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dlses ı ~ 

Devlet Bankasının Hami ilerle 
müzakere 

Tasarruf 
gene kaldı. 

~: '::':~:::~:::::,'Dayinler hükfimete kat'i teklifte bulunmadılar. 
r 

1 
6aıhasmda bir istiklal harbi suand tetinde tecelli etti ve bu yolda 

~e- 9<>k zahmetler çekilip çok kan
.~ d ', lar akıtıldı. Sonra, ayni kudr<"": 
0 e.. · dl. 'dil anın 81.Yasi, içtimai ve a ~ v_a.. .~re 

·ıı döküldü ve bir sel gıbı onune 
~gd :ıe rastgelirse devirerek, yrka
-~~ r taık, ezip parçalryarak aktı git

. a ti . Bu büyük hadiselerin de bir 
ey, kaç kola yhamlede, bir emir bir 

1 me, i bi k l 1 b' 
1 

lı ~aret veya r · arımı. a o up ı-
• ~y twerdiğine zaıhi p olmamalıdır. 
a 

1
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1 
'I'ürk inkitabının bu safhaları 

ı J!J d b' 1 k r 
3 

a ır çok ıstırap, e eıın, aygu 
1 ~ 'le dedirginlik mukabilinde ka
~ a Pan.nırştrr. Şimdi, bu inkilabın 

sa ktisadi safhası başlıyor. Bilelim 
~%r ki, ~u:ıun icap ettirdıiği hamle

d ler oburlerinden daha az zorlu 
aye olnuyacaktır. 

ı::..___... • 
em• Inkil@brn kanunlarında mer-

hamet, müsaımaha ve mü!aye
paşa l'lıet gibi şeyler mevcut değ.ildir 

~;.;..;ı: 

Bu, kendi vücudümüz üstün
~e, kendi elimizle yaptığımız 
' ·t ameliyattır. 

.~imizi sıkacağız, gözü-
l'lıUzden bir damla yaş akmrya-
CaJı: • . ve neşterin ucu ta can evı-
trıı:ı:e dayanırken bu ameliyat 
neticesinde elde edeceğimiz 
~ıhhat ve seJametin neşvesile 
onceden teselli bulacağrz . 

tılacB d Herhangi bir inkiliip esnasın
..... -"'I k~ vuku bulan sıkıntılardan şi
rJii· ayet edenler ıbu sırrı hiç anla-

trıanıış olanlardır. Büyük Fran
~~~ ~'.1kiJaıbındanberi rab~tı:ıa 

00 ' 
a 8 
ceği 

pe 
30 pı 

li§.kun muhafazaıkarla dıdin
rııeyi seven teceddüt perver a
rasındaki ihtilafların, kavğala
r:ın esasınr burada aramalıdır . 
~lO Temmuz inkılaıbı) gibi, bir 
ırad · · · yarıg 

1 Ta 
eı şahane ile tasdık ve tı-

Yatro şanolarr üzerinde bir sün
koo' net düğünü gibi tesit edilen in

.___.., ~l~plar sahte, yarım ve cılk in-
i m ılaıplardır . Bunlardan kork

trıak lazım gelir, çünkü, reak~i
ro~/arı çak şiddetli olur ve mıl
etın ıhayatını tehlikeye sokar. 

ttil 

Gazi neslinin inkilapçıları ya 
r:ıın tedbirlerden, tereddütlü ha 
tek · · etlerden daima bunun ıçın 
Çekinmişlerdıir. Tüıık Cümhuri
Yetinde pamuk ipliğine bağlan
llıış hiç bir meseie kalmamalı
dır. Yarrnki nesil her davayı, 
llakzedilmez bir surette halle
dilmiş bulmalıdır,. İdealist bir 
nesil ecdadının kendisine ika 
ettiği cinayetleri kendisinden 
Sonra geleceıklere miras .bıraka
tnaz. 

Bunak ve amelimanda Os
l'l'lanlı İmparatorluğunun bize 
bıraktığı mali ve iktisadi dava 
denilebilir ki, Gazi neslin.in o
t_:ıuzlarma aldığı yüklerin en a
&':rrlarmdan biridir . O impara
torluğun bir takım zalimane şe
raite boyun eğerek alıp israf et
tiği mily•oı:ılarr ödemek feda
lı:arlrğı şöyle dursun, iıktisadi 
teşkilAtı ve iktisadi terlbiyesi 
kurunuVUıstai bir halde bırakı
lan bir memleketi yirminci asır 
medeniyetinin icap ettirdiği şe
rai:te _göre islA!ı ve tanzim et
mek letikllil harbinden şimdiye 
kadar yaıpılıımş •bil tün o büyük, 
çetin, sarp ve m.ehabetli i!!lerin 
hepsine bedel ıbir eser vucude 
getirmek demektir . Zira yeni 
Türkiye anıcak bir iktisadi kal
lunışıtan sonradır kıi, ıbütün me
deni milletler arasındaki yaşa-
11l'ıak hakkını kazanmış olacak
tır. 

Yakup Kadri 

tesbit edildi. • • 
ıs mı 

Cümhuriget 
Merkez 
Bankası ••. 

Layiha mütahassıs
lara tevzi edilmiştir 

---·-
Bu akşam Maliye 

vekaletinde 
içtima edilecek .•. 

Maliye ı-eklll ŞiJkra Bey 

ANKARA, 18. (Telefonla) - Devlet Bankası layihası bugUn 
Maliye müctıahassıslarma, Baıılka müdürlerine tevzi edildi. 

Yarın akşam Maliye Vekilinin nezdinde mütehassıslar içtima 
ederek layiha üzerinde miidavelei efkar eylö.yeceklerdir. 

Layihaya göre Bankanın ismi (Cüınhuriyet Merkez Bankası) 
dır. Yirmibeş milyonluk hisse senedi dört kı:sma ayırılınııştır: 
B, C, D. kısımları. Bu kısımlardan birincisi Hükfimet ve mües
seseleciı:ıe, ikinci kısmı milli müessesata, üçüncü kısmı eşhasa, 
dördüncü kısrnr da ec.nı'1J1 müessesat içindir. Bu aksiyonların 
temettü iti.bari ile ve Bankanın tasfiyesi halılnde hiıç bir farkı 
bulunmıyacaktır. 
Bankanın umuı:nt müdüriiınün ismi (Guvernör) olacaktır. 

Muhtarların muamelatı 
teftiş edilecektir .. 

.11'azla para alan muhtarların 
vazifesine nihayet verildi .. 
Heyeti ihtiyariyelerin sureti teftişine 

dair Fazh Beyin yeni beyanatı 
Mahallelerde heyeti ihtirai

ye işlerinin iyi bir surıette cere
yan etmesi için hazırlanarak a-
13!kadarlara tebliğ olunan tali
matnamenin tatbiıkine başlan
mıştır. Vilayet, bu talimatname 
ile ınuhtarların verdikleri llmU 
haberlerin muntazaman kayde
dilmesini istihdaf etmektedir. 

- «Meselede tenaıktiz yok
tur. ENvelki beyanatla şlmdiki 
vazryet arasında tebalüf olma
dığı vazihan anlaşılıc. 

Muhtarların bütiln muameHl
tı gelişi güzel ve yazıldığı gibi 

Vali Vtkill Fazlı Bey 

istendiği zaman tetkik ve teftiş 
salahiyeti kimseye verilmemiş
tir. 

Talimatnamenin on ilcinci 
maddesi nüfus ve zabita me
ınur!arr, kendi mmtakalarında 
bu aıy nihayetinde muhtarların 
isleriniteftiş ve tetlcik edecek
l~rdık. Bu teftişat ayda bir de
fa yapılacaktır. Nüfus memur
ları tevellüdat ve vefiyatın ce
reyan eden vukuata tıeva.fuk e
dip etmediğini, polis memurla
rı da kendilerini alakadar eden 
hususatı tetkik edeceklerdir. 
Vilayetin emri mahiyetinde o
lan .bu talimatnameye riayet ve 
ittiba etmiyen muhtarların i
simleri vilayete bildirıilerek te
cziye olunacaklardır. Vi!ayet Fakaıt muayyen ·biır talima
heyeti ihti)"ariyelerin veraset tıname ta1ıbi1ki için zabıta ve 
işlerini maliye memurları ma- nüfus meırnurlanna teftiş salfi.
rifetile teftiş ettireceği gilbi di- hlyeti verilmiş.tir. Vilfi.yet salfi.
ğer lüzum görülen memurlar hiyetlerlni doğrudan doğruya 
da bu ~ontrol da istihdam edl- veya emri al'1:mdaki memurlar 
lecektir. Bu suretle her ihtimal >vasiıtasile ifada seııbestiır. Bunu 
nazarı dikkate alınarak suiisti- şeref meselesi addetmek kap 
male meydan verilmemesi ma- etmez. Çünkü memurlar da 
vafık görülmüştür. muhtarlıardan şerefsiz değildir. 

. Muihta.rlar da onlar gibi dev le-

Maliye vekilinin 
beyanatı 

MUzaherat samimi bfr hava 
içinde cere11an edlyor 

Bir haftadan beri Ankarada 
bulunan Fransız ve İngiliz 
daynler vekilleri dün de bertaf
sil yazdığımız gibi Maliye Ve
kili Saraç oğlu Şükrü B ile ikin
ci bir temasta bulund~lar. Sa
raçoğlu Şükrü B. lbu temastan 
sonra Politika refikımizin mu
harririne atideki beyanatta bu
lunmuştur: 

- Hamillerin milmess!llerile 
görüştüm: 

Borçlarımızın sureti te-
diyesi meselesine dair tetkikat 
ve müzakerelenlmize devam e
diyoruz. Bu l!ıüzalkereler, an
laşmak.ar:ııusund.an mülıhem sa
mimt blT hava içinde cereyan 
etmektedir. 

Hamiller mümessillerinin va
ziyetimizi tasavvurumuzdan fe
na buldukları, yalruz borçları
mızı değil, diğer taahhittleri- · 

M. konıisyonda tasar 
rufa başlanamadı. 

Komisyonun miistakbel 
şekli ne olacak 

Muhtelit mübadele komisiyo 
nunda 930 bütçesine nazaran 
icap eden tasarrufatın bir kısmı 
yapılmıştı. Mart ayı zarfında 
tatbik edilmesi mukarrer tasar
rufat tehir edilmiştir. İ tiiafna
menin imzasından sonra komi
syonun alacağı şekil malfun ol
madığı için bugünkü vaziyet 
muvakkat addedilmektedir. 

Haydar Bey SUreyya Paşa OperatlJr Emin B. 

Şehrin hududu 
küçülmeli mi? 

Hay~a~ ve Emin Beyler teklif 
şehrın ımarına mugayir buluyor. 

Sabık Şehreminlerl bunun idari, içtima 
sıhhi, beldi mahzurlarını tadat edlyorla 

Xomlsyon rtlsi M. Rivas 
. ~omisyonun müstakbel şek- p İstanbul m.eb'.µ~u Süreyya\ dalar ~smıruın, merkezden ay 

li bıtarafların Ankarada bulun- aş~n!. ş~hnm~z~ hudutları- olarak ıdare edilmesi, burala 
masından istifade edilerek he- ~~ kuç~ltulm~~ ıçln Meclise rın ihmalini mucıip olur. Halbu 
inen tesbit edilecektir. ır takrıır verdıgı ma!Qmdur. 1 ki böyle bir ihmal, fena netice 

. :8u hususta ne düşündükle-
1 
l~r.tevlit . eder .. Adal:ır, Boğa 

rını anlamak üzre eski Şehre- zıçı ayrı bir te~kılfttla ıdare ed" 
~eriı;ıden Haydar ve opera- le~ez. Çünkü her ikisinin d 
tor Emın B. !erle temas ettik. vandatı ancak memurlarını Spirer işi 

maaşlarına tekabül etmektedi 
Haydar Beye göre Rıhtımların tamiri, yollar in 

H d B h' şası, ve tenvirat, fazla paray 
ay. ar " şe ır hudutları- ve binnetice merkezin d 

mesele.sı hakkındaki mütalea- 1 na mütevakkıftır. M Yf: lr;J 
larmı ızuh ederek demiştir ki.' 1 . ese 

Herman Spirer'in veraset .
1 
arın varıdatı senede 30 bin 1 

v.er.gisi lııakkrndaıkıi taıhkikata . " -. Kan~at v~ mütalealarım rayı ~~ç?':ez. Bununla, ken 
devıam olurumaittadır. Aldığı- ~ s~n~lık bı~ tecrübeye 1 ken~ı~ ı~are değil sokakları 
mn: malfunata göııe Maliye Ve- ~~s~enıttır. Şehnn hudutlarını · m bıle supürtemez. Merkezde 
ıkaleti bundan <iki ay evel def- kuçül~ek bah!l;İnde diğer mem i fed~ilrl_ık etmek, İstanbulu 
ıterdarlığa vergi hakkında bir leketleı:u;ı beledıye teşkilatını 1 nef'ınedır. Avrupanın ekser 
talimatname göndermiştir. nazarı ıt~bara almak yanlı§ bir / ı:ımtakala~ında, bu gıibi say 

Defterdarlık vergi 
mılıtarını 

lesplt ediyor 

hare~et~r ... İlletler bir olmalı- f~y~ yerlen, şehrin hududu ha 
Bu talimatname üzerinıe Her- d~r ki hukumler de bir olabil- ! rııcınde bırakılmaz. Büdapeşte 

~a? Spire~in ~irk~ttekıi .hisse- s~n. ~elediye teşkilatı her şeh- 1 de, şehirden 120 kilometre m 
5'.nın tosbıti .Jçın bir tetkık ve nn gostereceği esbap ve ava- safedeki sayfiyeler traınva 
bır ~etahakku.k memuruna emır mile göre olur. Düz bir sahada 1 hattı ile merkeze rap~edilmişti 

" d ·k·ı·., D vıenlerek tetkilaııta: lbaşlantnı§- bulunan şehrin vaziyetile ada Memleketimizde en gu'"zel mi 
rransız ayın/er ve ·ı ı "" lH/oziyer '1: ' 1 d ' - l İ · · . . . . . . ır. ar an tepelerden müteşekkil sa . zmırdedır. Karşıyaka mü 
mıza de tfa edemıy~eğımiz Ştrketin bilançoları tetkik e- şehrin vaziyeti hiç bir zaman takil bir dairei belediyedl;, B 
~anaatıne vardıkları, cı~dt malt dilmekıtedir. iBu o.sn.ada başka bir olamaz. Bilfarz İstanbul: 1 

onun adem! inkşafına amil 0 

~sl~a~.a muht~ oldugumuzu bir rneırnur tayin edilmiştir. şehrinin idaresi, şehrin menafii 1 muştur. Merkeze merbut ka 
ılerı surerek bır takını tavsiye- Resmi ma!kamattan aldığrrnrz iktısadiyesi ve hayatiyesi namı- nuş olsaydı, aralarında tesan" 
~,erde b~lundukla:'. hakkrnda maHmıata göre verginin matra- na toplu bir halde olmalıdır. 1 olacaktı. Yekdiğerlerine muav 

n~ş1j;: b\S:z:~~~iıı/rap~IT~ hı tesbit edilmek ilzredir. Yoz- Şehrin Yeniköy, Boğaziçi, A- (Mabadı Uçüncil sahifede) 

messillerinin de ajans vasrtasi- gat meb'usu Hamdi Bey, bu me =-==-=~====================== 
le tekzip ettikleri gilbi tama- sele haıkkında Büyük Millet a• • 

Meclisine slıal takriri vıermiş- F' nalla bir at k / 
men asrlsızdır. Bu kadar uydur- tir. Maliy,e Vekili tarafından bu y a a mf-Q .. manın bir araya toplanrp nasrl Y hususta mecliıstıe izahat ~e-
ortaya atılaıbildiğine hayret e cek ve mC8Cle ıtavauuh edecek-
derim. tir. 

Müzakere ettiğimiz mesele, 
borçlarımız meselesidir ve yal
nız ·bundan iıbarettlr. Müzakere
nin tarzı cereyanına gelince, 
şunu söyliyebilirsiniz: "Tarafe
yn yekıdiğerinin hi.lsnüniyeti
ne kanidir ve meseleyi intaq e
deceklerini ümit etmeıktedir." 

Teklif yok •• 

Dayinlerin Ankara
dalll temasları 

Anketi 
NELER 

soruyoruz? 
'•Mllllyet,,tn izdivaç 

anketi bir kaç gUne 
kadar ba,lıyor. MU
navvar Türk hanım. 
larına bilhassa tu su
alleri soruyoruz : Halkıtan fazla para alan bazı 'tin memurlarıdır. 

muhtarlar hakkında vaki şikıi
lehistan sefaretinde yeder üzerine tahkika~ yapıl
ANKARA 18• (Telefonla)- mış v~ b11 uıı:zda ~alkı ı~fal e-

lehist 'f ,_;nde bu gece denleı:ıın vazıfelenne ınıhayet 

Bunu hoş görnniyenler olsa 
olsa mürakaıbenin netayldnden 
m~uıı olmıyanlardır. Vilaye
te aoıt muamelatıtan benim ha-

TafslllJt son haberlerimizde 
1-Sizu izdivaç ne tan

da olmalıdır? 
2-ldeal bir aile erkeği 

için ne diişilnllrsUnllz ? 
BiJyle bir erkek nasıl 
olmalıdır? 

bi an se are... · ·. . ti -
rtı~ ~ine ve sıivare tertip edil~ ~erılanış ::. . . . 

§tıir. Vali muavını ne dıyor? 

liindistanda isyan 
~ LONJ?RA, l8 (A. A. ) -;
ti bt ~aıl'in Bombay muhabı-

ldirıyor: 

ler; Bazı müfrit 
t.... ?0laşırken 
,-,\>ik etmek e 

hatipler köy
ahaliyi isyana 

.. funet 

r -Heyıet(ihtiyariyelerln nasıl 
teftiş "edil«ceği hakkında ge
Çenlerde Vali vekilinin beyana
tını yazmıştıık. Bu beyanat, e
trafrnda yapılan baZll neşriyat 
üzerine meseleyi bir muharriri
miz Vali Vekili Fazlı Beye 
soıımuşıtur. Fazlı Bey şu beya-

berim olmadan bir kAğıdm üze- 1 r-----------... 
rine 1biT nokta bile düşemez. Mektepliler 

Te&ıhtir aklımdan geçmez. müsabakası 
Fakaıt hakiıkatı ifade için be-
y.an ederim iki, Vilayetin geniş- 45 inci hafta başladı 
liğine ve işlerin çokluğuna rağ. 
men hiç bir şey gözümden ka- 45 inci hafta baflamıştır. 
çamaz. Çıüınkü vazifeme yalnız Gazetemizde çıkan haber-
mec!buriyet ve mükellefüyet ra- lerden en uıDhlmmlnl aeçlp 
b:ıtası ile değil, ayni zamanda cumartesi akfamına kadar 
zevk ve aşkla bağlı bulunmak- mıısabaka memurlııtuna ı;lln• 
ta im." deriniz. • 

9-İdeal bir ali~ iradını 
nasıl olmalıdır? 

4-Genç kızlar, koca 
olarak en ziyHde hangi 
me•lelı erbabını tercih 
ederler? 

Bir iki giine 
kadar! •• 

- Birader eoe gitmek, soyunmak, yatafja yatma 
ne 111adet ... Yatarım, zile basarım, gilzel h/:ımetçl gelir .. 

Güzel hizmetçin var mı ? 
Ha111r. valmz 2/llm var ... 



1 
~ 

rercum e vıe iktibas hakkımahfuzaur 

- 23 -

illi/ak akdi teşebbiisü 

• . , Bulgarisfanla yapılan muahedenln bir 
kı!fıneti, hatta munusı var mı?- Bu ittifak 

li ~ı muahedesi bir sene soııra nasıl bir akı-
n~~1ı bete varmıştır?! - Talat ve Halil 

Beylerin Bilkreşte yaptıkları 
(Göben) ve (BresJ.av) ın bo- 1 ağustos 1330 [14 ağustos 

aret Kğaz!ara girmesi hadisesi sun 1914] 
tin\sıbir satın a!mak muamelesile ka Ahmet Cemal, Cavit, İbra-

onpatıldıktan sonra harp kabinesi him, Talat, Enver, Mehmet Sa 
ha!!annin 9 ağustos tarihli zabıtname it. 
eş.!sisinde ana hatlan çizilen siyase- Ertesi gün TaHl.t ve Halil 
Y3ırı:t'.n takibine başlanıyor. Beyler Sofyadan geçerek Bük-

tkile ı d"" d"" ·· ·· reşe gitmek üzere yola çıkıyor r Ağustosun on or uncu gu-
ıs;~i1ü Enver Paşa ile Talat ~e Ha lar. Sofyada kaldıkları üç gün 

0 M~il Beyler derhal harbe gırme- zarfında ziyafetler çekiliyor, 
.1Jnıiz için mütemadiyen hükfune Kıral Ferdinant tarafından ka

Saı. li sıkıştırmakta olan Almanya bul ~lunuyorlar, B.a~vekil (Ra
~ Y ~efirini görerek Bulgarların da jdoslavf) ve Harıcıye Nazın 
llı (Genadiyef) le müzakereler ya 

r 

pılıyor; ve tabii, Alman ya ve 
si 1 , l Avusturya sefirlerinin de yar-
tİJ l drmiie 19 ağustosta bir (ittifak 
S l ve dostluk muahedesi lmzalanı 

M l yor. Buraya aynen kaymağa lü 
n l zum görmediğimiz mezk<lr mu-

-. ahedenin: 

' ' 

Sabık Kırat Ftrdinarı~ 

fı2rbe iştirakinden ve Romanya 
bal~:r-ia emniyet hasrl olmaz-

ı •• be. k .. dan ev\;;_ ı!ar gırme mum-
te kün olamıyacağ.ı.-u söylüyorlar; 
a 1 ve tabii bu iki şartın husule gel 
eU mesine müştereken çalışılması 
Ak' da görüşülüyor. 

O akşam toplanan harp kabi 
nesi tarafından mezk<lr gayele
·in temini için alınacak tedbir
lere dair şöyle bir zabıtname 
kaleme alınıp imzalanıyor: 

"1 - Bulgarların hemen se
O· ferberliğini icra ettirmek ve bu 

nun ikmalini müteakiben hare
ketlerini temin etmek; 

Birinci maddesi: Mütekabil 
sulh ve dostluk vadile iki tara
fın birbirinin hudutlarına ria
yet edeceklerine; [yani bizim 
Bulgarlardan çekinmiyerek Al
nwılamı pe~nde umumt harbe 
atrlabileceğimize] 

İkinci maddesi: İki taraftan 
biri Balkan devletlerinden biri 
veya bir kaçı tarafından tecavü 
ze uğrarsa diğer tarafın, mütte 
fikinin talebi ilzerine, tecavüz 
edene veya edenlere karşı der
hal harp ilan edeceğine ve bü
tün kuvvetlerile dövüşeceğine; 

Üçlincü maddesi: Biribirinin 
muvafakatini almadan bir ve 

1 ya bir kaç Balkan devletine kar 
şı tecavüzi bir harbe girmeme
ğe ve şayet iki taraftan biri böy 
le hareket etmeğe mecbur kalır 
sa diğer tarafın istemzse harbe 
girmiyebileceğine ve fakat dos 
tane bitaraf kalacağına; 

Dördüncü maddesi: Ordula
rın müşterek hareketleri için 
asken bir mukavele yapılması-
na; 

• 
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- - ---------------------

Fran6ada 

Ecnebi tahvilat 
---··· .. -

Borsada ta hvilat ; şleri 
kolay laşt ı rıJacak tır. 

PARİS, 17. A. A. - Mall 
piyasa mümessillerinden mü
reıkkep lbir heyet maliye nazı
rını ııiyaret ederek ecnebi ve 
m üstemlekat tahvilatının bor
'saya kalbulü için icrası muktazi 
muameleleri basi tleştiımek için 
1916 kanununun ilgasi değilse 
de hiç olmazsa tadili hususu
nun lüzum ve ehemmiyetinden 
bahsertımişlerdir. 

l 
' 1 

M. Maniu 

Romanya da 
iki mesele 

HABERLER 
lngiltere~ 

Buhran geçiyor 
--··· .. -

Konferans nıutlaka 
neticelenecek 

LONDRA, 17. A.A. - Her 

f~~~ 
Dayinler kat~i b · 

teklifte bulunmadı 
~~k:~ar 1~~; ·Bir mütahassıs celbi ınev 
heyetleri ketu b h. d '}d . 
rniyetlerini mu a ıs eğı ır 
hafaza etmekte 

ler ise de gi: ANKARA, 18 (Telefonla) - Düyunu umumiye m .. 
buhranın ÖnÜI'. [erinin hükumete teklif edecekleri şayi mütehassıs 
geçilmiş olduğ etrafmda t emaslarda bulundum. Osmanlı imperatorlu 
muhakkaktır. taksime uğrnmış Düyunu umumiye meclisi buradaki 

Konferans be silleri vasıtasiLe yaptırmakta olduğu tahkıiıkatı tamika 
~emehal bir r. göııüyorsa kendi hesabına böyle bir mütehassıs getireb 
~.ıce elde etmek , tir. BaıŞka hiç ıbir suretle mütehassıs celbi mevzuu bahis 
uzre mesaısıne M. Mac Donald · yacakıtır. 

Heyet, yeni tahvıilatın borsa
ya kabulüne ait muamelatın 
herhalde basitleştirilmesi lü
zumunda israr etmiştir. Maliye 
nazırı tella!iyenin tenzıiline te
vessül edeceğini söylemiştir. 

Boıısa mümessilleri /buna ce
vap olarak bu tedıbirin halk ıiçin 
fa1desi olacağını ve fakat hali 
hazında güçlükle derpi§ edilebi
leceğinıi ve çünkü muamele krt
lığmdan dolayı ekseri müesse

tekrar başl~~ca~~· M. r~?c. ' Mümessiller hükfunete kaıt'1 hiç bir teklifte ıbulunma 
BesarabyadB fahri- Donald bugun ogle yemegını dır. Bugün dördüncü bi:r temas vukubulıması muhtemel 
kata kar.fll l'Breler .... F~a~sız sefarethanesinde ye- , 

v v mıştır. 

Matbuat Prenses lteana'nın 
nişanlısından 11asıl 
ayrıldığı ile meşgul •. 

selenin umumi masraflarını an- Bükreşten yazılıyor: - Be
cak ıkaıpatabilmeık:te olduklarını sarabyada komünist tahrikatı 
söylemlişlerdir. yaprldığından bahseden Ro-

Tamirat iti/Mı 'manya matbuatı devamlı su-
. rette neşriyatta bulunuyor. Be 

PARİS, 17. A. A. - M. Bn- sarabyada bir takım memnun 
a?d !yan h~.ciye encüme~iı:e olmayan tabaka varsa da. k~
bır ~ektup ·g~erereik h~- münist propagandasmm ılen
~etın ~~ey ltı~afl~~~:1.11 ~~sdı- !ediği hakkındaki iddiaların 
~ne art bir pr'OJeyı o:ıumuzde- doğru olup olmadığı ayn bir 
ıki ~a zarf~da ~lameırtoya meseledir. 
tevdı e~~k ~y~nde bulundu- Hükfunet bu müşkilatı hal-
tunu bıldırmıştır. !etmek için bir çare aramakta-

M ahktlm kadm çıkacak dır. Siyasi fırkaların haricinde 
bir adam olan ceneral Presan' 

PARİS, 17. A. A. - Le Jour- rn bu bapta tetkikat icrası için 
nal gazetesi ~adam Hanau' tayin edileceği söylenyor. 
mm yakında muvakkaten ser-
best bırakılacağmı yar.makta-. Kralıçanın küçük kızı 
dır. 

Şiddetli bir lırtma 

SAİNT-NAZAİRE, 18. A.A. 
B!ııkaç 'günden beri hüküm sür
mekte olan fırtına şiddetini ar
tırmış ve sahillerde birçok tah
ribat yapmıştır. MP.ddi has;ır ve 
zarar çoktur. 

Edipler cemiyetinde 

FARİS, 18. A. A. - Edipler 
cemiyeti reisliğine meşhur ro
man muharrirlerinden ve mü
nakkıitlerden Gaston Ragoot'yu 
intihap edilmiştir. 

Lehistanda 

Romanya matbuatının son 
zamanlarda meşgul olduğu bir 
dedikodu da kralıçanın küçük 
kızı prenses İleananın nişanla
nıp sonradan aynldrğr kont 
Hohberg aleyhindeki neşriyat 
olmuştur. Nihayet nişan bozul 
du da gazetelerin de dedikodu
su kesildi. Başvekil M. Maniu 
bu nışan ıneselesinın tamami
le şahsi bir şey olduğunu, yal
nız hükümdar ailesine taalluk 
edebileceği cihetle bunun etra
fında dedikodu yaptlması doğ
ru olmadığını söylemiştir. 

Yahudiler ölülerini 
kesip biçtirmiyorlar!. 

Varşoyada tıbbiye talebesi de 
teşri hanenin kapılarını kapattı! 

M. Briand Pariste 

FARİS, 17. A.A. - M. Bri
and çarşamba günü kabine içti

Memleketimizde iki nevi mesk,. 
tın tedavü!üne mani olmak i 

mamd~ hazır .bul~acaktır. ANKARA, 18 (Telefonla) - Maliye Vekaleti iki 
~umaıleyh kısa bır muddet Pa meskukatın tedavülüne mani olmak ve hariçten değe 
n.~te kal~tan sonra Londraya 

1 
pahalı kıymetler ıile memleketimize gümüş mecidiyen· 

donecektır. memesi maksadile >bunların hakiıki kıymetini tayin edere 
1 ta/ya nezdinde teşebbüs ı at Bankasına, Siıriyedeki mecidiyelerin satın alınmasını 

<lecektıir. 
LONDRA, 18. A. A. - M. I ----------------

Mac IXmald, İtalyıan başmu- D h jJ • k · ı · M J • t 
rahhası M. Grandi'yi bir itila- a iye Ve 1 1 yari O eC IS e 
fa iımaleye çalışmnştır. Ayni za- OU +uk İrat edecektir 
manda ,bahri lronf.eransm mh-
vaffa!ciyetsizliğe uğramasının ANKARA, 18 (Telefonla) - Belediye layihasının P 
önünü almak için Romadaki. be günü Mecliste müzakeresine başlanması münas 
İngiliz sefirini M. Mussolini Dahiliye Vekili tarafından bir nutuk irat edilecektıir. 
nezdinde hususi ıbir teşebbüste 1 

ıbulunmağa memur etmiştir. 

Hükumete hücum Fransa - ltalya il1tilafi 
LONDRA, 18. A. A. - M. LONDRA, 18 (A. A. ) - Fransa v~ İtalya arasında i 

Chıurchill, Avam kamarasında bertaraf etmek için saTfolunan gayretlerden henüz bir 
'amele ıhükumetinin bahri siya- J ıhasıl olmamıştlı!". Konferans iflas edece1: olursa bunun M 
seti hakrnda bazı tenkidatta bu- l dieu'nün avdetinden evvel vukubulmıyacağı zanncdiliy 
lunmuştur. 1 

---·---- Büyük Fasist meclisi topJan 
lspanyada 

Diktatörün cenazesi 

P ARİS, 17. A. A. - Ceneral 
Primo de Riveranın vefat etmiş 
olduğu odada !bir d ini ayin icra 

ROMA, 18 (A. A. ) - Büyük Faşist meclisi obugüı 
mıştır. Meclis bilhassa dahili ve beynelmilel vaziyetler, 
teplerin faşistleştirilmesin1 kolaylaştıracak tedbirler ile 
dika ve esnaf cemiyetlerinin vaziyetlerıi hakkında tetki 
bulunacaıktl!I". 

edildikten sonra mhmaileyhin Fiünıe s::rbest mıntaka 
<:~setli istasiyona götti~l~ii:?- ROMA, 18 (A. A. ) -
tur. Bu esnada foansrz htıkuıne- F . , · b t t k . . .. .11 . h b 1 ıume nın ser es mm a a 
tının muımessı erı azır u un- ı h li ·r - h kk d ki k -' - h ld k • · · a ne ı ragı a ın a arar-
uugıu a e as en merasını ıcra K 1 t f d n · 
dıilm" · name ra ara ın a ımza e-

e ıştır. dil . ti 
Ceneralin naşını hamil olan ınış r. -~ 

tren saat 20,40 da hareket et- Denizli iktısat Bankası 
mi.ştıir. Cenazeye ~spanya sefiri DENİZLİ 18 (A. A. ) _ 
refaıkaıt ,e1Jmdktedır. D . . İk • B nk .. d 

enızlı tısat a ası yuz e 
Bir beyanname 

MADRİT, 17. A. A. - Pri
m-0 de Rivera hükfunetin;.n sa
bık nazırları bir !beyanname neş 
rederek mümaileyhin vefatile 
İspanyanın uğramış olduğu bü

yirmi temettü tevziine karar 
vermiştir. 

---~---

Y11goslau11ada 
Atinada nıüzakere 

Haınanıda doğ·u 
Dün Hocapaşa hamam 

bir doğum hadisesi olmu 
Yedi aylık gebe olan bir 
mın ağrısı tutmuş ve o civ 
oturan ebe Şahin Hamın 
rek vaz'ihamil ettirilmiştir 
be Şahin Hanım bu iş mu 
imde ücret istememiştir. 

Balkanlarda 

Komitacılar i 
Yugoslavya te5e 
büsatta bulnndu 

' "Bu takdirde Halil Bey Bükre
şe gidip Yunan murahhasma 
mülaki olacak ve iki devlet ara 
sında adaların malfun olan şera 
it dahilinde bize terki şartile 
tedafüi bir ittifak muahedesi 

c akdine çalışacaktır. 

"Adaların ne şekilde bize ter 
kedileceği .... 

[Bu kısım zabıtnamede boş 
bırakılmıştır; fakat dördiincil 
maddenin son fıkrası ile bu nok 

Beşinci maddesi : Bulgarista
run Osmanlı devleti ile birlikte 
tecavüz! br harbe girmek husu 
sundaki taahhüdünün Roman
ya ile ya doğrudan doğruya ve 
yahut 0Fmanlı devleti de dahil 
olduğu halde bu üç devlet ara
sında bitaraflık esası dairesinde 
takarrür eden bir itilaf ile Ro
manyadan teminat alınması şar I 
tına bağlı olduğuna; 

Altıncı maddesi: Bulgarista- 1 1 
nrn ~~feı:berliğini münasip gö
recegı bır zamanda yapacağına ı 
ve gerek bu hususa dair kararı
nı, gerek harp hareketlerine ne 
vakit başhyacağını Osmanlı 
Hükfunetine bildireceğine; 1 

yUk: ziyaa şimdi hakikaten ATİ~~· 15 (Apo.) - yu
l <;eessüıf etmek lazımgeldiğini nan Harıcıye Nazın M. Mıh~
ilan etmi.şlerdıir. Nazırlar, mü- l lokol?u.los Mısırdan av~et et~ı. 
teveffannı cenazesine MaJritte Meclisı nuzzar fevkalade bır 
mdar refakat etmek üzre hu- içtima aktederek Ankara mü
duda giıtımişlerdir. zakeratını ve Yunan hariciye 

Nehir taııyor 
nazırının Mrsırdaki faaliyetini 
müzakere edeceklerdir. 

BELGRAT, 17. A. A. -
gar komitacılarının yaptı 
son sui kastları protesto 
cenub1 Sırbistan<la mitin 
aktolunmuştur. 

* * * 
Belgrattan yazılıyor : -

goslav hükGmeti Sofyada 
fire talimat göndererek mu 
!it Srrp - Bulgar komisyo 
da anlaşıldığma göre Mak 
ya komitasının Sırp topra 
da ya.pılan son suiı:tastlar d 
yısile mesuliyeti meydana 
tığından Sofya hükUmetini 
hususta takibatta bulunma 
bildirmiştir. Bulgar.hükfurı 
nin gerek Yugoslavya hük 
tinin bu teşebbüsü ve gerek 
yük devletlerin vaziyetleri 
barile bu tahkikatı intaç M 
donya komitası aleyhinde 
detli takibatta bulunacağı ' 
lenmektedir . 

Yedinci maddesi: Muahede 
müddetinin Avrupada cereyan 

•
1 san tamamlanmıştır.] "etmekte olan harbin kat'! tes-
~ 1 "2 - Birinci şık temin etli- viyesi ve muhasmı orduların da 
( lemediği halde 'Türkiye-Ro- ıhtılmasile mahdut olduğuna 

manya ·- Bulgaruıtan) arasın- dairdir. 
' da tedafüi bir ittifak akdine ça- Bu muahede imzalanır imza 
· lışılacaktır. Şerait malfun olan lanmaz TaHl.t Beyle Halil Bey 

.' • sekil dairesinde buu.ya raptedi Bükreşe gidiyorlar. 21 ağustos 1 
lecektir. ta Talat Bey (Sinaya) ya gide-

"3 - Adaların ve Selaruk rek kıra! (Karo!) tarafından 
ıinterlandmrn Yunanistana, Be kabul olunuyor. 

· ~ sarabyanm Romanyaya, Manas (Devamı var) 
trr ve sairenin Bulgaristana ve 

1 Garb! Trakyanın bir krsmmın 
Türkiyeye verilmesi şartile 
r!ört rlev!et arasın-l itilafı mü
'elles ale;>hine hem~n hareket 
dilecek tarzda bir itı fak ak-

,.ı· 
ı. 

"4 - Bu üç ~ık husulpezir 
olmadığı takdirde Yunan mu
·ahhasile adalar me~elesi için 
~örüsülecek ve bu adaların şe
qİti malfune dairesinde bize 
erki sure-tile Yunanistanla te-

rlafüi bir mukavele aktedilecek 
tir. 

Adaların idarei dıdıiliycleri 
~ isam statükosununayni olacak 
·e gümrük, posta ve düyunu 
ımumiye varidatı yerine senevi 
·ıir vergi kabul olunacaktır. 

Jsviçrede 

Gümrük 
mütarekesi 

CENEVRE, 17. A. A.- Bi
rinci komisiy'On ticaret muahe
deleıinin is tikrarı mükavelena
mesi projesinin mad<lelerini ka
bul etmiştir. Müzakerat c na
smda Lehistan mürahhasr hü· 
kfunetinin fikrini istimzaç et
meden hiç bir şey iımzalayamı
yacağmı 'beyan etmiştir. Mu
maileyh, hiçbir Leh hükumeti
nin miıkaveleııameyi diğer muh 
telif devletler tarafından imza 
edilmeden eve! imza etmesinin 
muhtemel olmadığını ilave ey
lemiştir. 

Ver~ O!J:I D:ıriilfü11un11 

SARAKOS, 18. A. A. - Ebre iki Yunan tahtelbahirr 
nehrinin sulan geçen 40 saat çarpıştı 
zarfında cüz'i surette alçalmış- , Aı:tNA, ~8 (AJ?o.) - Fran 
trr. Nehrin vıe talbilerinin me- sada ınşa edil~n Nırefs ve Pro
craLarr etrafında bulıuıan erazi- tefs. nammdakı ~ıunan tahtel
ye mebzul suretıte yağmur yağ- ba~ırları Brest Iımanmın met
makta -0lduğundan ihtiyati ted- halınde manevra >:aparken çar
birler almağa devam 'Olunmak- pışmışlar ve hancı kısrmlan 
tadır. hafifçe hasara uğramışlardır. 

_lmecika sefirinin seyahati 

FARİS, 18. A. A. -Amerika 

Amerthada 
En kuvvetli banka 

sefiri, 23 Marttıa Fransa dahi- NEVYORK, 17. A. A. -
Varşovadan yazılıyor: -ılerdir. Yahudi talebe hıristiyan linıde •bilhassa Lyon, Grenoble, Chase Na1ıional Company E

Varşova Tıp fakültesinde ga- ölülerinin üzerinde tatbikat yap Marsilya, Nice, şehirLerile şi- quitable Trust ile İnterstat 
rip bir hil~ise o~muştur. Fakül 

1 
tıklan ?~ide. hiç bir ~~~?~a~ mali şaırki, merkez ve cenubu Tnıst Company'nin tevhidi 

tenin teşnhanesı talebe tarafın ı talebesının hır Yahudı olusunu gaııbi havalisinde biT tetkik se- hakkındaki müzakeratm bilkuv 
dan kapatılmrştır. Lehistan~a~ 1 parça~amam~ş .olma~ı L.eh~i ta- yahatine çıkacaktır. ve ikmal edilmiş olduğu ve bu 
Hahambaşı Yahudi ölülerının lebeyı çok sınırlendqrmıştır. ,suretle 2 milyar 800 milyı0n do-
fakülteye götürülüp teşrihane- j Fakat hahambaşı buna daima !ar He Amerikanın en kuvvetli 
de kesil.ip biçilmesine muvafa- itiraz ederek Yahudi ölülerini talebenin girmemesini temine bankasının vücude geleceği 
kat etmediğinden şimdiye ka- kesmek caiz olmadığını söyle- karar verilmiştir. Nihayet bu borsa mahafilinde söylenmek
dar hiç bir Yahudi ölüsü fa- miş. hatta b?11da ıs.rar edilirsebu vaziyet karşısında teşrih müder teıl.ir. 
külteye getirilmemektedir. Bu hahn ekallıyetlerın hukukunu ·risi tatbikat yaptırmiyacağını Cenupta bir facia 
yüzden çıkan mesele eskidir. ihHl.l mahiyetinde olacağını bi- söylemiş, müderris alkışlarla BOGOTA, (Colornlbie), 18 
Hatta Lehlerle Yahudiler ara- le ileri sürmüştür. dinlendikten sonra teşrihane A. A. - Maıdalena nehrindeki 
sında buyüzden cidd! bir takım Ayın 12 inci günü Tıp fa- de Yahudi talebeye kapatılmış- Laddoredo d-okunda bulunmak
kavgalar da çıkmıştır. Mektebe 1 kültesinin bütün hıristiyan ta- tır. ta olan petrol yüklii Bucara
devam eden Lehli talebe bunu !!ebesi bir içtima aktederek Yahudilerin söylediğine gö- manga vapurunda çıkan bir 
bir izzeti nefis meselesi yapa- 1mektebe devam eden Yahudile- re eğer bu hususta bir kanun yangın esnıasında birçok yolcu 
rak nihayet eğer Yahudiler de rin bütün talebenin dörtte biri- yapılırsa hahambaşı da mecbu- ile geminin tayfaları telef ol
teşrihaneye kesilip biçilmek i- 1ni teşkil ettiği, fakat mektebe riyet karşısında Yahudi ölüleri- muşlardır. Yangın her kesin 
çin ölü göndermezlerse teşriha ' Yahudi ölüsü getıirilmediği sö- nin teşrihaneye yollanmasına uykuda bulunduğu bir sıirada 
neye girmemeğe karar vermiş- !ylenerek teşrihaneye Yahudi izi r · ·· · · 

Bulgaristan vaziyet 

Sof yadan yazılıyor: - S 
toprağında patlıyan bomba. 
dan sonra Yugoslavya taraf 
dan burada yapılan teşeb~ 
Sof ya gazeteleri tarafında!l P 
testolarla karşılanmıştır. '1lı 
telit Sırp - Bulgar koınisyoıt1 daıki Bulgar heyeti bomba 
atan komitacıların Bulgar tD 
rağından gelip gene oraya lı: 
tDkları hakkındaki Sırp no 
nazarına bir delil teşkil etın~ 
sadese bir tekitten ibaret 0 

ğunu, yoksa lbu husU<Sta aıı 
Bulgar hükUıınetinin yapa 
tahkikattan sonra anlaşılac& 



- Ne gü:ıel gözlerini:ı var· • • 
- Bu s~e Ait delil • · • 
- Ben de buna müteeeısifinı 

Tt!lefonda 
-AUo!.. Beyofıu çift •• • AJ... 

loL, Siz kimsiniz? ... Ben ıaksllı 
ıfcekolerden nefret ederinı, sa· 

lcaUı olduğunuz ıesiııizd~ bel· 
li. - .... 

- Zarar yok ne demek? Trq 
ettirirseniz o başka . • • Hayır• 
bı1ık ta kıldır. 

.... Ne ne ne? .. Siz terbiyenizi. 
"-'mır mısmrz? .. Beni ne evim 
de ne evinizde, ne de başka bir 
Yerde görilraiinfiz. 

&etninU; Celile mi L İıtallbu
\11\ en güsel tmı mınnz? .. Ha

:o . En giizel erkeği milıl
. Bana ne? 

themmiyeti yok olur mu 
r ''\ Ayaklanmzla mı yllrfir

ıllQıızı.. Ala ı.. 1aterseoiz bllf 
l§ağı yürüyün . • • 111karpin mı
~ 30, mu?.. llilkemmel, 
ıe'linin ldıme)'e s6ylemeyiıl • • • 
~l!lainı Wcarplıı namaram ıilm 
~ vuile defli.· · Baı. 
mt' '"" ••• Telelanun bil iyill
ii.,.. . ......... 

işte bahar. .. 

/ 
/ 

_ Mımet o Afifte ile wlen-
mif ... _ K......,._ encanıt ... Ge-
11 .....,.plcliı 

~, •( , 

- Yaşıma göre renclm. 
- Benim ytıtıma g&e 

Yalan talıaan 
Dyltinüıı biriaİll 

bir •fi""'"' Bir .. 
ne Waip blalıaya ıp&lll'laıııljj 
nımacf~ bJr lıılSye yolu 
!DJf. ıc&,llller bunu &6rlnce 
men etden, .,aktaı. 
rak evlerine mieafir 
F.şeğini de ahD"a bat 
Akşam olunca ortaya 
aini içinde lmanmt bir lıdt 
mit: 
Hepbiıden: 
-Alhltı ........ , 

hiç çekinme, kendim '• 
yel 

Zavallı ne bilain brm 
tifinciye kadar Yemit • 

Arada ... sabipleriae: 
- Siz de bllyuruma; 4 

çe .onlar, ellerini elluiLllll!lell 
- Bisl dlilllnme. 

9eD miııllfiniD, lü be 
oJ.ayeris. 

Nihayet al)aıh olw14 
l6c:llk bekler ki, epii 
ımlıır . Neden sonra biriai 
mil haberini venniş: 

- Dayı etek sizlere 
-NeGldal 
- g tike etini -



• 
11

: flonoml t • mm;::-~ 
; ;~ rıebi fabrikalar buraya 

,;ı. a etmek istiyorlar. 
• 1 

1 

:ı~v ~aret odasıııa hariçten birçok 
; ınüracaatlar oluyor. 

r :~ ITallanna karşı halkın Geçen senenin tiftiklerlnin 
igi rağbetin ecnebi sa- düşuk fiatle satılmakta olması

',:İ l de alakadar etmeğe baş na rağmen vaziyet umumiyet 
1 J' .:ınıaşı~ktadır. . itibarile mucibi memnuniyet gö 

1 ,fj1leketıınızle en zıyade riilmektedir. 
1 " :_!l hariçteki bazı fabrika- -o-

ı<, ıret Odasına müracaatla Borsada komserlik 
ı 1 :de bir şube açarlarsa 

, '1::: iisbütün fabrikalarını dairesi 

1 
ıı' ~ lrle~se ne gibi bir mua- Kambiyo Borsası komiserli

r '. 1 . 1 ı; tabi tutulacaklarını sor !!;inin işgal etmekte olduğu dör 

1 ,J\~Pıırlar., düncü V akıfhanın birinci ka-
l ;a~ar~ la~ gelen ~evap- tındaki daire kUi gelmediğin-
< ~ ~ .. \mış bılhassa getırecek- d b .. k · d · 
r1Ij-ı. 1 • .. .. k · en unun ust atında bır aıre 'l 1.ııne enn gumru resmın d h 1 Dü' B , ı f t t 1 ld - d a a tutu muştur. n orsa • : · ea u u muş o ugu a . 

1 Ji~ imiştir. bu yeni dairesıne nakletmiştir. 
Lf>~ caat eden fabrikaların Aşa~l kısmınd? ~urakabe hey
ı•ı,:H manifatura fabrikası- etlen yerleştmıştır. 
. ,. !'l 
' ' ·ı ~'"\,.I 

:ıı,ı 1 k-o- 'k' T- k 
~ı:c '1ar aya ı ı ur 
. ~ ! ıci götürülecek 
ı. ··ı ı.-:lyeye gelen Kopenhağ 

,. Lnsolosumuz ve muavini 
/ ~ l beraberinde iki Türk 

1
.. de Danimarka' da tahsil 
1.) _lzre götürecektir. 

il -0--

' tl 1 . • 1 .: < erımız satı ıyor 
~ · c • ene _tiftiklerimizin satı-

lı i' ığından çok endişe edi
f 1 ' Halbuki mevBim geçti
cı; talepler tevali etmekte 
i.1.ı 

-<>--
Kambiyo fiatleri 

Dün Borsada İngiliz liran 
1031 kuruşta açılmış ı031 ku
ruş on parada kapanmıştır.Dün 
İngiliz üzerinden Borsada epi
ce muamele olmuştur. 

-0--

Zahirecilerin bir 
müracaati 

Şehrimizdeki bazı zahire ta
cirleri nakliye Ucııetlerinin in
dirilmesi içıin ticaret odası nez
dinde tqebbllsatta bulunmllf
lardır. 

1 ·~ • • • 
l 

~;~ Kambio Bonası 18131930 
• r T1KRAZI..Aa T4H\'H.n 

•' lı nabMda ı.r D. Y. ~ I 38,50 
~ hın 1 oıoe s;;ooo .Aoadol• } ı. T. 12.00 

5 ı·11 .. demir 7"4• 6 25 H,50 
.. n .. ı flrkotl f,H.111 
~ U:Nıı:TLIR f:Jullrllı: ,ırk.. 'H,5J 

1 •ıc il ao Rıhtım ŞtrteıL 16 ;f 
ı).,,ı .. ır ,.. 17 00 H. p ... u .... f1rt .. 
1 ,.... 69 00 

,1. ıı.. ır.oo 

İlli K 00 
(lll.KR 

i l /ı .. \ ıo 71 Londn W34 2S,OO NC1r•ort • - •0 , o,47 21,00 
•" ~"' Faıll 12 Ol •o .Allııı • ı. 4 10 .., ae 95,0J 
.. ı. 80 60 c...... " .• 17 ıı ... 09 Oıl 50 

i? ı 118 oo Bitı•ı i5 75.00 .A•lltrdım , ı ~ f. • n Bnıuııt a 39,15 iotyı 

1 17,87 

61 15 00 
t l, e 17 15 Bello 1 &8.15 rug J5 9ft 

~' . . . 
'ıa 
1 rtanbul Hayvan Borsası 18121920 

Diri aatıflU Et Htıflan 
Kllo ftatı 

Adet ~1• nyı 
Cinai 

1 .. ,arı oıııııl Aı11rl Aıaal 
K. it 

11060 il 50 Kıvırcak u 60 90 
78238 ij 64 Dalıç 28 86 114 

f702o5 .ı 60 Karaman 2J u JJ6 
14981 IO 106 Kuzu t'/ ao 140 

4191 il 211 Keçi 
17443 41 % ltarıyıkı 

!8 40 89 
18 75 67 

17482 Gll 87 Sıfır il 84 46 

( 903 es 40 Dıaı 

!!607 06 87 Manda 

l 
1 ' 

16 8~ 61 
0180 7V 

~ .. Harik, hayat. k81,a ve otomobil sigortalarınm ~
- Galaııdı Ün ·on hanında U!n ÜNYON SIOORTASINA 
~ l Yaptırınız. 
ı, 1 · b rklyede blla fasıla icrayı muamele etmekte olan 

~ ÜNYON 
b 
·~ kumpany151na bir kere utramadan ~igorta yapnrmayını:ı. ,, Telefon : Beyoğlu . 2002 

Bıııı;lalı:I y iDi 
bllm•ce•lz 

OLDAN SACA: 

1 namda au dökiilen ( 3). Dei· 

eOlencelerl 

DlakD bllmacamlıla 
balledllmlf ,.ıı.ıı 

YUKARDAN AŞACI: 

1. Temiz (3). Dolatma (3). 

48 
66 
7d 
fO 
70 
08 
80 
411 

Ol 

den au çeken alet (7). 
rri meşru çocuk (3). Deniz 
• kara (3). 

2. Çevik (4). Kurunun zıddı (4). 

•az (2). Nida (2). 
ba içilen ıey (5). 
(2). Kuru çqme (2). 

mefe tat veren (3). An-. 
rük (3). Uuykuya dal (3). 
alliyetlerden biri (3). Hay-

3. Kabahat (3). Rita nidaaı (li). 

5. Sürünmek (8). 

7. Kalın k:unıat (J). Kuzunun bü
yüğÜ (S} • 

8. Ses (4). Dadı (4). 

IVJILLII t.. I Mt\K.l 191'0 

MİLLiYE IN ŞEHiR HABERLERi 
Maarifi• 

Devlet matbası 
Kırh nıemura 

Yol verildi 

Vilayette 

Çatalca orman 
idaresinde 

bir yolsuzluk 

Emanette 

Bir senede 
lstanbulda haç 
yangın f ıhtı? 

Yakında ASR[ , 1 EivtADA 

lfi PEHATD l~ENIN Y~Z~G~ 
IVAN PETRO\. lÇ vt> LIL DAGOVE 

tarafından temsil olunar mı hr ş m bir film 

OPE A Si 
Dün Devlet matbaasında Çatalc11dan aldığımız malO.-

memurlar arasında tasfiye ya- mata göre Çatalca Orman ida
pılmış mürettip, musahhih ve resinde bir yolsuzluk meydana 
.ııaire olarak kırk kisi çıkarıl- çıkarılmıştır. Çatalca kaymaka 
mıştır. Bunun tasarruf maksadı mlığında yapılan tahkikatta 
ile yapıldığı söylenmektedir. bazı. me~ur~a~ann mes'uliyeti 
Kalan ücretli memurlar da haf tesbıt edılmıştir. 
tada iki üç gün çalışmayacak- Bu yolsuzluğun mahiyeti şu-
lardır. dur: Çatalca ormanlarında para 

mukabilinde ve bazı memurlar 

GF.I.Ji:Cf,K PROGRA \il 
Hakikt Don K zakları Rus hcy'eti muga,ni)C~iHin 

kile vüctid~ getirilmiş 

Don Kazakla ı 
Muhteşem Sesli ve şarkılı film 

= 

: ·tir .... 

Şehreımaneti tarafından ya
pılan bir istatistike nazaran ge- I 
çen 929 senesinde bir sene zar- I 
fmda şehrimizde SlO yangın ol
muştur. Bu yangmlaroan 164 ü 

1 

İstanbul, 187 si Beyoğlu, 68 i 1 
Kadlköy, 40 i Üsküdar, 19 ü :ı 
Bakırköy, 15 i İstinye ve 17 s~ ı1 de Adalar mrntakasında çık
mış.tır. Gene bu yangınlardan 1 

132 si bacadan, 80 i mangaldıın, -------11-m:•ı:z:ıaaıa-ımm:ı-=m:= .. :mo;m•ıG 
29 u sobadan, 16 si elektri1't•n, Yarın akşnm ASRf ~INEMADA 
38 i s~garadan, 17 si dikkı>.t~iz- ekranın en büytik sinema yı:Jızları 

Eski levazım reisi ile bazı muhtarıa~ ma10.matı 
altında usulsüz katıyat yapıl-

ziy af et verdi mıştır. 
Memurlar, bundan haberdar 

olmadıklarını, muhtarlar ise al 
dıklan paralan memurlara ver 
diklerini söylemişlerdir. Tahki
kat devam etmektedir. 

Bristol otelinde otumı,akta 
olan eski levazım reisi İsmail 
Hakkı paşa dUn muhtelif zava
tm iştirak ettiği bir ziyafet ver 
miştir. Türkuvazda verilen bu 
ziyafette bazı mali müessesat 
erkanı da bulunmuşlardır. 

İstanbul Tramvay Şirketi, 
1918 senesinde ihraç olunan 

Halit Şazi B. için yüzde S faizli Tramvay tahvi-

lıilkten, 22 si lambadan ve 13 ü 
de beruılnden çıkımıştrr. Bu bir 
sene zarfındaki 510 yangında 
50 itfaiye neferi yaralanmış ve 
ehıaliden d-e bir kişi yanmış •ır. 

--o-
Maili inhidam evler 

yıktırılıyor. 

GRETA GARBO ye JON JlLBERT 
ile LEYIS STON ve DOROTI SERASTIA~ nın tcııısi!lcri 

NAMU~ KURBANI 
Son fırtına esnasında Sama-

tya, Edirnekapı ve saire gib' muazzam ve muhtc~cm fil 'lin ilk ir·ıe'i 
kenar yerlerdeki bazı evle::ıı \ktro Goldwyn Muycr filmic'ir. 

.. . . . . . latmrn 24 numaralı kuponunun 
Turk dııı tabıplerı cemıyetın. vAdesi ı Nisan 1930 tarihinde 

den
2
·
6
' 
13130 

ç b .. ü h hulOl eylediğinden dolayı tari-
arşam a gun o- h' 1Jk0. d · 'bar bed l'G camız Halit Şazi Beyin senei ı me r en ıtı en .e ı a 

duvararı çatlayarak maili inhi- Hamış: Bu şahe~e·ı elde etrrek ıçin ihtı ... r olun.ın ı7.ıl'!" feda· 

de · · f t d O .. E . !atada Osmanlı Bankası gışele- dam ve tehlikeli bir şekil ald, ~ı kArlıklara binaen fiaılar cliz'i st ctt~ ~' tır•hıı~tır Serbe t 
yaıpılan tetkikat neticesinde dıihu' ,·der mut~'h" de~il T ' vnyeı ve a ı ır. gun yııp- , d eli dil • . . .. 

teki kabrinde bir ihtifal yapıla- r;n, ete ye e ecegı~ı maruz
caktır. Saat 10 da köpriiden ~ıkir tahvilat hamillenne arze
hareket edecek Haliç vapurile er. 
gidilecektir. Meslek mensupla- İltanbul ı8 Mart 1930 

anlaşılmıştır. Tehlike gösteren 
bu kabil yerlerin yıktırılmasına I Bu miinasebctle (;rcta Gaı 'ıo ve fon iti >c•t'i" 4000 
karar "Verilerek bunlardan Z - 3 feto~rafı i1,İ~e]erdc tr'll' <dı LC

1 tir r 
tanesi yıktmlrnış ve diğerleri ---aıım-m:ıı=ıııcı:::111111:sı!lllı;:::;::::ı::ia&ıw:=::.:::ılZii!=ıını:1m:::1-~I 

rile Dit tababeti mektebi tale
besinin iştirakleri rica olunur. 

-o--

Gön1erken öldü 

Türk Anonim Elektrik Şirke 
ti, 19ı9 senesinde ihraç olunan 
yüzde S faizli Elektrik tahvila-
tının 22 numaralı kuponunun 

Aksaray camii ikinci kayyu- vad-esi ı Nisan ı930 tarihinde 
mu Rifat efendinin hemşireza- hulO.l eylediğinden dolayı tarihi 
desi ölmüş ve defnedilmek tizre mezkô.rdeın itibar.en bedeli Ga
Merkezefendi'ye götürülmüş- !atada Osmanlı Bankası gişele
tür. rinde tediye edileceğini marüz-

Rifat efendi, mezarın başında :zikir tahvilat hamillerine arze
cenazeyi defnederken teessürün der. 
den vefat etmiştir. İstanbul, 11 Mart 1930 

Eını1iyet saı1dığı ıııüdürlüğündcn: 
MUzayede lkru Borçlunun 

bedeli numarası :\1erhunaıın cins ve nevi ~sml 
190 ı3399 Çananakçılarda Dayehatun mahallesinde Yenihan 

sokağında 6 numaralı bir dükkan:m tamamı. 
ı • Mm. Marika 

8850 1368 Galatada Yenicamüşerif mahallesinde eski ZUlfüa
ruz ve Söğüt yeni Söğütlü mevkiinde eski 8, 10, 12, ıs, 

ı 7 yeni 17 numaralı maa miişternilh (Latif hanı) 
ııamile maruf bir hanın tamamı. Mahmut H&nit B. 

1425 1786 Hocapaşada Kara.ki Hüseyinçelei>i mahallesıinde 
~ğa çeşmesi sokağında eski 2 yeni 9 numa
ralı bir hanenin tamamı. Gezban Hanım 

nin de yrkılması için alakadar
lara emir verilmiştir. 

Bir konser 

Oü:ı:el San'atler Birliği orkes 
trası tarafından ı9 Mart Çar -
şamba günü saat 18,30 da Te
pebaşı tiyatrosunda 60 san'at
kann iştirakile Senfonik kon
ser verilecektir. 

-o
Resim ser,g-isi 

Dün Alayköşkünde Ankara
da açılacak resim sergisine e
ser kabul etmek için toplanan 
jüri heyet! ekseriyet olmadığın 
dan haftaya içtima edecektir. 

-o-

Darısı başımıza 
İzmir gazetelerinde okun

duğuna göre Aydında etin ok
kası 3S kuruşa satılıyor Dansı 
başımıza. 

135 ı958 Mcvkıvihanekapısmda Aydınıkethllda mahallesinde İstanbul mülhakatmdan Ga-
Keresteci sokağmda 3 numaralı biT hanenin tama- lata ile Beyoğlu Beyninde 
mı. Mıırat Ef. Tahtelarz Demir yolu Türk 

250 2085 Vefada Vınıkşecaettin mahallesinde Ayazmalı bos- Anonim Şirketi, 1917 senesinde 
ıtan sokağında eski 15 mükıerrer yeni 8 numaralı bir ihraç olunan yüzde 5 faizli Tü 
hanenin tamamı. Mehmet Cevdet Ef. Pakize, Ca- nel tahvilatınrn 25 numaralı ku 

vide Hanımlar 
350 2S96 Azaplarda Elvanzade mahallesinde Hamam arkası ponunun vadesi 1 Nisan 930 

sokağıında ı numaralı bir hanenin tamamı tarihinde hulUl eylediğinden do 
Emine Mübine Hanım layı tarihi mezkfirdan itibaren 

100 - 2610 Eyupte Sofular mahallesinde Terazi, Sofular cadde- bedeli Galatada Osmanlı Ban
sinde eski 2 yeni 7 numaralı maa bahçe bir hanenin kası gişelerinde ıtediye edilece
tamamı. Necmettin B. ğini mariizzikir tahvilat hamil-

100 2863 Keçeçilerde Kar<tıaş mahallesinde Helvacı soka- !erine arzeder. 
ğmda esiri 3 ve yeni 9 numaralı bir hanenin tama- İstanbul, 18 Mart 1930 
mı. Bedriye H. ~iiii~~~;;;;E~;;;~~ 

380 2872 Babicafer (Zındankapısında) Demirtaş mahallesin
de Kutucular sokağında 4 numaralı bir dükkanın 
tamamı. Salih B. 

17S 2988 Eyupte Cami·ik"bir mahall-esinde Kıapıcıçeşrnesi so
kağında eski 60 yeni 62, 62-1 numaralı maa dükkan 
bir hanenin tamamı. Mustafa Ef. Huriye Hanun 

620 3039 Aksarayda Mııratpaşa mahallesinde Horhor cad-
desinde eski 1, 1 mllkerrer yeni 1, 3 numaralı maa 
dükkan bahçeli bir hanenin tamamı. 

Fatma Neş'edil Hanım 
205 3083 Kapandalrikte Hoca Halil alktar mahallesinde Zey

rek caddesinde eski 78, 80 yeni 86ı 88 numaralı iki 

M A K ~ i ~t 
Yarınki Perşembe 

akşamı 

Btt)riik Suvare 
Daı1sant 

dükkanın nısıf hissesi. Havva Dürdane H. !~==========~ 
200 3087 Davutpaşada ve mahallesinde Kocamustafapaşa I! 

· caddesinde eski 114, 114 mükerrer yeni 144 numa- 26 Man çarşamba akşamı 
ralı ıbir hanenin tamamı. Emine Naciye H.Mesrur Ef. Pulı Opera komik tlyaırusun<!an 

180 3109 Davutpaşada Çardalı:lıhamam sakağında eski 23 ve AND ER BO JE 
yeni 35 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. Paris l\lllll musiki ak.adcmi>lnden 

Tahsin Ef. nıethur ŞARL FOR'un tahn id.l· 
S35 3115 Davutpaşada ve mahallesinde Tarhane mektebi so- rulnde 50 kltilik bir orkestranın 

kağında eıfki 8 mükerer yeni 8 - 4 numaralı bir ha-- iştiraki!e :\fourı'ın 
nenin tamamı. Mehmet Ali B. DON JUAN ını 

130 3149 Babıcaferide Ahuçelebi maıhallesiınde Yumurtacılar 
Ziından kapısı sokağında eski 262 yeni 28 numaralı MEL~I Sı'oeınasında 
bir dükkanın yedi hiase itibarile üç hissesi. U 

\ • ; Hayriye H. 
200 3283 Kas=paşada YahyakethU<la mahallesinde Yakupa

ğa ookağında eski 29 yeni 39 numaralı bir hanenin 
tamamı. Hüseyin Hüsnü Ef. 

120 3347 Kasımpaşada Kulaksız Ahınetkıaptan mahallesinde 
Değirmen sokağında 3 numaralı bahçeli bir hane
ınin tamamı. Emine Makıbule H. 

120 3438 Hasköyde Keçeoiıpiri mahallesinde Caımiişerif soka-
ğında eski 18 yeni 24 numaralı bir hanenin tamamı. 

Yukarıda ikraz numaralı yazılı emlak vadesi hitamında bor
cun verilmemesi hasebile (altrmş bir) gün müddetle müzaye
deye çikanldığından talip olanların "Ve fazla tafsilat almak isti
yenlerin Sandık satış amirli a miiTacaat e 1 1 ri lüzumu 

ımı .. •t•a§~•.nn•i•e•J•ec•c•kt•lr•.--•• 
Tıpebqı Tl

yatrotıında 

bu akşamı saat 
21.30dı 

Evdeki 
pazar 

komedi 

,,...,,....,..._ ,.....,...,.....,....,,,.....,.-V-V'"V'V"'V-""",,.....,"""'V""'-V-"V""' ,,....,.... 

FRANSIZ "TiYeATROSl kişcler;-8 
~1ATMAZEL MARİ BELL ~5 

ile ŞARL BOYER ~ 
tahtı ldare<lnd•ki hC\ct taufın ı," 1erı:. :ek ı ... ,ı•ı.,.o 
satışını haş!ıyocalaır. l\işei. r her g(ın !O dan ı :ı e v• 15 ten 21 e ... 

~ 

kadar açılac&k. 

~~~ ~~~~eec~ 
On jmiizdekı 22 Mart cumarıesi ııkşamı <aat ~, ,.iO dı 

F R A N S J Z TJYATROSlTNflA 
Meşhuı macar vlıol " t 

J O S E F Z i G E T 1 

·-·-.. -- ... ~~·- .. ---~---4" * ----··-------... --- ·--··· ... -· .......... ···--···~···- ----=-... ---· --- -___ .... _ .. _______ ...,_,, ____ ..... --------· 
o nı u•-. .. -..------· .... ___ _ ........... - .. --·-- ---"'-'"' l1 1 Hakiki gtızel film mrrnklılan bıı akpm !:!: 

T;.,. 4H; 

nı M E L E K Sinemasının ııı; 
• İt irae edecejtl ın 
·jj B 1 R A N . i Ç 1 N lıı: 
!4 E.ROTll\O;"<; filminin mümessilleri iTA RNA ve Ol.AF l'JUHll 11 l!i' 
~ii gür~eğ~ ~t~clidirler. B.? şahe!'er :\1el~~ 11i~cma~ının gô~.tercceğl son ~t: 
·ı sessız fılmıdır. lllvctrn: SPOR ve GENÇLiK <eminden uç yeni film. ti! 
, Ba<keı B•ll maçı - Moıosıklet yanşı Sporun ıafl'fi i'; 
~--... ---··--· .. -·----··------rn~:~~~:::.. ...... ---C:-c"" '"" :-::F:;t:F=-.::.==-Eri::== -·· .. --........ _____ ... --......... ---

Ta~lisiJe U. nıii~ürlü~ün~en: 
İdareımiz müstahdimini iç·in 225 ila 250 çift Potin imali ka

palı zarf usuliyle münakasaya konulmuşt#. 9 Nisan 1930 Çar
şamba günü saat tam 14 te zarflar açılıp ihalesi icra kılınacağın
dan taliı;'eriın bu baptaki şaruıameyi görmek üzre yevmi mezku
ra kadar heııgün Galatada Rıhtım caddesindeki idarei merkezi. 
yeye müracaatları ilan olunıır. 

Posta ve tel~ral ı. me~ani ınü~ürlü~iin~en: 
Posta işleri kalemi için Fransızça tesvide ve tercümeye 

1 muktedir bir memura ihtiyaç vardır. Maaşı aslisi 14 lira ve ba
rem kanunu mücibince bunun mükabili kırk dokuz liradır. 

1 Talip olanların Martın 29 ncü Cumartesi günü açılacak mü-
saıbaka için malfuna.t almak ve kayt olunmaık üzre İstanbul 
Postıa işleri muavinliğine mÜTacaatlan ilan olunur. 

Aksaray azmi milli Türk 
keti meclisi idaresinden: 

. 
ananım şır-

Ak8aray Azmi Milli Türk Anonim Şirketi heyeti umumiyesi 
ıs Nisan 930 tarihine tesadüf eden Salı günü saat ondörtte su
reti adiyede ve ı6 da sureti fevkaladede olarak Türkiye Ziraat 
BankasıUmumMüdüdüğü binasında akdi içtima eyliyeceğinden 
muhterem hissedaranm mezkfu' günde muayyen saatte teşrifle· 
rini ve esas mülı:avelenamenin 26 mcı maddesine tevfikan hamil 
oldukları hisse senetlerini Ankara, İ61:anbul, Konya ve Aksa
rayda Ziraat Bankalarına içtima gününe takaddüm eden on gün 
zarfında tevdi ile mükabilinde dühuliye varakası almalarını rica 
eyleriz. 

Alelade içtimaın müzakerB't ruznamesi berveçhi atıidir: 
1 - ı929 senei hesabiyesi mua:meHitı hakkında İdare Meclisi 

ve Miirakip raporunun loraati. 
2 - 1929 senei hesabiyesi bilançosiyle kar ve zarar hesap

larının tasdiki ve İdare meclisinin iıbrası, 
3 - Müddetleri biten İdare Meclisi azasının yerine aza in

tihabı, 
4 - 1931 sene&i için bir mura;kip ve ibir yedek m\ıraHp inti

habı, 

s - İdare meclisi azasına verilecek hakkı huzurlarla 1931 
senesi mürakip ücretinin tayini, 

Fevkalade içtimaın müzakerat ruznamesi berveçhi atidir. . . . . . . .. 
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Osmanlı bankası konsorsiyoma girmek vekalete • • 
ıçın •• muracaat e 

Konsorsiyom mukavelesi 
yarın teati editccektir .. 

l)ahili nizamna
ıı1e de yapıldı. 

Osmanlı Bankası 
vekfilete 

müracaat etti. 

A-

Kaçanlar -Evr11k Emniyeti umu 
migege glJndorlldl -----

Kaplanların firarında dik-
katslzllk giJrüldU 

Vacna ismindeki Bulgar va
purunu batıran Vunea bandıra-
lı H risJ vapuru- · 
kaptanlarının 
r a r ı ıhidHıec 
hakkHıda'lııi za 
bit a ıtahkibt 
bitirilmiş ve eıv 
rakı tahkikiyt 
Emniyeri umu
miye müdüııiye-

Banka, kocısorsiyoma t i_n ~ gönderil· 
· k · • l Banltaıı DlttlıllJrB mıştıx. gırme ıstı yor... Osman ı ruıı Sorbl t Bu meselede a· · 

M. JUV Y likadar memur- · 

ı ·~• h--ıı ... ı lann dikkattırz
Ban4mlar •-----ı·yomu he- dilmiştir. cra ılromııan ""'"~· ı·.. ""zü d 

. Auu"""" • • • ' 1 rak saıb htan aıı..şama ·ıgt yu n en 
Y<eti 'll!lllumiyıesi yarın son iÇtl- daımı ? ~ ~- .. - bUl _ maznun kaıptan-
ınaım oııık B ·,..,;.., da kadar ıçtıma halı...... una 
,..,_, __ yaıpa .ur .. u 1":--Ma,. -•~- Aldığımız mevsuk ma- lamı kaçabildi- Emniyeti umu
q•-.vele teati edilecclctir. ..- c............ lı Ban ,_, · 1 1mı · · · 
kn-·-• · '----ım~~-....,. N·--...ı.. lllnıata nazaran Oııınan - .... en an aşı ş- mıye müdibiJ 

'"v""er ·~--•uyw.o. ,,...._ • oma' "nnek hu R"' 
namei dahiltyi hazırlamakta o- kaııı ıkonııorsıy gı .. - tır. ııat Bey 
lan hu1U11f komisi on da yarı- aU9Ullda:ki müracaat.mı dun. M:a- Hak ~ a r ı n - J 
na kadar bütliıı m~delerini ha- !iye vekaletine tekıden bıldır- da tahkıkırt yapılan memurla-
.ıxrbyacaktrr. Konsoraiyo;n he- miftl.r. . nn tecziyesi husutıunda henöz 
Yeti umumiyai içıtimamda ni- Ban.k~ ~onsonı•'.l'._0~~ey~= Emniyeti uımım!ye müdüriye
-.ı.nnamei. dahiliyj paraf.e ede- ti umumıyesın~ yaptıgı~ et tinden •bir emir gelmediği i~ 
~tir. Koneorei\}'IOl11 icra lkomi- r~aa::o.ns::ı!(edileme- hcnıüz hiçbir muamele yapılma-

esi Cumartesi gün.ünden itiba- ~f ? ~letin bu müracaatı mxştır. 
ren filen faaHyete başlıyaıcak- mıştır.ed - · zannedilmekte- ---------
tır. İcra komitesinin içtimalarx kabul ecegı '/fi ' 
için borsada bi.r ııe.lon tefrik e- dir. - JY.l eS U / yok/ 

•• 
Uç ayda 

1158 çif Istanbulda 
evlendi 
-·-·-

Evlenenlerin milliyet 
ve mezhebi ne dir? 

Gaz /iati 
Ehemmiyetli surette 
dllşmeğe başladı --Bu te11ezzUI şirketlerin 

nkabetlnden ileri geliyor 
Son günlerde petrol fiatleri 

ehemmiyetli surette düşmeğe 
başlamıştır. Fiatlerin daha dü
şeceği muhakkak addedilmekte 
dir. Bunda başlıca amil petrol 

.. son yapxlan bir istatiııtike cihan piyasasında tenezzülün 
g?J"e ~eçen Teşrinievvel, Teşri- başlamış olmasıdır. Esasen bi
msıaru VIC Kanunuewelde üç ay zim petrol piyasamız dünya pi
zarfında şehrimizde 1158 çiftin yasalarından daiına 50-70 para E ' 
nılkihı yapılımıştır. BU nildh- a§ağı bulunmaktadır. Bir pet -
~rdan 170 i Beyazıt, 276 ıri Fa- rol memleketi olmadığnmz hal 
~ 406 sı Beyoğlu, 50\ıi Yeni- de arada fiatlerdeki bu fark biz 
köy, 38 i A. Hisari, 65 i Üskü- de hemen hemen bütün petrol
dar 112 si. Kadiıköyl 17 si A.da- !ete kolz~ kan§tmlmasmdiın 
lar. ve 24 ü de BakıirlıiSY daıre- ileri geliyor. Petrole kanştın
lennde Y'&Pilmıştır. lan kolza fiatte derhal bir fark 

Nikahlan kıyılan bu ı 158 çif- yapmaktadır. 
t~ kadın olanlann 814 ü miis- Yaptığımız tetkikata naza
lilman, 89 u enn~ni, 114 il rum, ran petrol fiatlerinin tenezzü-
68 i musevr ve 73 il de ecnebi- !ünde en mühim amil bazı bil
dir. yük Amerikan petrol kumpan

Eıkeklenlıen de 825 i müıılü- yalannm aralarındaki fiat birli
ğini bozmuş olmalandır. 

J.danbul tevkifhane blnaslle mlldllr Zlga & 11 ' 

Firar talıkikatı 
Dört gardiyan vazi/eleriJ 
ihmal cürmile mazııund1J 

Deateregl tevklfhanege sokanlar Bunun neticesi olarak ha§ _ 
!ayan rekabet derhal tesirini S•llme ile Emine Hanımlardır 
göstemıiş ve bizim petrol piya-
samız da dahil olduğu halde İstanbul tevkifhanesinde w jsa fiı'arı teııhil eden deatd 
bütün cihan petrol fiatleri düş k~ g~leo fi~. hidis~e ait idhalinde yegane amil oıaı 
meğe başlamıştır. muddeı umumılik tahkikatı ni- kuf Arap Oıi'manm ze 

hayet bu~uş ve hadise evrakı lime ve hemşiresi Emine 

B • J J /ı altıncı mustanuk Silreyya Be- üzerinde tekasüf etmek 
lT aQ'VQ aa Q Y~ verilı~iştir. Sür~yya B. her Firara deta ebnek başl 

Gayri mübadill~re_12~ bin 
lira tevzi edılmıştır .. 

, gün tevkıfhaneye gıtmekte ve şma bir cürüm olduğu gi~ 
Halil Fahri B. Münire alakadıı:rlarx orada ist'c: ap et- hapis mahkUmu bir mej 

Gebe kadının rande· H. ı da dava etti mektedır. öğrendiğimize göre firar ettirmek esbabı ... 
G eni rd . Hali Falı . müddei umumilik tahkikatı fi- deden addedilmektedir. 

VU l'Vinde işi ne?... B ileekt e &..~l~:ın . ~ n rar hadisenin. en karanlık nok- ,tak tahkikatı neticesinde 
G -'· rd T ı ·da b" ~:di•u kusınb ım" ara- talarını tenvir etmiştir. Bu talı liyetleri cezayi müıstdrim cçeı:uıe e aks mde bir sın ır wt se w u uş kik t .. • kifh "I nl 

randevu cM basilarak birçok ve Halit Fahri Bey Muhsin B. a a gore .~ev B}le gar~i- ru e e~ mahkemeye sevk~ 
----------. kadınlar merkeze götürülmüş man 91 i enneni, 88 i .nım, 60 i aleyhinde hakaret ve bin l"ralık ~anlanı:ıın fııl?e delalet ve ış- ceklerdir. 

T h 1 Zaman müaevf 94,. -'- etidir 1 tıraklen kat' ·· ··ım 
akdi.fi. kıyın et eyet efl ne ve ıb~~ arasında_ lbuluruın ve " .... oc:n • tazminat davası açmıştı Fakat . . ıyyen goru e- Ça 

? 
Sara ıemmde gebe bit" kadın Halit Fahri B. buni.ınla' iktifa ~~tir. An~. bunı~ı:ı vazifei maşırct Fatma 

.raaliyete geçecekler. merkezde~ ve doğ~ ç k • .n. 1 etmiyerek yeni bir hakaret da- ~uraka~elerınde_ suıısti~a~ 've katili 
)j çocuk ta bir middıeıt sonra ol- ocu düşuren er VQI ikame etmiştir Dav ıhmallerı tesbıt edılmıştir. 

. . ıı . tanzimine kadar bu~- müştü. Bu meselede mücibi günden güne sebep şudur: Darül~ayi r:~;_ ~.üstanti~ haber verildiğine Geçenlerde Pıu:ıgaltıda'. 
Gayri mübadillerden muava stenın _.. •. hak mes'ulivet bir h~ı olup oimadı muasmm son sayısında Halı"t gore gardiyanlardan Galip, vak'a olınuş ve aun• ın-"'' 

1 ranm"tifayet .,..ecegı mu - ., · - "- ( .,.ıı;.- dl Osm n. y f .,,.- '"'" 
nya dahil ~Ianlara yapı ana- kak addedilmektedir. ğ,m.ı ve ~~?' . ~0&8 mqAa.11 r... Fahri B. aleyhine bir yazı ne.:?- ~ uçrat, usu, Zihni liıı memurlanndan polis 
lelhesap tediyata yarın devame- Bono ıevziatma ne zaman ~~ ~~ duşu - f redilmiş. Fahri B. bu yazıyı Efendile~ hakkmda bu nokta- efendi çamaşırcı Fatma J 
dilecekdr. Şimdiye kadar ya- başlanacağı henüz malum de- dug~u a 11: 1 a S hl · !! i b' muhilli haysiyet bularak mec- ~tahkikata devam etmekte- mı öldürmüştü. İstintak ı 
pılan tevziat yekfuıu 120,000 ğildir. Takdiri kıymet faaliyeti ıımık uzre ~.Ur:ı- 1 ııye ve, . ,~t n~ , ır mua mes'ul müdürü Münire H. dir. Kactıktan sonr~ Çatal~ada katı nihayet bulmı\§ ve 

1. , Sonunru . -!L-• ııafba . . d c a at ettigumz rapor gö nlmıa.tır. a.leyhine dava Arm••tır. Dava yakala.nan Ahmet fırar, dıg_· er ıHu!Usi efendinin katil 
ırııya yak,aşımttır• • mn ııu... ya gınnesın en Polia .....,....,, .., ~·-y ahkUm A o N 

liste de yakında tanzim _edil~ evvel lıoım tımdıatma mı• mf.. R--ıf iB. mb. ,·:-"IDllu· >.:.!..;.uL_....__ t rakı altıncı müstantik Siirey; Il:1 rap sman ve ıya-ıbit oldufundan 44 inci q 
·-r•ı..+... İlk lana ak h eti v-• • . Bazı doktol"~ ~ ' 1 Beye tevdi edilıniftir. • zı de firara te§ebbüs cürümlerin ile lüJUmu muhakemesine 

tir. Elde mevcut meblağdan 40 ,. ........ ~. . top c ey. hanimize be· göre, son Wl!~ bılhaua den llJ4%nun l>ulıınmaktadırlar. verilmi tir. Yakında 
bin lira kadar bir miktar kal- umumiye i~da takdiri yeııatta ~- tehrlmi:ıde i.ekatx cimiin wku- • Fakat istintak tahkikah bilhaıı- mulıak!mcsbıe. atııl'CI 
..,__ Her ay muhtelif mena- kıymet heyetlerinin ne sanım . ati ---. ·•-yu•. • --ı..:li ği d tetkik muftm. ... .. ._ 
biden gelen varidat bu yekOna faaliyete .• _... ce e - c:Meııele p- Dr. Cem•l Zelı:i Bey bu hu- ı 
ilive edildifi cihetle sonuncu edilecektir. yet basittir. Bi:- ıuata bir rçor ~ur. 

ko ''I il I? randeıvu evt ba- •.>oJis mlJdlrl Bu rapor Sıhhiye vekAlctine 
~ahrln . hududu Çu ma m ıdarak için4en şn11 Be7 tevdi~· v bir takım ka- Cemal Zeki Bey, '8POI' bak 

. . . dınlar ıç"'"•· lbı.lann erasm- kmda fil melGmatı ~ifdr: Şehremninin Arpa Emini ı de Ha.an ve Mehmet· • 
'(Birinci ııaıhiiodeo. mahaaıt:) 1 h~ı ~ütaleannı fÖyle 1" da biri de pbe imiş. Gebe ka- "- Dtlnyanm. her ı.rafmda 1 mahalleainıde oturan Şehremini de iki adam kavga 

net edecekTercji. Berlinde de .uh etımştır: dmm cıncla ne iti vamıış? E- oldıığu gibl İnı"bOWa da ço.. poliı merkezi miir~tteba~ ı Mehmet Çakı ile Sıı•e! 
\ <Lktu~ ını.;atelif dainıi beledi- "- İstanbul kül halinde icla- w çoct* tıe. yedi aylıkmq. euk dfifllnnelı: ll'tımft!r. Bunda 2712 numaralı Sami Efendı, ra- l bacağından yaralaın• 
yeler tegekktll etmlf~ de ~ re edilebilir. Bqka türlü idare PoUe vantesini yapnıştır. Bun. en nyade !llfalet amil almakta- hatııızhima mebni beş gün me-
manla bunlar mliltakil birer ııiDe imkin yoktur. İıtanbulu da muct1>1. mes'uliyet bir bal dır. Çocuk dilşümiek 7alrm te :ııuNyetini ovinde geçirmekte --
şekıil almış ve itlerde yolıu:ı- puçaıara ayırmak, Hoca Nu- jlolıllUr. Yeni abitaf ıthllld,.. wıllf1datm aulrnalina aebep ol 1 iken rece refikası Ruhiye Ha- Hırsızlık vaka 
luklar göriiJd~en tekrar rettinin kuıuna benaetmek 111-~ halilanda pn- malda ~ bu ite dir'et Mltnlrt H. Halit Fahri B. nmıla ka'V'ga etmiş, bu kavga 
birleştirilmiıtir. Bizde!~~-~; retile mahvetmek demektir.Şeb telerde bazı tefler garflyoros. eden kııchnlanıi ba1'tlanm teh' Halit Fahri B! bu aon dava neticesinde Sami Efendi taban- . 1 -.M~I bir 

. mil Pqa s~larm~a,. SUUJUU&jıi parçalamak veya ldiçültme- Jl'9kat ne olduğunu herıiiz bil- likeye ~·.. ile kan w: koca iki ııan'atkir cumı abp sokağa çıkmak itıte- ~le_gı~ek ~e Gala 
Yiıml bele4i>'! daiream~!Ar.- nin tamamen aleyhtanymı.Bert miyonız. Çtln1d1 henttz bhıe rea- Bunlann elaıeriai ~il~ ve aleyhine dava ikame etmiş olu difi bir 8JI'8da zevcetıi müma- tim üzeı:mcte bılet alaıi 
mxşısa da ~hrin bu tefki a ı- 1 Şehremini iken, Emanette mil- mt bir ıtebliğat yoktur. Binaen- hayatta katıınlar da miithif ka- yor. n~t. etmiş ve tabanca bu ıuret- j fanm 5 lı~ı dolanıdmlll 
daresi kabil olm~ftır. şavir olan Süreyya Paşayı, bu alıeyh elde meovc:ut tilimatna- dm haatalıldarı geçlnneğe mab EDEBIY•AT BIRLIGINDE le iık1 el aracımda bulunduğu bir 2 - Beyoglunda Kal 

Saniyen, fChrin hudutlarınm ı fikri güttütli için müşavirlik- me ile harekete mecburuz. ki\nı oluyorlar. .. ., . . • . axradıa her nasılsa ateş alarek iıaldııal Sm:ıb'un dı·m· dclı'*' 
tahdidi meselesinde hatıra bir ten elini çektıinniştim. Şehrin Bunun ilniine geçmek için . Güzel ~ atlar bırli~ ~ ç•an kurşun poliı Sami Efen- sız gİmıİf, 100 linılık 
~ey geliyor: Mezbaha Karaa- iman için nüfus keaafetiruı ih- beledi,,_, mmtakalannda birer !>il?'t !JUbesı ıdare heyeti dünkü diıüıı bacağına saplanmıştır. OU§tır. 
ğaçtıı. gaz .~poJan Çubuklu-, tiyaç olduğu hakkındaki iddia Tıp lalabesl "Millet ç~ Yordu~ aça. ıçtmıaında b~ . dava h~da ·Saıni Ef. Guraba hastanesine 4 - Akııilrayda Sami 
dad:ız:. Her ilıilli de Şehremane- j doğru değildir. Umran vesaiti lo I d rak lıılmııc9121 çocuklan muhafa- §11 kararlan ~ttihU .ebniştir: <kaldll'IDlşlardır. aokağmda 6 n1Jmaralı 
•tinin en m~ varida~ mem: olmadıktan 11011I"8, tehrin nüfu p anama 1 za ve hiJnqe altına almaktan "l - ~alit Falvi ~y Ertuğ Bu yıaralanma bidiseeiode dikiş ınakiiı~ çahnlqtıl 
balamn te§kil eden ıktı~dı sunun arttmlması vatandaflan Tıp talebe • . • k btka çare yqktur. ru1 !'~ ~ llleyhine ~va biT kaııt olu polmadığı tıabkik ıız meçiMıldiir. 
müesseselerdir; Bunlan bil:- bedbaht etmekten bqka bir iş . cemıyetinin on Bu suretle tevelltldat miktan ~ ıçın !ki sat arum~ ih- edilmektedir. .s - Meçhul bir tuımf 
hassa n.azan dikkate almak ı- .·· " greaı dün Ttirlı:. ocağmda toP- ~ .So.-"! kadar~ tiı&fm halli mahkemeye aıt te- -o- mınönü traıway dunak 
ij'f.~: Slü'eYYa .~.tek: gormea. • tanacaktt· Fakat bu husuııt.a i- Bilhur fatanl>ul .civann~ Wslri ol~uı~r. . . . " • • mütdWt Maırbar Beye 

... y.... . aehirleriı Vali Yeldlinin llhl cap eden huır1ı:k1ar bltmediifn böyle ~- Yapıldrft a - Hadilleôio Bırlik binaaI Küstahane hır tecavuz erızak zenbili çakmttn: 
iniar edep kndcti. n~ • • 1 tarihi ·den takdirde tdrir dahilüle ğu dahilinde vukubulma11 cemiyet --o- · 
ve gene ı.- yerinde: "pbirls Şiebresniai ft ft.11 veldH Fu- ~en U:P anma yem nu b~ ~erek inzibat ve.aııay.ifini muhildir hu Seyrieefain müfettişlerinden 
küçilk o~wııa jınar edil~: li B. de diycır ki: ilan ° unacaktır· dlişttrenler tizeline iyi bir teııir itibarla Ertuğrul Muhlıin s.;m Kemal Bey ant 11 raddelerin-
ler" ıiddiaaı mevcıı~. u iki! "-Şehirlerin bUyflk wıya yapar ve ı.katt ceninin ön6n GWıel aan'adar Brliği •unınni de GaJatada Rıhtım caddeeia- Dün Td 
fi\rin aı:asııı~ .. ~diyet ..:ı~- klsiik ohpaımrın ayn ayn fai- 0ç aylık maaşlar geçer". e idare heyetine tar.iye venneaı den geçerbn meçhul ~r adam nawt ı:;:.,.in takalııv.t 
dır. Şehirl~ küçülterek-.- deleri ardır. Her halde idare Eytam. erami1 ve müaekai- !iıımdır. Edebiyat plıeai idue yanma ~ elinde tut-
nık nufuau b~ araya_~~ ve uhhat illeri iıılıariıe şehrin dinin 1ç arhklarmm ıev:ıiatına vıı •yet Fırka heyeti EııuiralKabein. :Beyden ma1rta oıdufu uca 1ı0pUz1u bir ~ ç*mıış, ·~• 
la şehirler ınıar de~l bikliki• 1 vüs'atli olması daha iyidir. tıı- devam edilmektedir. a bu aebeple tan:iye iatenil""'linl baatıonu ant olarak Kemal Be- · 
ihmale uğrar. Mamunyet e~ I tanbulun ldiçilltüln'ıen muvafık . . . . argp uıııami idare heyetine teklif yin bqma imla hıdirliılt ve 
fetle değil kabiliyeti iııtih~li- olmadığı kanaatindeyim. Dağı- B Zat ıtle~ muha'!_~leri~ t!iı" U «lecektir." mumaileyh kanlK fçhlde yere 
ye ile mütenasip olur. ~ıye'! nıkhk mevzuu bahsolamaz.Çlin- · maaş .v en fUll9 ıeftit lluluiıı. Bey bu hıdiMQin Bir- Yll"llJ"la1:ımJlbr, 
büyük kesafetlerde arsa fiatlen idi vesaiti nakliye şehrin uzak etmektedir. c. a r. MüfettişURtndenı lik binın dahilinde vuku bal- Kemal Bey ~e•ı ıf ..... a- Dh ..... '~Mıll 
yükselir. Mesaili içtimaiye hal-j yerlerile irtibatı temin etmek.. Yillyet umum meclisi ımı- maıımdarı ~ mite uılr olc:la- Jmmq ftrar edesı ~ *'- n ' to Olla Öl ı t iilt 
kı etrafa yayar. Ş~hirler ıner-- tedir. ıstaııbulu lriiçültmek imar Iran kfiri gidiyor hterem aza11nın 20 ~. 980 ıaıuı. Birlik DiAmJarma riayeti pol-ilçe ....... ,. f•ıl n ... ....,. .. Al••wffrs 
kezdtn muhite ~ogru. ~at- noktai nuarmdan da~~· l . . .. Perşembe günU sut on Uçce ve Bi;rlıife, Birlik idare heyeti- o ı .W <r4oı•li>bU ~~ 
mak mecburiyctındedır. • Zira Uııktidat, Boğazıçı gıbi ran sein Furugı Han mezu. toplanacak fırka prupuııds ae htimıed old:'t::m~.:•• A .. ,,,. lar kah · d cerh elan~. A1ıcDet 

E . Bey de. • yerlerin belediye varidatı az- nen bugün Bağdat yolile Tah- hazır bıılanmalan mercudur. leyi tetkik edmı. .ey ~· ves&D e neye kaldırzkmt. f01et 
mın "d kt" 1 • . 1· . ıl --- , , • , ___ .. E . Bey de bu dır.". rana gı ece ır. ~. Be~ ' A - ' •*' • ._ _.... 

Operator mın 

Poliste 

Bir polls kendini kazaen v 

-·~---------- --~ ---- -

Bir şoförün gizli defteri: Aka Oündiiz Beyin bu · emsals 
romanı önümüzdeki pazartesi "Politika,, da 
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~ ·~. Umdesi "Milliyet" tir. Çoban şiirleri 
;f, ~ ~ l\L\.RT 1930 Ruşen Eşref, ıyenf neslin bu yaıklaşrnış ve taıbiati en iyi an-
·: ) · :HANE - Ankara caddeıi· gü.zide tabiat nasiri, otaıbiat sev- lamış sanatk!danm~z<lan ibiri
ı, ı relgraf adresi: Milliyet, ls· 

işsizlik .. 

Açar ... 
~ giısinin ve talbiat dehasının bü- dir. Onun Boğaziçi makaleleri 

.: 1 "elefon numaralan: yük mugannisi Vıirgilius'tan birer tasvir değil, birer taıblo-
. .1bul 3911, 3912, 3913 tercüme ettiğıi çoban şiirlerile dııc: 

'.;l,
11
·1NE ÜCRETLERi Türk sanat hazn1'Sine yeni bir Taıbia'1: bunlarda sanat olmuş, 

pırlanta kattr. Onun eski kla- b :J j!•t Türkiye için Hariç için ve u sanat hıilis ve asil olduğu 

Bir iş takıip etmek için arka
daşlardan biri bir kalem odası
na girmiş. İş.ini beklerken ora
dakilerden birisi gazete okuma
ğa başlamış: 

- Efendim her tarafta işsiz
lik. . . İngilterede, Almanyada, 
Fransada, Amerikada. . Hemen 
Allah b!zi korusun .. 

Eski bir söz vardır: Laf lafı 
açar derler! Evet, lil.f lil.fı açar. 
Her vakit yelken açılmaz ya .•• 
Bakla va, !börek te açılrr . 

Zehirlenenler! ... 
Muvaıffaok Bey akşam geç va- vukçu Todori bunlarr bilmiye

kit evine döndü ... Kansı pür- rek aldıgmr söylemi~ ve maa/e
telaş ordan oraya koşuyor, ye- sel üç tanesini satmıştır. Kari.! 

't,i· 400 kuruş 800 kurut siıklerden yaptığı bu güzel ve için, güzelliıkte, yer yer, tabia-
, r!· ;_. 750 .. 1400 .. henüz eşsiz tercüme milli ede- tnı da .fevkine yliıkselmiştir. 

c, 1400 .. 2700 .. hiyaot - ve 'kültlir tarihimizde 
ı 1 1 mesut b" ih'd' 1 -•- '- Ruşen Eşrefin elinde kalem 
a .. : ~ evrak geri verilı!ıez · ır a !Be o ar- ... arşı-

lanma- I' 'ktt" b"' ··k h' san&i bir fırçadır, o ta'biaıtı tas-;-. (eçen nushalar ıo kuruştur. ga ayı r, ve uyu ru ı 
ı t ı ı.ı · · bı· 'ht" t Çü' kü' vir ederlren, söyleınez, fakat .:

1
, .• 1 ve matbaaya a t :l er ıçın r ı ıyaca cevap ır . n 

' \i riyete müracaat edilir. Türle milleti, Lisanda, i.rfanda, na1cşeder, ft:ıir ressam gibi. Onun 
;ı:Q miz llanlarm mes'uliyetlni zevlkte, sanatta ve ilimde asrı-- ruhu taıbiatın ruhuna nüfuz ede-

Bir diğeri cevap vermiş: 
- Vallahi Başefendi, bende

niz sabahtanberi yirmiden fazla 
beyaz yazdım, yüzden ziyade 
evrak kaydettim. Daha da bir 
o kadar var. . . Şaşıyorum şu 
işsizleri işittikçe! 

Ya yüzü, gözU açılmasına ne 
buyrulur? «Zavallı kızın en so
nunda yüzünü, gözünü açtılar» 
dediğimiz zaman ne kadaT acı
nınz . Açar .. dıiye başladıktan 
sonra hiç arkası kolay kolay 
gelir mi? 

mek hazrrlıyordu.. lerimizı;_ tehlikeyi haber veriyo-
Muvaffak Bey sordu: ruz: Muteyakkız olun! .... 
-Akşama ne yemek var Nu- Nuran Hanrm !bunu i-şidince 

ran? ne yapacağını şaşrrdı. Deliye 
Ç k - döndu" .· - er es tavugu ... 

; 1 · ıaf kabul etmez. mızın önüne geçemese bile, büs ıbikiiği içindir ki, Viııgilimıun 
- Toııbamn ağzını açar ... 
- Ev a'çar .. 
- Sergi açar .•• 

- Aıa, buına memnun oldum. - Eyvah!... diyordu da bir 
Dilfişan Halanrz, kim bilir bu- daha demiyordu . 'ı"' ~ Ü Ü b'"'" · . _ _, k lm a.k tercümesinde o muvaffak oldu. ,(

1
.
1
. ;!ı.~~ NK HAVA ~.mı gerısıuue · a am , ve 

1
11 • cihan 1cilltüriinün yükselk sevi- Çünkü tabiat, ık!l,lbinin hareıket 

(.",· ... e~aıareı en çok 18 en az yesine bir an evvel çdcaJbilmek ve iıhtirazlarıru, \'C büm hayat 
• [ı ı" idi. Bugfln riizıtAr lodos için, binlerle yıldır bu külotürü sırmu, yalnız kendine yakla-

BİR MEKTUP ve CEVABI 
Karilerimden biri yazıyor: 

"Allah çektirmesin" e ilave: - Gö:zıünü dört açar! (Aman 
mı görünce ne kadar sevinecek- M-uvaoffak Bey doğru yelye-
tir . perek yelken kürek telefona 

ı .ı~~ ava ekseriyetle n ı :.r besliyen membalardan su içme- şanlara, kendini anlayan ve 
,,1 _..,ı. ''~ ge, ve ruhunda uyuklıyan kuv- ....,, 'J 

1 ~ ı vetleri uyandmnağa muhtaç- Uzalkta ıkalan ve sesini işitmi-
~\~.: ı ~ V~ tır . Elbette bugün aruk, Rous- yenler için, o sade bir ölü yığın-

"Araba çekmek" ten "Çek ara
banı!". 

Bilvesile hürmetler. 

bu pek la2rmdır). 
- Odanın kaprsını açar ... 
- Yere kilim açar ... 

H.D. - Dükkan açar .. 
Kariimiııin gösterdiği alaka- - Çığır açar .. 

ya teşekkür ederim. Lakin hatı- - Yol açar .. 

- Zaten ıben de onun için koştu. Ve Nazmn Beyi aradı: 
yaptım ya!.. - AHo! .. Nazrm B. Nazml 

Dilfeşan Hanım Muvaffak Bey orada yok mu?. Eyvah! 'ıf. ~-· · - kendini Y""'a.vanlara gösterir. 

~ l;ı ·~ ,_ ~eau gibi, geçmiş ve belk:i hiç dır· 
1 ! olmamış zamanlarda yaşamak Virgıili'll'S asırların en büytik 
{ı 11 fa konferansı hasretini çeıkemey.iz. Ve olma- şairi. mi iıdi? Voe J.a.tince en yüık
. ı~t~daki ıkon.feras menık ğa mecbur olduğ·uımuz şeyi ola- seık ve en ince sanat lisanı mı 

nmda kaldığına göre bu cümle - Kasa açar! (Marifet anah-
o makalemde vardır. taMız açmaJktır) . 

Beyin halası idi. Muvaffak Bey Zehirlendik... Onun koleralı 
halasını el üstünde tutuyor ona t~vuğunu yedi•k . . Kuzum ge
da ima en iyi şeyler ikram edi- lırse derhal bize telefon etsin .. 
yordu . . İstanbul 4040 .•. » 

~OFÖR _YESİKANIZ ! Tılb:bı adI! müderrisi muhte-
Bır hususı otomobil İstinye remi doktor Etem Akif Bey gi

y~lunda kazaya sebebiyet ver_ I bi: 

Çünkü Dilfeşan Hanım hem Karısı terter tepiniyordu: 
çok zengin, hem de çok yaşlı - Sen deli misin, dedi, hiç 

.' r bir safha arzediyor. ·hilmeic için, ne İbrani, ne Arap, idi? Büyıiik müfessirlerin hük
~ ll]ani ayının 2llnde muh ne Yunanlı, ne de Romalı ola- müne göro, hayır! Kendinden 
f L) _

1
".?rasimle açılan konfe- calı: değ.iliz . Heır dilin, her mil- evvel ve kendinden sonra 

ı ı _ • Londraya 1:1'.~den mu- Letıin, her ilk.limin kendi ölçüsü, gelen bütün şairlerin v:' 

mış. Jandarma otomobili dur- t · .. 1 .. durmuş soruyor.. K d-yı okudaçark .• l 
n· k · d b' a m, a ıncı o ur: ıre ınyon a ırtnadam, ya- _ 1 . fk 

idi . Eğer maazallah bir gözünü doktor beklenir mi? sonra bu-
kapayacak olsa ıbütoiin Kantar-· rada hemen kıvrıirr, ölü-:iiz .. . 
cılaroaki akaretler, Nişantaşın- Ha<li gidelim, başka doktor;ı .. . 
da iki apartman, Ca')111ıdaki ma Fakat ya hala?. 

t • iki aydanıbetff orada lı\endi şiir meni>aı, kendi zevki, hakimlerin babası Homerdi. 
~~ <r ve gene konuşuyor- kendi duyuş - ve düşünüş tarzr Halbılki Voiııgi1ius «Aneis»in-

1 
1 ea giren Fransız buıhra- vardır. Ve kendi ruhundan ya- de Hoıneri, ve «Buköli'k.lenı in

lı ı;,ıF!Ilsı ııekteye uğratma- ratma'YIP ta, sade uzaık millet- de Theokriti taklit etmiştir. 
ı l Fakat Fransız heyMi leroen ödünç almak sefil bir fr- Yunanlıların, iisan.da, ilılıınlerde 

ı; tdraıdadrr. Buna rağ- karalığa delıil_et .. ede~. ;sunur:ta ve sa.natlaırdaıki ince zevki ise 

nında bir Mösyö var. İ yı yu a açar · · · 
- Vesikanız?. . şkembe ço1'1Jası ve turşu 
M .. .. bi f" .k .. hakkında •sadece: 

den ocakları hep Muvaffak Be- Muvaffak Bey sust•.ı. [' ·-
ye kalacaktı . . . kutta dilsiz ıbir fada v< ·· . , '1-

ı: n ihaıberler bir itllAfa beraber, bir büyük oııı.gınal mıl- Roma seması altına yarı soluk 
~:~ lildiğini değil, ihtila- ,1~ olmak içi~ı,_ bü~'k o~g~nal ve yan kakusıınu kayıbederek 

mı gösteriyor. K.aııfe- mıllet o~ak ıçı~ büyük angına! gelmişti. 
· 1 zırlıkaı::ı: mr surette olmuş mılletlenn yıollarmdan 
;~ ından çok baluıedil- gi1m.ege, onların bıraıkuklan Bunların fakaıt ne hüıkmü 
·r' T • nümuneleri - aynen ta.kliıt değil var? Bundan dolayı Virgilius, 

osyo r şo ur vesı ası gos A 
teri yor. . - ç~r. · : 

- İyi ama bu vesika sizin! Ve ~.ıttabı: 
Halbuki kaza esnasında Madam - Yurek açar·· 
kullanıyormuş .. Neden idareyi - İçini açar ... 
ona bıraktınız?. Bahara doğru: 

- Yolda kimse yoktu. Diiz- - Çiçek açar .. 
dür, dedim, bıraktım! . Kuş ise: 

Bu cevap kam görülmüş mü - kanat acar .• 
bilmem, lakin kazadan içtinap Fatin Bey.gibi dül'bünle: 
etmek isteyç:1ler iç.in d.üzd~ de - Fal açar .. (Malfim ya es-
yo~~şta da bır kulak kupesı o- ki falcılar kalmadı). 
labihr. Eli neşterli ise: 

FELEK 

_l.ı '!·ede mewai hük6meti- ..fa!kat ruhmnıuza müneıbbih ola- bütün zamanların müzleııinin 
1 ıı .. ~ia:ıi tahkim için başve- rak ıkullanmağa muhtacız . icmaile sanat maıbedinde ken
. ~ı.· ac Donaldm bahri talı «Saıurnn. ben de bir şey yap- dine ayrılan mihrabı kaybeıder 
Sf ıat konferansını bir an tım, fakat Aschylos ve Sophok- mi? Şükranlar Augustusa ki, 
1 :V~ 1.,ay:rp birmuvaffa1ı:ıyet les gibi büyük Yunan şairlerin- büyük dürııya ~taıtla~ıı:ıoon_b!~ 
!r.t~ :k için acele etti "i den birinin yanında ben hi- olmuş bu en yuksek ~.atı'.1 şa.ınnı MeklBplı!er fdÜJJ~Jk~SI 
· rı T ~kin ı gl çim!» Telehhüfile antik sanata ve onun şahsında, «Aneıs» l be-

- Yara açar .. 
Sokağa düşüp: 

- A'Vllç açar .. 
• ıMi ne o ursa o - · · · k d" K · 'lir oki, konferaruım bü- pereetiŞk!rlık gösteren bir Göt- şerıyet ıçm en ı veteranlan- OnSOfStyom 

- Kuyu açar ... 
- İskambil açar .. 

~ilm~i .Jaznn olan ze- he olmuştur· I mn kılrcmdan korudu!... 44 üncü haftanm dördüncülü-
.fc :Ozırlanmadan işe gi- İşte Ruşen Eşrefe Virgiliusu 1 . Ve şükranlar Ruşen Eşrefe ğünü Erenköy Kız lisesinden 

- Bayrak açar! (Eli bayrak-

;.E .o günlerde ·gene srk sık tercüme ettiren .güzel cesaret /~ı. onun «Bukolikler» ini, ken- Nihal Hanım kazanmıştır. Ya
·rf ı liyor. Konfeınıruıtaki, bu ruhi ihtiyacın takdiııinden di yaşamış, ve yeniden kendi zısı şudur: 
-~· • meaaiai iki cephede hamleleri ona bu dağı devirtti, i yazmış gibi, bu kadar nefi.s, di- Milli paramızın ve ~ktısadi-
, 

0 
rdu: Slyaat ıve fennt ve o bu ağır yiikii kıaldırırken, limize kazandırdı!.. yatımızın «normal» bir şelkilde 

a· }lihatm deniııde na.sıl sanatının müzi.i ona sryanet me- Hasan Cemil. seyrini ve inkişafını temin et-
~ ~lııeleslle sa.ltıhiyettar lekeliği yoptı. Kendisi dağın mek gayesile teşek'lriil eden 

ın mCfg'Ul olurken ahında ezilmedi, ıbilikis, mu- Tıcare' işleri umum konsorsryom komi0tesinin ge-
• lıar lçhı beynelmilel zaffer ve le<Vent, kayanın üstü- müdürlühünden: çen hafta zarf~~a. ilci içtima·:· 

Sl1ıhıtl.e maıtuE beynel- ne basıntf, ayaıkta duruyor, ve aktederek daftıılı nızamnameyı 
d vaziyeti düşünüp arzulu bakışları müellif.inin asıl Siııorta tirketlerinin teftiş ve mti- tanzim etmesi haftanın çok mü-

k _...__. ......, _ _._ .a" • An · · d • d b'l rakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 h' b' h .__ 'd' tna m~uny..,t'lllUC ..,..esen eısı e ragıne e ı - t ihl' ka hüu'ml . .. Tü ı ım . ır · aıucrı ır. 
rrf ruh bu i . _.__ ç,....A,. ar ı nun ..., erme ırore r- Ak d'l . . ermwm u ıı - meık i~ıy"""'ır ..,~1ıyor. kiyede nakliyat sigorta muame!Atile te ı en ıçtımalarda; kam-

lılar hakkında ıkullanılır). 

- Hava açar .. 
- Dava açar ... (Gazetelerin 

kulakları çmla~m). 

- Gidene yol açar!... 
- Cereme açar ... 
- Yanında yer açar •• 
- Başına dert açar .•• 
İşin en acrkh tarafı baza;n da 

böyle bizim gibi ağzını poyraza 
açar!. 

M.S. 

İşte darısı d-0stler başına Dil- ra ilave etti: 
feşan hala böyle bir hala idi. - Şimdi ona haber v~· 1 .,, 

Nihayet hala hanım teşrif filan derken vakit geçer, ~ - ·3 

ıbuyurdular, bir izzet, bir ikram hepimiz ölüriiz. Biz gideli; · ı 1. 

yukarr alındılar ve baş köşeye ka!L111, doktor ne diyecek? 
oturtuldular.. Ve d:ıu sözleri söyler söy' ,_ 

Aıh gözü kör olmayasıca para mez kansını sii ·ükliyerek mc:r
ah ! ... Kopuk halalara metelik divenleri indi. 
veren olur mu hiç?... Hizmet:i Lız bu isticaldeu bir 

Yemek vakti gelm~ti. Hep şey anh-ı:ıryordu. Ona su sekil-
beraber sofraya indiler. de meseleyi izah ettile;: · 

Hala hanım Çerkes tavuğunu - Aman bir arkadaş bir ka-
çdk beğenım~ti. Attı kaşığı.. zaya uğraml!Ş biz oraya gidiyo
yedikçe yedi, yedikçe yeıdi .' ruz. Hala uyanırsa kendisine 

Yemek bitmişti. Fakat Dilfe- söylersin!... 
şan Hanım o kadar midesini • • • 
doldurmuşotu ·ki, yerinden kal
kamadr ve sofranın başında o
turduğu koltukta « Y emliha 
rnisliha» okumadan uyuya kal
dı. 

Muvaffak Bey gazetesini çı
karmış okumağa ba.tlamıştı. 
Birdenbire .gözlerini dört aça
rırk kansına döndü: 

- Aman Nuran, dedi, ta<vuğu 
nereden aldın?.. . 

- Niçin soruyorsun?. 
- Onu somıa, tavuğu nere-

den aldın, onu söyle!... 
- Şeyden, Bahkpazarında 

T-Odori var ya ... Ondan. 

Aradan beş on dakika geç
mişti. Birdenıbire Muvaffak Be
yin telefonu çaldı .. 

Hala Hanım neden sonra 
gözlerini uğuşturarak yerinden 
frrladı ve telefona koştu: 

-Allo!.. Kim, ne, zehirlen
dik mi? Demek satılan tavuk 
zehirli değilmiş, mikroplu ta
vuklar bulunmuş öyle mi, ... A
lil.! ... Demek böyle!.. Hala Ha
nrın meseleyi anlamıştı . Dişsiz 
ağzının içinde hiddetini geveli
yerek haykmyordu: 

kerelerdedir • Bu tercümeyi okuyup ıta dıili- ı iıtigal eylemek üzre teaçil edilmit biyo vaziyeti, idare şekli konu-
ortaya l:ıir mesele çı- mizin ifade_ ve tasvir kudreti- olan e~nebi sigorta t~rketleri?den şulmuş ve mühim tedabir itti-
'eniade donanmasını T''.11. · · · l" • · (Aıeküranı Onyon) 11ırorta tırketi ha.z edilmiştir. ' 

Matbuat cemiyeti basma Muvamfak Bey yerinden sıç-
Türk matbuat cemiyetinden: radı: 

- Demek böyle ha!.. Onlar 
doktora gittiler, beni burada 
mikroplarla yalnıız bıraktılar! .. 
Gülşen! Kız! Benim, hrrkamı, 
şemşiyemi, teSbiıhimi, getir ..• 
Ben gidiyorwn!... 

. . noe, ve u .... nesr.ının ınce ıgtne bu ke~e müracaatla Türkiyedeki mu- · . 
ıe!ı: tçkı kendi eınnı- ve elaS!tikllg" hıe ha•rran olma- amela"bn. 1 kat' ta fi d -· . Hazırlanan talımatnameyı 

f'"l ed"l · · · · '. ve 1 ye e eceırını N 11' h E B Ank , <e "' ı ~esım ıs~~- ma.k kabil değildir. Ruşen Eş- ~ildirmiş olmakla. me:ı;kUr ıirketle a- .~~ ~ ~~t el'. · .~raya 
-ika böyle hır ıtaıahhu- refin h§.kim üslUbu bunu bir ke- Iaka11 olanların ıırketi umumi vekili- goturdu; bu kornıbınezon , ma-

iği gibi İngiltere de re daha ispat etti, ve lisanımızın n~ ve i~ı~d~. !~.tanhu~. Mıntakası li, iktisadi vadığııınrza büyük 
.. ın ıSillhları azaltmalı: · ,_. --' '· b'l' · · ._. k d h Tıcar7t .~udur~".gune muracaat eyle· lbir amil olacag-ından çok mü-
r. • ın ... t§Cll ı<a ı ıyetı.nı uır at a a melerı !uzumu ılan olunur. . . , 
-ıdıgmı,. yok~a ?.~vlet- vuzuhla gÖ6terdıi. Tasannusuz, ı _ h1:m ve t.~kdıre layrktır .. 
la enmıyets.ı~l~g.ı art- ihtişamsız taibit ve munis bir iRTiHAL Te~ssufe şayandır kı: Bazı 

rknr~lC:, ~~şkilı ıçın ol- üslfip ki, en •sade ve süssüz keli- Gazi Osman Paşa orta mektebi e:nebı "?ank_alar e~elc.e ıtaah-
1 len suruyor · Demek me ve cümlelerle şiir çelenkleri riyaziye muallimi ve Nişantaşı lisesi hut ~~ıkl~n ~alde şımdı bu te-

, davasında yalnız ka- ·· ·· muallimlerinden Hicri Bey bir müd- şekkule ıgınruyorlar, merkezle-
onıyor .. 

dettir müptela olduğu bastalıktan rinden talimat beklediklerini 
Bu asil çelenklerde dilimizin kurtulamıyarak irtihal etmiş ve mes- bildiriyorlar kikemmel bir müzake-

~öıhret kazanmış olan 
ı-bakalım ıhu çıkmaz
--rkabilecek ... ? 

kaynağın<lan saydeıdilmiş has lektaşl•rile talebesinin yedi ihtira- B 1 d "k' ·· ", ka-
. 'l mmda Ortaköydeki makberesine def- un arın a 1· ı uç . gune . 
ıncı er var.... nedilmiştir. Allah gani gani rahmet dar konsorsıyo:rna gıreceklen 
Ruşen Eşref tabiata en çok eyliye. kuvvetle mühte:meldir. 

i -

. 
2
rget,,inedebi romanı: 43 

Bürhan Calıil 

- Ya siz yenilirseniz ne ala-
caksmız? 

- Ne alayım .. Bir koku ... 
- Muvafrk! 
Genç kaıdın pokere devam e

den Galip Beye seslendi: 
- Galip, Cevdet Beyle tavla 

oynuyoruz, kim yenilirse bir 
··ç mü olsun, beş mi? Hale, karşısındaki erkeği u- şey alaook. 
emredersiniz. zaktan telsizle idare edilen ge- Uazaktan sesi geldi: 

!onun öteki köşesin- miler gilbi idare ve arzusunu - Alil., il.la, ihaydi görelim . 
talburenin arasında kendi cazibesine, kendi füsunu- Kazanmana lba.k, aımma Cevdet 

. Bey bu sıcak salon- na raptederek hareket ettiri- iyıi oyuncudur ıha, eski :k:omite
ıbu genç ve nefis ka yordu. Kehriiba parçasına ben~ ciler iyi tavla bilirler. 

ıh•ken bir an içinde di- ziyen 0 iri nerkis gözlerinde Şakir Bey, pas, derken il~ve 
ıumanlandığım his- esrarlı bir elektrik kuvveti var- etti: 
narlarmdan sert bir - Onların bütün işi oyun 1 

DLı~sı geçti .. Yanında dı ki, irusan onuın huzmesine gi- Ve oyuna devam ettiler. 
naı~ümlerle bir gelin gi- rince müvazeınesini şaşırıyor- Hale yavaşça sordu: 
·deı bu güzel ve yüksek du · - Öyle mi Cevdet Bey, her 
,..; ~ayıp kaçırmak gibi Cevdet Bey sa'l'Sıldı, titredi, işiniz oyun mu? 
• ~vesle sarsıldı. Bu ka nihayet onu gene genç kadının Doğrudan doğruya cevap ver 
·u 'b sesi varlıg-ma iade etti: ed' t · · kti ha vvet ve cazı e ne an- m ı . çını çe : 
(2 ve mukavemet edil- - Bir beş, diyordu. Amma - Biz hayatın elinde, kendi-

mefdi. Şimdiye kadar nesine? miz oyun hammeıfendi, dedi. 
. ıel kadınlarla içi gı- - Nesine isterseniz? - Hayatınızdan niçin şika-
riif:rski politikacı Hale- - Kay::ıedersem 'ben size·.. yet ediyorsunuz! Sizin vaziye-
~11ne girince büsbütün ine alayım. Bir papiyon boyun tinizde bir insan eğer maddi bir 

•'::sir altında kaldığını bağı alayım • ıstirabı olmazsa niçin mes'ut 
.. .,.,. ··--------

Güldü. Elindeki zarları atınr
yarak genç kadına baktı: 

- Bunun siz mi söylüyorsu
nuz ıhanımefendi, dedi. Mes'ut 
olmak için maddi bir üııüntü 
olmamaık ka-0 mi? 

Hale gözlerini indirip pembe 
tırnaklı, uzunca pamıaklarile 
pulları düzelterek cevap ver
di : 

- Bazılarına göre kafidir. Bu 
bir telfilcıki meselesi değil mi 
ya! 

Cevdet Bey hiddetlenmiş gi
bi zarları attı : 

- Size hayatından şikayet e
den, o ·bahsettiğiniz (lbazıları)
n<lan değildir hanıııneıfendi . 

Hale müteessir olmuştu: 
- Ne kadar asabisiniz Cev

det Bey. Emin olun ıki, bir mak 
satla söylemedim ve hemen ilıi
ve ettim ki, bu bir telakki mese
lesidir. 

Genç kadının itizara benzi
yen bu yumuşak sözleri onu tat 
min etmişti . 

- Ona eminim hanımefendi. 
Zaten fikrinizi tashih için de-

Hliviyet cüzdanlarını almak «-Bak dinle! .. diye kekele-
üzre §.zanın ikişer kıt'a fotograf di ve eiiratle okudu: 
larile ~emiyet merkezine miira Evvelıki akşam Baytar Na- Sonra .hizmetçiye sordu: 
caatlan. zım Beyin Taksimdeki hususi - Peki, sen de bu Çerkes. ta

vuğundan yedin mi? ... 
TÜRK OCAGINDA KONSER 

Türk ocağından: 21 Mart 
930 cuma günü saat 16 da sa
bık Budapeşte Konservatuan 
profesörleı:ıinden Müsyü Andre 
Unghavari tarafından bir ı<on
ser verilecektir. Bu konsere bü
tün Ocaklı kardeşlerimizin teş 
fifleri rica olunur. Salonun ka
pısı saat 16 da kapanacaktır. 

madığrmı arze1ımek için söyle
dim. 

Ve attığı dübarayı oynarken 
ilave etti: 

- Siz de peık iyi !bilirsiniz ki, 
saadet ne yalnız !lıhhatla, ne de 
servetledir. İnsan maddi imrap 
çekerken bile l:ıazan mes'ut o
hır, hattıi saadeti hissede ede 
ölür. 

Genç kadın bu ifadenin için
deki derin manayı ihata etmiş 
gföi gözlerini yumarak tasdik 
etti: 

- Haklısınız Cevdet Bey. 
- Oyuna devam ediyorlar-

dı. 
U za:ktan karedekilerin sesle-

ri ıgeliyordu: 
- Uvertür ÜÇ lira. 
- Sekiz olsun. 
-Gördüm. 
- Kıiğrt? 

- İki! 
-Tek! 
- Üç daıha. 
-Onüıç. 
- Gördüm, ne var? 
- Üç as. 

kümeslerinden on iki tane ta
vuk çalmmıştrı. Yakalanan sa. 
rik bu tavuklan Baltkpazarmda 
Todori ticarethanesine sattığı
m söylemiştir. 
Şunu esefle haber verelim ki, 

Baytar Nazım Bey bu tavukla
ra vasi mikyasta kolera mikro
bu zerketmiş bulunuyor ve bun
lar üzerinde tavuk kolerası aşı
sı tecrübeleri yapıyordu . Ta-

- Yedim! .. 
Hala köpürdü ve bağırdı: 
- Peki, sana niye söylemedi

ler? Sana niye söylemediler? ... 
Senin de bırakacak servetin var 
dı ... Senin de servetin mi var-
dı? .. . 

Na~leden 
Mümtaz Faik 

Ve fiş şıkırtıları, pas lamen, Cevdet Bey zarları elinıcie 
san vuar pas sesleri. genç kadmın yüzüne halktı: 

- Lakin hakikat mükemmel - Çok doğru, dedi, biıı: öyle 
oynuyorsunuz Cevdet Bey. Am iddia ederiz, fakat ~epimi.z de 
ma şansınız yok . Batkın 'bir a- bu hodıgimlığrmıızm cezasını 
çık kapr bırakmrştrmz, oradan çekeriz. Biz onlardan zellk ve 
çı!ktım. saadet bek:lerıken onlar bıize öy-

Cevdet Bey gayri ihtiyari ağ- le şifasız istirap çektirirler ki 1 ... · 
zm.dan kaçırdı: Genç kadın sinsi siruıi gülü-

- Siz ele avuıca sığar mahlUk yordu: 
musunuz? • - Bazan istirabm bile saadet 

Ve hatasını tamir etmek için olduğunu şimdi söyliyen siz de-
der"1al il8.ve etti: ğil miydiniz? 

- Kadınlar ıböyledid Cevdet Bey ıl:ıaşmı eğdi: 
Hale, onun içinden gelen bu - İnkar edeceğim zannet· 

itirafrndaki maksadı anlamıştı. meyin, ben bu istiraplardan 
Sözüınü derhal kadınlığa teşmil zevk alrrrm. Hatta böyle acı ser 
e1ımesi bu itirafın fena karşıla- , ziniştlerden bile! 
nacağını zannetmesindendi. Hale du<lak büker gilbi giil-

Güldü, o da ayni cepheden dü : 
müdafaa etti: 1 - Ne attınrzdr. İki bir, oyna-

- Kadınlara karşr bu düş- ym bakalım . 
manlığınız neden Cevdet Bey • Oyuna devam ettiler . 
Kadınlar size ne yapıyorlar . - Sizin için çok gezer, eğle-
Çok mu istiraıp veriyorlar. Hal- nir diyorlar Cevdet Bey, halbu-
bulri • • • 1 ki ben sizi ancak bir iki kere 

.:_ Halbuki! ı balolarda, barda gördüm . Bu 
- Kadınları saadet vermek, 1

1 

eğlentilerinin nerede yaıpryor
zevk vermek için yaratı1m:ıslar._sunuz lru:zıwn. 

fi 1 
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DANTOS HASAN; Avrupa ve Amerikanın en 
mükemmel diş macunudur erli malıdır~ı 

DA -·ı· , . d·-ı . 100 ,ene ya~atır, çürutmekten ı1.1k:ıye eder. Dişleri iııd ı;ilıi lıeyazl:ıtır. Diş etlerini kunctlcndirir ,.e kanamakt:ııı meneder ve dışlerin arasında kalan tefe >uhatı \C tıfuneti izale eder. Dı~ aj!;rılıırına. 
• OS dış macunu 1~ en · IA .f bir serinlik ve rayıha bırakır. l\1ıkropları imha ve ağızdan gelecek her turlli hastalıkların >irayctine mani olur. Avrupada daima birıncıliği alır ve lıirınciliği diplomalarla musaddaktır. E.o lıuylik, 

nezlelerine mani olur. Ağızda gayet tı 20 Kuruşa mükafatı ihraz eder. Altın madalye ve nişanlar almı~tır. Hasan ecza deposu. Dantos diş macunu yerine lıaşka bir marka verirlerse almayınız. Çıinkıi Dantos dunyanı!l en enres mükemmel dit nıU,,tahzarıdır -

mamı. Salih Bey :• ••••--••••••••' 

BÜYÜK 

TIJJIHE rlJiN~~~~ 
s." ıncl TERTiP 3ÜNCÜ ke?ide: 

11 NiSAN 1930 
Keşideleı~ Vil3)ret, Şelır~-
ınaı1eti, Defterdarlık, Iş, Zı
raat, ve Osınanlı 13ankaları 
MPrakıp1arı ve l1a1k lıuzu- ~ 

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

~nınif et san~ı~ı eınlak nıüza1e~esi 
Kat~i karar il~1nı 

\lüzayede ikraz ı 'o. merhunatın cins ve nev'i 
ile nıevki ve mü~remiiiu 

.dorçlunun ismi 
bedeli Muhammen 

L. kiymcti 

575 

135 

685 

Lıra 

1360 9018 Beyoğlunda Tumtum mahallesinde Li-
nardi sokağında eski 32 ve yenr34 numa
ralı altmış sekiz arşın üzerinde maa çatı 
ve bodrum kargir b~ l~atta yedi oda lıir 
sofa üç kiler bir dolap bir daraça ıbir kuyu 
ıbir mutfağı havi bır hanenin ta:namı 

lstirati El. 
810 9159 Büyükadada'da Nizam mahalle ve sc~ca-

[;ında eski 17 ve yeni 10 nı.ııınaralı yüz yir
mı a~;ın a ; :ı üzerinde kargir iki buçuk 
katt::: altı od~ bir ufak sofa bir mutfak ve 
<lo'.csJn arşın ~::.hçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Nalıit ve Bedrcttin B.ler 

2250 16636 L.'..lelide Mima~ I' emal ttin ma'ıallesinde 
L}l~ı: tramvay c_ı:lJesin:ie eski 84, 50, 52 
v_ Y-n· 56, 58, ôO, 62 nunaralı yüz yetm'.' 
a~ın tizerinde kargir Ü> \Juçui< katta biri 
d :irt IJiri ufak olm:ık üzre il.{i ~ofa b:r .nut 
fak bir taşlık diğeri sandık odası olmak 
üzre beş od:ı. lıir sofa ,::ıir kiler ~ir t:ışlrk 
ve altında iki dü~tlı:anı havi iki hanenin ta
m:r ·:. Nilıat ve Bedrettin B. fer 

1782 17141 ty;psultanda &nirıb:ıhari mahallesinde 

Detlet ~eınirJollan ve limanları unıuoıi in~- E~~~:~:d:~::~?~~l:~:t!i!~' :~r~ 
asma odayı ve yedi yüz altımış beş arşın 

rneı'oden·. bahçeyi havi ot mağazasının tam:?c'nl. 
r~ Q Ahmet Ağa. 
İdare namına Mersin limanına gelecek eşyanın tahmil ve 565 1100 17311 Kasımpaşa la Kazasker civarında Gazi 

k t r Hasanpaşa mahalesinde atik Tersane 
:ahliyesi kapalı zarfla münakasay~ 0~~.uş u ·ıs te Ankarada Sıraberberler cedit Tersane!,apı:.:a sokağında 

Münakasa 7 Nisan 930 Pazartesı gunu saat 
!)evlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. .. eski 17, 19 ve yeni 37, 39 numaralı} il<: on 

M·· kas 'ştinıık ed oldeııin teklif mektuplarını ve mu- arşın üzerinde kargir üç ıkatta ~'.el o:iası 
'akka~~i~~~;nnı ayni ~de saat 14,30 kadar Münakaşa adi taıhta ile bölünmüş ol'llak üzre sekiz 

oda lıir mutfak ıbir !.uyu ve altında adi 
:oınisiyonuna vermeleri lazımdır. .1. de A -1 00·1·· ·· ·· 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mükabı ın n tahta ı e unmuş uç dükkanın tıamıarnı. 
'<irada, Maliye ve Muhasebe işlori reisliğinde~, İstanhuld~ Heda~ Mehmet ve Hasan Efendiler. 
larpa.şa veznesind(n, Konyada, Konya vezneaınden tıedarık 1099 7688 18171 Fındıklıda Mollaı;elebi ma'.ıallesin:k Dol-
Jilir~r. mal'oahçe caddesinde eski 69, 71, 73 ve 

yeni 71, 73, 75 numaralı yüz seksen dört 
Yiiksek orman mektep! rfktörlJgünden: arşın üzerinde kargir üç buçuk katta on bir 

~rzat Ye le'azlınl Sal.re OIU·oaı,a0'SI oda üç sofa ıbir ffi'.)tfak bir ta~ırk bir ha-l cJU marn ve altında iki düldmn hnvi bir ha -
nenin 1ıamaını. Hüsnü, lsmail, Mus-

Mektebl•mı" ze erzak Ve }eVa- tafaNejatBeylerleMevhibeFatr.ıaBe-
dia ve Emine Behire Hvırmlar 

lımı Sal• re mu"' nakaSaSI kapalı 1400 3705 18200 Şehzadebaşmda Hoşkadem mahallesinde 
- Kırıktulumba sokağında eski 6, 8 kalp 

k k yeni 8, 10 numaralı üç y'.iz otuz altı ı:ır-
!Q rf usulile müna asaya on- şın üzerinde ahşap üç buçuk kattan iba-

t ret bir bölüğü dokuz oda üç sofa bir mut-
'lll U ŞtU rı Talipler .. in şer nam_e- ıfak diğer bölüğü keza dokuz oda üç 

sofa bir mutfak ve döl't yüz elli dört ar-
(erı" nı" görmek uz. re he. r. gu n ~ın bahçeyi havi iki bölüklü bir hanenin 

tamamL Bedia Hanrm 
ı~. U .. nakasaya iştırak IÇlfl de 337 960 18568 Zincirlikuyuda Atiikaliıpaşa mahallesinde 
'-ll Çukurbostan sokağında eski 85 ve yeni 83 

\levmı· •. hale olan 26-3-930 Çal''- nımıarah ıkırk arşın üzerinde kargir dört 
C. ıkattan ibaret üç oda bir mutfak ve al-

~amba gün'"' saat 15 te Defter- tındabir dülckan• haviınüceddetbirha-
J' U nenin tamamı. Mustafa El. 

:larılk bl• nasında miieSSeSa ti 220 835 18592 Avratpazıarmda Hobyar mahallesinde Taş 
mektep sokağında eski 5 mükerrer ve ye-

t k • ni 7 numaralı doksan üç arşın üzerinde Ziraiye mübayaa omısyonu- ahşapüçkattabeşoda iki sofa bir taşlık 
bir mutfak ve ddksan arşın bahçeyi havi 

l1a gelmeleri bir hanenin tamamı. Hasan Efendi ==-=·--::---::-----;--------- 160 1238 18968 Uzun.çarşıda Saman viı:aniısan; ~ahalle-- ' ıılo ıoıondıı sinde U.ııunçarşı caddcsınde esin 4170 419 

Ml .. a'11t11· 1t1'DSIJl I ı r u .. : .. >ve yeni 2 numaralı yirmi iki arşın üze-
1 f 1 1 f rinde k"-1"r iki katta 119tiinde b_ir od_ayı 

Ç'ftliğinde mahfuz Tıraktor ve teferru~tı a.oe;. f 
, Beykosda ~ .. 1 ü saat 14 te mahallinde müzayede ıle havi bir dükkanın ıusı hıssesı. 
:2/3;930 Ctimart~ ~unörmek için 21 Cuma ~ü mahallinde Emine iffet Hanrm 
:atıiacal«ır. Makmeyı guz·· ayodeye iştirak için 100 1 .. depozito 320 679 19278 Beykozda Yalıköyünde Canik Fıs!ıklı S?-
>ulunaca memura ve m . .. lan kağında atik 15 mükerrer ve yenı 36 nu-
ı..kçaaiie beraber müzayede heyetıne muracaat · maralı }"iiz yinni iki arşın üzerinde ahşap 

lnHlrans üç katta yedi oda iki sofa bir mutfak 
ve üç yüz otuz arşın bahçeyi havi bir ha
nenin tsnamı. Emine Seher H. 

Da ülfünun hukuk Iİ\I Ü tesi reisliğinden: 352 878 19346 Ayvatl91lrayda Atik Mustafapaşa mahal-
r tel Darülftinün Emini Hukuk fakültesi Profesörle- lesinde eaki Fırın ve yeııi Fırın papas so-

. N~ytl ClllU<le du Patıquier 19 Mart 930 tarihine müsadif kağında eski 13 ve yeni 17, 52 numaralı 
~nd-~........ .. il saat on altı buçukta "Asri içtihatlara nazaran seksen beş arşın üzerinde lriııgir iki katta 
.,,.ar9<"'!"'

1 
ah~ . münasebatı" mevzuu üzerine Darülfünün dört oda bir mutfak trir kuyu ve on bet 

'tanun 1 e " llllın d h 'nde bir konferans '"""m ı....1.~eyi havi bir hanenin tamamı. 'iukuk fakültesinin 1 numaralı e;~ anesı -,.. ._...,. 

1460 4320 19665 Topkapıda Takke<:i mahallesinde Topka- ! Asri li-, 
pıharici sokağında eski 11, 13, 13, 13, 13, i Anka- - sanların 
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13 ve yeni 9, 13, 11, 11-1, 11-2, 15 nuamaralı i T ~ 
yüz yetmiş dört arşın üzerinde ıkargir i- ra at tft · tedrisab 
ki katta ıbeş oda bir sofa bir taşlık bir • Han na mab· 
mutfak altında iki dükkanı ve doksan ar- :. İstanbul '! 
ışın üzerinde ahşap bir katta ortadan bö- , 11us EN, 1 

Lüıınıok sureti le iki dükkanı ve altmış 1 Beyoğlu ,,,,,,. f y f u. 
yedi arşın üzerinde ahşap bir katta bir dü- 356 -' SUL u-
k:.fı..--ı ve yüz elli iki arşın üzerinde kar- : Istikl•' tl mhumi v_e 
gir bir katta bir ahırı ve üç yüz kırk bir aı 

ususı , 
arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. • caddesi dersler 

Kiryako Efendi. '•••••••••••••••••• 
776 19738 Ortaköyde Müezzin sokağında eski 17, 17 Beşiktaş Orman memur) 

mükerr« ve yeni 23, 25 nll!llaralı doksan ğundan: Kemer burğazda ma ıy 
dört arşın üzerinde kargir üç kattan iba- fuz 16 çeki yüz kilo odun Ha: 1 
ret üçer od:ı birer mutfak ve müşterek bir ne namına satılıktır. 1/4/930 .,.. 
kuyuyu havi bir çatı altında iki hanenin rihinde ihale olunacaktır, t 
tamamı. Sagiran Vecdi ve Ali Ef.ler !iplerin müracaatları. 

270 1071 19906 Üsküdarda İmrahor mahallesinde Doğan-
cılar sokağında eski 149, 14 mükerrer ve Y enikapı iskeleainde hniı 
yeni 153, 155 numaralı altmış beş arşın namına mazbut 95 çeki y 
üzerinde ahşap iki katta iki oda bir küçük mqe odununun 27 3 930 PE 
sofa bir mutfak bir kuyu ve altında ·bir, şembe günü ihale ed'lmck üz 
dükkanı ve doksan arşın bahçeyi havi bir müzayedeye çıkanlmııtır. T 1 

hanenin tamamı. Yusuf Elendi. !iplerin yevmü medr6rda saı 
995 5670 19966 Beyoğlunda Kasımpaşada Tozkoparan üçte Defterdarlık binasında! 

mahallesinde atik Mezarlık ve cedit Toz- ihale komisyonuna müraca, 
koparan Tepebaşı sokağında eski 58 ve ye eyl~leri ilan olunur. 
ni 23 numaralı yüz sekiz arşın üzerinde Hazine namına Ciba-1-id_e_r 
ıkargir beş katta yedi oda iki sofa bir ça - ji idaresinde mazbut ve ma 
maşırlık odun ve kömürlüğü havi bir ha- fuz 137 çeki 150 kilo mete, 
nenin on ~ki hi.sse iti!>arile altı hissesi. kayın odunu 27 3 930 perıe. 

Kostantin El. be günü ihale edilmek üzre mf) 
220 1143 19978 Üsküdarda Altunizade mahallesinde Ni- zayedeye çıkanlmıttır, talip) 

şanta~ı caddesinde eski 1, 1 mükerrer ve rin yevmü mezkfirde ve aaat ü 
yeni 3, 3 mımaralı iki yüz on altı arşın Ü- de defterdarlık binaaında iba 
zerinde kargir bir katta üç oda bir sofa bir komiayonuno. müracaatlan ili 
mutfak ıbir kuyu bir ahır ve beş dönüm bin olunur. 
üç yüz seksen dört arşın ft:ıahçeyi havi bir -----, 
!hanenin tamamı. Salih El. Nazmiye Doktor A. KUTfEI 

ve Nazmiye Rüveyda namrdiğer Gü
veyda Hanrmlar. 

375 7020 20007 Unkapanında Haraççı Karamehmet ma-
hallesinde Fener caddesinde ve han de -

Gizli ve cilt hastalıklan mC 
tehaRsıııı Karaköy btlrelıçl lırıı 
sırasında No 34. 

runıü sokağında eski 1 ila 28, 21, 23, 23 lıtanbul Aıli,.e Mahlcemeai 8 
mükerrer ve yeni 33, 35, 37, 39 numaralı üç rinci Ticaret daireıinckn: 

305 

yüz al tımış arşın üzerinde kargir üç kat
ıt3n ubaret üstünde yirmi yedi odayı ve 
altında üç dükkiıu havi bir han (mezkur 
1 numaralı odanın ta..-namı ve 2 ila 28, 21, 
23, 23 mükerrer numaralı üç dükkanın nı-
sıf hissesi). Muhterem Edip Bey. 

388 20008 Unkapanında Hanıcxı Karwnehmetbey 
mahallesinde Fener caddesinde eski 31 ve 
yeni 45 numaralı seksen yedi arşın üze -
finde kargir bir kattan ibareı-bir dükkanın 
tamamı (mezkur dük4cinm üstünde borç
lunun diğer senetle nısfı.na mutasarrıf ol
duğu h.an vardır). Muhterem Edip B. 

595 1908 20036 Usküdarda Rum Mehnıetıpaşa mahalle -

420 

sinde Uncular sokağında eski 57 ve yeni 
73, 75 numaralı biri yüz otuz iki arşın 
üzerinde ahş<ıp üç buçuk kattan ibaret 
altı oda bir sofa bir mııtfak bir taşlık 
ve diğeri sckısen sekiz arşın üzerinde ah
şap iki katta üç oda bir küçük sofa bir 
mutfak ve üç yüz arşın ba.hçeyi havi iki 
hanenin tıamamı (mezk:Or altı odalı hane 
e&kicedir). Şerife Hürrem ve 

Şerife Fatma, Fatma Hazrma Hanrmlar 
999 20147 Unkaparunda Hızıı<bey mahallesinde Ma

ğazalar sokağında eski 1, 1 mükerrer ve 
yeni 1, 3 numaralı iki yüz yinni iki arşuı 
üzerinde yan ya.na kirgir iki ahum tama
mL Fevziye •e Bedriye H.lar. 

5255 31950 199 Beyoğlunda HacllDİmi mahallesinde Kmn 
lbaracı yokuşu sokağında eeki 40 ili 52 ve 
yeni 66 ili 70, 72, 52, ili 56 numaralı altı 
yüz arşın arsa üzerinde kargir beşer kat
tan ibaret altmda iıki düklıinı ve altmış 
arşın bahçeyi havi iki apartımanm msıf 
hiaseısi. Ali Velik Bey 

Yukarda cins ve nev'ile me~i ve müftemilatı yazılı mı
lak hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 
5 nisan 930 tadhine müsadü oumartesi •günil saat on buçuktan 
itibaren müz.aye&ıye mübaşeret olun.arak (kıymeti muham
menelerini geçtiği takdirde) !kat'i kıararlarmm çekibneııi mu
karrer bulun<iuğundan talip olanların mezkur günde saB't on 
altıya kadar Sandık idaresine mllrac:aat eylemeleri ve saat 
on altıdan IOlll'8 vukubulacak müracaatların lmbul edilmiyece
ği ve m02lkBr emlake evvek:e taliıp olanlann lrat'i karar es -
nasında hazır bulundukları ve başka talip zUhur eylediği tak
dinle evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addoJıma.caklan 
ilan olunur. 

Mahkemece ilinı iflasına karar v 
rihni§ olan Galatada 316 numar; 
mağazada kundura ticaretile müıtı 
ğit Moiz Alfandari Efendinin mw 
melatı ifUlsiyesinin ünyon sureti 
tcdvirine karar verilmiş olduğuncb 
ünyon sendiği intihap olunmak üz· 
24 .lılact 930 Salı günü saat 14 
mahJremcye müracaat eylemeleri il 
olunur. 

Enmi:ret Sandıiı ınicliirflitin 
Mehmet Tevfik Bey tarafın 

18 Mayn 929 tarihinde Sandıtmw
bırakılan para için verilen 59172 n~ 
maralı cüzdanı kaybettiğini aöyl 
miştir. Yenisi verilecetinden ••• 
cüzdanın hükmü olmadığı ilin ob
nur. 

lıL 2 nci Ticant ınelılıe-esiaılJ 
Mllflia Mayir Almaleh Efendint 

çorap, fanile, gravat ve saire gibi bı 
kiye! emtianın 23 Mart 930 tarib 
Pazar günü saat 1 O da Mahmutpa 
,ada kiin 124 numaralı dilk"™' 
sureti kat'iyede satılacağından taH 
olanlann yevm ve vakti mezkiırd 
mahallinde hazır bulunmaları lüzı 
mu illn olunur. 

~-------1ıtanbu1 Mahlı:emei Asliye Birinı 
T"ıcaret ılairetinckn: 

Tilrkiye Sanayi ve Maadin Baı 
kuı vekili Halil Fevzi Bey tarafın 
elan Beyoğlwıda Aımahmesçitte 1 
No. da lla.,;I Herman ve Berlema 
ve J. Berleımn Elendiler hakkmd 
ilıametgihları meçhul bulunduğun 
dan dolayı laa kılınan DAııen tebli 
ğata n&men itiraz rtmedilderinde 
H . .....ı;ı mııh•kenıeleri lı:anunınuı 
141 inci maddeai mnrihinc:e ittiba 
kılınan cıyap lıaranmn ilADcn teblifj 
ne ve emri mubakanmln 20 Ndlıı 
910 Pazar günli - 13/30 da icr 
kılmacağını mübcyyin gıyap karar 
namesi kanunu mezlr.urbn 142 ne 
maddesinin birinci fdıruı mucibine 
Mahkeme divanhaneaine talik kılın 
mq olduğundan mUddaleyhler bir a 
zarfında tarifatı kanuniye daircııindt 
mebhuaunanh karara itiraz etmedi. 
takdirde kanunu mezkGrOn 405 v 
408 inci maddeleri mucibince vakıa 
!arı ikrar ve kabul nmiş addolunaca 
ğı gibi bir ilaha mahkcı:aqc kab 
edilmiyeceği gazetelerle illD olunur 

t2 3 930 

DEFTE~DARLIKILANATJ ı ._Se~h-re•n•ıall!lnlll!el~i ·il~an~alll!tı .. 
ŞeJuemanetuıden: Oskudar 

·ıen"lecektir. Arzu eden z;eev~a~t~ge~l:::e::b=ili::r.:.. --·----:------ Halil Ağa - 175 5M 19367 Orta.köyde Katolik kilisesi sokağında es- , 

Hal etraflnd8kf yOll8rfD f,DŞ8Sf. ki 1 mükerrer ve yeni 11 numaralı Yotmit 
arşın arsa üzerinde ahfap iki katta üç o-

Ankara n ı n yeni yangın yerinde ınşa edıl- da bir aoıfabirmutıfak bir kuyu ve otuz üç 

k 1 Hr 1 etr.1.f'ındaki yolların mevcut arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı . 
me te o an "' c:ı , • Hasan Ağa. U k 

.. d } •• d" l •• .., •• d neufet paviyonunda bulunan s u ar ma mu ur ııgıın en: motör aksamile iki yangın tu·, 

"f ve pl.·'\ııa go .. re inşası t Mart 930. tar.ıhı_n- 610 1277 19418 Fatihte Pirinççisinan ma.hallesinde Ka-
• lumbası 25 lira bedelle talih~ 

Satılık ev maa gazıno üzerinde olup ihale müddeti 
'1 laycı dağında eski 1 ve yeni 11 numa-

u. : . dbaren kapalı zarf usuliyle yırmı gun ralı &eksen üç arşm üzerinde kirgir bir Numaran 50-St Fener sobğı Zillıtilpaşa mahallt"Si Kahmış 
k a konmuştur Martın buçuk katta biri yemek odası olmak üzre fevkı·nı1e 4 oda ve bır· saıon ve büfe •nino bahçesi talibi tara-

ınüddetle 1nüna asay d: tt • üçodabic- antrebirkoridorbirmutfaıkve .. -
. • . mbe gu" nü saat on or e yenı elli altı ...... m ~~"'--yi havi bir hanenin ta- hndan verilen bedel muvafık görUlmedllinden temdiden mUzaye-

'-'ı rm; ncı ""'l'Ş~' . -,.. ~"'Y" T h · ı (6000) li kı d .. 

26 Mart 930 çarşamba gür.tine 
temdit edilmiş olduğundan ta- l 
!iplerin mezkUr tarihte levazımı:: 
müdürlüğüne gelmeleri. 
-----·--- ------. J h' 

1 
k!'İ:- ar mu-dürlüğü daireı mahsusao;ın- mamı. RIZa Elendi. deye konulmuştur. a mm o unan ra ymet, ort sene-

ş~ ırnae 1 m ) . ecf') ktir 480 1538 19481 Unkapanmda Hızıl'bey maıhalleııinde eaki de dört taksitte verilmek p.rıtle birinci taksit ihaleyi mUteakıp Kadıköy Kuşdilı 1 li!AI Sineaa 
da teklifler kabul ve iha e ıc.r~ 1 ece, . Sabunhane ve yeni lnıaret sokağında es- verilecektir. Müzayedeye iştirak edeceklerden 'I, 7 buçuk pey Ti)atrosu 

tini alma '< ıste• ki ve yeni 4 ıonarah yüz kırk a11m lize- ak~-ı lı •- 1:..... 1-' 24 3 30 Bu ~ Tnr iyenln bü 
Fazla izahat ve şartname sure k • · rinde ahı: üç katta yedi' oda iki sofa '1-- a nac.ıı.•Ur . .,..... muame QI - •

9 pazanesı günll saıt komikler müsabalı.ası komik N 
"}) - tesna o)nıa uzre • f k bir k yüz sek 15 te Üııküdar mil mUdürliigiinde aleni müzayede usulile yapala- ve ~vkl beyler kuaın•nY'llan 

yenler eyamı tatı er nıus bir~ ır muta uyu ve - ( .,.. .--· 

1 
sen beş arşın bahçeyi havi bir hanenin ta- caktır. R.) ~ hftıt f perde_ Yll'JSC .., 

n,ö~nınn~ oAPhİfİr.er.:__ ___________ ~------------------....;;.;.;;,;..;.;.:.._.,.;:...... .. .....:...;.. _______________ ...:...__;:..;_;.._ _________________________ .,_ ________ .ı.., ____ _,, ________________ ..,._,; 
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• Yanlış bir haberi tekzip 
lstanbul'da ALMANCA mUntetlr (TÜR Kl

ŞE POST ) gazetesinin dUnkU nüshasında 
müessesemizin iflas halinde bulunduOuna 
dair. i•'ar olunan haberin tamamen asıl ve 
esastan eri olduğu ve bu yalan havadisi 
uydur.ın mezkOr gazete aleyhine derhal 
takibatı kanuniye icrasına tevessül edildi
ği ııan olunur. 

t Ertu~rul ticarethanesi 

tlJ 
~lu .uya ve nıcı. 
.. havaya ın .. ., 

vcmct eder 

ltlllc.•t. kau..;uk tmayı ıah Para Ht nıamul olduQ:und••· 
mukanmct vc cllsllklyct cvıd• gayet kuvvttl!dlt, 
Katıycn yanlmaı ve ılımcı. Htrku ltiU.et ılı boy• 
vuablllı-. Zira hrçanın lılcıi hiç belli olmaz. Kcısdl 
lıtndlnı yayılır. llir gccc<lı tcnıamcn kurur ve parlar. Ge• 
r•t ldarcll bır ıuadJcJir. ?.ıra ye.lnıı bir kat liilayet cılcr. 

llilkofu yalnll •an'atlcıı yetl}tn• boyacıı.r ve dcl<ı.. 

nt6rlır dctıl aynı zamanda ama\6rln tarafında• 

otomobiller, kamvonlar, ırak\örlcr, motoalklcllcr. eı. 
eltlctltr, Babrl v~ıaili nakHyt. ta)')'ırtlcr. mobllyala!' 
ıa•to pcnlclcr, vı sair bir çolı •tY• GurfM kell\all 
m11vaflakiyrllc is\lmu cdUiı" 
StPket uuı ıo r<ıık Oatrinı verilir ft bnttınlaü 
111rcUle 40 lllrlü rınk cldı edılir. Yul 6o rene• balıt oltır, 
llllk•t kauçuklu vernik. kola)'lıkla tecrtbc edeutı.ı. 
tılr çok rvıah boiı •• ıatııı koleylııtırll' •ı 4alıa ktrlJ 
tıır hale tiraj ed•ll ' 

lllllıot'11n acentalıl'J\ boya tıclrlert. garajlu 've ot• 
•obll teferrQatı sollı'b1ar. Slill<~ ıaycıioclı iOk 111@!p. 
"' devamlı lı&rlar t•mln ccl(yorlar. 

Talep Oatrlııt katal•ıı· -k barltalan • ..., fef)ll,. 
miti gtndtrm•t• aaıedf)1ı. TO~i7t içi• Jt&h• dıııoa
.t.HEN vo MUNICH HAN Galatı 1ıilrck9ıler No W 

flllkot o tadar •" '!iridir lıi boyH•lf bır 1&9 parça-
lıot1111b ........... uUo•ODll bile SWkot 7t.tılau. 
&Wkol tııtrlM çekiç ıı. vnmııuı bile, Dt ıanlır, Dt dı 

parçalın d6ktllOr. 

Yalnız 

FL1-TOKS 
( FLY -TOX) 

Bütün haşaratı öldürür . 
Kokusu güzel ve S· hhidir. 

KAT'iYEN v~~~~z 
Acentaları · EHREKŞTEIN ve 

,,....,~TOLEDO IRtanbııl AltıParmak Han 

müderrislerinden 
VENTURA EFENDi 

Bolııda Orta mektep ve Orta mektep izcileri 
~~~~ ~~~~~~-

PERTEV 
TUALET 

PUDRASI 
Kadın tualetlerinin lazımı gayrı milfarıkı cild.n kravetinin 

hamisidk F anlazi nevilerini en yüksek muhitin tercihen 

istimal eylemesi nefasetinin en bilyilk delilidir. 

KARON Alman Kitapbanesi 
Bevoıtlu Tünel meydanında 523 

TEKAMÜL MEf HU"'U 

., 

• VAMPiR 
'i t. Q toz emme makınesı toz kaldırmaz 

o•ı•r lelımll clh•ır•rdan d•tı• , •• 
bulf oıaralt ıoıu ıamamll• emer. 
Melln en d•r bir ltil,eır• bil• rıo
l•'Jllıltta ıırebıtmest neticesi otar•lt 
bulun evin latıaret ve neaeleıını 
,.,ultemm•I bit ıuretde lemln eder. 

A.EG 
'/Jijs~-> TORH AN<>.~IM •:ı • . HTıtlH !jlRK&TI 

,.....~ loMl f ..... 
tiaıaıa · ı 11nr I~• 

1 

Istan~ul sıtma ınüca~ele riJasetin~en: 
İstanbul Vilayeti celilesin!n e:ınrl. ile 6/3/930 tarih ve 2188 

numaralı vıilayet gazetesile de ilil.n kılıındığı üzere: 
Geçen seıne olduğu gi:bi İstanbul Srtma mücadele mmtakası

nın hududu dahilindeki Pendik Haydarpaşa arası ile Adalarda 
mevcut havuz, kuyu, sahrmç, su küpii, yerli çamaşır kaianlarm
da uzun müddet siı •birikilmeımesine diklmt edilmesi. 

V.e haftada bic temizlenerek 24 saat kuru bırakılması. 
1 - Abdesthane kuburlarma sifon veya subap konulması. 
2 - Bılaşrk yalaklannm deliklerine ince delikli stizgeç ko

nulması. 
3 - Lağım ve brlaşrk çukurlarmım üstlerinin iyice örtiilrnesi 
4 - Fıçılann ağızları tamamile kapatılarak su konulması içl.n 

küçük bir mahalline delikli siizgeç ve su alınmak !izre altlanne 
musluk taıkılması. 

Bu maddelerin 15/4/930 tarihine kadar ikmali ve yaptınnı
yanlarm Mücadele kanunu Sıtıma ve gerek<se 6thhatıl umumi yeye 
teallfilru hasabile talimatı belediye mücibince tecziye kılınacak
larmdan bu gibi müessif ahvale meydan kalmamak üzre tema
mile tat:b1kıi muhterem ehalideın rica olunur. 

Font ~öküınü ınn~a1aası 
Tütün İı1hisarı umum müdürlü

ğiinden: 
Gayet yı.nnuşak ve modelill'C gör.e olmak şartile bin kilo 

Font dökümü pazarlıkla mübayaa edileceğinden taliplerin Ci
bali fabrikasında nümüneyi görmeleri ve 24/3/930 Pazarte... 
günü % 7,5 tcımmaıtı mıivakk.aıtlerile beraber saat 10,30 da Gala
tada mübayaat komisiyonunda ıbulunmaları. 

• * • 

Mu~telil cins ~elik ınü~ayaası 
Tütün inhisarı umum müdürlü
ğünden: 

İdaremiz için muhtelif cins çeliık pazarhkla mitbayaa edile
ceğılnıden taliplerin hergürı rnilracaatlA eb'at ve kilosunu Gala
ta-da mübayaat koınisiyomında öğrenmeleri ve 24/3/930 Pazar
tesi glinü saat 10,30 da% 7,5 teminatı ınUvakkatlerile bulunma
ları. 

• • • 

Tahta ka~ak ~ar~aları satllınası 
Tiitün inhisarı ltmum müdürlü
ğünden; 

ClbaH fabrikasmda tera.lı:(lm etmiş olan 30000 kilo tahta ka
pak karçalan pazarhkla satılacağından taMıplerin 22/3/930 Ct!
martMİ günü % 7,5 teminatı muvakkatelerile beraber 
saat 10,30 da Galatada mil>ayaa.t komieiyoounda bulunmalan. 

Şık ve sağlam elbiselerin en müntahap çeşitteri 

~ırlkelk0 lkc§l©!Dlfil ve Ç©<eUJllkD©ıır~ mahsus 
Trençkot - Pardesü - Kostüm - Palto ve Muşambaların 
zarif çeşitlerini bulLıınduran GALATA da KARAKÖY de 
poğaçacı ittisalindeki büyük mahallebicinin üstünde 

Büyük elbise mağazalarında bulursıınuz. 
Teminatlı cins, itinalı iş, rekabet kabul 

etmez fiat. 
lsrnarlAma siparişler için hususi daire • Tediyaaa büyük teshilat. 

Merkez Acenıası; Galata kliprU 
basında, Beyoğb 2362 Şube 

acenıesıı Mahmudiye Haru alrında 
lstınbul 7 40 

Tra~zon itioci ~ostası 
[ İzmir ] vapuru 20 Mart 

perşembe akşamı c~ıata 

rıhtımından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop Sdmsun Ünye 
Fatsa Ordu Glreson Trabzon Rize 

Hopaya gidecek ve Pazar iske· 

!esile Rize Of, Sürmene, Tra
bzon, Polathane, ',"irelıolu, 

Glreson Ordu FıtJa Samsun 
Sinop, lneboluya 

gelecektir. 

uğrayarak 

Seyriıefaln fdarulnd•n 11 uş 

alan mütekait, Yellm ve Dr llann 
Man 930 yoklama muameleıl 

aşaiıda yazıldığı gibi yapılacaktır. 
1 - Elhıbı mut idareden 

ılıcalclan matbua yoklama ilmU
haberlerlnl oıurduklan mahalden 
yızdıracıklardır. 

2 - Bu ilmUhaberlero muş 

sahiplerinin birer resimleri yapış

tınlacalc ve bu resimler mubtann 
re.sml mUhUr!le tasdik olunacaktır. 

8 - Maaş sahipleri yoklama 
ilmUbaberlerlle cUzdanlannı ve 
nUlus tezkerelerini idare zat lflerl 
fUheıılne kendileri getireceklerdir. 
Resimlerini evvelce idareye ver
memiş olanlar birlikte re•lm gcrir
melldlrler. Yoklama milddetl bu 
ayın on yedinci gtinilnden otuz 
birinci gilnilne kadardır. 

lzınir sür' al ,ostası 
(G!ilccmal) vapuru 2 1 Mart 

Cuma 14,30 da Galata 

nhnmındın hareketle Cumar

tesi sabahı lzmlre gidecek ve 
Pazar lzmlrden 14,30 da hare

ketle Pazartesi sabahı gelecektir 

Vapurda mükemmel bir 
orkesua ve cazbant mevcuttur. 

inşaat müteahhilerine 
Yalovada: Biri kaplıcalar

da ahşap , dlgerl sahilde 

karglr olmak üzere iki 
bina inşa olunacaktır. Bu bina-

1 

:\[untazam Bartın Postası 

E .. d N \'apuru rcumen ur 20 ;-.ıart 

Pcr~en1he gunu~irkeci 
'> rıhtımından 

hareketle Ereğli, Zonp;uldak, Bar· 
tın, Am.<sra, Kuruca şile, Cldeye 

azimet ve a vdct edecektir. 

Fazla rııfsilat için Eminönü 
Rıhtım han 2 numaraya müracaat. 

Telefon: 2684 

Yelkenci vapurlan 
Kırıd·'nlz IOks ye sür'at postası 

VATAN 
vapuru 19 Çarşamba 

Mart 
günü ok~amı 6da ~lrkeci nhtımınd:ın 

hareketle doıru r Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Glre5un, 
Trabzon, Sürmene v• r dze , :·c 
gidecektir. 

TafsilAı için Sirkecide Y rlkencl 
hanında klln acentesine milrı· 

caıt Tel. htanbul 1515 

Bartın -İnebolu Postası 

HU.AL 
nputıl 20 Perşembe 

Mart 

günü akşamı Sirkeci rıhumıdan 
hareketle Eregll , Zonguldak, 
Bartın, Kuru.:aşile, Cide, lnebolu 

llkclelerlne azimet ve avdet 

edecektir. Yük ve yolcu ~çin 

Sirkecide yeni handı 1 numrolu 

acentasına mllracaat Telefonu 

lstanbul 3105 

lıt. 2 nci ticaret mahkemeaindenı 
Mukaddema Mahkemece ifllsma 

karar verilen Kuruçeşmede Tramvay 
yolunda fırıncı Yani Petro Efendinin 
müddeti muayyene içinde alacaklı
lardan hiç kimsenin müracaat et
meme9ine mebni if11sm ı ef'ine karar 
verildiği ilin olunur. 17/3/930 

Maliye kırtasiye depuso 
baş memurluğundan: 

Sar• }-t>wnu:ıda :rI numara
lı depoda >2/3/930 zev§linde 
müterakim tahta parçaları sa
•tılacağından taliplerin depoya 
milracaatlan. 

Emniyet sandığı 
miidürlüğünden: 

ların tekmil malzemesi idare Ahmet Tevfik Bey ve Fatma 
tarafından verilmek suretile Hannnm 3303 ikraz numaralı 

deyn senedi mucibince ve Üs-
yalnız ameliyesi mevkii mü- küdarda Selimiyede Duvardibi 
nakasaya konmuftur. Yevmi sokağında 34 numaralı haneyi 
münakasa 21 Mart pazar günü terhin suretile Emniyet Sandı-
saat 18 te olup talip olanların ğmdan istikraz eyledikleri me-
şarmame ve projeleri görmek baliğln vil.desi hitamında liden-
üzere her gün ve münakasaya mesl h5.sebile lstikru esmanm-
lşdrak için de •10 ıo teminat da tayin eyledikleri lkametgAh-

larma tebliğat ifası için gönde-
akçesini hamllen yevmi mez- rilen doksan bir günlük fhbar-
k6rde levazım müdüriyetine 'name Zahrma mahallesi Heye-
mUracaatlarL ti ihtiyari~~ce yazılan meş-

- rahattan borçlu muamaileyha 
Sa.msun orman mü- Fatma Hannnm lkametgfilımm 

,, • , meçhul bulunduğu anlaşıl11Uf 
dunyetınden: ve Ahmet Tevfik Beye tebligatı 

t6 mart 980 tarihinde ihale- lazmıe ifa edilmiş olduğundan 
ilıin tarihinden itibaren doksan 
bir gün zarfında borç ödenme 
diği veya yenilenmediği takdir 
de mezk<\r hanenm müzayede 
ile satılaca • ı rı'n olunur. 

ıl mukarrer vezir köprüde nki 
San çiçek orman müzayedesinin 
iş'artahlre de~ln tehir edildiği 

ilAn olunur. 

suı HAZIM 
INKIBAZ 

Ca-,•• ve mide b•d•ahtı 4tufı 
•utma .. ına lı:ır•ı 

MAZON 
1 MEYVATOZU 

Gayet nafidir 
Metllur ~tuııatlerde 

flşesl 80 kuru,hLr 

Kimyakcr 

1 ~~i~~~~!J~~,~~~!~~':' 
---••altında ~--m 

Hlmaveı hayvanat 
cemiyeti 

Hayvan h:ıstane. i 
Fukara hayvanatı mecca• 

nen tedavi edilir. Cuınadan mll' 
ada her gOn açıkllr. 

şı,ıı Osman Bey, Ahmet Be.)' 
sokağı numero 84 telefon: Be)· 
otlu 1477. 

Değirmencilik "Sebat" 
Türk Anonim Şirketi 

Hisaedarana ilan 
Deilrmencilik Sebat Türk An 

nim tirketinin hisıedaran heyeti 
mumiyesi girketln esas milkavelen 
meainin 4 7 nci ve 48 inci ve Ti car 
kanununun 361 inci maddelerine te 
fikan i§bu 1930 senesi 17 NisJ 
Pe11embe günü saat 14 buçukta B 
şiktaşta İhlamurdere cadesinde 6 
numarada kiln §İrketin merkezi id 
resinde sureti adiyede içtima edikc 
tlr. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Mecllai idare ve m!irakıp r• 

poı1armzn kıraati, 
2 - 1920 ıcnosi biliinçosunun 

kftr ve zarar hesabının tasdikile m 
tisi idare azası zimmetlnln ibrası, 

3 - 1930 senesi için bir mUra 
tayini ile aidatrnın tespiti ve bir ırı 
ıakıp muavini tayini, 

4 - Umuru şirketi idareye me
Meclisi idare azalarile mildiran ücr 
terinin tayini için Meclisi idareye 
zuniyet itası, 

5-- Şirketle yaptıkları • eya iter 
yapabilecekleri muamelit hakkmd• 
Ticaret kanununun 323 Uncü maÔ 
dea!nin emrettiği müsaadenin M-' 
lial idare ıldlanna itaaı. 

LAakal 25 hisseye malik olup iş 
heyeti umumiye lçtimaında hazır b 
lurunağı arzu eden hiaaedaranm hl 
ee senetlerini Ticaret kanunun 
371 hıci madnine tevfikan yevmi 1 
tlmadan laakal bir hafta evvel Şlr~ 
tin merkezi idaresine tevdi etmelt 
icap eder. Hioae senedıtı tevdi oh• 
duğuna dair Bankalar tarafından 'I 
rilmiş vesikalar heyeti umumiye 
aazır bulunmak Uzre merkezi ida 
ye mevdu hiaae senedatı ıtlbl te,IA~ 
ve kabul olunacaktır . 

lıt, Üçüncü Hukuk mahkeme 
denı 

Madam Silvart tarafından O 
Efendi aleyhine ikame olunan b 
faIUD8 davaımdan dola}'T müddt 
leyh namına tastir olunan celpna 
zahnna mumaileyhin ikamet 
meçhul olduğu blldlrilmlt oldu4 
dan müddelaleyhe tebliğatln il!~ 
icraaıru talep etmi§ bulundufund 
aebkeden talebe binaen bu bapt• 
tahkikatın 15/Nisan/930 tarih 
müaadif Sah günü saat 14 de talik 
ve keyfiyetin il&nen tebll~ne lca 
verllrnlt oldu&undan yevm ve !IS 
me2kOrda Aallye mahkemeai Vçil 
Hukuk dalreıl tahkikat hAklınl hıt 
rundı iapatı vtıcut etmesi ve}'ııb' 
tarafından musaddak bir vekil il 
dermcıi llizumu ilin olunur. ,J 

ı~ı~ttMi:ııaf4 
Mes'ul Mildilr: Bfirhane 


