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a başvekili ile 
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.,_ .,ıamc1.w, ~ 
_. _. k . ı . . . f • k ı ..... -·11• •• ..,._ ettlll 
..-a~;aye ve ı ımızın re ı a arı 1 .. ıaiir. -----.... 

M. ~lussolininin kerimesir1 ~9: 
Törkiyeye davet etti. C..:. 

)'İll9r',.. 
blıılrın .. 
kidir. • 
•h•mn · 
- ywde :'F-* hey ~~ ~ • 
a ae leDiD l ~~-ifdbir geaçtirl li• Şirke&-....., ıa. •-•--• -~~ lira ~ 
dlıeler ika etmelerine mw olwıtk ana, ıı!-:•T.D~pan 'i: 
Gsere tedbirler alamr. = 250 lira ftrlldiii için 

htanW zabdua da b. '-"" it old .... a IÖylemiftir. 
ta bua tedbwler abmfbr. ı.taabuldaa getirilmif olan 

&cümle ewlki tünden itiba- lıliltl.. 1Mp.i de onda 
rea ifarı ahire kadar zabıta •e- ~ edildikleri ve bura,. 
.... ı.nnm memaiyetleri katedi"° taWdbt nraldan ile ıetiri)dik· 
miftir. Vali be, dün bimt po- iri için (17) li halclcıında da tev· 
lil miidürü beyle ~11- lcif alGlekkereleri kelİllllİftir. 
........ irleri venaiftir. Pollm müdlrlütüade nearet 

· la sin her • auretle . ._ .alfmcla buı...n KomGllilltln• 
oı.. amele iftlma ed~ 14 manan iandarma müaf._. 
plmz taf!llİre yeri~ INlda hapllbane,e mnkedilmittir. 
b.ileceklerdir. Evelce tehrimizde Neft Sindi· 

A vrupada meis b tirketmd• memur iba 1on-
p , ) ~ l.taaıbala ti!• _Y; oraMda 

P..,.i4l · li1a= Bul~ tebe•m1ın • 
-. -~ wr 1a1r .. .-. ..._ ,., • ~·r -~ kmM
•iDiJtlmra ,... AlebDclre ft rota Kaftlala H...a .,_. w 
Pot.dam meydanlannı cebren al- ı.tubalcla ~ bı•em mnki· 

T ftfih R.:ı..:ı '-- eliler dev· mak Di...&.de oldulclan ·-•-1- iade kolon~ Rober ayn ayn 
ttlefıe oı..';Ü.;;bata seçerek ı mak"6ıd~;:--Zabata ile ..brh:r ~ edi)Mifl..dir. 
~r W: türli VU1talua mürrcaat ederek Kamarot Hueıı efenchin ı. 

...... •Ar.i ... ·eteteri hakkında ;u. · Jlussolini süken ve bunru temin edecektir. tanb.1 Ye lnür komünistleri ara-
~ Ue Be&pat arasmcla bir Bir tayare tüpheli f&iilen tece- 11nda müaberefi temin eltili 
._ for.6la l>ulumakta olup Edda Musolini mmlleri ihbar edecektir. aaleplmafbr ... 
':.1!ı!ı ••' eleli laakkıacla bir maden aldağız bir telgrafa gire l..ondra, 29 [A.A] BaMınn içinde lcadınlar da 
~... ... olaaca:t• ümit yalaada tehrimize clecektir. Daily Mail Berlinden istihbar ftl'dır. Bunlar baklandaki tab-
~.. c_ • .,. hud u ••'e- Valaa -~ .. ·el d..ı--m 11·m· ediyor: kilcata adliyede 6 mca müitantik 
.~ ~.;-.. Aakal9 Mfa· dilik ~ 291m=n vaz Ahaliye 1 Mayqta zuhuru Süreyya 1'ey vaziyet etmiftir. 
'!tile 'bir itiW e1a1ına vual ~i yualmlfH4la bunun dotna muhtemel kanlı müsade•aeleden frlkam 
.ı...::.-:. ~ olma...a.a.. an'--·'-ıstır. tebaffuz için evleriDden çakma- Yeni te ız -·· :.:c:=..,. le miinaseba· .,;-~q.;9;idıj1maz telgrafta malan tavsiye edilmiıtir. Komü· So L •aıı· 
~ f.'vı.ı&c1e eyidir. Matmuel tdda)'I bizzat Hariciye ninler daU ıimdiden taraftar. ft• 1 

t.leffik ~ J,ey Efpa va· vekilimiz Tevfik Rüıtl beyin lanndaa yüzlece kitinin feda 
~'!' ,_baklandaki stiale ceftp refikası ve kerimesinin davet ettili edileceğini tahmin ve derpif et· 
.-CR1t demiftir ki: •Türkiye anlqılmıştır. mektedirler: __ _ 
'iti~ taNftarcltr... Roma, 30 [Huıusi] Büyükderedeki konferans 

Ro .. 30 (A.A] Te.tlk Rüştü beyin refikasa • • h hk 
~.L .!~ herieiye ..kili 1 evfik hamm efendi M. Muuolininin keri- ıçm azır 
~~ bey: ötlcdcn aonrı M; Mua- m•i Mat~el Eddayı lstanbula Büyükdered• 25 mayısta inikat 
~ile ikiaci hir milikatta davet etmittir. . ec'ecek olan Ai~nılar kongıaıı 

Uftur. Matınazel Edda bu davetı ma- için lizım gelen hazırlıkların ik-
• • almemnuniye kabul ederek ya- mali dôn vilayet tarafından ali-

l.~~ lwtvekili M. MauoliniaiD bn~!: latanbula geleceğ'ini beyan kadarlara bildirilmiştir. 
~- Matmazel Eclda dün Ro- etmı.,wr. 

~ihhı_ye vekili 
t\efik B. Amerl-
kaya_~iıur. 

Tayyare ile 
merhalesiz 
devri alem 

Nq,-. JO [A.4) 

• 

Türklyenın en ya
rkrklr arkeQI kimdi 

MÜSABAKA KUPO U 

N°24 

TQrklyenın •n ... 
lmll çocuQu kimdi 

M'CSABAKA KUPONU 

N°24 

Tatavla dilberi 
Bir iki giln sonra bir hafta 
devam etmek üzre yeni bir tef· 
rikaya başlayacağız: Sokrad 1 
Tatavlanın iç yilsünil 

bilf!leyenler bu Tatav 
dilberinin iğrenç hayat 
nı okuduklan saman, b 
if ah.et ve resalet ka 

naJlının nasıl fır'lam 
ldıığurıu anlayacak 

dır. 
Tefrikamız 7 tabloda~ 
gtlnde bitecektir. On 

an eonra 7 gttn dOşft 
ecek ve nefret edecek· 
iniz. -in.anlık böyle bi 
ezbeleye nasıl dtlşttyo 

1 ye bazı hemcinsleri·: 
· den ietlkrah edecek· 
iniz. 

Ankara, 30 [A.A] 
l......,.~e veki~ Refik bey m• 
~~e Hmauıhb.l umum 
b;.....,. A...a bey olclup halde 
~ alrtrraki ebprale Amerikaya 
~ e~iben ıehrimimd• hare
!'tiai ı::.:e iıtasyenda Meclis 
ltıİ>· kllet müatqan, hrka 

"t 1L!-wuiıi, meb'ualar, veka
..;.1.w..ı ve dostlan tarafından 

Altı .A111mkan tarr•re
~ıatnta E7lalttn ilk gtnle
rhıcle me•hal-.1• bir devrlAl•• te~hetlne gılla.ır. .. 
len 1tt1cll1'tlm•ktedl11. 
~ ibU1,_m t~yaran 

aanu.lada t.mln edlleeek· 
tfr, Jlunua lofn 18 hin 800 
mlld~ lharot olan r.luu 
ınuhtelll 11okta1amı a 22 
depo vtıeuda ıetlPlleeektlr 

üsa akamız 
lı edı1aaiıtir. 
~ elik bey lıtaabulda iki pn 
~ ~ 1enra Alman1a tan1c:ile 
'"-;T'qbaa devam edecektir. Re· 
~Ot...--.,~ iiç ay devanı edecek Mf,lıalkada yeni 

••• 

yetinde 
binada 

mücad.ı>IR tpenıi · 
oturanlar o köhne 

Verem olacaklar. 

ADRES{L #G.uılTESIS TARiHi: 1894 

Memur dereceleri 

Barem layihasının yarın 
heyeti umumiyeye 

verilmesi muhtemeldir. 

Büt;çe encümeni 
J 

memureyn de-
recatı llzerinde 
çok ehemmiyet-

• 

li tadilat icra 
etmiftir. 

Bütçe eilcdmmi rriıt 
Şakir bey 

Barem liyihuının btitçe en- Bütçe encümeai muallimlerin 
cümeDinde tetkik edilmekte ol- vazirı:tini de nazan itibue ..... 
dJ..-. vaftın•bk. Kanunun yaran br. Muallimlerin dereceli bir • 
-.- ı---Y mi ·--:'---lecektir. heyeti umamiyeye aevkedilmeai yua.ç 

muhmmeldir. Enc8men bundan haf-
Encümea4e bütün maq dere- ka asgari ma&f olarak ta· 

celeri detiftirilmiftir. yln olunan 25 lirayı a 
Liyilaa bütçe ençümeninden bulmak.tadır, en az maapp 

büabitüa bqka bir tekilde çıka- 40 liraya çıkanlmaaı dl· 
cakbr. şttnolmektedir. 

~cümen, bilb•m memuriyet· Barem kanununu bitirera ... 
.....da teadü1* ehemmiyet ~ .Uktan kat'i --",..._., . 

Ya'laiftir.Mutat.irtVeBletlerd.W ai~ &lt~n mndlc•ııiae""'*"~:• 
aynı •emmi,.tler hep .,aa _,_ baı..,..yacalmr. Btmiiı1 
lara ıinaiftir. .... kanunu enc6meftelen • 

lleall fUH müdirleri, müdi- tılctan aonra meclia bütçenin ml
riumumiler Ye Mire memuriyetler zakereıine bqlayacakbr. BGtce-
baasi vekilete menaup olursa den başka yeni gümrük t~ifeli 
olsun aynı ıınıftadarlar. kanunu da müiakere edilecıetl 

Muhtelif vekiletlerin aynı me- için meclisin Kurban bayramında. 
murlar arasında derece farkları sonra da devam etmai !bıra 
kaldırılmııbr. geliyor. 

Suriye hududulChamberlain 
için henüz Türkiye den 

bir itilaf yok bahsediyor. 
Türk-Fransız müzakerab hak· lngiltre Hariciye nazırı Cham-

kmda aon gele.a malumata göre, berlain Türkiye ve lnııliZ ala 
müakerat hududun tahdidi me- nuebatı hakkında şunJan söy
leleainde Fransazlann yeniden leQlİf tir: 
ibdu ettikleri bazı müşkülat yü- - "iki hükumet arasındaki 
zünclen bir tevekkuf devresi ge- münasebat çok şayanı memnu
çirmektedir. Gelen ınalOmata na- niyettir. 
zaran evvelce de yazdığımız gibi Cemiyeti akvam kararuıdu 
tahdidi hudut meselesinde ta- ve l:u karan takip eden müza .. 
rafeyn noktai nazarlan telif edil- kerelerin neticesinde halleailea 
miş ve hududun tespitindt- bir Musul meselesinden sonra ınü
hat üzerinde mutabık kalmmı,tı. nuebabmız müstemi .. en C!C• .l• 

Fransız sefiri son Parla seyaha- nedir. Hatta diyebilirim ki ~mi
tında, hüldimeti tarafından ken- manedir • ., 
diıine verilen talimatta bu Sir Chamberlain bilaiure· M. 
itilif nazan itibara almmıyarak Troçkinin yakmdd Amerik~ 1 e 
tahdidi hudut meselesinde . ha: hagiltere .. asında bir !. p ,,,.. 
kem uaulüne mftracaab ılen kua gelec•ği ~akl~ında geçe let• 
ıürmiiftür. Son Franaız teklifa-

1 
de vermiş olduğu beyanata CO!o 

tanı tetkik eden hükumetimiz vaben demiştir ki . 
Fransız bükimeıinin mrvcut ı - .. Amerika il~ fngi!U.reain 
itilif. ve. fikir m';!taha ab~a r ~ lı~rbe girişeceklerinden telifa 
men ılen s6rdotu bu yenı tekbf 1 duşmeviniz. Değıl böyle bir harp 
~ 4:"1d noktai nazarında ı yapmak, böyle bir harpten balı-
mar etmlfhr. setmr-k bile \:ılglnlık ı 

Framaz ~ıfiri kont dl Şam- 1 - ·" 

bnan bu huw.ıata Paristen yeni 1 Bugün elli Bulgar 
talimat iateırıiftir. 1 J). J. . . m ua ım ge ıyor. 
Komada hır zıyaf et Bugün tehrimiıe 50 Buipr 

Roma, .3CJ (A.A] muallim ve talebesinden ~ 

~~nda Nafia vekili vekllet 
qır., 

Bir yarışta ölftm 
dir bopıma 

)lôallao, IO fA.A) 
~ıtle. Ortbıde ffDI bir ma l'ft. 

1~ d~r olm~· İçim• 
den dOO kiti httkftmet kıtaatıaa 

Dün ~e Türkiye sefiri Suat kep bir grup gelecektir. Bulpr 
bey M. Muuolini ıerefine aefa· talebe şehrimizde birkaç fÜıa 
ret blauında büyOk bir ziyafet kalarak d riılf · un ft mektepled 
vermiftir. Ziyafette bütün kabine ziyaret edecekler Ye huract. 

" ~ ~ meb'uslar Ye Roma Baıaya pleceld~. 
r ~il nm.:..~~lkt ve ukeri mümes- FilibedeD b111fl~~ 'ti 

B,.r ·o ~ [A.A 
ur im n e>tvmobilcllens 
n n ~· dal 

1'rıt eaıaaıuıcla ıelef Gıbllatur. ltllim olmutı•· Ali Muhlar B. B. 1

11 ~ ......- ~ulwımuşlanbr. Zi· -re 50 8ulpr muallimi p' ' 
yafeti ~ealcip .sefarette pu1ak n çot •ndmt tmette ._.,-.:. 
bir l'etlDI bhul ıcra ~. •· 



e 
----- se e öyle ·e "Sev·ı,,e giden 

Emanet heyeti 
bugün geliyor. 

Otomobiler Geçen ya ıl rımın b"r"nde, 1 münevver ise daima genç kalruı, 
bütün ci c..nd ed biyatı sukut- her şeye merak eden ve keşifte 
ta oldu nd n b hse miştim. haris olandır. yangın 

tayin 
ko cuları 
ediliyor. 

hakkı 
bir 

a 
karar 

Eminönünde Şfrketi hayriye· 
nin bir saatı vardı. Sonrad•P 
oraya sondurma yapıldığı için bil 
saat kısmen görünmez olmuıtll· 
Bu sebepten saatı oradan kıl· 
dırdılar. Ben daha görünecek 
bir yere konulacağını zann~İ
yordum. Halbuki bekledim, bi· 
lA konduğu yok. 

Aziz üstat Ahmet H .. şim bu 
aıutalaamm yerinde olmadığını 
• tifahen - bana söyledi. Ben, bu 
mes'elc}İ, söıle, aramızda mü
nakaşa etmedense, gaıete meka
lelerine mevzu ittih z etmemizi 
kendilerinden rica ettim. Garıp 
bir trsadufl O gun gelen .. Temps,, 

_da me{lhur munckkit Paul Sou
Clay'in bu d. ir bir fıkrası vardı. 
Musadelcrı ile frarsız edibini 
hakem m vkrn geçirelim ve 
büyük 1:- r t c ·ı eı ;n neticesi 

• olan fi-kirl ini n. dedelim: 
..... M. Caston Picard yeni 

ihdas edilen bir mec'muada ks· 
rilerine şu s" ali soruyor: 

. "Çabulduk ( &iırat ), sııllantı 
-{ihtizaz) bu asrın faı ik aHimetl~
ridir. Otomobıl, tayyare, sinema, 

; telsiz ınabutturlar ve bun " .• n 
ı:ullon _ >· zd r. Yavıt (ceınte,n
porsin) insan yeni b"r tarzda 
t\.,u_yuyor (hissediyor), görüyor, 
clinliyor; bütün hareketleri seri, 
terkibi ve anidir. 

Günün mabutları edebiyat, 
roman, tiyatro, şiir, v. s., üze· 
rine bir tesir icra ediyorlar mı? 

, Bu tesir nedir? Bu tesiri derin 
zannediyor musunuz? Kezalik 
bunu uzun müddet sürecek mi 
sanıyorsunuz? n 

Bu te.,i in edebiyatı büsbü-
:ün yok edec k derece derin ol
mamasını temenni ederiz. Bir 
ferdi katle teşebpüs etmek, ger· 
~ekten büyük hır tesir icra et
mektir; lakin her katil teşebbüsü 
netice vermez. 

Edebiyatı külliyen mahvetmek 
teşebbüslerinin daimi olacnğı 
fikrinde değiliz. Çünkü edebiyat 
butün beşeriyetin değil, fakat 
bazı beni~beşerin esaslı ve daimi 
lhöyaçlarma tekabül ediyor. 

Eveti edebiyat küçülebilir, es
ki. eserlere inhisar edebilir ve 
mazıye iltica eder. Lakin ed~bi
yata sa k k lacak tek tük kim
seler arasında neden kabiliyetli 
mustahsiller çıkmasın? 

Şüph :. ı.:lir ki Ar denilen 
·~D'arenin sonunu beklemeden 
"Medeniyet" mahvolmak müm

kfindUr. 
Bu felaketlere intizaren hayat 

mukavemetini muhafaza eder. 
Zaten şimdiye değin ne felaket
lere karşı geldi ... Umumi tarihte 
en ziyade nazara çarpan hadise, 
zekanın, bunca kudurmuş düş
manlara karşı pek az istinatgah
larla (desteklerle) mukavemet et
mesi, ölmemesi ve bakı kalma-

- sıdır .• 
M. Gaston Picsrd,m edebiya

t n tükenmesi hakkında ileriye 
süYÇüğü mutalaalar it.ıaz g&
türme:z. 

Ben şu fikirdeyim ki otomobil, 
tayyare, bütün sporlar, te)sİf, 
hatta sinema n zari olarak ede9i 

: zevk iie telif olunabilir ve iyi dav
ranılacak olursa edebiyata hi'i
met bile eder. Telsiz en güzel 
ıeyleri neşretmek kabiliyetindedir. 
Otomobil ve tayyare sayesinde 
kolaylaşbnlan seyahatlar gençliği 
terbiye ve tenmiye eder. Hakıkı 
z:: 

tefrikaeı : 45 

muhbire kan:;ı derin bir sempati 1 
uyandı. Berel et ver in bu gaze
teci cinayetlere pek aldınş 
etmiyordu. 

Otomobil duruncaya kadar 
sadece spord n ve futboldan 
bahsetti. 

Eve gelr.ı· ~l!rdL B~rı l mu!ıhire 
teşekkür rt r "e'l k pı açıldı. 
Açanda h · zm t · Rcbert idi. 

- Ma e iz n'e-iniz? Mö&-
yö Lew z'n oda•ı :h 
yatmak a o u u uzu söyl diın. 
Sonra mal z l fe"aph.or. • • 
mipde b·r t n de l foııe 
ettiler. 

B ·ve do ru 
~Üti.İ > 

L a 
t-ı, 

Bundan başka, bir insan, za
manım ikiye ayırabilir : bir sine· 
mn yıldızının sahne üzerinde par
lamasını seyrettikten sonra e~ki 
bir ~ahe" ri tekrar okumak müm
kündür. Hatta edebiyatla uğraş
maga 'akit bulmak için yeni icat
lara dab. az ehemmiyet verilir. 

l Mayıstan 1 T .!şrini saniye 
kadar devam etmek üzre köylerde 
yangın kolcululdarı tesis edilmiştir. 
Bunların masrafları köy sandık
ları tarafından verilecektir. Vazi
feleri, Orman yangınlarına mani 
olmaktır. 

Sevilde inikat eden beynelmi
lel şehirler kongrasma iştirak 
eden ve sonrada Avrupa şehir
lerinde beledi tetkileat ya pmış 
olan emanet hey' eti bugün av
det edecektir. Maatteessüf bu gunün insan

larından ço u yeniliklere bütün 
z· Il' l arıaıı ha redi Jrlar. işte 
telı ·· enın bÜ · lİ buradan gel- Ilk tedris devresi 
mektı-dir. F'kri kültürü diğerine 

------

Karaköyd~n Taksime kadar 
olan caddede gerek taksi, gerek 
hususi otomobillerin her ne se· 
beple olursa olsun durmaları 
menedilmiştir. Otcmobiller yal
aralık caddelerde durabilecekler
dir. 

Vu feda ediyo lar. onn vakit b~lamı- A1illet mekteplerinin dört ay-
yar . Di er eğlenceler daha Ebki otoınobill~r ıçın Jık ilk tedri'3 devrf.sine ait müddet Kaza kurşunu 
çok ve daha caıip.... yeni taksi dün nihayetlenmiştir. 1 Kanunu· 

-
Bu makule 1•0s~nların bı'r tren- d d b Kumkapu Rüsumat nuhafaza - ş f" 1 d ··h· b' k sani e te risata aşJamış bulunan 1 d" gi !erk('n bir kitnbı açıp oku- . o or er en mu ım ır e se- memur armdan Eşref efendi Clün 

dukları olu. "r, yahut tiyatroya riyet emanete nıür~caat ederek, mcktf'plerde imtihanlar başlamış- tabanca~ını temizlerken silah 
C7İtlikl ri de v ~· ir. Fakat ken- n.odası g çtn ôtomöbillerin tak- tır. Bazı mekteplcı<le der:;] ·re geç ateş aımış ve sol memesi üzerin• 
dileri öyle yeni adetler edinmış- siye çıkarhıkrak çok ucuz bir tarife başlandığı için imtihnnlar teeh- den vurulmuştur. 
lerdir H hunlarrfan kurtu m~ları ile İş etilmesitıe müsaade talep hurlc başla)ncaktır. Yarası ağır olon Eşref efendi 

t . ı· 1 k bil etmi~leıdir. Bu müracaat ema- C h h t h ' k ı guç ur. stiyor ar i otoıno ı erin· or Ikiııd tedris bevresi i,..in vek9.· erra paşa as a anesıne a -
d netçe tetklk edilmiştir. -s d 1 t en, tayyarelerinin pençeresin- letten emir beklenmektedir-. m mış ır. ~ 
den seyrettikleri gibi, sinemada Kapalı çaı·şıda tehlike B l A Kadına dayak - Karagüm-
ıd ğ 'bi d · ? ozu an ~mandıralar v o u u gı , manzara aıma ve var mı. ~- rükte oturan Ismnyil Ahmet, sar-

sık sık değişsin. Bu tekerrür eden Kapalı çarşının tehlikeli bir Geçen kış fırtınaları dolayısile hoş olduğu halde Emine namında 
resimler dimağda sathi bir intiba vaziyette olduğu hakkındaki habet- arızaya uğrayan şamandıraların bir kadmla kavga etmiş neticede 
bırakıyor. ı f d · •--· bd'l' k } ş d bu kadının çocux.• düşmüştür. Yaşıtlarımız pek acelecidir; eri emanet en mü iriyetı teıuıp te ı ı arar aşmıştır. aman ıra· 6 ... 

bilhnssa boş ve işsiz zamanların- etmektedir. Y nltıı! iki yerde çat- lamı hangilerinin değiştirileceğini Yine karagümrükte Ayşe, Ha-
da gayet aculdurlar. Kendileri laklak asarı görülmektedir. Mamafi tespit için muayeneye ba ianmı§tır. fize namlerında iki ke-clın bir 
durmak, diışünmck, kazmak, za- emanet yeniden Çareıda tetkıkat 100 1 ·ı. h olarak Nuriye hılnımı dövmüşler, 
hiri şeylerden ayn!ıp ruha ka- ytı.plıracAktır. ngı ız seyya Nuriye hanım da müteessiren 
dar nufuz etmek hünerini bilmez· Gazi köprüsü daha geldi kan zayi etmiş ve hastah neye 
ler. işte bu sebebe mebnidir ki kaldırılmıştır. Gar.i köprüsünün projelerini dün ~ehriınire " Bef('zilya ,, 
yeni ) zıl n romanların ve moda y"pmayı deruhte eden Fransız . 1 100 1 .1. J 1 Makasla cerh - Büyükdc-

1 d b ı h cı vapurıy e ngı ız _eyya ıı ge • H 
o an e e A ronıan er:ın ma iyeti müh ndisi M, Pıjovor 6 mayısta rede şoför akkı ile, berber Fik-
gayri-zihni gayri-fıkri olmaktır... ı k · M p mi:.tir. Seyyahlar dün :.ehriıniz ret kavga etm'c; er ve Flkret ma-sehrimiıe ~e ece br. . ijovor l J• 
"lmpressionni.,,me,, vadisinin çok- köprü hakkmda evelfı tetkikat ahiı ıt nı gezm· lernır. Bugün kasla şoför Hakkıyı yaral mıştır. 
tanberi ihzar ettiği edebiyat iıs- yapacak, sonra projeye başlıya- kudfü,e gideceklerdir. + Otomobil kazası _ Şufôr 
lllben zarafetten uzaktır her hal- caktır, D 1• t J } t Mehmedin idaresı"ndekı' otonıo· de metanetten mahr dur ve Oı_{ or arın sey a ıa l 
zamanlara m1.1kaveınet edecek •d Şcfırimiz doktorlarından mü bil Çenber itnşta rençper Meh-

• 11 · mede çarparak yara! mıştır. kudret ve kuvvette d 'ldir. rekkep bir heyet } akında vrııpa· 
Edebı'yatın matem'ını tutan M. Y l b• l b" k"k h . k + Hır sandık şeker - Sabı-a ancı ~a ıt er ya ır tet ·ı seya atme çı mağa k 1 k d Abb G ı d M. Marcel prevost, Franc· Noh- ~ a 1 ta ımın an as a ata a 

G • t d Al' f d' d karar vermişlerdir. b kk 1 E · f d" · b" ain, F. Vanderem bu ciheti gör- a a. a a ı e en ı namın a a a mın e en ının ır san-
emediler; kezalik y lnız Fransız bir adamı öldürmekle maznunen Umuıııi nlaaş dık ş 1 nini çalmıştır. 
şi'rinin dekil, her ~i'ıin ~onuna muhakeme edileıı 'Receple Meh- Umunıt maaş tevziatına bu- Çarpman - 1013 numa-
geldiği zihal:nnd bulunan Andre medin muhakemeleri esnasında günden it~baren başlantıral tır. rnlı va anın idaresindeki tram-
Billy de bunun fıırkı 18 varamadı. yalan şehadetten dolayı Viktorya T ] vayln 3·929 numaralı kamyon 

Muta1aan1ca iir, şair de büyük ranvay ann sağ Ort köyde müsademe etmicler ve Roza isminde iki kadın üç r 
bir rüşte, olğunluğa, mürakabe pe:qceteleri açı 1acak ve her ikisi de hasara uğramışlar· 
ile düştinm ğe, tedkikata, okuma- sene hap~ mahtim edilmişlerdi. d 
ya ihtiyaç gösteren edebiyat kıs· Bunlar ahiren doğruyu söyledik- Yarından itibaren tramvay· ır. Ü 
mıdır. Buna binaendir ki şiir gü- leri için ceznlcrı refoluıımuş ve ların gitti~i iı::tikan1f'tte eağ 1ar·ıf intihar teşebbüsü - s-
nün şartlarına uymuyor. Tek tük tahliye edilmişlerdir. pençerelerinin açılmasına eınu· küdarda Ayazmada iskele cndde-
biiyük şhirlerimiz var; fakat bu netce rnüsaade cdilmi~ ve tram- sinde oturan Kuleli mektebi ta-
muhterem zatlar gittikçe miktan Bir Alınan profesörü vay şirketine eınlr verilmiştir. lebesinden Saim efendi ~ktcp-
azalan bir mütehayyizler zümresi ld · Ban kanın yardımı te, çıkarılmasınden müteessıren 
için yazıyorlar (intiha). ge l Zıraat banka•ı İstanbul civa- süblüme içmek suretiyle intihar 

Burası işlek ticaret yeridir· ~ 
adamlarına bu saatın çok falclcı!1 
oluyr-,.du. Şirketi hayriye mOdıı
ründen çok rica ederim, bu saati 
iyi bir tarafa koyduımanm ~ 
sine baksın. Eminönünde 

Hil-met 
Temizlik lazım 

Umumi helalardıın bazısı te
miz, bazı ı da pek pistir. TeıtP' 
olan he}Jj.lar, 20 para, 1 kl)l111 
ücret verilen halCilardır. Pi! ol.., 
halalar ücret verilmeksizin girilell 
belalardır. 

Şehremanetince umumi ııeJl
ların hepsine birer mes'ul adll' 
ikame edilmeli. 20 para, 1 ktıflll 
ücret lınsm, fakat helalar teıııı' 
tutulsun. 

Sultan Ahmette diıdatı~ 
sakin Rıfat 

Bozuk bir sokak 
Beyo~lu belediyesi, sokak.Iaılf 

tamiri ile uğra:rıyor. Galiba bu 111 
neki bütçesi ile de bundan fazl8' 
yapamayacAk. Binaenalehy en zi'f" 
d ballık okakların tamiri dil' 
1erine t rcih edilmeli değil ıni?a-' 
belediyeye bir sokak gö tere~ 
Küçük parmak kapı sokağı.. 8" 
c:okflkt evler ve içind yüzle~ 
aile oturan koca bir han var. Yall 
PC'lıp gideni çok bir sokaktır. fr 
kat okak çok .>fi nsız kalını~~· 
Lutfc:n bu sokuğu 'a küçük bit 
ma rafla az bir hin:unet ... 

Aynı sokakta oturt" 
Adil 

Ilıtil? ar yo mu 
GazPte1eı de okudum. Ticaıf' 

oda!41 hayat pnhnlıh~ı hakkınll 
tahkikat vapmış. Tıcaret od-' 
rei i de bu tahkıkatn i"tinade' 
l tanhulda ihtikar }apılmadı~ıfll 

c:övliiyor. Doğrusu lsta11liulda iht~ 
oimadığını sal~ 1iyettar bir a#' 
be') le oyle.:::in den h yret PttiıJlo 
\ \ ni } rdt me ela iki bakkal dii1'' 
kanın ÇU\ ::ılları ii tündeki muhit" 
lif fintlnra bakm'"'k ihtikar oh.P 
olm3llığı hakkında bir fikir v~~ 
ıneğc kafidir zannederim. - JV' 

Rıfat. ..... Görüyorsunuz ki edebiya- Frankfort darülfünunu mü- ~ 
tın sukutunu iddia etmekle indi derrislerinden Sosyolojı, ve hak. nndaki bahçe ıahiblerine yar- etmek istemişse de berayı tedavi Alı~ bu terkos 
bir fikir ileriye sürmedim. Kitap- h dıma baılamıştır. hastaneye kaldırılmıştır. tiriyoloji, müte nssısı profesör M. 23 Nisan Salı gu~nü Ka!t_. 
cılık aleminde, Fransada, kaza- .114. Meçhul motosiklet - Ga- _..., 

f l k 1 k Be11inğ dün şehrimize gelmiştir. Ih Z h . v ta§ada Karaman ınah:ıUesirru-
nılan za er ere u a asrnd:ınız: san iya eyın latada Lüleci Hendekte Pazar e c'ı sokaırında, "'-"mıuıır yık•nd'-ntt' 
B 1 · · d ı d Alman profesörü dün akşam Bey· n 1>'°" ..,,. .. 

un ar geçıcı mo a ar ır. eçen hanında oda başı Halile meçhiil ken qıçr v n ate11ten evim rs 
asrm ortalarına doğru Fransada oğlundaki Türk Tıp cemiyetinde katı•ıı· kı"mdir?. ~ .ıı. 

bl·r motosı'klet çarpm ştt Bir çeşme var, hiç bir au··n a ro..,.. olan ink'şafı şimdi göremiyo • "Baktiriyoloj'i,, etrafında bir kon- 1 r, l:'"I •~" 
U ı H k k H~k· • Jh z· A S" ı·· d M Bereket civarda bostan ku)'tıIP~ 

ruz. Bu günkü eserler birer kadm ferans vermiştir. Konferansta b r a u u a ımbı san ıya- v ut uce e yangın - ısırlı vat. bu kuyular bütün maballe1' 
modasına benziyor. Bunlardan doktorlarımızın ekserisi hazır eyin ölümüne sebe iyet veren• Mahmut beyin Sütlücedeki yalı- kurtardı. Yoksa İ§ terkosa 1caı-r 
kaçı zem na mukavemet ede- bulunmuştur. lerin meydana çıkarılması için sından dün yang.n çıkmışsa da dı Tatavladan 

2
ivade ev yana~ 

cek, muhallet kalacak? ---- tahkikata devam edihnektedir. söndürülmüştür Su olsaydı evimi~ yalnız bir ~ 
Fransada edebiyat ve bilhassa Bir ınilyoner Urlada bir Arnavut ile iki Boş- 4°' Esrarhane işletenler - Ga- yanardı. Susuzluk yüzünden av-· 

şiir ukutta ve inkırazda olursa, Amerikanın meşhur tütüncü· nak derdest edilmiştir. Bir kaç lata, Sirkeci iskelesinde esrarhane ev yandı ve 25 nüfus so~ 
ey muhterem A. Haşim Bey E- ı · d ·ı M. t G · d t h · t 1 t i 1 y · Aı· O H kaldı. Tatavla yanmnmda az~ 
fendi bizde acaba ne derecede erın en mı yoner ıs er en ev e a arrıya yapı nuş ır. ş eten ana, ı sınan ve 8 • herkes hükumet tarafından ; 
bulunur? evelki gün şehrimize gelmiştir. Katilin kim olduğu hakkında ydar namlanndaki eşhası yaka- venet gordU. Bizi hiç bir taraf.,-

- Söz, efcndimizindir. Mister Geri 12 milyon Ingiliz vuku bulan ihbarat çok mühim lamışlardır. Bunl•r Adliyeye v ri- ne ara an ar, ne eonm. 
C L L URI lirasına sahip bulunuyor. dir. lecektir. Halil ~--

~~~~~~~~~~""!"-~""!""'°~~~"!'!'"!!!!!~~~~~~"'!"""~"!!"""""~!!!"!!!~~~~~~~~~~-~~~...!!!...!!!...!!!....!'!~~'!!!!!!!'"!!!!!!!!!!!"'!~-'!!!!~~!!""-....:.:;:=;;;~!~;;;;s--

c 
almış, bu gayri muntazar hadi· 
seferin cereyanını düşünüyordu. 
Açılan kap.nın g.cırtısı üzerine 
birdenbire başını çcvırdi ve Beryl, 
karşısındaki ad mm bu kadar 
kısa bir zamanda. ağırdıt.nı ve 
çehre ;nin daha on sene ıbtiyar
lad.ığmı gererek hayretler ~nele 
kaldı. 

L"!w llanara\c, B ryle do~tu 
yfniidü ve kızı kollarının araıma 
akiL 

- Yavrum, kızım, dedi, Hüi 
tekrar görm,..ı& ne sı:iadetmlş .• 

- Lew, biliyor mu.sun, neler 
oldu? 

Lew cevnp vermedi. 
Fr k iu•ton öldn. 

·1 
n c-n ız bir tüyad imio 

- Lew, onu kim öldiirdü, bi· - Hah, hah! Bir yalanı baka- muhabbeti vardı. Fakat odada yani h~ nŞa4 n 1 I' 
liyor musun? Söyleyeyim, çtlnkü rıyorda. Frankı öldüren Con el dokunmamış bir dosya vardı. memişti, Herif CJdadma ~ 
yarın sabah bütün gazeteler bu- Leli değil,. Eğer icap ederse Sonra yazı maaasınd hususi bir lunca, sonradan aw ••:::;-;. 
ndan bahsedecekler. Öldüren mahkemeye gideceğim ve Con anahtarla kitlediA'i gözde madeni servetinin bo ıııiilC;;;:ip · 
adnm Lelidir, Leli! Lelini masum oldutunu iıpat bir kutu daha vardı. ile beraber tapyyüp 9ttitta' W 

Lewin o zaman başı doA"ruldu: edccetim. Bu kutuyu çıkardı ve maunm renmişti. 
- Leli mi öldürdO? Bunu sa- - 30 - üıtüne koydu. Bu l·utu öyle ağ- Fakat I..eli, bamm bc;ıı-' 

na aöyleyen kim? Frankın yazıhanedeki memur· zına kadar tıklım bkhm dolma,.. versin bir facia ile bitmııalli" 
- Bilmeyen var mı? Ben de lan dakalmışlardı. Gece bek_çiıi tu ki, kapağı açılınca içinden bir tefekkür etti. 

orada idim. obırduA-u yerde uyukhyordu. Con iki kağat kendili~den ~ Çiinkü h .. ~...... ba -~ 
- Parslar kulfib6nde mi? Lelin içenye girdi. Büyük merdi· kaydılar. Leli bütibı kiğaüuı ~--;;;;.;-Yeni ~ 
_Hayır, kapıda idim, Gaz• venin bütan lambalan s8ndilrOJ. boıalttı ve hepsini dikkatle ~ bir aft.atla ~ f..lki" il" 

teci j05buayı aramak lçia oraya mftttU. kike batladı. kQçik 0 Leliyi Fr...bıı dlt' 
gitmiflim. Palutt tam kipıda ikea leli dotnı yuıhanesine gitti, Bu evrak müesaeaedeki meeai rine ;atımı;b. 

__ _. ? r. '-- ld anahtarı kltlde ıoktu, fakat kapı zamanlannda bin ~tla top.. n..... ~ 
ne öfıreuaim ı•ranu a llrmilf- açıktı, girdi, elektriti yaklı. Leli ladığı evraktı, içinde Hemi gibi, ._ o'fnlba • lıı. ~ 
1 r, Ob De fena şey, ne çirkin üttUıadeki muıambayı çıkardı ve Rudolpb gibi, Frankm ççk hOjUDB F ~ ele __. 
feyl osada1a tonra y.,ıhaneaine oturdu. giden müstear isimleri bavi i&di- ~ • ~ .Miflie ~~ 

- Fakat katilin Con Ld ol· hmhlenln Uıt" d bl h~... vaç k"~ tlrm vardı. Ultia. ~- F;:" 
d..X.unu •na ldm 16·.1edi? yv un • r anı \ili" ~ "- • • .. ~ • 

.. 5 1• ,Orllnce katlannı çattı. Elindek\ M~ ~ 
- Mtlle Trent Kapıda l>.rblr Muhakalc buraya, htm d• p·'- M. Rudolpla Atk:e ~b' , ' ~ca .ısa'O-

b ... &.rıyordu. BY av.m hava\ımda ~ ~Dh.· Zi! _. ~· 
~mayAQtjım. ' )'dl olarak biri flrmlftl, Mr ltıall -~~ ~ ~ ~JJfl\ ~ 

- MılUe Trent nerıd• ıdn' 0-ta bakb, k~t keme.ti O~Att~ Wt ~.tt~ ~ ~~~ 
~ KapKla dedim_ya t Kula,. büWn llU•Oet81l anh\\119flanh\' k41 onu pet -'l~ ~ıt~w. ~ ·-'..ın hlt. tan~i il 

ten çlkatıyorlardı. Con Lelinla ille ,Öphesinln hakikat elebtl" itin iaml ~ftere y~ zabıta ;ga2otesinden 1" 
Frankı öldi.irdügünü bağıra bağıra mesinl dli~ündüı Ga~eteei eıfatı.r" rl h ~ş -e td. 0.........-'.~odTO ] 
söyli_ Olı.;.lı. ı ... Jn~hl•a,ra l• r, ir hü 11 ti ve N"ns ·d [Bitıncclı 



1 
•eıgrattan' küçük itilaf 

Bir 
53 

Japon topuf 
kilometreye 

mermi abyor. 

lngilizler Irakta 
istedikleri gibi 
kabine yaptır~ılar 

lsveç veliahtı 
• zeVC881 

lngilterey: 
geldi. 

l=lrena ,,. ~n .. • bal 
..,. 9eçlrlyorıar -

Macdonald, Snowden 

r~~ 
~L .. ' ·' 

Lloytl Gorge, Leni Readig 

Bağdat, 29 (A.A) 
lnkta geçen .KanunulUIİden

beri devam eden buhranı DUDU' 
n'ihayet bulmuttar. Yeni kabiae 
eeki maarif ııazulanndaıı TeY&k 
bey Sünr__dd riyasetinde tetekkUI 
etmiştir. Kur'a uaulGnün hararetli 
bir taraftan olaa miiltafa milli 
müdafaa U111n .Nari paşa yerine 
umumi ı..r,te Tttrk ordusuncla 
ahitlik etmıt hulunan Emin Zeki 
hey tayin edilmiftir. Yeni nazır 
Inkua mtldafauıam uzun bir 
mtklclet dalaa İngilterenin ukeri 
mii.,..Jıeretine mUıtenit olması lUzu
muna kani bulunmaktadır. 

Dawes, sefir! 
Nuyork, 29 [A.A) 

Ameribnın Londn sefatttine 
tayin edilmit olan ceneral Dawes, 
Saadomingo dan gelmiflir. Mum• 
ileyh İagiltereye gitmeden eYel 
reieicUmhur M. Hoover Ye hariciye 
nam M. Stimeon ile gk'Ufmek 
bre Wuhiagtona gidecektir. 

Londrada bir sergi 
Londrada çok fa}'Ui dikkat ı ıa.a, ve vesaik, malz~•e teşhir 

·bir le'Iİ açalacatı Loadra sefa- olunacak. lalkGmetlerin, beledi~ 
retimiı taraluadan lmnbul tica- lerin, ıirketlerin seyyali celbetmek 
ret oclallM blldirilmiftir. için ya~klan propaganda etkili 

M· 1 Edit Rrown isminde ki ~nda izahat verilecektir. 
ir (~ "liz kızı tuafından tert_ip Dünyamn en maruf seyahat · a: olma bu leJ'Iİ 1930 mevkileri hakkmcla malOmat ve 

mektup 

24Nisan 9'ı9 
K._ itillf ioıiferaaslllla p 

lecek ay içinde Belgratta top1n. 
ma11na kiU'ar verildi. 

içtima gülltinfin 21 mayl8 günü 
olması takarür etti • 23 mayısta 
ko•feranı hitam bulacaktır. Kü· 
Giik itilifı tefkil eden Y ogoslavya, 
Ruıaaııya, Çekoslovakya hükilmet· 
)erini• hariciye nazırlan bu kon
fenuısta hazır bulunacaklar, üç 
devleti ı 'lkwr eden bütün liy•ai 
meseleler mevzuu baheedilecek, 
mflnakqa ve müzakere oluna
caktır. 

Geçen defa 11-20 Şubat ara
nnda Biikrepe toplanmıt olan 
küçUk itiW' koaferammda bu iç 
bevleti dotrudan doiıııya alibdar 
eden meseleler göriifülmflttü. Bu 
defaki konferansta, her üç devleti 
dolaygile al•kadar eden itler ve 
beynelmilel büttin mea'eJeler konu
ıulacaktır. 

KonUJulacak meselelerin bat
hcalannın ıunlar olduğu anlqı
lıyor. 

1 - Romanyanm Sovyetlerle 
münasebatı, yaplıacak bir harbe 
karşı Romanyanın LehistanJa mfit
tefikan hareketi üzerine Çekoslo
vakyanm ve Y ugoslavyaam mez
kOr dnletlere iltihaki mes' eleai, 

2 - ltalya - Yugoslavya harbi 
oldup uman Romanya ve Çeko
slovakyanın miittefıkJan Y ugoe
lavyaya yapacaklan miiWaere. 

3 - Y ogoalavya ile ittifak 
aktetmiı olan Yunanistanm, küçük 

lnıllterede 
Bu ay üç kadın 

otomobil 
eür' t Y'fl ı iaa 

giriyorlar. 
•u mG•al»alcatla 
koc•ları Cia v•r. 

lnıiliz pzeteleriDcle okandu-
t-a .... Jnıiltenmia Su,,., 
eyaletimde 
10 ve 12 
Mayıap 
lsiacle ic
ra edilecek 
ollm ildpr 
Matlik oto-
mobil mii
aabablan· 
na Gç kadın 
otomobilci iftirak ede celcm!t
Bey ne lmllel büyük bir JUlf& b
dınlann ittiAaki lnailterede ilkdefa 
aöriilen bir hadiledir. 

Bu kadınlana her üçüde lco-
calariyle nöbetlete dümea lml
lanacaldarmıı. Bunlardan Milia 
Skot henüz otuzunda yoklar. 
Kendisi saatte 120 mili müteca
viz stır'atle otomobil lffketmif 
nadir kadınlardan &iridir. Perva
llZ ve çok mahir bir liiriİCÜdÜ!·. 

Miıiı Dyk~ saatte 100. ~ 
mtltecaviı sür atle oto_.,il •· 
rer. Kendili pyet naria .;apak 
olmakla ba-aber umn, ....... 
elleri vardır. 

lıonler••• 
itillfa • .W.il olma11 lauluaunda 
miilakere Ye mlmkap. 

4 - Umumf ... rbm matlup
Janndan elan Macariıtana, Avus
turyaya, Bulgaristana kartı takip 
edilecek siyasetin ve hattı hare· 
ketin yeniden tetkiki ile kararlar 
verilmeli. • 

5 - Al1DaDyum cenubi Av
rupaya dotru siyaseten ve iktisa· 
den teveuii etmemesine temine 
ait yeni kararlar ve tedbirler 
ittihazı. 

Bwıhırdan haeb ve hatta daha 
mihim olarak ıu cihet te konuıu
lacak ve yeni kararlar verileceıktir: 

iktisadi sahada kflçük itilafın 
mfipreketi ve bu husuıtaki mesai 
programının tetkiki, 

Geçen ıubatın 11-20 si anım
da Bükreıte küçflk itillf konfen· 
nıı aktedildiği zaman üç devletin 
iktisadi sahadaki müpreketi hu
ıuaunda bua karlar verilmİftİ. Bu 
brann o zamandanberi tatbikm· 
den husule gelen semereler ve 
faideler de yene gelecek konfen· 
nata tetkik edilıecektir. 

Sobranyıada yangıa 
Sofya. 30 (A.A) 

Soınayum içtima .... .. 
,...... ..... oJ.nk kumea 
imara ............ hWye aıep 
IÖlldürmfltttlr-___ 
Kıraliçe Sofyada 

Sofya, 30 [A..l) 
..... .,. lmaliçeaiyle ...... 

ıı.... Sofyaya plaüflerdir. .. 

909 borcu 
Tanzim edilen 

itilifaameyi 
Muhiddin B. ~in 

• ..... 
•menet IMM"cunu tak• 

altlev .... c:ek 

Şehremanetinin 909 da Tlrldye 
milb haalceıuadan aktetdiii istik· 
razm ödesnmeli t8ZI ile müteda
bil faizlerlDia mreti tedi~ 

baklaac:la -- ........ beri 
devam eclm ........ nilla,et 

W.uttur. S- zwwnl•nla 1a..ıe 
,.._ itilaf mulaavete teldiede 

te.bite cllmiftir. Dlakü ....... 
den henı.. ba ih.,__. 
ne°". ,a. emmene imza .ec111-
dlti•i ,......,.. da, eYelki ... 
im edilmiı delildir. 

ltlllfwae w.ak dün mt 14,30 
ela emanette ima edilmfttir. Bu 
itilafa e......t aam... Mubiddia 
Bey ,,. lwniller nawma ela il 
Diboa ile ~ efeadi im
ıalamqlardar.· e. lflAf alleİbinee 
huiraclaa itibaren emanet mu
bllitea borcunu tediyeye .,...._ 
,.ak ve1963 tenelİncle ba iMia 
tamamiyle ödemit bulunacakbr. 
Her talcait 37 ,403 lira olup 6 __, 
IOllra bu talaıitlerin mktan tez. 
yit edilecektir. Kapt varict.b M 
lmçlara ~ ptent .... 

Mi• Cbetwyad. hellGI büyük 
JU'ltlardan. Jilç 'biriae letirak et-
1aem.tir. ,amMi otomobilcili~e 
iadem ve t8cribeli feılnr. 

Avam kamarasına 

Alınanlann borçlan 
Pula. 29 (A.A) 

u.,. ....... ......lif ... 
nW...~·--Wti~....,.._ 
dan ·•lk ......... den ., ••• 
rBea ....... telkik ....... • ........ lıil~·-· AJ..uı
lediye ~ Ye ~ .......................... • -...~P .. _..,... 
C... _... plmııltit 'lıte' n' 
ftlllm M. lrıtırk• 9W. M ...................... . ~ 
=·~~ •n 'Rlllnal •1111'1e'u• .... 
..... ........ ~.mı
•emektedir .. 

girip nler 
Loac11a, 29 (AA] 

a.aa. atled• ..,.Avam 

........... ecnebil9e ··.... plMde bir eıblde bir 
bclm .......... 1ebebeyet yer-
•"fkrdir ........... erkek alairen 
t •di•n bwaa eeuiaWa lllaJu 
llaklnnda tettibt ,.,... olan 
Siw koc"ı'°°'*81111 faaUyetiai 
proteltıo eden risaleler ..... 
.. ..,. ... ikili bini• .... 
met ft Simoa komiayo9D ... 
landa miiltebaiyane bir ... 
.... -.fetw"ılııclir. Her dili 
ele kapa ct...,. edilei .. •~ 

==~= 

D~Di 
~-noD 
8oynu• ...... , •• , 

•Muhterem ikdama : 
29 tarillli nUlbamzda ...... 

edibimiz A. Ha
fiın Bey Efendi 
eliyorlar ki: 

• Atk itlerinde 
malını rakibine 
kaptumlf erkep 
•boynn1u. derler. Niçin? Ba 
sarih manuazhtın menteini bil
miyorum .• 

Hqim bey tepf;il buyuruyotıa 
lar. Hayvanat uJemuıaea ...ıe.. 
dur ki •ıeyik. iki aokta\ uzar
dan uir hayvuıl ..... •1nlır: 

1 - Boynuzıuaun ltlyüldllls 
ye 2 - Bu uzuv ilo he.llCİnll.W 
den olan erkekleri dürtilp, zom. 
yap tlifilerin DeZdl1Je rötüqa.ı... 

Geyik bir yerde ınaldaç .. 
dili ıöriine derhal Olla ,...... 

eder; ilkin y ..... ı kili ...... 
O... için~,_ 
ıi4er, liaam NI IJe ..ıara ,-.. 
nr. Arkaclatlan tenllellik ect.. 
ı ... boynuu ile -a.n ...._ 
det, harekete pt1rir. 

Geyilfn ba laulUliyeti kwh 
yuaublarca meçhul tleiihli- S.. 
.ı_u E • 0 di •· le•uu Ye mpı ı ta mana~ 
riade, Ariatofmua .......... 

---~-., ..... ,...DCI.·~ 
dar ld cem'i •ıc... ....... "'9 
tllrldenle ~ ....... . 
Keratayı bu clild• iltikru etmlfa 
lerdir. 

Pabuç çelcm .. e •b• lllt 
eberiya boJnuıUa .PPdditllldl• 
türkçemizde ele oaa bu iq Yerle 
leplmekteclir. 

Her dilde bo)'DUZ, idi .. ,.. 
la ile bu .......... tebbll ... . 
Arapça ~., .... _ ....... 

..,.. ...... --~ .......... 
tlllfprhtJMr 

• 
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B* •• =·· 
l!lu ak•an1 

Natit Beyde: Arıin Mala.lan 
AUıamrada: Floransalı kemancı 
Operada : Serseri ftJİr A:Jıtris~ edmımdi ın.i ? 

lllialiıw Mr cevap : " Hayır ! " 
'' Melekte : Gü~el Eleni 

Mnhayye.Jegiyle ve 
buriyetinde olan bir 

siDirieriyle çalışnıak mec
kan kocanın kurduğu 

çabuk bozulur. yuva 
/ 

Aktl>rl~r, aktrislerle evleameli
1 

ai? 
lrıgiltercnin maruf bir aktörü 

buna bili tereddüt : "Hayır l" 
cevabını veriyor. Bu zat diyor ki: 

•Çok canlı ve oynak bir mu· 
hayyeleye malik iki kimsenin bir-
Je me9ile vuku bulan bir izdivaç 
iyi bir izdivaç olamaz, Çünkü bir 
artist bir ideal peşinde koşan 
bir adem demektir. Halbuki ide
al mutlaka ele geçmez bir .şey 
olmalıdır; a.bi taktirde ideal de
lildir. Bu kabil temayüller izdi
vaç için tehlikelidir. Dünkü iz
divaç b~r bagdır ve ideal bağdan 
ıae'rc eder. 

J-1 yabn al l'ade safhalarıyla 
ll ~adar kendi halinde insanlar 
ise etraf n ki kimseleri daha 
kolay kabul ederler. Halbuki ar
tist buna yapamaz. 

Bu s··ı~ml r · ler·n cemaa
tin her hangi bir kısmında diter 
insanlardan daha ahlaksız oldu-
tunµ asla kasdetmiyorum. 

ı:fa11r, ben o kanaaHa değilim. 
Bil aids artist mizaciylc tev' em 

•lan bir nevi sadelik va.rdır ki 
aktör ve aktirisleri, bayabn mu-
hayytl~ Ue alakadar olmayan mu
laitleriade emsaline güç tesadüf 
edia.- dercede özü sözü bir, 
yüreti temiz ve rakik iasanlar 
laaline getiTir. 

Aktörler aktrislerin izdivaçla
onı t~k ve tahrik eden Mbep 
tok b\'etlidir, Tasavvur ediniz 
ki, g(tftç gmel bir· kadında genç 
~ bir erkek, sinema için bir 
aşk macerası temsil etmek üzere ı 
KaWonmya dağlarında, aramakla 
ltuluaamayacak kadar gOzel ve 
şaiıaae Wr yere götürülüyorlar. 

Orada, oynadıkları eserin ya· 
PiM lrıav.. içinde haftalarca 
batbafa çalifıyorlar. Bunun tabii 
bir neticeai olarak bu iki insan •••de mütekabil bir cazibe 
..,..,,.. w ekseriya bu da hakiki 
tiİI' .... müncer oluyor! 
~ bir qkı vilcuda getiren. 

a..iHt.d diiP\nün: mütekabil ali
Wu, ,-.atk, artiıt ".kıftkı.,hğı, 
lltiaeaı taaayyiile meyli, daima 
w fidd.rtle lioirler-i yormak mec
bu~ Biitün bunlara hangi 
~· dapaabüir? 

Fi& · 1 ı e aktörler aldritlerle 
••lt•-.•!ılıllrfer. Bu fikrim 

m Si &LJ&& 1 ±± 

Bilhass& artistler tarafından nıt çok izdrvaç 
teklifleri karşısında kalan Claı-a Bow un yeni 

bir filminden yeni bir resmi 

meaieği bilmiyenlere belki garip Eve gittikleri zaman istirahat et-
göriiaür. Herkea zaaneder ki mek mecburiyetindedirler. 
miifterek atBka ve meşguliyetler Sonra bu çiften biri muvaffak 
iki artist arasında kınlmaz bir olur, diğeri olmaz; bundan 
izdivaç bağı teşkil eder. mesleki kıskançlık dotar. Herkes: 

Hayır! Vukuat gösteriyor ki "Fitin aktörün karısı!" vaya 
artiıler arasmda yapılan izdivaç- "Filin aktrisın kansı!,, der ... 
ların pek çoğu bedbaht izdivaç- Sonra birbirinden ayrılmak 
lardır. Tabii bualarm şayanı dik-

muhakkak icap eder. Turneler 
kat \stiaaaları vardır; falcat bun- v. s. Bütün bunlar aradaki iax..ı 
lar birer iM.isaa oldulc1an için a 
19Yanı dikkatbrlar. koparır. 

Eweli böyle bir izdivaçta Ben de bir aktrisle evlendim 
fazla eY hayetı olamaz. Aktörle ve mes'ut oldum. Fakat kendime 
aktris başka insanl.ann istirahat ve aileme bakacak bir hale gelin· 
ettiği saatlarda çal!fll'lar. ce karım mesleğini terketti ve 
Elcteriya evde bulunmazlar, pro- eviyle meşgul olmayı kendine 
volarda, matinelerde bulunurlar. meslek edindi!. 
i @Zi ili 

BU AKŞAMDAN tı1BAREN 
OPERA SINEMASINDA 

1 stanbul icra dairesinden:Mehmet ltaaih 
efendinin Litife hanımla. Ayge Semiha 

hani.da matlubu bulur.an iki y~ lira· 
nın temini zımnında \efaen ferag eyle
dikleri Koca Muatafapap ciyannda Ali 
fakıh mahallesinin Agaç kakan ıokafmda 
atik 9 No lu bir kıt'a arsa sekiz lııiue 

itibaren iki hissesi Latife ve ~ hİ81eii 
Semiha hanımların uhdeleriade olup bor
cun verilmemeeinden dolayı ibalei evve 
liyetinirı icrdı için otu gün mUddetle 
müzayedeye koınılmupur. 

Sille alelllİllin üç büyü yıldizı olan 
~ &,ı\RIMOR - KONRAD VAYT 

w IUfditSELIN DA Y taraflarından 
temsil edilen 

SERSERi 
ŞAiR 

-•um flk.-ia möthit fıim. 
ta'1 bllmlıtı komedi V AR Y E T E 

ilAyet encüm~ni ~aimis~nden: 
Kadı tlfme&iacle muit Ahmet efendı medresesı 
w• Pqada Abdülkadir çaVUf mektebi 
Divan yolunda dariillllaade atasa ınelctebi 

• ,. ,, ,, medresesi 
Balada mtdtarrer em.liki icara verilmek lzere 19 Mayii 9fl9 Pazar 

,f!aü wt cm bire kadar wiime.e __ m_u_·r .... acaat __ ıa_r_ı -------

Hududu tarik Şadiye, Nuftye Servet, 
Hamdiye ha....ıl•an emlfıldarıyle lllilcllıt 
UÇ y ıız elli dokuz mtı&ro terbiiade kısmen 
arsaya ve kısmen ko-.Waıa ait ltf duvarll 
bir kuyusu bir dm bir effiz ._.-._, 11)8Y'N 
fidanlı çifte ahıap kapb '--atı yeı/4 )'tls 
liıakı~ muhamnrineli anaam i.._.. 
talip olaDlar Ye dala& lifade mel6mlıt alma 
istey..._ biıı8eye muip Ji.ıyMetr .-.... 
meneeiJrift y 11.ade oau niepetiocle pey ak.· 
çeeini ve 9l9o-$88 dosya ııu.uaaam -.. 
taehibeo •lillayede tubeeiae ~ * 
meleli wı 3-6-929 tarihinde Mat 14 • 
16 ya ,bur ibalei eveliyeıli. yapıJaaaıt 
iLan oluaur. . 

Majikte : Mukaddes vazife 
Asri sinemada: Güseller gü:1eli 
Alemdarda : Sarı ~anbak 
Ferahda : Fiisünluir Ada 

S ultanAhmet sulh icrasından: MahkQ, 
mun bih bir deynin temini zımında 

maacu.ı camekln, vitrina ve Mire 7-S. 

9~ tarihinde Salı gUn saat 14 de Bey· 
koz çarşısında manifaturacı Emin beyin 

dUkkaıunda bilmlizayede furuht edilece· 

linden talip olanlar1n yevmi mezkClrda 

memuru mahsusuna muracaatJarı ilin 

olunur. 

t kinci Ticaret mahkemesinden: Sek~n 
zade Ali mahtumları şirketinin Mersın· 

de mukim furuncıı ömer Lütfi bey zim· 
metinde biri iki bin yüz on doku Ttirk 
lirayı muhtevi ve 3 Temmuz 926 tarihli 
altmış bir gün vadeli ve diğeri bin altı 
yUı elli iki lirayı muhtevi 2 Ağwıtos 926 
tarihli bir huçuk sene vadeli Calatada 

ömer Abit hanında 4 N. mukim SUkban 
zade Ali Mahtumlan ve ya emri havale

lerine muharrer ve ömer LUtf i imzalı iki 
kıt'a seııede müsteniden cem'an matlubu 

bulunan Uç bin yedi yUz yetmiş bir lira, 
nın tahsili hakkında mUddei Sükben 
zade Ali mahtuları şirketi vekili Avukat 
Kimi hey tarafından mumaileyh ömer 

Lütfi efendi aleyhine ikame olunan mat· 
luhat davasının cereyan eden muhakeme
sinde müddei aleyhi mumaileyh ömer 
Lüt i efendinin ikametgahının meçhuliye· 
tine binaen bir ay muddetle ilinen tebli· 
ğat icra edilmiş ve tarin kılınan yevmi 
muhakemesinde isbatı vucut etmenıiı ve 
davanın murafası büküm verilecek. dere· 
ceye vasıl olduğundan işbu muamelenin 
tekrar tebliğine karar verilmiş olmakla 
hukuku usul muhakemeleri kanununun 
406 ıncı madesi mucebiııce tarihi ilandan 
itibaren bir ay zarfında mahkemeye mu, 
racaatla itirazda bulunmadığı ve yevmi 

muhakeme tayinine ye hasma tebliğ ve 
tayin olunacak gUnde hilesale ve yahut 
bilvekale itirazatını dermeyan etmediili 
taktjrde kanunu mezkf1run 405inci maddesi 
mucibince muhakeme.ve kabul edi(meye· 
ce~ieden tebliif makamına kaim olınllk 
Uzere ke -Ovet ilAn olunur. 

S ul an Ahn:.et sulh icrasından :. Çaşu~ i
kebirde Varakçı sol ağında 7 No sarraf 

Abksı efendinin Adanada Türkiye tutUn· 
leri idarei inbisariyesi memurlanndan ve 
mulga jura~ ı devlet katiplerinden Ü8ıqan 
Nuri bey ale) hine iatihsal eylemif olduğa 
ilam mucibince alacalı ohm 60 linnıo 
temini istifası zımmında taht hacze alıuaa 
q~anın furuht olunacq1na dair ireal 
olunan ihbarname zahrma mumaileyhin 
bağdada gidip bir daha avdet etmediği 
Adana inhisar mudiriyetinden bildirilmit 
o1ma)tla bermucibi talep \ıç günlük ihbar· 
name makamına kaim olmak özre illnen 
tebliğat icrasına karar verildiiinden mu
maileyh bermücibi iLarar öç gUn urfıoda 
biz7At veyahut tarafından muaaddak bir 
vekil ium eylemediği taktirde qyayı 

wahcuzenin furubt edilecefi illo olunur. 

•• stanbul icra dairesinden: Bir deyini 
mahkümUn bihden dolayı mahcua 

Fanila, Pamuk ipliti, mendil, ayak kabı 
ve l&ire 26 kalem tuhafiye 91yaa iıha 
Maywn yedinoi s.ıa gilatı aut o.da Jd. 
bareıı Beykcısda İlkele k ...... ....a. 
yt:ci Emin beyin dük.khında bil mO.. 

yede furubt iclilecıeti Uta olıaar. 

1 ...w.ı blriMi ............. 
nde: -*- .. ~ .. 

ar vorilmit olla Jliadi acle O-. 
.,. 29 Nilua 9.19 ............. 
.. tNJ>uaa teklif eltili ke>U.,,..,_, 
möıabNei eberi1eti ı • iye .,. 
.., .... ,.... .... • 1 • [ .,. 

ll8lııni 6 U.,.. 929 Pn atıdte tlllt 
ediJmit ohutla eaWa n • t • 
yenai wyeade l8la ... _. ..., 
zır bu&•..,\arı ilAa ohmar., 

İıtaabial ilrlael 
Tianıl mıhhmeeıiadea: 

...... lll •••dmı m'g' ... .. 
1 !' • _,. ... ,.. 'il mis ... d 
-Jı.elf aiW~. •111r.. vılayet daimi encümeninden: 

Mevcut numuııetine tevfikan ilk mekteplere rnübayaa olunacak 
bir kanepe iki lı::~ktan ibaret yirmi takın imal ve itası 15 M yıa 
929 çarşamba günü saat Oll btre kadar munakasaya konulmuştur. 
Taliplerin en ümeni · ". ~ lİl ·rrtcaatları. 

Z a.yı - Maaş cuzdaamu zayi eyledim 
) eoisiııi çıkartacajtımdan etkİBİllin 

hü tmU olaıadığ: ilAn olunur. 

bul~ ............... 11...,. 
9'JI) .............. Oll ...,. tM.r 

Hazin i evrak hUlefaeından 
\ l r~ e .an ın 

lnıftrederiııM glll•• Nlimli Mkm O. 
birlikte mahkemeye mtlnCatlan lbamu 
· ·n ol ·ur. 

.. 
i'H Ll J. Llı 

Her çeşit 
GAZ MOTÖRÜ, OTOMOBiL, 

RAKTôR, AIATI ZİRAİYE 
DERSi VERiLiR, VE T ALiMi 

YAPTIRILIR 
Mektep rarajında T AMIRCILlK 

tatbikatı gösterilir 
12 MAYIS, PAZAR GONO 
YENi DEVRE bqlafacakbr. 
Tahsil mllddeti dört aydar, 

ers zamaaJarı işi OLANLARDA 
uygun ıeHr. 

Ücret 10 alimle .S0 lira, 20 tıatimle 60 iindw, taksit ile almtr. 
taşralılar i~ 8f1r ytlrntesı ile k .,c1a 8 liradır, 

••••• MüREFTE RAKISI 941••~•·---
Senelerdenberi metılrıur olu, Ye •iaıtWle ~ lll88IDUD 

bırakan ÜIÜm Ye ltalis eaasoadaıı mamul 

Fevkalade MVREFTE RAKISI 
tekrar imal edilme)le b.tlanDHfbr. Deposu Topçular caddeeinde 
No 228. Telefon : Beyetlu 348 

e4~ae~~ .. ~~ .. ~.-. ... .,.~ .. ~~· 
:• .. şapkalann eo ..-., en .,._, wili +++ 

•..-amı1r..ı fabrikam mamulatı 

Şapkaıarmr Bilhassa 
Bu kere imal ebaekte oldağamuz H aOR moda yazlık 

gayet hafif ve zarif ta\ıfan tiiJü f&pblannuz faY8D1 ta.siyedir. 
~•:••>•:• İstanbul Sultan hamam ikiaci vaklf ham altında e»<D4 .. • 

Şirk~ti hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilk bahar tarif esi 

Mayısın 3 çüncü Cuma sabahından itibaren tat
bik olunacaktır. 

Tarifeler kişelerde satılmaktadır. 
Orman ve arzii vakfiye müdürlüğünden: 

lç Erenköyünde hamam sokağında dükkan ile abır (1) teşrini sam 
(929) tarihine kadar icara verilecektir. Mmayedesi ( 4) mayıs ( 929 ) 
cumartesi günü saat on be~e kadardır. Talip olanlarm lstanbul Evkaf 
müdüriyetinde omrn .. i idaresine müracaat etmeleri. 

------------------~--------Güınrükler umu_ 1uhafaza müdürlüğünden: 
Bakırköy vapur iskelesindeki muhafaza kulübesioin geri çekil· 

mesi pazarlıkla mtinakasaya konulmuştur munakasa kanunundaki 
evsafı haiz taliplerin münakua günü olan 8-5-929 Çarşanba gilill 
saat 14 te muhafaza müdiriyetindeki koıiıisyou mfiııacaatleı. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Wiener Cottage Sanatorum 

Wien, xvm 
Dahilt ve kalp hutalıtı tedavili için birinci santf müeseeaedi.. 
Fennin en son metotlan ile teker hutalığının tedaviai 
zaiflanmalc için tedabir ve ili9lar teşhis ve tedavi için 

moderıı teıiaal 41·~·---·~-~~~~• 
~ ..... ~•·494~~ 

KiRALIK BÜYÜK BiR BiNA 
latanbulda Ankara caddesinde elektrik şirketi binası haziran 

iptidumdaa itibaren kirakkbr. Matazası, depoıu, bir çok oda· 
lan bulunaa bu bina bir daire, bir firket müessesesi için fey. 
kalide elverişlidir. Talip olanlann mezkt\r caddede binanın 

karf....da Hilmi ldtapbanuinden "ual etmeleri ilin olunur. • 

15 sene tem·nath 

dakika şaşmaz 

SİN GER 
saatlerini kuHJ n ı 

Fennt göZlüklerio her nev ı 
Deposu: lstanbul kupru ba n a 

GRAMATOPOLO bir 

Kiralık dükkan ve ar ·} 
Mulhak Vakıflar müdür uğti 

Bahçckapısında Ciçek 
mektep tahtında 18 .nWkl Ju 
kin ile 14 numarolu ar İ\ e 
gön müddetle mtl ede\ e 1 
muştur. f ııticara ~ olanla n 
y ıs 929 tı:.ııhine 1 
kaf M.udtıtltt~u nı 
idareıriııe ve yev ihale ol ı 
m Çarşamba 'glinu sa 
kadar idare en tiın n 
evlemeleri . 



ıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Hftzayedeye vazolunan emlak 
... _ .._ liaplda dördttııcü vakıf hanın dordl ncü katında 28,29,30,31,32, 
~,88,!QAO numaralı odalar 
.. "ltw mttta,ede: 1 Mayıs 929 tarihinden 22 Mayıs 929 çar~amba 

.. aa dört buç11Aa kadar. 
il-. ~ muh•rer emlik kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmut
'7 "n yevmi ihale olan son glintiu . saat on dort buçutuoa .k~dar 

•1tl auHDak ve teminatı muvakkata ıta ederek mUzal edeye ı~tırak 
... ... latanbul EYkıf müdürlüğünde vakıf akarlar müdUrlUğUne mt1· 
......... olunur. 

1..., ft mt1ttemilitı hakkında malOmat almak iıteyenler bu muddet 
~ •-yede odasına ml racat edere ecri misil raporlarını gr rebilirl ·r. 

a ıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Çaqıda Kahvehane sokağında 4 No. dükkan 
1 - • • 14 c 

1 - • Çadırcılarda kiin 31 • • 
' - Hacı Hasan sokağında 19 • 
1 - • Kuazlarda kıio 16 • • 
' - • c 27 • • 
t - • Kolancılar kapısında 11 • • ! - • Falcılarda kain 30 • • 
.. - • Hafaflarda • 7 • • 
~ - Uıkttdarda Rum Mehmet paşa ma1'.allesiııde Çe§me meydanı 
\ılıcWeaiJtde 4-6 atik ve 2 cedit numaralı dUkkAn 
il - . UıkUdarda Gerede mahalleeinde 92 No. dükkdn 
1.2 - • Rum Mehmet pa§a mahallesınde Çeime acydanı 
tlddetiade 4 No. dükkin 
la - Şehzade batı Kalenderhane mahallesinde Şehzade bafl caldeainde 
46-88 No. dükk.in 
14 - Şehzade başı KaleDderhane mahallesinde Camii ıerif eDkatında 
.. 1 No. baııl 
'.W - Şehre ininde Karabl§ta 27 No. Sadık eı ndi me tehi 
lhtldeİ: 15 Mal ıs 929 çar§8mha günll saat on ort buçu~ kadar. 

\.ita lirmi ıttn müddetle ilin edılen halıda muharrer eml kin pazarlıkla 
.....::.Y• Verilme~inc Encümeni ~darece. karar ver~l~ittir. Tılipl r §9ftna~e~ i 
~- •e temmat ita edenk ıcara aıt taleplermı derme an eylemek ıçın 
~ EYkıf mud'ti~etinde vakıf akarlar mUd rlUQüne mUrıcatlar ılin 

ur. 
Ev.r ve mü temilitı hakkında mıUlmat almak ıste; nler müza~ ede 

~1Gd.ki ecri mısil ragorunu okuvabilirler. 

Evkaf müdüriyeti umumiyesinden: 
Kıymeti muhanımenesi 

lira 
soo 

. 
zıra 

250 

.. ıda Moala çelebi mahallesinin Dolmabahçe cadd•inde 
ezarlalc sokağında atik ve cedit 1 No lle mürakkam kagir ahır ve 
~babın tamamı yirmi ıün muddel:le muzayedeye kon~uft~r. 

~ıp olanlar kıymeti muhammenenin yüzde yedi buçu~ n11pehn
~ Ptt paralarile beraber 8 Mayıs 929 Çarşamba gunti saat on 
~-.. kadar Çenberlitaşta lstanbul Evkaf müduriyeti binasıllda 

V ~hf ~k:;ıar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
koea Mıet f pa a mahalle , dde 1de 451·39 · d An . 
~ S....çbane Mımar a} az m h il inde H a n c n u l\8J! nda yc. ıl 

e IOkaRında 2 No. Taş mektep . . 
1'o. ~apı Çelebi otlu alattm mahallesinde 'Yenıcarnı ha,lısında 46-102 -in A fGpllapıda Bayazit a~a mahalle i trnn "· v cadde ·ııd 11 No. d 1\kan 

,2 c 

ı 1 met ce.nı ı 

Kıymeti. muh mmenesi. 
Lira: 20 

AA-~44 ltriin Merc·m k camii §f!rifi ankcızından bakı kalan 
~. Lır hafta müddetle muzayedeye konmuştur. Ta ip olanlar 
~ 7ilzde ıedi buçuğu nisbetinde pey paral rile be~aber Ma.yı· 
lttıLJ.•~ku:inci Çarıanba gıinli saat on bfıJte Çenbetliıaıta etJkcıf 
~Yeti büuuuıda mahlülat mıidıriıetin murac~a~latı. , 

Kiralık köskler 
Eınniyet sandığı müdürlüğünden: 
Slln tın u deı ta mıfunda bulunan Göatepede Merdi.en tarikı lokatuada atik 

ıt 5, 5 numaralı ikı bap ltö§k mııttemilltı ile berabe ,...amen Yeyaiıll 
~ 1d rı kıra rı n en talıp olanların l Mayıs 929 tarihinden itilmen OD gün 

' pey ak~ ı ıl b er Sandık idares'ae ırıtira~at eylemeleri ilin olunur. 

!lO 
Nı4KrrLEB 

1 f.._ua 989.251 :at W.• BaL 
1 Dem 2<}2. '15 J Flona 

20 Fn.F. 158. 75 20 =(:ek. 
20 Lireti 212.75 ,! Dlaar 

l IO Dnlmıi Sl.62 ıo Fraak BeL 
l RaJlıt m. 48.7 ı Peaeta 
1 Anet. SL 28. < IO F. Jnec-

• IO ı..,a... H.12 

l rl!.K. 

Lond. St. 991.25 A-.... n. 
Nw. Y, O 9 Pral; k11r. 

P...U&s. 12.52 v •ım• aiL 

Mllanolt. Y.34 fadrl• P e 
Var90•ul1t 

Derlln m. 2.05 ~tinadrab. 

929 
TUN EL 

23. Tr~ 78.l!i 1 la .... bul S11 r7 

80Üo, ~t>\. .4.at 1 Enıtll IWep 

•.so HiSSE SENEDATI 
71.SIJ it 1..nbal 14.201 MRli lktiuı Bk. 

111, M R!a itibar. Tleareı •• 1a11)1 
29.SfJ O rn .. 11 M:. 136 .-.r Bk. 

7
82. VAPUR DEMIRYOLU 

Şirketi Jla>Tiye ıs.so ~iaortalar-
" Temeta 11 Tvldye mlU1 

J 21. H~ ,..ı-ı.ır. 1.53 Jttil at • 
l6.ıl7. An.D.l. elo Iamat • 

3.48. ., ,. " 100 39 4ilark. 
S.39. Mudaay•lk..rea Bozkurt 
4.35 Slllllf'UI Sehil A-dola An. 

37 ..82 Tramvay 78. 75 bt. Umam. 
24.37. 

ıoıı1 MADEN ŞiRKETLERi 

• 

17,05 
30 

J7 
25.30 

Soflalev 67.62 Dukret 
brObel b 3.52. Mo11b119. 

Glaewef. 2.54. Belpatclla 21.75. BalyaKaruy. lıl.'5 Hava .... 27 
Al'l'IAa ÇJmea. 84.20 ., ., (temet.) 3.50 

IS11KRAZLAR Bakll'kiy ., 14.50 Kadik6y Su 25 
Türk kömir 22 IZD1U' mezbha 109 

ltik.dab. 93.75 
Dlyunu. 200. 
Dr. Yolu 8. 
1902 Cimrükler 
19811 ~•ld alal 
1982 1eclıizati AH. 

{ 

J903 Tt>rtip ı Mermer Tap 7 

~ 1::1 "190.~ DIGER ŞiRKETLER 
.. ~ 1908 T -ertı 1 ht. Tut. b. Sa 41 :Mil. bira lt>t-

~ :;09 " Rihtimdok.Aa. M hm B i 
., -L. 1 L dettnuead 40 2; ttnh rmfl 

1 (19 L"C•reuulDet 
1913 ., Şar m r ecsa 5.70 Trakla teker 

lat.Kuaplari 27.ıS Te ı tambal 

TABVILA1 Reji 9.7S 

A .. dela Cem, l oIL 
l Tertip ( • .B.c.J 40 

Tarktat.An. 
2 Tertip (D.E.J 40 Dwıaa TIU'k 
3 ,, (F.<; ) 48 <: rlr. Detirm 'i'.2 

( Tic'!-ret Bor~ ası) 
iTHAL ""T 

30 Nisan 
FIJ\D. VE CEVIZ 

Ka. I'a. 

1929 
E 

Bqday Ç. 
Çudar 1 \ on ın ık k. 

A. • 7 5 
Fı ulye 
'."!eltat 
Fmdak 70 
Tiftik 70 

'\•pata 70 

IHRACA1 

B•JdaY 
Ç ' ıı.r 
Arpa 

Faat l c 354 
Nohut 
Fmthk ,... ~ 
~ .... 

Ku.Pa. 

" 
TlFTIK 

Ankara 
KaetamUD 

-... 

Kt.Pa. 

BUGDAl 
Ku. 

h 

n 
Hart wınt r 

Hl Hl BAT 
Ku.Pa. 

-----------------------------------------------------TOR K ı YE iŞ BANKASI 
M CLiSi iDARE 

Şehre anetı 
llAnları 

ISTANBUL TAKSfMETR OLU OTO
MOBİL T.A.RlFESI 

İki sıra müşteri taşıyabilecek mevkii haiz bulun n otomobiller 
birinci sınıf tarifeye tabi olup tak imetre aletleri Jcırmızı renkte ve 
bir sıra miışteri taııyabilecek mevkii haiz bulunan otomobi ler 
ikinci sınıf tarifeye tabi olup taksimetre aletleri siyah reAk e 
olacaktır. 

Bırj ci !ınıf otomobillerde: 
Uk O met c için, 30 Kuruş 

Müteakıp beh r 133,33 

fkinci sınıf otomobillerde· 
20 Kuruş 

Metre için 3 kuruş te•ekkufun beher ıki 2 • 
dakıkası için 3 kuruş 

Şehirden zirdeki menatık haricine avd • 2 
• 

etmemek üzere 
Azimet için maktuan 1 50 kuruş 50 .. 
Akşamlan saat 22 den sabaha kadar gice zammı olarak mak

tuan 25 kuruı verilecektir. Köprüden geçilditl zaman köprü müru
riye · müşteriye aittir. 

Yalnız azimet ve yahut yalnız avdet edenler bir defa lcopni 
müruriy ai verirl r. 

Köprü üzerinde otomobile binenler köprü mBnıriyeıi vermez
ler. (gidip ıelme tutulmayan otomobiller için SO kuruş fazla 
verilecek hudut. ) 

lstanbul tarafı: Bakırkl>y, Osmaniyek6y, Haznedar çifliği, 
Davutpaşa kışlası, Hekimoğlu ıuyu, Rami kışlası ve eyup harici 
aras na mevsul hettın harici. 

Beyoğlu tarafı: Karaağaç pay mahallinden ı. ·agıthanekôy, 
Balm mcu çifliği ve Rumeli hisarı vapur iskelesi araıına mevaul 
hattın harici. 

Üsk · d r arafı: Ç~ngel köyden Gülhaniye mahallesi Kısıklı, 
• ul urlu, L'bade, Merdivenköy, İçerenköy cadde boıtanı, iskelesi 

na m vsul hattın har'ci. 
t etin bay ağının yukarda olması otomobilin boş oldutuna 

delil r. ve bu ha de otomobilci gelecek muıteriyi kabule mec
urdur. Otomobi ·n hini areketınde hayra ın ındirilmesi lizım· 

dır. O o obil y "rüdükçe ve dur ukça tarifeye göre yuılmağa baş
rniyat için olan muş ir ayrıca el ile işletilir. Otomobil 

s ının men af ıinl siyanet ıçin müş'ırde zam miktan ıörülme-
dı çe z retinin verilmemesi icabeder. Ahalii kiramın hususatı 
me rudeye dıkka etmeleri ve alatların müş'irlerin de fazlalık 
1 s -.ttik eri takdirde en yakın belediye mevkilerini haberdar 
eyl m leri rica olunur. 

1 k 10 kuruş yazan küçük taksili bir kitilik otomobillere ait 
t rife k makftn caridir. 

k palı zarfla m nakua a baaut
v teklif zarflarını vermek üse 

kadar levazım müdür liİİD 

. . ..................... -....... -.. · ... ·····-·-·--·· ...... ····-----.. -------, 
L. ...... _ .. ··----~~:~-~~~.-~~: ____ ·- o i 

tı ~f ı S ka ı No Nen lcan 

Kö batı 
Bulbtıldere 
~d d ca desı 
Vapur k eaı 
Fen 
Oton fendı . 

195 
7.72 
498 
41 
2 S..240 
2 
29 

Gazın o 
Mağaza 

Dükkla 

• 
hane 
D kirin 

Lira 
20 ş 
10 • 
96 $ 
72 • 
150 • 
240 • 

Fener caddeai 7-19 
(!() • 
.\10 • 

R YASETiNDEN: ı uzaod ~~~~~~'d:5"~, 
12 Ma)ı~ 9~ ~rihim mü~dil la, ünü ut IBn 16~ı-~~·~.:~~~-·~~~~~~~~~~-~-~-~--~ 

i tP 1aa el ,et edil ıı b· ul"amız bi ıan .ıl ade ve fevkalad ' O sürenle .~Katranı t akkı Ekrem 
lı tı u n mi' t.:si ı·ı zıı m• leri her eçı aticlir: --- ·- --:::-:-----=---:=---::-------------

e>rcl Orl ~ . uı n·.ıa.rka.I ALELAt1E IÇ1'IMA RUZ 
1 - Mecliıl idare ve mür&klp raporlarının kıraati 
2 - 9l8 sen 11 pilinçoaunun tetkik ve tudiki 
3 - Mtırakıplerin tayiai ve ücretlerinin tubiti 

FE KALADE 1 r-1~IMA RUZ AMESI 
1 - Yüz bin adet beheri on lira kıymeti itibariyesiade hami

line ait hisse ıenedi ihraca suretile ıermayenin beş 
mi yon liraya ıblağı 

- Keyfiyetia tahakkuku için lizımgelea muamelenin ifa11 ve 
ezcümle: 
A - Hakkı rüçhantn sureti istimaliDin tayini 
B - Nizam111mede bu bapta liz11ngelen tadilatın icrası 

\çin mecliıi idareye selihiyeti itası 

Fevkalade 

Atik•• •kisi 
Çlktl 

Kibar blrahe.neıerıe lüks bakkallef'da v 
mü•klrat depoıarınaa .. ıunur. 

mahalli içtima Himayei etfal çocuk aarayı ulonn. 

J d · lath esi ··d ·· ı ·· y • d . Jandarına iınalathanesi müdürlüğü eıı. 
an firma ıma an ~U ur ugun en• 1000 ıl 1250 adet vün battaniye: Kapalı qrf usulde mübayaa 

7600 adet kaput. kapslı ~.uf usuhle ımal ettır Jer~k.tır muwık.na edilcCl!kG ı ~unekaan ı 1 mayıs 929 Cumorte i at 10 da I tan• 
11-5- 9'29 Cumarteai gtnu saat 14 de I nbulda d'k C! • n• Arma bl.41 a ,. ık a da rm ta ma malit an ınde ıcra edı kdar tartD•me 
imılitha•es"nde ıcra edilecektir şartname imal t :ın c t ı oluntu m a t ntde ı 21 " ol~ur teklıfnameııiD tar:ı imlisı §artııamede mun• 
tklifnameım rzı imlası :ırtn mede ı n r ir i t'r. 
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Seyri sef ain 
Merkez Acentesı : Galata 

Kı priı ha~ında. Beyoğlu 2362 
Şube Acentası : .M.ec;'adet 

hauı altında Istanbul 2740 

Tersane fabrikasında mev
cut takriben yüz adet kapalı 
kapaksız boş makine yagı ve 
saire fıçıları 4 Mayıs 929 ta
rıhinde müzay,de ile satılacak
tır. Taliplerin o gün saat on 
altıda levazım müdiriyetine 
müracaatları. 

5,6-Mayıs 929: kadınlara 
7 • " : Erkeklere 
Türkiye Seyrisef ain idaresi 

mütekaidin ve itam ve erami
linin Nisan 929 maaşlar bala
da muharrer günlera..., ...... ı.e
cektir. 

BARTTI'ıl ljjstsra~e POSTASI 
Dc.ktrikle mucehhez mu!lt.?.zam kama 

lan ve Afivcrte olculanna mahsus mUfe · 

rahmahalle- Aydın Yapı.ru l 
ri haiz l\1 }le 

Çaraanha gUniıstiatlide Sir~e~iden 
1 

~ hareketle (Ere~lı, Zon 

gldnk,Bartir .. Ama...c:ını. Kuruca şile, Cide) 
iake~erme azimet ve avdet edP:::chtir. 

Faz!ıı tllfôillit için Fminönü Rıht 
2numara) a müracaat. Tclefon: 2684-

Y elkenCİ Vapurları 

A 
VAPURU 

MA ~ıs Çarşamba 
Günü akşamı Sirkeci rıbtı

ınmdan hareketle doğru Zon· 
guldak, İnebolu, Samsun, Or-
du, Giresun, Trabzon, Sür
mene ve Rizeye gidecektir. 
Tafı ilat i~in Sirkecide Yel

kenci Hanında kain acentası
na müracaat. Tel. Istanbul 1515 

F ııtıh sulh mahkem~si icra dairesinden: 
Bir deyni mahkumun temin istifası 

zrmnında mahcuz olup furuhtına knrar 

verilen dört ) aşında kırmızı renkte sutlu 

'1ir Kırım ineğinin May1s ayının altıncı 
az:ırtesi gUnU ıınnt on birde Fatihte At 

szarında furuht edileceğinden talip olrm· 

.ı ın mal alli mezkflrde mi.ıza)edeye işti· 

rakları ill.n olunur. 

) stanbul icra daire inden: Bir borctan 
dola)• hacıcdilnıi~ olan &}na. konsol, 

bakır tepsi, kanape takımları, pirinç 

mangal, ba'klr mangal, pamuk şilte 'e 

Pirenin Mayısın dörduncU Cumnrte i 

günü Kasımpa§adn Çatmalı mesçit mahal· 

lesinde Dervi~ Ahmet sokağında. 2-4 mı· 

maralı butı önünde satılacağı il!in olunur. 

B eyo:lu Uçüncü Sulh Hukuk .l\lah· 
keme•inden : Müddei .Mak&ut ı i~a . 

teciyaa efendinin mUddei ııle}h Galatada 

Niptteo&yan hanında (1) numaralı oda

lann ıatııteciri Şehz.ade ba§ında Belban 

mahallesinde Sütçü sokağında 22 numn· 

rab hanede mukim Rıfat Etem efendi 

aleyhine iknme edildiği bedeli· icar \C 

tabliye davasıud:ın dola)ı müddei aleyhe 

yazılan davetiye yerine mübaşiri 'e 

heyeti ihtiyariyesi tarafından yazılıın 

şerhten mumaileyhin ikametgiıbının meç· 
hul old~bu anla~ılmasına mebni bittalcp 

~·1 :; h 1 a kınd:ı on be" gtin mUd· 

dede ilanen teb1igat icrasına knrar veril

mekle )evmi muhakeme olan 15 Mayıs 
929 Pazartesi saat 14 te m:ıhkeme~ e bız· 

ıtat gelmesi ve ) :ı bir vekili mus:ıddak 

gvndermm ve ak"i takdirde hakkında 

muameleyi gı> abiye icra olunacağını 

tebligata mukuele kaim olmak Uzre illin 
olunur. 

S ultan Ahmet ikinci sulh Hikimlığinden: 
Hasıuı Tahsin cfendiııin Gnlatadıı ni§ns-

tacı~ an banınd:ı bağırs:ık tüccarı Ruf at 

..:fendinin aleyhıne ikame eylediği 197 

lıra alacak da1raaından doları gonderilen 

O•l\ eti~ e mUddei alc) hi mum:Lile:; bin 

ikametglihının meçhuliycti lıaschilc bıli 

l hli "ade kılınmtleı hasebile kırk beş 

~un muddetle ilanen tcbıi~at icrasına 

l;arnr verildı~inde Y 29 H:ıziran 929 

(.1.; rte i gUml Eaat ontiç burukta g l· 

111 d"~ı takdirde gıyaLen muhakem e 

devam edilece~i da~ eti~ e mııkammda 

"'"' o ıınn• 

Çarşanba i KD A. ''i . 

.... ' :• ... ~:;<1, ,:. -~ 
- : ,:,::. '::· -. ·. 

" .: _,. ·:.~' ... · 
' . • .. 

KEŞİDE E 1 1 BiLETLER 
~!!l~~ 9~ ıva D1Van11osu ı Liradır 
Türk Ocaklaı'ı. Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Böyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 

" 

" 

Cins 

929 modeli 27 katalog Nolu beş kişi Buik otomobili 

929 " 

pantantif 

küpe 

salon halısı 

pantantif 

Şevrole otomobili 

çift kapaklı erkek saatı 

Kadın kol saatı 

salon lakımı 

İpek seccade 

Halı seccade 

battaniyesi 
,, ,, 
" " 
" " 
" " 

fantazi ipekli y11stığı 

" " 
,, 

" ,, " 
" '~ 

,, 
" 

Hereke kumaşından yastık 

" '· 
ipekli mendili 

Be} koz F'brikası mamulatından bavul 

" " 

" " ,, ,, 

" " 
" " 
" " 

" " 

" mektep çantası 

" eğer takımı 

" evrak çantaaı 

" " ., 

" " " 

Adet 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

10 
10 

2 

20 

80 

50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 
5 

5 

5 

200 

20 

20 
50 

5 

5 

20 
50 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 

1850 

900 
600 

500 

400 

250 

200 

1000 

250 

100 
10 

15 
20 

25 

30 

10 

20 
25 
30 

25 
20 

3 

50 

30 
5 

100 
50 
20 

10 

Yekun 
LlRA K. 
5000 

2500 

2200 

3700 

l~ 

600 

1000 

400 

2500 

2000 

2000 

5000 

8000 
500 

750 

600 

500 

300 
100 
200 
250 
150 

125 
100 
600 

1000 

600 

250 

500 

250 

400 
500 

Esirgeme Dernegile Hilalihamer sanat evınının Şömen dö tabl, 231 

ipekli bluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü: ipekli konbiuezon, 
eşarp, çamaşır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir oya l ' 20 

25 
25 

.;,l 78 

20 

25 
25 

El işi bir abajur 1 

Hurdebin 1 
İki parça ceviz sıgara kutu~u,dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga- 22 450 

ra tabakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadm sigara tabakaları 

İçerisi Türk tipi min)atürlerle işlemeli büyük paravana 1 400 
200 

200 

400 
400 

400 
İki küçük paravana 2 

Gayet mu~anna çerçeveli minyatlir 2 

Hattat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 1 50 

50 
50 
50 

25 
25 

50 
50 

50 

50 

25 

" 
" " 
" " 

" " 

" " 

" " 

" 
,, 

" 
,, 

50 

50 

40 

60 

" 
" 

" 

" 
santim 

" 
" 

" " 
" " 
" " 

" " 
tulündc vazo 

" kavano;,ı; 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" 
" 

c< 

1 

1 

1 

l 
6 

7 

10 

3 çift 

10 

60 

150 

-

71 

100 
180 

50,000 

Bahçe kapıda Şehmelımet geyliini mahallesinde hidayet camisi 
tahtında ve Türkiye i§ bankasının isticanndo olan 21-1 No. ardiye 

Eyubda camiikebir mahallesinde bo.dan iskelesi cadd.iRde ve 
kibrit inldsarmın isticannda olan mihri şah imareti 
c Müddeti mtizayede: 25 Nisan 929 tarihinden 18 Mayıs 929 

umartesi gününe kadar 
Balada muharrer emlak kiraya verilecejinden müzayedeye vaz 

unmuştur. Talip'lerüı yevmi ihale olan son günüu .saaı on dört 
ıçuğuna kadar şartnameyi okumak ve ~minaıı muvakkakJ iıa 

derek müzayedeye i§tirak etme üzre IskJ'Alml Evkaf müdürlüğıin.de 
kıf akarlar mudıirlüğüne müracaatlan üôn olunur. 
Evsaf ve mlİ§temiltitı hakkında malı7.near almak isteyenler bu • 

müddet zarfında müzayede odasına milracaat ederek ea' misil 
ra1'orlannı e6rebil.irl.er. 

1000 

J stanbul icra dairesinden: Kadıkö· 
yUnde Raaimpa§a mahallesınde 

KahYeci soka~ında 2 numaralı hane· 
de sakin iken elyevm ikameii&hı 
me~hul. Hacı paıa ıade Remzi heye: 

Davıt Salmona efendiye on altı 
bin lira mukabilinde rehin eyledigi· 
niz dairece mahcur. (Ayvalık) npuru 
bu defa bilnıUzayede mtııterisine 
dört bin lira bedeli müzayede muka· 

bilinde ihale edilmilitir. Tarihi ilan· 
dan itibaren Uç gün zarfında foraya 
928·1214B K.A. numaraeile mUracatla 
borcunuzu \ermediğiniı taktirde .Ay· 
nlık yapurunuo müıııeriıi namına 

ıeneti babrt verdirilerek meıktir va· 
pur müşterisine teelim edil~e~ mı• 
luoıunuz olmak ~ son ihbarname 
tebliğı makamına kaim olmak Uıre 
i(lo olunur. 

· Meri ,,,,Un 
---·· leasa ; anlar· .. 
f • F;~:i:ı:lı:ı~. ii: M: ·;~kii~~. ~·t::;i;::· .. '1 
f komisyonundan: 
··························-············· ... ··········'' .... H arbiye daire.si ihtiyacı i!:'in keçi :kılı aleni wunakasava konmuotur ihp.leei 9 fa· 

me ~1: 1~2? kper~enbe gunu ~at 15, &o koaıisynnınuada }apılacaktır tnliplrrin ıartn': 
c mı omıoyoııumuzdan almaları \t. nrtHanıedeki &arzda teminatlarile koııu' 

yona müracaatları. 

H arbiye <Hresi ·ı.,t• . . r. ı..__ • • b . l . -" ı- ıyacı ıçın ca~ tor.u&aı ıçıo keten eıı a enı ınunakaııe~ a llOllW 

mu§tur ihalesi 9 Mayıs 929 Peşı.ımhe gUnU saat 15 te komisl onumuzda ya~ 
caktır. T ~,. lerin ""rt U ti · "' · d 1 l · ;.J te'm" tl . -w- •aaıe s re 11• ı.-Omı yonumuz an a ma arı '\I' şartnamedekı 

ınn arı e komisyona muraca tl~rı. 
l\f enifondaki kıtat '\e muesSt:satm 81ğır eti kapalı zarfla mUoakıısaln konnıuotıır. 

. U foyıs 922 tarihinde cwnıırtesi guna saat on beşte Merzifoud.ı atın ~ ına k!r 
~ısyonunda yapılacaktır. Taarlerin §arlownıelcriui ıııezkür komıs; ondıın almaları ,., 

1 
:11"~11• Çorum, Amasya k":r.Jsyonlarıoda ~arlnameleri mevcuttur. Okumak istef~ 

erın ıııbu komisyonlara ve tek:ifnameleriııi vermek iste) eni rinde .Merıifond.ı as~ 
satıu alma komiıı3 onuna muraoaatları. 

Diynr~ekir~eki ktteetın ihtiyacı olaa kunı fasulye kapalı zarfla munakasaya koa~ 
tur ıhalesı 16.Ma) ı~·929 tarihiııcıe, peıaenbe gUnıl saat 14 tc Dh arbekirde aakefl' 

:ıatııı al~ komİS)Ollunda yapılaoaktlJ', Ş rtııame almak ,.e teklifa"amclerini vcrd'tJ 
ısteycnlerın mezkur komisyon riyıısehue uıurncat etmeleri. 

M en~men Mani!:ı ve civarındaki kıt atın ih iyacı olan sığır eti iki gartnanı• ilP 
ve kap.ılı zarfla mUnakasavft konulmu~tur. İhalesi 27 Ma~ıs 929 Pazartesi ~ 

saat .ıs te Manisııdc ask~ri 3tın alma komis~ onunda yapılacaktır. Şartnamt- ıı~1 

komısyonumuzda vardır okumak i:.teyentcrin her gon komisyonumuza \e teklif' 
melcrini vermek isteyenlerin Manisada askeri satın alına komisyonuna muı:acııadlt' 
ilan olunur. 

23000 adet tım .. r furçası ~uhııyaa edileçektir kapalı zarf nsulile mu~JI' 
konulmuıtur. lhalesı 25 Mayıs 929 tarihmde Cumartesi gllnli saat -

dort huçuktadır. Talipleri şartnamesini gormek Uzre her gun koınisvonu, 
mUracruıtlan ve munakasa:,a iııtirnk için de o gün \e saatınd"n nel temınatt.ril' 
teklif mektuplarını makbuz mukabilinde Ankarada merkez satın alma komi.a)'oi' 
rej etine 'ermeleri. 

2000 ~ane ~ledkos fanile beberine 153 kuru~t .. n Hıbi uhtesind olup paı.arbf' 
ıhalesı 2 Mayıs 929 Peruenbe saat 14 te tehir edilmiştir. d ha a§ağı &JI 

~ermej e talip olanların §artnaıne ,·e numunesini komisyonumuzda görmeleri fi 
ıhale günUnde teminatlarıle komisyonuınuıa gelmeleri. 

l .... M~kitihi";;k~";;i; ·;~;;~;hı:;· k~;i:;~~~;d; .... ·····················~·······················~·······~ H arp akade.mısi hav\an:ıtı itin 11dl'lnames1 dnlıilind • aleni munakasa ~urctile 611" 
· . J:Cılo )erli taze çayır otu mu~a~aıı edilecektir. İtasına talihi nı1anlann 7 • .5 • r/J 
tanhıııde saat 14 te munakasaya ı tıraklan ilfuı olunur. T 

S uYari mektebinden 3 adet ta~ muzayede suretıle e .. tılacaktır. Taliplerin 6 M• 
929 Pazartesı gUnü uat 9 dan 12 ) c :baıl .. r Fatih at pıwınndıı muza:. ede zııal; .. 

linde bulunmaları i .ı.ıı olunur. ................................ 
j Birinci kolordu satınalına komİS) onundan 
++++••·······················~ A fyon satın alma komisyonundan: Şekil ve pilanları komısyonumuzdıı bul~ 

ve in~a edilecek olan binalar lı.apalı :zarfla 25-4-929 dan itibaren mun:ıkasy~ ~r. 
mılmuştur ihalesi 14-5-929 saat lSte icra edileccktır uıUnakasa) a ıştir:ık edecekletİ" 
) evmi mczkürde teminat akçeleri ve musaddnk elıli) ctnamclerile birlikte k.onıiBY; 
mUracantları. 

A fi~ on: K. l. Satın alına kc..misyonundan: 30-4-929 tarihinde satılacağı ewelce ili' 
edilen ıkiyuı yirmi üç kalem otomobil malzemesi 309 kalem oldu«u aalatılclr 

ğınden 14-5-929 Salı gUnil ıh:ılcsi icra kılınmak uzere 25-4,929 dan itıba~en yen-idi 
müznyede\·e vıız edilmiştir. Talipleı-in }evmi mczkilrde sant 15 te teminat alı:.çeleıil' 

f ?.~~~~~:~~f f f :~~:~~f ~~i~~~??.~!.?~~~~:J 
Çorludal,i kıtaat ihtiyacı için altı bin kilo mercemelc aleni münakasaya konınut~ 

ihalesi 2 ma) ıs 929 tarihine mtisadif pertemhe glıniı saat on dortte komısyon? 
münakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şal'tname sureti muuıddakaiarınt > ·-u 
kuruş mukabilinde komisyonumuzdan almaları ve ye\m ve sant muanenei ibisl.~ 
ş::ırtnamedc yazılı olan şekıldeki teminatlal'ile komisyonumuzda hazır bulunmaları ll"'" 
olunur. 

K ıtaat ıbtiyncı için } irmi beş bin iki > Uı kilo bulgur mlibnvna:ı knj>alı zarf 0~ 
lile münakns.ıj u l;.onnıu,.hır. İhalesi 27.5.929 Pauırtesi gUnU s :ı.t on d~ 

komis) onumuz mllnnkasa salonunda ) apılacaktır. Taliplerin şartname sureti ın il' 
dakalarını komisyonumuzdan almaları (numunesini komis) onumuzdn urup te~~ 
etmeleri) Ve yevm ve saat nıua) yenei ihalede §attnamede ) azılı olan §CkilOI"" 

teminatlnrile komisyon mUnaknsa salonunda hazır bulmımııları ilan olunur. r;' 
K ıtaat ihti.> acı itin ) irmi beş bin ild ~Uz ldlo fasulya kapalı zarf usu lile oı , 

kasaya konmuştur. İhalesi 28°Ma) ıs 929 Sah gunü saat on dortde kouıisyolloJ 
muz mUnakasa salonunda )apılacaktır. Taliplerin ş:ırtname sureti mUsaddak~~ 
komisyonumuzdan almaları ve teklifnamelcrıni §&rtoaınede muharrer oldu0'll tartda d'1 
ve ihzar ile şartnamede }azılı bulunan ~ekild·· ve ) cvm ve ııaati muav)cneı ihale~ 
mukaddem makbuz mukabilinde koıni~)On ri}a ctiue \ermeltri \e ati ihal 
mukaddem komis) onda mevcut numuneyi imza '\'e temhir etmeleri iliiıı olunur. <' K ıtaat ihth·acı için elli lıiıı dört ~Uz kilo ııadeyaiı kapalı zarf usulile m ıoa~a!lllıı' 

konmuştur. l!ıaleei 29 Mayı" 929 Çarşamba guııü saııt on dôrtde komısY0 " 
muz münakasa salonunda ~ apılaCAk.tır. Talipleriıı şartname sureti mll adJaka':J 
komisyonumnzdan almaları \'e nilmune!ioi görUp temhir etmeleri ve )'e'\m ,e . 
muayyenci ihalede şartn:ıınede yazılı olan gekildeki temirıatlarile kcımis oD ıtJ!l" 
kasa salonunda hatır bulunmalar; ilin olunur. ıı.I' K ıtaat ihtiyacı için yirmi )edi bin iki ~üı kilo dört ltalem )aş sebzenııı pazar~ıt' 

muba)aacı tak&rrUr etmi§tir. ihalesi 2-Mayıs-929 Pcr9cnbe günu ~aat OD d ,.d' 
komi yonumuz münakasa ealonunda yapılacaktır. Taliplerin §&rtname sureti ~~ 
dakalarını konıis~ onumuzda görme!eri ve 3 e\'ID ve saati ınuayyenei ı.lıalede !".:~ 
mede ) aulı olaıı §ek.ildeki teminatlarüe komisyon munakesa salonunda hazır ,,... 

maları ilin oluauı. _. K ıtaat ihtilacı için yırmi beş bin iki yüz lı: ilo nohut kapalı zarf usulile ~-' 
kA aya konmu;tur. tbalesi 26 Mayıs 929 Pazar gilnU saat 14 de komieyoO ~ 

müzayede salonunda yapılacaktır. 'J'aliplerir1. 3artnauıe sureti mUsaddakalarını ~ 
kunıg mukabilinde komlayonum•dan almaları (ııünıunesini komi.syonurnu1.da •. :ıd•~ 
temhir etnıeleri1 ve yevm ve saati muay!enei ihalede §Brtnamode var.ılı olan ıe
teminatlniie komisyon mUnukasa salonuud" hıııır bulunmaları ilin olunur. 

lin1anı salıili sıhhiye , 
merkezi sertehabetind~ 

Merkez ve miilhakatta kullanılmakta olan motor ve sıındal ~' 
ihtiyacı için J 5 kalem boya ve saire ile 29 kalem ınakıne ·oda" 
halat ve saire mümıkasai aleniye suretil~ mübayaa ~dilec~. 
yevınü münakasa ) 3 mayı& 929 pazörtes1 olarak t6spıt edı ~ 
Taliplerin şartnam~yi görmek üzre her gim ve münakasaya •I ~ 
etmek üzre yevm ve tarihi mezkfırda saat 14 te Galatsdıı :ıcoıoil' 
Mustafapaşa sokağında kain merkezimizde müte~ekkil ihale 
yonumuza müracatları ıl§.n olunur. ,___../ 

B eyoğlund1. ratrua hatııu ıııahaUc:sıııdı: 
vak1a ait (155) metro mtrabba1 arsa 

utıhktır. 

Mttıayedesi (8-May~ı-ı·929) Cumarteeı 

, gUnü saat on hote kadn. 

Talıp olun ·arın lfltanhul Evkaf ıııüdi· 
riyetiod~ Orman ve aııııı idarcıı:.ne 

muracaat etmeleri. 


