
·----ı.-, ~--~·tP!!!!!!!!!l·-P.!!!!!!!!!•., 
3 • ıu •sayı 4581 

Perıembe 

' lO~ay) 1930 
Teşrinevel ) 

Mühim bir 1 

içtima Fakat kan ...... 
Bazı bankalar Adana çift

çisinin borçlarını tecil 
edecek / 

Maliye vek Aletinden vaki olan 
davet berine Ankaraya plen 
Komerçiyale ltalyana, Oamanh, 
Se.llnik ve Memaliki Şarldye 
.FraDll& bankalan direktarlm 
ıelarimize dlnmllılerclir. Direk· 
tirler ADkarada Maliye YekUI 
Beyin riyaseti albnda mlteadcBt 
"çtimalar akdetmifler , A._ 
ziraat mıntakaaı dahilinde bula
nan çiftçilerin bu bankalara ohm 
borçlunun t•cili bakkmda ~ 
'118him baa kararlar verinifler
Hr. 

Ba kararlara g6re baiıkalar 
:ıaklannı zayi etmemek içia ka
owd yollara miiracaat laaldanm 
muhafaza etmekle beraber halm 
'lorçlannı vereariyeeek vaziyette 
'lldaldan tahakkuk eden htllll
ıiyet aahibi zlrradaa olU ala
~aldanm tahsil ip em..l pyrl t 

ııenkoleletfnl utbrmap tepb- ; 
>ila etmiyecekler, alacaklarmı 
uaamen ta•il eclincqe 1'11du 
' ltorclan tecil ve ıeaetleri 
ecatt ~eeeklerdtr. 
e. ~~Jann fib bir aurette 

J.tbİlımi temin için alikadar 
mtkalarıtı Adana ıubeleri mtl

... ~ideı lade11 -mG.ekkep bir ke.-

• 
1 

V-A-K-1-T 
üncü tertip H"ediye 

Dk kupon aayıfamn •o· 
•unda kalp Mkfayuqs 1 

BU&ON 

16 
SAYFA 

haftal k (V AICIT) ı 
mutlaka isl6yinig, 

lstanbul selam ve 
niuhabhetlnl 
gGndertycır 

lattnbtdun k'Jrtur~ ~ m 
naaebe~ lıtanbw valW ve ı. ... 
lediye reisi Muhittin lt tarafUlJ 
d,n G._u Hı. ne 111 telgraf ~ 
kilmiştir: 

Bugiin hlirriyetine yeniden ka-
vqmak saadetinin yıl d6n6m6DI 
tabii bit bahtiyarlık i~fnde' teı'it 
edea laünbul halhklnna ktııfll 
mbmet ve f8kran bi'slerini ~ 
1111den gelen eşvak ile izhar &t-: 
mektedir. Bendenis bu hiaiplaı 
terceman olurken •adet ve Nla
tiy.,-bk temenniyatile tazimat ve 
t~krimab acizanemi rdeyle..U. 
efendim hazretleri. 

B&yllk Gaıimiı Muhittin BeJe 
111 cevabı g&ndermiftir : 

Kurtulut gthıll yıl d3n&ml ml-1 
naıebetile muhterem lstaW 
hatlluun aevliıcine ifbrak ederim. 
Haldumda izhar buyuıalU 

,__~ . .mo -. ~nm. 
m. • .. fltlil edlhiiJf&. ····-~~-W;_---,.,~~~--...... ~=~~-
--- her hafta toplaaaıak va· ••:ı~.ıt&. ~;~f~];J:=~fJ~="~~~~~J m,eti tetkik edecek " mi- .':. 
llriyeti amumiyelerine malam at 
Yereceklerdir. 

Bo&azım ke.en 
imam 

Neden dolayı ölmek 
istediğini eöyleqıjyor 
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Balkan oyunlarında ilk gün· ~ Y.A.KIT. TllıCRAlveTILIP•M- 1 
ee 

............. -.1rap. 
~-- hl. y ......... ... 

....... ,_ ..... 2 shlefilt-
,.,._ ld ...... .,. 

,deki llchlrt ..adi ., •... _.......__. 
.tam tltnten ...... 1111 

rüa..tıe ... ,.ehi. 
...... ot .... .. 

aca karaahta ,amıhl 
Jllsl.ma çeae, bW'Ull acu 

ılbt plmatdm .oha 11•· 

t- hafif abi ziyuile ,..... ,..... . 
Atıf beyin alaca branht• 

...... ola koltujanua jpacle 
bir ta..ldama, ....... .... 
li,..U. parlayan tt••*cle bir 
laarebt olcla. Ve ....,. lceltajaa 
lcWe bpln pla lair ... ifklildl: 

- llderbt,iz tamamen qkJa 
matabakbc. Ba cGa rlmdlilall 
çocak 1i1ia ukerde llea arb
dqaw çoa.p olmw eok 
malatemeldir. ~ babaiua.a 
iami Rlftl, ..,,,.,... ki S..a-
hat Ye keadiaiaia ... f--.cla. 
Oç ismin bu kadar lantetl ltir 
teaadifl ... bir araya plerek h.P,. 
,,.. a . .. yi terkip etmflli bbD 
dijilclir. Bir •n içüa buaua küll 
olclajunu lanet.ek bile hu ka
dmm ukerde olm .. , ve eYİllİll 

1 , ljlAlllllll.lllll~ 

Ad-. • (Apo) - IWkaa ~
.......... Bf enetlllllDlell ke•H -~· 
retle mealtlni .... ..,.. .. . 

~ ........... . 
Türk marahbuı Rttlt Saffet B. eactlmen 
flnfmda tetlılk tclllen llel&ill -*lk 
eclccek ve Balta ..Uultanın ecaebiler 
tanluadaa 1111...... ... edecek daimi 
bir ....... t,.tllbd ........ . 

ledmat •t11hltr eaclmenlnde Vufl 
Rafit a Tflıtl,... •ele de p1aonan 

1 t 

, ...... ----· ........ 
allem ha aUe oldujan• slater· 
aelaWlr. 

Ve R•ukika ı. aileaia koca ................. w...,-. 
ta. Nelılld• ni J'llDIP Jnaeatm
cla lafl"'ta pcap ile koca ı.
taabalaa ortaacla ,...m, yart
m ve kimaeaia k•lmlflt. Y u
fmcla lnartarclaia Dirbç ...... 
aa utaralc birkaç parp elma
-. atarak Wrkaç ., ....... ..... 

H" •atmam, yiae blyle kar
lı, 6rtmala bir ..... Tmunay
claa a,ctlii. Taa bbim aolrata 1a

pacajl• emada lıtll çarpfb, 
llacatmda çocap olaa bir Jıa. 
d•Qa kamı ~·- bW. ,,. 
kap iltica eb19 ,ı.luiau alr
dlm. Oate bap elkl •e çorap
Jan camur i~e idi. Oflm.U. 
~ , ...... bnetle ...... 
baatamtb. K...u kendime za
Yalla -- .,. ....... ellilli 
cebime •brô k_.... oabef 

Hasan B. V eniaeloıla 
ıörilftil 

.... & (Apayev Matinf) - Dön 
Hirlciye nezaretinde M Venizelosun 
tabu riyuetinde bir içtim~ tltte~ ve 
Ant .. da TlıÜye do. Yuaaniswa .-um-
~ ticaret ve ikamet mukaveleleri akti 
iGfn cereyan eden müzakerat etrafında 
ı&fitllmtiıtflr. BU içtimada Yunan he· 
yeti manbhuıla relll M. Zalokostadan 
gelen bir tıelpaf tetkik edilmif ve ten
dlslne gUmrUk tarifeleri hakkında ıaltmat 
... derilmlfdr· 

B1f mmabbaıa ıGnderilen talimat 
mekme ıamlmakla beraber Türk tekllf
Jerlndea cberitfnln kabul edilmekte ol-
4KWn ...... 

Yılmz Ywaııll•.na ithal edilen hay
~n alman rilluJDUn ..JeUIJi ve pa· 
... tohumu ile ,..itil 9dudan raim 
s;mau teklifi reddMDmlfdr. Tlcuet · 

dal mbakeraanut intaca rıeMr et· 
dil takdirde M. v..-ıosun Aüara7a 

., ... b bhbs --~· 8llbaisa 
konferannda 'rM bit ........... Ha-
san Bey M. v~.... ..,. ~. 
w tW kUkt9iid o' .... den. leler 
...mıyede .... ·re,,,, M. Venizelot 
be ..aıtbt ••dl ,.kadı Anksa71 
in edceep ,.,..._. ~dr. 

Adaa, 7. {A.A.) - e.ltan 11onferan. 
lllUll fikri Mukarenet komlsyonubda 
Bulpr munbbut halk darillfUnanları te· 
IWal. ve konferanllar terdblal taYtlye 
etmftdt. Yanın manhı.at.. bir Balkan 
eıtllitfJIU vücuda getirtlmealnl. darllfflnan 
progrlllllannın la lflfleftlrl1tH*ll ve s.ı. 
ballrda tonuflllan U1111ludln birinin 
atrenflmesi haaunnu mec:ebart t11ralmı
t1111 teklif eaniflercllr. 
Akropolde resmi kabul 

Facianın ıebebl 
Londra. 7. (A.A.) - Vqln&fıOllda 

çakan ordn ve donanma faetelfnden 
Londrada lntipr eden ordu ve donanma 
bava mecmauma çekilen bir telgrafta 
R-101 işaredl balonun ujradılt kazadan 
dolayı Amerikalılann duydnklan elem ve 
teeafir izhar edilmekte, lngilllNDln •• 
layca ittial eden miivellidfllma ,..... 

heJyom kullanabilmen için ba pzaa •
raona müsude verllmellııi mutaam1D1n 
Mr kanunun sUr'ade tanzimi tatlly ....... 
baJan~•lı beyan edilmebedk 

Cesetlerin nakli 
8eaııvals. "/. (A.A.) - R-101 Jflfttll 

bllc>aun utndıtw kazaya turban lfMle
ria cesetlerini lngiltereye nakJine, ı.a.t
la bir havada ve kelif bir halk ttdell 
bmr bulundutu halde bqlUIDlflP'. 

Nakil esnaaında Reisldlmbar ile 
harbl1e ve bahriye nızırlanma mGmu· 
slllerl ve bUk6met memurlan baztr 1-
hmmuşlirdır. 

Ayin yapılacak 
Lon.dra. "/. I A.A.) - ffan iflcri B• 

zared R· 101 ioaretll balonun utndlls 
kua neticesinde telef olanlann cedalele· 
rlnln ayın onunda Londra kllseleriıtclen 
Mrlnde bUtUn gUn teehlr edllcliktea IDft

ra Londra 10kaklanndan pçılrllecelinl. 
_. abah cenuelerin defnedilmek 
üzere Kardlnrtona aakledlleceliJü 11ln 
etmlfdr. 

Vergiler 
Komiıyodlar Y•· 
landa tetkikata 
batlıya cakler 

Ankara. 8 (Telefon) - ~ 
931 ini 

Sefirler 
Gui Hz. lerlne 
lffmatnamelcrlnl 

taktim ettiler 
Aclaa. & (A.A.) - Aıl .. ..,.. 

talebesi Balicin kongresine ifdnk eden Ankara, 8 (TeWon) - Y..ı 
ua tereflne Akropolde bir kabul ıesmI Lehietan BilyGk elçial M. JCe ı lr 
tertip emitlenlr. Ba ........ Tllld· Olaenld, Mıur eisW- AWalmaHk 
.,. Araamlak ~ Romanya aHırlbh• Hama ~ ft Neıftt elsW M. 
lan birer nutuk söylfyeret sulh ..tke· B:a.ton basGa çana,. a... 
reeindea ve Balbn milletlerini blrlblrine cGmlmr Ha. ....,_._ ı tn • 
bllfıJID nbualardm cotkun bir U...la baJ ~ iU. ............ 
behıetmiflerdlr takclia etmiflenlil'. 
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Yeni tayınlcr 

Para 

• 
intihap Sandıklar.ı Başında 
ile t_u_tu_J...;:;..m_iif_,.._, _Y ... !~y-g-ar-a-~-.ı-a_r_a_r_ağm_ en S. C. F. 

Eafta yaya kalmaktadır 

Nıtlıeden' O..r Filen 
Wr Ilı*•• hif, mlawhet 10k· 
k• •• latl• ......... ,.. ele 
1eriadıl ..._ .. ? Biru aonra 
.. ,. •• .aldbet akla• ıel-. 
• •?. i&ıdmMra abıra.li l'Qı!o 
lalfel.,, _,.-idi lttiratmtık hid· 
chd .a.HklMt u_.._ ..ı.daa 
çM ltltlll._mıeWiiial •kek
lere ajretmiftir. Bitin btmla.,. 
da hapa mntDIGa ayaklannda 
terlik balunmMI, taltma •çlan
.tl ~ olma111a11 malaatabı
m bir kadaa fanetmelliilf laa-t 
lrltwt bir lale ~tiıJHkteclir. 

- lir nal daha... Katil ma .. 
demtd CÜlaJ•ti eYelden tertip 
.. llurat W..iftir. $a halefe ha-

• ibreti 
Hariciye üçüncü 

uçuncü kitiplijine evr.Alc 
memuru Fehmi, Zonıuldak tapu 
müdürlüjüne !aparta müdürü Mi
nir, Siirte Van müdürü Kimil, Pot• 
ta telıraf hukuk mütavirlijiae poe• 
ta itleri müdür muavini Ahmet A.
ni.Bql• tayin edilmiflerdir. Koe• 
hilal' kaymakamı Numan Bey te-t 
kaücle ıeTkedilmiıtir. 

Askere ça tırı •anlar: 
CılıalllU' A•ru~ Şu!:Jts Rmıw· 

tındtn: 

322 Dojumlulann baluyyesi ve-
323 dopm1ulann balnyyesi ile 
324 Doğumlu efr•dın Piy•de 
ıınıfından ma' da aevk edilmek 

Ozere baıarlaa~alarile ber~er 
15- Teırinievel • 930 Gar .. el:ıa 
,ene ıubede iabah vücut etme· 
lerl illa olunur. 

11111 ırı 

'
Kazanınak için 

ilk tart ilindtr 

[BUlftedl] 
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fikAyet ediyorlar Beedl.Y-ede 

Deyli Meyi gazetesi ile diier y J T Ru• •tU• 8 Lodos ve vağmur 61 e~rinevel Çar~mba9~ 

Londra gazeteleri Rusyadan nı- O programı • Y • 
ku balan ithallttan dolayı tiki- Siyut zeyab lraW n 
yette bul11nmaktad1rlar. Kaza belediyeleri tet- Ankaraya ....,.__etti 

Deyli Meyi gazetem ba •adlde kikat yaapcaklar Hariciye Vekili Teriik Rlftll 
§U mal6mab •eriyor: Be d L-..J-•...ı Belediye yeni yollar ve tami- 1 lbı ıebrimgucı&1 eme 

«Eylftl ayı zarfında Sovyet rat için esaslı bir faaliyet tarzı diplomatJan kahal etmit'• 
bi 

dir. 
ile bük6meti lngilt~ Franaa ve hazırlamak Ozere kaza beledi- Bu meyanda ı..,ua -8ıi 

Almanyaya buğdayla dolu va• yelerinden gerek yeni yollar ge- f..Ulld• frak ko•l'rerl 
parlar glSndermif, neticede in- rek tamirat için birer program Hamfrt. Teftik Rlfll ...,.. 
ailterede buğday piyaaaıı sene- hazırlamalanoı istemiştir. EsU ... te J'Üm .-w el 

Sir 
2 ... 

lerden beri görülmemiş bir ıe- program bunlann tesbitinden lerdir. 
kilde dOtmüştilr. 1 ktır Te.......ı!'- Dn..&a L.._,._.. sonra yapı aca • ·YU& .__,.... ~lllllUI 

lngiliz çiftçiıiııin bu fiatlarla Süpürme mıklnelerl ge- alqamki _.,..... ADie• 
rekabet etmesine imkAn kalma- tlrtileoek hareket etmiftir. K_..,,.1 

iltaa-
mııbr. Yolların çok fena ıekilde aO- yoac:la nemi •ftl teni •ta 

... n,. 
• tİI 1 • 

Diğer taraftan Rusyadan pek pürüldüğünü nazan dikkate 8 .. İki vapur 

Seller bam yerlerde tahribat 
yapb 

iki gilndenberi devam eden 
lod• futmuı evellri gece de 

m etmif. sabaha karşı dio-dna 
miftir. 

Ge ce bqhyan tiddetli yaimur
hual olan seller aehrin buı 
1C1Dtlerinde bulunan evle

alt katlarım iatill etmiş, hal
W...• abep olmuıtur. 

fmar muhtelif fasılalarla saat 

elan 
apk . .... -Ya 
ona kadar devam ettikten sonra 
k.U miftir. 

Dtm sabah fırtana dindiği için 
Adalar Ye Kadıköy postalan 

Dahilde Hariçte 
1 ay~ Kuru• 150 
3 • • 400 

6 -
12 • 

• 7SO 
1400 

Cemaziyelevel 

1349 
Bu geoeki Ay 

800 
14SO 
2700 

-. 

Ganq1n oolUfa : 6.03- a...,. 17.42 
Ayın dolula ı 17.36 - ba*p : 9, t4 

Namaz nldtlert 
Sabah Ôfl• bdncll Airt- y.._ ...... 

443 ız,02 11,17 17,48 • .,.. us 

-ı. ıamu iflemeye baflamlf'" Hava 1 
çok meyva gelmi,tir. lan Belediye Avrupadan ıokak-

Ba yOzden logilterede binler- lann aıhh1 ve etrafa toz kaldır· 
ce d6n0mde yetişen meyvalar mıyacak tekilde süpürülmesini 
toplanamamııtır. Rusyanın pl- temin için makineler getirmiye 

Diba limaHa carPlfll 
ba-DGıı aabah uat dolma 

çukta Kabatat .... de demirli 
bahman lnaiU. ~ Darim 
vapurile Karad ...... • pim 
ltalyan banchra El_. ftpm'U 

çarpıpnlflar ~ ftpmtl 

Dlln Kandilli rasatanesinden 
aJdıj1mız malGmata giSre don Dan azamı hararet !3derece ..._ 

h ( 8 tur. .Bugün mutanm '1ddetle poıJl'B 

br. 

. uaml araret 1 ) asgari ( 12 ) esecek, hava bnludu olacakur. 
der ece idi. BugOn rüzglr hafif ili~===~~~ı:ııl!!----• 

yuayı diif ürmek ve berçi bada- karar vermiıtir. 
bat para bulmak için vuku bu- Şof6r-ler davet ediliyor 
Jan ba hareketleri domuz ŞofCSrlerin itirazlann1 Beledi-
eti, tere yajı ve yumurta gibi ye encOm eni tetkike devam 
maddelere de ıirayet etmiıtir. etmektedir. Bazı noktalar hak· 

Kereste yetiıtiren memleket- kında ıof6rler davet edilerek 
ler de Ruslann piyasayı dOıOrme- kendilerinden izahat ahnacaktı 
lerindeo muztarip olmutlardır. Noksan ekmekl•r müaıde..: 

ediliyor 

.... 

... .. •ara uframlfbP. 
Vaburan memap oldala V 

derzi bmpanyua ltalyan ~ 
acentuini protato etmit sarar 
ve ziyan talep etmlttfr• 

lnhlaarıarc1a 1 

pGJrU 

cakbr. 
eaecek bava bulutlu ola
F ırbna eanasmda esen .... glrm fiddeti saniyede 28 

metre p kadar çıkmıtbr. Dllo 
d&t Aat zarfında yağan 

arda albmf bir milimetreyi yatm 
balm 11fbır. 

Radyo ı 

Bu aktam latanbulda 
S11t s-ektzden OM bdar uale-

fasıl 

SinemallJr ı 

Alkazar - Demir el 
Alemdar - MuJik: kalbi 

ukuk fakülteı.i ve Aarı - c.az dct1s1 H 
kadınlar Ekler - Şchveı diJll'l 

Elhaınra - Aşk nlsl 
Bu 

Ristin raporunu 
çalddar mı 

Maliye mfttehaaısı M. Rist 
taraftndan huırlamp bllkdmeti-
mize Yerilmif olan raporun daha 
Dnyunu U111Umiye dayinler vekil· 
lerine tebliğinden eYvel bazı ec
nebi gazetelerinde intiıar ettiği 
a6yleniyor. Mezk6r raporu 
Defreden ıruetelerden biri Al
maayada çıkan (Frankforter Çay
bmg) gazetesidir. Bu gazete ra· 

Fmnlann teftişi neticeai nok· 
san ve hamur oldufu i~n 
500 ekmek mftsadere edilmiftlr. 

Likör fabrikası 
Milstlnt lnhlam urafmc6n MecMlye 

k~de Japtınlmüıa olaD ilk& 
konyak fabribaınm lnflltl ttnanalllllde 

lene hukuk f akülteaine tale- Opera - Şef kar 
lmak için müracaat edenler a- Beıiktat Hilll - Sefalet _..,. 

hanımlar ekseriyeti teıkil Ehnal - Cennet budur 
beo 

" raunda 
edir. Hukuk tahıili ıörmek Framaz - Kalp hırsm 

enç kızların birdenbire ço- Melek - Hayat dalgalan 
hatta lise tahaili ıörmüt Şık - Zoraki korsan 

etmekt 
İltİyen. .. talma11, 

bltecekdr. c VUKUAT ) 

Akıl buhranı! 
Makln&lann bJr.....,. J'nncadn 

tirilmiftir. Bir iki ,an. ndlr g0mrGt 
muamelut bitlrfleret flhıe pbniacU ur. 

hanımların bile hukuk fa- SüreyyaKadık6y - Demoara 
'1'&7dolunmuı fÜpheaiz ır..~~--=-~=--iiiiiiiliiiimi._~--·· 

deler bir meseledir. Bazı- Jst : 3 tındı ıaa 1111..,,,,.,,.,_, 
huı nli 
kiilteaine 

Bir Qenç sokakta 
intihara kalktı 

mi 
1 

idare tudaadu ~ ~ 
depolann lntuta bianlfdr. lnblllr ldaral 
tarafuıdaıı ba ~ ,..- ama 
mUdtlrlWı: fçla Jenl bir bbla ,.ı .... 

tetkike 
lan ba h adiaenin sebebini kadınla- Bir borcun temini İ8tifaa .... 

ariyet idare tarafından ve- mahcuz ve aatılmuı malmnw 
an ıiyul haklara atf edi- kanepe takımı, Soba, Hala ... 

raCii-" 
rilmit ol 

Hakikaten bu tarzı tefıir ıair levazımı beytiye T ..... 
delildir. Çünkü kadınla- Yelin OD dördiine .... dil .. 
kekler ıibi artık avukatlık, jilnü Erenköy Eski Utaayc. _.. 
slW ............ intieap de.mele mlteaWlit lım Mwlar. 
ı.tD ı.eledi~ azalrklan· be..ı.. L--~-!-.ı 

karar verilmiş, P'oı-s-ta bazlrlamam& 
başlanmıştır. Yeni blu gelecek lale ..... 
ar al.ak mMtaat lllJdlm - .._ 

,orlar. 
manua 
nada• .. .. ". pwun Osmanlı Düyunu umumiye-o, Dün sabah saat altıda bir 

liaia Rreti tedi7Hi Ytıllmitfqı~· • f~ iııitib•r laiatile slitiUM m 
kmdaki. b~ m&hlin maddeieri.ri~ ~ mfr~ Hah Aya-
netr~tmıttir. sofya camii lSnUnde olmuıtur. Htt-
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dir. Ristin raporunun ecnebi dele- baataoeaİDe kaldanlan zavallmaa 
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ba mretle bir takım ecnebi gaze- tehlikelidir. 
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11111111 A. Muhtar herbanıi bir ihtimal ile bu yolcu- 11 aleyhındeki davası ıorulecelrtir. Raa t-Jdelba•· 1w1 -1•' · 
evrei aenevlsi mlloase- Geçen seneki gibi salı akpmlm lutun tehir edildiği de habra ıel- Battal mahkemede de w.... ~ ............... _ 

llleldedir. Çemberlitqta bndi.U.i yakala. m~ ""61 atin. m...,_ 
89 mak iatiyea bekçi Şakiri öldüren olduıa haldi. lımeter ecleiwnffler6. 

tin Mwr sefarethanesi allim ve talebelere, ~mbe Üflm-
cakbr. Mwr ıefaretha- lan ünlformab zabitana " ca__. 
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Berberler cemiyetinin yeni ida· ıye vekili mlfdr. Verflen mah\m ... p •m.-

re heyeti intibabahna camarteıi Adliye vekili Ymuf Kemal ıaaa acJecıekdr-
batJanacaktır. bey dtln adllye dairesine gelme• Df1n Yatan Jllmar dola,..O. Y..n

Etıbb• ocl•••nd• 
Dan Ebbba odUJ divam içtima 

ederek oda11 aıAkadu eden baza 
hamab mlzakere etmiştir. 

miflir. Baglln saat on dertte k6Jde .._ •JY..ı. ....._ tdım•· 
bakak muhakemeleri uaaJo lra- lerdlr. 
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Hu güzeJ şehirde Alman büyüklerinin 
hatıralarına tesadüf edersinız 

canlı 

Almonyada bulunan muhabirimiz- (ındaki bol çamh tepeler, sessiz bir st. .... 

den: rette şehrin içinden geçerek etrafa fe- j - • 
t~te; bir yığın Alman efsanelerine yiz ve bereket saçan İlm çayı, asırların Leva 

mahal olan füsunkar Türingendeyim. masallarına şahit olan bir yığın iri a- 1 " " Florın 

Ora hm 
ls. Frank 

~utavassıt rolü oynamağa pek müsa- ğaclıklı geniş parkı ve en nihayet süs- .. ~ Kuron 
ıt_ olan coğraff vaziyeti, pek cazibedar Jü 

4

bahçelerin aralarındaki saraylar ve .. • Şlflne 
bır araziyi ihtiva edişi burada yalnız köşklerin hepsi ile Vaymara rüyavi bir .. • Peıeta 
masallann değil, Almanların en .)'Ük· kasaba tesirini vermektedir. Burada .. • Mark 

7.lotı 
sek mahsulatı fikriyesinin de doğması- MIA akşam üzeri genç kızlar pınar b:l- " " Pengo 
na sebep olmuştur. Ta dokuzuncu asır· şmda testileri1e su doldurarak (pınar 20 Le~ Kuru 
da. büyük Kari hıristiyanJığı kabul et· senin ne belalı başrn var, her gün ·ı ürt llruı lJina: 
mek istemiyerek dehşetli inatçılık eden genç kızlarla işin var) tahassürünün <:m·oneç Karus 
TiiringenUieri yatiştrrmak için burada intibalarile doğan halk türkülerinin e)- Nukut 

seyyar ordusunu gezdirmiş, bundan yalının eğriJip dokunmasına mevzu ve ı lmrlio C1nıclllzı 
bin sene sonra Napolyon idealinin ta- riyor1ar. Civarda çıkan şifalı bir göze- 1 Dolar {Amerika; 
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hak.koku için kıtaatını buradan ge· yi (yaban ellerinde dolaşıp ta şiir ve to Frıınk (fransıı 
~irmişti. Amalini filiyatı ile tatbike az- ilhamın membaı oaln uzaklara hasret 

2~ ;ıreck [ ltalya 
metmiş olan bir dahi He efkarını laye- duyan) bir kaç ehli hayır şehr~n orta-! 20 o~:~mı ~~çlkıJ 
mot asarile neşreden Alman üdebur- sında yaptırdığı bir çeşme ile akıtıyor. 20 Frank [/sl·J~~:~ 1 

nm şehinşahı bu memlekette buluşmuş Vaymarda dolaşırken gayri ihtiyari( c;OLeva BulgarJ 
'Ve teatii efkAr etmişlerdir. Bir taraf- nazar uzaklara, maziye dalıoyr: Kah ı ~·ıorıo ( l'cleınenk J ~· • 
tan Napolyon; siyasetj ile Almanyanın genç Götenin geceyarısı meydanda .J K_uron [Çekosıo,·ak:~ f\!4 

ftrhğrnı kırmaya çalışırken diğer ta- (Gran dük) ile kamçı şaklattıg-ı kah 1 ~Pılın~ Alsvusturya J :l<· 

f · · f · d · ' 1 eıetal panyı] 2.>in :ra tan kendisinın deve kinı ile ne ret dındar Her erın vakur ve mütevekkil 1 Ra marHAJ . ~ 2; 
ettiği Madam dö Stayl; ayni zamanlar siması, le.Ah Şiilerin (büyük tevazuuna ı zı:C~ Lehlsta:an) 

1 

da yine bu memlekette Göte ve peykle- rağmen derin bir itimadı nefsi göste. ı Penıö Macarımıı 
:rinden edindiği intibalardan yazdığı ren tavriJe) yeni yazdığı bir dramı o- o Ley 1 Romanya] 
kitaplarla Alman irfanının yayılması· kuyuşu sıra ile geçit resmi yapıyorlar. 20 Dinar YugoslovyaJ 

- •• •• 1 Ç'evoneç Sevyet na ugra.şıyordu. Yolda koyun kenarında bir papaza 
lıltın 
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1\fütcferrfü: 
Seyyar Hanım m':'mur isliyo· 

ruz - \'apac;ıj!.ıııı/. ·atı~;ı ;?:iırc ;"da 
fJO liradan ra1.l:ı kazaııalıiliı ·ıııi/.. • 

l•ırnhııl dorclıiııcu \"ııkıf han irirıılc 
l'nionko'cesriat (:") 
- -------- ----

Taksitle - 12 lirına 20-l'ra\a :w 
lir:ıyıı SS lirııya E 1 lıi,cfcr, !'altolar: :\Jaıı 
CO 1a ı·, .\J uşa m balar. 

r•fan ı;uı do~düııcü 
L'ııiııııkoltcsriac. (9) 

Müracaat evi - f'abrika Ye her 
hang-i bir depoya clYerişli ve mükemmel 

rıhtımı bulunan arsayı satıyor. (10) 

Kartı ~·ö; sulh rcrn sıcdan: 

.,. ", . 

On üçüncü asırda Türingenin meş- rasgeJdfm. içini Allah bilir amma dr
hur beyi Herman'ın sarart devrin üde· şı simsiyahtı. Elindeki incile o derece 
basına ınahfel olmuştu. Kurunu vus- dalmıştı ki (adeta sürünürcesine ya
ta Alman şairlerinin şahı olan "Valter nrndan geçtiğim halde) başmı kaldırıp 
Fon der Fogl Yayde,, nin ıstıraplı ge- ta bana bakmadı. Çehresi yusyuvarlak. 
çen ömründen hazin bir şekJJ alan çeh Kilise direği gibi kalın olan ensesi 3 . 

resi ancak burada geçirdiği mes'ut se- meliyat çiıgilerile ekilmiş bir tarla gi. 

Faik Ef. ile HatçP hanımın 
Merdiven köyünde Mama cad
des'.nde tuafeyni tarikiam ve 

,..-----~-----""" 1 
Ülfet Hanımla Necmettin bey 

0 Bulmaca 0 

nelerle bir sonbahar gülü letafetini ik- bi işlenmiş. Ruhu gıdasını mahafetul- 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 
tiaap etmi§ti. Jşte; bu münasebetledir ]ahtan aldığı hissini vermek istiyen bu 1 1ı ÇTA'RTE l~ı $1[11

1

C1 A _Mfi ı 
ki o vakitler (Iranda dört asır evvel reisi ruhaninin şu deni ve fani dünya- 2 A B A/liJ K uı ş li]· D A M 
yerlqmi§ olan sultanüşşüera maka- da mübarek midesini her şeyin fevkin- 3 R A HlljJ ımı L lil/ilj A R 1 Al 
mmm ihdası için) vukuu rivayet edi- de sevenlerden olduğu aşikardı. Tabii 4 E ,., 'il K l!!!JA T A R w'•-ı MI 
Jen saz §&irleri muharebesi (Sönger- Türk memleketinde katoliklerin iste- l!!J l!!!J l!!J l!!!J 

kri.eg) sureti~deki canlı efsane zuhur dikleri gibi at oynaımalanna tabam- 5 • Kl(il A R 1 A B 1 Ai{jj Kı • 
e~ti ve altı yuz_ !ene sonra. asrının mu- mül edilmiyor. Badberka'daki katolik 6 S U L T A N A Hj MI E T 
siki dramında üstadı olan (Vağner) in kilisesi .şehrin. baı;icirute ve ıataçlı~ ı· 7 Ş IW! A B A NI i [ij T [j} 
h~Ue ebedi hayata mazhar oldu. rası?da k_uy~u h!r yerde ufacık ~ulübe 8 C !iJ li!J R A H i p liJ/fil/ S 

Yıne bu memlekette doğan Lüter şekhndekı bınasıle adeta saklı hır va- 9 A D A !ij liJ M r-ı r-ıl A N A 
(Luther) gibi bir dıl.hi 16 ıncı asırda ziyette. t j ~ ~ - ~I 
protatanhğı kurarak, incili ilahi bir Vaymardan avdette yassı zamanı ~, A R 111 K ~ T 

1
iJ N 1 L ı 

ifade ile Almancaya çevirerek Alman· idi. lki saat süren yolda hiç bir ferde 11 ı M Aı M liil T ı liil S ~ ı 
Yanın en yüksek mahsulatı medeniye- tesadüf etmedim. Uç dört köyden geç- EveJki bilrnecemizin 
•inin ibdaına bais oldu ve en nihayet tiğim halde kimseye rasge1meyişhn 
Alman milletinin en büyük oğlu Göteye herkesin işini saat gibi kurup vaktile halledilmiı şekli 
Yine Tilringen yarım asrr müddet ikin- eve dönerek akşamleyin istirahate çe- ) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 
d vatan hizmetini gördü. kildiğini gösteriyor. 1 iTi r-r-1 

Halk bu mefahirle dolu olan maziyi Bu sabah dışan çıkınca birdenbire 2 ı-ır.ı.-J-- - --
111
llll _ -,'-'ı.ı' ı 

Yalnız kitaplarda okuyarak değil, biz- iki ~ina sima karşısında kalmıyayıın 1 [il 1 l!!.l 

zat ruhunda duyarak şuurlu bir suret- mı? Şaştım kaldım. Ne münasebet! ma 3 _ llJ - lilı!il 1[1J - !il - - ı 
te yaşıyor, hatta harici etvarile de bu ahaza bu tanıdıklar hepimizin bildiği 

5
4 _ !il __ _ _ liJ -1-

1 hali bariz bir surette rösteriyor. Türin munis çehrelerdi. Yalnız düzgün kıya. 1i1 llJ ı 
renHde ne Bavyeralı gibi cibillt bir hu- fetıeri; garplc temaslarının sıkı oldu- 6

7 
j] !il;-= -= = iiJtfl] ~I 

ŞU1tet ne de Prusyalı gibi frtrf bir so- ğunu gösteriyordu. Enseleri dolğun, [IJ 
iulduk görünür. Güleryüz1ü, tath söz- yüzleri keyifli. HaIJerinden memnun 8 liJ - - ~ -ı- --
lij oluşundan başka yürüyüşünde bile oldukları görünüy_o~du: ı;ıun.lar bir a-

9 
I - lil liJ ·-

bir müliyemet vardrr. Memleketin ha- rabaya ~oşulmu~ ık~ ~vımlı eşekten !il liJ ı.· liJ liJ 
fif meyilli dağları gibi sokakları da b~şka hır §e':_.degi~d~.I kı~ ne derse de- H ,~ _ ~ ~ -ı~,lliJ 
tabit inhinalarla saf lam bir zevkin do- sın. Ben eşegın buyuk hır kanaat, de- 1 l .ı•ı 
iurduğu ahengi göstermektedir. Prus· rin bir feragati nefisle bir düziye ça-
Yahln kı~la. inzıbatJndan burada eser hşa~:ı1' mesaisini had~i zat~_nden faz- Bugunlfü bulmacamız 
J't)k. Esnaf dükk!nını i8tediği vakit ka- la gosterınck istemesınde yuksek bir Soldan sağa ve yukardan aşağı: 
Par, hatta pazar günü bile muayyen fazilet görürüm. ı - Sade (5), !:\kin (S) 
ll&&tlerde a~ar. K. Z. 2 Dan .. va kadar (3} bir isim (3). 

Kırda dolaşlrken çayır biçen bir a- lstanbuL ilwıcı icra memtırtulf wıaan 3 Nota l~). mert (21 
daftlcağmi (civardan ge~en çay dolayı- Bir borçtan dolayı mahcuz bulunan 4 Birinci (3). yapmak (3), \'alde (3) 

•ile) yakında köprü olup olmadığını bir adet yazı masası ile teferrüatının 5 Uzak l2),meylettirmek (5) yama(5) 
&ordum. Tabit bir nezaketle tarif ve e- 9-10-30 tarihine müsadif perşembe gü- 6 Yazan (5) 
itle İ§at'et ederek köprünün olduğu ye- nü saat 1i-19 da Galata da Aı;iko kosironf 7 Nota (2), açık (5), kapanın abi(2) 
ri gösterdi. Ben; intizam memleketin· han 82 No.lu yar.ıhanede açık ıırtırm~ ile 8 lri (3) emi (3) Rumca gel (3) 
d~ usule ınuhalif hareket etmiş olma· sııtılacajlındıın talip olanların vakti mu- 9 Rabıt edatı (2), renk (2) 
- .. L 1 d ı k · 1• ay«ende dairemizin 30· l 249 dos}·a numa-... ._ ve keçi yo on an ayn mama ıç n - , ı o _ Ben (S) tarzında (3) 
bir Prusyalı tavrı alarak: :- Şu h~lde ~~i~eur. memurumun müracaatlan il.tn 11 - Ba tu\·alet aleti (5), Allah 
ev.,.eJA doğru gidip sonra donmek ıcap ş C

5
) 

ediyor (Al•o, er•t gr~d~ au•, dann ~(11• Ktz ve Erkek - I eyli ve Nehari -~~,. 
r~u ! ) dedim. O; gülumsiyerek ve liJ _.. 

::-~b:~:;:ı~ ::1~:;;~~~~nn ~;1~:1· Jstikldl Lisesi •· 
«le11 geçin ve doğru gidın, dedı: Halb~· . ® 
"! Ba'V)'erada bizzat ınahal.~. ıdarenın ilk, Orta ve Lise l<1sınılar1nı muhtevidir ;· 
<hktffi lavhalarda nçayıra oküz basaro Bo ® 
ibare& hl~ te nadir değildir. Buna mu 11 tiln ıınıfJan mevcuttur r•, 
kabn be b ·· r"yıra basmıyan hiç Kız ve Erkek talebe ayn kısımlarda ve 11yn te<kilAt dahilinde idare edilmektedir!., n er gun y- • v @ 

bir Bavyeralr tasavvur edemiyorum. 1 Talebe kaydına devam olunmaktadır ;
1

® 0 ç gün evvel yürüyerek Vaymara 
gittim. Vaymar; Alma_n ede.biyatımn Talep vukuunda tarifname gönderiJir ı: 
altın devrine saha tekşıl ettiğınden de- @ Ş h d b [" k • k ~ 
tn, mmiinin ıetafeti ve romantik me· liJ· ı e ZB e 8$1 po ıs mer ez1 ar asında ~ 
banisi ile bugün bile cazibedar bir ef· ~ljli~~ Tel: lst. 2534 ~@l®J~@~ılı 
'-tıelu tehrini temsil ~tedir. Etra 

menziHerile muhat ve on kadar 

meyvalı ağaç ve bir kuyusu bu
lunan ve etrafı erbaaya nezare
ti fevkaladesi olan iki küsur 
dönüm araziyi ihtiva edip yet

miş altı buçuk metro murabbaı 

üzerine bir buçuk kat olarak 
bet oda bir aptesane ve bod
rumu muhtevi bulunan 44 numa
ralı Maa arsa muhtaci tamir bir 
bap hanenin kabili taksim olma
dığından naşi izalei şuyuu sure· 
tile satılması hükmü ilam ikti
zasmdan bulunmakla 9-11-930 
tarihine müsadif pazar günü sa
at on dörtten itibaren Kadıköy 

sulh icrasında açık arttırma 

suretile satılacağından iştirasına 
taJip olanların kıymeti muham
menesi olan bin beş yüz lira 
üzerinden yüzde on pey akçesi
ni müstashsilen ve mezkur hane 
maa arsanm üzerindeki hakla
rını evrakı müspitelerile yirmi 
gün içinde ve ~artnamesini 

görmek istiyenlerin de daireyi 
mezkiireye müracaatları ilan o
lunur. 

lstanbul Liman 

Üsküdarda Yeni Çe~me yokuşund.t 
Ahmet Çe1ebi mahallesinde :!5 No.Ju 
hanede mukim iken elyc,·m ikametgı1hı 
meçhul A. Refik Beye, 

lstanbul icra Jlcmurluğundan: 
Şahver Ha111m111 zimmetinizde nla

cağl olan 3000 liranm ma masarif temi· 
ni zımnmda tarafınrza beraYJ tebliğ 

gönderilen ödeme emri elyevm ikamet
gahınızın meçhul olması hasehilc teblig 
edilemcmis l"e i1anen tebliğine !.arar 
verilmiş olduğundan tarihi ilfından iti
baren nihayet 20 gün zarfında 30 H6:: 
No.lu dosyası ile daireyi icraiye hilmü· 
racaa kanunen bu bapta bir itirazını2 
varsa dermeyan etmeniz 1ftzım gelip 
aksi takdirde 20 günü takip eden illi 
hafta sonunda saliihiyet g('Jeceği ma 
Jümunuz olmak ve ödeme emri tebliği 
makamına kaim olmak ilzere ilan olu 
nur. 

Zayii er 

928 senesinde on yedinci ilk kız 

mektebinden aldığım şehııdetnameml zn
) i ettiğimden hükmü yoktur. 

49 numarada mukayyet 
Neriman Rüştü 

§ EmirgAn ılk mektehinden :ıldı~.m 
şehadetnamemi ıayi ettim. IlUkmü yok-
tur. Kadriye Salih 

işleri inhisarı 
Türk Anonim Şirketi idare nıeclisi riyasetinden: 

Ticaret kıınununıın 361 inci maddesi ve 25 Eylül 930 da toplanan fevkalAdr 
umumi heyet k:ırarı ile mezkOr kanunun 386 ıncı mandcsi mucibince hissedarla 
umumi heyetinin zirde yazılı il-i maddeyi müzakere ve karar ittihaz etmek iızerı 
26 Tcşrinievyel 930 Pazar günü saat l 5 te şirketin Jstanbul'da Sirkcci'de kain 
Liman Hanında idare meclisindf! fcvkala.de toplan mı) a çağınlmıısı ıakıırrür etmiştir 

Mezkur kanunun 385 inci \'C dahili niz:ımnamenin 26 ıncı maddeleri mucibincr 
hissedarların a<:aleren Yeya \'ek~leıen top[anma gününden evvelki on gün içlndr 
hisse senetlerini şirket idare merkezine veya Türkiye Iş Dan kasının merkez , c 
şubelerine tevdi ile mukabilinde alacakları makpuzu idare meclisine ırat' ederek 
dühuliye varakası nlmalan muktezidir. 

Milzakcrat ruznamesi 

- Şirketin dahili nizamnamesinin ikinci maddesinin tadili. 
2 - Şirketin dahili nizamnamesinin heşiııci m:ıdde~inin tadili. 

ikinci maddenin aslı Tadil teklifi 

Şirketın Un\'anı - lstanlıul Liman Şirkeiin um·anı - l<tıınbul Lımnnı tn'1· 
1şleri lnhi,arı Türk Anonim ~irketi - mil \'C tııhlıve Türk ı\nonim .,Jrl,ecı 
olacaktır olacak. 

Beşinci maddenin aşh Tadil teklifi 

·500,Q()(). Liradan ibaret olur beheri yir- ı uz hin · J ,500,000 Liradan ıbaret olur 
Şirketin sermayesi beş yi.ız hin ı Şırketin sermayesi bir milvon beş 

mi beş Türk lira kıvmetinde yfrmi hirı beh<'rı )irmı beş Türk lirası kı metindft 
hisseye münkasemdir. ıılıınış hin his<:eye munka<:emdır. 

BalAda yazılı olduğu üzere 25 Eylü, 9L10 da toplanan fevkaMd.: umumi he\·eltL 
Tıcareı kanununun :386 ıncı mndde~i mu<'ibiııcc l'k~eri~ cı h:ı-.ıl olmaı.lığmdnn \ k _ 
da ki iki maddenin miu:ıkeresilc karar ıttihaı oltın3m;ımı~ ve bınaenale h ı~i ar i 
defa hissedarların tonlanmır:ı ı;ağırılınası cakarruı etmMir ) ne 

\ 



r- ....... _..... ...... ·-.. --.. . bitir halda.. _ .. ,. ..... 

.a.;ne ,..denlecu meı..ruplarıa fi.zrrla ~ idare içinse idare vaı:ıu 
ılı ise Ya&ı t1areu ı.. oııu malıdır 

, ....... . ...... , .. ....... & ................................ -- ... ~ 

Fuat ve şürekası 
Zabitana , Muallimlere , Devlet memurlarına 

rnemurlanna 

TAKSiT i LE 
Satıt muamelesine baılanmııtır. TafsiJibna mOeueseain 

Sultanhamamındaki manifatura mağazaıından öğreniniz. 

Miidtiriyet ı Tel. lat. 192 

Tahlisiye Umum müdürlüğünden: 
Kumqa dairede mahfuz Ye membur nUmuneıine tevfikan idare

İD irae edeceii fabrikadan ahamak 6ue idare milıtabdimiai için 
:l33 ili 260 takım k11Lk elbise ile ayni mikdarda kasket imali aleni 
:sarette Ye 20 s&n mlddetJe mlnakuaya konulmuştur. 19 l'etrin• 
eYel 930 tarihine mOaadif Pazar gOnll saat 14 te ihalesi icra kılı
.. cağmdan taliplerin bu baptaki ıartnameleri i'armek üzre Galata
•• nhbm caddeaindeki iclarei merkeziyeye mOracaatJan. 

Ankara vilayetinden: 
Ankara maarif •eklletinin ifpl eylediği binanm ittiaalindeki 

anada idarei huauaiyeye ait akarat İnfa olunacakbr. 
l - Bedeli ketfi 43972 lira 53 kul'Uftur. Ve kapalı zarf mu
mllllakaaya konmafhır. 

2 - Şartname ve projelerini ,ermek iatiyenler idarei huauaiye 
Oriyetiae mOracaat etmelidir. 

3 - Teminab munkkate bedeli keıfin yllzde yedi buçuğu 
WalJetiade olup aaktea muhaaebei hususiye vemeaiae tevdi ile 
aJacajı makbuı HDediai veya bir banka teminat mektubunu 
t*lrlif nrakua zarfına Jeffeclilmelidir. 

4 - fataat yapacak mimar •eya mühendisin ehliyeti fenniyeaini 
• i vuika bqmOhendialikten muuddak olarak mezldkr zarfa 

Remington 

n 
Herkese 
lazımdır 
Zamandan kazan
dıran Ye yazı sia
temınde bir inla
llp yapmakta o
lan bu sağlam ve 
kuvvetli Yaza 
••kln•mld bir 
defa tec:rlbe edi-
niz. Umumi acen
teleri : Sidney 
Nowill Ye ıDre
klll. Galata Ke
vork Bey Han. 

Seyrisefain 
Merkez acenteaf: Galata Köprü bqında 
Beyotlu 236S. ~- acentesi: Sirkecide 

MühOrdar zade hanı atunda TeLllt.27 
1t:;•tec1ilecekUr. ,.,_k_ ...... d _______ ._. 

16 tepiai enel peııembe sibıD aaa~ 15 te kapalı zarflar açı- S en eriye &Ürat 
ı.e.k •e haddi llyık rirllldlttı takdirde ihale olunacakbr. postası 

5 - Şeraiti mu~er veçbile talip olaaJann kapalı zarfları 
ıilaclı muayyenden evel endlmeni vilayete vermeleri ilin olunur. E~ 'E' ) vapuru 10 '-.,. ı=., Tepini evel 

CumalOde 
Devlet Demlryolları 11Anları 

750 ton yerli çimenle kapalı zarfJa münakauya konmuıtur. 
Mtbaakua 27-10-930 pazarteai pil aaat 15 te Ankarada Dev· 
Deaaif)'ollan idareainde yapılacakbr. 
Mllnakuaya İftirak edeceklerin teklif mektuplarım ve maYakkat 

miaatlanm ayni pde saat 14, 30 a kadar milnakaıa komisyonu 
tiplipe •ermeleri llzımclar. 
Talipler •lnakua prtnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada 

h Ha1clarpqacla idare veznelerinden tedarik edebilirler. 
fi • • 

150 Adet vapn BrtUıilntln ka zarfla mOnakaıaaı 17-11-920 
Puarteıi gllnü uat 15,30 da da DeYlet Demiryollan idare· 
liade yapılacakbr. 

lftiralr ecleeeldena teklif mekfUPlamn Ye muvakkat temioatlannı 
rUnde uat 15 e kadarmOnakaİa kltiplipe vermeleri lizımdarı 

Talipler mlnakua prtna•elerini bet lira maka bilinde Ankarada 
~ Haydarpqada idare yenesind tedarik edebilirler. 

• • • 
Demir levba,tr pael ve klşebeat demirleri kapalı zarfla mDna

Js ..... 17 ikinci Tefl'iD 930 Pazarteli p8 uat 15 de Ankarada 
DeYJet Demiryollan idaresinde yapılacaktır. 
Mhakıaaye ift•rak edeceklerin teklif mektuplan ve muvakkat 

Ullliaatlanm, ayni zGnde nat 14,30 a kadar komiıyon kltipliğiae 
meJeri lhımdar. 

Talipler mlDakua f&l'lnamelerini Oç lira mukabilinde Ankarada 
Haydarpaıada idare veznelerinden tedarik edebilirler. 

Karacabey harası müdüri
tinden: 
1-Teıriaisanı ·930 tarihinden 31 - tetrini enel -931 tarilaine 

r Karacabey barau merkezinde aajl'acak mancla Ye kara· 
altleri 15-T.Evvel·930 tarihiae mlaadif çarıanba gthiil aaat 

~~:--bette ihale edilmek tlzere kapalı zarf usulile m6zayede1e ko· 
Wmuıtur. Talip olanlann teklif mektuplarını ve ylizde 1edi buçuk 

IDİaat akçeleriai hamilen ihale gf nfi vaktı muayyen Hara 
..,kezinde bulunmalan IOaumu ilin. olunur. 

Dahiliye vekaletinden: 
Bir ay zarfında pazarhkJa ibaJui i~ra kılınacağı ilin edilen 
kara tehrine m iulem İfİDİD ibale•İ tqrinienelin 15 inci çar

)alaba glnl saat 15 de dahiliye vekileti mllateıarlık makamında 
.... lnhııcıkbr. Taliplerin mlracaatlan. 

r·•--•1.~~•81!·~•• a.u• 
cumartesi sabahı lzmire vanr 
ve lzmirden saat 12de kalkarak 
azartesi saatlOda &kencleriyey 
aracak ve Çartamba llkenderi 
yeden kalkarak lzmire ağ
rayarak lstaabala 12 de gele
cektir. 

lskenderiyeden aktarma Port 
uit için de etY• kabeıl olu· 
nur. 

Trı~ZDI i~li Pllll 
( REŞlTPAŞA ) vapuru 9 

teşrinievel Pertembe akşamı 
Galata nhbaundan kalkarak 
Inebolu , Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresun, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek Ye dönOıte Pazar i•keleaile 
Rize, Of, Trabz_pn, Polathane, 
Giresun, Ordu, Yatsa, Sam
sun, lneboluya uğrayarak ge. 
lecektir. 

OdBD'B tlltlllfl 
idare rıbbmmdan uat 9,30d 

kalkarak cuma, çarıamba Mu
danyaya, ve pazar pleri Mu
danyaya uğnyarak Gemliğe 
gide ve gelirler. 

9 T-..rinievel Perpmbe Ka
rabiga poıtaıı yapılmıyacaktır. 

Demir çabuk mGnakaaam 
Şartnamennde yazıh eYMf 

mucibince 63 demet demir çu
buk açık mllnakua ile atm 
alınacaktır. Kati ihalesi 16 bi
rinci teırin 930 tarihinde icra 
kılınacağından vermek istiyen
lerin o gtln uat 16 da depo
zito akçalarile levazım m6dür
IOğDne gelmeleri. 

Dr. A. KU f iEL 
Ci t 'e efttnci hastalıklar tedavihanesi. 

Karakoy Topçular caddCli 34 

= 91'\VISI HER YER.DE & KURUŞ = 
MATBAA VE ıDAREHANE 

L 
ISTANBUI.. Babıali. Ankara caddesinde •vA&JT YL'RDU, 

ı. 1.,0 •DAJtE ış.a:.ı ım YAZI qLEllJ , , ..... , vun •- "-·· 1 

Sevda yaratan, Şen gözlerinin nuru, Kaderden mi 
gibi çok sevimli eserleri büytlk bir muvaffaki· 
yetle plika okumUf olan kıymetli muganniye 
( Safiye ) Hanımı bu perşembeden itibaren 

Mulen Rujda dinliyebileceğinizi tepıir ederim. 
Derviş 2'.ade lbrahim 

-

Tütün inhisarı umum 
· müdürlüiünden: 

2100 Boı teneke 
1800 Kilo Balya çenberi : 
Ş. 2 B. K. Leyazun deposunda mevcut 2100 boş teneke ile 

1800 kilo balya çemberi satılacaktır. Taliplerin % 7,5 teminat ak
çelerile beraber 13-10-930 pazartesi günil Galatada tütün inhisa
nnda mObayıat komisyonuna müracaatl..-1. 

-
:WO«:IC'> Arnavutköyünd~CICIC:C 

Leyli ve nehari - K·z ve erkek 

Feyziati Liseleri 
Ana muf, ilk sllUflan ve ayn tqkilit dahilinde im ve erkek 

orta •e liıe kısımlarını muhtevidir. 
1 Teırlnievelde deni_.. bafhan1111•· 

Tel lst. 2867 -Bebek 210 ::m:ICIC 

Edirne vilayetinden: 
Kapah zarf uaulfle münakasaya çıkanlan Hana Uzun köprll yoe 

lu ailindiraj ameliyab için teklif mektuplannın kabultl 11-10-930 
Cuuuırteai gllnli ıaat ilçe kadar temdit edilmiftir. T alipleria temi
nat akçelerile beraber teldiflerini muayyen glln ve aate kada.-: 
Eaclmeni Wlyete tevdi eylemeleri illa olunur. 

lstanbuı Belediyesi Ullnıarı 

~ ~ Fetib faDllB ywinde 123 lncO ada
a 'esıttr : Aıtpa,acf• !188, 3187 hartta 'Damaılih vı......- ••, ıı••• 

35,20 metre murabbaı arsa, F atib yangın yerinde 130 adada 
Molla Aliytllfenari mahallesinde 1518, 1544 harita numarah ar
salar araunda 13,76 metre murabbaı ana, Fatih yangın ıerinde 
119 adada lslcenderpap mahalleainde 1854 - 2 , 1854 - 1 harita 
numaralı analar arasında 34 49 metre murabbaı ana , F atib 
yanpı yerinde 114 adada 2552, 2553, 2550, 2929 harita nama• 
rah arsalar ara,ında 2'84,43 metre murabbaı ana, Fallı yanguı 
y ... , ;ude 148 adada Kadıuker Mehmetefendi mahallesinde 2662 
2823-1 harita numaralı analar araaında 30,31 metre murabbaı 
ananm bedelleri sem sene ve aekia mGaaYi taksitte ldenmek 
llzre pazarlıkla sablacaktır. Taliplerin 13 Tetrinevvel 930 Pazar
teai zGnO ıaaat on beşe kadar ~vazım ntOdUrlGiOne gelmeleri. 

ilivet "'ncümeni ilanları 

ilk mekteplere muktezi bedeli muhammeni 3546 liradan ibaret 
evrakı matbua 22 tepinievvel 930 Ç&rfamba gilnD uat on bire 
kadar mDnakaıaya konulmuştur. Taliplerin encDmeai Tilayete •1-
racaatlan. ..... 

Bedeli ketfi 1791 lira 64 kuruştan ibaret Yalova mektebi illvel 
inıaatı 22 tqrinievvel 930 çarşamba ,OnD aaat on bire k&dıtr mü
nakuaya konulmuttur. Taliplerin encOmeni villyete . aııDraca.ılan. 

' 

Tayyare Piyangosu 
Hiç beklenilmediji bir zamanda birdenbire zengin olmıak 
ancak tayyare piyango bileti almakla kabildir. Onun için· 

TAYYARE PiYANGO BiLETiNi 
ALiNiZ. 

9 uncu tertip 3 üncü keıidel l 
teırinievvel 1930 dadır 

K.eıideler: Vilayet, Şehremaneti. Pef
terdarhk, '•· Ziraat ve oaıııanlı banka· 
ları mürakıpleri ve halk huzurunda 

YAPILIR 
Büyük ikramiye 40,000 liradır. 
Her keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmal. 


