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Kuyu ağzı gibi oyuklar, kafesleri 
kararmış binalar, karanlık 
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Hindistanda 

Yeni tevki/at 

Gandhinin oğulları 
hapısla 

lngilterede 
Mısır heyeti 
-· ...... -

Müzakerede hangi ta
rafın noktayı 

nazarı esas olacak? 

Mali vaziyetimiz 
Maliye vekilinin kambiyo vaziyeti 
borçlarımız hakkında mühim beyan tı 

yapılacağına daiı Cebri istikraz 
bethahane şayiaların aslı yoktur 
ANKARA, 10 A.A. - İki nuı Kambiyonun bu müspet m 

maraiı karaı::n.ame müı:aseb.~til~ zarası kar.şısında ı .. numaralı lı 
DELHİ, 9. A.A. - Bugün Londradan yazılıyor:-:- Mı- Maliye VekıJı S:ı.raçoglu Şukru, ramamenın artık !uzumu kalıfl 

Bahri konferans artık nihaye tevkif edilenler arasında Gandi sır heyeti buraya geleli 1ngiliz Bey matbuata ,ti beyanatta bu- dıgını kaaaat edilen bazı hükll 
1 r te eriyor.·· Amerika murah- nin Davidas ismindeki oğlu da Hariciye nazırı ile müzakerata lunmuştur: mlcri lağv ve tahfif edilmiş 
1 

el· " hasları ayın 22 
isinde Londra- vardır. Gandinin diğer bir oğlu devam ediyor. İlk temasların "Devletin Döviz ihtiyaçları- iki numaralı kararname ile bitti 

~ d, dan ayrılacakları cihetle şu ö- elyevm mahpus bulunmaktadır samimi bir surette devam et- nın tahdit edilmesi tarite kamı dilat vekill~ heyetinin tasvibt· 
'ı· • nümüzdeki on gün zarfında bir Hindistan vekayıi dikkati cel tiği söyleniyordu. Nahas Pa- nunun tatbikına tekaddüm eden ne iktiran etmistir. Çok ümit e-

• (ıj neticeye varılmak isteniyor. bedecek birhalde devam ediyor. şanın riyaseti altındaki Mısır devredeki ithalat bedelinden ~n I derim !~: il~racat =:n~vs.imin~e 
f ı Şimdiye kadar elde edilen neti- Gandinin yeryer dolaşarak yap heyetinin burada takip ettiği mühi:n kısımlarının ödenmesı bekledıgımız daha ıyı bır vazı-
•11 l ccler tesbit edilerek konferans tığı propaganda fasılaya oğra- siyaset hakkında neşredilen muamelatı umumiyetle ecnebi yet kar~ısında mevcut hüküm· 

~~ =
1 

dağılacaktır. 1 madı. Fakat silahsız mukave- ır.alfımata göre Mısırın azami parasınm yalnız lazım olan iş !erden bir c;ogunu tlaha kaldır· İ. J 1) İtalya - Fransa ihtilafı halle-
1 

met hareketinin reisi birer b;rcr metalibi hakkında münakaşaya ve ihtiyaçlar iç.in istimal edil- mak kabil olacaktır. Hatırını:· 
ıh~ Padişah hamaau dilemedi. Bahri tahdidi tesiihat' en mühim faaliyet arkadaşların girişmektir. mesi halkımızın milli duygular eladır ki, Büyiik Millet MeclisiJl 
· J 'e . . icin bes devlet arasında bir iti- dan mahrum edilmek isteniyor. Mısır heyeti Mısır metalibi- la hareketi herkese milli para- de bu kanun müzakeresi sırasrıl 
, c Ru··tubet, duvarlarından si- kar hamamı, bir zaman. ıçın- la~fa va'.sıl olmak hususundaki Kendisinin de bir gün gelip tev · h kk d · · ık· d k. b t d 1 ··k· t la 

nin müzakereye esas teşkil et- mız a ın a ıtımat te ın et- a ı eyana mı a ıu ume ' -1 Jı"ah katreler halinde sızar. loş, de yıkanan simgerdenlerın k~- ·emekler boşuna gitti. Fakat bu- kif edilip edilmiyeceği belli de- miş ve bütün bu sebepler ihra- nunla verilen salahiyeti Jüzuııı 
I• 'arap bir taşlıktan geçtik. kusu:ı.u ve hatırasını saklar~·- na mukabil Japonya da dahil ol ğil. Yalnız ortada mevcut o~an cat mevsimi henüz gelmemiş ol ve zarurete göre istimal ede-

! ~ıl b! bemb~yaz. · Tel şebeke~- duğu halde İngiltere ve Ame- kuvvetli ihtimale göre Hind:s-, masına rağmen ke.mbiyo hare- cek ve tedbirleri ancak ihtiyaç 
1 Bana delalet eden zat: . çınde padışahların yıkandıgı rika arasında üç devlet itilafı tandaki İngiliz hükümeti mıllı katını hergün biraz daha milli ve zaruretin icabı kadar alacak 

ı · • - Dikkat! eledi, Harem dai- yer ol.du.~u gi~i d~r.uyor. ~apı-1 tahakkuk ediyor. F~kat konfe- re!sin tevhifini - belki de şim • paramızın lehine inkişaf ettir- ve lüzumu .kadar yaşa taca kur. 
1 ı ~:sine giriyoruz. ~ın . us~u.nde kım?ıl:r .hangı ca-, ransın meşgul oldugu mesele dlık · - muvafık . bulı:ıa~~kta- miştir. demiştim. işte iki numaralı k~ 
• f 1 Harem dairesi.'.. ~opkapı ızecı şa:rın yazdıgı ıkı mısralık yalnız tahdidi teslihat değildir.' dır. Çünkü tevkıf ~ıldıgı tak· ,.,... Döviz fiyatlarının yükselmesi ramame Büyük Millet Meclisı 

: .fıırayının Harem daıresı .. Ta- hamamı ye: Devletlerin emniyeti meselesi dirde şimdi sukün ıle devam ~ amilleri evvelce izah edilmişti. kürsüsünde söylenen bu sözle 
·:t~ ";hin kadınlar saltanatı diye Olup hasretketi teorili bu hammamı öne sürüldü. Bunda da Fransa 1 eden milli hareketin o zaman Bu amilleri birer birer teşhis ve rin fili bir eseredir. 
ı1i,(ıydettiği devrin haşır ve neş- şevkasar, ileri geçti. Konferansın siyasi bir ısyan halini alması i.htima_- tetkik ettik, hepsi ile ayrı ayrı İzah edeyim ki, paramızın is· 
~i' ılduğu yer. Sanki bu örüm- Kudumu şehriyarı dehre eyler ıuzu cephesini de bu mesele teşkil !inden bahsediliyor. Şımdıkı. mücadele ettik. Ticaret hayatı- tikrarı için diğer devletlere nis· i 

1 ;~1 3 :k bağlamış tozlu kafesler dil ızhu.. etti. hareketin devamından velevki mızın ve bütün milli işlerimizin betle geç kalmış addolunabilİ· 
ı a;rlacak ve ben, onların arka- Murat 111 ün tahtı Mahmut Bahri konferans üç aya yakın tuz resmini vermemek gibi n ·- selamet ve :intizamı seyrini al- riz.Ancak muharebelerde harap 

c nda bir sürü çedik pabuçlu, I in yatak odası, Ahmet 111 ün bir z~ma_ndan~~ri oğ~astığı hal t~c~l~r v~r~ede .İngiliz hüküme tüst edebilecek bir manzara ar- olmuş bir memleketin ımar vt 
• rma çepkenli Hasekilerin e- kütüphane odası meşhur çeş- de hıç bır netıceye vasıl olma- tı ıçın buyuk hır tehlıke mev- zeden buhranın önü alınmıştır. ihyasını iktısat unsurlarınıJI 
. klerini sürüyerek geçtiklerini meli sofa, ocaklı sofa, şehza- dan ~ağılacak değildir. M. Bri- cut görülmüyor.] İttihaz ettiğimiz tedbirlerden takviyesini ve bütün bildiğimiı 

, ı' ıE jrel .:km işim gibi irkildim. delerin odası, içinde muayede and ıle M. Mac Donald arasın- . biri de malüm olduğu üzre inkıla~ı pek kısa bir devrede mtl 

yapılan büyük sofa, Selim 111 da cereyan eden müzakereler Kadınlar da. • • /Türk parası kıymetini koruma va~fa.kıyet~e. başara~ Türk mil-
Muhterem delilim hatırlattı: ün üzerine hücum edilerek neticelenir ve İngiliz kabinesi hakkında Vekiller heyetine sa- lctının bu ışı de aynı zamana sı-K h k d b k·ı· k · LONDRA, 10 A.A. - Gandi k . - uş ane apısı. · · bog· uıdug-u tarihi oda, sonra e aşve 1 ın no taı p;;ı?~nnı Iahiyet veren 1567 numaralı ka- ·ıştırması pek güçtür. Şimdi dı· ı Hint kadınlarını silahsız itaate · - · - · 

1 
· • 1

. l H ora·ıkta go··zu··me 1·ı1·_ Cevri kalfanın Yeniçeriler ü- ıeru.,.on nun ve buna istinaden neşrolu- ger ış erın tabiı seyri devamı a· ı 1 emen - ~ iştirake davet eylemiştir. d b ı 
1 l 

1

, ·n beyaz bi~ çeşmenin kita- ·zerine bir av~ç kül ~erperek mesini istiyor. Fakat İngiliz nan 1 numaralı kararnamedir. ıas~ a un ara meşgul olun-
. ·l.·sı.nde sunları okuyorum: Mahmut il yı kaçırdıgı pen- · R d H M H d Kambiyo vaziyetlerine karşı ma tadır. 

omanya 8 ariciye Nazırı · en erson bir çok memleketler bu şekilde .. Halkımızın ve halkın yekdi- l { 
J . . • ecre. · · d H 1 müzakerata İngiliz - Mısır mu- d h b. 

1 1 
gerine kar · t ·t' ' yrapzayi <<ım« şahı ciham sorsa ma Bunları gör ~kte~ sonra . a- " 

1 
ve hatta a a ağır ted ır er a şı ve emnıye ve ı ı-

1 't,. lüle•i amet şüde tarihini biişhbah. - ı d t k ~~ Kabine sallanı- ahede projesinin esas 0 masını mısıardır. şu noktayı memnu. madını seıp etmek maksadile rem aga arı aıresıne geç ı · ı J ileri sürmüs.tür. , h .. k, . ·ı· pteıneciruı içmeden liyık deiildir ')'-:. . . . . . niyet ve şükranla kaydederim u ~et.ı.n ,mora_toryom ı an ~-
ccçmesi, İşte Babüsseade ağası Beşir . t1 \ rıj yor mu?.. Bu muahede proıesı Ingılız- ki; mim paramızın kıymetini dece_gı hukumetın bor !arını o-

membaı zemzemdor iç Sultan Mahmut ağanın duvarlarına muhteşem 5";:~ !ere göre bütün azami müsaa- muhafazayı istihdaf eden hükü demıyeceği cebri istikraz yapa-
çcşmeso. çinilerle ayetler işlenmiş odası, """"-~"""-"" deleri ihtiva etmekteydi. Niha- met tedbirlerini tatbik hususun cağı şeklindeki bethahane şa-

1 Kuyu ağzı gibi taşlarının se- İste Ağa Hazretlerinin istih- '!~~ Bükreşten yazılıyor: - Har- yet Mısır heyeti bunu kabul et - da halkımız büyük bir hassasi- yialar hususi maksat ve menfa 1

'· 1 temasını hissettiğimiz bir marn buyurdukları hamam.· . - biye nazırı Ceneral Elhoski is- miştir. yet göstermiş ve bu tedbirleri atlere müstenittir. Bu çirkin 
ruktan girdik. Burada yeşil -h· B ~ '-.......J ·./ tifa etmiştir. Bu vazifeyi Başve Muahede proı·esinin her mad ihlale matuf teşebbüs ve hare- maksat ve emellerle neşredilen . Ağa Hazretleri za ır. . un- __,,,,- kil M. Maniu vekalete:. ifa et- b h be ı · k •· ı · 

'· hta parmaklı bir odacığı gös 1. V • · , 1 desinin ayrı ayrı tetkik edilme- ketler görülmemiştir. u a r erı at ıyet e bır kere 11 
• 1 lar sırası ge ınce ezırı azam -- mektedir. d h dded · " 

·,· rıyor ar: 
1 

sine karar verilmiştir. Kararnamenin mevkii tatbi- a a re erım . , !arı bir yumrukta yere çöker- Bu istifaya se· 
- Kösem sultanın cenazesi-

1 l · , boğduktan sonra, buraya 
' l · .ymuslardı. 

'h · h 
1 

M Brland ka vaz'ı ile hükumete teşkilat tip elindeı: m. ı r.ı. ümayunu • bep olarak deni Mı d ki ASIISI h b J 
- sır a çe rge masrafları yükletmeksizin bü- z 8 er er almak. sa~a.hıye. t.ın.~ ta~ıyan a- kabul ederse Cemiyeti Ak.va- yor ki: Besarab · 

d 1 d - 1 d ' 1 h KAHİRE 9 A.A. Hükümet tün hakiki ıhtiyaçları en mü-am ar egı m~ 1
. ı. · ş:e şe - mm 16 ıncı maddesinin tefsir yanın Romany;: ' k h 

zadeler mektebı, ışte agaların ele i halledilmiş olacaktır. ile birleştiğinin 0 çekirge istilasına karşı 13.zımge sait fiyat~arla tatn:ıin. etme u 

. 
ANKARA, 10 (A.A) - Bul 

gar arazisine girmek istiyen bir 
Türk çetesinin Bulgar karakol
ları tarafından Yunan toprağı
na girmeğe mecbur edildiğine 
dair Yunan menabiinden veri· 
len haberler asılsızdrr. 

' 
1 Hasır döşeli bir zeminden iç 
:ı ~ bir çok sofaları geçerek 

1 1 ıyük bir kapıya geldik. 

k h - ve ·şte d d mes s len tedbirleri almak üzre 70 bin susundakı emellenmızde tahak a ve ocagı 1 uva~ a Bu takdirde konferans az mü- ikinci yıl dönü- k · k 
asılı d~v~.ı, ~~~ahat eden a~a- ı him bir netice elde etmiş olmı- mü 27 Martta ya İngiliz liralık tahsisat istemiş- ku etmış ve paramızın ıyme-
lann dovuldugu falaka ve ıca- cakt r pılan merasim e. \...1- . ı tir. tini de büyük mikyaslara temev 
bında kollarına geçirilmek üzre ya ı. . . nasında nutukla· "' ~ 1 - -·---- vüçlere mani olmak maksadile 

· ı Burası Haremin Cümle ka- hazırlanan kelepçe [1 - Ingıltere - Japonya - A- . d.
1
. k . r. d Osmanlı Bankasından mada 

• sı imiş. Harem ağalarının · · merika itilafı esas itibarile te- ;:~ .. e 1 ı. ı; ~n m ı ı.'ranaa a bütün bankaların ittihadile te-
1~ ıbet bekledikleri kapı .. Son- Sonra Murat III ün 19 şeh- karrür etti. Buna ileride diğer 1 oyu ır a~ına M M . Sual sorulacak şekkül eden bankalar konsorsi- -o

Eğlence ve hususi 
istihlak vergisi 

. 1 ı · Valde taşlığını geçtik. Sur zadesinin kardeşleri Mehmet devletler de iştirak edebilecek- ml ednsupb. mı e us-. . · 7 anıku yomu rolü şimdiye kadar döviz 
1 ıvarlanna benziyen kalın ve' III ün eli le boğulduğu yer.. 1 tir.2 - Tahtelbal1irler tahdit ve a: tn d. ır usmı ıçtımaı ter et- satmak olmayıp yalnız fazla 
1 rarlı duvarlar içindeyiz. İş- Tekrar bu binbir kubbeli es- tabi olacakları kaidedeler tesbit mış er ır. dövizleri mübayaa ve ihtiyaç 1

, şu kafesleri kararmış bina, rar dolu dehlizlerden geçip orta edildi; 3 - Cemiyeti Akvam mi- Bunun üzerine Besarabyalı Bu da yeni bir halinde piyasaya arzetmek üz- ANKARA, 10 (Tell'fonlır)
Eğlence ve hususi istih!iik ver· 
gisi kanununun tadili hakkındı 
meclise bir layiha gelmiştir. 

.• 1 ıJde dairesi, şu yanındaki de kapıdan dışarı çıktığım zaman sakının 16 mcı maddesini tefsir mebuslar da tarziye talep et- teşebbü.; re ihtiyat olarak saklamağa in-
1ı i ,dm efendilere mahsus daire.. kendi kendime mırıldandım: için İngiltere - Fransa arasında mişlerdir. Bu münasebetle üç hisar etmiştir. 
·.'c E r odaya giriyoruz. Diyorlar Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imişi esas itibarile bir itilaf hasd ceneralin de muahaze edilmesi ·------------- --------

Paris, 10 (A.A) - Matin ga 
, 1 1 : Fakat ne yazık ki bu kubbe- oldu. isteniyordu. Halbuki Harbiye T k •• t k J • h 

l d 1 b. zetesi Londradan sonra Cenev e au anunu ayı ası 1 1 _ İşte Sultan Aziz burada !erin a tın a oturan ar ıze o İşte şimdiye kadar elde edi- nazın bunu kabul etmektense 
1 , ıpsedildi idi. hoş sadayı da bırakmadan git- lebilen ve hata bir şekle vasılı istifayi tercih etmiştir. rede yeni bir takım ihtimallerin 

i Şu karanlık odaları Üçüncü tiler. olması beklenen neticeler bun- Bundan başka Besarabyada teressüm etmekte olduğundan .tadil edildi 
1 ·!im, annesi için yaptırmış. __________ M. S. la:dır. ~onferanstan ~aha şa- 1 bulunan vali Moldavnk aley- memnuniyetle bahsetmektedir. 

B m.ıl n. etıceler b. ekl.e.nmıyor de- 1 hindeki neşriyat dolayısile Bir kaç güne kadar M. Briand ir çok odalarda yaldız mu- - ld F k d l k b ı d 
' d h J.s:pangada g~ .1

• •• a at şım · 1 1 un arı a Harbiye nazırının bunu değiş- bütün Avrupa devletlerine siya 1 n ıra mu teşem yatak çerçe- k f g e ı vard r ı 
l . a 

1 
or n er ı · tirmek hususundaki talebi red- si ve iktısadi bir federasyon teş . erı .. 

Mali buhran LONDRA, 9 A.A. -İtalyan dedilmesi .. de b~ı.istifaya sebep kili imkanına müteallik bir sual 
· Tekrar birçok karanlık ko- mahafilinde hakim olan kanaa~ olarak gosterılıyor. f'h · · ·· d kt' M zkilr 

lorlar, taş veya hasır döseli İspanyada Primo de Rivera t .. 5 d l t d b' ı rıstı gon erece ır. e 
h 1 d 1 b l ' 1 · ·· / e gore eve arasın a ıran -------'!19-----·I gazete Cenevrede vuku bulacak ı a zen er ve o am aç ı yo _ I dan sonra ıs ba~ın:ı gelen hu- 1 h ı ·· · k' ·htı. ı · 1 

r geçerek Üçüncü Osmanın kümetin en 'ziyade uaraştığı ıış;1; ~.~u.\ı ı~ ~~ ~e/ d ma. 1 suretle elde edilecek farkın şim içtimada İtalya ile Fransa ara
·1' 'resine giriyoruz. Kapılarm, saha ikt,;adi ve mali i;ler olu- pde. 1 e ukyu d'. ırBumıt eh ef.~pİış diki halde hiç bir askeri kıyme- sında Avrupanın maddi menfa 

1 . .. . d - e ı.meme te ır. ıı ma a ı - . k 1 lan ski har 
ncere erın uzenn e mutantan yor. 1 .1 F 1 d k. tı a mamış o e P ge- atleri kadrosu dahilinde bir iti-
t'a!ar: İspanya Maliye nazırı ahi- tf~kYa.hı el_frlansaya 

1
a.rfa arık": ab 1 mileri hesaba katılmak suretile 

ı ı ır ı tı a arını te ı e va ıt ı- .. b 1 b·ı .. f.k · d d. 13.f husulünün tahakkuk edece-{ re:ı neşrettiği bir tebliğde va- k k . . .. k . . vucut u a ı ecegı ı nn e ır. bı fethi kam cc.dun payei ı . . . ıra ma ıçm muza erenın gerı 1 ğinden ümitvar bulunmaktadrr. ~ 1 
O•min Hin zıY'..etı .~aklamak dogr~.olmı_Ya- bırakılması daha hayırlı olaca- Binaenaleyh, konferans gene 

1 .u kursu mıi!ıt"• yahut tubiu farlct- cagı soylenerek 930 butçesınde 1 ğmı beyan etmektedir. ayni çıkmaza sürüklenip sıkış- M. Briand'ın bütün Avrupa 
c 1 <1ın. • masr~fın 4,104,283,943 pesetaı t;rılmıştır. Konferansa mensup devletlerine yolhyacağmdan 
i hnişahı ~~m;~ .. S~ltanı Osr.unı oldugu ha~~e varıdatın Mancak Fransız noktai nazan mahafil 5 devlet arasında bir an bahsedilen sualler hakkında taf 

cJıandan 3 •669•67 ~.'0 pe~etadır. aliye LONDRA, 9 A.A. - Havas !aşma hasıl etmek mümkün °- silat verilmiyor. Fakat hatırlar 
ı beytlneref bu melceo r um:azı ~~zın b~tçe açıgı~ı kapatmak Aı·ansmm Londra muhabiri bil lup olmıyacağının yarın anlaşı- dad k' ı··ıd C . 

. 1 l•e:n ıre! ıçın yegane çarenın tasarruftan d. . . İ 1 hh 1 labileceğini ima etmektedir. ır ı geçen ey u e emıye-
·ı t ld - 'l' ct· ırıyor· ta yan mura as arı ti Akvam meclisinin Cenevrede ı ıare o ugunu ı ave e ıyor. M M D ld ·ı .. ·· .. ki B.. b. · · 'f - · 1174 

D~r~ci Hamidirı ··at-k odası 
;:>•=<la da E'l' e ı u Kazas
r Raik Efendhin ')U kıt'ası 

-· . ac ona ı e goruştu e- oyle ır ıtıla yapmaga <m- içtimaından istifade ile Fransız 
ri sırada 1931 den 1936 senesine kan hasıl olduğu takdirde Fran 

. ' . 

Yugosla uy ada 
Asma köprü 

hl~• fü'°' fün H•midi BELGRAT, 10 A.A. - Sa-
d.dker va nehri üzerinde ve Belgrat ile .,ı ı. la r. a mı.;!ı•aç YI! ~in faslu 

Zenoun arasında ins.ası mutabap 
: ı..~· c h , 'u;>.s:n mel!ub ede sevver olan dünyanın en büyük 

o~ k · ·e a- a •P· ıa<rna kö;:ırüsünün inşası bir 
Fr:ı:!sız müessesesine havale e

K:>~'ılJrı-:a kın~ıı .: çu.h:ı kap-

1 

dilmiştir. Köprünün tulü 457 
ı;nı 1, nıcr .1er d:ışelı lı...rı- metro olacaktır. 

kadar büyük harp gemileri yap sa bu itilafa iştirak etmemeği hariciye nazın bütün Avrupa 
mamak ve Fransanm küçük tercih edecektir. Çünkü Londra devletleri arasında bir birlik te 
kruvazör, muavin gemi ve tah- da bu şekilde akdedilecek bir sisi fikrini ileri sürmüş, bir de 
telbahir inşaatına ait programı- muahedeye Fransanın iştirak mükellef ziyafet vermişti. 
na muadil bir program haricine etmesi bu sahada İtalya ile ken 
çıkmamak için teahhüde giriş- di arasında mevcut olan fikir Görülüyor ki Fransa bu fikri 
meğe hazır bulunduklarını te- ihtilaflarını ileride takip edece takip ederek bütün devletlerin 
yit etmekle iktifa eylemişler- ği Avrupa siyaseti iç.in tevellüt mütalealannı almak ıstıyor. 
dir. Ancak, bu teklif Fransız edebilecek bütün neticel~rle be- Pek ziyade münakaşaya taham
murahhaslarını memnun bıraka raber zaruri surette teyit etmek mülü olan bu teşebbüsün girece 
maz. Çünkü bu mııralıhaslar bu manasını ifade etmiş olur. e-; safhaları yakında ırörecejtiz. 

ANKARA, 10 (Telefonla) - Askeri ve mülki tekaüt ve as· 
keri istifa kanunu layihası tabedilerek meclis azalarına tevzi e
dildi. Layihayı tetkik edecek muhtelit encümen önümüzdeki 
hafta içtimalanna başlıyacaktır. 

Tadilata uğrıyan layihanın bir maddesinin yeni şekline göre 
Türkiye B. M. M. nin teessüsünden itibaren Reisicümhur ve M. 
M. reisliğinde bulunanlar ve icra hey'etine dahil olup ta bilfiil 
vekillik etmiş olanlar tekaütlük müddetini ikmal etmemiş olsa
lar bile kendilerine birinci derecede tekaüt maaşı tahsis edile 
cektir. Bu makamlarda bulunmuş zevattan elyevm tekaüt olan 
!ar hakkında da bu madde ahkamı cari olacaktır. 

Tütiln inhisarı memurları 
ANKARA, 10 (A.A) - Büyük Millet Meclisi bugün Reis vt 

kili Refet Beyin riyasetinde toplanmıştır. Tütün İnhisarı İdare 
si memurlarının memurini resmiyeden addedilerek vazifei me
muriyeleriden mütevellit veya vazifei resmiyelerini ifa sırasm
da hadis olan cürümlerinden dolayı haklarrııda memurini muha
kemat kanununun tatbik edilmesi hakkındaki mazbata ve 1929 
senesi bütçesinin bazı fasıl ve maddeleri arasında 222 bin küsür 
liralık bir münakale yapılması hakkındaki kanun layihası kabul 
edilmiştir. Meclis Cumartesi günü toplanacakt·r. 

H~ydar Rifat Bey aleyhindeki dava 
ANKARA, 10 (Telefonla) - Müddeium·ımilik t;ıı ,ıfmtl:ı l 

hukuku umumiye namına Haydar Rifat E. aleyh ne acıl~n c':ı
vanın ayın yirmisinde Ankara Asliye mahkemesiwk .. ;·/.:t:rıe 
basl,.nacaktır. 



öiiS -Hu-ıusi-Efendinin ıriiı.hakemesi. Müddei umumi diiıi 
ddia.namesini okudu ve maznunun tecziyesini is edi 

Çamaşırcı Fatma H. 
nasıl katledildi 

' 
Polis Hulusi katil hakkında m;hkemede 

şayanı dikkat izahat verdi 

A\iiddei umumi maznunun kasten katilden 

Şirket teşekkül 
edecek mi? 

Sermaye 4 milyon 
lir.D olacaktır 

Vliporcular birliğinde dün bir 
ic;.tibla yapılmıştır. 

Vapurcular bu içtimada milli 
vapur kumpanyaları tarafından 
teşkil edilecek olan (milli va
purcular şirketi) tesisi etrafın
da görüşmüşlerdir. 

Yakında teşekkül edeceği 
kuvvetle söylenen vapurcular 
şirketinin sermayesi 4 milyon 
lira olacaktır. Vapurcular şirke 
ti çok kuvvetli bir teşekkül ola 
caktır. 

Bütçe 
Emanet bütçesi ha
zirana yetişmiyecek 
Üç ayhk muvakkat 

bütçe yapılacak 

Cemiyeti belediye bütçe encü 
meni dün de toplanarak yeni 
bütçe üzerindeki tetkikata de
vam etmiştir. 

Sarfedilen mütemadi gayrete 
rağmen bütçe henüz tevzin etli 
lememiştir. Halbuki Hazirana 
ancak bir buçuk aylık bir zaman 
kaldığı için bütçenin yetiştirile 
miyeceği zannolunmaktadır. 
Bundan dolayı senelik bütçe 
tanzim edilinciye kadar üç ay
lık muvakkat bir bütçenin tan
zim ve tatbiki düşünülmekte
dir. 

Yalova 
Sularının sifai has-• 

saları büyüktür 

Dr. Şerafeddin B. in 
izahatı 

Muhabir mektupları 

Hava iyi, yer iyi, ahali iyi, 
mahsul iyi ... 

Telıir_dağmda ushumru bolluğu -Elekirlh 
üç ag sonra - Mektepl~ri ziyare •.. 

Yalova kaplıcalarının kıymet Tekird.•g -. (Hususl Muhabirimızd•n) 1 
ve fevaidi hakkında, Seyrisefa- Tekırdagmda birkaç günden 
in doktoru Şerafeddin B. bize beri havalar iyi gidiyor. Bu ha{ 
şu izahatı verdi: ta Tekirdağında uskumru akım 

vardır. Okkası 70 kuruşa kadar 
"-.Suların ihtiva ettiği rad- satılmaktadır. 

yo aktıf maddelerin cins v~ mik Havalar iyi gittiğinden bir 
t~rlanna nazar~n bu su, mınera çok kimseler sandallarla balık 
l~zasyonu az, bılhassa radyoak- avına çıkmaktadırlar 
tıf sıcak ve kükürtlü bir maden . • · 
suyudur. Muhtelif tarihlerde su Tekırdagında umumi sıhhat 
Yun derecei s··h t' b" ""k b" yolundadır. u une ı uyu ır V d .. ,,_,. M 
takribiyette -her memba için- . rem varsa a cuz nıır. ev-
ayni olarak bulunmustur. sım hastalıklarından başka kay 

. · de şayan hastalık yoktur. 
llmi11; bugünkü vaziyetine na Tekirdağma elektrik cereya

zar~ bır maden suyunun kıy- nı vermeği deruhte eden şirke-
Bu suretle teşekkül edecek Y en_i Posta pulları metı, maden unsurlarının az ve- tin temin ettı" •· .. .. 

f
. s P ta da · · · · kl • d •. 1 fak b gıne gore uç ay 

olan ticareti bahriye ılosu ey- os 1 resının ikincı partı ya ço ug~ına egı ,. at. ~ ~ sonra şehir, elektrik nurlarına 

Şirketin haricinde hic; bir 
kumpanya kalmıyacaktır. 

risefain filosundan daha kuvvet peni pulları dün tesellüm edil- surları~ cıns ve nev ıne tabıdır. gark olacaktır. 
li olacaktır. miştir. Dün gelen pullar 2,5 Tedavı noktai nazarından. bü- Ev lk" .. B Birleşmenin esaslan dig' er 4,6, ,12 kuruşlu_ k olmak üzere 2 tün anasırın şifai tesirleri bu ve .. 

1 

gun ulayere salla 
1 d 

.. . geçen Süleyman Pş. nwnına iza 
bir içtimada kararlaştırılacak- mı yon a ettır. gun tamamen tavazzuh etmış- fe edilen mekteb" . . t' · ı :zııy aret ettim. 

,.. tır. -o- ır. . Son sınıf talebesinden Mukad-
tc ,'lrllrnaşırcı Fatma Hanımı meçhul bir 1ebeple 3 Şubat Pazar- Sanayi sergisine Yalova sularında hır c;ok ana der Hanım gazetemi 1 &ı gec · ka ed p _.... erk · ,.__..t batmd pol"s H Eman•tte ·· d ·ı A d ,_,_, z namına Tı•Li d " d ı ı H lu. esı tI en ang ...... m esı mwn e an ı u .., gon erı en eıya ~.ır me".cuttur. nas_ır .an~·· bir çiçek buketi hediye etti. İlk ~,. r agın B iti?: z.nin 

dolayı tecziyesini istedi 

İlk E~endinin muhakemesi dün ağırcezada görüldü. Maznun 20 Nisanda Ankarada açıla- Empngue,, olarak şıfaı teBıra.- tedrisat müfettişi Halit Beyin heykelleri 
a~~ ıstintak tahkikatında hadiseyi inkir etmesine rağmen Sokak levhaları cak olan sanayi sergisine şeb- tı muhakkak b_ulunan Yalova nazigaane delfiletile mektebin Şehrin d . . .. 

ernede şunları anlattı: 1"hzar edı"fiyor rimizden külliyetli miktarda eş sularının bu tesıratı sadece rad- er'h tarafını gezdim hallind M e~~ze naz: bo.ır ına. 

• 

- Mak H b a gönde ·1 · · s h f"f yoaktifolmalanna harnledilebile Namık K~~ı 1·sm· ın· deki gu" d b' .erf an etme te ; n~mm karı tule ile birlikte idim. Giyinirken Fatma · ta ancamı '! . rı mıştır. eyri a 1 
•. "b' hali d ~u- - a ır ı an yuvası daha a.;ıunıs 

it b §~yordu. Alınak için atıldım patladı. Şahitler Fatma H. ıle gıdecek eşyalar yarin akşa- cegı gı 1
• _eser .n e bulunan zel ve kagir mektebin intizam tır. ' 

cnı Hulusi vurdu dediğini söylediler. Yakında levhaların ma kadar kabul edilecek ve ya- ~asırı~kbırkve_yfa'bır k?~ı bdu bs~- ve mükemmeliyeti de şayanı Müdürü Nadire Hamının hin1 
Mu . k . talı·kı*ne başlanacak rinden sonraya kalan e"yaların ~;ınb~u se şı aı tesınn e u- takdirdir. Mektebin zengin bir metile guz·· el bı"r ana rn .. kteb'.· 

edj avın Cemil B. iddianamesini müdafaa günü irat etme ıs- · · · ı " yuk ır 1 kt d · • 

ar

. Fak.at mahkeme: "Hazır olan iddianameyı·,, dinlemeğe ka- seyrı sen ı e gönderilmesi mec ro oynama a ır. müzesı vardır. dersanesi yapılmıştır. v d . • buriveti hasıl olac kt ___________ ;;.;;.;.:;::.::::..:..:..!::.::'.:!'..'.:'..:..-

len er ~· Cemil B. iddiasını söyliyerek maznunun kasten ~til- 930 senesınde yapılacak olan · - a ır. p ı• Üd teczıyesini istedi. Dava müdafaa için kaldı. tahriri nilfusa esas olmak üzere F .. -o- f"f VilAyette o ıs m Ürü 1 
Harita zabiti 
olabilmek için y . * * * Şehremanetinceyaptırılmaktao ener rusumunun tah 11 __ .....___ avdet etti 

eşılköyde ev soyanlar rane sahiplerin hakkında ceza ıan sokak levhalarının bu ayın için Maaş kanunu 
Yeşilköyde Şev . kanununun şedit cezalarzvardrr. 15 ine kadar teslimi bitmiş ola- .. Vapurcular birliği vekalete Ş 

leS'lnde -.. ..,.. ketıye mahal Sarhoşlug·a sebebiyet husu- caktrr. Mecmuu 12 bin küsür o muracaat ederek fener rüsumu erif Bey Ankarada ANKARA, 10 (Tıılefoıtla)- t ollektii'~irk~~~t~~~ .. ".".eljilkö~ sunda zabıtanın .istinat ı;ttiği lan bu levhaların 10 bini tes- n~ tahfifini istemişlerdir. Ve- Mahalleme altına vekaletle temas etti Harita zabitlerinin yeti .. tiriime 
e telgraf müdürü ud~ru Vec?ı bu maddelere son derece riayet lim edilmiştir. Mtitebakisi de kalet, vapurctılarm bu teklifini si hakkında müdafoaimilliyeniıı 

. 

eylerin evinden Nhızamtif ettın edilmesi müskirat satıcılarına bugünlerde verilecektir. Hepsi tetkik etmesi için bir komisyon alınanların maaş- Ankaraya gitmiş olan Polis, ~azırla~ı. talima_tna.rne n:ıilli 
lan Şevkı ve z mullt~ ·ı eşya tebliğ olunacaktır. alındıktan sonra bu 12 bin !ev- teşkiline lüzum göstermiştir. /arı nasıl verilecek? müdürü Şerif Bey dün ielırı.nıi.l ıradeye ı1:riran ettı. 1 

au, b k . eytu a ' e ma banın tasnifi için müsait ve gec -<>- ze avdet etmiş- / Bu talıınatnarr:eye nazarım . 

e C'lsi Rasul ve Bekirin T 1 d K k '-" "ıt kmakl Uhak ayyare p yan niş bir mey an aranmaktadır. aça Kag ve ça ar tir Şerif Be 1 harita zabitleri arzu ve iktid"r-
ad ernelerinı dün birinci ce- • Tasnif biter bitmez levhalar Kasımp_.şada seyyar satıcı :Muhakeme altına alınan za- avd. etı·n.ı· mu""teay_, larma göre imt;hanla ordııd~ 
• a başlandı. Maznunlardan OS b Ü a~Vkt bu eşyaları deniz kenarm g U Ug 0 yerlerine talik edilmeğe başla- Nesimin 'iebinde 12 defter siga bitler ile askeri memurlara ne kip Vali Vekili en az 2 sene bulunmuş ınülS-

buldukl klll nacaktır. ra kağıdı, 70 çakmak ta§I bulun auretle maaş verıileceği hakın- Fazlı Be . . _ zim ve yüzbaşılar arasından av ıı:ı a~~1 • söy~edi. Diğ~r Ç8 yor -o- m~u~. A~i ~emtte C_evdet e- daki kanun dün Viliyete tebliğ ret etmi;~:ıybir~ rılacaktır. Bu zabitlerin kat;i 
" nunıar bırıbirlenne atfı cü- , fend dükkanında bi b k l Kan ud " kabullerine karar verilinciye ka aı. _ettiler. Dava şahitlerin cel- . Emre itaat etmıyen . ımn .. . r uçu 

0 unmuştur. ~ ~ ~r: müddet görüş-'l?ın taHk edildi. Tayyare pıyangosunun seki- oförler kılo kaçak tutiin bulunmuştur. Madde ı - Dordu~cu ~ad- müştür. dar ordu ile irtibatları baki vt 
zinci tertip üçüncü keşidesi bu ş -<>-- denin son ftkrasmdakı (musta İstihba terfi ic;in kıt'a sicilleri esastır. 

18 --o- gön öğleden sonra Darülfünun Dahiliye vekaleti bir emirle Tütün inhisarmda fa addolunur) kaydı zabitlerle ııa .. ~a~;ıı~- Bunların kat'l surette harita 
•eneye mahkibn konfenn& salonunda çekilecek o~oınobillerin seyrüıefcr süra~ çalışan mütekaitlerin maa§I aakeri memurlara şamil değil- An:::da ;. k:- .:ılığa nakilleri harita dairesinde 

11,.k~nız Naciye H. ı katil kay- tir. Bu keşidenin en büyük ikra nı ualtmıştı. O zamandanberi Tütün ·nhisar idaresind dir. 1 .. ~ ~ . . cem'an azami~ sene hizmet 2ar ~r"' :ı.C.eınile H. ı yaralıyan as miyesi 40 bin liradır. otomobil kazaları azalmıştır. lışan mu"'teı k "t memurla he A~!- Macide Z- İhtilas ve irtikap 1et bakkmue muhtelif 
1ş- Şeni li. fmda vaki olabilecektir. ~ ..,,1 aı r a.... ba-ı.- "f ı · ·· ı er da temasta bulunmuş 

ta.da .~ muhakemesi. ağırce- Seyrüsefer memurları emir maaşlarını atmamışlardır. Bu ~ -· vazı e enne mutea - tur. Haritacılığa geçecek zabitlt.ı 
dat ruyet olundu. İddia ve mü Konsorsiyom lı:ilftfın~a harek~t ~den şoför~e- m~murlar evvelce yoklama il- lik hu~ualar~ dola~ı muhake Şerif Bey polisi !eri hakkın harita umum müdürlüğü emrin-llıa~amenin iradindan sonra nn veaıkalannr ~stırdat etmege muhaberlerine inmsıır idaresin me. edilmek ~e ııçıga alman da da bazı talimat !ımı tır de nazari ve tatbiki olarak hari-

).> , erne maznunu 18 sene 11 Ticaret ve Sanayi. Bankası başlımıljlardır. den aldıkları ücreti sehven ma- zabıtlerle ~ske_':' meı;nurlara mu . .. .. . . . ş · tacılıktan yetiştirileceklerdir. 
J.>t agır hapis 20 lira tazminat, da Bankalar konsorsiyomwıa A k . , aş diye yazdıkları için M h hakemelerı muddetınce yarım Polıs mudünyetı bınası me- Kartoğraf ve ikinci derece iş 
tıca 1000 lira vereseye tazmi- girmek için müracaat etmtşti. hine~., ~cra~ı ::n a~tan m~n sasatr zatiye mü§kilat çık u as- maaş verilir. Muhakemeleri ne selesi görüşülmüş ise de bina lerde kullanılmak üzere gedikli 
a Inahkilm etti. Maliye vekıili Bey bankanın bu ~~ le ~n \ gor ~1:!" 

1 
u teşe .: tır Halbuki 'nhisar ida a~ıı:;ı:ı ticesi beraet etseler de kendile- tebdili Vilayetle Emanetin tev küçük zabitler de imtihanla alı-

-o- talebini kabul ve konsorsyoma s~;er ~~~~:zi~~~ t~:~ :İas:l(..r: verilen aylıkl~r ücrettenr~~:e~ rine ayrıca bir _şey verilmez. hidine talik olunmuştur. - nabileceklerdir. 

1600 lira ihtilas eden girmesini tasdik etmiştir. ti olmadıg" mı iddia etmi~ler~li- tir. Bu mesele tekrar Maliye ve Madde 3 - Ihtilas ve irtikap Maliye müf" tt" l · ---~---160 B 1 ~ .. k'1 . d ı ·ı - k 1 e iŞ erı Tan'ın borclar 
da S O lira ihtilas eden tahsil- u suret e bankalar konsor- S .. f . a etm en sorulmuştur. suç arı e açıga çı arı an ve va- ANKA 
ile r atlık efendi 5 sene ağır hap si yom unun sermayesi 1 milyon • eyruse er mer~e~ badema -o-- zifelerinden veya adi ve şahsi . -~A, _ı O (Telefonla)- h kk d ,~' 3 "'" m<muriyoum ~h 150 bin "" olmuş•~- •.•""" •=•klo ''"" <dmk Varnaya ,.,,,.,,,üh ••Yah t. •uçhınlın m<"kUf nlmk muh• M•hy< ='""''"' knog~•; bu a ın a 

PARİS 8. - Tan gazetes· 
dayinler vekillerile cere} an e
den müzakerattan bahsede~t ·n 
diyor ki: 

tın ;~~t ve ihtilas ettiği mikta tır. Ma!Ul gaziler cemiyeti aa~ keme altına alınan zabitlerle as ~ı; va~ıfesını ı~al etmiştir. bir makalesi 
'ılil~. 1 mislini tazmine makUın Matbuat kongresi -<>- kında Vama p!iijlarına bir :e ker1 memurların muhakemeleri ~ol~~~~~(

1

~. şerefıne_ bu akşam 
1

• Mezbaha cjvarındaki yahat tertip edecektir. Bu sey~ müddetince yalnız efrat gibi i- • . 
1~ 1 1 

< ır veda zıyafeti veril 

"f -o- Matbuat kongresi bugün sa- kokuyu izale için hat bir giln ve iki gece devam aşeleri temin olwıup kendileri- mıştır. 
l"amvay kondöktorünün at 13 buçukta toplanacaktır. . edecektir. Seyrisefain vapurla- ne beraet etseler dahi mevkuf -o--muhakeıneai Kongrede bilhassa nizamname- ~eıba~a kanlan ve ışkembe lından bir·i perşeınbe günü akşa oldukları müddet için bir şey Fransız san'atkarları 

~ Polis taharri memurlarından de yapılan ~a.dilat ve cemiyet i- !er ıle ~agırsa_klarnı an~k su mı Galatta rıhtımından kalka- verllmes. gittiler 
t ehmet efendinin gözünü kör dare hey~tının aza .. menaf.ine ıle temızl~n~bilen muhtew.l'.a!~ cak, sabahleyın erkenden Var- .-;:o- . ' Şehrimizde bulunmakta 0 

• 

.. ~ekten maznun tramvay kon hd'.'zırladıgı esaalar muzakere e- Karağaç onunden halice dökul na limanına gidecektir Teşkilat harıta111 lan komedi Fransez artı'stlen·n-
"Okc d' ılecektir. mekte, bu yüzden Halicin bu T · · ak · . . . . 

Ankara müzakeratının netı 
cesi hakkında resmi hic lJir iza 
hat olmamakla beraber bu haf· 
ta borsada ünifiye üzerine daha 
c;ok muamele oldu. 1ı: orü Ziya efen ınin muha- kısmında tahammül olunmaz ul enakezzUhe ıştır k eden yol- Vdayeun yenı teşkdat bari- d~~ Mari~ _Bell dün tayyare ile 

~:ınesi ağrrcezada görüldü. Da- Yeni bir nevi sigara bir taaffün h 1 1 k . c ır şanı geç va te kadar tası tetkikııtına dün de devam Bukreşe gıtmiştir. San'atkarm 
t~ .ge!rniyen şahitlerin celbine .. .. . . · usu e geme tedır. Varnada ve plajlarında vakit olunmuştur a~kadaşları vapurla gitmisler-

lık edildi. Tut~ ınhı~ar idaresi, buse- J!'.~ane~ civar sakinlerinin ıııb gec;ircçeklerdir. ·Vapur akşam T tlrlk · b" h ft dır. · 
S -o- ~ ne Y.e~ı baz~ ~ıaralar çıkarmış- batını ve ıs1ılrahatuu nazarı dik üzeri Varnadan kalkacak gece- bi .. e at ır .. 11 

aya ka~ar ~a~e Bel! bir haftaya kadar 
Ilı-hoşlar adliyeye verilecek ~r. Ö~rendığ1mize göre İl?-hiaar ~a •larak J:ıu ~~ffUnü i~le e. yi yol~a geçK~en sonra cu- !:'~~~~=c=~ Vekaletıne şehrımıze dönecektir. 

S ıdaresı son zamanlarda pıyasa- . e~ ıed~bır ıttıhu etmıftir. ınarteııı sabahı Iımaıınnz~a ge- g -o-
Cerh on zamanlarda cinayet, ya ~a~ov~ namı altında •yi cins İçı çınko ıle kap~ . mavunalar lecektir. t -ir- Kız lisesinde 
•la ' sarhoşluk ve taarruz vak' yenı ~ır_sıgara ı;ılı:armağa karar ~ap~lacıık ve kırlı sular Uo Seyrisefaiıı idarııı;i Vama se Son İmtihan 

Türkiyenin hüsnüniyet ese
ri göstereceği ve hiç süphesiz 
çok zengin olan bu memleketin 
iktısadi inkişafı için mı•lıtelii 
mali gruplar tarafından vulrubu 
lan istikraz tekliflerini h:ıbul e

dit tının çoğaldığı görülmekte- verınıştır. an bu m!'vunalara akıulacak- yahati için Ankara veya İzmir Defterdarlıkt d"" rf" · tır. Her gün bu mavun 1 M vap 1 d bi • · h . a un son te ı 
:Bu . . . . Yalova sigarası paketlerinin maraya c; kiil k a ar ar ktiur arın an rını ta sıs ede- imtinaru yapılnuştrr. 

~tıııu nun ıçındır kı, ceza kanu üzerinde iyibir res1m bulunacak cak e ece ve _boptıla- ce r. . -o-
ılait nı sarhoşluk ve sarhoşlara tır. Bu resim, kaplıcaların en v tır. Bu suretlt; Halk~ kan ~eyah&ta iştirak edenlerden • . . i'~tl 0 -an mevadclının ehemmi- güzel blr yori.ıııe ait olacaktir ~:z~~t akmıyacağı ıgin ta- 10 lira vapur ve yemek masrafı Muhıddın B. beklenıyor 

S
e tatbiki kararlaşınıştır. -o- · z olacaktır. almacaktır, Va.tna'dald pıt· ,, arh 1 maarafi -''h '-~-.... J Me:ıuniyeti yarin hitam bu-

"Uır,. oş uğun ağır cezaları ol Balık boll·-~- , an teıı.U•u e ,...,.... e· ( "'"' Sarh "5'" ..._; G-~ mübadillere· A-t..- -••..ı.. Jan Şehremini VCI VaJô vekili 
'111 d' . oşların adliyeye tes- ır·• ~·· _,,_,. -'""' . ·• :....:.' ılın I · B b 1 k k. bo. ld te • t ""' ' ~ Muhid,,,_ B . .. d . .,,ca1?tı e erıle daha iyi anlaşı u sene a ı ço ur. vaa '"--~- ı.·_ • Ulll• • ın ne gun av et :a· r. · Fiatlerln daha ucuzlamasına in Gayri mübadili tlVlıfa ,...... .... ueygb- edeceflne dair henüz Emanete 

ki ve~hassa fazla sarhoşlara ic;- tizar edilmektedir. dün devam ed.ilınl~. Tevda~ nfıı. ~yOndc Sabit efendi- naml bir mal&nat gelmemi§tir. 
~afa =~Ve rahut sarhoşları mu Bugünlerde ı;ıkan balıklar yekfuıu 118,000 lira tahakkuk la ı;ocufu Coşkuna;~ ot Maamafih mumaileyhin bu giln 

trnıyı-.n mevhane ve bi daha ::iyade küı;ük ~lıkJ,,tdır. miktarı 132,000 Hra~-. yan bit beygir tekme vıırınllf veya f.agp (O beklenmek · "" ba;pndan yaralamıştır. teııll:r. • . 

Bugün saat 15 te İstanbul deceği tahmin olunuyor. Ünifi
kız lisesinde onuncu sımflar ta- ye bu hafta 64,20 den 66,00 ye 
rafından bir müsamere verile- çıkmrştrr. 
cektir. Müsamereye talebe \"e. ı,--------------, 
ıiıeri davet edilmişlerdir. f Mektepliler 1 
... KfR-At"ii("i(()Şi(" .... 

1 
müsabaka&ı 

Göz Tepede istasyon cad· . 
desinde, Fevkallde nezareti 
haiz, rayet bllyUk bahçeli, 
28 No Belr.ir Beyin kilştu, 

bir arada ve ya ayn iki par
ça kiralıktır. lçindekllere mü-
racaat. 

-~-------

48İnci hafta hitt: 
48 inci hafta bltmi·tir. 

Gazetemizde çıkan haber· 
terden en mDhlmmlnl seçip 

cum arteal aktamına kadar 
mD.sabaka memurluğuna giln• 
deriniz. 



Fikir-, 1\tI.iz;ı ıh, - Ecleblya.t:, 
r c ~u=--.-:uı ıu.......-...~ r~-...,._..,u•uA"3WFClıl"~...,__,... 

BUGÜNKÜ HAVA 

,, 1 
ıt;ocuklar, tramvay ar 

İstanbulda gözü açık olarak 
t·:>kağa çıkan herkes için meç
• ul kalanuyan bir hidise var
~ır: Çocukların tramvaylara a

\' ı · :i )lması. Bu iş vaktile sa~e~e 
ıl ~;x:uklann yol yürümemek ıçın 

ı -ıı .. ~ıedava tramvaya binmelerile 
( ı f teşlamış ve git gide biletçi ile 

1 ı~uk arasında ~ir inat v~ f~na 
~kilde spor halıne gelmıştır. 

C Bazdan bu işi bir eğlence te 
l kki eder, biletçiler bunu bir 

' uket avçılığı ve çocuklar için 
pc biletçiye karşı bir azizlik hu 

f udundan ileri gidemezse de 
, l 1ır genç neslin biraz da aile t~r 

1 ıyesinden binnisbe mahrum bir 
fı umumi nızama karşı hare

'eti ve bir hususi muesseseyi 
nır etmeyi gayri şuuri olarak 
ıübah telakki edecektir. İşte 
'er tramvay arabasının peşine 
\ıkılmış çocukları gördükçe bu 
:>kta beni düşündürür bilmem 
ışkalannı meşgul eder mi? 

Varna plajlarına mı? 

J 

1anasını ıtade etmiş olur. 

Kim kiınin kanını 
soruyor? 

Ava gıd ·ıı a,·Janır'. 
(Yahut:) 

Kad111ın fentli erkt>ği yendi! 

93ya taham- hukuku umıur.._, c ı. .. ıı . ._ 
ı~şeobüsün girece vanın ayın yirmisinde AnKara 

1 e; safhaları yakında P"Örl'ce~iz. baslanacaktır. 
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"Karanlık mazi. //iminden .............................. t ft 
'. Harold Loyd'ın hatıratı • 0 t (Harold Logd tarafından) ~ L 

~~Jc~ğ::~~·;:c:~b~;~:tid:<lı~~ı ı 
Roya daha az veremeyeceğini ı.... lara bakdıkça kendimi dünya yüzün· V 

"• iıe daha fuı1a vennek imkanı ol· de ufacık bir zerre ııörüyordum. Bu 
'11•dığıru söyledi. kadar adamın içinde bir tek tanıdığını 1 U 
be - Her kete bet dolar v.-aoyclinlıı yok~. O e~ı>a~a Brodwey~ !liclip it· T 

n de bet dolan çalıtır41ııı1P. Fakat miını elektnldı reklamla ırorilnce ra· 

'"!ladoın ki, bqbaı on doJ,ırdan qqı• ...-k kaWı avuun çıkclıiı kacl.r ba· -----• 
~~ Ça)jtmiror ben de ~- de- pacakdmı; n9f'e yalan oöyleyeyim 
•trı. \re H.11 t~ ettim. S2 inci ookafın köretlnde durup U· 

lık l.ki lmunlllı filmlcimi yaptık• zun müddet iıınim• bıılmm. Adeta 
~ıı •oDl'a Ne..,.orb ilk dola olarlık aptallapnıttmı. Bir bll.ı ald1111 ölle
'1lıneğe karar ftrdlm, Milclıed Davb den oonraAI Y ontonu ak,_..da Fre' 
Ytrıi ~ idi. Stonu ııörecektim. Tiyatro zamanrı 
ber Bebe bizi t.n.ttilnııa sonra bera· iple çeldyordum. 

OYDamıık için yeni bir Dektri•... (Bitmedi) 
·~Ya batladdı. Hatta yeai flbale-
l"Iııüze lamamea uyabilmesi içia yeni 1 / Jt ı 
~n'atkanıı Bebeye ı..zem-W Haftada b r SuZ 
~tiyorduk. Bir alqam &.,.ant v .. h- L..!~~=:::~~----1 

""'· un bir filmini s.,recliyordum. 1 b' 
"~!nıc1e ııördütüoı a1a1. dö•y•nın Sinemacı arın ır 

•n ıruzel mahlUku idi. teşebbüsü . Y-da otul'an Hal Roacha fik
rtını oöflediın o da bak vereli. Fakat Bütün dünyada sin7ma~a 
'::;;~dbulınak lı:olay d~di. l~in karşı görülen rağbe~ aks_ı testr 
tik. ~-Davia oldujunu öğrellmlt- yaparak hUkftmetlen bu _ışe_ faz 

-cı-• Bir zamanlar fllrka gel 
~~t 0 rada bir film çeviruıitti. fakat la vergi vaz'ına sevketmıştı. 
~ij"' ~ye ıritlitini bilmiyordu. Fakat ağır vergilıırin de bu ı 

1 adelfuıya Yazdık. C.,..ap yok. Niha sanayi Uzerintı öidüriicU bir te· 1 
Yet.! OCOtııada bir mektepte olduiu· 
ııu o&rendik. Hemen bir telgraf cek- sir yaptığt göriilüncc her yerde 
ilk. ric'i hareket ve sinema ver1:il•-

Onua ilk defa stüdyoda gördü- rinde tenziliit yaprlmağa başlan 
'üın zaman ru. ettiğimi tarif ede- dı. iŞmdi Avrupanın her yerin-
"'""'- Bilyiik ve ııeniı bir siyab f8P• 'l h f" fi T B · d '!' &i)'lnişti. Kürklü bir e•p~p, batlı de vcrgı er a ı etı ıyor. ız e 
oır ayakkabı giymitti. Kendı o kadar de bu hareketin miL"Uasili bir 
l!lİ<teicli falııat bıı sakil elbiseleri nere· cereyan vardır. İki g iin ~vv:ı: 
de buiınuftu. Filmlerde de bu esbap Ankaradan gelen bir fii:nci öl~ 
1-.ı ıriy;;nek ioteroo. Seltebini anladık. görü .. tüm ve ş11 malQmatı men:>, 

liollntta iken onu hiç bir role " 
l.obuJ etm..ıennia. nuniyetle aldrm: 1 

H8n2! filmde oynamak isterse çok Sinemacılar B. Millet Mecli-
~"".ç oİduğundan hah• ederek o!'u sine bir ricanaıne vererek üç 
ı:b vevirirlermiş. Genç olrna_k ~ şey istemişlerdir: 
~~ W'u' adeta_~ f~:n':f~'d: ~ok, ı _ Maktu istihlak vergısı- I 

dred bızım . . , 
1 
•• 

:Uuv&ffak oluyordu. Ben onu çok ıyı nın agvı; 
lıir arkac!at gibi oevmeğe batl~dırn. f 2 - D<1rüliceze ve belediye 1 
() kadar kü~ük gözüküy~rd'! ki, onu 

1

. vcrgilcrinir. tevbldl ?e tadfll: . 
~lllıaye etmek lftzımdı. Hıç bır z=!'n 3 _ Rchrcmanetine ait ... ıan 
na aıık olmak aklımdan geçmemıı- ,. • . h · · · h {f · · \i. Aradan bir buçuk sene geçb_ti ilki 'ıla~ ı1n ~rr,k, ıçın er :.ı_ ı~ ıçdın 

''ola olarak kendi.ine bere.her ır ye- verdık erı on uruş vergının e 
~ ı;itmeji teklif ettim. Bu esnada sinemalara tatbik edilmemesi; 
d CVyorka ilk seyahatimi yapıyor· Bu i\ç talep r,foCJiS nı:ıhafi. 

Utrı.8 .._, ... k _.._ · ··--"' ~oktaa tinde hüsnü tclakl:i edilmiştir. 
1 u uuyu ,,..,rı ııoru,..• ' . f "lir ) . h 

(Mele 'te) Holivut revüsü 
1 

16 Büyük artistin iştirakil f.· 
sözlü ve şarkılı 

-----
Sesli film çıktı çıkalı Ameri-,muhtelif numaralar yapmakta 

kanın büyük film şirketleri ye- bu suretle seyirciye hakiki ve 
ni bir moda çıkardılar. Her se-ı zengin variyete göstermekte
ne bir revü yapmak. İşte Holli- dir. Bu filme iştirak etmiş olan 
vut Revü de Metro Goldvinin biiyük artistlerden bazılarının 
1929 senesi jçin yaptığı revü- isimlerini yazıyoruz; 
dUr. Bu revü dekor ve sahne .. 
tertibi itibarile cok zengindir Meşhur dansoz Nataşa Na-
Filmde her nevi 'ışık ve fotog~ tova, Konr_ad Nagel, Ani~a 
raf oyunları yaprlmış ve maruf Page, Bessıe :bove, John Gıl 
artistlere söz ve şarkı söyletil- bert, Nonna Shaerer, Buster 1 
miştir. Filmde muayyen bir Keaton (Malec) Joan Cravforcl 
mevzu yoktur. Muhtelif artıist- Charles King, Laurel ve Hardy 
lcr kendilerine tevdi edilmiş Lon Chaney, Marion Davies. 
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"Ho/ivuı revusü., filminden 

ıiPenbe köşkün esrarı m~eraOa) 
Levis Mathot, Siman Vaudry 1 

Fransızca sözlü ' 
Fransızca bir zabıta filmi o· 

1 
mamul.itındandır. Mevzua ge 

dan seyirciye alaka vermekte Polis hafiyesi Lorjak Mortoı 
ve sıkmamaktadır. Mevzu girift ve Lö Meylan isminde iki kiş l 
lan bu eser entrika noktasın-' Hnce: 

.-----• olmamakla beraber iyi hikaye tarafndan Mm. d'Aubray ismir 
edilmiştir. de zengin bir kadının ortadat 

Ses kısmı güzel ve fotolar kaybolması esrarını tenvir hu 
iyidir. Esasen iyi bir artist olan sus~a memur edilir. Poliı 
Math r 1 .. ·· k .. 1 Lor1ak bu esrarı meydana çr 

ot po 18 ro ~nu ço guze karrnıya ve çalınmış zannedileI 
yapmaktadır. Stmon Vandry bazı mücevherleri de me daıuı 
rolünde şirindir. Film Fransız çıkarrnıya muvaffak olur.y 

Karanlık 
Lora 

A 

mazı (Majik'le) 
Laplant 

Bir aile yuvasını tahrip için 
tertip edilen entrikalara müs
tenit olarak Amerikalıların yap 
mı§ olduğu filmlerden biridir. 

Güzel monte edilmiı olan bu 
filmde Lora la Plant iyidir, gü 
zel sahil manzaraları ve iğfal 
sahneleri vardır. 

Mevzuu şöyle telhis edebili
riz: 

J Lora Hünt ismindeki genç 
kız Burke isminde zegin bir 
gençle evlidir 

Bir gün bu genç kız eski ni
şanlısı olan Morise tesadüf eder 

ve onun iğfaline kapılmak üze. 
re iken kendine hikim olarak 
herifi vaktinde savar. Moris e
ve avdet ettiği zaman kansını 
katledilmiş bulur. Kendisi cina· 
yetle maznun olarak tevkif olu
nur. Moris, Loranm yanında 
geçirdiği zamanı itiraf edemiye 
ceği için mahkum olacakttr. 
Lora hakikati kendi kocasına 

hiklye ederek Moris'in masum 
olduğunu anlatır. İşte filmin 
bütün ağırlığı bu hadiseye isti

nat etmektedir. 

Temaşa • • 
gemısı 

Geçen hafta da yazdığımız 
gibi Elhamrada "Temaşa ge
misi., ismindeki sesli, sözlli ve 
şarkılı film gösterilmektedir. 

Fihnde güzel şarkılar vardır. 
Pazartesi akşamından sonra da 
"Leylaklar açarken., ismindeki 
hava dramı gösterilecektir 

Eisestein 'Amerika manevraları 
Kızıl Rus olduğundan dola- M. Musolini son günlerde 

yı ikamet müsaadesini temdit Romada bir manevra filmi sey
ettiremiyen (Eisestein) ismin- retmiştir. Bu film Amerika or
deki sa~n~ vazn Paristen hare- d~sunun piyade, süvari, topçu, 

ı ket etmıştır. mıtralyoz ve tank kıtaatının •tiyorJum. llk defa Broclveyc çıkın· Diğer tara tım r n erır. er 
·~ ı..,,,di filmlerimden birin~n ~lekt· kilosu için alınan 15 lira güm
,~~li reklamını ııörilnce scvıncnnden rüğtin de mutedil bir nisbete 

'"Peı!be kö~kiin t.rarı jitmınaen 

ni masraflara maruz olan ve ı * Moris Şövalye, Şikagoda 
hüklımete en sadık hir \"J..idat I bir defa bir konsere iştirak et
membar olarak çalışaıı sı'1eına- miş ve 5000 dolar almıştır. 

cılığın bu ricaları kabul olunur "' Glorya Svanson Vallace 
sa memlekette teessüse başlı- Berry'nin karısı iken 35 dolar 

yan bir iş sarsılmamış olacak. ücretle Mac S, · .t hesabına ça-

1 • 
Meşhur Çek yılt .. u Anny Au· Fransa parlamentosu ahiren um~mı manevraları esnasında 
dra Berlinde l.Jit· rı:ıık·:;.ele im- kabul ettiği bir kanunla şimdi- s~slı olarak alınmıştır. Bu çeşit 
zalaınıştır. Dör~ film çevirecek ye kadar 7,20 _ 12 _ 18 _ 24 fı.~ler ~eyirci üzerinde c;ok ha· 
ve her biri için 100,000 frank 30 % olan temaşa resmini ıo _ kıkı tesır yapmaktadrr . 

~ı.dıracaktun Nevyorka gelmeden ev · 1 f"l 1 · · · d 
•el --• ım' H-•-ı.. eskiden tenzih ve he e ı m enn, ıçın e 
ı ... ._.,.. 0 · ~u. ......_ • k k t 1 d 
._, çok oamimi olmakla beraber a· bulundugu tene e u u ar an 
1~ •n-ada kavga ed-,llı: Bir g~n be· da tıpkı film gibi g~m~k alıı~.
llını ııes kalkmam yusünden ~ır kav· maması "\lıl:aliye vekaletınden ıs 
•'' çıkb. V az'f aahne bana öğleden . 
..,,,..... oy-yacafımı ııöylemifti. tırham olunmuştur. 
llcnde öileye kadar uyıunaia karar Filvaki se5li ter~ibatı ıihi ye-
~enlinı. Sabahleyin bir teleloe Hal 

tır. l lı~ırd1. 

bana neden stüclioya gl.tmed:iiimi •<> ~r:;ı~~ti;if;"7:"'-1 
l"uY'Ordu. Öğleye kadar ~at ebneme 
ll>ıiaaade edemeye çekmit- lzabat ver 
lnt-lc • tedim münııkata başl~dı kız· 
d111ı ~nu kapattım i!lııl.~I .Ken
e!; ~elime sinirli sinirli dufURIY0 r:. 
~ııtrı, nihayet ııiyindiın oaat 11 de otu 1 

~i'-"'a gittim Kapıda Hııla rast g~- ı 
ııı.,;. Ne de.;, bei!enirsiniz: "SeN?'· ı 

'l Lul bende sana telefon edecektuıı 
•i<•den ene! gelmene hacet yo~· 1 

l\ıtl kavga gündelik w.eaeieun.J.eıı 1 
ç•ktı. 150 dolar kazanıyôt'durn. Bu 
~ll<'y bir ıeydi. Fakat kontunıt•mda. 
trıu•Yyen bir müddet oonra 300 dolar\ 
~c:a:-mı yuılı idi bunu dlişünduk~e 
'~İniyordum. Muayyen müddet ge· 1 

~· re direktörler beni çalirtip JOO ı 
t Qlar veı-emcyecckleri!Ü ııöylcıliler. 
h~e döndilm klll'det;i~e koı>~~ınaya: 
;ıt1-dıt>ı, bu ~•n•dft bırdenbire ıor· 
d..,,., Nevyoıka iik tren ka~d:ı? Ora
ı.' Patin;.. mülürl..,-ilo göruşmcğe 
bin,._,. Vermittim. H•nkadıı N§ :ıltı 
tiı., dolarını· vardı, h~mcn lıar~!<ot el· 
~~ • 'Nevyorka v~··dr#an zz.man cc-
ı:ı~~ bin;., p:ırrun olmakla bor~c.· 
id il' ~r:nıdojırn varJ:;: nede nereye \ 

:aiuni biliyordı:rn. 
u kad3r bcc!l:slıt cldıığumu l>atır 
. .,.__ Pen:-.ercmden p·enİf ,.,ı.sı.' 

alacaktır. 15 - 20 - 25 % tenzil etmiştir. -o-
Son zamanlarda Anny J\P.- * Duglasın oğlu boş zaman- 1920 senesinde acaba k?Ç 

drann ı:ollyvooda gitmesi de larında büyük bir mağaza hesa· film yapılacak' 
mevzuu bahsolmuştur bına resim yapmaktadır. 

_ ........................... ... 
TEMAS1\ .. 
GEMtSt 

~~ L 1-J A. ~I B A O A 

ff •I ı n -•. • r::ı.'i.~ 

Bu mühim suale baş'ıca flrr 
müesseselerinden alman cl!'v ı 
şudur: 

1 Colombia 13. First Nation~ı 
, 18. Radio 10. Metro 29. Para
mount 18. Fox 25. Tiffany- 12. 

• United artistes 25. Universal 
l 20. Warner 14 film imal edecek-
ı tir. 
1 * * • 
I S . eli . ·m1· Al .. ı enı sev m ısı ı man soz 
j lü .filmi ew York sinemaların 
. da gösterilmektedir 

f 

Foıı: film hazırladıgr ( 1.!es'. 
ut gunler) isimli filmae bü ün 
ı':eşhur artistlerini ayni zarrıan 

1 ela oynatmaktadır. 

Bu filmde! Janet Gaynor 
Charles Tarrell, Wamer Bar>: 
der, Will Rogers, William 0>1 

1 !ier, Victor Mac Laglerı ve Ed 
mund l,,0\\'C, ro' .,.tfl'\l"-) "q'"dT,. 

n· . . 
.utr •1•ıs ' e , e L .\ny 

' 1·~ ve !l" hvord t~ < n • • • 
•""':ta'ı-.l'""t ~ ""R" a; •tr"ı 

\.,3J,f'OO 1..ır. 

e 

• 
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COO Beyoğlu MULEN RUJ salonunda~~ 

Türkiyenio KOK~ENI N aş it BEY leın~illeri saatte lstanbulda 6 Bu giın birinci s ınıf •ktor \'C akıri,.crin iştiıkllilc gala ".l~ıe"e.• ı 
Muhtelit - Galatasaray sirkat vak ası old U DAC f~~YDÜTLARI 1 DUVA~··nDşdı~J~ r 

,! ·Ekonomi 
'i'' Manifaturacılar bir birlik 

yapmak istiyorlar 1 

ti' 

Spor 

Spor günü 
Poliste · ---.... 

• 

24 
Vef 8 • Beşiktaş ~ taklitli giilünçlil piyes 3 perde 1 fantazi ve gülünçlü piye~ 4 perde 

f,: . Yeni gümrük tarife kanunu- Muahede Ankarada taatısı Rebi-Sıtkı boks maçı 1 - İki meçhul husız Tepe- den geçirmeğe çalışırken, ma- 1 ilAveten : NAŞiT BEY !•rafından kalaycı kuvarıosu. Du'ıulivc ,ıo. 
tatbikinden evvel fazla itha gününden itibaren 3 sene müd- başında makinist Hanrinin 280 vuna sandala çarpmış ve san- mevki 60, hususi 7 5, localar 300 ve 200-k,...u...,ru.,..s..,....,....,...,.,....,,. 

ı· yapanların başında mani fa- detle_ muteber ~~acaktır. ~uahe J M?h_telit _spo~lar .. dolayı~il_e Şilinini ça1'!1ıştır. d~l p~~9:~~ş; yolcular da de ,-_'V"V".,...._,...._""V, \leşrubat mecburi değildir - -::__:::_ 
ı 1[ racılar bulunmakta idi. de millet meclısınde tasdık olu- bugtinu zengın bır gun sayabıli- 2 - Beşıktaşta Süleyman nıze dokulrnuşlercnr. Bngün her halde .ıııl><'.~::.C=C=C:=C:<><I 

Bu fazla ithalatın bir netice- nur olunmaz Amerika sefiri N. riz, !_iÖyle ki: Bey isminde bir şahsa ait boş Etraftan yetişilerek kimse- • 
•\olarak manifaturacılar sıkın- Grow ile hariciye vekili Tevfik _ İstanbul Şildi_ bir evden 10 metre kurşun boru nin boğulmasına meydan hıra- ALEMDAR SiNEMASIN A gidiniz 
·~·a düşmilşlerdir. Rüştü Bey arasında taati edile- çalınmıştır. kılmamıştır. KARTIYE L EN 
ıi Manifaturacılar bugünkü ıı- cek ve meriyete girecektir. Dömi-finalde üçer sayı ile 3 - Galatada marangoz Sen İki ki · · v d" ) AT 
,ı-ık vaziyetten kurtulmak için --o- berabere kalan Besiktaş ve Ve- karolun mantarcılık suretile 90 şı çıgnen 1 

> 
r~ıarında ?i: birlik _vücude ge- Boraada vaziyet fa takımları bugün kat'! neti- lirası dolandırılmıştır. 1 - Amavutköyünde 1030 ~ lVAN PETROV1ç, KARME T BO~l 
{ebilmek ıçın faalıyete geç- Dün borsada İngiliz lirası cevi istihsal için ikinci defa kar 4 - Fatihli Ziya efendinin numaralı tramvay romorkuna ıarlfıııdan hayatı hakikiye sahnelerini musavver gayet mUkcmmcl tcmamilr 

<ı (slerdir. 1029,5 kuruşta açılmış ve bira- şıla~acaklardır. Bakalım Fene- mantarcılık suretile parasını do asılan 8 yaşında Lazari isminde ( S s İ t 
: ı 1 -o- ralık 1031 kuruşa kadar yüksel- rin karşısında final maçını yap landırmağa teşebbüs eden eabı- bir çocuk düşmüş, ağır surette ' E L_ VEayŞrıcAa RkomKikILl F LM) Jl 
1 1 TASFiYE TALEPLER! dikten sonra 1030 kuruş otuz mak hangisine nasip olacak? kalı Kirkor ve Ekrem yakalan- yaralanmıştır. Çocuk Beyoğlu- ~ )f 
·r Ticaret odasına bir çok tica- parada kapanmıştır. - Viyanahlara hazırlık - mıştır. hastanesine yatırılmıştır. X><::ı<>ı<~Cümhiz ı, 3, 5, 6 1-2 de gece 9 ı-~~ 

~ ı- ane müracaat ederek bazı Altın 922 kuruştan muamele Beşiktaş - Vefa maçından 5 - Erenköyünde bahçıvan 2 -Taksimde oturan madam •,•••••••ıt•• 
~' ~ mulannın tasfiyeleri için mü görmüştür. sonra İstımbul muhteliti Gala- Koçonun motör dairesinden ba- Eleni köprü üzerinde tramvay- r 

1 
1

,
1
ade istemektedirler. -o- ta~aray'la şayanı dikkat bir mü zı eşya çalınmıştır. dan düşmüş, başından yaralan- 1 Buguıı ve bu akşam 

(İ Oda ancak Mayısın sonuna İzmir bağcılarına tente sabaka yapacaktır. Galatasa- 6 _ Hasköyde amele Ahmet mıştır. 
· ıPdar tasfiye ve tenzilatlı satı- tevzii rar. Bürhan ve Nihadın muh- efendinin evinden 2 yorgan ça Metruk bir çocuk 

1 devam edebil_ece_ kle_~i bu ti İzmir bag-cılarına verilmesi telitte oynamasına mukabil iyi lınmıştır. 
1 b idi .. · b' k k Dün saat 12 de köprüden Ka '- :

1
:·ethane ere ı rmıştır. takarrür eden tenteler mese- ve mutesanıt ır ta ım cı anr-

' k ·· b' k Lı"manda bı· k a dıköyüne haraket eden vapurun 
1 -o- lesi Ziraat Bankasınca halledil- sa ço • guzcl ır maç seyretme r az 

J J J EYETI birinci mevki alt kat salonunda 
' t" ZM R H miştir. Bu sene bağcılara ihti- kabil olacaktır. Haliçte Yemis iskelesi önün 
~" ŞEHRiMiZDE terkedilmiş 10 günlük bir kız 
' t · d A k b t çocuğu bulunmuş; Darülaceze-

' 

zmır en n araya azı e- zi edilecek olup bu husus i- na bag"lı olarak germekte olan 
c b 1 ak ·· · Galatasaray klu"bu" salonunda ., ye gönderilmiştir. 

Milli Si NEMADA 
2 film birden 

D~AN Il O N A N M 1 · E S R A R E N G i Z iNCi 
RAMON ;\;O\ AKO, 
PAJ taraf.odan temsil 

A'.\ITA. 
edilmiş 

muızzanı fi1m. 

Fevka !a<le sergüzeşt 
filmi 4 kısım 

-~ yaçları derecesinde tente tev- - Boks mac;ları - den, arkasından boş bir mavu-

, bilsatta u unm uzre gı- çin yarım milyon lira tahsisat rm · k t' · 13 1ı 
· d E tertip edilen boks maçları bu 1 ~ •• ~ı1r e uun numara • t1caret heyetı azasın an c vazedildiği Ziraat Bankası u- t b -1 b ı Bir talebe intihara , 

~ıt :ıbas,ı Ferit ve Alaiyeli Ali.et- mumi merkezinden İzmir şube- akşam saat on dokuzda başlıya mo oru 
1 

e ag 
1 

u unan mavu lkı ~- ~ 
kt M 1 M H r.a arasında Kasımpaşalı san- ka ştı • .- •-• • •-•-· •-•-•---• • :• ,• -•-.~-::--.•,,•-, •• _-.-_f!_~--·-·• .. 1 ı Beyler du··n şehrimize gel- sı'ne emı'r ven'lrnı'ştı'r. Tahsı's e- ca ır. a <S, enaşe, üea-1 · · · · ' ---·-- ·- -- --dalcı Rızelı Alı geçmek ıste •! Baglln J<: L il A M R A S 1 N E M A S 1 N _ D .\ •• 

, 1 şlerdir. dilen para ile bu >ene ihtiyacı- meddin, Mekin, Nazaret, Stav-. . . • - - Lise talebesinden Fethi ef. L O R A L A p L A T E 1 
-o- nın ancak yüzde yirmi beşi de- ronun maçlarından sonra prog-1 mıştı~. . . i~?1inde ~ir genç intihara teşeb :ı1 t• 

Diğirmenciler recesinde tevziat icra edilecek· ramın en mühim numarasını Re i Alı, ıçınde yolcular da bulu- bus etmışsede kurtarılmıştır. senenin en muazzam sesli ze sıizhi cserı olan ı~• 
1 bi · bi - Sıtkı maçı teskil etmekte-' nan sandalını bu tehlikeli yer- intihar sebebi ma!Um değildir. .·~ T E M A Ş A G E M İ S l ı• 

~ 1
, Değirmenciler arasında r tır. ••• •• • 

'.degme yapılabilmesi için çalı dir. "Punch,, ü biraz hafif oı-•e••••• CC0C0CCC@ •••• •f ( Sbow - Boıt) fe 
1 

•'.maktadır. Konferaru_ . makla beraber "asil san'at,, in ' Ö ·· ·· d k" h ft ELHAMRADA •I filminde KONUŞl'YOR, ŞARKI SÖYLIYOR " MllZAl•FER OLU· *• 
,... b'h kk hl' 1 F bok i IlUffiUZ C 1 a a t . YOR. llheren·, DF::'\IZ KTYI O:fl'l'ALIYA IIA."I'I Z:.eı·b·k ra'<sı , .. • ı tı, Fmncıların 1·ddiasma göre Alemdar caddcsınde Amen- ı a · ın e ı o an ransız ,.. ,, " L L , ı .. k 1 d-'-' 'k ır;enç ve cazıp !•! şarkıları ıostcrlr Tıırkçc şarkılı filminde. BuKLJn •ut 10,45 tenzilltlı ;• 
•:ğirmenciler arasında böyle kan lisan ve ti~_aret_ dersha~_esiıı sor, aya oyun arın "-"-' çevı - K !•l liıtla matine let 

111_ anlaşma vukua geldiği tak- d_e Hukuk fakult_~sı ?r~~esorle- lik. yı;mruklarındaki sür'ati ka- O L E N ~I U R _ ı•: • • ._.::.-•u•::9='•7.•::-:.:•: B JC.!'..:.~~.:•::•::(.'..(.'..(:C!'..:~i•I 
;<le unların nefaseti kalmaya- rınden ayın on dordtincu pa.ıar- rarile seyircileri cidden maha- çok feci bir dramı musavver 

[:ı <tır. tesi günü ve Amerikalı profesör retinin müheyyiç çemberi içine L E Y L A K L A R A Ç A R K E N 
-if -o- Enritington ta;afın~:ın -~a 21 : almaktadır. "Punch,, ünün kuv SE.'1.1 \E ·.'ıRKILI l·1L\ll:\DE 
, j'llerika ile üç senelik tica- 4/930 pazartesı gunu dıger hır vetile maruftur. Bakalım bu ak •••• COOOOCOOOeCCOOCOOOOC eee 
\ ı ret muahedesi konferans verilecekıfr. ~~~~~;~~ı;i· maharet mi gaıe "Milliyet., in eğlenceleri 

1 w feclisin cumartesi günkü iç- Toto Atanasslades Ef, 
, -Güreı. müsabakaları- 1 2 3 4 5 G 7 8 <• 
'
1 iı_ aında Tilrkiye-Amerika tica ) t> ' l'ans 'C\ 1h:ıtlnd~n :t\·tktle c h · ,.,_.......,...,...,::'T",.... 

'• : muahede&inin müzakeresine " üm uriyet,, refikimız tara 
t ıretirdij!-i en <on ve yeni nıodd- f d t rt' d'l .. .. _ . -slıı.nacaktır. Ticaret muahede " m an e ıp e ı en gureş musa 

l .\de her iki devlet arasında mü !erini 12 \'isan ( · lınıartPsi ~u bakalarına bu gün saat 14,30 C. 
., Qbilen en ziyade mazharı mü n(•ndcn i'ibarcn t s hı· e ha·' ırıı H. Fırkası Beyoğlu binasında 
\!ide millet muamelesi kaydı yaı:ağını muhterem müşterilerine ba !anacaktır 
·rdır. tchşir eyler. -Bisiklet kroskontrisi-
1~--~-~~~-~~~~~~~----~~-~ 
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BU YÜK 

TliYlH~ PlllNGO~~ 
8. ·nci TERTİP 3ÜNCÜ keşide: 

Bugün 
Kt·7İtlt•Jer: \'ilıt~ et, ~ehre-
ı n:ı n ı·tı. l)efterdarlık, iş, Zi
ruat, ve Osmanlı Bankaları 
Murakıpları \T{l' halk lıuzu

ı undu ' H 1 Hlır. 
~ 

ramıye 

iradır 
Her kt.ş.dede çıkan Numara

.ar tekrar o1 ba konmaz 

'o 
00 

"" '" ,o 

"Türk Spor,, mecmuası tara
fından tertip edile.1 bisiklet kır 
koşusu bu sabah saat dokuzda 
yapılacak ve koşuda Şili'de bi
rinci kilometrede kain İbrahim 
Ağa kahvesinden başlanacaktır . 

IRTIJIAI. 
"inop csbak mch'usu flmer 

l .llıfl Bey hnayı redavi bulun
dujtn Cerrah Pas;ı ha~ıahanesin
d~ 'efat etmiştir. 

Ccnaze-i bugün Bc~iktaş'ta 

: ınanpa~·ı camiiııdt: namazı ba
Jelerla '•laçka mezarlığına gö
turı:lup makberi ınah•u<uııa 

rlcfncdilccekıir. 

dıııtıılı:I y ;nl 
bilıaocoınlz 

SOLDAN SAC.A: 
1 - Lehinde kullanılan (5). Şa

fakta ağıran yf!r (3). 
2 - Ekmek yapılan (2). Beyııir 

(2). 
3 - Alçak (5). 
4 - Deetur niduı (5). 
5 - .\tık uaandn-aıı (3). 
6 - Otomobil uati (5). lıtaıyon 

(3). 
7 - KÖpeğin dütmanı ( 4). 
8 - Evlenme (7). 
9 - Cilt (3). 

Dlıılı.I blllmtcımtıa 

halledllmlf Hkll 
YUKARDAN AŞACI: 

1 - Güçlü (8). 

2 - Zaman (2) . 

3 - Yanık (4). 

4 - him (4). 

5 - Vııhti (6). Vavu ittifa (!). 
6 - Nida (2). Damarda akan (3). 

7 - Süzme ileti ( 6). 
8 - Büyük dit (3). lıim (2). 

9 - Ucu fosforlu neanr (6) • 

HASAN 
. . 

Sinek, sivrisinek, t hla kur41su, pire, güve, örUmcek ve bUtUn h•ta· 
ratı kat'iyen lıeUik ve ifna eder. Kokusu hafif ve sihhl olup insanlara 
ve hayvanlara zararı olmaz. Yerli mahdır. TUrk .. rmayeal, tUrk akli ve 
irfanı, turk dlmajı, tUrk •m•lesı ile imal adllmlttlr. Avrupa va Ameri
ka mamua..tına kartı mUthlf bir rakip olup yan yarlya daha ucuzdur. 
ticaret, ve ean'at .. hasında kazandıGı muvaffaklyat hasebile raklplari11I 
tatırlmıthr. Pompaeı liayet eajlam ve aynen yaf'ı yarıya ucuzdur. 
Sleesl 50, teneke ve pompaaı 75 kuruetur. 

Bütün devairi devlet, müessesatı rnilliye ve hususiye, Devlet demir 
yolları, Evkaf: Seyrisefain, Hil~liahmer, yatı mektepleri, hastaneler, 
Sevahili sıhihi_ye, ecnebi müessesat, buyük oteller, büyük lokantalar 
hepsi FL1DA yi istimal eyleınekte mü.'>tahıırı bulunan eczacı HASAN 
BEYİ tebrik etmektedirler. 

DcP-OSU Hasan Ecza Deposı1dur. Toptancılara tenzilAt 

'-"'..A..;-..,./'-"""-'~-"-,,,.._,'-.Jcx::x).._...-....,._.'-"'-"-;-..,./'-""""''Y.l 
Elyevm ETUAL SİNE~tJASINOA 

Muzalferane bir şurctte irae edilmekte olan 

KAM~ILI MEDENilET 

~ 
sesli v< şar'cılı lilminin bil) iiK lılr hAkikatle ıa ;·,r emği esaret dev· 
rinde ZL ·c 'il ,t:RI, · düçar oldukları işkenceler butun dillerde dc<tan 
olmaktadır. 

Bütün sinema yıldızları 1 
Jon Gllbert - Anıta Paj, Beei Lov, Boeter 1 
Keton joan Krav'lord, Şarl King, Norma 

Şerer, Konrad Nagal l!Ah.. l!Ah. 

M E L E K SINEMASININ 
göstermekte olduğu 

• 

IHOLiVUT REVUSU 
milyonlara mal ulm"' filminde 

. Konufuvorlar, dans ediyorlar, şart1 5öylöyorlar. llamlf:Filmin uaunluıu 
.Jü · hasebllc matineler ~aat tam 12,45 te baı!ıyacakıır. 
•f.Jl!~ :\H:TRO GOLDVI~ \lı\. YER filmidir ın~ 

r. LEON MATOT • SIMON VODRI VE BARON FIS • 
ı tarafındın tenı51l oluMn • 

I~ PEMBE K~ıKüN ESRAR! 1~ !.ı Tamamllc Fransızca sözlü !ilminden bahseımek.ledir. " AŞK ı• 

t
'•f GECELERi ,, adcn sonra yapılan ıemamlle Frnosızca -ııözlO ~· 
•! fllmlcrin en mUkemm elidir. •' 

iii
•' hAveteo: SESLi ŞARltlLI OtlNY A tıAVAD[SLERI • .-.-..... _--.-.-.-.-•. --- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.• ... - .... ·---- ....,.... ·--------· 

-~ ı.; -- --· .. --~ ' .... ...:.... ........ . ----------~------· --- .. ____ --- ·- ---· 
MATMAZEL MARl BEL 

· ŞARL BOYER 
ve laeyeti ıem5iliyeai Bilkrqten ndetle Ni .. nın 18 inci Cuma, 19uncıı 

cumarı.,i vo !O inci paıar rimleri 

FRANSIZ TİY A TROSlJNDA 
tekrar temsillerine b8'lıyacakıır. Sovareler: Cuma, l.lımarıell ve 
pazar alıtamları :lfatlnelcr; Coma ve pazar g6nleri l>u temıUlmn 
protramı yarınlı! gazeıt!erle ilan edilecektir ve kişeler 12 Nisan cu· 

martcaiden itibaren bilet ıatıııM bı'lıicalı:ur. ••1err•• ••• D lfif VDJr Ü!!iiiifiif--
17 mayıs ili ı haziran 1 Q30 devam edecek olan "-"..A><· 

B E Y N E L i\1 1 L e L U M LT .\l l 

P ARİS PANAYIRI 

19i9 da 34 millenen 7391! klşlo panayıra lftirak etmiştir, 2 mlll'On 
kişi panayırı gezmıştir. 

SATIOLAR: Dünyanın her ıarahndan gelııı~ bınlcrce miiş~rllerle 
mUnascbaı. giıiıecekslniı. 

ALICILAR : lstih<allo bfitün şülıelerinde en yeni keşifleri '" en 
mütcnevvı ııümunelerıni orada bulacaksını. 
Her türlü tafsi!At için Beyoğlun'da Kabristan sokağında lstanbul 

~,...,,."' J;RANSIZ TiCARET ODASINA ınüracaııt oluııınusı "'""V'~ 

,.. 
• ıanasını ıiade etrnı~ 01ur. 

... _ -.) A '"'"'ııı;:,ıııae .1'1t11\.a1a ... 

ı e-· safhaları yakında !"Ört'ceğiz. I basıııııacaktır . 
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~e Ziraaiüankası-Uın~ın M.u~~~~~nt~ 
. Türkiye Ziraat Baıı~ası Umıun mud~rlu~~ olı.ınan mahal
:darc ınvrkeıi hii1asrna ıla»eten bahç.enın t~yı 

1 1 
ğıda 

ıiı;~ y.,,.; biı· bin;; yaptH"acaktır: Bu ışe talıp o an ar aşa 
YIZlİI v~a:\:.ıD i.tru: :o:decekler<lir. . . 

1 ·r {"-' _,. '-abı·ıı·yetini gösterır vesıkalar. . - • ' .~·n r, ... .,..,ı..... • · b" ı· 
}. -· 'i';;İ~;ı· t,.r;fmc1an evvelce ya~ılmış ~lan ışl.erın rr ıste-

si \'~ fcn-ı •-.ı..=u··etini gösterecek salt' vesaık, Talıple1.r Ankar
1
da

• -· ' u~ı ' . ud·· r· ".. stanbu a 
Cit. ii~r~ ..... B .... "1.81• L.-v~~, 11n ve meaııı m ur ugune 
G~fatada· B;~~r; ha~ıı~da Mimar Mösyö ~o~çer!ye m~racaa~
h.b~ b~~jtaki plan mukavele ve şartnameyı yırım beş lıra m -
kabilinde alabilirler. · k b 1 

B . . . 1 M 930 tarihine kadar teklıf mektubu a u u ış ıçın ayıs 

olunur. T"" k" z· t 
Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada. ur ı~e ıraa 

Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Zıraat Bankası İs-
tanbul şubesi müdürlüğüne tevdi olll!1~alıdır. . . 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelının % 10 nu nısbetinde te 
trıinat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 
~rhangi bir talibi tercih hakkım muhafaza eder. 

~skise~ir vllaJetin~en: 
Eskisehir-Kütahya yolunun 1+740,2+110,2+122,3+ 660 

lncı kilo~etrelerinde o 60 lrk ve 1 + 400,3 + 399; 4+ 330 ncı ki 
lonıetrelerinde 1 o met~oluk ve 2+208 nci kilometrelerinde 2,00 
II_letre açıklrğınd~ olmak üzre Nafia ıba~ miih~disliği~en ve
ıı.lecek tipler miıci:bince ayakları kargır ve doşeı:nı:sı bet?1!-ar
trıe olarak yapılacak menfez iınşaatı 22/ 3/930 tarı~ı~~n ı:~b~
ren 22/ 4 1930 Pazartesi günü saat 16 ya kadar vahidı kıyasıı fı-
.. at ve kapalı zarf usulile müna:kasay~ v:azol:ınmu~~ur: . 

1 Müteahhidinin bu yolda yapacagı ımalatı sunaıye~ın. be
deli 7100 lirayi tecavüz etmeyeceğin~en . m~kasaya_ ıştıra~ 
ctınek isteyenler bu mikdarm % 7,5 gu msbetıı;ıd~ t~natı rr.1~ 
"akkate akçesi veya Banka mektubu ve~alhut ıstıkrazı .. dahıli 
tahvilatı vermeleri ve teklifnamelerin munakasa ve muzayede 
kanununa tevfikan ihzar edilmesi. 
. 2 - Taliplerin inşaatın deva:mr _mü~etin~e inşaatın ~esu~ 
lıyeti fenniyesini teahihüt edec_ek bı.r muhend~s v~ya ehlıyetıı 
Nafia ba~mühendisliğince tasdık edılmek ş~rtıle bır. fen m~mu
ıı.ı irae ve katiıbi adilli<kçe müsaddak teahhu1ınamenııı teklıfna-
trıeye leffi. . . 

3 - İnşaat hakkında fazla malfunat almak ıst~yen_lerın 
a~ia başmühendisliğine münakasaya iştir~k edec~klerın ıha~~ 
l:Unü vakti muayyeınde Vilayet encümenıne muracaatları lu
ZUtnu .ilan olunur. 

lstan~ul Ziraat ~antasın~an : 
Karyesi Sokağı !\o. Cjııs! 

Maltepe Baıtdat 13 ! iane 
" Mekteı> 1 3 " 
" Hatboyıı 7 Köşk ve çiçek bahçesi 

Pendik B ğd t 6o9- ı ı Köşk , c mey va bahçesi 
BaJ,\dakı emlak a ki~ya verilmek üzere müzayedeye çıkarılmlş

~;.7 numaralı köşk 5/5 11}30 pazartesi diğerleri 2814 9.30 pazar: 
b 1 ı:unü saat ikide ihaleleri yapılacağından talıplerın yuzde yedı 

uçuk pey akçesile beraberBankamıza muracaatlan. _ 

MILUYET 11 

-. EnıniJet un~ııı e111it ılzaıiesi 
Mllsıyede 

bedeli 
Muhammen 
kıymeti L. 

ikraz 
No 

Kat'I karar ilanı 
Merhanaan cins ve nev'i 
llemevld ve müştemlllb 

Borçlunu• 
ismi 

95 6378 Topkapı'da Beyazıtağa mahallesinde Aksaray 
caddesinde eski ve yeni 82 illi 88 numaralı yüz 
otuz bir arşından ibaret münhedim · dört dükkan 
arsasının tamamı. Alaettin ve Kiııım B.ler 

25 6783 Üsküdar'da Selamialiefendi mahallesinde Keroes-
tecimanil sokağında es~i ve yeni 2 numaralı dört 
yüz aı:şından ibaret muhterik hane arsasının ta
mamı. Mm. Dikranohi 

185 8398 Salmatomruk'ta Kefevıi mahallesinde Taşer soka 
ğmda eski ve yeni 2 numaralı yüz arşından ibaret 
münhedim bir hane arsasının tamamı. 

Muammer Mustafa ve Arif Beylerle 
Esma Hikmet, Emine Remziye ve 
Seher Hanımlar 

605 8588 Koska'da Çobanisa namıdiğer Çobançavuş ma-
hallesinde Havuzlu sokağında eski 17 ve yeni 16, 
18, 20, 22 numaralı üç yüz arşın arsa üzerinde is
tihmam mahallini ve keza iki yüz elLi arşın üze
rinde camekan mahallini ve yüz arşın üzerinde 
adi kargir ikişer katlı ve birer odayı havi iki ha
ney.i ve iki yüz elli arşın bahçeyi havi (Havuzlu 

hamam) namile maruf bir hamamın tamamı. 
Hatiçe Nedime H. 

365 9193 Hasköy'de Hacışaban mahallesinde atik Sulak-
çeşme ve cedit O~ey~an~ sokağında eski.~, 4 ve 
yeni 13 numaralı yuz yırmı '.'-l~ı arşın arsa ~z.erı:.ı
de ahşap iki katta altı .oda ı~ı ufak sofa ıki yuz 

kırk dört arşın bahçeyi havi bir hanenın tamamı. . 
Mm. Marınko 

99 9857 Üsküdar'da İcadiye mahallesinde Çamlıca'nın 
İcadiye caddesinde eski 93 ve yeni 29 numaralı 
doksan iki arşın arsa üzerinde ahşap üç kattan 
ibaret yedi oda iki sofa bir mutfak ve iki yüz se
kiz arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

120 10099 

2065 17854 

260 18313 

Behiçe H. 

Beylerbeyinde Havuzbaşında eski 12-4 mükerrer 
12- 51 mükerrer 12 - 52 mükerrer maklup numa
ralı yüz seksen sekiz arşın arsa üzerinde duvar 
bölmeleri mevcut olup ve üç dönüm bin dört yüz 
on iki arşın bahçeyi havi eseri ebniyenin tamamı. 

İffet H. 
Kandilli'de Mezarlık sokağında eski ıs ve yeni 
6 6 - 1, 6 - 2, 6 - 3, 6 - 4 numaralı iki yüz seksen 
a~şın arsa üzerinde a~şap üç katta on y~di . oda 
bir sofa bir kuyu ve yuz altmış beş arşın uzerınd~ 
bir mutfak ve bir ahır ve iki dönüm bin yüz ellı 
beş arşın zira bahçeyi havi bir köşkün tamamı. 

Zahide H. 
Samatya'da Beyazıdıcedit mahallesnide Samatya 
caddesinde eski65, 65 mükerrer ve yeni 99, 99 - 1 
numaralı yüz otuz arşın arsa üzerinde yanlız dük 
kam ön tatafı ahşap ve diğer tarafları kargir ol
mak üzere bir katta bir oda bir sofa bir mutfak 

~ tt6 JJı ~ ~ mı 
ve bir dükkanı ve otuz dokuza ın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Kemal B. 

- 3530 19524 Beyoğlun'da Feriköy ikinci kısun mah~llesinde 

· • .. ~· · . - - · ~~r=~·7:f~~a o~~:i !k~zr:~~ı~~~::.~~::~d; ~~~: 
Avusturya fabrikaları heza"an sandaliyeleri umumi sattı deposu: Is· çatı kargir alu katta bir ufak oda kıler. ve bırı ~a~ 

!anbul Katırcıoğlu hanında birinci katta 30 nume~·oda. JOZ. N.A:CIMA~ marn odası olmak üzere on yedi oda hı~ salon ıkı 
telefon lıtanbul 2409 Hamiş; ayni depo~ ~nvaı çefıt per~e ved~şemelık ufak olmak üzere üç sofa bir mu~fak .bı~ hamam 
kadife harevefantazi kumaşlar, mütenevvı . utur,. pe~~e mıote!", tül, keten ve dört yüz otuz iki arşın bahçeyı havı bır hane-
Perde, örtüler; marokenderileri, pirinç komış masıf pınnç ve lake karyola-
IF'"! ve çocuk karyolaları fabrika fiatına toptan ve perakende satılmaktadır. nin tamamı. 
ıat maktudur Cinan H. Alp ve Mehm~t Cilasin B.ler 

li:::":._ __ ~ _ _ _ istifade ediniz! ~ 860 19659 Yenikapı'da Katipkasım mahallesın~e Yalı soka-
) · • v v-~' ğında eski 13 ve yeni ı5 numaralı yuz seks.eı; ar-

ı lükılmet tarafından Liseler için Fransadan celbedilen li:ian şın arsa üzerinde kargir iki buçuk_ k_atta b~rı ye-
muallimleriııclen :VI. Poulenard'ın idaresi altında \lemdar C< d- mek odası olınak üzere on bir oda ıkı sofa bır mut 
desi 32 numcroda Amerikan Lisan ve Ticaret darsanesin<l« fak bir kuyu ve yetmiş yedi ar~ın ba?~eyi havi 
yeni Fransı7.ca k4 r!arı açılmıştır. Yeni başlı) anlar için de ay bir hanenin tamamı. Hırıstaki Ef. 
rıca bir kurs vanhr. Dersler Cumartesı, Salı Ye Perşembe 155 ı2096 Eğrikapı'da Hacıilyas mahallesi1'.~e atik ~e cedit 

d d kt. ı ·· ti k" Ebe sokag" rnda harita ı - 2 mevkıınd_e atık 9 - 11 glinleri saat al mfon sekize evaın e ece · ır. · w ar ıyas ki ll'l d ~ ve cedit 9 - 11 numaralı yüz otuz se z arşın arsa 
-~ kabul etmiyccek derece e ehvcn,!ir. ~-v--. üzerinde mebni kaFgir bir katan ibaret sıvaları 

lai-ı•na~a ~enıirvollaruıanaza ınu~urlununden1 
1320 ı4117· ~~~~~~:.~ea~~:=~;~~a mahallesi~~}::ğ~;; J JI Y J Y Y ve Üçyolağzı mevkiinde 55, 54 - 14 ve ye~ 11! 11-

. Aşada yazılı malzem~ p~z~rlıkla satın al:nacağındaı; ta~ 1 11 numaralı iki yüz on altı arşın arsa uzerınde 
lıplerin 14 4/930 pazartesı gunu saat 9 dan ı ı Yz a kadar ısbatı kfu.gir iki katta beş oda bir_ sofa bir ~utfak ve y~ 
"Ücut etmeleri ve fiat vermeleri ilan olunur. otuz arşın arsada kargir bır katt~_bır a.hrr ve yuz 

lOOO Kg. Kurşun üstübeç (halis) - .. .. arşın arsada ahşap bir katta diger bir ahır ve 
1250 ,, Çinko ,, (şabari marka kırmızı muhur) kırk yedi dönüm üç yüz elli dört arşın tarlayı h,:ı-

7 [ 

, • mükerrer 10 mükerrCl· 10 mükerrer 12 ve yeni 13, 1 
;&;. 15, 17, ı9 numaralı bin beş yüz arşın arsa üzerin-
~ de mebni kısmen üç ve kısmen iki kattan ibaret altmış leyrisef ain 

üg oda altı sofa iki mutfağı ve müştemilatından bulunan 
yüz elli arşın arsada mebni ve mezkur konağın 
ittisalinde beş oda bir sofayı havi kargir selamlık 

· köşkünü ve ayrıca iki yüz otuz arşın arsada meb- ! 
ni kargir üç kattan ibaret yedi oda iki sofa bir 
mutfağı havi ve müştemilatı ve beş bin yüz dört 
arşın bahçeyi havi bir konağın tamamı. 

Merkez Acenta;ı; Galatı k ı, ;::ı 
bcasınd:ı, lleyoğl" 2362 Şu'.ı• 
aentesı: Mahmudiye Ham ılımdı 
lstanbul 740 

ANTALYA PO~Tj~I • 
Zekiye H. 

260 17223 Üsküdar'da Rum Mehemtpaşa mahallesinde Sı- (Jncbolıı) vapuru 13 Nisan 
rakahveler sokağında atik 11 ve cedit 13 numara- pıı.zar IOda Galata rıhtımın . \~n " 
belli iki arşın arsa üzerine mebni ahşap bir kat- hareketle lzmir KJll.i '< Bo.lrum 
tan ibaret bir dükanın tamamı. Rados Fethiye Finib Antalya 

Hüseyin Ef. Server H. gidecek ve döncijte meü~r 
135 17527 Divanyolu'nda Atik Alipaşa mahallesinde Yağcı iskelelerle birlikt~ Ar.dıfıi, l\· I • 

hanı alt katında atik ve cedit 6 numaralı otuz a!tı 
kan, Sakız, Çan~kk!le, Geı: 

.._ • arşın crsa üzerine mebni biia hava ve kapısı odal 

. ~ içinde ve odanın arkasında bir ardiyeden ibaret boluya uğraysrak ı:ekcektir. 
tam kargir bir odanın tamamı. Mehmet Şükrü B. ı ı·---8---~--..;;I ____ ~: 

4400 l 7603Paşabahçesi'nde Köyiçi elyevm İskele caddesinde . OZCUaJ PJS U! 
eski 1 ve yeni 26-1 numaralı yüz altmış iki arşın (GELiBOLU) vapum 12 nisan 

arsa üzerine mebni kargis üç kattan ibaret üstün cumartesi 17 de idare rıh-
de sekiz oda koridor bir mutfak ve yirmi dört ar- tımından hareketle Gelibol 
şın arsa üzerinde bir apdestane ve gusulhane ve Lapseki Çanakkale lmroz Bozc 
yirmi arşın bahçeyi havi bir fırının tamamı. adaya gidecek ve dönü,tc 

Mehmet Cevdet B. ' 
835 17893 Galata'da Arap Camiişerifi mahallesinde eski Av Çanakkale L~psekl Gelibolu-

lu ve Camiişerif derunu sokağında eski 25 ve ye- ya uğrayarak gelecektir. 
ni 29, 29 _ ı numaralı yüz arşın arsa üzerinde biri- ıı:--1-~--19-1·1-31-0 -n9-0-.• -,-,-dlil-, l,-,,ıı-
nin yalnız cephesi ahşap diğer tarafları tamamen ~ d ~ ad u u u 

kargir ve diğeri keza kargir olup iki katta birer o- 14 " : Erkeklere 
da ve birer ocak ve elli bir arşın bahçeyi havi iki 
hanenin tamamı. Hafız Ahmet Şerafettin B. Türkiye Seyrisefain idare,' 

205 17913 Topane'de Karabaş Mustafaağa ve Beyazıt ma- mütekaidi.n eytam ve erıımi1inl 
hallesinde eski ve yeni Lüleci arkası ve Kale so- 1\lart 930 maaşları baJAd~ mu.! 
kağında eski 40, 40 mükerrer ve yeni ıs, 36 numa harrer günlerde verileceğindeıı 
ralı otuz arşın arsa üzeııinde kargir üç katta ve üs eshabı mııa~m yoklamalarının 
tünde iki odayı ve arka cihetindeki sokağa müsa yaptırılmış olduğu halde geJ. 
dif bir ahırı havi bir dükkanın üç hisse itibarile 
iki hissesi. Mehmet Ei. meleri ilan olunur. 

9'ı0 ı9880 Koca Mustafapaşa'(ja Çırağıhasan mahallesinde ===========-= 
Ali Fakih caddesinde eski 14, ı4 mükerrer 14 ve · SADIKZADE BiRADERLE~ 
yeni 14, 16, 18 numaralı biri iki yüz on arşın arsa 

üzerinde ahşap maa cihannüma üç katta biri yemek VAPURLAR! 
odası olmak üzere dördü natamam altı oda bir KAR:\. DENiZ .\lUXfA· 
sofa bir odun ve kömürlük ve bir sarnıç ve bir ZAM VF. LÜKS POSTA!:-1 
mutfak, ikincisi seksen sekiz arşın arsa üzerinde INÖNU•• 
kargir bir katta iki oda bir mutfak ve üçüncüsü 
yetişmiş altı arşın arsa üzerinde ahşap iki katta 1~·~~:n p AZAR 
iki oda ufak bir sofa bir mutfak seneden l;ıi,n dört 

Yüz elli dört arşın bahçeyi havi üç hanenin tama- g11nll •kfamı Sirkeci rıbtı-
A · S Lah' Ef mından hareketle (Zongııldak, 

mı. zız e 1 
• ı laebolıı, Sinop Sam1ııa, Ordu, 

Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emlak Üaye,Olresıııı. 1rabzoa ve Rlz 
hizalarında gösterilen bedeller ile talipleri üzerinde olup 16 Ni- lıkelelerlu a:ılmeı ve avdet 
san 930 tarihine müsadif çarşamba günü saat on altıda kat'i ka- edecektir. 
rarlarmın çekilmesi mukarrer bulunduğundan talip olanların Tafsilli için Slrkecldı Mes 
mezkur günde saat on altıya kadar sandık idaresin~ müracaat adet hanı altında aceatalıtınta 
eylemeleri ve saat on altıda;ı sonr_:ı vuku bulac~ muracaatla~ muracaat. Telefoa:lstaabul 214 
kabul edilmiyeceği ve mezkur emlak evvelce talıp olanların katı l!~l!!!!!!"!•!!!!imi~llll--• 
karar esnasında hazır bulunmıyanların ve başka talip zuhur eyle SOÇETA ITALYANA 
diği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiş addoluna 
cakları lüzumu ilan olunur. 

lktısat Vekaletinden: 
Eskişehir \"ilftyeti dahilinde Baş· 

viran Karyesinde şimalen Olukbaşı 
çeşmesinden Topal Musa değirme· 
nine ruüstakim; şark:ın ve cenuben 
bu noktadan kağnı dura~ındaki nok
ta! sıbiteden bllmürur Kemikli çeş· 
mesine hattı münkesir; garbcn bu 
noktadan Kötü Pınanndan bilmün r 
mebdei hudut olan Olukba~ı çeşme
sine battı münkesir ile mahdut ve 
mesahai satbiyesi ( 910) cerıp arazii 
milliye ve hususiyede lsreç tabaa
sından Orhan Brant Bey tarafından 
biıtaharri meydana çıkarılan Krom 
madeninin (<>O) sene müddetle mu· 
mılleyh uhdesine ihalesi icra oluna· 
cağından Maden Nizamnamesinin 3b 
ve 37 nci maddeleıine tevfikan bu 
bapta itirazı olanlann tarihi ilftndan 
itibaren iki ay zuhnda Ankarada 
)ktısat Vekiletlne ve mohallinde ma 
kamı Vilftyete baarzuhal müracaat 
eylemeleri fün olunur. 

Cebelibereket 
nafia mühen
disllğlnden: 

Dl SERVIST MARITTIM 1 
1T AL YA vapu
ru 15 Nisan salı 
(Sitmar Levant 
Ekspres ) ola
rak (Pire, Na
poli, Marsil) a 

ve Cenova) ya ~idecektir. 

UMBRİA vapuru 17 '\h•an 
perşembe (Rodos, :.\lcrsin, lsk~n 

deron, Trablus, Bevrut, llavfa, 
lskenderiye, i\lesin~ ~apoli- 'e 
Cenovaya gidecektir. 

ALB.\NIA vapuru 23 • ·i,aıı 
Çarşamba Btırgaz, \'arna, Kö<
tence, Sullna, Kalas ve lbraik 
ye gidecektir. 

750 ,, İspanya üstübeç vi bir hanenin tamamı. Osman Aga 
25 ,, Vernik flating ı nevi (mander). 2110 15284 Haseki'de Nevbahar mahallesinde Hekimoğlu Devredilecek 
25 ,, ,, .. n ,, ,, Ali paşa sokağında eski ve yeni 6 num:ır:ılı seki~ ihtira beratı 

Kanlı geçit - haruniye yolu 
üzerinde ceman (5121) lira 46 
kuruş bedel keşifli (Hl) adet i
malatı sınaiye 22 mart 930 tari
hinden itibaren 22 gün müddet 
le ve kapalı zarf usulile müna
kasaya vaz edilmiştir, müzaye
de ve münakasa ve ihalat kanun 
ve talimatnamesi mucibince 
mezkur imalatı sınaiye 14 nisan 
930 pazartesi günü saat 16 da 
Vilayet encümeninde ihalei ka
tiyesi icra kılınacağından talip 
olanların 8 gün mukaddem mü 
nakasa şeraiti umumiyesi muci
bince ehliyet vesikalerile Vila
yet baş mühendisliğine ibraz et 
meleri ve teminatı muvakkate
lerine ait Banka mektup veya 
makbuzlarını teklif mektuplari
le birlikte yevmi ihaleden bir 
gün evvel diğer bir zarf deru
nunda encümeni daimi Vilayete 
tevdii lüzumu ilan olunur. 

TafsilAt için Galatada mcr~eı 
rıhtım hanında umumi acante
sine müracaat . Tel: Hcynl';lıı 

77 ı · 772 ve ya Beyoğlunda 

Perapalas altında Nıtta Na.'} ıı
nal Türkiş turist acenaiyc . 
Telefon Beyoğlu 3599 ve r' 
Tokııtlıynn kar~mnda beynelmile 
yataklı vagun kumpanyasıua. 

Tel: Beyoğlıı 2330 ve yahut 
lstanbulda Eminönündc lzmir 
sokaıtında 8 Numarada aceıııe 

25 ,, .. süperlin ,, yüz arşın arsada mebni sıcaklık m~a~linı ve yedı U 
S ,, Siyah model vernigi yüz arşın arsada soğukluk mahallını ve dokuz • Karboıılıasyon ve mima ı po· 

ıo ,, Gomlak yüz arşın bahçeyi havi çift haınan;ıın tamamı. . lalarda islAlıaı " hakkında berat i<-
10 ,, Asfalt verniği Emine Hacer H. Mustafa Nıhat B. ve Sagı tihsal! için 19 Nisan L928 tarihinde 

500 ,, Neft yağı {eğriboz) re Fatma Saime ve Hatiçe Piraye H.lar takdirı: edilmiş olup Vi14yet t:vralc 
300 " Sigatif (5 ~iloluk tenekede) 90 15710 Üsküdarda Yenimahallede Karıijnanlı sokağın- kaleminin ıııss nuıoerosiyle mu· 

50 " Tutkal (Fransız malı) da eski 27 ve yeni 21 numara!; altmış do~uz arşı.n kayyet müracaat hakkı hu kere ferağ 
100 " Kaynamış ince bezir arsa üzerinde mebni kargir bır kattan ıbaret bır veya ahere icara verileceıl;ioden mü· 

• ") O Ef baya• ve yahut isticar etmek arzu· >000 ,, Çimento (yerl1 du··kka'nın tamamı. sınan · 
oıında bulunanlann lstanbul 'eni 

50 adet Bahce tırmık sapı. (yerli) ıss 16206 Kartal'da Kasaba karyesın· de Üsküdar caddesin ı ı bosıahane arkasında Türkiye anın· 

SO " Yaba " " de yeni 82 - 36, 41 - 5 numaralı _yüz kı~k. ik.~ a;şın da 18-22 numerolarda vekili lsTOK 
l ,, Kanape II mevki için arsa üzerindekargir iki kattan ıbaret ıkı dukanın efendiye mürocaat eylemeleri illn 
3 " " III " " tamamı. Hüseyin Hüsnü B. olunur. 
2 ,. Sandık (krokisi mucibince) 5125 16702 Galata'da Kemankeş Kara Mustafapaşa mahalle -------------
! " Kurşun pensi hakkiyesi sinde ve ca<ldesinde eski 73, 73 mükerrer ve yeni 

~ 700 Kg. Kaynamış Avrupa beziri 85 ili< 97 - 99 numaralı .iki yüz yirmi arşın arsa ü- Mağaza küşadı 
5 adet Kompostör muleti hakkiyesi "'-. zerınde kargir üç katta üstünde on odayı ve elli Beyoğlu mulıafilindo pek çok 

- 1 1 HALiS ÜZÜMDEN 

RAKISI 

vekiline müracaat. 

Tel. lstanbul 779 

Yazı makinelerinizi 
Gılaıa"da Haraççı sokogı ıonuma•alı 

V. BENBANASTE 
'ficarcthanc.:>inden =-ann alınız. 

~Jakinc cıırnir \ e tebJıl olunur. 
Daktilo dersleri dahi \'ı.:rilfr. 

Dr. Horhoruni 
Bcıoglu .\kkt<p """ık :\o .l5 

muaveııe ~abahtan ak~ama k:ı.J:ır. S ,, Kursun makası lokma hakki arşın müşterek geçit mahallini havi ii d~kkan tanınmış ve MIR ve KOTF:RO 1 -

s " .: " hurufatı " nm tamamı. mıne H. ticarethanesinin sab•k şeriki. 1 ~elıelı'he.reket v·ı·ıaAjel'ı Nalı'a ha~ nı1·1·1ıeod:'.sıı·nı·odl!n'. IO ,, Tarihli madeni damga (tip mucibince) 710 16984 Sarıyer'de Yenimahalle caddesinde atik ı3o - 130 M 1 d F lı U U O il U ~ lltı 
72 ,, Balıkcı muşambası (yerli) mükerrer 132 ve cedit ı, 3, 8, 10 numaralı yüz o- rınaou OCCııanere 1 
12 " Tabure (krokisi mucibince) tuz iki arşın arsa üzerinde kargir üç dükkanın ta- ' Osmani}'e - Kanlıgeçit yolu i.izerindeki (7046)'lira (64) kt 
25 · ( ı·) mamı. Cemil B. Rükiye Vasfiye ve Halide H.lar Beyo,tlunda Galata Sararıncl• ru~ bedeli kesifti (13) adet imalatı sınaiye 5 Nisan 930 tarihin rn Ambalaj· kerestesı yer 1 k b ı H d. > • 

lSoo teneke Mazot 610 17076 Yedikule'de İmrahor İlyasbey mahallesinde eski Tayyare piyan osu şu e> ' u ı· den itibaren 20 gün müdcktle ve kapalı zarf usulile yeniden ml 
3 İstasyon caddesinde ve Bakkalfilip ve yeni istas riyeıi fe~kinde açıııtı nakasaya vazedilmiştir. Müzayede münakasa ve ihalat kamı 

adet Oto drezin manyetosu · YENI MAl'AZADA · · ·b· ..,. 20o yon caddesinde eski 57, 57, 57 mıikerrer ve yeni y ve talımatnamesı mucı ınce 26 l'ıısan 930 cumartesi günü sa 
ı Kg. Karbonlu bokya .~7 _ 1 numaralı altmış arşın arsa üzerine mebni kagir iki kat- :\luhıercm mü«erileriul kabule 16 da Vilayet encümeninde ihalei katiyesi icra kılınacağıncla 

h , :ıdct Sarı kumaş aııapc . b. kil b" f ·k· ' t r 1 1 8 ·· l d 1 ·· k " , ıı _dan s:ınra fiat kahul cdılcnıez ızahat almak ıstıyen- tan ibaret iki oda ır er ır so a Ye on ı ı arşın arsa amade bulundu~u arz ve ilfo a ıp o an arın gun mu rn cem muna asa seraiti umumiye 
~r r üzerinde ahşap bir mutfak ve altmış dört arşın eyler. mucibince ehliyet vesikalarının vilayet baş ~1Ühemlisliginc i 

dir lU >::ı.-tcsi, pazar günleri nıü~•<t;, aa '. :·:>ı:.:n~ 1 ciraı:aat etn~e .ı- bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Sabiha H. T. 11 OftJO~lU 47e.ı raz etmeleri ve teminat muvaklcatelerine ait Banka mektup ' 
srler. Pazarlıg:ı arzolunau 1:1:.-~:eu.:dcn ye!·:! 01~:ı_aks.~m'. ıç~n 20750 17081 Beşiktaş'ta Yetti mahallede posta ve Ihlamur so e e OD D I Uıt: ya makbuzlarını teklif mektuplarile birlikte yevmi ihale ı. 

-..&.-.w.ııa' r .. a_k:..· _c_d.;.cc.;.e;.;t;:.·: ..;t;;;:ı:.;.l :.ı.i ı;.:l~e;:.;r:;.;.';...· .;;.' t;,;i.;.;.X;.;.'1;.;.l•·.;.'.;.c _L_· ı~: 1_ı i~b-~_;·;_,ı_"_' r...;.~.· c.,t ...,; r"'n ... ı e-l~eır_ı _11
,_u_-J_ ______ ka.e:ıııa.;u~kı_i .;.,2i_7~101.14,.,lO"--"m'-'u'='· · k~e'or'.'rc'"e~r-'1'-'0'--'-m'."='üO'k~er._,r._..e~r-11\0,_1 i•••••miiııııııiııııı-•••ıl bir gün ev ve 1 encümeni daimi V i !ayete tevdii lii zunı u ; la" 
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FoyzUlti melı:teblııln aon uınf l•loboıi gurup bc.l'ı:dc 

-·· 

'1 Adapazarı 

ıl; 
Kastamonl eloktrik tabrikas111.111 hariç ve dahilinden iki ma1 

ı~ .-

Barsa f&aıplyon san'atlı:Ar ıac:U ıurup halinde 

' 1 

1 
• 
J fntaat faally.U llerlemolı:to olan Hayrabolunua ıenq ve çalıflı:&a momurlarlle Iı:aymalı:aıaı bir ar«_ J Bolunun Mlyeık ılıcaaına bir na.ıar - - ?" 

HASAN KOLONYASI: Limon çlçeklerlnden=::.ı~:~:ro?~~90derecedir, 
Dünyada mevout bütün mutemeddin memleketlerin ltriyat mUtehusısları, Nans fabrikaları Hasan K.Qlonyasının enfeı ve ruhntivaı kokuııı ~da l&l ve b.yran kalmı'1ar n bu nefis Şark mUstalızarından kWllyetli sipariş etmektedirler 

ı Meın!eketimhün ve ecnebilerin en kibar zevau Hasın Kolonyası lıtlmal etmekte olup daima ve dai~ sahibini tebrik etmektedirler. Hutalara htyıt ve .ıta verir. Baygıııhlı. sinir, heyecan, baş a~nsı, çarpınn zamanlarında bir hayşı 
arkadaşıdır. Fiatlarda müthiş tenzi!At vapılmı cır. 35, 60, 110, iOO kuru,luk ti~lerde satılır. Hasan Ecza Deposudur. -

. ..... l• -

EYI BiR VAUDE 
Evlt'dının aihhıtini dOtOnen, her . 

·hangi bir l'ahataı&lık tıebeblle uil 
dü,düğünü gören. bu mılnaaebet! 
le kansız kılan, iştihasız bulunan 
çocuklarına latif lezzetli ve mQ
keınnıel btr kuvvet ilAcı olan 

enofen-atoS 
HIT cc~acdc balaaur. 

LYONE BAN KASI 
Anonim fİrketl 

Temamcn tediye edilmiş sermaye: 401! Mıl yon 
lhıiyaı akçesi: 800 Milyon 

31 klnuosan! 1930 tarihindeki bilfoçodur. 
M°'cudaı 

V ezne~t "' Bankalarda mevcut nukut 
Cüzdan •• mUdafui milliye scnedaıı 

Teminatlı ıun.,Jar 

He aban cariye 
E ham ve tahvılin mevcudt, (<>hım, bonolu 
ıah\ilAtlır ve rantlar) 
Muhtelif he>uba• 
Eml~k 

Uüyuııaı 

Vıdc ız mevduat ve !'tnedat 
l lesabatı cariye 
B•dettalısil \'acibUtttdiye hcsabaı 
Poliç.iar 
Vadeli scnı·~aı 

~ubtelif hesabaı 

Senei ••hıkan·, "kAr v~ zarar. hcsıbı hakivell 
\luhıelif ihtivıt akçeleri 
·remame, tedh:e edi!mi~ ~c.:rm:ayc 

l'r. 1,082,144,212,09 

8,178,868,87.5,42 
483,55C,O J 1,bO 

4,450,448,;\7 ı ,39 
4,428,85i,37 

".?34,282,b82,94 
35,000,000, -

Fr 14.46 723.010,81 

Fr. .5,.JOJ,303,b92,S 1 
fı.453, 68.'i, 4 ~7. ~;) 

2 ı 8,3fi ı.~02 .. 11 
478,438,028,21 
4.l2, 257,(ı6J, 14 

370,456,o:ı.ı,24 

4,320.0.53.87 
800,000,000, -
llJ8,0W.QOO, -

h. 14,468,723,010.81 

:\Tc.·Jı,. ıdare rcı ı MıidOr umtlmilcr 
llarr n Bren kar R. \la-on F Eskara 

\lerkczı: ( ;alat, Karakuı Tc«ton il. O. :1297 - ~ulıesi, Su'ıa 1 lamaın 
Telef •n f,, 1 1 '7 ' •be ı 1,ti~ 1 <\I ı·•<ld ı . '<' .lJJ Telef ırı il< l. 1 ; •:J 

Adanada Mıızbaha inşaatı 
Adana ~elediyısindeo: 

1 - Evvelce milnakuaıı icra edileceği bildirilen münakasa, görillen lüzum Uııerlne 15 MIJU 
Peqeınbe günü saat 16 ya talik edilmiştir. 

il - inşaat vo tesisat için heyeti veldleden Ktmbiyo müsaadesi istihsal edllmlftlr. 
3 Belediye tallpleri tatminen Banka taminau icra edilecektir. 
4 - Arzu edenlere münakasa zeyilnamesinin gönderilece~i i!An olunur. 

~oınrukler M~~alaza Mu~urlu~un~en: 
Gümriik Muhafaza Memurları için yeni ve 9 çarşamba pa-

rabellum tabancasının mubayaası 20 gün müddetle aleni mü
nakasaya konulduğundan itaya talip olanların şimdiden müdü
riyete müracaatla şartnamesini almaları ve ihale günü olan 1 

mayıs 930 perşembe günü saat 14 te teminat veya pey akçeleri 
ile birlikte muhafaza müdüriyetinde hazır bulunmaları. 

MUSTi\FA ŞAMLI 
MAÖAZASI 

MALLARININ TASFiYESi 
MÜNASEBETIL:.E 

Kat't satışa 
Ba. lam stır 

ilan 
Kayseride Müstakil noterlik 

te~is edilmiş olduğundan evsaf 
,.c ~e·:ıiti kanuniyeyi haiz talip· 
Jcrin ~Hak ve vesaiki lAzimele
rile birlikte bir ay zarfında Ad

liye vekllctine müracaat etmeleri 
ilAn olunur. 

Beyoğlu 5 inci icra memurluğundan: 
.\Jahcuz ve furubıu mukarrer 

"Capi - Patis " markalı hir adet 
yazı makmcsi 13 - 4 - 9.~0 t1rihine 
müsadif pazar güniı saat 1,.10 dan 
3 e kadar Sandal lıcdesteııindc >atı. 

lacağındaıı talip olanların mahallinde 
h•zır bulunmaları il~ıı olunnr. 

lstanbul asliye mahkemesi 
ikinci Ticaret dairesinden: 

'\lahkcmcce ıfl~sl:ırına brar ve
rilen 'iult:ınhonınmında ])jkranyan 
hanınd ı mınifatıır• tüc~arı Aç~ıkyan 

Ye Papazy:ın efendilerin ıcr:i ve ıHh 
kanununun .' 31 i ci mlddesinc tev 
Hk:ın ı.lacaklılartn ı;ır;l delt ri tan· 
zırn crli1. ~i 11·'~ llltınur~ 

Dr. A. KUTIEL 
Ob:H ve cilt h .. taııtı:ları ma-

telıa11aıaı Karaklly bllreqi hnaı 
aıraıuada No 3'. 

Rakılarımız 
dinlendirilm•~tir. 

1 LAN 
Vuku bulan aüteaddit şlkıycıl<' 

ıız.ıtae buıulU •dyi muhterem mu•· 
teıtleıtıııizln ınurı ıııalna ırzeylcrll 
Şöylolı:I: 

Bazı taclrlerin • Domııı • mar~' 
namlle maruf olın çııtt~ kaşık ~· 
lılvalr: twmlanmııın yerine sair m•1 

talar vermek ıuretile balkı iğfal •1 

metne ve bunlann kısa bir müdd 1 

lıdmalden sonra bozulup müıteril• 
rln ademi memnuniyetlerini mucı 
ulıııahadır. Blnaı:naleyb takımla~ 
m111 11ıın alırken yalnız kuıu•uO 
d91il her par~. ında mahkôk bul• 
nan ve mamulıumızın metanetltı 
ve ekstra beyaı madenin ha!isı < 
tini ıcmiıı -eden zirdeki a!Amet fJ 
rikalardan birine dikk•t etmeleri lı 
müşterinin menfaaaıi icabıdır 

Alpaka 
birinci dert" 
gümiışlenınt· 

ı® 

Her yerde arayınız. 
................... lllii 

-+·+t-
Giizel llebckler 

llu yaşa kadar uykunuz mun· 

tazamdır.Çünkll: Cildıniıde pi~ik, 

sivilce. kızıırtı hülAsa sizi ir.'aç 
edecek bir şey tahassul edemezdi. 
Ehevcyninizin büyük hir i abetle 

istım•l tvlcdiğl 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

sızı pür neş'c ve ıcıni• lı.r halde 
huluııdurJu. PertC\' (,\ıcuk puJ
rJsını evli tal t:ti:ıle hjr kt're 
!'Orllnuz. \luhac:.::enatı.,ı ı;i1.r ..- 1 ıy. 

lı v cı:ckl ı:r~l i r 

[ 
ARTI IL'R l\RUPP \. G 

BERNOORF Avu,turva çat•l.kal 
ve bıçık ııkı'.lllarile gümüı \'e 11 

fon masnuatı fı':ıriklsı. 

Dr. hsan Sami 

Öksürük şurubu 
Öksllrllk ve nefes darlığ'• 

için pelr t~slrll ııaçur. 

ivanyolu SuittnMahmut ıürbcsiJS 

lstanbul Asllye matı; 
kemesi birinci ticari 
dairesinden: 

Mahkemece il&nı ifl~>ıııa 1<•" 
verilmiş olan kapalı çarşıda sah•~' 
caddesinde halı ticaretile milıt' 
Abdili oğlu Haydar Efendi ıarafıod' 
tekli[ olunacak konkordato müt3;: , 
resinde hazır bulunmak üzre. 4i 
caklılırın l 9·4·930 tarihine mu•' ıt1 
cumartesi günü .;ıat 14 te mabk:C 
ifld< odasında hazır hııluorıı• 
il;\n olunur. / 

1 L ;\ N 
(l,manlı B:ıııko<ının Galaıa. ~ ı 

n:c:tn·i ,.c Bevo~lu devniri Ps .. 1'• 

'" ldı :\lilli munascbetılc ı aoı 
rreı p:ıı:ıı ,.ı.: 2. 1 ur. ·ü 1.: -~ 

~· · .IL'ri k.;ı.p:tl• J.11 uıınr kur -4 
Mes'ul Miiılürii Bürh. n.ı! 


