






TSllla:AaAa .. ,,. .. 
Konse~ratuvar Petrol Kralının Oliimü Yu_ murt~ lhrl!catı 
Konser Faaliyeti 4» 1 y Tedbırler 

önümüzdeki ..ıı gecesi Fransız ~ ~ ç ı n en ı 
tiyatroauııdaaltımlldfilikorkestra s· Ad c·h s·· .. k S ' .. . __ 
:-:~-..~~ U am 1 an uyu anayıının Dl1n Miihim Bir Toplantı Yapıldı ==-=-== iskeletini Kuranlardan Biri idi 
17.30 da konservatuar mezunların-
... ve kouern.tuar kemuı mualli
mi takender Ardan taraf.mdan veri
lecektir. Bunun lçbı ytlksek mek
teplerle 1illelere ama ile davetiyeler 
tevslbıe bqlanmıetır. 

Orkeatnt Jfon.-ertnden ballmı im. 
Jaybkla ...... .. lliletler tok 
ucuslatılmıebr. Ayın 28 inde Şan 
ljıetmenl Ren Gelenbeviıün vereee
lt meccani- '811 kouerl için de tbn
diden bazılıklara baelanmıştır. 

Mart ayına ait konserler de aym 
aon haftasında ilin edilecektir. 

K0119ervatuar OdJlei sömest.r 
yeni talebe kabul lmUbanlan 
Konservatuarda bu defa yapılan 

ikinci sömestr devrem müsabaka 
De kabul imtihanına 224 kişi girmek 
istemiş, yapılan imtihanda ancak 
82 kişi abnabi\."'liştir. Bunlann yir
misi Şan, yirmi biri Keman, on dör. 
dil piyano, beşi viyolonsel, ikisi na· 
arlyattır. 

GVMBVKLERDE: 

Gümrüklerdeki imtihan
larda kazananlar 

Gümrük kursuna devam edenle. 
rln dU.n imtihanları yapılmıştır. İm
tihan sonunda tetkik edilen cevap
lan. nazaran 23 kişinin muvaffail 
olduğu anlBfJ)mıftır. İmtihanı ka
sananlar şunlardır: 

Şadan :lzbudak, Kadri Karadir, 
Nihat Erer, Sabir Uysal, Nihat Bi
liber, Ahemt Yazman, Fazıl Aybar, 
Yelrtane Gftcer.dem, Rabla TUF.el, 
Mustafa Sağnak, Safa Ağlarcı, Mu. 
alli Şener, Bedia Kımlkanat, Etsel 
Glrgee, Şadi Şensoy, Mehmet Erey. 
.man, HalClk Son, Şevket özsu, Meh
:met Tunç, KeWıat Aydın, Melek 
Glnsör, Ziya Şahin, Refik Erdemli. 

Tramvay ıirketi cevab 
verdi 

Amele teavttn saııdJğilıda mev
cut olduğu evvelce bildirilip biliha 
ra firketin devir ve tesliminde ka
sa muhteviyatı araaıudan bttkfmıe. 
te. teslim edilmiyen 14000 altının 
ne oldugu hakkında muhafaza baş 
mUdUrlUğUnUn tahkikat yapmakta 
olduğunu dllnktl nüshamızda yaz. 
-.ark Şirket dört gündenberi bek
,Jeamekte olan cevabını dün geç va
kit muhafaza bq mUdttrlüğüne 
vermiftir. Bu cevap pek uzun bir 
metni havi olup bir takım hesaplar 
' ilave edildiiindP.n muhafıaza ba, 
mOdtlrU gelen cevap üzerindeki tet-
Jdklerini bitiremeıniftir. Hakiki va
liyet bu gün tebellür edecektir. 

Klamenso 1917 Senesinde Vilsona Çektiği Bir 
Telgrafta: '' Bir Petrol Damlası Bir Kan Damla• 

aına Tekabal Eder ,, Demişti .• 

\:: len Petrol K ... ıı Harrı Deterdlng 
Geçenlerde ölen 8ir Henri Deter hırsı bqladı. Bütün Amerika.da bili ı 

ding ile, 80n yetmiş beş senelik bir hara dünyanın her tarafında petro
devir zarfında cihan büyük sanayi· la hücum iti ilerledi. Yeni bir ser
inin iskeletini kuran büyük §8.hsi- vet menbaı, siyah altın bulunmu,
yetlerden birisi daha ortadan kay- tu. 
bolmaktadır. Klemanao 1917 de, Ortaya bir petrol imparatorluğu 
Vllsona çektiği bir telgrafta (bir çıktı. Her imparatorlukta bir impa
petrol damlası bir kan damlasına rator varken, petrol imparatorluğu
tekabW eder.) diyordu. Loid Jorj ııun iki reisi bulundu: Bunlardan 
da, umumi harpten sonra (galibiye- biri J. Rokfeller, diğeri Sir Henri 
te bir petrol dalgasile vasıl olabil· Deterding idi. Bu iki isme petrol E
dik) diye yazıyordu. Bugün dahi popeainin f&Y&Dl hayret her safaha
Hitler arzın servetlerinin yeniden tında rastgelir. Bu isimleri t.aeıyan 
taksimini isterken yine petrolü dil- iki pham rekabeti bütün dünyayı 
fllnmektedir ... 

Petrol, bugilıı dUnyanm hakimi 
olmu§tur. tnsanı hayrete dtiştlren 
gey de, bunun bukadar geç anlaeıl
masıdır. Şüphesiz ki petrol daha 
kadim samanlarda biliniyordu. Mı
aırhlar, Asuriler Fırattaki kayıkla· 
n LestUm ile kalaf atlıyorlardı. Ni
hayet eski İran da ateş deni de 
petrol hazinelerinin ant parlama.sın. 
atıyordu. 

Fakat asıl petrol tarihi seksen 
senelik bir mevcudiyete maliktir. 
Bu tarih 'l:1 Ağustos 1859 da Pen

•arstı. 

Delending'le petrol NaJ>()lyonu 
lsmitaınıru. Bu şahıs, muazzam 
.ervetini ctlret ve metanetine borç
lu idi. Hakikaten bu adamın hayatı 
1&yanı dikkat bir karakter gösterjr. 

Çok genç yaşında bir bankada adi 
bir memur iken ancak birkaç tlorin 
kazanabniyordu. Ve bu vaziyette bile 
bunlan biriktirmeğe muvaffak ola
bilmişti. Oda parası vermemek için 
bir otelde gece garsonluğu yapmlf 
ve bot vakitlerinde bir konserve fab 
rikasmı temsil ederek nümuneler 

ailvanyada Titusvil eehflnde Edviu üzerinden geçinmiş ve bedava giyin_ 
Drake isminde birisinin bahçesinde mek için de, cenue merasimlerine 
&mili bir artezyen kuyusunu açar- iftirik eden azalarma Uniforma ve
ken petrol f11kırmasile başlar. Gtln- ren bir cemiyete dahil olmuştu. 
li1k akış mıkdan M hektolitre idi. Bet sene müddetle bu tekilde bb: 

tibalt her vakadan istifade etmek 
taraftan idi. Gayesine vasıl olabil
mek için çok büyük ve c\lretklrane 
Y&sıtaları kullanmaktan çekironiycr 
du. Bunun tecriıbesini umumi harı.
de Klemanso yaptı. 

Petrol menabilne hakim bu şah· 
sın taleblerinden canı sıkılan Kle
manso, ihtiyacı olduğu petroltt, A
merikalı ki1çük müstahsillerden al· 
mak için harekete geçmişti. Muka. .. 
veleler imzalanmış, petrol gemilere 
yüklenmek üzere hazırlanmıştı. Bu
nun Userine Deterdinj'in hemen 
dünyadaki bütün petrol gemilerini 
altın bah&S1na elde ettiği keşfedildi. 
Klemanso mecburen Deterding ile 
anlqınağa mecbur oldu. 

Fakat bu şahıs d, ha birçok mü .. 
cadelelerde hep üste· çıktı. Muvd
fakiyetswikleri de olmadı değil. Fa 
kat geçirdiği hayat mütemadi bir 
mücadele halinde geçti. 

Bu mücadele ha) atında yine bir 
adamla çarpıştı. Bu adam ne hir 
hUkO.met reisi ve ne de bir tröst rt"
lsi idi. Bu adamın ismi sadece Gül
benkyan idi. Bunların arasındaki 
mücadele petrol mücadelesinin en 
çetini oldu: Musul petrolleri müca· 
delesi umumi harpten biraz evvel, 
dünya, Yani Almanya ve tngıltere 
ve Gülbenkyan Musul viliyetile ve 
Kirkuk petrol tabakalarile alakad'l!.r 
oldu. 

Almanya Bağdad demiryolunun I 
imtiyazını istihsal etmiş idi. tngliz- 1 

lere göre de, bu mıntakalar seneler..! 
denberi Londrayı Muısul petrolleril~ 
allk6dar etmek iat\yen bir Oaman
h tabamydı. Bu adamın şeytani fa
alfYetiııin neticesi 1912 ilk beynel
llliJe1 orgaDimıbl vücud\ı oldu: Tur· 
ki8h Petrolum Company: 

Btd.ajette sermaye berveçhi ati 
taksim edildi. Milli Osmanlı banka
sı % 50 Doyçe bank yüzde yirmibeş 
Roysl Duç yüzde yirmi beş, Fakat 
1914 martmda GUlbenkyan, başlıca 
eeftke, abyonlannı, Anglo Persian 
m bir eubesl olaıi Arcy Exportation 

1 
Co. lehhıe, ya.nJ Britanya amira111-
ğuwı lehine ftrdirdi 

Fakat itler çabucak bozuldu. Ve 
nihayet, son taksim ıu şekilde teR
blt edildi: 

Drake muazzam bir servet yaptı. Yaf&Yll kendisine 5000 florin tasat"
y........,. dölllfmUtler tll:i sene eonra 1861 de bqka b;r ruf etmefe imkln vermif ve bu •!e-

Sanyerde Nlyaziye ait otobüs- ye~ bulunan bir menba da günde sur adam bu para ile hayatın fethi
lerde kontrol Ali oğlu HUsamettin 477 hektolitre petrol mıll:dan elfte ne atılnuttır. 

(Anglo- Penian) Ary Expor-
1
1 

tation ~ 28, 75, 
"Ro~·a1 Duç" Anglo Saşon co. 'X. 23, 

76 (Standard) Neon East Develt>· 
pement % 23. 75, Cie Françalaes dea 
Petrolea -% 23, 75. 

IDUrac:aatla Tvabya eaddeBiııde l edildi. Artık yeni bir Jl&D&)'i tubeet Ytlbell: idareci aıfatlle bu adam 
Jra Tarabyada oturan Pandeli oğlu kunılmuetu. Bu aefer petrol arama ı.Jribedeceii Biyuett.e hadlaata in-

Koço Kurullu ve Niko Kurullu ve ------------·---... ----.... 1991 ............ 

Bu hizmetlerine mukabil Gtıl~n 
kyan "" 5 pay aldı. Fakat bunu her 
hangi bir kimseye terkedememek 
ve meclisin ekseriyete iştirik ede
memek şartile. 

Dimitri oğlQ Mihal taraflarından 
JUllll'ukla davWclüğilııü iddia etmif 
111 auçlular yakalanarak tahkikata 
"81enmJ1br. 

llALDVLEIUNDE: .............. , .. " 
.. ,..... Raanlnc1ea: 
1 Evlmlabı tertib eylediii 

w yılı buketbol eamplyonuma 
Jtart 939 tarihinde bltlanaeütır 
2 - Ktlsabüalar 1 btagorl tı

lintndm yapJacaktır. 
1 - llthlabakalara Jttlrak et. 

.a latlyen mektep ve kultlplerhı 
2' tabet m •kfamma kadar spor 
...,..... mtlncMtla kaydolunma -
Juımrlea........ • 

{ ;::::~j,i!:~E! :::] 
lladlk6y Yeri A•kerlllı .. ......_ 

.. i 
Kadıköy ukerlik ıubesı c men

llUP yerli 33G dojumlu erlerin de· 
ftlll eden ilk yokl•m••an 15 mart •da bitecektir. Bu erlerin nüfua 
alwdını ve dört Yeldka fotografile 
1ılılkt9 1Ubeye plerek Yoklamalan. 
m yapbrmalan ve yoldamalllllı vak. 
tinde yapbrmıyanlann ceza eöre
eekler1 ilin oluıalll'. 

TOPLANTILAR : Açık film Davası 
Pertevnı,.ı U••el 
mezun .. r kong..... Dan ehi hlbre he,etl 
~valyalllleıta koagrai: ..... _,,..... 
Haber alındıtma söre (Pertn- Sirkecideki "Kemalbey" sine • 

maaında bazı kimselere para mu
lliyal Li...ınden Yetieenler Kuru. kabili mflstehcen film göstererek 
mu) nun ll8Delik konpeai, önlmO.- bundan maddi menfaat temin &t • 
deki cumarteai günü 11.&t (lS) de tikleri iddiaaiyle yakalanan mez
Abaraydaki lise blnaamda topla· kftr ıfnema operatörü B. Y •nl ve 
nacaktır. Bu toplantıya liaedeıı lhn- Ferhad dUn adliyeye tesJI mo1un
diye kadar mesun olan btltiba genç. mu,lardır. 

llezkOr filmin ne derece müs-18r clavetlkllr. 
tehcen oldutunun tahkiki için Sul

K•fer•n• ve pir•• tanahmed ı inci sulh ceza h&kimf 
' blal llalkeYlmdea: B. Reşidin reisi.ilinde bir "ehlivu-
1 16 Şubat 939 pertembe kuf'' heyeti ~kil olunmuştur. 

ıuıııı 1Ut 20 de Evlmizhı Calaloi- Heyet izaJan dün mevzuuba • 
lundald merkez salonunda tat, 'Onl- his alnemaya giderek filmi aeyret
wnlteai Tıp tarihi doçenti bay Dr. mifler ve müstehcen bulmuşlardır. 
A. Stllıeyl 'Onver tarafından (tstan- Ferhad ve Yaninin mubakeme
buldakl eeki bp kitaplan) '1evZulu 1erine başlanacaktır. 
bir konferaıuı verilecektir. Bunu -e ......... 

mtıteakip göaterlt 1Ubemiz (Dek. Davet 
bazlık) plyeebıl tem.ıı edecektir. Bar Kohba ldöbll Bqkanhğoı. 

du: 

Franslz1ar ve GWbenkyan bun
dan biraz çabuk sevindüer. Hn.Jri.. 
katte bu mesele nazari olarak hal
ledilmişti. tnglialer ve Amerikaltlsr 
pek memnun değildi. 

lfte burada Deterding ortaya 
çıktı. Bunun üzerine Gttlbenkyan 
FranaızJar tarafına geçti. Buna raf· 
men Fransızlar üç reye karşı an
cak bir rey çıkarabiliyordu. Vaziyet 
uzun müddet bu şekilde devam edip 
gidebilirdi. Fakat ortada Irak devle
tinin menfaatleri sarara uğnyordu. 
Bu sebebten kral Faysal faaliyete 
geçti ve vtlcude getiri'en Britiah
Oil Developement- bidayette, t:ilgliz 
Alman, lavlçre ve İtalyan sermaye
leri iftiİ-lk etmişlerdi- Kumpuıyuı, 
rakibin aksi siyasetı taklbederek 
Irakı, F.akendenına rapt.eden IJfr 

pipe - Jine inşaaını tasavvur etti . 
frak Petrolum bunun iU.erine derhal 
faaliyete geçerek, o da biri Haytaya 
diğeri de Trablll8a mUn:tehi olacak 
bir pipe- line lnta ettirdi. 2 - 17 /18 Şubat 939 gUnleri 

saat 20,30 da temllil tubemls (Dô

bazlık) piyesine devam edecektir. 

Davetl.Y.w., bürosundan aluıabL 

Ur. 

KlübümUzün senelik kongresi 19 Artık mücadele normal safhuı-
§Ubat 1939 pazar gUnU saat 11 de na glrmi§tl. Bu defa Sir Henrl o· 
Beyoğlu Halkevi salonunda yapıla. . yunda kaybetmJtti. Hayatının son 
cağuı8an sayın ualann ıelmeleri dört senesinde bunu acı acı cftlşün-
rica olunur. 1 dil durdtL 

•k••••I Veklletl Harici Ticaret Urrum MDdUrG 
a. MUmtaz Rekin relsllllnde topl nan yumurllacallw 

Memleketimizin mühim bir ih ı 
raç maddesi olan yumurta fiatlann 
da son günlerde ehemmiyetli bir dü 
şüklük olmağa başlamıştır. Bu va 
ziyet memlekette yumurta üzerifü 
iş yapan müstahsil ve ihracatçıları 
çok mUşkW bir duruma düşürmü 
tUr. 

Bu hususta yapılan şikayetler 

üzerine alikadarlar derhal tedbir 
alınması lüzumlu görmüşler ve Ar.. 
karadan bu mesele için gehrimiz<: 
gelmiş olan iç ticaret umum mUdü. 
rü Mümtaz Rekin başkanlığı altın
da iki gUndenberi ihracat kontrol 
dairesinde toplanmağa başlamıtlar· 
dır. 

Evvelki gün yapılan birjnci top
lantıda yumurta Userine iş yapan 
müstahsil ve ihracatçılar dileklerini 
bildirmitler ve alınması lizım geleu 
tedbirler hakkında temennilerde bu
lunmuşlardır. Dtin de yalnız ihracat. 
çıların ıstirak ettiği ikınci bir top 
Jantı yapılm1ştır. 

Dünkü toplantıda bu mesele et
rafında Ankarada bir lrarar veril· 
mesi için görüşmeler yapılmıştır 

Bu m~Jeye ait alınmrun icap eden 
kararlar yakında Ankarada verile
cektir. 

l>Un bır sabah gezetesintn 'hah 
settiği gibi bu hususta henüz veril 
miz hiç bir karar yoktur. 1ç Ticaret 
müdUıil Mümtaz Rek bu akşam Ar. 
karaya giderek şehnmızde yaptığı 
temaslard l ahnan neticeler hakkın 
da alakada 1. a malumat verecek
tir. Bura i )cıpılan temennilere gö
re-bu dnn ~onra ihraç ediJecek yu. 
murtalar içın yeni bir s nıf tertip 
edilecek ,.e şim liye kadar y&pılaıı 
kontrollerle ihrar edilme ine mUsa 
ade edilmiyen kirli ve hava boşluğu 
fazla olan yumurtalardan evsafı ta.. 
yirı edilecek bir kısmının ihracabna 
badema müsaade edilecek ve kc>n· 
trolJerde yalnız yumurtaların bozuk 
ve patlıL1· olmamaları nazarı itibara 
alınacakttr. Yumurta ıhıacat ni· 
Kamnaml'Ri Uzerinde yapılması dU
şttnUlen bu değişiklikleri ihracat ta
ci(leri kafi bulmamaktadırlar. 

iHRACA TT ACIRLERt NE 
DiYOR f . 

Dün bu hu URta kendilerile gö 
rüşttlj1lmilz bazı ihracat tacirleri 
ıunlan söylemişlerdir: 

- Nizamnamede yapılan bu de. 
ğişiklikler meyanında bilhassa cesa 
kısmının değilmesi lizımdır. CüııılriM 

mevcut olan ba.n ahkama ıöre ni
samname ahklmına aykırı hareket 
eden bir tUccardm iki defa betler 
lira ve bir UçUnctlde 5000 lira cesa 
kesilerek iki sene de hapsine karar 
veriliyor, Yapıla<'ak ihracatta ldl· 
dik bir hata bir tuccarm mahvına 
kadar sebep olabiliyor. Bu aıekilde 
tabiatne herkes kenttmnf böyle bir 
işe atamu. Bundan bqka bizim )'U· 

murta ihracat ve kontrol ntumna
memis Belçika ve Hollanda ihracat 
nfqmaamelerine g&-8 yapbnJltlr. 
Halbuki by tiri htlkOmette tavukçu. 
luk IOn derecede fenni bir tekil aJ. 
DUf olduiundan tavuklar 80D ll8tem 
ldlme.lerde ve temls bir l8ldJde bea

bizim tavukların gıdası gayri aun
tazamdır. Vaziyet bu tekilde~ 
ğu halde bizim yumurta kaliteleri
miz bu iki memleket nWmınamele
rine göre tesbit edilmiştir. Bu ytlL 
den yumurta ihracatımıs daimi en. 
gellerle karllJapıaktadır. Memleke
timizden en fazla yumurta Alman· 
ya veyıa İtalya ihracat tüccar1arı
mıza yaptıkları Biparlelerde ytbıde 
Jr kirli veya 10 milimetre Jaava 
bofluğu bulu.D&D yumurtalan Q
bul edeceklerini bildirdikleri halde 
biz bu Biparltleri g&ıderememek 

mecburiyetindeyiz. ÇUnldl nig

me mucibince ytlzde bel kirli ft llee 
milimetre hava boflujuııdan fMla 
kirli olan yumurtaıann ihruma 
müsaade yoktur. U:tltterilerlmWD 
kabul ederek latedilderi bir mab lıia 
nbı•mname hWdlmlerl muclldaıce 

gönderemiyoruz. Halbuki biz barlc
ten evsafı tesbit edilerek iBteMD 
malları kayıtsız olarak ıöndenlıil
meliyiz. 

Türkiyeye her sene yumurtaa
hktan giren milyonlarca lirahll d6-
vfzi kaybetmek iateJD8ll8ek .iJuıwtı 
kcmtrol nianmunminde ...... •
rette değişiklik yapmamız lcaıt et. 
mektedir. Çünkü bu gi~ ..aml 
gitgide azalmakta olan yumurta .. 
raeatı tacirlerinden piyasada bir ld
si göremiyeceğiz Eskiden yirmlp 
yakın yumnrta ttlccarından bu gtha 
ancak 3 ihracatc;ı kalmıştır. 

KU('tlK H BERLER : 

• - 1 R ~u bat rumarte i «inil 
ak f ul kon ervatuvan i-
kinci kon e · vcretektir. 

• - Deniz Bank umum mldO
rU, dün abamki trenle Anlrua1a 
gitmiştir. 

• - Dahiliye Vekiletine uth 
İstanbul Arşiv heyetinin Sulta11MI. 
med ,ubesf yakında merkeı ll'na
Rlnın yantnda inşa edilmekte •lan 
yeni binaya nakledecektir. 

• - ikinci nevi ekmek teerl
bestyapıhnış ve muvaffakıvetle ne
ticelenmiştir. 

• - 18 tubat cumarteai pee
ıi tlnivenfte İktisat FakGlteai ta
lebelerinin tanıtmalanna vulle ol
mak ftzere talebe birliti prden 1&. 

lon1annda bir çay tertlb etmff&lr. 
• - t~tıanbul Hamamcılar ee

miyetf don saat 14 de yillık lreqre
lerfnf merkez bfnalannda ya~ 
tardır. içtimada yıllık böqe N • 
porlan okunm11f Ye tetldlr ehin
muştur. 

• - Yardımcı öfretmeıaleria 
maaşlannın verilmul için Velllet. 
latıanbul Maarif mUclll'ltlilM MI' 
tamim wÖDdennlftlr. 

il•..., fd•re mecll .. 
llaNf: -- Dan aat 14 ao c1a .. 

dan mec11111 Vali Satiri 0ıtat tar. 
fmdan bir nutuk~......, 
br. Enclmen reis ftldll ,.. ldıttf 
leCilenk ftl'llell IBlllbatalu .. 
den pçlrllmlt Ye kabul oluımmltu 

lenerek yumurtla.dıklan için JU· ~~ 
IPI HU ....... murtalar da tabiatlle çok temiz bir 

halde istlhaal edilir. Halbuld bislm fOCuldarı IMıkkm.taM 
memleketimizde tavuklar raat gele 7tik ul"-e .., .. Hl1rl-
her tarafa yumurtladıldan için yu. nls, Çocuk Eairs- Kan.a 
murtalar da kirlenir. !kinci bir me- .....,.. Wr lira O. ta-

sele de ht.yvanlanıı aldığı gıda ili- ::kinik .... mr. 
dir. Belçika ve Hollanda tavukları. 
nm aldıtı hususi gıdalara müabll ............................ -.............. ., 
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Bml&k n RJtam Bankası Ttlrk Anonim Şirketine blrfnet d 
ft llnda fpoteklf olup tmaamına iç' )'8DlhıJi ehlf wkuf marftet.17 • 
(1411) 19 ~dert ,az oa altı Hra taımet takdir edilen Hayd~ 
•ti Altai zade ,.ı Baaanpqa DMlb&JJeu de lffp t&fı caddeılblff 
at tarafı mukaddema Jlzbqı hmail Batkı kanaı el1eVnı Servet ~ 
aba!l~e hanesi arla& tarafı tıo~a milllzfmlerfnda Ahmed Selfmha 
mahalll basan Ahmet nveesf Emlnentıı maabahp llaaesf 90] tıuatlj 

Kotra eaddeeiyle mahdut e&kf 2t mtlkeıTel' 7enf 11..CS- numarah ı.ıtı 
teli köıfkDn enafı: Bahçe fçfnde olan kBfkthı eamh .bil" methal ft lr 
roshnen eamekl h bfr sofa ftzerlnde ild sofa bir hel bir oda .,, t.afıi'. 



A o!Mm Ştrke tt birineı derece 
tamamına yeminli ehlivukuf maritet.ile 

a b me takdir ecU~ olan Kadı,. 
e • lk • mabıalleıun.in N1.tantafl o~ 

....... ao tanlı • .,.._ Servet 'H...._ fJrHu, at tarafı ecaacı Ahmet 

*•in ......-... lrıea &lüna 11mlik ·v• B)'ia• Bu.kuma satılan ... 
lk.,_ reDi il •I awnral atam .. a!ur Hane v• Wıçeeı, 

~-- .............. 1 '8 HIUl'ah kifki behteeı v HV ... Rabia 
eplMıli llaltiR .., aokaii1S. -'ıdut tll m umum mMAha 

:.- 18111'. •• ...,._ uP olarak hlıfa edllu •ki it •Üıkwffl' 
1 48 • hl __. ltlr tlQ ltıauai• eVMll: Bol tarafı ve oep
Mrsır 4uvaıtula wlldat el11p..,.... Ya ar.tuında lnıhlnan W

_. ............. ifk ....-.-k.ıa. ~..n. Mlll mahclu-.r. Ve .. 
•!ll'UMla daYar yoldur. Saimük! llıilla ile Jaift.enk lullaıulan tleAte 
.. _.Mlaa ioerl ıfrOclikte IOI tar&tta Senet fııml arlUUl& mll4ıtuıl 

.W.. ...._.. ..uaaı bpm lallltft LIO m-. mv.W.. kMlar 

lllJl•ıt ft ...... 41.,.U, cift butlı '" iki tarafında pencvuf itti· 
kapulan eft sirilmeldıedi1'. Burada mo•1it ve çimento 4öteli 

tafbk, M ı.,blıa ujmda aemhd bu aynı ~ 40feH ltir .... 

iUi8alinde Hllce1• bpw .ı .. ve heri lmBmlı tbü MteH ti
•ltodaa yapılnılf IMalaflk ..UJlfal Jıa~ natamam mutfak mevcut

'l'aflıllll ..ıwa .. kea ı.-W apı .. kilde dlfell Ye delikli tat 
._ıaUJ ltulMU ıe-lflrhk '"'• laamam, INapun yaaıada MnüDI me

ve aeımer a.eH .. 'H maaluta laavl a&awr.ka 1Hr Mil var
• taflılla •luü panaaklıb•z Mr allfap merdivenle lllt kata 

M.eNivellin altmda ~ir k6mtlrllk aalaalli vanlıl'. 

O. kat. Ahfap meN vwen pbbna bir tola IHriaclo Oc 04la ve 
lllll&da fMNUlr. Jlu kaba semlai petnl kenae ftlta 1apılmlt 

elap taTaııı altıı....mr. &iT.aian ~•• dRllmlf "'• 4lairwa 
anp n mtdltaeı tamfı\lliı. ~itli ıma.a 1r. pa-

llkll- J•nll tllll.... • IMMI• arlafl taf.. 
:Jpe.._.. Dami aldnqa ldıwııidtle • ..., etap it ..,..._ ... 
İIİfft; «en -ohiJdan ftnhr. • ..tUllll mM:hal bPa herine 

Wr Nlkfta ......... ltalhaaa -bd lanum flnl .... _it ı. 
•-.o- hara.-.. lfMmR wain kaa v• Wea duvarları taflaa 8ta 

4aftflt iti._ mulan deUkU 1arna tuttMan yapıJl8Jfbr. Da

....ıan *-iN •taldarfliw· •..ır ltcıft ile • teüatl awcut iM 4• 
a tamire •alatac elap eleldrit ft -faanpm tematı yeıııtv. Bina 

llWll!ilda it tara( il.UY.alan .._... ..... .tan INlh~..ıncle .. tvalı 
~- aiaflan 'balaun b,..• lllr Mala •llanndaltl ıarri· 

Mil tam ... Atlık artta..,& ........... 

- 1'" PJ'l'lmenkalb artbrma prtna...ı 28-1-939 tarihfn. 
-. .... 911 1184 •umara ile 'Outldar Ln Dalrelinin muan• 

- .... -. .__ alnlallmell ifln *flhr. lıbda yasılı olanıar.. 
talla ••llllat ... k Jitl>•let ffba prtnameye ve 11'1 198' 
~· ... arı,.u.ı.. aaraeut etaelldiı: 
-i.....ılı:lfl_...,• ........ fabrda 7Udı ~ " Tl .. 
,., veya mllt Mr hnt.m teminat mektıau t•v4i ..Uı.c.iı:tir • 

..... llC) • 

• - l,.ı.t ..... alMMJI..,... dil• aUbdaı!ana .. lltifak 

Y alaız bir kulla•-
clıktan sonra aynaya 

bakıma 1 

• ID 

Mükem•eliyeti hakkıa· 
da en son ve doğru .aza 

tize o söyliyecektir. 
..... , pri ,.,u ..... . 

..... tatlı .. ..... ·-·· 

..ı.atU .. etleri. ...... .., 
dil,.....,_ ........... .... 

Radyolinin eseri 1 
Buründen itibarea 

•bahöflevea.lela• 
her yemekt• aoara 

, 

ka:uu .. ya ltqlaysmz I 

Şi eti Hayriyecf __ _ 
Hissedarlar Umumi flay'ıtlıtn taplaıtısı: 

H•ıdarlar · ıtat yıl Jıtanwn U inal ,..._ 
...._ dnfi aaat 14. 80 da Şirk thl Gal&tada F..,._eoll.U 
~ merkftı dal'efind alel&d maa da 
lp11 tıoplantıya elli ve dalla 11·,.a blilH alaJbi lan h 
._..k eıclrl r rey .ıı bf o)urla 

ı 1988 yılı luNı&batl .ha«kında idare mech i ve 
rapodannın okunmuı ve mezk8r he P r 
ile idare mecUebıin ibna. 

2 MU:ddetıeri biten iyelerin eri ne 
ı - Jllkldetleri biteıa murakıplarm 1•.mte Bnlir.alEllP 

ı_,. ve Uuetleriain tayini • 

Emlak ve 

Beaap No. Ga71'1 menbltln f8rl. 

't. ı Unkapanı tbnl medclu 
mahalleli •ki ~ı, yeni Kini 
JJı84& eo.kaflacla Mld l, J81lf 1 1 No b. 

BaıritMwla ipotekti olup Waıı•t Dk•ta.a 
ca yukanda numarası yazılı doefa De a 8 819 
art.tun» te~i* Ofa .. jtfGellbl& lar an 
ıra l.eı P1rf ınealnıller muk•bfHnd• ~ 4alldf;tıMle -... ... - .. 

para ikr•• ednllh' (Ol) 

ÔkSürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

u hakikati herkes bilm~ ...... 

eahfplmiu ~kul flzeriDcleJd ı.tlaruıı haauaile fais ve 
.. ...,. dair olu~ ltk llb tarihinden itibaren (IO) .aa 

~la •tlıblteleri.11• birlikte memurfyetimfzo bildirmeleri ıc ... f~=~=~~~i;;;;;;;;:;;::;;:;;;;;;;;=i;j~~~~~~i~~~~~~~-;i"~~!!~•ı 
:Abl laalde haklan tapa 'lkilile •bit •lımdakp aatıt bedelıda lı h ~ .· r 

..-..... 1ıarıc. kalırlar. İstanbul Belediyesı uiman 
~ - ~ı.a sinde artbnaaya fttb'ak edenler arttanna tan- ı••---------•••••••----•ı ._tlfllf okumut ve Jbumhı maltmaa alnuf " •unlan tamam• 
«mft ad ve itibar olQUlll'. 

1 - 8abf emlllı ~• eytam banJrunm 844 n-,naraJı bia1nı hl
llllUH'llae tüf oldllflıacla• mesttr kanunun 11 tiıc maddulne tev

llei Mr arttırma TaınJlnabmn •1rimenkul 1 '1-8-919 ta
Cuma sini aat 14 d8B 18 7a kadar trakildar lcra Daireeiade 

ll'lllAll: a$ınu ~ :.it clefa bqrılfiıttan sonra ~ rto

Eylp kazuına baih oda yeri köyfl arazi tahrir neticelerinin ka 

••Fit oldutu ve bq köy .ar.-i n~n 989 naall rılindan iti -
iaN1i yem tahrir neticeleri üz dn•en .-.c:&l'ı 2901 DJllı aram tah-
* maaunun 10 uncu maddem mucibince ı lu olunur. (1023) 

* X..ıf bedeli 684 lira 68 1H1nf olaıt lleybel ad& tur olu hto 
f0888 nd ti çatlaklarla iatlnat duvannın tamir ne a! a ık ebUtm 
2'1-2-939 paatteai diline uz tılnı r Ketif evrak yle .-taame 

ve 
Çocuk Esir e daıl: 

.lM........ Nil ..aftl ile temin e4flmft ala
aeomuuDdaa fula ol!llK fU'Url• en cok arttJran, .lhal• ecU..... '* HtW 9lch eclflemON lliale yapılmu Yp ubf talebi 

ili levazım mGdli'IUltln«e ıörflle ır, 

lateklller 1490 uyılı kanunda azdı v Jça Ye 40 lira 9 kuruşluk ..................... llİI~--~~~~!!!!~ 
. 

1 - Ga,rt '"8IRl1 b..,.... U.• elmia11 ldmae derllal ve.ya v .. 
a141cW icbMle ~ YermfW .... kararı f-.ıuıaaraık bncU-
nftl • ;.-. ~ bul1111a öue arntmft oldllfa hclelle 

l'M1 olUll& ..., raaı obau "7• ltalunama .. hemea 11 d• 
""""""""-· ~ flkNalıp .. tok artbrana nıaı. Mi& iki ila&le 
Wll!llkl fa4 Y• ..,.. ...... icln 1lscle ı 4en hM&p olaaacu fais. 

wuiat &Jftl& Ja'Jıme Uoeıt blaM•ma meauari7e"-fsce ....... 
- .AMı aıUnma "'8H UafelBte olarak 1&11119 tapa f.eısf 
,._ ..... .akıt tam w.u.ı " aaı. ar... pu1Janm ••

•ıeHııdur. llflteraldm ..,o_., tlll*'-' '" -.11ae: ve tel
,,...._,.. .....wt BeJedqe rlluma. v• •lterülm 'fÜlf -. 

~ ali ellaaııp aıtanaa becleJind.• tıeull olum ..._ ~
.. .., ,....... ......._ •taı11ate 'Olklclar icra memurlata ~ 
....,._ ftla ft __ ............... dafrellncle IMıluafi ....,.. 

i aba eder-
·aaı-.:a takdir edilecek kıymetin o/o 50 ıi 
blidileıriiae ikruatta buluDabilii._ 

ı 

,ık teminat makbag ffJ'& metıafjle heraöer yubnda yazılı stmde 
YM 14 buçukta Dalmt Encamende bulu1Jm&bclırlar. (1) (l021) 

* T411111slik ameJeaJıae la.umu q1- ve hepefne Hl Ura bedel tah-

mla edlltll 90 olft lletlJt ... - ttilltıiıieye konalmQftur. Şartna -
m..ı !Wuım mldlrllftllide l&'ilebilfr. istekliler 2490 aayıb kanun
da JU&h Yealka Ye 19 lira 17 km'Ufluk ilk teminat matbu Yeya ••k
tubf;rle beraW ı -911 cuma sana aut 14 b11t•kta Daimi Bncfl-
•end• balamnalı4ırlar. (1018) 

iLAN 

TOrklya eker Fabrikaları 
Anonim Şirketinden : 

• llut - ta.ita .... ltlNarea Şirketlmla ...... ......... 

lıliıtte llW .............. , .ı&t ... e4nat, ..... t ....... _._ 

•••• .... .... .., 2 .... 9 ......... t.timi ... 
Mte ithal .a.c.k .. lriu, allt -.. ecleTat, lapat Ye ltJetme aial-

T....,._ • .,... sulta olarak• tullM ~ slbatl ... ı 11 de 

............... t.eYı ... Dm .......................... , 

Taıh·••41_..... ......... . 
: ... ,. ... ~ .............. ~ ...... .-

Slpflrle 8000 adet 
'Oztlm kea. Bıç. 10 " 
Clball P. Ahçıbi Jti 

Kr. 

841. il 
SIO. -

ı - Cıbali l'abrikuı m mur ve am• tlıtı bit .... 
maddetle eksiltmeye konmuttar meff1it nlmuneler muclblae. ~ 
kanda yazılı iki kalem maıum. p_.kla satın abaacaktil\.. 

il - Bblltme 'I 1 9ft tarlldıı• ru.thyan ~ ,,... ,,..... 
hiularmda yasılı ~e ltaii&Utta Levazım vem ~ t1ibiit• 
ki ahm komlayonunda ,Tapılacaktır. 

m - ~--··· yemek fiat lilteleıl lıer sin ......... ~ 
de11 alınacatı ııU»ı almuneler de ıMlebillr • 

iV - lateklUeriD pazarlık itin tarla .uıe. sin ft ••-*ladıJ Jll• 
de 7,1 sftvenme ve uçıbk ifbıe lftlrak tıclecekler aoo un ... ,.._. 
lariyle )911kanda adı geçen ~ona tehıraelei'i HAD --~ 


