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5 inci 5ene, No 1506 
3 üne~ sah ifede 

1- 1' iliüll l~l trJ 
- 5 inci s ahifede : 
~ 1 ~~ Halk ve fsne l 

2 Elll kuru ş Jçln ..:lna ~ e t 

NUSHASI 5 KURUŞTUli 1 Arif Oru ç Beyin nıuha· 
kemesi 

" 6 ıncı sahifede 
il 1 t kon omi 2- Pol is .. 

~ikir ve san'at zevki' 

Giinırük müfettiş· 
lerl arasında 

da Giinırilk müfettişleri arasın
~ bazı tebeddülit ve becayis 
•tıılınıştır. 
~ ~zciinıle İs 
ı .huldaki mü 
~~~Şlerdcn Hü 
~ u B. Trab 
ile na, Mazhaı 
tıa Y Samsuna 
~ Jtledilmiş Vf 

r:rine Taş
ın bulunar. 
t( 11•1ettişlerden 
tııiı:rntaz ve Ce
nr Beyler ge: 
~tir. Daha 
ltt 1 ınüfettiş
'- ~rasında be-
~ Yapılacaktır. 

Jı,_..n Bey 

• Atin adan yenı 

Yunan tali 
matı dün 
Atin adan 

gönderildi 
yeni talimat vasi 

ve şumüllüdür. 

Yeni_ talimatı ı.ınder\ln Yunan 
Hariciye Nazırı 

M. Mihalakopulos 

Hilaliahmer kongresi 
Kongre huglin .ı\nkarada 

t4 •ı)lanacaktı r .. 

talimat 
Tevziat 

Gayrimübadi1Jere 
tevziat meselesi 

--
Yanlış bir usul takip 

edildi mi? 
Gayri mübadiller cemiyeti 

reisi Kavalali flii •evin Rev tev 
ziatta heyeti ' 
kile mukarrer 
tına muhalif 
bir sistem ta 
kip edildiği id 
diasına dair o
lan bir suaJc 
demiştir ki : 

"-Ben A. 
karada iken b 
yle bir şey du 
ymadım. Bu ha 
vadise burada 
muttali oldum. 
Vaziyeti tet
kik etmeden hiç du,.7•n " ' Y 

bir şey söyliyemem". 

Muhtelit Komiayon 

Paskalya yortusu dolayısile 
müessesatr ecnebiye tatil edil
miştir. Muhtelit mübadele ko
misyonu da bu meyanda bir 
müddet tatil edilmiştir. Bitaraf 
azalardan M. Anderson da bu 
meyanda bir milddet istirahat 
etmek üzre Bursaya gitmiştir. 

dün yola çzkaı~ızm.zştzr .. 
G. kulesinde Kadın Birliği Fırka

Dün aksam üstü 
' 

yangın çıktı.. 
_ ya müracaat etti 

~ ezilıe Muhi(ldin 1 Jan 11111 n son 
Kule

1
nin ahşap saçak- hlicu111larıııdaıı şika)ret edilıııiştir 
arı yanmıştır ... 

İstanbul halkına yangınlan 
haber veren Galata kulesi ~ dür! 
tutuştu. Bu yangını taliin ga~ 
:-ip bir tecellisi addc;dilse yeri 
vardır. Tahkikatumza göre a
teş kulenin l l inci katından Çık 
mış derhal itfaiyeye haber ve
rilmiş, yetişen tulumbalar bol 
su sıkmak suretile kulenin yal 
nız saçakları yandıktan sonra 
ateşi söndürebilmiştir. Kulenin 
dahili bazı ahşap kısımlan da 
ateşten az çok müteessir olmuş 
tur. İtfaiye ateşi söndürmekle 
meşgul iken kesif bir halk küt
lesi de kulenin etrafında toplan 
mıştir. YJangının yukardan atı
lan bir sigaranın lodos dolayısi 

Birlik badema içtimai hayır iş1eri1e meşgul 
olmağa karar vermiştir 

Son zamanlardaki hattı ha
reketi bir cok dedikodulan mu
cip olan k~dm birliği idare he
yeti azasından Lamia Refik, Ef 
zayiş Suat ve Saime Hanımlar 
dün Fuka müfettişi Hakkı Şi
nasi paşayı ziyaret etmişlerdir. 
Bu mülakatta, idare heyetinin 
maruz kaldığı şiddetli hücumla 
rı mevzuubahs eden bu Hanım
lar bilhassa Nezihe Muhiddin 
Hanunın tenkıtlerinden çok mü 
teessir olduklarını söylemişler 
ve şikayette bulunmuşlardır. 

Fırka bu kabil işlerle meş

l gul olmadığı için bittabi bu gö 

1
. rüşmelerin sadece bir hasbıhal
den ibaret olduğu kendilerine 
~ıi ldirilmiştir. 

Zaro Ağ'a A meri· 
kaya gidiyor 

Kadın birliği , Hanımların 
fırkada çalı acaklarını ve son 
günlerde birlik aleyhinde husu 
le gelen şayani dikkat cereyan
lan nazarı dikkate alarak bun
dan sonra yalnız içtimai hayır 
işlerile me gul olmağı ve bu
nun haricine çıkmamağı karar -
laştırmıştır. 

1 

Birlik azasının mühim bir 

İmtiyazı Cemiyete ait olan Afyon 
karahisar maden ıuyunun membam
da bir imlR fabrikasının İn§&atı biti
rilmiştir. Maden suyu fenni vesait 
ile ve azami miktarda iıtihul olun-

Sel felAketine uğnyan Of, Sürm.c- maktadır. 

ne, Rize, Divrlk, Sarıoğlan, Öde~ış, Irak Mıarr Suriye gibi yakın aıem 
Turhal ve Pazar, Hatap, Su~tanıye leketle~e ihra~at yapılıp yapılmıyaca
halkma para olarak 10500 !ıra ve tıtetklk olunmaktadır. Gcgen acne 
82500 kilo mısır, 1_6510 kilo buıtay, yarım litrelik (7, 7. 7) ve bir litrelik 
3024 kilo un ve yüz çadır dağı mıt (.68305) gişe su iıtihsal edilmiştir. 
tır. Bu ıu (20903) lira tutmuıtur. 

_,.,eie feUiketin~ uğrıyan Suıehri, 1928 Tem~~zu batınden 30 hui-
Refahiye, ve Rqadıycılckl vatanclatla ran ı 939 taribıne kadar oyun kiatla
ra 21100 lira gönderdiği ılbl, 300 ça rından 90000 lira satış yapılmıotır. 
dır dağıtıtll!lıt. 

İran'm Hllraoan eyaletinde büyük 
bir zelzele fel&lıetine uğrı~nl_ara yar 
dım içfn ı 000 lira göndermıştır. 

İstanbul'da Kurtulut mahallHinin 
yangınında aç.kta kala~lar bir hafi!' 
iate edihnlt ve Antalya nın Abmedi
ye köyünlin yangrrunda açıkta ~l~n 
vatandaılara 600 lira yardım edılmış-

Sadullah Bey 
ANKARA, 19 (Milliyet) -

Seyriıefain mlidlirü umumisi 
Sadullah Bey yarın İstanbula 
avdet edecektir. 

kısmı ve bu teşekkule girmeği Ejzay/ş Sual Hanım 
muvafık ı:rörmiyen bir çok gli- \ setle meşgul oluyormuş gibi b 

1 
'f"'"'" J-,. ' n·e~eb ıuaıbnı\;·~ı,,.,,."'...;....,t;ı,; ·-: .. .,+ ~ırn;u:.ı :ıvretle .. ~!11"6ıl 

le yerinden oynayan çinko kap- lelerle kifaye~slzliği anlaşı~d~ğ! tec~vüz mahiyetınde gorulme 
lamaların arasına düşerek t~- ve çekllmelen Hizımgeldığını tedir. 
taları tutuşturmasından çıktığı söylemektedir. Esasen kadınlar fırkaya da 
tahmin edilmektedir. Kule ke- Esasen aza miktarı ancak hil olabileceklerine gi:ıre Bfrli 
makan ~;angın habercisi vazife 400 kadar olan birliğin Türk ğin siyasetle uğraşması mana 
sini görecektir. kadınlığını temsil iddiasında sı:ı: addedilmektedir. Birliğe m 

;ılunımyacağı ve memleket ka kayyet olduğu halde şimdi 
dınlığı namına bazı teşebbüsler hattı harekete aleyhtar olan "'.\J. l\1eclisi 

ANKARA, 19 A. A. - Bü
ytlk Millet Mecliıi bugün Reis 
Vekili Refet Beyin riyasetinde 
toplllf\mıştır. Yeni hıfzıssıha 
kanur\ınun 199 uncu maddesi
ne kadar mlizakereııi yapılmış 
ve pazartesi gilntt toplanmak 
içtlmaa nihayet verilmiştir. 

Mektepliler 
Meınur Z•ro Al• ı .. b k 

Zaro ağanın Amerika seya- lllllSa a aSI 

50 inci hafta 
başladı ... 

hati artık tahakkuk etti. Zaro 
ağa, Amerikada sadece ~endisi
ni teşhir etmiyecek, aynı zaman 
da film de çevirecek imiş. Bu 
Amerika ııeyahatile yakından 
alikadar bulunan birinin bize 49 uncu haftanın birincilerl-
anlattığına .göre, Zaro ağa, Ho- ni 11ıraalle yazıyoruz: 
livut studyolannda çe~lecck 1 G latasaray Iiııesinden 
olan "Y ~dinci mbatın" ısm!nde - . a , 
orijinal bir filmde mühim bir 735 Lebit Nıhat B. . . 
rol alacaktır. 2 - Darüşşafaka lısesmdeıı 

Bu takdire ağanın iyi bir ser 
vet elde etmesi pek muhtemel
dir. 

Dün bir muharririmirle öm
rünün bir çok senesini geçirdi
ti Tophanedeki kahvelerden bi 
rinde Zaro ağ• arasında şu mu
kileme cereyan etmiştir: 

- Uğurlar olsun aga, gidi

yormuşsun! 

_ Ehh ... Allah kısmet eder 

ıe .... 

-Hem de film c;evirecekmiş-

&in. 

82 Avni Zıya B. 

3 - Galatasaray lisesinden 
685 Feridun Bey. 

4 - Dariiffafakadan 109 Hü-
11amettin Nuri B. 

5 - Darüşşafaka lisesinden 
No. 164 Akif Remzi Bey. 

Müaabakayı kazanan mektep 
liler, idare müdürlüğüne mü
racaatla mev'ut mükafaltlarını 
aldırabilirler. 

50 nci hafta başladı 

de bulunması doğru olduğu be- lisesi müdürü Nakiye Hf. bir 
yan edilmekte ve birliğin siya- (Mabadı 4üncü sahifede 

Çatlakları tamir tdilmtktt o/11n abld• Ilı Ttlkılm mqdanının bug 

Taksim abidesi bu 
halde mi kalacak? 

Aııkararlan döııen Emanet muavi 
rıi Ha mit Beyirı verdiği izahat 

-Taksim meydanının hazirana kadar tanzi
mine ~ayret olunacaktı~ 

iki ·· A k radan av- ı lüp kongresine kadar ameliya Evve gun na ' ···.lak 
det eden Emanet muavini Ha- bıtırılmış o ac tır. 
mit B. Taksim abidesi ve Ema- Emlak şirketine ait olan T 
net işleri hakkında dün bir mu simdeki halaların bulundu·· 
harririrnize şu malfimatı ver- yerle bunun arkasındaki ara 

- Anlayamadım? 

Mektepliler müııabakasının 

50 nci haftası başladı. Önümüz 
miştir: 

deki Perşembe gününe kadar 
de konservatuvar binasının y 
pılmasına karar verilmiş ve 

e . . . 

tir. 
Hililiahmerin bu yardımları her 

tarafta derin bir şİikran hissi uyan
dırml1j ve Merkezi Umun:ü>'.• pek çok 
tqelıkür telgrafan gelml§tır. 

Etibba odaları 
ANKARA, 19 (Milliy8') -

Etibba Odalan haysiyet divanı 
ilk dafa olarak toplandı. İçti
mada Kayserili iki doktorun 
müracaatları tetkik edilmişir. 

_ yani sinemada oyrlayacak 

mışsm! 

_ Ha evet. . . Beni götüre
cek adam deyip durur amma 
anlamam ki ..• 

_ Taksimde abide etrafına guetemizde çıkacak haberlerin 
en mühimmini seçip Cumarte- yapılacak olan havuz ve bahçe-

. nin inşası biraz teehhür etse bi-si akşamına kadar gazetemız .. 
müsabaka memurluğuna gönde le meydan suratle mu~tazam 
riniz. 1 bir hal,. konacak ve Turıng ku-

lak şirketile temasa başlaıunıtiftidl 
tır. Buz fabrikasının .tevsii i · 
insaata başlanacak, fabrika i · 
ceibedilecek makinelerin bed 
t.aksitlc verilecektir. 

Hililial>111er merkezi umumisi sih-

• 
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ir cihanın cançeklşmesl 

Nakleden~ KAMRAN SERIF 

!\111.iJY r,f ı•.\% ıR 19.30 

HARİÇTEN 

Mısır - lngiliz 

ALDIGIMIZ HABERLER 

müzakerati gene kaldı .. 
Sudan meselesi yüzünden müzakeratın tehirine lüzum görüldü. 

Gene kaldı! ı Lehistan da 

Alman yaya 
karşı 

Amerlkada 

Tahdidi 
teslihat 

• 

Hükumet nakliyat ı~ine 
çok ehemmiyet verece 

ANKARA, 19 (Milliyet) - Hü- rin derhal tatbiki elzem görülmüş 
kümetin iktısadi programında İs6h- Nakliyat bahsinde göl, .ve nehfr~c 
salin artmasına ve kıymetlenmesınde mızden nakhyat ışlerının tctkıkı 
mühim amillerden olan nakliyat iş- lüzumlu görülmüştür. 

İngiltere-Mısır 
müzakeratı ne oldu? 

!erinin ve nakliyat tarifelerinin tan- Milstahsill~ri m~ayycn menf~ 
zim ve ıslahı eoaslı iktısadi projelc- !er etrafında bırleştırecek teşekku 
rin ehemmiyetli bir cephesini teşkil e çok ehemmiyet veril~cektir. 
etmektcdr. Bu meyanda ilk safta o- meyanda zıraat od~la.r~ w. acılen ıs 

Ak !arak projede Erzurum - Trabzon edilecek. kooperatıfçılıı;m taamm 
Cemiyeti vama şosasının nakliyatın er:ıniyet ve SÜ· ~~ ıiluvalfa~ıyetle teessus edebıl 

il t dildi U.. d l t ahedesi huletle icrasına müsait bir halde bu- ıçın bır mutchassıs ccllıile koop 
m racaa e • ç ev e mu lunmasının temini işaret edilmiş hat- tillere ait ahkamı mahsusa. stat' Mısır - İngiltere müzakera d k d ·ı k ta on bes milyon lira ile yapılabilece- heaap muamele ve murakabe us 

tının tehir edildiğini aşağı - CENEVRE, 18 (A. A. ) - taS i e 1 ece ği ifade edilen bir şimendiferin in- terinin tesbiti,._ . 
dalci telgrafla anlıyoruz. Na- Leh hükumeti Akvam Cemiyeti asının tetkiki lazım geldiği ilave edil İstanb~l. Tıcaret. mektcbınde 
has Paşanın riyaseti altındaki ne gönderdig"i bir notada güm Washington. 18, ( A.A.) - miştir. Bu münasebetle Sarıkamıı - koopradt~fçılıKk şubesı_:çıl~ası ';'.'u 
Mısır heyeti aşağı yukarı bir Reisicümhur M. Hoor'in M. Tiflis- Batum demiryolu transitinden ı;avver ır. ooperatı te sıyase ı 

rük tarifeleri hakkındaki mu- . .. .. .. istifadenin teshili Borçka . Hopa yo- ne tamamen bu teşekkülleri de 
aydanberi Londrada bulunu- kaveleleri imza eden hükumet Cotton ve M. Baroh ıle goruştu tunun tesrii inşası da zikrolunmakta- müessesesi haline koymak, ne ~e ~ 
yor. İlk günlerde cereyan eden !eri gümrüklere ait kanun ve 1 ğü sırada üç devlet arasında y_a dır. Mersin ile İzmir arasındaki sa- bütün ayrı bırakmak formulü ıle 
müzakerelerin müsait gittiği nizamların kaleme alınmasında· pılan bahri misakın e_n kıs_a bır bilin bütün mevkilerini tutacak bir bit olunmuştur. Milli ihracat dai 
söyleniyordu. Fakat netice hareket serbestilerini tahdit et- müddet zarfında tasdı~. edılıı:t~~ vapur servisi ihdası o havali iktı- si t~lciline dair kanun layih.asının 
ha __ kkında birdenbire nikbinlik meg··ı taahhu""t eyledikleri hal- si __ nokt_asında ısrar gosterdıgı sadiyatına faideli görülmüştür. m~ı._ve .. te~.rar M•clıse tevdıı laıd 

1 d N Köstence- İstanbul- İzmir- İsken gorulmuştur. gos.term~k :ıceı~. 0 
ur u. e- de Reichstag Meclisinin 14 soylenıyor, deriye- İstanbul- İzmir- Triyeste- Yunanistanın üzüm himaye o 

t~lcim _şı~~ı . muzakeratın te- Nisan tarihli içtimaında bilha [Bahri tahdidi teslihat konfe Marsilya hatlarında temin edilecek gibi muayyen ihracat mahsullerinıı 
hır edıldığını ~uyunc~ hay - ssa Lehistandan ;hraç edilen ransında İngiltere - Almanya- seri nakliyatın ihraç '.'ttiği~ıüz bazı le iştigal edecek teşekkürler vüc 
ret etmemek lazımgelıyordu. eş adan alınan gümrük resim- Japonya arasında bir muahede mahsullerı kıymetlerndırecegı ve ta: getiirilmesi ve mvcut inhisar ida 
Mısır - İngiliz müzakeratı ŞU l >'. • art rılması hakkında bir h d aktedildi. 'üç devlet ~e meyva ve sebze v~ yu.murt':' gı~ı lerine de bu yolda vazifeler talı 
dö 1 .. . d an e erının 1 

mua e e . . ıhracatımızı arttıracagı şuphesız go- ehemmiyetle derpis alıınmuştur 
rt mese e uzerın e cerey kanun kabul ettiğini kaydetme aralarında bahri bir tahdıdı te- rülmüştür. Nakliyat ücurat ve şera- , ' '.. 

diyordu: Mısırdaki İngiliz kı- ktedir. Leh hükumeti bu nota- slihatı nasıl yapacaklarını ka- iti ıslah edilecek, tarifelerden bü- Bır Alman grupunun m\I 
- Tıpkı babana benziyecek-1 tın paralarda Kayserin kabart- taatının çekilmesi, ecnebilerin sında Reichstag Meclisince ka- rarlaştırdılar. Fakat bunun tat tün şimendifer vapur, _rıhtı':'· li: racaati 

ın' Daha bu yaştan onu andı- ma resmi yanında onun da re~~ ve ekalliyetlerin himayesi, Mı- bul edilen bu kanununun büsbü biki için parliimentolann tas- man ücretli ve isk~_ıe resımlerı ~ahıl Büyük bir Alman firması me 
S 1 k il Or mi. vardı Çocuk bu pırılpırıl ku ·· · b' · t ha'sıl ett"ı- bulunacaktır. Bu ucurat mahsulatın . "kt d ,_. ıyorsun. aç arın ızı aşıy · .. · .. .. ~~n. yenı ır v_azı~e .. .. nakline mani olmıyacak, mahallerin- ketimizden mühım mı ar a ve "" 

ien de baban gibi bakır sakallı çuk yuvarlaklar utsun~e anne- gını ve bu vazıye.tın g':1mruk ~~- de sürüm•hıü güçleştirmiyecek suret- mi surette barsak almak istemci 
:ı lı!acaksm 1.. sinin resmini hayran bır gu;u.r rifesi mukavelesı Lehıstan hu- te tanzim edilecektir. tedir. Bu müessese Ticaret Oda 1

" 1 t . . . içinde seyrediyordu. Annesının kumetince imza edildiği tarih- müracaat ederek tavassutunu isterı' 
t - Yol ~emleketını hl sır. - karşısında kendı"nı" 0 derece aciz ld Devlet demiryolları idaresinin me tir. 

- k Ik ddı teki vaziyetten çok haklı O u- ıtılekette mevcut diğer imtiyazlı de-
• • 

1 

'ia geçmege • a .. 
1

~'.m, ce n ve zaif görüyordu ki, onun hem ğunu beyan etmektedir. miryolları idarr,lerile bilitila! aktar- İngiltere ile Ticaret muı· 
, ı_;ak 0 sersemı duşun. İmparatorluğu hem de İmpara- masız nakliyat sevk veya teslim ma- hedesi 

t,. 
1 ı-Bu"vu··k ceddini unuttun mu? toru idare etti-"'ine inanacağ• ge Romanya da hallerinde tcdiyat. tek hamule sene-

, s d"l k' t · J · · k f' 1 k t n Gümrükler umum müdürlüg'ü 1'I ıı l{oca konsülün bu""tu··n meziye- liyordu. . ı e sev ıya ış erını a ı o ara a -
• 1 zim etm.si hatta bu maksatla beyne!- caret Odasına İngiltere ile olan ııı 

l i ispir gibi araba sürmekten Annesinin mucızelere kadıı- Harp maltlllerı milel itilalata girmesi şayani temen vakkat Ticaret muahedesinin İngil 
,: 

1 

baretti! olduğunu işi~iş o_lsay~ı hay- ni görülmüştür. Karadan limana ka- renin müstemleker ve mandası al 
ı I! . . . . . ret etlniyecekt;ı ! Fılhakıka Ag- Bükreşten yazılıyor: - Harp dar nakliyatı limanlarımızla ecnebi da bulunan' memleketlere de teşmil ~ ı ı - Baban ~omı~u~ ıstediğı ripinin koca Romayı bir kadın malülleri tarafından Prain sa- limanları arasındaki nakliye ücu- dildiğini bildirmiştir. 

ı ıcadar şara~ _ıç_m.~dı __ dıy_~ a.~atlı- hüküm ve nüfuzu altına alması rayı önünde bir nümayiş yap- ratından fazlaya çıkan ve sigorta ida Oda Umumi katipliği 
' ıarından hırını ol~um;uşt':1-.· :: da bir mucize değil midi? mak istemiş ise de polis buna relerile deruhte edilmiyecek derecede Ticaret Odası Umumi katibi Vtl 

{oksa senin de nıyetın bızı o- D . . E 1• Ş hn" . . M. Hoover çok tehlike ve zararlara maruz bulu 
. ? d omıtıus ze ı e , mazı- mani olmU§tur. Bu nümayiıten nan mühim limanlarımız olduğu pro- bi Bey Ankarada bulundukça kend• .'~e _öldürmek mı · S~n e onun sini, halini hlç bilmezdi. İmpa- ...,..,. maksat malüllere verilen talı- diki Iazımgeldiğinden Amerika jede itiraf edilmekte ve en mühimle- sine Oda raportörlerinden Hakkı rJ< 

1~ıbı eğlence olsun diye atının ratorluğun hududu hakkTnda sisatın arttırılması idi. Parle- kongresinin ne diyeceği merak rile meşgul olmak zarureti işaret olun zihi B. vekalet edecektir 
ıalları altında çocuk mu k ~z~- hiç bir fikri yoktu. İmparator- mentoda bu hadise mevzuu edilmektedir. Halbuki bu mua maktadır. Büyük liman teşkilatı ya- Borsada vaziyet 

k ı ? Ona benzeme ıçın uahas Paşa . d h Am "k d b" k · d pılıncıya kadar iskeleler mcndre-
. 

1 

e s n · · ·.: · . . . · luğu sarayın bir nevi istitalesi n. bahsolmuş ve Malı ye nazırı e- edenin en a a ır ço şı kler küçük dalga kıranlar inşası su- Dün borsada çok hararetli f> 
: ı•en de ~ozlenmızı mı oyacak- ·b· t ederdi Fakat bu sırın harici bir tecavüze karşı miştir ki; detli itirazlara sebep olacağı retile mü•külatı tahfif çareleri ara. 47,500 İn<>ilir üzerinden muamele~ ? k an enfasında gı ı asavvur . ' .. 
ı•ın. · · 

0 
sa an m tasavvuru mUphem ve bulutlu müdafaası ve nihayet Sudan- - Malül meselesi harpten söyleniyor. Bu telgraf Reisi nacaktır. Silolar inşası meselesine muştur. Sterlin 1034 kuruşta açıtaıJI 

»ir kız evlat doğuracak olu;sa. "d" D .. yanın 0 tanımadığı ın aidiyeti meselesi. sonra fena bir şekilde halledil- cümhur H_oover'.in en ~ı~.a m~d bilh:ı-ssa ehemmiyet verilmiştir. Silo bir aralık 1035 kuruşa kadar çı~: ııa_ban gibi kendi kız kardeşıne \ ldtiın. ya':::rı ta Öbür ucuna kadar, . .lı k ili · •• :~ ,.,,_ •.• ~·····~~- a-•~-- .ı...-~ ........ 1c ı .. hmd .. hunm nn- . lar ın,as na .kadar da hububatın mu- tan ...,, ... 103~.> 1ctlruşta kapanmıf 
l ks ' - --~~~!l,"..ı. _Mısır~t.\\ Pn.lğ>tl.ızıei' cek kadar tahsisat verilecek {uzunu istimal edeceğini gösteı hafaza~ı. ı~ın mevcut ?angarlarrn ze tır. nı e uzataca m... .Rımı~ .. 4..%lfim;lilitlli'h7a}l::ôHün~e buna hiç yanaşmıyorlar. Mısı- yerde malililere başka bir ta- rir. Maamafih tastik işinin ik- mınlerının betona tah~ılı ve etra~arı- Liret_8, 9.s. 1'.ltın 900 kuruştan Dl~ 

' u ı'aKdretıenn şlıiıdi kendisi bo n eğd"rd"g·ı·n kanı'dı· Bı"r .. . . . · l'l . , .. . . . . . . nın kapatılması gıbı bazı tedbırle- amele gormuştur 
' yu 

1 1 
e · ra kaydu şarta tabı bır ıstık a krm teshılat gosterılmıştır. Me malı Amenkada 931 senesın- · 

le ne alakası vardı?.· Sanki ha kaç "pretorien" in muhafazası verdikten sonra Mısır için e- sela şimendiferlerde meccani den evvel kabil olmıyacaktır.] 
t 'ıası ile mel'un Domitius ırkı- altında, berber ve koç·· ek esirle- d d l S k "b! 

• b" hemn'iyeti mey a_n a o. an u- seyahat etme gı ... Gu··mru""k tarı"fe·ı· ın bütün hatıraları ezelı ır rini istihlaf eden azatlı Anise- k v 

ani "li . .b. h k danı bırakma ıstemıyorlar. Eski muharipler cemiyeti re-ı · isy a sı nmış gı ı, er es tusun refakatinde Romada gez Mac Donald hükumeti iktidar Washington 18. ( A. A.) -
Yeni sefiri itimat .. Japon 

• • d. · ln Y rmanı· kus' • k • ı d isi bir miralay da tevkif edil- T "f k · d 
11 

d · en ısıne ya ız e mege çı tıgı zaman, an ama ı- mevkiine geldikten sonra Mı- arı e omısyonu ante er en 
, 

1
an ve anasından bahsediyor- ğı bin bir dilin gulgulesi içinde sır meselesini de halletmek is miştir. alınan gümrük resminin nisbeti ANKARA, 19 A.A. - Rei- madığını selefim gibi beyan e-

1 u. Ona artık bir canavarın ev- çalkanan sayısız halk kütleleri tedi. Geçen yaz Londrada sa- Feci bir yangın ni muhafazaya karar vermiştir. sicümhurHazretleri bugün Çan derek zatı devletlerinin şahsi si 
idı nazarı ile bakılmıyor, bila- arasından geçmeğe korkardı. b k M d"kt tör B ş kil" BÜKREŞ 19 (A A ) 1 k" • l h" d kayadaki köşklerinde yeni Ja- adeti ve Türkiye cümhuriyetı' 

takdim namesını etti 
1 ı"s kahraman Yermanı· kus'un 1 ısırın ı a a ve 1 • • • ç ı yaaagı a ey ın e 

M h t P ·ı c re n eden D.. k C t" k·1· · p f" · M Y "d ları nin ferahı hususuııda en sanıi· O zaman azatlı ~ocug"a: a mu aşa •.e e_ ya una şam ostes ı ı ısesın- NEW-YORK 
19 

(A A ) _ on se ırı . . oşı a cenap -· u·· zide hasletlerine tevarüs et- ~ d 1 • t ·1 · · d · " 
müzakerat netıcesın e ortaya de bir yangın çıkmış ve panik' L. D" ' ,. . k" · · nı mutat merasimle kabul bu- mı emennı enmı arze enm ,,,-

1' !iİ sdyleniyordt.. Kimse Agri- - Korkma, derdi. Seni da- bir muahede sureti çıkarıldı.· husule gelmiştir. İçerde bulu- ı~era~yh kıkgesdt ın ıç .1 meı;ı- yurmuşlardır. Sefir Hazretleri fendim. 11 ıin;n mazisinden bahsetmiyor- ha tanımıyorlar. Fakat bir gün Fakat bunun üzerinde müzake- nan ahali açılmasına imkan ha nuıyetı kab 1

1
n a a_:ayı ~umı- itimatnamesini takdim ederek Reisicumhur Hazretleri bil· 

(il. Onu oğluna ilahi bir malı- gelecek sen onların efendisi o- reye girişmek için Mısırda sıl olamıyan yegane kapıya do- yeye_ vu ulu ha?- md uracb~.at.~kmbe: atideki nutku irat etmişlerdir: mukabele atideki nutku irat bU ıı rik gibi anlatıyorlardı. Bunları lacaksın. Bunun böyle olaca.,aı- .11 . -1 "k "d k"' • . 
1 

d" . mnuıyet a ey ın e uyu ır yurmuşlardrr.· 
mı etın reyı e ı tı ar mev ıı- gru hücum etmış er ır. Bır çok k . . · t. 

uydukça anasına karşı duydu- nı Agripine mısırlı bir kahin sö · b" h""k' t l' . k 1 d k 1 .• e sen yet temın etmış ır. ,. "Reisicumhur Hazretleri; Büyu .. k elçi Hazretlen· Ha< . ne geçmış ır u uıı:ıe . azım- kımseler aya a tın a a ıp çıg . .. .. • 
u şiddetli muhabbet birkat da ~led~ .. Annen adamı yanın_a _ge- geliyordu. Yapılan ıntıhabat- nenmiş bir çokları da kömür Tayyare ıle olum HasmetlU Japon İmperatoru metlü Japon İmperatoru Haz· 
~ ,:ırtıyordu. _Maamafih ondan tırttığı zaman ~en orada_ıdı~. tan sonra milliciler, Vafd fırka haline gelmiştir. Müteakiben JERSEY SİTY, 

19 
(A. A. )- H~zretlerini~ beni nezdi devlet retlerinin zatı devletlerini nez· 

ala korkardı· anasının her ha- ı G:ayet berrak hır gece):dı. Go~ ' sı kazan~ı. N ahas ~aşa ~a kilisenin duvarları yıkılmıştır. Beynelmilel Tayyare federas- l~'.'~.e fev~alade_ mu~hhas ve dime fevkalade murahhas ve b6 
nde öyle bir esrar, sözlerinde, yüzUne asılı duran ytdızlar bı- memleketın muzaheretıne gu- Ekserı· si kadın ve çocuk olmak .. K t d L 

1 
b" buyuk elçı sıfatı le tayın buyur- yük elçi tayin buyurduklarını ' ·· ·· ·· d · tl · d " · d ~h· yonu reısı on e avau x ır . . J uruyuşun e, vazı ye enn e u- rer ?ırer. saY1!-1y~r u. ~a ":1 Y.e venerek geçen ay Londraya üzre yüz kadar telef vardır. tayyare sukutu netiseinde ar-' duklarını bıl~ren ~ektupları hildiren mektuplarını memnu11 ;ıe bir ihtişam, irade ve kudret re bır daıre çızdi. O da,renın ı- gitti k d 

1 
.
1 

b b .. 
1 

.. f" zatı devletlerıne takdım etmek- yetle aldım. Selefinizin ved• 
. 'n mürekkep öyle bir lemean çine girdi; elindeki fildişi değ- Ş: d" .... 1.. k" 1· .1. a aş arı 1 e era er 0 muş ur. le şeref kesbeylerim. Kıymetli mektubunu da alıyorum. Türkl rd k.' . ka ak ld ım ı goru uyor ·ı ngı ız- Cl'./ndlslanda LONDRA 18 (A A ) - A . . . . . . ı ı ı.. · · neğı havaya ldırar VI ız- M .. k t t h" d'l · ııı • · · - selefımın vazıfesıne nıhayet ve ye ile Japonya arasında olaJ! 

lan göstermeğe ve isimlerini ısır muza era 
1 

. e ır e 
1 mı~ merika ayanmdan M. Roben- ren mektupları dahi aynı· zam- çok iyi münasebetlerin daha zi Anasından korkmakla bora- • İ ._. oluyor. Fakat yemden ne vakıt A "k t ·1 · b 

~r onu gene de severdi, bahu- saymaga başladı. şaret cttıgı b ı · d b ır d ··1d· Yeni karışıklıklar son merı a gaze ecı erme a- anda zatı devletlerine takdim yade inkişafına çalışacağırut 
ıs ki, annesi hakkında muhab ytldızlann kemali itaatla 'ı:r.k aş anacagı a e 

1 egı ır. zı beyan!'-tta b~l~narak vikay~i ediyorum. Bu bütün değerini hakkındaki sözleriniz beni cid· 
=t beslediği yeg!nc mahlQk- yüzünden kopup feza içinde a- . LONDRA, 18 (A. A.) - KALKÜTA 19 (A. A.) _ hukuk ma~desının devletlen tekdir ettiğim bir şereftir. Ve den memnun etti. Tiirkiyede dl 

ıı. Anasını kendisine methet- teşten bir çizgi çizdiğini gözü- lngiltere - ~ısır müzakeratı Su Chittagong'ta ~iddi arbedeler ~areket~erınde serbes~ b~rak.tı- ulu devletinizle temasa gelmek memleketiniz hakkında pek de-
kleri zaman mwop gözlerinin mUzle gördük. Kahin. belki ıle dan meselesı hakkında çıkan vukua gelmiş olduğu zannedili gını ve. un~arın h~~~ı~etıne . ten ileri gelen baht:yarlığrmı rin ve samimi bir muhabbet 

" :ıkı ı aydınlanırdı. Dalkavuk- biz~ ilfilllar~ızdan da!ı~ kud fi_kir i?til_af~arından dolayı te- yor. Tafsilat yoktur. Zira tel- ;::yı~;ııle rıayet ettıgını soyle- b~yan e~erke~. zatı d~v!etleri~ beklenmektedir. İki millet arıı· 
r bunun farkında oldular. Ço ı retlı olan kendi ırkııun ıl .. hları hır edılmıştır. graf ve telefon telleri kesilmiş- ş · zın ve Türk hukfunetının hayır smdaki bu sağlam milnasebet· 
•k vasıtası ile anasının hüsnü na münacatta bulundu; onların tir. [Mr. Robenııon Loı:ıdra balı hahlığına ve dostane müzahare !erin kuvvetlenmesi için sarfe· 
ıızarıru kazanmak için karşısın izni ile i~t~kb~i~ ~ul~eti ,n~z;•r Franaada ri konfe~a'?'sında Amerıka mu- tine güvenebilirsem en candan deceğiniz gayrette ve yükse~ 
h Agrlpinin şanü şerefini eze- lannda sılindı; ıstikal kıhıne BOMBA Y, 19 '(A. A.) _ rahhası ıdı]. arzularımın tahakkuk etmiş o- vazifenizin ifasında benim ve 
' bir dasta halinde tekrar e- malilm oldu. O zaman annen İçtimai sigorta Anarşistler bir siliih deposuna lacağmı il&ve etmekle mubahi- cumhuriyet hükumetinin her· 
p duruyoılardı. Çocuğa gelin bu müthiş ilahlardan sadir olan PARİS, 18 (A. A. ) _ Meb'- hücum teşebüslerini icra _e~e- yirn. Bütün gayretim iki memle türlii yardımlarından emin olıı 
• o, anasının nüfuzunu, henüz ?,U kehaneti titremeden dinledi. usan Meclisi içtimai sigorta ka- de_n evv_eı t~lefo~ te~l~rını_ ke~ Yunan/standa ket arasında tevernmünen mev- bilirsiniz. Haşmetlü Japon !nı-
itün sümulü ile ölçemiyor, 'Oğlun dünyaya hiikme-lecek, nuİılarının müzakeresine devamı mışlerdır. _Bır .. Ing!lız. Hı?-tlı cut olan çok iyi münasebetlerin peratorunu saadetlerini ve Ja· 

r 
1

ılnız bu nüfuzun her gün yeni fakat seni öldürecek!". Agripi- etmiştir. Meclis, bazı azasının başçavuşu ıl~ _<lort .~ıı:ı_tı_ı_ as~~er Zelzele korkunç gitikçe daha ziyade inkişafuıa pon devletinin refahını temen· 
1, parlak tecellilerine şahit olu nin cevabı bugüngibihatırımda- itirazlarına rağmen yarın da tarafından sılahla oldurulmuş- matuf olacaktır. Bütün Japon- ni ederim". 

• ırdu. Klodiuse yapılmakta o- dır: "Dünyaya hakim olsun da, toplanacaktır. tür. Telgraf ~atları da bozul-. ATİNA, 18 (A. A.) - Dün yanın Türkiyeye olan samim[ Kabul merasiminde Harici· 
n merasimi ilıtiramiyenin, em varsın beni öldürsün!.·" Dün- K d k k b"'f" F muştur. 18 Nısanda gece vaktı vukubulan zelzelenin sebep ol- ve mebzul muhabbetini göster ye Vekili Tevfik Rüştü Beye' 

· isiz bir teveccüh eseri olmak yaya hakim olacaksın, Domiti- a ın v~ e_r e u un ran- Chittagşga 40 mil mesafede bir duğu hasar ve zarar pek büyük- mekten hiç bir zaman geri kal- fendi de hazır bulundunlardır. 
1 '•re, aynen Agripine karşı da u~, _anlıyor musun? Dünyaya sızların, daımı .surette Fransa- noktada bir tren yoldan çıkarıl tür. Muhtelif köylerde birçok L d Ll -d G • U fl • 
, ıpıldığını biliyordu. Ecnebi se hakırn olac~ks~! _ f~ ?tu~an v~r8g~_ve~en ve sene-_ mıştır. evler yıkılmıştır. 5 kişi yaralan 0J9, Oy azı .l..l.8Zre erı 

'!er Kayserin önünde r:ük.ua d . Bunun üzenne çocuk bagrr- yıenı~a:t~~I ecneb~~er~:ı;~ ~;~:~ mıştır. ·------1!1 ta ... D ç.,ındaıı kabul edı.ldi rdıktan sonra bu merasımı 1- ı. ahkamından istifade etmeleri KALKÜTA, 19 (A. A.) - - ı U/ • 
hi İmparatoriçe önünde de (Bitmedi) hakkında radikal sosyalistler Chittagong arbedeleri hakkın- Hem ziyaret 
krar ediyorlardı. Agripin im- tarafından teklif edilen mukabil daki resmi bir beyannamede Hem ticareti 

, . rator hannaniyesi giymiş ol- proje Meclis tarafından kabul şöyle deniliyor: Silah deposu i- HER TÜR!\ 
ığu halde sancak teftişinde Bütçenin tetkiki edilmemiştir. le polis karakolu 18 Nisan ge-
lunuyordu; esirler ayakları cesi yüz kadar asinin hücumu-
ında sürüniyor, Ayan kendi- ANKARA, 19 (Milliyet) - Avrupa Birliği na uğramıştır. Asiler buralarda 
e hürmet ediyordu, Agripin Bütçe encümeni tarafından büt PAR!S, 19 (A. A.) - Avru- yangın çıkarmışlardır. Kadın-

' nunla da kanaat etmiyerek çenin varidat krsnunın tetkiki- da federasyonu hakkındaki an- lar ve çocuklar da dahil olduğu 

1 
20 Nisan 1930 

'~pitolda o zamana kadar iliih ne başlamıştır. Bütçenin mas- keti idare etmekte bulunan M. halde bütün demiryolu amelesi · " 1 
Mllll Sınavı "umune Serghi'nl ın heykellerine tahsis edil- raf kısmı da geldikten sonra tet Briand Avrupa devletine gön- sağ ve salimdir. Polis ve mahal 

ş olan harp arabasına binme kikat yirmi güne kadar ikmal dereceği muhtırayı son feda gö- li muavin kıtaat asileri ihataya Ziyaret et 1 
cesaret edivnrdu. Yeni al- edileo•ktir . zden geçirmişti. çalışmaktadır. -ı•••9 

Yeni A'IKAR .\'vı görmeli 1 
Onun !çın 

ANKARA, 19 A.A. - Rei
sicumhur Hazretleri bugün sa
at on yedide şehrimizde bulun 
makta olan İngilterenin sabık 
Mısır fevkalade komiseri Lord 
Lloyd cenaplarını kabul buyur 
muşlardır. 

Lort Lloyd cenapları bugün 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 

Beyefendiyi ziyaret ederek bir 
müddet görüsmüs ve lıugünl<ii 

ekspresle İstanbula avdet et· 
miştir. 

ANKARA, 19 (A. A. ) - !~ 
gilterenin sabık Mısır fevkal5· 
de komiseri Lloyd bu sabah e~ 
spresle şehrinize gelmi ve is· 
tasyonda Harici kalemi mahsıı! 
müdürü ile İngiliz sefareti er· 
kan ve memurini tarafından kııl 
şılanmıştır. 

Lort Ankatapalasa misafil 
olmuştur. 



• 

.HAL 
Istanbul hamalları ne kazanıyor? 

-----

İstanbulun en cefakeş esna-1 Büyükderede Anadolu yakasm-ı bilinde birer cilııdan verilir. Bul lUnün ilgasından esaslı bir ııl-
fından biri de hamallardrr. dan başlayıp Beykozda nihayet nun da 25 kuruşu Şehremaneti- klyetleri kalmamıştır. 

Hamallar cemiyetindeki kay bulan hamal teşkilatı şehrimiz ne aittir. İş göremiyecek hale gelen ih 
de göre şehrimizde 2600 ham- esnaf teşkilatının en mühim- Cemiyetin doktoru hastala- tiyar hamallar için de cemiyet 
~al ve 500 kadar küfeci vardu-. mini teşkil eder. nan hamalları tedavi eder. bir muavenet faslı açmış böyle 
h~nlar, cemiyet teşkilatına da- Adalarda da ayrıca dört ha- Bunlarm ilaçlan da meccanen !erine mümkün olan yardımı 

1 olan iskelerde toplu bir mal bölüğü vardır. verilir. yapmaktadır. 
halde bulunmaktadırlar. Her iskelede bir hamal başı, Hamallar, memleketin naklo H 1 b .. lilkl . hl 

Teşkılata dahil olıruyan yal- bir kltip, bir de esnafın intihap lunacak bilttln eşyasl.le allka- 1 a~a ~ ~erı, r z~ı:ıan-
ıuz Çubukludaki hammallardrr. ettiği kolbaşı bulunur. dar oldukları cihetle bunların ar, as. er açagı yuvası 1 1• 

. Buradaki lıammallar hususi Cemiyete kayıtlı hamallar, kazançları, sabit ve muayyen Bugün artık her hamal sicilli 

SNA 
Hep noksanları ı?:örecek değiliz ! 

> • 

Kasımpaşa, uzun senelerden raftan Küçük Piyale - Kap- ' da yapılan işleri görelim ve k 
beri hemen hemen ilk defa ola- tan paşa ve Kulaksız caddeleri-ı dedelim. Bu mm takada haziı 
rak, sokaklarına kazma, kürek nin ve bazı mecraların esaslı su dan sonra ikinci tertip inşı 
ve taş girdiğini görüyor. Hal- rette tamirine başlanmıştır. Ka ve tamirata baıılanacaktır. 
km, bilhassa Fırka kongrelerin- rilerden aldığımız müteaddit Bu yolların hiç olmazsa y• 
de ve mazbatalar irsali suretile mektuplarda bu faaliyetten bah bütçeden bir kısmının tamiri 
vakı olan mütemadi talepleri sedilerek halkın memnuniyeti baılandığı zamandır ki asıl fı 
te.hini göstermiş ve bir taraf- beyan edilmekte ve bilhassa be liyete geçilmif olacaktır. 
tan küçük hamam yolunun ve lediye müdürü Kadri Beyin fa- ResimleriınU, Kaınnpataı 
pazar yerinden bayram yerine aliyetine işaret olunmaktadır. ki yol inşaatındal\ bir kısmr 
kadar olan caddenin, diğer ta- Hep noksanları değil, biraz gösteriyor. 

Kagmak t Tahta sandık içinde dükkan 

bır müteahhidin emri altında her ay 25 kuruş verirler. Bunun olmadığı gibi iskele itibarile de hem cemiyetçe, hem zabıtaca 
bulunmaktadırlar. Hammalla- (5) kuruşu cemiyetin doktoru farkeder. mukayyettir. Askerliği gelen- ...-·- · 
rı:1 en kesif oldukları yer, Emi- için tefrik edilir. Vasati olarak bir hamalın ka ler, ait oldukları daireye gönde 
llônünden Unkapanına kadar Tahsilatı yapan hamal başı- zancı ayda 40 ile 50 lira arasın- rilir. Askerlik muamel~tı mun-
olan sahadır. !ardır. dadır. tazam olmıyd hamala hiç bir 
_ Haliçte Hasköyden başlayıp Her hamala (50) kuruı muka- Hamalların, e~ · · ' ' ' "~"- ·· -~ .. is verilmemektedi:-

Sıcaklar başt•11ın~ Cami avlusundakı gövercinler ... 

.. 
... 

• 

l J 

-6' 

• .. 
• 

Bu sene her tarafta süt ve yo 
ğurt bolluğu var. Yağ fiatleri 
de yüksek değil. Acaba, kay
mak denilen nesne, bunların te 
ferruatından değil midir ki ok

kası (320) kuruştan apğı düş

müyor. 

_, ..... . ~ 

Vaktile mahalle aralarında 

Her yiğitin bir yoğurt yiyişi olduğu gibi bu kadıncağız 
da kendine mahsus mini mini bir dükkanı var. Ama bu dilkkll 
bir tek gaz sandığından ibaret imiş ... Zarar yok... Yeter 1 
namusile üç beş kuruş ekmek parası kazanmafa vasıtalık etsi 
Çalışmak ayıp değil, ona, buna el açmak ayıptır. 

" Tramvaya asılanlar .. 

}' ~ir kaç gündenberi hatırı sa-
,:_ ır sıcaklar başladı. Hararet Ş .. d"' - .. .. · b" 
~v-25 dereceden aşağı düşmü- u gor ugunuz resım ır ca-

............ " ....................... - ............ ,_, .. , ............................... _ .......... , __ ı dolaşan odun yarıcılar vardl. 

l'cr. mi avlusunun bütün hususiyet-
E:skiden dondurmacılar satt lerini taşıyor. Ortada şadırvan 

§a b ' t f d b" ··ru ·· · lı aşlamak için hiç olmazsa ve e ra ın a ır su govercın .. 
•zıreııezi beklerlerdi. Bir zaman bu güvercinlerle 

tek n~ sene ise daha şimdiden meşgul olan kimseler vardı. 
tes t~.k seyyar dondurmacılara Şimdi ise başı boş kaldıklarm-

atluf ediliyor. dan bu biçareler fırsat bulduk

-§. .. ,,,,,,,, 
-~,,· .. ""~• ~/~'let1 
"0~~ 

ça birer ikişer avlanmaktadır
lar. Bu gidişle bir kaç sene son 
ra hiç bir cami avlusunda böyle 
bir_ ?1anzaraya tesadüf edemi ye 1 
cegız. 

h Niçin susuyor?.. _ . . . 
dah tan bul Radyosu 1 konserlerinel dıgımız bır mektupta bır dıs-

• trıeka ~am~dı ... Eg~~ k~nser ver- pansere olan ihtiyaçtan bahse -
• a ııı ş dılık mumkun degılse mese dilmekte ve bir ermeninin elin-1 

·c · •vcut tı;-atrolara mikrofon ila- ' d b k l A f B . J , ııııc de bu maksat h ıl 1 . ) i e ıra ı an sa . cenazesın-
~ı bi as o maz mı .. 
Jltlt afa :~•rafla r~.dyonun idamesi' de istenilen ilaçların bulunma-ı 
f>~hdikmkundur.,. • ~ ı?ığından bulunaı;ların da paha 

) ten bıı ş.kayet 1 ıı satıldığından şikayet edili-e . 

Sarhoşun böylesi de olur .. . İlk bahar ve son baharda epey-

ce iş yaparlardı. 

Odunlar makine ile kesilm-

ğe başladıktan sonra bunlar a

zala azala (50) kişiye düşmüş

tür. 

Evvelce hemen her odun is

kelesinde 20-30 yarıcı bulunur 
du. Odun yarıcıların bir kısmı 

Son günlerde gene tramvaya 
burada başka işler bulmu~. bir asılanlar çoğaldı. Burası traın 
kısmı da memleketlerine git- vayların en emin yeri olacak ki 
mişlerdir. rağbetkarları hiç eksilmiyor. 

Çocuklar arasında burasının 
•••••••••••••0 ••1

•••
1

•
1
•

1
•• adı, üçüncü mevki arabadır. 

rin eğlencesi olan bir sar;hoş

tur. Tevekkelli "Sarhoşluk bu. 

arabacılrk değil! .. » dememişler. 
Adamı işte hazan böyle mas

Tren durmuyor .. 
Bir kariimiz yazıyor: 

da sokak ortasında varı 1 ı«zmii bir ha\de etrııfmı1,..kile- kara ettiği dP. olur! . 

Haydarpaşa ile Kızıltoprak ara
sında Kurbağahdere köprüsü ya:ı'.11-
da tcaviyci türabiyesiııc batJaruhın is-

Tramvay kumpanyası bilete 
seyahat etmek istiyenlere m. 
sus vagonlar ihdas etmedik 

bu arkaya asılma modasının 

nüne geçilemiyecek !. . 

tasyon mahallind hcnuz treni 
durmamaktadır. 

Civar halkına kolaylık olmak üz 
Bostancı civarındaki Küçüklimaıı. 
olduğu gıbi trenlerin burada da te.< 
kuf etmcaini rica cderiı:. 

• ,. 
" f .. 

tl 

te-

üş 
lü 
·ir 
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' 
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Tllıonomi Sinema artisti 

relfyor mu? Sanayi kongresi 
. 1 -

Maruf sinema artisti Dug
las Fayerbanksm şehrimize gel 
mesi bir h§diae oldu. Artist To 
ros ekspresinde defalarla bek
lendi, fakat çıkmadı. Aldığımız 
malfunata nazaran Duğlas nisa 
nın 27-29 u arasında şehrimi 
ze gelecek ve 30 nisanda Belgra 
da hareket edecektir. 

-~ ·.[uralıhaslar tarafindan raporlar 
·!ı. ha~ırlaıımıştır .. 

s ; ?elırirrıizden kimler gidiyor? 
Vlilll iktısat ve tasarruf ce
eti tarafından tertip edilen 
:ara büyük sanayi kongresi 
ştirak edecek murahhaslar 
ün Ankaraya haraket ede
ır. 

tan bazı münferit sanayi de ra
porlar hazırlamışlardır. Kon
greye Ticaret odası katibi umu 
misi Vehbi ve sanayi raporto
rü Seyfi Beyler de Oda namına 
iştirak etmektedirler. 

-----··-----
Alaşehirde bir banka şubesi 

açıldı 

ALAŞEHİR, 19 (Milliyet) -
İzmir Esnaf ve ahali bankasının 

Congreye, sanayi birliği ka -o- 4 üncü Alaşehir şubesi bugün 
1 umumisi Nazmi Nuri Bey Pipo tütünleri İzmirden gelen halk fırkası mü 
ı nbul sanayiini temsilen mu Tütün inhisar idaresi yerli fettişi Zi!htü Bey, İzmir·· va-

• · · pipo tütünlerini biraz daha ıs- lisi Kazım Paşa, Manisa vali . ıası umumı olarak ıştırak 
· .. · !ah etmiştir. Yeni pipo tütünle vekili Tahsin Bey, Bankanın 

'

' ( ; 1 ·ektır. Şu zavatta muşavır r .. d k' k 
.... . ahhas olarak kongreye gi- ri yakında piyasaya çıkarılacak mec ısı ı are er anı, mer ez ve 
. , ,• ·klerdir: İpekli mensucat: tır. İnhisar idaresi Hendek tü- şubeleri müdürleri ve mülhaka-
"' 

1 
1 ım Ziya, Salih Kemal B.ler tünlerinden purtı sigaraları i- ttan gelen kaymakam, mutemet 

mal edecektir. ve belediye reisi ve hissedarla-
""' )· : lü mensucat Atıf, Mehmet -o- rın iştirakile ve çok kalabalık 
f. ! B. ler. Dericilik: Ahmet B. Kamblgo borsası bir halk kütlesinin sevinçli te-

l : Trikotaj: Haydar, Vahit B. zahüratı arasında saat onda a-
, 1 'Konserve: Faik, Nazmi Nu 19 - 4 - 990 çılmıştır. İki defa bankanın 1 ı ·j · ler, Biskui, çikolata: Sami (EKLıR meclisi idare reisi Mustafa Mu 

Şekerleme: .K!zun, Muhid- LoodJ'a ırM ~o.oo 1'eıyork oP L~. o harrem Bey tarafından büyük 
. ~ ! B. ler., Mobllye: Şevki B., parıs ıi ~9 oo .\ıina .ı6 wo Gazimizin iktısat diisturların-
•11 ı • urnacılık: Şevket B. cınnr• f ;~oo Roma os 9600 dan doğan ve her gün ondan. 
;,, J {ongreye İftirak e_~e~ek o- Buheş :9 0000 Anıesttrdam oı 16.~ aldığı ilham ile yürüyen bu 

ı 1 jmurahhaslar on buyuk ra- Brülıseı 3 J6.75 Solya ts ou 00 genç müessesenin memleketin 
· Ç ' .ı huırlamı~tır. Diğer taraf- Berho 1 

'
7•00 pra~ u 85 iktısadl bünyesinde gösterdiği 

ı ·" varlık izah edildikten sonra Iz 
1 ~ 't1'

1PO/isle mir valisi K!zım Paşa ve Ma-
' t t 

1 
- nisa Vali vekili Tahsin Beyin 

- · 1 ı c • t d "" • ı • t • h nutukları ile mukabele edilmiş :·(-; Jnaye egJ 'JU ) ftf vekurdeHiKazımPaşatarafın-
')..,. · -- } ye başlanılmıştır. 
-! dan kesilerek derhal muamele-

· '')so Ef:roınatizınadarı ve iş erininı,,,-------
,-,: ~~ hozıılıııası ndan caıınıa kıyd1. 1 Şehremaneti ilanatı 1 
n, ' • 

' ı ı • 17-4·930 tarihinden itibaren 
• ; ., ı ıqeyoğlunda İstiklal cadde- vaydan düşmüş, ve bacağından Kadıköyündc itfaiye garajının 

' J:... ikamet eden koını'syoncu yaralanmıştır. Kostantin Etfal 
'ı:ı- '"" - kar~mndan bed ile Söğiltlü.;eşnıc '-· fmun cesedinin Salacıkta hastanesine kaldırılmıştır. 

-o- ~addesi kaldırımlarının tamiratı-;' nduğunu yazmıştık. Zabıta 
· ıakatı, Rosonun intihar et- Bir cinayet na ba~lanıldığından aydet tariki 

1 • ıu tesbit etmiş ve ceaet dün Ayasofyada Çatal çeşme cad kemafosabtk Çavlşba~ı rnriki ba-
,,~lumuştur. Öğrendiğimize desinde evvelki gece bir cinayet ki kalmak üzre otomobil ve 

ı ~;E Roso dört senedenberi ro olmu§tur. arabaların gidi~ tariki tebdil 
lilzmadan muztariptir. Müte Yangın yerinde oturan sabı- edilmhtir. Tamiratııı tesrii in~a
»~ defalar sırf tedavi için Av kalı takımından Nadir ile Os- sı ve yapılacak kısımlarııı t~h
ı>•.ya gitmiş, fakat biitün ga- man isminde arkadaşı gece sa- ribattan ,ikayesl için Polis mer 

ı · •llere rağmen derdinin deva at 22 ye doğru yatacakları bir kez karakolu önünden itibaren 
ı'ı ',bulamamıştır. Rosonun son ısırada Nadir, Osman.dan bir 

,; ıerde işleri de fena gitmek- battaniye istemiş, Osman da bu sol tarafa yapılmayıp eski iskele 
t J,<li: Nihayet üst üate gelen battaniyeyi vermediğinden kav yeni yaya ccddesini takiben yağ
ı ııtet, Roso Ef. nin intiharına ga çıkm111 ve neticede Nadir, us Jıkçı o~lu soka~ından Osman· 
.'ır :,ibiyet vermiştir. tura ile Osmaru boynundan a- ağa camiiııiıı alt tarafında hn-

. 1 ~ 1 l,ı -o- ğır surette yaralamIŞtır. Ölü nııı ittisalinden Söğütlü Çeşme 
:·

1
1· 1 laiikada ıanatoryomunda halinde bulunan Osman hasta- tarikine ~ıkmak surctile mürur 

1
1
t , 

1 
L İntihar neye kaldırılmıştır. ve uburun temini muvafık gö-

l ',. -0-1/ 1 ~füyükada sanatoryomunda rülmüş olmakla bilumum ve~aiti 
, r 

1 
11 tedavide :....-ıun11,:; tıbt iye Zorlu kadın nakliye \'e mürur uburun 

1 .ı .Lıesinden 20 yaşlarında Mu- Usküdarda oturan Eliza is- ma!Omu olmak iizere i!An olunur. 
{ 11 • ,Caznn Ef. hastalığının uzun minde bir kadınla eskiden tam-
ıı · r ıdet geçmemesinden müte- dığı toför Süreyya arasında 
I lı- olard dün kalbinin üzeri- kavga çıkınış. Kadın ıroförü bo-
11 ı 1.1 ir kurşun !ıkarak intihar et ynundan ve belinden ustura ile 

Mühim ilan 
, , . ı:.ir. yaralamış ve yakalanmıştır. Heyoğlund• lstiklll caddesinde 

Merkez l'i<tahanesi karşısında 148' 
numerolu 

l -o-
. ~5 liraımı aşJrmışlar 

1 ıı ı-Aisafireten Fatihte Zencirlı 
.r 1 [ilda mütekait Cemal Ef.nin 
ı: ıı,nda oturan Erzurumlu Ke
- ' ':ı Ef. dün Nuruosmaniye ca
. c' · ;ı,şadırvanında abdest alırken 

1 l ~ı ceketinin cebinden 32 5 
< .ı calmmıştır. Tahkikat ya-

• • cır. J 

-ıaktadır. 
,J -0-.. 
Kadına sarkıntılık 

1 
:raksimde İmam sokağında 
lan Naciye H. dün Beşiktaş 
1öy ;c;inden geçerken Kemal 

, ,sminde birinin elle tecavü-
11~ maruz kalmış, Kemal ef. 
ııılammştır. 

;l --0-

ıEararengİz bir cerh 
.: ?.minönünde ıekercilik ya
; i Roka Efendi evvelki akşam 
1
tkpazarmda dükldrunı ka

l: ·ktan sonra BaJıkpazarma 
i 1 ı >ınıış ve torbasını nevale ile 
: rturmuş, ve Langada Katip 
l 1 

1 im mahallesindeki evine 
1 ı ıın.1 ilerlemeğe başlami§. 
ı· ıf.oka Efendi bir aralık ar-

, "lnda bir ayak patırdısı duyu 
1 ı · ı, arkasına dönüp bakmağa 
1 ' ht kalmadan ensesine bir bı
lf kinmiş, bunu bir ikincisi ta
l ı 'etmiş ve zavallı yere yuvar 

ıı:uş. Carih hiç bir şey araştır 
la lüzum göımet;len yere dü 
ıtorbayı almış ve karanlık-

' ı cinde kaybolup gitmiş. 

1 
1 -0--
3f ramvaydan düşmüş 
.,/atman Alinin idaresindeki 
'numaralı tramvayda bulu
Ko•taıı•in 1->ir aralık tn>'ll· 

iRTiHAL 
Dolma bağçe omii ikinci imam 

ve hatibi Mevlut han esatizci muıi
kiden hafız Rıza efendinin refikai 
mubteremeleri hanım efendi dün ge
ce ıektei kalpten vefat eylediği maat 
teeısüc haber alınmıştır. Merhum pa
zar ııllnü badelzaval saat üçte Kısık
lıda kiin kö9klerinden kaldırılarak 
civar kabristana defnedilecektir. Ha
fızRıza efendi ve efradı ailesine be
yanı taıiyet eyleriz. 

BAZAR ÇEKOSLOVAK 
clbbc ticarethanesi 

mağazanın lş l'ın',asına devri ha•e
bile elbise '" sıiro .. mı al an muh
terem müşterilerinin malla.rınr niha

yet 24 '.'>han önümüzdeki perşembe 
gününe kadar tl·scllüm etmelerini 
rica ve ilfo eykr. 

Harik, hayat, kaza ve otomobil tiİgortalarınızı ~
Gılııada L'nyon hanında kAin ONVON SiGORTASINA 

Y aptırımz. 
Türklyede bili fasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
'kumpaııyı;mı bir kere u&rımıdan sigorta yıpıırmayınıı. 

Telefon : Beyoğlu - 2002 

Gayrimübadiller 
Tahsilat-Tevziat komisyonundan 

Dosy;ı :\o Semıl Mahallesi Sokağı ~o Nevi 
J ı ı 1 Büylllıada Büyükada Karanlll l-9Hane 
1122 .. ,, Yalı iskele 15 kagir dUkkAn 
1 il :ı " " ,, 1 6 hını ahşap 
946 Beyoğlu Kamcrhatun Şer~thaı11 6 ,, 
47 S Boğv.i~i Tarab ya Tarabyacaddeıi268 Yalı 
429 Kuzguncuk lcadi ye Ata bey 9 ah~ap hane 

427 " " .. .. 7 ,, ,, 
43:ı Eyüpsultan Abdülvedur Abdülvcdut 127 kAgir dükkıln 
401 Beğaziçi Amavutköy Köşk caddesi 42 ahşap hııne 

BaJAda muvkllerl muharrer eınl!kin bir sene müddetle icarı 

müzayedeye çılı.arılmışur. Talip olanların ytizde on niıbcıiııde 
pey akçcsilc ihalei kııt'iye günil olan 28-4-930 patartesi günü saat 
onda Bcyoğlunda lınaın rnkajtmda 20 nunıcruda koruiıyonu:nuza 
m(iracaatlıw., 

BugUnkll yeni 
bilmecemiz 

SOLDAN SACA: 
J: Tabaka (3). Gemi (3). 
3: Nazik (5). 
4: Haya (2). Aksi (3). Solun ak-

•i(2). 
5: Yol (3). Pas (3). 
6: Hayıf, ah (3). Baş (3). 
7: Duman (3). Kıl (3). 
8: Bir ölçü (6) . 

eğlenceleri 

DUnkü bllmecemizln 
halledilmi'" ~elr.11 

YUKARDAN AŞA<'.;lı 
l:Kö§e (5). Kök (3). 
2: Rivayet eden ( 4). 
3: Kemer (3). Mariz (5). 
4: Eser (2). 
5: Eski (5). Yerinde ağır olan (3 
6: lıeygir (2). 
7: Dost (3). Bir kuma§ (5). 
8: Kafile ( 4). 
9: Cihet (5). Mev&imlerden biri 3 

• 
iNE MALA 

I>:~ Beyoğlunda MULEN RUJ da bu ak~am 22 de ><>< 
f BüyUk NAŞl. T bey heyeti temsiliyesi ŞEVK[' Beyin 
> sın'ıtk~r ve sevimli komik iştir;ıkıle 

~OBUR AR i F gayet gülünçlll milli 
operet 3 perde 

~ Kolıımbiya pliıkları muganniyesl ve güzel sesler kıraliçe'I 

~ SABRiYE HANIM tarahııdaıı sahnede UD iLE krnhcr 
Alaturka ıaganniler, Mil it zeybek rakısları, 

B><;:oc'Duhul!ye 30,Mevki 60, 75 meşrubat mecburi 
><>::»öıôoc=<X:>C:<~ • X).ôııôıO.Cı<X:~>e=e=:: 

Yarınki 21 nisan Pazartesi akşamı 

ELHAMRA SİNEMASINDA 
RIŞAR BARTELMES ve BETTİ KOl\lPSON 

ilerkesin ptk ziyade hoşuna gidecek 

MAHPUSUN SAHKISI 
1 

filminde konuşuyorlar ve taganni ediyorlar. 

lstao~ul Mıntatası lanaJi Mü~ürlü~ün~en: •xxx';v;·~~;~;;;: ~
0

;:~;
1

~~~E;
1

xxx• 
Yedikulede Birinci caddede No. 1/1 de Salih Zihni Efendi ~ı Şimdiye kad~ gösterilen eserlerin en mu;ızr.amı ı~ 
Şehzadebaşında Kal.ender ağa mahallesinde Karadana so- ~ • LEYLAKLAR AÇARKEN 

kak No. 20 de Etem bıraderler. . • sesli ve şarkılı filminin mümessilesi 
Fatih Kermasti mahallesi İmam sokak No. 5 Burhanettm K O L E N M U R 

Bey ve Muharrem Efendiler. . . . U 
Cağaloğlunda Çatal sokağında No. 3 te İsmaıl Halıs. Efendı görmek ve ititmek üzre 
Çarşambada Beyceğiz mahallesinde No. 36 da Bedrı Bey.. E L H A M R A S l N E M A S 1 N A 
Pangaltıda Bilezikçi sokağında No. 250 de Mustafa Bekır gidiniz. 

Bey. Osmanbeyde Kır sokağında No. 4 te Hamit Bey. . a ... I""'X ..... X"'"'X ..... X""'X ..... X"'"X_,,X_X,...X·:x• 
Kadıköyde Yoğurthane sokağında No. 5 te Mehmet Emırı 

Efendi. 
Beyazıtta Hasanpaşa caddesinde No. 17 de Emine Hanım. 
Eminönünde Sebzehane sokağında No. 11 de Bodos Kostan-

tin Efendi. 
Çemberlitaşta Tavukpazarında No. 40 ta Tahir Efendi. 
Harbiyede 35 numaralı hanede Halil İbrahim Bey. 
Taksimde Sıraselvilerde No. 137 de Apartımanda Flip 

Şmit Efendi vasıtasile Keorg Rihter Efendi. 
Kadırgada Şehsuvar mahallesinde No. 29 da Mehmet Ali 

Bey. 
Süleymaniyede Ayşe kadın Hamam sokak No. 27 de En-

ver Efendi. 
Beşiktaşta Türkali ağa mahallesinde Orta sokakta No. 23 

te Mehmet Galip Efendi. 

Öniimüzdekı 

MELEK 
23 nisan çarşamba günü 

SİNEMASI 
düııyanııı en büyüle ı~noru Berlin opHasından 

RİŞAR TAUBERİ 

KlDINtlHl iNlNMlM 
ıarnamile sözlü ,. şarkılı mtlkemınel iilmlndc takdim edecektir. 
Hamiş: Melek sineması Rlşar Tauberin bu filmde ıagannl ettiği 

bUtün ~arkılann sö2leriul Türkçe Almancı ve Fransı 7.ca olarak 
yakından eşrcdectktir. 

Beyazıtta Parınakkapıda No. 23 te Murat Vehpi Efendi. 
Tarakçılarda Bekirdede Merdivenli sokakta No. 2 de Akif ••• ...................... . 

B iki saati güzelce geçirmek i•etyenlere tavaiycmiz ey. 
Şehremininde Hacı evliya mahallesinde Mevlehane cadde

sinde No. 26 da Mustafa Efendi. 
' Hayretrinpaşa Sebzeci sokak No. 15 te Osman Efendi. 

Tarakçılarda No. 76 da Mehmet ve Ahmet Efendiler. 
Sütlücede Karaağaçta No. 165 Tuğla fabrikası sahibi Sela-

AS R t SiNEMADA 
gösterilmekte olan 

C AS U'S MARKITA 
hattin Rifat Bey. nın mümessilleri MONTJ<: BLU ve JAN VINTON' u görmektir. 
. Çarş~bada Beyceğiz mahallesinde No. 36 da Mehmet Bed ı Bu iki dehakAr yıldız rollerini çok müesisr bir sureıte oynamışlardır. 

n Efendı. Bngün saat 16 1-2 da ,.e suvarede zengin varyete programı 
_ Gedikpaşada Emine Sinan mahallesinde. Tephirhane soka-

1 

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

gında No.19 da Osman Abdurrahman Efendı. -~ ,....,....-v-..,,--....-..-.-,....,""'"" 
Nişantaşı Teşvikiye Çiftebakkallar No. 83 te Mümtaz ve ~ '-""""'-""""' ...... .A.A."'-"'-'V..., 

Osman Efendiler. . . Ellnlzden öperim Madam 
Çakmakçılarda Murat;:an Hanında N o. 5-2 de A~ı _Şevkı Ef. HARRl LITKE nin fel'l.alitde mu\'arlak olduğu Şarkılı Şonor film. 
Pangaltıda Tay sokagında No. 19 da Ekrem Latıf Bey. • 
Aksarayda Kahvecidede mahallesinde No. 22 de Yaşar Ef. OPERA sınemasında 

Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde No. 1-3 Aleksandr Ef 
Malinlıı Efendi. 

Sultanselimde Debağ Yunus mahallesinde No. 75 te Hüııe
yin Hüsnü Efendi. 

Gaitada Perşembe pazarında Ticaret Hanında No. 6-7 de 
Artin Oğurluyan Efendi. 

Beyazıtta Hasanpaşa Karakol caddesinde No. 78 de Haşim 
Hamdi Efendi. 

Sipahi zade Küçük Osman ve Mustafa Efendiler Adapaza
rında Hendek caddesinde No. !I da. 

İkametgahı kanunileri yukarda yazılı zevatın işletmekte 
oldukları Sınai müesseseleri 928 senei maliyesi zarfındaki 
muaımelil.tını mübeyyin olup teşviki sanayi kanununun 33 ün
cü maddesi mucibince itasına mecbur oldukları senelik iş 
cetvellerini müddeti kanuniyesi zarfında ita eylememeleri üze
rine kendilrine tahriren tebliğat icra edilmiş ise de adresle
rinde bulunmadıklarından mevzubahs cetvelleri tarihi ilandan 
iki ay hitamına kadar ita eylemeleri lüzumu tebliğmakamına 
kaim olmak üzre il§n olunur. 

Ali Ticaret r11ektebi mubayaat 
komis)ronundan: ·--.... -

Mektebin dam ve çatı aksamında icrası lizımgelen tamirat 
pazarlık suretile icra ettirileceğinden talip olanların 21/Nisan/ 
9!_0 Pazartesi günü saat 14 te mektebe müracaatlar_ı. __ __ 

Ali rficaret rnektebi nıiiha)raat 
komisyonundaıı: 

Mektep için lüzumu olan ihtiyat su deposu puarlık suret.ile 
yaptınlacafmdan talip olanların 21/Nisan/930 Pazartesi güntl 
aaat 14 te mektebe müracaatlarL 

·ricaret işleri umum müdürlüğünden: 
Türkiycdc hayat sigorta iııJerile çalışmak üzere kanuni hüküm

ler dairesinde tescil edilerek buglin faaliyet halinde bulunan Boz
kurt Türkiye umum sigorta şirketi bu kere müracaatla Türkiye 
Zirııat Bankası Anonim şirketinin gerek Umumi Müdürlüğünü ve 
gerekse mevcut vilılyetlerde açılacak şube ve sandıklarını şirket 
naınına hayat sigorta işlcrlle meşgul olmak ve bu işlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemclerd~ müddei, müddeialeyh ve liçimcii 
flhıı; sılııtlarıle ha;ı;ır bulunmak üzere acenta tayin eylediğini hil
dir1l4tir. Keyliyet siıorta şitkttlerlnin teltiş l't' mlirakaba&ı hak
kındaki 25-haziran-92:> tarihfi kaııuıı hükümlerine muvafık )(Örül
mi!ş ol.ıııalda ilAn olunıır. 

muvaffakıyetle gösterilmektedir. 
lltveten: SESLi SÖZLO D0Nv A HAVADISLEld 

V"°v""V'""'""'-__ ,....,,,"V"_'"' • ..........,...__.....,.....A..~..A.1'.Jo..A..-

btanbul İkinci Ticaret Malı -
kcmesinden; 

Mtiddei Telaıur 7.ade lsmail Beyin 
Triyandalilldi efendiye satmış olduğu 
yUzde 0 be$l 7 santim kutrunda ve 
m!ilebaki!I 7 sanılmden fazla ve 50 
lllb 80 santim tullnde bulunan ıah
mlnen 28 ton mikdarındı şimşir 
odunların mahkemece satılmasına 
karar verildiğinden talip olanluın 
elyevm odunların bulunduğu Keres
tecilerde dahili bekçi mahallinde 
klln Liman Şirketinin 96 numerolu 
mauoasında nisanın 21 inci paıartesi 
,saaı onda hazır bulunmaları ilin 
olunur . 

Hu gün 

Melet ~neınasıo~a 

HltiflD REJ~ll 
En büyüle sinema yıldısluının 

beraber oynadıkları Sl•:SLI SÖZ
LÜ ve ŞARKILI hir harika! >an 'at 

11------ıml -
l1~111lak ve Eytaı11 Baı1kası [t;taııhuJ 

Şubesiııdeıı 
1 SatıJı emlak 

Peşin para il• 
Esaıı No. Mevkii n Nevi 

78 Kandilli Me:ıarJık soka«ı t3 No. (36 l-t dönüm) 
tru! 

!14 Kandilli Mektep Hanımoğlu şohlı tS- f4 (49 l-2 
dönüm ıra:d) 

215 Kandilli mezarlık sokağı t6 No (SOdönüm) arazi 
216 

" " " t7No(70 ı~Jdöniim)arızi 
Sclıiı talısittt: 

Kıymeti 

1275 L. 

1730 •• 

:::ooo " 
.152:! ,, 

203 Yedilrulı Fatih sultan Mehnıtt mahalfesl salhane 4-tOO ,. 
çıkmazı sokak yeni 20- l No. lu ar~a 

Pazarlıkla: 

ı 69 ,'ıyasağa çiftlili mii~lcmllAtından l lacı Osman hayırı 41)40 ,, 
Gazino Ye odayı mlişrcmil 14 dönem dLıtluk 

198 Hüyükdere J lacı Os:nan bAyırı ı ~ııi 8 No.lu nıa 411110 " 
karakolhanc arsa 

206 Cenderede 6 dönlim t No. lu Bahçe ı ııo " 
208 Cenderede JJ döniim 4 \o.Ju lıahçe 990 ,. 

Ba!Ada ev!ftfı muharrer emlak :ıleni ımiz;ıyedc ile satılm:agı n
dın tallplcrin 7-~-930 çarşamba ~linii Hıat 16 da ~uhenıi:le ımira· 

c•atları ilAn olunur Jl~ 
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Ok O met 
racak, 

yeni tutun IAylhasında köylUlerı ey u e yere 
gUnler_:::_c_:_e___:u_!!O~r_a_s_tı_r_a_c_a_k_m_a_n_l_le_r_l_k_a_ld-=--ı_r_a_c_a_k_tı_r. 

Yırtık para .. Komünistler Vapurcular 

Fersude paralar nasıl Beyannameler bura-
tebdil edilecek'? danlzmiregönderildi 

Yarın bir içtima 
yapılacaktır 

Hazırlanan talimatna- Firari Süreyya şiddet- içtimada şirke.tin tesisi 
meler geldi le taharri ediliyor. işi görüşülecektir 

Fersude evrakı naktiyenın 
ihtiyatlarile tebdiline salı günü 
Ziraat bankasında başlanaca

' ğından hazırlıklara başlanmış
tır. 

Tütün zeriyatı 
eni layihada köylüleri beyhude yere 
racak takyitler, müşküller kaldırılıyor 

- -----
kanun inhiııar esaslarından zıyade ban-
i sisteminden mülhem olarak hazırlandı 

1 ••••••• 

i(ARA, 19 (Telefonla) - Tütün inhisarmın bilimüddet 
~ hakkındaki layihanm müzakeresi sırasında Maliye 
U l.feclis kürsüsünde Tütün inhisarına ait encümenlerde 

e edilmekte olan diğer bir liyihadan da bahıetmi,ti. 
11 layiha inhisar esaslfirından ziyade bandrol sisteminden 
tın olarak tanzim olunmuştur. Çok ehemmiyetli mevadı 

Paraların tebdilinde esas tu 
tulacak dört talimatnamede Ma 
!iye vekiletinden gelmişitr. 

Eaas itibarile şu şekilde olan 
paralar tebdil edilecektir: Ak
f8llla ayrılacak şekilde yırtık, 
ekıik, yaflı, esas yazdan veya 
num.aruı okunmıyacak ıurette 
lekeli. Tebdil edilecek her pa
ra 100 müsavi kareye taksim e
dilmit bir ölçüye tatbik edile
cek ve bir karenin nisfından 
fazla noksan için paranın kıyıne 
tinin yüzde biri flati tezil edile 
cektir. 

On kareden fazla noksanı o
lan yani onda biri bulunmıyan 
paralar tebdil edilmiyecektlr. 

eden bu liyiha önümüzdeki haftalar zarfında inhiearın 
liddet temdidine dair olan liyiha ile birlikte Meclis he- E tt b 
lıııııııniyesinde müzakere dilecektir. mane e ar~ın 
lllte.net bu layiha ya kaçak 1 kontrol cüzdanı usulü konmug 
~yatının önünün alın- tur. Vaki olacak itirazlar> id-
1çin Y!lnız köylerde renk ru heye~leri v~sıtaırile fasıl ve C t eller bir iki güne 
Ye kigıdı veya defterle- rüyet edılecektır. e V 

. &ttılmasını meneden bir . . . kadar yapıhyor 
.. vazetmişti. İktısat .. İnhısar ıdaresı tarafından 

eni layihayı tetkik eder- ~uccar d~polannın kapılarına 
~ıı hükmün evvelemirde ıkame edılecek muhafaza me- Hazirandan itibaren Emanet 
lllere karşı ve şehirliler- murl~nnm Ücretleri . inhisa~ i- memurlarına da bareınin tatbi-
a:ıırı olarak fazla bir tekay- daresı tarafından verılecekt.r. ki mukarrer ise de henüz bu 
t vaz l d· - . . . 

da d ey e. ~gın~ ve ar~ı za- Ayni şehir içerisinde olup ta baptaki cetvelle~ ~azırlan~~-
d - a kabılıyetı tatbıkıyesl biribirine yakın bulunan ve ay- mıştır. Cet•~-:llenn ıhzarr ıçın 
ıgını ·· .. ·· z· · . gormuştur. . ıra, ni şahsa ait olan tüccar depola- Muhiddin B. in Avrupadan av-

iğienın m~zbat~sın.~a ıf~de rının birinden diğerine nakli- deti beklenmekte idi. Muhiddin 
· veçhıle bdır. koJIU ~s- yat icraaı lazım geldiği zaman B. geldiği iç!n bir iki güne ka
l .,zam~tY~\ og~u ank o- idareden ruhsat tezkeresi al- dar cetvellerin tanzimine başla 

~ya u dı ;ası. ": 0 h'?P- mak mecburiyeti olmıyacak. nacaktır. Bunlar hazırlandıktan 
~l:i1ı Y~1 e ~~~mı J~ f- Yalnız keyfiyetin ihbarile ikti- sonra Cemiyeti belediyeye veri 

Çak ~":. e~e ~~: b oh er fa olunacaktır. Layihaya dahil lecek ve Ceıniyeti belediyece 
e 8 kçı ıgh~k-~ gı 

1
1 

eyd ~~l memlekette bir yerden öbür ye tasvip edildikten sonra Dahili-
~· ı ıcı u umler e egı b' k'I ı ·· d ·ı k · •uyü . h ' .. .. . re veya ecne ı memleketlere ye ve a et ne gon en ece tır. 
~ndıs!'r veya t~t~n s~ gönderilecek t!itün nümunele- Fakat bu muamelenin hazirana 

p t...,b. logrlu .. ~~~. e elıce ri hakkında hükümler konmu!J- kadar yetişebileceğine ihtimal 
"" ır er e onunun a na- . . 

!tine kani olan encümen ~r. venlmemektedir. 

ıtı;ü §ehlrlil!r~en ayıran bu ~nor 
. tayyetmıştır. Oy 

• • i derecede ihracat ma-

11ı 0 1an tötünlerimizin Istanbul-Vı·yana ma~ı 
~ul olan ıöhret ve ne- ,-

ve rakiplerine karuı o
"'•Yvuk hassalarını her a
~ l!ıuhafaza edebilmeleri i
·1ı tniyetten ziyade keyfiye· 

------------

ltu. ve itina edilme&! la
tc~eği mütaleası ile tü
:1tri:Yıltının tahdidine dev-

~lııhtelite llugün atf'Şİ sönınemiş 
ovııı1cular ikaınesi 1azıındır 

·1 Uııtnası faideli görülmek Viyana muhteliti İstanbul'la 
~Su düşünce iledir ki bu ikinci maçını bugün yapacaktır. 
it layihaya bazı hüküm- İlk milsabakada Viyanalılann 
0ııtnuştur. Bu hükümlere gördüğümüz bazı profesyonel 

yran şimdiye kadar tütün taknnlar derecesinde yüksek ol 
•tında muvaffak olunamı- mamakla beraber, cuma günü 
?erlerde tütün zer'inin çıkan muhtelitiınize, müşterek 
· 1 Ve bunun ic;in de hüku- oynamak, enerji ve sürat itiba
: 2 Şubat 92 7tarihli ka- rlle faik olduğunu teslim etmek 

Ilı 111tsile tcsbit ettiği mem- lAzmıdıl'. Daha doğrusu, Viya-
1lııtaka cetvelinin aynen nalılarm hemen hepsinde spo

İliij Ve yalnız bu mıntakalar run atefi vardır. Bizde ise, bil
ııı~~e nefis tütün istihsa- hassa hücum hattındaki oyun
bıııU&ait ve mevzii mahalle cularda bu ateş ııönmiiştür. Me

'k b~abil~c.eği de ~üıünü-. aeli bunlardan biri Mehmet'dr 
'.lıııu gıbı yerle~ın !t~yrı ki, bunu inkar etmiyor ve oyna 
1 ba lllıntakalar . ıçe~ı~n.e tdmamaııı için yalvarıyor, df
kGııı~:ttc . a_lmabıl~esı. ıç~ fer ateşi sönnıiİf olıınlV, da o
turı, e.~a!ahıyet verılıniştır. nun gibi hareket etseler ve et
ncreı:r '.nm m~~le~ctlnl d~- ki ıöhretlerile kendilerini takı
'ti .. rınde mumkun o abı- ma empoze etmeseler vaziyet 

uç sene zarfında yapıla- ~ k be • A 
tccrii'--ı . . d epey sal.ah eı tıniş o.ur. v-

rinde olmadığından, taknn için 
eskimiş bulunduklarından, da
ha doğrusu ate,Ieri söndüğün
den taknndan çıkarılmışlardır. 
Viyana takımında yedi aydaki 
bu tebeddül bize bir dersi ibret 
olmalıdır. İhtimal denecektir 
ki, VI) c., ıadaki oyuncu adedile 
bizdeki kabili kıyas değildir, bu 
belki doğrudur, fakat ba tapu 
mutasarnfmq gibi takımda yer 
almakta ısrar edenler bulunduk 
ça ve teıkilitımız da-kim bi
lir belki de kendine göre haklı 
dlifüncelerl-buna miisait dav 
randıkça bizde daha senelerce 
istediğimiz futbolcular yeti~ 
mez. Mehmedin haldı buldufu 
muz için takdir ettlfimiz fera
ıatini icabında her sporcumuz
da görmek isterla. 

oı "" er netıceaın e ta- lıla h" hatt -~ ki 
llrıac kt rupa r ucum nnızoa 

\>, a ır. bataeti gördükçe: "bu tarı a~ Bugün çıkacak muhtelitimiz 
c1ı'-k olnuyan bi~ y~rde. ~- tık ealdml,tir. Seri ve ıtılg~ de hücum hattına bilhassa eh

tl:.ek olan bır ıçftçmın 1 tarz para ediyor" dlyor!ar. Bız emmiyct vennelı: ve canlr oyun 
ta· bır de ruhsatname talep J buna mukabil hAli hilcum hat- cular koymak elzemdir. Çalıt.1p 
ıne bu kanun mucibince tında en yavq oynayandan Uç ta muvaff-.lc olamamak bir fut

Un °~ınıyacak yalnız ekti(i metre geride kalanlara o hattm bolcu için belki mazur g!Srüle-
a~~~arı hakk~ında bir be- idaresini bırakıyoruz. bilir, fakat muvaffak olması 

ı. trece tır. C .. ti v· h Ik --•-"' .. uma gwı oynayau ıya- mu teme en o c.....,hğı göster 
· ı:~liiY.ü beyhude yere ve na muhtelitlnde, altı yedi .ay e;' memek mazur göriilmez. 
0~ c oteyc beriye kottura- vel Çek ve Macar muhtelitlen
Cr~ tahrir usulü .ilga edi!~ nl mağlftp .. ede~ takırnd~ yal

b· ~ ıne daha salım, kabılı nız saf mudafı Gefing ıle saf u kaçakçılığa mani, ve muavin Chvatal,blmıştır. İki 
~ ~~eınleketlerde halen ta- oyuncu profesyonele geçr\·ı, di 

llıekte olan tahmin ve ğer yedi oyuncu iae fonnlan ye 

Çok temenni ederiz ki, fut
bol heyeti bugün için müdafa
amız kadar gayretle oynayacak 
bir hücum hattı tesbit etsin. 

S. G. 

İzmir gazetelerinde okundu
ğuna göre İzmir zabıtası, hükfı 
met aleyhine bazı tertibata te
ıebb!is etmekle maznun komü
nist Süreyya ismindeki şahsı a
ramakla meşguldür. Süreyya; 
ı 1 nisan gecesi İzmirin bazı 
yerlerine atılan beyannameler
den bir kısmını atmakla maz
nundur. 

Komünist taslağı; şimdi b
mirde mevkuf bulunan Komü
nist makinist Necati ile beraber 
bulunmalta ve çalışmakta imiş. 
Hatta 11 Nisan gecesi; Karşı
yakada istasyon civarında Ne
catinin evinde polisler taharri
yat yapacakları sırada Necati 
ile beraber polislerin elinden 
kaçmıya teşebbüs etmiş, muvaf 
fak ta olmustur. Necati o gece 
yakalanmış, fakat Süreyya kaç 
mıştır. Hatta polisler arkasın
dan ail!h attıkları halde tutul
mamıştır. 

Süreyyanm İstanbula kaçtı
ğı söylenmişti. Fakat yapılan 
tahkikat bu komünist taslağı
nın İzmirde olduğunu meydana 
çıkarmıştır. 

Şimdi hertarafta taharri e
dilmektedir. 11 nisanda İzmi
rin bazı yerlerine atılan beyan
namelerin İstanbuldan getirildi 
ği anlaşılmıştır. 

Bunları getirenlerin İzmirde 
bulundukları ve tstanbula av
det etmedik teri kuvvetle tah
min edilmektedir. Avni adamla 
rın m~yıs gecesi de beyanname 
atmağa teşebbüs edecekfori zan 
nolunmaktadır. 1 mayısta atıla 
cağı zannedilen beyannameler
den bir kısmı ele geçirilmiştir. 
Bu beyannameleri getirenlerin 
de İzmirde oldu klan ve İatanbu 
la avdet etmedikleri anlaşılmak 
tadır. Tahkikat ve taharrlyata 
devam edilmektedir. 

Emaneti• 

~111hiddin B. diin 
işe başla<Jı 

Fakat tedavisine bura
da devam edecektir. 

Şehremini Muhiddin B. dün 
sabah Vilayete ve öğleden son
ra da Emanete giderek işe baş
lamıştır. Muhiddin B. sıhhat
çe iyi olmakla beraber daha bir 
müddet burada da tedaviye de
vam edecektir. Diin sabah Cer
rah p~şa hastanesine giderek 
tedaviye başlaml§tır. Avnıpaya 
gitmeden evvel Cerrah paşa 
hastanesi tarafından verilen ra 
porlar A vrupada muvafık gö
rülmüş olduğundan tedavi ge
ne burada devam edecektir. · 

-0--

Numarataj bir ay sonra 
başlıyor 

~ni harfler ve rakkamlarla 
imal ettirilen sokak isimlerile 
numara tabelaları hazırlanmıt
tır. İatubulda numıralanacak 
120 bin bina vardır. 

Talik işine bir aya kadar bq 
!anacaktır. Ancak levhalarm bi 
nalara talikinde bina cepheleri
nin tahrip edilmemesi için lev
haların taliki hususi bir alet ile 
yapdacakur. 

Mühim bir davet 

latanbul futbol heyetinden: 
Viyana muhteliti ile bugün 

yapılacak olan mac; için evvelce 
çağırılmış olan futbolculıırla 
Galatasaraydan Kemal Faruki 
Beyin saat 3,30 da G. S. kulü
b!indc hazır bıılnnfY1•lnt, 

Vapurcular birliği heyeti u
mumiyesi yarın toplanacaktır. 
Bu içtimada vapurcuk!": tarafın 
dan teşkili için hazırlıklar yap-ı 
lan "Vapurcular şirketi" nin te
sisi etrafında müzakerat cere
yan edecektir. 

Aldığımız malumata naza
ran vapurculaı\ birliği heyeti i
daresi şirketin teşkili için la
zım gelen esasatı hazırlamıştır. 
Yarınki içtimada heyeti umumi 
yenin reyi alınacaktır. 

Heyeti umumiyenin esasen 
ııirkete girmeği kabul eden kum 
panyalamı mümessillerinden 
mürekkep olduğu için bu tekli
fin derhal kabul edileceği. mu
hakkak addedilmektedir. 

İdare heyeti birliğin bir se
nelik raporul'\U da haurlamış
tır. 

VllAyette 

Yeni bütçe 
Musaddak bütçe tatbik 

edilmek üzredir 
l!ükumetçe tasdik edilen 930 

senesi Vilayet hususi idare büt 
çesi devaire tamim edilıniştir. 
Biitçe Vilayet meclisi tarafın
dan tanzım olunan şekilde tas
dik edilmiştir: 

-0-

Köylerde kaçakçılık 
Köy muhtarlarına, Vilayet 

makamı tarafından kacakçılık 
hakkında dün şu emir gönderil
mişti r:. 

Adam öldflren 11U1lt!t'I Jak mahlıem•d• 

50 kuruş için cinayet 
Beş senedenberi ilk defa olarak bir 
musevi katil sıfatile mahkemeye çıktı 

Marangoz dükkanında bir ah, veriş.. Elli 
kuruş için kavga, nihayet cinayet. .• 

' •••••• 1 

İstanbul Ağırceza mahkeme dianamaini tepdili için dava ta 
Iİ dün yeni ve pyanı dikkat bir lik edildi. Arif Oruç B. mütea
katil davasının rüyetine bqla- kiben ikinci istlçvap edilmiştir. 
dı. Davada maznun mevkilnde -o--
Jak Levi isminde bir Yahudi Halda gi:demek 
marangoz çıra(ı bulunıyordu. Üskfldarda bakkal Teofani 

Garip olan nokta be!i sene-1 vuran Arslan ile haklkatı gizle
denberi mahkeme huzuruna ka- mek maddesinden mamun ID
til olarak ilk defa bir musevinin viye, Zekiye, Muzaffer H.ların 
çıkmış bulunmuıd1r. Mahke- muhakemelerine devam olundu 
me ender görülen bir kalabalık Müdafaa şahitlerinden Dr. Se
tarafından doldurulmuştu. dat B. hastahanede maktul' 

Müstantik, Jakı 15 sene ağır "bir şahsın gelerek seni kh1ı 
hapis talebile mahkemeye sev vurdu diye sorarlarsa: 
ketmişti. Hadise şudur: Has.an - Beni Arslan vurdu de \i
isminde b~r gene; Jakın nez~ın- yerek telkinde bulunulduğunu 
de çalıştıgı marang?z K?stıye hemşire Emine H.dan duyduğu 
müracaat ederek elındekı ren- nu söyledi. Komiser Salim ve 
deyi bir buçuk liraya satar. Fa muavin Mitat Beylerden sonra 
kat bir kaç gün sonra tekrar müdafaa şahitlerinin istimama 
müraca_at ederek ~e~deyi geri geçildi. 
almak ıster. Kendısıne parayı Şahitlerin hepsi ittifakla maz 
ver de al, cevabı verilir. Hasan mın Ulviye Muzaffer, Zekiye 
bir lira verir, ötekiler 1,50 ku- Hm. !arın ;üksek ve asil bir ai
ruş isterler. . leye mensup olduklarını, 40-.50 
İşte bu para meselesınden alev- bin liraya karip şahsi servetleri 
!enen münazaa netice~nde Ha- bulunduğunu söylediler. Avu
san Jak tarafından bır demir kat Besim B. Arslan için müda 
parçasile öldürülilr. faa şahitleri ikame etmek iste· 

Jak mahk \ne huzurundaki di. Mahkeme muavin Cemil B. 
ifadesinde-diyor ki: in ldd!aıımı k~)'lul ile bu talebi 

- Hasan bana küflir ederek reddetti. Dava Emine H. ile Zi· 
hücum etti. Kendimi kurtar- ya Beyin celbi için talik olundu. 
mak için vaziyet aldım. Vurup -o-
vunnadığnnı bilmiyorum". Dolandırıcılıkla maznun 

Dinlenen şahitler kısmen Gazete idareleri ile hayır müe~ 
Hasanla }akın kavgasına ve kıs seselerini dolandırmaktan ma .. 
men de Jakın kstil olduğuna nun Mahmut Saim, Sadi Raşit 
dair işittikleri rivayetten bah- efendilerle Nedime H. m muha 
settiler. keme.!lne devam olundu. Maz-

·Köy muhtarlarının kaçakçı
lık takibine ait vazifelerini ve 
bu vazifenin ihmalinden teret
tüp edecek cezayı gösteren ka
çakçılığın men ve takibi hakkın 
dakl kanun ikinci ve otuz altm
cı maddeleri ile köy kanununun 
yirmi yedinci maddeleri suretle 
rl yukanya çıkarıldı. Köy muh 
tarlarının bu maddeler hükmi! 
nii nazarı dikkate alarak göy
lerlndeki kaçakçılık faillerini 
tutmak ve hükfunete haber ver 
mek hususundaki vazifelerini 
lAyikile yapmaları icap eder. 

Bir kffyde bir kaçakcılığın 
gizli kalabilmesi kolay kolay 
kabul edilemez. Bundan böyle 
hangi köyde kaçak tutulursa 
köy muhtarını bundan haberi 
olmad ,'"nı isbata davet edece
ğim. İsbat edemiyen muhtarla 
nda köy kanununun yirmi ye
dinci maddesine göre cezalandı 
racağnn. Muhtarların başkaları 
yüzünden ceza görmelerine ma 
h~l kalmamak için bu işlere çok 
dikkat etmelerini kendilerine ~ 

Dava tabip raporları arasın- nun Salm ef. aleyhine Ekonomi 
daki mübayetin Tıbbı adli mec ve Fransızca Milliyet gazetele
lisi tarafından telifi için talik ri namına abone kaydetmek 
olundu. maddesinden dolayı 5 inci miit 

-o-- tantiklikten gönderilen dosya 
Arif Oruç Beyin dava ile tevhit edildi.Muhakc 

me Ankaradan vaki istilamm 
muhakemesi tekidi için talik olundu. 

hatırlatırım. 

Dayak işi 

lzmlr poll11 mildilrU 
hakkında tahkikat .. 

:W:ıammer B. isminde bir ak
törün Taksim pollı merkezinde 
İzmir viliyeti Polis müdürü ta
rafından dövüldüğü iddiasile 
müddei umumiliğe müracaat et ı 
tiği yazılmıştı. Bu istidayı mild 
dei umumilik tahkikat icrası i
çin Polis müdiriyedne gönder
mişti. Bu istida illerine tahkika 
ta ba,lanmakla beraber aldığı
mız malfunata göre viliyet ma
kamı da doğrudan dofnıya tah 
ldkat yaptırmaktadır. 

- --· -
Matbuat kongresi 

Ekseriyet olmadığı için talik 
olunan İstanbul matbuat cemi
yeti kongresi bugUn saat on üç
te Türkocağında toplanacaktır. 
Kongrenin çok hararetli olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Sabık nazır ıritti 
Sabık Rumanya haricixe na

zın M. Duka dün Sofya tarikile 
Bükreıte gitmi,tir. 

Arif Oruç &11 
Yarın ga.ıcteai aahibl Ar1t 

Oruç B. aleyhine ikame edilen 
hilafi hakikat ve müıt~n not 
riyat davalarına dün ilrlnci ce
zada devam olundu. 

İzmir müddei umumilifin
den gelen tezkerede kendisinin 
matbuat meselesinden 340 seae 
sinde 2 ay haplı ve 50 Hra nakti 
cezaya mahkOm edildifi ve an
cak firarı dolayıaile infaz edile 
meyip milnını zamana uğradi
fr bildiriliyordu. 

Mahkeme bu noktada takı
bata mahal olmadığına kar~ 
verdi. Tütün inhisarı müdürü 
tarafından acdan davanın inhi
sar manevi -şahaiyeti namına a
çıldıtm!i-'1. M. umumiijtin id-

Ali iktisat meclisi katibi U· 

mumlıri Nurullah Esat Bey dün 
akşam Ankaraya gitmiştir: Nu 
rullah Esat Bey diln kendisile 
görüşen bi.r muharririmize şun 

1 lan söylemiştir: 

1 
"- Ankarava Ali ikısat mec 

1 !isinden geçen' sene kura ile av· 
' nlan azaların yerine yenileri
nin intihabı meselesile meıgul 
olmak üzre gidiyorum. Mecli
IC alt sair başka meselelerle <le 
meKUl ol-;~afup. 

Yeni lntihalirn gelecek haf
ta içinde yapılmasr muhtemel
dir. 

İki numaralı kararnamevi 
beraber getireceğimi ümit edi
yorum_". ----Fuat 8. Viyanaya gidiyor 

Himayei Etfal umumi reiııi 
Fuat B. berayi tedavi bu akşam 
Viyanaya hareket edecektir. -Sadullah Bey 

Seyrisefain umumi müdürü 
Sadullah B. in hafta icinde An
karadan avdeti muhtemeldir· 
Sadullah B .. Yalova kaplıcala
rının bir mayısta açılması dola 
yısile son hazırlıkları ikmali, 
meııeul nlacaktır. 
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Fikir, ..M.i.z;ah., ·- ... , ........ . 
· .. Jıilli$d r. Asrın Umdesi "Milliyet" tir. 

11.)ımet ~ 
lhuın ~ Matbuat hatıralarıın Kadın birliği 145 _____ , 

/ 20 N lSAN 1930 
iDAREHANE - Ankara eaddtiİ· 

ı ~o. 100 Telıraf adnoıi: Milliyet, l1o 
ı ~anbul 

G 

Telefon numaralan: 
latanbul 3911, 3912, 391S 

ABONE ÜCRETLERi 

1 aylıfı 
TUrlı:iye için Hari<; igin 
400 kurut 1100 kurut 

& .. 750 .. 1400 " 
ıı " 1400 " 2700 .. 

Gele~ evrak geri verilmez 
ı M ilddeti ııeçon nuıbalar 1 O kuruıtur. 

Guete ve matbaaya aft işler için 
madUriyete müracaat edilir. 

1. 
Gueteml• llln.ların meı'ullyetüıl 

kabul etmez. 

BUGVNKV HA. VA 

( Birinci sahifeden mabat 
~20 

Servetifilnunun 100 ilnc/J hafta V#J yirminci seneıl - Asar amma... muharririmize demiştir ki: 
1990 da 40 ıncı ıtJnesl-Fecriati heg'etl ve onun e.vllltlar

1 
_ Kadın birliğinin siya 

Servetifünunun 1000 inci haftası Hamdullah Supbi, Yakup Ka.,ri, Hatırı sayılır tembellerden- meşgul olması doğru değil 
nüshasını yeni ve genç edebt ailemiz Fuıl Ahmet, İzzet Melih, Refik Ana ' dir. İş yapmak, onz: iı;in bü- Halbuki heyeti idare aza 
çok dikkatle hazırlıyordu. 1909 dan- Halit, Köprülü Fuat, Emin Lliml, ' yük bir ~şkence • .!şkll eder. şimdiye kadar siyasi haklar 
beri çalıtan Fecriati bu nüsha için İsmail Suphi, Şahabettin Süleyman Hizmetçi kadın, genç adamı sunu terkedip emzikle sütünü Amma yapılacak İş ne olursa selesi üzıırlnde mücadele 
çok özeniyordu. Ve bu hal bana on merhum, Ali Canip, Mehmet Beh· b h ka d • k .. veriyordu. olsun ... Geçen gün, yine iskem- gibi hareket etti. Ben Birli 
sene evvel Tevfik Fikret merhumun çet, Emin Btilent, Şelrip Akif, İs- a çe pısm an gıırer en gor lesinde can sıkıntısından esne-
"Servetifünun" un 1897 Yunan mu- mail Müştak, Asaf Muammer, Be- dü ve ko§a koşa gidip karşıla- Bu kısa boylu sarı benizli bir yalnız kadınlara yı:rdım işi 
harebesindeki şehitlerimiz menfea· di Nuri, Ali Süha, Ahmet Samim dı: ku:dı. Çok mahcup görünüyor- yip dururken ben takıldım: meşgul olmasına taraftarmı. 
tine yaptığı "nüshai mümtaze,. ha- merhum Beyler. - O! nereden çıktınız Kerim du. Yüzüne biraz fazla bakılsa _ Hazır, dedim, boş oturu- sasen kadınlara verilen int' 
zırhğmı hatırlatıyor ve tekrar ya- . . . .. B 1 s· · ·· düm d manga ğla kl 1 k'I' ·d· Ş hakkının mücadele neticesi 87( §atıyordu. 1897 de dahi Yunanhla- ıı:ecrıatı Servetıfun~nda 1;1alkan ey • • ızı gor e • a ma ı o uyor, çe ı ıp gı ı- yorsun. u ilanı al da tashih 
ra gW:el bir kötek atmıştık. Ordu- harbı ve sonra Umumı harb~n pat- lın üzerinde kızgın tavayı bırak yordu. çengeline asıver ! a1'1dığına kani olanlardan d 
mw: Palikaryaları Dömeke üstün- layışına kadar d.evam eyledi. Mu~ tını geldim!:.'' .. ~a~ll_ah, ma- Böylece seneler geçti. Fatma Yüzüme melUI melUI baktı, ğilim. Erkekler, kadınlığımı 
den Termopll geçidine kadar sü- h~re~eler bu fikir v._e nur ı;ençlerı- şallah ne buyumuşııilniiz ... Ne hala Azmi Beyleri terketmiyor d. b. d h d. Sonra kemalini takdir ederek bu h 96: 
rüp gl:itiirmüştü. Bu zaferli muba- nı bırer tarafa dagı~ştı . Faka.t irileşmişsiniz! .• , Doğrusu sizi ve en birinci zevkini kücük Ke- ~s~~ ~·. ır a a esne 1• kı bahşetrrj jlerdir. Zaten a 
rebeyi. alkışlamak ve onu kazandı- nerede bulunsalar dahı gazetemızı sokakta görsem tanımazdım!.. rlme bakmakta buluyordu. Mi- - e ı ı.. . . . pek az olan Birlikten böyle 
ran ıehitlerin arkada kalanlarına unutmamışlardı. Genç adam elini uzattı; hiz- nimini yavru gittikçe bi.iyü- - Azızım ?en yalnrz bır şeyı yleri beklemeğe imkan yokt ıs . 
yardım yapmak için "Servetlf~nun,. 1000 inci .. Jhada Edebiyatı ce- m.et9. i. kadının elini sıktı ve de- nıüş, geiiumiş iri bir çocuk ol- asarım. İşlen... Temennim şudur: 
un 1898-1314 ~e çıkardığı mümtaz dide ailesine mensup olanlar bana " 
nUahaya Edebıyatı cedi~e?in . tek- çok iltifatlı mektuplar yollamışlar, dı kı: muştu. Nihayet kasabanın mek KULAK MİSAFİRİ Birlik bilhassa amele ka 
mil evlltları rublarlle, fikirlerile iş- gönlümU almışlardı. - Nasılsın bakalnn Fatma- tebini bitirdi ve annesi babası "' ··- ,. "" !arın şeraiti sıhhiye ve içti 
:!';!'rı ~t::şle~~~dil~~t~d;:c~~I~- 1000 inci nüsha çıktığı zaman mm 1. Annem babam yukarda- tahsilinin ikmali için onu İstatı 1 ki ili .. b k yesi, kaz hçlarmın mesaile 
lerin içind; çalışnug olduğu "Ser- Servetifünun etrafında bulunan nur- lar mı?.. .. . " . bula liseye gönderdiler. 1 iP ar llH 1 Hl mütenasip olmasmr düşü 
vetlfilnun., un 1000 inci haftasını lu, irfanlı ve aşklı muharrirlere -. Kadın gozlenle evet,, 1~ Ayrılık çok acıklı olmuştu. ve bu yolda icabeden lfseb 
millı:emmel surette kutlamalı: istiyor- sonradan daha çok kıymetli genç· retı yaptr s~nr~ .. melI!°un bır Azmi Beyin karısı mütemadi- Buğday İstihsalatımız satta bulunmalıdır. 

~=======:;~;:;:;' j lardı. !er iltihak etti ~e hepsi irfan ha- nazar~a Kerı:mı. suzmevg~ ,1?aşla- yen göz yaşları döktü. Fatma 49 uncu haftanın birinciliği- Siyasi haklarımız için F 
s ~~IJ 1000 inci nüshamız 1910 senesi ~aın;;:a:u~uk hı~met~r yap~lar.f dı. Eh~. ke:.~ı el~~ deg:ıg~ :;. da hanımını taklit etmek için ni Galatasaray Lisesinden 735 kafidir. Esasen bütiin kad {fi. li. . , . Temmuzunun 22 sinde çıkmıştır. un r tanesı . uşen ş;~ man vucu u ne a ar erın bir tarafa gizlendi. L b" N'h B k siyasi hakkı kullanınag·a h 

8e tifü 1000 .. h .1 . . Beydir ve onun Servetıfünuna gelişı- ürperme ile sarsılmu•tı o gen•· e ıt ı at ey azanmıştır. 
~e ha nun :.:. asıde y~mı ~e ni ai&e kendi ağcından hikaye ede- d k 11 d · kmak"' Aradan aylar seneler geçmiş Yazısı şudur: hazırlanmış değildir ve bu h 

ne .yatını tam yor u. ug. n ceğim: a amı 0 arı arasın a sc ' ti. Ailesi Kerimden hemen her kın v.erllmesi bittibi kad 
, Çocuklar Ye anket ~!::-v~~~~=;~~::ıı~u~~..:o:ıa~:::- Geçen sene bir akşam Ankarada k?çükken old~u gibi. m~teı:a- hafta bir mektup alıyor ve Fat "Bu haftanın en mühim ha- analık ve ev vezaiflnl yap 

ı ~ İ ı, 1757 rakkamı vardır. Meş'um mil- Palas oteli holünde bulunuyorduk. dıyen okşayıp opmek tstı;ror u. ma da koca sahifelerin içinde beri hiç şüphesiz geçen sene rma mani olmıyacaktır. A 
. ~ t 

1 
ı Arkadaşlarımızdan biri bir tareke senelerindeki ilç sene süren Çok sevip takdir ettilim Ru§en Et Fa~at n~. yapsın, Ken~ ar- kendisine ancak kuru mr selam 140,000,000 milyon kiloya ba- erkeklik kadınlık farkı ka 

: . . l anket açnuf; Çocuklara soru- dunıtumuz olmaııaydı şimdi 2000 ref Bey bir kaç Avrupalı mühim tık büyümuş koskoca delıkanlı bulabiliyordu... liğ ol.an buğday mahsulümüzün ğına göre kadınların ayrı 
inci numarayı baamı1 olacaktım. Nu- gazetecilerle beraber bulunuyordu olmuştu... Nihayet i"te bu t t'I k" "k kkUlli · ' 

·; • 
1 yor :Hangi dersleri okutmalı ve mara eksiktir amma iki bin haftalık- ve beni Firenk muharrirlere tak- Genç adam merdivenleri çık- k . d l'k~ 

1 
K a. 1 'B uçul bu sene 200 milyon kiloyu bula teşe sıyası yapmala 

' t , 1 ~a•d okutınalı? Bu r..nk "":tam tır. Çünkü Servetifünun 1930 Mar- dim ederken şöyle deml•tl ·. K b ld H" t · k d erım, e ı an ı erım ey o - , d" d b' . hiç lüzum yoktur" ·- r- ,,_ 1 y tı. ay o u. ızme çı a ın, d • h ld t k .1 v cagı ve ıgcr mezruatın a ır 
ıc 1 dikkat bir "pedagoji" har eti- tının 7 sinde tam kırk yaşına gir- Ben ı'lk yazımı Ahmet İbsa önltiğü elinde başı bükük bir dugu ad e e rar aı. e ocagına mı·s11· kadar fazla olacağına daı·r Miting dolayısile birlik 

, ·,1 r. u yramm a, ÇOC - Beye götürdüm ve o ilk yazım Ser- oşe e urup a mıttı ar- .. 1 . yapılan tahminlerdir. Tohum- mma çekilen telgraflara la ı '<dl. Çoc k ba d uk: migtlr. - n k" d d 'k 1 Yuk' j önüyor u. Boyu bosu hakika-
:Yı tarın İstanbulu idare etmeleri 1000 inci nüshada yazdıklanm- vetlfünunda çıktı . Ama nasrl?. Ta dan bir sürü öpüş-me ş~pırtıları ten ın eşmı§ yüzü hatlanmıştı. lukların cı'nslerı· ıslah edı'ldiği ve İsmet paşalar tarafından 

; ;t ~ ıııf bi şimdi bfr de mektepleri dan blr kaç satırı aıal!ıya alıyorum ilk sahifede. . . Bu, benim en tatlı bir . . . · Azmi Bey ve karısı çocuklarını 1 1 kil 
· n 1 ı idare etmeleri nazariyesi çıkar- gUnkli 1910 da ne deınişsem bugilnl hatıramdır, hiç unutamam. sevınç sesi":" aksedıyordu: görünce hemen sarıldılar ve o- ve havalarda çok müsait gitti- ;;;~eape:ib~~!ğin ~ugü~ . 
Ş ı ı • .aa parlak ohır. Onlara so--a- de onu dtitünüyorum, Servetifünu- - O .Ke?ID. 1.: Aman ne ka- nu ilci yanaklarından şapıır şu- "' . . . . . Y Ç • aın a o - ·-· '-· ! Evet bir ""'nç mub rr· · · bu d d k t 1 d ı gı ıçın mezruattan ıyı netıce a- caktır. Bu 1·çtim" ada, salı """' 1 nun aırlı: sene yaşaması onun etrafın- • ... . a, ır ıçın ~r sevı~.' ıyı e t n e ~e • pur öpmeğe başladılar. . . ı;...-

1z "' '.Tuz, riyuıyat, tabliyat, tarih, da çalışan agklı, hevesli ve mü- 1 ?Iç unutulmaz bır va~ adır. Ben. dtn! Tatılı İstanbulda geçıre- lrnacağc muhakkaktır. Bu mal verilecek belediye konfer 
'f- · l"::ografya. lisandan b«şka her nevver kalemlerin yardımile olmıış-/ 1lk yazımı Alunet Mı~at .Efendi ceksin diye ne kadar üzülüyor- "' "' "' azami' bir buçuk aya kadar piya hazırlıkları da yaptlacaktır.1' 

ı _, 1ey!. . . tur. Benim hizmetim bu irfan evinin ":'.erh~m.~n Tercumanıhakikatıne g!S- d k Ot t .. l t M saya arzedllecektir o zaman fe.ran.sı kız muallim mektebi y r eadılı: bir bekçiliğinden ibarettir. tş-ı turmuştum ve orada çıkmı§tı. İlk u · ur, 0 ur şoy e 0 ur.·· ayıs ayı geçmişti. Haziran d 

t 
f, , ~~unu diğerlerine bırakıyo- t~ 1000 inci nüshadaki sözlerin ba- yazımın çıktığı gilnil hayatımın en Sen yorgunsun! kırların yeşilliğini sarartmış, mahsulatın bol olması ve fiat- ıresı N ebahak hanım verece 
_ , rum uları: lezzetli ve saadetli dakikalarını teş- Fatma bunları daha fazla işit Temmuz denizde yıkananlarrn lerin rekabet edilemiyecek de. tir. 

·r 'ı:. "Bugün ellerinize 1000 inci nüs· kil eylediği için Ruşen Eşref Be- mek istemedl. Ve koşa koşa vücutlerini bakırlaştırmıştı. Ke receye düşmesi dolayısile Yu- Birlik, Anadoluda şube t 

i 
· -',. Dün tramvay~ bir ahbapla lıanu takdim ediyorum. Bin hafta yin çok samiml olarak anlatışını mutfağa giderek hmçkıra hınç- rim bu deniz kenarındaki kasa- İ kilatı yapmak istemektedir. 0 

'' dı'nlerken ben k k k d ki nanistan, talya, Fransaya eh-
\Jl"ı 1. 1eraber gidl·,·.,rduk, ahbabnnın bizim memlekette d-"'il, Garpte bi- ır sene ar a a kıra ağlamagv a başladı. b d .. d' · 

"" hatıraları tazeliyordum ve Ru-en E•- a a mutema ıyen gezıyor ve · l" "k d "h Fırka idare heyetı' salı g·· . . ~!Jir t~ua1"'1 onunla karulaştı ve le bir mecmua için uzun bir ömür- • • :ır- '<· :ır- b" .. .. kad ı 1 k' emmıyet ı mı tar a ı racat ya-
, "' .... dü S tifü' h 1 ref söylüyordu : ır suru ar aş ar a va ıt ge- kil lçtı"maında azalık ı'ç ı'n ka .. ti ~ dah d ğ t r. erve . nunun .,. tür ü mah- · · d B 1 pabileceğiz şüphesiz bu sayede ııgor şme..,e a o rusu o a- rumiyetlere rağmen böyle yataınaıı T " k d b' Azmi Beyle karısı senelerden çınyor u. un arın arasında !ardan vaki olan miiracaattetl 
t.udığı s8ylemeğe başladr, söyle b h" blr 1 . - ur e e ıyat aleminin bü- b · A - d 1 .. ı b' k hiç şüphesiz fenaları da vardı. türk parası yükselecektir" . 
. -:1.i ö ledf ' b .u ~ ıtte k ş~ o amaz dı:renie- yük rüknü olan Tevfik Fikret mer ' erı nda o ~un .gul zed. ıEr t· İ t A . B l k b d ' tetkik edecektir. 
:ıı. ;, s y ve söyledi. Arada ir i;:'.:lidir fi~ on. hl Ufb~ tekzıp h:r humun Bebek tepesindeki aşiyanı- sabasın a yer eşmış er ı. ve- ş ~ z~~ ere arısı kunh;ı:ı Yeni belediye intihabatınd• 
1,Ukfit devri geçti ve tekrar söze . zeteını g ır zaman y • na gitmiş ve onunla görüıerek his- neli çok olduğu halde, bir türlü en şe e ıyor ar ve çocu a a_- biraz dişarı çıkmış ve kapının k d 

1 t J f><1Şlarken sordu: ~z.bırakmılraydaanlmubteremhlmmkardeıtll6: terimi yazmış ve yazdıklarımımer- çocukları olmuyordu. Fakat bir kını bozmasm, diye endişe edi- önüne gelince bütün bu sesleri a ın ardan da namzet göste~ 
1 K dl · · 1 barımın,b ar _ı.:_~etin. ,____ de dıen hum üstat Tevfik Fikrete sıkılarak gün tesadüfün kendilerine zah- yorlardı. duymuştu lecektir. Şimdiye kadar aza 0 

,· t' - en ruz mı traş 0 unıu- na u muvanaaıy IUIZ&D ır • .,. " . . 0 B' k · 1 b' · mak için şehn"mı'zde F ka ·· •I . nu:ı? --- gustermıştım. , okudu, sonra bana metsizce bir çocuk ihsan ettiği ıra şanı gayrı memu ır ır 
Dediğim gibi 1910 da yazdığım §llyle dedi : "Siz bunu Servetifünuna . .. d "kl · f k ı-d hadise evin içini sarstı: Azmi Hızlı hızlı yukarı çıktı. Kar- müracaat eden hanımlar yil 

'·' 11 ı - Hayır, bunu diğerlerine bu sözleri şimdi ve e kı götürün" Ah t İh B b nı gor u erı zaman ev a a e ma karı~ık yüzü 'st rabın 'fade mütecavizdir. 
· 1 ! b ld ·.ı kın . de d h"m tcmkuan1ın ; - d 1.uz ... 1m~ . sanBe eyer en· sevindiler. Azmi Beyin karısı Beyin odasındaki çekmece kırıl . 'd' s"' bi 1 

1 
1 f d~ . . • 

11 1 ıoıraıanın ceva mı a t ve ı_..n cı senesın a ı e rar ama6a en se am soy eyınız. ,. . n on sene .. .. . .. d k ' 
1 1 sı -ı ı . ert r ses e e en ısının F 

, r ' 'enası anlamadı da: ı . mecburum ÇUnkü Uyanış ismini a- evvel bir gUn makalem .1 S t' kapılarının onunde esrarengız mış ve ıçın e ı para ar aşırı - .. .. 1 k d ırka ya müracaat eden 
\'' ı " _ İyi amma jilet daha rahat la.n Servetlfünun~n kırk senelik öm- fünun matbaasına gittim. ~:hı e:;;:,eır:: bir paket bulmuş, ve bağını a- mcştı. Bunu ki~ yapardı?: . Her yuzune uy ır 1: Hanımlar 
r ı ~eğil. mi? dedi, rü ancak onun ~kir ve nur arka- neleri başında yelekle dolatan Ah- çınca yeni doğmuş nur topu gi- kes hayret e~ıyordu. Nıh~y~t -. Yalan. söylüyorsunuz!.. Halk fırkasına kaydedilnıel 

1 FELEK da!ilarının yard1mıle varolmuştur. met İhsan Beye mekalemi uzattım bi güzel, tombalak bir çocukla paralardan bır kısmı Kenmın Kemm Bey bır şey yapmış de- üzre ocak merkezlerine mürB' 

r 

Çocuk balosu 

Türk Ocaimdan: 

Çocuk haftası miinasibetile 
:;!5 nisan cuma giinü Tlirkoca
'?ında çocuklar için bir eğlenti 
l:ertip edilmiştir. Bu eğ~ntlye 

O.Zetenin tesis tarihi olan 189ı ve . Tevfik Fikretin selamını söyle- karşılaşmıştı. odasında bulunduğu zaman me ğildir. Çalan benim! I caat eden hanımlardan birkısı' 
den Metrutiyetln i!Anına kadar Se- dlm. Ahme~ İlısan Bey aldı, okudu, Hemen çocuğu aldı, koşa ko- sele anlaşıldı. Herkes hayrette idi. Azmi . hakkındaki tetkikat ocak nahi' 
vetifilnun ail~ıini tetkil eden v~ tıa_na sordu: "Ruşen Eşref Bey şa koşa kocasının yanına gitti Azmi Bey: Bey, karısı hatta Kerim bile. ye ve kaza merkezlerince ik11JS 
Ed.,biyatı cedıde evlatlarına 1910 kimdır? . .. kızararak cbenim• ceva· .. "d · di S h ? S bunu yapa 
da Pecrlati ııençleri halef oldular hını verdim. Bana çok teıvikll söz- ve mu] eyı ver v • k d' . -k eb~ ~ d•; edn d b" d - Sordular. edilerek Vilayete gönderi!nılf 
ve bunlar teklmill kanununa riayet ler sö 1 di F kat büyük . . Artık bu çocugu en denne ca tın ıze. ıyor u a ır a- - Fakat ne demeg'el .• Nı'- tir. Vilayet heyeti idaresi tı~ 
d . y e . a en sevınc1111 l" d ' ki b" il k h _._ · d ,.. e wek kendilerinden evvel gelenle- makalemin 0 hafta çıkan ServetifU- ev .. t e ınece er, ve uy tece a '"'mı yor u. çin?. . hafta iı:indeki ilk içtimada [}" 

rl t~nldt ettlter, etmeaeydiler_ te- nunda başmekale oluşunda idi.,.. !erdi. Karısı: Hanımlara ait teklif varakala~ 
raldrinin devamına inanmamak ıcap Evvelce karısı çocuksuzluk- - Besle kargayı gözünü oy- - Kerim Beye vermek için!. nı tetkik edecektir. 
ederdi. Ruşen Eşref Bey Türk matbua- tan şikayet eder ve "Allah ke- sun, diye söyleniyordu. - O da ne demek?.· Neler ~--'"~''-----'! 

e 1
1:i--1Z yaşlarındaki çocuklar iş

' ,l:irak edebilecek ve yanlamıda 
~,ıilelelo:,-inden yalnnı bir kişi bu 
' unabilecektlr. Bu eğlentinin da 
ıetiyeleri gayet az olduğundan 
,ştirak edeceklerin nihayet 22 

~ 1İsan1 salı giiniine kadar Tiirk-

C' 

ı " • 

Hamdullah Suphi Beyfendinin ri- tında gok kıymetli bir rUkündür. h k" b" h .. l" ? 
Şimdiye kadar çok yüksek eserler rim !., derdi. • . Nihayet er i ıei ırden ay- soy uyorsun sen ... 

yuetfnde Servetifilnunda kurulan yazmı•tır. Hele son senelerdeki ır' - İ'"te bunun için çocug· un is- kırdılar: O 'h · F h Fecrtatl evlatlannm isimlerini aşağı- • .,, zaman ı tıyar atma, mç 
ya yazıyorum. Hepsinin yaşları " fan faaliyeti Ruşen Eşrefe daha şeref mini Kerim koydular ve ilk gü - Defol buradan!. Yüzünü kırıklar içinde Kerimin boynu-
tarihte yirmi ile sayılıyordu. Şimdi li bir mevki vermiştir. O bize eski niinden itibaren onu kendi etle- şeytanlar görsün!. Bundan son na atıldı: 
onlar da aksaçlılar kısmına girmiş Yunan ve . Roma .edebiyatından kla- rinden, kendi canlarından teşek ra ne suratla yüzümüze baka- . . . . 
bulunuyorlar ve ben edep ve irfan sikle." te~c?-me edıyor , en çetin ka- kül etmiş bir yavru gibi teiak- caksın?.. - Nasıl bılemedınız! Dıye 
hayatımızda iki milbim neslin ya· lc;.m ışlerını başarıyor ve yorulmuyor. k' - b 1 d 1 Ak l A b" .. inledi. Nasıl bilemediniz! .. Onu 
nında yaşamak fırsatını görmüş ol- Servetifünunun ailesinden olan Ru- ı etmege aş a ı ar. şam o muştu. er ır ruz- k' b . k d ı 

Yeni neşriyat 

MEVLİDİ ŞERİF 
Türk edebiyatının guzide ~ı 

eseri olan ve beş yüzelli sene!•~ 
mazisi bulunan merhum SüleY 
man Çelebinin yazdığı Mevtidı 
Şerif muallim Ahmet Halit Jd· 
taphanesi tarafından yeni harf 
lerle neşredilmiştir . • 

;:ı<:ağı kitabetine müracaat ede 
çek isimlerini kaydettirmeleri 
ıc-ıca olunur. 

makla iftihar ederim. şen E§refin muharrirliğini takdir On sekiz yirmi yaşlarında bir gar bahçedeki yaprakları sallı- ımse enım a. ~r sev~ez ··: 
1910 da Servetiftlnunda kıymetli ederken vefalı hislerine karşı teşek- de kızcağız bulmuşlardı. Sabah yordu. Derken kapının öniinde ~en onu~ annesıyım !.. endı 

bir muhit yapan gençlik başlıca şu kürlerimi ilave eyliyeceğim. tan akşama kadar çocuğa o ba- titrek bir gölge peydah oldu. oz annesı ! 
zatlar idi: AHMET İHSAN luyor hatta geceleri bile uyku- Bu Fatmanın gölgesi idi. O gün MÜMTAZ FAİK 

"Mllliget,,ln edebi romanı: 'l 4 lar: karıp para konan sepete bırak- mı sersem etmişti. Şimdi, ya maHHleri cemiyetine hediye e- rinde .. 
• - Şerefinize! tı: nında meb'us Hüdai ile yapyal- diyor. - Böyle saltanatlar birde" 

' ı ı ~IJ -~ ~' ' I - Ahmet Sami Beyin şerefi- - Haydi hanımefendi geç nız kalmış, bir 1'est telakki etti- Hüdai Bey güldü: bire kararır. Sen Cevdetin vaıi· 
~ ~- ;-1' ~~ A R ~' R • il ne? kalmıyalım. ği ilci yüz liralık şapmpanya ik - Cevdette öyle hayırlı işe yetini pelı: iyi mi zannediyor 

~-J!ll'.mr!Ml-ili
1

vnaaur zaWI Beşinci, yedinci kadehini bo- Üç kadın tebessüm ettiler: reımından sonra Cevdet gayet bol para verııoek hacı gözü yok sun, bu sefer seyahatinde A"' 
Bürhan Ca. I ' şaltan Ahmet Sami sordu: - Teşekkiir ederiz Cevdet tabii, adeta bir sigara parası ve- tur. Ne onda, hatta ne de başka rupada dehşetli kumar oyııB' 

~ - Hesabımız ne kadar hanım Beyefendi. rir gibi masaya beş yüz lirayı iıı adamında ... Hayırlı işe yar- mrş, kaybetmiş diyorlar. 
'\r 1 _ Mümkünse biitiin balo k 1 . lar. Şaşırmayınız! Sedat Ali henüz dağılmıyan bırakıııı ve sonra huUll etmek dım edecek adam böyle nüma- Bu haber Ahmet Saminin de' 

rrs~n I a~e~ en toplıyor, boşa Hanımlardan fazla arkadaki gazetecilere seslendi: istediği kadını kollarına alıp şu yilf yapar gibi para vermez. Ve- mindenberi gülmiyen yüziiııt 
. 

1 ııa1t:~~~ve~ ~~~e etti: an .ş~e ~rı a 1~ 1 bu~luklar~an garsonlar sarfolunan şampan- - Çocuklar Cevdet Beyefen- dans fırtınasına kapdışı karşı- receği varsa bilançosuna koyar, neş'e getirdi. 
'. 1 1 

' • • • d t yenı ?r on ruJ ar ç.~ ~yor ar. yanın hesabını tutuyorlardı. On di şampanya büfesine beş yüz smda ne söyliyeceğini nereye her sene muayyen günde yar- - Sahi mi Allah aşkına! 
' 1 1 - Sızın cemıyete Y': ım e - Genış masanın ustunde a- lar hanrmları ikaz ettiler. HA- lira bıraktılar teşekkür ederim. gideceğini, nasıl vaziyet alaca- dnn etmek istedi~ cemiyete -1'.lizim meclis arkadaşları!' 
• 

1 
~e~, şampanyayı te~ o~ suyu mond saleler, baton soleler, le: Bir çok sesler birden yiikacıl- ğını şaşırmıştı. gönderir. dan mri geçenlerde "Evyan,. ' 

'l t'lbı ~~ıtmakla, ~ı kabıldır. Ka- me~alar d~lu. - Bir şey değil beyefendi, di: ,Hüdai Bey onu ikaz etti: Ve arkadaşını bahçe kapısına tedaviye gitmişti. Oradan (~ 
~eh ıçın ~s~arı fıat konmuştur. Mut~madıyen karşıhklı ses- dedi elli iki kadehmif. _Yaşasın Cevdet Bey! . - Dolaşalım bari! doğru sürükliyerek ilave etti: sleben) e uğramışta orada İŞi~ 

: 1akat. muruvete endaze ~l~r ler gelıyor.: . - Üç liradan mı? Cevdet Bey bu alkıştan, bu Ve arkadll§ının şaşkınlığını - Bana kalsa Cevdet bunu miş, Cevdet Bey isminde tıı 
1 ~~· ~ır kadeh ~a.mpanya ıçın - Şerefıı~ız~ ! ._ - Zannederim. nümayiJten müteha98İs olml.lf- keşfetmiş gibi iUl.ve etti ı Galibin güzel metresine caka zengin Türk çok para kaybetti 
ııuz lıra da verebılır... .. .. - Sı~at~n.ıze! Ahmet Sami cüzdanından iki tu. Masa:yı dolaşıp gelen Hile · - Bu Cevdet amma cakacı olsun diye yaptı. Halbuki oka- yanında da güzel bir karısı vı/ 
1 Kalabah~tan, . ~urult~den -~ Afiy~tınız~? yüzlük banknot çıkardı. parmaklarını omuzlarına koyun şey ha! Dört bardak §arnpanya dm ne paralar, ne saltanatlar dı, demişler. . 

• ıAh~e~ Sar:ı:u bunu ışıtme~ı. Y<>; . Hale elındekı yarı dolu kade - Ust tarafı kalasın hanıme cıya kadar mahcup ve heyecan içilip beş yüz lira verilir mi ya- görmüştür. Beş yüz lira ona beş - Cevdetin karısı sokağa lı' 
(.~ ılci rakip arasında .ş-ıddet~ iri Cevdet Beye do~~ uzatıyor: fendi. lı gelip elini sıkan gazetecilerin hu! · kuruş gibi gelir. . le!' çıkmaz yahu! 
nr hovardalık başlıyabılecektı. - Muvaf(akıyetınıze ! Ahmet Cevdet kadehini ma- çemberinden kurtulamadı. Ahmet Sami .bu beş yüz lira- Ahmet Sami !il.kırdı Haleye - Kimbilir nereden bulınt.l 

Büfenin iki tarafını, İst'lnbu - Saad~! saya bırakarak Haleye baktı: Güzel kadın bütlin haımeti- nın kendisini geride bırakmak mtikal edince dayanamadı: tur, Cevdet bu, kadından ya 1' 
, 'Un maruf zengini işgal · edince Gazetecı~ topl~ışlar~r. - Dansedecek miyir: hanımı le onun kollarına iltica edince için verildiğini bildiği için on- - Galip buna nasıl para ye talihlidir kafir. ~ 
mların dostları, ahbapllrı bi- Ahmet Samı Hileye rıca ettı: fendi. bu heyecan şeklini değiştirdi, dan ııeri kalmamak fikrile ken- tiştiriyor yahu, müthiş masra- Ahmet ~aminin kıskançlı 

1 ter birer yanlarında toplanma· - Hanımefendi bütiin boş ka - Aman biraz edelim Cev- gülüp konuşarak danseden in- dfsl de bir kahramanlık gös- fı var bu kadının. damarları yıne harekete gelıfl 
l• başladılar. dehleri doldurtun uz. Elden ele det Bey, burada pek bunaldın). san dalgalan arasına kanjtı- tenıceğini tahmin ederek ba§ı- - Adamcağız onun için tıpa ti: el 

Hale ile iki arkadaşı müte- uzanan kadehler baloda bulu- - O halde hesabmuzı vere- lar. nı salladı: tarı attı ya.. Bu sene vaziyeti - Para ile olduktan soıı 
uamyen şampanya yetiştirme- nan yirmi otuz gazetecinin du- tim. Ahmet Saminin gösteri öniin - Olabilir ya, bir emri hayır- pek bozuk di.yorlar. herkes bulur. 
• · · .. · • m -- Öv lıı ıtme. sa itana t vin~ VI' , llitın..ııl 
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muayene sabahtan akşama Ka.Jar. 

Türk Çimentosu ve Kireci 

1 TÜR::::~NA!:~e:e KİRE- ~eyriselain I · 
Cİ Anonim-Şirketi hissedaram, esas ----=-------·-

~-- ·..• ·"'tl: .... 'tl.._a,...._ v .... • · ' . , , ,. 

i l45 18965 Kasımpaşada Camiikebir mahallesinde Nalbant 
ve Selkapısı sokağında eski 6 - 8 yen!, 2, 34,3 _6 nu 
maralı maa bahçe iki dükkanın ve hır hanenınta
mamı. Cevdet B.Hatice Halet, Ay,şe Hikmet H.lar 

020 115-0 Anadolukavağncla iske!~ meydanı sokağında eski 
89, 95, 91, 93 yeni 12, 13, 14, 13 - 2, 13 - 3, 13-1 No. 
iki hane iki dükkan ve bir kayıkhanenin tamamı. 

l:T·PIVER .. 
PARıS 

,• ', . 

ESANS 

· .. ·-

lstanbul ikinci Ticaret mahkeme- mukavelenamesinin 47, 48 ve 53 ün· l\Terke;ı: Acentası; G•lata köpru 
sinden: cü maddelerine tevfikan 7 Mayıs 930 bcısında. Beyoğlu 2362 Şube 

İstanbulda Agopyan Hanında S tarihine müsadif Çarşamba günil aentesı: Mahmudiye ilanı altında 
lstınbul 740 numarada Moto Zade Osman unvani- saat on beşte GALATADA, Agop-

le icrayi ticaret eden Moto zade Os- yan hanında 4 üncü katta kain şir
man Beyin 15/ 4/ 930 tarihinde mah- ketin merkezinde, esas mukavele
kemece iflisına ve 16 Nisan 930 ta- namesinin 3 üncü maddesinin ikinci 
rihinden itibaren ifl3sın açılmaslna fıkrasının berveçhi ati tadilinin tas
ve azayi mahkemeden Celal Fuat Be diki için fevkaliide heyeti umumiye 
yin if13.s memuru tayinine ve mera- halinde içtimaa davet olunurlar. 

Trabzon birinci poslası 

n. 
ti~ 

Hasan Elemli 
Galata Çeşmemeydanında Yolcuzade ma~llesi n~ 
de atik İmam cedit Mektep sokağında eskı 7, 7,ı 
mükerrer yeni 2, 4, 1 No. bir dükkan ve iki hanenin 
tamamı. Mehmet Ali Efendi 

1608 Davutpaşada ve mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa 
caddesinde eski 30 yeni 32 No. b.ir hanenin ta- ' ·- ·-, 

simi kanuniyenin lüzumu ifasrna malı "Her nevi çimento ve malzemei 
kemece karar verilmiştir. inşaiye imal ve ticareti, bu husus-

i - Mumaileyhimadan alacak ve ta bilcümle sınat ve ticari mücsse
istihkak iddia edenlerin işbu hakları- seler ihdas ve iştira ve isticar ve iş
nı tarihi ilandan bir ay içinde malı- !etmesi, bilfımum maden ve taş o
kemede iflas idaresine müracaatla cakları ruhsatname ve imtiyazları is
kaydettirmeleri ve bu baptaki delille- tihsal etmek ve bunları işletmek; 
rinin asıl veya musaddak suretleri- her nevi kara nakliyat vesaitini ihdas 1 

[İzmir] 
Pazartesi 
mından 

vapuru 2 1 nban 
12 de Galata rıhu-

hareketle l11eholu, 

( 
r 
• 
' 
' ' io B7o 

d 

mamı. Fatma H anrm 'Porfümöri L·. Tı. P 1 V E R A. Ş. , İstanbul Şubesi 1 
1942 Kasımpaşada Tahtakadı mahallesinde Makaracı- '" Şişli Ahmet Be~ sokak No. 56 Tel. Beyo~lu 3044 11 

çıkmazı sokağında eski 36 ve yeni 10-1, 12, 10-1, ; I 
ni tevdi eylemeleri. ve iştira ve işletmesi .. ,. 

2 - Müflislere borcu olanların Bu maddenin aksamı mütehakiye-
dahi keza bir ay içinde kendilerini sinde bir tebeddül olmadığından 

ıamsun, Giresun, Trabz'.ln, Rize, 
Hopı'ya gidecek \'C dönii~te 
Pazar iskelesile Rize, Sı.irmene, 
Trabzon, Tirebolu, Giresun, 
Ordu, Gnye Samsun, lnebulu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek· 
tir. J larket günü yük kabul 
olunmaz. 

> 
~ 

ncll 
te~ 

of 

12-1 10-1, 12-2, No. üç h;menin tamamı. Ali Ef. -- -·-- -- -- ·- -- -

2202 Beyoğlunda Asmalımesçit mahallesinde atik Me- -M AY s 
zarlık cedit Meşrutiyet sokağında eski 21 yeni 33 - . -
No. bir dükkanın tamam. Affan Bey 

155 2246 Merko:zefendide ve mahallesinde Seyitnizam cad-

desinde eski 30 yeni ıs, 15-1 No. maa bağ ve ahır ZU"nırU"I YALOVAkıı1n81!~ıı bir bap hanenin tamamı. Adviye H. Up U 
785 2268 Kasımpaşada Yahya Kethüda mahallesinde Si-

pahifırın sokağında eski 2 mükerrer yeni 8, 10, 10- • • • 
ı No. bahçeli bir hanenin tamamı. Aziz El. 

1 
Bu sular 1911 Beyneln1tlel Roma sergısınde E 

2
5S 2295 Beykozda Şahin sokağında eski 31 yeni 55 No. 'f akdirc ınazhar olarak nıadalya almıştır il 

bahçeli bir hanenin tamamı. ŞükriyeH. Adnan B. H •• ) .. S hh,.,. T • 
2Ss 2462 Üsküdarda Muratreis mahallesinde Çavuşderesi er fUr U 1 1 eSIS8f 

S?kağınd~ eski 121 yeni 153, 153-1 No. maa ?ahçe Her sınıf Otel ve Lokantalar 
bır hanenın tamamı. Raşıt Bey 

645 2543 Üsküdarda Da?ağlar m~hallesinde S~liı;ıpaşata~ı Gazinolar - Salonlar - Eğlenceler 
caddesinde eskı 11yenı9 No. bahçeh hır hanenın 

1 
MAYIS 

tamamı. Hayriye H. Mehmet Necmettin B. 
645 2573 Beykozda Yalıköy mahallesinde Beykoz caddesi 1 

meydanı sokağında eski 15 mükerrer ve yeni 25 • 

~5 2
582 ::;i~~~~~~~~~~r~~~~;f rt~:ı!:E::~~ Tür~iye Ziraat Banka.sı. ı~tan~~l 9'ı~~.si~.~en~ 

bir haneni tamamı. Şerafettin Ef. Şevkiye ve .. Fer.sude evrakı nakdıyenın. ıhtıy~tlarnle ~egıştırı.lmesıne 
Fatma Nadiye Hanrmlar mutedaır 1514 numaralı kanun ıle talımat?am.esıne tevfıkan de-

70<ı 2732 Kasımpaşada Cami:ikebir mahallesinde Nalbant ~iştirme işleri 22 Nisan 1930 tarihine miısadıf Salı gününden 
sokağında eski 7 mükerrer ve yeni 5 numaralr balı-, ıtibaren her hafta ~alr g_ünle~ saat ~O dan .12 ye ve 14 ten 16 ya 

çeli bir hanenin tamamı, Nefise Şevket H. Tevfik B kadar Bankamız kışelerınde ıcra edılecektır. 
lQo 2850 KadıköyÜ!nde Osmanağa mahallesinde atik Kuş- 1 t 11 k 

~~;r~~d~:~1f.4~~7:0ı6~;u:a~~fıaği~id~:~~~?n~~= uvaa ınnna asası 
mamı. Y akup Ağa '1 

95S 2865 Kadıköyünde Osınanağa mahallesinde Söğütlüçeş 
me sokağında eski 101, 101 mükerr:o:- yeni 103 nu
maralı maa oda bir dükkanın tamamı. 

Ali Haydar, Hasan Hüseyin ve Mehmet B.ler 
36S 2896 Ak>Sarayda Oruçgazi mahallesinde atik Köprülü 

cedit Külhan sokağ_ında eski 5 yeni 22 numaralı 
hanenin tamamı. ~ Emine Feride H. 
Üsküdarda Dabağlar mahallesinde Meydancık so
kağında 12 numaralı bahçeli bir hanenin tamamı. 

Emine Hanım lbrahim El. 
92S 2957 Cerrahpaşada Ahmetkethüda mahallesinde Cerrah 

paşa caddesinde eski 60 yeni 30 numaralı bir ha
nenin tamamı. Zehra Hanrm 

.. Yukarıda cins ve nev'ile mevkii yazılı emlak (Altmış bir) •ft müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde göste
: en bedelle taliplri uhtesinde takarrür ederek biııinci ihalesi 
:ta kılınmış olduğundan talip olanların ilan tarihinden itlba
·tı (otuz bir) gün zarfında Sandık Satış amirliğine müracaat 
~tneleri lüzumu ilan olunur. 

Divanı ınu~ase~at ınurati' muavinli~i 
i~in ınnsa~ata ilanı 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 
Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü, İstan· 

bulda Cağaloğlunda kain olup elyevm Emniyet Sandığı
nın tahtı işgalinde bulunan binayı tadil ettirecektir . 
Bu işe talip olanlar aşağıda yazdı vesaiki ibraz edecek
lerdir: 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmış olan işlerin 

bir listesi ve fenni kabiliyetini gösterecek sair vesaik. 
Talipler Ankarada Ziraat Bankasx levazım ve mebani mü 
düdüğüne, İstanbulda Emniyet Sandığı müdürlüğüne 
müracaatla bu baptaki plan, mukavele ve şartnameyi o
nar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu iş için ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar tek
lifname kabul olunur. Teklif mektupları kapalı zarfla 
Ankarada Türkiye Ziraat Bankası Umum müdürlüğü-' 
ne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet Sandığı mii
dürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin yüzde 1 O nu nis 
betinde teminat gösterecektir. 

Türkiye Ziraat Bankası mutlak surette her hanı;i 
bir talibi tercih hakkmı muhafaza eder. 

DEFTERDA
8RLIKETILANA Ti 1 

BA YILERIN NAZARI DIKKATJNE 

bildirmeleri "hilafına hareket cezai maddenin heyeti mecmuası atideki ı·l:-J-f-•""ı-ı""k_S_fi_r'_•_l _p_O_'_l_•_S_l_I 
mes'uliyeti muciptir.,,. şekilde yazılacaktır: D u o u 

3 - Müflislerin mallarını her ne "ÜÇÜNCÜ MADDE. - Şirket (Mersin) vapuru 22 , ·isan 
suretle olursa olsun ellerinde bulun- aşağıda yazılı muamelat ile iştigal et Salı ı 7 de Sirkeci ııhumından 
duranların o mallar üzerindeki hak- mek üzre teşekkül etmiştir : 
1 hareketle Gelibolu. Çmıakkale, 
arı mahfuz kalmak şartile keza bir "Her nevi çimento ve malzemei 

ay içinde iflas idaresi emrine tevdi inşaiye imal ve ticareti, bu hususta Küçükkuyu, f.dremit Burha· 
eylemeleri ve etmezlerse mes'uliyete bilcümle sınai veticari müesseseler niye, \yvalıp;a ı;idecek ve 
uğrıyacakları gibi makbul mazeretle- ihtas ve iştira ve isticar ve iş- dönüşte mezkur iskcldcde bir-
ri bulunmadıkça• haklarından mab- !etmesi . bilümum maden ve likte \ltunoluıl;a uğrayarak 
rum ka1acaklarr. t a :-;.· ocakları ruhsatname ve 1 k 

1 l{ecec tir 
4 - Ik içtima 28 4 .'930 tarihi- imtiyazları istihsal etmek ve bun-

ne müsadif Pazartesi günü saat 14 lan işletmek; her nevi kara nakliyat Gelibolu için }alnız yoku 
te mahkemenin iflas odasında akde~ vesaitini ihtas, ve iştira ve işletmesi alınır y lık altnınaz. 
dileceğinden alacaklıların yevm ve "Şirket balii.da tasrih olunan maksa
vakti mezklirda biliisale veya bilve- dı ile doğrudandoğruya münasebet
k3.Je hazır bulunmaları ve müflisle- tar bulunan bilUmum mali, ticari sı
rin müşterek borçluları ile kefilleri- nai muamelati icra ve bu muamelat 
nin ve borcu tekeffül eden sair kim ile iştigal eden diğer şirketlerin hisse 
selerin içtimada bulunmağa hakları senedat ve tahvilcitını mubayaa ve bu 
bulunduğu icra ve iflas kanununun nevi şirketler tesis ve Türkiyede ya-
214 ünr:ü maddesi mucibince tebliğ but memaliki ccnebiyede kain olup 
ve ilcin olunur. maksadı işbu şirketin maksadına 

lzın:r-Mer3io sür'al posta~ı 
(Mahmurşcvketpa~a) rnpuru 

·22 Nisan Salı 12 de Galata 
rıhumından hareketle Çarşam

ha sababı lzmire gidecek ve 
ak~anıa lznılrdca hareketle An
talya, Aliiyı:, :'llers1nc ~i.le.:ek 

ı·e dönu,te Tıı~!lCLı, Anamor, 
.\h\iyc, .\ntalya, Ku ,adası iz. 
mire up;ra yarnk gelecektir. 

Darlll'aceze mUdUi=:" müşabih bulunan şirketlere iştirak e
debilir. 

IUğiJnden: "Nevi ve mahiyet 'itibarile işbu ' 
480 ~luhtclif çııval ve 500 kadar maddede zikredilen muamelattan gay 

gaz \'C yağ t e ıı c.: kele rilc hurdı kar- ri her hangi bir muamelenin ifası y ] 
yola parçaları b<1'aZ renkli paÇa\'ra ve şirket için nafi göriildüğü takdirde a ova postası 
bir mik tar hurda h:ı k ır ve sairenin heyeti idarenin teklifi üzerine heyeti 1 ler gün bir \ apıır 8,45dc 
1'1 \ı :o>an 930 tarihinde satılın&sı umumiye tarafından ittihazı karar K 1 h ı . il k 1 

ilan edilmiş;e de verilen fiyat ıntı.-afık 

~iirillcmed i ~inden ~~ Nisan 9.}0 Salı 

gUnü saat o .ı dörtte aleni müzayede 
ile satılacaktır. Taliplerin yevm ve 
vakti mezklırde Darul'acezeye müra· 
caatlın, 

* ... ... 
Darül'acezeye senevi muktazl 1000 

kiloya kadar pirinç ununun kapalı 
zarf usulilc münakasa sı 15 Mayıs 
9.10 Perşembe günü saat 14 de lcrA 
cdil<cej!;inden taliplerin yOzde yedi 
buçuk kuruı teminat akçelerilc Da· 
rül'acezeye müracaatları, 

ihtira ilanı 
"\.azı maklnaları yuvarlakının iki 

katlı tebdili tertibatı., hakkında lstih· 
sal oiunan 19 evlül 9>! 1 rnrih ve 
~249 numerolu ihtira beratı bu defa 
mevkii file konmak üzre ahere dev · 
riiferağ ıeya icar edileceğinden talip 
olınların C:alata'da Çinili Rıhttm 

Hanında Robert Ferriye müracaatları 
ilan olunur. 

Eski ve yıpranmış 
arabanızı yeni -

letmek için 

edilmesine ve tadil mahiyetinde o- öpnit en arc .. ctlc liyli ata 
lan işbu kararın h.ükumetçe tasdike- ye Yalov'ya gider ve aynı 
dilmesine mütevakkıftır. Bu suret· k günün a · şanıı 17 de kalkarak 
le tasdik edilen karar işbu mukavele- •.. .. . 
nameye zeylen ilave olunur. Şirket Bü ükada ~e Kopru\'t! g-clır. 
esası maksat ve tedviri muamelatı . 
zımn;nda kanunu mahsusuna tevfi~ 1 , . , ~ 
kan emvali gayri menkule ve arazi SADIKZ.'\DE BIRADE:RLl<.R 
tasarruf edebilir.,,. Y.\PL R;,\Rl 

.. Esas. mukavelenamesinin 53 ün- KARA Dl·::\'IZ ,\IUNTA-
cu ve Tıcaret kanununun 386 ncı , , ., ·~ ,,. ) , . 
maddesinin ı inci fıkrası mucibince ZAM \ 1'. 1.L.:11..:::. 1 OS f ASI 
heyeti umum.iye mezkur t~dilat ha~- Sadı kzade 
kında sureti muteberede ıcrayı mu-
z~kerat edebilmek için scrmayei vapuru PAZAR 
şırketin üç rub'unu temsil eden his- 20 Nisan 
sedaranın huzuru ve müzakerat da- gilnil ııkşıımı Sirkeci rıhtı· 
hi asaleten veya vekaleten hazır bulu- mıodan hareketle (Zongııldalı:, 
nan aranın sülüsan ekseriyetin VÜ· inebolu' Samsun ' Ordu' 
cudü şarttır. · 

Ticaret kanununun 383 üncü mad Üaye,Giresıın, 1 rabzon ve Rlz 
desi ahkmına tevfikan esas mukave- iskelelerine azimet ve avdet 
lenamesinin 3 üncü maddesinin tadi- edecektir. 
li hakkındaki müzakerata bir hisse Tafalllt için Sirkecide Mes 
sahibinin dahi iştirake ve tevdi ede- adet hanı altında acentalığını:ıı 
ceği senet miktarınca rey itasına hak- müracaat. Telefon:lstanbul 21 
kı vardır. 

Hisse senedi tevdiini mübeyyin LLOYD TRJESTİNQ 
olarak müessesatı maliye tarafın-
dan muta şehadetnameler hisse sene
di makamında kabul olunur. 

İDARE MECLİSİ 

lstanbul l\lalıkcnıei Asliye Bi
rinci Ticaret Dairc,;inden: 

Limanımıza muva,alatı bekleneo 
\'apurlar 

(K.\LDEA) vapuru 20 nis:ın 
pazar (lcalya Ye Yunanistan) dan 

(TE\ ERE) npuru 20 ni.;m 
pazar (ltalya ve Yunanistan) dan 
Yakında limammızdan hareket 

edecek npurlar 
(KA LDEA) vapuru 2 1 nisan 

pazartesi J 1 de (Sanı5uıı, 'I rab
zon ve Batuın) a 

. l\tadde 1 - Ankarada ifayı 
aıife etmek üzre otuz lira ma
~.1 asli ile murakıp muavinliği 
'it\ Ankara ve İstanbulda 930 
~ilesi mayıs 14 üncü ve 15 in
.1. Çarşamba günü ve perşembe 
_Uıııeri musabaka icra edilecek· 
~!· (Maaşatm tevhit ve teadll
~l\e dair olan kanuna merbut 
.'ıtvele nazaran i 1 inci derecede 
Ulunan muavinliğe mahsus o· 
lıı 30 lira maaşı olabilemek i
_ııı Ya Yıtiksek mektepten me
~Olmak veyahut Yüksek mek 
~llten mezun bulunulmadığına 
0te 12 inci dereceye dahil me
~~tiyetlerde üç sene hizmet et 

miye, memurin kanunile memu
rin maaşatının tevhit ve teadü
lüne dair olan kanun ve maaş, 
harcırah kanunlarına temas et
mek üzre tasvir olunacak muay 
yen bir mesele üzerine bir mura 
kip tarafından kabul veya red
di mutazammm olarak yazıla
cak esbabı mucibeli bir müzek
kere veya tahrirat). 

4 - Divanı muhasebat karar 
namesi ve müzeyyelatı. 

5 - Hesap (Faiz, İskonto, 
Tenasüp). 

Biri Noterlerce ve diğeri efradı ahalice istimal edilmek üz
re bir ve iki numara tahtında ve on, yirmi ve elli kuruş kıy
metinde soğuk damgalı iki nev'i icar ve isticar mukavelena
meleri malsandıklarınca satılmakta olduğundan ve evvelce 
Tayyare Cemiyetinden alınmış olanlann satılması caiz olamı
yacağmdan bayilerin bulundukları mahal malsandıklarrna mü
racaatla bunlardan alıp satmaları lazımgeleci ilan olunur. 

DUKO(O~~O) 
niıroselilozlk emıye boyuile bo
yatınız. 

Arabınızı kaı'iyyen 

O U K Ü ile boyatacağı hak· 

kında cilacınızdan mutlaka temi
nli alınız. 

Mahkemece il~nı ifüsına karar 
verilmiş olan Hasan 1 lalil Efendiye 
ait olup .'\lahmut Paşada 1 f ımam 
sokağındaki fabrikasında mevcut ıri· 
kotaj makinelerinin bilmüzayedc sa· 
tılmasına karar verilmiş oldug-unda_n 
talip olanların 2~ -4-930 tarihine 
miisadif salı ve klbil olamadığı tak· 
dirde miitea.kip günlerde mahallinde 
hazır bulunmaları il4n olunur. 

Bartın -Inebolu Postası 
HiLAL 

vapuru 20 Pazar 

(GAŞTAYN) vapuru 2J nisan 
çar~amba (Scliınik, l\1idil 1i. lx
mir, Pire, Patra~, Kor!o, ! ısa
randa, Breııdizi, Fiume, \' cnedik 
ve Trieste) ye. 

(TE\'ERE) 24 nisan per~em
be sabah saat tam IO da (Loyd 
ekspres) (Pire, Bıendizi, Yene
dik \'e Trieste) ye. 

tş bulunmak meşruttur). 
~adde 2 - Müsabakaya mu

Yııen olan günlerde saat 13,30 
. başlanacak ve nihayet on da
ık~ sonraya kadar ispatı vücut 
~ıyenler müsabakaya kabul e 
· tnıyecektir. 
ıu~adde 3 - Müsabakaya ka-

ediJebilmek için. 
ıe A.-Mekatibi Aliye veya tam 
;a "teli Lise mezunu olmak ve 
c hut devairi resmiye ve mües
~:~tı maliyeden Iaakal üç sene 

1 danı edilmiş bulunmak. 
a.~ - Sinleri otuz beşten yu-

1 olmamak. 
'il. C ::--- Memurin kanunun dör
' llcu maddesinde muharrer sa
·! evsaf ve şeı-aiti. Iazimeyi haiz 
tııak lazımdır. 
Madde 4 - Müsabaka tahri

tı. ile mevadı atiyeden icra edi 
cektir. 

~--Ticari ve mali usulü def-

/· - Muhasebei umumiye ve 

3
"azenei umumi ye kanunları. 

'l -:- Vize muamelesi (Muha-- ıeı um . . 
l'mıv,. m!n,~eıeımn 

6 -İlmi mali (Vergiler, Tür 
kiye usulü teklifi hakkında ma
lumatı mücmele) bütçe nazari
yatı. 

7 - İktısat (Evr'!kı naktiye, 
Kambiyo ve meskükat bahisle
ri). 

8 - Kitabet (Vize sualinin 
tarzı tahriri kitabet için derece 
tayinine esas olacaktır.) 

Madde 5 - Fıkrai sabıkada 
tadat olunan suallerden 1, 2, 3 
ve dördüncüye kadar olanlara 
taktir edilecek numaralar diğer 
dört suale taktir olunacak nu
maraların iki misli itibar oluna
caktır. 

13 mayıs salı r,ünü aksamına 
kadar Ankarada Divanı muha
sebat baş kitabetine ve İstan
bulda Yeni Postahane binasın
da Divanı Muhasebat Murakip
liğine vesaiki lazimelerile birlik 
te müracaat etmeleri lazımdır. 

Not: Murakıp muavinliğine 
alınacak olanların Fransızca ve
ya İtalyancaya vakıf ve Divan
da bir müddet hizmet edipte 
kendilerinden istifade edileceği 
ne kanaat hasıl olanların sitaj 
için Avrupaya gönderilmeleri 
mut,.savverdir. ' 

BUYÜK 

TllllRE PlllN~~I~ 
8, INCİ TERTİP 4, uNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Ke7ideler; Vilayet, Şehre .. 

Defterdarlıl{, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
M11rakıpları 're halk huzu-

runda ·yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşidede çıkan ııuınara
lar tekrar dolaba 1 koı1maz 

Galatada Kürekçilerde 49, nu
marada. Anavi ve mıhtumlırı tfcı

rethanesinde satılır. 

Türkiye umum 11.centılar1: 

ERENŞTAVN ve TOLEDO 
l•tanbul Altı Parmak Han No 1-3 

KREM PERTEV 
Bütün sergilerden 

aldığı altın n1adalye· 
lerin adedi 22 dir. 

Tashih 
lstan bul Liman Şirketinden: 

1 niun 1930' Milliyet ve 2 nisan 
11130 tarihli Politika gazetelerinde 
temettü tevzii ilAnında beher hisse 
için 3 lira verilecek yerde 5 lira 
diye tertip sehvi yapılmış olduğ"un

dan ıaahihen llAn olunur. 
Umum Müdüriyet 

PANGALTI SINEMASI tiyatro
sunda yalnız bu geceye mahsus 
memleketimizin iki mıruf komiği bir 
sahnede komik dnmbüllü lsmall ve 
komik Şevki Beyler iki piyes lsplan
dit pal ısta bir yatık taklitli komidl 
kocalannı tatan kadınlar büyük olve .. 

Nisan 
günU akşamı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Ereğli , Zonguldak, 
Bartın, Kuru~aşile, Cide, lnebolt 
iskelelerine azimet ve ııvdeu 
edecektir. r ük ve yolcu için 
Sirkecide yenl handa ı numrolu 
acentasına müracaat. Telefonu 
stanbul 3105 

BARTIN ham lüks POS-ek;pres 

TASI AYDIN vapu~u 21 
· Nı!-=an 

Pa:1.artesi Sirkeci'd~n h~-
, reketle faeğlı, 

Zoııguldalc, Bamn. A.ıµasra, Kuru. 
ca Şile ve Cideye azimet ve av

det edecektir. 
TıfsilAt için Sirkeci salonu 

karşısında Mizan oğlu han No: 2 
Telefon İstanbul 354 

P 
Yüz kUrıış için 
ayda 60 para 8 r 8 verirseniz bil· 

sesiz emlillı: terhin! mukabilinde 

para alırsınız. Her gUn saat on 

bire kadar İstanbul Suttan ha· 

mıım Bıl.nkalar sırası Dlkranyau 

han 1 numeroya müracaat edi

niz. 

[COSULICH L!ne] kumpan
yasının lüks vapurlarını aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame

rika limanlarına gitmek için ten 
:r.ilAlı doğru bilet verilir. 

Iler nevi tafsilAt için Galatada 
mumhane ( Lloyd Triestlno :) 
ser ıcantesıne. Telefon Beyop;lu 
2127 vaya Galatı sarayında 

sabık SelAnik bonmarşası bina
sındakı yazıhanelerine. Telefon 
BeyoRlu: 2499 ve yahut Sirkecid 
Kırzade hanındaki yazıhanesine 

Würacaat edllmesi. Telefon 
Istanbul: 235. .. ................. . 

Yelkenci vapurları 
Karadeniz Lüks ve sürat po;tası 

Saıntiuı1 
vapuru 2;lç , , ] 

Nisan _ıaJ ~a lll )3 
günü akşamı 6da Sirkeci rıhtımından 
hareketle doğru [Zonguldak, Jn,
bolu, Samsun. Ordu, Giresun, 

Trabzon, -unncne ve Ri'-' ı e 
gidecektir. 

Tafsil~t için Sirkecido Yelken;i 
hanında klın acentesine müra· 

caat Tel. lstanbul 1515 

1 
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Yeni FiRESTONE süper -n 
lastiklerini kullanınız 

Bu llistilrler, fennin bütün tekemmüllitını haizdir. 
Yeni Firestone süpcrme lastiklerini kullanmakla otoınobil nıas -

rafını yarı yarıya tenzil imkanını bahşeder. 
Hesabını bilen ve lastik masrafını en az dereceye indirnıek iste -

yen otomobilciler, muhakkak yeni Firestone süperme lastiklerini 
kullanmalıdır. 

Firestone lastikleri, sağlamlık ve uzun ön1ürlülük gibi meziyet
lerini, n1emleketimizin en arızalı yollarında vazifesini bihakkın 
icra etmek suretiyle bilfiil ispat etmiştir. a 

Ancak Firestone lastiklerini kullanmak suretiyle menfaatinizi ın 
temin etmiş ve lastik dertlerinden kurtulmuş olursunuz. 

1

~ 
Beyoğlu Ciheti l~aylleri: : istanbul Ciheti Bayii v 

!aks!n1: Amerik~n ~arajı, Levis. ~ek ve şeri kil Trakya Acentalığı: 
l aksım: Otomobılcıler kooperatıf ı 1 . ., 
Beyoğlu: Ford acentası Katip Zade Sabri Bey,: Sırkecı de Nur Hanı ahında 
Üsküdar: Sevrole acentası Sabri Bey, : Şevrole Acentası er 
Kadıköy: Muallin1 Zade Hilmi Bey, iM. Faik A. Remzi ve şeriki Beyi : 

Taşra acentalıklarl 
Ankara: Baukalar caddesinde Mchıne: l'tcşit Bey, 
Ankara: Ford acentası Koç zade Vehbi ve 

şeriki beyler 
Ankara: Şevrole ııcenrası A. Avni Bey, 

lzmir: Küçük salepçiojl;lıı hanında Kantarcı ol';lu 
Rifat Bey, 
Koııy a: Cüııel zade Rıfat Bey, 
Eskişehir : A!Aiyeli zade Hasan Bey, 
Bursa: Posta müteahhidi Hacı Recep zade r.Jehmet 

Fevzi Bey 

Edremit: Benzinci Hasan Bey, 
Mersin: Giritli Ali Riza Bey, 
:\dana: Mazhar Hasan ve Milhür biraderler, 
Denizli : Cilov Yade lsmail ve Fehmi Beyler, 
lsparta : Otomobilci Hüseyin Bey, 
Kayseri : İmanı ~adc Ali Kamil ve mahdunıu 
.\1i1As : Al<sckili Yavaş zade Hasan Kadri Bey, 
Muğla: btanlıul pazarı sahibi Ahmet Hamdi Bey, 
Bandırma : Kont Ahmet Bey 
K. s amoni: Şcvrole acentesiKas;ıp zade Is mail Bey, 

' 
Antalya: Türk Teali Şirketi A. Şevki, H. l llisn r 
M.Nuri Beyler, ' 
Bordur:Kasap zade Nuri i\;amdi Bey mües>csc: ke' 
Dinar: Kundakçı Zade Mehnıet Cc!Al Bey, . 
Ceyhan: l~fgan Zade lsmail vcMelımet Sait Beyle ~ı 
Zonguldak : Taşçı o~lları Beyler, • 
Samsun : J. J. Hoştrasser ve Şürek:lsı i 
Gireson : J. J. Hoştrasser ve Şiirckiıı;ı 
Trabzon : .f. ]. Hoştrasser ve ŞürekAsı 
Erzurum: .J • .J. Hoştrasser ve Şürekası 
U~a\ : Üzeyir Zade Ahmet Bey. 

l G. Ayintap, Maraş, Mardin, Dlyarbekir, M·ılatya, Urfa, umum acentası: ŞevroJe acentası Müftü Zade Mehmet Hayri, Ali Veli, ;\lehmet Ali Beyler 
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l Biganm Hamdi Bey mahal-ı İstanbul Bakırköyünde iken / 
lesinden Elmas oğlu Rifatın halen oturduğu yer belli olma-
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BUJİLERİN SAHiDiR 
Amerikan otomobil fabrlkalarıoın kahir eksoriyeti 

AC bujilerini 
tercih etmektedir 

'ı 311umum otomobll levcızimatı 
~ mağazalarından ar.=;yınız 

Wmum Türkiye depozlterlerl: 

J. J. Hoştrasser ve ŞürekAsı 
ı Sirkeci Nur Han, No. 3-14 

l ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
i 

ı': Devlet ~nmirJolları H. Paıa ına~azasın~an: 
I• Mağazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferruatı, 
ı, beş ton kadar demir mil uçlan, maskap kalemleri, zımba maki

' ' nesi, örs, volan, tulumba, motör, muhtelif tezgahlar iki buçuk 
ı ~ ton sikletinde lokomotif sustası yangın itfa aletleri aleni mü

zayede ile 24,430 tarihine müsadif perşembe günü saat ondörtte 
satılacaktır. Ayni zamanda şimdiye kadar muhte1if zamanlarda 
müzayedeye çıkarıldıkları halde verilen fiatlar haddi layikında 
görülmediğinden satılmayanların da müzayedesi tekrar edile

} ceği ilan olunur. 

• KARON Alman Kitapbanesi : 
Bevoğlu T~nel meydanında 1123 

yaptığı davada rodinalı olup ve 
fat eden dedesi Mahmet Bey
den itibaren verasetinin subuti 
ve buna dair ilam talep edilmek 
te ve verese meyanında Elma
sın veresesinden olarak çocuk
ları Rifat ve Süleyman ve to
nınları Remzi ve Hasan ve Mus 
tafanın veresesinden kızı Lfitfi 
ye ve oğlu Hayrettin ve Asımın 
veresesinden oğlu Hüseyin bu
lunduğu iddia ve bu suretle ve
rasetin subutuna dair ilam ta
lep edilmekte olduğundan buna 
dair itirazı olanların 6 mayıs 
930 tarihine kadar Biga asliye 
hukuk mahkemesine itirazda 
bulunmaları ilan olunur. 

-- tlan ------
Van belediye vekili Şaban 

Efendi ile Trabzon Ferah ec
zanesi sahibi Muzeffer Bey me 
yanelerinde mutekevvin alacak 
davasi hakkındaki muhakeme
de müddei aleyh Muzaffer Bey 
muhakemeye gelmediği cihetle 
gıyabında karar verilmiş ve mu 
maileyh 29/ 4/ 930 perşembe gü 
nü muhakemeye gelmek ve ge
lemediği taktırde muhakemeye 
kabul olunamıyacağı ilan olu
nur. 

Liseler nıubayaat 
komisyonundan: 

Galatasaray lisesine mülhak 
pansiyon binasında bennucibi 
keşif yaptırılacak inşaat ve ta
dilat 6/5/930 tarihine müsadif 
salı günü saat 16 da ihalesi icra 
kılınmak üzre kapalı zarf usulü 
ile münakasaya konulmuştur. 

Keşifnameyi görmek istiyen 
taliplerin Galatasaray Lisesin
deki komisyon kitabetine müra 
cııatları. 

ihtira ilanı 
"inşaat usulü ve bunlara mü

teallik malzeme,, hakkında istih
sal olunan 1 1 Nisan ı 927 tatih 
ve 622 numaralı ihtira beratı 
hu defa mevkii file konmak 
üzre ahere devrliferaıt veya icar 
edlleceıtinden talip olanların Ga
lata'da Çinili rıhıım Hanında 

-Robert-l1'eriiye rmi•acaııtları i!An 
olun11r 

yan Hulusi Beye. 
Bigada oturan Hayriye Ha

nıma aleyhinize açtığı Butl2.n 
davasının yapılan mtıh~l,emesi 
neticesinde evlenmen'. . · 1 ! 3.til 
olduğuna 1; 4/ 930 tarihiı ·:: ka 
rar verildiği ve hukuk usul mu 
hakemeleri kanununu" < ~ 7 inci 
maddesi mucibince çıkarılan ih · 
bamame mahkeme C .ane
sine yapıştırıldığı ı _· :·11 ol
mak üzre keyfiyet gnzete ilerle 
ilan olunur. 

İlan 
Çanakkalelı Mahmut oğlu 

Tevfik: Damızlık beylik atının 
dıkkatsızlık neticesi ayağının 
kırılmasına sebebiyet verdikle
rinden bahisle Bi::; l baytarlığın 
ca aleyhlerine tazm'-1:-ıt davası 
ikame olunan C -:<..L' . leli Malı 
mut oğla Tc-, ·.k ,.~ Lapsekili 
Hafız Recep oğlu 1-iasan Hıfzı 
haklarında icra kılınmakta olan 
muhakemede: görülen lüzum 
dairesinde karar veçhile hay
vanların bağlanmış olduğu ahı
ra gidilerek ehli vukuf istimal 
suretile keşfin icra kılındığı ve 
davanın mahkemeye sevk saf
hasına getirildiği cihetle hakla
rında gıyap kararı tastirile iti
razlarının on beş gün zarfında 
bildirilmesine karar vc~ilen mer 
kumanın karar dairesinde itiraz 
tarını ihbarnamenin ~arihi teb
liğiden bilitibar müddeti mezku 
re zarfında itirazlarını 1 -:.irrne 
dikleri takdirde vakı::L::~ı ikı:ar 
etmiş adlıolunacaklan gibi mu
hakemeye de kabul olun::~:,_,·:ı.
cakları usulün 402,405 ve 408 
inci maddelerine tevfikan ihbar 
ve muhakemenin de 14 mayıs 
930 tarihine muallak btılundu
ğu tebliğ olunur. 

Liseler muba yaat 
komisyonundan: 

Lise orta ve muallim mektep 
!erinin 11/11/930 tarihinde yapı 
lacağı ilan olunan sebze, süt, 
yoğurt, soğan, ve yumurta mü
nakasasmm, eyyamı tatiliyeye 
tesadüf etmesine mebni 14/5/ 
"930 çarşamba günü saat 16 da 
icra edileceği illin olun•ır 

ŞEKIP HABİP 
Cumartesi, Pazartesi. Çarşamba 
Perşembe Ayasolya Yerebatan 
caddesi Hacı Süleyman apar· 
tmanı Telefon: lst. 3035 

DAKTiLOLAR 
20 • "ste yazabilirsiniz. 

Piyanoda parmaklar tuşlara bakma
dan na;ıl yürürse; yazı makinesinde 
de bakmadın yazmak kabildir. Ame· 
rikan usulü ile 20 ders kdlidir. 
Osman Nusret daktilo salonu Gala-

tada Yüksek kaldırım bışlanğıcı No.66 

Balıkesir Tayyare 
Cemi yetinden: 

Türk Tayyare cemiyeti Ba
lıkesir şubesi mıntakasının 930 
senesi Kurban bağırsakları mü
zayedeye konulmuştur. İhalei 
katiyesiKurban bayramındanon 
gün evvel icra olunacaktır. Mü 
zayedeye iştirak edecek olanla
rın şeraitini öğrenme~ üzre.::::· 1 
lıkesir Tayyare Şubesıne mura
caatlan lüzumu ilan olunur. 

Bu fırsattır! 
Krep saten metrosu 
Krep sultan ,, 
Poplin renkli ,, 

muhtelit,, 
• muhtelif ,. 

renk 
,, " 

Otoman " 

560 

585 

90 
80 
70 

65 

59 

Kuruş 

" .. 

.. 
" Keten renkli ,, 90 ,, 

Bez ,, 118 • 
Yünlü krep (beyaz),. 216 ,. 

Dıra ., 220 ,, 
MUılin dölen(beyaz),. 65 " 
Şermolen ,, 300 ., 
Koverkot ,, 205 ,, 

En iyi en temiz mallar Ma
yısa kadar bu liata Sultan ha
mam Dikraıryan ban No 22 

Dr. Ihsan Sami -~111 
IST AFILOKOK AŞ 

lataftlokoklarıltla mUtevıııtt 
(ergenlik, kaa çıbaaı, koltuk 
altı çıbanı, arpacık) ve bll
tUn cilt hastalıklanna krafı 

pek lcairll bir &flclır. 
Dlvaayolu Ne 189 -

BİNLERCE KİLOMETRE KAT'ETMEK SURETİLE TECRÜBE ve 
llİNLERCE OTOMOBİLCi' •TARAflNDAH TASVIB EDİL~TiR· 

sekiz elllndirll arabaların 8llr'ati ve tatlı yürüyüşleri ha 
seblle günden güne artan talipleri memnun etmek için 

aon beynelmllelotomobilBalonlarında 20den ziyade muhte• 
11f markalı B slllndi rll otomobil mUııtacelen teşhir edilmiştir, 

Studebaker üç şene mukaddem 6 slllndlrli flatına"yüksel4 
sınıflı 8 slllndlrll arabaları takdim etmişti. 
8 slllndlrll Preeidenl, Commander ve Oicta\or arabalan 
o kadar azim bir muvaffakıyet kazanmıttır ki timdi Stu. 
~ebaker sair her hangi fabrlkatördaıı daha ziyade 8 si• 

!indiril araba lnp etmektedir. 
Size t•orube edllmit. ve ldareU. 8 •lllndlrll bir ıüka ara• 
ba 1.hı~dıl!ıııf8lze B elllndltlJ> arabaları ın,a eden en kud'ı 

• t'&tll fabrlkatttr tarafından llnaı olunan va 78 aanallk bl,ı 
tecrübeye malik bir Stu(leıi.al(er tl:ıımdır. 

•" 

', tı a l. llııll l:TDl 
\ f,tıa kutusu 481 

\ ,~Ş'f.ANBU&. 

Emlak ve l~ytaın liarıku~ı Jslaır 

bul şttbesinrlen: 
T'r-t l<sıtle satıl1l'- ar~,/,; , 

Çırpıcı çayırı ve bostanları asgari 10 azami 30 dönüfll1~ı 
parçalara bilifraz sekiz taksitle satılmak üzere müzayedeye '-fı 
edilmiş ve 3-5-930 tarihinde ihalesi mukarrer bulunmuştur· 
liplerıin yovmi mezkfirde saat 16 da Şubemize müracaat!~ 

M.,ea'ul müdürü Burhan~ 


