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İşte bir kelime ki, Türk dili

lliıı kamusunda yaşı, belki alt
llıı a varrn;ı.mıştır. Lakin, ruhu
llıuzda en eski an'anelerden tü
'elerden claha köklü daha in
\' Yaki bir duygu ifade ediyor. 

iyanalılar: 
-.---Ş-e-hr-em__.;;.i.-ni---;-/ Viy-an_a_l-zl-a-rl_a_i_lk-maç .. 

Muhiddin Bey dün 
A vrupadan geldi 

Bu kelime, ıçtimai ve siyasi! 
~r umdenin formülü olarak, ilk 
lefa büyük Fransız inkılabın
Ja meydana çıkmıştı. On doku
~cu asrın romantik şairleri 
l>asıtasile bizim mütefekkirle
r"ıı lehçesine girdi. Fakat, bu 
kelime, Namık Kemal devrin
dtıı, Fikret devrine kadar, hep 
llıüphem şairane ve metafizik 
bir şey olarak yaşadı; büyiik 
hatk ihtiraslarına alem olmak-

daima uzak kaldı. Meşruti
' etın ilk yıllarında bunu bir a

nı ismi zannedenler çoktu. 

Biz, hurriy.rtin aşkını, has
ttini asıl ond:l'.'~ sonra duyduk. 

1907 den 19?2 ,r:. kadar devam 
Cden on beş on altı senelik inkı- , 
1~p ve ihtilal safhalarında o-
11Unla bir çok tatlı vılsallerim!z 
•e kanlı iftiraklarımız oldu. 
1907 temmuzundan ayni yılın31 
"1artına kadar bu millet ~e
~İz aylık tam bir hürri~'ete 
~ail olmuıtu. Mecliste muhte-
lif s;yaıri fırkalar vardı. Si>~ ve 
topJanım hakkı her surette 
'lıahfuzdu. Babıali yoku!iuncla 
~alk kütleleri istediği zaman 
ır Sadrazamın arabasmı yol-

·ıan çevirebiliyordu. Bu safha 
lı Mart irtica hareketile kan ve 
~ur içinde boğulup gitti. 

... 

Çifçilere azami ko~ 
laylık gösterilecek 
lstihsalatı arttırma çareleri huhındu 

Ziraat mekteplerinden bazıları açılıyor 

İktisadi projede bilhassa ziraatin fennileş
mesine ehemmiyet veriliyor 

Sonra, bunun aksülameli o
~tak karanlık bir sehpa rovel
~'r rejiminin hüküm sürdliğü
~u hatırlıyoruz. Biz, bin bir 
~alışctle dolu padişahlar salta· 
~tının mutlakıyet devirlerinde 
~ile misli görülmemiş o terör 
~~ cinayet devrinin içinde P.iş
tı11: ve hürriyet aşkının en yhk
Bek ateşini o vakit duyduk. 

Ankara, 18 (Telefonla) -İktısadi projede zehair, hubu
bat ve mustalıselat hakkında zirai istihsalatnnızın arttırılması 
münasebetile tatbiki asavvur olunan umumi tedbirler, naazn dik 
kati celbeden başlıca amiller hakkında çok esaslı ve mufassal tah 
!iller, mutalea lar vardır. Bu cihetten dun olan istihsalatı arttır
mak için ziraati fennileştirilecek, topraklarımız takviye ve gübre 
lenecek tohumlar ıslah, muzır hayvanlarla mücadele, nakliyat 

Bu devri ıkinci bir serbesti 
8<1flıası takip ettı. Birdenbire 
~:lldan kapılarından boşanan 
"<ilk, ne yapacağını şaşırıp 
llıuthiş büylik bir anarşi içine =-.~=-=-==-==<~=~-=-'"~""""""'-""""""'.,.._,._~====-"" 
~U~. O vaziyetten kimlerinı •• 

ve kredl işleri ıslili edilecektir. ( M abadi 4 Uncü sahifede) 

~tifade ettiğini bilirsiniz. Bal- ~ 
atı. milletleri, eski Roma İm. 

1 Pcratorluğunun üstüne çöken 
lıartıar akınlarını hatırlatan bir 
•avıetle Türk milletinin bütün 
~ilrlığmı çökertiverdiler. 

Dördüncü bir hürriyet tecrUbcsi
ıı; milli hakimiyetin Anadoluda te
"ıuaünden sonra yaptık. Bu, bütün 
~llasile bir matbuat terrör'üne mey 
b ~ ~çtı: Ve v~t~~daşların namt su, \ 
iY&ıyetı. şerefı. ıtıbarı, hatta raha-
~ hatta hürriyeti tahdit edilmeğe 1 
!~andı. Bunun neticesini hatırla-! 

~ga lüzum yoktur. Çünkü, pek ya-
1 il bir maziden bahsetmiş olacağız. 

~ Yalnız, şu yirmi üç yıllık ınkılap j 
~•~resinde yapılan hUrriyct tecrti- ı 
•!erinin neticelerine bakıp ta htir-ı 
'JrCtin aleyhinde bir vaziyet almak 

b lctfiğlmize hükmolunmasın. Bu sa
fları yazan adam o nesildendir ki 

~ııu gelmiyen ıssız sürgün yolla-
llda btiyük Namık Kemalin hürri
~t neıldelerlni çağırırdı, ve kapıla
i.'."da Ucretli katiller bekliyen mat
..._!ar içinde gene söz ve fikir htirrl
~•tini müdafaada zevk duyardı. O
t ~ıı için hürriyetin kötüsü de bizce 
h~Un iyisinden dalra iyidir. Ancak, 
1cı lın demek istediğimiz nokta şudur 
lıı·· bu memlekette hürriyet daima 
1 ııatimale uğramıitır. Hürriyetten 
~ ~ına bir anarşi vasıtası gibi istifa
ti •~e kalkışılmıttır. Baıkasının hür
uJr•ti ile ve memleketin aaayitl 
1 • ı:nabdut hürriyet mefhumu bir 
h,tlil idrak edilememiştir. Hürriyet, 
~alom hürriyet acemileri elinde 
•c a sakar bir sil4h haline glrmlt 
lt:·Çok defa onu kullanmak istiyen
~~ vurmuştur. İşte, hürriyetin aaıl 
ıı,,;ıtıanları bizce bunlardır bu za-

ınazll\mlardır. 

YAKUP KADRİ 

Yeni kruvazör 
to llerlin, 17 (A.A) - İmpara
lt l'luk meclisi,encümenlerin bir 
rııru"azör inşası için bütçeye 2 

l.ıron 910 bin mark konulma
~.hakkındaki karannı tasrlik et 

l~tir. 

' ' 

Himayei Etfal cemiyeti 
yeni tesisat yapacak 

23 Nisan içiı1 hazırlıklar .. 

Çocuk haftası programı hakkında Himayei 
Etfal Reisi Fuat Beyin izahatı 

Himayei etfal cemiyeti reisi Fuat 
Bey dün ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Bugün cemiyetin İstanbul letkili
tının 23 Nisan çocuk bayramı hazır
lıklannı tetkik edecek olan Fuat Bey, 
bir muharririmue atideki beyanatta 
bulunmuştur: 

- Cemiyetin umumi kongresi 
Mayısta toplanacaktır. Bu sene An
kara'da (50) çocukluk bir kreş açıl
ması kongreye teklif olunmuştur. 

Bundan başka Keçiörendeki mü
esseseye ilaveten İş Bankasının yar
dımı ile (100) çocukluk büyük bir 
pavyon yapmak mutasavverdir. 

Çocuk haftası 
Coculc haf•asr içirı esac::lı hazırhlc-. 

lar yapılmıştır. Teşkilatımız olmıyan 
yerlerde de rüesayı memurinin mu
avenetile tezahürat icra edilecektir. 

23 Nisanda Türkiyenin her tarafın 
da bir çocuk resmi r;eçidi yapılacak 
ve Himaye! etfalin çocuk marşı teren 
nüm edilecektir. O gün çocuklar ve
saiti nakliye ve sinemalardan parasız 
olarak istifade edeceklerdir. Spor sa
halarında çocuklara mahsus eğlen
celer, mekteplerde edebi münakaşa
lar olacaktır. 

23 Nisatida Ankara'da program 
mucibince çocuklar evvela Çankaya'
ya giderek Gazi Hazretlerlle İsmet, 
Fevzi ve Kiizrm Paşalar tarafından 
kabul edilerek şükranlarını bildire
cekler, Büyük Millet Meclisi önünde 

(Mab,.dı üçiincü sahifede) 

Şehremini seyahatin
den memnun .. 

İki buçuk aydanberi berayı 
tedavi Avrupada bulunan §eh
remini ve vali vekili Muhiddin 
B. dün avdet etmiş, Sirkeci is
tasıyonda vali muavini Fazlı, 
Polis müdürü Şerif B. !erle 
vilayet ve emanet erldru, metli 
si umumi ve cemiyeti belediye 
azalan ve daha bir çok zevat 
tarafından istik bal edilmiştir. 
Muhiddin B. istıısıyonda kendi 
sine mü:ıiki olan bir muharrlri
mize sadece demiştir ki: 

"- Biliyorsunuz ki Avrupa
va tedavi için gittim .. Söyliye
~eı. bir şey yok. Sıhhatçe çok 

Mııhldd/n B. Wa iJOlli1 ç arktn 

iyiyim. Lozana, Parise gittim. 
Berllnden geliyorum.,, 

Yırtık para 

Salı gilnil tebdil 
muamelesi başlıyor. 

Yırtık ve eskimiş paraların 
tebdili için Ziraat Bankası İli
tanbul şubesine merkezden e
mir gelmiştir. Tebdil muamele 
sine 22 nisan salı günü ba lana 

1 

taktır. 

Fersude evrakı nakdiyenin 
tebdili her hafta salı günleri 
saat 10 ile 12 ve 14 le 16 ara
sında yapılacaktır. Bu paralar 
tebdil edilirken Maliye vekaleti 
tarafından hazırlanan ölçülere 
tatbik edilecektir. Her bir san
timetre noksan için paran111 kıy 
metinden o mıktar noksan ve
rilecektir. Dörtte biri kopuk 
paralar tebdil edilmiyecektir. 

Lekeli paralar 

Lekeli paralar kıymetlerini 

muhafaza ettiğinden bunların 
tebdillerine lUzum görülme
mektedir. Yalnız bu lekenin 
paranın yazılarını örtecek dere 
cede fazla olmaması şarttır. 

Fransız sefiri Parise 

gidiyor 

Geçenlerde Ankaraya giden 
Fransız sefiri M. Kont dö Şan 
brun dün Ankaradan sehrimize 
gelmiştir. Sefir cenapl~n lstan
bulda bir kaç gün kaldıktan 
sonra Parise hareket edecektir. 

Yeni Türk- Fransız dostluk 
muahedesi Hariciye encümenin 
de tetkik ve tasvip olunmut
tur. 

Hariciye nazırı seyahatte 

Atina, 18 (Apo) - Hariciye 
nazın M. Mıhalakopulos pas
kalyayı geçrimek üzere Patrasa 
gitmistir. 

1 

1 

Hücum hattımız canlı olsaydı iyi bir netic• 
muhakkaktı. Kaçırılan fırsatlar. 

Viyanalılar bire karşı iki sayı ile galip geld·· 
Saat on dört. Stadyomun ka 

pılan açıldı. Uzun zamandır 
böyle mühim bir maç görmemit 
meraıklılann tehacümü oyun 
saatine kadar devam etti. 

Stadyomun her tarafı dolu 
Saat 14,15. Evveli Viyana, ar
kasından İstanbul takımları al 
kışlar arasında sahaya çıktılar. 

İstikliil ve Avusturya marş
ları kaimen dinlendikten son
ra oyun merasimi kısmına geçil 
di. Nutuklar, hediyeler, bağırış 
!ar, kalelerin intihabı gibi ma-
lfun şeyler.. · 

Hakem M. Giovauni Maure. 
Düz beyaz formalarının kalp 

!erinde kırmızı bir parça üzeri 
ne beyaz bir salip taşıyan Viya 
nalı oyuncular, muhtelitleriaj 
şöyle teşkil 6<liyorlardı: 

Varga 
Gefing, Böhm 
Chvatal, Kaburek, Wagner 
Kohler, Talhammerğ, Sch 

nidt, Spechtl, Schüller. 
Kırmızı fonna üzerinde be

l yaz yıldızlar taşıyan İstanbul 
muhteliti de şöyle teşekül et
mişti: 

Osman 
Burhan Mithat 

Viyana takımına buk't vuiliyor 

sonrada devre nihayetine kadar Yirmi dakika var. Hücu 
kalemizi tehdit edecek vaziyeti hattı nihayet bir az knnılfü/ 
tesis ettiler. Bu vaziyetin husu mak, enerji sarfetmek, lüzurr. 
!ünde hücum hattımızın, bilhas nu hissetti ve derhal oyunu 
sa merkezin ataleti mühim bir şekli değişti, mÜeS6İr olmama, 
amil oldu. Bereket versin ki, 1~ beraber hücumlarımız .tev• 

·· ·· · 1 lıye başladı. Bu sırada Vıyar 
yukun tamamıle omuzlarına ""dafl .· d b" · t k 
yüklenmesine rağmen, müdafa- ı:ıu .. 1 .e;ınd enl"letuınttuopBu b a, 

k 1. .. 1 b çızgısı ıçın e e ı . u arı 
a ço gayret 1 ve guze ır o- 'ı.ata neticesinde Burhan dem 
yunla az çok muvazeneli bir o- gibi bir şütle yeg~ne ;ayım 
yun temin edebildi. Hüsnü de zı kaydetti. 1 

tamamile defensif bir tarz yeri Hücumlarnnız bir az dalı' 
ne muhacimlere yardım edebi devam etti. Viyımalılar üçilnc1 Cevat Nihat Hüsni! 

Fikret M tizaffer. Zeki, 
Mehmet 

Ali., lecek bir oyun tarzı göster- sayıyı yapmak gayretile i~. 
, ı;eydi, müdafaamız kusursuz o mukabil hücum yaptılar. ti 

az sonra da oyun 2-1 Viyana 
hine bitti. 

Bu netice, muhtelitimiz içi 
fena sayrlacak, bir netice oln 

1makla 'beraber, eğer hücuı 

1 
hattnnız canlı ~ enerjik oyr' 
saydı daha iyi bir netice alabi 
ceğimiz muhakkaktı. 

1 Bilhassa evvelce de yazdığı. 
mız gibi ağır ve cansız oyur) 
hücum hattının ademi muval 
fakiyetinde birinci amildi. 

Viyana taknnınm ilk mezi3 
ti, bizim taknnm yansı enerj 
oynadığı halde, onlarda 1 l ki, 

1 
nin ayni gayret ve aşkla oyn 
masıdır. 

Maçın heyecanlı bir anında styimltr j 
_ .. Hepsi iyi oynıyan Vi:v,anıol 

İlk ~~ be~ dakika guz~l ve j lat_'.lktı. . Devrenin _sonlaı:ına !ar içinde bilhassa sağ açık sa 
canlı hucumlarmıızla .geçtı. Bu 1 d?gru Vı~~alılar .sag açıgın iç, sol iç, merkez muavini 
müddet esnasında muhacimleri · b~r şeı_ıdelını kafa ıle gola tah- mdafi temayür ttiler, 
miz ellerine geçen güzel ve sayı vıl ettıler. Bu goldan sonra çalı Nihat, Cevat. Mı.nat Burha 
olması çok muhtemel fırsatları şan artık ·alnız müdafaamızdı. • ve Fikret ıHlyani memııu~iy 
kaçırclılar. İkinci devre başlar başlamaı: bir oyun gösterdiler. 

Halbuki hasım sahaya alım- Viyanalılar müdafaayı ~aşırt:ın * * "' 
cıya ve oyunumuzu öğrenince- bir koMbirezonla kaleye ka- Vtyanalılar muhtelitimizl~ 
ye kadar bu fırsatlardan istifa dar indiler ve ikinci sayılarını ikinci maçlarını yarın yapac 
de etmek lazımdı. Bu bizim için kaydettiler. \ardır. Kulüp mensupları yan 
mühim bir faikıyet temin edebi 25 dakika Viyanalılar gene ögleye kadar lı' Jetlerini gellj 
lirdi. Nitekim on bes dakika hakim, hücum hattında yalnız birer liradan teclank etmelidı 
sonra, Viyanalılar evveıa hü- Ala ve Fikret çalışıyor, bütün ler. 
cumlanmIZı durduracak, bir az yük gene müdafaamızla. Bu * .. * 
sonra müdafaamızla hücum hat sırada Mehmet çıktı, Salahat
tmıızm irtibatını kesecek, daha tin !!"İnli. 

y annki muhtelimiı: için cd 
( Lıilf~n reı•lrlniı) 

Viy~ııa kat•sint bir hllcurn 
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Bir cihanın cançekl,mesl 

Nakleden: K . .\MRAN SERIF 

• 

kı:ıılbafl. dlge balJırdı. 

.81? zaman Agripin: Halbuki ne ayanın nefreti, 
frc Y ermaniküs kızı olduğu- ne de rühbanın tel'ini mevzuu

unutına, diyordu,. Onun da-
1 
bahsoldu. Oynıyacağı rol hak

·Iarında akan kan Kayserle- kında iyice ders alan Ayan esi-
kanı .idi. İmperatorun yeğe- cane bir tehalükle irıkiyat etti. 

_ __,.lduğum halde el lleme kar- Klodius'a Agripin'i almasını is
__ .ımm metresi olursam, ecda- tirham etti. Bu izdivacin ken-

D•ı için ne şerefsizlıik, ~~.nd~m disi ictin bir vazife olduğunu 
&-\ ne mezellet!.. Sem umıt- söyledi ve günah işlemek kor
&e,bir aııkla sevdiğim muhak- kusu ile titriyen bu kocaman 

•uayeı;!,. Seni şimdiye kadar bun- göbekli insanın endişelerini ya-
a..tadın çıldırasiye sevdi, fa- tıştrrmak için amca ile yeğen a

onlardan hiç biri kollarm rasında izdivacın mübah oldu
htamda bu derece eltm bir.se- ğuna dair bir emirname neşret 

; içinde çırpınmadı .. Öyle ti. Klodius, kendini bir ideal 
Bir ıığu halde sen bunu hisset- uğrunda feda eden bir Hü

~·or musun? . . Ah!. . Bili- kümdar hüznü ile vekur ve cid-
11 No. sun, benim ıiçin yapılacak di, bu emre itaat etti, bütün 

Takd senden uzaklaşmak, hatta Roma da bu münasebetle sevi-
t: . 23.5.fatından bile k":çmma~~ ! nç içinde çalkandı. Ayanın me

oe "::'tat bunu yapabılmek ıçın serretine payan yoktu. 

Gelen reylerden 
ne anlaşılıyor? 

Amerikada içki yasağı sene
lerden beri devam ediyor. Fa
kat acaba herkes bu vaziyetten 
memnun mu? .. 

İşte bir mecmtıa, sırf kendi 
vesaitile Amerikada vatandaş
ların reyine müracaat ederek 
müsavi nisbet dahilinde bütün 
müttehidi Amerikan hük\ımet
leri dahilinde 20,000,000 va
tandaşa posta ile birer birer 
mektup yollıyarak şu ıiç süali 
sormuştur: 

1- İçki yasağının sıkı bir 
surette tatbikı taraftarı mı
sınız?. 2 - Kanun tadil edil
meli mi?.. 3 - Yoksa yasak 
kaldırılmalı mı~-· 

Henüz bunun neticesi alın
mamıstır . Çünkü ancak 
2,000,ÔOO kiŞinin verdiği cevap 

. lar alınabilmiştir. 
Lakin bu gelen reyler kafi 

derecede şayani dikkattir. Çün 
kü gelen reylerden, son derece 
içki düşmanı olanların her ta
rafta ekalliyette kaldıltlan an
laşılıyor. Neticenin kat'i suret
te nasıl çıkacağını herkes me
rakla beklemektedir. Filhakika 
bu resmi surette yapılmış b~r 
reye müracat şeklinde değildir. 
Fakat Amerikada halkın ekseri 
yeti içki yasağının k<:!ldırılma
sına taraftar görünürse hüku
metin bunu naz<ıri dikkate al
maması imkansız arlded 1 iyor. 
Bununla beraber içki düşman
ları ekalliyette kalsalar bile ça
lışacaklardır. 

Times muhabirinin 
gazetesine 

gönderdiği telgraf 
"Times,, gazetesinin İstan

bul muhabiri gazetesine yolla
dığı bir telgrafta borçlar ..-ıese
lesi hakkında salahiyettar ma
hafilden aldığını söylediği ma
lumata göre Türkiye hükumeti 
hamiller vekillerinin ecnebi bir 
maliye mütehassısı getirmek -i 
çin vaki olan tekliflerini redclet 
miş olup borclarm tediyesi hak 
kında hamiller tarafından yeni 
bir teklif vaki olmadıkça yani 
\ıunlar tarafından 928 Paris iti
lafnamesinin tamemen tatbikin 
de ısrar edildikçe mayıs nihaye 
tine kadar olan kuponu tediye 
edecektir. Bu tarihten sonra bu 
takdirde Osmanlı borçlarına a
it tediyat muayyen olmıyan bir 
müddete kadar tehir edilecek
tir. 
Hamiller vekilleri geliyor 
Diğer taraftan "Times,,in Pa 

ris muharriri de gazetesine 14 
tarihile şu telgrafı göndermiş
tir: 

"Ecnebi bir maliye mütehas
sısının celbi hakkında vaki olan 
teklifi Türk hükumetinin red
dettiğine dair şayia etrafında 
Düyunu umumiye meclisine res 
mi bir iş'ar vaki olmamıştır. Bu 
bapta resmi bir iş'ar olmadıkça 
Düyunu umumiye meclisi bu 
şayiayı tanırnıyacaktır. 

Fakat her ne olursa olsun şu
rası anlaşılıyor ki Mr. Stanley 
Waytt ile M. des Glosiere ya
kın bir zamanda Ankarayı tek
rar ziyaret hususu!1daki niyetle 
rini fiil>SftlJasına çıkaracaklar
dır. --··-- -

Felemenkte 

M. Briand usta bir 
müzakerecidir 

Fransa hariciye nazın M. 
Brinad " usta bir müzakereci,, 
diye şöhret kazanmıştır. Son 
beş sene zarfında bir kaç kabi
ne gelip geçtiği halde demir 
baş eşya gibi daima hariciye ne 

zaretini ifa etmekte olan bu dev 
let adamı yaşının ilerilemesine 
rağmen faaliyetine halel gelmi
yen hele karşısındakileri teshir 
eden talakati hiç eksilmiyen 
diplomat ve hatiptir. M. Brian
da kabine riyasetine de defatle 
gelmiştir. Nitekim geçen son 
bahardıı. on birinci defa olarak 
başvekil olmuştur. Lakin harici 
ye nezaretinin inzamamile o
lan bu başvekalet dahili sebep
lerden dolayı uzun sürmemiş
tir. M. Briand denince hariciye 
nazırı M. Brinad hatıra gelir. 
Umumi harpten Avrupada sul
hun yer'1eşmesi, pürüzlü mesele 
lerin halli uğrunda M. Briand llndl .dimde kuvvet bulamadım.! 

ari _ i bırak ta bu masumane nü- Halka gelince, o da şenlik-
1 .. rtıwıişlerle kendimi avutayım. . le~den, o~unlardan, yemek v.: 

ren 930ıkü onlardan da mahrum ka- atıye tevzıatından memnun go
düncü Ü olursam muhakkak ölü- rünüyordu. Hata bizzat hükema 
ınaramı~ı. ... Bıına müsaade et, fakat rühban s~mfı, k~naatle~ini iht.i
"ll'!:enanın şahsında toplanan bü yatsızca ızhan adet edınmemış 

İçki yasağının kaldırılmasını 
istiyenler yasağın tadiline taraf 
tar olaları da l<endilerine taraf
tar addediyorl;.r. Diğer taraf
tan içki düşmanları da tadil ta 
raftarlarını sayıyorlar. Hülasa 
bu meraklı meselenin kat'i no::ti 
cesi Amerikada herkes tarafın
dan merak edilmektedir. 

Hukuku düvel konfe- çok !:alıştı. Bu itibarla şöhreti 
arttıkça artmıştır. Kendisi şu 

ransının me ;aisi son beş senedenberi fasılasız su 
La Heyden yazılı 10~: _ Bu rette hariciye nazırlığını ifa et

rada toplanan hulnıku düvel miştir. Daha evvel d~b~ ~ev~ 
konferansı artıl· ; de bulunmuş olan . nan 

:- faziletine el uzatma ı. . olan muhafazakar "burjua,, sını 
sile latıa._ft~ . . fı bile samimi bir memnuni-

• ~·:~fı~. Pall~.s bir. tar.af- yet duyuyordu. İmperatorlu
a _ Klodıus .un aklu ba91retıne ğun kanlı fıskı fücuru üstün

ii nda ,.racaat e~yor, İmperatorlu- de Jermanikus'un hatırası hala 
mı;-~ l~ ~~na~ın.den dem -~·uı·1:1yor parıldıyor ve ruhlarda ahlaki 

npın le ı~d~~acındakı fMde- güzellik namına ne kalmışsa 
:1::ı. sayıp dokuyordu: o hatıraya doğru yükseliyordu. 
.erinin - Düşünün bir kere: Ondan Agripin'in mazisi, levsi, ikbal
" ma~ çocuğunuz Jermanikus' perestliği, hırsı unutuluyordu .. 
~~tamu olacak. . O Jermani- Ona yalm~ ve yalnız son Roma 
Jlemari ki muhabbeti her Romalı- kahramanının kızı ve nC"«li na
.ler. lı. kalhinde yaşıyor, o büyük zan ile bakılıyordu! .. 
IPit oVamaıt loi i1t11ini 1Iihlan
~"'ı ldidında zikrediyoruz .. 
,
1
tirak ;.ole bir evlidınız olursa, dü-

3 

Amerikanın ihracatı 
mesaisini ikmal 

Washington, 17 (A.A) etmiştir. Konfe-
Ticaret nezareti, Mart ayında- ransm bir kaç 
ki ihracat miktarım 74 milyon hafta devam e : 
dolar tecavüz etmiş olduğunu , den müzakerele 
ve geçen seneki miktarın 1.00 ı rinden sonra bir 
milyon dolar olduğunu bildir- takım kararle· 
mektedir. Tarife konferansı, .1 · t"r . 

1
. . f d ven mış ı . 

mümessıller mec ısı tara ın an B 1 deri eldivenler, ayakaplar ve u k~rar ~r _ş• 
meşin üzerine vazedilmiş olan beş vesıka ıçm 
vergilerin tezyidi suretinde vu- de toplanmıştır . 
kubulan teklifi kabul etmiş ve 1 - Tabiiyet 
danteller hakkındaki kararını meselesi etrafın Nusret 8. 
tehir etmiştir. da bazı mesail; 

.. i okunliıı, imperatorluğun nüfuz Sarayın kapı altlarında Ag- 2 - İki tabiiyet gibi ahvalde 
askeri hizmetin nasıl olacağı, 

3 - Vatanı olmıyanlar hak
kında ahkam; 

:mf buitiban ne kadar artacak!.. ripin'in oğlu veya İmperatonm dildiğini, i!lminin lanetle anıl
ıd ve "'pin gençtir, Kayserler şa- hasbahcelerinde Donitius aza- dığını kaç kere işitmişti! . . Bu 
~ 1 hanedanına mensuptur. metini , ve usan'cını dolaştırır- halden çok defa müteessir ol:. :~et olması da aynca istikbal dı. Anası lmperatora varalı- muııtu. Sonra, kalbi yavaş ya
a ve & emniyetbahşt1r. Klodius' danberi yakadan atılmış oldu- vaş sertleı:ıtiği içi~, böyle bir rar; 

4- Vatansızlık . hakkında ka 

ıs ve aulbünden ve ondan doğa- ğunu daha fazla hissediyor, canavarın sulbünden geldiğin- 5 _ Kara sulan ve tabiiyet 
.ac:et it bir çocuk yeni bir Augus- kendini daha kimsesiz buluyor- den dolayı gurur duymağa baş- etrafındaki kararlar hakkında 
~C: olacaktır. Amcasına karşı du. !adı. Ahlak seviyesi gayet aşa- hükilmetler nezdinde temenni-
me ... n aşkı sadakati ve kadın ğı iki esir ile can ciğer. ahbap- "h . d "k B 
-- ..... Jr•ti için bir zamandır. ister Eskıiden tenha bir inı;iva- tı. Bunlardan biri berber, biri yatı ı tıva e en vesı a · u ve 

- sika imzalamdıktan sonra kon-
~.tiniz ikbalperestin biri çıkıp gahta yaşarken hiç olmazsa an de köçekti. Berber saçlarım kı- feraİıs reisi Felemenk murahha 
aa ıeta alsın, babasının namü şa- nesini yambaşında görüyordu. vınyor, başını kokularla yıkı- sı bir nutuk irat etmiRtİr. 
len kudan istifade edip Romayı a- Bu çocuk kalbinde daha şimdi yor, öteki de dünyada en büyük " 
:i !ınJian~ırmak, İmperatorl~ğu d~n :pey bir ~:crübe y.ükü bit~r- mazhariyetin halktan alkış top Bu konferansta Türkiye cum 
6k edi geçırmek sevdasına duş- mıştı. Her gun şevalıyeler, a- lamak olduğunu ona durmadan huriyeti ı;ıamına da Nusret B. 

ı bulunmuştur. 
:ına ıa .. . . yan azalan, konsül, mazülleri, tekrar ediyordu. Esirler çocu- :.--------

' 922 Washington tahdidi tesli-
! hat konferansında memleketi
J ni temsil ettiği gibi gene o se-
ne Anadoluda milli Türk hükfi. 

1 metine karşı dostane bir siya
. set takip ederek Adananın tah-

f 

liyesile neticelenen müzakera
tm başladığı zaman da M. Bri
and Fransa hariciye nezaretin
de idi. Tahdidi teslihat müzake 
ratında bu seferki Londra kon-
feransında da memleketini ha
riciye nazırı srfatile temsil et
mek M. Brianda kwnet olmuş-
tur. 

Paris, 18 (A.A) - Gazetele 
re nazaran, M. Briand, hariciye 
nazırhğmm beşinci senesını 
dün ikmal etmiştir. Fransarım 
harici siyasetini bq seneden 
fazla idare etmiş olan yalnız 
üç devlet adamı vardır: Talley 
rand, Guziot ve Delcasse. 

V ergİler indiriliyor 

~• tan.ıClodius kurnaz Pallas'ın irat Pallas'ın veya ürkek tavırlı hiz ğa bütün seyyielerini aşılamış- Balon döndü 
•l ve ltği bu nutuk l:arşısmda u- metçilerin delileti ile huzw-una lardı. Henüz kendini bilmeden Friedichshafen, 17 (A.A)-
lr.Yuıuyor, ne diyeceğini bilmi- girip ~ı:und~ rükua. v.anrlar~ı. insan vücudünün neye yaradığı- Zeplin, 18,50 de hurda karaya 

Paris, 17 (A.A) - Bütçe, 
Ayan meclisinde 17 reye karşı, 
273 ve Meb'usan meclisinde 
125 reye k14rşı 450 reyle kat'i 
surette kabul edilmi-ştir. Vari
dat miktarı 50 milyar 465 mil
yon Frangıı. baliğ olmakta ve 
66 milyon ''O bin frank bir 
fazlalık göstem;.·ktcdir. Vergi 
!erin tahfifi projesinin miktan 
1 milyar 877 milyondan ibaret 
olup bilhassa ecnebi eshann üze 
rine mevzu verdiler % 25 tc:n 
%18 e indirilmiştir. 

en a2, • yalnız: ~e~dısıne bı~lcn:~ .ıs~da ven- nı öğrenmiş, en mezmum şekil- iruniştir. 
Rlnctl - Kızılbaş!. • Kızılbaş!. • • hrdı. İş sahıplerı ıstıdalarının terinde münasebatı aşıkanede -----"!"'-------
tan :'na ayan ne der?.. Rahipler Agrıipin'e verilmesini istirham bulunmağa başlamıştı. Yegane 
'°!!!der? .. diye bağırıyordu. ederlerdi. Ürkek, mütehayyir, zevki ata binmek,' küçük bir 

( _ müteazzım, o da bu suretle in- harp arabası kullanmaktı. O za_ 

Ce ~ün.<ümüda!a:ı ile s~l _açrk sanlardan ilk bay:'ğılı~ dersini man sür'atin başdöndürücü zev 
[Fikret ve sag ıçte Ala ıpka alıyordu. Anaç bir ba51retle he kini tadıyor, insanlara karşı 

1:l erek diğerlerinin yerine da- nüz pek yakın olan maziyi hal olan aczine mukabil, tahakküm 

Kaybolan saat 

Hem zl1aret 
Hem ticareti 

HER TÜRK 

Yeni ANKARA'yı görmeli! 
• Onun !çın 

-

ANKARA, 18 (Telefonla) - bir müddet bekletilmesini t 
Ziraat kredisine ehemmiyeti hil için ikraz sandıkları yap 
mahsusa verilmiştir. Sermaye- ması ve Devlet demir yol! 
si 100 milyona iblağı takarrür idaresinin nakledecek mahs 
eden Ziraat Bankasına bu senej lat için sevk merkezlerind 
Devlet bütçesinden 15 milyon mahsul üzerine avans muam 
veriliyor. Bu sayede çifçiye kre !eri ihdası mütalea edilmişt 
di tezyit edilecektir. Memleke- Tasarruf sandıklarının Devi d 
tte arazi kredileri, ziraat avans kefaletine alınması ve bilmu 
lan usulünün de ihdası mütalea bele sandıklar mevduatı 
olunmuştur. Kefaleti mütesel- Devletçe tayin edilen masr 
sile ile arazi teminatı mukabi- !ar dahilıindeki kredilerin is 
linde çifçilerin aldığı mebaliğ mal ettirilmesi de projede ta 
damga resmi ve katibi adil mas siye edilmiştir. 
rafından muaf· tutulması takar- Komünist tahkikatı 
rür etti. Mahsul üzerine avans Zabrta, komünist beyannarı1 
meselesi için mustahsile satışı lerini bazı müessesata tevzi 
teşkilatına ehemmiyet veril- den eşhası derdest ederek ad 
mekle beraber umuma satış yeye tevdi etmiştir. v 
merkezleri açılması ve avans Bu beyannameleri tertip . 
muamelesi yapılması temini tabettirenler hakkında tah'~ 
hakkı borsalarda da satılması kata devam edilmektedir. Ye•,o 
teahhure uğrıyan mahsulatın. tevkifat yoktur. ' 

Ankara hanımları teza
hürat yapacaklar 

tir 

Pek güzide })İr hev'et tarafu1dan 
tertibat alınıyor, sarni111i l>i r içtiınt 

ANKARA, 18 (Telefonla) - edecektir. Bu tezahür mitin 
Kadınlara verilen intihap hak-' den ziyade sade, fakat man 
kı münasebetile Ankara H. lan bir içtima olacaktır. Türk oc 
~a~afından yapılacak .. tezahür ğında toplanılarak kendilerin 
ıçın Halk fırkasının muzahere- verilen intihap hakkından b 
tile Hükumeti merkeziyenin en büyük hak etrafında nutuk~ 
il~~ gelen ~nıme~endile,ri~den rat edilecek, içtimadan sonr 
mur~~kep b~r ~ertıp hey et~ te- büyüklerimize gidilerek kadır.ı 
şek~! -e~~ştır. Bu ~ey ette larırmzın şükranı arzedilecelk 
Meclıs Reısı ve Ba~vekıl. Paşa- büyük mürşidimizin heykeli 
lar Hazeratının ref~alanle ve- çelenkler vazedilecektir. il 
killerin refikaları dahildir. Ter 111 
tip hey'eti tezahür programmr Nutuk irat edecekler mevıtı 
tesbit edecektir. Tezahüre An- mnda Hariciye vekilimizin · · 
karanın yüksek mahafiline men kalarile muallim Afet Hf. , 
sup bilftmum hanımlar iştirak de vardır. 

Yunanistanın her taraflııd 
zelzele .. Bazı evler yıkıldı •• 

Atina, 18 (A.A) -Atinada Morada bazı adalarda, Pirede 
Korentte zelzeleler hissedilmiştir. Bazı yerlerde panik zuhur e1 
miş, bir takım evler yıkılmıştır. 

Estern şlrketiniıı mllracaat 
Ankara, 18 ( Telefonla) - Estern şirketi hükumete mür 

caat ederek telsizin faaliyete geçmesinden beri ziyan etınekt n. 
olduğunu, bu vaziyet karşısında ziyade tahammül e<lerniyeceğiı . 
ve müşterek bir sureti tesviye bulunmasını teklif etmiş, aksi t<. 
dirde hükfi.metle münakit 30 senelik mukavelesinin feshini tale. 
etmiştir. ıı 

Londra şehrinden 24 saat içind l 

2 buçuk milyon halk kırlara çıktıe 
'-ondra, 18 (A.A)- Paskalfa yortulannı kırlarda geçi ı 

mek için dün bir bucuk milyon kişi şehi!.(ien aynlm~tır. Bugüıl 
bir milyon ki§İDİn daha hareketi muhtemeldir. Bu suretle nüfu• 
24 saat zarfında 9 buçuktan 7 milyon inecektir. 

Milhim bir rekor .. 
'U 

D 

l 

e 

2 saat 5 dakikada dünyayı dolaşaıa 
ıiç kelimenin devri alenıi !.. n 

Dünyada süratle haber neş- ı nolulu, San Fransisko, Meksia 
re~ek ve telgraf göndermek ko, Havana, Buenos Aires Ri 
hususunda yeni bir rekor kazan de Jeneiro Capetown, Kahi 
mıştır. · Bambay, Melburm, Nevyork: 

Am "ka d"" . f hirlerini dolaşıp devri alell1\ en nm unyaca maru ,__ _ 
olan Associeted Presa itihbar Y~P~ "'.~ teııutU çıktıgı yem 

.. . k" h .k. A "k donmuştur. 
ınuessesesı- ı er ı ı men a-
da 1200 den fazla gazeteye ha- Bu suretle buüç kelime dil) 
vadis vermektedir- tarafından nın şark,garp, şimal, cenup gi 
Nevyorktaki merkezden telsiz- bütün cihetlerini dolaşmıştrfl 
le verilen ve "selamlar, tesri edi Fakat bu Üç kelimenin yapti 

ğı devri alem seyahatı birine niz,. kelimeler bütün dünyayı 
iki defa dolaşarak Peuter ajan- devrede 97 buçuk, ikinci dev 

de 2 saat 5 dakika sürmüştiı 
smm da iştirakile iki saat beş İstanbul ile Roma arasını 
dakikada devri alemi yapmış. bu üç kelime üç dakikada, M 
tır. kova ile Pekin arasında da d 

Verilen izahata göre bu cüm ·dakikada alınmıştır. 

ıkeııiı canlı oyuncular koymak el- ile mukayese ediyordu. Baba- arzusunu hiç olmazsa hayvan
~r. Bilhassa evvelcede yaz sını, hatırlamıyordu; fakat, !ar üzerinde tatmin ediyordu. 
<Ca~ız gibi Kemal_ Faı:u~i ~ü ~alları elinden alınan Agripin Sonra, kayın lan ile çocukça se
~Y'n hattının ataklıgı ıçın ıh- ın, Romadan uzak, mevkuf ya- bepler için Qirkin kavgalara 
~ 9 edil~emelidir. Meseli(Fik şadığı, mukadderatının yeni bir tutuşurdu. O zaman hazan 
ıayed Reb~ı, Kem":! Faruki, Ala, mecra almasını beklediği uzun berber, ~zan d.'.I köç~k, babası
rın "'hattın) ~eklt muvafık ve seneler zarfında, halası Lepi- nın mazisini bir hakaret gibi su 
dusı vaffak bir hat olabilir . danın yanında otururken, Do- ratrnz. fırlatırlardı. 
:aMtlE 5 . Galip minitius Ahenobarbus'le alay e- (llitmedil 

Dün saat bir buçuk sularında 
mı.iharçilerimizden biri Taksim 
ile Galatasaray arasında saati
ni kaybetmiştir. Saate merbut 
olarak ve bir ecnebi darülfünun 
dan vı:rilmiş bir de madalyon 
bulun.ıyordu. Madalyonun kıy 
meti manevidir. Bunu bulan 
kim i~ saati alıkoyarak zaten 
kendi i§lne yaramıyacak olan 
madalyonu matbaamız idare 
müdürlüğüne gönderirse müte
şekkir kalnıacaktrr .. 

ao Nl••n 1930 .. "" ';:::·~ ~ ..... , · ı 
le 31 mart tam öğle vakti Nev- Associat~d Press in buradt 
yocktaki merkezden· Londraya ki muhabiri Türk telsiz telgn 
gönderilmiş, oradan da Madrit, memurlarım tebrik ile bu te 
Paris, Cenevre, Roma, İstan- rübede gösterdikleri muvaffa1 

bul, Viyana Bertin, Moskova, yetten dolayı takdir ,.tiuelit 
Şanghay, Tokyo. Maniln. Ho- dir 



iyük. Sanayi Nümune sergisi yarın Ankarada Başvekil 
et Paşa Hazretleri tarafından merasimle açılacaktır. 

ircaret Odasında hazırlanan rapor 

Konservecilik için 

s 
Öl 

Memleketimizde 3 milyon kutu 
konserve imal edilmektedir 

~~nserveciliğin inkişafını temin için ticaret 
~dası tarafından bir rapor hazırlanmıştır 
nA~ Ticaret Odası tarafından bizde konserve sanayiine ait bir 
s r hazırlanımştır. Bu raporda bu kadar müsait şeraite malik 
a . Türkiyede konserveciliğin niçin inkişaf edemediği, konser 

liğimizin bugünkü vaziyetinin ne olduğu gözden geçirilmiı 
Rapora nazaran 7 si İstanbul, 1 i Edime ve biri de Buraada 

niıak üzere 9 konserve fabrikası vardır. 

tiııat sermayesi yarım mil- harici piyasalarda günden gü
d• lira olan bu fabrikalarda ne mevkii kuvvetlenen Yunan 

vi 3,000,000 kutu konser- konserveciliği bize rekabet et-
mal edilmektedir. mektedir. 

1~onserve ithalatımız senede Bu san'atın bizde inkişafına 
e1',0l2 kilodur. Buna muka- mani olan şey de maliyet fiati 
ihracatımız 133,692 kilodur. nin fazla olmasıdır. 
•Iıca konserve ihraç etiğimiz Balık konserveciliği de pek 
ınleketler Belçika, Mısır, iptidaidir. 
lerika, İngiltere ve Fransa- Maamafih konservecilik en 

Dahili piyasalarda konser- ziyade inkişafa kabiliyetli olan 
:iliğimiz rakipsizdir. Fakat san'atlerden biridir. 

Poliste ----Salacık sahillerinde .. 
1 •••••• 

:)() \ a~larında 1)İr ı11useviı1iı1 
·~('f'~Pdi taylar arasında bulundu 

nrDün ı;aat bir kararlarında Sa haklarında takibata başlanmış
r:ıkta taşlar arasında bir er- tır. 

elk cesedi bulunmuştur. Üzeri -o-
lirandığı zaman çıkan vesaik- Sabıkalı tutuldu 

nÇanakalenin Ezine kazansın 1 Sabıkalı Nazmı Zındankapı
ln ve musevi milletinden Gala da Ahmet Efendinin 100 lirası 

Y~a Büyük handekte Perişan nı cebinden çalarken yakalan
lnda 1 numaralı yazıhanede mıştır. 

•~misyoncu 36 yaşlarında Ben -o--
von olduğu anlaşılmıştır. Ha 
1e hakkında tahkikat yapıl

Az para değil! •. 

(:ılQtadır. 
Şahinpaşa otelinde tüccar

dan Osman Efendi dün sabah 
-0-

. • • . . odasında bulunmadığı bir sıra-
Sev gılisının evıne 1 da ceketinin cebinden 440 lirası 

kurşun çalınmıştır. 

1 
~üçiik pazarda oturan Ne- : · -o-

en Ef. nin kızı Muzaffer H. a / 70 lira çalındı 

• 

edenberi ilanı. aş~den .. tale- Şehrimizde bulunan Roman-
!#.·den Ahmet Hılmı Ef. yuz bu- yalı talebeden M. Brivadura 
l~.am.asından m~ğber ol~rak- tramvayla köprüden geçerken 
ür'Vel~ gece ~edım Ef. nın e- 70 lirası çalınmıştır. 
kt r.e gıderek dört el kurşun at- --o-
-· ıştır. s· k ak lık d h 
~~ :~ıkan kurşunlardan biri ya- _ _ır .. aç çı . a. a. • 

·J[ odasına girerek karyola de Gumruklerde yenı bır kaçak 
eirine bir tanesi de saçağa isa- cılık daha yakalanmıştır. 
~t etmiştir. Tahkikat yapıl- Gümrüğün iki numaralı am-

p~aktadır. ~- barı önünde içindeki eşyayı bo-
'-1 ~ şaltmakta olan İnebolulu Mus-

t eylerbeyi önünde bir ceaet tafanm mavnasının baş altında 
1 bulundu gümrükten kaçınlmıı eşya bu

çi Boğaza sefer yapan 64 numa lunduğu haber alınmış ve mavu 
güı.lı vapnın kıç tarafında evvel ı na~ bu kısmında r.a~~lan ta

fusi akşam bir ııapka bulunmuş. harnyatta 53 top yunlu ve pa-
apur memurları bir müddet muklu mensucat meydana çıka

u şapkanın sahibini aradıktan rılmıştır. 
onra Beylerbeyi polis mevki- Bunlar gümrükçe müsadere 
1e teslim etmişler. edildikten sonra Mustafaya da 

Nihayet Katina isminde bir bu malları nereden yüklediği 
en~ kız polise müracaatla ba- sorulmuş, Mustafa Piyerloti va 

Cl lası be~~~r Yankonun gece eve purundan bir yazıcının yükledi 
elmedı gıni söylemiş. tini söylemiştir. 
Kııa sanka gösterildiği za- Rüsumat idaresi tahkikata 

rl'.ln bu Şapkanın babasının devam etmektedir. 
ksiapkası olduğunu tanımıştır. -o--
Rı Yan~.o~_un cesedi Beylerbeyi Polis tasarruf ıandıiı 

hirarayı onunde buluıunuştur. 
rk ı Yankonun işlerinin fena git
enjlesinden İntihar ettiği anlaşıl
yernıştır. 

--0-

.. 250 gı'tti" 1 U.) •• 
gi r.ıır~~urlu Ahmet Abdurrah

ştıııaıı dun memleketine gitmek 
ptızere rıhtımda Yapura giderken 
inc50 lirası iki şahıs tarafmdan 
ev almmıstır. 

Polis tasarruf sandığı heye
ti umumiyeti önümüzdeki haf
ta Şerif B. in riyaııetinde topla
nacaktır. 

Taaaruf sandığı yeni eaaalar 
la bir banka muamelltı yapa
caktır. Sandığın sennayeııi. 
145,000 liraya balii olmuştur .. 

Bidayeti teeıısüsü olan 1927 
martında 1300 lira sermayesi 

ştiı -o- olan sandık varidatının 3 seıı(. 
Kavgadan sonra içinde bu yekUııa balii olması 

Üsküdarda Pazarbaşında o- memnuniyeti mucip görillmüş
nın Koço ayni _mahalde otu- i tür. 
ı Enn~ :'~ Ha_çıkle kavga et-j 145,000 lira sermayenin bu 

adt ıı v• bınbırlerıni do"ğmü,ler- sene getirdiği kardan hisaedar
gro ır. !ara 7 lira 33 er kul'Uf isabet 
te Hadise mahalline yetişen za- etmiştir. Bu para bir iki güne 

ıı. ffalıtaya da hakaret edildiğinden kadar tevzi edilecektir. 

Hazırlık 

Buz fabrikasında 
istihsal arttırılacak 

Emanet muavini An
karadan avdet etti 

Bir hafta evvel Ankaraya gi 
den şehremini muavini Hamit 
B. avdet etmiştir. Mumaileyh 
Ankara seyahati hakkında bir 
muharririmize şu malfunatı 
venniııtir :. 

"- Ankaraya buz fabrikası 
için gitmiştim. Fabrikayı mev
cudla ilaveten daha 50 ton buz 
istihı;al edecek vaziyete koy
mak istiyoruz. Bu iş halledilmiş 
gibidir.,, 

Haydar Rif at Bey 
meselesi _ .. __ _ 

Sergi .. 
Kongreye gide· 
cek murahhaslar 

----
Yalnız lstanbuldan 

88 murahhas 
gldecelıtlr 

Ankarada büyük sanayi kon
gresine gidecek murahhaslar 
yarın hareket edecekler, hazv
lanan raporları da götürecekler 
dir. 

Ankara sanayi nümune ser
gisi yarın Başvekil İsmet Pş. 
Hz. tarafından Ankara Türk 
ocakları merkezinde küşat edi
lecektir. 

Sanayi kongreıi 

Istanbul cuma günleri nasıl eğleniyor? 

Renkli fenerlerin altında ... 
Taşralı bir ihtiyarın biraz sonra armut gibi 

gözünüzün önüne geliyor mu?. Beyaz örtülü 
soyuluşu - İ< 
masalarda .. 

in 
m 

Bar hızı numara gapıgor, eğilip blJkiJlügor, eteklerini açıp ed 

kapıyor. pul pul diJlıiilen gi1zlerin manzarası .•• 

Mulen Rujun bir müddetten-! 
beri artık kımıldamaz olan ka
natlarını göstererek: 

- Ben dedi, buraya gırece-
-. 1 
gım. 

Omuz silktim: 
- Adam sen de .. Suyu çekil 

miş değirmende ne işin var> 
Koluma girerek sürükledi: 

- Naşit oynuyor!.. 
- Geç canım, dedim, onun 

burada tadı olmaz. . . Şehzade-
başı neyine yetmiyormuş? ı&..-= 

Avukat tarafından 
gönderilen iki mektup 

Büyük sanayi kongresi de 
salı günü toplanacaktır. Kong
re o gün saat 4 te İktısat vekili 
Şakir Bey tarafından açılacak
tır. Kongı;e beş gün devam ede 
cek ve encümenlere tefrik edile 
rek mesaisine devam edecektir. 

Çatlak ka~kahalar duyuyo- Fakat arkadaşın zorile içeri Son mukavemetini sarfedl 
ru.m ve sankı ara~ır~ ~ır~aç. ye- girip te hemen bütün locaları yor: 

Haydar Rifat Bey hakkında 
dünkü Politika refikimizde ye
niden bazı malumat intişar et
miştir. 

mış ~ısraklar delı gıbı ~ışn~l'.o~ dolu görünce parmağım ağzım- - Gelin itmen.. Bu yaşta 
•.e yuzlerce sahan k.'."pagı bınbı da kaldı. Hem buradaki kalaba sonra başıma it açman .. 
rıne çarparak ortalıgı velveleye lık, Millet tiyatrosunun devam - Amma Şllkiife de gelecek 
boğuyor: Cazbandın en coşkun 1ı müşterileri de değil, adeta, Bir daha bu fırsatı bulamazaır' 88 murahhas 

zamanı. · · bir zümre sayılacak insanlardı. Yumuşar gibi oldu: 
Ankaradan gelen bu mah1-

mat meyanında bilhassa Hay
dar Rifat B. in yazdığı şu mek
tup vardır. 

Büyük sanayi kongresine 
en ziyade İstanbuldan olmak 
üzere 88 murahhas iştirak ede 
cektir. 

Çiftler, serazat kelebekler gi y . - Hangi Ştiki'ıfa? O sarık 
bı . ~ . alnız, meşhur komık bura- mı ki? 

renklı kaat fenerlenn altında da da kendi oyununu en sonra- t 
dö .. d .. ·· ı S - Ha ıte o' 

"300 bin İsviçre frangı tale
bine mütedair açtığımız dava
da karşımıza eski müsteşar Ke- ı 
nanı koydular, bu efendiler 
[Yani hakimler) İstanbul gi
bi bir yerde bağdaş kurup otur 
muş bulunuyorlar. Eskiden 
Seyfi Sarimi İlahi ve Esadullah 
ve saireden istimdat edilirdi. 
Cumhuriyet adliyesinin keskin 
kılıncı [Mahmut Esat] kının
dan çıkmaz mı?,, 

--------
Karaköy köprüsü 

. nuyor ve onuyor ar. erpan ya bıraktıg-ı için göbek kıvıran · · · 
tınlerin biribirine bağladığı bu nazeninleri seyretmeğe zor ta- Arkalarından koyun gibi & 
gergin kadın vücutleri aras.ında 1 hammül ettim. diyor amma ikide bir boğuk ' 

Liman komisiyonu 
kaldırınak fikrinde 

saatler ne de çabuk geçıyor. · ğuk mırıldanıyor: 
Beyaz örtülü masalarda viski- • * * - Akıbet ittiniz bağa idec 
nin mahmurluğu içinde kısa Mahut sokaklara giden köşe ğünüzü .. Di hedü, sizin didü{ 

Ticaret Odası. meclisinin çar bir uyuşukluk devresi geçiren başında konuşmasından İs tan- nüz ossun !. .. 
şamba günkü içtimaında liman simokinli gençler, Ramona'yı bulun yabancısı olan bir zavallı Tecrübesiz ihtiyarın bu gel 
komisyonu tarafından hazırla işitince bütün yorgunluklarını yı baştan c;ıkarmağa çalışıyor- pişirin san kızın elile armut i 
ıı:an liman raporu görüşülecek- unuttular ve sendeliyerek dan- !ardı: bi soyulUljU sizin de gözünli.zt 
tır. sedenlerin arasına katıldılar. - Carum, göze de yasak ol- önüne geliyor degH mi? 

Bu raporda Karaköy köprü- Alk 
1 

. b k maz a .• Beğenirsen kalırsın.. M. S 
si.inün kaldırılması fikri müda- ış ses en, ası · tavanlı sa 
faa edilmektedir. lonun içinde bir çağlıyan gibi J · , İ k l , 

~- akıyor. İlerde çapkın bir göz 7 ffi 1 f d OŞ U al l 

H• • tf J gibi açılıp ~.apanan loc_anın kır İzmir, 18 (A.A) - İlk bahar 

Vllllgeltt! i 

Yeni tamim! Haydar Rifat Bey Adliye ve 
kili Beye de şöyle bir mektup 
yazmıştır. 

"İrfan penah efendimiz, 
"fs,~redeki talebenin teftişi 

husuııunu mualla ve mübarek 
hatırı devlet!erine getirebilir 
miyim? İki gün sonra temuz, 
vekalet memnu. Bir ay içinde 
bu işi nzayı devletleri dahilin
de tetkik ve arz suretlle ikmal 
edebilirim. Reyi fahimanelerini 
şeref telakki edersem, ne dev
let. 

, ımayeı e a mızı a1:11pulu bu gece oyle kT dördüncü hafta at kotulan bu-

( Birind 'ahifeden mah~ıt ) ka!1ç.ki.. - ;r. gün yapılmıştır. Birinci kotu aa Eli l/B'P•nlara Jıo/,a 
~ • ( 9 r •h• . tış koşusudur. Bu koşuya Sat it -ıı 

nümayiş yapacaklar, Ankara Şehre- r. Ba~kın asıböl .. ta1dınıb~ık~~~l ık- tirak etmiştir. üç yaı,ında ve /ılı giJ!llerllec t!lı ll 
manetl önünde bir çocuk nutuk irat ,.ın v.. a Y e ır aanuı ı . . a 
edecek, buna Şthremini Bey mukabe köşe bulup çekilmek 11zırn ... hıç koşu kazanı~a.mış yerli ve 

A k k d "" tayla mah Maliye vekaleti musakkafı le edecek ve şehrin babaaı aıfatile, Fakat, bu karanlık kö-lerde, rap er e ve ı,... ra 
.. h b' ı.. "'- vergiıi hakkında Defterdar munte ap ır çocuı;u o..,ıyacaktır. yerleşmek hakkını size ancak sustur. 

Çocuk ·· ·· d İkramiye 300 lira, meaaie gayet mühim bir tanaim ya 
aarayı onun e bir kaç ııişe şampanya pahası-

2 
d'- B · .ı 

Sonra çocuk aa~ayı önünde de bir na verirler. ı _oo metre ır. t~~li .Haııan ~ı,tır. u tamıme nazaran ,.r 
nutuk ıöylenccektır. Orada da çocuk aganm "Servet,, ı bınncı, Hak- n_ıd.en .:v )'.apt~anlar ver- ne 
martı t~rennüm edılec.ektir. Bakınız: Bar kızı numara ya kı EfenWııin "Meftun,, u ikinci nmn uzenne tlaveten ınşaa1 

Terbıye ve spor mutehaasısı Vil- pıyor ... Eğilip bükülüyor, etek Kemal Ef. nin "Derviş,, i üçlin- bulunanlar musakkafat verg 
::~u::~ i:~~'."~=~1:~1;~~nmıt ollaan !erini a~ıp butlarını teşhir edi- ci.i gelmiştir. İkinci koşu handi- k_ab~ununun 7 i~ci ma~d~ıi n: 

Haydar Ritaf ~ 1 oyun r bö. 1 - .1. k Ik k k ~- o·· d h cı ınce yalnız ınşaatı ıkı ay J ___ oynıyacaklardır. Haftanın son glinü yor, ve y e egı ıp a ar, kı- ap oşusuuur. ort ve a a f da ' . . . 
Türk ocağında_ çocuklara nıahsus bir nlıp dökülürken bar kızı sanki 1 yukarı yaşta yerli ve Arap at ın ~a~er :-e;dıklen takdir Prens Karo/ balo v~_rılecektır. faşolan bir sırdır. Hünerlerini ve kısraklara mahsustur; 7 at e~ kagır ıse ı~ı sene.' ahşap 

O run akşamı rocuklar tarafından bitirdikten sonra artık merak 1 iştirak etmiştir. İkramiye 500 1 bır sene, fabnka ve ımala~ 
'kner aI_ayı yapılacak tezahürata niha edilecek bir tarafı kalmıyor l mesafe 2600 dür Mehmet Efe~ !erden ise vergi alınmama111 

. u aya gure 1 dinin "Ubeyan, ı birinci Ha-ı ırı mış ır. M. D k Jl 1 yet verılecektır. · · d' ·ı · f 

k k ~ırakı~ş. ~ocuklar Kendi kendime: j lim Efendinin :'Şahin,, i' ikincil Verilecek beyannamede e 
artı Dll!Se/e go .. 1 Vandaı temın edılıncc İstanbulda M f - "S d .. kaç kat veya odalı olduğunu 

. . . bir "Gece bakım evi,, açılarak met- - Şu çıplaklık modası bizde 1 • • us~~ a ag?n~n ~rya. " ı u- dirme - e hacet oktur 
Şehnmız~. gelen Sabık Ro- ruk çocuklar muhafaza altına ah.:a- de uyansa diyorum barların çuncu g_elı:nıştır. Üç~cu koşu-, ~ _ • f. , __:__ 

manya hancı ye nazırı M. Du- caktır. Ctıniyet, memleketin her tara hali acaba ne olurdu) ç pi k ya 2 at ıştırak etmıştır. Bu koşu 
ka dün Tokatlıyanda kendisile fında çocuk .konak,lan vücude gctirc kadın seyretmek ·ç· ~ ı da da satış koşusu olup dört ve da: Dişçi mektebi 
görüşen bir. muharririmize ati- r~k. v~lıyat ıl• mucadele etmek niye lusu pa 1. , ı bın ~~c; ~ ha yukan ya~ta halis kan İngi-' '"d •• 1 .. 5 •• 
deki beyanatta bulunmuştur: :~n~dırl. Adn_cak bunların lı<psi büt- der O zarmayaan;'I} ıp ara ım g.- ]iz at ve kısraklara mahsusrur. i mU Ur U5U 

"( ese- esı ır." .. · İk • · D S H'l 
"- İstanbula sadece bir sey ·v· ·d· ramıye 500, mesafe 2000 dır. r. erver ı ---..ı 

ıyanaya gı ıyor ş·· ı dd d b. d ı V f "F b' • · mi B · vef t 
Yah sıfatile huauııt surette gel- F 1 B 'd . d k' oy e ca e e ır o aş ye- agano un ran<ın,, ı ınncı, eyın a 

. ua ey mı esın e ı haatalıtı t · · "P d ·k· üzerine münha 
dım. Burada kıralıça Mare Hz. tedavi tttirmek üzere ya v· er.· · aynı zatın oman or,. u ı m-
ile mülakatım tamamen tesa- ya hareket edeceğinden ç':uk '?::r~aa: ci gelmiştir .. Dördüncü koşu kalan Dişçi vı 

d Ah, çıplaklık, nerdesin? hd ı dk k 1 Ec kt düfi olmuştur Bu seyahat ve sın a burada bulunamryacaktır. ma ut ıan ı ap oşusu o up zacı me er 
mülikatın p~ns Karo! mesele İstanbulda hazırlık Sabahın baskın vermesini dört ve ~ha yukarı yaşta halis !eri müd_~rl~ğü 
aile alakadar olduğuna dair va- Çocuk haftaaı için İstanbul Ttırk beklemek işime gelmedi. Barda kan İngılız at v_e kısraklara ne D~_rulf~nur 
kı n .. riyat kat'iyyen doğru de- ocatrnda yapılan hazırlıklara devam gün IJığına tahammül edemem. mahsustu~. İkra~ı:,:e 700, me_sa , tıp ~a~u~tesı m<" 
inldir Esasen prena KarolunRo olunmaktadır. .. Darmadag· ın olmnc ba!lann ' fe 1800 dur. 4 at ıştırak etmış- . malıkı harre ha 
,.. · Çocuk haftaaı munaaeb fi · -< ' · Ak'f B · "A dr. ·k t 1 ki üd 
manyaya avdeti artp: hiç mev- san Cuma cünü çoculrlar ~iınc b~3 Nı boyaları pul pul dökülen yüzle 1 ~.r.. . 1 E ~yın d n T ınıf u,Bsu; a ~ ;rı sm· ~ 
zuu bahll!)lamaz. Bu, çoktan lcnti tertip cdilmi9tir. r •ı::· rin manzarası pek acıklıdır. 1 ~rı~~ı'. ~ ıya .z!l _e . ev ık e- rı~ı r .. aı~ ' 
halledilmiş bir meseledir. Bu Bu eilentiye ~ >:'atından 12 yquıa Saat on buçuğa varmadan y~n .. ımspıkl,, -~ ı_~ın~ Fua~ B_e- nu~ B.ey. ıntıha1, I 
garip nqriyat çok hayretimi kadar çocuklar JfUl'•k cdebilecelltir. bardan çıktım. Temiz hava, iç- yın. R~zan,, ı ~-çuncu gelmı,tır. edılmıttır. Sıtıt Cer 
mucip oldu. Salı aünü Sofya Bu çocu~nıı yanlan~da ailclerin- tiı-im iki kadeh viskinin mah- Beşıncı koşu dort \'e daha yuka 

• den bir kİ§i de bulunabrlecekt' t k' 1. Ar •--- V 1 tarikile Bük- avdet edece- 8 fi . . ...: k ır. murlııaunu bir anda sildi Ac-ır rı yaş a ı yer ı ve ap ya....,. apurcu ar 
• -Y- u e enbye lfura edecek çocuk - · k klar h İkr · · 

ğim. İatanbulu 20 ııene evvel de lar~n nihayet Salı (Ününe kadar ia~ a;ır Galatasaraya doğru yürü- ısra a ma sus:.. amır~ı Vapurcular. a.rasında re a 
gömtü,tüm. Fakat timdi çok ltrini Ocaia yudmnalan lbrm el- yorum. 500, meır:af~ 2400 dur. 4 at ı~- tı kaldınnak ı'1n hazı::Ianı 
değişmiş ve daha güzelleşmiş mektedir. • rak etmııJtır. Mustafa Efendı- layiha ile madenlerimizin 
buldum. Ankarayı da ziyaret et Şark murahhaaı: Mu~en Rujun önünden geç!r- n!n "Ley~~ .. sı ~irine~, ~i~at Be şafı hakkında hazırlanan ll 
mek, ve Lozanda tandığım İs- . Beynelmilel Himayci ctfal ceıniyc· ken ~ır arkadaş uzaktan selam j .ı:ın keza . 1:-eY.!a,. sı ıkıncı.'. ~a- haıun lktuıat vekili Sakir l 
met Pş. Hz. ile Tevfik Rüştü b ?"rk mur~. M. Kaptan Jorj verdı • . ı lı.! Efer,?ı~ın Dudu,, su uçun- , tarafından tetkiki, iktısY 
Beyi görmek istiyordum. Onat m_emleketun1%e ırelerck Ankara - .. Ne o? Yoksa ıen de mı? cu gelmıştır. 

1 

program dolayısilc teehhür 
da tetkikat yapbktan sonra h · · Gulerek · -- • t. H ·k· ı · ·ı Likin vaktım müsait olmadı dö .. il 9e rımı- . H.. . 8 _L • • d mış ır. er ı ı ayı lanın 

B _,._ Türk: zeM nm':'t~· T .. k . H . uıeyın • şcnnmız e sin gelecek devrei h:timaiv.j. 
unu sonra yapaC-.;uu. ı- umaıler-• ur ffımayoi atfa! - ayır, dedım, anladığın 

1 
. .. . . . - · U 

Ye ile münasebetimiz çok dosta cemiyetinin faaliyetinden sita-'- .b. d _ .1 G ld' .. _. Gayrı mubadıller cemıyetı re kalacagı anlaşılmak tadı· 1.;. a 
t kdi . ""' ve gı ı egı . . . e ım, gorecegı- · · H.. · B d" A k • - - - - L. ı> 

nedir ve günden güne daha zi- a rle baluetmif ve demiştir iti: . .. .. .. .. ' ısı useyın ey un n ara- -.; 
yade kuvvetlenmektedir - ~UJ:ldycden aldı_iııııu raporlan mı gordum, donuyorum. dan şehrimize gell1liştir. Lord Liyod 

·" kaydı ihtıyatla telikki ediyor ve mü- p 

Romanya Kralıçası balagalı z~nned!yo~duk. . - Amma yaptın h~ .. Herke 
B d b 1 R ffaibukı, vazı)'etı c<>zle de cörün- sın Beyoğluna çıktıgı saatte 

K·-~::ı. a Mu .un;: omanya ~e raporlarda yazılanlardan çok fula dönülür mü imiı? 
-~sı ane •· .Yann Bük ifler yapıldıfr -mnuniyttıe ırhe 

reşe hareket edecektır. çarpiyor.,, - Dönmeyip ne yapayım? 

Mustafa Şeref Bey 

Büyük millet meclisi İktısat 
encümeni reisi Mustafa Şeref 
Bey dün şehrimize gelmiştir. 

! Geçenlerde ~rimize ge 
İngilterenin eski Mısır fev i 
de komiseri Lord Llo~d 
akşam An~araya hareket e 
ti"'· 



Piki~~ ---_M_~~~h~ ----~~~ l?_iy~_ ~~~ -.~.§!~_·! !:_~--
M-ıu··:~-~·: .. ~a:s~--l·kH a~--- ---i çiiÇiıere azami kolaylı 
/tJ 1.J.~ lJ: ;.. :~ tere yor açmak için biz ağabey Kuş Palazı !... ---------------• 

- tere çekilmek düşor cevabını Birinci sahifeden mabat 
srm Umdesi "Milliyet" tir. vermiştir. Nasıl başlar, nasıl Ankara Ziraat enstitüsü bu den 1 milyon 200 bini 
19 NİSA 1930 Artık, ~lisl~rin bir tlirlü.~ anlaşıhr? sene açılacak, kapalı olan altı pan kullanıyor. 

ıld .ı. na vermedıklen rahata kesbi ıs ziraat mektebi faaliyete geçe- Halbuki memleketimizde 
~~':.A':f -;..~ıi et, 'r .. tihkak ettim' - 2 - . ' cektir. Altı çiflik mektebi tesis raat kuvvetli sahalarda pull 
111 sr • ı Y Diyordu. · K111palazı ço~ defa Hlll!u: ae- olunacaktır. kullanılmakta olması terakk' 

Tslsfoa numaralan: Buna rağmen pekte dinlen- <f:uız ~lar. M~krobwı ~dd:-r Kısmetinde olanın kaşığında çıkarmış... Çift hayvanatı rin hem sebebi hem neticesi o 
t w 3911, 3912, S91S medi · tııne gor• ya hafif voya agrr muştur. Kara sapanın muayye 

Ne~ Yorkun en kibar mahal tekil alrr. Haatalıtın mikrobu: - l - . izdivaç . Mevcut istatisti~lere göre bir müddet zarfında kaldın 
IJONE OCRETLER~ lesinde milyarderlerin yanı ba- afız, burun, bota:ı! gırtlak. te- Bir akşam Servetzadelenn "İstanbul hanendelerinden çıft hayvana~ı adedı .. ~,491,~17 rak yerini pulluğa teslim etin 

Ttirld,e için~ için şmda bir ev açabilecek kadar n•fffla yollannda bır çok.ralw.t- oflu Cali Bey anasile babasmuı Dilber Samur Hanımla Servet- baştn;. 212 mıly_on don~ zıra- ği Hükfunet kendisine bir va 
it ~C:, kunıt 1400 1:'"" zengin olan bu aıdamm tunııs- sıslıktar tevHt ettilt l'bi ~ karşısına geçti: zade Cali Be akında evleni- a~ edilen. 149 mılyon donum de fe biar. 

1400 "" 1700 .. tar, anerilerle beraber yap- cu~e kan yoluyla ~yılan aehır- - Sizinle ve_daya .. goldtm; rlar. Y Y ~~a~ edılmemekle ~raber ka- Bet on senede 
- a kartı büyiik zatı varchr lorilo umumi tehlikeli rahatsız dedi yarın Panee gıdiyorum. yo bilı zıraat olan arazı YU'dır. . . 

evrak geri verilmea mag . . la~ lddar husuı. ıetirir. Anası afzını açtı, babası göz Bu ilıi genç biribirlerini, Pa- __ Beş o~ ~enede t~ edıl~e 
&sd ııesea r 11eh•1•• 10 kunıltUf· ko= ıçt~ ru:1 Pb .. _ KUfpaluı mikrobunun bulq lerini yumdu. Cali devam etti: rise gelirken Pake kumpanya- Nüfusumuza göre.. ~yle ~r ıkame zırata fennı 
..ee •e -:::_~ J:: IPI de bir!:: tuıa:.: di:ıci~e tığı huule gedrdiii lekeleri- _ Pariııe ne maksatla gitti- sının güvertesinde tanışmış- N"f .. .k. . 'f i tı~e°:ın temel. tap olacaktır. 
~ 'ull~ .__ le anlaşılır Bu lekeler silt ren- -· . bili unm:? Söy- lar... . u usumuzun uçte 1 111 ça ç Çıfçılere venlecek pulluk 

l1lnlann - r- baıtadı ve bu ınıretle genç .... - . · ak'a1 da k ıunı yor mua . : ·. . " dir. nn vasati fiati 12 liradan h 
bbu1 etoMS. sız ve yankesicilerin nasıl itle- pndo (afır "' . ar ~~ lenıem bana hak ven1'91nız. Y1r- Badi Kemalin annesi i.le ba- Her çifçi aileye vasati 120 dö ediline 1 milyon 200 · 

•uGVNv-t} HA VA diklerini seyrederek eğleniyor mer) muhtelif ~ .. bir mi yedi yaıındamyım. İruıan bası da Paris gazetelerinden nüm arazi isabet etmektedir. ;~ 1 in 12 milyon Hrabk pul 
, a. ve dilenecek elde ettifi parayı yuvar~k, k~1:"' ı:nl~eler yirmi yedi yqmda çocuk sayı~ naklen İstanbul gazetelerinde 1,246,708 çi.fçi aile vasati 25 luk ~. Bu pu11 
>la ha- ea çat 19 • u akşam üzeri şehir hutanelerin tak~~~e ~ 1 rr. ulır Bo- mu. Bence bu.y~şa gelen bir yazılan şu havadisi okudular: dönüm ziraat yapmıp. her 8ene lktuat velriled bllt 
t.ece kil Bugün riiqk lodos den birine teberrii ediyordu. her ....,.. sur at e yayt. · . . ıenç evlenınelidir. . . Burada . hai edllec k 
Cf.t, hen açık olacakılr. Her sene Nev Yorktaki muhte- ğuda. ol~c~:. Badem.cı_kl~n ör kimi alabilirim.?• Kimi al11m Mühim bir izdivaç Niabet azdır ~sınden::. •alma :., ucw 

partmmımı ve yirmiden ter, küçük dili, ağzm ıç.ını kap- meteliksizdir. Bulum, bulum • . . cnte . c 1 

- tfaft rn;. a hizmetkinnı bırakarak lar. Gırtlakta yerlepnc~; Ses nihayet ellialtrnıı bin liralık bir "P~riste alaturka saz bulu- ~evı ~aat ~ılır;n. ~ bad~le çitçiler, köy koopera 
anın uhrin fil hali ı..:. kesilir bo~.ı.. bir öksürük, ne- kız bulabilı'n'm o da ··nain Si- nan bir kahvede, lstanbulım takriben yüzde yınnısını ve ka tifleruuı teVJll. olunacaktır. 

te en se ma e ... nue ' •- · f · - ... ü ün .. f barla d h bil' · azinln ~-'-''-- ··"· 
Yazısı . . . . baka . ı fes darlığı husule gelır, ne es l ç cu IPlll rm a anen 1 zıraat ar ............. ,_ .. . .. 

-
____ .;.. ___ -ı gıdıyor ve alemın rett a - borulann a lınca boğulmak yı maz. . . .. . del.i.k eden "Çıngırlak Ayşe,, ek 9 5 unu teıkil ediyor. Traktor iltimalinin muayyer 

tmda dileniyordu. . . a y yı Ön' al Halbukı Panste uç tane mıl- lakabll f b' k dm "lk ' nisbetlere ham vo trakdSr sa 
l t dair ! B'lh ak' has tar lan tehlıkesı vardll'. ü uımazsa yarder Vamllf. Bu milyarder- e maru ır a ı . . ~-•-- da bir üd 8 ID ıya .1 assa e 1 1!'1. 1 0 ölümyetifirı. Burundaoldumu rin kısları ta Amerikadan kon.serini vermiştir. Pariıte Momle~etımizde.umumi ma- ... ..._. m~yyen m . 
değil kendime ait bir polisle~le alay etmesını çok •e- hafif bir ne:ıle görUltir, bazen ::.Uup Parise evlenmeğe gel- Dilber Samur ismini takınan bu na~ arazı meselest ~unmadı- det zarimdakı ihtiyl ~ 

itneninçalınmasına hatta ver ve· . .. • burundan cerahat gelir, burun mi ler Guetelerde okudum. banendenin kanseri çok kala- ğı, çıft hayv~at adedi no~ ne mecbur tutma!' eaaı ın mil-
fula çalınmasına bile dikle~nıar;:ribi~en(~ed:~~=) kanar, kulakta yerleflnce ek~ Mi!s Mod Tremlott gUz•I bir balık olın_uş, bil~a.ssaAmeri~- ive z~riya~ ~~tan u oldugu talea edilınek:tedir. u 

aınmül edemem. hanşe~ d b' .. d ..l& riya kulak arını patlatır. Göz la""''" A B C D E F G H ldarm ragbetlennı celbetmiş- tahkik edılmıftir. G"b d ---ııL!-
mey esın e ır gun e oare- . . . .. . . ---.r· · · · · · · · · · B k d b 1 b" Pr · d anı dikkıat müta- u re e nnuJUD -cııçe cürümler arMJ11da ~ niriml di e tefahur ederdi. kapaklannı 1ı11nr. Göaılenn ı- ı. J. K. L. M. N. o. P. Tremlet- tı~. u ?'lser e u unan ır o~e e ~Y. . . 

li-1 belki en san·~~e~ı Hakikiıen bu adam blr k çi kızarır, dikkatle ~ı~ t'in yegine variai İmİf. .. lıte mıl>:ardenn kızı Mi'!8 -ı:reml~ le~t. zı~redılıniı~r: M~eketi- htlh~tın arttınm-ında c<tbco 
-t en münasebetaızıdır. Hıç akıf ço Kuşpalazın beyaz leke91 göril- Nev orkun milyarderi olan bu Badı Kemal Bey ı~nde ~r ~z~~ ıktısadi hüYiyett baş~~ maeı- efe ehemmiyetle tetkik olun 
-iYİ pk:aya tahammülüm esr;ra v . tıd k d f liir Hastalık hafif geçecek- k n: izdivacına talip olacatım gençle tanışmı:ş, gencı sevmış çıfçılık olmasına, memleketimi mu9tur. Topraklana çotuada ani. 
llll'. Fakat itiraf ederim ki teh~t ge';ı~/:n~ :~un t!~a ma~ se :. Bazen hiç farkına van~. 

1 
••• Cali ıittikten sonra, ana~ ve evlenmeğe .karar vermiştir. zin ekaeriye~i ziraatle müşteiil fc:s'fo~,:otluhr"::r~! :n:::~t:':. 

- haddi zatinde cürüm teş- k 1 k d far :u'ıa J k. . Ateş fazlalaşmaz. Ufak bır kı- sile babası biribirleriıri tebrik Pek yakında nıkahlan kıyıla- olmasına ragmen zel:ı8ir ve ~u- 1 ~e cG 
ıtmeae çok kari~. zanaattır .. a:kıı::k:u: gi~i ~si:ı~nı~~~ rıklık, iki üç gün içinde sessizce ettiler: · caktır.,, buba~ ve 1::n~ °:1:~ta~~ ıe yor. Hayvan IUun 
ı~ dururken şoyle 20000 hp sahiplerine verdiği vakidi. seyreder. . - Cali gibi bir evlada ma- SELAMİ İZZET tına ~~t ~ak bul ann 1 a e 41'Urldyede takriben ııeaede 5 milyar 
kazanıverm~k f~~a. mı .o- Bu gibi mektup seferlerinde . Ağır vak'alarda: Ateş birden lik olınak ne saadet! dediler. al~. 1°:1~z~ · ~uyorlini bile hektar uhada ziraat yapddığtna ıe- 1 

~Hırsızlık netıcesı ıtıbanle eli altına dü n mücevherleri bıre 39,40 a kadar fırlar, ve he~ _ 2 _ • • .ır çı çın~ yıyece re gUbrcıinden iıtifadc için 15 mil-
IJln parasını, servetini, malı d asa Tn şemedar olmak ü- yüksekte kalır. Hastanın renıp . . . Ecnebı talebe şerefıne harıçten .mübayaaya . me~ur yon büyült 1ıq harnna malilı: olmak 

lferine nakleden hareket- em lır~ 1 
e uçar, yüzü sararır balmumu gt- Aynı a~~m, ~ald.ırım mhı- Ocakta müsamere kalması nıhayet harabiye mun- ıaz~m geliyor. Bu ~tiyaç nmf dere-

: zere a ı. v bi olur. G,özlerinin etrafı mor- san başmuhen~ı~lennden .B~- cer oluyo~. • • • ccsındedlr. Bu nnye~c rsfmen Ada 
·~~.bu nakil Cemiyetin ka ve~:~~:~~Je::: ~~~'::' ;ir taşır .. Halsiz düşer. Bıunu, diş di Kemal, ok gıbı .oday.'.1 gırdı, Şehrimizde bulunan Romen! Zıraat ~gut ~b~::!kc=::.1"'::e:01tA:: 

:tti.fı şartlara uygun olma- Artlı C lli ' birlikt etlen kanar, çok defa yutku- ~basına raconlu bir selam ver- Çekoslavak ve Bulgar talebesi • . . . . :a gübresi mahrukat mulrabi!in-
siçin makbul değildir. Yok ~te ak te;:fu ~ne e ça namaz. İçtiği sulu şeyler bur- dı: dün şehrimizin şayani temaşa Fe~~ zıraat IJ!lgısı arttırıl- de ~k olunuyor. Buna binaen 
~ şekilde birinden diğerine şm . e · nundan gelir. - Merhaba moruk 1. • mahallerini gezmişlerdir. ması ıçın mahallı veya seyyar büyWı: bq haynn adedinin ild mı.-
ı;t geçişi yalnız hlnıı:ılıfa Arth\ll' daoma ya~ çalıt- Daha tehlikeli hallerde ol, Anasına iltifat etti: . . kurslar tertip edilecek, ordu ve linl bulmasma çalıfılacalı, harice ctt 
(o.-ir değildir ki: Bakara mak taraftan . 0~11111 lçüı ~ ayak üşür, tutmaıı olur.' Çarpm - Gözün aydı kocakarı, c:e- Talebe şerefıne d~ akşaı_n muallim mekteplerinde ziraat re roUaıuJ;nıyacalt, mahrulrat ma1ıa.,.ı 

:.aitl'ken bir iyi kiat çeken a- tekllfl reddetti, münak•p bll)'Ü tı. nefes darlığı sıkıntı verir, hennem olup gidiyorum .. Hem ~t 21 de T!kk.oc~ımda bir tedriaaU yapılacak, bil surede ~ 
11 

"." "t6dan ~· . 
11 ortadaki binlerı. lirayı a- dil, kavga teklini aldı. Pek az •:'bıııtı baygmtdc, bolulınak gi- de nereye biliyor musunuzı . musamere venlmışttr. tarlasına avdet edecek ve köy- •• a usu en çl ç ere ııtı• ı 

• /Jıtr. Bu parayı ne muk•blJI wm~ ~ Arthur maru~ kal bı "tim tehlikesi görültir. Bu Parizo. . • Bundan başka dün saat 15 te lerde muallimlik deruhte ede- T ohumlarm ıslahı 
• 2 Hiç. . . dılı bir suı kasttan ~cagı la- seb.. ' bilhassa çocuklarda u- Ata biner gibi iskemleler- Türocağmda Cumhuriyet genç cek gençlerin ziraat bilgisi ile ::lbuki biçare tunmıı emeti rılaralı: ve oyluğuna bir kurşun fak bu nule, hafif bir bofu, den birine oturdu: ler mahafeli musiki şu besi ta- teçhizi hususunda ciddi f.Sde- Tohumların ıslahı için .-cut cin ı ~ 
ar. çok ve kuancı daha u- yiyerek kurtuldu. öksürük ses lasıkhfı derhal _ Neden ıidiyorsun?. de- r:ıimdan bir müsamere verilmiş ler alınacaktır. lerin temizlllf temin edilecek, nufı 

lj)nun için ben hırsızları ka- ~ltı. ay SODI'I Nev. Yorklu çe hatıra kuşpalazı ge1inn•li ve meııainiaı amma ben gene söyli- tır. daha yüksek cinalsre tamim edilecek s 
ıar.,a prtmı iyi seçememiş !f tel1iJl ild ele bafl8I bir Noel~~- sür'atle hekime habe~ vermeli. yeyim.. Beş on gündür bir af- Bu müsamereye misafir ecne Kaç pulluk var?• tir. Pamuk, üzüm, tütün, 
~ telikki.ed~m. Hele. ı:nz an: eararT ::ette ol- -V:oksa ~ydurma ~~erle va- tos peydahlamıştnn. Karı da bi tale~ de işti~~ ~:~işler ve Bir hesaba göre memle~eti- incir 2 
ma:Jyat tehlikem mukabilin-~ Evve.ld: dudu surette kit geçı.rnıek tehlikelidır, çocu- gaco mu gaco ha .. Bir: Hey- gerek Türk musıkısını, gerek mizde mevcut pulluk adedi ya- Aydında it • cir M iaada 
avı~n i!ri halı,~ tencere .. anan~ d ~ • mııaye- ğu ölüme silrWder. hey! dedi mi idi, yedi mahalle- zeybek şarkısını çok beğenmit- nm milyonu geçiyor. Demek!' llzllın, Suruı=. A.;:.~ ·~tlln. '.t 
la liıı şerefıne yetmıyecek ka ne ıçın ~· 0 oı: · . Dr. CEMAL ZEKİ yi çıngır çıngır öttürüyor .. Pa- terdir. luyor ki 1 milyon 700 bin çlfçı- Çarpmbada patatell, _., Buwıım. n 
".lr,ııif ka7.ançlardır. Bu şerait -. Midy~ zehirleıımtıler, -; -.-. -- ;--: .. -- rizde gramofon plildarma pr- Glreson, Ayvalıkta zeytin. Sapanc.a 
11~"ia bizde hala hırsızlık ol- dedı f~t ıllll haydut: . . tiyatrodan donen ıkı ~şı Nev- kı söyliyecek .. Ben bunu du- c:x:::xJ - - - - - ve ~yada -ra. 11anıt ve T°;'" r 
'I .u ıarkhlann kanaatkirhk - Biz midye yemerruştıkl Yorkun en kalabalık bic mahal- 1111ca baltalandmı: "Bırak- TAGANNI EDEN GF.NÇ AR11STLER yada pırlnç latulyoalan tesis edil-

..Jı veririm. diyince doktor: lesinde yerde bir adam yatar ~!"dedim. Mukaveleye be- Seslerini hayretle dinledltımlı: RAMON NOVARO ft :':~ = 1':ı,~=:: ~~- le 
ıniı11buki Avrupada hele Ame - Altı ay ""1 Aıthur Col- g6cdtller. Sarhoş sandıla!. Fa- ni yazdılar. Eh az çok surna J KONRAD NAGEL den sonra simdi Evkaf ü.dlm için ispirto~~ 

~ lursı:ıılık böyle midir? tinden artan midyeleri diyerek kat bi~ha~e ~un şakagı ~eli çalarım; lifleyi ~ereceğim. Ma- ) R İ Ş A R B A R T E L M E S real tarafından deruhte edilecek, di- e 
onr 1de elime geçen bir frenk BaVUltu. nerek olmuı bır adam oldugu- lfun ya zurnada pqrev olma:ı ) terleri lktıııat velrtleti biitçesind"n 
'
18.airuie "Arthur Collin,, is Arthur daima cltlpıanlarma nu anladılar. Ölünün bir eli ce- e çık~ bahtlarına. ' ~ ti Nisan BE1TY KO'WPSON nun refakaıilı önUaUadeld ti d"ruhte olunacaktır. 
::~bir Amerikalı hrrsız hak karşı kmdini muh9faea ederdi. bindeki revolveri sıkmakta idi. n B d' K il 't1i~ Nisan Pazaneli akşamından lılbarsn 
ilA! bir makale gördihn. Hü- Fı~d~lllde.~ evi!1e ufak 1~r An~ııl~ bu adam k an;~z~n t.~- baba:ı ~le ::'ı:ıı gıhayıfl:n=~ ELHAMRA SİNEMASINDA Hayvan haatabkları ıt 

me naJdedeyim de ba- mu a ız mu re:ıesı mevcut o u cavuze ugrarnış ve en ını mu- . • ) Hayvan haataııldan ile ciddi müc• i 
ıreulık nedir? ğu gibi kendi de otomobilde dafaaya vakit bulamamıştı. Ge- - Evlat defil, baş belisı. · ) iraa edilecek dele yapılacaktır. Aakarada merkez i 

Jerte Arthlll'dan bahseder- derhal ateşe hazır bir mitralyöz len polislec üzerinde hüviy~i- Onu doğuracağımıza taı doğu- MAHPUSUN ŞARKISI ı.tasiyonlan tesis edilmesi mutaaav · 
~fendi hırsız,, unvanını taşırdı. ni tayine medar olacak hiç bir raydık. , verclir. Mllcadele te,ltilltı çelı:irg~ 
~ ve tercüm~ halini yazı- Dilenci kılığında olsun, efen şey bulamadılar. Ancak iki gün - 3 - sondercce mücuir s'sli, sozlü ve şarkılı itiminde tonutacalt kanununda oldufu gibi bazı aalilıi-

•lt. di kıyafetinde olsun ceplerinde sonra bunun Arthur Colli!l, ki- Bir ay sonra Servetzadeler _ ___.._.. ...... v;_, ~rkQı ~ ~= t~min ~::a~ 5 m~.J:ı~ 
... -ı lııır Collin 55 yaşına dol- üç tabanca bulımurdu. Geçen ~r hırsız olduğu anlaşıldı. Paris gazetelerinde şu havadisi ~""' maurili timdilllt Devlet bütçesinden 
~dan 6 sene evveli en A tosa mda ece e vakit FELEK okudular: tesvi e olunacaktır . 

...ı iıllg~t in NBbt romanr 1!J - - -:ı -Bu kadın beni çok düşün-ıya servisile o kadar meşguldü Bey genç kadını selimkyorlar- Ahmet Samiyi farketmeden bli- - Saadetinize! 
~ " · • dürüyor hüdaalim. ki her taraftan gelen: dı. Sedat Ali onları yakalamış feye sokulmllftll. -Teşekkür ederim efendim 
ll\ -; - Hangiııi o . . - Hanımefendi, Hanımefen büfede masrafa sokmağa getiri- Cazbant mütemadiyen çalı- - Bize bir daha ltıtfeder mi-

- Büfeek, başmda tüyden dil yordu. yor, salon derin bir uğultu için siniz Hanımefendi? .. 
kalem ifleıınüt. Sözlerine dikkat edemiyor- - Bonsuvar, nerede kaldınız de dansedenlerin rüııgirr muh- Ahmet Sami boşalan kadel-

tlı - Ha, Galip Beyinki. Tütün du. Ve büfede çalıwan üç tı.um ya, çabuk olunuaı. telif kokulan biribirine kanıtı teri işaret ediyordu. 
'lln a~k· BIJrM• Cablt kıralı. dan her birinin bir çok ahbabı Bunu "Hile llÖylüyordu. On- nyor. _ Hayhay efendim 
~t· . _. Htldai S.y ctildü: onlara kompliman yapmak için 1ar büfeye sokulurken Ahmet - Geç kaldmız Cevdet Bey, Sedat Ali. · 
!tJıJıİcılan ve levanteo terııil Ahmet Sami baloya plip te - Kırallık kalmadı artık, bu maaanm önünden ayrılmıyor- Samiye döndü: sizin için bir kaç ıiıe şampanya Ben b'. kad h d 
a Haleyi yanında iki Hanımla sene bllttın mtlını bukaltr tut- tardı. - Bir şey mi söyledinia Be- hazırlandı. . - . ır e te sen en • 
ltJCCe ek hemen hemen her beraber şamptnya bllfeeiooe gö tu. Ahmet Stmi nihayet sesini yefeıııdi. Sedat Ali orada Samiyi de ıçeceğım. . . • . ıtu 
mı arkaıımda yeni bir t-.ı- rilnce ona hu161 etmek içıin tim _ Niçin • • ifittirebilcli: o mahçup, yUsU kuannıı görünce hemaı ili ve et1i: Ahmet Sami başını ıgdı : 1 

'!Jorüııüyordu. Hilenin ar- ftnıatm geldipni m...,._ - Mahıul u oldu. fula ta- - Bonsuvar Haıumefeadi. tekrir etti: - (Kalem mtliUleri) cemiye - Sen ve bütün gazeteci ar- k 
:~yeni bir beyaz tuvalet Biribirinclen glbtl ve tık llt tbhlde girip.lif. Veremedi. Bbe şampanya lllthder ınia- - Bir kadeh daha rica~ .ti bu akşam zeııgialerimizden bdqlann .. Söyle tepif etsin-
~ Genç ve güzel kadın bu genç kadmm bUfede balunUfll, Ttlttla lia1i yffk•ldi. O daha ahı • tim, arkadapm da var • fedaklrhk bekliyor. Haydi •· · -. 
.ı~ hatırası olarak bapıı bele Hilenin bir taçh larallça qatı fiate angaj&n•• cirit- Geq,ç kadın pembe. 1Ullll w Genç kadın bir kadeh daha bakalım Beyler, Hanımefendi- Sedat Ali orada, büfede Ha- Ü 
!it beyaz krep damurla 1111'- cibi ortada durup etrafa tebft.. mif. Pllyasayı tltlist etti. Borç- yuv.-lak kollanmn bildin arif dolclurdu. terin ltltfen kabul ettikleri bu nımlara yardım eden genç bir 
"tına gelen yere ince liyeh ıdimler saçıp herketi pyri ih hmdı. inhiııalarile bir kadeh dolclurı- Ahmet Semi rica etti: biıımette kendilerine yardnn e- muharrire ipret etti: 
~eski ll1ISD' yaprak tiyad o tarafı çekiyordu. - Ptıuı: vardır tma I du. - BU de kendinia içmes mi- dinis. - Beyefendi ikram ediyor-
j,;ldinde bir kalem itletmit Ahmet Semi bUfeye yaldaf- - Zannetmem, tfltüncllltr - Buyunaıus Beyfelıdl. liaU. bu bizim içıin uadet ola- Nusret Bey gilldli: lar, baloda ne kadar gazeıeci, 
" mak için bir arkadq daha trt- ptra tutmıs•tt. Ttltlin iti çok Ve batka ..... panya illtiyea.. cakl - Yardım delil. hillkiı Ha- muharrir varsa hemen bul bli-
•tecilere kartı yaptlfı dı. Azerbaycaa meb'uau Hadi kazanclmr. Fakat akli &idlnce ler o kadtr çoktu ki Hlle oa.uıı- Genç kadm itizar etti: nımefendilere futa Ahmet ve- feye getir. 
tN lıilhaııaa Sedat Ali gözüne ilitti. Hemen kohma de batini'. la futa lDflllul olamadı. - Beni içmif fanediniaı efen .ritıiz demeliain. Ne kadar fula Ve sonra Ahmet Cevdett 
~ celbetti ve girdi: İki trlı:adaf bl1feniD öntlae Ahmet Semi telrnr etti: elim. Soma çalqamem defil pmpanya içlline. • . Durmam döndü: 
cdma cemiyet namma - DmuetmiyGl'lllllo imi gel gelmitlerdi. Bir art1ıt bulup - Bir daha Rıntmefendl. mi? delil mi?. - Eh monpr, sen kimler. 
~ bUket gönderildi. birer pmpanya içelim muaya ııolmlıbllen Ahmet Sa- llliuade edenıenis aıbdaıımı. Genç kadın bu naaildlne iti- Hile bir çok kadehleri dol- davet edeceklin. Alqvel'İf e4e. 

Jblzhnt maile çabfıyor- İ1ı:i aıbdq dan.....,leri ya- mi Bey fftlenin nuan dikkati- tanlftll'lyım.. Aftrbtycan meb' zara zarif bir tebe12Bm illve e- dunmıtta: lim. Malftm ya bu akpm Cemi 
pmctiden fll'IPl"ya rartk büfeye yaJdtta'km Rlda ni ceUı; tınek için epeyı Ahmet uau Hüda. • • derek yeni davetlileri afll'lam- - Kart 1 Haycli Beyler. yet hesabına çalqıyonıs. 

i Ilı de alır bir kala- 1 Bey hafif bir Xaftıu liwtile çekti. Genç kadın UAkttn ya- Fakat Wmdıaı yanda kaldı. ak içüı kadtbleri ~· - Sılıhttinisel Ahmet Cevdet g:;ı::t; 
tnlatıJorda: 4 knıd'!!' thbtpluiJe ve pmptn- Usaktan Nmt Beyle Cevdet Cevdet Bey ~ ıcludco - AftyetıiaiPI ~ıli) 

e 
m 
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eğlenceleri Adanada Mezbaha inşaatı 
!~ana bele~iyesin~en: 

ı - Evvelce rnünakasası icra edileceği bildirilen münakasa, görülen liizum üzerine 15 Mayı~ 

r'l )t ikincı t.c.•,t :• şe•••••••••t>••••• 
t Asri li-

Mahkrnıei 
mahkemesinden: 

Mahkememizce ilinı ifldsın• k&
karar verilen )!ayır Almoleh efendt 

zimmetinde alacagı olup kayt ve kabul 
edilen alacaklıların >1ra defteri tanzim 

1 Anka- ~ sanların 
1 ra Taş tedrisatı· 
: Han tt\ . .,, na mah- • 

Perşembe gtinü saat 16 ya talik edilmiştir. 
edilmiş \'e ikinci toplanmanın7Mayıs'l30 

tarihine müsadil çarş•mba günil saat 
on beşte tayin edilmiş olduğundan 

keyfiyetten ılacaklıları n malumu ol
m•k ve yevmi içtimada mıhk&me· 
mizln ifl:l.s odasında ham bulunma· 
lan lüzumu llln olunur. 

: İstanbul r- ~us EN 
2 - ln~aat ve tesisat için heyeti veklleden Kambiyo müsaadesi istihsal edilmiştir. 

3 - Belediye talipleri tatminen Banka tamlnatı icra edilecektir. 
: Beyoğlu _,,. . 

1 356 ..,\ 
İYİ U
SUL u-

4 - Arzu edenlere münakasa zeyilnamesinln gönderileceği ilAn olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ı istiklal tl mhumi ~e -
ususı 

Bugünkü yeni 
e bilmecemiz halledilml• Qckli 

az~Soldan oağa: Yukardan at"lı: 
1 - P.allı mevkii (7) 

- Bardak (5) Kasaba (3) 2 - Çocuk doğurtan (S) 
iZ - Taha}'yü! ( 4) 3 - Banyo (3) 

- Çağlıyan (6) 4 _ Kasabın sattığı (2) Feragat 
. c - Başlık (3) (4) 
ıl - Mangalda biriken (3) Bir 5 - İksir (5) 
ır. k (3) 6 - Oyun (3) Nota (2) . . 
kla - Bekası olmıyan (4) 7 - Bir nevi toprak (3) Bına mü 
he - Kir (4) hendisl (5) 
bi:.Jı - İç~i veren (4) 8 - Beri (3) Rabıt (2) 

I~ - İstifham (2) Büyük (3) 9 - Dikenli hayvan (5) 
pu -~~~~~--~~~~~ 

;~· fttihadı Milli 

BEYLERLE ÇOCUKLAR 1ÇlN 

En şık kostümler 
Galoıa'dı Karaköy'de börekçi fırınt lttlsalindekl büyüle 

mahallıblcirun Ustilııde 

EKSELSiOR'~ 
BllJük elbise nıa~azalarında bulacaksınız 

lngiliz biçimi kumaşlardan ve aşrl biçimde 

KOSTÜMLER 16 1/2 liradan itibaren 

güzel cins kumaşlardan spor vesaire 

ÇOCUK KOSTÜMLERİ 6 liradan idbıren · 

IST. A. M. 
sinden: 

: caddesi dersler 
ikinci llukuk d•ire· •••••••••••••••••••• 

lstınbul Evkaf müdüriyeti tır;fın· Ankara l'n ve Ekn1el 
dan Aksaraydı Sofular mahallesinde Turk Anonim ~irkctin,\cn: 
yeni sokakta (13) !\İo, lu hanede Sl· ı - Şirketimizin tahti isticarin 
kin Hilmi B. aleyhine ikome edılen olup Ankaranm Etfaiye meydanm 
alacak davasında berayi tebliğ ir>al kain BUZ fabrikasında istihsal ed 
kılının dava arzühall muhatabını mekte olan buzların Ankara Şehri 

civarında şatışları bayiliği alenen " 
ikametglhının halen mechuliyeti ha · zayedeye vazı edilmiştir. 
sebile tebliğ edilemediği hey".rl lhti· 2 _ Müzayedeye iştirak edebilml' 
variye ve mübaşir meşruhatından an· için, ihale tarihinden itibaren azar 
İaşılarak llAnen tcbiiğ>t icra<ına karar bir hafta zarfında mukavelei katiy< 
yerilmiş ve yevmi tahkikat olarak İınn edeceğine ve imza ile birlik 
19 Mayıs 930 pazartesi günü ,. ... t ber mucipi teahhut bir ay zarfını) 
14 de ııyin kılınmış olduğundan azami olarak aatacağr buzların sa 

bedeline tekabul edebilecek miktar 
yevm ve vakti mezk.Qrde mahkemede teminat katiye mektubu ita edeceı 
isbatı vücut etmediği takdirde hak· ne dair nakden veya bir Banka mel 
kında gıyap karın ittihaz olunacağı tubu ile BİN liralık bir teminat m 

her renkte empermeabilize tebliğ mckamına kaim olmak üzre vakkate mektubı itasi lazımdır. 

=~~~E~~~~!.g:;p::~;s~!;~i ~!ş::~~:~~;n ı !ııii~iiiniııio~iiu eiii"iii~İli•m•e•m•ıe•k•e•t•l•e•r•e .. ' 1 :~~~~~~~:~~şl:~:~=:E i~~ 
eral Türk sigorta şirketi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

Y=· icra eyleriz. Sigortalan halk için müsaitr 

Trençkot dan MANTOLAR!~ en müntahap çeşiılerı ı meydanında kain mudurluğunden 
T E D İ Y A T T A B Ü Y Ü K T E S H İ L A T + giden tüccar ve lab~le;.;rtnanİeye nazaraen mutaa 

................................... seyyahlara ~~~~ğ; ~u;a~~a"n:~ea~.~:~~ 
lid- şeraiti havidir 

m~.· 1erkezi ldaresi: Galatada Ünyon Hanındadır 
Arııu•sl lııılmımayan ııehlrlcr<le acentıı araıııııakta·hr 

Em. ni·y· et .. ~-a· ndığı 1 ~üuırukler M~~alnaza Mu~urlug~un~e: Ban~aı!0ı~~~!iyala ~:~~?:k:~~S::~rEE~~~~: t~ 
iid 1 - d Sermayesi 700,000,000 delleri hafta nihayetinde tediye ed m ur ugun en Gümrük Muhafaza Memurları için ?:'eni "..e 9 çapAınd~ pa.~- 1 1 • lecek ve aksi takdirde şirket muka 

Telefon: Beyoğlu - 2003 

bro .. 17 ma) ıs ilA ı ha.ziran 1930 devam edecek olan 
BEYNELMiLEL UMUMi 

P ARİS PANAYIRI 
i 92'l da 4.~ milletten 7:l9\! kişi panayırı lftirık etmiştir. 1 mllyon 

Mehmet Sabri B. ve Fatma 
Kaniye ve Enzile ve Na&ire 
Hanmılarm - 6749 - ikraz mıma 
ralı deyn senedi mucibince Em 
niyet Sandığından i8'tikraz ey
leıclikleri meıbl!ğ mukabiHnde 

kiti paRıyın ıezmlşrir 
Sandıık namına merhun bulu

SA TlCILA R: Dilnyının her tıufındın gelmlf binlerce müşteri· 
leıl• münısebatı girişecelcsinİı. nan Bcyleıboyinde clycvm Ca-

ALICILAR: istihsalin büıtın şubelerinde en yeni kotiflırl ve en mü şerif mahallesinde, sdk.ağm 
ak mOtenevvı nümunelerini orada bulacaksınız. da eski 8 mükerrer yeni 2-4 nu-
:ı"; ller ltirlü tıfsillt için Beyoflun'da Kabristan sokağında lstınbul maralı ve ıbiri (YÜı: yimıi dört 
ar;ı .. FRA:'i!SIZ TiCARET ODASINA müracaat olunmuı •~~ diğeri yetmiş diki erşm arsa ü
ft4 zerine mebni, biri bir, diğeri ilı:l 

lSTANBUı... VlLAYET 

DEFTERDARLIK ILANATI 
Haliç hkelelerinde mazbut ve mahfuz 242 adet saplık 35 2 

i okka şimşir 1 O adet gürgen direk bir adet çam seren 1 O adet 
lll 843 adet köknar 35 adet meşe 145 adet kayın kerestesi ve 
adet köknar Iatası olmak tizre 9 kalem orman emvali 27 /4/30 

zar günü ihale edilmek üzre müzayedeye çıkarılmıştır, taliple
ri' yevmi mezkurda saat 3 te defterdarlık binasınd{lki ihale ko
ek syonuna müracaatları ilan olunur. 

* * * Yenikapı ve Kumkapı iskelelerinde mazbut ve mahfuz cem' 
2265 kilo meşe ömürü 27 /4/930 pazar günü ihale edilmek ilıı:
nıüzayedeye çıkarılmıştır, taliplerin yevmi ihalede saat üç te 

n. terdarlık binasındaki ihale komisyonuna müracaat eylemeleri 
"'· n olunur. 

.. * • 
0.~~ Bakır köy mal müdürlüğünden: 

f- Yeşilköyde İmraniye mahallesinde 12 dönuıcı r. evlek tarla, 
ik. deli muhaınmeni 156 lira 25 kuruştur. o/o 5 pey akçesi, satış mu 

elesi 21 nisan 930 pazartesi günü saat on dörtte Bakırköy 
di· lrnüdürlüğünde yapılacatkır. -R-
en 

* * * Bakırköy m>1l müdürlüğünden: 

kattan ibaret biri üç diğeri dört 
oda, birer sofa, bire!' mutfak, 
bin dört yilz döl't at'§m bahçe 
ve mü tşnilatı .ai.reyi havi lld 
hanenin tamamı vlldesi hita
mında borcun verilmemesin
den dolayı satılığa çrkarılarak 

sekiz yüz elli lira bedel ile müş 
terisl namına kat'i karan çekil
miş iken bu kere yül'lde on zam 
ile başka bir milşteri çıkaraık 

müzayede bedelini - 935 - liı-•
ya iblağ eylemiş olması ciheti
le mezkur iki hanenin 21/4/930 
tarihine müsadif önümüzdeıki 
Pazartesi gilnü ıtckrar son mü
zayedesinin icrası ve muame
le5inln <ikmali mukarrer bulun
duğundan talip olanların mez
kftr günde nihayet saat on be
şe kadar Sandık idaresinde ha
zır bulunımaları lüzumu ilfi.n Azatlı baruthanesi dahilinde bent sularının çekilmesinden 

tehassıl arazı üç senelik muhammen bedeli icar 500 lira müd olunur · 
~~ :i üç s~nedir. %7,5pey akçesi icar muamelellİ21niııan930 pazar 
v. i günu saat on dörtte Bakırköy malmlidlirlilğünde yapılacak- lzmlr-Kaaaba ve temdidi 
go 

i- * * * • demlryolu TUrk firkati 

2 inci içtima ilanı u Bakırköy mal müdürlüğünden: 
ı~ Bakı~kiiyünde Sakız ağaçı mahallesinde umalı sokağında 
" tegayrp ~us tebasmdan Nilrtar Hanuna ait 7028 arşın mlk-

"Indakt gazıno arsaı;ının satış muamelesi 17 isan 930 perşembe 
ıü saat on beşte Bakırköy mal müdürlüğünde yapılacaktlt' . R 

* * • 
1• Bakırköy mal müdürlüğünden: 

{eşilk~yde tayyare müfrezeai kumandanlığı deposunda mev. 
yağ bıdunlarile tenekelerin satış 21 nisan 930 pazartesi günU 

t on beşte Bakırköy malmüdürliiğünde yapılacaktır. M. 
3azetealnln 
! inci sayısı • • 
~ 1 K T I 
ıtu · saatlik · çanta 
·ıare · çiçek yap 
k içın modeller. 

~ aş üzerine kabartma 
111 

· ·ıya işi. tezyinat, beyaz işi dersleri yastık ve 

- üler V.s. Atölye ve idarehanesi: Kadıköy tHNo 

--Tufilisiye uıııuın ınü~ürlü~ün~en : 
seteli keşfi 630 liradan ibaret olan Anadolu tahlisiye mm

ast r~a rnevkiindeki kayıkhane kapılan ah§ap olarak pazar
a t~!';;r ettirileceğinden talip olanların 21-nisan-930 pazarte
~iiJltl zı~~ 11 de Galatada rıhtım caddesindeik idarei merkezi 
~~arı ilan olunur. 

~~~rit ve Çak111ak inhisar idaresinden: 
\ııh" 1 •resinin Gumrük muamelatı ve nakliyat komi,;yoncu-

, " 
1>u1 · 

'ı , ur 'f rncrkczi acaııtalığı kapalı ;ıarf u;;ulıle münakasaya 
ııl ~Ja, k •·k'ifler 26 r\han 9JO Cumartesi günlı saat on 
·c ~ cbeı/~tıl olunacaktır. :\lunaka>a şartn:ınıcsi inhisar idare-
m~ ın c hır lira mukabilinde tedarik oltınabilır. 

Şlrlı:etimlı: Hlaaedaran Hey'eti u
mumiyealnin 31 Mart 1930 tarihinde 
ıaat on birde Sureti f..tıalldede vu
lı:ubulan içtimaında nisabı müukTe 
tehassul edemediğinden bu defa Hey 
eti mezknrenin itbu 30 Nisan 1930 
tarihine müsadif ÇalJlrnba ıUnil ay
ni saatte ve ayni Ruanamei mlbalı:e
rat ile tekrar Sureti fevkalldecle Oala 
tada İtimadı Milli hanında akti içti
ma edecelli ıirlı:et hiuedaramna be
yan ve tebllif olunur. 

MECLiSi iDARE 

HALiS ÜZÜMDEN 

rabellum tabancasının mubayaası 20 gun muddetle aleru mu- ( htiyat akçesı: leyi fesih ve teminat katiyeye va 
nakasaya konulduğundan itaya talip olanların şimdiden mlidü- 540,000,000 Liret) yet etmek balı:kma malik olacaktır 
riyete müracaatla şartnamesini almaları ve ihale günü olan l Traveller~ (Seyyahtn $ - Müzayede! aleniye 24 NİSA 
mayıs 930 perşembe gun·· u" saat 14 te teminat veya pey akçeleri ki ') 30 perşembe ıünü saat İKİ ded çe erı satar Şlrlı:etimlzin etfaiye meydanında! 
ile birlikte muhafaza müdüri etinde hazır bulunmaları. Liret, frank, lngiliı liraıı muduriyet binasmda icra kilinacağı 

d 1 f k J k dan talip olanların yevmi mczkilrd 

BUDA PEŞTE 

BEYNELM1LEt 

SERGlSINDt 

3 İLA 12 MAYIS 

930 da devam 

EDECEKTİR 
Macaristan sanayllnin meşr.or' - GümrUlc rcsmnden müstesna 

mttıeıddlt ecnebi tilocularının pıvyonlan · seyahat Ucuranndı ten• 
dlAı; Şuk ve Bulgar şömındöferlerlnde % 25, Yugoslavya ve Ro
manya eömendöfcrlerlnln avdet seyahaderlnde "10 50, Macarlsıan'dan 
azimet ve a•dıtte • 0 50. Hududu ~erbest geçmek için vize ücre•I 
ılınmu. 175 kuruş mukıbillnde kayıt olunan ve tafsilat almak.I 
i9ln Galata'da Çinili Rıhtım Hanında memleketler uuında nıldiyat 
ve muvuallt ( lnterc<>ntlncnttl ) Türlı: Anonim Şirketine ve Anlı.ara 
ve lzmlr'de lnterconıinentale Türk Anonim şfrkeılne mtlracaaı edllmesL 

•• 
~e~eli~ereket Yillyeti Nafia ~a, nıll~en~islitinden: 

Osmaniye - Kanlıgeç!t yolu lizeııindeki (7046) lira (64) ku
ru~ bedeli ketifli (13) adet lınaUttı ıımaiye 5 Nisan 930 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile yeniden mil
nakasaya vazedilmiştir. Müzııyede münakasa ve ihal!t kanun 
ve talimatnamesi mucibince 26 Nisan 930 cumartesi gün!l saat 
16 da Vilayet encümeninde ihalei katiyeai icra kılınacağından 
talip olanların 8 gün mukaddem münakasa şeraiti umumiyeııi 
mucibince ehliyet vesikalarının villyet bq mühendisliğine ib
raz etmeleri ve teminat muvakk atelerlne alt Banka mektup ve 
ya makbuzlarını teklif mektuplarile blrllkto yevmi ihaleden 
bir gün evvel encümeni daimi Vilfi.yete tevdii l!lzumu ilan olu
nur. 

Maarif Vekaletinden: 
nıu~arrir Ye ta~ilerin nazarı dikkatine : 

Gelecek de!'B senesi başında neşredilecek mektep kitapları 
'listesine konulmak üzre muharrir ve tabiler tarafından yeniden. 
gönderilecek kitapların tetkik zamanlan, şekilleri ve şartları şun 
lardır: 

ı - 15 Haziran 1930 tarihine kadar Vekalete teslim edilıne
yen kitaplar 1930-31 ders senesine ait kitap listesine konulmaya. 
caktır. 

a - Tetkika gelen kitaplar temmuz nihayetine kadar tetkik 
ettirllecektl ... 

3 - Tetkik İllin gönderilen kltaplarin iki nilaha olarak ve 
yuı makinesi ile kS.ğıdm yalnız bir tarafına yazılmış olınaııı ve 
harita, resim, ve şekil gibi kitaba ilive olunacak şeylerin de be
raber bulunması l&zımdır. Bu evsafı haiz olmayan müsveddeler 
kabul edilmiyecektir. 

4 - Tetkik için muayyen müddet zarfında ikmal olunacak ve 
Temmuz gayesine kadar icap edenlere tebliğat yapılarak kabul 
edilen kitaplar 15 Aguatosta neşredilecek listeye ithal olunacak
tır. 

5 - Bu suretle tetkika verilecek kitapların Maarif Vekaleti 
Neşriyat Müdürlüğüne taahhütlü olarak gönderilmesi veya el
den t•vdil llıı:undır. 

-1MAYIS 
oınrnt YALOVA kaplıca 

ları 
Bu sular 1911 Beynelmilel Roma sergisinde 

Takdire mazhar olarak madalya almıttır 
Her türlü Sıhht Tesisat 

Her sınıf Otel ve Lokantalar 
Gazinolar • Salonlar - Eğlenceler 

1MAYIS 

veya O arı ran ° ara bluat veya bir vekili musaddak v 
satılan bu çekler sayesnde sltaalle ve teminat muvakkate mel 
nereye gıtseniı paraıuıı ke- tublannı muatahalben lttiralderi U 

h zumu Uln olunur. 
mali emniyetle taşır ve er 
zam'an isterseftiı dünyanın 
her tarafında, şehirde, otel
lerde, vapurlarda, trenlerde 
bu çekleri en küçllk tediyıı.t 

için nakit makamında kola
ylıkla istimal edebilirsiniı. 
Travellers çekleri hakiki 
sahıbinden başka kimsenin 
kulnaamayacağı bir şekilde 
teptiverihtas edilmıştir. 

latanbul Birinci Ticaret malıke
mesinden: 

Sellnik Bankaarrun l'ayaeri Ha
nında mukim Zlngll Zade Ali Hü· 
ıeyin Bey zimmetinde alacalı olan 
meballfta mulı:abll merhun bulunan 
Beşlktaşta Hasanpaıa deposunda 
mevcut ve beher lriloau !ark bet ku
ruı muhammen kıymetli seksen bal· 
y., dördüncü İzmir tonga vo ldloıu 
onbcı kurut muhammen tu,metli 
altmrı lld balya ıayrl mamul lakarta 
Edirne tütünü vo ldloou OQ kuruı 
muhammen lı:tymeti haie altı yüı 
altmıt aolı:is balya muhtelif AIUldolu 
şehirlerine alt ve ldloıu üg kurut 
muhammen lı:ıymetH ıelds ylls otuı 
dört balya kaya kırıntı vı tosu havi 
ve kenlik yirmi dokuz balya çürük 
ve k&rı§rk tiltünlır 22 NIRn 9SO Sa
h gUnll aaat 11 do mezkilr depoda a· 
leni müzayede ile satılacağından ta
lip olanların mu;ıyyen ılln ve oaatte 
mahallinde hasır bulunmaları llln o
lunur. 

lıtanbul Malık_,el aaliyeti dör
dilncü Hukuk dairealndeıı: 

lıtanbul Evlı:af mlldirlyetine iza
feten velı:lli avukat İımall .Rqit 8. 
tarafından Efrikaprda Hacıhllarev 
mahallesinde Elrilı:apı caddeılndı H 
ve 16 No. hanede mulı:iman Hasan ve 
Hüsnü Efendiler aleyhine ikame olu
nan (51406) lı:uruıun maa maaarlfi 
muhakeme ve ilcretl vektlet tahaili 
haklı:mdaki davadan dolayı muma
ileyhima Hasan ve HüsnU Efendilere 
lieclittebliğ irsal olunan dava istida
ar suretleri mumaileyhimanrn mahal 
il ikametlerinin meçhuliyeti hasebile 
mübaşiri canibinden bilateblit iade e
dilmiş ve Tahkikat Haldmliiince 
bittalep bir ay müddetle ilanen teb
li~t i~r~sı karargir ?ln:tU§ ve bu bap
taki ıatida suretlen mahkeme di
vanhaneaine talik kılınmış olduğun
dan tarihi illndan itibaren bir ay zar 
fında cevap vermek ve tehliğ maka
mına kalın olınak Uzre keyfiyet ga
zetelerle de ilan olunur. 

Sultanalımet Sulh mahkemeıin. 
den: 

Emlak ve Eytam Bankası ile Se· 
fer oğlu hemşiresi Vasilild Hanımın 
pyian mutaaarrrf oldulı:ları Büyüka· 
dada Acem sokağında cedit 39, 41. 
41 No. ile mürakkam 6166 zira ve 
tamamı bin iki yüz yirmi üç buçuk 
metre mürabbarnda maa bağ bahçe 
mahallinin şüyuun izalesi zımnında 
furuhtu mukarrer olup ihalei evveli
yesi 20 Mayıs 930 tarihine müsadif 
Salı ıünü saat on beşte icra kılınaca 
ğından talip olanların kıymeti mu. 
hammenesi olan beher metresine sek 
sen kuruş itibarile mocmuunun yüz. 
desh~nbenisbetindeki akçelerinl müs
ta ı n yevm ve vakti mezkürda 
929/9615 numarasile Sultanahmet 
Sulh mahkemesine müracaat eyleme
lP.ri lüzumu ilin olunur. 

Dr. Horhoruni 
Beyogla Mektep 10td: No 3S 

muayene sabahtan alı:fam• kadar. 

Dr. A. KUTIEL 
Olzll ve cilt ba.talıklan mi· 

ttbu11sı l{aralı:öy börekçi fırını bi 
ııraıında No 34, 

1 --................................... ~ .......... ~'sı 
Daktar SEYFETTİN 11e 

aı~ Fren(I ve hlrkııilbıvll hu 
talık.lan mütebısusı. KarU:öydı At .da 
dullalı El. lokantuı yanında Fert{,,ıdl· 
Hın. Her gUn. ma 

Yazı makinelerinı:ri ;114 
Gılau'da Haraççı tokagı ıo numaralı kıi 

V. BENBAtlA8TE bir 
!de) 

Tioarethınulnden satın alınız. 

Mattııa tamir vı tebdil olunur. 
DU:tllo deraleı1 dıbl verlllr. 

Iktısat VekAletindenı 
Eskitcblr Vlllyetl dablllndı Bq · 

viran lı:uy.,lnd~ flmalen Olukblfl 
çcşmuinden topal MuH del!=enlnı 
mUııakim; şukan ve cenuben bu 
noktadan katru dorlfuıdakl nokta! 
labltedlD bllmUnıt Keıııltll çefDIHI • 

ne baıu mUnbllr; ıulı!ıı bu noha· 
dan Kötü Pınanndan bllmttnır meb· 
dol hudut olan Olukbafı ÇCfmesinı 
ham mtlnkealr Ilı malıdut va mesaha! 
Htbiyul (1110) cerlp arull milliye v 
bUIUllytde IJYe9 tabtllUldan Orlıaıı 
Brant bey tatafuıdan blttaharrl mey· 
danı çıkanlan Krom madeninin (ôO) 
ıene ıatlddetlı mumılılleyh ubdealnt 
lbaleıi icra olunıcal!ndan Maden 
NtamnıtlMllnla 86 ve 87 acl mıd 
delerine teYtilcaıt bu bapta idrazı lJ 
olanlann tarihi lllnclan idhutn iki aı 
zarfında Anlr:arada lktısıt Veklletlıı• ? 
v~ mabalUndo md:ımı Vlllyete ba· 
arzuhal mUrıcaaı eylemeleri llln • 
olunur. 

Balıkesir Tayyare \11 
Cemi yetinden: 

Türk Tayyare cemiyeti Ba· t 
lıkesir şubesi mmtakasmın 930 
senesi Kurban bağırsakları mü
zayedeye konulmuştur. 1halei zi
katiyesiKurban bayramındanon 
giln evvel icra olunacaktır. Mü 
zayedeye iştirak edecek olanla- .eli} 
rın şeraitini öğrenmek üzre Ba
lıkesir Tayyare Şubesine müra
caatlan lüzumu ilan olunur. n T 
------------- ndu 

Beyoğlu orman idaresinden: ara 
Müsadereli emvalden Beyo m 

!unda, Sanyarde ve Kemerbur ve 
gazda mahfuz 2600 kilo meşt> 

1 
kömürü, 250 kilo mese odunt. ;ii i 
6 adet bal ta, 3 adet tahra, 2 a ı<a i 
d~.t ~e~tere 23/4, 930 ~arşamb< be 
gunu ıhale olunmak ıizere miı 
zayedeye vazolunmuştur. Ta!i1, 
lerin Beşiktaş omıan idaresine 
ve yevmi mezkiırda Beyoğlu 
l<aymakan:ı:tığmda ihale J..~ 
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BiN SÖZ 
BiR RESiM 

Vutardalıl 1'hıa , Z..pdat ma dea •tılıeudls mektebinin l•taatı 
bltmı,ttr. Afatıda, meli.tep panelyoa blnaell• JeoleJI 

ve lfletme ensdtUstı. 

, ........... 1m1111111111------------~~---
D evlet Demiryolları 

idaresi ilAntı 

-

lıtilıl&I lisesi ıon ıınıfında naat hanım oımal< .ı:acre 2ıı talebe vardır. 
ıtesmlmlz talebeyi rurup ballnde rıısterb'or. 

: ~ evlet ~eınirJolları B. P. ına~azasın~an: 
f. • 29..S-930 tarihinde müzayedesi yapılıp verilen fiatler had- Dtın oe ıDret maeabalı.alanna cıovam edllmlftlr. Reamlmlz mubtellf kulOplere menaup 
) , dl liyikında görülmediği cihetle satılamıyan mu'1telif miktarda -.,,,..,,-.,...--.~"'"l"ı---~~CU-r_e-Tş.;.çl_ıe_rı...,.ru~r.,.u;..p_b.,.a_ıı_n.,.d_e.,:r:.11.,.8_te_r_m_e_k_t•_d_l_r._...., _________ _ 

>' ~mevcut olan ahtap ve maden fıçıların 20-4-930 tarihne miiııadif Sultanıhmet !Ilı emesinden; Yı'(iJel dgı'oıı· encomenı'nden· 
t pazar günU aaat on dörtte müzayedei aleniye ile satılacağı ilfin Eınllk ve eytam Banlı:asiyle Se- U Uu U ı 
, olunur. ferotlu Hem,irul Vı!illki Hanımın 

* * • fıyıın mutas•rnf oldulı:lan Büyü~-

; '.~evle! demlryollan BaJdarııa,a ma~azasındao: 
ll Mağazımızda mevcut palanga, palanga makarası, 17 ton ka 
• dar kablo tel, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme 

,
1 

1 
: ile şimdiye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çı-
~ karıldığı halde satılmıyan malzeme ve eşyanın 26-4-930 n ı , 
ı tarihine müsadif cumartesı günü aleni müzayede ile satılacağı i-

ıı:., ' a l~n olunur. 
r " ;1 11 Sultan Ahmet Sulh Mahkemesin· KiJmUrcUgan Bey asarından 
r • den: Amelt bcsabı ticari . 120 
.ı ~ Emliik ve Eytam Bankası ile Se· Amelt usulU defteri • kısım 150 
c 1 .· "er oğlu hemşireıi Vasiliki hanımın Amelf ve tatbiki kimblyo 50 

'iı 1. 1 aylan mutasamf bulundukları bü· 
. • ı rük adada Ayanikola caddesinde 37 Ticari ma!Omat ve bankacılık 150 
'i ' l "lliıkcrrer numaralı ve 179 numaralı Veni muhasebe usulü 175 
n ı ı dada 9 numaralı Parsel tahtında ve Amerikan usulU; Vemv.D. kebir 75 

\ ierununda sekiz ağaç zeytin v• beş Muhtasar amali erbaa 50 
ıdet çam ve be<J adet te incir ağaç
ar .ve bir adet harap k:in kadim h<ı 
~uzu ve bir adet kuyuyu müşternil Ü A K T 1 L Ü L A R 

• ~6 metre yüzünde ve derinliği bir ta-
u aftan 90,35 ve diğer cihetten 96 ve 20 derste yazabilirsiniz 
r ırkası 76,25 metre miktarında ma Piyanoda parmaklar tuşlara bakma· 

1e '<ilrilm bağ mahallinin bilmlizayede 
• furuhtuna mütedair istihsal kıl•nan dan nasıl yürür e; yazı makinesinde 
• j • k d c · ~anı icraya tevdi kılınmakla mUzaye de b• mı ın y11.mak kabildir, Ame-

l leye vazedilmiş ve furuhtu mukar- rikın usulü ile 20 det• k4fidir. 
rer olup 20 Mayıs 930 tarihine mü· Osman Nusret daktılo !alonu Gal · 
ııadif Salı günü saat on beşte ihale! , • a 
vveliyesi icra kılınacağından talip uda 'tik ek kaldırım bışlan~ıcı . o.66 

1 lanlann müııaı mezk\ırun kıymeti 
-aubamminesi olan beher metre mil· 
.-abbaı elli kuruş itibarile mecmuu· ~ultarııhmec <ulh mahkemesinden: 
ıun yüzde onu nisbetlnde pey akçele EmlAk ve Eytam Baokısile Sefer
-ini müstashaben yevm ve vakti mez aıı;lu Hemılre>ı \ ' .. iliki Hanımın 
idlrda Sultan Ahmet Sulh Mahkeme 

, ılne 929-961~ dosya numarasile mü- şayıan mutasarrıf oldukları Hu\ük-
acaat eylemeleri lüzumu ilan olu· adada rıhtım ~addcsinde ış atik ve 
rıur. 

Sultan Ahmet Sulh Mahkemesin
den: 

Emlak ve Eytam Bankasile Sefer 
>ğlu Hemşiresi Vasiliki Hanımın şa

l ıian mutasarrıf olduklan Büyük ada 
Ja Kamino mevkiinde 2 numara ile 
nurakkqm otuz beş dönüm tarla ve 
aştığın malümülmiktar arazi üzerin-
lc kagir iki kattan iba:.-ei altı oda ve 
nüştemilatı aaireyi havi bir kıta köşk 
le kagir İnek ahırı ve deniz kena

nnda kagir metruk tuğla fabrikası 
le Taş ocağı ve müteaddit kuyuyu 
;am •§carı miısmere ve gayri müs
nere mevcut olduğu gibi her iki ta
·afında vasi mikyasta kabili istimal 
ıağ kütüklerini havi mahallin bilmü
•ayede furuhtuna mütedair· istihsal 
kılınan ilam icraya tevdi k•lınmakla 
nüzayedeye vazedilmiş ve furuhtu 
nukarrer olup 20 Mayıs ı 930 tarihi
ıe müsadif Salı günü saat on be te 
halei evveliyesi icra kılınacağından 
alip olanların müşaı mezkurun kıy
neti muhammenesi olan on sekiz bin 
iranın yüzde onu nisbetinde pey ak
·esini müsteshaben yevm ve vakti 
'tlczkiida Sultan Ahmet Sulh Mah
i<emeıinc 929-4832 dosya numarasile 
nUracaat eylemeleri lüzumu ilan olu· 
ıur. 

26 cedit numaralarla murakkam alt-
mış dokuz zıra ati~ m•hılde ma av

lu bir bap kahvthancnln sağ tarafı 

Cafer Heyin kahv.hanesl sol tarafı 

<'elli BeJin kahvehanesı arkası Ktr
yıko kasabın hanesi ve on tarafı 

rıhtım cıddcsile mahdut olup mı
halll mezkOrun altı dtikUn ve tize. 
rinde !ki oda ve bir heltdan ibaret 

ve bir mikdar bahçeyi muhtevi de· 
rununda bir acı su kuyusu olduğu 
gibi dükkAnın içerisi çini taşlarla 

döşenmi> ahşap ikı kattan ibaret 
olan kahvehanenin şuyuun izalesi 
zımnında turuhıu muk•rrer olup 
iholti cvcliyesi 20 .\layıs 1930 tari· 
hloe milsadil salı gilnü saat on beıce 
icra kılınıcığındın talip olanların 

klymcti muhımmenesi olan iki bin 
yedi yüz liranın yüzde on ıôsbetln

de pey akçalarını ll'ilstuhihen ye\'m 

ve vakti mezburdı 929·~31 numa· 
ra. ile Sultanıhmet sulh m~hkemesine 
müracaat eylemul IUıumu il!~ olu 
nur 

ıdıda Köpril mevkiinde bir ahır ve 
ıizerl!!,de dön oda ve bir helAdan 

ibaret barakamsı bir hane ve karşı 

tarafında keza bir baraka dahilinde 
arabalığı muhtevi sekiz bin kusur zira 
!ondalık mahallinin 'uyuun izalul 
zımnında luruhtu · mukarrer ve ihale! 
eveliyesi 20 mayıs 930 tarihinde 

saat onbeşte icra kılınacağından calip 
olanların kıymeti muhammcnesi olan 
alııbln aluyilz yetmiş iki lira yetmiş 
beş kuruşun yilıde on nisbetinde 
pey ıkçtlerlni mtistashiben yevm ve 
vakti mezburda ~9-8052 numarasiyle 
Sulıanıhmec Sulh mabkemeşine mü
racat eylemeleri il~n olunur. 

lstanbul ikinci tlca. 
ret mahkemesinden: 

lstanbul OördüncU Vakıf hanında 
Asma katta 1 numaralı Moto zade 
Raif Necdet unvani\e icrayı ticaret 
eden Moto nde Raıf Necdet Beyin 
l 5·4·9JO tarihli ma,hkemece iflasına 
ve ifl&<ın 16·4·930 da açılmasına 

ve ızayi mahkemeden CelAI Fuat 
Sevin lfiAs memuru taylhlne ve me 
r:ısinıi kanuniyenin lıizumıı lfa-ma 
mahkemece karar Hrl mlştir. 

\1uma!leyhim"dan alacak ve 
istihkak iddea edenlerin i~bu hakla· 
rını tarihi il!n<lan hir ay içinde ma'ı · 

kcmcde if!As idarc>ine müracAat!a 
kayıt ettirmeleri ve bu baptaki de
lillerinin asıl veya müsaddak suret
lerini tevdi tylemeleri. 

2 - Müflislere borcu olanların 

dahi keza bir ay içinde kendilerini 
bildirmeleri " hilAfına hır.ket ceza! 
mes'ullyeti muciptir,. 

3 - Mülfülerin mallarını her ne 
suretle olursa olsun ellerinde bulun· 
duranların o mallar üzerindeki hak
ları mahfuz kalmak şarcile keı. bir 
ay ıçlnde Hl:ls idaresine emrine tev· 
di eylemeleri ee etmezlerse mes'ul!· 
~ete u~rayıcakları gibi makbul ma
zeretleri bulunmı.dıkça haklarından 
mahrum kalıcakl grı, 

ilk lçılma 28·4-9JO tarihine 
müsadif pızırte>i &Onil saat 14 tc 
mahkemenin inh odasında ıktedlle

ceğlnden ılıcıklıların yevm ve vakti 
m<Zkiırda blllsale veya bllvek&le 
hazır bnlunmılın ve mOflislerln müş· 
ıerek borçlan ile kellllrrinln ve bor· 

cu cekelfıil .eden sair kimselerin içti· 
mada bulunmığa hakları bulunduğu 

icra ve iflAs kanununun 214 üncü 
maddesi mucibince tebliğ ı·e il~n 

olunut 

Bedeli keşfi sekiz yüz otuz beş lira kırk beş kuruştan ibaret 
Nuruosmaniye Tavuk pazarında Mehmet paga sokağında 3-5-7 
No. hanenin tamiratı 30-niaan.930 çarşamba gtinü saat on bire 
kadar münakasaya konulinuştur. Taliplerin encUmeni vilayete 
müracaatları. 

TurkijffZi-raat-Ba-nka-sı ~-ınuın_M___,,u~-urıu-~un-den 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlilğü, Ankarada kain 

idare merkezi binasına ilaveten bahçenin tayin olunan mahal
line yeni bir bina yaptıracaktır: Bu işe talip olanlar aşağıda 
yazılı vesaiki ibraz edeceklerdir. 

1 - Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2 - Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin bir liste

si ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik, Talipler Ankara
da iZraat Bankası Levazım ve meani mUdUrlUğüne İstanbulda 
Galatada Bozkurt hanında Mimar Mösyö Monc;eriye müracaat
la bu baptaki plan mukavele ve şartnameyi yinni beş lira mü
kabilinde alabilirler. 

Bu iş için 1 Mayıs 930 tarihine kadar teklif mektubu kabul 
olunur. 

Teklif mektuplan kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat 
Bankası Umum müdürlüğüne ve İstanbulda Ziraat Bankası İs
tanbul ıubesi müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin % 10 nu nisbetinde te 
minat gösterecektir. Türkiye Ziraat Bankası, mutlak surette 
herhangi bir talibi tercih hakkını muhafaza eder. 

••--·-------•Eskişehir_ ............ .. 
Büyük Porsuk oteli, lokanta - gazino 

Kalorifer, Banyo, Elektrik, Telefon, Azami konfor 
Telırraf adresi: Porsuk Odalarınızı telgrafla temin edebilirsiniz. 
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BUYÜK 

TIYll~E PIYlNGOSO 
• 

8, INCl TERrftP 4, uNCÜ KEŞİDE 
11 MA vıs 1930 

Keşideler; Vilayet, Şehre
rnane ti, l)eft:erdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları 're halk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşidede çıkan nlımara
lar tekrar clolaba koıımaz 

- ., 
lıtanbnl Vallal Muhittin n. onn A ;rupadan avdet eın. 

Mette• Ac .. IU; Oelıta kôpril 
bc11ındı, Beyo,ıu 285~ Şube 
aenıım Mahmudiye Hıııı ıhır dl 
lstanbal f40 

Mu~aoya ~ustası 
Cuma, Pazar, Slaı. Çar

şamba günleri idare rıhtımın
dan 9 da kalkar. 

ANTALYA postası 
(Anafarta)vapuru ~O Nl&an 

pazar 1 Oda Galata rıhtımından 
hareketle mnlr KUllilk Bodrum 

Rados Fethiye Finike Antalyayı 

gidecek ve dönüşte mezkOr 

iskelelerle birlikte Dalyan, :\far
maris, Sakız, Çanakkale, Gell

boluya uğrayarak gelecektir. 

Trabzon birinci poslası 
(lzmir] vapuru 21 nisan 

Pazlrtesi 1 ! de Galata rıhtı· 

mından hareketle lnebolu, 

samsun, Giresun, Trabzon, Rize, 
Hopa·ya gidecek ve dönüşte 
Pazar lskelesile Rize, Siirmenc, 

Trabzon, Tirebolu, Giresun, 

Ordu, Ünye S•msun, lnebulu, 

Zonguldağa uğrayarak gelecek· 
tir. llarket giinU ylik kabul 

olunmaz. 

lıınir-Merıln sUr1al poslası 
(Mahmutşevketpaşa) vapuru 

22 !liisan Salı 12 de Galata 
rıhtımından hareketle Çarşam
ha sabahı lzmlre gidecek ve 
akşama lzmlrden hareketle An 
ıalya, Alaly", .\lersinc gidecek 
ve dönüşte Ta,ucu, Anamor, 
Alaiye, Antalyu, Kuşııda~ı iz. 
mire uğra~ arak gelecektir. 

Kiralık 
Yalova kaplıcalarında Ber

ber, Tuhıflye, Boyacı, Tütün

cii ve Gazeteci dilkkAnları b! 

rer ıene miiddetlc ayrı ayrı 

icarı müzayedeye konmuştur. 
Müzayede Nisanın 116 ıncı 

Cumartesi giinü saat 14 te ic
ra kılınacagından talip olan· 

!arın maktuan l~lilşer lira te
minat akçe!crini alarak Leva
zım miidürlyetinc müracatları. 

( 1500 ) kilo külçe kalay 

( 2500 ) metro bez hortum 

( 20000) adet ateş tuğlası 

(8000) metre tente bezi ayrı, 
ayrı şartnamelerle ve milna
kasa ~uretile mubayaa edile

cektir. Kat'i ihaleleri 6 \Tayıs 

930 tarihinde icra kılınacak· 
ur. Talipler şartn~melcrl gör

mek için her gün ve müna

kasaya i~tirak için o gün saat 
16 da levazım miidtirlüğüne 

elmeierl. 

SADIKZADE BIRADERL • 
VAPCRLARI 

KARA DEi'IIZ Mü. ·r 
ZAM VE LÜKS POSTA 

Sadıkzade 
PAZAR vapuru 

20 Nisan 
fllnU •lıtamt Sirkeci nh 

aıından hareketle (Zongulda 
laebolu, lamıun , Ord• 
Onyo,Olresan, 1 rabzon ve 
ltlı.elelerlne azimet ve av 
edecılı.tlr. 

Talallat için Sirkecide M 
adet •anı altında acentalıltt 
mllracaat. Telefon:lıtanbul l 

THEO 
VAPUR ACENTASI 

Oslo • 1 lamburg ' c ,\nver 
vüruduna intizar olunan"ROST 
yapuru . 'isanın l 9 uncıı çarı 

günü ıehrimize muvasa!Jtla mıl 
tıhmile bışJıyacakcır. 

Fazla tafsil!t için Galıta 'da. 

hanede eski J.LOYO H:ınında T~ 
REPPE>: \lpur a ntasına mur 
olunması. Telefmı flevo~lu 22 ~ 

NAiM VAPURLAR! 

lzmir Postası 
Seri, IUks ve muntazaııl 

ADNAN vapur 
• 'js1nın: 

21 inci pazartesi 
gilnti 16 da Galatı nhtımından ır 
ketle ( lzmlro) ve Çar;amb:ı ~tt~ 
lzmlrden hıanbula hareket edeı 51 Galata gümrük karşısında 
~·rınsez hanında l 2numarada cJı!I 
mi ıcıntalığıM m · r~caac. Tel' 
Beyoğlu: 1041 

Bir adet kamyonet 
Türkiye Sanayi ve Madıiin 

aının Bakırköy Bez Fabrikasın.!' 
lunan bir adet yoku ve yük 
sine elverişli bir buçuk tonluk 
yonet pazarlık suretile satılac, 

Taliplerin her gün mezkür kJ 
neti fabrikada görmeleri ve 1 
930 Perşembe günü saat 1O3 
% 7 1/2 teminatı muvakkattll' 
Bakırköy Bez fabrikasında b 
ları, 

Sultanahmet Sulh ınahkemeslll 
Eml&k ve Eytam Bankaslylc1 . 

fer oğlu Nikolaki Ilemşlr.-1 V•fl 
Hanımın şayian mutasarrıf o!P 
n Kıdirga [Limanında Bo•ta' 
mıhıliosinde Sarayiçl kilisesi ;O 

ğında atik 33 ve cedit 29 nupl 
ilç kıttan ibaret beş oda bir il~ 

· bir hell ve ztminl ca,lık bir ,ıı 
bagçe, kuyu ve terkos suyuna 
Uğlt bir bap h•ncnln bilmü 
luruhıuna mütedair istihsal ıl 
ıllm lcrava tevdi kılınmakla O 
yedcye vazedilmiş ve luruht 
karrer olup 20 mayı< 9.)0 t 
miı;a lil salı günü saat on beş 
i<i evv~liyesi icra kılınıcağında 
mecl muhammine>i olan iki b" 
yüz liranın yüzcl onu nisb<tin 
akçelerinl milscashlben yevnın 
körda Sultanehmec Sulh mah 
sine 29· 8070 dosya numarasil 
racaat eylemeleri 1 ~zumu ll ln 

i\les'ul i\1iidür: Burlıa 


