Birlnol umumi müfettitlik bir 
beyanname netrettirdl 

Diyarbekir, - Birinci umumi 
müfettiş lbrahim Tali B. halka 
hitaben bir beyanname neşrettir
miştir. Bunda Türklerin candan 
hasmı olan Taınak Ermenileri 
tarafından teşkil edilen Kürt 
emeline hidim gibi gösterilmek 
istenilen "Hoybon,, cemiyetinin 
iç yüzünden bahsedilmekte ve 
halkımız iskat o'unmaktadır. Be· 
yanname ıu suretle bitmektedir. 

Vatandaşlarım, Hobyancrlar, 
memleketimizden giden Nastu· 
rileri de kendilerine alet etmek
tedirler. Bunlar menfaatini na
musunun fizerinde tutan sahte
kArları alet ederek, vicdc:.nını 
satan eski tekke şeyhlerini tav· 
sit ederek bin bir türlü va
sıtalarla aranıza girmek ve dini 
ileri sürerek hain düşüncelerinde 
her birinizden istifade etmek 

istiyecektir. Bunlarm cenup hu
dutlarının pek yakınma kadar 
sokulmuş şeyh kıyafetinde ya· 
bancı emelleri telkine çalışan 
adamlarım tanıyoruz. Vatandaş
ların iş ve güçlerile meşgul ola
rak ailelerinin hayatlarına bir 
kat daha refah temin etmelerini 

diler, daima Türk Cümhuriyetinin 
kanun, nizam ve talimatnamele
rine itaat tavsiye ederim.,, 

Kastemonuda hEıtaltk yok 

Kastamonu, 12 ( Vakıt) -
Muallim mektebinde çıklıimı 
bildirdiğim hastalık izale edildi, 
kordon kaldırıldı. 

H. fırk s1nda 
Nizamnan1enın değişmes 
haberi henüz nıevsinısiı 
Ankara, 12 - (Telefon) H. fır· 

kası nizamnamesini hazırlama1' 
için demokrat Avrupa fırkal.111'1 

nizamnamelerinden istifade edilip 
edilmiyeceği hakkındaki suale um 
mi katip Sa/fet B. şu cevabı verdi: 

- Nizamnamenin değişmeıi 
henilz mutasavver değildir. 

Bu, umumi kongrenin yapacağı 
bir iştir. Umumi kon~renin içti
ma zamanıda henüz tckarrür 
etmemiştir. 

Türkiye Suriye mü· 
na sebatı 

Benıt baş ıehbenderimiz Mu• 
hittin Ra~it bey son günlerde 
Türkiye - Suri)e münasebata bak• 
kanda bazı izahat vermiştir· 

Muhittin bey ilk olarak hudutta 
cşkiyahk olduğu hakkında ya" 
zılen ve ıöylenen haberleri tek· 
zip etmiş ve deıniştirki: 

- Bu havadisler asılsızdır. 
Türkiye - Suriye hududunda sfi" 
kunet vardır, 

Türk-Suriye hudut komisyonu" 
nun bu gfinc kadar toplanma" 
masımn sebebide görüşlllecek 

birşey olmadığıdır. Zan ederirıı 
ay sonuna doğru Berutta lopla
nacakdır. 

Gümrük işleri mllzakeresine 
gelince: Yeni bir ticaret muahe
desi için iki hükumet arasında 
müzakereler yapılıyor. 

Vilayet umumi meclialeri 
intihabı bir dereceli olacalı 

Ankara, 12 - Müzakere edil• 
mekte bulunan vilayet huıus1 
idareleri kanunu liyihasına na" 

zaran şimdiye kadar Millet mec
lisi azalarını seçen miintehip ıa
nilerle kaza belediye meclisi aza
ları tarafından milştereken •e 
iki dereceli olarak yapılan umu" 
mi meclis intihabı bir dereceli 
olacaktır. 

Yani halk meclisi umumi aır 
larını doğrudan doğruya ıcçecek .. 
tir. Her vilAyette intihabat bit 
gün içinde yapılacaktır. 

Yol mükellefiyeti esas olarak 
yedidir ve alb gündfir bu ıııti"' 
kellefiyeti nakten yapmak istiyeır 
ler her yerde her gün için bir• 
lira vermiye mecburdurlar. Bil 
suretle yol parası projede aiti 
liraya indirilmiş olmaktadır. 
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[ Sanayi Sleminde M"t(~ej.a Ali Bu işe siz de şaşın! Tii(~~~~e bitti ! Ziraat iileminde j 

füulı:{l ııçdma resminde bulananlar 

~ord fabrikası Taksimde 
yeni bir şube açtı 

Ford otomobil fabrikası Be
yoğlu satıı şubesi için Taksim 
meydanında yeni inıa edilen 
binanın ktlşat resmi dün yapıl-
mııtır. 

Küşat resminde hazır bulu
nanlara şehrimizdeki mont.aj 
fabrikası hakkında izahat verıl
miş, davetlilere çay ve pasta 

ikram edilmiştir. 

Sıhhiye e 

--- ' ifo azaldı 
Galata ve Kasımpaşa tarafla

nnda görülen birkaç tifo vakası 
üzerine sıhhiye müdüriyeti tara
fından tifo mıntakalannda aşı 

' tatbik ediliyordu. Dün kendisile 
görüşen bir muharririmize sıhhi
ye müdürü Ali Rıza B. , aşının 
tesirini gösterdiğini ve tifonın 
durduğunu söy'enriştir. 
Ankarada alman tedbirler 

Haber verildiğine göre Anka
rada tifo vakaları olmuş ve has
talıö-ın teves üüne meydan veril· 
memesi için Sıhhat ve içtimai 
Muavenet ve a eti tarafmdan 
ciddi tetbirler alınmıştır. Bu 
cümleden olmak üzere tifo aşısı 
olmıyanların umumi ve hususi 
müesseselerde istıbdam olunma
malarını ve mekteplere kabul 
edilmemeleri tamim edilmiştir. -~ oarıfıc: 

Gelecek 'eneden itibaren 
dersler sabah dokuzda 
Şehrin dağnık olması yüzün

den bir kısım talebe sabah sekiz 
buçukta başlıyan derslere yeti
femiyor ve bu yüzden bazı şi
kayetlerle karşı anıyordu. Bir 
habere göre bu hususta ki mlişl~ü· 
latı nazarı dikkate alan maanf 
idaresi gelecek ders senesin~e 
derslerin 9 da başlamasını du-

fÜnmektedir. 
Selim Sırrı beyin kızları 

Selim Sırrı beyin kızları Eren
köy ve Çamlıca liseleri bed~n 
terbiyesi muallimliklerine tayın 
edilmiş1crdir. 

rnektepler bu gün tatıl 
Bayram münasebetile bir kı

sım mektepler bu akşamdan 
gelecek pazar sabahına kadar 

tatil edileceklerdir. 
Millet m2kteplerine devam 
etmiyenler hakkında kenunı 

takıbat yepılacsk 
Yapılan bir tetkikten anlatıl· 

dığına göre son aylarda millet 
mekteplerine devam edenlerin 
adedi mahsus derecede azalmış· 
tır. Vilayet derse devam etmi
yenler hakkında kanuni takiba
tın yapılması için müddei umumi· 

liğe müracaat etmiştir. 

En güzel ve faydalı bayram 
hediyesi kumbaradır. Çocu
ğunuzu hem sevindirirsiniz, 
hem de tasarrQla alıştırırsınız. 

Türkiye it Bankası 

Çetesinin ıstıcvapları bitti 
şahitler dilenilecek 

On bir senede ikmal 
edilmeyen bir 

muamele! 
Istanbul ağır ceza mahkeme-

s.ınde dlln sabah Gebze, .Dan.ca Bir okuyucumuzdan ~u mek· 
k l tubu aldık: 

ve civarında ıe avet ıcrası e Devri sabıkın n seyyiatında 
maznun Kara Ali çeteıinin mu· olmak üzeJ"e harbi umumide 
hakemeaine devam olunmuştur. 7..abitandan kıdemli yüzbaşıh· 

D
ilnkü celsede, mamunlardan ğa terfi etmeden evel teehhül 

edenlerin ''efatlanndn ev)fıt 
geçen celsede isticvaplan ikmal ,.e ze\'celerine maaş tah is 
olunamıyanların isticvaplanna de- edilmemesi haklnnda bir emir 
vam olunmuştur. 'ardı. 333 enesinde vefat e· 

Bun
lardan Ahmet, "Köyde den Zt\'cim topçu mülAzimi 

merhum SUlenman Ef. nin 
Ahmet isminde biri vardL Bu, maaşı hakkında 0 zaman sil· 
Kara Alinin kardetinin oğlu Ha- küttan başka çare yoktu. 
lile tecavüz etmek istemif. Kara Bilahare mezkür kanun 

Ali
·, kızdı, bana tabanca nrdi. tadil edildiğinden oğlum Ha· 

Jitle cariyeleri namına maaş 
Vur onu, dedi. Kurşun attım, tahsisi hakkında 28 ağustos 
kurşun Ahmede isabet etmedi, 338 tarihli istidamın lstanbul 

ıb h d f ca olan muamelesi hitam bu· 
oradan geçen ra ime tesa il Jarak 2 kanunusani 339 da. 
etti . ., demiştir. 2756-7396 muamelatı zatiye 

Koca Hüseyin, Kara Alinin, numarasile Ankaraya gitti Ev-
atını öldürdüğü için kızarak MU· rakın ziyaından bahisle tekrar 

tecdiden muamele ifası hak· 
mini öldürttüğünfi anlatmış, ne- kında mü tacel kaydile gelen 
ticede muhakeme şahitlerin celbi emir üzerine yeni baştan mu· 
için beş marta bırakılmıştır. amele yapılarak 19 eylul 929 

da 8538-1080 numara ile An· 
Filim davasında 1eniden kara~a tekaüt şubeslne gön· 

. k . f ) k derilmiştir. 
n11 eş1 yapı aca . 14-9-929 da mezkur e\"rak 

lstanbul ağır ceza mahkeme- tekaüt şubesinin 29-7850 nu· 
marasile Istanbul muhassasa· 

ıinde dün öğleden sonra, Zincir- tı zatiye muhasibi rnes'ullüğü· 
likuyuda "Kaçakçılar,, filmi çev- ne iade edilmiş olduğundan 
rilirken vukua gelen otomobil limm gelen muamelenin ifa-
kazasına ait davanın rü'yetine sile evrak on defa olarak 
devam olunmuştur. 30-12-929 da 11680-1619 numa· 

ra ile Anlmraya gönderilmiş 
Dünkü celsede, vak'a yerinde bugüne kadar bir netice ha· 

yarılan ikinci keşfe ait rapor sıl olmamı tır. . 
okunmuştur. Rapor, kısmen aleyh· Merhum ze,·cemin rahmı 

d R k d k 
maderde bıraktığı oğlum Ha· 

te ir. apor o un u tan sonra, lit 23 şubat 930 da on bir yaşı-
maznun vekilleri, ehli vukufa iti- nı ikmal etti. 

Dün nıilli sanayi siyasc· 
timiz ile nıadcnlerimiı 

konuşuldu 
Ticaaret odası kongresinin son 

içtimaı dün saat 14 te aktedil
mİftir. 

Kara Mustafa zade Ahmet 
B. in riyaset ettiği toplaoh da 
evveli sanlyi müfettişi Bürhan 
B. tarafından hazırlanan milli 
sanlyi aiyaseti ve programı Un

vanlı rapor okunmuf, azadan 
Nazmi Nuri B. söz alarak mua
mele vergisinin kaldmlmasının 
raporu iliveıinl istemiştir. Bunun 
kabulünden sonra madenciler 
birliği umumi katibi Sadrettin B. 
madenlerirniz hakkında izahat 
vermİf ve memleket madenleri
mizi kat'iyyen tanımadığımızı, 
menfi propagandalann tesiri al
tında bu milli servetimizden hiç 
istifade edemediğimizi söylemiş
tir. Kongre Sadrettin B. in iza
hatının vekllete ibllğını karar· 
Jıttırarak içtimaına nihayet ver- ı 

miştir. 

Kar dindi,yağ
mur başladı 
Avrupa ekspresi dün 
şehrin1ize gelmek için 
büyük müşkülat çekti 

Dünkü fçtlmaJa bulunanlar 

Mayısta bir çiçek sergisi 
açılacak 

lstanbul mınta1cası Ziraat oda
sı dün toplanmış ve mayısın 15-
.ıindc şehrimizde ilk defa olarak 
bir ilkbahar çiçek sergısı 
açılmasına karar vermiştir. 

Sergide lstanbul ve civarında 
yetiştirilen bütün çiçekler teşhir 
edilecek aynca krmes hayvanah 
ve bahçevanhk içinde bir pavyon 
bulunacaktır. 

Dün serginin tanzim ve tertibi 
için bir jüri heyeti teşkil ediJmif 
heyet bütün bahçevan ve kümes 
hayvanatı besliyenlere hitaben 
bir dayet beyannamesi neşret· 
miye karar vermiştir. 

Sergiye mal gönderenlerden 
hiçbir ücret alınmıyacak birinci, 
ikinci ve üçüncüli' ğü kazananlara 
nakdi mükafat ve diploma veri· 
lecektir. 

OaruJfünund ; 
raz etmiş~er, "Ehli vukufun kim- üveyi baba elinde za,·al- lki gün devam eden kardan sonra 
lerden milteşekkil olduğu bize 1r ;)avrum Halidin nasıl ida· evelkl gece hava değişmiş " yağmuı· Muammer Raşit 8. 

evvelden bildirilmemiştir. Bu rapo· re edildiğini '\'e tahsil husu- yağmağa başla~ıştır. Ha,·a dün de Hürriı·etiıı anarsisı denıek 
ru veren ehli vukufun biri las- sunda ne müşkül "aziyctte yağmurlu geçmış ,.e akşama kndar fn. J •. • 

olduğunu ta an·ur ediniz de sılah surette yağmur yağmıştır. oln1ad1X-1n1 bıln11)•en 
tikçi, biri garaj tamircisi ve biri tesrii muamele için ne suret- 5 
ziraat mühendisidir. ilk ikisi, ra- le yazmak lftı.ırnsa lazım ge· Kandilli ı:asat m~rkez~~e ~öre fen.a kalnıan11ştlr diyor 

}enlerin nazarı dikkatini cel· havalar henüz geçmı~ degıldır. Ve bır .. .. . . A 

porda birleştikleri mütalealarla bctmenizi \'İcdan ı;e merhame· iki gün içinde tekrar kar vağması bek· Darulfununun mkılap karşısın· 
aci7lerini göstermişlerdir. ÜçUn- tinize iltica e.>lerim efendim. lenebillr. • da vazifesini yapıp yapmadığı 
C.. t ek uvaf k "t I Üs'·u··darda DcbağUır ma· l b" k t · b t'l u za , p m ı mu a ca ,.. 18.__buJun bu vasi•etine nukabil mevzu u ır an e munase e ı e 
b t · h )'f k 1 T hallesinde Canıü şerif sokağın - "' E · · M Ra eyan e mış, mu a ı a mış, a- da 

16 
numaralı hanede Fat· kar Tnkyada tipi halinde yağmakta· Darülfünun mını uammer -

lat B. in taksiri yoldur, kanaa- ma Zehra dır. Maamalih münakale durmu şit B. in beyanatını yazmıştık. 
tinde bulunmuştur, diyerek vak'- On bir senede ikmal edilmi· deiildlr. Tren seferleri muntuamdır. Muammer Raşit B. beyanatı-
ada mecruh olan aktör Sait B.in yen bu yetim maaşı meselesi- Trakyadaki kar tipisi yüzünden nın bir yerınde müderrislerin 
miista!ltiklikte "Benim davam nin bu kadar ihmale uğraması· dünkil Avrupa ekspresi ınüfkülıitla yo- Darülfünun aleyhinde beyanatta 
yoktur,, kaydile davasından vaz- na siz de saşın"" • luna denm edebltmit ve Çerkesköyün- bulunmalannın en bas t bir di· 

geçtig .. ini, binaenaleyh davadan B d ı m ' de trene 1kinc1 bir ıokomotit n:ıve et- siplin kaidesile bile kabili telif iz e taıa ı . ihracını istediklerini ıöy'emİJler- nıek mecburiyeti hMıl olmuştur. Dün· görülmiyeccğini söyliyordu. 
dir. kO ekspres bu suretle iki lokomotif ile DUnkU akşam r~fiklerimiıden 

Bunlara karfı ölen Arşak Ef. k y ge1ebflml~ir. biti bu nokta üzcrmde durarak 
nin vekili, ··Kendıleri naip buzu- Dik at. Diğer taraf&an Karadenizde karayel Muammer Raşit B. in beyanabDI 

funda 
bu üç kicinin ıehadetini B .. d fırtınuı ve kar 4nam etmektedir. Bu hayretle karşıladıg· ını yazmı11 ve ... eyannaıne vernıe mu - t 1 · - kütatı " kabul etmi,lerdir. Zannederim, yüzden ,·apur &e er en muş a yn· DarUlfünunun bir kış a veya 

diğer iki ehli vukufun reyleri deti b1tiyor pılabfhnektedir. Ça'18mba günü H- mektep olmadığım buna ilive 

de Jehler.ıne çı'-aaydı, ehlı"yete b nd maarmıza gelmai beklenen iki rus va· etmişti. 
K Polise virilen eyanname m • 1 t B 

l'tıraz etmezlerdi. Rapor, muva- b" k · purundan da haber 8 ınamaınış ır. 11 
Dün bu hususta Muammer 

deti pazar aktamı ıtece tir. ı bi ı· iltica ettig~i tah 
flktırt' deml.11tı"r. vapur ann r ımana · R "t B 1 " ·· lu-k dedı" kı" 

... Halkın merkezlerde tehacümllne in _;uı ._._dir aşı · e goruş , : 
Müddei umumi Cemil B., ra· ıa cuı llltıuc • Bahseltığiniz yazıyı ben 

mini olmak için bugUnden itiba· Lolt kumpaaJl.llllm Karclea vaıJu· Ç k 
elesl·nde bı"r fey demı· ciddi bulmuyorum. ün ü yazan por me1 ye- adedi birden Bre runu ..ı- fırtınadan pervanelerinden 

k S 
• B . d k"" d ren memur T - t d'. d b" bır' lıe eti re aıt • ın avacı mev ıın en k I biri kopmUf v..,ur ınü§külatla limanı· za 10 unya a ıç Y n, 

çıkaralamıyacağını, esaıen dannm .!...:!:. mııtır. lllDl1 gelebilmiştir. Bir kısım vapurlar hiç bir hürriyetin kendine mah-
hukuku umumiye namına de•am da şapkadan bahsederek ba11 bofazda fırttnanın dinmesini beklemek sus bir disiplinden asli müstağ-
edeceğini kaydetmiştir. slSzler ıö lediği noktasından ikinci tedlr. . .•. nı kalamıvacağını ve disiplin.iz 

Neticede, mahkeme heyeti, bu .. t rtıikre hakkında tabki· Kandilli rasatanesfnın \'erdıgı mn- hiirriyet kelamda olnmıyacağını 
·hetleri tetkik ederek bir ka- mus an ı T • Abdillh Ef • ıtınatıa ıaava bugiin de kapah oln· bilmesi icap eder. Hürriyetin 

cı vermek üzere muhakeme i kat yapalan vaız . ay .mn cak, sula kar yafaca ır. Rüzgar mu· anarşi demek olmadığını bilmi-
~=rik etmiştir. y ifsat edici mahıyette . beyanat tavassıt ıiddette şimalden .esecektir. yen kalmamıştır. Müderrisler 

" . maddesiden rnuhakemeaıne yana DUnkU harare.t derecesı aıamt beş kendi nam anna uzifelerini ya-
A bd u l hay Ef · yarın mu- saat ondlirtte Istanbul ikinci ceu aagarl yanm derece idi. Düne kadar pıp yapmadıklarını ıövliyebilirler. 

hakeme edilecek mahkemesinde mevkufen batla- yağaa 1~mur ve kann miktarı 2l mi· F'akat bir müdeır·sin Darülfünun 

k 
.. d ( limetrtdır. ·· l h kk k Zeyre camıın e vaaz eıeasm· nacaktır. 11 ... namına soy emeye a ı yo tur. __ ........ ··-·······- ... ___ .............. ·-·-·--····· .. . ' -

~ 
/l Belediyede 

Çizgilerle fikirler: Muvaffakiyetin teme erı: I Lokıntalarda mrh1en hzlı· 
sına ekmek ıetılamcz 

ff 
k lmak iıtiyen bir adam ıu suallere müıbet cevap verendir: 

Muva a o 2 - Kendini terbıyc ediyor 1 3 - Kendini kontrol ediyar 

K dini taniyor musun? \ musun? ve ilerlediğini göt6yor nıusun? 
ı- en 

Lokantalarda narhtan fazlaya 
ekmek satıldığı müteaddit dafa
lar şikayet edılmiştir. Belediye 
şubelere verdiği yeni bir emirle 
bu gihi lolrnntaların şiddetle ce
zalandırılmasını bildirm ıtir. 
Teksim b"ces bir daha mua-

yene edılecek 

. Taksiı_n abidesi mart nihaye· 
tınde bır fen heyeti tarafından 
m.uayene ve tetkik edılecektir. 
Bıl_hassa mermer ve taıların 
yagmur ve soğukdnn miiteessir 
olu~ olmadığına bakılacaktır. 

Bır noksan ve kusur görOI· 
mcz~e mühendisin mUtebaki a
lacagı tamamen verilecektir, 



l\akkmda kararınızı vermenizi :rica e
Clerlm.,, 

Meclis reisimiziu beyanatı 
Ankara - Meclis reisimiz 

Kazım paşa Hz. meclisin mesai
sine dair şu beyanatta bulun· 
muılardır. 

- Bazı vergilerde tenzilat ve 
cibayet usullerinde ıslahatı ihtiva 
eden yeni vergi layihaları meclis 
encUmenlerinde müzakere edil
meğe başlanmıştır. Encümenlerin 
bu husustaki tetkikatı bir müd-
det devam edecektir. 

Encümenlerde müzakeresine 
başlanan layihalar bittikçe heyeti 
umumiyeye arzolunacaktır. 

931 bntçeıi !.fiyihası nisanda 
heyeti umumiyede müzakere 
edilecektir. 

Cin 
Komedi 3 perde 

1 tablo 

Yazan: Paul 

Smenıtıonır 

Nakili : 

A. Muhtar 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~~~ ~~ 
l ıııı ı 
11111111 

l\işe hergün saat 13 ten itibaren açıktır 
Altı yaşına kadar olan ı;ocukl:ır 

tiyatroya kabul olunmaı 

ZA YIL ER 

Nufus tezkeremi zayi ettim ye· 
nisini alacağımdan evelkinin hiik· 
mü yoktur. 

Sıva! Koca bostan mahallesinde :\hmeı 
oğlu lbrahim 323 

Bil' kadın di§er bir kadını 
bıçakla yaraledı! 

Evvelki gün, Sultanahmette 
Ahırkapıda metrük bir evde 
oturan Fatma ve Hatice hanım 
isminde iki kadın kavga etmişler 
ve bunlardan fatma H. ekmek 
bıçağile Hatice hanımı yüzünden 
ağır surette yaralamıştır. 

Fatma hanım yakalanmış, Ha
tice hanım da tedavi edilmek 
üzere hastaneye kaldmlmışhr. 

Bu kavganın sebebi: Evin yu
karı katında oturan Fatma hanı

mın erkenden silmeğe başladığı 
tahtalardan sızan suların Hatice 
hanımın yatağının üstüne akmış 
olmasıdır. 

YAZAN : Ömer Rıza - 142 -

Haricilerin istedihi oluyordu 



Yardım yurdu 
Emlıtlı: ve mücevherat üzerine 

PARA \"erilir. Tapoda ferat ve 

intikal muamelesi yapılır. EmlAk rehin 

almak suretile parasını işletmek arzu 

edenlerin yurdumuza müracaatları. Ga· 

lata, Ada han ikinci kat No. 16-18 
Telefon Beyoğlu 3239 

SOGUGUN 
RÜTUBETIN 
VE TOZUN 
nhatsiılıkJanndaa 

ktndJniıJ rika7e fcJD 

YALDA 
PASTiLLERİ 
lıtlmaJ .dlalı 

Biitüo eczane •• MD 
depolarlnda 

satılır. 

V/"1 l.DA 
lnnlni taşı7an kutale 
deranünde talep tcfüıJı 

Habeş imparatorunun 
hediyesi 

Istanbul ithalat güm
rüğü Müdürlü{!ünden: 

181 kilo ince kamış 
31 adet Bot demir fıçı 

Balada muharrer iki kalem eşya Jstanbul ithalat Gümrüğü 
Satış komisyonu tarafından 14-1-931 tarihinde bilmüıayede satı
lacağı Han olunur .. ------
lstanbul ithalat gümiüğü mü

dirliğinden: 
d vcut bot mukavva kutular parçalandıktan sonra 

Anbar a me · k ·· 20 
k ~affei masarif müşteriye aıt olma uzere san-

ı ıkarılma ve · ~ J • 1 • 14-2-93] ". · ; hdesinde oldug-undan fazla fı ı 1 ıil h.1 ıp.erın 
tımde tahb. u "d .. · t' 1 k 

· ·· ·· I tanbul ithalat ,..ümrüğü ınu urıye ı sa ış o 
Cumartesı gunu s . . 6 

. müracaatları ılan olunur. 
ınısyonuna 
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Yal<ında başlıyor 
Müfeknidin , eytam ve eramil 

ilmüha berlerini yaptırsınlar 

15 şubat 1931 de içtima ede
cek olan Türkiye iş Bankası 

alelade heyeti umumiye 
içfimaına davet 

lş Bankası Tiirkiye 
idaresinden .· 

ıneclisi 

Nizamnamei esasimizin kırk beşinci maddesine tev· 
fikan hissedaran heyeti umumiyesi 15 şubat 931 pazar 
günü saat on beşte Ankarada Bankalar merkezi idare
sinde içtima edeceğinden hissedaram kiramın muay
yen gün ve saatte bu içtimada hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Nizamnamei esasinin 49 uncu maddesi mucibince 
gerek esaleten, gerek vekaleten 50 hisseye malik olan 
hissedaran heyeti umumiyeye iştirak edebilir. 

Ancak vekillerin de şahsan hisııedar ve sahibi rey 
olmaları lazımdır. Hissedaran hamil oldukları hisse
senetlerinin miktar ve numaralarım mübeyyin bir cet
veli ve merkiir nizamnamenin 50 inci maddesi hükmü
ne tebaan hissedarandan birini tevkil suretile heyeti 
umum iyeye iştirak edecek olanlar dahi mevzuu ba, is 
cetvelden bar.ka merkezi idare ve şubelerimizden ala
bilecekleri vekaletnameyi yevmi içtimadan bir haftn 
evel şubc!cr1m · zc tevdi eyliyeceklerdir. . 

RUZNAMEf MÜZAKERAT BERVEÇHf ATIDİR: 

1 - Meclisi idare ve mura.k"pler raporunun okun
ması. 

.2 -. 1930 senesi bilançosunun tasdiki ve medisi ida
renın ıbrası. 

3 .- TemetLJün su•eti tnk imi ve lar"hi l vziinin 
tesb:t ı. 

4 - Miiddeti nihayet bulan meclisi ·d . . . r .. d l 1 arenın yerme 
yenı mec sı ı are aza arının intihabı. 

5 - 1931 senes· mu ak· l!erin· 1 · fi b 
6 19"0 . J n ı ı ı. 

- ., scnesı mltl"a ipleı·inin ücretlerinin tesbiti. 



( 
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ü Ke~"de 
Fa '91 1 i adı Milli bay-i !Buırlıanettlin 8. ili temiziıı ~östeırdiğ!i " 

biietleırin ibırazında deırlıa ted"ye e ece i ır. 

" e eırı 

urk No. N Türk ""'N~, lur.k N l 1 Lrli~ı Jurk o. o. o. . o. . 
!ırası lırası lıaası !ırası ~ 

öOJ ,lJ,jKJU/ ll 71J LOJ 55~ 1 O 
8 O 30 9 101 797 uO 599 30 
1.54 3 272 2 o 1J)i6 1000 627 1000 
876 H~ 379 ~o ı i7 3 631' 3l 
928 10 s1s 3d 111 ıoo 123 30 
P4 ,l 3( 84 30 1 '16 3r 829 100[) 
974 ~oo 40 301 ·~as 10 o 832 30 

30 995 30 4000t• 30 231 100 Y46 3 
100 340ss 3 Y 3 259 200 954 3C 

144 3 12 200 273 1 o 984 30 
21 O r O 54 r o 328 ) 000 47166 3 
246 ıo 144 ıuO 4lO 30 ıs1 3 
303 tOl 174 30 40 30 24Q 30 
339 30 191 30 6 o 3Q 321 30 
49 30 204 3J 705 30 392 30 

:.o 874 30 546 30 423 30 -14051 3~ 439 30 
30 943 3o 569 ıoo 426 10 16~ 10 480 3 
3 982 10( 615 30 428 1(0 201 8000 778 3 

30 22s 1000G35103 loo 570 ıoJ 234 ıoo 929! 3 
30 2371 3 262 31 645 3 266 30 93 ~ 3 
: O 264 200 348 100 64S 100 293 3J 984 3 
30 211 ıoo 391 20 667 30 3411 3 ~soog1ı 3C 
80 2~4 200 590 31 869 200 392 30 103 3 
3()j 383 ıoo. 120 100 876 JO' s5ıl ıoo ı 16

1 
100 

3~ 411 3a 796 3c 972 100 568 ıoo 144 ıoo 
30 4'.J4 30 s29 3C l4102n 1000 569 10) 340 30 
::o 562 30. 897 3 47 30 602 30 444

1 

1 
s22 ıoo 588 30 029 200 69 30 619 30 478 3 
t>60 3o, 1 ıs ıo 955 1 og g ı 20 632 200 s60 30 
581 Jq 744 30 36294 100 264 200 640 3000 771 30 
639 0000~ 754 Jo 431 ıoo 319 30 6~6 ~o 804 30 
68R 20 917 1()() 452 30 393

1 
30 797 100 844 100 

940 3 048 100. 534 100 3 J4 JO 821' 1 O ~ 65 30 
l l O qg2 10032014 JL 697 Jc 433 30 824 3 gıo ıoo 
30~8050 3~, 152

1
1 3 839 500 502 100 851 1001 927 30 

ıc o 189 ıcx"1 221 2or 996 ıo 574 100 sss 30 995 3 
30 357 30 235 100017103 1 613 30 912 101. 49143 100 
30 408 30 3 lo' 30 185 1000 648 200 953 3 190 ~ o 
ıoo 494 ıoo 330' 2~ 266 30~ 685 10 4soss ıoo 248 30 
30 511 3~ 403I 30 304 30. 6l7 110 194 3 310 30 

1 oo 58 '00 408 3( 30 ~ ]( 916 100 234 301 337 100 
3r 749 ıro 478 3C 3J5 30 918 3 280 3C 367 100 
30 857 3C 502 30 4211 30 4222:ı 30 299 3C 389 30 
30 867 30 642 3a~ 938 30 221 2000 604 200 42s ıoo 
30 923 ·a 111 10 1sos1 30 ~s2 ıoo 654 3ol 445 30 
JO 955 3<1 ~6Q 3( 380 30 378 3045029 100 679 3 
30 g51 100011011 3~ 4so 30 432 3~ 202 100 11s 2 o 
3c mıo3 30 152 30 ssı 100 452 3 2ıs J 952 30 ı oooı ı 36 Jon 216 3 i 6571 30 495 3 221 30 914 3a 
ıo J 231 3rı 247 ıo 6iO 30 583 30 320 ıco 
10 i 301 30 269 3( 816 10 611 30 32) 30 
tO 311 :m: 379 200 884 100 684 3 355 10 
3( 651 200 420 100 97 ıı 699 3{ 426 30 
30 690 3~ 5471 30 916ı 112 30 530 ıo~ 

ıııuıııınırunı1111111ııııııııııumıııuııııuıııuııııııııııııııı11111 ııııııııı TüRK MAARiF CEmiYETi llllııı1111 ııuıııııııı11ııııııırıııııuııııııııııııııııııııı111ıııııııııııııııuııııı~ ' 
. Bu ük Eşy~ Piyankos l lstanbul ithalat gümrüğü mü

ürlüğünden: 
. 1 Martta: l-Ie~irelcr: Doç otom.obili, yP~ck odası ve 5llon takımt:ın. gramo~on, Çe ,.,,.yor ~ 

BJsıklet fotoğrıtf dıkl' makınaları aatler, battaniyeler 'e dığcr § 

kıvmetll eşyalardır. ~ 
Bikes ve fakir çocuklanmmn okumalarına yardım için bir lira vererek bir bilet alınız. § 

ıuıııııuııımuıu ıııııı ıı ııı uıııııııuıııııı Ankara Caddesi : Orhan Bey Han 3 üncü kat uuııuııııııı11111uıııuııııu11111uıııııııııııuu11uııııııcı@. 

Hilaliahmer IJerk~zİ lJmumisinden: Jandarma ımaıôthonosı 
1 

ırnnıarı 

ilan • • 
erının nazarı 

atine 
Ramazan bayramında çıkacak Hilalialimer gazctcıinc illn 

Yermek istiyenlerin Ankara caddesinde Istanbul ilanat oda
sma müracaat eylemeleri. 

Son iki sahifede santimi 30, sondan bir veya iki sahifede 

santimi 40 kuruştur. \)ç, dört renkli ilanlar için ayrıca ücret 

takarrür ettirilir. 

Pazarın 

ya ası: 
a ·ç çamaşırı müba-

Ali deniz Ticaret mektebi Müdürlüğünden: 
Yedi kalem iç çamaşırı ve saire 15-2-931 tarihine müsadif 

Pazar günü saat 14 te pazarlıkla mübayaa edilecektir. Taliplerin 

artname ve nümunelerini görmek üıere Ortaköy caddesinde 

kain mektebe ve pazarlığa iştirak edeceklerin lstanbul lktuıadi 

Müesseseler muhasebeciliğine tevdi edecekleri teminatı muvakn 

k te makbuzunA hamilen yevm ve saatı mezkurda mektepte 

t şekkil komisyonu mahsusuna mliracaatlan. 

1 - 500()-,.7000 yatak ve 10000 - 13 
bin yastık kılıfı mamul olarak atın 

alınmak ü~ere kapalı zarfla münaka· 
saya konulmuştur. 

2 - Münnkasanın ihalesi 23 ub~t 

931 pa1.artesi günii ~aat 14 te yapıla· 

raktır. 

3 - Kıhflık bez nümune i eb'at ye 
evsafı ,.e şartnamesi imalathanedeın 

Yerilir. 
4 - Mezkur miktarda mamul kılıf· 

lann itasına tnlip olanlar teklif mek· 
tuplan \'e teminatı muYakkatelerile 

bçraber imalüthanedc müteşekkil k~ 

misyona mürncnattarı ilan olunur. 

JLAN 
% 3 faizli 1886 ve 1903 tarUıli "JJJ/. 

SIR TAHViLAT!,, nın başa baş tediye
tehlikesine karşı sigorta 

O mnnlı Bankası Galata merkezile 
Yenicnmi ve Beyoğlu .,ubelerinin, ] , 6 
'\'c 1903 taıihli % 3 faizli "l\llSIR TAH 
YILr\TI,, nı, 1 mart 1931 kcşidesinc'tc 

başa baş tediyesi tehlikesine karşı pek 
eh\'en eraitle sigorta etmekte olduk
ları mezkur tnh\·ililt hamilledne beyan 
olunur. 

Markası Numara Kilo Cinsi eşya 
Adres 1428/30 178 Matbu kıtap 
j.W. Bila 42 Nebati küsbe 
BilA " 48 Kalorifer radyotoru 
24-25 869/870 7,250 Şam baklavası 
Bili Bila 6 Portakal reçeli 
H.T. ,, 49 Köhne eşyayı zatiye 
Bila 

" 
0,700 ipek kaplı cep aynası 

Ç.M 4198111 506 Tahta karyola aksamı 
946 5041 
943 5044 26,050 ipek mensucat 
948 5046 
320 238 
324 242 31,650 ipek şerit 
185 151 
189 155 43,990 ipek şerit 
Muhtelif Muhtelif 26, 100 ipek mensuc t 

,, l' 7,400 ipekli pamuk mensucat 
Hafız' 48 77 Galvanizli çivi 
A.C 1164 57,600 ipek mensucat 

11 " 21 ,, pamuklu mensucat 
Muhtelif Muhtelif 53,870 Tırnak cıliisı 
Bila Bila 945 Çam tahtası 

11 11 376 Demir travers 
,, ,, 20 F oloğraf camı 

T.T. V.L Muhtelif 113 Adi ağaçtan elbisE' asl<ısı 
H.L Bila 160 Fıçıda sirke 

Baliida muharrer 21 kalem eşya lc;tanbul ithalat gümrüğO 
müdüriyeti satış komisyonu tarafmoaıı transit olarak bilrnüıa• 
yede satılacağı ilan olunur. 
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Emniyet 5andıgı Emlak Müzayedesi S eyrisefain 
Merkez acantssı: Galata Ktsprü başı 
8. 2362 ~ube acantası Sirkecide 

_ MühO.rdar za.dehanı lst 2740 

Kat'i karar ilanı 
odası olmak üzere alt oda biri ufak iki 

izmir surot postası 1 
(CÜMHURIYET) Vapuru 15 

Şubat paı:ar 14,30 da 
Galata nhtımmdan kalkarak 

130 1320 921 

Merhunatın cins ve nev'i 
ile mevki ve müştemiJAtı 

Borçlunun 
fmıl 

Paıabahçe.inde eaki, Sultaniye ve yeni, 
fabrika ıokağmda eıki, 39,39 ve yeni 4, 4, 
5 numaralı doluan artın arıa üzerinde 

sofa, bir matbah, iki balkon bir gusulha
ne bir laf antre, bir sarmç, bir daraça ve 
on aekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. (Bodrum odun ve kömürlük ola· 
rak kullanılmaktadır.) Nebiye Hanım ve-

kili Raif Bev. 
88 600 5013 1Kadıköyünde Osman ağa mahallesinde 

atik ve cedit, Arayıcıbaşı sokağında eski, 
lzmire gidecek ve Izmirden 

Salı gilnü 14,30da kalkarak 

Çarşamba sabahı gelecektir. 
5 • 

·~=== ,,_. .... -· 1 ... ... ... ·--··-·--· .. ·····-·· ... - ..... 
J Sadık z .. de biraderler lj 

vapıırlar·ı J 
Karadeniz if 

Muntazam ve J.,-iiks postası ıf 
in Onü 1 

Vapuru 15 günü ak- d 
i Şubat pazar 1amısaat fl 

'

• r 18 de Sirkeci rıhtımından ha- 'fs 
• reketle(Zonguldak, Jneb~lu, A- ı' 
Yancık,Samsun Ordu, Gıresun · 
PoJatane Trabz~n,SOrmene,Rize),, 1 
iskelelerine azimet ve aynı iskele ı 
lere uğrıyarak avdet e?ece~tir. r: 

Yol bedeli için Sırkecıde ii 
Mey menet hanındaki acente· il 
hanesine müracaat. T eJefon :; 
lstanbul 2134. ia 

111.:ı:::::::::::ı::::::::::::::t:::::::-::::::=::=-.= 

D. Horhuruni 
Bclsoğukluğu - Frengi ademi iktidaı 

~davihanesl. Beyoğlu Tokatlıyan yanında 
Mektep sokak 35 Tel. 3 I 52. 

JMahkeme ve ıcra ııAnlırı 1 
lstanbul Asarı Atilı:a müzeleri mü-

1'1Üriyefinden: 

Topkapı Sarayı Müzesinde bazı dai
relere, açık münakasa ile elektirik tesi
satı yaptırılacağrndan şeraiti anlamak 
ve mahalleri görme!, üzere talipleı-in 

mezkQr müz.e miidüriyetinc ,.e ihale gü 
nü olan 23 şubat 1931 tarihinde tam Ba· 
at 15 te de Istanbul müzeler miibayaat 
komisyonuna müracaat etmeleri. 

------------------
lstanbul 4 üncü icra dairesinden: 
Mediha ve Tevfika H. Miran Ef. o

lan borçlarından dolayı mahcuz ve fil. 
:ruhtu mukarrer Üskiidarda paşa lima
nında susuz bağda 9 No. bir bap ha
ne maa bağçe 45 gün müddetle mevliİİ 
ltliizayedcyc 'az ohınnraf, iki y{iz lira· 
Ya talibi uhdesinde olup bedeli müza
Yede hattı J~iyikinde görülmediğinden 
bir ay müddetle temdidcn müzayedeye 
Vazo] unmuştur: 

Binanın esası abşap methaldcn gi
ı·iJdikte aralık bir methal üzerine kar
ı;;ılıkh iki oda ve esas methal mulmhi
linde salonurnsu küçük bir oda ile ta
rafeynin iki oda ,.e bir hala rne' cut
tur. Cst kat bir sofa üzerinde dört o· 
da odalardan birinde denize nazır bir 
şahniş mevcuttur. Bodrum lm~m.a_ esas 
tnethale rnüsadif mcrdh enle ınalır ze
mini tas dö"eli bir koridorumsu taşlık 
iiıerind~ ke;a zemini taş adi ocaklı ha
l"ap bir mutfak mukabilinde cephe 
kısmında methali bulunan bir aralık 
Ve odunluk ve ltömürlük rnrdır: l\lesa
hasr bina 133 arsın terbiinde miitehaki
si arsadır: Hududu bermucibi ka) ttır. 
Kıymeti muhammenesi tamamı 2 bin li· 
:ra olup talip olanlar kıymeti rouhamme 
ilesinin yiizde 10 nisbetinde pey ak~c
Slni hamil~n 33h291 dos)a numarasile 
16 mart 931 tarihinde Istanbul dördün· 
tij icra memurluğuna bizzat veya bil· 
\'ekilJe müraeatleri ilan olunur. 

Göynük asliye malıkescsinden: 

Göynü!\ kasabasının Hacı Abdi ma· • 
hanesinden aşçı oğlu Mehmet usta ile 
l:lilaller kar.resinden ~alih oğlu Ah· 
ntet n k1zı Hacer ve zevcesi Ayşe me· 
Yanelerinde cari izalei uyu davasının . ::,; . 
1'1'8. kılınmakta olan muhakemesinde 
l'ltiiddei aleylerden Hacerin ikametgahı 
meçhul olduğundan ilanen tcbliğat ic· 
.tasına karar ''eriJmb olduğun· d ~ . 

an muhakeme günü olan yirm1 
Sekiz kubat 931 cumartesi günü Göy
llij~ sulh hukul; mahkeme inde kendisi 
ve Yahut bir vekil gô-:-:.!ermcsi akcıi tak· 
d . 
. ~rcte hakkında muhakemenin gıyaben 

gorUiecl'ği ilfm olunur. 

8 ve yeni, 39 numaralı elli arşın arsa üze
rinde ahşap üç katta üç oda, bir avlu, 
muhtacı tamir bir kiler, bir küçük sofa, 
bir kuyuyu havi bir hanenin tamamı. Hü-

seyin Sami Bey. 

1100 1015 

bodrum kirgir ve birinci ve çat katı ahfap 
olmak üzere iki katta biri çatı oduı olmak 
~zer~ üç oda, bir sofa ve on yedi arflD araa 
uzennde matbah ve otuz altı arım ana Ü· 
zerinde kıımen kirgir ve kıımen ahfap 
a~ın ve dokuz ~önü~ dört yijz ıeben ye
dı &rfm bahçeyı havı bir hane ve muhterik 
hane arıuı. Şaban Efendi. 
Kasmıpafada Hacı Hüarev mahallesinde 
İpçiberhaneai sokağında eski 8 mükerrer 

367 4530 5032 Y enibahçede Molla Şeref mahallesinde 
Hayrettin paşa sokağında eski, 42 ve yeni, 

182 

':.e y~ni, 18 num.a~ab yfu: ot~z artın arsa 
uzerınde ahfap ıkı katta altı oda iki aofa 
bir ?Jatb~h, bi!' kuyu ve yetınif a~fın bah: 
çeyı havı tamıre muhtaç bir hanenin ta· 

72, 74 numaralı yüz yetmiş arşın aro.ı 
üzerinde ahşap iki katta ikisi sandık oda-
sı olmak üzere on oda, bir ufak sofa, bir 

aalon, bir koridor bir taşlık odun ve kö
mürlük ve elli arşın üzerinde bir mat· 

mamı. Ay§e Hanmı Hasan Ef. 
lSO 1000 3403 O~ köyde 1:eni meyhane sokağında es-

ve hamam mahalli ve akar suyu ve dokuz 
yüz yetmiş arşın bahçeyi havi bir hane· 

kı, 11 ve yem 25 nU1naral1 seksen sekiz 
~!:"1 .. .. arsa üzerinde ahıap iki kat· 

ta uçu küçük olmak üzere altı oda, bir 
tafhkt bir matbah, bir kuyu ve yüz on bet 
U'flD bahçeyi havi yenice bir hanenin ta· 

164 1000 5038 
nin tamamı. Nahide ve Seher Hanımlar. 
Osküdarda Arakıyeci Hacı Mehmet 

mahallesinde T optaJı sokağında eski, 
408, 408 mükerrer ve yeni, 406, 408, 
406, l numaralı seksen ar§ın arsa üzerin· 

maun. Diltat Hanım. 
488 2150 3726 Kaınnpatada Hacı Şaban mahallesinde 

Akarca ıokağmda eski 3 mükerrer ve 
yeni, 5, 5 • 1 numaralı d~kaan sekiz arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta dört oda bir 
sofa, bir. taşlık, bir matbah, bir ku~ ve 
kırk yedı arım arsa üzerinde çinko kaplı 
salaş ve seksen altı arşın arsa üzerinde 
~argir üstünde iki oda, bir koridoru ha-

de ahfap iki katta dört .oda, bir sofa, 
bir matbah, bir odunluk ve yüz al'§m 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Safiye 
ve Zübeyde Hanımlar. 

60 500 5074 Üsküdarda Aşçıbaşı mahallesinde Mek .. 
tep acık.ağında eski, 9 ve yeni, 13 numa• 
ralı ıeksen arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta biri sandık odası olmak üzere dört 
oda, bir matbah, bir koridor, bir kuyu :ve 
elli üç arım bahçeyi havi bir hanenin 

vı ahır~ ve on dolaız artın bahçeyi havi bir 
. hanemn tahtamı. Abdülgani ve Selim 

179 1750 · Ağalar. 

tamamı. Fatma Hanım • 
169 1280 5150 Atpazarmda Manisalı Mehmet paşa .ma· 

hallesinde atik, Yukar meydan ve cedit, 
Atpazarı sokağında eski, 22 mükerrer Ye 

yeni, 2 numaralı otuz iki arşın arsa üze
4403 Ramıde Cuma mahallesinde Talimhane 

.s~ka~ında eski, 9, 1 O ve yeni, 9 numaralı 
ıkı yuz otuz arşın arsa üzerinde bir katı 
kargir ve bir katı ahşap iki kattan iba· 
ret ikisi ıandık odası olmak üzere sekiz 64 704 5164 

rinde üstünde bir oda, bir samanlığı havi 
bir ahınn tamamı. Ali Abbas ağa. 
Rumelihisarında Kale derunu mahalle

'inde eski, Camiişerif ve yeni, Kale deru• 
nu sokağında eski, 13 ve yeni, 11 nu 

o.da,. iki ~ofa, bir antre, bir gusulhane ve 
yırmı sekız arşın üzerinde bir matbah ve 
bin .altmıı bir a~nn bahçeyi havi bir ha· 
nemn tamamı. Ha.an f ehmi Efendi Hatice 

rafı aJtmr~ iki arşın arsa üzerinde bir ka· 
tı kargir bir katı ahşap olmak üzere iki 
katta iki oda, bir ufak sofa, bir taşJık, ve Hamın. 

872 3290 4592 Fatihte ~ıztaşında Mustafa Bey .mahal· 
mahallesınde Dolap sokağında eski, 27 
num~ra!ı ~üz yirmi beş arşın araa üzerin· 
de kargır uçer katta ikisi uf ak olmak üze· 
re üçer oda, birer rnatbah bir garajı ve 

iki yüz seksen arşın bahçeyi ve derunu
nuna cari suyu havi bir hanenin tamamı. 

Mustafa Efendi. 
299 5131 5179 Şebzadeba~ında Emin Nurettin mahalle

sinde Toprak sokağında eski, 33 müker· 
rer 33 mükerrer ve yeni, 12 numaralı yüz iki yüz yetmiş al"§ın bahçeyi havi seneden 

nat~am . k~rgir hane elyevm @lbnda iki 
garaJı havı ıki hanenin tarnamı. Samiye 

on bet arım arsa üzerinde dahili ahşap 
kargir üç katta sekiz oda, iki sofa, bir 
antre, bir şahniş, odun ve kömürlük, çatı 
ara.ar, bir kuyu ve on yedi arşın aralığı 

Emine Miisebbiha Ha· 
nıınlarla Aziz Necmettin 
ve Nazma Beyler. havi bir hanenin tamam. Ayşe Makbule H. 
Nazırn Beyler. 

2031 15250 4751 Ka~ıköyünde Tuğlacı başı mahallesinde 
Başdat caddesi~e eski, 4'J mükerrer ve 

yem 143, 143 numaralı üç yüz altımış ar· 
şrn aı:sa üzerinde ahJap i~i katta on od•, 
. iki •ofa, ve yüz yirınİ arşın arsa üze-

1680 4675 5486 Galatada Arapcarnii mahallesinde Yel· 
kenciler sokağında eski ve yeni, 89 nu· 
maralı sekıen beş arşın arsa üzerinde 
kargir iki katta üstünde salonu havi bir 
dükl{anrn tamamı. Evdekimos Ef. 

595 4787 14912 Ortakö.yde Dereboyu caddesinde eski, 119 
ve yem, J 25 numaralı yüz on arım arsa 
üzerinde bir buçuk katı ahşap, iki katı 

kirgir olmak üzere üç buçuk katta altı 
oda, iki sofa, bir antre, bir rnatbah, bir 

rınde kargiı- ham~ ve çamqırlığr yijz 
doksan arşın arsa üzer!nde ahşap mat· 

bah -ye iki oda, ve yüz otu7J üç arşın arsa üze
rmde ahfap ahır ve ar.-'bahk, dört dönüm 

dokuz yüz on bir arsın bahçeyi havi bir 
köşkün tamamı. · Hacer Hanım. 

)alkon, bir kuyu, ve on dokuz arşın aralı-
ğı havi bir hanenin tan:ıamı. Fatma Zehra 

237 5092 4848 Beyoğlunda Hüseyin ağa mahalleıinde, 
Kırık sokağında eski ve yeni, 1 numaralı 
altmıf bir arşın arsa üzıerinde maabod
rum kargir dört buçuk katta ~ekiz oda bir 
uf ak olmak üzere üç 5 ofa, bır antre, iki 
matbah, bir daraça bir kömürlüğü havi 
bir hanenimamı. ' Mada.m Vasiliki. 

ı06 1150 4884 Kasımpafad~ Piyal~ PataY1' kebir mahal
lesinde Serdengeçti 5okağlllda eski, 6 ve 
Y~ni, 14 numaralı yüz elli_ arşın a.rı~ üze· 
rınde ahşap üç katta sekız oda, ıkı sofa, 
bir. matbah, bir kuyu, bi~ tatlık v~ iki yüz 
ellı ar§ın bahçeyi havi hır hanenın ta.ma· 
rnı. Cemal aia. 

76 1455 4953 FındıklıdaSelime hatun mahallesinde De-
ğirmen sokağında eski, 11 ve yeni, 9 nu· 
maralı yetmiş beş arşın arsa üzerinde 
zemin kati le beraber Jıirş-ir dahili ahıap 

iki katta döşeme ve tavan ve pencereleri 
noksan bir oda, ııataıııMD iki od• n•ta
ma.m bir mat hah bir sofa ve on artın 

çeyi havi sıvaıız n~tanıaın bir h~nenin ı.-
mamı. Hanife H. 

53 
2776 4956 Samatyada Hacı Hüseyin ağa. ma~alJe-

ıinde atik, Arapkuyusu .ve ye~.ı, Şımen
difer yol1,1 sokağnda eıkı, 2 mukerrer ve 
yeni, 20 numaralı yüz arş~n ars&: üzerin· 
de bodrum katı k&rgir, dığer!e~ı ah§ap 
olmak üıere üç buçuk katta hırı ıandık 

Hanım Süleyman Ef. 
591 4552 2041 l Aapazarmda Manisalı Mehmet paşa ma-

hallesinde Camiişerif sokağında eski, 4 
4 mükerre ve yeni, 29, 29 - 1 numaral; 
29 numaralısı yüz yirmi allı arşın arsa 
üzerinde kargİr bir buçuk katta ikisi. ufak 
olmak üzere beş oda, bir sofa, bir mat
bah, Lir kuyu, diğeri altmıf ar!ın araa 
ü:er~nd~ yeni ve haricen sıvasız olup 
kargu· bır buçuk katta üç oda, bir sofa 
bir matbah, bir kömürlük ve doksan yedi 
ar'm bahçeyi havi iki hanenin tam R amr. 

eşat Beyle Fahriye H 
Y k d . ,. · ı k' anım. 

u ar a eıns •e nev ı ı e mev ı ve müştemilatı azıl ı·k 

ltm b. .. ..dd r • k J 1 y 1 em a 
a ıı ır ~un mu et e ıcra ı ınan a eni müzayede ı· · d h" 

ı d . ·ı b d 11 J • ne ıccsın e ı· za arın a gösterı en e e er e talıpleri üzerinde t k .. 
b. • . "h 1 . . t b. .. a arrur ederek 
·~·ıncı ı18aMesı ıc9ra31ve ~h~z ır .. gun_ müddetle müzayedeye vazedil-

mı§ ve art tan me rnusa.dıf çarşamba ·· .. . . . 
baren 111üzayodeye mübateret olunarak ~aat ;un~ saat ıkıden ıti• 
mep kıymetini geçtiği takdirde k t'" 

0~ eş uçukta muhame 
ıi mukarrer bulunmuş olduvunda t 1. a 

1
1 

I ararlarmın çekilm~ 
b b v ... a ıp o an arın m k" ·· d 

at on e, uçuga kadnr sandık id . . .. ez ur gun e sa• 
b aı esıne ınuraca t 1 l 

saat on e§ buçuktan sonra vuku bulacak .. a ey eme eri ve 
miyeceii ve mezkur emlake 1 ı· rnuracaatların kabul edil· 

evve ce ta ıp obnl k ,. k 
nuında hazll" bulunmadıkl b I arın at ı arar eı-
d" d . . arı ve aş ca talip z h l d"-· 
ır e evelkı tahplerin müza 'ededen . . u ur ey e ıgı tak· 

mu ilin olunur. ~ çelolnıış addolunacakları füzv-



ı ı ınm---OO~ffilılooım Devlet demlryolları ilanları :::J 
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ıçın Düşünüyorsunuz? 
Devlet demiryolları ve limanları umumı 

idaresinden: 
Bilecik, Karaköy arasmdaki Beydemir köprüsünün tamiri dola

v ısile 13 - 2 • 931 tarihine müsdif cuma günü 4 ve 3 Nu. lı Adana 
.catarlanmmn yalnız Haydarpaşa - Arifiye - Haydarpaıa arasında 
seyrüsefer edecekleri ve Arifiye - Eskişehir - Arifiye arasında 
seyrüsefer etmiyecekleri muhterem ahaliye ilan olunur • 

Çocuğunuza Vere
güzeJ ~ ceğin·z 

Bayram 
En 

Hediyesi 

1JRRAd,, 

. .. .. 
Devlet demiryolları ve limanları umun1i 

idaresinden: 
Cuma günleri Haydarpaıadan hareket eden 4-204 - 604 Nu. h 

Katarlara ve pazattesi günleri Halepten hareket eden 603·203-3 
Nu. la katarlara ilave edilmekte olan yataklı vagon ve yemekli 
furgonun 6-2-931 tarihinden itibaren kaldırıldığı muhterem aba· 
Jiye ilan olunur. 

ll ay.darpaşaDemiryollarz 1nağaza M üdiirlü' 
(}ünden: 

idaremiz için almacak olan 90 kalem malzemenin pazarlığı 
16-2-931 Pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi 
mazkür saat 9 dan 11,30 a kadar tahriren fiyat vermeleri ve 
azarhğa arzolunan malizemeden nümunesi verilmesi icap eden 
malzemenin nümunelerinin berab~r verilmesi, nümunesiz vuku· 
bulacak teklifahn kabul edilmiyeceği ilan olunur • 

• , ... o-e·-·f·~··e-~·d-a_r.21.llil~k·.·.·i·ı-·a·~m;;•~--a••r•ı••ı 
Istanbul defterdarlıeından : 
Sınop Husunrnt idnrcsi an arı11lla ıııevt·ut 300 ton 

Lcvenıaı·iu JUi:deu f,öıııii ı·ü yiizcr torı olarak üç parça 
mezat ka·mrsile n ı iiza~eıleye koınılınu~t\ır. Talipler in 
heher parli iciıı \"tiz otuzar liralık ıı<·v nkN•hır111ı mü~-

~ . ~ . . 
-: . taslıaben 15 - ~uhat - 93 ı P:lz~u· giirıi"ı saat ou l :eşte 

lz _ ~ mahalline_ ve fazl~~ tafsılftt nlnıt~k isti~ eııler ı n lstmıhul 
·_, 1 Oefterdarlıgırıa uııır~u·rwt ' arı. -

lczo~eooıorlo, eczane ue ~ovun su~i~lerine: 

·r Koyun ve keçilerin kelebek hastalığı içi· 
n hül~fımet tarafmdan imal ettirilen Ofolor 
faJjjin hayvan sahiplerine, ( eza depo.J.anoa 
ve eczanelere ucuz olarak satılmaktadır. 

Ou koyun için bchar kutusu 75 kuruştur. 
Selimiye' de yüksek baytar mektebinde Di· 
!lofaljin ima'athanesine müracaat edilmesi. 

1 Türkiye f Ş Bankası 1 , -;:-==~;;;;;---· -- 1 

"~~ıım' mı ııııınını11ı1~111 ıı 1111 mııınnıı iııı m~ınm '111- mıın&I -T-.. -t .-. -. h · --- " .. d .. 
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Satıl k B'' ''k fi · v .. u un ın ısarı umumı mu uru· 
ı . uyu . rsa . gunden: 

lsianbul Emvalı Eytam ıdaresınden: Karade~i· h~•z•••ndaki Aı,çaş•hir, Ereğli, s •• ıı •. Amasra, 
itil h V"" ·ı p 'l J\T L• H 'k / . Kuruca, Şıle, Cıde, Zongu'dak ve Marmarada Silivri ıskelelerine 
lFle met n..aml f• 1 e J. Te,-ıse .ın ISfl TaZ ey edık- senevi tahminen 200 - 300 toİı nakliyatımızm pazarlıkla ibalui 

I • b ı ·"' k b ·ı · d 'd hd ' / mukarrerdir. Tnliplerin 100 lira teminatlarını hamilen 25- 2 - 931 
ıeTl me a lg mu a l tn e l a1em1z U esinde Ve aen Çarşamba günü saat 10 da Galatada mübayaat komisyonuna 

{; "' b / K k J ltJI • V / • h f müracaatlara. me rug u unan os aaa ı.rıımar n..ema ettın ma a - mmnııllll!1lllllllllınmuınmıımınnmımımmıııııuıımımıuımuııııımıunııımmınınııuunnıımınııııııııııııımıuıııııııımııll8m....-

lesinde lstanbul ağa çesmesı sokağında eski S, yeni 931 tarıhinde yapılmış,kat'ı ıha/esi 
1,3,5 numaralı bir kıt'a arsa satılıktır. de 10-2 - 931 salı gününe bırakıl-

Mezkıir arsa 7171 zira terbiinde olup dört tara- mıştı. O gün yapılan müzayede 
fı yüksek harçlı duvarla çevrilidir. Ve üç cephesı de 7150 lıraya kadar çıkmış ıse de 
sokakla muhattır. lf1aza fevkalade müsait olup mezkur miktar, arsanın büvük· 
denize nezareti kamileyı haızdir. Derununda yıkılan Lüğü ve pek şeı ell! olması doıa· 
büyük konağın bakayasından olan kargir duvarlı yısıle haddi layık•nda görüleme· 
mutfak ve hamam, iki oda ve taş merdivenle inilen iki miş ve müzayede 10-3-931 salı -
kargir mahzen, üç oda, bir hala, bir kuyu ve derunun- gününf? kadar temdit ediimiştır •· 
da sekiz hayvan yerleşebilecek kadar büyük bir ahır Fazlasına talip olanlar ve arttır· 
dört havuz ile bir münhedim limonluk vardır. ma şartlarını · Öğrenmek , daha 
Bunlardan başka arsa derununa cari birbucuk ma- zıyade malümat almak istiyenler 
sura tatlı su vardır • Kaska tramvay hatt;na pek o gün. saat . 16 ya kadar Adliye 
yakın olup mevk;ce pek şerefli ve her tarafa ha- bınası . dahılınde lstanbul Emvali 
kimdir . eytam ıdaresine müracaat etsinler. 

Birinci ihalesı 4500 lira bedelle talıbıne 26 -1- Müza~·ede 14.~':_ .. !'_a_f!,'!_~ .. ~!~.~~-~~!,!· .... 
Mes'ul Müdür Hefik Ahmd 


