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Asrım~ umdesi !Dayinlerle müzakere 
.\srımızın uıT'desi milliyettır. -----------------------------------------------:-------

~~~t~:· m~;~u::;~!~t :r~~eb~~ Dainler vekilleri n~ gün Mahrem vazife! A. Hilmi Pş. _c_e_v_a_b_a_c_e_va-~ 

lsveç grupunun teklifi .. 
Or, Tarihin her gün biraz da T 

teyit ettiği bu hakikat, Tür- sonra do·· nu·· yorlar il l ... " Mazhar Osman Bey Hanıın-
e için daha şümullü, daha Maliye m steşarı s- Ticaret ve Sanayi 

lıdır. Gerçek, imdiye ka- tanbula niçin geldi- } d d • · · } f 
tü~:~~:i!!mi~:ı!ıd;~:~~~~~ ...ı\nkaradan gelen Düyunu umumiye katibi ğinl sögtemlgor bankasından çekildi arın ne e ığını an amamış. 
Usi vaziyeti, bu umdeye her umumı·sı· M. Lekayye müza -

Uetten ziyade sarılmamızı i-

"ıı ettiriyor. Politika aleminde keratın itilafla neticeleneceğini söylüyor 
çarpan her tü.rlü su!~ ve 

Maliye müsteııan Ali Rıza 
Bey dün bir muharririmize ati
deki kısa beyanatta bulunmuş-

Banka 4 milyon lira 
-sermayeli bir 

grupa devredilecek 
üt hareketlenne ragmen 

memlekette yaşıyan haki
~, ınilliyetçilikti; •. milli mef: 
'lrtJerin kuvvetıdır. Medenı 
~eketler arasında, medeni 

mevki sahibi olmak ve me-
• milletler arasında hürmet 

ek için en esaslı şart, milli 
an ve şuura malik olmak-

. 1'ürkiyeyi halas ve necata 
Üren istik! al cidal inde milli 

'İtdanm, milli şuur ve mefkure
~ kudretini her milletten ziya 

biz daha iyi ölçecek bir va
etteyiz. 

1:. Geçenlerde büyük erkanı har 
"Yeınizin mefküreci büyük rei
~endisini ziyaret eden kurul
Y azasına bir çok kıymetli 

~1.er. arasında şunları da söy-
"llııştı: 

~ •Milletleri mefkftre yaşatır. 
'fkftre inhilale uğradığı za
~n. milletler de inhilal eder

. Milletleri yekpare bir hale 
, Yan mefkure ocaklarının ate
. İr. Her nevi ayrılıklar onun 
ilde erir ve bu izabenin netice 

ilde millette dinmez şuurlar, 
"'1etli varlrklar husule gelir. 
!ikbal bir mefkure etrafında 
. sıkı toplu hulunahilen millet 
ndir.» 

Türk vatandaşlarının ruhun
milli mefkureyi yaratacak 
Yaşatacak en müessir vasıta

r, amiller içtimai müesseseler 
r. Ailelerin, mekteplerin, or
nun, her nevi resmi ve husu
.ltıüesseselerin bu i şte pek bil-
Uk vazifeleri vardır. Bugüne 
dar Türkocakları bu zeminde 
k çalıştılar, büyük himmetler 
rfettiler. Bu himmetleri meş
r olsun. Ocaklarımızın, bun-
. böyle de ayni feyizli yolda 
tiiyeceklerine şüphe yoktur. 
~kat yalnız bir cephenin me
Si!e iktifa edilemez. Milli yet 
~ı, pıilli vicdan ateşi, mektep
n, kışlaların, her nevi ic;ti
i müesseselerin talim ve ter-

Ye programlarında çalışma ve 
ama usullerinde en mihim 

ti tutmalıdır. 

Şurası muhakkak ki, cümhu
Yet idaresi bu yolda uzun me-
~eler aldı, cok büyük işler gör 

· Ancak düşünmek lazım ki, 
. Umüzde halii alınacak uzun 
t Yol vardır. 

lıundan başka bu mevzuda 
~~ önünde bulundurulacak bir 
kikat daha vardır: 

Düyunu umumiye binası hasıl olan itilaf 
üzerine 6 ay sonra bize teslim edilecek 

Hükumetle temas etmekt~ 
olan Düyunu umumiye meclisi 
reisi M. Vayt ve Fransız mura· 
hhası M. Deklozyer ile birlikti' 
Ankarada bulunan Düyunu u
mumiye katibi umumisi M. Le· 
kayye dün ekspresle şehrimize 
avdet etmiştir. 

M. Lekayye Ankarada ce
reyan eden müzakerat hakkın
da ketumiyeti muhafaza ederek 
kısaca demiştir ki: 

- Müzakerat .devam etmek 
tedir. Bir istikraz alktedilme
si mevzuu bahsolduğu hakkın
da maltlmatım yoktur. Temas
lar hususi surette yapıldığı i
çin görüşülen meselelere ve alı
nan neticelere dair izahat ve
recek vaziyette değilim. Her 
halde müsait bir safhada olan 
bu müzakerat itiliifla neticele
necektir. M. Vayt ve M. Dek
lozyer üç güne kadar avdete- ' 
deceklerdir.,.. 

Dalnlar Vaklllarl 
Ankara'da 

resinin, tahkikata başlandığı sı 
ralarda şehrimizde bulunduk
ları ihbar edildiği halde nasıl 
olup ta kaçmağa muvaffak ol
dukları da tahkik edilecektir. 

Bir teklif 

Düyunu umumiye binasının 
itilafname mucibince bu ay ip
tidasında hüktlmetimize tesli
mi lazımgeliyordu. Fakat son 
vaziyet üzerine bu hususta hü 
kumetle Düyunu umumiye de
legeleri arasında vaki olan te
mas neticesinde bu teslim mua
melesinin altı ay sonraya tali
kinde mutabık kalınmıştır, Dü
yunu umumiye evrakının tas
nif ve tasfiye işleri yakında biti 
rilecektir. 

Akşam refikimizin mevsuk 
bir istihbarına göre İsveç kib
ri t grupu 24 sene müddetle, 
kendisine kibrit inhisarı veril-

tur; _ 
"- Meşguliyetim çok mah-

rem söylenilmiyecck kadar 

l mahrem?ir. ~u hu_~usta hiç bir 
şe}' söylıyemıyecegım. 

1 _ Defterdarlıktaki sbiisti-
mal tahkikatile me gul oluyor-
muşsununz. 

- Kat'iyyen. 
- Rüsumattaki motörler 

meselesi ile uğraştığınız söyle-
niyor. · 

- Bu işi her hangi bir ma
liye müfettişi yapabilir. 

- O halde meşguliyetiniz 
hakkında bir kelime ... 

- Bir kelimeyi söylemek 
bütün bir meseleyi if a eder .. 

- İstikraz işile mi meşgul-
.. .. ' sunuz ... 

Ali Rıza B. bu sual üzerine 
ne evet ve ne haylr diyemiyece 
ğini söylemiştir. Müsteşar Bey 
yeni tekaüt kanunu mucibince, 
inhlsarlarda Ücretle müstahd
em memurların tekaüt maaşla
rının kesilip kesilmiyeceği hak 
kındaki suale kar. ı dedi ki: 

- Bu mesele kat'1 surette 
halledilmiştir. Ücretle müstah
dem memurların maaşı kesilmi 
yecektir. 

Halkın gıdasına 
suikast! 

Bir fırıncı tecziye 
edilecek .. 

Abbas Hilmi Pş. 
Sabık Hidiv Abbas Hilmi 

Paşa tarafından tesis edilmiş 
olan Ticaret ve Sanayi banka
sının vaziyetinde mühim bir te
beddül olmuştur. 

Artık banka işlerile meşğul 
olmak istemiyen Abbas Hilmi 
Paşa bu müesseseden çekilmiş 
ve banka 4 milyon sermayeli 
kuvvetli bir ecnebi grupa dev
rolunmuştur. 

Bu suretle sermayesi teza
yüt etmiş olan Ticaret ve Sa
nayi bankası mühim bazı teşeb 
büslerle iştigal etmek niyetin
dedir. 

Diğer taraftan Düyunu u
mumiye suiistimali tahkikatı 
tamamen bitmiş olup bu mese
le de yakında intaç olunacaktır. 

mek şartile hükumete 10 mil- Geçenlerde Ankarara giden 
yon dolar ikraz etmeği teklif Ek :-;. • · • d • d Bankanın müdürü Şaban Bey 

Ancak~ suiistimal ile alaka
dar olan Serigo Efendi ile met 

etmiştir. Söylendiğine göre Ma meeın IÇIO en mı - dün şehrimize avdet etmiştir. 
liye Vekaletile grup mümessil- ye kabukları çıkıyor! Abbas Hilmi Pş. bankadan 
leri arasında cereyan eden mü-ı 1 ayrılmakla beraber Bursa kap-
zakerat neticelenmek üzredir. Jıcalarmdaki hissesini muhafa-

za etmektedir. 

A d 1 d •• •• k Ş 1 Bu kaplıcalarda yaptırıla-na o u a gozu yo mu .. cak asri otel ve banyolar için 

'r un an Başvekili J)öyle si)yliiyor 
're sulhperverliğ·in(len bahsediyor 

1 

Yunanistan Türkiyeye karşı da 
diğer devletlere takipettiği sulh 
perverane siyaseti takip etmek 
niyetindedir. Harbin verdiği ne 

Ham.t Bey N. Osman Bey 

mimar M. Monceri tarafından 
yapılmış olan pl&nlar kabul e
dilmiştir. Bunların inşası için 
yakında münakasa açılacak ve 
3 ay zarfında inşaatın bitirilme 
sine çalışılacaktır. 

Bu da ne? 

İngiltereye gitmek isti

Kadın Birliği Reisi böyle söylüyoı 
ve biraz gazetecilere de çıkışıyor. 

Dr. Mazhar Osman Beyı 1 j 
dünkü nüshamızda çıkan beya
natında Kadın Birliğine dünya 
kadınlığını temsil etmek salahi 
yeti dahilinde olup olmadığını 
soruyordu. 

Kadın Birliği reisi Latife 
Bekir Hanını, Mazhar Osman 
Beyin tarizlerine cevaben ıun
Tan söylemiştir: 

- Bugün gazetelere ver
diği beyanatı görünce Mazhar 
Osman Beyfemt:nin Kadın bir 
liğine mensup hanmılann s~~
lerini iyice anlamadıklarm huk 
mettim. Biz, zannederim, 
bunun sadece mesleki bir ma
kale olduğunu saylemiştik. 

Sonra biz, dünya kadınlığı
nı temsil etmek gibi manasız 
bir iddiada bulunmuş değiliz. 
Ortada bir dedikodudur gidi
yor 

- Kadın Birliği içtima ak
tetti ! .. 

- Kadm birliği protestoya 
hazırlanıyor .. 

Ne münasebet efendim .. Ni 
çin içtima aktedecekmişiz, ni-

Lltlle Bakir Hanım 

b 
b! 
h 

YÖ • ili 
ıe 

- Kadın Birlili Rtlsl - e 

pılmışlar demek oluyor. Pek tu °: 
haf şeyler yapıyorsunuz. Ge- lı 
c.;en gün de ne idi o? .. Bir gaze- n 
te, Birlik binasının resmini ala- , 
cak yerde gitmiş te arkadaki ı 
tahta perdenin resmini çekmiş. e 

b 1 di . ıl Bundan sonra e e ye ın-
tihabatı mevzuubahaolmuş ve : 
Latife H. bu mesele hakkında ·• 
demiııtir ki: 

çin protestoda bulunacakmışız? - Şimdilik önümüzdeki in· 
Biz bu makalenin kadınlık tihabat için bir hazırlığımız 

kastedilerek her hangi bir tariz yok. Fırkadan teklif bekliyoruz 
yapmak kastile yazıldığına ka- · O zamana kadar da kadın bele- ~ 
ni değiliz. diyeciliği etrafında etüt yap- " 

makta devam edeceğiz. Seri Bütün bu güriilttitü siz ga- • 
konferanslarımızın sonuncusu· 1 

zeteciler çıkardınız! şiniz gü- nu bir kaç güne kadar verece- ' 
cünüz yok mu Allah aşkına. ğiz. Bu konferansı Nebahet HA 

Mazhar Osman Bey, sıhhi mit Hanımdan rica ettik.,. 
bir makale yazmış ve bunu 
~ıhhl bir mecmuada neşretmiş. Kadın pehlivan yerine ıa 

Bunda Kadın birliğini alakadar Latife Bekir Hanım kadının ıa 
edecek bir nokta göremiyorum. erkeğin adali faikiyetinclen le 
Esasen bu makale etrafındaki kurtulması fikrinde değ•lJır. k 
dedikodular pek çirkin bir şe- Diyor ki: 
kil aldı. Artık buna bir nihayet -Bir arkadaşıı ız kadın 
verelim. pehlivanlar xetiştire\im, diyor-

Size tuhaf bir şey söyle- du. Hayır! Oyle değil.. Kadı-
yim: Ben bu makaleyi "Kadın nın ilim ve irfan kudretile mü
Birliğinde infial,, serlevhası ile cehhez olması kafidir. ,. 
ilk dedikoduyu ortaya atan ga Kadın Birliğinde dün rozet ıı 
zetede okudum. Aza hanımlar i leri görüşülmüş v~ dağıtıla- · 
da öyle. ·· cak rozetler ha~·rldlln:ıştır. e 

Şu halde biz değil, bizim na- Tevziat bayramın ikinci günü 
1 

mınuza gazeteciler infiale ka- yapılacaktır. 

icra ve iflas kanunu 
Bu tadilatla elyevm mer'i olan kanun 

hakkındaki şikayetler refediliyor. 
lıugünün milliyetçiliği, milli 

~ '!Jtfirenin bugünkü modem 
~~akkisi,sadece nazari ve fikri 
"'lalara münhasır kalamaz. 

ticeden ve aktedilen muahede
lerden sonra Yunanistan Rum 
ehalisini sinesinde topladığı A
nadolu üzerinde artık hiç bir e
mel beslemiyor. 

Dün idarehanemize bozuk 
bir ekmek nilmunesi getirildi. 
Bu nümunelik ekmeğin içinde 
bir midye kabuğu ( !) vardı. 
Halkın en mühim gıdasının böy 
le karışık bir halde çıkaran fı
rıncının layik olduğu cezayi 
görmesi için midyeli ekmeği 
Emanete tevdi ettik. Emanet 
Sıhhiye müdüriyeti derhal me
seleye vazıyet etti. Bu ekmeğin 
üzerindeki etiketten Y eşi !köy
de Koço isminde bir ekmekçi
nin fırnında yapıldığı anlaşıl
mış ve hakkında takibata baş
lanmıştır. 

yen Türklere müşkülat Alacaklıların borçlu ve müflisi erden hakkını 
istifa etmesi imkanı temin olunuyor 

ııl ~efkurelerin bilhassa hayat-
\le tatbikatta yer bulması la

ilııdır. Meselii Türkiyenin bu
~~rıkü vaziyet ve ihtiyacına gö 
· milli mefklırelerin tezahıJra 
.lıer şeyden ziyade iktısadi 

lt_cadelemizde göze çarpmalı-

lıiiyük, milli iktısat meselesi 
1 

kökünden hallettiğimiz, 
'ınleketin iktısadi ve mali iti-
1~nı, büyük garp memleketle 
~n seviyesine çıkardığımız 
Q il, dost ve düşman herkes, 
~rçek, Türk milleti milli vic
. ve şuura malik mefkureci 
"~~illetti:!» de°?ekte asla te-

rlut etmıyecektır. 
Siirt meb'usıı 

MAHMUT -------f\.taıiye vekilinin davası 
A.NKARA, 4 (Telefon) -
M:a!iye Vekilinin Arif Oruç 

. Y aleyhine açtığı dava, teb
~~ geç yapıldığından teahhür 

ıstir. 

Sanki aksi olabilir mı, 
gibi Anadolu'da gözü 
olmadığ • nı söyleyen 

M. V enizelos 

Hükfimet mütecanis halkı
nın kuvvetlenmesine çalışacak 
ve muhacirleri de nafıa ve iktı
sadi islerde kullanacaktır" 

Tevfik Kamil B. 
Ankaraya gidiyor 

Muhtelit mübadele komisyo 
nundaki Başmurahhasımız Tev 
fik Kamil Bey, vakı davet üze-

Emanet muavinlerinden Ha 
mit Bey, bu fırıncının gayri 
sıhhi ekmek çıkarışı mükerrer 
olduğu anlaşılırsa fırnının ka
patılacağını söylemiştir. ATİNA, 4 (Anek.) - M. Ve- rine yarın Ankaraya gidecektir. 

nizelos Şikagoda münteşir De- Tevfik Kamil Bey, vaziyette 
ylinıyuz muhabirine beyanatın- yeni bir tahavvül olmadığını Milli sanayi sergisinden 
da Yunanistanın sulhperverane söylemiştir. okturva 
siyasetini izah ile Balkan dev- Yunan kuryesi geldi ANKARA, 4 (Milliyet) -
letlerile itilaf taraftarı olduğu- Milli sanayi sergisi yarın biti-
nu söylemiş ve Sırbistanla akte Yunanlıl~rla cereyan etmek- yor. Satış kısmından Emanet 
dilen itilafı ve muallak mesele- te olan muzakerat esnasında oktruva almak istiyor tüccar
leri hal için elyevm Bulgaristan ~üteaddi~ defalar Atinadan ta: !ar itiraz ediyorlar. ' 
la Yunanistan arasında cereyan lımat getıren Yunan sefaretı 
eden müzakeratı misal olarak memurlarından M. Surlas dün 
göstermiştir. Ankaradan şehrimize geldi. İki Radyo şirketinin içtimaı 

hafta burada kaldıktan sonra ANKARA, 4 (Milliyet) -
M. ~enizelos Türk - Yunanis Ankaraya dönecektir. Radyo şirketi heyeti umumiye-

ta~ :i1un~~".b~t.ına da temas ede Dün geç vakit mübadele ko- sibugün toplandı. Şirketin de-
re emış ır 1

: misyonu bitaraf delegelerinden vamlı surette faaliyete geçmesi 
- Türkiye ile mevcut ihtila- M. Hendersonun Tevere yapu- inkişafı hususları görüştildü.Bu 

fat emlake mütaallik olup siya- rule Atinadan gelmesi beklen- mukavelenin müzakeresine de-
si bir mahiyeti haiz def-ildir. mekte idi. vam edilivor. 

Londraya veya İngilterenin \ 
her hangi bir şehrine gitmek 
istiyen Türk tebaasından, İn
gilizler 100 İngiliz lirasını ha
mil olmasını istemektedirler. 
100 İngiliz lirası göstermiyen 
Türkün İngiltereyi ziyaretigay 
ri kabildir. 

Geçen gün bir Türk Paristen 
Londraya gitmek istemiş, İn
giliz konsolosu mumaileyhin 
pasaportunu vize için 100 İn
giliz lirası ibraz etmesini iste
miştir. 

İngilizlerin bu kaydi yalnız 
Türk tebaasına tatbik ettikleri 
anlaşılmaktadır. 

Mektepliler 
müsabakası 

52 inci hafta başladı 
52 inci halta ba11ıamı~tır •• 

Gazetemizde çıkan haber· 
!erden en milhlmmloi ıeçlp 
cumartesi aktamına kadar 
mDtabaka memurlnjtuaa ıııa· 
deriniz. 

l 

l 

icra dalre1>/ koridorlarında beki/yenlerden 
4 Eyltll 929 tarihinde mev- Heyeti Vekile tadil layiha-

kii meriyete giren yeni icra ve sını kabul ederek Meclise gön
iflas kanununun tatbikatta bazı denniştir. İcra kanunu hakkın
müşkülatı mucip olduğundan da dermeyan edilen itirazlar i
şikayet edilmiş ve alakadar ki mühim noktada tekasüf edi
makamlar nezdinde teşebbü- yordu: 
satta bulunulmuştur. Adliye Borç yüzünden hapsin kalk
Vekaleti bu hususu nazarı dik- ması alacaklının hakkını istifa 
kate alarak yeni bir layiha ha- etmesine mühim bir mani teş
zırlamış ve Heyeti Vekileye kil ediyordu. Bu müşkülat kre 
sevketmişti. dilerin inkişafına mani olmak 
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>aramız alınan tedbirler sayesinde istikrarını 
t. ESAT B. Bayramda Adliyede 

Bedi Bey 
tün ak,am An Deriler Tayyare Ce-
k ·uı Muallim Bedi B. diln . . · araya gı hk k il mıyetı tarafından ma eme arar e 
aramızın kıymetin 
e istikrarhaslloldu 

tahliye edildi. toplattırılacak 

-·--
Bankalar konsoraiyomu rei-1 

Nurullah Eıat Bey dün ak- ı 
.m Ankarayıı. hareket etmlttir 1 

Nurullah Esat Beyı kambiyo J 

•ziyeti hakkında Maliye Veki-ı 
Şükrü Beye izahat verecek ve 
li iktl.at meclisi münhal aza
kları intihabatile meşgul ola
ıktır. 

Nurullah Esat Bey bir mu- ı 
arririmize demi tir ki: 

- Konsorsi ~·oın para istik- j 
trını tamamen temin etmiştir . 
.ncak söylendiği gibi bu teşek 1 
ü!Un vazifesi bitmis değildir. 

Devlet Bankası faaliyete ge
nciye kadar konsorsiyom kam 
iyo işlerinde nazım vazifesini 
a edecek ve piyasa için mu
ir olan lüzumsuz temevvüçle
! meydan vermiyecektir. Kon 
:ırsiyom piyasada arzdan zi
ade talep olduğu zamanlar 
ıüdahele ederek !sterlinin te
~ffüüne imkan bırakmıyacak-
.. Halbuki buna hiç lüzum ol
ıamış, bilakis para istikrarını 
ıuhafaza için konsorsiyom pi
asadaki fazla kmabiyoyu al
ıayı muvafık görmüştür. 

Para istikrarı derhal tesirini 
östenniş, Türkiyeye ecnebi 
ıemleketlerden ehemmiyetli 
ıiktarda kambiyo gelmeğe baş 
ımıştır. Esasen kambiyo ihti
acı itibarile sıkıntıda addolu
an zamanlar geçmiştir. 
Yakınlaşmış olan ihracat za 

ıanında da !sterlinin şimdiki 
ıymetini düşürmemek sure
le istikrar idame edilecek, ka
ıbiyonun ihracat zamanında 
üşmesi ve ithal§t mevsiminde 
:ikselmesi gibi gayri tabillik
•re artık meydan verilmlıyecek 
r. Kamblyo işleri hali tabltde
ır. Bu sene zarfında tesis edl
·cek olan Devlet Bankası bu 
:ırmal vaziyeti idame edecek
r. 

Konsorsiyoma evvelce dahli 
'.an 13 bankadan başka yeni 
r müracaat yoktur. Zaten 

"nsorsiyomun sermayesi der
~te ettiği büyük vazifeye k&
tlir . .,. 

Konsorsiyom heyeti umwni
~ai Perşembe günü Ankara
!ln avdet edecek olan Nurullah 
.sat Beyin riyasetinde toplana 
ık şimdiye kadar yapılan lşle
tetkik edecektir. 

Bilecikte Banka şubeıi 
İLECİK, 3(Milliyet) - Ada 
ızarı Türk Ticaret Bankasın-

on üçüncli şubesi saat ı 4 te 
emurin ve tüccar huzurunda 
ilecik valisi tarafından açıl
ıştır. 

İsveç sefiri 
Dün İsveç sefiri M. VaUeııborg ve 

man sefaret mü•tetarı M. Atman 
>karacı n gelmlflerdir. 

Bedi l:ley uıahkem t!de 
Gireson meb'usu Hakkı Ta

nk Beyi yaralıyan muallim 
Bedi Beyin nakzen muhakeme 
sine devam edildi. Temyiz ka
rarında: "katil kastı olmadan 
Tarık Beyi silahla cerhten ceza 
kanununun 456, 457, 450 nci 
maddelerine tevfikan 1 sene 4 
ay hapse mahkum edilen Bedi 
Beyin kararında Tarık Beyin 
çehresinde sabit bir iz bıraktığı 
yazılmış halbuki Tıbbı adli ra
porunda buna dair bir kayit ol
madığı ve bu cihetin cezaya te
siri olması itibarile nakzedildi
gi,. bildiriliyordu . Burhan B. 
in nakza i ttiba talebi üzerine 
mahkeme nakzı lazimillittlba 
gördüğünden nakza ittiba 
etti. Muavin Burhan B. iddia
sında: "raporların irsali ve Ta
rık Beyin davetile muayenesin
in Tıbbı adlice icrası ve yaran
ın sabit iz bırakıp bırakmadığı
nın tesbltini ve Bedi Beyin 
gayri mevkuf olarak devamı 
muhakemesini,. talep etti. Se
niyeddin B. nakzın ifadesine 
göre davanın yeniden başlama
eı lazimgeldiğl fikrinde bulun
du. Mahkeme müzakereden 
sonra Seniycddln Beyin yeni
den duruşma talebinin reddine 
ve Tank Beyin Tıbbı adlidc 
muayenesine, Bedi Beyin tah
liyesine ittllakla kararverilerek 
dava 23 Haziran pazartesi 13, 
buçuğa talik edildi. 

Çocuğunu dlitilrtmlif 

Feriköyünde komşusu Sıdı
ka hanmıı döverek çocuğunu 
düşlirmeğe sebebiyet veren Ne
fise H. ın muhakemesi görüldü. 
İki şahit Nefise Hannnı boğa
zını sıkar ve saçlarını yolar va
ziyette gördüklerini söylediler. 
Muhakeme davacının Tıbbıadlt 
den muayenesi için kaldı. ı 

Üfürükçü Ali 

Üfürükçilli.ik etmekten maz 
nun Alinin muhakemesine A-
ğxrcezada devam olundu. Ali 
Efendi kocasile gcçinemiycn 
AdUc Hanımın arzu ve israrı 
üzerine kanuni memnuiyete rağ 
men şirinlik muskası yazdıktan 
men şirinlik muskası yazma1<- I 

.tm B. geliyor tan tahtı muhakemeye alınmış 
AnkaradJ bulunan Müskirat umu tır. Adile H. şehadetinde vak'
müdürü Asım B. Çarşamba günü 

det edecektir. Müskirat inhisarının ayi hikaye maznun ise tamami-

Hasan Fehmi Beyin 
beyanatı 

Tayyare CeınLyeti müdürü 
Hasan Fehmi B. Kurban bayra 
mında toplanacak deriler hak
kında demiştir ki: 

"- Kurban bayramında top 
!anacak deri ve barsaklar için 
lazım gelen tertibat ikmal edil 
miştir. Geçen sene kurban be-
deli verenlerin adedi• diğer se-

'ı nelere nazaran fazla idi. Bu se-
ne bu miktarın fazlalaşacağı ü-

1 

mit edilmektedir. Bu maksatla 
Bayramın birinci ve ikinci gün-

1 

!eri kurban bedellerini makbuz 
mukabilinde tesellüm etmek üz 
re bir memur bulunacaktır.,,. 

Hangisi? 

Bir doktor Taksim 
merkezinde 

dövülmüş mü? 
Dünkü gazetelerden biri, N .... B. 

isminde bir doktorun Taksim merke
zinde dayak yediğinden bahsediyor
du. Bu gazetenin yazdığına göre, N .. 
B., bir haıtahane sahibi ile münaka
ıa ederken polisler tarafından yaka
lanarak karakola götürülmüş ve dö
vülmüştür. Dayak yediğini iddia e
den doktor, dün vali muavini Fazlı 
Beyi ziyaret ederek tikiyct etmittir. 
Bunun üzerine Taksim merkezinden 
tahkikat yapılmıştır. Pollı merkezi, 
bu ntın sarhOj olarak bir barda ta
banca çektiğini ve merkezde de me
murlara hakaret ettiğini, fakat dayak 
hlidlsesinin vukua gelmedifini söyle
mektedir. 

Amenajman 

Ormanlarımızın plan
ları tanzim ediliyor. 

Onnan amenajman grupları 
kışlık mesaisini ilana! etmişler 
dir. Gruplar, memleketin muh
telif kısımlarına dağılarak or
manların plAnlarile me~ıul ol
mağa başlıyacaklardır. Bu hu
susta V cıkAllJtten emir bekleni-
yor. 

Orman amenajman heyeti 
retal başmilhendisl Salih Sıtkı 
B. Vokiletle temas etmek üzre 
Ankaraya gitmittir. 

Yeni pullar 
Posta idaresi tarafından Avrupa

da yapttrılan pullardan 33 milyonu 
ZO mayısta gelecektir. • 

Ucuz ekmek 
Ekmek 12,5 kuruşa 

satılacak 
Emanet narh komisyonu dün 

kü içtimaında ekmek fiatini on 
para tenzll ederek azami on iki 
buçuk kuruşa tesbit etmiştir. 
Bu husustaki tebliği şudur: 

"Emanetten: 
Mayısın altıncı Salı günün

den itibaren ekmek on iki bu
çuk ve francala yirmi bir buçuk 
kuruştur.,,. 

Emanetin bu kararına rağ
men bir çok yerlerde 10 kurusa 
kadar ekmek satılmaktad;r. 
Bu da gösteriyor ki bu sene ek
mek tahminin fevkinde ucuz o
lacaktır. 

Darülacezeye inek 
alınacak 

Pollflt• 

Cinayet mi? 
Yeni doğmuı bir ço
cuk c~sedl bulundu .. 

Kuruçeşmede Rıhtmı şirke
tinin antrepoları önündeki sa
hilde yeni doğmuş bir çocuk ce 
setli bulunmuş ve derhal mor
ga kaldırılmıştır. 

Zabıta çocuğun bir cinayete 
kurban olup olmadığını tetkik 
etmektedir. 

-0-

Vuraru söylemiyor 
Evvelki ıece saat 24 te Hasekide 

dülğer Ömer, göğsünden ve kalçasın 
dan iki bıçak yarası olduğ u halde po
lis merkezine gitmiştir. 

Hasaki polis mevkiinde Ömere ki
min tarafından vurulduğu sorulmuş 
ve şu cevap ahnmıştır: 

"Evvelce bir defa daha vurulmuş 
tum, ben! vuran kurtuldu. Bu sefer 
beni vuranları stiylemiyeceğim". Tah 
klkat yapılmaktadır. 

~ 

Araba çiğnemiş 

Asri tiyatro 1 Kış havası 

iki grup daha 
talip çıktı .. 

Tiyatro, değirmen, fırın 
inşısı teklifleri 

Bir Alman grupu şehrimiz
de asri tiyatro, fınn, hal, değir
men inşası için Şehremanctine 
müracaat etmiş ve mesele tet
kik olunmak üzre Cemiyei Be
lediyeye verilmişti. 

Haber aldığmııza göre yeni
den iki grup daha bu inşaat için 
Emanete müracaat etmiş ve 
daha müsait şerait dermeyan 
eylemiştir. 

Mayısta havanın bu
kadar soğuduğu 

görülmenıiş --
Hararet dün 6 derece~ 
ye kadar düşmii"' ... 

Darülilceze, müessesesinin sütü 
müteahhit tarafından verilmekte idi. 
Bu sütün mahzurları görülmü~tür. 
Yakında müesıeseye kUi miktarda 
inek ahnacak, bu ineklerin sütü mües 
sesede takim edilerek, daha emniyet
li bir surette çocuklara verilecektir. 

Emanet bu teklifleri tetkik 
edecek ve ondan sonra proje 
hazırlanarak münakasa il.an e
dilecektir. Tekliflere göre bu 
inşaat beş milyon liraya baliğ 
olacak ve paralar iki sene son
ra müsavi taksitler ile ödenec-

Gümü§suyunda oturan Elif Ha- ektir. 
nım, Eyipten geçmekte iken bir ara- --------

İki gündür havalar 1>ozu 
gidiyor. Derecei hararet birde 

Polls kooperatifi bire düştü. Mayıs içinde hara-
Bundan başka milessesedeki ka

Jorifer, havaların rnüaait zamanların 
da yakılmamaktadır. 

Halbulri havalar bir az serinleşirse 
çocukların daha sıcak bir yerde bulun 
malan lllzımdır. Bu sene, darülacze -
nin çocuk kısmı için ayrı bir kalorifer 
yapılacaktır. 

Arsa ifraz muamelesi 
Yeni teıkil edilecek mahalleler 

yeniden açılacak sokak aralarım tef
rik ve arsaların hududunu tespit et
mek için şehremaneti ötedenberi if
raz muamelesi yapmaktad,r. 

Bu muameleler, uzun müddet u
zadtğı için imar ve inıa f.ıaliyeti geri 
kalıyor. 

Bu yüzden vukubulan şikayetle
rin önünü almak için ifraz muameJc
letinin silratlc intacı için tedbirler a
lınacaktır. 

VlllJgette 

Ka~ıthane 
Kağıthane mesiresi bu sene 

de rağbet bulmuştur. Defter
darlık hazineye ait mesire yer 
!erini diln kiraya vermiştir. 

Yeni teşkilat 
Yeni kaza ve nahiyelerin 

teşkilat haritası ikmal edilmiş
tir. 

Radyo şirketi 
Radyo §irketl müdürü Hamdi Bey 

Ankarada yeni faaliyte devresi için 
bir şirketle yapılan anlaşma hakkın
da, mi.iesslalerle temas etmektedir. 
Yakında radyo işe batlıyor. 

banın ~ademesine maruz: kalarak ya~ 
ralanmr~tır. 

-o-- '>; 

Dünkü sirkatler 
1 -Sabıkalı Hüseyin; Karaköyde 

Niko ef. iıminde bir şahsın saatini 
çalarken yakalanmıttır. 

2 - Mütekait Mehmet Emin Bey 
köprüden geçerken yankesicilik su
retile 25 liraaı çalınmııtır. 

3 - Sabıkalı İsmail; Yenicamıden 
geçen gemlikli Süleyman efendinin 
49 lirasını çalımı. kaçmııtır. 

4 - Sirkecide Adanalı Mahmut 
efendinin 2 dolandırıcı tarafından 

850 llraot çahnmıttır. 
-o-

Vilayet konağmda yangın 
Evvelki gece Vilayetin bahcesin

de, esiri odacılardan Ahmet ağanın 
ailesine tahsis olunan iki odantn bi
rinde yanmakta olan mangaldan sı
çrayan krvılcını ot minderine düş
müş ve minder yandığt sırada ateş 

söndürmüıtür. 
-o-

Hırsız çırak mı? 
Büyükada'da Bahçıvan oğlu soka

ğında bakkal Yorginin dükkanına 
hırsız girerek ba zı eşya çalmıştır. Y <>r 
ginin. hırsızın, çırağı olduğunu id· 
dia etmesi üzerine tahkikata ba~lan
mıştır. 

-o-
Kaçak rakı yapanlar 

Dün Eyipte kaçak rakı yapan bir 
ev basılm ış ve kaçakcılar dcrdst edil 
miştir. Osman Abdullah, Hakkt, Ar
tin isimlerindeki kaçakcılar, Te.,.fik 
paşa bahçesi müsteciri Manastirh 
bahçıvan Rrlktmn bahçesindeki ahır
da uzun bir müddettenbPri kaçak ra
kı imal etmekte bulunuyorlardı. 

Milli mallar meıeleıi Polis tahkikat yapmaktadır. 
Sanayi birliği, Şamh mağarasını, • • Ull • • 

bütün milll fabrikalar mamuUtma • , 
mahıus, (Parlsin Prentanı) gibi bir Matbuat cemıyetı 
meflıer haline getirıneği kararlast:r
mııtır. 1 

) gezintisi 

Deniz tenezzühü nasıl 
olacak? 

-
lstanbul Matbuat 

Cemiyetinden : 

. _ retin bu kadar düşmesi görül-
Polıs .tasarruf . sandıgın~n müş şey değildir. Kandilli ra 

sermaycsı 148,000 liraya balif sathanesi de bunu söylemekte
olmuştur. Bu sermayeden bilis- dir. 
ti.f~r!e bi~ polis kooper~tifi .teş-1 Hararetin birdenbire düş 
kili suretıle sandıkta hıssesı o- , mesi Balkanlarda tazyikin dü 
lan memurlara yardım edilme- şiik olmasından mütevellittir. 
si muva~ı~ görülmüştür. Polis Dtin en çok hararet 19, en az 
kooperatıfı, zabıta memurları- derece idi. Evvelki gece, yağ 
na mek~ltı ucuz olarak temin . murla beraber başlıyan fırtına • 
edecektır. . 1 nın sür'ati saniyede 15 metrey , 

Devlet Demıryolları tasar- 1 geçmiştir. Rasatane· havaların . 
ruf sandığının sermayesi bir bu 1 ısmacağını söylemektedir. 
çuk milyon liraya baliğ olmuş- j Bugün hava iyi olacak, rü( 
tur. 1 gar hafif esecektir. 1 

Ekonomi 

Ticaret odaları kongres:~ 
-------~~--~--- ,ı 

Bugiin ~S ticarrt odası miimessili ~ 
ııiıı i~tirakile küsat edilecek 

~ ~ 

İstanbul mıntakası ticaret odaları 
kongresi bugün saat on beşte Ticaret 
müdürü Muhsin Bey tarafından kısa 
bir nutukla açılacaktır. Kongrede 
yerli şirketler komiseri Remzi Saka 
Beyin zirai kredi kooperatifler!, Hak
kı Nezihi Beyin (İstihsal emtiamı
zın ihraç seraiti) ve Sanayi raportö
rü Cemal Sami Beyin (Trakya pey
nirciliği ve Türkiye peynir ticareti) 
hakkındaki raporlarıla Bahri Doğan 
Heyin Odalar ve borsa nizamnamcle
rinde yapılma&< icap eden tadll!ta 
dair projesi müzakere edilecek ve 
kongre 4 gün devam decektir . 

Maamafih bayramın takarrübü do 
layısile daha çabuk bitirilmesi de 
muhtemeldir. 

Nizamnan1e tadiJ~tı meyanında 

kongrelerin 3 senede bir akti teklifi 
ve işlerin daha iyi yürümesi için la
zım gelen cıaslar da vardır. 

Kongreye, mıntakaya merbut (35) 
Oda mümessillcrile İktısat vekaleti
nin İstanbuldaki bütün devairi rue
sası iştirak edecektir. 

--<J-

leketimize 1 milyon 85 bin marki '. 
ithalat olmuştur. 

Bunlardan 144 bin 981 marklı 
makine, 134 bin 3 7 S marklık pors 
len eşya 470 bin marklık elektr . 
malzemesi 105 bin 853 marklık mc 
sucat eşyası teşkil ediyor. 

-<>
Ticaret odası Şark 
şimendiferlerinden 

müşteki 

Ticaret borsası iktisat velı:iletiı 
gönderdiği raporda Şark demlryoU 
rının zahire nakliyatında yüksek ~ 
rife tatbik ettiğinden şikayet edı 
yor. Bundan başka vagonlardan n 
nalara zahire tahliyesi de pek palı 

lıya mal oluyor. Şirket bir kaç se 
evvel bu iti parasız yaparken ıiın 
bu iş için vagon başma 10 lirad 
fazla para alıyor. Şayet mavnala 
mal botaltmak için vakit yoksa ma 
muhafazası i~in de ardiye parası di 
bir sürü fuzuli ücretler alınıyor. V 
ziyet böyle devam ederse Trakya 
!arı Dedeağaç limanı vasıtası!a d' 
ya pazarlarına scvkcditecektir. 

• 

Hala köprüyü kaldırmakta 
ısrar ediyorlar 

:Matbuat cemiyetinin azaıi ıçın Ticaret odasındaki liman ;,Jmis-
Yalovaya tertip ettiii deniz gezinti- }Onu dün toplanarak raporunun kat' 
ıl bayramın ikinci (10 Mayıs) Cu- i şeklini hazırlamıştır. Komisyon köp 
martesi günü yapılacaktır. r>inün kaldırılması hakkındaki eski 

-o
Buğday ihracah 

Yunanistana buğday ihracına l: 
lanmıştır. 

Cemiyetin fahri, Asli müzahir bü- noktay< nazarında ısrar etmektedir. 
tün azası bu gezintiye davetlidir ve 

r
her aza refakatinde ailesinden bir -o--
hamm getirebilecektir. Gümrülde tüccar ara-

. Vapur sabahlayın 8,30 da köprü- d b ih 
den kalkacak ve Kadıköyüne uğraya sın a İr ' tilaf 

Bundan başka Karabiiadan 
150 çuval buğday Yunanistana gc 
derilmiştir. Bu bir kaç partiden ib ' 
ret olan sevkiyat Yunanistana ol 
ihracatın ilk adımlarıdır. 

İleride ihracat daha ziyade art 
caktır. 

Ankara sergisindeki paviyonu en zi- le inkar etmektedir. Dava zabıt 
~~de beğenilen ve takdir edilen pa- varakası tanzim eden polislerin 

'Yonıa:dan biri olmuştur. celbi için kaldı. Esnafa kesilen ceza .. 
Istıfa şayiaları doğru değil -

rak doğru Yalova iskelesine gidecek İstanbul gümrük idaresile tüccar 
tir. arasında rıhtrm ücreti yüzünden bir 

Arzu edenlerin hplıcalara gidip ihtilıif çıkmıştır. Rüsumat başmüdiri
gelmelerine imkan hazırlamak için yeti, rıbt<m ıirketinin müracaati tize
vapur orada gunıpa kadar kalacak. rine rıh ım ücretini vcrmiyen tacirle 
tır. rin gümrük muamelelerini durdur

Ali Cenani B. yalnız 
Karaközden davacı 

s~NKARA, 4 ~.A. - Adliye Vekili Mahmut Esat Beyin Cemiyeti belediye bu mesele-
k tıfasını Başvekıl İsmet Paıa Hazretlerine takdim ettikleri hak 

J.lnda Yarın gazetesinde intişar eden haberi tekzibe Anadolu a- nin müzaker,0sı·nı· yenı· 
<tnsı mezundur. ICi, 

Vapurda cemiyetin hazırladğı bir muttur. Tacirler, gümrüğe müracaat 
büfe ile cazband bulunacalı:tn. Büfe ederek bunun doğru olmadığını, rıh
fiatleri gayet ucuz olarak tesbit edil- trm firlı:etinin eğer hakla varsa mah
mi§tir. keme tarilcile istihsal edebileceğini ve 

Gurupta avdet edecek olan vapur, gümrüğün müdahalesi ıayri kanuni 

kan unun gelmesine talik e·tti melıtapta adalar etrafında kalacak, olduğunu bildirmiştir. 

asi 1 Yok! gece tekrar Kadıköyüne uğrayıp Bunun üzerine meıele rüsumat 
ve boğaz içinde bir cevelan yaparak müdiriyeti umumiyeıine arzedilerek 

Cemiyeti belediye dün top- Aradan otuz yedi ay geçtiği Tarabyaya, Bebeğe Cengelköyüne yapılacak muamele sorulmuştur. 
istifanın 

ANKARA, 4 (Telefon) 
Ali Cenani Bey yalnız Kar· 
göz aleyhine dava açmıştır.!:' 
vaya sebep Karagözün kend 
hakkında yazdığı haberler( 
aslı Türk olmıyan bu adam · 
elin sütü bozuk heriflerind( 
ne beklenir, tabirlerini kııll"' 

n ANKARA, 4 (Telefonla) - Darülfünun Emini Neşet ö- landı. Zabıtai belediye memur- halde Ajans ilanat kısmı ancak Beşiktaşa uğradıktan sonra köprüye --0--
,,.~er Bey beyanatında Darülfünun Eminliğinden istifa edece- larmın ne şekilde ceza tarhede bir iki yerde kulübe yapmıstır. gelecektir. Oktruva meselesi -<>-
.. ı~e dair çıkan şayiaları tekzip etmiştir. ceklerinin tesbiti teklif olunu- Bu mukavelenin feshedilip Büfe ve Yalovadaki nakıl vasıta- Dün Sanayi birliği idare heyeti Kadın memuriar 

masıdır. 

- Bu, ne aklımdan geçti, ne de düşünd;;....." demı'ştı·r. yordu. Belediye cezaları hak- d'l · -· k · larında kafi hazırlık yapabilmek için toplanarak, Ankara kongresi raporu-- ~.. e ı emıyecegı avanın encüme- iştirak edeceklerin isimlerini cemiye 

P k d · k n k ld · h J 1 d nu hazırlamak ve oktruva meaclesini ANKARA 4 (Telefo ) • 

1 • 1 • t k •• t h k k ın a yem anu çı mış o u- rune ava e o un u. te bildirmeleri arzu olunur. Bununla ' n Ü IS erın e au a 1 g-undan ve yeni belediye kanu- Altmış beı; yaşını ikmal et- berabe; isimlerini bildirmeıniı, olan- müzaj<ere etmekle mesgul olmuıtur. Tekaüt kanununu tetki!~· - Birlik, olı:truva husuıunda Cemi- d .. 
nunda da bu hususta sarahat mis_ olan Emanet memurlarının !arda uğrayacağı iskelelerde vapura en encumence memur kadıt 

AN , yeti belediye tarafından verilecek ka 
. KARA, 4 (Telefonla) - Tekaüt Encümeni polı'slerı'n bulundug-undan müzakere edil- t k "t dilm 1 · l' gelebilirlersede büfe ve nakıl vaaıta- ran beklemektedir. Müterakim eski rın vefatlarında kocalarına t ı11nı ·k· h' e au e e en aznn geldiği !arı hususunda Yalovadalı:ı müesse- }' l ' 

ltaü 1
. 1 sene ızmetten sonra yirmi beş senelik hukuk ile te- medi ve kavanin encümenine tekiden kabul edildi. selere malumat verebilmek ve müm- oktruva borçları için de yeni tarife- at arma maaş bağlanması ho" 

t edılmelerı'ne karar verdı'. h 1 d·ıd· R J'h' T nin tatbikini istiyen Birlik ret cevabı kında la·yı'l1aya ahk• k _, ava e e ı ı. ume ı ısar, opkapı ve kün olduğu kadar azanın arzusuna am onu 
Faydalı yağmurlar yağıyor Afis kulübeleri vücude geti- Tarabyada yollar için bazı arsa hazır bulunclurabilmek için ittirak e- ::f.1!;k~r~dirde hükumete müracaat tur. Muhilli haysiyet bir ha' 

A rilmesi için Anadolu ajansı ile !arın istimliiki kabul edildi. decek arkadaşlarumzın isimlerini per kette bulunan memurlar tek{ 1 
NKARA, 4 (Telefonla) - Memleketin her tarafına nafi E anet arasınıia bir mukave- c b .. ·· k . . şembe akşamına kadar cemiyet kati- -O- maaşından mahrum olac 
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srın U mdesi "Mi ili yet" tir. 

5 MA '\ IS 1930 Şiz fotoğrafçı mısız? 
AREHANE - Ankara cacldeıi· I 

1 ı 00 T elgr&f adreti: Milliyet, ı .. 
>al 

B ir arkadaş1m anlattı: 

- Siz fotografçı mısınız? 
Telefon numaraları: 

J.tanbul 3911, 3912, 3913 Bunu, bana sokakta biri soru-
- - • yordu. Soran da ~açı omuzları- Kendi•ile aramıadaki dostluk b~§lı 

Kıskanç 

ABONE ÜCRETLER! na dökülmüş pejmürde kiyafet- yalı on seki• ay kadar oldu. Mad~~ 
Türkiye i~in Hariç için 1i bir ihtiyardı. Niçin sorduğu- Esperatr, ilk defa do•tlarımdan bırı-

aylıfı 
1" r d k' k .. ··k nin nezdinde gömügtüm. Kabul 

~00 kuruş 800 kum§ na ge ınce, e ım e ı uçu . ma~ ' günü gidip kendisini ziyaret etmemi 
7 50 ,. 1400 ,. roken ça!1tayı kodak maltınesı ıöylemiıti. Bu kadın pek rens olma -.. 

1 ~oo " z7oo • zannetmış olacaktı. makla beraber sevimli idi. Muhake-

e 
- ' -. · 1 Dedim ki· mcsi yerinde, evini, ç ocuklarını v~ 

elen evrak gen verılmez · kocasını iyi idare ediyordu. Ona nıa 
deli geçen nuahalar ıo kur111tur. I - Hayır, ne m?nasebet? . betle kocasının mnhakemeoi daha az-

a ı;aute ve matbaaya ait iıler için - Olur a, dedı. Benzettım dı. İlk nazarda kendiıi iyi bir arka-
ınüdUriyetc müracut edilir. zahir ... Elinizdeki de fotoğraf daş gibi görünüyordu. Fakat hemen 
auttmiı: llinların mco'ullyetini makinesine ne kadar benziyor? anlamıştım ki, bu k&rı koca kalben 

kabul etmea. O b . b' ak l aynlmış, yahut ayrılacaklardı. Bu 
zaman enı ır mer a - ailenin nczdine gidip relen ve Louiıe 

UGÜNKÜ HAVA 
Un haurtı tn ı·ok 9 an ız 

•crrr. lcll. llu(lin ıüıgAr mHte 
, il c.ecü, hıva ıçı>. olocıktır. 

ngin Musevinin 
l!vcesi Ankarada 

dı: denen bir kadın vardı ki, pek de doğ-
- Fotoğrafçıyım desem, ne ru dürii•t bir kadına bentemiyordu. 

olacaktı? Otuz yaşında kadar ve kocasından bo 
- Hiç dedi yalnız biraz ca- şanmış bir kadın. Eaperat zengin, •e 

k ı ' kt ' vimli bir adam oldutu i9in bu kadı-
mn Si ı a~a? ı. . . ? nın · hoşuna gidiyor~u: Madam .E•·. 

- Acaıp. Neden. . . peratnın da benlnı rıbı hUkmettı~lnı 
- Neden olacak, dedı, bıze anlamıştım. Kadın bundan m!iteessir 

yeni bir rakip çıktı diye. . . di. Fakat ben bekar bir adam olmak 

Sordum: 
- Fotoğrafçısınız demek? 
Yüzüme baktı, sonra gülerek: 
- Hayır, dedi, bir zamanlar 

ı · Amerikada Eııkenıızi ismin
i · i bir Türk dostu zengin ö-

manzara resimleri yapardım. 
Fotoğraf makineleri ceplerde 
taşınacak kadar ufalınca herkes 
l"essam oldu da ... ı or ve Manisada bir hastane 

turnasını kansına vasiyet 
• or. Kadınca(ız Amcrika

kalkıp Türkiyeye geliyor 
:«Jcasmm vasiyeti mucibin-
1anisada bir hastane yaptı-

Kulak miııafir; 

Meklaplller ıaublkuı 

kadın 
- Aman, bunu açmayınız.. Bun 

dan ne kadar muazzep olduğumu bil· 
mezsini•. 

Fakat kendioinde muazzep olduğu. 
nu gö•teren bir hal ıı;örünnıüyordu. 

Ii'.ocası ise büobütün serbest bir ta
vurla: 

- Zamanımızda bu it böyle olu
yor. Buna katlanmalrtan baJka çare 
yok .. 

Son gelen kadın da çok geı;meden 
kayboldu. Ondan sonra daha bir kaçı 
ııeldi, &itti. Bir akşam bu karı - kooa 
ile ben y'l?meiii dıtarııhı yeyip sonra 
tiyatroya rltme~i söylemi§tlk. Ken
dilerini almak üzere uğradığım za· 
man :ıi:ıperat rahatsız olduğunu söyli 
ycrek itizar etti. Zevcesini götürme
mi ıı<ıyledi. Arabadan ı:;iderkcn Ma
dam Esperatya sordum: 

- Siz hiç korkmıyor musunuz? ... 
- Neden korkmak'. .. 
- Espcratnrn bUim arkamızdan 

sokağa çıkacağından .. 
- Çıkmıyacağmdan eminim. 
Dönüşte kapıyı biz< kadın açtı. Ss 

perat gecelik kıyafetinde idi. 
Devrisi ıı;ün bu kadın da gitti. Ma 

dam Esperat milstandemin idareha
nesine gidiyordu. Bana kendisile be· 
raber gitmeği teklif etti. Gittik. Bu
rada hizm~tçi olmak üzere güzel bir 
kız gösterildi. O kadar ki, eğer bu 
kız hizmetçilik etmeyip de ressamla 
ra modellik etse idi az para almıya
çaktı. Pa,zarlık çok sürmedi. Ayda 
?00 frank. Bundan başka hediye fa
lan,.. 

Spor 

isimsiz takımın 
ismi anlasıldı 

Bu, Peşte muhtcliti dcgil, 
amatör kümenin dördün
cüsü olan (Budapcsti Eg-

yctmi Atlctik:ai Club ) 

takımıdır. 

Bir vapur karaya oturdu 

Amerikan cksportlayn ismindeki 
büyük Amerikan vapuru 10 bin 
ton eşya ile liınanımrıa gelmekte i
ken, Çanakkale boğazında karaya 
oturmuştur. Vapurun vaziyetinin telı 
likeli olup olmadığı hakkında henüz 
malUmat gelmcmiıtir. Geminin acen
t~si vak'a mahalline gitmiştir. 

-0-

Seyrisefain göç eşyasını 
meccanen taşıyacak 

Seyrisefain idaresi bu sene Ada
lara göç edecek yolcular!n ev eşyala
rını, vapurlarrnda meccanen naklet
meği kararlaştırmııtır. 

--o-

Merhum Hikmet Şevki 
B. ailesinin teşekkürü 

Feciai katli yalnız ailesinin ve 
dostlarıoın değil, bütün tanıdıkları
nın kalbinde derin yaralar açan aziz 
Hikmetimiz hakkında gazetenizin gös 
terdiği teessür ve alakadan dolayı 
minnettarlığımızı arz ederiz. 

Gerek mektup ve telgrafla ve ge· 
rck bizzat evimize kadar ihtiyarr zah
rn~t ederek bizi teselliye ve büyük 
matemimizi taziyeye şitap eden zeva~ 
ta ayrı ayn ibHiğa muktedir olama
dığımız minnet ve şükran1arunızJn 
arzında muhterem gazetenizin vesa
tctini istirham eylreiz efendim. 

Merhum Hikmet Sevkinin 
validesi ve he~şiresi na. 

enistesi 
,CELAL 

Baytar kongresi 
Türk baytaı-lar cemiyeti katibi u 

ınun1iliğinden: 

6 Şubat 930 tarihinde Türkocağın 
da münakit koagrc kararına tcvfikar. 
tadil edilen esas nizamnamenin mü· 
zakere ve kabulü için, 6 Mayıs 930 
Sa1ı günü saat 4.30 da cemiyetımıı: 
muhterem azalarının. Türkocağında 
yapıir;;cak olan ic;timaa (.umumi) teş
rineri rica olunur. 

--<>-
Seyyahlara teshilat 

Kocaeli ıneb"usu Reşit Saffet Be· 
yiıı memleketimize gelcek seyyahla· 
rın vesaiti nakliyelerinin gümrük re~ 
minden istisnası için İstanbul Turing 
kulübünün vereceği v<::sikaların kafi 
törülmcsi hakkrndaki kanun layiha· 
sı müzakere M. Mecli e.indc ediln1ek 
üzredir. 

--0-

Raif B. Ankaraya 
çağırıldı 

Gümrük Ha~ ınüfetti .i Raif Bey. 
vakı davet Üzt'rine dün Ankaraya git 
miştir İzmir ve 1~rahzorı Başm~fettİS· 
leri de davet edilmişlerdir. Bu davet 
le yapılacak bazı tahkikat için talin1at 
itasile alikadardor. 

-o
yırtık pa.ı·alar 

Ziraat hankasında değiştirilen es· 
ki paralarıo miktarr (38.000) liraya 
baliğ olmustur. 

Halkın eski paralarının mübadele 
si bitirildikten sonra bt:nka1ardalci 
müterakim yırtık paralar değiştirile· 
cektir. 

.\leşhur ve harikuladt~ .-;iııtm:ı vıldı;.'.ı 

" ı ıası ve hastanenin daimi Vergi sistemleri 

la beraber bir ıı;ün ııelip de bµ,ndan 
dolayı Madam Esperat'yı teselli et -
mek •m•lini bealomiyordum. Samimi 
bir hlıle bu ksdına aıtkadar oluyor
dum. Git gide bu aile neLdinde ye
mek yemfe, uzun uzadıya vakit geçir 
mefe ba§lamıttım. Nihayet bu evin 
eski bir doıtu olmuş gibi idirtı. Bu ev 
de i§lere bakan bir kadın vardı. Bir 
gün kapıyı batka bir kadın açtı Ben 
buna dikkat bile etıııiyıırdum. Böyle 
dciJıikliklcr hır vakit olı.ır. LAkin bu 
yeni gelen kadının 50k ıüzel ol<_luğu
nu fark•diyordum. lllr damer i;ÜSeli. 
Fettan göd.,i. bacakları, kalçaları 
ile pek giiHI bir kadın. Benim hoş

landığım pbi. Bir kaç defa blr biribi 
riınUıe baltqtık. Fakat sonra bir gün 
geldiğim ~aman kapının başka bir ka 
dın tarafından açıldıtını g8rdüm. Bu 
da başka türlü, sanki bebek gibi bir 
kadın. Kumral değiloe de bu kadın 
da beni kendine cezbediyor. Noşell 
bir kadın. Lakin aradan altr hafta reç 
mişti ki, bir gün kapının bagka biri 
tarafından açıldığım gördüm. Bu da 
kumral ca~ibell bir kadındı. 

Madam Esperat bana izah etti: 
- Sık ıık değigtirdik. Fakat bu el

zemdir. Çilnkii dul Louise'in evimi
ze ayak basmedığıoı görüyorsunuz. 
Onu bu suretle uuklaotrrdım. Koca
mın huyunu bilirim, muhabbetini bir 
kadına heoredcr. Eğer bu kadın da
ha relip gitse idi kocam onu sevecek. 
o zaman ben müşkil bir vaziyete dUte 
cektim. Halbuki şimdi ben bu hiz
metçileri sık sık tutup değiştirmekle 
kocamrn geçici arzularını yerine gc· 
tiriyorum. Fakat evdeki nüfuzumu, 
kocamın itimadını muhafaza ediyo-

McBele malUmdur: bir spor mec
muası Pe§te amatör muhtel!tinin ba
yramda !•hrlmize gelerek klüp takım 
larıınııdan ikisile üç maç yapacağrm 
bildirdi. l!:rtesi gün "Milliyet" in 
ıpor sütununda, bir şehir muhteliti
nin klüp takımlarile karşılaşmasr ım· 
kansıılığına iatinaden ıı:clecek tıkı
mıo Peşte muhteliti olamıyacağını ve 
aldığım huıusi haberlere atfen de bu 
takımın darüllünunlulardan müteşek
kil oldu.tunu yazdım. Ayni giin "Ak
ıam" refikimiz sr,or sütununda ayni 
düşünceyi müda oa etti. Gelecek ta
kımın Peıte muhteliti olduğunu bil
diren arkadaş. bu vaziyet karşısında, 
iddiaınıun gcliti gü:zel yapılmış olma 
yıp kolay kolay tekzip edilemiyecek 
bir bilgiden ileri geldiğini anlaması 
Jiıımdı. Halbuki iık1li oldu. Hiç ol
mazsa suaınası Hlzımgelcn bu arka
daş, hem o •por mecmuasında hem 
muharriri bulunduğu bir yevmi refi
k!mizde ıelecek takımın Peıte muh
tcltti oldufunu yazmakta r5rar ve id
diamm tekzibe kalkıştı. Hatta , 
kendi iddiasını gfıya tevsik etmek i
çin de, "Milliyet" in bidayeti intişa -
rındanberi vermiş olduğum spor ha
berJerinden bir taneıinin olsun yan
lış çıkmadığını düşünmeye lüzum gör 
miyerek, bu takımın Peşte muhteliti 
olmadığını kulüpcülük yapmak için 
ileri sürdüğümü yazdı. Bu arkadaş 
dll~ünmeli idi ki "Milliyet" in mes'u
liyetlm altında bulunan spor sütunu
nu şahsi d~üncelere feda etmem. 

BE.BE DAN 
ilk çevirdiği se•li 

ELS 
r ~ ,rafuun temini için 1 milyon 
1 i ! vermiş. Gaztelerimlz bu iş-

{

} ı. i 1 yalnız bir tel haberi geklin
' ahscttiler, hatta bunlardan 
) ı . bu haberin başına şu serlev 
~ ; ı koymuştu: 

1 . Musevi zenginin zevcesi 
l ı }. Ankarada,. 

:3.ir memlekette hele bizim 
·fakir ve şefkate muhtaç bir 

<', ete 1 milyon lira veren hak 
~ <ı bundan başka şekilde ba-
l . jilmelidir .. Lakin .. 

1 ~ 1f Vilayette yangın 
ki gece evvel İstanbul Vio. 

ı fı . konağında yangın çıkar
ı bj, , söndüm1üsler. Hadiseyi 

S\ , vin Fazli Beye söyledikle-
. !ınan: 

- Zannetmem, bizde kim
ı canı yanmaz ki ateşi bizi 
lksm! demiştir. 

52 nci haftanın 2 nciliğini 
Oalataaaray lisesinden 685 Fe
ridun Bey kazanmıştır. Ye.zısr 
şudur: 

" Haftanın en mühim haberi iktı
sat proıranuna konan bir madde ile 
vergi sistemlerinin tesbit olunması
dır. 

Bu maddeye nazaran umumi huıu 
si beledi her hangi bir resmin iktısat 
vekaleti tarafından tasvip ve tasdi
kı lclzrmdır. 

Şimdiye kadar bilhassa şehirleri
mizde belediyelerin yalnız kendi ih
tiyaçlarını nazarı dikkate alarak koy 

j dukları resimlerin bir çoğu nıemleke 
t iktıs~diyatı üzerinde menfi tesirler 
yapıyord11. 

Proğrama konan bu madde ile bü
tün vergiler iktısat vekaleti tarafın
dan kontrol edilecek ve memleketin 
umumi menafiinc muhalif hiç bir re• 
min tarhına meydan verilmiyecek- ı 
tir.,. -- • 

mükafat 
'. 'İralık sandalyalar 

1 
1 ~ 1 Fathi askerlik dairesinden: 

ir ilanda okudum, kiralık 
•Y

1 ~lyalar varmıs.. Sandalye . Malfıl .. z~itan ve .efra.d~ ve-

6
0:: 1 jklılan görmemi§lerdir, di-1 nlecek mukafatı naktıye ıçın 14 
' ve 15 inci defterler İstanbul em L< · 'ırada tekrar ediyorum. 

D< valine gelmiştir. 
P 1 uıüs Nadi B. Hııvada Sene nihayeti takarrüp et-

ıl~ ümhuriyet,, başmuharri-1 mekle ashabı matlUbun mensup 1 

·Alman yada Zeplin balo- bulundukları şube.le~e de~1'._al 
nasıl bindiği hepimizin 1 müracaat etmelen luzumu ılan 
hatır ıllşanrrnızdır. Y u- I olunur. 
'1adi B. 49 saatlik havala- ---- ~ 

1 :itap halinde bastırmış ..... , Yeni neşriga 
bütün gazeteciler bu 

üifa ederek n~sıl havalan-, f C'tf hat 
·mı yazsalar cıdden merak T 
ler okumak fırsati hasıl İçtihat mecmuasının 296 ıncı sa- 1 

! 
1 
yısı neşredilmiştir. İçinde bir çok kı- 1 

FELEK ymtelı yaı:ılar vardır. ı 

'Mlllig~t,,in edebi romanı: 8~ 

Hürh•n Cahil 

filmi olnıı 

) ' A M A ı' GEC 

~1ELF~K 
önümlizd ki {,:•:rşaınL.rt.:ın iriharerı 

SiNE\lASJ;\;DA 

Bu eanada, ·'Akşam"' refikimizin 
apor muharriri de gelecek takımın 
hanı:i takım olduğunu Macar Fede
rasyonu Umumi Katibi olan Müsyü 

1 Fodor'dan istifsar etti. Bu istifsara 
Müsyü Fodor büyük bir nezaket ve Sizi güzelce eğlendi reecektir 
süratla cevap vermiş blllunmaktadır. ·===~=====~= "'i===~·~=~~~= Yazdığımızr teyit eden bu mektubu ! 5'! 
aşağıya nak1ediyorum: Hu akşnnı 

Bir gün Esperat ailesi nozdin de rum. Ben kıskancım. Fakat her ~ty
bulunuyordum. Karı koca ile benden den evvel nüfuzumu, evdeki hakimi 
başka kimse yoktu. Kendilerine sık yetimi muhafaza ~in kıskancım .. Böy 
sık böyle hizmetçi değiştirmenin na- le yapmasaydım, bir kadın kocamın 

zarı dikkatimi celbettiğini söylemek· üzerinde hlıkim olacak. denim mevki 
ten kendimi alamadım. Madam dedi im hiçe inecekti. İşte ben bu11a miini 

"26 Nisan tarihli mektubunuzu al 
makla bahtiyarım. istediğiniz malii· 
matı veriyorum: 

Bu, lstanbul'da 9, 10 ve 12 mayıs 
tarihlerinde, Şerefettin Bey tarafın· 1 
dan klüp organiza.yonu olarak tertip 
edilen üç maç yapmaja amade bir 
darülfünun takımıdır. ismi (Budil· 
pesti Ecyetemi Atletikai Club) dur. 
Amatör birinci kümede oynamakta 
ve o kiimede dördüncü mevkii itgal 

ELHAMRA SiN~MASINDA 
dchak~r ,.,,-ı -ahne .101.f:r \ \)'\' 
STLR \;Bl:R< ."ııı en ıııc,hm <e'li 
tıht:-cri olu;1 hüttiıı dunya..Ja hah.1~ ki; oluyorum. 

ki tttkdir \C ikı~lar Lt..'lhcdcn .. _. •••• - .. IN•fUUll•Ml_l.111-Mlllll.-111-1'~11 ... llHN•tıHHllllN' ıJıtUll•-·--·-

" Milliyet" in eğlenceleri JORJ BANKHOFT 
BfTTl 1,0\ll'~< l:\ 'e uı.c; \ 1234 678 

BugtınkU yen' 

bilmecemiz 
SOLDAN SACA: 

1 - Azım (5). Ok (3). 
2 - Hücum (4). 
3 • B;r Tatlı (6). 
4 - Pinet (3). 
5 ·Avuç (3). Kalın kuma~ (3). 
6 - Nida (2). Bir a:<amız (2). 
7 - Feci (4). Nida (2). 

8 • Tenbih (4). 
9 · Bir Kazamız (2). Alaturka çal

ğı. 

1 

etmekted,ir. Aınatör sınıfın kuvvetli 
bir takımdır. 

"BiJvaile ... 
Macar Federasyonu Umumi Kati-

binin şu mektubu sarahatla gösteri- I ~======== 

BU;l.\\;<ll .\ ıııı wn>i!i 

ELEM f OLC~l~RI 
yor ki gelecek takım iddia edildiğijJr-

. gibi Peşte muhteliti değildir. Bizim I i lnümuzdekı ':'" mayıs çsrşa.nıha ıı!,~amı :-aat ~l,tlO te 

yazd; ğımu gibi d .. rü!fünun1u1ardan FR ı\ N...;: ı z· 
1 mütcoekkll bir klüp talumıdır ve Pe,. 1 7 

C1 
TİY A 1'R()SU~ DA 

te'y i tcnııil etmez. Şimdiye kadar Lir 1 
. b 1 türlü ismi yazdmiyarak isin1sız ıra-

kılan bu takım (Budapesti Egyetcmi 
Atletikai Club) takımıdır ve amatör 

~UF\ \\!\' \ili .ı.ı 1\0\ll'ERATJI: orı:ıu:T llEı-ı:Tl\I\' 
ilk tem,i!i olaral. 

ROSE MAR • 
1 E 

klimenin dardüncö.südiir. 
O . · 1 )iJ;cr tc.:ın:'ilıc.:rin proğramı ri,·atro ~i"' ... :ııdc t;llik (.·dilnıi~nr \'c 

ilnklı bil ı ecemı~ın j Peşte amatör muhtelitile Peşte a- ı 

1 
gi~tlt.:r hiltc saE1~ın:t dı.:vanı ttmtl•-t:\.Hr 

haUedilnıiş şekli matör takımlarının dördüncüsü ara~ i•aı•••••lill•ıml!ill•ı:&••-:ı::========:::ı;s:·:r=:::=:·~ YUKARDAN ASAôl: omda, ise tekzip edenlerle tekzip edi-
l _ Irat, Sahip (7). · 1 lemiyecek ol;,nların verdikleri lı:::va-ı 
2 • Söz (3). 1 disler arasındoki kadar fark vardır. r: J.:omi k NAŞİT Bey -
3 . Kara (Toprak) (3). istikbal SADUN GALlP 1 • 

·- D<>rt gıin llaı romda ,undul.\C ~<ce (3). . 
4 - Nida (2). Derinlikler (4). Yakacıkta çegırg e lkyoğlun\l.ı MULEN RUJ 
5 • Diti kumea hayyanı (5). Bir kaç gündenberi bir çekirge 11 d · RRI · 
6 A (3) K .. ·· d ·· ·· · d <a onun a ~!\ \ !·. 11;,nım ,e 

- t yavrusu . om~r uma· surusu. Yakacık ve civarın a türe-
nı (2). miştir. Bu çegirgeler Yakacık ve ci· Hnete hey"eti ile hlrllkte, meş -

7 - Şalak (3). Beninı••nıek (5). varında da( meyvelerile koca yemi~- rııhat mecburi değıld<r. :l-lclı.ıep-
8 • Bir adet (3). Şark memleketi- !eri tahrip ediyorlar. Kartal ziraat 1.1 1 · L' • (3) l . . d l . b ı ı ere ıenzı aı ınız menıu .... nı · l memur an ı:;ekırge muca e esıne a§~ 

9 - Cıt.zlı mAyi (5). Jamı~lardır. 

Bıı~ın '""' 1 + 1 2 Jcı 
ETUAL sinemasında 

iki se-li film lıinh n 
~Icıhur :ırıi•ıkr :\ili .'I'\ l'i S!LS 
ve DORI~ J\ENYO\°un temsili 

DE\'LEH V ·\J)İSİ 
\C ıııh \e cazip ahıri-

K O R l N GRIFFIT 
in teınsili 

CAZBANO K.IRALIÇASI 

gelince yavaşlar, iri burnunun dığı misafirleri kabul etmek iti\ . O fütursuz, endişesiz, sakin 
iki tarafından birer baykuş gö- yadında değildi. Sordu: hır ta vur la yaslandığı koltukta 
zü gibi ışıldıyan nazarlarile bay - NHıl bir kadın bacı! ge?ç kadını seyretmekte devam 

sigarasmın dumanlannı bir bu zellerin dostuyum. Hele o gü
lut halinde havaya iade ederek :ıel hem kibar, hem şık, hem a· 
gülümsedi: sil olursa ... Şimdi arslanım. U· 

gın baygın köşkün pencereleri- - Temiz pak bir hanımefen- edıyor, omuzlarına, vücudüne, 
ne, balkonuna bakar, orada hic di. Belki komşulardan biri. bacaklarına, ellerine her tarafı
bir hareket göremeyince hırsın Bu ikinci cümle onun neza- na, mezatta mal beğenen bir be 
dan kamçısını şaklatır, yine ket hislerini harekete getirdi. zirgan gi~i bakıyor, ayn avrr 
dört nala ile Dile doğru ııaldr- - İçeri al bacı, dedi. tetkik edıyordu. 

Zaten niı;in geldim ars-ı zun söze ne hacet, eksik Q]ma 
hınım, dedi. Kalpten kalbe yol •igaraw içtim, kahveni ;,.t; •.•.• 
vardır. Ben arada ':lir VÖ'-rf"r ... : .. ~ " --.. 1 ~ .... 1 '-- ''J .... t>d.Ylm. 

• • ..-.1.c ou tııngıl bıngıl et yı- Gövercin hasır koltukta !jÖY 

Jlmaama ragmeıı o kadar ııurrıaraıar yapıyor, parmağında rırdı. Bu orta yaşlı, temiz bir man- - Ne güıPt 'b.Q8ler ·yarabbi, 
1 rmiyordu. on bin liralık yüzüklerle dalaşı Hale bu nümayi§lerin farkın- to giymiş, yüzü kibar bir kadı- dedi, tevekkeli Alemler kırılmı-

ğını halinde, allıklı, sürmeli a- le bir kımıldadı. Doğruldu. :~ü.ı 
pukurya maskaraııına benziyen gün gözlerile genç kadım~·de
gövercini merhametle karışık rin derin baktı: 

ö 
J 

kacı Se:ıııi Bey çok kibar, yordu. da idi ve farkında olduiu için- na benziyordu. Fakat yaşına yor. 
oada çok bulunmuş, temiz, Fakat asıl bu hareketleri Ha,dir ki delikanlmm el altından rağmen yüzünde pudrası, gözün - Ne demek i~tiyorsunuz ha-
' yakışıklı bir adamdı. !- lenin fevkalade gözüne batı-ı yolladığı haberlere, araba ile de sürmesi yerinde idi. nımcfendi,diye mırıldandı genç 

ı ı ':ttiği banka ondan çok yor, bu gösteriş meraklısı, hop- yaptığı bu tezahürlere karııı Hale misafirini ayağa kalka- kadın. 
undu. Fakat nihayet o da pa gence adeta kızıyordu. Veli kat'iyen alakadar olmuyordu. rak istikbal etti. Bir haıırr kol- O bacının uzattığı billur siga 

. :mur sayılırdı. Bu vazife- Bey adi sokak kadınlarının ho- OnWl en fenasına giden, hır- tukta yer gösterdi. ralıktan bir sigara almış, yakı-
ıç ı "iciyeden getirilmişti. Ve şuna gidecek böyle bayağı jest sını tahrik eden Şi§li alemlerin Kadın, dudaklarında iğreti- yordu. 

mgi bir sebep, her hangi !eri yaptıkça Hale sinirleniyor, de kibar ve zenginler arasında fakat kuvvetli bir tebessüm, ha- - Arslanım, dedi. Sahibin er 
m •' m esecek bir rüzgar onu ondan bahseclildikçe yüziinü bu mutavassıt vazifesini gören ma reketlerinde cebrl ve sun'i bir yok ki Allah sahibine bağışla-

( 

en süpünneğe kadirdi. rusturuyordu. ruf bir kadını muarefe peyda hörmetle oturdu. Halenin yüzü sın diyeyim, fakat böyle güzel 
Bey bu hepsinden genç- Veli Bey de bu sene adada etmek arzusile köşke yollama- ne dikkatle bakıyordu. mahlQk sahipsiz kalmaz. 

arethaneleri vızır vızır iş idi. Bu vaziyet hasıl olunca İs- sr olmuştu. Ev sahibi, ona •igara, kahve Hile sinirlenmeğe başlaını~tı 
e delikanlı etek etek para tanbuldan adaya getirttiği kıy- Bu Halenin sinirlerini oyna- ikram etmek arzularlle, tekrar Meçhul misafirin hali, tavru 
ordu. Vaktile bir metres metli İngiliz hayvanlarını şık tan bir gün oldu. Genç kadın içeri giren bacıyı ararken misa- gittikçe değişmeğe, l§ubali bir 
ayda yüz elli bin lira ye bir arabaya koşup her gün, her öğle yemeğinden sonra köşkün fir: vaziyet olmağa başladı. Birden 
ıyleniyordu. akşam Halenin köşkü önünden verandasında bez koltuğa yas- - Kırk bir kere maşallah, di - Hanımefendi dedi Ziya 
~enç bilhassa omm p;şin- kendisi si.irmcğe başladı. Nizam lanmış istirahat ediyordu. ye ic;ini çekti, arslan gibi, dal- bire ciddlle§ti: 

·' çok haberler yolluyor, caddesinde tozu dumana kata- Ona hizmet eden arap kadını yan gibi. retini:ıin ~ebebini anlıyabilir 
nin derecesi hakkında rak muntazam bir dört nala ile bir misafirin kendisini görmek Hale hayretle kadının yüzü- miyim? .. 

gözlerini kamastıracak ı:::eçcn Veli Bev köşkün önüne istediQ-in· ha e 

bir asabiyetle siiııdü. Şimdi i- - Ben çok hayırlı kısn .. t
çinde hırstan ziyade istihza hiıı lere önayak olmuş insa!lım. orıı 
leri kabarıyordu. Kendisine rümde kimsenin kalbine ktr
gövercin süsü veren bu kart is- mamışm·. Kurduğum yuva
pinozun hali hakikaten gülü- lardan hayir dua işittim .. Ben 
necek bir §ekilde idi. halden gönülden anlarım. İki 

Yerleştiği koltukta kımılda gönül arasında çalışmak sevaı? 
dıkça ince zarif hasırlar çıtırdı- lı iştir. Bak arslanım. Velı 
yordu. Üstüste attığı bacakları Beyi tanırsın değil mi? .. Bir 
kısa eteklerini biraz daha kal- haftadanberi peşimde. Aırn1ı1 

dınnuı, etlerini taşırmış, çorap- teyzeciğim, ne olursa senden 
lannı tişimıişti. olur, Hanımefendiye git, hali-

H~le bu çirkin manzarayi mi anlat, diye yalvanp dunı-
görmemek içln başka taraflara yor. Delikanlıya acıdım doğrıı-
bakıyordu. su ... Biçare genç iğne ipli~e 

Gövercin devam etti: dönmi.is ... 
- Arslanım, ~edi. Çok gü- Hale hayretle, hatta şa:.k'ıl-

zel, amma çok guzel kadınsın. !ıkla dinliyordu. Gönüller r;0-
Bu kıratta bir üzelin ostu · 



HedlyesD 

KUMBARA 

ALiNiZ 

rea;.=.· ;;i-:ı 
çocuğunuza 
hediye alacak· 
sanız kumba· 
ra alanız. Çün· 
kü kumbara 

v 

hem çocugun 
en güzel oyun· 
cağıdır, hem 
de onu tasar· 
rufa ahşttran 
bir vasttadır. 
Kumbara bil· 
tün evin ne,'e· 

~~i~-
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Bursada
Her türlü asri kon -
for1arı haiz ve oto -
mobili her gün Mu

danyada nıisafirlerini 
bekler. 

Otel Çekirg·e Palas 

Dr. A. KUTiEL 
Efrencl ve cilt hastalıkları mU· 
tebassısı Karaköy börekçi fırını 
sırasında No. 34 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu \lekıep sokak No 35 

mua~ene sabahtan akşama kadar. 

İstanbul Mahkemei Asliye 1 

İkinci Ticaret Dairesinden: ~Borsa Rehberi~ , 
Mahkemece ilanı iflasına ve mua- '.\lenkul kırmcıl.r ve karulıiro borsası tarafından malİ\e ve iktisat 

melatı iflasiyenin (ünyon) surctilc ı mütehassısları.:nıza tertip ettirmiş ve merulekeıimlıde ilk defa neşro-
tedvirine karar verilen manifatura j ]unmuş mükemmc' bir eserdir. Dokuz fasılda sekiz\ Uz 'ahifcd~n 
tüccarından (Vahram Sebuhyan) E- mürekkep olup ıı_ırıc1 eski \e yeni eırakı nakdl\cmiz tle Cumlmri)ct fendinin sülüs hissesine mütesarrıf 
olduğu Beyoğlunda Büyükdere cad- altınlannın fowgra!lrnnı ha-·ıdir. Münderıcatının rn muhimleri 
desfr1de atik 115 ve cedit 264 numara şunlardır. 

!arla mürakkam ve üç kıt'a senetle Borsaların tarihi, Türk ve ecnebi borsaları hakkında 
tasarruf olunan kadimen tevsii inti- malOmat, lstanbul borsası muamellb hakkında izahat - TUr-
kalli ve iki kıt'a arsa maa bahçe ahır kiye Maliyesi tarihi • Mali :eşkilil.bmız, MeskılkAt tarihi -
ve arabalık elyevm yekdiğerine mak- Esham ve 1 ahvllAt hakkında malOmat - Uüyunu umumiye lup olup maa arsa ve bir bap hane ve3 
bap dükkanı müştemil ve (Sebuhyan tarihçesi • Kambiyo hakkında nazari ve ameli ma!Qmat -
apartımanı) namile maruf bir bap Banka muameUUına alt malılmat • Memleketi:nlzdekl milli 
apartımanm üçte bir hissesinin açık, ve ecnebi bankalar • Borsada mukayyet şirketler ve bu iş-
arttırma ile satılmasına ve paraya' ıer ile al4kadar daha bir çok malumat. 
çevrilmesine karar verilmiştir. Mez- l)arüHtinun ile mülkiye ve ucarct ınektcpleri talebesini, ticare 
kur aparhman her iki taraftaki bahçe odalarını, Banka memurlarını ve buıün ınünen-crlcri al~<adar eden lıu sile beraber cem'en 1071 metre mli-
rabbaı araziye malik olduğu gibi apar mühim &>erin mevcudu pek nz blmıjtır. Saııı yerı fühçek pufa 
tıman binası 530 metre mürabbaı üze' flörduncil \"akıt ilanında Hor-• ic\arc;idır. 
rine .iı;şa ed!lmi~tir. İ§b_u __ mıktarda_ / (X)::) ~,......,..,,...,,,...,,.,..,.,,.__,....., 
müflısın şayıan ışgal ettıgı hane dahı '-"1'!§~~~~~~~~;;; 
dahil olduğu halde mezkür apartıma lii 
nm birinci katı dokuı oda bir banyo t.rr• p JVE R 
iki hala ve bir mutfagı havi olarak 1 
ve 2 numaralı daireleri ve ikinci katı J P.~RJ S 
maralı daireleri ve üçüncü ı~atı ayni 

----------

ayni taksimatı havi olarak 3 ve 4 nu 1 ~ 

. taksimatı haiz o1an S ve 6 numaralı: 
------ daiı;eleri ve dördüncü kau ayni tak-

lıı,,ilit. ınamd~tı simatla 7 ve 8 numaralı daireleri ih-

"NA QYON AL,, MOTÖHU" tiva ettigi gibı beşinci katr dahi Leser JIO JI lfl odalı 9 v• ıo numaralı iki daireyi ha 
vidir. lşLu carilere mülhak _olmak_ 
üze" ayrica çaaıaııriık ve hızmetçı 
da .. feri mevcuttur. Apartımanm Lod 
ı um katında dairelere mahsus odun 
ve kömür mahallcrile kalorifer daire
si ve tr3is1.tı ve kalorifere mahsus kö, 

\ l ıwt ve manga~ k ım ııru '; · 
müteharrik g-a}et sa<lc,-ikti ~-lı 
ye fiatı her turlu rckabellcn 
ııridir. Tediptta tc-<hilat. 1 k' 
zaman teslime amadedir. Tahillt 
için Galatada l'er~cnıbc pa/.a:-nıda 
.\rslan 1 !anında l ·5 ııumar1larda 

IZAKINO ARDITTI 

1 mür depo~u ve kezalik apartımanın' 
.ag ccp!lc.;İnde bakkal, kolacı ve kun 
duracı tarafından işgal olunan üç a
det küçük dükkan ve zemin katından 
beşinci kata kadar asansör teşkilci.tı 
ve elektrik ve su tesisatı mevcuttur. 

müessesesine müracaat olunması· Apartıman dairelerinin aylık kiraları 
120 lira ile 80 lira arasındadır. İşbu 

' KOLONYA 
SUYU 

N° 11 

PorfUmOri L. T. PIVER A. Ş;, 

EAU DE 
COLOGNE 

N° 11 

lstanbul Şıılıe.i 

Şişli Ahmet Bey sokak No. 56 ~ Tel. Beyolilu 30U 

:Ba.r1kBS1. 
E · İ d ~. apartıman üzerinde Emniyet Sandığı 1 
ınnıye saı1 ıgı (onbinbeşyüz)liralıkbiripotekhak 

1 
•• •• .. ~ . · d kı iddia etmekte ise de bu para malı 

mud11rl1ıguı1d~ : kemenin ittihaz ~deceği ka_rara göre 
ı ı satış bedelınden odenecektır. Apartı-
1 İsmail Nezihi Beyin 8 T. sa-! manın ihtiva etmekte olduğu hane i_-

SATILIK TAŞ KIRMA MAKİNASl 
1lllll11Hll111111111111111111 l 111ı.. t 11 llllllllHllllllll 111" 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı. 

~····································--

ANADOLU 
SiGORTA ŞiRKETi 

•• •• ·-··----·•• ·-·•• ----------TOrklye lf Baaka11 tarafından teşkil edilmiştir :: 
Vusıı • Hayat • NakHye - Kua - Otomobil - m11'allyetl :: •llly• l!Mrortalaraıı lrabıl eder. :: --A.drHI ' üaoa Vakıf han lstanbııl :: 

Telefon: lıtanbul - 531 Telgraf: imtiyaz 5§ 
11,_1 111 •ıınunııınnn 11ı.. ...ı11111111ıııı111111111111111111111111. 
11111 lllı 11:1 ıırnıı 111111111,.. "1111111111 ı 1111111111111111111111111 

mlAk ve Eytam Bankası lstanbııl 
~ubesindeıı 

Batılı emlak 
in para lle 
s No. Mevkii ve Nevi 

8 Kandilli Mezarlık sokağı 23 Na. (36 1-2 dönlim) 
arazl 

Kıymeti 
1275 L. 

14 Kandilli Mektep Hanımoğlu şakağı 25-14 (49 1-2 1730 ,, 
dönUm arazi) 
Kandilli mezarlık sokağı 26 Na (50dönüm) arazi 2000 ,, 

,, " ,, 27No(70 ı-2döniım)arazi 3525 ,, 
taksitte: 
Ycdlkule Fatih sultan Mehmet mahallesi salhane 4400 ~ 
çıkmazı sokak yeni 20- 1 • 'o. lu arsa 

ıarlıkla: 

69 Ayasağa çiftliği müşternilıltındın Hacı Osman bayırı 4940 ,, 
Gazino ve odayı mü~tcmil 14 dönt;m dutluk 

98 Büyükdere Hacı Osman bayırı yeni 8 No.lu ma 4000 ,, 

karakolbane arsa 
06 Cenderede 6 dönüm 2 Na. lu Bahçe 180 ,. 
08 Cenderede 33 döniim 4 No.lu bahçe 990 ,, 

Balada evsafı muharıer emlAk aleni müzayede ite satılacağın. 

dtn taliplerin 7 -5-930 çarşambıt günü saat 16 da şubemize mura 

tlıırı itin olunur. B. 

BUY OK 
TllllBE PlllNG~I~ 

8, INCl TERTiP 4, uNCÜ KEŞİDE 
11 MA YIS1930 

Kesi deler; Vilayet, Şehre
ma~ı eti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınaıılı Bankaları 
Murakıpları 're halk huzu-

ruııda 
• 

yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
l ler keşidede çıkan nııınara
lar tekrar dolaba koııınaz 

1. · 927 tarihli ve 20197 ikraz nu-ı· çin üçte ikisi kendisine tefviz edılmış 
nı . . . olan mübadillerden Ahmet Tevfık Ecnebi n1en1lekt.!tlere 'mara~ı deyn sen:dı mu~ı~ınce , Bey tarafından Beyoğlu Su~ mahke 

· d t ·· Emnır.~t. ~an_~ıgı?da~ ıstı~raz 

1

, mesinde izalei şüyü talep edılmekte-gı en uccar ve eyledıgı ıkı yuz yırmı beş !ıra- dir. 
seyyahlara ya mukabil Sandık namına mer Arttrr~a- şa_rtları şunlar~ır: _ 

hun bulunan Veznecilerde cam ı - Bırıncı arttırma muddetı 

Ban~a Kommuçiyalı cıali ~ahalle~inde Vezne~iler ay~ı~ Satış peşine para iledir. 
ltalyana caddesınde atık 95 ve cedıt 93 3 - Şehremantine ait dellaliye ru

numaralı bir dükkanın tamamı sumu müşteriye aittir. 
Sermaye3İ 700,000,00D vadesinde borcun ödenmediğin 4 - Satışa çıkarılan işbu apartıma 

(ihtiyat akçe3İ: den dolayı satılığa çıkarılarak nın üçte bir hissesine buluı:ı~uğ~ mev 
540,000,0G:l Liret) -- ··dd ti · kılınan ale- ki tarzı inşa ve malzeme ıtıbarıle ve 

uç ay mu e e ı~ra . . tamamına nisbetle (66666) Türk lira 
Tı av eller> (Seyyahtll ni müzayede_ netıcesınde __ yedı., kıymet tahmin ve takdir edilmiş ol-

Elyerm Yunanisıan'da Atina"dı bulunaı: ve suıte 90 ton taş kıra· 

bilecek lıır derecede mükemmel bir taı kırını makinası satılıktır. ljbu 
ınakina Amerikan mamulAıı olup yalnız l\1arıthon Dam'ın inşı;ında 

ancak iki sene tıı kırma hizmetini ifa etmiştir. Talep rnkuunda tafsi
llu llzıma ita edılir. Al!lkadaranın zirdeki adre e mürz.:aatlın. 

Ulan et company, 23 rue Phllhellenee, 
Alhene - Oraca 

:c::eee.ıteM•M.ıt9 

lstan~uı it~aıat ~üınrü~On~en: çekl~ri) gı\ar yüz altmış !ıra bedelle muşterı duğundan bu paranın yüzde onu nis-
Liı-ct, frauk, ln;:ili'. liraıı si üzerinde takarrür eylemiş ve bctindeki pey akçasının mahkeme A<l~t 

borçlunun istikraz esnasında ta veznesine tevdi veya temini lazım- 11 Çu\ al 
,-eya l'oları fraıık olaral,; in eylediği ikametgahına teh- dır. - . . 1 ., 

Sanaıidc 

Tılıbi ot 

Çay 
Ynt.elin 

must:ımel iç yağı 128 :- kilo K Z H l\larkr 

satılan bu çekier ~ayesnde Y . - .. d ·ı b" 5 - İşbu apartıman hıssesını satın k 
ligat ifası ıç~n gon erı en ır almak istiyenler ve daha fazla malü- Sandı ' 

nereye gitseniz paranm ke- haftalık son ıhba_rı:a~e z~hrı~a mat almak veya apartımanı gezip gör 16 

120 .. " .. .. .. .. .. 
.ııa!i cmııiyelle tarr va lıer mahallesi Heyetı ıhtıyarıyesm mek arzu edenler işbu bir ay müddeti 
zaman istersJ:ıiı diirıy•rnın ce yazılan meşruhattan borçlu içinde mahkemede müte~e.kkil iflas 

ıler laı·afınd'l, sehir.:i3, otel- mumaileyh İsmail Nezihi Be- masasına müracaat edebılı~ler:. 
• · ki" h ledig" i ve hali 6 - Tapo masrafları ve ustunde bı 

7 
1 

.. .. 
" 

Şek~r 

Zeytin yağı 

Kah Ye 

~74 

31 lj 

1-'i " 

f 2 " 

.\ T 1 B J ., 
1.:\-fS,, 

" 
,, 

" .. -· ,, !erde, vapur:arJ:ı, trenlerde yın na 1 ane ey , h rakılmadan sonraki sair vergiler da-
- k .. - k 1 d" l hazırdaki ik~metga ımn meç- hi alıcıya aittir. 

bu çeklerı en uçıı e ıya hu! bulundugu anlaşılmış oldu- 7 _ Satıı birinci arttırma 7 hazi- 13 
için nakit makı:nın1~ _ k?I~- ğundan ilan tarihinden itibaren ran 1930 tarihine müsadif cumarte-

Fıçı 

Yeşil zeytin 
Sanayid.: mü.-tanıd 

soda kostik 

gayri saf 
23:-0 

,, ... " 
,, 

ylıkla istimal e.iel:ıı!ır>ınız. (bir hafta) içinde borç verilme •,i _gli~ü saat ~4- te_ A_dliye sarayında 
'fraveller3 çek:.o~i hakikt diği takdirde mezkur dükkanın u_ç~nc~fl~atodta ıkındcı tıcarıet makthkeme 

·· · · k ,. f - sının ı as asın a yapı aca tr. 
sahibinden ba~kı kimsenin muşterısı namına at 1 era~ s _ İcra ve iflas kanununun 119 
kulnaamayacağı bir şekilds muamelesinin icra kılınacağı ı- uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında 

· · Hin olunur. Mz. yazılı olan hak sahipleri mevcut ol-
teptir ve ihlas edilrnıştır. 

1 

dukları takdirde evrakı müsbitelerile 

~::;;::~;::::;::;;;;;:::·; E · 1 saı1d 1 ,1.1 birlikte yirmi gün içinde masaya-.nü ., ' rn 11 ı 're . ö racaat etmeleri lüzumu dahi maddei 
Dr. hean Sami .. .. • .. ~ .. d mezkCıreye tevfikan ve tebliğ maka-

Öksürük şurubu m1ıdtırluguı1 eıı: mındaolmaklizreayrıcailanolunur. 
Öullrllk ve nefes darhlt 

için pek ltsirll ilAçhr. 
)ivanyolu SultanMahmut türbesi 189 

;... ............... .. 

Rı:ışit R,z1 ve arKıdaşlan 
Tarafından Fransız tiyatro -

sunda 6 Mayıs ~ah günü akşamı 
<ı,45 de 

SAMSON 
H. Berni~tayinden tcrclime 

4 perde 

lstanbul ikinci ticaret mahke
mesinden; 

Memalihi Şarkiye ~'ranm banka
sında merhun bulunan kırkbeş \45) 
adet mütedahil kuponlu senedatı 

temsili yesl vo (7800) adet Şark De
ğirmenleri Anonim Şirketi hisse se
nedau ve (1100) adcı Anadolu Şi

mendUfcr hisse senedaıı bcrmuclbi 
karar 6 mayıs 930 salı gilnü sabah 
saat onda esham ve tahvilAt borsa
sında alelusul satılaca~ı i!An olunur. 

lstsnbul ikinci ticaret mıhkcme
alnden: 

Memalik! şarkiye Fransız Ban
kasına merhun bulunan ( 24 ) sandık 
pamuk iplik ve (2) sandık Amerikan 
ipliği bermucibl karar ~ mayıs 930 
tarihine milsadif çarıamba giinii sa
bah saat on bucukta 110,30 lstan
bı\'dı Yeni çarşı 1 ianında aleJQsul 
•atı !t ilAn olunur. 

Ali Riza Beyin 2 şubat 929 
tarihli ve 4644 ikraz numaralı 
deyn senedi mucibince ve Da -
vutpaşada atik medrese soka
gında 4 numaralı hanenin ter
hini suretile Emniyet Sandığın 
dan istikraz eylediği iki yüz 
kırk altı liranın vadesi hu!Ulün
de ödenmediğinden dolayı esna 
yi istikrazda tayin eylediği ika 
metgahına tebligat ifası için 
gönderilen üç aylık ihbameme 
zahrma mahallesi Heyeti ihti
yariyesince mumaileyh Ali Ri 
za Beyin Bursada Nafia Sennü
hendisi olduğuna dair yazılan 
meşruhat üzerine mahalli mez
kur Ziraat Bankasile bu bapta 
cereyan eden muhabere netice
sinde Nafia Sennllhendisi Ali 
Riza &y isminde kimse bilin
mediği anlaşılmış olduğundan 
ilan tarihinden itibaren (üç ay) 
içinde borç dödenmediği takdir 
de mezkur hanenin bilmüzaye
de satılacağı ilan olunur. Mz. 

Preventorium mü -
dürlüğünden: 

16 nison 9JO tarihinde Yüksek 
mektepler muha.ibi mes'ullUğU nez• 
dindeki mubaya•t komisyonunca ka· 
pılı zarf usullle mtinakau,ı yapıla

rak talihi r.uhur etmemiş olan 240 
baıtaniye, 500 ~ ilı havluou. doku mı 
bezi ve terliğin pazarlıkla ihale i 
7 mayıs 1930 ç.r 1ımba günu saat 
on beşte icra edile;:ekıir. 'I alıpler 
numune ve şsrın1meleri muhosibl 
mes'ullükte gor<bilırler. 

Iktısat Vekaletinden: 
Eskişehir Vlltyeti dahilinde Baı

vlron karyesinde şimalen Olukbaşı 

çeşmesinden topal l\lusa değirmenine 
müstakim; şarkan ve ccnuben bu 
noktadan kağııı durağınd•ki noktai 
sabiteden bllmürur 1\-cmikli çeşmesi

ne ham münkesir; gırben bu nokta
dan Kötü Pınanndan bilmürur meb
dei hudut olan Oluklıaıı çeşmesine 
hattı münkesir ile mahdut va mesahai 
sıthiyesl (910) cerip arazii millıye \e 

hususlyedc lsveç tabaasından Orhan 
Brant bey tarafından blttaharri mey· 
dana çıkarılın Krom madeninin (60) 
ıene müddetle mumahlleyh uhdesine 
ihalesi icra olunacak!ndan Maden 
Nizamnamesinin 36 ve 37 nci mad
delerine tevfikan hu bapta itirazı 

olanlann tarihi ilAndan itiharen iki ay 
zarfında Ankarada lkusat Vekaletine 
ve mahallinde makamı Villyete ba
arzuhal müracaat eylemeleri ll•n 
olunur. 

Üsküdar Bankası 
Tllrk Anonim sirkctl 

lıtenildlii zaman alınmak üzre 
yatırılan paralara ıenevi %6 faiz ve-, 
rir. 6 ay vadeli mevduata % 7 bir ı 
sene müddetle bırakılan paralara 

1 %9, vadeli tevdiatın faizleri her ayı 
tediye edilir. 

Çocukları taaarrufa alıştırmak 
makaadile açtığımız 'TASARRUF j 
SANnını .. hesabına 50 kuruşa ka
dar kabul edildiği gibi % 7 faiz veri
lir. Esnafa müsait şeraitle ikrazat 
yapılır. Mahnı, mülkünü, hayatını 

müsait şeraitle sigorta etmek istiyen 
Jer Üsküdarda iskele kurbunda kain 

1 Bankaya miıraccatları rica olunur. : 
Telefon: Kadıköy 590 

,, ,, .. .. 
5 Sandık ene e ·unı a çay ,. 'l' k k d '200 - J )) .. 

.. Balık kon;crve>i 9 ,, F S P ,, 
FlalAda muharr~r on kat em c-Ş) .ının 3-5-7 -5- 930 tan hinden 

itibaren lstanbul ithalde gıımrügıı satı~ kombyonıında hıl müzayede 
ihaleyi kat"yuiniıı icare edileceği füın olunur 

Her gün sabah ve akşam tua1ctinizden sonra nemli yü.zünüı:e yağli 
me\·ıttan mut.rra ve tamamtylc yaplfkao ol&n 

KREM SIMON 
<CRtME BIMON) 

dıa u aürdüfU,nU~ laktirda ,Unet bfç bir nkit yuzt
nüıiın l!lnıvef ve tazcliltine icrayi lcair edeme_yecek.tlr. 

Kremi cilde eyice ndrm ettirmek için haflfc:e IDl.s..f 
ediniz ye Simon _ pudrumı ı6ruıeden evel yUıünüzO 
kurulunu. S&caklarda yhUnlh parlamlyac:acl lllbl 
clldlnlıııl• ı...ııııaı ..ı..r.a ft 16n<Jin teılrinClcn 

.ııı..,. eyley-Ur. 

Parme SIMON KREMi, PUDRASI 
ve SABUNU. 

><.x:><>ıe:<><><:ı<X:>:Q=<X•X>:'><'.>Oı<)<>C<><><>c:>< 

Yaz yaklaşıyor 

G 

S1cakları 
diişiiııerek 

Vantilatör 

1 rk 

ihtiyacınızı 

şimdiden 

temin 
ediniz. 

'\ı,oni!TI ırk eti 

unıunı ye-ı. Galata lla \ r 1 lan 



• 

ve en sıhhl dl• 
macunudur. • ~OK 

DANTOS diş macunu dişlen 100 sene yaşatır, çUrumekten vikaYe cdı.:r. Dişleri inci gibi beyazla tir. Di~ etlerini kuV\ ~tlendirir \ e kanamaktan meneder ve di!~lcrin arn~ın<la kalan tefcs uhan 'c ufuneti izale c.dcr. 
nezlelerine mani olur. Ağızda ga) et lltif bir serinlik ve rayıha bırakır. :\1ikropları imha ve ağızdan gelecek her türliı hastalıkların sirayetine mani olur. Avrupad;1 daima hirincilij!i ahr \ c birindli~i diplumalarla musı:ıJtlakt 
mükMau ihraz eder. Altın madalye ve nişanlar almıştır. l Jasan ecza dcprnm. D:ıntos diş m&cunu yerine başka bir marka \ erilirse almayınız. Çunkli Dan tos dlinyanın en cnfr., rnıikernmcl diş miı~tahzandır. 

BAYRAMLIK ihtiyaçların önünde: -- -
Eyisin· ve ucuzunu yapmaGa ve satmaGa uğraşıyoruz. 

Çalışmamızın ga yesı. te9,~ikktl r 
• 

tezyıt etmektir. r ağl> (~ti ııi zi 
İpekli, yünlü, tuhafiye, iskarpin, fotin, terlik, çocuk ayakkapları, örme jaketler, ipekli çoraplar, mendiller, gömlekler, 

kravatlar, Feshane, Hereke. ve Beykoz Fabrikalarının en sağlaın ve zarif nıan1ulatı. 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankaları fabrikasına alt 

• 
YERLi MALLAR PAZARI 

.-------•Esklşahl ..... ------
Büyük Porsuk oteli, lokanta - gazino 

Kalorifer~ Bany~ Elektrik, 'lelefon. AzAmi konfor 
Telpaf adresi: Porsuk Odalarınızı telgrafla temin edebillnlniz. 

blın'81 lıılıkııı lıa~io MDbeo~ iıl~indın: 
Ergani bakır madeninde %28,60 derecesinde tahminen 219 

ton 300 kilo miktarında yanrıllf bakır müzayede ile satılacak-
tır: 

Beher ton için tek11f olunacak fiat 9 ~ İngiliz lirasından 
qatı olmamak ve cevherin hini sevkinde ayrıca yüzde 2 Yz 
resmi niebt ve bunun % 6 sı nisbetindc teçhizat tertibi veril
mek ve kantar paraaı miifteriye ait olmak ve milli bankalar
dan birinin 1590 liralık teminat mektubu ita edilmek şartile ta
liplerin kapalı zarfla 1/6/930 tarihine müsadif pazar günü 
saat üçe kadar lktıaat vekaleti maden umum müdürlüğüne tek
lifnamelerini vermeleri. 

JST AN BUL VILJ\ YEU 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Satılık Ev, No 47, Havuzlu han1am cadde~i 

Şeyh Ferhat mahallesi, Kumkapı. Bodrum 
katında odunluk könıürlük, t inci katta 1oda 
ı halA f sofa, 2 inci katta ı oda t sofa 1 hala, 
3 üncü katta 1 oda 1 sofa, tahmin ed.len kıy
meti bedeli defaten verilmek şartile 2000 Jira, 
satış muamelesi pazarlık suretile 17 mayıs ü30 
Cumartesi günü saat 14,30 da Defterdarlıkta 
yapılacaktır. ( R - 22 ) 

Darıl' aceze mü~ ürtoıoo~eu: 
Müesseseye muktazi (ı 200) kilo rezakı üzUmü kapalı zarf 

Jsulile 28 Mayıs 930 Çarşamba günti münakasaya konulmuştur. 
Taliplerin yuzde yedi buçuk teminıt ıkçclerile Darül'ace2eye 
mürıcaarl.arl 

• • • 
Kilo 
2000 Makarna 
300 Şeriye 

Darill'acezeye tarihi ihaleden itibaren bir sene zarfında mukta· 
&i takriben iki bin kilo irmikten mamul makama ile üç yüz kilo 
_,eriyenin kapalı urf usullle münakasası 28 Mayıs 930 çarşamba 
gunü saat on dörtte icra edilecektir. Taliplerin yüzde yedi buçuk 
teminat akçelerile DarW'acczeye mliracaatları. 

••• 
Darül'acezeye tarihi ihaleden itibaren bir sene zarfında mukta

zi muhtelifilcins on beş kalem sebzenin kapalı zarf usulile mü
natasası 28 mayıs 930 çarşamba glimi ·saat on dörtte icra ediJe
lecektir. Taliplerin yUzde yedi buçuk teminat akçelerile DarUl'
acezeye müracaadan 

GOırn Mubalaza Mo~orıoıon~en: 
Gümrük muhafaza miıdüriyeti Bahrt Mcrakip için 84 kalem 

malzemenin muhayaası 20 giin müddetle aleni munakasaya konul
muştur. Kanuni ~eraiti haiz taliplerin müdüriyete müracaatla şart

namesine ittilA husulündcn sonra münakasa günü olan 13 ma} ıs 
930 sah günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde müteı;ekkil ko
mi ) ona mliracaatları. 

'iliyıl ~aioıi encnınenin~eı: 
\ .. bva - Hamam yolunun tahminen dört yı.iz bin liralık inşa

atı vahidi kıyasi fiatlarilc ve kapalı zarf usulilc ı 4 Mayıs 930 
çar amba linli saat on bire kadar münakasaya konulmuştur. Ta
lıplerın )Olfar ba~ muhendi--li~lnden alacakları ehliyeti fenniye ve
saikile teminat ve teklif mektuplarını }evmi mezktirda vakti mu
ayyene kadar cnctimeni vilayte tevdi eylemeleri. 

P. T. T. Letazım ınü~Drlülündeo: 
Paz ırlıkla imal ettirilecek olan iki boyda iki bin ad'!t yerli 

bezi posta çantalarının 7-5-980 tarihine miisadif çarşamba günü 
ılazarlıRı icra kılınacağından taliplerin mezkör tarihte ve saat 14 
ce teminatlarile beraber Yenipostanede mubayaat komisyonuna 

JllUracaatlan 

Bahçekapıda Birinci Vakıf Hanı altında 

lslanbul Limanı Sahil SıbhiJe Merhzi Serleba~elin~en: 
1 ....................................... .. 

Devlet Demiryo 
idaresi illna 

Merkemizdc mevcut 300 adet boş benzin tenekesi nuizaycdc ısurctile ısatılaı.:ağıııdan mezkur 
tenekeleri görmek fö~ere her gün Gıtlatada Kara Mustafapaşa soka~ında kain merkezimiz levazım 
memurluğuna \ e müzayedeye iştirak etmek üzre 20 Mayıs 930 tarihine mu!'adif Salı glinü_ sa:ıt 

14 te merkezimizde mliteşekkil ihale komisyonuna mtiracastları ııan olunur. 
kiyüz ton rezidü yağı, kapalı zarfla münaka 

tur. Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15 
Devlet Demıiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Piyango Müdürlüğünden: Zayi: Maaş tatbik:--;m:iı;.h:-;r;;:üm:u; .. ~k:-a~· Tliiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiii 
1 - Piyango müdürlülti için zaen Zft)i eyledim. Yenisini hakket- Veyrı·selaı'n 

muktezi 10, 1 ı, 12, rn tıncfi tertip tirecegimden hilkmü kalmamıştır. o 
pi~ango biletlerinin münakasası ka- Kasımpaşa'da Sahaf Muhiddin ma ----",___.._ _____ _ 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup 
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kad 

kapalı 1..arf usulil ile icra edileceğin- hııllesı imamı 1 lafız Süleyman 
den münakasaya iştirak edeceklerin 
~annameyi almak üzere (1000) lira Fatih sulh icrasından: 

pey akçısı ile birlikte: Bir deynln temini zı1J1nında mah· 
2 Keza numuneleri veçhıle cuz ll)D& koncol Anadolu kılimi 

2t!i,000adet icra kl\ğnlan tab ettirile· mahı halin 8-5·930 perşembe günü 
ceğinden raba talip olacakların pey İaat 1-l- de sandal bedesteninde fu-
akçalan ile birlikte 7 /5/930 çarşamba ruht edileceği ilAn olunur. 

günü saat 14 te tnyare mubayaat 
komisyonuna müracaatları. 

1 LAN 
Osmanlı Bankasının Galatı, Ye· 

nicAmi ve Beyoğlu devajri., Kurban 
Bavramı münasebetile, Mayısın IOncu 
Cumartc:sl, 11 inci Pazar ve 12 nci 
Puıartesı günlrri kapalı bulunacılmr. 

Beşiktaş icra dairesinden: 
Ihsan ve Rasime l:lınımların şa

yian tasarruflannda olup şuyuın iza
lesi için satılmak i.ızre artırmaya 
konulan Beşiktaşda Muradiye mahal
lesinde birinci karakol sokağındı 
kAin hudutları tap<> ıent:dinde muhar
rer 13 numara ile murakkam kıpu· 
dan girilince binadan hariç üstü açık 
bır koridor ile hizasında ve arka 
cihetinde bir mikcar bahçeyi, kori· 
dordan iki kapu ile binaya girilir ve 
alt katta bir sofa iki oda ve bir 
bodrum odası ve kuyulu bir mutbah 
ve bir ufak hamam ve bir belA ve 
orta katta bir sofa ve biri büyük 
ve ikisi küçük Uç oda ve bir helA 
ve üst katta bir ıofa ve bir oda ve 
bir helA ''e taraçayı müşteınil ve 
ttrkos ve elekticlk tqkilAtl mavcuı • 
bir bap hanenin jkinci anırmada ıon 
bedeli kıymed muhammineye balig 
olmıdıhı cihelle tarihi ilandan itiba
ren bir ay daha temdidi ihaleye ka
rar verilmiş olduğundan 3/6/930 
tarihinde aab gOnü ıaat l5te kat'iyen 
ihalesi mukarrer bulunmuş olduğun· 
dan talip olanları 3300 !ita kıymetJ 
muhammineıi nisbednde 0/B10 temi
nat akçeılle Beşiktaş icra memurlu· 
guna müracaatlan ilAn olunur. 

Bursa Dokumacıhk TUrk 
anonim ,ırketlnden: 
~·evkataclc hcy'eti umumiye 

içtimaı 
Zirde mlind~ tuırnamedc mu• 

harrer me\ adın nlüzakereye vaz'ı 

zımnında hissedaranın 4 haziran 
1980 tınblnde saat ) 5 de şirketin 
Bursıda tahtı tasarrufunda bulunan 
binadaki merkezi idaresinde fevkalıl· 
de hey'eti umumiye içtim'aında hazır 
bulunmaluı rka olunur. 

l - Sirketin hitam müddetinden 
evvel f eshl teklifi, 

2 Kendilerine sel:lhiyeti J~. 

zımc itası suretiyle tasfiye memur
ları tayini ve ücretlerinin tespitJ 

Ticaret kanuımnun 385inci mad· 
ddesi ahkAmı mucibince velev yal
nız bir hl~se senedine malik olan 
her hlssdar hey'eti umumtycnin &za
yi tahlilinden olup hamil bulunduğu 
hlsse ıenedaunm adedi kadar rey 
itaıı bakkınl haizdir. 

Jçttmaa itdl'alf etmeli arzu eden 
hissedarlann hisse henctlerini ve ya 
bu hisse senedatı makamına kaim 
olacak olan depo sertifikalarını kah· 
iti içtima tlrketin merkezi idareıine 
tevdi etmeleri muktezldir. 

Meclisi idare 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARA DENiZ MUNTA
ZAM VE LÜKS POSTASI 
Muhalefeti hava haseblle ha· 

roketi teebur eden 

Emniyet sandığı 
müdürlüğiinden: 

Ali Osman Efendinin 9 K. Sadıkzade 
evvel 928 tarihli ve 4137 ikraz PAZARTES11 numaralı deyn senedi mucibin- 5 v;r::ı~ ~J 
ce ve Babıcafer de Rüstempaşa ftlnO aktamı Sirkeci nhtı· 
mahallesinde Kutucular soka- mıadan hareketi• (Zoaruldak, 
ğında 23 numaralı dükkanın ter lnebolu, Samıua, Onye, Ordu, 
hini suretile Emniyet Sandığın Glreıun, Göt"•le, Vakfıkebir, 

Pulathane, Trabzun, StJrmene 
dan istikraz eylediği 250 liranın ve Rize lık•lelerlne azimet ve 
vadesi hulfilünde ödenmediğin- ~vdet edecektir. 

1 
den dolayı istikraz esnasında Tafalllt için Sirkecide Mea 
tayin eylediği ikametgahına et hanı altında acentalırınsa 
tebliğat ifası için gönderilen üç müracaat. Telefon:lıtaabul 214 
aylık ihbarname zahrma mahal 
lesi Heyeti ihtiyariyesince mu- NAiM VAPURLARI 
maneyhin cürgüp kazasına ta- tzmı·r Postası 

.. 

bi Lanehan yahut Lineson kari 
yesinde ikamet ettiğine ve kül
lü oğullarından demkle buluna
bileceğine dair yazılan meşru
hat üzerine U rgüp kaymakam
lığı ile bu bapta cereyan eden 
muhabere neticesinde buluna
madığı anlaşılmış olduğundan 
ilan tarihinden itibaren (üç ay) 
ıçinde borç ödenmediği takdir
de mezkur dükkanın bilmüzaye 
de sattlacaiı Hin '>lunur. Mz. 

Seri, lüks v• muntazam 

ADNAN vapuru 
Ma)ısın 

5 inci pazartesi 
günü 16 da Galata rıhumından hare
ketle ( Izmlre ) ve Çarşamba giin!l 
l.zmltden lstanbulı hareket eder. 

Galata gıimrük karşısında Site 
Fransez hanında 12num:ırada Umu
o'li acantahğına" mor:ıcaar. Telefon 
Bevotlu: J 04 J 

Merkez Accnta~ı; r.al:ıt1 köprü 
lıcasınd1, Reyo1tlu 2362 Şuh~ 
aentesı: Mahınudiye 1 laru altın .b 
Jstınl.rnl :-40 

Mu~anıa pustas1 
Cuma, Pazar, Slaı, Çar. 

şamba glinleri idare rıhtımm
d:ın 9 da kalkar. 

lyvalık sür' al ,oslaıı 
(Mersin) vapuru 6 .l\Jayıs 

Salı J 7 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Kliçükkuyu, F..dremlt Burha-
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkôr iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğravarak 

I• • 

gelecektfr. 

lzıtr · Mersiı sür' al posrası 
(Mahmut Şevket Paşa) 'apuru 

16 ~1ayb sah 12 de Galata rıh-
tımından hareketle Çarşamba 

sabahı lzmire gidecek ve akşamı 
İzmirden hareketle Antalya, 
Alaiye, Mersine gidecek ve 
dönüşte Taşucu, Anamor, 
Alaiye, Antalya, Kuşadası, 

lzmtre utrayarak gelecektir. 

Bartın -lnebolu Postası 

Tıpuru 

Mayıs 

HiLAL 
5 Pazartesi 

günü akşamı Sirkecl rıhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak. 
Bartın, Kuru\!aşlle, Cide, İnebolu, 
Örenke iskelelerine azimet ve 
avdet edecektir. Yük ve yolcu 
ıçtn Sirkecide yeni handa 1 num-
rolu acentasına müracaat. Tele
fonu stanbul 3105 ... 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz posta!! 

Samsun 
vapuru 

7 Çarşaınba 
Mayıs 

günü akşamı 6dı Sirkeci nhumından 
hareketle doğru [Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize J ye 
gidecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yelkenci 
hanında kAin acentesine müra· 

caat. Tel. lstanbul 1515 

katipliğine vermeleri lazımdır. , 
Talipler münakasa şartnamelerini beş lira 

Ankarada Muhasebat dairesinden. İstanbulda 
Veznesinden tedarik edebilirler. 

* • * 
65 bin ton maden kömürü kapalı zarfla münaka 

tur. Münakasa 26/5/930 Pazartesi günü saat 16 da A 
let Demiryolları İdaresinde yapılacakır . 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupları 
kat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 20 lira mukabil 
da, Mühasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
tedarik edebilirler . 

* • * 
Kayseri lokomotif deposuna muktazi makinele 

la münakasaya konmuştur. 
Münakasa 23 Haziran, 930 pazartesi günü saat 

rada Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektup 

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar 
misyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira muk 
karada, Maliye ve muhasebe işleri reisliğinden İsta 
darpaşa veznesinden alabilirler. --

Pazarlıkla ıa~la mo~a1aası 
Pendik Seron1 Darülistihzarı müdiirl 

Adet Köknar 
300 28 13X400 
~20 22 20 x 400 
IOO 22X l~X400 

Pendik Seram Darülistihzarı için mübay&asına hiz 
tahtanın 7-5-930 tarihine müsadlf Çarşamba günü 
milessescau zlraiye mübayaat komisyonunda pazarlık 

bayaa edileceğinden vermeğe talip olanların yc,·nıi m 
14 te komisyona müracaat eylemeleri UAn olunur. 

Haliç vapurları T. A. Şir 
Hiss.e senedatı Hamillerine ifa 

9 :Nis:ın 19~0 tarih!nde inikat eden Heyeti um 
numaralı kupona mukabil 1929 senesi için hisse ba.;;ı 

tevzii kararlaştırıldığından kazanç vergisi tevkifilc 
Mayıstan irlbaren Ayvansarayda Şirketin idare merkez 

ca~ı ilan olunur. 

Konkordato Komiserliğinden: 
Beyoğlunda lstiklll caddesinde 

289 numcroln mağazada mefruşat 
ticaretilc ittiğal eden DA VlT KA· 
RASO efendinin konkordato teklifini 
müzakere etmek Uzere alacaklılannın 
4-6·930 çarşamba günü saat 14 (on 
dört) te Beyoğlunda KilçOk parmak
kapu sökağında 25 numeroda komi
ser avukat MEKKI HiKMET Beyin 
idarehanesinde toplanmaları ve top· 
alnmaya tekaddüm eden 1 O ( on ) 
gün içinde vesikaları tetkik cdebile
C\'klerl lcrA ve iflas Kanununun 283 

BARTIN hattı lüks POS- üncü maddesi mucibince iJAn olunur. 
ekspreı ~ 

TASI A YD iN vapuru 5 1 Şehremaneti ilAnatı 
Mayıs _ 

Pa~artesİ Sirkeci'd~n h~ Şehremanetinden: Alcaaray ~angın 
-.ı reketle Ereğli, yerinde 24 adada 53 numaralı arsa· 

Zonguldak, Bartın. Amasra, Kuru- dan müfrez 956 ve 97 ı harita nu-
ca Şile ve Cideyc azimet ve av- marab arsalar arasında 106,58 metre 
det edecektir. murabbaı arsa pazarlıkla satılacaktır. 

Tafsilı\t için Sirkeci salonu Tillpl~rin 14 maps 930 • çar~amba 
karşıı;ında Mizan oğlu' hın No: 2 günü saat on beşe kadar le\aZlffi 

TeJefon lstanbul 354 · müdürlUlı.ine gelmehıri. 

En son Amerikan u 

ftkan istihsal edllı 

macununu bir defa t 
nlz. Her yerde bulut 


