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. HARİÇTE-N- ALDIGIMIZ HABERLER ' d:~ · ~ "Mllliyei,, in tarih tefrikası: 8 

ERON _ D:~~twru.(001 Almanlar yeni bir kruvazör yap~yorlar e· !AH A"' ! .. d 

\ Bircihaııın cançekişmesl.! Yeni kruvazör için 2,900,000 mark sarfına karar verilmiştir. 
• • ıwıecıaısın e 

,., Alman11ada 
~ Yeni 

___:.:~~~~~~~~~~~~~~ 

lspan1111da 

Sui kastçılar 
biı:er birer 

a/fi!dildiler ••• 

lngilterede 

imza bugün 

Ankııar, 21 (A.A) - Büyük Millet Meclisi b~gün reis 
Hasan Beyin riyasetinde toplanmış ve 1341 senesı hesabı . 
hakkındaki mazbatayı kabul ederek yeni hıfzızsıha kanw 
306ıncı maddesine kadar müzakere etmiştir. Meclis perşen 

' 11~a~~ede~ : KAMRAN ŞERiF sene .. nütoplanacak~t_ır_. __ ~~~~~~~~--

, Bir kruvazör da
ha yaptırıhyor. 

Konferans artık Fastan ve Sudandan akın edençe 
geler memleketimize dahli ol ·dağılacaktır.: k ANKARA, 21 (Telefonla) - Fastan ve Sudandan 

Almanyanın 930 bütçcainde 2,900. 
000 mark tahsisat konarak yeni bir 
kruvazörün iDpaı için karar veril
miftir. Almanyarun bahri ve askeri 
kuvvetleri galipler tarafından aıgad 
dereceye indirildiğini biliyoruz. Fa
kat müsaade eılllen dereceden azami 
istifade etınel\ dütünen Almanlar 
Jimdi 10,000 tonluk yeni bir kruva
zör daha yapacaklardır. Artık şimdi 
yeni bütçede bunun için para tahsis 
edildikten sonra (B) kruvazörü de
nilen bu harp gemisinin de inşası ka
tiyet kespediyor demektir. Bundan 
bir ka<; sene evvel sabık kabine (A) 
kruvazörünü yaptırmağa mecbur ol
muştu. Şimdiki kabine de ister iste
mez (B) kruvazörünü yaptırmağa 
mecbur olacaktır. 

LONDRA 21 A.A. - Bahn on - k" 1 1ın !' BARCF.LONE, 4 A,.A. - <;'arrafj ferans erkim: muahedeyi yarın imza dogru akın e~ek~e olan çe. ~ge er, .so? a a~ ma ~at": 
s~ikastı dolayr.ıile mahkfim ~dil:~e- 1 lıyacaklardır. Konferanstaki Ameri- h~dudwnuza gırmış ve hayH ılerlemıştır. Ç.ekırg~ surule~ı 
nn sonuncusı~ da dlin affedilmışt~ı" kan murahhası M. Robinııon, telsiz hır kısmı Malatya yakınlarına kadar gelmişlerdır. Çekı 
100 ~d~r genç kız ~hkı1mu hapıs- İ telgrafla Amerika'nın her tarafında büyük bir kesafet arzetmekte ve geçtikleri memleketlerin 
hane_ onunde beld~şler ve kapıdan ı neşredilmiş olan bir nutkunda muvaf teqkilitmı vasi mikyasta bir imha faaliyetine davet etmek 
çıktıgı sırada kendııını alkışlamışlar- fakiyetin tam olmama9Ina rağmen el· ~ B k. l ı..- daha · dd · b' · ha f li f 
dır. de edilen neticenin mü!ıim olduğun- ler.k . u. çe ırge ere ~.,ı c~ ı .. •r un t ~ ~~ ıne 

Şiddetli fırtınalar dan bahsetmiştir. me ıçın yumurta zamanının ge esı.~~-~e e ır. 
SARAGOS, 20 A.A. _ Ebre neh- P~RtS, 21 A.A. - M. Briand! 

· · la kabarmaktadır Sahildeki yarın ımzası mubrrer bulunan bahn rının su rı · · ı ah d · · k .. ı..o d OrmaniarımıZln köyler tehlikeye maruz bulunmakta-

1 

mu .!,f {t~ ı:nza etme uırre n ra-

dır. · - ya [~nfe:~~. kiqunuaaninin 21 İn· ANKARA, 21 (Telefonla) - Bazı ormanların işlet 
PALMA, 20 A.A. - Son derec.e: •de açılmış olduğuna ve muahedenin için İngiliz grupu ile lktısat vekaleti komisyonu araıımd 

de şiddetl.i bir fırtına Palma havalısı bugün imzalanacağına göre Londra mastar neticelenmiştir. Temas netayici lktısat Vekili 
nde 20 mılyon peçetalık hasar ve za-1 içtimai üç ay devam etmit demektir. Beye takdim edilmİ§tir. 

lşfetllme 

rara sebep olmı,.tur. . . . Konferansta elde edilen netice ilk ıı:a-ı liii-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiii-~ıii· ioı-iiliil.-iiiiioııiiio-iiiiiı.~ (İspanyada ~raf aleybınde gıdı, mantarda beklendiği gibi çıkmadı. Fa 1 i 
tertı~at yapı~dıgı meyda~ çık?rıt;n~ kat hiç şüphe yok ki, elde edilen ne
ve bır s<;>k knı~seler tevkıf edıl~~~- . tice umumi tahdidi tcslihata doğru a
":.a~ınafih .netıce~e. bu?ların böliilı: ı tılan büyük bir adım olmu,tur. 936 
böluk tahlıye edı.dıklerı gelen ~aber , senesine kadar büyük aaffı harp ıte
Jerden. anlaşılıyordu. _ Şayanı ~t' milcri yapılmıyacaktır. Bu itilif altı 
olan c~ct mevkufların tahlly~ı m.u- ı sene sonra gene tazelcnebilecektir. 
nas~betile ~~r de~a yapılan numa~ ı Diğer taraftan Amerika. İngiltere ve 
lerıli~. Bu qumayışl~r kırallık a~eyhı- Japonya kruvazör, tahtelbahir ve mL 
ne hır harAet teşkil etmektedır.] 

Faydalı yağmurlar Bağcı lığı 1111 

rtt 
•n iki gafına bssma11 mBn!!sebeti ile müstakbel Neron11 

gedl yaşında bir nlıanlı vermişlerdi: 64 Taı•l I 

'Seneler~e sara):'d~n uzak~!- • Agripin kuvvetle cevap ver

Yeni kruvazörün inşasına karar 
verilmesi de gösteriyor ki, Almanya 
her hangi bir kabine tebeddülüne 
rağmen bahri programını sonuna ka
dar takip edecektir. 

(B) kruvazörünün inşasına karar 
verilmesi Almanya haricinde lakaydi 
ile karşılanmadı. Son tarzda ve fen-

Şarap mütahassıs 
ti yağmurlar devam ediyo_r. Bu verdiği rapor 
sen~ o~ta anadoluda. yag~ur ı Müskirat idaresi şara 
vazıyetı geçen senenın .a~n~ a- tehassısı M. Bofar, İzmir 
yma nazaran çok daha ıyıdir. nisa, Edirne, Kırklareli, 

Ankara, 21 (Telefonla) 
Memleketin her tarafında faide 

·s olan fılozof, ıstıbdadın zul- dı: 

.a,---C uğram i necabeti ruh de- .- Krispinuııl.e Getayı ne!ye?i 
_kti. Zam::n ve mesafe onu bli mz, onların yerme namuskar bir 

l Fransa -Avuaturya 

Viyana, 21 (A.A)- Başve
kil M. Schöber gazetecilere be
yanatta bulunarak yakında Pa- ı 
ris ve Londrıwya icra edeceği se 
yahatten maksadı hali hazırda-! 
ki siyasi meseleler hakkında 

1 müzakerata girişmek olmayıp 
sadece noktai nazar teatisinden 
ibaret bulunduğunu söylemiş 
ve Frasız siyasetinin La Heyde 
Avusturyaya şiddetle muzahe
ret ettiğini ehemmiyetle kay
detnüştir. 

Ziraat umum müdürü Naki dağı, Ankara Çanakkale 
Bey çarşamba günü cenup 'Vi- v.a~.isin~e yaJ?_tığı tetkik s 
tayetlerini teftişe çıkacak- tı uzerıne bagcılık ve şar 

~ftınüştü.S:ıbık dostların him- jeneral getiriniz. Bu surc:~te t~
eti ile memleketteki şöhreti yin edeceğiniz adam terfııni bı

"·r kat daha artmıfb. Romaya ze medyun olduğu için bir kat 
"nüşü büyük bir ümitle selim yundular:Agripin herikisini de 

tır. ~1?nda bir rapor tanzi 
mıştir. 

1 nacak, Domitius de üstattan daha sadık ·olur! 
1 et ğirde geçecek olan bu şöhret- Klodius, dili dolaşarak: I 
lln istifade edecekti. _ Jeneral.. namuslu bir jena 

• ıkAgripinin tulü emeli istikbal mi mi? .. dedi.. Kim? .. Kim? .. 
lct! daha uzag-a kadar varıyordu. 

- Brutus Afranius. Ben onı 1
akikatte nüfuz Agripinin elin daneminim. Maamafih, Senyör, 
~ idi, fakat bu hüküm ve nüfu sen hiç merak etme. Böyle adi 
ı iğreti olarak kullanıyordu. teferruat ile uğraşmak sana ya 

altodiusun vücudü ortadan kal- h -
•1' .. dan uzunbir ihtiyarlık bekle kışmaz. Bana emret, erşr,,-ı 
~·ezdı'- ı'mparaton'çe o"-lun•ı yap. ayım. Senin aşkın ve irade. n Almanyanm Baltık denizinde kendi -
:-= ~ • !erine bir faikiyet temin etmek iste-'t.(:h • 1 " kt • den kuvvet alarak yalnız senın d"kf · · ·ı · ·· ·· la Alnı M. Roblnson • "\! ta geçıreffmkezse1 nek o. a. cak ıdr ı'ç'ın çalışıyorum. • erıru ı erı suru yor r. anyanın 

her hareketlnt dikkatle ve şüphe ile harripler hakkında uyuştular. • una muva a o ma ıçın, u a 
1 

d • ı. b ı 
mt ve nüfuzunu arttırmag-a ça- _ Peki .. Peki .. Öyle ise .. sa ~ .. . :vekil .'11. Br n ng takip e enler-pek ta iidir ki, mali va Gerçi Fransa ile talya uyu'l&mbdı-

ziyetinden şılı:aytt ~en Almanyanın farsa müzakere kapısı kapanmış detığı ve Senek vasıtası ile mu- na emrediyorum: Krispinusla nin "" tekiimülatına göre yapılacak 2,900,000 mark..-aşağı yukarı 17 ğildir. Şimdi Fransa ve Italyanm da 
bbetini celbedeceği mutedil- Getayi azlet .. Brutusu pretori- olan bu kruvazör de Almanların id- milyon-tahsjpt ayınp yeni bir kru- imza edecekleri muahede tahtelbahir 
fırkasına istinat etmekten en kumandanı nasbetmeni em- diasınca sırf tedafüi bir maksatla in- vazör inşasına karar vermesini hoş muharebelerinin insanileşmesi hak-

şka çare var mı idi? rediyorwn ! şa edilecektir. Lakin bu IO,OOO ton- görmüyorlar. Bu bahsin uzamak isti- kında kabul edilen kaideler.·> tahdi
Juk geminin pek mükemmel bir teca· dadı var. Bu, günün mühim bir me- di teslihatın tarzı hakkındaki karar-

t Hasili, Seneği intihap edişi - Emirlerin ifa edilecektir, vü, silahı olabileceğini düşünenler selesi oldu. lardır]. 
rbiye ilmi noktai nazarından Senyör! · ..:..:..:..:::::::..;::;:.::..:;.:.:;::.:.:.;,;__;;;,:.:.;;;;,,;;;;;,,;;;,.:.,~~~~~~~~~~~~~~~...:.~~~~~~~~~~-

9'Yanİ +eemmül, hatta mucibi Bu suretle hakim Senekle Seyahat notları: 2 
f ohııakla, siyaset noktasın- namuskar Brutus, biri menfası 

11 
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,., ..,_.mükemmeldi. Fakat pay- olan Korsi~ayı, öteki d~ ı:ejiyo Berıı·n u··r u a un e 
:ıthtta ki, krtaatın sadakatini de ner karargahını terkedıp ımpa-

min etmiyecek olursa işini ya ratorluğun iki en yüksek maka-
1"1 yapmış olacakı. Pretorien mına geçtiler. Her ikisi de bü-

bir gece .. 
:.-taatı Krispinus ve Geta ismin tün ikballerini Agripine med- Alnıan gazeteleri aleyhimizde neşriyat yapı e: iki jeneralin kumandası altın yundular: Agripin her iksini de 

idi. Bunlar Messelinin hatı- muti birer alet gibi kullanaca- yor-Falih Rıfkı B.in lıalOpte bir musahabesi sına kar§ı olan merbutiyetlerd ğından emin olabilirdi! .. 
n acemice dışarı vurmuşlardı. • • , ....... , . , . . Dün gece bütün Türkler klüpte Kulüpte diln ece sıcak bir kala- kabul oluııacalmı mı? İlı:tısat progra-
B "'-' · 1 · k d" toplandık: Falih Rıfkı Bey günün me balık vardı; hep bizim tipler, prk nwruzın eaasları nedir? Falih Rıfkı 

U 
1
"'' Jenera m 7enne, en 

1 
Kendi nazarında mevkiini ııeleleri hakkında bir musahabe yapa- gilnetinin t~tıı bit esmerlik \'erdiği Bey dinliyenlerln samimiyetini ıuku 

~uti tek bir kuma'?'dan taf!n yükselten herşeyle kolayca ser caktL bizim ,imalar, sonra musiki nağmele- tu hayale dfttünniyecelı: bir halribt 
rme~e k.arar v~rdı. Onan ı- mest olan Domitius, bütün Ro- Daha klübün kapı•ında Türkçenin rini andıran bizim ahenk, saffet ve perestlikle çok vatandaıca bir müsa-

Hindistan da 
Müslümanlar kanımıyor 
Bambay, 21 (A.A) - Gan

di, ekalliyetlere karşı ekseriye
tin tahakkumünü istihdaf eyle

' diğinden, müslümanlar konfe -
ransı silahsız itaatsizlik müca

' delesini redde~iştir. 

Kalküta, 21 (A.A) - Lord 
İrwin, Bengale memurlarına 
iğtişaşları bastırmak için fev
kalade saiahiyetlı:r vermiştir . 
Gandi, bir beyanname neşrede
rek bütün ahaliyi mücadeleye 
i'tihak etmeğe davet eylemiş
tir. 

San'atkann ıihatti 
PARİS, 20 A.A. - Bir otomobil 

k.uaıında yaralanan Cecile Sorelin 
sıhhi vaziyetinde endife edilecek bir 
teY yoktur. Zevci kont de Seıtur'e 
bir teY olmamıştır. 

Almanyada komüniatler 
Leipzig, 20 (A.A)- Komü

nistlerle poliller arallllda bir 
arbede olmuttur. Bir komimer 
ile bir polis memuru ve nüma
yişçilerden bk kiti ölmiiı bir 
çok komünist te yacalarunıştır. 

ltal11ada 
n atelril~n Klodıusun nazarın ma alemine nam salını<: bir fi- k k ah .1 ka taı nca li aamimiyet ifide ede? bizim tebe.eUın hııbe yaptı. Falih Rıfkıyı ıimdiye ka-

bekl d w şen v~ ıvra .~~~ı e ~1 hafı d !er. nihqet e bizon algaramu:, bi- dar hitabet kürsüsünde hiç görmemiı 
e 

1

: lozofun, maruf bir muharririn san ~ı~memek yuzunden bı_r ta ır ziaı diimanlı ve köpüklü kahvemiz ... tim. Fabt itiraf ederini ki, dlla ıece Romadaa yaaılıyor: - Roma 
k d . . h k ld - çektiğim azabı unuttum. Sız bu aza- 8 . · ~ h .. · 1 · . L-be ,__._ ....,_ hrindeki ··'--f - Efendimiz !diyordu. Bun- en ısıne oca ve uşa o ugu- b d k ld • bili , .. ı'z? ızım va enu:ı: yeru ge mıı müsa- ma1111• etra • ..,.. ın....,.faa ..,. asann m..._ azası 

Yeni bir Roma 

ın ne eme o ugunu r m a&n b' • fi . ik T'' ki"' "'il ular "-'Qb be ,,_ • iki ı-ehlikeli insandır! dedi. nu işidince şiddetli bir menmu- B ·ık rilbe · b dan ha li za- ı~er mısa ır •· ur un °" cen:ı~ ve taauuz ıneva ının ..... u ya- İrin yeni teıebüsler yapılmııtır. 
. d d en ı tec yı un . Y muhmannuvazhgı burada da kendıru nn11 bulmakta gtiçlillı: çekmıyen meb' "'. A 

eualinin bigayrihak mahkOm nıyet uy u. ~n evve~ . yapm~tnn. O ~akit on ııe- gösterdi. BUtlln çehreler de riyanz aa Falih Rıfkı, gazeteci Falih Rıflı:ı- Bır de plin hazırlarunııtır. Bu 
ıldiğini ima etmekten çekin- Senek'e kartı olan hürmeti, kiz aaat ıuren b::-ı pmendiier kı:''t bir nq'e dolil§IYordu. Hanımlannu- dan hiçte •tağı defildi. Kadın davet plin ıtehir müteha181Slarmdan 
"yarlar. Kimbilir neler umu- merak ve tecessüsü kadar sa- ::~da~ 1011ra r ~:J,:'910n:ı:k zın yüksek kibarlığını ve ~k medeni liler, benı intihap etmek, hemde inti- ve asan itika ilimlerinden mü

tar. Acaba kendi taraftarla- mimi idi. Hayatı çok boş ve yal lı:a~~':e ':..ıra vardı ne de ta.vırvekıyafetini bilhaua takdire p- hap ol~~ ..ıllaiyetiai Jıuanııea~- rekkep bir heyet tarafından tet-
ayaldandmnak mı iıtiyor- nız geçmişti. Fakat bundan böy 1ıama1. •• JCartııda yan aydınlık bir<>- yan buldum.! :: mtijd::fJ~. 

1 
·~~er. Bır kf1t edilecektir. Heyetin mesaisi 

? Yoksa imparatorluğun, im- le yanmda kendine Jiyık bir tel cördllm ve yliriidüm. Şi§man, kir- İç salonda türle. talebesi vardr: mm ıu •oy e 1 • ne başlaması münaeebetile ya-

Bu raporda, Türkiyen · 
!imi itibarile mükemmel b 
memleketi olduğu şöyle 
dilmektedir: 

"Umumiyetle çalışkan 
bağcılarda bazen mesle 
malumat yoktur. Bunun n 
si. olarak bağların tutum 
gayri mütecan.istir. 

lzınir ve Manisanm z 
vadileri Avrupa bağlar 
bulunan bereketile nazan 
kati celbetmektedir. Me 
müvaffakiyetle neticelen 
için bağcıların, asıi usull 
lışmaları lazımdır. Bağla 
yası içim Amerikan çubu" 
memlekete ithaline müsa 
lunması lazımdır. 

Bağların filokseradan 
yesi için muhtelit bir usul 
olduğu takdirde bu kurd 
eylediği şayanı dikkat ha 
meydan verilmeksizin ba 
tedrici surette ihyası mü 
olur. 

MI. Marl B 

tonm selimet ve emniyeti nasihatçı, sırf hüner ve fazileti il bir otelci kadın bana yatacak odayı Canlı n cenal bir lriltle .... Alman lr- "- Cümburi,et rejimi kadınlara pılab. merasime bizaat M Mus-
kalteden korkunç bir t--ı.. ile herkesin takdirini kazanmı" gllııtermelı: istiyordu, ben ı.e yiyecek farunın payansu: kaynağından feyz bu haldn .ermekle blisbUt!in kuvvet 

11
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-:ru . " bir lokma pefinde idim. Fakat nasıl almak ve ~t mücadelcaine kalJI ~r. Çllnldl blitün haklamu, ııonıaı rıyaset ettı. İltanbulda ve Ankarada mli hazırlıyorlar? .• Vazıyet hır adam bulunacaktı. Yanmda anlatmalı? Ne ben bir tek kelime Al- siJ•L•----L ;..;.. ta bura•-ra '--d bDtlla bUriyetlerini Cümhuri_. reji- R h · · kid kal elm Pre orienl ku bö. l .. b" •---- bul ~ -r-·· "' ,.. ar ,.. oma !ie nmn el en - ff k" ti' t ·ıı e ya il ez. t er Y e muıtemıa ır .....,. Wl manca biliyordum. ne de onda zeki gelen ve her biri kim bilir nekadar mi zamanında ele geçiren tilrk kadım k tr l . . . t va a ıye ı emsı er v 
ıtlmcluılııımııa Mdtk kalırlar. Sa duktan ııoara, Jermanikua'Un •e feraset namına bir ııeY vardı. . mihnıeJ; ve ~utniyete katlanan bu yalıua c4imburipetıci olabilir. irtica ~~ ıyme 1 eser enru zıyarc Melt. M. Bell bugün ıehri 

ym kapılan onlarm elinde; bü torunu ilihlann payesine erite- Ellerimle ifaret ettim, anlamadı. temir azimli, zeki bakıılı, güre! yü:ı;lü artık haremden bllsb!itün kovulmUJ- ı~ın her sene sayı11z seyyah ge den hareket edecektir. 
mahreçleri on1-r tutuyorlar mez mi idi?... Afzımı ve midemi gösterdim: Anla- ~büz .türk çocu~ı nara? .~ya- tur. lıyor. Yukarıya dercettiğimiz 

yle bir hal karpamcta kendi On iki yqma baemaı• müna- ınadı. Bir kiat. ~ç~aına .bir koyun ~e zınde ':'e ~uce~~z bır turklye • • • M. Muasolini eski Roma §Chri , ·.., genç ressamlaruru 1 .,~ndliı"m" • I .. _. _ _. ederiz betile lr di • • ve tavuk reımı çızdim; yıne anlama- nın man:ı:araı btılı:bahnı canlandtr- Bir aralık cemaat içinden biri oor- ,.
1 

M t f B · · rı .. ızı f1:8Sı mu~a. • le • JD_ame, le~~ dr. Nihayet bir aandaliye llatilne çık- mıştı. Damının üstünde Türk bayra- du: nin kıymeti, abideleri bozulr- . 1 .ı USa a eyın esen 
yor, sem na11l müdafaıa ede aklmı ~~ ~ bir bedı- tım, tavuklar gibi gıtg · .Jak yaptım da ğ.ının ay J:'ı~ızı, d!varlarının için.de sızm onun yanında bafka L· · • enç ressam, krokisini 

ıs?.. ye vertlmitti: Bir mpnh 1 Ah, iki yumurta getirtebildim. Bu hatıra- turk aleıruıun termz havaaı dalıata- -Burada gazeteler Türlriyenin ar- hir, yirmi asır Romasını vi: '·atro dönüşünde Tokat! 
Bu kadarcık söz Klodiusun ~ oflundan bqka bir lef düşün- y< hiç unutamam. Vakıa bugün bir ~n b~ :"ahfel ne mesut bir lavha idi :r: !!ğ!°~~ermiyeceğini yazı- getinnek istiyoc. dald odasında iıtirahat es 

Ü kopannağa kifi geldi. miyen bu lıricik annesine nasıl yu. murta için.. ~a:vu~lar gibi . ~tmeğe 1 senız · da yapmıştır. Artist re 
b ba dak t ki ib b · Borcunu tanımamak, hiç borç ver- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!Jll!!!!!!!'!!!I!!'!'"!!'!!!'!'!"!'!!!!!!!!!!!! ~~ıalı:taıı, Romayı bırakıp git nasıl sevme'&, cına nasıl tapmaz ır . ~ . su ıçın ıne er. g ı aı::rr Hele bu hesap ve rakam memle- memek? Buda ncrden çıktı? Osmanlı pek beğenmiş ve aslını al 

ekten terki saltanattan Napo dı' Klodiu'un Oktavi isminde maga ihtıyacım yoksa da lısanını bıl- ketinde, hep ölçü ile hareket edea bu imparatorlugu-nun sefahat ve hatalı mühim bir nokta daha: Alınan gaze- lllt,lftur. 
. .. • •• . ·d. • .. ! mediğim bu kocaman 9ehrin caddele- mi k · 1 d . 1 teleri aleyhimizde çok fena nqriyatta e veya Baıese çekılip ömrü- ye 

1 yaşında, liriıı. mutevazı rinde. tiyatrolarında. dükkanlarında ~ ~ ~tın ,ınsan an arasın. a 0 çü- siyaset devrelerinden kalma borçları· e Marie Bell mdiy 
bak · · da ır;., bir kızı vardı. Okta · ·ık · 8Uz ~ ılua'!' ve heupoız bı~ ~ııhab nımı kaıt ediyorlardı? Hayır bu de- bulunuyorlar, Türkiye if!Aı etmek tP ıyeaını ora sa ane 1 vı ı nışan- ve lobntalarında yine azap duyuyo- bet gömtek ruha o kadar serınlık ve-1 ğil, asıl cümhuriyet hükumetinin ta- üzredir, Türkiye borçlarını tanıma. 

"rmekten dem vunnağa bat hsmdan aynlmıtb. Klodius'un rum • • • rıyor ki.... ahhütleri verilmeyecek imi§ ... Falih mağa karar vermiştir, TUrkiyede ar-
L , kızı artık lııendisine mev'uttur. • • • Rıfkı Bey Ankara h.ükilmetinin na- tık iş yapılmaz, Türkiye muhiti ar. 

Faka . . Annesinin her hareketi, her dü- Seriinin Türk klübli ve Tü~k tica- Falih Rdlu Bey saklandıfı köte- ~kar '."e real~~t ~-':"'•etini .izah etti. tık faideli bir müşteri sayılamaz di-
t ımparatonçe haykırdı: şüncesi onu tahta biraz daha ret odası, başta çok gayretli ve sevim den bir türlü çıkmıyor. Gazete sütün- Cuınhurıyct re1ımının kendı borçlan yorlarmıı. · · · 

.- Döğüşmeden nasıl teslim yaklaştırıyordu. Nişanlandığı fi sefirimiz olduğu halde, çok çalq- larm da o bdar kolaylıkla dolaııan 1 cü~uriyeı .. için .bir namus ve şeref Dünkü müttefiklerimizin, bilhaua 
unuz? .. Sonra ahlif bizim için artık çocuk Myılmazdı. ı bn ve zeki bir katibı umuminin ve Falih Rıfkıyı hitabet kürsüsüne gc-1 oldugunu soyledı. Yalnız şu nokta. an kendilerinin hatırı için döktüğümüz 

ın ne der? •. Hayır kendimizi Kendisini büyük adamlar ara bütün Tür~ koloni~nin himm~tile cid tiremedik. Bir maaa "etrafında topfa_ l l~şılamadı: .tstanbulda yeni türeyen 
0 

mubarek türk bnıru bu bdar Ç&· 

f . . ' .. • 1 • j den medenı ve nafı bırer muesse;ı.e narak hashihal tarzında konuşnıağa 1 bır gazetenın feı:ıa yazılarından ve buk unutacaklarını ve kendilerinin ~ aa e:n;.lıyız, mudafaa ı- 1 ama .~Şllllfhoca addbü~yükr,ordud. 0-1 halini almışlardır. Türk ticaretine şu karar verdik. Vatan işlerile çok ya-' hatta satış adedınden haberdar olan daha vasi mikyasta yaptıkları şeyi 
eve ır taarruza geçme nun lÇln smı a am 1 urlu bir rehberlikle yarJım eden ti- kından alakadar olan gençler Bolu ' Berlindeki Türk kolonisi nasıl oluyor biz bir parça taklide kalkıştığımız ~!.. gibi adeta bir bülriimdar sıfatı caret odasınm faaliyetini. Türk ailei meb'usunu bir istizah yağmuru altını da An!<ara hükumetinin resmi tebli- zaman bize bu bdar hücum edecekle 

ile, hürmet ederek fakat vekarl içtimaiycsini şefkatle barındıran da bıraktılar. Anbra nasıl imar edi- gatından malumat alamıyor? Bunun rini biç ümit etmezdim. Eğer bu işit 
ve haşmeti elden bırakmıyarak j T~rk klübünün sami'?i m~ltitini gör- lecek? hayat pahalılığı devam ediyor sebebini llraştınnağı alakadarlara bı- tiğim l"Y ıioğru ise Alamanlar ~min 

-Taarruz .. taarruz mu? Kim. kar dadı. ~ukten sonra bu hamıyetlı ve kıymet mu? Borçlar IM11eleai nereden ıktı? rakıyorum. nknnlu ı,; hi• hnnn r-n "-'•-'-'- -

aruf Fransız artisti 
Bell bugünkü eksp 
dönecektir. 

Buğday fiatleri düıü 
Buğday f"ıatleri son bir bç 

zarfında tekrar düpneğe bat 
Dün Borsada bir kıaım 

buğday üzerinden 10 kuruştan 
mele olmuıtur. 

Ticaret Bonıası tesis, edilelide 
bu kadar dütük fiatle muamele 
dedilmemiştir. 
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adın Birliği-etrafındaki münakaşalar 
Bir dava .. adın Birliğine ihtl-

t aç var mı, yok mu? Aneksatitos gazetesi 
=.ahkemeye verildi. 

.. 

1 ezihe Hanı
ın beyanatı 

dın birliği nasll 
lah edilmeli ? 

rllfin başına kimler 
- geçmelidir-;a 

Ekonomi 

Vapurcular arasında 

Kasa hırsızı 

Sarraf dükkamnı 
nasıl soymuş? 

BllMll•U. 

T. Meydanı 

hararetleniyor ... 
Buğdaylar 1 P•11•1• 

Nasıl aile ·!1 

Bu sene40 bin vagon 
buğday gelecek 

Çocuk 

Kayınvalde, oğlu ve 
damadı yaralı 

haftası 



Gelen evrak geri verill'!lez 
NOddeti ıeçen nuıılıalar 10 kurııttur. 

Guetc Ye matlıuya Ut ı.Jer için 
müdllri7ete müracaat edilir· 

Oazetemiıı: lllnlann mes'uliyetini 
kabul etnıu. 

- Bu kongralara İ§tİrak et
mek fazı kifaycdir, cenaze na
mazı gibi, üç dört kişi iştirak et 
ti mi diğerleri ecrü mesubata 

..,===-==-===-==-==-ııı nail ve azabı cehennemden ha
las olurlar! BUGÜNKÜ HAVA 

1 Un buam en çolt 19 en u 
dttcc• idL llupn ruzgir poyr 

u ok. hava açık olac•ktır. 

O halde, buyurun erkişi niye 
tine'· FELEK 

Mekltphl11 ıftsakıbsı 

lktısat programı 

ET SALI 193() 

Sıl.•ı'at 
Tiirkİvt' İs lla 

• > 

kasıııdaıı: 
:\lilll ttaı mm mlina<c 

23 i,an Çar;amlıa gunu 

kamıl: kıtpah hulunacakur. 

ikinci Ticaret Mahkemesin 
İfliı;,ına kararverilen Osman 

zade Abdülkadir Beye ait olup 
lığa karar verilen kigıthane 

-il! sinde Osman paııa çifligi namı 
Otelin salonuna indiğim za-ı dan birisinden aldıgun malfi· Yınnki 2.ı nisan çar;amb• guntl Ifıklmlyeıi Milliye baıramına muna- ruf ve hisıeıi 4500 liraya takdit 

man gayri tabii bir hadise oldu mat şayanı clikkatti. Onun için aebttlle saat 2,!·4 matine olarak MEU:K SiNEMASI Berlin operasından len Ayazma sokağında ı, 27, 28 
ğunu anladım. Herkes fıskos otele döner dönmez Madam Ko maralı kagir ahır ve samanlık v~ 
biribirine bir şeyler anlatıyor- piyö'ye bir gece için odalanmr- R l Ş A R T A U E R 1 ve mer'arun üç hisse itibarile bır 

sesi talibi uhdeıinde 1 SOO lira du. Bu esnada Madam Kapiyö zı değiştirmeyi teklif ettim. Ma sımpapda Camii kebir mahall 
müdüriyet odasından çıktı. Yü dam o gece sanki gazinoya gi- ıemamılc :-;ESLi SÖZLÜ v~: ŞARKILI fllimlerin en mükemmeli olan dört kuyu caddesinde ealri 28 

zü sapsarı idi. Heyecandan mii- diyormuş gibi otelden çıkacak K A D 1 N L A R A 
1
. N l N M A 1 26 numaralı berber gediğinden temadiyen titriyordu. ve ben de gizlice onun odasına kalip bir hisıeıi ızoo liraya tak 

Koşup Sordum .. dahil olacaktım. ! dilen bir bap furunun üç hisse 1 

* * * rile bir hİ.llcııi talibi uhdcalnde 
- Ne oldu ne var madam?.. rada ve yine ayni mahalde ve 

- - Gece saat on ikiyi hayli geç- filminde takdim edecektir kuyulu meydan oolıağile debag Kadıncagız dokunsanız agh- mi•ti. Ben Madamın odasında meydanı sokaklarının noktai ilt' 
aktı " llamb. 'ftu ilimde TAn~~:R·in ıaganni edeceği tarkılınn Ttırkçt, yac : . beklemekle meşguldüm. Niha- da dükkanları mllftemll ve m 

- Ah_! ded~ sormayın başıma yet birdenbire yandaki odanın Almanca ye Fran.ız~ı memi bürun eyircılere tevzi cdilecekıir. hisaui 2500 liraya takdir edilcıı 
gclenlen. İncı gerdanlığımı çal kapısı açıldı ve içeri bir adam::::::::::::::::;:::;::::::::;; mrilame hi~--~~talihi.";i~~~o dılar. Tamam 250,000 franklık- . d" -· 

· d' • ı gır 1
• T k e b h e da birinci artırma neticesinde tı. Eskı kocamın ya ıgan .. · Elimde tabanca haykırdım: a sırn a çesı mı§tır. 

- Çaldılar mı, çalındığına - Eller yukarı 1. • Verilen bedel hadch JAyikindc 

emin misiniz?... Adam akalandıg-mı anlayın· rülemedlfinden 40 giln mUdd 
49 uncu hafta üçüncülüğünü N 1, D" k .. · Y irinci artmnaya vuedlJmlttir. 

- ası . un a şam şomıne ca helecandan titreyen birli- ilet cuma '" pazar gunil hava müsait oldu~u ıakdlrde 
1 Ruslardan kalan Galatasarav lisesinden 685 Fe- nın üzerine koymuştum. Bu sa- sanla inledi: aaats~~·~ ="U:e!:'::-

~ 1 rd El ktn'k nddunB. kazanmıştır. Yazısı şu- bahta orada idi. Sonra kuvafü _ J{uzum bana kıymayın! A 8 y E T E p 8 o G R A M ı' L da yapılac:aktır. Talip o1uı1ann 
• Dünkü gazete e e e ur: re gittim. Bir de geldim ki koy- Bir skandal olmasın! Yaptığım ti ve bcr huıua hakkın<:la taf · 

ı ~ Jlrketi memurlanndan 25 ya- HükUınetin iktisat ücadelemi dunsa bul!.. cürmü tamire geldim. İnanmaz mak ibre doaya ı.&tibi Mitbat 
pnda bir gencin bir Rus kadı- zin ana hatlarını tesbit ederek - Peki hizmetçi görmemiş sanız bakın. inci gerdanlık ce- R (J ' ( K 1 A. rr ı N ı:. veya büro aıralarma lıer c8n 
nı yüzünden kendini öldürdü- tetkike başlaması haftanın en mi'. bimde... İsterseniz siz gelip -~ f'~ ııonr• milr-t eylemeleri ve 

• ün" k d '"h" h be "di mada takdir cdften lıı7wtin f u o u um. mu ım a n r: _ Tamam ı'n•-~ ediyor. "Si- kendi elinizle alın!. 
R ,,.... onu niabctinde depozito verilec İtiraf etmek lazımdır ki, us Nakliyat tarifesini tenzili, zi- zin odanıza bir defa !J!le girm~- Herifin ııanMmiycti ap a ·ikar ıan olunur. 

lar 1111yanı dikkat bir millettir. rai kredi, ok. turva. vergileri ve ~im.,, D!yor. Fakat. kim çala~- görünüyordu. 1 Şehremaneti ilAnatl"l' 1 . Dün akşam ----------""'! 
Avrupanm bütün Şark tarafını bilhaaııea cümhunyet merkez lır? Hala hayret edıyorum. Işın p k' k' d d" ~ la•-ı.aı llDnci T'>ant atahldl 
ııgal eden bu kalabahk millet bankasının teşkili gibi çok mü- garibine bakın ki bütün elmas· . - e ı,. pe dı, 1 ': ım v: .ce· KLT IAMRA SINEMA.'I BA .~ -
bir çok dibi ve hele pek çok a- him maddcJeri ihtiva eden bu lanın orada olduğu halde hiç bınden ıncı ~~~ an ıgı • çe tım. Şehremanetinden: Ortaköy giısıcrilcıı Oalatada Ory.nto liıır 

'!'ı ltm ve artist yetiııtinniştir. Bil- program yeni mücadelemizin birisine el Eürülmemiş ! Sonra elektr:gı y~k~ım. tramvay caddesinde 1, Beşiktaş ~IAI IPC LI' ŞARIUSI ciri Varterca Peatilclyan 

-1
1 

',,tik Rus ihtillli üzerine. ora~ pllnlannı teşkil ediyor. muvaf- _Doğrusu bu garip!.. Bu M. L:tıllak tı..... ta Hasf~ c;addes~de 7,~1 nu- e•I~ .,ız!u ,e şukılı güzel filmi 10/4/lliO tarilıJndc: m \' na 

~z buraya azim bir muhacır kafıle fakı·-'' bir istikllll harbinden M 
1 

be . f k 
1
._._ ı·k Adamcagız korku ıc;ınde yal- maralı dukkiinlar, Cihangır yan niıı mümesaill ama 'ft 11/4/1130 tarllıhadm 

. Ilı g . ır sonra zaferle neticelenen şeref- d d ' d Z .. d b . varma a aş amıştr: gm yenn e purte aş asan e- ·~ " ... cai GaltP Beyin lflts memuru tıı 
{ 

· eldi Belki b' kaç yüz bine >'~ ese e nı ev a a..., a a a ğ b 1 . d .. ı· H Rl~A" HARı···ı.MES in ifliım acılmaaım ua mllbımı 
varan bu muhacirler içinde kı- li iktisat harbi milletimizin ebe b;.a t ıyor u. . aten ~te en en - Kuzum tevkif etmeden ev· fendi mahallesinde alçak dam ahcnkdar sesi bUıflk muzıHeıi· ne karar veriJmittir. 

C et kadar ilim, hekim, pro- dı'yyen ya=ma'sını temı·n ede- koy e esdrareMngdız şeyKerı: m.edra· vel beni bir dinleyin. Allah aş- yokuşunda 9 numaralı hane, •etleri ibraz etmiştir. lliveıen: 
artı'st vardı .,...... un var ı. a am apıyo e İ 'k' k ı· H k" , H k"' addesinde , ı . Mlifliıten •lacak inlhJıak . 

r ve · cek ve istıklal harbinden sonra ok ahbabımdı. Hem ona bir kına bana acıyın!. şte ı ı. e ~- as oy. e as oy .. c • 

1 

Sc>li '" ıtızlü dün\a havıdlıleri. edenle ifbu baldannı tar1Jıi ua 
Bunlar öyle kuŞlardır ki ha- Türk tarihinn en şamil bir sahi- ~.. . mak h k d' me- me ile anlatayım: Ben evlı bır l 71-173 numaralı dukkin, Fa- ----------- itibaren bir ay içinde mahbmeulo 

yat şartlan i!llcrine gelmiycn feaini teşkil cdecektri Cümhu- ızmet yap. emk. ~n ı adamım Servetimi cok kötü tihte Pirinççi Sinan mahallesin Ih idaraine mlracutla lra • 
l · rakımı tatmın etme ıçın: · b . b d y · dd · d 61 1 b ı ,. ·· ·· 1 .... _ !eri ve bu ba--"" veaildn ..ı v erlerde kalmazlar, göçer er. riyet hükUmeti, Türkiyeye, ik- . . bir işte batırdım. Hal ukı ura- e eru çe me ca esın e. sıan u ,. uncu craı.u ...... : .. -

Butün bu Rus akınında elimiz- tısaden liyik olduğu mevkii 11e - İstersenız b~ ışle ben meş da bana çok mükemmel bir iş nunt:ıralı hane, Meyve halinde :\1ukaJdemı Ankuada telsi% Kı· aureti ınilaaddalralannı tevdi eyi 
de kalan belli başlı unsurlar he- rebilmek için, işe muhtaç oldu- gul olayun !. dedim. teklif ediyorlardı. Şerik~erimle kantar kulubesi yanında 98 nu- lurofer memurları liaa&n Ali Erendi le~ .. Mlifliae borcu oJıınlann d 
men hemen muzikacılarla, böy lh. şeylerden başlıyor. Madam bundan çok memnun bugün beraber yemek yıyecek- maralı baraka, Unkapanında zevcesi Nediıııe Hanım keza bir •Y içinde lrendUcrlni ma. 

cana kıydıran tuhlardır. Ben gu olmuştu: . . . . tik. Ad;unların gözünü boya· Haraççı Kara Mehmet mahalle ikbal ilanıma olan borcunuzdan daresine bildirmeleri ve Wfme 
1Rua hı.'crctı. 'nd_en i.lk m.erhalc .. o- Cümhuriyct merkez bankau .-. ~h ne ıy:ı edersımz _u;.ten mak ve ~endimizi zengin göı- sinde Hiııar altı sokağında 581 dola" mahcuz bulunan Üsküduda reket cezai mes'uliyeti mllate~emcl 
ılan Tiırkiyemn hissesıne duşen nur teşkil programunızın istik- B_ıarı~ t~ yapa ya~ı~, . d~yor termek Ji.zımdı. KarnIJ "Eğer nwnarah depo, nesli şa!'t Sultan 

1 
Kazısskcr ı\bmeı Efendi mahallesinde 3 _ Mtıniain mallarım ber ne 

,t 'bu ~dan memnun değilim.Ne ran ir~n elzemdir. Nakliyat tari bır elımı bırakıp öbür elımı sı- boynunda lOO,OOO franklık bir mahallesirıde Sulu kule cadde- harmanh'r caddesinde S3 7S numaralı le oı- olaaın ellerinde lınhmd 
ır-J f 1 · · t 'li kend' mallan kı d muhıerlk hane arsasının Uç rubu lılı- !arın o mallar lberindelıi h olurdu ı..:- ilim, bir, hekim, bir e erının enzı • 1 

- yor u. .. . inci olursa jıHmiz iştir. Git bir sinde 24 numaralı kulei zemin 
_. 1 ket d h'J' d ·· " B k ı•~- h .,-·· sesine ait dcynlnizi tesviye eyleme- mahfuı: Jralmak prtile kea lılr a felozof elhasıl bir tek kıymet te mızın mem e a ı ın e suru unun ~zenne a ....... ve ~ kuyumcudan ariyet ali,, diyor- mal-llli Ba1atta Karabaş mahal niz Uizuaıu lıakbnda lhmeııllıınıza içinde ifJAa lderai -W tevdi 

biz alabil--..dik. Acaba seçme- münft, ve ecnebi mallanna men tahkikata ba•ladnn. İlk ı- du. Bütün kuyumcuları dolq- 1 'mi Dibek caddesinde arsa Jcri ve etmalene ceuıi -·'llliyaW 
-J rekabetini temin için lüzumlu- · h' eıç· · 'sticvap edip eaı e gondcrilen ıon Uç günlük lhbunı· 

ilini mi bilmiyonıa?I. dur. Okturuva vergisi, halkın, !:1da~kııınldoc:'Sakğ~d'!1:~odad öb'Ç- :;1N~~y:!":.:~o~~C:.: ~a:e v:ı!::~t~;~ i~~i==i:.d;1::a:::ı.i:;.~d~~~e :~!:: ~==·= ~~, .. Er kiti ai,.etine! ~ni mucip olmakla bera- renme o u. a ır danlı- 'l bu İfİ gör ıei• . .. k . . h ('r ....,. malınım blacaldardn'. 
Bazı adamlar vardır ki, tıp- her bı'n;ok ihtımam' !arla terek Amerikalı sTVV+nUon oturuyor- gker gdim.ı' 1 

e İ•te bundann o-" ~~eyı cdgonne . ıçkm .. er ç gü~ zarıındı borcun-~ 
. : .. . . - Sokieı!i-;;d;°da da M ar.ar: ver. • · ., • gun muzay eye gırme ıçın Hva iuruınlııı ckrIM an •JIG••ı fendinin ~ , .._ .... ' ı'd.i··~ . tiltün v~ .içki gibi cemiyet it kiaiıı.o ça~·ıdan ıııı.na~ ınHr mU§. . • : ve te8llll büiy•!»lii:mmt f'mdi &~ ibdıi libı6 olaır 18 mayıs 930 ve ık i tlkdlnle iki Uz eli Ura miyeceli~Jlllll!'lltl_,_" 

tiryakiadir. Her PYC raf· fma mAlli oluyor. Ziraı llrccli, Madam Leti11ak ı111Unde bır a- denbjı getirdim. Rica ederim paııar günii levaznn mllditrlilfti besile tlllp bıılwıın bfa_nfıı mu- lflh 1du.-.ıı ..... '8lıl ılı khJm 
.. ,. ,,..bi&a;:'"!"' have iatihtalltı arttınnak k6J1Uyll ile.!~111-. L.....-•-..:.a-- bahseder ._ kıymaym. Bena llıCIJIDI ne plmeleri. amele)i ıe ciliyeslnin ifası huHııınıın rm 30/4/llO.pq h .... _. 

e böyle r cmuyet mirıatıehaalıınn elinden tur- ~·etçi _.._ M. LetiUak qbyonlu. Ve de • • • Tapo dalııt ine Jp'ar kıbn-tı ... ._ -wı-1n Hllıı ı' da 
i*' •a.ılllııri!Urm:1em°:I:,.~: .,ilen t.uft111k. itilıarile çak mubim ken: Gali..._ • Jiler N niae "Hıaı lıir adam gibi ben- _.._ __ ...,:_.._ Bedeli Juaıunn olm 111ae ., * lıblr mile~~•' 2!o_I •::eıa-
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sunköpril Bclcdiyeılneen: 

Uırunlı:opril Ha van ve e yı pa• 
Gonoko~ Aşısı 

~ gördün. Bu gibiler- t.ı.ıırrir eyledilfnıltn talip olanlann birinden auik biribirinden ki- - Onu da merak etmeyuı. D ff h • 
:ffnetik içtimaım yapan ve :U.Niııanl9JOe--siilriiveonu bar... Madamla inci gerdanbfı keçe· J'e Or OrUDI 

nuamnameaini yeniden rop •n diler cilnlmte aaat onda Bundan sonra hemen ııokai• nirr..-da buldum derimi Beyoğlu lektep """k :'\o JS 
eden Matubat cemıyeti ıı:.= 3~n'::::.ro~!ır.= çıkıp müccvben:ıiler ve kuyunt- Nakleden muı\ene ıbıhıan ıı1ı, mı kada vı"' eclec~ lltn un 

naJln 'Is nın ylrmı sclti;an puar 
itli pınıi lı:tişat edlUp lılr hlfcm ._ 

8 I~ e JINUAte«ıııa 
1uıqa pelı: tdlrll c taze lpbr 
Illvınyolu ultan Malımua 
turbcııi lw ısında 1 

lilii-#-: bu silldlnc ve tec- ilin olunur. la ternva eldim. Bunlar- llOllTAZ FA.IK 
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pmak iniyen ekaeri zen 1 girm e e beraber ahlik v ilemleri de o kadar mahduttu. yin bir bakara masasında sıkın - Ne koymak lhan. 
bU rece blf aalonbirdll ctirlhıil- seviye itiöarile Türk cemiyeti- Qnun iş sal\usinde ıörillen ııi- tıdan yüzü kıpkırmızı, uçlan - Şirnch"Hk Yiü lira mı! 
yor. nin ~~~tli taraf14W. Haya ~Jeır,-~ ilemi deaiıe. bu karışını9, tepesindeki ~dl>- Ahmet Sami celıindill b r 
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ı 1 J Jl Lınalı sahil sı~~iye ve mel'!rnzi serlebabeli n~eıı: 
h 3 1\1 r 930 ·ı · c1e mcrke· zimlz Merk~zim'z ihciyacı için knpalı z~r[ usulik ni . ayet . 1 ayıs. . tarı ıııı 

an barına teslim edilmek < ırtile 20 toıı çubuk klikiırt ıniıbayaa edılecekcır. 

ıı Talip'crin ıncıkCır kiik:ırte 11it şartname ye nuımıııcsini gürmek üı:rc her gün Galatada ·Ka.ra 

l\Justafa p ı;a sokağında k<1in merkezimiz levazım nıcıııurhığuna miirncaatları ı c bu suret.le rnnz'.m 

edeceklen tekli[ mcktnplarile yevmi miinakasa olarak trobit edilen 7 l\layıs l Cl30 tarıhıne mu:a· 

di! Çarşamba glinii saat 14 drıı evvel mezkur merkezde müteşekkil ihale kombyonuııa tevc.lı ıle 
ıııe7.k(\r saatte komisyonda bulunma! ırı ilan olunur. 
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t / En şık kostümler : 
Galata'Ja Kara\J)y'de bört::kçi fırını 

mah3JIC'1icinin ü:;t~nde 

lttisalindckl 

i DüJiiU,1,~[1,~.!"~!~!},~~;',ID ~! .. !!H l~~!~S ı Illl it 
1 ~ KOSTUMLER 16 112 lir• .lan itiblren ~~ 

~ gii~el cin; kuııı:ı;lml ıı spJr ve;llre ~' 

·~ ÇOCUK K9rS~P.Mc~!!!~İ~ ! lir.dın itibaren ': 

1
• " NDLEBJ'RG d "l . 4' '2 u"d

111 i " "ı\ıA. ı ı, ,,par esu erı 2 · ır b•re~ 
~ en son modaya gört! hanımlar.t ına~s:ı; fant:ızi k1J~aşl~td1n ve . 
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BUYÜK 

TlYYlRE PlllNGOSU 
8, INCl TERTiP 4, uNCÜ KEŞİDE 

tt MR. YIS t930 
Keşideler; Vilayet, Şehre
ınaneti~ Defterdarlık, iş, Zi
raat, ve Osınanlı Bankaları 
Murakıpları ''e halk huzu-

runda yapılır. 
Büyük ikramiye 

45.000 Liradır 
Her keşidede çıkaı111ı1mara
lar tekrar dolaba koıımaz 

lSTANBUı.. VtL/\YETI 

1 ,,~::;~~!:~:~~l~~ ... ~~ 1 
'i aentesı: f\.Lıl1·rıuJiye fianı alnnj1 

lstanbul 740 

1yulı1 air' al pos lası 
(Mersin) Yapunı 22 ~isan. 

Salt 1 7 de Si rkeci rıhtımıııdan 

hareketle Gelibolu, Çanakkale, 

Kliçlikkuyu, Edremit Burha· 

niye, Ayvalığa gidecek ve 

dönüşte mezkur iskelelerle bir· 

likte Altuııoluğa uğrayarak 

gelcecktir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 

almır yük alınmlz. 

----TrabzÜn-lkin-ci-po-sıa-sı -
[Re~itpa;a, vapuru 2~ nisan 

Perşembe akşamı G1lata rıhtı

mından hareketle Zonguldak, 

l nebolu, Sinop, Sım».ııı, \fnye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, Trabzon, 

Rize Hopa"ya g·i,\ecek YC pa

zar iske\esilc Rize, Sürmene, 

Trabzon, Polatlıaııc, Tirebolu, 

Giresun, Ordu, Fatsa, Sdmsun, 

Sinop, İneboluya uğrayarak 
Kel.~cektir. 

DEFTERDARLIK ILANATI et· ..., 1 uu~ \Jl~ LEVAi\T Lli\[Y E 
llambıırg . Brem, Arıv5r, , 

lslanhul ve Ba'1•·. brya:ı ar«. 
rında azimet ve av.i~t ınu'l.ia 

Lam posta ~ı: Hamtlııf'J,', Bre:n, 
Stetin, Anve:• ve ft·~t~, b,r. 

ve 
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IJaiiç iskelelerinde mazbut ve mahfı.ı.ı 150 .kilo yerli çayt 2 
•det köknar seren ve 300 adet köknar 385 kayın 38 adet meşe 
lercstesi ve 215 adet kestane dolabı ıso adet kökuar lata 160 
det kayın dolabı ve 90 çift hamut ki c~m'an 10 kalem orman 
flıvnli 4 mavıs 930 pazar günü ihale edilmek llzre mlizayedeyc 
1~tılmışur, · taliplerin yevmU ihalede saat Ste dercerdarlık bina
tndaki ihale komisyonuna milracut eylemeleri l!An olunur. 

• * • 
• ıliç iskelelerinde mazbut 3 adet CQeşe eğ

~ı~i, 112 adet çam ve t2t adet köknar tahtası, 
1~ fındık, 160 adet kızılcık saplığı ve 1408 a<let 
1llyın varil tahtası ve 36 çeki meşe odunu 
ll\ayıs 930 perşembe günü ve keza 172 kilo 
1<1.hlut, 1699 kilo meşe kön1ürü, 800 kilo çiriş 
ltı., s den1et kestane çenberi, 13 eski okka 
'Prakh ıhlamur çiçeği ve bir adet mamul 
!\dal dahi t 1 n1a yıs 930 pazar günlerinde 
aJe edilmek üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 
\!iplerin nıezkı'.ir ihale günlerinde saat üçte 
fterdarlık binasındaki ihale komisyonuna 
Uracaat eylen1eleri. 

DEVLET MATBAASI NEŞRİYATINDAN 

Yeni harflerle doOru 
yazmak için 

Dil Encümeni tarafından neşredilen 

imla Lftgati 
NE MÜRACAAT ETMELİDİR 
CiLTLi OLARAK BEDELi 110 KURUŞ 

latanbul hac·icindcn isteyenler il~vet<n ° • de 30 n!ıbctinde p<>it& 

ücreti göndermelidirler. 

l\IÜHACAAT MAH:ALLİ: 
DEVLET MATBAASI 

ISTANBUI 

dan limanımııa mulcı·~:~l· 
beklenen vapurlar ; 
Nopliı vapuru limanım1'da 

Milot • 27 • • 
AKA.YA • 28 • • 
VOLOS vıpnru 4 mıyise doğru 

Burgu, Vırnı, Kösıence, Kalas 
ve lbrall için limırumızdaıt 

hareket edecek vapurlar: 
Noplla vapuru: limanımızda 

Akıya vapuru: 
29 • 30 Nisanda tıhınJlde 

Hambur~ Brem, Anvers, Roıerdam 
ve Dançlg için yakında llmınımız-

don hAreket edecek vaputlaı:: 

lmbros vapuru l!mıoımızda 

Galata vapuru 27 - 28 nisanda 
tahmilde 
VOLOS vapura 4 • 8 Mayıste 
tahmil de 
Noplia npuru 9-10 mayiste tıh 

milde 

Fazla tafsillt için Galatada 

1 
Ovakimyan Hanında kain 

11muml acenteliğine müracaat 

Telefon' Bevo~lu 641 -674 -Yelkenci vapurlan 
Karadeniz ! ,üks ve sUr'at postası 

Samsun 
vapuru 

23Çarşaı11ba 
Nısan 

günü akşamı 6da Sirkeci nhtımından 
harekede doına [Zonguldak, ln!
holu, Samsan, Ordu, Glreıun, 

Trabzon, Sürmene ve Rizo] ye 
gidecektir. 

Tafsildt için Sirkecide Yelkenci 
hannıd:ıı klin ıcente3ine mür.a· 

caıt. Tel. lsranbul 15(5 

Emniyet sanilı~ı emlak nıüzaJe~esl 
Müzayede 

bedeli ikraz 
~ıuhammen No 

kıyn1e[j 

250 580 

4230 20000 

226 845 

1417 6000 

l(at"i l{arar ilaııı 

l\1erhllna.tın cins ve nev'i 
ileıncvki ve ınü~temilau 

JJurçlunun 
j5ıni 

114 Balatta Hamamimuhiddin mahallesinde Tambıı
racı sokağında eski 19 mükerer ve yeni 31 numaralı 
altınıı altı arşın arsa üzerinde kargir Üç buçuk ~t 

ta dört oda üç sofa bir mutfak ve on arım aralıgı 
havi bir hanenin msıf hissesi Mehmet Halit B. 

139 Beıikta§ta Teşvikiye mahallesinde Sahaf Muhit~ 
(Hacıeınin) Ef. sokağında eski 8 mükerrer ve yenı 
16 18 20 numaralı bir buçuk katı kirgir ilci k3tı 

' ' ahşap olmak üzere üç buçuk katta iki yü: . se~~n 
beş arşın arıa üzerinde birinci katı beı oda it.r kuçqk 
sofa oonci katta altı oda bir salon üçüncü !'<atta keı:a 
altı oda bir salon ve her katlarda apartıman usulün
de ayrı ayrı birer daire şeklindedir ve her dairesinde 
birer mutfak birer hamam ve sıcak ha va ve elektrik 
tesisatını ve bin arım bahçeyi havi bir konağın ta-

tcam! F atma Saniye H. 
349 Samatyada Sancaktar Hyrettin mahallesinde Samat

ya caddesinde eski 178 ve yeni 202 numaralı altmış 
be~ arıll araa üzerinde ahşap iki katta asma katm~e 
lci oda ile dört oda bir sofa biri kömürlük olarak mus 
lamel bir oda mermer taşlık ve bir ocak diğer ufıık 
bir ta,lık tulumbalı kuyuyu havi tamire muhtaç bi~ 
hanenin tamamı Mm. Agahi 

636 Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Altunbakkal 

450 1015 

üç yüz doksarı yedi arş•n ba'ıçeyi havi biı· k""·şkün I 
mamı. Bek'.r Kani B. ve Fatma H. . . 1 

13669 Horhorda Ortaçeşme sokağında erkı 7 ve yem 9 • 
ma!"alı yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde ahşap ; 

buçuk katta altı oda bir sofa bir mutfak bir k,yu b 
topr .. k methal ve yüz elli beş arşın b::..'-ç~yi :wi b 
hanenin tamamı. Mehm~t Ta.Lt B. Ha.;b_ vo Nad} 
ve Nazmiye H. \ar. 

105 400 14329 Beşiktaşta Ekoekçibaşı mahalleıinde Çubrçe 
me ıokağrnda yeni 10 numaralı sek:en arşın a~·sn Ü 

rinde ahşap iki katta dört oda bir sofa bir ı:>!l!'. ' 
ve yirmi dört ar11n bahçeyi. havi b:r b:l.?1.)n._ı t:ı~ 

mı. Ahmet ve Mahmut Efendilerle !:::.~i!oa 11. 

l • , L'ı J -1500 2816 16570 Beyoğlunda Pangt.tltı m&hal eoınce "-·"":ı-<>;.:ı c~ 

desinde eski 83, 85, 87 ve yeni 121, 123, 125 '"'"'' 
ralı üç yüz elli iki arım ana üzeı·inde k3.gir bir b· 
ta üzeri oluklu kurdela fabrikasının ta=::ımı. Mn 
Karmela 

Mükerrer 
155 1344 17470 Nuruosmaniyede Mollafenari mahallesinde 

osmaniye caddesinde eski 62 ve yeni 56 numaralı ai 

mış altı artın ars a üzerinde kagir bir katta ve k!r 
sekiz arım bahçeyi havi bir dükk'trun tamaIDL Zi 
ya Bey 

369 728 17608 Osküdarda Dürbali mahalle ve oo!:ağmda eski 2< 
24 ve yeni 38, 40 numaralı yüz yedi aqın ana üze 
rinde kagir iki katta biri sandık o.::ası olmak üzer 
dört oda bir aofa bir mutfak ve altında bir dükldn 
ve yüz yetmiı bir arşm bahçeyi havi bir hanenin ta 

mamı. Mehmet Naci Ef. 
650 1300 17672 Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Hai!t Be: 

elyevm Bayır sokağında eski 2 miibrrer ve yeru 3( 
36--1 numaralı yüz altmış sekiz arşm arsa ü~erind 
ahşap iki katta ve iki krs!ltldan ibaret altı oda iki sc 
fa bir mutfak bir tulumbalı k~yu ve otuz arşın üze 
rinde bir mutfak bq dönüm iki yüz iki arşın bahçe 
yi havi bir hanenin tamamı. Kadriye H . 

215 1185 

sok~ğında eski 32 ve yeni 38 numaralı seksenbçş ar
şın ar\" üzerinde klrgir maa bodrum beş ka.tta ~e~z 
oda dört sofa bir daraça bir mermer antre bır komut· 
lük bir lcıyu bir çini mutfak bir sarnıç bir lnırnalı 
hamam ve yirmi yedi arıın bahçeyi havi bir hanenin 

tamamı Fatma Halide H. 
650 Hasköyde Halıcıoğlunda Turşucu mahallesinde eski 

Kumbarah•.'1e ve yeni Fabrika sokağında eski 131 
mükerrer ve yeni 8 elyevm 6 numaralı yüz beş arşın 

arsa üzerinde bodrumdaki oda ile bq oda ilci sola 
bir çini· taılık bir sarnıç bir kuyu bir mutfak ve on 
beş artın aralığı havi bir hanenin tamamı. Hayka
noı, Şimavon, Mahil 

3950 11276 18009 Mahmutpaıada Mahmutpaşa mahallesinde e•ki Bez 
ciler ve yeni Sultanme.ktebi sck:ı.ğında eski 41 ci·k ''"rı..: 

105 583 

136 860 

899 A vratpazarmda Canbaziye mahalleainde eoki ve ye
ni Karıbakkal sokağında eski ve yeni 12 numaralı 
seksen üç arırn arıa üzerinde ahfBp iki katta üç o
da bir sandık odası ufak bir aofa mermer taşlık biı· 

kuyu bir kömürlük bir mutfağı ve yirmi beş arşın 
üzerinde Ü&tünde çimento döıeli daraçayı havi tami
re muhtaç bir hanenin tamamı. lbrahim Ef. ve Fat
ma H. vasileri Za&fer H. 

1162 Hasköyde Sütlüce de Mahmutağa mahalleıinde eaki 
Kahvecikeleı ve yeni Keleş sokağında eıki l 7 ve ye 
ni 14 numaralı doksan arıın arsa üzerinde yarını ka 
tı k~gir diğerleri ahşap olmak üzere önden il<i ve ar· 
kadan iki buçuk katta ilriai ufak olmak üzere dört 
oda ikisi küçük olmak üzere üç sofa bir mutfak bir 
kuyu bir -;imento taşlık bir dııraça ve elli arşm bah-

çeyi havi bir hanenin tamamı. Hasan Ağa 

166 2100 l 191 Haaköyde Hacı Şaban mahallesinde Kalaycı bah
çesi sokağında eski 41 mükerrer ve yeni 77, 77 - 1 
numaralı yüz seksen iki arım arsa üzerinde önden 
iki - ve arkadan ahşap iki buçuk katta on iki oda 
iki sofa altı mutfak bir çimento antre bir kuyu bir 
mermer taşlık iki koridor ve yirmi arşın bahçeyi lıa 

vi iki kısma aynlmq ve altındaki dükkan oda haline 
konulmut bir hanenin tamamı. (Mezkur lıane apart

man haline ifrağ edilmiştir.) lsrail Nahmiyaz Ef. 

3420 14569 1279 Samatyada Sancaktar Hayrettin mahallesinde Sa 
malya caddesinde eski 190, 192 194 ve yeni 216, 
216-1, 216--2, 216-3, 216-4, 216-5, 21~. 
216-7, 216--8, 216-9, numaralı lteş yüz arşın ar
sa Üzerinde soğukluk mahallini ve altında dokuz 
dük.kanı ve dokuz yüz elli artın arsa Üzerinde sıcak 
ltk ve su hazinesi ve kırk arşın ana üzerinde külhan 
mahallini ve iki bin beş yüz on arım kadar bahçeyi 
havi (Aka hamamı nam ile maruf bir çifte hamamın 
otuz iki hisse itibarile on yedi hissesi. Ayşe Şa

ziye ve · Emine Habter hanımlarla Ali. Osman Hay
runnas ve Ali Süleyman Hadimünnas Beyler 

860 .2690 1376 Kadıköyünde Osmanağa elyevm RasİmpafB mahal
lesinıle Söğiitlüçeşrne aokağında eıki 173 173 mü 
kerrer ve yeni 207, 209 numaralı yüz artın arsa Üze 

rinde çatı katile üç katta dört oda iki sofa altmda bir 
kigir dükkan ve yirmi arım arsa Üzerinde ahıap bir 
katta bir mutfak bir tulumba ve doksan arım bahçe
yi havi bir hanenin tamamı. Rüıtü Bey 

tOSO 1145 1464 Erenköyünde Kozyııtağı elyevın Suadiye mahalleain 
de Tunuslu Halim Efendi şokafmda eski 18, 18 mü
kerrer 18 mükerrer ve yeni 16, 20 numaralı yÜz o
tuz üç ıırıın ana üzerinde bir katı ahf&P bir kah ki
ııir olmak üzere iki katta yedi oda iki &Ofa bir pıb 
arası ve ittisalinde seksen arşın araa üz.erinde bir kat 
ta bir oda bir mutfak v& sekaen arım araa üzerinde 
duvar taşından bir katta iki oda bir mutfak ve dok
oan dört arıın arsa üzerinde ahıap bir katta maa O• 

da bi~ dükkan ve bir dönüm bin iki yüz yirmi üç ar· 
flD bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mehmet A· 
li Efendi 

610 2653 J8S7 Beyoflnnda Feriköyünde Tatavla ıokağında eıki 44 
ve yeni 172 aumaralr doksan arpn araa Üzerinde ka· 
ııir fiç katta yedi oda bir ufak oofa biri ufak olmak 
üure iki mutfak bir ufak antre bir kiler mııtfakla 

bir aanııç n yÜz otuz üç artın bahçeyi havi bir hane 
nln tamamı. Sabiha H. 

1320 4435 2083 Oskilclard'a Bulgurlumeııçit maballesincle Tavuk-
çulıaklı.al sokağında esiri 2 ve yeni 2-2-1-1 nu
maralı Yİİ:r: seki:r: artı" araa üzerinde kagir iki katta 
clört oda bir ııofa bir mutfak bir çimento avlu ve al
hnda Üç dükkim yirmi üç arım bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı. Ayte H. 

105 156 5709 Oıküdarda Hacı H.,.aahatun mahaleainde Paşa 
limanı sokağında eski l 4 l ve yeni 34 numaralı yüa 
elli altı arım arsadan ibaret münhedim hane anası
nın tamemı Ay§e ismet ve Hatiçe Faika ve Fehime 
Hannnlarla İbrahim Memduh B. 

1330 5167 9454 Erenköyünde Sahrayıceditte Kayışdafı sokağın-

ve yeni 12 No.lı yüz altmq aqrn arsa üzerinde kagir be 
katta on . dört oda bir salon dört sofa bil" fo·m solJaİ 

çini mutfak kurnalı çini döşeli hama.'t! ve dört yu· 
on sekiz arıın bahçeyi havi bir hanerJn tamamı. Ö 
mer Ef. 

3950 16000 18122 Osküdarda Hace Hesna hatun mahallesinde 
limanı sokağında eski 90 ve yeni 121-1 numara\ 
dokuz yüz on arşın arsa üzerinde ah§ap iki katta yiı 

mi iki oda bir kiiçük oda ilci sofa bir taıl.ı.k bir ha 
mam ve bin dokuz yüz on dokuz arşın bahçeyi hav 
bir yalının tamamı. Sait Bey ve Ayşe Mediha Hanın 

860 4000 18260 Erenköyünde eski BostanC1 ve yeni Kozyatağı ma 
hallesinde eski Köprübatı ve yeni Arifpaşa sokağın 
da eski 10, 13, 29, 33 maklilp ve yeni 27, 27 numan 
lı yüz kırk sekiz ar§ın arsa üzerinde iki katı ahşar 

bir katı kagir olmak • üzere dokuz oda iki sofa ve eU 
arşın arsa üzerinde bir mutfak bir oda ve dokuz yili 

seksen dokuz arıın bahçeyi havi bir hanenin tama· 
mı. Mehmet Ağa 

1212 3600 18856 Kasnnpaşada Çatınamesçit mahalesinde eski Kü· 
çükhamam ve yeni Derviş sokağında e•ki 12, 14, 14 
mük~rrer ve yeni 2, 4 numaralı yüz elli ar§rn ar~ 

üzerinde bir katı kagir diğerleri ahşap olmak üzere 
Üç katta yedi oda iki sofa bir kiler bir taşlık ve alt
mıı arşın araa üzerinde harap bir mutfak ve dört 
yüz yetmiı bir arşın bahçeyi havi bir hanenin tama
mı. (Yirmi bir arşın üzerinde odunluk ve kömür· 
lük). Faik B. 

760 4800 19076 Nişantaşrnda Teşvikiye mahalleainde Kağıtlıane 
desinde eski 64 ve yeni 90 numaralı yüz otuz arşın 
arsa Üzerinde ahıap üç buçuk katta dokuz oda üç so 
fa bir mutfak bir ıu hazinesi ve yüz yirmi arşın balı 
çeyi havi bir hanenin tamamı. Şerife H. 

Yukarda cins ve nev'ile mevki ve mÜ§temilatı yazılı emlak hizalarında 
gösterilen bedellerle talipleri üzerinde olup 26 Nisan 1930 tarihine müsa
dif Camarteıi günü saat on buçuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olu 
narak (muhammen kıymetlerini geçtiği takdirde) kat'i kararlarının çekil· 
mesi mukaı·rer bulunduiundan talip olanların mezkur günde saat on altı· 
ya kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri ve saat on albdan sonra 
vukubulacak müracaatların kabul edilmiyeceği ve mezkur emlake evvelce 
talip olanlann kat'i karar esnaıınıia hazır bulunmad•klan ve başka taliıı 
zuhur eylediği takdirde evvelki taliplerin müzayededen çekilmiı addolu· 
nacaklarr lüzumu ililn olunur. 

Ziraat Bankası lslan~ul ~u~esin~eo: 
Ziraat Bankası Kocaeli şubesine merhun iken met\)'unutı edayı 

deyn etmemesi dolayıslle saulığa çıkarılan 644 denkte ı 5 '98 
kilo ve l l 2 d enkte 47 46 kilo Kocaeli ve civarı mahsulü ti t n 
şehri halin 28 inci pazartesi günü saat ikide tütlin inhharı idıır · 

sinin lstanbulda Yeşlldirek deposunda müzayede He satılacağından 
taliplerin müzayede gilnü mezktır mahalde yüzde on ni;betinde 

pey akçelerlle beraber hazır bulunmaları vr: ayrıca malıinı:ıt 
almak isteyenlerin Ziraat Bankası lstanbul şubesine müracaatları 
ilAn olunur. 

Etknf ~ınunı Mo~ırıoıon~en: 
Gurlba hastanesine Mayıs 930 gayeşiııe kadar yevmi !uzumu 

olan (80-100) kilo Ekmek aleni münakasaya YRZ edilerek Nisahın 
otuzuncu çarşamba günü saat 14 te ihalesi icra edileceğinden tallp 

olanların şeraiti anlamak üzere her gün Levazım idaresine ve ihale 

günü de idare enclimenlne miıracaatlıın. 

Sultanahmet üçüncü Sulh hukuk 
mahkemesinden; 

lstanbul'da Çiçek pazarında Fm· 
dıkiLyan Hanında mukim iken elyevm 
ikametgahı mechul olduğu anlaşılan 
Zıre Zakaryan Efendinin Ardaşez 

Fiodlkliyan Efendiye olan borcundan 
dolayı ikame olunan davanın muıy· 

yen bu!unın günde Zarc Efendinin 
ikametgAhıodan çıkup Avrup•ya git· 
ti!(i ve Avrupanın neıeıinde olduğu 

1 
jandarma lmalathanesi Miı 

düriyetinden: 

10 ila 20 bin metre Minder 
kılıflık bez pazarlıkla satm alı 
nacaktır. Pazarlık 24 nisan 930 
perşembe günü saat 14 te Gedib 
paşada jandarma İmalathane
sinde yaprlacaktır. 

Madam Anna Yakov
levva 

da harita 7 mevkii.,de eski 65, 65 ve yeni 125, 125 
numaralı iki yüz altmıı;. sekiz arım arsa Üzerinde ah
şap bi.. katta dört oda bir sofa ve elli altı arşm arsa 
üzerinde bir mutfak ve dört yüz e!li arşın at·sa Ü-ıe
'"inde dii! cı· mutfnh ve han1o:ı.ın v~ ar~t.i:ıl:k bi· .. · ·· .,, ı 

bilinemedil! gönderilen davetiye zirine 
milbaşirfn verdlğ'i şerhten anlaşı lmış 
olmağla iUoen tebliğar icrası kara~· 
gir olduğundan ye .muhakeme .24~~-
930 tarihine müsadıf cumartcsı saat 
ondörtte muayyen bulunmuş iduğün
den yevmi mezkörda bızz,ıt veya 
bilvekale işpatı Ytiçııı etmediği tak· 
dirdc hakkında giyahen muhakemeye 
devam olunacağı hukuk usulü nıuha· 
kemeleri kanuunntın t.tl inci n1.ı.d

<l·~'i h'.ik ıı'i 1r: trvfik .. n i!J·ı ~hın 1r. 

Parls seyahatinden avdeti~ 
getirdiği en son model şapka· 
!arı Beyoğlunda ( Eski Bon• 
marşe ) Turkuaz salonuuun 
fevkindeki 292 numerolu apar· 
ıımanında her gUn te,hir e3lc· 
diği ni muhterem mü~teriteriao 

arı evler. 
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Alacağınız otomobili üzerindeki 

UDYİ 
a ına f 
k m n aatin·z 

• 
ıca ın 

Bir otomo il veya kamyon alan adam, hesabını 
otomobilin veya kamyonun şurası n Burasına 
keser ve ahr. 

n 
bilmez bir adamsa 
bakar, p:"3zarhğını 

O adam, hesabını bilen bir acrama, otomobil veya amyonu;ı uzorin· 
deki lastiklerin GUDYIR olup olcnadığına dikkat eder. Hsr yeni 
lastik görünütte göze mükemınel görünür. Fakat n1emlekelt'3 gaçen 
tecrübelere nazaran lastiğin vasati ömrü acaba ne kadardır? Bir ta
kımı acaba kaç kilometrodan sonra değiştirmek lazımdır? Eyer las· 
tik (GUDYIR) ise otomobil veya kamyon için tespit edilen f"atto sağ· 
lam bir kıymet dahil etmektir. Bir takım lastiği mümkün el uau ka'!' 
dar geç değiştirmek imkanı, otomob'.I veya kamyon mübayaa fiatına 

·: nazaran büyük bir tasarruf demekiir. 
ı: 9ir otomobil veya kamyon ahrken üzerindeki lastiğin GUDYiR olup olmadığına mutlaka bakınız. 
ı Bir takım lastiği az bir zaman sonra değiştirmek masraf ve külfetine kendi -kendinizi maruz 
bırakmayınız. 

Türkiye içi.-. -ı..ı•~~-ı..ı•"I-ıt -v-ekili 

Kemal Halil, Mehmet Rif at, ve Şürekası 
TDrkiye Otomobil Lssti ve Traktör Komandit keti 
Beyoğlu İstiklal caddesi 168 Telefon: Beyoğlu 7 42. Telgraf: İstanbul Tatko 
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Ankara . • 
lmıir 
Kay.eri 1 

Oaıiaylntap: 
Antalya 
Trabzon . . 
Dlyarbekir 
BurN 
Balıkesir 
Kutamonl ı 

lııw 
Oireaon 1 

Z.bıtçızade ve türekbı. 
Rapaport ve. ıürekası. 
Muhaddi11ade Alim Bey. 
GDsel Beyzade Hasan ve Abdullah Beyler. 
latikbal 9irketi. 
Kalaycızade Hacı Abbas ve mahtumları . 
Pirinççiude Sıtkı Nedim ve Edip Beyler. 
Nesuhi ENt Bey. 
Neauhi Eut Bey (Bursa tubeai) 
Hacı Yirmibetzade Rıfkı Bey. 
isat Efeadiııade Seyit Bilal Bey. 
lımaUsade Vahit ve türekiaı. 

• Bartın Bartın ·bonmarşesi. - Bergama lbrahim HUsııyin ve biraderi. ---- A. K. Hisar: İstikbal şirketi ---- Çanakkale Sevim ticarethanesi. ---= Isparta intibah şirketi. --- Eı\t(lMİt İsmail Hakkı Bey. ---= Mf'-nin Ortaklar ticarethanesi. -= Ç~nkırı Zillikzadelec. = = Kütahya Komisyoncu Mustafa Bey. -!i Malatya Gtızel Beyzade Huan ve Abdullah Beyler. • Tekirdağ Aziz Y apr Bey. 
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ı~ou metre ınnra~llaı 'ereste Çanakkale vilayetinden 
Tütün lııhisarı Umtım j\'füdür
lüğüQden: 

Samsun fabrikasına teslim edilmek üzre mübayaa edileceği 
an edilen (1500) metre murabbaı kerestenin ihale tarihi olarak 

' österilen 23/4/930 tarihli 26/4/930 cumartesi saat 10,30 a tem
it edilmiıtir. 

HA B 1 G 
Erkek 

Çanakkale vilayeti dahilinde Balya • Çanakkale yolunun 
Çandan itibaren vilayet hududuna kadar olan yirmi bir küsur 
kilometre tulu üzerindeki imalatı sınaiye ile tesviyei turabiye 
ameliyatı vahidi kıyasi fiat üzerinden kapalı zarf usulile müna
kasaya konmuştur. Münakasa 14 mayıs 930 çarşamba günü sa
at on beşte Çanakkale vilayetinde yapılacaktır. Münakasaya iş
tirak edecekler teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını 
ayni günde saat on beşe kadar Çanakkale Valiliğine vermeleri 
lazımdır. Münakasaya konan işbu inşaatın muhammen bedeli 

_. 200,000 liradır. Talipler münakasa şartnamelerini Çanakkale, • .........,.....Lı·kor "Fabrı·kası Balıkesir, İzmir, İstanbul Başmühendisliklerinden ve Ankara 

levazımatı 

lkealyesiuln 
en mühimmi 

fapkadır. 

~ 1 ı,....,,.....,."' Yollar Umum müdürlüğünden tedarik edebilirler ve münakasa 

l f ·• evrakı dosyasına mütalea edebilirler. 
IlŞQQ t ID ÜilakaS8Sl >• Daha fazla malumat istihsalile mahiılli tetkikat icrası için 

" Çanakkale Başmühendisliğine müracaat edilmesi lazımdır. 
) ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı umum 
~ müdürlüğünden: >' 

) Taliplerin ~artrıamedc yazılı ahk:lma riayet etmemelc- > 

~ ıındcn dola)! Şi~li'de tesisi takarrur eden lik<ir fabrika>ının 
) ln~ası için yeniden munaka,;;ı icrasına zaruret hasıl olmu~tur. > 
) ihale 5 \layıs 930 pazartc~I gunü saat ondorttc yapıla- >· 
) caktır. Taliplere ş.ırınamclcr ve silsild fiat cetveli muhasebe- •• 
) cı: on Jirn mukabilinde verilecektir. l/.ahat almak i'teycnle- > 

) rın l·alatada !\efeli ilanında komisyon reisliğine muracaat '' 
)CX::X:X:X::X::X etmeleri llAn olunur. [ Y Y : x x ' ' . , 

ılan~ul Limanı sahili s;hjiye merkezi serle~a~elin~en 
Merkezimize ·ait Sinop motörü teknesine- konulmak üzre ben 

ınle müteharrik bir deniz maki nesi münakasai aleniye suretile 
ıübayaa edilecektir. Taliplerin mezkur motöre aıt şartnameyi 
imak üzre her gün Galatada Kara Mustafa paşa sokağında ka
ı merkezimiz levazım şubesine ve münakasaya iştirak etmek 
zre yevmi münakasa olarak tesbit edilen 1 mayıs 930 tarihine 
ıüsadif Perşembe günü saat 14 te ihale komisyonuna müraca
tlan ilan olum•r 

AÖRl
LARI 

TESKiN 
f CiN 
PEK 
MO
KEM-

'1ELD!R 

PAPı\'l'Y \ 

HABİG Şapkaları 
Cins ve şekli 

itibarile en 
mDkemmel 

olanlardır. 

Başlıcı şnpk:ı mağazalarında 
satılır. 

Ticaret işleri umum 
müdürlüğünden: 

30 ikinci ıeşrin 930 tarihi! kanun 
hükilmlerlne göre TUrlriyede iş yap

mak Uzrc tescil kılınmış olan ecnebi 

şirkttlarlnden Alman ıabliyotlni haiz 

•• bir milyon beşyilz bin altın mark 

ıeımayeli ( Tlrgartner Gazelşalt mit 
berşcnkher baftong) ıtrketl bıı kere 
müracaatla .H Ununuevvıl 929 ıa
rlhindcn iıiberen Tilrkiyedeki faali

yetin" nihayet vcrdijtlni bildirmiş 
olmakla mezkOr şirketle alAkası bu
lunanların ;irkeıc ve icabında lstan· 
hlll mınıaka•ı Tkaret \lii<hlrliljtUnc 
rnıir:'lra·ır c\JCml:!cri ıf;tn olunıır. 

• -----0/üm-
tehlikesi ! ----

Sinekler en müstekreh yerlerde ya~ayan 
ve beslenen m.krop nakili mülevves hay~ 
vanlardır. Bun'ar yemeklerinlz uıerin~e 
ge<indikleri zaman kıllı lıyaklarlle ekseri· 
ya ölümü mucip olan hastalık rın mik
roplarını orada birakırlar. Ailenı7; bunlar
dan siyanet etmek isterseniz Flıt istimal 
ediniz. Flit sinek, sivri sinek, pire, güve 
karınca, hamam böceA"i ve tahta kuru•arı
nı imha eder. Tehlikesiz ve kat'iyen leke 
yapmaz. Fllti diger haşarat öldüren mayi. 
lerle karı,tırmayınız. Tenekesi sarı ve ku-
fağı siyahtır. 

;Daha -çabuk 6ldürür - -
Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜ~EKASI İstanbul • Galata Voyvoda Han 

Ticaret Borsa ından. 
\!illi Bayram müna•chetilc 2J·4-•>JO çar~amha gtınu Bor. 

kapalıdır. 

Umun1i KAtiplik 

Ticaret i~leri ııınnın ınü~ürlüğün~en: 
Türkiyede hayat sigorta işlerile çalışmak iızre kanuni 

künıler dairesinde tesçil edilerek bugün fa2l'yet halinde ı,ııl 
nan "Boz kurt'' Türkiye Umum Sigorta ş;rket. bu kerre m· 
caatla Türkiye Ziraat Bankası Anonim Şirketinin gerek Umtl 
müdürlüğünü ve gerekse mevcut ve ilerde açılacak şube ve 
dıklai-ını Şirket namına hayat sigorta i ·!erile meşgul olmak' 
bu işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerede ınüdd 
müddeialeyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak ·· 
Acenta tayin eyldiğini bildirmiştir. Keyfiyet Sigorta Şirketle 
nin teftiş ve mürakebesi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli k 
nun hükümlerine muvafık görülmüş olmakla ilan olunur. 

_ _,,.l't 

Tuz in~isarı lstan~ul Bas Mü~ürlü~On~en: 
930 senesi maliyesinde Konya Tuz inhisarı baş müdüri 

tine tabi Yavşan ve Tosun memelehalerından Konyarun sar 
yönü ambarına nakl olunacak bir milyon kiio tuzun ücreti I1 

!iyesi kapalı zarf usulile Konya tuz İnhisarı baş müdüriyetifl~ 
müteşekkil komisyonda 7 /4/930 tarihinden itibaren yirmi 
müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. Talip olanlar 
akçelerile birlikte ve şartnameyi görmek isti yenler Balıkhane 
nasının üçüncü katında İstanbul Tuz İnhisarı baş müdüriyet" 
müracaat eylemeleri. ___ _ ___./ 

Gaz, Benzin n f Jkınnıaıı ınDnakasası 
Yüksek Orman mektebi l<ektürlüğünden: 

Mektebimize mayıs 1930 nihayetine kadar muktazi 1800 ııı 
lo benzin 1650 kilo Gaz ve 150 kilo Vakumyağı kapalı zarf \lf 
!ile münakasaya konmuştur. Taliplerin şeraiti öğrenmek iil 
her glin münakasaya iştirak için de yevmi ihale olan 7 mayıs 93

1 
çarşamba günü saat on beşte Defterdarlık binasında müesses' 
ziraiye mubayaat komisyonuna müracaatları. ____,,. 

--Vilayel ~ainıi encüınenin~eu: · --
t3 nbaıı 980 çar~amba gunli ihalesi mukarrer oldujttı il~~ 

cd'lcn Yıilovıı - Karnmurscl y•ılu in~aatının t:ıtil munasebPtilc ~J 
nl11n 9.ıo pcr~emlıe giiml saat 11 c talik edildij(i ilAn olunur:_.,.. 

~· r.onırüt Mu~alaza Mü~ürlü~ün~en: 
Gtımruk muhafaza müdıiriyeti Bahri .\Jcraklp ıçin 84 knJerı' 

msl~mcnin mubayaası 20 giin miiddetlc aleni muııak:ısaya koflll 
muştur. Kanun! ~cralti haiz taliplerin müd(iriyctc ınuracaatla ~ rt· 
namesinc ittilA husuliindcn sonra ınün:ık asıı ı:;unu olıııı 13 nı:ıı '' 

• 930 salı guml ,;aat 14 te :\-luhafaza müduriyeıindc mııtc~ckkil ~'' 
mi,yoııa müracaatları. 

~------~----------~____.,,-' 
Emlak ve E)rtarn Bankası 

Esas No. 
75 
~o 

lstaııbtıl ~ullesi 
Kiralık l'~111hlk 

Senelik 
:\kvkıi Ye "evi Rcdcli I' ~ 

Kandillidt• \1:ıııikı\y" cadde· i t n11ıııcrulu hane 2~0 tır•1 

Ku~dili ~~ayırır da Kır kahvehane ı ! 1\\:1· •P :;o ~ 

gazinosu hahçt»lvlc eski ııyatrn ar•:t't nrn,ınıb) 
F.v,afı halada muharrer cml:\k hircr •ene ıııtiıhkılc kira\•' ,eı . ,,ı 

rilcel'~induı taliplerin ihalc:yc nıibadif .5 S •ı.ııı pazartt'İ l!;tinı< " 

(lj da :ul,enıizc ıınirncaatları il . •"" 
1 , 1111111,,, ... u ........ , .. ,,,,,, .. , ....... ,,,,, .. , .. ,,.,,,,M.~'~;~İ .. ~Üdü';ü''ii~;j;;;~ 


