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Emil Spirer'in miras ver 
gisi için sual takriri 
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Tcrı.:Ccne v• ._ .. ~A:t hakkımahr:.ızdur 

- 22 ' 

:'arp kab~nesi azası telaş içinde .. 

' r ~ 

Alman sefiri hiddetlendi : gemilerin 
silahları alınmasına razı değil ... 

i 1 r,; Avusturya sefiri (Göben) 
. ~ Sadrazama bahsederken 

' :ıanya sefirinin de orada bu-
1 ~ • msı bir tesadüften mi ibaret 

, 1': Sait Halim Paşaya bu mü
. O::" ·alar söylenirken Enve~ Pa 
ıi •aya bir şey söylenmeınış ol 

ıı ~ ;ına nasıl ihtimal verilir? 
1 ; r halde Hükumet nüf~z ve 
1 ı" ·vetini Sadrazamdan zıyade 

• J ısil ettikleri Almanlarca 
'• İ ·hul olmıyan Enver ve Ta

l rl: ~aşalarm meselenin bu baş-
ı gıcmdan haberleri olmama

lf ~ niimkiin müdür? O kadar 
~ 1 mkün değidir ki Almanya se 

ıi '"ı 4 ağustosta hükfımetine 
'1 '.\!eki telgrafı [No-426] gön 
~ ·' 1 mistir: 1 • • 

ı. l 1 \.!manya ve Avusturya harp 
. ~: :ıi.lerinin boğazlara serbestçe Kaysu. 
; · ·nelerine müsaade edilmesi davet edip bu kararı tebliğ etti

' ı Çanakkale askeri kuman- ği vakit sefir fena halde hiddet 
., 'una emir verildiğini Enver !eniyor, bağırıp çağırmağa baş
,; f'La bildirdi, bununla beraber lıyor. Meclisin toplandığı salo
·ı ı ı ~razam, Bulgarlarla münase nun bitişik yazı odasında vu-
f(t 'ın takarrüründen evvel, bu kubulan münakaşanın gürültü
"' 'iyetten istifade edilmesinin sü Nazırlara kadar geliyor. 

~1~1 ~satı tacil edeceğinden endi- Yarım saat sonra meclis oda 
1 etmekte ve bunun şimdiki sına dönen Sadrazam Almanya . rl de ne Türkiye ve ne de Al- sefirinin teklifim' ze razı olma-

' CA nya için arzu edilecek bir dığını, gemilerin esasen bizim 
h olmadığını söylemektedir.,, muvafakatimiz üzer'ne geldik-

• 
1 ~ kne Alman membalarının !erini, silahlarını hiç bir vak't 
~. dikleri malfımata göre (Gö- teslim etmiyeceklerini söyledi

. t ı) ve (Breslav) sür'atle Ça- ğini anlatıyor. 
! ·.~ ckale boğazına gitmek emri- (Vangenhaym) ın bu cevap-
~·· Cezair sahillerinde bir iki !arına karşı Sait Halim Paşa 
~ ı ~tayı topa tutmağa giderler- da tehdide kalkışarak: 

ı 4 ağustos akşamı gece ya- . • 
dan bir kaç dakika sonra - O halde hız de bogazları 1 

\] 
111 "l"f l k b . . 

1 
i ıışlardır.(Philippeville) şeh- ıtı a_ çı ara a~ı:ıa mec unyetın 

~j in bombardımanından sonra ~e. 1.a.~ırı~, .dıyı~~~. Almanya se-
: ğustosta bitaraf (Meisina) li fırı busbutun kopurerek: 

1
';. nma dönmüşler ve orada kö- - Bizim gemiler daha evvel 

1 '1 ! ır aldıktan sonra 6 ağustoS- İstanbula gelirler. Şehri topa 
• tj Akdenizin şarkına doğru tutarlar, ve nihaye kendi kendi 
:uJ Uanrnışlardrr; fakat 7 ağus- !erini berhava ederler demiş. 

;ta "Çanakkaleye girmeleri- Hatta, Ruslarla birleşip sızı 
~i ı muvakkaten miimkün olamı taksim ederiz, derneğe kadar 
il · :ağma,, dair Kayserden bir varmış! 
~ siz telgraf geldiğinden bir S . . 

ı "dd Ad 1 d · · d d 1 aıt Halım Paşa bunları an-
ı et a ar enızın e o aş- la k " 

"ı 1 1 y d 1 d (D ttı tan sonra artık ben bu 
1 ş ar, unan a a arın an e h ·rı k d · 

) k" .. al la 'h en e onuşamam, emış, o-
~~ 

1
t
0
a ~omur .?1~~ rbvhe nkı a nun üzerine Talat ve Halil Bey 

ı t agustos gunu sa a a ar 1 (V nh ) 
( D ) d d kalkı er ange aym ın yanına 

ur keknalussa a las~l an . P gitmisler; fakat onlar da sefiri 
, na eye ge mış er ve gır- ·1m · ff k l r 

1 
eli ı aa muva a o amıyarak 

1t s er r. dönmüşler. O sıra, Talat Paşa-
; Alman gemilerine 4 ağustos nm r'.vayetine göre, Halil Be

t~ hemen Çanakkaleye gjtmele yin hatırına bir çare gelmiş. 
' emredilmiş iken 7 ağustosta O da gemilerin tarafnnızdan 

E 1 ğaza girmelerinin muvakka- satın alınması ve direklerine 
1 ı mümkün olamıyacağına da derhal Osmanlı bayrağı çekil
.~ Kayserden gelen telgrafın- mesi ! 
~ drazamın itirazından ileri 
t imiş olması çok muhtemel- Diğer vükela da bu fikri ka-
! r. bul ettiklerinden mesele (Van-

ı genhaym) a anlatılıyor. O da 
Esasen 4 ağustos akşamı n- "bu husu t m ti k K · ! . , s a u a a ayserın 

1 !~ekre AlmanyAaykad ~arpd İıla~ iradesi lazımdır. Hükfımetime 
i tı ·ten sonra enız e ngı- yazrp 5• b k · d Al . . ıze ı;a uca cevap ven-
~ on~basıl maln geını6 l~n- rim,. diyerek çekiliyor. 

aramag aş amış ar ve agus 
~ sta (Göben) ile (Breslav) ın "Meclis, ertesi gün itilaf se-

isina limanından çıktıktan firlerinin müracaatlerine cevap 
P nra şarka doğru gittiklerini verebilmek için, Almanyanın 
i ıber alarak takibe başlamışlar cevabını beklemeğe vakit olma

r. İrilaf devletleri Alman <lığını düşünüyor, ve Almanla
; rhlılannm bizim sulara gele- rı bir emrivaki. karşısında bu
l klerini tahmin ettiklerinden lundurmak için o sabah çıkacak 
tanbuldaki sefirleri vasrtasile İstanbul gazetelerinde (Gö
' teşebbüsatta bulunmuşlar- ben) ve (Breslav) ın satın a
r. Rusya tarafından neşrolu- lındıklannr ilana karar vererek 
ın turuncu kitapta hikaye e- gece yarısından sonra saat üçte 
ldiğine göre bu hususa dair dağılıyor. 

S ağust?~ta S~draza~ı gören 11 ağustos gazeteleri bu ha-
f/ us sefın Saıt Halım Paşa beri verdikten sonra ertes· g" 
Göbe~) ve (B:eslav)~ Çan~k işi ballandırıyorlar: Bir g~n ~~ 
ıle bogazına gırmelenne kat - vel İsanbul halkının meseretle 

1 .en ~1;"3ade edilmiyeceğini uyandığını, (Göben) ve (Bres-
>yleınış. lav) ın seksen milyon marka 

10 ağustos akşamı Sait Ha- satın alınmış oduklarını öğren
m Paşanın yalısındaki içtima diklerini yazıyor. 
da Alman gemilerinin Çanak 
;ıleye girdiklerini haber alan 
arp kabinesi azası, daha doğ
ısu azanın ekseriyeti fena 
alde şaşırtıyor; fakat biraz mü 
ıkereden sonra gemilerin, bey 
elmilel hukuk kaidelerinin ica 
ına göre, silahları alınarak İz 
ıit körfezinde muhafaza olu
abileceklerine karar veriyor. 

Sadrazam Taralıyada Alman 
a sefaretanesine haber gönde 
!rek Baron (Vangenhay!T') ' 

16 ağustos Pazar günü ge
miler Türk bayrağı altında İs
tanbul önüne geliyorlar. 

Bu komedyaya kimse aldan
mıyor. İtiliif sefirleri gemiler
den Alman zabitan ve mürette 
batın çıkarılmasını istiyoralar. 
sa da pek ileri varmıyorlar. Me 
sele sürüklenip gidiyor. 

Almanya, Yunanisanı ürküt
memek için Berlinde Yunan se
firine gemileri bize satmadığı-

IHILLJYl~T 18 MART 1930 

HARiÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 
Fransada 

Feyezan 
-------

Garon nehri 
yeniden habardı 

Şimdiye kadar 17 milyon 
fr1Jnk le pi anmıştır. 

-~-

On ara göre 
--· ... --

Osmanlı borçları 

Ingilterıede 

Çareler .. 

Bahri honferansı 

T
. . neticelendirmek için 

" ımes,, muhabirı ne 
diyor? Hakikate 

hiç uymıyan sözler .. İ11gllizlerle Fransızlar 
kolayca anlaşabilecekler mi 

Osmanlı bükU.meti zamanından 
PARİS, 16 (A.A.) - Bordo kalan ve bugü" memleket için haki- LONDRA, 16 (A.A.) -

dan bildirildiğine göre Garon katen bir yük te§kil eden borçlar bak Fransız ve İngiliz murahhas 
nehrinin kabarması bugün aza- kın~a "Timı;•'.' (Taymis) in şehr~iz heyetleri kendilerini bilhassa 

• h dd 1 · t" Alınan ted dekı mubahın tarafından gazetesıne .... 
mı a e ge mış ır. - yazılmış bir mektup gördük. Muha· alakadar eden meseleler hak-
birler sayesin~e rıhtım üzerinde b:r evvela hüklımetimizle Düyunu' kında tetkikatta bulunmuşlar
. bulunan evlenn yalnız bodrum- t:mumiye hamilleri arasında 928 se· dır. Murahhaslar bahri konfe
la:ı su .a' '.ında kalmıştır. Ehe?1· nesir.de a~tedilı;n itilafrnımeden bah· ransın muvaffakiyetl~ neticelen 
mıyetlı hır hasar vukubuldugu- ı sedcrek dıyor kı: mesini temin edecek :areleri a-
na dair malfımat yoktur. " Bu itililname Türk'ye Büyük raştırmıslardır. M. Tardieu ga-

ş. d' k d l ·ıı· \ Millet meclisi tarafından 928 Kanu· t '1 ' b b 1 ım ıye a ar top anan mı ı r d ta tik d'I . . 1 'lif ze ecı ere şu eyanatta u un-. k" 17 1. . nueve m e s e ı nuştır. tı na· t 1. .1. hh l 
ı~ne ye unu m ıyonu geçmış me ahkiııu mucib:ı.:e Türkiye sene- n:;ıuş ~r: - ngı ız mura a~ a-
tır. de ilk yedi ıene için 2,000,000 lngiliz nle bır araya gelerek vazıyet 
STRAZBURG DARÜLFÜNU lirası tccliye edecektir. 935 senesin- hakkında umumi trtkik2tta bu-

den •onra bu takıitler 951 d~ 3,400, 
NUNDA 000 İngiliz lirasına baliğ olmak üzre 

artacnktır. Kinunuevelde Türk hükii 
PARİS, 17 (A.A.) - Straz- metinin Osmanlı borçlarının tediyesi· 

burg darülfünunu, kurunu VUS- ni tehir etm<k niyetinde olduğu ka· 
taya a't asarı tarihiyesile maruf 1 naati. vardı. f!~ ~aristeki Düyunu u-

F d K · d - munuye medısıru kanaatbahş olacak 
ustel e ulanıın ogumunun bir izııhta bulu · · h "kfimete 

yüzüncü yıl dönümünü tes'it et mürncaate scvk':i".'ıaı~~: ve~len ce· 
miştir. vapJa beraber Düyunu umumiye mec 

./ 
' 

/ff acarlstanda 

Fransa ile 
münasebat 
-----

!isi rei•i Ankarada meseleyi heyeti 
umumiyesile müzakere için Anklraya 
davet ediliyordu.'' 

M. Tardieu. 

1 ngiliz muhabir bundan ıonra bor 
çlar meselesi etrafında memleketimiz 
<k iki türlü cereyan olduğunu söyli
ycrck Hk cereyanın Türkiyenin imza
&rna riayet edeceği merkezinde oldu
ğunu, ikinci cereyanın iıe Oımanh 
borçlarının pek ağır olma&ı haıebile lunduk. Kolayca anlaşabilece

Budapeşteden yazıhyor : - bir kaç senelik bir tecil yapılması şek ğimiz meseleleri tayin ettik, ih
Hariciye na;:;:ırı M. Valko yeni linde bulunduğunu ve bu ikinci cere- tilaf çıkmasına sebep olan me-

aktedil-rı' ij o- yanın daba kuvvetli olduğunu ilave l I h kkmd ki İ 'li 
· ·•~f ediyor." se e er a a ngı z ve 

:ın 1 tıw name- Fransız noktai nazarlarını bir-
i 'eri parle'llento- ln~iliz muhabirinin bundan sonr.a birine yaklaştırmak için takip 

ra ge.tirm.iştir , yazdıgı •:>tırlar mektubuna ehemmi• dilm ' l A 1 > 11 ' 
3u itilafname- yet verdirmek için yazılmııa benzi- e esı az~ ge e~ us!'1 en 

1 yor. Çünkü Türkiye cumhuriyet bükü araştırdık. Musbet hır netıce el 
er d:ıimi d:vani · bu d d •· · k · b l metı meseledeki hüsnü • niyetini e e ecegımıze anı u unuyo-
dal::t hakkında her vakit ispat ederek eıki devirden rum. 
i i tiHfl:ırdır . kalma bu ağır yükleri omuzlarına al

A- )ayanı dııkkat o- dığı halde bugün 11rf ikbsadi vaziye
::ın Ma:aristan- tin &§ik.ii.r olan zaruretleri kartısında 
'ransa arasında bli~ te,vıb'ye ~~.; aramaktadır. Böyle LONDRA, 17 (A.A.) -

M. TARDİEU GİDİYOR 

o cuğu alde 'Times" muhabiri borç F hh h · 
'ttedilen tica- lar meıelesind<ı bahoettiği ikinci cc- ransız mura ~s eyetı saat 

ret muahedesi- reyanm, yani tecliyatm tecili icin olan 12,15 e kadar muzakereye de-
M. Valko dir. cereyanın geçen Kinunuevelcİe Sov- vam etmiştir. M. Tardieu bu sa 

İı' . 1 k _,., k' . vet P..uıya ıark l!leri komiseri M. hah saat 11 de Londradan ha-
,cı mem e et arasıuua 1 tı- ı Kara.lıan'ın Ankarayı ziyuetile ve k d k · • .. b · ·d . re et e ece tır. can munase atın gıt gı e arttı- 923tenben Aııbrada Sovyet Ruıya' 

ğı anlaşılryor. Hariciye nazırı , nın şefiri olarak bulunan M. Suriç'in --------
M Valko bilhassa sen i...l(; sene ı· verdiği fikirlerle kuvvetlendiğini id- R d 

. f d. p · · • .. dia eden "Timeo" muhabirinin bu ka Oman 1/8 B 
zar ın a ransa ıle t:can muna- b'l "zl · b' --' tada "t . ı av erı ır NU"ta n o eye geçe-
se ?e~l erın çc-'< arttığını ı:;öyle- ı moz. Muhabir Sovyet hükumetinin Rüşvete karşı nıüadcele 
mıştı:. Parlementonun b;ı mu- Türkiye ile Avrupa devletlerinin ara 
ahedeyi t<>.dil ettirmed,.n kabul ~ını a-mak. i~tedii~nde~ M. Karahan 
edeceği anlaşılm·'ctadır ılc M. Surıçın hançteki alacaklıların Bükreşten . y~zıltyor: - ~O-

____ • ~ · · m~talibine ehemmiyet vermemek için manyada yem bır fırka teş.kıl e-

!fusyada 

M. Çiçerin 
çekiliyor mu? 
Berlinden yaZilıyor: - Bura-

da çıkan sosvalizt Vorwaerst 
gazetesinin ver
<liği bir habere 
nazaran Sovyet 

\ Rusya hariciye 
• nazırı M. Çiçe-
1 ı:.n üçüncü defa 

olarak istifasını 
"ermiş •imiş. M. 

=-""'':!~! ~içerinin istifa
;ı sıhhi vaziye
·.:nden ileri gel
:rıcı'.ctedir. Ken
disinin Alman-

T~rk,Jere telki.nat.ta bul~nduklarını dilmektedıir. Bu fırkanın prog
soyluy_or. Bu ıddıanın hakikat ve ve- ramında her türlü suıi istimalle-
kayiin cereyam ile ne kadar büyük o..· 'h k · · ·d 

"Timeı" muhabiri Türkerin ecnebi 

b. t t t kil tt' • · · t kr ,.. re .,ır n~ ayet verme ıçın şı -
ır eza e~ e ıgıru e ara uzum . . . 

yoktur. detli cezalar tatbık edılmesı ga-
yesi takip edilmektedir. 

sermayesinin yardımı teklifleri kartı· Bir taknn mali işlerde sui is
ıında ecnebilerin siyasi menafi temin 
etmek istedikleri düşünceıile soğuk timaller olmuş ve yeni teşkil 
bir surette karşdandığmı söyledikton edilmekte olan milli iş fırkası 
ve Türkiyenin 11rf kendi mP.nabii ile için halıkta bir teveccüh uyan
kaldığmdan bahsederek diyor ki: mı:ştır. Bu fırka iktidar mevki-

"Nihayet hükümet bazı ııeyler ya- ine geLirse sui istimallere karşı 
pdmak icap ettiğini takdir ile müın- şiddetle mücadele edileceğini 
kün olan çareleri düşünmeğe zaman ve rüşvet ihtilas gibi cürümler
ve .fiJ<'.r ha~re~ıt.ir. ,''Türkil'.e Türk- de ıbulun~nlar hakkında ~dam 
lerındır" ııyaıctının unanh bır muza- . . . . 
biri olan Başvekil ismet Pal" Millet cezasının. tatbikı ıçın ceza ka
Mecliıinde gerek ferdi surette, &'erek nununa hır madde koyduraca
hükumetçe ikboada riayet edilmek ih ğmı ilan etıme'k.tedir . 
tiyacmı ıöyledi. Gelecek ıene için büt 
çede 15,000,000 Türk lirasına ( 1,5 
milyon lsterlin) baliğ olan taoarruf. 
lar yapddığı söyleniyor." 

Muhabir bundan sonra Türk para 
sının bugün zaif olmaıırun ıpekülaa· 
yondan ileri ll'eldiği fikrinden, bunun 
için ıpekülasyo11 yapanlar hakkında 

--~· ....... _ ---

Dik:datör öldü 

( Birinci sahifeden mabat ) 

eJe 
son 

· mese1csı1 
safhası 

•••••• 

ın 

I~n11<1k ınes~lesi nde l)iiaraflar 
ısrar etmeıııektedirl('l' 

ANKAA, 17 (Telefonla) - Bitaraf murahhaslarla mübad' 
emlak meselesi hakkında verilecek kararın mahiyeti etrafınd 
ki temaslar devam etmektedir. Brtaraf murahhasların hepsini 
verilecek kararın iki taraf için riayeti mecburi olmasında ısr 
etmediklerini öğrendim. 

Şehirlerimizin hudutları 
küçültülmeli mi? 

Siirf'yya Pa~a Meclis riyasetıı1e 
yeııi })İr takrir verdi 

ANKARA, 17 (Miliyet) - iyon nüfus vardır. Şehirleri ıma 
İstanbul meb'usu Süreyya eden evvela kesafeti nüfustur 

Paşa Meclise takdim ettiği yeni jAnkarada kilometro murabbaı 
/bir takrirde belediye kanununa na 400 nüfus isabet ediyor, İs 
/ait evvelce verdiği tadilnamesi- tanbulda kilometro murabbaın 
~nin heyeti umumiyede müzake- 3000 nüfus isab:::t ediyor. Hal 
re ve tetkkini rica etmiştir. Sü- buki Pariste ki!ometro murab 
reyya Paşa tadilnamesinin dör- bama 30 bin nüfus isabet edi 
düncü maddesinde şehirler'mi-1 yor, binaenaleyh şehirlerimizi 
zin mesahai sathiyesinin küçül- 'mesahai sathiyelerini küçült 
tülmesini teklif etmekte idi. Şe- mek lazımdır. Mesela Ankaray 
hirlerimizin mesahai sathiyele- 10 kilometre murabbaı yapar
rinin büyük olduğunu iddia e- sak kilometro murabbaına 5000 
den Süreyya Paşa bu yeni takri nüfus isabet edecektir. İstanbu
rinde iddiasına misal olarak şun lu 30 kilometro murabbaı yapar 
lan sölemekted[r. sak kilometre murabbaına 15 

Ankara 150 kiometro murab- bin nüfus isabet edecektir. Böy
baı yani ıs milyon metro murab ~ece şe~irle~miz k?çük olursa 
bardır. İçinde 70 bin nüfus var- ımar edılebıleceektır. 
dır. İstanbul 2000 kilometro Rakamlara istinaden fen bu
murabbaı, yani 200 milyon met nu icabettiriyor. Süreyya Paşa
ro murabbaıdır. İçinde 700 bin nın bu takriri Meclisin Perşem
nüfus vardır. Halbuki Paris 97, ·be celsesinde belediye kanunu 
Berlin 104, Viyana 150 kilomet !müzakeresine başlanırken oku
ro murabbaıdır. İçinde üçer mil nacaktır. 

Bursada bir tacir intihar etti 
BURSA, 17 (Milliyet) - Şehrin maruıf tüccarlarından Ka

raferyeli Ahmet Ali Bey bu sabah evinin mutfağında kendini 
iple asmak suretile intihar etmiştir. Ticari mahafilde derin 
bir teessür uyandıran bu intLhar ·hadisesinin ticari esbaptan 
ileri gelmediği, hadisede ailevi esbabın tesiri olduğu tahakkuk 
etmiştir. --------------------İsmet Pş. Hz. ls Bankasında 

ANKARA, 17 (Telefonla) - 1smet Paşa bugün İş Banka
sını ziyaret etti. İdare meclisi reisi Mahmut, Umumi müdür 
Celal Beylerle görüştü. 

Bahri konferans iııkıtaa 
doğru gidiyor 

LONDA, 17 (A. A.) - Daily Mail M. Mac Donald ile M. 
Tardieu, M. Briand ve M. Dumesnil arasında vukua gelen dün
kü 4 saatlik muhavereden ıbir netice çıkmadığını ve konferan
sın mütemadiyen inkıtaa doğru yürüdüğünü bildiriyor. Daily 
Mail'e göre deniz konferansından bir itiliif elde edilemediği 
takdirde İngiltere, Amerika ve Japonya arasında ayrı bir mu
ahede aktedilecektir. 

lzmirde Gazi 1 Faydalı yağmurlar 

H i · h k il • I ANKARA, 17 (Telefonla)
Z.0 O ey e eri Ankara civarında fasılalı yağ-
İZMİR, 17 (A.A.) - Fırtına mur ~ağ?ı. ~ün orta ~na~olu: 

dolayısile muvasalatı bir kaç da mus~ıt mıktarda faıdeh yag 
gün geçiken heykeltraş M. Ka- mur ya.gmıştır. .. • 
nonikanın bugünlerde şehrimi- Adlıye encunıenınde 
;ze vasıl olacağı ümit edilmekte
dir. M. Kanonika Gazi hazret
lerinin İzmirde rekzedilecek 
heykeli için tetkikatta buluna
caktır. 

Çeşmede zer' i yat 

!'11. <;ıçerın yada Wiesba
den kaplıcalarına geleceği söy
leniyor. Bu seyahat öni.'ı.nüzde
ki Nisan ayının ortalarına doğ
ru olacaktır . 

şiddetli kanunlar yapıldıiından bah- Müteveffanın naşı akşam Ü-

sediyor. Bor~!ar için Türk hükıimeti z. er.i tahnit .. edilecek ve .ağle·b· i İZ MİR, 17 (A.A.) _ Çeş-
nin lki yoldan birine gideceğini söy- 1 1 M d 
leyen muhabir bunun birincisi borçla- ı ~t~~a e g?re yarın a nte go- me tütün zer'iyatı hakkında a-

ANKARA, 17 (Telefonla)
Adliye encümenının usulü 
hukukiyedeki reddi hakim için 
vaki talep reddedildiği zaman 
müeyyide olmak üzre mevcut 
10 lira usulü cezaiyeye de teş
mil edilmek suretile 300 liraya 
çıkarılması takarriir etti. 

Maamafüh M. Çiçel'inin filha
ıkiılta istifa ettiğini gös.terecek 
mevsuk malfunat yoktur. 

Gandi mücadeleye 
devam ediyor 

rı tanımamak, diğeri de Avnıpa ve turulecektır. iman malfımata göre her sene 
Amerika ile testiki mesai etmek oldu Bir çok zevat otele giderek Nis,'.111da yapılması. mu~at olan 
ğunu ilave ediyor. Türkiye Cemiyeti ff 'l · teessu"r zer ıyata bu sene şımdıden baş. Akvama dahil olsaydı hariçten serma müteve anın aı esme . . 
ye ve fikir bulabileceğini kaydedi- ve taziyetlerini beyan etmişler- lanmıştır. Bu havalınm anason
yor. Fakat Cemiyeti Akvama ıimdiye dir. Teşrifat müdürü M. de Fou ları da İspanya anasonları ile 
kadar .girmed~ğimizin ~~ı muhik se- quieres hariciye n'!zırı M. Bri- rekabet ede~ck dereced: mü
beplen ~l~ngunu da ılave etmek- and namına İspanya sefirine ve kemmel yetışmekte oldugundan 
ten kendıru alamıyor. M. dö Riveranın oğluna beyanı müskirat inhisarı nakdi yardım 

taziyet etmiştir. da bulunmuştur. Ayni zamanda Mısır tahvilatı 

Fransız sefiri 
ANKARA,17. (Telefonla) -

Hariciye vekıili Tevfik Rüştil 
Bey Fransız sefirini köşkünde 
kabul etti. 

Behçet Bey Bursada LONDRA, 17. A.A. - Gan
dinin ııiyasetindeki kafile şim
diye kadar altmış mil kat'etmiş 
tir. Ahmetabattanberi uğradık
ları yerlerde az çok muvaffaki- KAHİRE, 17 A.A. - Yüzde 
yetler elde eden Gandi şimdi üç faizli ve ikramiyeli Mısır 
ahalisi davasına pek te taraftar kredi Fonsiye tahvillel'inin bu
olmıyan bir havali ye dahil ol- günkü keşidesinde: 
muştur. Buradaki yerli memur- 1886 senesinde çıkarılmış tah 
ların ekserisi vazifelerini terk- villerden 321,709 numara 50.000 

lSPANYADA 
Ziraat Bankasının da 25 bin li
ralık bir muavenette bulunaca-

MAD RİT, 16 A.A. _ rii. Pri- ğI haber alınmıştır. 
mo dö Riveranın ansızın vefatı Mıntakada zeredilmemiş boş 

BURSA, 17. (Mlliyet)-Tü· 
tün inhisar idaresi umum müdil 
riı Behçet Bey buraya geldi.Tef 
tışat yapacaktır. -------Esnaf ce111iyetleri 

İspanyada derin bir heyecan yer yoktur. Esnaf cemiyetleri talimatna· 
uyandırmış, müteveffanın tara- Hüseyin Hüsnil mesinin bazı maddelerinin tadilİ 

ten imtina etmişlerdir. frank. 

nı temin ediyor. Bu teminatı 
haber alan Rusyanın Atina se
firi de, tabii, meselenin bir mü
vazaadan ibaret olduğunu hü
kumetine bildiriyor! 

(Devamı var) 

1903 senesinde çıkarılmış tah 
villerden 748,956 numara 50,000 

frank. 
1911 senesin.de çıkarılmış talı 

villerden 58,830 numara 50,000 
fraı:ık ikramiye kazanmışlar 

dır, 

ftarlarını büyük bir yese ve hüz İktısat Vekaletince takarrür et· 
ne düşürmüştür. M. Beranger paşanın Cenaze.çi miştir. Tadil edilecek maddeler 
vefat haberini kırala bizzat bil ANKARA, 17. (Telefonla)- hakkında muhtelif vekaletleri1' 
dirmiştir. Başvekil müteveffa_ Erkanı harbiye Sıhhiye müfet- mütaleaları sorulmustur. 
nın insani meziyetlerini takdir tişi Hüseyin Hüsnü paşanın ce- Tadil edilecek madde bilha~· 
ile yadetmiş, fakat siyaseti hak naze merasimi bugün yapıldı. sa aza adedi başlı başına cemı· 
kında herhangi bir suretle mü- Merasimde Müdafaaimilliye ve yet teşkiline müsait olmıyll;'1 
talca yürütmekten imtina et- kili, erkan ve ümerayi askeriye teşekküllerin, diğer mümasil bil 
mi~tir •e merhumun .dostları vardı. cemi,Y.ete iltih"-kıd_ır,_ 
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Ecnebi şirketlerdeki Türk memurların vaziyeti ne olaca~J· 
Ecnebi Şirketler 

Türklere yol 
• 

verıyor 

Bu hale çare 
bulnıak h1zın1 

iki cepheden tat.
kikat yapılıyor 

Alakadar bir zatin 
mühim beyanatı 

• 
T/cart• nıuaürii Muhsin Bey 

_ Ecnebi şirket ve müCS6e&a~i Tür~ m~urlar. m~el~i 
rnii2llnin bir dert halini aldL Gun geçmıyor kı vazifesıne nı
hayet verilmiş bir kaç Tül'k mem~, ~aklarını a~am~ için 
Ticaret müdürlüğünün, yahut ecnebı şırk~ler komıse~.lığinln 
kapısına gelmesinler. Bu müracaatla.r, bılhasııa s.cın ~nlerde 
mütezayit bir nisbette artmaktadır. Bır çok ecnebı ımıessesat, 
muamelaunr kısan şirketlel' urciheıı Türk memurlara yol ver
mektedirler. Bunlaruı içinde hiç bir mecburiyetle karşıla~
madığı halde umumi vaziyeti bahane ederek esasen pek az bir 
nisbette kullandıkları Türk memurları çıkaımaktadırlar. 

Ayni vazifeyi daha az para ı kadarl~rın. kontrol vazi!ce~~i 
lllukabilinde ifa eden Türk 1.iyıkı ıle ifa edememelerı yu
ınemurlann uğradığı bu aki - zünden filiyat sahasına çık
bet hakkında vaziyete vakıf ve maktadır,,. 
lalibiyettar bir zat diyor ki: İstanbul Ticaret müd~ -

.. .. i ör- lUğü ve ecnebi firketler kornt-
. -Turk memurların ş g r·· b hU&USta ciddi tahkl
rnek ve kavramak noktasından ser ıgı ~ lardır Tahkikata 
tercih edilen anasıra failt ol- ~ta ~ed ış d .;. edilmek -
duğu tecrübe edilmiştir. Veri - iki ~"""' en fN 

len ücretin mukayesesi ayni işi ted1f: bi .. _ .... ve 
.. b' T" ki b' Rumun 1 - Ecne mue&s=-. geren ır ur e ır • rd T" kl rle Türk ol-

' Yahut bir Ermeni veya Muse- Ban.kala a Uf' e . . 
vinin bilhassa ecnebinin çok mryanlar araeındakı nısbet. 
lelrindedir. Şu halde bir tensi- 2. _ Ayni serviste ç~lışan, 
kat icrası mevzuu b:&hsolur- ayni vazifeyi gören, aynı kıde
ken Türk anasırın tercihaa ~- me malilt bir Türkle - meıe
pı dışarı edilmes.i tuhaf . de~ıl la _ bir Musevinin maaşı ara
midir?. Yeknazarda garı~ gö- sında Jaakal %30 fark mevc~t
riinen bu vaziyetin sebebı ba- tur. Bu fark Türkle ecnebinin 
sitıtir: arasında bire üç, haıtta dört 

Ecncıbi müessesatı idare e- gi.bi akıl. sır ermiyen bir bad
denlerde Tür.k anasıra karşı .de vhıl okıyor. Bu neden?· 
anlaşıhnıyan :bir s~ te~eccüh ·Şüphe yok ki bu tarzı hare
."düşmanlrk,. kclimesıle ıfade e ketin gayesi Türk memurlan 
dilebilecek bir zihni~et vardır. bezdiımek, tiksindinnek ve Is
Bizim toprağımızda. y~ıyan ve 'ri{ays medıur etmektir. 

ki azk a~an ~ ech~ebil l~n n memk .... ~ Bu hususta ciddi tedbirler 
c etin oz sa ıp en e -.. karritr · ·r bcııledi.ği hatalı zihniyet, ali- alınması ta· et:m1ştı · 

Ameli bayat mektebi 
'Vilayet Meclisi üç kişilik bir 

heyeti hamiye iııtihap etti 

ihtikar var 

Mahalle bakkalları 
ihtikar peşinde 

Fethi Bey ihtikarı 
nereye atfediyor 

Mevaddı gıdaiye fiatleri gün
den güne düştüğü L:ı'd. 
kendec.i bakkal. 
!ar, bilhassa ma 
halle bakkallar 
gene eski fiatler 
den şaşmıyorlar 

Maarif için 

Tarhedilecek 
vergi layihası 

'l'edrisat vtrgisi 
kemakan alınacak ---
Maarif hizmetlerine karşılık 

olmak üzre yol bedeli ile birlik
te tarhı teklif edilen vergi için 
Meclise takdim edilen kanun la
yihası esbabı mucibesinde ay
.1en şöyle söylemektedir. 

Mesela son gü. «Vilayet hususi bütçelerile i-
lerde en ziyade l dare olunan maarif hizmetlerine 
düşmekte olaı karşılık teşkil eden varidat elli 
zeytinyağm en bir vilayette ihtiyaca tekabül 
iyisinin okkası l, etmediği cihetle, iki senedenbe-
yasada 60 kuruş ti., bu vilayetlerin bütçe açıkla-
tur. Halb~ bı rmı kapatmak icin birer kanunla 
yağlar meıe 1 1928 ve 1929 ~ali senelerine 
Eyip'te bir bak . munhasır olmak ü:tre yol vergi-
kalda 90 kuruşa. 5i mükelleflerinden bir maarif 
Büyökadada ise isseııi almmaııı kabul olunmuş-
110 kuruşa satıl- Bakkallar c;_ tu 
maktadır. Bütün miyeti U. ka. ·B . . 'f · · 
d

.• dd le .. t'bi F th• B u sene ıçın maan vcrgısı-
ıger ma e r u- ı e ı . · .. bal 

zerinde ayni fark görülür. ~an b~u:athenlt ~1duğ1 u mem ~-
.. . . ~ avvu o mamış ve vı-

. J?~n bu farkın nede.n ıl~n gel layet bütçelerinde vaziyeti ısla
d1ğını bakkallar cemıyetınden ha müsait bir inkişaf görülme
sorduk. Cemiyet kitibi umumi- miştir. 
si Fethi Bey bu hususta diyor B 
ki: u sebeple ayni tedbire daha 

- Hakikaten mahalle bakkal bir kaç sene müracaat zaruri gö 
lannda mevaddı gidaiye fiatleri rülme.kt~dir. Bu vergi hakkında 
biraz fazladır. Bu fazlalığın baş hazan bır taknn mahzurl~r or
lıca sebepler·i şunlardır: ~aya ko?'111ak, mümkün. ~se de, 

ılk tednsat için halkın ıkı sene-
1 - Ma?~lle bakkallarının denberi venneğe alıştığı bu ver 

sermayelennın az olması ve bu ginin alınmasına devam olun
yüzden fazla mal alamaması. madıkça, bugün mevcut olan ilk 

2 - Piyau ile daimi temas mek~eplerin tedrisata devam 
edememesi. edebılmelcri bile temin oluna-

3.- En mühim ::ta veresi- 'mıyacaktır. Bu itibarla verginin 
y~m çok o~. 1 8'.'8 vere- iki senedenberi oduğu gibi ahn-
ıye veren bir bakkal ınsafına masma dev ed' 'ı zarun• .. 

1 
f' . .1• d am ımes -

gore ma ın ıatıne ı ave e er. dlr 
Bakkallar kooperatifi kuvvetlen · . 
dikçe bu farkın da tenakus ede- E~~lkı kan.~lardan 1-'.alnı~ 
ceği kanaatindeyiz. , bazı vıayetler ıııtıfade ettıklen 
________ __,.,._. ihalde, ilk ta!'ı.iJS yı.ıijpfa mnh-

verdi: ıtaç_ diğer vilaye,ıer bundan ia-
" B . . . tifade etmemi.,ıenlir. Bu surctlt 
.- e!111° par~ ı~byerek he- bir müsavatsızbk vtlcude gehniş 

yeb hamıyeden ıatıfa ettiğim · B l• 'h b ü d • d - 'idi Biliiki 927 tır. u ayı a u m savatsızlt-
og.rud eııı .

1 
r. k 8 .. sbe- ğı izale eyllyecek şekilde yazıl-

ne&ın e ven en arara gore u B d .. k ıı f' · 
heyetin fahriyen ça111maaı 11- ml .. ışb~r.f edaentemm~ınete ıyd~~ı. usu-

ld . .;.; hald b . u ır ay e me ıgı va-
zım ge 1•• e una nayet t d 1 b unl ilk il f• edilmediği için istifa ettim". . an aş an un a 1:1 e e tut 

. makta devam da dogru olmıya-
Hacı Adil Bey: !cağı için eski kanundaki bu rnad 
"- Kanunen ücret verilemez. de kald,ınlımş ve yalnız yol mü

Ancak maıııırifi zaruriye verile- lı:ellefiyetini nakden verenlerden 
bilir. Bu da tahakkuka tabidir". müsavi birnisbet dahilinde tarh 
'Bu isahat üzerine masarifi zanı olunacak vergi maksada kafi 
riye verilmeM kabul edildi. gi:SrillmüştUr. 

raıova için Mahkemelerde , , 
... Jı 

Se11rlsefalne teklif 
edilen vapurlar 

Hikmet B.in ctavası -

idare iki vapuru da 
muafık g6rmedi 

l)i1ıı dört şahidiıı istinal)e l ' 

suretile ifadesi alındı 1 • 

·ı 

Şehadetler, Bursa ağır ceza mahkt 
Yalova hattı için Seyrisefain 

idaresinin pek süratli vapurlar mesine derhal gönderildi 
. i 

l • 

alacağı malumdur. İdareye he- Sah k .. t .:k ı·h'k h .. h ı mus anu ve a ı 
m~~ ~gun mu Bandırma ağırceza reisi Hikmet 
te 1 h um] ptanya Beyin Bursada cereyan etınek-
ve şa ıs ar ara- t 1 hak . d 1 .1 fmdan teklifler e o an mu emesı o ayısı e 
vaki olmaktadır. dUn.İstanb.ul ağırcez~ mahke. 1 
Son zamanlarda mcsınde Hıkmet Beyın de huzu 
idareye iki vapur rilc ~üddei um.umi Kenan, mü
teklif edilmiştir. derrı& Yusuf Zıya Beyler halıcı 
Bunlardan biıi Petri ve gardiyan Hasan Efen-1 
yandan çarklı ve dilerin şahit sıfatile ve istinabe ' 
13 mil süratinde- tarikile ifadeleri alm•1ıştır. Şa
dir. Cesameti, se bitlerden halıcı Petri, Hikmet 

Seyriseiain U. vahili müteca- Beyin kendisini tehdit etmedi-

1 • 

Müdürü vire vapurlarının ğini, esasen Hikmet Beyi öte-
Sadullah B. iki misli kadar- 'denberi tannnakta olup tehdit Sabık mOatantllı Hllr.,. 

dır. İdare, vapurun şeklini mü- mevzuu bahsolmadığını: «Seni 
vaf.ık bulmamakla beraber, sü- deliğe tıkarım!» gibi bir söz de kifhane cimi · de Hi 
ratı de pek az bulmuştur. Yalo- söylemediğini, Hikmet Beyden B tara~ ır:ı, ıale 1 ' 
va ~le 1sta!1bul ar~srn?aki mesa 2~ lira. ~lacsğı bulunduğunu 'n; söylemiştir. t~i!~ 
feyı asgan hadde mdırmek mat soylemıştır. Yusuf Ziya B. de Bursa ağırceza mahk • 
!Up olduğundan alınacak vapur ifadesinde: «Halıcı Petrididen gönderilmiıtir. em• 
lann sürati 20 milden aşağı ol- naklen edayı şahadet ettiğini ' 

1 
l 

mıyacaktır. fakat bu11un aslı olup olmadığı- Baha B.in muhaker'.1 

Vapurlardan diğeri de mat- nı .bilemediğini söyledi.ıı Müd- İhtilisla maznun Ort: 
liiba müvafık değildir. ~eı umumi ;1C~nan B. fjOför Lut- !postanesi havale memunı ,j 

SAUULLAH B. fı me~lesıru K~znn. ~-eyden Beyin dUn ağırceza mahk 
, . duydugunu ve mufettışlige da- Binde muhakemesi in edi 

Ankara da bulunan Seynse- vet edildiği zaman bunu ·· le- · M"d · qç ' 
fain umumi müdürü Sadullah B. 'eliğini bildirdi. Gardiyan ~ ttir .. u .d!' .um~ •. Baha B. 
C gün" hri . Ef d eczıyesuu ıstenıi§tU'. iid 
.uma u şe mıze gelecek- .. e. Halıcı Petri Kadriye H. yapıhnak üzre muhakeme 

tır. tahkıkatı esnasında bir gün tev- olunmUftur. 

Esnaf Bankasının 
faaUyetl 

Esnaf Bankası heyeti umu
miyesi 20 Martta toı>lanacaktır. 

Ihtiıaı 

Barut inhisarında 

Mamafih ihtilAf hal
ledilmiş gibidir 

Esnaf Bankası 

son zamanlarda 
fada faaliyet gö~ 
termeğe ba~la-
mıştır. Barut ve mevaddı infilakiye 

1 Dün Banka- inhisar firketi heyeti umumiye-
nın vaziyeti bak- si Martın 27 inci gUnU toplana-
kında müdlir rak şirketin 1929 bilançosunu 

Faidı: Bey bir 1 tetkik edecektir. Şirketin müdü-
muharririmize j rü M. Kalaınari hükfunete ait 

şunları söylemi~ temettü hi•eslnin peşin tediye. 
tir: ,Esnat J:Jankası si için Maliye vekaleti tarafın
"- Bankamızın ser . müdüdi dan vaki teklif üzerine çıkan 

mayetıi birmüd- ... . Faik B ... ihtilif hakkında demiıtir ki: 
det evvel 500 bin liraya iblağ e- - Maliye vekaleti üç ayda 
dilmitjti. Bunun mühim bir kı1- bir §İrket tarafından ita edilmek 
mı satılmıştır. t~ olan temettü aksitlerinin pe

Banka sermayeai nisbetinde tın olarak tediyesini istemiştir. 
esnafa yardım etmeictedir. Ta- Şirket ise mukavele mucibiıı-

Mektep, Soka !· 
Mektebi Vilayet ya.'• 
yor. Emanetle VilA}' 

arasında mesele j 
Vilayet yirmi üç mekteı: 1( 

tınnıştır. Fakat bu mektep . 
sokaklan bozuktur. Sokak; 
yapılması için Emanete il( 
caat edilmİ§. Emanet para~ 
madıfı cevabım Vermİf. 

Vilayet makamı, aolkalld" 
idarei hususiyeden yapıtantl
nı Vilayet meclisine tekli '" 
miştir. 

Vil~yet meclisi bunu ~ 
etmemıı, tekrar Enııuıew ı 
racaat edilmiş, nihayet meı 
daimi encümene bav.,ı. · oj 
l?!Ufjtur. Daimi ene~' 
ceği karar acaba ne olıicak11 

Daktilo imtibam 

Yeni müessisl•r T lehe . bildir ki, herkese ihtiyacı nis- ce bu paraların, muayyen olan 
. • 

1
- · d" 1 Nasll omalı? lp ta cemtvetİ 3 "dd Viliyet uınumı mec ı~ı 1:1° . .. • Amelt hayat mektepleri için k . · betinde yardım etmeğe çalıp- ay mu et geçtikten sonra 

i'-' . . Hacı Aml Beym n- Maanf oııcument bu me"tep ı...: .. • • .. .. i ongrest yoruz. Fakat her kesin mem- v.erilmes. i laznn ıeldiği kanaa-

Maarif vekileti için Jam 
len daktiloyu tefrik etmek 
dün bir milsabaka yapılmri 

Müsabakaya iıtiralı: ~ 
Hanımın daktilograf imt1h4I 
n Ticaret mektebinde, malG: ı 
tı umumiye imtihanlan il«· 
emanetinde icra edihniftlr. 

. ıuru;ı reıs Yalova . . ikbali' . . :ı~ müesais ve wr mue881& yenne uç mue11 s ded ıyasetinde ~pJ.annUfib~l· . ınaa" ~n ıstodt dançın &a iki banın intihabı hakkında reis Hacı A- Darülfünun Tıp fakültesi ta- nun edilemediği şüphesizdir. tin ır. 
'belediye tabip ve ka 1 eeı " ~ıcaret aam d'l Be d di ki· 1 be · eti b · r,; lcii bunun 'ç'n ""k bü·"'ıa. H k k .. · · · ,
1 

h usi bütçeden verilme iıtirak ile bir heyet teşkili fik- 1 Y e · e . cemıy e!etı umumiyesi .,....n 
1 1 

r- J'""' u u mupvırımız meseleyi 
s~:'kın~aki Yalova kayma- rindedir. .._Üç kişilıi.k gayri kabili in- bugün Tilrkocagında to_P~ana- bir sermaye lazımdır". tetkik etmiş ve Maliye vakaleti-
kamlığının raporu bütçe endi- Bu heyetin muntazam çalış- fikik bir heyeti müessise intiha ~~r .. Geçenlerde, heyetı ıdare Esnaf Bankasının sennayesi 'nin teklifi, mukaveleye muvafık 
menine havale olundu. ması ve bu hususta bir program b~ v~ !=İ.c~ret odasından da eski- nın ıntihabı hu~~da ~~le~ nin tezyidine ve 70 bin lira nis- olmadığını bildirmiştir. 

ı k . . tanzimi için heyete salahiyet ve sı i•bı ·ıkı aza bulunması icap e- a:ııs~da çıkan ıh~lif muessıf betinde de Emanetin iştirak Esasen talep edilen paranm 
Müsakkafat t~ ~ıtı tak . rilmelid1r. diyor." bır hadiseye sebebiyet vermişti. etmesine karar verilmişti. Ema itası zamanı yaklaşmış oldu" 

Müaakkafat vergı~. •ı.~ B . me gelecek içti- Sabık müessis Hilmi Bey Bugünkü çtimam da çok ha- net bu .biueleri tamamile al dan yakında ortada bir mesel 
zamanlan hakkında bütçe enc:u ~ n~zaınna im 

1 
d dedi ki: raretli olacağı muhakkak görül- ınıştır. kalmıyacaktır. Zaten ehemmi. 

meninin mubatası okundu. 930 maa a ar yapı a 1 ır. .. M kt bi d 1 • mektedir. yetli bir ihtilif mevcut degildir. 
taksit müddetleri de 1929sene- Ameli program - •. e .:ıı n Bavaskı,dairdacaıı, Sev. yah akilli Şirketin vaziyeti çokiyı'dir Ve-
sinde old\liU gibi aynen kabul verecegı v ır. uta e bu . f b 'k 1 T .. edı'lcH. Bundan başka nuarı dikkati işler ne olacaktır? Ben bunları Halil 8. istifa etmed· Son günlerde şehrimize bir ~ a n a. ar cmmuz nıhaye-

A ,ıh t lrt l 
. celbeden bir nokta var: ne yapacağım?" 1 seyyah tehacümü vaki olmakta tınde faalıyete geçecek ve bu 

me aya me epen · M' "dürü H · 1 d 1 

Müsabakanın neticesi 
şembe günü alınarak :Maari 
kaletine bilmrilec:ekrlr. 

Değirmenciler buhd 

• . Talebe geçen seneye nasaran Bu meselede intihap edile- ~ mu .. .. alıl B. in dır. Bugün de iki büyük vapur, s~r~t e sene e ( 150,000) ngi. 
Ameli ~yat melr:teplerı !11~- azdır. Sebebi; proınunlum a- cek heyeti müesaisine muaınela Müzelenn ulı gunu ~açık bu- şehrimize yeni seyyah kafilele- lız lirası tasarruf edilmiş olacak d' 

ı;elesinin müzakeresuı~ ge~~· meli olmau ı•cnnf.elirken naııa 1m devri kabul edildi. Necmed- lundurulmuı meııeleainden Ve . . . Ö" . . . tır. . . şı te ıyat ya~ştır. l 
.Bu hususta maarif encumenmın ri oJmaııdır Bu Cihet eskiden d' Sahi Be • kilede aruında çıkan ihtilaf rı .. getırec~ktır. grend1ğımıze -- Borçlular ticaret mahk~ 
mazbatası okundu. Mazbatada beri müstevli olan memnriyet ~ ~ ~ ~ . . yüzünden istifa ettiği bir akpm gore bugun A.lman bandıralı Sn na tla r a kadeınisi ne müracaat etmitlmlir. 
e:z ümle deniyor ki: zihniyetini takviye etmekte- -.M~•• er Vı1Ayete1~- refill'imi.z tarafmdan ya.zılmış Lotaof vapuru ıle gelecek sey- Güz 1 , . taraftan bu firketin 

c .. .. - dir." feten. mtıhap olımuy~r~. atı- ise de kendiaine müracaat etti- yahlarm adedi 300 den fazladır. . e s:ın atlar ~<!_ellllMrıe bankalar vaz'ıyet mniP,.. 
"Bu mektepler. buı mut~ . . .. . fa edi~ ve tekrar mta~p ya- 1Wniz Halil B. kat'iyyen böyle Lorentik ismindeki d1ğer gemi. y~nı. meıı:aı ~~n ılave. edil- :ıamanda prketin alaıiyonlaıi 

ta rağmen gayea~~ ~oğru &1 - Maanf en~umenı mazbatam pılmu ıııe ne olacaktır? bir ıeyin aslı olmadıfım aöyle- de ise 200 seyyah vardır. mıştır. Bır muddet evvel ~npu iki gün içinde aukut etmi~ 
yor. Bunlardan bin&ınde (kıı dan sonra ~~qalar batJadı. Reia: "- :Uüeaeialerin müd- mittir. n.a başlanılan atelyeler bitmiş.. Bu vuiyet karpsınct. 
ameli hayat) zıih~leri kanftı- Bir aza dedi iri: deti bir senedir". -o- Devlet istatistik yıllığı tu:· B~lar, Avrupa'~ akade- değirmen şirketlerinin 
ran, enditcyi mucı~ olan /!a "- Heyeti hamiye para alını Yeni müessisl•r Tapuda konferans İstatistik wnum .. d" r -.. ~.~ı.on~ şeklınde vücude ce lan da cHlşmektedir. 
suiistimali meselesıne ge . ~ r. Onun için işleri bu kadar . . . . . m~ ~r ugu tın mıştır. • • -o-
lebebi. mektebin himayeam yo la Heyeti hamiye hak- Bımdan aoııra reyı ıprl ile Tapu ve kadastro fen müdü- ı 929 senesı devlet ıstatıstık yıl- -o- Şışlı-Maslak yulo 
lthfen d' eruhte eden rüfelı;ayi ki- ykaphıyor !,:__,·dır Netekin Nec yeni ~~~aler intihap olundu.. rü Halit Ziya B. dün kadaıtro lığı için odalardan 929 senesi Şekrrciler cemivetinde Ema et ş· 1·. M -•-•-

• • 1 w:ur ;uıı.... • lar Muesaaler · M taf pn:ı. f A bli · d kU • n 
1

' 
1 

- a.,.... YC raının fümal ve terahisınden n- meddin Sahir B. de bunun için M~st f : .us a ....., en ~emur~. . vnıpadaki tçesın en me.z r sene zar- Şekerciler cemiyetinin idare nun tamirine karar vermi 
Yade takip edilen usulle~ de ve istifa etmiştir. Sam: ha, !1uaznn ~ıya Beyler. tetir.ika~. n.etıce8! v~ ~adaıı- fında odada mukayyet tücca~ heyeti intihabı dün yapıhnıştır. tamiri 12,300 liraya ihale e 
mektebin muayyen bir nızamna din Sahir B v k" edil~ haıniyeye de teşek tro fen ~fjlennın tekamulü.hB;k- s~ıf üzerine CAmisini istemiş. lfnthap neticesinde C.H.F. nam tir. Tamirata önümüzdeki 
ınesj olmamasındadır. Necmed ey ce ap ur · kmda bır konferans vermıştır. tır. zetleri kadnnuşlardır. ı ta başlanacaktır. . -- --- - --- - -~-- -
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ı ::: i ! ıy~t 1 Fıı:Ls~ s·-·-~fAADET2.;:.)"0Ltf::.:ı; 
( ct"'iımdesi "Milliyet" tir. Darülbedayide ~:!::• • • ·-·=•· .. mt!lf)"•"•"•" • •"• •' • •"• .t 

e .ı M \RT 1930 Sadece sınek avlıyorurn 18f: .. :::;:=ı; '" u ı:ı::...--:::: 11 ıı :: :: =~!llı~~~~i.i~~~ii~ 
1 Fransa ve İspanyada serze- Yannki 19 Mart Çarşamba akşamı 

n ı. ,llANE - Ankara cadde•i· dei zuhur olan feyezan afetin .. 

1 
elcraf aclreıi: Milliyet, la. Avcılıktan bahsediyorduk. 

den göz'.i korkan Kasımpaşa Daha doğrusu bahsediliyordu . 
r ·• elefoa numaralan: semti sekenesi bir su basması Ben de söylenenleri dinliyor-

. r , bul 3911, 3912, 3913 tehlikesinden endişe ederek Da d 
ı ~ um. 

oğlurn aferiı11 Aferiıı 
1 ı.; rülbed:ı.yiin . Tepebaşı tir~tr~- Yeşilköy sırtlarında bir hayli 

. 'I NE ÜCRETLERi sun?~ Tersı~e akan nehır pı- av menkibeleri olan zat anlatı- Hanımefendi çok genç, çok 
ı 1 Türkiye için Hariç için yesının şu gunlerde sahneye yordu : gıüzeldi. Gözleri çavuş üzümü 

1 ~ • ~ 400 kurut 800 kuruı konmamasını rica etmişlerdir. _ Bu kış, avcılık için ölü gibi yeş.il, dudakları vahşice 
ı :,~ 750 " 1400 " Mizah sayfaları mevsimdi. Canına yandığım kızıldı. Boyu, boısu, göğsü, ba-

ı4oo .. 1700 " b" tan bak d.. d' N caklan, her şeyi her yeri gu""zel-
',!a,. B" ·ın . . . k" k d k u- e aça uşıne ı er 

~ ın rımızı ten ıt o a ar Qı .. .. ·· .. d" Tarih" k dd ek" b"" . ıl k . ·ırn ,. Y de o surgun avları .. Ha? ı. ı mu a est ı u-
• ~ı ıtl ~ evra gen ven . ez bir ' ıest" olmaz. Amma aklıma Ötek tün günahkıar ıkadınlar giıbi gü-
l ı ;r:eçen nuıhalar 1? kuruş~~· gelen bir noktayı türkçe mizah S iler müdit~1irane: zeldi. Ve hiç şüphesiz 0 güzel 

1 ,. "' ~e matbaaya aıt l~l~r ıçın için söylemeyıi faydalı buldum.. - oıma ~· yor ardı, elimiz 
, l nyete müracaat edılır. H h h . k-0luınuz baglandı . O canını kadınlaır 'giıbi de günahıkar ol-

ı ıı.nıı ilAnların me•'uliyetinl emen emen er gazetenın h 1 rd bi ması lazımdı. Bu liizurnu o da 
· ,J:'.1 ;J kabul etmez. şimdi bir mizah sayfası var. La- ayvan a an r tane avlıya- farkında olmadan idrak etmiş 
JI\ kin maalesef bu sayfalar ekse- mad~k · · ·. , . . . .. . veya ona da idrak ettirmişlerdi. 

ı li:'ÜNKÜ HAV riyetle frenkçe haftalık mec- -~ cı hikayesı bıtıp tukerur İşte bunun için :kocası olacak 
ı ... J A mualaiının .. acele _ türkçeye mı. Anlattıla. r durdular. Anla- B f di H f 

ı "'n k 1 k ey en anıı:ne endiyi fena 
• 1 nıaııreı en çok 18 en az c:evrilmiş fıkralarile dolu.Halbu taca şey en a1maymca bu halde krskanryorou. Fa:kat kıs-

11 ,•; ;e idi. Buıun ruıg4r lod•h ki bir mizah sayfası, hiç değilse ~~hse .~an:ı:amen yabancı kalan :canmakla iş biter mi. cami ne 
• · l~l/ıava bıılttlıı r,la·a~n __ yarı yarıya yerli "espri" si ol- ıze döndul~r: 1 kadar büyük olsa i~m gene 
ı ' 1~~ malı, bizim kendi his ve görüş.. - Sen bır ıteY avlamadın · b"ld"ğ" · kur lh. 1 H _ 
~ , • l · · · · h · . . mı ? ı ı mı o . tuna anı 

ı, H. / 1 t!nmızı ı tıva etmelı, ecnebı . . mefendi de kocası 0 kadar bü-
1- t iv 1 mizahı da ayn bir kısım olarak - Yok, dedım, bızde avcılık .. k aşl ld • d 
• · 1 gösterihneü. Haİbuk:i bugün o ne gezer· by~ld. '!~ ?' kıuı .~ugun an gene 
· ' 1 A • ·'I" md ,_. · l ıg.ını O y•1<uU. 

sayfaların hali, şalvar gıiydiril- ynı sua ı yanı aoıune sor- B yfend" ·'- ha . 
1 ı · h . . . d" .1 . b" dular: e ı, ... arısınıın nçte-1 mıı atta ıyı gıy ırı ememış ır ki •tümen tümen aşmklannın pek · t)a}ardan SOilfa frenke benzıyor. Eğer kazara - E · · · Sen ne avladın baka- f kında d •. lıd. O ıl • . 
t \; ·· · b" hm' ar egı ı. as yegenı 

:• 1 ' Avrupa tre~len ır hafta kadar · Cevadı çekemiyorou. Faılı:at 
. ı '· Buıgac mıııkareneti, gü- İstanb1:'la ugramazsa bu spyfa.. Hayli zamandır işsiz gezen ne ""'""ın?. Yeg" enini de tutup 
~ r. ı 1 · 1 1 ba bo k 1 k ı bu zavallı dedi ki : ' -.-

i a; 1-:ııe_es .. ıdir. Bai'kan·da· ki ar ga 1 ş a aca ·· · kolundan kapı d""'n edemezdi 
~ .. d - B ph - Evet.. Ben de avlamıyor -Y-
. ~ ı. egıışıyor. una şu e Mühim tarihler d .. ·ı· ya ... Bu 'henüz on dokuz yir-
ı 1 ~ egı un ... 

ie Takvimlerin her yaprağına -Ne avlıyorsun? mi yaşında bir gençti. Tatili 
·ı-.1 c&t • SoEya arasında ge- bir ehemmiyetli hadisenin yıl Başını salladı: geçirmek için yanına gelmişti.· 

ı r ı ,atın 14 ünde aktedilen dönümünü kaydetmek adettir. - Ne avlıyacağım, sadece Nasıl "Ben seni kıskanıyorum. 
ı ~ e erdeııberi temin edi- Dün bana 13 ve 14 Mart tarihli sinek! Hadi geldiğin yere git!" diye~ 

1 ~ .1 bu mukareneti vücude .iki takvim yaprağı getirdiler, Kulak misafiri !>ilirdi. · · 
• 

1 
1 , Geçen gün de bir mü- birinde meşhur vak'a olarak: Vaziyeti bu şekilde anlattıic-

1· ~ l Cle dediğimiz gibi yeni "Komiki Şehir Hasa.n efendinin" tan sonra asıl meseleye gele-
ı/ 1ıin tıir kaç imtiıtıan ge- •Vefatu leklıpliler llÖSab~kası lim: 

~: .,~· t.undan hiç memnun ol- diğerinde de: Beyfendiyi •bir akışam arka-
~· fkomiıtacılar yeni doğan "Zafranboluda Altmış bqler aile- L" h · k f daşlan davet etmişlerdi. O ge· 
t• 1 {Ulgar dostluğunu bom- sinden bir sohsın teneşirde yıkanır- a 1 on er ansı ce İstanıbulda kalacak KadEkö .. 
6

1 
ıoerhaira etmek istediler. ken hayata avdeti". 'ı yündeki evine dönemiyecekti. 
·· "'ld" ık" "ki af Nasıl vak'aları beyendiniz 44 ünoü haftanın üçünoülü- K ııda · · ld k 

\ ıtoru u ı ı tar uı res mi? FELEK ğünü Galata~aray lisesinden arısı n ızın a ı ve çı tr. 1 1 ~~et adamları hiç bir a- Hanımefendinin keyfi yerinde 
g J le kapılmadan iljıi muhte- 685 Feridun Bey kazanmıştır. idi. Hemen derhal telefona sa-
i; iayıona bıraJctılar. Hatır- yazısı ş4dur: rıldr ve son sevgilisi olan Fer-
";· ~ki Belgrat hükftmeti Yen/neşriyat "Haftanın en mühim haberı <hadı akşama davet etti .. Ceva-

ayrılmryQr. . . Yavaş yavaş yu
karı çıktı .. 

Facia!.. 
Eıvet facia yüzde yüz muhak 

kaık ! . . Beyfendi sevgili karısı
nı, güzel kansmr ve a'Şrğını bir 
kurşunda yere sereıoek! .. Git~l, 
hızla kapının ıtokmağrm 9evir
<li ... 

Fakıat tokmak açılmadı .. Se
ıbeıbi?. Sebebi gayet basit:kapı 
kilitli idi. 

Beyfendi içerden karısının 
sesini duydu: 

- Cevat, sen misin? .. 
Vay! Kansı Cevadı bekliyor 

du ha? .. Bey.fendinin lcan te
pesine hüoum etti. O ça.pkına 
göHeriırdi gürıüny ! .. 

Anlatırdı ona Hanyayı Kon
yayı! .. 

- Vıay mel'un, vay çapkm ! 
diye söylendi ve derhal Ceva
dın odasına koştu. 

Kapıyı açtı .. 
Rfuıgar gibi içeri girdi. 
Elektriği yakıtı. 
Hayret!. 
Hayret ki hayı:ıet ! .. 
Amca beyin parmıağı ağz•n

da kaldı. 
Yataktıa .•• 
Cevadın droynundıa hizmetçi 

kız yan çıplaık bir şekild ! y n.t~ 
yor. 

Cevat hünıgür hüngür atlr -
yarak yatal®an frrladı: 

- Vall8.-hi amcacrğnn affet 
ıbeni, affet beni, diye yalva ·. r
yordu .. 

Beyfendinin hiddeti geçmiş, 
kanlı gözlerine fer gelmiş, yü
zünün hatları genişlemişti.Can
dan gelen ıbir sevinçle haykır
dı: 

- Aferin oğlum, aferinl .. ı 1 ; 1 komitacılaruım girmesi AYIN TARl"Hf La Haye konferansıdır. Bu k-0n dm nesi var, diyeceksiniz. Evet 
• 1 i olmak için hududu ya.. feransta bütün Cemiyeti Meva- doğru.. . Fakat o kafeste kek-!. lıanlara kadar kapalı tut ma dahil milletlerin mümessil Ek sayılır. Ne zaman olsa elin-

'' ı'. Fakat artık yeni itiliif- Matbuat Umum Müdürlüiü tara- leri ve Tiirık Rus ·· ·11 · dedir. 
ı • r fından her ay neşredilmekte olan · • mum~~ı e_rı r ıra böyle bir vaziyetin de Ayın Tarihi, son nüıhalnrile tama. toplanacaklar, Hukuku duvehn Hanımefendi o akşam Ceva-
!~ : sebep kalmıyor. Ancak men Avrupai bir mecmua halini al- 'bazı ahkamını kanun şekline dı bir yere gönderip atlattı. Ve 
, ~ ~e komitacıların faalıiye- mıttır. Mec_muaaın ıon çıkan (71) lroyaca:klardrr. Bugüne kadar Ferhaıdı odasına aldı. Kapı ka
l 1w olmak vazifesi bir kat nu~ı nu!haımda (Avrupa vah- Hukuku düvel milletler arasın- palı olduğu için içerde ne olup 

Affedeoek bir şey yok! . Rahat 
sız olma. . Biz de gençliğimiz
de neler yapardılk, neler?. Afe
rin oğlum! Aferin 1 •• 

~ .._.c.,. hüık" ,._ · deti, Çın harıcezmemleket muahede- d h" b" k • k . Ü : ı v•·ya wnetıne tevec- teri reddediyor. Beynelmilel tamirat 1 :1• ~ç ır anunı şe tı olınryan bittiği malfun değildi. steli•k 
1 • · yor. Bankaıa, Yeni Mmr muahedesinin · bır nızamnameden başka bir 18.mba da sönüktü. Bunun için 
lf;tnbugün Mihaylof'un ida lngiltereyi maruz bıraktıia tehlikeler, şey aeğildir. Fa.kat kanun şek- anahtar deliğinden de bir faide 
"t mda bulunan Makedon- l•panya bu~• .. ltöı;ıci WiH ' " " line girdiği gün milletler ara- hasıl -0laanazdr ... 
u1 .Utasının faaliyetine ma- Kafku etek!en tür~ .tı~t yolları, sınıda mevcut olabilecek bazı Ne ise •burası bize l&znn de
di :ilmek acaba kabil midir? ~:::'(..!!:~:h~~~:ı::.h:!.:::a'i!~ ! ihtilafların hallin~~ çok y~dı- ğil, geçelim .. Beyfendi o gece 
"Jı' I muaibince bu gibi vuku grefikler, reaimler) Dünya müvacelae mı dokunacak böylece dun ya her nedense evine on vapurile 
1 ' ve Bulıgar hükOmetleri- sinde yeni Türkiye, Bir aylık dünya sulhünün temininde bir rol oy- erkenden döndü ... 
t ırakile Uşkıil edilen dai- şuunu,. (Aym reaimli tarihi) lktıaa~ nryacaktrr. Diğer taraftan biz Kapıyı açtı odasına doğru i
}~ f1İsyoıı tarafından tetkıik ve Malı h.ayat; yabancı sermaye • B.ı~ Türkleri çok al0.kadar edecek lerlemeğe başladı .. Yüreği küt 

k · de ecnebi Bankalar - Altının teıbıti . . 
( ı ~ tir. _Türkiye ve ecnebi iktıaat haberleri) bır CeJ?h«; arzedıyor. B_u konfe- küt atıyordu .. Fakat buna rağ-
e, li'9j'Oll işe başladı. Verdi- makaleleri vardır. Erb·bı tefekküre ransa ıştırak edecek mılletlerin men çok cessurdu .. Aıklına feci zt .ll" ile bu hıusU:Staki tah'ki- tavsiye ederiz. Cemiyeti Akvama dahil olma- thtiımaller geliyordu. Karısını 
"r :ilofya hükfunetince yapı- - sı esas olduğu halde, bizi de yakalamak aıızusundıa idi. İhti-

) c>omba atanlarınıkanunun hüıkilmetinin son derece hüsnü davet e1ımeleri diğer milletler mal bu ziyafet liikırdısını da o
r ;ine geçirilmesini istedi. niyet saıhibi olduğunu gösterm- nezdinde itilbarnmzın yüksekli- nun için uydurmuştu. 
lı bir şey daha var ki o da ek icap ediyor. ğini gösterir ve genç Türkiye Beyfendinin niyeti pek bo

,1 pükilmetinin yaptığı tah- İşin bundan sonra alacağı şe- Cümhuriyetinin harici siyaset- zuk ! . . Hani eli de arka oeıbin-
ı safahatını Belgrada bil- kil merak edilmeğe değer. Çün- te muvaffaıkryetini bildirir. deki taıbancanın kabzasından , 
ı nnin talep edilmesidir. K ki Balkanlar yeni bir safhaya 
, ;ından Bulgar heyeti Yu- giren Yugoslav - Bulgar müna

t ryanın bu talebini kabul sebatının istikıbali komitacılara 
t, e mecıbur olmu tur. Çün- karşı Sofya hükfunetinin ne ya 
11i başla.yan Sırp - Bulgar pabileceği nokıtasına ç.ok bağlı-
ğımu muhafazada Sofya dır. 

* * * 
Ta.bil bu fırsattan istifade e

derek genç ve güzel Hanıme
fendinin sevgilisini ıatlattrğını 
tahmin edersiniz. 

MÜMTAZ FAİK 

Is tan bul birinci ticare mıhke -

mesinden: 
Slrkecide Üç direkli handa 16 - ~I 

numerolu odalarda 'l'l'tı k, Y ap•ğı, 
Afyon ve saire kor ı y •ncuiuj\'ıı ve 
muamel:ltı tilccariye ııe iştigal et
mekte iken 2 mayıs 9'<19 urihinde 
mahkemece lfllsına korar verilmiş 
olan ( Bolulu liyas zade lliraderler 
'" K ·çeci zade ll•vrı ) kollektlf 
şirketlnin şahsiye ti maneviycsilc şü 
rekAdan Keçeci 7.ado ) hyn lleyln 
şahsı m uş,hhasının alacaklılarila akt 
eylemiş oldu#;u konkordatonun 13 
mart 9JO tarihinde tasdıkına karar 
verilmi ş oim>kla keyfıyet ılin 

olunur. 

MELEK SiNEMASI 
iTA RiNA ve OLAF FJORD'un temsili 

BiR AN 1 ç iN 
E R o T 1 K o N 

filmini iraeyo başlıyacaktır. Ktmil bir çift olan bu iki Atık rollerini a;ık 
ihtiras ve ltiks içinde oynamıkta•1ır. l!Aveten; Meşhur spor ve gençlik 

181 serisinden üç film. BASl{ET - BALL maçı Motosıklot yanşı ve Spo· 

C aferi bu program MELEK SINEMASININ irae edeceği son sessiz 
film programıdır. 

~ ... ::ı: ... ::::--::::-... -:::ı-~!..11 il '' 1 :::::: 

HARRİ IJTKE ve sehhar yıldız LA JANA 
E T U A L SİNEMASININ 

göstermekte oldufu 

PARiS KOKOTLARI 
filminde açık elbiseli bir çok genç ve gtizel kadınlar meyanında 
arzı endam ederek lhrazı mu7.afferiyec etmektedirler. 

Seslendirilml~ ve şarkılı filmdir. 

.. 
OPERA Sinemasında 

gösterilmekte olan 
Con Bari mor ve Ka mllla Horn un tem•lll 

UÇURUM 
SESLi FiLMi azim muvaffalıiyetler lhraz etmektedir. 

11
AMnisk l'iızöN'i'0 

ile güzel artistlerinden mQrekkep revii trupu her akşam Mitun sevlrcileri 
teıhır etmektedir. 

ittihadı Milli 
Türk sigorta şir~<ati 

Barik ve hayat üzerine sigorta rnn ' ·uelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için nıüsait 

şeraiti havidir 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Acnıesi lınlnnmayaıı şt>hlrlerıle aceııt~ nı• .ı 1 11'\'i · ı lıı• 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

Büyük artist 

LON ŞANEYi 
en müessir en muazzam 

şaheseri olan 

SİYAM KAPLANI 
filminde LUPE VELEZ in 

refakatinde seyredeceksiniz. 
Yakında 

Majik sinemasınd -
TEMi'! GEM ili 

Sözlü ve şorkılı 

i\lml<>rin en bilyü~üdür. -.... ~6 n1art çar
şamba akşamı lrae 
edilecektir. 

ALENİ TEŞEKKÜR 
Lozan'da tahtı tedavide ikaı bu 

kert vefat eden refikam Firden Ha· 
nurun vefatında gösterilen allb n 
vuifei milliyelerinin ifasından dola
yı Lozan Türk Talebe cemiyetine ve 
muhterem Reialeri Suat Ziya Beye 
tqeklı:üratunın arzına guetenlsln de
laletini rica ederim efendim. . 

Taraua askerlik Şube reiai Blnbap 
Süleyman Nmilllda · 

lstanbul ikinci tica
ret mahkeme•lnden; 

Müflis Herzoviç Efendiye alt ve 
Beyoğlunda lstiklAI caddelinde 505 
numaralı mağaz•da mevcut vitrin 
camekAn. sehpa ve sair demlrbllf 
eşyanın 31 mart 9.1() pazartesi gıinii 
saat J0,30 da mahallinde açık arttır
ma ile satıimosı ll' ukarer oi<J,.ğundan 
ıailplerin yevm ' c ,·:ıkti ınc,kOrda 
mahallinde hazır bu lunmaları lüzumu 
il~n olunur. 

lıtanbul İkinci Ticaret mahk
ıinden: 

Müflis şekerci Muharrem ve Bllr· 
hancttin şirketine ait Hassrrcilarda 
6 7 numerolu magazada mevcut bi. 
miktar şeker ve boş kutu ve saireni .. 
açık artırma sur tile satılması muka--
rer oldugundan taliplerin 27-3-930 
perşembe günü saat 10 da mahallin
de hazır bulunmaları lüzumu ilAn o
lunur. 

,J!!"'!"m _______________________ ~·-~-~-----~----....... _--~-~-- ~-----~~~-....--~--!""!!!'!~-~--~- ~--~~!!!!!'!'!"!'~~~---~~!'!!!!!!!!!!!!!!11 

lilliget,,inedebi romanı: 42 
,ı -

b~ ~ ~, , 

~\wMrG'tU 
Burhan Cahil 

ı •det Bey artık bu mesele nün rengi kaçmıştı . 
lde fazla düşünemiyordu. Evet gitti, yıkandı, elbise de .. 
:açmasında yegane sebep ğişti ve saat sekıize doğru Galip 
olduğu için kimseye de Beyin apartrmanına gitti. 

• y söyliyeıniyordu. Yalınız Başka misafirler de vardı. 
n mühendisler Alaeddin Genç kadın uzun boyuna pek 
karşı tarafın verdiği fiatı yakrşan üzeri yıldız serpmeli be 
kan zaman genç mühen- yaz bir tuvaletle misafirlerini 
nişkül mevkide kalmıştı. kabul ediyordu . 
tronu mes'uliyetten kur- Cevdet Beyi salonurt kaprsın-
ıı.k için yalan sQ,ylemeği da karşılıyan Hale o iri kehrü
ı etti ve onlara Ahmet Sa- ba parçalarına benziyen nerkis 
'.'llpunun kendi buldukları gözlerini üzerinde tesbit eder
ndan çok aşağı bir fiat çı- ken ağır serziniştler etti: 
ılı:larını söyledi . - Çok garip Cevdet Beye
vdet Bey bu ııkşarn hatta fendi, çok garip, sizi aramızda 
.mimi arıkada ı Nusret Be- görmek iç.in mul:ıakıkaılı: arayıp 
atlatarak b iraz erken ya- bulmak mı laznn . 

»eden çıktı . Sabaht anberi Mahcup ve müteessir, ne ce-
içmekten, gel~i gii7el o- 1 vap vereceğini şaşırmıştı : 

kalkmaktafi üstü ba ı e- - Rica ederim kabahatlerimi 

di, dedıi . O kadar üzülüyorum usu Hüdai, konserve kralı 
ki! Şakir Bey le Alman madamı, iğ .. 

Genç kadın onunla beraber ne iplik inhisarı müıdürü Kadri 
salona doğru yürürken gülü- Bey ve hanımı Pür'eda Hanı-
yordu : mefendi . 

- Anlaşılıyor ki, sizi gör- Hale bu akşam misafirelrine 
mek için yalnız arzu etmemiz Amerikan vari bir zi.yafet veri
kafi değil . Ve birdenbire du- yordu. RaJcı yoktu. Salonun bir 
rup yil2üne baktı: köşesinde şık, kristal bir kok-

- Yoksa al"anuzda sııkılryor teyl takınır korunuş, genç kadın 
mııısunuz? eli ile herkese iıkram ediyordu. 

Cevdet Bey bu derin ve leziz Bu souk ve leziz içki Cevdet 
bakışların altında ayaklarının j Beyin ıbozuk sinirlerine kordi
tıitrediğini hissetti. Bu kadın yal gibi tesir etti. Büyük kok
ne tıa.kiın, ne mağrur, ne yük- teyl kadehleri birbirini ta.kip 
sek bir kadındı. ediyordu. Amerikan oııijinali-

Galip Bey ağzında siıgaraeı tesinin !İcat ettiği bu güzel içki 
onu sevinçle kaıışıladı: yıldırım gibi tesir ediyordu . 

- Monşer seni bu hafta iki Şen kahkahalar, bol latifeler-
defa aradım, yazıhaneyede mi le yemek odasına geçtiler . La
uğramryorsun ne? Geçen salı ıkırdı bir aralık lbu gün!kü müna
günü idi gal~ba, her telefonu a- ıkasa meselesine geldi, Hüdai 
çrşımda kız daha gelmedi, de- Bey sordu: 
di: - Bu işi sen nasıl kaçırdın 

Cevdet Bey ellerini açmış: yahu, iyıi bir işti; 
- İş monşer, diyordu, koş- Cevdet Bey bu meseleden 

madan olmıyor. bahsedilmesini istemiyordu. kı-
Sakında geçen defa beraber saca cevap verdi : 

bulundukları, tanıştııklan misa- - Fazla meşgul olmak, baş-

Ve Haleye dönerek lakırdısr
na devam etti: 

- Hakkınız var hanımefen
dıi, bu sene sinemalara iyi bir 
film de gelmedi. Artık film 
mevzuları da gitttkçe zaifliyor. 
Bir valkiıtler tariıhi vakalar im
dada yetişiıyordu, şimdi onların 
da modası geçti, hele aşrıkane 
maceralar sinema şeritleııini o 
kadar suiistimal etti ki 1 

Şakir Beyin madamı ilave et
ti: 

- Esaslı bir film mevzuu 
kalıınadr galiba, şimdi fena e
serler uğruna iıyi aııtietler de 
ziyan oluyor . 

Bahis umumileşti. Tiyatro
dan, yeni. artistlerden ve niha
yet kibar filemi dediıkodulann
dan uzun uzun konuştular. 

Kıiıbar ve .zeki bir ev sahibi o
lan Hale, sofraıyı ve sohbeti bü
yük bir maharetle idare et1ıi • 
Neşe ile şampanyaılannı içtiler. 
Salona geçtiler • 

Şartröz ve benediktin dağılı
yordu. 

Son zamanlarda şedit bir po-

Hanım: • 1 Hale arya.kıta si.gvasmr içrp 
- Küçük bir kare yapsak dol~an Cevdet Beye döndü: 

parti! dedi . - İsterseniz sizinle bic taıvl a 
- Hay hay! dediler. partisi yapalım, caruruz aıkıl-
Hale derhal masa hazırlama- masın ! 

lan için hizmetçilere emk ver- - Emredersiniz hanırnefen-
ili. ili. 

Şakir Bey: Hale zarif bir tebessümle 
- Sekiz kişiyiz, dedi. Kura kaışl9:rmr kaldırdı: 

çekelim, beş ayrılalım . - Amma rahatısız olmwamz 
Hale müdahale etti: karışmam .. Sizi ıheım zorla da-
- Beni hesaba koymayın, oy vet etıtıİm, ıheım de burada ııılaır-

namak istemiyorum . sam üzülürüm • 
Cevdet Bey derhal ilive et- Cevdet Bey içini çekti: 

tıi : - Üzülmeyiniz oferıdim, ü-
- Beni de keza bu akşam hiç zülmeyiniz, kusurlarımı affettir 

ar11U1t1 yok! me~ çalışacağun . 
Madam, Şakir Beye: Halenin duda'l<:lan gerildi: 
- O halde kıura çekmeğe iti- - O kadar meş1P.1lsünüz ki 1 

211m yok, dedi, ben seyiroi kal- Cevdet Bey sesini y~lata· 
mak isüyoırum. Zaten sizinle ralı: cevap verdi: 
oynayacak kadar kuvvetli değıi- - En mühim meşıguliyetle
lim. Maamafrh oynıyanlardan rim siızin arzu1arını7.ı yapmak-
birile ortak olatıilirim. tan krymetl1 olamaz. Bu akşam 

Galip Bey: o kadar ser1best değilim kıi.I Bu-
- Madam, dedi, benıimle be- na rağmen .. 

raıber olunuz, size ka}'Oettinne- - Teşekkür ederim . 
meğe çalrşırım. Ve mükilemenin gayri tabii 

Ayrılaınla.ı; hemen masanın bir ~ol aldı.~!nı gö~eııı genç ka-
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110 gilşında lhtigar bisikle
tten iıımlgor I 

ınıiliı Vellahti Amerikada vahşi hdyvan M. Mussollnl-
avlarken Amerikada genç kızlar nln kızı 

da onu sahne ortasında taklit ediyorlar a-ı1ıan,_ı,yor:-B•ı•.waM. 
.ı_ Ma_.lini aia 1aa Mil. Edtla Mua-

1.._;lia vellahtiein Amerilaıra simp Yllhei ta.rvu avı.- A• "' .. ooW lıuiciye ..reli _........... 
~çok pnç lı aın ,(lnlini oP.Atmıftm'· Bu ,..imde ıörılQlala ha .. lıir ~ile ıh 'f--.br. Mit 
ı.r ~bJa bir lııa w.,;i..ı. tıılebeııiclir. •rertıp ettilderi lıir -tı.......ı. E441a Moaolial'aaa nn:;t ı~ ev 
-~...._._, 1--'"- "baf •• & " aolunılakler k vellahtia noai1ed •-• ılll vii)M ea..f,iyalla ın ii 1 llf> it.af. 
.,.._. -- Uv ı, - J!llllll" uft lıir aileaiae -aptur Bi ...,til'. 'Ceaç lnalerclan biri ıle ceeim bir p01tekiılea J&pdDllf ay.ı.ı-a lııW ...... dipa-ü ıall!elıiee sinnlftir . 

. ,,.....S, flllıl'll• ...... .ı.;,ı.. ,v..- .aaH veliütin yakalaclıjı korkunç hayyw '- Be ıeııimıle Eılıfa ••eolini .... 
• 1 'ttit· ... Japbiı lıir .... MJ'!Lab -·

ıloı d ..... 

1 
Japonganın meşhur sahnehlann ~1~ ....... j 
~~ Geişa denilen bir mitlerdi~ Japoıı.tanD milli gecik:memitlmlir • «Geip» 1ar 
ı .... !ar Vardxr ki, muhtelif Bu kr • .:;,ı,. bir mebaret- Amerikanın meşhur §ChWl&fİDİ 
-ue Japonyada ~ ve rakıalannı_~;-. e türlü tür- dola§acaklılrdır. Resimde J• 

·-~e~ııa~y~aJtr.ıu~~c;;:an;:lardınr· le yapan.0_..r· .. --:~ sevlmle- pon oyuncaları vapurun göv~ 
llıiı • ahiren ili ıuha-... ar vem- ,,-- artcen 

A'l'!NA, 1'6 (A.A.) -
ent.erilUyanali kltibl Jıl. 
schembaclı itçilerle mıtlltılhd4mj 
ler araamda tertip edien m.uateı.ıoı 
rek bir içtimada komünizm 

lkmda bazı tenkidatta ~Pli 
rnuş, işçilerle müstahdenıled 

1 bir Kada çahşmalan llmm.t 
eliğini aöyemiştir !bti 
edbir olmak tine:•ipl...,~ 
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; ;t>ANTOS HASAN; Yerli malıdır Avrupa ve Amerikanın en 
mükemmel diş macunudur 

TO~ diş macunu di~leri ıoo sene ya:ıaur, ç~rütmekten AJkaye eder. Di~lerl inci gibi beyazlstır. Diş etlerini kuvvetlendirir _ve kanamaktan meneder ve dişle~in ar~s.ınd_a. _kalan tefe_s~Uh?~ı v_e ufuneti izal? eder. Diş ağrıl~rı~a: 
J ·. elerine mani olur. .Ağızda gayet IAtif blr serinlik ve rayıha bırakır. Mikropları imha ve ağızdan gelecek her tUrlti hastalıkların sırayetıne manı olur. Avrupada daıma bırıncılıği alır ve bırıncıhğ! dıplomalarla mfüaddalttır. En biiyilk 

c 1
1
0 KUrUŞ8 mükA!atı ihraz eder. Altın madalye ve nişanlar almıştır. Hasaıı ecza deposu. Dantoı diş macunu yerine başka bir marka verirlerse almayınız. Çunkiı Dantos dunyanın en enfes mükemmel diş mü.tahzarıdır. 

,~,~!---~---~~~-~~-~~~~~~~~-~~~~-~----~~-~-~~--~-~-----~~---~~~-~~---~-~--~~~~-~------~---~~~ 

~ .ı ?konoml Emanette Talak davası "Mllllyet,,ın eğlencelerl ~HJfİSelain 
~ ' Muhakemat (Birinci sahifeden mabaat) ıı 1 2 3 4 5 6 7 8 g' . 
r ~ricaret odası toplandı rintatbikıni bir tarafa atarak, Merkez Aeentall; Gılac• köprti 

basında, Beyoıtlu 2.'162 Şube 

acentem Mıhmudlye Hanı ılımda 
Isıanbol 740 

r '·i.I MiJdürliiğiJnUn llJğv/'kendisi.ne Avrupai, medeni bir 

t k n iti kanun verdi. Bu kanun, size de-
• '.i :\. k · · ·· l · I k a arr r e dikleri gibi, 1907 tarihli İsviçre 

ı ,/ Il ara sergtSIIle güll( CfJ {'\C Geçen sene Cemiyeti beledi- kanunı:~~denisinden başka bir 

'ı t ')a'tla naklol Jl'lCak ye kararile Şehremanetinde U- şey de~Jldı~; . 
, . ı . eş,ra enzt • tl c . muru hukukiye müdiriyetinden . Bugun Turk kanunu medent-

ı •a:'.· • başka, bir de muhakemat müdi- sı p;k haklı ol8;1:ak, m~asır me-
!;~~:caret odası heyeti idaresi 1028 kuruş 10 parada açılmış ve riyeti ihdas edilm4şti. Halbuki denı kanunlara ornek dıye tanın 
ı: 1~içtima etmiştir. Bu içtima- bir aralık 1032 kuruşa kadar bu müdiriyete kimse tayin edil- maktadı~. 
ı·,ı: "nkara kongresine gidecek yükseldikten sonra 1031,5 ku- miyerek Emanet vekille- · H~susde ka~~ara ~aallfi~ke
' 
1 

1 ııthhaslarla sergiye gönde- ruşta kapanmıştır. rinden biri tarafından vekaleten den işlerde, Turkıyenın yem a 
l•İj~k eşya için ·nakliyat şirket Liret 8,99. Altın 936 kuruş- idare edilmektedir. Esasen bu n~_nu erkek ve ka<;Un arasında 
1 el~' in yapacaklan tenzilat !is- tan muamele görmüştür. müdürlüğün de işleri umuru hu musa':'~~ı kab?l. e~tı... Ka~ınm 
ı ~ İ!".etkik edilmiştir. kukıye kalemi tarafından idare mevkıı_ ıçtm~ı91nı yukselttı Bo-

11~;t listelere nazara~ Seyrise- iki ticarethane tasfiye edilmektedir. Bu müdürlük için şanmaga gelınC:, b~da da,, er-
1, l'ı % 50, Şark demır yollan d· ı · verilmekte olan yüz lira veka- kekle kadını musavı tuttu. 

ı! ·') .tı, Mudanya, Bursa hattı e 1 1 yor let maaşının tasarrufu ve muha-
' ı '\b)• Samsun sahil hattı % 30 Dünkü rüfekamızdan biri kemat müdürliiğünün lağvı ta-
ıl. ~ 1 .,.ıat yapacak ve nümuneler Bahçekapıda iki ticaretinenin karrür etmiştir. 
1·~,;edilirsepara alınmıyacak- hali acizde bulunduğunu ya- Taksim nıeydan ; 
ı.( ; \dana - Nüseybin hattında zıyordu. 
.''.jı.hhslara o/o 30, C§yaya .. 

·, ı 
1 
:;;O tenzilat yapılcaktır. Ticaret müdınyetinden aldı-
' ğumz malfunata nazaran bu. 

·-
·ı ~ Borsa fiatleri ticaretiıneler hali acizde değil-

, " !erdir. Yalnız ticaretten çekile-
.ı 1 ıı >ün borsada İngiliz lirası ceklerdir. 
~·~c 1 

;~.~~Poliste 

Taksim meydanında yapıl
makta olan tesviyei türabiye a
meliyatına devam edilmektedir. 
Yalnız buradaki kablo ve saire 
tesisatı Vekaletten kambiyo mü 
1<1adesi alındıktan sonra yapıla 
cak ve tesV'İyei türabiye ameli
yesi de ancak bundan sonra ik
mal edilebilecektir. 

AEG TÜRK ANONlA-1 
Elektrik şirketi umumiyesinden: 

llis;edaran hey'eıl 6 nisan 1930 
pazar günü saaı onblrde tlrketin 
Galaıada Bahıiyar Hanındaki merke

zlndt aleltde toplanacağından içtimada 
bulunmalı: lstiyen hissedarların Jçttmaa 
takaddüm eden hafta zarfında şirket 
merkezine mUracaacla kaydolunuak 
yavml mezkOrda bızır bulunmaları 
Jlin olunur. 

Ruzname! müzakerat: 
1- Meclfsl idare ve murakıp 

lı 
1 B • raporlınnın kıraati, 

,fa ı·r sarhoşun marıfetı• Miras vergisi 2- SeMllk blllnço "Ve Uru 
C lia zarar lıesabaıının tetkiki ve tasdik4 

. i~ır (Birinci sahifeden mabaat) Meclisi lduenin lbruı ve temcttüün 
·· ıli ıuretl tevzii, 
: l ı" (amçılı Hasan kahve haJkına Jamın vermesi lazımgelen ye- 8- Meclisi ldue lntlhabau, 
'\ "ır diyüz bin lira miras vergisini 4- Senei Maliye murakıbının 
'P'tı •• f'' d b k k • yüz elli bin liraya tenzil ettir-
' t;:11..:CU lif ~Il sonra ıça ta çe tı.. mek için bir meb'usa müracaat ıi•nı.ıb.•b.1·---·---• 
~· k etmiş ise de reddedilmiş sonra ~!rkek ve çocuklara mahsus 
ıs l',.aragümrükte Çınar mahal- Taksim merkezine kadar götü- diğer bir meb'usa yüz bin lira ta " . . . her nevi elbl•e ı·::ı,ıde 3 numaralı hanede Kam rülmüş ve saat 9 dan ikiye ka- kip hakkı verılmek suretıle ış-
ıı 1-cHasan dün gece saat 21 de dar karakolda kalmıştır. Bir ara leııini yaptırdıklarını ötede be- Salon ve yemekodas1 
gilııoş bir halde Mustafanın lık karnında müthiş sancılar ride söyledikleri her ik.i meb'u-
i!'evesine giderek önüne gelene hisseden kadın krakolun halası- ~un da malum olduğu yazılmış- • mobilyası ile 
11 ı ~·etmeğe başlamış, bunun il- na girmiş ve çocuğu doğurmuş- tır. Millet vekillerinin haysiyeti 
1 i~ ne Rıza Efedile aralarında tur. teşriiyelerini muhil olan su ne- Bronz karyolaları 
ııı.ı.ıga çıkmıştır. Hasan Rıza Çocuk yanın saat yaşadıktan şir ve ilarun iftira olduğu mu-
t 1f' ndiye bıçak çektiği esnada ki · d 'd • . • hakkak olmak cap eder ise de HAKiKJ FjATLA-sonra va tsız og ugu ıçın öl- · ·· 
M! 1,.< trafmdan yakalanmış ve ·· ·· efkarı umumi yede bır ıuıı zan 
~ muştur. R1NDAI\.: 
1
,'· se teslim edimiştir. hasıl etmiş olacağı melhuz oldu n yarısı na 
;r k ld d ğu AıJtes bozarken ğundan Emil Spirer isminde Reı·oj!;lunda J.ıııftıaı cadde~lnde 

n .rara o a o rmuş birisinden yediyüz bin lira mi-
11 (:. lk' 9 d b · 1 ~ numerodo ~'j .vve ı gece saat a za ı- Evvelki gece saat 24 raddele- ras vergisi istendıkten sonra 
\ 1 Cahlakiye memurları Taksim- l:inde köprünün Kadıköy iskele- yüz elli bin llraya tenzil edilip 
i'\ 1

111ir evi taharri etmişlerdir. sinde su dubası iizerinde aptes, edilmediğiniMaliye Vekili muh 
• ~ 0~arrlyat neticesinde bu evde bozmakta olan Kapalıçarşıda tereıni Beyefendinin sifahcn i-
1';ıY danı Sara iaminde şüpheli antikacı Halit B. muvazenesini zah buyurmasını arz ve teklif 

BJZJR ~EK~SLOYAI 
Ticaretbanealnde satılmak-

~, nkadm görmüşlerdir. kaybederek denize düşmüşse de eylerim efendim.» tadır. Devri ticaret sebeblle 
; ~1Hamlle olan Madam Sara kurtanlmıştır. Remzi Beyin Maliye vekale- aQıteaaa ııır fır11ttır. 
ut tine mektubu: .. ••••••ımn•• .. 

.1!.fil&::r L'htl I b Diğer taraftan aldığunız ına- lıtanbul ikinci icra memurlugundan: 
, -:ipOr ga Zil iti ·~ra- lfunata nazaran Sovas meb'uau 
• - Y Bir deynln temini lstlfısı zım. 

t "v b h itini haiz o/an/ar Remzi Bey Maliye veklletine nında mahcuz ve furuhtu nıukarrer 
~ ı~f' ener a çe ayni mesele etrafında gönderdi Beyotlunda Sovytt hanı altında 

r,nı Fatih askerlik dairesinden: ği bir mektupta gazetelerde gör Saaıçi SAMOILOF Efendinin mı· 
1 :k 1 9 Kinunuevvel 927 tarihin- düğü neşriyat hakkında malfi- jtazuında mevcuı dört adeı yovarlak 
j ıifagramda ızmlre de!l '?nra ihtiyat zabit şeraitini mat venniştir. Remzi Bey bu i- ALEKTRO marka dlnr uati martın 
1 !r davet edildi haız ıke~ şubei askeriyesini bu şin 927 senesinde cereyan etti- yirminci perşembe gUnU ıut on üç 
1,:.c [husustaki evsafından malfunat- ğini söyliyerek kendiırinin o za- (13) de bllmuzıyed• furuht edilcce-
, ~ .tar etmeden kıtata sevkedllerek man İatanbulda defterdar veki- linden talip olanların ı evml muai eni 
,mHaber aldığnnıza göre, (Al- hizmeti filiyelerini adi yen ya- li olduğunu tasrih etmekte ve de mıhallinde memuruna mü raca ıt 

1
' 7)_ kuliibü, Kurban bayramın panlann mensup olduğu şubele defterdarlıktan c;ekıiHrken bu etmeleri ilAn olunur. 

'.lhibır kaç maç yapmak üzre Fe- rine müracaatla kayıtlarını tes- muamelenin henüz intaç edilme W"••••••••••• 
Şehrema.ncti ılanatı ı ı. r~a~çe takımını Izı;n~re davet bit ettirmeleri ve aksi takdirde miş olduğunu bildirmekte ve 

j illınıştır. Bu hususta ıki taraf a- bu kabil mükellefinin mevcudi- tahkikat icrasını rica etmekte-
• or.ında _muhabere cere;yan et- yeti halinde haklarında ahkamı dir. İııı•••••••-••• 
~y:ktedir. Fenerbahçenm bu tek kanuniyenin tatbik edileceği Öğrendiğime göre muamele Fatih belediye müdüriyetinden · 

1 e kabul ederek bayramda İz- ilin olunur. halen defterdar bulunan Şefik Balat Lonca karakol sokağındaki 5 
1i re gideceği kuvvetle tahmin Bey tarafından intaç edilmekte N. hanenin gayet barap ve maili 

l .ğilmektedir. ı1a · • dir. inhidam olmuından 8 gün zarfında 
ı.. Malfun olduğu üzre (Altay) ~1ıC:k lig maçları aşagıda ya- Maliye vekaleti yarın bu mu- mahı:uru izale cdilmedili takdirde 

çen sene İstanbula yaptığı se ' amele hakkında elde mevcut ku ebnlye kanununun 48 ncl maddesi 
,Jıatte Fenerbahçe ile berabe- Fenerbahçe stadında 2 inci yut ve evrak üzerinden tetkika mnclblnee dairece Jıkıırılacıııı adreı· 

takımlar: ~ kalmışti. Bu itibarla yapıla- tını yapacaktır. Ancak 750,000 !eri meçhul olan muıuarnllarına 
k müsabakaların revanş mahi Topkapı Kumkapı - Üskü- liralık veraset vergisi iddiasının ıeblltat mel<amına kaim olmık üzere 

iL tı."nde olacağı istidlal olunabi- dar saat 10,30. Hakem Refik biraz mübalagalı olduğu zaıuıe- ilin olunur. 
:il Osman Bey. dilmektedir. Tahkikat neticeıi-

s .. 1 fOR.,....~ Tapebaıı Ti· 

Avrupa seçmeleri 

ıd•Bokı heyetinden: Peştede ya 
ld(acak Avrupa boks şanıpiyo
acsına iştirak için seçilecek o-
o:ı boksörlerimizin son seçme 

Y üsabakası 20 Mart Perşembe 
mü saat 1 7 de Galatasaray 

kübünde icra edilecektir. Bu 
k41 seçmeye gelmiyenler Avru
.ü~ turnesine iştirak haklannı 
tr<ıybedeceklerdir. Tartılma 
\ıkühleti Perşembe günü saat 
::ı tS,30 za kadardır. Müsabıkla
lu)l o gün 16,30 dan evvel Gala
hd.saray klübünde ispatı vücut 
.klmeleri ehemmiyetle tebliğ olu 
vdJr. 
ım --o-
: a CUMA MAÇLARI 
·tec 
·a Futbol heyetinden: 

21 Mart 930 Cuma günü ya-

u eymaniye - Altınordu sa- nin Maliye vekili tarafından per .,._ ı' 
H yıtronndı 

at 11,45. akem Refik Osman şembe günü meclise bildirilme- bu akfamı saat 
Bey. ıi muhtemeldir. 21.30da 

Birinci takımlar Delterdarllkta aldıjımız. yalnız mu· 
Topkapı Kumkapı _ ÜskU mslümst ılllm ve 

dar saat 13 ıs. Hakem Refik Bu mesele hakkında dün bir talebeye 
Osman Be~. muharririmiz Defterdarlıkta Evdeki 

Süleymaniye _ Altmordu sa- tahkika~ta _bu~unmuş ve şu ce- ıc~:e"Jı 
at 15. Hakem Refik Osma B vap venlmıştır: 

n · "- Emil Spirer iki üç sene 4 perde 
Taksim Stadiyomds evvel ölmüş olduğundan men- Nolı:leden: 

l kinci takımlar sup olduğu şirketteki hisseleri Bedia Mu-
vabhiı, Vasfi 

0 

Riza 
Beşiktaş - İstanbulspor saat veresesine intikal ediy~r'. 

11 Hakem Sa.im Turgut Bey Bundan veraset vergıBI alm
Vefa _ Galatasaray saat 12 is ması için Emil Spirerin şirket-
Hakem Kemal Halim B ' · teki hisseleri miktarının bilin-

. . . • mesi liizmıdır. Emil Spirerin 
B1rıncı tslumlar Avrupada dahi alakası vardır. 

Beşiktaş - İstanbulspor saat Bunun da tesbiti icap edioyr: 
13,45 Hakem Saim Turgut Bey Bir tahkik mem-.ıru bu işle 
Yan hakem Adnan, Rağıp B. meşgul oluyordu. Bu defa has

Vefa - Galatasaray saat 15,30 talanmıştır. Bu sebeple Defter-
Hakem Şeref B. Yan Rüştü. darlık makamı meseleyi takip 
Basri Bey. ediyor." 

Beşiktaş Park Sinema 

Tiyatrosunda 

Bu akşam san'atkir Naşlt Bey 
ve komik Şevki bey kumpauya
larlle birlikte bir sahnede karşı 
karşıya Kalpsiz kadın gayet 
güllinçliı oyun 4 perde varyete 
mubr .. ııı danslar r.ıkı; vr. terannl 

Buırnıcıı yal 
bllmeceısılz 

SOLDAN SACA: 

DDın O bllm•c•mlzln 
ha\ledllmlt Hkll 

YUKARDAN AŞAGI: 
1 - lıim (2). Vermek (3). Ayı 

yuvası (2). 1 - Hakaret (6). 
2 - Dost (7). 2 - Kanın cevelan ettiği §ey (5). 
3 - ltaret (3). Sıcakta döktüğü. 3 - Dürtmek (6). 

müz (3). 4 - Rakam (3). Nida (2). 
4 - Kemer (3). S - Mesut Cemilin çeldiği (6). 
5 - Orta (3). Muharrirlerden bi- 6 - Deniz ortasında kara (3). 

ri (3). Rabıt (2). 
6 - Çok zengin adam (5). 7 - Kebabı meıhurdur (6). 
8 - Gelir (4). Sinek kovma nida- 8 - Kalabalık, mururu uburu çok 

il (4). (5). 
9 - Mezar (S). 9 - Rapteden (6). 
--nıiıiiiiiııııiıiıiı._ _____ ıiııııııiiı~~iiiııııiıi----~ 

E~EKTRİK SÜPÜRGE~İ 
Hıfzıssıhha adi .ıüpürgelerl ve toz 
almağa mahsus tüyleri mahkOm 
etmektedir. Çilnki bunlar tozlan 
havaya kaldırmaktan başka bir şıy 
yapmazlar ve aile ocaı-ımız için 
bir tehlike teşkil eden mikroplar-
dın ve sair sirayet vıı;ıtılınndın 

bizi koruyamazlar. 
Buna mukabil ELEKTRiK SÜ· 

P('RGF.SI bu vazifeyi ıamamile 

l ifa eder. Tozu cezb ve defeder. 
Malik olduğu bir çok tefe<ruan 
sayesinde bu süpürge halıları, per· 
deleri, parkerlerl, eşyanın ıhı dı 

dahil olmak üzere mi.ıkrmmel temiz· 
ler, ... yni \eçhile l;iıtüphanelerı, 

kicaplan kaldır .najta 1 ,zum olmıd1., 

elb:se 1 eıi, kürkleri ve sılrcvl " --..J 
temizler 

Cereyan >arliyaıi lıiç mesabesindedir, Tılep 

nızdı bedava tecrube•i yapılır. 

vukuunda ikameıglhı 

SATIYE, bedeli 12 ayda tediye edilmtk 
üzere VERESİYE size takdim eder 
B. O. Tunel meydanı Metro han 1 

............... a-.. ,.. .............. .. 

lSTANBUL ŞEHREMANETİ 1909 
YÜZDE 5 ISTİKRAZIMN 

Münakit itilafname ahkamma .tevfikan 39 nwnarah ku
pon bedelinin 0,7/-İng. Lis-. itibarile BANKA KOMERÇ1-
YALE İTALYANA nm Galıata şubei merkeziyesile mezkdr 
Bankanın Loodrada TREADNEEDLE sokağında 32 ıusnara
da kain merkezi nezdinde 17 cari tarihinden itibaren tediyesi
ne mübaşeret edileceği ve benmıctıi itilifnarne tediıyesi meşrut 
olan işbu 39 numaralı kupon bedelinin yalnız itilafııaine ahki
mmı kabul etmiş bulunan kıııpon hamillerine tesviye edileceği 
ilan olunur. 

Bursa Do~oınacılık Türk anonim ~irtetin~en : 
10 Nisan 930 Tarihine müsadif Perşembe ıgünü saat 14 te 

Bursa dokumacılık Türk anonim şirketi heyeti umumiyesi 
Bursada Muradiye İstasiyonu cadde6indeki fabrika binasında 
toplanacağından nizamnamenin 26 ncı maddesi mu.ciıbince asa
leten veye. vekaleten laakal on hisseye malik olan hiB1edar
larm içtima gününden nihayet beş gijn evveline kadar Bun;a 
İş bankasına.müracaatla h.§.mil bulundukları hissesenetlerini ve 
isimlerini kaydettirerek dühuliye varak.ası almaları ilan olmıur. 

Ruznamei Müzakerat 

Ayvalık sür'at postası 
(.\lerıln) vapuru ı 8 Mart 

S•lı ( 17 ) de Sirkeci rıhn

m•rıdan hareketle Gelibolu Ça· 
nakkale Ku~üilkuyu, Edremit, 

Burhaniye, Ayvalı.~a .ıridccek v 
dönıiite mezk(lr is' elelerle 
birlikte Alcınoluıt~ .ığrayarak 
gelecektir. 

Tra~zon ikinci ~oslası 
[ 1zmir J npuru 20 :\!art 

perşembe akşamı Galata 
rıhtımından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop s,m,un Ünye 
Fatsa Ordu G!reson Trabzon Rlz 
lfopaya gidecek y~ Pızar l~k~ 
!esile Rize Of, Sürmene, Trı · 

bzon, Polathıne, Tirebolu, 
Glreson Ordu Fatsa Samsun 
Sinop, lneboluya utrayarak 
gelecektir. 

--------------·' .... --··-----... Yelkenci vapurlan 
Karad:niz IQks ye sür'at posıuı 

\T ATAI 1 

vapuru 19 (~ar a 111 l)a 
:\lart > 9< 

günü akşamı 6da ~irkeci rıhtımınJ.n 

harekede doğru f 7..ongııldak, lne· 
bolu, Saımun, OrdJ, Giresuc, 
Trabzon, Sürmene ve Rize l ye 
gidecektir 

TafsilAı için Sirke ·;1, Yelkend 
hanında ktin acenıesıre mBra· 

cut. Tel. lstanbııı 151 ~ • 
DOY(_,E Lt::\·A. T Llı lYE 
Ilambnrg. Brem, Anven , 
lstanbul ve Bahr Siyah ara
~ında azimet ve avıfot munta 

zam postası· Ilambıırg, Brem 
Stetin, Anvers ve Roterdım 
dan limanımıza ınııva,eleti 
beklenen vapurlar ; 
1';15EA ı·apuru limanımızdı 
Y alta " li mı rıa doP;ru 
lnıbro• vapuru 23 ,. 

Bıırgu, Vıma, Kö'1encı, Kılu 

ve lbrall için limanımızdan 

hareket edecek vapurlu: 
'.\ise• vapuru limanımı:ıda 
lmbros " 2S-2Smarııı tahmild 

Hamburg. Brem. Anv•r'. Roıerdım 
ve Dınçlg için yakındı limanımız· 

dan hueket edecok vapurlar: 
Pommern vapuru 15 f 6 
tahmil de 
''" 111ta v:ıpurn 
ıahmilde 

17 - 20 

martta 

Fazla 1ıı.faııtt ıçin Galatada 
Ovakimyan Hanında k&in 

umumi acen1eliğine müracaa 
Telefon Beyoğlu 641 - 67 4 

Foçateyln Detlrmen Taş 
Ocakları T. A. Şirketinden: 

ı - İdare meclisi raporu. 
2 - Mıirakıp raporu, 

Hine daran hey' eti umuıniyeamı
aleliıde içtim.. 5/4/930 Cumart...ı 

~ ...,..,. .,.. ıünü au.t 15 le Şirketin merkezi o-
lan Galatacla Omer Abit Han ikinel 

3 - 929 bilanÇ(Jsııınun tasdik ve idare heyetinin ibrası. 
4 - 929 senesine ait karın eureti tevzii, 
5 - Müra.kııp intihabı ve ücretinin tayini. 
6 - Münhal ilri intihabı. 

kat 4 numaralı yuıhanede icn11 m,... 
brrer bulundufunclan hiuedarand 
ynmi içtimadan lüıbl het aüıı evv.ı 
bine ....,et)erini ıirket merkeziı!' 
tudi n mubhilinde ı..Tti amurnı· 
yeye dühul yarab11 at-bm ilin t# 
hmur. 

lıtanhul ikinci icra Memurlufun tın takip yolu ile tahlilini talep eyle- Ruanamei müzakerat: . 
elan: mit ve talebi valı:ı üzerinde tıuuim lı:ı- ı - Mecliai idare ve münılnp '"' 
Beyoğlunda Taksimde S 1-S!'cıu- lman ödeme emri zirine muba!i~ ve porlarlJIJD laruti,_ .• 

maralı mağazada mukim iken halen mahalle muhtarı tarafından veril~n 2 _ 929 1_, ~osunun tar 
ikametgihı meçhul bulurum kaaap ~e§ruha~ta mezldlr .d~lı:~ni terlı: ıle diki ve Mecliıi idare hll)"etimn ibrr 
snaf dan Perlepeli Abdurrahman bır semtı meçhule gıttığınız ve halen 11 
~efa~~ efendiye: ilı:ametg~ ~eçhul old':'iu ~nlapl '3 _ Mecliıi idarece intiha~ ~ 

. • . . .• 1Dif ve bıttalep ılinen teblıgat ıcra01- mİ4 olan azanın tucliki memunyetır 
. ~.~.c.t.. Tıcareti har~c~y.e mumes- na karar verilmiıtir. 4 _ 930 ıenesi için Meclisi i.w' 

ıillihığıne, .'0bra.~olundanlibını1ı030°0-4A·929 Tarihi ilandan itibaren nihayet azalaruım tayini n hakkı huxurları• 
tar ve • gun va e ve me- b" rf da 9•0 295 il tesbiti." · h · di • · 4 5 ır ay za m • - numaras e nnı 
nk~n d_olannı mu. tevı v~ gen - - İatanbul İkinci İcra memurluiuna bil 5 - 930 ıeneıi için mürakıp uı• 
929 tarih ve 30 gün vadelı 1000 Ame- .. bir ·n· _ _,_. ld • takt" · •ve u""cretı"ru"n teıbiti · h · "ki kı , muracaa ı r~mız o ugu ır- :rını . ./ 
rilı:an dolarım mu tevı ı t a emre d d 1 1 h d . . e ermeyan ey emen z uıusun a 
muharrer senedat mucıbınce matlubu bir vekili kanuni göndermediğiniz tak 
bulunan 2000 doların Türk parasi ile tirde müddeti mezkilrenin hitamında 
tutan bulunan 4220 lir~n~n bin ~~la- alacaklının mahkemeye bilmüracaa if 
rmm 30 Mayıs 929 tarihındcn ıtıba- laaınin talep eyleyeceği ma!Omunuz 
ren yüzde onilı:i (12) ve dii!er bin do- olmak, poliça ve emre muharrer se
lannın 3 Haziran 929 dan itibaren net veya çek üzerine tebliği mulı:tazi 
yüzde ı 2 faiz ve onyedi lira protesto ödeme emrinin tebliği makamına lı:a
masarifi ve bqyüz lira avukatlık üc- im olm~k üzrt ilanen tebliği keyfiyet 
reti1e maan ve ~mre muharrer seneda olunur. 

1 L A N 
!sunbul Baro~u komiscrliğiııdeP 

namıma verilen on bir bin Franklı~ 
vesika bu baptaki lsıid'•mın zırto• 
yazılmıştı. işbu vdkayı zayi 
eyledljtimden hükmi! olmadıgı il!" 
olunıır Tiitün inlıisu Hukuk 

müıaviri ' Seııyl 



• 

k 

n 

- ~ .. d j 'l~nıııiy('L sandıği ıı1iidlirlliğiind<·n:' 
Elllnl'yet sandı~~, eınla" • nı~ uzaJeues Muzayed ikraz 'l L llordunu U ., cr·ıunatın cin, ve ncı 1 ' bec.lcli numara.-ı :ismt 

Kat·i k.arar ıJanı 120 10476 Sultanselimde Taba:.Cyunus mahallesinde Kıvrılı 
,f(j ~lerhunatın cin•., .• nev1 ll•.•rçlunun sokakta eski 41, 43 ve yeni 45, 47, 49 m~.11aralı maa 

7.arede ikraz ı 'o ile mevki ve muşıcmıl4cı ismi aralıık üç dıanenin tam~mı. Selim Ef. 
deli ~ı~~:men 36S 11186 Üsküdarda A~ak5yeci Hac.ı Mehmet mahallesinde j 

Lira Nuhkuyusu sc·.<agında eskı 71 ve yeni 93 numaralı 
17S 

700 14870 Unkapanında Hızırbey ma.hallesinde Ta: maa bahçe tamire muhtaç bir hanenin tamamı. 
vanlıceşıne sokağında esin S mukcrre_ı: v~ Salahattin, Bekir Sıtkı ve Mehmet Tahir Beyler 
veni ğ numaralı seksen be§ arş'.n arsa u7e: 20S 12098 Topanede Firuzağa mahallesinde Ağahaınamı so-
~inde ah~ap iiç katta beş oda bır taşlı~ 1~1 kağmda eski 8, 10 ve yeni 8 numaralı tamire muh 
sofa bir mutfak bir kuyu ve kırk arşın a. - taç bir dükkanın tamamı. Müveddet H. 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Şem~ettm 20 13SS2 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde Halilbey soka--
• Aga. ğmda eski 11 ve yeni 31 numaralı münhedim hane 

630 2s02 14877 Kadıkövünde Caferağa mahallesinde atik arsasının tımıamı. Rafail Ef. 
Peştam.alcı ve cedit Duvardibi sokağın?,a SlO 13697 Üsküdarda Selimiye mahallesinde Hamam soka-
eski 1 miikerrer ve yeni 4S numaralı yuz ğında eski 12 ve yeni 20 numaralı maa bahçe bir ha 
arşın üzerinde kargir üç buç~k. katta altı nenin tamamı. İsmet ve Fa,tıma Sam:ye H.lar 
oda iki sofa bir mutfak ve on Lkı arşın ka- 12S 13874 Hasköyde Sütlüce mahallesinde Tekke sokağında 
dar aralıiYı havi bir hanenin tamamı· eski 22 ve yen! 26 numaralı maa ba-'.ıçe bir hanenin 0 

Lütfiye H. Hüseyin Ef. tamamı. Salıh ve Mehmet Efendilerle Zeliha H. 
t38 336 14945 Hırkaiserifte Akseki mahallesinde Cami- 170 138S9 Rumeli.hisarında Alitorlak mahallesinde Fırın so-

iserif s~kağında eski 10 ve yeni 12 numa- kağında.eski 20 ve yeni 20 - 22 nu"llaralı maa aralık 
rah sek.sen dört arşın arsa üzerinde. alt ~atı kal muhtacı tamir bir hanenin tamamı Ahmet Hü-

dırım taşından ve üst katı bagd~dı ve her seyin, İsmail Süreyya Efen-
iki kat harçla sıvanmış üç oda bı.r sofa ve dilerle Emine Muhsine ve İffet Zahide ve Fatma H.lar 
yirmi arşın üzerinde bir mu~fağı ve. otuz 385 14064 Kandillide Kapamacı meydanı elyevm iskele cad-
arşın kadar bahçeyi havi hır han~nın ta- desinde eski 19 ve yeni Sl - S3 numaralı maa bahçe 

\ 

mamı. Niyazi B. iki hanenin tamamı Salih Efendi Fatma Hanım 
79 389 15258 Ayvansarayda atik Musta.fapaşa mah~lle- 102S 14632 Beyoğlunda Feriköyiinde Ayazmaderesi sokağında 

sinde Bostan sokağında eski 36 ve yenı S2 eski 36 - 36 - 36 ve yeni 106, 108, 110 numaralı maa 
numaralı seksen bir arşın arsa üzerinde ah bahçe bir fırmın tamamı. Ali Bey 
şap iki katta üç oda bir sofa. bir mutfak 2351 20084 Zey.rekte Kasapdemirhan mahallesinde F.ilyoku-
bir kuyuyu havi bir hanenın tamamı· şunda eski ıs ve yeni 29, 29 - l numaralı maa •bahçe 

Mustafa Ef. bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. 
ı n SS2 ıs286 Haydarda Hacıferhat mahall~sinde Hay- Yukarıda cins ve nev'ile mevkii yazılı olup hizalarınd3 göste 

dar caddesinde eski S4 ve yem 80 n~n:ara- nilen fiyatla talipleri üzerinde bulunan emlakin ıkat'i kararları- 1 

Iı yüz yirmi arşın üzerinde ah~p ikı bu- nın çekileceği evvelce ilan edik.üş ise de müzayede bedelleri 
çuk katta biri çatı oda~;ı olmak u.zere yedi haddi layikım bulrr.3dığımfo.n talip olanların ilan tarıfhinden iti
oda bir sofa bir mermer taşlrk bır mutfak ibaren otuz bir gün z:ırfında sat•ş all'irliğine müracaat eyleıne
ve elli arsın kadar bahçeyi havi bir hane- teri lüzumu ôlan olunur 

. t am' ı Mustafa Ef. -- ---
ıun anı 

ıss 675 15296 Şehzadebaşı~da Kalenderhane ı:nahalle
sinde Sehzadebaşı caddesinde esk'._ ve. ye~ı 

~ ·· ·nde kargır hır 77 numaralı otuz arşm uzen 
kattan ibaret bir diikkanın tamamı .. Meh

met Aziz B. İsmail Sadettın B. 
45 162 15301 Üsküdarda Diirbali mahallesin~e Çıkmaz-

('f •1,U ..... 
6 

M1•11 ttlfl Co.J.du.' 
a~.65 

ıı .. ~ ""·'"' 
ıı .. , •< .. ,z..,, -.. 

5 " 3 l? " 

tekke soka•hnda eski 17 ve yem 21 nun;ıa
ralı altmış ~rşın arsa üzerin~e ahşap ıki 
ıb k k tta iki oda iki sofa bır m~tfak ve 

uçu a · b · h ap bır hane- • seksen arşın bahçeyı avı ar . H 
nin tamamı. Şaziye ve Fatm~ Nurıye a

mınlarla Hüseyın R!za Ef. 
340 994 15306 Hasköyde Kiremitçi Ahmetç~lebı mahal

le!linde Sinago sokağınd~ eskı . 28 ve ~em 
22,24 numaralı biri yetmış yedı. arşın. uze
rinde ahşap bir katta iki od~ ?.ır .. kor.'.dor~ 
havi olup cam ve çerçevelerı sokulmuş dı
ğeri iki yüz altmış a,r.şm üzerinde ahşap 
.iki katta dokuz oda ve bin .iki yüz altı:1ı~ 
liç arşrn bahçeyi havi tamıre mu~taç_ ıkı 
ha11enin tamamı. 1sma.ıl Aga .. ( 

86o a23 15427 Beyleııbeyinde Küplüce mahallesınde esk! 

1 
l 
1 
1 

10 12 13 

..._ - -- - - ~-«.?:! ... ~..!..!!JL.ı;~J.~J~J~t j .•o fSI 
• d f(,,,, 

68 fi.At ~2. .. 
,60 • -

~ .,,, ••ko.I( 
Nişan.taşının en mutena köşesindekı -~sim koıiak yrkıla~ak 

arazisi baladaki krokide gösterildiği üzere hava v!! ziya esasına 
müsteniden ve her arsa çin otuz küsur metro derinlik üzerinden 
ifraz olunarak ahven fiatla <birili\ 14 nl.lffiaralı kısımlar pa~ça par 
ça satılacaıktır. Taliplerin Sirkecide Mithat paşa hanının 2 inci 
katındaiki sahibine müracaat buyunnaları. Telefon İstanbul: 
375S - 37S6. 

Şemsibey ve yeni birinci yeni so~akta eskı 
8 mükerrer ve yeni2 numaralı yuz kı~k ar
şın üzerinde ahşap üç katta beş oda bır so
fa ve yirmi beş·arşm üzerinde bir ı;ıutfa~ 
ve ıbin altı yüz altmış arşın bah.~ey.'. havı 

/ b. hanenin tamamı. Zuhtu B. 
tso 

1860 15621 ~!atada Sultanbeyazıt ma~allesi~de eski 
Parnıakka.Pı sokağında es~.ı S ~em 1 ~ ru~· 

ralı yüz yirmi beş arşın uzerınde kargır 
:Ca katta dokuz oda iki sofa bir taşlık bir 
nl'utfak bir kuyu bir sarnıç ve al~mış arş!n 

- - - -~ 
.... 7 -

mak iizere altı oda bir sofa bir mutfak iki 
kuyu ve yedi yüz bir arşın bahçeyi havi i>'r 

1 

' r ~ bahçeyi haıvi tamire muhtaç bır hanenm 
• tamamı . ~yşe Mediha ~· 

120 300 15648 Beyleııbeymde Burha~ye .~hallesınde 

l'anenin tamamı. O!llllan Ef. Seher H. 
249 498 1619S Samatyada Beyazıdıcedit mahallesinf.e 

Samatya caddesinde 16S mükerrer ve yeni 
209 numaralı seksen dört arşın arsa üzerinde 

kargir iki buçuk katta üç oda bir taşlık bir 
sofa bir mutfak ve yirmi dört arsın bahçe
yi havi bir hanenin tamamı . Bodosaki 

Efendi. 

~ 
( 

Camlıca caddesinde eskı 2. mukerrer v~ ye
f;j 22 numaralı yetmiş sekız arşı~. ilzerın.d~ 
ıbiri ka.rgir diğeri ahşap olm~. u~re .ı.kı 100 39S 
katta biri ıtan<irk odıısı o~ak uz~;e ~ort 
oda iki sofa bk kuyu ve ellı arş~.uz~~ı~~e 
adi taştan bir mutfak bi; ahı~ ve.uç donu~ 
iki yüz bir arşın bahçeyı havı ~ haneı:ıın 
tamamı. İsmail Vefa Eıf. Hatıçe Hadıye 

1621S Beşiktaşta Rumali maıhaJlesinde Uzunca
ova caddesinde eski 32 ve yeni 28,30 numa
ralı yüz yirmi arşın üzerinde ahşap iki kat
ta beş oda bir sofa bir mutfak ve otuz arşın 1 
arsada müştemilatı ve kırk ıbeş arşın :-~·:1çe 

' 1 

ve Şamment Hanımlar. 
los 788 15654 O'sküdarda kısıklı ınahall~~;nde İstavr~z 

caddesinde eski 10 ve yem 24 numaralı yuz 
yirmi arşın üzerinde kargir ~ir buçu~ kat
ta üç oda ve sair müştemilat ınşa edılmek 
üzere taksimatı mev<:ut ise de elyevm yal
nız dört duvarı ve çatısı ve kiremitleri 
mevcut olup aksami sairesi mmarnen nok
san ve yirmi dört dönüm üç evlek yetmiş 
arım bahçeyi havi bit' hanenin tamamı . 

Ahmet Daniş B. 
490 1S709 Kasnnpaşada Kulaksız Ahmetkaptan ma-1 

100 

yi havi bir hanenin tamamı. Ha'..<ln Ef. 
700 144~ 16274 Atıpazannda Manisalı Melunetpaşa ma

hallesinde eski Sarraf ve yeni Baıldcal so
kağında eski 2, 4, 6, ve yeni 2 numaralı yüz 
yetmi~ arşın ürerinde kargir bir kattan 
ilbaret bir garajın tamamı . Mustafa Ağa 

250 469 16392 Kasnnpaşada Yahyakethi.ida mahallesin
de Sipahifınm caddesinde eski 61, 63 ve 
yeni 71, 73 numaralı seksen beş& arşın ü
zerinde önden \iç.er ve arlcadan dörder kat
ta altışar oda birer mermer taşlı ante ücer 

sofa ~r mutfak birer sarnıç birer kuyuyu havi i'ıti 
hanenin tamamı . Fatma Seıniye ve 

Hacer Hanımlar. 
100 246 164S2 Fatihte Karamansağır Hocahayrettin ma

hallesinde Emiııbuhari caddesinde eski 42 

Fransızca, imanca vtf. 
lngi izce Mütercim ·11 

Aranıyor :.; 
l\1ill1 Miidafaa \7 ekttletindt•11: ' . 
Çevirme ( Tercüme) şubesi içi~ 

100, 1501iramaktu ücretle ve asga ·· 
ri iki sene ba mukavele hizmet de. · 
ruhte edilmek şartile mütercirr 
alınacaktır. Mütercimlerin Fran.2 • 
sızca Almanca ve lngilizce dillerin-~ 
en birine esaslı surette vakıf ol

maları şarttır. Bunlardan aynı za-· · 
manda iki dile veya bu dillerden bi .. -:. 

"'* rile birlikte ltalyancaya vakıf olan~ l § 

lar çevirme şubesinden bizzat ve·~ 
lstanbulda ve ya diğer mahaller
den talip olacakların da istida ile 
müracaatı arı. 

• 
Jnşası Hal etrafındaki yolların 

Ankaran1n yeni yangın yerinde İnşa edil- \; 
mekte olan Hal etratindaki )'Olların mevcut 
keşif ve plana göre inşası 1 !\-tart 930 tarihin
den itibaren kapalı zarf usuliyJe yirmi t ·ün 
nıüddetle n1ünakasava konmuştur. Martın 

•' 

yirminci ~rşl'mbe günü saat on dörtte yeni 

M i i K Ti ~ IH ~I~ 
belgevşekliği l( ~ 

A O E 
ve 

en müessir deva seroin hap 
!arıdır. Deposu !stanbul Sirkt 
cide İskenderiye oteli ittisali 
de Ali Riza eczanesidir. Tap-! 
ya ı 50 kuruş pos ta : le gonde.1-
rilir. İzmirde ecza depolarınd ' .. 
ve İrgat pazarındaki eczaned 
bulunur. şehirndeki.İınar müdürlüğü dairei rnahsusasın

da teklifler kabul ve ihale icra edilecektir. 1•tanb 

Fazla izahat \'e şartname suretini alma~ iste· keht::i:.,1 

Yenler eyamı tatiller müstesna oln1ak üzre Türkiye 
Mıoırlryan 

müracaat edebilirler. rihinde in· 
; ............................................. ..._ .. cekararv 

,,. 1-Mu 

EM~ll Ye EJTıM llNllll 
T'Urk Anonim Şirketi 

Sermayesi : 20,000,000 Türk lirası 

ihtiyat akçeleri: 754,000 Türk liraat 

Merkezi : · A N K A R A 
Şubeleri : Istanb.ul ve İzmir 

Hazır ve derdesti inşa B 1 N A L A R üzerine 

~raitle uzun ve kısa vadeli ikrazat yapar. 

müsaic 

MEVDUAT. ve aıle 'fASARRUF SAN-
DIGIN a en müsait faiz verir. 

Bil' umum Banka n1uamelatı 
letenbul 'ubeelı Behç1ıl•P• tel•fon leL 3972 

kak iddia 
rihi ilind 
mahkemed 
la kaydet· 
terin v 
muoadclalı: 

2-M· 
keza bira 
meleri. Hil 
liyti muci 

3-M .. 
olur1a ols 
rmo 
fuz 
de iflis i 
Ye etmezi 
yaaıldard 
lumnadık 
nun ı.aı. 

4 - ilk 
tembe ıün 
liiı odaaın 
W.m yev 
sale yeyah 
lan •e ın .. 
nia ve bo 
ıeleria iç · 
bulundu 
214 ünei 

hallesinde Kulaksız caddesinde eııki 82,84 
84 mükerrer 84 ve yeni 148; 150, 154 l nu
marah yinni ikişer buçuk arşından kırk 
beş arşın üzerinde mebni olup kıdı: arşın 
üzerinde bir oda ile türbe ittihaz kılman 
bir mahalli havi iki dükkanın tamamı . 

mükerrer ve yeni 54 numaralı altınl§ üç ar- B t • F b . k 
şın üzerinde kargir iki kattan ibaret olup ••• ... om on ı a rı ası ....... mak•mma 

nur, 

Emine Lütfiye H. 

145 295 15962 Mevlevihanekapısın.da Aydeı2kethüda ~a-
hallesinde Kerestecıler sokagımla ~ski 3 
mükerrer ve yeni 3-2 ~umaTalı yetmış altı 

... · de ah~ap bır buçuk katta altın-
arsın uzerın , . f b · 
da:"bodrumu havi iki oda bır nfak so. a 1-'. 
mutfak ve yetmiş dört arşın b.ahçeyı ha':'1 
bir hanenin tamamı. Necmettın Ef. Hadi-

ye H. 

170 
d Mirahor !lyasbey mahallesin-

403 16051 Samaty~ a ··f Aliefendi maıhallesinde eski 
de Caınıı~eı ı ·b .. . 24 numaralı seksen eş arşın u-
18 ve yelll .. katta dört oda bir sofa 
zerinde ahşap uç ve on dokuz arşın bah-
bir ;nutf~ ~·~ k~~in tamamı . Ali Efendi 
çeyı havı ır a ve Şerife Hanım 

19 d Canbaziye mahalle-
3 636 ..ıtilll Kocamustaf.apaşa.tasokağrnda eski 40 ve 

sinde Meşehmesçı \es n dokuz arşın üze
Y eı:ıi 52 numa~ak~ı lda~ta a biri yemek odası ol-

-·-A· .hc:.;lO 1 L ( 

yalnız bir odasının bölmesi yapılmış müte- ~ 4 ~ 

kadar baıhçeyi havi nA tamam bir hanenin ~ , ~. 
tamamı . Salih Ef. ~ ~ • • 

Ankara polis müdü
riyetinden: 

baki kısımlan na. tamam ve on yedi arşın • Do PPE L 4 • 

250 171 16473 Halıcıoğlunda Abdüsselam mahallesinde ~ ~ • Ankara polliı ıııemurlan için 

Kumbaracı sokağında eski 163 ve yeni ~ ~ Birası Çlkarmıflır_ •... _: : Pimanatloedlonilepceolkı's(2m64üd? u'~re'lükgun~~. dv~ 
ısı numaralı elli yedi arşın üurinde dört ~ ~ _ _ _ ' v 

duvar üzeri kiremitsiz iidi tahta ile örtülü t•~·~·~·~·~·~·~·t_~H~e~r:_ıy~cr~d~e2sa~t~ıl~ır~.~~~~~~~~~ mevcut numuneve şartname da 
bir hanenin tamamı . Zehra ve Fatma • hilinde 7 mart 930 dan 27 mart 

Yukarıda cins ve nev'ile mevkii ve müşt~f:~;!~~ıı::rak DeYlet ~emirJolları fi liınaolan umıml i~aresio~en: ~!~i:~::te z~~~=~~~e0:~: 
hizalarında göıneııilen bedellerle talipleri üzerinde olup 2 Nisan Miltt iktısat ve Tasarruf Cemiyeti t~rafmdan 20 nisan 1930 kasaya vazedilmiştir. Talip o-
930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on buçuktan itibaren tarihinde Ankara'da açılacak olan Milli sanayi Nümune sergi- !anların kıymeti muhammene
müzayedeye mmaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini geç- sinde teşhir edilmek üzre Ankara hattile doğrudan doğruya il- nin (100) de yedi buçuğu olan 
tiği takdirde) kat'i kararlarının çekilmesi mtikarrer bulundu- tisakı olan Devlet Demiryollan istasiyonlarından Ankara'ya (455) lira 40 kuruşluk teminat 
ğundan talip olanların mezkur günde saat on altıya kadar San- gönderilecek v.e sergide ~eşhir edild~k~en ~onra ia~e edilecek ile mezkur tarih ve saata kadar 
dtk idacesine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan 80llr1l vuku eşyaya ve sergıye eşya gtırcek mal sahiplenne naklıye ücretin- zarfları·· Ankara polis müdür
bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve me2lkik eımlike ev den yüzde elli nisbetinde tenzilat yapılacaktır. lüğüne vermeleri ve ihale için 
velce talip olanların kat'i karar eımaamda hazr bulunmadıkları İ!jbu tenzilat müddeti ıs mart 930 tarihinden 24 mayıs 930 tari de mezkiir saatte polis müdür 
ve başka talip Z?hur eylediği tak~e evv~)ki taliplerin mliza. hine kadar mer'i olacaktır. lüğil makamında l>ulunınalan 
yed~ çekilmış addolunaca!kları !uzumu ılin olunur • Fazla tafsilat için istaaiyonlara müracaat edilmelidir. ilin olunur. 



l~t' fOZ 
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DEFTERDARLIK iL ATI 
Satılık 11ıa l>alı<,'t' alı:;ap 

1 
gazino ve kuyu ı 

a Kartalda İstasiyon cadde ve karsrsında 32 16 N. lu tahmin 
1 ;.blilen bedeli 1500 liradır. Bedeli muhamminenin %7,5 pey ak-
1 si, pazarlık suretiyle 8 Nisan 930 Salı günü saat 14 te Kar-

ı 
1 Malmüdürlüğünde yaprlacaıktır. 

} Devlet ~eınirJolları uınnını i~aresin~en: 

181\IA.Rl' 9 30 

İlan l l·~ı.nııiyet saııdıı 
1 "Tay relerin c ııs t- zı.., lerınc 1 •· l ··' ı ·· . 
okp ma h.kkınd ı'9Mrtı!iz Ely~.m .. Hari ıyeVekaletin-,llllH lif' tıı~·tiııdet 
t rih ve 1:. t al .rn mış ol. de 14 uncu ele, eceden mevcut ,_. 
ıhtıraın bu I< re m vkıi file konm "r münhal me t riyete ta :mat Ahmet Tevf y ve Rrt 
iızre al· r -le riı ft"ağ ve} icar edi ;:ı:nesine tevfikan bilrnüsabaka Hanır1,n J363 ı z num 
leccginden talıp olanların Ga!ata"da e"'1Ur elınaca:ctır. deyn senedi muc ;:ıince ve 

1 
Cinili Rıhtım hanında Robe · t Ferri· 
·e mur ""t' rı il ~ olunur. Müsabaka imt .. 1anı 31 Mart 1 didard ı Sel' n· de Du a 
-------------. 19:0 Pazartesi giınii saat ıs te sokaf.':mda 34 ıı•ırrıaralı 'rnn 1!!111•• Bı\KTE0iYOLOK Ankarada yapılacaktır. terhin suretile Emniyet San 

Dr. IHSAN SAMJ Müsaba!rnya i!,tirak iciıı ta- gmdan istikraz eyledikler; rn 
Bakteriyoloji laboratuvarı lip!erin'n me:nurin kan· mınun baligin vadesi hitamında öde 

4 üncü maddesinde yazılı olan-1 mesi hasebile istikraz esrnan 
Pek ı!aklk ka'I tahlil.llı d · · ı · Vaserman tcamnıu k ıe). "ardan başka <irdeki e\ safı da atayın eyledık eri ikaınetga 

vat ra<!·ı-ı tifo ve ı 5ıtm, h•iiz olmaları la7ımdır. !arına tebligat ifası için gön 
hastalıkları teşhisi, i lrar. A) Hukuk, Mülrl:iyc, Ulfımu rilen doksan bir giinlük ihb 

I üinı il ·ıııı 

,ıı; 1 Kayseri-Sıvas hattının 457 00~603 000 Kilometreleri a· ı 
~sındaki Karaözü, İhsanlı, Şarkışla, Bedirli ve Söğütlü istasi-

f ~ larile kilometre 145 teki askeri makasta yapılacak olan me- Don 
... 'ani ve tesisat:ı sabite in§aatı 31. III. 30 tarihine müsadif pazar-

bankalar konserslyomun1. dahil bankaların direktörleri 
odasında lctima ettiler. Resmimiz bu içtimada hazır 

bulunanlardan bir guruptur. 

balgam, cerııhat tahllllltı, ÜI· siyasiye, Lktısadiye ve içtimai- name Zahrına mahallesi He 
ticaret tra mlkro1;kopl ıl! fren.~i ıa-. ye ve fakülte derecesindeki yük ti ihtiyariyesince yazılan m 

harrlsl ve sUtnln ! m'1ay .n!sl l sek ticaret mektepleri veya Ha- nıhattan borçlu mumailey 

,{ı .. ~si günü saat on beşte münakasaya vazedilmiştir. Talip olan
.l/ #ırın bu baptaki münakasa evrakını 50 lira mukabilinde maliye 
;. e muhasebe dairelerinden tedarik ederek tekliflerini mezkur 
,'arihte saat on dört buçuğa kadar Umumi İdare Münakasa ko

' 
7'~isyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

~t~DAP AZARI TÜRK TL CAR ET BANKASI 
• ! Sermayesi: 1,000,000 T. Lirası 
q~.,ı Tesisi : 1913 Anonlme tahvlll : 1918 

1 1 Merkezi : Adapazarı 
1 

r, ı lstanbul Şubeel : Yeni Postahane karşısı. Telefon : lst. 2042 
·ı O"ğ b 1 ·. İzmit, Bolu. Eskt~ehir, KUtahyn, DUzce, 
I~ 1 er ŞU e erı. Hendek. Bozllyllk, Geyve, Gerede, Mudurnu 
' Muhtelif şehirlerde n u'ıabirleri vardır, Her nevi Banka muarm-
fl\ IAu yapar ve mlisait şeraitle mevduat kabul eder. 

1' 
~~:! Emlak ve e1tanı ~ankası lslau~ul ~u~esinden 
) 
1
'd Satılık emlak 
1 

l:sas No. Mevki ve Nevi Teminat Mikdan 
c a 203 Y edikulede Fatih Sultan Mehmet mahallesi ;;la Salhane Çıkmazı Sokağı 20 1 No. lı 

ır Arsa 220 Lira 
:.ı 4 205 Cenderede 1No.lı41 dönüm Bostan 105 ,, 
~ · 206 Cenderede 2 No. lı 6 dönüm Tarla 10 ,, 

1} 1 207 Cenderede 3 No. lı 41 dönüm Tarla 65 ,, 
~r ~ 208 Cenderede 4 No. lı 33 donüm Tarla 50 ,, 
, -t 209 Cenderede 5 No. lı 33 dönüm Bostan 130 ,, 
lı Balada muharrer emlak peşin para ile bilmü~ayede satıla
·llı:ağından taliplerin ihaleye rnüsa<lif 3 Nisan 930 saat onaltıda 

iı ,~Şubemize müracaatları. 
re. 

gı 
i·e· 

n.r 

BÜYÜK 

TlJJlRE riJlNG~S~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

11 NiSAN 1930 
K(·~i<lt'Jer: Vilayet, ~ehre-
ınant·tı, Defterdarlık, Jş, Zi
raat, , .e Osına nlt J3ankaları 
1\ J urakı pla rı ,.e lıalk h uzu

run da ~'HJ)ılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

~ Adana Beledi yesin den: Ada
~~ nada inşa edilecek mezbaha 
'l: hakkında Hey'eti Vekileden 

kambiyo miisaadesi istihsal 
1ı edilmiş olduğundan evvelce 
t ilan edildiği veçhile münaka

Divanıolunda :;uııan \Jahmuc riciye mesleği ile alakası bu-1 Fatma Hanımın ikarnetgahıı 
türbesi '\o. 189 Tlcfon ı . 98! ı lunan mümasil yüksek mektep- 'meçhul bulunduğu anlaşıl 

s a • !erden birinden rı~zun olmak; ·ve Ahmet Tevfik beye teblig 
İstanbul Dördü:ıcü icra Memur- B) Bu kabil mektepler şeha-, lazıme ifa edilmiş olduğund 

luğundan: detmımesini haiz talipler bulun ilan tarihinden it1baren doks 

-------------
Dl>:C=<~'f aksim'de FİKRİ TEVFİK~ 
Otonıobil ·ve nıakinist ınekt<'l>İ) 

il; d El · b- A matlığı takdirde namzetler ev- bir gün zarfında borç öden 

1 

•a am cm ıntı pustolun .,,.,. d" - · ·1 d" - · kd 
50 inci yt"ni tedrisat dcHcsinc Nban ipıitla,:ııda ba~lı}or. dam Matilda binti Pilan,iöen j 38 vela bu mekteplerden birinde ıgı veya.yenı en~e ıg~_ta 

Dircksi} onda hay:ıtını kazanan bir ~ol ör icabında makine senesinden ve 4659 muamele numara 1 okunan derslerden imtihan ver- de mezkur hanenın muzay 
. .

1 
. d b . Bsile dayine uhte.si.ne ipotek irae edilen_ dikten sonra müsabakaya işti- ile satılacağı ilan olunur. 

tamırcı ip;ı e ıapa ilccektir. 1 ler tamirhanede mı tlaka bir -ı d K M , eyog un :' . atıp _ ustafa çelebı rak hakkını ihraz ed"rler. lstanbul ikinci ticaret mahkem 
kaynakçı ustasına lüzum vardır. Nisanda ba~lıyacak yeni ted· mahallesının ıbıl sokagmda atık 15 - .. . . . 
risat denesilt lıerabcr mektep tanıirhant,inde ııyrıca: 17 cedit 15-17 numaralı kayden iki ' _M_usabaka ımtıhanı berveçhı den: 

bap hane vebali hazırda bir sakaf al- atıdır : İflasına karar verilenMahmutpaş 
Amdi oks.ijen kaynağı dersleri tında ikiye tefrik edilmiş ve arkasın- 1-Hukuk, İktısat ve Tarihi elbiseci Brodiromos Efendinin2 

verilecektir. Dersler amelidir. Her talebe uç ay zarfında ve biaaı d~ sala_ç dükkaf11 m~htevi .mahal otuz ı· siyasi (1815 <len zamanım1za. !ç~!!:r~~~be m:ı::.~er':'k!n1~e~ 
yapacagı bir ~ok ıecriıheler sı ycsinde, her cins kaı·na•ı ı·apmağa gu~ muddetle ıha_leı evvelıye müzaye kadar) hakkında tahriri ve ~i- 13 mart 930 diye yazılmı• oldug"u 

" desıne konarak bın lıra bedelle talıbı • . . . . . ~ . • 
mukıcdir, ıecrühcli bir kaynakçı yeli;miı olacaktır.Lütfen mektebimizi uhtesinde olup kat'! ihalesi icra olıtn fahı .~ua~ler (her hırı ıçın tahrırı rülmü§tÜr. Tashihi keyfiyet olun 
zı)aret diniz. Kabil olmaZ<a matbu pro~ramımızla beraber kaynakçı· mak üzre ve yüzde beş zamla on beş ve şıtahı beraber, tam numara Beyoğlu 5 inci icra dairesinden 
lık dersleri hakkında malumat isıeyiniz. gün müddetle müzayedeye konulmuş 10 dur) . Bir deyin için mahcuz ahtaP 

Ama'.örler için açılan y.a!nız direksiyon tur. 15 ~uı:naralı ha11en~n. ahşap kapı· 2 _Türkçe ve Fransııçadan mamul 3 karyııla, 3 adet aynalı tu 

de 1 1 d - d 1 S it k U itti dan zemını malta doşelı ıkı kısımdan h · (h b" . . . let masası 3 komodinu, 2 küçük rs er evc:ım e yor. er - ço m sa ... . müteşekkil taşlığa girilir taşlığın mün 1 ta nr ve tercem~ er ırı l!'.ln 3 pefkirik ve 1 aandalyadan ibaret 
~>=C<><~ Telefon; l.lcyrıı:lu 2503 ~~g tehasmda zemini kırmızı çini döşeli tam num~a 15, tır). ne e§yaaı .. 22-3-930 tarihine müs 
--- · ... maltız ocaklı v~ bahçeye mevkii bulu- 3 - MusabaKada 40 numara cumartesi günü saat 9 da mahfuz 
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Pazarlıtla el~ise ve aJakka~ı ınüua~asası 
Yüksek Baytar mektebi talebesi için yedi takım elbise 

pardesü ve iskarpin pazarlfkla imal ettirileceğinden ta11plerin 
şeraitini öğrenmek üzre mekıtebimize, pazarlığa iştirak etmek 
için de 1913/930 Çarşamba günü saat dörtte Defterdarlık bina
smıla müessesatı ticariye ve ziraiye mübayaat komisyonuna 
gelmeleri. 

L) inte bahariye caddc~inde hekim Kutbittin 
Çır~ıkapıd. siıı.kli medrese 
Ayasolyada cedit \lchınct efendi mcdrPscsi 
'ult>ymaniycdı ıl~ medresesi 
.\de) mııniveck mı la'ımlar ın<'drt'sesi 

Vilaf et ~ iıni encüınenin~en: 

mektebi 

Bahk.ı m .ırrcr er .ıhi lıu•u,iye icara \erılmek uzere 6·-l·9,10 
pazar guııu saat on Mre kıdar muzayedPı·e konı.'mtı~tur. Talip
lerin enciımeııi \ ila) eıc nı ırJ"aatla". 

Jstarıbul ha ytar 111iidiiri, etindcrı: 
• 

Yarış ve t>lah encümenince 930 sene,lndc on iki vildyette 
yapılacak yarı~ların umumi programları gelmi~ti... Yarışlar hakkın· 

da mufassal mnlilmatı muhtevidir. ljbu programlar yarını lira mu
kabilinde Baytilr müduriyctindcn tedarik edileceği ilıl.n olunur. 

nan bir mutfak ile taşlik üzerinde bi· , üssü mizanı doldurmak şartile duğu Beyoğlunda ağa hamamı cİ 
ri.~i ~erdiven altında müsadif iki adet · en fazla nwnara alan kazanmış nnda yeni yol ıokağında No. 24 
komur ve odunluk vardır, bahçede 1 l kt ne önünde bilmüzayede satıla 
salaçtan yapılmış bir hela vardır. 1 o ac~. ır • . ilan olunur. 
Merdivenle asma kat'a çıkıldıkta bir Musavat halir.~e. Fransızça- ---------·---! 
sofa ve cephede bir oda asma kattan dan maada ecnebı lısanlara vu- Piyango müdürlü 
birinci kat•a çıkıldıkta bir sofa üze- kuf sebebi rüchandır. ği.'nden: 
rinde üç oda _bir ~ela bir kil~r. bir ay- Taliplerin • mektep sehadet-
dınlık mabalı bırıncı kotta ıkı odada l . k 1.1 .k· 1 Nümunesi veçhile 50,000 

. . name erı as er ı c vesı a arı ve 1 f ·· d ı medyune asma katla ışbu kısımdakı .. .. • c et üçüncü sını cuz an a 
madam Jozefin mitstedrdir. ikinci. husnu. ~al v.~ ~ıhhat __ §ehadetna- bin adet etiket tap ettirilece 
kata çıkıldıkta bir sofa üzerinde bir . melen ıle huvıyct cuzdanı veya den taba talip olacakların 
oda iki kiler bir aydmlık mahali ,.c suretlerini baisticla Vekalet zat akçaları ile birlike 20-3-930 
arka tarafta zc~inı tahta ?öşcli açı_k i~leri Müdürlügüne tevdi eyle- sembe günü saat 14 te piyan 
ve alt kısımdakı çatıya mustenıt hır meleri ve yevmi mezkfırda An-
muvakkat tarasa ıle çatının arasına • müdürlüğünde mi.ıteşekkil T 
girilir bir mahal, bu k:sımda madam ' karada Vekalette hazır bulun- yare cemiyeti mubayaat \ro 
Matilde Haramarti müstecirnir, elek-, maları ilan olunur. ·· 1 ' 1 y_onuruı. muracat an. 
tirik ve terkos vardtr. 17 numaralı 

1
-,... . d -:-" 

haneye ahşap kapı ile zemini kırmızı '.ın1 n ı yet sa11 ı O"t Jandarma imaıathanesi 
çini döşeli bir koridor üzerinde bir 1 . r düriyetinden: 
~ koridor tara.ita bahçeye bir met- 111 ll ({ ii r l ti ıl· lj n de il" Elli sekiz kalem edevat 
halı vardır. Korıdorun ortasında ah- 1 t' ' eczayi tıbbiye kapalı zarf mü 
şap merdivenle asma kata çıkılır asma· İhsan B. ve Ferdane Behna- kasa ile satın alınacaktır m .. 
katta ?ir s_ofa v_e ~ir oda vard.ır, Vasi! ne Seher Hatice Satb~rk Ha-
Efendı mustecırdır. Hanelerın arka- ' ' •. ' kasa nisanın yedinci pazart 
sında Abdullah Efendi sokağı üzerin nımların 7022 ıkraz numaralı günü saat 14 te İstanbulda 
de etrafı saç kısmen ankaz duvarile deyn senedi mucibince ve Be- dikpaşada jandarma imalatlt 
salaş bir dükkan mahalli olup deru· şiktaşta Sinanpaşa mahallesin- nesinde yapılacaktır, şartn 
nunda Vasi! Efendi müstecirdir. Ha- de Mesçit yokuşunda 11 numa- imalathaneden verilir teklifn 
ne ahşap ve mübtacı tamirdir. Hudu- · h" ·1 E 
d . ğ t af Kadriye Hanımın ha- ralı haneyı ter ın suretı e m- menin tarzı imlası ve ed· vi u. sa ar ı . S d _ d . "k 
ne ve bahçesi sol tarafı Civelekyan nıyet an ıgın an ıstı raz ey- nin müfredatı şartnamede m" 
hanesi arkası Abdullah Efendi soka- lediklcri meblağın vadesi hita- dericdir. 
ğı ve çephanesi ibil sokağı ile malı- mında ödenmemesi haseıbile is- . . . . 
tuttur. Mesahası bermucibi senet iki j tikraz esnasında tayin eyledik- ~-''~taş ıc~a dyaıre11nde: 
yüz yirmi arşın olup yüz kırk arşını I . . . hl . t Küçuk Habce atar Hanımın 
b. k f l d k" .k. kı d . en ıkametga arına teblıgat 'tasarrıf olduğu Fatihte Çarıam 
ır sa a atın a ı ı ı sım an mu- "f . . .. d "l d k ' 

teşekkil bina elli iki arşını Abdullah ı _as.ı . .'ı~ ~on en en O san Tevkii Cafer mab'.'11esinin Molla 
Efendi sokağındaki salaş dükkan ma- bır gunluk ıhbamame zahrına , r~t_?~.azı ~kaıpnda 42 ~~ . 
halli mütebakısz aralık mahallidir. , rna;hallesi Heyeti ihtiyariyesin- ~~'j/ki ır;'~ uzer~n_e me;k ikı 
Kıymeti tamamı 4500 lira kıymeti ce yazılan meşruhattan Ferda- , çınfı ır tba.ş 1d ve çtınıt mu.~ .. vt• 

· l'd' T ı· ı ı k , ıo a ve ır e ap eı aneyı mu• 
mulıammıne ı ır. a ıp o an arın 1• ne Hanımın vefat eylediği oğul b" ba h · 382 b k r 
ymeti muhamminesinin '"o onu nisbc . .. . . ır . P anenın . .. uçu.. ıra. 
t
. d k ·· t' h"b 929 · ları Samı, Ht seyın Hasbı Bey- mcb mukadderelı dortte uç hı 
ın e pey a çasını mus es ı en - l l k f H md b ·ı ·· d · ·· ·· t • be 

5805 Dosya numarasile 5.4.930 tari- er e ' ızı zere san anı an ı muz.aye e. u_çyuz ~e mı.t t 
· ' d d b k · 1 d ' 1 bedel ıle t•lıbı uhtesınde ıhaleı e 

hınde ve fazla malumat osyasın an aş a rnırasçısı o ma ıgı an a- li . k .. t . ·ki · 
· d"l ğ" d d"" t 1 H'" · H b' B · yeaı ta arrur e mış ve ı ncı a 
ıta e ı ece ın en saat on ort en on şı mrs ve useyın a · ı eyın d 31 rt930 t "h" • - · b' ~ ma an sonra ma an ın .. 
beş huj<uga ~adar daıreye ız~a.t veya Büyüık<lere postanesinde me- sadif azartesi ··nü saat 15 de· 
bılvekale muracaat eylemclerı ılfın o-1 . . . . , P . gu 
lunur. mur ıken Dıyarı.lıokıre az1m~t ka!'ıyesı mukarr~.r bulunmu~ ol 

ettiğine ve muvazzah adresinın talıp olan!a~ın Y.~zde .;:n nıobe i 
l meçhul olduğuna dair olan He- pey a~çeaını m~ataı ben . ~et 

Dr. Horhorunl• 1 . "h . . ruh .. . sulh ıcra11na muracaatlan ılan 
yetı ı tıyarıye rneş atı uzen- nur. 
ne Büyükdere postahanesi Mü- =;_----0-0-k-t-or----ı Beyoğlu :\lckıtp wkak "o .!5 

muaıcnc >abahran akjnma kadar. düriyetile bu bapta cereyan e
den muhabere neticesinde Hü
seyin Hasbi B. namında bir 
memurun istihdam edilmemiş 
olduğu anlaşılmış ve diğer borç 
lu ve mirasçılara telbligatı lazi
me icra edilmiş olduğundan i-

ı, veriyoruz 
1\ıJ Lılıip ~urctt' 

Frengi, Belsotuklutu 
ademi iktidar tedavlha 
Babıtll caddesinde Gayret 
tophanesi fevkinde 

sanın bir nisanda icra edile- Em,,ali ınetruke müdiirliiğtinden: 

Orta tahsil ~ürmüş, clişlcriııden 

anlayışlı ve kendi <ayi ile günde 
2·3 lira ka,anmak istiıen genç 
hanımları mızın çarşamba ve per
şembe günleri Kadıköy Moda Cad· 
desi. No 81 

lan tarihinden itibaren doksan Beyoilu S inci icra darioeni 
b . ·· rf d bo öd" Bir deyinden dolayı mahcuz 
ır gun za ın a rç enme- markalı bir otomobilin 24-3-930 

diği veya yenilenmediği takdir- hine müsadif pazarteai günü ... 
de mezkur hanenin müzayede da Taksim meydanında bilmüı• ~ceği ilan °1unur. Satılık eşyayi beytiye 

c, Galata it~alat ıüınrülü ıno~orıoıon~en : 
Kilo 
1 19 
43 

Gram 

400 

Adet 
1 pek mensucat 
ipekli pamuklu mensucat 

552 I Keçe şapka 

.J.! BalAda muharrer üç kalem eşya bedel müzayede bırincisinin 

~ kilo u ıki yüz on ikincisinin kilosu yüz yirmi ve üçün,U kalemin 
ı beher adedi seksen be~ kuruşta talipler! uhdesinde oiduj!;undan 
fi, daha ziyade fiatla taliplerin !5-J-930 tarihine kadar sau~ komis
ı 

kr 

• 

) onuna miıracaııtlarL »•• Da ulfunun Hukuk Fakultesi mlidt>rrblerinden •••t 
, NiŞAN VENTURA EFENDi ı 
.> \ ızıhane,ıni l; 1 ıt.ı l\ar.ıkiiv Pala ta ııı;lincu katt.1 7, 8 . lu 

~ ••• uılıılara naklt'tmi~tir. Tel. R. O. 44/lli •••••• 

Kum kapıda çadırcı Al1ınet çelebi mahailesinde 1O1 numaralı 

hanede mevcut eşyayı beytiye 24-3·9:l0 tarihine mtisadil pazartesi 
günü saat 10 da mahallen bilınüzayedc satılacaktır. Taliplerin 
yevm ve saati mczktırda mahalli öatış komis) on una mllracaat 
eylemeler;. 

ÜSKÜDAR BANKASI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Beheri 5 Türk lirası kıymetinde 
20,000 hisseye münkasem 100.000 
Türk lirası sermaye ile teşekkül eden 
Bankamıza hissedar olmak istiyen ze 
vatın Üsküdar'da İskele civarında bu 
lunan Bankaya müracaatları rica olu
nur. Banka esnaf ve küçiık tüccara 
yardım ve tasarrufu teşvik maksadı 
ile ve bilcümle Banka muamelatı ile 
iştigal etmek üzre teslı edilmiştir • 

lst: 21ncl ticaret mah 
kemeslnden: 

\ltiflis Yorgi Kullcıi efendinin 
ikinci alacaklılar içtimaı S nisan 
cumırtı=si 1uıat 14 de tayin ve tensip 
edlimi~ olduğıındnn alacakları te· 
mamen ve kısmen idarece kabul 
edilenlerin yevmi vt saat mezklırJa 
mahkemenin ifUs odasında hazır 

bulun maim ilAn olunur. 16·3·930 

EL 1,1 idarehanesine mUra· 
caatları. ile satılacağı ilan ..:.o:.:lun=u:.:r~·;_ ___ s_a_tı_a_ca..:ğı:_il_ii_n_o_ı_u_nu_r_. ___ _,, 

Me<l'ul i\\üıtür: 


