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nası I etleniyor? ~ 2 - HlkAye 

'Dünkü maç: Gal tasaray1 -Fenerba Hizmet çe 
ve 

Hizmeti takdir M. V alko dün gitti 
B.M. Meclisi evvelki gün mat 

buata prim verilmesi hakkında 1k M 
ki kanunu kabul etti. Bu kanun- İ memleket munasebatına dair acar 
la, harf inkılabında çıkan ve bila 
fasıla intişarda devam eden ga- Hariciye nazırının beyanatı 

Irk kardeşliğine istinat eden siyasi milnase
betlerimiz iki devletin 

ihtiyaçlarına temamen tevafuk etmektedir. 

' zetelere tesisatlarının nev'ine 
göre, y~dişer bin lir:ı-dan lk~ yü 
zer liraya kadar, pnm ve.nle
cektir. Y etli bin Ura, harf iiıkıll 
bmın gazeteler için sarfını is
tilzam ettirdiği masarife nisbet 
le çok a.z bir paradır. Bazı gaze 
teler, tesisatlarını bu büyük i_n- İSTANBUL, 28. A. A. - Macar ıhariciye nazın M. Valko 
kılalım icabatına tetabuk ettır- cenaplan ve refikalan ile maiyetlerl.nde 'bulllıllan 2JeVat bu ak
mek için bir sene zarfmda bu- şamki konvansiyoneltrenile Peşte'ye hareket etmişlerdir. Na
nun kat kat faı:lasmı sarfetmiş zır cenaplannı istasyonda Vali Vekili Fazli Bey teşyi eylemiş
lerdir. Fakat prim kanununun tir. Teşrifat müdiri umumi' muavini Basri Bey ve hariciye ve
gazetelere için kıymeti, bunun kaleti kalemi mahsus müdür muavini Kadri Beyler, Hükfimeti 
maddt tazminat olmasında de- Cümhdriye ve Hariciye vekaleti namına nazır oe:naplarmı hu
ğil matbuatın harf inkılabına dııda kadar teşyi edeceklerdir. 
yaptığı naçfz hizmetin takdir 
edilmiş bulurunasmdadır. 1 

30 Teşrinisani 1928 gecesi 
gazete matbaalarının içi görü
lecek manzara idi. Bir taraftan 
eııki harfler dökülüyor, diğer ta 
raftan alelacele A vrupadan cel 
bedilen yeni harfler kasalara 
dağıtılıyor, noksan geldi~ için) 
bu noksanlar başka başka pun
tularda da olsa dökümhaneler
den tedarik ediliyor. Basmuhar 
rirden mürettibe kadar herkes 
sabaha kadar seferber halde .. 

Tamamile milli harflerimizle 
dizilmiş ilk gazetenin çıktı
ğı gün, inkılap tarihimizin mU
hlm bir günüdür 

Millete bu günü yaşatmak i
çin de matbuat mensupları çok 
çahşmrşlardır. 

Evvelki gün Başvekil İsmet 
Paşa Hz. nin Millet Meclisi kür 
süsünden söyledikleri kıymetli 
sözlerle bu naçiz hizmetin tak
dir edHmis olmasını görmek, 
matbuat icin en büyük manevi 
zevktir. Bundan da fazladır. İs
tiklal için medari teşviktir. 

İsmet Pasa Hz. Bu vesile ile 
hizmet ve Devlet prensipine de 
temas ediyorlar; diyorlar ki: 

" Memlekette kendi menfaati 
nt düşünmiyerek fedakArane his 
met edenleri takdir.,, 

Evet. Hizmet ve hizmeti tak 
dlr. Bu, asri Devlet mefhumu
DQD vedaı: bir ifadeaidlr 

MlLLlYET 

Mübadele 

İtililfname Atinada 
tetkik ediliyor 

Atinadan gelen haberlere gö
re hariciye nazın M. Mihalako
pulos M. Venizelos ile Türlt-Yu 
nan müzakeratı hakkında uzun 
süren bir müzakeratta bulun
tnu§ttlr. 

Yeni Türk tekliflerinin tetki 
ki ic;in Hariciye encilıneninin 
tekrar reyine müracaat edilece 
li salahiyattar mahafile naza
ran muhtemel görülmektedir. 

M. Venizeloı geliyor 

Jet arasındaki rnünasebetkrin 
mtista:ld>el inkişafı i.izerinde 
mes'ut ıbi<r tesiır yapacağı ümi
dindedir. 
Nazır cenapları demiştir ki: 

- Esasen bu nokta/ nazar
dan her şey yolundadır. lrk
kardeşliğine istinat eden, bir 
bitaraflık-uzlaşma ve hakem 

ı' muahedesile tahtim edilmiş o
lan siyasi münasebetlerimiz her 
iki devletin hali hazırdaki ihti
yaçlarına tamamen tevafıJk et
mektedir. H arst münasebetleri
mize gelince, bunlar daha ziya
de tarsin ve takviye edilmeli
dir. Ben, vatandaşlarımın kan 

«ı. Va/ko ve Tevfık Rllşlii Bey 

M. Valko cenapları, hareıket
lerinden evel Anadolu ajansı
nın ıbir muharririni kabul ede
rek Türkiyede hayret vıe tak
dirle görülen faal ve yaratıcı 
mesai kll'fŞısında son derece 
mütehassis olduklarım beyan 
ve Türlciyooiın her tarafında 
mazhar ol<lukıları bira<leraruo hü 
snü kabulden hassaten hararet
li kelimelerle bahseY'lemişler
dir. Müşarünileyh, memleketi
mizin devlet ricalile wkuibu
lan şahsi teımaslannm iki mil 

ve tarih rabıtaları itibarile bize 
en yakın milletlerden biri olan 
Türk milletini esaslı surette tet 
kik edebilmelerini temi için e
limden geleni yapacağım. 

lktııadi münaıebatımız 

İk.t:ısool müna&ebetlerimlz git
gide <laha ziya-de rasanet kes
petmek yolundadır. Türkiye ile 
Macaristan arasındaki son iki 
seneliik ticari muamelelerde şa
yan dikkat bir faaliyet görtil
müştür·. Feshedilmiş olan eski 

(Mabadı i.kinci sahifede) 

............ __. ...... -.................... ._. .... _ ....... " ····--·-·················-

Kongreye işlirafc edtn zeııat 

Hilaliahmer kongresi 

Dünkü içtimada bayramda Hil~liahmer 
gazetesinin neşri için 

merkeze muracaat edilmesine karar verildi 

Ank 28 _-Bir ay son- İstanbul Hilaliahmer cemi- 10,275 ve Ankara harikzedeleri 
ara, · lik k · d"- D ra bura a gelecek olan M. Veni ~~ti .. sene ongresı ""' a- ne 10,950 liralık yardım yapıl-

llel by d f vkalade mera- rulfunun konferans salonunda mıştır. Masarif ise 34 974 lira-
oa, ura a e toplandı. d ' 

simle karşılanacaktır. Y'unan Kongreyi Hilaliahmer Reisi ır. 
başvekili, İsmet Paşa hazretle- Al~ paşa açtı. Geçen seneki kı- Ba§ka yardnnlar. • 
rlnfn misafiri olacaktır. M. Ve- mettar mesaiden bahsettikten · • · 
tılzelos burada üc gün kalacak Y k · f' k 1 Hılaliahmer geçen sene bun '· • · , . 1 sonra ongrenım na ı arar ar d b k bi k . 
tır. Protokol müdtirıyetoi ş m- .. temenni etti Kongre an a~ a r ço bıçarelere, 
diden istikbal proğraını hazırla v.ermes.ını Vali vekiİi Fazlı ~uhacırlere, mektep talebesine 
nıaı. b rıyasetnne. . • . . . ' bılhassa kıştan müteessir olan-

ı;a aşlamıştır. ikinci reıslıgı Ah Rıza ve lara yardım tın' t' . B h . B e ış ır. 
katipliğe Galıp a tıyar ey-
ler intihap edildikten sonra se- Bu seneki varidatı 
nelik raporunu okunmasına 

Hilaliahmerin 930 senesıi va

Türk-Rus 
müzakeratı 

Ticaret muahedesi
nin esaslar 

Muahede nisan içinde 
imza edilecek 

Rus sefiri M. Suriç dün sa
bahki ekspresle fehrimize geldi. 

Ankarada yeni (Türk-Rus) 
ticaret muahedesi esaslarını ha 
zırlamak için cereyan eden mü
zakereta iştirak eden M. Suriç 
dün bu hususta bir muharriri
mize atideki beyanatta bulun
muştur: 

Yağın ur altında çetin bir ma 
Galatasaray-Fenerbahçe arasında di.in yapılan 

son ıııaç beraberlikle.neticelendi. 
Evvelkıi gece yansındanberi 

durmadan yağan yağmura rağ
men stadyomun iki tribünü, 
ballConu kamilen dolu, hatta ga 
leride bile epey seyirci var. Çün 

, kü Galatasaray ve Fenerbahçe • 

Diın şthrımtze geltn M. Surlç 

"- Ankara mtizakeratının ne 

bu sene üçiincü ve son maçlan 
nı yapacaklar. Bu hal gösteri
yordu ki, hava mesela geçen 
cumaki gibi olsaydı mevsinin 
en kalabalık maçı bu olacaktı. 

Birinci takım maçlarından ev 
vel ikinci takımlar arasında ya 
pılan maçlarda Beykoz Beşik
taşı 4--2, Galatsarayda Fener 
bahçeyıi çok güzel ve haklın bir 
oyunla 3-0 mağlup etti. • 

ticesi çok mucibi memnuniyet- Beşiktaş - Beykoz birinci ta- Yağmur altında mDl·adele 
tir. Türkiye ile Rusya arasında krmlarının maçı başladığı za- FENERBAHÇEı 

1 ..,. h ı Galatasaray müdafii Vahini ki ticaret işlerini tamamen ta- man sııha çok çamur u uır a e R "k' k ıza, topu korner veya taça atma 
bii ve iyi bir surette cereyan et gelmişti. Bu vaZ'iyett~ ı ı ta ım Kadri, Fruzan beklenirken bunu yapamama 
tinneği ve bütün müşkilat iza- da çok gayret sarfe.dıyo~: fakat Reşat, Sadi, Cevat Zekiye Fenerin sayisini yapma 
le etmeği istihdaf eden yeni ti- hakimiyeti elde edıp musavatı Niy~~et, Muzaffer, Zeki, Ala, fırsatını verdi. Muhakkak ki 
caret muahedesinin eıııasları tes bozmağa muvaffak olamıyordu. 
bit Oıunınu,.tur. İlk devre sıfır sıfıra neticelen.- G" "l" k' F tak tali ve talisizlik çarpışıyor: G 

,, kuoru u1~or 
1• ener ımı latasaray bu mevsim zarfınd 

. . . di. İkinci devrede çamurla bır en vvet ı ve tamam şeklile d... 11 rd b' · ·dalı 
. E~larda ıtılU husule ~eldi gu"lle haline gelmiş olan topu kmı 0 k d ki f 1 ye ıgı go e en ınru a ye 

ği !çın bu mesele yakında ıntaç sev'·,etmek her oiki taraf oyuncu çı ş~. . a ar ' maru. so miş ve Fener de bu mevsin 
dil nk da ~ muhacımlen de yerli yennde z f d k ı t dtif tt" • 

e ecektir. A ara. muta~ik lan için de müşkül bir hale gir . d" ar ın a e ser ya esa e ı 
kalman eıııaslar dahilinde muza . ti Maamafih bir gol çıkar- 1 ı. miz gollerinden birini daha yap 
ke ta M k ada devam di mış · Oyuna Kemal Halim Beyin mış oldu. ra . os ov e - mak fırsatını bularak 1-0 ga-
lecektır. lı"p vazı'ye•ı·ru· oyunun sonuna hakemliğile başlandı. Beykoz - 0 bi 

,. Beşiktaş maçında pek yürümi- yunun tmesine on beş da 
Ne vakit jınzalanacak? kadar muhafaza etti. yen top, Galatasaray ve Fener- ki,ka kalmıf, Fenerbahçe Ala v 

• * * bahçe oyuncularmm ayağında Fıkreti mild~!aaya çekmiş, G 
Nisan ayı içinde muahedenin 

Moskovada imzalanması kuvvet 
le muhtemeldir. 

Artık bu işe halledilmiş na
zarile bakılabilir. 

Artık sıra yine Galatasaray- bütün çamura rağmen iyice sü- latasaraym hucumlanna mey
Fenerbahçe maçına gelmişti. rüklenip götürülüyor. İlk devre dan venlmemek için topun dış· 
Bu mevsim zarfında talisizliği de Galatasaray, müdafaasının nlara vu~lmasma başlanmıştı 
göze çarpmağa başlayan Gala- çok çanlı ve güzel oyunile Fe- Hatta mudafaad:ın başlıyar~. 
tasaray Fenerle yapacağı bu nerbahçenin maruf hücumların- h.er. zam~ favllü OY_Undan mu 
son maçda Mithattan mahrum dan denilebilir ki tek bir tanesi- tekı .ze~ye kadar sırayet ede 

Bu suretle iki memleket ara olarak çıkıyordu. Maamafih, en ne fırsat vermedi. Hele Fenerin favllü hır ~yun tar.~ma sap~ı 
sında muallak hiç bir mesele zaif addedilecek bir zamanında seri sol muhacimleri adnn ata- tı. Fakat cıdden guzel, hakm 
kalmamış olacaktır. Fener:in karşısında en fazla mu madılar. Buna mukabil Galata- ve candan oynıy:ı-n Galatasaray 

( Türk- Rus) münasebatı, vaffakiyet gösterebilecek bir saray hücum hattı üst üste ve ~u sefer bu tabıyeye adanma
çok dostane ve samimi bir tarz takım teşkiline muvaffak ol- mahirane akınlarla bütün devre ı. 
da devam ve inkişaf etmektedir muşlardı. Galatasaray takımı- de tek kaleye müncer olan bir Oyunun bitmesine on dakik 

ı tanb 1 hatslzlıg- 1 nm bu tarzı teşekkülü, "artık hakimiyet gösterdi. Bu devrede var. Fenerin dokuz kişiden mü 
s u a ra mıı te- · · bi hi G l ·· l fır 1 kk .. d davi ettirmek için geldim. GalatasFaray Feb~e~. ık~ınf ~l ı- a ata_saray gufzfek 

1
sdat_ar hya

1
- re ep ~kil afaasmı mütemadi-

tir vıe enere uyu ar ara ratmaga muva a o ugu a - yen tazyı eden Galatasaray, R 
Bir kaç glin sonra Ankaraya yenilir" fikrine setçekmek arzu de, çamırrun saşırtıcı çokluğu biinin plase bir şutile beraberi' 

avdet edeceğim .. , sunu gösteııiyordu. Maça gelmi sayı yapmalarına mın; oldu. sayısını yaparak bu kadar hiıki

Hüseyin Ragıp Bey 

Şehrimizde bulunan Moskova 
sefirimiz Hüseyin Ragip Bey, 
bu hafta içinde Moskavaya gi
decek ve ticaret muahedesi 
müzakeratma tarafınızdan de1&
ge olarak iştirak edecektir. 

Casus tahkikatı 

Müstantik Salih Bey 
bugün de 

meşgul olacaktır 

yenleri fazla merakta birakına- Hele Kemal Farulci muhakkak mane bir oyundan sonra birmağ 
mak için takımların tarzı teşek bir sayryı bu yüzden kaçırdı. liibiyetten kurtuldu. Halbuki o 
külünü yazalım: * * • oyunla daha kuru bir sahada ga 

GALATASARAYı İkinci devrede ayni vaziyet libiyet hakkı idi. 
Avni Yirmi beşinci dakikada Fener Galatasaraylılar çok güzel o 
Bmhan, Vahi sağdan bir tek hücum yaumağa nadılar. Bilha~sa Bürhan. Ni-Suphi, Nihat, Muammer 
Mehmet, Vedat, Kemal Fllrllki, muvaffak oldu. Hiç te tehlikeli hat, Vedat, Kemal Faruki çok 
Rebü, Kemal Şefik. sayılmıyacalı: olan bu vaziyette, iyidiler. 

S. Galip 

Hint şairi Fransada 

l\redi koperatifJ~rinin 
yardımları 

; bi İzmir, 27 (A.A)- Teşkilatı 

i{.
ten kredi kooperatifleri köylü 

başlandr. 

14 kaza, 18 nahiye 
ridatı 98,525 lira olarak tesbit Casuslukla maznun olarak 
edilmiştir. Hilaliahmer san'at haklarında tahkikat yapılan 
evi bütçeside 11,000 lira üzerine dort 'kişinin tahkillcatı eveliye-

Marsilya, 27 (A.A)- Meş. 
hur Hint şairi Rabindranath 
Tagor buraya gelmiştir. Muma 

1 ileyh,Cenubi Rransada Romada 
Pariste İngilterede bir müddet 
ikamet etmek niyetindedir· 

Muammer B. geldi 270 b" .. .. ın lira tevzi etmıştır. 

bu0~Unl.i,n istırabını teskin eden 
hır 0laylık köylüyü minnettar 
kö~~Ştır. B~n~ gör~n ci':'ar 
"'lış de teşıklatın ıkınalı••c 

· lllaktadrrl ar. 

Rapora nazaran İstanbul Hi- den yapılmıştır. sile meşgul olan müstantik Sa-

1
.1. hmer merkezinin 14 kaza lih B. bugün de maznunların 
a ıa . dı Rapordan sonra · · b"l ul cııl ---1~ 

18 nahiye merkem var r. ıstıçva ı ~ meş~ a""""'=· 
Hilaliahmerin geçen sene va Raporun kıraati bitince mer Bunla!!' bıı:ıkaç g~e kadar a_ğrr 

. d 89 544 liradır. Bundan ceza mahkemesıne sevıkedile- 1 
~~;~~ 'of felaketzedelerine (Mabadı ~kinci sahifede) ceklerdir. Ma~taa dider bir lntıll• 

Geçenlerde Ankaraya giden 
İstanbul İş Bankası müdü~ 
Muammer Bey dün şehrimiso 
• .. elet etmiştir. 



• 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ HABERLER 

Parlamentoda gürültüler .. '~~ 
Jzmirde at koşula 

.~f • Kat'i karara doğru 
.tı ıı il 11 111 11 1111 ' ''' ı : 111 1111111 ııııuıı u 11111111 1 11 tıı n11 11111.,. 

! Bahri konferans ____. ____ _ 
ıı ıı u ı ııu ııı ııı 11 11111u11tn ı r 11uuı 1111111ıı. 11 -· 

I 

Alınan)raya kar~ı eı1111iyet 11ıeselesi tazeleııdi 

Gürültülü ceisc 
Ilkl>ahar koşularınıı1 })iriı1cis 

dtin )'Upıldı 
! Q 

Harp kabinesi 1 a '1 bir karar 
ittihazına kalkışıyor 

M. Herriyot şiddetli 
tenkidatta bulundu 

içtima nisanın 4 üncü 
gününe kaldı ---

e ~ 

1 ~\ecliste iki cereyan: Birincisi hemen harbe 
' girmek, ikincisi v.akit kazanmak 

Fransız meclisi mebusamnda 
La Hay itiliifnameleri denilen 
Young planmm tetkiki münase 
betile gürültülü celseler akte
dileceği zaten tahmin ediliyor-

Her·ne ise, bu garip temin.ıt du. Dün gelen aşağıdaki telgraf 

Londra, 27 (A.A)- Bazı is
tihbarat hilafına olarak, Akde. 
niz misakı meselesi kabinede 
müzakere mevzuu olmamıştır. 
.M. Stiınson, M. Macdonaldı zi
yaret etmiştir. M. Macdonaldın 
Amerikan hariciye nazırına İn
gilterenin Fransa ile bile emnü 
selamet misaki akdi icin müza
kereye girişmeğe amada oldu
ğunu söylemiş olduğu rivayet 
edilmektedir. 

İZMİR, 28. A. A. - Yarış 
ve islah encümeni filisinin ilk 
!bahar birinci hafta at koşulan 
bugün saat 14,30 ta Bucada ic
ra edilmiştir. 

Birinci koşu üç yaşındaki 
yerli ve arap erkek taylara mah 
sus olup. Mesafesi 1000 metre 
ikramiyesi 500 liradır bu koşu
ya 3 at iştirak etmiştir. Birinci 
Ali Beyin hadidi, ikinci Hakkı 
Efendinin metftunu üçüncü Ke
mal Efendinin al dervişi gel

!ara mahsus ikramiyesi 3 
saf esi 1800 metrodur. 4. a 
rak etti. Birinci Tevfik 
«Sedai». İkinci İsmail Ef 
nin «Yilmazi», üçüncü, R 
Efendinin «Şahini», gelmi 

Doııdüncü koşu dort ve 
yukari yaştaki tıalis kan i 
at ve kısraklara mahs 
İkramiyesi 800 mesafe 1,8 
3.- at iştirak etmiştir. Bi 
Akif Beyin «Adroni» ikinci 
liya zade Refik Beyin «E 
ti•, üçüncü Evliya zade 
BeyJn «Siberyani» gelmiş · 

Lzerine vaziyetin gerginliği bı- Iar bunu gösteriyor.Bu vesileile 
az azalır gibi oluyor. Fakat hu / söylenen sözler arasmda mü-
ule gelen sükun tamamile za- himleri Almanyaya karşı ala-
ıiri, behemehal harbe girmek cak hususunda yumşak davra-
araftarları, başta Enver Prşa 
ılmak üzre, Karadeniz darbe- mldığmdan ziyade hükllmete 
ini hatırlamağa başlıyorlar. Su hücum edenlerin Almanya kar-
kastın ikaını bira.ı daha tehire şısmda Fransanm emniyeti teh 

l ıara meselesi sebep oluyor. Zi. likeyedüştüğünü iddia etmeleri 
a Avrupada umumi harp zu- artık son bir karara raptedildiği 

. men Young planmm tastik edi-
lıiır ettiği vakit hükfımetın ka- leceğini söylemek fazladır. Har 

~ alarmda topu topu doksan iki 
•ıin lira var! Fransada yapılan bin tasfiyesi yolunda eski galip 

· e bir ay evvel ilk kısmı alınıp lerl-e mağlup Almanya arasm-
~ lerhal eriyen istikrazın ikinci daki alacak verecek meselesi 
, ısmı olan üç yüz milyon frangı artık son bir karar raptedildiği 
·' jılmağa da imkan yok. EY!iilde için bundan sonra asıl mesele 
. -Iariciye Nezareti ve Berlin se- ll vrupamn yeniden tanzimidir. 
,,areti vasıtasile Almanlara mü. Dünkü telgraflar şunlardır: 

, ·acaat ediliyor. Almanlar evve- //yas Sami Bey PARİS, 27. A. A. - Mebu-
1 a alel'hesap beş yüz bin lira ver . . .. . _ san meclisinde celse küşat edil 
·I neğe muvafakat ediyorlar. [30 ıtaat etmelerı luzumunu teblıg dı"g·· am M H · t M T d" ız an . errıo, . ar-
' !:ylül]. Beş milyon liralık bir e Bıyor-. ti d Al dieu'yü sol oenah firkalarma 

·. s-::ikrazın kararlaşmasına ve u sure e onanmayı, - k h k" h k • 
k · l ı ı ı b b · t d" - . "b" • arşı usuınet arane are etın a sıt er e gönderilmesine har- man ar a era er, ıs e ıgı gı ı d d 1 h _._. 

k il k E P en o ayı mua aze .., ..... ış ve 
ıe istirakimizi şart koşuyorlar. u nama ta nver aşa ser- k" L k • y .,~ 
- b ı 1 k b . mez ur .ır aıarın oung ptiii· 4nver Paşa ile Almanlar arasın est {a ıyor, ve ço tan en ta- .. kı . . k-"- 1 etml 

.ı 1 K d . k' nının muza eresını ..... u § 
r la yapılmakta olan harp hazır- sar anan ara enız va ası ldukıl be ·•~--

d"" ·· "hd d" · o arını yan ettııwcıı son 
ıkları kaıt'iyet kespetrniş >0la- orTt ~ukn so

1
nra ıd das ~ ılıyohr. ra müzakeratuı tamamen dti-

::ak ki Teşrinievvelin yirmi ü- « ur su arın a enız mu a- .. . • b. 1 !;ünde İstanbula iki milyon lira rebeleri• kitabında Alman ami. rust ve samımı ır sureıtıte cra 
1 ık ktilçe altın geliyor. Ertesi ralı (Loray) ın hikaye ettiğine 

1 ıkşam Baron Wangenheim Ta göre Enver Paşa ile amiral (Su
' ·a'.Jyadalci Almanya sefaretne şon) Karadeniz hadisesinin pli
ı ıinde vükelaya bir ziyafet çeki- mm te~rinievvelin yirmi ikisin
' ror ve hükfımetinin para ihtiya denben hazırlamış bulunuyor
~ 1:ı.mızı da tatmin ettiğinden ba- ~a:·. Hat~a İs~aı:bulda bulunan 

11 
usle"harbe girmemekiçin artık dılaf sefırlen bıle bu hazırlıkla

• >İr behane kalmadı ya!,, demek rı haber alıyarlar. Teşrinievelin 
\ stiYor. yirmi altısında Rusya sefiri ma-ı 
~ Bu ziyafetin ertesi gün [25 !iye nazırını ziyaret ederek; 
• eşrinievvel] toplanan harp ka- «Almanlarla aranızda bir mua. 
~. Jinesi harbe girmek ve ya gir- hede var. Kimsenin haberi ol
~:nemek meselesinin leyte lealle madan bir vak'a çıkarılacak ve 

( 

le idare edilmesine artık imkan harpten ictinap etmeğe imkan 
~ kalmadığını takdir ederek kat'i kalmıyacak» diyor. Muhatabı M Herrlyot 
~ bir karar ittihazına kalkışıyor buna ihtimal vermiyor «harbiye d"lm · . ~al 1 · . M 
' ve mecliste iki cereyan peyd~ nazırı razı olmayınca Almanlar e 1

•
1 

eshm1 
•... ep eyd emıştlır. d u 

b. 1 E maı ey sozuıne evam a e-
1 oluyor: ır şey yapamaz ar. nver Pa- . tıi" kıi:. 

Bi · · h d k d 1 h" mıs r · ~ı . rıncı ~eyan eme~ harıbe şa a a; a aş arına ıranet et- - «Biz kaytt ve şartsız mua 
A :'gırmek lehınde tebellür edi- mez» dıyor. Fakat sefır «eğer ed" F k b • 
~ A · · . h 1 ld d - d venet ıyoruz. a at, unun ı-
f~r.. .f•ran h~!f~le.nnın bu d~f P o .mazsa k a an ı~ım ~ Qin müzakeratın serbest yapıl-

' 1 n ." tı;aın :ttıgıru kat'iy- t a_YI sıze. ~p ad~ı çı ararda. ması ve ·kamçı tehdidi altında 
yen bilmiyor ısek te Enver arzıye verırım» ıye ısrar e ı- . ed"I . . _,_ 
p ·ı.e Tal' B · ( ) yor (Devamı var) ıcra ı meme~;ı ıcap """'r. 
aşa~ at eyın paşanın · Maliye encümeni mazbata 

t ~u mütalea~a bulundu~ları ka_t- M. ValkO muharriri, La Hey itilaflarınm 
1 

• ,ıyetle ~hmın ve hatta temın tasdiki zarurıetinden bahsetmiş 
olunabilir. lb · · ı· f 1 · F 

ı- t · · ( H"" 1 h'f d 1 1 ) ve u ıtı a naıne erın ransız-

l . lı:incı cereyan a_Itı ay daha ~a ınnc SJ ı : en m1 '' Atman meselesini halleden ba-
klt kazanmak 1 h d t h tica.ret muahedesi yerine bu-e ın e eza ur · b" "k 1 bütün A 

~ ediyor. Ve ekseriyet bu cereya- gün elimizde en ziyade sıt . 1: v~sı a 0 up .. ell" vru-
1 ma iltihak ediyor. Fakat; üç ay. mazharı müsaade millet e. P_a ıçı.n -~rpten mute:ı- ıt va

tldanberi yapıldığı gibi her gün s~sın~. müstenit muvakkat ,bz~yete ~kı yldet 'ile netıc.e vl er~ 
~ı bir bahane ile teaUül etmek si- bir mukav.~l~ı;ıe bulunmak- ır vesı a o ugunu soy emış 

yasetinin daha ziyade uzatıla- tadır. Kat ı ıbır tıcaret muahede tir. 
• ımıyacağı düşünülerek meclisi si akdi için bugünlerde müza- Bundan sonra, hariciye en
t lınetı'usaın Reisi Halil Beyle bü- k~;ata başlan.ıla_c~rr. İkt~adi cümeni maı!bata muharriri, me
l yük erkanı harbi.yede ceneral munasebetlerımız.ın daha zıya- clisten gerek Fransaya ve ge
ı. Von Schellendorff'un refakatin- d~ t~:Sin ve ~ks~f edilebiJece- rek bütün dünyaya yeni imkan
• de mühim bir mevki işgal et- ğı mutalea ve ıntıbaında oldu- lar bah~cek olan La Hey 
' tmekte bulunan damat Hafız ğumu söylemeliyim. itiliflarınm tasdikini talep et-

~ ı Hakkı Beyin Berline giderek Son söz oftmak üzre, Türk miştir. 
• doğrudan doğruya Almanya hü Reisicümhuru Gazi Mustafa PARİS, 27. A. A. - Mebu-
1 • kumetine müracaat etmelerine Kemal Hazretlerinin yüksek san meclisinde La Hey i.tilifla

ıı ~e ittifak muahedesine harbe şahsiyetlerinin üzerimde icra et rınm müzakeresi esnasında M. 
ancak altı ay sonra iştirak ede- miş olduğu kuvvetli tesiri bir Marin, Young planından tevel
ceğimize dair bir madde ilave kere daha ehemmiyetle kaydet- lüt eden meselelerin muğlakı-

• .

1 

ettirmeğe çalışmalarına karar mek isterim. Müşarünileyh yetini ve bu pHinmen eyaletinin 
• ~eriliyor. Fakat Kurban bayra- Hazretleri benimle mülakat lfıt tahlisi husunu sürüncemede 
nıına beş gün kalmış olduğu dü- funda bulundukları sırada ken- brakmakıta okluğunu ve lbinne
şı.<nülerek ( !) neyetin İstanbul- dilerinin gerek siyasi ve gerek ticeFransanın emnü selametini 
dan hareketi bayram ertesine iktısadi sahadaki noktai nazar- tehlike ve Hka eytemekte oldu-

• bırakılıyor. .'arının vüs'at ve derinliğin ğunu ispata çalışmıştır. 
Gene o günkü celsede Enver hayranlıkla takdir etml'k imka M. Mayer mümaileyh M. 

, Pasa "amiralın makul sebepler mm elde ettim. . . . . Briandın hazır bulwıması-

M. M11rk1J 

Mali müşkülat 

Vergiler çok ağırdır, 
istihsaliit azdır 

Berlinden yazılıyor: - Al
man yanın umumi harpten me
sut olduğuna dair şimdiye ka
dar yapılan neşriyat millicileri 
sinirlendirmekte devam ediyor. 
Eski başvekil M. Marx tarafın. 
dan ahiren irat edilen bir nu. 
tukta artık Almanya tarafından 
Young plaru kabul edildiği ci
hetle onun için mesuliyet me
selesinin de yakında tenvir e
dileceğini söylemiştir. 

M. Marx buglin Almanyarun 
çektiği ıstıraptan bahsederek 
bir kç bliylik mesele mevcut ol
duğunu söylemiştir. Bu mli§ki-
1! t şunlardır : 

1 - Vergiler çok ağırdır. 
2- Para çok pahalıdır. 3- İs
tlhsalat azdır· 

Bundan sonra M. Marx Yo
ung planından bahsederken e
ter bunu Almanya kabul et
memiş olsaydı Alınan milleti
nin 500 milyon mark vergi ye
rine yeniden 1 milyar 400 mil
yon mark tediye etmesi lazım 
geleceğini söyleml§tir. 

Amerikan mahafilinde 
Londra, 27 (AA) - Salahi

yettar Amerikan mahafilinde 
l\merikan heyetinin nıesul er
kanından hiç birinin Fransız ve 
yahut İngiliz heyetleri nezdin
de aralarındaki meseleleri bahri 
konferansta halletmeleri kin ıs 
rarda bulunmamış olduğu · gibi 
hatta böyle bir teklif bile serde
dilmemiş olduğu beyan edilmek 
te olduğu beyan edilmektedir. 

Amerikalılar, :fransa ile tn
giltere arasında mevcut mesaile 
mazide müdahalede bulunma. 
dıkları gibi istikbalde de miida
halede bulunrnıyacaklardır . 
Konferansın önümüzdeki içti
ma tarihinin 4 nisan olarak tes
bi t edilmiş olduğu zannediliyor. 

Ümit kesilmiyor 
Paris, 28 (A.A)- Maten ga

zetesi, Amerikanın istişari mi
sak hakkındaki beyanatile M. 

I 
1 

\ 

M. Stlm!Jon 
Brinadın ayan meclisindeki son 

Vunanistanda istikraz nutkunun bahri konferansın me 
sut bir neticeye iktiran edeceği-

Atina, 28 (A.A) - Yunan 
bankası müdürü, nafia işlerine 
tahsis edilecek parayı temin i
çin akdi mutasavver istikraz 
hakkında müzakeratta bulun-

ne delalet etmekte bulunduğu
nu yazmaktadır. Mezkfir gazete 
ye nazaran, şimdiye kadar Ame 
rika ve İngilterenin hattı hare
ketleri dolayısile tahakkuk ede 
memiş olan cihan emnü selame 

~ak üze~e Paris ve Londraya J tinin temin edilebilmesi de i11P. 
gıdecektır. kSn haricinde değildir. 

Lehistan da son buhran 
Mareşal Pilsudski neden 

kabineye girmiyor 
yeni 

miştir. 

İkinci koşu üç, daha yukarı 
yaştaki halis kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsus, i.kramiye Beşinci koşu dört ve d 
?O~; mesaf~ 1~00 ı;ı~tr~ idi .6 at kan yaştaki yerli ve ara 
ış tırak etınıştır. Bırıncı Ba:ban kisraklara mahsustur. İkr 
z~de F~at Beyin «Rezani• ikin- ye 400 mesafe 2000 metr 
~ı .E~lı~aza?~ . .. R~.fik BeY_in 5.- at iştirak etmiştir. B" 
Mısp~!dı~ sı uç_wı.cu Yanteşın Kavalalı Mustafa :>ğarun « 

J on Turkı gelmıştır. ya ti», ikinci Şükrü ağanın s 
Üçüncü koşu dört ve dahayuka deri», üçüncü Mahmut Ef 

rı yaşta ve hiç koşu kazanmıya:ı nin «Ubeyani» gelmiştir. 

Ingiliz amele hükumet 
tutmadı mı? sözünü 

Jı1g·ilterede ıııesHİ ı1azır1na lıiicu 
lar arttıkça artıvor 

Londra, 28 (A.A) - Daily 
Mailin bir haberine göre, mik
tarı bir :nilyon 629 bine çıkan iş 
sizleri intihabat esnasındaki va 
itlerine rağmen yerleştirmeğe 
muvaffak olmıyan hükumetin 
aczi kabine ve amele fırkası i
çinde derin ihtilaflar doğurmuş 
tur. Amele fırkasının mühim bir 
kısmı mesai nazırı M. Thomasa 
açıkça hücuma başlamıştır. M. 
Thomas daha evvel çekilmek is 
temişse de M. Macdonaldın ıs
rarı üzerine bu tasavvurundan 
sarfınazar etmişti. Şimdi ikin-

ci defa olarak istifasını ve 
tedir. İşlerin iç yüzüne v" 
mahafilin tahmini veçhile b 
tifa diğer bazı nazırların da 
kilmesini intaç edecek ol 
amele fırkası muhakkak i · 
l!q :lı\ IS!?WOl{ı "W "Jll>[l?:ll?J 

vasıta M. Macdonald ve 
Snowdeni şiddetle tenkit e 
amele fırkasının münevver 
mı işsizlik beli yesinin bu iki 
zırm muannidane müdafaa 
tikleri himaye usulünden i1 
geldiğini pek iyi bilmektedir. 

İngiliz - Mısır n1üzakeratına başlanıyo 
LONDRA, 28. A. A. - İngiliz-Mısır konferansı, Pazart 

günü açılacaktır. 

Leh kabinesi nihayet teşekkül etti 
VARŞOV A, 28. A. A. - Mareşal Pilsudskinin biraderi J~ 

Pilsudsık.i ~ni kabineyi teşkil etmiştıi.r. Yeni kabinede M. 
leslci !hariciye ve M. Bartell dahiliye nazın olmuştur. Başv 
Diyet meclisini feshetmek niyetinde !bulunduğunu beyan ey 
miş.tir. 

Bahri devletler arasında misak 
LONDRA, 28. A. A. - Bahri konferamta M. Briand'la 

Henderson uzun uzadıya görüştükten sonra hususi bir kom" 
yi mütekalbil teminatı ihtiva eden bir misak projesi tanııim' 
memur etmişlerdir. 

IAiınanyada kabine istifa etti 
.. BERL~N, 28. A. A. - Müller kabinesi istifa etmiştir. Re 

cumhur Hinden.burg, merkez fırkası reisi M. Bruening'i 
kabineyi teşkHe memur eylemiştir. 

Varşovadsnyazılıyor:-ı.e-ı HiJAliahmer Ziya B. in cenazesi 
histanda kabine buhranı devam merasimle kaldırııcl• 
ediyor. Parlamentodaki fırkalaı ( Birln:i sıhifeden mabad ) 
rın reislerinden mürekkep akte- hum Haydar Şekip B. in hatıra Evvelki gün vefat edeıt 
dilen bir içtimada yeni kabine- sını taziz için celse iki dakika memleketimizin kıymettar~ 
yi teşkil etmesine karar verilen tatil edildi. si!'etlerinden biri olan ihtifiıl .Jf 
M. Szymaski izahat verirken Hili.liahmer gazetesi Zıya B. ·n cenazesi dün RuıtJC" 
mareşal PHsudskinin yeni kabi- Söz alan Dr. İhsan Arif Bey Hisarındaki yalısından kaiıdJf" 
neye girmek için ileri sürdüğü riyasete şu süali ~ordu: !arak Eyipteki mak:berf'i mı! 
şeraiti anlatmış, bunlar kabul - Şeker bayramında 15 sene susasına defnolunmuştur. ~ 
edilmedikçe mareşalin kabine- · ıberi neşredilen ve Hilaliah- lba barosu reisi Tevfik Sııll"\ 
ye girmiyeceğini söylemiştir. I mere cüzi de olsa maddi nefi gö Paşa ile şehremini muavini 
Bu şeraite göre mareşal Pilsud- rülen Hilatiahmer gazetesi ni- rif B., ec~acrlar cemiyeti ~ 
ski şunları istiyormuş: 1- Fır. çin neşredilmedi? Biz işidiyo- na bir heyet, Galatasaray LiS 
kalar kabinenin teşkili işine ka- ruz ki "Akşam" gazetesi inti- ve daha birçok mektepler t~ 
rrşmamalı; 2 - Evvelce kabul şar ederek Hila1iahmerin intişa besi, polis ve zabıtai beledi 
edilmiş olan yeni sene bütçesi- rını akim bırakmııt. O halde bu müfrezeleri ve kendisini se~ 
ne mütfa\lik işlete fırkalar ka- harekete alenen beyanı teessüf bir çok C'hibba ve eviddası. :l 
rısmamalı; 3 - Hükumetin mu ederim. nazede hazır bulwımuş, H~ 

sa:i t olan şeraite teallfik eden paşa söz aldı: mun talebesinden bir ef 
dermeyan ettiğinden bahis. Bu ayarda bir reis yetiştiren nın lüzumunu ileri sürerek 
le (Göben) ve (Breslav) ın Ka- ve onun refakatinde sizin dev- müzakeratın tehirini talep et
radenize çıkmalarına daha ziya- let adamlarınız gibi rical bulu- '"!İştir. M. Briyandın Londr; 
üe mukavemet edemiyeceğini» nan bir millet parlak bir istik- konferansında hazır bulunmak 
ileri sürüyor. Meclis te, yanılmı bale malik olacağından katiy- medburiyetinde olduğunu ve 

u;am tahsisat almak için mü- Bundan sonra TevFik Salim müdavimLerinden ve me~ 

maddey.i bütçenin tasdiki esna- - İhsan Arjf Beyin teessür mezar başında Ziya B. in ·~..ıı 
sında geri alınması, Diet mecli Mart.şal P/f!JudıtJkl ve bilhassa teessüfüne ben de yasından bahsederek bir null"' 

1 } orsak Almanya sefirinin temi- yen emin olabilir." kendisinin mumaileyhle her hu 
sinin en aşağı altı ay müddetle Bunun üzerine M. Szymaski ~§tirak ederim. İmkan ve şarait söylemiş, merhum teessürI.ef 
içtima etmemesi. de Reisiclimhurun nezdine gl- ne olursa olsun Kurbanbayra- Qinde medfeni ebedisine te 

Fakat meclisteki fırkalar Pil rerek yeni kabineyi teşkil ede- mında ve müteakıp bayramlar- kedilmiştir. .J1 
sudski tarafından ileri sürülen miyeceğ>ini bildirmiştir. Bu su- da Hilaliahmer neıtredilmeli- !!!'!!!'!"'"!'"'~!!""-""'!'"!'19 _ _,,~/~jd 
bu teklifleri kabul etmemiştir. retle Leh buhranı devam et- dir. O zaman "Akşam" gazete- sı v~ gençlik HilaHahmerİ !eı 

n:ıt mektubuna güvenerek, har- M. Valko cenapları dün ha- susta mutalbı'k kalmış olduğunu 
bıye nazırının noktai nazarını rek~tlerinden evvel şehrimizde söylemi tir. Mumaileyh, hlikfi
Jrabul ediyor. «Donanmaya ait ki büyük •camileri ve evkaf mü met erkanı arasındaki tesanüt
meselenin başkumandanlık '1e- ze5ini ziyaret etmiştir. ten kat'i bir ifade iı1e lbahsettik-

leti.1in tahtı mes'uliyetine Haber aldığımıza göre •. M. ten sonra tehir teklifine karşı. süf etmiş ve mazbata muharri-
b akılm:ısına ve faka t harbe Valko hareketi münasebetile itimat meselesini ileri sürmüs- rinin sulh siyasetine düşman ol 

eydan verecek ahvalden ta· Hariciye vekili Tevfik Riiştü tür. Mecliste gürültül• r baııla- d uğunu söylemiştir. Sağ cenah 
am11e. ~evakki edilmesine" kal Beye bir de telgraf ke~ide ede- "Tlıştır. Sağ çenah ve merkez ile merkez, bu sözleri protesto 

mektedir. Yeni kabineyi teşkil si veya az bir ihtimalile diğer li teklif edildi. Bir çok batı~ 
i.çin mutlaka mareşal Pilsudskl gazeteler intişar etseler de halk bu noktai nazarı hararetle ti' 
nln dahil olması isteniyor. Hal- daima Hilaliahmeri tercih ede- dafaa ettiler. Bunun için deııtıi'; 

ar verıhyor. Cemal Paşa da rek ">elamlarını bildirmiştir. mebusları, sol cenah mebus- etmiştir. 
ayni tarihte O manlı h:ırp gemi Macar sefiri M. Tahi, M. Val !arına küfretım1şler anlar da miı M. Herııiot, gürültti arasında 
lçri süvarilerin birer mahrem l·o ile birlikte hareket ederek hu kabelede bulunmuşlardır. M. izahatına devam eyledlğıi sıra
mir göndererek badema ami- r• t kadar kendilPrin teşyi et- Herriot, müzakeratın böyle gü- da, meclis reisi cel96yi ıtatU et 

ralın emirlerine b:la kaydü şart mistir riiltü\ii bir şekil almasına tees- miştir. 

buki o da bu şera:it kabul edil- cektlr; dedi. kezi umumi nezdinde teşe 
medikçe kabineye girmiyor. Bu temenninin derhal Hila satta bulunulmasına karar "' 

Lehistan meclisinde bir çok . liahmer merkezi umumisine ar- di. 
fırkalar vardır. Bunlar arasın- zına karar verildi. Bundan sonra geçen ı;eıt1 
daki noktai nazarı birleştirip Hililiahmer cemiyetinin tea- heyeti merkeziye ve he~etl ıtı" 
yeni kabineye muzaheret temi- lisl için gelecek nesil arasında re aynen ipka edilerek ıctl 
ni mliekll göriinüvor. 1 cemiyetin tohumlarının atılma nihayet verildi. 
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· bll-Id3n Edirneye kadar Yunan t p ağ n a i g 
meden şimendif erle gidilecek. Yeni hattın projesi yapı 
Jstanbul cuma gllnlerl nasıl eğleniyor? Gümrükier 1 l 
Bahardan sonra kış .. Müdiri ıımumt lhsanl 

Şu on beş gün içinde kaç mevsim Bey dün geldi 1 
<leğiştirdik acaba '? 

Hanı nerde ayakta sarı iskarpin, sırtta 
yazhk ceket sereserpe dolaşanlar ... 

Rüsumat memurları 
arasında tasfiye yok 

Rüsumat müdürü umumisi 
İhsan Rifat Bey dün Ankara
dan ııehrimize gelmiştir. 

-
Yeni proje 

tkıısadi 
mecliee 

program 
veriliyor 

İhracat. tezyit için 
çareler aranmaktadır 

Memleketimizin ticaret mu
vazene açığını ıtedricen azalta
rak milli paranın is>tikrarmı te
min etmek üzre hazırlanan ik
tisat ve istihsal programı. Bü-

nketi 
Nezihe V~ll Hf.nin cevabı 

Ebeveynin vazife 
"Genç neslin izdivaç meselesınde 
yanlış düşüneceğini zannetmem,, 

İzdivaçta ebeveynin hiç bir vazifesi ve ha 
olmaması da muvafık değildir 

Bugün İstanbul gümrük mu
ameliltını teftiş edecek olan İh
san Rifat Bey, bir muharririmi
ze demiştir ki : 

"- Gümrük işlerile meşgul 
olmak üzere geldim. Umumiyet 
le gümrük itleri normal bir '· - ' 
dedir. 

Muhtar Be11 

Yeni hat 

1 yük Millet Meclisine tevdi e
dilmek üııeredfr. Milli fabrika 
lar, bu istihzarat dolayısile in 
k~~afları için laznngelen -teşeb- ı N eziha Veli Hf. anketimize daima hüsnü niyetle ve çocu 
busatta bulunmuşlardır. şu cevabı gönderdiler: rmı bahtiyar etmeği düşün 

el d !eri ...: ı bunların izdi vac me Bu müesses er meyanın a "- Geı1ç neslin tahsil ve ter • 
sinde ciddi bir re'yleri olm bilhassa föracat eşyası yapan biye hus\: .daki terakkisini, ha-

Kaçakcılıkla mücadele et- Yuna t ğ d ll deri fabrikaları diiınya piyaı;a- yat mücadelesinde şayanı tak- dır .. 
mek Uzere Avrupadan getirtti- n Opra lll a larmdaki şiddetli l:ıUıhran yüzün dir muvaffakiyetini gördüğüm Bu re'yin ne dereceye ka 
ğimiz motörleri işletmek için geçmeden der müsl<i:T hir vaziyete düş- için izdivaç gibi en hayati me - müessir olması lazım gelce 
Alınan makinistlerin gelmeleri- •üıkkl·eri cihetle selede yanlış düşüneceğini, fe- ni aile efradı arasındaki ah 
ni bekliyoruz. , :neıbi memle- na karar vereceğini hiç zannet.- ve imtizaç tayin eder. 

Rüsumat me- Yenı· hat hu"·kuA met etlere ucuz e- miyorum. B"' 1 b" . . 
murlarr arasınd? şya '•ıkarmak oy e ır ımtızac mevcut 

.,. Vakıa, bunu mutlak surette mıyan aileler de, bana kal 
Şu on beş gün içinde kaç de şöyle biraz dolaşmağı kur- tasfiye, t~s~r~· hesabına Yapılacaktı imkamnı elde iddia edecek kadar ileri gitmem. ebeveyn, kendi omuzla ına 

mevsim değiştirdik, farkında mU§tum. Meğer biz, gevezelikle ve te~edd~lat ıc :tmek için prim Havailik, sefahat meyli, tahsil suliyet almaktan mümkiln 
mısınız? Bir sabah baktık ki, A.- epeyce vakit geçirmişiz. Saate ra edıl~cegı. hak >temişlerdir. 

İ d d dl kındakı sayıala· Nafı·a Veka'letı· Demı·r yolları Hu""k·'-et, tı·- ve terbiye noksanı, muhitin fe- tebe çekinip çocukları ;rı.t;.ha 
deta hazirana cmrmi~iz. htiyat- baktım: tam iki! Bir e, e m, d - . . ' wıı 1 - ·· · d b" 
. b" .,, d k d ki m· oğru değıldır. müdürü umumisi Muhtar Bey ::ıretmuvazene- na ıgı yuziın en ır çok gençle- nnda daha fazla serbest brr 
.;ızça paltoları sırtımız an çı ar i11 yanım a ıne sorayı · - -s · ·· ·· . rin izclivac kararlarında aldan malıdır. 
dk S h lod . . d" ımcııuıı: te dün sabahki ekspresle Ankara- ~mizle yakın- -
t ı · onra ansız~ ava lık 0~~ - Saatınız kaç Beyefen 1? beddül olma• 1 İstanlrnldan hareket eden tren 'an alakadar o- dıklarını, bedbaht olduklarını Çocuklarını sırf kendi tak 
an poyraza geçmce orta ı- lkı"y,; on iki geriyor Fa- ı"çı·n hı'c b"r ı· ı· dan şelırı·mı0 ze g.a!d"•. Muhtar~ an bu ı"hracat hergün görmekteyiz. Ancak bun ı· tı'h 1 ·· ı 

raz serinledi. Bi.z gene farkın- - • . - .. " . . . ı t -- 1 b k k b k ve n ap arına gore ev en 
d lm dk N'h "k.i ·· ·· kat pek emın deg.ılım. Yanında- zum ve sebeı !erin, arasıra nahoş bir tı;.!mr ırimi meselesi i ara a ara ugün ü mlinev- dikten sonra onların beedba 
da 

0 
a 1 

· 
1 ayet 

1 
uç gun kine döndü· yoktur '1adi<elere sebebiyet veren. Vn- !e ehemmiyetli ver geçliği hakkından mahrum lıklanm gören ebeveynın· u· 

a
endberi te.krbarulıslak havalıykıbşa _ Saatinize lütfen bakarmı- İlısa

0

"n Bev · · etmek dog· ol İ d' t v t tını a u nan arazısınden germeden doğ- Saıcır J:iey surette !.lleşgul . ru. ~az. z_ ıv~ç a yacaklan vı"cdan azabı, çok 
e e il wıuyoruz. ? ü ük f · d d ~ · ebeveyn n h b f arada lüzumu kalmadı diye so- ııınız. . . . ı g mr tari ~sı rıı an oğruya Edirneye gidebil olmakta.. VP. i- ı ıç ır vazı esı ve !imdir. Bunu düşünen ana 

balarını kaldırıp evlerinde yaz - İkıye y~rmı var. . nin t3.thikatı lhsan Bey •nesı için in. ası mukarrer yeni hracatı tezyit ;cin icap eden ~~k~ı olmaması da muvafık de babalar izdivaç meselelerin 
temizliği yapan, İstanbul i«in- Karşıdaki büyük duvar saatı nı da tetkik er!Pce, tir. ?at h~kkrnda sark ce!T'iryolları maıddeleri iktıı;at programında 1 gıldır. eski zihniyeti terk ennek ve · 
de sıcaktan durulmıyor nağme- iee daha bir buçuğun üzerinde. -·- - ıdaresı heyeti fenniyes.i t:ı.raf.~n bulundurmağı derıpiş etmekte- Çocuklarının saadetile çok ya manm icaplarına uymak laz 
sile Boğaz içine göç eden uka- Vaktini şaşırmamak için saat V liiueff P dan _hazırlana1?- pro1eyı bugun dir. . kından alakadar olan ebevey'fı geldiğini kabul ediyorlar. 
laya ne buyrulur? Martm bu gi kullanmıyan adama nasıl hak - • tetkık edecektır. Faıkat iktısat programı ıkmal -------~-------------
dişle bizo bir kaç or.unu daha o- vermezsin? y o11ar tefti!lı edildi Hat neredAn geçecek? edildiği cihetle ibu prim işi Poliste 
lacak sanırım. Totı.kte bulunma * * * " hakkmda fabrika sahiplerine 
li. . . Sirkeciye gelirken Postane v;ıayet yo118rını tıefti~ etmek Muhtar Bey. J:ıir muharririmi bir cev~p gelmesi•. bekleniy:ır. T -ı•m:ımııı-• 

?anı nerde o ikl dirhem ~ır caddesine sapacak yerde bir iti- te olan Nafia müfortıtişi Sefik B. ze atideki izahatı vcnni5tir: Fabtıkalar, buhran seıbebile aban ca sandığı fl e 0 ld U 
çekırdek, ayakta san iskarpın, fip kakışmadrr gidiyor. Yağ- dün tefitiı;ini b"tirerek Ankara- ecnebi memleketlerde satışlar-
sırtta ya:ılık ceket, sere s~rpe mura kulak bile asan yok: ya dönmüştür. "- Bu yeni hat, Havzadan da durgunluk husule geldiğini 
dolaşanlar? Fakat ne dersıntı: S f'k B · . geçmek suretile, Yunan arazisi- nazarı dikkate alarak, ihracata 
Hanımlar bizden çok ihtiyatlı -. Ask~r, çocuk on kuruş, e- . e 1 ey ~e~tışlern ~a~kın?a ne uğramadan Ec!irneye gidil- devam edeıbilmek için fiatleri 
imişler. Kilrklil mantoları bir fondıler yırın! beşi.· lbır muharrıl'!mız·e demıştır kı: mesini temin edecek ve tulü indirmeği ve bu yüııden husule 
türlü çıkarmadılar ve nihayet, Yalnız bir çıngırak eksik... - İstanbul vilayeti dahilinde (80) kilometro kadar olacaktır. gelecek zararı HükOm~ ~lı
havanrn gidişatı onlara hak ver- Maamamh, kapıdakıi dev misali inşaat ve muametaıtı teftiş et- Keşfiyatı bitirilmek üzeredir. nacak primle kapatmağı ıstıh-
dir. resim, o vaıılfeyi görüyor. İçer- tim. Üskü<lar-Şile-Kadıköy-Se- Şark demiryollarr kumpanyası daf etmektedir. 

Sıcak bir ııey içmok i~in Be- de sanki dünyanın en yırtıcı bir lamiç.eşme-Maltepe ve Beykoz- yeni Edirne hattını hükumet Fabrikatörler esasen teşviki sa
'.Yoğlunda bir pastahaneye gir- mahlfiku, teşhir ediliyormuş gi- Kanlıca yollarım tetkiık ettim. nam ve hesabına yapacak ve in- nayi kanunununHükfimete prim 
l:n.i.ştim. Buranın kadı~ garson- bi gelip ~eçenlel'in şişman kadı Yaprlmakta olaın işleri heye- şaat masarifine ~üklımetin kum itası salahiyetini verdiği ve fab 
lan .....ı. nazile 11eylenitr ve bu nın resmıne hayran hayran ba- ~· · · "t"ı<-a..:ı _ f k panyadan alacagı para karşılık n'kaları üapanmak tehlikesinden 

yo• • F k ıb d il "f ul umumıyesı 1 u .. e «l<IVa 1 ' •• ·ı . 
nezaketleri _Yüzıind~".1 r~n ç~- kışları ve u ara a rtı aıtlar: buldum. Bu hususta icap eden gosterı ecektır. kuııtarmak ve ihracata devam 
den başka lıaanla muşterıye hı- - Vay ayı vay. . . 1 1 . t k İnşaata yakında ba~lanacak- edefuilınek için tevessül edile-
tap etme~lerl Benim de bugün İ b k k k rapo; arı vı· aye ma amma tır. .,... b" b k i 
h. 

* . . .. .. - nsan u arıyı so a ta verdım y . k • cek yeğane ted ır · u anun 
er nasılsa biraz aksılıgım us- ör ne a ar acaba 1 ·. . • • • enı hattın kaça çı _acagı he. ha~tan istifadeden i•baııet oldu-

tümde idi: g se Y P · Meclısı umum~ vılayetıte as- nüz kat'1 surette malum değil- ı 

. - Vou• deeirez? ... diye gü
ierek yanıma sokulan ııarı saçlı 
kadını fena halde haşladım: 

- Tiirkçe söyleyiniz Matma
i:el! Ttirklyede bulunuyorsu
'1uz. 

Pek mahcup oldu, dedi ki: 

- Öğrenmeğe çalışıyorum 
amma, türkçe, çok güç .. Üç a
ydanberi yalnız şunları öğren
tlirn: ekmek, su, çay, pasta, bu
Vrunuz efendim, süt, hesıı.bınız? 
-Başka? 

- Şimditik hepai bu .• 
Sordum: 
- Size bunları kim öğretti~ 

Bir delikanlı varmış, akşam 
lan gelir, beraberce yukan ka
ta çıkar, orada türkçe konuşur
larmış. 

Bu türk delikanlısının adı 
ıla Atanasyadis değilmi imiş? 

Yanımdaki masada oturan 
~ir zat meğer muhaveremizi din 
ldıyormuş. Kendini zapt edeme

ı: 

- Koca İstanbulda şu kadı
na türkçe öğretecek bir Türk 
dtlik:anlısı çıkmamış, dedi, ya
~lk:lar olsun- Kadın biraz sonta · · ı lıi :elinde bir çay fıncanı ile ge -

- Anasının bir ters tarafına falt yollar aleyhınde bazı mü- dir. İki bucuk milyon lira ka- ğunu söyleınekt~r_. __ 
gelmi§, insan yel'ine tulum çı- nakaşalar olduğunu gazeteler- dar sarfedilınesi muhtemeldir. Gazi köprüsü 
karmış. . . de göı:ıdüm. Bu insaat isini tetkik ve işlet 

- Tüylerıi dökülmüş camusa Yo11arın ~aatı hükumetin me işlerini teftiş etmek üzere Proje nasıl kayboldu? 
benziyor kan bet... tıımumi yol siyasetine taalluk kumpanya ile temasta bulunaca Gazi köprüsü projesi üzerin-

Bu kadar müstekreh bir mah oder. Binaenaleyh vilayet mec- ğım. <le yapılan tetkıi.kata dıevam e-
lilku seyretmek için para verile lisindeki münakaşalar fa1lladır. T oros ekspresi dilmektedi.r. Bundan evel M. 
bileceğini ömrümde hatırıma -- - - Pijo tarafından gönderilen pro-

. · (25) k İstanbulda tetkikat ve teftişa je Marsilyada kaybolmu. şt_u. 
getirmemıştırn. uruşu ve- ProfıeslJr W eber 1 
rirken bayağı yüreğimin sızladı tımı salı gününe kadar bitirece- Şimdi elde lbu unan, proı.emn 

İ R H Haber aldıg· nnıza göre şehrimiz g" im ve çarşamba günü Toros başka bir nüshasEdrr. Bu husus 
ğmı duydum. şte oza anım · lb" d 

· "b" ·...-: de Gu"'zel san'atlar akademisı"n- eksperesi işlerini tetkik içinMar ta sahibi saliihıyıet ır zat edört sandalyeY'İ [ple bıııı ınue 
l de Sarfı mesai eden maruf pro- dine hareket edeceğim. mi§'bir ki: 

bag"layıp üzerine oturtmuş ar. l ·· d ·ıen 
fesör Erich Weber Cemiyeti - "Bunıdan eve gon en 

Fakat rahat bırakıyorlar mı akvam için tesbit edilecek bay- Toros ekspresi, en kısa Bağ projeler /bence çalınmış ve hat-
a ? K' · ı· · t tu ki · dat yolunu acınak itibarile istik b falb "k la tarafından y . . . ımı e mı u yor, mı rak ve alamet için açılan müsa- ta azı ııı a r 

bacaklarını a«tırıp seyrine ba- bakadan üçünçülüğü kazanmış- bali çok parlak olan bir hattır. çaldırılmıştır. Şefuebine gelin-
kıyor. tır. Cemiyeti akvam mükafatı- Umumiyetle miktarı ( 4000) ce; büyiiklbirıiştir. Münakaşaya 

Kadın, bu temasları hiç ya- ·ı '--r faıbrika io.tirak etmek isıtıer. 
d - mn birincisi kimseye verı me- kilometroyu mütecaviz olan '"" "' ırgamıyor, adeta memnun bi- n..~ı·e bıından iki ay kadar evet 
1 1 H - "k"d miştir memeleketimizdeki de!Ilİryolla rı" e o uyor. atta ı ı e bir mef- p •ka·"'olmu<»nr. Bunu çaldıran-

ı l klif d G rofesörün Güzel san'atlar rına ait işler iyi bir surette ce- ru ,...~ 
twı arına vus at te e en a k d ı~~ .,:~dı"ye •--·dM raıhat rah .. at 
1 ı "bi k k a a emisinde memleketimi.z reyan etmektedir. - .. ~.. ,.... ata yosma an ~ı ırıtara , . . .. -tki·katmı yapmı• vıe ona gore 
h ı d ki - san atının ınkişafı için sarfetti- .., " 
• oşdan 1ı arını yanına çagırdı- ği mesainin de müspet neticeler Tenzilat yok hesaplarını tesbit etmiştir. Elde 
gı a 0 uyor. vermesi şayani temennidir· . • . bulunup tetkik edilmekte o-. 

Genç bir Yahudi çocuğu -ner Tarifelerde tenzılat ıcrası lan nüsha ya yanen kabul edı-
de karlı bir iş olur da Yahudi - - -- - -- mevzuu bahs deği!d~r. Zaten ıleoek veya pek ufak lı!.r tadil!t 

b l " d b" · mek lüzumunu hıssetti: ah ı· li d ı~ orda u unmaz - enn e ır şent, m su at nak yatı ıçm e " - yapılacaktır. 

karıyı ölçüp duruyor: - Baba ana bizim yibi adan. zimgelen teshilat gösterilmek- Aynen kabul olunursa mese-
- Bel yeldi 1,80.. Kindisi az yiyor, .az i.~yo_r. ~ün tedir. Je yolotur. Ufak ıbir tadiılat ya-
- Kollar yeliyor 68... kü dokanıyor. Kım ki ıstıyor Vagonlar alındı pı!ııa bile ilk projeyi ellerinde 
_ Bacaklar 90. . . gelecek düğünde? . bulwıduranüır derhal buna gö-

. ama yok bedava. . alacak bir Şark demıryoll~da harp za ııe hesaplamıı ıtanzim eder ve 
Merakldar şış~nın etrafn;ıı kart postal. . . manmdan kalan hukfunete ait heı:ık.esten evel Emanetin kar-

o kadar sardılar kı, zavallı bır vagonlar Devlet demir yolları 
aralık nefes alamama~~ ):>aşla- Etraftan ~~~!er: •.. idaresine teslim olumnuştur. şısıına çı!k_ar_.'_'__,,_. __ _ 

...__ Pasta, bisküvi, hee? A akları üstiine dıkılıp ga- - Geberdıgı zaman, densını Dllnllll kon•er 
•i d:SUnuı;ı, pasta yahut biskü- ~ı.b Y imiş bir ifrit gibi haykır yüzüp >içine saman dolduracak- $ark demiryolları kumpanya Dün konservatuvar taI~i 
, e get · · d k oldu a !' ge 1 d !armış. . . sı hükfunete eski borçlarını ta - d b" 
~Un ıreyım mı eme - maga başa ı. .. - Nişanlısı da kim mi•? mamen ödemiştir. tarafından Tü11kocagın a ır 
k0 .... u k:arine ile anladık. Masa t " •konser verilmiştir. Bu şan kon-
"•Şum hemen atıldı·. . Yahudi, hemen tercume e - - Ayının biri olacak. . . se-'--'· A. Rı"za B. in asri Türk 

Kumpanyanın son getirttiği rıııuuı:; 

hi~ Bu ders, dedi, ona yeter, tı:_ Çok sıkılıyor, anladınız, İçimde deri!ıl'bir tiks.~n~.i ile (200) vagonla nakliyattaki buh romanslarmdan Zavallı aşkı rta-
tf delikanlıs At asyadis k Hayd birazacık dışarı çıkarken kapının onwıde ran ve müsldlat zail olmuştur. ganıisi eden Seyan Hanımla, 
,.eb~di <.:ok ge 

1 
an b"'lbül hav_a yo · · · gene bir çok meraklılar toplan- Esas!'n bu sene nakli vat ge- Efenin bayrınunı taagannieden 

ı ı k: çmez onu u aerı · · · k · · "bet bek k da f 1 im M "d H A · B k onıısturur ., · · · . · rcilere yol açmak mıs ıçen gırme ıçuı no çcn sene a r az a o amış- acı e _anım ve vnı ey ço 
Ç - . y enı seyıı r ' ı d.ı M '\ u 
ay,mı iı;tikt . . ir ba ka Y?hudi izahat ver ıyor ar · · · r. 

Sandık bulundu, fakat içindeki 
calar meydanda yok .. 

Galata Rıhtım ~rketi antre' olduğu anlaşılamayan bir otomob" 
polarmdan birisinde geçen gün altında kalarak dizinden yaralanm 
esrarengiz bir kaçakcılık vak'a- ttr. s· . k 1 d 
sı olmuştur. ırı ya a an ı 

Bundan bir müddet evvel Küçük pazarda sebze ballnde · 
. .1 · · d genci öldüren Fettah, Sabri ve H 

Almanya~an e;etırtı en ıçın e aan ıimlerinde üç katilden y 
mavzer sıstemınde tabanca bu- Sabri yakalanmııtr. 
lwıan bir sandık vapurdan çıka- Diğerlerinin de yakalanınaoı iç" 
rılmış ve Galatada Rıhtım şir- tertibat alrnınıtttr. 
keti anbarlarından un anbarı Dayak yediğinden müteas • 
den.ilen anbara konmuıtur. An-

d - h , · Şehzadebapnda oturan Dr Edi 
bara konan san ı~m. mu teH- B. in yanında hizmetçi ıg yatJann 
y~tr muayene edılmiş. ~undan İkbal ayni evde diğer bir hizmet 
hır kaç gün evvel sandıgın çıka tarafından döğUlmesine mütesair ol 
nmlan istenmiş. Anbara gidil- rak tentilrdüyot içmi! ise de kurta 
miş, sandık bulunmuş, fakat i- nlmıı. Haaeld hastanesine yatın! 

Soba bacau 
Akaarayda dava vekili Hulllm 

yin hanesinde soba kurumları tutu 
muşsa da söndürülmüttür. 

çindekıi tabancaların meydanda tır. 
olmadığı hayretle göriilmilt
tür. kapalı ve muhafaza altında 
bulunan bir anbardan, kapalı 
sandık iç.inden 10 tane birden 
tabancanın çalınması şayanı ha 
yret göriilmektedir. 

lr•n meb'usu 
şehrimizde 

Sandık sahipleri esrarengiz 
bir şehilde kaybolan tabancala
rın derhal tazminini Rıhtım şir 
ketinden talep etmişlerdir. 

Alacak yüzünden kavga 

Ayvansarayda oturan komisyon
cu Şevki ef. ile gemici Ali ve arka
daşı Rizeli Şaban aralarında bir ala
cak meıelealnden kavıa çıkmıı ve 
Ali tabanca ile, Şaban da demirle 
Şevki ef. nin üzerine hücum ederek 
batından ve bacalmdan yaralamıt
lardrr. 

Kadma laf atılmaz 
Kuruçe9mede kömür ameleainden 

Kuru~ayh Kamil, zevceainc W atan 
berber Ömeri iskemle ile bqlndan 
yaralamııtır. 

K1pti Kimilin marifeti 
Dolapdercde Sulıdcrc sokağında 

oturan paçavracı Kıpti Klmil zcvce
ei Makbule ile Jravıa etm~ ve baca
ğmdan yaralamqtır . 

izdivaç vadile 
Bakırklly nezafet amelesindcn 18 

yaşlarında Dadaylı Mehme~ 16 yaş
larında Sahure isminde bir kızın va· 
di izdivaçla bikrini izale etmiştir. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Meçhul otomobil.! 

Galat ula 

İran parlamentosu azasmd 
Cevat han ile biraderi Hüseyin 
han dün şehrimize gelmişlerdir. 

İran meb'usu dün şehrimizia 
müzeleri ziyaret etmiştir. 

Ucuz yemek listesi 
Dr. Mazhar Oıman Bey bu aym 

da ucuz br yemek listesini yapmrı· 
tır. Mazhar Osman Beyin yeni llate· 
ıi ıudur: 

Sabah: Süt 
Öğle: İki hazırlop yumurta, tue 

sopn, bir kaç elma. 
Akşam: Kıymalı ıapanak, zeytia 

yallı havuç, cima. 
Sabah; Sütlü sah lep. 
Öflc: lıkombc çorbaeı, tahin hel

vası ve zeytin 
Akıam: Kıymalı pırasa, bulgur 

pil8vı, üzüm hotafı. 
Sabah; Elma veya üzüm. 
Öğle: Peynirli pide, limonata ve

ya portakal auyu. 
Akıam: Pirinç çorbası, çılbır 

(yoğurt, yumurta ve sarmusaklı) ye
şil salata ve kırmızı turp. 

Sabah: Sütlü sahlep. 
Öğle: Omlet veya yoğurt. 
Akşam: Bulgur pilavı, pancar tw 

şusu. 

Sabah' İhlamur. 
Öğle: Yumurta salatası, tabın hel 

vasr. 
Akşam: Kuskus pilJivr, portakal 
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lı ABD E ÜCRETLERi H c omrü :le l;oyle faka ba 'bağlan kapatacaklardı. Benden ııı)ı ıı • I" il 

1 urlti, ı H nç ıçin sacas.mı ak ı na hayalım g - çok korkuyorlardı. Allah bin be • ---------
ylığı 400 kuruş ·ı :ıı ~ t n.J . dım. Nasıl oldu da bu, · reket versin beş on param var- - --- -

" '50 .. ı 4 oo " b<illa yutturuı 1 ar b.h.iyorum.ıdı. Ve bu işte yüzde ikı yuı: kar •il y.nt Dllnı.O bllımec• IJ:n ı~:nıni.) 7~ ( S8 ndıbrrJ ffi iicl iirliiiriiıı (le 
" l400 " 

2700 
" ı Hem efendim, al ı ı kP ıuneye gördüğümden fiatı arturacak- s~i~~~-~CA: YU~~1~1~Ş~~~' Muzaycde lkru •. tı ~ lclor nıııı 

1 atla sanla Faka basmaz Fettah tım. 1 - Yuk taııyan adam (5). ı _ Keder (4). Matem (3). ':ıed •ı numarası Mcrlıunatın c!n• ve nev ı ~ Gelen evrak geri veri mez derler. Bu ısm zaten Abdı aci- O gece otelde etrafımı hu· tu··n • il · .. Lu ( S kı k (3) N k 
d eti eçcn nushalar 10 kuruttur '" - nın m.......,ef; 2). aç • 2 - Çocu dot rt:ın • o ıan 

25 Gazete ve matbaaya ait r.ıı r için ıe medresede oKur~en r fi'tı şc- Kayserili tacirler ııardı. Bin de- ran (3). Nida (2). 11z (3) 5 10910 Rumelih sarınd Alitorlak mahallesinde H 
1 ıtUdüriyete müracaat edilir fiklerim taK ışlar'1•r. Ve med- reden su getirerek bana işten 3 - Çocuk doğurtan (3). Musiki 3 - Beriki (5). sokağında eski 20 yeni 18 nu.'l1aralı ir har,.nir 

\tG zetemız ı'!nlann mes'uliyetini reseden ica,eti aldıktan sonra vaz geçmemi tavsiye ettiler. aleti <3>. 4 - Beynz <2>· Nida (2). mamı. Seniye HanI!ll Alı ve Hid1yet Efen il 
kah 

1 
4- Nida (2). Yapmak (3). Bera- 6 - Alay (6), 185 11712 K dk• • l R • u etmez. ıda onlan mahcup etmemek içın, Fakat ben baglan gozüme kes- ber (2). 6 _ Kırmızı (

2
). Kırmızı (

2
). a ı oyun e asımp- a m-h.:ıll ·nde Ca}ır c 

hayatta daima durend~ davran timıiştim. Her ne bahasına ol- 6 - Sekerek yürüyen (6). 7 _ Açıkt n açı"n (5). desinde eski 66 mükerrer yeni 84 numaralı bir l3l Gt. 'K'C HAVA mış ve her zaman muvaffak oı- 1· ursa olsun alacaktım. Israrları- 7 - Bunaklık (4). Kir (4). 8 - Hayvan yeyecejıi (3). Engel 
1 

nenin tamamı A"lastas Ef il 
muşumdur. İşte nastl oldu da nm para etmedigini görünce: 8 - Sap (3). Cinı (3). (3). 155 13833 Kasrmp -da Kulaksız Ahmetkapta'1. m:ıhall 

tZ< 

1 
en hararet •n \ 

7 
n ız bu sefer kül yuttuk bilmiyorum., - Ne yapalım! biz de arttın 9 - Güzel koku (3). Haf&J'llllan 9 - Taı <4>. Hurafelerd ki iıi de Ebekadrn okağında eski 16 mü' e·rer ve aı crrece idi. l'.oglln ri.ızgi poy- B f' . 'h İ biri (3). adam (3). ıo l b h .L--

u doğrusu medrese şere mı ı rız! dediler ve sözü kestiler. ç- _ n numara ı a çeli l:•r •ı.cuıenin tam mı 
;,,;;;,;;;;;h;;;•;,;n;,.;k;;;· P:;;al;;;

1

,..;<',;;;,'.,;;;;
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';,;,· :dfj ifil edecek bir hadisedir. Bakın i !erinde bir Bedros Efendi vardı TalıJı'sı·ye umum ını·ı du"rıı·u~ı·ıı oıı,· Mehmet Ali Bey Firdevs J-f n 111 

J tize anlatırl<en bile hıcaptan yıi 1 ki, yaman bir adama benziyor- U U () 555 14754 Kadıko; LI ıd .. Tu lacrta'iı mahalle.-;ind K• y 1ı .~r Haftanın 1 zürn pençe p n e al oluyor. du, ve asıl en kuvvetli rakip te s a"rr. • eski 72 ve yen; 7 nu.r:ıralr P 'J h 
· Vak'ayı hık.il.ye edeyim: Bi- o idi. Kumaşı mahfuz ve memhur numunesine tevfikan bır kC: kfuı tam 'Tn. Fatl'la H ir 

k Y8ZISI l liyorsunuz ı'l1di ticaretle işti- - Peki dedi. Bizim neyimize idarenin irae edeceği fabrikadan alınm;-k üzre idare Hllseyin Hı:l'd, Mehmet SaF1'ettin, M ~ • Ve 
)a··-_____ ...;..____ gal ~d_iyorur. .. Filhakrta ?e11ri gerek. Biz şimdi eğlentimize ba müstahdemini için 225 ila 250 tvkım yazlık elbise imali vüttin Bev 

Ne Ol Uyoru m ? 1 hanajdıde dersıamlık, devn meş kalım! Sonra otelciye emretti • k N' 
0 

305 15189 Boyacıkor Llnc:le Metkep soka - ı'lda 7 v 7 n· ' 
-a rutiyette jöntiırklük yapmıştım 1 ve mükemmel bir sofra hazırlat alem s~rette münaka.saya . ?nulmuştur. 13 lSan. 93 rer numaralı bir hanenin tam Mı Stikym n Be ıi'. !be d-kk · . · .. Fakat sonra ilcaatr zamanla işi tı. Rakı makı her şev tamamdı. Pazar gunu saat 14 te lhalesı ıcra kılınaca ,ından talıple- Sadı·ye Han~ .:ı~ t ı at etmışsıruz mr, J • l · .. k · · l · d h 
·ıınıa eksen ne oldugunun avukatlığa döktiım. Sonra o da Çektik kafalan. ~ktik kafala- rın şartname erı gorme uzre yevmı mc:z tura rn ar er 105 18242 Topaııede Kar ıaş 'VIu,tafaefenrii m~;al'e ·r: '.~ıırvarmadan bir şey olu- 1 P~~ etmed' mecel.le ahkamı n. Ne yapayım günalu ".ebali gi~? Galatada Rıhmtım caddesindeki id rci merkeziyeye Lül .• arsas• v Kale ~oka ;nda , ye 

h:irler, nezle olmaktan zengin n:ıundefı oldukta IY.z. de ~bı §e: ~yunlar~ ?Is~! Ben ıçme- muracaatları. 26, 3 numarah b r a1'ırın tamamı. "l 

:ı:uya kadar bu is bizde böy- natten el ayak çektık. Cubbeyıı dım, .onlar ıçırdıler. o 
1 1 

d . il 
1 

-- ~ d 305 17689 Emirganda Mu· kka ran,,. cad<lesiı e e Ki 46 
ı.lir Onun içindir ki işin önü- sırtımızdan attık. l Nıhayet yatmak zamanı gel ey e ııeınırvo .arı ve İP.133 ar J ' nı~ mi İıı p 3 i uB l: m'ike. er veni 4J, ~8 ru~ ~ral ılt ıi 1 anın tama" !g~ilip çare bulunamaz ve gü Cenabıhak ~z~akü .. alemd~. mişti. Odama gıttim, soyund"1? J mı. Fatma H~ri;ye H~nııt 
31 birinde zengin oluverirsi- Ne yapalım .şımdıde uç aşagı ~yudum. !'Jeden sonra gece dı- Filyos - Irmak hattı 120 - 14.l,S K'T' len arası de.nir yol in- 655 18355 Kadıköyıinde Os .. ıana., rr.a.ıal' <' ıde eski "e veııf 
·a İşte böyle nagihan bir mü- beş .rukan tıcaret yaparak ek- lım damagım yanarak uyandım. ~.aatı kapalı zarfla münakasay;ı kor.muştur. Misk sakağında e!;lci 2 Mt ~erer ve yeni 36 nurııa<: 
fu~betsi:dikle ruberu gelme- 'meğimiz:i çıkarıyoruz. Bir bardak su içtim. Ve yattım. Münakasa 14 Nisan Paza·tesi günü saat 16 da Ankarada Dev ralı maa balıc; i' i bol.iklü muhtacı tilfl'ir birlıaıı' 
rk için §imdiden tetbir itti- Demem o deme değil. Asıl . Vakit daha erkendi. Dışarda let Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. nin ta!T''.lmı. Nezihe Mumine Lfitf}"' Hanı 
~etmek istiyorum mal!lm mac~ray~ geleli.m: Efe_nd~ K.a' mehtap vardı. c;amdan ic;eri a- Münakasaya iştirak edece.tlerin teklif mektuplarını ve mu- !arla Mustafa Kemal, İbr him Neca..;:. Meh:n~t ff + Beyl 
~ Der~ini dölaniven dennan ysende bır bağ 1şı ve hır mus!n- ym zıyası aksedıyorc!u. Tekrar vakkat teminatlannı ayni giınde saat 15,30 a kadar Munakasa 1 965 20453 Unkanaru~a. Y,avuzersınar ın"' all sınde Zeyrek 
'amaz derler ben de derdimi rat fabrikası meselesi vardı. Em gözlerimi kapadım uyudum. komisyonuna venneleri lazımdır. __ ,, ..... uıııcuuıvor ı' c~dde.sindc eski 
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ı~un iı.,n dökUyoTum. •vali metrilke bağlan mU7.ayeıie Neden ~nra bir daha uyan Talip~er münal:asa şartmı= 'ı · · n..,...,. k bT d A ka- oda bir dü'ck.ar.n alt! hisse itıbarile <lort hi 
5 - . · . ile satılacaktı. Bunu duyar du- mışım. Saatıme baktım: Dur- rada Malıye ve Mu9".ıı. -~eıennı 40 lıra mu a ı ın e n Ziya ettin Fahrettır Beyleri Emine Sabi'ı l~ ır ıı. Y kadar var .ki bende ıza- ymaz derhal melon "apkamı ba mu•. ~ --~·ıa..ebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. k b 1 !mı b 

hal " ~ M M • - Hav a Seniha Ay Meliha Hanımlar 1 a ı o. yan ır va:·•· sarak Kayseri yolunu tuttum. ş._ imdi ne yapacak.UınJ •••. uu-1 · ;or•· s d K 
. hali lyı o~ak için sıze Oraya vanr varmaz hemen bır Zamanı Rı'lftlİ bir.~n"tt•- E • t '-' 

1 
655 20473 Yeniköyde Güzelce Alipa a mahalles-nde öy ,-

:m tezahUrlennı anlatayım: otele 'ndim. Ne ise ıri;r ,.,,111 bilecektim?... mnıye ' ıg şı caddesinde eski 350 yeni 336, 336-1 numar :tfı 
<MeselA Tünelden çık~run:', Vakit ak amdı. Müzayede de "~"· -~•eş doğunca kalkarım maa bahçe bir hanenin tamamı. Hayriye Feleksu 
·1lhıı ımıı giden!erden ~?yle in- ertesi giln yapılacaktı. _ .· ,~:ı-Luım ve tekrar uyudum. Ara- 1116 412 Errirganda Mektep ı;okağmda eki 37 yeni 55 n~ 
.bir a~ gözüme ılışlyor... Benim Kayseriy,._.1sesının r dan ne kadar :taman geçti bilmi 

1 
d maralı bir hanenin tam mı. İsmail Apti ve Ali B !dl 

dı ınra gıderken bakın ne dil- rııda hav. i..ı'rıc-.veliıı_ "-itmem o- yorum. Bir daha gözlerimi aç- Mu·. du·. r u·. g'-' u·. n en·. 1 430 917 Unkapamnda Hızııibey mahallesinde Hacrkad 'lUyonım h ı - ıs "okagmda 50, 75, 98 numaralı maa dükkan bir.hr. · ,.,~.d uıtıya j den~er; _ 1leyccan uyandırmış tun: Ortalık gen~ karanlıktı. nenin tamamı. Nuri, Mehmet Efendıl 
"-Ben bu ll~n ettiğinden h- tı~ Çünkil bu işe kayserill tacir- Bu sefeı: merak ettım ve kapıya 1 195 1045 Avvansarayda Mustafapaşa mahallesinde Lond 
~'. bana__.kU.!%rtıı:mla kavxa et terde girecekler ve ehven fiııtle kadar gıde1"9k: . caddesinde eski 72, 74 yeni 82, 84 numaralı 
!nn;:..~ane kal::ır etse ben de - Bedros Efendı, Bedroıı E- E . t s d .... da mün '1ükkan birhanenin tamamı. Nazmiye 
stiYor . ..._"'t"ken bann bir tokat hi1 g,....iyor İçimde bir arzu ha- fend~! diye bağıBrdımd. f d' mnıye an 19lll - l2oos 1261 Kasımpaşada Çatmalimeşçi:t mahaUesi"lde 3illi1 

p , N yapaca -~ b" Bır az sonra e ros e en ı dükk' - b' h · 
.. ne yapa~,,.:_ e l - ıtl oluyor: Şu büyük otomo ı- elinde bir samdan, don gömlek hal memurı· et, staJ·ı· ''erlı"k ve numaralı hamam ve maa an ır aneııın 
n altmn ayas .... m 

11 tına te-ı lin önünden karşı kaldırıma ge· ld" - (, mamı. Hayrünnas ve Hadimünnas Beyler A :Jt 

•--' · · B ge 
1
• Ş ·ye HanlP". ı.cnm. . . çeyım .. Ko arak geçıyo~:. u - Ne var? dedi. .. Bir şey mi } • b' h • İ} } azı 

,Tam burada nu.ı:ah muharrır sefer diğer bir arabayı gozume ld , Od8Cl ık 91 } lZffie er 0 ffia• 555 1417 Sanyerde Madenbağları 110kağmda eski 117 nıii' 
i yapan phsiyetim bu deru- kestiriyorum, tekrar eski kal_-

0 ~·Hayır saat kaç?.. kerrer yeni 4 numaralı maa bağ bir köşkün tama::. 
sözleri söyliyen kavgacı şah dırnna geç~yonım ve böyle _hır _ Ooo! daha beş!.. dlğlndan beyhude müracaat Saniye Han 
etimdeıı aynlıp alay etmeğe kriz geldiğı zaman Be:ı:oglu _ Benim saatim durmuş ta. 855 1419 Unkapanında Yavuzersia.n mahallesinde Aya 
flıyor.) caddesini zikzak olarak gıtmek _Ben sizi kaldırırım! Olunmaması j}fln Of UDUr, caddesinde Otluk sokağında eski 2, 2 mükerrer. 
" _ Haydi canım yapmasan yüzü_n~en bir sa~tte aı;cak kat Sonra gitti, ve ben tekrar ya 568, 568 yeni 208, 2, 4, 4, 6 numaralı ~ ~a ~ 
olur, herife baksana ıenin i- edebıhyo~ . ._ Bıtmedı: Ayak tağa girerek uyudum. DAPAZARf 'l'Üf->K TlCARET BANKASl dükkanın tamamı. HUseyın 
kadar, ııen llk tokau yedik- kabıya hiç ıhtıy~czn: yok !k~n Uyu babam uyu• Uyu babam A , .l. , 580 1423 Hasköyde Kiremitçi Ahmetçelebi mahallesinde 
~ eğer mukabele eder- bir kunduracı dukkanmm önun 1 Sermayeel: 1,000,000 T. Lirası Tavukçuçrkmazı sokağında esk' 1, 141 yenil, 3, -·-K k • • b' · · uyu.. ı b ili 1918 b d 'k'·"- b' k .. n halin haraptır .. (Ben ona ce den geçer en ıçıme ır g~J? ıs- Amma uı<:un i~'eymif bu!.. Tcaial' 1913 Anon me ta v : 3-1, 3-2, 133 numaralı beş ap u ...uı ır ,. 

p veririm.) tek geliyor ve dilkkane gınyo- Nihayet uykum kaçtı ve kal Merkezi : Adapazarı iratlı arsanın tamamı. İsak Çokrail oğlu ba ~ 
1 be nım. .. Beş on çlft,_kıındura. d.ene kıp gı'yı'ndı"m. lata.bul ŞııbHI: Yeni Postahane kartı••· Telefon : lat. 2042 Natan .öl'" 

.. -Sen an ama.z&ın n onun dk t bi" Llc blnnı al n· b ı . lzmı"t Bolu. Esklfeblr, "Utahya, Dllz~•. ğ~ ı ten llOllra a 
1 

"
1 

- · b k • "' 128 1""75 "-gelko''yu"'nde atik Te<lgraf ced~t Aralık soka il"· mma dizimle bir vururum . Bir de pencereyı açtım a - tl'ref ŞU e ert: Hendek.. Boıayllk, Geyve, Oeredo, Mudurnu u ......,.. ~ 
dl ğT bl d kaf madıın çı~yorum'. henfler de um ki, ne göreyim: o B k da eski 16 yeni 3 numaralı bahçeli bir hanenin~~ 

.; ~~::c~e:lb:ıı b~~ silpheslz lanet edıyorlar.. Bu D şarda akşam günefi bat- l\Juhtellf şehirlerde mııhabirleıl \'ardır, Her nevi an a muamc mamı. İsmet P.: 

1"---18en~ onu :.ıor yaparsın heri 
eH armut mu dev iyor? Hay 
bakalmı yapsana şunu!,, 
İı,te kendi kendime böyle dil
celere dalıyorum günün 

'nde bu "derünt münakaşa., 
· cesinde başıma bir dert ge
ek ve daima iri yan adamla
seçdiğime göre birinden bir 

· z dayak yiyeceğim .. Daha
var mesela önümde hızlı hız-
giden bir adam var.. Peşi
dU~rum.. Kendi ken
e: "- Ulan, ne çabuk ihti 

rladın, hııydi bakalun şu heri 
geç 1,, bazan bu iş kolay olu -
r, hazan da ayağına c;abuk 

ut acele bir işi olana tesa-
f ediyorum, artık işi ğüc;U 
akıp ~şinden gidiyorum, ve 
k defa bizim evi falan geçip 

lüzumu olmıyan yerlere gi. 
orum. Bundan bir hafta ka-

bı·r "ey değil durup dururken 
1 

, J&tı '·apar 'e mü<ait <erıitle mevduat kabul eder. T hail . d S h t s~ 
• 135 1696 Hasköyde . urşuçu. ma esın e ıva.cıa. me v ... ak~:rnaB~eliyor:. del<'J m·,,.;m' mıy~~:;~de- zamanı çokıtan Em,ra]i nıetriıke miidür1üg~ iindeı1: kağında eskı 6 yem 8 numaralı bahçelı ;hır hanerıll!' 
- en zengın "'ı ·• - geçmiş av avlanmı' tav tav an- tamamı. Yusuf Çaj 

Hayi~ ~eğili'?! Nasıl değilim .. mıştı. SATILIK KASALAR 65 1748 Büyükderede Camiişerif sokağında eski 7 ve yed 
Bal gıbi zengınlm.. Vakı! bıı- Köppoğlu Kayserli mefer 13 numaralı bir hanenin tamamı. Arıneııuhi P' 

gün metel!~ tutmuyoru~m am~a benim odanın camlıınnı mum- 3005 1825 Şehzadebaşında Fevziye mahalle ve caddesjnd; 
ya~ zen~ıı; olm,ı';'.a~agımı k!m la isleyerek siyaha boyamış ve Tuli Ar.zı Umku Kıymeti eski 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, mükerrer yeni 10 f! 
ıddıa edebılır:. Bılakıs. zengm beni tam yirmi dört saat uyut- Santim Santim Santim L. 107-1 109, 1 1 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15, numaral~• 
olaca,~~ teyıt ed~n ?ır ~ek sa- muştu. 60 42 37 20 bap dükkan ve Şehzadebaşı caddesinde iki b..,. 
bık zufurtler varkı şımdı para- Pür telaş aşağı indim ve Bed- 48 38 45 10 dükkan ve bu dükk.il.nlann üzerinde üç odanın ~ 
sının hesabını ~!~!yor. ~u h_~l- rosla karşılaştım! 83 55 33 20 mamı. Bedri Cemal P" 

de benim zengınlıgım hır gun _ Ulan bana ne ettiniz?.. 60 33 33 20 2055 1896 Kasrmpaşada Tahtakale ınııfıallesinde atik Y~ 
meselesidir.. Bedros pos bıyıklarının altın Balada evsafı gösterilen dört adet müstamel kasa hizaların- •hane cedit Uzunyol Dereboyu sokağında eski 1 

Pek illi Bankaya müracaat dan aüJerek cevap verdi: da muharrer kıymetleri üzerinden l 7 /4/930 tarihi?e müsadif 11 defa bir )!'eni 102, 102-1, 106, 108, 110, 110-
eder bir miktar para çekerim., -Kayserili eşeğini boyayıp Perşmıbe günü saat 14 de bilmüzayede peşin para ile satılacak- 110-2, 110-3, 110·4, 110-5, 112 ila 124-1 numaralı 
diyor ve gerçekten Bankaya babasına satar. ieni satmak i- tı:r. Taliplerin 91> 7,50 heaabile temmat makbuzlarile İst~nbul bap dükkan ve bir bap kahvehane ile adalan rrıilr 
gidip hesabı cariden meseli yir çin meğer yalnız camı boyamak Emvali Metrüke Satış komisiyorıunıı müracaat eylemcılen. temi! bir hanenin yüz doksan hisse itibarile 1 
mi bin lira istiyorum, bereket kafi imi'! -- - Jd ~ altmış dört hissesi. Mahmut Cemil B. Cavide -~ 
versin orada çalısanlar tanıdık MÜNTAZ FAiK - . Fr•n••r• gidenlere mU e ....,. 120 2171 Fatihte Haraççımuhittin ma-hallesinde Gelenb~~ 

k F ranuz vapurlsrile yolculuk yapınız ta işi alaya vuruyorlar ve ben e M ku 1 h sokağında eski 4 yeni 16 numaralı maa müşt _ı.ı. 
Pake ye Meaajerl aritim vapar mpıınya an er atııır 

paze olmuyorum. Kugün A:o.RI '\f:'\EMADA hafta "•yet ucuz fiyat ve her tlirlll iıtirahati temin.ede· !at bir bap hanenin icaretey.inli muayyen m f(1' 
Bu bir kaç misali daha tevsi • k • rif · tm ti linin dört humus hissesile mukataali muayyen ı\,A~ PETROVIÇ ..,. LIL rek muntazam ve mü emme! bır ta e tanzım e lf r. . . "k' h' . -b .

1 
ır 

1 
1utıi 

edebilirsiniz! Fiyatlar funlardır: 1 inci 2 İnci 3 UncD 4 DncD halimin yet11Jıt ı ı se ım ıtı an e e ı atı se ._ 
İşin garibi bu hali bir ahpap DAGO\ ~:R' in mevki mevki mnkl meftİ Ayşe Hafltı'( 

akıl doktoruna söyledim. Dedi M--·J· ... ,· Man'tim Yapurla- T.L.110 80 47 1820 1203 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Şeıtıet .ıı 
en buyül,: muzarteriyetltrl - ..ıı •• ğ d k' 38 38 m''k rrer ve yeni 36 ~ ki: rlle lıstanbuldan Marailyaya ne s........ ın a e& ı ' u e . ' fi 

. 1 P ~: R A T O R 1 C AN 1. Pake Yapurlarile lıtanbul- T.L 92 67 40 numaralı maa rlükkin bir apartımanın nısrf bıSSI'! 

r evvel böyle birine rast gel
o gitti hen gittim, o gitti 

gittim. Taksime geldik ge· - Evet, bu hastalık şimdi 
deim, Ayaspaşa tarafına adeta salgın halinde.. Hemen 

be d · d B hemen hepimiz de bunun muh-
\. ü z ü G ü si. Ali Vefilc ·r) 

dan Mareilyaya 1:1 lS Yukarıda cinıı ve nev'ile mevkii yazılı emlak (altmış b1

1
, ptı. n e pesın en .. en sı- f h.. . .. h d d" . 

trrdıkca 0 ayaklarını actr, ben teli teza urlen musa e e e ıh 
!andıkça o yürüdü, Gümüs yor .. 

y-..ı"la ,::e"'; tr, hala geçeme: 1 Bunu tedavi için muhtelif u· 
Gazhane bayırına sapacak 1 suller var, fakat üç tanesi pek 

rde artık dayanamadım, ha - . müessir .. Ya a§lk olmalı, ya tüc 
an ko• maga Tabii geçtim, ı car olmalı rahut alacaklı.. Bu 
in geçer r.-ecm.-z durursam · üçünden birine yakanızı ka!)ur 
'f del' sanacak, onun için bir dınız mı artık değil böyle vahi 
daha ko tum ve arkama dö- eyler dü ünmek ve yapmak 

p baktım .. Kimse yok, biraz hata ba ının kaşıyamazsınız! . ., 
tudun, eski Muzika krııla- İyi amma bunlann Uçil de gUç 

ın kapısının önünde durmuş tedarik edilen devalar.. Ben ki 
tle bana bakıver .. Dahası me tutulavun? Ne ticareti ya

r .. Mese'a Beyoğlunda gidi- payım? Kime hangi parayı ve-
nım caddeden bir sürü otomo reyim?!. FELEK 

ı 6 ı .y matlnetindc Mesa eri Maritlm vapurla- T.L 81 Sl ..:ı.. müddetle icra kılınan il eni müzayede neticesinde hiıa..., "Ut rlle lstanbuldan Napoliye ~ 6~· e<k"" 
ıengin varvete programı. nnda gösteri.len bedelle taliple:i uhtesin~e takarrür e?er rr •tkb h kil kil rinci ihalesi ıcnı. kılınmış oldugundan talıp olanların ıllin.!~11, ••• ) a ar r ••• hinden itibaren (otuz bir) gün zarfında Sandık satış amirh&1 

~~ı~91!1;~;: ~~!~~iY~~~{~n- müracaat eylemeleri ilan olun_u_r_. __ 
da onbet. •.ene müddetle 19 Mart Şüphtsiz hanımlanmızın dalma zerafet Ye hilsnu lntihapla 
1924 tarihınd•. ve . ı~_0/12~ numa~a gi diki rl daima ra"bet görmekte olan tilki kılrkudur. Ahiren tahtmda suıaı mildurıyetınden bır Y e • ., . 
kıt'a ihtira beratı istihsal olunınUJ- bu kurklerden çok zengin ve müntahap bir çe,idıu' kabul 
tu. Bu kere mezkilr ihtira furuht etm!~ olıın BeyoP;lunda 

::~: t~ti~.:;1~~~~~ ae~~::tı: E P 8 11 M 1 n R 1 M a G J Z a S 1 tanbul v cnıpoııtane arkıııında A§U l'ı O 1 1 
Efend pbaae aokajfmda Türkiye 
Hanını... 18·22 numaralarda mukim onlerı rekabet kabul eımez fiatlarlıı satmaktadır. 
r:!~:,!!'.TOK Efendiye mllracaat ey- ·~IMMl~+~IMM~4 ••••••••••••• 

Ta~lisiJe ~. nıü~·rıü~ün~en: . 
İdaremiz miistahdimini icm 225 ı 250 çift Potin ima!if..~ 

palı zarf usuliyle münakasaya konulmuştJr. 9 Nisan 1930 ..,..-__ 
şamba günü saat tam 14 ie zarflar açılıp ıhales, icra kılınacııg~ 
dan taliplerlın ?u baptaki şartnameyi gormek üz:~ ye~i ıne.z ~ 
ra kadar hergıin Galatada Rıhtım cııddeeln<lekı ıdareı merlc 
y~ye müracaatlan ilan olunur. 



• 

CUMAllT!SI 19 MAllT 19llo 

Avrupada birinciliği diplomalarla musaddaktı 
Zaafı umumi, kansızlık, romatizma, sıraca, kemik damar g0·· "u"s ad• · ı . "d ' , 6 , '"mı ı~tı ar, ve 
sinir hutalıklanna gayet nafidir. Solgun genç kızlar ve delikanlılar b ·t ı ki HASAN K h 1 b 

·· Ukl h . . . · , as a ı · ı çocu 

-::::::--------------...:...-----=----:-::==----------.:.....-----------------_::! :.:tl:.:Y.:.•r:.:a.:..:r.:..• ...:.:;u:..y:...::..e:::r:...::..e.:..:r:...::..m:.:e..:..~s:::.lm=d:.e _:ı:::st.:_:ım:_::'.::,ıl~edcbilirlcr 60 kuru tur p . L' ı __ • ~ . ıasan ı:.cza c cpo::, 

11•-Şe---h-r_c_m_a_n_e_t_i_i_la_n_a_t_ı..,,,llbaına 12 lira kıymet takdi 

•-----------<- lunarak satılmak için ka 

VALET 
REKLAM TAKIMLARININ 

SON BİR PARTİSi 
SATILMAKTADIR 

'"1~r iakım bir VALET tırıı' 
makineslle b(r bileme ' 
kay1ıp, b1r bıçak 
ve bÔyÜk bir tüp 
mükemmel VALET 
tıraş sabunundan 

mllr.ekkeotlr. 

Takımın hakiki fiatı 27 5 kuruş olduğu halde 

raloouabunun - foda edU-
flatı olan. .. mektedlr 

HEMEff iSTiFADE EDiNiZ. MEVCUT BiTMEK OZREDIR. 

••••••••••••• 8 .............. .. 

iTürkiyede"DOMUZMARKA,, 

,....~, 

~~''jJ 
'~ ~-," 

nımlle maruf ve bugüne kad&r en 
mükemmel cins olarak tanınmıı 

KRUPP 
BIÇAK, ÇAT AL 
ve KAŞIK lakıılın11 
Her yerde musirren 

isteyiniz! 
Allmıtl farllıalan: 

Birinci derece 
Alo aka gilmaşlenmiş .~ 

® '® 
ARTHUR KRUPP S. A. 

B E R N D o R F (Avu~turyı) 
Bıçak, çatal ve kaşık takımları, gü

. müş ve fakfon masnuatı fabrikası 
'. Türkiye mümessili: GEORGES HıLBER 

( Pıul Merlan Ticarethanesi halefi ) 
letanbul, Eekl Reji Han J••••••••••••e••••••••••••• 

DeYlel ~enıiryolları ıe l tınan tarı uınuınt i~arestn~en: 
3430 adet meşe travers kapalı zarfla milnakasaya 

rnnmuştur. 

Münakasa 14/Nisan/930 Pazartesi günü saat 15,30 
da Ankarada Devlet Demiryolları İdaresinde yapdacak-

''r. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını 

·ıe muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15 e kadar 

Münakasa komisyonuna vermeleri lazrrndır. 
Talipler münakasa kartnamelerini beş lira mükabi

linde Ankarada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden, 
fstanbulda Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

ANKARA 1 
TAŞ HAN 

1 den il Nisanı 
k ı dar 

müptedi ve mü
ıerakkl talebe 
için yeni kurs 
lar a lıvor. 

E · R L ı· T Z ,~~.:·:::: 
hancnııde \eyı 

, mektepte Tec-

HER LİSANI ÖGRETİR 
rübe dersi 

M~:ccA . 'ENDiR -............................... ~~;;;;;; 
~ BEYLERLE ÇOCUKLAR 1Ç1N 

En şık kostümler 

Şehremanetinden: Üsküdar- zarfla müzayedeye konmu 
da Selmenağa mahallesinde Taliplerin şartname almak 
Karacaallmet caddesinde 79-81 her gün levazım müdürlü -
numaralı dükkan kiraya veril- gel~eleri. Teklif mektup!: 
mek için açrk müzayedeye kon- d~. ıhale g~nü olan 19 Nisan 
muştur. Taliplerin şartnameyi Cumartesı günü saat on b 
görmek için ihale günü olan kadar_mezkfir müdürlüğe 
20 Nisan 930 Pazar günü leva- melen. 
zım Müdürlüğüne gelmeleri. 

*** 
* *"' 

Şehremanetinden: Mani 
Şehremaneti Yeni köy daire-

sinden: Emirgan ve Boyacrköy 
Galata'da Karaköy'de börekçi fırını lttisalindekl büyUk ~ meydan malıalleri bir sene 

mahalleblclnlıı üstünde ~· müddetle ve pazarlık suretile 

Mehmetpaşa mahallesinde 
divenli sokakta 44 numara! 
dada 14 metre murabbaınd 
26 numaralı yüzsüz arsanın 
tre murabbaına 3 lira kıy 
takdir olunarak satılmak i 
alakadarları arasında açık 
zayedeye konmuştur. Tali 
rin şartnameyi görmek icin 
gün müzayedeye girmek ; 
ihale günü olan 19 Nisan 
CUınartesi günü levazım mü 
lüğüne gelmeleri. 

E Ks ELS I• o R:~ ;y~is~~r~~~ira~r ::~:e~~~ 
~· saat 10,30 da ihalesinin icrası 
•• mukarrer 'bulunmuştur. Bu yer-

Büj U~ e!~!se nıa~azaların~a ~ulacaksınız j ~~~:;:c;~:e~~~pv~~?:~:y~a:~ 
lngi lız biçimi kumaşlardan ve a<ri biçımd , ~ de daıre encumenıne muracaat 

KOSTÜMLER 16 ı ~.liradan itibaren ~ eylemeleri ilan olunur. 
• K $ * 

güzel cins kum ,ıılml ın spor vesaire ~ Fatih B~lediye müdürlüğün- • "' "'. ~ 
ÇOCUK KOSTÜ:\1LERf 6 liradan itibaren den: 890 lıra 97 kuruş bedeli A1alar ~a1.resın?en: Bed 

keşifli Fatih Edime kapı tram keşfı 494 !ıradan ıbaret Büy 
her renkte cmpermea~ilize d d b 1-' · <l • • "M AN G va:r: yolunda saatçi sokağı kö- a a. a e cuıye aır~sı bi 

DLEBER ,,pardesüleri 24 1 Td~~~~~n şesınde 16 numaralı evin yüzün ltamıratına aıt amelıyat kap 
en son modaya giirc hınım.lara mah us fantazi kuma.lardan ve ~ ün kesilip yapılması kapah zarf usulile ı:ıünakasava kon 

Tr;nçkot ?.an !\1:\'.111 OL.\ Rl'.11 en milntth!_P çeşıtlcri ~._ ı zarf ile münakaşaya konulmu ~;ıs tur. 20 N ısan 930 Paz~r g 
T E D İ Y A T T A B Ü Y U K T E S H İ L A T •> ve 21 Nisan 930 Pazartesi günü ı nıı. 1saat .ıs te zarfların ~uşa 

~> saat 14 te ihalesi kararl~tlrıl- le ı.ıalesı mukarrer oldugund 
............................................ mıştır. Bu ameliyatı almak iste t?lip olanların teminat ve te 

1 

yenlerin şartnamesi ile evrak . lıf mektuplarım vakti muayy 

BUDAPEŞTE SeJrı'seı~ı·n ve sairesini görmek üzre daire ',de daire encümenine tevdi e 
3 İLA 12 MAYIS U baş fen memurluğuna müra- ı lemeleri ve kesifnamesini gö 

caatları ve teklif varakalarını mek isteyenlerin de heyeti fe 
da vesaiki lazime ile beraber niyeye müracaatları ilan ol 
kapalı zarf içinde olarak tayin nur. BEYNELMİLEL 

SERGiStND Ji., 

930da devam 

EDECEKTİR 
Macaristan sınayllnin me9hcrı - GUmrUk reamlnden müsteını 

mttteıddlt ecnebi tUccırlarının pı~yonları · seyahat Ucuratındı ten
zlllt; Şark ve Bulgar şömendöferlerinde °1o 'l5, Yu OJlav 1 ve Ro· 
manya tömendöferlirlnln avdet seyahatlerinde •1 0 50, g Mac~rlstan'dan 

l 
azimet ve a.dette /,50. Hududu Macırlstanı geçmek için vize ücreti 
alınmaz. 175 kuruf mukablllnde kayıt olmak ve tafsillt almak 1 
için Galatı'dı Çinili Rıbum Hanında memleketler aruında nakliyat 
ve muva,sallt { lntercontlnentıl ) TUrk Anonim Şirke t ine ve Ankara 
ve lzmlr d- lnt.ontlr.entıle Türk Anonim şirketine müracaat edilmesi. 

, ,ı._·~ 

b~mrıiyet Saııdığı müdürlüğünden 
Müzayede ikraz M Bo çl 
b deli No. erhunıtın cin• ve nev'i ~.m~nun 

281 10888 Llidelıide Kızütaş mahallesinde Eş çeşmesi soka-
ğında 10 numaralı !hanenin tamamı. Lazarı Ef. 

105 15875 Rumelihisarında Alitorlak mahaLiesinde Çeşme 
ve Kuyu sokağında eSki 52, 4, 4 mükerrer 6 yeni 

32, 32-1, 2, 4, 6 numaralı maa oda dört dükkanın 
tam.anır Salih Ağa 

385 17929 San yerde eski Kudretullahefendi yeni Türbe so
k~ğmda eski 10, 12 yeni 68, 70 numaralı maa arsa 
bır bap hanenin tamamı. Hasan Tahsin B. Nudiye 

Seniha H. lar 
7305 18530 Galatada Yenicami maıhaıllesinde Kürekçiler ve 

Mahmudiye caddesinde eski 11, 13, 10, 12 yeni 11, 
1?, 12 ~umaralı fevkinde on dört odayi havi büyük 
hır magazamn tamamı. Riza Paşa İsmail Hak

ıkr ve Kenan Beylerle Fatma Belkis Hanım 
255 19857 Büyiikderede Bliyükdere caddesinde eski 486 ye

ni 379 numaralı bir dukıkı&nm tamamı. 
Dimitraki Veci Ef. 

1335 20504 Beyoğlunda Feriköyünde ikinci krsnnda İskender 
oğlu sdkağmda esıki 24 ve yeni 68 numaralı bır hanenin tama-

mı. Kemal Bey 
490 477 Veznecilerde Camciali mahallesinde Vezneciler cad 

desinde eski ve yeni 113 numaralı bir dükk~n ile 
bila gedik muayyen mahallin tamamı 

Hatiçe Cemile H. 
230 1353 Kadııköyünde Oaferağa mahallesinde atik Baha-

riye. oeodit Şevklbey sokağında e9ki 33 mükerrer 
yem 19 numaralı bir hanenin tamamı. Fatma H. 

625 1520 Haydarpaşada Osınanağa mahallesinde atik Hüda
verdioğlu cedit Köseoğlu sokağında eski 12 mü

kerrer yeni 19 numaralı bir hanenin tamamı. Azize H. 
Mükerrer 

Me[kez Acent.,ı; Galatı kö;;ll 
buında, Beyoğlu 2362 Şube 
ıcentuıı Mahmudiye Hını altında 
lstınbul 740 

Mu~anya postası 
Cuma, Pazar, Salı, Çar

şamba günleri idare rıhtımın· 
dan 9 da kalkar. 

31 Mart pazartesi Trab
zon posta ·ı yapılmıyacaktır. 

lNT!Lf A POSTASl 
(lnebolu) vapuru 30 Mart 

pazar !Oda Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Kullıik BoJrum 

Rados Fethiye Finike Antalyaya 
gidecek ve dönüşt~ mezkôr 
iskelelerle birli kt! Andıfli, Kal
kan, Sakız, Çaıı.kkale, Geli
bolu va ujtrıyargk gelecektir. 

olunan vakte kadar encümene ----------...ı 
tevdi etmeleri ilan olunur. Hlmavel hayvanat 

*"'"' Adalar dairesinden: Bedeli 
oceşfi 194 lira 59 kuruştan iba
ret Büyükadada Vapur iskelesi 
civarındaki rıh'trm mahallinin 
müntahasındaki bevilhanenin 
tamir ve ısla.hı ameliyatı pa
zarlı'k suretile ihale kılınacağın 
dan talip olanların 20 Nisan 
930 Pazar günü saat 15 e kadar 
daire endimenine müracaat ey
lemeleri ilan olunur. ,,. ,,. ~ 

Şehremanetinden: Cihangir 
yangın yerinde 18 a,Jarla 414, 
411, 413, 412 harita numaralı 
arsalar arasında 65,50 metre 
murabaaı arsanın metre murab-

cemiyeti 

Hayvan hastanesi 
Fu.kara hayvanatı mecc 

nen tedavi edilir. Cumadan ma 
ada her gOn açıktır. 

Şltll Osman Bey, Ahmet Be 
sokaıtı numero 84 telefon: Bey 
oğlu 1477. 

Doktor A. KUTİE 
Gizli ve cilt hastalıkları mo 

tcha~sısı l(arakOy börekçi hrın 
sırasında No 34. 

Dr. Horhoruni 
Reyo~lu Mektep sokak , o S 

muayene >abahtan akşamı kadar. 

... Likör fabrikası .... _. 
inşaat münakasası 1 NAl'1 VAPURLARI 

lzmlr Postası 
Seri, lüks ve muntazam ispirto Ve ispirtolu içkiler inhisarı 1 

ADNAN r.1:;::.~u umum müdürlüğünden: 1 

3t inci pazartesi Şişlide inşa olunacak Likör fabrika~ı mlinaka<aya konul· l 
~ünü 16 da Galatı rıhtımından hare· 1 ketle r l•mlre ) ve Çarşamba gilnU muştur. hale giinü 12 Nisan 9JO Cumartesidir. 
lzmlrden fstınbula hareket eder. Şartnameler ve silsilei Hat cetveli muhııı;ebccc on lira 

Galatı gtimrUk karşısında Site k 1 Fran•o?. hanında 12numaradı Omu · mukabilinde verilece tir. zabat almak isteyenlerin ldarP 
mi acantalığına müracaat. Telefon !!!. fen hey'eıine müracaat etmeleri ilan_oın~~r:_ .. ...• _ 
Beyoğlu: 1041 • -- - -- --

Y-clk-K~r~-d~!i-ı :~-s~~-. rla_n__ Har~iJe ıneUe~i mtt~Uriyetin~en:· .. ··--··-··-
A d ı Ayda on dokuz buçuk ila 22 lira ücret maktua il 
. na o u mektebin talebe lokar.tasmda çalışmak ve bilhassa sofr 

vapuru sı p .. . 
!'ıfarı ay,arles1 

günü akşamı 6da Sirkeci rıhumındın 
hareketle doğru ~ Zonguldak. in,. 
bolu, Sam•un, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmen:! \ ' C Riz~, ye 
gidecektir. 

cılık yapabilecek kabiliyette erbabı iffetten bulunmak v 
hiç bir suretle sabıkalı olmamak şartile dokuz müstahd 
mine ihtiyaç vardır. Talip olanların daha ziyade tafsila 
almak üzre Harbi,ye ınektebi Dahiliye müdürlüğüne a 
cilen müracaat etmelc:-i ilan olunur. 

SATILIK KAGiR EV; No. 12, 18 Sideriıı sokağı, 205 1809 Üsküdaroa Kara Davutpaş.a mahallesinde Atla-
mataşı caddesinde 89 numarah bir dükkanın ta-

Tıfsll~t için Sirkecide Y clkencl 
hanında k~in acentesine mür.ı 

cut Tel. lsıanbul 1515 
BUYÜK 

'mrahor llyas Bey mahallesi, Yedikule, Zemin katında mamr. Emine Şaziment H. 
loda 1mutfak1hala,1 inci katta 2 oda 1 sofa, tahmin 305 1969 Aksar"."yda O~uçgazi mahallesinde ~öprülü solkak 1·~~~~~~~~~~~ 

d ı . d f' ta eski 10 yem 6 numaralı 'bir hanenın tamamı. 
-dilen kıymeti be e 1 e aten alınmak şartile 800 lira. Fatma Zehra, Habibe Hanımlarla Hüseyin Cahit Ef. SUI HAZIM 
)atış muamelesi aleni müzayede usulile 12 Nisan 938 205 2034 Çarşıyıkobirde Keseciler -sokağında eski ~ yeni 3 ı INKIBAZ 

15 d 
f d l k numaralı bir dükkanın sliliis hissesi. Has.ene Şe- Gıoı,n" mld• ••I••''" •••I• 

.umartesi günü saat te e ter ar ı ta yapılacaktır. rlfe H. ,., ... , •• ki"' 
(R - 98) 455 2045 Sariyerde Atabey sokağında eski 12 yeni 52 nu- MAZON 

* * * maralı bahçeli bir hanenin tamamı Refıika H. MEYVA TOZU ~ 
SATILIK KAGİR EV; No. 17-1, Sideriıı ııokağı, 765 2057 Beşiktaşta Abbasağa mahallesinde Hasanpaşa de Ga7et nafidir 

resi sokağında eski 5 miikerrer yeni 6 numaralı M .... , ...... ı ... .-
'mrahor llyas Bey mahallesi, Y edikule, alt katta 1 oda bir hanenin tamamı. Fatma Müveddet, Fatma ,ı,eal 80 kuruttur 

------hela, 1 inci katta 2 oda 1 sofa, tahmin edilen kıymeti Memnune H. !ar 

l 
. .. Yu~arıda c.ins ve nev'i!e n:!evkii yazılı em~k .<altmış bir) 

't'deli def'aten alınmak şartile 900 lira satış muame esı gım müddetle ıcra krlman filenı müzayede netııcesınde hizala- Ticaret işleri uınum 
leni müzayede usulile 12 Nisan 930 cumartesi günü sa- rında gösterilen bedelle talipleri uhtesinde takarrür ederek bi-

l kt (
R 88) ri_nci lh~l~si icra krlı~ış olduğundan talip olanların ilan tar!- müdürlühünden: 

t l 5 te defterdarlıkta yapı aca ır. - hınden ıtıbaren (otuz bır) gün zarfmda Sandık satış amirliğine Siııorte şirketlerinin teftiJ ve mt>-
* * * müracaat eylemeleri ilan olunur. rakabeıi hakkındaki 25 Haziran 927 

SATILIK KAGlR EV; No. 17-3, Sideris sokağı, nı·1arı~ekı'r Yı'la"Jeti u-a-ı'ın"ı E- ncu·ınenı·n··~en ~~!~~ ":.:':ı?y~:~~;,~~n~!:::eıI~r~ 
kul 

l k t d 1 iştiııal eylem k üzre teoçil edilmiş 
11 l'ahor llyas Bey ntahallesi, Yedi e, a t a m . a olan ecnebi ıiırorta şirketlerinden 
da 1 k 2 d 1 fa tahmın e p · k · f · (Aıeküran• Onyon) oigorta ,irketi 
• m u tfak 1 hela 1 inci atta o a so ı . - roıe ve eşı namesıne tevfikan yaptırılacak vilayet ko- bu kere müı·acaatla Türkiyedeki mu-
ıle kıymeti bedeli def'aten alınmak şartile 800 lıra. Sa- nağr bakıyei inşaatı bir ay münakasaya vaz~dilerek 16 Nisan "?'e~atı~ı kat' ve tasfiye edeceğini 
1 

lil lZ N' 930 930 tarihine müsadif Çarşanba günü Saat 12 de kapalı zarfla h_ıldırmış olmakla me-zkiir şirketle a. 
- ınuanıe~esi aleni müzayede usu e ısan cu· ihale edileceğinden taliplerin keşifııame ve şartnameyi gör- lakaıı o~anbların ştirketi umumi vekili-
~artesi gürıü saat 15 le defteı·darlıkta yapılacaktır. me~ isteyenleriıı vilayet daimi encümenine müracaat eyleme- n~ ve ıca ında ıtanbul Mıntakası 

l..----~------~----~-----------_J'JR~-29~9~1).L__!.~le~rı~.~-~----------~----~----~~~----~LT~·~ca«,,_,.,t~m~u,...· iirliii-üı ..... .-o·;·.~~~·._. 

TllllRE PlllNG~~~ 
8. inci TERTiP 3ÜNCÜ keside: 

11 NiSAN 1930 . 
Keşideler; Viltt)7 et, ~<·hr~

J)eft~rdarlı k. rs, Zi-, s 

raat, \'e o~ınctıllı J3aıılTaları 

l\tlııraklJ)ları 're l1alk lıuzu
ru1ı<la 
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BiN SÖZ 
BiR RESİM 

i arici) e vekilimiz Tevfik ROftU Bey Muhtelit mübadele 
komi yonu yeni bitaraf azası M. Ander~on'la bir arada 

\ 

Miıır Reaaurans ~irkcti11in Ankarada akteylodlğl hey'eti umumiye lçtlmaından bir intıba 

·-ı ÜSKÜDAR BANKASI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Beheri 5 Türk lirası kıymetinde 
20,000 hlaaeye münkaaem 100.000 
Türk lirası urmaye ile tqekkill eden 
Bankamıza hi111edar olmak iırtiyen ... 
vatın Osktıdar'da İskele civarında bu 
lunan Bankaya m\iracaatlan rica olu
nur. Banka eınaf ve küçilk tilccara 
yardrm ve tasarrufu tct'fik mabadı 
ile ve blJclimlc Banka muamel!tı ile 
iıtigal etmek üzre teala edilmİftİr. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

!LANI 

CU lAR'J'ESl 
29 ~JAR'I' 930 

Evvelki giln vefat ede;ı ihtifalcı Ziya Beyin ceaazeslnl 
metfenl ebedisine götilrcn vapur 

A nkarada kursta bulunan müddei umumilere Hukuk mokteı.iade verllea ziyafetten bir lntıba 

"Rebrit usul ve cihazında islllıat" 
hakkında onbef aenc müddetle 442 
numero tahtında ve 28 Niaan 1926 
tarihinde Slnat MüdUriyetinden bir 
kıt'a ihtira beratı iotiheal kılmmııtı. 
Mezkur ihtira bu kere funıht veya i
cara verileceğinden l9tiraıına veya is 
ticarına talip olan zcvatm !stanbulda . 
Yeni postahane arkasında Aşır Ef. 
kitaphanesi sokağında Türkiye hanın 
da 18-22 num~arda mukim vekili 
İSTOX efendiye müracaat eyleme
leri. Dun Türk ocağında v ,rilen '4n konserinden bir lntıba 

EnıniJet san~ı~ı enıla~ ıııüzaıe~esi 
Kaf'i karar ilanı 

elllzayııde ilu 
ıillcdell Muhammen 

No. mcrbunaun cinı \le nı:,·"i 

ile mevki ve m\lfıemllln 
Borçlunun iıml 

1 :n. L. ldymeti 
,,,ı ı.... 

~ 
lfic 

Yi 
p. 
b 

60 97 Atik& J Rumeli kavakhisan mahallesinde Ha
mam ıııokağmda esiri 4 ve yeni 2 numaralı 
yü.z altmış üç arşından ~baret münhedim 
hane anıaıınm tamanu. Hatiçe Makbule 

Hanım. 
llO 4214 le88CI Pendikte Catra sokağında 15 numaralı 

Bd yüz yirmi dört arşın arsa üzerinde iki 
buçuk katta on oda iki sofa bir mutfak bir 
kuyu ve seksen Bnimda müştemilatı ve 
bin ilri yüı: yetmit altı ~m bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı . Ali vasfi B. 

iıt ~ 1191 115895 Bqlktaşta eski Rumali ve yeni Türkali 
mahallesinde eski 6 ve yeni 10, 12 numa
ralı iki yüz arım anıa üzerinde ahıap iki 
buçuık katta bir bölüğü dört oda bir sofa 
bir mutfa:lı:, diğer bölüğü keza dört oda 
bir sofa bir mutfak ve yüz doksan arşın 
bahçeyi havi ıbir catı altında ilci böliitklil 
bir hanenin tamamı . Mustafa Ef. 

Havva H. 
J09 14?4 11117 Kumkapıda Tavaııi Süleymanağa mahal

letrinde Çeşme sokağında eski 22 ve yeni 
28 numaralı yüz altı arşm arsa üzerinde 
kargir üç katta yedi oda iki sofa bir mut
fak bir kuyu bir taş koridor ve on dokuz 
m-pıı. bahçeyi havi bir hanenin tamamı . 

Rlfat ·vıc M~t Ef. ler. 
J'IV m 18251 Üsküda.rda Muratreis mahallesinde Mee

çitterif sokağında eski 21 mükerrer ve 
yeni 23 numaralı alttnış üç arşın anıa ilze
rinde ahşap i"ki buçuk katta dört oda bir 
eofa Ye otus altı ıırşm arsa üzerinde bir 
mutfağı ve yüz on seıkiz aqm bahçeyi ha
y{ bir hanenin tamamı. Hatiçc H. Veli 

Riza Ef. 
U 011 187U ı.ti.nyede Mahmutçavut sokağında eski 

119 ve ~i 100, 105 numaralı yüz on dört 
arım arsa üzerinde ahşap üç katta altı o
da iki sofayı ve karşısında beş yüz alu 
aI"!iın behçeyi havi bir sahi1hanenin ta· 
mamı. Ali Nuri B. 

JCiO 827 1890? Üsküdaf"da Validei atik mahallesinde A-
bacıdede sokağında eski 17 vıc yeni 29 nu
maralı seksen beş arşın arsa üzerinde ah
fap bir buçlik katta üç oda bir sofa bir 
mutfak bir kuyu ve iki yüz yetmiş beş ar
ım bahçeyi havi natamam bir hanenin 
tamamı . Mehmet izzet Ağa. 

130 324 19006 P~bahçesinde eski Paşabırhçesi ve yeni 
Sultaniye sokağında eski 7 ve yeni 42 nu
maralı yetmiş iki arşın arsa üzerinde ah
şap bir kattan ibaret bir dükkanın tama-
mı . Zekiye ve Ratibe Hanımlar . 

665 1350 193155 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde es 
ki Bü1büldercsi ve yeni Vişne sokağında 
eski 6 mükerrer ve yeni 24, 26 numaralı 
yüz bir arşın ana üzerinde kagir bir kat 
ta iiç oda ve altında biT düımlnı havi ha-

750 1638 19881 

240 5211 20233 

160 l84 !0238 

340 644 20378 

1725 5550 20389 

20? 441 20412 

318 1138 20418 

308 603 20433 

rap bir hanenin tamamı . Mehmet ve 
Veysel Ağalar. 

Fenerde Tevkiicafer mahallesinde Frenk 
oğlu sokağında eeld 3 ve yeni S numaralı 
doksan dört acşm arsa Urıcrinde k~rgir 
üç katta biri çatı odası olmak üzere beş o
da biri ufak olmak üzere iki sofa bir mut
fll'k ve yedi arşm bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı. Dimitri Ef. 
Eyüpsultanda Camiik.eıbir mahallesinde 
es'ki Eyüp iskelesi ve yeni Camiikcbir so
kağmda eılki 13, 13 mükerrer ve yeni 13, 
13 - 1 numaralı otuz beş arşın arsa üzerin
de kirgir üç katta Mri oda ve altında bir 
dükkAnı havi bir hanenin tamamı . 

Mustafa Ef. 
Üsktidarda Tenbel Hacımciımet mahal
lesinde eski Nalçacıçıkınazı ve yeni Sar
maşık sokagında eski 2 ve yeni 21 numa
ralı yetmiş arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta dört oda iki sofa bir mutfak bir ku
yu ve yüz kırk arşın bahç.cyi havi harap 
bir hanenin tamamı . Halil Hikmet Ef. 

Emine, Fatma, Aliye H. lar 
Ü kiidarda KazasKer Ahmetefendi ma

hallesinde Salı sokağında eski 19-21, 
19-21-1, 19-21-2 numaralı yüz altmış arşın 
arsa üzerinde ah~ap iki bucuk katta altı 
oda iki sofa bir mutfak bir kuyu ve yet
miş arşın arsa üzerinde dükıkan ve oda ve 

yinnibef arşın arsa üzerinde bir mutfağrve 
üç yüz on sekiz arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Fatma Sadiye H. 
Kasıınpaşada Küçükpiyale mahallesinde 
Zincirlikuyu caddesinde eSki 182 müker
rer 182 mükerrer ve yeni 268, 270 numara
lı yetmiş beş arşm arsa üzerinde ahşap 
üç katta beş oda iki sofa bir mutfaık bir 
kuyu ve iki yüz yetmiş beş arşın bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı . Firdevs H. 
Kaıbataşta ömeravni elyevm Fatmaha
tun mahallesinde Knıabalı 90kağında es
ki 32, 34, 36 mükel'l'er ve yeni 32 numaralı 
iki yüz elli arşın arsa üzerinde kargir üç 
katta on iki oda bir mutfak ve altmış ar
şın arsa üzerinde ıhamam ve çamaşırlık ve 
iki yüz doksan arşın bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı . Mustafa, Ali Beylerle 

Atiye H. 
Davutpaşada Beyazıdicedit mahallesinde 
Etyemez tekkesi sdkağında eski 8 mü
kerrer ve yeni 12 numaTalı yetmiş altı ar
şın arsa üzerinde ahşap bir buçuk katta 
üç oda bir ufak sofa bir mutfak ve yirmi 
sekiz arşın bahçeyi havi bir hanenin ta-
mamı. Necibe H. Galip Ef. 
Kasımpa ada Y eldeğ'inneni mahallesin
de Y enic;eşme caddesinde eski 3 ve yeni 
9 numaralı üç yüz arşın arsa üzerinde ah
şap iki buçuk katta on oda iıki sofa bir 
taşlık iki mutfak v-c dört yüz elli arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Sabire, 
Zehra ve Ziyneti Hanımlarla Hüseyin 
Mazlfun B. 
Uukaparunda Hoca Halilaktar mahalle
sinde Aıtlamataşı caddesinde eski 3, 3 
mükerrer ve yeni 9 9-1 umaralı 

arşm arsa üzerinde ahşap üç katta üç oda lsıınbul MıhkemoJ Asliye 6 n 
bir sofa bir mutfak bir kuyu, altında bir llukuk Dılre<inden: 
dükkanı ve altı arşın aralığı havi bir ha- Kevser Hanım ile Sıvas VUAy 
nenin tamamı . Leman ve Rükiye dahilinde Divrikl Kanısının Gönd 

Sünbüle Hıınımlar . ren Kıryealnde Kiırt Ali ütullan 
550 1800 20447 Kaclıköyünde Osmanağa mahallesinde dan Hüseyin HUınü Efendi aleyhi 

Kağrtçıbaşı sokağında yeni 22 numaralı ikame olunan OO.ınmı davasın 
doksan beş ar ın arsa üzerinde ahşap üç tahkikatı ikmal edilmiş n uyin ol 
katta beş oda üç sofa bir mutfak bir dara- nın gtlnde lıpen vücut edilme 
ça bir bodrum ve otuz arşın bahçeyi havi cihetle muamele! gıyap kırınnın il 
bir hanenin tamamı . Ahmet Ef. nen tebllıt kararglr olduğundan 

1077 2535 20492 Üsklidarda Bulgurlu Ümraniye mahalle- rihl i!Andın ldbaren bir ay zarhn 
sinde Y alnızservi sokağında eski l o ve ldraz vı yevmi muhakeme ıı 
yeni 6, 8 numaralı yüz seksen arşın arsa eıtirllmedlli ıakdirdı bllcllmle va 
Üzerinde bir katı kargir bir kaıtı ahşap ol- ikrar etmiş nıurile bakılarak mu 
ma:k üzere iki katta sekiz oda iki salon kemenln intaç ediltctli mıltlmun 

olmak özen Hukuku Uıal Mub 
bir mutfak ve iki yüz yetmiş üç arı,ın arsa me1ert Kınunanon aanlııa daire 
üzerinde ayn ayn birer katta duvar taşın- de llAn olunur. 
dan mutfak, ahın yirmi bir dönüm bin ·~·-•••••••• 
yüz kırk yedi arşın araziyi havi bir köş- Ecnebi memleketlere 
kün tamamı. Mehmet Hakkı Bey 

Hatiçe Fitnat H. giden tüccar ve 
100 3098 20506 Bevo?"lunda Feriköyünde Çiftecevizler seyyahlara 

ca ieı:.iııde eski 32 mükerrer numaralı . 
yüz arşın arsa üzerinde kargir maa boci- Banka Kommarçiyala 
rum dört bucuk >katta dokuz oda biri ufak 
olmak üzere iki 50fa bi.r kiler bir taşlık ltalyana -
biri üst katta olmak üzeI'e iki mutfak ve Sermayesi 700,000,000 
altında bir dükkanı ve beş arşın aralığı (İhtiyat akçesi: 
havi bir hanenin tamamı . Rifat B. 540,000,000 Liret) 

260 Galatada Arapcamii mahallesinde Mah-
mudiye caddesinde eski ve yeni 112, ı 14, Travellers (SeyyaWıı 
numaralı yirmi bir arşın arsa üzerinde çekleri) salar 
üstlerinde odayı havi k!rgir iki dükkanın Liret, frank, İngiliı lira-. 
beş yüz yetmiş altı hisse itibarile dört veva doları frank olarak 
yüz seksen hissesi . Zehra, Saime, Seniha saı;ian bu çekler sayeande 
ve Semahat Hanımlarla Hayrettin B. nereye gitseniz paranızı ke-

279 Kasımpaşada Bedrettin mahallesinde mali emniyet ls taşır ve het 
Y aşmaksıyıran sokağında eski 24 ve yeni 
42, 44 numaralı seksen arşın arsa üzerin- zaman i~ter~eniz dılnyanıll 
de ahşap Uç buçuk katta altı oda iki sofa her tarafında, şehirde, otsl 
üc; ufak mutfak bir taş antre ve iki arşın !erde, vapuriarda, trenlerde 
'.rndar aralığı havi bir hanenin tamamı . bu çekleri en küçük tedi 

305 1575 

620 1392 

Rah•I H. için nakit makamında kol 
297 Galatada ehitmehmetpaşa mahallesin- ylık\a ietimal edebiliraini'> 

de Ustupçular sokağında eski ve yenil? 
numaralı elli altı arşın arsa üzerinde kAr- Travellers çekleri lııdi 
gir bir katta bir dükkanın nısıf hiS&Ctıl • sahibinden başka kiıntıeJIİ' 

Bekir Ef. kulnaamayar.ağı bir şekil 

120 588 

Yukarıda cins ve nevile mevki ve müşteınilitı yazılı emlAk teptiverihtas edilmiştir. 
hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 9 Nisan 
930 tarihine müsadif Çarşamba günü saat on buçuktan itibaren 
müzayedeye mübaşeret olunarak (muhammen kıymetlerini geç
tiği takdirde) kat'! kararlarının çekilmesi muıkarrer bulundu
ğundan talip olanların mezkfir günde saat on altıya kadar San
dık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on altıdan sonra vuku 
bulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake ev
velce talip olanların kat'i karar esnasında hazır bulurunadrklan 
ve başka talip zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müza
yededen çeıkilmiş addolunacakları lüzumu ilan olunur . 

DEVREDİLECEK İHTİ~ 
!LANI 

"Mayilerde mevad telaki" Jı•ıııı:: 
da onbeı sene müddetle 141 n~ 
tahtında ve 15 Nisan 1924 ta~ 
Sinai Müdüriyetinden bir kıt'a _. 
beratı iıtihsal kılınmıttL Meı~ 
tira bu kere furuht veya icara " 
ceğinden iftiraaına veya lıtıcar~ 
lip olan zevatın latan bul Ye~ ~ iı' 
hane arka11nda Aşır ef. Kitap,....;_, 
kağında Türkiye hanmda ıs-22 t!' 
merolarda mukim vekili 1ST0ı: Devlet ~eınirJollan Ye linıanlan uınunıl i~aresin~en: 

31/3/930 tarihinde münakasaıı yapılacak oluı Kayseri-Sivas diye müracaat eylemeleri. 
hattındaki mebani inıaatı münakaaaaınm 14 Nisan 930 Pazar-


