
utbol ve hakemlik 
M. Mauro'nun henüz intişar elmiyen konfe
ran sının mühim kısımlarını neşrediyoruz: 
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·'·Ekonomi Poliste 
't 
i lnkara sanayi kon- Babası_n_ı _o_·ıd_ü_r_e_n_Tevfik 
·resı·nde görülen İŞ Zabıtaca burada yakaland~, Kırklareline 

, mahfuzan sevkedılecek 

' ı• . Ticaret odasının nısfi sanayı 
·· :,t'rl)aLıı1daı1 ıniirekkep olacak 
ıf 

____ , __ _ 
1uafiyetler ve sanayi arbabının himaye~ i 

için verilen kararlar .. 
: ehrimize avdet eden Ankara 1 Vasati bir hesapla İstanbu-

• ayi kongresi umumi muralı- lun senelik buğday ihtiyaçı 
ıı Nazım Nuri Bey dün bir on bin vagon tahmin edilmekte 
narririmiıe kongreye ait in- dir. Bu ihtiyaçtan .;ok fazla 
)!annr şu ııuretle anlatmış- mahsulden ihracat yapılmakla 

1 - Kongre elin devam edi
l~ jt. Öbtirgün bitecek. Erbabı 
1
1 

, 'ayi kongreden, fazlaslle 
1 ıniıundur. Çünkü erbab sa

ir . liin münferit temennileri bu 
1 grede neticeye bağlanmış
c 

i 
1 

ı Congreden alınan en mühim 
ice Ticaret odasında sanayi
rln llyikile temsiline ait 

ı l'l karardır. 
• lu hususta Vehbi Bey tara-

lan hazırlanan rapora şu ha
: iUive edilmişti: 
İstanbul Ticaret odasını teş 

'eden 30 azanın nısfı olan 1 S 
~ İstanbulda bilfiil sınat mü 
'!se sahibi olan erbabı sanayi 
intihabı . Bunun kongrede 

\ zakeresi çok şiddetli oldu 
' neticede bir reyi muhalife 
~ · şı ittifakla İstanbul, İzmir, 
1 ana ve Bursa Ticaret odala
~ ' ı fa sanayicilerin nısıf nısıfa 

, ); , ısili eaası kabul edildi. 
ıı reşviki sanayi kanunu hak
f. • , da da şu noktalar ittifakla 
. ~1ul edilmiştir: 

)' ı t - Teşviki sanayi kanunu
f1 lı muafiyetleri yekQnu %6 

·amele vergisinden daha çok 
} \ ~ 'ı olması ve bu şerait altında 
)i : ;rikalann devamı mesaisi 
1 . lmkUn olmadığından kanu-
<\ 1 ı 11 inci maddesinde muhar 
rl Al prim vergi nlspetlle takas 
lı Jfetile erbabı sanayiin bu ver
F ,:en kurtarılması. 
I~ ~ ! - Mevadd iptidaiye muafi 
bı ' cetvellerinin senelik olarak 
o · .ilmeai ve talep tarihinden 
f~ · ay zarfında sahibine veril
bı , yen listelerden dolayı memu 
81 .,'.İ aidesinin tecziyesi. 

• 
1 3 - Makine muafiyet mua-

1 '·lesinin basit bir şekle ifrağı. 
k 1 

' 4 - Cetvel haricinde kalan 

1 ı ıddelerin talep tarihinden iti 
f :ren bir ay zarfında ithali. 
~ .' :5 - Bulgaristan, Romanya 

1 
1 1 Yunanistan da olduğu gibi 

Y 1 1abı sanayiin himayesi esasla 
:, • ·ın ıslahı. 
~ • .5 - İstanbul Şehremaneti 

1 
~:ı, kanunun 9 uncu madesi hi

e t ;ına olarak almakta olduğu 
1 turuvanın fabrikaları ta7.yik 
· ·.nekte ve tamamen Kurunu 
r ~taftemennidir. 
~ 

f l: 

r 
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K ambiyo fiatleri 
ı ) 'Dün boruda İngiliz lirası 

t , 1 30 kuruş açıflmış bir aralık 
, 32 kurup kadar çıktıktan 
- nra 1030 kuruş on parada ka 

c >: nmııtır. 

beraber diğer taraftan ekmek 
fiatinin laakal 9-10 kuruşa dii§e 
ce(i de muhakkak addedilmek
tedir. 

Anadoludan gelen malfunata 
nazaran kuraklık tehlikesi ar
tık zail olmlljtur. Toptan buğ
day fiati 7 kuruştur. 

Bir ayda limanımıza 
gelen vapurlar 

Mart zarfında limanırnıza 
618 vapur gelmiştir. Bunlardan 
131 tanesi Türk İtalyan, 29 Al 
man, 27 Fransız, 31 Romanya, 
91 İngiliz, 12 Hollanda 96 Yu
nan, 19 Rus, 15 Amerikan ban
dıralıdır. 

--o-

Taıfiye için müracaat 
eden müeueaeler 

Dünkü bir refikimiz Ticaret 
Odasına yalnız bir günde on 
ticaretanenin tasfiye i.;in müra
caat ettiğini yazıyordu. Tahki
katınnza nazaran hali hazırda 
İstanbulda,külli ve kısmi tasfi
ye yapan müessese 11 dir. 

Son bir buçuk sene zarfında 
ancak 40 ticarethane tasfiye 
veya tenzilatlı sauş için müra
caat etmi§tir. Bunların içinde 
mükerreren müracaat edenler 
de ekseriyeti teşkil etmektedir. 

--<>
Mahıulünüzün temiz 

olarak ihracı için 
Mahsullerimizin temizlene

rek ihracı ticaret borsası tarafm 
dan tetkik edlimekte idi. Bu 
tetkikat bitmiş ve bir rapor ha 
zırlannuştır. Rapor dün İktı
sat vekaletine gönderilmiştir. 
Bundan başka Borsa meclisi 
idare azasından Nuri Bey de 
Ankaraya giderek İktısat veki 
Jetine vaziyeti arzedecektir. 

-o-
Ticaret filomuzun 

tonajı 
Ticaret Odası tarafından 

son yapılan bir istatistik ve 
tanzim edilen rapora nazaran 
halen ticareti bahriye filomuz 
207 gemiden mürekkep ve 
102,399 safi ton hacmindedir. 
Bu gemilerden 47 tanesi yolcu 
nakliyatı yapmaktadır. 

--o-

Kambiyo borsası 
28 - 4 - 990 
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Bundan bir müddet evvel 
Kırklarelinin Kara Hızır köyUn 
de kayın babasını vurarak ka
çan Tevfik isminde biri şehri
miz zabıtasının yaptığı müte
madi takibat neticesinde dün 
yakalanmıştır. Katil kırklareli 
ne iade olunacaktır. 

-0--

0tomobil kazası 
Kabataşta, Salıpazarmdan 

geçmekte olan Yahya isminde 
bir çocuğa 1959 numaralı, şo
för Etemin idaresindeki otomo 
bil çarparak mecruhiyetine se
bebiyet vermiştir. 

~ 
Mühim bir ıirkat 

Kanlıcada Vinar caddesinde 
dava vekili Mazhar B.in yalı
sına, sahil cihetindeki pençere
lerinden birinin parmaklığını 
kırmak suretile hırsız girmiş ve 
yüzer lira kıymetinde dört halı, 
ve diğer bazı eşya sirkat ederek 
firar etmiştir. Polis tahkikat 
yapmaktadır. 

-0--

Bir ııar'alı kuyuya düştü 
Küçük bebekte Dere sokağın 

da 29 numaralı evde sakin sara 
h hastalıkla malfil Salahattin, 
evindeki kuyudan su çekmekte 
iken sarası tutmuş ve kuyuya 

· düşmüştür. Salahattin', yetişen 
ler tarafından kurtarılmıştır. 

-0--

Eırarengİz bir vak'a 
Üsküdarda Ahmet Feyzi ge

ce Üsküdann Çinili merkezine 
üstti başı kan içinde miiracaat 
ederek demiştir ki: 

- lmret sokağında oturan 
Hatçe Hanımın evine nişanlım 
Medihayı almak üzere gittim. 
Merdivenden yukan çıktığım 

sırada evde bulunan üç yabancı 
erkek ansızın üzerime hiicum et 
tiler. Bıçakla yaraladılar. 

Polis memurları bu adamı 

derhal Tıp fakültesine kaldır
mışlar, ve Hatiçe ile oğlu Rıza 
yı yakalamışlardır. 

-o-
Dünkü sirkatler 

ı - Suadiye<le Leman Ha
ıumm evine hırsız girmiş bir 
gramofon çalıp kaçmıştır. 

2 - Unkapanında oturan ke 
mancı Y akubun yere bıraktığı 
kemanı sabikalılardan Kamil 
tarafından aşınlmıştır. 

3 - Sabıkalılardan Hasan 
ve arkadaşı bir adi küpeyi Sir
kecide Selllmet otelinde oturan 
hafız Salih Efendiye 100 liraya 
sattıklarından polisçe yakalan
mışlardır. 

4 - Eyipte Kışla caddesinde 
binbaşı Ziya Beyin evine hırsız 
girmiş, bir kapot, muşamba ve 
saire çalmıştır. 

-o--
Bir erkeği paylaşa
mıyan beş kadın 

Tepebaşında Glavani soka
ğında uygunsuz kadınlardan iki 
si bir şoförü seviyorlar. Evvelki 
gece şoför kadınlardan birini 
alarak Zafer oteline gireceği 
bir sırada bu genci seven diğer 
kadın başına kendi gibi daha 
bir kaç kadını toplıyarak raki
beııinin üzerine atılmıştır. 
Kadın tecavüze uğrayınca mu 

kabele etmiş, beş kanın biribiri 
ne girişmiştir. 

Bu Kadınlardan biri bacağın 
dan jilet usturası ile yaralan
mıştır. 

-o--
Çiğnenen iki kadın 

1-607 numaralı vatmanın ida 
resindeki Maçka-Beyazıt tram
vayı dün Gillhane parkı önünde 
45 yaşlarında Vasfiye Hanım 
isminde bir kadına çarpmış. 

2 - Bakırköyden geçmekte 
olan bir atlı Suzan isminde bir 
kadına çarparak yaralamıştır. 
Meçhul atlı aranmaktadır. -----·-·-···-·" .............. _ ...... ._ ______ .. _....,_ 

Bugünkll yeni 

bilmecemiz 
OLDAN SAOA: 

1 - Güzel (3). Tahmin (3). 
2 • istifham (2). Nida (2). 
3 • Mukannen vakitlerde çıkan (7) 
5 - Genişin aksi (3). Bir yemi~ (3) 
6 • Uıtanrn alui (6). 
7 Cemi -edab (3). lknt (3). 
8. 
9 • Oıtüne yazı yazılan t•Y (4). 

Hücum (4). 

eğlenceleri 

OUnkU bllrr ecemlzln 
talledilmi• cekli 

YUKARDAN AŞACI: 
1 • Ayı yuvası (2). Gözde halayık 

(6). 
2 - Hayvan gıdaıı (3). 
3 • Eırar satan (7). 
4 - Muıiki aleti (2). 
6 • Vapurlann yanatbiı yer (6). 
8. ile (2). 
7 • Tamirler (7). 
8 · Cet (3). 
9 • Nida (2). Uzunlll!m.ı. (6). 

t, Altın 901, kuruştan muamele 

1 irmliştür. 

a 
c 
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lıtikrazı dahili 

ıı.rtm 1 <e,;~ v•at 13 liS,00 

1 Şehremaneti ilAnah I· 
ittihadı Milli 

Türk sigorta şirketi 
ı . Şimdiye kadar peşin ve vade 

1 il istikrazı dahilt üaerine yapı-
. i n muamelitn haddi aqariııi 

000) olarak tcspi t edilıİıit
e t Bundan sonra peşin vadeli
" ~ r için haddi asgari ( 100) lira 
' 1' acaktır. 

n ' -0--
~· • Muvakkat vadeli eıham 

1 i muamelesi yapılacak 
.: ikidasyon olarak eskiden ya
i ilmış ve intaç edilmemiş mua 

· J .elatm ta fiyesi için ittihaz edi 
a. cek karara intizaran yalnız 
ıi at'i vadeli esham ve ta •vi.18.t 
"ıuameleleri icra edilmiyerek 

1 ıuvakakt vadeli muamelatın 
r e 'apılma~ı borsa komiserliğince 

, ıkarriir etmiştir. 
-o--

Saulık Hane 
Şehrcmanctlnden: Koca Mus

tafa Paşııda cımbaziye mahalle
sinde 33 numaralı hane ra1..ar· 
lılı:la satılacaktır. Taliplerin 1-5-
'la<> P"•'i(·mbe l(ilnü >aat on 
be~ lı:adar ltvazım mtidurlıi.ıine 
gtlmtleri . . ~- . 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortaları halk için müsaitr 

şeraiti havidir 
Merkezi İdar~i: Galatada Ünyon Hanındatltr 
A<"l:t"Sİ l:ıı!ıınıııayan JeWrler.ıe ucen!.ı ıtrawıı·t"t l it.' 

Te:efon: Beyotlu - 2003 

YiliJel ~aiıi eıdmııin~ıı: 
llcddi kc~fi on dört bin sekiz yüz yirmi dokuz lira doksan 

kuru,tan ibaret Çatalca kazasının karaca köyünde yapılacak dis
pan~er lıin;M kapalı zarf usulilc ihale edilmek üzere 14 mayış 930 
çar,amba günü saH on bire hdar münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin yevmi mczkOrda nktl muayyene kadar idarei iıusu· 

siye Ba, mimarlı&mdan alacakları ehliyeti fenniye vcsaikile teminat 
ve teklif mektuplarını encümeni \ilAyete ıevdi eylemeleri. 

Yeni neşriyat 

Komşumun romanı 
Bürhan Cahit Beyin roman

larını zevk ile okuyanlar i.;in 

• 
INEMALA 

hiç şüphesiz bu yeni eserinin P••••••••••••••••••••••••••ll! 
intişarını haber vermek ken- Yannki 30 nisın çartımba akşınıı 

dilerini sevindirecektir. MELEK SİNEMASINDA 
Bürhan Cahit Bey "Komşu

mun romanı,,mda tatlı üsli'ıbu 
ile çok muvaffakıyetli tahlil
ler yapmış, eserinin kahraman
larını gözümüzün önünde can
landırımşur. Mesela bir genç 
kadınla bir ihtiyar kadının mu
haveresi bu itibarla pek calibi 
dikkattir. Bürhan Cahit Beyin 
yeni intişar eden eseri dediği
miz gibi karilerin seve seve o
kuyacakları bir hikayedir. 

lsıı.nbul diırdüncü icra memurlu
r;undan; 

Orh•ıı bey ve Vasfiye hanım 

varisi Fikret hanimın Veliye hanım
dan istikraz cylcdikletl bin dört yüz 
elli liradan bakiye be' yüz y<oniş 
liraya mukabil d•yine uhdesine bi
rinci derecede teminat irae eyledik
leri Ayasofyayı kebir mahalltsinin 
l'skfıbl mıhallesinden So~uk kuyu 
mcdrese>t sokağındo 7-9 numaralı 
bahçeli bir bıb hane ve derıınundı 

cari kırk ç•;me ulıir olunur nmf 
masura mai lc.z.lzin yirmi hl:'se id · 
bırile sekiz hissesi müddeıl müda-

y•ne müruru ve dey111 ademi tesviy•· 
si hasebi it! ihalei C\ veliyesi icra kı ~ 
bnmak iızc!e ntuz gün müddttle 
mt\zayedtye konularak beş yüz lira 
bebelle ıalibi uhdesinde olup kat"i 
lh•lesi icra kılınmak üzuc ve yüzde 
beş :zamla on beş gün müddetle mü· 
zayedeyt konmuşdur. 

Hududu: bir tarolı soğuk kuyu 
medresesi bir tuafı Osman Nuri 
dendi hane•I bir tarafı Ziya bey 
konağının arsası tarafı rabıt tariki •m 
il• mahdüıtur. Mesıhrn: tahminen 
be ı üz otuz arşın murabbaı uaziden 
mezkur hane 250 arşın üzerine 
mebni olup 280 ar4ını bıbçedlr. 
Demir parwıklıklı blhçe ktp15lndan 
girildllı:cie zemini kısmen bozu\. bir 
ıralıkdan alu bı!amık mtrn1er mer
divenle mermer bir sahantııa çıkılır. 
sahanlığın etrafında bir metre irtifa· 
inde demir parmaklık vardır. Çift 
kanatlı ahşap kapıdan içeri ~irlldikde 
zemini mermer duşemeli bir ufak 
sofo karşılıklı iki oda mermer sofa· 

dan ikişer kanatlı atları ahşap üstleri 
buzlu canılı ve yağlı boyalı iki ka· 
pıdan sol taraftaki kapıdan içeri 
ııJrildiktc ahşap bir IOfa üzerinde 
6ir oda, kiler bir hela odalardan her 
lktllnden ufak ah~ap sofaya birer 
kapılın vardır. Ahşap merdivenden 
lklnel katı çıkıldıkta bir 10fa Uzerm 
de Uç oda bir kiler bir held odanın 
blrlıinde iç içe bir oda dıhı var 
dır. Üçüncü katı merdivenle çıkıl
dıkıı. yalnız bir ulon beş oda bir 
kiler iki iıclt yine merdivenle dör
düncü kara çıkıldtktı bir sofı Uze· 
rinde iki oda bir helA bir salon 
vardır. ikinci katın dlğtr tarafında 
buzlu camlı kapılardan çıkılan kıs· 
mıa aynı tertibatı havi oldngu gö
rülmüştür. Birinci kottan sofadan 
ıbşıp ınerdiv<nle •1•lti inildikte mcr 
mer döşeli bir sofa ilzerlnde civan 
çini düşeli bir oda bir gusullune 
zemini mermer döşeli bir mutfak 
bir kömürlük bir merdiven altı, do
lıblı iki klnatlı ahşap kapıdan so
fayı gcçildikte zemini mermer döşeli 
dip;cr bir sofa ve yınm masura kırk 

çeşme suyu hııinesl ve basma tu

lumba tle tekmil haneye su isale 
olunur. Sofad1 mermer yalaklı bir 
çeşme vud•r. lştiraıını talip , .• da
ha ziyad~ mulumat almak isteyenle
rin tamamının kl}'meti muhımrnine
ıl olan ıhı bin iki ) Uz elli liradan 
hl•seye musip mıktarın JÜUle onu 
nlsbeıindc pey ıkç<5ini ve 9'.!ti 9'161 
dona numarasını mUstashibcn da
ireye mUracaaı eyltmelerl ve 15 
mlJIS 9JO tuihinde ıaat on döıı4en 
on altıya kadar !halci kaı'lyHI icra 
kılınacagından mt4terilerln dılrede 
hızır bulunmaları ilin olunur. 

Terekeden 
Satılık haneler 
Kadıköy Sulh liAklmliğinden: 
ı- Kadıköyün'de ismet P-.a 

sok.ağıııd~ kain 44 numerolu 
'? odalı 4000 lira kıymeti mu
hammlncli bir bap kiglr hane 

2- Beyoğlun"da imam soka
lında kain tfi numerolu 8 odalı 
ve bir banyo odasını muhtevi 
temamı ı 0,000 lira kıymeti mu
hamminell bir bap kAgir hane
nin nısıf hiMCrl ihale gUnU 6 
mayıs salı ııaat 15 tt; mliracaat_ 
mahalli Kadıköy ikinci sulh 
Hukuk mahkeme~i. 

tekrar tekrar görülmcğe l~yık 

ŞARL ROJERS ve NANSt KAROL 
ten1sili 

un 

•• 
UÇ N · İ KAH 

ıesll ve şariılı şıheıerl irae edecektir 

1 •••••• 1 

Bo ıön bo ~ım ve yannlri madnclerde RIŞAR TALJBER' in muaz
zam KADINLA~A iNANMAM filminin ıon eın~lan 

Dünyanın en güzel kadını, asri Venils B l L L l D O V 

Önümüzdelo'i perşembe •kşamı ASRİ Sl"\EMAl\l\l irae edcceJi 

Venüstun de güzel 
Filminde arzı 

meıhur ~,ldııın 

ea<Üm edecektir. Bu zen(in 
dilberlili, letafet~ gilzellJli, 

ve müstc:.-na fth.: ... crdc 

endamlı vucudu lıüıün 

>eyircileri hayret içinde bırakacaktır 
llheten: ZenııJn varyete programı 

1 

··~······················· t L Ü HiımıA gözbe~ğ.i ~n bir pheLln ~hraNnı 
1
, E 

ile genç ve ıcmpıtlk aktör 

NEIL HAMİLTON 
Önümüzdd:i Perşembe akşamı 

M A J 1 K SINEMASININ 
irae cdeceı; 

SEVDA TUZAGI 
filminde "" endam edec•klerdir. ....................... 

Tokatlıyan kar~ısında 

Ragbet ve arzu umumi lizerln 

BiH !N i~iN 
nam ilimin iraesine devam 
olunacaknr. On sekiz ya~ından 
aşağı çocukların bu filmi gör
meleri doğru değildir. 

Raşit Riza ve arkadaşları 
Tarafından Fransız tiyatro· 

ıunda 6 Mayıs salı günü akşamı 

9,45 de 

SAMSON 
F. Bcrni~tayindtn 

4 perde 

tcrclime 

JORJ BA ~KROIT 
13 ~: T T 1 K O M P S O N ve 

01.GA BAKLANO\'A 
tarafından tcmıll olunan 

ELEM l~L~~L,RI 
•onderece heyecanlı, hakiki !od •·e 

pek mUeuır SK<;LI dro nı 

önümüzdeki haltı 

lhamra Sinemasında 
lııe edilecekllr. 

KORlN GR1FF1T i 

~le~ELERI 
Sesli, sözlü ve ıarkılı !ilminde 

görmek ve lşiım .. k üzre 

ELHAMRA 1 pd~!_NEMASIN A 

Emvalin1etruke miicliirliiğiir1clen: 

labhk Maıaza Hissesi 
Y cmişte I lacııııustııfu mahalleşinde Çobançeşnıeı:I sokajtında 

fevkani odaları mıiştemcl atik 2 cedit 4 numaralı k!rgir mağaza· 
nın 48 hisse itibarile hazineye ait 8 1 hisse~! tam ve bir hi>-esinin 
üç ruhunun bedeli 1tklz talı:şitte ödenmek iizere talibi tarafından 

yıizdc )İrmi beş zammile 6881 lira 25 kurıı~a ibUğ cdilmi~ oldu· 
Jtundan 13-:5-980 tarihine müsadil salı günü şaat 15 de pazarlık 

Juretilc icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin °117,50 he~abile 
temlnııt mıkhuzlarile l!tanbul emvali metruke satış komi~yonuna 

müracaat eylemeleri. 

Emvalimetruke rnüdürliiğiinden: 

labbt Bııe te ~nn Hissesi 
Yeşllköyde Köylçl mahallesinde Rum kilisesi sokaJtında 16 H 

18 numaralula rnurnkkam birinci kan fırın ikinci k:ıtı lıir sof• 
üzerinde ilç oda bir mutbsb bir helt ve bir mikdar bahçeyi havi 
hanenln dört hwe ldbarile lıazineye ait hisseı;iııin bedeli dört 
taksine ödenmek tizere 71!0 lira be<icli muhammen ile talihi uh
desindedir. 3-:5·80 tarihine müsadil cumartcai. günU saat 15 Je 
temdiden bilmüıayede ihıle edilecektir. Tsllplerln ' 1,7,50 hı .. alıilt 
teminat makbuzlarile lltaııbul emvali metruke satış komb)onuııı 

müracur eylemelerL 
~~...,...,,.-~.,.--_,-~-~~--~-:-------------

'iliJll ~illi llCÜllllİDdea: 
lik mekteplere tıyzl edilmek üzeıe alınan iki yüz adet lnh•I 

çerçeve•! pazarlık suretlle yaptırılacağından taliplerin :lO nhan •ı:ıo 
çarşamba günü saat on blrı· kadar encümene müracaatları. 

( 

30-35 bin vagon 
ııi: buğday gelecek 
il Ticaret borsasına gelen son 
d 'laiümata nazaran bu sene yal-

tız Anadoludan İstanbula30-35 
ı tin vagon buğday gelecektir. 
ıf Cu mıktar geçen senenin 3-3,5 
ı ıi~liı1ir 

Kadıkti) dairesinden: itfaiye 

ı•rajı l.ar , ı·ıııda ";•utlu çc~me 

cadıle.iııdeıı itibaren Selami çeş

mesine l.aJu dcrde~ıi ıamir bu
lunan Jl"rlc kaldirım i~in lıizu

ınu olan ~Uz mecre mık"ap ku
mun malı:ılli aıneliyata tesliınl 
21!·4·930 tarihinden itibaren 
yirmi ıı;uo mli<lıletle ve kapalı 
zarf u ulile mıinalr.asaya vazedil
m~ oldufundan talip olanlann 
munnka-~ talimatnamesinin on 
ılııncı mnık!e~inc tevfikan yev
mi ihale olan ı ;.5.930 tarihine 
mtisadil Cumarıetl glinli ~ııat 
ıuı t.lti~ltc daire t:nı.;umcninc 

m ; ıra c 111 tlım 

A!liKAR.\ • 

TAŞHAN BE R L 1 T z •ıll!de!llnlllİı•ıll!l\.!ll!l•ı y•ıs•al 
üp~~;d,:r mü· )>.• 

lıtiklll caddul 
356 Beyoğlu 

llu•usl dersler 
hanenizde veya 
mektepte. l"ee· 

Akhisar Belediyesinden: 
Akhisarda Belediyeye ait hali faaliyette bir elektirik fabrİ' 

kaşı vardır. Bu tesisat memleketin hakiki ihtiyacına tekabül ,.e 
fenni teklimülatı tevafuk edecek şekilde idaresi bir müteahhiıle 
verilecektir. Deruhte edecek olanların mevcut tesisatıgörmck''-' 
teklifatım vermek üzre Akhisar Brl.,ılivesine miiracaatları ilj!J 
olunur. 

ter1kkl talebe 
için yeni kurs
lar İ ~h ·ur HER LİSANI ôCRETIR rübe dtul 

l\li!:CCAN~:NOIR 

t 



• 

• 

k 
e 
a 

• 

• 
rt 

e 

u 

• 

~ofö-rler taksi ücretlerine zam yapılmazsa mesleklerini mi bırakacaklar? 

( !lirine\ ,-;ıhifeden mabaat ) 
ca Sok;:ık kapıs1?m üzerindeki j daı! biri .. k~ndisine isabet eden 
u,ııııı çcrçeveyı sökecek, ora- dogru yuruyor. 
•tı eve girecek, bekçilerin he-J Saime son dermanım Cemale 

r l kulubelerine çekildiği bir karşı müdafaa için kullanıyor. 
~ır~da böyle bir taarr~zd~n kor Üzerine s~v~t eden kocasına. 
acak ve cekinecek hıc bır se- Fakat anı bır kurşun daha Saı :p Yok. Porta~a~ ~ar{dıkların- meyi bu sefer_ buğ~zından yara 
.arı Yapılmış tesınnı bırakan bu lıyor ve bacagına ısabet eden 
~alın kat tahta çerçeve hafif keskin bir kama darbesile Sai
ır tazyik neticesinde gevşiyor, me kanlar içinde yere yuvarla-
~e kapımn üzerinde, bir insa- nıyor. 
b~ıı geçebileceği kadar büyükçe Hikmet Şevkiye gelince fena 
&ı·r delik temin edilmiş oluyor. bir tesadUfün kurbanı giden bu 
ıir sıçrayışta, bu adam evin i- zavallı genç ile katil arasında 
iblldedir. Beş on basamaktan nasıl bir müdafaa nasıl bir müca 

1 
aret dar merdiven ayni hızla hede, nasıl bir vaziyet tehaddüs 

k.iilıılıyor. Geniş sofada ekşi bir etti. 
to~ kokusundan başka bir şey 

Derinden horultular 
~erinden horultular geliyor. 

~ .cride altlan delik topukları 
/~ık, muhtelif renklerde ve bir 
~ıgın halinde on çiftten fazla 
;dın iskarpini var. Gözü karar 
bi ış a~am bir elinde tabanca, 
t~ Clıırde kama olduğu halde 
~ ela dargın olduğu karısının 
/ttığı odanın kapısını yoklu
a or,. Kapalı bulunca hiddet ve 
~:abıyetle sofada bir iki el silah 

1Yor. 

Feci bir manzara 

Cinayeti müteakip odanın -
çindeki manzara bu sualin ceva 
bını kolaylıkla veremiyor. Y:al
nız Hikmet Şevki yatakta boy
lu boyuna uzanmış, gözleri a
çık, dudaklarında her zaman 
taşıdığı manalı tebessümü kay 
bolmamış gibi 3 kurşun ve 16 
bicak yarasile bulunuyor. Kolu 
nun damarları baştan başa par
çalanmş, kol kemiği kırılmış, 
karnınna vurulan kama darbesi 
le bağırsakları dişarı fırlamış, 
bir halde . 

ll Karşı odada Saimede de 3 kurşun ve 8 bi 
dQd: karasızlık _içinde ~ar~ı ?- çak yarası var. Yatak ve yerler 
Od Yatan kayın validesının . kan içinde .. 
it ~sına saldırıyor. Burada yere Görülüyor ki gözU kaııa susa 

rıJın· b" "d d hl d · daha ış ve ır P1 e ~n . ç . e mış katil elinde tuttuğu Smıtve 
U • kalın olmıyan hır şıltenın son tabancasını iki defa doldur 
Zerınd b ı . U . 

11 e ta anca ses.en zen- muş ve beş kurşun alan tabanca 
d:huzanmış, gözleri korku ve ile 8-10 kurşun kullanmıştır. 
ti Şeteten yerinden fırlamış ih Bursa mamulatından kulaklı 
b:ar b~r kadın var. Üzerine ta- kamasını ise kuvveti yettiği ka 
bullhta ıle yürüyen damadının dar gönlü istediği kadar sap-

<ır k · l k d" · · ' ltıiidaf e etmek ~.aı:şı enkk tsınf t lamış, saplamış, saplamış .. 
•ııı aa :_tme ıçın anca a a Katil bu vahşi neticeyi ihzar 
bi 

1 Y.astıgı arasına sokmak ve ettikten sonra kendisini kanun r eiıı d .. . 
Çekere~ e dyokr~anıd~ı. uz.e~ıne karşısında kuvvetli göstermek 
d • yan a ı se ınn ıçıne için maktüllerin ayaklarındaki 
r~~ru sokulmak suretile kıskrv donlarını üstlerinden çıkarmak 
'k· koluyor. Tabııncadan çıkan ve zavallıları kombinezon ve 1 urşundan biri ihtiyar ka- fanila ile bırakmıştır. Kurşun 
lanı Y_aralıyor. Yorgan ve sedir ve biçakla delik deşik olmu" 
Yesınde hafifr b" l . " l'o ,,e ır yara a ı- donları ıse karyolanın yanı ha r. 

V . şında bulunmuştur. 
ahşı ve korkunç Katil yapacak bir iş bulama-

İlk llıı s..ıretle başlıyan facianın yınca elinde tabanca ve kama 
~ safbas asıl bundan sonra ile odadan çıkıyor. 
~ a!ı1 §İ ve korkunç bir şekle inti 
a ediyor. :: 

Kilitli oda 

Baba ve 3 yaşında oğul 
karşı karşıya 

Viliigette 

Suiistimal 

lnzıbat komisyonu 
bir tahsildarı 

mahkemeye verdi. 

Vilayet inzıbat komisyonu 
dün Vali vekili Fazlı Ireyin riya 
setinde toplanmıştır. İdarei hu
susiye memurlarından bir tah
sildarın suiistimali görüldüğü 
cihetle memuriyetten ihracı ile 
mahkemeye verilmesi kararlaş
tırılmıştır. 

--0-

lskan işleri 
Teffiz muamelatı mayıs niha 

yetinde biteceği cihetle bütün 
dosyalar tanzim edilmektedir. 

-0---

Harikzedelerin iııkanı 
Harikzedelerden 13 mart 

926 tarihine kadar bir eve girdi 
ği ve iskan edildiği halde tahsis 
kararı almamış olanların evler· 
den çıkarıldıkları malftmdur. 
Dün dahiliye vekaletinden vili 
yete gelen bir tahriratta maliye 
veya isk~n memurları tarafın
dan harikzede mazbatalarının 
arkasına filan yerde iskan edil
miştir. Ve yahut harikzede 
mazbatası görUlmüştiir. Kaydı 
olanların isimlerinin bir ced
vel halinde vekil.Jete bildirilme 
ııi emredilmiştir. 

-o-
Yeni mektep 

sokakları 
Yeni inşa edilen mekteplerin 

bulundukları sokakların ekseri 
si kaldırımsız olduğu için kışın 
çamur, yazın tozdan yürümek 
kabil değildir. Şehremanetlnln 
yeni sokak inşası için tahsisatı 
olmadığından bu mektepleri in 
şa eden idarei hususiye ayni za 
manda bu sokaklarda inşa ede
cektir. 

Tıbbi müsamere 

Mahkemelerde 

Casuslar 

Zilezof ve Osman 
Nuri mahkuin_oldu. 

Diğer iki m11znun 
ise beraat etti 

Hükfimetin esrarını ecnebi -
lere ifşa etmekle maznun bulu 
nan casusların, evelki gün hafiy 
yen cereyan eden muhakemele 
rini yazmıştık. Dün ağırceza 

mahkemesi, casuslar hakkında 
kararını vermiştir. Kalabalık 
bir sami kütlesi, casuslar hak
kındaki kararı öğrenmek ic;in 
mahkeme salonuna dolmuşlar
dı. Reis mevkiinde Hasan Lftt 
fü, iddia. mevkiinde Burhan B. 
ler bulunmakta idiler. Heyeti 
hakimenin casuslar hakkında 
verdiği karar şudur: 

1 van Zilezofun muhtelif nam 
lar altında, muhtelif yerlerde 
dolaşarak, dev !et esrarını cem'
etmekte bulunduğu sabit oldu 
ğundan 4 sene iki ay hapse, ve 
370 lira cezayi nakdiye mah
kum edilmiştir. İvan Zilezofa 
refakat ederek, kendisine alet 
olan Osman Nuriye bir sene ha 
pis ve 130 lira para cezası veril 
miştir. 

l van Stekof ile Mustafa be
raat etmişlerdir. 

-o-
"Y arın" gazetesi 

aleyhindeki tahkikat 

Yarın gazetesi hakkında, 
mlistantik kararnamesini hazır 
lamakla meşgul bulunmakta· 
dır. Müddei umumi, Yar(n sa~i 
bi Arif Oruç B. in ceza kanu
nunun 159, 158, 161, 481 mad
deleri mucibince ağırcezada 
muhakemesini istemektedir. 

ı:ın•n.eııe • • Soförler taksi ücreti-
Tanıır bılıgor. ' • • • • • • 

Abide de tamirat bir 
haç güne 

kadar bltecekllr. 

Taksim abidesinde yapılmak 
ta olan tamirat yakında bitmek 
üzeredir. Tamiratın ikmalinden 
sonra bir heyeti fenniye uıra
fından bir rapor alınacak ve 
gelecek kış ta geçtikten sonra 
matluba muvafık olduğu tahak 
kuk ettiği takdirde tamirat be
deli verilecektir. 

- 0--

Kamiyon lastikleri 
nasıl olacak 

Emanet encümenin kamyon
ların halkı gürültülerile izaç et 
memeleri için kamyonlann ba
dema dolma değil,fakat şişirme 
lastik kullanılmalannı karar 
altına almış kamyon sahipleri
ne de bir aylık mühlet vermiş
tir. 

-0-

Zimmetlerine para 
geçirenler 

Zimmetlerine para geçirmek 
maddesinden dolayı Bakırköy 
dairei belediyesi veznedarı Ka
mil ve tahsildar Osman Remzi 
Ef. ler hakkında Emanet encü
menince liizumu muhakeme im 
rarı verilmiştir. 

---0--

Beyazrtta muvakkat 
hat 

Tramvay şirketince Beyazıt 
meydanından geçen hatların be 
tonaj yapılmasına karar verildi 
ğiden buracla muvakkat bir hat 
yapılmağa başlamıştır. 

Adliye neslek mektebi 
mezunları cemiyeti 

İstanbul adliye meslek mek
tebi mezunlar cemiyeti faaliye-

nın tezyıdını ıstıyor 

.Soförlerin me
talibi ne'? 

Zam yapılmazsa 
mesleği mi 

bırakacaklar? 

Cemiyet Reisi Nihat 
Beyin beyanatı 

Şofllrler Ctmiytli Reisi Nihat Bty 

Bundan iki ay kadar evvel, şoförler cemiyeti, taksi ücretle
rine zam yapılması maksadilc Emanet nezdinde teşebbüste hu· 
hmmuştu. Şoförler bukadar zaman geçtiği halde bu teşebbüster 
bir netice almamasından şikayet ediyorlar. Cemiyet reisi Nih3, 
B., bugünkü tarifenin esnafı tatmin etmedikten maada mesleğin. 
terke mecbur kalmakta olduğunu ileri siirtiyor ve diyor ki: 

"-Esnafın, kilometrenin ma- Cemiyet, esnafın menafii Ul 
hiyetinden normal bir kazanç runda her türlü teşebbüslerde 
alması laınmdır. "Kilometre ka bulunuyor. Fakat, bizde tuba: 
ça mal olur?" işte emanet bunu bir haleti ruhiye vardır. Esnııf 
hali halledemedi. Maamafih her cihetten hakir görülmekte
şinıdiki tarifenin esnafr tatmin dir. Bu yüzden bütün teşebbüs
etmediğini Emanet te biliyor. !erimizde müıkilitla karşılaşı
Çünkü istihlak edilen mevat fia yor, ve bu müııkilatla milcadelı 
tleri yükselmiştir. İtirazımız mecburiyetinde kalıyoruz'. Ni
muhiktir. Binaenaleyh na.zan i- hat B., köprü parasının kaldın 
tibara alınacağını ümit ediyo-- masmd'an da bahsederek ded. 
ruz. ki: 

Aksi takdirde takside işliyen "- Köprü parasını şimdiye 
bir tek otoı~obil kalmıyacaktır. kadar müşteri öderdi. Vesaiti 
İki ay evvel takside 1700 oto- nakliyeye .ta.:n yapılmak sure
mobil çalışıyordu. Bugün bu tile varidat temin edile<:ektir. 
miktar, şehrin ihtiyacına kifa- Şoförlere de, belediye rüsumu· 
yet etmlyecek bir dereceye düş na % 100 zam yapılmıştır. Yen 
müştür. Şimdi piyasada çalışan taksi tarifesinde şüphesiz bu c 
700 otomobil vardır. het nazarı itibara alınacaktır". 

MIJteferrtk H. 1 Çocuk gün Ü 

-o- tini vasi bir şekle sokmuşutr. 
Muhaberat 

Gülhane seririyatı on birinci Bir sarikin mah\ı:funiyeti Bu maksatla Cemiyetin dördün - Dünde birkonferan~ 
mu··sameres·1• muallı"m doktor cü Vakıf hanındaki dairesinde T J f h b Sirkecide sirkat ve silah en - e gra mu a eratJill 
Burhanettin Beyin riyasetile dahtından maznun Sait oğlu bir kütüphane tesis edilmiş- . • • Ve müsamere verildi 
aktedilerek atideki konferans- tir. Yakındada her türlü konfo- teSfl etmek lÇIIl Halim, diin 6 sene 4 ay hapse 
lar ve vak'alar mevzuu hah edil ru havi mükemmel bir mahfe! 
mi~tir. mahkfim olmuştur. açılacaktır. Çocuk haftuı dolayısile dür 

~ -o-
l - Lehistanda hıfzıssıhha Cemiyet tarafından, adliye k Türkocağında doktor Niyaz 

teşkilatı. Muallim Zeki Faik Muhtelis veznedar meslek mektebi mezunlarının Gayet seri iki ma ine Beıy tarafından bir konferam 
Bey . Tütün inhisar idaresi, Ciba- Avrupada olduğu gibi Darill- getirtildi verilmiştir. Ocağın konferan~ 

~oför Cemal kayin validesi
!\iıiı ?<fasından çıkıp ta karşıki 
~a tlı odanın kapısını zorlama
Yatkoyuluncayakadar yanodada 
lit an Saimenin küçtik hemşire
tc c Cvin hizmetçisi Üzerlerinde 
~ teliklerle sokağa fırlıyorlar, 
Yo ~Şuya giderek imdat dileni
ÖJ~Uar. Katil kayin validesini 
'Y .rdüğüne güphe etrniyerek 
~rl\ı odanın köşesinde kUçtik 
Qtı Yatakta yatan 3 yaşındaki 
i~i Unu ve salıncakta uyuyan 
ıııcJaşındaki evladını gözü gör 
ıla. en sofaya frrlıyor. Bu sıra
~11 'l§ağıdan bir ses duyuluyor. 
l\ı Ses komşuları Hikmet na-

2 _ Tayyare hizmeti sıhhi- li merkez fabrikası ser vezneda fünün hukuk fakUltesine kaydii salonu hıncahınç dolmuştu. Ni 
Bu sırada 3 yaşındaki oğlu ye&inin beynelmilel şekli hazın. rı Rasim B., 4000 lira ihtilası kabulleri hakkında Darülfiinün yazi Beyin annelere hitap den< 

Adnan çıplak ~aklarile koşu- Muallim Hasan Kadri Bey. yüziinden 5 sene hapse malı- emniliği aleyhine açılan ve dev Posta müdüriyeti umumtyesi ve çocuk hıfzıs&ıhasmı, çocuk 

1\da birinin sesidir: 
'-Cemal ne yapıyorsun? 

"Yakarım" 
Cevap veriyor:. 
~ E:anşma yakarırn!. 
~~r müdahele bir iırar daha .. 
İlg\U t Cemal dar merdivenin 

ilden haykrıyor: 
tj~ ~eleyim, deme, ge

0

berti
~b · liıkmet Ef. bu vazıyette 
~~~tılyı haberdar etmekten 

il. Çare bulamıyor. 

l{ l!oğuk bir feryat 
YQt •til dogruca balkona çıkı
~~ l{arısnın yattığı odanın 
"~t. il.una bakan bir pençeresi 
~t ~hta kepenklerle örtülmüş 

C nc;ere • 
~ar eı:ıı.aı odanın tçını biliyor. 
lııt/0lanın bulunduğu iatika
\~t~ tayin ederek kepenklerin 
1ıy0 ilden içeriye iki kur§un sı 
loıı~ Odada boğuk bir feryat 
~ ~ Or ve muhakemesini hiç 
~•te~betmediği bu sistematik 

yor, katil babasını sofada kar- 3 _Bir tetani vak'ası. Asis- kfun edilmiştir. let şurasına nltikal eden dava- htanbulla İzmir ve Ankara ara bUytitmeıini tegrlh eden konfe 
şılıyor. Cemal çocuğu görünce tan Amil Bey. Mürakip Murat ve muavini nın, sür'atle neticelendirilmeııi aında telgraf muhaberatının da ransı dikkatle, alika ile dinlen-
onu kocaklayıp öpüyor ve: h k' Kadri Beyler beraat etmişler- vekaletten rica edilmiştir. Ya- ha ııert ve muntazam icrası ic,ln di ve alkışlandı. 

- Namuslu ol oğlum. Baban 4 - Bir Malta umması va d' k ' d B'" ··k d d b" bal f k' 1 
ası. Aisistan Hasan Bey. ır. ın a, uyu a a a ır 0 ve son sistem iki telgra ma ıneı Tepebaşında Darülbedayich gibi namuslu ol. Namussuz an 'l kt" • · · 

5 - Tetramethyl ile safra -o-- n ece ır. getırtmiştır. verilen ikinci müsamere de rol nen akibetini boldu. diyor. t k ı· 1 - - --....---- " 
kesesi radiografisi. Muallim ! ence maznunu po ıı er Şimendüfercilik mektebi Bu makineler seri "Simens eğlenceli oldu. Yapılan muh-

13 numarah ev Şükrü Bey taraflarndan göste - M h • · · d b" Rapit" sistemindedir. Makine telif numaralarda bilhassa Fe ı e met aga ~sının e ır su Devlet demiryolları Haydar 
rilrniş olup miinakaşata Mual yolcusuna, tahkıkat esnasın~a paşa mektebi cumartesi gilnil otomatik bir şekilde i§lemekte ziati. Şigli Terakki lisesi, Fe; 

Katil merdlivenleri çıktığı liın Abdülkadir. Zeki, Murat, ışkence etmekle maznun poluı 15 inci ders senesine başlıyacak ve miireel iatasiyondan verilen zlye talebeleri çok muvaffak ol 
gibi iniyor ve bu 13 numaralı Burhanettin. Süreyya Beylerle Ah;net Muharrem ~e M'.'11ir ef._ tır. Mektepte bu devrede 

70 
telgrafı yazarak çıkarmaktadır. dular ve uzun uzun alkışlandı-

evclen ııokağa fırladığı zaman Tevfik Salim Paşa iştirak etmiş Jenn muhakemelenne diln baş- gene; tahsil görecektir. Makineler diln gelrnigtir. Bir lar. 
karşısında bulduğu zabıta me- lerdir. Janmıştıı:. kaç güne kadar tecrübeleri ya- R } İ . d .. 
inurlarına: _____ ....., ____ ~~~ ...... !!!!!"!'~~'!!!!"!'!!!!"!!!!'!'!!!!! I!!!!"!!!!!"!'~--~!!!!!"!'--"""'!'~""'!!',. pılacaktır. us ar zmır en mu-

- Öldürdüm, alın bunlan = - -o--
diyerek, tabanca ve kamasile be tarzı ~uluyor. Şoför kocası ise kona trrmanmağa çalışıyor Ev- Sanayimektebinde 13 sene Gayri mübadillere tevziat bayaata başladılar. 
raber kendini teslim ediyor. mu''temadı'yen takı'p ed"ıyor, teh- dik tahsil görmüş olan katil ilave 1 

Bir facia daha 
Bu sırada derenin karıısında 

ki taş ocaklarında müthlt bir 
tarraka ile biiyük bir dağ parça 
aı kopup yuvarlanıyor. Bir va
'"Cyla.. Ocaklarda yatan 4 
Serkcşli ameleden bir maktul, 
diğerleri de mecruh düıüyor .. 

• • • 
Saime şoför kocası ile gcçi

nemiyerek bir kaç ay evvel An 
kara barlarında artistlik ctme
ğe gelmiş bir kadındır. Kocası 
lııtanbulda kalmştır. Bir müd
det sonra karısı hakkında m~ıh 
telif haberler kulağına gelince 
Ankaraya geliyor. Kansı ile 
barışmağı teklif ediyor. Fakat 
ne karısı, ne kayin validesi böy 
le bir anlaşmağa razı olmıyor
lar. Cemal. 

- O halde burada nası geçi
niyorsunuz, sualine: 

dekiler duyup dü l" çalıyor- zmir Rus Ticaret mümessi 
dit ediyor. lar .. Korkup kaçıyor. ediyor: Gayri mübadillerden dün 60 liği 929-930 senesi ihracat kon 

N 1 ··ıdii dti"'" .. b"l . ki§iye daha tevziat yapılmış- tenjanı dahilinde iknici altı av 
Mahkemeye müracaat - ası o r gumu ı mı tır -

Cumartesi aktarnı Yalnız · · k f · lık mübayaata başlamıştır. ik: Saı"me koca•ından kurtulmak yorum. eve gınp çı tı ı -o- '. İ 0 Nih et ~ı..·anu h ı gün zarfında zmirden 330 toı maksadi ile mahkemeye mü- ay pazar ~ ' gece mı atır ayamıyorum. 100 Se h idi 
yarısından sonra evin etrafında yya ge incir ile 200 ton üzüm, 500 toı 

racaat edip boşanmak iıtiyor. bir kolacan yaparken Saimenin Hikmet Şevki Beyin cebinde Dün İspanyol, Alman ve palamut satın alınmı§tır. . 
Cemal de kayin validesini, karı yanında bir erkekle birlikte eve çıkan evrakı arasında Saimenin Lehli 100 kadar seyyah tehri
ıını fuhga teşvik ediyor madde girdiğini görüyor. Kapı kapan- iki imzalı fotografı var. 6 niaan mize ıelıniştir. 
sinden dava ediyor. dıkta sonra kulağını duvara 930 tarihinde verilmi§. Ankara -o-

d....,ayıp yukarıda konuşulanları Meraklı fotografhanem"nde Romen ayaıu gı'tti "İspat et!" -J çı-
Muhakeme başıbyor. Cema- di~Tz:~trinin seııi: kartılan bu reıimlerden birinin 

~ıe: " arkaıımda: 
- Bu iddiayı ispat et, diyor- - Hikmet B. allahaşkına bu 

1 akşam kalma, dola§ıp duruyor .. ar. 
Cemal ispat için tahkikatına Saimenin sesi: 

saıkı bir surette devam ediyor, - Sana yalvarırım, ikimizi 

Kimler.? 
Saime ile kimlerin münasebe 

ti var? Bir memur, bir saraf, 
bir muharri. Ve daha bir çok 
kimeseler .. Kendisine Saimenin 
dostları diye sayılıyor. 

Bir akşam, Ocakta Darülbe· 
dayi var. Saime orada. Çıkışın
da Cemal takip ediyor. 

birden öldürür. kalma. git. 
Ve bir erkek sesi : 
- Hayır gitmem. Ben çok 

feliket görmüş sinanım. Ölii
sem, seninle birlikte öleyim .. 

Katil ne diyor? 

"Ebedi bir hatıra .• Buna bak
tıkça beni habrla. 

Diğerinde: Hikmet ŞeyJriye ; 
Solgun bir hatıra! hitabeei var 
ve bunlardan birinin yllllma 
kırmızı kalemle u mütalea ili. 
ve olunmut: 

Seni hatırlamak isin remine 
bakmağa lüzum var mı? batı
kalbimde ırömüJü. 

Hazin bir cenaze 

Şehrimizde bulunan Romen 
Ayan meclisi azaamdan M. Lo 
jeneıko dün gitmiıştir. 

-o--
Kadınlan teklif 

varakaları 
Halk fırk111 vilayet iduc he

yeti bugün toplanarak fırkaya 
aza kaydedilmek üzere müraca 
at eden Hanmlardan teklif va 
rakaları viliyet heyetine kadar 
gelmiş olanlar hakkında tetki
kat yapılacaktır. 

-0-

Musevi zenginin 
teberruu 

300 lirahk açık 
Pinarhiısar posta ve telgra 

müdürünün 300 küsür lira açı
ğı çıkmış, işten el çcktirilmi~ 
tir . 

Müessif bir irtihal 
Sabık Düyunu wuumiye mı 

hasebei umumiye müdiirü İs
mail Hakkı Beyin biraderi, w 
Muhtelit mübadele komisyonı: 

~ta e~erile sabit olan katil 
~fa,; ıçeriye giriyor. Bu sefer 
1ıy0 arı. odanın kapısına yükle 

tı' ~~rlanan kapı tazyike 
,e '~İye . ~l edemiyerek bir kaç 

ide 1<;mde açılıyor. 

- Bankada paramız var, di
yorlar. 

Bardan ayrılıyor 
Nihayet pazar aktamı 

Bu cumartesi akşamı gene 
şüpheleniyor: Eve kimi aldı di
ye .. 

Ve bu sabah, elim vak'a dan 
sonra Hacıbayraın merkezinde 
ifade veren katil: 

- Ben Hikmet Beye yalvar
mıştım. Bazı şeyler duyuyo
rum, çok rica ederim, sizinle 
karşılaşmıyalım. Ben Saimeyi 
bu hayatından kurtarmak ıritiyo 
rum. div,._ 

Tam iki buçukta aziz ölUyU 
Numune hastanesinden kaldır
dık. Onu sevenlerden ibaret 
kalabalık bir d011tı kafileai ara
sında bu büytlk arkadaıı göz 
ya tlan araıwıda toprafa bırak
tık .. 

Amerikada vefat eden zevci 
namına Manin.da bir hastane 
infaeı için lazımgelen makamat 
ile temas etmek maksadile şeh 
rimize gelen Madam Eskinazi
nin bucUn Ankara.ya hareket 
etmMI muhtemeldir. 

Türk katibi umumisi Mükdim 
Osman Beyin pederi ve Elek
trik, Su tayyare hükfunet ko
miseri Mustafa Arif Beyin ka
yınpederi sabık ahlisiye muh; 
sebe miidiirü Osman Tevfik E 
beş günlük bir raha&izlık netic 
sinde irtihal darü beka eylemi~ 
tir. Naşı mağfiret nakgı bügüı 
Şişli Kağıthane caddesinde Te 
vazyan apartımanından saat or 
birde kaldırılarak Teşvikiye c: 
miinde namazı eda edildikten 
sonra makberi mahsusasınd; 
defini haki gufran kılınacaktır. 

e 
~~ 

Saime kocası Ankaraya gel
dikten sonra bardaki işini terke 
diyor ve hususi eğlencelere giz 

kursunlar lice iştirak suretile bir geı;ini~ 

lı Son derman 
eıı 

~reden atılan 
1 

Dere t3rafından evin duvarı 
na çiviler çakmak suretile bal- Mevla e:ariki rahmet eylesin 
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Mevsimin Bilançosu 

~u;RFi?2, ·- · "'•• ;ı.rt.: 
~ ~ lktısat program•-
Tevekkell cicili bicili nın tetkikatı 

~~ JIDAREHAN'- - Aabra cadde•İ· Bütün • d 19 · · - --d değil... 50 inci haltamn J üncülüğü; 
, J 100 Tel1Taf adrealı Milliyet, 1.. mevsım e yenı pıye) O}'n llD S Sarışın bir mini mini kız, ba DarÜ§§afaka lisesinden 206 . 

I 1 Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

29 NİSAN 1930 

ıbul Bunlardan 3 il telif, 8 i adapte, 8 i tercüme- basının eline yapı§mış, onu E Vefa Bey kazanmıştır. Yazısı 
., ; Telefoanumar.ı....: tramvaya sürüklüyordu. Baba- şeg"" ı·n kuyrı•g"" U şudur: lıtanbul lltll, 3912, 3913 di pf 1 • k · · .:ıı b• 

c r. yeS erin yartSI Si da binece tı amma ÖndekL Ellinci haftanın en mühim hatla: 

' 

~ - I fe.1a, dörtte biri orta, dörtte biri de iyidir. kırmızı renkli tramvaya değil. - Amca, bana niçin eşeğin yım. Yoksa şimdi vazgeçerim! rinl; lktısat programının an• .. h•ıea· 
ABONE ÜCRETLER Halbuki, küçük kız, ikinci mcv- kuyruğu g.ibi kal der durursun, Ha ne diyordum 1 1 t · rı hakkındaki Şakir Beyin mut• 

~11rkl için H iç lgln . . - . . d" ··· ş e ressam 1 t k·ı d ' ye ar ku kıe bmmegı azametme ye ıre· ha amca?... bundan sonra her gl1n e -· a arı eş 1 e er. .
1 

den 
aylılt 4~ lruruı 800 ruı miyordu. - Çünkü öylesin de onun kuyruğu d l şegın Harlct ticaretin esasını teşk•. e t" 

; " 7• " 1400 " 1929 - 1930 kış tiyatro mev- 1 ve ahlaka temas eyLedikleri i- otr:.az baba O k . . H .. n ~ ayrı maz olmuş!.. ithalat ve ihracatın muvazenesın• e· 
.ı " ı 4oo " Z?OO " simi nihayet buldu. Bu mevsim çin kolay kolay adapte edile· k l b 1 k ' .. rası ço ıçm ... A 

1 
d 

1 
er gun gı ~r zavallıdan tu- min için, memleketimizden ihr•~ ~· 

.. 
' 

' •d Gelen evr__.ak gerı· verı"lmez de, yegane milli ve asri tiyatro mezler. Bunların bedii kıymeti- a a a 
1 

··b .. - n ama ım ····. • tam tutam kuyruk çekermiş ı.. dilen mevaddm ıslahı, artt!rılın~;ıniı· 
' . D .. . . .. . . . k . . Babası, oynunu bukerek: - Bu uzun bır hıkaye yav- - Ya eşek ne 1 ithal edilen mevaddın memlek• tıt' ":I Jliddeti ıeren nushalar 10 kuruıtur. mUessesemız olan arulbedayılnı turk seyırcısıne tanıtma ıçın - N yapalrm dedi hadise- c· d" 1 t " b" d - yaparmış... de i r . fh lr lizımdır. 
•• in faaliyeti çok gürültülü ve he tercüme yolunu tutmakta hiç . d deı"g"'ın gı"bı· 'olsun' rhum, · d!>'.ım tı atnt a sam ır a - Ne yapsın eşek gibi zırlar Heymeat·ı'vvekieylaec'e"t'etsk.ık'ı bı"tirllen P~ 

.· 

Gazete e matbaaya alt işler için 1 ld c· d" f r b" b . k 1 nın e .. a ... ıye u urursun.. dururmuş ı Fakat d k tııtl'": 
müdUrlYe~e müracaat edillr.h yecan ı ob.u'.ğ."'.ı~ ı .. ~.a ı.ye·~I ır eıs yo tur. Düşkün bir adama benziyor- -Yok vallahi başka istemem miş ve bı·r·g·u·n go··o tal. merka et ramıhn e1sasını; ikktısa1di hay~u oO~ 

r. Garetenılı l!Anların meı'uliyetinl umması ıttı 1 ıçm gozurnuzu ·• .k. ·md· k . . . . ze ıyere res ana at arı, no san arı ve . 
1
,. 

.. kabul etmez. k . . b ld - ı Mesela bu sene oynanan eser du. Belh 1 şı ıye adar daı- bunu anlatın yetışır.. sanım kendi kuyrug" d f sanları tamamlamak için ıazıın ııo 
, ar aya çevırınce ne u ugumu 1 d .. D d ·k· ci mevkide se h t t B k 1 .. .. .. D" 1 • un an ır- !hr•" 
l 1 " 1 . t" er arasın a M ary ugan a-

1 

ma ı ın ya a e - - a a ım goruruz.. ın e .. ça yaptığını ve bunun b" .. .. len tedbirler teıkil ediyor. ıcıt· 
r. BUGÜNKÜ HAVA zu an amaga sıra ge mış ır. vası", «Haydutlar», '"Katil", meğe alışmıştı. Bfrincide adeta! Evvel zaman içinde bir eşek vel! boyalara batıra k b" ırh suru çoğalması ithalatı azami sureti• 

·· · · . · · d · b" ·· ·· ·· . ra ır ta ta ya ki 1 r ı:on hıureı '" ,ok 16 en ız Darulbedayı, ~u .mev~ı'? ~yun "Nora" gibi eserlerı adapt~ et~, yennı ya ırgamış gı ı gorunu- bır de ressam. varmış!.. Bu ~es- sürdüğünü görmüş!. ma .. • o .. muyor. n ,,a~ 
1 · larına 1929 teşnnıevelı ıptıda- mek ne mümkün ne de faıdelı yordu. sam yaman bır ressammış. oyle S ~ Çunku bu suretle mevaddı gelİ' 

r 
2 

derece idi. Bugün rbııtr poyraz larında başlamış 1930 Martı olurdu. Bunları dıduğu gibi ter Bilet parasını verirken içinin tablolar yaparmıs ki sorma ı.. I - oııra · ·:. .. fiati Uzerinde tereffü vücud• k. rııl" 
, !setfk, bıva bJlutlu olacaktır. ' . .. . . . d " b ır ·d· F k rı· . . · ' ı - Sonra duşunınü" · Ressa yor .O halde istihsali çoğaltın•··-"" . sonuna kadar, yanı tam altı ay curne edıp oynamak pek ıyı ol- sızla ıgı e ı ı ı. a at ısset- 1 Yeşıl ınekler, kırmızı otlar, sa-

1 
k _ h k s· m, vadd . t"d. . h . .,öndeI':;u 

~ ~ 
· · · · B · d" y l ı k .. ··k - . . , uyrugunu er opan~ta 0 kuy ı ıp ı aıyeyı arıce • re,.. 

F 
1111 faalıyetıne devam etımşhr. u 1 muştur. tırme ı. a 1 ız, uçu sarışın: n agaçlar ve çıkolata rengınde k k 

1 
h v • yip dahilde i§letmek gibi usull• ~ 

j!ii altı ay zarfında - bir piyese la·, . . - Aman ne güzel baba ... di- sema!.. Zavallı adam!.. Mesela ru suz a ıyor,. em d~ canı acı- racaat etmeliyiz. lktısat pro~~ 
,t F' 1 hika olarak oynanan komedileri Adaptasyona gelınce •. bır ~~-ıye arabanın şurasına burasına bak şimdi bütün ressamlar öy- yort.. Z:ıvallı ıııneklen s.~ra na d~ yalnız mevaddı iptidaiye zı ,'1f'1' 
• hariç olmak üzre. on dokuz ye-\ mandanberı moda olan .~e:cu- el sürdüğünü görünce dedi ki: le yaptığı halde 0 zaman onun sı.~ kovar? .. !şte ~un~n ıç·ı·n ~~r '."'!or .. Memleketimiz .hay~~;\~ ;ıı· 
Bir top kurtardım 1 ni piyes sahneye konuldu. Bun m~d~nk?lay.adapta~yon sıste-; - Kumpanya işini biliyor. kini hiç kimse beğenmezmiş! .. ,g~ eşekcagız hungur hungur ıslahı, ıthal.cdıl.en t~k~ı~ ·~ek•''~ 

i · !ardan başka dört tane de k\i- 1 mı hiç bır faıde temın edeme.~. ·ı Tevekkeli bu birinci arabaları Sen pek ala dersin ki ne den aglar.ve sararıp solarmış! Niha 1:;e ;u~b~\·~~leı'ımızı pııın•"~r 
ı • Ç~cuk h~ftası~da başıma ge- çük komedi çıkarıldı. Adaptasyondan _mak~at .~e.~c~- 'böyle cicili bicili yapmıyor?.. otu yeşil, nekleri kendi renkle- ye.t bı~ gün kendi kendine de- :aıee;i~~n b:1ı~',,~.rsaf.:tin• ı~; # 
, I ~ bır vak ayı sıze anlatayım: O d k ı · t al ~eden telıfe dogru bır yu~yuş Kulak misafiri rinde yapmamıs kabahat onun!. ınış kı: hemmiyet verilmesi, hatta b~ ı~ 
' ~ gün evvel evden cıktım n ° uz esas 1 pıyes en Y ıse adapte eserlerde tercume · . . . b .. ro açı~ 

"1mva mevkifiıı.e 1diyor· nız üç tanesi doğrudan do~ru~a küİfetinden fazla olarak yerli S hh.. b hl l Doğrusun, doğrus~n amn:~ ~- . " ~.u böyl~ sök~ez '·Bu a~am ~:~ı~atıl:;~~~e~nkd~u~~til:' ın••d~ 
m. o umu çapraz o ara " . · . .;, . a at ve a a a go e azı a ı - E ". k 

1 
S b . . ı can anaca mem n • Yyl ' 1 k telif eserdir- Vedat Nedım ınl 'd h!Ak ··r b t d"l ... ' ' a ser zaman nasıl teferrut edebılırdı? bır gun benım den mı de yuze- l"k ç ı şk leketiın•Z .~ 

't'eden diğer bir sokaktan u- Hayvan fıkrı y11d1 sı, Musa- ler bazı şahsi buluşlar olmalı- Anne ve Çocuk w - şegı unuttunuz amcacı- ce ... onra en solucan gıbı !erinden yaşıyan balıklard.• •• ~·1 
ı ' le bir çocuk topu yuvarlandı hip Zade Celal Bey in "Kafe5 dı; Halbuki maalesef böylesi gım ! kuyrukla ne yaparım, alimallah istifadeyi edebileceğiz. JC't:r•c#.'1' 

;: ~ ı bana karıı gelen bir adam 1 arkasında" sı, Cevdet Kud~etl' pek az olduğu için adapte eser-' Memeden kcserk•n çocuğa ne ye- --:- Dur patlama, ona da sıra eşeklerin maskarası olurum ı.. vana:ının tezyidi y;:;.'ur:;ad•~ 
1 !üne g.e!.en bu topa ayaiile Bey in "Tersine akan nehr" ı .... leri tercümeden ayırt edici esas dirmeli?. · · ld gelıyor. Düşünmüş düşünmüş düşün ~\~ogaı;"ı'ıak ~;;,'; ;'t ..• ı~e ~ ~ 
~ ı 'fif bir darbe vurarak önline Bunlardan ik>isi ~le beraber, g~-1 lı bir sebep kalmamış demektir. 6: 8 ayılık 0 uktan_dişler~ görün-, .. Efend.~m, ~essam bu eşeği bir müş ve niha~et şu çare,yi bul- h:~~t;;,,:,~ muvaze;;e•ını .t~n d'~ 
. ıttı tam 0 auada dört ne telif olarak bırer perdelık 1 mef". baş a~~~;ttc~ga i'·rılen me- koyde gormuş ve tanımış! .. Am muş. mek lazım geliyor. un~n1;~~ası -Iİ r_ y'a.,ında kadife donlu bir .-n..1 iki de gratesk oynandı. Gerek adapte ve gerek tercü me erı s:r~ yerin;rı:,~:·m ır mbem

1 
ej ma köye ne bu eşek için ne del B · d b d k d _ tihaal memba1ldarı~::' t~~~~rl~r ,~ ~ .. • v- \ • • 1 d 1 d.. .. ··1 k veya em. . ama, u a- . . k . . . . u a am en en opar ıgı zımdır. O ha e . . "rl"". 

f. ı ~aynı sokaktan çıktı ve topa Bu senekı telıfler hep orta me eser er e ası uşunu ece maç yedırnıelı.. Bu mama inek su- peyızaJ yapma ıçın gıtmış- k ll 
1 

bl .. t""ne bo- b . den olacak ıstıfade azı·..., 
1 1 ' · "h t · · · · ·h b d B . "kt k · 1 R {" . ı ar a, ta osunun us u ve uyuz . 1ıa>"·. ' l'ğru yürtidü hafifce bir şey de halli piyeslerdi. Geçen senekı. cı e eserın ıyı mtı a ı ır. u t-ı"te bır r.~ı ar un atılarak yapı· mış .... essaının ıkn yan gele .. .. B 

1 11 
da fırça Bu tedbirlere rıayet edersek; ·~ıtı' 

} ı yledi. Berikl il'i adam aldrr- ''Kor" gibi yüksek ve muvaffak• sene Dariilbedayi e en ziyade ı ·Bu •'.""k d~ht iy.isi kahve ka-j zeydün bir az keyif çatmak, ca- ~~ su;-uyoii~lb~k~ı b~1:ıar birer n~sli çoğalacak. teksif. e~ile~b~ilı"' 
f1 lıidı gfiya topa geli~i güzel bir telif bu sene çıkamadı. Bu-j muahaze celbedeni de işte bu ~ıgkı •;~.~~~::'ı~ \..ı!~'ı~ysulu 1sonrala- nı isterse resim yapmakmış!.... sıl':ı?t kar. ruktur Hakikisi, tabii- içın 1veb~ı1lenkpakra ıle ıkı .•t~~ı\ içi~! 

' "bi h l f 1
- l b b l"f l · ·· nokta olınu•tur Filhaki'·a se rı •' • 

1 
• e a ışan ço- E k uy · h t' yapı a ı ece , onserve ı d .. · :<ruyormuş gı , an u aıı. ço- nun a e:a er"te ı eser ~rın .?·ı . .. · . ·' . -1 cuk ilk defa ~u?u istemez, hırçınla- - ~e ? Amca bey eşek?.. si dururken sun'isine ~e ace ··ı ric" akan paranın hepsi geriy• 

~ ltkların te.neke. kutulara vura- t~d7.n~erı azlıgı ve ~ılızlıgı du~. kız ~.dapte eserde.~ ~eş•... ~~~.ız şır. ağlar tepınır. Anne yeise düşüp - Agzını t~pla !.. Eşek, res- Eğer işimi ben ~eı:ıdı .başıma dlirülecektir. ,,~ 
} ·(< eğl~ndıklerı tarzda vurarak•şunulurs~ bu senekı ~ah~ulu\tercume e~~rden uçu busbutun ~ı:s.ıanm.•'."~~r~u~nunu sıkıp zorla samın ?tur~u!?iu çalı~t~ğı.hanın görürsem vallahı bıllahı rahat .. ve b~naenal~yh 1:~rk ko~, pıt'. 
I trıhallı vak'adan uzaklaşıyor-)memnunıyetle olmasa bıle ıle- fena duşmuş, on dokuz eser ara y.dırmegc g § amalı.· Bırakma-ıbahçesınde ırmş. Ve ışı gıicü del d . /sut hulasası yıyeccgız hem 
.ı ı .. Küçük tıe bir müddet ada· riye ait kuvvetli bir ümitle kar sın<la ancak beş altı tanesi iyi\1 ıı 1· 2 .k~a~. geçsın aç kalsın .. Ağla.~, sabahtan akşama kadar yiyip e Verım.. b. gün ressam ora mız kendimizde kalacak... ~ 1 

· "k ı 1 k 1 görülebilmiştir Böylece oyna- su.ar ' ıncı meme zamanı gelınce o- . e sonra ır ı --
1 rl 

1 
n arkasından ~ıttı ten şı ama haklı olur. · f ııune yine mamayı uzatmalı. Acıktı- e~se yapmakmı~ !.. Boş vakıtle da yokken eşek tabloya yaklaş- - - . .aı 

1 ı · · · · nan oyunların hemen yarısı e- . . _, , d d k ··b 1 · ·· .. e t". ı ·ffllra yetışemıyeceğin, yetışse ü.- telif eser harir tutulunca .. b" . 1 ı gı ıçın na.,anır, fakat yavaş yavaş nn e e sıca gu re erın ustu-ımış· römelmi• kuyrug"unun g·a başlayınca eşek gen t IJil 1 ı:. t • • • ı • '* 11a dortte ırı orta ve ya nız . ğ b u 1 u k··ı· k 'ne u t ·ı · ' T ,.., "haYe 
r ,., herıfin ehnden topu alamıya geriye kalan on altı eserden ~·a\ d . .' b. · · · ·· ·· ı·· b'' 1 yeme ~ r . .,..az a m l u ~t çı a. zanır, am manası e pıs e- ucuyla paletin üstiindeki boya-ı ki gibi yapmış. Ve nı ~e· 
ı ) " ı k d d d ortte ırı ıyı goru unce ta ıı o-1 rırsa bır ka kaşık nJ:na yedırmekle şek olurmuş Yaln alla' k" · b·r kere~"' 1 i• gını an ayara ur u ve me-ı rıaı tercüme, yarısı da a apte· !arak eser intihabı meseles· 0 ikt"f t , ~ ' r E d... . .. ·· ız 11 ım-ı ıarı biri birine katmış ve hadi ba gün işi merak edıp 1 sııll"' 

~ b, , • 
1 
_melftl, uzaklaşan topa bak- dir. taya çıkmıştır. 1 

r- ıııe~ae ~~ıgi ~;;;;~n~~r~::~ın':: ;!'.' le}"l dun ya ~a rahat bırakmaz! .. bam beyaz tuvali ala bildiğine tin arkasına saklanan res 5eı•İJI' 
o 

1 ,ıg!': b~'ladı. Tam. osırada beri Çoktanberi sahnemizden he- . . . . \ ıar. Bu surttle çocuk mama~a •lı§ır .. ' 
1 
~te bu .e~ege de ressamı mu sal boyanmağa başlamış!. Amma eline düşümüş Ressan1 

• fı egıldı ve topu elıne aldı. Ben b .. f" b .. tün uzaklaştırıl· Eserlerın tetkık ve ıntıhabı 
1 

lık mamayı çocuğa anne, sutne ver-/ at etmış ··· nasıl tahmin edersen ond:ın bir miş :. 5evf 
ı bt 1y:n o sırada küçüğe sordum: :_;n ol~;ı;er~üme yoluna buse- kimin taraf!nd~n yapıldığı ade memelı. Onları göru~c~. memey.i ha-\ - Müsallat mı etmiş?... kat fazlasile.. -Ah benim eşeğinı! .. 
ı 51 ':i- Top senin .~i ~ ne §geniş bir mikyasta avdet e- ta esra;e.ngız b~~ şekıl ~ld~: ~e.r 1 ~~1:~;;~;;d~:t'e~a .~~;:• b~;rh~;~~ :~~ - ~vet .. Ressamın. garip a- Ressan~ gelince hayrette kal- li eşeğim demiş!.. e~ 
~ ~- Evet! ~e yuksek sesle he- dilmiş olduğu görülüyor. ~es b~. ı~~":.Darulbedayı muduru 

1
. meden başka yiyecek vcrmemelı. detl~rı varmış, mesela boy ahırı mış .. Şaşmış şaşmış!.. Eşek anırmış! .. Re~sıı~1~yıt' 1 le seslendım, k .1 M" k an ıle reJısoru tarafından yapıldı- Beklemeli çocu~u midesi yeni veri- nı tuple dışardan almaz beyın ı _Kim ben· t"•d·· .. b"t" d" hk. ettig"ın :ı , H" Bazıları va tı e ına Y - d" ·k· h · · " n - . - bo ım e u umu ı ır- ıye onu ta ır ı •- ışt baksana! - .. 1 gını zanne ıyor ve ı ı şa sıyett 'ı len gıdaya bir defa alışsın. Bebek ma yagı zeytın yagı ve aşı yası d., d · ·· 

1 
. 

1 
• . • .e 

k ,ı Döndüğü zamanda ilave et- kumpanyasının ~er_cume oyun a mukayese ederek bu işte Ertuğ- mayı hazmeder. Vezni muntazaman ile kendi yaparmış 1.. İşte eşeği 1 ı. ·· ıye ~oy e~~ış.:·· ca · n1 ! .. dır 
· 1'

1 
fil: rından alınmış bır ılhama u~a- ruf Muhsin Bey in başlıca amil 1 artar, rahatsızlanmazsa yedırilen ma 

1 

gördüğü zaman aklına yeni bir .. So.n~a bır gozun~ .ka~amış -Ah çimende• zade 
r er 5- Ver çocuğun topunu! rak • tercüme oyunların alelı~- olduğuna hükmediyordu. Bir manın suyunu azal~.malı bunu . d~ fikir gelmiş ve fırçalarını_· da 0.te~mı. açmış!.. İlen gıtmış, ge j boynuna atılmış!.. tıJI ,~ 

h· ·Hiç i.tiraz etmeden topu sa- lak aleyhinde bulu,ı_ıubl'.orhlaürk.ü~ık mül~katında Muhsin Bey: ~~·:~~;•e 15:k20 g~ne ~~n.':aı!':\kendi yapmağı düşünmüş. Ne rlı gıtmf ış ~akmış: Dehşet!.. Tab Ve eşeği hancıdan saaıı oı"t°', yİ d · · böyle katı ır m · emzı ycrın • ··ı·· E "" kil .1 o en es bir tablo' G 
1 

·t zartl · 1 rr' ı:r U ve küçüğe attı. Küçük se- rımızce . h . . ha vermeli eğer ilk mamayı hazme- gu uyorsun.. şegın ı. arı e ··· . mış e zaman gı edt 
.nm!ş midir dersiniz?! vermeğe mahal yoktur. -:- Emanet bıze angı eserı demez ise 0 zaman ikinci mamayı ver mis gibi fırça yapılır .. Öğren! -.~ay canına demış!. Yahu kalbettarih dünya avde~ıosııı'~ 

bb~ 5 O Bir defa Klasik ve ekseriyet verıyorsa onu oymyoruz. 'mc~c a~ele_etmemeli. ı, 2 ay be.kıe.l Bilmemek ayıp değil öğrenme- ne guze.l ol~uş !.. Eşşoğlusu am namında ki müstesna ta 
ı, atadm aşkı itibarile romantik eserler adap- diyerek bu işten ellerini yıkadı. ı n:ı•lı. Mıdesı alışınca mamayı ıkileş- mek ayıp!.. ma san atkarmış ha!.. ikmal etinniş!.. 

F. jl l d.. · tırmelı F k d .. ·· b" k ~ . 1 ıı Rüfekamızdan biri Edebiyat taııyona gelmez. Bun ar un>:'a Bu halde Emanet in bu işle mü' 8 ayiık ike . 4 d fa meme bir ma- - Demek ben her sabah diş- "a at .uşu~ .ır ere .. Bu eş- - Sonra?... alil 
1 r~ 11 tıta.tlarının a1Jkların~ dair gün temaşasının maruf ma!1sulle~ı-. kellef u.zv1;1 her kim .ise bu sene 1 ma vermeli. n · e !erimi" temizl~~~.k için e.~ek şog.lu kel~~esını, tabl~yu bit~- . - Sonra .. İşte sergide 

ırdır devam eden bır silsilei dir. Her mlllette ol?.ugu . gıbı ki eser ıntıhabındakı kusurların 1 10 aylık olunca 3 defa meme iki k~yruguna surtuyorum oy le renın ha~ıkı e~ek oldugunu bıl- ıkına! ettirmiş! ... 
1 ~~I 'aıayat ne~rediyor. Bir edibin bizde de ayn:n tercume ve ~em günahı da onun sırtında kalmış 1 mama ve.rmeH. . . 1 mı? . _ mede~.soylemış !. - lGm eşek mi? .. 
Y ı le üstatların aşk hususunda sil edilmek lazımdır. Corneı//e, demektir. ıh Aıınkenın sütü.az. ıae. m_emeler~eıı\ - Ne zannetın!. Lakırdımı O gun o kadar mütehassis ol - Hayır ressam!... ,, şef 

ı v<; ı h · · f> . . V'k H Shaks ırını aldırıp bır emıık ınok sutu k 1 n· 1 k 1 k" k ılı"' ,ı ra r angı bir anıden daha en- Racıne, ı tor ugo, • Ö .. .. . . vermtli. M•me a şu tertipte ve-' esme. ın eyece sen an ata- muş ı, artı ondan sonra et.ine - Doğrusu bu haksı "e~ 
resan olacağını bize gösteren peare, Göt he, Schi.~I~r ve. emsa- • . nu.~uzdekı sene bu. e~er 1~ rilmeli: Sabah s ':;~m meme (emzik) fırçayı almamış!. Her gün bu demek amca bey, siz ba~a ı1J1' 

• ~: :f işaret bilmiyorum, yalnız bü li meşhur temaşan~vıslerın eser tıha~ı ışı g~rçekten s.alahıyetlı 11 de mama. ı de meme. s te memc.I pck~ik çeken. dermansız kemik has- tabl~un karşısına geçer müte- ğin kuyruğu gibi kaldın:",0(11ıl' 
'§1 bu aşk hikll.yelerlnin, Uıtat- !erini adapte etmege kalkışmak ve bıtaraf hır ete teslım olunur 8 ~· ma~a. Onuncu aydan. s~nra bc-

1 
talıgına tutulanların mam~ları. Ka·ı· madıyen seyreder durur, san'at ğiniz zaman iltifat ed1> 

' ,kt rın hizmetci ve gümrah kadın sadece gülünç olur. Böyle eser~ sa Darülbedayi in daha parlak bege verılcn mamanın sutunu arttır- rulmu~ .arpa r..ulaf unl~rı, ıshal olan- heyecanını tatmin edermi" t \ nuz. ! •(il' 
ta n 1 1 b"' l 1 T .. k h · · h umj .. . .. malı, !ara pırınç unu vermelı mamaları iki- B" . s ··· c!Og ~ 
kc rf a o an ta 11 temas arını ı an !erden . ur ~ nesmı ma r muvaffakıye~ler gostermesı u- . 24 .saatte verilen ıütün mecmuu ı ~eşti~i~ce bunu elenmiı buğday unu ıttabı eşekte geri yanda ra-, - Eğer öyle alır~ıın pııl' 
• j ;acak kadar realist olması a.1 etmeğe ıse kımse r~zı olamaz .• mit olunabilır. lıtreyı geçmemeli ... çocuğun mama ılc pışırmclı, bır yaşına gelmeden ti- hattat., sun!.. Fakat ben hı<,; te 

~.rba revll. mıdır? ı Bundan başka bır takım asrı J J sına konacak un taze çekilmit ol- dt, hamur iti, ekmek kabuğu yedir- Fakat neden sonra f d" düşünm . . 

1 ı 1 FELEK oyunlar da vardır ki yerli adat . N ECM malı, bayatı fenadır. Zaif, hazımsız, mek tehlikelidir. ne onun ku ki ~en 1 ge emıştım. JIAtı< 
ı • - - - . . -- - - -- -- yru arını oparma- MÜMTAZ v 

1 "~JJHİytl,,llıpJ-9 bı iômanı: 83 !erinden, oturuşlarından, ş~phe- na ~aşlad.ı.ğını yazıyo~~u. . ken onun müteahhidi olan Cev sun değiştirmi en hat b __ ~ eÇirrl' 
1~ ı ~ 8 leniyordu. Bir defa genç bır ka- Cıvar koyler halkı hukfimetm det Bey adada her gece bir zi-i Haleye yep Y. b ta u yaz de daha garip sahneler g j 
1 i' i 11.i-.,, Dl C il dm maroken koltuğa öyle bir o- büyük bir alakaile başladığı bu yafet sofrasında, her mehtap tuvalet yap yenıd eş altı ta.~ım du. d,.,tl. 

1 n •AIL.F-_llll arı - e~ RU!JfW turmuştu ki, oy le bir bacak ba- işe ellerinden geldiği kadar yar- nefis çamlar altında eğleniyor 1 köşklerind ani/. a.mn en guzel Tütün kralı kacacağıJI ct-if 
(~~~ 'cak üstüne atmıştı ki, diz ka- dım ediyor, sel ayağnda kalkıp güzel ~adınlarla yaşıyor, bütü~ gin tütü :n 

1 
ırını 

1
tutan zeı;.- leyi bile haberdar et~e e ~ 

Be C hll j pakl~rı.n_~an y~~ar~. kısmı göz h~r yıl . .Yü~lerce liralık zarar e~eH?'• gayesini t:şk~l eden denbire ~a~~~l~a~ dolup ta bır Genç kadın onun "İz[llıt.iııı ~ 
n;. 

1 
r . BOrhsn " 1 alabildıgıne gorunuyordu. goren koyluler arabalarda kum, Hale ıle dostluğunu ılen götürü Fakat "h· 

1 
Y r u. dar gidip 

0 
taraflarda tiit ,0rd~ , ı a . . • , . ı Genç adam bunlar gözüne taş, toprak taşıyor. Kış basma- yor, bilhassa rakibi Ahmet Sa- reddütü z~ mk e~e gelen bu te- ku arıya-:ağını zannedı) ıı lı' 

' Bılhassa ~evdet Beyı hususı ısı sa:yıla~ Ferda Hanı:na ı:r~ı iliştikçe başına ateş çıkıyor, dan bC11din bitmesi için çalışı- miye karşı aşıkane muvaffakı· derhal · 
1 
an ~ arın. hesapları Köşkten çıkarken, bavulıJI' i~ 

~; 1 lllasında zıyaret eden . kadın dı. Bır gun p~tro~u~ Y~~~ Y .e bakmamak için kendini zorlı- yor. Köylerde düğünler, hep yetler cephesinde galebe çalı- re satışı~~. e .. e~ı. Ga.~~. Bey aliv le böyle kısa bir yotcutulı ~ 
"! isafirlerin hal ve hareketı o·' ko~ulu, şık, oka ı ır ı~erhr::•- yor, aklına Ziganadaki Ayşesi- bendin bitmesine bırakılmıştı. yordu. yesini ka u~un ~n .butun serma- hazırlatmıştı . e il 

, ;, I ·yt çok alakadar ediyordu. Pat ~afrle sa~na ~panıp a Fa- ni getiriyordu, içinden ölü, ta-ı Delikanlılar hepsi yevmiye ile İstanbulda kibar aleminde a- nebi ban~ let~ıştı. Belki de ec- Ve bu fir~~ hadisesıllı oı· 
ıl t 

1 
un pek omuz silkmesine da ar attkı 1 arı fgunldyadvaşça er but, servi, mezarlık gibi teessür bent işlerinde çalışıyor, genç da dedikoduları dillerde gezip! vardı Faka ar .a hesab~, parası gün kat'iyen inanına[11 1ş~ :.O~ 

·tJın • aya so u up ısı a ı. . . 1 . . d k 1 k . . d ..•.. 1 .. k h d 1 Ah S . . · at pıyasada 
1 

.. d.. . IJ"'M" 
·n ı vınasına ra" men Azi- - Kafb hanım be . n bu mi vencı şey er geç ırıyor u. . ız ar endılerme ugun u a- o aşıyor, met amının sefa ğü bütün b k ş gor u- zeteler bu havadisi bır ,~ır. 

go eıştan sa g . fi 1 . ~ e 'k ~ , Böyle misafirleri doğrudan zırlıyorlardı. Tosun onların hep hetleri, Cevdet Beyin muvaffa- Bu h'd· a~ alara borçlu idi. gibi ortaya atınça içine. >o,ııP 
f ~ c) Hanım ona arasıra pıyasaya sa Fr e;ı ~~;;.1 mı a br~ at~ı r;j1 

· doğruya koridor kapısından sa- sinin bahtiyarı idi. kıyetleri söylenip duruyor, ve lar mahaal~se. ala tanın ba.nka- bir noktadan üphe gird1• 
0

1Jl1' 
1 

1
.i,./ ı 9'.:ni çıkmış piliçler getiriyor, 1 k~r a gku hud, pem el eş · e-, !ona almak için Cevdet bey Bir kere 1stanbulda daha çok bu eğlentiler artık monoton bir reket yaptesınTd~ '::1üthiş bir ha- Bey gide kenş hiç sırası lı'W 

" ıu . . kı kl ev ı uşa ' a eme o sun genç' . . . B b"lh k . . .. - h 1 ı· d k" ' . b" , ı. utun t·· r daJI .. ~ er' ı mbaharını geçınp şa ya a- b' d 1 b .. 1 . t .1 ı em1r vermıştı. una ı assa para azanıyor, daha ınce ış og· a e ge ıyor u ı anı ır vak a karşı açıl k . uccarına dığı halde ona babasın o~· 
I" m ,.m bu yorgun it adamını taze dır ab ahın at oky e zıyfakredc;;ı -~r1·, Ferda evlendikten sonra fazla reniyor, daha iyi okuma yazma bütün bu dedikoduları durdur- sildi acı:nh redıler derhal ke-ı setmiş "imdi (Madrit) te diğ'ıV 

afn en a se me muva ı egı • xkk d' b "b' k d ı ··" ı d d V herkes· h t d h ' T esapların k ' .. ıerrı' 
><'r ı l 1 alamak istiyordu. d" t . h k 1 t ld . uı ate ıyor, ~ gı ı a ın arı ogren yor u. ~· .. e .. l ayre e, e şete ması içın blit"" aı;ıııtıl-1 babasını özleyip öı . ı~çek ere oy . ı. nce sı~a aş arı ça 1 ı' ona tanıtmamak ıçin, yahut onu İstanbuldan Ayşeye n~ler duşurdu. tüccarları ~n .. borçlu tütün sormu t .

1 
tı'~. 1

'; Tosun ilk zamanlar bu zıya- - Sen oyle şeylerle mejgul 0 kadınlara göstennemek için yollamıyordu. Mühendis Alaet" Ne zaman.~~nberi T\itün pi- Bankaları~aRs~~kuler .. yollandı.ı Gen~ ~~dm bu şi.ıphe. 1 e,~• 1, 
ı • 1 · Cevdet Beyin akrabası olmasan~ T:ısun'. dedi. Haydl,

1

telA§ gösteriyordu. Mühendis tin Bey her gldiıte Ayıeye To- yasasında gorulen buhranın ne murları sık b. sen:ı:oman me-,disine ve Galip Beye att 15ııı1 ıl t en d t eri girip çıkar- bak Nurı bey senı çağrıyor. Al!eddln bUtUn maharetiyle ·..:sunun bir kUçük sandık hedl- ticesi bankalara karşı vaziyeti rildi. 1 ır teftışteon geçi. yı gözde geçirirken elıtld• s.~1~ 
.ınnedıyor u. ç T · · · · · • · · · d rl d O ç kız il kül ld " ·· 1 G ı· n ı " ıV' ib frirken ku- osun zekı bir delıkanlıydı. çalı~ıyor her hafta mesaısının yeeuu gön e yor u. en m Ş o ugu soy enen a ıp Tütün kralı G r B ı nın bulunduğu çantııY ı ~ 
en, kahve, çay ge ı . .. genç kadının bu azarından her

1 teferrui;ına alt raporu İstan- şimdiden çehlz:ini hazırlamıştı. Bey Avrupaya kaçmıştı. ya d<irt yüz elH ~ :;. ~Y Piyasa Taşları duruyonlu, yıılııdl,ııllil' 
{ . ız1gma. ç~lınan ~a~ı .ganp cum- şeyi anl~d~ .. ~o.rduğuna pi~rı:an bula gönderiyor. Zigana etcklerlnd~ kış y\ik- Bu habe~ bankalar. ~leminde borç. takıp Öyle ka ı~ııralık biri ma evlerinde bulu~~u; ilıİ ~ ı 

r irıler, latıfeler fıknnı gıcıklama olmuş gıbı onilne baktı, gıttı. j Genç mühendis son raporun- sek dağlardan akıp merek ova dehşetle, kıbar muhafılınd~ har\ Tı<:aret ve mali ç .
1 
Ştı; . beş yiiz İngiliz lirası ıl yer~ 

>lua başladı. Zaten kahve vermek için içeri clıı bent ayaklannm tamamiyle köylerini silip süpüren sell~re 1 retle kar~ılandı. Soı:ı ~a~ıkaya de bu fevkalade lı~~~ er alemııı, dolar yoktu. Bunların ktlfllli' 
•1;. Kavrıvamadrg'r şeyleri hoca girdiği zaman onların vaı:iyet-'.bittiğini şimdi silzme ameliyatı karşı bu muazzam bent vapılır-. kadar havatının seklım bıraz oıl lr~n adada Galip Bevi:v~~~~~~I zarfs~ bir mektup(~•(;,rılil 
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ev:eı Mnlnaası i~are ~ônıisyonun~an: · 
Hcdell muhamminc>i 

Ura 

Adet 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

" 
Kuıu 
/\det 

.. 
" 
" 

Bobin 
Adet 
Kıt o 
Adeı 

" 
Kilo 
Adet 

" 
• 

• 

C:alvAnr) b:ıskı•a 

Succndercsl tuhı"1lu,ile ber,ıbor 
Gılvıno ıckne•I 

" için motör vo dlnama 
• mum pltkuı 

Gnllt ılcıı 
Gılvıno bakır kazan 

• provı tezıthı 
Kurşun kılıp galvıno banyosu 
Kurşun ve mum ocAtl 

1000 

Lito mıkineıl Bclçikajulien mırlıa battal boyunda 1500 
Tipo makinesi Ausborlr muka 2000 
Motör A. K G. (on beyJirlik) 400 

Kabutma presi 
Kabartma proı·ı ıczphı 
Transport rczgthı 

Rüylık mıl<'ıp 

" torna 
To"a tınma kelemi 
Küçük torna 
PIAnya 

Tıhtı ka;nak 
CI !urda) ('endere 500 kilo 

., Kurşunlu kablo 100 kilo 
., su kazını 50 kilo 

Eski çiıık, .ıe bakır klişeler 100 kilo 
, 1 lurd•J 'Jel dhİŞ mıkınesı 

,. Karı makinesi 
,. Çember ve saire 

( l lurda ) demir parmaklık 1800 kilo 
1. Hurda ) Tele!or. aantrah 
( llurd1 ) Tdr.fon mıoyaıolu 
( flurdı ) Bısiklet pompası 

( Hu...!• ) Bisiklet selısı 

Llw taşları ( MUstamcl } 

150 
20 
75 

90 
150 
1!5 
50 
80 

" 17 50 
1!5 

ı 75 
3 50 

soo 
10 
83 
63 
5 
5 
il 

745 

No. 

i 
8 

" 
5 

o 

7 

B 

BUYÜK 

TlJllRE rlllNG~S~ 
8, INCl TERTİP 4, uNCÜ KEŞlDE 

11 MAYIS 1930 
Keşideleı~ Vil~yet, ~elıre
maneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve ()sınaı1lı Bankaları 
Mıırakıpları ve l1alk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her l{eşjdede çıkaıı 11u111ara
lar t<·krar dolaba koı1n1az 

IMM~•25 ve 30 liraya ~••••• 
J;mır'.am ı kostümler beyendirmek şaı tile 

Emiıöoün~e l(azmirci Ali Riza 
MOESSESATI hazır elbl"eler va pardasUlar 
dehi gayet ucuz t.atla elden çıkarılmaktadır 

!!i re;;;;. urz-e ·- .. ---- -!!!!!'L--•---- ·--···--·-··-

ı 

149 

g 

~ 

? 

1 
il 

/\det 

• 

" 

( [[ 'idt ) Varil 
( lfo~A• ) Damacana 

9 
2 50 

35 ( 11.~rdı ) Pompı (Lüks lımbılın için) 10 kilo 
Eski çini uba 5 

9 TurkiJe Ziraat ~antası ~nıuın Mu~urlu~uG~en 
Su ıcyci il 
( Hurda ) llarilr tulumbası 5 

• 
• 

\' 678( 61) 

burıı:k•rdı .•cna. ve envaı ıosterilen 9 liste aıuhtevlyııı olın muhtelif 
ClkL CfY• ıle kuilanıl1111ş makine allı vı edevat kapılı zarf usulile s~ulı
bcr~· 1\Up olanların sıtılıcak etyı ve altt ile şarınımeyl görmek üzere 
Pa n M1tbaayı mUraoudın ve yevmi mUzı)·tde olan 19 mıyıs 1930 
ıı:l'tcıl fUnU ıut ıs do uıUIU dalttslnde ihraz edilmiş kapılı zuflı rek 
ıtnı"~•lcrlnı ve teminatı mııvakkatc mılrpuzları veya bankı kelıletnımele-

ıtlı.adı mttteşelcktl idare komisyonun• te\•dl eylemeleri lltn olunur. 

Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankarada kain 
idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
line yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
z - Talip tarafından evvelce ya~ılmış <;>lan işlerin bir liste· 

si ve fenni kabiliyetini gösterecek saır vesaık, Talipler Ankara
da iZraat Bankası Levazım ve meani müdürlüğüne lstanbulda 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaat
la bu baptaki pUn mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mü· 
kabilinde alabilirler. 

r-----••-.ı!11!!!111!11!!1!1!1!•1!11!!1~~!!!!!!~~------.,1 Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
STANB L V L11.YET olunur. D FTERDARLIK ILANATI Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 

Bankası Umum müdürlüğüne ve lstanbulda Ziraat Bankası İs
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

Aj>ANA DE.FTERDARLIÖINDAN: 
d 

1 
A •nanın Karataş nahiyesindtkl kara~ dalyanı c\yevm açık 

, .• Y•n !aYdımsemek resmi ile birlikte mahluz şartnamesi daire

ıı~~e Yedi sene müddetle ve kapalı zarf usuhle müz1t) (·deye ko-
rııuştur. Taliplerin yedi senelik muharıı;ncn icar lıcJell olan 

~Ooo lirımn yıizde yedi buçuğu nlsbetindc k~nurıcıı kalıu 'u 
C•ıt ınuvakkat teminatlarını havi teklif zar!lannı Yermek üzere 

Yevrıı; ihale ohn 15 Mayıs 930 Pcr~cmbc ~tinll saat ı ı ıı be;tt•n 
'~eldt k · · · ' e terdarlıkta mütc~ekkll sa~ omısyonu nyasetıııe müraı:aat 
ttleııı 1 . .. k 
1 e ert. TafsllAt almak ve ya şartnameyı gorme ve suretini 

~ isteyenler her gün Adana eml!k idaresine muracaat cddıilirler, 
~-=::; ~~ --. 

Hayatta muvaffakıyetin esası 
[IJJ1 bir sıhhate maliklyeıtir. 
iyi bir hazım olmaksızın tam 

bir sıhhat mümkün olmaz 
CARLO ERBA 

nınOpopeptol 
L müstabzcrini tecrübe 

ediniz. Yemekten sonra 
20 damla. 

~orsa Rehberi ox: 
Pt'ltııkul kırıııetler ve lramblvo borsası tarafından mılıye ve ikıbat 
e ...... sl ırımızi tertip ettirmİı ve memleketimizde ilk defa ncşro· 

ıııu,~uş ınuı e nmel bir rserdlr. Dokuz fısılda . se~izyUa , sahife~en 
'lıuı b;ep olup avrıcı eski ve yeni enal" nakdiycmız ile Cumhunyct 
... lannın fotogr. aflannı havidir. Münderlcııının en mühimleri 
'""lırdı · r. 
ııı .. '!°"a!ırın tarihi, TOrt ve ecııebl bonatın bakkıada 
~ llıt, latıabul borsası muımetatı bılılıında lıalıat • Tir
~ lllıııyesı tarlht • Malt teşkilAtımıı, MeakQkAt tarllıl • 
tbh.~ \re 1 abvh&t tıakkıada malQmat • P8yunu amumlye 
~·"'itti • l(lmblyo hakkında auarl v• &ıııeU •al ... t • 
~t lllıa ınuımelltıaa alt malQmııt • Memleketimizdeki milli 
ler :ııebı bankalar • Borsada mukayyet flrketler ve ba lf-0: lllkadar daha bir çok mılilmat. 
Oı1a fünun ıle mulkı c ve ucaret mektepleri talebesini. dcaret 
"lllı 1 ı, Hanka memurlarını \t bütün milnevvederi aitkadar eden btı 
~ 1 •rın mevcudu pek az kalmıftll'· S.111 yeri e.la~da 

cu V ıkıı ilanında Bona idaresidir. 

~:OOC:X:~CXJOCOCX:XX::XXX::X:OOI 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu ni!betinde te 
minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlal: surette 
herhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder_.~_r ___ _ 

• 

size tarif edilmez bir rahatsıılık vcla• 
rir; ne ite nede zevk ve saf aya ı,U 
brakmu. 

GABA tableUeri derhal senafe
lir, nefeı borulanm dezenfekte eder 
ve çok hot bir surette sizi rahatsl&· 
lıktan kurtanr. 

Bir lnll•da taluıibtn 400 taht. wr. 
Her _,.. .. ocu depollnndl. 

9'ıle 
·-·--

~ ~ Oeceleyine•• 
.. llhlllı• ilrafttiı&ft ...... 

Uykuları .. n .. ında lilmt.Y•lz kalan QOoii 
uıcıar, mOhllle hutalıleların tohumlanı" 
nakleden alvrteıneleletfn fllCAn olurlar. O. 
ce ll>uJr baanıu yatafı ıatııa ederler. O. 
nun 19'n ya~ rrırmezden evel l'llt 1 ıeu. 
mal ecllnlz. 
Fllt elneıc, elvrt eıneıc1 pire, aove, kartnOlo 
lıamam blloetı tahta kuruw ve .....ıı-. 
pr-11 öld!lrOr ve yumu114larını lmlıa eder, 
Tehllkealt ve ıcat'lyen ıaıce ,yapmaz. 
P'lit 1 haprat OldUren dlter mvtıarıe ıca
rı,ıtrmayını~ .. ,. ten•k•ll'• • ılyAlı ıcu ... 
~ dilcıcat 'edlnlL 

;:Dalia ~OtıJı ;jldAN 
• u:.-' l!•"'M: "!" w f!F7 1b lnı hl . .._ .,, .. W 

EmniJet ~atuı~ı ~nıla~ oJiza}tl'.Hai 
Ka(i karar iJaıı ı 

:\lüz•)·cde fkraı :>;o. mt'r:ıunntı l cins 'e- r:c' 'i 
ile mc\ li 'c nıi.Jştcmilin bedeli ;\Juhımnı•n 

l~ kiymeti 
Ltn 

3105 8046 

625 2M8 

ııs 1soo 

465 900 

• 

1467 3869 

1070 2576 

2055 6940 

862 Çeneelköyünde Havuzbaıı Çaluıldağı sokağında 
eski 1 - 2 müketTer ve yeni 27, 27 - 1 numaralı 
betyüz yetmİf arım üzerinde nh?J> üç katta on bet 
oda dört sofa ve yüz yetmİf &rtJn arıa üzerinde ahır 
ve mutfak ve yinni ıfkiz dönüm be, yüz ıekıen ar· 
ım balaçepi havi bir köılriin tamamile muhaddeı b..,h 

• çe mahallinin zemin ve cıçarının üç hiue itibarile 
iki m-i. Nevr.cr ve Mecbure H. [ar 

418 Galatada Arapcamii mahallesinde doğru n nafe 
ookafmda eski 1 -1 müketTer 3, 8, 10 ve yeni 1, 3, 
3 - 1, 3 - 2, 8, 10 numaralı iki yüz artın arıa Üze-

rinde ÜSİr bir katta iki depo bU..ını ve albnıt dört 

J i ı et 

tıraş bıçakları ; 

hakikaten değeri 

kiymetindedi r ler . 

Qillette 
arım ar .. üzerinde abtap bir katta ÜÇ depoyu ki •e- _ - ·- _ • __ • ·---

Bursad:ı -il! neden bet dükkan elyevm bet deponun tamamı. Ha ••• 
san Vaıfi Ef. 

Her türlü asri koıı -
forları h:ı iz ,.c oto -
ınob li her g~ın ı\lu-

595 Büyükada'do Konstaı.tinidi berbero~lu ıokağn1-
da eıki 34, 28 ve yeni 36, 24 numarah yüz artın arsa. 

Üzerinde ahıap iki katta dört oda bir küçük sofa bir 
taşlık b:r avlu bir mutfak bir daraça 16 numaı-alı ı 
hane dükkan iken odaya ~albo~u~uf üstüilde ~e bir 

odayı ve on artın bahçeyı havı ıkı kııımdan ıbarct 
1 

bir hanenin tamam,. Davit Ef. 
664 Çakmakçılar' da Dayehatun mahalle•inde Valdc

haru ikinci kapı alt katı mevk;inde eski ve yeni 39 
numaralı yüz yirmi sekiz arşın arsa üzerinde ki.gir 

da ıı yada nıisa fi rlerini 
- bekler. 

Otel Çekirge Palas -
Dr. Horhoruni 

bir katta üstünde hana ait diğer eıhaaın odalarını Beyoğlu :\lcktep so<alc . 'o .ıs 
havi bila hava bir odanın tamamı. Hacı Kazım Ağa muaAene sıba~ıın ek, Jma k ıda ". 

768 Kumkapı'da Çadırcı Ahmet~elcbi mahallesinde • Dr. A. KUTIEL 
eıki Arayıcı ve yeni Arayıcı ve Tiyatro ıokafında 

eıkl. 5-5 mükerrer ve yeni 23, 89 numarah yetmit 
üç artın arıa üzerinde kagir dört buçuk katta biri 
beı oda mermer antre odun ve kömürlük bodrumda 
çini mutfak üıtünde çini döıeli cihannüma diğeri üç 
oda bir ufak sofa bir mutfak kömürlük cihannüma 

Efrencl ve cilt hastalıkları mO· 
tebaRtısı l(aralılly bllrelıçl hnaı 
ıırasında No. 34 

1 LAN 
< IS\1:\:-:U llA'.llK \Si Ai~elw, 

ve taraçayı havi iki hanenin tamamı. Yovakim Ef. :\lıyısın 1 tncl peqembc gününden 
769 Kumakapı'da Çadırcı Ahmetçelebi mahalleıinde itibaren lı'arı ahire kadar zırde mu· 

Kumkapı caddesinde eski 13 ve yeni 13, IS, 17 nu- hırrer saatlerde açık bu!unıcakar: 
maralı iki yüz kırk arşın ana üzerine kagir bir bu- ı GAl..\TA IDAlffl ~a:RKF.ZIYl'-~I 

çuk katta üstünde iki oda bir ıalon ve bahçede oluk! Eyamı ıdıyed, . m <I l -2 ııo 1671 
lu galvenezle in~a edilmiş kazan daireıinin kepenkle kadar. 

ı-İ demir kanal olup ve üç yüz on artın bahçey havi . Paz1r gunlı:ri, saat 9 l · .! tın 12 \ e 
seneden ilı.i dükkan maa oda bir dükkan elyevm rakı kıdar. 

fabrikasının yüz yirmi hi11e itibarile otuz dokuz lıi•- 2 n ; · ıc \\Jl ~L·fü::-ıl ; 
ıesile itibari mezküreden ıekiz hi11eıinin elli altı Eyım: adi vr, sut 9 1-2 un 1 b J• 

selıim ~ertibile yirmi bir ıehmi. Yovakim Ef. kadar. 
1396 Gedikpaıa'da Bostanali mahalleıinde Tülbentçi Pazar gtinleri, ~llt 9 1-2 tan 12 Y• 

hanı aokağıncla eski 2 ve yeni 6 numaralı yüz sek- kıdl~. • , • , •. 
ıen dört arım a<5a üzerinde yarım kaırir Uç buçuk J B~. \ 'ıt.LL: ~UBt.::>I; 
katta h 1 k " t 1 k d bod m katın Eyımı adi ıecle. uıı 1 Odan 1 2 l -lğı ane o ara muı ame ıırm a ru a • 

, .• saat ı 4 ıcn f 6yı dadar. da bir mutfak bir methal bir antre bir oda ikinci kat'. 
ta iki oda bir koridor üçüncü katı diğer kııımdan 

Pazar gunleri, saat 9 l ·2 tan ıı yı 

kıdar. 
kullanılır diğeı· apartman tarxında olan kı11m İse boci 

rumcıa bir harap mutfak bir kuyu birinci katında iki Üsküdar Bankası 
oda bir mermer taşlık bir sarnıç ikinci katta üç oda TUrk Anonim sirketl 
bir mutfak bir daire üst katta bir asma oda Üç oda istenildiği zaman alınmak iiarı 
bir koridor aynca kapılan ır.,,- CHla halinde yatırılan paralara senevi %6 faiz ve
kullanılır bir k:>ridor zemini çini ıobah bir hamam rir. 6 ay vadeli ınevduaıta % 7 bir 

bir muth I< br ~Rire avlu çini döteli elektrik terkoı ~ne müddd
1
.etle d~ırakıfla~ _paralara 

.. d 'ba k d k' d 1 1 .. /o9, va e ı tev ıatın atılerı her ay 
tertibatını ve yuz artın an 1 ret ar a a t ama 1gı tcdi c edilil'. 

ve öndelu avluyu havi bir hanenin tamamı. Mm. Y Çocukları tasarrufa alııtırmalı. 
MünÜrY• maksadile açtığımız 'TASARRUF 

1555 15138 1628 Hııybeliada'da Dağ mahalleıinde Yükıek ıokak SANDI{H,. heır.abına 50 kurup ka· 
ta ealD ve yeni 27 numaralı yüz yetmiı bir arıın ar- dar lıabul edildiği gibi % 7 faiz veri· 

lir. Eıınafa müır.ait ıeraitle ikr-t 
sa üasincle ikiıi taı oıla ve ikisi küçük oda olmak yapıhr. Mahru, mülkünü, hayataıt 
üzere on oda bir aofa bir aralık n elli dört arırn ar- müuit ıerıitle ııi&orta etmek iati:ped 
ca üzerinde üsir bir katta bir mutfak ve albnıı bet ler Uaküdarda iskele lwrbunda lıllıa 
arım ana üzerinde elektrik makine dairesini ve kırk Bankaya müraccatları rica olunur. 
iki lll'flD ana üzerinde odualuk n ı.ömiirlüiü üçyü:a Telefon: Kadıklly St0 

otuz iki arım bahçeyi havi lıir huenin u- Meh Ticaret işleri umum 
met Asaf B. 

430 Z087 18295 Davulpaf&'da Davulpaf& -hallesincle Tarhana müdürlühünden: 
meklelıi ıokağında eski 7 - 7 ve yeni 7, 7 - l au- !lp&-ta tirlııatlariaia teftit Ye -

---'- iki .. · · al - • ... L•-=- lıir l"'k+-i haU daH IS Huiru 917 
111111'1111 yuz ymnı tı lrflU ana --..... u tarihli kanun hükimlerine sWe ,.._ 
katta ahır ve iki yüz yedi arpn ana ü..-inde uman- kiyede nakliyat qorta llKla ........ 
lık ve arabalıiı ve aekiz yüz kırlı yedi lll'flD bahçeyi itlipl .,ı-ek üıını tnçil Mil 'ı 
havi ahır ve arabıolıfın tamamı. Hiiaeyin Kimi Ef. olan ecmehi ıiırorta ıirketlerin._ 

8185 28800 18711 Beyoilunda K··•-ıLL. ..ı.aııesinde ..ıo AL.L,_ (Aleldiram Onyon) ıiıOl'ta tirlıed 
• .......... • - hu ı.- miinacaatla Türkiyecleki -

mamı "e yem T- aokatmda eeki 42 - 41- 44 Mrrz lıat',.. tufiJe ıdııılW 
nwnanıh iri yiia cloluan arım ..... iiwiade ydaın- lıilılkzzlt olmakla m •61 ~:::s 
-haıu.; 'fe iki yiia trtm ana iiw-incle IO,_ Wııuı olanlarm flrbli umumi 
-ı.allini ,.. yinai ..,. ana iiwiucle kuluıı.,i - M ft ""hada lıtmııı.il 
_... 6t U' •&. ,.. hlr apartmıını ve hatap ıMhal- nc..t mldiirllibe Din d e;Ma 
U İle dolap ..ıaaııial ff llİr maaua tatlı IU)'ll ff G ...ı..l l8-u llia oıu-_,, ... .._ __ , 
........ı. d'"' ... yüz lark oeldz arım ıı.hpyi ı- Kiralık köşk 
Yi ~ _. -' bir ı.-mm Göztepede utulon caddtslııclt 
s.ıim Nuri B. ve Emine H. 28 No. lı köşk kiralıktır. Fev-

Yulrarda cinı ve neY'ile -lrii ve miittemil&b )'Ulh -.IAlı w..ı-.ı. ka!Ade havası vt nezareti, bü
aöate..ılen lıedellerle talipleri üzerinde olup 3 Mayıı 1930 tarllıiM müaadif yük bahçesi, terkosu, hava gdl 
eu-ted iünil 1Ut • buçuktan ililıaren miizayecleye Qıiilıa..- oluna- telfonu vardır. Gezmek içfll 
nı1ı: (mııl111mmn luymetleQııi ıeçtiji takdirde) kat'i ~ rW'- lçnidekUere 
al mııkanw halunduiunclan talip olımlarua m 1 i• ..... -t 9" .ıtın ~;;;,;,;..;;.;~;....,;,;,;,..;;.;_.;.,.. __ ~ 
lı:aılar llllldık idareaine müracaat qlın ıı.i Ye 1Ul H .Jbclan _. wkıı 
bulMak llıiiruaad.a. kabul ~ ... u ''h ... ılı 1 talip 
olaıılann ht'I llıanır ••tında um lıulunmadddan " hatka talip ınıhür 
eyledlli talııdlrtle ...... tıılplııiııi.....,.,..... ~ ..... aldı' ...... 
nU.oıu-. 

· Glnı l~llllJI liyaulil~ı: H A 
Göwı Beledl7e talılpllll mllııbaldir. Maaşa teadfil taUm•ııiill 911 lcı il 

mucibince 108 llrııdır. ..... ....... 
Talip olaıılarm cllplomıı, tbCllu n llir vesaik 1111 ve11 lllftt- lllllalr.e•ta 

!erini dıılremize göudermelerl llan ohııaıır. ---- en mllhlmml 

ınıon~ * llliratı . 
Tütün inhisa umıım müdürlü-

ğünden: 
l:•nmünelde k#Jı idare aabei'aada bermudbi kqlf buı tamirat 

ve tııdflM 11panlııcalından ~ hll' &Cin plllp şarmımeyl 
a•ad'lll "t• ,...,... için .... oao Pmneli güııU saat ı o,30 da 
Oıılat14k ~ ltomilyomıııdıı yUldt yedi buçuk teminau 

, QIUY~ ........ 

HABİG 
ppkadlr 

Şapkaları 
\ 

Cine ve 9ekll 
IUbarlle en 

mükemmel 
olanlardır 

Başlıca şapka mağa
zalarında satılır. 
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HU :,u1, 
BiR RESiM 

\ aıovn kaplıcalarının bu sene kü~at resmi 1 Mayısta yapılacaktır. 1 Mayıs perşembe gUnU hususi bir vapur davetlileri Yalovaya 
glltOrecektir. Yalova otelinde ve gazinolarda son hazırlıklar da hitam bulmuttur. Bu sene Yalova ve kaplıcaları her türlU asri 
ve: aiti haiz bulunmaktadır. l(ar: ıcalar ve oteller ucuz bulundutundan çok ratbete mazhar olacağından şUphe edilmemektedir. 

Bitlbte spor falliyettal idare eden Orhan Sami ve Muallim 
Şemıl r eylerle bu faaliyete if:irak edenlerden bir gurup 

Şile - Ötııerll yola aurlade kOprll inşaatı 
taatlyetl bitmek U re dlr, r Fıatlarımızı, kumaşl~_rınuzın cins Ye biçimini piyasadakilerle mukayese ediniz 

Oalata'da Karaköy'· 

de Börekçi fırını 

lıtisallndeki büyUk 

mahallebidnln Us

tıindc kMn 

'ı 
Büyük 

Elbise 

Mağazalarının 

Ka~'ıyen rekabet kabul etmez fiatlarla satmakta olduğuna kanaat edecksini2. 

'J Bazı mallanmızın flatları bervechl atldlrı 

lngiliz biçin•i kunıaşıan a~rt .biçimde 

Kostümler 16 1, 2 i::~:~:n 

t:mpermeabllizc her renkte " Mandelberg ,. 

Pardesüler 24 1/'l ~radan 
ıtlbaren 

Çocuklar için spor ve iyi cins kumaşlardan 

Kostümler 6 liradan 
itibaren 

En son moda kaşa 

pantalonlar 6 112 
liradan 
itibaren 

Beyaz ve gayet ~k biçimde iyi cins 

Pantalonlar 7 112 li.radan 
ltıbaren 

• 
Şık Yll bıftf teminatlı cins 

Trençkot~~~~- 18 ll~dan 
itibaren 

JnglHz biçimi kumaşlardan ve kusursuz 

Pardesüler 16 1 İl! .lıradan 
ıtlbaren 

Hanınılar dairesinde: ----- - -
lnglllz biçimi kumaştan şık ve Hın moda 

Mantolar 151,2 H.radan 
ıtıbaren 

Hanımlara mahsu~ teminat!: cins her renk 

Trençkot parde-
ıöler 18 liradan 

itibaren 

Ç ıcuklara mahsus kostümler, pardesüler, trençkotlar, muşambalar, pantalonlar 

ve sairenin en müntahap çeşitleri dahi mevcuttur. 

• TEDİY ATTA BÜYÜK TESHlLAT ~ -Devlet Demiryolları fllfbYE<iAı 'Eve l\tÜSTESNA FIRSAT 
A T L A S kundura ticarethanesi 

29 \1SAN 930 

Diin TUrkocatında, annelere ve çocuklara vorllen Jrooferaoı çok alllıa ile karşılaomı,tır. 

Bu resimde Edremit Gazi ve Cumhuriyet mektepleri talebeleri kır gezintisinde ıörlllmektedlt• 

DAKTiLOLAR 1 
derste yazablllrslnlz 

Plyaooda parmaklar tu~
lara bakmadan nasıl yürllr111 
yazı makineainde de bakma
dan yazmak kabildir: Ame
rikan usulü 20 dere kafidir. 

Osman Nusret dakti!o sa
lonu Galatada Yüksek kal· 
dırım ba~langıcı No .. 66 

Dr. hsan Sami -

Gonokok Aşısı 
l:lebogııkıugıı ve lhtll!tatına 
karşı pek teslrli ve taae aşıdır. 
Dlvanyolu Sultan Mahmut 
tıirbesi kar~ısında No l Sil 

~eyrisef ain 
Merlrez Acentall; Galat• köprU 

bcuındı, Beyoğlu 2Sllil Şube 
ıentesıı Mahmudiye Hanı ılunda 
Istanbul 740 

1 Mayıstan itibaren Yalova 
ve Adalar tarifesi değişmiştir. 

Yal ova poıt111ı Köprüden 
(8,20}de Yalova'dan (17,:50) 
de kalkacaktır. 

Trabzon ikinci poılaıı 
[Cumhuriyet] vapuru ! mayıs 
Per,embe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 

Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Rize Hopa'ya gidecek ve pa
zar iıkeleslle Rize, ~urme

ne, Of, Trabzon, Polathane, 
Giresun, Ordu, Fat~a, Sıımsun, 

Sinop, İncboluya uğrayarak 
gelecektir. 

l J Yal ık_ı_D ,-.-B-1 -p O Sfiil 

DOYÇE LEV ANT UNO' 
Haınburır, Brem, Anver• 
Istanbul ve Bahri Siyah a 
unda azimet ve avdet muti' 

zam postası: Hamburg,Bred 
Stetin, An•ers ve Roterda 
dan limanımıza muvaselfl 
beklenen vapurlar ; 
Akayı vapuru Umannnızda 

Mlloı • 80 niıana dol'~ 
VOLOS vapuru 4 mayi11 dof! 
Troyı • 10 • , 

Burgu, Varna, Köııon01, J(Jlt 
vı lbrall için Umanımızdın 

hareket edıcot vıpurları 
Akaya vsporu: limanımızda 

Hımburg. Brom, Anven, Rot 
vı Dan~ için yakında llmanııııt1 

dan hareket edecek vapurlal1 

Galatı vapuru 29 . 80 nlsaJll 
tahmilde 
Mllos vapuru 30nlsan- S mı1'· 

tıhıııil~ 
VOLOS vapuru 4 • 8 Mayı# 
tahmil de 
Nopliı vapuru 9-1 O mıylate t' 

! 

milde 
Yakında Londra ve Ruen • 
hirlcrine hareket .Jccek vapur 
Volos vapuru 4·8mıyııta tahdl~ 

' Fazla tafsilAt :çin Galata 
lstanbul'da Emlnönünde 51 numaradaki 

i Şubemizin seddi hasebile 
1 Mevcut bUtUn ıyakkaplann ıasfiyesıne başladık. 

__ i_d_a_r_e_s_i_il_a_n_a_t_ı __ 1 R A K ı s ı 

(Mersin) vapuru 29 Nisan 
Sah 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu. F.Jremlt Burha
niye, Ayvnhjl;a gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle blr-

Ovakimyan Hanında k' 
umumi acenteliğine miifll~ 
Telefon: Beyoğlu 641 -61' 

1 ! Hakiki f iatlannın n1sfına satılıyor. 

1 Bir defa ziyaret kanaat kubetmeniıe .klfldir. 
Erkek iskarpinleri 800 turuftan itibaren~: 

i Kadın ,, 200 ,, ,, ___,_ 
•• Çocuk ,, t20 ,, ,, :, . .-.--w: ·--· ---·· - ~o . -- ....__. - - . ~ - - -

- - -----
En all ve cine X:>ô<>ı:X>c:ı<>< 

Mevsim ayakkapları 
Beyoğlunda istikldl caddesinde 367 No. lu 

N. AMiRALi 
r><'.)O(kundura maQazaaında bulureunuz. ~* 

d'tdNT • 

Deniz labnalma komisJonun~an: 

İkiyüz ton rezidü yağı, kapalı zarfla münakasaya konmuş
tur. Münakasa 19 Mayıs pazartesi günü saat 15 te Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplannı ve mu
vakkat teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar münakasa 
katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini beş lira mukabilinde 
Ankarada Muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa 
Veznesinden tedarik edebilirler. 

&il> Tarihin asırlardaııberi .,., •• 
tanıdığı en bUyüi: fifa ve 11hhaı kaynağı 

Zümrüt Yalova k-.ıplıcaları 
Her tUrlU eıhhl tesisatı (muhtelif ueullerde 
banyolar Du9lar, MaeaJ, lnhalatıon, ıçme, 

Elektrik, Zira, Ua .. , tedavileri) 
Her türlü eğlenceleri 

\Jer aınıl Otel, Lokanta Gızlnolın . . . De 

1 MAYIS 

... 

1500 kilo Fasulya, 1500 kilo Sabun pazarlıkla ihalesi 3/5/930 
.;wnartesi saat !Oda Dz.kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı Flatıarı Odalar 1-6 Liraya kadar 
iki kalem erzak ayrı, ayrı pazarlıltla ihale edileceğinden şartna- Yemek ( Sabah, Ötle, Akşam dahil ) tablo d'hote 225-500 lı.urıış 
mesini görmek ıstiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin iha- Her tUrlU malOmat için Seyrlsefaln umumi 

.. .. · . ~ MUdUrlUk Kalemlne mUrac11at 
le gunu ve saatınde Kasımpaşada denız levazım satına ima ko- • T 1 c • Be l 1745 ~ n 
nisyonuna müracaatları. ' ' ' ' - e eıon • yoğ u ~' ' ' ' -

Üsküdar hukuk h~kimliğinden: 
Malıepedc eski istasyon kariısındı 

demirci Maksut hanesi denmekle ma• 
ruf hanede sakin ;\laksut efendi ta
rafından mczkôr hanede sakin oğlu 

Zare efendi aleyhine Mıltepede eski 
vapur i<kde.i mevkiinde kain hane 
ılnl 5-kAnunuevvel-ı!29 tarihli vel63 
ve mı numerolu tapu senedi mu· 
cibinct kendisine öltlnceye kadar 
bakmak ve beslemek fartilo vermiş 
iıede mumaileyh Zart elendi şarn 
mezkôre riayet eımedllfnden bahisle 
Maksut efendinin mumaileyh Zare 
efendiye ait hissenin tarafına iadesi 
hakkındı ikame eylediği davanın icra 
kılınan muhakemesinde davetiye ve 
gıyap karın gazete ile llAn edildiği 

halde mahkemeye icabet etmediği 
gibi zaten müddei aleyhin gaybubet 
etmeol mtidd~lyl bealemediğlne delil 
olduğundan mtiddoablh hanenin 
müddeialeyh Zare efendi üzerindeki 
nısıf hlucye alt kaydın ve tapunun 
iptali ile müddei Uaerinı lıdeten 

kayıt ve tublhlne i0-Şubıt·930 tari
hinde karar verllmit olmakla işbu 

huliul kararın bir nUıbası mahkeme 
divanhınulne talik ve bir nüshası 
mahalle muhtarlığına teblli olunmuş 
ve keyfiyet gaıetı ile de il&n olunur. 

kte Alrunoluga uğrayarak 

gelecektir. 
Gellholu için yalnız volcu 

alınır viik alınmaz. -Yelkenci vapurlan 
Karadeniz po'tuı 

:Anadolu 
vap~ru 30(~arşamba 

!\ısan J 

günu akşamı 6dı Sirkeci nhumındın 
hareketle doğru [Zonguldak, ine· 
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Sürmene ve Rize 1 ye 
gidecektir. 

Tıfsil&t için Slrkecldo Yelkenci 
hanında kiin acentesine müra· 

cuL Tel lstınbul l ~ 15 

irtanbul ikinci ticaret mah
kemesinden: 

Mtıflis Vahrım Sebuhyın dendiye 
ılı Adapuarı Türk Ticaret Banka11-
nın hisse genetlerl açık arttırma su
retlle •atılacağından talip olanların 
5 mayıs 9110 saat onblrde Ycnlpos
tıhıne arka.ında lhsaniye llan 5·6 
numerolu yazıhaneye müracaat et
meleri !Usumu il&n olunur. 

nan 
M. H. Mahkemeleri fd'1 

Umumi ajınlığındını 
1 T!irk - lng!liz ve Türk • lı• 

M. H. Mahkemeleri 5 ıemmuı ı 
tarihinden .ıı ağu•tos J9;JO tır. 
kadar yaz tatiline kırar veııt' 
Bu mUddct zarfında evrakı uı~ 
nin t•vdine mUtealllk mUd ~ 
cereyan etmlyecektlr. Mezkllt 
kemelcr riyıseılnin i~'ın ili 
U&n olunur. 
~~~-~~~~~-_../ 

o;:a~Uo'RFAN"lô'ı~ 
Pırls falı.ütı .. inden ve Sı V" 

hastahanesinden 
578 lstikl:ll caddesi J 

Tel B. O. 3734 ~ 
lıllmürcüyan B. a111Jrıt16, 
Ameli hesabı tlcarf 
Ameli usulü defleri 4 kııııı' 
Ameli ve tatbiki kambl)' 0 ~ 
Ticari malOmat ve bankacılı 
Veni muhasebe usuıu bir 
Amerikan usulU:Yevm.o.ı<' 
Yeni hesabı tlcart 


