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Bugün okuyucu
larımıza ilavemizi 
takdim ediyoruz 

...., 
geçmış o sun 

Mii.thiş bir kasırga Konsorsiy 
R.odos sahillerinden kopup gelen fırtına Bazı bankalar bu teşe .. ~ m 

külün haricinde ka ıyo az daha felaket oluyordu 
Serviler devrildi, tellerkoptuı iki sandal battı, 

. iki kişi boğuldu 
Bugün ikinci içtima yapılacak 

Resmen te
ıekknl etmiı 
bulunan kon
sorsiyom ko
mitesi bugün 
İş bankasında 
NurulJah Esat 
Beyin riyasetin
de ikinci bir 
içtima aktede
cektir. Bu içti
mada komite
nin yapacağı 

kambiyo işleri 
için lbımgelen 
küçük muhase
be teşkilatı tes
bit ve ilk f aa
liyetler g6rütü· 
lecck, içtima 
mukarrerat. Nu
rullah Esat B. 
tarafından An
karaya götü
rülecektir. 

kopan tel tamir edilir ve halk koşuşurken 

b' Dtın tebrimiz hakiki ft b&ynk glrın tiddetinden korkarak ev- ===r===ı=ı=ı====-==I 
it tehlike , .. çirmiftir. . Jere, dllkklnlara kaçışmışlardır. a i i er 
~~Çen geceki ıiddetli yağmur- Senelerdenberi bir misli daha 

Konsorsiyo -
ma şimdiye ka
dar ecnebi ban
kalann hepsi 
girmemiş, Hol
landa, Ameri
kan ekspres, 
Doyçe Oryent 
bank, Doyçe 
bank, Banko di 
Roma, Rus umu
mi ticaret ban
kaları bu te
şekkülden ayn 
ka 1 mı ş !ardır. 
Bunlardan bazı
lan A vrupadaki 
merkezlerinden 
talimat bekle
diklerini ve bu
nu alır almaz 
me mn uni ye tle 
kon so rsi yoma 
iltihak edecek
lerini bildirmiş
lerdir. 

-~ sonra don aakinlqen ha- g6rGnmiyen dünkü şiddetli kasırga 

~-. llq . 
lidd . •aı Ozeri anamn çıkan 

ttlı b• k 
~~ t hı· ır uarga ile korkunç '- ,t •keli bir tekil almıtbr. 
ı.. '•da r ·~,liy •manda ve ıehirde 
~ita et derhal durmuş, vapurlar 
..._ •Ayla ·.ı: 
.,~ d r 19'oJYememiıtir. O sı-

lfanda bulunan halk, ruz· 

hakkındaki tah-
kikatımızı yazı
yoruz: 

Naul çıktıl 

Dün aaat 15 
de Yeıilköy 
rasat merkezi 
herkesi heye
cana düşüren 
şu haberi ver
miştir: 

Çanakkaleden 
alınan maluma
ta göre müthiş 
bir kasırga Ra
dos adasından 
başlıyarak İstan
bula doğru ge
liyor ... 

Bu tebliğ der
hal Deniz tica-
reti müdürlü -
ğilnce vapur 
kumpan yalarına 
bildirilmit ve 
müteyakkız bu
lunulması söy-
1 en mittir . Li

man idaresi aynı zamanda ver
diği bir emirle limandahi biltün 
mavnaları Halice ve vapurJan 
nhbma çektirmiştir. 

Saat 16 buçukta 

Saat 16,30a doğru adalar is
( Ak tarafı 5 inci H)ıf amızdadır) 

Tayyare piyankosunda 
ka-ıan8nlar kim? 

'tukanda: 'Elen! ye Sofya ( 35000 ) lira 
~t•~ıda: İealc Bonokya(3S000 feak Karıı(ISOOU) 

Sekizinci tertip tayyare piyan
kosunun ikinci keşidesine dün 
sabah Darülfünun konferanı 
salonunda devam olunmuştur. 

En büyük ikramiye olan otuz 
bin lira evvelki gün çıktığı için 
salon çok kalabalık olmamıştır. 

Dün on bin liralık ikram•ye 
50430 numaralı bilete, üç bin 
beş yüz lira 10165, 38074 nu
maralı biletlere çıkmıştır. 

Bu keşidedc kazanan talililer 
birer, birer belli olmaktadır. 

Otuz beş bin lira kazanan 
talililer şunlardır: 
Bebekte Roberkolej hademcle-

1· 

Kon$Or$ivoma girmiven bankalardan ikisı 

rinden E eni ve Sofya. Bun-
1 bileti müşterek olarak 
ar b · ı·ı Eminönlin de ayı ma u 

ZI• Nazmi beyden almışlardır. 
ga 1 ı· Hasköyde 303 numara ı po ıs 
memuru Hakkı, Ş şlide Dere 
arkası sokağında 38 numaralı 
evde matmazel Bezi, Galatada 
Bilyilk Millet hanında f sak Bo
nokya otuz beş bin lira kaza
nan talili!erdır. 

Hasköyde Aynalı kavakta 
lsak, Ba ık pazarında Koris 
Taşçılar caddesinde pastırmacı 
Misak, Pangaltıda Hamam arka
sında tütüncü Artin efendiler 
on beş bin liranın talili!eridir. 
Boğazkesende koltukçu Hacı 

Bahri ve T opanede mobilyacı 
Kirkor Efendilere de onar bin 
lira çıkmıştır. 

'Gazi z. 
Antalya an a

reket e ier 
Antalya, 12 (Yakıt) - Gazı 

Hazretleri saal onu çeyrek geç«> 
buradan maiyetlerindekı zevat 
ile birlikte hareket ettiler. Bü
yük reisimiz Burdur yolu ile 
Afyorkarahisarına azimet bu
yurmaktadırlar. 

Hareketleri esnasında güzer
gahı dolduran halk coşkun bir 
surette büyük rehbere kartı 
sevgi ve aaygdarını gösterdiler. 



Türk-- Yunan i'ti afı 

M. Venizelos ~a- ~nlyo~an sonra iznıir 
yolile Hn~uraya ıelece~mi~ 

Tevfik Rüştü Beyi de davet edecekler 
Atina, 12 ( Apo ) - Salahi

yettar bir menbadan vuku bulan 
istihdarata göre bitaraf azanın 
huzurıle Tevfik Rüştü B. ile Yu
nan sefiri arasında cereyan eden 
son müJikatlar mfibadil emlakin 
tasfiyesi hakkındaki maddenin 
tesbitine ait idi. Bu mfiJakatlarda 
itilafm tatbiki esnasında mUşkilit 
çıkmamak için müphem kelime
lerden içtinap edi miştir. 

Mübadil emJik meselesinin 
tasfiyesi maddesi tesbit edilir 
edilmez itilafname imzalana
caktır. 

Venizef osun sev aha ti 
Atina, 12 (Apo) - M. Veni

zelos geçen gün parlimento 
mesaisinin, seyahate çıkacağı 

cihetle 8 niaana kadar ikmali 
lazım geldiği hakkındaki beya
nabnm Ankara seyahatine değil 
fakat Makedonya ile Giride icra 

edeceği sevahate matuf olduğunu 
ve Ankaraya nisan sonlarına 
doğru gideceğini teyit etmiştir. 

Giritte nelf.-r yapılacak? 
Atina, 12 (Anek) - M. Veni

ze.os 20 nisanda Makedonyaya 
gidecek ve paskalya yortularmı 
Giritte geçirecektir. Giritten 
avdette Ankaraya gidecektir. 
M. Venizelos Ankara seyahatine 
Hariciye nazırının rafakat edip 
etmiyeceğf malüm değildir. M. 
V cnizolosun Ankaraya giderken 
İzmir yoJunu tercih edeceği söy
leniyor. M. Venizolosun Ankara 
seyahati yalnız itiliflan imzala
mak için yapdacakbr. 

Yunan Baıvekili Tilrk rf calile 
Akdeniz siyaseti Ye iki hllhimet 
münaıcbabmn takviyesi hakkın
da da g6rllşecektir. M. Venize
los Tevfik Riittti B.i de Atinaya 
davet edecektir. 

istikraz aktedecekler Fırtına ve hortumlar 
Atina, 12 ( Apo) - Yunan Montevideo, 12 (A.A)- Fır-

parlimentosu intaati nafıayı ik- bna ve hortumlar bir takım 
mal için h0k6mete lngiltere feyezanlara baia olmuttur. Baza 
Yeya Fransadan 8 milyon iater- mahallelerde aulann irtifaı iki 
lin lirası istikrazı için aallhiyet metreyi bulmuttur. Şehir ziyadan 
Yerdi. mahrumdur. 

--------------------=---·-----------==--------------ahYN, ve 9arait dahilinde oluna bulunması mevzuubahis değildir. 
olsun her hangi bir istişari mi- Salihiyettar mahafilde Ame-
saka iftirak etmiyeceğinden Ye rikan heyetinin Vqmgton hl
çilnkO b6yle bir miaakın zanne- kdmetinin iatipri bir mtsak ve
dildiğinden fazla mane.t bir mil- ya bir Babrisefit l..okarnoaunu 
kellefiyet tahmil edebileceği kabul etmiyeceği saylenmekte
mütalaumda olduğundan ha· dir. Binnetice, Fransa hacmi 
berdar edilmişlerdir. i•tiabi noktai nazanndan enelce 
Frauız mahafili Framanm serdetmif olduğu mutalebattan 

emnll sellmet meselem baldan- tenzilit yapamayacaktır. Bazı 
daki noktai nazannm İn~liz İngiliz nazırlannm FraDNnın 
matbuatı tarafından sui tefsir bir emntl selAmet misakı elde 
edilmesine hayret etmekte, mez- etmek için wkubulacak ısrarlan 
k6r matbuatın Fransanm vaziye- karşısında fedaklrhkta bulun
tine agah olması lizımgeldiğini maması için İngiliz heyeti nez-
beyan eylemektedir. Franaamn dinde W'U etmit olduklan te-
ber hangi bir ittifak talebinde nıin edilmektedir. 

UTANMA ...... 
V AKr r ın telrikasu 117 

Yazan : Hüseyin Rahmi 
Ali Safder - Maksadımız ne konak bir haftada tefrit mga

ıiyasettir. Ne tarih, ne felsefe, rifi çıkar •. 
ne de usiilü idare bizde ancak AvnOssellh - Efendim her 
halkı saymak için bir sistem hangi bir ücreti yekten kabank 
aramakla meığulüz. Vizita nere- göstermemeli parçalamalıdır .. 
tine kadar koyacağız? Ona karar Ali Safder - Nasıl ? 
verelım.. . Avnftsselib - Mesela birinci 

Avnüsselih - Beı lira kafi- sınıf için yevmi ücreti on lira 
dir dedik .. Fazla alanlar var mı? koymamalı yani bunu ebemmi
Ona göre bir nisbet tayin ede- yetsizce gösterip diğer küçllk 
lim... masrafların ilavesile parayı yilk-

Suduri - Bunun için meıbur seltmelidir. Stıduri sen hutane
doktorların ve en muteber has- ler hakkında mukayeseli tetki-
tahanelerin usulfi idare ve ilcret-- kat kb yapaca n ... 
)erini tetkik etmeliyiz. Suduri - Yapbm. .• 

... Haıta yatırmak için iki Avnliuellh - Neticeyi .ay-
oda ayırdık.. karyola, şilte, le. •. 
yorgan, battaniye terlik filin Silduri cebinden lrllçllk bir 
bir basta için elli liraya mü- defter çıkararak bakıp bakıp 
kemmel takım düzülilr. Muteber s6yler: 
hastahanelere kıyasen birinci - Balıklı hastanesinde ye\'IDI 
sınıfa vevmiye yedi sekiz lira ücret birinci sınıf için bq ikinci 

için llç lira.. Radyografi altı 
lira.. Rumların maruf operatör
leri Zogordiyoı cerrahi ameli
ycri hastane kasasından tesviye 
edilen otuz beş lira Ocret muka
bilinde yapıyor. işte bu kadar .. 
Bizim Beyoğlu cihetinde ki bir 
hastanem z de gtln flcretleri 
ytıluektir. Radioğrafi için yirmi 
bq lira almıyor. Bir ameliye 
için iki ytlz lira i.teniyor •• Tet
kikatam esnasında dinlediğim 
şeyler dikkate pyandır. 

Mide ülserile muztarip bir 
hastadan yilzde yirmi nmit glı
terilerek iki yüz lira ameliye 
Ocreti iıtenmif. Operasyon yapal
madığı halde hastanın on beş 
gllnden ziyade yqamayacağı 

ıöylenmittir. Hastanın taallllkatı, 
bu mllhim ve çok teklikeli huausta 
diğer doktarlann reylerine müra
caat etmifler yapılacak operu
yonun muhakkak mevti intaç 
edeceği cevabını alarak bu ni -
yetten yaz ıeçmitlerdir. 

Bu vak'a llzerinden flç bucuk 
•Y mllrllr etmif ve basta bir 
rejim dahilinde ifakat bularak 
timdi itile gilcile metgul ol-

lngiliz kabinesi 
Me vkiini muhafaza 

edebııecek mi? 
Londra, 11 (A.A) - Avam 

kamarasında kömür madenleri 
kanunlannın mü1.akeresi esna
sında hükümet, 238 muhafaza
kar ile 42 liberal ve iki mtls
takil meb'usun amele fırkası 
aleyhine verdikleri reyle akalli
yette kalmışbr. Bunun neticesi
nin kanun llyıhuınm hllll6met 
tarafından geri a lınması olaca
ğı meclis karidorlarmda açık
tan açığa söylenmektedir. 

Londra, 12 ( A.A ) - Muha
fazaklrlann madenler kanunu
nun k6milr satışına ait abkAmım 
tebdil için dermeyan ettikleri 
karar tekJifi 274 reye kartı 282 
reyle kabul edilmİftİr. M. Mac 
Donald, kanunu ipka niyetinde 
olup olmadığı hakkında M. 
Baldvin tarafından Irat edilen 
suale cevaben kanana mtlza
keresinin bllldlmetçe ana edil
diğini a6ylemiftir. 

Parllmento mabafilinde btıld\
metin sukubmu intaç edecek 
olan ademi itimat karan kaqa
amda kalm•mak llzere kabine
nin kanunun kamlr •bfma ait 
olan kıammı lwnmdan pkara
cafl 16ylenmektedir. 

lpwer 
Londn, 12 (A.A) - ftmıer 

bir milyon 540 bine balii ol
maktadır. Geçen haftadan lekiz 
bin ye ıe~ __.. 160 bin 
fuladar. 

Komünistler tahlıt 
durmuyorlar 

Berlin, 11 (A.A) - M. Car
tipa, beynelmilel komllnist tet
killbnm ihtilll propagandası 
hakkında Rua mllmeuili ile 
ıörGfmtlftllr. Mumaileyh Rus 
matbuatınm Almanyaya vuku 
bulan tecaYllzlerini protato 
ebniftir. 

Atina, 12 (A.A) - Pire mah-

Hindistandaki nüma 
Ahmetabat, 12 (A.A.)- Calll" 

baye körfezine giden Gandi ti" 
1 rattarlarmdan mürekkep gfff 

79 gönüllüden ve milli darnıfl' 
nuna devam eden 16 talebe" 
den ibarettir. Bu talebe pjftaf 
vazifesini görecektir. Gandi İ 
gönüllüler tevkif edilecek ol 
larsa pİftar kuvvet evvelce 
rarJaştırdığı programı tat 
edecektir. Bunlar tevkif ol.unı..,. 
dıklan takdirde propaaaıllWl'll 
yapa yapa ileri harekette 
Yam edeceklerdir. Gandi 
kafılenin başına geçmittir. 
raftarlan Oçer kişilik saflar t 
ederek kendi.ini takip e 
dlr. Kafilenin geçtiği yolun 
çok yerlerinde nOmayitçiJ 
çiçekler ve Hindistan ceYizl 
veriJmittir. Nümayiş timdiye 
dar ıüldllı dahilinde cer 
etmiştir. 

Efsanevi kıymeti 
Londra, 12 (A.A)- E ....... 

kıymeti haiz bazı mtıcevh 
aabJması için hOviyeti 
qbu tarafından teklifler ya 
maktadır. Mllcevheratua A 
turya hanedanına ait o 
zannedilmektedir. 

Kazcınıncık iç 
ilk ıart ilindır 

llctnşız buna arı~ 
aavltpfUJlc, havada taJI*' 
J11trem açmıJI• Çllllf

malı gibidir 
Ticaretinizde , san'ab...

muvaffak olmak iatiyo....
gazete il•nıu ehemmiyet .r 
riniz : Gazete ilim ilblad' 
en kolayı, ea acum, ea tJ 
.-u.idir. 

fşte ilAn tarifedlli: 
Sammcu .. yıl.da 5*ı Kurut 1J) 

s lnd 
" • .. IS .. .. " • • .4C) 

2 
" " • " 100 

1 .. •• " .. 200 
Reımt llAnlar, IODuncu Nyıf.da 10 

llln memurumuz size far 
clab bir illnm teldi ft lc
reti için hizmet etmefe ha
zardır. 

kemesi belediye tiyatrosunda ı•----··----•• 
çıkan arbedeye İftirak etmif Behçet 8. 
olan 19 komilnisti 3-6 ay · ara- Tlltlba inhisan amam m 
ımde tehalüf eden hapia ceza- Behçet B. dlbı •kpm 
lanna mahktm etmiftir. gitmiftir. 

maktadır. 

AvnOuellh - Ytlzde yirmi 
tımitll bir ameliye de hemen 
muhakkak bir mezar karalba 
sezilmektedir. Tıp namına ba 
fiata adam aldGrmeyt dojruaa 
bahab g6rm0yonım •• Grip, 
apandisit Ye iliahiri butalık· 
ları daha inaaniyetklr buluyo-
nım. Çtınktı para almadan 11-
diirOyorlar. Bir operat6r butayı 
kurtarmak f8rlile bin lira Ye 
marizin servetine ,are daha fazla 
iatiyebilir. 

Fakat 6JdOrdükten .oma eY
velce yapdan operuyon llcretia-
den basta 1abipleriae hiç olmaz
sa yan yanya bir ikramda bu
lunmabdır. Ben bile Utanmaz 
adam her hanği bir Yemle ile 
aldtırdllğtım adamın akrabasın-

dan elemeği almıya .Wlınm. 
Operatöriln kendi takdir Ye iti
rafile olan ytızde yirmi tlmidi 
kabulederek bu hllkllm flzerine 
bir kıyu yapalım. 

Binaenaleyh bu heaapça buta
lann ytızde ıelueni 6lecek yir
misi kurtulacak demektir. Ôlen-

Jer ve 6Jmiyealer aynı mi 
llcret tediye edecelderindea 
ameliyeler Operatare ~ 
yekta yirmi bin tira re~ 
F eaa ticaret değil faka-; b.; I 
vet abideainin kaç mezar J 
lmrulacap dllfllnmek ha./ 
lana tabamm&I edemiyeceti ~ 
debfettir. Halk her ti 

memnundur. Llkin me,,.•.,f!llP" 

eczacılann, 6ldllren acel 
fili kazanç inkipflan 11'••---
titremekten kendini ala_.... 

Ali Safder - z-~.,... 

otuz bq liraya yapbfl bJt 
ruyona ateki neden iki 
lira llcret istiyor? 

Suduri - Zogordjy09 ' 
hastahanesinin ücretli ~ 
itin tebammtıltı d ~ 
para alır. Berik çabfbi1 ~ 
hanenin Aksiyoneri, ~~ 

Bunda bbbın ialaJll ~ 
ğmdan ziyade ticaret 
,azetJlir. 8"""' 
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~ E11nanet teşkildtllnda esaslı deği~i!~lil~Ier 
~ Vilayetle Emanetin tev- Evvelki gece Saray bumunda -bı-·r----! 

hidinden Sf."'nra facia mı cereyan etti? 
r 

Liman idaresine verilen haber itsfz g(içsfiz bir muzibin 
çirkin takası mı, yokr!\ ••• 

E Y'ftllrı geceJd fidd•tl• ıo-
doe fırtınuı ..,,.wnda 

iman idare.inde tuhaf bir nk,a 
eereyan etmiı, t.nı bir ... t bG
tthı liman nıemurlan telq ve 
be,ec:an reçlııniflerdir. Hadiseyi 
penler tunları anlatınaktadır
lar: 

Gece aaat 11,5 dur. Umanda 
v11,t bittin bareket darnıuttıır. Her 

...._ '-ta.et. '"""" d.la,...ta. ••> .... ...- ......, .. ı.......tı1a--. '11ırk .. "- yer lodot fırtınuinm teliri ai-
$erif JJ. rwflA & lüunU B- tmdacbr. Akıamdan b9ılıyan 

Bir~ok müdüriyet ve memuri- yajmur bnınn h~zil. deYam .t .. 
y mektedir. 

Yetıerin ilgası düşünülüyor Herkes uykuda Ye her yer 
~ karanlıktır. Şehrin gtmdüzleri 
&;., l!lanetle Tillyetin te•hidl kanununun tatbikmdan aonra Ema- kalabalıktan~ geçilmiyen bu tica-

nette mllhim tebeddOller olacaktır. Şimdiki halde iki olan ret mmtakuında, Galatada fim-
!!lıa.vinlik bire indirilecektir. Heweti fenniye --L•••Le iktiaat akta 
'bil J • mun ° ' di ay ve uyanık olan inAD-
lt dO.:l~kleri w ipka edilecek, umuna hukukiye me~luk. mOfettişi lar aayılabilecek kadar azdır 
lbumdık 1Agvolunacak, mflfetiılife merbut olan zabıtai belediye ticaret bahriye binuının mtıdll

'tt aeyrllaefer teıkilAb Polia mlld&rltljthade te8İI edilecek albncı riyet odaamda n6bet b3°cliyin 
~~e tarafından idare edilecektir. Sıhhiye n Baytar mOdürlOk- k d d b ı d d 
"t ili 1 ap an a un v arasın a ır. 1 

n lğYi de taaaVYUr edilmektedir. Saat on ikiye 
011 

var. Telefon 
ltt Emanetin llğvedilecek dairelerinin nEifeleri Yilayette ki daire- zili acı acı 6ttlyor. Eaki bir de-

tarafmdan tedvir edilecektir. ı--=-~==--~=-="""""'=-==== 
Şirndiki halde aıaaı 54 olan Cemiyeti belediye azuı 72ye 

~:. edilecek, YllAyet mecliai kaldınlacak, 72 kifilik meclise 
ır umumt mecliai) ismi Yerilecektir. 

be T tvbitten aonra vilAyetle Emanet bir binaya ağlebi ihtimal 
YGııu umumiye binuına nakledilecektir. 

Rıhtı~ 
. 

şirketinin istedikleri 
Nafia vekaletince kabul edilmedi 
Şirket de Türk memurları mı çıkarıyor ? 

~bm ıirketinin hnk6mete 
~i c~at ederek ~o 20 zam iı
~ı ve Galata - Unkapam 
~eri araaında rıhbm inp
~ ~ ıarfı nazarla T opane nh
~ Kabatafa kadar temdi-

lf.~lif ettiğini yazmııtık. 

iki k6prll uumda intaaı muva
fık görülmllttiir. 

Diğer taraftan bu talebinin 
kabul edilmediğini pren Rıhbm 
tirketi kadroaunda derhal ten
aiıiat yapank 83 memuru itten 
çıkarmııtır. İtten el çektirilen 
memurlana ekaeriai T&rktnr. 

Resimli Ay 
Davaya ait karar, müd
dei umumilik ve maz .. 

nunlar tarafından tem .. 
yiz edildi 

TletnWf Babrl,. .ı"6rlgdt 
niz kurdu olan kapdan mekine 
batına reçiyor. Telqlı, heyeanh 
bir .eı ... 

- Alo, nere81? 
- Liman dairesi, ben n3betçi 

kaptan Remzi .. . 

- Kaptan ... Kaptan bey •• bu-
naı Almkapı rftsumat muhafaza 

meYldl.. 
- Ne nr? 

- Bir felaket.. denizden im· 
dat sealeri ~eliyor... Baylk bir 

m&YUDa içinde .W kiti kadar 
var •• bayk11,..yoriar ... Nerdeyse 
batacaklar. 

Remzi kaptan hemen harekete 
ıeçiyor, dairenin büten telefonlan 
faaliyete batlıyorlar. Tahliaiyeye 
mot6rlere romork6rlere lıuır 
alnialan bildlrilmiftir. 

Kaptan blttba memarlan 
.,anchnyor. Tam daireden ay-

nbmrlı:en yeni bir çıngırak da
ha.. ikinci bir tefon .. 

- Alo.. 'liman mı? bura~ı sev

lıdyat.. Bir mavuna batıyor .. 
yetifinl.. 

llota.ier romOl'kOrler, diğer 
tahli.iye 1'Udaları yağmur ve 

ıtbfl'r aitmda denir.e açılıyorlar. 
Proj.ktısrler deaizin köpüklü 

IUlarile ,emlmiftir. İfte Saray 
bnma. 

Tah.rriyat baştiyor. Fak:ıt 
hatretl ..dan yarım saat geç-

meane np..a wtada h~ IMr 
..,. .JC*.. Ne bir .. vuna, r. o 
bir iDaau cuedi. T.ah&iye me· 
mart.... et.ha bir ,... dii&m i' t
ttir. Aeab. Yllktinde yetifilc
medi mi 1 .. 

Niha,..t ld .. t bdar da 
kız kulesi &nleri arandlktan 

aonra heyet pldiji sibi pli 
dhmttftlr. Sabaha kadar bnttın 
alAkadariar hadiaeden haberdar 
e<Ulmiper hiç bir yer böyle bir 

mavana pWdüğünfi bildirme
miftir. 

itte ma'ete bu. Şimdi hlUe
dilmesi IAnm gelen noktalu 

ftr. Hadise bir mmibm. çirkin 

marifeti mi? ,aksa hakikat mı ? 
Ticanıti bahriye mldürtmiln 

ilkleri ohDMa ı.tnd takla kabul 
etmek lbm. Lld bey diyor ld: 

cNöbet.ç:i ftZİfuini yapmlf gi

dip tabriyat iıera ettirm4, fakat 
bir ,ey buJunmallllfhr. Mamafih 

o akpm t8t6nil idareainin bir 
aumnaua da hhlille geçİrmiftir. 
Maelenia bundan plat ~maaı 
muhtemeldir . 

~ Lı. ~ aldığımıza göre tirkeS talebi Nafıa Yeklletinde 

' ~ilmit ve makul görlll-
~ kabul olunmamııbr. 

' -.ıq 6nleri çok fırbnalı 
'-it 'par baruamuına gayri mil

olduğundan yeni rıhtımın 

~ustafa Sabri 

Dnn bu husu.ta firketin clirek
t6ril fU izahatı Yermiftir: 

- 100 kadar memman itleri
ne nihayet Yerdik. Buaan Mbebi 
ticari muamelabn ıon plerde 
fazlaca tenakus etmeaidir. 

AJAıı,edt .... ---
"Ruhnll ay,, Mecmuaaı aley-

hine aça.lu iç dna, ~anın 
imtiyaz aalıibi Sabiha l.ebriya 
H. la mM•ul mtldtlrtl Behcet 
B. in .fkiter ay, muharrir Emin 
Tırk B.in yirmı gün hapae mah
kimiyetlerile neticelenıniftir. 

Suat Tahsin ve Sait B.ler 
Altışar ay hapse,ellişer lira para 
cezasına mahkum edildiler 

1'~eçeye mühü olmıya 
~~ çalışıyor 

'İti ~Çede cemtati lallmiye 
0l•n firarı Sabri ve Mua-

S.bri, Gnmnlcüneden 

lioea Nenat, Y ahtı6ren
toı.1c Mutafa otlu Hahır: 

· Yiaı •e aaireden mlrekkep 

~ heyet Atinaya relmiıtir. 
'1 cenıaat intihababnın ic-

fttıı l!lenettirmek ve lskeçe 

~ 8~ıııden Şevki hoca 
~ıyi azlettirip yerine 

Qa ~ S•briyi tayin ettirmiye 
•,qdarl ar. 

~O..___· ~ 
~ ili nısan sergisi 

.._ '-ıl Ankara Millt aanayi 
- ~'riıine f&ıderilec:ek 
~ . letirilece1' li la 
~~'ltt yer maf na 

~~~erniryollannda nıııf fl
olurıacakbr. 

Deli mi? 
Bir hammal işaret ku

leainin yanma çıkarak .. 
Hammal Huan isminde biri 

d&a Karaklyde lpret kuleainin 
Yanına çıkarak h&lcamet aley
hinde alenen tefen&hatta bu

landatandan polia tarafından 
yakalanmıtbr. 

Lokantacılann şikayeti 
Lokantacılar ' cemiyeti bazı 

mbkirat aatan lolcantaıardan 
fumli olarak yemek aabtı &ze
rinden iıtihllk Yerpi alındıiın
da!l ye bundan unafın çok za
rar f6rdtljGn8 ncaret oda11na 
bildirmİftİr. 

Oda bu ıikiyeti tetkik ede

rek lokantacılan baldı bulmut 
Ye içkili yemek aataa yerlerden 
maktu bir Yerıi almmuı için 
Maliye veklleti nezdinde tqeb
bBate buJunmıya karar Yermiftir. 

lstanbul ağır ceza mahkemesi, 
"Savulun geliyorum,, ve "K6yüm
de ne g6rdüm?,, ya1.1lannı llaki
kate muhalif •e milheyyiç aq-

riyat mahiyetinde g6rmftt, 161 
inci maddeden ceza Yermişti. 

MOddei umumilik, ilk yazıyı 
TOrklüift Ye ReiaicUmhuru tah
kir, ikinci yazıyı halkı birbiri 
aleyhine tahrik edici neşriyat 
mahiyetinde bulmuş, mahke
mede 158, 159 Ye 312 inci mad
delerden ceza iatemişti. 

Müddei amumilik, mahkeme
deki talebe göre, yazılana mub-

te•eyab tatbikini atediği madde
lere temu ettiği nolctaaından, 
karan temyiı etmiıtir. 

Diter taraftan Sabiha H. la 
Behcet Ye Emin TDrk B. lerin 
YekilJerf de yazılarda hiç bir 
cOrOm mahiyeti bulunmadıj'I 
noktasından, verilen karan tem
yiz etmiılerdir. 

« Hareket • pset.-1 Ablple-
. d Sa t Tab.tn ft « TOrk 

nn en a ·b' Sat 
tOtOnlerf ,. mecmuaaı aabı 1 • 1 

beyler hakkında tehdit ıuretile 
dd · den açıpara iatemek ma uan 

. k r don aut lan davaya aıt ara ' 
dır.rtt l.tanbul ikinci ceza 

OD v e 'ril , t• 
bk 'nde bildı mlf 11• ma emesı 

M hk .. )onu çok kala-a eme ' . 
balıktı. Suat B. gelmiıti. Saıt 

kt Vekillerden bazıları B., yo u. 
huır bulunuyorlardı. 

Reis Hamit, aza Hayrettin 
ve Osman beyler tarafından 
verilen karar okundu. Kararda 

azete ve mecmuanın Herman 
~pirer tntün tirketi aleyhindeki 

netriyatı kaydedildikten aonra, 
ilk tahkikata ve muhakeme 
safhalarına göre hadise teabit 
olunuyor, paramn ödünç ola
rak alındığına dair olan mOda
faa Ye aair mOdafaalar Yarit 
g6rfilmiyor, Suat beyin tirketin 
haylİyetini kıracak ıurette neş

riyatta bulunmak tebdidile bin 

lira aldığı, S.it beyin de ayıu 
,ekilde almağa teşebbna ettfji 
aabit olduğu yazılı~rdu. 

Bu noktadan Suat Ye Salt 
beyler ceza kanununun 192 ind 

maddeai mucibince altışar ay 

hapse, ellişer lira para cezaaı 

Yermeğe müttefikan ve temyizi 

kabil olarak mahkf: m edilmiı
lerdir. 

Harcırahlar 
Nasd aHnacak 1 
Maaş kanununun ikinci mad

desine bir fı.kra ilave edildiği 

vi ayete bildirilmiıtir. Bu fıkraya 
göre n.ıkil ve tahvil edilen 
memurlara harcırah emri veril
ntekaizin memuriyetleri teblii 
edilemez. Şu kadar ki harcırah
sız veya mustahak olduğu har
cırahın bir kıımile gitmeği ka
bul edenler bu hükilmden 
müstesnadır. 
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Ha~a pusu! 
~ulgaristandan gönderilmiş 
O bir mektup ve bir gazete 

aldım. Mektup, yeni bir felaketi 
haber veriyor Ye gazete, o lell
ketin hangi kanalJardan sızdığını, 

Tayyare piyan osunun dünkü keşidesinde 
kazanan numaralar 

ve bu muıibetin na.ıl iç i9e de-
rin yaralardan örOldtiğfinO g&ı-
teriyordu. 11 Rodop 

11 
ismindeki 

gazete, inilti devresini geçirmİf, 
kükreme haline gelmiı ıert, 
gür bir sesle haykmyor. Hadise 
fU: 

" Kırcaali " kasabasına tabi 
büyilk klSylarden birinde o~ 
tina müdürü Hasan Efendi atlı 
bir Türk aldOrUlmOı. Resmi kar-
ftsında ırkımın gth:cl yapmaaı 
namına gunır ve iftihar duydu
gum bu genç a1lan, ne yazdı ki 
timdi kendi kanile yujrulmut 
topraklar albnda yatıyor. 

Kendi cesaret ve kunetile 
kurtulduğu iki kanlı puıu onu 
yıldırmamıf, hak bildiği yoldan 
ayırmamış. Fakat canma ıu11-
yanlar gece karanlıklann1n ar
kasına ıinmiıler, hendeklerde 
ıaklanmıılar ve nihayet mel'un 
maksatlarına ermişler. 

Arkadan attıklan manliher 
kurşunlariJe bu canlı çman yere 
•ermişler. Günahı, din Ye itan 
kardeıleriui bitirmiye utrqan 
komiteci canavarlarla bir olma
masıdır. Gelen gazetede hep za
vallı mert Hasanın öltımftne 
ağhyan yazılar var. Pentan 
vezinli meraiyelere Yanncıya 
kadar bütün gazete onunla 
dolu. Bulgaristanda tekrar bir 
Türk lSldüttılrnOş!.. Bunun zaman 
içinde mezarlanmn kamburlan 
aağılıp dlzelmiı okadar çok q ve 
örnekleri var ki artık acı bir teali· 
miyetle boyunlanmızı blikmek-
ten başka çare bulamıyor gibiyiz. 

Fakat bu münaıebetle feryat 
eden "Rodop" a dişlerini gaate
ren "Aremıka duma" pıeteıinin 
çirkin imalan bizde derin bir 
nefret uyandırdı. Bulgar l"•ıetesi, 
can, ırz, mal emniyeti istiyen 
"Rodop,,a yan bakıyor ve "unut
mayın, biz hancı, siz yolcuıunuz 
ha!..,, tehdidini savuruyor. Dün
yanın en vahf i illkelerinde, 
yamyamlar arasında bile tabıt 
haklardan sayılan şeylui latiyen-
lere kartı •erilen bu cevap, 
bütün insanlığı düşündürse yeri-
dir. Çünkü bu tehdit, Bulgar 
siyasetini, Bulgar akidelereni 
temsil eden bir gazeteden geli
yor. Bu itibarla Hasancığın 
ciğerlerini parçalıyan kul'f'Jnlar
dan daha çok canımızı yakıyor. 

En ıakin, en çahf kan bir iı
tihsal unsuruna kal'fl bu ne de-
mek oluyor ? Hancılık, bu biri
biri arkasından gelen cinayet
lere bakılınca, biraz da bataka
neci lik olmaz mı ?.. Kabile ve 
aşiretler için bile çirkin g&rfilen 
bu haller Balgariıtan gibi dev· 
let iımblİ taııyan bir tctekkl il 
acaba naaıl bir mevkide bırakır? 

~evvafı 

Tütk 
liMSı 

-s '"'_,,;ww_4 4 

105 1 
120 1 
168 
98 

277 
97 

350 
551 
665 
757 
863 

85 
95 

IOJ5 
21 
83 

147 
156 

68 
248 
76 

3~~ı 
1 56 
7;9 

2000 
2 

251 28 
34 
47 

368 
86 

662 
731 
862 
987, 
996 

3003 
42 
44 
531 

571 
89 

159 
210

1 

14 
25 
70 

347 
63 

408 
111 

670 
722 
871 
908 

4034 
189 
330 
34 

444 4 
607 1 
798 
851 1 
906 

951 5003 
~7 

1:m11 
691 
002 
952 
9561 
965 
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Cem1Jhlri mütteftluıi .ll-
merik 1Jnın bir v,~kitten b
errı 1Jçık bulunc'Jn Peier~
burg sefareti şimdive k4-

Spor 
ı umoı ma~ları ~n~~ın~o 

dar d6rt zata i•'!klif olun
dıığu h1Jlde lcabul olun
ma.mı~tır. Bunun sebebi 

dahi Peter du'l"g ~ ehrlnde 
emn:yetin fıktanı ve Rus-
ı,ada 1JhJ.-•iJli umumivenin 
ı1chameti imi~ . 

lstanbul m1nt ak asının 
tebliği 

T. 1. C. l latanbul mıntakaa 
uadan: 

Stadyomda yapalacak maçlar 
esnasında ıponm ytlkıek nıh 
ve ~eubetini ihlAl edercesine 
pb;t olduğumuz çirkin ahnl 
huebile müaabakaiarm ahenk 

No. ürk 

~ 
lirası 

1 

Turk 
No. , 1. 

ırası 

5280 6 
289 
342 
394 
444 
~nı 
557 
562 
807 
822 

~ 
642 
887 
n1 
186 
916 

~ 821 
825 

'-• 
869 
939 

fllllll 
22 

206 
~ :: . ~27 
a 
26l 
327 
417 
654 
892 
100 
9J2 

ve intizamını muhafaza kudile 
ciddi ve kat'i bir surette ittiha
zına mecbur kalınan ve mınta
ka heyetinin poliı mOdtıriyeti 
aliyeaile ye aakerf inzibat amir-

lerile temHı neticeeinde te9bit 
edilen berveçhi zir tedabiri 
inzibatiyeyi nazan dikkate va
zediyoruz. 

1 - Hariçten hiç bir kimH 
ve biç bir aebeple hakemlere 
bağıramaz Ye hitap edemez. 

2 - Her hanıi bir Yuiyette 
aaha dabiliae biç bir kimae adam 
atamaz. 

3 - Yuha, YUr, lor gibi 113z
lerle ve elfazı galin iJe baiın-

404 
434 
441 
48e 
495 
504 
523 
592 
644 
738 
764 
989 

2206 
13] 
244 
365 
487 
521 
639 
938 

3089 
93 

282 
-413 
619 
815 t 
937 
953 

401 

21 
29 
337 
308 
3581 
368 
381 
44" 
644 ., 
777 
794 
955 

5192 

7047 
205 
240 

72 
307 
417 

66 
502 
551 
7 
85 
97 

802 
35 

993 
(17 
115 

vvr~68 
69 

126 
229 
58 
98 

564 
66 

626 
82 

952 
88 

bp çatanlamu. Ve 01•eula
ra da bitap Ye mlldalaale ..tila•ez. 

4 - Mıntakaıun biuef muay
yenell•den mltwellit ellbaı 
dolayisile Stad10• bbdab 
maralrabe altına alındat-la 
m•yyea Ye nizami .. kilde ~ 
kı duhule eluluda• pyrtlinia 
blletlb i~erfye rirmeleri de ıuret! 
katlye de menedUecektir. • 

5 - Oyunculan tqp etmek 
ve allotlamak ahvall tabİİ)'eden 
iae da balkm Jaumr" ..aahati 
ihW .. laer•ca111 .... iyi tallrik 
ederceliae baPıP vatn-ak " 
eifua ıaJize idmal etmek key-

80 
79 

931 
46 

fi,.tf CMMD TOrk Ce• 

Je ele menedilea alavald .. •,C 
claju c:ilıetla bu laale dl 
clenler hül -1 w ce .. P 
,... haricine ~rdacak ~ 
8ile bOviyeti tc{. t edl~ J 
daha atadyoma girmeli,.. 
111111 Mle edilmiyecektir· ~ 

Bu tedabiri tatbik -~ I 
tlzere halk arasında •Y'~ 
Yil abda memman •• "ti 
edilditf Bibi ba gibi .,.,- ~ 
!moda ika• •• ihbar.::::;, 
reth Federuyon ·~ 
dllll edeceklerinden ~ 
le nazan dikkati cel 
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H~I R ........ --~-~~· B...,:E-:---~-:-L .... E~R~sliıııııılıııl ~) 
Muallim kendinden geç- -rıcaret. eıaosında: Aaıiyecıe dünkü fırtına 

tikten sonra uyandı "'ö·aa· memür1a·n ı:~~:~~!!::;;:n. 
Devletmemı~,;; addo- de miiddei urnumilik 

(Ust tarafı birinci sayıfamızdadır) 
tikamelinden gözfiken s:msiyah 
bır duman gittikçe bUyüyerek 
şehre doğru gelmiye baş :amış
tır. Biraz sonra ortalığa koyu 
bir karanlık çökerek kire
mitleri uçuran, lavhalan söken 
ve herkesi şaşırtan mfithiş bir 
rüzgar çıkmış ve bunu sağnak 

Bir ıiir okudu ki, muhakkak 
Namık Kemalindi ! 

' 
Afttt1ıf}tı1t1t61a blfl, Nalllk 

IC-.ıın mefhur bBidetincln 
bu beyti okudu: 

..._, ...... ;M,w.J. wwtı. '-Htt" 
~ ....,_ ..,,,,.,. ~ Wııiıwifllt 

'1eıı ele kuidenin aoillinn· 
datti bu beyt ile mukabele 
~: 

«"f'6ı nıhr ltolrJr ~zJt/ln ...._,,, arlmtlor 

<.-. - ,,.,.it ,.., ~ la ,.,,.. IW/ldhlt 

Muallim deria bir dltGaceye ''-lh· halinde bir durgunluk 
~. Pek Mmlyetll ekhtln• 
bildiğimlı içla hu llallni • f~a 
tecaaürüae vermiftik. Belki hır· 
fey tByli)'acu di1orduk. 

... ,... bi,..ey e6ylemedi ; o 
~ttrrunfult herine garip bir 
•ahfet gel&i, Ya•at Y•ftf göz• 
leıiııin karası ~llna kaydı, bqı, 
oturduiu koltuiun arkasına 
~il. 
Arkadaştan bir telaşbr aldı. 
- AmaD ne oldu? 
Diye feryada baııuken, ben 

~liycti kavradım. 

- Salan birıey yapmayın ; 
~Yle zannediyorum ld hiç bek
'1enaediğilliı mUhim bir hadiae 
kal')ısında bulun•cabmız. 

lierkeı yerine oturdu l korka 
~e heyecan ile muallime bakı
Yotlardı. Hiç te b&yle iıpirit 
bir hadise k&111sında bolunnı• 
dık\an ne kadar belli oluyordu. 

Çok geÇ1Deden maallimln •i
ıından keskin bir ıeda çıkb : 

- Söyliyeceklerimi yanmz. 
B~n derhal bir klğıt aldım. 

kal-.ıimi çıkardım; muallimia 
·~ yayq yavaı .ılyftiyor, ben 
•• arkadqlar yazıyorduk; neti· 
ttde bu tifr çıkıverdi : 

~1- tülı:~nmiyor bu heyahayı bibeaap 

b1\\tı dhan fetan:ti fUlill• bir serap 

~'dnm !!iedayı Alemi g5n11tm tadarhuJn 

Sa tdtım cihanı arni fUride dilhanp 

C l'dunı: •Nedir ankıbl nl&dı tdemirıt • 
.. ~r~um rnUnccclm ıça siyah bph bir kitap 
ı:ıır h 
~ot unıfQ mexederft: nnd.lkendbıı 

llşıyı Pli De dt!<ll tıuıdin Juı;: -Tltap ı. 
Bekfım btiflin hlrabelerln ÇCfml bununa 

Hepalnde ifdkt He inlerdi lztırıp 

'Tiittün bOgtilıkfl ftNlin1 eMıdümıek iftlyen 

Htır •rredtn ne4ir bu .cı.m ~· W nliap 
Tekrar ldabe balrn ve teltnlh *1~ dedi' 

•Yoktur kemale börte •nl içre Hyap • 
Mad•k ycrmlri fecti tedtrilr i'pn g(trlef 

Ktnltt lçfhde eflefivermekte ittu'ap. 

Şiir bitmiftl; merak ile aor -
dulll : 

- Kimin imıaaıtu koyalım? 
-- Muallimin. 
& da oldu: arkadatllr hay

nt itinde tdiler, söyliytcek ı3z 
bul ıyorlanh. Vakta muallimin 
az çblt tabiab ıtri)'esi Yana da 
iç dUfünmeden. etb r okuyt>r 

m ş gibi. llruz vezninde, eski 
usul ile ~mibli btr ,Sir yazmua 
imkin haricinde idi; ya o feci 
vaziyeti ne idi ? Bunu benden 
sordular. 

(Bilmedi) 
'" 

VllAyette: 

Viliyet meclisi 
Bugün toplanıyor 

Viliyet mecliei bupn topla· 
nacaktır. BugilJa Ao.ıeJi Hayat 
mektepleri hami hey' etinin in
tihap edilmesi muhtemeldir. 
Bunun için Maarif encümeni bir 
takrir verecek intihap yapılaıa
.-na teklif ei::le'*'tir. 

Bogazltır komisyonu 
Dün son içtimaını 

aktetmittir 
Boğazlar komisyonu dün sa

bah ıaat il de ton içtinıaını 
akdetmiştir. Komiıyon bu içti· 
maında Cemiyeti abama a-ön· 
derilecek raporu nihai olarak 
aazden ~eçirmit ve tasdik et
miıtir. Rapor geçen senekinin 
aynidir. 

Komisyon dOnkft içtimiundan 
ıonra bu ıeneki faaliyetine ni
hayet Yermiıtir. 

DEVLET MATBAASI 
YENi NEŞRiYAT 

ADEM Ocl.ıu 
\ la. peygamberin hayatı ) 

~""•an TercOm• •Cl•n 
~ıt L""""ı R•tnı E,r./ 

120 kanış 

~bdıııl!ah Godtt 

'M AKLI SELİM 
ealier) Jen (Le hon ıem) fm:Oml'.si 

135 kuruş 

,~~ FiLOZOFUN ŞllRLERI 
1'h~) · C"l/Ou) den (Ven J'un Plıtlo.so· 

1f'1'clt~si 

N. 65 kunlf 

~~ 
Nç VERTERIN ISTIRAPLAR 

MUHAM!taD in HA YATI 
Yazan TıeroC.me oden 
fi ~g4tm Rq,ı Nuri 

130 kanıt 

YENi ROMANLAR 
R,,.;, Nec.ıp -

SARAYLARDA MECNUNLAR 
80 kunıt 

KÜLHANI EDiPLER 
85 lcunJ§ 

Mef/ta,d N~ml 

tı<'.t CAN YOLDAŞI 
17,5 kuruş 

~ l<İTAPL_A_:.R_I: _____ ___.,;.._,.___ 

~iıik ( 1 inci smT) Kemal Zaim BeJ 

65 kunıı 

l<~hir ( il inci sınıf ) Ali Hıkmet Bey 
C~ ( 111 Oncü mmf ) Nakittın Bey 
~K KiTAPLARI: 
Çocuklara nıahsus diş kitabı (Orhan Abdullah) 

MÜRACAAT t'ERI 
ı. TA 'Bn DE\'l,ET ftlATBAASI s.mş 

130 Kuruf 
100 " 
120 .. 

2S kUl'Uf 

YEIU 

lunacak teammüdü sabit 
Şark denıı'tY ollanndan görm.üyor 

•f 'k 4 v~t ~ski şeriki Mustafa Ef. yi öl-
a., dürmek ve Sabri Ef. yi yarala-

nc.ret .... SWyi oduı me~ malda mbbıüft mobilyeci Yakup 
liei dGn 14 te bir i,tima aldel· Ef. ttfn nıuhakeiliesine rllln fs
miftir. Necip il.in rtyue\ ettiil bn ul ağır ceza mahkemesinde 
bu l~ada enelee oda mtm'1r· devam 'Of unmuttiır. 
!arının htlko.me\ memuriDl gibi Yapılab keşfe ait rapor olmn
muhakeme eclileeeifni bildiren dukbtn •onra tahkikat safhaaı 
DaıvekAleti11 t.zkerelaİ okunarak bitmiş, milddei umumi Cemil J:l., 
tefhim edihnl- •• mamul eşya- esasa dair mütalaasını sCSylemış-

şekJınde bir yağmur takip et
miştir. 16,45te deniz görünmez 
bir şekil almış ve vapurlar sar
sılmıya, kayıklar devrilmiye baş· 
lamış, bir mUddet için vapurlar 
· liyememiş Eminönünde lr1UZ1Vay 
telleri kopmuş ve halk fırtınanın 
en ş!ddetli olduğu bu sıralarda 
bfiyük bir telaşa düşerek rast 
geldiği dOkkfi.nlara sığınmıştır. 
Biraz sonra rüıgAr Ye Y•tmur 
h fiflcmi tir. 

lf tir. Cemil B., vak'ayı tesbit, şa-
dan muamete -.....- alınmama- bitlerin ifadelerini tetkik ederek 
ıı için hOkQ11ı~tten iılirhamda katilde teemmnt mahiyeti sabit 
bulunubnıllha kanl' verilmiştir. otMadıftlnl söylemiş, Yakup Ef. 
Bubdatı •onra Tarakya tüccar- nin anla ılamıyan bir seb p_le 
lanna Sir'kecl fannc1a mllthtHat Mu!tafa Ef. yi teheWUren k tı -
gösterildi~ tnevzuuaahso'mu~ d~n Sabri Ef. yi adiycn cerhten 
ve bunun men'i nakliyatın suhu- 448 ve 456 mcı maddelere göıe 
Jelle ifall içİb Sirktcideki kar- tecziyesini istemi tir. 
puz augilerittin kaldmtm:ısı ve 26 mart sabahı müdafaa yrt-

1ahtibat J 

Boranın en 'iddetli zamanında 
Kadık5y ve Oskndarda muhte
lif kazalar olmuş, Karacaahmet
te korkunç gürültülerle 30 ser
vi devrilmiş, telgraf direkleri 
çökmüştür. nhtıma elektrikli vinçler kona- pılacak, k_arar verilecektir._ 

rak vagonların aabile kadar t~ F h d • • 
tirilmesi hususunda odanın \'e• irar a ıses1 

Biılmurncuda dftşetı ağaçlar
dan bm de bir kulübeyi yık- · 
mıştır. 

kalet ve ıark demirtyo1ları ida-
resi yezdinde tıeşebbOste bulun· 
maıı kabul edilerek içtimaa ni· 
"ı:ıyet ~rilmiıtir. 

Ep-ıanette 

~eni işaret kuleleri 
Galatasaray, Sirkeci, Eminönli, 

Galata mevkilerine, Karaköyde 
olduğu gibi hirer işaret ktilesi 
yapılacaktır. -··-----Cemiyetlerde 

Ocafıtakı konferans 
l~ mart "930 perşembe günll 

saat 21,30 ta doktor Tevfik Remzi 
Bey tarafından (Tababetin feJ
aefesi ve tıp tahaiJi) mevıulu bir 
konferans verilecektir. Bunu 
mtıteaklp tanınmış san' atkirlann 
kıymetli eserlerinden ban parça
lar çalınacaktır. Bu konferans 'Ve 
konsere herkes gelebilir. 

Mühimdir 
'3elediye reislerine, 

çifçilere ve bah~e 
sahiplerine 

lktiaadt muYuenemizi temin 
ebnek, puamınn harice git
mesine mani olmak için bir
'°k ,eylerden tuamıf ediyor, 
elimizdekinden uamt aemere 
almayı ar&zed.iyonız. 

Acaba bilıiıiillk yilz(lnden 
hergtın kaybolan ıervetJerin 

miktanaı hiç dDtGn&yor mu
yuz? Atmakta olduğumuz 
mftzabrefat ve birçok ,eylerin 
içinde bllytık Mn'etler aklı
dır. Bunlardan istifade, bun
ları para haline getirmek an
cak u.sulnnn, ıeraitini bilmek
le kabildir. 

işte ba maksatla vücude 
getirilen Kaybolan Mrvetler 

kitabı, bu ihtiyaca saldhiyetle 
cevap verecek mOkemmeliyet
tedir. 

---Tahkikat ehemmiyet.. Boğulanlar 1 

l Bu arada Kabataş önlerinde 
f e tamik o unu yor iki k yık bntmıı ve zavallı iki 
M~vknRardan Basim ve Hay• kayıkçı kurtulamıyarak kasırga-

darm tevkifat eden nasıl kaçtık- ya kurban gitmişlerdir. 
fan h kkmdaki tahkikat devam ;reıgrat telleri 

etmektedir. Kasırganın şiddetinden lstan-
P encere parmaklığının n:zar bulJa bir çok merkezler arasın-

azar birkaç günde testerelendiğı daki telgraf direkleri dcvriimiş 
ve bunun gardiyanlar tarafınd . n ve teller kopmuştur. Yalnız bir 
görü memesi için. pencer~~ ıp tel lzmirle muhabere edebimek· 
gerilerek battanıye kabıhnden t dir. Ankara - İstanbul telgraf 
bazı şeyler asıldığı söylenilmek- ve telefon telıeri tamamen kop-
\edir. T<evkifan~ye ip sokulması tuğundan bu iki rnerkeı arasın-
yasak olduğundan, mevkufların da dün akıamdanberi muhabere 
bu ipi hasıl elde ettikleri de > apılamamaktadır. Bugün sUrat-
tahkik olunmaktadır. Je tamire batlanacakbr. ' 

Diğer taraftan testereyi içe- Rasatane ne di,1or? 
riye soktuğu enla~ı an me'Vkuf- ·l 
•ar·..:ıan birinin kansının koc sile Bu kasırga hakkında ,Kandilli 1 0 

k rasat merkerl ıu i:r.ahab •erdiTrer bir mevkufa iki çift ter i 
,g B mektedir: getirdiği tesbit edilmişt~. u _ Saat 15 e kadar riizgir 

kadının ziyaret gününde mı, yok- 13 metre sllratle lodostan esi
sa başka bir gfinmii İçeriye gi- yordu. Bu esnada barometre 
rebildiği ar:aştmlmaktadır. süratle 142 milimetreye indi ve 

Mevkuflardan daha birkaçının 16,30 da vasati saniyede 28 met
da Beaimle Haydarı takiben kaç- re ile esen bir rOıgar başladı. 
mayı tasarladıklan, fakat ikisinin Rfizginn en çok slirati 30 met
kaçııı nöbetçi jandarma tara· re olmuştur. Biz bnna uraaan 
fından farkolunduğunu anl~yınca diyoruz. Bugün fırtına ihtimali 
firara teıebbüa etmediklen zan- l•y•ok•tu-r. _________ ..., 

nolunmaktadır. T qıeba,ı l/Jlalr0'4lnt/a bu ~ Midi ı 
Bir ht1kiırei davası 21.J() tla.-

Herman Spirer tnınn ıirketi: Gölgele .. 'lltC'HREMANETf nin vekillerinden avukat Sad~ ,,. ... 

Rıza B. ' .. yarın " ga%etesı rin Yarışı ~ 6 
aleyhine bir haka~t davası aç- .!J perde n 
IDlftll'. Dava, son gfinlerde n~-

rolunan bir yazıdaki şahsına aıt Matmazel juli ' 1 , ......... . 
kısımdan dolayıdır. 1 perde 

1~ .sene hapiJ kararı Terctımc eden: 1111 
Hamal Mehmet Aliyi öldilr- Piraye Fuat 

me'lc:le maznun Ferhadın muhha- H. llllJJf f 1 
k . İstanbul ağır ceza ma -
emesı, b" . f Maz 1~5~=~=-=;;:;;;:;::; kemesinde diln ıtmış ır. - it 

t hevvUren katil cürmün-nun, e dd •. 
den 448 inci ma eye g~re on 
b sene ağır hapse, müebbe-
def me hinneUerınden mah-en am 

. ete mahkOm olmuştur. rumıy 

Jcra memurlukları 
Luleburğaz icra memurluğtt-

icra katıplerinden Mustafa na , . 
Feni, Sey.ltgazı ıcra memur-

"VAK ,,lNTAKViMi 
Perşe1nbe 

om 
Mart 

30 

Güne~ın doAu,.m: 6, 17 
Aı;ın dotu~u : 16,17 

lıa!ı.Jl : 18, l J 
bafı~ı : 6.42 

Bu kitabı alan, içinde yazılı 
olanlardan yalnız bir tanesini 
yapmakJa parasının 10 mislini 
çakartır. 

Fiatı 25, posta paraaile 35 
lru"lftur. lıta.Dbul, Ankara 
caddeat Muallimler lcitaphaneai. 

luğuna icra katiplerm den 
Abdülkadir, Tire icra memur u
ğuna icra katiplerinden Enver, 
Kalecik icra memnrluğuna icra 

ı katiplerinden Muhittin Bey!er 
tayin edilmişlerdir. 

Namu vakitleri 
~abah 04111 lktndı Ak9am Yatoı fmıalı: 
4.,55 IZ.23 15,43 18,13 19,43 4.37 

ihmal etmeyiniz 

Noterliğe tavin 

Bugünkn hava 
Razgdr hafif Poyraz , lıaL'a bulutlu 

Kötahye noterliğine lstanbul 
mülga sekizinci hukuk mahke
mesi azasından Hiisey1n Şevket 
B. tayin olunmuştur. .l3.ım1tı!llD:J:l!l:ll-•CC1•••••.r 

olac:aklır. 



o Bulmaca o 
Dtlaldı balmacalDIZI hallede -
' medlaiue burtmJdl halledilmlt 

fekle bakarak yeni bulmacamı -

Zampara Kırat 
~~~::::::::::::::::::::::::n:::~~. 

.. .. 
DUŞKUNLER : 1 

Ba.ba 

1111 lllTllU meydm çıkarabilini
afs. Banan için ... jıdald t.rlfe
,ı tatbik ederek iç bet dakika 
•911111 oJmaDD klficlir l 

1 2 s 4 5 6 7 8 91011 

Kont dü Barri nin güzel metresi 
AnJ yani mel~k llkabını alan gtlzel kadın 
kontun evine gelen misafirler aruında 
müıteriler buluyor ve pezevenginin dalave- ' 

[ Battarafı dantt sayımızda ] 
•- lnan Mehmet bir laaYla 

Yazan ı Sadn Etem 
llm çdıb br,amısa kap cllye 
ortada dart h.rap kip dllftl' 
•arda. Ne tabda kiremit ae 
pencerede eam ferPY9, ae de 
kapı yerinde kapa vardı. Koa
kocaman bir ana lr:at •çap 
k.,....n geçmez bir yer. Sarraf 
beni aydtbktan IOIU'&: 

ıetir pamuk r•tir aatııra aura
bmı keatf. •• 

Şina•er bir .. , anlamamıt 
slbi ,_e .&zbe dnam .tti: 

.. - Derhal karar ftl'Clim. 
Gider, ba •blık klf)derden 
birine pey •eririm dedim. Ş6yle 
cllflnlyordum. Bu k&fklerl a
tanlar zarurette olcluklan lçia 
mallanm elden çalranyorlar. 
Eruklyde bir k6fk aabfbi ol
mak yudu yaza para kırmak 
demektir. Ben buna derhal pey 
ftrClim. . F erat muamelealnl 
,.,arken kBtkl karphk glste
terir eYİD paruuu &derim bir 
bmmda kendim oturunımt bir 
1o .... da kiraya •eririm buna 
pederde lozmu, •alde de me
sarmda rahabız olmaz.. Onlar 
da am•nlarmda kira •hrlarda. 
bd tmelik kira eYI bqtan ubn 

relerini kolaylaıtinyordu 

Ba mektaplardaa hlrl.. •• Pi
U.,a dl Merob.,. tuafmdaa 
netreclOmiatir a711en aepecliyorm: 

.. GIMI llllltmazel 
Benimle h.aber yapma•z 

için lize bir pk defalar tekllfatta 

rma yeal elde ettlfl Ml'lm&llllJ'I 
takcllm .,tecli.. 

Herke. dl •Burt,,• ,..., 
bir .... ele ....... .... .... 
tuclik ediyorda. Gar..ln W
fem ba ,nz.ı lokmadan ....w 
lenmek latlyorlarda; fakat '8IP 
o kadar pk lcl ki .....ı Mir 
lemek icap ediyorda. 

ahr ... 
Siyle dtlflnerek cl.-ı ml

.. yedeye iftirak ettim, ukm 
UJllllPJIBI diye .....,.. feri 
etmedim. Mhayecle 4800 Hraclan 
batJacla, arttlrclıa 500() lirada 
kltk lltlmde blda. 

o, ,. lira pey akçua ........ 
mlplm, P...am WIDI bulmak 
IA peder • ..ıı ..... Jetiftlr
meleriDden bir urraf varda, 
laem• ona bq nrdum. Dedim 
ki: 

41 - Erenk&,lnde bir k&fk 
Aba ahyonm, mlkemmel eafea 
bir yerde iki JU k6fldn kira 
bllltbl kiraya Yerdim mi artJk 

yoldaktaa kartulanua. Bitin latu
bal Haydarpqa Ue Peadik u...ma 
tafmıJor yaparlarda tinnlerinde 
yolJarda ipe aban dtltec:ek 
yer yok, her yer hkbm, tıklım 
adam dola, bir odada on bef 
kiti adeta bcak kucata ota-
111Jorlar, yatıyorlar, kallayorlar 
labdm klfk eleai& ele pkm pllj 
'-mm clibiDcle. Defme key
fine relecek ... bir de andal 
aydvmu.. pçeriz .... meh
tapta kup karwaya.. Keki mı 

kelrL. ipe Ha aana ita klfktl rehin 
Yeneeii• HD de bana derhal 
laetbia Ura baJacak•n. Sarraf: 

- Peki beyefendi, dedi bir 
kere ele beraber ficllp fU kBtldl 
slnllm.. 

• - Hay, uy dedim, bera
berce cıktı yola. Ve mma lafm 
laauı •euill mabada erdik. 
Ne rlnek beteninhm efendim. 
Az daha Jlretime bıiyorda. 
Şarkadak clltlp baydmapm. 
Nual ba,.ı-,a,.,.. efendim.. 
EYVell klf Cadde boatan iake
luiae yalan diye aathk Yerdik
leri halde u sittik • sittik, 
dere tepe diz rtttik tam birer 
paket cipra içtik belki bura
dan kolly fider dedik •ta 
1apbk. .. Şuradan daha yaba 
ola gerek dedik sola uptak. 
Keatirme oı.un dedik hendek
lere pdik. Bataklara aklancbk.. 
Çabrdu •tlacbk tellere takıl
cbk kanter içiade kaldık g6ztl 
k&r oluıca yer bir ttlrlO mey
dana çakmada. Tam Uç çeyrek 
tabu teptik DİhaJet elA pa-

., - Beyefendi eledi, HD fU 
pey akçama kıy da, fD berbat 
itfn içinden kmtul.. Demem, 
alze para YenDem demek detll 
hap.. Ben peder merhumun 
nanı almetlle penerde olclam.. t 

DtlDkl balmaemmısan 
laalleclilmlf tekli 

ı 2 l 4 6 7 8 9 10 11 

balundum. Fakat bu ureketl 
ihtiyar etmiye sizi aeYkeclecek 
ababı Ye bmadan ~ 
menafii umı aza ta.afla etme -
elim. S...- apkp anlata,_. 
EYYell kalbimin,...._ haldmal 

" dolayl8ile eftmla •lclirem 
olaalremn. Adamlanm mi his-· 

(Blııd) 

11 Mart830 
Yani demek inerim ki, b.ndea 2 
alacajuuz bflf btn lira Ue baruı 3 ıl--'ı-+
adam olmaz, hali yola relmez. 4 ·-~
Bir ele a.telik balla faiz Yen- 5 

Borsalar 
metlalzde bahmac:ald....- ollla- ı.----------~ 

cebiniz, .. ucet beyim al 6 
paralan saray banmanclu ba- 7 1....-~-
bklara at.. 8 ıı--ı~-

ra aıwwwam emcl.UW.. G.
nk ..,.,. prek tebirde tmu-

dıpn ldm-lerla haddi helabı 
olmacbpadan mmde yani kendi 

Kantb ,,o 

llllldlsllrualtr. 
• T J.. •üıblll Dol 

.. Dojru .aze ne denir •• Peki 9 
çorbacı dedim.. Ve pey akp1111a 10 
kıydım, kaydım ama bizdeki pa- 11 
ralar ela _,_ tekil ... 

IJııgtJnldl balnutcamıı: 

e.tabcle, muidi•, dllkler " 
batta pr••••• ......... r.; .,__ 
lar me am ldbmıtl bir ftClbe 

.. . 
• • 
• • 

,,.. ..... 
itip .,,..... 

• • ... r..t 
• • ı.. 

Şimdi kaldık mı efmcllm adam 
alalb clmaadıısl•k.. ipi plllala 
llm kllllb.. a.,ı.cbk, ltedea 
al bet Bra acl~ beriden al oa 
Hn bcJrv.. 
Geı.m depo halrkalmdaa 

.....-,. piler kala•e, pbılaç 

1Mıttak • "-ıllm ıntlafa lraclu 
ltorea ÇlbMlene • aa-.. 

.. - Yaf enayi 1 dllfhec:ek ne 
YU., Borç bbd f~ kebap 
ye beL. 

.. - Yiyemedik... Beyfen.ti ,.,_.edik alacaklılar yaplfb
lar boyn111D111L. Kapacla icra 
memura aynlmu oldu ba l..ıe 
lrarp clllflnmektea bqka çare 
yota. 

Apbun kaa sibi dlfb; bir 
çıkar yola yok.. Bldm h•nıma 
decllm ki : Ayol aea at filln 
bUinia piyano çalanm çaltı 
utahta yap.. Ben de bir it tu
taJUD •• 
Hanım flyle bayle ite .,.... 

lada. •• 
Bea bir feyler bala••cbm. 

Kahftye deYama baılad•m. 
Sababla:rm ••den kah•eye 

ıece vazifeden d&ler tlbi kala
Yeda eYe fİdİp plmiye bafla
dak. Artık mahalle haJayeainde 
çoluk çocukla ufaktan, ufaktan 
oyma oymyordak. TaYla, 18kambil 
poker, bakara slbi OJUD
lardaa allala ekaik etmelİla ,O.
de bir iki liraak dotrultuyor
dam. Hani taka maka uli•l•
de biru dlzelir tibl oldu idi. 
eh eYde de bir ba bir de refika 
cariyeleri kaJauftak. Bidm im 
bizi beteamiyor mk ilk 
balalanna rece yablllaa rlcli
yorda. Y amıcafımıa balda da 
Yardaya.. Biz onu ne nazil 
Dimetler içinde yetiftirmittik, 
Şimdi bir teY yapamayordak; 
onun için yanuc:ak ul••nı bize 
t•db ediyor. Oilaa ela ara mra 
oinyor. Bir •JYU bir klrotlu 
birde dal balclmm flJI• blylo 
yqıyor~ .. 

Bir rlia bbim Nam da bir 
haller belinaet- bqiach, •eter 
efendim q yeriJOl'IDUf I 

Bana: 
.. - AyL. Bu ıebeJİID 

Soldan •ta .... ,akardan ... ta: 
ı - .. [3). nibayet [8] 
1 - Tau [4]. aabteme karan ile 

bdl [4] 

• - yaz r•J. lranı [4] 

• - oeıı rengi [I]. nnm (8). blytk 00 
9 - Noca ( '2), feltb [5]. bmtmı cfnıten 

NDk [I] 
• - Alap .... [7] 
1 - Noca (I ], bir cins ıalıta [I], 

nota [i] 
1 - Oda [3]. maden ip [8]. tar [S] 
• - Necat bulan [ 4], llyah [ 4) 
10- Odak (4]. açan (4) 
11- Denla kilometrell [3]. orta (3) 

Terdp eden: ~ 

tamyacaldarchr. • ........... 
brwa •bama ptlkmeaiz 
.............. pekflkelb ..... 
lertm olacak, n • yllkMk mufa 
._..., kaclmlar slbi .Wene
eekainlL 

lftle J911ne Ukim olacak, 
la-"-1 • lraW edecek, .... 
llyante plealerla tü6 " 
takdı.lne m•zhar olacabıaız. 
Bir defa benhale bal•anuz; 
Oftldt Mi lclan lçla ............ 
ket edecetlnbl 8İze aalatanm. 
Bmm pek kolay bellfyec:etlnlz 
emiaim. Sizdeki muaya •eriz-

-cli-.yiDc:e--c:İDI-. -erlm,--perll--enm-.-....... --ı de ki zerafetle her kim mi 

ma ftU'Cla. slrlne ODU meftm edecetbdz 
Anan flphemdir. Dllflne.• .... ricamı 
• - Demek ..... orta bb kabul edlnhr Yana cnabmm 

kiraya Yri pi... &.lraym almak ıp.. marlm ela 41Kerne•Dln 
lmaaım.. Gel.. Abamda bir mae atraY•~tam. Kabal cen-
panlb ftl'.. 0.tb• toa koma111o bmıza intizar eyleclijimi beyan 
mlbarek k~. YMlleaile ala olan llyesal mer-

ŞlnaYer Bey: batiyetiml ele tekrar ederim 
• - H• efeDc:llm, laqa, lf. ,aze1 matmazel. 

tira baym111a,.._.. Ailemiz yedi .... ._._. 
Kanı Ja &nt ,abekt• aamaaluclar... Fakat 

korlmm .. ltls mah•lle kah..- Matmazel 411.inaoa• elde ecle-
alade mektep eomklumm elU.- celi wwda ..-utl U. bap 
den bet oa para alacataz kar- dimnit olclata \alete bu teklifi 
Dl1lldl doJUl'a~tız. otlana elam kabaletti. Kom dl •Barrlat, •A· 
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Mahlfılat müdürlüğünden: 
Bidayeti fü\n (12-3-930) hafta [1] Nihayeti ilan 

(9-4-930) Çarşamba 
Uosye No. ~eti mubammenesi 

48() kunı1 
1 SS Cağaloğlunda cezri Kasım mahallesinde Ttırk 

ocağı bahçesine muttasıl ve Cağal oğlu cadde
sinde kain valde sultan bena emini vakfından 
322 arşın 77 santim terbiindeki arsanın tamamJ 

10 60 Akaarayda Ahmediyede Sofular mahalleıinde 
molla husrev sokağında 14 numara ile murak-
kam 102 arşın terbiinde bir kıt'a arsanın 1 - 3 
':ıissesi. 154 A. 
Silivri kapısında Fatih Sultan Mehmet mabalJe-
• nde Veli efendi caddesinde 8 dönüm mikta-
nnda 4 atik numara ile murakkam bostanın 120 
ıehim itibarile 40 sehimi. 5113 
Oıkfidarda Selimi Ali efendi mahallesinde Se
lamsız caddeıinde 191-193 numaralı fevkinde 
muattal haneyi milftemil ahıap fınnın 40 - 120 
hissesi. 
Küçük pazarda hoca Hayrettin mahalles nde 
Kazancılar caddesinde 44-46 atik ve 44 cedit nu-

46 M. 

maralı 72,90 arşın terbiinde ahşap barakayı 
mOftemil mukaddema türbe ve sebil arsasile 
gene mahallei mezkürda Yoğurtçu sokağında 34 
atik 26 cedit numaralı 92,22 arşın terbiinde 
mukaddema kazancı esnafına mahsus lonca ma
halli olan arsanın tamamlan. 

'-- ~-;-:-~:-:-;~-:-:::-:-:-~:--------------~---------~~ 
Rıda~·eti ilan (5-3-930) hafta (2) nihayeti ilan 

(:?-4-~l :1 l) çar~amhı:t 

li)'Qıeti muhammenesi 
ra. kuruş 

1416 66 Ortaköyde Çiftçi sokağında 1 ve yeni 
mahalle sokağında 6-810 No bir bap eslö 
haneyi müıtemi l bostanın 2-6 hissesi. 
Beyazitta Y abnıkapan sokağınca 5 No. 
Hatace usta kağır mektebin ankaz ve ar
aasile beraber tamamı. 
Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde 
Halilağa solı.ağında atik 12No. ile mürakkam 
300 arşın mıktarındaki arsanın 5-9 hissesi. 

50 lshakpaşada Saraçane sokağında 591 
•rtın terbiinde 1 No. ile murakkam bir 
kıt'a arsanın tamamı. 

l 12 50 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Sul-
bmçeımesi sokağında No. arsanın 1-4 

Dosya N. 

841 

273 M. 

32 A, 

5862 A. 

'-..___hissesi 630 A. 
---------:-:--:-~~--~---------~~------~~ 

Hi(foyNı ıfaıı (26-2-93.J) llaf1a (3) NıJıayeti ilaıı 
'~ (26-3-930) Çarş.ımba 
~lıleti mubammenesi 

' kuru 
150 ' 

Dosya No 
Çarşıyı kebirde çukurcu hanı Ust kabnda 
25 arşın terbiinde 31 No ile murakkam 
odanın tamamı. 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinde mü 
hürdar bağı sokağında 69 atik 11-13 cedit 
No. lu eski kigir ahın müştemil arsanın 
tamamı. 

Üaküdarda Selimiye mahallesinde duvar 
dibi •okağında 320 arşın terbiinde 2 No.lu 
14 oda 2 aofa ve saireyi mliştemil maa -
bahçe bir bap hanenin tamamı. 
Çarııyı kebirde çuhacı. hanı alt katında 
41-42 No.lu ~~ri seksen yedi diğer~ yetmit 
altı artın terbunde maapeyke iki bap oda-
nın tamamı. 

152 

148 c. 

1246 r:. 

Hasköyde Piripaşa mahallesinin dere soka
ğında 48 atik ve cedit No. if e murakkam 
4 dönüm miktarında bir kit'a bostanm 120 

' "---. tıissede 60 hissesi. 2554 C. 

hidayeti ilaıı ( 19-2-930) Haftu (4) Nihayeti ı h\u 
~ ( 19-3-93 >} Çarşa111ha 

)-eij ---~~~--~~~-;:::--~--~~~ 
t • nıuhammenesi D ~.._ '- oıya numarası 

as:uru1 
Samatyada Sancaktar Hayreddin mahal· 
leainde pamukcu Tatyos sokağında atik 
ve cedit 10 No. ile murakkam 69 arım 
miktarında bir kıt'a arsanın tamamı. 5169 C. 
Samatyada Sancaktar Hayreddin mahal-
lleıinde Uzuncao\ a sokağında 41-55 No 
ile murakkam 115 arşın terbiinde bir 
kıt'a arsanın tamamı 5170 C. 
ÜskUdarda Tavaşi Hasanağa mahallesinde 
lnadıye meydanında kain mülga Bandır· 
nıah dergAbınm selamlık kısmını teıkil 
eden dört odayı müştemil binanın ankav 

7 - VAKiT. 13 Mart 1930 ___, 

a Kff OIK~J i~Kf lf DZf RiftOfKi a 
lo~onto HZİDO ue ~ovot Hile Oons salonu 
Salonumuzda 13Mart1930 Perşembe a günü akşamı fevkalade olmak üzre bir balo tertip 

edilmit olup gece sabaha kadar devam ve muhtelif 
eğlence ve varyete numaralan gösterilerek giiıel vakıt 
geçirileceği ve şimdiye kadar tertip edilen ba.lo
la rı n fevkinde olacağı şftphesiıdir. 

Elbise: Kostüm suvaredfr. 
Damla gelmek mecburidir. 
M~htereın miişterilerimi~den beş yaşından qağı çocuk 

getırmemelerini rica ederım . 

'/1:11duriyet 

inhısarı Umum 

idaremizin Trakya için olan mamulAt, yaprak tütnn ve levuı -
mabna ait nakliyatı pazarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin bin 
liralık teminat ınektuplarif e birlikte 17 /3/930 Pazartesi gilnü saat 
10,30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmaları ve fazla 
tafsilat için Cihalide Levazım ve sevkiyat müdürlüğüne müracaattan. 

Vılayet daimi encümeninden: 
9400 lira bedel mukabilinde halis kan Pilevne buğaıı satın 

alınmak üzere 11 mayıs 930 tarihine mfisadif pazar günü saat on 

bire kadar kapalı 7arf usulile münakasaya konmuştur. Taliplerin 
vakti muayyene kadar teminat ve teklif mektuplannı encilmeni 
vilayete tevdi eylemeleri şeraiti anlamak fizere encümen kalemile 
Baytar müdüriyetine müracaatları. 

lstanbul Tapu mzldiirlii.ğtlnden: 
Mnbtacı tamir 800 küsur adet Defterin tamir ve tecdidi tarihi 

ilandan itibaren 20 gün müddetle aleni münakasaya konulmuştur. 

Taliplerin pey akçesi olan 75 lirayı Defterdarlık veznesine yatır

ması ve olbaptaki şartname ve tamir edilecek defteri görmek 
üzere Tapu dairesine ve münakasaya iştirak için 31-3-930 pazar
tesi günü saat on beşe kadar Defterdarlıkta müteşekkil mübayaat 
komisyonuna müracaat eylemeleri. 

İstanbul vilayetinden: 
Dahiliye Tekileti celilesi tarafından bir arada tab'ı takarriir 

etmiş olan 929 seneleri vilayet büt~ l rinin bu ayın on beşinci 
cumartesi günü milnakasası icra ve ıkmal olunacağından talip 
olan1arın şeraiti ve numuneleri görmek üzere mubasebei hususiye 
müdüriyeti levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ilin olunur. 

ile Hekirnoğlu Ali paşa camiinin 3 oda 
bir bfiyük sofa ve aaireyi mOıtemil ankazı, 
( Bahçenin duvarları dergihın temel tat-
ları ve türbeyi ihata eden hariçtir. ) 603 Mü. 

600 Beyoğlunda Hüseyinağa mahal esinde Çam 
sokağında 3-5 No. ile murakkam 6 odalı 
harap hanenin tamamı 

1500 Galatada Şahkulu mahallesinde Caddeike· 
birde 529-533 No, fevkinde oday1 müşte· 
mil kirgir bir bap dükkanm 8 hisse iti
barile 3 hissesi 

30 İstinyede Mehmetağa sokağında kain 15 
No. 2 odadan ibaret harap hanenin an· 
kazı 

15 Beykozda Akbaba karyesinde lhsanef enıil 
camiişerifinden bakiye kalan duvar ve 
ahşap minare ankazı 

10 Kaobcada vapur iskelesi civarında mey
danlıkta bulunan iki adet büyük direk 

50 Vaniköyünde Mehmet reisin kayık hane
sinde bulunan pazar kayığı. 

50 Üsküdarda lcadiyede reis Silahtar ağa 
bahçe sokağında 57-60 No.Iu çiçek bah-
çesindeki taşlar. . 
Üsküdarda hace Hasna hatun mahallesın-
de imaret derununda kain harap ahır 

70 ankaıı o'up 117 metre terbiinde tahta ve 
bir kaç direk ile kiremit ve taıtan ibaret 
olan ankazı. 

Ba1Adeki emlaki mahliile dört hafta müddetle aleni olarak mn
zayedeye konulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin yüz
de yedi buçuk nispetinde teminat olarak dördüncü haftanın ihale 
günü saat 14 de kadar Çemberlıtaşta lstanbul evkaf müdü
riyeti binasında mhhlütat kalemine müracaatıarı. 

JVI ahlülfıt ınüdiiriye· 
tinden: 

Mesken ve mesken arsaların
daki mahlul hisseyi hissedarlar 
aldığı takdirde bütçe kanunun
daki maddeye tevfikan : 

1 - Hissei mabJiile nısıf ve 
nısıftan fazla olursa kıyme· 
tinden yüzde 20, 
2 - Nısıftan az olursa 1/6 
raddesine kadar yüzde 30, 
3 - Daha az olursa yüzde 50 

2 - Bedeli peşin verildiği tak
dirde tadilattan gayri ayrıca 
yüzde 10 tenzilat yapılır. 

3 - Para peşin verildiği takdirde· 
bedeli üç ıenede üç müsavi 
taksitte de kabul edilir bu 
ıarait dahilinde alanlardan 
yalnız tadilat yapılır ayrı rı 

yüzde 10 tenzilat icra edil· 
mez. 

4 - Geçen zamana ait bedel 
icar aranılmaz. 

5 - Vergi ve masarifi saire ve
rilmez. 

Kanunun müddeti mayıs niha
yetine kadardır hemen müraca-
atla muamelelerini intaç ettir

meleri aJlkadarana tavsiye olu
nur. 

M ahlıllfıt miidüriye-
tinden: 

Kıymeti muhıımmcnesl 

Lira 
375lı0 

Beyoğlunda Pangaltıda Har· 
biye caddesinde 61 cedit 63 
No. takriben 450 zira terbiinde 
ayrıca arkasında takriben 60 
zira bahçesi olan maa asma beş 
kattan ibaret ve beher katında 
bir koridor, dokuz oda v di
ğer teferruatı havi bir bap na
tamam apartımanın tamamı 

19 - 2 - 930 tarihinden itibaren 
yirmi ıekiz gün müddetle ve 
kapalı ıarf uıulile mtizayedeye 
konmuştur. 

Talip olanlar baladaki kıymeti 
mubammenenin yilzdc ·•edi bu
çuğu niıbetinde pey akçelerile 
teklif mektuplarını yevmi ihale 
olan 19 - 3 - 930 çarşamba günü 
saat on dörde kadar Çenberli
taşta İstanbul Evkaf müdüriyeti 
binasıoda müteşekkil idare en
cilmenine tevdi eylemeleri ilan 
olunur. 

ls«ınbul uçanca icra memurluğundan : 

lfü borcun temini istifası ıçin mahcuı.: 

ve satılmncı muk:ırrer tahminen kırk beş 
metro elbiselik kumaş martın yirminci 
perşembe günii "ant dokuzda açık artor
mıı surctllc Emlnoniinde \'alide hanında 
5 numarada satılacaktır. Taliplerin me· 
muruna ınuracaad:ırı ilıin olunur. 

Kadın Terzisi 
H. Margrit Atanasopulo 

Galata ıru) kıııçMndn 

A~na\'Ur ll:ın son kat • o. 3 

Yerli mallarla ucuz giyin· 
mek istiyen hanımlar derhal 
müracaat etsinler. 

.. ~1111111!--~ ........... , 
Suflanahmet be~ınci sulh lıukuk ha~ım 

/ftinden: lstıı.nbuldn Cedikpaşa eh anndıı 
Boscanıı\li mahallesinde Cedikp:ışa cnd • 
desinde I 35 No. lı ham·de mukim ıkuı 

5 · 9 • 929 tarihinde vefat eden Gal:ıtııdıı 
Bereketznde mahallesinde Voyvod:ı cnd· 
desinde k:\in İzmirli oğlu nıımile mnruf 
hanın mütnsnmflanııdan Vasi! oğlu 

Dimitraki Maltızopulo !~fendinin miras
Çlları nrasındt: küçük olmasına mebni 
terekesine mnhkemcmızcc \'llZI) et edil 
mlştir. Müteveffayı mumııileyhin nlııcak· 
lılarile borçlularının alacak ve borçlannı 
kant ve beyan 7.ımııında tarihi ildndan 
idbııren nihayet bir ay 7.arfında ~ultnrı
ahmet bt'~incl sulh hukuk muhnkeınrsl 
ne müracıınıları kanunu rnrdcn in iıı 

5 6 ı in<.·ı maddesınc tcdikan ilan olunur. 
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Maarif Vekaletinden 
Ankarada inta edilmekte olan kız enstitüsil binası katonfer, 

hava tecdidi ve su içme çeşmeleri tesisab 6 mart 1930 tarih,nden 
itibaren ıki ay müddetle kapal ı zarf usulile mOnakasaya konmuş 
ve 6 mayiı 1930 sah günü saat 15 te maarif vekaleti inşaat ko
misyonu tarafından icra edilecekt:r. Taliplerin, şartname ve plin
luı almak üzere ehliyeti fenniye vesıkalarile beraber Maarif Vekl
leti inşaat şubesine müracaatları ilin olunur. 

Devlet demiryolları umumi ida
resinden: 

Kayseri-Sivas hattının 457 +000-603+000 kilometreleri arasın
daki Kara&zO, lbsanlı, Şarkışla, Bedirli ve Söğütlil iıtasyonlarile 
kilometre 145 deki asgari makasta yapılacak olan mebani ve 
tesisab sabite inpab 31-3-30 tarihine müsadif pazartesi P,n i 
saat on beşe kadar mfinakasaya vazedi miştir. Talip olanlann bu 

baptaki mlinakasa evrakmı 50 lira mukabilinde Maliye ve muha
sebe daireıiDden tedarik ederek tekliflerini mezkür tarihte saat 
on d&rt buçuğa kadar Umumi idare münakasa komisyonuna tevdi 
etme1eri ilin olunur. 

lstanbul ithalat güm
rüğünden: 

1 aandık 16 kilo Ruvelver fişeği 
Marka 
MEB 

inhisar idaresin
den müsade alın
ması veyahut 
trans t 

250 " 12300 " Tenekede tuzlu balık r~ 1 Transit 

Ballda muharrer iki kalem eşyanın 13 mart 930 tarihinde 
fatanbul ltballt glmrllğO sahf anbannda biJmüzayede sabtacağı 
illn olunur. 

Devlet demıryolları ve lıman
ları umumi idaresinden: 

Mılll iktisat ve Tasarruf cemiyeti tarafından 20 Nisan 1930 
:aribinde Ankarada açılacak olan Milli sanayi nOmune sergisinde 
teıhir edilmek llzere Ankara hattile doğrudan doğruya iltrsaln olan 

Devlet demiryollan istasiyonlarından Ankaraya g6nderilecek ve 
sergide tqhir edi•dikten sonra iade edilecek eşyaya ve sergiye 

etYa ,etirecek mal sahiplerine nakliye Ocretinden ytızde elli nis
betinde tenzillt yapılacaktır. 

ltbu tenzillt mOddeti 15 mart 1930 tarihinden 24 mayıs 1930 
tarihine kadar mer'i olacakbr. 

Fazla tafsillt için istasyonlara mftracaat edilmelidir. 

İstanbul Liman Sahili Sıhhi
ye merkezi ser tababetinden : 

Merkezimize ait Kavak istimpotunun müceddedea imal ettirile
cek teknesi ile kazam ve makinesinin tamiratı kapalı zarf usulile 

mevkii mlinakasaya vazedilmit ve yevmi münakasa 27 mart 930 
tarihine miisadıf perıembe günO saat 14 olarak tespit edilmiştir. 

Taliplerin mezkdr inşaat ve tamirata ait kararname suretile mu
ıaddakalannı almak Ozere her gün Galatada Kara Mustafa Pqa 

caddesinde kiin merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya İf• 
tirak edebilmek üzere olbaptaki kanuna tevfikan ve kararnamede 

muharrer olduğu veçlıile tanzim ve imli edecekleri teklik mektup
lannı mOaakasa vaktinden evel mezkur merkezde miltqekkil 
1hale komisyonuna tevdi eylemeleri ve Tıcaret odası vesikalanm 
da itbu teldifname derununa vazeylemeleri i in olunur. 

Nası l eiyinmeH 
Merhum Saffeti Ziya Beyin 

bu kıymetli eseri kadın ve er
keklerin hususi hayat!annda 
nasıl giyinmeleri icap edecetini 
izah eder. Birçok. resimleri de 
havidir. Tayyare Cemiyeti ıube
lerinde ve kitapçı arda bir buçuk 
liraya aablmaktadır. Biltün hu
kuk ve hasılatı Tayyare cemiye
tine aittir. 

Muhterem 
doktorlara 

Avrupa mllstahzarabna mua
dil HASAN KUVVET ŞU-

RUBUNU tertip ve istihzarın
daki muvaffakiyet ve mfikem

meliyetine binaen iyot ile 
gliserotoafatıara ihtiyacı olan 

hastalannıza bu kıymettar 

şurubu tavsiyenizle vatani va

zifenizi ifa ve hastalannız" 

tifa temin edersiniz efendim. 

ı • ·~ · 
MATBAA V 

JSTANRCL. flabıa 1, Ani;ara 

1 IstanbulEmvalieyta 
idaresinden: 

Rıfkı Beyin istikraz eylediği mebaliğ mukabilinde idaremll 
sinde vefaen mcfruğ bu unan Ye~il köyde Şevketiye mahall 
Papatya sokağında 12 numaralı maa bahçe bir bap hane sa 
Mezkür hane 7 oda, 1 sofa, 1 mutfak, 1 kuyu 1 ArDıç, 1 kirgit 
1 balkon, 2 aptesane, 1 hamam ve geoit bir bahçeyi havi olup 
lesi 1152 zira üzerindedir. Kıymeti mubammenesi 3496 lira 

Kat'i ihalesinin 11-3 930 tarihinde icra edileceği ilin 
ise de o gün yapılan müzayede neticesinde 1600 liraya kad 
mışbr. Fakat meıkiir miktar haddı llyıkında ,CSrlllemediğind 
zayede ilin tarihınden 15 gün müddetle daha temdit · 
Fazlasına talip olanlann 29-3-930 cumartesi glinl saat on 
kadar Adliye binası dahilinde İstanbul Emvali eytam i 
müracaatlan. 

Posta telgraf levazım müd 
lüğünden: 

Telefon rehberinin evvelce i'ln edilen teraiti dahilinde 
17 Mart 930 Pazartesi günil saat on bqte pazarbkla ihale 
cektir. iştirak edeceklerin yüzde yedi buçuk teminat ile 
gün saat on beşte Ankarada P. T. T. mubayaa komiay 
ispatı vücut etmeleri. 

TÜTÜN Nf llSAR iDARESi ISTANBUL BAŞMÜDÜRLÜÔÜNDEN 
1 Haziran 930 tarihinde IAğvedilecek olan Yeşildirekte ktin bJr num 

anhannda malı bıılunan muhterem tüccarlann tütünlerin! JS m&Jll 930 
kadar kaldırma annı ilin ve rica ederiz. 

MezkOr tarihe kadar kaldırılmayan tütünler Fındıklıdaki idare anbannt 
edilerek masarifi kendilerinden alJnacak ve bu nakil keyfiyetinden bittabi f ••••••llllJll••••••ll bir mcsuliy~t kıı bul eylemiyecektir. 

Bakıd~-~~mildil~ T~ü-rk_i_y_e_m~il_li_i-th_a_l_A_t_v_e_i_h_~_c_a_t_ş~-~~ 

lilQünden: 9 mart 1930 pazar gUnil ikinci defa olarak fe, kal'adeden içtimaa davet 
Bali kö d b t f b ·k 1 h _ hissedaran heyeti umumlyesinde nisabı ekseriyet hasıl olamadığmdan içdma 

ır Y e aru •. ~ a an u san 1930 pazar günilnc talikedilmlştir. Hissedarının sahip olduklan hisse 
dudu memnuası dabilınde bulu- beraber yevmi mezk\\rda saat 14 te Ankarada Anafanalar caddesinde şirket 
nan ispirto fabrikasının mevcut umumisi binasında hazır bulunmaları illn olunur. 
demirbaş eşyasile birlikte icar Fevkal'ade içtima ruznamesi 
talimatnamesine tevfikan üç sen 1 - Slrketin vaziyeti umumiyesi hakkında meclisi idare raponı, 
müddetle kiraya veriJmek Ozre 2 - Rapora göre şirketin devamı faaliyeti veya tasfiyesi ııtlanndaa 
kapalı zarf usulile 18 tubat 930 tercihi, 
tarihinden 19 mart 930 tarihine 3 - Tasfiye karan verlldlll takdirde tasfiye meaurluamn Jndhap 

ücretlerinin tesbiti. 
kadar müzayedeye vaz o unmuş
tur icanoa talip olanlann yevmi 
mezk6rda komisyona ve teraiti 

anlamak ve mahal en g&rmek arzu 
edenler malmildüriyetine müra
caatlan. 

~---~-------------------
SA Ti Ll K MAA BAHÇE AHŞAP .. ---------. 

GAZlNO VE KUYU 

Kartal malmildilrlil
Qilnden: 

Kartalda istasyon cadde ve 
kartıamda 32/16 No. lu tahmin 
edilen bedeli 1500 liradır. Be
deli muhammeninin % 7 /S pey 
akçesi, pazarlık suretile 8 nısan 
930 salı gQnO saat 14 te kartal 
malmftdftrlilğOnde yapılacakbr. 

1 ZAVILE~ _____ _. 
Kılıçal! askerlik şubesinden aldığım 

No. 3513 askert vesikamı zayi ettim. 
Yenisini çıkartacagımdan eskisinin hilkmü 
yoktur. 
Lüleci Hendek sokak No. 1 19 hanede 

lstanbullu oğullarından Karlo 307 tevellütlü 

KUŞDiLi HiLAL SiNEMASINDA 
Komik Cevdet 8. temsilleri " Casus,. 

askeri piyes 3 perde. Dtger komik Cev
det B. tarafından komedi 1 perde. 
Duhuliye 25 kuruş. 

Seyrisefain 
Merkez. acenteal: Galata Köprü b ... nda. 
~y~u 2362. Şube ecentetl Mahmu

diye Hafll altında lstanbul 27 40 

Trabzon ikinci postası 
( REŞiTPAŞA) vapura 13 

Mart Perşembe alqamı 
Galata nhbmmclan hareketle 
Zonguldak, lnebolu, Sinop, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rizeye 
gidecek ve d&nftfte Of, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, lnebo
luya uğnyarak gelecektir. 

lzmir sürat postası 
( 1 Z M l R) vapuru 14 Mart 

CulJ!a 14,30 da . Galata 
nhtımından hareketle Cumar· 
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
hareketle Pazartesi aabahı 
gelecektir. Vapurda mllkemmel 
bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

An aıya postası 
( 1 N E B O L U) vapuru 16 

Mart Pazar 10 da Galata 
rıhtımmdan hareketle lzmir, 
Kllllllk, Bodrum, Radoa, F et
biye, Finike, Antalyaya fide
cek ve d&nOşte mezk6r iske
lelerle birlikte Anclifli, Kal -
kan, Çanakkale, Geliboluya 
uğrayarak gelecektir. 

Yelkenci wıPU 
Karadenb poSWI 

Anadolu 
va~':t 13Perşem 

"nü akşamı 6da Sirkeci n 
dan hareketle dotru ( 
dak, lnebolu, Samsun, 
Giresun, Trabzon, Sü 
Rize) ye gidecektir. 

T afıilit için Sirkecide 
kcnci hanında kiin acen 

1 müracaat. Tel • İstanbul : 
•• c===::ır 

Fablı auO. malı/temai hrinci h 
1ns1ntlaı : Yorga ki Ef endinia J 
Hakkı Efendiler aleyhine ikame 
elli liranın ramili hattındaki 
cari muhakemesinde müddeial 
lsmail FJendinin lzmirde Mu 
fabrikası karşısında Mustafa 
hanesindeki ikametgtluna 
davetiyenin zahnndak..i mübaşir 
mahalli mezkt\rde bulunm 
edilmiş olmasına ve devam 
taJep mahkemece illnen tebllP 
kanr verilm~ ve devamı 
9 - 4 - 930 sut on dörde callt 
olduğundan müddeialeybiD 
vakti mezblrde mahkemeye 
veyahut tarahndan musaddak 
göndermedigt takdirde gıyabell 
meye devam olunacağı U..,. 
olunur. 


