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NUSHASI a KURUfTUR 

2 inci sahlfed ~ 
1- Muhabir mektuplan 
2- Harici baberıer 

8 IBCll ııabifedo 
-ı Hanımlar Nezihe Han1111a 

ce•a p Yenalyorlar 
1- Kaçakçıtınb taarraıu 

~ f llacıı aablledo : 
~ 1 telek, Sıhhi bilgi, Hik6· 

e, Roman 
~ 5 inci sahifede: 
~ ı- Ha•~e neter otayor? 
~ 6 ıncı eablfede 

1- Ekonomi lllJa•m_.. ..... ..._ S'••ıı ıtie•wa•wa ıtIAHltIUT 
Harp ihtimali karşı

sında devletler 

Cihan harbinden sonra millet 
re pektabii olarak harpten nef 
t hissi geldi. Harbe mini ol

.. k için hatıra gelebilen her 
lü tedbirlere müracaat olun

u, ve nihayet harbin beynelıni 
l bir cinayet ve bu itibarla 
emnu bir fiil olduğu da ilan c

ildi. Fakat bunlarla yeryüzün 
en harp ihtimali kalkınış ol
!-' mu? Cemiyet hayatında tak 
h edilen ve hatta icra sahası
a geçtiği zaman cezalandırı

öyle fiiller vardır ki, mem
uiyetlerine rağmen daima te
errür ederler. Beşeriyet yalnız 
Yİlerden ibaret değildir. Bazı 

lar, diğer bazılarının k~y
uklan nizamlara, kabul ettık
ri telikkilere tabi olmamak 

Gayri mübadillere tevziat perşembe günü başlıyor. 
~~----~--..;;._~---

Musakka i at sahibi IArif Oruç B.I 
mübadillere tevziat 
başlıyor 

Para tevziine per
şembe 

günü başlanacak .. 

Arazi sahibi gayri 
mübadillere de bir ay 

İtiraz istidası tetkik 
edilıyor 

Polis verilen emri 
ifa etmiştir 

Yaım gazetesıni verilen em
re ragmen yeni bir mes'ul mü
dür bulmadan neı;reden mez
kur gazete tahril' müdürü Ke
mal Alunet ve muharrir Şem
settin Ertuğrul Beyler hakkın
da~ ~hkikat adliyeye intikal 
etnuıtır. 

desini izhar edebilirler. Bu· 
un için milletler havatmda da 

daha uzun imkAn ve ihti-
ller sahasında bulunmakta
. Hic; bir devlet bu hakikati 

l etmemekte, ve siya~ni 
na e:öre tedvir evlemektedir. 

Evvelki gece Kemal Ahmet 
ve Şemsettin Ertuğrul B. ler 

sonra para verilecek poü inüdilriyetine davet edile-
0•"'4 •"~.:& ,,.,,.,,,.. rek isticvap edilmiper' ve dün 

, 'Ankara cadd••lnde ilanlı 611' .,,alı'a 
,..,., &11 saat 4,30 da iki siYil memur re. 

Gayri mübadillere ikfncl mühim par& tevziatına nihayet bat f&!tatile. adliyeye teslim edil
lanmak üzeredir. Gayri mübadiller caaiyeti idare heyeti dünkü ~ışlerdirttın. · B K1emal

8 
~~~~vet Bir tecavüz acıklı 

surette neticelendi Londra konferansının son da
il olduğu safha harp ihtimali 
arşrsında büyük devletlerin al 
-~ş olduğu vaziyeti pek güzel 
ostermektedir. Öyle anlaşrlı
or ki, bir taraftan harbin ka
un harici addedilerek memnu 
lakki olunması, diğer taraftan 

e şekilde olursa olsun, ayni 
.. bin ihtimalit dairesinde gö

. vemse • er ulwı-• ... e 
içtimamda bu yeni tevziat meselelenle meşgul olmuştur. Sulh ceza hAkimi Salt B. tarafın Roman11• Kıralıça11 

Miktarı ( 460) kadar olan musakkafat sahibi gayri mübadil- d:u' ~stıicvap edilmiılerdir. Kt;n 
lere yeniden, evvelce verildiği gibi birer aylık nisbetinde tevziat dile~bn.e hUk~uletin . gazetenın 

• · Cemi · · d b 1 . yem ır mes müdür bulunca-
yapılması takarrür etnuştır. yetın emnn e u unan vazıyet ya kadar çıkartılmaması hak-

Romanya 
Kıralıçası 

--------
Vala Nurettin Beye atılan ku~un zavalb 

arkad~şını ağır surette yaral uştır edilmiş emlakin müterakim kira bedellerinden bil'istifade bu kındakıi tahriri ve reunl emre 
tevziata yarından itibaren başlanacaktır. Musakkafat sahiplerine itaat etmemelerinin ııebepleri 
ait tevziat bir ay zarfında bitirilecek ve sonra arazi sahibi gayri sorulmuştur. 

lmesi beynelmilel nizamını 
ha muğlak bir hale sokmuş
~· Cemiyeti Akvam ve Kellog 
saklarmdan evvel, her devlet 

mübadillere, şimdilik eski tevziatm nısfı nisbetinde tevziatta bu- Sulh hikimi nıamunlan tev 
lunulacakur. Hükfımetten istenilen tahsisat almdıktan ıonra tev kife lüzum gönnemiş ve serbe-
zi t te ·t olunacaktır. st bıra~ıtır. Hadise nıahke-

Marie Hz. tekrar 
şehrimize geldi. 

Cinayet eski bir husumet neticesidir. vi 
yakalanmıştır. Vak'a nasıl oldu 1' 

a zyı meye intıkal etmiıtir. Dün öğleye doğru, tam saat r .T ..... 
Romanya kralıçaaı Marie haz on bire on kala Ankara cadde-

ihtimali karfısındaki vazi
etini daha iyi biliyor ve ona gö 

tedbirini alıyordu. Milli em
yetin t«ninatmı evveli kendi 
vvetinde ve sonra da temin 

edebildiği ittifakların yardımın 
arıyordu. Bu da nihayet mü

azeno sistemine mlincor olu-

Istanbul şehri her 
vakitkinden pis mi? 

rdu. Emanet erk&n.ı,ehrin Cemil Paşa zamanın 
Evet bu sistemin, cihan iW- d d h t • Jd ~·n idd • d d 1--11ıünü temin edemediği ve daima an a a emız O U0 ... tasın a ır. 

-.lllaı1> tehlikelerile dolu olduğu 

lstanbulun nezafet işlerinde ka9 ameltı, e yerine başka bir sistemin, da 
vazih, daha samimi bir niza-
n ikamesi lazım geldiği umu- araba ve kamycn çalıştırıhyor? 
yetb anlaıılmış ise de, maat . . . 
essüf bunda muvaffak oluna- Esbak Şehreminı Dr. Cemıl ı 

~rnıstır. Her şeyde olduğu gi- 'paşa, şehrimizin belediye işleri
siyasette de yanın tedbirle- ni şiddetle tenkit ederek İstan- ı 

• büyük bir kıymeti yoktur. bulun çok piı bir halde olduğu· 
l'arnn tedbirler, ancak uzlaşa- nu söylemişti. 
~Yan f~lcirlerin mahsulüdür. Şehremaneti erkanmdan bir 
oetnelmilel hayatı vazıh. ~e zat bu hususta demiştir ki: 
kat ı bir nizama raptetmek ıçın 1 
evveli büyük beteri yet kütle le- . "- Her halde ~t~bul, Ce
rtnin, bu nizamın istinat edece- mıl paşanın Şehreminliğl. zama
ti esaslı fikirlerde birlepneleri, nında daha temizdir. 
'llzlaşmalan lizım gelir. Halbu- Nitekim bazı maruf ecnebi
lti ~kikatta daha ziyade bunun ler de şehrin temizliğini takdir 
•karni görüyoruz. . etmişlerdir. ı 

Londra konferansı haricinde Zaten eski devirlerde şimdi 
kalan devletleri bırakalım. Bu kullanılan asri vesait yoktu.Çöp 
::fe~s. ~~as~betile aylar- taşımak için 13 kamyon tahsis &lıalılar zlftlt11ılrse t<U 
d ben .bınbi~leri:1e konuşan olunmuştur. Bundan başka Be- lıalm111•calımıf. •• 
8evletlenn v~yetıne .bakalmı.. yoğlu \le İstanbul cihetlerinde . .. ... :1~ hepsı C.m,.ti Ak- iki yüzer nezafet arabası ve üç 1 him caddeleri her gun yıkatıyo-
lalam e .!~101 

9 
, im- yüz ellişer süpürgeci vardır. Bu ruz. 

ikisi :.._:'- ırçl ılea miktar, Cemil pııta zamanında- 4 Arozözle (Bayazıt-Sirkeci) 
ın~ · kind•jlsıdıe otuz fazladır. Bun (Galata-Dolma bahçe) ve (Tak 
tidir. İki ayı ı.- !! :!ti: 1ardan ~altmışa- sim-Şişli) caddeleri sulatılmak-
danberi bu devletllr ; -l·terl raba dab;ıl edla ';liıı Bun tadır. 
ili teslihat vadisinde &da' ğa lamı yan~ İs cihetine, Yum Büyükada ve Boğaz i-
Çalıştıktan sonra, niha,et 'lk a- mti~~ ~ verilerek çide sulanacaktır. Yakında da-
tinıet noktasına dör>mtiller ve temazlik faaliyeti ~· ha iki arozöz tedarik edilerek 
liındi ''bir harp çıkarsa karpbk .Am:ak b~ara ragmen sokak- Kadıköy ve Usküdar yollan da 
b olarak n~ hareket edec:etis' larda gayn muayyen zamanlar- sulanacaktır. 
cliy d" ·· • e başlamışlar- da dWdrlnlardan ve evlerden a-
~ e uşunmeg tı1an dpriintilleri toplamak . . Maaınafıh tozlan izale etmek 

. mütkfildllr 9* bunlar toplanamı ıçtn sulamak ve yıkamak ldfi 
li'ransanm ısrarile bu kördü· yona kabahat belediyede değil- değil, bütün yollan ve parkele
~ noktasına gelen devletle- ctir Bunları atanların zabıtai be rin aralarını katranlım:ıaktan 
~n zıt fikirlerini de ayrıca talı- tediye tarafından takibi ve 5-10 başka çare yoktur. Nitekim zift 
lıl etrnek faydaBJZ değildir. lira ceza alınması IAzundır. lenen yollar, ı:ttnde bir defa yı-

D~ğer taraf~ ~f Oruıı B. retleri dün Toroa ekspresile şeh sinde idarehanemizin karpsm
vekili ya~ıtasıle aıır ~eıa ma- rimize gelmiı ve istasyonda Va- da Halk kitaphaneainin öntin
hkemesı nyaseti nezdınde tev- li kili F lı B R _ deki kaldınrn üzerinde bir ha· 
kif kararına iti . ·r A- ve az ey, ,OJl\llllYB se . . 
• . 'da .~ e~~..&· d firi tarafından la\rşılannuştır. dıse olmuş ve iki hasmı ayır
gırc~za ıııtı yı üç gun ,..... ıın a . mak istiyen zavallı bir genç bir 
tetkik ederek kararını verecek- . Kıı:alıça hazretlen ~dır tabanca kurşunu ile ağır suret• 
tir. vğ~ldk~runeleri refakatlennde de- te yaralanmı§tır. 

Polis emri i etmİ§tİr ı ır. 
Prenaes gitti Hadiseye Akpm muharrir-

Mezldlr gıiltetedin 111M'uı mü lerindeu Vılli .N1irettin. Beyi 
dürsüz neşredUmemesi ve bu ~~yalı._ı:ıren~ ve premes öldürmek istiyen Şevket Bey ua 
hususta vilayetçe verilen emrin Kalıma~ de ~un Kostenceye av mmda bir genç sebep olmUftur. 
polis tarafından tamamile ifa det etmışlerdir. Vak'a şöyle cereyan etmiştir: 
edilmediğini bir gazete yazmış Büyükadada Maden cadde-
tır. Dün bu hususta bir muhar sinde 8 numarada mukim esbak 
ririmiz Vali vekili Fazlı Beyle Hamit Bey Ticaret nazırlarından Hüseyin 
görüşmüştür. Remzi Paşanın mahtumu Şev-

Fazli Bey diyor ki: Vekaletle temas için ket Bey Vata Nıfrettin Beyin 
_ Yann g-·-esi hakkında A k •tt• eski bir askerlik arkadqıdır. _... n araya gı ı ş k t B B''yük' Çekm ed polise verilen eınrin ifa edilme- ev e ey u ec e 

diğine dair olan neşriyatta bir Şehremanetinin yeni bütçe- Seyitköy ve Gönan orman çif-
yanlış telikki vardır. Polis ve- sile Taksim abidesi etrafına ~kle~ sahibidir ve kereste 
rilen emri ifa etmiştir. Çünkü yapılacak inşa- . •Jcaretıle meşguldür. 
polise, yalnız mczkilr gazete- at ve Emanete 1 Şevket Bey son :ıamanlarda, 
ye mes'ul müdUrsüz neşredile- taalluk eden takriben üç senedenberi asabi 
miyeceğinin tebliği e~ ve~il- daha bazı itler ı hastalıklar geçirmiş hatta'. refi-
mişti. Polis te bunu ıfa etmış- hakkında Da- ·kası ile bu yüzden aralan açıl-
tir. Emri dinleıniyen gazete ta- biliye Vekaleti- mıştır. 
hrir heyeti olmuş ve onun hak le temas etmek Bu vaziyet talak için mahke-
kmda da muktazi muameleye üzre Emanet 
tevessül edilmiştir. muavını· · H~-=t meye kadar dÜflllelerini intaç 

•mu etmiştir. 
- Polis müdürünün Anka- B. dün 4,nkara 

raya gitmesile bu mesele alika- ya gitmistir. Vali NUrettin Beyle samimi 
dar mıdır?. Mumaileyhın surette dost olan Şevket Bey 

son zamanlarda onunla da bo-
- Polis müdürü Vilayetten Ankarada bir ZU§lllllf, evvelki doatluk yeri.-

izin alarak dairesirı4n bazı işleri hafta kadar ka- Emmao•t.muııviai ne jiddetli bir husumet kaim 
için gitmiştir. Gitmesinin bu lacağı t~hmin edil- Ramıı B•F olmuştur. Vali Nıfrettin Bey, TecaoO.. .. rm lt•l•n V: 
işle bir alikası yoktur. mektedir. Şevket Beyi!1.haata ~.rlerini Nuntll• •• arlıadaflllU 

- Viliyet, pol:isc: takibat em yatJttırmtk ıçuı kendımm u.zun 
ri vermeden nıüddei umumilik- Yunan cevabı uzadıya teıkine uğraŞllUi, fakat ili Bey kendisinin koluna . 
ten vılliyetin na- dikkati cel- •• müsbet bir netice alamamlftır. re~ onu eczaneye kadar 
bedildiği doğru mudur?. Ancak 15 gun sonra Hatta Şevket Bey işi a.zıtmıt. muş ve bir pcırsl.yon kordi 

-Bunclacta.hirıui tefehhüm verilecek Vılli Beye bir kaç defa tecavüz Şevket Beyın heyecana 1 
vardır. Müddei umumtlik bu iş ATİNA, 8 (Apo.) -Yunan etmek iatemiıtir. ilsabını teskin etmiı~· 
hakkında hiç bir ICY söyleme- Hariciye Nazın M. Mihala'kopu Bundan on gün kadar evvel V'1i ~y bu tehditler~. 
miştir. Viliyet luı!'dıi idari va- los yeni türk teklifatıru tetkike Şevket Bey V Ali Beyi gene şı, ~ata bir arkada!I .mii~ 
zifesini ifa etmittır. E~sen.bu başlamıttır. M. Venizeloa ile tabanca ile tehdit etmiş. fakat vazıyete sokmamak ıçm 
takip işinden dolayı polıs m~d- Mihalakopuloa parlamentonun tabancası elinden alınmış, Vl
dei umumfiiğe merb~ttur. Vıli- tatilinden sonra toplamralı: An
yetin tavassutuna luzum yok - kara Yunan sefirine verilecek 
tur._ talimati tesbit edeceklerdir. Yu 

nanistanın cevabı 15 günden faz 
Yeni posta pulları la teehhür edemiyecektir. 

, kanmakla temızlenmiş oluyor. 
ZEKi MESUT Tos ve çamur meııeleııine ge Şehrin bütün so)caklannı sula- 1 

lince elimizde mevcut vesaitin mak için 20 arazöze ihtiyaç var 1 
Maliye müfettişleri 

kongreii 
ANKARA, 8 (Telefonla) -

Maliye müfettişleri kongresi ya 
nn son içtimamı akdedecektir. 

l~---------ıı verdiği imkan niıipetinde en mü ki, bütçe meselesidir." 

Mektepliler 
müsabakası 

48 İnci hafta haşladı 
48 lac:ı balta bllflamıttır. 

Gazeteaıfzde çıkan baber• 
lerdoa on •Gblınmlnl ıeçlp 
trıınarıesı aqamıaa lı:adar 
!'1881ıaka memurıatuna &ila
••rlıılz. 

Yaz mevsimini geçirmek için 
Parislllerln buldultu usul 

LONDRA, 8 A.A. - Paristen Daily Mail'e bildiriliVor: 
Beş yüz kadar Parilli Sen nehri üzerindeki adaya gitmişler

dir. Bunlar bütün yaz çadırlar altında mümkün mertebe tabii ya
şayacaklar ve deniz mayosundan başka elbise giymiyeceklerdir. 
Bu suretle güneş. ve su ballyosu yaP91'A'klardır 

Sadullah B. Ankaraya 
pcliyor 

Posta idaresinin yeni gelen Seyrisefain umum mildfiril 
pullan dün bütün kişelere tevzi Sadullah JJ. bugün Anlıaraya ha 
edilmiıtir. reket edecektir. 

Bugün illİ mill'Qll adet pul ·-·-"·--.. ··-···---:laha gelecllktir. iBa paHar 2, Yeni pallada beNber eski pul-
2,5'. 6, 7,5, H,5 lmntlaktur. tar da lnallanılm•lldır. 
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-lngiltere ve Ceİniyeti Akvam ~ 
,'•! 

1
- ANADOLUDA MiL ·,!YET u-----------
,;-3oluda Lortlar Kamarası 

lloJ ı ı~ B(' leliiye işleri itibarile 
ihnıal edilmiş })İr kasabadır. Avam kaınarasında mühim mti:t,aker~lf'r olu,Tor. 

Mücadeleye iştirak ed 
mütekait zabitler. 

t 

ıi 

lngllterede 

itilaf mı? 

Akvam cemiyeti 
misakının tadiii 

Franaada 

Mali kanun 

M. Catllau ve müstak 
bel mali siyaset 

PARİS, 7 A.A. - Mali ka-
e Diğer bir devletle nunun ayan meclisinde müzakc-

.. k resi esnasında M. Caillaux Fran 
ıf 1 muza ere oluyor mu? sanın müstakbel mali siyaseti 
ka hakkında bazı mütaleatta bulıı-
eı. Bolu Hflkumd binası narak Bankanın mevcudunu J, i-

Bolu, belediye işleri itibarile leri dinler. Memleketin müftü- LoJtdra, 7.-(A.A) -Avam ka- raz azaltm~k ve mükelleflerin 
'e k ihmal edilmiş bir kasaba- sü, uleması, eşrafı, memurları mara~~nda M.. Locke~ ~amp- yükünü hafifletmek lazımgeldi-

1·. buranın müşterisidirler müftü son hukilmet ıle ecnebı bır dev-
:e Şehrin dahili inişli, yokuşlu- diyince sakallı, sanklı bir zat le~ arasında Akvam cemiy~ti ğini söylemiştir. 
.ıa r. Nezafet yolunda değildir. anlaşılmasın sakal ve bıyığı mısakının 16 .mcı. madd~s~n!n M. Caillaux, Fransız banka
iİ !r taraf çamur deryasıdır. matruş olan müftü Efendi ha- ~k".am Cemıyetı mec~ısımn sında elyevm mevcut olan ve 

~s ıstikler, çamurlara saplanma- kikaten vakıfı ahval, değerli bir fı_kn ~~ınmaksızın ve İng.ı.ltere. miktarı 26 milyara baliğ bulu-
! ık için ahali kunduraları üze vatandaştır. nın dıger devletlerle munase- nan ecnebi dövizlerini hariçle 

ıe iple bag-layıp gezmektedir-1 betlerini tehlikeye koyacak su- 1 1 1 d k 11 ·e K" h · b. · .1-f kd d.lm k .. yapı an muame e er e u an " . Belediyenı·n varı·datı 50 ooo ıtap aneaı rette - ır ıti a a e ı e uz- k h . " . .k 1 .. d · ' 1 - . .. ı ma ve ancı ıstı raz arı o e-
h a olduğu halde beşte birinden re o dugundan meclıs muzake- k . . h . b. .k 
pı radesi maaşat ve acezeye sar Zikre şayan olarak burada relerinin tehirini teklif etmiştir me ıçın ak~neye . ~~ .mıbe tar 
ıt . . . bir de kütüphane vardır iki kar para verme ıcap ettıgını yan 
kıiılmektedır.Yangına karşı bır d f d ·d l b Bunun üzerine M Mac Do- etmiş ve yeni masraflara giriş-nö 5 eski tulumba varsa da eş tara ın an ı are o unan u . . . . _ 
l z..ba k yurtta her nevi gazete ve kitap nald şu beyanatta bulunmuş- mek tehlikeli bır şey oldugunu 

e terb tı yo tur. ve kırtasiye bulunur. Müşteri le tur: . . . . ilave eylemiştir, 
rine nazikane muamelelerde bu - Şımdıkı veya başka bır 
lunan bu iki kardeş Boluda ma Hükumeti akvam cemiyeti mi-

Asayiı 

l Memleketin asayişi kendili- arifin hadimidirler. sakının 16 ncı maddesinin az 
1:>ıden pekmükemmeldirÇünkü . . . _ . 

e\t alisi ıiı ve güçlerile meşgul, Ahalımn şıkayetlerı 
tft zu gibi insanlardır. Ahali 130 kadar su hızarının 
1 

Otel ve aşçı dükkanları t~til edilme_:ıinden çok müşteki 
l"' dırler; ve eger bu hızarlar işle
' 1~Boluda adam akıllı ne bir o- miş olsa memleketteki işsızlik 
1

1 1 ve ne de bir aşçı vardır! İn- azalır diyorlar. 
~n Boluda aç kalmağa mah- Bir taraftan da şoförler yol
b(ımdur. Mevcut aşçı dükkanla- s.uzluktan şikayet ediyorlar hep 

içlerine girilir bir halde değil si toplanıp etrafımı aldılar: Yol 
r. ların fenalığından otomobilleri 

l· Km muallim mektebi kırılarak mutazarrır olduklarını 
söylüyorlar ve yolların bir an 

Memleketimizin müstakbel evvel yapılmasını istirham edi
e ldelerine şefkatli ve şerefli yorlar. 
rt;uşunu açmı;ı olan Kız mual-

n mektebi bir şaheserdir. Bo- Hastane ne halde? 
ı:lcnun en yüksek bir mahallin- . . . . 

bina edilmiı olan bu mektep h Şldehdi~n hıiK s.!<"11esı berbatlbır M. Mac Donald 
fle ruti etin ilim sıralarında a e .. r. oguş arın tavan an .. • .. 

ş l:'sed b. ka d ha ·ıa pek yuksek ve adeta korkunç çok muphem olan medlulu hak 
'":1;11

: 'ıcrare· ır ~lmi a tir 
1
B • bir şekilde yapılmıştır. Taksi- kında fikir teatisinde bulunmak 

• 
51 e e 'dnşa e240 k ş ta·hs~l matı fenne muvafık olmadığı yahut kendi fikirlerini bildir-
an yUVa&m a iZ ı •b· . d b rd· k ·mk• l • .. d b 

: meıguldürler. Mektep leyli gı ı yen e rutu et ı ır. mekm ':. ansıdz .ı1gı 1 
bı.ç1ın ek bı_-

h •d· T 1 beni · ra aga mua ı o a ı ece ır 

M. Briapd gitti 

PARlS, 8 A.A. - M. Briand 
saat 8,30 da Londraya mütevec 
cihen hareket etmiştir. 

Maliye Nazırı ne diyor? 

PARİS, 7 A. A. - Maliye 
nazırı M. Reypaud M. Caillaux 
ya verdiği cevapta istikraz tah
villeriııin tediyesi işinin herza
man kolay bir şey olmadığını 
fakat, h ·; 'd1metin ileride bu tah 
villerden bir kısmını müsteriler 
den istirdat edeceğini ve ·evvela 
Kreuger istikrazınm i tfasile i$e 
başlıyacağını sövlemiş'tir. Bu~
dan sonra M. Reynaud hüküme 
"in piyasayı tazyik eden mali 
kayitlerin hafifle tfrilmesi hak
kında alacağı te<V->irlerin neden 
ibaret olduğunu izah etmiştir. 

Danim'lrkada 
Çocuk şairi için 

A.lmangada -
Mesele ne? 

-------
Çifçiler ve milliciler 

ne istiyorlar~ 

Lehistandan hububat 
celbi hoşa gitmiyor. 

---
Berlinden yazılıyor- Alman 

yada ziraat son senelerde pek 
müşkül bir vaziyete girmiştir. 

Hükumet bu vaziyeti düşün
mek mecburiyetinde kalıyor. 
Bundan sonra şark havalisinde 
ki çifçiler için hükumetçe yar-

Hindenourg 

dırn edilmiştir. Reisicümhur 
Hindenburg bn havalideki çif
çilere yardım için hükumet üze 
rinde azaınl nüfuzunu istimal 
etmiştir. Bir de bu havalideki 
çifçiler Almanya ve Lehistan 
arasında şimdiye kadar bir tica
ret muahedesi aktine mani olu-

Ordu müntesiplerinin yeni tekaüt kant 
nundan istifade etmeleri istenecektir. 

ANKRA, 8 (Telefonla) - Yeni tekaüt kanununu tetki 
decek olan muhtelit encümen azası intihap olunmuştur. 
men faaliyete geçecektir. 

Meclis'te mevcut bir cereyana göre mill1 mücadeleye işti 
etmiş ve tekaüt olmuş ordu müntesiplerinin tekaüt maaşlar 
yeni kanun ahkamı dairesinde verilmesi talep edilecektir. 

Hakimliğe talip haııımla 
ANKARA, 8 (Telefonla) - Yarın Adliye Vekaletin 

intihap encümeni içtima ederek hakimliğe talip olan hanımı 
müracaatlarım tetkik edecektir. Hakimliğe talip ve sitajmı 
mal etmiş beş hukuk mezunu hanım vardır . 

Türk-Fransız münasebat 
PAR1S, 8 A.A. - Türkiye Hariciye vekili Tevfik Rü 

Beyefendi Volf ajansının Ankara muhabirine vaki olan bey 
tında Türk - Fransız mukavelenamesinin kadrosu dahili 
Türkiye ile Fransa arasında pek mükemmel münasebat ecre 
etmekte olduğunu ve Suriye-Türkiye münasebatının da a 
merkezde bulunduğunu söylemiştir. 

lngiliz-Mısır müzakeratı 

LONDRA, 8 A.A. - İngiliz-Mısır müzakeratına devam 
lunmaktadır. Müzakere halen mukabil Mısır teklifi etrafında 
reyan etmek~edir. M. Henderson Avam kamarasında müzake 
tın memnuniyete şayan bir surette ilerlemekte olduğunu söy 
mi ir. 

İktisat Vekili Cuma gÜnÜ ı 
dönüyor 

ANKARA, 8 (Telef;mla) -
Adanaya gitlen İktısat Vekili
nin cuma günü avdeti beklen
mektedir. 

Nobel mükafatı 

Yenlneşrlgat 

Fransızca -Türkçe 
küçük liigat 

Muallim Ahmet Halit ki 
hanesi tarafından neşredi 

tir. Eserin sonunda ayrıca f 

yorlardı. Halbuki ahiren bu mu Stockholmdan yazılıyor - ni tabirler kısmı da vardır. 
ahede imzalandı. Lakin ziraat Bu sene tevzi edilecek olan No- 15,000 kelimeyi muhtevidi 
nazırının talebile hariçten gele- bel mükifatının her kısmı 
cek hububattan fazla gümrük 172,946 İsveç kuronuna baliğ o-
resmi alınması kabul edildi. lacaktır. Bütün mükafatın yekft Buenos-Ayres'te arbedej 

. . nu 864,734 kuron, yani aşağı yu 
Lehıst~ - Almanya tıcaret kan 50,000 İngiliz lirasına ba. BUENOS - Ayres, 8 (A. A 

muahedes~e. kar~ı Almanyada liğ olmaktadır. Gemilerden eşya çıkaran bir 
gerek mıllıcllenn ve ge- . . . 
rek çifçilerin muhalif ol- Bahri konferansta ğe dahil amele ıl.e dahıl ol 
malarının sebebi şudur: Lehis- LONDRA, 7 (A. A.) _ yanlar arasında bır arbede ç 
tandan hububat gelirse Alman- Fransa Bahriye nazın M. Du- mıştır. İki taraf birbirine s· 

yazılıyor - yanın şark havalisindeki çifçi- melllil'in refakatinde bulunan atmıştır. Bu çarpışma netic 
ler zarar edeceklerini söyliiyor- bazı kimseler bu sabah çıkan olarak bir kişi ölmüş beş · 

9f ne ~ .. ır. a ~ n yem Sihhat işleri taahhütte bulunamam. 
ırflen surat ve sühuletle oku- Kopenhagtan 
la h ttı. Tal be S hhıi . 1 . . hh. ..d.. B .. 1 d M M Danimarka nın a n şayanı ayre r. e ı t ıs ennı sı ıye mu u- u soz er en sonra . ac b .... k b. . . 

ı mükemmel gıdalar verilmek- riinden so;dum: Henüz istatis- Donald Locamo muahedeleri- ~yu ır ~ı 
;edir. Henüz iki yaşında olan tik tutmadığını ve bu bapta bir nin imzası sırasında Alman- ? '.1ll ve ç~u .r 

ı mektep bu sene ilk talebeleri malilmatı olmadığım söyledi. yadan maada devletlerin buma ~!n ~a~dıfı~. ~~ 
B çıkaracaktır. Vilayette frengi varsa da umu- dde hakkında bir tefsir şekli ka d~ye ~ e u~u 

Orta mekt 
mi sıhhat yolundadır. bul ettiklerini ve bu şeklin Al- ~ny'k a meş~ 

ep manyaya tebliğ olunduğunu ha- 0 an ans . -
Ziraat ve ihracat tırlatmış ve sözlerine şu suret- d.erson 111 • .1~~ 1 ~ 

Büyük mekteplerden birisi le devam etmiştir· cı yıl donumt 
: Orta mekteptir. Burası Sa- Boluda buğday zeredilir ve ih . · . münasebetile o, 
ıyi mektebi iken idare edile- tiyacı mahalliyeye kafi gelir. - Bu dakıkada yapabılece- nimarkamn her 
ediği için mektebe terk olun Havası soğuk olduğundan ilk ğimiz yegane şey Avam kama- tarafında tebci 
uştur. Mektep çok muhteşem bahar ve yaz sebzeleri etraftan rasının ve memleket efkarı u- edilıİıiş, bilhassa Hanı Andenon 
• her nevi konforu cami ise de gelir. mumiyesinin reyini ve muva- mekteplerde btiyük merasim 
aalesef cephesi yanlış bir zih- İhracatı: Tütün, kereste, pa- fakatini - beşeri kudretin mü- yapılmıştır. 

lcyetle şimale yapılmış oldu- tetes ve undur! sait olduğu mertebede temin et- -=-------
mdan içine güneş girememek miş olarak - bu müzakerelere Flllstinde 
diri Boluda Abat gölü devam edeceğimizi söylemek-

Muallimler birliği ten ibarettir. Tahkikat raporu Buluya 6 saat mesafede 1300 
Vazifelerinin ağırlığından do rakımında ve bir yanar dağının Bir İngiliz torpidosunda Kudüsten bildiriliyor - Fi-
yı Muallimler birliği burada k.rate~ind~ teşekkül etmi~. ~~- infilak listinde Araplarla Yahudil~r a-
ı bir 1!'evcudiyet göstere?JC: sım bır gol varn;ıış ! Bu golun Hankong'-(A.A) _ Sepoy na- rasında çık~ kanlı vekayı .e~-
ektedır. Yalnız Gençler hırlı- etrafı çam ~~nıle muha_t olup mındaki İngiliz torpito muhri- rafın~a .tahkıkat yapan İngılız 
tarafından arasıra halka mec suyu enfes ımış. Ala balıgı pek bi Hankong limanında bu- heyetının Londrada verdiği u-

ını temsiller verilmektedir. mebzul olup gölün ayağı vadi- lunduğu sırada : -;nde bir zun rapordan ~ura~ ~elgrafla 
hiren verilen bir müsamerele- ye doğru hoş manzar şelaleler torpido infilak etmiş bir ancak ~ ~elımelık bır hulba 
nde bulundum, Köroğlu piye- teşkil ve bir kaç su hızarı ve de- zabit vekili ile üç bah- neşredılmiştır. Bununla berabe~ 
ni pek mükemmel bir surette gimıenleri tedvir ettikten son- riye neferini öldümıüş bir çok- Arap ~at~uatı raporun hey'etı 
msile muvaffak oldular ve al- ı·a büyük sıı namile Filyosa ak- larmı da ağır surette yarala- umumıyesıle Arapları haklı gör 
landılar. Elektri~in bozu~a , ~akta imiş. Memleke~imizin mıştır. Torpido muhribinin du- d.~ğünden ?ahisle n:ıemnun gö-

le oyunun ko~edı k~5?1ı ~k~ bır sanatoryum n;-ahallı . olan çar olduğu hasar pek 0 kadar runme.k~edır. . . 
l olunamadıgından zıfır gıbi bu yaylayı yazın bir çok aıleler mühim değildir. Müftının mes'ulıyetınden balı-
-anlıkta halk salonu terke ziyaret eylemekte imişler. • seden .kısım da Yahudileri mem 

ecbur ol lu. ls:panyada nun etmiştir. Vukuat esnasında 
Madenler, benzin ve Araplardan birini öldüren ve 

Şehirde hayat gaz iatihaalab Cümhuriyet lehin Urfalı denilen bir Yahudi ida-
. ma mahki'ım olmuştur. 

Bolu elektrikle teı;ıv.ır ~lun- Belediye reis vekili kepekçi de nu•• mayfşler Eaki mermiler 
uştur. Oturulacak gıbı bır tek oglu Tevfik Bey, nev'i şahsına 
ıratanesi vardır . fakat tavla munhasır bir zattır. Madencili- MADRİT, 8 (A. A.) _Bir KUDÜS, 7 A.A. - Gethse
atırdısından v~ sıgara duma- ğe çok merak sar~ırmıştır. Bul- zı· afette nutuk söyliyen bazı mani bahçesinde bir takım bom 
ından uzun muddet oturmak dug-u madenler meyanında "şist r, h . . h t. 1 . .d balar bulunması üzerine tahki-

b. -·ld. . . Cum urıyetçı a ıp erın şı - 1 R " kam 
a ıl degı ır. ?itum,. dan benz.ın, g~zyagı, detti bir lisan kullanması üze- kat yapı mıştır. esını ma 

k 
ınce ve kalın makıne yagları çı . birtakım hadiseler çık- ların beyanatına göre bunların 

Lortlar amarası k B k k.. ·· rıne Türk ordusu tarafından bırakıl armı~tır. a ır ve omur ma- mıştır. ıo kişi tevkif edilmiştir. 
Burada bir lortlar kamarası denle~ d~ bu~uştur. ~akat ser Bunların arasında M. Ortega ile mış bir kaç eski mehniden iba-
dır! Bir iki gece beni de da- mayesızlıkten u;letmege m~vaf M. Gasset te vardır. ret olduğu ve ahalice bomba 

t ettiler Diz dize oturmak fak olamamaktadır. Mumaıley- -· d zannedildiği anlaşılmıştır. 
.1e yi~i kişi istiap edebi- hi~ icatkerde~i 01~n1 çıknk ~a Yunanistan a ltalyada 
daracık bir kahvehaneye bu muke,""!mel ~ır ~~ettır ·. - .Tevfık Meçhul hutalık 

min verilmesi, hakikaten pek Bey ali tahsıl gorme~ı~ı h~lde PATRAS, g A.A. - Henüz 
riptir, buranın masası, san- fen ve sanat~ olan kabılıyetı şa- e olduğu malUm olmıyan müıı 
lyesi yoktur. Yalnız tulani yam hayrettır. Memlekete kara n . . 1 k Cal .t ahi 

ünl d h. 1 · f d tevli bır hasta ı van a n peykesi ve orta yı;;rde bi.r de g er e ızmet ey emış e a- . .ba tadı 

5 Harp gemısı 
ROMA, 8 A.A. - 27 Nisan 

tarihi bahriye alemi için büyük 
bir gün olacak o gün 5 harp ge
misi denize indirilecektir 

lar. Çifçiler intihabatta hemen İngiliz gazetelerinde görülen d 1 t 
daima millicilere rey verdikleri bazı rakkamlarr gftya Fransa e yara anmış ır. 
için milli fırkalar da daima çif- tarafından devletlerin donan
çiye taraftardır. Son zamanlar- malarmda yapılması ist~e~ Zat işleri binaamm tami 
da Leh - Alman ticaret mua- tenzilat miktarını ifade ettığı
hedesinin akdeinden o kadar ne dair şayi olan haberleri tek. 
itirazlara uğradığının mühim zip etme;,:k..:.te:.dir:.·_. __ _ 

Öğrendiğimize göre, h 
bir halde bulunan zat işleri 

bir sebebi budur. Tekaüt dosyaları nasmm tamirine karar veri 
ve tamir için icap ec! '!n !r,.şfi 

yapılmıştır. Maaş tevziat 
halli aııri bir şekle ifrağ ol 
caktır. Tahsisat geldiği takdi 
de 15 güne kadar tamirata 
lanilacaktır. 

Hindistan da 
Yeni tevkifler 

BOMBA Y, 7 A.A. - Suratc 
Broach ve Ahmetabat havalisin 
de silahsız itaatsizlik hareketi
ne girişen gönüllüler ile mahal
li eşraftan bir çoğu tuz inhisarı 
hakkında:' kanunları ihlal et
tiklerinden dolayı bugün tevkif 
edilmişlerdir. Bunlardan bazda
n ikişer sene hapis cezasına ve 
500 rupya nakdi cezaya mah
kum edilmişlerdir. 

Mektep talebesinin grevi 

BOMBAY, 8 A.A. - Dün 
menfi mukavemet liderlerinden 
bir takımının tevkifi dolayısile 
bir çok Hintli tacirlerle dükkan 
cdar işlerini bırakmışlardır. Yer 
li pazarların ekt\!risi j°apanmış, 
2000 mektep talebesi grev yap
mıştır. 

Kanun ihlal edildi 

BOMBAY, 8 A. A. - Tuz 
vergisi hakkındaki kanun bu sa
bah ta ihlal edilmiştir. 50 Ka
dar gönüllü burada tuz yapmış 
tardır. 

Müsademeler 

BOMBA Y, 8 A.A. - Bugün 
grev yapan şimendifer müstah
demleri ile zabıta arasında bir 
çarpışma olmuştur. Grevciler
den iki kişi yaralanmıştır. Grev 
yapan ;şçiler trenlerin geçeceği 
yollar üzerine uzanıp yatmışlar 
dır. 12 kişi tevkif olunmu§tur 

Mülga tekaüt sandıklarmm 
teşekkülünden ilgasına kadar o
lan eytam, eramil, ve mütekai
dinin dosyalan bilahara tasnif 
edilecektir. Şimdiki tasnif, 327 
senesinden bakiye kalan askeri 
dosyalardır. 
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Gök yüzüne kerşı kulla-

I nılan fen silahı! 
Aınerika Reisicüınl1uruı1u çalgı ile istikbal 

' ' 

• 

• ' 
- . - - 1 

' 

Amerika Rcisicümhuru M. ımş. !da almmıştır. Talebe Reisicüm\ yük bir orkestro ile 
Hoover mektepleri ziyaret hu- Bu resim M. Hooverin bir mu hurun geldiğini duyar duymaz istikbal etmişlerdir. 
susun.da hiç bir fırsatı kaçınnaz siki mektebini ziyareti esnasın ellerine çalgılarını alarak bü-

kendiıılıı. 

Mussollninln kızı/ 
evleniyor 

Horoz ile kopek arasında bir macera 

Gördüğünüz bu resimler top yor. meçhul dünyalarını arıyOf'!ar. ı l 
Veya her hangi bir harp vasıta- Almanlar harp esnasında en Resimler Berl!n rasatanesl için 1 .,,.,,,. 

tını değil, gökyüzünde ilim için büyük topu yaparak Parise ateş ahiren yapılan teleskopun hari-1 1 

Yeni yeni muvaffakıyetler aç~- ediyorlardı. Şimdi d~ er:. c.~s~~ cen arn~ttig-1 manzarayı göster İ İtalya Baııveldll M. lY·utaoU. 
ak bir fen vasıtasını gBsterı- tleskopu yaparak gokyuzunun mektcdır. 1 nir~in bir kızı vard:.. ,. ~ 1. 

ı 

_ _ _ _ . --- - bir kaç ay evvel nişanlanan 
j eignorina Edda .~~s~?linini.n 
bu ayın 24 ünde dugunu de ya
pdacaktır. 

ltalya sahilinden A 'rustu~alyaya kadar!.. 
İtalyan Ba~vekilinin damadı 

olacak genç kont Gleazzo Ciano 
isminde asil bir ııileye mensup 
olup papanın ııezdindeki t taJ,. 
z_an Sfl'iflrrt;~dP. 1 .. '1~:-ı .. ; 

1 ~r- -

1 
1 

1 

=:.. ... - ... ..,,.,,.. ..... •* ... , ........ . ..., ,. ,,_ __ _,r • ----· ' 

Bu resimlerde ufak, fakat cüretini o kadar arttırmış ki bir kavgacı rnahlftka k.:r~ı soğu!( 
kavgacı bir horos ile kocaman, kolayını bulup köpeğin dillni kanlılığını bırakmamışt.r. Yok-
Iakin pek sahurlu bir köpeğin gagasile tutmuş, ısırmuıtır. 8a isteseydi! ... 
macerasını gösteriyor. Horoıı Fakat köpek buna rağmen bu 

Amerikada portakal nasıl teşhir ediliyor 

- ' = 1;.·· ••• eJs1z teh·. f . _ d ~ "· I da yapılan bıı \P.Oübe 9000 r.ıil-ı Resimlerimizde Markoninin 1 ~ 
ır lVı:arkon'?ıa ı 1'"'ı t ed e1n 1

•
1
·e9 den fazla bir mesafeye sev kedi- yatı, zevcesile beraber yatm ye. L_ ' 

l C -! gecen er e ta ya- · A l d b ı "-- - ~ 
enova s· l ~ 1, d k' t lebı'len mevcclcr ~ayesınde - mek sa onun a u unuşu, ve ; !.--------------- --------

"" t a 1! ın e ı ya ın- k' l . 'h 1 'd " b' d ·" a A.vu-- 1 . 1 
S'd d tu alyadaki elektrik lamba- yatta ı te sız cı az arını ı arr. r~n uzunların uzunu ıra am ! 

1

1
t ~etginin~luarabyal·t a 1 111:~ _e vul 

5 
r akmakla telsiz aleminde ederken aldığı vaziyet görül- Amerikanın en uzun boylu;;- Bu resim Amerikada tertip e rek türlü türlü portakal dizileri) yon dolar kıymtinde t'liunin e--

' " ın a .ırını ya .ı.rgı arını y . k d' 1 J b d ·- > a·ı ı . . . .. . .. . . 
ıuh<><lıeteler d M k b'" "k b'r muvaffakıyetle netı- mc tc ır cam arı UEtın yanın a cuc~ ı en )lf scrgıyı gosterıyor. goserılmekedir Bu sene Ameri diliyor Sergi Los Angelest<' 
~'111 Eiettr yazıyor 1u·ı,.· ar ·o- u

1
yu . 1 dcmekt'ır kalınışlanhr Sergide nnlıteiif şekiller verile kamrı portakal ~alısulü yüz mil çılm1şt;r. . 0 n:tnırnr ~ ı t1:lt1'n- f'P e-t1 1 •------------------1 ______________________ ,;._ ____ ~..;,;.--;.:;,..;.__.;_.;_.;_..;,;._..;.. __ ..;..;;.;___;;_-'--------- -.:::.A 
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1 1;-~etrol fiatleri düsüyor 

1 1 

0k~a başında fiatlerde bir .b. uruş 
daha tenzilat yapıldı 

.kal kooperatifi petrol f~-ı iki ~emiyet .ba~k~llar cemiyeti
ıi bir kum>.> daha tenzıl ne ılhak edılmıştır. 
ir. Diger k~mpanyalar da: -. o--. . • 
ratife rekabet için fiatleri Gümrük ııtatıatıklerı 

•E' mruş kırını !ardır. Şimdi 1 929 senesi zarfındaki ihra-
fsı fiatlcri Zl kuruşa düş- cat ve ithalatımız hakkında Rü-
B · ımalrtadır. sumat idaresi tarafından hazır-

fak kat bazı kumpanyalar pet- Ianan istatistikleri dünkü nfü iıa 
! i:. okkasını toptan 17-18 ku- mızda yazmıştık. 
ıi • adar tevzi etmektedirler. Halbuki refiklerimizden biri 
·e • roller kolza ile karışıktır. bu istatistiklerin henüz ikmal 

·i~ir --o-
. f,f , Borsada vaziyet edilmediğinden bahsetmekte-
l• dir. 

1 ıca ın borsada İngiliz lirası 
ı ebll vaziyetini muhafaza et- Salihiyettar bir zat bu hu-
ı. ~ r susta demiştir ki: 

le ~lliz üzerind\n ilk muame- - (1929) senesi ithalat ve 
e ,l9,5 kuruşta olmuştu. Bir ihracatı tamamen tesbit edilmiş 

I :Ve' 1031 kurup kadar yükse tir. 
· .ıa .,ıgiliz akşam üzeri düşerek Gazetenizde neşrettiğiniz ra-
ı l~s ~5 kuruşta kapanmıştır. kamlar bunu ispat eder. Neşri-
~ e .tın 923,5 kuruştan mua- yatımız gerçi ancak geçen sene 
·ıl gönnilştür. nin temmuzuna kadar gelmişi-
• ~e -o- se de bunun sebebi teehhürden 
Bı Yumurta fiatleri gikayet eden gazetenin matba-

lt' r müddet evvel fazla ucuz asma tabettirmekte olduğumuz 
kı olan yumurta fiatleri tA- risalelerimizin basılmasında vu-

ı 1ziyete avdet etmiştir. Bu. kua getirilen teehhürdür. Maa
ı~.:eu ıaşhca sebebi ecnebi pi ya- mafih badema biltiln neşriyatı-

c,, ı sevkiyatın başlamış olma mız Devlet matbaasında tabedi
. • eı Diğer taraftan geçen se. lecektir. 

~ I ~ kalan stok da bitmiştir. Senelik risaleye gelince, bu 
~/kı:ı -o- müşteki gazetenin iddiası hila-
;:fe\ Portakal bolluğu fına olarak henüz hiç bir mem-

•t n günlerde lstanbulda ge- leket (1929) istatistiklerini se. 
nl ortakal çoğaJmağa başladı. nelik olarak neşr~tmerniştir. 
~ mallar daha ziyade Kara- Her halde bizim de (1929) 
ılÇ sahillerinden gelmekte- yıllığımız diğer memleketlerin 
ıl 1 yıllıklannm intişar edeceği ta-
aı -o- rihte neşredilebilecektir. Bu ne-

ı; kB:ebiciler ve kuru yemiş- tice bir buçuk senedenberi güm 

' : bC çiler • rük istatistik dairesinde alınan 
1 ın~ ıeblebiciler cemiyetile kuru tedbirlerin mahsulüdür. Ve ha

ı ;~çiler cemiyeti bir sene ev- zirandan itibaren aylık neşriyat 
t irle'J irih\;şti. Fakat bu iki ta yoluna girmiş olacaktır. Ri

fetin birlesmesinden eyi ne naenaleyh ıslaha muhtaç olan 
',ıe· Jınmamıştır.Bunun için bu gümrük idaresi değildir". 
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\~11 latanbul Hayvan Borsası 9141920 
I; 1 Diri 1&tı~lar 
s~\ 

Ad t itila e .. ,.rı llyı 
u.aml 

' n,insi 
;A' 

1 ,'Clk Oıl4 33 J8 
1 ıç 249 i9 3.1 
J~.. 1179 31 8~ 

1 •I 7U 30 <I 
: gl oııo o~ 1111 

1 , rf.ı yah 4 90 ııo 
ı!)(i iM 13 iS 
1 i ~ 6 li fi 

' C ~da H o, u • .e 

Kı'l.'ırat 

ıı.ı., 

Karıman 

Kuıu 

Keçı 
Kı.rayıtı 

Sıtır 
Dıoa 

Mıodı 

.Et satışları 
Kilo 

Aıgarl 

h 
• 2 2b 
~9 14 

23 40 

ilah 
Aıanıl 

K. 

57 12 
58 'Q 

Q 00 
3!l 00 

' ı---=;-.-;~:--:--:---:-------------~ yri menkullerin açık art. 
\ > tırma ilinı 
ı l ali tufiy.ecle bulunan H. K. Çin
i l ıryan Bıraderler rna1a11 tHfiye 

n ırluğundan: 
"· . ıi'\'r'k arttırma ıle paraya çcvrile-

layri menkulün ne olduğu: 
~'aarnakina ve teferrüatı saireyi 
~·l<Jrgir bisküvi fabrikası. 

kalırlar. 

. ~ 4) Göıterilen günde arttırmaya 
ıttirak edenler arttırma şartnamesini 
okumu~ ve lliı:umlu maliiınatı al
mış, bunları tamamen kabul ebni' ad 
ve itibar olunurlar. Üstünde bırakı-

MiLLiYET ÇARŞA\JHA q .'\/IS:\ l!IJU 
~ - - ' ---- . 

1 DEFTERÖAR:LıK"'ıLANATı ••••o"•••••• ;i~~;.;••••;••vvvv·•~ 
KİRALIK SEYİR MAHALLİ' B<yi«beyi. S=~ d•.= i "" o 

da evelce İstavroz Çayırı elyevm Seyir mahalli senelik kirası • P E E K Q K S 
400 liradrr. Müzayede 17/Nisan/930 Perşembe günü saat 15 te • LEON MATO ve SIMON VODRI tarafından temsil edilen 
defterdarlıkta yapılacaktır. <1066

) i TAMAMILE FRANSIZCA konusan lillm 
* * * Bakırkoy Malmüdürlüğünden: A2lıtlı baruthanesi dahilin- ll~vetan: Seall ve Sözlü DÜNYA HAVADiSLERi 

de bent sularının çekilmesinden mütehassıl arazi üç senelik mu •e~ee~~~Oô~~ôô+••• ····~····••»~ 
hammen bedeli ic~r 500 lira müddeti üç senedir o/o 7% pey ak- mıı 

8 
~~~ 

çesı içar muamelesi Zl Nisan 930 pazartesi günü saat on dörtte id,llA:\IR,\ Si. K\IASl!:\1:-1 "11 

Bakırköy malmüdürlüğünde yapılacaktır. göstermekte oldui;ıı 

* * • TEMAŞA GEMİSİ 
Sonderecı.: kuvvetli, müeşsir bir dram. Baştan nihayete 

kadar seyircide azim bir merak ve aiika uyandıran bir 
şaheser, dehakir LORA LA PLANTE ve rcfı Bakırköy malmüdürlüğünden: Bakırköyünde Sakız ağacı 

mahallesinde Asmalı sokağında mütegayip Rus tebaasından 
NİKTAR Hanıma ait 7028 arşın miktarindaki gazino arsasının 
satış muamelesi 17 Nisan 930 Perşembe günü saat on beşte Ba 
kırköy malmüdürlüğünde yapılacaktır. (R.) 

• • * 
Bakırköy malmüdürlüğiinden: Yeşil köyde İmraniye mahal 

lesinde 12 dönüm 2 evlek tarla bedeli muhammeni 156 lira 25 
kuruştur. o/o 7 /5 pey akçesi, satış muamelesi 21 Nisan 930 Pa
zartesi günü saat on dörtte Bakırköy malmüdürlüğünde yapıla-

Shov lıoat 
en büyük sesi~ sözlü ve şarkılı 

filminde deh.Ur 
LORA LA PLANTEyi 

görenler ve işidenler ıces~Urden 

ağlamalı:ıadırlar. 

ilaveten; \Deni~ Kw Eftalya 
hanım zeyb•k raksını gösterir 
ıürkçe şarkılı filminde. 

san'ati JON BOLES tarafından bir sureli 

mükemnıelede temsil olunan 

KARAN LOK MA~H 
filmidir. Yarınki perıembe akşamı 

1".a.jlk Sinemasında 
caktır. (R.) .. 1-lf!lm~lllll .. ~~-· 

* * * KOLEN MUR 
-- ................... 

Bakırköy malmüdürlüğünden: Yeşil köyde tayyare müfre- LEYLlKLlH l~lBK~N zesi kumandanlığı deposunda mevcut yağ bidunlarile tenekele-
rin satışı 21 Nisan 930 Pazartesi günü saat on beşte Bakırköy 
malmüdilrlüğilnde yapılacaktır. (M.) .• ,ı;, sfülü \'c ~arkılı filminde Bugün saat 

NSl olarak 

heyetinin son tesmilleri 

17 <le TENZILATLI FİATl,A llALK l\IA'I J. • • * 
Üsküdar mahnüdürlüğiinden: Satılık ev maa gazino mıma-

rası 50/52 sc (ağı Zühtü Paşa mahallesi Kalamış fevkiıı,de dört 
oda ve bir Salon tahtında Büfe gazino bahçesi tahmin edilen 
(6000) lira kıymet bir senede iki taksitte tesviye edilmek şar
tile birinci taksit ihaleyi müteakip almac.'lktır müzayedeye iş
tirak edeceklerden o/o 7 buçuk pey akçesi alınacaktır satış ı;rıua
melesi 28/4/930 Pazartesi günü sat 15 te Üsküdar malmüdür
lüğündeı kapalı zarf usulile yapılacaktır. (R.) 

* * * Beyo~Tu m:l f nı üd ürlüğünden : 
KİRALIK EV: Numara. Topçu aşı sokak Yazıcı mahalle 

si. Galatasaray. Üç katta beş oda iki sofa iki mutfak daraça ay
dınlık mahalli, odunluk kömürlük bir kuyu ve terkosu havidir;. 
İcar müddeti bir senedir. Tahmin edilen şehri icari yirmi lira 
dır. İcar muamelesi 24/4; 930 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Beyoğlu malmüdürlüğünde aleni müzayede usulile 
yapılacaktır. (R) 

* * * 
Haliç İskelelerinde mazbut ve mahfuz 242 adet saplık 352 

eski okka simşir 10 adet gürgen direk bir adet çam seren 10 adet 
çam 843 adet köknar 35 adet meşe 145 adet kayın kerestesi ve 
60 adet köknar !atası olmak iizre 9 kalem om,;ın emvali 27, 4/30 
pazar günü ihale cdihnck üzre müzayedeye çıkarılmıştır, taliple
rin yevmi mezkQrda saat 3 te defte>darlık hinasmd;ıki ihale ko·· 
misyonuna müracaatları ilan olunur. 

* * * 
Yenik,apı ve Kumkapı iskelelerinde mazbut ve mahfuz cem' 

an 2265 kilo meşe ömürü 27 /4/930 paza.r günü ihale edilmek üz
re müzayedeye çıkarılmıştır, taliplerin yevmi ihalede saat üç te 
defterdarlık binasındaki ihale komisyonuna müraca t eylemeleri 
ilan olunur. 

İstanbul Birinci Ticaret Dai
reainden: 

Mart 930 tarihinde mahkemece 
iflasına karar verilen Un.kapanında 
Azaplar camii karşısmda 1 No lu ha
nede mukim ve Yemitte kuru ye
miş çargıııında kuru yemiş tüccarı Ko 
zan oflu Melunet Nuri Efendinin if
las masasının tedviri zımnında mah
kememiz aza müliz.imi Suat Hayri 
Beyin iflis memuru tayinine ve ifl.i
aın 13 Mart 930 tarihinden itibaren 
açılmasına karar veri1miı ve iflas me
murluğundan büro azalığına alacak
lı vekillerinden Fikri ve Tevfik Bey
ler tayin edilmig olmakla: 

1 - Müflis zimmetinde alacağı o
lanların ve istihkak iddiasında bulu
nanların tarihi ilindan itibaren bir ay 
zarfında a!Aka ve istihkaklannı malı 
kemeye müracaatla kaydettirmeleri 
ve delillerini (senetler ve defter hü-
1/isaları) asıl veya musaddak suretle
rini tevdi eylemeleri. 

2 - Müflise borcu olanların lıorç 
!arı miktarını ayni miiıldet i,inde 
mahkemeye bildirmeleri ve bi!Sfma 
hareket cezai mes'uliyeti müstelzim 
olacağı, 

3 - Her ne sıfatla olursa olsun 
müflisin mallannı ellerinde bulundu
ranların o mallar üzerinde hakları ma 
hfuz kalmak ,artile ayni müddet i
çinde mel!kür emvali mahkeme cm 

SİEGFRİED 
Akşamı saat 21 .. 311 ta MATMAZEL l\Lo\RI BEL V~: ŞARL 
BOYER in şerefine fevkalAde VEDA GALA MOSAMF.RESl 
Bu suvarede iki piyes birden temsil edilecektir. Birinci 1 
MÖSYÖ ŞARL BOYER ıuaiından 

L' İ N S O U M t S E 
ve ,WAT;'vlAZEL MARI BELL tarafını.lan 

KUITTE POUR LA PEUR 
piyesleri temsil edilecektir. 

Pcrdt aralarında Matmazel Mari, Bel Mö,yö Bolyii 
Bertk tarafından monolo~. 

··················~········ YARIN AKŞAM ASRİ SİNE~IADA ı 

HIRSIZ 
filmi. Bcrn~ta~ nın piyesinden 
bu şaheser: 

VlLYAM 

daha ziyad~ merak n·cr. olan 

HAINES 
tarahndan t~m.il olıınmaktadır. i 

lıAvetcn: zengin ...aryete progra~ 

••••••••••••••••••••••••• 
rine tevdi eylemeleri ve hilafına ha- """""'""'""'-''-''-./'-./'-./"J"J....., '""'""'J ''°"''°"'~~""'......_......_...._ ..... A.~ 
r.eketin cezai mea'uliyeti müstelzim Bu akşam M~:LF:K SINE:\fASl salonu halkımızın göz bebeklori 

olacağı ve makbul mazeret bulunma- .JOHN J1LBERT, ANITA PAJ. BESSf LOV 
dıkça rüçhan haklarından mahrum lfarik. hayat, ka7.1 ve ·otomobil si~ortalarıııııı @ 

Galatada l "'Hm hanında klin ÜNYON SIGORTASINA 
Yaptırmız. 

Türkiyede bllii fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 

kalacklan, KONH.AT NAGEL, JOAN KRAVt'ORT 

1- 4 _ Aalacaklıların ilk ıçtımaı o- BUSTER KEATON ') • h' b ·· "k 
!arak tarihi il!ndan itibaren on gün ' J a 1 re. uyu ' 
sonra yani 19 Niaan 930 Cu~a~teai artistlerin 

1 
günü ıaat 14 te mahkemenın ıfl.ia 

muaemlatına mahsus odaaında hazır 
bulunmaları ve milfliıin mü§terek 
borçlularile kef!llerinin ve borcu te

! kumpaııyaşına bir kere ujl;ramodon <iı;-oru '•.,.pt•ır!m!a!yı!nı!ı!. ! lıdfül eden sair kimselerin içtimada 
·----· Telefon : Beyo~lıı 2002 • =· bıılunmağa hakları olduğu ilAn olu

HOLiVUT Revüsü 
S(lZL(' \ E ~.I\ RKILI filminde işitmcA• gelecek nim kalıbı lığı 
alamıyıcık kadar kUçılk olacaktır . Dünyada yekın olan bu 
muazzam temaşa 25 buyilk }Ildız ve 200 muganni ıaralından o~ nan
maktadır. llARIKn.·\Dt: DEKORLAR ara>ında Rus holcıolıın, 

ikinci Ticaret . 1ahkcınc inden: 

lsıanhuld• Bahçe K :tpısında Kö-
mdrdl •okı9;ın4a l 4 numınılı ma
ğazada yağcı Ali Faik f.lendinin 3 
Ni<an 19;10 ıarlhinde iliııı iO:lsına 

\'e 5 · isan l 930 tarıhınde llltsınm 

a~ılma .• ına 'c aıa ('tlAI Fuat Heı ın 

-------

HALiS ÜZÜMDEN 

nur. 

Sultanahmet birinci Sulh Hukuk 
mahkeme.inden: 

Aleksi Efendi tarafından Şchza- ı ,.........,......, 
debatında Kemal Pa9a sokağında N.1 

Ra&b baleıosu ve •aire 

renkli metro goldvln mayer fllmldlr '-"'-"'-J 

hanede Şefik Pap ailesi Nafia. ve ~e ,.....,....,... .J-V-V'V''V''V'"V""V""V"'V''V'V"V"V"V-V-V-V'"V'""""' 
rimeıi Zehra Hanımlar alcyhınc ı ... ~ ....... ._....._.~~~'-"'-"....,..,_,'-""'-• '-'"-"....,, 

ı.ame oıunan s4 buçuk lira aıacak da- Genç ve kudretli Türk piyanisti 
vaaının cereyan eden mahkemesinde 

iyri menkuliin bulundugu mev
lahallesi. sokağı, -ı.:marası: 

/ lı kiıdarda Selimi Ali Efendi ma
d.linde Se15msız cadcsinde kain 

1 ddcma iki ahırı müştemil ve 
8 yen mahallindeki bakkal Gedi-

l munkalip iki bap han mah~l 
•aten e.ki 370, 374 ,376; yoni 

3Zi. 326 numaralı ve gene mez
A nahalle \e sokakta kain eski 

' 80. 382. 384, yeni 828 numara
a <"'ak ' makina ve teferruatı 

lllb memuru nasbıııa knrar \'erllmıı· 

- Mtlmaile~ hten ılac;ık ve 
istihhk iddia edenlerin ışbu hakla-

lan gayri menkulün bedeli zamanında 
verilmez ise gayri menkul ikinci bir 
arttırma ile satılır ve bodel farkı ve 
mahrum kalınan yüzde beş faiz ve 
diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın alıcıdan tahsil olunur. 
Beş numaralı fıkradaki §art tahakkuk 
otmok kaydilc üç defa bagrıldıktan ı:ir. 
sonra gayri menkul en çok arttıranın 
Ü•tündc bırakılır. Şart tahakkuk et
mezse arttırma geri bırakılıp alıcı ta
ahhütlerinden kurtulur. ve teminat 

miiddeialeyhima Zebra ve Nafia Ha- o·· MER REFiK BEY 
nımlara tastir kılınan davetiyede • 

muddeiaıeyhimanın ikametgııh1arı me 10 Nisan persembe günü saat 1s de 
1 
çhul olduğu milba!iri ve heyeti ih- • 

tiyariyesi tarafından yazılan mctru- F 1 Tı"yatrosunda 
' hattan anlaşılmış ve ber mucibi talep rans z 
1 bir mah müddetle ilanen tebliğat le- k b' k k • 

( 

( 
( 
( 
( 

' 

1 .rgir lisktlvi fabrikası. 

.. ı kdir olunan kıymet: 

1 rsa. bina, fabrika tcsi .. at vt. cü.?'ü 
r nmfm ve ttferrüatrn mecmuu 
.ın. (YİHMI Oç BİN DEŞ YUZ 

U.YEDİ LİRA DOKUZ KURUŞ-
1). 

j ~ rttrrma yapılacağı yer ve gün ve 

5 S/930 tarihinde saat ondan 011 

ıl kaddr Galatada Karaköypalaa 
mda altıncı katta ı nuımrada a

y ve mezkur fabrika tasfiye me
' J Hikmet Süleyman Beyin yazı
"S•nde-. e 

>" 1) İşbu gayri menkulün arttır
\artnamesi 7 /4/930 tarihindon 
lıren Tasfiyo memurluğunda her 

• fi görebilmesi için açıktır. ilin
b( zıh olanlardaıı fazla malümat 
,ık i.>tiyenler tasfiye mcmurlu
'ı müracaat etmelidir. 

') Artt:rmaya iştirak için yuka
) azılı kıymetin yüzde yedisi te
t gilsterilecektir. 

l) Hakları tapu sicilli ile sabit 
ı •yan ipotekli alacaklılarla diğer 

darlann ve 'rtifak hakkı sahip
. b ı } klar·nı ve hususile fa

r f.ı dair olan iddialarını 
ı • t rhi don itibaren yirmi 

· · i de vra miisbiteleri ile 
tc T.: iy memurluğuna bil
'e.i ıc ~ ed•r. Aksi halde hak
i u ic·;li ılc saLit olmıyanlar 

t be eli 1,1 p vlaştf12c:ın<laı" haTic 

ta kalkar. 
(5) Arttırmanın birinci ve ikinci 

olmasına ve gayri monkulc taalluk 
eden kanuni hakka ve satıpn tarzına 
göre diğer §artlar: 

(ARTTIRMA BİRİNClD1R) 
Yazılan maa cüz'ü mütemmim ve 

teferrüt bisküvi fabrikası yukarda 
gösterilen 1 SMayıs 930 tarihinde Ga
latada Karaköypalaıta altıncı katta 
1 Numaralı tasfiye memurluğu o
dasında işbu ilc\n ve gösterilen arttır
ma ,artnamesi dairesinde satılacağı 
ilin olunur. 

H. K. ÇinlınRvoryan Biraderler 
maaaıı taıfiye memunı avukat 

Hilımet Süleyman 

Hava panısı yoktur 
Her ıürlü tic•retc elveriş! ''" kalAdc 
temiz ve prc?.antıbl yeni yapılmış 

3 dükkan kiralıktır 
Ayri a\'ri \'e )• hep•i bir dllkkin 
olarak müııerinin btedijl;ı şekle 

konularak 'erilır. 
~:lekrrık, parasız tatlı su, ıbdes 

h:ıne. m. tb.lh vori her malı }ağlı 

boya. çini doıell, 12 ar•ın yuzü ve 
yekdarc camlı viırlnlcrı vardır. 

FİAT ÇOK EHVE 
menfeahnız için bir 

kerre gökmek klfldlr. 
Galata topçular 

tramvay caddesinde 
karekas hanı altında. 

nuı tarıhi ılılndan ıtiboren bır ay 
Jçınde m h cmedc iflA idıreslne 

mµrac atla kaı dcttirmclcri ve ha 

baptaki de '.ılıcrin nsıl \'C) a mu•addak 
ıur<tkrinl ı.avdi eylenıeltri. 

'l ~Jufıisc borcu olanların 

dahı keza hir ay içinde kendilerini 

bilwrmekri. Hilafını hareket caııl 

mes'ııli\ ctl muciptir. 

.l - \lül1i in mallarını her ne 
surerle ol uru ol•un ellerinde bulun
duranların o mıll4T fiurindekl hak· 

ları mahfuz kalmak artile keza bir 

ıy içinde illi> ulu i emrine lc\'dl 
eylemeleri ve cımulorH ce:&al mes
uliyeıe tığrıyacaklan «ibi makbul 

m.ızeret1 eri bulunmadıkça ruçhan hak 
!arından mıhrum kalacaklardır, 

4 - ilk içtima 16 Nisan 9SO 
ıırıhlnc müsıdlf çartnmba aaı 14te 

mahkcmeııin iflas odasında aktedile· 
ce~nden alacaklılann yevm ve vakti 

mezklırda billlale veyı bllvckAle 

bızır hulnnmalan ve ıuillllsbı mtif
terclı horçhılarlle kefillerinin ve bor-

cu tekeffül eden sair kimselerin içti· 
ma•lı bulunmağa haklın bulunduğu 

icra ve iflas kanununun 214 ilncU 

maddeıi mucibince ıcbllg va ilAn 
'lhn"ur 

RAKISI 

_ ı.'\iağaza l<üşadı -
lleıo&lu muhalilinde pek çok 

tanın·nıı "• MIR ve KOTERO 
ıicareıbane ınln sıbık ,.rıki. 

M. 4rınand Foccuıere 
lleJOJlundJ Gılaıa Sarayında 

Tayyare piyanko ·u ,ube 1 Müdl 
riyeti fevkinde açnAı 

YEN MAGAZADA 
Mohıerem mıifttrilerinl kabule 

amade bulunduğu &r'- ve ilan 
eyler. 

Telef on ne o 1 o 4764 

Hlmayel hayvanat 
cemiyeti 

Hayvan hastanesi 
Fukara hayvanah mecca

nen tedavi edilir. Cumadan illa• 

ada her glln açıktır. 

Şişli Osman Bey, Ahmet Bey 
sokağı numero 84 tel•lon: Bey
Ulıl 1477 

! rasına karar verilmiı 01mae:ıa ve mu- Büyü ır onser verece tır. 
! hak.meli 14 Mayia 930 Çarşamba gü Program bOyak beıteıArlarm yaksek parçaları ile dolu· 
nü 10,30 za talik kılınmı; olmağla dur. Genç ve kudretli TOrk piyanistinin bu kon eri musiki ve yevm ve saati mezkiırda biuat gel-
mediği veya tarafından .. muaad~ak san'at Aleminde bir h4dlse lefkll edecektir, 

bir vekil göndermedı~ı takdırde 1 ...,--{·'-'"-"'""'""'""'""'-./"J~'-"'-" ............... ..;...A..;....A..A..t) COC 
muhakemenin gıyaben rüyet edilcce-

ft~~e!ı~~u~kamma kAim olmak üzre ''Mllllyef,, in 
!,ıanbul 4 üncü icrasından; 

lbrshlm ~~fendinin lııanbul Zirut 
Bankasından borç aldı~ı paraya mu· 
kabil rehin eylediği Bo. tancı da Köp
rilılibi me\'kllnde \'ak! 10 rakkamı 
ebvaplı hosıan borcun verilmeme
sinden dolayı birinci ihılesi yapılmalı 
üzere otuıı gün açık attırmaya ko
nulmuştur. 

Hududu ~adan dere şimalen Ha· 
lim Efendi boJtanl ıarben yol cenu· 
ben timendller hatb ile mahdut k11-
meıı çtı ve kı•meıı hendek ve kı;

men dikenli tel ile mahluı U~ do
num bin üç yıiz yetmiş zira ıerbiludc 
ıış dınr örillil sa'ıız dolaplı bin 
ytdlyüz lira kıymeli muhammlneli 
olup lfdruına talip olanlar ve dahı 

ziyade malilmaı ılmak lıdycnlerln 

kıvmed muhımmlne•lnln yüzde onu 
nl!bednde pey akçt.ilnl ve 929-3720 
dosya numaras!le fııanbul Dördüncü 
icra Memurlulanı milracaat etmeleri 
ve 13,S/930 tarihinde S8at 14 ı~n 

Ilı va kadar hırincı ihalesi ,·ıpıl•c•· . . 

llu&C.•kl yı•I 

1'11,.eceıtılı: 

SOLDAN SACA: 
1: Tabaka (3). Sene (3). 
3: Nobran (6). 
4: Boyun .Ui (2). Cinı (3) Ap (2 
5: Euar (3). Fena (3). 
6: Bir hayvan (3). Arap harflerin· 

den biri (3). 
7: Hamamda yıkanılan ıey (3). 
Sö:ı (3). 

9:. C:öis~ talııalan •l~met (5). 

eQlencelerl 

oaııııa bllı:n ıc•:n!ın 

balledllml1 ukil 

YUKARDAN A.ŞACI: 
1: Elem (S). Raptetmek (3) 
2: Faideli (4); 
J: Cilt (3). Tütün zehiri (5). 
4: Zaman (2. 
5: Bardak (5). Bir mevsim (3)• 
6: Avlanan teY (2). 
7: Ortanın zıttı (3). An~'.tar!R aÇ'" 

l•n (5). 
8: Gölıı (4). ~ 
9: Bir ~ekerleme (5). K<:!dırınalı 



Kadınlarıınızın Fırkaya girmek iÇin müraca 
etmektedir. Hakkı Şinasi Paşanın verdiği m • 

ım 

t 

Kadınların Fırkaya 
müracaatları devam 
ediyor .. 

Hakkı Şinasi 
Pş.nın 

'Jeyanatı •• 

1'ekllf varalıaları peg 
derpeg kaza merlıez 
lerıne gilnderlllgor .. 

LA ti/ e Belıir H. 

Çocuk 
haftası 

Merasime iştirak 
edecek çocuklar 

---.-·-~ -
Tefrik ediimek için da
vetiyeler gönderilecek _ .. _ 

23 Nisan çarşamba günü baş 
layacak olan «çocuk bayramı» 
haftası için lazunge1en hazırlık
lar bitirilmek üzeredir. Türkoca 
ğı. «Çocuk haftası» merasimine 
iştirak edecek mekteplilerin ay
rılması için bugUn bütün ilk 
mekteplere birer davet mektu
bu gönderecektir. Ocağın bir 

Cumhuriyet Halk Fırkasına girmek istiyen hanımların her- hafta idaresini deruhte edecek 
tarafta ocak merkezlerine müracatları tevali etmektedir. olan kız ve -erkek çocuklar bu 

Bunlann teklif varakaları peyderpey kaza merkezlerine gön defa kur'a ile intihap edilecek-
deriJmektedir. tir. 

İntihap edilecek çocuklar ba 
Dün bu hususta Fırka müfet Nezihe Hannn konferans ta sene yabm Vali ve Polia müdü-

tişi Hakkı Şinui Pa~a bir mu- v,recekmiı. --'-
harririmize demiıtir ki: Nezihe Hannn bunlan söy- rünü ziyaretle kalmıyanaa, ga-

zeteler ida.rehanelerini ve cemi-
.. _ Bütün ocaklar müracaatı terken kadın birliğinin şimdiki yeti hayriyeleri de gezerek ken-

~ul etmektedirlar. Fakat tek- a.zasına karsı demiştir ki: dil erine sorulan ve tevdi edile
lif varakaları nahiye ve kua "- Mevcut kadın birliğinde- cek işler hakkır\ia fikirlerini sö
~Yetlerinden geçerek bize ge- ki hanunlar cahil ve pis sütnine yleyeceklerdir. 
linceye kadar bir kaç gün geçe- lere bemiyor. Çocuklar memleketin büyük-
tektir. 

Hani bazı sütnineler vardır; leri için Tepebaşı tiyatrosunda 
Ancak bunlar bize geldikten bir müsamere verecekleri gibi 

~~ kaç kişinin müracaat bir çocuğu doğmuş olarak alır- aynca Ocakta da bir çocuk ba-
'ttig ve Qmler olduğu anlaşrla lar, ona bir parça baktıktan son tosu tertip edilecektir. Ocalrta 
CClktır', · ra çocuğu benimserler· Bu süt büyilk bir çocuk sergisi açılacak 

Kadmlarm mitingi nineler benim öz çocufl-umu el- konferanslar verilecek ve çocuk 
Kadınlar birliği, yeni beledi- imden aldılar". filimleri gösterilecektir. 

Ye kanununun bdmlara intihap Bundan başka Ocakta meme 
hakkını vermesi dolayısile bu Birlikte galeyan mama ve oyun çocuktan arasın 
~uma gtinü yapacaklan mitinge Bu beyanat Kadın birliği aza- d irer gö biizlük müsab3kası 

Mübeccel 
H. zayıflıyor. 

Dünya güzellik mü
sabakasına girecek 

- ~·· .. 
Selma ve Azade H. 

ların izahatı 

--
Amerikada dünya güzellik 

müsabakasına iştirak edecek o
lan Mübeccel Namık Hanım, 
Selim Sırrı Beyin kerimeleri 
Selma ve Azade Hanımların ne 
zareti ve talimleri altında beden 
terbiyesile ehemmiyetli surette 
meşgul olmaktadır. Selma Ha
nım bu hususta bir muharririmi 
ze demiştir ki : 

"- Mübeccel Hannn bu ite 
baıtadığı zaman (68) kilo idi. 
Şimdi (65) kiloya inmiftir, da-

Milb~ccel Namılt H. 

Odalar930 
kongresi 

5 Mayısta kong·re 
toplanıyor 

Kongrede üç mühim 
madde görüşülecektir 

Polislere, ınh sar ın 
larına çirkin bir tec 
Kaçakçılar mahalle halkile b 

memurları tokatlamıslard r • 

Bu küstahlar şiddetli bir arbededen 
• yakayı ele vermişlerdir -···. _.__ Evvelki gün Karagümrükte - Ne ıstiyor 

930 senesi İstanbul Ticaret hem tuhaf hem çirkin bir hadi- _ Evi arayaca 
müdüriyeti mmtakası Odalar se olmuş kaçak rakı imal olu
kongresi 5 Mayısta İstanbulda nan evi basmak isteyen polis Memurlar içeri girin 
toplanacaktır. Odalar kongresi ve muhafaza memurları, ekseri- venlerden, kapıl r a 
üç gün devam edecektir. yetini kadınlar teşkil eden bir rine bir sürü kadının 

K · d b·ıh kalabalık tarafında dövül- nnı sallıyarak atıldı 
ongre ruznamesın e ı as .. 1 d' l" · · d ·· ·· ··h· dd 1 d muş er ır. ve te aş 1çm e go u sa şu mu ım ma e er var ır: 

1stihsalitnmzm istihlik pi- Vak'a Karagümrüğün Molla Pençe, tırnak, te 
yasalarına ihraç şeraitinin tet- Aşkı mahallesi, Çinili sokağın- ruk arasında şaşalay 
kiki hakkında Hakkı Nezihi B. da cereyan etmiştir. Balata i- muhafaza memur 
tarafından hazırlanan rapor. nen yokuşun başında, tenha müddet hırpalamyorl 

yangmhk ortasmda, avukat 
Odalar nizamnamesine ve Ahmet Efendiye ait ve Sara Kaclmlara kaçakçı 

tatbikatına ait mülihazat. isminde bir kadmm müstecir bu ve Haaamn iltihakını 
Borsalar hakkında tetkikat. lunduğu bir ov vardır. Buruı ı m1D'lar. ~pı~ bekle 

Z• .. k di k ·n · kaç•k rakı -pan Rasim ka-. le bekçısıle, cıvardak 
ıraı re oopcratı en. -'~- r rak ı dan · da tal 

. . . ,. tan, Halim, 1 aaıail, Emrullah . o .un mı t 
Trakya pe_ynır ıltihsalitı ve Güzel Hasan kumpanyası- nyetmde . ka.hyor 

hakkında Samı B. in raporu. nm tahtı istic•nndadır. kaçakçılar ınzıbat al 
yor ve ev taharri e · 

Muhafaza memurları tarafın murlar, buldukları 5 
Ticaret odası meclisi bugün dan mütea~dit d~falar basılan r~, 25 kilo rakıyı m' 

toplanacaktır. Bu içtimada va- sabıkalı hır evdir. diyor:Jar ve tefe~ 

Oda Meclisi toplanıyor 

la ""· ki kabe · . .. . . . ber bir kazanı kapı o purcu r arasıp .. 1' re tin Evvelki gun vakı olan bir ıh- rabalarma yükl ti 
isalesi hakkındaki Ali Rıza B. barda burada gene va9İ mik- kat b da e ybor 
in ::-ak edil k · . u sıra yenı ır raporu m\U ere ece tır. yasta kaçak rakı yapbdıfı bıl 1 göate · B d f 

d
. ·ı; M haf ,__ nyor. u e 

İçtimada bundan sonra Oda ın yor .. u aza ~emuruuı.u lara bütün mahalle h 
kongresipde kabul edilen karar· dan İsmm~.H~, Riza Ef. ler larak büyük bir kiltl 
lar tetkik edilecektir. yanlarına _uç polis alarak, ales- arabaya hücum ecliyo 

sabah evın kapısına damlıyor rindcki şişelerle 
lar. Kapıyı ç~byorl~. Kapı- muhtelif yerlerind 
nın açılması bır hayli milddet yorlar ve elbiselerin' 
gecikiyor. Yukarda tellı ve yorlar. 

a2ırlanmaktadırlar. 81 arasında galeyanla karşılan- ya ılacaktır. 

Etıbba muhade
net cemiyeti 

Birlik idare heyeti bugün de mıştır. Bu hususta Kadınlar Dün İstanbul Himayei Etfal ha 4 ay devam edecek olan be-
toplanarak sonistihzaratıikmaJ birliği.reisi Litife Bekir Hanım cemiyeti reis vekili s~im Beyin den terbiyesi haı:~ketleri netice Elli spesiyalitenin 

gürlütülerin artması, memur-
lan şüpheye düşürüyor. Kapı- Mütecaairler, vak 

edecektir. Münevver Ti.irk ka- dün bir muharririmize demiştir ri etinde kadın b'rli"i Es'r e sinde (5) kilo daha inecek ve b 
dmlan miting için büyük hazır- ki: me denne?;i ve Anneler birliği müsabakaya (6Q~ kilo olarak ser estçe 
1 klar yapmaktadır. "-Bir §eY söylemiyecegim. mümeaillerinfn iştirakile bir iç iştirak edecektir. Mübeccel ha- ithalini istiyecek •. 

N ih H raft Çünkü Nuibe Han.ana çevap ..__ -L..a..-.:1-ı·...:r rum ·· du ,. .... 1. -üt-·•ptı'r ez e ta _ _..__ ğ ~ .... a&•~n•q~ • mwcu ~~ .. •• --- · Etı'bbamuhadenetveteavun 
• arıarı vermeme eaa.een. heyeti idare- Bu irtimada fakır ve kim••aı" • .., - ce ka a t k .,. D'"° '"" Vücudiınun fazla yağlan e- cemiyeti idare heyeti dün top-

. ~dm birliğinin eski reisi Ne- r r vemnş 1 ,,. çocuklara yardnn irin T~ba- · 'f -....: k ı · 

ya dayanıyorlar. Fakat tam bu line gelen kuvvetle t 
sırada kapı açılarak bir kadın mişlerdir. Tahkikat 
başını uzatıyor: mektdir. 

Bir tecavDz 
.,. ... _ M -s -1"'- nyor, zaı yerı~u uvvet enı- lanmmtır. 
:-uıc uhiddin Hanun da, kendi İstihbaratımıza göre kadınlar anıda 28 nisan pazartesi gun" u" h _,_ tı....ı =- nı'l · .. 1 k , •r d r·· yor, Bn;~e et• u:n.e en ııpe - Bu ı'çttma· da, nisan nihaye- ( Blrtnc1 sahifeden mabat) 
a.ıa. esine göre kendi taraftarla- birliji bugünkü içtimaında Ne- çok parlak bir mffsamere veril- r ti ahenkd arif 
11 ıle birlikte cuma günü mitin- zihe Hanını itini tekrar koı.mza- mcsi takarür etmiş ve cemiyeti 

1
• kazamy'?r, • ar ve z tinde toplanmuı mukarrer olaB 1e müracaat etmemiftir. V'1i Beyin öltimU 

Poliste 

re i . .., bir hale geliyor, kı müsabakada cemiyetin senelik kongreai ha- . • .. lıMni• e · 
ftirak edecekmiı. caktır. hayriyeler tarafmdan çocuk haf iyi bir intiba bırakacağım tah- zırhklan göriJttllmüı ve mesai N~yet ~ Vll Bey Ak- .v, b;7 v tehlik 

tası için yapılacak huırbklar min ediyoruz . edi'-:...;. pm ıdarehanesıne doğru, ya- mm yatmı 
göruş·· iilmüc:tür. .., _..1,! • • _, __ ._ raporu tanzuıı .... .., .... · nmda ıaze-ı-' idare memmu için çok müteessir ol 

'( n.aıuıll pabuÇIUZ ~il& 1 66 ı ke . ~ il . . 
metro bo da olduğu için '.. Cemiyet, bilbaı~a mem e ti- Şevket Bey olduğu halde gelir- ve etmiftir. ----Bir günde fiç cerh ve Tehlfkell bir 

depo! 
lığı 60 Jı'1• apgı inwn:ır mize gizlice getinlerek uıJ fia- ken birden bile gözUntln tletU- Vili Bey tecavüz 
sıska olu Tam kadın boyu 1 se tinin bq altı ~ "1.zlaaile a- ne bir yumruk yemiı ve bir ses: diyor ki: 

r. . 0 .an tılan rubaatnameaız (50) kadar · · 
1 ,66 ~uğa gifre 60 kilo sık- ilicm resmen ithaline müuadq - Mahvettm beni t "- Şevket Beyin 

üç sirkat vak ası let kifidir. Mübeccel hannnm "stih--" . · b';1..A-.-.. _.. • ..a:-..ı_ Diye bağınnTR+Tr. Vkll Bey maltim -kil dahilin biri ·u~ k uh 1 ... ıçın ll~.umıııa. u-uauuıı= ..,- • s-Oümrük idaresinin ncı ._. ~zanmam ?1 temel teşebbüaatta bulunmağı muva., mütecavize bakmış, Şevket B.yı geldi. Şevket Bey 

K 
. olup olmadıgım tahmın etmek f k .. üştür tanımı~tır. Şevket Beyin son ve mütevehhim bir g 

ürekçi bir Rıım, kerıdisi11d en yen• ve mümkün deği:.!fr. Ancak her 
1 

gonn.. · derece hiddetli olduğu halde cavüzünün hakiki e 
mühim bir teşebbüsü gün terleyinceye kadar çalışan Heyeti ıdare, bu.?mu~ta d~k pantalonunun arka cebinden ta- mıyorum. 

hoşlailllllYBfl bir kızı yaralijdl Milbeccel ?~ru~, bu ~ayr~ti.mü ıorl~ taraf~~ goodenlen li~ bancasmı çıkarmaga uğrqtığı- -• •u• •• 
u İstanbul Rüsumat Başmüdü ~b~ya ıyı bir ~e~lde ıştirak telen nazarı ıtibara alarak ha nı sezen Akpm idare memuru 

• • a • • riyeti, RC§adiye caddesinde tüc ıçın gostermektettir . zırt~ old~. raporu kon- anlıyamadığı bu vaziyetin kan- Kuruçeşmede aer 
_ l - K_adık. öyün_ de .. kilfeci Ah- . * 255 numaralı tramvay Be- cara ait milyonlarca liralık eş- • • • • grece tasvıp edildikten sonra ı bi hid' .. · la .. ~•eti küf Ali k 1 1 b 1 d 'l.7l1A ti S-Lhi kil . b'ld" kti ı r ıaeye muncer o ca- mur mmtak . e ecı yu mese e- şıktaşta stepan isminde birine yanın u un uğu gümrük bina- Y ı ıa'11' e m ye ve etme ı ırece r. imı anlamış, Vali Beyi iterek) . . . 
lind~ kavga etmiıler Ali, Ah çarparak yaralamıştır. lan civarındaki benzin deposu- Ü.3'l' Lf-h r/ Bunların serbest olarak it- Halk kitaphanesine sokmuş ve Vapurcu~r bı~lı . l 
~kundura ile başından ya- -o- nun kaldınlmasmı istemektedir ır.1 U H 8 fa haline müsaade edilmekle mü- kendisi araya girmek istemi"° da -~~~t bir ~~ 

2 iŞ~. . .• •• . Limanda müsademe Başmüdüriyet, bu deponun a him bazı müstahzaratm ucuzla- tir. Şevket Bey tam bu sırada tesısı ıçın te e )U 

ralaınbo e~ıkotde kurckçı. Ha- Hızır isminde bir kayıkçının infilik tehlikesi dolayısile kaldı idare ene men/nce ması mümkün olacaktır. tabancasını çekerek ateş etmiş muştur. 
tinin k ' ara ya~ terzı 1:0 - sandalile Liman şirketinin 14 nlmaıı için Şehremaneti ve vi- tanzim ~dlllgor ...... ve çıkan kurşwı Akşam idar~ Vapurcular birhg n 
llıüııas~~t ma:.lıü !:!:~ n~arah motörü müsademe layet nezdinde teşebbüsatta bu- Dün Vilayet idare heyeti Va- Jmar illi memuru zavallı Şevket B~yı kömur mıntakası ist 
1"ors, buna razı olmayınca etmışler, .sandal batmıştır. Nü- lunmuştur. li vekili Fazlı Beyin riyasetinde y kamğından yaralamıştır. ıc;are maksadı vapurların se 
llıatmueli yaralıyarak lraÇDllf fusça zayaat yoktur. toplanarak yeni tctkilitı mülki •• .... .. genç: rahatça kömür ala 
br. -o- H . . } ye haritasını ıan~m etmiştir. Si•• Beg ilin Diy haykırmış, buna muka t~n etmektir .. Li~ 

3- Bostancıda bahpvan Ah Çocuiunu clütünnüt arıçte şayıa ar... Haritanın kat'i tekli bir kaç gü Yalova11• gitti bil carih, hiç soğuk kanlılığını bir ~m~aka tcfnk edı 
:edin zevcesi Naciye Haıimı, Umumi hapiaanede gard' ---· • · • ne kadar Dahiliye vekiletine bozmadan: sa komur satışlannın 
Ucağında beş aylık bir çocuk- nlık eden Rahman Ali •= Kabine buhranı IAfı gönderilecektir. Çiftlik binalarmın tamiri, yol .. 'D... '"· ha ld 1 De de artacağ. söyleni 

la sokaktan geçmekte olan ka- biri kendisini cönneğe gelen Atinayada aksetmi~! Damızlık hayvanlar inpatı ve bi1haaa Gazi ili. için - .a.vet, JrA ta 
0 u - Serbest kömür 

P Mustafaya taş atmış, bu ta§ .zevcesi Münevver HammJa kav _.. v ı "d . • . yapılacak olan kötk hakkında miş ve yanında duran 6 yaşında tefrik edilmesi için 
Çocuga isabet ederek ağır su- ga etmİ§ ve bu kavga - ..... ,__ Bir gazetenin son lriinlerde s~bul ~>:t-' muBeüri~, tetkikatta bulumnak üzre Şeb- kızı Aneye dönerek: limatnameye ihtiyaç 
r,... h ...._ .. ._. ·-· 15 nisandan ıubaren yoglu . ı . . . 
~ .. 1.e yaralamıştır. Polisçe ta - da Münevver Hanım himilt- ol- kabine aleyhine yaptJiı izan11Z mmtak da, darnızhğa el . remaneti heyeti ennıye müdü- - Korkma, kızını! sözlerile takanın masrafı da o 

yapılmaktadır. duğu cenini düfilnnüttür. nqriY,at hariçte de (tabtt ilave- li oknı aam erkek hayv-= rtl Ziya B. dün Yalovaya git- ağlıyan çocuğu teskine uıraş- tır. Yahuz mıntaka ı 
-o- Poliı tahkikat yapıyor. lerile) bir. taknn pyialarm de- "el Y~ "L.··-lmaama,' ~ miftlr. Yalovada yapılacak olan mıştır. dut tayini lismıdır 

Dünkü. .. ur" katler ~ · bebi enme ve UUA... U99 pllJ. da ihale -ı:1-:. oJdnann_ Birlik mmtaka veran etmeaıne le "yet verdi. layacak- ~·A.19 -..- Carihin" taban,. .. ..w bir 81·vn 
1-Akasaray Valdecamii Hademe araaında kavga Bu münasebetli) Atina sefa- YA. dan bugtinlerde-bu ite de batla- memur tarafmdandinden alm- meyi munaaip görmuş 

UCzzini Hafız Cemal Beyin ce Haydarpaşa demiryollar i- retimis bir tebip nqretmi§tir. Bir Alman profeaörü aeldi nacaktn'. Ziya B. bu mesele ile nnc ve hidise mabaJHne gelen - ·-
~)de 46 lira bulunan paltosu daresi hademelerinden Htisnü Atinadan gelen telgrafta bu tek Hamburg J)artilfünunu 818 .. de tnefCUI olacaktır. ~i"memurJar tarafından B- Hukuk talebe.İJ 

da a ırılmıstır. ile İsmail dün kavga etmifler zipten töyle bahaedilmektedir: biye. müderrisi .profesör Mone Bir beraet minöııil merkezine aevkedilmif- _ 
11 

2
- Sultan Hamamında ma- ve neticede Hüsnü çakı ile İsına ATINA, 8 (Apo.) -Atina- gehnmize gebnifdr. Profeeör . . tir. Mecnıh Şevket Bey eczane- lstanbul müddeıun 

at acı Tahir Beyin dükka- ili yaralanmııtır. daki Türk sefarethanesi Türki pe11embe günii IUt 11 de fa- . Sa~~- beledıye "':l' ye göttiriilerek ilk müdavatı ya den: 
~ rnuşte · sıftaile gelen meç -o-- ye de yakında bir kabine buıu-; kültede bir koaferana verecek- ~endiai Sırrı Bey~ bundan ı- pı1m11 ve Cerrahpap hastane- İstanbul Hukuk f 

b r adam 100 liralık Jmmaş Havh hırıw m çıkacağı hakkmda bari t d tir. ~ ~e evvel, M~ye müfet~ sine cötürülmil§tür.Mecruh çok den çıkanların hemen 
açnıı tır. Dü .. . f t.1 G dik veran eden bcdhahan ç. el e KİRALIK KÖŞK t!thfl ~fmdan ıtten el çekti- kan kaybcttigi için hayatı teh- ğe tayin edilebilmeler: 

- To<lori ism.ndc bir rom n muşten sı ~ 1 e c . . . e şayıa an rilmİfti. likededir. için mezkiir fakülteni 
o lu d bir s"nemada şap- paşa hamamına gıden Bunalı tekzıp etmiştir. I Son zamanlarda muh•kemesi . . . f "d · b 1 ı dı Mehmet, yıkandıktan sonra iki Qez Tepeci• •tasyoa cade biten Sırn Bey beraet eaniftir. Zavallı g~ bı~ yaşmdabır nı ına mu a~ım u 

ha 1 ile bir yuz" havlısmı ,-aJm deafade, Fnbllde nezareti çocuğu ve hır de refikası vardır. ar1 zu edenlerın ?e:s 
v 1 ~ T bafz, pyet bayat babçeH, e· . tihar stanbul mahalcimındc 

kaçarken yakalanmıştır. pıldığı anlaşılmış ve memurbi1:8-r 28 No Be•tr Beyfft lr4'fkl, .. ır m . . ~h Şev~et _Bey mu dei görmek üzere (so u 
-o- rm taharriyatı neticesinde bir arada ve • nJlll Dün alrpm ~eç vakit~ .enç mnumı muavınlennden Hakkı vımi bulunduklar 

••••• 1 



, \ "! •· .. • '!!!"!"'!!'!!'!!".!!!!'!!'!' ___ ""!'!!!!'"'" _____ !!'!"'~'!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!'!!'!!"i!Mrı!!l!!L!!L!!lYii!.ET!!!!!!!!!!!~Ç!!A!!R!!!Şii!Aiı!!M!!B!!A!!!!'!!!!9!!!'!!!!'!!!N!!IS!!A!!Ni!!!'ı!~( 9ir!3!!'i!O!!!!!"'!'!!"""!"----~-o.,=---"""'------==---n=--="'=--=,,, .............. __________ "'!! 
.1 : .-

•, 4 ( 

. lt.ı Fikir, .M..iz;ı th, Ecl~bi + ' ;-i 
' J • - • - - - - --- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - ~ - - - - - - - --- - - - --- - - - - - --~ --- ~..,,.....,..... ~ • 

·it~~ ixiiti4i-s~;<;""l:!~~}ı-- ~~~~'.~~!aı~~careti 
1 j - . ' aleminde 5 5 47 inci haftanın 4 üncülüğü-

-.s...,...nu•a....., u.-. ...... a t 

' ırın Umdesi "Miliiyet" tir. Nedir? Nasıl bulaşır, nü Arnavutköy kız kollejinde11 
1 ' 9 NiSAN 1930 nasıl anlaşılır? Beyza Hanım kazanmıştır. Ya-
l 1 t '4-REHANE - Ankara caddui· Haydi hayırlısı B - 1 ç ki h yol nı u? ZISI şudur: 

· 00 Telııraf adreıi: Milliyet, ı.. ogmaca ocu arama sus . Türk-Rus ticaret muahedesi 
ı 11 Biribirini inkar eden nesiller bulaşık, salgın. vakit vakit nö- Sokakta bır portakalcı ... E- .. . 
• .' ' F • Telefon numaraları: arasında bir anlaşma, bir dost- bet halinde tutan suruklu şid-1 .i\:j endakka ... d ukka linde bir sepet çürük portakal, . ~u h_~f~amn.e~ muhım habe· 

, -~5 lıtanbul 3911, 3912, 3913 luk hareketi başlamıştır. İddia detli bir nevi öksuruktir. Öksu- _ Yafalar ... Yafalar ... diye rını, H_uk~metımızle Rusya.~& 
B 1 !arından hiç bir şey kaybetmek ruğun sonunda ağzdan yapiş- Şakir Bey o sabah keyifli u- - Hiç te değil, cici olur. , bağırıyordu sındakı tıcaret muahedesınııı 

1 , ~BONE ÜCRETLER sizin ya_pı~akt:ı- o.lan bu anlaş kan sahyalar akar bu hastalığı tı k 'fi' k c· · ld . . . · müsbet bir neticeye bağlanmak 
ı a : Türkiye için Hariç için ma, resım alemımı.zde yarının husus'ı bı"r mı'krop yapar, bu mı'k yanmış ; eyı ı uyanmış, e· ıcı o u. Bınsı sokuldu: üzere bulunması teşkil eder. 

1 :_ ı. '·tığı 400 kurut soo kurut ukadd t t d k ~ yifli keyifli gerinmiş, sonra kal Cici olunca Makpule Şakir A 
1 

b 
1 r.ıı ., 750 .. 1400 ,, m .era ınkı a.Yın e ece e rop hastalığın ilk günlerinde te kıp koltuğuna gömülmüş, gaze Beye her istediğini söylemeğe - yo • un ar ya~rı yumru Ankarada yeni "Türk-Rus,. 

~ l .. · ~ ı ,: 1400 .. 2100 " kuvveth hare ettır. nefus yollarından gelen salyalar tesini okumağa başlamıştı ... Bir başladı. şeyler.· Hem de hepsı berelen- ticaret muahedesi esaslarını ih 
.ı. •rıı .,_ Güzel san'atler birliğinin ta- da bol bol bulunur, bu sebeple aralık kulağına bir ses geldi; Bir gün de: miş. · zar ebnek için, Rus sefiri M . 

.,;ı,f elen evrak geri venu"e:ıı vanı altında dünkülerle, bugün- boğmaca en çok bu zaman bu- bu ses mutfak tarafından geli- _ Canımtn içi, dedi, bana gii Portakalcı, pişkin bir tavurla Suriç ile cereyan eden müzake· 
~I !eti geçen nuahalar ıo kuruıtur. küleri diz dize görmek öteden laşır. Sirayet ya hasta ile temas yordu ... Bir daha geldi, hem bu zel, pahalı bir şapka alsana. · güldü: rat iyi bir netice vermiştir. 

• 1 1 ta ~zete ve matbaaya alt i!jler için beri güzel hayallerimizden biri f d • ·ı • ı k h lı'nde 
ı e .L. u dillr veya bulaştirdig"i öte beriye do- se er ses egı • çıg 1 a ş k' B d h f - Ele olmasa sag"a denesı'nı' Tur" kı'ye ı' le Rusya arasında ' "- l''UdUriyete m racaat ~ . · . idi. Bu hayalin tahakkuku, bizi a ır ey e oşa ın suyu · 
, \,uetemiz ilinların meı uliyetıni k . d' d" S , 1 d kunmakla husule gelir. Mektep geldi. buz kesti. Kanatlan ıslanmış üç kuruştan mı veririm? ki ticari meselelerin tamamen 

l 
ço sevın ır ı. an at yo un a . f ı d 

.
. ~:Velı···IUGkÜabuNlKetmÜesB. AVA biribirine arkadaslık eden yolcu pansıyon gibi yerlerde zuhur e- Şakir Bey yerinden ıra 1

' karga gibi, omuzlarını büküp - Ya kaçtan verirsin? hal ve iyi bir surette devam et-
lann hedeflerine ·doğru sakin ve d~nce salgin bir hal alır. Boğ- mutfağa gitti. Acaba apartma- sustu. Makpule şımardı : . . mesini temin edecek olan bil 

· maca her mevsimde gönılur, na güpegündüz hırsız mı girmiş - On ılen on beş ılen nasıl- muahedenin esasları teshil asude yürüdüklerini, sessız ve · Bana bir şapka olsun al ? 
1 ıa, · k yalnız kış gibi soğuk havalar ti? Şakir Bey mutfakta, fikri ta - - san . ve tanzim olunmuştur. 

t 't , ,ı.,,n haıartı en 'Ok 18 on u ihtirassız çalıştıklarını görme hl'k , . . b' d .. d"' B d mak istemiyor musun? y ? 
;ı.~Yu • • te ı esını artirir tehlikeli bir sıt ır a am gor u. u a anı - aaa .. 

. , ~· e ı ':I. erece idi. Bugün rüzglr lodoa ne büyük bir zevktir.Zaten yer k b kk 1 • 'd" f'k . d k · _ İstiyorum, istiyorum am· Ankara müzakratmda M. Su· 
yti .. d . d de ve sa ta nn göğus hastaliklannm a- a a ın çıragı ı ı, t rın e ı - Ele ya .. $ekker kimin por . ·ı 1 .. . d t 11 

~ 1 ::Fk, havı açık olacaktır. de ~a~ı;a~n ~s:nf a:':ra ressam= !evlenmesine sebep olur. fesat ta hizmetçi Makbule'nin ma alamıyorum. Sen yabancı takallar. . . - ~~:a~~:~:~ı:~:ğ;~d:n ~ı::~:e • ·• '~IJ Hastalığın bulaşbı<ı nasıl an- kıvrak vücuduna matuftu. Bu- değilsin, sana şapka alamıyaca- 1 ·., · lardır ı; 1 · N · t k lı bunlar lenin yakında intaç edileceğ j• • • • !aşılır? nun böyle olduğu meydan~a ğımı pek ala bi irsın. - erenın por a a .. 
. ,. 's ı'm1 ELE KJ. ; Alay köşkünün geniş ve ay- Hastalık bulasınca arası çok idi, Makbule'nin namuslu hır - Senin zengin olduğunu bi- Herife bir azamet geldi: m~eas~~::dr~~~~=:ı~~d~:hilin· 
• ıt'· - dınlık salonlarında biribirini ku geçmez (2-10 gu"n) çocuğun ne kız olduğu da anlaşılıyord. u.: İs liyorum. 

1 caklıyacak olan meslektaşları- k ml 1 k t - Yafanın.·· de, Moskovada sefirimiz Hüse· 
, 

1 
~eri kalmış bir akt mı bu çok güzel ve çok hayırlı şesi kaçar. Huysuzlanır, derken e e yere yuvar anmış, 1 1 

a-. - Evet amma bütün paranın Halbuki Rize malı oldukları yin Ragıp ~eyle müzakerata 
ı teşebbüslerinden dolayı tebrik nezle olur, sesi kesilır, gece-} eri bak t1:1zla buz olmuştu... Kızın karanın elinde olduğunu da bi- belli idi. Dedim ki: devam edilecektir. Bu Nisan a• 

r·eıı5 kuruş duhuliye ile kendini eckrim. kuru kuruye öksurur, akşamla- kokrsaJı d~ yırtılmı~tı v~ b~ yır• lirsin. _ Amma bunlar çürümüş ••. yı zarfında "'-ı:ü'.k - Rus., tica-
'ty• '270 kil 1 k tmaze- n bir az ateş gelir. Bu hal 10-15 ? . tan, uç aı; pem e, sıvrı, sı u B' · ret muahedesının, Moskova se· . · l"d eren kuo ulübmü a Hakkını ve haddini bilen gün böyle devam eder, bu ara ıkı meme, dışan fırlamıştı... - ılı yorum. Portakalların Yafa cinsi oldu firimiz vasıtasile imza edilmesl 

. 11 Fenerbahçe azas~- g·ençlig"in bu makul ve pek mü- - Sana kırk, elli liralık bir . 
140 kil 1 klard Saıp öksuruk şiddetlenir, vakit vakit Şakir Bey haykırdı: k 1 1 ? Karıma ğunu bana yutturduğuna emın, çok kuvvetli bir ihtimal dahi· 

,fk· ve 0 u <1;11 debbirane bulduğum teşebbüs- nevbet halinde suruklu bı'r su- - Kerata•. Sen benim evi!ni şap anası a ırım .. · ·1·· d" 
I '' ,.; ket Beyle evleneceğ~ h~ !erinden mütevellit sevincimi ne derim? giı umse 1

: . lindedir. Esaslar her iki tarafırı 
· .~ iıımanlar mahafilinde ~ır ilftıı ederken bu teşekkülün ha- rette tutmağa başlar çocuk ne- ne zannediyorsun? _ Peki ne olacak? _Yafadan bura az yol mu? da menfati icabına göre tesblt 

1 

111 ·yet dönüyordu, merak edip ricinde kalmak inadında ısrar e fes alamadan üst üste çırpmrrca Bakkal çırağının kıpkırmızı _Çaresini bulacağım. Begüm? edildiğinden bir ihtilaf zuhQrll 
l " dk eyledik. Filvaki "etli den beıon dostumun ayrılıklar- sına öksurur, öksururken boy- olmasına imkan yoktu, çünkü İ . . l l l yakın bir ihtimal değildir. 
~, daki d ı rl şi ki ki gün geçti. Makpule bıraz KULAK M SAF R · .',ı· i' kadınlara pek dU§kUn <>- mdan mütevellit tees11ürümü do nun amar a şer, zarir kan zaten başına çıkmış, yüzü Ü Rus tt'caret mümessillia.i, ik· 

" .. k · · surat ediyordu. çüncü gün ha !!'!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!! ... ; , iı~ Saip Şevket Bey mumaileyh kaydetmeden geçemiyeceğim. ~u ı:ğrnr; mosmor esilir, zaten havuca dönmüştü; kendı- nımı . sinirli sinirli seslendi. tısat vekaletine gönderdiği bil 
la lnazelln destHzdivaclna ta- Onlar, e.rkadaşlarile beraber yü a eta ud acalıkk gibi olurhniha- ni mutfaktan dişarıfy~ dar ~tl- Makpule koşarak gitti. Hanıme sı kızarıp bozardı, cevap vere- rapor-da, .Türk k<?°:te.nijan mal· 

, '• 'ıtılmuşsada genç ve şQh mat rUrken kendilerini müstakil ad- Y~bls~nunkadısrl ~eya oroz tı. Makbule, mut agın yag ı fendi aynanın önünde idi. Beye medi. Şakir Bey içinden: larmm yüzde elhsının alındığı• 
' 1, 1.ıel: detmiyorlarmış. Her zaman, ve !Pk ötekre e n hır nefes alır, masasına dayanmış, burnundan fendi, koltuğuna gömülmüş, bı- V ı di söylen- nı, diğer kııımmm da yakındı 

'. 'n: ı- Benim 140 kilol~ çocuk- her hangi bir şerait l.~iı_ıd~ bul~ o suru tutunca 4-5 defa Ust soluyor: yık altından gülüyordu. Hanı- d ' b :1Y ~:m~.n ı~:e para mı mUbayaa edileceğini bildirmiş· 
1 1 r1 oynayacak vaktim yokl dl- nunıa bulunsun kendı ıstı.llilı- üste tutar, ağzdan yapişkan sa- - Hayvan herifi.. diye söyle mefendi yeni yaptırdığı şapka- ı,d' e_nım? g ç tir. Bu suretle eski muahedeniıl 

jlllebl reddetmiştir. ne sahip olabilecek ~lan ressa- lyalar akar, çok defa çocuk ku- niyordu. yı uzattı: ye Şırıykor . d' icabatma da tamamen riayet 
t mm bu oyun bozanlıgını sevme sar. Böylece nevbet gecer, mev- . .. . . . ap asını gıy ı, bastonunu edilmiş oluyor. 

Sepetlerin mevkii dim. Çalışmak ve muvaffak ol- bet esnasında öksururken çolC . Sö_r!e~ı>'.~rdu amma, bu ofke - Al, senın olsun, dedı, benı aldı bu düşünce ile sokağa çık- . . 
'1fı1.ı.. et İ.stanbulun sUprilıv mak istiye.n. in.sana ne ve kim defa dilini ısmr cisini kakasını ıl~ gogsunu kapamak aklına gel on yaş ihtiyar gö~_teriyo:muş. 1· tı. Düşündükçe, karısının doğ- ~u~yada ıhracat yapan ~acı~ 

\ -~ k b k :,., 1 ,.. mıyordu Şakır Bey de, bu ne- Makpule. teşekkur ettı, uan; ru yolu sapıttıg" ıııa kanaat 2'.e- lenm .. ız, artık mallarını ~ıç te. •ıj :: ablsın diye şehrin ötesi- mW olabilir ki... açırır, azen ası~. çat ar a 6 .z . .. ~ ::· . , _ .. 

1 
[ l ıerisine demirden çop sepet Her türlu" rabrtalarmı inkar burundan kan geı;;._ ' fıs gogsu, .. doy~ ~ora seyredı- gözle Şakir Beye bakb, çıktı. ' tiriyordu ... Birdenbire önünde red?ut e~eden sevkede~ek bil 
lf H f'f k'al d b "b ı yordu ... Gozlermı bır haylı unr- Usulu·· bulmuşlardı. Ondan ~iden birine gözü takıldı. Dik- vazıyettedırler.,. ' . 1. 

1asmı~b. Ben oldull'l olası bu edı'p mu" stakil olduklarmı iddia a ı va ar a u no et er ı d d k ~ 
~ gu" d 4 s d f t an ır 1 tan sonra: sonra tatbike başladılar. Mak- katle baktı. Allah Allah!. · Bu 

1 

~r :tlere süprüntu abldığma ta edenler bana: (Sen de mi Brü- n e - e a utar, •ıcvbet . Mev h'.it 
1 

. r\_,lmadım. Çünkü halkın ata- tüs?) diyecekler. geçtimi çocuk hasta değilmiş gi -:;- ~eçmış ol~ıı:t kızım ... ney- pulenin cam bir şey istedi mi, adamı hem tanıyor, hem de ta- İ f d Ş fk B 
r f d k kah ğu gibi bi koşar, oynar, ahvali umumiye se uzulme !.. dıyıp mutfaktan Şakir Bey kaı:ısına alıyor, iki j nımıyordu. . . stanbul De ter '.'1rı e 1 e· 

ı it'- fıstık m 
1 

u (Sezar dostumd~ Fakat Ro- si eyi yalnız ytizu bı"r az şl" gı"bı' çıktı. ··ç gün sonra. · G"' .. 1 d" .. · yın merhum valdesı Hanımın nı , ;ta iken yere atması muhto- mayı daha çok seviyorum.) di- .., u · -. ozum ısırıyor· ıye soy- huna ithaf edilmek üzre bu cu• 
, suprüntillere mahınııı olan yen BrütUsü daima beğenirim. durur, boğmaca bu öksuruk nev O güne kadar Makpule'ye hiç - Hanım bu sana hiç yakt'i- lendı. ma günü öğle üzeri namazı mü· 

11 ljıepet!erln bot kalmasına ııe- l betlerinden ibaret kalır. alıcı gözü ile bakmamıştı ... Ak- madı, aman giyme! diyor ve Sonra birdenbire buldu. Ada- teakip Beşiktaşta Sinan Paş& 
. ~ · ı aralıklan büyük oldu~ ELiF N AC Tehlikeli ağır vakayltc: nev- şam üstü, kahve getirirken: Makpuleye oiro ettiriyordu. mm üstündeki elbiseyi tan1yor- camiinde mevlUdu okutturula· 
• · t:'. ablan tıliprUntülerln yere İstanbul lk!ncl Ticaret mah- betler fasıla vermeden üstUste - Hanımefendiye bir şey söy Mesela hanımefendi ıskarpin du. Bu beyaz çizgili kahve ren- caktir. 
'~ 'Ulmesidir. İşte bu sepetlerin kemesinden: günde 30-40 defa tutar, bilhassa lemediniz ya? .. dedi. almağa giderken, Şakir Bey gi elbisesi idi. Hatta kumaşını 

. 1 ~:uruzamanla aepetlikten Çl· Mahkemece ifUJını karar verilen geceleri pek fazla slklaşir rahat _ Yo ... Hayır henüz söyle- Makpuleye soruyordu: kansı beğenmişti, yaptırması Konferanslar .. 
i ',mola taşı olduğu için hamal Mırpuççularda Kezzapçı Oglu Ha- siz eder, çocuğun eteşi yuksellr, medlm. _Ne biç.im ıskarpin istiyor- için ısrar etmişti; yaptırıp iki Muallim mektebi müdürlü-
1 ~ ;ı mola veremiyeceği bir yük nında 8 numaralı mağıada hun 11;efesı daralır 1 öksurqğun şidde- _ Bunda benim hiç bir kaba- sun canım! gün giymiş, üçüncü seferinde ka ğünden: 

1 l1ğe terfileri Emanetçe takar elbı.e taciri Neıim Muta! Efendinin tinden ne yese kusar, besnene- 1 h o tarihten itibaren hanıme- rısı yüzünü ekşitmişti: 
l · ti S ti ·~ı- b"" ı ·n hatim yok amma, 0 sun, anı· Maarif Umumi müfetti.,lerin· 

1 .etmt§ r. epe er ı.....,. no u meyledllf konkordatonun mabke· mez o ur Y.avaş yavaş zaı ar, mefendı'n,;n duymasını 1·ste- fendi her on beş günde bir tu- Bu gen" adam elbisesi .. 
• nim t fi solar ren O' ucar •u d • · "' den Selim Sım Bey tarafındaıı iL' et mcce ademi rudlkına mebni tas ·ye H' 1,.,~ .

4 
ün: CÜ • • mem ... Kuzum beyefendi söy- valet, şapka, ıskarpin egıştir- yor .•. Dünyada giydirmem ... 

ı · b k.._ asta ıgm 5 h f 9 Nisan 930 Çarşamba akşamı 'L "' d laırtulmali '-ini muamelllırun sureti eereyanı • run· ' ıncı a 1 in meğe başladı. Cıkar, kardeşime vereceğim. 
~. •a•V en ~ A .... m"·ık<rana bulunmek ve taı· tasma kadar nevbetler şiddetle- emey · F' akat mal·""- oladır, kı' ı.·.a- ~ saat 8 de (beden ve fikir peda· 

. 1'·'. ...., .... wıı Bu pek genç adam elbisesi · ") h kk d k b" · d l;ı.stanbulda çalışan ve pekte ft:re memurlarını intıhap etmek Uzre nir, boğmacanm en slkıntılı o- - Peki sör.leme~. dınları fazla süse alıştırmak iyi go1isı a ın a mc te linı z e 
i ı :ıası gÖrlllmiyen bir tlrlr.edn alacsklılınn ili Nisan 1030 cıımar· lanbu günleri bi~ buçuk iki ay .- Teşekkur edenm beyefen- değildir. Şakir Beyin karısı vü- olmuş.· verilecek konferansa herkes gc· 
'in lakırdıları söylenmeye baş teıı JUnil 1111 14 te mahkemenin kadar devam ettikten sonra ya- dı. cutça biçimsiz bir kadındı, süse - Sen istedin. · · lebilir.,. 
1nca şirketin dostlarından hl- lflu odasında hazır bulunmalan illn vaş yavaş nevbetler seyrekleşir Ve gülümsedi (Ne güzel gü- düşkün değildi, amma kocası- - Aldanmışım.· -o-

,· lidüre derki: olunur, öksürük .eski şiddetini gayb e- lümsüyordu.) Bu işte . sırdaş ol- nın tuvaleti ile meşkul oldu~u- Şakir Beyin önünde yum yen Türk ocağından 
••1• 1•
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•
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•
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•
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•

1 d H f fl k 1 d N" P b .... er. a ı er usmalar kesılır, muş ar ı... nu görünce, kendini beğendir- genç adama elbise pek yaraş- 10 ısan 930 erşem e gunll 1 - Sizin şirketin lafvı söyl&
ı c Jr. elyevm borçludur ve lağvı lakır- çocuğun ahval umumiyesi du- Ondan sonra karşılıklı bakıs mek, güzelleştirmek merakına mıştı. Adımlarını sıklaştırdı. . . akşamı saat 21,30 da doktor Ab 

f 
ı' - Evet! 

, 
1 

- Buna bir çare söylersem, 
• .ul eder misin? 

dısı kalkmıştır. zelmeğe yilz tutar nevbetler gel mağa başladılar ... Gizliden gii düştü. Nihat güzelleştiğine ka- Gencin yüzüne baktı, tanıdı: dullah Cevdet Bey tarafındaıt 
Haaan Durmu~ Beyci mez ~lur _ha~talık bu hale geldik liye gülüştüler... ni oldu. İş beğendirm~ğe kal;- Bir sabah, mutfakta Makpu- (İktısadi derdimizle mücadele) 

Mektubunuzu aldnn. Fikri- ten yırmı gün sonra artık geç- Ağızdan şakalaştılar ... Bir mıştı. Çaylara, barlara gıttı. leyi sıkıştırmağa uğraşan bak- mevzulu bir konferans verile· 
nize, daHa doğrusu tereddüdünü mj: sayilır. ? , gün Makpule: Bar demek dans demektir; dans kalın çırağı idi ... o zamandan cektir. ~un;ı müteakıp t:ı-nm; 
ze iştirak ederim, lakin mektu- Boğmaca nasıl iyişir! nasıl ' _Ağız şakaıu iyi amma, el ta ... Artık akşamları hesap beri hayli terakki etmişti ma- ıru~ sanatkarların kıymetlı ese 
bunuzu aynen derce mahal korunmali, sırasında bun uda an şakasını sevmem, dedıl. görmüyordu. Bir gün Şakir Bey şallah ! İ lerınden bazı parçalar çalınacalt 

1 /-Maalmemnuniye! 
- Öyleyse bugünden tezi 

1
: şirketi borçlandır .. O zaman 
vetmezler! Filvaki bu şirket 

görmüyorum. !atacağız. _ Neden? hesap gördü. Bir iki yüz lira a- tır. Bu konferans ve konsere 
FELEK 1 Dr. Cemal Zeki. _ Şaka kaka olur. çık buldu. Karısına sordu; karı- Selami 1 zzet ı herkes gelebilir. 

1 '"!_liiiiiet,,in edebi rom-anı: 63 
ı·; ~// - '1!1 ~,. , 

·ı~~n.LM 
ı 

1'oavetlileri tütün tüccarı Ga-
Y. Bey, Hale Hanımefendi, Av 
~adan yeni avdet eden meb'-

7 Nusret Bey, iğne iplik inhisa 
, üdürü Kadri Bey ve refika
Pı.ireda Hanımefendi. 

t O sene hepsi adada toplan
lardı.Galip Bey işlerinin pek 
~itmemesine rağmen (Hot 
İyete) den ayrılmamak için 
izam) da bir köşk kiralamış. 
vdet Bey kulübün en mükel-
odasmı tutmLIŞ, Kadri Bey 

11 madendeki kö~küne g~lmiş-

Biirhan Ctthlt 

bırakıp parasını da yeme·ge baş 
lamışlardı. 

Manifaturacilar Avrupa fab
rikalarının açtıkları geniş kredi 
lere güvenerek fazla mal getir
tmişler, devir muamelesi yapa
mamışlar ve· vadesi gelen bono
larını karşılayamadıkları için sı 
kıntıya clüsmüşlerdi. 

Bu biribirine bağlı işler ara
sında serbest ve yüksek komis
yon işleriyapan evler de buhran 
geçiriyorlardı. 

Yalnız bir kaç büyük inşaat 
işi deruhte eden ve yahut bu iş

Cevdet Beyin dostları şerefi- lere delalet eden meşhur ve na
rektiği ziyafetlerin bu ikinci- fiz şahsiyetler bol paranın verdi 
·di. ği genis bir neş· e içinde idiler. 
') sen,. piyasada ani bir kriz Bu arada Ahmet Sami Bey 
ı · ştu. T ütüncüler ecntbi re- de şimendifer işinden aldığı bir 

bet } ii::: iinden mallerini sata· milyona yakın komisyon ücreti. 
rşla•, stok· ı. •r,ı Baı~k:ıl:ı ra , ni B:ınkaya verl<"stirmis, bir p..,_ 

ris seyahatı yapmiş, avdette Çe 1 yaputı meb'us arkadaŞıar"i--da zeteci- Sedat Aıi inhlsai-cı Kad· fugilterede yüksek-k(bar aİe- ka oldugu halde mahiyetlerini 
koslovakyaya uğrayarak büyük ondan ayrılmıyorlardı. Ve onlar ri, meb'us Kamil ve daha bir mine girmek senelerce bu sevi- Örbnek ve kendilerine 'Avrupa• 
bir fabrikanın da Vekaletini al- şimdi bir grup olmuşlar, adada kaç yüksek mevki sahibi nafiz yed: bulunmağa itibar kazan- lı süsü vermek için Fransızca 
mış, şimdi büyük adada keyif bir parti halinde eğleniyorlardı. şahsiyetlerdi. 1 maga ve yavaş yavaş .bu aleme konuşuyorlar. Ve maatteessiil 
ediyordu. Geceleri on, on beş araba ile Ve bunlar sosyete hayatına yaklaşınağa bağlıdır. Öyle klüp onların bu şarlatanlığına kapı· 
Ahmet Sami şimdiye kadar pek büyük tura çıkıyor, (Diyaska- daha eskiden karışmış bulunma ler vard~r ki aza ~lınak için mu- lan bazı Türklerde kadınlı er
çok iş yapmıştı. Fakat kazandı- los) ta piliç ziyafetleri yapıyor, larından gururlanarak ötekile- ayyen h:r sınıf aıleye me~~up kekli Fransızca konuşmağı bit 
ğını yimiyordu. Onun için iki sabaha karşı yorgilide denize rin fazla ~kınlıklannı istihza olmak lazımdır. Ve. hatta oyle muvaffakiyet zannederler. 
milyonluk adam diyorlardı. Ve giriyor, motörlerle Pavli adası- ile karşılıyor uzaktan ve kulak mektepler vardır kı talebe ol- Azası her yıl piyasada faz1a 
Ahmet Sami bir evinden başka na dolma yemeğe gidiyorlardı. tan kulaaa: ' mak iç.in behemehal zadegan para kazanmış rast gele insan· 
ne binaya, ne toprağa, ne hisse Ve bu dine dansan akşamı _ Pa;:,,enüler! diye alay cdi- ailesinden doğmuş bulunmak lardan mürekkep olduğu" içiıı 
senedine para bağlamamıştı. BU camekanlı salonun ortasındaki yorlardı. mecburidir. devam eden çehreleri mevsirı> 
tün serveti efektif olarak Banka büyük masalardan biri de Ah- Zahirde biribirlerini nezaket İstanbul gibi ötedenberi koz- mevsim değişen Yatklüpte de 
!ara taksim edilmiş, bir kısmı met Sami grupu tarafından iş- le selamlayan ve dostane konu- mopolit kısmı para kazanan ve bu yıl peyda olan yeni simal:ıt 
emre amade faiz getiriyordu. gal edilmişti. şan bu iki grup arasında daha iş hayatı karışık milliyetlere vardı. 

O seneye gelinciye kadar bo- Cevdet Bey kendisine birkaç içli, daha ince meseleler de var- mensup insanlar tarafından iş- Bir kaç Musevi, bir kaç Eııııe 
ğaz içinde, sakin bir köyde mün yüz bin liraya patlayan o şimen dı. gal edilen bir yerde paranın mu ni, bir kaç Rum ve bir kaÇ 
zevi bir memur hay_at.ı geçiren düfer işinden sonra bu rakibine Muayyen, yerleşmiş aritstok vaffakiyeti her kuvvetten faıla Türk ... Ve bunlar arasınd~ ili> 
Ahmet Sami btt yıl birdenbire karşı için için kin bağlıyordu. rasisi olmıyan memleketlerde olacağına şüphe yoktur. safta Ahmet Sami Bey l .. 
kibar alemine atıldı. Kulüplere Hele onun bu sene kendi gafle- mond hayab elden ele geçen ser Bunun neticesidir ki bu eski Ahmet Sami o yıl Nizaında 
aza oldu, hafif tertip pokere, be tinden veyahut beceriksizliğin- vetin cereyanına tabidir. tngll- Türk şehrinde, kibar alemi deni vezirlerden birinin deniz tarafııt 
ziğe başladı. den istifade ederek aldığı bu iş tere gibi eski bir smrf aristokra len muhitlerde konuşulan lisan daki büyük köşkitnü satın .&1• 

Ve tabii bu vaziyette etrafına ten gelen parayı gözünün önün sisi olan memleketlerde kibar frenkçedir... Memleketle ala- mış, bahçesini bir cennet lı:ılıııe 
bir çokta dost toplamıştı. Gü- de yemek ister gibi hovardalık hayatına karışmak için servet kalan yalnı:s yapbkları iş ve ka getirmiş, rıhtımına rnotorbO" 
nün adamı olmuştu. Her yerde, edişi büsbütün deli, divane edi- kafi değildir. zandıkları paradan ibaret olan 

1 

tunu çekmiş, bu hasut ve p•r• 
her salonda, kibarlar arasında yordu. Fakat Amerika gibi şah da- ve bütün arzuları bu topraktan aşıkı muhitte herkesi kıı;lıa:ıd1• 
artık ondan onun otomobilin- Şimdi adada iki grup şevk ve marları dolarla hareket eden mümkün olduğu kadar fazla, ran bazılarını h:ıyrette b1n ~_,ıı. 
den, onun eğlencelerinden hah• neşe yarışında biribirlerini geç memleketlerde para her şeye toplayıp mümkün olduğu kadar ve bir çoklıı.rını hidtletleındirell 
sediliyordu. mek için çalışıyorlardı. Cevdet hakimdir ve her kapıyı açabi- bir şey vermemek olan bu koz- tantanalı bir hayat sllrüyor~ıı. 

Ahmet Saminiıı heraber is Bey partisi, mf'b'us Nusret, g-a- lir. mooolit ~mıf ,...,ıl ana dilleri haıı · lSitmedi) 



MAJESTIC 

LUSITANİA 

MAURETANIA 

BREMEN 
EUROPA! 
Bahri muhit sur' at rekoru, seri vapurdan 
daha seriioe geçiyor. Lakin; 

l::'.J. 

D.T.E 
YAÖLARI 

BU VAPURLARIN HEPSiNi 
YAGLAMAKTA 

DEVAM EDİYOR tt 

VAKUUM OIL KUMPANYASI 

BUYÜK 

T l I Y l R E P l t l N ~ ~ S·~ 
inci TERTiP 3ÜNCÜ keşide: 

tt NiSAN 1930 
Keşideler; Vilayet, Şehre-
ıı1aneti, Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osı!1aı1lı Baı1kaları 
i\1urakıpları ve halk lıuzu-

rtında yapılır. 
Büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Her keşidede çıkan Numara

lar tekrar Dolaba konmaz 

Devlet ~eınirJolları H. r. ına~azasın~an; .. 
Ma~azamızda mı.;vcut muhtelif ınikdarda telefon. ve teferru

ı , oncri, muhtelif kazma, bandaj, varyoz, kal.? pıl kav~o~~ 
ve sairenin 10 4 930 Perşembe günü saat on dortte alem mu-

za vede ile satılaı:aeı ilan olunur 

M EYVE tozu gayet ~Ilı tabiı ~llleyyı~, ~kersız 
ve tuz..snz madenı müsbıldır. Eno s .. Frult 

Sah"' tabii bazmi temin ve barsakları serbest tutar. 
. BaJ ağrlsı, bulaııtı ve keyifsizhge karfi mllessirdir. 

BiLUMUM ECZANELERDE SllTILIR 

Detlet Deıniryolları ve Limanları Uınnını i~aresin~eı: 
Mer>in ve Tarsus yolcularının Toros stir"at katarlarından isti

fadelerinl temin için şimdilik yalnız perşembe glınlerine münhasır 
olmak üzere haftada bir ğün Mersin ile Y cnice arasında seyrüse
fere vazedllecek mar~andiz katarlarına 1, 2 ve 3üncu mevkileri 
havi ,·agon il.ive edilecek ve m.iıtekabilen blle.t verilecektir. Daha 
fazla izahat için istasyonlara muracaat edllmesı rica olunur. 

TurkiJe Ziraat. Bankası Dınuın Mudurlu~unden 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, Ankarad6 ki.in 

idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
line yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

ı - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılmış olan ışlerin bir liste

si ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankal"a
da iZraat Bankası Levazntl ve meani müdürlüğüne İstanbulda 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monçeriye müracaat
la bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yirmi beş lira mü
kabilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Tür.kiye Ziraat 
Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu nisbetinde te 
minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 
herhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza ed~. =:--------
Evrak ve defatir tab'ı münakasası 
Zonguldak maden kömür rnıntakası müdür

lüğünden: 
İstanbul Mmtakası Maadin mühendisliğinde mevcut şart

namesindeki izahat ve nümuneler veçhile 21 kalem evriı.k ve 
defatirin basılıp ciltlenmesi mukaddema münalı:Haya konul
muş idi. Teklif olunan fiatlar haddi Layik görülmediğinden bu 
iş 29 Mart 930 tarihinden itibaren 20 gün müddetle. ve kapalı 
zarf usulile yeniden münakasaya vazedilmiıir. Talıplerin yev
mi · ihale olan 17 Nisan 930 Perşembe günüm kadar teminatı 
muvakkatelerini ve icabul ve iatinkifı tazamnnırı edecek kat'i 
şekildeki teklif mektuplarını müdüriyeti umurniyemize gönder 
mel eri ilin olunur. 

Devlet ~eınir=yol:..;__ları-,e-lim--aıl-arı-um-u m-i W-are-sin-~eo-: 
Filyos - Irmak hattı 120 - 142,5 Km. leri arası demir yol in

şaatı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Münakasa 14 Nisan Pazartesi günü saat 16 da Ankarada Dev 

let DemiryoUarı İdaresinde yapılacaktır. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu

vakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 a kadar Münakasa 
komisyonuna vermeleri lazımdır. . . 

Talipler münakasa şartnamelerini 40 lira mukabılınde Anka· 
rada Maliye ve Muhasebe işleri reisliğinden tedarik edebilirler. 

~· SiTILll MOTOR '~ onu --
> lstanbul Uman Şlrketlndeıı: < 
~ Şirketimizin (Ceyhun) motoru ile (Su Kuşu) dubası satı- 1 

Jıkur. Talip olanlar Galatada Haydar Hanında vesait ve 
hareket şubesine nıiıracaat ederek vasıtalan gördukten sonra 

en son f ıatlarını yiızde beş teminat akçasile beraber kapalı 
zar[ derununda 16 Nisan 930 tarihine müsadiE çarşamba 
Künii umumi müdürlüğe vermeleri ilan olunur. 

~ Umumi Müd~ü~riı!_ye~t~~~~ 

Devlet ~eınirJolları 8. P. ınaıazasından 

Ncstle etiketleri. · 
Büyük muaabakaamın 8 Ni

san 1930 tarihindeki keşidede 
kazanan numerolar liıtasıdır: 
45942 44194 4057 43251 49564 

7310 49928 7468 6322 2888 
6518 15937 41810 7866 4523 

50281 46771 4509 15928 4384 
2504 42560 42094 42325 5656 

46740 44789 10155 3914 6460 
4579 44277 47439 15943 43747 

42628 42690 17208 16761 6132 
8770 46442 47447 45509 

43693 14363 17331 2752 16553 
16311 10005 50867 12253 6976 
42479 358 9270 43568 42857 

3188 45218 5867 23067 45564 
1377 49601 15933 4090 47743 

17429 125 46476 4711 48826 
8328 42716 50386 45725 5858 
8895 49854 8083 13131 44510 

49705 48313 5688 10486 6323 
8730 3647 1402 42568 49080 
4855 41464 6563 17770 12163 

13056 48656 12310 42837 10990 
3030 11407 43860 49613 44316 
8705 47368 7673 S9653 16729 

16398 42533 50997 42672 5407 
9856 43794 47231 1G509 7684 

42433 51064 42781 7963 289 
11202 42031 13825 50189 1742 
47324 46110 46624 44066 4170 
16764 49933 12782 44027 7421 
48589 50459 42245 49245 7638 

939 
Seri harici mükafatlar. 

17288. 12419. 6166. 45916. 6325. 
5221. 15247. 6314. 46556. 43335. 
10016. 6273. 9130. 9131. 46762. 8143 
608. 4662. 9384. 15031. 99. 46781 
15598. 3981. 46338. 49719. 43099. 
6578. 11533. 13856. 3565. 15147.4275 
16893. 1737. 50348. 14612. 44901. 
42465. 16847. 49079. 41479. 49947. 
9423. 17463. 7214. 49694. 50908. 
11766. 49529. 

İktısat Vekaletinden: 
Eıkişehlr \"ilaveli cWıillnd• 8-f· 

viran Karyesind; şimalen Olukbqı 
çeşme>inden Topal Musa dc~rme
nine ruüstak:im~ şarkan ve cenuben 
bu noktadan ka~ı dur..,ndakl nok· 
tal sabiteden bllmürur Kemikli çeı· 
mesine hattı münkeslr; garbcn hu 
noktadan Kütü Pınanndan bilmür: r 
mebdei hudut olan Olukbaıı çeşme · 
slne hattı münkdr lle mahdut ve 
mesahai sıthiyeıi ( 9 !O) ccrip arızi! 
milliıe ve husu iyede lsveç ııbaa 
sından Orhın Brant Bey tarafından 
biıtıharri meydanı ~,kırılan Krom 
madeninin (fıO) s ı·ne müddetle mu· 
malleyh uhdesine lhalcşi icra oluna
ca&ıodan Maden Nlzamnamtsinin 36 
ve 37 nci maddelerine ıcvfikın bu 
bıptı itirazı olanların ıaribi iltndan 
idbarcn ild ay zırfıoda Ankarada 
lkıısıı Vekı\\eıine ve mahallinde mı 
kamı Vllı\yeıe burzuhal müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

Jandarma lma!Aıınesl müdüriye
tinden: Şartnameıi mucibince 59 
kalem ecza ve tdevıtı tıbbiye pazar
lıkla nbn alınacaktır pazar 
lık IO Nisan 9.'lO p~embe günü 
saat 10 dı fstanbuldı Gedikpaşadı 
Jandarma lmılAıanesinde icra edi
lecektir. 

Dr. Ihsan Sami -
Gonokok Aşısı 

zi yaret ediniz. 1 l;ı zır ve hnı :ı r lama her cins ve rcıı k t c ir"ili7. 11 

nıa~l:ırın d .. n ı ha.,! , ;ı p;ırd ulcri il" ,.e kadın. crkı k \ C ı;ocu f..

lar:ı mahsus tr~nçl..ot pardc ı.:' c ' i "ın ınun tahap ve zcngın çe~ıtlerinı 

bulJl:llk ınız. 

Leon lastnik: INGILIZ PAZARI --
lslanoul av ver~ileri ınüdürlütüuuen ; 
62160 lira bedeli muhammineli Manyas gülünün 19 Mart 930 

tarihinden 1934 senesi Ağustos gayesine kadar hasılatı saydiye 
ve mastariyesile saz ve kamış rüsınn eski ve yeni kazaklardaki 
Tuzla binaları da dahil olduğu halde 10 Nisan 930 Perşembe gü 
nü badelzeval saat 15 te ihale edilmek üzre 19 Mart 930 tarihin 
ue aleni müzayedeye vazedildiğinden talip olanların Bandırma 
Malmüdürlüğile İstanbul Av vergileri müdürlüğünde müteşek 
kil komisyona müracaat etmeleri ilan olunur. ' 

Prt:ventori um 
dürlüğlınden: 

Mt--

Müesseseye alıncak yerli 
malı battaniye, ame~an bezi, 
havlu, pamuk şilte, ve yastık, 

bakır sahan, tencere ve karava • 
na, koltuk, iskemle, masa, hu
fe, kütüphane, terlik keten be. 
zi, ile ecnebi malı demir karyo
la, Şezlonk etajer, tükriik hok
kası, tabak, surahi, bardak, kris 
tal ekmeklik, tuzluk, ve çatal, 
kaşık, bıçak ve cam köprii kapa 
lı zarf usulile 16.4-930 Çarşaın 
ba günü saat on beşte Fındıklı
da Yüksek mektepler muhasip
:.iği nezdinde toplanacak koınis 
yonca ihale edilmek üzre müna 
kasaya konulmuştur. Taliplerin 
şartname ve nümuneleri görmek 
üzre Valdebağında müesseseye 
müracaatlan. 

Kiralık mobilyalı apartman 
Tahimılc, Parınakkapıda, lm3m 

sokağındı 14 numaralı Dimltri ıpar
tumanının 5 numaralı daire i mo 
bilyasile beş ay için klnya \erilecek 
dr. Talip olanlar ıpanmın kapıcı ı · 

na milraı:ııaı etsinler. Bilumum e\ 
tclfallan dı hu adrcsıen i<ılfıde 

edebllrler. 

lstınbul icra rlyac;etinden: 

Beyoğlunda lsıiklAI caddesinde 
289 numaralı mağazada mefruşat 
ticaretiyle iştlğal eden Du it karasu 
elendinin kongordato ıılebiyle ı uku 
bulın milracaab üzenne icra kılınan 
tetkikat neticesinde kongurdaıo ı ı, . 
binin nazan itibara ılınma ına H 

icra ve iflas kanunun on 278 ı c ı. '."'. 
unce maddeleri mucibince lk? ay 
mühlet \•erilmesinc ve bsto ikiı.c; 
reisi Meklci beyin lr.omsrr ııyininı 
ve ~bu mühletin illniyle berabe: 
icra ve tapu sicH memurluklannı 

bildirUme<ine k:arar verilmi~ oldu~ 

ilAn olunor. 

Avuıturya fabriblan huaran aaıadaliyeleri umumi aalq depo•u: ı., 
w.hul Katırcaoilu hanında birinci katta 30 numerocla JOZ. N.ACIMAN 
telefon htıınbul 2409 Hamit; ayni depoda cnvai çefit perde vedÜJClll• ilı 
kadife hareYefantazi ""-lar, mitene't"t'İ İ8tar, perde mister, tül, lııeten 
perde, örtüler; marolııeaderileri, pirinç korait masif pirinç Ye lilııe karyola• 
ı,... ve ç?'"~ karyolaları fabrilııa fiatına loptan ve peralııende sattlmaktadtr. 
Fiat makhl'dur. 

1 Şehremaneti ilanat;ı 
Dolapdcre mahollcsinin Y cni~chir 

caddesilc Arnıvuı sokıltt küıesinde 

Uin olup lkoiktaşta ;\luradiyt ma · 
hallesiniıı 'Jezarlık soağında 4b.,)ılı 
hanede >1kin Hü;evin Beyin muta 
sarrıf olduğu maaıarası yedi kaııaıı 

ıbarct ve 33-35 numaralar ile mu· 
rakka"' apartmanın şıku!inden inhl
nf eıme>ine binıen dördüncü kııt

nın hedmlne vı temellerinde bazı 

tahkimatı fenniye icrasına lüzu111u 
fennr hisıl olmuş ve bu luzumun 
hemen ııtbikı hakkında mumaileyhe 
ba ihtarnama tebligat icra cdilmlş 
lse de lbtarnameı·I almaktan istinkif 
maksadile lıenDlsiııl saklamakca ol
masına binaen ihtarname Alaballc 
hıy'ed ihtiyariy«i huzurllc ikamet 
ettiği hane kapısına talik edilmiştlr. 

Mezkur binanın halile terlıi mıh7.ur

dın kaı'iyyen gayri salim 1'ulundu
j!;undan ıırihi lllndın itibaren bir 
halta zarfında def'i tehlikesi esbabını 
teve ·stil eylemcdij!;i takdirde ebniye 
kanununun 48 nci maddesi mudbln
ce dairece hedmedilerek masarifi 
hedmlyenln de h ıl olacak enkazdan 
!uzumu miktarının ••t:larak te viye 
edileceği ıeblig makamın• koiın ol 
mak üzere ilin olunur. 

• • • 
Beyoğlu Dairesinden; 

kağa do~nı bel vcrdi~i ve çaıı olı... 
l•nnın bozukluğundan pencere ay ~ 
!arı inhidam edecek bir 'aziı" L< 

bulundulu K(lrülmiış ve muta orl"h 
nın adresi gayri malum bulunma 
sından ıcbliğatı kanuniye yapılama 

mış olma,ından bir halı" zarfınd. 
mahzur izale cdilmedijti ı•kdmic 

ebniyc kanununun 48 nci maddesı 
mucibince daire marifeıUe iısı katı 

bcdmedilerck ınkazın atılacağı ıeb 
lıgab kanuni~e makamına kaim ol· 
mak üzere H~n olunur, 

• * * 
Ycaiköy dairc i lıtlcdıyt ·ııden; 

, an yerde Taş iskele cadde inde cıtmı 
yanındaki emanet malı maha1li ı 
alenen müzavede surcıile icara v 
rilmesi mukarcr bulunmuş olduğun 
dan talip olanların 28 nisan '!JO 
pa:ı;artesi gün ti saat l O da daire ('il 

cömcninc müracn.t etmeleri ıltn 

olunur. 

• * * 
Fatih dairesinden: Haraççı Kı a 

l\lehmet mahallesinin kani; ı•kelesi 
caddssindeki kahvehane · mahallı ki
raya \Cnlecekıir. Talip olanlann 
ıuüzayedesine dahil olmak üzere 
30-4·930 çarşanha gunu sut 14 te 
cneumenc miınıcaa t etmeleri. 

'* • * Belsoğuk\u~u ,.e lhtlh\tatına 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultan Mahmut 
türbesi karşısında ·o 189 

Kimyaker ===~ 
Dr. Cevat Tahsin 

Kasımp:ışada Emin camii tekke 
okııtında 41 ,43,45,-1-7 ,49.51,:i.l s ayılı 

ıehi hanelerin maili inhidam olduk 
Janndan defi mahzuru hakkındı ya
zılan ihtarname varakalannın muta· 
sarnflarıua kı-ıııen tebligau kanonh c 
ifı edilememektedir. llfozkılr hanele 
rln uzun miiddeı bakası fennen gayri 
caiz olduğu gibi bırilı: tehlikesi dahi 
mncuı olmakla bir bıftı zarfında 
muıasımflın ıarlfındmı defi mılısıı
ru cthetiııe gidilmesi olmıdılı tak
dirde ebnlye lıaaununun 48 inci 
maddesi mucibince bllbedlm dıf'i 
mahzur edilerek enkazı bllfuruht 
esmanı daire voznelİllde muhafau 
edileceği lhwnıme mılıamını kaim 
olmak üzere ilin olunur. 

Şehrcınancıiııdcn; Bedeli keşfi 
1179 lira '.!'ı kuruş olan Sebr.c hali 
iskele,ini·ı tamiri kapalı zarnn mu· 
ııakasaya koumuşıur. Taliplerin şar· 

ıname almak, keşif eHnkıı ı gonnek 
için her gun levazım mudurhı~ 
gelmderi ıeklif mekıu,,ıarım da ıh• • 
gunü olın SO nisın 9.lO çar•• r.h• 
güııu 5Ul 011 beşe kadar meu ı. 
mıidürlUtç ,-ermeleri 

idrar, kan ve sıirenin talı· 

lllltı yapılır. Dlvanyolu Biçki 
yurdu altında Tel 

Jstan bul 1337 

Ticaret işleri umum 
müdürlühünden: 

$ • • 

• • • 
Bcroflu daimınde B.dcli k~· 

fi 750 Ura 50 kuruıtan ibaret cJıı, 
Gılatada sabık borsa hanı t.1'.tınJ.1 
ki düklrlnfonn kirrmiılcriniıı ıoc.!ui 

ameliyatı 10-4·930 tırlhir.t1 cn id:>e 
ren y(rmi giln miıdclcı!e r:ıCtlll:s 

Mağazamızda mevcut muhtelif mikdarda boya ezme, vid2, 
ray düzeltme, teneke kıvırma, gazoz, hububat, yazı makineleri 
ile palanga, şerit destere tezgahı, hızar makinesi, bira kazanı, 
mania teli agrafı, etli kazanı ve sairenin aleni müzayede ile 
12/4/930 Cuınarteııi ı;inü saat on dörtte satılacaiı ilan olu
ıınr. 

Siııorta tirtcetlerinin teftit •• ma· 
raka""i ,..klrmdeki IS HuiraD 927 
tarihli mun hülriimMri .. ııöre Tlir
kiyede aa)diyat ıiııorta nw•==!'ti!e 
iıtiıJal eyl.-k iisre .teeçll edjlmıı 
olan ecnebi ıiııorta ıirketI..ı..ı
(A..ırilranı Oayoa) aiswta tfrlıetl 
bu kere müracaatla Tüaldı ı ' ' · ma
......ıatı .. kat' ve tufi:r- ed ıiinl 
bildirmlt ol=kla ınealNr firbtl• •· 
lüuı ola..ı.n. pi.eti -mi velôli
,. .... iaıhmda letımlıal Mmtakuı 
T- midflrltittine 'meat e:rf• 
....ı.i ..._ ilh oı-. 

Beyotlu d iresinde~ Beşikıaş 

Muradiye mahalle•i Nusbatiyc cııd· 

desinde 5 sayılı ktglr iki icadı fınnın 

dahili aksamından bir lmmile ç.tı

sının arka kı mı inhidam etmiş ol
dutu gıôi 1'.ıst kat cephe dıvan so-

ıa konu:mutrnr. 'f.!ıp oiP..1hı Ş•'t 
nomc ve C\'!'3\u li.eılfn•me} I • . rı:ıc\ 
Ur.ere d11re heyeti !en'lt) •r.nı \t 

ve münaka•ayı lıtirılı. uıao\ lç n 
dl: 1 ,7,~ pc} ai~c·~-ıt delre HZnt· 
sine ya!lrdıtıı~n o"lra }t•ınl l'-lı 
olan 30 4·93'.> ç" ;ıı:ı ı ı: .. a iMI 
ıs ıc daire ncCm1DtD• mlir•••ıı..I 
ilôn oW 
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BiN SÖZ 
BiR RESiM 

ıı Emvali metruke müdürlüğünden: 

~alılık uıat~aa oıakinesi 
Bcyoğlunda Hüseylnağa mahallesinde fstiklAI caddesinde 80/54 

, numaralı hanenin bodrumunda bulunan Reaksiyon matbaa maklne
e!nin 800 era kıymeti mukaddere ile 10-4· 930 tarihine müoadif 
Perşembe günü saat 10 da mahallen bilmüzayede satılmak üzre 
m ZJyede muddeti temdit edilm tir. Taliplerin yevm ve saacı 

mezk rda mahalli sııt4 komslyonuna mllracaat eylemeleri 

Ltseler ınü~ayaat konıisyooun~an 
Kc.mis onumuza merbut bilumum Leyli Lise ve bunlara mul

ı hık pansiyonlarla Orta ve muallim mekteplerinin 1-6·930 tarihinden 
1-6-93 ı tari~ine kadar bir ı;enelik erzak. sehıe, mahrukat ve sair 
ilıtiyacau, kapa! zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

fliatlar mutedil gönildüğıi takdirde bunlardan (sebze) (süt) 
(yogurt) (,op;an) (yumurta) 11-5-930 ve (sadeyağı) (et) (ekm~k) 

'zeytinyağ) (zeytin tanesi) 18-5-930 ve (patates) (nuhut) (merci
m~k) (böriilce) (bezciye) (beyaz ve kaşar p?ynirlerl) (salça) (hay
van )Cmleri) 25-5-9JO ve (pirinç) (şeker) (kuru fasulye) (un) 
(makarna) (irmik) (;ehriye) (kuru mcyva) 1·6-930 ve ( manıı:ı~ 
kok, maden kömurieri) (gaz) (benzin) (vakum) (mazot} 8-6-930 
tarihlerine mu>ııdif Pazar gunleri saat 1-6 da ıhale edilecektir. Şart· 

~am:ıeri görmek ve tafsilAt almalc isteyen taliplerin her gün Ga 
ata<aray Lisesindeki komı>yon kitabctinc müracaatları. 

Devlet ~eıniryolları H. P. ınağazasın~an: 
\\lağazamızdH muhtelif miktarda muhtelilülcins boya, kalemklr 

re ı ur fırça mevcut olup bunlar 17-4-30 tarihine milsıdif Perşem· 
~ günü saat on. dörtte aleni miiıayede ile satılacağından taliplerin 
muracatları ilan olunur. 

lstanbtıl Nafıa Fen ~lektebi mii
ba)raat Ko111isyonundan: 

Mektebin .\lııyıs 930 gayesine kadar ihtiyacı olan Eti ile ~:k

mek ve yaş sebzesine ihale gün[i talip çıkmadığından mevadı mez
kiircm.ı 1 \layı, 930 Perşembe günü saat 13 te kapalı zarf usu
lik yertidcn mıınakasaları yapılacağından taliplerin o günde mek 
tcpk toplanan komısyonumuza gelmeleri. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devla l~eıniryolları ve linıanları umumi i~aresin~en: 
31/3/930 tarihinde münakasası yapılacak olan Kayseri-Sivas 

hattındaki mobani inşaatı münakasasınm 14 Nisan 930 Pazat'
tesi günü saat 16,30 a tehir edildiği ilan olunur. 

~~~l~u:e'r:ber KU~T~J~ Jl~TlK 
Çakmakçılarda Çeşme sokagında kuştUyll fabrikasında kilosu 

125 kuruftao hatlar. I<uştUyleri hazır yastık, şilte, yorgan, sato11 
yastıkları bulunur. I<u• tüylerine mahsus kumaşlarımız vardır. 

KARON Alman Kitaphanesi 
Beyo~lu Tünel meydanında .523 

ÇARŞA~IBA 
9 NİSAN 930 

r 
- ... ~--

Şamlı Mağazasının ya~nda 
Kat'i satışlarına lnlizar ediniz: 

HASAN 

:.:ıınek, ı:ivrlsinek, t. hta kurusu, pire, güve, örümcek ve bütün hata
ratı kat'lyc n helak ve ifna eder. Kokusu hafıf ve slhht olup insanlara 
ve hayvanlara zararı olmaz. Yerli malıdır. Türk sermayesi, tUrk akıl ve 
irfanı, tUrk dimağı, tUrk amelesi ile lamı edllmlttlr". Avrupa ve Ameri
ka mamul:Stına kar,ı mUthl' bir rakip olup yarı yarlya daha ucuzdur. 
ticaret, ve san'at sahasında kazandı.öt muvaffakiyet haseblle rakiplerini 
tatırlmı,tır. Pompası gayet sağlam va aynan yarı yarıya ucuzdur. 
Slsesl 50, teneke ve pompası 75 kurustur. 

Bütün devairi devlet, n1Üessesatı milliye ve hususiye, Devlet demir 
yolları, Evkaf, Seyrisefain, Hilaliahmer, yati"'m~ktepleri, hastaneler, 
Sevahili sihhiye, ecnebi müessesat, büyük oteller, büvük lokantalar 
hepsi FLiDA yi istimal eylemekle müstahziri bulunan" eczacı HASAN 
BEYİ tebrik etmektedirler. 

Deposu Hasan Ecza Deposudur. Toptancılara tenzil:\t 

~eyrisefain 
Merkez Acentısı; Gılıtı ltöprU 

buındo, Beyoğhı 236'i Şube 
ıcente!ll Mahmudiye Hanı albnda 
Isıanbul 74-0 

Tra~zon ikinci postası 
[ Reşitpaşa ] npuru ı O 

nisan perşembe akşamı Galata 
htımından hareketle Zonguldak 
lnebolu Sinop Samsun Ünye 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trabzon 
Rize ye glde;,k ve Of, Tra
bzon, Polathane, Glreson, 
Ordu, Fatsa. Samsun, Sinop, 
lneboluya uğrayarak gelecek
tir. 

lzınir sür' al posf ası 
(GCLCE\IAL ) vapuru 1 l 

Nhan cuma 14,30 da Galata 
rıhamından hareketle Cumar
tesi sabahı lımire gidecek ve 
Pazar 14,30da lzmlrden hare· 
etle Pazartesi sabahı gelecektir 

I Vapurda mükemmel bir 1 
t>rkestra ve c"azhant mevcuttur. 

BARTIN POSTASI 

Sulh ~;~~!:nPerşembe 
günü Sirkeci rıhamıadan hare
ketle ( J<:regli, Zonguldak, Bartın. 
Amasra, Kuruceşiie, Cide ) iske
lelerine azimet ve avdet ede· 
cektir. 

Yük ~ e yolcu için mahalli 
müracaat: Sirkeci salonu karşı
sında Mizan Oğlu Han No: 2 
Telefon lstanbul 354 • ...... , .......... ... 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz lüks ve sür'at postası 

SA~ısuı 
vap~ru 9 Çarşaınba 
Nısan 

Balıkesir vilayetinin Dursun 
Bey kazasında alaçam ormanı
nın Sukuldak mevkiindc mevcut 
3654/70 metro mikap devrik 
i.ıkçam eşcan iki buçuk ıene 
müddetle ve beher met
ro mikabı 300 kuruş esas bedel
le şartnamC4;i dairesinde 23 /3 / 
930 tarihinden itibaren bir ay 
müddet ve pazarlık suretile mü 
zayedeye çıkarılmıştır, taliple
rin Balıkesir orman müdüriye
tine müracaatları ilin olunur. 

Üsküdar Birinci Sulh Hukuk mah-ı dilmediğine ve ta.bancanın yirmi ve günü akşamı 6da Sirkeci rıhtı nınd•n 
kemeıinden: beher fişengin beşer kuruş olmadığı- ·hareketle doğru [Zonguldak, lne-

Milli Müdafaa Vekaleti namına na dair yemin teklif etmiş ve bir bu- bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
vekili Aptullah Hali.• . _Bey canibin- çuk ay müddetle ilanen tebliğat icra- Trabzon, Sürmene ve Rize 1 ye 
den Üsküdarda Çınrlıhamam, _Ka- sı karargir olmuş bulunduğundan 
dmlar kıs~ı kar.ısı .karşısm~akı ha- tekli mezkilr dairesinde berayi ifayi gidecektir. 
nede mukim iken ıkametgahı meç- . . • Tafsilli için Sirkecide Yelkenci 
hu! olduğu anlaşılan Mehmet Celil yemın muhakemenın mua~.a~. olduğu hanında kün acentesine mürı· 
Bey aleyhinde ikame eylediği alacak 29 Mayıs 930 Perşembe gunu saat caıL Tel. htanbul ISIS 

davaanun icra kılınmakta olan mu- on buçuğa talik kılınmış olmağla ye- · ---------- -· 
hakemei giyabiyenin esnayi rüyetin- vın ve saati mezkilrda muhakemede 
de olbaptaki iddiasını iabaten izharı ispatı vücut ctmediğinh takdirde,nU
acizle müddeabih şinayder tabanca- kili etmiş addolunarak davaya sabit 
sının Oft beş figengi ile maan muha- nazarile bakılaca~ ilfuıen teblijt olu
faza etmek üzre kcnW•i~ t111 u'-li e- nur 

Dr. Horhoruni 
Beyotfu Mektep sokak No 35 

muayene sabahtan aqama kadar. 
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IRtıba, kuvvet ve sıb!ıat I~ 11 

en mues.ır devadır. 8110111 _. e 
eczabaoelerde bulunur. Uaı~~ 
depoları : Bomontl fabrllııv 

Telefon: Beyoğlu 583, ve ısııı' 
bulda Ekrem Necip ecza de fa. 
Telefonı lstanbul 78. ../ A. 

il An ~ı 
Erbaanın Kebir mahallesiııÔ bi 

ın Kadı oğlu Mehmet kerimesi 
fia Hanımın Beldağı köyünd' 
hatip Şevket efendi aleyhine li ın 
tığı boşanma davasından dol~ ın 
Şevket · efendi namına yaııl sı 
davetiyeye yazılan şerhte ikapıtl ı~ 
gahı meçhul olduğu bildtr!lfll ci 
ve mahkemece ilAnen teblit 
icrasına karar verilmiş oldu~~t 
dan mumaileyh Şevket efendın 
27 I 51930 tarihine müsadlf 
günü va~ati saat 14 Erbaa ın~ 
kemesin<lc hazır bulunm a 
takdirde giyabcn muhakemesi~ 
bakılacağı tebliğ makamına !ıJl 
im olmak üzre ilAn olunur/ 

Jandarma ima!Athanesl ıo 
diri yetinden: 

1 O !la 29 bin metre minder ıt 
lıflığı bezi kapalı zarf usuWe ss;qjl 
almacaknr. Münakasa 19 nisan • 
cumartesi saat 14 te isıanbııfda -~ 
dikpaşada jandarma imallthaneıı ,.ıı 

yapılacaktır Şartname imal4th8" r 
tevzi olunur. Tarzı teklif şaruı•"' 
de yazılıdır. ı 

' Bartın -İnebolu PostB· 

HiLAL 
·~~;~ 10 P.erşerrıb1 

ô$~ 
g!lnü akşamı Sirkeci rıbuını );. 
hareketle Eregli , Zonguld'1~ 
Bartın, Kurucaşile, Cide, !oeb~ıl 
iskelelerine azimet ve •" ~ 
edecektir. Y!lk ve yolcu 1~ 
Sirkecide yeni handa 1 nu~r n~ 
acentasına müracaat. Tele 0 

lstanbul 3 105 --1 
M .. 'ul Müdürü Bürbaııeddi 

c 


