
hariciye vek· i Berli sol<aklaı nda 
Komiinist ~ailesi mitral . 

yoza rağrueı1 bertaraf 

~diJemivor. 
-' 

. u?e"Vfik Ril~tü Beyin hu 
gün avdetine intizar 

olunuyor. 
( UllBURIYET JÇIN VE HALK iÇiN 

a 
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'1'~ tan bul aki zahire hor sası ne işe yarar? 
8DtN defn, kavt biJrosul 

Z&ruri bir sual: un fiatlarını bir 
·"tröst,, mii, yoksa 

iJıhire borsas{ mı tayin ediyor? 
ucuzlaması hakikaten dUşünüüyorsa ' 

bıı ROktayı tetkike başlasınlar. 
· / yatlarına da te(iir etmektedir 

,,..:~~~~Ç~y~J Halkr.n pia ibti)taçlannın ba-

Zahire bor888mın kimyahanesi 
yalnız bir kayt bürosu halinde 
gelişi güzel çalışmaktadır. Bu 
yüzden un Hatları alakad&rların 

F lca bi ' ı d h keyif ve ihtikarına terkedilmiştir. 
iL a • t r meı e e a a vad r. Un f"ı"·a'-larınm devamlı, rnüsta-·uu •ü · n-Oktaya temaı e e J \. 

şında gele• elemeli" ucuzlabl
ması mevzuu bab&ol°'*u şu sı
rada hu meseleyi ehmmiyetle ala
kadarıann z:ıu:an dilckatına koyu
yor ve ticaret - zahire borsaaın
dan bu hususta kanaat bahşola
cak izahat istiyoruz. 

(• . 
Yulcanda bansettiğimiz bu 

mesel , ticaret oda~ı ve borsası 
mahafilinde bazı zevatın da na
.?.arı dikkatlerini celbetmiş , 
bunun ürerine dün öğleden sona 
ra ticaret ve zahire borsasında 
milhim ve hafi bir içtim akte-

1 dilmiştir. Aldığımız malUmata 
göre, hararetli bir cereyan takip 
eden içHmada un fiatlannm 
borsaca hakiki olarak tesbiti 
etrafında alınacak tedabir ile 
ekmek fiyatlarının ucuzlaması 
için bazı mukarrerat itihaz edil
miştir. 

0 '-•di. llı:meğia daha ucuzla- kir ve hakiki bir surette tes 
ınası için alcJa gelen tedbirler pit edilmiyerek satış' .rın kontrol
a_rasuıda un fiatlarının da indi· suz bırakılması, tabı .dyle ekmek 
f~lnıesi düşünüldü. Acaba un 1 B 

1

~uar1 daha ziyade indirilebilir T;·ırli',.~ §:tanda bi;·. Tevl' il' Rü-~tü • ı:ı•, yoksa bugihıkii fiat, haliki ~ ~~EfJ_.. J ~ 

fıat nııdır? znlzele oldu, bugün 15,30 da işte mühim mesele 1 r-

h lstanhulda bir ticaret ve zahire 1000 kı·şı· o··ıdü avdet ediyor. Otsası vardır. Burası bir piyasa 
lrıahallidir. Bütiin zahire ve 

'rntaa gibi un satu.:ına ait bütün [AA] Bir müddetten beri Avnıpada lı'ı· w Moskova, 4 · 'uaınelatın burada cereyanı ve D.. Türkistanda şiddetli bir bulunan Hariciye vekilimiz Tev: satış fiyatlarının tesbiti icap l el: olmuş Germab şehrini fik Rüştu beyin riyasetinde kı 
tder. Halbuki bu, böyle olma- zyeerzle yeksan etmiş ve A_ chkaba. t hey'eti murahhasamız bugün 15,30 ltıaktadır. h 
t; şehrinde 100 k~dar evı ta rıp ta şehrimize gelecektir. 
lt~· tOccarı bir nevi eylemiştir. Şim ıye k .. dar 10 te· Venedik, 4 [A.A] 0 

s t yapmışlardır lef ve 60 kadar mecruh sayılmış- Ankaraya hareket eden Tevfik 
h Un tüccarı kendi aralannda tır. Rüştü bey istas:yonda Itatyanın 
klısusi mukaveleler ve hususi Moskova, 4 [A.A.] 

ı::ı b k D , .. Sofya sefiri M. Plaçentini, Kont t tn inezonlarla S8hşlarını yaptı - Ahkabaltan bildiriliyor: ünım 
1atı sonr~ boraRya gelerek İiyat- zelzele bir çok lran kasaba!a.rı;ıı Orsini ve vali muavini Kont 
~tı kaydetlil'mektedirler. Bu va- harap etmiş bin kadar. k.ışının kuarelli tarafından selı1mlan-
:~~.e1t karşısında tabiatiyle bir ölümüne sebebiyet vermıştır. mıştır. 
ct'a yarit oluyor. Acaba bu k . t ı· • Venedik, 4 [A.A] 
~~tlar hakiki satış fiatla~ı m~· ... ~Ji l tısa mec ISI Tevfik Rüştil bey Ankareya 
il r? Derh?.l cevap verelım kı, Ankara 4 [A.Aj müteveccihen hareket etmiştir. 
aaYırl Ali iktisat meclisi bir haziran-

\ 

0

rsa hır nazım da içtimaa davet edilmiştir. ~-e- B z r ınisa"irler 
ll~iYetinde değil clis bu dafaki toplanışın~a. Tu.:- U ga ':! 1 

r l'~c~ret ve zahire borsası va- kiyenin tediykt. muvazenesını mu- va1·ın Bursava 
sını layıkıyla yapmama~ta ve zakere e~e.ce tir. _ ~- ~ .J · ".J 

~\\'~ r·m .. ikCgilu;-kadar yeni tetrikamızo ı. gidecekler. 
· d Ih • Şehrimizde misafir bulunan 
1 

Sokratı• ·. Tatavla ı· erı Bulgar mua1limleri refakatinde 
türk muallimleri olduğu halde 

T .1. f k t · .. ·· ·· bilenler azdır. Bu ! atavlayı herkes bı ır, a a ıç yuzunu · . . 

adalara giderek gezmişler ve ak
şam üzeri avdet etmişlerdir . 

Bulgar misafirlerimfa yarın Bu
rsa.ya gidecek , orada bir gün 
kalarak şehrimize döneceklerdi~. 

! tu:n mahallesinin kendine mahsus sefihane A bir . husu~ıye~ var~ 
dır. Mahallenin en güzel kızı Sokrati bu alemm rezıl hır ~ıl 
dızıdır. Bu kızın hayatını okumak Tatavlayı tanımak demektir. 

hu Himayei Etfalin 
, 7 gün devum edecek olan teşekkürü 
efrikamız, 7 tablo olacaktır. Her Ankara [A.A] 

~ .... hl k d gı.... t Himayei etfal umumi merkezi ~ oda bu rum ızının yaşa ı çocuk haftasında balkın göster· 

ll} h •ğr }eri miş olduğu samimi heyecan ve 
U itin gizli VC 1 en~ yer alakayı, Istanbul ve :-Wiyet mat-

~eşiJmi"tİr'. 3 buaı.ının vuku. b~lan kı.ymo:tli 
':/ , neşrıyatmı denn şukran hıslerıle 

Gençlnr ol·us-uıı ve düsün,sün ,m karşıladığ~nı i~Ja~a Andolu aja-
u:;. t&. !f..Q.ı 3 -~.......T.l nsmı tavs1t etrnıştır. 

- ;ep:• ..-~ \ l ~"E • -1..-~ -.......:.__:;- .... E...::r-~. :r--f'--r-· ,u:;:: • T..ı:. ~~ ' ---·'-'- • 1 

Asilerin reisı 

Baha Sako 

Kabil civarında 
kanlı bir 

lıa r p o l uy o r. 
Lonr'ra, 4 [A.A.] 

Daily Nlailin Lahor mu
habil'i Emanullah han ile 
Habibullahın kuvvetleri 
arasında Kabilin ele geçi· 
rılmesi için muharebenin 
başladığını hildirınektedir. 

Komünistler 
Drıde~t edilen üç 

komünist 
daha dün Iznl1 1·e 

gönderildi. 
•zmirde 'tahkikat 

devam ediyor. 

Istanbu) zabıtasmca son de. 
fa derdest edilen ve komünist
likle maznun bulunan eşhas bir 
refikimizin yazdığı gibi 8 kişi 
değildir, 3 kişidir. Bunlar da dün 
lzmire sevkolunmuşlardır. 

lzmir gazeteleri isticvaplar 
hakkında şu malümatı vermek
tedirler: 

"Beyannameleri göndermiş 
olan ve diğer komünist mesele
leri ile alakadar oldukları anla-
şılan 3 kadın Istanbulda tevkif 
edilmiştir. 

Kadınların !sticvapları yapıl
mış ve bu münasebetle dün ls
tanbul vilayetinden vilayete bir 
telgraf gelmiştir. 

Bu telgrafta şehrimizde bu-
1 

lunan komüni~tlerden M. Şafman 
ile Yunanlı Nikodan bazı mese
leler hakkında malumat alınması 
bildiriliyordu. 

Dün akşam polis müdürlü
ğünd.., lstanbuldan getirilmiş olan 
komünistlerden M. Şafman ile 
Yunanlı Niko hapishaneden geti
rilerek isticvap ediimiştir. 

Polis müdürü Ömer bey ile 
müddeiumumi Hasan Safiyettin 
bey isticvap ve muvacehe esna
sında hazır bulunmuşlardır. 

isticvap hakkında Istanbul 
vilayetine telgrafla malumat ve
rilmiştir. 

Komünistlerin iıticvaplarına 
devam edilmektedir. 

lstanbuldcn getirilmiş olan 
Aziz oğlu Mustafa namındaki 
komünist isticvap o!unmuştur.,, 

Berlindeki gaile! 

Komiinist er ş·mdi de 
dükkanları 

yağmaya baş adılar. 
Zabıta, lroınunistleri 
ve mitralyozlarla 

ztrhlı otomobil 
tenltile çalışıyor. 

-----
Berlin 3 [A.AJ 

Dün ğece ı ~eukoe1Ien mahaile
~inde zuhur eden vak "alar halk 
arasında büyük bir tPec::sür ve he· 
yecan uyandırmıştır. Saat 22 bu
çukta baş]ayan müsademeler ancak 
t?iin oğarken nihayet bulmuştur. 
Komünistler ağaçları devirip bir 
çok sokaklarda barikat yapmışlar. 
polis efradını ateşle ve ellerine 
geçen her şeyi Üzerlerine atmak 
suretiyle karşılamışlardır. Gece 
yarılarından sonra silah ve mitral· 
yözla mücehhez imdat kuvvetleri 
ge1erek civardaki sokaklardan geç
mcği menetmiş, komünistleri uz. 
aklaştırmıştır. Bu esnada zırLlı 
bir otomobil kaçan komünistleri 
mitralyöz atcşile takip Ptmiş ve 
bunların polıs me~kiini ele b çir
melerine mani olmuştur. 

Barikatlar arkasına çekHen 
komünistler magaza ve dük
kanları yağma etmişlerdir. 
Barikatları karanlı!...tu hücum 
suretiyle znptetmeğc kalkış· 
manıu tehlikeli bir hareket 
olacağını t:lkc!iı· eden polis 
kuvvetleri çekilmiş ve sabah 
vakti.ne intizai'en yakındaki 
sokakların etrafını sa~makla 
'ktifa eylemiştir. Saat 4·,30 da 
tüfek ateşi durmuş ve komü· 
nistler dağılmıştır. Bunun 
üzerine bir çok polis hareke
te geçerek yakınkaki evlerde 
taharriyat yapmiştır. Polis 
müdürü " Wedd:ng" ve No 
ukoolleıı ,, de örfi idare illin 
etmiştir. 

Berlin. 4 [A.A] 

de kargaşalık yeniden başf 11mış
tır. Spaıiakistler polis mevkiine 
hücum etmişler. pencerelere bir 
çok taş ve can "~şe atmışlar~ ka• 
myonları devi mı. ·er, bunlarla w 
çimento çuvallariyle barikatlat 
yapm1şlar, tramvay ve tef efoıa 
tel1erini koparmışlar, 30 kadar 
mağazayı yağma etmişlerdir. Za
bıta mahallenin etrafını sarmış, 
e.v!erde taharriynt yapmış, saklı 
sılalı aramıştır. Dünden beri ölen· 
lerin miktarı altıyı bulmuştur. Ta
thir ameliyesi devam etmektedir • 

Berlin. 3 [A.A] 
Neukoe llr rnatıaJle.sinde öğle· 

den sonra ka ·gaşalıklar tekrar baş· 
Jamış ve urfi idare ilan edilmiş 
olmasına rağnwn saat on sekize 
geldiği halde devam etmekte bu .. 
1unmu,.tu1·. llir balkonda bulunan 
iki kudm 'ldürülmr ,.,1ür. Sokak· 
Jarda zırhlı otomobiJJer do1aş~ 
maktadır. Şimdiye kadar on iki 
ki~i ynrnlanmış 65 ki~i tevkif 
oluıımu tur. Akşamları sekizde 
çıkan gazNcniu ııesrettiği bir ha
hcre nazarmı üç kadınla bir er· 
kek ölmüştür. 

ı1-. Berlin, 4 [A.AJ 
~ fNeuktreilende zuhur eden kar· 
ga~alıklar c..c;nasında 5 kişi serseri 
kurşun i:ıabetiyle ölmüştür. Bu 
mahal1ede poli ·in ~eşebbüs ettiği 
temizleme am<.•Jiyesine bitmi5 na· 
zariyle bakı!makta<lır. ) apılan 
taharri) atta 16 tüfek, 20 tabanca 
ve küili)etli miktarda cepane bu
lunmuştur. 

Berlin, 4 [A. A) 
A vusturaJya gazetecilerinden 

"Macraya,, dünkü sokak muha
rebeleri esnasında bir kurşun isa
betiyle telef olmuştur. 

Tahminler hilafına gece dam· 
lar üzerinde ahzi mevki etmiş 
olan polis memurları ile "Neuko
ellen,. mahallesinin zulmet için
de bulunmasından dolayı yerle
rinin tayini mümkün olmıyan Bir arteziyeıı mutehassısı 
nümayişçiler arasında tüfek ateşi 
olmu~tur. Polis zırhlı otomobil Macar mütehassıslarından M. 
ve mitralyöz kulJanmı~tır. Yeni- Lazora, Nafia vekaletinin daveti 
den ölen 4 kişiyle telefat miktarı üzerine şehrimize gelmiştir. M. 
25 e baliğ olmu~tur. Lazora şark vilayetlerinde artezi-

Berlin, 3 [A.A] 1 yen knyuları açmak için tetk:hı 
Bu gün "Wedding" mahallesin-1 yap<..caktır. 
--;iioiii--iiiiiiiiiiıiiAiliiili!~'Eiiiııııii!iii!IEi;;;;;;;;;;;;ıiii!iii!!iiıiF7775Sôiiôiiiiii!ii~iiiiii~iiiiii;--.iiiıi;,,!llliıii!!i,.,.,.İ!!!!!!i~~·~ 
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Polislerin ditnkil ydrilyüştl 
•Polis alayı,, na mensup müteaddit gruplar muhtelif semtlerde 

yürüyüş talimleri yapmaktadırlar. Bugün alayın bir gurupu Sultcwı 
Ahı ıetten kalkarak hürriyet tepesine kadar gitmiş ve aynı şekilde 
avdet etmiştir. 
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Romanya ya 
Hayatın 4yn881 seyahat 

proğramı 
ı..n içt1mat bir •ıoıcu~; tenata n•llolKak. Hederreat Avrupaya giden Kanalizasiyon Eminönü bahÇe 

:! !!k = ="ET.: ~ .. :;nt, t;,". =:= emanet heyeti temmuz içinde k ~p ı c a d de si 
s::i ::,:: ~~l-~e: !: C~~.!'rak~~!ü.:e• m~ Deler ahrdü? İş)e~ecek t e V Sİ edilecek. Himayei Etlal kurban be-
ar. Hele lcstoh1derde "ba- Gazete, beinen hemea meccani ;,....a.= - yramında Romanyaya ,..,.. 
tarikpa •nlUp ruhe.ni- bir lc:omiıyonou llallne geldi. So.. Se1'fl konfnSini mat .. kıp Haıirandta11 sonra, ~ilde ŞMremaMti, Yeni Camiden cağı tenezzfihfin proğralllllll 

ç İAkırch etmMler, dil dm). kak90kak dolaftp ev, aparbman, Avıııup mn muhtelif tehirlerinde iapatı biten kanalizasiyon teaisa• Bahçekapıya kadar devam eden dün gazetemize gönderdi. Da• 
lea \Qtıofları faaliyetten melllftU• çiflilc, tarl. a, utak, ahfı, siltne, tetlril.t 9•- hay' et, bilbalM tandan bir kwmının işletilmesi adtrtıııı iatımJM,e..le caddeye kal- ha aimdiden her tarafta bil~ 
cklr. •Cannetite" ler iae kendile· b h k "' t.. t -•- J-r- k • H · k ı ~, :.- J ~ oca, e ım arasn!!a nah Y~· hAller pisialer ve kanalkasiyon- ta arrür etmıştir. angı ısım a- bi.-; karar vermiştir. Tramvay- Ok bir alaka uyandırdığı iô-
~~..ı-.ıLalt• 6KNne mahkUm at· Sahifeyi açar, ifmde her inediti11~1i larm ~ureti inşasiyle işletme tar> rımn ne suretle işletile~ hak- larıa yaya kaldırımına pek yalcın rftleo bu .rn-ı .. et seyalıatın ne 
....--mr. bulurwnuz. Demek ki gazete hır . kında mütehassıılar tarafı.dan e ....... 

Uldıa iki milyar insan aHlıa- içtimai vazife görüyor. Seyahata lan hakkında tetki~at !apmııt~r. bir proje ihzara kararlaşmışbr. olarak geçmeıi yüzünden bir çok kadir eğlenceli ve istifadeli 
da \>-1ar ender ınüetemalardır. çıkaeaksınız; uıak bir yere bir Bundan batka hey et azası mun.. kaıalara sebebiyet veren ve esa- ol&eaSı programdan iyice aıı-

Batüa beni-beter ııörft1111eğe, mektup göf!derceksiniz, bu gece ferit olarelc ta meb'opotit......,e PoJIS !! sen pek dar olan bu ada Evka- la§ılıyOI'. 
keadi hayt\ttndan baılca sair in· eylonmek ıstfyorıunuz, spor, ti- aaan atika müzelerini tetkik et- p 

1
. d' . d.. l d fa ait bulunmaktadır. Emanet bu Se-"'·tla alakadar olan •e 

aw1 ,. ' ... _.1 k1- bı'l tr · konf o ıs ıvanı un top an ı adanın istimlaki hus· ... unda evkaf ,.oaaaa ·-• nasn Y899U1 ıop•ı - ya o, sınema, yanı, erans, mişlerdir. ..... hu giizel tenezzühe iştirak et• ...oe te'an muhtaçtır. insanlar konser meraklısısmı:ı:. Vakit kay- Polis divanı düa ikiaci tübe ile müzakereye başlamıştır. 
__._ _L_u_ 'b d th b t ~ d k d mek nl•etinde bulunan seva• 

e'#, •_,.-uall, m1NH11te, 1 a e &• e meg.~, yeriniz en ıpır 8D• vııa-ne müdürü Şilkrfi beyiıı riyasetinde J 

~ .. re kahvehane, meyhane mağa luzum yok. ~ toplanmış ve muhtelif sebepler- Hlllelerrllı tın geç.irecekleri günler bek• 
içtiaaları Ue binlerce sene ik- Bu. ilanlar kari!n l~~~edir. Dayak atan polisler den dolayı haklarında tahkikat l\1uzeler müdürü kında blr fikir edinmek io1J1 
V
tlfae on~iflee:ardıdirsı.raD:rakz:ntemı'matdbaadaa O sah~.felerde her ··ıa~edıjinı .bul- Bazı eşhasa dayak atan Kapı yanılmakta olan 18 ·zabıta memu- M programı aynen dercedi,_.... 

- e '"' mak cı-nyle dursun ı D ••y•sınde F' üzeler müdüru" Halı'l B. Al- n,. .... a t · 20 •• ı.noa 
Y~ı.....:. ·~r mühim bir ihtiyaca ty~ . f' t d ' ..... ~ a· iri polislerile muavini hakkında runu isticvap eylemiştir, ı--.- r esı ırıayıs ~ --r- UK' gaze enın ıa ı a ucuz uyur. ır Y p 

1
. b d manyaya gitmiştir. Halil B. mü· S 17 de G 1 h ndlll 

karşı gelmese idi ga.zete bu de- "Daily Mail" gazetesi ancak Beyoğlu kaza idare hey' eti ara- o ıs an osu zeler hakamda t etkikat yapacaktır. aat a ata rı bmı 
TeGe taammüm edebilir mi idi? kihdı pahasına satılıyor, ve, üç rıAı vermiıtir. Bu karar mucibince Polis memurları araamda mü- Inkilap müzesi "Giilcemal,. vapuru ile 
Aenmı11de •tbuat- kupetti§i eaki ausha bir bakkala keee ki- bmdann ceıııa kanununua 145 inGi zi\acalıkla ittigal adealeırdea hareket 
ebeın-'uetin nbeplerini bu ibti.. x.-~· im k .. .._ ... 1 bi ı...ı... 1 k 9" ı..: lnkilip miUesinin kütadı için 20 Ak V -r pvı o a ure &MHuırsa r madduine tevfikan tecziyeleri mÜt'eUteı> oma üzere 3L ..:işi- l" le b I " şam vemeği-11 

• rota 88.mahyte. yeltİIİ ahnabi.iyor 1 lik bir Lpoliı bendolU,. tetldli azım ge n hazırlıklar itiri miş- OrkestrUI 
~ S8'1 ga~rle yenileri ara- Dedi kodu? Fakat bu tabiri talep edilmiıtir. ke...Maştınbruşbr. tir. MiHeAin küfM'ana müteallik " 22 "V ,.cazı• iştiıaktle blll 
.da ai h\.irik '8rk varl Asıl fena manada alma,ınu. Düyiia- Diter baza kimselere dayak Zek: be esasat teapit ohınm~tur. müze-
ı•!' timdi' Ştlhai obnayandlt'. ler, vefatlar, polis vukuab, me•- atan Eminönü polisleri hakkında 1 Y k:r müdürü Avrupadan avdet Salı 21 Mayıs 1919 
~ durlHil ;grJ: dursun, bir Mır kimselerin YataYıtlan, ti,.l.. Viliyat idare hey'eti bugünlerde Polis müdiirltitü sabık ikinci ettikten sonra müzenin sureti tef- Saat 6 da Köstenceye muvuall 
~Dm eni~ •• ü llerlV9 •ö ...ı ___ ... .__ h lk b 1 b 'k' · k L- • rişi hakkında kat't bir karar ve- 6 r e~ ı- • • ruıar aıııcnü.... a un ara mün- kararanı verecektir. şu e ı ıncı ıaım Vtlf me mnru ., .. 7 Gemide kahvalb 
re!llllM "6flarında aıuyaffak lıeıalktiı-. ProfelÖr Einstein'ın Zeki bey birioci bllm baş me' • rilecektir. ., 8 Hususi tirenle K~ 
~ı-!ı.87.k:~lü tem- felsefe ve naıariyelindea ziyade lmanefte murluğuna ta'yin edilmiş ve dün- Posta kongrasında ceden hareket 

ait .teDlw ~ta anglo-sakıon ~ı;un nasıl yaşa~nı bilmek Deniz suyu ile sulanacak den itibaren vazifesine başlamııtır murabhasımız " 12 Bükrete muvaaallt 
r::.!n-'t.dir. Ma.aadeiıitde bun- .. ~ip ft heyecaa? Bu da Sokakları sulanmak için lazım Endaht tecriibeleri Londrada inikat edecek olan "12·13 Otellerde. Otokar 
~~ rini • bir ea dersi ol- l'ht;yaçl8"tn mübrimlerindendir. aelen auyun tedariki hususunda Polis erkanı ve diğer zabıta beynelmilel posta kongrasına ta- " 13 Pikadillide yemek•V • •*L,':e · tahlil melim: 0 1 d d rafımızdan murahhas olarak Sam- Ork.-traaı 

b'- ga--a.- lııu16si ola- mma yelnMlılaklıktan (moaotoni) Terkos şi-rketile emanet arasında memur arı arasın a son da bir '-'• 
D" ~· b·L Ba k h tl ktak' I!.L 1. . 1 sun meb'usu Rana B. iştirak " 15 Atene, Darülfünun ., m8', amumldir, ,eni M saat ar- utar. f a aya arı, uza ı- bir zemini itilaf bulunamamıttır. si im atışı ta ımı yapı mış ve ne· edecektir. Rana B. bugün Lond-

fuulaW kitn.ha lle1atma tasvir lerill Y&fAYlflllı, feıvkallde hadi- Sokalar denizden alınacak su ticede Üçüncü şübe müdlirü rga hareket edecektir. Mimari Abdemild 
eder. Blr siyasiye ek ea mühim seleri, felaketleri ve bahtiyarlık- 1·ı .. &'"\anacaktır. Hilmi bey erkan arasında birin· ziyaret 

L-d ı.._.. b ı ö~ kt L d B ... - acı Mehınet B. geldi 20 P'k d 11 .L politillWl ır.. a....., aca a, an grenme en nazıe er. wıa ciliği almıştır. Zabıta memurları " ı • i iac gece JBW 
a fk"re bara: •idir? Mesela "senıation,, derler. işte bu kı- Sahaflar çarşısı Bir müddettenberi lzmirde ~ına kadar dansh gece 

..ı_u d 1 !I- Am sım L.-11iz matb ... "'hnca ın1!Lem· arasında her polis merkezinden bulunan iskan umum müdürü -
.. atHU a a, nai tere İle e- t 11.gy• .... UK B "-k' ta 'h"' hafi ar b f ğ. •v ,.. __ ,..:; d • ..., _.ı -- en 'ı-"ı'ım- edıl..ı.:, ve, bu sa- ayaza .. ._ 1 rı 1 sa ar ç • irinci çıkan e endilere de ikra- Hacı Mehmet B. dün ~ehrim:'7e ye.me 1• • '-"iZ· ri!ı.:: diger evletler aras11K1a ~ ın. .... ' u1 h d · 7 .... Ç b 2 ...... ..n8d 
te tlll tahdidi müzakere olu- yede fld milyon sabş yapıldı. f191D• aziran a emanet\'e i.tı· miye verilecektir. gelmiştir. arıam a 2 1rıayıs ~ 
awyor. Mühim bir iş. Ukin kimo Bu mikm satıı en aıdaa beı mlik odilerek buranın caddeyi _......____ _ Saat 8-9 da Pikadillide kahvaltı 
g&re? Siyasilere göre. Halbuki milyon kari demektir. Beı mil- kalbi kararlatnuştır. Ihsan Ziya beyhı Bir katil lzmitte " 9•11 Şehit dahilinde tenezlh. 
bir sGt'at milıabakaaı, yalıuıt Lo- yon iosan lr.oly kolay aldadıla· Antrepolar yıktırılacak k Otokar 
wdııa tchri dnhillnde ysxılacak mu; bana mebnidir ki o büyük katili bulunamadı . ya ayı ele Verdi " 11 Aslceri, ziraat ~ 
L...L..:lıL.-:ı k LI ·--· aa .. eteler -u"nasebe•-ı'• bı'r ıatır Emanet Rıbbm ıirketine bir G ile Karol Camisini ziy nnın...ann çı araca1aan ..-n- e .. - U9 "" t k i k t ta L lzmii- o:azetelerinin verdi,..; alatada Mahmudiye cadde .. dan alaalinln muazzep olması, Hin- dercini menfaatfaruıa münafl gö- ez ere yazmıt ve ş r e r.aan· 0 i5' n 12,5 Pikadillide öğle yemelİ-
dtltandan gelen bir vapunın mem- rüıler. • dan Bahçekapıda yaptırılan yeni malftınata göro Urla huku~' ha- sinde geçenlerde Hakkı isminde "V" Orkestrası 

tlnıle çiçek hastalağanı aşlamaıı, Hasılı, nglo - aakson Alemin.. antrepolarm arkasındaki enkazın kimi İhsan beyin katilleri haklan.. bir tayfayı öldürerek firar eden " 14,S Tarihi Tabii Müzeai.ı 
dr 1. · · ı , _ · lı ,k daki tahkikata büyük bir ehem- Hu"se ı'n Al' · t k rl'ğ' Ot k Oll a po ısınm ren etıcrı aı ı deki bqlıca aazeteler ~n 24 sür'atle hedemettirilmesi bildiri}- Y ı emaye omse ı 1 ziyaret o ar 

bia bt fazla alikacJar ederi Hal- aaatm, beşerlyetin bir güüntin miştir. miyetle devam edilmektedir. tarafından l:ı:mitin Ovacık karye- " 16,5 Sefarethanede dan,Ja 
baki eeki matbuat bühaua siyasi bir mufasıal· zabtt venlcaaıdır. Sil h k .... Ihsan bey, bir gece Urlada sinde akrabasından blrinill evin- çay. "V" Caz. 
idi ... .e kabak tadı verğı. GQya beıeriyet bV meclistir ve A tarağa öprü~u yangın yerinden geç,.. ken önüne de yakalanmıştır. Dün şehrimize ,, 19 Otellerde 

ı.. de kariler maddi itlerde gazete de orada geçen müzake- Emanet fen müdürü Ziya B. çıkan bir ıahsı meçhul tarafından gettrilen bu katil ikinci müstan- " 20 Operada "Karmen. 

b&hbere muhtaçtırlar. Meseli ı 2_ h rf" t d d"'- b t ı k 'd · başına sopa ile vurulmak auretile re er111 e ı zap ı ır. un e on o ara yem en ınşa tik tarafmdnn te\· t<İf edilerek temaşası 
alk a& çok para bin'ktiriyor; her Bir fert mfinzevi yaşarsa, onun edilmekte olan Silibtarap köp- taralanmış ve İzmir memleket k f 

.a..k-"e a!ıt1.adardır. lıte b .. n.... _ _ıt___ L:"" bl d _..ı_ K a t · d tedavı· ed·ı·rk tev i eneye sevkolunmu . ..:tur. " 24 Pikadillide dansla gecl 

.- .... aır. .. ""'' u11w oiua gayet &l'Ulr. ü- rüıünü teftiı etmiştir. s anesm e ı ı en -r yemeği. "V" Caz 
içiadlr ki bir aui gazete bizatihi Qtik bir köyde, ihtilattan mah- , aldığı yaradan müteessiren vefat Tahlisiye bu·· tcası· ,~ 
bir bonadır, bir plya1ad1r. Vere- Defi d I L t ·ti Perıembe 23 Mayıs 19~7 

M LA- t t tk'k ı:-t 'tt' rum kalanın görüm zaviyesi on- er ., .... e mıt . Tahlisı"ye ı'daresı' umurn"ı mu"-
ceıı;a Dlennua e 1 e mu. enı ır. dan bir az daha geaiş olmakla Cinayet tahkikatına Sahil bö- Saat 8-9 da Pikadillide kahvalb ••ifa do,trudur. AKsi takdirde beraber gene pek maladuttur. Rü§vet alanlar lüğü jandarma kumandana Cemal dürü Necmettin bey idare bütçe- " 9-11 Serbest gezinti ve ..,. 
=gün, kimse o sahifeyi eline Şehirde zaviye bir az daha açı- As abı mesalihten rüşvet alır- bey memur edilmiştir. ainikn müzakerAesinkde hazır bulun- det hazırlıkları 

O.. ileriye .....:...lece~m: Ga- br. BüyOk bir merkezde ise büs- ken yakalaaan defterdarlık me- Bazı mühim mektuplar elde ma üıere n arya gitmiştir. " 11,5 İsta. ~na hareket. Oto' 
15n.ı 15• b . l G d edilmittir. istihbaratımıza nazaran tahlisiye kar 

zete ~ çartı, par:ar ohnuıtur. ütün gen:ş enir. azete enilen murlanndan Ilhami ve lbrahim idaresinde şekle ait bazı tadilat 
OlkkİR, dükk!n gezip istediği- icada gelince, o, bütün Küreiar- ef. memuriyetlerinden ihraç edil- Marsilyadaki vapurlar yap !.nası tasavvur olunmaktadır. ,, 12 Bmüu.~treevşetcencı'hKenöshteare~ * eıyayı araıaa~a artık ibüya- zm hayatını kariine yaklaştırdıkı mitlerdir. Haklarında kanuni Bll cümleden olmak üzere şim- ..... 
a... yok. Gaıete sahifelerr için en büyük içtimai hizmeti idare tarafuıdan mubayaa edi- • T2rende ıoAıık y 

Jarıo camekanına döndü. görüyor. takibat icraeına karar verilmiıtir. lecek iki gemiyi nıuayene ve diye kadar milstakil bütçe ile " 16 Köstence tehrine fi!!# 
eiddi ve caziptir. Bir Harir.le ihtilat etmemek inaa- tesellüm etmek üzre Marsilyaya idare olunan tahlisiye idaıesi vasalit 

T etmeye hasreden büyük matbuat d b d L!!l t b'"t · ~e şu malumab gördüm: m olduğu muhite çiviler, saplar. gi en Seyriaefain müdür muavi- un an sonra veaw e u çesıne ,,16-19 Köstencede serbdt 
llr ..Wfe tutan bir tticcar ilinına Gaaete hayata hayatlar katıyor. asrın en mükemmel tenevvür va- ni Tahir bey gördüğü gemiler ilhak olunmak suretile idare olu-
LL. a.ı....:.. ~ • ı H k' u_ı b' ü · fikr. sıtasıdır. Geçen devirlerdeki de- h kk ..ı_ b' ·· d · k c1· d gezme 
Ull' -rv• i ave etmış er. er ım ne1e ırz mrenm ı veya me- a ID0« ar rapor gon erlDlf- naca ve me ısi i sresi lagve- " l9 Köstencedea hareket 
btı btpoflla ilan edilen nesneyi ya nfaatini müdafaa etmeyip YUife- deler bundaa mahrumdular. tir. Bu rapora nazaran vapurlar dilerek umumi müdürlin salahi-
b' alır ve yahut ısmarlarY sini lı kı her şeyden haberdar CELAL NURi matluba muvafık örülmektedir. eeti tevsi edilecektir. • 19•5 Limana muvasalat 
l!!l!llıiliiıl~---""'!""'~~-!!!!!!!P!'!!~~ml!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!ilı!!!~!!!'!!!!!'!'!i!'!!!!~!!!!!!!!!!!l!!!!!!!'!!'!!!!~~!!!l'!!!!~!!'!"!!ll!!!!!"!!!~~~~~~~~~~~!İ!!!!~~~;;;~~~~~~~;;;;;;;;~~~~-~!!!!_!!!I_!!'!!' ,. 21 Gemideakşamyem .... 
(llCDAM)ım te&ikaın: 49 ıiniz değilmi? Ona ne şüphe kü ıize para getiren pis bi!' itle Galiba bu adamın da kim oldu- " ,, OrkestraS1 

Edgar Wallace 

.Millie birdenbire kl!lpıya dot- - Kocanız Larry Grimi bu 
ru fırladı ve bağırdı: tabanca ile mi öldürdtı? 

- Şimdi polise gidiyorum. Si- -Öldürdü iıe kendisini m6da· 
zin burada oldu~unuzu haber faa için üldürdü. Grimin üstünde 
verece{tim. Z-:ı en her ta.rafta sizi dolu bir tabanca bulmadılar mı 
arıyorlar. Bunu biliyorsunuz el- sanki? Kocam bu kurıunu 
bette! atınca tabanca onun elinde 

- Sizi de arayacaklar. değil mi idi? 
Millie gcr'1e döndiı: Elinde idi, hem de ilk defa 
- S· nki :.ı u urumda mı dır o ateş etti. Ben bunun için öl-

zannediyorcun? Bir defa onlar sem bileng ee senin derini yü .. 
seni tu n k istiyorlar. Bana zeceğim. Leli, sen Frankı öldü
ait cihet~ d • J • tfen iz karışma- riirsün ha? 
yın. Hıç ki i ı ytl'·Jımma ib.. - Yalan söyleme! 
ti yacı " ~ ·. , rı.'r ın, sı..nden Bu soa sözü söyleyen Beryl 
ne b . · ı F.?.' ~ i ti- 1 o1du. Yavaşca odaya girmit Ye 

kcon. ı bu çi.rd n çıkmış kadınla boy 
1 • · :- '': ve 0,li • l.alkmış' ı. 

"'J uu. 1 - .l'.h, MZ dı:; onunla beraber- . ) 

vardı zaten! meüguldünüz. Sözfimü kesme 1 ğunu biliyorum. ,. 22,S Gemide mehtapta baiO' 
- Ben bütün gece onunla lngilterenin yan hapishanesinde Kapıyı açtı, dışarıya baktı. "V" Caz. 

beraberdim. öyle adamlar var ki, bunlar hep Bir az ilerde Joshuanm duvara Cuma 24 Mayıs 1929 
- Sizde parslar kulübünde Frankın yüzünden oraya girmiş- dayanmış olduğunu gördü çok Saat ı de Köıtenceden hareket 

idiniz değil mi? lerdir ve Frankın yüzünden hap- bitA'in bir halde görünüyorc!u. ,, 8-9 Gemide kahvaltı 
Beryl cevap varecekti, fakat ae girdiklerini de bilmezler. Fran- - 32 - ,, 10 12 Danslı sabah. •v ,,Cif' 

Leli cevap verdi:' kın Sinek denilen adam olduğu- - Joshua gelsene, deminki ,. \2 Gemide yemek "'"' 
- Hayli', parslar kulübünde nu biç bilmezler. Frank on defa kibar hanımı buraya siz mi getir- Orkestrası 

benimle beraber deA'ildi. daha ölaeydi, yaptığı fenalıkların diniz? ,. 17 lstanbula muvualit 
- Evet, sevgilinizin iamini hesabını ödeyemedi. - Ben onu de~il, o beni ge- Seyahata iştirak edeceld.,..... 

bu çamura bulaştarmak istemiyor- - Ama onu öldürdünüz, be- tirdi. Acaip bir kadm. Zaten programda mua"ea olaD er 
ıunuz. Fakat o da gelecek, BiÇ- nim bildiA'im budur ve intika- kadınların çoğuda hep böyledir. atlerde •t• vlcut etmedllv 
rayan bir çamur varsa ıiz dete- mımı alacağım. Joshua o zam Beryli gördü leri tak4Urt1e bu yüzden 111• 
miz kalamazsınız. ve selamladı. L.a.t 

- Alın, haydi gidin bir polis y ı b teveUit netayiçten Cemiyet~ 
Beryel dedi ki: - an ış ir söylemiyeyim ef-

cağınn, ben buradayım. diye korkuyordum. güna meı'uliyet kabul ej{ıjtol ~t 
- Frankan ismini taşımak za- Lc.I.! '- M·ıı SEYAHAT K MiSE .,.. 

11 ıı.;apıyı ı enin arkasın- - Siz hiç bir zaman yanlış bı'r O 
tea kifi bir lekedir. d 'dd l k d T an şı et e apa ı ve genç kızın fey söylemezsiniz joshua. ren ve vapur ücreti ~ 

- Ben kendi hiıab:ma öyle yanma geldi. Joshua bu komplemana mem· ~iri~ci ~ lira, ikinci 45 
düş~müyorum. Beryl· "ldM ı Üçuncu 30 lıradır. 

Leli sordu : ' · · · • 1 nunen gu u. Muhterem se ahine bir tr 
- Ah, sı:ı: deJısmız, dedi, Iİz - Şayanı dikkat cinayetlt'r h ı l yy ı kail._ 

- Madamkif öyledir, n•den d l' · · G"d' b d d 1 u et o mak U~ere otel o .. " e ısınız. ı ın ura a urma- hep böyle yağmurlu havalarda t b'l, d h'l IPI•" r 
b 'sm· taşım d d k l ? , , . . o omo a opera a ı o . dl u ı ı ayor unuz a en- yın, an amıyor musunuz ı oluyor, kaç. de~ dıkkat ettım. zere yani be, günlük bıJurııu 
dinizi herkese Matma .. el Mı' llı'e Mı'lı'e ı'le Jen ad ı k'.... o• b'I ,. ı f tuı bel ,_ - ge am n hu 'J!''O ı ararsın, t)U amazsın, mesari ayrıca yalnız <> 
Trent diye tamtıyordunuz. Çün· olduğunu öğrenmek istiyorum. 

1 

(Bitmedi) ErR}a deruhte olunur. 





Londr da H!'r serw 
1 

bir Geçen lıafta Lor.ıdrada bir 
kaça kumft§ s&rgisi açılmıştı. Bu 

~arlo 

kahalarl seyredip geçiyoruz ... 
Fakat bu kakkabaam film kum· 
pa •asına ka@ mal olduğunu hiç 
al hmıza etiriyor muyuz?i Komik 
filmler asarif , itiba riyle kumpa
nyal~ı en çok yıldıran filmlerdir. 
Bir ç~ck, yanm saat süren kısa 
bir filmim masarifi 30000 lngiliz 
lirası - yani 300000 liraya - ka
dar yükselebilir. Netekim Ha-
roldun "A11ah aşkına 1,, · filmi 
bu kadar para ile vücuda 
gelmiştir. Komik bir filmin bir 
çok sahnelerini ekseriya ye
niden oynamak icap eder; aeıl 
masrafı yi,\kseitln de budur. Tu
h f bir safine her ıaman pahalı 
değildir. &zen pek cüz'i bir 
masrafla çok kahkaha toplana
bilir. 

Bir amerikalı müdekkik komik 
filmler h kkında uzun uzadıya 
tetkikatta bulunmuş ve h~sap ne
f cesinde bir kahkahanın kaça mal 
ôlduğunu kat'i rakkamlana tesbit 
etmiştir. Bu hesaba naıaran bir 

sergide en güzel lngiliz 
kızları mankenlik yaptılar. 

Londriı şehremini 
Ge~en h~fta 

{Londrada hüyük 
kadın terzıhane
leri soıı moda yaz
lık kumaş1arını 
ve en güzel roba
larını mutantan 
bir sergide teşhir 
ettiler. 

~ergi Londra 
belediy ~ reisi ta
rafından merasi-
mi mahsusa ile 
açıldı. Dercettiği-

miz resimde baş 
taraf ta Londra 
belediye lordunu 
resmi kıyafetiyle 
görüyoruz. Fakat 
bu rosmi kıyafetli 

bizzat • • 
sergıyı açtı 

şehir mümessiJi- Sergide Londra şehremini ve mankenler 
nin yam başında pek gayri resmi ki~afetli üç güzel kadın var! .. 

"Onlar da kim?=, diyeceksiniz. mankenler ... 
Kurnaz terziler güzel iç çamaşırlarını bir kat daha cazip göster

mek için onları canlı ve güzel man}}enler üzerinde teşhir etmeyi 
akıl ve tedbire muvafık görüyorlar; kelli felli belediye reisi de, resmi 
kü~t merasimi esna!3ında bile hu mankenlerin en güzeliyle gülüp 
şakalaşmada hiç bir beis gör- miyoı·!.. 

"'"' "',,...",... ,... " rt. I' • .., -. " d"'\",,...." ') 
( Yavrunuza en eyi şeyi veriniz. 
( Yavrunuza yalnız en müfit değil ay!lı zamanda kuv· ) 
( \etli ve sıhhi unsuru gıdaiyi veriniz. Yavrunuza kuvvet 'iı 
( vermek 'e sağlam bir vüctıtla btıyütmck için muktezi 1 
( her ~eyi cami bulunan (Glask.o) yu veriniz. ~ 
( Dünyanın her tarafında bir milyondan fazla kuvvetli , 1 

ve gtirbüz çoculı..iarın ebeveyni GLASKONUN en elve- J ( t 
( 
( 
( 
( 

.. , 
ri§li en emin ve en saf çocuk gıdası olduğuna kanaat : ( 
getirmişlerdir. Glasko her yerde satılır. Numuneler J 
meccanen verilir. Umumi acentesi J. V. Vital ve şüreka· ,ii) 
sı kompani Limtet. Posta kutusu Istanbul 62 )) 

kahl:ahanın bedeli 3 pen.sten ya- ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ı 

i 12 kuıvşla 30156 İngiliz lirası 1 Emvali metruke ilanı i 
yani 300,000 türk lırası arasında İ ...................................................... , ............................................................. ~ 
mütehavvildirl · Semti Mabaliesi Sokağı No Ne\i Muhamen 

On iki kurı.ış, komik b · r film- Lira kıymeti 
de h u.1 k hkah !arla gü!düren Kadıköv Caferağa Atik:Nishiye Cedit:Hacı ŞUk.krU 21 Kagir hane 10000 8 taksitte 

m MÜ~tt:meliitı: uç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak iki heli'i odunluk ve 
bir çuval nohudun bedelidir. kömiırlilk ve ha"ia gaıı ile kumpanya suyu tertibatı vardır. 
300,.000 küsür lira da bundan Balada evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek tizere 10000 
bir kaç ıene evel çevrilen bir lira bedeli muhammen ile ve kapalı zarf usulilc 28-5-929 tarihine müsadif sah glinü 

saat 16 de mUzayedesi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin ytizde yedi buçuğu 
fil de bir motosikletle yapılan hesabile teminat altçderı ve )'a muteber banka mcktuplarıla Emvali metruke ~atı~ 
bir takip sahnesinin mesarifidir. komisyonuna muracaatlsrr. 

Pazaf lıkla dut }f ÔpraQı mlıza}fedesi 

Ş ehremanetinden: ~köVde Has 
töy caddesin~e 71-173 No. 

dtiklttn ki~y~ v~ri~ek i:ç.ID ~k 
m,ij.ıayedeye ~Ol\f'u,ntr. 29 ijayıs 
9-29 tari~inde ıhalcei olacaktır. 
Te.liplerin ,attnarne.yi görmek ic-jD 
bet gnn müzayedeye girmek ioin 
mezkur tarihte levazım mUdürhi· 
~~ne gell1le~ri. 

U sküdar dairesinden: Daire da· 
hilinde yapılacakfkaldırımlar 

iQ'in 300 metre mik'abı kum alı

nacaktır. Kapalı zarf uaulile mU· 
nakasaya konmuştur. Zarflar M4-
y11ın 25 inci cumartesi gtinü saat 
15 te açılacaktır. Talip olanların 
mezkur günde Daire encUmenine 
mtiracatları. 

İLAN 
Etablisman OROZDİ • BAi\.. 

Kundura dairesinde bir hanım 
tarafından bir ipekli kumaş par
çası bırakılmıştır. Sahibi bulunan 
hanım efendinin lütfen mağaza
mıza müracaatları rica olunur. 

} staabul Sulıanalımct Be~inci Hulcuk 
Mahkemesinden: KUçtikpazarda ke· 

penekci ııinan mahalle::.inde sabunhane 
sokağında 12 ııuınaralı hanede mukime 
il~en vefat edeıı istanhu!Iu Mehmet kızı 
Ay§e hanımın terekesine mahkemece va
ziyet edilmi.ştiı-. Müte\ cffatı mczburenin 
alacak ve horçlıılarının alacak ve borç· 
larıııı ka) t ve beyan zımnında tarihi 
ilandan itibaren niha} et bir ay zarfında 
eı.ıltanahmet be~inci sulh hukuk malıke· 
mesine muracaatları lüzumu ilan olunur. 

S ultan Ahmet sulh altın~ı hukuk mah-
kemesin<lM. Bir deyni mahkftmu bihin 

tcnıim iııtifası ıımnıııdıı. mahcuz ve furuhtu 
mukarrer bir adet Uzeri kristal bir buçuk 
metre tulünde kaplama yazıhane ile bir 
ıad~t martiken koltuk şehri halin ondör· 
düncü salı gümı saat on dörtte çarşıyı 
kebirde sancfal hede..;teninde bilmilzavede 
furuht olunacıığıııdıın talip olanların yevm 
ve vaktı mezk.tlrda mahallinde memuruna 
mUracs.atları ilan olunur. 

ı 
,tanbul Sultan Ahmet Beşinci sulh hukuk 

mahkemesinden: Terekesine mahkemece 
rnziyet olunan muteveffa Haralanbos 
l' ıııfi) ııılis efendinin uhdesinde olup ve-

' l ı • 'le mirascılcrınalintikal edeıı ''e miras· 
l ••• ıı tıılebiyle furuhtuua mahkemece 
1 • Hrılcıı langada Şeyh Ferhat mahıd· 
1 ie ı aıir kıt sokağında he§ numaralı 
~ ıq ı hrn j!İrildikte mer11ıcr tqlık ea~ tarafta 
1 çııı. bir oda mutbah ve sarınç ve kuyu 
\C ar.dık birinci katta bir sofa bir oda 
bir ı.elii ıkinci katta bir sofa iki oda bir 
ı.iicr iiçüncü katta iki oda bir ııofa bir 
k 'lı-r Lir balkon dözdüncti kat çatı arası 
'o daraçadan ibaret kin kadim kArgir 
ve anhili bölme ve divarları ahıap bir 
b.1p hane otuz gün müddetle muzay~
de'ie vazedilmi~ ve 8-6-1929 tarihine ınU· 
. adif cumartesi glinti saat on dörtte ihalei 
evdi}·eainin icrası mukarrer bulunmu§ 
olduğundan talip olanların kıymeti mu· 
hammenesi olan iki bin be§yüz liranın 
yiizde onu nisbotirıde pey akçesini mUs
tashihen Sultan Ahmet be~inci sulh hukuk 
ıııahlrnınesine müracaailan ilan olunur. 

A dalar Sulh mahkemesinden : Tereke
nin resmen tasfiyesi dolayısiyle bil· 

müzavede satılrna!lne karar verilen mUte
veffi) e matmazel Marya ubtesinde mu
kanet ve bilmüzayede iki bin elli lira 
bedelle talibi uhc1c"inde ilıalei evveUyesi 
icra kılınan Heyheliadada İsmet paşa 
caddesinde kain 15 numerolu hanenin 
ihalei kat'iyesi icra kılınmak üzre on beş 
gün müddetle mlizayedeye vazolnnmug. 
tur. Etrafı : Sağ tarafı müteveffa hoca 
Ziya efendinin veresesi hane ve bahçesi 
sol tarafı mutevef fa doktor Prokopyoa 
efendi:zevcesi Marya hanım bahçesi arkası 
madam Sofya hanesi bahçesi ile çevril· 
miş ve 12 metro 4-0 santimetro geni~lik 
ve 1630 santimetro murabbaı üzerinde 
iki kısımdan ibaret olmak Uzre yapılmı§ 
ah~ap hane iki salon be§ oda iki aralık 

Eı:enköy asma fidanlıkları müdürlücs-unden: bir sora iki apte~ane iki m~fa#ı hnl 
O iki katlıdır. arka tarafında bir miktar 

Göztepe \'e Erenköy fidanlıklarında me\cut dut ağaçlarının senei haliye yaprak mahsnlleri 8 l\1layıs yemi§ a~acı bulunan bııhçesi ise 160 
929 Çnrsanba günü pazarlıkla ihale adilccektir. Taliplerin şeraitini ögrenmek üzere her gün defterdarlıkta metro 58 santim murabbaında olup bir 
mü sses~tı ziraiy·e muhasip mes' ulliği ile Göztepede merkezi idaremize ve pazarlığa iştirak için de yevmi tarafı yıkılmış duvarla ayrılmı~tu:. Enku 

ve arsası itibariyle Uç bin beo yüz &ek· 

·ı.ci 

mezkürde saat on dörtte defterdarlık binasında zirai müsseseler mübayaat komisyonuna gelmeleri. sen lira kırk altı kuru' muhammen kır-
----------------· mette bulunan harap ve gayri kabili ----------------,------------- ~~~~ ~·~M~~~ 

Q uhan Ahmet B~inci Sulh fluku!{ Mah· S ultan Ahmet icrnsınılıın: Diş tabibi J stanbul icra <lairesindeu : Emin beyin ihalei kat'iyesi icra kılınacağından iııte-
u keme · doa: Tereke ine ıııahkpır.ece Huda YerJi bev tarafıudaıı mUddı:ia· Ahmet Faik beydeki :ılacağından dola· yenlerin 21 Mayıs 929 Sah gunu saat 
vazi t olanan Mutev,..,fa Hnrıılımho- Ram· leyhiın lekoki ve &ıire aleyhlerine G•ılıı· )ı mahcuz bulunan .\laca hamamda çele· on dörtde kcdar yüzde on pey akçesi 
fi;atli.s efendinin uhde inde olup 'efatile tada Topçular caddesinde Keman " l hi oğlu Alaed<lin mahallesinde Sabuncu ile birlil<'.ce müracaatları ilin olunur. 
ir.asctlru::ına iııtilrnl eden ve mira:>cılann knra 11ıuı,.tufa ıııı~a rııaho.lksinrle atik l::O·I· hanı caddesinde kAin eski 42 yeni 36No -~-:-,.~-:----:---:::-~:"'"""!~~-
tamlebi.yle furuht,ına mahkemece karar 126 ve cedit 114-116 ııu1J1arnlı c!Uktlinm dukklinın ~ulusan hissesi otuz gün müd- 'ı stanbul Sultaoahmet Beeinci Sulh Hu· 
verilen Bakır ko!< uııd cevızıi .te hamam iuılci §uyuuna dair istihsal e) !emiş oldu· detle ihalei ev veliye müzayedesine vaz kuk. mahkemeeinden: Terekesine mah· 
soka~ınds 2·4 nuınnrclı hane kcıpusundan ğu fıl.rai hıikıniye) i iiccelil infaz icraya olunmuştur. Mezıtılr dtikkfin tahminen on komece YUiyet olunan mUleveffa Hara· 
giTildik.te bir sofa iki oda lıir yemek o- 'azedilmiş ve nıuıldciale~ himderı Okar dokuz ar~ın terbiinde drea iiıorine uç lanhoa Ramfiyadis efendinin uhdesinde 
cfoeı bir tpi}hk bir helii. 'e bodrum katta ile mnn~el evladı Akup vıı Kirkor efen· dh·arc kigir olarak yapılmı§ olup hudu· olup vefatile m"rascılanna intikal eden ve 
çimento döşeli bir taşlık 1-ir ınatbah bir dilerc bera~ i teblig iI'!!Al kılınan ihbar· du bir tarafı ve arkası Bodoeaki ve Birmit miraseılarınt,aJebile furubtuna mahkemece 
guealhııne bir oda ve y:ınıuda tekrur lıir nameyo ınuba~iri ıı:e muht?rı tarafından oğlu efendinin Muradyan hanı ve diğer karar venlen Boyacı köytinda mektep 
oda bir heli!. bir kvmıırluk ikinci katta verilen me~rı:lıattu ıkamt:tguhlan ıneı;hul tarafı Belkıs Ye Münevver hanımlar dük· soka~ındr. 3. ~u~uah haneye etimle ka· 
camaklinla n; rılmı§ bir sofa dort oda bir olmasına ınebııi bir ay zarfında icra)amU· kfinı ve Sabuncu hanı caddesi ile mah- pusundan gırıldik.te mermer döşeli bir 
belli Ççüncli kat bir çatıdan . ibaret kö§e racaıı.t etmesi ve aksi taktirde muamelei duttur. Derununda hitawina iki buçuk taglık aa#da ve solda birer oda bi:: mat· 
ba ı iki tarafı cadde el ktrık ve teri os muteakihei kıınuııiyenin ifa kılınacağı ih· sene bir ııy kalan konturat lle ve bir se- fak bir killll ve bir kurnalı mermer dö-
suyu tertibatını hu\ i t lımincıı otuz d~r~ 1 k neliği peşinen verilerek uıUtenkıp sene· ıeli hamam bir hala birinci katta bir 
senelik DllZal'A1l meluuet ve re netını Larnamc makamma kaim 0 ma üzre lerin icara her ar verilmek. lizre ayda 30 d "k' ld 

•muhafaza etmiş m ceddet d ni1 bilecek ilAn olunur. lira kira ile Yusuf efendi sakindir. Deru- 1 fa sat a ı ı so 8 bir oda ve bir balil 
derecede ta.mire ihtiyııcı o1mn}nn halı!,--eli nunda alektirik teaieııh vardır. ltJymeti ikinci katta iki doraçııyı muhtevi cesim 

bir bnp baae otuz gun mudtletl . ınuı.o.yede? e J stıuılml Sultan Ahmet Beşinci. Sulh ınuhaınmineai Uç bin dokuı: ytiz doksan bir salon ve bahçenin ucunda yani Kalfa 
vazcdi miş ve 8~1929 • r .ırı~ m~sadıf hukuk mahkemesinden: Gedıkpn§a lira olup talip olanlar kiymeti muhammi- .,okafında 12 numaralı diğer bir kapuoun 
cutnar te.::ıi günj.i sast 0 • < lıııt ıhl 1 

lVe· civarındıı Emin Sinan mahallesinde cami nenin yilıde onu nıııpetinde bey ak.çala· ittisalinde kö~e ba§ında mektep sokaı&ma 
lı• e \ nin iormn mul.ıırr Lu un,nuş oldu- r~nı alarak 928 ıe 16906 dosya numara. ıs 
ınuı cJnn ta 'p olanların ı m eti mul am· ı.ıoknğmda iki numaralı hanede mukim sile 6 Haıiran 929 ta.."ihirıde İstanbul icra nHır l numaralı hane ınalta dö~eli bir 
melle j . olan altı b n ı.nıı ı ) lızdc. onu ıkcn vefat eden Margnridin terekesine dairesi mUzayede şübcsine bizzat ve ya taşlık bir mutfak bir hala bırinci katta 
n'\shet'nde pc a ıf' i. m uuılıiben Sul- hilvckil.le saat l ı elen 16 va kadar uıura· bir sofo üç oda bir ytık. ve bir daraca 
t n Ahml:it beşin 1 • 1, • h ,u, m:ıhke- mııhkcmcce vazi) et edilmifıtir. Mlitcveffutı oaatları ilan olunur. • ve bir halP.dan ibart haneyi mU§temii 

· miıracaııtlar n o nur. me .. burcniıı ınirascıtarı malam olmadığın· d 
1 G alala tunel civarmctakt Valide k.ethu· köık otuı gün müd ete mli7.ayedeye vaı: 

dan mırascıları olduğu taktirde sıfutlarını dası l\lehmet pıı~ vakfından Billur edilmi~ •e 0·6-1929 tadbine müsııdif Cu· 
beyan zımnında tarihi ilindııu itibaren sokağc 10 numaralı matbaa mahalli müza· nıarteıi gUntl sa.at on dürtte ilıalei cvve-
nihayet lıç ay :aırfında alacnl< ve borçlu- yede suretiyle kiraya verileceğinden 14 li\'eııinin icraaı mukarrer bulw1mu~ ol-

Mayıs 1929 çarşamba günU saat 15 te · 
larınııı alaca'k ve borçlarını knyt ve beyan Istanhul Evkaf mlıdüriyetinde encümen duğundan talip olanların kıymeti muham-
zımnında ı~rihi ilandan ıtibaren nihayet idareyi evknfca ihalesi icra kılma«_alfın- minesi olan liç bin liranın Y!lzde oou 

dan taliplerin şeraiti anlamak ve pev ni3petinde pey akçe~ini mus~shilıen Sı(l• 
b·ır a · 1arfında Sultan Ahmet be«inci ulh ' h d b d • .. ııurmek tizre :;>e za e a~ın ıı mektep so· tanahmet beşinci Sulh Hukul{ m;ıhkeme-
hukuk mtıhk()ınf:f:ine mtlracnatlar:ı !Uzumu kağında mlitovellisi Selıı1ıeltin: lıe) e mü- siııc ırıuraı.:a::ıtları ilan olunur,, 

nli'G .ti n. 

---·-

KOLJNOS diş ağrı1.ar.ır.a, dişlerin çü
rümr.~ine ve etia-in ha.stalanınas>na 

karşı yeg"ane ~Hlbt!r. 
Kuru bir fırça !'.berine konulacak bir 

santimetre miktarda Kalinos macunu 
diş aralarrudakı yemek artıklarını, di
şlerde topians.n taşlan çıkarır ve di
§leri çürüten mikroplan mahv ve ifnaedcc. 

: Bu gün Kolinosu tecrübe ediniz ve 
ağzmız.m ne kadar tc:mi1.lendiğiae ve 
saatlerce devam eden serio!!ğe dikkat 
edecek~iniz. ı -- ---

KOL: 
DENTAL CREAM 

.Tarkiye ıcın depo~iteri: MArJR[CE P'ARAGGJ. 

--~ 

Vilayet encümeni daiınisinden: 

Nışantaşında iki şişli, ortaköy, 
hevkoz, anadoluhisarı, üsl(üdar, 

el 

atlama taşı, ih saniye, Iradı köy 
hünkarimarnı, iğril{alll\ eskizap· 
tiye, bal{ırköy, yeşill{.öy, rami, 
unkapanı, kasımpaşa, cihanğir, 

eyüp, eyüpnişanca, to ~ zap ... 

kapı, cerrahpaşada birer l(i cem· 
an yirmi iki mektep biııasının 

inşası kapalı zarf usulile l{.aııunu 
mahsusun ve olbabtalç_i resim ve 

şeraiti inşaiye layihasına tevfi

kan 19 mayıs 929 tarihine ınü· 
sadif pazar günii. saat on birde 
bedeli haddilayıl{. görüldüğü tak· 
tirde ihalesi icra edilmek üzere 
münakasaya konulmuştur. Zarf· 

lar vaktı muayyeııe kadar eııcü
meni vilayete tevdi edilecektir. 
Taliplerin şartname ve projeleri 
ldarei ~11su~iye h.ey'eti fenniye
siııden ahzedebilecekleri ila11 
olunur. 

.. d .. Jıi• 

Istanbul Giimrükleri ınııhafaza ~nd~ • 

9 kalem kereste mübayaası pazarlıkla münakasaya konulml,l;tur· 
Talip olanların münakasa günü olan 12-5-929 Pazar güniı sant 14 te 
muhafaza müdüriyet'udeki komisy11na müraca!itları. --

Evkaf müdürlüğnnden: 
Fık:ıra imaretlerine lüzumu olan hin kilo nuhut münakasaya vı:.'/. 

edilerek Mayısın on beiinci Çar~n.nba günü saat on beşte ıhale"i icra 
edileceğinden ralip olanların şeraiti anlamak üzro her gün Jevazıın idart:· 
sine ve ihale günü de idare encümenine müracaatları. _,, 

Jandarma imalathanesi müdürlüğünden: 
' deO 

200. 210 k1io kompirma kinin mUoakasneında yükselt fiyat tekl f cdi~ııısı~ha• 
mezkür kinin pazarlıkla aatın alına"'all.tır. Pa~rhk Gedikpaşada Janda:-ro~ 1.rnal ktir. 
nesinde 6-5-29 gUnUne 'kiidar devam edilecek aym günde seat 14 te intac .. dılt"C 
Talipleı ~artınıımeyi !:nal.jthanede gl:lrebilirler 
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ERi 
Bütündü yanın şöhret ve rağl1etini atideki evsafı sayesinde kazanmıştır 

BeyogDu 
Taksim : Amerikan garajı, Levis, Hek ve şeriki 
Taksim : Otomobilciler koop r lifi 
Galata : Kürekçilerde Arlin D nikyan 
Galam : Tophane Hacı Molla zade Mehmet bey 
Üsküdar;. Şevrole acentasi Sabri bey 

Istanbul ciheti ve umum 1 r kya ace :ıtası 
Sirkeci : Nur han altında Şevrole acentası 
M. Faik, A. Remzi ve şeriki beyler. 

1 ez!n lastik nıah
lulüne batırılmadan 

e\ elki hali 

Gum-dippet 
denilen 

hususiyeti 

Bezin lastik mahlft
lüııe ha•1rdıktan 

sonraki hali ~elmeaiııl temin eder. 

Fayrston fabrikası tarafından meydana geti· 
ı·ilmiş olan balon ve kamyon lastiklerinin diğer 
lastiklere teveffuku, sırf Fayr~ton fabrikasının icat· 

" 
gerdesi olan ve Gum • dippet denilen imtiyazlı bir 
sıstem dahilinde bezlerin ynL:ardaki resimlerde gös
terilen şekilde kauçuk mahlulüne hatınlmış olma· 
sıdır. Bu ameliyA bezleri lastik haline getirir ve 
bezlerin hararetten ~1ozulmamasım temin eder. 

A vrıca her bez tabakası dahilin· 
el 

de l{auçuk bulunduğundan 
raı·et kat'iyen dahile geçmez. 
Bu da hinnetice lastiğe uzun 
bir hayat bahşeder. 

it'' . ı. nın her tarafında iı. .;, ,.zlı b'iiunan Gun pet 
sistemi sayesindedir ki; Anzalı yollarda FA YRSTON lastiği kadar 
hiç b!r lastik tahammül edemez. 

Yine hu sayededir ki; Dünyada F AYRSTON 
lastiği kadar kuvvetli, Dayanıklı ve mükemmel hiç 
bir lastik yoktur. 

Tasra acantalari: 
Edremit : Benzinci Hasan 1 ı İzmir : Büyüle Saleeci oğhı hanında M. Bedrettin A. Ethem 
Ankare : F ort acenta.,ı Koı;, zade V chbi ve şeriki beyler~ Aydın : Muharrem Çavuş 
Ankara ; Şevl"Ole acenfası A. Avni bey Muğla : Istanbu1 pazarı sahibi Ahmet Hamdi bey 
Ankara : Bankalar caddesinde Mehmet Reşit. b Bandırma : Kont Ahmet bey 
Konya : Giizel zade Rifat bey Kaştamoni : Şevrole acentası kasap zade lsmail Efendi 
Eskişehir : Alfüyeli zade Hasan bey Samsun : J. J. Hohştaser ve şürekası 
Balıkesir : Diyu11u umumiye Iianında HoşğÖI' Hüseyin Efendi Giresun: • ,, ,, " 
Denizli : Cillov zade lsmail Fethi bey Trabzun: • ,. ., ., 
Bursa : Posta müteahhidi Hacı Recep zade Mehmet Feyzi B. Erzurum: .. ., ,, " 

Mersin : Tarsus, Adana. Ceyhan, Niğ·- ( Ford acentası 1 G. Aymtap, Maraş, Mardin Diyari· J Şewole :ıe :\lası .Müftü zade 
de, Ulukışla, Ereyli, Karaman. ve l' bekir, Malatya, Urfa, l Mehmet Hayn Ali Veli 
Selefke umum acentası Sait Arif ve Sait Ömer beyler umum acaotaıı Mehmet Ali Beyler 
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