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Barem liyihasi yarin mecliste müzakere ve intac edilecek.' 
Elayat pahalıhğı iW ıniicaOOle : 10 

Emanet bütün dükkanlar
da o günün toptan fiatla-

rını ilan ettirmelidir. 

• Barem lelldlıalı dan blffl Yeni edloler 

Memur dereceleri yirmiye Cenap Şehaheddin 
.hl" d•ld• Hüseyin Rahmi 
1 ag e 1 1• B · fik · d d ... ·ı . ın ı rın e egı • 
maaş kırk liradır• Mesela Fransada 600000 · Asgari 

Toptan fiat müşwrinin gözü önünde 
durursa, perakendeci fazla para iste
mek cesaretinde bulunamaz. 

l(azanan hep perakendeci. 
Hayat pahaltlatına karşı gel

llıek için gaze~lerin mühim bir 
•ınil oldutu usutıılmamalıdır. Bu 
•azifeyi mildrlk olmalıyız. Bu g{\n 
karileri alakadar eden en birinci 
llles' ele nedir? 

Mekslkadald lhtilil mi? Eks
Perler komisyonunda alman mu
rahhası Dr. Sdıacht'ın söyledik
leri sözler mi? Yoksa lıpanyada 
açılan ıergiler mi? 

lstanbullu karilerclen bahıe
diyoruz. Eaıiıliz ki yedi, sekiz 
YÜz bin kişiyi her gün düşündü· 
ren asla bu işler değildir. Ôylen· 
de yenecek yemektir, eskiyen el
bisedir, ev kirasıdır, türlü türlü 
Jlllllraflardır. 

Bununla beraber muhterem 
IDÜ ş teri hakiki fı atlardan haber
dar olmuyor. Her kesin iti · gü· 

1 bir ıaa§'aza camekanı, bir duvar
dır. Fabrika, idhalat tüccarları 
el}'alarını illn ederler ve ekseriya 
perakendeci fiatlarını da gösterir. 
ler. Filin markama ipekli kadın 
çorabı dört filine. Artık köte ba-
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Zeppelin 
Dün Amerikaya 

hareket etti. 
cü var; dOlclcan dükkan, semt M 
•eınt dol8f1p flatları !ö§'renemez. 1 untazamn yoluna 
Vakitten kaybedeceği fiattan l d d• 
lcazanaca§'ından her halde fazla- evam e ıyor. 
dır. Hayat ta paradır. Balona kaçak olarak alh 

Bunun için, iıer aabah uyandı- 1 irmi 
landa karlin, müfterinin huzuruna . J yo eu_!_ f• 
fiatlann tam bir cedveliııi arzet· ; Friedrichıhafen, 15 rA.A] 
D\ek gerek• ' Muhalefeti havadan dolayı 

Bu d li, b ka 1 d 
Zepplin yann saat altıda hareket 

.. .. ~ ve a~ yer.er e, edecektir. Zepplin Bale üzerinden 
runu gunüne belediyeler, ticaret uçacak ve aonra Lyon tarikile 
odaları, haller, 911rfılar yapar ve ya Loire nehri mansabına ve 
gazeteler onları aynen neıretmek- yahut Finlater~ bumuna do§'ru 
le iktifa ederler yol alacakbr. Cenup yolunda 

B t 1 · k ·1 ahvali havaiye müsaittir. Kuma· 
h azı gaze e er ar~ er~. nuı- ndan Eckener balo11u cumartesi 

atlar da verir, me~ela, dun p~k öğleden sonra veya aqamı yere 
Çok balık tutuldu, fıat ehvendır, inecetini zannetmektedir. 
bu gt1n balık yeyiniz, der. Hatta Friedrichshafen, 16 [A.Al 
bir takım matbuat her günkü pi- Graf Zepplin balonu saat 5,SS 
Yasayı iyiden iyiye tetkikle orta de ~a.Ie müteveccihen hareket 
lıaıı· b' 'l . . b' le 1· etmıttır, ı ır aı e ıçın ır yeme ıs- Friedrichshafen, 16 [A. A] 
lası da tanzim eder ve kaça mal Fraıuı. hükumetinin 
olacağını bildirir. Çartı·pazarda horeket saatı ~velce bii. 
~uhtelif mevadın kaça satıldığı ,.•;rilmek şartile, "Conte 
:ylece ilan .. olu":u~sa göşe ~ucak z ppelin,,balo11unun kendi 
ih naf~da muşte~":ın .•~ff~ti~den era:ıiBi azıerinden uçma-
nıalınden eıki11 rıbı 11tifade sına müsaade etmeai bu

edeıaez. rada. bilyilk bir memnu
h Hele toptancı flatlannın ma- niyet tevlit etmiştir. Ha

d· •ile dükkanlaruıda ilanını bele- lonun köşelerinde Ameri-
ıye emrederae. gaddarlığın önlbıe ka ıeyahatını badihava 
Rtçınek im~n dahil~e girer. icra etmek fuıere gülen· 

- Efendı, en nefis Urfa ya§'ı mi, altı ki,i bulunmuştur. 
ılialep cinsi) toptan 150 ye... Bale, 16 [A.A] 
Seıa auıl oluyorda 250 istiyor- Graf Zeppelin balonu saat 7,30 
llın?. da tehir üzerinne uçmuştur. 

Eter bu 16zü muşteri söyle- Bourgenbress, 16 [AA] 
Ytbiiecek olursa bakkal Yani her Graf ~eppelin ba!on~. sa~t do-
h-ıd . . . . kuzu ellı gece tehır uzerınden 
r. ' e. ıtidalını muhafaza etmeğe ve gayet aıa§'ıdan geçmiş, büyüle 
' ah~umdur. bir ıür' atle cenubu garbf iıtilca
. İlanın fiatlar llzerine haliskAr metinde gitmiftir. Zeppel,inde her 
r tesiri var. Manıfatura eşya· şeyin tabii surette cereyan etti
' a ne derece ihtiyacımız oldu- ği zannolunuy~r. Ba~on .'8at onu 
u dan b h h t ._ B k çeyrek geçe Liyon uzennde uç-. ase ace yo ... u a- tu 

. şeylerde fiat, artık satıcının muş r. Paris, 16 [A.A ı 
un~ havale edilmiştir. lngilte e Graf Zeppelin balonu 12 y~ 
ılana çok ragbet edilen mem- çeyrek kala Nimeı şehri üzerin
t' erde gazete sahiple ri adeta de uçınuşl u r. 

Adliye vekilimiz 
Istanhula geliyor. 

Adliye vekili Mahmut Esat 
bey bugün Anlcaradan hareket 
ederek, yarıa 'ehrimize gelecektir. 

Vekil bey bayramı ıehrimizdc 
geçlrecelı: ve bayram ertesi de 
adliyede teftifatta buluuacak
lardrr. Vekil beyin şehrimizde 
1.5 gün kadar kalmalan muhte
meldir. 

Meclisde dünkü 
müzakerat 

Ankara, 16 (A.A] 
B. M. Meclisi bugün reis ve

lcili Hasan beyin riyaseti d 
toplanmlfbr. Orcha ikramiyesi, 
1930 senesi ııufus tahriri hakkın
daki kanun layihalan ait olduk
ları encümenlere tevdi edilmiştir. 
Kibrit fabrikası illf8sı için teah
hüt icrasına mezuniyei itası hak
kındaki kanun layihası kabul 
edilmiştir. Buna nazaran maliye 
vekili senelik tediye miktarı 200 
bin lirayı geçmemek ve 1929,30, 
31 bütçelerine konulacak tah· 
siaatla tediye edilmek üzre kib
rit fabrikası inşası için 8 bin lira 
kadar teahhütte bulunacaktır. 

Bazı devairin 1928 senesi 
bütçelerinin yeniden açılan fasıl
lanna 200 bin 744 lira fevkalade 
tahsiaat ve bazı devairin aynı 
bütçelerinin aynı fBBıl v~ madde
lerine 294 bin 500 lira munzam 
tahsisat itası ve 342 bin 950 lira 
münakele icrası hakkındaki ka· 
nun liyihası kabul oluumuştur. 
Aynı kanun layiha~iyle aynı büt
çelerden 113 bin 744 lira imha 
olunmaktadır. 

Türkiye Cümhuriyetile lsviçre 
kükıimeti arasında imza edilen 
uzlaıma ve adli tesviye ve tah
kim mukavelenamesinin tudiki 
hakkındaki kanun layihBBı ile 
Türkiye ve Almanya arasında 
mlialcit ikamet mukavele • 
nameli ve merbutu imza proto
kolunun tashihi hakkındaki tez
kere müzakere ve kabul olun
muıtur. Mecliı Cumarteıi gü

nü ö§'leden evet saat 10 da top-
1 anmak llzre içtimaa nehıyet 
'"rİlmi9tir. 

Telgraf cılalr polislerin 

vazifelerinin ehemiyetı 

nisbetinde 

maaş almalan hususuna 

ehemiyet atf edilmıştir . 

Maaşların derecesi 

Layiha yarın 

Blklce encilmerı.i reisı 
Şakir bey 

mecliste. 
Ankara. 16 [Hususi] 

Blitçe encümeni barem tetkikatını bu &iln bitirdi. Cumartesi 
sabahı müzakeresi mukarrer olan llyihanın kadro kısımlan tab'a 
verilmiftir. Akşam üzeri Maliye ve Maarif vekilleri ile muhaaebei 
umumiye müdürtl Faik bey toplanarak gece ıeç yakta kadar çalıf" 
mıfler takım teierr6at m-1eriai ıörilfm~ 

Estu nanl tesbit edildi? 
lıtihbaratıma göre, bükGmelin teklif ettiti barem Malı, emsali 

tezyit eaaaile mezcedilmittir. 
Derecede 20 ye ibla§' edilmiı, bu derecelerde bulunan memur

ların alacaldan asli maaşlar teabit ohuıarak, her vekaletin kadroıunda 
memuriyetlerin hizalanna asli 11W1f milctarlarile bu maaflll kaç 
mialiai alacağı yazılınlfbr. 

Emıııal Ud adedi ta~ onda ıııekizden başlıyarak, 
küçftk derece memurları için gittikçe çogalmak üztt. 
bet adedi tam, onda tlçe kadar çıkmaktadır. 

Askeri dereceler ayni!!;_ 
Askeri dereceler, milkiye ıaemurlannın derecelerinden tefri: 

edilmiş, ayrı bir kanun layihuı halinde ve 14 derece olarak tesbit 
edilmiştir. 

Ankarada buluuın memurlara derecelerine ııı3re mesken bedeli 
olarak muhtelif zammlyat yapılacaktır. 

Encümen bu esaslar dahilinde bütçeyi tevzine muvaffak olmut
tnr. Liyiha Cumartesi sabahı, varidat liyihalan ile birlikte meclise 
verilecek ve hep birlikte müzakere ve intaç olunacaktır. 

Telgrfcılarla poliııı memurlarına vazifelerinin ebemi· 
yeti niııbetlnde maaş almaları husuuuna ehemmiyet 
atfedilmiştir. 

Bu oayram Bükreş 
seyahatı 

yapılamayacak. 

Dün .ilk mektep 
talebesi 

tenezzühe çıktılar 
Muarifata tekabül edecek de- Dün ilk mektepler bayramı idi. 

lstanbulda mevcut bilumum kız 
ve erkek ilk me~p talebeleri 
dün kırlara dağılarak akşama ka. J 

dar gezdiler, oynadılar eğlendi· 
iv. 

recede talip zuhur etmediti d
hetle Bükret nyahabndan vaı: 

geçilıaiftir. 

Dün aabab köprüden Boğaza 
Kadiköyünden ve Adalara kal
kan vapurlar prkılar aöyleyerc ı 
nq'e ve aevinç İçinde bayram!· 
rını tu'ide giden küçük yavrl' 
larla dolu idi. · 

Kadiköy civarındaki mektep
ler Fenerbahçeye gitmişlerdir 

Dün Fenerbahçe; beyaz eİbi
:;;:.r!!~ebupap.~tr,alar gibi kırlara 

11-- kiıçuk yavrularla dol-
mut tqmıttı. 

İdman bayramı 
Ankllradaki altıncı resim sergiıinin açıldığım yazmıştık. 

1

. Kı Btgün idman bayramıdır . 
5erginin kiitadında B. M. 1\1. reisi Khua Pi• maarif, bariciyt> b z. vb erkek yüzlerce lise tale
vekilleri ve bazı sefirler ve meb'ası.r hazır balunmıışlardır , esı ku sabah Sı · omc · 

• • • • • • • ' !t r'!I 11muml J · 
Reeım, e rg nın k t in( en bir intıhaı öet rreektedir. keu c~kl , . ' 

kalemden çıkan 
edebiyat ne halde imiş? 

Bir tesadüf dün, bizi hiç um
madığımız birzamanda, Avrupa· 
dan niye dönen üıtat Cenap Şe
babettin Beyin karşısına çıkardı. 

Üıtat her zamanki gibilzarif 
giyinmiş, üstelik birde miı ıibl 
Paris kokuyor. 

Henüz yerlqememiş.. bundu 
bil'iıtifade her haftayı ıehrin p 
zel bir semtinde geçirerek a.. 
ledi§'i lstanbul bahannın zevki
ni çıkardığını söyledi. 

Hüseyin Rahmi beyin yeni 
neail hakkındaki beyanatındu 
bahsettik. Okuyamamıı. Hlila ... 
tan anlattık: 

- Hüseyin Rahmi Bey yeni 
san'at telekkilerinin biaman bir 
münekkididir. 

"Zamanımızda delilik deha 
r ~ ; addolunuyor. Fena yazmalı: 

c; lcadar 
moda ol
dulci, iyi 
yazmak 
ac'eta ka 
bahat acl 
doJUDU• 
yor-Aya. 
kları ha· 

vada, el
leri üze. 
rinde yi
r ümek 
tabii ytl-

-~ rüyüf ad-
'-'· Şehabcddfn B. dolunu -
yor ve bildiğimiz yürüyenlerle 
alay ediyor.... ilaahirihi. 

Cenap Bey itiraz makammcla 
bqını salladı : 

- Do§'ru detil, hiç doğra de
§'il... Her keı mutlaka bizim gi
bi yazaa ve bu ilanihaye blSyle 
devam edüp gitse, tereddi bqla. 
mazda ne olur ? 

•Eskiden bir divaa edebiyat! 
vardı; asırlarca aynı ıekilde de
vam edüp gitti ve pek tabii 
olarak tereddi etti. 

•Biz edebiyatta daima yenililı 
aramalıyız. isterse pek iyi olma
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ller gun bir mes'ele 

• Dilli sınema 
Bir m~mleket var ki orada 

tam üç yüı bin kişi geceli· gün
düslü bir san'atta çalışıyorlar. 

Bu san'ata yatırılan sermaye 
üç yüz il~ lıterlin lil'ası· ya
ni üç mi ar ti!rk kağadıdır 1 
(3,000,000, lira) 

it , bu mfithiş san' at, şu gü
nlerde bllyQk bir tahavvül, ger· 
çe!ct bir inlı:ılAp geçiriyor. 

Bu san'at nedir? Sinema. 
Bu memleke't hangisidir? 

Aınerika. Akla hayret verecek 
relclamlar... lzmir ahalisinin üç 
m,ls!l ı n'atlcir, bütçemizin tam 
beş isli ııermaye, sinema filmi 
yapmak İçin çalışıyor. 

Siııemaııın inkişafı yirmi sene
lik bir ittir. Sinema yirmi yıl 
hükümran oldu; bundıııı sonra 
değitecek. Artık bildiğimiz dil
siz film bize pek köhne, tatsız, 

tuz9Wi ge~ ilk icat edileıı 
yaııdan c.arldı, kaçük, gah buhar, 
galı ye"oa larvveti ile yürüyen 
gemilerle yoni yapılmakta olaıı, 
ıorı ~ , 7 5,000 tonluk traııs
athıntikleri mukayese edinir. 

Y m ee11İz film ile lllBli film 
arasında bu farkı görecekıiniz ... 
icat naxariyat sahasından çoktan 
çı~ tatbikat sabasına gir· 
mlştiP. 

Bu bapta bazı tafıilAt vermeli 
lüıumlu göröyorwp: Sinema bir 
nevi pantoınimadır, yani dilsiz 
tiyatrodur. Dil bu oyuna yabancı 
ol~dan aktör Ye aktrisi r 
evza'tı, lfllr&te m11ba1Aga ile eeem· 
mi yet verirler. Hatta İfaretleri 
ifrata g6tllrürlu. Eğer böyle 
olma11& ııeyirciler perde lizerir.
delcl resimlerden büyilk bir şey 
anlayamayacaklar. 
Demel- ki ııhıema tabiab zorluyor. 

Radiyo - telsiz telefon Ye gra· 
mofoa bunun büs bütüu aksidir. 
Orada yalnız dil var, s6yleyenin 
k~is' yok! 

EA- insan konuşurken sadece 
dili ih iktifa etmez. ifadesini te· 
yit I~ giilüRJ~\\lllesi, yü:ü, gÖE· 
itti, a elleri ve bütün vücudu 
ile retlerde bulunur. Öyle 
olınazsa yalnız seı, perde arkaaın· 
d ' ıı 1 n bir 111da beliğ ve mn
eısfr ola.az. 

, !Amele oluyor ki sinema da 
rad,o da eksik hünerlerdir. Biri
ahı tıuııam olmaıı için ıes, öteki· 
nın teke mü! etmesi için tekil 

~-·· 
körle topalın dereden geçme· 

Bİ llilyeai : Körde bacak, topal
tla. g& var. tek başlımea İı:aba
lar dereyi a~mak kabil deAil. To
~ lronm omzuna blnmiı, ikisi 
de geçmiJler. 

Sine a ile gramofon mahi
rane bir ıurette ittifak ediyor. 
Ôyucularm artık fazla vaziyet 
almalanna hacet yok. Tiyatroda 
koDllfW' gibi lif edecekler. Gra
mofon ve radiyoda işaretlere 
ihtiyaç bırakmamak için ıör uza
tılıyordu. Buna da hıtret kalmadı. 

Konuşur film her ikisini de ca· 
aıldir. tiyatroya da faiktir; çünkü 
sahne mevkiden mevkie nakle
dilir. Tiyatronun vay başına ge· 
!enler •. 

"iKDAM,, ın tefriltası: 9 
Arsene Lupin 

Kapalı oda 
Yazan: 

H urlc Leblanc 
Köye var<lılnr. Top ateşi altın· 

da harap olan koyun sokaklannda 
ölüler ve yaralılar yııtıyordu. 

Bu sırada kiliRenin tepesinden 
bir ses duyuldu. Kilisenin kulesi 
kısmen yıkılmıştı. tepede bir 
adam mütemadiyen kollarını salla
yordıı. 

Zabitler Pıul Delorze tanıdı· 
!ar. MerdivcnlP.r yıkıldığı için Pa
ulu oraclan bir haylı müşkülatla 
aşal!;ıya ;ndirt hi lclıler. 

Öğleden nra dü manın ta· 
kıl:· ınt lı ı t\'aııie tesadüf 
edin• t', m •il ııı topl.ıdı ve 
Paııh > 11< 1- ı o -oııra: "Ev-
,f.'la m ( 1 • n·n için bir 
a•kPri ı m ;imdi anlat 
1 ı l· 1 

Bu icat bütün dwı1 ayı meşgul 
etmektedir. Mühim sermayeli ~r· 
ketler teşekkül ediyor. Alem he
yecanda ... 

Siner.ıa • dilsl:r: oldutundan • 
beynelmileldi : Amerikada çevi
rilen bir film Çinde de gösterile
biliyordu. Mahreç mahdut değil. 
Sinemaya butün k4inat mahreç. 
l~ıe bı:.ndıı dnlay1 beş milycn 
aitın sarfı ile bir film yapmak 
mümkün oluyordu. Eğer iş bir 
memlekete inhisar etseydi böyle 
azametli ve masraflı filmler vü
cuda gelmezdi. 

Lakin dilli film böyle mi? Ha
yır. lngilizce çekilet1 bir dilli 
filmi yalnız anglo • SA:..son alemi 
anlar; ltalya, Türkiye, Çin, Ja· 
ponya anlayamaz. Böyle filmle
rin tercümeleri de olamaz; zira 
vak'a ile birlikte ıözler de alına· 
cakl O halde dilli filmin beynel
mllel hır mahiyeti olamayacak. 
Bixim gibi milletler ise bundaıı 
ve dileiz ıineına inhitata uA-ra
yacağındaa belki ondan da mahrum 
kalacağız ... Fe~ bir havadis veı
diğiıni bliiyorlllll, lakin ııe çare? 
_ Bu huauata en bahtiyar millet 

lngilizlerdir: 200 milyon nufuefuk 
bir ıahaları var. Hallı lngillzler 
Amerikalılara rakabet edecekler, 
çüulrü dilleri 011lara ai•petle da
ha faaihtir. Ondan aonra şu mil· 
!etler - daha dol!'rullll fU dilleri 
konuşan imanlac • geliyor: lsp· 
anyollar (lapanya, hemen hemen 
bütün orta ve oenubt Amerika) 
90 milyon; ruslar 90 111ilyon; al· 
manlar (Almanya, Avusturya, la
viçre ve saire) 90 milyon; Fran
sızla, (F ranss, Belçika, lıviçre, 
Kanada) 45 milyon; İtalyanlar, 
belki 45 mil)"On. 

Dilli film milli olacak gibi g'Ö· 

rünüyor. lngilirce lconıışMılar 

medeni beşeriyetin mühim bir 
ekseriyetini tetkil ettiğinden Lo
ndra maliyecileri bu icattan bak
kile istıfade etmek istiyorlar. 

Her halde film inkı~bı son 
derece ehemmiyetlidir. Bakalım 

şu bir kaç sene içinde ne ~ekil 
alacak ve tabayide ne dei'fitikliğ! 
mucir c.>!acakl C!ELAL NURi 

Berlin sefirimiz 
Ankaraya gitti 

Mıezuniyetle şehrimize gelmit 
bulunan Berlin büyük elçimiz Ke
malettin Sami paşa dün akşamki 
ekspreıle Ankaraya gitmiştir. 

Kemalettin Sami paşa Anka
rada Türk - Alman hakem mua
hedesinin imzası merasiminde 
hazır bulunacak ve Almanya ile 
aktedilecek yeni ticaret muahe
deıi etrafında hukilmetle temas 
ettikten ıonra fehrimize avdet 
ederelc ay nibnyetinde Be!'line 
gidecektir. 

l'aul etrafım alan zabitlerin 
crtasında sorulan süallere cevap 
verdi. 

- ~1iralayım, mesele basitti, 
çünkü biıi taraıısut eden casuslar 
vardı. 

- Olabilir, fakat bu kimdi ve 
nerclr lııılnnuyordu. 

- llunu tesadüfen öğrendim. 
Bu sabah alayın bulunduğu yerin 
sol tarafında bir köy ve köyde 
bir kilise görünmüyor muydu? 

- Evet, ama ben gelir gelm~z 
köyü talılıye ettirdim. Kilisede de 
kim~eler yoktu. 

- Madamki kimse yoktu, ruz
f!;lr garptan eserken kilisenin 
tepe indeki horoz neye şimali gös· 
teriyordu'! Bn yerimici <leği tir
diğimiz zaman bu horoz da bize 
doğru çevriliyordu? 

- Buna emin misin'' 
- Ellıc• eminim. İşte bunun 

i~ind r t;i mıise.ıdenizi alınca ki· 
l1scye u"~,. 1

1'11 i~·ıt'o c"'rı 
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Tardedilen altı Pendiğe kadar Polis alayının bu 
mühendis talebesi elektrik verilecek. günkü içtimaı 

Mühendis mektebi ltı:inoi sınıf 
talebeıinden 6 ef&ıtdl melctep 
idaresi tarahndan tardedllmlftlr. 

Mesele hakkında tablcilcat yap· 
tık. Bu efendiler arluıda,6arım 
mektep idarHi aleyhine tahrik 
etmitlerdir. Keyfiyet hakkında 
vekalrie lazım gelen mulumat 
bildirilmiş ve vekaletin tensibi 
üzerine bu 6 efendi mektepten 
tardedilmittir. 

Bu talebe tekrar mektebe ka
bul edilmeyecektir. 

Emanette 
Sokaklar sulana<'ak 
Sokakların sulanması için alı

nacak su hususunda tı rkos şirke

tiyle emanet arasında itilaf basıl 
olmuştur. Yakında sokaklar su
lanacaktır. 

Asfalt yollar 
Şişlide Mecidiye ile zicirli ara

sında asfalt yol yapılmıştır. Ya
kınd,a Ist nyeye kadar da asfalt 
yapılacaktır. 

Gazi hazretlerinin 
otomobili için plaka 

Yakında ;ehrimizi teşrif buyu
racak olan Gazi bazretlerinhı oto
mobi!J.,ri icin Emanet yeni pl&ka 
yaptırmtftır. Bunlar beyaz zemin 
iiıerine kırmızı ile yazılıdır. Şİllldi 
tiü çeşitte plaka t~yan otomobil 
yoktllr. 

Muhiddin hey bayramda 
dönecek 

Ankaranın imarı için mevcut 
projelerden birini tercih edecek 
komisyoııe igtirak ve hayat paha
lılığı me•elesi için de dahiliye 
vekaletiyle temas edecek olım vali 
Muhiddin B. bayramın ikinci gü
nü avdet ederektir. 

Poliste 
Merkezleri teftiş 

Poliı mildürü Şerif bey dün 
pot\11 merkezlerinin ekserisini tef
tış etmiştir. 

Bir dayak iddiası daha 
Vaniköyde oturan Mustafa 

ef.,ııdi nıııuında bir zat, Polis 
müdiriyeti ikinci şube müdürlü
ğune müracaat ederek Vaniköy 
karakolunda dayak yeditJni iddia 
etmiştir. İcap eden tahkikat yapıl
maktadır. 

Adll11ede 
Bırakılacak mahpuslar 

Af ve te' cil kanunu dün de müd· 
dei umumili(!e tebliğ edilmemiştn:. 
Tevkifhane ve Hapishane idare
leri kanun mucibince tahliyeleri 
icap ııden eşkasm listesini kazır· 
lamışlard r. Tebligat yapılır ya
pılmaz, bunlar derhal tahliye olu
nacaklardır. 

kulesine çıktım. Aldanmamışım, 

bir adamla karşılaştım. Boğaz 

boğaza geldik, fakat hakkından da 
ıı;eldim. 

- Vay sefil adam. Fransız. 
mıydı? 

- Köylü kıyafetinde bir alman. 
- Kurşuna dizeriz. 
- Hayır miralayım, ona haya· 

tını kortaracağımı vaat ettim. 
-Bu mümkün değil •.. 
- Düşmana nasıl maltlmat 

verdiğini öğrenmek lazımdı. 

- Sonra? 
- Gayet basit imiş. Kulenin 

şimale do~ru cephesinde büyük 
bir •aat var. Saat bulunduğumuz 
yerden g/\rünmiyordu. İçinde bir 
adam yelkuvanı sua ile rakamla· 
rın üzerinde çevirerek, bizim kili
seye ne kadar me~afede olduğu· 
muzu bildiriyordu. 

Ben de i\yle yapınca düşman 

hemen pançar tarla•ına atr' açtı. 

Haydarpapdan Pendiğe ka· 
dar elektrik tesisatı yapılman 
kararlqtırılmışbr. Kadiköy ve 
Anadolu sahili cihetinin elektrik 
teliaalını lriaabul elektrflt şirketi 
deruhte etmiştir. Kadiköyünde 
büyük bir elektrik fabrika~ı ya
pılacaktır. 

H hlıemlerd~ 
Faik heyin davası 
Karakap\ı. defterdeki hesap

lardan dolayı mu~me edilerek 
ortada bir delil bulunmamasından 
beraat eden snbık polis ikinci §ULe 

müdürü Faik bey tarafından Pıın· 
siyoncu madam Liza aleyhin~ 

ikame edilen 10,000 liralık taz
minat danama ait muhakeme 
biri.ııei oea mabkem,.0iııde rft'yet 
edilmektedir . Mahkeme, lzmit 
mahkemesinde bulunan dosyamu 
celbine karar verııHoti. Bu do•ya 
dün hmitten gehniştil'. Muhalı;e

m,,ye ~nm ôhınacalttır. 
~e davalıan - • Çocuk 

gönü.\ isimli bir nıakaledeu dol&
yı •Cü111huriyet0 ınCflul ~dürü 
Mehı:ııat Ag&h bey hakkındaki 

karar temyiııce nahedilmiş oldu· 
ğundan dava dün yer.i 't>.n rü'yet 
olunacaktı, fakat tebliğat yapıla· 
mııdığı anlBfıldığındım muhakeme 
baeka bir güne bırakıldı. 

HOtelerrll< 
Gayri mübadillere tevziat 

Muavazaya dahil olınayan gayri 
mübadillerin yüz kişilik ikinci 
parti6ine de tevziata başlıınmı,tır. 
Tevziat bür'»U tarahndan me~
tuplarla davet edilen istihkak 
eshabı komisyona müracaat ede

rek hiS1ele~ine isabet eden mik
tarı almaktadırlar. Gayri müha· 
diller cemiyyeti diğer müstehik
kine ait tetkikatina devam etmek
tedir. 

Yarım milyon altın lira 
Doyç.e Bank direktörü, Mali

ye vekaleti ile bazı husuııata da
ir temas etmek üzere Ankaraya 

gitmittir • Mevnı.ubahı olacak 
mesai! meyanında, vaktlle Hicaz 
demir yolları idaresi heııabına 
ınezlcQr bankaya yatırılmıt olan 
(5-6) yüı bin altın liranın banka 
tarafından hükumete sureti tedi
yesi meselesi de vardır. Banka 
direktörü, bu hususta Maliye ve
kAleti ile müzakerede bulunmak
tadır. 

Dahiliye müsteşarı gitti 
Dahiliye m6'ıte§arı Hilmi hey 

d1in ak~am Ankaraya gitmiştir. 

duğu yeri öğrenmek IAzınıdı. lleri
deki köyün kilisesinden şüphelen
dim. Casusun verdiği haberleri 
alan ikinci tarassut kulesi oraaı 
idi. Kiliseye geldiğim zaman dii§
man baıaryasıum hemen orada 
olduğunu gördüm. 

- Ne cesaret, tam dütmanın 
içine mi düştün. 

- Efendim , birinci kilisede 
ras geldiğim köylü kıyafetindeki 
casusun elbisesini geymiştim. Al
manca bilirim. Fransızların ye· 
rimi öğrendiklerini, kaçıp gel
mei!;e mecbur olduğumu söyle· 
dim. Kimse şüphelenmedi, kili· 
seye çıktım. Orada tek bir zabit 
vardı, saat ta on bir.. Hemen he
rifi orada hakladım ve mebzul 
havai fişeklerden birini ateşledim, 
sonra bir daha, bir daha! 

- Fakat bu işaretlere biz top
ların ağz.nı senin tepesinde bu
luııduğıın kili~e\·e ccvirn' tik. 

- . 

lstanbul ve' ınü1hakatında bu
lunan polis merkezlerinde bulu
nan polis memurları bugün Top· 
kapı aareyı önünde toplanacak· 
lardır. Bu toplanmada polis ala
, ı gruplara taksim edijecektir. 
Grupların talim ve terbiyeııile po
!:s müdürlüğünce intihap edilen 
serkomserler metgul olacaklar
dır. Polia endaht talimlerinde 
muvaffak olanların mükafatları da 
cumartesi günü tevzi olunacaktır. 

Ihsan Zıya beyin katilleri 
bulunamadı 

Urlada Hakim Ihsan Ziya Be
yin bir akşam evine avdet ede
rken meçhııl bir takım eşhas ta-
rafından başına odunla vurulduğu 
ve lh&tın beyin bu yüzden Mem
leket Hastahanesinde vefat ettiR'i 
malumdur. Şimdiye kadar merhu· 
mun katilini meydana çıkarmak 
için Urlada yapılmakta olan tah
kllı:atın hiç bir netice vermediğini 
nazan dikKata alan Adliye veka· 
leti lıı:mir Mnddeinmun,1liğlne 
telgrafla talimat vermiı Ye hakim 
!hun Ziya Beyin katlinde 
ki elll'ar perdesinin mutlak 
yırtılması ve faillerin mey 
danı. çıkarılması ıçın tahlı:i
l:ııta lzmir Muddeiumumiliği ta
rafından vaziyet edilmesini em· 
retmiştir. Bu itibarla Urladıı icap 
eden tahkikatı yapmak ve faille
ri mutlaka zahire çıkarmak için 
Muddeiumumi Başmuavini Hay· 
dar bey ile Jandarma Bölük Ku
mandanı Nazmi bey Urlaya git· 
Mişlerdir. 

op ane rıhtımı 
Seyrisefaln idaresi Tophane 

rıhtımını il·mal ve asri tesisat ile 
techiz etmiştir. F ordun yapmakta · 
olduğu montaj fabrikalarının önÜ· ı 
ne tesadüf ederı bu rıhtım 150 
metro uzunluıtundadır. Bir tarak 
dubası tarafından tathir edilmek
te olau bu nhbm 4 - 5 gün son
ra gemilerin yanaıabilece(ri bir 
hale gelecektir. ----
Rumen talebesi geliyor 

Bayramın dördilncü günü şeh
rimbe, muallic:ıleri le beraber 
Bükret büyUk bedeni terbiye 
mektebi talebesi gelecektir. Yüze 
yakın kız ve erkekten mürekkep 
olan Rumen talebes't şehrimizde 
bir hafta kalacak ve çapadaki 
bedeni terbiye muallim mektebi
mizi ziyaret edeceklerdir. Bu zi. 
yaret münasebetile mektepte bir 
müsamere verilecek ve müıame· 
reye rumen talebesi de iştirak 
ederek ıııilli rakıslarını aynen oy
nayacaklar ve terbiye! bedeniye 
yapacaklardır. 

la dü~ünemiyor mı..ılayım. Kiliseye 
çarpan ilk obüse: " Hoş geldin!" 
dedim. Sonra düşman bana d~ü
necek zaman bırakmıyordu. Der
hal yarım düzüne asker merdiven
lerden doğru üzerime geldiler. 
Tabancamı çektim, bir kaçını de
virdim. Bunlarında !ilah ve cep
nelerini aldım. Bir hücum daha 
oldu, bulunduğum yerde l(Örüıımı
yordum, fakat giirüyordum. Gene 
merdivenlerden gelen süriıden bir 
ikisini devirdim. 

- Bu sırada bizim 75 likler de 
mtitemad yen ateş ediyordu. 

- Evet, hizim 75 Iikler 
lıeni kurturıyordu, bir mermi 
duvarı parçaladı ve merdivenleri 
müthiş bir taraıca içinde tuzla 
buz etti. Ah ·ap kısım da alev alın· 
ca kimse artık kulenin trpesine 
hünıma ee•arrt edemedi. Ben de 
sİZt> gL 'ınr.t') t• kadar ,ı kc:.( b k· 
led ııı. 

• • 1. 

SIHHAT 
Çocuk bauımı 

-9-
Bazı çocu !ar kafi derece· 

de üt alıımazlar, ÇO<'uk cdız 'fe 
çelimsiz kalır. Bunlara a mer
kep sütü verilir, eğer merkep 
ve ya kısrak ıütü bulunmazsa 
inek silUl verilir. İnek efitii 
em:r:lkle beslemede olduğu 
gibi yarı yarıya 111 Ue karlf" 
tırılır, iyice kaynatılır tıonra 
verili . Yalnız ana ıilifuıden 
sonra vcrilmelldJr. Eğer ka• 
dımn memesinin başında çar
pıklık V'tlr98 emzik konulma· 
lııbr. Bundan ba~ka birde me· 
me çatlakları vardır. Bo ilk 
çocuk do~u.raolarda ~ olur, 
buna mani olmak için meme 
ba~ını hamlin son gOnlerin· 
de 60 derecelik alkol ile te
miıdemelidir. Emr::rmey~ bef" 
hıdıktan ııonra temizUiıe C'Ok 
d kkat edllmeltdlr. Eğer llftt 
kalıl'fla 90 derecelik alkal 
ile temizlemelidir, ~ b· 
zurtı ftrsa "Sn nitraf:e de bt. 
muth. il pudrıl ekmelidb. 
Doktora gösterip merhem al
malıdır. 

Meme sütüne camlı emzik 
tatbiki suretlle de ltorunma 
yapılır. 

Lokman Halıfm 

Vukuat 

Hafifçe vurdu, 
fakat adam öldü 

AkMrayda Sulltklil caddcoinde otu
ran Hacı ömer R ile otomobil aahipl.,. 
rinden KoJ'akaı Hıiııey in bir kadın me· 
sek'Sind•n yckdiğe~iyle kavf(o elmi§ler 
ve netıcede Huoeym, Haeı 3meri hafiF
çe hacıığından yoralamıftır, Falı.al it 
bununla ka1ınam~ ömer efendi tednl 
için naklolundu'u Cerrahpaşa hMlan• 
sinde vefat et uştir. 

Kazara k ;al olmı Htıoeyin vıı!L'• 
mahallinden kaçmıştır. Polis Htl8eylni 
aramalr.ladır. 

<fJJ 120 lirayı tak•im etmişler - F• 
nerde •Şikago• nıın tüt~n deposunda 
sakh bulunan 120 lira para ameleden 
Recep, ishak. Mahmet ve Sıtkı nam 
§ahı.lar tanfından çalınmııtır. 

@ Bir eve taruz - Langada oturan 
sabıxalı Ceı:o l .~farika· nın •vine ta· 
rv. ederek tagla camları kırmtf ve 
·Marika• nın da korkudan ruli lutul
mu§tur. 

@ Cerh - Kaııım~şada oluraıı A11m 
ile kel \fohm ı. bırlik o!aralı. Atımın 
karle inı bıçakla yaralamıılardır. 

191 Puıı mesel,,.inden - Gslatada 
Gedl<lı kraatlıauede oturan Ib,alıim ile 
sandalcı Mehmet bir para mea<!leeindeıı 
lllehmeı efendi isminde birini ~ 
ile eerh etmiıJerd;r, 

@ Çalıp kaçarken - Pangaltıda Har
lııye cadd~inde Omıan beyin 8'-ine 
Bi!AI ve Ali ıı.emal isimlerindeki bınızl.u 
giker•'· buı "l'Y• çalıp kaçarlarken 
yakalanmışlardır. 

@ Kurşun htt..,t - DarUlfUnun k~
tUphanesı itzerindeki kur~uu:<ll'ı çalaa 
Burhsnotıin ismindeki şah,. poliaçe ya
~alanmıştır. 

~ Kalp sekleaioden - Koekada ber
ber Ana•tas dtio iskemlede oturmakta 
iken kalp sckte&inden ani olarak 
vefaı flmittir. 

\111 10 lira huıızı - Sabıbılı lakımm· 
dan Y sse( Çaıaloalı Fruncu Cemal b.,. 
'in 10 lira•ını çalarken nkalanınııtır. 

lisanln anlatm19tı, Mirıı.lay !'eni· 
den tebrik ettikten sonra Paulu 
baş çavu~ tayin etti ve emrini 
yazdırdı. 

- Başka bir şey ister miein? 
- Evet, şu köye gidip orada 

bıraktığım alman casusunu istiç
vap etmek ve elbisemi almak. 

-- Pek il.IA, yemeği beraber 
yiyelim, sonra sana bir bısıklet 

versinler, gidersin. 
Paul akşam yedide kiliseye 

geldiği :r.aman ~aşırdı. Casus bağ· 
!arını çözmüş ve kaçmıştı. 

Poul kili,eyi aradı, köyü 11ra• 
dı. herifi bulamadı. Fakat çın 
kıılcsinın merdiveninde caııusun 

üzerine atılıp ta boğuştukları 

yerde bir hançer buldu. Ah, bu 
hançer, üç hafta evvel, Ornken· 
de otların arasında bulduğu han
çere lıeıızı\ ordu, Avnı kabza, ay· 
ni boy. C~tünde de. avni harııer: 
11. it 1\1. 

• 



Yeni YuııanjPrens de Gal 
reiscümhuru sahada 

Atına, 15 [A.A] 
M. Veıaiıı:eloa ile meb' osan ve 

ayan meclislerinin teşebbüs ve 
ısrarı üzerine M. Coundouriotis 
reisicü•burhıta naaızetlitini koy
llıağı kabul etmiftir. 

Atina, 16 [A. A] 
Meb'uııan meclisi tahkikat ko

nıisyonu f>arıgalos ile riyaset et
tiği hülalıaet izaıından iki nazır 
hakkında te.kif müzekkereai çı
karmııtır. 

lznıirin işgali faciası 
lzm' , 15 [A.A] 

Siyah çerçiveli sütunlarını h:
tııirin iwali facia11na tahsis eden 
fazetelw, 15 Mayıs şehitlerinin 
hatıralannı takdiı ile yadederken 
lzmiria ve bütün memleketin ha
laskarı bilyük Gaziye arkadaş
larına minnet ve şükranlarını ar
zetınelrte ve kahraman ordumuzu 
hörıaetle ıeli.mlamaktadır. 

Vilayetlerde yağmurlar 
Denizli, 15 [A.A] 

Aqamdan beri faydalı yağmur 
Yağmaktadır . Kuraklık endişesi 
ıail olmaktadır. 

Fethiye, 15 [A.A] 
Bütün vilayete nıı.fi yağmur

lar yağmakiadır. Her tarafta feyiz 
Ve bereket fevkalade eyidir. Tütün 
mahsulü de soo derecede feyizlidir. 

Denizli belediye bütçesi 
Denizli, 15 [A.A] 

Cemiyeti umumiyei belediye 
toplanarak: 90 hin liralık belediye 
hü · i kabul etmiştir. Bu bütçe 
ile fakir talebenin iaşesine yardım 
olmalı: üzre bin lira kabul edildiği 
gibi bir QC>Cuk parkı vcı sıhhi müze 
tesisi takarrur eylemiştir. 

Edime, 16 [A.A] 
iki günden beri fasıla ile ta

ralcyaya nafi yağmurlar yağmak
tadır. 

Almanyada komünistler 
Berlin, 15 [A. A] 

Alman dahiliye nazırının talebi 
İllerine •Kızıl çephe. teşkilatına 
ait memnuiyet Brunswck ve 01-
denburj hükumetlerine de teşmil 
edilmiıtir. Bu hükumetler, şimdi
ye kadar bu tedbiri almışlardı. 

Pöris • Istanhul • Bağdat 
Paris, 15 [A,A] 

Parlıte çıkan spor gazeteleri 
tarafından verilen bir öğle ziya
fetinde Fransa hava itleri naıırı 
lo.1. Laurent Eyvac takip ettiği 
•iyasetin gayesi fransız tayyare
Ciliğinin vilcuda getireceği eser
leri ıslah etmekten ibaret oldu
hnu beyan etmittir. Ticari tayya
reciJiğe gelince, bu hususta naza
tetçe takip edilen proğramın 
1929 da Madrit ve Malmoeye 
~oğru yeni hatlar yapılması, ve 
•tanbul hattının 1930 senesinde 
Bağdata kadar temdidi gibi 
tnaddeleri havi olduktJnu söyle
~İftir. Yazın, Fransa-Suriye hattı 
Ulerine yeai bir posta seferi te
sis edilecektir. 1930 da Belçika
lılarla birlikte Madagaskar hattı
nın ilk kısmı küşat edilecektir_ 

~ısır tahvilatından 
kazananlar 

Kahire 15, [A.A] 
rvt Yüzde üç faizli ve ikramiyeli 
b ısır. kredi fonaiye tahvilatının 

u günkü keşidesinde: 

75 
1886 ıeneaiııde çıkarılmış olan, 

0118 numaralı tahvil 50,000 

19 
1903 seneıinde çıkarılmış olan i 
1,976 numaralı tahvil 50,000 

76 
1911 senesinde çıkarılmış olan 
,562 numaralı tahvil 50,000 fr-

ın ', ı.. . ı , , 
• r .. 11.,.: t.at.ın•··~ ıı taıt. 

Londra, 16 (A.A] 
Preoa de Galles in halk huzu

runda bir goff fampiyonu ile mu
aabakaya girişmek arzusunun gös
termiş olması spor mahafilinde 
büyuk bir alaka ve merak uyan
dırmıştır. Prensin rakibinin Ame
rika şampiyonu Walter Hagen 
olacağı zannedilmektedir. 

Moskova protokolu 
Cenevre, 16 [A.A] 

Leh hükfımeti Briand-Kellog 
misakının vaktından evvel tatbiki 
hakkında ahiren Moskovada 
ill'lzalanan protokolu kayt ve 
tesçil edilmek üzre akvam cemi
yetine gönderilmiştir. 

Troçki yalnız kaldı 
Berlin. 15 [A. A] 

T roçkinin sabık müdafii ve ta
raftarlarından Radek, Smirnof ve 
Breobreçinski nin Stalin ile 
barıştıklan ve bunun neticesi o
larak Stallnin mevkiinin kuvvet
lendiği Moıkovadan bildiriliyor. 

Gene bir ihtilal 
Nuyork, 15 [A.A] 

Carcaı ten alınan bir habere 
göre Venezüella nın petrol mın
takasında bir ihtilal hareketi baş 
göstermiş ve MaracaiboyA doğru 
tevessü eylemi§tir. isyanın tenkili 
için mühim kuvvetler sevkedil
miştir. 

100,000 mektepli uçacak 
Londra, 15 [A.A] 

Maruf tayareci Sir Alan Cfıb
ham bugün bir hava seyahati ic
rasına teşebbüs edecektir. Bu se
yahat 3 ay devam edecek ve ta
yareci bu esnada 100 kadar şeh
ri ziyaret eyleyecektir. lsDıini 
söylemiyen bir müteberri sııye
sinde 100 bin mektepli yaz mev
siminde Kophamın idaresi altın
da meccani uçuşlar yapacaktır. 

KUcill< ıeııralla!. 
* Latranmeclisi itilafları- Roma, 

15[A.A] İtalya Liitran itilafları hakkın· 
deki kanun layihasını ittifakla kabul 
etmiştir. M. Mussolinini nutku hUtün 
gazetelerde intişar etmiştir. Yıılnız, 
osservatore Romano gazetesi, bu 
ııutku haber vermekle iktifa etmiş 
ve bir çok noktalarda tevafuk etmi· 
yecek mlilalaliara ve tefsirlere 
girişmekten imtina arzusunda bulun· 
duğunu beyan etmiştir. 

* Bumbaydaki grev - Bombay, 
15 [A·A] Grevciler, iplikhaneleri 
işgal ederek çerçiveleri kırmışlar 
ve poliei taşa tutmuşlardır. Polis, 
sopa istimaline mecbur olmu~, Ingi· 
liz askerleri rie ntimayi~cileri kor· 
kutmak için havaya silah atmıştır. 

* Sıhhiye tayareciliği - Paris, 
15 [A.A) Beynelmilel sı}ıhiye taya· 

(recili~i birinci kone:resi açlmıştır. 
Mareşal Liyautey küşst resmi müna
sebeuyle bir nutuk irat etmiştir. 
Kongrede 37 millet temsil edilmek· 
tedir. Profesör M. Richet sıhhiye 
tayarelerinin yalnız harpte değil, 
sulh zamanında da biri birile m11\'a
salesi kesilmiş yerlere aşı ve . ilaç 
götUrmek, ye müstacel ahvalde dok· 
tor ve hasta nakletmek suretiyle çok 
mühim bir rol ifa ettiğini kaydet· 
mi§tir. 

Almanyada zelzele 
Plauen. "Saksonya. 15 [A.A] 

Bu sabah yer altından gelen 

gürültülerle karışık müteaddit zel

zeleler olmuştur. 

Kıral geziyor 
Londra, 15 [A.A] 

Kıra! bugün "Windıoor.e git

m<lk üıre Graignell house. dan 

ml f..ral:at eh.ıiştir. 

Bağdatta 
bir ziyafet 

Bağdat, 16 [A.A] 
İnriltereııin yeni Irak fevkala

de komiseri sir Gilbert Clayton 
şerefine bir ziyafet verilmiştir. 
Ziyafette hazir bulunan kıra! 
F eysal teessüsü anından beri 
yolu ü:ı:erine dikilmiş olan müş
külatın ekserisine kuvvetli müt
tefikinin muavenetile galebe çal
mış olan lrakın istikbaline emni 
yetle bakılabiltceğine kani oldu
ğunu beyan ve sir Claytonun 
nafaa işlerine ve semerebahş te
şebbüsata karşı bilhassa alaka
dar olmakta olduktJnu öğrenmiş 
olmaktan dolayı büyük bir me
serret hissetmekte olduğunu ilave 
etmiştir. Sir Clayton, kıralın bu 
zözlerine cevap vererek, lrakın 
bir inl.işaf devresinin eşiğinde 
bulunduktJ fıkrinde olduğunu ve 
bu memleketi yakında cemiyeti 
akvam azası meyanında gi:iı·ece
ğini ümit eylemekte bulundğunu 
söylemiştir. ----
Meksikoda da içki yasak 

Meksiko, 15 [A.A] 
Reisi Cümhur "Portesgil. bu 

gün yakında bütün küulllü içkile
rin memnuiyetine dair bir kanun 
layiha~ teklif etmek niyetinde 
bulurıdvktJnu bildirmiştir. Şsrap 
ve bira bu memnuiyetten istisna 
edilecek fakat yalnız yetişmiş er
keklere tevzi edilecektir. Sıhhıye 
nazırırının riyaseti altında içki 
aleyhinde bir milli meclis vücu
da getirilmiştir. Bu meclis, 20 
Mayısta işe başlıyacaktır. 

Müthiş bir infilak 
Cleveland• Amerika. 15 [A.A] 
Müthiş bir infilak bir hasta

haneyi temamen harap etmiştir. 

100 kişi kadar telef olmuş, bir 
çok kimseler yaralanmıştır. Ka
za kurbanlarından bir çokları 
boğucu gazların tesiriyle bir da
kikadan az bir zaman zarfında 
ıztırap içinde ölmüşlerdir. Bun
runlarından ve ağızlarından kan 
gelmiştir. Kazanın sebebi henüz 
belli değildir. 

Hayat pahalılığı 
[ Birinci sa;f adan mabat } 

şındaki tuhafiyeci o nesneyi ge
len hanımın kibarlığından, veya 
dikkatsizliğinden istifade ile beş 
şiline satamaz; çünkü fiat alenidir, 
lüzumu kadar ilan edilmiştir. 

Bizde fabrikatorların, toptan
cıların ilincilığa pek az ehem
miyet vermeleri hem kendilerinin 
hem müşterilerin aleyhinedir. 
bundan çolenen yalniz perakende
cilerdir Müşteri rehber ister. 
Matbuat, ilancılar bu vazifeyi gö
recek derece mücehhez olmalı
dırlar. Sair yerlerde hallerin fiat 
!arı telsiz telefonla bile dünyaya 
işaa olunur. 

Belediyede, ticaret odalarında 
ihmal ve teseyyüp olduktJ gibi 
namuskar tüccarda da menfaa
tını bilmemezlik var. 

Asma-altında, Balık-pazarınd 
sabun, zeytin yağı, sade yağ, 
her halde tenha mahalleler bak· 
kallarından yüzde kırk ucuzdur. 
Bu eşyayı müstehlikin evine tes
lim edecek veya hiç olmazıa 
kaça ııatıldığını bildirecek vaın
talan tedarik etmemişler. 

Tüccarlığın, esnaflığın, 
dükkancılığın bizde pek 
iptidai bir halde olduğu· 
nu•kabul etmeliyiz. 

Avrupada tüccar-lçok 
ve emin satmak için· ha-1 
yat pahalılığına karşı ge
liyorlar, fi.atları kendile· 
rinden kırıyorlar. 

- Ya b:zdc? 

On senelik maatların sureti 
tesviyerinde bazı mahaller ınal 
sandıklarınca ba§ka başka mua
mele ifa edilmekte olduğundan 
Maliye Velcileti bu husus hak
kında atideki tamimi yapmııtır. 

+ Loyran gszetesi Mardinde 
Şimali Suriye kumandanı jene
ral Bişo de Kılo ile Türk murah
hası jeneral Hayrettin Pş. ara
ıında 21 nisana kadar devam ed
en müzakerenin hudut me1ailile 
alakadar olmayıp hudutlar meaa
iline mütedair olduğnndaıı bah
setmelctedir, 
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DEDİ KODU ) 
Gölge etme ı ... 

Gazeteler yasıyor: 

" Şehremaneti Su işlerini ~ 
ve tt,.daruu pahah buldp 1d9 
Alya narh koymııp bur ver=,..._ • 

Şehremaneti Slit ifleriıai ._. 
ve fiyatlarını pahalı ıiirdü. Haıfk 
ko)du. Stltü 
30 kuruta 
ahrkeıı 60 
kum.. al
mağa batl•
dık. 

1 - 215 No tahriratı umumiye 
mucibince on seneliği tahakkuk 
ettirilenlerden istihkakların dcfa
ten tediyesinden evei vefat v;:ya 
sair ıuretlerle hakkı sakıt olmuş 

olanl11r bulunduğu takdirde bu 
istihkak aynen vereseye tesviye 
edilmeyip eve! emirdcı maaşın 
alel uıul diğer vereseye intikal 
muamelesi yapılması ve tarihi 
vefata lcı:dar Möteveffanın üçer 
aylık maa~atı olan istihkakııı da 
vereseye veraset ilamı mucibince 
tesviyesi. 

F rat nehri Çölil bir De
niz haline getirmi,tir. Carabolus 
halkı nehrinden yarım milyon ok
ka odun toplamıtlardır. Köylöler 
boy, cüsse ve dehşet itibariyle 
misilleri görülmemiş üç kara yı-
lanın sular üzerinde yü:ı:en ağaçlara 
tırmanarak gittiklerini görmüşler
dir. 

Şehrema· 
neti ekmek 
itlerini bo
zuk, fiyaıla
nnı pahalı 
gördü. Narh 
koydu. Ek· 
me~ ı4 e 
yerken 19a 
yemeğe bq
ladık. 

Şehremaneti tt işlerini bo~ 
fiyatlaruıı pahalı gördil. Narh kor
du. Eti 00 kuru ıa alırken 180 
kuru~a olmağa ha hdık. 2 - Varislerin intikal muame

lesi yapıldıktan sonra maaşları 
yüz kuruşu tecavüz etmediği 
takdirde b11nlar.. o senelikle
rinin def ıten verilmesi ve keza
lık def'< • . tediye anına kadar 
mebdf.

0 

t.1hsiıtın yani hakkı sakıt 
olan ki eı ;n h:ıl·' .r.ııı ı;ı;ı Jiu
nun n ü.telzim vaziyetin hudusu 
tarihınden itibaren güzeran olan 
aylara ait maatlarının badelinti
kal baliğ olan mikdar Üzerlerin
den tesviyesi. 

3 - Ancak hidematı umu
miye! devletin istilzam ettiği her 
hangi müteh lckak masrafın tediye 
edilebilmesi karşı'ığının aynen 
bütçeye konulmuş olmasına müte
vakıf bulunduğu muhasebei um
umiye kanunnnun betinci mad
desi iktizasından bulunmasına 
binaen şimdiye kadar kanuna te
vfikan Maliye bütçesinde açılan 
rakkamsız faslı düyun için tahsi
sat istihsaline teşebbüs edilmiş 
olduğundan gerek on seneliklerin 
ve gerekse aynı suretle masraf 
kayt olunan ve bütçede karşılı
ğı olmıyan sair düyünun it' an 
ahire kadar tesviyesinin tehiri. 

Kücülı haberler 
Seyrisefain havuzlan - Bah· 

riyeden Sey risefain idaresine dev
redilen haruzların tamiratına devam 
olunmaktadır. Uç havuzdan ikisinin 
tamiratı hitam bulmak uzeredir. Bu 
iki havuzun tamiri bir taraftan de
vam ederken diğer taraftan on ay· 
dan beri istifade edilmit ve 85 va· 
pur havuzlanmıştır. Bu 85 vapurun 
onu ecnebi gemisidir. 

Seyrisefain havuzlarına ecn~bi· 
!erce de rağbet başlamıştır. Bir çok 
ecnebi acenteler gemilerini havuz· 
!atmak için idareye müracaat etmek· 
tedirler. Üçlincü havuzun ikmali 
ancak 6 ay sonra kabil olacaktır. 

Bir torpil imha edildi - Ağıl 

altı mevkiinde karaya düşen bir 
torpil gönderilen vesaitle inha edil· 
miştir, 

l•nıir vapuru - Fransız ban· 
dıralı Tadla vapurunun sademesine 
maruz kalarak tamire çekilen lzmir 
vapuru dün havuzdan çıkmı~tır. 

lzmirin boyanması ikmal edildikten 
sonra gemi karadeni.z batımda çalış· 
tırılacaktır. 

Şehrimizde toplanacak beyne!· 
milel ajans mümessillerine 28 l\fa. 
yısda ki balo Izmir vapurunda veri· 
lecektir. 

t0t Lilbnan ve Aıeviye hüku
metleri iştirak ebnedikç.e Suriye 
hükumeti tfüün İ)!cl'indl.! bandrol 
usuJL,na yanaşrnıyacak, Rejinin 
İmtiyaz müddetıııi temdit ede
cektir. 

Yeni 
{ 1 ll! cı srıy fı.ı iarı mabat] 

sun, hatta bir r fena olsun; fa
kat yeni olsun! Çünkü yeni şey 
bidayette fena olsa da, ileride 

tekamül ederek iyi bir şekil ala
bilir ... 

Nazım Hikmetin kitabından 
bah.~ttik. 

- Göremedim, dedi, fakat 
"satırlı,, bir kitabı çıktığını bili· 

yorum. Avrupada neler yapıyor
lar. Şimdi bir "ıurre alisme.çıktı, 

Gördüğümüz mevcudatın bir ol
duğu gibi tasviri var; bir de bu
nun kırık dökük, insicamıız bir 

surette dimağımıza in'ikası var. 
lşte " surealist • ler bu intibaı 

mantığın teshil edici haddesin
den geçirmeden, olduktJ gibi ya
zıyorlar ve dehanın ancak bu 
tarzda tecelli edebileceğini iddia 
ediyorlar. 

Muharririn biri çıkıp üslup 
hakkında ağır başlı bir unvan 

altında bir eser neşrediyor. Üs
luba dair ciddi bir tetkik oku
yacağımızı zannedüp açıyorsunuz; 
bir de görüyorsunuz ki, bütün ki
tap ta bir cümle diğerini tutmu

yor. Bir çok münasebetsiz şeyler, 
hatta harici ez edep şeyler var. 

Muharrir ak Iına geleni, aklına 

geldiği gibi, düşünmeden yaz
mış ... Her gün başka bir yenilik 
çıkıyor. Varsın bizde de böyle 
birisi çıkım. 

Cenabın bir sözü: 

- Yalnız Fransada 60 000 

muharrir var. Onun için namüte
nahi eser çıkıyor. Bunlar içinde 

tabı adedi milyonu aşanlar var. 

"Barbusse,, ün "Le Fen. altı es
eri gibi. Bunlar beher kitaptan 
5 frank telif hakkı alıyorlar. Bu 
suretle bir eser muharririne 300, 
000 lira kadar paı'a kazandın-

-· Şu uyuyan adamı tanıyor musunuz ? 
··- Hayır. Kim? 
--~ O uw..an ~ :y"s' yıızcn adam • 

Şehremaneti buz iılerini boauk, 
fiyaıbrımn pahalı gördü. Nar'b. 
kovdu. Buz iki knruşa •atılırken 
12 ·kurul'& ~aıılnıağa ba~landı. 

Şe r m neti otomo il işleriııi 
bozu fiyatlannı pahalı gördü. 
Narh koydn. 60 kuruşa g!tıi~imb 
yere tak.ei yazmadığı için 160 ku
ruşa gitmeğe başladık. 

Şehremaneti Mer.ar işlırlai 
bozuk mezrcıların aldığı P•l'B1' 
pah.ılı gördü. Narh koydu. ~ 
knruşa gl:;:ı.G.lürken dünden itilıe
ren 1400 kuruşa gömülmeıe bııt
landık. ) 

Şehremaneti Sinema i~lerhıi 
bozuk, kapanma zamanlannı geo 
gördü. Bir müddet koydu. Saat 
on bir buçukta evimize gidip ya
tarken bir buçukta yatmağa bq
ladık. 

Şehremııntti Şehir i,Ierini bo
zuk, lağımlarını pis gördü. Kaııali• 
zasiyon yaptırdı. İstanbul ıokalda· 
rında kaldırımların fillerine 
basarak giderken çamurdan, tozdan 
ve pislikten yapılmış bir çirkef 
hamuru içinde yüzmeğe ba;ladık. 

Şehremaneti şimdi de gazetele
rin yazdığı doğru ise su itlerini 
bozuk. fiyatlannı pahalı görmflt ff 
narh koymal!a karar vermiş. 

Eğer yakında İstanbnlu Kerbell 
sahrasına dönmü' görmez, eskiden 
fıçısını 20 kuruşa aldığınız ıuyu 

120 kuruşa içmez•eniz ne iıtentola 
onu söyleyin . Neticenin IX!yle 
olacağından o kadar eminiz ki en 
büyük yeminden bile korkmayıa. 

Şehremanetinin haynnı görme
yelim ki 2 kere 2 nasıl 4 edene 
huda böyle olacaktır. 

Eh ! şimdi •İz insaf edin 
"Ya eyyühelmüslimin!" gölce etme 
başka ihsan İstemez,, diye haaırsak 
hakkımız yok mu? ... 

ESat Mahmut: 

lnkilap müzesi 
haziranda açılıyor 

Mütareke bidayetinden harf 
inkilabına kadarki asar, vesikalar 

ve kıymettar eşyayı havi olarak 

l 
olan iııkilap mü:ı:esi 15 haziranda 
~acaktır, 

1 
~ -
ı ispirto fabrikaları 

Hükumet evvelce yalnıı Kay
seride büyük bir ispirto fabri· 
kası yapacaktL yalnız bir fab

rika inşasınde.nsa Kayseri, . lz~r 
ve Adapazarında üç faprıka ın
taıı takarrür etmiştir. 

Bir Ingiliz n1ilyoneri 
Bir müddettenberi hususi ya. 

tiyle Akdenizde seyahat etmekte 

olan lnğiliz milyonerlerinden M. 
Astor evvr.lki gün ailesiyle bir
likte şehrimize gelmittir. M. A. 
tor dün yatından Ç&lcarak zevceal 

ve kıziyle şehrimizin muhtelif 
yerlerinde dolaşmıştır. 

Amerikalı milyoner bugün av• 
de• ..,d .. cktir. 

.. 
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Pola Negrinin maceraian: 10 

Roaolf V alantino çok cesur ve 
ramvayda .. gi~ğin bir çapkındı. tt_... Necmi Sirkeci istasyo

nuailu uua'ttya ~~r. tek 
alar ~uştu. Kar§lhklı 

o rmak , a çıkıncaya 
r dereden epeden konuşmak 
kııiwpelc.;rd n birini çevirdi· 

Tam E1D1nönüııe gelmişlerdi 
k , den ı4rkıdan trallfVaya bir 

m vakl oldu. Genç bir kadın 
p adılın yanına oturdu. Ar
ı dan Necminin yanına da bir 

erk k. 
Bt.itün bo§ kanapeler hır sani· 
e kapı§Jlmı§lı. Yetişemeyenler 

ayakta kaldılar. 
Fadıl IDIDtdar bir taızda ar· 
•OHlm dmni dfüuü. Birleıen 
1erinden her ikisinin de kadw 
:kında aynı fikirde oldukları 

an hyordo. 
F dı' etveli bu erkekle hu 

ara ada bir münasebet 
p o1ıaad1ğmı anlamak i tedi. 
r ocau mı, a~ı'kı anı, akrabası

m , dostU mu? 
yır H konuşmadıklarına, 

tta birl)lrlennın yüzierine bile 
ır ıldarıua göre, bunlardan 

hı ri d .. O zaman Fadıhl 
J ır aı ceearet geldi. Göz ucuyla 

Dl dakı kacbılı tetkike bqladı. 
Ne gillel , ae beyaz eue, 
tatlı proftJ.. Y arıdaa daha be· 

iz göri1aela uma llİfah kitpikWJtıl, 
bir ok gibi F dıbn kalbine Mp-
1 

letçi geld1, erk~k kendi bi
l tini k&odi aldı, kadm de öyle •. 
H , &eme~ ki, palarıada korku
l liio bir mijnasebet yok.. 01-

ğı da a) an beyan gönmüyor .. 
nadl f'o4aJ ~ı.ı daka etik

} ve d~mr~ ~yordu. 

bua - .. ""' ., yapea 
rap <il pounla bir koılilpt,. 
~ ooıruya ~ 

ırm k if;in, oracıkns komıpaaga 
ol açmak nriliısiebet almayacd. 

Kattin. feyimine bakılırsa pek 
le olar öfnışz kadınlara ben
llİyOI'. f akık içinden kerannı 

, b m nereye giderse o~ 
J r da gidecekJer nerde inerse 

r dıı ' 1 r. Eh sokakta 
ki p te m ·n 'p bir yolla ko

ber h ide daha kolay 

rla kadına 

bMıen akıl ettı, cebind n 
b'r k~ k t k >, iki 

hr yar.dı ve bu k dı vavaşca 
kaduııuı ehne do~ru tiırdü. 

s bu :ı ... 

l\loaaHA h nunla kocasının, 

ı diflel \ 1 lerd n hiç fark
) ok • ~. \d sabahtan 

u.ıı..••:ı.ua k r 1 r J kruc olmaz. 

- Evet, bugün kravatı uau
tureunuz. Yarıa e&Mtaya tuz k-ôy
masını u11utursuuuz. O bir gUn 
yoğurt almasını unutursunuz. Bir 
gü'll de keadinizi unutacaksınız. 

Bazen de bu nevirien ehemmi
yet ' sebeplerle kavga çıkaran 
Mualla hanım olurdu, olurdu 
am111a o gene kendisini haklı bu
lurdu. 'nirlendi: 

Gözlerini gözlerime dikerek dediki: Amerika 
bir gön beni bahtiyar edecekmiş. Umurumda 
hile değil. Beni şimdi siz bahtiyar ediyorsunuz. 

- Bu C\ de artık ne rabıt ne 
huzur kalı:zıadı, kişici seninle ev
leneceğime bir yılanla evlensey· 
dim. cdir bu senin elinden çek
tiğim herif .. 

MuıılJA ağlamaga başladı, göz 
yti§ları k<>casını }'\lmşattı, banş
tılar. 

Banşular ama, darğınhk ha
vası zail olmamı,ı.ı. Kocası gene 
aynanın karşısıDa geçti, yarım 

kalan kravatını bağlamağa haş
ladı: 

- Haydi, kalk gcyin, hani 
tezene gidecektik. 

MYallA biç sesini çıkarmadan 
1'alktı, odasına çekildi, geyindi. 
9eraber evden çıktılar. Fakat bir 
tek kelime konujmuyorlardı. Si· 
nirlec daha yatışmamıştıda ondan. 

Eminonünden tramvaya bin· 
diler. 

Biletçi geldiği zaman Mualla 
çanta!lını açtı ve bilet parasını 
veııdi. Kocası, sinir halinde Mu
alllnıcı tram"ayda bir rezalete 
ıieydab vermemesi için sesini çı· 
karmadı, O da kP.ndı biletini kendi 
aldı. 

Sabahki buhran ve göz ya~lan 
Muallaya bir kesel vermiqti. Kalbi 
ıztırap dolu, g zlen dalğmdı. elle
ri dizlerine doğru kaydı. 

.•. Tam bu ırada Fadıl yüzünün 
ortasına do0 ru kuvvetli bir yum-
tıık yedi. 
! E Ei!!2LXZ2 

Muharriri : Pola Negri 
Hazin bir kitara seei.. Ôyle uıze atık bin bir genç gibi ben

güze çalıyorlardı ki... Bir an bu de sizi şuracıkta ıu kararmağa 
dekor içinde kendimi kaybettim. başlayan suyun kenannda görür 
Sinema makinasmın karşısında görmez bir mektep çocuğu gibi 
imişim gibi oldum. kendimde garip bir heyecan hiı-

Zannettim ki: projölctörlerle ay- settim . ., 
dınlanmıı, bir göl kenarında yeni Beyazlı genç bunlan söylerken 
bir aşk filmi çevriliyorlar ve ben hana doğru yaklaştı. 
gene bu filmde zavalh bir qık Ellni uzalb. 
rolünü yapıyorum. - Belli tammazsınız güzel 

Kitara sesleri yaklqb. Bir madam. Kendimi size tanitayım 
ayak patırd111 duyuldu, ağaçlar1n dedi. lımim Valantinodur. Arlc:a-
aruından genç bir adam çıktı. daşlarım beni Rodolf Valantino 

Bu adam beyaz ve köğsü eçık diye çağmrlar Holivoodun san'
bir ipek gömlek, beyaz bir pan· ata atık küçiik bir heveskirıyım. 
talon ve yene bevaz bir iskarpin lngiliz dahisi Şekispir dierki 
geymiş bulunuyordu. "Sevenler içinde kim vardırki: ilk 

Üzerine bir su damlası düşmüı görüşte sevmemiştir." 
bir papatya yaprağı nasıl parlarsa; Şekispirin bu sözünbeki haki
sabahleyin çiğin altında kalmış bir katı hayatmda ikinci dafa ola· 
gelincik çiçeği üzerine, güneş vu- rak tecrüb ediyordum. 
rduğu zaman 1aasıl bir yakut ta· Fakat bu sefer bu tecrübe 
şı gibi donuk ve kırmlZı bir ziya o kadar acı, o kadar hazin oldu 
verine kucağında küçük bir ki ki •.. 
tara taııyan bu beyazlı gencin Bir gül goncası gibi taze, 
de gözleri ve dadaldar1, 6yle p•· bir gül yaprağı gibi temiz olan 
rlıyor ve öyle bir ziya veriyordu. küçük Valantinoya gayri ihtiyari 

Beni görür görmez şaşırır gi- içinaden gelen bir arzu ve sevinç· 
bi oldu. Durdu. Altın renkli aaç- le dedim ki : 
larmı eliyle karıştırdı. Bana doğ- - Güzel küçuğüm. 
ru bir adım attı. Heyecanlı bir Seninle tamşdı~ıma çok mem-
seale : nun oldum. Madem ki aen de 

- Madam af buyurunuz. Sid Halivoodun çocuğusun. Bir ma· 
burada, oranlığın için~ yapa 

1 

hallede oturuyoruz . Bir ailenin 
yalnız gôrünce şaşırdım. efradından bulunuyoruz demektir. 

Beyaz perde üzerinde hayalı- Bundan aonra bo 1 bol koouıur 

8, 200 milden muha-\ ere ı••••n••••••••••• .. •••••·· .. 
Berlin, 15 [A.A] \ rı11atro, Sinema j 

n... . .. B ı· ·ı s· •••11na1ı•••111••••••••••••••• 1._arteaı gun& er ın ı e ı- Bu akşam 
d9'y •reeıada telaiz telefonla bir Naşit Beyde: 
saat ~müttür, iki tehir ara· Albamrada: Çifl~r C~nnetl . 
amda 8,200 mil mesafeye rat· Operada : lJalaırenın halbı ve 
men her kelime vazihan işidil- va11.1ı adalet 
miştir. Melekte : Kıakançlık 

. .. .. .. Majikte : Renkli vesika 
Sof) ada hır yıl donumu Asri sintunada: Zehirli hanp?r 

Sofya, 14 [A.A Alemdarda: Sarı zanbalc 
Bulgar istiklalinin ve parla· Ferahda : Harp ve "fk Deniz 

mento hayatımn 50 cı yıl dönü- kaplanı 
mü münasebetile akademi salo- •••••••••••••• 
nun?a parl:ımento azası i~tima el&ftik 

bol, bol g8rüşürlb:. Gözleriniz de 
istidadmızı esrarını okuyorum. 

Bu pek cemr ve manali ha· 
kıılarmızla iıte<!iAi zaman insam 
bir anda ihya eden hu memle· 
kette kim aksini iddia edebilir ki 
yarın ıizide dünyanın eo meşhur 
ve en babbyar adamı olmayacak-
ıınız. 

Valantino çok cesur bir çap
kındı. 

Hayabnda bütün muvaffakiyet· 
lerioi bu cesaretine medyon bu· 
lunuyordu. 

Birden bire bana dediki 
- Güzel madam: 
Amerika bir gün beni bahti

tiyar edebilecek mi 1 umurO.mda 
bile dekil 

Şimdi asıl siz beni bahti
yar ediyorsunuz. 

Sustu ve bir dakika düıilndil: 
- Madam Kitara sesinden 

hoşlanır mısınız ? 
- Geceyi sevdiğim kadar 

çalgıyıda severim. Hemen ba· 
caklarıaı büktü, bağdaş kurdu. 
Btını lcitarasmın üzerine dayadı. 

Gözlerini gözlerime dikti. En 
zarif bir kadın parmağından da· 
ha güzel olan parmakları ile ki-
taranın tellerine dokundu. Çaldı. 
çaldı ... Güneı ormanın arkasında 
kayboluyor, agaçlar, sular, çimen· 
ler yavq yavaı derin bir karan· 
lığın içine gömülüyordu . 

[Mabadi var] 

ctmış ve reıs M. Çankof bır nu- B 
tuk irat eylemiştir. Bu münase- 8ftk8 f 
betle Bulgar akademisinde me· Tarihi t'esi"i 1888 
raıim yapıldığı gibi halk tara- Sermayesi 30.000.000 Frank 

MA GAZASINDAN 
fmdan da her tarafta nümayişler Temamen t'cdıyc edılm11 

M~rkeıı ıdaı i letanbul 
yapılmı tır. telefon he ogln: 

lngiltercde çocuk i 4070·ı~7;buı40~isı.~2 4';.174 

fi Tür iyedcki§ubclorı 
Ve yatı l mir, Samsun, Adana, Mersin 1 

Londra 15 [A.A] ......... . 

~f1~00~~ 
hazs·~~:r;i: :;.:; ~:~~~~:d~~~: Köhne kil.ğı" mukavva,ambalaj kiğıtları 
sınde çocuk vefiyatının son yir· k il • d 
mi se zarfında 0

o 130 dan ve sigara püs Ü erı miizaye esi 
0 

0 65 e dütmüı olduğunu bil· 

dumiştir. Tütün inhisan umum müdnrlüğfindenı 
Roınan) ada bir ıstifa CibaJi fabrikaımda bir sene zarfında birikecek olan lcitıt ve mukavva larpıntılan ile 11gara kitıd· 

Bükreş, 14 [AA] !arından çıkan püıkülleri ve h•rda ambalaj kltıtlan bir ıene ,.üddetle mtlzayedeye konulmuftgr. 

11..,ti• 997. 20 , __ Bal. 
19 

1 Dolar 205. l Florin 81. 

20 Fn.F. 160. 20 Knr.Çek. 112. 

!O Lireti 215. 1 1Joti n.78 
20 Dinar 72.50 10 Drahmi 53.l.2 20 FnnkBtıl. lH. 1 ..,... ... '8.75 
1Puetıı 29.25 l A....c.SL 29. 20 F.:ı...., 181. 20 l.e)'Ram. 24.25 

ÇAK 
Lond.St. 1000 Ameter. ft. J.10,, 

Nw.Y, 0.48 Pral k11l', 16.31. 

Pariafn. 12.40 \Ayana ın S"-
Mi1anolt. 9.25 a P'I s.~. 

Berlin m. 2.0 \ar"fGT..ı. uı. 
\tinadrab. 87.SS. 

Sofialev Jukre, 14..SO. 
Brftktelh .• 48 iloehag. 1056 
Ginevref. ~ ı. aeJaratdla 17..SQ. 

AJlul } 861 
llecldire Boraa harid 68.JS 
Banknot 259.JZS 

iSTiKRAZLAR 
ltik.dab. 93.501 ( 1903 T«'tlpl 

Dilrunu. 205.75 ~ ı~ı "ı90; 
Dr. Yola 7.25 t: 1908 T .. t\ip 

l 902 GGmrikler ;i 1 8 • 
1903 Satdtmahl 

1909 
1909 Şdıremaaet 

1902 Tec:blaad.ı\ak. 1918 .. 
TABYILA1 

Aaadohı Dem. YolL 2 Tertip (D.E.) '8 
ı Tertip (A.B.C.J 40 a • (F.C.) 4a 

TlTNEL 
TramTay 78.25 ı ... mbııl • S9 
Rlht. Dok. Ant. 
Kadlkay !ıı F-reAUMadep 

HiSSE SENEDA.17 
t lıankui 1'.20 Milli lkdMt Bir. 

Miigla ltlLnr. Ticaret ve N.llyl 
OamanU Dk. 1!16 F. at llk. 

VAPUR DEMIRYOLU 
Şirketi Hayrire IB.50 ~· rtal r .. Temeta 11 Turkiye milli 17.0S 
Bıallç vaporlar. 1.53 ittihat • .. 
Aa.D.Y. o1o 23.20 itimat • 
" .. • 100 39 Şark 

Madanya-8ıına Bodcurt 
S..ıan Salall Anadolu Aa. ,, 
Tramny 78.75 J L Umum. 2SM 

MADEN ŞIRKEILERI 
Balya Karaa7. 14.45 Hna pn n 
Aralaa Ç1mea. M.20 .. ., ltemet.J iM 
Bakı.rkö7 ,, 14.50 Kadıköy u 15 
Türk kömlr 22 hmır meabha 109 
MermerT• 1 

DIGER ŞiRKETLER 
ec. Tut. Aa. 8a 41 
RJbtim dok. Ala. 
bl.delln-acl 
e.nmm-k

MU. bira Mt!fo 
Me1am.Bald 

40.25 llattah Enm. 
s.10,....... ... 

&t. -pıart 

Reji 
Turk tut. An. 
Dlıhaa Tark 

27.JS Te tambuJ 
975 Neptan 

Onuıl.loa 
Karam .... 

Şark Detin11 7.20 

11.SO 
1.IO 
7.95 

u 
il 

r~·1~~~::~~i~··ı 
•••••••••••••••••••••••••••• 

16 Mayıs 1929 
ZAHiRE BUGDA Y 

Kıı. Pa 
Y••ıışak 
Kazda 

15.20 Stlnler 
Sert 
Döame 

K.ıı.Pa 

ıt.:!. YWDUfak mü 
Stw't 

21. Roma. • 
D ariataa 
Almaa 
ilan w1a ... TIFIB 

HUBUBAT 
Ka.Pa. 

Ak,elürlıaarmaıa 
I .. tuam Su~am 

Ka 1eıııl 

YA.PACI AFYON ..... 
Ka. Pn • Aktehlr 

Yık•••lf tabak - (' lunb 
Derili ~Jeh G!l..z.~uk 

JT11ALAT Fın"D. VE CEViZ 

~. Fıaiık it. .. 
ç. Cem iç 

UN .. 
l'uuhk ,, c .. r. 

ıaoo 
1350 
1360. 
JUS 
1260 
ııso 

TiNi& ll ı 9 Bal ~ ~kltt. 
Yapalı 107 ,, ES.iJtra 

Birinci yıım. 
Blrbtel H1't iHRACAT ..... , 

Ça\oclar 
Aw,. 
F-1Je il 
Nohat 

lldnd 
ç J rlactl 
• Bumol 
" Kpek • 

Çu•al P..,.a • 
,, AV DEl.USI 

ah h ta neden h tun ne<lcıı 
arı Utfil · te r tane i 

M yabet meclisi münakalat na- Taliplerin 25-5-929 tarihinde uat 10,30 Galatada mübayaat komiıyonunda bulunmaları. 

zı ı M. evranın istıfasını kabul M •• t ı q k •• · d • 
etmi tir. Munhal münakalat ne- US ame t) amyon muzave esı 

l'mdlk içi 
Tlfbk 114 y..... 80 

.. 
Bal 7.erc1ara 
• s.n..r 

nw 
ltaadıuı 
TQfllll 

lmuı di) kız 1 kıyamet 
zaret'ni ticaret naz111 M. Madgea-~ m tu. 

- Canım wn tnlmu ııe ıkar? ru v~ n idare edecektir. 

HUMft1AYI MURZAGİ - ISITMA 
lANSIZlı K -Zaftyet ve kuwetslzUk halahnClı 

1 YUM L ARAK 
am ftlZI • oıffl humma n lcunıt ••rabt11e 1111_, ...... 

Yeme n evvel ve ya sonra bir ti 6r kadehi. 

Ecza atar • aa fUr : a aon L. FRE~ E Yanı.ant & elet 
t. R e Jecob. PAllHI 

Tütün inhisan umum miidürliiAUnden: 
ldereye ait lımllan1lmıı 3 acbt BERLIYE kamyonu aatılacaktar. Talip olaalann her pn gthwaek 

Gıere mllracaatları ve 25 - .S • 929 Cumartesi pnü saat on otuzda Galatada mübayaat komisyonunda 
bulun malan. 

Pazarlıkla Kuş konmaz satışı 
- Halkalı ziraat mektebi ilisi ~ktôrlüğü.nden; 

Mektep bahçeleri mahsulatından her gün toplanan miktan mektepden alınmak prtile tahminen 
(100) kilo kuş konmula 50 kilo ıirke pazarlıkla catılacaktır. Taliplerin 18 Mayıs 929 cumarteıi günü 
:.ıat on d rtte deherdarlık b'n ı d rnhP atı ·r iY mubn~ at kom·s)onuna gelmeleri ilan olunur. 

r·~~~:::· .. ı 
•••••••••••••••••••••••••••• 

15 llayıs 929 
Cimi Okka 

Kınrcık 
Dalıç 
Karamq 
Karay** 
Kum 
Keçi 
s .. 
Dana 
Manda 

Adet Asgari 
K. P. 

90 

'75 

47 

45 

fintı 
Azami 
K P. 

ııs 

ll8 



Hakikat. nadir '? 

Fenerbahç~liler vaziyeti 
. tasrih ediyorlar 

/Se Baüztaıaray • FenerbJlu;e 
!""P Aadiaesi uzadı. Ban rıife
ka.....,. lllUGYren maksatlarla i~i 
eledendlnnep ,...ı, şması ve bu 
YOWcı yapılan neşriyat efkiin 
Unaunıiyede ha#ck bır şıiphe uya· 
r&dırmata başlamı-§tı. Fenerbahçe 
hatibi ımıumillğindcıı a/,dığımız 
0!idekt beyanname vaziyeti ten· 
l1U' etmektedir.] 

• Geçen cuma günü Taksim 
ltadyomunda G'1ataıaray bırinci 
futbol talama il.\ yapdıtımız lik 
~ ••a11nda vukua gelen ma· 
"lllll ve m6easif kazalar üzerine 
~latuaray kulübü tarafından 
ır kaç gGndea beri bazı gaze

telerde beyanname ve tahkikat 
lekllnde yapbrılmakta olan ve 
efkarı umumiyede Galatasaray 
llGdaJü Mehmet Nazif beyin ay
•lının takımımız kaptanı Zeki 
bey wafından kaaten kınldığı 
.tebabmı uyandırmak maksadına 
~f bulunan sistematik netri· 
Yit üzerlae bu elim bahia üze
tinde ilk Ye son söz olarak ber-
~ iti beyannamenin nefl'İ Fe
llerbahveUler için bir pref ve 
laay.ıyet vuifeai olmUJtur: 

Galata.ray birinci futbol ta· 
le ını ile yapbtımız maçların daimi 
L t sertlik ve huıunet havası 
içinde cwef&n etmesi geçen cuma 
2Ü•6ne ••hauı yeni bir hadise 
delfldir. Yirmi beş senedenberi 
baa ta)umda yApbğımız maçlann 
lillpll '1ala&ıarıy kultıbilnftn b
adisi mukaddes an'ane haline 
lcoydutu 1ert Ye kırıcı oyun sie
le11ti ylzünden aynı haıin eşkil 
ve "rait daire.iade çeryan etmit 
tir. Ve binlerce Fener bahçe 
takımma karıı hiç bir suretle 
llarsalınayan mühabbet ve tevec
cülatlaün dotmaaı ve artması Ye 

hu g&nkü azim vüa' ati alması 
•e bu kıncı oyuna daima teknik 
Gyua tercib etmeldiğimizden ve 
ın.thıbiyetleri aportmence ve 
~endice kabul etmeli bilmekli
lillllzdea ileri ıelmlştir. 

iki talam aramda yirmi beş 
lenedenberi bizim gardüpmüz 
1eg&ne .,.,tık noktası fenmat 
oYaaumuu otdann daima bu sert 
•e muvaffakıyete esu addettik
leri yıldırıcı oyan ıiıtemile: mu
lcabele etmeleridir. A11cak bu 
'Jrılallbr ki, maçları seyreden 
h.Jk üzerinde iki kulüp arasında 
liddet11 bir husumet oldukta b
llaatiJd hasıl elmiı ve görünen 
köy kılavuz istemediği için :ecne
bt takımlara karıı yapamadıkları 
"rtliii bi e kartı yapmaktan ka· 
~-cWdaruaı pea lıalk arasın· 
da bu telikki kolayldda yer al .. 
blıfbr. 
ta T •~ etmek iatediğimiz aok· 

ldıllatan tudur ki : 
Bilim oyunumuza bakanlar 
~ kartı husumet glrmemit, 
'-icat bize kaqı onların oynadık
J-. o,.n11na görenler bu lıusu
~tia varlığına daima ve bihak
lcin hükmetmiştir. Mamafi bu :lctayi tavzih etmekle senede 

.. lcaç keıre ve binlerce :iDaanm 
lozü önünde ceryan eden Gala
taıaray • F enerbahçe maçlarından 
dotan hadiselere ait tQanevi 
11\~'uliyetin hangi tarafta oldu· 
.. 

11la dair kimaeye yeni bir şey 
0 etmiyoruz. 
ın· ~akat belki o ananevi siste
~nın tabii bir neticesi olarak 

Zlen kırı an bir ayağın üzeri• 
ne Yilklenbı k is enen lekesinin 
•aı kimlere aıt o duğunu teabit 

ediyoruz. On bet .eneden'beri 
futbol oynayan ve temiz bir o
yuncumuz oldutu kad• civan
mert ve haluk bir genç olan Ze
kinin, Mehmet Nazifin ayafını 
kasten kırdığı yollu şayıab bu ıu
retle ve nefretle reddederken, 
Galatasaray kulübü tarafından 
neıredilea ve Mehmet Nazifin a· 
yatının kırılması iddiuını Cum· 
huriyet adliyesine havale edile
cetJni bildiren tebliğine karşı 
alenen beyanı teeaıül etmemek 
kabil değildir. 

Binlerce seyircini gözü önü· 
nde ceryan etmiı ve hiç bir kas
te makrum olmadıtı hakem ra· 
poru ve raporu tetkik eden .., 
lihiyettar laey' etleria kararile te
beyyiiD eden bir kaı.a hadisesini 
her ne ıuretle olursa ollUD bir 
zabıta vak'uı haliae 10kmata 
çalışan ve ıeııelerce kartılarmda 
ve ecnebi takımlarını karşı yan• 
larıncla oynamlf ve bütün mem
leketçe tanınmlf temiz bir genci 
fırsat bu fırsatbr diye hukuku 
1UD11miye maznun uruma koy
mak gayretketlitini her hissin 
fevkinde '.tutmak keyfiyetinin o 
beyannamede tefılıBr edilen 
ilim ve faziletle ne derece uyğun 
düştü de ayn f&YaDJ temesaDl 
bir keyfiyettir. 

Sporcu şeref ve b&ysiyetlni 
korumayı bilen, rakiplerine karşı 
hiç bir zaman kasten fenalık ya
pac-ai tmette or.Dafaii, tiitti 
oyunculanndaa birimn aynı maç
ta kolu lonldıjl halde bunun 
için rakibine kast~tfederelr ad· 
liyeye müracaatı' aklından bile 
geçirmiyen laıllb6m6z alelide 
bir -eor kazumı bir hukuk umu· 
miye vale' .. haline 10kmak lete
yen bu çirkin temaytil karp11nda 
keadiıine menıup ıençleri iına· 
datt va~•dua teozib eyler ve 
cümhdriyet adliJUİDİD adil kara· 
naa hürmetle ildiur eder. 

u,,..,..e 1rapıan 

Hayri Celalettbı 

'Ousturya,, ile 
maçlar 

•Ouıturya,. maçlan bey' eti 
tertibiyeainden: Viyuanm profes
yonel •Qumırya,, takımı bu gün 
sa hah saat dokuz buçukta Sirkecı 
iıtaSfODUD8 muvaaelet 'edecektir. 
Sporcu misafirlerimize liyik bir 
istikbal merasimi yapılmuıaı te· 
minen kulüp mensuplanam iatas
yonda ham balunmalan rica 
olunur. 

Viyanalı misafirler bu gün 
şehrimizde ilk maçlanm yapacak
larcbr, Bu münasebetle Taksim 
Stadyomu kapılan tam aaat on 
dörtte açılacaktır. 

Bu giin Ouıtury&llUI yapacata 
müaabakadan evvel ve saat on 
dört buçukta Fenerbabçe ltiıçük
Jeti Vefa küQiiklerile bir maç ya
pacaklardır. 

Ouaturya • Galatuaray maçı 
aaat on yedidedir. Bu mülaim 
maçan hakemi Hamdi Emin bey· 

d~. - - il 
Stadyoma dü1aul fiatlan ber-

veçhl atidir: 
Balkon: numarah sıra beıyüz 

kuruş diter ııraler Ü9 yüz kanat 
Tribün: SivlHere iki yüz kuraş 

Kulüp mensuplarile zabıtana yiia 

buut 
Dühallye: SiYillere yüz kurut 

kulüp menauplanna elli kuruş. 

Şehremaneti 
ııanı11rı 

Fatih dairei belediyffiDden: 
Ak.tarıy polis brakolu 

arkUtada 3 nwnarah kahve• 
baneDİll öaindelci emanet 
malı arunm icara rapb mu· 
karrer buluadupndan talip 
olaıılann Haziranm altıacı 
Perıembe glnii uat on beıte 
daire enbamenlne mlracaaları 
ilin olunıır. 

Beyotlu dairei belediye-
8iden: T epebaııacla Aari 

dana salonunun rüsumu bele· 
diyeden medyGD bulunduğu 
meblijıa temini iatifuı için 
HARİNGTON markalı bir 
PIY ANO bu ayın 18 inci 
gllnü sablacafından talip 
olanların o güa aaat 10 da 
daireye gelmeleri ilin olunur. 

y eni köy sulh blk.imlipnden: Kundu-
racı Kıleman efendi.Jıin alacafandan 

dolayı tabb bacize alman boz renkte 
yedi va~mda bir inekle iki buçuk yatın
da •İl ah ve sanla bir du~mıin itbu Ma· 
>ısın yirmi dokuzuncu çal'ıanl:ıa günll 
saat dokuzda Kireç burnunda ağaç altın
da bilmllayede aatılacatuadan talip olaD
lann memunna müracaatları ilin olunur. 

l ııtanbul Atliye mahkemeli dördlincli 
hukuk daireaindeo: Riza B. tarafından 

lıtanLuıda Tabfmde mUteYeffa Necip 
me1bame paga zevcesi Karolfn H. aleyhine 
ikame olunan alacak davumın cari tah· 
kikatında Ulnen vaki tebligata rağmen 
Karolin H. gelmemiı ve bey'eti mtlçte· 
mia huzurunda mtilteııidi idclea oJaıı ae
net ibru ve kanat olwwak mumailoyh 
hakkında maamelei ,Pyap karan ittihaa 
olunmuı olduğundan muhakeme gtlutl 
olarak tayin olunan 12-6-1929 ç&rf&Dha 
gUnll ll88t on dörtte ualeten veya vekile
ten gelmediği ve karan vakıa itiraz et· 
mediii taktirde muhakemeye kabul 
obuımayacatı ilin olunur. 

M aliye veklleti tetkik Ye rasfiyei he-
Mbat mbdiriyetinden alız eylemit 

oldutu.m 477882 numaralı deyin ilmühabe
rini zayi eyledim, nusbai eanfyeeiııi aJa. 
cağnnden eskisinin hUkmü yoktur. 

Arif P8f8 

V efa orta mektebi yedinci ıımıfıoduı 
..... oldufaua ............ .,. 

ettim, ,..mini ~~mdan eMiıriam 
htıkınll olmadılt ilin oluuur. Feriduo 

T ubih: Guetemidn dünktt ouabumUl 
bepci sayfaaında latanbul fen da· 

ireainden ilinmm "111nderecatında yarım 
k.lrpr olacak iken sehven yarıaa Urlfr 
diye yaaıldlğındm taahih olunur. 

B eei&teı ikinci Sulh Hukuk H&kimJi. 
tinden: Bor~ dolayı haclı olunan 

bir kanepe bir bakır mangal iki perde 
iatorlu maa farbala bir çatal ma istor 
perde, mlldevv .. I' m88& bir reaimli ıevıı. 
dört sandalya ik.i koltuk bir kanepe bir 
konaol kerevet bir Avrupa baha ayuah 
konsol uma lamba 111Çgade ye sitanlık 
Hbpuun 26 Mayıs 9'ı9 tarihiıae miladif 
Pazar gtınü saat on dörtte Balatta .BaLd 
Ç&rfUIUlda bilaıiilayede furuht ediJeceliıı
deıı talip olaulana yevmi mealr.Grda ham 
bulmuıcıU. memuru maHu_,. mura..ı. 
lan illq olunur. 

)J alm köy Sulh makomeaindw: Bakır 
k6' Sak ır.atacr mahallesinde Kapa· 

macı IOk~ndıı 51 numaralı hanede mu· 
ta~:ımfen hlui< im keo vefat eden Serkiı 
ınuhtuıııu Boinııkıyao Agop efendiden 

alacart olanlarla borcu bnhınanJarıa tarihi 
ılfuıdan itabar n bır a zarfmda Bakırköy 
Sulh hukuk. malık;waiae mllracaatla 
ma ubst v de unatııı -.Sffke defterhıe 
kayt ttir elen luaum11 ve mtıddeta .... 

6re an h tamın a te eıtenin vereaeye 
taluim n devir edileceği ilin olunur. 

Istanbul Tramvay Fketi evkat tarifesi 
1929 senesi Mayısm 23 üncü gününden 

itibaren ilanı ahire kadar muteberdir. 

, ....... .,. ................ "\ 
\ Davetler • 
·························-' Dariişpfaka rozeti 

C mi~ eti tedritiyei islimi•eden: Jtw. 
ban ba7MDUDUl barınci güau Derii .... ka 
namına roseıt tevzi olunacaftndaıı muaYeo 
net arzusunda baJllDUl matepli haaım 
ve efendilerin kuta .lmak. tlzre .U. 
gtlnll Ye Bayraııı sabahı Nuri oarnudye 
camii avlll90ndalri dairei mabawıaya mı. 
r~tlan rica oluraw. 

= 

No HUTUT HAREKET Birinci Son 
Fanla banket haraket 

10 Şifli-Thel 

l 1 1'W'1al111 • Tünel 

12 Harbiye • FatHı 

14 Ma~* • Tlnel 

15 Taksim • Sil'keel 

{Şişliden· Tünele 
ftınelden·Şifliye 

{Ku~tan·Ttiııele Ttınelden· Kurtulup 
/Harbiyeden-Fatihe 
\Fatihten·Harbire1e 

=-----
3,6 6 00 24 12 
9 6 26 24 35 

30 28 00 23 30 
23 30 24 00 

4,9 6 09 
6 13 

l 10 
1 ıo 

/Maokadan. T\tnele 30 
\Tuaeldeıı~çkaya 

23 00 
23 30 

23 30 
24 00 

/Taksimdea-Sirkeci7e 5,8 
lSirkecıden·Takıame 10 

6 "'5 
7 09 

21 35 
22 00 

-
Bayramlaşma 

~ 16 Maçka • Beyazıt {Maçkadan-Beyaııta 7,9 
Beyazıttaa·Maçkaya 14 

6 25 
7 12 

22 33 
23 20 

TUrk oaıtından: Bayramın ikinci ..ıı 
gOnQ Mil 15-17 '' bdar Tlrk ocatmcla 
ba~ramlaşma merasimi 11Pılaca1tDdan 
b tlln akl rkad §lano t crüleıi rica 
olunur. 

Anneler birliği azasına 18 Taksim .. Fatih 

19 Kurtulll§ -Beyazıt 

JTakıiaıden· •lihe 15 
\Fatihten· Taktime 

{Kurtulu§tan·Beyazıta 6 
Beyazıttan·Kurtulup 13,17 

Be iktatun·Eminonttne {
Beşikta§tan·Bebeie 

22 Bebek • Emin6nü Betekıen-Eminöntine 7 ,15 
EminönUnden·Bebeie 22 
EmiaönUnden·Bepktap 

7 35 
8 21 
6 15 
7 05 

5 31 
5 40 

19 40 
20 26 
2236 
23 26 

6 00 24 30 
6 00 23 44 

15 14 

Hımayei Etfal cemiyeti anneler biriio 
Aioden: Bırlık aıayt muhteremeainden 
bulunan hanım efendalerin MayUID oa 
dokuzuncu r-ıar gfintl saat Oll dDrtte 
Beyuıttaki Sııt damlaama tepifleri riaa 
olunur. 

•••••••BEBEKTE••••••• • • 
İTUR UVAZj 

I
Ortaköydea·EminônUne 11 

23 Ortakö • Akaara Emlaöntinden-Ortaköye 15 

•• 1 
5 05 

• Cwna ve Puar gUnleri • 

5 33 5 te dansant · C.U • eğlenceler 1 
Y Y Ortaköydea·Ak1Uaya 2'Z 

Akaaraydan-Ortatöye 
5 40 22 50 : ••••••••••••••••••••••••••• 
5 44 22 55 B O· H. 4. HA.kimlilfnden: Bev· 

oA'haada lturtulut caddllinde 83 
6 05 21 52 numaralı hanede IWD ikea 1 Ma111 
6 51 22 39 929 tarihinde vefat ecleu l.enop Ol1ıa 

JB~ktqtan·Fatihe 
\Fatibten·Befiktqa u 

• • Topkıp}den-Sirkecıye 10,13 {
Aktaraydan·Topka.pıya 6 

32 Topkapı · Sırkecı Sirkecıden·Topkapıya 20 
Topkapıdan· Akaaraya 

- 13 
534 2249 
6 10 23 25 

24 03 

Y enant Efendinin terekeaiııe mahke
mece vuiyet edildiğinden tarihi ilin• 
dan iti5areıı esbabı matlup ve alikao 
daranın bir ay re vereaeııin U~ ay 
zarfında BeyolJu Dördancu SuUı 
Hukuk Mahkemesine mfkacaadsı 

( IAkaaraydan· Yedikaleye o 5 10 Juz•ma ilin olunur. 

5 33 22 55 B O. 4. it Blkimli~den: Be_y~ 
6 13 28 35 • oA:}unda Kurtulll§ caddninde 83 

• • • Yedikuleden·Sirkeciye 10 
83 Yedikule- Sırkecı Sirkeciden· Y edikuleye 13 

Yedikuleden·Aksaraya 20 24 20 numaralı hanede sakin iken 1 Mayıı 
929 tarihinde vefat etmesi tııeriDe 

ti 00 19 07 terekesine vaziyet olunan 1.enop otla. 
'J 23 19 30 Yenant efendinin mesldlt hanede 

7 00 19 10 mevcut etyayı metnıkesi bilmozaye-
7 25 19 35 de furuht ediJeceAUıdeıı talip olanla• 

35 Şebremhai-Beyuıt {Sehremininden·Be~uıta2d 
Beyuıttan·Şehreminine 

36 Samatya • Beyazıt {S.matyıdan:Beyuıta 26 
Beyuıtıan·Samatyaya 

Gittiğiniz yere beraberinizde 

KODAK 
Fotoğraf makinası ile Kodak filmlerini 

almağı unutmayınız. Kodak: fotoğraf makina
lan ve filmleri ve lüks kagıtlan 

Alaminüt foteğraflar için 

Minoteros kartları 
)lıer yerde satıhr( 

Mahalli talim Mardin Savur Şeyban Samrah Derik Nuaeybi 

li lSaman
F.km .. _ek 38763 30550 24637 20367 22367 :m67 
""I'"" 69612 l~ 14.2788 4818 4818 4818 

64!?40 155590 132180 4S(k) 43a> 4380 
Yal 862 678 547 4.S2 452 462 
koyun etl 5.183 42'3 3'20 2.828 Bil 2828 
ıc.p eti i388 ~ 3G> 28aB 2818 .. 

~ Tuz 861.. 678 547 4.52 4i2 452 
ı:s Solan 861 618 Sf1 462 452 452 
•· Fuulye 3230 25'5 ~ 1697 W7 lfHl 
B Nohut 3280 2545 20053 l(/J7 1697 1697 
51 

Msclmek 2158 1697 1869 1181 1131 1131 t Pirinç 3230 25'5 2053 1697 1697 1697 
Bulgur 3230 2645 2053 16'97 1697 1697 
Pekmez 717 565 456 S?1 877 377 
Kuru Uzum 717 565 456 377 m 371 
Kuru ot 27010 540'lO 53090 2190 2190 21go 

Savurda senar 8 j: alayı için yokarda yaalı 16 kalem enakın • 3. uJomi 
ltaJIU ıad ye 13 kaı.d aleııi muaakm aaulUe aabD ahııacakbr. Milaak .. S.vurda 
1 Haıiran 929 cumaıteai illi 9 da mardiado Jll Or alay kaıwgllunda yapı)acaktlf. 
Talpler Her gün muıwt ed.WUrJer. 

rın yevmi müuyede olaa 19 Mayıa 
m pazar saat 9 da mahallinde buır 
bulunmaları ilin olunur. 

B e~iktaş bıriDci aulh hukuk malıkemeo 
ainden: HuJuti beyin Fındıkhda Sil· 

beyl bey camüıerifi aoutında l21ımaa-
nb ...... llldae l.tea hlJea ._....,.. 
hı ............... ...,.... 51 
lira talariı.t bedeHaia D"m•mf faluili. 
ne dair iltibaJ eyJeclili ıos DIUDllah 
illman birer IUl'etleri maflallesi muhta• 
ıVıa tndi ,.. dmahaaeye talik Wildili 
gibi teblil •ımına kaim olaaak lll!e 
illD oluaur • 

ABONE 
ve nan tarlfe8t 
Abone ücretleri 

~ç _aJlık. Altı a bk Seaelik 
Dahil : 5 9 11 Ura 
Hari, iPa: 9 16 38 • 
Adrel tebdili i . 15 ..... _.. -.... rilmeli. çın ...... ... .,.._.. 

ıı•n acrellerl 
Tot sütnnda 
Altıncı ayfada 
Betfııd • 
Darcltblal • 
tıçUncll c 

ikinci • 

lllldmi 
25 kunlf 
!O • ., . 

im • 
200 • 

Banka vo ,.. .-eeatl Maliye ilialan 
hD1wd tuiNye tabidir. Ticaret mlMl
liriyetinin, tirketlerln ta&clli bakkJnıl. 
aki uaaı.rDe kitibi adıllikler ..... 
nim tirketler illıalan. santimi otus 
lı.ıırqtm •• Devaıir ve m\leaeesatı ree
mİJ• illDlln. 'hrk mekMpleri ...... 
mlafıethe illnlan 8llltiml yirmi 
kul'Qfbll'. 

lstanbul Barosu riyasetinden: Bozyük kereste fabrikasından: 
Bu sene im edileuk m..._ere hakkında mu.ııakeratta bulunulmak 

ttzere bfıyeti umumiyenin mkallde iotimaa davetine )Ulum ıörtlldtlil1ndeu 

Baroya mukayyet röfekanın 25 • 5 • 929 tarilline mluctif Qunarflti günü 

s:ıat cnhe§t Baroda hazır bulunmaları riea olum. 

Tavoanh Askerlik şfıhesinden: 
Şubemizde miuffr .._ ve ha)'Vanabn 1 Haziran 929 tarilıin

den 31 Ma111 930 tarihine kadar İaf~eri için 3 Ma)'ll 929 tarihinden 
itibaren mevkii •tinıhuya uz edilen erzakı miltellevvia ile Satır 
ve K~ eti ve elaneliDİD ihalesi 26 Mayıs 929 tarihinde talibine 
ihale edilecelinden taliplerin dipozito akçelerile birlikte teraiti 
anlamak ve pey .urmek 8zre Ta•pnlıda baı.an Aakerlik ıübeMe 
•üracaatlan • 

Ekmek mttnakasaıı 
Tolqat Vill,etind• ı 
Morkeı HepJ81M'i'tln bir 1111elik Ekmeli kapalı rm uallyle ayda 8000 dea 

10000 elli k ., e kedar alııuııak ve ao M.,.. 929 Peqeube &llDU ... , OD altı 
buçukta ihale umak um muıın-1• konulanı tur. talip olnlsıın tokatta müte
tekkil komdtyoaa ft teraitl ınllmak istevealuin hapiune mıtdtirl\llOlle mııneutlan. 

Bozy(ik kerette fabrikalaruun Galatada Nazlı haıacla ilciaci icatta 
lelin letanbul aatq ıubeai yazılwaainde boluaan Emrullala zade 
Ali beyia ba cltfa 8oqiik keremte fabrllcalars merkez ,,. fll&batlle 
olan allkumı bt'etmif oldujunu ve müeaseıemizle bir ,a.a all· 
kasa ve miauebeti kalmadıfını beyan ve ilin ederiz. 

Şeker ve petrol inhisarları müdiriyetinden 
ldon ~ lünmu olan ban evrak .,. defalir ~. 

Talip oümlann nunauneleri görmek 11e ıeraui anlanıak tim 19 Mrr 
yas 929 pamr günü :&atJali saat mu& ı..,..,,.,...... ~ 
S Gllu Ahmet *-adan: Beyollnnda 

lilli eokaAnada 2-15 numarada Pena • 

kir Ardaı efendiaia Menteı ıc.... 
et'udiye olan d inden dolayı _. .. 

bulunan 30 tile kolanya, duvar IUb ye 

koltuk tchri halin on dokunnde -.g;p. 
de bilmtı•yede satllacafındu l8lip ola

ların m racaatı,rı • 
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Piyanko müdürlügünden 
'l':ıl yare c• miyeti s 'k mu..ı;...~ • slfeıi 

lf asa ilinlari: 
kuçilk çiıııscıyıı.11 hsnırıclıuı aaı~'lflryan ha- _ _...baııa 

... Seyri s~ain _ 
~ 

ti Mrebz Aeanttl3ı : Galata 
, Köprü bqı.nda. Beyoıllu 2362 

Şube Acantası: Mes'adet 
hanı altaad.a lstaahul 2740 

.Satılık hurda demirler: 
Tersue fabrikaaile havuz· 

ı larda hiıikmit (250) kadar 
hurda demir satılacalctır. 
Kat'i ihaleti 1 Haziran 929 
tarihinde ya-pılacaA"tndan mü· 
zayedeye girmek iste.yenlerin 

~ o ğtm saat 16 da levazım 
ır m<idül'lüğüne gelmeleri. 

t.) Türkiye &eyrisefain idaresin~ 
~ ait üç adet motor tekneın 
U hey'eti ba.zırafarile satıla· 
ı, caktır. Müzayedeleri 1 Haıi--

ı, 
ran 929 tarihinde icra kılına-

~. cağmdan taliplerin o gün 
1 saat 16 da levanm müdüriye-

tine mttracaatlan 
H 

Şartnamesinde yaaalı evsaf 
mucibince otuz bir kalem 

ı. Malıe~i kırtasiyenin ket'i 
ihaleaı 3 Haziran 1929 tari
hinde icra kıltnacafından 
taliplerin o gün aaat 16 da 
levaznn müdürlüğüne müra
caattan. 

Sadık zade 
Biraderler vapurları 

, KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LOKS 

POS"l'ASI 

SAKARYA 
Papuru 19 Mayıs 

~ p AZAR gUnıta:mı 

,, 

"·ıfıtımmdan hareketle(Zongu
~. ldak, Inebolu, Sinop Samsun, 

Ordu Gireson, Tırabzon Sürme? 
~ ne ve Rize iskelelerine azimet 
~ ve avdet edecektir. 
~ Tafsilat iç.in Sirkecide Mes· 
:ıdet hanı alnnda, acantasma 

~ m ıracaat Trieatino dairesi Te-
~ lefon : lstanbul 2134 

BARTIN ıtı_:;e POST ASI 

K OLİNOS dlşleri. diş etlerini yıkar ve 
a$'Zı temamen temizler. Dişlerin çü

rümesıoe sebebiyet veren mil<ropları öl
dürür ve böylece ağzın mlıkemmlen tema 
zlenmesine hizmet eder ve saatlerce im
tidat eden bir tatlıhk tesiri bırakır. 

Kuru bir fırça üzerine l<onulan bir par
ça maksada kifayet etliginden dolayı ik4 

tisadidir. 

KOLYNOS 
D_ENTAL C R EAM 

'fürkiye için dcpuziteri: MAURICE FARAGGf 
BeyoRlu, Venedik Sokağı, lhrablm Pa~ nplirtımnnı 

Vakıf akarlar 
müdürlügünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek eınlak 
Beyoğlonda K!tip Mıste.fa çelebi mahallesinde Telgıraf sokağında 13·15 

No. hane 
Çar~ıda Y orğanrılarda Hacı Memiş sokağında 22 No. dtikkSn 
Müddet: 18 l\faHs 929 cumartesi ~linu saat on dort buçuğa kadar. 
Yirmi gUıı mtiddetle ilan edilen balada muharrer eml&kin pazarlılcla kiraya 

verilmesine EncUmeni idarece karar verilmiştir. Talipler ~artnameyi okumak 
'f'e teminat ita ederek icara ait taleplerini dermeyan eylemek için lıtanbul 
Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar mı1dtirluğüne mllracatlarl ilin olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında mıılfunat almak iste) enler mi.lzayede oda· 
sındaki ecri misil raporunu okuyabilirler. 

.......... • ... +.++4!•+ .. ••~........... DlKİŞCl H A.NIMLARA +•• .. ••• .. ••#/.••"•++.•._ ........... . •••• .-.e>"+W • ++•++++•+ 
•!+ ..... +!• Yurdun dikiş atelyesinde çamaşır işleri yapılmaktadır. +!• 
•i• istiyen hanımlann Saraçhane ba~ında Müniir paşa konağında i• 
•:,• C.H.F ~adınları çalıştırma yurdu müdüriyetine müracaat ~;• y y 
i+•.,•• .. •••••••••••••••••+.+++.++•+•._. eylemeleri ••+•-..••••••++••••••••••++•••••• .. •••• ... . . . ~ . ~ . ~ . . .. ~ . . . ~ . . . . . . . 
Hadımköy mubayaat koınisyoııundan: 

Çatak:a.nın Hadımkô, llııde bulunan kıtaat i~n ekın k \e sıgır eti kapalı zarfla 
koyun eti aleni suretle münakasaya konmu tur. 1 Jel .ri 25 Mayıs 9"29 tarihine wüsa
dif Cumarteai gtinU ıııt ıı. '~ 15 ve 16 da Htını ııköy ıniil <t~ ıuH komissonundıı 
~ apılaca .tır. Talip olanların şartnamesini görmek için her ıziin ve mUnaka&Cya i~tirak 
edeceklerinde n:wıyyen gUnde komisyonumuza mtiracatlnrı ilıln olunur. 

utııın hirinci katına nakd ctmi§tir, 

1 taııhul icra dairesinden: Nestor veledi 
Efrem. Madam Karina binti Hoceııar 

Giilmeaden iatilrnlı eyledili i1ç bin ytiı 
liraya mukabil vefaen (erağ eylediii 
Beyoğiunda Kurtulup Dere bo)'U Akar· 
ca sokağruda kain cedit 105,103,9. nv· 
maralı tahtında iki bap dUklı.Anı mUııte
mil btr bap hanenin nıeıf hİı!8eeile ve 
yine aynı mahalde Dere boyu caddeein· 
de cedit 101 numaralı teveii intikalli maa 
arsa l~ırıaın nıaıf hiaseııi borcun verilme
mesinden dolayı ihalei evveliyesinin it· 
rali için otuz gün müddetle mnzayedeye 

konulmuıtur. 
İki bap dııkkanı mii§temil hanenin 

Lududu: Cepheei Dere boyu caddesi ea~ 
t..araft Kadriye lı. Sol tarafı sahihi sene· 
d.iıı hissedar bulnnduğu fırın ahır maa 
area diğer tarafı Akaroa sokağına med· 
hali bulunan hanenin arsası ınezlı.Or ar· 
sanın bir tarafı Hiristonun cedit 7 num&· 
ralı dükkanı ve diğer tarafı Fırakyanın 
arsasıyla mahdut ytlı yetmiş yepi ID:etro 
yetmiş beş santimetto terhiinde arazıden 
vilL on dokuz metro murabhaında tahtın· 
da iki bap diıkklinı muhtevi hane ve Cf~İ 
sekiz metro yetmiş be~ santiınetro terhıın· 
de derununda bir kuyu ve bir dut ~acı 
bulurum Akarca sokağına ç1kılır areadır 
İıbu eml!k in evsaf ve müjtemilitı: Ze· 
min katııla beraber Uç katlı nim kigit 
binada bir ta§lık bir mutfak. üç hela 
dolap biri bUyük. dört sofa altı oda bir 
taras ve saire mevcut olup bir k.ıamında 
hissedar Morco digerinde Verka kiracı· 
du. Tahtındııki astor kepenkli bodrumlu 
aııma odalı kahve dukkauında Kosti di· 
gerinde Helvacı Osman ağa ~r~cıdır iıbu 
eııılilrin her tarafında elektmk vardU'. 
Ve tamamı Uç bin sekiz y\iz yirmi liradıt. 

Maa anıa Fırın ve sairenin bu.dudu: 
Cephesi Dereboyu. caddesi arkası Riza 
paşa sokağı salt tarafı medyunu~ hi~sedar 
bulundujtu emlllk ve bazen Anikanın ve 
Dimitrinin sol tarafı Hasan ağanın emli· 
ki ile mahdut iki vüz elli be§ metro ter· 
biiııde araziden doİı:aan bir ınetro murab
baı fırın kırk beı metro terbiinde ahır 
ve ııaire mtıtehak.isi arsadır. Evsaf ,.e 
muıtemilil.tt: Keza caddeye naı:~ kligir 
fırın bir ağızda iki yüz seksen kilo Ek· 
mek ç1k.armağa mueait deınir kepenkli 
cam çerı.~iveli tahta tezgahlı kagir fınnda 
zemini toprak mahalde bir bela bozuk 
Firenk tulumbalı ve yalak arsada harap 
iki oda asan tahtında zemini toprak 
tahta yemlikli yedi hayvan istiabında 
bir ahir olup diğer kapısından odunluga 

medhali vardır. 
Zemini malta iki te)(.neli hamur1uk 

ikinci katta bir sofa ve mııfrez oda 
UçUncU katta bir sofa ur.erinde üı; oda 
bir unluk mahal ve jttiaalindeki haneye 

medl ,li vardır. 
Terkos SUJ u ile mucebhez muhtacı 

tamir ve gayrı me~guldur itbu kısmın 

tamamı dört hin iıç yllı on liradır mez· 
kilr hiı;selerin j~tiraınna talip ve daha 
ziyade malumat almak iste:enler hisseye 
musip kıymeti muhamminelerinin ytizde 
onu nispetinde pey akçesini ve 926-5075 
dos\a numarasıoı mrutashilıen mUıayede 
şubesine ~elmeleri ve 22-6.929 tarihinde 
sanı ou dBrtten on alt.vu kadar ihalei 
evveliyeleri yaptlacajfı ilan olunur. 

Elektrikl. möcebhez munta
zam karnanllar' ve göverte yol
cularına mahsua müferrah ma-

Tur i.İye ş Ban sı Meclişi 
bal~eri Türkiye vapunı 19 
haız Mayıs 

P günü saat 17 de azar Sirkeciden hareke.de 
(Ereğli, Zonguldak, Bartın, Amasra1 

Kuruca file, Cide) iskelelerine 
azimet ve aYdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Eminönü 
rıhtım han 2 numaraya müra
caat Telefon: 2684 

idare Riyasetinden 
12 Mayıs 929 pazar günü içtimaa davet olıınan fevkalade hey' eti umu-

1niye nisabı ekseriyetin temin edileınenı.esine binaen yevıni nıezkurda 
içtinıa edemeıniş olduğu cüıetle nizaınnanıeııin kırk sekizinci ınaddesine 
tevfikan 2 Haziran 929 pazar gil1lll1ıe talik edilmi.ştir. Yevmi mezkilrda 
saat 15 de hissedaraınn Arıkarada Him.ayei etfal çocuk sarayını teş
rifleri rica olun.ur. 

r ........ -·----E;;;ii .... :;;~;·iia;~· ......................... _il 
. . . . 
: : ......... ·---··-· .. ·· ............................................................................................. . 

Semtı Mahallesi SokzıRt No Ne\i Muham<!n 

Lira kn meti 
Kadıktjy Cafera~ Atik:Nishiıe Cr.dit:Haeı ŞükkrU 21 Kagir hane 10000 8 taksitte 

l\lti§temelatı: Uç kat ve altı odadan ib r t olup bir ınutba.k iki hela odunluk ve 
1 omurl\ik. TC hava gazı ile kumpan a SU ~ tertibatı '<ardır. 
}j lada evsafı muharrer hanenin bedelı se- v; tak lte ıt::di e edilmek uzere 10000 

lira bedeli muhammen He ve kapalı zarf usulıle 28-5-929 tarihine ınmıadıf snlı gUniı 
saat 15 de mUzayedesi 111ukarrerd.ir. Taliplorin uıuhammen bed lin yUzde yedi buçuğu 
h ".'lbile t'tlminat akçclerı ve ya mu.teber bruıka mektuplanla Eaıalı metruke ı;ııt.ış 
komi yonuna mUra.caatlart. 

•!• + + 
Semtı Mahalle&i Sokagı No Te'Vi hazineye alt 38-120 tanı , e sulüs 

Emıııöııü Şeybgeylaoi Peyııirci atik cedit [ Kagir hissenin kıymt:tı muhammcne~ii 
11 9,H. m~ıwılar} Lira 

6400 sekiz taksitte 
Muştemilltı: 9 numaralı dlikkfinın iki kut Ur.erine bört odası olup bu dlikkii

nın lillcci sokağında birde madhalı 'ardır 11 numaralı dulı.Mnın 
havası yoktur. 

Balilda ~safı muharrnr emlakin hazineye ait 120 hisse itibarile 38 tam ve 
l s lıısseniu bedeli sekiz ta sille tcrii)e e.1ilmek ltıre 6ııt'.)O lirıı lıedeli muhnmmcn 

\e kapalı ıarf usulile 3 · 6 • 929 t · e mil adil Pazar f.!'ÜDll saat 15 te teklif 
r i3r n n k dı rnukarrerdır. Talipl · bedeli mulıııaımeoenın inde ~ecli buçuğu 
s;,b e 480 lı.ra temın t ukçeleri ve, n mutıeLer banka mektuplarilc em vah metruke 
~ .. oınısyonwıa murac.:ı.ııt eylemekıi. +. 
S mti Mahaıksi Sokağı No. 

atik cedtt 

Hazineye ait hissenin 
k:imeti muhammeneai 

lıı Caferi Hactmıııtafa Çobauçeı,ım~i 2 4 feffanij odal.ı m~temil 
Lira 
800 ~in 

pera ile kArp ~azaına 413 lrlsao 
iül-aııle 4 bitse tam ve 1 
himenin rubu 

Ah Ç bi Lımon • kole.•i 7Cl 1 Maa oda1ar ılliikklnın 120 2100 dfu"t 
hissede 25 hissesi taıı k.aittc 

" C\ ..... fı muha r r eınl kin hııalarıncla gösterildiıti veçhile hazine,·e ait 
ın dıle~ b depcr .ıle 9-6.~29 tarihine ~tısadif pazar g,Unü saat 15 <le 
u arr rdır. 'l ıılıplerın b :delı muhammen n • • 7,5 he~al:iıle pey akç !eri 

• er Lan .o ınektuplıı.rıle Em"ııli mettıdto satıı komisyonuna nıUracaarları. 

Souk aJgmlıkJıınnda i 1 k gö

rü len rahatsizliklar ses kl· 
J 

ilJr.l:~ 't'& ölcsürüktür . -Rıı \ıLhQı &la.mellerin ıfıra.tle 

bialfli 

''Krezivaı;, 
U6 kabtadJr'" 

Çanakkale jandarma mektebi müdürlüğünden: 
Kilo 

55000 Sıgır etı 
12000 Koyua c 

12000 Kmu c 

Ç.Snakkale jandarma yeni efrat mektebinin Harirm 929 tarihinden Mayıs 930 
gayesine kadar bir senelik ihtiyacı olan 55000 llilo sıgır, 12000 ltilo k.oyun, 1200 
kilo kuzu eti kapalı zarf usulile 10 Mayıe 929 tarihinden itibsren 20 gtın ı;nUddetle 
mUnakasa a vıı.ıoluno1u~tur. 30 Mayıs 929 Per~enbe gliııU ıaat 16 da taliplarin 
vercce~i t'iyııfüır k.omısyonca haddi itidalde görltldöğU r.kdirde i.haleai içra kılıaa· 
caktır. Tal°plerin hu b.pdaki oartıaıneyi görmek ve labat alm.ak uae Çaaak.kalede 
hüknınet daue1iode mUteıekkil komiıyonıı llMtbauaa mltıaoaatlan ilin olunur. 

f ....... iiı:.i:kı::L: ·;ı 'M.'~~ki.ı~ti. ·;;;:ib:ı: ...... · ı 
f komisyonundan: İ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• M erkez ihtiyacı için on bio kilo eade yağı kapalı ı.arfla Ankıırııcla M. l\~. V. 

merkez sabn alma komisyonu tarafından munakıuıaya konmuştur. lhnlesı 25 
May1s 929 tarihinde Cumartesi gtinU saat 15 te yapılacaktır. Şartname~i kumısl·onu· 
~uzda mevcuttur okumak iateycolerin komisyonumuza ve teklifr.amelcrini Yerı:1~1'. 
ısteycnlerin Ankarada M. M. V. merkez &atın alma komisyonuna mUracaatlan ıfo.n 
olunur. 

S ekiz barakaya yapılacak ilavei inljaat kapalı zarfla münakasaya k.onmu~tur. lh~l~si 
2 Haziran 929 Pazar gUnU saat ondadır. Ke~fini §eraiti, fenniyeeiııı rcsmıw 

görmek ilzre her glin Aııkarada levazım satın alına. komisyonuna muracantları vo 
münakasaya i§tirak içinde o glin vaktindaıı evvel te'minat ve teklif mektuplarını 
makbuz muk.abilinda komisyonu mezkQr Tiy asetine vermeleri. 
M ardin ve civarında bulunan kıtaat, mtiessesat ve hastanenin ihtiyacı olan ekmek, 

Sığır ve koyun etleri, sade yağı, arpa, eamao, ve odun kapalı zarfla münakasa) a 
konmuştur. İhalesi l Haziran 929 tarihine müsadif cumartesi gUnii saat 14 te Mardin 
de. askeri satın almıı komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesini almak ve teklifname· 
lerıni vermek isteyenlerin mahalli mezJdirda ki komiyona muracaa.tlan, 
C ağ torbal.ık yerli mali 1942 metro br:z p~hkla alınacak.ur İhekai .ı~ May~ 929 

cumartesı saat 14 te ~ apılacaktır. Taliplerın şartname ve numunelerını komısyo· 
nuzda görmeleri ve ihale giiııunde teminatlarıle gelmeleri· 

···~·····················································ı 
Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan i 

G ümUş suyu hastahanesi ihtiyacı için 23725 kilo koyun eti kapalı zarf U!nlile 
münakrsa)·a konmuştur. İhalesi 6 llariran 929 tarihine ınllsadif pertenbe günü 

saat 14 te icra edilecektir. 
Taliplerin aartnamesini komisyonumuzdan almaları ve şartnamede yazılı olan şe

kildeki tem.inatlarile vaktı muayyende komisyonumuzda haztrbulunmalan ilan olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için on be~ bin yl\z yetmiş iJı i kilo benzin ve iki bin yediy\ z 
yınni yedi kilo vagom yağı pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pazarlığın ihalesi 

19 mayıs 929 tarihine müsadif Pazar günu saat 14 te icra edilP.cektir taliplerin 
ş.artJıame,,ı rı ı görınelı:ri ve şartıııımede yazılı olan ııekildeki teminatlarile komisyonu· 
muzda l liulunmıılım ilin olunnr: 

r···M~ki;ilii·~;k;;;i_~·~~~~::ı;;;·k~;;;;~;~~<l~~····1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

500 Çek.i Harbiye mektebi için 
60 c Suvııri c c 

300 c .Maltepe piyade atış için 
120 c Ha~ darpn§a haııtabane~i için 
189 Topçu atış mektebi ve ölçü tahu:rlar1 için 
400 ~ Kuleli lisesi için 
Ballda miktularile mahalleri yazılı olan odun her nıalıallin ki !lyrı ayrı g&rtna

mede olmak l1zere aleni munakasa suretile satın alınacaktır. ihaleleri 25 Mayı 929 
Cumartesi gi1nü saat N, te Harbi~ e mektebi yemekhaneleri önllndeki munnka.;a ma· 
hallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için komisyunumuz.;ı miırııcaatlnıın 
ve İ§tirak: içinde şattnauıeleri veçhile ihale guniı saalı muan enesinde munakasasınde 
hazır bulunı:nalan ilan olunur, 

..... •.. .. ... 
~ ~ ~ 

140 Adet maa peştemal hamam takımı 
37 hattan ive 

Kuleli lisesi için ballida cins ve miktarı muharrer 2 kalem mevııt numuneleri 
veçhile ve ayrı ayn şartoameler de olarak pazarlık sutetile 38lın alınacaktır. PftZL!rlığı 
18-Mayıs-929 cumartesi gıinü sııııt 1:4,5 de harbiye mek tehi .> emckhaneleri önündeki 
munakaaa mahallinde icra kılınıscaktır. Taliplerin ı:ı..-ma.meı ıve numuneleri için korııia-

yonumUZ1l ve igtiraklatı içinde pazarlık. mahallinde haur bulaunıalurı ilim olunur. .. ~ .. 
~.. 4;.. ~ .• 

Y umurla tabut 
100 Maltepe, Halıcıoğlu liselerile gUlhane hastanesi, Harbiyi" nektebi 

100 

Suvari, Topcu ve Nakliye, Kedikli kUçük zabıt mek1ebi topçu 
ah!J mektepleri için. 
Kuleli lisesi ve Orta mektebi, Tıbbi} e, Baytar, Piyade atı§ mek· 
teplerile Ilaydıırpaşa hastan·esi için. 

Balada mahallerile miktarı muharrer Yumurta iki şartnamede olarak ı,apalı 
zarf suretile munaka~aya konularak 34tın alınacaktır. ihaleleri 30 .Mayıs 929 Per§em· 
be gUnU saat 15 de Harbi.) e mektebi )emekhaııeleri önundeki munakasa mahallinde 
icra kılınacalt tır. 'l'aliplerin şıırtnameleri i11in komisyonumu:uı müracaatları ve ııtiralt 
için de k&T1nameleri 'l'eçbile hazırla)tıcakları teklif mektuplarını l<l\mı ıhaled" saat 
ııınayyenı::sine kadar muselsel numaralı ilmaber mukabilinde komısyon riyue ıne 
teslim etmeleri ilan olr ur. K atane dekovili için -.5 Üa 7 melre tulünde ve 20X20 ua 30X30 eb"adında olıırak 

21, 160 metro miı.ahı meıe cin!li kereste alem munııknsa suretile satın alınacaktır. 
İhalesi 25-Mayıs-929 cumartesi günU s:ı; J.Sde harbiye mektebi yem haneleri önUnde 
ki munakasa mahall"nde icra kılıııacakur. Talı, ıerin §ıı.rtnaın~ için komısyonumum 
muracaatlan ve i~tirak. içinde trı ıınalı:t.-=n m~ n'' le lınzır l lun alın illin olunur. 
Z arar ve ııİ)&n ve farkı fıatı ifa ı tealıut e:meyen müteahidi nam ve hasa ına 

olarak 60ton tUveoan kömıirU Kulclı lıs p.:ılol. ı eıi1 satuı alınacaktır. 

İhalesi 18-Mayıs-929 cumart~i gUnı.l. saat 14de harbiye mekt ı leme thanelen ıın~· 
deki pazarlık mahaallinde icra kılm:ıcaktır. Taliplerin §art nmı:ı i11in komı youumw:a 
ınüracaatlım ve iştı.ak içinde pa'TAl'lık mahallinde hazır bulunma!aıı ilan olunur. M altepe askeri li..,esi için 800 metro yerli b!.'Zın numunesi ~<:çhile ve p.:ızarlık su-

retilo satın alınacaktır. Pazarlığı 18 Mayıs 929 cuınm1esi eünu sa.at 15 de Harbiye 
mektebi ,.eınekhanelt·ri ununde ki münakasa mahallinde ıcra kılınaraktır. 'lalip n 
~artnanıe. ve numunesi için komis. onumuza miiıııc.ııııtlnrı \e işı' ... al' i~inde pauırl.u. 
rnab.a.llınde hazır bulunmal:ı.nı iUin olunur. 

;:~:: ~~;~:. ~:.:.:.: ·~:;,:.;ı:;.;:;ı::~;·:.~~;;; .. ·1 
+ Iatambul satınalma komisyonundan: + 

•••••••••••••••••••••••• M ulıafız bölüğtlrıUn Haziran 929 ılil 31 Mayıs 930 niha.y tine kadar ilıtı. acı olan 
48000 asğari 60000 azami kilo Ekmek kapalı zarf usulı,>le münakasa)a konul· 

1lliiııtıır. llıal~i 5 Haziran 929 Çıı.rıınnba gunu saat J .:> J icm kılıııııcakur. Şırtn • 
meeini görmek i9to~ enlerin her gün komİ.iyonumuıa murac:aatlan 'e mUnakasaya 
İ§tirak edeceklerin teminat ve tekÜfnamelerini havi mUhUrl mektuplnnnı meikilr 
gllnde ihale sa.atından mukaddem komi&yonumuıa tenli eyleıueleri. 
A ekeri Fabrikalar Umum mUdürltiğ'd tarafından iuija ettmlecelt olaıı kurutma· 

haneye mukteıi Makine ve teterrtl.atının itasına talip firmaL:ınn hu bapdeld 
artnameyi görmek üzre her gUn komisyonumuza müracaat etmeleri ve ita edilı:cek 
kliflere makinelere ait resim !e ka~loğları raptederl'k. i§bu teklifleri Harir~ 929 

•. vesioe kadar Ankarada Asken Fabrikalar Umum mlldürlUğilne gondl'rmPlen. ...... ~::: .. ;::~::·~::;~:::~:: .. ··1 
............................................................ 

50,000 Kilo Koyun eti kıı.palı zarf usulile ibaleL kati) esi 8 · 6 · 929 Cumartesı 
saat 14 te 

200,000 Kilo Ekmek kapalı zarf usulile ihalei katiyesi 8 · 6 • 929 
10,000 Kilo Francala Cumartesi saııt 15.5 .. 
M11dafaa.i milliye deniz kuvvetleri efradı ile talebesi iaıe111 ıçio yukanda yazılı 

Et ve Ekmek. kapalı zarf usulile hi~rıoda muharrer gttıı ve saatta ihaleleri icr: 
edilecek tir. 

Şartnameleri görmek isteyenler her gün ve vermek isteyenlerin teminatları 
lııtanbul mil,t:sseiBtı bahriye muhasip meııulluğUne makbuz mukııhilln<le teslim ellıkteo 
ıonra yevmi ihalede ve muharrer saatta Kasımpqada dcn.U satın alma komis.1 onuna 

mu.rauat1arı. 

.;aııu..- Doktor 41m11:11111:•\ -
17 Cuma 929 R Haaeki kadı.ular hastanesi Cilt 1 

ve Fireugi Hekimi 'Ilala Ôt!e :~J l•?cı- Yat•U l ı..e,loı 
Cevat Kerlnıl :ı,J4 ~.11} 16.07 ~ ıt,19 :n.:>a1 ~ ı 
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