
Pahalılık 
llir az da eksik tartan 

te azilerden geliyor. 

Dikkat lazım! 
Mtifteri olmak bir hil.nerdJr. 

CVMBVRIYBT iÇiN VB BALI[ iÇiN 

Cenup hu u 
l''ransızlarla devam eden 
müzakerat neticelendi. 

Demiryolu 
H ükftmetce satm alınacak. 

stanbuldaki mahpuslar<Jan yüzde 70 i tahliy ediliyor. 
!!ayoı pahalılığı ile miicadel,e : 9 

Cemiyeti belediye azasından bazıları 
bir takrir hazırlayorlar. 

Bu takrir evvew Fırka grubunda wtkik edil,ecek, ?ndan 
sonra hey' eti umumi yede müzakere edilerek esaslı karar-

ı Uır ittihazına çalışılaCaktır. 

Halk firkası da harekeae • 
geçıyor. 

Cemiyeti belediye azasından bazıları hayat paha· 
ıllığı hakkında bir takrir hazırlamaktadırlar. Bu tak.· 
l'İr evveltl cemiyeti belediyenin fırka gurupunda 
tetkik edilecek, sonra hey'eti umum~ içtimaında 
tnevzuubahs olacaktır. 

Dahiliye vekaleti pahalılık hakkında henfız ne 
Vilayete, ne de emanete bir tebHğde bulunmamıştır. 

Halk fırkası de pahalılık ile alllkadar olmak.ta ve 
tetkikat yapmaktadır. 

lküçük esnaf işlere desise karış
tırırlarsa bizim bakkalları, kasap
ları düşününüz:... Ciğerin bir sa
rkık ucu var. Ekser kasaplar ci
ker satarken bu lcısııu alıkorlar 
ve gllnün sonunda ayrıca satar· 
lar. 

Eski romalılar bir kibarlar mil
leti oldukları için esnaflıktan te· 
neffür ederler ve bu san' atı hırsız
lıkla milsavi addederlerdi. Biz. 

Hayat pabalılı!\'ını tevlit, daha 7:'_iiôilll ____ "'!'"_....,.,.,,., ..... ~----~'-=:':;:::===~ 
doğruıu teştit eden ufal< bir, iki 
sebeptea babsedt:ceğiz. 

Bunlardan biri esnafın ölçü 
ve tartıdaki hileleridir; öteki de 
veresiye almak itiyadıdır. Kötü 
bir adet ..• 

Eımııf • eksriyetle • müıtekim 
detil. Okkada mütemadiyen 
mü.şt~riyi aldatageliyorlar. m.~ş
terının aczine, dalgınlığına gore 
esnnfın onu terazide bir miktar 
aldatmssı kaidedir. 

Başka diyarlarda belediyele· 
rin bu husustaki teftişi gayet sı· 
kıdır; emaıa vermez. Mütecasir· 
lcri parçalar. 

Bundan başka müşteri de açı
l:gör:dür. Her kesin evinde bir 
terazisi vardır; aldığını bir ker· 
rede ihtiyaten evde tarlar. Zaten 
dükkandan çıkmadan vezni iyiden 

iyiye kontrol eder. Eoyayı sardıkları 
ICapları11, icaba kiğatların darasını 
Behemehal çıkartır. Esnafııa bir 
ahlaksızlığına meydan vermez. 

Ekmek 16 kuru~a 11atılıyor, fakat daha 
ziyade indirilebilir. 

{Şurasını kaydedelim ki bilhas
•a t ngiliz ve Amerikan aleminde 
Rİttikçe tartı da ortadan kalkıyor. 
l::kıer gıdai mevat menşeinde 
feııni bir surette tartılmış kutular, 
Paketler"içinde satılıyor.) 

Eğer bu yanlışlık, daha doğru· 
su hile ve hud'a payını nazara 
alacak olursak hayatın bundan 
dolayı bir kaç kuruş pahalılan
d ına hllkmedebiliriz. 

Belediyenin bir eınri var: Şe
kerleme, helva, baklava, lakum, 
•üt aşları gibi mevaddın zakarin· 
den değil de halis şekerden ya
Pıldığlıaı göstermek için esnaf 
bir yafta yapıştırmağa mecbur
dur 
, Aceba "Yankeıicilerden çe
«İııiniz ı. gibi hir lavhanın, ölçü 
Ve tartının selametini teminen 
Jükkanlara asılmasını belediyeler 
eır,redeme:ı,er mi? H:ı'ka açık
&ör:lülük tavsiye ederiz. 

f".e'"lelim veresiye denilen kötü 
ilde : Parasızlaırlan bı:hsimiz 
Yok. Lakin ceplerinde dünyalık· 
ları o'.anlar bile, hakka!, zarza
Vatçı, L:uap gibi esnafian ödünç 
almayı mutat ed"mııişlerdir. Bu· 
tıun ruh ilmi ( ps:'.oloji) ile ala 
tası var. Peşin ödeme!; olmazsa 
•Csap ve tartı e•n3fırı insafına 
talmıştır. Kontrol bır az münage-
ets·ı düşer, nezı>kete m vdık 
e • iıdir. 

Esnaf veresiy~ 1 
m u 'ur; ç~ink ı 

ı> ' .ı degil i 
• ;e.ı ta 

ıı İden iÇe 
> ra orı ı h r 

'" J de 

borcunu verecek! Fakaf bu saye
de müşterinin hesabını şaşırdığını, 
puslasını kaybettiğini goruyor. 
Bindir bakalın yekuna! Anglo -
saksoıa milletlerinde ev idaresi 
hakkında daima pek çok kitap, 
risale ve mecmualar basılır. 

Bunların hepsinde "Veresiye 
almayınız!" diye esbabı mucibeli 
nasıbatlar vardır. Oralarda bile 

T;ı~apy;dakil 
kongre 

için ha~ırlık 
Ajar.slar kongresine ait isti!·-

zarata na
zaret etmek~ 
üzere Mat· 
buat umum 
müdürü Er· 
cüment Ek· 
rem B. d:iıı 
şehri mi z e 

1 . . 1 
ge rnıştır. , 

Kongreye 
1 riyaset ede

cek nlan ls
taııbt 1 me
b'u•u Tev
f i K K. n.il 

bey de b. r Erciiment Ekı-cnı B. 
il. ü e bdar t<ehriıııize gele-
c 

~~ v i,;"ıraı -lt"c~ı .. C'l"'n 

4 mu a ...... n L . "'ll n vel 
muv sal tları bcklenmckt ...ı•r. 

bittabi bu fikirde de~iliz. Her 
ssn'atta sui istimal oldııö-u gibi 
satıcılıkta da yok değildir. Buna 
karşı müşteri atik davranmalı, 

alış - veriş hünerini layıkı ile bil
meli. Bu sayede mübayıa sela· 
met peyda eder. Her ay desise 
ve hileye verdiğiniz vergiden 
kurtulmuş olursunuz. 

Müşteri olmakta bir hünerdir. 

Al it nunu 
Istanhuldaki 
malııJuslardan 

yüzde yetmişi 
tahliye ediliyor. 
'anunun bugün adliyeye 
tebliği muhtemeldir. 

Af ve te'cil kanunu dün akşama 
kadar Müddei umumiliğe tebiiğ 
edilmemiştir. Kanunun bugün 
tebliği muhtemeldir. Kanuna 
nazaran şehrimiz hapishane ve 
tevkifhanesinden çıkacak olan 
mahkumların adedi y&rde 70 
nisbetindedir. Üsküdar hllJli&ha
n~siııdeki bütün mahkumlar tah· 
liye olunacaklardır. 

Kanunun henüz tebliğ edilme
miş olmasına rağmen Müddei 
umumilik tevkifsne ve Hapiıa
neye yazılacak mfü:ekkereleri ih· 
zar eylemektedir. Af kanunu. bu
gün tebliğ olunduğu taktird.e 
Poiis merkezJ .. rine derhal hır 
emir vcrılerek adliye ilamat da
ir ,ı:1e merkezlere gönderilen 
derJest müzekkerelerinin infaz 
o1u ımayarak ıaae edilmesi bildi
rııecektir. 

Falih ll,ıfkının "Akşam., da ede
biyatımız hakkında şayanı dikkat 
Beyanatı intişar etti. D~iklerinin 
hiiliisası şıı dur: " Edebıyatımızın 
beynelmilel öl.çü ile, kıymeti yok
tur. Avrupaca tanılmaıfa baılana· 
oogı gilne kadar bu edP.biyatta 
kemiyet ar~tırmalı . ., 

Bu hiiküm belki bir çok ci
hetlerden netice itibariyle do/lru· 
dur. Fakat, kıynıetsisliğin miyan 
olarak g<Jsteı:ilen sebep, b~ az 
çok münnktl§a edilir gibi görün· 
dü. Avrupa, bu güne kadar bir 
tiirk mimarisinin varlsgını inkar 
ediyor. Buna dair Celiil E!at be-
3·in yeni neşredilen "Türk san'a
tı.. isimli mükemmel kitabında bir 
çok trıfsilô.t vardır. "Döparville,. • 

'·hyob Lödük.,gibi müellifler, evıafı 
muayyen bir türk san'atının mev
cudiyetine ınanmıyor. Bunun için 
b'.ziın de şaheşerlerimizi benimse· 
meınekli~ima Mzım mı? Avrupanın 
lıer inkar ettigi ve yahut her 
~ucıulıırıdan haberdar olmadığı 
,eyi yok farzrtmek Mnm geüe, 
yeryüzünün lıenu:ı: yarı hayı:an bir 
cinsle meskun okluğuna inanmak 
lô.:ıım gelir. 

Zannediyoruz ki, bir eserin mil
leti.er arasında tanılması yalnız 
o eserin kıymetine tabi bir hadise 
değildir. Y ru:ıldııı lisanın intişar 
derecesi, ait olduğu memleketin 
siyu..i, iktisarıi taziyeti, münasebet
leri, muahcddcri bunda birer mü
him .'ı.!dir. lmnın llçüncü derece 
bır Juıri olan •·Jluyyaın,. Anupa
da/,i büyük şühretini bir tesadüfe 
borçludur. "}iç Cera/d,, f,ibi bir 
mütercimin lıo~una /?'İtmek ~artıyla 
lıer hangi bir §ark §airi o geniş 
şöhrete irelıilir. "Ilayyam., şarap 
~airi olarak, bir ta ım lekri ingı· 
li::.ler tarafım/an taııılıp s<vilrııedeıı 

ere! de kendi mem/t·k<·tinde ğeııe bir 
•·Hayyam,, olarak mevcut değil 
miydi•! 

.lfilletler arasında fikri münase
betleri r;o:·aıtmuk i~in m~ı·,·ut ber
nelmilel teşkilfittan lıiç birine me~
sup olnıaksı::.ın tanı/mamayı bil
mem ııe dereceye kadar mcılı<ıılôtı· 
mızın yalnız kütülüğii11e cıtfedcl,j. 

liri:? Ahmet Haşinı 

Efganistanda 

Şimdi de mezhep 
için muharebe 

Londra, 14 [A.A] 
(Simladan) Röyter aja ısına 

dildiriliyor: Efganistandan gelen 
son l haberler, endişe bahştır. 
Çünkü dahili muharebelerin ırk 
ve ınezhep muharebeleri şeklini 
alması müsteb'at değildir. Eski 
cidaller yeniden parlamış olup 
muhtelif kabileler arasında hu· 
sumetler artmaktadır.' 

Polisin yaptığı 
cürmümeşhutlar. 

Polis müdiriyeti memurlarınca 
yapılarak mühim hususata müte
allik cürmü meşhutlarda müddei 
umumi muavinlerinden bir z;,t•ıı
ıla hazır hulundurulmaoı hakkında 
vekalet uezdiııJe icap eden teşeb
bü!;lltta bulunuıınu tur. 

bir 

Hiikumet Adana •. Mersin-· Nusaybin 
hattını satın alacaktır. Halledilecek 

müteferri mes'eleler kalmıştır. 

Hudutta soıı vaziyet 
Dün şehrimizdeki resmi Fran

sız mahafiline gelen bir habere 
göre, Ankarada hariciye vekili
mizle Fransız sefiri arasında 
devam eden müzakerat, blltün 
esaslarda kamilen itilafla netice
lenmiştir. 

Hariciye ve kilimizle Fransız 
sefiri arasında el'an devam eden 
temaslar tali derecede ehemmi
yeti haiz bazı meselelerin mü
zakeresine ve tetkikine münhasır 
kaldığından müzakeratın bilfiil 
nihayet bulması bir gün mes' elesi 
halini almıştır. 

Müzakeratın en mühim zemi
nini teşkil eden Adana - Mersin 
Nuseybin şömendüfer hatlarının 
hükumetimizce satın alınmasını 
Fransa hükumeti kabul etmiştir. 

Hattın iştira ve tesellümüne 
ait müzakerat bu şirketin Pariste 
bulunan hissedarlar meclisi ile / 
hükumetimiz arasıııda ayrıca ce· 
reyan edecektir . 

Hudut hattı 
Fransa hükumeti Suriye hu-

Ilangi 1ııaddedP1 
mahkenıeJ'e 

sevke<liliyor. 

Kadriye hanım tahki'.<aliyel 
meşgul o1an mustanlik H;kmet 
ve Nazım beyler dün maznunlar

dan Nasır beyin isticvabına de
vam etmişlerdır. Isticvabat bu 
gün bitecek ve hazırlanacak olan 
kararname ~umartesi günü Mıid· 
dei umumiliğe verilecektir. 

Maznunların vaziyeti ceza k 
nununun 156 ve 171 inci madde
lerine temas etmektedir. 156 ıncı 
maddedeki ceza, sui kast teıeb
büsü tam derecesinde i11e ıdam, 
nakıs ise müebbet hap ,tir. 
171 inci maddedeki cezaya göre, 
bir kaç kişi bu şe':ilde bir işe 
teşebbüs ederlerse 8 seneden 15 
seneye hapsedilirler. 

Vilayetlerde ~ağmurlar 

Afyon, 15 [A.A] 
Vilayetimize nafi yağmurlar 

yağmakta devam ed"yor. 

Eskişehir, 15 (A.A] 
Bütün vilayet mınt kasında 

şiddetli yağmurlar yağmaktadır . 

dudunun tahdidi meselesinde 
hakem usulüne müracaatı kabul 
etmişse de evvelce Danimarkalı 
ceneralın riyasetindeki bir heyeta 
hudutta yaptığı tahdit ve tetlcllo
lerin ameli bir faidesi görülm• 
diği hakkındaki nokta! nazarı
mızı makul bulm~ ve mü:ı:alce
ratın bidayetinde "Ccziretüla~1 hattı üzerinde hasıl olan itlllft 
kabul etmiştir. 

Suriyedeki Türkler 
Müzakerat eınasında itilaf ha· 

sıl . olan .me~· eleler ıpeyaııında 
Surıyedekı Turk tabaasına ait hu
kuku tasarrufiyenin iadesi, hudut
ta takayyüdat icrası, hudut civa
rında s:ıkin aşiretlerde inzibatıa 
temini ve iki tarafa ait kaçakcılı· 
ğın men'i için mDşterek tedbirler 
ittihaz etmek gibi mühiw madde
ler mevcut bulunmaktadır. 

Müzal:eratın hitamında Franıa 
ve Suriye ile ayrıca birer bita• 
raflık ve hakem misakları ve ti• 
cnret mukaveleleri ak!! de teka· 
rrfı "tmiştir. 

An ııra a açılacak re• ·nı 
sergi · için an 'aikUı' ı
rnız peydı· pey re~i ı. ler 
göuci . mektcdirler. Yn· 
karıda :::i re~iın Namık Is
mail he)İll yeni tabln'a· 
rındaıı birini gfü,t<'l •• t.!(· 
tedir. 

DarülbeJayi lznıirdr 
hınir, 15 [A.A] 

Darülbedayi ~an'atkarları bu 
sabah Konya vapuru il' Mersin
den şehrimize gelm şlerdir. Muh· 
telif temsiller verecek ir. 



!Jar gün bir ,,..'ele ' 

insan kalabalığı 
Geçende, bir yuaada, Kfi· 

reiarz üıtrind-ki Ad•• evl&t· 
1.vlDlll iki milyua ,.klqblı•· 
daıa bahMbnİftİ• • 

Yer y1.a d•, inu•lar çok. 
'Ba malı161dar nerede yqaya· 
caklat? Her halde gakte. Zaten 
bu ~ bile "afum 11k, topratı 
az _.im merkalerde pek JI~· 
M biaalar 7apdıyor. Nen York· 
taa ple Fi telgrafa okuyun: 

New Yerku lnskaaan Chica•o 
ce~ri ·ıa11tırmalayu. deaileo kule 
gibi evler yapmak yadisin.de bir 
atlım daha ile~ gitmiştir. Dün 

)ada emsali gl>rulmedik bir ev inşa 
olunuyor. Planlar itmam edilmiı· 
tir. Kat adedi: 7 51 (New Y ork· 
tMi • yüksek binamn katlan 
55 elen ibaretti.) irtifa: 1,022 
bdem; yani Paristeki 300 met· 
roluk, cibance meıhur Eiffel ku· 
leaiaclM bir az fazla. Şimdiye 
deiia in.. olunası ebniyenin en 
7ilbeli rabuz 836 kadem idi. 

•lluarefı S milyon ieterlin Ii
l'Ulm (yaJai 50 milyon türk liraaı; 
b6içe•izia dörtte biri) bulacak. 
Biaan .. ayaklarl .,et'lkt9n olacak, 
aJUJan. altuadaa demir yola re· 
ç.9oek. ldarebaneler üç buçu 
...,_ lraclea aarabhı yer ta
tacak. ilk btlaruadaa biri 1000 
ot0110bll1ik bir prajdar. Diler 
bir bt bir ........ bir bqb11 bir ........ ....... . 

Lltlrde ~ iaminde 
......,,.. bir • yübek 
ebe!P _rptuaakıa met\archa. 
Ba ..,.ıt -~dltallm biaV.rı kaç 
kath imil 1:iilr mİlküa? Oç katla. 

Dem.k ki pek elld insanlana 
•,.u.; iç irattan Meye gid .. i-

~~yilc harpt• ıonra köy
t.d• tehirlere mlthif bir alan 
ollllıiC IRHn et. aufua arttı. Y eai 
icat oı..aa ahut .. ld .. len ill--sçokhak illtiy-.ç b••kmı· 
Jfll• e halel ıelmediti hal· 
de · " ziraat .. eleaİDİD mik· 
tan llİallyor. 

, .... la•nlar tehirlere yerle
fi1aitar. ~ bir 90k tereddtya-

ba .-e.win ... ' fuht, ··
.... ..... a;, .. JaamlıkJar, Y• 
.... .,_et, OJUll, ve einayetle
rlla ..,,.'ı, if9izlik. ... a... baaun içindir ki ltalyada 
M. -M.uolini ıebirler aleyhinde 

lelaincle bir aeferberlite 

71 katlı, 100 katlı biM· 
....... e•k olura yer ,._: 

karınca ;rwaıma, bir an 
Ml!IUN d&aeeek. Açık handa

.,... artık elveda .•• 

...... 111: fal'İp prİp b111araD• 
im -dal yor. Mesell fazla ta· 
la.iw..i de fcllketler çıkacatıaı 
- ve .lamla edıer aitiniz? 

Bıl - Japoayada da ıelairl• 
ım der.eee bGylk. Mektepler çok, 
taWl kolaf. Gentler dariilffi· 
••icra devam etmiıler, fakülte
..... ..laadetnameler alm11lar. 
Pelt i,a bir r1 detll mi? Lildn 
.... ten çakmq •••• 

Jl.ciılat bir iltati•tike nazaren 
elleri ile çahtaa ame

e 13 6 dariilflinun dip
_, • n er ı laaizmiıl Doktordan da· 
(--,-.gir, sOprüntücO. 

"buJAM,, ın tefrilcaaı : 8 
Anine Lapin 

Kapalı oda 
Y ... : 

M•urlce l.eblanc 
bahsetmiı, fakat bir malikine 
içinde olduğuuu söylemişti. Du
'Vır boyunca malikanenin etra· 
fuıı dolaıtı ve bu suretle Oruken 
karyeıine yaklaştı. Köyü~ . kili
sesi blli çalıyo du. Paul kılıseye 
do6ru yürüdü. 

Ceranyomlar içinde şirin bir 
köy! Hiç s çıkarmayan bir inean 
kalahalıgı b d'venin duvanna 
asılDUt bir beyannameyi okuyor· 
)ardı. 

Paul de okudu: 

"Seferberlik emri,, 
Hayatının ba~ka bir devrinde 

bu seferber ik emri belki delikan· 
lının üzerind başka bir tesir 
bıraka ıl'ı i Fakat içinde bulun-

1916. 1918 1e1111ıu-~ ..... 
PODJ• pek bilytk bir i f.,. 
ze aail olmuf; para tltflyertaUf. 
Gençler bu •yede dariilfllanla-
ra, yüksek .. 1.tep1ere ,.......... 
Lalde derhal ~ Mr para 
buhra1t1 ve bir katltlc baflamlf \iti 
biçare ilimler, mütefenaialer 
kaldırım &tünde blmttlar, bir 
lokma ekmek bulmak itin en ha
sis itlere giri~miıler. 

Japonyada alim ve miiHwer
lerin hali alel'ade itçilerclea düa 
fena. Bir lıeaba göre genç mü· 
aevverlerden yalnız yazde biri İş 
bulabiliyormuı. iş bulan da bizim 
paramızla ayda otuz liraya kau· 
at etmek imişi 

Şu naklettiğimiz fıkralardan 
anlaşıldığına göre Hazreti Adem 
ve hazreti Havvanın zürriyeti ara· 
sında nispetsiz bir tezayüt hasıl 
oldu. Yer ~, iş az; insan çok. 
latihlak istihsal nispetinde delil 
Beni-beterin çoğu bedbaht olu
yor. iptida talih kendilerine 
yaver gibi görünenler bile ao-
aanda münkesir oluyorlar. Japon 
münevverleri bunun mühim bir 
miaalidir. 

Ben memleketim için ne 75 
katlı binalar laterim, ne de dok· 
tor rütbesini haiz lotramacılar, 
ııv .. ıler •.• 

Türkiye yeai bir ... lelcettir . 
Vatan pek geniftir. lnk1şaf bua· 
elan 1<>nra baflayacak. Ôyle bir 
nufus siyuoti ittilaaz ebaeliyiı ki 
torunlanmaz ae lrarıaaa yul'ala· 
rıada yaşasınlar, ne de memle· 
ket hali kaı.an. 

Türkiyeye kaç Tirk ika' Ke· 
Afet Muır, Malta, Sakaoaya, Bel
çika derecuiade olursa fellket 1 
Kezalik Salurayi ldibra merteb• 
linde kal._ geae fellk.t I e. 
aua hayırlası ıimclili~ d6rtleme 
kilometro batana SO TürktGr. 

CELAL NURi 

2500 lira Çlkmıı 
haberi yokmuı. 

Piyuko miidürl\itiDdea: Be
yotluncla Sakız ataç cadduincle 
151 numrolu eYde oturan Nu
mM •ta 126S5 numralı bileti
ni detiftinaek illere Piyanko 
midlrlqi gitesine seldi. { Bu 
kadar zbaand1r alıyorum, bir f&' 
ycilc çakmadı ama ne İle yiae 
alecatam) ıilciyetile biletini .e 
bilet parasına gİfe memunuaa 
-tb. Gişe memur• bileti tet
kik etti ve (•111 bir pyoik çık· 
naaclı? Siıia biletimize üfiincl 
keticlede ~SOO lira ikramiye çık· 
b. Neye ıimdiye kadar almadı· 
nız? Deyince Numan ata ı•ı•· 
ladı ve ( Efendim okuyup yazm· 
aaı yok da listeye bakmam11tam) 
dedi Ye ikramiyeaile beraber bi· 
letini de aldı ve aevine Hvine 
dua ede ede gitti. 

Miifterilerimize keıide liste
lerini iyice tetkik etmelerim ke
adi faideleri umıaa rice ederiz. 

duğu buhraııın şiddeti, kalbinde 
başka heyecana yer bırakmıyordu. 
Pek AlA, seferberlık! Sanki ııe 
olurmuş ? Herkes vamfeaine t 

O halde kendisi de gidecek! 
Madamki gidecek, neden hemen 
gitmesin! Şatoya dönüp te Eliaa· 
bethle karşılaşmak ve ona izahat 
vermek mecburiyeti, pek ızbraplı 
bir şey olacaktı. 

Paul fazla diişünmekBisin mey
damla hazır duran otobüse atladL 
Doğru korvinyi istasyonuna ! 

Oradan kansına JU mektubu 
gönderdi: 

• Elisabeth, ' 
• Ahval ve vakayi vahamet 

kesbetmiştir. Derhal §atoyu terket· 
menizi rica ederim . Trenlerde 

mfinakallt müntazam olmadığı için, 
sbe bir otomobil gönderdim. Der· 
hal Şomona hareket ediniz. Eğer 
bir b rp olursa Jerom ve karısı 
şatoyn kilitlesinler ve Korvinyiye 
çekilsinler. Ben alayıma iltihak 
ed:vorum. B e ma ne geJirs~ 
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Dalıil~~~ m_~~~[8!_~ik __ !ıa~ 
Oda meclisinde 

dünkü içtima 
Adi iskandan 
mal alanlar 

Tbret odalı mecllli clla ilkin a.tl ıuretlyle mal altmt 
topı. ... n baa •8lail hMlalacla Yeya alacak blhtmam mlbacll, 
lmular ittihaz etıiıiflir. Mema· gayri möbadil, harikzede ve mill
Uki aire ua btildal flatlan ile tecıl muhaeeret ve iltlMnaı 
memı.ketlmizcle ıtt.1ta..ı m....tft mOlplt ewalt •e,. aaretlerini 6 
mukayese edilmiı ve TOrlliyedeki · ay zarfmd~skin idarelerlae tev· 
un ietibsalita meıarifabnıa daha di ile muvakkat· tasarruf veaika· 
fazla oldap tapit oluamuftar. lan almalan mecburidir. 

Türkiyecle ele i8tilatal mUNf· 8'a mGddet zarfında evraka 
lannıa makul bir hadcle teulli iıkiniyelerini ta•amen tullm et· 
içia bu husmta eutlı tetkikat memif olular faal pgil adde
yapılma11 tahtı karara ahn•ıftlr. dileceJrtir .,.. emWdan da mali· 

Tramit ıuretile ıeç.en m8't'a· yeye devrolu aacakbr. 
dm kaydı icap edip etmeyeceti Kanuni müddet zarfında adi· 
münakşa edilmiş ve bu hususta yen ilkin talebiyle m6racaat 
bir kayıt koyulması muvafık ıö- edipte baklanndaki tahkikat veya 
rillmüıtür. ubabı aire dolayısiyle tabu ka

Y!f-'l!Ht 
Yeni bir ilk mektep 

Vali Muhittin beyle maarif 
müdilrfi HaydaT 'fe ne6a eer mi.· 
hendisi beyler evelki gün Omerli
'19 ._işlerdir. Alemdağ tarikiyle 
Vali bey Bo.baneye de aitmit ve 
orad. 700 liraya 20 d&ıfimlük 
arazi satuı alınmlfbr. &raya 5 
denane)i bir ilk mektep binuı 

yapılacaktır. Muhittin bey dönüıte 
nafıa ser mühendisi beyle yolları 
teftiş etmiflerdir. ,,..,,,,,._ 

Buz 3 kurnt 
Dünden itibaren lıtaabul ema· 

aet badudu dahilinde J,uzun be
ller kiloau 3 kanttan aabJaaata 
bqluailllfbr. 

Mahut hitlo 
iki iç- ay evel ıehriiDize ıe

len Myyahlara Tvkuvazda bir 
balo velilmit ve bu halocla Ti· 
rldltün tahkır edlldili iddia ed· 
ilmifti. O nklt emanet tahldlca· 
ta vu'iyet etmiı ve nihayet ba 
talıkıkat intaç edilmiıtir • 

Alman neticeye göre baloda 
tabkiri mueip bir py olmamış 
ve hususi bir ~tlence mahiye
tincle J,uluaduta· tebeyyüa etmit
tir. 

Suya naıh yok! 
Meaba ıalanaa emanetçe aarh 

konacata lıakkmdaki haberler 
dopa delildir. 

---
Adl•ed• 

Eytamın paralan 
Middei umumi Kenan beyin 

riyasetinde toplamnakta olaa ko-
misyon me98İsini Hairana kadar 
ikmal edecek ve Eytam idaresinin 
hötün paralan bankay devroluua· 
caktlr. 

Italya sefiri gitti 
ltalya sefiri ainyor Oninl Ba

roae dün alqamki ek.presle 
Ankaraya gitmiftir. 

gelsin, ismimi tqıyan niıanlımı 
unutmayacağım.,, .ı... 

Paul uelror.e 

-"Eliaebethten mektup 
S.at dokuzda siperlerde dur· 

mak artık . mflrpk.ön cf'ettldi. 
Alay komandanı hiddetinden 
kuduracak hale gelmifti. 

Daha ~en· 22 apetoa ve 
harbin ilk ayı • aları bil' 
derece mahfm addettili bir 
menie sokm'lft11. 75 lik bir 
batarya alayı himare ediyordu. 
Fakat pfak söker sölmıs, dttpna
nın topcu ateti batladı. Dk obüa
lar altı neferi ve bir zabiti parça· 
ladı. 

Miralay derhal alayın mefti· 
iai tobdil etti. On dakıka sonra 
obüsler yeni meYlie düfmeıe bq. 
ladılar. Yeniden tebdili mevki.. 
Gene on dakıka sonra obiisler 
mevziin üstünde patlamağa baş
ladı. Alay komandanı hayret ve 
hiddf'tinden kendini tutamıvnrdu. 

rarım .ı. .. ıı olanlar ittilau olu
nacak brar tarihine kadar fumff 
faili aayılanyacatı gibi kaylwe 
i9k:la edibaiı ve orada Nkin bu
lunanlarda alelitlak bu kayıttan 
mtiatemad1r. 

NGleferrlk 
Nebil hey gitti 

Aakaradald Türk· Yunr mil· 
zakerabna ittlrak edece olan 
mübadele ikinci murahhaıı NeJ,il 
B. din aktamkl trenle Ankara
ya gitmiıtlr. 

Nebil 8. beraberinde taktiri 
_kıymet hey' etinin raporlanna ko· 
miayonda emlak meıeleai etrafın. 
da cereyan eden mtlzakeratın 
zabıtlarını ve '-una müteferri do
syaları da gltürmüttür: 

Alikadarlar müzalc:"atıa bu 
aon tasfiye ıafhuınaa ay nihaye
tinden evel neticeleneceti kana· 
abnı bealemelctedirler. 

M. Piju nun projesi 
Gul WpriW içia tHrimize 

plmit ,aan mülaendil Piju tetki
kabm ikmal etmiftir. Projesini 
Pariate yapacatı i~a bagtlnlercle 
PariH avclet edecektir. 

Projenia yapılmuı itin ema· 
netle M. Piju arasmda bir muka· 
vele tamım edilmittir. Bu maka· 
vele bir iki güne kadar imza 
edilecektir. 
Yeni bir kasap cemiyeti 

Geclikp•cla çal ... 18 kasap 
birlqerek bir cemiye tetkil et· 
mlflerdtr. 

Bunı.r kaspplar cemiyeti Ye 
kuaplar flrlcetffe allkalarmı keae
ceklerdir. .. ,,, ... 

Ma)'llUI 11 inci günü Zillaice»
nin biri olmasına nazaran 20 ·5 • 
929 puarteai günü Karbu J,ay
ram• oldalu ve kurban deri ve 
baralclannıa 1'ermacebi fetva ta· 
yare cemiyetine teberru edilaiesi 
ilin olUDur. 

lııanbul rallfıiıi 

M. Fehmi 

- Bu herifler sihirbaz mı? 
Yerimili hemen de ne çabuk bu
luyorlar? dedi. 

metrtik bir k6Tf!D civannda 
idilder. Topcu atetı devam edifor 
da. 

O 11rada bir alman obtısfl hıtıl
dayarak tam arkalaruıa döştü, 
fakat patlamadı. Bir çavut hemen 
yerinden fırladı ve patlamamıt 
obiid kooalına aldı. Obflefin en· 
daht me1al'eliııi gösteren rakama 
bakb. 

Miralay baiırdı: 
_ Ne yapıyorsun ÇllVUf, bırak 

onu! 
Çavuı mermiyi yavaeca bıra-

ktı "fe miralayın karıısına 
gelip selim verdi: 

- Mesafeyi ölrgndim efen· 
dini, dedi, 5 kilometre, 250 metre. 

- Senin adın ne? 
- Delroze efendim, Paul Del. 

roze. Üçüncü bölükten .. 
- Cesaretinizi tebrtk ederim, 

f k"t bir daha çn ... 11~ luk } r m ı 

f 

Yeni taksiye ku-
lak aamayanlar 

Yeni tabi • tarif eline riayet 
etmlye11 tofarter fiddette tecziye 
oluamaktadır. Bütüa otomobillere 
bir baziram kadar yeni entre 
lcretlerbai yuacak taksiler koau
lacakbr. 

Haziran birde umumi bir tef
tit yapılacak ve tabileri yeni 
tarifeye g6re deAiıtirmiJealer 
atar surette tecziye olunacaktır. 

Hahlıeml•rclı 
·Cahil· demek, ne demek•it? -

Beyoğlu icra reisi Şeref be7i vui· 
fc~de tahkir eyledi~ iddiasıyla mas
nuo bulunan Nazlı hanımın muha
kemeıine dttn ttçnactt oeza mahake· 
mesinde devam edilG. Maznun kıdı11 
filhakika, Şeref beye eeahil• dedllbü 
fakat> ha kelimeyi •genv menaema 
kahndıimı ve mak•dı tahkir ol· 
madılfnı ıöyledi. Neticede be7'eti 
hakime muhakemeyi kırar io-İll bqka 
gbe bıraktı. 

• Beraat ka_ıarı - Bir maliye 
IDelll1U'UDun 8eO'ö Hnaını çalmakla 
•umuı ~ yakalanan HtJit " 
Kadri efendilerin ikinci oeu m\hke· 
meaf.uie beraatları .. karar veri1miotir 

Aüna sefareti 
Gazeteler Cevat beyden inhi· 

lal eden Atina sefaretine hari· 
ciye müsteprı Eniı beyin tayin 
edilecefini yazmışlana da bunun 
doğru olmadığı anlaşalmışbr. 

Atina sefaretine evvelce ora· 
da maılalnıtgüzarlık ettiii Ye 
mübadele işleriyle de meıgul bu
lundup cihetle sabık Kibil sefiri 
•e mübadele ikinci murahhaaı· 
mız Nebil beyin tayini qıevm 
babaohuktacbr. 

Otomobilli hırsızlar 
Arnavut kly merkezi 3 kişilik 

bir hırsız kampanyaaı yakalam11-
tar. Tanaş, Petro ve latefani 
namlannı taşıyan bu üç rum, 
Mütekait Halit beyin evine gir
miıler ve bir çok eşyayı çalarak 
bir otomobille ıöndermiıler ve 
üstelik kundak sokarak evi yak· 
mak istemişlerse de 21abıta me
marlan görerek hepsini yakala
mıtlardır. Bu küstah kumpanya 
laakkında tahkikat tamik olun
maktadır. 

Ingiliz lirası dün 
998 kuruşa düştü 

laıiliz lirası dün 999 da açd
mıı, 997 ye kadar dGtmüş ve 
998 de kapanmııbr. Üç gün için· 
de Sterlltln 5 kuruş kadar te
nezzll ecliti ıon gllnlerde görü
len ıayri tabii y(ibeliti• nihaye
te erditiDe delil sayılmaktadır. 

Bir §ar&pnel daha patladı, iki 
nefer daha yuvarlandı. 

Paul dedi ki: 
- Komandanım eğer emir 

buyurunanu, ben bu topcu at.e-
tinin iıtikametini deği§tiririm. 
Amı ederseniB, mermileri şu 
pancar tarlasına dfifürteyim. 

Miralay gözlerini açtı: 
- Allah, Allah bunu nasıl 

yaparmıpın? 

- Yapanın, yalnız bana yil'mt 
dakika mösaade edin. 

Omda bulunan topcu r.abiti 
ala} etti: 

- Mesafeyi öğrendik, ben de 
az çok istikametini biliyorum, o 
halde diişman topcusunu sustur· 
mak için mesele kalmadı. 

- ben size daha çok iyi bir 
hizmette bulunabilirim. Yalnız 
güç bir iş, fakat tecrübe edece
ğim. Tam saat on birde ufka ba
kımz. S'ze oradan işaret vereceğim. 

Paul ilerdeki köyün bir istika· 

SIHHAT -----
Çocuk hauunı 

-8-
Meme Yermek -~~tle 

bir takım ~Irat etflleeek 
aoktalar daJua vealeı. Do19· 
... takip eden ilk ....... 
ku..e. ........ 1t.,.. ..... 
kil bir 811 gelir, hllDUD adıaa 
Llba derler. ı. cWa ..... 
nnlarda ...._.,...,. 
çok dopraalarda lilıd • 
flçtlneü gilne ... •klld 
süt hatlar. Mamaft ......... 
ız.ıa .... gep..~ 
meme Ye~ h .. 'asrn. 

Emme harelıiftl bir aeTI 
1evld tabii olap .-.pa at 
zıaa meme aolaluaea _. .. 
ye bqlu. .... in ooldd 
öğretmeğe mah~. 

Yalau.ı kadın otanmay.-
11 lçia emalreeeAI tarafa .a
aer hakıea kadm m ...... 
anneeinln J'8111D• ve kaka• 
l~alne eokar, le.,_. ... 
anı açmea meme b811 +4dlf 
blriletdamla ....... 
br, ve çocupn ata ~.
tatbik edlltr. Çoeak ....... 
defa hayle hareluıdeıte _. 
meğe aevkedlllr. llll ı wlr

melerin m8ddeti k • ıllıt ... 
me baeı eaudrmedea www• 
kaynamıı nya batınlmif ... 
rom pamuk Te 60 deneıUI: 
alkolla lillaeeekdr. 

Lolcnıaıı BaWm 

Vukuat 
+ Dik dik bakblı i. -

Veysel ve Retat namlarında iki 
arkadaş Topkapıda tMJeci ma-
halleeinde Neriman illDllKle bir 
kadınla konuturlerkea, Mutafa 
efendi isminde birinin kendi· 
leriae elik elik bakın~ 
mütees~tr o an eı i.Ç 
muıtafa efendiyi müteaddit ma
hallerinden yaralamıfbr • 
+ Sarhot - Betiktatta otana 

arabacı AH, tarhoı olarak arka· 
daşı Apdurahmanı bıçakla yara· 
lamıştar. 

+ NüziU - Bakar köyde oturaa 
İfakat hamm komıuau Şaziye 
hanımla kavga ebnif ve b...._ 
hiddetlenerek keadİIİlle •nüzüJ. 

isabet etmiftlr. 

+ Bir çocuk botulcla -
Beylerbeyinde oturan bahçavaa 

Peribonua otlu Dimitri bah~ 
deki kuyuya düterek botuJ. 
muıtur. 

+ Kavga - Tepebatında bir 
birahanede Hasan, Retit, Bedri 
ve Mehmet Emin aamlanada 
dört sarhot çaltı çaldırmak 
meselesinden kavga etmifler Ye 

AhmetHa~diummclebwterci

manı çakı ile yüzündn ~ 
mıtlardar. • 

Sellna verdi, soldan prf. ye 

ataçlann araıında kaybolda. 
Topcu ateıi mütemadiyen de

vam ediyordu. 
Çok şeçmedon ate§ durdu. ld 

sonra tekrar başladı. Fakat ba 
defa mermiler kimsenin meYcat 
olmadığı pancar tarlasını eleyordu. 

Miralay göderine yor-
du. 

Saat on biri bet geçe ~ 
kırmızı bir fişek görilldü. Topııll' 
zahıti dürbünle hakb. Uakta biı 
kilisenin kuleat-gôrünüyordu. 

Şimdi düşman bataryasının isti
kameti de malftm olmuttu. ~ 
bataryaya telefonla emir ve.ıdi • 
Yarım saat sonra allll&D batarfl'I 
sesi kesmişti, 

Az sonra her ne pahasına olur
sa olsun ileriye hareket ernri 
geldı . Alay lerlemeğe biışl dı. 
Düşmanın d ındar1 ric'at e ıyor
du, 



• r ım 

~ J , :t:w:.-...ı----~--...__-~~~~ 
··zel san'at- Aimanyada 1 

r sergisi kom··n· ·er 

k? 

Ankara, 15 {A.A] 
sari atlar birliği resim 
JWeada DlÜ(l4S betiyle 

if vekili Cemal Hüsnü bey 
olci IUltlm irat etmiştir: 
~ TGrtt san'atkirlar bir

. A brnm•zdaki altıncı sergi
. açmakla mübabiyim. ilk s rgi 
~~izin de mebdei ta
L ola m de aç lmıttır. Ogüne 
"'4 r aaıı'atkar:larımızm elde 
t 'kleri i\lt1saıı, sahipleri elbette 
ı..~_Pit edeceklerdir. Büyiık halas
~ bu sergiler çok yakın-

tı atılib gr.··a ermişler, ve yürü
, ....... \Uo yol arı açan ve nurlatan 
~ i.,atlvını bu sahaya da 

l etaitlerdi'r. 
CümMhıiyet bftkümeti ilk gü

beri ha~tta bir st s 
, takat hiue ve düş ne ye 

le '"Dl« ve ıevlc veren asil he
~ ~m mansabı, heın 
~ olalı miili birliğin çok 
Y~ bqlan•ı teşkil eden 

lGırıeİ IMl'aır.. hueoo! bir ehem-
~~~. Güzel san'atlar 
~.Sat i ller güa tekamüle 
"""CAI ... a mlar bu ebem-
·~ \tir t · ir. Bu sene 
~. aıOreıc imiz eserler umu
ltıi betJall itiba le beynelmilel 

UIDi •'at meAMlmları nok· 
....,_dan birer kıymeti 
~ beraber mlllt varhğı-

111 ·le~ bin bir bo
tııh, heyeeaolianaı, bu heyecan-

falttr ve ur dolu anab-
'a ıe._. tespit etmemiş ol-

u Waeini v rebiteceği için 
• ?GhlUDUZU emamen 

t.-;~S:~;e\dlJ. Tarih'n hay-
t n ve beyl'etler He kaydedece
ii ~k' .ı.rıD içinde yaşayan 
"-'aılkin..., .... da olan biht 
e lıa)'l'et devr }erinde bulun

aöylen btrr. Ancak hareket 
~~ aaecleai htthlere susayan yeni 
~Un ıınwll\t &aA' at mefhumu 

de b:Miz bir mmt renk ver
"'tlc i9tedii de hakikattır. 
.. :ı S.' atkJr yetiştirmeğe çalışan 
'"" •iyet huktlmeti san' atkir-
ı_.,. Y&faJH, anlayan çalıştıran 
llıuluti de hazırlamak ve yetişti
l'ılıck için azami mesai sarfet· 
'-lcktedir, ve edecektir. 

&rı·n, 14 [A.A] 
muhrip r ındaki 

"lep e i 
hareket 

• 
' n 
etmedi. 

Berlin, 14 (A.A] 
Yarın uçması evelce kararlaş

mış olan "CJ,af zeppelin,, balo
nunun hareketi ahvali navaiyede
ki ıttırabtılaktan dolayı tehir 
edilmiştir. Hem havamn eyileş
mesine, em de Frauanm cenup 
arazııı üzennde uçmak içi11 mü
saade a amasına intizar oluna
caktır. Zeppelinin yarın akşam 
hueket etmesi muhtemeldir. 

Berlin, 15 [A.A] 
Fransa Zeppc ·u·n arazisi üze

rinden üçmasına müsaade etmiş
tir. Binaenaleyh Graf zeppelin 
hava bu gün Felemenk tarikile 
yola çıkmasına müsaade et.mezse 
per,eabe gtlntı cenubi fsansa 
tarikile se}'ahatiae başlıyacakttr. 

Kraliçeye sui kast mı? 
Belgrat, 14 [A.A] 

Bazı ecnebS matbuatmın Zag
rep • B.ezoYik hattı üzerinde ge
çe terde ol n "afilik hasebiyle 
" Blct " ç'f · ine gitmekte olan 
kraliçe M riain yolunu değiştir
diti e dair o~n idcl'ası külliyen 
a11lsazdw. f k o gün de haber 
\erildiği gibi yolda cü:ı'i hasarı 
mucip olmuş ur. Sebebi ise yol 
ameleıinin tedbtrıizliğinden baş
ka b'r fCY değildir. 

San'abn doğrudan doğruya 
"->'ata kar masını, umumile~me- Alman san 
~ı iıtihdaf eden tezyini san' at
) kaammda geçen zamanlar kı-

ii de -e rar 
Berlin, 14 [A.A] 

'8 edilifse elde edilen neticeler 
'-~--. memnuniyettir. 18 inci 
~a kadar bu sabada gösterdi-
"-iı kabiliyetin yeniden açılan 

Leningr d tan b'l 1iriliyor: Eber 
namında birisi sa yi · it esrarı 
ifşa tö metiyle tevkif edilmiş ir. 
Divanı ali tarafından muhakeme 
edilecektir. L~ ye refah de\Tesin8e ha

'."ltı •• e.al ıevkimiıi temamen 
l edecetindıen ümitvar ola- Balkanlarda bir mu" h d ' 

. riı. ~ü aan'atkarlanmız 
DNVeffalctyet sırları kendili
~ yeni.&.a culanmış ve çok 
· bir medettiyete malik büyük 

ı..;.."' ve miıhhn t:uihi cereyan
~ amillerini telkil edecek vak
~ yarataıa bir memlekete 
~~ up oltllalar Mian ve bütün 
"ı ~erikalann ipdakarını başla-
ttı tıda gı&rmek babtiyarhğmda 

tıd ~tir. Bu kadar zengin 
• ıl bir heyecan ve fahir ha

' ne bip olan san'atkarla
uv ı lerinden emin 

· riz. Şmdı göreceğimiz 
ri~cn dolayı san'atkarla
tebn1c ve kendilerine istik-

içın daha zaferli muvaffa· 
er tememıi ederken bu me 
c huzurlarile şeref veren 

t r m müsafirlerimize teşek· 
e rim." 

i Peş e)e ge1ecel 
....,u,.uı1.1·~ e, 14 [A Al 

Var ovadan 
n ar n M. Zal ski 

unda Peıteyi ziyeret 

Belgrat, 15 [A.A] 
Politika g zetesi Rom nya ha

riciye nazırı M. M'ron co un 
bir m"lak tını n tm· ir. AJ. 

iron sco b b y at nda o
ma yanın Çeko u\' kya ile Yu
goslavya ara ında ak o nan itti· 
f de · in n şr d ir 
olan protoko u i za ed c "ni 
ve iktiaadı küçuk itil"fa iştirak 
ey yec i öyfe 

M. Mi oil o 
me ine kuçtlk itir m eri 
arasınd ki dost uk ba arını da
ha ziyade kuvvetlendi ec k bir 
proje teklif edece ini de ilave 

eylemiştir. 

Küçük itilaf 
Prag, 15 [A.A] 

p,.gen.gıebhlt gazetesi Bel
gratt'a toplanacak küçük itilaf 
konfa'ansıuın mu erek bir ha
reket ve faalıyetin istikametin' 
id.re edecek lıatlart tayin edece

tini ya ıyor. 

Türk seyahları 
Ba)rı·aında Bükreşe 

gidiyorlar. 
H'may i Etfal cemiyeti ·n Ba

yramda Ro 

k iızrn 

uyor. Seyahatın 
200 yo cuy 
u ki 

Maç hadisesi 
adliyede 

. Spor hadise i b kmd ki po
Jıa tahkıkab gorulcn lüzum üze· 
rine tam'k o tur· Taksim 
raerke · diın bk katı bi rmiş ve 
evrakı m d ı umu ıliğe gön
dermiıtir. B n müddeiumumi
lik evr kı ta · · yeyi tetkik ettik
ten sonra luzumu muhak me ta· 
lebile stintak dairuiae verecek
tir. 

a kimlerin in 'hap 
he iız m m deği dir; 

Hül.-U amzetlerini heniız tes-
b "t etmedı · i iddia ediyor! 

M fi Ceneral P stiras'ın 
n ıl i ylenmek-
te 'r; fakat bence bun pek ihti· 
mal yoktur. Sabık küçük Asya 
başkumandanı CeııeraJ-Papulasın 
ismi de geçmektedir. Zannederim 
ki M. Venizelos aleyhtBrları 1922 
il tila ınin rei i gibi ağustos inti
habatın n b ri Venizelos taraf-
tarları arasın geçmiş olan Ce
ner l P p p k h .. s ü kabul 
gö t rmiyecelclerdir. 

Ayan yirmi ne doğru Reisi 
Cumh r in ih bata yap lacaktır; 
bu i i p için iki meclis birleşe
cekle dir. Şimdiki muvakkat reis 
Amiral Kundoriyoti, namzetliğini 
vaz tmeyeceğini iddia etmekte
dir. M. Venizelos'un kendisinin 
bu makamı i t ed'ğini, z'ra Yu
nanistan'ın yeni kanunu esasisin
deki sel A hıyetlerle Reisi cümhur
lulç., ken i eciy ine biç te uy-
gun o emişfr. 

Re' ı c va geçti · tak-
dir<le sadece b"r kukl dan ibaret 
olm kta 
los o rn 
R i i e yakın 

yani hiıkuı etin 
i m k şartile kabul 

Venizelos iki mec-
liste de kuvv 1i bir ekseriyete 
mı:liktir; bınaenal yh isterse 
kanunu esaside mühim tadilat 
yaptırabilir ve bu suretle reisi
cümhur olur. Anc k bu tadilat 
öyle bir iki haftada yapılacak 

yler değild · r. 
-91! ...... illlll!!I ............ .... 

Müsabakamız 

Tü kıy nin en ya
•u ıkll erke~i kimdill" 

M0sABAKA KUPONU 

N°39 

'-Türkiyenln en se-
imli çocu{lu kimdi 

MÖSABAKA KUPONU 

N°39 

HAY AT P AHALILIGINA 
AMELl ÇARE "CUMHU

iYET,, ve La "REPUBLiK,, 
t lerini o uyunuz. 

~~~~~ıl 

Firari erın 
hezeyanlan. 

Gümuküne 8 Mayıs 9'l9 
150 lik ı~er dahil bolunau 

firarilerin mefanetkirane faali· 
yelleri devam ediyor. PomaklarYl 
Bolgar olduklarına dair firari 
mu lafa Sabri tarafınd 11 yapllan 
neşriy t 'e hezeyanlara di(;er fıra· 
rılerin ta vip ine ve alkışlarına 
maıbar oluyor. Hafız Calip ismi· 
ndeki hır firali de soze karı9't1. 

Fırarilerin ne rettikleri "Yarın. 
isminde bir gazete \'ar. Bu gaz.ete
nin bir muharriri H fız galip ile 
bir mül§.kat yapmış, Mu~tafa Sab
riyi alkı hyor. Pom kların Bolgar 

olduklarını tasdik ediyer. 

Bu rnünak alar. mugalata ve 
1 zoyanlar eğ r m drese münaloı
şal_anna malı u bir mes eleye 
daır ol ll}dı, Gar i Trak}a Tiırk· 
ler belkı o der cede alakadar 
olmıyacalclardı. Aslan Türk olan 
Pomakların Bulg r olduklu ına 
dair ~ezeyan1ar her kesi dilgir 
di)Or. 

Garb Trak} a Türklerinin sır· 
tından gçinen firariler halkın ve 
kO) lüııim içinde bulundukları 
iktisadi buhranı hiç görmü)orlar. 

Yunan m · Jli banka ı Türk köy
hisünden 12 faiz alıyor. Kom· 
siyon, istıkraz zammı gibi bahane-
1 rle bu miktar 18° 0 - 20 } e ka
dar çıkıyor. Bir Türk çifcisi istik
raz yapıııca eline geçen mahsul 

ile borcun faizini ve re'bulmaJini 
odiyor, elinde bir şey kalmıyor. 
Gene Türk esnafta kredisizlik 
hasebıle pek mühim sıkıntı içinde 
bulunmaktadır. 

Rum çifçiler ve esnaf, Türk 
çif çil erin ve esnafııı zararına bol 
bol .kazanıyorlar. Uzun vadeli, az 
faizli krediler Turk çifçisine ve 

esnafına yapılmıyor. Bu yüzden 
~a~bi Trakya Türkleri pek fena 
ıkt adı buhran ıçindedirler. Mev

cut buhran giın geçtıkçe artmak
tadır. 

M. Troçki, Staline 
mektupla 

3 
-=::"., 

Kıyamet aıan1etıerı 

Düukti gazeteleri o]myorus: 
• İngilterede gcııç bir bdua 

erlııek ktyafetine girerek diğer .. 
bdtnla evlenmiş ve tam 8 ... 
~aber Y•mıştar. 

Btı mnd-
det zarfın· 
da İki ÇOOU• 

ğ'K :W.. ka
ttın kocuı· 
nm ke.ndiıi 

ibi bir ktz 
olduğunun 
farkına,. 

mamıı:ıtır .•. 

"Gedik· 
paşada Al· 
şe isminde 
ge ç bir ka-•••-••••• 
dm ür tane 
~.oban -Op ~ yavrul mıştır. 

l u garip hadise baklanda ..... 
tabıaesı doktorlar beyanı mata• 
etmektf'n ietink*f ediyorlar. Yapı
lan tahkikatta bu kadının ldlç~ 
t n heri t'vinde 1 ir t kım çobaa 
köpelderi be ledi~ anlaşılmak1acbr. 

·Şimali Ro yada aç kalan 10000. 
ni m caviz efil bir halk blaha
hğının çocuklarını keserek atette 
kızarttıktan sonra yedikleri iddia 
edilmektedir. Sovivet hükdmed 
had· ı;,, hakkında ~hk.ikata ~ 
mıştır.,, 

•Şehremaneti bir mezarcdar ... 
rifesi yapmıştır. Bu tarifeye gn. 
bund u onra ölecek genç kacba 
'e erkekler 400, ibti)arlar ve ço
cu lar 300, fakir 'e kimseaid.er ele 
-00 kuru a gomüleceklerdir .. 

"Hanımlar, beyler. 
"Ç u~unu u edip )apaak .. 

ter mi iniz? Bir doktora maayne 
ettiriniz lıir az kaçkın, hir u pbl 
ve bir az da densiz, edepeis ft 

müna ebet izse istcdii;,rinizden il& 
bir edip olacağına hükmedinis-

"'Cenubi :Franııada Emil ilmial 
taşıyan 110 yaşında ihtiyar bir t)l.
ci kendi ine aşık olan heumı 18 
yaşını doldurmamış zengin bir~ 
la nJenmi~tir. Amerikalı pzecıe
cılere dünyanın en mes'ut kadmı 
oldu~nu öyleyen bu laz, derhal 
ilave edelim ki evlendğii gece .... 
mile kalmıştır.,, 

Şimdi soruyoruz: 
Acaba yakında kıyamet mi 

kopacak dersiniz? 
Esat Mahmu 

müracaat etti mi? Tasıada 
Son hafta içinde gelen (Tay· 

mis) gazetesi lstanbul muhabiri
ne atfen ne retti i bir haberde 

M. Troçkinin bir mektupla Stali
ne müracaat ederek Rusyaya 
avdetine müsaade talebinde ve 

şimdiki hükumetle teşrik mesai 
talebinde bulunduğunu yazmak
tadır. 

M. T roçki dün Heybeli ada
daki köş .ünde kendisini ziyaret 

eden bir ecnebi gazete muhabi
rine \ erdigi beyanatta "bu şayı-

. ddetle tekzip ederek Stali
ae h · bir müracaatta bulunma-

• ıu, kendisıle ve Stalin hilkii
metile te~rik mesaiye imkan ol-

madığını, Stalın ve taraftarlanla 

ihtilafın pek esaslı inkilip ve 

prensip meselelerine ait olduAu 
için bunları feda edemiyeceğini, 
mücadelesinde muvaffap olunca
ya kadar devam edeceğini söy
lemiflir. 

irtihal 
Haremi Şerif müdürü merhum 

Vehbi beyin haremi ve Akşam 

gazetesi muharrirlerinden Mıst f 
Ragıp beyi~ ~alası Hacı Zeyn:; 
banun din ırtıhal etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 10 d 
Ragıp beyin Nışantaşında Hac~ 
Emin efeadi sokağındaki bane
sin~en. kaldınlarak Eyüp Sultan
daki aıle kabristanına defnedile
cektir. 

Darulbedayi - Çarşamba ~Q 
Antal) adan lzmire gidecek ve oracla 
on tem ıl ~erecektir. 

@ Bi ild tle lzmirden lstanbula
lzmir Alt y hı ı Jet takımından Ibn· 
hım, a . H met, Mustafa ismim
de d rt genç bisıkletle Izmirden teb-
rimize geleceklerdir. 

@ 9 E lul sergisi - 9 Eylll 
er i i b k ınde1 iktisat veklletindea 

Izmir tıc:ıret 'e anayi odasına gön• 
derileceğıni 'azdı~ımız emir db 
elmi t r. Bunda üçUncu 9 Eyltll 
er ı nin 1931 s nesinde açılıma 

'e fımabat r inin her üç senede 
bır ku adı karar ır olduğu bildirile 
mı~tır. M s l oda meclisinde tetkik 
edilecek ve nıhai karar ittihaz ohl
nacaktır. Bu maksatla hafta ioiacle 
bir içtima vapılacaktır. 

~ Izmirde feci bir cinayet _ 
Kar ısalın n P rili karyesinden Aile 
met ol'l-lu Mehmedin validesi 55 y., 
şında 1' tma kadın yanında Jiteal 
a ke: M hmet oğlu 5 yaşında Bap 
dar ısmındeki çocuk oldu~ haldt 
Adanada Hacı Bayram kuyusu ... 
halle inde bulunan bir akrahuıDI 
mi firliğ gelmekte iken Kireo ocatı 
koyunun } ar m saat ilerisinde Aptal 
yolu denilen mahalde Kireç ocal1ll9 
dan Nazif oğlu Zekeriya ve Mebml& 
oğlu Veysel henuz anlqılmayan bir 
meseleden dolayı kadıncağızın öabf 
çıkmı lar, Veysel kurtunla Faama7ı 
mütaaddit ~ erlerinden cerh ve katle
derek dere içindeki fun~ık.lar ~ 
sına atmı~, sonra kazma ile beynini 
akıtarak uhşiyane bir surtıtte cocal9 
oldürmUşler ve 1 ısmen toprap cGo 
merek firar eylemitlerdir. 

Sırp başvekili dolapyor 
Belgrat, 14 (A.A) 

Bapekil jeaeral Ziflı:OTiç Hu
vatistanın bir çok şehiderini ve 
mü111ea&tını ziyaret etmittir. 
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Pola Negrinin maceraian : 9 
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14 )fvyıs 929 
NAKiTLER 

yhude fe 

ş·mdi de Rudolf 
nasıl tanıdığımı 

V alantinoyu 
anlatayım. 

Ilngliz 
l Dolar 

20 Frs.F. 
20 Lireti 

995. 1111 Le,.. Bal. 
205. l Florin 
160. 20 Kur.çek. 

1 Zloti 
215. 20 Dinar 
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llık bir Mtyiı aqamı .. Luoiım 
r· e, Ltilcsenburg bihçesine 
i v iş ltavUZUJl kenarında 

ır kıınnpey9 olurdu. ŞCyle bir 
1: p etti. T m yirmi ~ sene 
' ki , Ltik•e burg hahçesine 
e miş .• Yirmi b~ sene bu ! Dile 

k 1 } ! 
Yirmi bet şene eve! §U bahçe· 

n"n kıınap !erinde ne tatlı hatıra· 
vardı. O zaman Fransoise is-

ınde genç bır kadınla tanışıyor· 

du. Ağaçların gol~esinde kuy
t bir k ~ye çekilirler ve 
y b ncı g~erden ıı:ak. •adece 

ndi alem! rine dalarlardı. Bu 
illcm ne geni~ !>ir a:emdi. 

B ··nkü bahar da eski bahar
! ra benziyor, Şu çakılların ijş. 
tünde oynayan çocuklar, sanki 
)•rı i beş sene en•elki çocuklar. 
Cığlı !arı ke,1.ırın n;gmelerin 1 

u- ıp gidiyor. Hayat ne d" ça
buk geçi)Or. Tam rubu asır eve! 

ari len urrılmış ve ınühendis-
1 lde Hindi~ıniyc gitmişti. Fakat 
i di P.ıri~ e ki çocuğunu gene 

k nunn nlmıştı. 

O n d rt be~ ya~larında 
h"r kız çocuğu gq,ti, bir daha 

ç i , onr lind ki kiı~ük 
kur 'l'i ve toprak kova;ııyla tam 
y ki rının } nı başına oturdu. 

Sarı l uk'e s çları, keskin, fakat 
d "ma mii~et ssim bakışı, uzun 
kirpi li ıri si ah g zleri vardı. 

1 
Çcnber çevıren kendi yaşında 

bir er ek ÇJ)Ct:kla kavga ettiği 

i n } i bir tecavüz karşısında 

s nki bir hi:nayeye iltka etmiş 

' °}·,.tıe idk Elindeki ktireklc 
kovayn çakıl doldururken bir ara
lık hB§ını kaldırdı ve Luciene 
b ktı. 

Luc" dü ündü. içinden: 
- Allah, A!lah. dedi, Miche· 

li e ıı karlar ben·iyor. O göE, 
o ız .• 

\ irmi beş sene evelki gibi, 
· chelinenin annesi Fransoise ci· 

·ıır>ta bir kanapede otoruyor mu 
deye yri ihtiyari başını çevirdi. 

Micheline, ) irmi be~ ~ne evel
ki çocuk, sevdiği kadının çocu
ğu şimdi muhakkak otuz yaşla
rında vardı. Başını çevirip te ki
mi ıırıyor? 

Havuzun öte tarafından bir ses 
geldi : "Koko!.. 

Çoeu kovasını, küreğini aldı 

ve ECS • n ~eldiği tarafa koştu. 

(,. • uğu ça~ıran yaşlıca bir 
adamdı. Büyük lıabası olarak .. 

1.u ien sahneyi etkik etti. 
Çocuk açılan kollara atıldı ve ih· 
tiyar yavruya gök üne bastı. Fa
kat kıE mini ıninı ellerile büyük 
balıssına Lucienı gösterdi. O da 
göste len istikamette oturan ada. 
ma bııktı. 

1 tiyar bir şeyler söyledi ve 
çocuk koşa ko~a geldi: 

- Bonjur Mosyö Lucien .. 
Lısci ıasırdı: 
- AI, sen heni tanıyor musun 

ıcwm? ~ınin ne? 
- Colııtte Vitrak 
Bu ıki ı ım L ıcıene hiç bir şey 

h tı atmadı. 

- Bana Colette Renaison da 
derler, büyük babamın ismi ... 

Henaison.. F'r:ın oisle evlenen 
m k ep arkııda•ı.. Lucienin kalbi 
altü t oldu .• 

Büyük b ha da a~ır ağır kendine 
do o geliyord11. Yaklaşınca: 

i burada görmek, Lucien, 
bi n n" miıteheyicim. 

Heye nı, ya ıanan gcizleriııden 
tı.r ' n sc · len belli idi. 
ı e ki mekt p arkadaşı ku · 
ı 1 r. 
- e ıht yar' ı ık değil mi? 

1 ı 
:r kadın a) ır· 

20 Drohml 

- Yirmi be§ sene evel bir 
akşam sen bana gelmiotiıı. Son 
geceyi hat.rlar&ın d~i! mi? 

"Bir sonbahar akşamı idi, atla· ormanda 1 Roylq m. 
1 Anut.SL 

20 ~R...,., 

53.12 20 Fnuık Bel. 
48.75 1 Pe~eta 
i::2s 2? F. ın~ 

Çl.K 
Evet son ve feci gece! 
Her iki i de hatıi1ayorlar. Re· 

naison yeis ve a~biyet içinde, 
Lucierıin üzerine atrhİıış1ı: 

dolaşıyordum, bil" 
Uzaktan hazin 

suyun kenarına oturdum. 
hiı· kitara sesi geldi.,, 

Lond.St. 
Nw.Y, 
Parisfıo;ı. 
Milanolt. 
Berlin m. 
Sofialev 
Briikselb 
Ginevref. 

999 ' Am•t..-. n. 
0.48 l'rai knr. 

12.46 . \"!yan.o • L 
9 2- 1 !ladridpxo 

2 o~ . "arıo .. .ıo 
-Biliyor m, de i ti, Fransoiee 

v_e. sen sevişiyor unuz. Gidecek
sınız. Benim sevdiğim kadını elim
den alıyorsun, ben onunla yuva 
kuracağım. 

Lucine gen Renaisonun sap 
sarı çehresini hatırladı, arkada
şına acıldı. Aşkını feda etti. 

- Peki Hooaison, dedi, sea· 
delini bozmayac ğıın, ve beni bir 
daha göı meyeceksin .. 

Lu~ien ertesi gün Hindicini ye 
k reket etmi~ti. Orada, uzaklarda 
arkadaş içın feda ettiği kadının 
hayalıni unutmağa çalıştı. Fakat 
magrurdu, mtiftnhirdi, fedakarlığı 
bir arkadaşına seadetini kazandır· 
mıştı. Lucien Fransoise nın ismini 
soylenıeğe cesaret edemedi. 

- Bu çocıık kim? dedi. 
- Michelıne in çocuğu .. Onu· 

nla yal.11zız. 

- E annesi. babası? 
- Michelin geçen sene bir 

ii,ıkı ile ı.:açtı. Kocası da yesinden 
ulJü. 

Lucieu o zaman sordu: 
- Ya .'\ficheline in 

Fransois? 
annesi? 

- Fransoise mi? Ha, sen bil
me:ışin. Yirmi be~ sene cvelki fe. 
dakatlığın fayda etmedi. :::ıen Hin· 
d"çiniye gütiktl!n bir sene sonra 
kaçtı . Hem de kiminle ? Bir 
şoförle .. 

- Artık kalbim •ertle~ti, ben 
hiç bir şey dü~ünm•yorum. 

Yalan söylediği bl'lli.. Erkek
ler bazın kendi kendi !erini böyle 
aldatırlar. 

Büyük baba çocuğu gök•üne 
bastı: 

- Daha beş yaşında, dedi. bü· 
yük annc~i kaçtı, annesi kaçtı. 
On, on iki sene daha rahatım. 

O zaman bakalım bu da hangi 
Aşıkla kaçacak? 

"Kim bilir? 
Kader Gtınilen kitabın yazma· 

dığı şey yoktur. 
Onun tek bir yaprağını bile 

önceden okumak kabil değildir. 
Kim bilir? ... 
Aradan aylar geçiyor. Kazan

masını bilen insana, güneti kadar 
dolar versen bu garibeler mem· 
lekeli, bir çok acı ve tatlı aşk 
maceralan ğeçiren Polay muh· 
teşem bir istikbal ve şökret ha· 
zırlayor. Pola Negri cihanşumul 
bir şöhrete sahip oluyor. 

Her kes bu güzel ve m~s'ut 
zannedilen artistten bahsediyor. 
Fakat hiç kimse bilmiyor ki be· 
yaz perde üzerinde aşkı izah 
eden bu genç kız artık aşka 
veda etmiştir. 

Pola Negri sevmiyor ve ken· 
disini daha doğrusu b yaz perde 
üzerindeki hayılini seven meçhul 
gençi de tanımıyor ... 

Oh yarebbil aşksız heyecansız 
yaıamak ne güç .•. 

Rudolf Valantino 
Holi voodC:a çalışan artistle-

36,000 dönüm yer 
ekiliyor 

ilkbahar yağmurlarının bazı 
vilayetlerimizde gayet cüzi yağ
ması ve önümüzdeki haftalar 
içinde de kuraklık devam ettiği 
takdirde bu vilayetler halkının 
yokluğa maruz kalmaları endi· 
wesi cümhuriyet halk fırkasını 
hareke getirmiştir. 

Fırkamızın ınıntakamız müfet
tişi Ali Nazmi beyefendi refa· 
katlarına Ziraat bankası umum 
müdürü Şükrü beyi alarak Eski· 
şehire gelmişler ve Cümhuriyet 
Halk fırkası salonunda çifci 
ve tüccardan 50 fırka azasının, 
vali ve kaza kaymakamları bey· 
lerin iştiraki ile bir kongre ak· 

Türkceye hürmet lazım tederek kurağa karşı ne gibi 
Harbiye ile Sürp agop arasın- acil tedbirler alınacağını takar· 

da bir Fransız kız liseti vardır rür ettirmi9lerdir. Uzun müzake· 
ki, seaelerdeııberi kapalı duran rat neticesinde Sakarya kenarın· 
örümcekli p~corlarile insana es- da (36000) dönüm araziye mısır 
ki bir manstır hissi verir, bu ekilebileceği anlaşılmış ve derhal 
köhne binanın kapısına talik edil- faaliyete geçilerek vilayet dahilinde 
mit olan büyük hurufatla F ranaız- tohum ıslah İ3tasyonunda ve 

çifteler çifliğinde mevcut traktör
ca (Notre Dame de Sien - Dam fere ilave eailecek diğer makina· 
dö Siyo ) onun altında yeni yazı- !arla faaliyete geçilmesine ve 
mızla Fransız kız lisesi yazılı ta- 27 adet santrifoj. tulumbanın 
bela var . Bunu akşam sabah süratla teminine karar verilmiş
önünden geçen alikadarlardan t• ır. 
hiç biri görmüyor. Misafiri bu- Ali Nazmi bey demiştir ki:" Baş 
lundukları bir memleketin kanun- vekil Paşa hazretlerile tekrar 
larında olduğu gibi lisanına da görüştük, başvekil Paşa tasav· 
hürmet etmek mecburiyetinde ol- vurumu tasvip ve yağmur yağsa 
duklarmı anlatamaz mıyız ? dahi iskanın yapılmasını tensip 

Bendeniz uzun müddet AI- buyurmuşlardır. 
nıanyada bulundum. Fakat gezdi· iktisat vekili ve ziraat bankası 
ğim şehirlerin hiç birinde böyle müdürü umumisi ile de görüştük. 
bir •t:y görmedim. Fransaya gi- Şükrii beyfendiye teşekklir ede
denler bilirler, lıem öyle zanne· riz. Buraya kadar teşrif buyurdu
derim ki orası da Almanya gibi- lar. Hakikaten sizin vilayetiniz gibi 
dir. Nazarı dikkatı celbederim. 1 içinde büyük nehirler geçen düz 

A. V. arazili viladyetd, büyktiü~ biAr dmazha-
ı riyet için e eme r. eta vi· 

Karanlıkta kalıyoruz liyette bir ziraat seferberliği 
• İyilik otti"'in kimsenin şerri- ılan edeceğiz. Yapacağımız işin 

p; ' menfaatı buraya münhasır kal-
nden sakın,, fehyasınca elektirik mıyacak, diğer vilayetlerde gelecek 
cereyanının Ramise gelmesi üze· aene içinde istifade edecektir.• 
rine, köylüleri teşvik içın, elekli· 

· b" Bu meşkiır teşebbüs, yalnız 
rik ziya,;ının sitayişini havı ır Eskişehir için değil, bütün ku· 
makale neşrettiğim halde, bunun rak viliyetler için hayati bir 
cez:ısı olmak üzere elektirik cere· ehemmiyeti haizdir. Mısır sulak 
yanı idaresı her hafa cJma günü erazide çok mebzul mahsul ve· 
ak amı IJeni ve daha bir kaç kişiyi ren bir nebattır. Kurak bir sene
karanlıkta bırakınııktadır. Bu de.ise (36000) dönüm değil, bir 
sıra la ın•anın mi,afirler huzuruu- dönün sulak erazide yetiştirilecek 
da r.noıl mahcup olduğunu tasav· mahsulün bile ehemmiyeti vardır. 
vur bU\ r uz. - B r lnriiniz [S n hab~rJ 

Valantino 
rin hemen bir çokları müşterek 
rolleri olmadığı taktirde birbir
leri ile konuşmamayı ve yekdiğer
leriyle meşgul olmamayı det 
edinmişlerdir. Valantinonun Ho
livoda na.ıl geldiğini bilmiyorum. 
Senelerce bir köşede silik bir he
veskar olarak kalan Valantinoyu 
tesadüfen tanıdım. 

All...TDNCD 

=TAYYARE 

Bu tesadüf çok gariptir. Her 
akşam atla ormanda bir küçük 
tenezzüh yapmayı adet edinmiş· 
tim. 

Bir sonbahar akşamı idi . 
Yalnız başıma yene atla orman· 
da dolaşıyordum. Güneş ağır, 
ağır batıyor, gökten ağaçların 

üzerine doğru karanlık çöküyor. 
Karanlığı okadar severım ki ... 

Bir kadın aşksız nasıl yaşaya
mazsa ben de bir gece kuşu gibi 
karanlıksız yaşayam .. m. Dönmek 
için yolların büsbütün kararma
sını bekliyordum. Üzerinde büyük 

çam ağaçlarının gölğelerini taşıyan 
bir su akıyordu. 

Attan indim. Suyun kenarına 
oturdum. Üzerine insan eli değ
meyen, ışıkları projektörlerle, 
renkleri, kırmızı, mavi camlarla 
verilmeyen tabiatın asıl kendi
sile kartı karşıya bulunuyordum. 

Gözlerim suların üzerinde, dal
gın. dalgın düşünüyordum. Bir
denbire uzaktan bir kitara aesi 
geldi. Hazin bir kitara sesi öyle 
güzel çalıyordı ki... [Bitmedi] 

67. Bukret 
• 1 ıUlr. a clrııh. 

3. 19. nıoskv•\' 
2.52. Belcratdla 27.S 

Albn } 8$9 
Mecidiye Dorıa halici 67 
Banlnot 239 
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Düynnu. 
Dr. olu 

93.75 
206.50 

7.45 
•ı J 9'J2 Gümrükler 

J <'O::; ~aidhn hi 
..ı.902 T~cbi7ıı.J A k. 

1 
1903 Terti 

~ 190, • 
Q l'IOı 1 
..ıı 190~ T-or 
j;j 1908 • 

ı909 

ı 909 , bremaaet 
ı913 • 

TAllVILA1 
Anario1u Uıtm. l'oll. 2 Trrtlp (D.F ... ] 40 
l Tertip tA.B.C.J 40 3 " [F.Ç.) n 

1l;;VEL 
Traınvay 'i8.25 ı· lıt: mhu1 Sa 
Rlht. Dok. Ant. 
Kadıköy Su Erejll \ladep 

39 

HiSSE SE,FDATI 
ı, ba.ıkıuıi 14.:?0 ıll" tiU• !r. 
i\Iüf?la ltihar. Tiearrt •P fllltıyf 
Oıa:.aoU Bk. 136 Eına! Bk.. 

VAPUR DEUIRYOLU 
Şirketi Ha,riye 18.50 i orıalar 

- Temrtu il T r ve milli ı7. 

li•liç ''ltıporlar. 1,j3 IUHıat 
" 

80 
Au.D.Y. oto 23.20 ft.inıat •. 
" " " 

100 39 'iaırk 

Ma.danya-Bnl"Mı Bozkurt 
Sa.mşun Sahil Anadolu An. iT 
Tramya1 78.75 I~ UmlllD- 25. 

MADEN ŞIRKE1LERI 
BaJya ICan:ey, 14.f.5 Hava psı 21 
Anlan Çimen. 34. "O ~ • [l•m•L) S.5 
Bok.rh6y ., ı4.~0 Kadlk6y ~. 25 
1'ür.L. k3.aıG.r 22 iz.mır mu:bbn 109 
J\lermfl:r Taıı 7 

ot. Tnt. An. Sn 4ı ııı. bira M 11 
1 

DIGER ŞiRRETLER 

18 ll:JJ V ll:JJ K Rlhtiuı dok. An. 'ile "'·Bale! 
1 

lflt. de:~meıncl 40.25 ~lattah Ermlt 

P 1 YA N G O S U
.. ŞarkmMkoCEa 5.70 Trakia l"ker ıs 

lııt. K ... plari 27.IS Tel l•taınkl 31 
• Reji 9.75 • eptıın 

S. ci KEŞiDE: 11 HAZIRANDADIR l! Tnrktnt.An. o ... a11on ıı. • llf.ıi: Duhaıı Turk Karamana] 5.S 
~: Şark Dcğirm ': .20 

Bava K i KRA M iVE: l'f "Ti"CB'~~;~;:ı 
~· i Borsa.si 

5 0,0 O O Liradır. J .... is ... M~yı~- 1929 
~· ZAlJIRF BUGDAY 

: 25.000o 1 S.OOOo ~ ıı:u.Pa • .P 
= ç .. dar 5,2 ımn,ak. 

Arpa -ızılca 

M•Nr 5.2 ii ter 

Yulaf ~M't ıa. 1
. · 12.0000 10,000 ll... U R A iL D K : 

nKR~MBVIEl!...IER VIE 10.000· 
• ~ Keten tohum Dönme 1 O...BR~O...DK en~ MOIKAFAT. ..1. ~§f.·" :7:: ~~:-h 
rı·Bu keşıdede cem an 3,900 numero;_ ·. Bakla TIFTI - ı~·:ınur 
~ k k K_ 1 HUBL'BAT 
~ azanaca tır • • • Aktehlrhorman Kn.Pa. ~n .. m lta.P• 

•u..~!..Y.!!9.!',!i!'~":!:"=..o...: _ _ Ka tamanu 
f&'lfiii'i'iiif;i;.Wtt'!i .. W,."!i Konya Kuıyemı 

!veni neşriyat YAPAGI AFl"O;'V •••••••••••••••••••••••••••• 
i 11»alro. Sinema ! 
~-·························' Bu ak•am 

NaşitBeydc: 

Alhamrada: Çifler cenneti 
Operada : Bakirenin kalbi ve 

vahşi adalet 
Melekte : Kıskançlık 
Majikte : Renkli vesika 
Asri sinemada: Zehirli hançer 
Alemdarda: Sarı zanbak 
Ferahda : Harp ve aşk Deni:ıı 

kaplanı 

Felemenk Bahri Sefil 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy hani dairei mahsusad 
telefon Beyo~lu 3711 • 5 Merke 
poıtanesi ittisalinde Allalemci han 
e\efon ı.ta mhul 569 heme,·i Banka 

muamelAh ve emniyet kual8.r' icsrt 

Doyçe Oryant Ban 
Tarihi te'ııiııi 1322 

Merkezi idare Berliu 
T•l•fon Beyo(,1u 217,248·98-l.985 

.,. i tanbul 2842,2843 

Banka muamelatı 
'f" ·asalar ıcarı 

Uyanış 
Yirmi dôrdüncU nush8'ı elli dokuz 

adet resimlerile çıkmıotır. Bu numara 
bilhesap Tayyare cemiyetinin Pi~aoko· 
suna ayrılmı~tır. 

----
ISTANBUL LİMANI 
lstanbul Liman ıirketi ( lsıanbul J..i. 

manı ) namile bir eser neşretmi~tir. 

Gayet nefı• bir ıekilde papıe kuşe üze
rine re•imli olarak basılmıı olan bu 
eser, liman mes'elesinin bütun safahatını 
i1ah etmektedir. 

~ / ı 
M uıfak edevatınızın bir ay· 

na gibi parlamasını işterseniz 
B_RILLO yu istimal edini.z. lyi 
bır ev kadını evinde daima 
bir kufiı BRILLG bulundur· 
malıdır. BRILLO elleri kaı'i· 
yen kirletmeden tencereleri ve 
bütün madeni meı-adı parlatır. 

Umumi acenta : Galatada 
Voyvoda Hanında 7·10 numa
rada RlŞAR VOLF. Galata 
po.<tn klltıı.ııı Vo 447 

Ka.P• 
Ku. Pa, AJ..~hlr 

l'ıkanm112 tabak •• Çıkı tl 

D~rili akı-ebfr ,;- k 
iTHALAT Flı D. J E CEJ'IZ 

Ku.P• Bnji:day 1000 ç, 
Çavdar ı \'. Fındık K. 

Arp o 
Fı,.ulye 17 ç. 
Nohut 40 uv 
Fuıdık ıı.; 

" 
Ku.P• 

Tiftik 425 Bol EJde. Ek.t.t. 

Ya pop 19 
" 

Ekiıtra 

iHRACAT 
Birinci yum. 
Ch ..nci rt J 270 

R"tday 
Çavdar 
Arpa 

FMOI"·• 
Nohut 
Fmdık içi 98 
Tıftık. 

\ apa:'.'.;ı 

ç lkincı 
Lçfineu 
Razmol 
K~ı~k 
Pa pal 

ııoo 

ç ~il 
A1' DERl "1 

" 
Bul Zrrdeva 

" 'Sıı.naar 
f lllki 
1 
Kunduz 

: Tawp ı .. r ........ ~ .... İ-·a.-~-· y ... : .... ~ ... ~··ı 
.......... , .. , ........ ,,, .. 

14 ıllayıs 929 
Cimi Okka {iatı 

Adet Asgari ıUamt 
K. P. K. p. 

Kıvırcık 
Dalıı; 
Karaman 11 
Karayak&i 
Kuzu 
Keçi 
Sığır 
Dana 
Mand._ 

105 115 -
95 us -
95 ııo --
55 125 

89 --
57 70 



Avrupanıa en maruf .a..-. biri olan "Avuı· 
ekipi bu alqamki koavan

elle ~mize gelecektir. 
11••11nerİ heyeti tertibiye ve 
htıab futbol heyeti murahhas
i,le t.tbolculardan mürekkep 

kafile karıılayacak ve doğ
&& ikametleri için hazırlanan 
&le ptıürülecektir. Avusturya

ıelarimiıde üç maç yapa
dtr. ltk maç yarın Taksim 

•d)'omunda misafirlerimizle 
datuaray araıınde cereyan 
..a., ikinci müsabaka Avus-

a • F enerbalaçe arasında 
UllD ilk güaü yapılacaktır. 

Son maçta gelecek cuma günü 
rledtı karpsına F enerbahçe

a..-ay muhteliti çıkacaktır. 
Oalatuarayla karıı karşı-

•lııeda ıörecetimiz Avuıtur
taniDınım kıymeti hakkında 

~IA1- •onra bir lıüküm vermek 
il olacaktır. Fakat Şafer ıibi 
oyunc.,u kadro•uada taşıyan 

bir eki pin bilhaHa 
rbd Awsturyada profesyonel 

dili •azan dikbta almırsa 
etten mahrum bir takım 
yac4nı tahmin etmek miif· 

detilclir. 
Galatuaray gibi en kuvvetli 
mlarııms4an birinin misafir· 

e ilk maçta iyi bir netice 
uı i>eld•ebilir. Rakiplerin 
yorgullhığu zail olmadan Ye 
ya alışmadan fena bir aki

Rl'fllaftırılmalan imkb 
· i ıaayıhr. 

mapan ne olacak? 
Uk maçlanndan bazılarıam, 

ginü ecnebi takımı ile 
yapalacatı için, perşembe 

tl ieraaa münasip görülmüftu. 
t wlcubulan itirazlar üzerine 

fikirden vazgeçilmiştir. Lik 
rı bu hafta ve gelecek hafta 

talik edilmiştir. 
Oeturya ile maçlar 

•OS'l'UllYA· maçları hereti tertibi· 
den: 

1 - 17,20 ve 22 Mayısta ıehrimizde 
G&lataaaray, Fenerbabçe ve iki takım 
mubtelitile Uç maç yapacak. olan Viya
nalı profesyonel ·OS'l1JRYA· takımı 
izası Mayısın 17 inci Cuma günU sabah 
saat dokuzda Sirkeci Ganna muvasalat 
edeceklerdir. 

2 - Galatasaraylı ve Fenerbahçeli 
sporcular ile gehriınizin diğer sporculan 
tarafından misafirlerin Sirkecide iatikba· 
linden sonra Viyanalı Futbolcular nazil 
olacakları otele göfürUleceklerdir. 

3 - -17 M ıs Cuma- saat on yedide 
Taksim Stad\ omunda OSTlJRYA ·GALA 
TASARA Y maçı ic a edilecektir. 

4 - Maçın hakemi Hamdi Emin 
beydir. 

5 - Stad. ·omun kapılan 11at on 
dörtte açılacaktır. 

6 - Galatasaray· Osturya maçından 
evel Fenerbahçe küçilkleri diter hır 
kUçtikler takımı arasında bir müsapaka 
yapılacaktır. 

7 - Galatasaray, Fenerbahçe kullip· 
)erinin O&tur}·ayı ~ehrimize getirmek 
husuıunda yüklendikleri geraiti maliyenin 
ağırlılına binaen davetiye yoktur. 

8 - Spor teakilitı nizamatına serbest 
duhule hak verdiği zevatın yevmi mez· 
kftrda, hüviyet varakalanııı hamilen 
Tlkeim Stadyomunda gişeye mUracaatlan 
rica olunur. 

Tenis faaliyeti 
• 1929. Mevıimi büyük Tenis turııu· 

valan Fenerbabçe Spor KulübU tarafın· 
dan tertip edilmi§tir. 

&t hakem : Galip bey 
Musabakalar Fenerbahçe kulUbUnün 

Kadıköytındeki sahalarında icra edile· 
oektir. 

MCSABAKALAR 

T:EK : ERKEK Handikapsız 
ÇİFT: ERKEK 

Müsabakalara her ayın ilk Cuması 
başlanacak ve Pazara bitecek. 

Ba tumuvalua hs AMA.Töll lttfrlk 
edebilir. 

lıtiri.,k arzusunda olanlar her ayın 
25 nci günü akıamına kadar: 

1 - KadıköyUnde KWfp merkezinde 
GALİP BEY 

2 - lstanbulda ZEKİ RIZA spor 
mamsına muracaatlan. 

Turnuvaların icra edilecejfi tarihler: 
1 - 7 Haziran 1929 
2 - 5 Temmuz 1929 
3 - 2 Ağustos 1929 
4 - 6 EJIUl 1929 
Şeraiti duhul : Her müsabaka içi:ı ·1-

liradır. 

Müsabakalar için DCNLOP ve SPO
LDlNG topları kullanılacaktır. 

•.. ••••••••••••••••••••••••••••••••H•••--••• _........................................................ i 
Emvali metruke ilim ı i 

........ .-ıınh•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••111 
Mahallesi Sokağı No Nevi Tamamının kıymeti 

ÖJ Caferaıa Atik Bahariye 12 tahtında uç dükkanı mUş· Muhamminesi 
Cedit nisbiye 14, 16, l9nu· temil Kondopolu Lira Sekiz tak-

maralı Apartmanı 20,000 sille 
Mıııtemilltl: ttç daireden ibaret olup her dairesi Uçü büyl\k diğeri küçük 
k Orze yediıer .oda birer mutfak ve birer hala çamaıırlıftı Hu oda ve lızerin<le 

•.-dır. Knmpanya suyu ve hava gazı tertıbatı mevcuttur· 
8allda evl&fı muharrer apartmanm bedeli c ·I,iı taksitte tedi}e .~ilmek üzr~ 
~ lira bedeli muhammene ile ve kapalı zar. usulıie 25.5.929 tarıhıne . muaadıf 

· uat 15 de müzayedesi mukarrerdir. Taiiplcrin bedeli muhammcn.eoın yüzd~ 
buçuk lleaaliile teminat akçeleriJe ve. a muteh r Banka mektublarile Emvali 
ı .... koaüeyonuna müracaatları. ••• 

l ,Sokağı 
uetafa Caddei Kebir 

ili ve kUçUk parmak. 
upu 

No 
Atik. Cedit 
83 l 

l 3 
3 5 

daziııeye ait nıaif 
Nevi hiseenin kı} meti 
Yıldız namile muhammınesi 
Marnf Sinema Lira 

25000 Sekiz 
tak ait 

5 91 93 9~ 
arlftemllAtı: KAgir ve iki kattan ibaret olup cadde} e nazır olan kısmında balko
•e bU odası vardır. on bir loca' ı uzun ve geni§ ve müzeyyen sinama salonunu ve 

uıtireyi havidir iki heliaı vardır. . . • . 
8-ıada evaafı muharrer ainema mahallinin hazine~ e ait nısıf biesesının bedeli ee· 
lak11tte tediye idilmek üzre 25000 lira bedeli mubemmen ile ve kapalı urf utu
~929 tarihine mtiaadif pazar günü saat 15 de teklif ıarflaruıın ktl~ l:D~· 
il', Taliplerin bedeli muhammenin ;Uzde yedi buçuğu heaabilo 1875 lıra temmat 

l veya muteber Banka mektuplarile Emv•i metruke aabı komisyonuna mtln&· 
t% 

t 

•> (• • 
Mahalleai SokaRJ No Nevi Kıymeti muhamminesi 
Ortaköy Mütevelli Atik 2 Maa bahçe ahıap Lira dört taksitte 

hane 850 
.Müştenıilutı: Bodrum ve çatı arası ve iki kattan ibaret olmak üzre bet oda bir 

ve iki hel!sı vardır muhtacı tamirdir. 
Atik Cedit Lira 

&kapu Emirbuhari Kapu harici 28 20 Nalbud dükkbı 175 peıin para ile 

28 22 
:alid~ evsafı muharrer emlakin hizalannda gösterildiği veçbile ve tahm~u edilen 
d ller ile 8-6-929 tarihine müsadif cumartesi günü saat 15 te mUzayedelen mukar· 

r. l'al"ple ·n b deli muhammenenin yüzde yedi bqçulu beaabile pey alı:çelerile 
:ra ınutebe B a mek.tuplarile Emvali metı:uke aauı komisyonuna mliracaatları. 

iLAN 
Evvelce neşredilen ilan hila

fma olarak Osmanlı Bankasının 
Galata, Iataııbul ve Beyoğlu şu
beleri Kurbaa Bayramı müna
sebetile yalnız Mayısın 20, 21 
ve 22 aoi Pazartesi, Salı, Çar
şamba günleri kapalı buluna
caktır. 

1 Haziran yaklaşıyor 
Bundan sonra yalnız yeni yazı kul· 
Janılacaktır. Onun için bir an evvel 

ADLER 
vazı maklneıari 

tedarik ediniz. 

ADLER makin••• 
Avruptı.da ilk imal edılt111 yazı maki· 
nesidir Tarihi imali 1898 dir. BUtUn 
dunyada timdive kadar 38000 
AD L E R makinesi 
satılmıat r. Harfl~rin muvazi vuruıu 
bu marlca)a mahsus \'e münhasırdır. 
Anadolu ıcin seyyar memur arıyoruz. 
Türkiye içın veluli umnmi R 1 Ş AR 
VOLE Galata Vo; voda han 7 -10 
Galata posta kutusu 447 . 

Bilumum vazı ve heaap makına· 
ları atel ası· mü tehas~ıs bir Alman 
m!lkirıistiııin tahtı idaresindedir. 

iLAN 
Nikitu dendi tarafından lstanbul Def· 

terdarlılı le Ged;k pa;ada Nıkolaki 
Keveııcoğlu hanesinde sakin Yordan Ke
venceo;l u alt·yhirıe Mahkemei asli ve ik.mci 
hulı.uk daireııind ika!lle olunan ( 10000) 
kusur lira alacak davas nın dolayı mUd· 
d ·i nleyhimad m Yordan ef nd·nin ıkıı· 
nıetgahı m~çbul bulunmaııı aebebile mu· 
kr.ddema il nen tebliif edilen dava arzu· 
haline milddeti muayene11 r.arfında cevap 
lerilmedili cihetle :ye~mı tahkikatın dahi 
ilanen tebl~ine karar verilmi~ ve 9Haziran 
929 tarihine musadif pazar günU saat 
onda tahl.:ika.ın icrası mukarrer bulun· 
muş olduğundan vaktı mezkürda milddei
ale,hi ~ h ha& r bulunmaa fı tak
dinle hakkında muamelei gıyabiyeye 
tevessul oh1nacaı1 ilin olunur. 

h.ırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAKISINI 

1-ler yerde arayınız 

Fatih f!ulh hırmci hukuk mahkemesin-
den: Ligor efendinin nısıf hiasei pyı· 

aa na muta nf olduğu Samatyada Sulıi 
manastır Kiliaesi vakfından Koca Mustafa 
paşada .ı(azmacı Kaspar ve berber Kalos 

sokaklarında 22 milkerrer numaralı dtik
k!nı müştemil 19 numaralı hanenin 
izalei şuyuu hakkında tahta kalida ve 
caddesinde 97 numaralı dilkkanda agcı 
Apustol aleyhine ikame eyledtli davanın 
icrı& kılınan muhakemesi neticesinde gayri 

kabili taksim olan mezkur hane ve duk
kinın izalei şuyu ile esmanı baliğuının 
hi,sedaran beyninde taksimine 26 Klnun 
sani 929 tarihinde karar verildilini mU· 
beyyin mahkeme batkitihi tarafından 

yazılan neticei hukmtl mUbeyyin ihbar
namenin mu.m.aileyhe tebliği mümkün 
olauıadı~ından tarihi ilandan itibaren 25 
gün zarfında temy.ie dava edilmedijfi tak· 
dirde marizzikir hl'İkmüo kesbi kat'iyet 
edeceği ılan olunur. 

Adalar kadostro hey' etinden : 
Bliyükad&da Tepe köyünde Acem 

mevlr.iinde 27 n1PQ8l'oyla möraklr.anı pr· 
kan Aarlan oılu Manok arsası prben 
mukaddem sandalcı otlu lltep&D e17evm 
karamaıılı oğlu Nikolak.i mll&ez anua 
cenuben ve gimalen tarikle mahdut ve 

yirmi bin sira miktarında arsa Türkiye 
Cümhuriyeti tabuuıdan Nikolaki •eledi 
Mihaylidi Manolaki efendi vefedi arıato
telli namlarına Tapuda HuiraD 382 tari· 
hiyle mukayyettir, Buranen tahdit ve ta· 
hriri 28 Mayıs 929 p87.U günü saat onda 
icra kılınacaktır. Bu areaaın mutasarrı· 

fıyle al!kadar olan ve • hudut bulu
nan kimselerin muayyen gUn ve aaatta 
mahallinde bulunmaları phaan tebligaı 
makamına kaim olmak Uzre Otu oluaur. 

lstanbul Limanı sahili sıiıhıye merkezi Sertebabetinden: 
lstimpotlar ihtiyacı ~in münakasai aleniye ile mübayaası takarrür eden 200 ton Çamlı maden kd

mürünün yevmi münakasaaı 6 Haziran 929 tarihine müsadif Perşenbe olarak tespit edüm.4 o!Juluıa
dan talipl.erin şarlname.sini gôımek üzere 1ıer gün Galatada kara Mustafa paşa sokağında kain merke
zimiz Levazım şubesine ve' mü.nakasaya iştirak etmek üzre yetJmi mezkurda saat 14 te merkezi ına· 
kurda müteşekkü masraf komisyonuna müracaatlan ilan olunur. 

işleri 
Türk Anonim §İrketi idare meclisi rivasetinden: ., 

Ticaret kanunun 361 inci :ıaaddesi ve 21 Nisan 929 da 
toplanan Umumi heyet kararı mucibince hissedarlar Umumi 
heyetinin zirde yazılı meseleleri müzakere etmek ilzere 2 Ha
ziran 929 Pazar günü saat onbeşte şirket:n lstanbulda SirkeciL 
de kain Liman Hanında idare merkezinde fevkalade toplan
rn !ya çağmlması tekarrür etmıştir. 

Mezkur kanunun 385 ve 386ıncı maddeleri mucibince hiue
darlann asaleten veya vekileten dahili nizamnamenin 26 mcı 
maddesine tevfikan toplanma günilnden evelki on gün içinde 
hisse senetlerini şirket idare merkezine veya Türkiye lş ban· 
kasının merkez ve şubelerine tevdi ile mukabilinde alacakları 
makbuz idare meclisine irae ederek duhuliye verekası alma· 
ları muktazıdır. 

- Müzakerat ruznamesL -
1 - idare meclisi raporunun okunması 
2 - Şirketin imtiyaz mukavelenamesinin birinci maddesin

de münderiç Dalgıclık işinin mezkur inhisar mukavelenameıin
den tayyi. 

3 - imtiyaz mukaYelenanıeainin beşinci maddesinin ikinci 
fık smm tadili: 

Asb Tadil teklifi 

işbu tarifelec şirketin inhisarı işte tarifeler şirketin inhiean 
tahtında bult nan hidematın tahbnda bulunan hidemahn 
beheri için ihtiyar edilen me- beherı için ihtiyar edilen me
sarifi umumiyeye yüzde onbeş ıarifi umumiyeye yüzde dokuz 
temettü zam ve ilave edilmek temettü zam ve ilave olunmak 
•uretile hesap olunur. suretile hesap olunur. 

1 - Şirket dahili nizamnamesinin otuz beşinci maddesinin 
tadili : 

Aslı 

meclisi idare aza· 
bet müdiran ve 

Tadil teklifi 

Yüzde beş meclisi idare aza
sına, yüzde sekiz müdiran ve 
memurine. 

Emniyet sandığı môdörlüğünden: 
Şaban ef. nin 13968 ikraz numaralı deyin senedi mucibince Emniyet 

sandığından ietıkı·az eylediği meblağ mukabilinde Sımdık namına merhun bu· 
lunan Babi Caferide Ahı Çelebi mahallesinde So~ancılar soka~ında eski 3,5 
ve yeni 1 numaralı ve 46 ar"ın arsa uzerine mebni Uç kattan ibaret dört 
oda, iki sofa, hısııeli bir mağaza vadesi hitamında borcun verilmemesinden 
dolayı satılığı& çıkanlarak 4000 lira bedel ile müşterisi namına kat'i kararı 
çekılmiş iken bu kere ylizde on zam ıle başka bir müşteri çıkarak mtiza· 
:Yede bedelini 4400 liraya iblig eylemiş olması cihetile mezkur mağazanın 
18-5-929 tarihine mtisadif önümüzdeki cumartesi gunü tekrar son muzaye· 
desinin i<'rnsı ve nıuanıeles"nin ikmali mukarrer bulunduğundan talip olan· 
ların mezkur günde nihayet saat on altıya kadar Sandık idaresinde hazır 
hulunnı:ıları lüzumu ilAn olunur. 

•!•(••: .. :":•0.)+t) D1K1ŞC1 HANIMLARA •:••:••:••!••)+ .. :•: ...... 
6 ... urdun dikiş atelyesinde çamaşır işleri yapılmaktadır. + 
...... , 
.) istıyen hanımların Saraçhane başında Münür paşa konağında i 
i C.H.F kadınları çalıştırma yurdu müdüriyetine müracaat 

(••)•:•(••)•)+) • •!••)•)C. eylemeleri +++•>+++ .. +~ • 
... ---Tütün inhisar idaresi 41111---

M · · d• • t• "")• • d • DUzce, Çilmi ve t!skttbi İda-
U ıı;ıye l a ıyesın en• rei lnhisariye anbarlarından 

Adapazarı tariki~ le Istanbula nakledilecek takriben bir milyon kilo 
yaprak tütUn nakliyatı için kttşat edilen münakasanın müddeti 27-Mayıı-
929 tarihine kadar temdit edilmiş olduğundan, talip olanların yevmi 

mezkiir akşamına kadar mahalline ve şeraiti anlamak 
tizere idarei merkeziyeye ikinci şube 

....... ., - B · kısmı mudUrltığtine müracaatları. ••••••• 

Çanakkale jandarma mektebi müdürlüğündeıa: 
K~ K~ 

13500 Pirinç 1000 Kuru üzlim 
13500 Bulgur 1200 Reçel 
13500 Kuru fasulya 200 Kuru kayısı 
13500 Nohut 100 Çay 
6750 Mercimek 50 Kahve 

18000 Patates 10 Limon tozu 
600 Kuru bakla 2000 Süt 

13000 Sovaa 1000 Yoğurt 
6000 Börülce 100 Sirke 
6000 Makama 100 Kırmızı büber 
2000 Kuru bu~iJ 50 Sanmaak 

100 ., Bamya 2000 adet Umon 
7200 Tuz 10000 ,, Yumurta 
2000 Şeriye 
1000 Salça 
Çanakkale Jandarma yeni efrat mekteplerinin Haziran 929 tari· 

hinden May11 930 gayuine kadar bir senelik ihtiyacı olan yukarda 
ciu ve miktarı yazılı erzak aleai münakasa ile 5 Mayq 929 tarihin
den itibaren yirmi güD müddetle mOn•kasaya v•z olunmuştur. 25 Ma
yıı 929 cumartesi günü 11aat oa altıda taliplerin verecegi fiatla. 
komisyonca haddı itidalde görüldügü taktirde ihalesi icra kılınacak
tır. Taliplerin bu baptaki prtnameyi görmek ve izahat almak üzere 
Çanakkalede hlkOmet dairesinde müteşekkil komisyon maluuunı 
müracaatları ilin olunur. 

:•••••• BEBEKTE ••••••• • • 
iTURKUVAZ! 
• • 
: Cuma ve Pazar gönleri E 
i te dansant - Caz • eğlenceler İ 
• • •••••••••••••••••••••••••••• 
J stanbul icra dairesinden: Fatih ciftl"I .. 

da Kız. t&fında Mustafa bey maUU. 
sinde eski pazar me~ danı yeni değimı• 
soka#ında eıtti:i •Uç· mükerrer yeni • • 
dört• numaralı hanenin • sekizde 119 • 
hissesi Nuriye hanımın borcundan dola11 
ihalai evveli} esinin icrası için otuı gtl• 
müddetle icra kılınan müzayedesinde 30 
lirada talibi uhdesinde takarrür ederek 
ihalei evveliveai icra kıhnmıı ve yttsde 
bet zam edilmek Uzre ihalei k.at'iyesinba 
icrası için on he§ gıin mUddetle tekrar 
mevkii muzayedeye vaz olunmnıtur. 

Mezk.Or hane 204 iki ytiı dört aqm 
terbiinde arsadır. l~ yliı yirmi tiç arııa 
terbiinde arsa üzerine yaneı klrgir oJa. 
rak yapılmı11 olup ui tarafında mutta.l 
bulunan ve medyun ile diğer hWedarlu 
ait diğer hanenin dıvarı ile ml11terektir. 
Zemin kah: Kırmızı çini taolık, taılıkta 
mermer tekneli musluk, bir merdiYeD 
altı, bir kömürlük, bir odunluk, bir bl
yU k. dolap, bir yemek odası, yemek oda· 
sında camlı ııahıt dolap, çimento döteli 
çini maltız ocaklı mutfak, bir sabit tel 
dolap, çamaşırlık, bir beli. Birinci katı 
dokıız ayak auzayık merdiveale çıbhr. 
lıbu katta zemini çiçekle çini antre, Ti 

tahta bir araJık üzerinde karıılıklı iki 
oda ve diğer bir eofa Uterinde yttk do
labı bulunan hır oda ve bir heli. 

İkinci k.at: Alıtap şahuiıi olan bir 
oda zemini çinko döıeli yUkU havi bir 
oda ve yuk. dolabı bulwwı diler bir oda 
ve bir kiler. 

Bahçe: Bahçenin etrafı duvar olup deo 
runnode 4 erik &#acı bir asma, ve ittia
linde med) un ile hiaaedarana ait hanede 
bulunan kuyudan au getiren tulumba 
mevcuttur. 

!Derununda 1hun Fahir bey müste car
dir. Hududu: İki tarafı alacakla ve ~ 
luou murislerinden intikal eden bir ev, 
ve bir araa, diler tarafı Tahain ef ... 
di veresesi arsası ön tarafı değinıea 
sokağıla mahduttur. Ctizi mlht tamir
dir. Tamam • 3775 • lira kıJJDeti .., 
hamminelidir. Talip olaular kıymeti lllQo 

ham.minesinin hiu i mezkOreye mu.ip 
mıktann yttzde onu niepetinde pey alrıo 

çasını mutaehiben 3 • 6 • 1929 Pmrtell 
tarihinde sut 14 - 16 ya kadar hlllll 
veya bilveklle ve fazla malumat ifia 
ı929-15ll dosya nwnaruile muraoaat 
etmeleri ilin olunur. 

J stanbu1 icra dairesiodea: N11im 
Veqtura hali hayatında, Sepon Ci· 

van pfendiden istikraz eyledili bin 
liraya mukabil vt.faen ferai eyledill 
Kuz~uocukta atik. Bostan cedit Y eai 
90kakta klin, atik 1 cedit 23 Ne. 
apanımanın nısıf hissesi yariaJ.t 
tarafından borcun verftmemeeiııdea 
d laJ ı, kırk beş gUn mtiddetle bil· 
mıizayede, bin lira bedelle talibi ala. 
desinde isede, bedeli müzayede haddi 
liyıkında olmadığından, bir a7 mtld
detle temdidi mUuyedeye karar ve
rilmiştir. Elyevm hududu; İki tarafı 
tarik arkası şahsı ahere ait ana, IOI 
tarafı Esterya Baharın apartımanıyla 
mahdut kayden iti yüz on iki artın 
küsur parmak bilmeeaha yttz on iki 
artın terbiinde arasideıı ylb ıeküı 
arşını biaa nıtitebakisi arkasında 
aydınlık mahalli vardır. Mttttemilltı. 
zemin katından mida Uç katta hir 
taşlık iki odun ve kömttrlttk, u0 
koridor m~ teferruat kumpanya ıu· 
yunu camı mutfak, ttç heli, iki yUk, 
dört raf ve dolap. sekiz oda vardır. 
Ik.inci Te üçtincü katlardaki bw iki 
aokaita nasır odaların k• ve 1aa 
tarafları ada phnio korkulup clelıair 
parmaklıklı balkonları havi, bariçtea 
ııvasız heı biı:l lira kiymeti mobua· 
meaeli apartımaada, Neaim Levi ve 
S~oil efendiler kiracı, ttıt katta 
vanıler sakindir. Fazla beclelle ifti-
rasına talip olanlar, ve daha liyacle 
malftmat almak isteyenler bllleye 
musip kiymeti 111t1b-•••ln'• 
yUzde onu. aispetind• pey mqHI•' 
ve 1928-6657 doeya No. mtıatulü
ben mli&ayede pbeaiDe mtlnelat 
etmeleri, ve 20-6-929 ıarihiade iMi 
Oll altıya bdar temdidm IOll aU.
yedesi icra kılmacapdu, mtifteri
lerin tarihi melkerda billat ve JA 
bilveklle hasır balnnm•Jan illa 
olunur. 

B 
unanıu Atranua kaaaıDlll '1'arlllGlk 
aahiyesirıden evladı manmyem fa. 

mail kut Mes'ut Zeynebin yedimde -... 
uetleri .ardır. Atideki adıe.e mlrı 1111 
itmeli. 

ı.taobul: Cetal otlu Sıhhi apartmla 
Merhum Kaymakam Slit be1'ıa 

7-'!Vreıd NtcıiTt 



Seyri sefai 
Mrek Acantesı : Galata 

Koprü ha nda. Beyoğlu 2362 
Şube Acantası: Mes'adet 

hanı ltmda l:ıtanbul 2740 

İZ fİR SÜR'AT 
POS TAS 

(GÜLCEMAL) vapuru 17 
Mayıs cuma 14,30 da galata 
rıhtımından har etle Cumar
tesi sabahı İzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden hare
etle Pazarte i sabahı gelece
ktir. 

V purda mükemmel bir 
orke str ve cazbant mevcuttur. 

BOZCADA POSTASI 
(GELiBOLU) vapuru 18 

Mayıs Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından hareketle Geli
bolu, Lapseki, Çanakkale, 
lzmir, Bozoad ya gidecek ve 
Çanakkale, Lapkseki, Geli
boluy ~ yarak gelecektir. 

Antalya postası 
(INEBOW) vapuru 19 Mayıs 

pazar 1 O da Galata rıhbmın
dan hareketle İzmir, Küllük, 
Bodrum, dos, Fethiye, Fini
ke, Antalyaya gidecek ve dö
nüşt~ mezkur iskelelerle birlik
te Andifli, Kalkan, Sakız, 
Ça afe, Geliboluya u~ra-
y rak gel ·r. 

o 

c 
IZMİ SÜRAT 

POSTASI 
Lüks ve seri Sl\IET 

PAŞA vapunı]9 Mayıs 
Pazar günü tam saat 15de 

C-.. lata rıhtımından doğro 
lzm. re hareket edecektir. 

Tafııilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası
na mür caat. Tel. İstanbul 151 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanmda Celipidi ve Stafilopa · 
acentalıgına müracaat. Telefon 
Beyo fo 854. 

arlar 
m 

Ölüm müvezzii ı 
Pis ve muzfrrussıhha menfezlerde yaşayan ve 

mühlik humma mikroplariyle mülemma olan sivri 
sinekler evinizi istilA ve sıhhatinizı tehdit ederler. 

Sinek~ sivri sinek ve sair bu gibi haşaratı bir 
kaç dakıka zarfında mahvetmek için 'Flit ma· 
yiini kendi tulumbaslyle sıkmak kafidir . Flit· 
pirelerin, karıncaların :;eya hamam böceklerini~ 
gizlendikleri yuvaları tahrıp, yumurtalarını ifna 
ve ôütun haşaratı itlM eder . Ayni zamanda 
size zararı dokunmaz ve kıot'iyen leke bırakmaz. 

( Fi it) 1 sair adı haşarat öldürücü mayilerle 
karıştırmamalıdır. Flit in daha büyük ve Jcat'i 
tesiri size memnuniyetbahş bir semere temin 
edecektir·-

Tulumbasıyla Sıkınız 

~-
TUrklye ıç?n umumi d;~osu: /~::.:. • 
htınbulda Galatadı Yorma Han No. ı ".,.) 

. J. SERT ve Ş0REKA61 - -

Devlet demiryolları ve liman arı 
umuıni idaresinden: 

Geçen Ramazan bayramında olduğu misillu Kurban bayramında 
da seyahat edecek yolculara 16-17 Mayıs 929 gece yarısından 
26-27 Mayıs gece yansına kadar tenzilatlı bayram tarifesi tatbik 
olunacaktır. 

Fazla malumat almak arzusunda bulunulduğu takdirde istasyon· 
ları mıza müracaat olunması ilan olunur. 

HUMMA~I MURZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK -Zaftyetve Kuw tslzllk hawınaa 

KINYUM 
Nam hBZH!l, (lafll humma 18 kuvvet şarabını 1 tim r edlılı. 

Yemekten evvel ve ya sonra bir likör kadehi. ..-

dUr : Malson L. FRERE <E YalUant & c· 
18, Rue .lacob. PARIS 

Bektaş efendi vakfından 
( Gıılatoda Kemımke~ Kara Mustafa pa a m lı:ılle-einde Topcular cadde inde 48 

numıırıı ile murakkıı.m) bir b p dılkklin kira a ıı ril c 7ıind n talip olanlıınn 

Haziranın nltıncı Per enbe günu k§nın! k d r mu" su~ und Muhendis m ktcbi 

mUdir muııvini Cevdet be7e ve ekizinci Culll3rt i s nu 1 t nbul E' kaf mUdilrİ) eti 

idare encümenine saat 14 de muraca t e~ lemeleri. 

•• •• 
ur g n en: 

Pazar ıkla kiraya verilecek emlak 
Bahçeknpıda dörd ncü vakıf hımın birinci katında 27 ve 28 ,.e 39 ve 

ikinci katında 13 ve 15 numaralı odal r 
Kulekapısında Karanfil sokağında arsa ve kahrnhane 
Babçekapısında Peynirci sokağındn 22·24 o. dUkkiin 

• • • Yeni cami avlu unda 46-102 No. duklran 
Hocap ada Orhaniyc cadde inde mektep tahtında 9·2 No. dukk~n 
Çenberlıtaş cı\arında Molla fenari mahallesinde Boğaziçi sokağında 3·5 

No. hane 

GALATA 

1·······~:;::.:i:ı::L:'i;t·ı\i.·:;:k~.~ti··::;::;::;ı:;;~······ .. ı i komisyonundan: , 
.......................................................... 

ehremanetinden: Hocapa
şada tramvay caddesinde 

Mariça oteli altında 11 nu
maralı dükkan 35 lira ayl,ıkla 
t Hbi üzerinde olup ihale 
müddeti 25 Mayıs 929 tari
hine temdit edilmiş oldu-
ğundan taliplerin levazım } stanhul yollama mUdUriyeti için 9 kalem boya pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 1 

Mayıs 929 Pezşeııbe günü saat on dört buçukta yapılacaktır. Taliplerin p.rtııaın& 
mfidürlüğüne gelmf(.leri. sini ko isyonumuzda görmeleri ve teminatlıı.rile zemanı mezk.Qrda komiıyonum 7Jl y eoiköy dairesinden: Yef i- müracaatları. 

köy Ayanikola maha le- J ki garaj in.,ası kapalı mrfla mlinııkasaya konmuştur. ihalesi l Haziran 929 Cum r 
sinde yanmış olan Ayanikola tcs gUnü saat ondadır. Ke§fini gerniti fenniyesini resmini gormek tizre her n 
ve Zarphane sokakları ile Ankarada levazım satın alma komisyonuna muracaatları ve münakasaya i§tirak ıçı d 

o gUn vaktinden evvel te'minat ve teklif melctuplannı mııkbuz mubbilinde ko 
Keresteci sokağının tevsii için yonu mezktir riyasetine vermcleri. 

haritası tersim Ve İstikamet- ord.~ hay\anatı için 96000geyim beyğir \e e ter nalı mubayaa ı kapalı r.zırf u 
leri tespit edilerek Daire ka- munııkas:ıv-n konulmugtur. İhalesi 27-Ma~ ıs·929 tarihine mu adif p9.zartesi 

· dörtbnçuktur . mUnakas:ıya iştirak içinde y evm ve saat muav yenden evel t lif 
pısına asılmışhr. ilan tarihin- · · 

temınat ınektuphcının makbuz mukadilinde Ankarada merkez satın alma komiayo 
den itibaren 15 günde ala- riyasetine tevdi eylemeleri. 

kadarların haritayı görmeleri Kapalı zarfla mUnaka a}a konulan Samsundaki kıtaatın ihtiyacı olan oduna i 
ve bir diyecekleri olduğu gtınunde taliplerin verdikleri fiat bahalı goruldüğunden ihalesi )apılmamışur S..5-
takdirde bildirmeleri ilan olu· 929 tarihinden itibaren bir ay zarfında paıarlıklıı ihalesi ~apılacağınd3n tab l n 

Samsundaki nskeri eatın alma komisyonuna müracaatları. 
nur. ~hhudunu ifa edeme~en müteahhit nam ve hesabına 295680 kilo aman a 

B ayazıt dairesinden: Tütün Uzere kapalı zarfla mUnıı.kasa)a konulmtıitur. İhalesi l·Haziran-929 tarihin m 
ğümrüğünde limon iskele- sadif cumartesi gUnü Sankamt ta askeri sııtın alma komis) onundıı ~ apılacakt r. Şa • 

d n:ım ini almak ve teklifnamelerini vermek i teyenlenn Sarıkamışto meıkfir ko 
sin e atik su deposu yanında yonıı müracaatlan, 

duvardibi mahalli - tütün gü- 14-5-929 tarihinde ihalesi icrn edileceği il!n olunan 42 adet Anot batar ala· 
mrü ünde kantar kulübesi rınn ihale gününde talip zuhur etmedi~inden ihalesi 16 M yı 929 
yanındeki baraka mahalli • per~enbe günu saat 15 buçuğa talik edilm

0

§lir. talipler n ıırtnııme ın komi oau 
da gormeleri ve teminatla ile zamııni mezkflr a kom· ) onumuza mü cantlan. 

~:~i ~~~:~ğd~~e b::~: =~ 1 rü~ü;;~u··k:;i~~d~ .. ;~t~;;~i;~·k~:i;;:;~~;;d~;··ı 
halli ... (10 Haziran Pazartesi •••••••••~••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••• 
günü) Mahmutpaşa hamamı K ıtaat ihtiyacı için yirmi beş bin iti yll7; kilo bul

0
ur muba. aa ı kapalı zarf u 

önündeki tarik fazlası mahal.. lile munakasayn konmıı§tur. llıalc i 27·5-929 P zarte i gilnll saat on d&tde 
(11 Haziran Salı günü) Ha- komis) onumuz munakn a salonundıı ) apılııcaktır. faliplerin şartname uretı m 

dakalarını komis:, onumuzdan almalan (numune.sini komisyonumuzdıı gor p t 
tepkapısında soğancılar tara- etmeleri) ve yevaı ve Sll:lt mwı y .. nei ihııled §atin mede , azılı o n §ekild 
fmdaki arziye mahalli ... (12 teminat! rıle komi on mı.makasa alonund ham bulunm lnrı ıl n olun r. 

Haziran Çarşamba günü) yu- K ıtıınt ihti acı içın eli bin d rt Uz kı o eııde:,ağı kapalı ?.:lrfu ulile muuuA•k-.J> 

d konmu tur. lha ı 29 Ma ı 929 Ç:ır an :ı g saat on d rtJe kom 
karı a yazılı mahnller kapalı muz muna asa salonunda .)apıla aktır. Ialipl rın rtnnme sureti m dd a 
zarf nsulile ve bir sene müd- komis)onumuzdaa almaları 'e m mu ıe ini g r ı t mhir et cleri \C evm ve 
detle müzayede suretile icar mıın yeaeı ihalede §artnamede )ıızılı olan §C ı1d ki temiriatlarile komı 

edilecektir. Talip olanların 
kasa s:ılonunda hıızır bulunmaları ilan olunur. 

T?" ıtaat ihti. acı için ) irmi be., bin iki , Uz kilo fıısul'a kııpnlı zarf ı 
şartnamesini görmek üzere J.'t... ka )U konmu tut-. İhal i 28-l\lıı) ıs 929 Salı gUniı saat on durtd 

muhasebeye müracaat ve hi- muz m ın " :ı ı:alonunda ~npı c ,tır. fal pi in şn tn mc ur t" ıı 
zalarında yazılı ihale günleri ı,ouıi .>Onunmzdan nlımılıırı ve tcklifrumcle ııi §artnam de muh:ırr rol lu u tarzda ı 

rn ilız:ır ile ~artnaın ·de yazılı b lunan §ekildı: ve ~ evm \C s:ıntı mu )Y eı ıh le 
saat 14 de kadar teklifatı havi mukn idem makbuz mukabilinde komi ) on ri) asetiue ., enn 1 ri 'e tı ılıaled n 
zarfları daire encümenine tev- mukaddem komis) onda riıevcut nıımune)i imza '\e temlı"r etmeleri ıl n olunur. 

Üd•i ll:iel!y:ıııle•mmenle•r•i•i!•aK:n~o11lu•n111ullrl:!.!!l!llİi i • • • M~k§~ihi• ~~k;;;i~7a~;h;;;•k·~;i;;~~ ~~d;~ • .. t 
: ........................ ·-································ 

1zmir-Bandırma demiryolu üze
rinde kırkağaç kazasının yegane 
eczanesi satılıktır.Talipler oradaki 
s hibi Şemsettin beye müracaat
ları. 

Doktor A. KUTiYEL 
Ele!dirik makinefariyle belsoğuk· 

1 ~u, irlrar clılrlığı, prostat, ademiik
f ve b 1 g.. vekligi, cilt ~re firen
giyi ağrısız tedavı eder . Karaköyde 
Börekci fırını sırasında flo 34 • 

KARAKÖY 

140 Adet ma.a p şteınııl hamam tal1.ımı 
37 battani) e 

Kuleli lisesi için ballidıı cins ve miktan muharrer 2 kalem me,at numun~ 
veçhile 'e ayrı ayrı artnnm"ler de ol rak pa rlık sure ile tın alına k r. P 
1S.Ma~ıs·929 cumartesi gUnil sııat 14,5 de harbiye mektebi ) eme'"''"''"u''" 
munal asa mahallinde icra kılın caktır. Talip erin :ırtname ''e num n n in 
yonumuuı ve iştirnklan içinde p:ı:zarlık malı ilinde lı:ı.zır bulum~ an ıl n olunur. 

Z arar , e zi} an ve farkı fiatı ifn ı t ah ut t:tme) en mtiteahidi n m v h b 
olıırak 60ton tUvennn komürll Kuleli li esi için pazarlık suretile satın al naca tır. 

İhıılcsi lS.Ma} ıs·929 cumart i gUnü s:ı.ııt 14de hnrbiye m ktebi yem l ri 1:1 

deki pazarlık mahaal inde icra kılınacaktır. l'nliplerin §nrtn:ıme içın kom· onum 
ınur.ıc tları \e i~tirak içinde pazarlık mnh lliude hnıır bulunma! rı ıl" olunur. 

M alt pe a k ri li ı ıçin 800 metro ;> crlı b zin numunesi \ eçlıile ve pazarlık • 
r tıle satın alınacaktır. PllZ<lrlı ı 18 Ma} ıs 929 cum rtesi un t l.> de Harh ·ye 

meli.t hı ~emel haneleri oııunde ki nıunaka a mahallınde icra kılınacaktır. Taliple P 

şartname , e numunesi içın komİS) onumuza muracaatları 'c ~tirnk ıçwde pazarl!lt 
mııh:ıllinde hıızır bulunmalanı illin olunur. _ ..................... .....-........................ ~~~~-...-... ........................... . 

Bakır köyünde barut fobriknlnrında iınnltı harbi e İ 
Istambul satınalmn komisyonundan: J 

...... .........................•... ·-························ 
M üza) ede ıle sııtılnc:ı ı ve 8-.i\Ia. ıs·929 tarihinde ihale i icra ltılına ı akd c 

illln edilen 6000 kilo kadar hamızı azot içın 'eYmi mua y nınde talip 
tarafından teklif edilen fiat haddi layık.ındıı görUlmedi~inden il alesi 16-Mııyı 929 
tıırihine mUsadif perşenbc gUnüne temdit ve talık kılınmı§tır. Taliplerin teminat n 1 
mezkQr günde saat 14 de komis) ona mUracnatları. 

H aliçte tersane önUnde su tızerinde \e ya hatmıs gemiler fe hedile e tir. B bap
daki şeraiti görmek i teyenlerin her gün komis~onumuza mUrnca ti rı. Ve t e 

talip firmaların mayıs gal esine kadar Ankarada askeri fabrikalar umum m durlugunc 
müracaatları. 

Malülini askeriyeye muavenet hey'etinden: 

Ç nb rlita~ın dibinde arsa ve baraka 
Bnye: itde K ık ılnr caddesinde 9 o. dukkiin 
Sara hane ba :ında Mimar A~ as mahallesinde Yeşil tekke sokağında 2 

No. ta.' mektep 

Münasebetiyle her gün yeni 
çişitlerimiz gelmektedir. 

Hey'eti umumiye azalığına mensup altı harp malulü azadan d rd :
ncü derece maluliyeti haiz azalık inhilal ettiği cihetle yerine diğer b • 
rinin intihabı için mezkur dereceden harp malullerinin 18 · Mayı 929-
Cumartesi günü saat 2 de veznecilerdeki muavenet hey'eti dairesind 
bulunmaları lüznmu ilan olunur. Aksarayda Aşık ağa mahallesinde Davutpa§n caddesinde 21·27 l 'o. mek· 

tep tahtında dukkan 
Y t;sufpaşada H selci caddesinde mektep tahtında 23 ve 25 No. dükkanlar 
Topk p da Bayezit ağa mahalle inde tıram\ay cadde inde 1·2 \C 11 \e 

15 No. dükkanlar 
Çarşambada Beyceyiz mahallesinde 64 No. Ispanakçı arsası \C baraka 

Kesmekayada Terctiman Yunus mahalle inde Dıra~man caddesındc 13 
No. maa halaçe baraka 

Kaaaaıpaşada Kulak51z Ahmet Kaptnn mahalle:.ind~ Kadı M hm t ç 
mesinde 69 No. hane 

Ka1m1paf8da Seyit Ali Çelebi Mahallesinde Mandıra sokağında 29· 5 No. 
maDdıra m&haJli 

Haaköyde Turşucu mahallesinde Ayaıma sokağında 49 No. a) azma 
mahalli 

Arnavut köyUnde Tevfikıye camii tahtında 42·38 No. dukkan 
Paşabahçesinde Çınar caddesincre 4 No. hane 
Galatada Şehit Mehmet paşa mahallesinde lstupciler caddesinde 13 No. 

baraka 

Müddet 25 Mayıs 929 cumartesi gunU saat on dôrt buçuğa kadar. 
Yirmi glin m ddetle i!6n edilen baladı muharrer emlakin pazarlıkla kiraya 

\ erılme ıne Encümeni idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi o umak 
\ e t min t itıı e rek icara ait talep erini dermeyan eylemek için 1 tanbul 
E\ f m ıdıri etınde \akıf ak rlar mudurluğüne mliracatları ildo olunur. 

E " mu t m IAtı 1 :ıak nd malOmat almak iste) enler mtızayedo oda· 
ud ... ı ecri mi il r orunu oku}ub' irler. 

Çanak kale jandarma mektebi d1e~~ürlUğün-
3oo,ooo birinci nevi ekmek 

Çanak kale jandarma yeni efrat mektebinin haziran 929 tarihin
den m yıs 930 gayesine kadar bir senelik\ihtiyaçları olan üçyüz bin 
kilo birinci nevi ekmek kapalı zarf usulile 28 nisan 929 tarihinden 
itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vaz olunmuştur. 18 Mayıs 
929 cumartesi günü saat on altıda taliplerin vereceki fiatlar kom
isyonca haddi itidalde görüldiği takdirde ihalesi icra kılınacaktır. 
Taliplerin bu babdaki şartnameyi görmek ve izahat almak üzere 
Çanak kalede hükumet dairesinde müteşekkil komsiyon mahsusuna 
müracaatlan ilan olunur. 

Orman ve arazii vakfiye müdürlüğünden: 
ine adada vaki vakıf Longoz çiftliği ormanlarının Lülüdi Pedine 

ve Ayapavlos kısmında irae edilecek mahalden bir sene zarfında 
katedilecek ( 75) bin kantar hatap ile ( 500) bin kilo kömür 
şartnamesi mucibince Mayısın on dokuzuncu cumartesi günü saat 
on beşe kadar müzayedeye vazedilmiştir. 

Taliplerin lst nbul Evkaf müdiriyetinde orman ve ara7.İ idare· 
sine mürac tları. 

Dişleri muhafaza etmek lıayatı kurtarınaktır. 
Otuz senedenberi 

tarzı istihzarındaki ne
faset ve kudr ti fenni
yesinden naşi herke · 
memnuniyetle istim 

ettiği Pertev 
Dis macunLI 

veya Per e" 
Dis tozu 

Bu maksadı temine kafidir· 


