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Vilayetle 
Emanet 

tevhit edilince 

a nu • ..,__........, n n ._ ._..... •• , •• .....,...,..,._. w .. 

İşte bu esnada limanda ve p.. 

Ven ze os / 

Anharıı donuşünde 
Tevfik RiJştlJ 

Beyi davet edecek .. 

ltiUi/namenln imzası 
niçin flt!Clkmtı .. ? 

Tapu dairesi 
Ankara'da inşa edilmekte 0-

lan Tapu dairesine ait mah11e 
nin ıııtııatı bir aya kadar i?it.ecek 
ve tapu viliyat kalemi, bır Ha
zirandan itibaren Ankara'da işe 

Tal"l liler .. 
-~---

Son şan. ar da 
dtin denendi. 

-----
35,000 liranın bir 
parçası da bir poliste 

Anketimize iştirake 
davet ettiğimiz ha
nımefendilerle bu
günlerde mülAkata 

başhyacağız .. 

BUGtl 
1 lııcl salıiled e : 

ı - Biylk barlle naeıı rlrdlk? ı' ı 
2 Ha~cf haberler -

4 nlcil s:ıb'ieje: 
RuElin. Tl)atro blyatı, 
fcl -". Ku'3:C ıqlsaflrf 
HlkAy e, Ro.n1 !1 

.5 inci sahifede: f ~il aahlfede ( 

~Ji~ası bitti ve karar'- J - A!lkcrlik Al~ml 
6 ıncı sahifede: 

2 Robert Kolejle bir ltllAI ~ 

Bir izah ve bir istizalı 

. harbe nasıl girdik. 
Tefrikamızq, dair Rauf Alımel 

Beyin çok 
dikkate fagan bir mektubu .. 

Hürmetle 
RAUF AHMET 

Dün akşam Bostancı ile l\1altepe 
arasında bir kadın ezildi 

Dün akşam Bostanlı ile Maltepe arasmda bir tren kaza111 
olmuş ve bir kadın, Haydarpaşadan ıhare'ket eden banliyö tre, 

ı ninin altınd afeci bir surette ezilerek ölmüştür. 
: Vaka hakkında tahkikat yapılmalDtadır. Kadının tıü.~~ . . . 



Konferansta Irakta 

• 1 ercUme ve iktibas haklıı::ımabfuzd;.1r Beşler Bir sual? . 
- 17 -

< ittifak hakhıııda ilk intıbalar Konferansın 1: 
1 

lngiltere - Irak 
münasebah 

1ki 
r 
erı 

a 

luahedenln eksiklerini tamamlamak 
için yazılan mektubun hukuki bir 

kıymeti var mıdır? - işler fena 
gittikçe Almanya da vaitlerini ve 

taahhütlerini artırıyor 

• • 
mesaısı 

Açık deniz ve saiıil 
ta h tel bahirleri 

) 

ne halde? .. 

Fordun lstanbulda kurduğu otomobilleı ar 
li) 2 ağustos sabahı Almanya ile i 

muahedenin Sadrazam tarafın- ı 
lh <lan imzası sırasında yalıda bu- ı 
, ı lunan Meclisi Meb'usan Reisi ı 

ile Nazırlar öğleyin Yeniköy-
·len İstanbula avdete hazırlanır 
!arken SaitHalim Paşa Dahiliye 

-
i 

-
LONDRA, 11. A. A. - M. 

Briand ile M. Grandi, bahri 
konferansta mevzuubahıs edi
len meseleler• 

I.ord Rothermere 

lngilterede 

Yeni fırka 
oldu? •• 

ne 

Başvekilden bunu 
soruyorlar .. 

Bağdattan yazclıyor: - Irak 
ve Hicaz kıralları arasında bek
lenen tnüliikat nihayet vukttbul 
du. Bu mülakatın neticesi ola
rak bir itilaf elde edilmiştir. 

Şayialar galan! 
Ford fabrikası tatili f aaliy . 

etmiş değildir .. k .Nazın Talat Beyi Şeyhülislam 
t ·ıe Adliye ve Maarif Nazırları
ıı : ıa muahedenin aktini haber ver 
o eğe memur ediyor. 

iteı O gün akşam üzeri Talat 
ey telefonla Şeyhülislamı ve 

a fAtlliye Nazırını çağırıyor ve İb 
. rahim Bey gelip yanına girdiği 

te f akit odacıya Şeyhülislam E
zı ' nelinin de geleceğini ve l>aşka 

;mseyi kabul edemiyeceğini 
embih ederek Adliye Nazın-

Adliye Nazırı hayret ve infi-
1a1 icinde ne yapmak lazım gel-

1 eliğini düsünürken Şeyhülislam 
, geliyor ve mesele Hayri Efen

diye de anlatılıyor. 
1 

, İbrahim Bey bi.r kaç gün son-
\ r~ sah~ll7rimiz hakkında~i en
. <1 •selennı Sadrazama açtıgı va-

11 j kit Sait Hal;'ll Paşa "İngiltere 
hakkında istisnai bir fıkra var
dır . ., diyerek muhatabını teskin 
etmiş; fakat biraz yukarıda gör • ı. düğümüz gibi i'r muahedede 

ı böyle bir kayit yı:ktur, ı ı Ka
r• nıınusani 1915 te aktolunan 

mütemmim muahdede İngilte
ı eye dair b; r kayit varsa da o 

, da lehimizde değil aleyhimiz
dedir! 

Hasılı Sait Halim Paşa ka
ıı·nesinin bazı t:rkanınm ittifak 
hakkındaki int baları muvafık 

, , olmaktan ziyade gayri müsait 
ı bir şek:lde tezahür ediyor, o 
: ''erecede ki muahedenin tehli-

!·eleri ,.e noksanları hakkmda
'ı Vi mümleaların doğruluğu her

' ibadiiba:t Almanya ile ittifak 
taraftarı olanların bile dikkatini 
celbederek 2 ağustos gecesi 
Y enikövde Sadrazamın yalısın
l1a toplanıldığı vakit o mütalea 
ve endişelere bizzat Talat Bey 
tercüman oluyor. Sadrazam da 
ınuahedenin eksikliklerini ta
mamlatmayı deruhte ediyor. 

Sait Halim Paşanın bu hu
ı usa dair (Vangenhaym) le 
müzakereleri neticesinde Al
manya sefiri Sadrazama 6 a
ğustos tarihli bir mektup gön
,Jererek "harbe girdiğimiz tak
( irde" A!manyanın, kapitü:as-

' •·onların ;lgası hususunda teşeb 
hüsatımıza yardım edecei{ini, 
Halkan!'lrda zaptedilebilecek a
raziden bize bir hisse ayrılması 
;"İn Bu11!.arlar nezdinde tavas
. •tta bu·:macağını, Yunanistan 
itilaf zümresine iltihak ederek 
ınağlilp olı.ırsa Adaların bize 
iadesine ça'ısacağıru, Kafkasya 
cihetinden huriudemuzu Rusva 
Müslümanlaı'lc ~emasa gire~e
i:imiz bir şekilde tash;h ettire
ceğini ve ziyanımızla mütena
~ · p tazminat a'm-,..,.,ız hususun 
el:. gayret gö~tcreccğini vade
dıyor. 

"Yardım etmcl·. tavassutta 
lıulunınak, çalısmak,, gibi kat'i 
Lir mana ve ta !ıhüt ifade etmi 
~-~n vaitlerd n ·baret böyle bir 
r.ıektubun huk ı'd kıymeti pek 
r iıphelid:r: fal:zı t ııihayL. biz de 
l!arbe atı" dıktan scnra ve vazi_ 

beraberce terki; .. ---
etmişlerdir. İl. 
devlet adamınu 
müspet netict 
ler elde etmiş c 
duldan zanned· 
memektedir. 
Fransamn iht 

-
Londradan yazılıyor: - Ye- Irak meclisi mebusanında 

ni fı,.kayı teşkil eden iki lord bir kısım aza İngiltere ile Irak 
arasında ihtilaf çıkını tır. İngil arasındaki bugün:~ü vaziyetten 
terenin en çok satış yapan gaze 

1 
şikayet ediyorlar. Sabık adliye Topanede vücude getirilen sıl faaliyet devresı basla 

yacı 

Londra, 11.A./ 
M. Doumesnil 

, İngiltere bahri 
ye birinci lordu 
ile Am«iıkan 

M. Briand 

telerine sahip olan iki lord Ro- ı' nazırı Hikmet Süleyman Bey Ford 0_tomob.il montaj fabrikası tır. 
thermere ile Beaverbrook tara- mecliste başvekile sorduğu bir nın tatılı faalı_Yet edeceğine dair Fabrikada, ekserisi T' 
fı~dan_ teşk!l ~ilen bu fırkanın I sualde sabık ıbaşvekil zamanın- ç'.karılan şayıalar doğru değil- ~ak ~z~e 300 kadar am~ 
1dı Muttehıt ımperatorluk fır- da 926 muahedesi mucibince 

1 

dır. dır. Bılaharc, yapılacak ı 
:asıdır. Lordlardan ikincisi fır- İngiltereden istenen metalibin Memleket·m· d ·· d .. ".. recesine göre amele mik 

k d k
.
1 

. . • d ı ız e gor ugu . t 1 k 
a an çe ı :nış ve yenı aza an tekrar edilip edilmediğini sor- teshi!attan çok m 1 Y1 o unaca tır. 

1 d - l h. l · emnun o an 
~op a ıg~ J?ara .~rı sa·: ;p en~_e muştur. ~_'.!~vekil Naci S~veyd! bu müessese büyük bir faaliyete Fabrikadan çıkan oto 
ıade etmıştır. So:lendıgıne go- Bey verdıgı cevapta kend.ı pr~g t hazırlanmaktadır. Ierin makineleri 24 beyg 

Adliye N.<ızırı İbrahlııı be 

murahhası M. Morrov'un huzu
ı runda Fransanın açrk deniz ve 

sahil tahtdbaıhirlerine olan ih
tiyacından 1bahsetmişt:r. 

re fırka artık dagılmış demek- ramının da sabık kabınenın . vetindedir. Gayet sade s 
tir. İngilterede bu mesele hayli proğramından başka bir şey ol-! ~:ıase.n, f~bnkamn kapanma- tanzim edilmis olan For 
dedikoduyurnucıp oluyor. madığını söylemiştir. Bir meb'-1 sı ıçın hıç hır sebepte yoktur. matnamesine riayet edild 

Yunan/standa 
u~ ~~ hükt'.ime~in İngiltere ile Müessese erkanından M. Hod dirde benzin sarfiyatı 

lgınşıledc~k dmuza~~~ata haz~r- gkins, fabrikanın vaziyeti hak- hadde indirilmiş olur. 
rek bu mektuptaki müphem va
itleri tamamlamak için bir ta
kım mütemmim muahedeler de 
aktolunmuştur. 

11 Kanunusani 1915 Sait Ha 
!im Paşa ile Vangen."ıa}m ara
sında yapılan bir muahede ile 
Rusyadan başka Fransa ve İn
giltereye karşı da, icabı !:alin
de, Almanyanın yardımı temin 
edilmiştir; fakat İngiltereye 
karşı Almanyanın yardımı bi
zim İngiltere ile beraber ayni 
zamanda diğer bir Avrupa dev 
leti tarafından harbe mecbur 
kalmamızla meşruttur! İngilte
re ile haşhaşa kalacağımız bir 
harpte Almanyanın bize karşı 
hiç bir taahhüdü yoktur. 

İtalya da itiliifçrlar lehinde 
harbe girdikten sonra Sait Ha
lim Paşa ile müteveffa Vangen
haymın halefi Almanya sefiri 
kont Brensdorf arasında yapı

lan 27 teşrinisani 1917 tarihli 
bir muahede ile 11 kanunusani 
1915 muahedesi tadil edilerek 
Almanya 1talyaya karşı da mu
avenetini vadetmiş ve fngilte
reye karşı yardım hususunda 
diğer bir devletle de muhasım 
bulunmamız şartı kaldırılmış
tır. 

Halil Beyle Fon Yaguv ar~
smda 28 eyliU 1916, keza Halil 
Beyle Gii.lman arasında 1 lkiinu 
nusani 1917, Talat Beyle kont 
Brensdorf arasında 27 teşri· · , 
ni 191 7 [bu tarihte Sadraza~ a 
Almanya sefiri arasında akto
lunduğu yukarda kaydedilen 
muahede başkadır] tarihlerin
de kapitülasyonların ilgasına, 

müstakbel sulh şartlarına dair 
üç muahede daha yapılmış ise 
de mezkur beş vesika Almanya 
ile ittifakımızdan cihan harbine 
filen girmemize kadar geçen 
müddetten sonraki zamana ait 
oldukları için bugünkii mcvzu
umuzun haricinde bıralalma!arı 
zaruridir. 

(Devamı var) ...... ' 
Alm11ng11da 

Fransız mahafilinde M. Bri
and'm fırsattan bilistifadeFran Komünistler 

'_illffia ıgın an şı .... yet etmış- kında bir muharririmize atideki 
tır. malt'.imatı vermiştir: 1 Bu ka~ar kuvvett!:, b 

h · · ·· l' · ı F l 1 k hi.iık. A • ce az benzın sarf eden baş sız eyetrnın emnu.se amet mı- ATINA, 12. A. A. _Pire aza o ara umetınmec-b • k rk h kk d k. k "- Buradaki fabrika, günde kine yoktur. Bittabı 25 b 
sakı meselesi hakkındaki kat'i mahkemesi belediye tiyatrosun .llf! as er 1 

, ~ ın a ı an?11 (8) saat çalışmak şartile (80) lik motörle beş beygirlik 
nolctai nazarını i~h ve teşrih· e- da çikan arbedeye iştıirak etmiş jlayih. a. sının .. h.al.a n .. eden. m.eclıse b · f. - im d - otomobil çıkaracak kudrettedir. run enzın sar ıyatı kabir 
deceği zannedilmektedir. olan 19 komünisti 3-6 ay ara- fetıedrı h~k~gını ~oyl~ıdş.tır. kNe . . olamaz. 19 memlekettek· 

. , sında tehalüf eden hapis ceza- ıc e . ~. un_ıetı~ şıı:ı ıye .a- M~~mafih ıcap ederse gece otomobil bayileri, bize m 
M. Brıand m konferansı bra- ı 1arına mahkfun etmiştir. dar ~~~ı~ vaıtLe;ı rerıne getıı:- m~s~ısı de yapılarak . b~nu iki oldukları için siparisleri 

karak Paris'e avdet edeceği ha- medıgı soylenmıştır. Başvekıl mıslın7 çık3;ffi1ak kabıldır. Bu ya ve:·eceklerdir. 
beri tekzip edilmektedir. İngilterenin teklifleri meclise montaj fabrıkası saatte on oto-

Jsviçrede ·bildirilmeden evvel askeri ka- mobil çıkarabilir. Geçen sene zarfında 
, nun Jayiıhasmı getinneğe ha- . . Amerik1'da yapılan arab Netice ne olacak 

PARlS, 12. A. A. - Paris 
gazetleri Londra konferansının 
maıhdut neticelerle iktifa etme
si lazımgeleceği kanaatmı a
çrktan açığa izhar eıtmektedir
ler. 

Gümri•k mütarekesi zırlanmadığını söylemiştir. _ .. Şını:dı a~e~eye, y~ni gördü- üçte birini Ford otomobil 
gu bu ışlen ogretmege çalışıl- myonları teşkil ediyor. B 
maktadır. Bunun için imalat lat 1,709,945 adet olup A 
çok değildir. Amele, bu san'atı da yapılanlar bu yekuna 
tamamen öğrendikten sonra a- 1 değildir." 

Yüklü gemiler konferansı 

LONDRA, 11. A. A. -Avam 

CENEVRE, 11. A. A. -
Gümrük konferansında Alma
nya İsviçre Macaristan ve Çe
ko:üovakya murahhasları Fran
sızların mütareıke projesini ka
bul etmişlerdir. Yalnız İtalya 
ile Norveç murahhasları bu hu
sustaki mütalealarmı bilahere 
bildireceklerini söylemişlerdir. 

• 
DOnkU fırtına 

( l inci '°hifeden mabad) 

hirde kasırğa şiddetli bir yağ
murla beraber baş göstenniştir. 

Caddelerde yürümek tehlike-
kamarasında sorulan bir suale Telsiz telgraf istasıyonu li biır hal almıştı: evlerin üstle-
ti.~aret n~zın, beynelmilel yü- CENEVRE l l. A. A _ İti- cinden ıkiremit~~r ı:c<uyor, c;_am: 
ku gemıler konferansının 20 . .

1 
. ' . k · !ar 'kınlıyor, dükıkan tabelalen 

1 
vıçre ı e cemıyetı a varn ara- ~ k --'- kl d .. ·· ·· 

Mayısta Lond.rada açılacağını d b. 1 . . 1 f . opara "'""aı. ara U'ŞUruyoc
. . " .. . sın a ır te sız tıe gra ıstasyo- du Mamafi bu rüzgarın şiddet 
timıt etmekte oldugunu soyle-; nu ihdası hakkındabir itilaf hu 1 • · ok d · 

· · D-"- ·mc1·d b-·'- • .. . .b . . e esmesı ç evarn etmemış 
mıştır. <11ıa şı ı en <111n sulu kuvveı kan eye gelmiştir. 30 ·· t d" k k 

d l 
. . N. . . ve metre sura uşere a-

dev~etl.e~ avetname er gön- Bu ~stasıY?n ı.san ayında Ujlı- srrga sükunet bulmuştur. 
derılmıştır. yebıle<:ektır. 

Balkanlarda 
Kasırganın en şiddetli deva

mı 16 yi yiami beş geçe olmuş 

ve rüzgarın sür aıtı 30 metreyi 

Spor 
• 

Nezahet muhafaza edilecek 

Maçlarda bağırmak, çirkin 
sarfetmek yasaktır 

sözleı 

T. l. C. 1. lstanbul Mıntaka- yenesinden mütevellit a 
sından:· dolayısile Stadyom hasıla 

Stadyomda yapılacak maçlar rakabe altına alındığında 
esnasında Sporun yüksek ruh ayycn ve nizami şekilde 
ve nezahetini ihlal edercesine duhulü olanlardan gayrı 
şahit ~ldu~umuz çirkin ahval biletsiz içeriye girmeleri 

\ uffosla \·ya ''e Iloman yada ı1eler b . . 
geçmiştir. hasebıle musabakaların ahenk . k . . 

' ve intizamını muhafaza kasdile retı atıyye de menedilec 

oltıyor .. ? 

Yugoslavya madenle
rini lngiliz 

sermayesi işletiyor 

Romanyada iktısadt 
vaziyet 

sa'aha doğru gidiyor. 

Kıra/ Aleksandre 

. Kaza/ar, boğulanlar 

Diiınkü kasırgadan şehirde 
ve limanda, mülıhakatta vukua 
gelen kazalar ve hasar hakkın
da şu malfunati aldık: 

Limanda bir' sandal deıvrilmis 
ve içinde bulunan iıki kişi boğul 
muş ve birisi kurtarılmıştır. 

Caddelere düşen levha ve ki
remİ<tlerden yaralananlar da 
da vardır. 

ciddi ve katl bir surette ittihazı 5 - Oyuncuları teşci e 
na m~c~ur ka.lına~ ':'e. Mı~ta~a ve alkışlamak ahvali tabii}l 
heyetının Polıs mudırıyetı alıye ise de halkın huzur 

·1 k • · b · 1 ·ı ve nez 
sı e ve as .erı ~nzı at a~ır e.n e ihlal ve heyecanı umumi 
teması netıcesınde tesbıt edılen . k . _ " 
berveçhi zir tedabiri inzibatiy- rı edercesın~ ba.gıı:ıp çagı 
yeyi nazarı dikkate vazediyo- ve elfazı galiza ıstımal e 
ruz. keyfiyeti esasen Türk ce 

1 H · h. b. k. nunilede menedilen ahv - arıçten ıç ır ımse ve 
1 

• . 
hiç bir sebeple hakemlere bağı- bu undugu cıhetle bu hale 
ramaz ve hitap edemez. et edenler b:la sual ve c 

. . . Stadyom haricine çıkarıl 
2 - Her hangı hır vazıyyette ah ·1 h .. · · · 
h d h ·1· h. b. kim b. ve ş sı e uvıyetı tesbıt sa a a ı ıne ıç ır se ır . 

adım atamaz. rek bır daha Stadyoma gi 

3 - Yuha, vur, kır gibi sözle
rle ve elfazı galiza ile bağtnhp 

ne dahi müsaade cdilmiy 
tir. 

Bu tedabiri ta,tbik etme çağırılamaz. 
. re halk arasında aynca siv' 

.. ve oyunc~lara da hitap ve bita memurları da ikame e 
mudahale edilemez. ğ. .b. b .b. h h k 

ı gı ı u gı ı eş as a 
4- Mmtakanın hissei muay- ikaz ve ihbar etmek sureti! 

Belgrattan yazılıyor: - Yu
goslavyanın uımumi harpten · 
sonra geçen seneler zarfında 
iktısadi vaziyeti hakkında yapı 
lan tetkikata göre büyük bir in
kişaf vardır. Gerek Yugoslavya 
ve gerek Romanyada geçen se
ne iktısadi tetkikat yapmış o-

Fırtmanm sebebiyet verdiği 
hadiselerden biri Eminönünde 
olmuş ve meydana nazır bina
lardan birinin cephesi.nde asılı 
duran bir tabela riliıgll.nn ~id
detinden yere düşmüştür. Sü
kut esnasında tramvay toli de
koptuğoodan Bebek-Eminönü 
tramvayları da Sinkeclden do
laşmışlardır. Taksimde de dam 
!ardan uçan çinkolar bazı ca-
mekinları kırın.ıştır. 1

••
1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•

1
•••

1 
,.. ___________ ... derasyon azası da yardım 

ceklerinden ehemmiyetle 
rı dikkati celp ederiz. 

---·----Y oung planı kabul lan bir İngiliz banka müdürü 
edildi ahiren verdiği konferansta her 

Söylendiğ.ine nazaran Kuru- nın ÇanakKalcden gelerek, bu
çeşmede jandarma kumandan- radan geç~i~en ~onra İmtit ve 
lığı dairesi de kamilon çökmüş Zonguldaga dogru geçtiğini 
tür. kaydedi,yor. 

~1aaş kanunu 
BERLİN, ıı. A. A. _ Ray- iki me~ek~ti~ vazi~ini göz 

hiştag meclisi 174 m h l'f 26 den geçırmıştır. Bu ızahattan 
müstenkif reye kar:<:.ıu 2a5 1

1 
vel anlaşıldığına göre Yugoslavya-.,, rey e . • . . . ld ğ .b. 

Y oun gplanını, ikinci okunuşu- da zıraı vazıyet ıyı o u u gı ı 
nu müteakip, kabul etmiştir. geç7'?- sene ~arfmda memlek«:t 

dahılınde bır çok ta maden ıı 

Rayhi~bank müdürlüğü 

BERLİN, 11. A. A. -Esbak 
başvekil M. Luther, Rayhiş-

letilmişt\r . 
Diğer taraftan sanayide, bil 

hassa kimyevi sanayide i.nkipf 
vardır. 

Telgraf ve telefonlar Kasım fırtınası mı? 



il 

.1 

tütün mecmua 
mahkum oldu 

Aireket- gaietesi sahibi Suat ve 
sahibi Sait Beyler altı ay hapse 

:"-~~~~~~~~--..;~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~---l 

Mahkeme kararna
mesinde ne deniyor 

Karar ittifakla veriJmiştir. 

Cürüm hangi 
maddeye 

temas ediyor? 

Suat ve Sa it B. ler 50 şer 
lira nakdi cezaya 

da mahkum oldular .. 
iki mahkfım: Sual ve Sait Beyler 

Hareket gazetesi sahibi Suat Ta.h~in. v_e ~ütün meçmuası 
ıatıibi Sait Beyler aleylhindeki davaya aıt ıkıncı ceza mahkeı:ıe
llİnin karan dün tefhim edildi. Bu karara nazaran Suat Tahsın 
ve Sait Beylerin Herman İspire r şiı:ıketinden pa<ra aldıkları ya
nlıyor ve bundan dolayi hareketlerine temas ~en ~eza ~anu
nunun 122 inci maddesi müdbince "Henn~ ~spırer şı~etmde~ 
namus ve haysiyeti muhil neşriyat . teh~d~le para ıstem~ 
Ciirnı.ünden 6 şer ay hapse ve 50 şer lıra nakdı ~ez~3: mahık 
edildiıkleri kQydediliyordu. Karar ittifakla veııılmiştı. * ::. ;?-

Tevkifhaneden 
suretle vuku .... , ... 

firar ne 
buldu? 

Desterenin bir kadın tarafından 
edildiği sabit olmuştur 

Yeni bir şekil T. Odası 
alıyor .• 

Robert Kollejde yeni 
şubeler açılıyor. 

Maarif ııekili ile mektep 
klitlbl umumisi 

arasında bir itilaf ..• 

Meclis dün 
toplandı. 

Memurlar ne suretle 
muhakeme edilecek? 

Komisyon 

Bugün de direk
törler toplanacak 

Komite nizamnamesi 
vekalete gönderiliyor l 

Kambiyo işlerini idare etmekl 
ve Türk parasının istikrarını te 
min etmek için teşkil edilen 
Bankalar konsorsiyomunun icra 
komitesi bugün saat on altıda 
toplanacaktır. Bu içtimada, ge
rek komitenin dahili nizamna
m~i ve gerek işe başlamak için 
Iazımgelen diğer bütün istihza
rat bitirilecektir. 

4llıl hıfzıssıhhıısı cemıgetı müesslslerl içti nada 

Akıl hıfzıssıhhası .. 
----------- ----

dürü Ziya, Kısmı adli reisi Ha 
kı Beylerle merkez -kumandaı 
lığını haberdar ediyorlar. 

Derhal vak'a mahalline yeti 
şen heyet mecru:h zabiti bir a 
raba ile askeri merkez hastanı 
sine naldettiriyorlar. 

Mecruh hastaneye nakledil
dikten sonra vefat etmi.ştir 
Müntohirin üzerinde kendi e' 
ya:nsı ve eski harflerle yazılmq 
şöyle bir mektup bulunmuştur: 
Ne siyah eylemiş şu .nasiyeyi. 
Saçımı bembeyaz eden bah rm. 

Maalesefki saçımoa siyaha ar 
tık tahamül edemiyecegim. 
Mahvi lazım gel~n evrakı peri
şan cüzdanda. Her şey tamam 
metanet tam, tabancalar dolu 
atese müheyya .. 

Ölüm yolcusu 
M. Ali .. 

Müntehirin Mara t<ı ~P"li ı 
bir kızın kendisine verilmed" • 
ği si>ylenme~te<lir. T ki· 

i 
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1 ın Umdesi "Milliyet'' tir. 

ı< Ji3 MART 1930 
yarışı Yanlış tartan kantar! Küçiik 

Hikflge 

.... ................ .. 

n 
.REHANE - Ankara cadde,ü. 
1() Telsraf adreal: Milliyet, ı .. , 
l T elefoo numaralan: 
ıtanbul 3911, 3912, 391S 

Darülbedayiin yeni oyunu 
Pirandellokari bir eserdir 

Dikkat ediniz hiç kimse ken 
di halinin hakikatinden mem
nun değildir. Amma kadın ol
sun, erkek olsun. Zaif olan şiş-

FJONE ÜCRETLERi Ramazandan sonra Darül/H-
T .. ki . . H ' ·~;" dayiin ilk yeni piyesi Gölgele-

~j 
. ' 
~; 
f. 1 ığı 

ur ye 1s,ın anç ı,.... . 
4DD kurut aoo 1nınıf rın yarı§ı atlı Almancadan muk 

tıl 
750 .. 1400 .. tebes bir oyıuı oldu. Wilhelm 

1400 .. 2700 .. von Scholz namındaki bir zatın 

i lrr. 
ı a;len evrak geri verilmez 

eseri olan bu piyes banaPiran
dellonun «Altı şahıs muharriri
ni arıyor~ oyunu tarzında gö
ründü. 

) fı.Pti geçeıı nushalar 10 kuruttur. 
j1,zete ve matbaaya ait ifler için 

E üdüriyete müracaat edilir. Buııada bir roman muharriri 
d'zetemiz ilanların mes'uliyetini var. Bir roman mevzuu diicü"l-

ı ta kab'11 etmez. ..,. 
, nüyor MuhaıTir yeni evlenmiş-
( Ü Ü tir. Bu yeni roman mevzuu da 

ı 1 UG NK HAVA izdivacından sonra aklına geı.. .:n, : , ;ın baıareı en çok 10 111 11 ·mış . 

I~ ~rec• idi. Ku ır;in rüı~r hafif Zadıiri tekle bakllrrsa pya 
, hav~ açık ul3cakıır. _ • zeovcenin teması müharririn 

. ,~ ~'~· tahteşşuurunda esrarlı bir H
l r2 'lN'~ ıt ham uyandınnrş, kar1Sının di-

. ~ - mağmda menkuş bir eski aşık 
• Jıv· '..e" ı siması, bütün maddi ve manevi ' f ! çizgilerile, en ince düşünceleri-
. ~ıilistin tahkikatı ' ne varıncaya ~·~ar, kocan~ di-

mağına geçmıştır . Öyle kı, u-
, \F-çen Ağustosta Fili.stinde zun bir seyahatten dönen işık, 
1 d vakalar oldu . Araplarla tesadüfen romanın bazı parça
• idiler arasında kan dökül- , lannı dinleyince kendini bu ro
. ' ~iıhayet üç meb'ustan mü- manda aynen re911ledilmiş bu-
• «- ep -muhafazakar, ahrar ve luyor. Bu garip muammayı 
· ba firkalarmdan. ıbir lngi- haUe~~k için muharriri ziya 

·/\·!yeti Kudüse yollandı. ! rete gıdıyor. . . .. 
i.lüıkikat, istiçvabat, müda- ~şte bu anden ıtiobaren gol~ele 
tiesaireden sonra heyet dön- rın yarışı başlamıştır: aşık 

,' ; \ylardanberi de Londrada ile zevce arasında ne geçerse 
0

brunu . hazırlanmakla meş- sanki bir ilham gi~i muharri
lY>luyordu. Son gelen haber- re d~ . o sanıb . oluy-0r; 

(\ göre heyet raporunu bitir- Muharrırın kafa~ındaki. hayalı 
· hükumete ya vermiş, ya roman şahısları ıle _hayatta >:!1· 
· al7ermek üzre imiş. şıyan ve o hayallerın canlı gol-
~tl . . . geleri ,olan im;anlar yarış eder 
. ,.ıhkıkat heyetının raporu gibi biribilerini kovalıyorlar. 
l dında şimdilik gelebilen ha- ~ .. 
t y.ından ibaret değil. He et Bu m~vzu.u oldugu ~ıhı cere- ı 

d b" · ' 1 f y 1 yan etmış dıye tasavvu.- etmek 
m an ırı , ame e ırkasmı I k .. k b 1 1 bT V 

r;il eden rneb'us, yazılan ra- ço •. guç a u o una ı ır. a-
d imzalamaktan istinkaf et- j k~a ınsanda tahteşş~u:- ~~~~ 

1 J ı·r N'ç ' n ' B h ·· t _ I bırtakım kuvvetlerın vu.cudu . ı ı ... . u enuz a 1 . k .. 1 d'I . 
hile malum değil isede söy- ı ~ese esı,ço · muna <aşa e ı mış 

· <liğine nazaran hu meb'us 1 hır çok mu?arrırlere ?e senna~ 
cour beyannamesinin şümul ı ye -0Lmuş bır ~e~eledır.__ Bel~ı 

' <lanası hakkında diğer arka- alıma~ m~h~rrırı_ ~e boy le ~ır 
la ·1 h f'k' d .. 1 · nazanyeyı azamı nısbette gos-n e em ı ır egı mıs. . . h 

1 
• . ı... 

ralfou beyannamesi meşh~r- terıcı aya ı "ır mevzu almış
tır. 

r Umumi harp esnasında A-
1standa türlü türlü tertibat 
fılırken Filistin de İngihz 
'!yetinin sahasından hariç 
namıştı. 

ır taraftan Arabistanda milli 
tnü&takil bir Arap devletin
e bahsedilirken hedefe vasıl 
!ağa çalışırken Filistinde de 
, Y ııJh.udi yurdu kurulacağı 
!edildi. O zamanki İngiliz 
Jtciye nazırı Balfour bu vadi, 
ı de meşhur beyanatile ken
~evletinin bir taahhüdü şek
f koydu. Umumi harpten 
'nl Arabistanm ne h:Ue geti
ıifini söylemeğe i.acet var 
.? 
·'ilietinde de Arap ekseriye
ıll karşısına Yahudi muıha
-eıi çıkarıldı. Akm halinde 
irilen Yahudilerin neler yap 
lan Kudüse giden İngiliz 
•etıine Araplar tarafından u-

Fakat bana öyle geliyor ki 
Gölgelerin yarışı nı asıl teşkil 
ve ibda eden esasi fikir böyle 
bir meçhıM ilimler faraziyesine 
kuvvet vermek hevesi değildir. 
Ben bu eserde daha ziyade 
"Luici Pirandello" da olduğu 
g>bi bir nevi fantezi görüyo
rum. Bana öyle geliyor ki bu 
eserdeki şahısların hayatı ha
kiki hayat diye tasvir edilmi
yor. Bunlar bir romancının ha
yali içinde yaşıyan muhayyel 
eşhasın sahneye çıkarılmrş göl 
geleridir. Bu görüş ceıp1ıesin-

zun uzadıya anlatılmıştır. A
raplar senelerdenberi uğradık
ları inkisar! hayali anlatmakla 
bitiremediler . 

İngiliz hükUınetinin bundan 
sonra ne yapacağı az merak e
dilecek şeylerden değiklir. 

manlamak ister, ıipnan da zaif 
lamağa çalrşrr, çirkin güzelleş

den ıhareket ediliıwe eserde (Ö meğe uğraşır, kısa boylular u-
ze çarpar gibi görünen korkunç zun ökçeli ayakkabı giyerler, 
ve inanılmaz hayal yerine tat- uzunlar da aksini iltizam eyler 
lı bir oanlaıuna kaim olur. Ge- ler, saçı ağaran boyar, genç ço 
çende oynanan "Bir kitap" ile cuklar erkek görünmeğe uğra
bundan bir iki sene evel dilimi- şırken yaşlanmağa başlıyanlar 

ze çevrilmiş olan "Altı §ahıs genç tavn almak isterler .. Ka
muharrini arıyor" piyesleri de dmlar erkek gibi, erkekler ka
ayni veçhile tefsir olu.na:bilir. dm gibi olmağa yeltenir. Hiç 

kimse aptalım, akılsızım, zev-
Gölgekrin yarışı milli bir hu- zeğim, cahilim, çirkinim, de

susiyetten azade olduğu için ol mez .... 
duğu gibi dilimize çevrilmesin- HuJisa herkes olmadığı gibi 
de müşkülat yoktu. Lisan da görünmeğe uğraşır ... Ve-bütün 
·temiz ve iyidir. Bu itibarla ru- dünya hep olmadığı gibi görün 
huna nüfu-z edebilecek münev- .mek sistemini kabul etmiştir ... 
ver zümreye 'hitap eden güzel Buna rağmen refiklerimizden 
bir eserdir. biri iki Uç gün ev\lel bir otoma 

Piyesin üç kişiden ibaret o- tik kantarı parmağına dolamış, 
lan şaıhtslannı Neyyire Neyyir bar,bar bağırıyor. 
Han1111la lsmail Galip ve Emin "Efendim! Bu ne tahammül 
Beliğ Beyler temsil ettilec. Çok edilmez şeydir! 60 kiloluk ada
ağır olan rollerini tiyatro ale- mı SO kilo gösteriyor. · · Bu ne 

. rezalet ! ? .. 
mımi·zin bugünkü mevcuduna İyi amma, ay efendim, oldu-
niııbetle oldukça az kusurlu o- ğundan fazla tartan yalnız bu 
!arak başa çikardıklarını mem Iqııtar mıdır? Hangimiz oldu
nuniyetle ıgördiik. Bu piyesin ğumu:r. gibi görünmeğe razıyız 
cinsi, oyunun pek ağır adeta ha "Y anhş tarttı" diye kim bi
re ketsiz gibi oynanmasını, şa- lir kimin parmağı dokunup mü 
hrslarm telişsız sanki birer vazenesi bozulan bir zavallı 
gölge gibi davranmasını ister. kantara çatmak revayi hak mı? 

AMAN ÇIKMA! Bilhassa Emin Beliğ Bey bu 
noktayı pek iyi anlamıştı. Bu J 

anlayış piyesin üç mühim şah- Dün daha büyük fırtına çık. 
nesini canlandırarak temsile madan evvel arkadaşlardan biri 
kıymet vermiş oldu. , dışardan içeri girdi. Bir diğeri 

1. Necmi 
de o esnada dışarı çıkıyordu; 
sordu: 

- Dışarda hava nasıl? 
- İnce, ince ahmak ıslatan 

~7c~:::==~~==~~!'! i yağıyor çıkmasan daha iyi! 
1 Öteki feylesofane bir tavurla 
: )Jardesünün yakasını kaldırdı, 

Tıraşın mana31 

j gözlerini kırpıştırarak du~an 
1 

1 
baktı ve: 

- Ne yapalım, talih, dedi, 
ve çıktı. .. -

«Traş» ın manası hakkında FELEK 

"'7--·~~ 
11.1>·-- / 

~ Fatma Hanım: - Yamalı gömlcık giymekten 
- İlk yıkanışta her gömlek bunu giymek hayırlıdır, dedi. 

J kısalır, dedi. Fakat bir çamaşır sonra gÖm· 
ı Faıkat annesi kılla olduğu için leği o da giyemedi. .. .. 

gömleği giymek istemedi Bu sefer Fatma Gülsum Ha-
G.. l - · b.. ·· k k · d' nım ·dört yşındaki kızını çag~ ır om egı uyu ızına ver ı. d 

Kızı da bir hafta giydi. Bir haf 1
' • •- -

ta sonra gömlek geae kısaldı. ~uk, hır ~rmagı burnunutt 
deliğınde geldı. 

• . 

Fatma Hanım: 
- Ziyani yok, dedi, uçuncii 

çamaşırda uzar. · 
1 Fakat gömlek büyük kızına 
dar geliyordu. Küçük kızma ver 
di. 

Fatma Gülsüm Hanım gençti, Ürün ·· d ·· 1 k b' 
g ü ld' k 1 f 'd' ~ cu çamaşır a gom e ır 

. ze ı, şı tı, a a ra?g:a 1 1• ay. az daha çekti biraz daha kısal 
nı zaman da mukteııttı. dı ' 

Bir gün Sultanhamamından . F t c··1 ·· ·· k J · k b' · - a ma u sumun canı aı ı geçer en, ır ııportacmın çıgırt .. .. • 
kanlığma kulak kabarttı. A- dı. Kotu mal aldıgını anladı. 
dam haykırıyordu: Bunun üzerine gömleği kii-

- Ha böyle gömlekler .. Çifti çük kızıııa verdi. 
üç liraya, teki bir buçuk papel.. Çocuk memnundu. 
Kaçınnayın bu fırsatı .. 

Fatma Gülsüm durdu. Bir bu. 
çuk liraya, gecelik sahiden ucuz 
du. Bir tane aldı. 

- Anneme veririm, dedi. 
Annesi gömleği tam bir hafta 

giydi. Bir hafta sonra çamaşır 
yıkandı. Çamaı;ırdan sonra göm 
lek kısalmıştı. 

Fatma Hanım: 
- · Al, dedi, saaıa bir gömlek 

veriyorum .. Bir hafta sen giy .. 
Bir hafta &onra yıkanıp kısalır- · 
sa, o zaman bana tamaın gelir, 
ben giyerim. M. M. 

Şehrem.an_eti _ i~e Berberler ara- ı Mekleplllır müsaba~JSl 
smda hır ıhtıla f çıkm ış. Ema- -=-=;;.....;;;;;,;:;:;;;;,;;;; 
net, traş diyince saç, sakal hep 
bir arada kazımağı anlıyor . 

Fuhw,Ja nıücadele 

i hal adl!Y•l'.e teslim edilecektir. Ma- lar bütün vatansever gençliği gazeteciliğine dair olan ten.<ı d 
;,lesef şımdıye kada_r zabıt~nın l'.a~tığı heyecana getiren ve esaretten bent bir çok tasvip ve tenkit u. 
şey bunu kendılcrıne san at ıttıhaz kurtulm k · · l d' • 
edenler -muayeneye tabi olmak şar a ıçın çırp nan ımag. yandirabilir. Mümasili A•rupö. 

Berberler ise: 42 inci haftanın 5 inciliğini Darruş tile- bir vesika vermektm ibartti. lara ışık gösteren makalelerini mecmualarına benzeyen Hayat 
, tafaka liıeniden 109 Hüsameddin B. .Fakat ~~hiliy veka l~tinin fohuşla yazrlarını ve tahassüslerini top- - mütaleasından anladığımıza 

- Yok, d iyorlar , traş, sade kazanmıştır. Yaz111 tudur: mucadek ıçm hazırladıgı tahmatna- lamıştır. Ergenekonu okuyan- göre_ terakki etmekte sebat 
sakal traşıd ır . Saç kestirmek "Gazete sütunlarında bile görmek- mede ise. fuhşu doğrudan doğruya 1 .. . d d 'b" . . 1 d' Al . 

ten içtinap ettiğimiz acı bir hakikatı menettiği için bu yolda hareket etıni- ar _guzı ; e 1 ımızııı s.eyya ve e ıy~r. ~ya ımparatoru ile 
ayn tarifeye tab i olmalı . . . ne yazık ki, bugün kendimize bir mev yenler hakkında bir mücrim muame- caztp uslubunun ahengıne kapı- Abdulhamide ait gayri münte-

Dün bu mühim münakaşa a- zu ittihaz ettik. "Fuhuşla mücadele . ., lesi yapılacağı kaydedilmektedir. Bu !arak mütareke senelerinde ge- sir hatıra P. de Riveraya dair 
rarınızda mevzuu bahsoldu . Bi- Kadın da insan olmak dolayısile ç?k lazım ve içtima_~ bir yara ~ahi~~t! çirdiğimiz büyük tehLikeleri ve ciddi tetebbu İbni - Hald 

erkek gibi müsavi haklara maliktir. nı alan "fuhuı.,un onüne geçilmesı ıti b t hl'k 1 k d k' d'd' ' un 
risi dedi ki: o d k d" · d · barile bu mesele eminim ki haftanın u e 1 e er arşısm a 1 ı ın fıkrası lezzet ve ehemmiyetle o. a en ısıne mev u vazıfeyi ifaya 1 · d h 

B · ·· ·· l - b r_ alı•malıdır. Gcnçlig"i yeti•tı"ren kadın en mühim haberidir". me en a a vazıh bir şekilde gö kunmağa değer. 
- u ışte soz S-OY emege er- ' • • kl b k f yamun genç ve gürbüz neslinin anası rece er ve u gün Ü eyyaz • • • 

berlerin salahiyeti yok.. olacaktır. Fakat maalesef.. Kesif bir Yenineşrlgat Cumhuriyet inkılibının kıyme-
- Ya kimin salahiyeti var? tabaka bugün diyebilirim ki, benlikle tini daha şuurlu bir surette an- iş terbiyesi 

rinden tamamen ayrı yatıyor ve vata • k 
Şehremanetl.nı'n ](' k lıyaca lardır. - · · · nın kendilerine mevdu bu vazifeyi _.rgene Oll KlJlelikten kurtuluşun devamı 

.. _ Neden? idrak edemiyor. Kadın tenevvür et· • • • 
meli ve bu za'fı üzerinden atmalıdır. Güzide edibimiz Yakup Kad. Ha vat mecmuası Mqlhur Zinci Pedagoku (B. 

Va'k•fane bir eda ile başını !ıte bu tenevvür ona hiikimiyetle ba, ri Beyin İstiklal harbine ait ya- • T. Vaşi~) ın bu mcıtOur e-

salladı: larKıymetli Dahiliye Vekilimizin mü- zıları Ergenekon namı altında Celal Nuri Beyin idare ettiği :rinin ~k~.~1 ~ ~uallim 
- Şehrin imarı hakkındaki him teıebbüslerile başhyan bu müca ve bir kitap şeklinde intişar et- "Hayat" m ikincisi çıktı. Yirmi ekteıbı müdur muavını Hıfzır-

projeleri çenemize dayayıp bir dele Artık müsbet bir sahaya varmış mişti. Kıymetli edibimiz Erge. kadar "orijinal" yazıdan mü- rahman Raşit Bey tarafından 
traşa başladı mı en usta berberi tı~-- k 

1 
h .. nekon'un ikinci cildini de milli rekkeptir. Yüksek halkı alika- 1:ercüme edilmiş ve intişar sa

geride bırakır da ondan!... ba~d~';;a ~=~:~;,n~~c~i~~~ ;::~~~ mü~adele e~e~iyayt kkütupaKnedsi: ~1ar edden .bu mecmlarua buaksaydanısı hasına çıkarılmifUr. Bu kıymet 
la me'luf olanlar hakkında zabıtaca ne ıhda etmıştır. a up a n t e me enı cereyan ı y m tar eser 50 kuruşa satılınakta-

Kulak Misafiri tahkikat yapılacak ve bu gibiler der- ı Bey bu güzel kitapta o zaman- takip ve tenkit etmektedir.Türk dır. ' 

- kombinezonTardan-başkalan da lesine- art-mükaleme sıraısında yorgua fakat kalbi sevinç ve 
hülya ile dolu B-cısfor palastan 
ayrıldı . 

-- Postadan üç mektup Çik
tı. Bir de, ba'kınız unutuyordum 
Galip Bey telefon etti • 

Cevdet Bey telefonu kapat~ 
tı. 

'' ""' 
,,. 

ı geçirdi . Bir ipek mendil, 
ruj, bir küçük esans Iİfe8İ 
mektup ... 

3enç kız aynada saçlarım dti
tiyordu: 
- Bir mektup var çantanda 
Uya, okuyacağnn t 

enç kız te1"9sn, batını bile 
. edl: 

Hay hay, okuyun. 
evdet Bey merakla mektu
açtı. Bir hamlede göz gezdir 

ektup Hülyanın ablasından 
. orou . Evli bir !Jadm oklu
anlaşılan ablası ona anne-
· n yanına avdet etmesi için 
alet edeceğini, inatçılık et
yip 'kabul etmesini söylüyor-

evdet Beyin yüzü güldü: 
Bu mektuba cevap verdin 

? 

iştifade etmezler mi acaba? gözlerinin parlayışına d~kkat 
Hülyanın gözlerinden seri bir etti . 

bulut geçti. Sesi titriyordu: - Anneni sever misin Hül-
- Size çok müteşekkir olma- ya! 

Bllrhan Cahil saydım darılacaktım Cevdet Gözleri yerde, içini çekti: 
Bey dedi. o kadar samimi oldu. - Anne sevilmez mi Cevdet 

- Hayır! .... ğum için mi?.. Bey. Hem benim annem öyle 
- Niçin? Cevdet Bey genç kızın kalbi- melek bir kadındır ki! O kadar 
- Annem çok si~irlidir. Ya- ni kırdığını anladı, omuzlann isyanlarıma karşı affedişi bana 

nına fi~ersem beni çok sıkar. dan tutup kendine çekti: öyle dokunuyor ki . • Şimdi ko-
- yı ya. - Hayır, hayır dedi. Litife şup yüzünü gözünü öpsem ba-
Genç kız yanına gelmişti. ettim fakat annenin yanına git- na hemen ®ollarmı açar : 

Her hususiyeti ile al.iıkadar O- mek için ben de sana israr ede- - O halde hiç vakit geçirme, 
lıan bu adama kalbim temamile ceğim. bu aıkşam, koş! 
açmakta mahzur gömıemit gi- - İsrare hacet yok. Bugün Cevdet Bey genç kızın çan-
bi biraz düşünüp cevap verdi: sız hayatıma yep yeni bir yol tasına mektubu iade ederken 

- Maamafi bugün cevap ve- açtınız onun için dün aldığım bir ıkaç nikelle, bir iki liradan 
rebi1i.rim. bu mektuba dünkü şerait içinde başka paraeı olmadığını gördü. 

_ Ne gibi ı cevap veremezdim değil mi? Ayrıca }"inni beş lira da koy-
- Siz bana öyle bir dost eli - Tabiı, Fakat bu akşam du. 

uzattınız ki her kese minnetdar verebilirsin. Hülya Cevdet Beyin kendi 
kalmaktan kurtuldum. Anne- - Anneme daha bafka bir otomobilile gi1ımesi tt:klifini ka 
min yanında müsterih bir hayat sürpriz yaparım. Bu akşam doğ bul etmedi. Garsona bir taksi 
geçirebilirim. Yalmıı: sizinle ru Göztepeye giderim. getirttiler. Cevdet Bey yazıha-
buluşmak için bir kombinezon - Annen orada mı? nenin adresini, telefon numara-
bulrnak lazım, onu da icat ede. - Göztepede, ablam da Fener sını verdi. Hülya, annesinin ya-
rim. yolunda .. Dadım o kadar sevi- nma gidince arasıra telefon e-

Cevdet Bey güldü: necek ki: decekti . 
- Benim için bulduğun Cevdet Bey &enç kızın bu ai- Genç kız bu akşam vücudü 

----

Cevdet Bey zevk, heyecan 
ve 1yi işler yapmış olmaktan 
gelen bir sevinçle yazıhaneye 
avdet ettiği zaman ortalık 'ka
rarmıştı. 

Ferda Hanım dört saatlik 
yokluğun raporunu verdi: 

- Sizi iki defa ~ir bey aradı. 
Fakat ismini vermedi. Yedi bu
çllkta bir da.ha arayacak . 

- Pek ala. Başka! 
- Nusret Bey geldi. Biraz 

bekledi gitti. Akşama Altın pa
lasta ıbeni ıgörısün. dedi . 

- o da ala, zaten sekizde o
rada ,bulunacağnn • 

- Alaeddin Be}lle millıendis 
ler geldHer. Biraz çalıştılar. 
Gittiler. 

Zanne<H:rim bu akşam bulu
şacakınışsınız . 

- Evet, Almanlara bir ye-
mek yedirelim diyordum . · 

- Sedat Ali :a.y de telefon
la aradı. Yarın (Yıl.dırım) ga
zetesini okusun, dedi • 

- Güzel, daha 1 

- Hangi Galip Bey, tütün
cü. 

- Evet, gelirse aradığımı 
söyleyin . dedi . 

- Mükemmel, kaçta telefon 
etti. 

- Siz gelmezden yarım saat 
evvel. 

- Pek ata. Şimdi şu mektup
lan ver bakalım . 

Genç kız üç zarfı uzattı. Cev
det Bey dolgun bir kafa, yor
gun bir vücutle koltuğa yaslan
mıştı. 

Son mektubu okuyordu ki, 
telefon çaldı: 

- Allo .. Evet benim .. Ha .. 
evet .. evet . . , Mersi, şimdi mi, 
ş~mdi saat kaç, yediyi yirmi ge
çiyor, pek ali, siz neredesiniz .. 
Tepebaşında mı, ohalde, iyi, o
rada (Otel Kontinantal) yanın
da Beyoğluna geçen bir pasaj 
vardır ya .. Evet, evet, o pasa
jın içinde bir lokanta vardır . 
Corc .• Evet, evet, beni orada 
bekleyin. Şimdi geliyorum. 

Zarfları, kağrtlan Ferda Ha
nıma uzattı: 

- Bunlar elhemmiyetli şey
ler değil Ferda Hanım, dedi. 
Biri sigortadan, ötekiler de Ço
rumdan gelen teşekkürname
ler, siıgorta meıktubwıu dosya
ya koyarsın, ötekileri de yırtar 
atarsın. Şimdi ben çıkıyorum, 
sen de kalma saat yedi buçuk 
oldu. 

Cevdet Bey paltosunu giydi, 
fırladı. Otomobil Şişhane yo
kuşunu kıtış gibi uçtu, çıktı, Cev 
det Bey Perapalas önünde indi 
ve şöföre orada beklemesini 
söyledi. Kendisi yürüdü, pasaja 
girdi. 

Pasaj içindeki bu küçük lo
kantada onu bekliyen Ahmet 
Sami Beyıiı hususi katibi Fa
hirdi. 

Bir paravanla yarı örtülmüş 
köşeye çekildiler. Cevdet Bey 
garsona birer ra'kı söyledvkten 
sonra sandalyesini yaklaştıran 
Fahire sordu: - Bitmedı 



Bu n 1Jktaya dikkat .. 
Ormanlar yalnız sağlık ve zen
ginlik vasıtası değil, ayni zaman 
da nıühinı müdafaa vasıtasıdır .. 

l 
' 
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Amerika en 

. . 

--
""" -- ..:..-....ıo; 

birinci deniz devleti olmak istiyor. 
Runda,1 hin yıl evvel yaşıyan Ormanlar, sefer?er olmayı 

'I' ·· - ··t kı memleketın sınırlan Urklerin tamdıklarıTann agaç mu ea P 1 İdi. Yaslı Türkler P."ençlere: civarında orduların top anması 
"c·· · ·' · ki l Ormanlar ordumu 

Amer~kanın denizde İngiltere savat tesbit edilirse hakikatte mek ,teslihatı mükemmel diğer büs etmesi Amerikaya denizler na mensüp muharriplerin son 
ile müsavat istediği ma!Um .. Fa bu müsavat İn "it . 1 h. sınıf gemiler de yaptırmış ola- de İngiltereye faik bir donan- bir manevra esnasında B.1hrimu 
kat bahri konferans bu müsava gı erenın a ey 1 

• • • . • • hiti kebir sahillerinde olanca 
ta istinat ederek Amerika-İngil ne olacaktır. Çünkü Amerika i- caktrr. Halbukı kendısının ıhtı- ma temini için değil midir?.. sür'atlerile gittiklerini gösterir. 
tere donanmaları arasında mü- çin sür'atli ve İngiltereye yetiş- yacı olmadığı halde buna teşeb- Resimde Amerika donanması- yor. olgelice kaba a; acın kesıl- nı sa ar ar. . • 

. " zun düşman ordusu ıle karsılaş 
tnes'.n,, [" 1 diye hayır dua eder i tığı meydan muharebesinde" ya-
erdı . pılan hareketlerimizi, ihtiyatla-
Ağaç, meyvalarile bizi besler, rımızm kaydırılmasını gizliye

havayı t~m;z\iyerek evlatlarını- rek arzu ettiğimiz cenahtan arı
zın sıhhıtine yardım eder. Ev- sızın düşmana kuvvetli bir dar-
1 be vurabilmekliğimizi mümkün erimize kereste, denizlerimize 

kılarlar. 
&enıi, ırr.rnklarunıza köprü, bi- * * * 
llalarım . .ı:a mertenk verir. Salon Fransızlar, Abdlilkerimi ha-
arımıza konfor yapar. Yorgun : vadan yaptıkları taarruzlarla 
erli ciftcilerimi z onun altında mağlup ettiler. Eğer Rifülerin 
Ölgeİenf r. Gençıerımizin aşkı memleketi bolca ağaçlı olsaydı 
nun ya prakların n altında ta- netice böyle olmazdı. {trak) ta-

.ar. ki lngiliı: tayyereleri pek vasi 
* * * çöllerin her tarafında Urbam 

. _ arayıp buluyorlar ve her hare-
Fakat bu kadar degıl, agaç ket\erini cezalandırarak onları 

:Vatanın süsüne, ;:;aglığma, zen-litaate mecbur ediyorlar: çün 
&inliğine, yardım :tmekle kal- kü çöller şemsiycsizd!r, yani a

az, en m u'ti'l1 o'arak, vatanın gaçsızdır. Fakat (Hınt - Af
Üdafaasma da yarar. Billıaosa gan) hududunda sık ~~:ı;.lık- J 

ayYarelerin ve zırhlı silahların lar aras~df ·f~sı~an k en ıh-:_e 
esirlerini il ç .:ı •a ' rnası, bunlara ~-ahısu~ . a ~~ \enn_e l arşı u
kar~ı tahaffuz "ve m;idafaa işin- um ennı yuru emıyor ar 
l * * * < e ağaçtan büyü·' :nikyasta yar 
d · ı Gelecekte doğrudan doğruya 
ım talep edilmesini mucıp 0 

- havadan inecek bombalara veya 
llıuştur. Binaenaleyh ağacın as- havadan yapılan tarassut ile ka 
~~rliği, şimdiye kadar olduğu radan gelecek uzun menzilli 
gıbi kılınclanınıza ve tüfenkle- top mermilerine karşı ağaçsız 

.. 

• 

rimize k;bze, :;iivarilerimizin memleketlerde• ı saklanmak 
cğerlerin · kelet olmaktan çı- mümkün olmıyacak ve ağaçsız Rusyada kıtaatın zırhlanmasına bilhassa itina edilmektedir. Rus ordusu bir çok ve ge: · 
kar k h e. ıds . 1 cek uzun memleketlerin orduları ve halkı ı mikyasta zırhlı ve makineli vasıtalarla techiz edilmiştir. Resmimiz iki Ruı 

a a\ a an ge e b'" ··k · - kl dı t kı 't · da ö t kt d' nı . . . . ta uyu zayıata ugrıyaca ar r. an nı geçı resmı esnasın g s erme e ır. 
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Yürüyor ve izini kaybediyor 
enzıllı top rnermılerıne, Y- Vatanını seven Türk gençliği- ---------~------ --===--~-===~== 

are bombalarına. zırhlı araba- nin yapacağı mühim işlerden bi ' Bu resımde gördüğümüz tank başka bir şey bırakmamaktadır. 
ların cevelanlarma karşı fayda risi de Türk vatanını ağaçlan- ..ı.. f ı lar İngilizlerin bilhassa metet-
1 ~ --+"--!. tikleri son harp vasıtalarından- Diğer resimdeki tank ile arka 
ı bir himaye viicude getirmeğe dırmak olmalıdır. Türk genç- t · dır. İngilizlerin dediğine göre sında bıraktığı kesif dumanı 

kadar genişlemistir. liği ağaç başına! ağırlığına rağmen bu tanklar kendini takipten gizliyebilmek-
~jN~c1VO geçtikleri yerlerde bir izden tedir. >!' 

Cihan harbi gjsterdi ki düş
llıan ııazarından gizlenmiyen 
tanlı ve cansız her madde düs
llıan mennisile mahiv ve tahrip 
edilmeğe mahkumdur.cihan har 
binin doğurduğu "Gizleme-Ca
ıtıouflage,, ameli~esi;ıiıı biri- . 
tjk esas rnalzemesı agaçtır. F- ' 
tıınsızlar "Rafya,, denilen ve' 
liindi Çini ile Afrika müstemli 
kclerinde yetişen bir ağacı, İta\ 
lanıar ise Trucciolo denilen ağa 
tı milli gizleme nebatı olarak 
kabul eylediler. Harbin, mevzi 
~arbine döndüğü dakikadan 1 
'~ibaren gizlemenin ehemmiye-! 
tı arttı; Cephe gerilerinde kıı-J 
tuıan bir çok fabrikalarda ha
~trlanan rafyalı ıskaralarla dıt
~ 1916 dan itibaren milyonlar
ca nı.etro murabaı genişliğinde 
~halar karaya ve havaya karşı 
tızı ~ cnerek fırkalar, kolordu!~, 
ta barlar, depolar, köprüler, ıs
f!a.s Yanlar, yol ve demiryollan 
c ~~lan san'atkarane bir suret 
tuıd ~Şrnan nazarlarına karşı ör
~ ve saklandılar. 
~-

ı·ı K •taı> dede Kurkut. 

Tayyarede spor 

,.,.,..,,. 

Tayyare ile cambazlık hare
ketleri yapmak işinde dahi A
merikalılar her kese tekaddüm 
eylemişlerdir. (Amerika) da 
(Klevellant) memleketinde as: 
keri tayyareler, beş on tanesı 

biribirlerine çelik tellerle bağlı 
oludukları halde aerodrumların 
dan hep birden havalanmak, ha 
vatla bağlı uçuşlar yapmak ve 
bağlı olarak yere inmek talim

leri yapmaktadırlar. 

" ,:;:ı 

Japonyada tayyareci
ilk te ilerlemektedirl 

Japonlar bugünkü asri teslihatın hiç birin
den geri kalmamak şöyle dursun daima ilerili
yorlar. Donanma meselesinde çok titiz olan 
Japonlar ordu ve hava •kuvvetl~rini daima ha
zır bulundıınnak için hiç bir gayret ve fedakar
lıktan geri 'kaldıkları yoktur. J aponyada tay
yarecilik çok ilerilemiştir . Bu resimde geçen
lerde Tokyo ile Formosa adası arasında hiç 
durmadan bir uçuş yapan altı Japon tayyareci
lerine hava kuvvetleri kumandanı tarafmdan 
emir ve talimat verildiği görülüyor . 

Lehistan da kendine 
bir gemi yaptırdı !u 

• Lehistan da kendine yeni ıblr harp gemisi 
yapmıştır. Bu gemi 1,500 tonluktur. 130 kişilik 
mürettebatı vardır. Geminin adı Vişerdir. Altı 
torpil kovanı ile tayyarelere karşı kullanıla'l 
iki topu vardır . 

Lehistan coğrafi vaziyeti itibarile bir kara 
devletidir. Fakat Danzigde kendisini bir mın 
taka verilmiş ve denizle teması temin edilmiş· 
tir. Sahil müdafaası için Lehistan hükumeti 
böyle bir gemiye lüzum görmüştür. Bu 1,500 
tonluk harp gemisi Lehistanm yaptırdığı ilk 
gemidir. 

ltalya - Fransa Bahriye bütçesi Bir Inf!i!i~ saffı harp 

h d d d f ı • Londra,ıı(A.A)-t93obaıı gemısıııın hafifi .. u u un a aa ıyet .. ı;.iye bütçesine ai~ muhammena Bu harp gemisi Ingilizlerin «waraspite» adında:ki saffı harp 
tın geçen senekme nazaran 4 gemisidir. 

Roınadan yazılıyor: - ltalya par- mittir. Diğer bir meb'us da Fransız m~y5~n 1~16 bin7~~a ~?kin °.~~- ı Japon gemilerinde nazarı dikkati celbed~n garabet bu Ingilız 
lô.mentosunda harbiye bütçesinin mü harbiye bütçesinden ve hudutta Fran r1 :ı- mbı Y

1
.o_n ld _ ıbn ngıdı_z1 gemisiııdede lpsmen görülüyor. Iki baca yekdiğerile birleştiril

zakereıi esnasında harbiye nazırı M. sanın faaliyetinden bahsetmiı ve de- ırasına a ıg o ugu eyan e ı miş bulunuyor. 
Salvi izahat verirken faşist idareıi mittir ki: mtstu:. ... .... ..... ...... u11111111111'1111111 ·11111111111 11 11111 llllllllUI il 111111111 11 IH llllll ll1 i l ıuıuuu "llllllU ll 1 • 

altında müstakbel askerin nasıl hazır "- Hudutta ı:reçen ıeylere kartı - . .. evvelce izah etmiş olduğu siya. I kat'1 teklifleri Londra konfer:ı-
landığıru anlz.tm~ıtır. Bundan •.~nra liık~yt 0!am~y~z. Yu~o~l,.~ya da . ._,. Geçen senekı butçeye nazaran set icabatındandır. Hükiiınetin/sından alınacak netic-.-l•r., baglı 
meb"uslardan bira ordunun en mukem kerı faaltyetını tecavuzı bır mahiyet· . . l b 
mel şekilde t•çhiz edilmeaini söyle· te arttırmıttır." ı;oni en u tenakus hükfunetin j bahriye bütçesine müteallik bulunmaktadır. 
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r il il r: ELHAMRA1 "·sİNEMASINDA.u~~ 
!! Muzafferane bir aurettc ira•sine devam edilmekte <·lan •• ı~ ..__m_ıL_L_ıv_E_T.,.ıN_ş_E_H_ıR_H~A~B.-E_R_L_E_R_t _,] 

.;;.. ISkonoml 

~~,'~eker fiatleri düşüyor. ~ SENi "'"''""'"EV 
Taksimde ıı filmınin son gtinl•rlnd•n ısdf•d· edlniı 115?WY J 1 Bu sene ~er tarafta istihsalat 

Vllllyette 

Yeni blltçe 
Emanette 

] · epıce artmıştır. B • k •• t h il Cuma akş•mı suvaresi dahil olmak il•re gdsterllecelctir. fF US a t Ytnnki cumı günü sut 10,45 te ttn7.!litlı flatlı m•tine. lliveten: Yeni 
Vllllget meclisi tet- Megdanm tevsii ıııleH ıc 3s3ög_o 1 ~~~~~~~~~~~!:_v.:.~1;.rı.'?.!!.<~= :Seker fiatleri bu sene diğer senelere nisbetle daha düşüktür. 

( •r fiatleriIIİil düşmesinde bilhassa üç mühim sebep vardır. 
a istihsaUitmın fazlalaşması, Cava istiıhsalatmm süratle 
ıası ve Avrupa şeker istihsalatınm inkişafı. 

n 'Bu sebepler şeker, fiatlerini her taırafta mütemadiyen dü
oektedir. 

B~:::~:: :;:~ı:.::r =fıa:;,~r;:;:,a·~::ı:::; tearl edilecektir. ı·-oaN-·--Kiza kıar=ü 
Ya11a Jı .. ldırımının da ! 

VekAlete glJnderllecelıtir gvund yakalandı 
• . . , Sn .. inşasına baf/Bnmıflır. BI il il R ;;; ili #"'l'~~gu.'3ı~!!_~~--:::~=::.== 

• • • Vilayet hususı ıdaresırun · ·ı ~ -·--··-·--·----; 
•k! 

1

r"unanlılar bizimle Japonsergisinden glinı- 1930 büteçsinin Vilayet umu- Tli~sun~eydanıetr1a!kmmdaı~A-L-yr..-L- ON· --t--~1:--·-··-. r , 1 k b • • • r . .. nl . d t t 1 H 1 H . . d b" · ame yatın bır an evve ı ı- J v un eınsı ı ı 
ri re a et 1ç1n... rük resmi isteniyor. mı mec ısı encume enn e e ama asan ısının e ın ne çalışılmaktadır Bunu temin C A Z M U G A N N 1 S İ ı 

kiki hitam bulmak üzeredir. evvelki akşam Galatada seyrü- · · d .. hlm·. "ktard ~ 
a · 1unanlılar İstanbul limanın- f . ahali" . .. · ıçm mevcu a mu mı a 
r kömür ticaretini elde et- Japon sergisi heyetile rüsumat Bütçe heyeti umumiyetle mü se er ışaret m ının uzenne amele ilave olunmuştur. Mey- r·ı . ELCHHAA~M'TERUAR DSŞN~~~ASI DA 

· için Pireden başka birli- iıdaresi arasında ihtilaf çıkmış- zakere edilerek on beş güne ka çıka~ak Hükfunet ~eyhine h~ danın etrafındaki trotuvarın da 1 mı 1 E 1u 
. daha tesis etmişlerdir. Bu tır. İhtilafın sebebi şudur: Ja- dar Dahiliye vekaletine gönde- fevvühatt~ bulundugund~. inşasına başlanmıştır. Önümüzdeki cum•rıesı matinelerin• en itib• .. r•n lrae ın başlanacak ı bul! ı 

• rilecektir. kında takibat yapılmak uzere "" k · ·· d · il 1 ı rıı· 1 ı ın Midilli adasında Sığrrlık pon sergisinin japorıyadan ge- yakalanmıştır. İşaret kuleleri awne a uvucu e geur en ae• i ve öz u ı ı .~ın en guze ı '~ ,ıı 
, 1 ;r. H ' t' h · milkcır meU olduğ • btitiln dünya"a tasdik k nan bo şah~J·r l~ln j 

• tirttiği mallar için gümrük ida- eye l a mı ye 
8

. h K .. ki .. f . her hangi rekl1m· Iüzum•ıızdur. ı 
;unan hükilmeti bir kaç ay- . . t . t" ır cer arak.oy.de. seyruse er ıp_ - ---.- ... ··-· .~--·-·-·----· • resı reısun ıs C!llış ır. B ·· v·1· t • S uı ben" bu lı"manda kom·· u··r de- u gun ı aye umumı mec- -t kulesı gibı Galatasaray ır- -· -- • • • " .. • -

ı n tesisatına başlarnışur. Sergi heyeti bu mallann bu- lisi toplanacaktrr. Maarif encü- Aksarayda Taştekneler aoka k~i, Eminönü ve KarakÖyde !:·-•-•:'.'C•=•=•=ü=• •-•:)e(:••-·~-·-•=•= .. ~-:•:-•=~· 
k enizden Pireye uğramadan raya satmak için getirilmediği- meni Ameli hayat mektepleri ğmda otur;ın Galip Ef. dün Ha köprü başında da bi~er kule ~a-ıı= Bu akşam ASRİ SİNE~IADA j•, 
t ;nbula geçen vapurlar ekse ni rüsumat idaresine bildirıri§- için tecdiden heyeti hamiye in- seki caddesinden geçerken Ah- pılması tasavvur cdılmektedir. ı•ı 
11 1

] bu kiiçük limana uğnyor- tihabı yapılmasını teklif edecek met isminde bir sabıkalı tarafın ı• Bütün dünyayı teıhlr ttınl~ olın müsmn aı.ıris t•f 
tir. Sergi müdüriyeti ayni za- tr dan bıçakla yaralanmıştır. • RAKEL MELLER •ı ~tj•u limanın vapur yolu üzerin manda ticaret odasına tla mü- · ~~t 1;~~~t • · · : · · i: 1:ı 
. . . . . . . - VUSLAT • • • • • • • C1 .mlunması ehenvniyetini ar- racaat etmiştir. Ticaret odal!ı Hı\kin1 İhsan Ziya Lizolla canına kıymak i J j 

1?ıştır. Yunan hükumeti li- Japon sergısının vazıyetını tet- istemiş.. BİR AN İÇİN ~. in ıemslll, m•,hur lspııııyol muharriri J. i\1. Kmeteronun • 
a ').a uğrayan vapurlardan E- kik etmiştir. Beyin katilleri le romanından muktebes t 

~~ :=rt~~~i?.!~7f:!: su:!::~:~~:a::r~iile İ~~~ Be~f~~~~~~~m!~~:a ::.~ :;:~:~~~:ET!:t MUmUas~~~~~~l RİNA t:. ..1e~bey~an~me!.ka~r ~mi İg~ı.r~ekı~ ı~ v. c~dc ~uza!- 'ı= lafın halledilmesine tavassut mak ve adaleti yerine getirmek ve OLAF FJORD, yılımda i .. -
s lan vapurlara veresiye kö- . . · Adi" e kocasile geçimsizliği yüzünden ı • ferane bir surerıe lrıe edilen bu •ektı ftlmin ıcma•akiranıo cnzarı 
· edecektir ıçın ıye vekaletinin emrile · · 1 · M } k · d ' ' ı ·verilecektir. . ıntihara karar vererek lizo ıç.- c e sınemasın a • hayret ve ıalı:dlrl önüne ıeşbir edeceği harikul!dc •ahne ve ıı'>lohr '• 
1 • yeniden tahkikata başlandığını · · d ı•---------•ı• 1 t ',·aret odaları kong-resı Cihan buğday piyasası yazınıştrk. Urla cinayetinin tah mış lSe e kurtarılmıştır. ,• cidden şayanı ıemaşa<lır. • · ·-.------llll ... -11!! • Perde aralarında: zengin varyete numarılıtı ı. ~tanbul ticaret mlidüriyeti • . . . kı1·atına memur edilmiş olan Kanc""yla yaralandı ıııı. ••· •• 
: ~takası kongresi bir ay Bugd~y fıa~len non:naı vazı- Kuşadası müd<leiıunumisi Ha- ... ft1PE o•qı c•noE111· ....... _Jı-.-.--ej __ ~·-·~)e(.•_ .. ~::-.4€:u"·-·-·•:•_ 
. •ıhür etmi tir. Kongre- yete dogru gıtmektedir. Avru- !it Bey şi.mdi'Ye kadar yaptığı Limanda bağlı bulunan Tad- fı lly il 11 Komcdı Fran-ezin <n gen~. en güzel " en .ık ·•r; 
1 :riiznameısi ticaret müdüri- pa buğday piyasaları ise çok dü tahkikat neticesinde bazı delil- la vapurunun yanında müşteri Bu akşam MA 'f:\1AZEL MA Rl Bf~LL 
~ tarafından tesbit edilecek- üşktür. !er elde etmiş ve Giritli Muhar beklemekte olan sandalcı Aziz 

' rem, Urlalı Deg-irmenci Meh- ile Lfttfi arasında kavga çıkmış 
cı• Şehrimize gelen malfunata 
t· · Sanayi sergisine nazaran Amerika buğday ibra- met, Bo nak Arif isminde itç LUtfi kanca ile Azizi başından 

d ·ı k catrıian bug"day fıatlerini yu""k- kişiyi tev\df etmi tir. Tankika- yaralamıştır. 
1 gön erı ece eşya " ta devam edilme~edir. 

TJLM4~ YD SiftiL 
ile Pario Eiule> rd tıyatro!a.ın ıı eıı ı'qhur r .stl 

Mösvö CHAHLES B())'. FR 
J 

ıahtı ldares.1dckı trupun ıem• n 2 nısan çar badan itıbare 
9 nls n çarşamhı aksamına b,lor 

FRAN~IZ TİYATROSUNl) 
0 

lı\nkarada 20 Nısanda açıla- seltmek için bır teşekkül viicu- Hakim İhsan Ziya Beyin öl- Çarşıda yangın 
1 numune sergisine gönderi- de getinni !erdir. Bu teşebbüste dürülmesi hadisesine ait tahki- Çarşı içinde manifaturacı 
::k her nevf eşyanın Devlet muvaffak olunacağına pek ihti- katı uzatarak vazifesini sui isti Koçzade Sevket Ef. nln dükkA 
oiryollarında nısıf ücretle mal verilrrem:kle beraber ufak mal etmekle maznun Urla müd · nından dün yangın çıkmış ise 

hırlku!Ade monden dansöeler 
düo.su. Y tnl Varyete programı 

ayrıca büyük muvılfak:yetler 

kazanmaktadır. 

vorıleccktl•. BUtun tem illerin programı yarı dan iıı re" Fraı <ız 
tiyatrosu klşelerinde talik edllecek ve btit aşı niımuz eki çar
şımbad•n itibaren başlanacaktır. 

11111111111111111111111111111111111 
1111111111111111111 1111111111111111 ıf ;!edileceği Ticaret Odasına tesirleri görüleceği limit edil- <leiumurrıisi Sevk et ve müstan-1 de ,abuk sôndürülmilştilr. 11111111111111111111111111111111111 

111111111111111111111111 1.111111111 

' irilmiştir. mektedir. tik Celal Beylerin muhakemesi 
Metruk çocuk 

.. ------~ ..... ·~--------M~:LEK SINEMASl'.lllN :: 
•f ~Borsada vaziyet Patate 01ahsulü ne 15 martta başlanacaktır. --dün akşam irae eıtlğl :: --ı ün borsada İngiliz lirası 

'mal vaziyetini muhafaza et
tir. tngiliz lirası 1032 kut 'ta açılmıştı. Bir aralık 

, 1~3,5 kuruşa kadar yükseldi, 
ra 1031 kuruş on paraya ka 

Gelen malfunata nazaran pa
tates mahsulümüz bu sene ga
yet iyidir. Alakadarlar bu sene
ki mahsulün 8 milyon kiloyu 
geçeceğini ümit etme~tedirler. 

dü tü ve son muamele1032,5 Patates fiatleri bu seneme-

Hasekide yangın :ıcerine terk Kl..AYV BRuK un temılll :: --
F . S d " ı• edilmiş bir erkek çocuğu bulun H O R T L A K :: 
,mnıyet 1... an JgJ ,muş, darüJii_feZ e gönderilmi~ filmi bUtün seyircilerin takdirine §§ .. d .. · 

1 
.. .., .. d : tir nıazhar olmuştur. Ayrıcı gösteri· ·: 

ffill lif Up;Un Cil:ı . Dünkü sirkatler len RUT TAYLOR un tem.1Ul :_=:_: 
YENi EVLiLER 

Hasan Ağa Ahmet Tevfik ld k :: 
Ef. Fatma Naciye H. nın 14578 • 1 - Pangaltıda Şa~ak ~a- filmi en dertlllerı bllc gU ürere :: 

SiGORTA ş 1 
Türkiye iş Bankası tarafından te~kll e ilmiştir. 

Yangın - Hayat • Nakliye - Kaza - Otomobil - m a·u: ıet 
maliye Sigortalarını kabııl eder. 
Adres: • nncn Vakıf ban lstanbul 

-uştan oldu. vaddı gidaiye fiatlerinin düşme gında Madam Raşelın neşelendirmi tir. • .. 
ikraz numaralı deyn senedi . • • evıne iıııi.ııı--111ı------ı1 :: Telefon: lstanbul - ~31 Telgraf: imtiyaz 

--... ... .u . .. ... ... -... .... ... .... ... ... -... ... ... -... .... ... -----... -... .... 
:; -· ::: ' • iret 8,99 altın 930 kuruşlar sine rağmen tabüliğini az çok 

'ı muamele görmüştür. mühafaza etmiştir. 
mucibioce Emniyet Sandığın- hırsız gırmış ve oglunun palto -.:::ıı:ıım ________ lll!. ··111111111111111111u11111111111ıuıı 
dan istikraz eyledikleri meblağ 6Ullu c;almrştır. 

1
1"! ın1111a11111111111111111111111111u 

sıııııııııııııtııııııııııııııııııııı 
1111 1111111111111111111111111111111 

• 
~)içte motör fabrikası fktısat programı 
ir Hollanda fabrikasının Ha. 
te bir motör taıkma fabri·kası 

~ acağı yazılmıştı. Bu işle meş 
ı .i mühendis M. Kütköp Hol
ıdadan şehrimize gelmiştir .. 
brika tesisatına bir kaç glin 
ıra başlanacaktır. Buna ait 
clı:ine ve malzeme de şehrimi-

' gelmiştir. 

İktısat programı tamamile 
hazırlanmı:ştır. Program mah
dut miktarda baı;ılacaktır. Pro 
gram nüshaları mütalea edil
mek üzre vekillere verilecektir. 

Bundan <bir hatta 90f1Ta pro
gramın heyeti vekilede müza
keresine başlanacaktır. 

1 "' "' ,,. 
, Kamblo Borsası 1219/930 

', J,T' RAZLAR TAHVfr AT 
~llru dıhlll 1 G~6 ~ ,00 A11dol• } ı. T. 32,00 TÜRK SPOR 

mukabilinde Sandık namına 2 
- Pangaltıda madam Vas · M AK ~ 1 M ''Mllllyet,,ln 

morhun bulunan Sultan Ahmet tanın baihc;e kümesin.den ÜÇ ta- ' ı 
te Akbiyik mahallesinde Ara- vukla bir horoz aşınlmıştır. 1 2 3 4 5 6 7 8 g 
·bacılar çiimnazı sokağında eski 3 - Saıbnkalı Hüsnü Galata- 1 ,( ,.. 1 tf C. 
5 ve yeni 17 numaralı ve altmış 

1 
da Cemal Efendinin yanıkesicl- Bu akşam 

y~i arşın arsa üzerine mebni lik suretile cül!ldanmı çalacken n•KTI' "GH·F' 1 Df N 
iıki kattan iıbaret iki oda, bir so- yakalanııruştır. R IJU R IJflfl 
fa, bir mutfak, bir kuyu, elli Uç 4 - Sirkecide gramofoncu 

arşın baAıçe ve müştemel9.tı sai- İı;zet Efendinin diikıkanına 001u•k oaıosu 
reyi havi bir Hanenin tamamr müşt-eri siiatile gelen Vahan, U U 
vadesi hitamında borcun veril- İzzet Efendinin 30 lirasını c;al-
memesinden dolayi satılığa çi- mrştır. ----•-••-----.. 
kanlarak üc yüz lira bedel ile 
mil~risi namına kat'i karan Otonıobil kazası 

e le 

çekilmiş iıken bukere yüzde on nuu • n•bhlie 

1 
147 00 l' T !. l'. 31.50 

k m yeli demir )Ol• 6 :ıs · 1. l'. 22,SO 
Thel flrknt 0,22.ııo 

lf:Nt:Tl,ER Tlrtılrlk ıırkllll • 22.5J 
1 
taakıA 12 3() 11.JhtD'ı ~lıketL lb 75 

24 üncü ayı'ı hugiiıı çıktı zam ile başka bir müşteri çıka- 1562 numaralı otomobil E
rak müzayede bedelini 330 lira miönünde 50 yaşlarmda Saim 
ya iblağ eylemiş olması ciıheti- Efendiye çaııparalt yaralamış- Fuat Hüsnü ve Eşref Şefik 

Buı;lalı:I yal 
bllmıcemlıı: 

SOLDAN ŞACAı 
J - Yükseklik (6). 

DQnkll bllmıcıml:ıln 
balledllmlt Hkll 

YUKARDAN AŞACI: 
H. flfl UmAD ıırtllll ııl Ju dtmlr 7ot:ı 17 00 

.rıı.va}. Ş f>C) co 
• t'. ~. ftrttd 17.00 

la $1thtl 14 00 
"ltıtn A. l ıo 75 

' I::ıjlrmaı '- 26.~(J 

lJtflrmea j. • ıo 

ı. ~lmıoıo ~ .ıo oo 
1 TtdoaŞ. x~ 00 

1• ••. ıeu J • ;ş 

• Hayriye ıı i5 

(P.llLllll 

Loııdr.a tOJ2 V0,00 J\t,..yorıt •.•7 I~~ 
Pırı. ·ı 03 50 .A11Gı ıs ;ı.o 

C'tMYPt t 4300 lo•& rB 9900 
filitrtt 16 co 00 A111ıtcrdım ı 17.25 
Brwud 3 37 73 ofyı t4 87 50 
Bcrl~.ı 197~ ı fllJC 1\ ~--00 

le mezkur Hanenin 17 /3/930 tır. Beylerin makaleleri, Avrupa ile 
tarihine müsadif önümüzdeki Tabanca cekmiş.. yapacağımız futbol temasları, 
pazartem günü tekrar son müza . . İzmirdeki açıklı hadise ve maç 
yedesinin icrası ve muamelesi- l!iYıpte Cezn Kasım mahal:. !ar. İstanbulda ve Avrupada 
nin ikmali mukarrer bulundu- lesınde oturan Feııane amelC91 ... aba ş· · .,,.,, d" Spor. Avrupada takım kaptanı 
ğundan ta.Lip olanların mezkur u... şuıı ınası =en ı ame- . .. .. .. .. 
günde nihayet saat onbeşe ka- leden Hak.kıya alacak dolayisi-: bır Turk kızı, Vucut tenasubu 
<lar Sandık idaresinde tıazır bu le tabanca teşhir ettiğinden ya Koca Yusuf, karikatür, Roman 
lunmaları lüzumu ilan olunur. kalanmıştır. ~ 100 lira ikramiyeli müsabaka. 

2 _ Nida (2). Nota (2). 1 - Vefat etmek (7~. 
3 - Nida (2). içine yemek konur . 2 - Kırmızı (2). iki harf 

(5). bır harfı ~nlatır (2). 
4 - Düğün (5). Kenar (3). 3 - Nula (2). Su (2). 
6 - Kör (4). 4 - KarıtJkbk (7). 
6 - Zaman (2). lıtikhal (3). 5 - Nik&h (4). 
7 - Bağışlamak (2). Ayı yuva11 6 - Körfez (5). 

(2). 7 - Kamer (2). Nota (2). 
8 - Arse (5). 8 - Ati (8). 
9 - Hayf (4). istifham (2). 9 - Eda (3). 

- . - -
29798 55752 

--- ~-·-- -

13268 52186 10988 14875 20247 45068 
• ıfayyare pıyangosu 

30573 
4189 
2731 

34298 
31434 
3236.5 
10938 

54084 
1248 

24409 
11135 

49934 
42149 

5965 
52879 
12635 
47472 
47181 

54998 40141 
37047 5067 

5430 34955 
14001 50165 
50742 54395 
20185 27748 
18620 16307 

24458 - 47015 
18030 34777 
48326 4906 
16511 44563 

57445 35562 
10802 36227 
31388 44496 
56217 

25829 
45392 
59508 

32244 
14317 
16636 

45682 42301 
2808 

19577 
23246 
35642 

40019 22786 53156 36022 
42829 31495 16275 27388 
37272 37802 31989 56197 

51882 39005 
51732 48238 

3363 303'09 

Dün son talihliler de 
anlaşıldı •. 
-~---. 

Dünkü keşidede ikramiye ka 142880 
•nan numaralar ıunlardır: 57890 

1000 lira kazananlar ! 9202 
1 :15311 
p22S 52931 54532 12168 '14909 
3991 52268 26426 12738 40753 
,1404 4607 18991 48790 15316 
1148 6306 124051 

350 lira kazananlar 

'i7 47820 
~ 26872 
' 45298 

51206 
• I ~8725 

297 
17448 
52770 
31323 

1 276 

100 lira kazananlar 

( 557 47574 57969 

15075 
19627 
46694 
35394 
26534 

25908 

57778 
14563 

120 
13034 
17785 
26399 
40723 

4851 
58150 

3347 48335 
35642 21978 
37993 .28831 
17137 13916 
54961 34794 
38115 11472 
42680 59329 
54888 14302 
11602 10113 
48678 13501 
14033 16758 
49674 2386 

1156 25795 
27055 20085 
52112 50370 
29470 16399 
13798 42521 

3053 
28087 
48831 

30949 10505 
54684 47971 
34644 38442 

3214 
16743 
13427 56129 
12067 55679 
42285 25678 
42376 43134 
47808 20545 

6619 28807 
58257 14812 
13472 35939 
28579 42144 
23912 2368 
47317 22794 
4270 3038.5 

105 
45483 
54381 
27038 
31592 
21421! 
56850 
30186 
26291 

9845 
16472 
18798 
35816 
27278 

3427 

60 lira kazananlar 

15451 
43548 
42352 
45069 
13321 
54527 
1213.5 
10648 
40772 

167 
15526 
22718 

38538 
3270 
6437 
4334 

25773 
1292 

51843 
37205 
45564 

7425 
25923 
42952 

8286 34337 
15699 41768 
17069 35280 
58604 17251 
27331 9165 
33093 29559 

43530 
10160 

30132 25538 
5400 18690 

32230 20478 
13152 44490 
29241 39216 
36329 36700 
17624 39410 
54833 6822 
35821 57909 
41037 10761 
35717 31021 

9626 33282 

9188 45186 
43750 13159 
51518 36922 

7547 12502 
52805 31764 
53889 34014 
17738 26349 
21105 39242 
17690 21615 
43658 26066 
49827 22314 
19336 2264 
43928 52294 
20901 58021 
25635 33619 

7042 51940 
35531 21622 
54616 25365 
39884 12342 
40268 47343 
21523 51755 
50383 551 
59078 24001 

3044 
46175 
33089 33953 
14140 19429 
39719 18538 
53815 7184 
26567 1083 
18039 6126 
37708 54311 
31644 55732 

2028 40222 
58649 9789 

2862 3210 
20695 20069 
44868 30023 
21570 49315 

3477 34034 
23681 38189 

277 8460 
41574 56632 
44711 26191 

5003 34381 
485~ 16171 

40 lira kazananlar 

12654 
15854 
46497 
56637 

863 
28150 
34368 
44831 

4798 
4995 

34357 
40600 
36692 
18870 
21!692 

4444 
55134 
19781 
6757 

50172 
45626 

18584 
47506 
41925 

7651 
15862 
43743 
38624 
11820 
45566 
11743 
54757 
39253 
31441 
56148 
22579 

7210 
55246 
54062 
30781 

8635 

27744135192 
44241 124982 
17773 27091! 

7655 350 
48095 2662 
52124 45950 
15784 28880 
59376 45229 
14035 ~151 
36417 27677 
39494!16074 

8652 10765 
43208 21971 
52707' 1147 
28893 12780 
43675 37502 
10332,43342 
347481 3722 
16365 52010 
46158 198 

37240 1015 21051 16441 
26930 24473 20302 125080 

1556 10117 51527 57433 
23774 43531 3042 34442 
37835 15872 14089 32379 
40829 25613 13987 53982 
28968 26298 2034 10455 
25624 26664 43719 43798 
23183 42580 39623 .13938 

3057 16727 9742 31377 
50500 10286 34210 44430 
26765 4960 8378 3003 
24899 1168 1021110263 
12098 45258 32487 114619 
37797 55093 30645 39641 
37417 17259 7751124529 

2025 3159 13371 9083 
59770 15498 42065 28252 

8870 20235 32639 51598 
34544 36220 43244 27497 
11212 9185 16671 8124 

8360 24981 41213 3089 

15062 
58129 
31346 
30267 
30798 
10765 
2000 

51794 
31342 
36654 
27535 
38521 
37466 
58840 
53275 
59909 
41361 
44782 
38740 
26076 
24159 
46887 

45988 
33413 

8177 
10755 
54761 

4034 
12027 

2002 
49488 
16679 
27165 
27586 
35687 
55461 
48660 
59468 
11737 
25512 
28i44 
33937 
53308 
22387 

fa kal 

- -
38128 
26039 
22072 
58378 
57548 

8655 
25022 
56490 
35786 

2987 
665 

6419 
757 

53861 
18366 
65553 
38082 
24486 

5952 
730S 

35607 
32221 
1973S 
9037 

4 
47239 



~evlet ~eıniryolları umumi idare~in~en : . ,-
1 

Kayseri-Sıvas hattının 457 CkJ0-603 . o~o Kıl~.e~_e~en ~- ı 
rasındaki Karaözü, İhsanlı, Şarkışla, Be<lırlı ve Sogutlu ıstası- _ 
yonlarile kilometre 145 teki asken makasta. ~apıla.~ak <;>lan me- ~ 
oani ve tesisat:ı sabite insaatı 31. III. 30 tar~hıne ı::nusadı.f pazar- -
tesi günu·· t beşte münakasaya vazedılmıştır. Talıp olan- ı 

saa on ı· k b'l' d li !arın bu ba t k' münakasa evrakını 50 ıra mu a ı ın e ma ye · 
ve muhase~/ d~irelerinden tedarik edere~ teklifler!'°i mezkur ~ 
tarihte saat on dört buçuğa kadar Umumı İdare Munakasa ko-
misyonuna tevdi etmeleri ilan olunur. 

1 
'.".".'. 

PERŞE!\18E IS MART 1930 
----- - ---

'MT"llMmı•••••m•wwıııwa:::::mmı11111aı-. 
Elektrik lambalan ile !§ 

FİLİPS ; 
fabrikası, cihan· 
tümul bir şöhret 

kazanmıştır. 

RADYO 

e -= 

Devlet ~enıirJolları ve liınanlan uıııuıııi i~aresia nen: '~ 
Milli iktısat ve Tasarruf Cemiyeti tarafından 20 nisan 1930 1 levazımab ilede fü 

tarihinde Ankara'da açılacak olan Milll sanayi Nümune sergi- d •• d b" • • k • • l d• § 
sinci~ ,eşhir edilmek üzre Ankara hattile doğrudan doğruya il- UDya a ITIDCI ffieV İl IŞga e IYOl. s 
tisakı olan Devlet Demiryolları istasiyonlarından Ankara'ya Türkiye umumi vekil:eri : =~ 
gönderilecek ve sergide teşhir edildikten sonra iade edilecek a 
eşyaya ve sergiye eşya gtircek mal sahiplerine nakliye ücretin- 3 H E L ı• o s • e= 
den yüzde eni nisbetinde tenzilat yapılacaktır. Sil M ü e s s es at o Galata = 

İşbu tenzil'it r;-ıüddeti 15 mart 930 tarihinden 24 !Tlayıs 930 tari """' J = 

hi~::ı:ct:;f :ı~~ ii ;~ ~=~~r ~onlara müracaat edilmelidir. . ~atUlllllDil/MU!IIDIUIDl!lmllRIHWll!lliiilllllllliiiillllillıınomuımm111n::::mm:ımtii!U:tniiiill nıınlftDllllllil!llRUllllllllllBIHIR!WmllmllllllUll!IBID!lliiliiiiiliiiill fi 
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Emniyet sandığı enııa~ müzaye~esi 
Kafi karar i lcl n ı 

.\1üzayede ikraz 'o 
bedel! Muhammen 

k11 mcti 
Lira 

~Je h:.ınat1:1 cın) \\; ne" ı 
ile mevki ve mu, temıMtı 

11 rçl 
ım 

300 639 4110 Fethiyede Kiitimaslahattin mahallesinde 
lıkuyu sokağında eski ve yeni 12 numaralı 

ı:?'ş altı arşın arsa ~zerinde ahşap iki ka 
d~rt oda, bır sofa! bır kuyu ve iki yiız kJ 
dort arşm bahçcyı havi bir hanenin tama 

. Mehmet Ziya E 
205 '156 6749. Beyl.erbeyınde el»:vm Camlı şerif sokagı 

eskı 8_?1ukerre~.ve fenı 2, 4 numaralı biri yüz yi 
dort arşın uzennde ahşap bir katta üç oda, 
sofa, bır ::nutfak diğeri yetmiş iki ar ın üze 
cie ahşap iki katta dört oda, bir sofa, bir m 
fak ve bin dört yüz dört ar§ın bahçeyi havi 
hanenin tamamı. Mehmet Sabri 
Fatma Kaniye ve Enzele ve Nazire Hanım 

420 960 8742 Tarabyada Tarabya caddesinde 82, 84, 84 

ADAPAZARI 'fÜRK TlCARET BANKASI lsf anbuJ Liman sahili sıhhiye ınertezi ser taoabef infien; 
maralı yüz arşın arsa üzerinde kargir i!ı:i 
katta üstünde birer odayi havi iki dükkanı 

yüz kırk arşın bahçeyi havi tamamı. (dükkan 

Sermayesi: 1,000,000 T. Llra•ı 
Tesisi : 1913 Anonlme tabvlll : 1918 

· haraptır). Matmazel lyole ve El 
4505 6120 10642 Çağaloğlunda Çezrikasımpaşa mahallesi 

Merkezi : Adapazarı 
lstanbul Şubesi: Yeni. Postahane kar,ısı. Telefon : lst. 2042 

D. b J · lzmlt, Botu. Eskişehir, llliltahya, Düzce, 
tğef ŞU e ert: Hendek, BozDyllk, Geyve, Gerede, Mudurnu 

Merkezimize ait Kavak istimbotunu ınliccddcdcn iıııil ctıirilccek tckne-i ile kaz·ını ve makinesinin 
tamiratı kapalı zarf usulilc mcvkiı münakasaya \azedilmİ'ı ve: ycvm mıınakasa 27 
mart 930 tarihine ımbadif pcr~c:ınhc giınu saAt 14 olarak te.pit cdıl:nı tir . Taliplerin 
mezkur in~aat ı·c tamirata ait kararname sureti mu<adcfakalarını :ılmak ıiznc lıer ıwn (,afotada 

Kara :llustafa paşa caddc,indc kain mcrkc7.imiz Levazım şube ine ve mutıakasa)a ı tirak c,lclıilmck 
üzere olbaptakl kanuna tevfikan ve kararnamede muharrl'r old•ıgu HÇhile tan7.ım ve imlA 
edecekleri teklif :nektupla ıııı münakasa vaktinden evel mczkör merkezde ıııuteşckkıl ihale J,omi>o· 
yonuna tevdi C)lc:mclcri ve Ticaret odası vesikalarınıda i-bu tt·klifnamc derununa \ıtZC} le ııelcri 

Mollafenari sokağında eski 10 ve yeni 34 n 
ralı iki yüz doksan arşm :ize-rinde argir üç 
tata on oda, iki sofa, bir mut•a , bir . .ıyu 
yüz seksen iki arşın bahçeyi hav· b'r hane 
tamamı. Suphi Bey Em'ne Behice Han Muhtelif şehirkrde muhabirleri vardır, Her nevi Banka muamc· 

!An yapar ve müsait şeraicle mevduat kabııl eder. 

lstan~ul it~alat ~ümrüğün~en: 
Marka 

1 Sandılc 16 Kilo Ruververfişegi M !!: B inhisar idaresinden 
müsaade alınması ve
yahut transit 

!.50 • 12300 ,. Tenekede tuzlu balık G C J S Transit 
• BalAda muharrer w kalem e~yanın 13-Marc- 930 tarihinde 

lstanbul ithalAt gümrugü satış ambarında bil müzayede satılacağı 
ilin olunur. 

lst~n~ul ~ilaJetin~en . . .. .. 
Dahi .. ye vekaleti celilesi tarafından bır arada tab ı takaı:ruı: 

e]miş olan 929 seneleri vilayet bütçelerinin bu ayı~ on beşın_cı 
Cumartesi günü münakasası icra ve ikmal olunacagın~an talıp 
olanların şeraiti ve numüneleri görmek üzre muhasebeı h~s.~ı
Ye müdüriyeti Jevaznn memurluğuna müracaat eylemelerı ılan 
olunur. 

lstan~ul viliJetiudeu: 

ilin olunur. ' 

3200 2355 11136 Beşıktasta Şenlikedede mahalle n .e e ki 
lam~r caddesi ve Hacımustara,.fen Ii ve y 
Azızıye ve Köçeoğlu ve Hacım:.ı tafa sokag 

da eskı 30, 7,9, 11, 5,ve yeni 9o, 9. 11, 13, 15 n 

t.4•M•E•L•l •E•L•E•K•T•R•l~K ıci ii:.O":'e~u~~:~== Asliye Birin·ırı 1 BAZ ralı üç yüz yetmi~ <•şm arsa uzernde ah ,. r ~ ı iki katta dokuz oda, iki sofayi havi e kice 
• ~ hanı~~;~u~~':r,~~~~~::.3.:fı~':n~;~~; ~ Mi ATON hane ile ·iri yüz kırk arşından "'ıcıret dort ha 

Elektrik Şirketi ~ b~l~n~n.Ebubekir zade Mevlut Efen-! PASTİLLERİ arsası ve bin yedi yüz doksan arsın bahçenin 
d~nın ıflas~a Vt 24-2-930 tarihinden c cW,(!tYON..,,,. . ....,,;obllemlehit. o" mamı. Mustafa Reşit ve İbrah'm Vasaf 

Vo lstanbul . ıtıbaren ıflasın açılmasına ve avukat ıı..=-=- ""~ .,..,-,r"'ili:f::!:: Mahmut Avni Ahmet Nejat Beylerle Saadet . . f 1 M~zhar v~. Menahem Elguvadış .Bey- ~-= '·1 188 449 9628 ~arşambada Katipmaslahattin Köroğlu 
50 Tramvay Sır ke tı ,. lerın de ~ur'? azalıklarına ıayınınc A k ı· ·· d-::- gında eski 8 mükerrer ve yeni 20 numaralı s .., karar rcnlmıştir. n ara po IS mu U-

M ı - Mumaileyhten alacak ve istih . • sen arşın Üzerinde birinci katın ön kısmı k 
ecmuası k_ak ~d.di• edenlerin işbu haklarını ta- rıyetınden: gir :nütebaki kısımları ahşap ol na't üz e 

~ rıhı ılandan ~tibaren bir ay zarfında A k. atta beş oda, iki sofa, bir t:ışL 't, bir mutf Mart nu.h •• lnln ahkemed n· · .. t nkara polis memurları ıçin 
m • ı as ıdaresine muracaa • bır kııyu ve seksen dokuz ar ın b3h~cvi hav 

mUnderecatı: la ka.y~ ettirrr.eleri ve bu baptaki de- imal edilecek (i.64) nl~et ve 

~ 
ı~ıı~nnm •s~l veya musadak surrt!e-ı rantolon polis mlidiirliiğii• de .hir hanenın ta1T12mı. Mm. o•· npi 

1 - Slllbtar fa.br!kasındı viıcu- rını tevdı •.Y·~ıı.eteri. . mevcut numuneve Ş3r:m.me da 280 430 12218 Eyüpsultanda K:zılmesc;t ma'1alle~;nde Kız 
da getirilen tekemmullt 2 -. Mufl~s. borcu olanla_rı~ _dahıl hilinde 7 mart 930 dan 27 m<rt mcsçit ~~dd~~inde eski 86. 86 mükerrer ve ye 
2 A 1 'k keza bır ay ıçınde kendilerını bildır- · <:2 44 44 1 J ·1 • •· b 

- _sır arı gore ~· emperver· • meleri (hilafına hareket cezai mesu- :l30 PLfŞ'"mbe günü saat oubeşe ' ' - numara ı uı yıız on es arşın ar 
llğln rarıhçesl. ~ 

1 

liyeti muciptir). kadar k-.ıpalı zarf t•sulile müna dan ibaret yalnız yan duvarları mevcut mün 
3 - ~lığoza camtkönlarm ınten~ 3 - Miıflisin mallarını her ne su-ı !-.asaya vazedilmiştir. Tal·p o- dim hane arsasının tamamı. P'uat 

vır!. , retle olursa olsun ellerinde bulundu- !anların kıymeti muhammene- 1815 6994 12289 Kadıkôyünde Tuğlacıbaşı maJJallesinde 
4 ilanım sahifesi ı ranların o mallar üzerindeki hakları 

1 
• 'IOO) d d" b • . verağa sokağında eski 1, 1, 1, ı, ı, ı, ve yeni 

5 Evde s.cak su ... mahfu;> ~amak şartile keza bir ay i- : n(~~5 '> I' 4~ re ı 1 u~ugu ~-an 58-1, 52, 54, 56 60 numa-ı;alı iki yüz altmış a 
6 Mizıb ,;ahlfesi r 1 çınde ıflas ıdareti emrine tevdi eyle ıra mruş u temınat ar~ın Üzerinde bir katı ka~gir iki buçuk 

~ m_eleri ve etmez.le~e cezai ms'uliyete: ile mezkur tarih ve Slata kadar ahsap olmak üzre tir buruk katta on "ıkı· 
0 

1 - Elaziz - Erzincan yolunun 25 + O kilometrosunda ve 
Murat nehri üzerinde yeniden inşa edilecek olan 216 metro tu- 1 

lundeki ahşap (Pertek) köprüsü 15/2/9~0 tarihinden 24ı~ı930 
tarihine kadar 69 gün müddetle 28264 lıra 4 ~ k~ru.ş bedelı keş-
file ve kapalı zarf usulile münakasaya va~e~ılmış:~r. . 

7 Elektrik ıulumbalor ~ ugrayacakları gıbı makbul mazeretlc-ı zarflan · Ankara polıs mi dür- ' ~ 
8 llalA ı sıt•,ile filıınoaı 1 ri bulunmad•kça rilchan haklarnıdan !'"'.. l . . h l • iki sofa, Pİr kuyu ve iki yüz yedi arşın iizenn 

ıra eden ratbir c.!ıaıl n mahrum kalacaklacdır ugune verme erı ve 1 a e .çın kargir dört dükkanı ve iki yüz alt!ll!Ş dnrt 
9 _ Muıenen 1 ı 4 _İflas idaresinid ı skili içın ilk de me ·kur saatte p<•lis n üdür şın üzerinde ahşap bir dükkanı ve arkada 

içtima 22 3-930 tarılıinc o. ısadif cu- "ı gü makamında bulunmdarı .. . 
10 - Elekırık ınuberriclerl martesi günü ~aat 14 re akt rdilece- iian ,,J:mur. rap muştemılatr ve iki bin iki yüz d~ksan d 
ı ı - Elektrik :;>irkctınln müş- ginden alacaklıların yevm ve vakti kuz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

2 - Taliplerin münakasa kanun~ m1:1c~b:nce y~zd~ yedı bu
~uk teminat muvakkatlerile teklıiflerını yevmı ıhale olan 
Z414/930 Perşembe günü saat on beşten evel Elaziz vilayeti na-
fia dairesine göndermeleri. .. . . . . 

3 - Talipler inşaatın devamı mudde.tınce ışt~rak rnesulıye
~ile beraber !bir fen memuru bulun<lura bıleceklerı. 

4 - Müddeti inşaat tarihi ihaleden itibaren dokuz :ıy oldu
ğu, 

5 - Evrakı keşfiyelerile daha fazla malllmat .a~ak isteyen
lerin Elaziz Nafia dairesine müracaat eylemeJ..erı ıla~~ 

terHcr,nc cemjn c.tiği mtnari 

:\1ua<l<liı kırJat mcmurlnrından 

.:\ıne~i e1ektrik btcylniı. 

mezkı'.ırde bil.isale •;eya bilvekale ha- Reşki Melek H. 
zır bulun•naları ve müflisin müşterek Türk Umumi Tiyatro Anonim 255 510 13377 Hasekide Başcımahmut mahallesinde Hı:-.se 
borcluladle kefill,dnin ıçtimada ha- Şirkotinden: caddesinde eski 60 60 mükerrer ve yeni 74, 
zir bulunma~• haklan olduvu icra ve 2 " 1930 ·h· 1 .. _,.. ·· 

b b Hisscdaran 4 .... art tarı ıne numaıa ı yuz uort aroın uzerinde alı ap ı;ç k iflas kanununun 214 iıncü rr.addesi 5 ·~ ~ 
"" Iıi<kaıl!cı' okuyunuz. ~ ınücibince tebliğ ve ilan olunur musadif pazartesi gıinü sa~t 1 te ta altı oda. iki sofa, bir ıkuyu ve kırk ar ın üz 

neyoghı Ye il sokağında ıs nu•rıara- · ı b' tf k ·· 
llıı ıııtcmua her llC\'i faıdelı lı <l•iui ınahsusundan >.treti fevkaLi- llll e ır mu a ve yuz seksen dört arşın b 

ınalu"'•"· hıkh·elerl, ın.kalelerı 1 Oton1obil ticareti ele ,ktedecek içtimada ı azır bulunma çeyi havi çerçeveleri ve sıvaları tamire mu'ıt 
'4 '" m ı•e•d lıt r ımlerl hH ı.llr. ~ ı Türk Anonim Şirketinin !arı rica olu 1ur. 'e Üst katı ~arap bir hanen:n tırnamı. 4,.,..,. ,...,....,... • ..,.~~~ Alelade heyeti um· miyesi ı Nisan Ticaret konuııunun 371 inci mad Ibrahi m Lfıtfi Ef. Fatma Ha!' 

Dr. Süleyman Sırrı j 1930 tarihlisalı giınü saat 11 de c. •. ıicsi uucibincc !iakal yirmi beş h:·e Z65 809 1 '233 Alıırkaprda Canl·,ırtaran namı diğer Scyif 

Ak J& . d latada Bahuyar hanında 5 ınci k!tta senedine r.alik ve ıçtimaı mezkfırda san n1ahalles:•ıde yeni sokakta ada 27 h r 
c ,;t \ rrmın e '76 humarada ·nikat fdecektir. ~çti- l·azır bulunmak arıu eden hisse'iara· 493 k .• d . 

S '" p .. k .. k . . n·n yevmi i•timaa takaddiım eden mev ıın e eskı 26 mükerrer ve yen' 

;, ~ 
. Un ı nom()tor'l S . ınaa "9hr~k etme ı.ııy_en hissedara- ·~ • J J .. · d k" • 
· < nın dahılı Jllza:nnamenın mevat mah 'af tasma hisse senctl•rinin ~irket nttmara 1 se <Sen arı;m uzerın e ı:rgır (" 1.-

(.5 kun ,ı l~b•I Küıüphınesi susuna tevfikan, i~tiına gunünden 20 merkezi ıdar<Sinde tevdi etme.eri lü- beş oda, iki sofa, bir mutfak, bir kuyu ve eli 
ll!Jtııt gün evveline kadar hisselerini Sirkct zumu iJeyan clunur. dokuz ar ın bahçeyi havi bir hanenin tın !il•• BAKTERtYOLOJ( ·~-il veznesıne teslim etmrlerı lazı~dır Ş•hrimiz veya memaliki ecnebiye Ş "f \ 

• • - i' _ , 1 1 Ruznam•i müxak ral: ı:ıankalanna t ·vdi edılen hisse •ene- y k . mı. ,. • .. . • erı ı g 
- 1 1 Dr. HSAN SAM 1 1 _Meclisi idare ve murakıp ra- datı şahadetnameleride hisse senedatı h" 

1 
u a~da ~ıns ".f nebve<lıle mevki v~ muştemılatı yazılı cm'' 

A t fııbr:kalan hezaran sandaliycleri umumi IAlıt depos ı: s- Baktt:ri\_·oloı·i laboratU\'arı 1 porlarının kıraati. 1 mabmrna kabul olunur. ıza ar~n. a gos_terı .en ellerl.e t_ahpleri üzerinde olup ~9 M~ 
tanbulvK~~=ğlu b~nında birinci kalla 30 num•~oda. JOld N.~~ll'v1'i~. 2 - Bilanço mevcudat, k.ir ve za-ı Ruznamci müzrkerat: Q3~ t:ırıhıne ım~~adıf Cumartesı .;unu saat on buçukt:!n ıt ·c 
'clefon l.tanbul 2409 Hamiş; ayni depo~ ~;ıvaı çeııt per. eve ~ıeme' Pek :!akik kan lalılll!ltı rar hesabatınııı kıraat ve kabulu s· k t . . d hT .. ı muzayedeye rnubaşeret olunarak (muhammen kıymetlerin' g 
<ac!ifo harevefııntaTi kumaşlar, mütenevvı. ıstur,_fpe~·~c nıı•l•lork, t~I~ ket,en · (Va~trman teamülü kOrey· 3 - Mrclisı idarenin sepkat .eden' 1.--: .ırdde ,ızamfnkam_eı 

1 
a 1 ısı~~n tiği takdirde) kat'i kararlarının cekilmesi mükarrer bulundtı 

1 ·.~rdc, ört"" u··ıer,· ır.arckrndcrileri pirinç kornış rnası pırınç- ve .ı .'!! Kar,yo a~ 1 vat tadadı, tifo ve ısıtma 1 1. d , la ·b 38 ınC'ı m-:a esınıq ı raı u asının ucr . 
~ k J l ı ı.. J ' aa ıye\m en <•0 Y' 1 rası. ,·erhi ati tadili hakkında meclisi ida-, dan ta. lıp ol .. anların mezkur vünde saat on b""'e kadar Sandılt ~.' \'e çocuk karyolaları •ahı-iks fiat.na toptan ve peı·a en e '" ' ıne .a ır. hastalıklan ıe~bl~l, idrar, 4 - Heyeti id:ıreye teşrik edilen ' d 1 b -~ 

. ıat malı.tudur. • l>algam, cer•hat tııhlllAtı, Oı- Gat Franko, Sam Fran•es. Domtniko de tokHIL d' M "f . l areskıne .. muracal at ey emeleri ve saat on beşten sonra vuku b 

DEVLET MATBAASI lk k · • Brazofloli. Eli Burla Efendilerin tas- 38_ mrı '?" ce: asarı ı umumı>e aca muracaat arın kabul edihnivcceği ve mezkur emlii:'ce e 
tra m ros opı ile frengi ta- tiki intihapları. ve s.•ıre mukellıfat tarh ve ıenzıl o- velce talip olanların kat'i karar esnasında hazrr bu!unmad • l 
harrlsl ve sütnine muayenesi . 'd • lun.'ı ktan s>nra kalan mcbllg ha< ... b k 

1
. h . . 

1 
• • 

Oiı·ınyolunJı Sultan . 1a'ımut S - Medısı ı are azasının, !uzu- tı safiyesinden evvclen yuzde S i'ıti- rı ve a~ a ta ~p zu ur evledıgı u.,di:-de evvelb taliplerin m 
___________ 1111!1 ______ _ 

YENi NEŞRiYAT 
ADEM OÖLU 

( lsa Peygamberin havan ) 

Yazan Tercüme eden 

MUHAMMET 
in 

HAYATI 

Y•zan Tercüme eden 
Emil Ludvvig r ' Emile Oermenghem Retat Nuri 

120 

Dr. Abdı llnh .'.:evJet 

AKLI SELiM 
( '.1es•ıer) den l.e bon sens ) 

ı ~o k ""'' 

VENi ROMANLAR 

Fazlı Noclp 

tercüme i 
13i kurui 

SARAYLARDA MECNUNLAR 

BİR t 
0

LOZOFUN ŞiiRLERİ 
( \. \1 Gurau dcıı \ ers J'un 

l'hilo,o,ohe ıercume>i 
(n kuruı 

Nurullah A ı ı 

•E.~ç VERTER'IN ISTIRAPLARI 
17,5 kuıu~ 

Ll~E KIT APLARI: 
ı-,;j. -,-i--ı-cı-.-,-11 ..:, f __ K_e_m_a_l -:-:Zaim lky 

Ce,ır il '"':ı sınır ) .\lı l lı•m«< Bey 
l\ıın ı 111 iı•ı:ll ''"" a~min !ley 
Çocuıt Kli"APLAR;: 

8J l\urui 

KÜLHANİ EDiPLER 

8~ kuruş 

Mefharet Nazmi 

iKi CAN YOLDAŞ! 
65 kuruı 

130 kuruş 
100 • 
1 :ı!() ,, 

ı, -;;, la ı ını'ıs··< d:; kiı~·ıı ( Or'.ıan Abdullah ) 

~ICR C·\AT YERi: 
25 kuruş 

lstnnh" . flc"kt Matbaası satış yeri 

munda, ~·rkctl _kenddi 'la~ların_da yat akresi saniyen bedeli tediye edil zayededen çekılmiş addolPnaca !arı lüzumu ilan olunur. 

-~~,;, ,~,n;T. ~·ı;rNııDllsG.198! :.':a:e~e;2:u::::em:::~::·:::i:ta~. ;!c~i~in;~z~=·~·.;1~:;ı~~:ttteı~Y~ç:;; K RE D l L ,--Ü- E _B_A ___ K--A--S-1-~ 
oe llUi.ı.VI Oll tes7biti. 1930 sen~si İÇln murakip inti-ı· ~%~~_u1:~~ ~;~~·ı~~~kr~~h~~e md.t~~.~~~ .\nt>nim ~irketi 

fı 
· habı v- ücretinin tayini. 2 "'~' t•mı·ttuu o ara ısse ar.ara Tem.ıııwn tcdh·ı· <'dilmi, sermaye: 408 ;\lilyon 

1 

Eıntak üı.e. ine para \ Prilir. tevzı olunur. lntİ\.ıt nkçe<i ~OO :\lilyoı 

, l'>nlıik nlıııır \ ı> >o:ttılır. lıtanbul ma~'k;;;;ı;\5ı;y; b-ir-in-ci ----- - :ı 1 kin ınuevel 1 C)2tJ taııhındcki bil:\ ç<xlur. 
j ~ llalıı;ckapı Scl:\ınct 1lan15 huk"k dairesinden: l\le,cnd r 

~ 
Telef 'it lstnnhul ~2112 Müddei Hüsumat mldiriyeti tara- \'eznedc \e l'anblar<l .,, ıt n kur 

fından müddeialeyh Galatada Site - Cüzdın 1 e mud>laaı ılli ye sencJın 
••••• ,. Fra'.lsezde 25 numarada mukim Man-

W j Tem;naılı avaa I• çini Ef~ndi aleyhine ikame olunana- şte El4stiki 

1 'r. l.'>36,i79.R-e, !J 
ı<. ı 9 900.v ı ı .o ı 

45H,1 H.699,75 
4,16i 17.l,'P3.14 

4,41 "· 88,J() 

Dr. A. K UTJ EL . lacak d~v .. ııun ıo Mart 930 ~rihli Kemerle· l lc;abatı c ıri'e 
celseoinde müddeialeyh ilanen va~i · b'ıam ve :1hıil!u m<1·c ı le, ( 

Lld.o~uk1uğu. idrar tlarlıgı, pruorıt 

ademi il>ıiJ ır, bel~e\ ~ekli~•. cılt ve 
fren~ te<laı,;1:1anc t l\arako\', hürekç! 

1 teb!iğata ra<:men gelmediğinden hu- rln Şaheseri ı,•ıl'il:lthr ıe r10ll1' 

! kukusulii muhakcm~leri kanuı1unu 'lıııneli.f he .. .ıb.ıt 
398 inci maddesi mucib1nce gıyap k .. \l-.:J.in \C husuıi tıır trık J=ıu nıel Eın':f,;: 
rarı birittihaz 401 İl' i madde muci 

ınul ga\tl ~ıı.. ~vuuel kcn1'n hal~ 
hince tebliginc vt rtev~-n1 tcıhkikatın haı.1t ınodııuı nıucıbuıct" 1 :ır ıııal· 

KadlkÖy i.kinci sulh hukuk hakim .. 7 Nisan 930 tarıl~ıı1e mi.i'.'!adiF pa;ıı:ar- lııp trnaı.ulıu.L.al'lauıza.. lcta(.-1 ,.c 
lig .. inden: tesi günü sa11t 14 <le talikine yevm \! c r 

ı zara tt, \iıCL11.hınu1.a _vunıu)aldık 
Suadiye hat boyunda 34 N. hanede' va_.kıı m. _uayyende gelmedi,:i veya bir ve C('\Valı}l·i \ll'r..li~ı ı;ıhı Joı:ru 

sakin iken vefat eden ve terekesine guna ıtıra!da bulnnmadı~ı !aktlrde durnıanııı Ja lcıuln cJcr. \lAğaıa-
mahkcmece vazıyet cdı'lmı'• olan sa·o- hakk_rnda muım.lcı_g•_Y3_bıye ıcra olu- la . 

T _ · ııınııı tı\"aı l \C nıu 1ıl\l\cr ka· 
bek Hanımın alacaklılarilc borçlula- n~cagına karar ~crıld.ıgı kanunu ınc.:.z talo~ur.ı1ı11zu lafC"p.. c:Jınız 
nrun tarihi ilindan itibaren bjr ay kurun 141 ve muteakıp ınevadt ıntıcı- ,~Cl:'tfnr sntu; nuılıulti: 
irinde müracaatla ddtere kayıt e be h nce ilin olunur. - 1 , - 'arıstelıi 

rırını .. ırıt ındil ~o J4 

J)J'liU 1.:ll 

\ ade!ı-İZ mevı.Ju;ıc \ ~ s ''l • 1 ır 
1-tes:t~)atı carİ)C 

Hldltr.,bsıi ,. cıhutre ine h "'iı.a.,Jt 
J>oJıç·ıl:ır 

\.:ad lı .. l( J r 
\'u.ıd{ h •lı t 

.:a.:n, bonolar 

1-'r. ı J t19,78'l, !l{Q,88 

l'r. 5,0ı1 4 l:", L .• '17 

ll, !71,1H7 •. ~S!.7 l 
- "· 1 19, 1 ) ;ı,88 

denmuı maddeı mahsuscaıne \evfiken daıı: '7. ~el~ 
ya~ ~cyfiyct e_ylcmelcri ~anunu. mel lstanbul 3 ünçü icra m!!lllurJJ:un- ~ 

~! c ~3bı:\ ı •·n . , vı.· ,, . he~.ı l kıvı: i 
ilan olunur. j Bir borçun ıemiııı istifasi için ao J• ~· - . -ı cu.ı ve satılması mukarrer kıyın d 1 r 
_ Beşıktaş Ormaı: memurlu- 0~-~-!::ıru, ho.lı, paravana, a} kon 
gundan: Kemer burgazda mah- sol oe saire Kadıkdyiım!" çar · içı · 
fuz 16 çeki yüz kilo odun Haııi- de l:oltukc.I ""' Mart .1 ı w_i • · 

t l ktı l/4 930 günü E2.b~hiavın saat o.ı'a :ıç '. · r 
~e _namı_na sa ı il r. ta ma •ur .ile s:İtıla•a"tır T lipl r i 
nhınde ıhale oltuıacaktır, ta- mahalli nezkl'•nle bubn~c '< m .. -

. @Je.rio mjlracaatları ıınt!!a ınUrac:ıatları il ... n o,iJ.l~Lr. 

BC"Yt•ğ:unJa 

Tuıı~·ı nır d:.1nuıJa ~o , 11 

~c lilıkl. ! cadJcvndc: No .ıt:~ 
f"ialı t l·:,11Jao ıtıl~ıu.·o 

\I htdı{ ıhtt\" tt . e; 
·rı.:.na.m! .~ te ... ı-, ı; • l.n: $C • c 

:\lcc-' .sı '<! e rr1 i 
il. r: ı L c ıhr 

'l~:kl! /i : (;31 tJ l\.:tıJ .t.n 't e"ef ,., 
Tc!el.>u I,~ 11 ~. - , •e,ı: 1 • 1 1 

1 • 14. 

!\L.ıJ:.i .. ı um ı·n'l ·r 
R. \ ·• 11,1 E. ı: or:ı 

' 1 :~ 11:" - <:a.ı e .. ı. !" t 1 :an 1 i .. rnut 
- J ·~ıı :'•fa 333 Tclrfn.~ 1! o ı 
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BlR RESİM 

ve eytam bankası lstanbul ~ubesinoen 
Satılık en1lak 
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Jlilliy~t 
1 

PERŞE1\IHE 
13 ~JAR1' 930 

~eyrisela · ıı 'J 
a 

ona• 
E 

N 
J 

Mevki ve Nevi Teminat Mikdan 
Y edı lede Fafh Sultan Mehmet mahallesi 1 

Merkez Ace ıt• ı: Galot• k ;> 
basın ·, il v ğ ı 2.ı > • .b 

Sal ane Çıkmazı Sokagı 20 ı N o. lı 
Ar a 220 Lira f n acentesı: la u ve il 

bu 740 
elki '{ 205 Cer der e 1 N o. lı 41 loı Ü'll Bostan 105 

" ar l06 C nderede 2 Na. lı 6 dönüm Tarla 10 ,, 
leri M07 Cenderede 3 No. lı 4 ı donüm Tarla 65 ,, Mudanya ~oslası 
da u 208 C nderede 4 No. lı 33 dönüm Tarla 50 ,, 1 
}ar 209 CenckreCle 5 No. lı 33 dönüm Bostan 130 ,, 
ali• . Balacla muharrer em ak peşin para ile bilmüzaycde satıla-

Cuma, Pıu r, Sal , Ç r 

şamba gunlerı idare rıh ttT' 

dan 9 da kAlkJr 
,a0ın n taliple ın ıhaleye miısadif 3 Nisan 930 saat onaltıda 

llı µ-)ubemize • a. acaatları. 
--------------~--------~ ANTALYJ POSTASI 

'dıı 

<ıso 

ıe I .u 
t"' ıt 

1)1 

na iC 

am' r tt f 
tiz< I 
':)rS ; 
ti 

ıel .. 
a • 

. e , s1 
ay. t 
rdi 1 
'B ı 

am 
Jl c 

t' No·::, 11 ::"rui~ S~' .. r ,. ... ~oz.unan mun· 
•94 ı tzu;c:1 isfı h 'ı~z: hazminin tabıi 
~1.Ufesini temin J de · , •,. ülı.emmel bır 
!thb.at idaıtle c fİE.. •. • .... t.zhı ... yr;ır menbaından 
· t hz•r olun n En.o. n.~, \·tlcrın ekser havası 
.. 

1 
. k' d 1 ı· ruafiasıaıca.ıı: \ctesıri !atlıdır. B.rı ı a_m a •· 

men sıkıl<!ıktagayet 13.t•f~ır limonata ~eklını ahr. 

Sabah ve akfant btr su kadfhl 
derununde bir kahve ka;ıılı alınır . 

BiLUMUM ECZANELERDE Sft.TIL.R 

• 

~ Posta f e
1

~raf levazım nıü~Oriü~ıin~en 
en ı . Telefon rchperinin evvelce ilan edilen şeraiti dahilinde tab'1 
ı o 17 Mart 930 Pazartesi günü saat ı 5 te pazarlıkla ihale edilecek-

tır. İştirak ccleceklerin yüzde yedi buçuk teminat ile mezkur 
gıin sa t on este Ankarada P. T. T. müıbayaa komisiyonunda 

• , :.lisbat nicut etmeleri. 

~: ~ ·ı~~al ve i~I ınai muavenet veKa Blin~en 
ı Berlın Tıp fakültesi mezunlarından ve Türk tebaasından 

taı olup tetkiki hüviyeti bilirca diplomasının sahibi bulunduğu 
,,. 1 anla.şılarak Tababet ve şuabatı san'atlarının tarzı icrasına dair 
•Y t olan kanunun 4 ünc!i maddetıi mucibince hizmeti mecbureısini 
:;.-•·ifa için keşide ettiği kura neticesi Şarkı karaağaç Hükfunet ta-
111 1 babetine tayin kılınmış iken şimdiye kadar memuriyeti başına 
ın d gitmediği anlaşılan Dr. İbrahim Veli Beyin tarihi ilandan iti
ıı.' 1 oaren on gün zarfında vekalete lüzumu müracaatı aksi takdirde 
.,~ hizmet me<:bure kanununa tevfikan hakkında muaanelei kanu-· 
• 1 niye ifa olunacağı ilan olunur. 

':1 

' 1 J 

tı b 

"' 1 
• 1 

~-~-~----~~~--~~---~~ 

NatliJat ınona~asası 
Tii1iin inhisarı ıırnum miidür

lıiğiind~ıı: •• ı 

~ İdaremizin Trakya için olan mamulat, yaprak tıütün ve le-
: vaznnatına ait nakliyatı pazarlrkla ihale edileçektir. Taliplerin 

1 bin liralık teminat mektuplarik birlikte ı 7 /31930 Pazartesi gü
u nü saat 10, 30 da Galatada mübayaat komisyonunda bulunmala
•~ ı n ve fazla tafsilat için cibalide Levazım ve sevki yat müdürlüğü-

ne müracaatları. · 
]il c 

Tütün lnhi:;ar idaresi lstanbul Başmüdürlüğünden: J 
u l 1 Haziran 930 tarihinde lağv edilecek olan yesildirekte kain 

bir nmnaralı idare anbannda mali bulunan muhterem tüccarla
rın tütünlerini ı 5 Mayis 930 tarihine kadar kaldırmalarını ilan 
ve rica ederiz. 

• 

ı 
Me~ı'.lr tarihe kadar kaldırılmryan tütünler Fındıklıda ki 

t idare anbarına nakil edilerek masarifi kendilerinden alınacak ve 
bu nakil keyfiyetinden bittabi idare hiç bir mesulyet kabul ey

1 

z 
ç 
r 

leıniyecektir. 
~~------~---

En son 

imla edilen 

Plakler 

PEK 

yüksektir. 
SatIS m ah allerJ· .Reyoğlunda tilnel mevkiinde: Avusturya pazarı 

, •lstanbul'da Sirkecide: POLYDOR pazarı 

'ficaret iş!erı umum müdürlüğünden: 
ı 30 İkinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre Tür

kiyede iş yapmak üzre tesçil kılınmış olan Ecnebi şirketlerin
den (Fiat Anonim Şirketi) nin Türkiye Umumi vekili haiz ol-

' duğu selahiyete binaen bu keremüracaatle kendisinin gaybü
beti esnasında yerine şirket namına yapacağı işlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh, ve üçün
cü şahıs sifatlariyle hazır bulunmak üzre Giuzeppe Barbierit 
Efendiyi vekil tayin eylediğini bildirmiş ve lazrmgelen vesi
ıkalan vermiştir. Keyfiyet bittetkik muvafık görülmüş olmakla 
ilfin o nur. 

A nkarada Sıtma macadole komlslyoııu Sıhhiye vekilinin riyasetin· An karada Maliye mOfeltlflori kearresl evvelki can açııaı. l\cmg· 
de içtima etti. l(omlayoa flmdlllk raporların tetkiklle me.ıutdilr. reye iştirak eden milfettltler gurup halinde 

Ticaret işleri uınuni nıüdürlüğünden: 
.. 30 İki~ci Te.şrin ~.30 .tarihi~ kanun müddeialeyh ve üçilncü şahıs sıfatla

hıd ümlerıne göre Turkiyede ıı yap- tile hazır bulunmak üzre (Laster. 
m_al. üzr~ tescil kılırunıı olan ecnebi Zilberman ve Şürekası) kolektif Şir-
Şırketlerınden (Doyçe :Uvant Lin- . . . . . . . . 
Y.e) Şirketi bu kere müracaatla Şirke ~etlnı tayın e~ledığını b~dı.'mış ve 
tın Türkiye umumi vekilliğine Şirket lazımgeltn veıııkaları vermıştır. Key
namına yapacağı işlerden doiacak da fiyet tetkik edilerek muvafık görül
valarda bütün mahkemelerde müddei, müş olmakla ilin olunur. 

..... - . - .. _ .... - .................... ~ o::::x:) '-''-''-'"--"--A...A...A...A...A..A...A..I 

~ Unutmayınız ki ilkbahar yaklaşıyor 
) Ru müna9'bıtle ıcrek çocuklarınız gerekse kendiniz için 

~Kostümlere,pardesülere ve pantalonlara 
ihtlyıcını% olıcıkrır. Onun için, ıiııf,azanın 11bltyui huebtle hoklk! 

flatlannd111 yarı!lnL 

------
MÜZAYEDE İLE SATIŞ Devredilecek ihtira beratı 
M t 14 ·· .. .. .. b h "Maden felezlerini icra ve idrokar-

ar ın u~cu cuma gunu sa .. a bonu tahvil tertibatı''hakkrnda Sanayi 
saat 10 da Beyoglunda Maçk2da Kaat u ··d·· ı··· d · ı·h ı d'I 
h dd 

· d d mum mu ur ugun en ıs ı aa e ı -
ane ca esın e J 00 numaralı hane e · 1 21 N' 1928 t "h 735 

mevcut ve M. Hanri Tazartes'c ait mıt 0 an ııan arı ve 
numaralı ihtira beratı ile müseccel 

gayet müzeyyen ve nadide eşyalar ihtira bu kere başkasına ferağ ve ya-, 
müz~ ... ede suretile satılacaktır. hut icara verileceğinden satın alma-

Emsalsız bir adet İngiliz yemek sını ve yahut isticar etmesine arzukeı 
oda takımı, Fransız meşhur Mersie olan zevatın, lstanbul yeni poıtane 
fabrikası mamulAtından Lui XVI us- arkasında Türkiye hanında 18-22 nu
lubunde mükemmel salon takımı, Vi- maralaı·da kain vekili Hanri Walter 
yana'nın meşhur (Portuıl et Fiks) fa- !.tok efendiye müracaat etmeleri ilin 
brlkası mamulatından nefis yatak o- olunur. 
da takımı, Meypl mamulatı ve altı ------ -------
parçadan ibaret fevkalade bir yazı Sultanahmet 5 inci Sulh Hukuk 
oda takımı, iki adet mükemmel ber- . Mahkemesinden. 
jer koltuklar, çocuk için Jiıke yatak 1 M h t A 'f.l'f d" · d' h d 1 k ] v· p e me rı . en ının ye ı se -

Satmıktı olın Reyoglunda lstlklAl caddesinde Merkez poiknul 

r , z ı r··r E'i ijJ~ ı v ı ı 
0 a ve •.a on ta ım arı, ıyana, or- mine ~ayian mutasarnf olduğu Şebza 

) tugez, Çın,. Kopenak, Gale, Sakıı, Klu de başında muhtesip Karagöz mahal
} zonc ve s~ır .?ıvar tabakları ve vazo- lesinde Yaverağa sokağında tamamı 

lar. safi gumuş kaplama beyaz ve yu- doksaQ yedi sehim ı numerolu araa
' varl~k pay tabakları, çay takımları, daki mezkür yedi sehminin yirmi iki 
, tepsıler, çatal bıçak takımları, 71 par lira bedel ile talibi bulunduğundan 
) 1 çad.a? m~rekkep tabak. takımı, bron.z fazlasile talip olanların yüzde on pey 

Tlcıretbıne<ini Z•yareıle ılmdlden bütün lhtiyacatınızı tedarik etme
lisiniz. Rutün eıya en iyı cinsten ve gayet zarıf blçimdendlr. 

Aynca bu mağ•zada ulon ve yemek odası ıçin 

Şık ve güzel mobilyalarla bronz 
karyolalar 

: gahrılcr ıle perde. v~ ı:nısterler, vernı- akçasıni müstashiben yevmi ihale o
Marten Fransız vıtrını, Japon parava- lan 17-4-930 tarihine müsadif pcrşem 

) nı, L~i XV ve. asri ele~trik lambalar be günü saat onbeşte mahkemeye 
ve avızeler, atık sedefh tabureler, müracaatları i13n olunur. 
meşhur (Apollon) markalı mükem
mel gramofon, Singer dikiş makinesi, 

) meşhur ressamların imzasını havi yağ 
dahi inan \ınn ucuzlukla alabilecekslnlz 

Kaçırılmayacak hakiki fırsattan i<ıifada ediniz. 

.;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~;;;;;;;;;~o:::x:J;; ~ _..._._ - -
Şehremaneti ilAnatı j.ltöMORCİYAN BEYİ 

Ticari malümat, bankacılık 150 
, . Yeni muhasebe uıulü 175 
Şehreınanetıne ınen- Ameli ve tatbiki kambiyo so 

• k • 1 ) Ameli uaulü defteri ( 4 kıaım) 150 
sup mute aıt ere ye- ikbal ve Gayret kütüpanelerinde 

timler ve dulların 
maaşı: 

Osküdarda latanbul Altıncı icra 
memurluğundan: 

1ı boya ve sulu boya tablolar, nikel 
, çerçeveli beyaz aynalar,Şam işi bronz 
kaşpolar, okside duvar elektrik aplik 
leri, portmantolar, mutfak takımları ' 
•e sair eşyayi beytiye. Hereke, Teb-
riz, Ferhan, Bohara (işleme) Şiraz 
halıları ve kilimleri. Bogs & Voigt 
markalı nefis bir Alman piyanosu. 

- sul HAZIM 
1 

INKIBAZ 
G•ltf•• ve mide •ul•ah•ı de•ıı 

t•taıa•ın• k•r•ı 

MAZON 

...... a .................. . 
Yelkenci vapurları 

Karadeniz postası 

,r\. A f)()J~U 
vapuru 13 ])prşemb·e-

Mart ' 
?;iinü akşamı 6da Sirkeci rıhttmınd•n 
hareketle doğru r Zongııldok, ln~
bolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trıbzon, Sünnene ve Rize J ye 
gidecektir. 

Tafsiltt için Sirkecide Yelkenci 
hanında klln acentesine milra· 

caat Tel. lstanbul 1515 ..... liiiıllİİİiliiiiiiiiiiııiiıiıiim ... 

(L~EBOLl') vapuru ı 6 \lart 

pazar !Oda Galata r;!ı•ıml'ı lan 

hueketle lzmlr KülluK Hrı lrum 

RadO! Fethiye Finike AntAl,·ay 

gidecek ve dönüşte m~zkôr 

iskelelerle hirllktt Anrlifli, 

Kalkan, Sakız. Çın.kkale, Gel! 

boluyı uJrayarnk gelecektir. 

Tra~zon i~iaci postası 
[Reşitpa~a] vapuru 1 3 :\lart 

perşembe ak~aml c~ıara 

rıhtımından hareketle Zonzuldak 

lncbolu Sinop Samsun Ünye 

Fıtu Ordu Giresun Tra'tızon 

Rlzeye gidecek ve dönüşte 

Of Trabzon Polat hane 

Glreson Ordu Faua Samsun 

lneboluy• uğrayarak gelece1'tlr 

------ -
lzınir sllr' al postası 

( lZl\llR ) vapuru 

Cum• 14,30 d., 
ı 4 '>fart 

Galata 

rıhtımından hareketle (' ımar

tcsi sabaht 17.ınire gıdcre;.. Ye 

Pazar 14,30 da I ·'lllrden hare-

l
ketle Pazartesi sabahı gt •' ··r 

Vapurda mlik~mm:I oır 

orkestra ve cazbant mevcuttur fi 

Lüks ve sür'at postas 
TIJrk 1ancağını htmil 12 

mll ıüiate malik ve elektrik

le mücehhez muntazam 1 inci 

ve i inci sınıf kamaraları 

güverte yolculan için mah-

Mart 930 voklaması
nı yaptıran Şehrema-

neti n1üteka itlerile dul
lar ve yetimlerin Mart 
930 dan Mayıs ll30 a 
kadar üç aylık nıa
aşları aşağıda yazılı 
günlerde ait olduk
ları dairelerde verile
cektir. 

Bir deynin temini zımnında mah
cuz ve furuhtu mukarrer maa kasnak 
KAPEL markası pılanya ve kalınlık 
makinesi, SELP marka LA YPZİK 
mamulatından maa kasnak serit, kat
rak, Alman mamulatından maa tefer 
rüat ve kasnak makkap, kalınlık ma
kinesi, fırıldak, tepsi ve VOLF mar
ka maa teferrüat su deposu ve sairesi 
ile birlikte 18 beygir kuvvetinde bu
har makinesi, torna tesgibı, demir 
makkap tesgahı ve saire doğramacılı
ğa alt 2500 lira kıymeti muhammineli 
alat ve edevat 19-3-930 tarihine mli
sadif çarşamba günil uat 11 den iti
baren Caddebostanında vapur iakele~ 
sl.n karşısında marangoz fabrikası de
rununda satılacaktır. Talip olanların 
vakti muayyeninde mahallinde hazır 
bulunmaları ve fazla malumat almak 
istiyenlerin de satıştan mukaddem 
929-4178 dosya numcrosile Osküdar
da İstanbul Altıncı İcra memurluğu
na müracaat eylemeleri ilin olunur. 

MEYVATOZU 
Gayet nafidir 

Meftt•r ecu•eler .. 

,ı,eel 80 lturt1•hll' 

fuz mahalleri havi 

lstanbul 4 üncü icra memurluiun- GERZE vapuru 
dan: ~ 13 Mart 

Üsküdar: 
16-Mart-930 Pazar 
17 

18 
" 
" 

" 
Pazartesi 

,, Salı 

Beyaı:ıt: 

19-Mart-930 Çarşamba 
:.O 

" 
,, Perşembe 

Cumartesi '' '' 
Beyoğlu: 

23-Mart-ll30 Pazar 
;>4 ,. ,, Pazartesi 
25 ,, ,, Sah 
Şark değirmenleri 

Türk Anonim Şirketi 
Serlavhasile dünkü nüshamızda 

milnteşir ve Şirketin hissedaran hey
eti umumiyesini 6 Nmnda içtimaa da 
veti mütezammın ilanın ikinci madde 
si: .' 1929 senesi Bilanço ve kar ve 
zarar hesabının tasdiki ve heyeti ida
renin ibrayi zimmeti" şeklinde yazıl
ması lazımgelirken sehvi tertip ola
rak 1929 senesi 1928 suretinde dizil
mi§tir. Tavzih ve tashihi keyfiyet o
lunur. 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
Martın 14 üncü cuma günü sabah 

saat 1 O da Beyoğlunda İstiklal cad
desinde Sinema Etual karşısında 50 
numaralı Ekler apartımanının 4 nu
merolu dairesinde bulunan Mm Vol
ga ya ait gayet müzeyyen ve nadide 
eşyalar müzayede suretile satılacak
tır. 

Bülo. dresuvar, otomatik kare ma
sa ve 9adet sandaliyeden ibaret ııayet 
zarif Rinesans yemek oda takımı, 8 
parçadan ibaret kumat kaplı salon ta
kımı, 2 koltuk, 3 sandaliye ve bir ma 
sadan ibaret arabesk diğer salon ta
kımı, aynalı dolap. lavabo, 2 gece ma
sası ve somyeli 2 karyoladan ibaret 
nefis yatak oda takımı, aynalı dolap, 
gardroplar, lavabolar, demir karyola, 
döner kütüphane, arabesk tabure, 
Türk mangalı, şezlong, kolon, port
mantolar çini ve demir sobalar, mu
samba1ar, perde ve istorlar, kadrolar, 
samaver. gaz mangalı, filtre, kadeh 
takımları. biblolar ve sair eşyai beyti
ye. Anadolu ve Acem halıları, 6 oda 
ve banyo ile apartıman dahi kiralık
tır. Pey sürenlerden % de 25 teminat 
alınır. 

Açık artırma ile paraya çevrilecek 
gayri menkulün ne olduğu: bir bap Per~embe akşamı 
hane kamerhatun kızılcık ı. 2 m. 6 '{ nat 19 

lıL Dördüncü icra Daireıinden: 
Gayri menkuHln bulunduğu mevki da sirkeci nhtımından hare-
mahallesi, sokağı, numarası: Beyoğ- ketle ( Gelibolu, Çanakkale, 

Ali Riza paşanın madam Raşe! lu Kamerhatun m. kızılcık a. 2 m. 6 
Yafadan lıt!kraz eylediği mcbaliğa Takdir olunan kıymet iki binsekiz lzmlr, GilllUk, Fethiye, Rados 
mukabil birinci derece ikinci sıra nu- yüz doksan altı liradır. Antalya, ve Mersine) azimet 
mara ile teminat irae olunan Galata~, Artırmanın yapılacağı, yer, gün 
da Yeni cami mahallesinde, Kürekçi-i saat: İstanbul 4üncü icra dairesi 17 - ve Ayni iskelelerle ( Si'lflı:e 
!er ve Mahmudiye caddesinde kain 4-930 perşembe saat 14-l6 ya kadar. ve Anamor ) a uğrayarak 
eski ve yeni il, 13, 10, 12 numaralar- 1 - İşbu gayri menkulun artırma avdet edecektir. 
la murakkam mağazanın on beşte do-, şartnamesi 7-~-930 ta~in~en itiba: 
kuz hissesi Emniyet Sandığına birin-' ren 929-6 No. ıle İst. 4 uncu İcra daı- Tafslllt için Sirkecide Yalı 
ci derece birinci sıra numara ile ta- 1 resinin muayyen numarasında her ke Köşkü Kırzade hanındaki acen· 
mamı diğer hissedarlarla 1'."rlikte ve sin görebilmesi için açıktır. İlllnda 

f ı ıu ı tasına müracaatlarL rel:lst 311 
kefaleti müteselsile ile ipotek olmakla yazılı. ol.anlardan_ az a ma mat a_ -
mezkur ipotek bedeli bulunan beş bin mak ıstıyenler, ışbu '!'"rtnamey~ '.e Tilccarana reshillt go terlllr 
liradan medyun Ali Riza paşanın ma- 9~9-6 d.osya nu'::a~: memunyetı- lı••••••••llııiı•••"' 
faiz hissesini ve vaziyeti hukukiyesi- mıze mı;:acaat e ~ t" ·k 'çln k 
ni kabul eylemek yani bu suretle 2 - rtıram~ya ., ~ ı dl r a~ 
merhunen ferağı yapılmak üzre birin da ~azılı ~e ın ~· e ye uçu 
ci ihalesi için otuz gün müzayedeye temınat gosterilccektir.. . . 
k ı t 3 - Hakları tapu aıcillıle aabıtol-

onu muş ur. mayan ipotekli alacaklılarla diğer ala 
Mezkur mağaza tahminen iki yüz kadarların ve irtifak hakkı sahiblcri

otuz arşın terbiinde arsa üzerine ka- nin bu haklarını ve huausile faiz ve 
gir olarak bina edilmiş olup üçüncü masrafa dair olan iddialarını işbu i
kattan maadasının döşeme ve merdi- Jiin tarihinden itibaren yirmi giln için 
venleri ahşaptır. Zemin katı yekpare de evrakı müsbitelcrile birlikte memu 
mağaza olup mağazanın Kürekçiler riyetimize bildirmeleri icap eder aksi 
caddesi cihetinde kapısı olduğu gibi halde haklan tapu aicillile sabit olmı 
bu cihette yukarı katlara ait merdi- yanlanlar sabf bedelinin paylaşmasın 
ven vardır, burada zemini çimento da hariç kalırlar. 

Tekirdağ - Karabigı:ı 
MU, "'fAZAM POSTA. 1 

BlGAb.~:::uherPAZAF 
\'E PERŞEMBE ·~;~" 
Koraköy nhttmından hareketle Teki 
dağ, Mlrefte ve Karıblga'ya azim 
ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için ser acent.ı' 
olan Istınbul Balıkpazanndı Hel 
sokılJnda 9 numerod& Bıga anban 
müracaat. Telefon h11nbul 2288 

TA\' 1LZAI >E \ APURJ.A.lli 
Muntazam .Ayvalık po•tası 

ma... ~e~anıet 
~ ·vapurtJ 

antire bir merdiven aiti; bir dolap, 4 - Gösterilen günde artırmaya 
merdiven üzerinde bir asma oda, bi- iştirak edenler artırma p.rtnamesini 
rinci katta bir merdiven başı iki ara- okumuş ve lilzumlu malumatı almış 
hk, ilç oda, bir kiler, ikinci katta iki bunları temamen kabul etmit ad ve 
oda, bir aralık, bir hela, bir merdiven itibar olunurlar. Üstilnde biralalan 
başı ve depo olarak müstamel kebir gayri_ menkulun bedeli ~ar_naı_ıın?a ve 
diğer bir oda ve odanın birinde bal- ri!ınezse gayri menkul ıkıncı bır ar
kon vardır. Üçüncü katta yedi oda, tırma ile satılır ve bedel farkı ve mah 
bir aralık bir koridoru muhtavi, odala · rum kalınan yüzde beş faiz ve diğer 
rın ikisinde balkon vardır. Zemini zararlar ayrıca hükme hacet kalmak
kırmızı çinilidir. Mahallen teabit olu-! sızın memuriyetimizce alıcıdan tah: 
nan hududu Emine Hanım ve bazen sil olunur. Beş numaralı fıkradakı 
Madam Nuvat ve Şeytanidiı ve bazen şart tahakkuk etmek kaydile üç defa 
Madam Sara Polikar mağazaları, önü bağrıldıktan sonra gayri menkul en 

Tepebıtı Ti- Eyip Sulh H. Hakimliğinden: Mahmudiye caddesi ile mahtuttur. çok artıranın üstünde birakılır. Şart 
yatroıondı Halıcı Oglunda Sütlicede Tekke Derununda kağıtçılık ve matbaacılık tahakkuk etmezse artırma geri bira-
Bu akşam sokağında 61 numaralı hanede mukim Anonim şirketi kiracıdır. Tamamının kılıp alıcı taahhütlerinden kurtulur 

sut 21 30dı iken vefat cden Yeni Gazete Müret- kıymeti muhammiı_ıesi 54640 el~ dört ve teminatta kalkar.. . . . . . 
Golgelerln tiplerinden Ahmet Efendinin vefat bin altı yüz kırk Jıradır. Mezkur ga- 5 _ Artırmanın bınncı veS'a ıkincı 

etmesine mebni müteveffanın tereke- yri menkül bissesine talip olanların olmasına ve gayri menkule tefillfık e-
C Pul SatıS KomİSYOnUndan: yanıı si mahkemece vaziyet edilmiş oldu- hisseye musip kıymetin yüzde 10 onu den kanuni hakka ve .. t~şın tar~ına 

• - 3 perde ğundan müteveffanın zimmetinde ala nisbetinde pey akçesi ile ve fazla ma- göre diğer tartlar. ~şlem~ş v~rgı .ve 

Marnn 6 ıncı pcrşemr. ,O 
nü akşamı saat on yedide Sirk•' 

rıhtımından hareketle Gelibolılo 

Çanakkale, Küçtik kovu, AltınolU 

E<lremiı, Burhaniye, Ayvalık ısl>• 

itlerine azimet, ayni hkelelere P 

yarak avdet edecektir. Yeıııll Cülfıs serisinin seri harici ve seri dahili bütün ~ riyle Matmazel Yull cağı ve vereceği bulunanların kanunu Jümat istiyenl ·n 928- 0356 tfQsya icar~ ve belediye resımlerı muşterıy.e 
Cenova pulları, cem'en 19,500 liraya talibi uhtesindedir. 0 10 ı perde medeninin 534 üncü maddesine tev- numarasııı< baınıl n ~eye gelnl ı.,.. aitlli:."ıİ'azılan hane yukarıda gosterı-
yüzde on zammile talip olanların 15 Mart ı 930 Cumartesi günü Tercume eden fikan" mirascı varsa sıfatlarını beyan ri ve 14-4 930 tarıhİnde 14 den lıMt len tarihinde İstanbul 4 üncü icra me 

t 15 k d Ç 
· 1 • 1 • d T · etmek üzre tarihi ilandan itibaren 3 on altıya kadar miızayedeye devam murlug" u odasında işl;>u ilan ve göste-

saa e a ar ıga o. g. u un. a ayyare cemıyeti binası alt ka- l'iraye Fuat f E s 
, -...Jt.ı.ıııd.iı...ııı.ı.l...S.ı.Lı.&.....k:aııı:ı.i.ıı.i..ıı.o.ıılliı:ıa.;aıiiı:ı;ı.c.;ıw~ıtlı:mıLelıı.r.i:..__ ____ _ı __ .:.:::=::::::_ ___ .ll ..... ...__4ay:.ı,;z:,-;a;ı:r;.;ıind:-i·a]h;.'.y~i[.p.,;.;';;;'l;,:h_M=a:.:h.:;k::em=e:sı;,:n:::e~ol~uİ~in.arak birinci ihalesinin icra edile- rilen artırma şartnamesi dairesinde 
• ~· "]"n olunur. tılaca2:ı ilin olunur. _____ _ 

Tavilıade biraderler. 
l•ıanbul 21!!0 

------m:::il~ Mes'ul Müdür Bürhanett1~ 


