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Gclzi Hz. Hareket davası Tadil teklifleri 

Yunanlılar bazı tali noktalarda 
tadilat te kJif ediyorlar 

Yakında Ankaraya av .. 
det buyuracaklar 

Ankara, l 1 (Telefon) - Reisi
cümbur Hazretlerinin yakında 
şehrimize avdet buyuracaklan 
söyleniyor. 

Herman Spirer şırketinin 
açtığı dava muhakemesi 

[iidamafih imza va.kındır j 
lt Ankara, 11 (Telefon) - Yun~n sefir! ~ug~n .. H~.r~ciye vekilini 
6'ktınde ziyaret ederek uzun muddet göruşmuştur. Ogrendiğimize 

16rc " · d'kl · · )Ah' Jifn ı Utıanhlar, sefirlerı~e ver .1 en ımza A ~a a ıyetnamesile iti-
aınenin esaslara taallflk etmıyen bazı talı nokta arının tadili 

teklifinde bulunmUJlardır. Bunlann halli hususunun tekrar talimat
naıne alıp vermeyi icap ettirip ettirmiyeceği henüz belli olmamak-
la beraber her iki taraf da bun!ann ehemmiyetsizliğine, binaen

:le~b iı~~anın yak_ın. o.lduğuna kanidir. Bu yeni tekliflerin icra 
ekıUerınm yarmkı ıçtımaında müzakere edılmesi muhtemeldir. 

~üyunu umumiJe mümessilleri 
Ankaradaki temasi;°rın
dan memnun kaldılar 
l\t(imessiilerin istediği rakkamlar 

Antalya, 11 ( Vakıt) - Gazi 
Hz. dün akfanı üzeri Osman 
Ağanın postakol behçesini teşrif 
ve sahibini takdir ettiler. Gece, 
köıklerine müttasıl idman saha
sında yapılan milli rakıslan te
maşa buyurdular. Binlerce halk 
Gazimizi mütemadiyen ha
raretle alkışladı. Bugfln köşkle
rinden çıkmadılar. 

Küçük i~lar için 
~ --

Tarifemiz 
Ilır ~~ • . bir ermaye, bir ortak 

' 'eya hır ışçi mi arayorsunuz ? bir 
hizmetçi, . l~ir ahçı, bir çocuk halo
cı:;ı mı • ~tıyorsurııız? Kiralık bir 
yeriniz mi var, yoksa bir kiralık 
yer mi bulac~ksınu;? Bir şey mi 
ıııa tmak \·eya lıır şey mi almak arzu. 
t1undasınız. ? . ı. Iı-ınen ( V akıt ) a ilci 
ıııatırlık hır ıhın '"eriniz. istediğinizi 
muhakkak daha kolay lıolacaksımz. 

( VAKiT) ın küçük ilan tarifesini 
Ank değiştirdik : 

Jj ara, 11 (Telefon) - Düyunu umumiye mümessillerinindiln- Bu kabil ilıinlnntı bir defasınd:ın 
ti f~U.rmda Ma ~, .... 11 .... k~li- ... Ir-nA&Ja .. ini vAaÜ51al~kuula lan- --oo, iki dafa .. n'dan~ öç defa!.tndan 

r etmiıtir. Vekiller gördükleri samimiyetten çok miltebassis ol- 65, ihtiyaç kıılmayıncaya kadar ilan 

llıutlar, bu arada bazı rakamlar rica etmişlerdir. için maktuan 100 kuruş ,.erecek~iniı:. 
~ Türk da inler vekiJi Zt> kai B. bu rakamları yann iki mümessile ( VAKiT ) nhıınelerinin bu ilan-
•tre k ları her üç aylık için hir defa da 
t cc tir. Bu itibarla Maliye vekilimizle bundan sonra yapılacak meccanen konulur. 

ı::•alar ehemmiyetli olacaktır. Bu temaslarda başlıca yeni formü- idare gelecek revaplara Ye her 
ne olabilecegıv · görü•ülecektir. hangi bir muhabereye tavusut ede. D y bili~ -

l\ ~iller vekilleri bu husustaki mütalealannı tesbit edecekler •ii•-----------· 
YUnu umumiye meclisine bildirmek için Parise döneceklerdir. 

Maarif Vekili gitti 
• 1 •• 1 

Cemal Hüsnü Bey dün akşam 
ıehrimizden ayrılmıştır 

P.t Maarif vekilimiz Haydarpa~ada 

~) :~rif vekili Cemal Hüsnü Vekil Bey kendisini seJimet
~'O fanıki trenle Ankaraya liyenlerin elini sıkmış Ye ıehri
~~l~tlir. Vekil Beyin teşyiinde mizden aynlr:ıışbr. 
·~kıtı Ş~n ~e Maarif er kinı ile QQ 

~t•ı:l Bbası Paıa, Vali muavi- Amanullah Han 
ı.._-~~ ~ ey, meb'us Behçet Bey, Roma, 11 (A.A) - Sabık , 
"'.ıl'&rılQ:;tn Bey ve sair zevat Afgan kıralı Amanullah Romaya 1 

ur. vasıl olmuştur. 

• 

Müddei umumilik, "Hareket,, gazetesi 
sahiplerinden Suat ve ''Türk tütün
leri,, mecmuası sahibi Sait B.lerin 

tecziyesini istiyor 
l 
l 
Beş avukat müdafaa yaptı, bugün 

karar bildirilecek · 

Muhakemeden bir intiba 
l.tanbul ikinci ceza mahke

mesi, dnn sabahtan akşama ka
dar «Hareket» gazetesi •hip
lerinden Suat Tahsin ve .. Tilrk 
ttitünleri" mecmuası sahibi Sait 
B. ler aleyhindeki daftlllll rü
yetile meşgul olmuıtur. 

Davada, Suat B. in Herman 
Spirer tütün ıirketinden, veril
mediği takdirde ıirket işlerine 
ait bazı huıuaab ifşa edeceği 
tehdidile para alırken yakalan· 
dığı, Sait 8. in de almağa te
şebbns ettiği, fakat cilrmü met
hut tertibabnı hissederek kuıkul
lanıp teşebbüıllail tamamlamadı
ğı iddia edilmektedir. 

Dilnkil muhakemede, dava 
eHilenler veldllerile birlikte ham 
bulunmuşlar, onbuçuktan onikiye 
kadar silren ilk celsede Mehmet 

Neft'ea, Abbas, Mahmut Belig, 
Gdata fdhaJAt gllmrOğil memur
lanndan Sım, "Hareket» Sahip-
lerinden Fahri Kemal, Devlet 
demir yollan müfettişlerinden 
Kemal, tlltün tacirleriyden Ke-
mal MOmtaz, tilccardan Hüseyin' 

' HüsnO, Nuri, Şefik B. Ier ıahit 
sıfatile dinlenimişler, Cevat, AJi 
Rıza ve İstanbul meb'usu Hüse
nin B. lerin mazbut ifadeleri o
kunmuıtur. 

Şahitlerin uzaktan, yakından 
vak'a ile alakadar malümatlan 
teıbit edildikten sonra, muhake
me saat on dörde bırakılmış, 
on dörtte milddei umumi Ahmet 
Muhlis B. , esas hakkında müta
leumı a6ylemiftir. 

Ahmet Muhlis B. , tahkikab, 
dllvanın esasını, şahitlerin ıaha-

Ziraat bankasında intihap 
Hayri Bey tekrar intihap edildi! 

Bankadaki içtimadan bir intiba 
Ziraat bankası meclisi idaresinde mOddeti biten Hayri Beyin 

yerine dün vilayette intihabat yaplmıı, Hayri Bey tekrar azalığa 
intihap edilmiştir • 
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oıarak ırazeteyc işt rak maksa- V AKIT ll'i\. g fJ ll &\OOü' eır~ ı 1 · }t fı k } . 
dile l<arıan para veri diği müda- 1 1 ngı ere r a arı arasın 
~:~·.'."'.:~:,;.~~;.:mi~u.'~H;~~~ Bir grup Devlet Bankası Yenı· ı·mparatorlu--k fırka 
bin Lir.ayı tehdit sureti1e aldıiı --- - j 
l<aydTie, ceza kanunnoun 192 inci Tütün inhisannın ken· Serma ve 50 miJvon h f k"' l } b• l 
maddesine göre tecziyesini iste- dısine verHmeı ı hak- 1 Türk lirası olacak IDU a aza ar ar a tr e 
miştır. Müteakiben "Türk tülün- k•nda bir teklifte Ankara, 11 (Telefon)- Haber 
lerı.. mecmuası sahibi Sait B. in bu undu aldığ'ıma göre bugünlerde Vekil-
vazıyetini tetkik etmiş, kendisi- ler heyetinde Devlet bankası 
nin de ayni şekHde para almağa Ankara, 11 (telefon.) - Bir llyihası görüşülecektır. Bankanın 

ecnebi grupu tütün inhisarmın 100 liralık hisse senetleri ola
tcşebbüs ettiğini, falmt tana ala- ltendiaiae verilmeai için hüku- caktır. Bankanın sermayesi 50 
cağı sırada etrafındaki ı..w- mete teklifte bulunmuştur. milyon Türk lirası olacaktır. 
şupbelcn rek müteyakkız davra- Grup buDa mukabil hükllmete Maliye teftiş heyeti 
mp t*~bhün.ü tamamlamadı- pqino bq milyon İngiın lirası 
ğmı söylemiş, onun da 192 inci ve her sene en az iki buçuk binası 
maddeye göre cezalaadıulmau miJyoa lnıiliz Jirua temettil Ankara, 11 (Telefon) - Ma-
faiebinde bulunmuştur. vermeyi Ye hunun da Oll se11e- liye teftit heyeti binasının açıl-

Söz Spirer şirketittin ffk»I.- 1ik hitan olan 25 milyon İngiliz ma resmini milteakip ayni bina
rİD.e .,.eribnıq, CeW Deniı Te lıramu kua pqinea ita etmeyi da Maliye müfettişleri kongresi 
Sadi Rwı B.ler cürüm mahiye- teklif etmittir. Hilkümet bu Maliye vekili Bey tarafından 
tindeki •ir &ankete istikraz teklifi reddetmiftir. açıldı. 
etiketi yapştınımatı iatenildiii Tenzilıitlı tarife Telsiz şirketi 
noktasından şahsi iddiayı teşrıb, Ankara, 11 (Vakıt) _ Seyri- Ankara, 11 (Telefon) - Tel-
müddei umumiliğin miitaleasıaa ıefain idarai sanayi kongresine siz Telefon şirketi hissedarlan 
iştirak etmi~ler, çok çirkin bir ve sergiye İflil'ak edeceklere bugiln toplandılar, bazı esaslar 
cüriilll itJenildijini ileri slirmq- yü:ıde eJ)i. getirile~ek mallara kararlaştırdılar. 4 mayısta fev-
lerdir. yüzde otuz tenzilat yapmayı ka- kalade bir içtima yapılacaktır. 

Srra müdafaaya gelmiş, en-etı bat etmrwtir. Almanlar kabul etti 
avukat Nuri B. müdataaya bq- Kalkü.ta. ~eluemini Berlin, 11 (A.A)- Rayhiftag 
fallllfy badiae etrafmda ta&iJen Londra, 11 (A.A) - KalkUta meclisi Tilrk - Alman hakem Ye 
noktai nazarım bildirmif, bu tehremini hakkında teWd •6- uzlqma muahedenameaini üçün-
arada ıunlan söylemiıtir: zekkerui çıkanllll'fhr. cü kıraatinde kabul etmiştir. 

- Müekkilin Suat 8., bulis 
'f'e saffetinden istifade edilerek 
l:rir talnm aanialar •e bilelerte 
tuzaja düşürülmek istenilmiftir. 
Ortada natamam kalm11 bir cü
rümu munu vardır. Para talim 
edilirken, tekli muhaverenin tu
biti lizamcbr. C6rm6n aman 
kanuniye.inden en mDbimmi olan 
bu cihet, ihmal edilmiftir. Mfiı
tantik kararnamesi, mllekkilimi 
hapisaneye giden ve ıitmeyen 
yollar arasında bırakmıtbr. 
Makamı iddia, bapiuneaia 

cümle kapısile hali mUşafehe ve 
muwacehede bulundunıyor. Hal
buki müekkilimin, onıya ıiden 
yolda yürümesini icap ettirtcek 
bir hareketi yoktur. 

Vekil Sami ve Bahir Beyler 
müdafaalarım kanunun madde
leri üzerinde derinlettirmiıler, 
Suat Tahsin B. de müdafaasına 
birkaç söz ilive etmİf, "«Bu da
Ya ile matbuabn çapulculukla 
geçindiği iddia olunmak isteni
liyor. Haklı tenkitlerden muğ

ber olan tütün ıirketi, bize kah
bece leke sUrmiye kalkıııyor. " 
dem~tir. 

Müddei nmumi Muhlis B., 

r (Vakıtıınyeni tefrikaları •wııuııuııf 

\ Montekarlo rezaletleri J 
; 

Yakında okuyuculanmıza fevkalade ) 
merakı yeni bir tefrika takdim edeceğiz. Si 

Bu yeai tefrika •Montebrlo" ya kumarbaz kıyafetinde giden l 
\ bir muhaıriria mun tetkilder ile elde edebildiği feci hakikat
i leri t&Pir etmektedir. Bu muharrir "Montekarlo" da intihar 
1 ettikten IOIU1I kurtanbnıt olan bir adaının yardımı He bu J 
~ yüksek AYl"apa aefalethanesinin en gizli rezaletlerini ortaya ( 
,= çıkannıya muvaffak olmuf ve bunla.n olduğu gibi de 

ya:ımıtfır. _ 

'

'!! • -·(Moıttekado) nun ne de- ( 
- mek olduğunu anlamak is- I J yetlnler mutlaka bu tefri~ \ 
\ kanıızı okuınalıdır· I 
~ § 

jıııııııııım1t11ıııııııı~ıııı11111ııııııı111166111ıttflllllıııuıılll''mıınu111llllııuıııı.ııuu""uınıırttl'nıMtıumıttııııunıı1110111ııımııı~ 
bu esnada bir noktayı turih asının tenkitlerinden çekinen şir
edeceji kaydile töyle •öylemiı- ketin kendisi aleyhinde bayle 
tir: tertint aldığından babaetmtf, 

- Suçlu olarak matbuat meY- •ekilleri Fuat ve İrfan Emin B. 
zuu bahiı değildir. Umumiyet iti- ler kanuni cihetleri izahla mli
barile matbuatı istihdaf eden dafaada bulunmuflardır. 
bir dava yoktur. Muhakeme on yedide bitmif-

Sotıra "Türk tütiinleri., mec- tir. Bugtın ondörtte karar bil-
muası sahibi Sait B. , mecmu- dirilecektir. 

ipeka tozlu reçeteye sıkılmadan 
bq lira Ocret alanlara ne di
yelim? 

V AKrr ın tefrikası: 116 

Daha bunun ne milellim ıekil
leri vardır. Bet lirayı beş günde 
kazanan zavallılar bazen bu üc
reti veriyorlar •• Ve iyi olmuyor
lar. iyi olmayacaklarını o meı
hur tabip de bildiği halde parayı 
alıyor. Bir lira ücretli gayri meı
hur bir doktonın vereceği bir 
rçete ile hastayı savıyor.. iyi 
edenlere ve iyi edeceklerinden 
emin olanlara aldıklan paralar 
helll olaun. 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
AYnliuellb - izah et... miye kalkıpnları yoktur .• 
Suduri - Ücretin tereffüü Avnüsselah - Vizita hakkı 

tabibin hazakatindeki yüksekli· ne kadar koyalım ? 
ğini aöıterir. Suduri - Bet lira .•• 

Ali Safder - Ucuz doktor- Ali Safder - Azdır. Para. 
ların içinde pahalalara taı çıkar- gilnden güne diiıüyor .. 
tan'ar vardır. Avnü11ellh - Ayatımııa ge-

Suduri - Doiru tikin halk len alellda hastalar için bet 
bu hakikati takdirden lciıdir. liri klfidir .. 
Halk ucuz etin yabniai tataız o- Ali Safder - Ben azdır di-
lur meselini bu sahaya da tat- yonım . 
bikle yanılır . .lllç hususu da b6y- Suduri - Biçareleri 10yacak 
ledir. En pahalı edviye en mtl- değiliz ya .. Şifayap etmekte hiç 
e11fr sayıhr. Halk otuı paralık bir tesirimiz olmadıtı halde 
ilicı otuz lwruıa almalı ki teıi- ftızuli beı liralannı almak klfi 
rinden ümit var olabilsin.. Sani- detil midir? 

yen pahalı tabiplere alelekser Ali Safder - Bu insafı meı· 
kibar hastalar devam eder. Bun- bur doktorlar g6ateriyorlar mı? 
lann içinde gUrültücüleri Ye um- Her beş lirayı veren aldığı 
dukları şifaya eremeyince 'er- reçeteden şifaya eriyor mu? 
miş olduk:an paraları Jieri iıte- Kronik bir dizanteri için verdiii 

Avnüuelib - Evet Safderin 
bakla vardır. Tababetin ıon 
terakkiyatına vukuflan itibarile 
liyakaten mOıavi olanların töh
ret teairile nisbetsiz Ocret al· 
malan halkın gafletinden ileri 
relme bir haksızlıktır. 

Suduri - Siz şöhreti blll 
iktidar bUsbntnn bedava kaıa
aalmıt birşey mi sanıyorsunuz? 

Avniluellh - Hayır böyle de 
sanmıyoruz. Likin töhretinin eri 
olanlar ve olmıyan1ar vardır .. 
Bili istihkak kazanılmış bir şöh
retin bilistihkak doktor olanı 

Biakaç gün evvel, lngilteredc 
teşekkül eLen müttehit İmpara~ 
torluk fırkasından bahsetmiş , 

onun umdelerinı ve esaslarını 
kaydederek bu fırkanın bılhas
ıa mubaf azaklrları tehdit etti
ğini ve onlann saflarında bir 
ikilik vilcuda getirmesinin muh
temel olduğunu ıöylemittik. 

Filhakika İngiltere mubafaza
klrlan bu vaziyeti nazan dik
kate alarak yeni fırkanın teh
likeli bir vaziyet almadan onu 
kendilerine ilhak etmek yolunu 
tutmUf}ar, bütün aiyaai vaziyeti 
değiftiren beyanatta bulunduğu
nu söylemif, yeni fırkamn re
isleri kendilerinin biltlln kuv-
vetlerile Baldvine müzaheret 
edeceklerini illve etmişlerdir. 

Deyli Eksprea sahibi Lort 
Bivcr Bruk'un M. Baldivine 
müzahir bir vaziyet almasını 

müteekip yeni fırkanın diğer 
mühim rüknli olan Lort 
Bothermirin ne yapacağı bekle
niyordu. Bu zat ya çekilecek, 
yahut yeni fırkayı yalnız 

başına yürOtmeğe çahpcaktı. 
Halbuki dfinkil telgraflar onun 
da yeni fırkadan çekildiğini 

ifade ediyordu. Bu suretle yeni 
fırkanın iki rüknü de ve bunu 
yapmağa muYaffak olmuılardır. 

Muhafazakarlar reisi M. Bald
vininin irat ettiği bir nutuk bu 
n eticeyi ihzar etmi~tır. 

M. Bald'f'in, mubafa.zaklrlar 
fırkası idare meclisinde irat 
ettiği nutukta yeni fırkanın admı 
bile zikretmiyerek yalnız onun 
umumi prensiplerine temas etti· 
ğinden yeni fırkanın en kuvvetli 
mürevviçlerinden olan Lord Bi
verbruk gazeteleri M. Baldvini 
kendi fırkalarının vaziyetini ta
mamile almlf olduğunu söyliye
rek onu alkqlamışlar, hatta yeni 
fırkanın baılıca müesawerinden 
olan Lord Biverbruk, kendi fır
kasınt terviç için irat edeceği 
nutuklardan vazgeçerek Baldvi
nin fırkalanndan çekilmiflerdir, 

ezmeıine acınmaz mı ? Haydi 
ıöyle diyelim bazakatçe mllaavi 
olan tabiplerden birinin on di· 
ğerinin iki lira llcret alma11 çok 
haıin ve haksız bir miiavataıı:· 
bktır •• 

Suduri - Bunun daha elim 
teklini niçin a6ylemiyonun ? 

Avniluellb - Nasd? 

Suduri - Ş3hret tefevvukile 
liyakat.izin liyakatliden daha 
fazla kazanması, gunır getir
mesi, vahim baatalık1arda çatı
nlması ve en nazik hayaU mes
elelerde reyine mllracaat edil
mesi husustan. 

Ali Safder - Bu neye ben
zer bilir misiniz ? Balık pazan
nm kuytu bir yemi,çisinde yir
mi kunııa verilen ayni meywanın 
Beyoğlunun sUslO bir manavında 
yüz kuru,a satılması keyfiyetini 
andanr. 

AvnUsselib - İyi buldun iş
te.. Hekimlerde bazen bazakat
s"zliği hazakatin fevkinde sab
yorlar. Şarlatanlık liyakatin l.ıy
metine geçiyor. 

Ali Safder - Bundan muta
zarrır olan umumun sihhati, ha-

• 

bilhassa içlerinden biri mub 
zakarlara müzaharet vaziy 
almıştır. 

Yeni fırkayı bu akibete 
rilk.iyen Baldevin, muhakk 
büyük bir zafer kazanmııbt• 

Baldevinin yeni fırkayı 
bullak eden nutkunda en 
hım nokta, umumi bir bi 
yerine bazı sanayiin hi 
daha doğru ve daha müre 
tir. Mubafazakarlann ıı 

budur. Fakat yeni fırkanın 

diği gibi imparatorluk dah. 

hür ticaretin kabulü ve iın 
torluk etrafında muazzam 
rük tarifelerinden duvarlar 
pılması, lngilterenin de 
derman teşkil etmez. 

Yemi hariçten gelecek 
gidai maddelere bile resim 
masını istiyor, halbuki 1 
efkin ammesi daima buna 
halefet etmiştir. Bunu yap 
için efkin ammeye mlira 
lizımdır. Halbuki sanayi i ' 
himayeleri icap edenleri hi 
etmek istenilenler her şeyi t 
eder. 

Balduvin bu mektuplan • 
ettikten sonra imparatorlu 
iktısadi bir kül oldujuDU 
ilave etmiş, neticede yeni fi 
lüzum olduğunu gösterecek 
vaziyet hasıl olmuı. ~ .. J 

Yeni fırka, kısme~ mu ar-'. 

karlara ~iltihak ederek, kıs 
istiklalini muhafaza ederek 
mlf gibidir. 

Baldvin mahareti ıay 
bir taraftan yeni fırka da .. 
gibi, kendi fırksı da ku 
bulmuıtur. 

Çünkü bu son haftalar 
fında vuku bulan bütün Jll 

kaşalarla lngiliz efkan aın 
ne mubafaı.akirların in · 
inparatorluğunun menfaati; 
en çok hakim oldukları gött 

miş oldu. 
ô. 

yatıdır .. 
Suduri - Hey gidi 1 

dOnyanın en mühim met'/ 
üzerinde böyle karak&z o { 

yor .. Diğer işler nasıl olsa 
rek?.. ~ 

Avnllsaelih - Kabahat 
memleketin halkındadır. O 
zünO açmadıkça dilnya 
mez.. Açılan bu kadar m 
lere, dariilfilnunlara rağmeO 
yerde halk cehli mürekkep 
lindedir. Dllnyadan ziyade 

te ehemmiyet verir. tl•,ı 
ne sui istimaller olur 
maz da öbür dünyaya ..,ot 1, 
itikat meselelerinde tüpbe iri 
terenlere bütün gazebile Y ,,!, 
Halk ağzına vurulup 1°~; 
alınmak için yaratılmıştır · ·~" 

• ,JIY ~ 
etra ı mı saran ( Empel'IY' ') r 

den tutunuz da (SosyaliJISS'ı~ 
(Komünizm ) gibi türlU o•"' ,r 
ne kadar teşekkilller var,- ,ol 
veli sureti haktan görUnilP ~l 
ra halkı boğmak için ~cut 
mıya çalışmaktadırlar· ,

8
i1f',Jl 



Gayri mübadiller 
şikayet ediyorlar 

Cemiyet iş görmüyor mu? 

4ldkadarların muhtelif iddialara 
karı 1 verdikleri cevap 

a.,,n mflbadfllerden bir qrup 

Gayri mlbadlller cemiyeti hak- Bahriye kolağuı Hakkı bey, 
~. bam tikiyetler vaki ol- Fethiye hanım veresesi doktor 
-.kta, cemiyetin az iı gördüğün- SOleyman Sabri, polis Halil Rı
.... bahaedilmektedir. Cemiyet fat bey, Fatma •e Şerife hanım
takdiri kıymet komisyonunun haf- lar, Ali Nebil bey, Mesrure banıDJ, 
t.da bir defa toplanarak ancak Nesibe hamm, Halil Nariye hanım, 
iç dart kip çıkarabildiği, bu Nimet, bey, Camal bey valdeai 
"-len itlerin pek yavat gıttiği ve biraderleri (veraset tenedi 
..._, •eeikalariJe emlik kıy-
-..ı--..! getireceklerdir), Ratip bey, Ati-.--~ doı1elerinde muvazzab 
L-L ye hanım vereaeai, Fatma Zehra ....._anJara para verilmediği tev-
"-t liateeioin aylardanberi ik- hanım, Asıme hanım. Naciye 
-.ı edilmediji ,ikiyeti mucip hanım, A ıi Oıman, Ali bey ve 
lel»epıer meyanında gösterilmek- veresesi, Ahmet Cazım bey vere-
tedir. sesi, İsmail Pertev, Camal, Fat 

Don -~. merkezine 2k m• M r . 
"rimiz bawlarclaa mtltekai m aakeriyeden asan; 

'-ı.aederek komisyon azasile idris Cemal bey, Yusuf Ye Ayıe 
llrltmilştür. Şikiyetlere cemi- hanımlar, Salih Zeki bey. 
~ fU tekilde cevap verilmek- 20 şubat ve 27 tubat pertem-

be gtınlerinde de: 
ı....;":' Komisyonun az it g&rdüğü 
~nıdakı fikiyetleri teessürle 
.,....lanz • Cemiyetimiz gayn 
~•dillerin hukukunu temin 

btltiia gayretiJe çalıımakta
e ~cakbr. Bize timdiye 

~ 2000 milracaat olmuş 'e 
lfO L..çuk ay içinde bunlann 
"- ai tetkik edilerek muvaza
-.__ ~bil emval eahabma da 
~ icar bedellerine mah-
~ ·~ itaauıa baflanmış
ı. ·. Ga,,. .. badiUere fimdiye 
~ 100,000 liraya yakın tev-
11..t_ Japbk. 13 Ye 17 tubat ta
~ kadar •tideki listede 
~ mahaner PJri mfiba· 
~. teuiat yapıl11Ufbr: 

Saadet ve Ayte Nedime hanım. 
Jar, Ahmet Kazım bey, Kadriye 
hanım vereseleri, Hatiçe Hayriye 
hanım, Senihe hanım, Melek H., 
Mustafa kızı Fatıma hanım, 
polis Yusuf efendi, Ayte ve 
Rukiye hanımlar, Mutafa Ni
meti bey, Emine hanım, HOsniye 
hanım, Vedia hanım, Fatma 
hanım, Ali Nimeti bey, Sanaiye 
hanım, Osman Demir bey, ~ 
dia hanım, Hüseyin Ahm~t bey, 
Nazan Hilmi hanım, T uıfan bey 
ve hemşire'eri, Ali Taki bey, 
Ali Sami bey, Hasan pafa, 
Mustafa bey ve saire .. 

Bu tevziat liıteıi haricinde 
kalanlann evrakı da bugiln tet-
kik edılmekte ve hazarlanmak
tadır. Resmi vesıkalarile emlik 
kıymet eri doıye'erinde muvaz
zab bulunanlara para verilme
diği asılsızdır. Takdiri kıymet 
komisyonu hümmalı bir faaliyetle 
çalıımakta ve haftada d6rt defa 
içtima ederek listeyi ikmale ut
ra,maktadır .ı. 

Tiitünleci hastalıktan 
korumak için 
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İngiliz muallim 
Bize bir mektup 

gönderdi 

GöriJ.lmemiŞ mektup . 

Bir zarf içinde 4 adet 
Evvelki günkü nBahamızda 

Tllrkiyede çalışan bir İngiliz 
muallimi Deyli Telgraf ıazete
linde intipr eden bir mektu-
bunu trrcOme etıniş ve Ozerine 
mektubun ihtiva ettiği bir iki 

tahtakurusu 
----------·------~ 

Bu mektubu gönderen kariimiz 
Ankara treninden şikayet ediyor 

clmleyi aerllvba yaplDlfbk. Eu 
mektubu netretmemizde her ne
deme bqka bir mana te•ehblim 
etmif olan mumaileyh muaJlim 
Mr. Vernon, bize g6nderdiği 
nızikAne bir mektupla meseleyi 
tavzih etmek istiyor ve diyor ki: 

9 Mart 1930 pazar tarihli 
muhterem gazetelerinde ( Hariçte 
lngiliz muallirnJeri ) serlivbaaı 
albnda, phsıma ait intif&r etmit 
olan yaZIDID ( müs~ll&h ln,Uiz 
kuvvetlerinden daha ziyade p· 
yanı emniyet ve tercih mi imif
I•? ) mretinde yuıb ikinci bq
hpu biraz mlipbem prdüpm 
için qağıdadaki maruzabmm, 
efkAn umumiyeyi tenvir maba-
dile dercini rica ederim efendim. 

hıpiz gazetesine padermit 
olduğum mektupta yazılı bulu
nan ve yllz seneden fazla bir 
mliddet mukaddem Lord Broug
laam tarafından irat eclilmif bir 
nutuktan iktibaa edilen « Tbe 
IChoolmuter is abroad, and lt
rust to bim, armed vitb his 
primer, against the soldiera in 
full military •rray.,. ibaremnin 
manuı o zatın, ecnebi memJe
eketlerinde tedriutta ba -
Iamalan suretile milıetıer ara
smda daha iyi bir anlqma yani 
kııa bir tabirle sulhli selimet 
Ye medeniyet için çal11makta 
-- --ıliııidOl'e, -- ft harp 
için mubafaa e.tilmekte olan 
mlselllb kaVYetlerden daha faz
la itimat ettiğinden ibarettir. 
Milliyeti ne oluna olsun Ye hangi 

memlekette bulunuraa bulumun, 

-----

Dlbı tehir dalailindea bir 
mektup aldık. Her ıBa 

selen ylzleree mllpbibi siJti bir 
mektup. AJAbdar arbdap••• 
verdik. Sırua ıelmce aerllvbua 
konup kari filclyetleri sütununda 
nqredileeektl. Ulôa İf DDDet-

tijimiz gibi çakmadı. Zarfı açaa 
arkada11mız hayretle bapdı. 

Masalarmmden kalkarak ya
nına kofluk. Eski bir ~eteci 
olan " pmdiye kadar bir çok 

· arkadap-9eyler prilp ıeçıren 
.... bu kadar hayrete d&filreD 
ne olabUircli? Merakunw çabak 
hallettik. Zarfın içinde çıka çaka 
d6rt adet tahta kurusu çılmnfb. 
Bir de ufak bir klğıt parçui. 

itte bu kiiıtta yazıla olanlar: 
c Şd' mt!ktup Wft __.. lı6-

Kiıler kBZH~ı1 
muallimlerin, kendı mmetıerinin Bugu··n keıideye 
adetleri, ahlildan ve sairai ki 
hakkında talebelerini tenvir et- devam olunaca 
meleri suretile, muhtelif milliyete Sekizinci tertip taJYare piy~ 
menaup inunlann birbirlerini ko1UDun ikinci kefideli din 
daha iyi anlamalarını temin et- JU.leden sonra darllftln• koa-
tiklerine, ve ancak bu anlatma "il kildi 

-n-J.. ferans salonunda ~ • sayesinde bu11-6 o.ilseJWı d 
kuvvetlerin ortadan kalcLnlabi- Havanın pel ollDUID aa 
lecejiae ve bili,tlpbe diinyada dolayı kqide salona erkendea 
her ferdin arzu ettiği umumi maklardan plea baki~ ~= 
ıulb ve aellmetin tee..Os ede- men dolmQfbı. içeri ll"IDIY 
bileceğine ,ar, mmnaileyb Lord halk kefide -..yet ._._...,. 
an fikrine ben de tamamea itti- kadar d...,da ~· 
rak ediJOl'Um. Keficleye .. t bu.le •ılı °" 

Ben f8baan biç bir zaman 800 ...... ,. pldtnitllr• la bl
ıiyasetle mqgul olmadığım fibi ytık< ikrami,. olan obll bet bla 
ne bir intihaba iftirak, ne de lira 52843 numaraya ÇI~~· 
b h • b" h t h b • tL!-cı" bn-&L. !t--ı..e 011111 OD 

çlk bir paket bulacaksmız. bir
denbire manasız bir arbdq la· 
tifesi zannetmeyiniz. içindekiler 
uzun bir ıece yolcu!uğunda 
çekilen asbraba Hbep olmutlar-
clJr. EYYelld gln 8 tirenile An
braya gittim ft din gece ora-
dan ıene 8 de kalkan tirenle 

a•det ettim. 
Size, mutat tekziplere karp 

pderdlfim ba met'am hqere 
yldnden birinci me•ki kompar-
timanda bulDDm•m• rağmen bir 
dakika .,.mak kabil olmada. 
Huta oldum. Anapacla •eya 
Amerika da oluyclJm daft eder 
ve sıbbatimİll heubmı IMWardun. 
Bu 10rguyu cemiyetin duytuJa
maa ma'kea olan sizlere terk 
ediyorum.• 

Bir vapur ... 
Akdenizde fırtı

nadan battı 
Lima111m1u plmek içiD ltal

yadu laareket eden Aneello 
npara, yolda dehptli fııtma

lara tutulmae. bir aralık •apur 
Raci• aduı açaldarmda kayala
na Wlne d&fm&ı ve batrnqtır. 

Rad• limanmdan 7etipa ba· 
hkp aandallan •apunm dnri-
lile mlrettebatuu ve JU1ca1an 
lmrtanmtlarclır. 

Kazannıak için 
ilk ıart ilandır ~ er angı ır arp e er anıı UPD u1- ...,....,, 

b 1 ed bin Hra 7134 DD1Daraya tl.tnıız lrazancı arıırmava ir tarafı iltizam ey em im. het 
Arzu ve gayem, blltlln memle- çakmıttar. Bu biletin bir paçua MWIJmak, luıvada tav· 
ketler ıençti;ini, bUynk hayat Galatada Tapuda putarmacı vareslz uçmıva çalı1-
m6cadelesine kuvvetle hazırlan- Misak efeadicle bul_...ktaclB'. m•k gibidir 
mıt olarak ,armekten ibarettir. bd bin bet ylz lira 33245, P. Ticaretinizde, san'abnızda 
Ve bu gençliğin her tnrl& mUt- 4&342 numaralara çıklnlfbr. Ke- muvaffak olmak istiyorsanız 
külit ve tehlikelere gağiis re- fide iMi aabah dokuz buçukta gazete illnma ehemmiyet ve· 
rebilecek bir kareket sahibi tekarar baflıya~k ?OO n~ımra riniz : Gazete ilAnı ilAnların 
olmasına çalııması itibarile, mu· çekilerek ikiaca ketıde nılaayet en ko'aJI, en ucuzu, en te-
alim vazifesi zan1>oluneuğuod• bulacakbr. airliaidir. 
çok btıyilldlir kanaatindeyim. ~ lıte ilin tarifemiz: 

Feyziye ve Feyziati liae- Çocuğunu botdu Sonuncu aayıf.da S.bn Kurut 
leri ln-'lizce muallimi .__ • ••etelerinde okucluau •• ızmır ı- -• · 5 ind .. .. .. 
Vılllam A. Vernon mma gire, Gaztepede kimya-

Biz mektubun iuh ettiğinden Sermet Beyin hizmetçisi 
4 .. 
2 .. 

il .. • .. 
.. . . 

1 .. " .. ·~ 

12,5 
25 
40 

100 
200 eksik veya fazla bir ıey yaz- C.n H. pyri metru çocuğunu 

mamış, mektubu, aynen tercDme bojup denize atarken yakalan- Reunl ıfAnlar, IODUDCU .. yıfada 10 Kr. 
etmiıtik. 11111 ve teftif edilmiftir. 

'-ci.8-ıarkıy istaayon caddesinde 
~le ltey, Serfiru hanim Ye 
)..~· bey, HGleyin AYDi bey 
~ la.nım, Zeliha h•mm ve 
~' Memet Ali bey, Veysi 
L!• 8'.yan hanım ve Mihriban 
L:"' EmiDe Ratibe hanımlar, 
~ Ye Ratibe hanımlar, 
~ Zi,a bey ve Melek 
~· Mustafa koyuncu bey, 
.._ et izzet pqa, Bedriye Le: 
,, L~_anun, Afife hanım, Safi
~ ...._m, ihsan Kemal Raif 
~er, merkez memuru Mazlum 
~Zehra Ye Mllberra hanımlar. 
~bey, Hllaeyin Cemal bey, 
' Hakkı bey, Zeynel Abi
"J, 7· . AbclWfenni ve Şevket 
~ ~ Yai bey ve veresesi, Nal',,,_ • Nihat Ye Cevat beyler, 
~ ~ bey, Nizam bey, Semi
,, \'~~iye hammlar, Sermet 
'- ~ııuaı Vecihe hanım, Hati

et hanım, Rebia hanım, 1 

Tütün inhisar idaresi yeni ye
tişen tiltilnlerdeki hastalık ile 
esaslı milcadeleye karar Yermiş
tir. Bunun için merkezi Akhiaar
da olmak ilzere bir mOcadele 
karargahı teşkil edilecektir. Bu 
mllcadeleyi M. Peran iaminde 
bir ecnebi mütehasa11 idare ede
cektir. 

Yalnız M. Vernonun pnder- ı..;-.---~--------ı 
eliği mektubu neprettikteo IOD- tap iateyen bir aauaılimiD t_. 
ra knçllk bir sual sorabiıiria: libat konferanamda Ye l..,W. 
TOrk gençlerinin ia~fa~esi i~ ukerleriaden bahaetaeaiae ne 
Deyli Teleıraf kanlennden ki- lüzum vardı? 

ilin memurumuz size fay
dah bir illnın piri ı ve Oc
reti iP. hizmet etmete ha
mdır. 

111 mn n 1•111111111m:::au:::wıu:ı::. 
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Son tahtlar 
Madritten gelen haberler 

diktatörlükten sonra İs
panya tacanın da tehlikeye düş
tüğünü gösteriyor. Daha geçen 
gün payıtabt sokakları, genç 
göğüslerden fışkıran "kahrolsun 
saltanat ! ,, naralarile çınlamıştı. 

Zaten artık son tahtların son 
günlerinde yaşadığımızı anlamak 
için uzun tetkiklere de ihtiyaç 
yok. Her vesile, her sebep e 
bugünkü insanlık, taç ile tahtı 
boyunduruk teklinde gördüğünü 
bağıra çağıra söylüyor. Beşeri
yet bu fıkir uğruna milyonlarca 
şehit cenazelerine basa basa 
yükseldi. Bu yolda ablan adım
lar geri alınamaz. Çünkü i ık 
adımla şimdiki l er arasına uçu
rumlann baş döndüren derin iği 
ve korkunç karanhlclan girmiş
tir. 

ispanyanın gaytan bıyıklı son 
kıralı, varsan elceğimsağma şaılı 
maşukalarınm gergin göğüsle
rinde ıehvetıe solusun. Bu ihti
ras f11tına arı, belki ona, çüruk 
bir tahta perde gibi yıkılan 
tahtının çatırdılarını duyurmıya
cak ve bu ömrünün son teselHsi 
oıacak ! .. 

Kızıl "Areo" lerde dalgalanan 
kırmızı mantolar, azgın boğaları 
nasıl kızdırırsa, saray zulmünün 
döktüğü kan da o memleket 
haıkını öyle öfkelendirip coştur
muştur. Bu milyonlarca baş. ı 
kükremiJ boğaya züppe kıraUa
rm karşa durması, "istokat" lara 
ye tenmeai nasıl kabil olur. 

Şimdı orada çırpınan ihtilal 
bayrakları hangi omuzlarda ta
tınmadı? Her şubenin ayrı ayrı 
kahramanları ona hizmet ettiler. 
Servantes "Donkişot,, u ile o 
betdeyı " Dankişotıuktan,, "ur
tarmışb. Muhayyılesile on beşinci 
asırda yaşıyanları, o muhallet 
eser , ne yaman bir sarsışla 
uyandırmıştı! 

Hem uzak geçmişlere gitmi
y ' e hacet, yır minci asrın en 
uüyiıK ediplerinden sayılan şanlı 
romancı, büyük "8Jasko fba
nez" in bugiinkü neticede az mı 
himmeti var? Kıral ve onuu 
köpekleri, san'atkira kendi va
tanında bir mezarlık toprak 
parçasını çok görmüılerdi. Fa
kat o, F ransada genç istidatları, 
• kendi kanaatlerile uçacak hale 
gelinciye kadar - barındıracak 
saraylar vakfetmek saadetıne 
erdi. 

SiirgOnünde vatan 6ksüzlüğün
den bqka hiç bir mabrumıyet 
tanımadı. Cümhuriyet evlat arı 
onun heykeli önünd~ secdeye 
kapanacaklardır. 

Son taçlar son nefeslerini 
verırken onlara ilk yumruğu 
v ıranlan yadetmeden geçeme
a,m. Vatan "havalan artık 
taçlı baılar için zehirli bir hal 
almıttır. Bu netice astrlardan 
beri biriken mil et gayzımn 
ueridit. Milletlerin gayzı önün
de ise, yalnız bat eğılır. 
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·-···-······························ .. ··········· .. ··· 
.8iT tak·m eıbatıı h1ı

mıveı ıara/ından tesu 
edılip hüsnd d.-vdmına 

heı ke5 ~ehadet eaen mek
tebi Tedrl~ivei Havıi..,e11t

iane olmak üze;ıe yakın
larda maarif nazırı dev-

letıô Hünıf Pa~tt Hazret· 
/erinin ıaht. hı mcıyele-

, inde bir balo verileceği 
~amıare .. i memnııniyeti
mız olmuıtuı. 

tal'arayı. Veta ile de 
Beş ktaşı sevredecegiz 

Bu cuma Taksım Stadyumun-
da Vefa-Beşıktas ve Galatasaray
F enerbahçe arasında Şıı maç
arının dömi finah yapılacaktır. 

Mevsim bidayetinde Cümhurıyet 
Halk fırkasınm tahsis ettıği şı t 
ıçın İstanbulun bütün kulüpleri 
arasında başhyan turnuvada 
yarım ıooa İstanbulumuzun on 
kuvvetli dört takımının kalması 
maçlann ehemmıyetini bir kat 
daha arttımıttır Maçlar hakkında 
biraz tafsilat verelim. 

Sayılı hakemlerimizden Kemal 
Halım Bey tarafından idare e
dilecek olan Vefa • Beşiktq 
maçı çok şayanı dikkat bir kar
şıla.şma olacaktır. Lik maçlannın 

ilk devresinde Betik taş Vefayı 
1 - O kazanmıJb. Vefa takımı 
bugiin 1101 iç mevkiine Seyfinin 
girmesile daha kuvvet i bir bal 
aldığı gibi son ıki maçında 
gördüğümüz veçbile nefes kabi
liyeti artmıştır. Sonra takım 
genç uzuvlardan da mürekkep
tir. Buna mukabil Beşiktaş ta
kımının bayramda Fener ve 
Galatasaraya kart' muvaffak 
olan genç muhacimlerile sabaya 
çıkacağı söylenıyor. Bu vaziyete 
nazaran netice hakkında bir 
tahmin yapmak kabiı değildir. 
Her iki tarafan çok can!ı ve 
seri oyununa şahit olacağımız 
şüphesizdir. 

Fenerbabçe - Galatasaray. bu 
maç hakem encümeni azasından 
Hamdi Emin Bey tarafından 
idare edilecektir. 

Fener bahçe geçen seneler 
şampıyonunu bu senenin lik 
maçında 3-2 mağlüp etmiı ve ilk 
devreyi tam bir galibiyetle bı
tirmittir. Evvelki hafta Vefaya 
ve bayramda Gençler birliği ve 
Beti*' taıa karşı oynadığı oyun
larla takımın tam antrenüman 
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üstünde olduğu görülüyor. Ga
latasarayda bayramda Beşiktaşa 
ve Gençler Birlığine karşı gös· 
terdiği oyun1arla yeniden esaslı 

bir müsabaka kabıliyetı iktisap 
eylediğinı isbat ettı. 

Görü üyor ki, lstanbu!un dört 
birinci sınıf takımı cumaya bize 
çok heyecanlı futbol günü yaşa
mak içir hazır bulunuyor.ar. 
Bakalım maçlar ne neticeler 
verecek? • 

Bundan başka öğleden ev11el 
üçüncü ta!•ım ar arasmdaki mü
sabakalara devam edilecek ve 
Kumkapı Ka mpaşa Eyliple, Sü
Jeymaniye Galatasarayla İstan· 
bu spor da Ve·a ile karşı ıaşa

caktır. 
Fut"ol Htyeıinden: 

14- Mart -1930 cuma günü 
Taksim stadyumunda yapılacak 
maçlar aşağıdn yazılıdır. 

Milliyet Kupası maçtan 
Kumkapı Topkapı - Kaıımpaf 

Eylip, saat 1 O : Hakem Refik 
Osman 8. , Süleymaniye • Kala
tasaray saat 11, 1 O : Hakem Re
fik Osman 8. , lstanbulspor -

sinde 

40~ 9Ji 
~r904 ~ 
40 '.J~ 1 

4 4_;1 

4604~ 5l2 
558 
601 

100 982 
ıoo )O 144 
4~ 51 
60 56 
40 1~7 

35 1 210 
4(j 255 

6~Ô 360 
4 364 

1 377 
64~ 
783 
79-: 
8)8 
84~ 
86 

4 475 
l~jl 144 

~~ı 182 
4 204 
4 'I 28 { 
<0 293 
40. 36 1 

6 J95 
41 ö7ı 
6 757 

lOr 828 
10012 54 
J50 1) ı 
40 1 17 
60 31 

1(0 .8) 
4) 44 l 
4 478 

31C 52n 
4( 57 
60 58 
4 63 
40 tı47 

l d 114 100 3 3 
4~ 830 6~1 4~7 
6 84 ~ ~5 OJ 74 
oO 957 40 8)7 

3- 59 10 858 
40 5:0 . GO "D004 

lJOI 7 GO JO 
3 i 81 40 215 

40 161 4 394 

4 1 9 35~ 414 
4 ıs ntj 536 
61 / 35 4 6')8 
60 444 10 6~4 
60 4)4 4 .Oı 
60 4 ,5 1 { 73J 

,~ o 834 4{' ~ f)ı 
401)4))1 1Cl 0) 
40 1 

Vefa saat 12,15: Hakem R 
Osman Bev. 

ŞiJt m~çlan (yarım son) 
Vefa - Beşiktaş saat 13 

Hakem Kemal Halim 8. 
Hake mı Ne' zat 1sm:ıil Be 
Fenerbzhçe - Galatasaray 'I, 
15 Hakem Hamdi Emin B. 
Hakemi Saim, Rağı 8evkf• 

Çarşamba 

om 
Mart 

1930 
Hu&Um Jırlması I 1 

. 18. 
Güneıin Jotuıu: 6,21 - bahl' ·. "5)1 
Ayın doluşu :1~ 

Sabah 

4158 
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~---~ HA BE R L E R 1 Ruhi Beyin defte.rinden: 21 VAK iT ) iN 
Manastırlı bir Rumun hezeyanları Paramızı koruma 

ŞEHIR 

------'-
lsterlin 

Emanet.te Borsa.da.: 

Yeni bütçe ~Üt aka be heyeti bir 
I< te_bliğ neşretti 

b arnbıyo mürakabe heyeti 
ı_~krsada miiterakim evrakın tet
ıtı · 1 

He meşgul olmaktadır. 
t eyetin ittihaz ettiği bir ka
h~t rnuc;ibince teminat müddeti 
ıten b 1 . d .. d 't orsa acente erı un en 

1 ıb aten borsada muamele yap-
;;aktan menedilmiştir. Miktarı 
d olan bu acenteler meyanın
B a eski borsa meclisi reisi Sadi 

ey de vardır. 
l)·~ 

h ıger taraftan dün mürakabe 

d
eYeti bütün alakadarlara ati
ek· ı tamimi göndererek Türk 

Paras · 
b. •111 koruma kanunu mucı-
ınce b k. ith ~ unun neşrinden evv~ı. ı 

15 
alattan mütevellit borç ar ıcın 

&Un beyanname müddeti 
vetınişr . ır. 

b lstanbul kambiyo mürakabe 

f nşaata ehemmiyet 
vermiyor! 

Cemiyeti belediye bütçe • en
cümeni her gün toplanarak E
manetin 930 butçesini süratle 
çıkarmıya karar vermiştir. Her 
günkü toplanmalarda muavın 
Hamit Bey de hazır bulunacak, 
icap ederse belediye müdürleri 
de davet edilecektir, 

Bu seneki bütçede memurin 
kadrosunda tasarruf yapıldığı 
halde, Baremin tatbiki dolayısıle 
gene memurin maaşları kabar
mak tadır. Bundan başka köprü 
müruriyesi kaldırılarak oradan 
alınan hasılat vesaiti nakliy ··e-

l 
. e u 

ret ~rıne zammedilmek suretHe 
temın edilecektir . 

Köprü müruriyesinden senede 
7SOOOO lira alınmaktadır. Halbuki 
vesait nakliye zamlarından ancak 
SOOOOO lira temin o unmaktadır. 
Bu suretele 250000 lir.ık bır 
açık zuhür etmektedir. 

---·-- - - ------
İngiliz lirası dün borsada 

1032 kuruşta açılmış ve 1033 
kuruşa kadar yükseldiktet sonra 

Herif yarıbuçuk Türkçesile etra a 
ne acı zehirler saçmak a idi ! 

1031 kuruşta kapanmıştır. Ama sonunda o1acaklar oldu. 

Vilayet 'te: Zavallı levendü, bülendü müstes
na patronumuz Girit adasının 

Tev~ifaneden ~ça~lar hak- ölüm inler· e bir arkadatımız; 
kı~d~kı rapor, vilayette tetkik ismini söylersem belki gücenir, 
edıldıkten sonra, mes'ullerınin kulağır.ızı uzatın da gizlice söy-
tecziyesi için Memurin mubake- Jiye) im: (Milliyette çalışan M. 
mat encümenine havale edilecek-
t
. Salaheddin. ) evet bu biçare de 
ır. 

•••••••••..••••••••••••••• kodese gönderildi. 
İİ ........................ :::············ .. ·• .. ·········-·· He e o çifte ayın dediğimiz 

~ ff meli ue~frlr···· .. ··ıı ~=~.!;sat~~:.~a:ii:u ? ya:::~~= 
is Elektrik Sirkeli E~ yaptıktan sonra bir kenara çe-:r == " . 
~ Ve İstan~bul ~ kilip gizlendi. Onun da kim 
.. T ·· ld d b ii 1·a111vay ~j~·keti Ei o uğunu söyler im ama, izim 
r M :: muallimi k1tdırmaktan korkarım. 
is ecınuası ~ :: •: Selamet gazetesi idarehanesi-
:: M t ·· !: :: ar nushasının :: M 1 b R .. .. •. nin yanında anasbr ı ir um 
:.:. . . mundericatı: .:.: · d k B d 

1 S l h tacır vaı ı, araya; u a am is - ı 1 tar fabrikasında vü· g 
•• d t' ·ı - bize nispet için, her gün gelir, ii cu a ge ırı en tekemmülat. :: 
H 2 - Asırlara göre şikemper- ~ zehir gibi havadis'er saçardı. 
if verliğin tai'ihçesi. g Bana inanmazsanız M. Sa ahid-
i: 3 · M v .. dine sorarsınız. 

Bir gün de 
dedi ki: 

- Eh, Bu iş 

geldi, gü er k 

bitti. 
- Nasıl bıtti bakalım ? 
- İşte, efendım bizimkiler 

Kemalistleri, nasıl anlatayım, 

hop hop, haydi içerde. 
Merkumun Türkçesi okad~r 

kötü idi ki, güya milli ordunun 
muhasara altında olduğunu anlat
mağa çalışıyordu. 

Bu havadısin tamamile uy
durma olduğunu bilmekle be
raber, çok sıkıldım, evvelce 

kendisinden bahsettiğim muallim 
beyin evine gittim, bir iki ar
kadaş daha vardı. 

Vaziyeti tabii bildiğimiz kadar, 
muhakeme ediyorduk; öyle mü
teheyyiçtik ki bir taraftan hain 
padişaha, bir taraftan damat 
denilen, herifi naşerife lanetler 
yağdırıp duruyorduk. 

Bitmedi 

eyeti riyasetinden: Türk para
sını koruma hakkındaki 1567 
llunıaralı kararnamenin 32 inci 
llıaddesi mucibince kararname· 
ilin neşrinden evvelki ithalattan 
~~tevellit borçlar için on beş f Un zarfında rnürakip ıiğe bir 
d~Yanname verilmesi muktazi-

Emanet bütçesini tanzim içın 
bu sene inşaata pek az ehem
miyet verilmiştir. Yalnız Hay
darpaşa geçidinde yapılacak 
köprü için 60000 lira tahsis 
edi ecektir. 

== -. . agaza camekanlarımo ii .. ~ ~n~n. ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• 4 H .. 
~ - anım sahifesi ii 
~ 5 - Evde sıcak su :: 
:i 6 - Mızah sahifesi !i 
ia 1 - Elektrik tulumbalar 5i 
ai 8 - Hala vasıtasile fıliyatını ii 

ır, 

.Binaenaleyh kararnamenin neş-
tınden e 1 t• . t " . . b 1 ed· vve em ıaı ıcarıye ıt a 
t ~p te bundan mütevellit ola
} a gerek Türkiyedeki Banka-

y
arda ve gerek memalıki ecnebi
e ek· 

Ekmek ve Franczla ii ifa eden tathir cihazları si 
Ekmek narhı 14, 75, francıla ii 9-Mütenevvia i~ ~~M!JiE§!L:E~E~K Bu ~almN<®E-®MBEA:~~~I~ ~ffi 

narhı 22 kuruşta ipka edilmişti li lO- Elektrik ınüberritleri İi ~--- ~ ~ lMJ 
r. ~E 11- Elektrik Şirketinin muş- ii ffi KLA YV BRUK ve EVLİN BRENT in ~ 

1 VUKUAT 11! terileri~e temin ettiği menafi ~~ EB ffi 
- ii Muaddıt kıraat memurlarından ii İJ temsili 

Bogv uJdular mı) !i Amel~ elek~rik isteyiniz ~~ (1, H o R T L 
la 

1 rnüeessesata borçlu olan-
ran 

ne nerede, l<ime ne nevi ve 
\re suretle borçları bulunduğunu 

!! ve dıkkathce okuyunz :: ~. 
• ı: B · , i ' ~ t ~ ı c·: ~ ı (Y:ayetı ımu" essı· r, ı·l...&.!ras ve istirap dramı .. • 

Ç 
n u mecmnn ner nevi aıdeli :: t'I ıuı 

ekmece sahillerinde $! malumab, hikayeleri, makaleleri 5i ~ Ayrıca RU'f.v~ A-:YL~R ve JAMES • HALt ~ 

td ~u borçlarını ne ile ispat 
~c,eklerini mübeyyin bir be· 

itnname i1e 15 mart 1930 akşa-
~ın~ kadar mür aka be heyetine 

1111dırrneleri lüzum. tebliğ olu-
denl"ze açılan ·k· d .: ve mu··teadd"t s · ı :: •· tarafından tems.il olunan vodvil.ıerin en neşelisi . 

ı 1 a am- :: 1 re .m eri havidir. :: ~ dan haber yok ::::::::::::::::::::::::::::::::====:::::::::::::::::::g ~ Y IE, N Il E V L Il IL ~ 
· itizar ~ fil mini takdim edecektir. Suıctl hususiyede intihap edilen bu proıtr:ım MELEK ~ t yeşil köyde Köyiçi mahaılesi- • 1\'El\1ASI"llN )!OStc recegı (CS(ll flllmlerln sonundan C\ \ c'klslnl tcşktl ctmektt!dir. m 

erlf ilaç yapmak için nin Kilise sokağında numarasız "Zampara kırnl .. tefrikamız. rnündcri- • ~:§~~~~~~EI§~~l§TI 
[) h 

bir evde oturan 35 1 d caumızın çokluğuna mebni derccdilcrnedı·. ~ 

1.ır, 

t""' al ild_e yapılması kabil olan · yaş arın a Jtizar ederiz. ~C:~C::::::~:::::::IC::~::u::-.~ C:--:::J C::::::~~;;;;:,-.4;;;;:~:;;; ıı..•.A 
'tb ar ımaı ve tahlil, tetkik da oturan Şark şimendöferteri • --- 1 GERDA MORUS ile V LLl FRIÇ in ~a balıkçı Nazmi ile iskele sokağın- ~~ İ 
\~ıı Olttatuvarlan açmak mak!adile kondo'"kto- 1 • d M lsianbul aslıye mahkemesi tkrnci hukuk d ·ı tt"kl . 

.,t k r erın en anastırlı 34 J J M·· dd . L L f bı'r suretı· fevkalaA de e temsı e ı erı 
t. u'" l d ·· h b d S aairesmaen : u eı eon ütü yan 
t>ı)t e en musta zaratı tı - yaşm a ırrı Ef., evvelki gün ~ 
t~tltt~~ Ecz~cılık Türk anonim ~aat 15 te Sırrı Ef. nin sanda- efendi vekili Avukat Şahinyan 1 KAMERDE KADI 
Şıtktt' heyetı dün toplanarak lıle balık tutmak üzere Çekme- efendınin Kadıköyünde Moda 
e~ 1.tt vaziyetini müzakere ce açıklarına doğru sahilden caddesi Fransız kız mektebi ci- ~ Pi~ itir. Şirketin şimd.iye kadar uzaklaşmışlar ve bir daha dönme- varında 236 numaralı hanede ~ gibi muazzam ve muhteşem bir eseri vücude getirmek ıçm 
hi._~Ya çıkardıgw ı 50000 liralık miDşleu··rndirs.andal Çekmece cı·va- mukim sabık Mersin ,· andarma FRİÇ LANG gibi bir vazn sa~~enin ~eh~sı UFA nın hesa~-

""ll,. sız artistleri ve müthiş vesaıtı fennıyesı ve muazzam bır 
~d senetlerinden bugu··ne rında sahı'le yakın bı"r yerde mektebi müdürü Behzat B. a- ~ . rf . b t ·şr ~ 
" a .. 41000 ı· ı w ı h. .k l d·v. 1 y AserRvetıln Nsa ı AıcaKe mş•_ A•r. M ~ raL_ ıra ıgı satılmıştır. tersine çevri l miş bir halde go··- ey ıne ı ame eye ıgı müddea-
il..~~da m .. t b 1 h" L ~ u e akisinn de satışı rülmüş ve bu iki adamın bir a ey ın müvekkili ütüfyan e-

llitı ~ ~dilerek heyeti umumiye- kazaya kurban gittiği anlaşıl- fendiden rehin mukabilinde is- ~ GALA MU'" SAMERESJ OLARAK ~ 
Şİtk 1Çtimaa deveti mukarrerdir. mıştır. tikraz eylediği 700 liranın maa ~ 
I)~ et Türkiyede imali kabil lf Dolmabahçe açıklarında masarifi muhakeme ve ücreti ~ o o 11. 
tq galenik müstahzarları ihzar birbirlerine yakın demirliyen ~ -[\}} ~ 111!i\\ SİNEMASINDA ~ 
tı.,~Ctktir. Şirketin iki libora- Hisar vapurile İngiliz bandıralı 1 J1'\/~ ~ J) 
, .. yaa-ı 1 k b" . • Frinkton vapuru dün saat 15 le K .. .. k · J "" I ~ ~ 
1tt11J 0 aca , ırısı eczanelerde su_ların ceryanile çarpışmıştardır. UÇU 1 an a ~~-..,.-a-c:--:::JC .... ~C-..:;::lli r::::~ ı;;:~41G ~c::::::~:=e! ~~ 
biJ~ anılan hülasalar, tentürler ve Hısar vapuru sancak tarafından r kAlet tahsili talebile verdiği :·········· ••••••••••••••• , •• , 
L tnuın bu kabil müstahzar- hasara ugw ramışhr. ve a dd l h" • Almanca sözlü • ~. ida suretinin mil eaa ey ın : S E • 
t\ı Yapacacaktır. ikinci labora- lf. Evvelki gece Babçekapıda Tarife ist ·1 ·kametgahını terke- i N 1 5 EVD : 
ıı~ar tahlil laboratuvarı olacak ~r~pyan. hanının kapısı yanında D kuruş göstekrıseenmtı~ meçhule gittigıw"ndcn • fi . ELHAMRA S • 
Q,."ad tutUncU lbrahim Ef.inin cameka· 1 efalık t1Jm. 30 dere • 

1 mı inemasında • 
tc ' gerek galenik ilaçlar fİcnda~ 500 liralık pulla 20 lira- 2 ,, 50 tebligat ifa edilem~di~:ni m~- ! muzaffer olmakta berdevamdır. i 
'°<! ~erek kimyevi edviye tahlil 1 cı:kara çalınmıştır. Hırsız J • 65 halle heyeti ihtiyarıyesı e mu- : Yeni F oks dünya havadis- : 

tton'-ol . . -aranma tadır. fı d • lerı' ve e .. 1 • ll" cd l kt ı'htivaç k l av f dı" tara n an • zcum e meşhur Agw a- • 'fj ı ece ır. :···00·······n·ı··· a m ın- başir Servet e en h 

alovadaki imar hare- .t.rsELAN~KllaAN:KAnms:::I::2~.·:i caya kadar ılAn e... verılen meşrubattan anlaşılmıı ! N~~;ork~k~:~~~teve ~~~~:~cı, i 
... • dilmek ıizere maktu 100 olmakla ıebkeden talebe binaen ........ .. . ...... o .. _ .. .. ••-••• • 

ketlerz" i.:.= l ö88 ıh· te~ı~ edıl11ıi1.o:til' ~: Abonelerimiz herin üç aylığı için kuk usulü muhakemeleri ka- 7 ba 1 S "i •· hu tpe şı llyalrosunda bu a/e§am saat 

~\llltYtisefain umum müdllrü Sa- :.=:.=SERMAYESi 30 000,~00 FRANK~ bir defası mecenen ı nununun 141 inci maddesine 21,30 da. 
ah B M ke 1 • 4 satırı geçen llAnl.ırın fa?.la ~:ıtırı dd l . G 

tjlttite . d_ün Ankaradan şeh- !!TU re~izı ~mumi. ıtanbul J~ ıçın 5 er kuruş zammolunor. tevfikan bir ay mil ete ııanen öfgefe .. ŞEHREMANETi 
~iştir gclmış ve yal ovaya git- !! Y şu ~ e 1 er ı g tebligat icrası tahtı karara ahn- ~~ ~ ~ 
~llpıJ • Mumaileyh orada yeni ES Galaca, lsc.anbul, lzmır, Samsun, :: mış ve istida sureti musaddaka- rin Yarışı 
lat 'cak bü ·u·k 1... :: Adana, mersın. E Satılık kirahk: d h 2 d 
t- İrıs: Y P a1la kaplıca- :: Yunanstan cubele . !i ıı mahkeme ivan anesine talik ., peı e 
Q~ ,.aatını t tk"k d k · •• ~ rı :: Yazı makinesi - Kulla- ld - d h ,."'hisefaı·n "d e ı e ece tır. i Se!Ani1· .Atina, Kavala § kılınmış o ugun an tari i ilan-
'4"<1 1 • y l d k • A, nılmış Rcmintogıı markalı Tükçe Fran- d · 'b .. dd l h 
'" tanı go-st areskı 8 ova a i S Her cürlü bankn muamelatı § sızca. idarede ( C. M. ,) adresine bir an ıtı aren mu eaa ey in işbu 
'' erme · · N" B .. istidaya karşı bir ay zarfında ~ ıatfında İst b l ıçm ısan ::: itibar mektuplan, her nevi akç ii mektup ile müracaat ' 
~ !\J~i bir Yal an u mat~hu_atına fi üzerinden hesabatı cariye, çek fl Çifte knznn bir matbaa makinr.si. clu"~g~ap vermediği takdirde tebel-

(\lc k ovn tenezzü u ter- :: JA :: Fiat rhven .. Jdarede ( M. J(.) adrc!'İnc I etmiş nazarile bakılacağı 
ce tir. :: rnuarne atı . :: ı·ıa~ l 

Ç[m;u===:=u::•••:r..sm::ımnummm:::::~~ hır mektup ılc muracaııt n o unur. 

Matmazel juli 
1 perde 

Tercüme eden: 
Piraye Fuat 

H. 

1111 

11111111 
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o Bulmaca o 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

l 

BugtJnkü bulmacamu. 
Soldan sap ve yukardan apiJ: 
1 - Çirkin delil [S], füzull masraf [5] 
2 - 3 [2). yaşa! [2), nota [2], istif-

ham (2] 
3 - Si [2), tavlada iki oyun [4] 
.C. - Basamak [4], adi halı [4] 
5 - Nota [2], kalın kumaş [3], ihti

yar [3] 
6 - Güzellik kıraliçesi [8] 
( - llristiyan peygamber [3], ta~ız [3], 

maden [3] 
8 - C-amb11.ane [4], içilen şeyler [4] 
9 - Sepet yapan [7) 
J O· · I<:n küçük [2], nadir bir meyva (S], 

nota r2J 
11 - Sokak lambası [5], limon (5] 

Tenip eden : ~ahrl 

lıtanbul tl6rJıJncO icru mernurfutundon : 
J lilmi Beyin i\1adam ~emzurdan borç 
aldığı yüz yirmi beş liraya mukabil 
birinci derecede ipotek irae eyledili 

11 Mart 930 

Borsalar 
Kambyo 

1 Jqilfz lfrut Kr. 
" T .L •uablll Dola 

franlı 

Liret 

" . ... 
... .. ... ... ... 
.. . 
.. . 

Belra 
Dralınlf 

ts. Fraııt 
Leva 
FJortı 
luron 
Sflhıı 
Puca 
Martı 

Zlott 
Pengö 

to Ley Kan11 
1 Tfirk lirası Dlaar 
· Çırvooeç Kanış 

Nukut 

1 ister ita ( ln,tUı) 
ı Dolar (Amertta) 
Fraü { Prmsız ı 
Liret (halya 

o Fraatı Belçika} 
Drahmi [Yaaaıı] 
Fruk (bvıçrel 
leva Balrar J 

ı Florfıı {Felemuk] 
20 Kuroo (Çekoalovat 
ı Slltır IAvasturya] 
ı Peseta f bpaaya) 
ı RanmarklAlmaııya 
1 Zlotı Lehlstaaı 
ı Pea,6 : Maeartstaıı ı 
Ley [J.omaaya] 
Dinar J YaıosloryaJ 

1 Çevoneç Scvyet 

Ahın 
Mlddtye Boru 
Buuot \ baki 

rahvlller 

lstltru..dalılll •vadeli. 
Otlyua mavalıade 
lkruıtyelt demlryolu 
lstaabul tramvay firte 
Rıhtım Dok ve Aatr 
htanbul aııoıı!nı su Sr. 

rll••• ••n•etırı 

b bankuı 
ı.ınaoh banhsı 

TJc.areı ve zabirE. 
r ıatıu Tlc&Nt ben&tc lrttfbhaonı..utft 
A tılnfuı4a ...... 

Butclay 
Yam•ş.ô 
Kıaslca 

Sert 

- ZahiNler -
Çavdar 
Arpa 
Mısır 

Oldııaa& 
Asaml A...,t 
K. P. K. p 

., u 15 " 
ııı ıs u 12 

9 ıo t 20 

., 7 J(I 

Meraklı şeyler 

Nişanlılar 

Geçenlerde, aımealle &irlikte ıehrlmlsden de 
geçerek uzunca bir seyahate çıkan Romanya 
prensesi llena, aeyabatinden baylı uman enel 
Kont Alekaandr Hohberg ile nipnlanmlfh. Bu 
seyahat esnasında yol al&n bir ri"Vayet bu nipn1n 
bozulduğunu s6ylemiıti. 

Londradan bu pyia tekzip edildi. 
Dercettiğimiz resim bu iki nifalllının ilk qk 

günlerinde Karpat dağlannda kızak kaydıklUIDI 
g&teriyor. 

Karlar ve buzlar aruında bir qk aahneai. .. 

1 

Aynştay 
ninkonse 

Bugthıkn fen ve ilim lleminin en yDkaek 

aiyetlerinden biri olu profu6r A)'Dftayn. 
zamanda iyi keman da çalar. Arada bir k 
Yerir. Bugtııı denettiğimiz raim, Beninde 

ainagokta bir emri hayır için verdiği k 
almDUfbr. Maltlnı olduğu llzere AYDfla)'D y,i 
elidir. _) 

Bir Rol:,oto neler yapabiljı1 

~-uulya 
Fındıklıda l\azancıbaşı mahallesinde çet· , .. _____________ il 

me sokağında .ııtik ~2 cedit 30 numaralı 
nıuhterik h me arsası kırk beş gün müd
detle mlİt-<l) edeye konarak yüz elli lira 

bedel ile lalilıi. uhdesinede olup bedeli 
muza~ cdl' lıaddi lAyikinde görülmedilin· 
den hır ·~ müddetle temdiden mı.izaye
deye konulmuştur. l lududu : Bir tarafı 
Salih Zeki Beyin Jiğer tarafı Hoca Yu· 
ıuf efendi arka ı ahare ait arsa önü yol 
ne mahdut boştur. içinden ) ol açılaçağt 
tahakkuk etmiştir. ı\leıkOr arsanın iştira 
aına ıalip ,,ıanlar \'e daha 7.iyade malO· 
mat almak isteyenler kıymeti muhammi
nesi olan altı yüz elli liranın yüzde onu 
nisbetinde pey akçesini ve 929 • 2943 
dosya numarnsile İstanbul dördüncü icra 
memurluğunu müracaat c~ lemeleri \'e 

14 • 4 • 30 tarihinde !llt 14 ten J 6 va 
kadar ihalei katiyesi icra kılınacağı ilAn 
olunur. 

K(Jta/wo oil6t16J Jotmı enrDrnnei /tole
imndcn: 22500 lira bcdrlı keşfiJe ''Cüm
hurh ct,, vteli mobile ile beraber satıla
cağından 2!'\ • 2 93 t.ırılıtnden itibaren 
hpalı zarf u ulilc -~' gün müddetle 
münaka a~ a konuııııuştur. Talip olanların 
muza yede 'c ihale kanununa tevfikan 
) iızdc \ ed 1 w;uk dipozito akçeıile 20 
mart C), O c ırıhine müsadir perS(mbc 
~nu aaı 1 :J te l\ütah)a cııcUmcni dai
ınbİne r ı racaatları. 

FIRSAT 
Sft. TILlk HANE 

I(adılcöyünde Mühilrdarda top
rak sokata 7 odalı ve istirahat& 
kimiteyi havi 18 numaralı hane 
utıhktır. Görmek ve a-örüşmek 
için Kadıköyünde iskele cadce· 
ıinde Kara paıtanesi üstündeki 
mal ıahibiae müracaat oJunmaıı. 

l!t11nbt.ıı ıltmet 10o memurluğun
dan: Bir deyinden dolayı mahcuz 
ve satılması mukarrc muhtelif 
cins matbaa makinalara 21·3-930 
tarihine müaadif pazar giinll 
saat onda Babıili caddesinde 46 
numaralı matbaa deruninde 
açık artırma ıuretile sablaca
iından talip olanların mezkar 
gün ve saatte mahallinde haıar 

bulunacak memuruna mOracaab. ............... ~, •YARDIM SAN ;ı.. • 1- Bu, Berlinli bir Roboto- l-\Cend~e Yerilen aell- 3-Vc nihayet ... madef/. 
• D 1 ul • dur ki mükemmel surette ma ve mllsafab&ya mukabele ı ı .. 11 
• Emilir &zerine para YVilir. • eder. Bu reaimd6 Roboto yapı mış 0 masına ragme 
• EmlAk alınır •• sablır . ıinema operatörl8jil yapabil - kendi mucidi olan Dr. Riıardm zel bir kadını öpmekteıt 
• Behçekapı Selimet Han 15 : mektedir. kart d6 vizitini kabul ediyor. aciz değildir. 

• Telefon: latanbuı 4262 • 111•11 .. ffilllnım~~llil~illm~~illl---~l~-lll~lll~~llll 
• • • • • • • • • • • • • • • Tkoret Jaoa/D'mı tla rligelc muun Falllt kramulan: Bir deynin temini VA KIT 

' 

z A ViLE~ ı 111anhul culiye mahkeme.si birinci lıuk~ istifası zımnında mahcuz san renkte fm==r:• 
• Jairt:.Jinden: Fmncı Artin Acemyan Efen· gebe ve sütlü bir lcJnm ineği mıhı halin S 

3370 •o. h maa~ cüzdanımla beratı- di tarafından dört kıt'a emre mnharrer 26 - 3 • 930 çarşamba günü saat ı ı de Abone şartlatf 
mı kaybettim. Yenisini çıbrtacağımdan ııenede müıteniden Uç bin üç yüz dok· Atpazannda furuht edileceği iJAn olunur. 

e kisinin hükmü olmadığını iltn eylerim. san liranın tahsili talebile müddcaaleyh- l 
d 

'le . slor.buı ı~cı ie·a do•re:ımden : 
Piya e yüzbaşı mütekaidi Nonıi Cent0l ter Ankarada Kengarı apısı cıvannda • 

Erklnıharbi~·e caddesinde bakkal Beypa- ~ahcuz v~ füruhtu. m~karrer 
P11ngaltı 5in-ıma tiyatrosunda 13 mart zarlı Ahmet ~:fendi ile Göztepede Seli- bır adet Smger makınesı Çarşu 

perşembe güni.i akşamı komik Şevki Bey 
temsilleri. Büyük varyete ve Gilldane met fınn1Qda Ömer Vecdi Efendi aley- bedesteninde plıri halin 17 
Hanımın iştirakile. bir gı•cede iki ovun. hine ikame olunan davanın 24 • 2 • 930 Mart 930 tarihinde ve saat on 
" Fahişenin oğlu .. komedi dram 3 ... :....ıe tarihli tahkikat celsesinde: Mübrez se- d- tt b'I t1 d fü ht d' ~... or e ı m ı;aye e ru e ı· 

" Par,.şız sey ahlar ., komedi 1 ıvrde. nedin tetkik o'undugu hususun derci l r- eceğinden yevm ve vaktı mezkfır-
~~~~~~~~i!!!!~~!ii!!!!!~I suretile hukuk usulü muhakemeleri kıl· 
Doğum ve Kadın haıtahklan nununun 402 inci maddesi mucibinre de hazır bulunacak memuruna 

m&teh&Ulal gıyap kararı ittihazına ve işbu gıyap müracaat eylemeleri ilin olunur. 
Doktor u=:= 

H •• • N kararının tebliğine ve müddei aleyhler etmiş addolunacağının tebliğ varakasına 
useyın aıit gcimediği \'C itirazda bulunmadıkları dercine ve İŞbU gtyah karannın J 5 ~Ün 

TOrbe, eıki Hillliahmer binall takdirde kanunu ınezkurun 405 \'e 408· müddetle ila.nen tebliğine ve uıhkikac 
ı j No. 10 Telefon: İat. 2622 inci maddeleri mudbiru:e muhakemt>ye celsesinin 3 - 4. 9.30 perşembe :ıaat 
-- kabul olunamıyacaQı 'e valıayı kabul ı 4 de karar verildiR;i ilan olunur. 

Memlekette 
/ 

1 aylığı Kuru, 150 fli' 
3 " .. 400 14~ 
6 " .. 750 21cfJ 

12 " .. 1400 

V AKIT ı 5 kuruştan faıl~ 
almamak, kendi evinize k• 
getirtmek istiyorsanız J 

Abone oluotı$ 
dit" 

Daha ucuz ve kolay e . .,e 
. t . . b neler• 

maş, gaze emızın a o ,,tY 
olan hediyelerini de k• 
mış olursunuz! 

··a::u:ı.-:ı::a:=:;a::::::::::::ı 



•• •• 
DUŞKUNLER : 1 

Baba 

11 
l8.t tarafı dünkü ıayımızda] 

ita - .Teıekkür ederim efendim. 
"b~ ı~tilAsı kafi gelmiyormuş 
~ bırde aıka giriftar oldum 
Pelc t bu pek lahuti idi. beni 
1-r. derunu dilden sardı mahvti 
~ P etU. Nihayet efendim, 
lcaı dızlak iki elimiz böğrümüzde 

Yazan : Sadn Etem 
yeyi yatıracağım vakit bizim 
hanım karşıma çıka geldi: 

dı... Y aı kırk bet dedi da
~~ • ne it tutayım yarabbi, 
~n11ı tqındım.. Kırktan 
~ hangi U%I çalsam daha 
~~olur diye hayli dnınndnm, 
d;·-~, bir dOkklh açayım 

dıın. Meınıtiyetten sonra 
llle111Jekette bayle bir moda 
~. fena değildi bu dnkkan. 
~kbı dtlkkinı olsun der gıbi 
Oldum, keıke demeseydim, üç 
lece &stnıte paşa peder mer-

hum riiyamda görllndfi, beni 
lntımde yağlı önlükle görmeğe 
talıammlllü olmadığını zar, zar 
feryat ederek anlalb. 

- Peder merhum pek yufka 
rreldi imit be. kibar ölüsü baş
~ olur. bizimkinin mezar taşını 
\)ij dırdım okuttum da bana hişt 

e demedi ... 

"-1 - Benim yüreğim cızetti. der· 
p karardan caydım. 

111 
edet;n haysiyeti, ailenin na

i Usu lllenu bahisti beyefendi 
~~ ferefile yaşamalı efendim ... 

ı..;..&: ilemiz terefini muhafaza et
--,ur. 

- Cart kaba kiğıt. .. 
..!:1'kallıktan sonra tuhafiyeci 
dtb Y1 kurdum. Bu daha temiz, 

• ehven geldi. Tam serma-

- Evveli beni bop •ondan 
sonra sen ne haltedersen et. 

Sen tuhafiye dOkkinı açıyo
rum diye zanparahk edeceksin 
demesin mi? 

- Öp babanın elini.. 
- Aman hanım etme dedim 

dinlemedi, canım etme dedim 
dinlemedi ayak diredi: 

- Benimle nikahlı iken sana 
böyle haltlar ettirmem saçını 
sakalını yolanm herif. koca pa
paz oldun, çoluk çocuk sahibi 
oldun . diye çıkııb durdu. 

- imanım mahallebi çocuğu .• 
- Zaten efendim bir ıey 

üstünde fazla duramam. Dur
dum mu o iş hikmeti hüda bir 
çıkmaza girer.. Kliçüklüğümden-

beri tecrübe ettim olsun dedi
ğim, ısrar ettiğim şeyler olmuyor. 
Velhasıl, efendim bir it tutayım 
diye karar verinceye kadar elde 
kalan servet tuzla buz oldu. 
Kala, kala 350 lira kalmış .. 

Adam şunu da kaybetmeden 
derhal bir iş yapayım .. Eğer 
bunda da çok düşünürsem sonra 
muhakkak cayacağım, düşünme
den bir işe girivereyim dedim 
bir sabah gazete okurken gö
züme bir ilan iliıti, bu ilin sa-
tılık bir' &cafke dairclt. okudum, 
okudukça aklım yattı nihayet 
zihnim yerli yerine geldi. bey
nimde dehaya benzer bir tim
ıek çakb .. 

(Bitmedi) 
~------.............................. ____ _ 

İstanbul vilayetinden: 
"3ııı.ıl)•hiliye vekileti celilesi tarafından bir arada tab'ı takarrür 
~olan 929 seneleri viliyet bütçelerinin bu ayın on beşinci 
'l..~esi gil?? mllnakasası .icr~ ve ikmal olunacağından talip 
.~ teraıti ve numunelen gormek Uzere muhasebei hususiye 
~~yeti levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 

daireler 
Babu\li, Ankara cadrle sinde Orhan B. hanı, Ana- • 

dolu ~jansının terkettiği daireler l\irahktır. ~liikem
~el hır otel. de olabilir. .\yr ayrı ve hepsi birden · 
ıralıktır. lstıyenlerin (VAKiT yurdu)na müracaatları. 

• • • • 

Yüksek orman mektebi rektörlüğünden: 
Erzak ve levazımı saire 

münakasası 
Mektebimizc erzak ve ]p,rnzınıı 

Sair .. k . k 1 
1. e rrıuna asası '" 3J1a J zarf usu-

l~~ miinaka:;aya ~~ıın~u9tur. -~alip
b ın __ şartn~melerını ~ormek_ uzere 
yer g~'?- munakasaya ~ştırak ıçın de 
b ev~ı ıhale olan 26/u/930 çarşam
tı a gunü saat 15 te Defterdarlık bi
~ <ı.sında müessesatı ziraiye mübaya-
t komisyonuna ge lmeleri. 

7 - VAKiT. 12 Mart 1930 -

Evkaf Um. müdürlüğünden: 

Seyrisefain 
Haydarpaşa Tıp faknltesine merbut doğum evinin ikmal edi

len kısmında büyük ameliyathanede inıa edilecek anfi döşeme 

ife münferit hücreler 24 tubat 930 tarihinden itibaren 19 mart 
930 tarihine mllaadif çarpmba gOnü saat on beıe kadar kapalı 

Merka ıcenıeat: Cılıtı Kapro batında. zarf uaulile mevkü milnakuaya vazolunmUffur . 
Beyoflu 2362. Şube ıceoteel M.hmu· T ı · 1 h gU 6v1 d 

dtye Hanı alttoda lııanbul 2740 a ıp er er n g e en sonra ıartname ve proje, mukavele-
.--~---..;;.;~;;.---ıll nameyi ahzetmek ilzere İstanbul Evkaf heyeti fenniye mlldür mu· 

Trabzon ikinci postası avinliiine ve yevmi ihalede Evkaf müdüriyeti idare encllmenine 
( REŞITP AŞA ) vapuru 13 milracaatları 

Mart Perşembe alqamı 
Galata rıhtımından hareketle 
Zonguldak' ine bolu, Sinop, 
Sa maun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson , Trabzon Rizeye 
gidecek ve d6nlltte Of, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, lnebo
luya uğrıyarak gelecektir. 

Emniyet sandığı 
müdürlüğünden : 

Misbah Nezihe, Fatma Behi

ce Hanımların 13204 ikraz nu· 

maralı deyn senedi mucibince 

Emni yet sandığından i.tikraz 

eyledikleri mehllğ mukabilinde 

Sandık namına merhun bulunan 

Osküdarda Arakiyeci Hacıcafer 
mahallesinde Odalariçi soka

ğında eıki 27 11e yeni 16, 18 
numaralı v~ ..- 52 arıın arsa üze
rine mebni iki buçuk kattan ibaret 
iki oda, iki sofa, bir mutfak, 

bir kuyu, altmış bir &rflD bahçe 

ve mllştemilltı saİJ'eyi havi bir 

hanenin tamamı vadesi hitamın

da borcun verilmemesinden do

layı satılığa çıkanlarak 240 

lira bedel ile milıterisi namana 
kat'i kararı çekilmit iken bu 

kerre yllzde on zam ile başka 

bir müşteri çıkarak müzayede 
bedelini 264 liraya iblağ eyle

miş olması cihetile mezkiır ha
nenin 15-3-930 tarihine müsadif 

önümllzdeki cumartesi günü 

tekrar müzayedesinin ıcrası ve 

muamelesinin ikmalı mukarrer 

bulunduğundan talip olanların 

mezkur ıünde nihayet saat on 

beşe kadar Sandık idaresinde 

hazır bulunmaları lüzumu ilin 
olunur. 

K ütah11a l'i[dyeıi daimi encü meni k.afe

minckn : 8570 lira 20 kuruş bedelı keşifli 
Uşak-Ch'Til yolunun ... kilomctrcsile altıncı 
kilometre arasında 60 metro açıklığında 

9 adet \'e beher gozü birer metre açı k· 

lığında iki adet menfeı ki ceın·aıı ı ı 
adet çimento betonundan ,.,. betonarme 
tabiyeli m enfezler \ e 7 adet kilomrcrn 
müşirelcri \'C 2:":l4 lira <)5 kuruş bcde'i 
keşifli Uşak·Gediz r<•lunun .. . X . ile 
80 X . arasında ve 80 metre ı u lu ı ıde , 
ve 2 metro ircifaınd n harç'ı i -. ı ın ııı dtl\ aıı 
kapalı u rf, i 080 lira bedeli keşifli Tı& \'• I 
şanlı i~ta~yon yolunun JOO 'x . meı ro · 

suna mfü;adif mecra Uzerine ı;imento 

betonundan \e hctoııarıne kapaklı olarak 
18 metro tulünde \ C bir huçuk ın ı•tro 

açıklığında kôprü inşası 1 • 2 - 930 
tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
alenen münakasa\'a konulmuştur. Talip· 
!erin münakasa ,;e ihale l anununa te\ li· 
kan °fo yed i buçuk dipozito akçcsile 
20 mart perşembe gunü ıuı 15 te cı c .. 

mrn dalmiye müracaetl arı. 

istanbul emvali eytam idaresinden; 
.Ahuıet Sadeuiu efendi He Fatma Şerife, Fatma Ce

mile ve Fatma Hatice hammlarm istikraz e,·ledikleri me-
~ ' 

baliğ mukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefruğ 
bulunan Tophanede Sakaha~ı mahallesinde Sakabaşı ve 
Halatçı sokağıuda eskı 4, 5, 17 ve yeui 6, 8, 15, 17 ve 
4 ada, 91 harita numaralı muhterik bir hane arsası sa
tılıktır. M~zkur arsa çap mucibince 375 metre nıurabbaı 
oluJJ Deft.-rdar yokuşu üzerinde İtalya hastanesı karşı
smdaki muhterik cami arknsına müsadif ve üst taraftaki 
sokaktH onbe~ metre cepheyi bav olup ifrağa elverişlidir. 
~liirtefi ve. nezafeti kamileyi haiz olup civannda apartı
manlar yapılmıştır. 

Talip olanlar ve fazla nmh)mat almak istiyenler her 
gün saat on beşe kadar Adliye dairesi dahilinde lstaubul 
En1vali evtam idaresine müracaat etsinler. 

• 

İstanbul liman iıleri İnhisarı 
Türk anonim şirketi idare meclisinden: 

23 Şubat 930 tarihli illmmıza zeyildir. 
Hissedarlardan İstanbul mavnacılar şirketinin ticaret kanununun 368 inci maddesi 

mucibince idare meclisi ve müdiranın mesailerinin nazan dikkate alınmasına Ye 

idare meclisi hakkı huzurunun tesbJtine dair teklifinin 23 mart 930 da toplanacak 
alel4de umum heyet ruznamesine dördüncü madde olarak ithal edildiği hissedarlara 
il&n olunur. 

istanbul emvali eytam idaresinden; 
Ahmet Faik beyle Sabriye ha nınnn istikraz eyledikleri 

mebaliğ ıuukabilinde idaremiz uhdesinde vefaen mefr uğ 
buluna.n Eyüp handa .. ~IAmi Mehmet ınahallesinde 
Sel Anı i Mehn•et mahallesinde 5 numaralı maa bahce bir 

~ 

bap hane satılıktır. Mezkör hane 5 oda. 1 sofa, 1 kiler 
1 ayrı muıfak, ı kuvn, 1 balkon, bir bahçe He 2 hahlyı 
havidir. Bahçe kapısından girilip !~i ~asanıaalı. taş bir 
merdivenle eve dahil olundukta bınrıcı katta hır taşlık 
üzerinde iki oda L yüklük, 1 hala vardır. Ayni katta 
sakafı avrı mutfak ve kuyu bulunur. ikinci katta ise bir 
sofa üz~rinde 2 oda, ı İıala, 1 balkon mevcuttur. Üst 
katı da merdıvenle cıkılan çatı teşkil eder. E\'in birinci 

• \' 1 katı kt\gir olup iizeri ahşaptır. angın (.uvarı mevcuttur 
Yenice binadır. 

Talip olanlar, fazla mahiıuat .aım_ak ist~~enler her giin 
saat on beşe kadar Adliy_? dmresı dat~ıhnde İstanbul 
Emvali eytam idaresine muacaat elnıelerı. . 

Maarif Vekaletinden: 
A k ada int• edilmekte olan Ticaret Mektebinin Kalörifer, 

h ~ 8~·di ve su içme çeşmeleri tesisatı 6 Mart 1930 tarihinden 
it~b:re:c 20 ,On müddetle kapalı zarf usulile münakasaya konmuf 
ve 26 mart 1930 Çarpm~ gün~ saat .ıs te Maarif Vekaleti inşa· 

t komisyonu tarafıodaa ıcra edılecektır. 
8 

Tali (erin, ıartname ve pilinları almak için ehliyeti fenniye ve
aikalarıl~ beraber Maarif Veka eti İniaat iubesine müracaatları ilan 

olunur. 

ÖksOrenıer!._~traıl.! t1akkı Ekre'!!,. 

PERTEV 
KOLONYA 

SULARI 
Boınonti Fabrikası 

DOPPEL 
çıkar m•ştı .... 

Her yerde aatı !ır. . ... - ' . . .... 



r c.-enılzde cılıan ,..zı ... • ....... ı.rın h\itiin haklan maı.r ... ~.,,. 

l Gazeteye gooderllccek mcktı plana l!zerine idare içinse idare) )aZı)a 
alt sc ( Yazı) l şare1i kon lmaltdır. 

e ..... .,... .,~tvı"'•"" ,,,,., r~f'll , h11rttl l'"\J~• <<' f' r f'ıl r lrf'ı•uıtf•r• ,... ru'"'•• par•'•"'n 
1 ••1~olmu•01clan H dblana m6aclertu b ttd.., idare .,u'ul d~tıl clır. 

lınniyet san~ıiı emin~ ınozaye~esi 
kafi karar ilanı 
Merhunatın cins ve nev'i ile borçlunun ismi 

Müıayede muhammen mevki ve müıtemilab 

Bedeli kıymeti 

lira ikraı No 
300 639 4110 Fethiyede Katipmaslahattin ma-

hallesinde T atlıkuyu sokağında 

eski ve yeni 12 numaralı yetmİf 

altı arşın arsa üzerinde ahşap iki 
katta dört oda, bir sofa, bir kuyu 

ve iki yüz kırk dört arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı Mehmet Ziya Ef. 

205 756 6749 Beylerbeyinde elyem Camiişerif 

sokağında eski 8 mükerrer ve 

yeni 2,4 numaralı biri yü:r. yirmi 
dört artın üzerinde ahfap bir 

katta 3 oda,1 sofa,lmutfak diğeri 
yetmi9 iki ar4ın Uzer~nde ahşap 
iki katta dört oda, bir sofa, bir 
~utfak ve bin dört yüz dört 
a.-şm bahçeyi havi iki hanen'n tamamı Mehmet 

Sabri B. Fatma Kaniye veEnzeJe ve Nazire H.lar 

420 960 8742 Tarabyada Tarabya caddesinde 
82, 84, 84 numaralı yüz arşın 

arsa üzerinde kargir ikişer katta 
üstünde birer odayı havi iki 
dükkinı ve yüz kırk artın bahçeyi 
havi tamamı. (DüklCinlar haraptır) Matmaıel 

lyole ve Eleni. 
4505 6120 10642 Cağaloğlunda Cezrikasımpaşa 

mahallesinde Mollafenari soka
ğında eski 10 ve yeni 34 numa
ralı iki ynz doksan arşın üzerinde 
kirgir üç katta on oda, iki sofa 
bir mutfak, bir kuyu ve yOz 
seksen ilCi arşın bahçeyi havi bir 

hanenin tamamı. Sup!ıi B. Emine Behice H. 

3200 2355 11136 Beşıktqta Şenlik dede mahalle
sind~ eski Ihlamur cadde~i ve 

h~cı Mustafa Efendi ve yeni A
ıiziye veköçeoğlu ve bacı Mustafa 
ıokağında eski 30, 7, 9, 11, 5 
v~ yeni 96, 9, 11, 13, 15 numa
ralı üç yüz yetmiş arım arsa ü-

. . oıerinde ahpp iki kattan dokuz 
oda, iki 'sofayı havi eskice bir 
haoe ile iki yüz kırk arşından 

ibaret dört hane ar~ası ve bi~ 

yedi yüz doksan arşın bahçen:n 
tamama Mustafa Reşit Ahmet Nejat ve 

\brahim Vasaf ve Mahmut Avni B.ler Saadet H 

188 449 9628 Çarşambada Kat·p maslahattin 
köroğlu sokağında eaki 8 müker-
rer ve yeni 20 numaralı sekse~ 

artın üzerinde birinci katın ön 

kısmı kargir mütebaki kısımlan 

ahşap olmak Uzere üç katta bef 
oda, iki sofa, bir taşlık, bir mutfak 

bir kuyu ve seksen dokuz arşın 

bahçeyi havi bir hanenin tamamı Mm. Olimpiya 

280 430 l2218 Eyüpsultanda Kızılmesçit mahal

lesinde: eski 86, 86 mükerrer ve 
yeni 42,44.44 - 1 numaralı iki yüz 

on beş arşın arsadan ibaret yal-
nız yan duvarları mevcut münhe
dim hane arsasının tamamı. 

1815 6994 12289 Kadıköyünde Tuğlacıbaşı mahal
lesinde Y averağa sokağında eski 
1, 1, 1, 1, 1, 1 ve yeni 58, 58-1, 
52, 54, 56. 60 numara ı iki yüz 
altmış altı arşın üzerinde bir katı 
kirgir iki buçuk katı ahşap ol-
mak üzere üç buçuk katta on iki 

oda, iki sofa, bir kuyu ve iki 

yüz yedi arım üzerinde kargir 

Fuat Ef. 

= Sl\YISI H E R Y ER D E: 5 KUR_UŞ = 
~L MATBA A VE IDAREHA 'E: 
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Devlet Demiryolları H. paşa 
mağazasından: 
Mağazamızda külliyetli miktarda çelik. bakır, telgraf fincanı ve 

korşesi, ligatif hususi motör yağı tazyiki hava çekici . parçalan, 
bılet dolabı, saç lavha, kınk cam, rezdül yağı ve benzin deposu 
mevcuttur. 

Bunlar a leni müzayede ile 13-3-9:10 tarıhinde saat 14 te Hay
darpaıada satı lacaktır. Taliplerin müracaatlerı ilan olunur. 

Zonguldak maden kömür ha
vzası amele birliği R. den: 

Zonguldak maden kömür havzası amele bırliğinin Kilimli maden 
mevkiinde bulunan revirine azami 150 lira maktu ücretle kısmen 
eczacılık vazifedini de ifa etmek üzere bir tabip tayin edileceğin

den talip olanlann diploma ve resmi vesikalarının muuddak suret
leriyle bir kıt'a fotoğraflarının ilin tarihinden itibaren 15 gün 
zarfında Zonguldak da amele birliği reisliğine müracaatları ilan 
olunur. 

Istanbul ithalat güm
rüğünden: 
· 1 sandık 16 kilo Ruvelver fişeği 

Marka 
MEB 

inhisar idaresin
den müsade alın
ması veyahut 
transit 

250 " 12300 " Tenekede tuzlu balık GC ı T .t J S ransı 

kalem eşy~mn 13 mart 930 tarihinde 
satış anbarınd~ bilmüzayede satılacağı 

Balada muharrer iki 
latanbul lthalit gümrüğü 
illn olunur. 

Tapu ve kadastro 1V1iidürlüğünden: 
Tapu muavinlik dairesinde 1500 teclit ve 500 adet tamir edi

lecek defterin tarihi ilindan itibaren 20 gün müddetle mUnakuaya 
korımuıtur. Tıtllpl~rin pey akçası olarak leclit için 2?5 ve tamirat 
içinde 75 lirayı defterdarlık veznesine yatırılması ve olbaptaki 
ıartiıameyi ve teclit ve tamir edilecek defterleri görmek üzere 
Tapu dairesine ve münakasaya iştirak için 5 - 4 - 930 Cumartesi 
gµ.nn saat 15 te mezkür dairedeki mtibayaat komisyonuna müra
caat eylemeleri. 

dört dükkanı ve iki yilz altmış 

dört arşın üzerinde ahşap bir 
dükkanı ve arkada harap müş
temilatı ve iki bin iki yüz doksan 
dokuz arşın bahçeyi havi bir ha-
nenin tamamı. Reşki Melek H. 

255 510 13377 Hasekide Başçımahmut maha le
sinde Haseki caddesinde es· 
ki 60, 60 mükerrer ve yeni 74,76 
numara lı yüz dört arşın üzerinde 
ahşap üç katta altı oda, iki so'fa, 
bir kuyu ve kırk arşın üzerinde 
bir mutfak ve yüz seksen dört 
arşın bahçeyi havi çerçeveleri ve 
sıvalan tamire muhtaç ve . üst 
kah harap bir hanenin tamamı. İbrahim Lutfi 

Ef. Fatma H. 
265 809 14233 Ahırkapıda Cankurtaran namı 

diğer Seyithasan mahallesinde 
yeni sokakta ada 27 harita 493 
mevkiinde eski 26 mükerrer ve 
yeni 36 numaralı seksen artın 
üzerinde kargir üç li atta beş 

oda, iki sofa, bir mutfak, bir 
kuyu ve elli dokuz arşın bahçeyi 

havi bir hanenin tamamı. Şerif Ağa 
Yukarda cins ve nev'iJe mevki ve müftemiJitı yaz?lı emJik 

hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 29 mart 930 

tarihine milsadif cumartesi günü saat on buçuktan itibaı en müza
yedeye mübaşeret olunarak ( muhammen kıymet erini geçtiği 

takdirde) kat'i kararlannın çekilmesi mukarrer bulunduğundan 

talip olanların mezkur günde saat on beşe kadar Sandık idaresine 
müracaat eylemeleri ve saat on beşten sonra vuku bulacak 
müracaatların kabul edilmıyeceği ve mezkur emlake evvelce talip 
olanlann kat'i karar esnasında hazır bulunmadıktan ve başka talip 
zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekiJmiş 

addolunacakları lüzumu ilin olunur. 

1 

Nasıl giyinmeli 
Merhum Saffeti Ziya Be 

bu kıymetli eseri kadm ve 

keklerin hususi hayatları 
nasıl giyinmeleri icap edecel 

izah eder. Birçok resimleri 
havidir. Tayyare Cemiyeti ıu 
}erinde ve kitapçı•arda bir bu 
liraya satalmaktadır. Bütiln 
kuk ve hasılatı Tayyare ce 
tine aittir. 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

Galatasaray karşı!lnda 
Aına~'Ur Hın son t at No. 3 

Yerli mallarla ucuz gi · 
mek istiyen hanımlar de 
müracaat etsinler. 

KİRALIK KAGiR HANE 
DÜKKAN 

Beşiktaşta Akaretlerde 5 -
(mükerrer 14) 41, 71 nu 
hanelerle 1-3, 20, 29, 32 n 
ralı dükkanlar bilmQzayede • 

. edıleceğinden martın birinci 
martesi gününden itibaren · 
gün müddetle aleni müzaye 
vazedilmiıtir. Talip olanlanıı 
daha ziyade mali'lmat almak 
tiyenlerin martın yirmi ikinci 
martesi günil saat on Qçe ka 
mahalli mezkürda 54 num 
mütevelli kaymakamlığına 
mi mezkurun aaat on üçünd 
on beşine kadar lstanbul E 
müdüriyetinde idare eneli 
nine müracaat etmeleri. 
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Hem ziyaret hem 
ticaret! 

HER TÜRK 
ı. 

il Yeni ANKARAyı glJrm 
H Onun için 

~ 20 NtSAN 193~ 
~ Milli Sanayi Nilmuae Sergi,;ıl .. .. 
:ı 

il Ziyaret et! .. 
iıi... ··----·· :a:ı:m:· •••••• -=······-··- ........ 

Türkiye Ziraat bati 
kaszndan: 

1 nisan 930 tarihinde açıl 
imtihanlarla 15 mtifettiş narıJ 
alınacaktır. Muvaffak olanll 
başlangıçta 120 lira ayb1' 
seyahat ve teftişlerde yol ~ 
raflarından başka 6 lira yev# 
verilecektir. ; 

Talip olanlar nihayet 20 ~ 
930 tarihine kadar Ank?, 
teftit heyeti müdürlüğüne b';; 
veya mektupla alelusul mnr•:.J 
etmelidirler. Müsabaka f8~ 
lstenbnl ve lzmir Ziraat h' 
!arından da öğrenilebilir. / 

Dr. A. KUTtfLı 
Bel soğukl uğu, idrar darlığı, prosese..·~ 
İktidar, belgcvşeklijti, cilt ve frengt ;;.I 
vihanesi Karaköy, borekçi fırın • şır _/ 

. t\o. 34 ~ 
lsianbul ikinci lıcaret mahk;etrı' blı' 
Mülga ikinci ticaret '°~,..-' 

mesinden ilini iflasına .,dt 
. . h. -e"' -.. 1' verılıp a ıren .... aoY 

nun olmaması hasebile }<ar (Jlf 
mış olan Sü.cyman Asa telı'-' 
iflas masası bu kerre ~ 

açılarak masa muaın•l:::.• ./ 
vam olunacağı ilan ~~ 

Mes'ul müdür: Re/ık /. 


