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1 evflk Rö,tü B. 
dön a)qam 

\r enediğe geçti. 
Roma 30 [A.A] 

\' 1~ Rüttü bey I,; akşam 
.. eııecf!te haraket etmiş, istaayon
..u_~ti'-ar M. Grandi. Roma 
r~ ~miz, hariciye ve sefa
le, . erkbı attmurini tarafından 

Yi edilaıittfr. 
,. Vonedik, 1 (A.A) 

~vfilc RGıtü beyle refikası ve 
~ itli buraya mavııısalat etmif
~n~-ıfea: memurin tarafından 
~nını ardır. Cumaya kadar 

a acaldard1r. 

liti ku ~etimiz 
it-Yunan teklifini 
•bul etmiş 

~'laadan relen telgraflara 
tık• Yunan hfildlmeti tarafından 
'l'lllı.1 olan teklif güya hükumeti· 

B tıerafından kabul olunmuştur. 
Dlh_,u haberlere göre yakında 
dij"ı.k bütün meseleler balle
-:arek Yunaniltanla Türkiye 

G ın.da bir misak aktedilecektir. 
efeca telgraf flldur : 

M Atiaa, 1 [ husuai] 
~ evsulc haberler alan mahi
'l'ii1':._ verilen malumata nazaran 
lıa ~.""'7e hükiimeti, muhtelit mü
.. dele komisyonunun bitaraf 
r'larından mürekkep bir Kon
:!~sın toplanma•• hakkmda Yu
.,.~ııatanca ~palan teklifi kabul 
ijlllif. Bu konferansta muallak 
~ ~ mea' eleler müzakere edil-

• 

Amerikaya doğru 

Sıhhat vekili Refik B. 
dün sabahki ekspresle 

şehrimize geldi . 

Refik bey bir 
tetkik seyahatı 

Derecei hararet 
dün sıfır üstünde 

20 yi geçti. 
Dtln lstanbul lıalkı bir tem

muz günü yqadı . 
Sabahtan bqlayan bunalbcı 

sıcaklar, öj'leden sonra büsbütün 
şiddetini artbrdı. Derecei hara
ret sıfır üstünde 20 yi geçti. 
· Bu suretle halk bilhassa ötle 
üzeri adeta bunaltıcı sıcaklar 
içinde kaldı. Mamafi rasathane 
bu sıcakların geçici olduğunu 

s6ylüyor. 

yapmak Bulgar hey'eti 
ıçın Amerika_ya şehrimize geldi. 

•d • Dünkü konvansiyonelle şebri-

Sıhhat -.ekili 
Refik Bey 

gı ı )'O '° mize Bulgar darülfünun muallim 
ve talebelerinden mürekkep elli 

Bir tetkik seyalıatı yapmak üzre Amerikaya gidecek olan 
Sıhhat vekili Doktor R" 'ık Beyfendi r f.· katında Hı&ıs-
11hba umum mftdfirü Asım B. olduğu halde dü ü ekspresle 
Ankaradan ıehrimize gelmiş ve istasyonda sıhhat müdürü 
ve muhtelif müesseselere mensup doktorlar tarafından kar· 
şalanmııtır. 

Refik B ef. seyahatı ile diğer meseleler etrafında dün 
bir muharrlrimize ıu beyanatta bulunmll§tuı:: 

- Amerikad{l bir tetkik sey· Etibha odalan nizamnamesi 
yahab yapacağım. Cuma günü vekiller heyetinden ç karak neş
laareket ederek doğru Almanya- redilmiştır. Odalar infhabatı 
ya gideceğim. Almanyadaki sıhhi vekaletin ilan edeceği müddette 
müesseseleri ziyaret ettikten yapılacakt1r. 
sonra Hambuıftan doğru Ame· ----------
rikaya üidect>ğim. Anıerikada Umumi imtihanlar 
bütün sıhhi müessesatı labrato
arları sıhhat milzelerini, hastaha· 
neleri ziyaret ederek tetkikat ya

kişılik bir .hey'et gelmiştir. Bul
gar misafirlerimiz içinde kadın 
muallim ve talebeler de vardır. 
Talebe birliği tarafından Bulgar 
gençlerine samimi bir istikbal 
merasimi yapılmııtır. Şehrimiz
de bir hafta kalarak buradan 
Bunaya gideceklerdir. 

Ingiliz seyyahlan 
Evvelki gün (Berezilya) vapu

riyle şehrimize gelen 50 lngiliz 
ailesi bug-üıa Kuddilse gidecekler
dir. Bu lngiliz kafilesi Kuddüste 
hacı olduktan sonra memleket
lerine döı'leceklerdir. 

Dün de şehrimize (Lamartın) 

. et Türki,,. -.\ıbü111Mi~•~•Mtt .......... ,Pilil.W~•-"-"·\~~·'1'"'"11it.>ı 
a • Papaya ve An•· Gard6*Gni ve ~pntftfijn 1 

ilk m . .,""plerde umumi imti· 
hanlara 1 Haziranda başianarak 
10 aziranda ikmali hakkında 

.~~~~~~----
;:cI'.ii:. 100 Fransız pa~• 

JJ'b llZhll.ı etmiş olan mulatelit tün yeni ve iyi ıeyl~ri avdetimde 
la adele lcomityonu bitaraf iza· memleketimizde tatbika t.alışa-
rına teblig edilmiştir. cağım. 

'l Atine gazeteleri bu karardan Seyahabm üç ay kadar süre· 
lrı~nua oluyorlar ve yapılacak cektir. Dönüşte lngiltereye de 
'1i~kerabn neticesi hakkında uğrayaralC orada da ayrıca tetki-

111 bulunuyorlar. kat yapacağım. Gaybubetim mü· 
lı - ddetince sıhhat vele.aleti işlerine 
:ı1.usolini Naifıia nafia vekili Recep bey bakacak

br. 

>ı eza re t ,· n ,· de lhtius nizamnamesi devlet 
ıunasınc:lan çıkmıştır. 

Evelce de söylediğim gibi bu 
hdesı·ne aldı. nizamnamenin esası ister dahil

deki müeueaatı fenniye ve sıh-

Londra 1, (A.A) 
.. (Otnadan bildiriliyor: M. Mus

~ain nafia nuı•hiJnı da uh
f~ ~ almak kararını ittihaz ey· 
-. eti üzeriıae mumaileyhin 14 
~rhktan ubdeıınde cemeyle· 
dM:_ oldu.ğu naıarctlerin miktan 
-~baliğ olmuştur. 

~llıanet heyeti 
diin gel,di. 

!aeri iki a,a yakın bir zamandan 
~· Aw..pada bulunan emanet 
~ dün tebrimize avdet et
f_; • 11.y'et mektupçu Osman, 
ti r::,Würt Ziya ve fen mütavi· 
~lce laataecldia beylerden mü

P1tlf. Hey'et iaMı çok yor
a duklarindan doir1ıca ev

aae Witmiflerdir. :S.nlardan 
,...lllaad bey kısaca izalaat vere. 
-"K e~r ki: 
~ •sevil de toplanan kongre 
~ ~lel fakat ilmi mahiyeti 

hır kongre idi. 
~ 8u kongrede bir çok şeyler 
tt.~ bW oldu ve baza ka
llı;:r da verildi. Kongrenin hita· 
lllb lll\itealcip Pariı, Berlba, Hi.· 
~lltg, .. Frankfort Viyana gıi)İ 
do •uhim Avrupa ıebirlerini 
1l<f ak beledi tetkikatta bulu· 
IÇır. • u. seyahatımızda şehrimiz 
~.:'ufıt bazı ıeyler tespit 

hiyeden, ister hari~teki m.üe~se
sata ilmiY)'.e ve fennıyeden ıhtasas 
ve&aiki almış olanlar hakkında 
her hangi kayt ve şarb muhtevi 
değildir. Esasen bir çok seneler
den beri yani asgari 1 O sene· 
den beri bir sıhhat ıubeıinde 
çalışmış olanlann müktesep hak
ları varsa o da tanınacaktır. 

Amerikalı 
milyoner 

Bundan bir kaç gün evvel 
Amerikadan şehrimize M. Geri 
isminde bir milyonerin gelditi 
yazılm(ştı. Aldığımız malOmata 
göre bu Ameri~lı mil~on.er 
(Geri Ta~o) iamande ı~hri~
de de tubeıi bulunan buyiik hır 
Amerikan tütün kumpanyasının 
sahibi bulunmaktadır. 

Amerikalı milyoner bir kaç 
~ kadar Aaıerikaya gidecek· 
tir. Mister Gsilain bu seyyaha
tanın Tlrk tütünleri ve tütün 
iahiun hakkmda büldbnete ya-
paeatı ..... bir teklifte ala
kadar oldaP l&yleaiyor. 

İran-Hicaz 
'l'lılnD, 30 [.l.A) 

lraa Mtkdmeei L:u ile Vebabt 
bralt lboieeuot aramacbıld iyi mii
nMebatı mubafua ve idame etmek 
için zomi olaa muabedelerin ak· 
elini mıukere etmek Usre Bicua 
bir miime"'il ıöndermeıe karar ......,. 

AVRUPAYI 
PARLAYAN TÜRK KIZI 

LEYLA HANIM KiMDiR? 

~ ...... 
Son poeta De ıehın ı.ots p ıteleri ;lltlii 1eri velveleye v-

bir Türk kızından bc"ediyorlar. Leyla femhet Uf1J8D ha. b .,_. 
dJjı Şark 1181111 nblula laeır •..m •11k ... m eelbetmeie mal'ldfak 
elmDf ve bagfia A'fftlpemn e11 -idar llrtllder1 anama P'mifdı\ 

Guetecilere baba•nm Ttlrlr, _.nla Çerkea oldajaııa ve Kaf. 
kayadan ıelerek leuabaldlı WlyftdClifbatl .&yleyea ba ,_, bl. aym 
wm•nda mhıe.na '* ı• e'Uie -.Hkdr. llflhlm bir A\'111P1l ..-. 
•i dlfW kiı 

.. A'ft'apada ..Uline eader teudll edllea ~IMıae bir tlft &he Ye 
o npette mevmP. bir endama maHk oluı bu T&l'k bu, Awapa 
wı'at &leminde ...tene t6amey• bir ,..W. ballade ,....1ıya. 
eelr.tır.., 

IMlayanm en mflhim pzetelerlne kendUindea blyle •ltaylfle 
bltluetdrmete muvaffak olan ve Tfirk eldapnu iddia eden bu 
Jma P'8D• dikkattir ki bütun Londra ve Pari• bildiil lıalde &talibul 
•ı-.zyor • 

Amele bayr mı ıü asebetielJ 
Avrupada 
hadiseler oldu . 

TARiHi: 1894 

Amele bay-ramı 

Fransada, Almanyada 
bir çok hadiseler oldu. 

müsademe yauıldı 

Türk amelesi ise 
Hayı·amı bükük 

Bir vakarla 
sükun içinde 

tes'it etti. 

Dün 1 Mayıs amele bayramı 
idi. Bu münasebetle büuin Av
rupa polis idareleri komünistle
rin fırsattan bilistifade kantık
lıklar çıkarmaması için tedbir al
mış bulunuyordu. 

Dün akşam Anadolu aajnamın 
verdiği telgraflara göre bekleni
len oldu. 

Franaada. Almanyada komo
nistler harekata geçti. Zabıta 
bir çok komünistleri tevkif etti. 
Hatta Berlinde Polislerle müsa
demeler oldu • 

Bu münuebetle hemen ıunu 
söyleyelim ki dün Avrupa ame· 
leleri gibi bayram yapan atır 
başlı türk amelesi, Pariste, 
Berlinde olduğu gibi bir takım 
kafası geaçleriD telkinabna ka· 
paJarak her lıaMI · liir taffaahtr 
ve nümayiffff b1İhmmadı. BiiyGk 
Yakar ve ciddiyet içinde karlar
da bayramJarmı tea'it eden 
itcllerimiz, akşam üzeri büyük bir 
ıüktnetle evlerine aYdet ettiler. 

Yalnız A vrupada oldutu gibi 
burada da meçhul bir takım kim
ıeler fırsattan istifade ederek 
Beyannameler dağıtmak, propa· 
ganda yapmak gibi bir hareket 
göstermek istemişlerse de polisin 
müdahalesine maru kalarak mu
vaffak olamamışlardır. 

Komtinistlikle maznunen po
lisçe yakalanan Emine ve Ultfi· 
ye hanımlarla Haydar, Refik, 
Lütfi, Hasan Zöhrap efendile
rin de mllstantildikçe tevkifleri· 
ne lüzum görülmemiş ve albıı· 
da tahliye olunmuftur. 

@ 8 
Paris, 30 [A.A] 

Bir mayısta n6mayiş yapılması· · 
nın önUne geçmek için alınan ted
birler neticesi olarak zabıta gece
leyin bir çok. eciıebiyi teTkif et· 
mq, bunlardan yirmi altısını hu
duttan cbpn çıbrmıştır. 

Moekova enternuyonalinin nü
fuslu basından biri olan Bespalof 
ha meyandadır. Mesai konfederu
yonu kltibi Davilleux de tevkif 
edilmifıir. 

Belin, l (A.A] 
Aqam Uzeri komuaiıtlerle ... 

bıta arasında bir mueadome olmuf" 
tur. İki polis yaralanmqttr. Bir çok 
teTkifat yapalllllftır. 

Berlin, 30 f A.A] 
1 ~ komtı.Uderiıı çıkar

mak iatedlkleri kar_..,.bklan he· 
mea teDkil etmek USl'f' '8hrin muh
telif yerlerille ıs bin polia tahtit 
eclimlşdr. Polis mtidtlrü gürültü 
çakan her içtimaı da~tmak için 
elindeki btıtt1D veuiti kullanacağını 
IGylemifdr. 

Paris, 1 [A.A] 
Polil mtldlriyeti Pariıin cinr 

k6yleıiDdeki fabrikalarda iş tatili· 
nin ytlsde doksan niabetinde oldu· 
amıu tahmin etmektedir. Bu ubah 
fabrika bpılannda bekliyerek işci· 
leri çahfmaktan ahkomağa uğraşan 
JU• kadar kimse tevlif olunmuştur. 
Yapı ameleainiıı hemen biç biri 

Parls Por 
mfldih _ 

çalişmamaktadır • .ı 
seferler her zamanki bıuıdı.:. lalı.si
ler an'ana icabınca iflomektedir. 

Paritı, 1 )AA] 
Pariate ve civar köylerde aal• 

Taktı bttytık bir ıttkftn kttkam ı• 
mekte idi. Buman~te yerine ~ 
"Bir MaJ11% pzetesini sobldmla 
satanlar tevkif edilmt., guee.da 
elde görülen nttıhalarumı topla&JI, 
ması emredilmittir. Tevkif oluııall .. 
lar arasında bir çok ecnebi ile ko
mtinitt elebaplan vudır. Aynı .. 
manda muhtelif mmtakılar mnda 
irtibat temin etmete tahde oluna 
yedi otomobile vaz'ı yet edllmlp. 

H•r111en sonra 
Dün, ylk.eek bir Oklr ..._ 

mımula birlikte teJaria ltlek 
bir eaddeıinde dolqıyordak. 
Bahann yeıil tıia içinde leJlf 
kadınlar, ~- dltleri, Ju.. 
mızı dudakları ve atef •Plll 
gözlerlle 'erkek vilcatlarmua 
tefkll etdii kayalara prpa 

birer neo'e nehri vücuda getire
rek muhtelif istikamederde 
akıp gidiyordn. Arkadapm 
dedi ki: 

- Kadın eteklerlnta eoa 
senelerde çok kilaldıpdaa 
tikiyet edenler ho eene mut
laka hiddetten kudoricak. 
Moda, bu'1dan bayle, eteğin 
dizkapağını açık bırak1Da81• 
m emrediyor. Zira dizlerm de 
görilleeek ve g6sterileeek bir 
g6zelliii VanDlf.,. 

- Bu giditle etekler acaba 
nebayet nerede duracak ! 

- Belli değil ! Belki hi9 
durmayacak. Harpten sonra 
kadın kıyafetindeki değişikli· 
~' açık saçıkbAt ben, tahiatua 
hır hesabı eseri addediyorum. 
Harp, erkek cinsini çok uak• 
tı. Açığın doldorulman için 
tenasftl faaliyetinin üt.IDa8I 
lizım. Pek muhtemeldir ki 
tabiatın hu gizli makaadma 
hizmet etmek llsre, kadın, ha
beri olmaksızın her zamandan 
fazla muharrik olmağa plıf
makta ve el"keğin mukaveme
tini kırmak için bin bir eul· 
be ile aiWılaamaktadır. 

Harpten eonra •hlik11zbk 
dedljimilı oeyia belki ciuala 
inelyald bir tedafl hareketi 
oldup iddia edilelrilir. 

Ahmet llqim 



Yalcın lrır dawe ıelinceye de
tin müsUimanclan hekim ve ec• 
zacı olmum11I Hk zamanlar b
hbıyemizde tedrieat frauazca 
elurmuf, ve, talebenin ekıerili 
ram, ermeni ve tatlı ıu &engin
den ibaret bulunurmaı. 

Ylz &eDe evelki dedelerimize 
IOrulM, bu itlerin elraç kin 
oldutwıu söyleyecelcler ve bizim 
için baıka faaliyet aahalan 
bulundu;ı.n. İfal'et edeceklerdir. 

Fakat bizden hekimler, ecza· 
cılar, kimyagerler yetittfkten 
IOnra bu hurafe kalmadı. 

Gene pek yalan umana ka
dar türkleria mekadikte istidadı 
olmadıtı yerletmiı bir fikirdi. 
Tramvay arabacılannıa bir tale
bi lzerine müdür M. Perdikaria 
in bir aözünti hiç unutamam: 

•- Arabacılar çok oluyorlarl 
Tramvaylar elektrikle cerredilince 
kendilerine ekmek kalaaz. Al· 
ııanyadan retirtecepmlz 't'atmanlar 
oalana yerleriae geçer, biz de 
keadilerinclen kurtuluruz. Ara
hacılar Çanlanya, Kaıtomoniye 
d&aerler •..• 

Eeld devirde Oımanlı Banka
ıınm l,,ir umuınt müdüründen du
ymUfbım: 

•- Sanayie mey) ve heves 
etmek türkler için dotru değil
dir. Dua lıacet te yoktur. Türk, 
çifçidir. Kendiaine lizım gelen 
maaa şeyleri Avrupa verir. 
Beı uırda Avrupada hasıl olan 
sınai lrabilyet ve tecrübe, zanne
der aÜIİnİz ki lizde bir kaç aen· 
ede b11111l bul1UD?. 

Çok f(ikür, şimdi, eczacıJan .. 
mızın, vatmaalanmmn, ıoförle
rimizin hemea lıepıi halia muh
liı tilrktür. Demek ki bbiliyet
ıizlik h.ldcmdaki isnatlar hep 
boştur. Y alnaz kaydedilecek baş
ka bir noklan var: Vatmanlık ve 
ıoforlök ma.ıetna olmak üsre 
ttirk ya yüksek mekanik itlere 
teşebbiil ecliyor, yahut bulundutu 
tabııkada kalıyor. Halbuki orta 
ıeviyecle uata ve kalfalara, it ba· 
fılara, ufak miibendialere, •Con
tre-maitre. lere fazla ibti1aç var. 
içtimai hey etimiz i~,sle ~u ta· 
baJsalar eluiktlr, boştur. 

lıdidat mı yok ? Aala bu fi. 
kirde buluııamayız. Bu millet ef. 
radından pek mahir operatörleı, 

kimyagerler, bakteriologlar, erlcinı 
harbiye zabitleri, bir zarldıyı Jtle
tecek kaptanlar, çarkçılar çabyor. 
Bu ihtilaslar daha büylk bir il"' 
tidat, bir kabiliyet İlter. 

O halde orta tabaka neden az? 
Pek uzak olmayan bir devre 

bclar ba bofluklan tirit un111111 
doldurmuyordu. Bunun içindir ki 
ba llOialan billodilmiyordu. On 
ıeQecleııberi iae lılç Wr teıkilit 
b• •bam teliflye çal11madı. 
Tek • tük m.Wr Ultalanmaz ise 
tabirbıü hot görün, hudai •bit
tir. Bir uata aaal yetiıir ? Bu ci· 
laeti tetkik etmeliyiz. Avnıpada 
tıraklak etmekle; Aıaerikada İM 
çıraklık yok aibidir, birfet aek· 
'9pte 6ğrenilir. 

Bizde ç1raklık var mı ? Genç 
bir Oi_lan laangl fabrikaya, tezgi· 
laa jl(ftp hir san'ab atrenebiUr? 
8izlm di aramızda bin amelesi 

(IKOAM)ım tefrikuı : 46 

mes'elesi Sı,llal 
Ticaret odasında Bükreşe seyahat Genç bir rum kızı Dramı nadir 7 

olan fabrika ve imalathane bile 
yok. dün mühim bir Romanyada öldüru .. ldü. Katil Böbrekleri bozuk olan 

Ne yapalım? Fikrimce derhal larda baş ağrl8ı, dalgın-. 
amerikan uaulünü kabul etme- içtima yapıldı alaka uyandırdı. 1 m e y d an d a yok. lık, ."!lıtuya meyil, kuv 
liyiz. Mektepleriz+ uata yetittir- vets· gibi haU;.-ı.-..-• 
meli. (Yunan bükGmeti bu yolda: ' .. • • bqla k bil hAr 
gitmeli programına dercetmit- . Dun Ticaret odaımd~y .bar iÇ• Himayei etfal ceayietinİll Ro- ~l:nta yeni ve meçhul bir ci- kı yara a e 
tir.) Batka çare göremiyorum. ti~a ~apılmııbr. Bu ıçtı~a~a manyaya yapacağı seyyahat Ro7 nayet hadisesi k81'flsıada bulun· saralılar gibi ha 

B kt 1 . .d d . k atideki euslar tekarrtlr etmııtir: m an y 8 da maktadır. Galata rum erkek malara sebep olan 
u me ep en ı are e ece 1 S . b' ı·,..; . .x... ,__.__ t k alA t in -' 

O.tatlar da pek ehven, pek eh· - ~~ayı ır.16.n~ açaca.. büyük bir meuebi muallimi "Neolopos,, a ım nme Ier e3 e 
ven şartlarla bulunur. MacaJıia.. mether. ıçın 2 bı~ lıra. ~h111 l"ka efendinfn kızı Matmazel "Parya,, mecmuasına üreni 
tanın, maatteesıüf, üçte ikiıi edllme .. ıı ve heyetı ~ertıbıyey.e a a uya· nan cesedi dlin Yeşllköyde fe- vermişlerdir. 
yadellere geçti. Müstevliler oda ~z':ıı~da~ Sabn ve ~a.ak ndırmışbr • ner ubilinde bulunmuttur. Bir 
yalnız köylü ve çifçiler hayat beylenn ıştiraki kabul edilmıştir. Cemiyeti n cinayete kurban gitmiı olduğu Hakikat halde ftre-........ 
imklnı bırakıyorlar, btıner ve ma- 2 -.- Eaham ve ı:abvilat bor- seyahat m· yllzde dokıan muhakkaft bulunan astalarda kandaki a&O 
rifet erbabını istiskal ediyorlar. sası hakk.anda tan~m olunacak es'elesi ile bu genç kızın cesedi dün akıam lu igtida malisullerlnde 
imdi, Macaristan, lüzumundan kanuna aıt olmak uzere oda~a tabibi adli Hikmet bey tarafın· tlre, hamızı bevll, endi 
üç icat fazla ilim ve hirfet sa- tanzim olunan mutalaanamenın meıgul ol- dan muayene edilmiştir. kan gibi cisimler fazlala· 
hiplerini barındırmak mecburi· velcilete gönderilmesi karulaı· mak üzere "Parya,,nın ne suretle öldü· iiJr. 
yetindedir. mııbr. Romanyaya ıönderditi Felemenk rüldüğü hakkında adlire ve za- -. Hali tabiide kand-L 

Almanyada da bu tabaka lü· 3 - Kitap tab'ında kullanıla- bankası mahasebecisi Vefik bey bataca tahkikata başlanmışbr. aa 
zumundan fazla kalabalıktır. Be- cak kiatlann gümrük resminin avdet etmiştir.I Cesedin üzerinde müteaddit pı· azot mıktan, 100 sauti 
yaz Ruslarda da hirfet erbabı imkin dahilinde tenzili için ve· Bizzat Romanya matbuat umum çak yaralan tesbit edilmiştir. metre mikabı kanda 25 
var. kllet nezdinde teşebbüaatta bu- müdürü demiıtir ki : MQ I fL 35 miligram iken ttremı-ıfl 

ıunuım.sl tak--.r.r etmı'ştir -"Türkleri Bükre•liler parlak fe err R 
Be•, on sene için bunlardan ıu..-u • y • h t l d 100 S 

y 4 U ük · · bir surette istikbal edecek. le.rdir. Maa§ ha§ladı ı as a ar a • istifa-le etmek mümkün ve ko- - n gümr resmının ye- ı b d k d 1 k ..ı._ ., • ka d · ı Romanyalı ar u fınattan ııtifa e a ar oma tauır. laydır. nı nun a tezyıt o unma!l IU• D 
t ·ı 1. 1 )!,b ti · t ederek Tflrklerin Romenlere karşı ün Mayıs umumi maaşı hal uzun sfiren ve L • 

Lakin şu önümOzdeki devirde re ı e yer ı un ann raş e nı e· d ki k fi . l k . d'I • tir uu 
la 

. lök , 
1 

min etmek iıteyen detirmenci· göster i eri neza et ve miıa ır· peşm o ara tevzı e ı mıı • rAM bozen bBbwıık ha-6-
aı ınce ve ı san at ara mey· lerin müracaatı hakkına tı?tkikat perverlite mukabele etmete ça- 400 ()()() lira "'e.. ~ - .... 
letmemeliyiı. Her teyden evel . z L! b .. lıtacaklardır.,, ' hklarında olur. Bunıuaımq· .. 
Jıarciam hirfetler. icraaı içın aaire orsasına mu· Barıt inhiaarının tepkkülün- k dr 

Meıeli tamircilik... Bu huma- racaatta bulunulmuı tensip olu· Emanetle den evvel barut itlerini idare aş a i ann teşek.k 
ta 0 derece yayamz ki getirttiti· nmQftur. C • · beledi eden Besat biraderlerle lbrahim ve boşanması mttfkilA 
miz makinaları ve sair alit ve S - Rusyaya ilaracat yapan emıyetı ye Lutfi ve diter iki şerikine def· duçar olduğu zamanl 
edevatı tamir edemediğimizden tacirlerimizin mtııkilita maruz Cemiyeti belediye dün Tevfik terdarlıkça 400 küsur bia lira a dahi dremi olabı!H-
münkesir oluyoruz, itimiı yanda kaldıklan için Ticaret odasına beyin riyasetinde toplandı. kazanç veıfiıinden dolaya nakdi ıur, 
kalıyor, servetimiz hedel\oluyor. müracaatla şikayette bulunduk· Türkiye milli bankuından ceza tarhedilmişti. Alametleri nedir, ya,-•ıt.:ıı 

A d lan malumdur. Ticaret oduınca akdedilen. istikraz ibtil.ifmın ıu- Alakadarlar, bu cezaya itiraz yazarız. 
vrupa an bir çok ufak tefek Ruınra mu"meaıı"llı't ne•dı·nde •a· halli L-•-'-- da l 

1. B ı bü .. -l'k -~- ~ ı reti ... ıuun nnza anan ederek kendilerinin barut i·1eri· Lokman hakim qya x:e ıyot. un arın Y"' ıan· pılan teşebbüaat alckmda izahat lifna ' · b 1 d" lf& 
ta · kar ttı~i · t • · iti . me. c. emıyeti. . _ e e ıyey. e Din idareai için bir kollektif tir-

• 1 e ıs nı zenne meyınız. verilmi•tir. lçtimaın aon kıamı d ed ld Bu tiJ!!L..- N ddin u AU 

B f t ğu h. ..,. tev ,•. ı ı.. . ı .aıua. memn ket teıkil ettikleri.ni ve bu ceza- ecme .n.em1U.1 nn•11.1 
u te errua ın ço ma ır usta- hafiı olmut ve baza mukarrerat l t b l h y 

l af d l k d mer ı o mas.• . •ç~n cemıye ı e e- nın tirketin şa ııyet maneviye- e - ere tfıkOrmek ~ıır• 
ar tar ın an mem e etimiz e ittı"haz olunmuştur. d ._ _ _...ki 1!!.- l kt dir 1 b iyece .... u ~m ge m~ e . · sinden alınması lizım gelecefini, 1 
yapı a ilir. Binaenaleyh ıtili~menın bar binaeneleyh mallerinin haczedil- zayı mftste zimdir. Birik 

Koku ve güzellik levazımı için Vlltrefte hafta zarf.ın.da tet~ı~ kara!lafb. mesi doA'ru olmadığını beyan et- miş sular dahi kuruya• 
Fransaya para göndermek günalı- iskan komisyonu BWı~ ~çın de ~utün encu~~~- mişlerdir. Defterdarlık bu itiraz- ilir. L H 
tır. Hele mefruşat ithali gülünç- lerden . ınti~ap edılecek 9 ~plik ları tetkik etmiş ve iddiaları gayri • 
tür. lakin kom~yonu dün toplan· muhtel.af .hır en.cü.men. teıkila ka· varit görerek cezanın yı·ne ken- flo••ste 

Ş. d" b d b maş ve teraküm eden bazı evrak b ı d ld R ı l •• ım ı oş uran, Of gezen u e ı ı. eyı ıprıy e yapı an dil erinden tahsiline karar ver- D ak h d. • 
ve binaenaleyh bayatını kazana· hakkında karar vermiştir. bu intihap neticesinde Vasfı miştir. ay a ısesı 
mayan binlerce, belki yüz binler· Adlwede R~it, Emin Ali, A~tü~kadir Ziy~ Konvansiyonelin tahkik ediliyor 
ce vatandqı, bilhassa gençleri, Rıfat Mlleyyet, Emın, Necati, 
çocukları bir usul, ıttarat, intizam Hikmet bey yene hasta ATDi, Tevfik ve Seuyi beyler teehhürü Polis müdüriyeti viliyet • 
it da t' ti k b · · encümene iza oldular. adliye •poliste dayak., hadiseleri 

a ID ye lf rme Ve unun IC}ID Kadriye hanım hadisesini 0--:!l'ac-eye yenı'den 3622 J)dn yolda zuhur ed4'D bir hakkıncllt tahkikata denam .... tefkilit vücuda getirmek icap IU"\M ..... an yü ·· d k 1 lt ,.q .:;~ 
ediyor. tahki1' ile meşgul olan HileQıet liralık muavenette bulunulması za zun en onvansıyone a ı mekteditU.!r! "!rnhl&ntı P1'Hf ~ 

beI yhıe rahatlızlanmış olması hak'-ndaki en-nmen mazbatuı saat teehhürle saat dörtte gelmiştir. kez memura lsmail be• tarafır 
Zannediyorum ki bu işi ıör- d 1 l d u "u K • ' l d k da 1 

mek bir demiryolu yapmaktan, o ayiıiy e isticvap ara evam kabOI edildi. Maslak yolunda bir omısyoncu ar an mü errer yak abldıtın 
bir liman inşa etmekten gilç ve edilmemektedir. kaza neticeal vefat eden Fuat Imtihanlan bir türlü yapılama· iddia eden "Bursah Ahmet. 
muraflı delildir. M hL •-·de beyin ailesine 200 lira verilmesi yan komisyoncuların imtihanları· Müddeiumumi muavini bey tara-

A.erikadaki ıan'at mekten. • ••mnn""1 kab61 edildi. nm icrası için vekaletten gelmesi fmdan isticvap edilmiı, aynı za-
r Şehre fazla mıktarda aeyah beklenen talimatname vürut etmiq. manda bu adamdan davacı olao 

leri pek çabuk masraflarım ödtl· Katilin cezası ~ b. uh ela ıA-

Ci
r. Talebe ayni zamanda ame- celbi için muktui tedbirlerin tir. imtihanlar önümüzdeki hafta ır m acırın ma wuatma 

Ab d P atacı Al. efend"ıyı· alınması ve ıııı-·m gelen paranın müracaat olunmuıtur. lik Ye müıtahaillik ettiklerin• anoz a 0 1 ~ içinde yapılacakbr. M k 
d L-1 d da ka öldüren Sergia, ilk muhakeme- Arfı huausu~da pbreminine seli· er ez memuru lamall bef 
Z:ı.;::r. ~n:ı:Tıe h..; ıiade t 7 ,O ıetıe hapiae malıkOm hiyet verilerek içtimaa nihayet Maarif fa de dlayabkul yediği dola~ 
mektep maarafanı veri~orlar, hem olmuştu. Yerildi. - mü ei unan ıabsm bir 

a.-L-:ı M ku d.. "d h Çocuk bayramı sabıkalan bulunduğunu ~ 
de, .....;. IOlluna re ince müd· er m un Y•JU en mu •· Limanın idaresi T etmiıtir. Polis divanı bu meiel 
dahar bir sermayeleri de oluyor. keme edilmiş ve cezuı 19 HD• ilrk ve Ermeni mektepleri kkı d 
Elleriae şehadetnamelerini al- ye iblag olunmuttur. Liman itlerinin bir elden ted· talebelerinin 5 Mayıs günü ço- ha 11 8 kararanı verecektir. 
daktaa sonra bu iptidai cra ile viri ioin bir t4aavvur mevcut oldu- cuk bayramı münasebetile mual- Bazı eıhasa dayak atan poU.-
b d '-'-!!.- d b lar Sey...:aefaın" memurlan t maldmdur. Bu hususta alika· limleri refakatanda tenezzu"h ya- ler aleyhine takibat icruı içlll 

ir ÜIUUUI a aça i iyor • .1.&0 lann talA ı bi V'l" ·d h 
b • r mu ası a mmıı ve r pmalan tekarrür etmiqtir. 6 Ma- ı ayet ı are eyetindea kanı 

Kokc:eratiflere, ıindikalara oir- veni sene utçeıme naı.araD ,ı L--...:lan tı v '-•ı t T • t . ti' v!I!!. t . ~--- - _ ...... •· Seyri" fj • 'da · •---·- proJe mwr mıı r · e.1U1 e çe yısta da istirahat için bu mek· 11 enmıı · uaye ıu.re maa. me itlerini ilerletiyorlar. se aın 1 resı memuruu-uwı ~pilan tetkikatın ikmalini milte- dünkü içtimaında bu gibi • .,.. 
Medeni milletlerin çalııma maaptma v.am yapı)acakbr. Bu &kip nihat karar verilecektir. teplerin tatili münasip göriilmüş- lelerin halli kaza idare meclilW 

uulleri iıte bunlardır. Şarlan zammıyatta kıdem ve iktidar esas- tür. rine ait olacağı llaklanda karat' 
uyuıuk hayatından çakmak iste- lan nazan dikkata alınmaktadır. Gemi satanlar Rum, muıevi mektepleri pas- vermiıtir. Dayak hadiaesi ~CJIW-
yen bizler için usul ihdas ve ica- timiz, iltidadıam tezalaur eder. Bir Alman grupu tarafından kalya ve hamursuz bayramlan lu kazası dahilinde oldutu cihetle 
dına hiç hacet yok. Başka mem· Bu yolu tutmap meel>uruz; Seyrieefain idaresine gemi satmak dofayısile esasen kapalı olduk- evrak Beyotlu ~ıma haale 
leketlerde feyyaz neticeler veren akai taktirde avrupahlaruı _. Ur.ere teldi&t vaki oJmuıtur. Sa- lan için bu mektepler S Mayıata edilmiştir. Beyoğlu kaza h~ 
ve ilim haline gelen bu metotlara reti altmda lcalll'll. tılık gemiler içinde 1500 ile 7,000 çocuk bayaamını tea'it edeme- ya bugün, yahut ta Camaitell 
iktibu edecek oluraak kabili e CELAL NURi tonluldan tetkik olunmaktadır. eceklerdir. r.:a~ !~e=~~. haldancla Wr 

~~OO~li'! 
Aaerleyin iiltünde venealne ka

dar ilikli bir pard11ü varda. 
Şapkaıım çılcarcb, lcaplJI kapa• 
dı, nefea nefeae ıeldipae pre, 
istic-1 ettili belli idi. 

- Percy, bu da nedır? 
- Daha fala mGmkün ol11y-

clı, elbet verirdim, Bu memleket· 
ta çıkıp ıidinl 

- T•lddir ederim Percy, 
lata.de baaa kili para Yar. 

- Percy, haylı heyecanla bir 
gece geçirdik. Şu kapıdan çık. 

Orası intizar oduıdır, bir az 
beki el 

- Fakat gelirlerse sakan bu
radtl durmayın kaçın Allah q. 
kına 1 

Kdgar wauace 

Pnnk Sutt.a az çok beu•yen Bir çolc lf.anlar leon.,,ıır~ · 
I* reami ihtM .uaui itibarile Çok gtlsel bir delikanl&d1r, i~ 
fll1Ml clilckatti. konııfu.r ve mıikemmel bir 1f 

adaırıulır. 

Kedi lefBbbülti ee iM ·~ 
n olman itibarile tnkif edilen 
Jan Stefaaıon, lumt!Wni bir 
lı~U olaralı ıanıtmalıladv. 

Sonra bu Stefasaonun bir çok 
yerleri yanili bir tercemei hali ... 

Canileria kil,,ir ve gururlan 
malumdur. Halclarında medan 
ittiham olacak bu evrakı kan 
kocanın saklamış olmuma 
Leli hayret etmedi. içinde 
herifin boşuna gidecek cümleler 
yok değildi. MeıelA sonlara dot-

"-

Leli kitatları yeriae lcoyclu, 
kutuyu kapatb ve alıp sitin
cektl. Fabt merdivenden bir 
ayak seai duydu. 

Kadın veya erkek, bu gelen 
kim oluna olsun, her halde da· 
irmin alavaliıai bilmeyen biri idi. 
Çünldl her kapının öaüude c:lard._. göre, muhakkak haasl 
odaya ~recejlai anlamak için, ka· 
pı levhiı.rma bakıyordu. 

LelioiD kendi kap1111UD topu
m döndü Ye bir adam içeriye ıl· 
nlL 

Leli: 
- Hoqeldinlz doabml, dedi, 

H De bil? 
- Aman ne iyi oldu ela illi 

bwnda buldum. Leli, banda ne 
d1anayonua? Şimdiye kadar kaçıp 
gitmeli idiniz. Kiinabn ıııi ara
datı hlr ıamanda böyle nhatça 
•- batında oturmak olar mu? 

- Klinan beni mi anyor? Be
ni• ismimi nerden ötreadller. 

- Şu Ma1lie deailen kadua 
7$ mu? Elllome hatu'a h.tıra 
la• ıeyi söyledi. Ben lcaçbm. 

Anerley ebai cebi• IOlttu ve 
J,,ir dute para çıkardL 

- Belkl paraya ihtiyacınız 
vardır, dedi, yirmi aekiz lira •• 
S..ıllDOn kazancı •• 

Parayı uzattı, fakat Leli uıa· 
un eli itti. 

- A"8D yGzbqam. hatta ba 
ıece Millie. denilea lcadıa bqı-
1111& bir felllcet açabilir. 

- Millie timdi nercle? 
AMrl., Icadmm nerede oldu

funu bilmiyordu, 
- Bir haıtaneye götürdüler· 

..._ banıi butaneye bilmiyo-
1-um. Fakat yiiıbqıJll, ıiıe yal· 
varmm, valcat kaybetmeyin. Bu
rada oturacatllııza bqınıım bir 
çaresine bakin. 

Leli oturmuttu Ye kendisini 
oturclutu yerde daha iyi bulu
yordu. 

- Percy, öyle dlyonun ama 
bea biriai bekliyorum. 

- Kim olursa olaun, hiç bek· 
lemeyin. 

Leli ayala kalktı. Merdiven· 
den dotna birisinin çıktıtını 
aaılamııta. 

- Sen de öylet Eter plir
lene intizar odu11m dıt kapıım· 
dan kaçarsın. 

Anerley öteki odaya lıenüz 
airmiıti ki Leli bizzat kapıyı açtı . -içeriye galllleleli bir adam Cla-
laa girdi. Leli gelen aclamıı tam• 
dı: Tillmaa. 

- Tillman neye geldin. Maa
ıına istemetemi? 

Tillman sanki bir şey anyor
m•ı gibi etrafına bakında. 

- Matmaz:I Beryl nerede? 

- Wimbeldon da olnaaaı ı• 
re~I Fakat nerede olmadıpı töy· 
leyebilirim. Her halde lskoçya 
yollannda değil .• 



Tahdidi tselihat 
komisyonunda 
ararlar verildi. 

Cenevre, 30 [A.A1 
ıl 'ıdidl tesHbat lromisy<>nu or· 

ıı, <lont.oma ve hava mevcotlw:ı· 
111

!! tahdit '"'1a tenkıeına ait rak· 
•anı1urın umumi konferan&a ne şe· 
'ılde auedileceği:oi bu guo tetkik 
ttniş ~e devletlerin berri kuvvet· 

rin teslibatına dair beş cedvel ver· 
'llcleri hakkında fransız hey'eti 

r 1 ırnhbıı.sası tarafından yuku bulan 
t ' ı· "" ıfi kabul etmiştir. 

M. de M'arinis bazı ihtirnzi ka· 
'iitler ileri sü~mUş, ftllB ,,atana ya· 
kın 8tazİDİD de. 3tl8 vatanın IDU• 
l(ı.unıinı eezasından addolunmasıııı 
tnl""' • • 

· t' etnıı~tır. 

.M. de Marin;e in İtalya namına 
ki olan bu teklifine: ~·::ılnız Kont 
t>rn~tof iştirak etmi1Jti!'. Bunun 
~rine M. de Mariııis teklifinin 
teıe konulmasında tsrar etmiştir. 
~Ie;:.lekten yetişmiş Mkerlerin mik· 
1'-tını tahdit mcs· eleeine gdince 

frane1z ve itslyan murahhasları bu 
~ 0lda bir c.ahdidin berri, bahri ve 
hay • ·ı 1 ı·· ' aı meycılara §Llml o ması uzu· 
ı~unu müdafaa e.mişlerdir.. Şili, 
'tlıerika ve- Japonya murahhaslan 

b..ıhri ve havai mncutlımn isfgna· 
~nı iltizam etmiş.~rdir. M. ~ lassi· 

lı linin bir mticLthaleı;inden !Cill'a 
l\.r nı• 1\. "' ııayon bahri mevcutlaıa ve tes· r 
lıhata mütoalJik mes'eleleri tehiı:: 
t . d ı 1 ınış ,.e mevzuu bahs ce ve 1er- l 

Kıral skeri 
kabil yolunda 

ilerliyor. 
.Moskova. 30 [A.A] 

Terme?.den bildiriliyol': Habibu· 
ilahın ordusuncla inhilal h~lamıştır. 
Tehor ruıntakaSlnda Kuhistan kıt· 
asın& mensup iki tabur Nadir hamn 
tarafına geçmi~tir. Nadir han Hor· 
deki İ$gal etn.iştir. Kabilde halk 
kiıtle halinde silah altına nlınmak· 
tadır. Fakat silah ve mühimmat 
noksanı ı;iddetle btss edilmektedir. 

~ 

l\foskon, 1 [A.A1 
İzvestiya gazetesi Mezarın işga· 

linden şimaldeki vazi} et üzerinde 
kat'i surette müese·r ."ki vilaycti11 

yıııi Mezar ,.e Heratm Emanulfolıın 
eline ge°çti{!'ini yazmaktadır . .Mezar
da Emanullahın u\ifuzunun tema· 
men teessüs etmesi Anrah=ın ve 
Bcdelıan vilayeti mukadderatım 
tayin edecektir. İzvestiya ,,.a.ı1etesi 
Rus toprağına karşı yapıl n hnyJut 
tecu ilzleriniıı K.arnharı Yilayeti 
valisi tarafından tertip t:di!diğini 

bild!!'mektedir. 

l\livyork sefeı~. 
Havr, l (A.A1 

-ıkl ~ l;'rans vap Jrunun siviı me

murları b!l.\ metalip dermeyan rttik

lcrinden bu glin için mukarreı· ofon 
" .. .,.. York seıeri geri kalmııtır. ., .... 

~ . . 
Lenaze merasımı 

Belgrat, 1 [A.A] 

O •er ti Stepan"viçin cenaze me-
le meslekten yeti~miş bulunan ve 1 

l.}zyit edilmemes; taahhüt edilecek 
0lan atıl ... erlerin azanıi miktarının 
gtsıet·ilmeeine karar verilınıştir. 

... _. e ı,._, glln icra edilmiştir. Kıral 

Bir hadise 
Lüksemburg, 30 [A.A] 

. İtalya tabaasından Askonyocine 
1 tcditi l zı evrakı kendisine ver· 
ruekten inıtina eden !tal} a orta 

elçiliği katibi Alfonso Arenayı 
oldunnii•t .. 

~ur. 

Muhnik gazlar 
Cenene, 30 [A.A] 

İngiltere, Arusturalya, Yeni 
Zelant, Ceı u·)ı Afrika ve İrlanda 
hotucu gazlar istimalini meiieden 
lti:ukavelenameyi tasdik etmişlerdir. 

Fransa-Fenlandiya 
Psris, 30 [A.A] 

Yann Fransa ile Fen1andiya 
ata ında telefon muhnbcratı başla
>'acak '\>"e küşat resmi icra edile· 
<!ektir, 

İran - Çekoslovakya 
Tahran, 30 [A.A] 

itan ile Çekoelovakya arasında 
en ~yade mazban müsaade millet 
<'sııısına mtistenit ticaret, gümrük 

"e seyruıefer mukavelesi imza edil· 
tl.:ı.i~tir, 

Bir kaza 
Reims, 30 (A. A] .. 

!kt fransız askeri tayyaresi 300 
~~ttc irtifada müsademe etmiştir. 
d kı kişı telef olmuş, diğer iki kişi 

f\ P&!~ut sayesinde kurtulmuştur. 

llevelestokun serveti 
Londra, l [A.A] 

b Mutehassıslar komitesinde Ingiliz 
j r~ıırahhası iken geçenlerde Paris

t eten vefat etmis olan I .ort Re
E toM ·Kinrr Ed";ard• hastalı3ne-
ı ~ 

t Ytız hin lngiliz lirası bırakmış-
41r. I ıiru ;,.le) l rı bir mutei:ıLlrrİ 
tafınuıın Kırala hib~ edilmiş olan 

'lt7 bi ı· d ·ı ın· n ıra a bu hastahaneye verı • 
ı tır, 

Yeni bir hava hattı 
Bedin, 1 [!\.A] 

~ <>rs.r··~ «cn-Hnmburg hava sen.si 
tın b l . ha "'• f'mıtıtu. 40 kadar Belçıkal. 
~ nsız \e Alınan ricalini hıımil dört 

.ı., are E ssende yere inrui~tir. 

i!e Hr çok uaıı rlar cena:cde baz r 

Bar 
lngiliz Pt;hlivan 

nehayet 
Bernart Şow ile 

görüştü 

Pehlivan dıyor ki: 
au mülakat benim 

111
için bir ideaDdi,, 

Bu dünyada herkesin kendi~ 
sine gör · • merakı, bir arzt 

vardı.:-. 
Cihan ağ

ır siklet şa· 
mpiyonu } 
en Tunney 
nam pehli· 
van da In
gilte renin 

en maruf 
kalem er· 
ba1 • • ı . 
tema~·- . ı.ı· 

ellifi Berna· 
rd Şow ile hayatta oır 1<.erre 
doya doya görüşmeden ölecek 
olursa gözii açık gideceğini söy

ler dururmuş. 
Gel zaman, git zaman Tun· 

ney nihayet muradına erm].~. 
Geçenlerde seyahala ç.ıkan bu
yük boksörle büyük muharrir, 

Adriyatik Denizin:n lstriya sah~
Hnde kain Brionı Adasının hır 
otelinde karşılaşmıs!arl 

Bu münasebetlt: adadaki Ro
ma harabelerini beraber ziyaret 
etmişler ve bu ten~zzüh esnasın
da bol bol edebıyatt~n~ h~~a
iyattan konuşmuşlar, muhım dun-
ya vukuatı hakkı.~ıda bi~birlerinin 
noktai nazarını ogrenınışler. • 

Ağır siklet şempi~ıonuna Ber
nard Şow hakkındaki ~ntibaatını 
soran bir gazeteciye Tunney 
ş·t sözleri söylemiş. 

- Bernar 1 Ş w dair müna~ 
kaşada bulunmak için ken<limde 
kua. et bulamıyorum. Sözlerim 
zevki selime muvafık düşmiyecekl 

işte hüner ve zekamm kuvveti 
teshir etmesine bir misali .. , 

A ele ~fırkası 
bevannamesiı i ., 

neşretti 
Londrn, 1 [A.A] 

Amele fırkası, iRtihahata ııit be
~ annamesini ne;:ıretmiştir. Bu beyan
name milleti. am~le fırkası erkanm:. 
mevkii il;:tidara getirmeğe davet et
mek suretilc başlnmakta ve prograı"'l· 
}arının esaslı nokttılarını şu suretle 
saymaktadır. 1- Milli inkişaf ve imar 
hususlarını sulh ye sl.ikiin içinde 
canlandırmak. 2- !~sizlik mes'ele.sii· 
ı.in hallini lPmin edecek tedbirleri 
ıv ilen t!ltbik 1..tınek. Bunun için de 
bilhassa ihracat t.ıcir 'ctine krediler 
açın.ık ticarete lrnlaylık: göstermek, 
esaslı san'atl.ı ·ı kuretlendirmek, iş· 
sizlere daha g mi~ mikyasta muııYe

nette buluml.Rk. bazı yerlerin çek· 
kmek:.C olduğu t•l işi fozlalığıııi tah
cil mccburiy ti Lniıddetini halk kütle
leri arasında 16 yaçınn kadar temd;. 
eylemC'1 VP hu Slfltfa roen<)up çoruk· 
hıra kafi 'e mıinasip miktanh ru "l

• "!ıtt etmek \ e kPrırli leri 1 her 
tUrl · mcc::aiyi mii~kul ve )... t ayri 
miımkt.m bt" ' le koy~:ı bir .,l'aşı 

' ;drak et•.ıi~ bulunan ameleyi ııPrtürlü. 
1 ıhtivaç an iizade kılmak .mretiyle 

tahfif etmek. 3 • Maden kömürü 
sanaviini millila~tirnıı:k ve u~lah ve 
tecdit etmek, zin.Ptı l uv,•etlcndirmek 
deniz ortas nd:ıki memleketlerde yeni 
piyasalar bulıııııl· her türlü esbabı 
istirahatı ve sıhhi ferııiti cami kafi 
ınık•arda meskenler inşasını ıcıl ıçin 
inşaat sanatını teşvik ve teşci etmek 

4 · Maarifi neşir ve tamim eylemek. 
5 · Haric' cıiyaset SHhnesinde ha
kemlik ile tahdidi teslihattan ibz.· 
ret olan iki gaye cemiyeti akvam va
sıtasile takip o]unacak ve Rusya ile 

siyssi ve ticcari münasebat tesis edi· 
Jeccktir. -

Ii • 

• 
nın en 

yakışıklı 

erkeği 

kimdir. 

• 
K~i>!~~~~, j 10 urıcu oaı-=Ju ! 

! Bir gün her nedense aldın~ 
i esen Kadı!:öy daireyi bel~dh 

Hayat H. 

t . 
"meşhur .> 

~"Urtçu ~)'- ~~' · ;;. ~ 
ır ı n da bir · :: ./fi~ : 
park yapm- fi~~~ .,, ~t "·7-./[. · 1 
ak istedi. J) (~1't.:J. l : 

$ Parka baş- --~:::..~~~~~~ i 
landı: bir ,-- -- -,._.==__;; 1 ........,, "-........ _ _.. 
f:enede top- • 

T k 
,. raklar te vif dildi. ikirıcı Rnc 

ii,r ·ıy e- de duvar yapıldı. Üçiincü M!Be-

0 de duvarın üstüne dem!r parmak· l 
f, l lı f3 ıı i ltklar konuldu. Dördüncü senede ı 

kapılan kuruldu. $ 
S e V i ın l i t Beşinci senede çiçekleri dikil- f 

t dr. Altıncı senede de 2ğaçlor 1 
Ç O C Pl ğ U I~ garsedilerek ancak parkın istekti} 

meydana getirilebildi. i 
it i nı d i r • 6 bahçıva'ltll alh >i}'Cfa yap!l• ı 

t biJe~ği bu bP.sıt bahçeyi 6 ~e· ı 
$ n de :sk t haline tire · .. i 
• l dive tem i. i yoluıı~ k yduğu S 
ı ırada her nedense btrden Jİr~ • 

1 c~bakC\"' . "a d d. B · k li- • fibindeı vaz ge('ti: ! ... a .... evam c ıyoruz. ugün u ü~ T ... 

çük ~ \ ·u ile bir kariımizin fotoğ. afl~r-1 ı cc ·ceJiM mf4-;:-:~:~ad~;~::kekol~::md~: İ 
yoı z. ~' ukların isimleri, Fernıa, ~c ~layat ha nrıi!u· ded.. j 
Cündüz heplır. Diğer kariimizin ısın ı t: Ihsı.11 _4Jp ı Knc.aköy dairei beltdiye~i bu ., 
beydir. ıeni ve müstakbel ormana ~ıa~ 

'l\'lüsahaKamıza iştirak e ıne.l\. isteyen karilerimizin mağa ne zaman başlayacak? Bu 
malum değil. Mamafi bemen baş· 

fofo~raflarını bir an evel gönder ıelcrini rica ederiz. ]andığını farzedelim. Bu taktil'de 

Yakında müsabakamız nchayet bulacak ve muhterem bu sene gübre getirilecek. 

kuri1erimizden intil.J ap ettikleri fotoğraflarla kupon- Öbür sene fidan tedarik olu· 

ları isteyeceğız. Bunu müte llap kadınlardan terekküp nac:k, üçüncü, sene fic!a~lar .. m~: 
. . . d d.kl . halhne naklo.unacak, dorduncu 

edecek hakem heyeti karilerımızın gön er 1 erı İ sene naklolunan fidanlar dikile-

fotoğrafları tasnif ederek "'Türkiyenin en yakışıklı cek, beşinci sene tutmayan fi. 
er1reği ile en Pevimli çocuğunu,, tayin edeceklerdir. danlar tekrar garsedilecek 

d k ·· d ·ı · · d ve nehayet otuz altıncı se. 
Aynı zaman a uponları gon eren karı erımız en d d b f'd 1 d 1 b d ı. ne e e u ı an ar a u •~ 

250 kişiye de muhtelif hediyeler takdim edece~iz. salarak yoğurtçuda bir orman 
:l"r-.;ıa - - = d l l :cwe vücu a ge ece : ... 

Kal P®ra Ölme eşeğim ölme yaz gelir 
p • t l ki b" Çarşıya kiraz gelir 
arıs e ya {lŞl r 

1 ır Sana kirazdalı veririm 
nı e 

in 

Pek doğru, son zammılarda 
kadın1ık alemimize derin bir ses
sizlik çöktü. Halbuki, ka.<lınlık, 
fikir Ye arzularım samimiyetle 
izhar edebilecek en mü· 
sait Lir safhaya irişmiş 
btılunuyor. Karşımızda, 
Lizi korkutacak nebir 
taassup heyulası, ne de 
küflü bir zihniyetin bo
ğucu havası var! Bilakis, 
Lulamk semam1z berr· 
ak la§tı, kasvetli ve ka-
ranlık havadan sıyrıl

dık, rüyasını bile görcmecli~imiz 

güzel ufuklar seyredebiliyoruz!... 

Kadın , istibdat hengamında 

\'arla yok , arasında bir şeydi , 
ıne~rntiyet, onu. fazla bir varlık 
atfedemcdi .. Kanunlar lakaydisini, 
örf, adet ve an'ane~ hemen hemen 
aym ağır hükümlerini muhafaza 
etti. Kadın, bu kayıt:;ızlık ve ilıma
le, dilsiz bir inkıyatla teslim ol
muştu. Fakat C ıınhuriyet, onu. 
birdenbire okad · şefkat ve ada
letle düşünerek. camıası arasına 
kabul etti ki mul.adderatına karşı 
münkat bir kanaat heslemef.e 
alışmış olan kadmlığ1mız bu adil 
telakkı ve temenniler önünde de 
içli ve sessiz teşekkürlerle iktifa 
etmek istiyor. zannediyorum !. 

::ı -

Türk~yenin en ya
şık~kh erkeği k!mdir 

lh ÜSAilAKA I CPO:\U 

Celal Nuri be,ye: 
Acaba kafi mi?.. .l\füc::ade ederse· 
niz muhterem Celal Nuri bey efen
di, bu radasizc de sitem edeceğim: 
Siz ki, bu memlekette, kadın ka· 

dar, kadının haıc ve ma· 
şeri vaziye tini düşünen 
en kıvmetE mütefekkir
lerimfzdensiniz. hakkım-
ızda yaz dığınız eserleri, 
makaleleri unutmak ka· 
bil mi?.. Kadın kanaat
kar olduğu kadar da nan-
kör değildir. Siz de sust-

t Il ·· i> unuz ...• er gun en 
mühim i~l •rimize temas eden 'e
ciz kalemimiz kadınlık mesele.:ini 
niçin sonlara bıraktı? 

Bana gelince; susmuş değilim 
muhterem Celal ~uri beyefendi. 
Eğer "ikdamın., sn)fnlarını karı:;;· 
tmrsanız, aciz yazılarıma tesadüf 
edeceksiniz. Kendimi idrak ettim 
edeli kadınlığımızın mütevazı bir 
hadimi olan ben, g:;rip bir tali cil
ve ·iyle, hir ikiden ibaret te ol.;;a. 
kadın hışmıı ~ oğraınak gi! i tuhaf 
ve çok acip biı vak'aya karıştığım 
i<;in. <lönmek ve -;önmek Lilmeyen 
emt>llerimi, bir rrıfı:;tear isimle 
ııhar etmeği tercih etmiştim. Fakat 
küskün değilim, kutsi bir ahit 
kadar sağlam olan mefkutem, k~
fir dargınhl.larla hozulınayacak 
kadar imaulıdır. - N. M. 

l 

ugün 

kalpazan Hayat doyulmaz gelir. 

k d l d ı d Esat: Mahmut 
a ın arı o an ırıp ···-·-··••••••• ····-~ 

duruyor. 
Paris ar'tist:leri mahi· 
ye ini bildtrderi l!ııalde 

Yene seviyoı-lar 1 

DeyJi Meyl gazetesinde okun· 
duğuna re Pariste MonmartH' 
kibar 

sinkler · 
birinde I\ a· 
rten Pillys· 
ter isminde 
çok tuhaf 

bir kalp pa
ra sürücüsü 
yakalaarr.ış
tır. Bclçi
ke!ı bir ha
kkak olısu 
Pillysterin 
elbisesine 

dikili 620 tane 
lık bulunmuştu;.. 

CO fran\·. 

Kalpazanın para sürmekteki 
usulü hayli orijinaldır. Kendisi 
sıkı bir müdavimi olduğu eglence 

yerlerinde kadınlara karşı çok 
imün'im ve mükrim davranır: 

- "Alın şu binlik bankonotu 

kendinize beğendiğiniz hed;yeyi 
alın ..• Para artarsa üstünü bana 

•verirsiniz!,, 
Dermiş. Kadmlar kalpazandan 

aldıklan kalp binlikleri haberleri 
olmadan sürerler, paranm üstü
nü ekseriya sarfederlermiş. 

Mamafi içlerinden bir kısmı da 
bu cömert (1) insana kaqı daha 1 
munsif davranırlar, istedikleri 

hediyeyi aldıktan sonra artan 
parayı geri getirirlermiş. 

Kalpazan Pillyster tendisini 
tehlikeye atmadan kalp paraları-

! nı sürer aynı zamanda güzel ar 

·=~ ve dansözlerin çoşkun tevec- j 
t h /e muhabbetlcıine nal! ol- j 
nmuıııl 

\ 

ret!h 
Medeni terbiye lazım 

Kadirga meydanında gecelen 
azı gençler geziyorlar. Herkr 

genç ihtiyar, kadın gezebiil 
Huna kimse bir şey deyem~ 
Fakat bu gezinti esnasında br 
bir kimse diğerine ve bilhul' 
kadınlara tecavüz etmemelidirler. 
Bazı gençlerin kadınlara ka.,ı 
münasebetsiz ve müziç hareket· 
leıi görülüyor. Nazarı dıkkati 
celbedcrim. 

Kadirgada sakin 
Hikmet 

IIep birinci ınevki 
Galatadan gündüz ne zama ı 

geçersem tramvay istasyonu& ıı 
kalabalık görüyorum. Akıamlı rı 
bu kalabalık daha fazla oluyo ·• 
Bundan da anlaşılıyor ki şimdik. 
tramvay hatlarında seyri~f er 
eden arabaler ihtiyaca kafi değil
dir. 

Diğer taraftan, Şidi. Tünel 
hattında geceleri 1 i:v:i mevki 
arabalar işletiliyor. Fakir hallı.: 
bu yüzden 'azla para ve.riyor. 
Defalarca nazan dikkati celbet· 
tim. Fakat bir netice çıkmadı. 
Şehremini beyin bir defa daha 
naza .. i dikkatini celbedeıim. 
Beyo~lunda Hamnl başı serlda 

sokağında Rıza 
Kahvecilerden )kayet 

Kahvecilerin işret 1istimaJ etme
meleri icap eder. Buna r~~me D 

şehreminindeki bir kahvecı ışret 
ic::timal ediyor. Bilhassa horoz 
dövüştür:nek gibi bir takım işler 
de yapıyor. Kahvehanede beri 
zaman bulunmuyor. Cüma gfuıle r 
her kahvehanede olduğu gibi 
bur!\SI da kaiabeıhktır. Biı: müt· 
teriler kahvebaneye gidince kah
veciyi bulan: ıyoruz. Kalıvel:ıane 
sahiplerı müşterileıini mcmDUD 

etmek için işleıi başında bulmalı. 
Şehremininde saki,

Vehbi 



u y nın dumanları 

Bu edelci vak'a Ruıyada 1 ettim. İtiraf !ederim ki, bana bu-
~ iakiiaptan iki sene teklifte bulunduğunuz zaman 

~ An.ada.. aklımda bir oey yoktu. I'* ~da ol•un, Türkiye· Hatta mukaveleyi irıtza eder-
isterae Çi i maçillde ken Moskovanıll dumanlarından 

ola , hit ll,lr dekişikliği yoktur. ne yepabilirim, diye düş6nüyer· 
· faFud · z fi, bu vak'a RIJI· dum. Yolda ırideriı.en baktım, 

ysda dellil ık Türkiyede, mese!A bir evin bacasından buram buram 
lst nbulda c reyan etmiş.. du!Dan çıkıyor. Derhal kapıyı 

B r mt*eahhidi boyuna çaldım, ev sahibi açtı. Dedim ki: 
Sil an;yor : - Şen ne balda bu bana ait 

- Bv Ruıyadır, ben ruaum. dumanlan ariediyorıun? 
Bu ıııe e evvela rusun kar- Ev sahibi bir şey anlamadı. 
aı doyoeeak, sonra başkalarıaın 1 Ben de cebimden mukaveleyi çı· 
Bu !tadar Rus dururken elin ada· karıp gösterdim. 
mına avuç avuç para v riyonıu· Herif Moskovadaki bütün du
nuz. Bize de it v<-rin, bakın, rus· manların bana ait olduğunu an· 
far ötekilerden dalıa iyi yapıyor !ayınca sesini alçalttı: 
mu, yapmıyor mu ? • - Şimdi iş değişti dedi, Allah 

Bir dairenin levazım müdüru 114kıoa şu bin rubleyi al ve beni 
sıı:l nan müteehb9de diyor ki : kimseye haber verme! 

- Peki be yoldaş.. sıılanmal Efendim, vaziyeti iz h edebil-
e s5yloseı1 haklısın. Ben akllııi dim zannederim, daha fazla taf

iddia etQYiyeceğ'im. Sen de tanı ıilita hacet görmüyorum. Dün
zamantıada geldin. Bana on ton den itibaren sayenizde hayli zen
bakır latıİlı. Kantanna iki ytiz gi11 oklum efendim. 
ruble veriri•. Şöyle bir hlsap 
edersek on tonda• be,, ırkı ha y··Lu 1 
ruble kazan11'11n. _ Uft 

Haydi, miimkiin olduğu eü- Bir mevkufun intihan 
rıılle ba? a on ton bakır bul:. Dün tevkifanei umumi de bir 

Rus mliteehhidi kabul ediyor, intihar vak' aaı olmuştur. intihar 
mukaveleyi faptyorler ve leftZll9 
müdörü IDtl av6leDiıı al\ıAa im- eden ~ahıs kasaplar şirketinden 
zaaını betııyor. Faik beydir. intihar hadisesi ve 

lır.r:adan sonra rus müteahhidi ifİo evveliyatı şudur: 
~!Syle bir clüştlDüyor. Deyor lci. f'aik bey, geçenlerde ıstan· 

bul balık pazarında sarhoşluk 
- Bir f'!Y söyleyeceğim, mu· tettiriyle tüccardan Cemal beyi 

kavelede aadece bir imza k&li 
dekli .. f'arzediniz ki, ben on toe tabanca ile öldürmüstü. 
bakır aldım, getirdim. siz de ha· Faik bey bugün için ağır ceza 
ınn şorııeı kıvrıklı, renği boz· mahkemesi huzuruna çıkacak 

~ktu deye bir bahane ile alma- ve cinayetinin heaabıııı verecekti. 
dı • On ton bakır benim Faile bey bir taraftan mevkuf 
sırhıada kalaca • F arzediniz ki, bulunması haıebiyle bozulan 
b -".Jd · işlerini, diğer taraftan 4 çocuğunu 

ea mÜU eti iki üç gün geçır· düşiiamesi neticesi olarak intihar 
diıu. Gene ayni netice.. Şu mu-
kaveleyi ne olur, bir de komserler karar vermiştir· 
meclisine imzalatın. Fakat intihar vasttaı:nndan 

Levazım müdürü, adamcağızın birini ele geçiremeyen mumaileyh 
dün ııahah, mevkuflar bağçeye 

istedip yapıfor. Ertesi gün indirilirken en üst merdivenden 
muhtetem imzalarla müvaşşeh 

kendisini aşağı taşlığa fırlatmış 
mukaveleyi müteahhide uzatıyor. ve anide kafası ve ayakları par· 

Bu ıefer beriki, başını ka11yor: _ !..; .. çok iyı' ama bakırlar çalanarak vefat etmiştir. Faik 
'· beyin intihan müddeiumumilik ve 

bir iki gün daha fazla geçilcirse.. tebabetce tespit edildikten sonra 
Eh, ben de levazım müdürü cesedi ailesine teslim edilmittir. 

o'8am ~ileden çıkarım. + Bir hırııız - Aksarayda 
-Ruslara Rusyada ekmek yok langada Nuriye hanımın evinden 

deye ba~nyorııun. İşte sana iş.. bir hayli mücevherat çalan izzet 
Şuraya olur da bak ben sana iş Veysel iımlndeki sabıkalı polisce 
nasıl yapılırmıf, öğreteyim. yakalanmıştır. 

LeVMtın müdürünün bir intizar + Tramvay çarptı - Topa· 
odaet var ki, içi hep iş adamla- ne antreposunda bekçi "Yakup., 
'1Y , bilhassa yahudilerle dolu- 10.5 numaralı vatman "Halit. in 
dur. idaresindeki tramvayın sademe· 

Mfid1ir bu yahudilerden birini sine maruz kalarak ağır surette 
çağırıyor. yaralanmış ve tedavisi için "Sen 

Yahudi, iki eli kamıma üıtün· jorj. hastanesine kaldırılmıştır. 
ele bağlı börmetle ayakta duru· + Bu da baıka - Galatada 
ypr. kireç kapusunda oturan kömür 

Levazım müdür'J diyorki: amelesinden Apdülbaki ile Mecit 
- Levi, bugün sana bir iş var. kavga etmişler, neticede Mecit 

Ssıı Moıkova şehrinin bütün biçakla apdülbakinin kolundan 
dumanlarını parası bugün saat ve dizinden yaralamıştır. 
iörtte tediye edilmek şartıyla + Bir cerh daha- Samatya
rirmi bir rubleye satabilirim. da oturan çakır Mehmet ile ar· 
E~r bugün ııaat dörtte para gel- kadaşı Hidayet kavga etmişler, 
mezse on bin ruble ceza verecek- neticede Hidayet Mehmedi sol 
sin. Kabul ediyor musun? bağründen bıçakla yaralamıvtır. 

- Ederim. + Boğulan çocuk - Ağır 
Hemen mukavele, imza edi- ceza mahkemesi reisi "Nusret. 

\iyor. iş bitti. beyin hizmetcisi Şükrünün 4 ya· 
Akşam saat dörtte rus mü· şındaki çocuğu bahçede oynar· 

teahhidi sevki merakla, yahudi- ken kuyl!ya düşerek boğulmuştur. 
nin ıözünü tutup tutmayacağını + Ezilen Italyan - Şoför .Mi
atılamak içiıı, levazım müdürü· tat,,ın idaresindeki 1 • 360 num· 
nün odasına geliyor. Hakikaten rolu otomil beyoğlunda "Civani. 
tam saat dörtte yahudi orda.. isminde bir lıalyana çarparak 

Maaanın üstüne paraları sa- yaralamış ve hastaneye kaldı· 
r rılmıştır. 

yıyo • . k' tOt Bif cerh - Taksimde 
Arkasından dıyot ı: b' birahanede garson Muhar-
- ı,te yirmı bin ruble · Fakat r~~. isminde bir adam müş· 

eğer mümkünse t vı:ssut buyu· ı terilerden Emrullahı kama ile 
runuz, bütün Rusyıınırı duman· yaralamıştır. 
!arın ala<'a!ım. __ _:_ _______ _ 

Le· "?.Z•m mi;d, rü ~~ırıyor. lrtihal 
- S , de'i!ll·~ • Be~ şu ef- Sabık Bahriye nazırı merhum 

end y nümun c • ve ıatı· ı F.mm paşa haremi ve Cumhuri-
f k bı ine' en ~ 'l ı kovanın y' orta mektebi müdürü Kemal 

uıar 1 sa. t. in beyin valdesi v~ gazete· 

f orsaı .... ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,, .. 
1 Mv1ıs 929 

NA.KiTLER 
1 lagliz 989.2$ :ao ı- Dal. 
1 Dolu 20'l. 75 ı F1oNta 

20 Fre.F. l."i8. 75 20 Kar.Çek. 

20 Li.ed 112.75 l::., 
:ıo ~ ....- :ıo r,..ı.BeL 
ı..,.... .. ~ 11'.-

J~ C20• . ._ 
Çb.K 

Lond. St. 991.25 Amaıa-. n. 
Mw.Y, 0.49. PNtkar. 
Pari&h 12.52 vı,._ .ıı. 

Milanelt. 9.84 = 
BerJin m. 2.06. Ad•• dNb. 
~fialev 67 .62 Buknt 
Brlikeel b 8.52. Moah•• 
Glııevref. 2.54. B•...,.tclia 

ISHKRAZLI.R 

ı.ıı. 
16.90. 

8.48. 
s.911. 
4.16 

87.82 
24.17. 

1 .. 1 
27.72. 

itik.deh. 
Dliyunu. 
Dr. Yolu 

Eo-1 ı90• " 1 
198. ~ 1901 190Sl 
7 65 u 1908 T.ordpl 

91. ı 1903 Tertip 1 

• -< 1908 " 
1902 Gilmrüklor 111 1909 
1- Saldhuhi 1909 Şeluoemaael 
1902 Te<lılzati Aok. 1915 ft 

TAHVILI.1 
Aaadolu Dem. Ycill. 12 Tertip (D.E.) 40 
l Tertip [A.B.C) 40 8 • (F.Q.J '5 

TUNEL 

ftihı. ooı.. Aaı. 
Tramvay 78.25 ı htambul Sa 

Kadlk&y Sa Er<ill Madep 

HiSSE SENEDATI 
it ba••ul 14.20 Milli lkthat Bir. 
116ıılaltih... n .. - ve ... ,ı 
o.-.ıı Bit. 156 Eon.r ilk. 

YııPUR DEMIRYOLU 
şırketı lhıttr• ıe.so tııa:ortaıu 

" T- ll Ta.rlriye ..ıııı 
Ballr ...-,. l.Sll Ittlluıt " 
An.D.Y. oto lıı..t • 

• • • 100 S9 Şıal'lı: 
Modaaya·lluna Boı:knıt 
ş._. Sakil Amdola Aa. 
TNmny 78.75 hı. Umam. 

MADEN ŞllUlETLERI 

27 

17.05 
so 

17 
:ıs.so 

Balya l:.,.y. 
Anı..çı.. ... 
Bahrldiy • 
Thkkömlr 

14.4$ Ban pa 27 

- ~ • (tem&) s.so 
14.50 Iadlköy Sa Z5 

21 - -'>lıa 109 
Merme:r T•fl 7 

DIGER ŞiRKETLER 
loL Tut. An. Stı 41 MiL hır.. M ... ıı.so 

7.60 
7.95 

lllhtlm dok. An. Melım. Bal<! 
lot. delfrmend 40.15 Maltalı Enalo 
Şarlı;11M1rkeeza 5.70 Tnlda f"k• ıs 
ı.t. Kauplari 27.15 Tel. -mbul il 
R•JI 9.75 N-
Turk tut. AL OmnHon 2.11 
Duban Tark Karamunal 5.50 
Şark Dc(llrm 7,20 
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1 Mayıs 1929 
ZAHiRE BUGDAY 

ç .. c1ar 
Arpa 
Mı ... 

Yulaf 
Ketentobum 
F••ulye ufak 
Mu cim.ek 
Nohut 
Börlike 
Bakla 

Ka.Pa. 
16. Yuuıuıak 
14.30 Kızılca 

16. Süuter 
Snı 
Dönme 
l:'umotak m•h 
Sert 
Roma. 
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Alman 

Ku.Pa. 

TiFTiK Hart wlnter 

HL'BUBAT 

Ankara 
Kaı~tamanu 
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Ku.Pa. 

Suaam 
Kuıyem.i 

Ku.Pa. 

AFYON 
YAPAGI 

Ku.Pa 
Ku.P•. 

Yıbnmıı yün 
Karaa~aç: 2900 

Ankara ,,..107 
iTHALAT 

Gô) nüuk 2700 1 
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Ku.Pa.ı 
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FamJye 
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1 , .• 
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17'9 
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Fırtt11k içi 181 
T;ftik 111 
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ç. " iç Find!k 106 

UN 
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Kıı.Pa. 

1315. 

" 
Eki.., 126S. 
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8ir1ac1 )"UlDo la6S. 
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lltiuci 

Ton Uçü.ncü 
., Rum ol 
" x~pek 

Buğday 

Çndar 
Arpa 

Fa~ulye 

Nohut 
Fuıd>k 

Tıftık 

Yapalı 
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176 ., 

Bal ZerMva 
• s ...... 
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ıı:""""" 
Tavt-
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30 Nisan 929 
Cinai Okka fieb 

Aaı:ari Azami 

I 
K. P. K. P. 

Kı,·ırcık ll5 130 
Dahç ııo l15 
Karamaıı 113 125 
Kara~aka 
Kum 83 125 'r ~udi de cc~ııp: ~ foto muhabiri Kenan Hasip 

Ol ,. ·r r.. ~ z .;•:. L ın teyzesi hanım ef. e velki 
o1. r gJn ırtihal eyı.-m;~t r. 

Keçi 70 90 
~J~ll' 60 77 

0 1 r c. e ,. a 
F ' 'it b n • (' 1 t ~· ı ; Mevla ralıınet cyles;n 

' 

Dana 
~le. 'ı 

':'5 ·- 85 ,., 70 ·-· . . 
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tehlikeli 
halini aldı . 

Duğlas diyor ki: Beyaz perde üzerinde biiyük bir 
istirahatla seyrettiğiniz filmi Holivvotta çevrilir· 

ken görseniz heyecandan kalbiniz tu ulur. 

Doıtlas Fayr Banka 
Sinema aktörlüğü her zaman in- Tam bu esnada hiç batıra 

ciler, elmaslar takıp kırıtmak ve· gelmiyen bir hadise oldu: Bazı 
ya güzel bir kadını kolları ara· masum mektep çocukları rayla
sında sıkmaktan ibaret değildir. rın üzerine demir pa~alan koy· 

Bazan öyle roller oynamak muşlardı. 
icap eder ki ayağın en ufak bir Makine bunların üzerinden 
yanlış haraketi, bir sarsıntı ak· 
törün hayatına mal olabilir. geçerken şiddetle sarşıldı. Böyle 

Geçenlerde lngilterede çevri- bir sarsıntı hiç hesapta yoktu. 
len • Uçan Skoçyalı • ismindeki Şayet aktör gizli bağlarla maki· 
filmde aktörler çok heyecanlı da· neye bağlanmamış olsaydı, te· 
kikalar geçirmiş, adeta hayatla- kerlekler altında hurdahaş ol· 
rını göz göre göre tehlikeye at· ması işten bile değildi! 
mışlardır. Yene aynı filmde "Baronun 

Filmin erkek kahramanı olan karısı.' rolünll yapan Miss Yo-
M. Millardın bir aralık bir trenin hnson, tren saatta 35 mil sür'· 
lokomotiviyle kömür arabası ara· atle giderken, vagon penceresin· 
sında bihuş yattığı görülmüştür. den dışarı çıktı ve daracık par· 
Bu sırada tren sür' atla ilerle- maklıklar üzerinde yürümeğe ba
mekte idi. Aktörün ayaklan ma· şladıl 
kinenin basamağında, göğdesi de Sinemacılar gözü pek insan· 
kömür vagonunun basamağında !ardır. Miss Yohnson bu fil. 
"d' min provasını seyrederken trenin ı ı. 

yürüyüşünü pek ağır buldu ye 
kendi talebi ÜZP.rİne, aJ nı sahne. 
bu sefer saatta 60 mil sür'atle 
tekrar oynanıldı! 

Geçenlerde "Zorba koca. fil· 
mini lsviçrede oynayan • fdr. 
Bauks 3000 metre derinliğinde 
baş döndürücü bir uçurumun taııı 
kenarında duran bir otomobiliP 
körüğü üzerinde türlü hünerler 
göatermiıti. Vaziyet okadar feci 
ve vahimdi ki hatta kaşarlanrnıt 
ve taş yürekli fotoğrafçı bile sa• 
hneyi sonuna kadar ıe)Tedeıni• 
yerek düşüp bayıldı. 

Zam&nımızda tehlikesiz sine
macılık adeta imkansız bir bale 
gelmiştir. Aktörleri en çok kot· 
kutan şeylerden biri de stüdya
ların gözleri kör eden aydınlığı· 
dır. Bir çok aktörlerin bu yüzdell 
muvakkat körlüğe uğradığı g&
rülmüştür. Netekim "Volga Vol· 
ga. filminin yıldızı olan Her 
Sehlettow bu film esnasında gl!ı· 
ferini pek fazla rahatsız etmiştir· 

Son zamanlarda yeni bir fil~ 
oynamak için lngiltereye geldikı 

zaman gözlerinden çok sıkıntı 
çekmittir. 

Mamafi son zamanlarda Anıe· 
rikan ve lngiliz stiıdyolarınd• 
tenvir tarzı değiştirilmiş ve artist· 
!er bir az rahat etmeğe baıls· 
mışlardır. 

Film kumpanyaları bir darül· 
mesaide çalışan bütün artist t/t 
müstahdiminin hayatlarını toptaJI 
ıigorta ettirmektedirler. 

Bundan maada eskeri artiıt· 
ler hayatlarını ayrıca da sigorta 
ettirmektedirler. Şimdi h•eıı 
bütün aktörler mukavelelerine, 
lüzumsuz tehlikelere atılmalarıııı 
men' eden bir maddl! ilave edi· 
yorlar. 

Mesela Misı Onnette Bensoıı 
film oynarken otomobil idare 
edemez. diya dö Putti oynadığı 
filmi bitirmeden kendi husutl 
tayareciğine binemez. 

Aktör Regınalb Denny bir 
aralık tayare dersi almağa karaı' 
vermişti. Kendisini istihdam edell 
kumpanyaya aktörü bu hevesin• 
den vaz geçirebilmek için maa· 
tını mühim mikdarda arttırma• 
ğa mecbur oldu!.. 

.A 1\11. E ~ l :K: ..A 

Bu akşam 
Natit Beyde: Arıin Jlalalan 
Alhamrada: Floransalı kemancı 
Operada : Serseri şair 
Melekte : Gü:zel HELEN 
Majikte : Asfalt 
Asri ıinemada: Düııtaban baıdi

baoak canbaz: 
Alemdarda : Sarı :zanbak 
Ferah.da : Füıünkar Ada 

KUcUI« haberler 
Vapurlarda temizlik"="'"Turk ban· 

daralı gemilerde tatliirat n muıır 
lıaynnatın imhası için bir tıılimatna• 
ıne lıuırlııımaktadır, Badema fenni 
surette temizlenmeyen ve ıathir mal· 
zemesi bulunmayan gemilerin seyri· 
seferlerine musasde edilmeye· 
cektir. 

* Mavi vaııonlar - Yataklı vıı· 
gonlar şirketi Berlin ile fot1nbul 
arasında mR\'İ neonlar işlctme::te 
karar vermi tir. En ıon modelde 
olan bu mavi n~onlarıh birer kişi· 
lik husmi kamaralor \'Ardır. 

Ankara servı~ıne GP mt.vi vrı:zon· 
1~: J,o~r.e'" t r 15 "l!l\ • ,=. 1 , n 

Meşhur rejisör GRiFiTiN eseri 
Mümesllleri 

LIONEL BARIMOR ve KAROL DEMSTER 
gelecek hafta O P E R A D A 

Rumeli mübadillerinin 
nazarı dikkatına: 

Yetlerindelci istihkak mazbatalanna mukabil henüz mal 
teffiz edememiş olan ve b;:r:zat taşrada uğraşmayı arzu etme
yen mübadillere teshilatı mahsusa olmak üzre miiessesemizce 
bu hususta tavassut ve her suretle . muameleleri deruhtt" 
olunur. 

lıtanbul Balıkpazarı 
Mehmet Derviş. 

Makımdiye Han 3 üncü 

Pari• ile I.tanbul arasındı;. da mavi 
vagonlar i,leyecektir. 

• Vagon tamirhanesi - Yataldı 
vaı?onlar şirketi Ha,darpa~ada büyük 
bir vagon tami;haneei vücuda getir· 
n1eüe karRr vermirlir. 

Hu tamirh8tıenin inşasına bugün· 
2en lliba!'en l.aşl nm t:r. 

Taşrada. -ls~p;ıs çiftçi!e• - Izmir Jahi· 
lindri.ı hop'•'1ıındl'rde buluna~ l_ıafif 
cez3l çifçıkrln tir4al ml"sımınJ_e 
ııc G) ser'.1cst b:r:ı ılm3Jn:ı ; hı lzıml' 
•• ,._?f r." ı:!.lrH ~ll I: t at •·eJ.5le-

tindeu tnüsa 
Her sene o,· .. u 1 

bafif cezalı ı;.ı h ıırd rm ser 
kılması iç.İP Hı·y'rt '" 
verilecek \•e ziran• me ı. 
9erbe t bır&kılar.ll'. ç• ı ~ * Gennirıci .ı.r 

t r rn 

• 
l . 

minctcte ı.:r ı t 
yanmı;t· r. 

n ı f • !" tl 

V unanista ıda O'rev 
!."" • 1 ' ~ ) ı \.1>. 

Fırıncılar !(re• ı n. •i · IIU• 
kOmet h~lkı ckm ~s.z ,_, ıç• 
te<l!ıirl • ~lm t 



Şahrem net:i 
llAnları 

Ş ehremanetinden: 2000 pa
ket beher paket 200 adet 

eseri cedit kaadı 1000 paket 
beher paket 200 adet m üzeke· 
relik kaat 800 paket adi çizgili 
beher paket 200 adet 200 pa
ket adet 8000 sünger kaadı 
1200 şişe papağan mavi mü· 
rekkep beher şişe l · 4 kiloluk 
600 şişe kırmızı mürekkep 500 
şişe istampa mürekkebi 250 
kutu kalem ucu beher kutu 

d Sıra düştükç , birler arasın· 
'da Yapılan spor . larının fa. 
1 

elerinden bu si. tunlarda bahs· 
etmekteyiz . Fillıakıka bu gibi 

isa! eden bu gibi seyahatları bütün k 

memleket dahiline teşmil etmek 

100 1det 100 kutu sarı uç be
her ~ utu 72 adet 6000 kurşun 
kalem timsah marka 800 Fa-
ber kur un kalemi 1200 renkli 

teın ı w he ıs arın orta) a çıkaracagı reka-
t ınatlup tarakkide e~ash bir 

~nıil olacağı gibi ııisbetcn ileride 

1 
u~unan şehirlerin diger merkez· 
er~n ilerlemesi üzerinde yapacağı 
tesır faidesiz :;ayılamaz. Fakat 

:~alesef bizde hu gibi temaslar 
aını.a ihmal edilmektedir. 

'k Galatasaray~ Fenerbahçe Be
~ .. ta~ gibi kuvvetli takımların 
1 Urkıye dahilinde turneye çıkma
arı memleket futbolu iizerinde 
lllUhittı tesirler yapabileceği gibi 
~:kordmen atletlerden müteşek-

ıl bir ekipin hiç te olmaz~a ma· 
;~f spor merkezlerini dolşması 
aıdeden hali değildir. 

t Bu gibi turnelerin zaruri mas· 
ıjııflarla mukayyet olduğu malum
" ur. Anadoluda bir seyahat yapa
~ak takımım bu masrafi çıkarmak 
gerçi düşünülecek bir meseledir. 

lazımdır. ı 

Birinci futbol takımlarına 1 

mensup futbolcuların ekseriyet 1 
itibarile hayata atılmış ve maişet 
mücadeJesine girmiş insanlar ol
duğunu kabul ve bunların işlerin· 
den ayrılamayacnkl.uını forzeder
sek bile kulüplerimize dü~cn va· 
zifeden kaçmak için kafi bir nıa· 
zeret elde etmiş olmayız. Çünki.i 
Galatasaray, Fenerbahçe, Vefa, 
Beşikta~ aibi teknik kı met itiLa· 

~ e . 
rile birinci takımlardan yüksel: 
deftilsc bile ona muadil küçük 
tal~ımlara malik olan kulüpler 
bu küçilkleri pek ala turneye çıka: 
rabilirler . Tatil zamanı, hepsı 
mektepli olan bu küçükler iç~n 
en plÜnasip bir fırsat teşkil etmek
tedir. Temenni ederiz ki bu cihet 
nazarı dikkata alın~ın ve şehirler 
arasında hayırlı bir rekabet tees· 
süs etsin. 

Lik maçları tehir mi 
edilecek? 

. F'akat iyi idare edilen bir orga-
llızasyonla masraf hanesini zarar- Mayısın 8 inde gelecek Mısır ta-
~~ı kapamak mükemmelen kabil- kımının 10 ve 12 mayıs tarihlerinde 
ır. Büyük kulüplerimiz masarifi maç yapacağını yazmıştık. 10 ma

Zaruriyelerini kapatmakla iktifa yıs günü yapılması mukarrer olan 
~derlerse memleket için çok faide- lik maçları bu miinasehetle tehir 
1 neticeler tevlit eJcbi]ecek bir edileceği gibi onn tnkibeden haf-
~eyyahat yapabiliı h·r . Şimdiye tada gelmı:si mukarrer olan 
adar yapılan bütün seyahatlar "Avusturya,, nın yapacağı müsa-

• lrluhaftz Gücünün büyük turnesi bakalar vc::;ilesile resm1 ın3çların 
lniistesna · yalnız İzmir ve Ankara- talılo muhtemeldir. Bu takdirde 
fa inhi.:ıar etmekte idi. Tenlin cdi· lik maçları jki haftalık bir inki-
~istifadeyi azami haddine taa uğraya~ak demektir. 
ıı.11111 - iLi L t ~ p;;;-- -
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"-Oy Cafcrağa İzmir atik 15 i\faa bahçe Muhamrninc:.i 
cedit 33 kilgir hımc Lira Sekiz tak-

4500 sitte 

.. 
kalem 50000 mektup zarfı 
20000 tahrfratlık zarf 10000 
tı .. zkerelik ~ad 700 büyük as
tarlı zıırf 700 btivük kaba zarf 
500 küçük kaba zarf 1500 ku-
tu çivi raptiye üç boy 400 iğ
ne 200 kutu resim çivisi 1300 
b lem saıJı 100 bağ kalem sapı 
2000 mühür mumu 3000 las
tik 4.() ok ·a zamk 3500 telli 
do..,yn 700 küçiik biloknot 300 
bi.iyük biloknot 150 z:mık fır· 
çası '3000 tebeşir 200 tampon 
200 i~tanıpa 500 kopya kağıdı. 

Yukaııda yazılı kırtasiye ka· ~ 
pah zarfla münakasaya konul
muş ur. Taliplerin şartname ~ 
alm·ık üzre her gün ve teklifi 

~ havi . zerfla.rı da vermek için 
ihale tarihi olan 27 · 5 - 929 
pazartı~si sa.1t 15 şe kadar le· q 

vazım müdürlüğüne gelmeleri. 

Ş ehrema netin den: Metro 
mmabbaına 350 kuruş kıy-

met takdir olunan Fatih yan
gın yerinde moHa Hüseyin 
mahallesinde kasapbaşı çcş

mesiııde 322,15 metro murab· 
baı saha.>ındaki 10 Harita 
ntimaralı Emanet malı arsa 

U pazarlık!; satılacaktır. Talip-
r. Jer·n 5-~·929 pazar günü saat 

cn be~e kadar levazım müdür
' üğüne gelmeleri • 

~ el1remaneti11den: Fatih yan-
~ 7: gm yerinde Aksaray civa
rında Softa Sinan mahallesin
de 180 adada 4506,4407,4504 
haıita mımaralt ar salar ara· 
sında 55,21 metro murabbaı 
sahasındaki yüzsiiz Em<tnet 
mah arsanın metrosuna 120 
kuruş kıymet takdir olunarak 
satılmak için alakadar olanlar 

\'e .~tııte'DlilAtl: Altı oda bir mutfak bir hela . . 
§ı köy Şevketiye lt!tanbul caddesi 66 Maa bahçe hAne 4000 Sekıztaksıtt.e ı; 
MUştemil5.tı: Blly\ık ve kiiçük on bir oda bir mutfak ve iki lıela . 

arasında açık müzayedeye 
konmuş ve 28 Mayıs 929 ta
rihinde ihalesi mu~arrer bu· 

la Balada evsafı muharrer emlakin bedelleri sekiz tal;;!'itte tediye edilmek üzre hıza· 
l l'ı.ııda rnuhıırrer ki; meti rnuhammene ile 25-5-929 tarihine müsadif cumartesi saat 
& ~e aleni müzn) ede usuliyle ~atılacaktır. Taliplerin lıcıleli nıuhaııımenenin :vlizde 
~~1 buçuğu hesabiyle teminat akçeleriyle Emvali metruke sntı~ komisyonuna 

v·'·n. 
ğ"nden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
l - Bahı,,elrnptda Hubyar mahallesinde Yeni postane caddesinde 46·62 

No. medhııl fevkinde dürt oda 
2 - Beykozcla atik çeşme cedit camii şerif solrnğında 14 atik 4 cedit 

No. hane 
3 - Babali Nallı mesçit Aziziye caddesi 55-16 ~o. dül;kan _ 
4 - Zeyrek Ferhat ağa mahalle.,i Zeyrek caddesı 14 N~. dtikkao 
MUddel: 6 Mayıs 929 pazartesi gUnU saat on dört lmçu~a.lrndar. 

kita Yirmi glın müdclct!c iliin edilen b!lleda nı~ha~r:r .e.ın~al\lı.L , p~7.arlıkl.~ 
Ok Ya verilmesine Encumcni idarer.e karar verılmı~tır. 1 alıpleı .,aı tnıuı:c~ 1 

I Utrıak ve teminat ita ederek ico.ra ait taleplerini dermeyan e~lenıek ıçın 
o~tanhuı Evkaf müdiriyetinde vakıf akarlar mtıdlırlii~üne rntıracatları ilan 

tın ur 
Cda E~saf ve müŞ°teıııil!itı hakliında mahlmat almsk isteyenler müzayedf: 
~ki ecıi misil raporunu okuy:ıbi!lrler. .. 

liadınıköy mubayaat komisyoıı1:1ndan: 
~'> Çııtnlcanın Hadımk·h iinde buluııan kıtaat icin ekmek ve sıgır ,.tı knJıfllı :7..fl~ftıı 

Yu • · ' - o h' dıı !\i:Ptı aleni suretle nııin:ıka a}a koıımu~tur. İhaleleri 22 Ma;ıs ~29 te.rı .mc m mı· 
- ~~rçaınlın "unıı saa 14 vı• 15 ve 16 ıla Hadımk.i:>y miıbl\)lıtlt komıı!yon:mdn 

• "İl' la '- ... ' 1 · • ı I!' !a.l(tır. Tnııp olanlarm §nrtnaınesini görmek için her gün •c mtınıı .• naa) n ı§ttra.: 
~en gunrie komisyonumuza milracatlJrı ilfttı oluııur. 

ls 1 Hı:ı hu l G ünırükleri ın uhafaza Müdürlüğiinden: 
tıı .N~Zi iskelesin.de inşa olu.nacak muhafaza kulübesi bir haf ta 

11'h:.et[ . 1 1' z· f t d,,~ e ı·e prızarl!hla mıirıakrısaı'a konztımU§tur. a ıp :m ıur eme-
t''~ :t • / d 'T' ı · t . k,,~i;' en btr hcfta daha m,.iddetle ve pazartzkla wmıl. u. ı aap er~n 

r
1 

\ ' ve Şcırtnarnesine ittila husultinderı sonra depozıto akçcforıle 
ıııtıu/· h·I'. ıı1·:i·· ,.... :..ıo:a g11mi oian 415/929 gıinü saat 14 te mu a;aza ıı Llam· 

. ·it ı • . 
•· 1~. wı mıi1acaatlarz. 

1unmuştur. Alakadar olanların 
şartnameyi görmek için her 
gün müzayedeye girmek ıçın 
mezkur tarihte levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 
~ amatyadak.i Deniz banyo 
Y mahallinin icara raptı mu-
karrer bulundu!,'llndan talip 
olanların Mayısın 25inci cumar
tesi günü saat 15te daire Encü· 
menine milracaatları ilan olunur. 
B eyoğln daire:;indeıı: Daire 

lokantacılığı bir sene için 
talibine verilmek üzere aleni 
miizayede.yr> konulmuştur. ] 9 
Mayıs 1929 da ıhalesi } apıla
caktır. iste) enlerin bu tarihte 
ve saat 15 te daire Encümenine 

ı ~racaatları ilan olunur. ıı::mı ~ 

1 stnnbııl .Malıkcmei a~lire beşinci Hı· · 
kuk dairt'siııdcn: lstaHİ vefot Yorgi ef. 

Be} oğhrnd:.ı 'fııınluın m:ıhııllrsinde Bostan 

b:ışı CİYnrmdl\ Acı ~e~me sokağmJa atik 

4 uıU k crrer ve cedit 4 No hauede 

knndaracı ratropulos Yaııi Degaydas ef. 

aleyhine ikame ey ledigi alacak davasın· 

dıın dol.ın ~e\1ııU muhakeme oleın 30 

NiMn 929 tarihli cel i tnulınkcmede is· 

patı \'Ucııt t-lmcsi i~in iliınr.:ı tchlif:&t ifa 

e Hldi~; 1 .Jdc gelmemi~ 1Jldu.,uııdan 28 

l\Ic.,·ı~ 'J. 1 tarihine mUssdif Sal. gUııll 

s:ıat l ı,5 ğa ıay in kılııımış olmngla yıı>m 

"e vakh nıcılı urda mahkeuıede lıanr bu· 

lunm11sı lı.izumu beyan ve aksi taktirde 

hukuk usulü nıuhnl:eıııeleri kauunun•ıu 

400, 401 r c-i ın:.\• J,Jelui rnucibiııce lıau • 

kında gı)obeıı mttlıııkcme\'e devam 'Jİll• 

ı:acağı ıeü.ı;ı m:ı t:ltı~ın:ı lt ıinı oimak lı:r.r 

\) l' 

' 

MOTO~ILAR VE TlE~GAHlLARU 

Veresiye tal< im eder . • 
ıze 

Beyoğlu Tünel meydanı 

Ev a um m 1 
a
:W8fillilllC9 

.. d .. r .. g .. de : : 18 

l "c ••lil••• •••••• 
Kayseride yaptırılacak olan otelin inşaatı şeraiti atiye dairesinde Ta) }are piyango miıdurlüğünden: 

yeniden kapalı zarf usulile iki ay mü<letle munakasaya v&zcdilmiştir. 
1 

Tap ettirilecek olan (470,000) 
1- Münakasaya iştirak edecek olan müteahhitlerin mühendislik j.d t ed ~mıe ual ııııu 4·5·9~9 tarih 

ve mimarlık kanunu mucibince diplomaları musaddak olmaları Vf.• udmtart 
1 

1 
aat nd beşte ~efl,61,0?0d> . .. . .. . . . . d . . . . n e e\ nn • cı.ız anı \ e .._. ter erı e 

yahut mşa.atın her turlu mes~l?'etı kanumye ve ı .a~ ye ve. fen.nıyesını 6·5·929 t r'lı p:-mı.rtesi gllnti saat on 
kabul ve ıfa eyleyerek mezırnr musaddak vesaıkı hamıl dıplomalı beşte müııııl\a<ı~Jarı ıcra olunacağın· 
mühendis ile bilumum muamelatta müşi.:ereken mes'ul olmak üzere dan talip la kların pey akçeleri 

teşriki meo;ai etmeleri meşruttur. ile biıliı le mezl~iır gun \ e ~o.atlarda 
2 - Teminatı muvakkata teklif edilen fiatın yüzde yedi buçu- pıyango mudurlug nde muteşekıdl 

mt;ba)aat 1 omis. onuna murııcıı.st ey· 
ğudur • lemeleri iHn olunur. 

3 - Usulü veçhile tanzim ve imla olunacak zarflar (3·6-929) per· 
şenbe günü saat on beşte Kayseri Evkaf idaresinde açılacak ve en az 
fiat teklif eden zata mezkur fiat mutedil bulunduğu takdirde müdiri
yeti umumiyenin tasdikine talikan ihale olunacaktır, tekliflerde muka· 
bil şart dermeyan edilemez. 

4 - Talip olanların fazla tafsilat ve izahat istihsal etmek ve şera
iti fenniyeyi anlamak ve proje ve teferrüatını almak üzere ehliyeti 
fenniyelerini müş'ir musaddak vesika ile beraber her giin lstanbul 
ve Kayseri Evkaf müdiirlüklerine ve Ank rada Evkaf umuı.1 müdür
lügü inşaat ve tamirat müdürlüğüne müracaatları. 

NIÜZA YEDEYE V _ ZO 
Vakıf Akalar mü 

U ... 1 N Eııı ak 
·· r iiğünden: 

Çengel kö:;Unde kuleli caddesinde _:33·86 No hane. 
Kandillide rum kilisesi sokağındn 4 No hane 
Galatade kemankeg Kara Mustafa pa§a mahnllesirıde r..ami ~erif havlıı~uuda 

2.ı No m,.ktep. 
Erenköyilnıle Cadd~bos!r·ı B.ığdat cadcfosiııde 276 • o hane. 
Alem dağında Sultan çifti. . 11

• hane. 
Aleıll ıloğında :3ultan çiftliğinde :34 No hane. 
Ha} darda Hace Ferhat mahallc..inde İrfan wde sokajtındn 11 ~o· Taş meh tep. 
~ri kapıdıı Molla aşkı ınah:ıllesinde 7 No hanenin me:;nıta h:-ned<'n maada 

diğer aksamı. 
KaragUmrültte Karaba~ malıaliesinde Altay caddesinde 73·71 ve 23 No melitep 

ve nıeşruta hane. 
Vc:z.nacilerde Camcı Ali mahallesinde tramvay caddesinde 94-80 No dul,kiin. 
Çııkmakcılarde büyün; Yeni han derununda 13-53 \e 55 No iki d ıklu.n. 
Çakmakcılarda Yeni lınıı ::ıokağında 37.33 No dUkkun. 
Tophaı!edc Stiheyil hey mahallesinde Topcilnr ı:adde ınde 551 o d.ıkkiin. 

Buğaı içinde Kıııılıcada cami §erif havlusunda 8-10 N1J dilkkAn. 
Bevlerheyiııdc KuplıicPde namazgah ittisalinde 79 No baraı,a \e çayır. 
Ku.zguııcukla Cariiu caddesinde 111-27 No <luklt ır. moa arsa. 
Ortaköyde hliyuk Ayazma caddesinde ı ve 6 ~o dukkiinlcır, 
Klıçii k Çarnlıcada Mecdi) e mahallesinde. l<aik hey soku~ıııdn 19 "\o dük itin. 
Çakıııakcılıırda bü) ı.lk Yeni haıı orta katında 20 :\o odıı. 
AyasofJ ai ı:ngir nııılıııl!c:;iude Mehmet pa~a medresesi sokn~ında 18 No odn 

nıaa ta~hk. 
Çcnberli ıa~tn atik Ali pa.-a mahalle inde Sofci hanı derununda J 3 ve 14 No odalar 
KnraJ!Umruktc Kıırablli' mahalle,,inde çe§me ve hellilnr ılze,.inde oda. 
Avvıınsara\·da Toklu lbrahim dede mahallesinde korucu Mehmet çelebi soka~ın· 

da turhe odası: ~ 
Şi§lide Mecdi;. e ltaryeainde 'ki oda. 
Anadolu hisarında GBk!uda garino fe\·kınde odn. 
Bcyoğlundo Şah kolu mahallesinde merdivenli sokakta 2, 4, 6 ve şnb kolu 

sokağında 1 3, 5 1\o arsalar. 
Kumk pıda kUrkcli başı Suleymıın n~a mahallesinde taşrılar cadde!linde 14 No 

arsa ve isl1.cle cadJesinde maa hara.kn arsa. 
Altı mermerde Hııcı demir mahallesinde Cıııni sokağında 12 No arsa. 

Kiralık oda haşıl.ıklar 
Ça'kmnkcılarda l:ııı~ ilk Y r.1ıi lıanm oda baqılı~ı ile oda ve düi{kAn ve barakalar. 
l'ahtakaled rüstem pa~a mahallesinde &\ kapanı hauı oda başılık vt: kabedliği 
Çcnbcrli ta§ta Sofou hanı r.ıd:ı ba~ılığı ve 19 ~o caıııekAıı 
Müddeti mllnı.yr:dc: 26 Nisan 929 tarihinden 18 Ma) ts 929 Cumartesi gilmluC" 

kadar 

Kadınlar bir1iğindrn: 
Tur\ kadın birJi:l'ı binasında ha 

gm1 saat on dort hu ukta b lediye 
ha . ınd i\1 1 hat Hahut hanım taı 
iinıian hir J·onfrnın<ı 'erilecekti 
herıı:rs gr'lebılı Lillıa::ısa hanımlı 
davetli dır. 

SRADFORD HM 
ı ı kuşat euılmi} kumaş 

ticareth..ın i en son moda 'e 
ı~ıuhtelif fiat1ar1a yazlık İngi
lız \ c Franzız kumaşları ile 
hu ' • lh kisilik ko-.tümHik· 
l r fü · ıht olunur. Toptan 
VC' r ·a~ 1de Bahçekapı Hacı 
Bekir k.nsı mda No 84. 

Gıct.ıPee;)M133 Brndford eceeeoee 

Satı hane 
Boğaziçindc Kanlıcada iskeleye 

iki dtıkil..a mesafede olup nim 
} alı gibi ıe nezareti fcvkaladeyi 
haiz gayet kullanışlı yeni ve bo· 
) alı çifte tulumbalı hamamı mu
şambalı terkos teşkilôtz ve lıiç bir 
11oksanı bulunmayan mık.tarı kafi 
g~izel bir çiçek bah{.esini havi 
altz odalı lıane sattlıktır. Talip
lerin lstaııbulda balık.pazan ılfak-

sudiye hamnda 35 numarada 
sahibi DerlJi~ beye mıiracatlan. 
:•• o•••~ cs•~•e•••eoeeo•~•• 

1: BOl\f O~TI fabrikası • 
•o • 
ı~ : 
o e 
• • o 
e • ırası ı 

çıkmıştır 
her yerde 15:ıtı!~r 

oyç.e 
Taı•iW te'ei.Si 1822 

f\i erk tıi ldııreı Barliıı 
Telefon lJ•yuf;it.t Ul~.fl85 

tıt: i.aa;;11uı: ~1 

Baıı u mnsmeletı 
Ye ka. af ar iccın n~ıada mnhrırrer emliik kiraya 'lierilecej:;-inJen mdza~cdeyo \"8ZOlunn:u~tur. T .iip

lerin ) evmi ihale olıın &on uUııtln :;ant on dört hııçuğunıı ktid:ı.r .artnamoyl okumak 
~e teminatı ı:rnYekkate its ea,.rek müzayedeye L~tirak etmek uı:re Isıanhııl Evkrıf 
wııdlirlllf;Unde ,·akıf Akarlar mUdı1rlliğUno m\lracaatları ilan olunm. 

Evanf n• ınilite:ı 'litı hakkında mıılıtnıar alma ıatoyenler bu ınüddet 7Arfında 1 
'""'"-ede odw"' "''"'""""' efook oori mı.~ "l''"''nm ..... bmcler. 1 

stııııbul ikinci ucırot mıhlieıne&in· 
den: Mtlflitl Vabraır. Subııhynn 

efondi ve ait aıan1 fatura em,·1.linin 
smci · baliye Mııyııının dtuıoı ve 

yedinci ve sei.:iziı:ıci ve dok.tmıocu 
Pa;&drtesi, Sa 1 ı, Çar~amba, Por§enbe 
gnnlcri ~ ı.ct 9,~ dan itiLoı en muma· 
iJPvh V">llıranı efMıdinin ietanhulcia 
A ~ir "'t"'rdı kiıaphaneııi caddesindeki 
mııi{azaı.ıuda ~ııtı laı a~nMıın toııp ola u-

~! ~~~y~rımn?ıuS~~ 1E~ ~~~~nü~ 1 
on -dörtten on altıya kadar mfö:ııycde ile ~at:la.cakt\r. ?ınaS'.ıi\t iki 
taksitte verr.wk şa-tilc alm~k isteycnl~rin Pang-alhda Me~tebi Har· 

L"•i 'c i C r_.ı .t·İcr' i" 
r n 'e\ 01 '.. \ :ı tı r ~ ' l:rı.a :nıısu 

ı.•ır. 
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~ ~ EMLAK VE EYTAM , uncRLI':i ·nEN: 

1 

~ A lfer! mün . 
-~ = S t l 1 t l<asa ııanıarı: ~yri~efain a l l {. apar llllall ı······ .. F;;d:khd::'M:M'~~kii~~i·::~;~~:··ı 

komisyonundan: 1 
1 - Istanhulda Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Mektep sokağında Meşrutiyet Apartımanı namiyle .... •••••• •• ••• ...... _ .. •• • ••u • ..................... ....-l\f erkez Acentesı : Galata 

rü basında. Bey~ğlu 2362 
Şube Accntası: Mes'adet 

:ıatıı altında. Istanbul 2740 

TRABZON IKİNCI 
POSTASI 

( Al'\K.ARA ) rnpuru 2 
H.ı) ıs Per~cnbe akğaını Galata 
rı umından hareketle Zongul

., İnebolu, Sinop, Samsun, 
Lıı) e, Fatsa, ordu, Gireson, 
'I r bzon, Rize) e gidecek ve Of, 
'l r l zon, Polathane, Gireson, 
Ordu, Fatsa, Saımmn, Sinop, 
1nebo1uya ugrayarak gelecektir. 

BOZCAADA POSTASI 
(ANTALYA) vapuru 4 

Mayıs Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketJe Gelibo
lu Lapseki Çanakkale İmroz 
Bozcaadaya gidecek ve Çanak-
kale l..ipıeld Geliboluya uğra 
yarak gelecektır. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

( G0LCEMAL ) vapuru 3 
Mayıs Cuma 14,30 da galata 
rıhtımından hareketle Cumar
tesi sıtbahı lzmire gidecek ve 
pazar sabahı 14.30da lmıirdcn 
hare ketle pazartesi gelecektir. 

Vapurda mlikemmel bir 
orkeıtra ve cazbant mevcut-
tur. 

Antalya postası 
(INEBOLU) vapuru 5 Mayıs 

pazar 1 O d ~ Galata nhbmısı
dan hareketle İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, Fini
ke, Antalyaya gidecek ve dö
nüşte mezkur iskelelerle birlik
te Andifli Kalkan sakız, 
Çanakl ale, Gellboluya uğra
yarak gelecektir. 

1 st obul icra daireaitlden: Bir deyni ma· 
bkOmu bihin temini isriiw zımaında 

mahcuz ve furuhtu mukarrer camekan 

a) na, terali müteaddit badem şekeri 

dolu kavonoz S.S.929 tarihine DJllsadif 

:paıar gUnü saat oa raddelerinde al'-sara)da 

sabık Murat Paşa mehaUesinin top kapu 

caddeainde 46 No. gekuci Osman u: 
dtıkk.ioında funıbt olunaca~ı illin olunur. 

J ataabul ıcra deire inden: Fıodık.lıda 
Molla çelehi mahallesinin Dereiçi c d· 

de Ye sob~da Uin olı;p Larendil H.la 

kerimesi AJ§e Ze) nep H. ul:desiıı<le 

bulunan atik 12,12 mUkerrer cedit 10-12 

N'o tahtında dukkünı mü•temıl Lir b rı 

hue Yorpki ~e Manoliiki efendilere 

olan horclarıoın verilmemesind n dolayı 

iadelmuzayede bin beşyüz lira bedelle 

talibi uhdeli.rae ibalei ev,·eli· esi huicra 

i!Ul i kat'ı) csiyçin OD bcıJ gUn nıtid t 

ile mUzayedeye konulmuştur. BUDCDU: 

Tarik, Ahmet ef. ve Gemil B. ve Emine 

lıaırımın eml&lderiyle mahdut yUz on altı 

ıu11D m-biinde araziden yüz on bir arşııı 

mıırabh. Mııa mutebalusı arkada aydıo· 

lık mahaDidir. MÜŞTEMİLATI: Zemin katı 

le baraMı dört katlı tahtında dUkkiinı 

\an baricıtıa kirgir binada bir antire bir 

ıı~lık iki merdiven altı odun Ye k[mtlr· 

ı.k maltız ocaklı ve Frenk tulumb lı 

kuyulıı bir mutfak üç belii dört sofa hi· 

risi §AhniıU yedi oda elektirik tertıbatı) la 

mUcehhea olup Şakir ef. ve zemini Elvan 

çini Istor kepenkli camekanlı dilkk§o da 

Hakkı eI. mUıtecirdir. Tamam1 dört hın 

lira kıymeti muhammineli olup l üzde 

beş zamla talip olanlann ve daha ziyade 
ıualUı:nat almak iste~ enler kı~ meti mu· 

bamminesiııin :) ur.de onu nispetinde pey 

akçesini ve 1928-3508 dosya No milstas· 

ı u mltzayede ıubeqine mUrncaat etme· 
i ve 27.&929 taril i.ıdc saııt on altı) a 
ar ihalei kat'iyeai icra kılınacağı ilan 

'n r. 

mc 

• ul ıcra Jaircsind o : Bir de. ni 
hkL\mubil den dolayı mahcuz horu 

eç \e saire Jıurdavat emvali 

maruf olup Bankamızın ha tapu mutasarrıf olduğu apartımanın satışı müzayedeye konmuştur. Marıisadaki ıutaı için ekmek ilıaleai ~ ma) ıs 61Ult 15 te 
2 - Müza) ede kapalı zarf usulü iledir. İhale 13 Mayıs 1929 Pazartesi günü An karada İdare .Meclisi Menemendeki c • • • • • • • • 

huzurunda icra olunacaktır. KırkaAaçtaki • • • • • • • • • 
3 - Satın almak iı;teycnler (8400) liralık teminat vermeye mecburdurlar. Bu teminat mektubu Muhtelif mahallerdeki kıtaatın ihtiyecı olan ekmek ayrı ayrı şartnamelerle kap 

teklif mC'ktuplariyle beraber ihale güniine yetişmek üzere bizzat Umum Müdürlüğe verilir. Ve zarfla munakuaya k?nmuohır ihalesi yokanda yazılı tarih a~ saa~a Manisada • 
yahut taahhütlü olarak postayla günderilir. kert satın al~ komıs!onuoda .ya.pılact:k.br prtnamo auretl~rı komı~y~numuzda : 

4 - Oıalc bedeli ihalayi müteakıp, p~şindir. dır ok~mak ıste~enlenn her gun . komısyonumur.a ve t~klıfoamelcnoı vermek 
ö - Talip olanların Ist<mbul veya lzmir Subelrrimize ve yahut Umum Müdürlüğe müracaatla yenl.eno de Man~dıı a~kerl ko~sy~nuna müracaattan ıl!n olwıur. 

fı s l tn · · ·· l." t ] · " ·· d ı"ştı·rak halı"nde bı"r ı1• 1•8 mukabı"lı"nde Ezme ve B:ıyram~tekı kıtaatın ıhtıyacı olan ve kapalı zarfla munakasaya konulJ mu a a ~ar amenıızı muta aa eme erı "e muzaye eye '"" ,. "h 1 u d ·-" ı · d"lrJ ı r· t bah l tı uld r. .. d ·-•.aeıı 
b. h . . . d a.,,ır e ıne ı a e g nuo e l&llP erua ver ı er ıa a ı g r uı;un en yeuıu 
ır nu asını alıp teklıf mektubuna raptcylemelerı ıcap e er. kapalı 7.arfla muoakaaaya k.onmu§tur. İhalesi 21.Mayıs-929 tıalı guou s.ut oD aıud• 

Müzayedeye Vazolunan flaneler 
V AKiF AKARLAR l\IÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Fatih cwarında Kumrulu me.;;cid mahalle inrle Bakkal sokağında 44 No. hane 
Edirne kapı cıvarında Deni~ ali mahallesınde Nureddin tekkesi sokağında Cao 

feda hatun mektebi el) c"i01 hane 
Uzun çarşıda Ya'fa~ca şıılıio ımıhallesiııde Mektep sokağmda 20 No. Gaznevi 

ruahmut efendi mektt>p mahalli 
Bakırköytiııde lstıuıbul caddesinde 63-61 o. hane \C tahtında dükk "n 
Balatta Tahtlı mionre maball"Sindl' Çirrk olta~ında 7.9 ' 3 'c 7 l\o. haneler 
Kasımpzışada Bedreddıo mahalle ındc IczarlıK c ddı.. ıudc Htl\ uz lıstıınde ıki odıt 

Kiralık dükkanlar 
Vefadzı Molla husrev maballe~ındc 70-2 No. dUkkiin 
Fatıh cıvnnnda Kirma ti mahalle inde Emirler h!lnı c dd('~inde mekterı t.abJında 

11 \"e 13 No. iki dUkldin 
Fatih cn:ırmda Hoc.:ıhıı) reddin m halle inde 5tıpUrg •cı soka" nd •. "' "J-vr 

De\e hanı aıdrlesimle 5 \e 5-7 No. dükkanlar 
Ç:ırşambııda Be.} ceğiz mahallesınde I cthiye cadde :ude 5 ~o. dllk\ur 
Hırkai şerif cı\annda Akseki mohallesinde 12·14 \e 16 No. ,f,ıkk.ln? ır 
KUçük mustafn paşada Molla hUsrcv malııılle inu.ı !-icıcfıjc sol.ıı~rn..!:. '.16 ve 

Molla lıusrev camisi tahtında 98 No. dtlkkfinlnr 
Fenerde Ali )·azıcı mahallesinde mescid itisıılinde 2 No. ar~ ve baral!. 
Balatta Tahta minare mahallesinde ve cadde i ıd }Q.17 o. dukkfir_ 
Ka ımpaşııda Küçük pi}ale paşa mahnlle mılc Zinciıli ku. ıı c.-d<le mele 165-201 

No. dılkkau 
Usküdarda çinili mahallesinde Sil"lıdar a"a • rı~ın 'n 219 
Usküdarda Hum mehuıct E§a mahallesinde fi 
Mı ddeti müzayede : 17 Nisan 929 tnril inden 8 '· 
Balada muharrer eml:ik kirave \erilece ınd n m ı.z;ı 

lerin )e~mi ihale olan on gllnlln saat on dort b .. 
ve tem~natı mu\akkate ita ederek m 1.ll) ede.} e ı , 
mudUrllığUnde \akıf akarlar m· durluğune m ırat at. rı il ı < l t,. 

E\saf ve müştemilatı hnkkında mulurnııt almak i •e\e:ıl r bu mt:ddet 
muza, ede odssınıı mtiracaat ederek ecri miRil rar • r ııı 1 ı bilı l . , 

zarfında 

M 

Sinekler 
Hasta ilk 

Jetirirler ı 

l 

~ 

Evtni2e sokulan her sinek bir hastalık 
• mikrobu ile mülemmadır. Flit istimali sure· 

ti_ıe hanenizi bir kaç dakika zarf\nda bu muzir 
sınek ve sivri sineklerden t"mİz!iyebilirsi· 
nlz • Flit , pirc:!erin , karıncaların veyCJ ha· 
marn böceklerinin gizlendiklerı yuvaları 
tahrip ve yumurtalarını ifna eder-. Bütün 
haşaratı öldürür. Ayni zamanda size zaıau 
dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( F 1 ı t} i sair adi haşarat öldürücü ma· 
yilerle karıştırmamalıdır . f 1 i t in daha 
b~yük _ve kat'i tesiri size memnuniyetbahş 
\lı; netıce temin edecektir . 

Tulumbasıyla Sıkınız 

TUrk've. 4().ln ""'"11"\; de("4t;Y ~ 
hta11buld1. e.ıatw ·;.,,'"IGO,, Har. Na. ; 

J. eııı:Rı' ve Şllo:tEKAsı 

o 
ispirtolu içkiler inhisarı Is tan bul Baş müdürlüğünden: 
Jlrf arangoz ve Mnbilyeci esnafına bir slihulet olmak üzre 2500 gram· 

lık şişeler içinde ve beher şişe 240 kuruş f iatla yalnız metelin il.e 
tağyir edilmiş BEYAZ RENKLJ kamineto ispirtosu ihzar edilmi§ 
olduğundan NIARAı\GOZ TEZKERESjNJ hamil olan esnafın Hüda· 
vendigar hanındaki SA11Ş ŞUBESlNE müracaatları ilan olunur. 

Niüzayedeye Vazolunan Emlak 
~ AKiF AKARI.JAR l\'IÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Galatada PcrşenLe paıarıııda fovl,ınde odaları mlı temi! 16 nnmaralı maB'aza 
M uddeti milz.1) ede : 14 1\isan 929 tarihinden 6 Ma) ıs 929 Pa1.11rtesi gtinU saat 

oo dort buçu~a kadar, 
Balllda muharrer emlAk kira~ e verileceğinden müzayedeye vazolunmuştur. Talip

lerin }eYmi ihale olan son güntin saat oo dört huçu~•tma kadar şartnameyi okumak ve 
teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye ivtirak etmek uzre Istanbul Evkaf 
müdUrlU~ünde vuıf akarlar mUdürlUğiine müracaatları illin olunur. 

Evsaf ve mUştemiliitı hakkında malumat almak isteyenler bu mUddet zarfında 
ymllzaede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

Haliç vapurları şirketinden: 
. Kapat~ ~arf usulile 200 takım yazlık elbise yaptırılacaktır. Talip

lerm şeraıtı anlamak üzere 9 Mayıs 929 Per~enbe günü akşama kadar 
Ayvansarayda idare merkezine ıuüracaat1arı. 

SİVRISİNECl 
ve diğer haşaratı 

ÖLDÜR Ü 
KOKUSU SIHHl 

VE LA TiFTIR 1""'·""'11 ..... 

poktor A. KUTIYEL 
flektirik makineleriyle belsoğuk

luğu, idrar darlığı, prostat, ad6111iik
tidar ve bel gevtekfiği, cilt ile firen
giyi ağrısız tedavi eder • Karaköyde 
-:-1ı~i fırını mrasında N° 34 • 

lh tira ilanı 
" Sıhhi kese ,, hakkında istıh

sal olunan 15 Haziran 1341 tarih 
ve 298 numaralı ihtira beratı 
mevkii file konmak üzre ahere 
dcvrü firağ veya icar edileceğin
den talip olanların Galatada Çi
nili rıhtım hanında Rober F erriye 
müracaatlan ilan olunur. 

Tornacı ve tesviyecilere 
Muktedir torn&cı ve te.svi~ eciye 

ihtiyac mız \tırdır. Taliplerin Sutlti· 
cedc Karan;: çta Zuınre zadır fahri· 
ı~asına mlırncutları. 

Aşçı ve lokantacılara 
Karna~a ta Zllrnrc zadf' fabrikası 

aı:ıçı duk anı bil.'.i İL8r talibine veri· 
l cektir. craiti an!aıuah. üzre Pcr· 

şembc H~ Cumadan matla her gün 
10 dtın 16 ~ a kadar idare mtidür· 
lu"" ıne mur ratları. 

Ü ktıdar huıı:uk lılikimliğinden: Ekme-
l.ci Dıkrım Ef. bin ohnnesio Kadı· 

ko) unde S ı;utlu ~E"şme kuyu soka.;ında 
22 ·ı ı ıa .lı 1 ancde akin iken t>lye"im 
mal alli ik i nı çhul olan Verjin lınııım 
a \} u e 'hame C'jlcdi~ bo ıınmn dıı,a~ı· 
nın e t', an len muhakemesi neticesinde 
tarafc; nın Lv.,anmnlanna 21 Ka. sani 
929 tarıhinde karar vtorilmi~ ,.e bu baptaki 
10.3-929 t.lrih \e 165 Na ilanın bir sureti 

f arn \ rjininin mahalle i muhtarlığına 
t b1" olund • u gibi hir nu•hnsı da Mnh· 
kem dh an hun inC' tıılik edilmiş olmnğ· 
l k,. fi et teblıg makamına kaım olmak 
UZ!"e ı:aı: tel<'rle de illin olunur. 

'mi i rn dairesinden: B:ılatta Hacı 
nıahnlleııiııın atik Tahta minare 

sokağında 256 256 cedit yarım Balat so
ka~ıııdn 18 mınıara ile yekdiğerine mak· 

lup maa oJu bir bap dUk1'iıoın on Uç hin 

!'it kız ,.Uz } irrni d rt selıim iti berile Liıı 

) etmi~ iki sehimle yine mahalli mezkOruo 

dokuz J Uz altmı§ ı;ehim itibarile iki yuz 

altmış sehim Çiligir oğlu Yakofuo bor· 

cundan dolayı otuz gUn müddetle bilmli· 

Ul)ecle l uz lira bedel ile talibi uhde~ine 

muvakkaten ihale edilerek ihalei kat"ıyesi 

için on beş gi.ıo muddetle mtizayede~·e 

ko'lmu~tur. Hududu bir tarafı hahamha· 

neye aıt mahal hır tarafı Tahta minare 

cadde ile bir tnrafı Balııt sokağının nolı:

tai iltieıı.kındadır. DUkkinın zemini tahta 

döşeli ve asma merdiYenle yukarıya çı· 

kıldıkta bir oda bir heli tekrar asma 

merdi ven le tavan arasına çıkı lir, 

derununda diğer bir hissedar Safioa oğlu 

Andonaki efendi mlistecirdir. Seneliği 

) Uz yirmi lira bedel ile Fi 25 Kanun· 

evel 928 den 20 Kinunevel 931 tarihine 

ve bedeli icarının pegineo verilmek 

sııretile Kooturatosu vardır. Elektrik 

mevcuttur ve ) arım Balat caddesinde 

demir kepenkli kapalı bir kapısı vardır. 

Mesabası tahminen yüz yirmi beı arıın· 
dır. Kıl meti muha4'minesi tamamı liç bio 

liradır. Bedeli mezkOra yüzde beı 7.Bm· 

mile talip olanların kıymeti muhammioe· 

sinin hiese)'e muaip miktal'ıo ) üıde c:.nu 

Diabetlnde pey akçesini mustasbiben 

341·1378 doıya No 27 Mayıs 929 Da.) a 

numarasile Mat •n durtten oa alt.ya ka· 

dar 1 tanbul icra dairesi muzayede ıubo
ame bizzat ve lııhekale müracaatları ilin 
olunur. 

Ezinede askeri satın alma komisyonunda yapılııcaktır. Şartname almak ,·e teklifnaPl 
vermek isteyenlerin mezkOr komisyonuna möracaatları. 
İ htiyacatı askeriye için pazarlıkla ihalesinin l·Mayıa.929 tarihinde icrası ilan edUe 

iki yüz elli ton levamarin kömürüne talip zuhur etmadiğinden pazarlı~ı 4 Ms> 
929 tarihinde Cumartesi günü saat on dörtle yapılmak üue tehir edilmiştir. Talip
Jerin §artnamesini komisyonumuzda görmeleri ve pazarlıifa iştirak etmek isteyenleriıt· 
de şartnamede muharrer oldu!fu tarzda teminatlarile komisyonumuza muracaatJan. 
ordu haj vanatı için 96000ge} im beyğir ve ester nalı mübayaası kapalı wrf uaulil 

munakasa~ a konulmuştur. İhalesi 27·Mayıs-929 tarihine mUsadif pazıırtesi saat oıı 
dört buçuktur. mUoakaaaya İ§tirak içinde yevm ve saat ınuayyenden 'el teklif fO 
teminat mektuplarının makbuz mukadilinde An karada merkez satın alma komis, oaıı 
rİj asctine tevdi e~ lemeleri. 
O rdu için yerli mamulatıodao olarak 350000 metre beyaz a9tarlık bez kapalı sarf 

u0 ulile eatın alınacaktır "haleai 11.5.929 $unu saat on dörttlır ı;artname ven 1110-
nesini gorecekler bor ~un ve mönakuaya iıtırak edecek talipler ,evıni ihalede 11111· 
ayyen saattan evvel teklif ve teminatlarile birlikte Ankara mezkez satın alma koaai" 
)Onuna gelmeleri. 
2000 tane filedkos fanile beberine 153 kuruştan talibi uhteı:inde olup pa:zar1ıJlll 

ihal ... si 2 Mayıs 929 Pergenbe saat 14 te tehir edilmiştir. daha &§ağı fıad' 
verml'ye ta1ip olanların şartname ve numunesini komis) onumuzda görmeleri ff 
ihale gilntinde temiı ntlıınle koın;s~ onumuza gelmeleri. .......................................................... 

'f. •. ~.~~~~~.~~?~~~ .. ~~t.1~~!~~~?~i0s!.?~~.~?:.?... K ıtaat ıhtiyacı için yirmi yedi bin iki ) ilz kilo dört kalem )aş sebzenin pazarl.JJ' 
mtlbıı~ııası tnkarrur etmişt'r. İhalesi 2·Mayıs-929 Per§enbe gtınu saat on dl.Srtd' 

komis~ onumuz münakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartname sureti mu-'" 
daknlarını koınis onumuzda gormeleri ve ye' m H" aati muaqenei ihalede 1artıı" 
mede ) azılı olan e .ildeki teminatlıırile komi . on rr.tiııalrn a aJonunda ha ır J,ıw]ı&" 
maları ilan olunur. 

Mikdarı erzakın cinsi'· 
101000 ckı wk 

46000 Baba ki.) e 
24000 sıg r eti 
6000 Babaeski~ e 

24000 koyun eti 
6000 Dabaesldye • 
3000 sad ya~' 

180000 saman 
6(){Jij kuru fnsul.) a 
6000 
6000 

400000 
300000 

5000 
fıOOO 

1000 
1500 

mercimek 
nohut 
arpa 
ot 

bulgur 
piriç 

nııılrnrna 

kun üzüm 

• • • 
mun kasa şekli 

koı alı 

aleni 
kapalı 

aleni 

kapalı 

aleni 

• 

tarihi 
16-5·929 
165-929 
la.5.929 
18..5-929 
18·5·929 
ıs.s.929 

26.5.929 
26-5.929 
27.5.929 
27.5.929 
27.5.929 
28-5·929 
28-S.929 
29-5~29 
29-5-~29 
3().5.929 
3().5-929 

ihall'nin 
gunü 

Pers"nbe 

Cumıırtesi 

Pazar 

Paıart si 

Salı 

Çar~amba 

Per~enbe 

-ıs 
ıs 
)$ 
ıs 
lJ 
ıs 
ı5 l, 
15 
ı5 
ıs 
ıs 
Jf 
ıS' 
l~ 
ıs 
ıs 

1500 ıevtun vağı • 1-6-929 Cumartesi ıs 
900000 ouu~ k~ .. lı 1-6-929 • ıs ................. ~.~~·~· ...................................... ı 

\ Dördüncü kol ordu satına!ma komisyonundan: 
.............................. ~ .............................. ..... D nrıc.a ktlaatının ihtiyacı için 11000 kilo sığır kapalı zarf uımlıle 4!3.t..929 tarihi' 

den itibaren ~urrı~ gunleri nı~st.esna olmak şartile 20 gilrı müdde•le m•.ıır.ka ! 
konulmu§tur. Tahplrrın şartnamesını ~tırm,ek Uzre her gUn ve pey lırm k ıst :_..., 
>ev mi ihale olan 20 Mayıs 929 pazartesi gunu saat 14 te kapalı zarflaril komısyv

g e lmeleri il!n olur.ur. 


