
-13 NiSAN 1930 -
5 iııci HH, No 1499 

= , 
BlJGG. 

2 inci sahifede ' 
1- MuhıbJr mektupları 
2- Harici ve son haberi r 

3 üıtcll sahifede 
~~-1- lstanbul yolları 

~ · Tayyare plyanrosa 

- 4 Dncıı sahifede: 
- 1 felek, Sıhhi bahisler, Ku· 

lak .;.-;Jsaflrl, HlkAye, RoınRn 

( 5 inci sahifede: 
1 Halk 'YC 1:: nat 

~ 6 ıncı sahifede 
NUSHASI 6 KURUfTUR 

SUNU 7 '2CW ........... -.n ft Q Q A ft::e1 ft::::lıl'!!t -- .... ..-

3- Dolandırıcıların rnuha
kemcsl ~ 1- Ekonomi, Şehtr haberi eri 

Latin hemşirele· \ 
rin rekabeti Oktruva tarif esinde pek mühim tadilat yapıldı .. 

Londra konferansının şim
diye kadar vasıl olduğu men
li neticelerden biri de Fran
la ve İtalya arasındaki gergin
lıgi artırmış olmasıdır. Sakin 
Ve hülyalı zamanlarda Latin 
henışireler diye tavsif edilen 
bu İki millet arasında hayli 
ıaıtıandan beri siyasi oldu
gu kadar hissi bir reka
bet hüküm sünnektedir. Kan 
Ve his it;barile birbirine yakın 
0lan fertler veya milletler a
rasındaki zıttiyet daha şedit 
"e sürekli olur. Bırbirini kıs
kanan iK• hemşiren1n ruhla
rında yaşryan gızli facia, ek
&erı:ya tabiatin diğer yaklaştı
rıcı kuvvetlerine galebe çala
caı derecede şiddetli ve ihti
raslı bir mahiyet alır. 

1 
Latin aslına mensup Fransız

barıa İtalyanlar arasında reka
I et Tunusun Fransızlar tara-
111dan işgali üzerine yüze çık
llııştır. Daha uzak tarihlere git· 
ll'ıeğe hacet yok. . Vakıa İtal
~an rnilli ittihadını, birinci ve 
UçUııcü Napoleon'lar hazırla
ı. '!larsa da bunlar, ayni za
~ 1da İtalyan kalplerinde hay-
11 o.ı:ı hatıralar da bırakm11j
a•<1ır. Siyaset aleminde beda
\~ hizmet yoktur. Son tediye
~· teşkil eden Savva ve Nis'in 
<ıcııarnu t talya h§la unutına
~1 tır. Tunus'un işgali, büyük 
lr Ctıışirenin bütün favörleri 

Oktruva tarif esinin 
tadilatı 
bitti .. 

Tarifede büyük 
tenzilat yapıldı. 

Alınan resim asgari 
hadde indirildi. Cemiyeti Belediyeden bir g11 r 
Oktruva tarifesini tadil ile meşgul olan Cemiyeti B~ledi_,_ 

idare encümeni dün de toplanmıştır. Tadil etrafındaki tetkıkat b~t 
mış, tarifenin yeni §ekli tesbit olunmuıttur. Dünk~ i~imaa Tı
caret ve Sanayi odaları murahhasları da davet edılmiş ve ken
dilerile son bir temas daha yapılmıştır. Her iki oda miırahasları 
da tadilatın şeklinden memnundurlar. Yeni tarifede azami ten
zilat yapılmıştır. Bazı eşyada eskisine nazaran 10 ve hatta bazı
larında 20 misli tenziliit yapılmıştır. 

Meselii eskiden 10 kuruş oktruva resmi alman hir eşyanın 
resmi yeni tarifede 20 paraya, 2 ku~.ş alınan bir ~al~n res~i 5 
paraya indirilmiştir. Yeni tarife bugünlerde Cemıyetı Belediye
nin umumi ic;timamda tetkik olunmağa başlayacaktır. 

Avukat Haydar Rifat 
Beyin davası 

endisine celbetmek niyetinde 
01?uğunu bir kere daha göster- •• k } 
~·. ~e _İtalyayı hırçınlığa sev- Hadiseye takaddum eden no ta ar 
et•nıştır. . 

M-·Bundan sonraki İttifakı Haydar Rıfat B. Baroya nasıl 
usclles siyaseti Trablusgarp 1. d h" •• lAk 

~;:,_ltıları malftmdur. İtalyan1? girdi ?-Rristol ote ın e ır mtı H at 
nsa tarafında olarak Cı-

aıı har?,ine i§tiraki bir aralık Adliye vekili Mahmut Esat =-.-, •.. ,.,.., mır.~ı,-...,.._,.....,,,.,......r·=" 
g ne hutün hemjjirellk şefkat Beyle avukat Haydar Rifat Bey 

heyecanlannı kabartmış sa- arasında çıkarak mahkemeye in 
Sulh mu,,akereleri bunların tlkal eden hlldise hakkında Po

devam ve inkişafına imkan litika refikimizde Ankaradan 
bırakrnamı~tır. Küçük hemşire, bazı malumat gelmiştir. Bunda 
Raıtimetlerin tevziinde kendi- vaziyet umumi surette tahlil e· 
'nin ıhma! edildiğine kani ol- diliyor ve Haydar Rifat Beyir 

. .ış ve bunun müsebbibi te- makamatı allyeye müracaatına 
'<ık.ki ettiği Fransaya karsı takaddilm eden şerait şu noktı 
'n beslemeğe başlamıştır. İşte Jar etrafında hulasa ediliyor· 

JU zihniyet cari olduğu bir za- du: 
~da da Faşizm iktidar mev- 1 - Haydar Rifat Bey, meı 

11~e geçmiş ve kül altındaki hum Necati Beyin adliye veka
akın ateşi daha canlandırmış- leti zamanında İstanbul baro
r. sunda yapılan umumi tasfiyede 

r ı:aşizm siyaset sahasındaki bir bazı yolsuzluklarından, bilhas-
bcu fikri ve hissi emperyalizm sa adliye nazın merhum Mem

lıı aina da geçirmek suretile bü- duh Beyin imzasını taklit etti
rrı: talyan ruhuna aşılamı§tır. Ro· 

Paramızın 
. istikrarı 

Eslıi borçlar 140 bin lira ikramiy 
~~n,;:!~:11:';1.~~~;!s 18993numaraya çıkt 
meclisine i~ahatı.. ii ji 

1 Kambiyo temevvüç
leri gayet tal ıi ir 

PARis, 12 (Milliyet) - Tayyare piyangosu-
1 

• 

1 Düyunu umumiye meclisi k d \ 
Ankaradan avdet eden mü- IlUil eşi eSİ 
messillerinin beyanat ve iza- dün hitam buldu '.!' 
hatıru istima etmistir. Mez- ~ 

- --- -
Tahvilat ve esham 
kaçakçılığı meselesi i 

kur mümessiller Türk hükU- ,.... 
metinin Pariste hamillerle Büyük ikramiye fatih-
aktedilmiş olan mukavelena t H d. 

Heyeti Vekilede kabul eçlil-
1 

miş olan 2 numaralı kararna
ue kambiyo murakabe heyeti
;ıe henüz tebliğ edilmemiştir. 
Dün umumi vaziyet hakkında 
konsorsiyom icra komitesi, 
reisi Nurullah Esat Bey bir 
muharririmize şu izahatı ver
miştir: 

menin tadili mümkün olma- e a ıye 
<lığını ve Türkiyenin harici Hanıma isabet etti 

- Umumi vaziyet Maliye 
Vekili B. in de izah ettikleri gi
bi şayanı memnuniyet bir inki
şaf takip ediyor. 

itibaı"ının muhafaza edilme
si için hamillere karşı giri'il 
miş olan taahutlere riayet e
dilmesi lazımgeldiğini beyan 
etmiştir. 

Mümessiller Türk hükU
metine Türkiyenin mali işle 
rinin tensikine müteallik pı
liin tanzim etmek üzre ecne- ı 
bi memleketlerden mutahas
sıslar talep ve celbetmesini 
teklif eylemişlerdir. Konsorsiyom her gün borsa-ı;.. ___ ;;...._..._ _____ ..... 

nm temayülatını dikkat ve iti
na ile takip etmektedır. Tiirk tiyatrostı 

Konsorsiyoma göre son üç Ç • " B i 
ı:aftalık temevvüçler, ihz~ em al Hiısnu ey n 
istikrar devresine has teınevvuç ziyafeti ve nutku 
Jerdir. Filhakika son bir aylık ANKARA, 1 ı A.A. - Ma-
temevvüçler tetkik edilirse arif vekili Cemal Hüsnü Bey 
görülür ki Türk lirasının İster bugün DarüllY.: 
lir.f' karşı rayici 1028 ve 1034 dayi heyeti ıere
lmnış arasında kalmıştır. fine bir ziyafet 

Altın ayarında bir döviz olan vermiştir. Vekil 
doların bile Londra borsasında Bey ziyafet es
İngiliz lirasına nazaran temcv nasında şu nut· 
\Üçleri bizim paramızla ifade ku irat etmiştir: 
edilirse 8 kuruşa baliğ olmak- - Millf ideal 
tadır lerin teşekkül vt 

Bu nisbet dahilinde i temev 
vüdeıi biz de tabü olarak te
lakki etmemek için hiç bir se
bep yoktur. Nazarı dikkate al 
mak llizımgelir ki, son aylarda 
olduğu gibi bugünlerde de tica
ri mahiyette mühim tediyat 
yapılmaktadır.,,. • 

Tahvilat kaçakçılığı 

Nurulah Esat Bey bundan 
sonra evvelki giln tahvilat ve 
efektif kambiyo kaçırmak teşeb 
bilsünde iken yakalanan Rum 
bakında da şu malfimatı venniş 
tir. 

- Yunanistana gitmek için 
mürakabe heyetinden vize al
mış olan Aleksandr ismindeki 

tahakkuklannd, 
içtimai hayatın 
istenilen tebed 
düllerinde tiyat 
ronun ne kadar 
mühim b~r rol Cemal Hıisı;u B. 

Tayyare piyangosunun seki
zinci tertip üçüncü ketidesine 
dün sabah ta Darülfünun kon· 
ferans salonunda mutat mera
simle devam edilmiş ve bütün 
numaralar çekilmi11tir. Bu keti 
denin büylik ikramiyesi olan 40 
bin lira 18993 numaraya isabet 
etmit ve en son çekilen on nu
mara da 10 bin liralık m!ik!fatı 
kazanmıştır. Dilnkü keşldede 
yüksek ikramiyeleri kazanan nu 
maralar şunlardır. 

40 bin Ura 
18998 

15 bin lira 
16939 
4 bin lira 
91509 

Pi:?ango numaraları çeklllrktn 

91258 
14956 

47078 
36277 

Diğer kazanan numaralar i 
sahifemizdedir. 

40 bin liralık büyük ikrami 
yenin talililerinden biri de Fa 
tihte Drağman mahallesinde o 
turan Hadiye H. dır. 

Casuslar 

Ağırceza mahkeme• 
sine verildiler 

3 bin lira Bir ecnebi membaı hesabına; 
41848 50920 casusluk yapmakla munun 1 
57942 92068 van Zipzof, İvan Setkof, Os-

.)'1942 15582 man ve Mustafa hakkında 
B _,_ b . . müstantiklik kararnamesini y 

.. unu..n aşka 1 O ~ lıralık zını§ ve lüruınu muhakeme ka 
mu~afat ta en son sekılcn a~ğı rarile ağrrcezaya ı;evketmlştir 
da!ri ~n ı:ıumara arasında taksım Dördüncü milstantik ceza ka· 
edılmıştır. nununun 134 üncü maddesi de-

8171 55618 laletile 133 üncü maddenin ü-

17802 12024 çüncü ~n_d!ne t~vf!kan muhıı-
.J2942 57223 kemelennı ıstemı§tır. Dava gil• 

nü beDi değildir. 

--------·-----··"·----------
Pek yakında yeni tefri

kamız başlıyor .. 
•••••••••••••••••••••••• 

4 lınpcratorluğu an "anclerlnin ve ğinden barodan ihraç edilmiş, 
•ldtln medeniyetinin hakiki miraaçısı fakat bilahare Mahmut Esat Be 
k 11luııu iddia eden yeni İtalya yin vekaleti zamanında, miltare 
1r;':•ı. Akdenizde ve gerek Afrika ke senelerinde katledilen Beh
aU:SJnda bu teJakkiye göre mevki but hanla Musa Kazım efendiyi 

~ 
tüccar katibi vapurun hareketi-

• / l 1 nden evvel diğer bir şahıs ta-
.U. /.?/ ?,11' rafından kendisine tevdi edilen 

,,.71;~7"" /ı Tn/1!,.... , 1 bir zarfı alır~en. l'.aka.lanmış-

oynadığını bilhassa genç millet 
lerin yakın mazilerinde müte
addit vak'alarla gönnekteyiz. 
Edebiyat ve san'atın hayat ve 
hareket halinde tecelli eden bu 
yörür şekli ta eski tarihtenberi 
insanları muayyen fikirler arka 
smdan çekmek hususunda kuv
vetli bir yardımcı olmuştur. 
Muhtelif say sahalannabölünen 
fertleri sahnesi önünde birleşti
ren temaşa, milletlerin en kuv
vetli bağları olan müşterek hlı 
ve fikri vasati seviye halinde ta
mim eden en mühim bir vasıta
dır. Tiyatro, cemiyetlerin muay 
yen zamanlardaki varjyetlni tes 
bit ettiği gibi bilh<fssa istikbal 
için açılması istenilen cereyan
ları ve verilecek şekilleri teşci 
ve takviye eder. Genç Türkiye 
cumhuriyetinin bu mükemmel 
vasıta ve müesseseye liizun ge
len ehemmiyeti vermemesi im
kanı yoktur. Tiyatro ihtiyacunı 
zı uğraşmaktan yıpranmıyan a
ziz Hamdullah Suphimizin bir 
eseri olan tiyatromuzda tatmin 
edebileceklerini kıymetli san'at
karlarımız gösterdiler ve ümit
lerimizi kuvvetlendirdiler. Bu 
hale gelinceye kadar kendileri
nin değerli bir san'atkar olduğu 
kadar kuvvetli bir teşkilatçı o
lan Ertuğrul Muhsin Beyin şa
hsiyeti bu zahmetler ve müşte
rek muvaffakiyetlerimizin bir 
timsali gibidir. Aşkla idealle 
bağlanılan bir işte güzel bir 
muvaffakiyet örneğini gösteren 
bundan sonra da hiç şüphesiz 
daima artacak saylerile bu mu
vaffakiyeti daha kuvvetle teba
rüz ettirecek olan kıymetli san' 
atkarlanmızm şerefine içiyo-

le . ak arzusundadır. Deniz kuvvet
'-trı İtibarile Franaa ile müsavat i•- müdafaası bir sebebi muhafflf 
bll:;tsı, müstemleke siyasetine - addedilerek ve Mahmut Esat 
h~ as~ Afrika kıtasında - çok e- Beyin tavassutu ile baroya iade 

1 tır. Mesele bıze ıntıkalinde bu
Adliye Vthili M. Esat Bey nun bir şebeke ile alakadar ol

"i;;;n1Y•t vermesi hep bu iradenin edilmiştir. sini rica etmiş, fakat bu talebi 
neticcl<ridir. reddedilmiştir. 

ıraır;ılrııt İtalyanın bu arzusunda mu- 2 - Haydar Rifat Bey, kanu- 5 - İrtişa maznunlarınm ve 
•il ak o_lınası Fransanın gerileme- nu medeninin neşrinden sora te kaletini kabul eden Haydar Ri
)e e · mümkün olabilir. Dünya her lif ettiği '.'Miras meseleleri" 
d Ilı emperyalizmi tatmin edecek . . . .. 1 .1 "M.. fat Bey, müvekkillerinin tahliye 
•recede geniş değildir. namlı ~serın.ı, b~r. c~ e 1 e u si için adliye vekilinin tavassu-

11 l3ununla beraber İtalyan meb"usu teceddıt ve ınkılapkar Mahmut tuna müracaat etmiş talebi red 
:;a·nın. dediiji ı;ibi halya~ar d~- Es~t Beyefendiye. Ayni eserin . dedilince alakadar 'hakimleri 

ı·. mustemlekccı mılletlerın ger1- mukaddemesi k3mileri adliY,e ve . . . 
1Yeceg"i kanaatini de be•lemekte- kı"lı"n" "t . . h . .' . , tehdıde kalkmış, hatta tahkıka 
ıı; 1 ın sı ayışıne ta sıs edılmış . .. "k N 

r er. Çünkü onların yıldızı ı;ıarla- ti ·iiayd RI( B b . tı ıdare eden mustantı azım 
llı;ıkta devam edebilmek içın ıa.. d. .. ar r at d ey u meyan i Beye yazdığı mektupta· "Sen 
•ın gelen fikir ve nurcfan mah- . a ezcum e c ıyor u ki: "Siz ba- . . . . d ." • 
'~ının H b k" · dil"k b f'- tan hir imperatorluktan J _: ırtışa perdesı altın a sıyası ra-
~· us... al u ı şını ı u ı . apon 1 k" 1 · k · · h""k' 
• ır ve nur ancak Romadah -intişar ya gibi kavi bir devlet cıkardi- J erı ezme . ıstı yen u ·uınet 
tın•kt~miş. • .niz". Bu mukaddemenin diğer a ~l~nnın ıcra .. va~ıtasısın", 
~1lı.cıı'?· zihniy~t: telakki ve ~~- -bir noktasında"Kanunu medeni ı demıştır .. Bunun uzenn~ malıke 
ltaı nıısyon ıht.~lafları. Fransa ı.r etrafında bazı tereddütlerim var m\!ye v~~ıleı:'. Haydar Rı.fat Be~ 
!a.d Ya arasını mutcmadıyen açmak· _,. Fakat genr ve g·· ·a k" telaşa duşmuş, gene adlı ye vekı 
<l •r 13 A b"lha!ıii Ak yı. " uzı e ve ı - r . t .1 • ı.011~ ın~iletı:;tpa i:i~ e.:efle :arsı: lin beni Bristol otelinde kabul kıntın idvdas

1
utuna ı tıca etmiş, fa 

.. llac k • • · - •• · b h b a re o unmuş tur. 
~i a bir vakıadır. Latin ıcnisi- ettıgı zaman u ususta ana 5 H d R"f B 

n on h n f ·ı ti · · ·· a· • · · ka k t'' l - ay ar 1 at ey gaze-·~•n buu·ktt ı . 11azı ehcnnı• ~cmsıı ver ~gı ı~az. rdve a ı cevap ar telerde intişar eden beyanat;n-
•nu ı ı ~· etın _ oş _.ge_çın!"~- üzerıne zıhnım eyer tutan nok- d . "D~ 

ı de]~ ınedenıyet daha buyuk ıstı· taları, bir daha hatırlanmamak a ·. avanın ~nk_arad.a cere-

• .. 

eder . .. d h 1 k b 1 . ,, G yanı Allahın hır nımetı olaca-
ZEKİ MESUT uzr~ erk adda ud et~:~.: ·a ene ğını" ifade etmişti. Fakat İstan 

-~.._-,..~-----' -~Y?kıbml~ a. lemle de:! b~zı ekiv·eı bul müdtlei umumilig"ine yaptı-' n ,...._ n r - ıstı a ı vaıt ara o u ır ve cer'1 son bı"r m·· 1· d Hem ı - h . • · .. uracaat a avanın z yaret em hır tutuşta asyaı hayatı garbe İstanbula nakr · t 1 t · . 
ticareti intikal ettirdi". H, d R'f mı a ep e mıştır. 

H B k . 1 b" f ay ar ı at B. ne diyor? er Türk g - u ıtap ar, ır tara __ tan _ _. _ . . • 
Yeni bu kabil methiyelerle neşredilir 1 Polıtika refıkımızde intişar eden 

ANKARAYI aörmeli! k d". f k .. 1 B bu 1!,l<ktuba mukabıl Haydar Rifat 
<> en ıger tara tan ve 1 , e.l;'e Beyi!' ne diyeceğini anlamak iste· 

Onun için yazılan mektuplarda eserlenn "dik. Haydar Rifat Bey. diyor ki: 
20 nisan 1930 hakimlere satılmasına delalet - H_er ş~yc madde madde cevap 

~f"Jı· S etmesi rica olunuyordu. vermek ısterım: 1 1 anayi Nu""mune ı Be h" b. · · d 
A · k 1 - n ıç ır gazet cıyı avct 

Sergisini 4 - v~upaya gıtme te 0 an ederek heyanatta bulunmadım. Son 
Ziyaret et.• Haydar Rıfat Bey, masrafını beyanat yazıl•ancme kadar gelinerek 

çıkarmak için kendisine hukuk alınmıştır. 
-...... talebesi müfettişliğinin verilme (Mabadı üç;,;ı~·i :.<ılıifede) 

duğu anlaşıldı. Tabii müteca
sirler hakkında muamelei kanu 
niye yapılacaktır. 

Mektepliler 
müsabakası 

.JS inci ha/taıun 
birincilikleri 

Mektepliler müsabakasının 
48 ıncı hafta birinciliklerini sı
rasile aşağıya yazıyoruz: 

l - Galataaaray Luesind~n: 
1022 Uhan Tahıin B. 

2 - Arnavutköy Amerikan 
Kız Kolejinden Ay§e H. 

3-- Erenköy kız liıeıinden: 
102 Nilufer Muhsin H. 
4- Üsküdar Orta mektebin

den 168 Abdullali İhıan B. 
5 - Erenköy Kız Lisesinden 

545 ismet izzet H. 
Müsabakayı kazananlar mü

kafatlarını idarehanemizden al
dırabilirler. 

49 uncu hafta başladı 

Mektepliler müsabakasının 
49 uncu haftası başlamıştır. Per 
şembe gününe kadar gazetemiz 
de çıkan haberlerin en mühim
mini seçip cumartesi akşamına 
kadar müsabaka memurluğuna 
e--r11 dPri ni7. 

rum. 

Tevki/at 
İZMİR, 12 (Milliyet)- Dün 

gece polis, komünist tahrikatile 
alakadar olduğu söylenen bazı 
tevkifat yapmıştır. Tev!Pfatın 
en mühim sebebi muhtelif esha 
sa· gönderilen matbu beyan~a
melerdir. Polis meselenin izi ü
zerindedir. Tahkikat devam edi 
yor. 

tazan: 
Auguste Bailly 

Nakladeet 
Kilmran Şerif 

. Ta~hin _çok heyecanlı bir safhasını tarihi hakika.tlere mÜa· 
tenı_t caz~p bır rQman halinde okuınağı elbette istersiniz. O halde 
yem tefnkamızı pek yakında okuyacaksınız! 

Pek yakında okuyacaksınız. 

e 
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ın so ~akkın a Sabık -Ş-ehfemini-Haydar 
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Yeşil Ay Tf rk- .... yan ·O "iji re piyan su

1 

Istanbul sokakları 
i .. 

faaliyette mahke es; faturalar 1 • • 
pıs mı, 

Dünkü keşldede kazanan 
talihliler kimlerdir?. 

u 

İçki düşn1anlıPiıııı Yüz bin altın dava- Gümrük tarafından 
temine ,-.alışıyor SJill gÖrdÜ. tasdik edilmiyecek Dünkü keşidede kazanan nu-

y maralar şunlardır. 
değil mi? 57650 35249 34778 

8635 21052 52048 

tlaydar Bey münaka 
şaya karışmıyor 

Neşet Osman Bey bu 
hususta ne diyor? 

Emanet sıhhiye 
Müdürü Neşet 
Osman Bey 

lstanbu/ meb'usa 
Haydar Bey 

Şehrin pisliği, bir mesele oldu. Esbak şehremini Haydar 
Bey, bu hususta çıkan münakaşaya karışmak istemiyerek sade
ce demiştir ki: 

Fahreddin Kerim B.in 
beyanatı 

--~-- -
Mektep talebeleri arasında 

içki ve kumar aleyhine cere
yanlar uyandım1ak maksadile 
cemiyetler teşkili teşebbüsü 
takdirler le karşılanmaktadır. 
Yeşil ay cemiyeti umumi kll.
tibi Fahrettin Kerim B. bu hu 
susta şu izahatı vermiştir: 

1 
. "- Katranlama ameliyesi yapılmış yollar hakkındaki itiraz 

~·ı varit görmüyorum. Bu usul Avrupada bir çok yerlerde tat-

t bık edilmiş ve iyi neticeler alınmıştır. Ankara caddesinde parke - Yeşil ay cemiyeti, bir ta
aşian aralannın ziftle doldurulması bizde ilk defa yapılmış bir raftan alkolün yaptığı tahribatı 
tecrübedir. anlatıp bu beliyeye müptela o-

An k · · h · b !anları kurtarmağa uğraşırken 
1 

. ca gayn müsaıt avalarda yapılması dolayısıle azı yer- -· 
~n bozulduğu için havalar iyileşince bunlar düzeltilerek iıı biti- dikkat ve ehemmiyet verdigı 

nlecek ve Emanete teslim olunacaktır. Maamafih, h~nüz retuşa bir şey d; ~ençler.i i~i düş
tnuhtaç yerleri bulunmasına rağmen caddenin katranlanması ınanı yetıştınnektır. ~ esas 
f~d~li olmuş ve diğer caddelere nazaran daha sıhhi bir hale gel- üze~inde, konferanslar verıyor~z 
ilııştır. Binaenaleyh ziftleme ameliyesi beyhude olmamıştır. ~eşıl gun ba}'.ramlarına genç e 

rı de davet edıyoruz. 
. _. Belediye işleri hakkında hiç bir şey söylememeğe karar ver-

~ıgım için Cemil paşanın mevzuubahs ettiği meselelere dair bir Lise ve orta mektep kitapla-
'111talca dermeyan etmiyeceğim. rına, alkol fenalığını anlatan 

Esasen ticaretle meşgul olduğum ve bitaraf vaziyette bulun- yazılar yazdırılması için Ma
°'.~dtğım için belediye ve şehir işlerini tenkit etmeği muvafık arif Vekaletine müracaat edil
gorrntiyorum. Şehremini Muhiddin Beye cok muhabbetim vardı'r miştir. 
•e muvaffak olmasını arzu ederim." - Spor teşkilatına çok alaka 

1 
Emanet Sıhhiye müdürü Dr. Neşet Osman Bey kısaca şun- gösteriyoruz. Mecmua ve sair 

arı söylemiştir: neşriyatımızı mekteplere de 
- Herkes şehrin ne halde bulunduğunu gördüğü için bunu gönderiyoruz. Kabataş lisesin-

ilnlatmak lüzumsuzdur ve malumu ilam mahiyetinde olur. de içki içmemeğe, kumar oyna-
1 mamağa_, her gün spor yapma-

b . stanbul şehrinin pisliği yüzünden hayati beşeri kısalttığı ğa karar verilmiş. Bu hayirlr 
ahs~e gelince, hayatı beşerin kısalmasının bir çok amilleri 

vardır. BuL her halde muhtacı tetkik bir meseledir. teşebbüste bulunan gençler, bi-
- zim de bir nevi aza namzetle· 

:tıad Binaenaleyh yalnız şehrin pis olmasına atfetmek doğru ol- rimizdir. 

t
• dığı kanaatindeyim. Şehrin sıhhi vaziyeti iyi olup salgın ha- 18 yaşına girip te kanunen 
meb' C ır hastalık yoktur". emiyetlere aza olmak hakkını 

M11~nunlardan Mahmul ve Sadi Efendiler mahkemede 

Dolandırıcılıkla maznun 
Mahmut Sa'm Ef. ve arkadasları 

' 
dün 

muhakeme edildiler .. 

Gazeteler namına abone yaz 
-nak ve hayır müesı;eselerinin 
~irınasını taklit ederek takvim
er yapmak ve müsamere bilet

leri tevzi ederek parasından is
tifade etmek maddesinden maz 
ı1un Mahmut Saim, Sadi Raşit 
'fcndilerle Nedime haıumm mu 
lıakemelerine üçüncü cezada de 
'va.ın olundu. Kolonya fabrikası 
j1e!l!µrlarından M. Doraço din
Cnıldi. &ahit, Nedlmt li~:nm 
;rıUesscselerine S liralık bir bi
~t getirdiğini söyledi. Nedime 
f · bu parayı aldığını itiraf et
ı. 

f Diğer maznun Sadi Raşit e
.e :dinin tayyare meçmuasile de 
kc~~i alakasının sorulması hak
-\~'d.a~i tezkerenin tekidine ve 
, . ı ısım li şahidin ihzaren cel
'"n k ecı·; .. arar verilerek dava talik 

··dı. 

il -0-
Ctaetten sonra mahkômi-

yet 
!!: Şeı vvelce beraet karan alan 

di /re~aneti tamiratı mütema
c tniüıı-.ndisi Sıınhi BeJl.in 

nakzen muhakemesi ağırcezada 
görüldü. Neticede Suphi B. 3 ay 
hapis 3 ay memuriyetten mah
rumiyete karar verilerek cezası 
tecil edildi. 

-0--

T evfik Fikret Ef. nin 
muhakemeııi 

Mediha hanımı katleden Tev 
fik Fik~et efendinin muhakeme
si dün görüldü. Bu celsede maz 
nunuıi yaşı ha~~~ müp~!f:f:· 
şalar yapıldı. Bandırmadan ge
len nüfus kağıdı 327 tevellütlü 
olarak gösteriyordu. Buna göre 
Fikret 18 yaşım bitirmemiş olu 
yordu. Bursa lisesindeki kayd 
ise 324 tevellütlü olduğunu ya
zıyordu. Tıbbı adli ise 18 yaşmı 
bitirmiş olduğunu bildinnekte 
idi. Bu ise 327 kaydını ccrhedi
yordu. Nüfus memuru 326 ola· 
rak tashih talebinde bulundu. 
Muavin Cemil B.ile maznun ve
killeri kanuni münakaşalarda 
bulundular. 

Mahkeme yaşın 326 tevellüt 
olarak tesbitine kaRır verdi. Da 
va müdafaaya kaldı. 

kazandıkları zaman hiç şüphe
siz Yeşil hilal bu gençleri 
tnemnuniyetle sinesine kabul e 
decektir. O zamana kadar da 

' bayramlarımızda, müsamere ve 
konferanslanmızda daim bizim 
le beraber bulunacaklardır. 

16 Mayıs, Yeşil gün bayra
mıdır. 

Yeni seyyare 
meselesi 

Rasathane müdürü
nün izahata 

1 Avrupa gazeteleri, Amerika 
1 nın Lovvel rasathanesi tarafın
dan yeni bir seyyare keı1fcrlildi
ğini haber verdik ·· 

Bu hususta 
Kandilli rasat
hanesi müdüıi 
nün fikrini ö~ 
renmek i~tedi~ 
Fatin B. şu ü· 
hatı verdi: 

"-Yeni se~ 
yarenin keşfi h' 
disesi şimdilik 
yevmi gazeteler 
de mevzuubafıs-
olmuştur. Henüz F, Y 

rasathaneleri alakadar eden fen 
ni mecmua ve gazetelerde müna 
kaşa edilmemiştir. Seyyarenin 
ll:eşfinden bahseden gazeteler
den bazıları da hadiseyi meş
kil.k addetmektedir. 

Verilen malumata göre, yent 
s~yyare, dünyamızdan büyük
tur. 

Yeni dünyanın güneşten altı 
milyar 730 milyon kilometre me 
safede olduğu tesbit olunmuş
tur. Maaınafih henüz kat'i bir 
şey bilinmemektir". 

Seyyah vapurları 

Nisanın yirmi ikisinde alman 
bandralı Monte Oliviye vapuri
le lSOO, 23 Nisanda da gene al
man bandıralı Arandor Star va 
purile muhtelif milletlere rtıen
$1"' 500 sevvah gel~cektir. 

Dava kararın tefhi
nıine kaldı 

·-· -
Sebebi de bazı fatura

ların tahrifidir 
Sosyete Kcımerçiyala İtalya

na tarafından harpten evvel ik-
raz olunan ı oo bin altın liradan Gümrük idaresi son zaman
dolayı hükumet aleyhine ika.'11e larda vukubulan yanlışlıkları 
olunan davanın mürafaası dün nazan dikkate alarak orijinal 
Muhtelit Türk_ İtalyan ınahke fatmalardan çıkarılan suretle
mesinde yapılmış ve karar tef- ri tasdik etmemeğe başlamıştır 
him olunmak üzre muhakeme Evvelce tüccar ve sair alaka 
talik olunmuştur. darlara verilen orijinal fatura-

-o-- ların suretleri asıllarına istina 1 
Danimarka konsoloııumuz den gümrük muafiyet dairesi 

B' .. dd 
1 

. . tarafından tastik edilirdi. Son 
ır mu . et evvel şe 1n~ze zamanlarda bu mÜsaddak fatu

gelen Danımarka kon~o:osu- ralar üzerinde yapılan bazı tah 
rı:ıuz M. Y at~en ve muavını Su- rifat nazarı dikkati celbettiğin 
rıyeye ge<;mışlerd~r-, den bu tasdik usulü gümrükler-

M. Yatsen_ ı:efıkıl~ bcra~er den kaldırılmıştır. 
memleket dahılınde bır tetkık B . k d · ·· 

ahat. b ı ·h u vazıyet arşısm a orııı-
sey t yapmış ve aş ıca ı - 1 f 1 d. - ·· h ı . 

1 1 na atura arın ıger nus a arı· 
racat eşyamızdan numune er a 1 f dan sc1·ki t nm noter er tara ın ta ı 

mışMır. y t D . k 
1 

.. icap etmektedir. 
. a sen anımar a ı mu . .. . 

teaddit sennayedar grupları ~a·Ib~kı du~yamı;ı .. m~~telıf 
temsil etmekte olduğundan bir ~er erın ~n l~fe l~n olrıJ;na a;;;
çok siparişler de verıniştir. ra ar mu te ı ı~a:"- ara ya -

mıştır. Bunun ıçın noterler ta 
-o--

Romen talebesi geliyor 

Romen darülfünunlularından 
mürekkep (60) kişilik bir kafi
~e nisanın on beşinci sah günü 
Istanbula gelecektir. 

Şehrimizde bir hafta kadar 
kalacak olan bu darülfünunlu
lar şerefine Türk talebe birliği 
t~rafıı;ıdan bir çay ziyafeti ter
tıp edilecektir. · 

Romen misafirlerimiz meya 
mnda bir kısmı darülfünunlu 
kızlar da bulunmaktadır. Türk 
darülfünun mü.daviınlerinden 
bir kısmının da ya?. tatilinde 
Romanyayı ziyaret için bir se
yahat yapmaları mtıhtemeldir. 
Romen gazeteleri geçenlerde 
Bükreşte teşekkül ~j\en "Türk 
muhipleri" cemiyetinden hara
retle bahsetmektedir. 

-<>--
Ankara teJefonu bozuldu 

Dün Ankara telefon hattı bo 
zulmuştur. Hattın bozukluğu
nun nerede olduğu araştırılmak 
tadır. 

-o
Dnlgah borçlar 

Maliye vekaletinde müteşek
kil dalgalı borçlan tetkik koınis 
yonu tetkikatına devam ediyor. 

Komisyon gelen evraktan 
317513 liralık 1326 kişinin mat 
!il.hunu kabul etmiş, 247,013 li
ralık 536 kişinin müracaatını 
reddetmiştir. ·-----
Kadın Birliğinde bugiinkü 

1 içtima 

rafından da tasdikine imkan gö 
rülmemektedir. 

Haydar Rifat B. 
( Birinci sahifeden mabat ) 

Bu, benim tarafımdan böyle ol
duğuna göre, acaba mukabil taraf ta 
ayni surette hareket ettiğini iddia 
edebilir mi? .. 

İmza meselesi 

1000 lira kazananlar 

39939 4316 57154 13704 
45101 30670 13404 46081 
42020 46952 18501 

400 lira kazananlar 

31988 23820 57857 25966 
48847 40266 7794 3344 
27746 34266 24752 45595 
31988 2382() 57857 25966 
15754 45996 4866 587 
6036 38368 24620 5640 

125 lira kauınanlar 

15438 19704 41526 
12550 59982 28890 
53184 43121 57177 
34267 20822 51393 
21160 6464 50411 
17960 48261 1423 
47150 3732 24506 
59145 8427 38755 
8216 29951 18838 

43522 38772 4185 
18663 39677 227 
2202 44705 46109 

38151 41097 42763 
38540 27694 11393 

1322 33737 49857 
14084 40738 16769 
44981 5360 39737 
17207 41099 47586 
28953 56166 8878 
21076 35182 28663 
14310 13064 33477 
40704 7994 30994 

1583 41476 12256 
30190 38066 40588 
53403 6710 5630 
43096 45042 49269 
19853 50204 53428 
50278 23066 17627 
2166 42594 42751 

30340 38707 44680 
2027 48225 3678 

45881 46409 20688 
36827 29002 49985 
48462 51580 14382 

70 lira kazananlar 

42326 7536 
19490 11122 
37430 6548 
56938 58628 
31660 46309 
46572 39988 
54509 39452 
12121 46721 
30844 23352 
51112 15830 
2058 46120 
1650 20818 

17261 26050 
24153 20412 
53953 50205 
15776 45371 
24166 10561 
54392 30082 
9511 39930 

59502 19525 
28299 50334 
42041 21975 

6319 16752 
5077 21550 

15380 
50781 
35435 
2'2955 
26649 
46169 
27335 
46611 
46472 
43759 
14464 
58501 
43295 
52215 
30350 
39596 
11054 
50306 
42769 
27753 

380 
2010 
2725 

5~L' 
288 
425 

55( 
168! 
558! 
289t 
394' 
53~ 
522< 
317i 
151! 
3211 
222( 
533f 
558ff 

541' 
183~ 
593 
5641 
301 
519( . 

26t 
72f 

337 
358( 
549( 
548t 
S24i . 
447i 
521{. 

55{ 
498l 
254C 
4830 
1987 
4398 
427 

658 
2135 
4221 1 

1918. 
2368 ı 
367~1 
532U 

2864l' 
2162. 
1233• 1 

3474. 
1094! 
388! 

3669! 
1326t 
5133( 

4991 
'28951 

9341 
163~ 
26141 
4983'i 
3381'i 
52153 
3032~ 
19511 
3<:691 
33472 
+1!}' 
31762 
3093 

17144 
3890 

31202 
4656 

19599 ı 
44123 
25324i 
29902 
2534~ 
40913 
56793 1 

4659~ 1 

952t 
46719' 
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ıl ; ~i;~~·~;i;t'' tir. Hagvanları içinde .• -... . İki köylü İatanbula gelir. 

Profeeör Beelm Ömer Pata'nın hiasi beterin htnlU medeniletaıeınıt Köprüden geçerken tramvayla-

' 
prugremı 

Mektepliler müaabakaaında 

blrincilili kazanan Galatasaray 

llıeainden 1022 ilhan Tahıin 

1 EHANE - Aalaıra _.... 't<, Telsnf adresi: MilliJ'et. 1 .. 

1 ' 1T.ıefon ıt_.ı.n: 

t 
'ıınlıul 3911, 3911, 3813 

"Annelere ve anne olacaklara,, un- en vahti bir hlui uydır. (Pol Bur- k d" k dilerine hayvansız 
vanlı eseri lntitar etti. Oıtat bu eıerl je) nln dediği gibi: "Kibir ve guru- r~ ~n 1 ~n-. -~ • - - Beyin yazı11 ıudur: 
-1 b·''- ahauı ıihhi eserler dizlıi- rumuza rağmen erkekle kadının mil- yilrümelerı bır taneınntn hayre 
ı e ...,,.. m k k b' · · · 1 

ONE OCRETLERI 
Ttlrklye için Hariç için 
400 Jruıuı 800 ku.nıt 
750 .. 1400 .. 

1400 H 2700 " 

, "!1 evrak gerl verilmez 
i ecçen nuıhalar 10 kuruıtur. 
!ite ve matbaaya alt l~ler için 
=r.ete müracaat edilir. 

ll&nların meı'uliyetinl 
kabul etmez. 

GÜNKÜ HAVA 

ne bir kıymetli inci daha ilave etmlt naıebetini karanlık vt or uııç ~r tını mucıp o ur: 
oluyor. "Annelere ve anne olacakta- behimiyet idare ediyor.,,. Comedie _ Allah Allah .. der, bu kos
ra,, bizde "pilerllrliltür,, e dair ~azd- Fra~cais'in .. f"rlak . yıldızı Me~e k<'Ca mefret havvansız nasıl g! 
M'f ilk eserdir. Turfanda, çlçeğı bur Marıe Bell L ennemıe,. de bunu b.ü- d. ba? · 
nunda bir eser. . . Avrupada plleri tün inceliklerile gösteriyordu. Bu his- ı.ı;?r a~a · 
kültüre çok ehemmiyet veriliy~r. 1n ·~ ay~atmak l~ımdır; daha. açı~ Otekı de buna hayret eder. ~
gilizler bu yaz bir sihhat ıerglın aça- bır tabırle şehveti tenasüliyeyı saı- ma bir arabanın hayvansız yu
caklar, bu ıergide püerikültllr için kai tabliye olmaktan kurta~arak şu- rüyebileceğine akıl erdiremiye-
büyük bir kıaım ayırmışlardır. urlu bir azmin netıcesı halıne getir- rek. 

. f kül melidir. • . d .. 1 d' Bir kaç yıl oluyor Parıs tıp a - . - Ulan der senın e soy e ı 
tesinde Amerikalıların yardımı ile .Hava ve hevese ramol".ra~ ısra: - in laf mı' A t~ız araba olur mu 
bir püerikültllr mektebi açıldı. Profe (atta bıdunmayıp . şuurlu bır ı:ade ı- g. · 
ıör Pinar gibi bir (adılı bu mektebe lele ra~et. ~lun~sıle s~ğlam .bır. nes- hıç .. 
müdürü yaptılar. üstat yarım asırlık lin yetııtırılmesı temın edılmış o- Sonra basamaklara kadar do 
bir zaman içinde tecrübelerden aldı- lur. Böyle hareket etmek daha .t•- lu kalabalığı göstererek: 
lı feyai bu mektepte verdiği deraler kevvün etmed~n:. yaradılmadan on- _ Görmüyon mu onun 'r.ay-
1 bol bol r ce çocuğu duşurunek ve korumak . . d 1 hararet en çok 14 ın az e ' aaçryo . . demektir. PllerikU!türün bu birinci vanları ıçın e ... 

' ce idi. Bugıin rlizglr poyraz Püerikültllre verilen ehe~ıyet kıamı bütün beteriıret hayatının bel ;;::;;;;;~:;~;:::::;ıii;;; 
~ hın kapalı olacaktır. çok yerindedir. Umumi harbın açtı- li batlı bir siyanetkiirıdır. 

ı , ğı nllfua botJuklarını dolduracak çare 
' ~ Jerln en mll .. siri püerikllltürdür. 2 - Püerikültllrün iltinci kısmı, ) 1 ~- . . yaradıltıktan doğuncıya kadardır. 

1
,
1
· ™. •-; Püerikültür çocukları yetıştı~k, Gebe kadını korumak ve gözetmek

iill ::=-.,. üretn;ıek aan'ati .• çoc_ukları . yetıtt~: ten ibarettir. Bu bir tatla iki kil!! 
~ mek ilml.ııln tekii~illunti. takip ~tml§ • vurmak gibi bir şeydir. O sayede 

ı A{ çoc~kluk çalına aıt hı_fzısshhatın, te- hem çocuk. hem ana!ı korunmuş o-
1 ) Talfel nlsa naailli ~az~lin h~y'etı mecmu.a~a )ur. Gebelik, dokuz ay süren bir Kadın birliği kürsüsü boşal-
! . nıllt~allik bılgUenn "?nda1beırd1•1 .kıbas~~: ilk hayat , çocukların &izli ve tu- dı. Fakat Aahali bir türlü dağıl 

ı na derler ki; kadınlarla a~e _ılerlemeal aayesın • . '. .,.. leyli hayatı hususi şerait altında geç- mıyor. 
5 'ıe !İyi amma tabiat erkek bır ılim ıevlyHlne yllkselml§tır · meli, çocuk yetiımiş olarak doğ- Belli ki daha bir şeyler bek-

.1 , mı çeldpnek üzre halket- Pllerlkültüre verilecek mana şu- malıdır. Dbğan çocukların yarısı neş- liyorlar Nihayet polis memur 
. kab h . dur: inunların çoğalmalarına, korun- vünemaları tamam olmadan vakit- l li.d h I d' k h lk d 

' enım ne . a atım var. aıaaına, iılahına ait bilgilerin tet- siz doğuyorlar. Gelenlerin yarısını _arı m_ a a e e ere a ı a· 
3 benim lAtıfe etmeme mü- kiki ve tatbiki Ue uğratan ilim. Bu eksikler teşkil ediyor. Vaktinde do- gıtmaga başladılar: 

ı kadar zengin ve dilrllbi itibarla pllrekür dört kıama ayn- lan çocuk zeki ve uğlam olur.Ge- _ Paydos •. Paydooos !. . 
_ ı1ar yaratıyorlar ki, lnsa- lrr: 1 - Yaradılmadan evvel; 2 - beler huauıl şerait altında bulun- İ . dinli en kim? Saf-

i ılın • d ta Yaradıldrktıın doluncaya kadar ; malıdırlar. yı amma . Y 

Bu haftanın en mühim haberi 
hükfimetin yeni iktısat mücade 
lesinin ana hatlarını tesbit et-

l ı !
1 

a e coşuyor. . ş _ dofarken.4 - Dojiduktan büUI- • • ların çözülmesıle tekrar t?plan 
endim, maksat mal&n. I kadar 3 - Dogarken-:- Çocuk dogar- ması bir oldu. Derken hır ses tısadi programın en esaslı mad-
cuma günkü kadınlar mi- a · ken hıfzıssıhhat hakim olmalıdır.Ço- • . . . . V b h · _ desidir. Zirai sahadaki faaliyet-

mesidir. Programın maddeleri
nin ehemmiyeti asikardir. Zirai 
Kredi, nakliyat tarifesinin ten
zili, okturuva vergileri, bilhas
sa Cumhuriyet Merkez Bankası 
gibi mühim esaslar ihtiva eden 
yeai proğram her halde :;ok ha
yati bir ehemmiyeti haizdir. 
Nakliye vergilerinin tenzili, hal 
kımızı şüphesiz ki, çok memnun 
edecektir. Bn \·ergilerin tenzili 
do!ayısile bittabi şimendifer, \"a 
pur ücretleri azalacaktır. Hal
kın menfaatini istihdaf eden bu 
madde mühimdir. Ekser yerler 
de şehremanetlerinden şikayeti 
mucip olan oktruva vergileri de 
programa dahildir. Milli iktisat 
üzerinde tesirleri olan maarif ve 
sıhhat işlerine programda hu
susi bir ehemmiyet atf edilmesi 
de bilhassa şayanı dikkattir.Fa 
ramızı tahtı emniyete alması 

cihetinden büyük bir ehemmiye
ti haiz olan Merkez Bankası ik-

dcn bahscdcco~-. Oazc- ı - Çocuk yaradılmadan evvel. cuk doğarken ve henüz çocuk do- daha ışıtıldı. e. u ses epsın 
• 

11 '.6~ h be PtıerlkllltUrün bu k11mı çocuk he- ğurnuş kadınla temasta bulunanların den baskın çıktı. lerin inkişafile beraber sınai sa 
ı nız bu hadi~ru~ a . r nllz tekevvün etmeden önce tekvin 1 ilmi v• usulü dairesinde temizliğe - Paydossss ! hadaki faaliyetleri nazarı dikka 

f çok tatlı hır ~sIQp ıle v~ııta11 olan erkekle, ka~nı ta~il riayet etmeleri lazımdır. O zaman kalabalık arasından te alacak olan bu prog
• .ar. Ben sade hula• ede- bır halde bulundurmaktan ıbarettır. 4 Do'duktan sonra_ Püerikül- birisi ahaliye doğru bağırdı. ..

1 
kı' _ ı'k-

Otlara, çlçelrlere varıncfYa kadar.ha- .. .. g B .. 
1 
.. k b k d G ram - göru üyor 

· t h' b' hl"k kt turun bu krsrnı çocuk ışıga çıktık- - ugun u u a ar. . . e- d' t · . k hayırlı uıımların yaptıkları bu ~ :a:ryan b ıç kır :;'a t ~o ~r tan sonra b3şlar, büluga kadar ıü- lecek hafta Çırpıcı çayırında tısa ıya ımız ıçın ço 
,. tam manasile bir fiyas- 'ı o udmu olzu • c tıtz o sun a gu: rer. Çocuk doğduktan üç yaşma toplantınuz var Arzu edenler menafi tevlid edecektir. Hüku-" ze ve evam ı sure e meyve vere k d h . b" t k "d uh · ff 
:lu ve kendilerinin ne dü- bilsin. . . Tenasül his ve iştehası- a ar ~s1us~ 

1~ e al'.yu e m · buyursun! metin bu işte mu va ak olacağı 
bü .. ti 'd . 1 d' taçtır. Dış en surmemış çocukla- . . d ,, 

liderini bilmem amma ben run snu ıure e ı aresı e zem ır. d h . d t k .. d iht" Kulak misafiri na kanaati tammeınız var ır . rln a a zıya e e ayyu e ıya -
relerimiz namına bu mu

üyctsizlikten cidden sıkıl 
Çt\nkü büyük bir tantana 
uı edilen ve bütlin İstan
timnlamu toplamak iddia 

Gayesi nev'i koruyup devam ettir 
mekten ibaret olan tenasül grize•i 
diğerlerinden, mesela şehrin mu
hafazaaıru teınin eden tagaddi grl
zesi gibilerden, en necibi ve en kuv
vetlisi olduğu halde herkes e henüz 
hakkında bir malumat edinilmemiş, 
henüz her yerde terbiyesine itina 
edilmemiş bir halde bulunuyor. 

bulunan mitingde cem'an 
ı ancak bir rivayete naza
~ ve diğer bir rivayete na-
30-40 ki~i vardı •.. Bir 

:aşın dediği gibi seyriçin 
ı erkek vatandaşların ade. 
P,mlara nazaran bire yüz 
pnde idi.. 
;:n kalbim bu fiyaskonun 
ı altında sıkılarak işi tah-

1 ~nn ve bu mitinği tertip 
erden birini gördüm, hali 
tun ve beni teskin edecek 
1mı bekledim. İşte ocevap: 
Efendim! Mitingimiz mi

tenha olduğumuza bakma
(~ birimiz bine bedeldir. 
[»Z dünyaya getiririz, ne 
k iatedifimi anladınız dc-
1ıl? Sonra bizim iBlllİmiz iis 
:zde .. Biz kadın kalabalığı 

Tabii ihtiyaçlar içinde tenasül 

ve! Polislik için istida vermiş 
olmamıza işarettir. Muzıkalar i
çinde Darülaceze bandosunu 
seçmemize gelince bu bir şef
kat harcketmden başka bir şey 
değildir. Siz müsterih olunuz 
mitingimiz mitinktir. 

Çamur! 

ları vardır. 

Belkemiği olan mahluklar içinde 
doğduğu zaman en ziyade } ardıma 
Dıtlyacı olan insan yavrusudur. Ye
ni doğan çocuk çıplaktır. ne yuva
sı vardır. ne sığınacak yerı. Tencf 
fil eder, a ına v ril n m .1l e
mer. Çocuklar ne kadar en olu. 
!arsa ölüm tehlikelerine o kada• 
çok maruz kalırlar . 

Çocuğun serbest teneffüs etme
sini, teşekkülatının tabii olmas1n, 
temin etmeli; soğuktan ko malı; 
beslemelidir. 

Dr. Besim Ömer Paşanın 'Anne
lere ve anne olacaklara,, eserinde 
püerikültllrün bu esaslı umdelerine 
ait en yeni, en miıkemmeI bilgileri 
bulacaksınız. Üstat bu eseri ile ye
tişecek neslin minnet ve şükranını 
timdiden kazanmış bulunuyor. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

mı:! .............. .. 

BÜYÜK GÜN 

. .............................. ,, ..................................................... , ..................... . 
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{lugünk!I yeni 
bilmeı:emiz 

SOLDAN SACA: 

1 : V eaaiti ...ı.liyeden biri ( 5). 

3. Çabuk (&). 
5. Pen (2). Yükıek mahal (3). 

6. Nida (2). Cet (3). Sa (2). 

7. Zaman (2). Anmak (3). Ra-

bıt (2). 

eğlenceleri 

Dünkü bil c ecemizln 
ballcdilmi' şekli 

YUKARDAN AŞACI: 

1. Koyun yaYl"Uau (4). Tavan (3) 
2. Cihet (5). 
3. Sinirli (5). 
4. Bir iıim (5). 
5. Ürf (4). Kayıru (4/. 

ş. Denizden çıkan bir kabuk (5). 
7. Sinirler (&) . 

Aynanın önünde dunnuş, par 1 minenin kendisini sevdiğine eo 
maklarınm ucuna basıp yüksel- mindi. 
miş, kravatını düzeltiyordu. • . Fakat gençler ihtiyatsızdır, 
Kapı açıldı, içeriye, saçları bük Eminenin kocası bir maceranın 
lüm büklüm Emine Hanım gir başlamak üzere olduğu·1u SC'

di: di, Feritten selamı ke~ti, o:ıu 
- Aynaya bakmağa lüzum bir daha evine kabul etned ·• 

yok, dedi, şıksınız, çok şıksınız. * .,. * 
Ferit utandı, biraz kızardı: On sene geçti. Zaman sahi 
- Kravatımı düzeltiyorum ... den çabuk geçiyor! Ferit lıı 

Emine sordu: gün artık çocuk değil, Otuzı 
- Dünden beri ne alemdesi- aştı. Fakat gene eskisi gib 

niz? şık ... 
- Bütün gece bahçede dolaş Bir gece, sonbaharın güzek.e 

tım. Odanızda aydınlık olduğu- bir gecesi Ferit tek başına d<?.la 
nu gördüm. şıyorken, Emine Hanımın ko -

-Benimle fazla meşgul olu- küne geldi. Eminenin kocası 
yorsunuz ... Doğru değil. . . evvelsi sene ölmüştü .•. Birde ı 

Kadının ta gözlerinin bebek- bire cebinde bir anahtar oldu-
lerine baktı, sesi titredi: ğunu hatırladı. On sene evvel, 

- Emine!. . . köşkü terkederken, arka kap 
Elini tuttu, öpmek üzere du

daklarına götürdü ... Sesi gibi, 
elleri de titriyordu. Emine Ha
nım omuz silkti, dudak büktil: 

- Çocuk! .. Sahiden çocuk
sun. . . Seni azarlayıp payla. 
marn lazım ... Ben çok genç blr 
kadın değilim ... On altı yaşın
da kıznn var. 

Bunları biliyordu. Eminenin 
kocası ile altı aydanberi ahbap 
olmuştu. On gündenberi de 
köşklerinde misafirdi. 

Kadın tekrar etti : 
- Çocuk!· 
Yüzü pastel bir kroki gibi sü 

züldii ... Sonra birdenbire de-
vam etti: 

- Küçük odadaki vazonun 
altına mektup bırakmanızı me
netmiştim Bir gün yakalanacak 
sınız .. Mektuplarınızda biri e
le geçerse ... 

- Ne olur? .. Onlar mektup 
değil ki ... Okuduğum kitaplar 
da hissiyatıma tercüman olan 
satırları bir kağıda yazıyorum .. 
Bundan ne çıkar? ... Şairliğime 
hükmedenler, hizmetçiye aşık 
olmuş derler. 

- Hizmetçinin edebiyattan 
anlaması lazım gelir. ı 

- Roman okuyan hizmetçi
ler yok değil ki .. 

Pastel çehrede kıskançlık a
liiimi belirdi: 

- Peymandan mı bahsetmek 
isti yorsun uz? 

- Hayır kimseyi kastetmi
yorum. Ben alçalmak değil, si
ze kadar yükselmek istiyorıım. 

Gülümsedi: 
- Kurnaz! 
Ve derhal ilave etti: 
- Haydi artık gidiniz bizi 

burada yalnız görmesinler. Na 
zarı dikkati celbeder. 

nın anahtarı cebinde kalmışl . 
gene cebinde duruyordu ... Köı 
ke girmek, ilk sevda maceras111. 
yaşamağa başladığı odaları goı 

mek istedi. Bu garip arzuyu )' e
nemedi ... Kapıyı açtı, içeri r;;' 
di .. _ Bu köşkün her köşesind~ 
binbir hatırası vardı. Yalnız bi ı 
medifi bir Eminenin yatak oda 
sı kaimııtı. "Köşkte kimseler 
yok diye düşündü, İstanbula ta 
şmdılar, o odaya da girebili
rim.,, 

Girdi ... Kapıyı açınca bir ses 
duydu: 

-Kim o? 

tı. 

Bu Eminenin sesi idi. 
- Benim, Ferit. 
Bir kibrit çaktı, m!ımu yak 

- Ödümü patlattın .•. n .. 
da ne işin var? Nasıl girdin? 

- Anahtarım vardı 
- Bu anahtarı kullanmak on 

seneden beri hatırına gelmemiş 
mi idi? 

- Geldi, fakat cesaret ede· 
medim. Kaç defa pencerenizin 
önünde durdum ve sizi uzaktan 
seyrettim ... 
Yatağa yaklapıtı§tı. On sene 

evvel sevdiği kadına daha } '.1 • 

kından, daha candan bakın 
istedi. 

- Bakma, dedi, çlrkinim 
Ve ... Mumu üfledi. Karan

lıkta kaldılar, .. Ferit yatağa o
turdu, kollarını uzattı ... 

... Bu hikayenin sonu yok· 
tur. 

Çünkü ben usulcacık odadan 
çıktım. 

Aşka, aşıklara hürmetkB.rım. 

; kadın birliğiyiz. Sonra mi
. n 9 yerine onda başlaması 
1 pı saati kış saati hatasıdır. 
lerin etrafnnıııda kordon 

' l etmeleri bizim bundan ev 

Her şehrin bir maz'hariyeti 
vardır. Misina da sık sık zelzele 
olur, Londrada sis, Fransanm 
orta vil.3.yetlerinde feyezan olur. 
Bizim lstanbulun da yazın toz, 
kılJII. çamur deryası olması mu 
kadderdir. Değil zift tqlan bir
birine kurşunla kenet yapsalar 
nafile. . . iste köprü meydanda 
altı demir, üstü taş araşı zift 
gene çamur, gene çamur! .• 

FELEK 

2S Nisan ma:ı:lde Türk 
mllletlnln istiklal kazandığı 
gltndltr. ~3 Nisan Çoı:uk Haf· 
tansında Hlmaycl Etfale yar· 
dımla bu bUyllk günde, kıza. 
nılan lstlklllin ıeme!lııl kuv· 

1.;etlendlrln. 

8. Siz... ıü:ı:... suz (2) Şart e-

datı (3). Haya (2). 
9. Söz (3). 

8. Tuvan (5). 
9. Çok kna boylu (4). 

k•m (3). 

Ferit odadan çıktı. Kulaklan 
l 1k rak- ugulduyordu ... Bu kadına ma

lik olmalı idi; olacaktı da ... E 

Eğer siz mutlaka sonunu öğren 
mek istiyorsanız c.dada kalın .. 
Hayır, anahtar deliğinden bir 
şey göremezsiniz. Söyledim ya, 
karanlık ... İsterseniz odada 1 :.ı 
lın ... Ben gidiyorum ... 

~eliimi l zzet 

67 bir-şeydir ki kaidesi, usulü, er- kadın titizl~nmiş gibi iskarpin- kalmaktan memaun kaldığım 1 lar~ şarkrlar işitiliyor, Nusret/ - Sokak ncş'esi ..• Aman ya 
kanı yoktur. Bazen sevilme- !erinin ucu ile arabanın kenarı- anlatmak istiyordu. Bey şarkı söylüyor, Galip Bey rabbi nelerde buluyorsunuz. 
den sevmek bile tatlı bir ıstırap na vuruyordu. Nusret Bey genç kadının ce- neş'eli kahkahalar atıyor. - İptidai ncş'eler. 
olur. Çamlara girdiler. j vabını öte~ilere götürdü. Bu fik / - Bu akşam pek keyifli! de-· _Daha? 

_ Erkekier bu ıstıraba ta- Önde arabalar ağırlaştıkları ri hepsi kabul ettiler. Arabalar-

1 

di Cevdet Bey! I _Zavallı ncş'eler .. Hani ya-
hammül edemezler ki!. . için yaklaşmışlardı. .. d~n ~nmiş ~!salardı belki ele ye- ~enç '{adın güzel, gergin vü- pılanla çalıcan ameleler yap4os 

Bürhan Cahil _ Zannediyorum. Onlar, Cevde_t ~ey. genç kadını soy. nı bır taksımde ay~ılacaklardı. cudıle arabanın arka hasırına tarı sonra biribirile sakalaşıp i" 
galiba doğuşları icabı, scvgile-ı !etmek ıçıı: hır . çok ~cylerden Cevdet ~~y b_u t~hlıke~en kur- yaslanmıştı. Ay, bu nefis mah- sirler, kakı·ıd.:- ve biribirlcn ,i 

Şiiphesiz terbiyeli, kibar kin bir ihtarla yerine mıhlayi- rini zorlukla kabul ettirmeği de bah~~tmek ıstedı. Fakat onu tulmak ıçın hıç ınmedı. Ve bu luka sağdan kavuşmuş Cevdet düsürün acıtaP!< neş'elenirler 
asansınız, fakat bir başka- vermişti. muvaffakıyet sanıyorlar. yemden kızdırıpa'·t~~· darılt- defa hareket eden;ı:abaların ö- Beyin tarafına hülyavi bir g_öl- Ha.ni ;ekteplc de cocuklar b=r· 
aıt kadına karşı söylene- - Affınızı dilerim, diye ke- _Bravo, sevd:ği kadını, in- maktan. kor~tugu ıçın cesaret nüne onlarınki geçtı. ge aksetmişti. · birlerinin defterini· kirletip ke-

• ve söylenmiyecek fikirleri keledi. İnsan bazen" hislerine ~an hırpalamak, ezmek, sarma.k ede~e~ı. ~~ıya~~alos) ~ kadar Şimdi, e~ki bağ~a:a doğru I Engin denizlerden ~tın kll!!l, y-iflenirier .. Hani kahvelerde al 
:ı ayırt etmiyorsunuz. hakim olamıyor. ıster. Ve bu öyle coşkun bır derın bır sul.u~ ıçınde gıttıler. .par)~ ay zıyal•n ıçııı4e yıka-• sallara düşen pembe bır sedefe tı kol i~kamb:l oynayıp kB.at ka 

• evdet Bey yavaşça kendini _ Samimi olmanız, biliyor zevktir ki ı. Araba1ar Dıyaskalos meyda- mr gibi .e?gın parıltılarl~ k~a ~enziyen bu güzel vüc~t tabia- çırarak zevklcnirler. . İşte bü 
; afaa. ettı: . . musunuz sizi o kadar büyültü- - Vahşıler ! ' nmda topla!'mı~lar?1• Durdu- şan deruzı seyrederek agır agır I tın koynunda ne şekiller, ne tün bunlar iptidai ve adali r.r- • 
• Elı.mden gelmıyor, ırade- yor ki! Ben mütecaviz ve daha Bu itap genç kadının dudak- !ar. Öndekiler ınmışler, ayakta gidiyorlardı. 

1 
reıY.<ler, ne manzaralar alıyor- ' terdir. 

1 
hAkim olamıyorum. biraz sert söyliyeyim, küstah !arından korku ve ıstırapla fır. konuşuyorlardı. Nusret Bey SiikUtu ihl.3.l eden Hale oldu: du. j k al" .. 

1 enç kadm bahsin tehlikeli erkeklerden çekinirim. . Arzu- !adı. O kadar ki Cevdet Bey he- yaklaştı: - Adalann bir tarihini yaz- Cevdet Beyin lllkırdısına mı- - ~~ . z, mısınız· 
ola girdigini sezmekle be· lan peşinde giderken karşısın- yecanla söylediği bu sözden - İster misiniz gazinoda bı- salar, dedi. Burada ne derin aşk nldanarak mukabele etti: 'ı - ı~ın · ... 

r mücadeleye devam etti: da bulunduğu kadının hislermi müteessir oldu. raz oturalnn?. maceraları vardır. _ 
0 

daima neş'elidir. Ve ila .. - İs.tıhza ettiğiniz ad-.ın ı · 
ı .. O halde kalbinizdeki-;;:' v! temay~l~erini. maharetle tet Sustular. Cevdet Bey bil' şey söyl~me- Cevdet Bey: ve etti: 1 oyle z_~ıf taraflannı buluyor~ı.: 1 
l1 izhar etmek ic;in müsa- kık etmelıdır. Bılme.m ben er- Araba şimdi Nizam yolunu di. Genç k~dın~ vereceğı C~- ..._ Bazı maceralat vardır ki Kuru, basit,adali bir neş'e ! ı nuz ki'. . . . 
ımin . bu!ma?1z lazım~ır. kek olsaydım, kendt arzuları- bitirmiş, Dile sapan yokuşu vab! be~ledı. Ha~~ arabad~ ın- kimseler bilmez, yalnız iki gö- Cevdet Bey güldü. - K!mse ıle ıstı~z:ı etmem. 
ederım şimdıye kadar sıze mı taşımıazdan evvel ~~kkın- tırmanıyordu. Ay yana gel.mit mcge lilzum gorıneden bıraz nül arasında kalrr, hatta: -Adali ncş'e mi, bu nasıl Herkesı olduğu gıbı kabul et· 

ı Galibin bir ahpabı olmak- da bu :ırzu~a~ besledıgım ~a- ti. Halenin kumral saçtan bir daha yolandı: - Hatta... şey hannnefendi. l mek liznn. . ~ • 
~ bir vaziyet almadım dının hıslerını kontrol ederdım. gümüş alevle yalanmış gibipar- - Mehtap çok güzel, büyük - .Bazan ifta edilmeden ku- Hile bulduğu teşbihe kendisi , Ara.ba ~~ baglardaki ç:ım-

mi?. - İyi ki ~tkek olmadınız, lıyordu. Oülkuruau rengindeki tur yapalım dCha iyi! ruyup gidenler de vardır. de güldü. Ve izah etti: lığa gınnıştı. 
Jsbe. ağırdı. Cevdet Bey - Niçin? · ipek çoraplara hapllCdilen Bu cevap Cevdet Beyi sevinç - .Aaıl sevgilerde onlar değil - Gönülden, yürekten gelmi - Bu küçük k~vede biraz o-

1 Wı. H;atta utandı. Genç ka- - Kimseyi beğenmezdiniz. canlı ve kuvvetli bacaldan şiın- ve heyecandan titretti. Hile, mi kil yen, hillliz, heyecansız· IlCf'e.:. turalırn. lstcrscnıı:? 
411111 nbi~ fakat ne kca- - Belli olnJaz ld. sevgi öyle di daha iyi e:öriinllyor ıtenç bu ~eııintiden. w: böyle yalnız Arka ~balardan ühkaha-. Sokak nea'esi (Bitmedi) 
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SNAF 
Esnafın dertleri 11~skiye rağbet olsa })İtpazar111a nur yağarclı. .. 

Eski el işi bakırcılık kalmıyor 

Burada. ud iarni olan bayat 

lııtanbulun marut zanaatleri daha ucuza tedarik edilebildlli Ufak bakırcı eımafı bütün bu dUkkinlan 100 - UO aruıııda- p~dan ~ ~~caiı 8'
araaında bir de balmcıhfı var- i5in dayanma noktumdan ite- Amillerin ytlıünden aıluntıb va- dır. bi ya1nu eıkt p~kü eıya aa
dı. , kilerin dwıunda olmekla bora- si.yete düımUıtür, Bir çokları !Hlaroı uetalan tae pttikge tıhr. Palto, elbıae, aJ;~b~, 
Eskı bakırcılar bakır ev ot- bor gene revaç bulmaktadır. dükkln kiraamı bile çıkarama- uabyor. (90) usta zat çıkar h~tta don,gömlek,, fllDlli gıbı 

Yatı ve diğer malzemeyielde Evvelce Tokattan eJden ditşı:- maktadır. diy«lar. gıyecet.ma~emeaı bit pazarı-
Y~par ve uzun uzadıya işlerler- rülmü§ ~inlerce nkka ham b1- t , , b kan bakırcılar ka Şimdilik İltanbulda Sırma- nın bellı bqh metllarıdır. 
dı. Şimdi bu işte el işi olmak- kır gelir ve burada ışlenirdi: şmı ıra ya keş Hanaun arkaamdald sokak Evveko, bitpuan esnafı hiç 
t~ ~ıkıp makine işi haline gel Şimdi ne bu ham bakırlar ge laycılık,yahut ta ayak ııatıcıhjı ta ve bir de keresteciler içi ile bir kontrola tAbi değildi. Ya
~ııtır. Yabancı memleketlerin- liyor, Ne de, gelmiş olsa bunla- yapmaktadırlar. ayazma kapısında (100-lZO) nm saat evvel bir ölUnUn ııır-

en elen fabrika malı bakırlar, n i li ecek usta bulunablli or, İstanbulda mevcut bakırcı kadar bakırcı kalını tır. tından çıkmıı bir elbisenin bit 

B. n 1 b 3 h d . ı k pazarında haraç mezat satılma-
ı r g n 0 up Usa ne e mazı O aca • sıgayettabiigörü~ürdü, Fakat, 

bir kaç sene var kı burada sa-
tılan eşyanın tephirhaneye gön 
derilerek etil makinesinden geç 
mesi mecburidir. 

Bitpuannda hemen bütün 
•tPlar aeııicidir. koltanaa her 
~t .. Y takip sokak sobk do.: 
lqtınrlar. Bugünlerde en fula 

• 
Sarraf vezneden parayı çekiyor: Asıl ma 

sahibinin elleri böğründe kahyor .. 

aht verlf yapan yerin l;ıi.tpazan İatanbulda borç para veren l'ıir takım adamlar wrclır lıi 
oldufun'! söylerııelt pek DJfiba- ttklal'I muamele hemen daima y~m, dul ve mütekaitlerin. 
lifa etmit olmayıt. i!Cfhur me aş cilzdanl•n üzerinedir. 
seldir· • Baıı sıkılan zavalhlar bu adamlara cliıdan\annı ya 

Eskiye rağbet olsa bitpaza- mukabilinde ayda yüzdC onCJan yflzde yirmiye kadar faiüt 
rma 11111' J&iardı.. fimdililr bu ra alırlar ve bu faiz verilmiye verilmiye re'llilmal 
meselin de h6kml lralmam'f gi olan maaşları da geçtiği için cü7.dao çok defa Wiilıiall 
bidir. geçemiyerek sarrafta kalır. 
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; ·3 utenezzülc sebep, civar ka aba-
1~ 1an getirilen kesilmiş kıızular ... 
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HUBUBAT 

Fenni ahır 

• 

14 '.'lisan Pazartesi Trab· 

Kiralık kah ve ocakları 
l\adıki"· - 1 laydarpıı., .\lnJ~. 

"•lsmıı, Adalar Anı-lolu \'C Ya
lova hııduduoa işlh·cn npurlrnn 
kahve ocıklsrı iki Stn müd<lcıle 

kiraya \'trilecchir. kı(I ih"le<ı 
26·. li•ın ıı.ıo ıarihinrle icra kı',,, ,ı. 

cı~ından Lıllinlcrin o .gün ~aat 

1 h da ternioat .1kçelcrile lıcral•cr 

levazım müdürlüR"üne ınüracJ:ıtl-ln 

İstimal ediniz!.. Her yerde satılır. 
Taklitlerinden sıkınınız, 

-------
- Harik, hayat, kaza ve otomobil sigortalannııı 

(:alıtada ('nyon hanında klin ÜNYON SIOORTASINA 
Yaptırınız. 

Türklyede bllA fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kert uğramadan sigorta }&pıırmayınız 

- - -- Telefon : Reyoğlu • 2002 

LLOYD TRJESTİNO IP:::~~~••R~u-ını~ıt~rı.-~=~ 
LORA LA PLANTE ' 

Limanımıza muvasalau beklenen 
\'apurlar 

(STFLL.\ ütl'ELL:\) vapuru 
1 J nisan Paz&r ( lıalya ve Yu
nani:;tan) dan 
. (MERA, 'O) vapuru 16 nisan 
Çarşamba (ltalya ve Yunanistan) 

dan. 
Y &kında limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(ST~:l.LA f)JTELLA) vapuru 

l 7 "isan perşembe sahah tam 
ı O da ( Loyd ebpres ) olarak 
(Pir~. Brendlzi, Venedik ve Tri· 
este) ye. 

( \IER.\'iO) vapmu ı < ;-;i~an 
pcr~cmbe ( Bnrgaz, Kii,tencc, Su
lina, Kalas ve lbrailr) ye. 

( YESTı\ ) 'apuru 1 ~ '\isn 
pc r,emlıc (:'clanik, \"olo::, Pire, 
Patra-, Hrcndizi, .\nkona. Fiu
me, \·eııedik ve Treste) ye. 

LCOSULICH Llne] kurnpan· 
yasının lüks vapurlarını ıktarm2 
edilertk Şimali ve Cenubi Ame· 

rika limanlarına gitmek için ten 
zi!Alı doğru lıilet vrrilir. 

l ler neı·i tafsilit için c;aıatadı 
mumhane ( l.loyd Triestlno :) 
ser acantc,ıne. Telefon Beyo~hı 

~ 127 vaya Galata sarııyımla 

sabık Sclinik bonmar~a~ı bina· 
trnd.alı;ı yuıbınelerinc. Telefon 

BeyoRlu: İ!4QQ ve yahut Sirkedd 
l\ırzade hanındaki yazıhane~!nc 

würacaaı e.lilmeıl Telefon 
lstanbul: 235. .................. _ 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz po~tası 

Yelkenci 
vapuru ı .ı( ' 1 

.\is•n _,,arşan1 )3 

Ancak bu ak .. m ve yarıııkı 
madnelcrde 

ELHAMRA SL'llF.MASI::.;OA 
göatcrilmtktc olan 

TEMAŞA GEMİSİ 
( Shovv Boaı) 

Sondcrtce heyecanavcr filminde 
ıar;anni edec ktir . . ___ ....___ ' 

_.........__.~il il ;; .~ 
-~~ 

Bühin ~ehir ahali i bu hafta 
JO'll jlLBERT, A, 'iTA PAJ, 
JOAN KRAVFORD. BESi LOV 
gibi pldızlınn <entniıı en mu· 

az7.am tem:ışo.51 

HOLl\'UT REVÜSÜ 
!ilminde !(örmek ve i<itmek 

. lizre ' ~ 
\! ELEK S 1 ..... E ~! ·\ S l::.; \~ 

~itap etmtktcd:r. 
Metro ı;oi<hvin Mayer filmidir 

·~ Kirnlık apartıman, -atılık arsa 
Beyazıtta Emin Bey mahalle5ın

dt beşer odalı daireler kiralıktır. Ya 
nı~daki arsa da satılıktır. Kapıcıya 
muracaat. -BARTIN hm• ıü~ POS-

ek,prt• 

TASI A YDJN vapl•!.U 14 
:'>ı ·aıı 

))a:zartesi Sirkccr<1:11 h~ 
" rcketlc lwq~·Iı, 

Zonguldak, Hartın. Aın.lSr:ı, h'.urıı· 

~A ~ .. v~ Ç'i<lc~-e :ıziıııct 'ıı: a\· 
det edecektir. 

Taf~ilrıt için Sirked · alonıı 
karşısında ;\lizan ojl;lıı han :'\•>: 2 

Telefon lstanlıul .lS~ 

Bartın -Inebolu Postası 
lliLAL 

npuru 1.3 
!'iban (>azar 

gıinu akşamı fidı Sirkeci r•huınrndl• günü akşamı ·irkeci rıhnınınd. ~ 

hareketle do•ru [Zonı;uldalr, in · hareketle ı:re~ii, 7.ongıılddk. 
holu, Sım:;un, ()rdu, Gire(un, il '" artın, "ıru.:aşllc, Cide, lıcholu 
Trahmn, ~ürmcne \C !{iz: ı ıe 1· k"lelerln~ ı • · , , az met ı·c R ,.,et 
gidecektir 
Ta fsiliı içi:ı :"irktcide YcikMol rtlecektir. \'ıık ve yı ıcu içı cı 

hanında ktin ıctntc~ine mıir.t :-irkeddc yeni handa 1 numrolıı 
caıL Tel. l•tanbul ı~ı.~ •~cııt~<ına miı.racaat . Tel!lonl' 

"'----•-••-••ılj l<tftnlı:ıl .ııo~ · 
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~~:.~:!::::;:::~n~::~ro~,~~~ m~~!!,!~, r aç·~ .. ,s,~fŞei ~ ~ ~~a.sı, ı o-o kuf uştu 
AZAR 13 N'tSAN 1930 

Yağlardan te\akki etmek lazımdır. Tereyağı verine Hasan zeytin yağı istimal eyltmek ka.rı akıldır. Bilhassa içmek ure;:, ~n u pe :
1 

ve,., a 'ric r t gı .ı at J ırk ~-~·zıy~tl }O tur. bBabkkallardan aldığınız fiattan daha UC'l7.,for. :\Ja'ıhl 
arında bol bol Hasan ;1.eytin yağı içini1.. Kiloluk şbielerdc 80, bir ve be~ ve daha büyük tenekelerce ~ali okkası• 100

1 ~ asın zl.ely ın ~~"'·"' d' 
0 

tnrdar t~1.vsı!: etime ·ete ırile'rt. um, taş, 6 
rek ve bilhassa karaciğer, sıfra, »rılı'• hust:ılık · ... uruitur. a."ın ı·.CZl epo;u ur. op ... ncı ara enz a. 

llaliç iskelelerinde mazbut ve mahfuz 150 kilo yerli çayı 2 

adet köknar seren ve 300 adet köknar 385 kayın 38 adet meşe 
kerestesi ,.e 2 ı 5 adet kestane dolabı ı sg adet köknar lata 1 60 
aJct kayın dolabı ve 90 çUt hamut ki cem'an 10 kalem orman 
trnvali 4 mayıs 930 pazar glin[i ihale edilmek üzre müzayedeye 
~•karılnııştır, taliplerin yevm(i ihalede saat 3te defterdarlık bina· 
sındaki ihak komisyonuna müracaat eylemeleri llAn olunur. 

* * * Lınl~k ve ticaret Türk Anonim ~irkctinin ihraç edeceP;i beheri 
ın he~ lira kıymetınde 1- 10000 adet hbse senedinin Damaga re<mi 
' ifa cdildijti il!n olunur. ------'---------------------

~ivanı ınu~ase~at ınuraki~ nıuavinli~i 
i~in uınsa~a~a nanı 

Yardım Yurdu 
EmlAk •e mücevherat üzerine 

Para verilir, emlak 
alınır v~ satılır. 

Galata'da Ada llan No 1-'ı? 

telefon Ceyoğlu 38.17 

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu ~J,ktep so'cak . 'o 35 

muayene saba "ıtan akşama kadar. 

,!IMEllllm• BAKTERIVOLOK -
Dr. IHSAN SAMI 

Bakteriyoloji laboratuvarı 
L'mum kan tıh!il~ıı, Frengi nok-
ta! nızarından (\'a.,erman ıeamülü) 
kan küreyvat sayılma51, tifo \'e ısıt· 
ma hamlıkları teşhısı, idrar, bal· 
gam, ceraha~ kazurat ve su ıah
lilAtı, ('ltra mikroskohi ile frrngi 
aranması1 huJu;,f aşı1ar i ;tıhzırı. g 

1 Dirnıyolunda Sultan l\hhmut ft 
turbesi :\n. 189 Tlefon 1,. 981 1 

... C!llllllllC!liEilll.i'1Cllm:lilm::ıliil~--

Doktor Si~ YFE·r l"İN 
Cilt, I· ren~i ye hirka:ilhevil has 

talık. arı ınut ha ..... ı ... ı. Karaköyde At-
duu•!ı I·:• 1 ık an ı ) 1oında Fer t'I. 

lstan~ul av ver~iıeri mü~iriJetin~en: 
Bandırma kazası dahilinde Koca Göl ve Bereketli kariyelerin

deki Tuzla binaları da dahil olmak üzre l\lanyas Giilüniln ma resmi 
miri saydı semek hakkı müzayedesi 4 sene 5 buçuk ay müddetle 
senei haliye Nisanının yirminci Pa1.ar günü saat on be~te ihale 
edilmek üzre bir hafta müddetle temdit edildi~inden talip olanların 
yüzde yedı buçıık nbbetinde teminat irac ederek Bandırml Mal 
i\lüdiırlli!!;il~ lstanbul Balıkanc:lnde av vergileri l\Hidürlıil';unc mü

racaat eylemeri ilan olunur. 

Bursa ~ele~iJe riJasetin~en: 
A~et Nevi 

ı~o~~~ Par~e la~ı 

Eskişehir vilayeti muh· 
sebei hususiye mü~ürlülün~e · 

. ~edeli keşfi 10250 lira 34 kunış olan Sivrihisar-Sarıköy t 
kının 12 + 450-17 950 inci kilometrolan arasındaki şose ve y 
adet imalatı sinaiyenin ikmali inşaatı 9/4/930 tarihinden 10 M 
YI~. 930 cumartesi günü saat on altıya kadar kapalı zarf usul 
~una~sa~a vazolunmuştur. Talip olanların bedeli keşfin 
7~ ?1Asbetınde n~ten. ve Banka mektubu veya istikrazı da 
tahvılatı vermelen ve ınşaatrn devamı müddetince bir müh 
veya ehliyeti baş mühendisliğince musaddak bir fen memu~~ 
etmeleri .müzayede_ ve münakasa kanununa tevfikan ihzar e~~ 
re~ vaktı muayyenıne kadar encümeni Vilayete verilmesi ve 
l~ ı_~ahat a!ı:ıak istiyenlerin baş Mühendisliğe müracaat etme 
n !uzumu ılan olunur. • 

Yukarda yazılı olan n1ikdar
da parke tAşının ihalesi kap3l · 

f 
4.vu=:.turya fabrikaları hezaran ıan~İyeleri umumi satı§ d i>Osu• 

zar usulı' le nı iinak~saya k o- lalnefbul Kla c oğlu hanında birinci katta 30 numeroda JilZ. N.AC M. 
- tr on tan!> 1 2409 Hamit· · d d · · . k .n ,., . , aynı epo a envaı çqıt perde veduş= 

l t V 
'l k b d } :ı ı. e .:ırevda:ılazJ kumaılar, mütenevvi iıtur perde ıniıt r tul k .. 

Madde 1 - Aııkarada ifayı 
~azife etmek üzre otuz lira ma
. Şı asli ile murakıp muavinliği 
tein Ankara ve İstanbulda 930 
senesi mayıs 14 üncü ve 15 in
:~. Çarşamba günü ve perşembe 
gunleri musabaka icra edilecek
ti.r. (Maaşatrn tevhit ve teadü
lune dair olan kanuna merbut 
tetvele nazaran 11 ine derecede 
bulunan muavinlige mahsus o
l n 30 lira maaş1 olahilemek i
ç ;a Yuksek mektepten me
l ı o'mak veyahut Yuksek mek 
terten IT'f'Zun bulunulmadığına 

miye, memurin kanunile memu
rin maaşatının tevhit ve teadü
lüne dair olan kanun ve maaş. 
harcırah kanunlarına temas et
mek üzre tasvir olunacak muay 
yen bir mesele üzerine bir mura 
kip tarafından kabul v ya red
di mutazammın olarak yazıla
cak esbabı mucibeli bir müzek
kere veya tahrirat). 

1 lan. 1 !er giln. 

Dr. A. K 

11 u ın u ş ll p • er 1 ece e e rorde, ortuler; rnarckenderil~n, pirinç korniş ma;if pirinç \"C J-ke k~rp ;.k· ve çocnk l~r) o!alnrı fahr!'ka fiatına toptan ve perakende Gatrlmakta. 

iEL l1addi layık görüld-:Jğü takdir- .ıat~~kıadur • 

de 30 İ:san 930 çarşaınba gü- B :e enfryolları 1 P. ağaza rnılin: 4 - Divanı muhaseba• karar 

1

1 

namesi ve müzeyyelatı Gizli ve elit lı:ıstalı:darı mll· 
5 - Hesap (Faiz, İskonto, leha~sısı Kıırııköy htlrekçl fırını 

Tenasüp). I sır.ısınd'l "io 34 
6 -İlmi mali (Vergiler, Tür -----------

kiye usulü teklifi hakkında Ma•ı \ardını saııdıU.-ı e 12 ınci dseceve dahil me
l'!': · vetle~de iıç sene hizmet et 

bulunmak meşruttu ) 
Madde 2 - Müsabakaya mu

j en olan günlerde saat 13,30 
1t· ba !anacak ve nihayet on da· 

1~ sonraya kadar ispatı vücut 
~tınıyenler müsabakaya kabul e 
lmıyecektir. 

Jfunatı mücmele) butce nazar.-! <' 
[!!" k uz, ri, • r r 1 \ crilır 

lhhç" k pı !:ıdılmet h n. ı ~ 

fc~. ~n. 1 • bul +261 

b Ma~de 3 - Müsabakaya ka
ul edılebilmek için. 

1 
A -Mekatibi Aliye veya tam 

evreli Lise mezunu olmak ve 
Yahut d · · . .. • evaın resmıye ve mues-
•esatı rn li d A istihd a ye en laakal üç sene 

B ~rn .edilmiş bulunmak. 

k Sınleri otuz beşten yu-
arı olmamak 
C- em ·rı ka d .. d" u n nunun or-

• uncü maddesinde muharrer sa
ır evsaf ve şeraiti. lazimeyi haiz 
olmak laztmdır. 

Madde 4 - Müsabaka tahri
ren ve mevadı atiyeden icra edi 
ecektir. 

t 
1- Ticari ve mali usulü def· 

eri. 

yatı. 
7 - İktısat (Evrakı naktiye, 

Kambiyo ve meskükat bahisle
ri). 

8 - Kitabet (Vize sualinin 
tarzı tahriri kitabet için derece 
tayinine esas olacaktır.) 

Madde 5 - Fıkrai sabıkada 
tadat olunan suallerden 1, 2, 3 
ve dördüncüye kadar olanlara 
taktir edilecek numaralar diğer 
dört suale taktir olunacak nu
maraların iki misli itibar oluna
caktrr. 

13 mayıs salı y-ünü akşamına 
kadar Ankarada Divanı muha
sebat baş kitabetine ve İstan
bulda Yeni Postahane binasın
da Divanı Muhasebat Murakip
liğine vesaiki lAzimelerile birlik 
te müracaat etmeleri lazımdır. 

Not: Murakıp muavinliğine 
alınacak olanların Fransızca ve
ya İtalyancaya vakıf ve Divan
da bir müddet hizmet edipte 

2 - Muhasebei umumiye ve kendilerinde? istifade edileceği 
rıı~vazen~i umumiye kanunları. ne kanaat hasıl olanların sitaj 
s be:- Vıze.muamelesi (Muha- için Avrupaya gönderilmeleri 
..:_ 1 umumıye, muvazenei umu mutasavverdir. 

Turkire Ziraal Bankası llıouıo Mudurluğundua 
id Turkıye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankarada kain 
li:::e ın~rk~zi ?inasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
Yal': 1Yenı b.ır. ~ına yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 

1 1 vesaıkı ıbraz edeceklerdir. 
~ - Tal~bin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

si - Talıp tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir liste
d. ".e fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankara
G a 

1
1Zraat Bankası Levazım ve meani müdürlüğüne 1stanbulda 

laabatada Bo~kurt hanında Mimar Mösyö Monçcriye müracaat
ltab·uı· haptakı plan mukavele ve şartnameyi yinni beş lira mü-

1 ınde alabilirler. 
olu Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 

nur. 
l!ankTeklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 

ası Umum m""dürl"._.. t 
tanbul şubesi iid~ r--~gune ve_ stanbulda Ziraat Bankası 1s-

t . m ur ugune tcvdı olunmalıdır 
şı deruhte edecek zat ihale bedelinin 0, • • • 

ltıinat gösterecektir Türk" z· ı< ıo nu nıebetınde te h . . · ıye ıraat Bankası mutlak t 
...:!'hangı bır talibi tercih hakkını muhafaza 'd sure te e er. 

Useler mü~ayaat konıis1onun~au 
1 
.. Konıi.'yonumuza merbut bilumum Leyli Li,c ve bunlara ınlıl 

l.ık pansıyonlarla Orta \e muallim ınel.teplcrınin 1-h·9JO tarihinden 
~h''.·'l.11 tarihinl' kadar lıfr senelik erzak, sebze, mahru ı at \'C ~air 

tıvauıtı, kapııl l.drf usıılıle nıunakasaya konulmu~ıur. 

<hmınlı l\ank ını ı C:alaıı. 'ı c 
nicarni \e Bc\O~lu l1cv:ıır l'a!)knl)a. 
\t: idi :\ 1 i nıiına.,cbet'le \.iısanın 20 
nci paza?. ı·c 2.ı ilncıi ı·orşamba 

gilıılcri kapalı bulu,ıacık 

Devredilecek iHTiRA BERATI 
"İdro karbon mürek~ebatı istih

s.:?.line mahsus amcliy;ı~ ve alat.ta ig
lahat,. hakkında Sanayi Umum mü
dürlüğünden istihsal edilmiş olan 20 
Nisan 926 tari'ı ve 456 numaralı ih
tira beratı bu ktrt> ahere ferağ ve
yahut icaC"a vcrileccginden satın al
mak veyahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın İstanbul Yeni 
postaae arkasında Türkiye Hanında 
18-22 numaralarda kain HANRI 
VALTER İSTOK Efendiye müraca
at eylemeleri ilan olunur. 

Devredilecek iHTiRA BERAT! 
"Kuru pancardaıı ,eker istihsali

ne dair muaddel ameliye •. hakkında 
berat talebine dair 23 Mayıs 1928 
tarihinde takdim edilmiş olup Vilii
yet evrak kaleminin 14404 ve Sana
yi müdüriyetinin 2081 numarasilc 
mukayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bukere ahare ferağ veyahut icara 
verileceğinden satın almak veya
hut isticar etmek arzusunda bulu
nan zevatın İstanbul yeni postane 
arkasında Türkiye Hanında 18-22 
numarolarda kiin HANRİ V AL
TER İSTOK Efendiye müracaat ey
lemeleri ililn olunur. 

lstanbul vlllyetlnden: 
Yol inşutında istimal edilmek 

üzere mUnakanyı vazedilen l<ln 
adet tıtş kırma çekiç ile yirmi adet 
mahruti çadırın mübayaası için mat· 
10.p veçhile talip zuhur etmemesine 
binaen ,1·4·930 rarihinden itibaren 
bir ır zartında pazarlıklı alınmasını 
karar verilmiştir. Talip olanların 
mezkOr müddet zarfında Kars vill· 
yed daimi encümenine müracaat 
eyl>meleri. 

~~~~~~~-~ 

hfağaıa küşadı 
Beyoğlu muhafilinde pek çok 

tanınmış ye MlR ve KOT~~RO 
ıicarethnncs:nın sabık şeriki. 

M. lrınan~ Focc~anere 
lleyo ,!unda (:al at~ Sarayında 

Tayyare piyankosu şubesi ;\lüdi
riyeti !cıkiııde açıı~ı 

nü saat 16 da ihalesiı1i11 icrası. ?g 3 9~0 .t'tnhi~i~muzayeriesiyapılrp\.erİlenfiatlarhad 
yıkıı da ,,.orulemedı ı cıhetle satılamıyan mu'lı.telif mikta 

mukarr r bulundug'"' undan ita- mcV<;.Jt ~Jan ~hap ve maden fıçıJa~ın 20 4 930 tarihine TIUS 

sına 

nlek 

pa 'ar gunu saat on dortte rniizayedei a '"niye ile satılac • 1 · 

taliplerin şePaiti öğren- ~~:. 
için her gün baş mü11f - 1. taııhul l~a~ tnr \lüd.iri, etiııd(·ı 

d
' l' " J •• t d Vıliivet damızlık ayğ.rlan 15 Nisan 930 t~ "h" d bT . ı ıge ve iha e gu.11 ve saa ın a me<:.ranen sıfatla başlattınlacaklardır. rı ın en 

1 

ıtı 

d t 
• kk t t k j • Hayvanlarım çiftleştirecek hayvan sahıplennin atideki cı a em l na tı mu va a e ve e ıstasyonlarrna muracaatları ilan olunur. 

• • • , . İstabul-Sultanalunette Kabasakalda eski Ba tar Müduri e 

lıf me.-ttuplarıle beled l ye mec- bmasın~a aygrr depo~na. y y 
, • Ç.a~al~a: Merk~zı kazada Baytarlığa 
lıSJne ffi ÜJ.,aCaatlarl. S~lıvrı: Merkez~ kazada srfat memurluğuna 

l1~1ııhl.k ve J~vtanı Baııkası lstaıı-. 
})ul Şul)esindcn: S:ıtılık (~ayır Ot11 

Çırpıcı çayırında hasıl olan otlar bilmüzayede satılacağından 
taliplerin ihaleye müsadif 26/4/930 Cumartesi günü saat on al-
tıda şubemize müracaat arı. B. 

..,.Karyolayaihtiyacıolanlara-4 

Asrı Mo~ilye Ma]azasrna 
si vah, h\ke 'e bronz k<trvola 
la.rı'l her boyu \ l' her ·neyi 

gelmiştir, 
Her çejİC mobilya bulunur. 

Fiatlar rekabet kabul etmez 
derecede chwndır. Bir ziy;ırec 
k.Uidir. 

Adr.:s: lsranlıul Fln~an-:ıhr yoku~u Nn 27 

o::x:::ccc A~l\tlET FEVZl 
Tel. l,c,:ı.ı.o7 

----------- -------------
Maarif Vekaletinden: 

Şıle: Merkezı kazada baytarlığa 
Üsküdar: Selimiyede Yüksek Baytar mektebi dah·ı·. · 

d 
.. ı·--.. ı t\e ır ur ugune. .. 

Tayyare Phanko müdüriyetinden: Sult•n Ahmet Sulh hukuk h!· 
40.000 bı~ lira lubet cd;n 18.99J kimlııtindcn· 

nurn.'lr.ıh biletin nısfı Jmroz. iki par~ . )'ıze 1 lıv\~ ~·taşır l·'criJe. ,~crJff' 
çası i<tanbul bir parça,ı lzmir. hir ı 

l
'd ·aıka hanımlann ş•11an ubdei ta•ır· 

parça;ı ·, irnedc <aıılmı$ ve bir 0 

parçası >atılamıyarak Tefenni şubc;ln· rufiannda olup şuyuun İla c<i zt:ıı· 
den iade edilmişdr. nında funıhtu karargir ola'I Ercnlı:tJ. 

l ;;.000 bin lira 1. •bet eden 16 .. l.19 yünde Sahrayı cedit mahalle<i altın 
numarRlı biletin nısfı !\ludanvada tarla nom mevkide Uin ıs o. ıl. 
iki parçosı lstanhuldo, birer porçası .. kk k 
lzmir, .\namur. ve Şukışlıda sotıl mura. -.m i ·i dönüm bahçc)i birer 
mıştır. katıan ibarot karşılıklı iki<cr od• 

I0.000 bin lira i<abet eden ı h.9~ ı kirgir bir matl-ah bir su• haıi ıe•t 
numaralı biletin dört parça ı l,tan· bir ku, u Ye kiımürliıp;ü mulıte\I 
bulda birer parçası Af\on, lzmir, sağ tarafı l 7 l\o. lu '(Oşk, mi tı!.-ı 
1'arsu~. ve \'anda ~ıttlinış ve hir (~ılip pa~ı yerc~ı:si arkası R.uş.: 
parçası san lamı varak iade edilmi) \'e ı~a \'e llırri beyın ba!ıçelcci \c 
onuncu parçası hi~· satılmamış. 

T. Ta. C pul >allŞ komısvonudan. 

:\lüzayedeye konan Taksa partisin· 
den (1905) (1908) 1909) ve(f1ll3) 
partilerinden ibaret diırt p1rtiyc bir· 
den (~060) liraya talip çıkmııtır. 

Fadasına talip olanların ° 7,5 
pey akçalarile birUkıe l ~ Nisan 
9 JO salı ııünü saat on dörtte Csjl;al. 
o~lunda Tayyare cemiyeti binası 
birinci katında pul satış lcoml;yonu
na müracaatları. 

ıstasyon caddesilc mahdut hır bap 
hınenın yapılın muza11edc:)inde ı,;cr:· 
len 1500 lira lıcdcl · dun gorüldu 
!tünden l 5 gün müddetle t kr r 

müzayedere vaz'ına karar \eri'mı 

lir. 29 nban 9.10 salı gl nü saat ,~ 
b~te ihalesi icra kılınacağınJan ulip 
olanların kıymeti muhımminc"i olan 
1975 liranın ı üzdc onu nisbctinde 
pey akçclerilc Sulıan Ahın<! .·uın 

hukuk mıhk.eme .... ıne mlirasaatlan 
ilin olunur. 

Mu~arrir ve ta~ilerin nazarı nikkaline : 
d 

. -,-;;;bul ikinci Ticaret Mahk~- llltanbul asliye mah, 
Gelecek ers senesı başında neşredilecek mektep kitapları meoindcn: kemesi ikinci Ticaret 

listesine konulmak Üzre muharrir ve tabiler tarafından yeniden- İstanbulda Hasır iskelesinde Pa- d 
gönderilecek kitapların tetkik zamanları, şekilleri ve şartlan şun '18 sokak 7 numarada debbağ ti- r•reslnden: !ardır: caretile müştegil Metritidis bira- nanbulda • ultanh•nı•mıııdı Ilı • 

1 - 15 Haziran 1930 tarihine kadar Vekalete teslim edilme- ?er~_er şirketile ı<;urtuluı~ Te~ r&nyan hanında manifatuıa ticar.uJe 
ki 

1 
t930 31 d . . k" li . k lm ustu 82 No. da mukim ıUrekadaıı Li- meşgııl ıkcn mahkemece ı~-l:! 'l.!9 

yen . tap ar - ers senesıne aıt ıtap stesıne onu aya. zari Metritidis ve Pangaltı Eşref tarihinde iflaslanna karar ı·eril n 
caktır. sokak 97 numarada mukiın Anaa- Açokyııı \'C Papızyan dcn1.kn• 

z - Tetkika gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar tetkik tas Metritidis Efendilerin dahi ikinci alacaklılar ıoplanma<ı ve ovoı 
ettirilecektir. mahkemece iflaılanna ve 10 Nisan zamanda müflisler tarırından ıcı.•ı! 

3 - Tetkik için gönderilen kitaplarin iki nüsha olarak ve 930 tarihinden it.iba~eı: iflasın açıl- iidilen konkordatonun müzakeresi 
· · ·ı kA - d aln · f masına karar verılmıştır. yazı makinesı t e agı rn y ız hır tara ına yazılmış olması ve 1 . Muına"ılc h"ın d 1 k . için 5 ma>.·ı.< 19.IO pıunt'i .... nil 

· · k"I "b" ki . ~ · Y ı a an a aca ve ıs ~-harıta, resım, ve ş.e ı gı ı taba ılave olunacak şeylerin de be- tihkak iddia edenlerin işbu hak- ,.,t l4te min kılınmış oldutundaıı 
raber bulunması la~ımdır. Bu evsafı haiz olmayan müsveddeler farını tarihi ilandan bir ay içinde alacaklsn kı<men veya tamamen 
kabul edilmiyecektır. mahkemede iflas idaresine müraca kabul edikn alacaklılann yc\111 ve 

(. Fiatlar mutedil ı:iinıldıı.~u takdirde bunlardan (>clı1.e) (siit) 
(;.~·g~rı) {so~an) .{yumıır~:ı) 11 ~5-930 ,.e (<:ıdeyağı) (et) (ekmek} 

YENİ MAGAZADA 
\luhterem müşıerilerinl kabule 

amade bulunduğu arz ve fl!n 
eyler. 

4 - Tetkik için muayyen müddet zarfında ikmal olunacak ve ati~ k~>'.dettirmeleri ve bu baptaki vakti mczkOrd• ruahkemenin iflu 
Temmuz gayesine kadar icap edenlere tebliğat yapılarak kabul delıllen~ın ası~ veya musadak su- odasında ha1Jr bulunmalan Uln 

• k" l 15 A ·ı k · · retlerını tevdı eylemeleri edılen ıtap ar gustosta neşredı ece lısteye ıthal olunacak- 2: Müflislere borcu 0ııu;ıarın dahi .,...01.._u~n°'ur~. ""'""'""~.-..."""'"""'""""..,. 

l tınyajt) (zcytm tancsı) 18 .ı-IJ.lO 'c (patate.<) {ııuhut) (mcrci
~ck) (börülce) (bezciye) (beya1. ve ka~ar p ·ynirlcri) (salça) (hay
( a Yemleri) 25.5.cıJO ı~ (pirin~) l~ckcr) (kuru fasulye) (un) 
1 ıııakarııa} (irmik} c~chriye) (kuru nıeyı <t) 1 6·').10 ve ( mangal, 

•k, ına len kiimıırlcr[) (1::11.) (lwııziıı ı ( 1:1kııın) (mazot) 8-6-930 
l•rıhıe · · . · r.nc m. sadıf Pazar guıılerı s:ı:ıt 1 u d<t ılıale edilecektir. Şart· 

1111 ~1 < ri gi"rnıc'> w taf,ıl:lt almak ı-t~y~:ı taliplerin her g-lın Ga
~ı a\ 1.is~•indeki kom svoıı kitalıctine nı'1racaatları. --- . 

~!iınriikler Mulıalaza ~tü~iirlii~ün~en : 
11 . \O P.ımarn'ı motörü'l t:!lrne tamiratı pazartıkla ve bir hafta 

· etle miuıak:ıs<:ya konu'.muştur. 
ııe 

1
;. ~ ;ı; .i l.<ınuniyeyi hai~ ta 'iplerin sartname ve keşifnamesi

lıart tı1:1 hus.~ı 1unclen som:a razarlık günü olan 19 Nisan 930 cü
cıı·· t'<"ı ;.unu ta:ıt 11 de p:;y akçelcı·ile muhafaza müdüriyetine 

...... ~t ~rr 

Telelon Heyoııu 4764 

Saııalorium 

Asabilerle haU nekabatte bulunan· 
!ar için hususi ve en asri illçlar, 
ısııma ve dimağt hastalıklar •e sai
renin ıedıvi•İ. \'iyınadan 3/4 saat 
mesafede şayanı hayret bir orman 
içinde. BütUn sene açıkıır. Dörı ıa
lıibi •ardır. Mükemmel pınsironun 
!iatı 20 >i inden lıibaren . 

tır. . . . keza bir ay içinde kendilerini bil-
5 - Bu suretle tetkıka venlecek kitapların Maarif Vekaleti dirmeleri "hilafına hareket cezai 

Neşriyat Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya el- me&"uliyeti muciptir., .. 
den tevdii Jaznndır. 3: Müflislerin mallarını her ne su-

retle olursa olsun ellerinde bulun· 

1 A L F A L A V A L 1 ~~~a~a:~~u~ ~~;~::;7ı~ı~e~!z~a;i·r - ay içinde iflas idaresi emrine tevdi 
eylemeleri ve etmezlerse mes'uJiye-

Kayma k makı·nelerı· te uğ~ıyacakları gibi makbul maze-

Halkalı ziraat mektebi Alisinin mükemmel 
tabirini havı raporu hat;r.dir. ~:=:::. 

Yedek parçaları daima mevcuttur. 
Türkiye mum~ssilliği: lstanbul Galata, :\1ahmudiye 

caddesi ~o 61 Telefon: Beyoğlu 4238 

KARON Alman 
u 

retlerı bulunmadıkça haklarından 
mahrum kalacakları. 

4: İlk içtima 26 Nisan 930 tarihi· 
ne müsadif Cumartesi günü saat 15 
te Mahkemenin iflas odasında akde
dileceğinden alacaklıların yevm ve 
vakti mezkfırda bilasale veya bil
vekale hazır bulunmaları ve müflis
lerin müşterek borçluları ile kefil
lerinin ve borcu tekeffül eden sair 
kimselerin içtimada bulunmağa hak 
lan bulunduğu icra ve iflas kanu
nunun 214 üncü mad<le"al mucihincc 

Ünumıidckl 18 . 'isan Cuma 1 
ak~amı saat 2 1 ,ao tlı 

FR.\N::\IZ 'J'l\".\TRo:;L Nil:\ 

'.\IA TMAZEL 
1\IA.Rl BELL 

VE 
ŞARL BO Yl•: ) 
tahtı idaresi ll 

he) et tara[ odan l\ lt!! ' • 

ıne hur c i ı)l ın 

LE B \RBIEH DE 
SEViLLE 

Pi\ c ~ tenı.,i ı edilecektir 
Bu m 1' mcr e 1 Jt{ Ki. mKtK 
:\111 Ol l (, \ ı; s \!{KfL'\Rl.A. 
hırarn h !acalı:t r 

) 
l 



lr 
- 1 

1 

BtN SÔZ 
BtR RESİM 

1 - l 
-~ , 

1 ~ .~~~~I!::~ 
.~ / Yalova kaplıcaları ı ma)'ıliia halka açılacaktır. Reılmlcrlmiz, r ~· Yalova k~plıcalarına alt birer intibadır. Yukarda memba ve dere 

1 , ortada latıl bir manzara, af ağıda membaa inen yol görülıııektcdlr 

~! D~~~:~:!~!. ~~!~B~;~,8~m ... ,. "'" ""'"" .~ 
4 ~sanına te lim edilme.si şartile muktazi birinci nevi ekmeğin kapalı 
~ zarf usulile munakasası 7 Mayıs 930 çaqamba gümi icra olunıı

i! r k tekl,f zarfları :<aat on <löı tte açılacaktır. Taliplerin yüzde yedi 

ıçuk tc !l' nar akçelerilc Dar ur acezeye· müracaatlarL 

* * * 
n 

Her yuz metrosu 25 gram ağırlığında yerli yapağdan mamul 

v ,,ı elli ki o esmer ve tabii renkte yün çorap ipliginln kapalı 

· 1E tpd!ı zarf u uli 1c ıui.ınaka!ia>ı 12 Mayıs 980 pazarteti günü icra 

. r ınacaktır. Talı pi erin ytizde yedi buçuk teminat akçelcrile Darül'-

r acezeye müracatları. 

• • • f ~i 
~ Tarlhı ihaleden itibarım Eylül nihayetine kadar muktazi 1200 
~ kilo lzmir mah.•ulü reakl ıiıömii kapalı zarf u. u~:le miinakasası 
ı 3 .\Iayıs 930 tarihinde Danil'aceııedc icra olunarak saat on dörtte 

tckllfnameleri .ıçıiacaktır. Taliplerin yuzdc ı cdi buçuk teminat ık-

çclerile müracaatları. 

* * * 
Darul'accze) e muktazi bır ~en elik takriben 8000 kHo şekerin 

yerli mamulltından olarak kapalı zarf usulilc münakasası 7 :\layıs 

930 çar;;ımba günü icra olunarak tcklilnamcler Mat on dörtte açı

lacaktır. Talıplcrin yilzde 'cdl buçuk teminat akçelerile Darül,Ace
zeı e m . rac·ıatlcrl. 

, ~~·•••••••••••••-Eskişehir-••--·-·--• 
1 g Büvük Porsuk oteli, lokanta - gazino ı• 
i 1~ Kalorifer. Banyo, Elektrik, Telefon. azami konfor i 
' J Telgraf adresi : Porsuk 

'-•••• ı Jdalarınizı telgrafla temin edcbiiirsini/.. •••••• 

tM.yrallolu Millet molrtetıfH devam odHl.,ıha bir ıurup 

Hayralıoelu Dk mektep tatebelerl maalıtmloıtle beraber ve mektep blnaıı 

FLIDA 
HASAN 

.:;ı; alik, &lvrlslnek, t h:a kuru u, p.ı ... , ~ .. ve, (Jr'i.ı.mctak ve bütün hap

ra ı kat'iyen helak ve ifna ed r. Kokusu hafif ve s hht olup insanlara 

va hayvanlara zararı olmaz. Yerli malıdır. TUrk sermayesi, tUrk akll ve 

irfanı, tUrk dimağı, tUrk amalesl ile l'nal edilml,flr. Avrupa ve Ameri

ka mamuUH1na llar,ı mUthl' bir rakip olup yarı yarıya daha ucuzdur. 

ticaret, ve san' at sahasında kazandığı muvaffaklyel haseblla raklplerinl 

tatırimı,tır. Pompası gayet sağlam va aynen yarı yarıya ucuzdur. 

Sisesl 50, teneke ve pompası 75 kurustur. 

Bütün devairi devlet, 111üessesatı rnilliye ve hususiye, Devlet deınir 
yolları, Evkaf, Seyrisefain, Hilaliahmer, yatı me:Ctepleri, hastaneler, 
Sevahili ~ıhhiye, ecnebi ınüessesat, büyük oteller, büyük lokantalar 
hepsi FLiDA yi istimal eylemekte n1iistahzırı bulunan eczacı HASAN 
BEYİ tebrik etn1ektedirler. · 

Deposu Hasan Ecza Deposudur. Toptancılara tenziM.t 

~~ .... ~~!!~.~~~~1 ı•••;:;i:t:••••:,c;..ı~ N.lağ zası 
üal~ı~d.ı .)\ahmudiye coddeai 7-9 numaralı CEMiL VE 'ı MALL1\RJNIN TASFlYESl MU ASEBfı, TfL~~ 
HAL~; !~r~~!I~ b~~~~~~ ;:::~a~1~~:'f~~a~~::~:;:ı~~:tan 1 K A T ' .A s A T 

1 
ş A 

;ı l!)~C.. Telefon Beyogıu 2956 ~~O 1 ı 

ŞEHREMANETi iLANLARI ---- ••ceeeeo;c:: Baslamıstır istifade ediniz 84MIOM* 
~ehremanetinden: Fatih yangın yerinde .\!imar Sinan mahalle- ------------,-----------------,---------------

L :o.kutlar hirincı sultJ. '1ukuk •lır.1.ı 'e Ha etmiş ve nıumail .... yhin 
•inde ~2 adada 2.t35 ve 2379 harita mımııralı ar,alnr arasında hakimlii';inden: ikomcıgd!ıı meçhul olduğundan dol&)! 
ı8,02 metre murabbaı arsanın metre mı..ıalıbaına 4 lira kıymet !um.fa Tevfik efendi tarafıı,a: bir huçuk mah müddetle llAnen 
takdir olunarak -atılmak için açık müzayedeye konmuştur. Tıılıpk- Tuzlada Çeşme meydanında mukım ıtbligat icrasına karar verilmiş ve 
terin ~artnamcıi gormck iç[n her gun müzadeyc ırrmek için ihale l lasan Ua>ri efendi aleyhinde ikame muhakeme maps 31 9:10 cumartesi 

1 5 'I I l otunan '.·ü~ '\:İrmi lira al;ıcak da\D'.'.>I 1Tıinu·· "•at on bu•·u•·a t'lı·k kılınmı · günu o an ·' a\ıs 930 pazarte-i gı.niı C\ azım müc iirlti,t!;unc hw " • b " ~ 
gelmeleri. iızerinc da\'dİ kaııuniye)e icabet olduğundan tarihi ıelılijl;den icilıarcn 

* * * 
'chremanctindcn: Bedeli kc fi 3~2 lira 2!i kuruş olan Cerrah· 

pa;.ı ha tane i l'ahçc>i kô !'Sinde ıstimlak edilen llohyar camii 

rııııştcmi'\~ı illan olan oda~ııı hcdmilc balıç. ll\ilrının iıı•a-ı açık 

nıuıaıetlt·ıc kmımu tu• Tılipicrin şarı·ıam.\!, kc,if c.rakını gor· 
mck içir her gıın 'Tluzaıcdcye Kirmck içiıı ıhnlc gıın•1 olan .ı :'llayıs 
930 na ·ır ' 1ll k\azım muJ 'rlune ı:eimdcn 

ctmedi~inden dola.-i hakkında J(lyap beş gıir zarrında ıtirnz ctınedii';inlz 
karan •erilmı, ve müddtl vtkili ıakdird muh•kcmc\'C kabul ııluıımı· 

ıaratıııdan hbatı- mıiddea ııınnınd:ı ca~ınız ih\nen tcbliıl; olunur. 
ı~ 5 928 ı;r,hli ve )UZ virını lirai 
h ;vi l'çLİndi l<taııbul k<ltilıi adilli· Zayi: Tıp l'ukultc,indcn alını~ ol· 
ğındon muta !l'l.37 7'2 >c,cı surcıi duğum 1 <ı89 nurn.r:ılı hıil'İ\ct Cİll· 
\ e ifai taahhur için daveti mutazam· dan1mı gaip cttırn. 'r·eni"i alıoa· 

mın L' Otlar lcdtibi ndillijt!nckn mn- cağından hukmü yokıur. 
'~dak lıir kı ı protc-ıonaıne dahi 1 '18Y l'cd,ın 

''O ., , 
eıp ıes,, şenlikleri 

"Dl·:l l'I il·~~~ \cııliklerinc i~ti

rak etmek isteyen zevatın, kcn· 

dilcri için ihzar olunan muhtC· 

lıf ~ekil cyahat hakkında ma!Q

mat ıılnıak uz re "1.1.0 YD TRi

f':STI. ·o,, kunıp.ın,·asıııın Bcy

op;lu ve Galata ~ulıdcri ik 

''N.ıTT.\., idarchanclrine ıniira

cn:ıt buı t•rııı;ıları rica olunur. 

PAZAR 
13 NİSAN 930 

Adapauırı bira falnlkaınnın tlıı.lıilinden bi< •ı!ıır.za a 

Ruıyada azaaı kadınlardan mürekkep bir mahkeme heyeti 

&aJriınO~a~iller 
Tahsilat - Tevziat komisvonundan: 

Ooıya No Semti Mahalleii Soka~ı No Novi 
43' Eyüp Sultan Apdülvedut Apdalvedut 125 Kqir dttkldin 

165 
476 
9~ 

1123 
767-7(ig 

876 
1197 

866 

fl77 

Beylerbeyi 
Beykoz 
Beyoğlu 

Adalar 
Beyoğlu 
Fener 
Beyoğlu 

Balat 

Balaı 

lsıavrot. 
Kilise 

Kamer batım 
Büyilkada 
Tım Tım 
llaiat 
Ferikoy 

Balat 

Balat 

istavroz 

Peşkirci 34 

tke_le cadde i ıa 
enı çarşı Qll 
ıpur iskelesi 41 

Fransız me· A.!! 
whıı n 
Hızır çavu' 11 
moktep 

Karabaş vapur 
!&lrel•si 

lllM ôda 
flt!!ell dıikı.:tn 
Abfap />ane 

Han o 
dtik\lp 

\\:.~ lkı oda 

K~glr hane 
dükktn 

.CAg!r düklrln 

879 Balat Hızırçavuş Tahta minare lb5 Kıglr dükk4n 

ce 
< 
k 
h 
bi 
d 
le 
d 
1 .. 
le 
rj 

ti 

gı 

§a 
~i 

&i 
dıı 
da 
Ilı 

te 
be 
~~ 
it 

Ballda mtvkileri muborrer olan ıml~kin bir aenı mtiddetle ican muıı· 
yedeye çıkakılmışur. TıUp olanlınft ylizde on niıbetinde pey akçulle ihale te 
kaı'lye gllnıi olan 21-4-930 pazartesi günü saat 10 da Beytılunda imaıl' fe 
sokahında 20 numrradı komisvonumuza müracaatıarı. 

İstanbul Esnaf Barıkasındail· bj 
Bankamız hisse senedi cshahına 929 cnesi temettüıinün 15 z 

Ni5aı: <ı.30 tarihinden i.tibaren 5 numaralı kuponla tevztine ba;Js· tıı 
nıJacağından hJ~,;ed~ranın Bankaya müracaatlıırı ilAn ohıııur. ~ 

YUn ve pamuk lpllll sermayei ~irketin yüzde birin• muaıli1 
ve Akmeşe ve saire imaline mah,us kıJmtti hai:ı: mıkıarda hisse sen•d' 

Tıirk Anonim şirketinden: tını şirkete tevdia mecburdur. ili 
Şirketimizin 17 mart ı 930 tari· işbu his e senedatı müddeti ııır bi 

hinde içtima eden heyeti umumiye· muriyetleri zarfında ahere dcvrlofunl ki 
sinde mevzubahsedilen tenzili serma· maz ve firketren alınamaz.) şokltnd 
Yeıile atideki hususatı müzakere et· tadili. Vıı 

ııf dıı" mek üzre şirketimiz hissedarlar he· On dokuzuncu maddenin ·•azı 
yeti umumiyesi \e müessis hisse yckdi~crine niyabeten rey »<rem• 
sahipleri ı 93Q senesi mayısının be· ler,, suretinde tadili. 

Yirmi dördüncü maddenin birit'' 
şinci pszarıesl günıi saat 10 da şir· 

fıkrasındaki ( tik altı mıhı ) Jeıı 
ketin merkezi idaresi olan yeni pos· h' (ilk üç ayı) vaz'ı surerile tashi 
tabane arkJ'' ııb htanbul hanındaki 
dairci ma' sa J sureti fevkalAdede 
içtimaa da\ı.:l olunurla.r. 

Ruznamal müzakerat 

\;izamnamei dahllimizin 6 ıncı 

l'e 16 ıncı l'C 19 uncu va :.l4 üncü 
ıc 30 uncu maddelerinin atideki şe· 

killcrde tadil ve tashihi; 
Altıncı maddenin (!:ıirkeıin >er· 

maye'i yirmı vcdi bin uçytiz lngiliz 
ve\ ahuı otuz bin otuz Türk alıu· 
nu~dan ,baret olup beher! üç lngiliz 
yani üç Türk alıunu ve otuz kuruş 

itibarile dokuz bin yüz his-eve mün· 
ka,emdir 

l leyeli umuıniyenin ishu 'lerma
yeyi tezyit ctmcğc sal~hıycti olaca~ı 
gibi şırket crmaycsinl lcca\uz et· 
memek üzre iktısat vekılletinin tahu 
teftişınde olarak tahvilAt dahi ıhraç 

odebilecek ve i~bu tahvil~ı şirketin 

emval ve emlAkile temin edilerek 
birinci derecede hır ipot<ki haız 

bulunacaktır) şeklinde 11dili. 
On altıncı maddenin hirinci fık· 

rasının (İdare meclisi aza:"ından her 
biri, bedeli. kıYrncti aslir~~i iııbaı ile 

tadili. 
Otuzuncu maddedeki ( müiettl' 

yerine (murakıp) vaz'ı surcıile ı•· 
hlhen tadili. 

Heyeti umumiyede asaleten ,c) 
vekAletcn bulunmak isıiyen hissedır 
fır ve müessis hisse ıahipJerin 
hamil olduklan hişsıe <enecl< 
içtima gününe takaddüm eden 
giln zarfında şirketin veznesine '' 
di eylemeleri lbımdır. ~lile.s<" 

maliyeden scnedaı mukabilinde ' 
rilecek vesaik hisse enedau m ~ 
mında kabul olunur. / --,,---.,..-------

l h tira i!&nı 
"inşaat usulü ve bunlara. 11\ 

tcallik malzeme,, hakkında ı,tl 
sal olunan 11 :\i<an ı •>27 c.ır 
ve 622 numaralı ihtira bcr:I 
bu defa mevkii file kon~1~ 
üzre ahcrc dcnıifcrap; veya ıC ı 
cdilcce~indcn t.ılip olaniarıo (. 
lata.da Çinili rıhtım J Jaııl~ 
Robert Fcriiyc muracaatları 
ıılııııur. ,/ 
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