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İs Bankası • - - -· -

Yedi sene evvel, lş Banka~ı k~rul
uğu zaman itiraf ederim kı, ıçle
inde buluncİuğum Galata B~~kacı
rı, bu yeni Türk müessese~ırpn bu 
ünkü yüksek mevkie ç1kacagım zan
etmiyorlardı. Parası kadar mutehas
ısı az bir memleketin, oldukça ince 
ir makine mahiyetinde olan bir mü
sseseyi, türlü buhranl2r arasında, ki
ayet ve seliimetle idare edebilmesi 
üpheli idi. Banka işlerinde pişmış 
ek az adamımız vardı. Uzun muha
ebelerden çıkmış memleket halkmın 
irikmiş parası yoktu. İstanbulda, bü 
ük emniyete malik koskoca ecne i 
ankalan piyasaya rakabetsiz hakim
i. Bu şartlar içinde genç bir Türk 
ankasının ortaya atılarak itibar .ve 
ara kazanması akılla ölçülürtahmın
crden değildi. Mantıkla ölçülmiren 
ır çok harikalar vücude getiren 
Ürklerin bu sahada da muva!fakı-
etini ink~r etmek bugün artık kabil 
eğildir. Başmdanberi, ahlak, meta
et, ve say· kudreti sayesinde, etrafı 
a topladığı güzide, temiz Türk genç 

•ri ile, muhterem Celiil Bf. , Türkiye 
e milli bankacılığı ihya ve bu husı;s 
~ d~ milletin kabiliyetini isbat etmiş 
ır. Altı senede Ankara, İstanbul, İz
nir gibi üç büyük merkezle 25 kadar 
~beyi pürüzsüz surette idare ed~
ılecek, namuslu, zeki, çah~kan, kı
ar bir mütehassıs unsuru yetiştir
iştir ki, bence bu netice İş Ba::ıka
ının başlıca muvaffakiyeti ve mcmle · 
ete hizmetidir. 

Sonra, memleketin maliye•ine yar
ıınJarı gelir; !ş Bankası olmasaydı, 
alıut bugün kazandığı mevkide b~-
unrnasaydı, son plançosunu tevdıat 
aslında gördüğümüz 44 milyon li
aya yakın cesim meblağ, istemiye
tk bazı ecnebi bankaların•la bdki 
Ürk menafiine muhalif, Türk para-

1.na, nıali itibarımıza muzir gayelere 
ızrncte mahklım olabilecekti. İş Ban 
asının kasa mevcudile diğer banka
•rd~ki mevduat yekunu, esham v~ 
~v.ıl~t hariç olmak üzre, aermayes~ 
~n ıkı mislini geçmesi, piyasada mu 
ıın. mail bir rol oynadığına ve <;>Y',1'
•bıleceğine delildir. Memlekctımız
e para kirasının servetimizin azlığı 
c trıikUsen müt~nasip olarak. daha 
azıa olmaması sırf ls Bankasının 
~ıın bulunduğund~n ·ıcri gclmekre
ır. 

. İkt.aat sahasında ticarete yaptığı 
.~metleri ölçaıek için altı senedir 
uccar !ara iskonto, emtia mukabili, 
efalct ve' açıl< ftftdi -ınttetlerile gös
•,rdiği kolaylıklar hesap edilirse. y_e: 

nu 100 milyonu bulur. Hatta belki 
·tarete muavenet hususunda fazla se 
.ih bulunduğu makamı tenkitte 
ıle söylenebilir. 

Sanayi hususunda, İş Bankası bir 
<>k işlerde pişdarlık ettikten ve ku
~lrnasına yardım ettiği müessesatı 
Urümeğe başlattıktan sonra kendi 
~llerine terketmeği bankacılık no.k
. 1 nazarından daha makul ve tedbır-
1. telakki ederek bu işlerden sermaye 
ın· ' 1 peyderpey çekerek, yeni ve ge-
•k memleket gerek kendi için daha 
_rlı ve eminolan kömür işlerine giriş 
ıştir ki bu tc cbbüs, Türkiyede bil-

ırı:ı ' .. 1Jrn sanayiin kuvvei muharrikesını 
cu, temin edebilmek dolayısile ik
ıs d. "f't a ı inkişafımıza son derece mu 1 

!ataktır. 
İş Bankasının umumi halk arasm

ıı da terbiyevi iktısad! yararlığı ay
ıca kayda ve şükrana değer. Bir se
e gibi pek cüzi bir zamanda tasar~uf 
ndığı mevcudunun iki buçuk mil-

on lirayı geçmesi telltinatmın fay
tcsirlerini gösterdiği gibi halk a

~aında haiz olduğu emniyeti de ba
tı ıre parlak surette isbat ediyor. 

P!hakika bu büyük kredi müesse-
semizin, bilhassa son senelerde, en zi-
~de itina ettiği nokta, ihtiyat akçesi 

~rn ÇOğalmasına verdiği e~em~iyet: 
lr. Su sene ihtiyatlar yekunu ıkı mil 
~on lirayı buluyor. Bu miktar ne 
e •~ar çoğalırsa hissedarlar o ka~ar. 
tnin olurlar ve hisseler o derece yuk-
~~r. Mali müesseseler hissele~nin 
"'Ymeti verdikleri temettüden zıya
de, mü~soeselerin iağlatttlrğr ile ölçü-
ııt-. İhtiyat akçem sermayesinin yari
&ına varan bankalar çok değildir. 
lt&.r ve zarar ile ihtiyat sermayesi üze 
l'lne hesap yürütülürse, İş . B?nk?sı 
hisselerinin bugün Jaakal yırmı !ıra 
<lrnesi icap eder. 

l!üyük Milli Bankamızın yararlıklarmı 
"' .rnuvaffakiyctlerini saydıktan ... ~onr~, 
ltıttnleketimizin bu sahada çektıgı bır 
dertten bahsetmek lizangeliyor. O ~' 
•11.tada burada türeyenı küçük semay~li~ 
lt~r türlü keHHetten mahrum, saraf, texe
tı tııahiyetinde ufak tefek bankaların ~ev 
tu.~udur ki diğer mem1eketlerde tecrube 
'dıl~iği veçhile, kendilerile ... b~r~ber~r 
~f~ ~fl§.sa mahkUmdurlar. Degıl bızım .~
it' tıısbetcn parasız memleketlerde Tur
ı:,.c'dcn pek çok zengin Fransa, Alma-

l'lya, İtalya' da bile bugün hikim o~n. c;
\'l'an, küçük bankaların büyüklere ıltıha
t,.1 z.crninindedir.Daha birkaç gün evel.Bul
lt ar~standa, (Bulgar Milli itibarı) ban
tı"•ıle (Bulgariska-Bank) ve (Fransız
.:1ıı-ar) bankası birleşerek (Bulgar .ban
(1 ları ittihadı) namı altında 100 ~yo.n 
Itr~a) lık yeni bir müessese teşkıl etti-

it~chebi piyasalarının esaretine. ~e. -~ü
~a Yerli bankalarmm emniyetsızlıgıne 
~~ kuvvetlenmek, Milli Ticaret ve Sa
llt 1 vukaye etmek ve paranm kira.smı 

llz1:atınak için, bizde de, Osmanlı İtıba
btr ~11li Bankasının mezçiyle başlıyan bu 

ck:et behernSal tevessü etmelidir. 
Kocaeli Meb'u•u •>---------O--! ... c ... t.t .... + 

Amanullah han bugün An karadan geliyor. 
-

Gazi Hazretleri Izmirde 

Halk sonsuz bir sevinç içinde 
Büyük Gazinin aralarında 

bulunmasını tes'it etmektedir .. 

Amanullah H. bugün . 
geliyor 

Sabık kırat bir kaç gün 
scnra Roınag• gidecektir 

- b-

Meşrutiy·etin 
iadesinden sonra •.. 1 1 -- ANKARA, 28. (Telefonla)

Sabıık kıral Amanullah Han bu 
gün konvansiyonel trenile ls
tanbula hareket etmiştir. İsta
siyonda Meclis Reisi Kazım 

Paşa Hazretleri, Şehremini Ha 
zım Bey, rahatsız bulunan hari 
ciye vekili namına kalemi malı 
sus müdürü Kemal Aziz Bey 
ve Afgan sefareti eı:ıkanı hazır 
bulunmuşlardır. 

Osmanlı devletinin beynelmilel vaziyeti
Da.hilde neler oldu?- 1908-1914 

devresi hakkında bir hükilm verilmek için 

"İngiltere sırf menafii si- miyeti Osmanlı hükfunetini ele 
yasiyenin sevkile Rusya tara- aldığı vakit devletin beynelmi
fmdan Devleti Aliye ve bilhas Jel vaziyeti şüphesiz pek fena 

Amanullah Han Kaznn Paşa sa İstanbulun istiliisma mani idi. Zaten üçüncü ordunun kıya 
Hazretlerile vedalaşırken Gazi oldu. (Ayastafanos) mua- mmı Seliinik, Manastır ve Kosu ı 
Hazretlerile tazimatının arzını hedesinin Berlin muahedesile va vilayetlerinin elden çıkmak 
rica etmiş ·.•c kendisine iyi se- ta~il~ bu maksatla husule. gel- ü~ere_ ?ulunmaları tesir etme-

h . ed nl 1 t mıştı. Almanyanın askerlık ve mışmı ıdi.Fakat meşrutiyetin ia ya attemennı e ere san- · 'l · d . . . -. .. 
1 

_ tıcaret a emın e sayanı hayret ı dersını mıiteakıp devletlerle mü 
bulda bır ~aç g~n. ka acagını, bır suretle terakkisi, Bismark nasebatımızda büyük bir salah 
sonra denız tankıle Romaya tarafından gönderilen İttifakı eseri görüldüğü de inkarı müm. 
gideceğini söylemiştir. Sabık müsellesin teşkili ve bilhassa kün olmıyan bir hakikattır. 
krral Ankaradan çok memnun Alman kuvvei bahriyesinin 
olarak ayrıldığını da ilave et- gün~en güne kesbi kuvvet ede
miştir. rek lngilterenin büyük filosile 

Relıtciimhur Hz. Ankaradan izmlre hareket buyururlarhe11 

Amanullah Han evvelki gece 
kulüp sinemasında "Vinter 

icrayi rekabete kalkışması İn
gilizleri dahi sevmedikleri Çar
lık Hükmetile birleştirdi. O 
günden itibaren Devleti Aliye, 
velev sevki menfeatle olsun, 

Bu salah garip "Şansel-.ri,, !c 
rinin bize karşı takip ede geldik 
!eri siyasetlerini değiştirmele
rinden ziyade 1908 ihtilalini iyi 
telakki eden garp efkarı amme
sinin tazyikile husule gelmiş, 

/zmlr, 28 ( A. A. ) - Relsicilmhur gezdi. Yazmakta olduğu. lllrlhi bir eser 
Hazretlerinin şehrimizi teşrifleri şere- için 1'.uşadRsına gldecegi ve eserin bu 
/ine biltün lzmlr baştanbaşa donan- hava/ide mevcut .kablelm~lat Tilrhlere 

1 H lk bDgiik bir ıevinçle BüyOk ait kısmını ikmal edecegl s6gleniyor. 

, artık Avrupada hiç bir devlet 
tarafından müzaheret görmü
yordu. Her iki zümre\ ittifa
kiye Şark meselesini kendi he 
sabma hallediyordu. Babıali 

muhafazai mevcudiyet için re
kabiffi düveliyeden istifade e
derken. bu defa muvazene ve 
rekabeti düveliye kendi aleyhi
ne teessüs etmiş bulunuyordu,,. 

mış ır. a ' · 'it Vali Kazım paşa, Gazi Hz. ni ziyaret 
Gazinin aralarında buluhni':asılnıb~es .. k etti. Balk Naimpa/as önünde BiigDk Mlin-
etmektedlr. Gazetelerin sa ,eter uy_u clyl alkışlamakta de1Jaıu..ed!yo~. biJ1ncl 
halbltllnn nalmlm H11 ve kendllerure l(ordenda dehşetli kalabaTık -rdt. t ll1H1ufmanın verdl(JI Bilrurla dolu gazı- Gazi Hz. akşllma yakın Ankaradan refakatinde 
larl• tezyin edilmiştir. gelenler, lzmir valisi, meb'uslar ve kumandanlarla 

1 

İzmir, 
erkenden 

* * * birlikte tayyare kararg.'lhını ziyaret etti. Maiyeti altı 
28 ( M. M.) Gazi bu sabah otomobildi. silreKli o/kış/andı. Bir saat sonra "İttifakı müselles, itilafı mü 

senna ve daha doğrusu itilafı 
müselles vaziyeti o kadar ger
ginleşm1ş ve ihtilafat ihtimali 
o kadar çoğalmıştı ki hiç bir 
devlet diğer devletin Şark si

şehrin yalılar kısmını Naimpalasa avdet buyurm ıştur. Orhan 

~~~~~~~~~~~~~~ 

itiraz, sonra kavga 

talebesirıin dünkü Tıp 
senelik kongresi 

içtima karma karışık oldu. İki taraf polisin 
müdahalesile ayrıldı 

' 

içtimadan sonra talebe ma, a . • / ına devum ederken 

Darülfünun Tıp fakültesi ta: 
lebe cemiyeti senelik kongresı 
dün aktedilecekti. 

Bu hususta Fırka ve hükfi
t nezdinde teşebbüsatta bu

~arak müsaade ist~hsal ed.".n 
. et azasmm bir kısmı dun 

cemıy • T" k 
sabırlı saat ona dogru ur oca-
ğı binasında toplanmışlardı. 

Bu aza ekseriyet olmaması
na rağm~n kongreyi . aç~ış ve 
. te talebeden Alı Rıza Be-

rıyase .. 
_, :~+;h,.n etmistir. Bunu mute-

akıp yeni idare heyeti intihaba 
tı yapılmıştır. Kongre azaları 
dağılmak üzre iken gelen eski 
ve mefsuh idare heyeti taraf
tarları, bu toplanışrn nizanına
meye mugayir ve gayri kanun! 
olduğunu ileri sürerek kongre 
mukarreratını havi evrakın bir 
kısmile ellerine geçen rey pu
sulalarını yırtmışlardır. İki par 
tiye ayrılan talebelerden kon
grenin aktine mU!halefet eden
lerden eski idare heyeti reisi 

(Maıbadı üçüncü sahifede) 

Türk - Fransız 
münasebatı 

Fransız sefiri Ankara
dan geldi 

Fransız sefiri M. Cont de 
Chambrun dün sabahki eıks
presle Ankaradan şehrimize ge 
lrniştir. 

Sefir, bayramdan sonra An
karaya gideceğini (Türk-Fran
sız münaseıbatı çok dostane ol
duğunu söylemiştir. 

Ayni trenle Alınan konsolo
suM. Fabrisyüste gelmiştir. 

Yarın bayram 

Garden" namındaki 
retmiştir. 

filmi sey- 1 yasetine itiraz edemiyor, belki 

Mübadele 

M. Fokas dün Anka
raga gitti 

bir şekli diğerle o da kendi isti
fadesini temine çalışıyordu. 
"Artık Paris ve Berlin muahe
delerile zamanı düveli altı
na alman Türkiyenin tama
miyeti mülkiyesine o muahe
deleri imza eden devletlerden 
hiç biri tarafından riayet <>
lunmuyordu . .,. 

"1908 de Genç Türkler ta
rafından meşrutiyet ilan edil
diği zaman Avrupaya karşı va
ziyeti siyasiye bu şekilde idi. 
İJhtilal, tebeddülü idare daıhil-. 

1 de pek çok karışıklıkları mucip 
:oldu. Muvakkat bir mf husu-
~ le geldi.". 

Talit Paşanın o zamanki 
beynelmilel vaziyetimizi gös-

Yarın bayramdır. Bayramın tennek emelile çizdiği bu si-
ilk günü Hilaliahmer günüdür. yasr liaralama biraz fazlaca ba-
Onun için rozet tevzi edilecek- sit olmakla beraber esaslı hat-
tir. M. Fokas !arı doğru olduğu için başlan-

. gıçta sözıli kendisine bırakma-
Bayram dolayısile dün Anka Muhtelit mübadele lwmisyo yı münasip gördük. Cihan har 

ra tirenleri tatili burada geçir- nu Yunan murahhası M. Fokas 
Çar ikinci JWkofa mek için gelenlerle dolu idi .Bu dün akşamki ekspresle Anka- bine ginnemizin tarihi ve si

gün de bir çok yolcu gelecektir. raya hareket etmiştir. M.Fokaıı yasi sebeplerini izah sadedin
Atinadan yeni talimat almıştır. de sözü, mümkün olabildiği bir intizar devresi idi denebilir. 

( Bayram namazı: 7 ~ 
Bayram şekerleri 

Bu tali.mat üzerine Ankarada kadar, İttihat ve terakki ricali- 1876 da Mithat ve Hüseyin 
temaslarda bulunacaktır. n_e ~ıra:kmayı bitaraflıkA vazife- Avni paşaların teşebbüslerile 

Atinadan Rumca gazetelere sı bıldık; faıkat Talat Paşa Abdülaziz haledildiği 'akit Ru 
gelen malilmata nazaran A- 190~1914 seneleri ic;_inde gerek ı sya çarı ikinci Aleksandr Al
. h'·k-~ . . y . dal:ıılde, gerek harıçte geçen 1 nıanyada "Ems kaplıcalarında 
tına ya u umet>ının unanıstan , d " · h .. k • 

Bayram geldi. Her sene oldu tarafından teklif edilen mesai- va.~ alan hatı;,atınd~ _o ka ar 1 bulunuyormuş. O ~arb~ı. u u-
g• u gibi şehr' b·r çok ye l · 1. k b 1 d'l' d'l d"' h k mucmel ve muphem bır suret- metle İstanbuldakı sefırı İgnam ı r erın- ın a u e ,ı ıp e ı me ıgı a - . kr d . ,. d - d ı l l 
de seyyar şekerciler sergile k k d h .. 1 A t 1 . te geçer kı aynen na ın en, tıyef ın kur ugu o ap arın a t 
dular r ur .m a enuz ma uma ge memış İttihat ve terakki "tez" ini mü- üst olduğunu haber alınca tees-

. tır. dafaa etmek için bile, bir isti- süründen bir kaç dakika bayıl-
Bazı şekercilerin badem ezme Siyasi mahafilde müzakera- fade memul değildir. Biz, ge- mış olduğu rivayet olunur. 

si diye un ve koladan bir nevi t h.. .. -'ceye varacag"ı Ü • ın usnu n.,u - ne merhumun takip etmek ıs- ç 'k' · N'k ı b" "k b 
madde imal ile sattıkları görül- midi erverde edilmektedir. . • . k ar ı ıncı ı o a uyu a-
müştür, Bu Şehremanetinin na- p tedıgı hat~n uzak~a~mıyara : bası kadar hassas değildi. Fa-
zarr dikkatin celbetmiştir. 0 a~tı ~enelık . t~ıhı devre~ı kat onun da 1908 darbei hükil-

Amerikaya Eİdebİlecekler karılerın daha ~yı ve et~af~ı hır metinin Avrupada ve hatta ken. 
Badem ezmesi satanlar mut

laka badem ezmeleri üzerine eti 
ket yapıştıracaklardrr. Karışık 
ve bademden yaprlmıyan ezme
leri halis diye satanlar cezalan
dırılacakltrdır 

VAŞİNGTON, 28. A. A. - ~1:1~Jtte anlıya~ılec~~lerı hır .~e- <li memleketinde husule getirdi 
Mümessiller meclisi muhacirin ~. e arzetmege uzum gor- ği tesirlerden memnun kalmam 
encümeni Amerikaya gelebile· duk. ğı kat'! bir emn1yetle iddia o-
cek muhacirlerin miktarını 76 * * * lunabilir. Her biri eski Osmanlı 
ıbin kişi olarak tesbit etmiştir. 1908 de İttihat ve terakkice- (Mabadı 5 nci sahifede) 
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HARiÇTEN ALDI 

' ~c Atina mektubu 

1 1 Yunanlılarla buradan 
giden Rumlar arasında .. 

~' -~-· ~ 
·) I ... um muhacirler Türk- Yunan 
J~ itilaf ından istifade etmek istiyorlar. 

r -

~- Yunan halkı bundan memnun 
ı 

st değildir •. Muhtelit 
\~'komisyona M. Politis mi gelecek? 
e ı 
ıV1~T1NA, 25. (Milliyet) -
\.irk-Yunan müzakeratınm 

f:a safhası hakkında ıhükumet 
Iamento hariciye komisyo
a izahat verdikten sonra şu 

karar verilmişti: Mübadille
emlakini toptan takdir et

, ek ciheti Mübadele komisyo
~ na terkedi imiş olacak. Diğer 
,. eşail halledilmeden itilafın 
ı imzalanmamasına karar ve

di. Bu diğer mesail ikamet, 
;1 yri sefain konsolosluk, ha
ıç m ve d<>stluk misakları gibi 
ı tyler için cereyan edecek mü
ıl''kerelerdir. Bu vesile ile mu-
1\ ~lif fırkaların aldığı vaziyet 
a )yam d~kkattiT. Bu firk~lar 

1 \.ı.nizelos hükumetinin milJi 
~Jrenafii iyi !korumadığını söyli-
1 lrek muhacir Rumların kendi 
4 lraflarma geçmesini temine 
ı; raştılar. Emlak meselesinin 
c Jübadele komisyonundaki bi
.. rafların kararile halledilmesi 

rafında şayialar dönüyor. Fil 
}tika fİTka oyunlan yapanlar 

le J uhacirlerin vaziyetinden aza
·~ istifade çareleri aradılar. 
l ~ fi11kacıların teşvikiledir ki 

1
,uhacirler tarafından bir mi
pg aktedilmiş protestolar yağ 
u-ılınrştır. Türk-Yunan müza

'jı ·ratının cereyanından kendi 
t saplarına memnun olmıyan 

adamların teşkil ettiği kala
lık az değildi. Mitinğde söz 
leyenler Lozanda aktedilen 
ahedenin tatbikini ileri sü-

rek herhangi bir tavizat esa-
a müstenit müzakereyi iste-

r- · lerini söylüyorlardı. Bun 
uı "sına bakılırsa Yuna-

standa kalan Türk emlaki 
ıcak 20 milyar drahmi olduğu 
ılde Türkiyede Rumlar tara-
dan bırakılan mallar 60 

il yardan fazla ( ?) imi~ ... 
aşka bir Atina gazetesi de bu 
kamı 1 OOmilyara çıkarmaktan 
kılmryordu !.. . . Bu miting-

/,1. Polllls 

Venizelos alakadarlar tarafın
dan bir tesviye çaresi gösterilir 
se memnun olacagım söyle
miştir. Bitaraflar tetkikat ya
parken Yunan menafiini mü
daraa için Paristeki Yunan se
firi hukukşinas Politis veya 
esbak hariciye nazın Streit'in 
bulundurulması istenmiştir. 
Firari Rumlar !hakkında bir teş 
viye sureti bulundığı da başve 
kil tarafından söylenmiştir. İş
te işin son safhası. Fakat ma
lfım olan bir şey varsa o da a
sıl Yunanistan halkı bir an 
evci Türk-Yunan mesailinin 
hallini istiyor ve Rum muha
cirlerin hatrrı için ihtilaf m uza 
masını istemiyorlar ... 

t n sonra hükUnıete müra
cıa t edildi. Miting heyeti M. 

'}enizelos tarafından kabul e-
'8.ldiği zaman başvekil, emıa- Komünistlere kar.'11. • 

n takdiri meselesinin Müba- Y 

Jtraıısad11 

M. Tardieu 
kabinesi 

Yeni kabine gar111 
teş~lıkiJI edecek •• 

---~ 

/'ti. Bria11d gene hariciye 
nazırı oluyor 

...... 
PARİS, 27. AA. - M, Tar

dieu, gazetecilere kabinenin Pa 
zar günü teşekkül edeceğini be 
yan etmiştir. Kaıbinede laakal 
5 Radikal tbulunaccrk ve Per
şembe günü meclis huzuruna çı 
kaoaktır. Kat'i olan bir şey var 
sa o da M. Br.iıand'ın hariciye 
nazırlığıdır. 

Bir ttbli/! 

PARİS, 27. A. A. - Müs
temlekit nezareti neşretmiş ol
duğu bir tebliğde Guade1oupe 
taki şeker fabrikası amelesinin 
ücret meselesi yüzünden grev 
ilan ettiklerini beyan etmekte

" dir. Ücretlere bir miktar zam
medilmesine rağmen silahla 
mücehhez olan grevçiler fabri
kayi muhafaza etmekte olan i
ki jandarma ile iki nefere hü
cum etmişler ve bunlardan ü
çünü yaralamışlardır. Miktar
ları çok olan grevçilere karşı 

koymanın imkansızlığı karşı

sında askeri kumandan ateş e
dilmesini emretmiş, neticede 
nümayişçilerden birisi telefol
muş, üçü de yaralanmıştır. 

M. Tardieu oğraşıyor 

PARİS, 28. A. A. - M. Tar
dieu, bu sabah siyasi rical ile 
müz,..ere ve müsaverelerine 
devam etmiştir. Bilhassa M. 
Bienvenu Martin, M. Malvy M. 
Paul Reynaud ve M. Mae;inot 
ile görüsmiistür.Mumaileyh,sa
atl I.55 teM.Po'ncarenin neztli
gitmistir. M. Tardieu saat 15 te 
teşebbüsleri hakında reisicüm
hfıra arzı malumat edecektir. 

Çin de 

Papuslara tecavüz 
HONG KONG, 28. A. A. -

Katolik piskoposu V ersiglia i
le rahip Karavario ile bir çok 
hıristiyan Çinli Yintag nahiye
sini ziyaret etmekte oldukları 
sırada esir edilmişlerdir. 26 Şu 
batta vukua gelen bu vak'anın 
faillerinin Komünistler olduğu 
zannedilmektedir. Esirler, da

ele komisyonundaki bitaraf a 
1ya tevdi edileceği hakkındaki 
ıyianm doğru olmadığını söy 
miıtir. Fakat ıbu meselenin 
taraflara havalesi meselesi

Atina 28 (Apo) Komünistle- ğa kaldırılmışlardır. Bunlar i
rin muhtemel nümayişine karşı çin hiçbir fidyei necat talep e
ciddi tedabir alınmıştır. Jantlar dilmemesine nazaran akibetleri 
ma kuvvetlerine yeniden takvi- meşkfıktur. 

m auf toptan bir takdiri kıy
ıcı için bir usul bulunması lü 

nundan ileri gelmiştir. M. c 

Hindistan da 

ye kıtaatı ilave edilmiştir. Köşe 
başlarına nümayişçileri suyla ıs 
latmak için itfaiye konulmuş
tur. 

.$iddetbaşhgornıu? 

Vaziyet aleyhte olduğu 
takdirde Hintliler harekete 
geçmeğe karar verdiler .. 

Del biden yazılıyor: - Hin- Pencap, Bengal ve Sind hava
stan valii umumisi lord lrvin tisinin bu itaatsizlik hareketine 

lindistan ticaret odaları birli-
ınin küşat merasimini yap- •' 
uştır. Lord İrvil irat ettiği nu
kta Hindistanın iktısadi va- ı 

ıy~ti iyi olduğunu söyliyerek 
azı rakamlar zikf'ctmiştir . 

Ahmedabat milli kongre icra 
itesi toplanmıştır. Fakat 

içtimadan evvel söylendiği
göre millicilerin reisi Gand-
Hindıstanın her tarafında İn 

ılızlere karşı itaatsizliği tan
ın için çalrşmaktadır . İcra 
omi tesinin bazı azası Hindis

m muhteltf yerleri arasında 
"lif mevcut olduğunu söyle-

' ılerdir . Jtu ciimlP.den olarak 

Oandhi 

iştirak etmiyecekleri söyleni
yor. Cünkü buralarda hintli-

PEKİN, 27. A. A. - Lang
tcheouda ecnebiler aleyhinde 
vukua gelen hareketler esnasın 
da korsanlar tarafıııdan esir e
dilmiş olan papaz Barriere ile 
~iser OkeUy'in tahliyesi i
çin cereyan eden müzakerat 
eyi bir neticeye vasıl olmuştur. 

............. ~ .... ······ 
lerle Müslümanlar arasında e-
saslı iıhtilaflar vardır . Bundan 
başka hindiler arasında da ih
tilaf mevcuttur. 

İcra komitesinin altı saat sü
ren hararetli münakaşasmdan 
sonra Gandhi ile kendisine ta
bi olan reislerin muvafık gör
dükleri zaman Hindista!lda ita 
atsizlık hareketini ilan etmele
rine karar verilmiştir . 

Bu itaatsizlik hareketi ceb
rü şiddet vesaitine mücacaat 
etmeden yapılacaktır. 

Hlndislana giden 
·tayyare 

Dün ·selanikten gelen malu
mata nazaran Selanik civarında 
bir tayyare kazası olmuştur. Ka 
zazede tayyare Londra-Hindis
tan havai postalan tecrübesini 
yapan tayyaredir. 

Tayyarenin motörü S~lanik 
cıvarmda bozulmuş ve hayatı
nın tehlikeye düştüğünü anlı
yan makinist paraşütle kendisi 
ni boşluğa bırakmıştır. Maki
nist yere inmiştir. Tayyare par
çalanmıştır 

Uz1111 süreıı 
buhran 

lngillert!de 

Hükunıetiıı 
vaziyeti .. 

/(ömür kanunu 
güzünden müşkülat 

.......... -

Hukuku Düvelin kanun se .. 
konması için konferans top 

ANKARA, 28. (Telefunla) - Hukuku Düvel' ' 
kline konması için La Heyde toplanacak olan konf 
kiye namına Şurayi Devlet reisi Nusret, Hariciye h 

viri Veli ve adliyeden Şinasi Beyler iştirak edecekle 
Miirahhaslar lbugünlerde Ankaradan hareket ed 

ı Jf-

Fransız kabinesi ne oluyor! •.. Eğer 
yanılmıyorsl"k, ayın 17 :sinde çıkan 
buhran uzt,;n sö:rdü.Chautcrnps kabine 
si tutunamadı. Sah günkü celsede ka 
bine parlementonun itimadını kaza. 
namadı. Chautemps kabinesinin ömrii 
kısa olacağını tahmin etmek kehanete 
mütevakki değ'ldi. M. Chautcmps se 

ı'Jlakdanald kabiııesi azkal
sın düşüyordu .. 

~ ........ ,.. ....... -" ............................. ,..,..,. 

lefinin siyasei.inden ayrılmıyacağm 
söylüyordu. 

O halde neden Tardicu kabinesi LONDRA, 27. A. A. -· Kö
düşürüldü?. Eğer başka bir hattı ha- mür sanayiine ait kanun layi
rcket tak'p edilecektiyse .niçin böyl~ hasmın birinci kıs:· mda randı
... öyleniyordu? •• .Fransadaki fırka mÜ· maının tahdidine müteallik t"k
cüdal-:.Jez:ini ~urada uzun uzadıya an· liflerin kaldırılmasını mutazam 
latmaga ımk.uı yoktur. . 

mm olarak Llibera!ler tarafm-
... Yalnız bes~li o!a? bir ~Y Yar~ dan tevdi olunan tadil teklifi 
ll.;hautempı kabmeaınm dahılde takip bu k k 1 ~ d 
edece·· h ttı barek ti' - 1 · aa.~am reye onu acagm an 

gı a e n oy c ayna ay- h .. f k b" .. l 
nine Tardieu kabinesininkine benzi- er uç ır a utun mensup arı-
yeccğini kabul etmek zordu. Zira m 1oplamışlardır. Muhafaza
Chautemps kabinesi siyasi mahkiim- karlar bu teklife mü~~eret e 
lar için bir kanu~i af ilanı~ hazır: deceklerdir. Hükumet, kaybet 
lanacaktr. Halbukı M. Tardıeu bu cı- tı·g~ · takd'rd · t"f t · l 
h . . • ı l e ıs ı a e mı oece ete hıç yanaşmıyordu. Dıger taraf. " ,.. . 
tan mili sahada da iki hükumet bir ancak mevzutibahs kanun layı 

Dünkü lik maçl 
----•~•-co • • 

Fenerl)alıçe: 4 - Vefa: 1; C 
saray:!. - Beykoz: 2 

Dün lik maçlarının ikinci dev 1 
resi başladı. Fener ve Galatasa 
rayın maçları olması, soğuğa 
rağmen seyircilerin tribünleri 
doldunnasına kafi gelmiştir. 

İlk maç Fenerbahçe ile Vefa 
arasında ve Hamdi Emin Beyin 
hakemliği altında cereyan etti. 

Bayram programı 
Pazar günü: 

Saat 14, 30 Gala 
şiktaş 

Saat 16 Fenerbah 
Gençler Birliği 

Pazartesi günü: 
birinden pek bariz farklarla ayrıla
caktı. Bunu gören parlemento Cbau· 
temps kabine ine hayat vermedi. Fa· 
kat o dü§tÜktcn sonra M. Tardieu
nün yeni bir kabine teşkil ederken 
radikal-ıosyaliıtlerin iştiraki olma
dan sağlam bir hükumet tesis edebil
mesi çok müıkil olacak deniyor. 

J Fenerbahçenin, oyun başla-
dıktan on dakika zarfında, pen

' altıdan bir sayı kaydetmesi, ta-

Saat 13 Galatas;:ır: 
üçüncü takımları 

Saat 14,30 İstanb 

Neticeyi görmek uzun ıürmiyecek 
tir. Radikal- sosyalistlerin §İmcliki hal 
de kabineye girmek istemedikleri an
laşılıyor. Bunlar meclisteki kuvvet
lerine istinaden hükumette faal bir 
rol oynamağa karar vermİ§lerdir. A
caba M. Poincare nin bahsedilen te
şebbüsatı bunlan Tardieu hükUmeti
ne iştirak için ikna edebilecek mi?. 

l kını için şüphesiz bir faikiyet 
noktası oldu. Maamafih kabul 
etmek lazımdır ki, Vefa takımı 
her zaman olduğu gibi canh ve 

guldak Mühend's m 
Saat 16 Vefa- Per 

Salı günü: 
Saat 13 Fener-B 

cü takımlar. 

Bunu göreceğiz. Bugünükü vuiye 
te göre Fransız meb'usan meclisinde 
fırkaların malik olduğu azalıklar fÖY· 
ledir: 

Ahali demokrat13, demokrat cum 
huriyet birliği 89, demokrat ve sos
yalist tqekkülü 32, sol cenah cumhu 
riyetçileri (Tardieu) 64, sol cenah ra 

Loyid George 

dikallar~ 51 •. ol ce~h müstekillcri20, hasını terkcdecektir. Projenin 
cumh~rıyet 1 sosyalıstl.~r 19! Fransı::t ikinci okunuşunda hükumetin 
sosyalıst fırka ı, 14, must k 1 meb'us . _ . 
lar 39 ic bi... kküle mensup olmı elde etmış oldugu ekserıyet se-
yanl ; 11. ko i tler 10 .. Radik 1- kiz reyden ibaret idi. 
sosya listler 11~ tir. Sosyalistler de L"b 11 · t d"l kl'f · 
ıoo dur. 1i era erın a ı te ı mı 

Buhranı uzat n, hep bu gruplar t~vdi _:tmiş olan M. Davies, ı~ 
arasıuda uyu§mak careleri aranmasın tıhsalatta yapılacak hcrhangı 
dan çı nyo . bir tahdidin kömür fiyatnın 

----- arıtmasmı intaç ve kömürün en 
ı.span11ada esaslı bir amil olduğu ~>ütün sa-

nayii müteessir edeceğini T ica 

cüm'ıuriyet 

Kıra/ Al/ons 

PARİS, 28. A. A. - Le jour 
nal gazetesinin Madritten is
tihbarına nazaran, M. Sanchez 
Guerranm vermiş olduğu bir 
konferansın hitamında ekserisi 
talebe olan 3,000 kişi ellerinde 
kızıl bayraıklar olduğu halde 

- «Yaşasın cümhuriyet, kah 
rolsun saltanat» nidalarile bü
yük caddede dolaşmışlar, nü
mayişçilerle muhafız kıtaatı a
rasında bir müsademe olmuş 
muhafızlar bayrakları nümayiş 
çilerin ellerinden almışlardır. 
Nümayişçileroen . bir çoğu 12 
kadar otomobile cerben bine
rek şehrin merkezinde «yaşa
sın cümhtiriyet, kahrolsun 
kıral ! ... » nidalarile dolaşmış
lardır. Bir çok mağazalar ale ta 
cele camakanlarını indirmişler
dir. 

Hesap sorulacak 

MADRİT, 28. A. A. - M. 
Sanchez Guerra vermiş olduğu 
konferansta hali hazırda salta
nat şcikli idaresine müzaıheret 
etmenin imkansızlığından ve 
sakıt idarenin mesuliyetlerini 
tayin için bir kongrenin sür at
le içtimaa davet edihnesi liı
zumundan bahsetmistir. 

rot Nazırı M. Graham, tadil tek 
lifinin kcwbulü takdirinde mesai 
saatlerinin tahdidine miıteallik 
olan madde de dahil olduğu 
halde pııojenin heyeti umumi
yesinin ortadan kalkacağım sö 
ylemiştir. 

Liberallerin tadıl teklifi 271 
reye karşı 280 reyle reddedil
miş ve bir takım liberaller müs 
tenkif kalmıştır. 

Mağlubiyetten kurtuldu 

LONDRA, 27. A. A. - A
vam kamarasında hüktlnıet, 
dördü kendi lehine rey veren 
ve sekizi müstenkif kalan 12 
li.beral meb'us sayesinde mağ
lubiyetten kurtulmuştur. HükU 
metin temin etmiş olduğu ek
seriyet 274 amele mebusu ile 
müstakil mebuslardan 4 libe
ral ve 2 İrlandalı mebustan mü 
teşeldkildir. 40 kadar liberal 
meJbus M. Lloyd George ve mu 
hafazalkarlarla beraber hiıku
met aley(h.ine rey vennişlerdir. 

Birdenbire hastalandı 

LONDRA, 27. A. A. - Ti
caret nazın M. Graham'm bir
den bire rahatsızlanması üzeri
ne kömür .sanayii hakkındaki 
kanun layihası tehir edilecek
tir. 

H aytide karışıklık 

SANTA DOMİNGO, 27.
Milli meclisi toplamanın im
kansızlığı karşısında sefirlerle 
konsoloslar vukuu muhtemel 
vak'alarm mesuliyetinden kur
tulmak için hemen riyaseti 
cümhura mahsus ikametgahı 
terketmesini reis M. Vasquez'e 
tavsiye etmişlerdir. 

Japon parlamentosu 

TOKYO, 28. A. A. - Yeni 
Diyet mediai 21 Niisanda top
lanacaktır. 

güzel bir oyunla mukabeleye ça 
lışıyor ve ekser zamanlar bir 
muvazene tesisine muvaffak o-
luyordu. Buna rağmen Fener 
Alaettin ve daha sonra Fikret 
vasıtasile sayıların adedini üçe 
iblağ etti. Vefa buna ancak pen 
altıdan yaptığı bir sayı ile mu
kabele edebildi. 

ikinci devrede 

Saat 14,30 Fener
Saat 16 Galatasara 

Birliği --·-
Leh/standa 

Fransız dost/ 

VARŞOVA, 28. 
İkinci devre umumiyetle Ve- yan meclisi hariciye 

fanın hakimiyeti altında geçti. ninde M. Zaleski L 
Böyle olmasına rağmen Vefa laflarile Kellog mis 
muhacimlerin.in sayı fırsatları- hü sena etmiş veLe 
nı üst üste. kaçırışları karş~s~-. takip edilecek iki y 
da, Fenerlıler yaptıkları hır ıkı ıolduounu bunlarda 
hücum ara mda dördüncü s ayı emnÜ selametin um• 
yı çıkarmasının da yolunu bul- tarsininden ve ikinc' 
dular. . sa ile olan m imaseb 

Fenerin galibiyeti minden iba et bulun 
. . . . . yan etmiş ve netic 

4-1 Fenerın galıbıyetıle netı- histan'm Fransa 'lJ 
celenen bu maç wnumiyetle gü zu etmekte oldu un 
zel .:'C: h.eyecanlı oldu. Ga~i~iyet herhangi bir t aarrü 
maglubıyet bert~r.af. her ıkı t.~- ne karşı mevcudiyet' 
kım.. da ze~k v.e~ı~ı hır oy~ ~os za etmesini 1" Mg,..I 
terdıle_r .. Y11rmı ıkı oy~.cu ıçm- ve etmişti:-. 
de en ıyı oynıyanın Fruzan ol
duğunu kaydetmek lazımdır. 

Galatasaray- Beykoz 

---··· 
Fransa ya 

Galatasaray-Beykoz arasın- . 
d k .. k. . . h Ik .. .. 1 Madrıtten yazılıyo a ı ı ıncı maç ıse a ın guru h .. 1 A • b 
tüsü hakemin fena idaresi, Ga- uı.mmet ıs asıı:a ge 
lata saraym asebiyete ve Beyko 
zun candan bir oyun tarzı içinde 
geçti. Maç baştan sona kadar 
heyecanlı, fakat zevksiz bir şe
kilde cerayan etti. Bu zevksiz
liğin sebebi, her iki tarafın bil
hassa Galatasarayın teknikten 
çok uzak bir oylHl oynamasıdır. 
tık devre bir bire ve oywı iki iki 
ye beraberlikle neticelendi. 

ikisinin vaziyeti 
aran 

Beykoz, takımını az çok genç ni t 
leş~iş. oluGd~ğu için şa~~m raşıyo 
tebr.ıktetır. a ~~asa~aya ge ın- Ceneral Berenguer 
ce bu sene ~~~lıyetı~d~n . pek her sene İspanyadan 
çok kaybettıgı, hatta :ıyı bır ta- .. d 'l kted' 
kım yapmak kabiliyetini bile rap gon en me ı 
kaybettiği bir defa daha tabak- ıbu sene .Fransa. ec.ne 
kuk etti. Galata sarayın dört se- rı tahdıt etmışnr w. 

ne dillere aestan olmuş müda- bundan da zarara ug 
faası bugün bir hayalden başka daın Frasandan ~elec 
bir şey değildir. ıh~kfkında da ay~ı s 

bırler alınması ıstenII 
Hücum batı ise, müdafaa o • •••• 

yuncularını ihtiva edecek kadar .Almanyada 
manasız bir hale gelmiştir. 

Her zaman takdir ettiğimiz Hariciye nazırı İY. 
Galatasaray birinci takımı, bu l 

. bi . f'l (. BERL N, 27. A. 
gün içın ve ta n maru 1 e ışarı V on Curtius, eyileşm 
ahire değin) maalesef üçüncü R '""'. ... b"t . k 1 a.rutŞ·Lag, u çe V( derecede hır ta ım o muştur. .. 1 . y encumen en owıg p 

(İşarı ahire değin) tabirini kındaki müzakereleri11 
de izah ediverelim: hah bitirmişlerdir Ka 
Kendisini devaynasında görme rini yarın vereceklerdi 
yip çalışmcıya, eski disiplini bu Kabinede ihtil 
luncaya, maçlarda asabına ha-
kim oluncaya, futbolculukla ida ~ERLİN, .2s. A. ~ 
reciliği ayırt edinciye değin de- n~~n ~ktetmış old~gu 
mek istiyoruz. Eğer yanılıyor- hır ıçtımada Sosyalıst 
sak hüsnü niyetimize versinler la merkez fırkasına m 
ve bizi filen tekzip etsinler. zırlar Mondenlhauerin 

~. G ielerini reddetmitlerd 
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Doktorlar, 
girmesine 

lüzumlu 
müsaade 

görülen 
edilmesi 

bazı ilaçların memleketimizt 
teşebbüsatta bulunacaklaj, . ' zczn 

' 

\ 
Emanette 

Yıldız sarayı 

Bütüu masraf emane
tin başında ... 

Milteferrllı H. 

Ankara treni 

Ekspres dün teahurla 
gelebildi 

.Dün sabahki Ankara ekspresi 
hır kaz_a. ge~imıiştir. Tirenin lo
komotıfı Bılecikte bozulmuş ve 
ancak makine değiştidildikten 
s?nra yoluna devam edebilmİŞ
tır. 

Yıldız sarayı şimdilik Emane 
tin uhtesinde olduğu için bütün 
masrafları vergileri ve sairesi 
Emanet bütçesine yüklenmekte 
dir. Bunun için Emanet Maliye 
vekaletine müracaatla bu ağır 
yiikten kurtulmak için mukave Bu ariza yüzünden ekspres an
.enin feshini istiyecektir. c~k ıbir sat kadar teahhurkı. gele 

Emanet, ileride lüzum görül bılmiştir. 
ı ciüğü takdirde Yıldız sarayını 
! ı başka, şartlarla yeniden kirala

yaı;aktır. 

.. Ankara gençler birliği takımı 
dun şehrimize gelmiştir. 

İstanbul cuma günleri nasıl eğleniyor 

Bir düğünde nasıl sabahlanır 
meclisi, • 

zengın bir büfe aile Nezih bir 
Bol içecek yerde bol rakı .. - Erken damlamak nedı 

ileri Ş!elir?- "Ah, ne ettim de smokinsiz geldimi 
t 

DUnka içtlmııa iştirak tdtn doktorlar 
1 Yıldız ve Çırağan sarayları
nm tamirile mükemmel bireı· o 
tel haline konulmasını isteren
ler vardır. Şayet maliye vekale-

100 kuruşa kadar 
olan aylıklar 

ti bu tasavvuru kabul ederse o Ankara,28-Eytam ve eramil Bi d" - .. · d tli · - · · 
zaman bu iki bina iki büyük o- ve mütekaidinin 100 kuruşa ka- G r ~g:f1 tvı:e bi ":ve 1 Y1~· g~;ze hükmedecek.. Demez fenin kapısı açıldı. Davet 
tel olabilecektir. dar maaşları defaten ödenerek ençEar .a aş ar kanbi rdı ev em- mtA. . tehalükle atrldılar. Büfenin 

Doktorlar toplandı 
Yerli ve ecnebi müstahzarat 
hakkında ne düşüniiliiyor 

hazine ile al~k 
1 

k 'im 
1 

. yor. skıden bu a 1 avetlere deta hıcabından renkter. ka .. m .. aştı.ncı ihtişamı karşıs 
.. a arı esı e erı · d 1 · 'h d' · d' 

ı ı lavihası Me 
1
. .. 

1 
. gıtme en evve •l§tı a açsın ı- renge gır ı: kuçuk bır tereddüt gösterdı' 

Hi e yapı ıyor , c ıs encumen erın- . k . 1 . B. . . .h , .. de müzakere edilecektir. ye sır. ekıçer.erh ı_nış. ~.zım ış~ı a - Aman .. O halde hemen çı sonra aperetif kadehleri el 
Bazı bakkallarda sa ulan do- mız sır eye ı t~ya~ gostennıy~- kıp gideyim.. de hindinin başina çöktük. 

vülmüş kara biberlere ağaç ka- G .. - . cek kadar keskındı. Yolda, bırı- y k O d . . . Bizim kadar açık .. l''k . umruğ- t•• ı rı . b''f . k . ld - - o .. zaman a sızın bır goz u ,y 

Tıbbi aletleri yapmak için bir 
fabrika yapılması teklif ediliyor 

bugu· ile çok ınce kum karıştırıl un mo or e sı u enm pe zengın o ugun- l' k. . ac gözlülük d . 1 ' - .. ·· .. ·· · 1 dan bahsederken. mec ıse ne va ıt gehp oradan ~ e emıyen er. , 
dıgı gorulmuştu~. Bu bıber er Rusumatın yeni kaçakçı ta- ·. . . . ne zaman ayrılmak icap ettiğini nın etrafında pervane gibi 
müsadere edilmtş ve satanlar~ kip motörlerinden üçüncüsü ha d .. - ~onş~r, ~ı, setz hır~'· bilmediğinize hükmederler !.. şıyorlar. Hindiden kocama 
dan ceza alınmasına karar verıl liçte teferruatı ikmal ediliyor- b 0:: uzu esı ış.. azır ıga Orta salonda mükemmel bir parçayı tabağına alan biri 
miştir. du. Motörler hazırlanmıs ve bo aEak~~laln .. d b' . - canzbant hazırlanmış ortalıg" ı rek; ' ,, ... • u er en ırı, agızını şapır .. .. .. • , ra•· • yanmıştır. dattı: g.urult1;1ye boğmak için ilk işare .- Bak diyor, gördün ya, 

Etıbba muhadenet ve teavün cemi} eti heyeti umumiyesi 
dün sabah Dr. Niyaııi İsmet Beyin riyasetinde toplandı. Dr. 
Süleyman Sirri, Rüştü, Mehmet Şükrü ve Hiı~di Bey~er. azalığa 
kabul olunmuş ve Erzincan hekimlerinin cemıyete aza olmak 
istedikleri hakkında gelen mektup memnuniyetle karşılarumş
tır. 

()'#!. . • . . D.. k k' h. di . tı beklıyordu. dı, canlandı .. Açlıktan bira 
U Yenı motörlerin sür'ati 16 mıl - ort uzuyu, se ız m yı · . . vel ika et ede bu ~ dir. Bu sür'at kaçakçılık takiba- bırak ta, rakı var mı, rakı ... Sen Evın genç ve sevımb damadı, ş y Y 1 n d a~kad 

tına pek müsaittir Motörlerde ona bak!... s.olaı:ı~n salona koşarak davet- - an ışın v_a~ ed~m, 1 
Arifin otomobili .. birer ufak mitralyÖz de vardır. - Hadi canım, "bol,, varken lilerı~ı ağırl:ırke~ bi.zirn tarafa kaz canlandı gıbı gel~y~r. 

rakı içilmez. da ugradı. S1mokinsız arka~aş,_ Salo~,~u esnada san bir 

Şoför Arifin idaresindeki oto Fakat bunların masrafı fazla. - Bol dediğin şu içine elma h~m.~n koştu, bermutat elbısesı tuf~ ıçınde çalkanıyordu 
Yerli müstahzarat 

Yerli müstahzaratın revacını 
temin için tetk~kat yapan muh 
telit komisyonun raporu birçok 
lllünaıkaşaları miıcip olmuştur. 

Raporun esaslarr 

Raporda hulasaten deniliyor 
ki: «Tentürler ve ekstreler gihi 
galenik ilaçların tamamen 
mememleketimizde yapılması 
mümıkün ve lazımdır. Bu ilaçla 
rm Avrupadan itJhali menne
dilmeli ve eczacılar cemiyetı 
bu isle ehemmiyetli surette 
meşgul olmalıdır. Em~iy~ v~ 
fiat itibarile bunların ıhtıyacı 
tatmin etmesi ve cemiyetin 
kontrolü altında bulunması za
ruridir. Bunun için eczacılar ce 
miyeti tarafından bir merkez 
tahlil laboratuvarı yapılmalı
dır. 

Henüz vakti gelmedi 

Komisyon, şimdilik Tür~ e
czacılığının spesiyalite .denı~en 
tıbbi müstahza rat imalıle ugra 
0 masrna taraftar değildir. 

İthaline müsaade edilmiyen 
ıbazı kıymetli ilaçlarm isimleri, 
hekimlerden toplanarak mem
lekete girmelerine miisaade is
tihsali için Sıhlhiye vekaletine 
müracaat edilmesi m\tvafık gö 

mobil evvelki gece Taksimden saatte 25 liradır. atılmış sulu şarap değil mi? nı gostoererek:_ Bir ses; 
geçerken şoför İsmailin idare- .. . - Evet!,. . - Adeta. aglamalı olacağnn - eByler!.. Müsyü CA.m. 
sindeki otomobille karşılaşarak . Her motor saatte l7,Skılo ben - O halde ben "bol,, yerine birader.. dıye başlarken damat mara yapıyoı· .. diye bağırdı 
çarpışmış ve neticede her iki zın ya~.aca~tır. B~?'ram~an son bol rakı içmeği tercih ederim.. bey kolundaki saate baktı: fede boyuna atıştırmakla 
otomobilin de ön kıınnları par- ra ı:notorlenn tecriibelerı yapıla Saatime bakarak: - Merak etmeyin, dedi, büfe gu1 birisi cevap verdi: 
çalanmıştır, ca tır. •• - Beyler, dedim, i.yi. hoş tam 9,5 da açılıyor!.. - Buradaki numara dalı 

Cemiyet §zas•ndan bir kısmı amma, bana pek erken damlıyo Biz güldük. Simokinsiz arka- Siz keyfinize bakın .. 
nın aidatlarını vermemeleri şi- Üsküdarda yangın Ekonomi ruz gibi geliyor. Onlarda da ay- daşı da güldürdük. Bu can sı- Saat (1) i geçiyordu ki 
kayederi mııı:ip olmuş ve nl- - m endişe; km tısını ancak büfenin açılmasi boşaldı. Davetliler saıoı'ıı 

1 rülmüştür. 

zamnameye tevfiikan azalııktan Üsküdarda Nuh kuyusunda Kredi - Hem de bu damlayışı kor le tadil edebilceğini zihnine iyi- toplaadılar. Serpantinler İl 
ıskatları görlişülmüıı ise de ken yangın olmuş, 2 ev yanmıştır. karım bizim sululuğumuza ham ce yerleştirdik. raksedenlere yeni yeni <). 
dilerine sonuncu olarak bir de- Ebe Muammer Hanımın hiz- !edecekler.. .. .. . Caz da bir dakika sonra baş- i~ti.ha~ ediyordu. Bir aralı 
fa daha müracaat edilmesi ve metçis.1 Eminenin yemek pişir- Böyle konuşarak duğün evı ladı. Hazırun arasında bir hoca nsı elinde 40-50 balonla 
buna rağmen taaılıh!idatmı ifa mek üzere yaktığı mangaldan Zirai kooperatif te- nin önüne gelmişiz. Her düğün efendi, kaypak zemin Uzerinde girdi. 
etmiyecek olanların miistafi ad kıvılcımlar sıçrayarak döşeme- şebbüsÜ ileriliyor evi gibi bunun .da kapısı. ardına birbirlerine sarılmış dönen çift- Yüz kadar elin bu baloı 
dedilmesi kararile içtimaa ni- leri tutuşturmuştur. kadar açık. İkı otomobıl emre lere hiç yadırgamadan hayran saldırışı, pek heyecanlı 
hayet verilmiştir. Heyeti idare Yangının dahilden söndürül- Şehrimizde zirai kredi koope- müheyya bekliyor. Paltolanmı- hayran bakıyordu. Bir dakika sonra örselenmt 
bütün azalarını, cuma günkü E- mesine teşebüs edilmişse de a- ratifleri faaliyeti gitikçe 'inki- zı vestiyere tesli~. ~?erek mer- O sırada ağır bir rıı.kr.s havası heps.i. patlamıştı. Havalaru 
tııbba odası heyeti umumiye iç- teş büyümüş, hem Y":llgı!1 çıkan şaf etmektedr. divenleri çı~tık. Bu~un salo?-lar başlayınca bunu t' marşa ben- vana yapışan bir kaçı m!ist 
timaına bir sirkülerle davet e- evi hem de yanmdakı evı karni- dolu .. Şehrın en mumtaz sıma- zeten birisi kulağıma eğildiı Arkadaşlardan biri bunlar 

len yakmıştır. Maltepede teşkil edilen Mal- ları burada. Kalabalıktan pek sı B terdi: 
decektc~ir:... ------------------- tepe zirai kredi kooperatifi he- kılan bi: arka~a.ş .kendini bu - ~ ne marşı~. -. Bir de havalanmayın, 

T asarrui cemiyeti 
ihtiyaçları tesbit ediyor 

yeti umumi} esi içtima ve idare yep yenı muhıt ıçınde bulunca . - ~ılmem, belki de marş nUp nasıhat ederler ... Havalam 
meclisi heyetini intihap etmiş- hafif bir baş dönmesi geçirdi. sıyaldır. bak nasıl kurtuldu. 
tir.Kooperatifin martın9ııncu pa Ayıı~da kendi . _kıya~etini göz Tekrar kul~ğıma eğlld~: Sabaha karşı çok nezih 
zar günü küşat resminin yapıl- hapsıne al~n dıger bır ark~.~~~· - Anı~ bırader, h_epsınden !muhitte çok müstesna bir 
masr muhtemeldir. etr~fırı:dakılere bakarak gogus evvel .. şu .~ufe marşı bir çalıns~: ge<?ren davetliler yavaı y 

geçırdı: Üçuncu fokstrottan sonra bu dagılıyorlardı. ~ 
- Ah, ne ettin de simokinimi 

giymedim. 
lnhisarların sigortası 

Eczac•lık san'atinin bihak
kın terakkis icin evvela küçük 
ve basitlerden lıaşlıyarak tedri
cen faaliyeti tevsi etmek ve .. an 
cak büyük imalathaneler vucu , 
de getirildikten sonra müstah
zaratı tıbbiye de yapmak mu
vafık olur. 

Kongre ruznamesi memleketin 
ihtiyaçlarına göre hazırlanmıştır .. 

M· 1ı · f ve iktısat ce- 4 - Teşviki sanayi kanunu 
ı ı tasaru b'k T .,_. . 

· · t f ndan nisanın 22 ve tat ı atı; eşvıı<.ı sanayı ka 
mıyetı ara ı . . .. 
sinde Ankarada toplanaca~. ~- nununun.s~~ayı, şoo~lerı uze-
lan büyük sanayi kongresı ıçın rinde te~ı~~· ıdarı tatbıkatı hak
bir esas ruzname hazırlamıştır. kında duşunceler, kanunuın talı 
Bu ruznameye nazaran kongre- liliı 

Müskirat, tütün kibrit inhi- Artrk bu onda fikri sabit ol
sar idarelerile zirat, emlak, Ban du. Durup durup söyleniyor.d~: 
kalan her sene sigorta işleri - C~nım. nasıl oldu d~ duş~-

İTİRA_z_n_A_N .. • _s_o_.N_R_A--KA VGA 

için diğer sigorta şirketlerine n_emedın. Bızden başka sımokın (Birinci sahifeden mabat) 
binlerce lira veriyorlar. sız yok.. Talat Bey bilhassa, azanın ek-

. , . . . Hiç bir suretle teselli kabul serisine haıber bile verilmeden 
. Malıye 11ekaletının emrıle bu etmiyor, rasgeldigı e: 15 kişile bu içtimaın tertibi 

sıgorta paralarını tasa.rru~ ede- _ Pek ayıp oldu .. Aman ne haksızlık olduğunu söylemiş 
c~kler. ve bu parayI:ı bır sıgor~a kepazelik! diye söyleniyordu. ve 'bunun mürettipleri olan he
şırketı. t_eşkıl ~ylıy~ce~le:dır. tç salonları!1 birinde bütün yeti müteşebbise aleyhinde 
Bu yem sıgorta Fke~me ~ştırak tanıdıklar bir araya toplanmış- şiddetli sözler sarfetmiştir. 

l~yerek bir çrkmaza girdi 
nı anlamış, telefonla polis 
dürü Şerif Beye meseleyi 
rerek aldığı emir üzerine 
ye~indeki 5 memurla gürü 
len dağrtmıştır. Heyeti 
şebiseden Muzaffer Can 
Bey şunları söylemiştir: 

nin esas müzakeratı şu madde-
ler üzerinde ve sanayi erbabı ta 5 - Standart meseleleri: 
rafından hazırlanan raporlara Ham maddeler üzerindeki mev 
istinaden olacaktır. cut "Standard". Bunun hakkın-

da muhtelif düşünceler. 

edecek ola~ d~1relenn sıgorta tık. 
parası 200 bın !ırayı tecavüz et
mektedir. 

- «Kongre kanuni şekil 
planmıştrr ve mesaisini 
dikıten sonra dağıldığı içi 
krar içtimaa lüzum yoktu 
razlar varit değildir. Çi.in 
dci idare heyetinin infisah 
rine lazmıgelen kanuni m 
le yapılarak yen! idare h 
intihap edilmiştir. Bund 
ra eski idare heyeti taraf 
rının toplanmak teşebbi 
tamamen gayri kanunid 
zaıbıta marifetile dağıtılın 
drr. 

Zabıta, kongre yırtıla 
gre kağıtlarını görmüştü 

Yeni idare heyeti, k 
ye müdahale edenler ha 
lazımgelen muamele il 
gul olacaktir." 

Diğer taraftan zabıta 
talhkikatınr bitirmediği i 
tumiyeti muhafaza 

A .,,.,.,~.ra a...- lrnm.İ.lilerİ iki t a - dir. 
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, ıE!ı -, J ~ Zamanım zın en şayanı hayret ibtiralarından 

-ı • ---------- filmlerin icadıdır. Önümüzde' i pazartesi ı.. 

;I ! l t 1 «Ford» gibi .. ' Benim ismim tiğiniz parayı l:ıir'kaç misli ol - ı EL HAM R A s İN E M As 1 N D • 
ll'ı «Adelait Bams» ıkısaca görüşe- rak tazmin ederim. Yalnız şu- 3 büyük ölüyü görecek ve iş:deceğiz: 

·, !im. Benimle evlenir ınlsiniz? ... nu bir hesap etsek ... Bir kuruş . . M A R E ŞAL F O Ş 
ı 1 Çok düşünmeğe hacet yok... la ne alabilirsiniz? M Ö S Y Ö Ş TR EZ M A N (Alman hariciye 
'' Jmdesi "Milliyet" tir. Evet, yahut ... Gene evet! de- Kadmm sorduğu müteselsil i M Ö S Y Ö K L E M AN S O 

. ,·ı ll l ı\il \.RT 1930 yin! süallerden pek sıkılmıştım... Son nutuklarını scylerken 

!l 
Ben aptallaştım ... Bön bön dedim ki:. • ••• • ........ • +»+..+·<X>O<~I 

~REHANE - Ankara cadde•İ· kadının yüzüne bakmağa baş- - Biraz hava alsak! 

nazırı) 

:ıo Telgraf adreıi: Milliyet, la-
1 , .. 1 ladm1 ... O devam etti... - Peki! Haydi yukarı çıka- '""'-'"-"...,......,..""",......,,.;...,,.;...,;..,.;...;O:::C ..... .._..._,.....,._,...,.....,,.., .............. ""-"' 
1 

• 'I Telefon numaraları: - Size >kendi hakkımda taf- lım ! M e çh u l n •. ş a n 11 ? ~ 3 Mart önümllzdekl Pazartesi akşamı 
s.-:~ # ıtanbul 3911, 3912, 3913 silat vereyim. Ben San Fran- ' Giiverteye çıkınca ne göre-

c "" ~ sizko şehrinderıin ... Anam ba- yim! Vapur kalkmış Zeytinbur I ELHAMRA SİN:EMASl 
i: 11~~ BONE ÜCRETLER! bam büyük zelzelede öldtiler ... nu istikametinde gidiyor.,. Yazan: Vlademir Zagorski ~ Aşk Gecelerl gibi mükemmel ve tamamen sözlü 

1
<t'. lı... Turkiye için Hariç için Dünyada tek başıma yaşıyo- - Aman, dedim, vapur kalk- > 

.!: .,. 400 kuruı 800 kuruf nrm. Senede 350,000 dolaT ira- mtŞ, ben içerde kaldmı ... Şim- N b d' b · kib 1 b 
750 1400 d T ~rren .. a ın ~tün ar a;.ı, 1 et ve sevişmeler yavaş yavaş 

.1 1400 ·:. 2100 :: ım, eksasta petrol kuyula- di ne olaoak ! sankı o gun Honıgsgarten go- ·azalıyordu . Genç kız, baba şef-
~ :ı~ rrm, Panama hissem var.·· Ha j - Ne olacak, hiç! Ben sizin !ünde randevu vermişlerdi. Buz katinden daha başka hayallere 

i1'.!ı~len evrak geri verilr!lez yatimm ica,batı paramın pek rbiletinizi aldım Nevyorka gidi- larda kay~rak çılgınca eğleni- kaprlmıştr. O giin de, gölün eğ-
Seni Sevdim 

, li leti geçen nushalar 10 kurugtur. az. kısmını bile sarfa kafi gel- / yorı.ız. · · yorlardı. Içlerinde güzel alını- Iencelerine, orkestranın neşeli 
'·e ı zete ve matbaaya ait işler için mıyor, Tam otuz yaşındayım. - Aman nasıl olur ... Kim- yan tek bir kız yoktu; fakat !ahengine rağmen dalgın duru-
ıf~Yüdüriyete müracaat edilir. Bu seferki ile üç defadır devri senin ha•beri yok ... Merak e- hepsinin güzeli Noemi Treom- j yordu. 

Almanca konuşan ve söyleyen büyilk faheıerin lraesl şerefine gala 
suvıresi. 

· ı . [ı,.izetemiz il~nlarm mes'uliyetini a_Iem. Y. apıy.or.um ... Ç. ayı ş. e.ker- derler.. . Annem pek sinirli- 1 
·1 kabul etmez l B felrti. Erkeklerin hepsi ş~!<tı, 1 Nihayet, gözlerini üstünden 

k ,;ı·{:· · ı mı ıçersınız? enım gtbı :. '" dir. Gazetemin de haberi yok .. amma matmazel Noeminin na- ayırmadığı genç ona doğru gel-
i· '.·s",ı lJı 'GÜNKÜ HAVA İşte tabiatlerimiz de uygun... Kim bilir ne düşünürler... zarmda en şık ve en kibar er- di. Hiç yakından görmemişti. 

Dahı güzel şarkılı valsleri, milntahıp varyete numerolan ile daha 
cuip ve canlı bir film olan bu şaheser, Berlin'ln en büyük kaba
resi olan ASTURYA ile sair büyük tiyatro ve 11lonlınnda ve emsalsiz 
lüks ve zenğin tuvalet ve dekorları arasında cereyan ermektedir. 
l!Aveten : FOX JURNAL senenin üç büyük ö!ilsü oluı FOŞ. STE
RESEMAN ve KLE:\olANSO son nnıuklarını söylerken - SESLi 
VARYETF. HAVAEN? MUGANNi, DANSÖR ve GiTARiSTLER] -

ı Spor sever misiniz?.·· Ya.·· - Mektep çocuğu deği 1 "İniz kc:.k, gölün öbür tarafında, ka- Gözlerinin mavi olmasını te
" ~in hararet en çok 7 on az ~:Ok iyi.·· Ben .. tenis, bu~ üs- ya! İstediğiniz yere gidebilir- yanları lakaydane seyreden u- menni ediyordu. Adam arka-
. ilırece idi. Bugün hava kapılı, tünde Hokey, yuzme, yeL{en- siniz! zun boylu, zarif gençti . d~ları ile konuşuyordu . Tatlı 

, ~eır hafif poyu?. eseı;ektir. cilik, kürek, golf, sürgün avı, - Hiç olm~zsa bir telsiz ver Mürebbiyesi yanına gelip: - bir sesi vard1. Biraz sonra mavi 
i- dağa tırmanma, otomobil, tay- sem! Hazır mısınız? diye sorduğu gözlerini de görebilecekti. 

ROYAL RAJ'iDOLF HAVAEN ~arkılmndı 

l - y~r.ecil.i~, binicilik, yap~rım. :: - Yoo! Şimdi olmaz! Boğaz zaman, gözlerini genç adam- - Noemi! Noemi! 
,...,,...,,..., .......................................... """'"""''""c:x::x:>~,...,,..., ....... ~ 

: ıl laftan in Sızı on1ınal buldum, eger ban dan cıkahm öyle! dan ayırmadı ve kısaca: - Ha- Başını çevirdi. Babası sesle-
' ..1 i < v.e fe~~ J;uyhi değilsen~z iyi 17e~ ı Be~im g~.ybubetim üzerine yır! dedi. niyordu ... Eve gittiler. 
, 'ı:l:) Y8ZISI ç~nebıl•rız. Paramın ıdaresını ·şehirde hiısil olan kanaatler ve Noemi, büyüyüp genç kızlık Noemi, bugıüne kadar ıreçen 
1 
ı~ ı. sıze brrakrrım.. . h" 1 h h ~ r" T , , .. d . M' 

1 
Ll ıs er ep mu ayyelemde can- çağına girdikten sonra, sorulan ömrünü manasız buluyor, ha-

·I ~ ,..gal ı•e hakikat .- "şe·~uT e P.rım, ıs. landı. Evvel§. evde tarifi gayri suallere hiç böyle kısa ve ter- yati bugün anladığına kani olu-
En meşhur 

E L M O 
aktörlerden olın 

LINCOLN 
c;. ıııı'.01 kın arkada~brıPl bekler, vapu- kabil illir telaş, ağlama sızla- biyesizçe cevap vermemişti • yordu, çünkü seviyordu . 
~ 11·\ 

2 ~ kalkmasına da pek az var... ma ve polise müracaat ... Pati- Mürebbiyesi kızdı, hiddetini Kızını dalgın ve düşünceli 
urıhndan temstl edilen 

'f A RZ A N 1 N t N T I K A M 1 ,ı "',l , musaade.. . · ·11 •· ı· -- ·· t · b ıı· " bab · . ı;:ı;;en haftaki bendimde D h vak' • s· b . sın ı li: soy ıyecegı soz: ntı- e ı etmemek için arkasını geren . ası, nihayet bu hüz-
_.r,ı·1·2erik» ismindeki seyyah - a a ıt •ar. 1 ~ emm har ... Derkrn gazeteler baş- döndü, 'buzları parçalamak is- nün sebebini keşfeder gibi ol-

nam fevkalade mülcemmel !ilminin lraesine başlıyor. ,...,,...,,...,,...,,...,,..., ............................................... ~ 
e;.:~" !.unu gezerken bir kadmrn ~rduklarıma? cevap vena.· .Ne laı hr. «Felecr ortadan kaybol- ter gibi kıyametler koparan ar- du. Noeıminin arzusu muhak-
r :"~:: .~ağırdığrnı yazmıştım. Fa ış ya~rsınız :I'k 

1 
ı· du" <:Kayb~bn Yahudilerin ya kestranın yanma gitti • ka!k evlenmelcti . 

~~·.._,,.,.,.-..,,.., ....... ""',,,_.......,.....,....,...A..~-'-"""""-"".A..A.""-""-'......, ........ ~~ 

1::'11/ azı uzadığı için alt taralı- azetecı ı · nına mı g:~~i>ı «&m günlerde Noeminin babası Narrenba- Bir gün kIZina arkadaşların-
ı' " "haftaya bırakmıştım. Da- - ~· enteresan şey! N c ga- dalğın hali varmıs» «Acaba dm en zenıgin banlkerlerinden dan birinin oğlunun resmini _ ttihadı Milli 
l S ':S-ün arkadaşlarımdan biri zetesıı\ırır 

1 
M~har Osman Beyi ziyarete biri idi. Kızını çılgın bir mu- verdi. Kızma küçÜ'kken beğen-

ir"- ; - İ 1 .;yet· . ? gitti de tim,rhanede alamı ko- habbetle seven bu baba evladı- diği bir bebeği veya şekerlc- Türk sigorta şirketi 
e ~· 1

.,, - Nngı 1.~<;e mbı. T" nuldu?» «Kiminle husfımeti nın uğruna kucak dolusu para me kutusunu verirken, luzınm 
t ı_ı: !""•alt tarafı ne oldu? diye - e munase et? urkçe ve varını·.,>> '.<Fele~ı· Burs--'a go"r-

1 ı b d · · ... """ sarfederdi . Onun yegane gaye- sevineceğinden emin olarak na Haı-ik ve hayat Ü;~erine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsait 

şeraiti havidir 

· 11 t• en e: fransız<;a! 
ı,;· miisleı">> «Felek Federasyon ka si, Noeminin refah içinde me- sıl tebessüm ediyordu ise, res-
1'1Gelecek halta okursun! - O, iki lisanda.·· kaç yüz- sasım soyarak kaçmış» «Eve sut olması idi. mi verirken gene öyle müte-

n · r 1'1nı verdim, kızdı, dediki: bin basar?. · · bir m kttıp gelmiş» ((İsin icin- Baoba kız arasındaki muhab- bessimdi . Fakat N oemi ağla- · 
n ·~1 H "k d ~·ı N - Bu suale nasıl cevap vere de a~ı.. meselesi yok!>> Elhasıl ------------- mag·a başladı: ı\1erke~i İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadır • , 1 u omerı egı , u- b'l' · k" T"" k" d b 1 , 1 - ,{emisi! Böyle taksile hi- 1 ırım ı ur ıye e ası an bin türlii şey yazılacak, haki- ' 1 - Babacığım bana bu may-
): J ;J .anlatılır mı?Biz 0 dostu- bütün gazetelerin yevmi baskı- , katten baska ... Artrk bu kadı- Kulak misafiri mun gibi adamın re:;mini neye 

ı' hiddetinde serbest bıraka sı yiizini bulmıyor. · · nın esiri olmaktan utanma~a verdiniz? 

A<'llt<'~-ı lııılnnm.aynıı şehlrl<ır<le aceııt·~ l\rn·ı wıl<t'\ h"' 
lıit S11*' .... Telefon: Beyoğlu - 2003 

.• ~imize bakalım. Şimdi ge- - Bunu söyliyemem ! San'ırt ve kızmağa başladım ... kalk- Sahibini değiştir.. Mösyö Treomfelt keşfinde 
',aftaki y;nrnm tafsilatını sırrıdır... tım: yanıldığını anladı ve kızının tinaj yapan sarışın, uzun boylu, ı - İilı:i sene evvel burada nu 

Moris ismindeıki gençlerin, M. idiniz? anıanıza hacet yok. Sade - Ya! Pek ala ayda kaç bin -- Mis!. .. Bu Jatife çok sür . Telefonun başına geçip sırtı- başka birini sevdiğini yaza doğ-
' ayın ki ben vapuru ge- dolar alırsınız? dü. Ben şimdi kaptana çıkıp nı bize döndüğü zaman dikkat ru anladı. Kızına: Treomfelt ve şürekası bankası- - Evet .• 
n arkadaşlarımdarı a.vrila- - Yüz lira kadar? yapılan münasebetsizliği anla- ettik. Arkasındaki Jaciveııt el- - Bana söyle bakayım sev-

{ 1,oridora çıkmıştım, beni - Lira ne eder? tacağım!. .. dedim ve kütüpa- bise adeta ayna gibi parlıyor- diğin adam kimdir kıznn? 
na muracaat1arı .» Gençin kolıuna girdi, kızının 

Bu ilan üzerine bütün genç- odasına götürdü. Noemi niha
ler isimlerini Moritie tahvil et- yet aşık olduğu meçhul adamı 
tiler, bir çokları saçlarını sarı- buldu . 

· ı. 'Üzelce) kadın çağlldı.] - Yiiz kuruş 1. . . neden çrktım kadın hala arkam du . - Bilmiyorum baba . 
1~ - Ya! kuruş kaç dolardır? dan geliyordu. Arkadaşların Telefonu bitirip te bize dön- - Nasıl bilmiyorsun? .. İsmi-

rı e :zdahı guç olan umumı hesaptır.. . mediğim bir istikamete doğru _ Şu elbiseyi deği~tir ca- -İsmi Moristi ... 
:f. :):: :.:~ lı ı~lk.kıyafe~.inden, çehresin: - Vallaıha! Bu bir karişık oldui>:u yere geldim, yoklar, bil düğü zaman ben takıldım: ni bilmiyor musW1? 

'' · ın en anladım ki beni - Neyse! Herhalde iyi paı a yürümeğe başladım. Dar dar - Biraz tarif et . 
ı' /'- \n bu kadın Amerikalıdır. <ılduğu anlaııılıyor... kapılardan gectim: Yürüdüm nn;~;kına varamadı: -Güzel, uzun boylu, sarı bı-
~ı ,ı·Jl ilk sersemliğim geçme- Otomobiliniz kaç tane? yürüdüm arkamdaki ayak se- yıklı, iyi patinaj yapan, kül ren 

ya boyadılar. İki paten satıcı
sı üç günde zengin oldu, bir 
beııber üç gün içiınde elli bin 
manldık saç boyası sattı . 

Fakat Noeminin istediği Mo 
ris bulunmadı . 

Noemi ile Morllıin düğünleri 
çok muhteşem oldu . Mösyö 
Tre-Omfelt düğün hediyesi ola
rak kızı ile damadına büyük bir 
servet verdi . :· ~~ :ıgilizce sordu: - Doktorlar otomobile bin- sinden divane karının pesimde - Niçin? gi kürk mantolu, kastor kalpak-

t lngilizçe goruşür musu- meyi men· ettiler ... Miydemde olduğunu anlıvorduın. Birden- - Baksana parıl parıl yam- lı bir gençti . 
l 1iıı şey var da! bire bir a<::ıklıı'a çıktım ve tanı yor! Treomfelt kahkaha ile gül-

; B f • B Dudaklarında hazin bir te-l i iki aydır öğrenmeğe baş - u ena! eraber arabaya dım. Vapura ilk ırirdiğ-imiz za- dü: 
1 b. · -- 1 B · 1 bessü:mle cevıap verdi: T da ı' : _,n bu çetrefil lisanın işe ınemıyecegız. arı at arıruza . man ayak bastığımız yer! A- - ftnmuz oııtasın kastor 

.\ l;-1ğma memnun oldum ve binivor musunuz? çık duran yan kapıda da bizi - Azizim, 0 benim elimden kalpaklı, kürk mantolu birini 
'. ıı. verdim. -- İki defa düştüm, artık bin getiren mno; yanasmıs duru- yanıyor··· Dile kolay üç bu- bulmak pek kolay biri~ değil .. 

1 ı ''iıİ3iraz! miyornm! yor ... Büvük nefes aldım ve çuk sene··· Noemi ağlıyordu: 
., ·:ı o · · · · Arkadaşlardan biri atıldı: A • 1 kız • ı e-Urası iyi değil! Gelin kli - , ne ıyı, ne ıyı ! Prens kPndimi muşa atmak istedim, - g ama rm, ne yapıp 

ı '.r1eye gidelim, orası daha dö Gal gilbi. Miikemmel. Ne- lJ:kin dil kPt etmemisin knnınm - O ·halde elbiseyi değil sa- yapıp o adamı bulacağ•m. İyi 
jl, ,! den düsmekte devam etmiyor- üst sövP~i basılc imis B~s"'1ı hibini değiştir··· patinaj yap:ın bir adam iyi yü-
11\'tüpanenin, şöyle rüzgar sunıiz! İnsan nekadar çok dü- fena halc'!e vnrdnm... Gözle- Kulak Misafiri zer, iyi ata biner. Arayalım. 
ılı; yan(!) bir yerine otur· şerse o kadar meshur olur ve rim k~rardı. biri beni tııttu; ----..---..----.....,,.,...,.. O sene baba kız at koşuları-

ı: !J;. Zile bastı, gelen garso- ytikselir ... Her halde ata bin- - Yavas ! dt"rli ... Hiç bövle önünde yarm1 saat aptal aptal nı; kayı:k yarışlarını, plftjları 
1ı\\7 ismarladı bana da: meğe devam etmelisiniz! Ya-, verler de bas d;k tutulur mıı? durduğun kadın tablosu mıı? dolaştılar. Babası mütema<li
j. }ördüm, arkadaşlarınız- rış at'arınız koşuyorlar mı?... 'Dikkat etsene• Biraz akak nl- ı İzah ettiler. Onlar çaylarını yen patinajdan bahsediyor, sa

' :" içecektiniz !. .. Ve de- İstanbul hoşuma gitti yalın san kafanı öteve b"!rive carp- içerken nen orada bir kadın ta- rı saçlı cokeylere iyi patinaj 
1 ıtti: katlı bir şeh:r.. . Evlenir ev- m~zsın !. , . Bnl<tim ber~her ""d 

1 
blosunun önünde yarım saat yapıp yapmadığını soruyor-

' ';l sminiz nedir? lenmez Kanada da bal ayını d'iiimiz ~rk:ı.daşlardan biri. He- 1 durmuşum ... salondan çıkar- du. 
' ' <'elek. geçiririz ... Gümüşlü tilki avı- men sordum: . ken, beni tablodan zorla ayır- - Size tesadüf e.deceğimi 

ı: , -
1 
ok kısa, amma fena değil, na çikarız ... ve artık Amerika- - Knrı nerede? ı mıslar... Nihayet gazetelere şöyle bir 

. •, ı:aret firmasına yakışır ... da yerleşiriz ... Burada kaybet- - Hangi karı? Su salonda FELEK ilan verdi: «Fevkalade iyi pa-
1 

1 ''Mllliget,,in edebi romanı: 25 
ı • 
', lı t'~. ot!' ~" ; 

. ~"YMid'LMrr~r~M-11 
Bürha11 C11hlt 

;olgun çehrede sigara, içki Fahirin gözleri şimşek çakı-
1 ı de kokain gibi zehirli yordu . 

!arın tahrip edki izleri - Böyle işlerde birinci şart 
ı üyordu . Bu yaşta vislere ta ketum olmaktır. dedi Cev

. gençlerin aıhl&ı:i tarafla- det Bey. 
1:Ulcak kadar zaiftir. Fahir hilekar bir bakışla he-
•det Bey tebessümünü giz men tastik etti: 

.,e çalışarak demav et- - Şüphesiz beyefendi, bana 
·' bütün kuvvetinizle emniyet e-
1;lşte bu gibi tesadüfler pi- debilirsiniz. 
ı gi!bi insana ömründe bir, - O halde sizinle bir iş ya
, et iki kere düşer . Bunlar- pabiliriz. Şimdi açık görüşelim. 
,"tifade etmesini bilmeli. Ahmet Sami Beyin Antalya şi
reşekkür ederim beyefen- mendifer işini takip ettiğini bi-

liyorsunuz. 
stikbalini düşünen bir in- - Malfun efendim, bütün 
her fırsattan istifade muhabereyi bendeniz idare edi

. ı. Şu halde böyle bir tek- yorum. 

1
: rşısmda tereddüt etmiye-. - Ahmet Sami Beyin size 

1 •ıiz değil mi? emniyeti nasıl? 
Hiç şüphe etmeyin beye- - Fevkaladedir efendim, he-

saplarına da ben bakarım. 

- Peki bu A!'calya şimendi
feri iş;ntle Beiçıka grupile ke~
fe başladılar mı? 

- Başladı efendim, Belçika
lı mühendisler geç kalmışlardı. 
Ahmet Sami Bey 28 Şulbatta 
işi bitirmek için şimdi iki kol
dan keşfi ikmal ettiriyor. 

Bu cevap Cevdet Beyin iki 
saat evvel mühendis Aiaeddin
den aldığı telğrafı teyit ediyor
du. 

- Pek ala, ohu keşifnamele
rin dosyasını siz görebilir misi
niz? 

- Dosyaları zaten ben ter
tip ederim beyefendi . 

- Bu dosyaları 28 Şubattan 
evvel yarım saat için bizim gör
memizi temin edebilir misiniz? 

Fahir sarı yüzünde mavi bon
cuk girbi fıldır fıldır dönen göz
lerini bir köşeye dikti . Kafası
nın içinde zekası bütün kuvvc
tile i~liyc:otlu. Bir saniye sonra 
gözleri Cc-.ı:let Beye çe\'rildi: 

- Temin ederim beyefendi. 
- Bu meselenin yalnız iki-

miz arasında kalacağına da söz 
verir misiniz? 

- Veririm beyefendi. ve:l3. telefonla arayın. İsminizi 
- O halde şu dört duvar ara- (Haldun) diye verin. Ben sizi 

smda konuştuğumuz bütün mü- rbir başka yere davet eder, ora
ıka!emeyi buradan çrkınca der- da görüşürüm . 
hal unutmuş olacaksınız. Yal- Fahir, hayran ve müteşekkir 
nız 28 Şubattan evvel Antalya- sarı yüzü heyecandan pembe 
dan gelecek keşifnameleri bana pembe olarak arka kapıdan 
getirecek ve emrinize hazırla- çıktı. 
nan on bin lirayı alacaksınrz . Cevdet Bey iş odasına geçti-
Söz mü? ği zaman meb'U5 Nusretle kar-

Fa hir heyecan ve sevinç için- şılaştı. Arkad~ı ona Ferda 
de cevap verdi: Hanıma belli etmem eğe çalışa-

- Söz beyefendi . rak içeride kiminle konuştuğu-
Cevdet Bey cebinden bir yüz nu soııııyordu: 

liralık çıkarıp uzattı: -Bir ecnebi, dedi, Cevdet 
- Bunu fazla bir hediye ola- Bey, çini fabriık:aları trost hali

rak alınız. Ve şu sözlerimi unut ne koyup ihracatı bir elden yS>p 
mayınız. İşte muvaıffak olmak mak istiyor. karışrk rbir mese
için birinci şart sabırlı olmak le .. Sen de ne haberler var ba
ve sükut etmesini bilmektir. kalım. Yemeği nerede yiye
Sonca halinizden daima şika- lim . 
yet etmeniz lazımdır. Sizin ge- Nust'et Bey omu21larmı silk-
niş para harcadığınızı görenler ti: 
vazifenizi sui istimal ettiğiniz- - Fevkalade bir şey yok . 
den şüphelenirler. İstikbal için Kalabalık bir yere gitmiyelim, 
çalışanlar dilleri kadar parala- tanrdıklar raıhat bırakmıyor . 
rmı da tutmasını bilmelidir. - Arnavut köyüne gidelim, 
Haydi bakalım. Gidin artık ve (Bosfur palas) a. 
lüzum olmadrkça bizim yazıha- Cevdet Bey telefonu açtı: 
ne e elme in . Benim i in ev-

Kız her gün biraz daha üzü
lüyor, zayıflıyor, sararıyordu. 

* * * Aradan iki sene geçti . Tre-
omfeltin saclarına ak düstü . 
İşlerile meŞgul olmuyor,· sa
bahtan akşama kadar inci! ve 
tarİill okuyordu ... 

Şubatın birinci günü, odası
na bir genç girdi ... Elinde bir 
tavsiye mektubu vardı. Bu sarı 
saçlı, uzun boylu bir gençti. 
Mösyö Treomfelt mektubu o
kudu ve sordu: 

- İsminiz Moris mi? 
- Evet. 
- Kastor kalpağınız, kürk 

Moris bk ariı:adaşına: 
- Hayatta talih te bir tesa

düfe bağlı, diyordu, günü gü
nüne tam bir sene evvel ilk de
fa buraya geldiğim zaman, kim 
derdi ki, böyle bir saadete na
·1 1 - ? ı o acagım .... 

Almancadan nakili 
Seniha Bedri 

"!imal ................. , 
ETU c\L S!NK\lASJNDA 

giı:--terilmekte olan 

B 1 L f. 1 D O \ un 

temsıli gUzini 

P E R t: 

paltonuz da vardır elbet ... İyi 
patinaj da yaparsınız değil 

1 mi? 
- Evet . 

\ '-onorlze ı 

S T 1 Ş 

Se,Iendidlmlş 

Ii~minin ~orı 1!,"Ünudür. 

Geç kal•nlar isrıçal ediniz 

sen misin, ben Cevdet Bey, ha. 
Bize öndeki küçük salonda iki 
kişililk masa ve yemek hazırlat. 
Şimdi geliyoruz ... Hayı- ha
yır, değil .. Bir aııkadaş . 

Telefonu kapattı. 
- Ferda Hanım ben ancak 

iki buçukta rgelebilirim . Fev
kalade mühim bir şey olursa 
Bosfor palasta bana telefon et. 

Otomdbile binerlerken Nus
ret Bey soruyordu: 

- Yorgo ne sordu ki hayır, 
hayır diyordun alliilı aşkına! 

Cevdet Bey güldü: 
- Bir kadınla mı geliyorsu

nuz diye sordu. Malum ya, öy
le olunca yemekle beraber pa
ravan arkasına bir de sedir ha
zırlanır. 

Nusret Bey kahkahalar için
de gözlerini açtı: 

- Vay ça'Pkın vay. Bari bir 
de hanım bulsaydık . 

Cevdet Bey ağır ağır başını 
salladı: 

- Onun da sırası var dostum 
şimdi şu işleri bir y-0luna koya
lım . Bak bugün Aiaeddinden 

iki taraftan işe başlamış. Bi
zimkiler yolda geliyorlar . On
lar da ilki gün sonra çıkacak
lar. 

- Demek işi sıkı tutuyorlar. 
- Tabii tutacaklar .. İş bu ... 

Senin şimendiferle beraber li
man tesisatının da münakasa
dan sonra kazanaook gruba ve
rileceğinden haberin var mı? 

Nusret Bey başını salladı: 
- Böyle bir dedikodu var. 

Fakat resmi değil .. Nezarette 
söyleniyor. Ne meçlisıte. ne de 
daha yü'ksek makamlarda mev
zuu bahs değil . 

- Hükfunetçe verilmiş bir 
ıkarar yok mu? 

- Hatta düşünülmüş bir şey 
bile yok. Yalnız bilmiyontm 
Nezaret koridorlarında bu ha
vadis neden dolaşıyor.. Bana 
öyle geliyor ki bunu Ahmet Sa
minin taraftarları çıkarıyorlar. 

Cevdet Bey bir anda vaziyeti 
kavramıştı. 

Bir gece evvel meb'us Hida
yet Beyle gazeteci Sedat Alt
den işittiği bu havadis demek 
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AZARI ' -

..................................... ... 
~ . ~~~~ ı ~ i';j~~ 

HASAN KUVVET ŞURUBU A vrupada birinciliği diplomalarla musaddaktır. 
Zaafı umumi, kHnsızlık, romatizma, sıraca, kemik, damar, göğüs, 
ademi iktidar, verem, sınır hastalıklarına gayet nafidir. 

Çocuklar, bliyii kkr her mevsimde isrimal edebilirler. 

Büyük harbe 
nasıl girdik? 

...................................... ~~! · . · t . işte iyi bir havadis B A Y RAM HE D JY ES J t it Bankası, Beyoğlunda Merkez posta hanesi karşısında 

a KUMSA A LINIZ !Pazar Çe os o 
ı binasında bir şube açıyor. binaenaleyh az bir zaman zarflnda 
·~ mağazayı tahliye ve teslim mecburlye:lnde bulunması hasebile 

mektepte 

: Bütün mallarını ve bilhassa erkek ve· çocuklara mahsus 

: En nıükemmel kuınaşlardan ve gayet şık biçimlerde 

: Kostüm, Palto, Par~esii ve rautalonlarnı 
)> en müntahap çeşitlerini sermayesinin nısfı fiahna satılmaktadır 

.~ mağazada mevcut SALO~ VE YEl\IEK. ODALARI İÇ[N n 

:~ GAYET ZE~GlN VE 3'10DER'\ . 
~~ : 

~~ Mobilyalar ve her nevi karyolalar · 
.~ a •i dahi yok pahasına elden çıkarılmaktadır '1 

: Her vakit ele geçmez bu nıü"tesna f ırsattn n istifadeye koşunuz : 

•0000000••••••••••~+++.•~······••++•++4 e 

Bclsoğukluğu, idrar darlığı, prostat 
ademi iktidar, belgevşckli~ cilt ve 
frengi tedtvlhanesl Karaköy, börekçi 

, 
I g 

suı HAZIM ~ 
\ ~ 

INKIBAZ ~ 
Cıttr•• ve mide bul•ah11 de•ia ~ 

l•lm•ıı>ını k•rt• ) 

MAZON 

MEYVATOZU il 
Gayet nalldlr ~ 

Me,ııur ecuaelerde ~ 

tlte•I 80 kuru,tur ~ 

. 
Piyango müdürlüğünden: 
Şartnamesi veçhile 3000 adet 

kitap tabettirileceğinden ta'ba 

Ankarada büyiik bır müc 1: 
sese için Türkçeye ve \lmaı ~ 

il caya mükeır. melcn v~kı[ b 

daktilo hanıma ihtiyaç vardı t:. 
Türk tabii y~li olmA şartt 1 
Tafsilat ve imtihan olmak l! zcı { 

Gal.atada Bahuyar hanı•ıda AE ) 

Elektri k şi rketi 

müracaat. 

umıını i ,ec:;' 

talip olacakların pey akçeleri r.==========' 
ile birlikte 6 Mart 930 Perşem 
be günü saat 15 te piyango mü 
dürlüğünde müteşekkil tayyare 
cemiyeti mübayaat komisyonu 

Zekat ve fitreyi 
TlYUBE CEMiYETiNE 

veriniz. 
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'l ' Kostüm, çocuk elbiseleri, paltolar muşambalar ve 
pardesülerinizi 

ıı ı Emir.önünde KAZMJRCI ALI RIZA 
. 
·ııı Müessesalında gayet ehven fiatla satın alabilirsiniz 

~'"' ıriı -• 
.~' ~ lstan~ul evtaf ınü~ürlülen~en; 

• Guraba hastanesinde sinir hastalrkia11 muayene ve tedavisi
{3; " başlanmıştır. Salı günleri öğleden evel Pazar günleri öğle
~·(en sonra Bakırköy emrazı asabiye ve akliye hastanesi şeflerin 
' en Doktor Ahmet Şükrü Bey tarafından. 
·t: ' - : _,.., ~ . 

• •• ,;< '. • ' 

ı~\Y..}••• ++•••••••++•o••~~••~~ .. * B~~RLrüMALLAR'AR! ~ 
··ı ı> Yer açmak lçın ecnebi r.ıallarımızı satıyoruz 

n 1 <~· . ~:~~ ERKEK KOST MLER Kunıı 1 
EHKn PUTOUHI Kuruş 4• r 

İ .:') Renkli n· uri biçimde •)i'i Gayet sa;~lan ve son 15~.5 •• 

}~ Spor biıimi, şılc ve sonJe- ı :iOO derece sıcak tutar •> 
, .• •• reee itins ıle yapılmış "TRENCH COAT..181 ~~ 
,J '> c;enç beylere 800 . ~ • Empermeablize gabardinden 2090 + 
/K.) Çocukl•ra 4tı0 Krem, ldcivert ve hej renkli 2275 ~~ 
~:."ti> Slreyya Pata mensucat fabrikası kumaflarından mamul ~~ 
ııı:·1 > g•yet fi!<. zarif ve dayanıklı kostümler ... 

.~)~ OSMAN FERRUH ve SANAi kAZMIR~I ~~ 1 

. ~ ~~ 
~t (SAB.IK l~TAYN) ~> 
ı •, Beyoğlu l•tlklAI cadd esi numara 303 ~~ 

iiiı~ ..... ~~·············· 
~~ ~atıs ilanı t·. 

1;,:e l)evlet clernir olları l la)·(larnasa 
1111 • r ~ 

1. 1~ınağazasındaıı: 
,ı'ı; Mağazamızda muhtelif miktar ve cinste marangoz, duvar
lr,:ı ve teşviyeci atat ve edevatı ile muh• elif kilit, menteşe gibi 
ıf•nrdavatçılı'k malzemeS'İ mevcuttur. Bunların müzayede ile 

ı .. l 3/30 tarihine müsadif Perşembe günü saat 14 te Haydarpaşa
' . ~a satılması mükarrer bulunduğundan aliikadaramn müracaat-

•''~rı ilan olunur. · 
a 
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8. ci BÜYÜK 

Tlf JllE PIJlNG~~~ 
2 .el ke~lde: il Marttad1r. 

• 

Qyl'k ikramiye 
3 • O Liradır 

Ayrıca 15,COO 10,000 liralık 
ikrami~el~rve 10,000 liralık 

llir mükafat 
Bu tertipte Kazanen numaralar 

tekrar dolaba konulmaz 

!' Avusturya fabrikaları hezaran sandaliyeleri umumi satış 
,, deposu: İstanbul Katırcııoğlu hanında birinci ıkatta 30 numeroda 
_!JOZ. N. ACİMAN telefon İstanbul 2409 Hamiş; ayni depoda 

envai çeşit perde ve döşemelik kadife hare ve ıfantazi kumaşlar, 
·nütenevvi istur, perde mister, tül, keten perde, örtüler; maro

~kend erileri,pirinç korniş masif pirinç ve laıke karyolalar ::e ço 
· uk karyolaları fabrika fiatına toptan ve perakende satılmakta

·- Fiat maktudur. 
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~- SlrR"IZRD!t 

BASii HÜSI~ 
&>",.sa ~°t)~' 

ını~na o~ası riJasetin~en: 
Üçüncü Mıntaka Etibba Odası heyeti Ümumiyesi 7 Mart 
~,una günü saat on dörtte Darülfünun Konferans salonun-

edeceğinden bilümum etibba, diş tabibi ve dişçi bey
: rica olunur. 

f 

Türk "catın fa Tıp ta•ebe c: yetinin dün kil g.ırült~IU lçtimaınclan sonra taldızden bir grup 

UOn akşam lstınbul Erkek lisesinde muallimler tereftne bit' ziyafet verllmlştlr. Badehu 

talebe tarafından muhtelif eğlenceler yapılmıştır. 

OUn akşam lstlklal lisesinde de mnalllmler şerefine blr ziyafet verllmlttlr. Resmlmlzde 

muallim beyler yemekten aonra bir arada gllrUlmelı:tedlr. 

Dan Taksim stadyumunda Vefa ve rcnerbahçe kl.lpleri arasında yapılan futbol 
maçlarına ait bir lntıba. Netice: 4-1 Feı:erbahçe galip .. 
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Eı11niyet Sandığı Müdürliiğiindcn 
Mücevher satış ilanı 

ikraz No. 'Vlerhun•tın cins ve nev·ı ll<ııshınun ;, ı 

162051 Bir pırlanta iğne. Zehra H 
171141 Bir altın saat bir altın bilezik saati. Faika H 
172630 Bir çift roza küpe bir roza tarak iğne bir roza bi-

!79158 
179311 
131422 
181727 

182427 
186294 

186886 
! %927 
187191 
188728 

189014 
1890.52 
189258 
189089 
189488 
189794 

4085 

5961 

i005 

i205 

7384 
7457 
7671 
7852 
7930 
7980 
8284 
8383 
8482 

lezik bir çift roza küpe (altları zümrüt) Seniye v 
Nöber H 

Bir roza mark.l yüzük bir gümüş tabaka Vahan Ef 
Bir altın saat. Hiristo Ef 
Bir altın saat. Saide H 
Bir altın saat ik1 aıltın bilezik bir altın kordon 

Lutfiye H 
Bir çift pırlanta gül küpe Mebruke H 
Bir pırlantalı iğne bir incili iğne (bir taş nok-

san) bir elmaslı saat. Nimet H. 
Bir roza ay iğne İbrahim B 
Bir altın köstek. Nimet H 
Bir altın çalar saat. Melek H 
Bir çift roza küpe bir çift roza yüzük bir altın 

saat hurda bir altın kordon 27 dirhem. Hayriye H 
Bir altın kordon bir altın saat Mediha H. 
Bir roza tektaş yüzük. Ayşe Cemile H 
Asarı atikadan (560) adet altın sikke. Vehibe H 
Bir roza hurda dal iğne Nadire H 
Asarı atikadan sikke koleksiyonu. Vehibe H 
Bir roza dal iğne bir çift roza küpe bir roza 

bilezik bir prrlantalı y c.ı,;ük bir roza yüzük lıir 
elmaslı saat. Kamile H. 

Bir pırlanta tektaş yüzük bir altın canta (82) 
dirhem. Şaziye H 

Bir altın kordon 11 dirhem (285) dirhem gli· 
müş. Hatiçc Radiye 1I 

Bir roza tektaş yüzük bir altın 1mrda saat ; ' : 
altın yüzük bir altın hurda ı.rdlen. H;ıtire f aika H. 

Bir roza madalyon iki roza yii?: k (üc ta> no1,-

san) beş miskal inci. I• <hT' /<:'ıra H. 
Bir çift roza kupe bir roza yüzük. J fouriye H. 
Bir çift zümrüt delikli küpe. Yasef \ < ko Ef 
Bir çift roza küpe (iki taş noksan) F tm:ı H 
Bir çift roza küpe. L r H 
Bir altın saat. Zehra H 
Bir roza yüzük. Mustafa Avni B. 
Bir roza maşallah bir altın iğne. Zehra H. 
(22) adet pırlanta çıplak tas (4,40) Yakop Abraham E 
Bir pırlanta gerdanlık altı parça bir pırlan-

talı küpe altı. Scrife H. 
8486 Bir çift roza küpe (bir taş noksan) Hüsniye H. 
9172 Ocı sekiz miskal inci bir ziinrüt viL."' Melımet B. 
9271 B;r pırlantalı gerdanlrk bir pırlant~" Lı' :zik. Safer B. 
9479 B;r rırlantalı gerdanlık bir tası sırc;.ı 1. I 

miskal inci. Hilmi B. 
9595 Bir çift roza küpe bir roza yüzük bir ,·c iğne Mahir B. 
9866 Bir zümrüt yüzük kolu elmaslı. Fatma H. 

10196 Bir roza pandantif. Fahreitin B. 
10468 Bir roza yüzük bir prrlantalı kıravat iğnesi bir 

altın saat maa pilatinli köstek bir altın bile-
zik saati. Fatma Zahide H. 

10480 Biır çift roza tektaş küpe Hasan B. 
10704 Bir iki buçukluk ziynet altını maa altın ko-

10873 
11360 
11382 

11389 
11668 
11794 
11933 

lye. Halime Hatice H. 
İki altın saat. Muni8e H. 
Bir roza tektaş yüzük. Hatiçe Mediha H. 
Bir roza yüzük bir altın saat bir altın köstek 

maa madalyon maa kalem bir gümüş tabaka Ali B. 
Bir elmaslı bilezik saati. Münire H. 
Bir çift roza küpe. Hanife H. 
(10,900) dirhem gümüş. Fatma Semiha H. 
Uç roza iğne (dokuz taşı noksan) bir çift 

roza küpe bir roza marka yüzük. Faika H. 
11977 Bir pırlantalı pandantif Sıdıka H. 
11998 İki roza yüzük bir altın hurda gözlük bir altın 

12435 
12514 
12559 

halka bir altın hurda bileziık 4,50 dirhem. Saniye H. 
(750) dirıhem gümüş. Emine Bühter H. 
Bir çift roza gül küpe. Abdullah Rasim B. 

'Bir çift roza küpe bir çift roza menekşe ma-
dalyon iki roza yüzük bir altın kordon bir 
altın kolye. Naciye H . 

13126 Bir roza yüzük ortası sırça, Mehmet Tevfik B 
13130 Bir çift roza küpe bir roza gül yüzük bir altın 

13442 
13567 
13880 
13935 
13989 
14013 

kordon (25) dirhem. Fatma H. 
Bir çift pırlanta küpe. Hayriye H. 
Yedi dirhem inci. Hızır Ef. 
Bir roza yüzük. Nesim Bahar Ef. 
İki roza yüzük, Mm. Ester. 
Bir altın mineli saat (minesi kırık). Abdullah Mahir B. 
Bir pırlantalı pandantif bir altın bilezik ortası 

elmaslı (69) dirhem. Münire H. 
14116 (2200) dirıhem gümüş. - Ayşe Mediha H. 
14174 Bir bir liralık ziynet altını (85) dirhem gü-

müş. Saniha H. 
14294 Bir roza maşallah bir roza boroş (380) dirhem 

gümüş. Fatma Bedia H. 
14480 Bir roza madalyon bir roza marka yüzük bir 

gümüş çanta. Server H. 
14502 Bir altın saat bir pırlanta tektaş kıravat iğnesi 

bir elmaslı koldüğmesi takımı (6) parça. Ayşe H. 
14511 Bir altın saat. Mustafa Nihat B. 
14696 Yedi miskal inci iki roza yüzük (bir taşı ka-

ğrtta) Münire H. 
Yukanda isimleri yazılı zevat gümüş ve mücevherat muka

bilinde Emniyet Sandığından istikraz ey'1emiş olduklan mebali
ği vadesinde tediye etmemelerine mebni kendilerine alelfisul 
ihbarname tebliğ edildiği halde gene tediyei deyin eylememiş 
olduklarından ecnası yukarıda gösterilen merhunattan deyne ki 
fayet edecek miktarı Sandık satış amiri ile icra memuru huzuri
le(26) Mart 930 Çarşamba günü açılarak 27 inci Persembe ve 
29 uncu Cumartesi günleri saat 10 dan 16 ya kadar ve 30 uncu 
Pazar günü saat 10 dan 12 ye kadar Sandık satış amirliğindeki 
camekanda teşhir ve şehri mezkurun 31 inci Pazartesi günü saat 
14 te Şehremaneti Sandal Bedesteninde bilmüzayede satılaca· 
ğından talip olanların teşhir günleri Sandığa ve satış günü mıı 
halli müzayedeye ve tediyei deyirt veya temdidi muamele isti· 
yen medyunların hitami müzayededen evel Sandık idaresine 
murocaatları lüzumu ilan olunur. 
;.:;..~~;.;;;;.;.....;~------~~~~~~~~~~~~~~---

Müdürü Mes'ul Burhaneddi• 


