


Parisin bitaraf ve milyonlarca Haydutluk? Parisin göbeğinde 
nusha basar dört, beş büyük ga- müsellah haydut! r, gübe gündüz 
zetesi var. Bunların en mühim, Kuyumcu dükkanlarına ve banka
en ziyade okunan havadisi ne- lara hücum ediyorlar, milyonlar 
den ibürettir bilir misiniz? çalıyorlar ve üçte iki tutulmuyor-

- Almanya ile olan _para lar. 
m s' elelcri, terki teslihat, Efga- Bir ek pres trenini gündüzün 
nistnn itleri, Çinin dahili muha- durdurmak ve bütün yolcuları 
rebeleri, İngiliz intihabatı, hay t soym k, onra gözden nihan ol
pahalıhğı, Spor maçları... mak Fr.,n ad fcvkal'ade bir ha-

- Hayır bilemediniz; Spora dise sayılmaz. 
ait olon havadis bile ikinci, Ü· lngilterede par ve kıymetli 
çüncü derec de kalır. İşte en eşya ile dolu posta çantalarının 
mühim semameler, işte kadın, çalınması bir adet oldu. Posta 
erkek, ihtiyar, çocuk, her ke in idaresi, avam komar sı bununl 
1>kuduğu yazılar: meşgul. Posta nazırının kamara-

-Doksan }aşındaki koca k rı- d ki ıf de ine göre mütecasirle
yı bin beş yiiz frangına tam'an nasıl rin bir hay ısı tutulmuyormuş. 
öldürdüler? - Sandık içinde bu- Bir istatistikte gordüm: Fran
lunan kız cesedi - Ayni günde sada pek az para için cana kıyı· 
dört çocu ~ dort insan öld 'rdü- lıyor, he:ıaba nazaran, vasati ola· 
Öldürüldü en sonra küpeleri ça- rak, bır katil, 75 frank 20 santim 
Iın n İngiliz dulu - Kaybolan kar hır kıyormuş. 
kapıcının cesedi dere kenarında Bu hesabı yapan muharrir ca· 
bulundu - Babasını da, anasını cla nl efendilere nasıhat veriyor, di-

e 
.. ldiır ıı ve b ... ş kardeşini yara- yor ki: 

y n canav r - Kocasını zehir- - Bu kar cidden azdır. Ka
y n • Kansı ile dostunu vur- tillik sizi büyük tehlikelere ilka 

duktan onra intihar eden me- ediyor. O esnada ölmek, muka-
IDUr - Ebenin katilleri, v. s. bele göı·mek var. Belki de mahke-

Jngiliz gazet leri büyük cesa- menin inirli bir zamanına tesadüf 
mette çıkar, ekseriya 24 sahife- edersiniz, mahkum olursunuz, sizi 
liktirl r. Bun1 .. rın mühim bir veya idam ederler vt>ya zindanda 
iki s hifesi adliye, mahkeme ve çürürsünüz. Bunun iyisi "maitre 
zabıta i lerine hasredilmiştir. Ci· chanteur,, veya dolımdırıcı 

ayetler roman H lubu ile yazr· banker olmaktır. Size bu iki an'-
rs karilerin hoşuna gider. atı tavsiye ederim ... 

Amerikaya geliyoruz. Maitre chanteur, yani tehditle 
Amerlkada cinayetin ne kadar para sızdırmak san' atı da aldı 

terakki ettiğini nazarlarımzda yürüdü. Hele bankerlik şeklin
tesplt için resmi bir satır nakle· deki dolandırıcılık tekemmul etti. 
deccğim; Hala hapi han de y an Madam 

•Geçen 1928 senesinde bir- Hannau 300,000,000 frank dolan-

' 

D d O k 1 dırabimiştıl 
eşmio evletler e 90,00 ati Bu cürümlere ilaveten bir de 
vukuatı ldu ve tillerin yedi-
de beşi ceza görmedi. kadın, a~k, kısknn-.:lık, sefalet 

Bu sözü Devlet reisi M. Hoover yuzünden Fransnda - bir he nbn 
~ göre- yarım oaııttıı bir irtikap 
u1r kaç gün evel söylemiftir... edilenleri düşününüz. Bilanço 

Fran nda, şimdi, yeni bir mo· tamam olur. İşte içtimai.yatın dış 
d b şladı. Henüz reşit olmayan yüzü. Gazeteler bu vukuatı bal· 
~ocuklar katil vukuatı çıkarıyor- landır b llanaıra yazmakla her 
lar. Mini Mini caniler.... Blitün halde halkın efkarını fenalığa 
gazeteler, bütün mntbuat bu içti.. sevkediyor cır. Gazete ve sinema, 
mat dertle meşgul. Eylence ga· po1is rom nları1 bilmeyerek cinat 
zetelerinde çocuk katiller hakkın· bir zihniyeti idame etmektedırl r. 
da ıonu gelmez karik türlere te- Nümune çok; hadiseler bütün 
sadüf eder iniz. teferrüatı ile anlatılıyor. Fena· 

Yu urcaklar da kudurmuş. Mah- lığa istididı olan kimseler iç;n 
kemelerde bir kahraman tavrı alıyo- bu havadisi okumak bir det! 
ar, cürümlerini itiraftan bir haz du- yerine geçer: cürüm darüflünunul 
yuyorler. Çocuk muamelesi gören .... Çok şüklir bütün G rp ale~ 
ufak bir can1 protesto ediyor, mini k sıp kavuran canilik hu
baykınyor: • B .. n hnkıkı caniyim, dutlarımızı aşamadı. Bu itibar ile 
hana fOC muamelesi yupmayı· Türkiye g_erçekten bahtiyar bir 
ııızl diyardır. Filv ki hapishanelerimizi 

Franıada cinayet, katil bir dolduracak derecede mahkum 
hüner, bir ilim, bir fen, bir e n'at var; lakin burılar Avrupanm a -
oldu. Her ilim bu asırda nasıl yişini tehlükedc bırakan c niler 
inkişaf mazhar oMu i e katillik makulesi değildir. Borçtan dolayı 
te Öyle... hapis k lkıyor. Bundcn onra 

Fakat adliyecilik, polislik mevkufların miktarı da her halde 
o:aunla mütevaziyen ileril~yemedi, iner. 
çok geri kaldı. Bunun içindir ki ispirto, frengi, fuhş, huıusl 
cürmü bulmak ve cezalandırmak- ahlak durkünlüğü, içtimai t ba
la mükellef olan teşkilat yaya kalarda müvazenesizlık, yani zen· 
kalmıştır. giıtlerin çok zengin olmaları ve 

Çakırcalı Mehmet pehlivan,.. servetlerini teşhir etmelerj, fakir· 
Yunan devletinin teşekkülündeki lerin pek fakir bulunmaları gibi 
"ldefti. ler ... e sanelerdeki hara- sebepler Avrupada canili§-i iler
ı:ıiler... bunlar Paris e sair 

1 
letiyor. Bu hastalıkların biıe de 

büyük şehirlerdeki mücerrt.>p 1 bulaşmaması çarelerini aramak 
canilerin f nınd" pek maium içtimaiyatımızla uğraşanların bir 
k lır. vazifesidir. - CEL L URi 

• 

- Bunu ben d · anlamak ister· 
dim. Bütün ı • ud ur: Siz 
gittikten sor h nı n Beryl de 
.tayboldu. Le ı d gördüm. Gay
zından dişi r i tıyor ve 
intikam s mı söy ıyordu. 
Her halde · d n a cnk. 

- Tabii öyle ol cnk ! Sonr 
ne oldu? 

- Sonra n oldu runu bilmi
yorum. Par r ku ıbünden do~· 
ru buraya {!. ım. Ci ayd o dugu 
zaman Par 1 kulüdünde idim. 

-Ya il 
- Bu i adnr etmiyor 

mu? 
-Ok d 
-Ö 

oldugu ı 1iyor 
mu? 

• 

- Pek az.. Zaten onu bekle· 
yen Tali başka bir şey değildi ki.. 

- Evet, bu sabahta böyle 
diyordunuz. 

Con Leli elleini cebine so· 
karak yilrüdü: 

- Allah aşkına bana söyler· 
misim? Sen kimsin? 

- Kim olrysam olayım. Ne 
ehemmiyeti vardır. Frankı kim 
öldürdü. 

- Bunu nlamek polisin va· 
zifo i.. Sizin başka yapacak i1i· 
niz var mı? 

- Evet, hem de çok .. 
- Sizi burnda daha fazla 

tutmak istemem. 
O zaman Till~a11ın gözleri 

Lelin n eline ilışti, Üstünde bir 
}ara nüdbesi kalmıştı. Fakat 

Emvali metruke 
tanzifat ve 

tenvirat resmi 
Belediye idareleri, Emvali met

rukeye ait evlerin tanzifat ve 
tenvirat resmini bu gibi evleri 
işgal edenlerden istemektedir. 
Bu hnfta vuku bulan şikayetler 
üzerine Emanet dün belediyelere 
bir tamim göndermiştir. Bu ta
mimde mü tecirlcrin işgal ettik
Jeri tarihten itibaren tanzifat ve 
tenvirat resmi vermeye mecbur 
oldukları, ondan eveline ait re· 
simlerin emvali metruke idare
sindrn tahsili rzım geleceği 
bildiı iimi§tir. 

--..... --~-
Da, ak Ht:!n poli ·ler 
B zı eşhasa dayak atan poli ler 

h kkında yarın kat'i bir karar 
verilecektir. 

Emin Beyin getirttiği 
makineler 

Adalar elektrik tesisatında ku
llanılmak üzere sabık şehremini 
Emin B. tarafından batı makine
ler mubayaa ediimişti. Bu ma· 
kinelcrin işe yaramıyacağı an
laşılmı tır. 

Eğer talip zuhur edesre bu 
makineler satılacaktır. Ada\nr 
elektriği için yeni m ldneler ge
tirtilecek tir. 

Heybelide menba suyu 
Heybelide ahilde iki u 

menbıu varbır. Bunların ıslahı 
için çalııılmaktadır, Bu menba· 
)ardım bir fayda hasıl olmazsa 
arteziyen kuyuları açılacaktır. 

lınzalaJ an itilafname 
Tü~~·ye milli bankasından ak

dedilen istikr z hakkında imza
lanan itilafnamenin Cemiyeti be
lediyeden müntahap muhtelif bir 
encümen marifetiyle tetkiki ka
rarlaşmıştı. Bu encümen dünden 
itibaren faaliyete geçmiş ve iti· 
lafnameyi tetkika başlamıştır. 

Buz fiatı 
,.ehremaneti, buz serbayiine 

buzun kilosunu bu seneye kadar 
70 paraya veriyordu. Emanet bu 
$cr.e 7 para zammederek 77 pa
radan muamele yapmıştır. 

Bu itibarla buzun kilosu hariçte 
S kuruştan 6 kuı uı çıkarılmı,tır. 

Kimses·zler için 
bu hafta içinde 

yurt açılıyor. 
Dahiliye vekaletinin emri üze· 

rine emanet tarafından açılacak 
olan kimsesizler yurdunun d a 
ziyade teehbur etmeksizin açıl
ması bildirilmiştir. Vekaletin bu 
emri üzerine emanet derhal ida
rei hususiyeye müraeaat etmiş ve 
yurt ittihaz edilecek olan Ay • 
sofya medreseşinin bir an evel 
tahliyesini rica etmiştir. 

Emanet yurt için bir talimat· 
name hazırlamıştır. 

Yurt {ımd:lik kendi kazancile 
geçinen çocuklara tahsis edile
cektir. 

Bun]ar bir hafta müddetle yur
da kabul edilecekler ve bir hafta 
r.aı f da behemehal bir mesken 
tedarik etmek mecburiyetinde 
kalacaktır. Bu çocuklar akşam· 
ları mutlaka 10 da urtta bulu-
nacakl r ve aab hları da saat 9 
da yurdu terkedeceklerdir. 

Bunlar sarhoş, biçaldı ve si .. 
lahlı olarak kabul edilmiyecek-
lerdir. 

Kimse izler yurdu bu hafta 
açılacaktır. Ancak yurda nasıl 
yatak konulmak lazım geldiği 
emıınetçe düşünülüyor. Yatak
ların mikrop ve hastalık yuvası 
olmayacak bir şekilde olmasın 
çalışılacaktır. 

30 nıüdtlcili dava 
Tayyare piyanko bayi'lerinden 

"itimat,, kişesi sahipleri Burha-
nettin \'e lprahim beyler aley
hine 30 kişi tarafından açılan 
davaya dün birinci ceza mahke-
mf!sinde devnm edildi. Sahit sı
fatili piyanko müdürü Fikri bey 
dinlendi. Fikri be}, müdüriyetin 
ikramiyeyi bilet hamillerine ver· 
diğini, başka türlü vuku b 1 lan 
her hangı bir sahtek·rlığa 
Piyanko müdüriyetinin kanşa
mayacağmı söylemiştir. 

Neticede Vedi hnnım nemında 
bir şahidin celbi için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

Beraat kararı 
Mczbalıa idaresinde geçenlar

de bir sui istimal vaki olduğu 
dolayisiyle 4 memura işten el 
çektirilmiş ve bunlar muh keme 
için ağır ceza mahkemesine e
vkolunmuşlardı • Bu memurlar 
mezbaha ihtisap memuru Şükrü, 
buı memuru Alaettin, damğa 
memuru Ahmet, memurlardan 
Süleyman efendilerdir, Ağır ceza 

Yeni usulü ceza kanunu mahkemesinde dün bu memurlar 

.. Ahiren kabul ed!len ~eni u u~ hakkında karar verilıniş ve şeh
lu. ceıa kah nu tamım edilmiştir, romnnoti müfettişlerinin ynptık-

Yeni kanuna nazaran fakir maz. ları tahkikat delaili kanuniye ve 
nunların muhakemelerinde baro ~ehadete istinat etmemiş olması 
tarafından birer meççanl vekil j d ılayısiyle beraet ettikleri ken· 
bulundurulacaktır. d 1 rine tefhim olunmuştur. 

başka bir şey daha vardı. Bir 
kırmızı leke 1 

Tillman ordu: 
- Elinizde ne var? 
Leli elindeki lekeye dikkatle 

b !<tı, ıslak bir mendille lekeyi 
ılldi, 

- Bir az kan olacak. Ne o 
korktunuz mu? 

Tillm nm sesi dekiıti: 
- Siz bu gece kulüpte idiniz. 

Arka kapıdan çıktığınızı g6rm0ş· 
ler. Hiy tanıdık birine rasgeldl
niz mi'f 

Süallerinize ne diye ce· 
vap vereyim bilmem ki.. Tanıdı
A-ım bir kişi vardı: Joshua. 

- Joshua kulüpte mi idı? 
- Evet .. 
- Cinayet olduğu zaman içe-

rde mi idi? 
- Elbette, buna pek mi sıkd· 

dmız? 

Tillrnan bir an so~k kanlılı .. 
ğım kaçıracak gibi oldu, fakat 
kendini topladli 

- Canım neye sıkılsın? 
- -Bir gazeteci .• sizin hoşunu-

za gitmeyen şeyi ben nlıyorum. 
Frank sizi hiımetinc alırken hak
kınızda tahkıkat yapmamış. Fa-
kat ben yaptıın efendim. Böyle 
ıeylert morakım çoktur. 

Tillman büsbütün kendini top
ladı: 

- Frank öldü, dedi, ve daha 
bugün evlenmi§ti. 

-Olabilirat Sizene? Gidip evi-
i&e yatsanız daha iyi edersiniz. 

Leli kapıyı açb: 
- Buyurun efendim. 
- ~i~metçi, Frankın geçen 

gece sızı aradı~mı söylemişti. 
Demek ki doğru söylemiş .. 

-Dışarıya buyurun efendim. 
..... Tekrar görüşeceğimizi zan· 

nedi yorum. 
- B~n de hiç öyle bir şey 

zannetmıyorum. 

Tillnıanın ayak ıeslerl kesil. 
dikten az sonr , gene bir ayak 
sesi duyuldu. Leli bu hafif 

Akalli et, ecnebi 
mekteplerinde 

türk muallimler 

alam ti rl 
8-

Bönrek hastalıkları ar· 
asında liremi en mfihinı· 
nııdir.Yavaş yavaş haşlar, 
yarım baş ağrısına ben· 
zeyen sağır baş ağrıları, 

ruhi bh· durgunlu , unut• 
kanlık, haleti ruhiyesin
~e bir bozukluk göltllür. 
Üremi dola)ısile deli 
zannedilip timarhanc) e 
sevkedilen hast 1 r bile 

Ecnebi ve akalliyet mekteple· 
rindeki türkçe muallimlerinin ma-

aşları üç esa üzerinden veril
mekte idi. Bunların bir kısmı 

ders saatma nazaran ücret 1-
makta, bir kısmı haftalık ve bir 

kısmı da aylık almaktaydı. Veka
letten gelen emre nazaran, b .. 
dema bu üç sınıf tevhit olunacak 
ve bütün muallimler aylık alacak
tır. 

o isler d ~·n bir geçit 
resmi yaptılar 

Polis alayına mensup mlite
addit guruplar dün Sultan Ahmet 

ve Şehzade başında bir resmi ge
çit yapmışlardır. 

Terbi~ ei bedeniye 
kuman dalan 

BUtün mekteplerde terbiyei 
bedeniye harekıtında emirlerin 

temnmen türkçe verilmesi veka
letten tamim olunmuştur. 

Edebiyat aleunnde 
bir protesto 

Güzel San'atlar Birliği edebi
yat şubesinden; San'at ve mat· 
buat alemimize mensup "22n im
za ile şubemize varit olan aşa

ğıdaki protesto mektubunu bü
tün mntbuatımıza tevdi ediyonız: 

"Cihan edebiyatının en büyük 
ve ebedi iiiınalarından biri olan 
"Vilynm Şekspir,,in eserlerinin 

(zamanı geçmiş antika şeyler .. ) 
olduğu (~ kspir in olsa olsa Jn. 
gilizlc için kıymeti tarihiyesi) 

bulunduğu) (Türkiyede bunları 

kimsenin anlayamıyacağı) tar

zında "Akşam,1 g zcttoine bazı 

sözler öyL~n Hüseyin Suat 
beyin ancak kendi fikrinin ve 

zevkınin seviyesi ha~kında müs

bet bir ve .. ikadan başka manası 
ve şumulü olmıyan beyanatını 

hem beynelmilel bir edebi sima

ya karşı, hem de türk milletinin 

seviyesine karşı tevcih edilmiş 
bir bühtan ve tecavüz saydığı-

ız için protesto ederiz. 

imzalar 
Abdullah Cevdet, Emin Ali, Etem İzzet, 

F..lif Naci, H. Halit Fahri, İlhami Safa, 
M. Zekcrha, Mehmet Nurettin, Muhiddin 
Sıı<lık, Mesut C mıl, Nazım Hıkmet, Nı· 
zıuueddiıı n lf, ahit Sırrı, :'.\ecip Eazıl. 
Pe\ ıımi Scfo, Re§nt Nuri, llefık Ahmet 
S bllıf\ 7.ekeripı, Sadri Etem, Suat Der: 
vlş, Vedat Nedim, Vasfi Ra~it, Zıya 
Refik . 

sesi ayak sesini tanıdı. kakıya 
koştu. Açılan kapıdan Beryl ku
cağına düştü. 

- Oh 1 Leli, Leli ! 
- Nerden geliyorsunuz ? 
- Wimbeldondan .• Yalnız da 

değilim. Lew aşağıda otomobil
de bekliyor. Eğer sizin için gör· 
mek icap ederse diye geldi. 

-Lew şnğıda mı? Siz dün ge
ce parslar kulübünde mi idiniz ? 
Mesel~i biliyor musunuz ? 

- Evet, Frank öldü. 

olma tadır. Ruhi yor~ 

gunluk, uykuya meyil, 
düşkünlük, ve fey alade 
denilecek derecede dil§• 
ıtünlük en biri el alA· 
metlerindendir. Bu uret· 
le başlayan zehirlenme 
Y v ş y V'. ş kom dı 

verilen kendini aybet· 
meye mfinccr olur. Ko
ına halinde hasta keo· 
dini bilmez, teneffli ve 
kalp çarpması dahi hlti· 
zammı hazan eyhe r, 

Mide ve b rsa cihetin• 
de hi bozukluklar gD· 
rülfir. Vtıcudun Aı.rlı#J 
gittikçe azalır, f§tahasız· 
hk, bu ant.ı, arın N• 

inli , abız ve lsfuil 
hali, kaşıntı hali görül 
Hat lık un 
adam akıllı bir kansıdık 
ve zaiflik. hali g6ril).ftr. 
yaklarında çekJlmo•ıır:Mn 

olur. Tehlikeli 
da sebeps!z 
kerrftr ed 

sım tıremi 

~r'aya ben ef bayılme-

l~~~-~!~~'!!". eder.- L B. 

rler 
-0- İş bankasınd - Hey' ti 

umumive mayısta toplanacaktır. 
Fenerler idaresinin bir ala· 

ra~ı - Fenerler · daresinin ki• 
osmnnlı hükiime ıcıe bir defa 2001 
bir defa da SOV bin lira ikrazd• 
bulunmuştur. Şimdiye kadar te
sviye edilmeyen bu borçl r içjo 
maliyece tetkikatta bulunulmak· 
tadır. 

1 OSen likler-Hükumet yüı 
kuruş kadar maaş alan müte" 
k ıt ve eyt m ve eramil maaşla• 
rının 1 O seneliklerini toptan ver
mekte idi. Yeniden maaş tahsi• 
edilecek olanlann yüz kuruşa 
kadar maaşa müstahak olanları· 
nın 10 senelıklerinin birden itB 
edilmesi lazım gelip gelmediği 
tereddüdü mucip olmu, nihayet 
1 O eneliklerin tabsisile b rabet 

derhal verilmesi münasip görülnı il 

bu akıbet bekliyordu. Beryl, yav· 
rum, bunu size anlotnbilmek bir 
az miişküldür.. Size hakıkatl 
söyleyeyim, oturunuz. Yorğııll 
görüniıyorsunuz. Dün gece ı eye 
evden çıktınız? Beni aradığını:ıı 
söylediler. 

- Hayır, odama çıktım, uyu· 
muş kalmışım. Lew beni ar@.ınıŞr 
bulamamış Sizi aramağa çıktı· 
ğımı hatırlayamamış. 

Uyandı ım zaman her ke.! 
gitmişti . işte o vakıt ... tsizi d~
şündüm Şimdi ne söylemek istı• 
yorsanız oyleyiniz. Beryl bir süal sormak istedi, 

sormadı. 
- Frankı vurdukları zaman 

nerde olduğumu mu soracaktınız? 
- Evet, sen değilsin değil mi? 

Leli Bery i oturttuğu koltugtın 
kenarına oturdu. elıni genç kızın 
enaesine koydu. 

- B~ni neden aradığınıu öğ• 
renmek istiyorum, aedi. Söyle Leli, sen mi öldürdün? 

Leli, gözlerinden Beryl bakı· 
katı nlamasın diye tavana ba
kıyordu. 

-31-
- Kim öldürürse öldGrsün, 

bu &dam ölüme mUstehaktı. Zn· 
vatlı Larry Grimin katilini zaten 

- Deli gibi idim. Bir daha 
sizi göreıniyeceğimi zannediyor
dum. Evvela oturduğunuz yert 
gittim, bulamayınca Conrier de d• 
Paıte gazete ine ugradım. Orj .. 
si~in muha~kak Parslar ku ~ 
bunde olacagınızı öyl dıler, b '] 
de kulübe g'tüm. [Bıtmedı 



Hübsiieied 

Emlake ait tasfiye 
I 

I 

fırkaları 'f ahdidi tes\ihatll randa h üt Ün lngiliz 
konferansında memurlar yerli yeni namzetleri 

nı Üzakereler. 
C&nene, 1 (A.A] 

Tahdidi te&lihat komisyonu 
~ııh:ıhleyin ordu, donaD1Dıt ve hava 
tıvvetleri meycudunu, bilhassa 

l!. -!ekten yetişen askerlerin mik-
arının tahdidi meselesini tetkik 

'tın· · leh" 'h 1~lir. Reis komisyonun ağ ı 
l . 
. lınıale nasaran hafta sonunda 
1 • 
!:lınıa devresine muvakkaten f•sıla 
lereceğini bildirmiştir. Komisyo· 
?llrı gelecek Ağustosta yeniden 
1~1irnaı davet olunacağı söyleni
liyor. 

Washington, 1 [A.A] 
M. Gibaonun CeneVt'ede mu

alleın ihtiy•t efradının sulh zama· 
!ltnda aekerl kuvvetlerin tahmi· 
llhıde dahilibisap edilmemesine 
lllllvafakat etmesini sırf kendi reyi 
tlhıiei olduğu suretinde bazı 
!trup. .-etelerinde görülen mii· 
ltl&at reınai mehafilde hayretle 
~tilaınıuotır. Röyter ajansının 
. llıerikan riyueticümhur daire-
~lllde aallbiyettar bir menbadan 
1•tihbırına göre M. Gibson ihzari 
1lhdidi teslibat komisyonunda M. 
~~O\'erden almış olduğu talimat 
•l?eeinde liueket etmekte ve 
tinıdiye kadw kaydedilmiş olau 
tf'aı ve barelııatı müprUnileyhin 
1-atihiııe makrun bulunmaktadır. 

Wuhington, 2 ]A.A] 
d il Giheo11 .M. Stimsona gön
e~iş ol4uin bir telgrafta tahdidi 
~lıbat ihDıi komieyonu tarafın· 
atı Sovyet hey'etinin tahdit 
~tensipine mukabil olarak teklif 
~tlniş olduğu teokie prensipinin 
~:ddedilmesl keyfiyetinin uıule ait 
ıt nıeeeleden munbail!I olduğunu 

te koıniıyon hey'eti umumiyesiain 
t~. ret keyfiyetinin teslihatın t~tı: 
~sı hul!lusundaki hattı hareketını 
be t'iyen taAYir etmediğini açıkca 

Yan eylediğini bildirmiştir. 

Londra, 2 [A.A] 
~ Bahriye 'Lirinci lordu avam 
nıarasında beyanatta bulunarak 

~lihatın tekisi tiakkında Amerika 
t a!ından dermiyan olunan yeni 
;k.lıf hasebiyle bu senenin bahri 
()~granıında inşası derpiş edilmiş 
811 

n harp gemilerinin inşası husu
()ı:un hila müddet tehir edilmiş 

llğunu söylemiştir. 

Cenevre, 2 (A.A] 
le Jalıdidi teelihat komisyonu 
ti~ batın tahdidi hakkında Aıne· 
la a, İngiltere, İtalya, Fransa, tjf 0nya ve Kanada arasında ile· 
t118 ~ akdedilecek mukavele metnini 

tık etıniştir. 

~ 
llir çifçiyi öldürdüler 

Si A.danada Kayalı bey mahalle

isı:ı~en Ali oğlu hacı Memiş ağa 
( ltıınde bir çifçi çiftliğine gider-
eıı 

ıll llıeçbul eşhas tarafından kur· 
;_ tıla öld·· "l ·· .. C b l'b "et uru muştur. e e ı ere-
S~ı llıeb,usu Avni paşanın çifçisi 

~il~{~aıı ağa ile, mezruat bekçisi 
IQ'§l 1 Musa nezaret altına alın-

lltdır. 

~ı ~ Adanada et fiatları _ Bir 
Sıtll k 

y asaplar Adana belediye 
as er 

1111 1
. ır~ müracaat ederek belediye 

" ıs· · Ye . ının koyun etlerinin beher kı-
sın 

lı.ık e Vazetmiş olduğ·u 65 kuruş-
:i~ ~arhın ınagduriyetlerini mu
Çin duğundan bahsile koyunlar 
lh daha fazla narh vazedilme· 
•ıı • 
1( rıca etmişlerdir. 

Leıed~Sapların hu müracaattan 
Lir k ıye meclisince tetkik edilerek 

arar verilecektir. 

dahi~ Acezeler ıçın - Adana 
h~ce ıııde bulunan acezeler heledi-

11\ kt~~htelif mahallere sevkedil
QiYey e ır. ldarei hususiyece bele
\ kk e eski müze binasından mu-
ı. atPn ·k· 
1Jt t d 1 l oda verilmiş olup 
ı l l hac::tanc ve darülacezenin 
() {! • 
tta 1 d ınıyr" '~i )fl nız sokak 

\e ia n a l.almıt? acezeler tedavi 
Şe edilecektir, 

mal kullanacak. intihap ettiler. 

Tahran
dan telg-
rafla bil
diriliyor: 
İransaııa· 
yiinin in
kişafını 
teınin ve 
teshil ma- ~~ 
ksadiyle 
İran şahı 
bütün de
vlet me· 
murlari- ' 
le meclis 

Loudra, 2 [A.A) 

azasının bundan sonra yerli 
kumaşlarından mamul el· 
bise giymelerini mechuı-i 
kılan bir emirname neşret· 

miştir. 

LonıJra, 2 {A.Al 
Üç siyasi fırkadan her biri 

uamzetleriııin kafi listelerini tan

zim etmişlerdir. Muhafazakarlar 
584, amele fırkası 56S ve libcrallar 
475 namzet göstermişlerdir. ~fuha-
azakarlar fırka, ekseriyet kazaması 
htimali olmadığından dolayı ııam
et göstermemiş oldu~u 31 dairei 

'ntihabiyedeki muhafazakar mün· 
ehiplere reylerini liberallere ve 

nüstakillere vermeleri 
talimat ita etmiştir, 

suretinde 

larselonda fesat 
tertibatı 

Londra, 1 [A.A] 

Daily :Mail, Perpingnandan is· 

tihbar ediyor: Barcelone de yeni 

hir fesat tertibatı keşfedilmiştir. 

Askerler kışlalarına kapatılmış ve 

bir çok tevkifata tevessül olun
muştur. 

Meksikadaki ihtilal Kahrolsun Amerika! 
W asbingtoo, 2 (A..A] 

Meksika btikiimeti Pulpitopen 
yakınında asilerin son mühim 
kuvvetine kumandR etmekte olan 
ceueral Careveoya affıumumi tek

lifinde bulunmuştur. 

Aymtapta bir kongre 

Mıntaka 

mıştır. 

Ayıntap, 1 [A.AJ 
iktisat kogresi açıl-

Bergamada 

'• 

İş bankası 
Bergama, 1 [A.A] 

Kasabamız İş bankası şubesi 

bugün merasimle açılmıştır. 

,Kadınlar 
İyi bir meb'us 

olabilirler 
Fakat başvekil; 

olamazlar. 
&unu bir ınglliz 

nıeb'usu söylüyor. 

" Kadınlar "enfes" buer me
b'us ol · · 'er. fakat Başvekil 

olamazlaı ,, 
Bu sözle

leri söyle
yen, ahva· 
li sıhhiye· 
sinin ade- ııo;:-.rıo~""· 
mi müsaa· 

desine me
bni siyaset 
hayatından 
çekilen ih
tiyar Ingi
liz meb'usu · 
sir Olferd 
Hokpinsin 
söyliyor ... 

Bu za\ 
d. , . Hoı>kino y )'t •.. 

- .. CYünkü kadın meb 'usİat 
avam Kamarasını ellerin~e. oy
natmakla beraber tesirler.nı pek 
ala hissettiriyorlar. 

Asr• kadının akıl ve dirayeti
ne rağmen, bir kadın Başvekil 
tasavvur edemiyorum. 

Erkekte olan bir şey vardır 
ki kadında mevcut değildir. 
insanda nasıl bir el yordamı 
varsa, bir de "kafa yordamı" 
vardır ki kadın bundan mah-
rumdur. 

"Yüksek mevki işgal etmiş bir 
erkek ikinci derecede bir mevkie 
düşer~e, bunu olduğu gibi kabul 
eder. Halbuki bir kadın buna 
hiç bir zaman tahammül edemez! n 

Meksiko, 1 f A.AJ 
Kızıl sendikalara meneup yüz· 

lerce kadin ve erkek Amerika 

konsoloshanesi önünde gürültülü 

ntimayişler yaptıklarından ve içle
rinden bir takımı "Bütün Ameri

kalılar kahrolun!,, diye bağırdıkla· 
rından konsoloshaneyi himaye için 

asker ve polis celbedilmiştir. 

Hortumlariyle muavenet eden 

itfaiye efradı, polis ve asker nü

mayişcileri dağıtmıştır. 

Alevden bir deniz 
Rangun, 2 [A.A] 

Syrian tasfiyehanesinde infılik 

eden 100 hin galon alevden bir 

<. e iz manzarası arzetmektedir. 

Nuyork, 2 [A.A] 

Müttehidei Amerikanın cenup 
havaliainde fırtınalar devam et· 
mektedir. Telef olanlar ve yarala
nanlar yardır. ----

Alsasta casusluk 
Srazhurg, 1 [A.AJ 

Bir casusluk meselesi keşfedil
miştir. İki kişi tevkif olunmuştur. 
Bunlardan biri Almandır. 

Bir suikast 
Roma, 1 [A.A] 

Gazetelerin Bolzanodan aldı~ 
bir habere göre iki jandarma ile 
bir muallim Kadipeyto 1ıalabasın· 
dan geçtikleri sırada kurşunla 
öldürülmüşlerdir. 

Uyandığın zaman beni öpecek misin? 
Evet, ne zaman uyanırsanı ? 
öptfığiin zanıan ! 

= 

ll['AçıK sü1ıırNJll 'J Türkiyenin en ya-
- şıkıkll erkeQI kimdir 

Bir ınütekaidin istirhamı 
•Bütçe Encnıneni \{eisi muhtere· 

mi Şal,ir be) fendi) e: 

Encümeni <iliniz memurin dere· 
cah üzerinde çok ehemmiyetli tadi· 
lat icra buyurmu§lar. 

Bu tadilat memurini faalenin le· 
hinde olduğu arıla~ılıyor. 

Umuru devlette ifnai hayat etmiş 
olan zavallı mtitekaidin ve eytam \'e 

eramilinin tekaüt maa~ları, ma!Umu 
aliniz, hayatın nisbeten pek ucuz 
zamanlarda hazırlanmış kanunlar 
ahkamına tevfikan tahsıs edilmiştir. 

Acaba •Barem• kanununun mü
zakereye vazedileceği şu sırada bu 

sınıf ashabı maaşın tahsısatı f cvkala
delerinin birer mıkdar tezyidi sure· 

MÜSABAKA KUPONU 

Türkiyenin en se
ıvimli çocuğu kimdir 

MÜSABAKA KUPO~U 

N~26 

1!!11-- m 

tiyle tahfifi ihtiyaçları kahil değil 
midir? 

Bu ciheti de pisi enzan müdek· 
kil\anenize arzetmekle kesbifahr 
eyleriz pek muhterem beyfendi.• 

Mütekait karilerniıden biri 

lngilterede Durhamda kadın
lara vaaz eden Addison Devis is
minde bir rahip, kız ve kadınla
rın kocalarını intihap hususunda 
riayet etmeleri lazım gelen faide
leri şu yolda tesbit etmiştir. 

" Koca ararken erkeğin ser· 
vetini bilmiyor gibi hareket edi· 
niz. 

" Erkeği evza ve harekatına 
nazaran intihap ediniz. 

" Kocanızla ne yolda meşgul 
olacağınızı bilirseniz, izdivaçta 
bedbaht olmanız için bir sebep 
kalmaz. 

" Bir çok izdivaçların kazaya 
uğramasına sebep kadının ortaya 
doğru dürüst bir yemek koyama
masıdır. 

"Kocayı zaptetmek, dilini tut
mağı bi]mekle kabildir. 

"Kocanızın sizi mükemmel bir 1 

zevce addetmesini istersen.iz, 
en güzel bir kocaya malik oldu
ğunuza onu inandırınız. 

"Kat'iyen ve katebeten horla
mayınız. 

"Kocanızın kusurlarını görme
mezlığc geliniz. 

Ve bu kavaide riayet ederseniz 
muhakkak izdivaçta mes'ut olur
sunuz? 

Peııcered~11kut 
BPşiktaşta oturan "Simo,, mm 

oğlu Artin evinin pencere~inden 
düşerek yaralanmı~ ve hastaneye 
kald mlmıştır. 

3 

Kadınlar kahvesi 
Kadırgada cadde üzerinde ıı.. 

mamın yanında kadınlara ait 
bir kahve var. Bu kahve kadın
lara mahsus olarak açtldığındaıı 
erkeklerin gelmesi muvafık de~l
dir . Filhakika türk kadınında 
namehremlik kalmanuş, ilga olun• 
mu~tur. Kadın erkek her yerde 
birlikte olurabilirler . Ancak 
erkeklerin kadınlara tamamen 
hörmetleri adabı muaşerete 
riay~t eylem~si şarttır. Kadırga· 
dakı bu kadınlar kahvesine mü
nasebetsizlik yapan bazı erkekler 
gelmektedir. Adabı muaşerete 
vakıf ve hörmetkar erkekler 
gelsinler. Buna bir diyecetimiz 
yoktur. 

Kadırgada sakin karilerinizdea 
Sanı ha 

Hanıaınlar pahalı 
Hayat pahalılığının tahfifi mev

zuu bahso)urken şu cihet te na
zarı dikkate alınmalı: 

Ham'lına giderek kese sabun 
sürünmek isteyen bir lcimse 70 
kuruş vermek mecburiyetindedir. 
Bahşış.larla birlikle bu maaraf 
80-90 kuruşa çıkıyor. Kese, U• 
bun olmazsa ?O kuruş yı'kaıamalc, 
bah~ışlarla birlikle 50 kurut 
verr:ıek: Fakir halk layikile te
mizlenemez. Şehremaneti buna 
çare bulmalı. 
Fatihte Hoca Sinan mahallesinde 

Şakir 
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.. •-Y- daki seyyar annonikcidir. Etra-
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fllir 1tıat ıanm ayni dekor] T ... ktat.Aa. Omıdioa u:ı öldürdüler Mısır hük~~~yle lnciliz hükumeti 
14lbaet 8. girerek - Geldim. Makbale H. - Ay üstüme sa-~ 'f.18 Karamana! s.se arasında hır ıtilaf haeıl olmuttur. 
•kL"( lif Ald ? ] ki b h l Kadın yüzünden evelki gece • Hicazla muahedeler - Berlin, 

ou e . • an mı !....!.. u ne a ayol, bu ne kıya T l ~ e:::a r ~ t Galatada bir cına' yet olmuş ve sa- l (A.A] · Almanya ile Hicaz arasında 
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keti g6stefenek - aldım. Sililıcı Hikmet B. - Doğrusu başka c:::. adam, arkadaşlarından " gavur denamesi Kahirede imza edilmiştir . 
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tetkik etti. Ben ıilahlardan silü 

8
.. b 2 Mayıs 1929 "gavur Alı,', de bilmükabele Musa Mutabassıslar komisyonu tahrir ko-
utün u tedbirli sililacılardan z· "HI'DE' mitası mazbata müsveddesine müta· 

befenirkea: "Ben şunu alın, en L.--L .. 
1 

. .,... nn BUGDA Y yı vurmak istemişse de, bıçak yan- 1 ._... tur Ü işe yarar tabanca Ka.Pa lışJıkla colis me''tiıuru Cemal efen- a lik bazı fer'i meselelerin tetkikını 
iyi8i budur. Bir gün gelir bana' alllianm imlciaı yok. ilk uX-radı· r.-... ar ICu. Pa. d' Addis komites'ne havale etmiştir. 
düa edersiniz,. dedi. li ~"u Yum.,U ıye isa et et•.uiş ve polis efendi de * s· kö l.ld b ha L d Moılı.bule H. _ Bu söz de ne tan oiliilıcı beni ne intihar edecek ::'" "· = yaralanmıştır. Mecruh polis hasta· 1 (A.A]ı~ Ba~:eıo:ed:: Daily 

0

~.~~ 
bir Aşık zannetti, ne de birini y_:: 16' Sert neye kaldırılmış katil de altıncı bildiriliyor: Beaos nehri üzerinde bir 

demek? öldürecek intikam dütkünül Keten toltam Dlame müstantik bey tarafından tevkifa- infilak vukua gelmiştir, Her nekadar 
Hilanet B. - Ne bileyim. Bak, şu brovningi işte bu sayede Fualye ufak Yamafak ma1a neye sevkolunmuştur. köprti hisara uğramış isede trenler 

Silihcı benimle bayla alikadar aldım. Mereimek s.t tQa Bir karmanyola - Eve!ki YB...:9'1.yavaş v~ son derece ihtiyatlı. 
oldu. Nohat ~ Ro-. gece Sirkecide Ebussuut cadde- gt"Coılmektedır. 

Makbule H. _ Neyse şimdi Makbule H. - Acaba bu da.. Birülce :=:-- sinde bir karmanyola vakası ol- * Bir lngilize dayak - Londra, 
m&damki tabancamlZ Tar, mah· Hikmet B .. - Yok bu defa Bakla Hart wiııte• muştur. Bursalı Galip bey, ora• ı. rA.A] . ~nevreden telgrafla bildi-
~e in de bir tecrübe et •. Mala- aldanmadığıma eminim ya •• tec· TIETIK HUBUBAT dan geçmekte iken bir şahs üze- rihyor: lkı köylli da~larda tenezzüh 
-L..L lilah sesıni kimse duvmaz. ''be · d · d' .. - hPa. lta.Pa. rine atılmı~ ve hoaazmı sıkarak etmekte olan lngilterenin Bern sefa· ~ -7 ru ııaı e şım ı gorursün. Ankara :ı ı-> reti katiplerinden M. Lecbe e sui 

ltkJnet B. - Sahi inip bir ıcutam .. a Suaam 270 lirasını alıp kaçmıştır. Bila-
tpaübe edeyim [çıkar, bir da· [Tekrar mahzene iner, bir 00. ,.._,.. ı<.,,..ı hare yapılan tahkıkatta l\fm. Lüna· muamelede bulunmuşlardır. Mumaı· 

kıka sonra mahzenden boauk AFYON nın pansiyonunda oturan Antalyalı leyh her nakadar bir çok sille tokat 
laka sonra gene gelir] b k cı YAPAGI E yemiose de yürüyerek avdete muvaf· 

Makbule H. _ Nasıl? ~ seki,z on silah sesi duyulur.] I' ... Ku.Pa şref olduğu tahakkuk etmiş ve fak olmuftur. 
Nilaet B. kızgın - Allah be- Perde inei".. Debai yillll : ~T' = yakalanmıştır. * Londra • Hindistan - Atina, 

liSllK ftfSİll bu tabanca işlemi- -liiil~---------m!!i• Deri ~ıoo Yal!!IJ. 6Tavcılık -Ankaralı Mustafa 2 [A.A] • Londra • Hindistan hava 

Mı.Jyarlı rakatn)ar iTHALAT FINu. VE CEViZ. efendi namında bir adamın 300 hattına ait bazı meseleleri halletmek 
yor. s.byorum, parmağımın bütün r 1'aweti ile teti~ çekiyorum, ne alet Batdar 4975 ç. lta.Pa ırası sabıkalı takımından boşnak için M. Balbo bugtlıı Atinaya gele· 

ıs• Londra, 2 (A.A] Ça•dar 2 Vaıon Fındık k. Şerif tarafından tavcılık suretiyle cektir . 
.ı...ot, ne bir şeyi Götürüp de- D ·1 l\f ·ı · p · uh b' · 1 ~--a.-. aı Y aı ıo arıs m a m Arps l .. C:na k. 18 ça ınmıştır. Boşnak Şerif dün polis * Romada mühim bir davı -
.s~·~·- bildiriyor: Şayet M. Schacbt herbiri Fuulye 96 ç. UN ikinci şü'be me'murları tarafından Roma, 2 [A.Al • Hafi cemiyetler 

Malıl»•le H. - Dur, bir şey ikişer milyarlık taksitler teklifine ~111°':;:~ ıaa ,." lta.Pa. yakalanmıotı.r. mensuplarının dokuz aydan beri de-
80racr-- ST'h 1 k yuz" ün karar verecek oluraa hir itilaf elde :.· + D · d" k Jd d uhak b ..-· ı a ı a ır en dil . Tiftik 54 e.ı Eki.. Ekht. ıs1s. enıze U§tü ve urtarı ı- vam e en m emesi itmiftir. 
nutldı? Yani neşeli mi görünü- e mcsı ümitleri tekrar canlana· Y11p11tı 9 " Kkiııtra 1265. .Kumkapıda oturan Bedros ismin- Adul hey' eti yedi gUn içtima etmiş 
~ auıhzun mu? caktır. iHRACAT Birinci)mn. 1365. deki çocuk dün denU.e düşmüş 161 maznun hakkında sorulan 7 bia 

HiUıııııet B. - Vallahi verece- Birbuıi -" lJ85. ise de kurtarılmıttır. suale cevap vermiş, bunlardan yttz 
tim elli litayı düşünüyordum da Felemenk Bahri Sefit Batd•Y Ton ~;::1cü 1140 +Zevceye dayak! - Aksa· ellisini hamt hat 23 sene olmak 
pek .,...li görilameyordum. Bankaaı ç...ı.r • ......,.. rayd& oturan Nuri efendi r.evcelİ ttare modıtelıf hapis cezaLınna malı-a.ı...Ll-..ı- H B d ı Arpa " Kepek - "Saime hanımı dövdnX-u" 1.çm· k.tlm eylemittir. Kırlar ve köyler 

nm&uunı • - en e zatea M er kezi F .. ulye 167 çu..ı Pupal - • " ""f; pmdl eşkıyadan tamami1le tathir 
.W... Herif galiba seni in- Nohnt .. AV DERISI polısçe yakalanmıştır. edilmiı bulunmaktadır. 
th.r edecek zannetti. 1 A m s t ed r a m ~ 197 :_. Ku.Pa. ·•11111.:::-··--------·-11° aunQn ıı--·-··-.. -... --...... -ı ~ B. intihar mı? O bu- - Zerde.. =.ı ----·--··- • 

1 

-----·-------U~ 
dala "- llliyı"m1 Galatada karaköv hani dairei mab.sma l'apa.. 

127 
.. SanurTWd • <> ...-.E~A sı·nemasında il 

B 
tel fon Be) oğlu 3711 • 5 Mcrk Kundas ,.:- ~ 1 

Makbule H. - u silahcı ted· postanesi ıttisalıode AllaJemci T....- M••hur sinema yıldızları 

§~Ei~E ~;;~~.:. [.~;~~41~J S ~~i.b;;i'fsi :. R 

inşa edilen sinema 
ilk gösterilen fılın 

Kolfell 
Amerik"' 

filmler esk 
deden sür'· 
atle silip 
abyor. Ye
ni filmi gö
steren ai -
nemalara 
kar11 hallc
m göster -
diti çılgın 
rağbet, se
sli gölge • 
lerin, halkı 
iyiden iyi
ye sardı. 

tına sine. 
nema amil· 
lerini ikna 

veni yapılan 
ssi% filmleri p 

etmiştir. 'f ry Pikf'ort 
Bittabi sessiz sin madan 

lisine intikal fabrikatörler ke 
nin ağzını açmağa mecbur etmi 
tir. Fakat bundan ne çıkar? S 
fedilen para az bir z man 
fında gene çıktı~ı kes ye aka 
olduktan sonra ... Holivo 
i~ıa edilen 300, 000,000lngi 
ljraıından maada yeni yapıl 
ta olan sesli filmlere 4 000 
lngiliz lirası - yani bizi

1

m para• 
IDlzla 40 milyon Jiral • daha ~ 
fedilmittir. 

Amerikada başınd n sonun• 
kadar sesli olmak şart yl ilk 
sesli filmi oynamak şerefi Mar)' 
Pikforda isabet etmiştir. " K 
ket., iamindelci bu fı m imcd 
Newyorkta gösteri melet d . 
~!Hliifiiii~~ ................ ~~--

Bu ak!Şam 
Naşit Beyde: Maça dokllzlı sıı 
Albamrada: Floransalı kema 
Operada : Sers ri ıca ·r 
Melekte : Güzel HELEN 
Majikte : Asfalt 
Asri sinemada: Düzt b n baı 

b cak c n a 
Alemdarda : Sarı zanbak 
Ferahda : Fiisrinktir Ada 

_...BUGÜN 
Çırpıcı çayırında 

ince saz mevcuttur, 

ABONE 
ve ilin tarif esi 
Abou.e ücretleri 

ttç arlık Ahı ·~ lık Sen li 
Da : 5 9 17 
Hariç için : 9 16 33 • 
Adres tebdili ivm 15 ı.,, ... ,., ...xnd 

rilmoli. ...... ~ -

ııan Ucreııerl 
Tek eutunda 
Ahmcı ayfada 
Betinoi • 
Dördllnct1 • 
11çUnct1 
ikinci 

• 
• 

aaotimı 

25 k ru~ 
50 • 
80 c 

120 • 
200 c 

~Dcin hayatını kurtardı Seni Selanlk J'\ 1 . Mayu 929 Mueaam facia möthit eerıuaeet dramı. Ap:ıca MONT! BANKS in 

meyus bir aşık falan mı zannet- Bankası Un&i Okka f1aaa == 2 kısiınlık komedısi. -&...... '1inı--·······-···-·····--------·--·------···----- ııc; 
ti, ~:km~~liJ1 - Dogruau bu da Tarihi t'esiel 1888 Li. 7"' P. ~"Tu-;;i":Ru;-;;iite';;iiii;;tiha"b;;~ 11~ ............................. ~~ 
iJi.. Sermaye.ı 3().000.000 ~ lll:;'* m = V'ıliyeti celiloden ve Polis müdüriyeti aliyeainden iatih..J eyle- &yçe Ma:: n: 

Makbule H. - Gene ayni he· ~~ i~e .;!t:ı Kanmaa lO'l us dilimiz res_!Di müsadele~yle bu kere 3 Mayıs 929 taribiıae müaadif Tarihi 'te'eiai 1322 
rife g' dersen muh k ak bu sefer telefun beyog!a: K~1üa CUma pu saat 11 de Kumkabı Aya Kiryaki kliseıinde Mütevolli M•&ai idare Ser 
tahta tabanca verir. • 4070. 4071, 4072, 4073, 

407
, ltuzn 80 120 intihabı icıa lcılınacağınclan yevmi mezktlrda Türkiy.: Cümhuriyllli T"4ıfm Beyolla w,-..,,l,98S 

H"kmet B. __ Hakiısm ben + Istam~ul 2381, ~ Keçi '7e 90 tab'uını haiz ve yirmi yaşından yukarı olup Kumkapı Rum kille- w iacanbul 2842.2843 
. d . T b , 'ka 1 rkıyedekı,ubelerı Sljır 60 '75 ıine merbut zevabn intihaba iştirak eylemeleri lüzumu ilin Banka muamelab 

g. e 1 • am ş aa sonra ı lımir, ameun. Adana, Menin Dana '73 82 olunur. Kumkapı namzet hey'eb r~isi ve zlikôr mektebi ve kasalar · 
~ır tren var, C ır) +++ ....... Mıuıdt. 52 70 müessisi 8. Borlu oA'lu 



reı nasıl bir 
seltlrdlr. 

Beyhude yere telif etmeyİllİı. I iki• ı.• evet bu güü& Re.a· 
Bu Utam hiç bir ıere ~- 111• Deç deaila bir kaYm ta· 
~ bd pa oluyor ki Romealer raftodan .,p1 iaıif. Fatrat:M. 
pnablar baftumı _ Jaf&JOMr· ka1i& diitldin ve muharip olaD bu 
Bu ~ zarfmda bütün ıine •• t>.çtar a.ra ııra TJ1na:yı 1eçerek 
aalar, tiyatrol", çalgı ,._ l~ lto•alıların bu havalideld .Os
Aıata ve pıpaolar hiikiattin temlekelerini yatma ve tahrip 
•ri ile kapalıdır. Her ku evcle eclenlil 
pelnia ye..W.ri J•llİr • 11111.eler• U!l , b" 
de d~ edilir. Her ı., P')'· • ıaıaattaa tam ır uır sOIP'a 
~-- dirilDJek il.-e oldUIU· yıne buralara akın yapan claçJer 
ftll J.Ht t,;rioe 6-ılclar)pl:. Romalılann müatemlekeleriai talı-
~~et aJba zevbae, rip ve yatma etmitlerdir. Re-

aclethle uiil Witıf'? · · · · • lll~• bir ceneral 1cu .. c1a • 
..-tt.rel ...,_c, .._, uda Hvk idilea Roma orcluu 

yada ar.. heaüz ldliH hüko - bu Da• tarafmdaiı m-thıp 
metten, ~met ldUaeclen •ynlm~- edilir. 8q ınatlubiyet halteri Ro.. 
m fttr. ltonıenlerin rellbt dinı saanyaya ıetir gelmez o ZllllJD 

ortodoı: dir. Maı.~ Tran.U.vanya lmpw•r Qlan TraJan bir ... 
ve Boko'Wna havali11nde, Vatibn ·L--- d ,_ L•-
ve Biıanı kilieelerinin peydah ...... 8 erea uıuat Daçlan te-
•tmif olcluju dir din daha vudır. dip etmek üzere, tlm•ki Rema· 
Pedltlm gibi kanunu esaside ya arql iae dahU olur. Vubi 
R.,._ .re1mi diai ortotloPlk plen muharebelerde Trayanın 

SATI E 
En IOB modelde ve ticaret· 

haaelel' ile evler içia ayn tip
lerdeki elektirik müherritlerini 
getirdif.ni muhterem müfteri· 
leriae ihbar eder. 

Bu aletlerin mikdari malıdut 
ol~upndan 11tın almak isteyen
lenıı acele etmelerhıi rica eder. 

Bu aletler susuz iflemektedir. 
Sarfiyatı hl~. 

SATiE 
V•re••v• satmaktadır. 
Metro han, Tftnel meydanı: Beyotfu 

Ankara caddesi Ne. 68 lstanbul olvak tarih edihnektedir. H.,,., ordusu ıalip gelir, Trayan bu 
tea ewel ,. harpten IOllR araziyi Rom~dan •e Ro• me. 
Jtommyad• yapyan Romen •· te11dekeleriadea ptirdfti ail•I• 
tıklan uauıda. Muarlar Katolik ile iıkin eder. Daçya denilen il bul B 
R..._ 0 oı4okx, Alııı11Jlar pro- bu arazinin iskanı tarihi mi1-ttan tan aytar i§leri müdürlGtttndeaı 
te~ ~rlar. D~bıucad• yaşayan y(iı altı sene aonradır. Mı ıs iptidasından iübat8n Yiliiyeı J...,. ;,, __ ,_,,.,_;:_:,_ 
Turldorın ne dıııd o ~ruu . b" t;i/t'leıt nMye baıkiyaoaktır. ayp ._,,.,,,, ~_.. 

Mul o ff söylemiyKetb11, ç Ü bunu Bır, ar buçu~ asar burada Eyi yavru almak istPNen J(ur,-L 8,.ı..: ... 1-: .. ;,.., c •• 1~--...ı._...,,._ •• 
benün kacl&r iı de bıbyonunuz. kalan ve buradaki Daçlara ka- bas k '7 · ""' -~., ...... ~ -~ 

Mıntaka futbul ~IDUJ-)'l bizim eski Ôşınanh rışan Roma ordusu barbarların a akla eski Baytar mektebirideld j'ıl4yet Bawar ~ 
heyetinden: iaparatorlu~ bonı:etmek ne iıtilisi üzerine Romaya; allali ise ııe Çatalcada memuru malıausuııa mPrat:GtllZ.. ilin ,,,..,_,, 

s mayıs 929 curııa fUnü iera kadu dopudur. Biz bu memle- dağlara çekilmişlerdir. işte hu Tu·· ccar ve 8 '-
1

~ • 'C:':C 
edilecek Jile maçJan berveçhi tidir. kette her m zhep her telelda~ güıtki Ro~ milletinin aslı im· aDIUl memuru 0UDa1' i, __ 

Kadık yünde her mıllette, barsa tesadüf edersi.. parator TraJIUD onlU111 ttra- Çaqaaıba ve cumartesi günleri 88& 16 daıı 18 e ve 19 .. 
S..t Hakem ~ı, Mcı li Kos ene şehrini ele fmdan getirilip iskin edilen 21 e kadar iki sımf açılmıştır. MalW..tı tücoıriye iblai ı...p 

Topkaiumkıp 11 Edfp bet B ~ım, bu tehre .1 k çı~ ecne: Romalılardan ibarettir ve usulu defteri: :O. ip, ınuzuf, pakıadolur, Ameribn ıual8 
Falı. 1 bzet " Binaa alacalı n a, ~e R • b ka lltt ~ --L ..1_ Hilll• e 46. Sij)ih '' Nuluah 1 i•n en kurtulan n- . ....- ~eni re bakılı sa, Romen ve an muame ay .. u.•Duta. klmilen tedria ohuıar 5oJa 
'll\ık~ tıııOrilu l l!O , sanlmıl wllctııla ııetinliii bir mılleb lııri tiyan olarak tqeldQil imtiluuıda muvaffak olaalua mıılılseheci ~-- .dır 
.,,,.. Dıfye~ ıaüoteıalebde bramlaıı illtib ıa e~iş!ir. Fakat tuiha lcalına, diye Ve it t.edırilinde muavenet edilir, Denler 11 ·ıkyıs ~ 

Kileli • HahelOğlu eaat 11 hem• aymdar. bilillki : günü bathyor.. Progı:amı mecoanea almak ve kaydolnıak iPq 
hak.eın &iip be • Siz bu tehirde her tftrl6 \ıt.. imparator Trayan flıtüha· Iıtanbulda Çlı11 kapı tıem.vay istuyonuoda Amerikan ~ ye 

Vefa . Gakta.way saat 13 san .. k~DUfUfU~: kıyafetl~rin b~r tını npatkeo Romada hıristlyan· ticaret denbuesine mtiracut Bus'Uli derale.ı- dahi kabul olu111. 
hakem Selahattin bey· tirlusu•! tesa~uf e~ersınız. Zanf hk taammüm etmete baılalDlftı. ' MudOrii A "'

111P Pakradnnw 
. yapılı guzel hır camnn karııaında H . 1 ~-.v ~ 

Fenerbahçe .. Siileyman~e saat bodur hoyu ile bir kiliae onun yanın azreti sanın presttşklrlann· 
14,4.5 hakem Melµnet Tev.t~ be • · • ·a den ıki mukaddeı •dam Roma_xa 

-

UCUZ IEIJVA 



6 

.,,. •• ,.·, 1-... _ ... . ,. 

Se~ri sefain 
!\fer kez Acentesı : Galata 

K prii başında. Beyo& Ju 2..%2 
~uhe Acentası : l\fes'a det 

h ııı altında. lstanb ıl 2740 
t :zz 

... 1111 ........... mııl ... llSJ 
Alemdar zade biraderle 

vapurları 
S ri lüks Karadeniz postası 

1\iillet Vapuru 
5 

l\layıe Pazar 
Günü Aksam saat 18 de Sir

keci rıhtunındaıı sureti ka ·i) dl 
Zonguldak, lnebolu, Sinop,San -

sun, Ünye, Ordu, Gircson, TralJ
.:on, Rizeye azinU?t ve Valfıkc· 
bir, güreleyede ugra) arak a de 
edecektir. 

Muracaat mahalli: 1 tan· 
bul Balık pazarı 'Yeni Tica
ret Han. Telefon Istnn:ll54 
DİKKAT: Yazıhaııemiz 

10 Mayıstan itibaren Mey
menet hanı altında,ıi mağa
zaya nakl olunacaktır. 

Tornacı ve tesviyecilere 
Muktedir tornacı ve tes~iyeciye 

ıhtiyacıınız vnrd r. Taliplerin Sutlli· 
oede Karaa~ıcta Ziimre zade fahri· 
kasına mtlracatları. 

Atçı ve lokantacılara 
Karaaıa~ta Zttcue zade fabrikası 

aşçı dökkAnı bila icar talibine veri· 
lecektiı. Şeniti anlamak uzre Per· 
şembe ve Cumadan mada her gün 
10 d• l6 ya kadar idare mtidUr· 
ltiğttae mttracatları. 

1 &taabul Asliye mahkemesi UçüncU hu· 
kuk dairesinden: Tophanede Muhyet· 

tin maballeeinin çukur cuma sokağında 

44 No Me ıken biM Tdet ölen Kadri 

ef. ubdei taearrufunda olan 40 ve 33 No 
iki arsanm tamamı ve Kaıımpaıa ç pç • 

lerde 16 No oda ile beraber dultkAııın 

ta1DM1ı Vakfa ait oldujtu halde Balatta 
Qri kıpM}a Hacı ilyas mahallesinde Ya· 

tağa:g e&ddeeinde 4 No evde sakin Eski 

şehirli Hasan ef. nıezkGr yerlere tasarruf 

ve kiti.bi adiıl huzurunda ahere furuht 

ettiğindeo mudahalenin meni ve tarafı 

\ akfa toslimi hakkında E'lkaf müdüriye

inin Raaan ef. Aleyhine ikame ettijti 
dava fherine berayı lehli~ gbnderilen ar· 

zuhal mumaileybin Eskiıehire gittiği ve 

ikaoııetg&luıun meçhul oldulfu beyanile 

bila teblii iade olonmuı ve ilanen tebli~i 

t~ c:dum111 olmakla 10 glln zarfında 

crap ~il· &akt?de gıyaben tahkı· 

ll;at icna olullaca8'ı Hkı olunur. 

Niçin diğer bütün markalara karşı 1928 T eşrinievelinde 
Pariste (Kurie Parfe) birinci mükafatını kazandı? 

Çünki: Diğer makinaların fevkıne çıkaran 
bir çok tekemmülatla mücehhezdir. 
yalnız zirdelci başlıca tekemmül!b medelim: 

1 Yazının otomatik ekartımanı sayesinde zaman~"l % 50 
tasarruf edilir. 

2 Vuruşun ela tiki yeti sayesind~ çalı mak zevkini ziyadeleştirir 
3 Cedvel anahtarı (TabuJateur) şaryonun otomatik freni ile 

mücehhezdir. 
4 Kristaller vasıtnsıyle toza karşı muhafaza ve aynı zamanda 

gürültüyü tenkis eder. Yalnız makinalarımızın ismi kıy
mettar bir teminattır. 

ve ŞCRIEKASI 
Satış 

Galatada : Çitoris biraderler 
mahalli: 
Beyoğhmda Ttinel mevkiinde 

523 numerolu KARON kitaphanesi 

V al~ıf al{.ar lar 
mUdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
1- Paşa bahçesinde Çınar caddesinde şehitlik soka~ında 70,72·4 No han~ 
2- c • • • yeniyol • 70,72-2 No • 
3- • • 70,72-1 No 
4- Kaıırnpqada Snyit Ali Çelebi mahallesinde Mandra sokağında (29)-(45) 

No Mandra mahalli 
5- ~nberli Taşta Molla fenari mahalle inde BoyacL sokağında 3.5 o hane 
6- nberli taşta Atik Ali paşada Cenberli taş dibinde aısa ·\'e baral\a 
7- latada şehit Mehmet pa§a mahallcsidde Istopçular caddesinde 13 No 

baral\ıı 
8- Yusuf paşada Hacı Bayrami Haftanı mektep tahtında 23 No dükkan 
~ u~ 
10- Kesme kaya Teıcuman Yunus mahallesinde Drağman caddesinde (13) 

No maa baraka bahçe 
11- Ak arayda Çnkırağadıı Davut pa:.a iskelesinde 21-27 Bekir pnf!l mek· 

tehi tahtında dukl an 
12-Çar§anbada Beyceğiz maha.Uesinde Ispanakçı arsasında (64) o rnaa 

v•a baraka ve müteferriatı 

l3- B~ya:ıııtta kaşıkcılar caddesinde (9) o dukkıin 
4- Haskoyde Turşucu mahallesinde Ayazma sokağında (49) No Ayazma 

mahalli 
15- Rumeli hisarı camii Altuıda (2) No <lükkiln 
16- Arnavut koyuııde tevfil\J) e camii tahtı <la 42-38 No dtıkkfin 
Müddet: 13 Ma} ıs 929 paznrtesi gUnu saı.t on duı t buçu "ia kadar. 
Yimı\ glin müddetle il!n edilen balada muharrer emHikin pazarlıkla 

kiraya verilmesine Encumeııi idarece karar verilmiştir. Talipler şartnameyi 
okumak ve teminat itıı ederek icara ait talep~rini dermeyan eylemek için 
Jstanbul Evkaf mtidiriyetinde vakıf akarlar madtirlti~tine mtiracatlorı ilAn 
olunu .... 

Evsaf \e müştemilatı hakkında malQmat almak isteyenler müzayede 
odasındaki ecri misil raporuııu okuyabilirler. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden~ 

ıı Şehremanet:i 
il&nları 

Şehremanetinden: SeyrWıefer merkezi 
iQin imtihan ile memur alınacaktır. 

İmtihan Mayısın on beşinci çar§&Dlıa 
giınU saatlSte icra edilecek.tir. Boy\ll,TI: 
olanların §era.iti ölrenmek ve imtihan 

için kaydedilmek tir.ere r.at i~eri 

kalemine müracaat etmeleri ilAn olunur. 

ehremanetindeo: Unkapanı ve Yeni 
cami civannda icra edilmekte olan 

kanalizasyon ameliyatı dolayisile 2 

Mayıs 929 peraenbe Ü§Blll eaat 8 dcıı 

4 Mayıs cumarteai sabah aut 8 zc 

kadar UskUplU ve azaplar cadde11i 

aramndaki Unkapanı caddesi kısmı 

ile yeni cami civannda ı:ilingirler 

caddesinin Mısır çarşı&ı l•apısı önüne 

mUsadif kısmının 'csaiti naI.;.liyeye 

hnpalı hulunduifu illin olunur. 

f stıınbul İcra daire.sinden : Usku~rda 
ıisktldnrdn Selman Ağa mahallesınde 

Karaca Ahmet caddpsinde No 17 cedit 

bir hap dükkanın nısıf hissesinin sahihi 

olup "efnt eden Hasan ŞUkri beyin varis
i rinden Ekrem ve Sabri Se~fi Beylere: 

.Muıi miz ~1urvet Hanımdan bt>rç al· 

dığı bin iki) Uz lira) a mukabil vefaen 

mefruğ bulunan baladaki No 17 dUkkS.n 

hissesi borcun verilmemesi haıebile icra· 

ya 'az edilmiş ,.e varislerin Belkis hanım 

'iC Ekrem ,.e Sabri Seyfi beylerden 

başka \arisi olup olmadı~ı bilinememig, 

\C ba,.ka \aris varsa taıihi ilhıdan 

itibaren Uç gUn zarfında 928 • 5811 T. 
dos} a numarası ile miıracaatla defaten 

tediyei de~in etmedikleri \e ya kanuni 

bir itırnz derme} an e) lemı;dikleri 

taktirde mezkur hissenin hilmuzaycde 

satılacağı ikinci ihbarname teblijti maka· 

mına kaim olmak üzere ilan olunur. 

I stıınbul icra dairesinden: Bekir Sıtlu 

efcndi}'e ceı.a illinıila 118 liıa fıO kuru~ 
it ına borçlu \le mukaddema Beşiktaşta 
kUçtık hamam arkasında yeni sokakta 
10 numaralı hanede iken elyevm ikamet· 
metgiihı meçhul bulunan HOSEYİN zt. 
YAETTİN efendi hini Hafız Sabri efen· 
dinin tarihi ilandan itibaren bir ay ı.ar· 

fında dairei icraya muracaatla tesviyei 
deyin eylemediği verıı kanuni bir itirazda 
bulunmadığı surette mezkur ilam bükmU· 
nün infazına tcşcbbus edileceği malum 
ve ihbarnP.me makamına kai.m olmak 
üzre keyfi:y et ılSn 1>lunua. 

Hasköy maliye tahsil memur· 
luğundan: 

Sütlüce İmrahor caddesi 159-163 nu· 
maralı harmanın vergisinden dolayı tuğ· 
l ı usul u oğlu Evdokil os efendinin 
mahaUi mezkure depo edilmiş 50,000 
adet tuğlası uıhtı hacze aunmı§ ve 4-S.929 
CumartC!i gunU saat 11 de mahallen 
hilmilzayede furuhtu mukarrer bulunmuı 
olmağla taliplerin mUracaatları. 

335 sent:.:ıi Bura ziraat mektebinden 
aldığım ~ahadetnameyi z:ıd etti· 

ğimdcn ve }cnisini Çikarnıak uzere mura· 

cnat e}lediğimden hUkmU olmudığını ilan 

ederim. 

' 

Bursa ziraat mektebi mezunlarından 

778 numaralı Kemal 

Paıcrlıkla kiraya verilecek emlak 
1 - Galatada Şabkulu mahallesinde Yulrsek kaldırım cadde inde 607·909 

No. (30) arşın ar a 
Baş airJlan 

Aspirin 2 - Galatada Arapcamıi mahııllesind Mahmt diye cadde inde 127 1\lo. arsa 
3 - Tophanede Knrahs.~ mahallesinde Mektep çıkmazında '.i • O No. 

anıa.tn bir kısmı 
4 _ Beyo~lunda Okçu 1u a mahalle inde eln. aptu1im ı:ıınm ikinci dairetıi 
5 - • • • • Kara molla sol>ağında (22) No. 

llP•rtırnıuıın birinci dairesı 
6 - Beyoğlunda Hlı eyin a~a mahallreinde Zaın al sokağ-ındıı 3.5 1

0. hane 
7 - B ık.taşta ~., upıışııyı atık mahal esın e \apur ' kclesı caJJcsmde 

31·29 No. Usttınde odaları muştemil maltlup dlikk n 
8 - B~ktsşta Sinanpaşayi atik mahallesinde vapur i kclcsinde 27·29 No. 

maa oda ikı maklup dukkiin . . . 
9 - Beşiktaşta Muradiye mahallesınde Galıp dede cadde ınde Mür dıye 

camii itsalinde 43 cedit No. dtikkun 
10 - Şi~lide Ferilioy mahalJe inde Buyukdere ca<ldesind 183·353 o. hane 
11 - Sişlide BUylikdP-re caddesinde 351 o. hane . . 
12 - StttlUcede Mahmut ağada Filipos soka~ında atı { 33 ccdıt 45 o. hımel 
13 - Üsküdarda Paıarb!l~ı mahalle ınde Şehit Ahmet pnqada v~k· f mel~ t i 
14 - Be) oğlunda Kulo(l;lu mnhalle:.inde Aga hamamı c d<lesınde Uçuncü 

nkıf hanın 4 numaralı dairesi 
Müddet· 11 Mayıs 929_ cumart si gtinU saat on dört huçu ~ a. kadar. 
'Yirmi gtın müddetle ıı·n edılen b:ılAda muharrer eml kın J>a2 rl kla 

kir J a verilmesine Encumeni ıdarece .karar \ er~l~ıv ir. Talipler inrtn:ur~e~ i 
okumak ve teminat ı~a e~erek ıcara aıt taleplerını dcr"mcyan e) enıek ~ç!n 
I t nbul Evkaf müdmyetınde vakıf akarlar mudurlut,'Une müracatları ıltm 
olunur. 

Kiralık köşkler 
Enıııiyet sandığı müdürlüğüııden: 

ın uhdeı tasarrufunda bulun 'n G ztcpede Merdhen tarikı soka)tında atik 
1, t 5, 35 n m ra ıkı b p kli k m ştemilitı ile berabe tamamen uyııhnt 

r. t lip olanı rın 1 Ma 929 tarihin len itibaren on gUn 
her ~dık ıdııre ine mllracaat e}lemeleri ilan olunur. 

ko~primdcri 
Oc tedavi olunabilir. 

YoJnız kıNDIZI baodırolk ba1d1r1 ,,-.,.• 
.nıbA18jm8 dikkat ve ba markayı ID1111R'CA 

tolep ediniz. 

EREYLt ŞİRKETiNDE T: 
Şirket eshamının 6 numaralı kuponu Ue m6essis hisse senedab· 

nm 6 numaralı kuponu bedelatınm tediyesine 1 Mayıs 929 tari
hinden itibaren iptidar edileceğinden mezkur kuponlar l&tanbulda 
Osmanlı Bankasında ibraz edildiğinde: 

Hisse senedatmın 6 numaralı kuponuna mukabil... 52 Frank ve, 
müesses hisse senedatının 6 nu•aralı kuponuna mukabil 1500 Frank. 
hesabiyle tediye ve tesviye olunacaktır. 

Tediyat hamilin arzusu veçhile ya Pariı üzerine kambiyo rayici 
heaabile kuruş ve ya Paris üçerine çek ile icra edilecelctir. 

Mütehavvil varidatla yilzde dört buçuk faizli ( Yo 41-2) S00 
Franklık tahvilatın 12 numaralı kuponu bedeli dahi 99 ku111t hua· 
bile Istanbulda Osmanlı Bankası tarafından 1 Mayıs 929 tarihin
den itibaren tediye ve tesviyesine iptidar olunacaktır. 

Aslıeri miina
ltasa ;ıanıari: 

r·······iiı;d:kiıd;·M.·M;;i:ii;ti:a··ı·m-a·ı·m-a ............ 
f komisyonundan: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••! · aınrS amsunda bulunan ve bulundurulacak olan lut'atı ve mtieueutı askeriye:wı ,.idi 

cı için 1 Haziran 929 tarihinden itibaren bir unelik odan, sığır ve koyun • 
kapalı r.arf usutile Samsunda askeri eahıı alına komisyonu tarafınchn mttna~1 

konmuıtur. İhaleleri 5 Mayıs 929 pazar gtlnU saat 15 te ihaleai yapılacaktır. ~ 
melerini mezklir komisyondan almaları ve teklifnameleriai vermeleri ilin oluıılll'• 

Ç orumda buluoaoak olan kıtaat ve mtle111e1&Un bir senelik ihtiyacı olan et ~ ~ 
kapalı zarfla munakasaya konmu§tut. İhalesi 5 Mayıs 929 saat 15 ta ç.orıa-

ukeri satuı alma komisyonunda yapılaoakbr. Şartnameleri mczktlr kom~ 
alınacaktır. Taliplerin tekliflerini mezk6r komisyona vermeleri rica olunnr. 
İ ~t~yacatı askeriye için pazarlıkla ihaJeıinio l-Mayııı-929 tarihinde icrası ilin ~ 

ıkı yilz elli ton levamarin kömilrUoe talip zuhur etmadiıtinden paıarlJlı 4 ~ 
929 tarihinde Cumartesi gün\1 saat on dörtte }apılmak. Uzrc tehir edilmiştir. TaW' 
lerin şartnamesini komisyonumuzda gormeleri ve pamrlı~a İ§tirak etmek iste)eo.Jıerill" 
de şartnamede muharrer olduğu tarzda teminatlarile komisyonumuza ınUraoaatJan. 
} 7 O arka çantası, liO pekeemet torbaa ile 150 alamiyon matara pazarlıkla ahıl:'" 

caktır. İhaleei 4 mayıs 929 cümartcsi günU saat 15 te yapılacaktır. Tal~ 
ıartname ve numunelerini komisyonum.uzda görmeleri ve ihale saatında teminatJaıİI' 
gelmeleri. 

O rdu için tesbit edilmi~ mıktarda Takeometre, Teodülit, Pantometre, Egelt tt-..t,. 
a16tı, gonyeınetre miman gbnye plancete mesaha şeridi, larometro, ince tf!ffıl 

kaat, Mira,,. ... ve saire ile malaemei tereimive satın alınacaktır. Kendilerinde bu ,,,_ 
malzeme bulunan bayiler mevcut mallarını göstermek lızre katalogları ile bırlikte f 
Mayıs ;29 sah gunü saat onda komisyonumuza ketirmeleri ve cins ve mıktarı.ıdl 
görmek isteyenlerin her gün yine komisyonumuza muracaatları. 
214-0 liralık sabulunlu kösele ve vakete ile beş yUz liralık yerli mamulitı .,,. 

rikan bezi ayrı ayn prtnamelerle ve pazarlıkla alınacaktır. !haleti 6 ılt 
yıs 929 par.artcsi gilnU kösele ve vakctenin saat 14 te amerikan bezinin 15 te 7,P
lacaktır. Taliplerin ıartname ve numunesini komisyonumuzda görmeleri ve ihale I' 
nUnde teminatlnrile muracaatlan. 

f ··Ü~Ü~~Ü·k~İ~~d~··~~;.;~İ;;;ı:k~~isyonundan 
Ç orludaki kıtaat ihtiyacı için yüz elli bin kilo ot mubaya edilecektir. lbaJaıl JI 

mayıs 929 tarihine mlı!adif çarşamba gUnU saat on dortte icra edilecektir. ~ 
lerin şartnamesini gormek içın her gUn ve talip olıınlann te'minat akçeleri ve 'IZJ'fllfl/I' 
dak 'esikalarıyla Çorludaki mUbayaat komisyonuna müracııt!arı ilin olunur. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• f Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan 

S uvari mektebinden 3 adet tay mUzayt:de suretile satılacaktır. Taliplcrın 6 MA1'# 
929 Pazartesi gilnü saat 9 dan 12 )e kadar Fatih at pazarmda mtlza)ede mafl9lo 

linde bul1.<nrualnrı ilan olunur. 

Katane dekovili için 2,5 illi 7 metre tulünde "e 20X20 ila 30X30 eb'adında .,,. 
21, 160 metro miırnbı me~e cinı:ıi kereste aleni munakasa suretile :.ıtın alınacatut

lhalcsi 25-Ma~ıs-929 cumartesi gUnU saat lude harbi~e mektebi }emekhıınelerı öutl ... 
ki munakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname için komıs,.oıı~ 
mUracaatlan ve i~tirak içinde murıakıısa mahallinde hazır blunmaları ililn olunu. 

• ·:· <• 
500 Çeki Harbiye mektebi için 
60 c SuYari 

300 • Maltepe piyade atl§ için 
120 • Ha) darpaıa hastahanesi için 
189 • Topçu atıı mektebi ve 5lç6 taburları iı; 

400 ~ Kuleli lisesi için 
Bııliida miktarlarile mahalleri ~azılı olan odun her mahallin ki ayrı ayrı ..... , 

mede olmak Uzere aleni mıınakasa suretile satın alınacak.hr. ihaleleri 25 Mayu 9'11 
Cumartesi gUn\1 saat 14 te Harbiye mektebi yemekhaneleri önUndeki münakasa r»' 
hallinde icm kılınacaktır. Taliplerin ~artname iç~n komisyonumuza mil1'8~ 
ve i§tirıık iı;inde prtnanıeleri 'eçhile ihale gılnU saatı muayyenesinde munakaaMlDdl 
hazır butunma , ı illin olunur. 

f ···~:~.:· ;~;~::~; • ;:;~; • ~=~;;~:;;;,:~·;·;ı:;.;:;;r;;;I 
L ... ~ ... ~:t::~:~.::ı:::~::::ı=::~::~ ... ~~ 
4 Ma~ ıs 929 Cumartesi glinü ihaleleri icra kılın cağı akdemce ilan k ılırım\f ola1l 

ceman 13 kalem muhtelif cins 'e mık tar erzak ve mahrukatın gorulen lttııd' 
Uzerine •nubayaasmdan sarfınazar edilmiı oldugundan alikad ·ların malumu OhsaııJ 
•ızre keyfiyet il!n olunur. ,,,/ 1 ..................................................................................................... ____.. 
1 Emvali metruke ilanı 
ı .................. "................................ . ................................................ ~ 
Semti Mahallesi Sokagı No Nev· Kı;metiMuhammeneleri 

Ura 
Kadıköy Rasim paoa Sllleyman tf. 5 maa b!\gçe 

t~mam hane 
500 pe~in para .. 

Yeşilköy Köyiçi Vnpur iıık.elesi 10 maa bagçe ah· 1250 dört taklitte 
~ap hane 

Mtl§temilitı: Uç oda bir muthak bir heli 
Ballda el·safı mul.arrer emllkin hiznlannda gösterildilfi v çhile mUlkiy~ 

26-5-929 tarihine miısadif pazar gunU saat 15 de weni mUza ede ıle &&tılaoaktır:r,,:Si 
liplerio bedeli muhı.mmenin yUı.de yedi buçugu hesabile temınat akçeleıiyle esı 
metruke satış komi..) onuna muracaatları. 

i·················i);f;;~;i::ı~k'.'iifi::ı······ ...... ·······~ 
J 

·····························~··················-·--·· · 
KİRALIK BOSTAN 

Haydarpa~da İbrahim a~a çayın civannda 43 kftsur dönUm ~standan •~ 
nen 20 dönüm bostan, senelik kirası 41'> liradır. 3 sene müddetle kıra.z~- Ymı.o.a· 
tir. Muzarode 26 nıayı11 1929 pazar glinll Defterdarlıktr yapılacaktır. (7'.l:>} 

KİRALIK ÇAYIR MAIIALLİ . 
Haydarpqada İbrahim ağ mahallısainin bayır sokağında 1-4 1·5 numaralı i~ 

nkayı muhtevi 35 dönlim 107:.a zira l No qayır mahalli, seoelık muhammen 
299 lira. mUzayede 26 Mayıs 1929 pa:zar gUnU DcftArdarlıltta yapılacakhz. (70~ 

Balıkesir En elim eni daimisinden: 
Balya. Bayramiç yoiu i9in atideki evsafı haiz bir tıraktör ile ~ 

yol kazma ve tesviye mak.inatı kopalı zarf usu1ile mübayaa ~dile~t 
den talip olanların Mayısın 19 uncu paza.r günü saat lo şe k 
Balıkesir vilayet Eocümennie müracaatları ılan olunur. il 

1 - Tıraktör 50 HA 60 beygir kuvvetinde oto~eni tertibatını lı• 
ve benzinle müteharrik olacaktır. . . . . tile 

2 - Tesviye ve kazmak makınesı 12 lcalemlık kürek tertiba 
mücehhez ve kazma tertibatı 7_ di~li olacakbr. . . . . ıoatlı 

3 - Tesviye ve hafir makınası tekerlekten eyılebılır ıert 
ve aynı zamanda hendek hafrı için lazımgelen tertibatı olacakt~ 

aunı...- Doktor ~1111111·~ 

HalOki kadınlar hastanesi Cilt ı· 
ve Fireogi Hekimi 

Cevat Kerlın. 
Tür'be de Eski Hüô.li. ahmer İ 
binası. Tel: lstam. 2622 ft 

auıı11m .... 111111111ı111111mn111uıu1111111.I 

2 Cuma 

3,19 12,11 

B,11 5 3 8,55 12.00 

Mea'ul Müdiri: ESAT 


