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i\sıl israf 

Anadoltmun içerilerine doğ
ı sokulup dolaşmağa başladı-

K sorsiyo 
kalan ecnebi al rı 

• 
iŞ 
• • 

zıye ı 

ba 1 dı; a 
merke • rtr ız vakit yüreğimize k:<1er 

veren şey !erden biri de tab;ı ve 
insani bütün enerjilerin ısraf 
ve hel~kidir • 

Kurak topraık üstünden boşu 
na akıp giden sular gibi, nsan
Iann v~itleri ve ömürleri de 
nar kör didinmeler, basit neti
celi emekler içinde ziyan olup 
gidiyor. 

Ecneb · Bankalar n bir kıs
mının bu teşekkül haricin
de kalRhileceklerini tah

• 

Korısorsiyoma 
gir n 

Bank ı r~ 

lş, Ziraat, R s Sov-
get, Memaliki Şar
hlge Fransız, Sel/1-
nik, Komerçlyale 
Italg11na Bankaları 

Bugün ı~~~~ 
Heyeti vekile 

....... .-.... 

Türk köylüsü, Türkiyenin 
toprağı gibi cevher1idir. Fakat 
bu toprak kadar onun da i.<1'.'.' ı 

min etmek 
istemiyoruz. 

içtimaı 
-·---

Devlet Bankası ve 
Türh-Yunan ltillJfı 

DOnkO ktşidt merasimuıdtn bir intıba 

r 
Koınite dün ilk 
içtirrıaını yaptı. 

Konsorsiyoma henüz 
girmiyen Bankalar: 
Hollanda, Amerikan Eks- ANKARA, 11 (Telefonla)-

Heyeti vekile, yann sabah saat 
pres. Doyçe Bank, Dcyçe ıı de içtimaa davet olundu. 

Piyango dün çekildi 
metleri meı:iyetleri kazılıp 
ıneyda~a çıkarılmam:ış, körle- ) 
nip kalmıştır. Niçin? Çünk~, 1 
bu memlekete bir çok ş~~er ç-ı- ) 
bi( çalışma usulü) de ~enuz gır
rnemiştir . Bizde, çalrşmak ke- ~ 
Iimesinin ifade ettiği mana du
rup dinlenmeden mütemadiyen 1 
didimnedir. Türk köylüsü bir J 

e§ek yükü çalı çırpıyı topla;:ıJ? / 
Sat:ınaJk için yimıi dört saatını 

sarfeder ve yirmi dört kil0111et· 1 

relik yol yüriimeğe katlanır · 
Bütiin bir yıllık emeğinin ral!· ı 
dımanı beş on kile buğdayla hır 
kaç avuç tuzdur. 

Organı · Bank, Banka dl İçtimada Devlet Bankası la-
' Roma, Rus Umumi yihaııı ile Türk _ Yunan itilaf-

Komiteye bo. rsa- Ticaret Bankaları namesinin müzakeresi mukar-

Büyük ikramiye 52,843 numa 
raya isabet etti 

'I'
!:;;;;;;;:;;;:;:::::;::::;:;::;;;;;;:;;::;::;::::' j Tayyare piyangosunun seki-rerdir. · · bi d 1 . · zıncı tertip ikinci keşideaine da f 8 re 1188 .. i'f ve· kı•Jı• . Öğrendiğimize göre Devlet dün Darülfünun konferans sala 

36 bin lira 

h f dildi lY~ 1 
• ' l Bankasının sermayesni teşkil nunda mutat merasimle ve her 

ta s s e dü "iti edecek olan yirmibeş milyonluk zamankinden çok kalabalık bir 

62,848 

t 

Anadoluda yedi yaşından yet 
miş yaşına kadar hiç durmadan 

~ bir çalışma seferberliği var~U:· 
Rer ev bir karınca yuıvası grbı
dir. Lakin bir karıncanın kış-

' -lık zahiresi, emin olabiliriı ki, 
bir Türk köylüsünün biriktirdi
ği yıllık yiyece(;'nden daha az 
değildir. 

Muamelatı, komiteye 
dahil banka 

Parw l~f!l::-.-u ııan·kellnln memurları görecek .. 
baıında gür:igen lş Bankası 
Umum ~üdiiril Ce:at Bey 

Artık teşekkülü hayırlı bir emri vaki olan Bankalar konso.r
siyomu icra komitesi dün İş Bankasında N~lah E:ıat B:yı~ 
· ti altında i1k içtimaını akrrederek faalıycte geçtı. Bu .. ıçtı-
rıyase - k b" . 1 . . . !' elen büyük • Onun irin, bizce, nasyonal e- d komitenin yapacagı am ıyo ış erı ıçın azımg • ' ma a, . d"lm' . nı• konomiye, her şeyden evvel in- muhasebe teşkiiati tesbıt e ı ıştır. 

i ı raıı enerj"lerini tasarruftan baş Al"kadar Bankaların memurlarından mürekıkeıp olan bu teş
~ lamalrdır. Bunun yegane çaresi k.l"t \omite ile birlikte, Borsada taıhsis edilen dairede gelecek 
ni ise en umumi ve iktısacli mana- h~;t:~an itibaren işe başlaması takarrür etmiştir. 

i ile sayi sistemleştirmektir. 
savde usulsüzlük, sistı:msizlik Dünkü içtimada kambiyo va- f bun~ kat'! şeklini tesbit edc
yllzünden şimdiye kadar heba ziyeti <le te·tkik edilmiş ve kon 1 oe~ır. ~urul!ah Esaıt B~y, s~ 
olan vaktin, kuvvetin ve serve- sorsiyomun dahili nizamname-, vazıye~ı.ve mz~nameyı ~alı-
tin b'.r hesabını yapacak olsak , si hazırlanmıştır. ye vekılı Beye ızah etm~ uzre 
Önünde akıllardurur. Her han- yarın akşam Ankaraya gidecek 

d h Bu nı.zamnamedc '"-mitenin gi bir tutumlu milletten a a "v 
tutumlu olan ve kanaatkarlıkta nasıl çalı.şacağı gösterilmekte-

ıı zahmete dayanma'<ta,Çinli kufi dir. 
leri geçenTürk•e varını saklama Yarın da ;komite toplanarak 

sa~ kk Yı, azla geçinmeyi ve meşa. ~-
' te katlanmayı tavsiye etmeyı-

niz, ona çalı;·manın usulünü öğ-
• ?etiniz; onu, her şeyden evvel 

kendi enerjisini israf etmekten 
koruyunuz.! Onu iğne ile kuyu 
kazan bir ıbetbaht olmaktan kur 
tarınız. 

Zaten her hangi bir iktısadi 
inkişafın sırrını mutlaka çalış· 
nıa teşkili\ tında\, çalışma düze
ninde aramalıdır. 

Çaıışma tarzı bozuk veya dü
zensiz, sistemsiz olan memle
ketlerde istihsali artırma teşe~ 
büsleri yüksek bi~ ~ıtm~ ı:a?etı 
esnasındaki tepreıuşlerımı_zı an 

tir. 

Konsorsiyoma i§ıtirak eden 

(Maıbadı üçüncü sahifede) 

e., dınr ve neticeleri bize, eski Y~
•Jl\ nan mitolagyasındaıki Danaı
! din fıçısı hikayesini hatırla

;ır tır • 
f Yakup Kadri 

Yağmar, sel, kazalar 
-------

; Rüşvet alırken 
iki kişi boğuldu, bir romorkör 

ile bir 'Vapur battı . BURSA ıı. (Milliyet -
)fi Y ~nişehir ,hakimi 100 lira. rüş

vet alırk"en jandarma zal:>it~ ta
rafından cünnü meşhut· halinde 
Yak lanmış ve tevkif edilerek 
ınaı:kemeye sevkedilmiştir. 

Evvelki aıkşam üzeri başlıyan içinden boş bir rakı şişesi de 
yağnn:~ s_nat 2~ d~ şiddetl~n-1 çıkmnıtır. Cesetler ararun~ct.a
miş, ve ş:ddetlı hır lodos ruz- ı dır. 
garı da es.ıneğe başlaıını~tır. Bir motör battı 
Yağmur, sabaha kadar ayni şid Evvelki akşam, Küçükçek-

- • -- detle devam etmiş, sdkakları mece dvanrııda Anbadı açruda-
Sıtma nıi.;ca<lele ve şehrin muhtelif semtlerini rında bir denıiz kazası vukua 

. seller istila etmiştir. Fırtına, gelmiş ve Marta isminde bir 
komısyonu denizde de bazı kazalara sebe- romöııkör, ga_rkalmuştur. 

ANKARA, 11. (Telefo~la)- biyet vermiştir. Bir İtalyan vapuru parçalandı 
'ıtma mücadelesi komısyonu iki ki§i boğuldu 
Oplandt. Bugünkü içtimada re- . ş k ae İstanıbula gelmek üzre İta-
>orıar okunmuştur. Raporlar Yeşilköyde oturan ar • !yadan hareıket eden kaptan 
,. ·· k reta ha" m·ıryollan kumpany.as_ında ko.:n Savari Vasilyonuıı idaresindeki '.'ittikten sonra muza e ~ ı Y J 

düktör Sirrı Eıfendı ı e .efil • Anccllo vapıını .yolda dehşetli anacaktır. N 
köy kayikçilar~ndan .azını ~- fırtınalara tutulmuştur. 

"--------~---, vehlri •g;tin Sırrı Eıfendınin ~- Vapur Radıos adası açıklarm-Mek teptiler dalına binerek babk tutmak u- ~a lkayalarıın üstüne düşmüş ve 
zre aı;ilmışlardır. batmıp. 

müsabakası Bunİai KUçükçekımeoode da- Vapurun içinde Rados'un 
1ıyan cl<var~a taşlrkta mer;cB? meşhur tilccarlarmdan KaJ.oıne 
balığı avlarlarlı:en akşam Uitil n! Juzeppi ve 'Kolazo Antoniyo 44 üncü hafta 

44 Uncu batta bulamıttır. çı"ken ıert rü.ııgardan sand~ml bulunmakta idi. .. 
G ..,. i d"""-ııa sandal devn e aıetenıl:ı:de çılı:en haber- yıelken u,.. •• '"11, • d""kül 1
•rden en mUblmmlnl 1eçlp rek içindekHer denıze 0 • i 
Gutııııtı:ı:deld cumartesi alı:t•· m~lerdir. Sırri ve Namnı 
llııua kadar maıabalı:a me- fendiler boğulmuşlardır. San

llıurı•tıuıa &:önderiniz. dal &ün bu}unıınuştur. Sandalın ---;;.,,,;;,:;....:::;::.:;,::.;:;_, __ 
Radoıs limanından yetişen ha 

hkçı sandalları vapurun suvari 
si ile milretıteıbatmı ve yolcuları 
kurtanr.ışlardır. 

n g I •• Türk lirası hisse senetlerinin Halk kütleııi huzuıile başlanmış 
Hükumet tarafından tamamen tır. Keşideye saat birde başlan. 
satın alınması ve hisse senedi dığı halde daha saat 12 de sa. · 
almak isteyen eşhas ile !fl~e~- !onda oturacak yer kalmamış, 
seı;ata arzedilmek üzre ıkıncı yüzlerce kişi içeri giremiyerek 
tertip hisse çıkarılmak ihtimali dışarda kalmış neticeyi sabırsız 
vardır. Irkla beklemişlerdir. Bu keşide

t5 bin lira 
'1,194 

Emanette 
Barem 

2500 lira 
JS,9"2 BS,243 

nin en büyük ikramiyesi olan 35 Dünkü keşdede 35,000 liral 
bin lira 52,843 numaraya isabet ikramiyeyi Eminönünde Talı 
e~ştir. Büyük ikramiyelerin gişesinden bilet alan Eleni i. 
hır kısmı dtin çıkmamış bugüne ı Sofiya namında iki Rum kadl' 
kalmrştrr. Keşideye ?u sab~h • kazanmışlardır. 
saat 9 da devam edılecektır. 
Dünkü keşidede kazanan numa Diğer kazanan numaralar 

Biltçe encünıeni açığı raıar şunlardır: sahifemizdedir. 

kapatnıak 
çaresini arıyor .• 

Cemiyeti belediye bütçe en-
Muziplik buna derler 

cümeni dün de içtima etmiş ve 

lbu içtimaa Emanet-' muavini j 
Hamit B. de iş-

tirak etmiştır l 
Cema/ ,Hüsnil Bey 

1 
Encümen bade-

Gece yarısı ııi)betçi lin1a1ı kapta
nıııa oyııaııan çirkin oyun 

M "f kili Cemal Hüsnü ma hergüaı içti 
a~n ve ma edecek ve ·bu 

Bey dünkü ekspresle Ankaraya , . 
1 

H' ı · 
d · · ıçtıma ara a-

av et etrnıştır. mit B. de iştirak 
Vekil Bey istasiyonda vila- ederek yeni ıbüt- j 

yet ve II?aa~if _erkanı tarafından çenin bir an evel 
teşyi ed1lmıştır. ikmaline çalşı-

lacaktır. Hazi-
Dint tahrikatta bu- randan itiba~. , . 

ı b. b Emanetmemur Hamıt B. 
unan ır yo az 1 Mrcm tatbik edileceği 

BURS~ 11. (Milliyet) ·- i;::ıaaş faf!llı kabarmaktıadrr. 
Dini tahrikatta bulunmak sure. Diğer taraf.tan gene Huiran
tile icraatı hUkQmeti takbill v, dan itlbıaren köprü münlriycsl 
tezyı!f oürmU ile mu?un Yeşil do uld~:lacağmdan bu suretle 
~ami vaizi Ali Nacı hocanın de :ınmaıııet bütçeelnde 2~0 bin 
mevkufen isticvabına ~vam e- ıkadar bir ııçı.k vukua gelmekte
dllmektcdlr. dir. BütÇi!l encümeni geııek ma

Bursada mübadillerin 
milracaatı 

BURSA, 11. (Milliyet)' 
Bursa lskiln ldat"esi esbabı ma
sali!he haftanın iki gününü hH 
r.etmef;e karar verdiğinden zrıü 
badill·er veldU.ete telgrafla mü
racaat oderek şikayette bulun
muşıla rdrr. 

Anketimiz 
Aile yuvasını 
nasıl kurmalı? 

Bütün mesele şu: 
Yeni tarz 

izdivaç mı? 
Eski tarz 

izdivaç mı? 

Anketimize iştirake 
davet ettiğimiz ha
nımefendilerle bu
günlerde nıülakata 

başlı yacağız .. 

aş fazlalığından ve gıcreıkee kö
prü müruriyeainden :lıi.3il olan 
açığı kapatarak bl)tçeyi tevzin 
için te1idkat yapmaktadır. 

-------~ 

Daginler 

MDme••lller tetki
kata 

devam ediyorlar 
ANKARA, 11 (Telcfonla)

Düyunu wnumiye mümessil~eri 
nin yapmakta oldukları tetkı~a 
tcı esas olmak üzre Türk Dayın 
ler vekili Zekai Bey bugün Ma
liye Vekaletine bir nota tevdi 
etmiştir. 

Mümessiller tetkiklerine de
vam etmek için Devletin vari
dat ve masarifatına ait malu
mat ile kambiyo rakamları ve 
ezcümle Hükumetin senede ne 
miktar İngiliz lirası aldığını öğ 
renmek istemektedirler. Maliye 
Vekaletince hazırlanacak olan 
bu malfunat, kendilerine Zekai 
Bey vasıtasile bildirilecektir. 

tkinci mülakat günü henüz 
mukarrer olmamakla beraber 
yarın akşam Ma!iye Vekili. il_e 
dayinier vekillerı arasında ık:n 
ci temasm olması muhtemeldır. 

Bu ikinci temasta esaslara 
girişilecek ve müzakere başlıya 
caktır. 

Bvvelkıi geceki şiddetli lodos fırtınası esnasında, !imar, 
idaresine pek çirkin bir muziplik yaıpılmıştır. Fırtına ve yağ!l11m 
azami şiddetini bulduğu bir slrada liman idaresinin nöbetçi kap 
tanı Remzi Beye bir ihbar vaki oluy.or v.e amele kıyafetinde bix 
adam l~man idaresinden pürtelaş içeriye girerek şu feci haberi 
verıyor. 

Bir mavuna içind~ bulunan elli kiti, Saray;bumu önlerin.Je 
«ca.n kurtaran yok mu?» diye feryat ederek çırpınıyorlar mış 
Bu ihbar üzcrineLiman dairesi biriıbirine giriyor. Nöbe1'i kap
tan derhal mevcut adamlarım ·ıopbyarak motörlore biniyorla , 
ve zifiri karanlıkta vaka mahalline koşuyorlar. GarLptir ki, ortıı* 
da ne bir mavuna, ne de feryat eden bir fert görüyorlar. Saatler 
ce s!iren bir taramadan sonra işin içinde bir mtlriplik olduğu <en, 
laşılıyor,ve kan ter içinde geri dönüyorlar ,Tabiidir ki nöbeı:çi 
kaptan tayfalaı- ile ·beraber bu taharri.yattan lt\Tdet edinceye ka. 
dar, muhbir de çoktan sırra ka dem ıbasm:ış buhmuyo.r. 

Semperparatos gemisi boğazlar
dan çıkıp kactı 

• 

f / 

- Bey ('ıldırdın mı, Semperparatos dl·Tb ne s6y
lenlp duruyorsun? 

- Boğaz1ma kılçık kaçlı. 

tıyorum, belki o da çıkar/ 

Semperparatosu hatırla· 
' 



Tercim• Ye iktibas bakttmahhud•r 
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Teda/ili mi tecavilzi mi? 
on 'ultan Reşat bir salahiyet veriyor amma 

7ıuahedenin şeklini tayine lmhlln yok! •• 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
.A.lmangada 

Öldüktensonra ... 

Tirpitz lngiltereyi 
ezmek 

için ne düşünüyordu? 

Berlinden yazılıyor: - Al-
manyada donanmanın b::ıbaH 
addedilen amiral Tirpitzin öl
düğünü ajans telgrafları daha 
evvel bildirmişlerdir. 

Seksen yaşını geçtiği halde 

' 

' 

Belçika kıralı spora çok muaklıdır. 
liu resim kıralı bir zirvede 

göstermektedir. 

lngllterede 

Vaziyette 
vahamet var mı? 

M. Thomas'ın avam 
,kamarasında beyanatı 

Türk - Yunan itilafı 

Hariciye ''ekili imza için bugiin 
heyeti 'rekiledcn 

salahiyet istiy'ecektir. 
.. ANKA~, 11. (Telefonla) - Hariciye vekili bu akşam ha· 

r~~ıy~. k~~gınd~ Yunan sefirini kalbul ederek 3 çeyrek kadar g3 
ruşmuştur. Vekıl Bey, müteakıben vekalet erkanından iki zati• 
•geç vakrte kadar çalrşmıştır. 

' ölen amiral hakkında vefatın
dan sonra Alman gazeteleri 
muhtelif neşriyatta bulunuyor
lar. Sol cenah matbuatı amira
lin harp esnasında ve sonra meş 
um bir rol oynadığını yazıyor. 
Sağ cenah gazeteleri de bunun 

Belçikada 

Kıral ve Kıralıça 
seyahatte 

LONDRA, 10. A. A. - A
vam kamarasında bir suale ce
vap veren M. Thomas, vaziyet 
teki vaiha.ıneti kabul ve teslim 
etmiş ve fakat bu vahametin 
meıvadı iptidaiye fiatlarıında 
'VUkua gelen fevkalade tenezzül 
dolayiıSile dünya ticaret alemin 
de husule gelen aksülamel ha
reketinin neticesi olduğunu söy 
lemiştir. 

Konferansta 

İtilafnamenin imzalanacak kat'i metni hazırlanmaktadır 
Ya~~i heyeti veıkilede, Tevfiık Rüştü Bey imza için satahi 
yet ıstıyecektr. 

Maliye müfettişleri kon .. 
gresi dün açıldı 

• ıiza 
':)rS 

ti•, 
ıell ,ı 

• ıııa 1 
e ı 

t•ayı" 
1 rdid 

Vüktlti meclisinin bir içlimııı esnasında .• 

. Bı Şüphesiz dikkat edilmiştir 1 tekim Almanya Hariciye Na-
:am\ bu muahedenin metni pek zırı Fon Yagovv (17 temmuz 
• 11 dıüphemdir: "Almanyanın A- tarihile Vangenhayma gönder

i tı'i-ısturyaya karşı taahhütlerini diği mahrem ma!Umatta] keza 
nsjİa etmesi 13.zım geldiği takdir Vangenhaym tarafından Al
en ı:e bu hal Türkiyenin de Al- manya Hariciyesine gönderilen 

1 o ıanyaya karşı taahhütlerini ifa 18 temmuz tarihli telgrafname 
a ınıesini istilzam edecektir." de bu mütalealar dermiyan edil 

Jeniliyor; fakat muahedenin miş ve bizim başka türlü hare-
h Jiç bir noktasında Türkiyenin ket edebileceğimize ihtimal ve

ız ~ aahhütleri tasrih edilmiyor. rilmemiştir. 
ıu runlarm, diğer maddelerden 
ıy•~ıtidlal ve tefsir surelile çıka- Almanya mağlUp olduğu tak 

dmasr 13.zrm geliyor. dirde başımıza neler geleceğini 

.~ · Sonra bu muahedenin teda
•rJli mi, tecavüz! mi olduğunu 
E. ayine imkan yok gibidir. Al
ıı . d h rbe lir''k ıııt 1anyanm pesın e a s u 
·ı;, enmekliğim'.z iı;,inRusyanın fi
l 'i tedabiri aııkeriye de bulunma 
:: ı kafi addedilmiştir.Bu fili ted 
ı 1 ·irlerden maksat nedir? O da 
9'b~eçhul, ve vah112 Almanyarun 

de maatteessüf gördük. 

Vak:a Büyük Gazimizin az
mi ve dehası sayesinde tamami 
le mahvolmaktan kurtulduğu
muz gibi siyasi ve iktısadi istik 
lalimizi de istirdat ederek fe
yizri bir teceddüt devresine gir 
dık; fakat siyasiyatta talihin 
höyle pek müstesna bir İutfu 
evvelden hesaba katılabilir mi 

aksine neşriyatta bulunuyor . .. 
Bazı gazetelerde Tirpitz in İn Brukselden yazılıyor:- Bel- İrat edilen bir suale M. Mac 
giltere ile itilaf taraftarı oldu- çika kıralı ve kıralıçası Mısır Donald namına cevap veren M. 
ğunu, fakat bu itilafın ancak iki seyahatine çıktılar. Mısır da kı Snovden ba!hri k:ınferansta mü 
memleket arasında donanma i- ral Fuadın misafiri olacaklar him ve şayanı memnuniyet te
tibarile muvazene hasıl olduğu ve mart nihayetine kadar Nil rakkiler husule gelmiş olduğu
zaman kabil olabileceğini düşün vadisinde gezerek 0 tarihi yer- nu, söylemiştir. Birçok nokta
düğünü yazıyor. Tirpitz bunun 1 d t tk.k t kl d lar hakkında muvakkat itilaf
için Almanyanın kuvvetli bir er ~ e 1 a ya~aca .. ar ır. lar hasıl olmuştur. Mumaileyh, 
donanması olmasına çalışmış- Belçık . kıralıçası hır muddet- hali hazırda bu bahse dair taf-

Kongr<~yi açan ~1aliye vekili 
bır nutuk irat etti 

-----
tır. tenben rahtsızdır. Bu mev- silat vermekten istinkaf etmiş- • • 

Fakat Tirpitz her şeyden ev simde Mıs:z:a .. gi?11e~le çok i~ti tir. ANKARA, 11. A. A. - Ma-
vel Rusya ile bir itilaf aktini fade edecegı umıt edılmektedır. Amerika - Japonya ı li!.e müfettişleri kongresi bu-
istiyordu. Tirpitz umumi harp Mısır kıralı Fuat 927 de Avru- LONDRA, lO. A. A .- Ayan gıın t.oı:la~'.ştır; Büyük Millet 
başladığı zaman 914 te Alman 1'pa seyahatinde Belçikayı da zi- , d M R d A .k . I Medısı Reısı Kazrm ve Başve 

azasın an . ee men a ı- . İ 
donanmasının hemen çıkarak yaret etmişti. le "}aponyanın temamen itilaf j kıl .=et P.a~alar Hazretlerile 
1?fi1~z don.~asile boy ölçüşme Şimdi Belçika kıra! ve kırali etmiş olduklarına dair olan ha- M·alıye Vekılı Saraçoğlu Şükrü 
sını ıstemıştır. çası da bu ziyareti iade edecek- berin ashesastan ari olduğunu ve !dilli müdafa": Vekili Abdül 

Bu takdirde Alman donanma lerdir. beyan etmiştir. halilk, Sabık malıye vekillerin-

sı mağlup ols~ bile ~ngiliz_ do- Belçika devletinin teşekklilü den Hasan Hüsnü ve Hasan 
nanması da agır zayıata ograya 
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1 
d.. .. .. Fransamn ihtiyaçlarr Fa·hmi, Millet Meclisi azasın-

cağından bu hali gören İspan _ - -nun Y zunc. yı onumu . dan Kütahya meıb'usu Niyazi 
ya, Amerika ve İtalya İngiltere bu sene memleketın her tarafın LONDRA, 10 A. ~· - Bır- Asım Burdur meb'usu Salih 
tarafına geçmiş olmıyacaklarclı. da yapılacak pek büyük mera- çok mu.rabha~larla mutdh~ı~- Vahit, İstanbul meb'usu Fuat 

. . sim ve şenliklerle tes'it edilecek lar İngıltere ıle ~r~anm iıhtt- Beylerle Bilfunum maliye mü-

mümkün oldug u kadar sık sııı 
bu mesiliye işt irak edeceğini 
söylemiş ve kongreye mtivaffı 
kiyet temenni etmiştir . 

Kongrenin mevzuu müzake· 
ratı olan kanunlar mevcut bil 
tün varidat ve bitı:ı assa kazanç 
~e ":'.ü.sakkafat 1rntm'1larile pro 
ıe halınde bulunan yeni müza· 
yode ve münakasa ve memurit1 
harcirahları kanunlarıdır. 

Kongrenin küşadını mütea· 
kbp bir çay ziyafeti verilmi1<tir. 

Başvekil ınüfettışler İşte Tırpıtz hakkında yazılan. t'r yaçlarmı ve bu ıhtıyaçlara te- f · 1 · d' şeylerin hulasası budur . Her 1 • •. •. •. •. .• •• kabili eden rakkarnları tetkike ettış en, ıvanı muhasebat ve 
halde herkesin kabul ettiği bir Yıl donumu onumuzdeki tem devam etmektedirler. M. Dume maliye vekaleti erkanı, eski ma :ırasında 
şey varsa o da bu amiralin umu muzdadır Bu şenlikler için §İm snil, Fransanın 13 Şubat tari- li'}'e müfettişl:rinden olup ha- ANKARA, 11. (Telefonla)
mi harpten evvel ve o esnada diden programlar hazırlanıyor. hinde hacmi istialb! haıkkmda len ~aş~a vazifelerde bulu.nan Bugünkü Maliye müfettişleri 
pek büyük roller oynadığıdır. serdetmi~ oldıuğu metaliıbatı maliyecıler kongrede hazır bu .. kongresinin küsat merasiminde 

Belçika kıralı Kahirede mühiılc gösteren esbabı izah ve lunmuşlaroır. Başvekil İsmet Paşa Hazretle-

Fransa da 
10 bin kişi 
açıkta kaldı 

Madam Hanau açlık 
grevine devam ediyor 

-~··--

teşrih etmiştir. Bu miktar 724 Kongre Maliye Vekili Saraç- ri, Devlet teşkil§;trnın en mil-
KAHİRE, 10. A. A. - Bel- bin tona baliğ olmaktadır. Mu- oğlu Şükrü Bey tarafından açıl ~ unsuru olarak talakki etti 

çika ılmal ve kıraliçesi buraya maileyh, Fransanın daıha şimdi nuş ve bu rnünaselbetle irat et- gıni söylediği Maliye rnüfettiş
gelmi~erdir. den teslihatın mühim miktaroa tiği nutukta kongrenin nazarı !erini birer birer tanımak arztl 

tenzil etmiş olduğunu ila·ve ey? tetkikine vazolunan mevcut va- sunu izhar etti. Maliye Müşte 
lemiştir. ridat kanunlarile ihzar edilmek şan Ali Riza Bey müfettişleri 

Amanullah Han Romada 

ROMA, 11. A. A. - Sabtlc 
Afga:n kıralı Amanullah Roına
ya va.sil olmuştur. 

Kabine düştü 
BAÔDAT, 10. A. A. - Kabi

ne istifa etmiştir. 

takdin etti. Bu mevanda eski· ı 
·te bulunan yeni lbazı diğer ka- den Maliye müfettfıf. olup ha· 
nunlarm tetk~k ve münakaşa- len muhtelif vazife~rde olaıı 
smda kongreye iştirak etmekte 
olan maliye müfettişlerinin va- fahri müfettişler de vardı. Baş 
zifedar bulundukları mahalle- 'Vekil Hazretleri bunılara iltifat 

ederek: akdirine bağlı, Nitekim Rusya 
~ ;an umumi seferberliği ilan e-

1, {er etmez Almanya Rusyaya 
idi? PARİS, il. A. A. - M. Tar-

Mısırda 
rin ahvali ruhiye ve içtimaiye-
lerine vakıf bulunmaları dolayi 
.sile lbu tecrübelerinden azami 
surrette istifade edileceği ve 
bu iübarla kanunlarda yapıla
cak retuşlerin mevzuatı maliye 
mizin tam ve kamiıl bir şekle 
geleceği ümidini izhar ederek 
k<J11ıgrenin devamı esnasında 

- «Fahri miifettiş olmak ko
lay mıdır» di•ye sordu. Müste- t 

sar Bey, müfettiş olacakların 
ıhiç memuriyet vermemiş oldu· ·· 
ğunu telmLhan: 

lanı harp edivermiştir. Halbu
stı :i muahedenin akti için Sait 
• 'lalim Paşaya verilen saiahiyet 
ca .ı-; 1 d' •t ıame -r-Y e ır: 

:, "Rusyanm tecavüzatı muhte 
sı neles!ne karşı Almanya devleti 

u le tedafüi bir ittifak aktine 
r art ;adrazam ve Hariciye Nazm-

ı 
1mz Sait Halim Paşa mezun-

•• 1 .. al ur. 
1 

r" • 1 
18 temmuz 1330 

Mehmet Reıat 

ız 

z. ; Görülüyor ki bu vesikanın 
.ı: 1 ıhkamı sarih ve mahduttur. 
ti 1tttifaknamenin bu hudut daire 
nC:inde aktedilip edilmediği pek 

Bıı nıevz d ki dieu Parise avdet eder etmez uumuz an uza aş f .... d 1 mamak · · k f d 1 b. . eyaezan yuzun en ıarap olan 
ıçın. pe ay a ı ır sı- yerlerin imarı

yaset ve tanh faslı teskil ede I · 't t t'b t 

bilecek olan bu bahsi , daha et= ~a aı e; '' ~ 
raflı bir surette tetkika burada i 1 

e _ m~g~ 0 

imkan göremiyoruz mb agak'laş a~.ış 
· aşve a et mus-

(Devamı var) 

-----·----
Karede 104 
kişi yandı 

TOKYO, 11. A. A. -Korede 
Şinkay şehrindeki bir sinema
da çikan bir yangın 104 kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. Bun
ların ekserisi çocuktur. . 

teşarrnın nezarc -~ "' l f al tında husu
si biı idare ih
das etmi~ir. Za 
yiat hakkın.da 

tertip edilen ilk 
cetvele nazaran 

ı ,;ok münakaşa edilebilir. 
., 'f oros ekspresi !,1 Cihan harbine atılrtı~ırnız . . . 

feyezan netice- M. Tıırdieu 

si olarak 17'1. kişi telef olmuş, 
10 bin kişi de açıkta kalmıştır. 
Milli ianeye verilen paranın ye 
kunu şimdiıye kadar 7,5 milyon 
frangı buknuştur • 

Açlık grevi 
dz halde Almanyanın bize karşı V agon-lı i.daresı, Şaı-k vila-
~,yalnız bir taahhüdü vardı ki o yetlerine gidecek yolcular için 

eı, da topraklarımızı, indelhace, j Toros ekspresine bir yataklı va 
ıı Rusyaya karşı müdafaadan iba &'on ilave etmiştir. 

e~ rettir. Şayet harp bittiği vakit 
ı İngiltere veya Fransa memle-

1 1 ketin bir tarafını işgal etmiş bu 
1 lunursa ittifakname Almanya
.i \•a hiç bir taahhüt yükletme-
1 11istir. Dördüncü maddenin sa 

lı • rahati beşinci maddenin geniş 
h bir surette tefsirine bile mani-
t .lir. 

Böyle bir muahede ile atıldı-
1 üımız cihan harbinden Alman

va galip Ç!ksa idi, biz. Alman 
himayesi ve tahakkümü altına 
o irmckteıı başka ne kazanmış 

, nlurduk. ileride göreceğimiz gi 

1 bi öyle l.ıir takdirde Almanya 
ıı tarafından kapitülasyonların il 
• "asma bile muvafakat edilmesi 
ı; ')ek SÜ!)heli idi. Sadece hndut-

'anmızı ve mülki tam;ımiveti
mizi muhafaza için müs~llah 

e bir bitaraflık kafi olacağı gibi 

1 o vaziyette, unıumi harbin ce
ı t reyanına göre, m·addl ve mane
·ı d bir çok faidtler temin etme
e miz mümkün değii mi idi? Ni-

PazaPtesi ıgünleri hareket e
den eksprese raptedilmeosi mu
karrer olan bu vagon Mardine 
kadar gidecektir. 

Toros ·ek&presine rağbet art
maktadır. Hatta mayLSta yapı
lacak scıyahatlar için şimdiden 
müracaatlar vardır. Evvelce 2 
ayda İrana ve Hindistana gi
den ıko1i postallar Toros eks
presile 12 günde gönderilebili
yor. 

Rusyaya ihracat nasıl 
yapılacak 

Bir müddet evvel Rus hüku
meti ticareti hariciye sistemin
de bazı tadiiat yapılması karar 
laştınlmrştı. Yeni takarrür eden 
§ekilde hususi bazı ~rketlcr or 
tadan kaldırılmaktadır. İthalat 
ve ihracat bundan sonra Rus 
Ticaret umum komiserliği tara
fından doğrudan doiruya idare 
edilecektir. 

PAR1S, 11. A. A. - Pariı
Midi gazetesinin verdiği bir ha 
bere göre doktorlar madam Ha 
nau'vun gittikçe kuvvetten 
düşmekte olmasını nazarı dik
kate alarak istintak hakimi ta
rafından istiçvabına müsaade 
etmemişlerdir. Madam Hanau 
şimdiye kadar birkaç defa ba
yılmıştır. 

Makedonyada bombalar 

STRUMİTZA, 10. A. A. -
İki ecnebi bir kahve yakınında 
revolverle bir polisi öldürmüş

ler ve kahvenin içine bir bomba 
atarak 15 kişiyi yaralamışlar
dır. Mecruhlarda.n dördünün 
yarası ağıroır. Bombanın zarfı 
Make<lonya ihtil11 komitesi i
baresinin iak harflerini taşıyor
du. 

Hindistanda tevki/at 

LONDRA, 11. A. A. - Kal
küta şehremini hakkında tevkif 
müzMdı:eresi çrkanlmqtır. 

lngiltere ile müza
kere 

başlıyor ... 

Eııziyade 
dikkat 

edilen nokta: 

Sudan meselesi ne 
olacak, lngilizler 
fedakarlık edecek

ler mi •. ? 

Nah11s Faıa 
Kahireden yazrlıyor: - İngiljkadınının pek aşağı bir seviye

tere ile Mısır arasında başlıya- de bulunduğunu bu vaziyet de 
cak müzakerat ha.kkında .Mısır vam ederse i.Ukbal için vahim 
matbuatı muhtelıf neşnyatta olacağını ili.ve eylemiştir. Dr. 
bulunuyor. Fahri Faraç medeni ve cezai 

Bu neşriyattan anlaşıldığına kanunların asri fikirlerde? mül 
göre İngilbere - Mısır arasında hem olarak. ıs~hı meselesıne de 
günün en mühim meseleni Su- temas etmışbr. 
dan meselesi teşkil edecektir. 

Gürültülü konferans 

Bu konferans Mısırda hayli 
münakaşayı celbetmiş ve Dr. 
Fahri mahkemeye sevkedilrniş 

-Tayyare kulabil 
Mısır matbuatında hararetle tir. 

bahsedilen bir hadise de Fahri 
Faraç Bey isminde bir doktor 
tarafından Amerikan mektebin Akdeniz üzerinde uçmakla 
de verilen konferans oldu. Bu şöhret kazananmış olan Mısırlı 
konferansın mevzuu şu idi:. tayyareci Mehmet Sıtkı Beyin 

teşebbüsü ile bir tayyare kulii-
Kadm ve erkek arasında mü bü tesis edilmiştir. 

savat meselesi ve erkeğe tahmil 

- «Paşam, Başvekil olursu· 
nuz; fakat müfettiş olamazsı· 
nız" dedi. 

Milli sanayi kongres ·ne iştirak 
edeceklere tenzilat yapılacak 

ANKARA, 11. A. A. - Seyrisefain idaresi sanayi kongresı· 
ne milli sanayi nümune sergıisine iştirak edecekler yüzde elli 
v.e getirilecek mailara yüzde otuz tenzilat yap!nağı kabul etmiş' 
tı.r. 

Tütün inhisarı da milli sanayi nümune sergisi münaseobetilC 1 

hususi siıgaralar yapacak ve paketlerin üzerine serginin açılac:t· 
ğı Tüı:1k Ocağı binasının resmini koyacaktır. ll.i 

Telsiz Telefon şirketi heyeti 
umunıiyesi toplandı 

ANKARA, 11. A. A. - Türk telsiz telefon şirketi hıssedat' ~ 
lar heyeti umumiyesi bugün Ankarada içtima ederek mecfü;I f, 
idarenin ısenelik raporunu ve bilançosunu müzakere ve tasvip 
eylemiştir. Heyeti umumiye şiı-ketin inkişafı için alınacak baıf , 
tedbirlerin intacına intizaren 4 MayEsta fevkalade bir içtima a1'' 
dine karar vermiştir. 

Aı11erikada komünistliğe karşı 
ınücade]e açıldı 

LONDRA, 11. A. A.- Nevyoııkıtan Daily Mail'e bildiriliyor: 
Bütün şirıketler komünistliğe mütemayil memurlarına yol 

vermeğe kararvermi:şleroir Nevyork Ticaret Odası kızıl tehlil<' 
ile mücadele etmek üzre komite teşkil etmiştir. Amerika hiİ' 
kUıneti bütün ecnebi tahrikçileri ıhudut haricine çıkarmağı kB 
rarlaştrnnıştır. Resmi ve gayri resmi bütün devair mamurtaı1 
aralarındaki komünistleri obilıdimeğe davet edi1mişleroir. 

Tilrlt-Alman hakem muahedesi edilen vezaifin kadınlara da tef Kulüp riyasetine prens Ab-
mi.li kabil olup olmadığıdır. bas Halim Bey intihap olunmuş BERLİN, 11. A. A. - Rayhiştag meclisi Türk - Alman 11A· 

.. .. tur. Ku.lüp az~lığına ~ebiler kem veıuzlaşma muabedenameeini üçüncü kıraatinde kabul .C-
Konferansçı bu~nku Mısır de dahıl olabılmektedır. _ -~ mi.ştir. 
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Kıza ögüt 
Kız! Girdin on beş yaşına, 
Topla aklını başına! 
Gençler Çikacak karşına, 
Topla a.lchnı başına 

Kendini dirhem dirhem sat, 
Nikahlının koynunda yat, 
A.yaklarmı te~ik at, 
Kız! Girdin on beş yaşmal 

Sözümü dinle aucık, 
Gezme biiyk .çık, saçık, 
Ôrtü11 • ; ;~ :ağa .çık, 
Genç: çı <1cak karşına! 

Ettiklerini bulursun, 
Üıülürstin, yorulursun, 
Kız! Sonra piıman olurı>un, 
Topla alrlını başma ! 

ALL H SORAR 

• Meşhur Koca Ragıp Paııanm 
·anmda oructe.n bahsedil~yor
' uş . Ramaz-anda tutamayıp ta 
0nra kaza etmek caiz mi değil-
'ıi? 

Diye konu uluriten Racrı> Pa 
.a, nedimi Hasmete soı:mıış: 

- E .. Senin de borca var 
ı? Haşmet: 
- Var efendim, mahalle bak

·ahna bin kuruştan fazla bor
ttıın ıar : 

- Cannn onu sormuyorum, 
0~uç borcunu soruyorunı .. · 

Di Yinıce Haşmet: 
\ - Efendim, demiş, o b_o,rcu 
Uaıı sorar, sizin soracagmız 

0•·· ı>ara borcudur . 
-0--

YARISI 

k,?'~nı manasile de~ifışek bir 
: .. ~ •. Uçarı hoppa ıdı . Geçen 
ı ~~ erkek kıyafetine girip so

aga çıktı. 
Akşam arkadaslarına anlat-

tı : • 

. - Beyoğlu halkıinin yarısı be 
Ilı erk-'- · ""' zannettı ... 

Biri güldü: 
k - Meraık etme, öbür yarısı 
adın olduğunu bilir. 

Eli değdi 
Herifin biri merıkebiu~ bir 

küfe soğan, sarnnsaık yüklet
miş, pazara satmağa g~ürüyor 
muş . Bir de balınuş .~ı, _karşı
sından yirmi kadar suvarı, tozu 
dumana katmış geliyorlar. 
Aadamcağız korıkusundan bir 

çalı dübi bulup saklanmış · Mı;
ğer bu kafile ava çıkan Cengı
zin etbaı imiş. 

Cengiz adamı görerek_ yan!
na çağırtmış . Bak.mı§ kı, fakır 
bir adamdır. Sorımuş: 

_Ne i§ ye.parsın sen? 

Herif eşeğinin yükünü göste
rerek: 

_ Soğan, sarımsak satarım. 
Demiş, Cengiz soğaınlarda:ı 

bir tanesini eline alarak demış 
ki: 

- Bu küfedekilere kaç kuruş 
istersin? 

- Bin altın! 
- Bin altın mı? Ayol bunlar 

eUi kuruş bile etmez . 
Köylü karşısındakinin Cen

giz olduğunu anlamış: 
- Demin etmezdi ama ~mdl 

ederi 
- Niçin? 
- Çünkü bkaz sonra ben bun 

ları kasabaya götürdüğüm za
man tellal çağırtıp: «Ey ahali! 
İşte bu küfedeki soğanlara Cen 
giz Hanın eli değdi!» diye ilan 
ettiğim zaman kapış kaprşa gi
decek. 

Cengiz bu söz üzerine b; ı· al
tını vemiş midir dersiniz . 

EYVAH 

He.nnn doğurdu . Bönce bir 
dadı tuttu . İk<i gün sonra, dadı 
elinde bir arap çocukla içerı! gir
di . Hanım sordu: 

- Bu ne? 

- Çocuğunuz . 
- Ayol bu benim çocuğum 

değil. . _. . 
- Altını girletırse degıştır, 

j -~ki Limonata 1 

Nuktedan muharrirlerimiz
den biri: 

- Şu Darülbedayi ismi çok 
yanlış, demişti. 

- Neden diye? sorulunca da 
cevap vermişti: 

- Çünkü içinde bir tek Bedia 
var! 

işte Darülbedayinin Bediası 
bir gece hizmetçisini tiyatraya 
gönderdi. 

Ertesi gün hizmetçi şu hesap 
pusul~~ını verdi: 

Tramvay: 6 kuruş 2 Opara . 
Okumadan attığım mecmua: 

10 kuruş. 

Perde arası: 30 kuruş. 

Bedia Hanım hayretle sor
du: 

- Perde arası da ne demek? 
peratörlüko · pba. - iki limonata demek efen-

dim. 
- Neden artık Ah.metle dansetmiyorsun? 
- Dansctmesini öğrendi de ondan... Artık sıkı sarılıp abanmıyor. 

1 

Bu ne hal 
Eski hükümdarlardan biri 

kadınlara pek düşkünmüş. Bu 
düşkünlük yüzünden devlet iş
lerinin geri kaldığını gören ve
ziri arada bir kadınların fendin
den bahs açarak hükümdarı ka
dınlardan soğutmağa çalışır
mış. Hükümdar, bir gün sevdiği 
bir cari ye ile şakalaşırken vezi
rin bu kadın düşmanlığından 
bahsetmiş. Cariye, hemen aya
ğına kapanarak: 

- Aman demiş, beni bu vezi
re bağışlayın ve hemen o ak anı 
kendisine ne yapacağımı bir yer 
den gözetleyin. 

Hükümdar razı olmuş, vezir 
çağırılmış, cariye teslim edil
miş, Hükümdar da bir yerden . 
onları gözetlemeğe başlamış. ' 
Vezir, kendisini halvet halinde 
sandığı için cariyeye beraberce 
eğlenmek teklifinde bulunmuş. 

Gence ögüt 
C:2z, sefa sür canlı, kanlı, 
Aşık olma delikanlı! 
~aşın olmasın dumanlı; 
Aşık olma delikanlı! 

Reva mıdır rengin solf>un, 
Gönlün hicranlarla dolsun, 
~enden sana öğüt olsun: 
Aşık olma delikanlı! 

Kapılırsan her güzele, 
Seni geçirirler ele, 
Göz yaşların döner sele 
Basın olmasın dumanlı! 

Güzeller vefalı değil, 
Bu sevdayı gönlünden sil 
f!.ençliğinin kadrini bil: 
Aşık olma delikanlı! 

iki aslan 
Kız demiş ki: Paşanın biri, maiyeti1e bera-

- Allol... karde7im seninle öpüştüğlimüzli gene ~i 
diye verdiğin para ile olmıyacak, gündelik bağla ... 

söylemiş?.. Şu halde bu iş aylık - Bir şartla pekı: dört ayak eber Bağdada, bir kaç saat mesa 
o~ursunuz, üz~rinize . ~inerir:ı, fede bil- çölden geçer>ken ansı

"""" a_gzınrza g_eı;ıı ~akıp sızı oda ı- zın önlerine kökremiş bir aslan 
_...., ________________ ....,_..,,,..._ ..... .._.._,.,_....,,.,......,. ..... - ...... ,.,......, ..... ...,.....,. ..... ,_. çmde g~zcli_nrmı§. . çııkar ve d-0ğnı paşanın atma 

_ Vezır, bır k!1ç dakık~lık zevk bir pençe atar, ve paşa yere yu. 
ugrunda b_u agır teklıfı kabul 1 varlanır . Maiyeti efendilıerinin 
ede_r, ve -~gzı~_da gem, s~~~nda aslan tarafından parçalandrğı
carı~e ~o~ ?on~rken Hukum-1 na kanaat getirerek her biri bi· 

- Okuduğun kitaptan ben 
hiç bir şey anlamadım • 

- Tabii anlaınazsm, rıoıınan
daki kadm. kooaamı seviyor . 

Meseledir 
Yazvhaneye yeni memur ol

muştu. Başkil.tip çağırdı: 
- Müdür bey arada sırada 

frkra anlatır, dedi. Sakın kaıh
kaha ile gülme, hoppalr[> sev
mez, gülümseme kendisile alay 
ediyorsun zanneder, kızar, cid
di duıma, anlattığı şey hoşuna 
gitmedi zannına kapılıp hiddet 
~der . . . Huyunu öğrendin ya, 
ıdare et ... 

EÔLENCE 
Küpü ters çevirmiş, üstüne 

çıkmış tepinİJ!ordıu. 
Annesi geldi: 
- Ne yapıyorsun? 
- Küçük kardeşim{ eğlenrli-

riy<>rum. I•-----------· -Kardeşin nerede? 

Uğanuz 
İki genç kıs lwnuşurlarken 

kulağıma ııu muhaveııo geldi: 
- Bu kıp nııeıl geçirdin? 

- Küpün içinde 1 
-0--

MAHKEMEDE 
Reis maznuna sorar: 
- Ne iş görürısiin . 

dar ıçer·ı gırıvenr: rer tarafa savuşur . Fa:kat paşn 
- B~ hal ne erenler!. :. aslanla bir hayli çenkleştikten 
H'.'-nı sen kadıı:ılara yuz. ver-, oonra akiıbet harıçerile hayvanı 

me dıye bana nasıhat edıyor- öldürür ve bir bedevi kabilesine 
dun~ ık d" · k · v · '. k . . d - en mı tam tara salımen Bağ· 

ezır, an ter ıçın e ayaga dada evdet d 
kalkmağa çalışarak: ı e er · 

- İşte, demiş, sizi de böyle Pasanın ölümden kurtulup 
dört ayak üzerinde görmemek 1 döndüğünü i~iden maiyeti kor
için o nasihatte bulunmuştum! kudan biribirlerine girerelr. 

• 
Diş ağrısı 

Bir gün öğleden sonra daire
de canı sıkıldı. Müdüründen iki 
saat izin istedi. 

Nihayet içlerinden en cesuru, 
her şeyi göze alarak, huzura çı
kar . Paşa, bunu göriince bağır
mağa başlar: 

- Maslak yolunda gene oto- Verdiler. . . . . _ Beni yapyalnız çölde bı-
mobil kazası olmuş . . Ç kt d d - 1 ı ı. · · ve ışçıye egı , raktmız bir de utanmadan !·ar-

- O yol tehlikeli olmasaydi B ·1 da k kl d b" I ' ' . . eyog un yansa a ar an ı şrma çıkryorsunuz ı 
sana rasgelıp evlenmezdım. rine gitti... " ···· 
,.... ...... ..,...,.,....._,_,,.....,... ...... ___ Avdette, kapının önünde mü Herif hemen yerden temen-

. --- - - - · dürüne rasgeldi. O eve girmek na eder: 

Tabirname 
Kadınlarla düşüp kalkar fa

kat metelik koklatmazdı. 
Son günlerde birine çattı ... 

Kadın yakasını birakmtyordu. 

üzre idi: Ef d' "ki ı nk 
- Geçmiş olsun müdür Bey, . - ~1: ım,. ~ :san ce. e~ 

dedi, sizin de dişiniz tuttu gali- dıyor, bı.zını gııbı kopeklenn a· 
ba?. . raya girmesi lüzumsuzdur! de

Mesele bukadarla kapandı. dik ve yolumuza gittik, 
demediniz mi? Değiştirdim . - Fena; bu sene çok uğıınıuz 

~---.,...--_. .... ...,_ gittıi, topuııopu dört kere nişan
landmı 1 

- Hiç bir iş gömıem reis bey 
aoş vaıktim olursa çalrşırmı . 

Bir sabah traş olurken kadın ..,....,....,. .... .,......, ..... .,.....,,.,.. ...... _ .... ..,....,. .... ...,....,..,... .. ....,,..,,......,_ 

dedi ki: 
- Bu gece rüya gördüm, ba

na bir kürk manto hediye ettin. 
Acaba ne olsa gerek ... 

Aradaki fark SAADET 

Derhal cevap verdi. 
- Bunu bana sorma, bir rüya 

tabirnamesi alıp bak! 

Oğlu dersine çalı~ı~ordu. Bir - En mes'uıt günüm müeb-
aralık babasına sordu. bet hapse mahkum oldum gün· 

- Baba felaketle kaııa arasın dür . 
de ne fark vardı? N d ? 

Babasi biraz düşündükten - İde en. alık' 1 ğ 
sonra cevap verdi ı - ~ma m um o aca ımı 

- Meselil. anan eline okkaHk zannedıyordum · Pek sıkışırsam .• 
bir şişe verip rakı almak üzre _...,.__________ Herifin biri her nasılsa sofu. 
seni meyhaneye yollarsa. Şişe- !arın bulunduğu bir meclise gir-
y:i giderken kırarsan kaza olur; miş. Sofular, o esnada araların-
fakat rakiyi doldurtup, parasını da gece vakti kılınan namazın 
verip gelirken kırarsan felil.ket faziletinden bahsediyorlarmış. 
olur. . . Birisi demiş ki: 

İlave de etti: - Ben gecede iki kere kalka 
-Telafisi imkAnsız bir fol!- rım. 

ket olur, çünkü anan bir günde Öteki cevap vermiş: 
iki okka rakı dü~yada almaz! - Benim üç defa kalktığım 

v: olur. 
ı BVBŞ yavaş Nihayet nöbet meclise ve bu 

- Ahmetle aran nasıl? bahse yabancı olan kimseye gel 
Selma ibiraz düşündü, son- miş: 

ra: - Ya, sen? demişler, sen de 
- Fena değil, dedi. İlk gtin- geceleri kalkar mışın? 

ler köpeğimi kucağına alıp se- - Bir ay kendim yemek pi- Hiç düşünmeden cevap ver. 
verdi. Dün küçtik kardeşimi a· şit'Sem ne yaparsın? miş: 
ı . ö tü . Bir kaç gün sonra ııı- - Hayatmıı sigortaya koyar, - Eh, demiş, bazı pek sıkışır 

- Ne surat ediyorsun, çtktığın kapı sank~ buraı:lan da au 
rahattı.? 
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... , Bu seneki tütün j! 

mahsulü 
ı 
< ~ütünlerimizi 

n'ı 
mak için 

hastalıktan koru
uğraşılıyor 

Kulede 
Elektrikli tertibat 

vazolunacak 

Geceleri vapurlara kuleden 
yol gösterilecek 

Emanet Galata kulesine ko
nacak vakit küresi münasebeti-

Eczacılar 

Şirket teşekkül 
ediyor 

Yakında heyeti umu
mi ye toplanıyor 

le burada da elektrik tertibatı Eczacılar tarafından teşkili-

'jielen haberlere nazaran bu 
: tütün mahsuliimüzün çok 

i lacağı tahmin edilmekte.
) 

yapmağa karar vermiştir. ne uğraşılan şirket yakında fi-
mütaallik 26 Şubat 930 tarihli . K:ı!enin_orta yerindek! bü.fük len faaliyete geçeceıktir. Şiı<ket.; 
ve 1 Numaralı kararnamenin 32 d~regın sag tarafına.vakıt ~ure- 50,000 liralık hıisse senedi çi
inci maddesi mucibince karana- sı, soluna da elektnk tertibatı ıkannıştır. Bu hisse senetlerin
menin neşrinden evelld ithalat- konulacak~ır. den 11000 liralığı satılmrştır. 

rı: ütünlerimizin her hangi bir tan mütevellit borçlar için on Bu tertıbattan maksat hem Mütebakiside satıldıktan sonra 
alığa tutulmasına mani ol- beş gün zarfında mürakıplığa yangınları ?abeı:_ vermek, hem yakında tesis heyeti ve heyeti 

r : için çalışılmaktadır. Müca bir beyanname verilmesi muk- de k:ıra?enız b.c;ıgazınd~n. gelen umumiye içtimaa davet edi
İJ yi mutahassıs M. Peran ida tazidir. g.emılerın s~yruseferlerını tan - lecektir. Şirket Türkiyede ima .. 

mektedir. Mücadele mınta- Binaenaleyh kararnamenin zım e~ektır. li kabil olan galeniık mustahzar 
şimdilik Akhisar ve civarı neşrinden evvel emtiai ticariye Y eşıl şualı. fene: yandığı za~ lann imalile uğraşacaktır. Ec

itha1 edip te bundan mütevellit man Kar::ıde_nız bogazının ~eyru zacıılar şirketine herkes 11.zlı. o-
--o-- . olarak gerek Türkiyedeki Ban- sefere musaıt surette, yanı açık 1 b'l· kt· d' B' ~hı.. ,,_, ..... 0 r-
--o-- · ld - k · 00- k a ı me e ır. 1r ~ "'-""• 

s~• T'ft'k . - k~ara v_e gerek memalikı ecne- o 
1
ug

1
ud, ;rmızı .~ıya gka.ı:ınİ a ıar da şiı:ıketıe aza olmuşlardır. 

' ı ı pıyasası bıyedekı müessesata borçlu o- pa ı o ugunu gosterece tır. t- ş· k t" ·k· lAb t lacak 
ı . , f · .. d' . . han . ır e ın ı ı a ora uvarı o 

k ' iftik piyasası mevsinin geç lan~ nerede, kıme ne nevı ve aıye mu ırı~etı ya~.gmm ~ı tır. Birisi ecri.nelerde kullanı-l olmasına rağmen eyi bir va ne mıkta_r ve ne suretle borçları s~mtte oldkugfunu 1go~termkek1 ı~ lan hülasalar, ten.türler ve bu 
11 ·tte <>'İtmektedir Maamafih bulundugunu ve bu borclannı çın yanaca ener erın ren erı- k b'l .. ah kt t .,.- · . . . . • .. · b' d k . a ~ must zaratı yaıpaca· ır. 

ıj tsanın istediği fazlaca olma- n~ ıle. ıspat edecekl~rını mubey nı tes ıt e ece tır. İkinci. laboratuar tahlil labora-
ı: ~ağmen fiatler düşüktür. yın bir beyanname ıle ı.s Mart --<>-- _ tuarı olacaktır. Bura<la gerek 
eı erikadan tek, tük talep- 1930 ~kşaı:ııı:a kada'. mu:akabe Karaköy palas galenik müstahzarat ve gerek 

1 ardır. Bu talepler fazlalaşır hey~:ıne bıldırmelerı !uzumu şerefiyesi kimyevi tahliller yapılacak, 
\ıiatlerin bir az yükselmesi teblıg olunur~ Karaköypalas sahiplerile şeh kontrol edilecektir. 

e ~tebeldir.--o- Limanda serbet remaneti arasındaki ihtilaf şura -o--
·ı· l' d~ - yi devlet tarafından halledilmiş Adalarda ilkbahar 

a ;ıgı ız ırası UŞU\Or mıntaka tir.Emanet,evvelaaldıg'r25bin ·r • 
tanıesı 

• )ün Bı;>rsada İngiliz düşme- İktısat vekaleti İstanbul li- lira şerefiye resmine ilaveten 
1:' ie_;;ram etmiştir. . . manında serbest bir saha ayrıl- daha 69 bin lira istiyor, Kara- Seyrisefain idaresi, Adalar 
]. Dun sabah Borsada İngılız d.. .. .. B h köypalas sahipleri ise evvelce hattında, ilklbWıar tarifesini Ni 
, 2 k 1 Bi masmı uşunuyor. u sa anın d "t'b t tb'k b lı a 

1 
t ~şta açı mışu. r ara- ayrılması serbest mmtaka tet- verdikleri 25 bin liranın iadesini sanak an bı ı ~enk .. a .. ıde Aaşd ~ -

· ngılız 1033 kuruşa kadar kiki .1 l"k d d -·ıd· S talep ediyorlardı. Şurayı devlet c ve ugun opru en a a
} seldikten sonra bu fiatle be erı e aaka Ka umkar egı ır. Ker alınan 25 bin liranın iade edil- ra yediyi beş geçe hareket eden 
1 , . d ~ d d'" k st mmt a apı veya a . . 'ki . k kal 
. jten çıkma ıgın an uşere lamışta milyonlar sarfile vücu- · memesıne fakat yemden para son vapur sı zı çeyre geçe 
\ 1. kuruşta kapanmıştır. de getirilecektir. 1 is~erı:ilemiyeceğine karar ver- kacaktır. 

_.u-et 9 Altın 928 kuruştan --o- mıştır. ----~----

!mıele görmüştür. l -o-- Elaktriğe zam kabul 
ı~ -<>- Un fiatleri fır ıyor N. h h d'/di 
15ekiz aylık ticaret Bir kaç haftadanberi Anada- ar ip a e l ecJiJdj 
~ Yeni ekmek ve fırancala nar-• ludan şehrimize eskisine naza- Yeni üç aylık elektrik tarife-

muvazenesı ran az buğday gelmektedir. Ev- hı tesbit edilmiş, her ikisinin fi_ sine zam yapılmış ve tarife na-
qüsumat istatistik müdiriye- velki gün şehrimize 10 vagon ati de ipka edilmiştir. fia vekaletine gönderilmişti. Ve 
ic\29 senesinin 8 aylık ithalat mal gelmiştir. Az buğday gel- ' • uu • ' kalet, kambiyo farkından dola-

.. i hracat istatistiklerinitanzim mesi fiatlerin artmasına sebebi- Vi/ageffe yı, kilovat başına 10 para zam 

l
1ıiştir. Bu istatstiklere göre yet vermiştir. Alakadar maha- yapılmasını kabul etmiştir. Bu 
:1z ay zarfında memleketimi- filde fiatıerin daha ziyade yük- Ziraat bank ası suretle ele'{trik ücretleri 11 ku-
;139 milyon 791 bin liralık seleceği söyleniyor. ruş 10 p2r::ıdaıı 17 buçuk kuru~a 
r'l gelmiştir. Ayni müddet zar -o-- idare meCIİSİ çıkmı.t , 

] 
laki ihracatımızda 98 milyon Ay derileri 
bin liradır. 

j --<>-- Bu sene av derileri çok azdır. 
1lthalftt tacirlerinin Buna sebep bu sene havaların 
1 

açık gitmesidir. Maamafih ta-
borçl:\rl lep de azdır. Geçen seneden de 

.:fstanbul Kambiyo mürakabe kalmış mal vardır. 
'.eti riyasetinden: Geçen seneki fiatlerden bu 
Türk parasını koruma hak- seneki fiatler yarıyarıya daha 

1°1daki 1567 numaralı kanuna azdır. 
• • • • 

Kambio Borsası 11131930 
[, !~TlKllAZLAR TAllVILAT 

l lru dalılll '*6 5''•00 
Aaadolu } ~: i 32,00 

147 00 JS,50 
·'oau • 11,ı~•ıde 

6 25 
D. Y. 3. ·r. 22,50 

·ımlyeli demir Jfll• 
J ftııel rtrk'etl f,22,:IO 

SllOı:TLIR f Jektlrlk ıtrkttl 4 2i.53 
ı Jıt.1JD1 ~lrktıJ.. 16 75 
lı<ı•la• ıt l!O 

ıdoha demir rol• 17 00 H. Pı$i linııuı tlrkttl 

~ .. y. ş. 69 00 

~· f. llıi•• 17,00 çr.Kl.l':I\ 
• ilılld M 00 

>nıta 4., .. •5 Loadra ır~ı uo,oo P\e-.ryor- 0,47 25,00 
tO tf P911G ,. 26$ 

Faıh 12 05.00 Aıln.ı ı6 20,0) 
jD<flllHR ~ 4 JO 

Cenevrı • ;J,25 Rom1 09 Ol 00 
: Çlıuuıo 1. '° iO 
1 cldoo Ş. 13 00 BMkrıı ~6 oo.oo Amı&trdana 1 17.62 

ı.ı. lcu Ş. 4 n Bıtb.! 3 37,50 liofy.ı 65 o 00 

HayrlJ• 17 25 Berli ı 1 ~,:-,12 l r:ııı; 15 90,00 
~ 

-Poliste 

Aşıkına kaçan kız 
. . 

Beraberinde 49 lira ile bir de 
eln1as ytiziik göt iirmiiş .. 

iıhangirde i.ıki vaka olmuş
. İki vakanın da kahramanı 

a isminde 16 yaşında bir 
dır Ahmet B. isminde bir 
m evladı manevisi olan Ze
; 20 yaşında bir gençle se

. , ona kaçmak istemiştir. 
hra bu karanndan sevgilisi 

eri de haber
r edince bir 
n yaparaık ha 
ete geçmiş

. Zehra; Ah
B. in evin
eli boş çık

k istemediğı 
polis rapo

ıdaki kaydt. 

mm evine girtmiş orada sevgi-
lisile .buluşmuştur. Bu esnada 
Ahmet Bey tarafından polise 
müracaat edilerek Zehranın 

çaldığı para ve yüzük talep e
dilmiştir. Zehra polis tarafın
dan Ahmet B. in evine iade e
dildikten sonra bazı itirafatta 
bulunmuştur. 

Zehramn kızlıktan kadınlığa 
geçtiği iddiası iizerine tahkika
ta başlanmıştır. 

--o-

Kansına sürür içirmiş 

-o-
Dün Vilayette Ziraat Banka Gençler nıahafili 

sı ida~e, aza~ intihabı y~pılmış- Cümhurlyet Gençler Mahafi. 
tır. Vdayet oda.re heyetı t?I?l~- !inden: Mahfilin senelik umu
mış ve B~~ka ı~are ~eclisı aza mi kongresi 14 Mart cuma günü 
sından 1'.1ud?et.ı biten Hayrı saat onda Beyazıt'ta mahfil 
Bey, !'erıne .mtıhap. y~pılmış ve müsamere salonunda toplanaca 
Hayr.ı Bey ıpkaen ıntıhap olun ğmdan bil'umum azanın teşrif-
muştur. 1 . 

K B en. 
en an ey -<>-

Darülacezeye teberru Hariciye Vekaleti Hukuk 
müşaviri Kenan Bey şehr.i.mize 
gelmiş ve dün Vali Vekili Faz
lı Beyi ziyaret etmiştir. 

Hayat mektepleri 
Vilayet umumi meclisi yarın 

toplanarak Ameli hayat mekte 
bi iş.ini müzakere edecektir. 

Halı Tüccarından müteveffa 
Simoil Hazan efendi namına da 
rülacezedeki çocuklar için teber 
ru edilen beşyüz lira İstanbul 
maarif eminliği vesatatile Da
rülacezeye teslim olunmuştur. 

A~r• hissettiğiniz· 

yere 

Aıkoks 
tatbik ediniz 

• 

Arka ağrılarına, göğüs llşümesine, öksürüğe ve soğuk 
almalara, lumbago, romatizma ve mafsal sertliğine, 
yorguoluk ve soğuk almadan mütevellit bütün hastalık· 
lııra karfı, en seri, en emin, ve en saf ilaç, Alkoks'dur. 

AltCaCk~ 
Plasters 

AlkOkS Hariçten istimal edilen ihiçların en iyisidir. 
Her eczanede.bulunur. ( 

,t.LLC..OCK MANUFACTURING CÖ Dırk•nhuJ, Englan<.. 
' . 

, Tllrkfyt i'ç1n auntahtı: J, Bert ve Şur.kılıı P. K •Gala la: ,33 

lstan~ul vilaJelin~en 
Dahiliıye vekaleti celilesi tarafından bir arada tab'1 takarrür 

eıtımiş olan 929 seneleri. vilayet bütçelerinin bu ayın on beşinci 
Cumartesi günü münakasası icra ve ikmal olunacağından talip 
olanların şeraiti ve numüneleri görmek üzre muhasebei hususi
ye müdüriyeti levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Mahkemei Aıliye üçüncü bu.kok gelmemiş olduğundan hakkında gıy-

YARIN AKŞA\l A S R i S İ N E M A O A 
SENİ SEVDiM BÜl.!"K GALA SUVARESI OLARAK mqhur lspanv<ıl muharrirı 

[ilmi EL HAMRA Sinemasında J. M. CARRJ<:TERO nun romanından muktebes 

muzaffer olmakta berdevamdır. Z E H İ R L İ KADIN 
Yeni Faks dünya havadisleri 
ve ezcllmle meşhur Ağahanın filınl gösterilecektir. 
Ek lebend.e iz.· divacı,N.evyorkta 

1 
Şimdiye kadar görülmemiş cilr'etkAra.ne bir tasavvurun eseri olan 

bu filiın, BEDllAHTLIK GETiREN KADIN rolunü ifa eden 
patınaı ve sam; R A K E L , 1 " E L E R tarafından temsil olunmaktadır. 

•
im!.. j~=llii ŞAYAMl HAYRET TABLOLARIHAVl GAYET l\ll~RAKA\f,R 

ru:i.r'ı *M:ıBiuLgLr~ı·n vcSbinueaınkşaamdara~~,i·,·:.i _ BiR ESERDlR. Bu sahneler meyanında; Batakhanede bir macera -
fakirin mucizeleri - Şehvetperest mihraca • Bir insandan diğerine 
kan nakli - Canbazhanede bir kaza - Venedik çiçek muharebesi \C 

ı.ıı ALTIN ıl . . ılı ı:İ;İ IlIİ saıre var r. 
!ili n~li Perde aralımnda müthis varyete programı 
"!' " ~rv-v-v-o. ,....,......,-. "'"'"''"""'""""'"""'""""'""'""'""'.., ı· t :ı _.....___...._,..___.... .... _ ~ ~ ~~~~~~~~~~;:-::;~ 
ıı!!! DOLORES DEL RlYO ve ll'İ • e e e .• e • e • e • • • • -.-. ! ! "eie-.ei'"e' it RALl? BORBEST in t~msili ~iı ret 1 

•• u 
1 

• ' ' .,.._ .. 
00 

.. ...,.Bu akş~n: • ' •- - 1 
.. ' ' ' • • •• • b ' 

tılı mua?.z•m••rı 13 kısım bırden ııu ı·f Melek 5 . 
lıı: ... Avrıcaiki kısımlıkkomedi~rrrr • ıneması 
. . . - .... • KLAYV BRUK ve EVLİN BRENT in 
Şimdiye kadar vücude getirilen • 

cBür'eı1tRklrane AfiliN"mlerinı1 e~n ı'aNçığı .!İl'.=•• H Q R teT L A 
gayet müessir, ıhtiru ve iıtlrap dramı 

Ayrıca RE'T TA YLOR ve JAMES HALL tarafından 

K 

Mümusllleri: iTA RiNA VE 
1• y E N 1 

OLAF FJORD le -••lliıiiiiiıiıııııiııiı.iiıi:iıııı•••ıi ' filmini takdim edecektir. Sureti hususiyede intihap j• MELEK Sl'.'\IEM \SI.: 'JN gostercceği sessiz fllimlerin sonundan evvel I• 
ŞEHREHANET1 

Tcpebııı Ti· 
yıtroıunda 

Bu ak~am 
'aat 2 l/30de 

Gölgele in 
yarı~ı 

3 perde 
Matmazel Yuli 

1 perde 
Tercüme eden 
Piraye ~·uat 

flarum 

Pangahı Sinema 
Tiyatrosunda 

13 Mart per~embe günü ak

şamı komik Şevki Bey büyük 
varyete bir gecede iki oyun 
Fahişenin oğlu komedi dram 

3 perde ( Parasız seyablar ) 
komedi ı perde 

.e kisini teşkil ermektedir. ı• . ____ ..... -~ .... ~ ...................... ~~.-- .... - ...... ~ ... ~ .. ~-- ...._ .. . 
.~~.i~-~.!.~ ... I!.~ .. ~~ ~!t,!! .. ~ .. !-~~ .. !!, 

ccooOPl'~llA SiNEMASIND A,....,,,..,....-
Cii5terilmekte olan 

KIRALİÇANIN GERDANLIGI 
FRANSIZCA SESE!, ŞARKILI VE SÖZLÜ filmi müthiş muzaffe
riyetler ihraz etmektedir. 

Mümessilleri: MARSEL . .JEf:.FERSON KON ve JAN VEBER 
Ulveten; SOZLU dünya havadisleri ..... ...........-...---r~~ • _.._.. .................................... ......., ........ ...,.....,.....,~'-"'-"'-''-''-' ........ ...,._,....,._,....,.. .... 

ccooOPERA SiNEMASINDAl"VV 
16 Mart Pazar günü matinelerden itibaren meşhur vazil sahne 

l~RNST LUBIÇ in muazzam eseri 

UÇURUM 
• Mümessilleri; 

CON BARJMOR VE KAMILA HORN 
..._,..._,..._,..._,..._,..._,..._,..._,._...._,,_, Sesli filmidir 
•. - ... ,.._ .. ,,.......,,,_ .. ...._,_ ...... ,..__. ... ,..__,,_ ..... ,._ ... .__.,Ms - ·--....M-;y sz-~-W-W-MS• 

.ı . .........,_...,o _. ... -- .,........._24 ___ w !2& ... Sl!!!il!!!I,. ...................... LJ .... S .. 2 .. -. 

Şa:u~ ~:~:~~:~e~ri ıi 
1

;. M A K s ı· M ır=:· 
Hissedarlar umum heyeti dahili • : 

nizamnamesi ve ticaret kanununun 
maddei mahsusasına tevfikan 6 Nisan 1 ~., 
930 tarihine tesadüf eden Pazar günü 1 f I• Yarınki perşembe akşamı saat on dörtte Şirketin merkezi olan ' l 

~~~:~:a~ıı;.~:1~~i~~~~v~a:5~~ ~~~ i D A K T ·ı L n G 8 ' F L ' R 1 N nnynv 8'L0S" ı:ı 
rette içtima edecektir. J , U .il .8 U UA JI U l/ t•l 

Alelade heyeti umumiye ruznamei l ••l 
müzakeratı: 1 lt Koti)nn\ar, Sürprizler, Yeni Varyete nümerolan t 

· -hk' ~rı Jd j• ı - 1929 senesı muamelatı ak ın j I .,o ra annızı evve en tutunuz. • 
da meclisi idare ve murakıp raporla- liiıi-··-- -·-- ........ , ........... _. --.. ....-............ 711 _._..,,._. .. ~........._ .......... ~ .. _ ............. ,.._. ............... . 
rının okunması. m ........... ,........ ....... .,.-...-.... ~~·~- ... ,._,_ ..... ~ ..... . - ............ 

2- 1928 senesi Bilanço ve kar ve,. .• - ..... -.~--.-.-.-.-.-.-........ -. e e fi .. "e'! 
zarar hesabinin tasdik ve heyeti ida- I•I -J 0-~L·- s~~o ..... ,.., ----... ..._ •) 
renin ibrayi zimmeti. I•İ A L N yakında • 

3 - Meclisi idareden istifa eden ı r i 
iki zatin yerine intihap edilen azala- i1.•ı1 E L H A M R A Sinemasında ••·1

1 

rın tasdiki memuriyeti. 

. 4 ---:-. Senei ~~ye içi': murakıp tay- ,•ı C A Z M U G A N N İ S İ •ı 
ın ve uçretlerının tesbıtı. ı• • 

_Fevkalade heyeti umumiye ruzna- • Chanteur dö jazz • 
meı muzakeratı: •. filminde tagannı edecektir. • 

ı -Tezyidi sermaye ve tevhidi his 21..-• ........... -........ ee e e e e e e e e e e 
h kkı d 1, ' 'd • kJ'f' -~- ----- ı• 1,lb la la 1 ~ il WI~""' se a n a mec ısı ı arenın te ı ı. ·::=:=: :------== ı: :~.; r;;; !I. ;: :; !J ! ;a 
2-Memurin ve müstahdimine te ......___ ~:;::~~~~~;::.,. iı ıi ii-iH==: , 

mettüden yüzde beş yerine her sene ffir p b. k •• k •• 
n.ihayetinde birer maaş.ikrami~e ita- fili em e QQ un esrarı 
sı ve bunun 1929 senesınden ıtıbaren 

11
. · '( 

tathl.ki ı'le nı"zamnamenın' 35 ı'ncı· mad !t:F.CT:!~1 ;o.::;.!!!:': U ; 2 &! .; ij il i! H !! IE il iZ I& :ı Afil=~ 
~-1-(~ .... U~ ;:;ı:;;..llı Wfl 11111 ·-·--U--~O ~ 

~a·~f;;~ son iki fikrasımn şu veçhile -~-.... JJarik, hayat, kaza v~ otomQJİI ~igortalarını~t @ 
% 7 5 hissedarana ~ Galatada Ün yon hanında kliin Ünyon sigorta kumpanya~ırıa 
Memurin ve müstahdemine her yaplırın11. 

sene nihayetinde birer maaş ikrami- Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte ollrı 
ye. 

Mezkfır içtimalara dahil olacak 
hissedarların ictima tarihinden lafilcal 
on gün evvel 3°ksiyonlarını Şirket ka
salarına tevdi veya mali müesseseler
den alacakları makpuz ve mektupları 
ibraz eylemeleri rica o1ıinur. 

Fevkal§de heyeti umumiyede ni
sabi ekseriyenin temini için bilumum 
hissedarların teşrifleri istirham olu-
nur. 

Heyeti idare 

Dr. SUleyman Sırrı 
c\.kciğer vereminde 

Sun'! Pnömotoraks 
15 kuruşa ikbal Kütüphanesi 

Doktor SEYFETTİN 
Cilt, frengi, yeni ve eski belso

ğulduğu, idrar dorlığı, ademi iktidar 
tedavi eder. Koraköyde Abduilah El. 
lokınrası yanında Ferit B. Han 3üncü 
kat. Her gün. 

jO~Mi iKTiDAB 
ve belgevşeldiği 

en müessir deva seroin hap
larıdır. Deposu İstanbul Sirke
cide İs.kenderiye oteli i ttisalin 
de Ali Riza eczanesidir. Taşra 
ya 150 kuruş posta ile gönde
rilir. İzmirde ecza depolarında 
ve İrgat pazanndaki eczanede 
bulunur. 

ÜN YON 
!Kumpanyasına bir kere uğramadan •igort& yaptırm&yım:r. 

~ ... Teldon: Beyoğlu_-_200~2:_:~~~~~~~ 

•••KREM PERTEV••• 
ı Ufak bir ınısaj ile cilııe görünmez bir halde tahıssUI ve ıerakiim i 
• eden ve ayni znmanda cildi tahrip eden ecsamı eL'tlebiyeyl hnll"dc-
• rek mazarratını defeder. Aksamı bedene şeffaf bir letafet ve ~ 

~········... ~~ ~r. ~········· 
''r.1illl~et,,lrı 
12·3456 7 8 g 

Buııntl yal 
bl!mecoml:ı: 

SOLDAN SAÖA: 
1 - Keaecek alet (5). Talı:ım (3). 
2 - Gülünç (5). 
3 - Beyaz (2). lşaret (3). Za-

eğlenceleri 

DUnkD bllmeumlı.ln 
halledilmiş Hkll 

YUKARDAN AŞA(;I: 
1 - Sallandır (2). icar bedeli ( 4) 
2 - Düşürmek (5). 
3 - Kokulu ot (5). 

-:aran 49 liraKaçuııanZehra 
bir elmas yü-

Ayasofyada Mehmet Paşa 
sokağında oturan Arapkirli Ha
cı Ahmet, hamile bulunan kan
sının çocuğunu düşürmek için 
zevcesi Naciyeye sürür içinniş, 
çocuk düşmediği gibi kadın Ö
lüm derecesinde hastalandığın
dan tedavisi iç.in İran hastanesi 
ne kaldırılmıştır. Gaddar koca 

daireıinden: ap karan verilerek talik YCt!lkım ita 
Madam Nuvart tarafından Beyoğ ve şahit İ.•timaı suretile muamele ya- lıL 2inci Ticaret Mabkemeainden: 

lunda Yeni çarşı amcrilralı apartıma- Müflis !stavri Boroğlunın ikinci 

""'" (2). 
4 - Sap (3). 

4 - Gelecek zaman (3). Gün (3)' 
5 - Buğday renkli (6). lle'ııJli 

muhaffefi (2). 
t calarak kacmıstır. İkinci 
ka· bunun mabadİdır. Zehra 
met Beyin evinden kaçınca 
ıc.-in yenge<ıi Saniye Hanı- polisçe yakalanmıştır. · 

nında 53 numaralı dairede mukim ko- !'ı_lmış. old~ğuı:dan be.ş gün zarf~da alacaklılar içtimaı 5-4-930 cumartesi 
cası Vahram Efendi aleyhin~ açbğı ıtıraz ıle gun ıstemesı aksi takd~rde saat on dörtte olarak taayyün ettiğin 
talakın tescili davasında müddeaale- yapılan muamclit ".'uteber addoluna- den eshabı matlubun yevmi mczkurda 
ybin ikametgahının meçhuliyeti haııe- ralr gıyabında tahkikat ve muhakeme mahkeme iflas odasına gelmeleri ilan 
bile ilanen a ılan teblrata ra- en nin bitirilecefi ILln olunur. olunu · 

5 - Vezin aleti (6). 
6 - işittiğimiz aza (5). 
7 - Çift (4). iplik (4). 
8- Ceset (3). 
9-;-- Çoğun aksi (2). Cilt (3). ls-

6 - Nida (2). Esasen (5). 
7 - Nida (2). Dikilen şey (5) • 
8 - Yapmak (3). 
9 - !(ayvana çakılan ( 3). Çocıılıı 
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Mütekaitler 
ınrine itiraz 
ediyorlar. 

Verilen emır 
anunl değil ıni? 

angi mütekaitlerin 
maaşı kesilecek? 

vekaletin Çekirge 
Mücadele 
başlıyor 

Yalova ve çatalca da 
çekirge var 

Yeni iln1 i l)ir 
tesckl(ül 

' 

Akıl hıfzıssıhhaıs 
cemiyeti 

Yeni ceıniyeti kimler 
tesis edecek? 

Mektep 
Yeni binalar 
gapılıgor 

Şehirde 24, lrögler
de 11 

mektep yapılacak 
Vilayet ziraat müdüriyeti vi-

layeıt mülhakatında bazı yer- Emraz.ı akliye mütahassısla- Vilayet dahil ve mülhakatm 
lerde. bulunan ~· .mu~llımle~> ruhiyatçılar ve da ilk mektep ihtiyacatını te-
çekir~e mücade l ıçtı~aı}'.at muntesiplerinin işti- min için yapılan program iyi 

ı 
Zat iş~e~i muhasebeci- · 

sının izahatı ----
lesi için lazımge ~ rakıı~e b~r "ak~l hıfzıssıhhası" bir şekilde tatbik edilmektedir. 

,. len ~stiıhzaratta · ;,.,.. -! cemıyetı teşkıl edilmektedir. Mektep ihtiyaca tının mühim 
bulunmaktadır. Bu cemiyetin maksadı teşekkü- bir kısmını ikmal için şehirde 

Zat işleri muhasebecisi 
Mehmet Hamdi Bey 

Mücadele Yalo- lü tamamen ilmi mahiyettedir. 24, köylerde 11 mektep binası-
va Çatalca, Si- Bü~~ medeni memleketlerde nın inşası takarrür etmiş ve bun 
li~ri'de yapıla- "HıJlZ~n n:ı.antal" namı verilen larm bazıl~rı. da müteahhide i-

Maliye vekaleti tarafından verilen emir üzerine tekaüt maaş caktır bu kabıl muesseseler vardır. Bu hale edilmıştır. 
kesilen mülıhak bütçeli idar elerloe inhil ulardaki mütekait Zi~aat. . . müesseseler her sene umumi Bu mekteplerden bir kısmı-

r"1lıurlar bu emrin teŞkil.atı esasiye kanununa mugayir oldu- Son yağan ya- kongreler aktederek mesaileri- ~ in.şa?tı bitmiş ve. tesell~ 
unu iddia etmektedirler. ğmurlar ekinleı edılm~ş;ır. M~ktep ?inal~rı ı~-

Bunların ıbir kısmı B. M. Meclisine ve Başvekalete müra- üzerinde iyi te- saatı ~çın tahsıs edılen ~ç mıl-
:aatıa kalmıyarak İstanbul zat işleri muha~eci.si Mehmet sir yapmıştır. yon lira beş senede venlece~-
li~i Beyi de noter vasıta.sile protesto etımışlerdir. Vilayet mmta tir. B~tün in~aat ~ç. senede bı -
. M:ciımet Hamdi Be diyor sı muhtemel olan yeni askeri kasının yağmur ) t~cektır. :ı::atıhtekı ıl~ rı:e~tep 

$ 
f 

Diinkli muhaktnıeden bir intiba · 

Hareketçilerin davası 
----------------

Müddei umumi maznunların 
tecziyelerini istedi 

Dün müdafaa şahitleri dinlenmiştir 
Karar bugiln verilecektir 

El y "Ik' k ·· k nI .. 'h · 700 il T h · B binasının mşaatı da bıtmıştır. 
{ 

: , ve mu· ı >te aut anu arı mu- v tıyacı m - a sın · y · k b' ı Hennan İspirer isimli tütün Beyin vekilleri müdafaada bu-
k 'ti h kıkmda çok müsait t du · enı yapılan me tep ına a-

- «Hükume1ıİ.n emri kanuni te ':1 er a: • . · me ro r. .. . rı tesellüm edildikçe mektep- şirketinden tehdit suretile para lunara'k cürüm sabit olmadığın. 
ıl<Iuğu ıkanaatindıeyim. Buna i- ~~kamı muht~dır .. ~~r ~ene _Hararet yuks lıyor.. ler kiralık binalardan kurtul- istemek iddiasile maznun Hare- ve paranın karzan alındığını be 

az eden! . büt hakkında-ııçın maaşının yuzde ıkısı nıspe- Yagmurlardan sa- ra dun ha- k d Vil' . 'Ik kt ket sahibi Suat Tahsin B aley- yan etıtiler . 
. te&ıir'~rın 1 çte tinde takaüt maaşı artırıla,.cak va açık ve güneşli id Haret te ~a. ta ır ... d ayetıkn ı dme edp hindeki davaya ikinci cez~da de 

"'"' yan IŞi ır. . . b al b' .. 1 ed 17 d "k ı · ıhtıyacı yuz e se sen erece e Avukatlardan sonra Suat B. 
l{ . . .. . . . 1 ve yırmı eş sene ç ışan ı; me go g e ereceye . ·ı se mış . dilmi ir vam olundu. İkinci ceza mahke 

Ilı endılen ~tçe tab~rının yal mur maaşının yarısı nis.betınd~ ve ıbir çok kimseler P• ltolarını temın e şt . mesi öğleden evvelki ilk celsin- m~dafaada bulu_ndu. ~uat B 
ınuvazeneı umumıye kanu- tekaüt maaşı alacaktır. Asken çıkarmışlardır. d b "d f h' 1 . d' mudafaasmda bılhassa bu ha. 
ınuc-ebince maaş verilen Hü- malullere mahsus terfilh zamla Bitaraf reis isti"a etti 1 e 'lad~I ms uh.atlaa. şabiıt kerı. sın- dise ile Türk matbuatının leke 
ınet dev . . . ld - ı • enı ı. a ı enn r ısını u- 1 k . . ld. - . k d 
. aırıll'C aıt o ugunu n verildiği gibi müddeti hizme er t lf 1 f: h ti' v Altıncı talı' mu" badele komis at B ve dig-er bir kısmı da Tütün eme ıstem ıgı no tasın ı 

,, ıa ediyorlar. Halbuki, bize f 30 seneyi ve yaşı altını ş~i 1 ra Ş 8 r 6 ~ a re ın nerim B. . h'b' S . B f israr et1li. Suat Beyin müdafaas 
nd~Ien tamimde tasrih edi- hı 1 nl . ıınahsus olan bir se- yonu reisi M. Gilerman memle ~ec,~uası sal ı ı a~t d taı; ın nı müteakıp muavin B. bir nok 

Seyrisefain, Anadolu demir ' uı~- ara ni.sbetinde ikrami- galiba nin netayicini hulasa ederler ve keti olan İsveçe avdet edeceğin Ban .1 amahe.tlo ~muk~ arkı~ huat taya işaret ettıi ve dedi ki: 
kıl!an ITThi.ııa. 'd 1 . ne "" maaşı . . ·ı · ka arl · tfh d 1 den riyasetten istifa etmiştir. eyın ş ı en es ı er anı ar 

lı· Vtı .. r_ ı. are en ye itasına devam edılmektedı;. suya dıl''ıışfü 1 mı r ar 1 ı az e er er. • ...... ' biye ikinci ııeisiMahmut Belig-, "-Suat B. Türk matbuatın-
<"J.ükil.met bu.,.esıle ıdare e d 1 b u Teşekkül etmek üzre bulu-

! """ . . . "" - Bu ikramiye alaka ar ara .. ır tüccar Hüseyin Hüsnü, Sırrı ve dan bahsettiler. Burada umumi. 
"'1uıığı ıçın bu yerlerde bulu 1 k nan cemiyetin müessisleri bu- E } · B k ] 

t ıan .. ek: 
1 

. 1 k- defayami:ınhasir oma: ~zre Clle )l 311 a ar Hareket gazetesi diğer sahibi yetitibarileTürkmatbuatrnıiı 
lı- nı?taruridaı~ t;mıBm~ş arı! de- verilmektedir. Şubelere mura- Berberler Cemiyetıi ta; .ıfın- gün toplanaca~lar ve bir me~ai Fahri Kemal ve Ali Kemal Be- tihdaf eden bir tek hadise yok. 

- "nesı z tr. u ıuare er e t etın' 5000 ka:lar müte- dan tıraş ücretlerini tesbit eden pr~gramı tanzım e?eceklerdır. tur" 
} 0aaslı memurolduıklan için te ıkca~ ıyen ok' lamaları b' t .f" t . dı'lerek Sehre Içtımaa emrazı aklıye mutahas ( ı inci sahifeden mabad) • ' ;;.." 1 k . aıt ve eytamın Y ır arı e anzım e • 1 11. , Sait B. ile vekili tekrar mil-
i ~• maaş arı tamamen esı- zaıt işleri idaresi merkezinde ya manetine verilmişti. ~ıs. arı~ mua 1 ın;Ie~-, ruhıat ..}ive Banka direktörleri Cwnartesi dafaada bulunmuşlar ve vaktin 
ı tnl.er lOO kadardır. pılmaktadır. Bunlar bitirilmek Aradan epi bir muddet geçti ıçtırı_ıaıyetçı ar ıştırak edeço»- günü Ankaradan avdet edecek ademi müsaadesi dolayıs.ile ka. 
l Bundan başka ayni ~rlerde üzeredir. Bunlardan 300 kişinin ği halde müspet veya menfi bir lerd~r. . . .. . 

1 
. ,ı olan Nurullah Esat Beyin riya rann tefhini bugün saat 14 te 

l
l tıeti maktua ile çalışan 1000 ecnebi memleketlerde oldukla cevap alınmaması, emanetin ta- F hCem~yetKın . muBessıs ~ıkn~edI). seti altında umumi l:ıir içtima talik edilmiştir. 

- da ... _ .. t 1 . . . 1 l"kk' a rettın erım ey ma sa ı aıktedeceklerdir. - memurun ı.,..aut ma- rı antaşı mrştır. rıfey·ı eheınmıyet e te a ı et- .. .. .. 1 . h t kt --------
İ flannm taıhsiut kısmı kate- memesinden mütevellit olsa g~ 1 te~ekkulu şoy e ıza e me e- O zamana kadar diğer alaka- Memlekette 

lınişti v eti t kriben Maaşların IOO ve SO kuruştan rek. Tarifeye aleyhtar bulunan di~,: . . . • dar Ban'kalann da konoorsiyo-
llo r . ..,u sur; e a . aşağı küsuratı, sene nihayetin- bazı berberler bu fikirdedir. Bir . - Cemıyetın garesı .sagla~ ma ihiıhaıkları beklenmektedir. 
· ,OOo lirabk bir tasa.mıf te- de verilmek üzre katedilecek- d -ı b llerı tedk k 
n edilmi.şıtir. Mama.fı bunla- . berber diyor ki: ımag arı ozan amı . 1 Şimdilik konsorsiyom ıhari-

. llliktarı aıncaık Puşembe gü tır. . "- Şehremanetinin bu tarife etmek, anormal çocuk~~rı ~ııma cinde .kalan ecnebi Bankaların 

i 
li ~anımıa kadar tesıbit edile Bunlar Kanunıııevvel maaşıle yi muvafık bulması imkansız- ye etmek, çocukl~r.b ~erın::. vaziyeti ortaya yeni bir mesele 
lı~ktir, ıberaboc verıilecelctir.", dır. Yapılan tarife, halkı ustura zeka ve karakter ıtı a~ı. e !e . ı ÇFkardı. 
'(},. ayllk ~•;t-'-lt, eyıtam ·~ ve tıraş bıçağı kullanmağa mec- katta bulunmak, heye~ı ~.çtıma~- Evvelce k.onsol'6iyoma işti-

i 
~ ... w """' ·~ bur edecek mahiyettedir. Bun - ye ~fradı arasında gorule.n .dı- rakleri mevzuu bahsolan ve hat 

antiı maat1arınm teehıhüre u- Tevk lfh an ede dan esnafın zarar görmesi ihti- maği buhranların. s~bbe11erını ~· ta böyle bir teşekküllün faideli 
ııınaııı da burulan ileri gelmiş mali kuvvetlidir". raştırmaktır. ~u ı~ı ar e c~mı •• olduğıu mütaleasında bulunan 

lah ki kat Berberler cemiyeti reisi ise ta- y~t tamamen ılmı ve terbıyevı altı ecnebi Bankanın taahhüde 

' Bunların tevzia-tma Cumarte rifenin pek yerinde olduğunu ve dır. . . . ·girmek zamanı geldiği vakit 
~Ü bqlanacekıtl1'. muhakkak kabul edileceğini id Bazı gazeteler c~ıyetın .bıl merkezlerinden talimat bekle-
lyt Gardı'yanların firar - dia etmektedir. hassa son .. zamanlar a artan_ı_n: drkleı:ini bildirmeleri dikkate 

Üvalııkat ikm veya yevmi- tiharla mucadeleye geçecegını "rülm' ktedir 
ilıe · -"- 'tl · h d• ' d dıla B n yani t şayan go e · çal:ışan mlit.,,.aı enn a ısesın e yaz r. u tamame ış ır. Memleketimizde kazanç te- ylerdi. Bu zevat şu şekilde şe-

" ~!arının kesilmesi mevzuu dereceı· alAkaları Yeni Afgan Biz intiharlarla, yalnız ruhi a- · ecl bu müesseselerin hat hadet .... bulundular: 

Suat Bey 

Define altınları 
Adanaya tabi Saimbeyli ka-

l
: zasına tabi Keten karyesinde. 
, bir çifçinin tarlasını sürerken 

l bir küp dahilinde külliyetli mil-: 
, tarda Romalılar devrine ait al
. tun para buluınduğu ve bunlar-

dan bir kısmının başka ellere 
geçereık Halepte satıldığı ve vu 
ku bulan ihbar neticesinde ya
pılan taharriyatta bunlardan 
300 küsurünıin bulunara•k müsa 
dere edildiği ve bunlardan dör
dünün tetkik edilme'k üzere Vi
lllyete gönderildiği de yazınıı
tık. "lııs "'-ğ'l M ·· a 'il · · d'-'k cephesı'nd mın en ' ... 1 ..., ı dk. aaş veya ucre mı erını te ~· . en tı hareketlerinden şüphelene-

lyltıa!ktıualanoı alamıyacak va- sefiri meşgul o!acag~~· ışt.e o k_a?ar. rek bu sö}"leyişlerinin samimi - Suat Beyin şahsi dostu O- Villl.yete gelen bu nümune-
i !_~ gelen mütekaitlere ~I i- İstanbul tevkifhanesinde vu- yeni Afgan r - Beynelmılel m~asıl ~şkılatla <>lduğıuna itima>t etmiyen ve: lan Hikmet B. Harelk·eıt gazete ler tetkik e~ilmi~ ve neticedt 
~ '"". ı 1ıelm.üt maaşları ver·ı e- d' . hk'k temasa geçecegız, tetkıkatımı- 1 T'' k' d ı..:.: 1 .. sinin yevmi çıkması için karz bunların eskı gazı al~ı ?i~uğu 
.,ı....,.. kua gelen !iirar ha ısesı ta ı a firi Gulam Ne- . . . 1 b'ld' «bun ar ur ıye e ""'y e mu- - b ı ı ket t 

l 
"n.. zm netıcelerını on ara ı ırece- h' .kt. d' b' f 1. t !' suretile yardımda bulunacagını ve un arın mem e ımazı er-

tına dün de devam olunmuştur. bi Han dün _. ı ım ı ısa ı ır aa ıye e a a- ık d E ·ı t f d t 
l<act d" l B b h ı gız. .. . ·kadar olmak ı·~temı'yorlart.ıı gerek gazete çıkmadan ve ge- e ~n, "ıımenı er ara m an er 

ınlar eytamdan ma ut 0 Muavin Kamil · sa a taı_ı a. t- şehri gezmiş ve Çocuklarımız uzerınde yapaca- d' 
1 

d ~ d rekse intişarı esnasında yardım kedıldıgi anla~ıilmış ve bu bulu· 
lan için ücretle inhisarlar- şama kadar a13.kadar~.arı ıstıç- Afgan: tabaasın- ğımız zeka seviyesi tedkikatını ıyen er ~ var ır. C . edeceğini söylerdi. nan paraların müze veya adli-
Çalışan Hanımların tekaüt vap etmiş ve bu . mµııa.sebetle dan bır çok z.e- d - . p Iiklinikler ve Konsorsıyomun umartesı . . .. . yeye mi teslim edilmesi haık-
ıı.ş1-- k ·ı · kt' M k 1 neşre ecegız. 0 .. k" ' ·,.,.·maında vazı' S t B d f hitl 

"<IIT esı mıyece ır. aaş tevkifhaneye hançten ımse so vatı kabu etınış. d' 1 - " gun u 'll'ffiUmı ıy.ı - aı eyın mu a aa şa c- kında Maarif vekaletinden so-
acak nıu··teka:t ve eytam m~k- · ıspanser er açacagız. yet t-wazzılh edecektir. Sal3.hi- · .. M h t N Ab • kulmamıştır. tır. • . ~ rı; tucc~r e me evres,, - rulmuştur. 

1 40,000 kadardır." 100 kuruş Ö _. . .. t hk'kat Gulam Nebı ] yettar zevatın izahatına göre, ba.s_, Ş~fik "..e ~tıınbul ıı:teb us? Paralar gelecek cevap neti-
aa•lılardan on senelı'k maaş g-rendigımıze gore a 1 k d A' B' 1 k arça aı1dı h .. h' b' Banka ret cevabı H H B 1 s Saıt ~ H n ya 111 a 1 ır <ayı r enuz ıç ı.r . .. .. . useyın usnu ey er 1 e cesı'nde ı·cap eden daı·reye tes-. · desterenin sureti ithali ve gar- a 'd k · - E-zıatı'na dalhil olmıyarak tas- dı'yanların dereceı' ala'kaları ile ktı.aı·.raya gı ece - . . venniş degıldır. ger umıt ve Beyin yazrhanelerine gelip Ali lim edilecektir. 

b
eye tabii tutulmıyanlar 1000 Gulam Nebi Empres Of Sk~tl~ı:ıt.uımınde intizar edildiği gibi bu müesse- B. isminde bir tüccar tarafından Ü l k k k l k 
aliğ olmuştur. son günlerde tevkifhanede ve Han seyyah vaı;>uru,Bogazıçınde t~ seler, loonsorsiyoıma işti-rak et- para teklif edildiğinıi ve ne yap- Ç ay 1 aça ÇI 1 
llunıarın.600 ü mektep müda bilhassa gardiyanlar arasında Y?!~a seyrederken bu~ule g~.tır- mek stfretile dürüst hareket e- ması Iazımgeldiğini sorduğunu vakaları 

i, mütebakisi ise, on sene- vukua gelen mühim hadiseler d~g~ dalgalar, Beykoz da Huse- derlerıoe ortada bir mesele kal- söylediler il 
1 · · f d k 'f d'l kt d' ·ı yın ustanın ı'skeleye yana•mış •ktı · · Birinci ve ikinci teşrinle b --... aı't ıkanun müddeti. bıt- etra m a te sı e ı me e ır. }'; i k ~ "" en eşı 1 k - k mıyaca r. ı ed bu ı .... _f "-kten sonra maaşa istihkak Müddei umumilik fürar ve 

0
_ o an ayıgını rıhtıma çarpara Faıkat, lhadisat, aksi kanaat lık oels e suret e m ....... aa rinci k1U1un ayları Çinde mem-

• d 1 d' f . . parçalamıştır. sah'ıple,..;~e hak verdı"rır· se bu şahitlerinin diıdenilmeısi bittik leket dahilinde vukua gelen •pe en er ır. nu teshil eden sebelerle aıllerı • ~· 
, k dl' "f · gün sadece bir şüpheyi ifade et ten sonra öğleden sonra ikinci kaçakçılık vak'alan hakkında 

~unların ayni tarzda tasfiy~- araştırma ta ve a ıye mu ettış Ecnebi tıbbi mecmu- Türk ocağında mek üzre göz önüne konan istif celsede muavin Muhlis B. iddi- resmi mahfilden alınan malil.-
ı icin bu sene bir kanun çı- liği de tevkifhane inzibatını 'alarıı bildirilecek h~ ... ~.k:~--t şeklini alacaktır. anamesini dermiyan etti ve de- mata nazaran Gümüşane, Ha-

. ihl3.l eden bazı hadiseleri tesbit L k l: ns = .. "" ..... di . K h. y t 
l'ılınası muhtemeldir. onıera Böyle olduğu takdirde, bu · kı: kari, Kars, ırşe ır, ozga 
baha yük' sek maaşlılara böy ile uğraşmaktadır. Yu"'--ek Baytar mektebinde b .. .. . l' .. 1 . T" k " . . .. vilayetleri dahilinde bu müddet 

~ ""' 13 Mart 930 perşem e gunu nevı ma ı muessese enn, ur .. - Suat Tahsın. B. eyın_ ve tti. - zarfında ehmmiyetli kaçakçılık 
laıminat vermek süretile ili- Bildirildiğine göre bir gardi- bakteriyoloji müderrisi Riza İs akşamı saat 21,30 da Doktor ilctiısad~yatı ve Tüm parası a- tun meçmuası sahil>ı Saıt Beym olmamıstrr. 60 vilayette vuku 

klerini kesmek bütçe mesele- yanın esrar sokmağa teşebbüs mail Bey tarafından ta1lbik edi- Tevfik Remzi Bey tarafından leyhine cephe aLma:ları ve meın baz~ esra~ı .~fşa .etrnt;k~e Heı;nan bulan kaçakçıl:ıık vak'aları faille 
Olduğundan şimdilik tasfiye etmesi, yine bir gardiyanın p~ra len yeni veıbayi bakar! aşısının (Tababetin felsefesi ve tıp tah- lekeıtimizde devamı faaliyeıte ih lspırer tutun şırketı~ı tehdit. ve rinin yüzde 98i derdest edilerek 

.ıı bunlara tesmili gayri varit meselesinden muhakeme. edıl- son tecrüıbeleııi bir aya ıkadar sili) mevzulu bir konferans veri tiyaç görmediıkıleri zannı husu- ıbu suretıle ~uaıt B~y~ 1000 lır3: adliyeye verilmiştir. Amasya 
Qliilınektedir.' Gene bütçeme- mesi ve nihayet.desterenın Os- şaıık 'Vİ13.yetlerinrle yapılacak- lecektir. Bunu müte:ıkip tanın- le gelecektir. aldığı ve Saıt Beyın lSe. hareketı Beyazit, Urfa vilayetlerinden 
lesi dolayısile. Mütekaidin man isimli gardı yan tarafı~dan tır. Aşıdan alman muvaffakiyet mış san'atkarların kıymetli e- Mamafi şimdiliık bir şayia teşebbüsii tam derecesınde .kal_- kaçakçılık haıkkındaki raporlar 
~-!\kası tesisi tasavvürü da tat ithal edilmş olması ~a~riası. na- li netice Avrupada Alıınan Fran serlerinden bazı parçalar çalına hududunu geçmiyen bu zan ve dığı sabit o.l~uğundan. 1~2 mcı ait olduğu makama henüz gön-
~at h 1 .,~rı dı'lckatı celbetmıştır. Bına- sız ve İngı'lı'·z ıbaytarhk mecmu caktır. Bu konferans ve konsere ihtimallerin tahakkuk etmiye- madde mucıbınce tahdıidı ceza- d ·ı · ld - d b h ııa asına cilkarı aınamış- ~ d . ,, en memış o ugun an, u u-
. , enaleyh bu gibi hallere nihayet alarma bildirilmek sureıtile aşı herkes gelebilir. ceği ve bu Bankaların da yakın !arını talep e enm . susta malil.mat alınamamlştir. 
tf . 

1 
r.~rmek için bazı .tedabir ittihaz tamim edilecekıtir. Ankarada da konsorsiyom faaliyeıtineuıhiş- Müteakıben Herman İspirer Bu üc ayltk müddet zarfında 

~afı, bu hususta. esas.ı d'leceği ve gardıyanlar arasın- . ed'lm k>te olan ziraat bay- Ankarada mezbeha tiraık edecekleri kuvvetle m - vekilleri müdafaada bulunarak 3287 kilo tuz 1390 kilo rakı 
i 01er alarak, mütekaıtler ı- ~ ıbir takım tebeddülat ve tak- ınş~ k 

1 ~tüleriniın inşaatı bu temeldir. cürmün sabit olduğunu ve bina- 2105 deste i~kambil kağıdı: 
~ evlet bütçesine bar olrnı- a .. 1 kt d'r tarı ens ANKARA, 11. (Telefonla)- Zaten Tüıık parasmm istik- enaleyh şantaj maddes.inden 14457 kilo tütün, 6970 kilo 

<ıJt §eık'l:d • d k icin yidat yapılacağısoy enme e 
1 

sene zarfında bitirilecektir. Bugünkü Belediye içtirnaında rarını temin için yapılan böyle . 1 · · d - · · .. 1 v-ı· ı e ı are etme B, . - ftan firar noktasında . h' • d Ankarada asrı' bir mezbaha ya- teşe'-"-''slere i<:tirak etmeleri, teczıye erı ıcap e ecegını soy e şarap, 12' imbik, 22 kilo afyon 
~. ı bir cereyan vardır. u Dıger tara . 1. t b't Bu enstitülerın ıtamın an """ ~ d'l k ı "-

t lilzııngelen varidat meınba jandarmanın da ıhma 1 bes 1 ke- sonra Baytar mektebi Ankara- p11ması için şehreminine selfilıi- kendi menfeatleri iktizasından 1 
er. ve daıha birçok eşya kaça çı ıu 

1 bu1 . · ·, •~kadarlarca u no - ed'l ,_. yet verilmiştir. dır. B~ndan sonra maznun Suat görüfmektedir . 
. llnduktan sonra tatıbika- dılmı'l ve~- mı tır ya nakl ı ece .... ır. ltccıla~-• . . __ . . _. ,___ ~- _,_ ~hlnlr;ıt baslan · ________________ .ı..;.. _ _.;._., _____ __,;._ ________________________ _;_ ____________ _ 
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f-·;~~} Edci;iy~t h;Yatt- i -;;-J 
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., A.s.ın ~ ·J Şekspir dftht midir? 
(. l~ \1 \.RT 1930 Üımmı halk kitlelerinin dahi >-ğilmiş, hakkında yapılan 

pagandalarla dünyada can!. ,_ 
san ıkalmaroı. 

Kadın nüfuzu dü5üyor iki hurıak! .. 

Hayatında kadın yüzünden Tramvay sahanlığında iki ih-iDAREHANE - Ankara cadde•i diye tanıdıkları insanalar pey
lo. 100 Telgraf adreıi: Milliyet, lı-1 gamberlerdi. Gelip geçmiş pey 

on ınbul gamberlerin isimleri kırk şu ka 
T l -ı numaraları: dardır; bunlardan bazılarına da 

çok zahmet çekmiş bir arkada- tiyat arasında eski usül bir te
şım dün beni ziyarete gelmişti. lakıi: • 

imam efendinin kuyısıları lıta" -ı11, 3912, 3913 Şekspire ingilizler daıhi diyor Yüzü gü!Uyor ve neş'eli görünü - Vay efendim, maşallah .. • 
,ı 

• 

lıkip ABONE ÜCRETLERi 
r 1 

kimi N ehi, kimi de Veli demiş 
ve asırlar geçtikten sonra orta
da kalakala üç isim kalmış. 
Musayı da bazı tariıhi edyan mü 
verrihleri inkar ediyorlar. Doğ
duğu tarihle, hayatının safaba 
ti tamamile tespi·t edilememiş 
yeğAne peygamber Musadır. 

!ar, çünkü eserlerinde eski an- yordu. Gözlüğünü düzelterek: 
ane ve itikatların bütün safa- - No, dedim, piyango mu - Maaaşallah .. Efendim? - Merhaba İhsan Bey. gibi yüzüne bakıyor, hırsızlığı 
hati vardır. İngilterede Kral çıktı? Gülilyorsun?. - Görüşımiyeli bir hayli za- - Merhabaa ... İmam efen- nı anlamağa çalışıyordu ... F •.. G 

erı u3 I • 
Türkiye i~in Hariç için 
400 kurUf 800 kuruı meıvcut olduğunu unutmıya-ı _Hayır daha mühim! Su man oldu galiba? di. Keyifler? kat hiç birinin yüzünden hiç b' •y ıgr 

a tıı; 7 50 " 1400 " lı~' .Si ekkspir hal§ rlbu l:ıatıla eser havaya bak'! Çil bir ilkbahar h~- - Öyle ya, öyle ya. . Ev- İmam efendi evvela sünneti şey anlı yamadı. Bu iş için, nJ arp ,, 
li) J 

1400 " 2700 " erı ı e ırvvet ve yor. velki yaz mı idi, ne idi bir kere .,, .. zarın ruha değil, ancak midey 
vası. . . şerh uzere kesilmiş olan bıyık- f 

gene böyle ayak u"stu"go"ru"ş- ı b nü uz etmesi lazımdı. Bu d . .. .. - Bunda ne fevkaladelik var arını, sonra çem er sakalını sı- k b"l 
:U< 

1 
Gelen evrak geri verilmez 

•uddetı geçen nushalar 10 kuru9tur. 
Gazete ve matbaaya alt itler için 
müdüriyete müracaat edilir. 

Gazttcmiz i13nlann mes'uliyctini 
kabul el ._ 

Ş-•-~pır aktorl ğ k 11 - müştu"k .. Ondan sonra bı'rbı'rı·- ı d b aı ı değildi· En mütefenn' ., ... ~ u e auunış, ki bu kadar şatırsın vaz a ı, aşını salladı; 
Şimdi ortaya, buna makt'.isen becerememiş. Sonra müellif ol- j ' Ak K" · :. .. , B mi.zi kaybettik. ruhiyatçılarıın nazarları biler-

. İ . - uzum! or musun r U- - Keyfim kötü, dedi, bahçe- deye nüfuz edemez . İhsan B 
mütenasip bir mesele a:talrm. muş. Eserlel'l oynanmış. ngı- - Hiç değ·işmemişsin ama.. b" h d d d k · · • 
M d ğd ğ •.L b"l' · gün kocakarı sog· ug· unun ilk gü- . ye ır ırsız a an ı, ayısı ag- ruhiyatçı olmadıg· rna deg· il. 

usa, o u u tarı.ı ı ınmıyor !iz edebiyat tarihi müvaffak ol- - Sen de deg-işmemişsin. cını yag· m d' H • k · dı 
d. b ı··· d b' d ğ nu". Halbukı" lıavaya bakt. Artık - a e ıyor. er gece a- anront enmıitehassısıolma ıye peygam er ıgın en ırsey u unlı yazıyor fakat sırtını ' - Evdeıkiler nasıl? ğaçtan bir kaç kayisi eksiliyor. ğrna teessüf etti ... 

_-:- ~ kaybetmiyor; fakat Şekspİre, k • .: Elizabete dayadıg· ını, bitti.. Dünyada kadın nüfuzu A k .. d" . 
1564 d "W . k .1• . . -Ha .. bizimbacı .. Ne yap- mma ayısı ıyıptegeçme ... ı B'rd b' kl ı-~at.-.b:' 

it BUGÜNKÜ llA \ • e arwıc vı ayetının Y.r~c «Southamton» dan yar- her gün düşüyor: Kocakarı so- sın, didinip duruyor... Alimallah her biri yumruk ka-' ı led~ ıÇore a kın! a '~"' " 

1
' j«Stratford» nahiyesinde doğdu dım gördüğünü ilave ediyor. ğukluk için havaya sözünü ge - dardı. Bak aptesli ag·zımla ye- §CY eg ı. cu. a_ra:_ ... 

: llun hararet en çok 17 en az g·u tesbit edilımiş, hayatıma- . . .. .. - Ya küçük ne alemde? y d d ı- 1 
1 9 derece idi. Bu gün riız~Ar hafif 1 d' ,_ l"k . f Bır elı kontun kasasında, obur çiremiyor. Fransada kadınların _Hangi küçük? min ediyorum, yemeğe kıyamı- -. azın, e ı, ım a soy ıyt 

r [ um ıye, peygamuer ı ıza e J ı· k ı· · t d 1 intihap hakkı reddediliyor, ka- yor, koparmag· a elı'm varını- oeğım · ~ l lııdn; hava bulutlu olacakı" d · E- M 'b" ş k e 1 ra ıçenın acın a 0 an a- - Canım ,mahdumu soruyo-
teı \ e emeyız. ger usa gı ı e s dam. o esnalarda muhakkak, dm budu yiyen kalmadığı için yordu. «Hele biraz daha olğun- Ve söylemeğe başladı: 

1111?.7 ''~~ ~~r·~ 1~~ ;a~:-tı ~eç~l kalsak . ki meshur olur. Fakat Şekspi- lokanta lis~ı~ _ t1a.1 çıkarıldı .. ~rsemliyerek: !aşsınlar, hepsini toptan topla- «HepiniZ'in bikliği (virgülJ 
a .i~

12 
lb _ıİ' e d~ fek asın ~ı;- ır l~ey_ e ri ond~n sonra iki asır hiç tanı- Hiç hanım elı gördünilz mü?Bu tırım,» diyordum. Vakit kalını- tanıdığı (vil'gül) bir yerde (vir 

~ ~ V ~· m~~ \ a. ~\~~·um ~- u.1u~ mamış, ismini bile ağzına alma sene hikmeti huda 0 da yok. ah Alay mı ediyorsun? Bizde yacak. Bir kaç gece pencere- gül) bir ilık mektep VW"dı (nol< 
.te ' a-=- dand 1ı~d~ edrı a ı ır, ımı erı mıştır. Artık bitti ... Çok şükür Allaha m dum nerede? den gözetledim. Bu işi bir ço- ta). Talebelerinden biri (v; 

• e e ı ır emış - Acaba bunaklık mı ki? Se- k !) f ızc.1 · · · bu günleri de gösterdi. cu yapıyor. gü ena bir itiyatla (virgül 
rs '"'e 1• eti k nin (10) yaşlarında bir ç.ocug-un · tına f d' · ık 1 ~ 
tı·,)..... m Y 8 \' am t Romantizmin en cıvçıvlı za- 1 - Ihsan Bey ilk mektebin m[i- m e en ının ayısı arı.· 

ngilizler bundan 366 sene - Nasıl buldunuz? yokmu idi 1 d (-""- ) B 
eı)[ ve maar· - evvelin değil çok daha eski ed manlarında cihana dahi diye . • . dürü idi. Çocuık sözü midesini ça ıyor u ııvn.ta . aıhçeye gı 
a • varın kavait ~e annesini mııha- tanıtılmağa baıtlıyan Şekspirin Memleketimize şu günlerde , -kSag olsaydı (30} unda da bulandırdı : riyor (virgül) ağaca yaıklaşıyo 

, . . . . ! . . ı 39 ·ı -00 b. · · ı 1 . b' A 1 . oaca tı amma. . K' ld - b'l (virgül) elini uzatıp bir (vir e 1 - c ed c · k faza etmış bır mıllettır. ngılız , cı t eserı en ır tanesının • ge mış ır vrupa ı gazetecıye N . . - ım o ugunu tanıya ı -

Y •
. 1 enevr e, emıyetı a va- !erin anneperver ve muhafaza- ı· bile müsveddesine tesadüf etli- bizim gazeteleri göstermişler. . -. eyse · · · Daha daha ıyı- din mi? gül) iki (virgül) beş (virgül 

ııa merbut bir çak komisyonlar l'~h t k k ( · 
• f k• ld ki · k. d ı · · El 1:ı· 'k' • . . sın ınşa ...... · on tane ayısı aparıyor vır 
ı ·ar. Bunlardan bir kısmı siya-. ar o u arını ın ar e eme- ememıştır. e geçen ır ı ı Matbuat Cemiyeti U. katıbı A. B. • k - Ne gezer!.. Gözlerde fer gül) yiyordu (nokta). Niihaıyet 

B l i işlerle uğraştıkları, için ken- I yiz. Resmi merasimlerde mum m~ktubn da -,hiç taıhsil ~örme~ D. Bey en üstte Cumhuriyet ol- ~~~ so?,u : .. 1 kalmadı ki ... On beş sene evvel (virgül) günün birinde cezasın 
tilerir.·Jen 11ıık sık bahsettinnek ve meşale yakarlar, ecdattan mış, eçhel bır adamın ıfadesı clugu halde lıütün "Ceraidi" • şeyle ~oyl.~ ·: . olsaydi bacaksızı enselerdim. buldu (ncktalı virgül) mide fe 

ı Cı' ırsauna mafilmr. Fakat bir ta- kalan şatolarına eJ.ektrik ve ka dir. · · 1850 de ortaya at'Ilan hır gösterdikten sonra sormuş: A~ad~ uzun bir su·~ut: Nıha- İmam efendi hayıflandı: d • d 
t•,ı.ım heyetler dalıa ver i, içti-1 lorifer Jroy?urm~nuşlardır. iddia, on dokuzuncu asırda yeni . . . . yet, ılk asmalık eden ıhtıyar : sa ma ugra ı .» 

1 • ıhh• dalı b b Hayatı hususıyelerınde roman- d ı T riıh --' b' - Azız meslektaş l Gazetelerı - Ben savbu maksuda gel- - Gicli -~iinya hey!.. Agaç_t~ Sınıfta tıs ye ktu. Talebedef 
ı, s ı ve a una enzer en can anınıştır. a cue ı- · · 1 b ld ? tam b·~ vuzden fazla kayısı 

n.rşJerle uğraştıkları için faaliyet t~ktirler, f=:kat .ha~ice karşı v~- yat müverriıhlerirıden bazıları mızı .. nası u unuz. 
1 

dim, d.-rlı, ·· aade.nle .. Ve ,"' ' .. · . hiç biri kızarmamıştı. Nihayet 
o e;i etrafında uzun uzadıya neş- zıyetler~ surealısttır. ~omantık Şeksptrin maskeri altında Wil- Guzel ama çok kırmızı... tramvayc.l ın ineli, gitt;. vardı, ougun saydnn ellı beş ta-ı İhsan Bey işi açığa vurdu: 

ann 1 haf in ba • Ö ne kalnış · İ . · . . . . ~y;ıt yapılıyor. · e erın• ~u aza ıQ • zı r St 1 .. ·· d"l ş k A. D. Bey kırmızılıgı büsbü- teı.; hayret içinde «acap bu I .. - ı;.ınızcle hırı var -1.snıı 
ı ürfleri cig"neımekten çekinmez- ıa'Il a 1 ey 1 gor u er. e s- .. k · · k ı y ı 
1: Cemiyeti ~aın namına ralı- . 'pir para verııp' eser yazdırıyor tun artırmama ıçın ızanna- da kim ola?» diye söylenirı.en İhsan Bey derse girdikten soy ell'.ıyeceı; m · a llız c 

~ !er Muazzam servetı ve ekme! · d · .. d ·t·b · b - · Y • lan vakit vs:kıt alaıkadar ıtıükt'.i- · . . ve imzasını atıy<or iddiası, bel- mış ıse e ertesı gun en 1 ı a- yolculardan biti ikaz etti: sonra zihnen kayısılarla mes- manevı ır ceza verecegı~ 
4 ~ı et!ere şu veya bu mesele hak- b.r donanması olan ıngıl.ız, e~- ki ispat edilememiş fakat kuv- .en kendi gazetesinde kırmızıyı - Sen şu ce-hini yolı:lasan iyi gul o1mağa başladı. Talebelere rnı sabah me ">e _ gelıl'k 

u,p.ıında vesayada bulunan miıte- dadını~ ruhu_ 5~.dols~ dı1'.e cı- 1 vetle söylenmiş bir sözdür ... r ıı...1k'1n mertebe azaltmıştır. 1 ed,.rsin l göz gezdirdi: «Acaba kayısıları ~ ?ynuna kmrrız ~pi· ge b::ı 
lıa-gsıslarm t"""kil ettikleri ko- ne, perıye, buyu ve sıhre ınan- Bu söz, hiç şüphe yok, dahinin Baktı, cüzdanı yerinde . O çalan hangisi ?ıı diye düşündü. ?ır kay~5•1 , çek rdeırı asacak, 
lnisyonlar saymakla tükenir gi- mış g<Jrunur. Yeryüzünde en hayatınd. a bir siyah lekedir. Romanyada Pudra zaman dedi ıki: 1 Derse kaldırdığı lier talebe- ger_ dedıgımı yapmazsa, me .. 

~ l,i değil<lir. büyük bihir?az kendisi ol~uğun Romanya Ziraat Nazırı ken- - Yok, yok .. Bu öylesi de- nin ruhuna nüfuz etmek ister be ~okmıyacagım • 

1. Balı'kçıl \ komisyonundan tu dan, hat•la ınanıııakta beıa gör 1 Şekspır a.nlaşılır mı ve onu 1 di nazııtetinde çalışan kadınla-, ğil. . İki bunak karşı karşıya ı --1 Ertesi sa'bah İhsan Bey sııı,ı 
. ı f unuz da ~ ocuk terl>iyesine ka- mez. · • · nutlak anlamak lbım mıdir? rın pudra sürmelerini men: et- r biraz dertlei}llliş olduk. muhim bir ehemmiyet ve alaka fa girince yan ~ozle ön sıratz'"· 
tr lar her sa'ı ı, :ı.,tisas erba.buu Faknt dört yuz 5 ,.n,. eve! 1 ı- Herhalde yazdığı ~onek-den i, miş .. Hay mübarek adamı Ro- Kulak Misafiri 

1 

ile takip ettiği sulhçuliık pren-

1 

baktı. Orta yerde ot'llran Alin· 

1~ :enC'V'neye tC'plam~ olmaıkla giltere de büyünün, şihrin, peri gili•zler bile mana çrkaramıyor manyacla erkekler bile pudrala-! si_rinin yegan~. ni~anesidir. A_y- bos:ıunda 'k rmızı bi:!pli~.r- b 
ıılfMinen C· , etı· akvam mu·· es- ve çinin zebunu idi. Krallar fal lar. Mutlak anlamak laznn o- , k k d 1 b d , ıı ~ı Jll mu·sıba~ısı nı zamanda Turkiye - Yıınanıs- lı bır kayısı ce1kırdegı go~du 

- nır en a ın arı un an mene mBı ep er ııı u &u · ·ı·f · 1 · H k ı K.. · ·· e • •• esesi mü t ''bel nesillerin di- cıların, üfüritkcülerin ellerinde lup olınadığma gelince. bu ci- tanıtı a mm ı't',,- an ıs- ırsızı ya a amqtı. ursusun 
., kalkan nazır efendi sakın pro- 'kb ld ık d'l k ı k ı k Jd d 'i Jnağını yepyeni bir kalıba sok- esirdi. İşte Şekspir bu cehil de het münakaşa edilebilir. Çünkü T k y . l fı tı a e a te ı ece o a ı sr ı çcl<:tı, 1asını a r ı: 
cnaık i:ddiasmdan da kendini a- vrinin, muhekkak, ki açrk göz bugün, hMA koyu romantizm- testan papası olmasın 1 iir - tınan İtı ı\ 1 ve samimi dostluğun başlangı- _Ali 
amıyor. İ..._, mesel!, yeni ye- ve zeki, fa.kat ayni telkin altın- den kurtulamamış olan muhar- FELEK cıdır. Çünkü Atina gazetelerinin · · · 

Y- - 43 üncü haftanın 4 üncülilğü- d ka d · •· ·b· 'ki h .. k. Diye seslenip çıkısacaktı 
ı işecek ~.ı.1ara tarihi ög-ret da bulunduğundan dımağen rirler eserlerini teıfsire oğraşı- nu·· ü kı'ı'dar Orta mektebı.nden e Y ettıgı gı 1 ı u umet .. 
J "7"""":'. - •••••o•••••••eı••••••••o.e.. arasında mübadele meselesi ka- Fakat sözü yarıda kaldı •.• 00 

ı nek - bıttabiı başka tilrli! çak muvazenesiz bir muharriri yorlar. Her devirde Şekspirin 168 Aı; tulliıh Ihsan Bey kazan- sırada oturan talt')eierin hep-
' ak! olan bir teklif bu kabilden- 1 idi. Şekspir İngiliz olmasaydı müfessirleri peyda olmuş. Bin yıktı. Artık Şekspir mevzuu ba- mı§tır. Yavsı şudur· dar ehemmiyetli olmıyan mu- sinin boynunda bir kayısı çekif· 

lır h İ ·ı d ı · bir tefsire og"ramış bir eseri an his olc·ııtu zaman: «0 büyük- allak meseleler;n de bir an ev-
ı•Y • veya utta ngı tere ev etı .. .. .. b.. .. .. 1 «Bu haftanın en rrühion ha- ve! halledilecegi muhakkaktır deği sallanıyordu... İhsan 
• ' Buna bakılırsa .her memleket münkariz oJ.saydi, bu dahi Lok larnağa oğTaşmamak daha ev- tur, çunku'. · · duyüktur ·" pa: '>erini hiç şüphesizdi. k , artık Geriy kılan meseleler iki lıu- Bey gözlerine inanmıyomıı; 

e tarih Cemiyeti akvamın gös- man hekim gibi bir adam olur-' tadır desek acaba çok mu yan- l~vrasını hazn.~ .:me~ «Deh muvaffakiyetli safhalara giren kumeti de 0 kadar işgal etmıye- gibi bakakaldı. Tam bu sırad~ 
• ~ereceği esalllar ve hedeflere du. Bereket Şekspir doktor de-, lış bir şey söylemiş oluruz?... hır esrardır> sozu ya dızlı hap- Türkiye _ Yuna'1·. ·~n itilafı ceği nazari dikkate alınacak 0 _ içeri İmam efendi girdi: 
'•;öre öğretilmeli iımlş •.. Fakat •••••••••••••••-~ ·-o• 'tır. N2poleon g bi bir dahi'yi teşkil ediyor. !ursa netice kenı:F, k'"'1dine mey - İhsan Bey, dedi, kayısı kal 
't.>Öyle bir teklifin 'her tarafta d eb d. b" Ih.. : Şekspirl on dok~ncu asır 'görenler bu hapı yu~madı!a~. elana çıkar. ı 
~lkr 1 1 k b 1 ed"l .. h.'k tarz a ve e ı ır su un tees- il !lifi · d hat 1 t d . . Son zamanlarda bithassa bu mamı ··•· 

rt '." ş ar, a ~ ~-·ıd·'· ecegıne u - ıs edeceği ünıidile öğretme'<. :;~. 1 erıGn' e t a 
1 ~\:n ın- Mu t fa Keımalın asrında yaşa hafta içinde gazetelerde mün Cihan sulhündc Tür"dye ıin İhsan Bey afallamıştı. Sını 

· 1 nc.Ctm~ {muş u ur· • \rinde olanlar da var. 1 T ; er "M ızto " t " ı .... ı:n1~.nk» yanlar dehiınin sır olduğuna deriç havadislere dik.kat edilir- oynadıg· ı pek mühim rolün e- k. b"" .. J b · b I 
., enevrc ·le toplananlar ara-, . . . « aınh « on e.gu » guuı yu - inana nazlar. Şekspı'ri tenkit T""rlc' y . ta 't·ı·f h . . Ih ı· ta ı u~n ta e enın oyuna· 

1
5mda dünyada nilletleri ayırt Ru arzuların kabul edılıp edıl sek şahsiyetler Şeıkspirin mezi- _ _,. d . A b"' .. se u ıye- unanıs n 1 1 a ı- emmıyetı, onun su perver ık rında bır kayısı çekirdeği gör· 

a . d'l .b. .h .b. • . · mi.i.nakaşa etmiye- ı . d f 1 ku old • cuıp, sonun a. « mma utun nm samimi ve ostane bir şe- 1noktai nazarından çekinmedi- dü. Yalnız üç çocukta yoktu. 
tttıren ı gı ı, tarı gı ı amıl- • yetın en az a SUiıtl ugu- • • • . kild .. d rk h d. ı 

, ıenn wnumi sulh ve emniyeti c~ğiz. C -::ı·yeti ~vamın maa-1 nu meydana koydular. Artık b~ k~surlarma. ragmen dahı ı~ e gun e ı a ıse er meya- ği büyük fedakarlıklarla sera- Onlara doğru yürüdü. Ço· 
·1ııaı için obiN!r sebep teşkil et- nf programında bır de şu var : , kimse, ilk romantikler gibi Şek d~» dıye_nler. Fıkreıt merh.~m gı nında görülür· hatle anlaşılabilir... cı.ı:klar ağlamağa başladılar: 

1 Gemelerini düşünenler vardır. Her memlekett~, rı:ıekteplerde • spirin karşısında hayram kala- b_ı: «İşbbah '.·. . İşt~ tötım~- Bir çok senelerdenberi devam Bu on dostluık mtsakının dos - Sözünüzü dinlemedik zan 

1 Jydurma Esperantoyu dünya talebeye Cem.ıyetı . ak".amı.n rnaz . Hele bu asırda Şekspi- tını ... » demışler. İştıbah sahı- eden bu hadisenin hararetli ve tane bir surette halledilmesi sa- netmeyin müdür bey . AmrnZ 
1 nilletleri arasında yegane dil sulh yo.lund~.~ı f_aalıy~tl bır 1 rin ~özleri saf.sata.dan başka hiç den büyük töhmettir Şünhenin ehe~miyetli bir surette inkişaf yani temennidir. İşte: . biz önden koşamadFk. Elli se 
nevkiine çıkarmak isti yenler ders halmde ogretılrnelı . 'ı bir sey ıfade etmez. Del.ileri: yeri yoktur artık. ş~ , . da- etmesi, muvaffaki'Yetli safhala- Bir haftalık gazetenizde ta- kiz kişiyiz. Ağaçta elli beş ka· 
~lduğu gi·bi her memleketin ta- Görülüyor ki, Cenevrede top- I «karı<imış» deyip taktis etmek hi deail sadece ingilizdfr la.ra girmesi şayani takdirdir. kip ettiğim Türkiye-Yunanis- yısı kalmıştı· B•z en sona ka' 

L -inıni de milli hislerin verdiği !anan heyetler boş oturmu- devri nisyana gömüldü. Mede- b ' • Zıra: tan itilafı hakkındaki mütalea-i dık · 
,, ı raret ve heyecandan uzak bir yor...... 1 niyet kurunu vustai zihniyeti' Selami izzet Cümhuriyet hükumetimizin 1 )arım bundan ibarettir. M. M. 

1 

"Milliget,,inedebi romanı: 36 - nın ihtiyacı- çoktur, süslenmek',l mes'ut oimağa layık bir kızsın - Başka bir şey söyli;eyim alıp hovardalık etmemek 'iÇin 1 nızrbiliyor m idim. Samimi ol· 

1 

gezmek, eğlenmek ister. Ben 1 Temiz bir kalbin var. Seni tanı Şimdi aramızda şöyle böyle bir bunları aydan aya alınabilecek duğ'l.lma ·bu delil olmaz mı? 
1 

t' ~ '1!1 i?I' 8 bunların yalnız birile iktifa edi- dığıma o kadar memnunum ki: ahpaplrk değil, sıkı fıkı bir dost şekilde yazacağını. Anladın - Tabii, tabii. Fakat .gençlik 
'. ._in\. llll~allLM __ ~ ~ ~ R Clt fi yo:um. İyi giyinmek bunu çok 

1 

Cevdet Bey genç kızın avuç- luk _farzet, zateı: · öyledir.. Ben. mı? fırtınadır, bir kararda durma 

1 ~ll1~ ıstı yorum. !arını öperek ilave etti: seill en yakın bir mahremım gı Genç kız birbirini takip eden da onun için kulağında bulun 
r h - Ve muvaffak oluyorsun: -Benı· senı· seven bir erkek bi düşünüyorum ve istiyorum ki tekliflerin tesiri altında nar çi- sun demek istiyorıım. Bürha11 •. :a il ı 

----- - Çalışıyorum. Fakat gücü- ten fazla olarak seni himaye e senin hayatına ait mes'uliyeti çeği gibi kızarıyordu. - Ben o fırtınalı gençliğiı1 
,'düşkünler. Kadının da ruhi ih- Galataya yaklaşınca otomobil- mün yettiği kadar, icap ede:se decek bir dost gibi de telakki et. üs.tüme alayım: M'.ldem ki, te- Dudaklarının arasından ha- hayatnnda açtığı yaraları k<> 
'ci.yacı olduğunu düşünmüyor- den indim. bu arzumdan da feragat ederım. Ne sıkıntın olursa ne derdin o- mız ve endışesız hır hayat ge fif bir keliıme döküldü: patma:k için çalışıyorum Ce\ 

1
'lar bile .. Ben kenrlimi bu haya - Niçin: C?enç kız biraz dun:p devam et- !ursa ilk müracat 'edeceğin yer çirmek is}iJ:'ors.un. Şu hald.e ba - Teşekkür ederim Cevdet det Bey. 
'~a bırakıp gic' ,n bir gün ge - Sizin arabanızı tanıyor- tı :. . . . . . • ben olacağımı aklında tut.. °:8- ~u _sala~ıye~ı _ver ve dedıkle- Bey . - O halde ben sana yardIIlT 
,ıecek, sizin dün akşam eğlenti- lar, beni tanıyanlar olur, her iki - Sızı çok terbıyelı '.'e cıddı Yumuk elleri yüzünde gezi- rımı bır emır gıbı kabul et. Oldu - Mesele yok yalnız şunu i- cryım, ne derdin olursa, ne ihti 
:ye çağırdığınız kadınlar gibi noktadan sizin için de benim bul~uı:ı ~evdet Bey. "Kıbar ve 

1 
yordu. Onu biraz daha kendine mu?.. • . . 1 Live edeyim, ben senin samimi yacın olursa bana söyle! 

·olacağım.. Halbuki ben yanlış için de doğru değil. Buraya ge- nazıksınız. Tanıştıgıma çok cekti: Hulya başını egmıştı: sözlerine gene samiml bir ka- Epey münakaşalı, heyecan 
<:ttrğım adımları düzeltmek is- lirken bile öyle ihtiyatlı geli- memnunur:n, b~ ahpaplığırı~_ızrn 1 - -Senin için başka bir şey dü - Te~ekkür ederi~ <?e_vde\ naatla inandım ve seni takdir geçen müzakere neticelenmi . 

•tivorum. Sizden saklıyacak ve yorum ki: devamını ı~tenm. Fakat mu~~~ şündüm. Mademki sakin bir ha Bey d~dı,? ka~ar.nazıksınız kı 'j ettim. Uslu oturaca.,ını zanne- ti. Aktedilen mukavelename}" 
lvahut size hoş görünecek deği- ~e is~ sizi kendimle meşgul d~ eder~enız hayatı~ızı .de~ıgı yat-,geçirmek v~ tesadüfün yar - Şı~?ı b~~ı ~ınle. Ben ~~na 

1 
?iyorum, fakat bir çap':ınlığını dudaklarile mühürlediler. GeııC 

·ıim. Fakat emin olun, şu sırada i etmıyeyım, maksadnnı anlata- nız şekılde bırleştırmıyehm. dımıle mes'ut bır yuva kurmak' her ay dort yuz !ıra verecegım. · ışıtecek olursam o zaman ara- kız kendisini her suretle himı· 
. ;zdeıı bşka kimse ile görüşmü ! yım. Hülyalarım büsbütün kay ! Hem korkarım benden çab. uk hı istiyorsun. Senin bu pek geğen Bunu ben seninle buluşayım, 1

1 mızda bir şey kalmamıştır. ye eden ve sevdiği belli c 1;:.n b~ 
:• oruru.. · bolmuş değildir. Bir gün gelip karsını~? .. diğim arzuna yardım etmek :_ buluşmıyayıım, alacaksın. Olur Ve ilave etti: zengin adama karşı sa'T''mi bi.1 

Hül a sesini biraz daha ük- sade bir hayata kavuşacağnnı Hu~ya ~.unu ~eylerken Cev çin dostluğumuzu daha endişe a mesela bir seyahate çıkarım. - Duymam, işitmem zannet- minnettarlıkla ve bütün 'Sevgı' 
' ti~ y ümit e.diyoru?1· Bunun için de det Be;;~ ~~zlerın.~ ba~:· d' 0 : s~z bi~_şeki~de b~~lıyalım. G~nç ·Bir işim olur, seninle munta~ me, gizli şey bir gün gel~r mey- sile baş döndürücü saati ar yŞ' 
_Bunu ni,_,(n söylüyorum bi herkesın benı uslanmış, temiz- nun sesını ır m~sı .. gı ı . ı~lı sın, ~uzelsın, gıyınmek, gezı~- 1 zam buluşamaım. Sen madem kı dana çEkar. Unutma kı, senın sattı. 

1y0 ,. musunuz bu hayattan lenmiş bilmesi lazım değil mi? yen Cevdet Bey ıçını çektı · mek ıstersin, bunu yapmak ı- 1 hayatını muntazam geçirmek is hayatına ait bu mes'uliyeti üs- j Seviştiler, seviştiler. akşartl~ 
Örktu..;umu a~ atmak için, ar- .. Cev?~t Bey genç kızın bütün - Bak??am ya".ru k~~'. bı_k: çin !ahminen sana ne kadar pa-: tiroı:sun ·böyle yaparız. Aramız tüne ahn adam seninle uzaktan doğru Hülya yaralı bir kuş ı:i\1. 

•ık kimseye ab;;hatlı bir sozlerını haklı buluyordu. marn, dedı. Fakat ıs~e?ıgın gıbı ra lazım . 
1 
da hıç para lakırdısı olmaz. yakından meşgul olacaktır. halsiz giyindi, Cevdet Bey ııı1 

adın gibi gorünmek istemi- . - .D~ğ~ dedi, o kadar genç- olsun . .Y ~ ~.nu? ellenı:ı dudak!~ j Genç kızın yanakları kızarı-1 Ben sana üç çek yazar veririm, Değil mi! zaladığı çekleri genç kızın çııfl' 
Jrum. Siz beni geçen hafta sın kı, onun hayat dolu. rına goturup operek •lave ettı: yordu. I bunları her ay başı bankaya gö- - Hakkınızdı<r, dedi. Hülya, tasma koya,..ke'l bu zarif marır 
ezaket ettiniz otomobilinize -Büyük emeller peş•nde de -Ben senin saadetini gör- 1 Cevdet Bey bu suale cevap a türür alırsın, üc ay sonra reni- ben kendimden bahsederken ken kanatlarının aralarını gö' 

:ılc!ınız. Biliyor' musunuz ben ğilim, ben yaşta bir genç kadı mek isterim. Sen sevilmeğe ve 
1 lamıyacağını anlamıştı. l lerini veririm, hepsini birden, sizin böyle bir teklif y;ıpacağı-

1 
(Bit'Tledi) 
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Tayyare piyangosu 
---- ~~~~~ ·-Mer~ ... 

8~-~~~1~-~~ "'" ELEK TR i K ~ Ü p Ü R G Es 
.............. ~--....... ------·-~~~---;..;: 

Diinkü keşidede kazanan 
numaralar 

59896 
10628 
22435 

5679 

51416 
38016 
37460 

44768 
39482 
49512 

54983 
57264 

4191 

Dün çekilen numaralardan 
1000 liralığa kadar olanla~ı 
birinci sahifemizde neşre!tı · 
Diğer numaralar da aşagıda· 
dır: 

( 40) Lira kazananlar 
Bir memleketin serveti 

SENAYİ İMALATI dır 
Bu ıse z:ınczık 

Bin lira kazananlar 
25147 

21880 7625 54616 49259 23720 
12944 8610 46273 

Üç yüz elli lira kazananlar 45736 
48186 21156 36294 57365 44014 
13452 5018 45286 8734 40247 
t4040 14660 46102 36670 59861 
8315 50975 41949 30467 17693 

24608 24453 18318 1841 43229 
10465 41975 47349 43012 42964 
59030 25504 47179 39603 29012 
53276 53799 9213 

(100) Lira kazananlar 24883 

10329 
22329 
38848 
52714 
23097 
24548 
44086 
26802 

3916 
32871 

8019 
31395 
59736 
16531 
58302 
58393 
34838 
28423 
36884 
25416 
28367 
45753 
24265 

3130 
17864 
55135 
57417 

51395 
20751 
29146 
54891 

6977 
52386 
56035 
32792 
34365 
48727 
14739 
23185 

21109 
21283 45139 
31073 23095 
26035 8224 

3461 
26632 
20049 
19690 
54284 
16572 
29181 
10511 
42719 

7541 
1452 
6892 
1786 

39804 

25424 
36082 

1334 
9167 

54236 
18031 
58858 

6502 
2894 

36708 
30224 
53089 
42146 
17544 
13952 
29710 
34252 

34653 
51757 
26067 

652 
47887 
16919 
59709 
32398 
12968 
56980 
16285 
42862 
59608 
23646 
17365 
50051 
30797 

352 
50783 

3462 
23314 
31781 

72 
33993 
59414 
50808 
40723 
47435 
42421 
13569 
42240 

365 
44222 
53236 

,ASRI.ve MÜKEMMEL 
:"'Al<INELERLE nıurr.kundır. 

Jımelatın~zı UCUZLATMAK 
VE ÇOGALTMAK isleraeni 
makinelerinizi 

'BOURLA 
Biraderler ve şsi 

- ıs...:ı:ANSUL -,, 
muessesesinden fedaril< ediniz 
YENİ KATALOGUMUZU 

DERHAL İSTEYİNİZ ! ... 
Bunun içinde size /azım olan 
mzıl<ineleri hehemh~I bulacz:ıksınıı 

Galata ithalat ınınro~n ıno~nrlü~ün~en: 
Adet Nevi 

4 Torba 
Marka No KUo Gr. Cinsi qya 

45 300Kadife çiçeldı ipek 
mensucat 

5401 
13117 
29340 
g3183 
33256 
33205 
36897 
20291 
47219 
55903 
54011 
26144 
35031 
49606 
52102 
39133 
42514 

6804 
50648 
43271 

4899 
885 

6640 
14683 
32206 

6485 

9678 
36987 
54583 
49662 
43252 
16524 
16204 
11604 

1877 
2325 
8320 

6448 
32449 
55808 
56098 

BilyOk ikramiyeyi kazanan 
Eltnl llt Sofiya 

25 Fıçı f. C. 1-25 - - Toz baya [kimyevi] 
1 Sandık S. N. 5226 29 - Galllit tarak 

9375 
27039 
11915 
17771 
14616 
12424 
35283 
44985 

698 
32220 

2350 
40673 
52526 
42779 
27473 

7750 
31064 
33972 
41739 
17229 

25823 
55153 

200 
52573 
53496 
18419 
59004 
52959 

4370 
37700 

8634 
14117 
8258 

13708 
14327 
534~4 
13908 

• 

13677 
23325 

8913 
51168 
25858 
45228 
22957 

4211 
1412 

58371 
5065 

41543 
34727 
27906 
37256 
38868 
36892 

4001 
41646 
13782 
20920 
23560 

6372 
58727 50255 
13136 59634 
42938 39728 

6642 32083 
41069 11587 
46359 55956 
27075 7148 
25896 34734 
89866 32673 
41554 2313 
16749 45856 
13143 12916 
3078 1668 

39666 4766 
3267 

11978 17536 
31360 44004 
56901 12969 

54916 
11116 

46795 33362 

50863 11351 
7853 51144 

26015 

(60) Lira kazananlar 

23583 
55541 
20187 

30273 
15767 
18791 
7419 

41482 
52197 
22869 
26643 
5435 
8154 

25591 
28356 
55505 
42876 
52830 
281G4 
36317 
50197 
1257 

29562 
6655 

52647 
4641 

HSrJG 
3ti0 

15 ! 54 
18251 
ıooı 1 
~7397 
?2811 
10568 
4330 
Qfj37 

''l~38 
177~ 
4L.1 

'1 913 
~70g7 
19774 
81i47 
1) 4 62 
'8~48 
'8726 
2865 
463g 
' 

55~68 
56935 
10065 
30204 
"0426 

9770 
t7069 
51204 
49982 
50673 

2675 
57744 
14719 

255 
19533 
46538 
57515 
52054 
19323 
453Z3 
21315 
503GO 

159 
25190 
18382 
59316 
;~27 

43470 
52381 
44765 
39617 
30849 
23934 
51?96 
19303 
42335 
31,079 
26997 
54022 
13346 
~4386 

3294 
56470 
23581 

6921 

37315 
3287 

48084 
1882 

11301 
49431 
11264 
38261 

2849 
53052 
56199 
30101 

1817 
31357 
19688 

1494 
13993 
18070 
40273 
40706 
34931 
16364 
54377 
48026 

1250 
16788 
53343 
40872 
53073 
20689 
56797 
51935 
44006 
45710 
52428 
47011 
11297 
10367 
35876 
44894 

2654 
40709 
52440 

8048 
21417 

14214 21460 
39713 15351 

8854 56037 
10285 29934 
50210 31504 
51677 5902 
24248 12700 
45963 2047 

3037 9046 
26805 9739 
32377 19140 

9705 13815 
28762 48967 

6444 10808 
53182 13225 
54367 16065 
44794 37656 
29609 47185 
18935 49568 
37148 55381 
36224 28973 

7218 3951 
54090 39977 
3029 1222 

38379 37969 
39645 14698 
22010 46834 
27553 8766 
36206 29377 
14241 50848 
23369 30722 
22959 42035 
37020 49044 
48248 59215 
20308 18345 
25138 28280 
11001 
20317 35211 
33120 571 4o 

7374 122667 
17851 36762 

8748 28917 
51317 12319 
33857 17428 
18175 54153 

2163 
5054 
6102 

47467 
4357 

54794 
3731 

16987 
36930 

898 
13851 
49333 
30639 

9863 
5063 

34035 
39720 
21838 

1234 
13301 
44182 
13066 
31700 
48410 
40248 
48297 
29474 
53526 
51975 
57992 
'22599 

2996 
44809 
17818 
20125 
31888 
58101 

6936 
14700 

1184 
4514 

20432 
30920 
34333 

6703 
39503 
54592 
10885 
23914 
52588 
6631 

32680 
58748 
13153 

21 
12899 
37594 
43386 
39828 
39999 
370 1 
40033 
56975 
44526 
47748 

Z937 
31581 
14195 
24984 

38360 
50798 
11715 
23010 
44070 
21264 
46591 
52957 
45975 

3557 
42010 
31779 
'29136 

8148 
27230 
44402 
20808 

1872 
53464 

4856 
57147 
41441 
37142 
44156 
11594 
32938 
14921 

3408 
7724 

52946 
18933 
18869 
41341 
41015 
31384 
22009 
'23850 
21281 
24284 
43107 
45327 

5579 
24980 
3515 

14239 
43556 
31960 
24183 

8481 
8811 

41621 
23125 

8863 
1659 

36736 
10549 

5820 
20475 
20358 
33332 
58837 
35650 

7618 
33565 
50364 
56801 
56607 
39820 
38930 
15 46 

26220 
7639 
5519 

20638 
32816 
16198 
50056 
19555 
12838 
·52639 
51182 
4543 

46435 
53834 

4351 
59900 
15719 
23564 
17385 
42861 
14490 
57031 
27301 

5044 
43500 
10427 
47725 
38223 
24318 
43180 
15757 
22678 
47331 
37786 

6692 
10208 
20398 

3665 
4620 

52318 
8540 

32586 
56681 
36337 
57123 
51671 

17 ., A. L. P. 1-17 1014 - Mnatamel qyayı sa· 
tiye ve kitap 

14 " bili 825 - Mete •tacından mobiJye 
1 Kap " " 6 - Ayakkabı, çorap.men· 

dil v. s .. 
4 Sandık .. , . 125 - Yazıhane ve koltuk 

(mllıtamel] 
1 

33 
10 
16 
6 
1 

44 
2 
1 
4 
1 
1 

25 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
8 

48 
3 

Babot E. T. ,. 27 - Eşyayi zatiye(mliıtamel] 

H U H 

Çuval J. K. 
Sandık MAR. 
Çuval blll 
Sadık A. G. 

,. A. B. 
Teneke bili 
Çuval ,, 

" 200 - Şimşir 
4491-500 960 - Kırmızı biber 
muhtelif 160C - Pamuk iplitl 

bUA 42 - Müstamel ef)'• 

., 77 - Çatal, kaflk 
muhtelif 1600 - Mamul hardal 

bili 48 - Oleo margarin 
,, 21 - Kakao 

83 - Kahve kabuğu 
Sandık M. C. 21 40 - Yazı klgdı 

,, M. J. C. O 17 28 - Teneke makinesi 
,, V.K.A. muhtelif 1300 - Madensuyu [müshil) 
,, D. E. S. 1 50 ~ Balmumu, jelitin 

Çuval bili bili 38 - Karabiber 
Sandık A. C. 9 20 - Saç boyası 

" bili bili 22 - Çivit 
,. S. Y. Y. 1163 56 - Gll:dtık, pertav11z 

C. P. C. bili 226 - Kola .. 

• 

Adet 
Sandık R. T. C. 

.. • 

549 - Dört köşe direk ağaç 
bili 602 -Paslı demir kundura çivisi 

482 - Üç delildi demir ka-
" ma V. S. 

5 " 
2 Fıçı 

M. S. C. 273-77 
l. M. B. bili 

413 - Ağaç domino 
513 - Gayrı.af ıulfat dl! ıut 
101 - Gayri saf karboııiyet 1 .. F. A. 3 

4 " bili 
21 Sandık F. S. 

5 " 

dö ıut 
1459 - Stllftlr d6 aodyom 

1-21 2949 - Sırlı, kalaylı demir 
matbab takımı 

muhtelif 8144 - Elektrikle mlitebarrik 
motör 

ı Xaııgal bili bili 2327 - Demir tel balat 
2013 - elektrik motllrtı ve kayıt 

50 - Demir aaç levha 
1 Sandık " " 
1 Adet M.C.O.C. ., 

3712 
4190 

37901 
28561 
50377 
44836 77 
31726 1 
46700 1 

1 Sandık M.R.A.C.C. 3 1005 - Demirden burgu ma· 
kine aksamı 

t .. S. B. F. 18 150 - Arıtı pamuk ylln men· 
sucat 

" 
B.T.C. muhtelif 21973 - Ziraat makinesi aksamı 

Bağ bili 21 42 -
" .. .. 

Demet .. bili 52 - u it " 5048 
59394 
37029 
51283 
33932 
15199 
43289 
50044 
55528 
45834 
27510 

4897 
15729 
48478 
18529 

4816 

Rıhtım, ambar, Sarayburnu mevkilerinde bulunan balada 
muharrer eşya 21-2-930 tarihinden itibaren 20 gün müdetle 
mllzayedeye konulmuı olmak!a taliplerin müracaatları. 

Ticaret icıleri unuım 111üdürlüğünden: 
Türkiyede yangın, hayat, nakliyat siğorta işlerile çalışmak 

üzre kanuni hükümler dairesinde teeçil edilerek bugün faali
yet halinde bulun.an İıttihadi Milli Türk Sigorta Şirketi bu kerre 
müracaatla tl'aküdarda açacağı acenteliğe şirket namına Yan· 
gın; Hayat Siğorta itlerilıe meşgul olmak ve bu işlerden <kığa
cak davalarda bütiln mahkemelerde müddei, müddealeyh ve 
üçüncil ııahis siiatlaıile hazir bulunmak üzre Ü skiidar Bankası 
T. A. ş. tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta şirketle
rinin teftiş ve mürakabeei hakkındaki 25 Ha7.iran 927 tarihli k:ı . .. .. .. . .. 

bumda, Beyotlu 236~ Şube 
ıcenıuıı Mıhmud!y• Huıı ılıında 
lstınbul 740 

Tra~zon ikinci postası 
[ReşitpaşaJ vapuru 1 S Mart 

perşembe akşamı Galata 
ıhtıırundan hareket1o Zonguldak 
lnebolu Sinop Sımsun Ünye • Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rlzeye gidecek ve dönüşte 

O! Trabzon Polathıne 

Glreson Ordu Fatıa Sam.un 
lneboluya uğrayarak gelecektir. 

lzınir sür' a\Postası 
( lZ\l!R ) vapuru 14 Mart 

Cuma 14,30 da Galatı 

rıhtımından hareketle Cumar· 
tı:si sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 1 .ı,30 da lzm!rdcn hare· 

ketle Pazartesi rnbnhı gelecektir 
Vapurda m ıke mm el bir 

orkestra ve cazbant mcvcutt ır. 

1 l - l!l • 13 l\lart 930 
kadınlara 

l 5 mart 930 erkeklere 
Turkiye c) riselain id1· 

resi ;\Iüteklidin, Eytam ve 
Eramilin Şubat 930 ma:ış\arı 

balada muharrer gunlerdc 
cdiyeedileceği ve ğelecek maha 
alt yoklamanın bir an evvel 

icra ~ttirilmesi ilan olunur. 

Bartın - Cide Postası 
Hll4AL 

vapuru ıs Perşenıbe 
Mart ' 

Hılzmıhhı ıdl tüpürgelerl ve toz 

almığı mıhıus tüyleri mahk!lın 

etmektedir. ÇUnkl bunlu tozlan 

havıyı kaldınnıktan bışkı bir şey 

yıpmulu ye ille ocağımız lçln 

bir tehlike teıltll eden mikroplar· 

dan ve sair •lrayeı vasııılanndan 
bW lı:oruyımızlar. 

Bunı mukıbll ELF.KTRIK SÜ· 
PÜRGESI bu vazifevl tamam!le l lf• eder. Tozu ceıb .ve defeder. 

Malik oldutu bir çok teferruatı 

sayesinde bu eilpürge hılılın, per

deleri, parkerlerl, eşyanın altı da 

dıhll olmalı: üzere mükemmel temiz

ler, Ayni veçh!le kütüphaneleri, 

ldtıplan kaldırmığı lnzum olmıd•n._,;;;;;;,.,._ 

elb!seler~ kürkleri n salrcyl de 

temizler. 

Cereyan sırfiyıti h!ç mesıbesinkdir, • Talep vukuunda lksmetgA 
nır.dı bedavı tecrübesi yapılır. 

SA TiYE, bedeli 12 ayda tediye edilme 

üzere VERESİYE size takdim eder 
B. O. Tunel meydanı Meh'o han 

gllnil akşamı Sirkeci nhtımıdan 

hareketle Eregli , Zonguldak, 
Bartın, Kurucaşile, Cide, lnebolu 
iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu için 1 
Sirkecide yeni handa 1 numrolu 
acentasına müracaat. Telefonu 
lstanbul 3105 

Malzemei beytiyesi hem işinizi teshil 
hem de evinizi tı zyin eder. 

G 19 .............. ~ 

Yelkenci vap rlan 
Karadeniz postası 

ANADOLU 
v•puru ' 3 Per~eı11l)e 
Mart ~ 

günü akş•mı 6da Sirkeci nhttmındon 
hareketle doğru [Zonguldak, in:· 
bolu, Samsun, Ç)rdu, Giresun, 
Trıbzon, Sürmene ye Rize l ye 

gidecektir. 
Tafsiliı için Sirkecide Yelkenol 

hanında ktin acentesine müra
caat Tel. !stınbul 1515 

l.ıııııiiiiİiİllİıiiiiııiiiiiiiiiiiiııiıiıiıiıı.... 

THEO REPPEN 
VAPUR ACENT ALIGI 

NORJSKE LEVANT LINIE 

TUrlc anonim elekır!lc şirketi uınumiyesi Galatı Bahtiyar hın 

.............................................. 
Hal etrafındaki yolların inşası 
Ankaranın yeni yangın yerinde inşa edil 

mekte olan Hal etrafındaki yolların mevcu 
keşif ve plAna göre inşasi 1 ~1art 930 tarihin 
den itibaren kapalı ızarf usuliyle yirmi gü 
müddetle münakasaya konınuştur. Martı 
yirminci perşı:-mbe günü saat on dörtte yen 
şehirndeki İmar miıdürlüğü dairei mahsusa "ın 
da teklifler kabul ve ihale icra edilecekti 
Fazla izahat ve şartname suretini alma'< iste 
yenler eyam1 tatiller müstesna olmak fızr 
müracaat edehilirler. 

Norveç bandıralı (Sando) vapuru 
17 Martta limanımıza muvaseletle ve 
Anvera · Hamburg ve Oılo için emti
ai tahmil edecektir. Fazla tafsilat i
çin Galatada :Mumhanede Eski Loyd 
Hanında Theo Reppen vapur acenta- -1-ST_A_N_B_U_L--Lİ_M_A_N_İ._ŞL-E-'R_İ_İN_H_f_S_A__..: 
lığına müracaat. Telefon, Beyoğlu 

2274. 

Emniyet sandığı 
ınüdiirlüğünden: 

Misbah Nezihe, Fatma Behi. 
:e Hanımların 13204 ikraz nu. 
maralı deyn senedi mucibince 
Emniyet Sandığından istikraz 
;yledikleri meblb.ğ mukabilinde 
Sandık namına merhun bulunan 
O sküdarda Arakiyeci hacı, Ca
:er mahallesinde Odalariçi soka 
ğında eski 27 ve yeni 16, 18 nu. 
naralı ve 52 arşın arsa üzerine 

Türk Anonim şirketi idare meclisinden: 
23 9ubat 930 tarihli lllnımıza zayidir . 

Hissedarlardan lstaallul Mavnacılar flrketı.ı. Ticaret kan 
nuaua 968 .. d madd•I muclblace idare mecllıl ve •lldlraaı 
mesallerlal• nazan dikkate alıamuuıa ve idare mecllll hak 
huzuruaua teebltln• dair teklifinin 2S Mart 9SO da toplanlc 
alelld• umumi heyet ruznamnlue dOrdDncD madde olarak ldh 
edlldltl bllledarlara illa olunar. 

Yübek orman mektep! rcktörltiğünden: 

Erzak Ye levazımı saire ınonatasası 
Mektebimize erzak ve leva 

11ebni ikibuçuk kattan ibaret iki • • k k 
)da, iki sofa, bir mutfak, bir ku. zımı saıre mu na asası apa 
;u, altmış bir arşın bahçe ve f } •} .. k k 
nüştemelatı saireyi havi bir ha. zar usu ı e m una asa ya on 
1enin tamamı vadesi hitamında t T J • ) • t borcunverilmemesindendolayı muş ur. a ıp erın şar name 
ıatılığa çıkarılarak 240 lira be- } • • • k • h .. 
{el ile müşterisi namına kat'i erını gorme uzre er gu 
aran çekilmiş iken bu kere yüz • k • t" k " " d 

:le on zam ile başka bir mü§terl muna asa ya iŞ ıra ıçın 
;ıkararak müzayede bedelini264 • • h } ] 26 3 930 Ç 
liraya iblağ eylemiş olması ci- yevmı ı a e o an .. .. ar 
hetlle mezkfir hanenin 15-3-930 ha .. .. t 15 t O 
tarihine '!1ü~~!f önümüzde~i şam gunu saa e ef ter 
cumartesı gunu tekrar son mu- • \ 
Z~:>'.ed.esinİ~ icrası Ve muamele- darlık bınasıııda n1üessesat 
sının ıkmalı mukarrer bulundu. 

~~ndan ~alip olanların mezk6r ziraiye mübayaat kon1is von ..l• 
~nde nıhayet saat onbcşe ka- l 
lar Sandık idaresinde hazır bu- • 
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BtN SÖZ 
BlR RESİM 

TOrk ve Fransız daylnler vekiller! evvelki rG• 
Ankaraya vasıl olmutlardır 

·7i_tl:.f~'"' 1 .• :~ 1 . . ır;:ı. ' 
~ . 

;."'r;·:U.~.~:: STILKOT L~~~· ·"".·;o; 
~ nırl ~~·~ . ~!1 ; ~,.., .'. 4 ELASTİK EMAY. •:-'lt. 

.: i S~lkolfmhanı ıtıu· O j *'45 ~~' 
.t•vcmct cdct / O 
.. Jdarelidir 

Ta~· ıçı. hll•· Kauçu]{ ag· ac111da11 
ııılın n>nad.ı 'ı 

amNyolı.o h•1' k b E 
... çe ilmiş ir may 

&tilk•t. kau~uk emayı tıfı Para ılt nıımul olJugundarr, 
. ı 'f'lb.k•t,.nalıı:ıtft muka \ rnıtt ve tliistlki)'tl tvsa fı gayet kuvvetl idir, 
" •A•vf!lltl cJtr. Kat'ıytn yınlmaı ve ,tımtı , HtrktJ Stilk•t llt boya 
1 vurabıhı. Zıra fırçaıun ııltrı hiı; btlh olmaı . Kendi 
f ifl kcnJ ıut yayıhr. Hlr gtc.rdt tcnıamtn kuruı· \'t parlaı· . Oı· 
~ - y ı- t ıJarcli bır nı•dJtdir, 'lırı yalnız bir kal kı fayct eder. 

~ lbllı•t· u :yalnıı ten'a1lrn yrtftme boyacılar Vt dek"l). 
rıtbrler Je&il ayn• zamınJa am;1ıtörlrr tarafından 

'rSı. nıya ve nıel· otomobilltr, kınıyonlar, traktOrler, molosikfctlcr, Dl• 
lıl havaya muk.. 11klrtltr, Bahri vuaili nıklı) <. ıayyardtr, mobllyılar, 

nıaıl rdtr ıohtı p<nlrlrı·. vr ,.;, uır ~ok •tY• Gıtrlae k•111•ll 
n\u'falfaklycUr htinıa) cJılir. 

ttnttt ''"" so rtnk Oıtrlnı Vtrilir n hnııırılnıall 
ıurcttlc 40 tO.rlO renk clJe cdıU,, Yani 6o renge balif ohır, 

St!lkot nıar•klıc· 
'balı blolyryt 
ıınıt.••rıırı «!er. 

llill<•t kauçuklu •<l"nik. kolay!ıkla lrcriıbt tdtug iniı 
bir çok tvııh trai ı ve tahıı kolayla~tırır ve.daha ~irh 
bir halt Urag rJer. 

atil"e\'un ec:rntaları , boya tacirltt1, g•railar Vt ota
•obll ı.r, · rüalı •araiiler. Slillco.~ sıyuinJt çok ırıilhlna 
•ı dcvımh kirlır tcn11n r\ltyorlır, 

--

A- ~ 
,.-<:;) .• 

""*; 

• 
Jlk 

faltj> Oıtri nc •atıl,g, renk bıntal&n ve sılıJ ~eratfi. 
ıuiıi ~bndcrnır*c ımadcyıı. Türkıyr 11, ı n )'cgdr.t dcpo~ta 
AHE:-1 •• ~U!'llCH HA!'I Gılala kürtkç'I" :-lo 3-5 

Stilkot o kadar elA5tikıdir ki boyanmıı bır ıaç parçt.f 
O._,ıe.Uı ve te-mam.rn k.allat:anıı bılıe Stılkot y.nbaaz. 
SUl.Jtot 0.ı:rriac çekiç ile vunauıı bilt, ac yanlar. M de 

parçalın dO'külUr 

--------

me{hur 
'' ~u.dio.rcopic ,, 
ferfi/Jaf!L J:Jortat!f 
gramo_/oh. 

SALON DICCA dı hrr nainır ı tıı ı za 
ıın t •)tU'D muhafaıı t>dt'r •Audıoscopıça 
trrtıb"" · f md ı .,t lcadar gramoror:ı lara 
anı olan gayntab ı ılı~ı ı .i.alc t>dtr . 
Dece• plilr.l•rı bır ıramofonun ka bı f 1 • 
)"tini cOıttrınttı ıhbarlylt> _ ıalon Orc· 
caııtıın bOtQn mtııyttlrr nı <•mı bu fun 
m•k.ladır En yıkın ıaı 1 1 mat•r•ııftdatt 
''trCb• tdhuı 

l)(((J\ 
11, il ), ,\ 

!la~ ı Ti.mel mt~dt · nd,ı ~ 2.J 

mrz= 

Don Vilayette Ziraat Bankuı idare mecllıl Azalıtı intihabatı yapılmıt ve vllayet namına 
aza olarak Hcyd Bey lpkaea intihap olunmuştur. 

Hasan Kuvvet Surubu 

ıkraz 
No. ~!erhunıtın ci:1 :ı ve nev1 

• 

2&ı7 Beyoğlu Hüseyin ağa mahallesi Eyri sokak 
N. 21 hane Lutfiy-e H. 

3767 Erenköy Sahrayicedit Ridvanpaşa sokağında __ 
No 6 köŞk Neriman H. 

3876 lstinyede Miıs1i~aultan ma.l]allesi Değinnen 
sokağında N. 10 hane Arif B. Seniye H. 

4218 Kanlica Mihrabat malı.ailesi ve sokağında eski 22 
yeni 64 nwnaralı bir hane Hafiza H. 

4266 B~ktaş Köyiçi mahallesi Ermeni Kilisesi so-
kağında N. 13, 57, 16 ,18 20 hane Nesime H. 

4315 Maıhmutpaşa Daye Hatun mahallesi Hamam 
sdkatı N. 15 15/ 19 iiki dükkan bir hanenin Abdülaziz B. 

4345 Üsküdar Evliya hoca çelebi mahallesi Kuş-
oflu sokağında . 5 hane N Ali Ef. 

Yukarıda isimleri yazılı zevat emlak mukabilinde Emniyet 
Sandığından istikraz etmiş oldukları mebaliği vadesinde tediye 
etmemelerine mebni hin istikrazda tayıin olunan ikametgahları
na iıhbarname gönderilmiş isere bulunamadDklarından tarihi i
landan itibaren 91 gün zarfında tediyei deyn veya tecdidi mua
mele evlomedikleri takdirde merhunatı mezkurenln bilmüzaye-, 
de satılacağı ilan olwmr. 

Devlet ~enıirjoHarı B. ra,a ına~azasın~an: 
Mağazamızda külliyetli miktarda çelik, bakır, telgraf finca

nı ve kroşesi, si gatif hususi motör yağı ta.qiki hava çekici par
çaları, bilet dol ::l~ı, saç lavha kırık cam, rezidü yağı ve benzin 
deposu mevcuttur. 

Bunların aleni müzayede ile 13/ 3/ 930 tarihinde saat 14 de 
Haydarpaşada satılacaktır. TaHplerln müracaatları ilan olunur. --------· 

Balnrköy malınüdürlü~ünden: 
Bakırköyde Barut fabiikalar; hududu memnuası dahilinde 

bulunan İspirto fab•ikasınm mevcut demirbaş eşyasıyle birlikte 
icar talimatnamesine tevfikan üç sene müddetle kiraya veril
mek üzııe kapalı zarf usuliyle 18 Şubat 930 tarihinden 19 Mart 
930 tarihine kadar müzayedeye vazolunmuştur icarına talip o
lanların yevmi mezkilrde komiıtyona ve ıreraiti anlamak ve 
mahallen görmek arzd edenler malmüdiiriyetinı müracaatları. 

Darüllceze mo~~rlü~~nuen 
Daril la<-eze)'e ınuktazi bir se nelik takriben 8000 k!ilıo şe~erin 

yerli mamulatından olarak kapalı zarf usu1ile milnakasası 10 
• Nisan 930 Perşembe günü icra olunarak teklifnameler saat on 

l dörtte açılacaktrr. Taliplerin yüzde yedi buçuk teminat akçele
rikı darülacezeye müra.caatlan. 

' 

1 ~.~ ~ : .n:ınanct i ıl ina l ı 

~Jkrlerle arabacılara 

Bakırköy Belediye dairesin
den: Kapıları büyük caddelere 
bakan veyahut kenar sokaklar
dan caddelere çıkan mektepler 
talebesi arasında vesaiti nakli
ye kazalarma meydan verilme
mek üzre Belediyece bu gibi ma 
hallere (Mektep) yazılı birer 
levha asılmıştır. Vesaiti nakli
yenin buralardan geçerken sür'
atlerini son derece tenkıs etme
leri lüzumu ilan olunur. 

* * tk 

Şehremanetindeıı: (Yolcula
rın çanta, b:ıv ul, bohça ve paket 
gibi elde kabili ı : akil eşyasını 
şofö•ı eı: ı~abul cdcc;:klerdir.Bun 
dan dolayı taksimetrenin ış'aret 
t~ ii1<.lcn ıazla ücret talebi ya
saktır). Zabi tai belediye tali
matname&>inin 127 inci madde
sine tezyit edilen fıkra yukarıya 
yazılnuştır. Hilafında hareket 
edecek olanların ahkamı cezai
ye kanununa tevfikan cezalan. 
dırılacakları ilan olunur. 

4 4 • 

Şehremanetinden: Kadıkö
yünde İbrahimağa mahallesin
de koşu yolu sokağında 8 numa 
ralı dükkan kiraya verilmek i
çin açık müzayedeye_ konmuş
tur. Taliplerin şartnameyi gör
mek için her gün müzayedeye 
girmek için ihale günü olan 3 
Nisan 930 perşembe günü leva
zmı müdürl~ü~e ıelmeleri. 

Şehremanetlnden: Fatih yan 
gm yerinde Haraççı Muhiddin 
mahallesinin Gelenbevi sokağın 
da 55 inci Adada 485,87,75, ve 
108,56 metre murabbaında üç 
parça arsa pazarlıkla satılacak
tır. Taliplerin 15 Mart 030 cu 
martesi gtinU ıaat on beşe ka. 
dar levazım müdiirlüğüno gel
meleri. 

Ç,\HŞ:\ \lH \ 
12 ~J t\H.'1' 930 

Satılıl< 111a halıcı . , ıh ap 
gazino \re kuytı 

Kartalda ! tasiyon cadde v~ ' 
edilen bedeli l 50G liradır. Bctkl 1'1l ~ • , , c 1 
çesi, pazarlık sureti- le & Ni~~n CJ30 Salr 

0
L •. ,ı saat H t 1 

tal Malmüdürliiğünde ;ı. a'pılacaktır. 

' • 1 

• * 
Üsiüdar Mal mi." J ırli.;linC:el' ; 

Satılık arsa: Nur:;.r •ı 11 Maslak sc'.<a.,ı Çt 
si (256) arşın mil:tarm(· olup b' · ıa i'ls:>sına mlis ı . 1 ~ • 
olunan (128) lira kıymet dcfaten verilecektir ~. -;yed~ ~ 
rak edeceklerden ı; 7 !:uçuk pey akçesi a lına. ıl:trr. 'Sat m 
melesi; 13/ 3 S30 Perşembe günü saat 15 te Ü ski: J:ır I'.fo1 1'.l'iclıı 
lıiğüncle ~:en i !71Üz:ıyed e usulilc yapılacaktır. ( R.) 

.. * * t' lüdar Mal müdürlüğünden: 
S . iılık arsa: Numarası 234 Selamsız caddesi Selami Al i Efet 

di mahallesi Ü .::~•üdar Boğaza nazır ve arkası açık clup bina ~ 
j ~;:ısın:ı elver:şfal ;r. Ve 266 arşın miktarındadır . Ta.'-min oluna 

1 

(200) lira kiymet defa ten verilecektir. Müzayedeye i~ t' ra l; edt 
ceklerden '.< 7 buçuk pey akçesi a!ııı::caktır . Satış muamele 

113/ 3 930 Perşembe günü saat 15 te Üsküdar Mal müdiirlüğ iincl 
aleni müzayede usulilc yapılacaktır. (R. \ 

* ~ * 
Üsl:üdar Mal müdürlüğünden: 

Satılık ev maa dükkan: Numarası 44 46 Muradiye sokağı Ct 
fera;; ::: :nahallesi Kadıköy Tahtında dükkan ve zemin katta mtl 

fa~, l.J: ocla bir sofa ikinci k~tta iki oda bir sofadan ibarettir 
Tahmin edilen (3000) lira kıymet iki se;ncde iki taksitte veril 
me'k şa:ti!e (1500) lira birinci taksit ihaleyi müteakip verilecelı 
tir. Mü~ayedeye iştirak edeceklerden c'c 7 buçuk pey akçesi al~ 
nacaktrr . Satı ş muamelesi 17 / 3, 930 Pazartesi günü s:ıat 15 ıc 
Üsküdar Mal müdürlüğünde aleni müzayede usulile yapılacal< 
tır. 

* * * 
Üsküdar Mal müdürlüğünden: 

(R.) 

Satılık bahçe: Numarası 24 Arayıcı başı sokağı Osman Ag 
mahallesi Kadıköy 750 ziraı miktarında olup ebniye yapılması 
na elverişE<l i ~. Talunin olunan (750) lira k;J ,.,.et defa ten verile" s 
cektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden "~ 7 °Ju.;:uk pey akçes 
alınacaktır. 

Satı§ muamelesi 13/ 31930 Perşembe günü saat 15 re Üsküdııl 
Mal m;_jdürlüğünde aleni müzayede usulile yapıl.ıcaktır. R.) 

* • • 
Üsküdar Mal müdürlügünden: 1 

Satılık ev: Numarası 42 Muradiye sokagı Caferağa mahallesi d 
Kadıköy iki kattan iıbaret olup birinci ka,t bir oda bir mutf:ılı, 
bir sofadır. İkinci kat iki oda bir sofadır. Taıhmin olunan (1600 
lira ki y:':11et defa ten verilecektir. Müzayedeye iştira-k edecekler 
den 5~ 7 buçuk pey akçesi alınacaktır. Satı ş muamelesi 17 /3, 93C 
Pazartesi giin ii saat 15 te Üsklidar Mal müdürlüğüınde aleni mii· 
zayede usulilc yapılacaktır . (R.) 

* 
Beyoğlu ına 1 ıni.idi.irliiğünden: 

Satılılk apartman: No: 41, Hacı Mensur sokak. Şişli: Bodruıt' 
kat altı kömürlük altı odunluk bir çamaşııhane bir banyo h 

marn bir oda bir hela: Birinci kat dört oda bir mutfak bir hel~ 
lkinci kat <lört oda bir mutfak Oir hela: Üçüncü kat dört oda b• 
mutfak bir hela: Dördüncü kat dört oda bir mutfak bir heHI: Bt 
şit:Ki kat dört oda bir mutfaıkbirhe!iı: Altıncı kat dört oda bİ1 

mutfak bir hela: Üstü açrk daraça su depomı ve tulumba alekttİ' 
ve terkosu havidir:. 329 senesinde inşa edilmiştir . 

Tramvay istasyonuna iki dak~k.a mesafededir, t2Jhmin edilef 
kiymeti 15000 lira nısıfı peşin ve nısfı diğeri bir sene sonra alııı 
caktır. Satış muamelesi 22/ 3/ 930 tarihine müsadif Cumarteô 
günü saat 15 te Beyoğlu Mal müdürlüğünde pazarlık sureti! 
yapılacaktır. (R.) 

• * * 
Satılık ev: Beşte bir hissesi: No: 19 Galatasaray: Hacı Mi111 

1 
1 

t 

mahallesi tercüman çtlmıaz sokak. Beyoğlu: Beş katta: Seld lı 
oda bir mutfak iki hela dört koridor üç kiler açık daraça terke! ı 
ve alektrik takdir edilen Jciıymeti 700 lira ihaleyi müteakip ahrı' 1( 
caktır. Satış muamelesi 22/ 3; 930 Oumartesi gÜnü saat 15 ti ın 
Beyoğlu Mal müdürlüğünde pazarlık suretile yapılacaktır. (~· l"<ı 

·--------·----------------
••••• Bomonti Fabrikası~•• 

OPP L 
Birası çıkarmıştır. 

• ....... Her ye rde satılır. • ••••••• 
·----_.... 

lstan~ul it~alat ~ünıro~un~en: 
1 Sandık 

Marka 
11 Kilo RuvPrvcrfişe~i M E B inhisar !darco;inde 

musaade alınma~ ' 
yahut transit 

2110 • 12300 ,. Tenekede tuzlu bıılık G C J S Tran~lt 
_. Ballda_ muharrtt iki kalem eşyanın l 3-:\lnrt- 930 tarihint 

.. d 1 •ı lstınbul ltha!At gimrüğd satış ımbımnda bil m ız~ye e satı a. 
i!An olunur. ---------

.Mes'ul Müdür: Bürhanettlfl 

t 


