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Kerata giren Beçe Saki ortalı;ı 
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Asiler ... m 
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~isltetsizli ! 
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daireler var. 

Fakat 
ı••e n,le ikep hani hani apartlmm 

Yapllıyor. Nede! 
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"Zeppelin,, bugün Amerikaya ikinci seyahatini yapiyor. 
Bravo Şakrü Kaya Bey! 

1 ZeppeBn bugün Hayat pahalıl'l', ile mlkadele: 8 

• Wtadan Hrl •ikdam. ra haklı aözGnüzü dinletmek lm
*'aatanada l1taabuldalci ıaham- kinı vardır da, meHli onlardan 
--llayat pdalıhtma kartı iki, üç derece 90Dr& ıelea bir f .Pt•dete •Pllf buf1111uyoruz. memura, yoktur. Bu ze•at na• 

H 
A~kadeya k. Dahiliye vekileti etin ve ekmeğin 

aredt e ce d h J k .d. 
'lt_~ belini blkea bu mütlait 1anada, pzete hiç bir za ... 
·!'Wae bir pre bulmak emellle hüaü aifetle hareket etmeyen, 

Friedoiıl ....... 14 IA.Ai a a ucuz ayacağına anı ır. 
Kent zepp91in balonu 15 Ma

,.ta Am...,. mlteftecl ... 
hareket edecek ft S9 yolcu De 
Chibro hayvuat bahçesi -... 
fmclan abn ah••lf olaa bir 

taraftan t•hremuetini, ... daima .. badı mah~ bMle~ 
m iuaE.ız ihtikinna brp fena bir müeaseMClir. Eter bir 

~kete ptirmeğe, bir taraftaa teY yuıyona, . be~~UI .. rizli 

roriJi hamil bulunacaktır • 
ulihiyettar adamlarla gö- bir niyeti vardır. Birlaıne hucum 

4'erek, müzmin pahalıhta dotu- ecliyona, -••kk•k ki ondan bir 
._ iktiaadi sebepleri ötrenmete f8Y iltemif, olma•ıştar da onan 

11ıyonaz. Dün Ankaradan p- içiD laicwa ediyor. Bu sakat zl. ka Jdur 
bir telıraf. bu nepiyaba luü,.tl bfalanmwn içinden 16- st yo 

~~z kalmadıtını ve lstanbul· kip atmak zamanı gelmiftir. Ba ı. 
·~ pahalıhtın kabili tehvin mftellkld, billaa... bin bir imti· Soa maç• dedikodulan Cle-
~utua kut.at ptiren dahili,e baclu reçmit Ye elefla üzerin- Yam ediyor. Dfin alcp.Jd • Şon 

rekifl Ş6krü Kaya bey efendiain ele kllaış bir anç gazeteciden Saat. refilamız talaldkatua illmaı 
'eleyi elaeaaiyetle nazara elik· mürekkep n .. uakir bir muhit edildifiai bildiridea, •lllaha 

te alUak, lıtanbul ıehremiai- eb'afmda 18:ri olanca büab9t1n ıunlan aövliiaınr, 
ae ba laUIUlta kat'i talimat çirlcia ve ham bir tesir uy... "O...:. ~ ,...,.,. Iadri 
l~k karanm ittihu ettitini dmyor. Memur, utta yaahı ...., bey, ~ Nal/ hrin 
...aariyor. Ba haberi, bizim nettlti gibi ola dahi, pzetenill -..,,.. -...O pptıluu .ay. 
iibi bütllll lstanbullulann da yudıjmı nuen dikkate almak '-'·tir. Galaft.uoroylı K...ı 
;de an bir memnuaiyetle kar- w clOlruhatu ile ,.ahtbtma fÖ9 ~ F....U Sa6il& beyia ..._ 
tllad,klarma fÜphe yoktur. re, ondan IOnr& ve ona J0N 

Hayat pahalabfı gibi ma· hareket etm.ıc lazımdır. dl.ine .,yrı ._, ....,_. 
-.. ft amumi 6ir ihtiyaç Bir polia metkulade bir ada- elJylernltllr. 
Jhı verifillde gazete aepiyatuma .. döJ'ifdiii'W bir pzete NGJllf beyle bir W ıalddin 
dotrudan doğruya, hatta bir •n· ~ m•het, poU. müdiirii· VadM Zllrl ,,.,_ h"• a)Wi 
inılik dahi bir temrl olma,.ca- d klçWtmek delildir. •Eanafaa ..,..,._ ...,.,..lıMdir.,. 

haa göre, bGtfin . .......... _. lldli:inaa mani olmak lizımdar. Bir uda biz "leyelim: Evela 
~mm ea-. ~··bu qle d.,e bir tawiyede balundufu· vaıc:ayı ta~kik . en polia mer
-ıAkadar •Wfilin uzan dik· maz zaman: •Muhiddin beye- kezı~ce ~o~le bar . kanaat ~uaule 
lcatun ~ekti. Halkın içinden fendi beceriktiz bir ıehreminidir,. a:el~ışdefildir. N~f bey J.>ö1le bir 
l.etitmif Wiı bir lıalk adamı olan demek iıtemiyorua. "Çok iyi, ıd_.dıada. ~uluaabılır. Şalait o~ 
tGlai Kaya bey efendinin me- çok becerikli bir memurdur ama ş~ıterdıtı Galata~aylı bı.r 

. , ~ha=~~ ·• d _. " "t_,_ 

en mü•ir mücadele :Cnh.... Ba;le hilnfl Diyete Wiilat eden Fanı w l.anll Dir kmi ... 
ıının harekete pçmit olduğunu ve kalpteki umimi laönaete hiç C8'l'etle hiç bir ffl1 ahit olma
bildirnaeai itibarile bu sahada her· halel ıetirmeyen beyle bir tav· yacatına gire, mesel~ remi 
lıe1e cidclea büyük bir ümit ıiye kal'flllDU memurua vazifesi, tahkibtm neticeaiae Lırakm•k 
~ektedir. Gae ba baberia aleleber bizde oldutu gibi, ma- en iyi ve mabul bir hatta hare
~ ve daha yiibek bir aok· bmıauı mührünü tafayu bir ket olsa ıerektir. 
~ nUardan ihtiva ettfti ilciaci neYi tekziplerle o pzeteye brp Hakem Necmettin b~ mmtab 
l.ir mua da, ,_. laef)İlaİIİ ay- mücadele açmak delil, bilhuaa heyetine nporunu vereli. Ba ra
ltea ....._ .._ yeridir. tetekldir etmek olmahdar. Hulila. por, h di1ede biç bir bat ol-

Bi-.. ı. mildalaalede mem- ildaci ve üçiacü derecede me- madıtını katiyetle ifade ediyor. 
... olchalamaz ve bir den sibi marlar, cimhariyetin •• demek M aefeyi ayrıca tahkik eden fe-

Hayat paluilılığınııı muht,elif sebeplerini t,etkike dewtJla 
ediyorıa. Bu husmta a141tadar makamlar kadar ve bellıl 
onkırdan iSİ~ banlcalara da bir vazife ~veccüh ediyor. 

Muhiddin bey Ankttraya gidecek 
Dahiliye vekaleti pehahlık hakkında gazetelerin 

eon umanlardakl .JıetriJ•tuu nazari dikkate aimıttır. 
Şehremini Muhiddin bey yakında Ankaraya pcleeek
tlr. V ektlet letanbalda ekmelfn ve etin daha slyade I 
aeaslayablleeetbıe kanaat haaıl etmlıtir. Bu noktal 
namrdan Muhiddin beyle mf1davele1 efkar edlleeektir. 
E•anetln me.ell et gibi meabeba tefldlltı dolayı
llyle elde ettiii varidattan fedaklrhk yapman IAzım 
gelecektir. Emanet pahalılıkla daha eeaah surette 
m.ef11ı1 olmap davet edilecektir. 

* * * * Hayat palaaLLtuun e.ulı ae- } Demek oluyor ki ihtiyaçtan 
beplerinden biri de Türki~e Jlzcle yirmi, belki yirmi bet 
devreden .... yenin prek ... fazla meaken var. 
)tipleri, prek mab müeueaeler 2 - Teniııe mesken buhranı, 
l!l~f~, i~o v ko- yani ge~ekteo bir kiracı buhranı 

~ ,.,aa;.or, Dalilllye ~Klltıllflıkrl h• Am briletlmlliD ......... 
bu ciheti te.plt etmek ipn u 
zi,ade p. çarpa mllali ele 

Hem ne apubmalllS? Lüb beyefendi 

alaeatız. 
Be,otluna dopu bir pziati 

yapmaz. Tabwlaya • ( Kurtuhq ), 
ŞifliJe, Nlfalltapna, llaçbya 
ulftyum. 

ilci m&tenalm manzara kartı· 
11nda bulanacabaaa: 

daireleri... aylljı 200 • 250 • 300 
llraya. 

lataat ba iar ucuz mu ki 

ta ucuzlar; m iptidai p1a ... 
vaddını Avru~dan, Amerihd• 
ptiıtmete mecbur blmaJ& "-' 

r&odütfimb aaal aokta .. ohyor: old._ biı.. Ye halda keli• deraaıyonda, ortada hiç bir ku-
Bir _ ..... ~- L- ·u- • vataDcl•11n • iptidai halda tm mevcut o&mad1a.. •• bMlt 1-Herbh•ın üzerinde: •l(j. 

~tteD uwri lııwaCI Ye addeden t.11•1ıcfalci bl"...Al.leri, •- Ji L--lçimcl clsecede aemurlar pze- .. ,.... hual etmiftir. ralak apartima. "v--. •• 

bani hani bin 
yapılayor?Ne re
&er ... Kendisi ile 
göriift.ö ilü mü z 
tecrilbeli bir mü
teahbidin fikrin
ce abn para, 
h ... bı ile ' bir 
bina eekiliDe 
m.petle y61cle 

te nqaiJatma ve bakla veuyaya kendileriae 6ıMlc ittihaz etme- Sporda bütün mazili malim Simi• ve tellallardan ettifimiz 
~ .... , etmemeli itiyat edinmit lid;~~.... ba1a mUcadele bir ıence, böyle bir ır..t imle ada bir tabkib göre, on dairell 

unayorlar. Hatta. IUlki inUn- •• tm La. taLLJL_,._ tablt bir binanın u ... olmaua ikili bir 11,.ı.ti lmitler gibi, hüatl meHleliDde gazetelerin aeıriya- e e&tenH, 111WU1U mec- ~ 
!lifetle .. ldiçiik kir ihtarda bu- bnı nuan itibare alclıtuu açıkça ruına bmılnnak daha dotna .. ec1-. bir bç aydanbm 
'il..:=:-- · ""·- ta---'-- ala--'·· llylemek suretile memurlanna olmaz mı? bottur. '~~•·il "'....... ,....... kup cidden laiilaü miul tetkil ,._ _________________ .... 
~ ...... haklı tenkitleri ............ eden Şürü Ka~ beyfendiye, itte 
:d~ ~= ~;; bunun içindir ki: •Bravo, ŞGkrii Şirketinbayriyenin "Albnkum,, 
t.Jikld ediyorlar. Cümhuriyet Kay~ beyi. diyoruz. • d.. limana idi. 
.... urlaruada blyle bir telllcki· Kaqımasdaki ad.nun memle- vapuru un ge 
'ill kak ulma11 bdar fena bir ~Jı ait ~gili.:,:: ŞirbtihaJri-
"1 t.amar olunamu. Hiç bir yaDi hakikaten demokrat oldu- yenin Altmkum 
)~~e " hiç bir kiıue liyuhti ı-nu ı&mektea derin bir zevk va ..... • dün JU1.1.a . . ' .. herkes teakit edil• ... r-- "il-

i~· .. O:uetelercle hataların ve dUI'!Yoraz. tberi limammaza 
~n açakca ortaya koDJDa· Hepimiz o büylk devlet ada· relmit ve Kaba-._.1, halk huabma nabdar za• mından, bqvekil lımet Miada laf &aleriade de
~la olabiline, bilmek lbamdar ibret alalım ki, bu milfetin . en 
~ tlalettayin her hangi bir me- yükıek ferc\i•dea • ldiçük mirlemiftir. Şir-
.._da: •Mafevkimden gelmiyor- ferdine lcaclar her ntandqm, ketia ._i ba-
ftl. mllibausıyla rueteleria her yerde va~n ~~- ait - rpten IOIU'a,..,. 
~ ta~lerinl ····- iti"bara ehemm. etail 10IÜllU bile ... t1uc:a 
~L...~• ·-ı- -· dinler, dinlemekten~ w brdata bu ilk,.. 
.;-- IGauaana w..tmemeleri mallatabma. daima iatifacle et- mi Ue ......... 

-~eket heubma o derece . ·bı "knah bir pile ...... 
~bir~· Devlel memana IDlflreı'!İaıam ve onun_cibi ol- im kara ..... 

:::. ora~.!'1c11 = mata çalaphm. -Ali ~aci randa ltleyen •· 
)1 •ıalelrat DAIBÜ heaabma na- A • -1- k parlara bir ki-
~ dildrata almak mecburiyetin· Vekaletin ufi/VR çük •pw cleba 
L': bir wtuclafür. ~aaıl ki bir ve- -1- b. 'J - • iltihak etmiftir. • 
"'N, clmetia bqmdaki beş OD la• hakkınuu ır emn. A t....nL·- ...... 

1 
r .....!+ • .__ 1da ad..dan biri olan Şükrü Kaya .ruu &um - a-· .,_-

'-1 "-Cli, uyat pahalılıtına karıı Dahiliye veklleti gönderdiği 7U 168 veıenitliii 26 kademdir. 
~_!!-!lıria aeplyatnu görmiif, ıiddetli bir emirde bazı polis b- Geminia ıu kelimi laafta 5 lra
·~ laüb bulmut ve tedbir rakollannda YUkua gelen dayak dem 10 pa1, ortatla 6 W- 6 
~ bnrmt venniftir. Gazete hadiselerinin müsebbiplerinin ıid pul, kaçta 7 bclem 2 pllltar. 236 
~ w itibara almak, dede tecziye edilmelerini bildir- aet tona hacminde olu Altmlm• 

c:imburl)'!:t memuru için kü· mittir. Dahiliye vekilimizin bat 577 L-~· L---.....&:...de ve -k zi. 
ÇiJctaL d..x.&J b"•••-!- • .. faz 1 t 1·mzaaını taaıVAn bu emirnamede uw KUTY..-.. Y-.. _ ......... , ıuuu. ııyuı ı e • -Y J-: ... L.Lk k yade •1 • t1a 1-ömiir urfedm 
'il'. karakolda dayak attığı uuuu. u " 

ffaiL-1-~ kard d d eden her ban&ı bir memurun der- makinelere maliktir. S..tta 488 
"L! uuıa, )'il a e ilimiz ~· kilo mbl ,,.a-•t -.:._ı..a.:-....1- Lö-&r 9ibi, bizd b" L k'I b' hal mahkemeye verilmesi aym •• ...UA 11J1KU1RU1 &: -

.~ her h~; ;.:'ek b~; :e:;. Mmanda emredilmiı bulımuyor. iltihWc edm bu IP~lcia.J• ı-'" 

•Aıt.bm,, 
19 13,16 mil lirat temİll etmek
tedir. Bu 6at, firketia en seri 
paiİll olma 66 numaradan daha 
fallachr. Altmlmm ~·,... 
palaıııtır. Fabrika lhi4iYe kadar 
tirbte 4't, 48, 49, 50, Si, 52, ~7, 
S8, 65, 66, 71 ............. ,..,,. 
aqb. Altuıkuma ltaptahtma it! b tayin eclllmiftlr. --=L -..:.C....: bir L-ı-maan ~ 11eı._., QIUUI 

IODl'IL k.titlk Anadolu hattana tala
• ohm•aalr.br. 

elli fuluana mal· 
oluyormUf. .. 

Ne akalla bu 
binaları JaplJOl'
lu? Tek tük pa
ra birikintİIİ var; 
bir de bul tile· 
car itten vaz Yeni yeni 
:::Crlar. lfte -b rmaye binaya 
m~p oluyor. Likin bu tep
bbüller tebre iki türlü zarar ,.. 
tiriyor, getirecek: 

1 - Em ve yem mal aabip
leri döktükleri aermayeye pek az 
aema alacaklar; 

2 - Memleketin 1aDayiine il· 
zam olu---~~ ve 
-8uç bllaeak. a..b pbeke
IİllİD en biriDci vazifeli bu aer
•yeye IJl bir cereyan Ye İati• 
lraa.t vermeldı. 

Şlplae.mlir ld ,..lı bir adam, 
bir dul bdm, bir yetim, yahut 
bqb bir İfİ olan bir zensin tu-

ta eliDdeki nakdi ile bir tez. ~ t bir liltb-. •· ı., açamaz, 
~ lfletemes, bir bayvaucı
lak itine giripmes. ... 

Fakat bankalar aermayeye ça. 
l1Pcalc bir zemin hazırlarlarsa bu 
p apartıman ıeldine münlcalip 
Olan milyonlarca lira, yamı fab
rllaaJa tahavvül eder ve para u-
ldpleri namualcirane idare ~ 
lea o tirketlerin hisse 1e1aetlfJl'ini 
alarlar ve senede yüzde°"· 00 
bet belki daha ziyade b · temelt
tü elde ederler ... 

San' at iler1-yecetiDcl• bapt 

apartmanlar yapıhyor 
ni baakalarda bu ibatah proı-

~ta dökülenler bu iti emı. 
göı:iiyorlar. Hata 1 Lümniunda 
fazla bina, o binalana det-W do; .. urur. 

"r de daha fena bir hadlle 
~ıı~n~a bulunuyoruz: Mal _. 
baplerman paralan ,anda bllıa 
yor. Evdeki hesap ~ .,. 
maz. derler. Bir kaç kat çddd,tt 

ı...-. en lahit~ ~yorlar. Vade ıelifCll"• 
IÇID pek çok l6k 
Bu yolda eld.C9 _.. bp. 
ranlar da yok cleıo,. 

Halk bu fena 111 dı• 
vu geçer? T ellcin laıaneti ~ ._. 
lilaat ile pçmez. Ll1dn ...... edem. 
pyet İJI w ~ DU1U1klrane 
iclare .... firketleria ··~b a on, ea bet -~~ .... ~ 
ı.me .. ı.b•n tabua at bir .U... 
.... aparta ........ ebaeL.. 

e...blar tebekeai ..... .. 
~r.~twYik .. ımi
yer. Gündea p.. laayat taha .. 
mül edilmez dwecede pew.a.. 
'):• m.......ıwa mçu yokm9 



sım efendi p anlardaki 
imzaların 

sahte olduğunu söylüyor. 

Dünkü muhakemede muhtelif 
ahitlerin verdikleri ifadeler. 

C..U.ln c .. rmüyle 1D&zaua bu
luaan KMım Tevfik efen4inin mu· 
ltakemesine dün atar cen mah
kemesinde de-.am edildi. 

EvelA Adalar polis merkez me· 
mur Ahmet bey dinlendi. Mu
maileyh. ctırmü mqbut g .. n .. 

Pangaltı merkez memuru olduğu 
için ltadiscye ıtt l k r~etti inı 
ft Kasımın üzerinden bazı evrak 
çılctıtını sayledlklerini, başka bir 
ıey bil•ediğioi aöyledi. 

Duncl n sonra Bi. ine· ..,ube 
•emarlanndan Sadettin efendi, bir 
gün •Lala,. birahaneainde Ka11-
•• --.ebt devlet memuru ot.. 
Sedat efendiye bir takım planlar 
verditlni gördüğünü, baı memur 
Emrullala beyia, Kasımın üzerin· 
de çıka evrakı berayı muhafar:a 
~ .. ut.sine twdi etmit olduğunu 
anlattl. Evelee pangaltı merke -
zinde iken Kuta kaıa merkezine 
ta:pln olun~ lcomlMr A11m bey 
de mea'eleyi Ahmet bey gibi 
aalMb. 

A- beyd• ao11ra biriDci 
.. be birinci kıata baı memuru 
Emn.llaıı bey düdendi, f.mrullah 
Jtey ıöyle aalatb : 

- •Bir ıefarete m•ıup ola
riılc çalışan Sedat bey, Kaıı m 
T ewfilcin para mükabilinde sefa
rete bazı gizli plan ve saire ve· 

MHD.un Ka&1m efen~ı 

tarafından ahnarak birinci şube 
memurlarına teslim edildiğini 
beyan etti. 

Şattttleria dillleaıne.il ba 1Ur

etl<e bitti. 
Kaaam Tevfik mühim bir MM'

ele anlataca.A'ını ifade ederek 16z 
iet~i ve kc · ine miiuade \'e

rildi. Ka mı ıualan söyledi; 

- "Mevsul :.n haber akl&flma 
göre, mü.tir F evsi Pata hazretılıt-

rinin imzallflı lafıyan plinta al
bndaki im.ta Babı J. de Sudi 

recetinı soyledi. Bunun üzerine kiıtiıp necıi yanındaki hattata 
Sedat beye bir mıktar para veril· po ·ı tarafında• JUdırılmııtır. 
<IJ. Sedat ~ey bu parayı vererek B nun böyle oldutunu kiitüp-
.. Yawzn un plinıaı, mahrem en· ha e sahibi Sudi bey, mulıarrir
daht talimatuamHini ve gene ga- lerden Habil Adem beye •öyle
yet mahrem tayare ve balonlara miftir. 'Bu cihetin tahkildai iste
karts kavaidi umumiye escrinı nm." 
almağa muvaffak olmuş ve bun- Neticede mahkeme hu tale-
1an po ıs mudiriyetine getirmiş· bin gelc.cek celsede .nazarı dik
tir. lık safha bu 111.reUe teapit ~ ahı acağını eöyl yerek evel 
edil ce, bir gün de cürmü mqhut emirde Edirne polis müdürll Fe

ppıl~ı ve .~ev.zuubahı ~anlar ı yzi bey akk ada yapıla• i9tina-
98 eaıre de uzerınde Çlkb.,. bentrı tekidine ve muhakem~nin 

E.merulalı beyden aonra pne 3 Hazirana talikine karar verdi. 
.tac:i tube başmemurlarından 
Şillui bey dmlendi . Muma - ICUcUlc lla~ler 
WJb de Kuım Tevfikiıa ıubede 
lıılmcli lauzuriylede itirafatta 
Rlmduğunu ve plinlarıa kendisi 
tualmdan yapılmış oldupnu 
.a,l~dltini anlattı. 

Badehu Kasım T evfiki bizzat 
yakalayan polis Şemsettin efendi, 
timdiye kadar dinlenen bütün 

1&hitleria anlattığı gibi derdest 
key&,etini tekrar etti ve Kasımm 
metindeki planların da kendisi 

"iKD.A.~ ., uı ıefril ası: 7 
Ar ene Lupin 

Kaoalıoda 
Yazan. 

e L bfanc 
dı, 

r n )1 çti. 
ı dhar, ayni kapı, 

a,ni y u 1varlar .. 
Ağaçlar · bTr, yoHar kan-

~ilır. Fak t bu kiliıi .. 
G en zamana rağmen ta~ı ile 

duvarı ıle o e duru}oı.. 
f> ul ki · doğru vüriıdü. 

Bal de eı ile 
kerre daha 

Lıs lerin be apları - Mearıf emi

ni Be cet b y ün 'leden ak ama 

kadar G l t ar y · e i de .buluuan 

Ji a m 'ull d tki· 
katta hulu mu tur. Tetkıkat hesabat 

r···-............. .................................................................... . 

l!!'!!!_~~- ve ~i}!ef!_~'!!:. _ ~~~-':_~'!!] 
Emanet kadrosu Italya sefiri bugün "Seyrisefain,, mü-

darahlor gidiyor. dürü geldi. 
Y.ı ltlııltf o hnmau tıllhl1I 

edtldfll ·- --- ..n .. n. ... ~ .......... •ldhat 
,.,.ı.cut.. ICuaaan taellayle 
.. tllfl,9 ıb11la1-ta ..... 
..-cff.Clea ...... -. Ntlanmıt
tıı. Haafi ıubelerin ha•gi \ca. 
le•left latvodtfeceti Ye kaç kiti 
açıp .m.-... hakkı.da tet
kat tara ecNmektedtr • 

Bu Mtlı:ibt bir ay urfmda 
iatae edilecektir. 

Cmaneae 
Sür'at taksisi 

Şişli · Büyü~dere yolu gibi te· 
hir hariciodeki · uzun mesafeli 

1 
yolla~a ~nk sık otomobil kaza· 
&arı vuku hahntldadar. Jdu ed· 
ilen bütGa tedbirlere rap.en bu 
lcualum 6niiDe reçilememekte
dir. 

5eyft Sefer merkezi bu husue
ta b~ ~ Jlll>m• ve emanete 
TenDİf(ir. Hu projede otomobil-
lere bir-er lirk tabi9i kon11lma
• telrlif eclt1..iför. Bu takdirde 
otoaobil&.rin uua \lef& luaa me
aafeli yollarda aakadar aü'ıratJa 
gittikleri bir kua vu1m'uada de
rt.at t~t editebilecektir. 

seyyar satıcılar 
Seyyar •balarla bitilcletli ... 

h•ı• ycya lııal4ırun1annda geç
meleri cw ,.aktw. Halbllki 
1<>11 zamulat'de buna riya.et edl
medip g&-ülmöt ,. emanetoe 
zabıtai belediye memurha1danna 
yeniden bir tamim göaderjlmi ... 
tir. Buac:la ya1a katdı~mlanndan 
bu gibi Cfhasın geçmesine 1cat•i
yeı lllÜlaade edDmemeai akıi tak
dirde allUdarlann tecziye edi-
ecoti bildirl1miıtir. 

Sinemalarda Türkce 
Yeai la.arlleria herku tarafıa· 

dan kolaylıkla okurunaja .betlan· 
ması itibariyle emanetce, .aisaeaa
larda umumi mahallerde F,raa
sazcanm k'\llanalmıyarak yalnız 
Türkce ıistimali taıavwr edilmek
te idi. Emanet bunun evveli 
sine alarda tatbik.uıa kan;r veril· 
niiştir. Yakında buyuk sinemalar 
kapanacaktır. Kuç \ele e yamı 
oynanacak 'filimlenn yazıları yal
nız: T1itkçe 'Olarak ve ıgeleeek 
sene Eylül de açılacak .mema
fann hepsinde yaalar minhea ... 
ran TürkQe olacaktır. 

Ahide etrafına 
)apılacak bahçe 

Taksimdeki cümburiyot abide
sinin etrafına yapt'lacak haıvu 
ve bahçenin iaşasına bu ay niha
yetinde başlanaca'ktır. Bu husus
ta lai\m 'elen proje ıila,.- edil
miıtir. 

Kaçanlardan biri takip edildik
ier· ni g ruoce keskin bir ıslık 

çaldı. Muh kkak ba§ica birine 
i aret veri} or u. Paul hu.mı artır· 
dı, kaçanlar Jleride JÖriiBell du· 
varlar aki küçük kapıra d<>tru 
gidiyorlardı. Paul: • Yr&biayaca· 
ğım, nihayet oğrenecepn. dedi 
Tabancanın kabzasını birinin kafa
sına vuracak, ötekinin de botuma 
yap şacaktı. 

F kat • esnada küçük kapı 
dışardan açıldı. Üçiıocü bir ıdam 
mütaarrızlara yol verdi ve daha 
Paul yetişmeden kat,pJ)'l rlJoardan 
tukrar kapadı. Paul kapıya ya· 
pı~tı, çekti, zorladı, açılmayQI\ 

Tam o s rada duvarın öte tara· 
fında bir otomobilin motÖI' ıü· 
rültüsü duyuldu. 

Paul derhal 4uftl"la üıtüoe 
sıçradı ve kendisini oreki tarafa 
attı. Üç kişinin tek başına Dasd 
haklarından gele~ipi hesaba 
b"le katmamıştı. Üçüncu §Shs 
Paµlun otomobıle geldiğini gö-

Evvelki pa ıt.IJ.._ ıelen 
halfa elçiai •inyor Orıiai Barone 
ba ~ tirenle Anbraya 
gidecektir. 

W,. Mftri, Tiidl-lu.lya tioa· 
nt mhalcerat!MI deYMlll müd
detiace aakarada kalacaktır. 

vumtte 
Ömerlide tefti§ 

Vali Mubittha bey din maarif 
müdürü Haydar beyle birlikte 
•Om.mn ye giderek teftitatta 
bulunmuşlardır. 

Af ve te'cil ·kanunu 
Yeni Af ve te'cil kanunu dün 

Viliyete a-öaderilmiftir , 

N .. rlfte 
Mekteplerde imtihlnlar 

K&y mektepleri arife günü ta
til ,.pacaldarcltr. 18 .aayııta im· 
tthanlara h.flanacaktır. 

ilk mektepl•rde 8 laalira11da 
hqtihan1ara baılaaacaktır. 

~ .... 
Nebil :bugft.n pidiyor. 

Ankara Tlz'k.Yuou .ar..k• 
rabna nihai JaafhMıaa ittinlk 
..deoek olan mGbadele ikinci 
marabhaıımız Nebıl B. kayınval
dellnin irtihalinden dolayı eeya
habnı tehir etmiftj. ;Mwnaileyb 
bugiıa Ankaraya gidecektir. 

f111tl1ttllc 
Ticaret odası 

mecllii içtimaı 
f1caret odua meclisi bugün 

toplaucaktır. B. içtimada mevzu
ubabs edilecek meu il içinde eo 
mühimleri ,.,.ıarclar: 

1 - lk.tiut v.kiletinia tebli
gab: 

2 - Türlc:iyedeo transit sure
tile geçecek eşyanın Ticaret Ye 
zahire bo"'8sına kaydi icap edip 
et111edfti; 

3 - Yerli unlann nıaaanfi 
Utibaaliyeaile JAemaliki sairadeki 
iatihul ilcretl•rinia mukayae.ti; 

4 - Borsa Urieinde mumele 
'8P8ll baa tacirlerin tecziyesi 
konuıulacaktır. 

Kurban derileri • 
Kurban dori Ye baraaldarmın 

ne suretle toplatbrılacağı hak
kında görüşülmek üzre, Tayare 
cemiyeti latanbuJ fUbeaine mer· 
but kaza ve ahiye tube rei•leri
•in ifitrakile, mayı•111 on altıncı 
perıerıbe güntl saat on yedide 
Catafotfunda C. H. Fırkası bi
llUlada 1111MU11t bir içtima aktede
cektir. 

rünce hançerini çekti. Paul bu 
adamm çehreaini tanıyordu. 

Bir amanlar gördütü çehre .• 
Fakat kadın çehresi değil, er· 

kek çehresi, lakin hatları aynı, 
çiz.gilerj aynı.. Yalnız on altı sene· 
nin bir • daha sertleştirdiği bir 
çehre.. ft hu adam Paulü, tıpkı 
babasını YUll.D kaduı gibi gök· 
eüııden wrdu. 

Paul De1r<lEe sarsıldı ise, bu 
edam çehresinin btıUin hüviyetini 
altüst etmesinden .anıldı. Çönkü 
hançerin ucu goksündeık.i düğmeye 
isabet .ederek kırılmış ve ark.aiın· 
dan da otomobil hareket etmişti. 

Paul kendinin topla)Jn~ya 
kadar üçönüü de otomobille artık 
çok ma1daşmıı olduğunu gördü. 

Eski çehre ile yeni çehre ara· 
11ndaki müşabehetin sırrı PlulO 
çok düşündiirdü: Kontes Dadvil 
oldü, fakat şimdide l>ir erkek 
çehresi ile karşıma çıkıyor. Ak
raba<;ı mı. mechul bır kardaşı wı? 

Aakarada bulanan S.yriaefım 
umumi miidlrü Sadullah bey diba 
avdet etmiştir. Sadullah bey, ken
diaile g&üıeıa bir muharririmize 
tu izahatı vermiftir : 

·- Ankaraya bitçe •ilzake
rab için gitmiıtim. Seyrisefain 
bütçesi •)'ilen tastik olunmuı 
ve mecliaten çıkmıp. idarenin 
bu 1e1Mki bütçesi J milyona ka
riptir. 

idarece Aba alınacak ilci ıe· 
miyi ınuayeneye giden heyet tet
kikahnın neticesini bir rapqrla 
bildirmiftir. Bu rapora DUIU'q,, 
her gemi de matluba auvaffak .ba
ltmmamlfbr. 

Berlin sefirimiz 
Bir kaç gla e•el --u•en 

ıehrlaize gelen Berlin elç;aiz 
Kemalettin .S.mi pate ~ÜTgüA 
Anlcara,a giderek hülrumetilllide 
temaı ederek bayramdan 80Dra 

dönecektir. Berlin elçimiK /u
lrarada buluaduiu mflddet zar
fında J•nidea akt.dilecek olan 
Türk • Alman ticareti muahedesi 
ile m8fl"ll olacaktır. 

Kemalettio Sami pata Huiran 
iptidasında Berline dönecektir. 

Amerikalı milyoner gitti 
Bir müdclettenberi tehrimizd.e 

bulunan Amerikab milyonerler 
!den mister Gerri dünkü ebprule 
Avrupaya gitmiştir. Amerikanın 
en btiyük tntün fabrikalanadaıı 
bir çopnun uhibi olan M. 
Gerri tehrimizde tütüalerimiz 
baklada tetkikat yapmlf ve 
fabrikaları ~· yeni tltün mah
•ltimüzden takriben iki milyon 
lci'oıunu askıya almıştır. 

Amerikalı milyonerin tütlln 
inhisarını almak için hükimete 
tddifAtta b.ltmduğu yazılaupa 

da bu teeyyüt etmemittir. 

Mezarcılar tarif esi 
Şeht"emaneti ıktisat miıdiri -

yeti mezarcılara ı. erilecek azami 
ücret hakk.Jnda bir tarife yapını • 
tır. Bu tarif eye gore kadın ve er. 
kek büyükler için 400, küçüklu 
için 250 kuruf azamı ücret alına· 
caktır. 

Filoryada kaınp 
Bilumum askeri !ise talebe· 

sinin bu sene Filorya sahillerinde 
kamp kurarak hep bir arada mu
vakkat bir mman için bir kır ha-
yatı geçirmeleri takarrur etmi§tir. 

•••••••••••••••••••••••••••• • • : Kurban bayramının : 
! ilk günü Danışşafaka i 
5 günüdür. 5 
• • • ••••••••••••••••••••••••••• 

Paul, sinirleı;:inin geçirdiği buh
ranı dü§ünerek bir galatı rüyete 
uğrad~ını düşündü. 

- '.Mazi ile hal arasında bir 
münasebet olduğunu kim i.sbat 
edebilir. Delil lazım .. 

Bu delil orada, Paulun yanm· 
da idi. Delikanlı kınlan hançeri 
aradı ve otların arasında sapını 
buldu. Hançerin kabzasında kızıl 
demirle hakkedilmiş gibi dört 
harf vardı: H. E. R. M. 

HER.M ... Yani Hermine isminin 
dört ilk harfi. 

.. Bu sırada uı.aktan bir kilisenin 
çanı çalındı. Yeknesak , fasılasız, 
acaip bir çalış .. Paul: 

Galiba bir yerde yangın var! 
dedi. 

Paul otomobilin izini takibe 
başladı ve böyrece hududa kadar 
geldi Bir alman jandarma::ıı hu· 
d t dir inin dib n t b klı-

h' c l z nı i-
z kl rda alman 

T 
Cocuk bakımı .. 

-7-
24 .saau. IMr çocuk - ki 

dar s6t almalıdır. Bu kat, f' 
rette te8plt edllemes, ; 
ağıı:hkta ve ayni boyda 
aynı yatta W ~aaa 
mua:uen mıln. tııl.dıe to.,ll 
dıiı IUalde ~eri miflal'. M• 
ref namındalll doktı~ 
bir çocuk alırl.pnta o "" 
rl niepedacle l6t almallcld 
Biç blr vakit bu mıktard 
altına inilmemelidlr. v~ 
namındaki doktor lae yeGJI" 
bir "Olapetinde v...U..U diyot 
Bu ~ kilçttk Yllftaldlere ki 
bili tatbik ise de bir az blyi 
mil§ler i~hı fazladır. Dr. A~ 
ise fU dilsturu ko~uft111'# 111 
~ Jrfbıde kendi ~ 
nın on-a• birine 200-lftl!_ 
ilAve edinee bud olan ...... 
tar kadar elit almalıdır. S-
nun ipn en iyi usul ~ 
her ~kit tartarak ona 
idare etme\ en dojraau ul· 

l.olınıan BaWI' 
Badi ~ - Tıp fak.._.ı 

ıeya~ Ben~· .. ~ 
dahiliye lkHniklerbıe ..,. 
raeut Diz, ba halde .ptl 
yapmanız d ... ola--. 

A. Hamdi beye - Kalp ~ 
stalttı hiç f6p&eeb: kabili f 
davi()Jr, bir dahiliye mtlte~ 
&1eına mftraeaat edlahı,,- LoJIP. 

Vesikamı ka~ hettilll 
Askeri ihtiyat mbiti terlli' 

vcıikamla Adana delterdarlıl' 
Kule kapa tuh.si talaakkuk ,.r 
mur muavini iken aldığım ._, 
hatayı r.ayettim, yenilerini çıkat" 
tacatımdan, eskilerinin hükıolİ 
yoktur, 

Tarlab ı Aba 80a..ls 5 it, 
Ali Şakir mahdumu 

Mmtafa Şükrü 

Muktedir bir maranp 
usta başısı aranıyor 

Marangozlar cemiyetindeu. J)O' 

ğrama mobilya ve mot& tebr 
leri imali san' atına valcıE bir u* 
aramaktayız. Kendlıme h~ 
bir mara goz fabrikuında dol
gun yevm.ye ile usta bqılık vr 
zıfesi verilecektir. 

Talip olanlann Gatatada ~ 
miyet merkezine müracaatları. 

u. K. 

İş arıyorum 
On dokuz yaıındayı• T~ 

Fransızca ve biraz da makine tW 
lirim yaııhanede ve yahut bit 
dükanda çalı11 rım, 1Adetnamtd 
de vardır. 

8endenize lütfen müracaaı..
bilirsiniz. adres: Beyotfu Ha-S 
batı Kızılcık sokağında 37 mu..,.. 

Obanı Tabcrya' 

süvarileri görünüyorau . Bir il 
ilerde kırmızı tugla kiremitle6 
Acaba Eberkurt mu? 

Çan se~leri durmalDlfb. Pıao! 
sesin Fransa tarafından geldiğilll 
anladı hır ha ka çan sesi, gea' 
Fransa tarafından, gene ~ 
bir başka çan.. Alman aüvari.ld' 
kasabaya girıp çıkıyor, o.ı.
dağılıyocdu. Paul bir tepenin f/11' 
rinde b · r Fransız bölqe g&l-
dü. Za rbünl ufuklara bak" 
tıktan bölalde 81ıtlll _... 

smdan k yboldu. 
P ul i d ndu. 
Ati ı duvaı :n kenarwa ıeıdİ' 

Anla k h-tı duvar §&tıcaıw9 pil• 
tüu ııY.f.nakatını çevinror • f/tl' 

uyar bir koylüden de duvanD -
ikı se,ne eve! yapdd~ını öğ~' 

Paul o vakn yaşını beodll 
alıpta hudut boyunda ha :ızas_. 
dakı kıli eyı aradığı zamanlar 11: 

den u madı~mı 1 
d ta isı L } e deli 

ı il 



E giın asileri 
tıe yapıyorlar 

Moskova, 13 [A.A.] 
ı hild: :vor: [fa_:ıi.. 

~ ~ ..,, 
Kuçkayadan geleıı müite-

'lerin anlattıklanna nazaran He· 
a vaziyet foıkalade vahimdir. 

lierı:ıtı işgal eda Beçe sak!! or
dusunda şilterle sünniler arasın
da ihlitaf çıkarmak malcsadirle 
lzun tahrikat yapılmaktadır. Beçt. 
Sakanın, kıtaatınta başınJa He
'ala giden Abdurrahim hanın 
~ !ara karıı muharebeye başlı
~acağı rivayet ediliyor. 

l Mayıs kurbanları 
Bertin, 1~1 )A.A] 

'W clt ·• am • Abend gazetesine 
llazaran, 1 Mayısta vuku bulan 
kargaşalıklar esnasmda ö!enle
tin miktan, yeni vflat edenlerle 
beraber 27ye baliğ olmuştur. 

Berlin, 13 [A.A.] 
Prusya diyet mecliıiude ko· 

llıü~iıtler şiddetli güriiltüler çıka
tarak dahiliye naımmn 1 Mayıs 
hadı!cleri hakkında iıahat ver· 
lllcsine mani olmuşlardır. 

t unan reisicumhurluğu 
Atina, 14 [A.A] 

Kunduryotis M. Veniıe
losa g&nderd:Ai bir mektupta 
~tisicumhurluka tekrar intihRp 
edilmeğe çalışmak istemediğini 
heyan etmiıtir. M. Venizelos vt:· 
td ği cevapta M. Kunduryotisia 
bu arzuaunda iMar ettiği takdir
de hükumetin ya M. Zaimisi ya
hut M. Romanusun namiıetlığini 
Gtizam edeceğini bildirmişt;r. 

Anıemada mahsul bol 
Londra, 14 [A.A] 

Times gazetesine nazaran, şi
l?ıali ve cenubi Amerikada buğ
day m:ihsultınün mebzuliycti ta

~Pte~ ziyade arzı int~ç ~tmiş .. ve 
U ytizden bıJ)l,day fıyatı ch1ş-

lllüştür. Bu sayede • son seneler· 
de ekmek im.ali pahalı!aşmıt ol-

~akla beraber. yakında ekmek 
Y tının harpten evvelkinden 

daha ucuz olması muhtemildir. 

Saatta 39 mil 
Londra, 14 [A.A] 

Valmy namındaki yeni fr~nsız 
llıuharibi ıür' at tecrübelerı es
llasında saatta 39 mil 93 not-
~tsafe katetmiştir ki bu hakıki 
lt rökordur. 

Horasan zelzelesi 
Moskova, 13 [A.A] 

Horasan, hareketi arzı fela~ 
kt'- · · T" k 'l.:tdelerine muavenet ıçın ur • 
llıenistan hükümeti . tarafından 
tetkil olunan bey' et, hareketi arz 
~&halline müteveccihen Akçaa· 
attan hareket etmiştir. Mosko· 

\>adaki Iran sefiri yapılan mua· 
\1 netten dolayı hükumeti namı
tı teşekküratta bulunmuştur. 

Moskova, 13 [ A.A] 
'l 'P~rmezden bildirildiğine göre 
f.' ezari şerif darbai hükumetini 
.~ltı.anullab han lehinde halletmek 

'n sarfedilen mesai bilhasŞ)l şİ· 
tnaıı Efg.... ·standa şiddetle devam 
ttn:ıektea.r. Sovyetlere ticari mü-
as batın inkitiaı üzerine yoksul· 
ktan muztarip olan \.ehir halkı 

~ Beçe Saki çetelerinin tecavü· 
't:bna maruz kalan k.öylürer bu 
. ~ kü idareden memnuniyetsiz· 
1-J: g . SteriyorJar. n· r t taraftan 

ın Efgan hududunu tecavüz 
'den han Bejora Efg&ııistanın 
~arı kısmını ve Asmar :ı;ehrini 
ışga\ eylemiştir. 

Ko, no sui ı~astı 
Lo dra, 13 [l\.A] 

h'}~ovno dan bildiriliyor: Reisi 
. u mete karşı yap11an sui kasta 
ıştirak töhmetile tevkif edilmiş 

1 DEDİ K'lDU 1 
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Edip olmak yenları 
Huseyin Rabmı h v bir gasete 

ile halka hitaben şu beyannameyi 
n•ediyor: 

• Hanımlar, Beyler! 

a. av beri: 7 

Hala Karol 
mes'elesi 

"Yapılacak 
işler çok!" 

• Y öti~n çocuğunu& var mı? 
Edip ıni yopmak istiyorıunuz? Muharriri: 

Bükreş, 14 [AA] 
Prens Karolu mr.di' ve q,.nB 

ettiği rivayet olun"1n ye hükumet 
taraftarı ayandan bulunan "Ko
rneskonun,, nutku hakkında me· 
b'usan meclisindf" bir istizah tcık
riri veren M. D ' aya dahiliye 
nazm şu cevabı vermışf r: "Me
mleket J...ct'i surette kapanmış 
olan hanedan mcs'desi hakkın
da yeniden müzakere açılması 
tcşebbüsü11e karşı lakayt kalma
ktadır. M. "Kotne ... konu ı,, nut
lamdaki imalar bazı tedhir itti
hazına liJzum göstermektedir.,, 
Ekseriyet M. Dukanın ~azırıf!, sö
ztin:i k-esmesine manı oldugun
dan liberallar protesto makamı
nda salonu terketmişlerdir. Par
lamento Hazıranın on beşine 
kadar tatili mesai etmiştir. 

Clemanceau'nnn lir kitabı 
Bruxelles, 1'.! [A.Aj 

(Nation Belge) gazetesinin Lir 
muhabirine beyanatta bulunan 
M. Clemanceau ağlebi ihtimale 
nazaı an Kanunuevelde mareşal 
F och ile münasebatının tarihi 
hakkında bir kıtap neşr~deceğini 
teyit etmiştir. M. Clcmanc~atı hu 
kitapta Foch un büyük bn kah
raman clduğu ıu fakat acı hır 
ifade ile olmıyarak dal a bı ~ka 
bazı şeyler ıöyliyecc;..ini ilave 
etmiştir. 

KDclilı ıelgr~lar 
Alman borçluları- Bc.Jin,13 [A.Al 

M. Schocht Almllf yun n alacağı ve 
borcu 1 akkıııdn Sİ) a~ noktai nazar
dan alınacak tedbirle ·e dair re' Ve· 
stfalya<laki banka şııLe müdiriyl • g;o· 
rlil:'lınti§tlir. Müzakerat esnasında ı ıızır 
bu unan sanavi erbabı Almaı mu· 
rahhas he} etiıi:n Pariste girişti<•i ta· 
ahhutlerden doıayı hiç hir me.:ı'uliyet 
kabul etmiyecek.lerini bıldirmişlerdir 
Sanayi erbabı Almanyanın btiy~k 
mti!ıaadekarlıklarda bulunamıyacagı· 
nı söylt-mi~lerdir. * Rusiar·lngilizler - Londra. 13 
[A.A] Ing· iz ticıui ueyetinin Rusya· 
da yaptığı seyahat hııkkında . ta.m 
rapor hazırlamakta oldukla.rını h.ıldır
mi lerdir. Komite aZRf: acilen Lu:·uk 
sip"' ·. l elde ecLl.mes.in in1.1;Zar :t
memekte fakat V8Zl\ etın mU~ım sa· 
rette tevazulı 'e ten \ ll · etmış olJn· 
~una ve Rus n ile .' t -~ ar&:. nda 
memnuniye.tbahs tıcı.:· mıınaseLatın 
bilAhare teessüs~ edccçğine kail bu
lunmaktadır. 

* Rus yada otomobil fahri~ası -
Moskova, 13 [A.AJ Bttviik hır oto· 
mobil fabrikası in--<ıs na başlan lmış
tır. Bu fabrika, "N jin·N~n~or')t,, ta 
yapılacak ve sene,·i verımı 60,000 
kam~ on ve 40,000 otomobil ol.acakt ı r. 

t9J Mısır bütçesi - Kahıre, 14 
[A.A] • 1929·19.30 senesin: ait ~f~
str biitçesi 8 Mıl):on 460 hın .Ingı.ız 
liralık bir açık gostermelrtedır. Bu 
miktar ihtiyat akçasinden alınacak 
mebaliğ ile kapatılacaktır. . * 50 Meksika ceneralı - Mek~ı· 
ko 14 [A.AJ · Son ihtilale doğrudan 
doğruya veya bilvasıta i~tirak ettik· 
lerinden dolayı 50 kadar ceneral 
ordudan azled;Jmiştir. 

Vukuat 

Kayıga binerken 
düşüp öldü. 

Un lrnpanında Salih paşa cadde-
. d oturan Ali kaptan dun Balatta @n e . 
kayıga binerken sekteı ı~alp n vefat 

etmiı:ıtir. 
~ 1' 1 • l 

Bir hırsız yakalandı- ~".sım. e 
,.,, d Ramlenin evine Halı! ısının· 
nıa anı b . l · · · te erı "8 ıp de bir hırs.z gırmış, 0 ls' 

kaçarken yakulanmıştır. * Tavulc hırsızı kadın - Kara 
glimrlikte oturan kı 1 ti Ayşt nün Hn.· 
lıcı oıı;Iunda Dimitrinin 3 tavu~ nu 
çalarken yakalırnmı~tır. 

Ç!}j Yangın başlan~ıcı - errahp~· 
şada Nak~i sokağında oturaıt malul 

Londra, 13 [A. A] 
Sör Au -.;ıı Chu... ...r! .. iu, J: • 

"Birmingam., daki intihap daire· 
sinde irat etmiş olduğunutukta, 
Avrupada henüz yapılacak bir 
ço! " c!" olduğu"''J söylem:" ve 
demiştir ki. A~Tupa muhiti eski 
busumetier ve kinlerie doh•dua". 
Mamafi Avrupaııın v<lzt ·~ii be:j 
senP. evvelkine ıı~zc-::-· n ço~ nlilı;
tekardı.r. Bir çc: .ıe:;ill\'.'rİn miras 
bırakmış olduğu nifak\~!·ın neti
e,.lerini bir iki sene zarfmda ail
mek mümkün değıldir. Şinıc.!i 
milletler, hududarda gürültülü 
şekilde karşılaşmamakta, \.:emi
yeti akvamda yekdiğerine mülaki 
olmaktadır. Cemiyeti akvam bir 
çok seneler sarfetmiş olduğu mun· 
t:ızam mesaiden sonra Almanya
yı cemiyeti a~·vam meclisine aza 
ol< rak kabul etmişl~r. Bu suretle 
Alm:lnyaya kaA·şı değil, Almanya 
ile beraberce ;alışmak imk~m 
ha3ıl olıııu§tu . 

Y un .. ınistanda reisiciınıhur 
intihabatı 

Atiua, 13 : .A] 
Rei<:-dımbıır intihabı 2' M 

yıst~ icra edikce ~Atır. 

Ka iye Hanım.ın 
parm alrları 

sakat1n1, idi? 
Şişlide Lamia hanı mır. H.: 

tına ve Kadriye bımımın da iıç 
parmağ.rıdan mahrumiyetine se· 
bebıyet vermekle maznun bu· 
Iunan Dr. Kenan Hasan beyir. 
muhakemesine dün devam edildi. 
Lamia hanım meselesi hakkında 
tıbbi adliden rapor gelmediği =çin 
bu cıhetten wuhakeme d: .. cyan 
etmedi. 

Kadriye hanım me~~lesi hak· 
kında ise Ismail Zıya beyle dok
tor Avni bey dinlendi . Ismail 
Zıya bey, Dr. Kenan Hasan beyi 
Kadı·iye hanıma t" vsiye eden 
zattı. Bu şahit Kadriyi! hanımın 
esasen 3 parmağının sakat ol
duğunu söyledi. Dr Avni bey de 
hadisenin bbbi cihetini etrafiyle 
izah etti. 

Bu meselede madam "Berti· 
ne" isminde bir şahit te dinlene
cekti, fakat Türkçe bilmediğin. 
den gelecek celsede bir tercü
man bulundurulmasına karar ve· 
rildi. Diğer şahit op"rator M. 
Kemal bey gelmemişti. Kadriye 
hanım parmağının eskiden sakat 
olmadığına, maznun doktor bey 
taraf ın·dan bu hale getirilJiğine 
dair 10 şahit ikame etti. Bunla-
rın celbi karariyle nınhakeme 9 
hazirana bırakıldı. 

bir l~adın, dün çamaşır yıkanınaktay· 
ken evin yukarı oqasında bıraktığı 

mangaldan çıkan ateş mindere şıç· 
mış ve bu suretle l angın çıkmı§tır. 
Mahalleli itfai) e gelmeden yan ı . 

söndurmU~tiır. 

@ Bir intihar te§ebbtisü - Tara· · 
yada Rus sefarethanesinde ateşemili· 
te.lik dairesinde garson Vasilof ta· 
bancayı kalbine sıkarak intihar etmek 
istemiş isede, kurş •n seyri ölUmü 
intaç etmemiş \ie asilofun bir ta· 
rafına sapl:mmı§tır Vasilof lıastaneye 
kaldırılmıştır. 

HAY AT PAHALILIGINA 
AMELi ÇARE "CUMHU
RiYET,, ve La "REPUBLiK,, 

gazetelerini 

~-·· •:u• ' 

Hemen bir mutahasslM muayem .. 
ettiriniz Bir az kaçkın olduğı 
tah :L.kuk 

ııe i8tt 

:uizd~n 

hiı cdio c;Jı.· 
Ci2~ ;lC h, J ft 

j • met.mm. 

ö e \.~rr.';n. 
çıkaL.Jir e, 
kin. c•kı trgad<li us ılüdlir d 
ağzını bırakıp ~n:rnund.m yen 
başlarsa, kir: ıu çmımm e:ı al.i iyJ 
konuşup. yı.ıaabili~·8e yeni ean'utın 
harika tipini y irat:nış olı cak ..• 

Hüseyin Rahmi t~y lirıtadanız 
hiliihare, bu heye.natı üzerine ütle-
1:-ayı :zaman tuafmaan kflpnrıJec11k 
fırtıuavı dnJ.ırı ev,.id~n tahmin ede
rek diyoc k•: 

c Beyfe dile... beyhude yere 
kabarmay . ..,, ~işmeyiniz çatlarsı
mz. Zar c içimiz balon gibi sade 
hava il ,lo!•ı ..... 

Hav ' u ıszı 

L ettin ki yalnız pey-
gamh ·il, yuzlerce bin lcrce 
aile hab1&. ı da hoşnut eyledin. 

[ '"biyattıı. medeLiyattan sarfı
nııznr. 1' akat m l im ve içtimai bir 
ıtıc:>:-fo me zııubııbs. Şimdi e kadar 
ııice istıd .. !o.ız, kabiJi}etı;İz gençler 
vardı ki sah köpııtH.ı pbi he~~ 
Ollıp gidiyorlardı. Şımdı sı·n hu gıbı 
zavallıların ha)atını kurtarmağa 
çalışıyor .:ıun. 

l stida sızJ 1kları dolayrn"vle mek
ter1crdr.ı çıkan'mış nakadar gabi, 
ve nak .dar imtihan kaç km ı varsa 
edebi) ata ·..,tic ~ ~ttinr ek s udiyle 
hayatlarını id11 oe)C fı sat ermiş 
oluyorsun. 

Dlişlin hir kerre ne hi.iy ık iyi· 
lık ediyor un. 

Meşhur hikayedir. Elbet bilir
in. Hani Nasrettiu ... 11ya bir gtı.n 
son.ıuşlar: 

- Horam demişler. Hiç senin 
başından n,k ~ :.ti - :? 

Hoca içini çekmiş: 
- Ah dt'mi~. Bfr ~ n ha ımdan 

agk gP.çiyordu. Fakat neyleyim ki 
hainler tam zamanında yetişerek 

- Ne :yapalım, artık ııara yok. 
.Efendimiz öldü. Sokrati siyah 
kravat taktı, koyu renk elbise 
giydi. Barba Sotirinin zügünHığü 
rörünür bir hale geldi. Sokrati 
iş arıyor. Efterpiça 'farlahaşıoda 
bir terziye kapılandı. 

Beyin nzak akrabaları, mirasçı· 
ları merhumun nallannı arıyorlar. 

- Ya hu! Bu akarlar ne ''akit 
Qııtılmış? Parası ne olmuş? ... 

Poker, bakara, horsa oyunu, 
kı dm, oğlan, sefahet.? Yoksa ban· 
kı.: fo.!'dııtr ötede beride hır servet 
na~ d 

Sokı llti mirasçılara yanaştı. Be· 
yfo p~ra ını arı~ or ve aranı ak için 
d•' kı!Lnlle.ıinden ücret, bahşış 
h nr. 

Nibnyet Beyin hir bankada 
VO lirasını, bir diğer haııkada da 
kasaaım Sokrati , u~un tetkikat· 
tan ~0.'l' a ke~e ti . ( Dunlann 
ytriuj çoktan hi!i) oıdu! ) ::\lirasçı

l!lr sevinç i~~~de. Lf\kin kasaya 
el sürmek içiıı, evvı'la mabkeme
<lcn bir karar almalı. Mira@çı 
beyler avukata bıış vn dıılrır. ilamı 
aldılar. Bı calım kaı:,adan kaç hin 
lira çıkacak? 1'.a .. a rr.cra imle aç1ldı. 
Zabıt nr kH ı tutuldu: 1. - El 
yazısı dört Kur'anı l , valide

·ı. · .. ~,ı. "lto zinct altını, 
fü• e 2. - Bir 
z;rf evrak Evra ı okııdular. Abuk 
sabuk mekt ıplar. • ıras1;1Jar artık 
c merhum • kelime ini hi'e s.u-fet· 
miyorh: dı. Kondukları hazine 
avukata veri ·ıı paraya 'c Sokra
tinin ikran iye İDL' ) ti"ti. ::\1 us hafi 
" rifler ) adir:a kal 'ı. 

Gt-1 'llm tiye 
~u ..... dtiniıı c.. "hnd~ki nakarat: 

Askerli~ u Jcliyor. Kim bilir b ... ni 
nereye gönderir! r? Onun için ht:r 
genç ve p3ralı ~bi, ben de asker 
olmadan e\•el, Y nnanistana hicret 
etmeliyim. Lakin p:ıra? Atinada 
ana ın halasının oğlunun bacana· 
r;ının kardeşi zengin bir tellaldır. 
Ona, yazdım, yardıın istedim. Ge· 
lirse Atinaya gidip modem manü· 
kürcülük edeceğim. 

Yardım geldi; muhayyel zattan 
bHet parası geldi. 

.... Sokrati, " Patris 11 ,, namın-
ıaki lukı:ı uııan , .. puıunun mu· 

zeyyen salonunda bir puro çeki
yor ve viski içiyor. Parmağında 
tek taş bir ) uziik: Fener kib.ırla
nndan Sokrati Bey İstanbuldaki 

haı;tırdılnr.,, emlakini atını~. Ati na) a ~ erlc!Je-
Etlebiyattan, Na rettin hocanın cek, orada babalarının san\ıtma, 

aşktan anladığı kadar anlayan hi- bankerliğe devam edecek. ' apur 
zim üdebayı zaman da belki şimdi Pire limanına varmadan telsiz bu 
sana kızacaklar. Fakc.t zarar havadisi Yun .. rı alemine bildirdi. 
yok. Yarın elini öperler. l\fus- - Zitı> ıo::oheti Bc•v, zito! 
tııkbel edPl iyatı ele lacak olan Daha vapurdan t•ıl,ınadan Ati-
g hi edipler arasında Lugun olduğu nal gazete muhal irl ri Bey Efen· 
g"bi yarm da hatikalar yarataca· diyi böyle karşıladılar. Kendilerine 
ğım iddia edecek bir dahinin resmini verdi, beyanatta bulundu 
çıkmıyacağını kim temin edebilir? ve 2000 drahmi dağıttı. 

Ne eöylı>rlerse söylesinler sen Sokrali Bey, bir ay, Atinada 
bU) Ul.. bir işe tcı:eLhus ettin. Sen lort gibi yaşadı, sonra anasını, ba-
bugün memleketi bir çok kabili· ba~ını, kızkard~şini getirtti. Lakin 
ycteiz zavalhlardım kurtm-ıyoreun. bir şartla: bunlar Bey Efendinin 

Şayanı tP.hriksin... lalaları ve dadılarıdır, anaları ,.e 
Yaşa, varol tlstat... babaları değil. Bey Efendi asil ve 

ESa1: Mahmut zengin göriinecek ki ..... Sonra Bey 
-=.:~-.--~~~~,...,,-;....,.."="~,..-.-.---.. ... = ~s Efendi kendilerine başka bir kasa• 

I\llüsabakamı 

Suzan H. 
Mehmet osta 

kerimesi 
llzmirde] 

Ali Riza 8. 
lsnıail efcndi

ııin oğlu 
[Bakırköyünde] 

TOrkiyer. in en ya
k.ış!kll erkeQI kimdir 

MÜSABAKA KUPONU 

N°38 

Türkiyenln en se
vlmll çocuOu kirfldir 

l'...,.JSABAKA KUPONU 

N°38 

hada bir ev alacak ve bir nıeyha· 
neci dükkanı açacak, aylık ta 
verec.!k 

Sokrati rolünü enfes bir surtte 
oynadı. 

Mavro) anakis isminde zengin, 
nüfuzlu ve çok ihtiyar hir banke
rin Pinelopi namındaki çirkitı ve 
geçkin kızı ile se,•işti. 

Efterpiça: - Aman Sokrati. ev
lenme; benim, senin kardeşin ol
duğumu burada bilen yok. Birlikte 
yaşarız. 

- Sem hı-niuı kar<lc~inıc( ı kız'. 
- .Bu {' den E 1 l \ mı k .uv• 

tin oluyorum? 
- Sus kaltak. 
• •.• Atinaııın en hüyiik kilise

sinde bir evlenme meraRimi. Bü
tün kibAr halk orada. 

Mavroyanakis ti ·arcthnncsinin 
ismi de~işti. .. bvroyanakis ~ e 
Yobazopu.os banka ı ~noni n şir-
keti. 100,000,000 drahmi serma) e. 

Banka geniş mikyasta tefecilik 
ediyor. 

İntiha batta M. Y obazoğu]os 
IAm\ros adasından meb'us çıktı. 
--ıı-Yobazopulos her salona da-._,..1!1!!1_11!_!9 _____ _,, 1 h;ldir. 

1 

Madam Y obazopuloı bir ._ 
içinde öldü. Bu kadının ölmeli ile 
Sokrtinin velinimeti Bey m;l 
mun vefatı arasında bir ben 

Orasını Allah bilir. Sokrati e 
bilmez değil. 

.... M. Y ohazopuloa Yeni Fallro 
denilen şık sayfiyede ikinci bala 
güzel Kleoniki ile oturuyordu. 
Bir Avrupa seyabatından yelli 
gelmişlerdi. Bankerin Rolle Royee 
otomobili Pire limanından Arld
mandrit papa Kirilos'u getbdl. 
Papaz, büytik maliyecinin ve bn· 
sının huzurunda eğildi. Sof.r., 
oturdular. Muhterem papaz efendi, 
Madama, uzun boylu, Sokratiıaia 
babasından, dedesinden balaleld. 
Bunlar Sultan Azizin vesirlea 
imiş, ve, Beyoğlunun dörtte hld 
kendilerinin miş; lakin, ah o tlrk 
idaresi! Eğer emllkini muhal .. 
edebilse imiş. bu gtin, M. Y oba
zopulos amerikan milyonerl.t 
derecesinde zengin olurmuş. 

Kendiıini teşyi eden Sokratiye. 
papaz: 

- ( türkçe ) ulan, bana llıir • 
dünyalık ver. 

- Al sana 1000 drahmi. 
- Seni namussuz, hamam ot 

lanı. türk katili, kepue, p .... , p..., 
ya on hini verirsin yahut ..ta 
ne kaltak olduğunu avradına ..,. 
l.erim. Tatavla uzakta ile ben ı-pa 
Kirilos senin yanındayım. 

-Son-

............................ 
!Borsa.J 
~ .........................• 

14 Mvyıs 929 
NAKiTLER 

llngliz 995. 20 1.-. e.ı. 
J Dolar 205. 1 Florin 

20 Frs.F. 160. 20 Kar.Çek. 

20 Lireti 215. 1 Zloti 
20 Dlau 

20 Drahmi 53.12 20 Fnaka.L 
ı Raylıf m. 48.75 1 Peaııta 
l ATIUt. SL 29. 20 J' ....... 20 LeyR- 24.25 

ÇAK 

J_,ond.St. 999 Amıter. n. 
Nw.Y, 0.48 J>ni'br. 
Parisfrs. 12.46 Vlyaaa.0. 

Milanolt. 9.27. 1'1adridpu 

Berlin m. 2.05 
v lll'!Oftllle 
Atinadrab. 

Sofialev 67. Bukret 
Briikselb 3.49. Moek't'll~ 

Gincvref. 2.52. Belaratdla 

iSTiKRAZLAR 

ltik.dah. 93.75 
Düyunu. 206.50 
Dr. Yolu 7 .45 
l 902 Gümrükler 
1903 Saidimalu 
1902 Techizati Ask. 

TAHVILA1 

.. 

S9 
81. 
~ = ıı .. ... .. 
1.atl 

16.la. 
MI. 
1.19. ....... ., .... 

llUO. 
1Glf 
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Anııdoln Dem. Yoll 12 Tertip ID.E.J 4ıl 
1 Tertip (A.B.C.l 40 1' ,. (F.Q.) '8 

TUNEL 

Tramvav 78.251 JatıınıbuJ S. 
Ribt. Dok. AııL 
Kadiköy Sn Ereğli Madep 

HiSSE SENEDA17 

J~ lıankui 
Müg)a itibar. 
Oamıuıli Bk. 

• 14.20 l l\lilll lktiaat Bir. 
Ticaret ve aaayl 

1 :!6 Eınar Dk. 

VAPUR DE.VIRYOLU 
Şirketi Ha)Tİye 18.50 Sigortalar 

Temetu 11 Tnrkiye mlW 
Halif nporıar. l.53 ittihat ti 
An.D.Y. oio 23.20 ltiınat .. 
ti .. " 100 39 Şark 

Mudanya-Bursa Bozkurt 
Samtun Sahil Anadolu All. 
Tramvay 78.75 &t. Umum. 

MADEN ŞJRKETLERl 

39 

17 .. 
ao 

JT ... 
Rnlya Karaay. 
Ardan Cinıca. 
Ral ırköy ,, 
lü kkömür 
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ııt. Tu.t- An. Su 41 
lUhtim dok. Aıı. 

MiL biraM ... 
Mehm.Balei 

40.25 Mattab Ermll Jıt. dr.ğirmPnd 
4"ark merkecza 
ltL Kaaaplari 
Reji 
Tnrk tat. AD. 
Duhaa Turk 
Şark Dcjina 

5. 70 Tralda fdl,er 
27.15 TeL Jttambal 
9.75 Nep!aa 
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Altm } 
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ıs 
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Po!a Negrin· maceraları: 8 

"Evlendik! Keşki evlenmeseydik .. 
artist evlenirse betbaht oluyor. ,, 

Yegane nelis ve en ucuz 

TÜRK PERÇİN MÜREKKEBİD 
I--Ier re:rıkt:e -v-e her ~e'7 el 

"Dug!as Faerhanksla Marie Pickford mes'ut 
iseler, hu, muhakkak büyük bir istisna teşkil 

eder, böyle mes'ut olanlar azdır.,, 

PERÇİN MÜREKKEBi 

EYleadik 1 
Ve biT möddet ıeadet rnya

mın tahakkuk ettigini zannettim. 
Fakat çolc geçmeden sukutu ha
} 1, bati ve emin, kendini göster· 
meğe b•şladı. Bu hususta hisse
me isabet eden kabahatı üstüme 
lmağa hazıra111 I 

Zihnen çok i:dirap çekmiştim; 
yet kocam beni bir az anlamağa 

çah~ ış olsaydı, her şeyi, hatta 
an'alı•ı bile fedadan çekinmi· 

y cektim. 
Kont Dombaki istiyordu 

ki ben, çocuklarımın annesi 
1 yım. Halbuki kader bunun ak-
n ükm m · şti. Bu giJ,i şeyleri, 
·ı d ·"' i yapm k insanın elinde 

d ğıl... fakat böyle olmasaydı 
da, ben de anne olaydım, Öu 

0 
n bir aktns olmaıdım. 
Bundan soma betbahtlık ve 

ruhi kimsesiıhk içinde bir çok 
ylar geçti. Sonra iftirak rüyamı 

~on\Jna erdirdi. Scadeti bir haya) 
alincf g-rür iibi olrnuttum. Fa· 
at t h a ıı bir derebeyi Çl· 

rqı11tı Bu yolda muamele sıö
rme e tal ammül edemezdim . 
Gü 1 bit m hit, bir çok etba:, 
her türlü esbabı iatirahat.. Fakat 

unlara mukablJ esareti Benim 
is editim, ~ ba dqildi. 

rbest bir aurette düıünmeğe 

N&5 

Gittiğiniz yere 

Muharriri: Pola Negri 

ve dütündü ··mü istedigim za
man, ist i im şekilde aöyleme
ğe ihtiy cım v;ır"-'. 
Altın kaf. 
esteki kuş, T 

maddi is
tirahat ı ı 
ormanlar
da açık se· 
madaki hü
rriyete de
ğişme R
hazırcii. 
Alın ıJ 

Alt .- -
festen ka
çıp gene 
Berline dô
ndilm, ken-
dimi işimeveraım. Mu vaffak ola
cağımdan emindim. O sırada A. 
man film amili Lub Jıscha tesadüf 
ettim. 

Sinema hakkındaki fikirterinin 
muasırlarına nazaran çok ileride 
oldaiunu ıördüm. Onunla teş
riki mesai neticesinde cihanşümUl 
şührete nail oldum. 

Amerika ya gitmek fırsatı 
çıkb. Amerika vergili bir top
raktır. lnaan kafasını yorarsa al-1 
tın ve gümüş veya o kıymette 
Amerikan Doları toplar 1 

Amerikanın sinema diyarJoa 
zz= z 

Foto~QinR Kodak fi~: 
al ğı unutmayınız. K.odak fotoıraf makina
l ve ftlıpleri ve löks kaiJdan 

Alaminüt fotoğraflar için 

Minoteros kartları 
)her yerde 

DENiZ LİSESi MÜDILICINDEN: 
He,beliadada kain deniz lisesine bu ıene Hazira,ın birinci giİllÜ· 

ncln -... .... plald ..,tlarla talebe kabul edilecektir. 
ı- U.e ve oeta melbteplerin 8 inci eaadım ikıııal eden ve ya o 11111· 

fın ~ derslerinde• imtihaaa talip olaalar (Yaı 15,16) 
1-Lieelerin 9 uncu sınıfına ikmal eden ve ya o ıınafm tekail den-

lerindea ilıtibanı talip olmalar (Y&f 16,20) 
J- LilelerİD 10 uncu sımfmı ikmal eden ve ya o smdın tekmil 

clenleımden imtihana talip olalar {Y8f 17,21) 
Müra .. t usulü : Lise midiirlülbe bir istida verilir ve buna 

alideki •wak raptedilir. 
ı- ~affı nufua tezkeresi yalmt muadUk Mreti. 
2- Ata ıahadebıamesi (bir senel'ği g ç.ıuemiş) 
J- lleıuJI olduAu ve ya tahsil ettıti mektebin fotokJ'aft1 p1ta. 

detname ve ya tasdiknamesi. 
4- Aileılnin ve kendisinin büınü lıaliai •übeyyin maUDi 

blkOımetiaiD fotojraflı ilmiilıaberi. 

giren ilk Avrupa akteriıi idim. 
Bunun ne demek olduğunu bilir 
misiniz? 

Manen kimse benim dilimden 
anlamıyordu. Her kes benden 
başka türlü düşünüyor, benden 
nefret et·· rdu. Bunu şimdi 

anlıyorum. Onun için laayatun 
bidayette azap ve işkence içinde 
geçti. 

Bu hauıa ın baıında bir .artistin 
evlenmem si lizım geldiğini söy· 
lemişt'm. Buna bir ihtiraz kaycla 
kov ak İstiyorum. 

ı.>uglas Faerbanksla Marie Pik 
fort müstesna derecede mes'ut 
bir çifttir. ikisi de dostumdur. 
Beni Amerikada kimse sev.mezlc:en 
onlar aevdiler. O.oları eberiya 
gıpta tle meyr.ettim, birbirlerine 
k•rşı besledikleri amimi aşkı 
kıskandım. 

Artık benim için ne kaldı ? 
Bilmem ... 

Acaba ar.ad.ğmı saadeti bul· 
malc bana nuip olacak mı ? Eli
mi şimdiye lii.1ar ufacık bir kız 
veya bir otı.'S'.ili kavramadı ... 

K.i111 bilir ? 
Kad r denilen k"tabın yazma

dığı tey yoktur. 
Onun tek bir yaprağını bile 

önceden okumak kabil değildir ... 
Kim bilir 1 

•••••••&~••••••••••••••••••• • • ! 7gafro. Sinema : 
···························' 

Bu akşam 
eşit Beyde: 

Alhamrada: Çifler cenneti 
Operada : Amerika 
Melekte : Al Beni 

MaJikte : ICufcantk• 
Aıtri sinemada: Katlan kıırhıu 

Alemdarda: San ..,..,.,, 

Feralada : ~ • IJf/ı llMi• 
ha.planı 

KRA VFOD'~ aüsb.il pastillen pıya· 
sacla mevcut sakız macunu pea1illeri 
om ea i ileri ol p ga et Dl e&air ve 
lınma ı çok kola drr. 

KRA FORD S m s il putillenn 
de bir ve~a iki tan ·nı sırf çığo 
mek ur tile çocukların ve hatta b • 

k eno i8li rahıoı m cip olan hiot 
atı dan 60 gram alnut gibi a 

tesir görülür. 
KARA VR>RD'S &.k k m• 

. ks r ve bopz ağı bı.nna kart 
en muk m 1 devadır. Hot bir lea· 
zeti olu bu aakıılar bilbu. eipra 
ıçenlere 1&yant tavsi edir. BilQmum 
eczaaelerle, ecza depolarında ıat br. 
Umumi aot'!nta: Galatada Voyvoda 

1 
han oda 7-10 oumeroda RİŞAB VOU' 
Galata posta ııtuau 447 S- Melctelte k._bul ohmdutu ı..Ide her tnrlü bv=sia ıve talimata 

aynen n.,,.t edeceğine dair veHainin ve kendis~nin teatıhüt W:aetler.i. 
6- ı.u olmadı~• ve tGıailini terk tmek ısterse ve zabit olma- J ataabol albacı bakuk mahkemeeindar. 

5 d ec1 lılo.mide hanımın kocası Vemecilerde 

Emsalinin ••heseridir. 

haşaratın düşmanı biamanı 

FLl101CS. 
itimat ediniz 

F L t T O K S meıkeninizi ve 
rnatbahmızı telvis eden si· 
ne1der1e hamam böceklerini 

FUTOKS hayvanatı ehliyeye 
ıztırap çektiren ufak ıinelderi 
öldürür. 

FLITOKS elbiselerinizi 
lannızı ve rnefruşatınızı ke
miren, mahveden güveleri 
öldürür. 

kanınızı emen 
ve rahatınızı bozan tahta 
kuruları ve pireleri öldü
rür. 

bayvanab
ınızı öldüren tufeyli haşarab 
öldürür. 

("""'-- FLi70KS • ~ ' J· Leke yapmaz 
• w ~ Kokusu sıhhi 

ve latiftir 
Um....ı .IMWn&elan: 

EHRNŞTEIN ve 
TOLEDO 

lataabul AJtıp..-mak Bu 
birinci bt. 

MAYER 
ELBiSE MAGAZASI 

BA~ 
Münasebetiyle her gün yeni 

çqitlerimiz gelmektedir. 
dan eYleairle aektep masarifuai tıuDamen tc iy•. eceğine dait- Letafet •putıquu '°kaimde Kaleodwh.-

veliti• 1rAtip adilce mu•dclak aeaetli. ne -••ri•cle a ........ .w. mu- Ekmek münak&8ı88l 
7- ~ -.le• vaib fotuaı.-•ı,. .. :_ ~ .D....L-! -t-..ı: • •· ..u... 

,. _. • ~·- ..... '•:• --u; '- Tobt Vllvetiadea·. ı.ti.da mu-ddeti Hazirama 15 aiae kadardır. , _ı-ıa.; b .ı.... --..ı- ..ı....ı_ ~ 
- -~=~~~---~-~~r-~~--~~~~--- ~e~ •r-~~- M~~w~•~~~~~kah~~lada~ 
• ~ ..... ...._. ....._ _.._ 10888 9*i 1U'9Je kadar •·=• te 30 M.,. .. 929 Peqenbe 'n 5'1111 Bayramlık elbiseleriuiz içiu .. ,... IDIWi iı.aeüaiD .....,iyetı ilılloukta ihale olunmak ttzre ...... u.a ~ur. •lip olanlann tQk.aua • 

Be .. unda tiklil caddesuıde Luver karşı ında 148 nomrolu .._.ile teblit .ııdilcmıod;,ıi mahk.eme telı.1dl komieyoaa 1'e fel'lliti ......._ *vealellia mıı-• möftftöfJ'iae -v+nıeaıtı.a 

BAZAR ~KOSWVAK .... irinin mel'dbaıea.daiı anlqılmıt T1::. .. .ıKD İnb•ıc:ıa ... id • _..ı.;.d~ t" .,. · d 
~.t;;.t ı " .._ .._ .._ *"lı1t' ..._. -.u -.. areıu .pı.uı n-ıye ı unıumJyesın en: 

1 

1 arethan 1 1 ıyaı t e iniz. Me*Qr ..,..da pıek kAncliaiz 1!e alclıııil t .._ _. ıtMtwd t r Hendek -.e A:kyez Hıtıieeri,-e ._.,_....,..._ meva.t taıkrl>em bin 
~· ~'-"'11<ae ç z ı ı g t pil ium ... *sa ve wu.rluıadao .farkıı dlııiı .__ •• .._ -...ıe _, l mr kilo yaprlk tUıtlll u.ı.•rı llalfkiyle ı..wa •kliy.rı .-.... 1es.1 

Kostumler, Pardeeüler. PantalonJar :::ı = = :::_-:: ... ıs.s.919 ~ • .__ .. dört ,. mttdd tı .... k ... ,. aze· 

~ cevap veri'-d._ Jü.üle llHWD ei dillııit o~dmı 181lip )..._. e '2'7 .,.._ 91') 1ftt m :r 

"-ılliyeniD ifa idilec:eli illD olunur. lleaCiek u Adçuao an ar • 

Dr. 11HSAN 

••••••• • • : TUR • • • c • • • 
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K EŞİ DE llC 1 1 BiLETLE 
t-e!~!!! g~g ~va pıvan11os11 ı Liradır 

ürk Ocaklaı .. ı Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Böyük Eşya piyankosu ikramiyeleri· 

Ciruı 

929 mode.fi fil katalog Notu beş ki§i Buik 

" 5129 " Şevrole otomobili 

Pırlanta paııtantff 

" küpe 

sakın halısı 

.. 
Pırlanta pantanBl 

" 
Pili tin çift kapaklı erkek 

!'adın kol saatı 

saloll lakımı 

İpek seccade 

Halı seccade 

btı ttlllliyesi .. " .. .. 
.. .. 
" " 

saatı 

Henıkwin fautazi ipekli yastığı .. " " " ,, 
" 

,, 
" .. " .. " 

Hereke kum~indıın yastık 

" " .. 
Herekenin ipekli 

Beykoo Fabrikası 

mendili 

mamulatından bavul .. " .. 
.. " .. " 
" " 

" .. 

,, ,. 
" mektep çantasi 

eğer takımı ... 
" evrak çantaaı .. " .. 
" " " 

otomobili 

f 

Adet 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

10 
10 
2 

tID 

80 

50 
50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 
5 

5 

5 

200 

20 

20 
50 

5 

5 

20 
50 

Dernegile Hilalihamer sanat evininin Şömen dö tabi, 231 

ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
eşarp, çamı.şır takımı gibı nefis eşyahrı 
Zaıif bi.r oya l 

El İ§i bir obajur fi 

Hurdebin 1 
İki parça ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga- · 22 

ra tabakasde on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 

İçerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana 1 

2 İki kiiÇük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatlir 

Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 

2 

1 

ı 

l 

1 

1 

6 
7 

.. " 
" " .. " 
•• " 

.. " .. .. 

.. " 

" " " " 

,, " .. ıC 

'' ,, '' 
50 santim tulünde vazo 

50 
40 
60 

" 
" 
" 

" kavanoz, 

trzında tabak 

tulünde vazo 

Buz 

" 

" 

" 

10 

_3çift 

1000 

ilanı 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 
1850 

900 
600 

500 
400 

250 
200 

1000 
250 

100 

10 
15 
20 

25 

30 

10 
20 
25 

30 

25 
20 

3 

50 

30 

5 

100 
50 

2• 
lL 

JlO 
25 
25 

400 

200 
200 

50 
50 

50 

50 
25 
25 

10 
60 

Yekı'.:m 
LİRA 
5000 

2500 
2200 
3700 
1800 
600 

1000 

400 

2500 
2000 

2000 
5000 

8000 

500 
• 
750 

600 

500 

300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 

600 

1000 

600 

250 
500 
250 

400 
500 

3178 

20 
25 
25 

450 

4-00 

400 

400 

g 
50 
50 

50 
25 

150 
71 

100 

180 
50,000 

Karaagaç müessesatı katibi umumiliğinden: 
t5Kanunuevelden Mayıs nihayetine kadar olan müddet zarfında mevkii tatbika konulan kış tarifes 

mucibince buzun beher okkası beş kuruşa satılmak lazım geliyorsada bu sene sıcakların erken gelmesi 
halkın buza olan ihtiyacını arttırmış olduğundan on beş Mayıs 929 tarihinden itibaren yaz tarifesinin 
tatbik olunacağı ve bu tarife mucibince tarihi mezkurden itibaren buzun okkası her yerde üç kuruşa 
satılacağı ilan olunur. 

Küçük göy muhtarı evvelliğine ait mtl, 
büri1 rtsmi ile zatt mühtirUmü zayi 

ıledlm, Yen.isini hlk ettireceğimden 

... ~it;inin hiık.mtı olmadığı. ilin olunur. 

Kuti.4,.. ~Os muhtarı evveli 

Hadımkôy mübayaat komisyonundan: 
Ç.Stalcanın HadımköyUnde ki lrıtaatın ihtiyacı için Pirinç ve Nohut kapalı zarfla 

\lakarna ile yedi kalem taze sebze aleni münakasaya konmuştur. ihaleleri 29 Mayıs 
229 tarihine müııııdif çarşanba gün\ı saat 14, 15, lb da sıraBiyle Hadımkoy nı\ıbayaat 
komisyonunda yapılacaktır. İtaya talip olanların şartnaınelP,rini görmek için her gün 
ve münakasaya iıtir&k ideceklerin de muayyen gUnde t.,minatlarile komjsyonumuıa 
-n'"qcaatlarl ilBo olunur, 

14ısheri müna-
· ita a ilanları: 

1 
Yelkenci Vapurla":" , ...... • • .. F;~·d;kiıd~· M: i\i.' ~:;kii~'ti ·;~;::ı:-;;~ .. •' , J 

komisyonundan: i 
Karadeniz lüks ve atir'at postası • • • • • • • • , • 

SAMSU 
~ta• d ::'''k''''.'?"-'•':_'• ... _ı•••t•t-•••-•••~•111•••••••• .,.. 

lll86 a.~ ıtat ıçnı ekme.. ı ....... ; 26 mayııı -ı lt; te 
l\ıler.emondeki .. • • • • .. .. .. .. 

V A p U R U Kırkağaçtaki • • • • • • • • • 
Muhtelif mahallerdeki kıtaatın ihtiyecı olan ekruek ayrı ayrı şartnamelerle kaplı 

zarfla muııaı.:.saya konınuitur ihalesi yokarıda yazılı tarih ae saatlarda !Yianisada •• Ml~ıs Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıh

tımından hareketle doğra Zon
guldak, lncbolu, Samsun, Or
du, Gireson, Trab:ı.ona Sür
mene ve Rizeye gidecektir, 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası

na müracatla. Tel. Istanbul 151 
....... lll!!lill ......... 

ilan 
Osmanlı Bankası gişeleri .Ma· 

yıs 15 inci Çarşamba gününden 
itibaren ış' ari ahire kadar zirde 
muharrer saatlarda açık buluna
caktır.' 

1 - Galata ldarei Merke:ı:iyesi 
ile Istanbul Şubesi: 
Eyyamı adiyede: 9,30 dan 
16 ya kadar. 
Pazar günleri: 9,30 dan 
12 ye kadar. 

2 - Beyoğlu Şubesi: 
Eyyam;ı, ad.iyede: 10 dan 
12,30 a kadar, ve 14 ten 
16ya kadm. 
Pazar günleri: 9,30 dan 
12 ye kadar. 

Şehremaneti 1 il4nları 

M czat idaresinden: Satıl
mak üzere Eşya şubesine 

bırakılan Ömer efendiye ait 
Avrupa yol halısı, sahibi ıLeç
hul bir kebir tepsi Süreyya 
·beye ait bir çorap makinesi, 
Halit beye ait bir gaz sobası, 
Hasip beye ait 2510 adet 
çini taşı ilan tarihinden iti
baren 15 gün zarfında sahip
leri tarafından müracaat edi
lerek kaldınlmadığı takdirde 
alelusul bilmüzayede satıla
cağı ilan olunı•r. 

iLAN 
Kurban Bayramı münasbetile 

Osmanlı Bankasının Galata, 
lslanbul ve Beyoğlu daireleri 20 
Mayıs pazartesi gününden 23 
Mayıs perşembe gününe kadar 
(Peı·şembe dahil) kapalı buluna
caktı:ı-, 

J stanbul icra dairesinden : Fatiıne Süre0 

ya hanımın '\:ervant Becid,an efendi
den istikraz eylediği :ılhj'·üz liraya mu
kabil vefaen ferag ey !ediği Boğaziçinde 

Pa,aL•hçesi mahalles'.niu köı ha§ı ooka0 

ğında atik 19 cedit 47, 47 numaralı mııa 
bı.ıhl,fe lıir bap lınPcnin nıs1f h" se~i mu· 
mkHc:,·hanııı uhdesinde olup borcun 

veri!ırıen1e.::ıln<len dolayı ihalei evveli) esi, 
nia icru. ... l i~in otuz gün muddetle muta· 
yedeyc konulmu~tur. Elyövm hududu: 

Sabrı be .. in hane ve bahçesi, Köybaşı 

cBd<lesi, n1brhum Latif Molla beyin vere
seleri tarla ve bahçesi, ahara ait hane, 

Hacı Salalıettin beı lıı lı•lıç••İ, Dol.lor 
beyin bahçesi ve tarikı has ile mahdut 
kayden altı elyöv'lt on dönüm ınıkdarında 
yuksekçe bir tepe üzerinde müsmir ve 

gayrı müsmir eşcarla muayyen arazi da
hilinde tahminen -iki yilz iki ar§tn mu· 
robbaıııda Uç gözlU bodrum katından 
mada iki ı,aılı hanede iki mermer taalık, 

ik.i salon bir kısmı yüklü ve dolaplı altı 
oda, Uç alaturka helayı muhtevi dahibn 
eski yağlt boyalı, haricen kaplamaları to· 

man1en pencereleri kısmen muhtacı tami: 
hanenin bir klsmında kaptan Aotu.stafa 
nüislecirdir, bahçede harap mutbak deru, 
nunda göml.!lü jk.i küp, mermer bilezikli 
sahrınç ,-e taşlık ve salreyi hav·i taınamı 
bin altı yU~ lira kıymeti mnhammineli 
olup meıkür his~nin i~tirasına talip 
olanlar ve daha ziyade malumat almok 

isteyenler lıiaseye mnsip kıymeti muham· 
minesinin yüzde onu nispetinde peyakçe
sini ve 929-2397 nunı:ırasını mustashiben 
1~tanbul icra claire5i mllzayedc ştibe,ine 
müracaat etmeleri ve 20·6 -929 taribindo 
saat on dörtten on altıya kadar ihalei 
evveli)·esi icra k.ıhnacağı iliin olunr. 

k,e' t 1 • rl sa ın ama koırusyon&uda yapıls.caktir şartname suretleri komis)onumuzda var' 
dtr ok~ıııak isleyenle:ı:in her glin komisyonumuza ve tekiifnamelerini vennek ist& 
yen.Ierın de İ\fanisaJa askeri komisJonuna r.1üracaatlen iliin ohınur. 
y eni~ehirde inşa edilmekte bulunan Milli müdaffa vekaleti Linastnın .. Kalörifc:r • 

. tesı"'tı kapalı zarf usulile munakaııaya L:'onulmu§tur ihalesi &J,5.929 tarihine !Dİi' 
sadif perşenhe günü saat 10 dadır. Şartname ve şeraiti fenniye ve projesini görmek 
uzre .h.er gün Ankaradıı levazım satın alma komisyonvua gelmeler(; münakasaya i1tl
rak lÇl~?e o gün .vaktından evvel te~mioatlarile beraber tPk lif mektupbnnı mak.buı 
mukahılınde komısyonu mezkllr riyasetine vermelen. 
S '."'kamış.da ki kıtaatın ihtiyacı olan Sığır eti 30 Mayıs 929 pazar günü saat 15 te 

ıhale edılmek üzre kapalı zarfla münakasaya konınuştur şartname almak ve tek· 
lifname'erini vermek üzre taliplerin Sarıkamışdaki askeri satın alma komisyonuna ınil' 
racaatları. 

A nkara me~.kez ihtiyacı için 330000 kilo dakik kapalı zarfla müaakasaya konınuı· 
tur. İhalesı 29.5.929 tarıhınde Çar§Rmba gUnU saat 15 to Aııkarada merkez satın 

alma komisyonunda yapılacaktır. Taliplerin teklifnamelerini Ankarada M. M. V. 
merkez satın alma komisyonuna vermeleri. 
272 hin çift kaput ve pantolon 77 bin çıft caket kopçası ile 10 bin adet pant<> 

lon tokası pazarlıkla alınacaktır. İhalesı 15-5-929 çarşanha günü saat 14 ıe 
yapılacakhr. Taliplerin §Brtname ve numunesini komisyonumuzda görmeleri ve ihale 
glioU.nde teminatlarile komisyonumuza geln1eleri. 
Askeri ihtiyacı için 12 .. k.alem malzemei sıhhiye. pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 16 
. Mayıs 929 perşembe gunü saat 14 buçukta komısyonumuzda yapılacaktır. Talip! .. 

rın §artname suretini komisyonumuzdan almaları ve şarnaınedek.i tarzda teminatlar.le 
komisyona ınilTaoaatları. 

A skeri ihtiyaeı için 37 kalem eczayı tıbbiye p87.8rlılda alınacaktır. ihaleai 16 
. Mayıs 929 Perşenhe giinU saat on dörtte komi•yonumuzda yapılacaktır talip

lerın şartname suretini komisyonumuzdan almaları ve §artnamedeki tarzda teminat· 
laxile komiayona müracaatları. 
} stanhul yollama müdüriyeti için 9 kalem 1boya pazarlıkla alınacaktır. İhııle•i 16 
. ~!ayıs. 929 Perıenbe gtintl saat on dört buçukta yapılacnktır. Taliplerin ıartnoıne

sını komısyonumuz<la göruıeleJ:i ve teminatlarile zt:manı nıezkürJa k.oınisyoııumU.
miirace.aiları • 

··-········· .... ~········· ................. 
ır köyünde barut fabrikalarında iınaltı harbiye 

. ..... ~ ... !:t~:r:~:. ::~~:~:ı:: ~::ı:~::~.~~~:~: ... ! . . . .,. A skeri sanatlar ınekt~binin HazirlllJ. 929 ili! 31 M~yıs 930 nihayetine kadar ibıiy•· 
cı ol•n 16425 asğarı 27375 azamı kilo Koyun etı kapalı z.arf usulile mUnak sava 

konuluı~ştur. ihale.si 5 He?.;rao 929 .~rş•n~ gUnU eaat 13de icra kılınacaktır. Şart· 
!1a!11esını gormek ısteyenlerın her gun komısyonumuza n1Urarn:ıatları ve münakasa a 
ııtırak edeceklerin temin.ıt ve tek.lifntımelerini havi miihürlı1 mek.,!.lplaruu mezkUt' 
gUnde ihale saatından ıavl{addem komisyonumuza tevdi eyleI!leri~ 
A skeri sanatl•r mektebinin Haziran 929 il§ 31 Mayıs 930 nihayetine ka~ar ihtl0 

yacı oJlan 88100 kilo Ekmek kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmuştur. İh•0 

lesi 5 Haziran 929 Çarşanba günü saat 14 de icra kılınacaktır. Şartnamesini görıneıı: 
isteyenleric her gtin komisyonnmuza milracaatları ve münakasaya iştirak edecc:klerin 
teminat ve teklifnamelerini havi mühürlü ınektuplar= mezkfir gtlnde ihale saatınclan 
mukaddem komisyonumuza tevdi cylemeri. . 
M uhafız h~lü~Untin Hazira~ 929 ılfi 31 Mayıs 930 nibay•.tine kadar ihtiyacı olnd 

48000 asgarı 60000 azam1 kilo Ekmek kapalı uırf usulıyle mtinakaERya ko ul
mü5tur. ihalesi 5 Haziran 929 Çarşanba günü saat 15 de icra kılınacaktır. Şartn•· 
mo&ini görmek i.Bteyenlerin her gün komisyonumuza müracaatları Ye mUnakaaaJS 
iştirak edeceklerin teınınat ve teklifnamelerini havi mühUrlU mektuplarını mezkOt 
günde ihale saatından mukaddem koınisyonumuza tevdi eylemeleri. 

. f. "ü~ü~~ü. k~i~~.i;;. ~~ı:~~i~~· k~~i~~~~~~'d~~ '1 
i,, '''''4•~••••--·,,_.,,,,,,••••••••-~,,,., __ ,_,,,,.,,,c-

K ıtaat ihtiyacı için ı·irmi beş bin iki ytlz kilo nohut kapalı zarf usulile mil""' 
J<a> .. ,a konmuştur. ihalesi 26 Maııo 929 Pazar günU saat 14 de komisyonuınuı 

ıu;.;za.ycde sal<.'nunda :yaptla .. aktır. Taliplerin şartna"lle sureti müsaddakalarını ~ irıni 
kuruş mukabilinde kcmisyonumuzdan almaları (nilmuoeoini komisyonumuzrla görliP 
temhir etmeleri] ve yevm ve saati muayyenei ihalede şartnamede ı azılı olan şekildeki 
teJTtinatlarile komisyon münakasa salonunda hazır bulunmaları iliin olunur. ........................................................... l 
t. ~~:~~:~~ .. ~~~. ~~~:. ::~::~: .. ~~~:~~~:~:: ... 

l - Eski~ehir •• talı hayvanatı için ("-0000) kilo arpa (5) Mayıs 929 taribiııdeı:ı 
itibaren tatil günleri ve hayraru mil ,sna olmak şartile (20) gün mUddetle kapab 
zarf usulile münak~ayo ko.,ulmu{;tur. 1"ali~ c!an 1arın şeraitiıı.i görmek Uzre her uıJ 
ve pey sürmek isteyenler yevmi ih>le olan 2~·Mayıır929 Çar~anba gilnU saat (H) ı• 
kapalı ıarflarile konıi•yona golmeleri. ........ • • ıl 

2 - Darıca kıtaatının ihtiyacı için (24ü) kilo koyun eti ve (200) kilo k ıızu e 
5-Mayı.s-929 tarihinden itibaren tatil ı;unleri ve bayram müstesna olmak şanilr l '0) 
gün müddetle nlÜn'l.l\&.38.İ aleniye suretile mUuakasa~ a kunulm,ıljlur T.ılip o.ı..u.uıl 
şeraitini görmek Uzre her gun ve pey silrmek iste~ enler yevıni ihale olan 29-?.layı!t' 
929 Çar§Snba gtlııa saat (14) te teminat akçelerile komisyona gelmeleri. 
D arı~ .l<ıtaatının ihtiyacı için 11000 kilo sığır !tapalı zarf usulile 28-4-9~ taribiıl3 

den ıtıbaren ~Um~ gun]erı m~s~eE:::ı. olmak Çartıle 20 gun :.nudd~tfe m~naka er 
klı uln~uştur. Talıplerın şartnamesını gor.mek _uzre her gun Ye pı.;. sufT!lek ıste}"'enl 9 
ye, mi ıhale olan 20 Mayıs 929 pazartesı gUnil saat 14 te kapalı zu 'larıle komısyoP 

• '. to .. o '. ·-."'' - ...... '. 14' •• - .. '"'"' .... ' - ''"' \.' ............... ' '.' •• 
gelmeleri ilan olunur. ,,...i 
f • • • ~.~~~~~~~ • ~s~~~!.i~ •• s.~~~~~~~, ~?~~~~~.ı~~~~~ ~ 
M 

alt('pe askeri lisesi için 800 mP.tro yerli bezin numunesi veçhile ve pazarlık ~ 
8 

retile satın alınacaktır. Pa"rlığı 18 Mav1" 929 cumartesi günU saat 15 de flsrbı~ 
ınoktebi yemel< haneleri önünde ki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. TalipJarı: 
§&rtnan1e ,.e numunesi için koıı:;syonumuza müracal\tları ve iatiraıt içinde pezaı.İl 
mahallinde bazır bulunmdanı ilan olunur. 

•!• •!+ •) 
140 Adet maa peştemal hamam ıalnmı 

37 battaniye 1 ,ı 
Kuleli lisesi ıçin baladn cins ve ruiktan muharrer 2 kalem me>at nuınun•1 eğ' 

veçbile ve ayrı ayrı §llrtnameler de ol.orak ı;azarlık. surctile satın alınacaktır. Paııır ~ki 
18-Mayıs-929 cumnrtesi giinü saat 14,S d• harbiye mektebi yeınekhaneleri ııvund· . ., 
munakasa matıallinde ic1a k:ılınacak.tır. Taliplerin şartname ve numuneler: için ı;:otıll 
yonumuza ve iştirakları içinde pazarlık mahallindtl h""'r bulun~~ları illin olunu<· 108 

Z 
arar ve ziyan ve farkı fiatı ifayı teahüt etmeyen mulealııdı nam ve besa. ·ıt· 
olarak 60toıı tü;-enan köınürü Kuleli ligesi için pat.arlık suretile satın alına 5 ~-. 

ihalesi 1S.Mayıs-92Q !'llrnartcsi günü saat 11\de lıarbiyc mektebi yemekhaneleri ti ; 
deki pa1.a:rhk mt:ı.iıaallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için koın.i~yoııutıl 
müraca!ktları ve iştirak içinde paza.riı !-: nıah.allind~ hazır hnlunmalart iiiin oluo1!:.-----.-::::::::- Doktor ..-::s:::~=·~ I -
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