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Yarından itibaren 

Jleşhur Sinema yıldızı 

Pola Negrinin haya

tını ya.zıyoru z. 
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tadil~-İ-ı lsveç sefaretinde fakir ı Dün bütün lstanhul 
Aalcaııe, 6 {Huausi] 

BMçe el\cfimeni ge· 
Ce dokuzda toplanarak 
hitam bulan Barem tet· 
tikatı netayicini mü· 
%&kere edecek. Bugüne 
\ 

4{-&dar gösterilen tema-
Yüı devlet teşkilatına 
ait kadrolarda her me· 
lrıuriyetin karşısına o 
bı.emurun hu günkü 
asli maaşım yazarak 
hu maaşın kaç mislini 
alacağını göstermek 
§ekHndedir. Bu şeklı . 
de hükfımetin hazır·· ( 
ladığı maaş ve derece 
listelerinin kabulüne 
Iü~um kalmayacak ve · 
küçük menıurlara ve
rilecek zaınaim emsa
li, büyüklerin emsa· 
line nisbetle fazla ola-

etıniştir. 

'fevfikRüştü B. 
.. Hariciye vekilimiz Tevfik Rü

ştü B. ef. dün 6ğleden sonra AJ
ttıan sefiri ile M.M. komisyonu 
?eisi M. Rivası kabul etmiştir. 
liariciye vekilimiı akşama doğru 
Olornobille bir tenezzüh yapmış 
"~ aaat altı buçukta 'Vagon - li 
~•tketi önünden ailesile birlikte 
18tirnbota binerek haydarpaşaya 
ıitıniı ve ekapreıle Ankaraya 
hareket et111i1tir. 

çocuklar için bir sergi halkı kırlara, bahçelere 
küşat edildi. döküldü. 

Isveç sefiresi\ 
Mm. V a.leııberg~ 

• • 
sergıyı 

dün Bizzat 1 

küşat etti. 

, Kiiatha11,e deresi 
! ve bütün mesire 
ı yerleı·i 

1 mahşer gibi 
kalabalıktı. 

Dün hem Hidirellez, hem de mektepliler bayramı idi. 
Bu münasebetle bütün lstanbul halkı kırlara dökülmüş 

h11tunuyordu. Kiğathane, dün, eski günleri hatirlataca~ kadar 
',alıktı. 

Hül~ftme mecli§e müh~· m bir 
Af ve Te'cil. kanunu verdie 

9 Maddeden ibaret olan bu layilıanın çol~ 
mulıteviyatını dercediyoruz. .. 

Hükumet meclise bir 
af ve tc'cil kanunu ve 
layı.hası sevk etmiştir. 
Bu mühim 1 kanunnn 

elıe1111niyetli 

ler, devlet kuvetleri aleyhin
deki cürüm)N·. halh tamına 
ademi itaata ktıvık ve vahut 

~ J 

cemiyetin muhtelif tıımf!urıuı 

Tevfik Rüştü 8. ef. istasiyon
~~ _vali vekili ve şehremini Mu
ıttın, polis müdürü, merkez ku
~•ndanı, M. M. komisyonu rei
~ M. Rivu, bitaraf azalardan 

· Holştat, mubadele ikinci mu
rahhaetmız Nebil, hariciye me
;ıuru lamail Hakkı beylerle se· 
aret mtime11illeri tarafından te-

esbabı mucibesinde şöy
le deniyoı-: 

"1239 ve 1316 numerolu tecili 
takibı;ıt kanunu yalnız bazı şark 
vilayetlerine münhasır olduğun
dan memleketin diğer aksamın

o.mumun emniveti İ<>İn tehli· 
keli Mr AUrf'tte kin ve u<lavt~te 
tahrik cilrümleri, cürlim ikaı ve iki hüyük huğa.z 
için cemiyet teşkili, cebren ırz ' ! f:. 1 · ı d Q 

ve iffete tN~avüz, adam öldü- .t( eş U~l h '• 

4Yi edilmiştir. 

~i~ ecenbi gurupu 
Adalar elektiri
ğİne talip çıktı. 

lsviçre elektrik fabrikasına 
1:Usup bir gurup Adalar elek-
~~~ ~irketinin hisse senetlerinden 

1 tıhıın bir kısmını alo.rak Ada
e~· . elek~rik tesisatına iştirak 

ırılmesi hususunda dün ema-
\\ete .. b ı f.' muracaatta u unmuştur. 
"lllanet bu müracaatı tetkik ede
cektir 

da her nasılsa suç işleyenler hü
kumetin bu lutuf ve müsaadesin
den mahrum ve meyus kalmış- , 
tardı.Suçun i~lendiği mahal göze!i- 1 ' 
lerek faillen hakkında fark.lı hır • 
muamel~ tatbikı cumhuriyet hü
metinin adalet düsturlarına ve 
bütün vatandaşlara ilan ettiği 
müsavat kaidelerine tevafo · · ' . . 
etmediğinden memleketin l 'eifli etim bur hazretlttinin Çtffiklennde al<lırdıfımı:a yeni bir reeimleri 

kısım dah!11ishine
1 

ba~şokl!1nan ~.ı.ı ı bu arzunun tatbike konması için şumulü haricinde bırakıldıği ya-
müsaa enın a ve ım anın mu- . d'l k ı kt 
saadesi dairesinde vata• n bü- değerli bir vesile ittihaz e ı ere zı ma adır. 
tün aksamın~ teşmili adalet ikti- mel!uf kanun i~zar o!~nmu~tur. Bunlar sırası ile şu cürümler-
zasındandı. işte yeni ceza usul Esbabı mucıbede muteakıben , dir: 
muhakemeleri kanununun kabulü hangi ı.evi c:irümlerin, ka;ıunun ' 3arı>ı .. Je-vhin !t'"S i cürüm 

rmek, ya~m.1 ve yol kesmek, ----
adam knldirmak... i 1 0•1thı. 5 f ·\.Al 

Hükumet hu cürümleri VQ• 1 Kutup deni?lf'l'l k.:?t~ cjr 
1 h-

tawn selUmetine ,.e m~mleke· 1 bert \Yilkin .. ,.ı.:n n .~cm:!.: ku· 
tin inzhiot ve a~ayişine •·e ı . . 
memleketin huzuru sükununa lupta ıcra t'tmış o1duğu :itYahat-
mücssir büyük cürümler a<l le- ten Plymoı~tlrn a\·dct ctıniı:tir. 
de~ af .kanununa idLal 1 Bu st~)<ıh:ıt e-mıı;m<la \Vi!kins 
edt~lğinı beyan etnıek- 1 1200 mil tulünJc meçhfıl .. ahil-
tedır ler 20 ada 2 dar ve geııiş l,H-,az 
Liyıha aynen şudur· ' · · M · ı h r Af ve t ' ·ı k · . . . keşfetmıştır . • uınaı ey cenup 

e cı anunu, hm n cı • .. 
maddeye göre um - h _ kutbuna F..vlul ayında avdet erie--

umı ve ususı · 
lcanunlarda yazıla olan kabahat cek vP. bir tayareye binerek 
cf'alinden maznun ve yahut O'l· Grahan toprağı ile Ro.:>S denizinin 
yapta veya vicahta mahknm henüz kcşiedil nemi~ olan 2500 

~1 l adt 8 ıin,.ıi sayfamz::d:ıl millik suha:ni l\.<'~fedccd"tir. 





f\Jınan hükUmetilTahdidi teslihat Kıra 1 
tdarei örfiyeyi komisyonu galiba 303 mahkiiinu 
ugün kaldınyor. dağılıyor. - affetmiştir. 

Derli-. 1 (A.Al 
Xom&ailtleria Çlkarchklan br

llfalıklu IHıime ilAa edilen örfi 
•ti.renin bugün bldınlaeagı rin· 
et olunuyor. 

Yeni teklif 
Paris, 5 (A.A) 

Yo.g • Schaeht uzlatma teklifi 
1tı teh~ıslar komitesine tevdi 
~lınittir. Bu teklif, tamirat bedeli 
°"-rak 2 milyar 60 milyon marklık 
! aenevi tabiri ve 37 inci tak· 

'itten 38 inci taksite kadar tediye 
~ecek mebaliliu harp borçları· 
llııı itfasına tahıiaini nabktır. 

Fransada belediye 
intihabı 

Paris, 6 (A.A] 
Dahiliye nearetİllİll 5 Mayısta 

~trettili Jrir istatütikte 7n nahi· 
eden alb yk kırkında yapılan 

· ap neticeleri bildirilmektedir: 
nahiyede eberiyet tımamile 

anin edihlitdr. 38.5 nahiyede 
~er4ea biç biri hakkında 
~~tlak ekHriyet Jauil olamadılın· 
. ~ iatihabat netieeeiz kalmış ise 
:!'la bunlardan ytis otumııda niıbi 
~yet dahilinde yeniden intihap 
~. •• eberiyet fl'lde edil· 

tir • 
. A..ı lat'I nreue intihap edil
~ meclitlerde •ublrlar fD amede 
....,.euü. etmektedir: 

Muhafuakirlar, 5 ( delişiklik 
,~~ ). CUmburiyeıcll.r, ~ (Wr 
~ bybetmifle(dir ). ~ ... 
.tfiınhariyetcileri. . 65 İ..6. ~ ~ 
-.n11Ut1arrur)~~-ı1Jaiı ... ın;.. 
Yetciler, 20 (bfı' .... bzaılmıtıu). 
llııdikal IOlftlllltler, 111 ( ilç balık 
~ybetmitJerdir ). Soayaliet cumhu· 
SiJ ... ,. 16 ( bir azalık kazanmış· 

'l~~(i ..... 
( h" erdir). K'.omtıniiifer~·ı! 

ırü balık kaunmıtlardıi- ). 
\ ç iza1lk hakkındaki aetioeler 
enu. llletktbır. 

Bir hadise 
Nimee, 5 [A.AJ 

bıa:ey mıdıklanmn .kırıbmt ve 
C ap ilblartmn -yırtılmış oltlttln 
eıterme kiytlal!_ jandarma ku:neti 

CCStaderilmiftir. Bir takım arbedeler 

~~ ve bir çok kiti tevkif 

adınlar 
hakim 

Londra, 6 [A.AJ 
Ceııevreden Röytere bildirili1or: 

Bu eabalı bir celse akdetmiş olu 
tahdidi teslihat komiıyonu balui 
tetlihat meıeleaini tehire ve ali
bdar hükumetler aruında cereyu 
edecek olan müzakerelerin komis
yonda müzakerat ittasını muhik 
gösterecek aerecede ilerlemit oldu
ğuna kanaat basıl ettiği zaman 
komisyonu yeni bir içtimaa davet 
huıusunda komisyon reisine ıa.la-
hiyeti kamile verme~e karar ver
miştir. Bu kararı ıltizam eden 
Japon murahhası, hukumetin bir 
itilaf zemini bulmak maksadile 
bahri tahdidi teslihat meselelerinin 
hey'eti mecmuasını 1eıai bir tetkike 
arzetmeğe karar vermiş oldupnu 
aöylemit_tir. Lort Cuahendun. me
aelenin kariben hallinden Umitvar 
olwaahilecek bir noktaya vanlmış 
oldup halbuki bundan bir kaç 
zaman evel enditeler teYlit eden 
bir yuiyet içerisinde bulunuld\19 
ğunu ılJ:/: e:b~6k'· M. Gib~on 
bir i uk etmeaıne 
mani olacak lıerşeyi bertaraf etmek 
lüzumunda ısrar eylemittir. 

Sofya, S [A.A.J 
Ortodokoılann paskalyaaı mi· 

nasebetiyle kıral Boris 303 mahkft• 
mu affetmiştir. 

Dahili istikraz 
Berlin, 5 [A.A] 

Tedavül eden paraııua albn kar
tılığı kanuni haddin dununda 
bulundnğundan Alman hükômeti 
500 milyon marklık bir istikraz 
akdine karar vermiştir. 

Romanyda af 
Bükreş, 5 [A.AJ 

Romanya bUkumeti, asker fira· 
iilerinin affine müteallik bir emir-
name ihzar etmektedir. Umumi 
harp esnasında düşman tarafına 
veçmif olanlar müstesnadır. 

· ~essur bir gemici 
Cuba, 6 [A.A] 

Paul Muller namındaki Alınan 
gemicisi Atlas okyanosunu 22 
kadem uzwıl~nda .bir tahlisiye 
aandaJı ile katettikten sonra buraya 
gelmiftir. Yelken ve kürek kullan· 
mıt olaıt. Muller Hamhourgtan 6 
Temmuz 928 de a~lmış idi • 
Mumaile_yh Newyorka doğru seya· 
haıine devam etmek niyetindedir. 

'\ 

Türkiye-
• 

nınenya-

kışıklı er· 
keği kim-

dir? 

Yukaroa fotoğraflarını gördüglinüz karilerimiz 
sırayla Fikri, Vahit ve Ali Nahit beylerdir. 

Aşağıdaki küçük yavru ise doktor Şiikrü Leyin 
kızı Ayşe hanımdır. 

~~=-•-..._.--.,...._.~~..,r==~~==-~·==~~ 
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f z;;;,,etfen Nural 1 Aet•''"' Amerika da Harvınıar '-~•! _________ Fransızcadan 
Oekar korkak, çekingen ve 

maw\sp bir çocuktur. Bu yirmi 
iki yqandaki delikanlının nasıl 
olupta, Mlnette ilan aşk ettjğini 

aal~~ 
Bir ~ 6fleden sonra Oskar 

dlSşeli a•yeh apartmanında tatlı bir 
ötle uybsuaa dalmıfb. Telefon 
çınladı ve ıantraldaki kızın zevk
le diAledijiae hiç şüphe olmayan 
şu mulaawre cereyan etti. 

- Allo 1 Oakar 1 
- Allo t Sen misin benim ma-

Tİ güvercinim ? 
- Ah, sevgili kanaryam.. Sa

na güzel bir haber. 
- Marsi, benim pamuk ve yu

muk kedim; çabuk söyle 1 
- Benim şeker ciğerim, bu 

akşam kontesin davetine gitmiye
ceğim. 

- iyi haber bu mu? Ben ise 
fettan ceylanımı orada göreceği
mi zannediyordum. 

- Arkasını dinlesene 
- Dinliyorum. 
- Ya nız annem gidecek. Ben 

ha ağrıyor diye bahane ettim, 
şimdi sen de gitmezsin. 

- Peki, elmasım, sonrar 
- Bu gece saat on buçukta 

doğru bizim apartmana gel. iki
miz baş başa tatlı bir iki ~aat . . . 
g çırır z. 

- Gelirim değil, can atarım. 
.. - Gel, gel, bekliyorum. Al
i ha ısmarladık arslanım. 
~ Güle güle şekerim. 
Oskar sevincinden evvela bir 

.... erre hopladı, sonra dans etti. 
onr~ bir koltuğa gömülerek sa
l arı hesap etti. On buçuğa ka

:ı r g çecek tam yedi saat var. 
Bu yedi saat gözlerinin önüııde 
uzadıkca uzadı, yedi gün oldu, 
yedi ay oldu, yedi sene oldu. 
Ah, mümkün oJsa hayatından bu 
yed" saatı bir kalemde çiziverirdi. 

Şimdi bu yedi saatı nasıl öl
dü meli. Kalktı, traş oldu, yı
.... "ndı, geyindi, kuşandı, sokağa 
çıktı. 

Sokakta kendisini bambaşka 
bir Oskar hissediyordu. Sanki 
bütün dünya onunl Yanı başından 
geçen ve hatta gözlerile ıltifat 
eden nice güzel kızlara hor bir 
nazarla bakıyordu. Bu kızlar ! 
Püf! Karanca kadar bile ehemmi
yetleri olmayan bu kızlar! 

Demeğe kalmadı. Odanın bu 
luvara giren kapJSı açıldı ve bir 
denbire odanın iti elekt.rik ıtıtı 
ile doldu. 

O zaman Oskar kapıda balo 
eibiıesile Ninette i, yanında da 
kerk beı '>'aşlarmdaki annesini 
gördü. 

Ninette kıp kırmızı kesilmişti : 
- Bravo Mösyö Oskar, dedi, 

siz hakikaten bana layık bir erkek 
imişsiniz. 

Oskarın adeta dili tutulmuıtu 
ne cevap vereceğini şaşırdı. 

Fakat Ninette sürgülü kapıyı 
da açtı ve Oskara dış kapının 
yolunu gösterdi. 

l!!!!EZ g_g 

Vukuat 

Soydular 
Ankara caddesinde kafesci so

ka~ıııda oturan Armenak efendi 
eveJki gece Divan yolundan geçer
ken Sabri, Osman, Aziz isimlerin .. 
deki şahısların taaruzuna maruz 
kalmış ve bu adamlar Armenak 
efendiyi karmanyola ederek 30 
lirasını almışlardır. 

+ Yangfn başlanğıcı - Tak
simde " Leon ,, efendinin madeni 
eşya fabrikasından dün yangın 
çıkmışsa da söndürülmüştür. 
+ Serhoşluğun neticesi -

Halıcı oğlunda oturan hurdacı 
Vahan dün gece fevkalade serhoş 
olarak dolaşmakta iken bir çuku· 
ra düşmüş ve ehemmiyetli suret-
te yılralandığından Balat hastane
sine kaldırılmıştır . 

-0. Bir kaza - 1-783 mumrolu 
otombil lş bankası kasadarı Kemal 
heye çarparak yaralamıştır. Et 

-0. Bir h.\rS\f - Doktor em 
beyin geçenlerde 1000 lira kıy-
metinde bir inci gerdanlığıyla 
40 madeni lirasını çalarak kaçan 
Hediye, zabıtaca yakalanmıştır. 
Hediye zabıtaya verdiği ifadede 
aldığı bu inci ile paraları Fatma 
namında bir kadına verdiğini 
söylemiştir. Fatma da yakalan· 
mıştır. Tahkikat ta'mik olunmak
tadır. 

-0. Mantarcılar - Tf ccardan 
Hüseyin bey zade Azız bey is
minde bir zat Polis müdürü Şerif 
beye mtlrcaat ederek şehrimizde 
faaliyette bulunan bir çok ~an
tarcılardan şikayet etmiıtir. Şe· 
rif bey bunun için lazımgelenlere 
emir vermiş ve aziz beyin 500 
lira ını dolandıran sabıkalilardan 
Arnavut Ismayil Hakkı yakalan
mıstır. 

Güç hal ile geceyi buldu. 
rbk on buçuk yaklaşıyor. 
Ninette her halde lambalaları Bundan mada yine mantarcı-

lardan altın diş Adil de ele geçi
yakmayacak. Konu komşunun rilmiştir. 
dedikoducu ağr _ J.... • ver. Bu adamlar hakkında lazım-
memek için.. gelen müamele yapılacaktır. 

Bir saat da ha bir uzı.. saat ı -Ot Bir kaçakç. - Polis ikinci 
daha! Oh, en nıhayet o ı.:: .;uk. şube memurları dün akşam mü-

Oskar yavaıt1'~ -'IJo• ., <tnın ka· 1 him bir kaçakçıyı" y~kal.amışla~
pısını çaldı. Kapı da hafitce r ze· 1 dır .. B~ k~ç?kçı Istıratı Yorgı-
1 

· · f d d"' d" yadı,, ısnıını taşımaktadır. Bu 
ennın etra ın ~ . on u. adam namına geçenlerde Mar-
Apartmanın ıçı l:_-..p r .anlıktı. silyadan Pake kumpanyasiyle ge-

Oskar bir ,-.··• ~· ~•çeriye len 4 sandık eşyanın alt tarafla-
girdi. rında 36 kilo kaçak ecza çıkması 

Ninettein eı?r'iui tultu Ancak üzerine kendisi aranmışsa da bu-
'nlaşılır hafif • ,~-:: lunamamıştır. O zamandanberi 

L b l rr" , .. 18 va -·. ı "Mesadet,, hanındaki yazıhane-
- am a an . ~ "l t' · h .. i.Sle sme ugramayan s ırab,, ne a-

dım. Perdelerden yet dün akşam yakayı ele ver-
gciell olur' deye.. miştir. 

... aranlıklar i~irı... • tut~na. tu· lstiratiye verilecek hapis ce-
tuna karanlık bır odaya gırdılcr. zasından mada kendisinden tah
Bir l•vanta kokuıu ve kumaş f:- sili icap eden cezayı nakdi mik
şafeşi anlatıyordu ki, burası r ı- j farı binlerce liraya balig olmak
nette nin odası .• Ninette kapının tadır. 
•Ürgüsünü sürdü. · 

Karanlığın içinde ı"udak1ar 
uirleıtiler. Oskar mahcup ta biat· 
mı bildiği için, bir taraftan da 
bu karanlığa çok memnundu 

Karanlıkta ne kadar kald r, 
•er halde bir kaç saRt .• 

Fakat bir şey "1 karı· ~ < fl rı 
' ikkatini celbetti: • 

- Galitl bt :<O 

i ha ..,r:.m 
l".J.tn 

Teşekkür 
Ailemizin banisi merhum 

Münir beyin cenazesine alaka 
f,f ı;;teren matbuat cemiyetı reisi 
Gire~on meb'usu Hakkı Tarık 
be} efendi ile umum arkad şlan· 
n.ı ve Sey risefain müdiri umumi· 
~i ~ du1lah bey efendiye, telgrafla 
ve hin,ıt taziyette bulunan bil· 
ci.imle akraba ve ehibbaya teşek· 
ki.ırlcr e<leıiz. Merhum Münir 

h yın ailesi 

Yalnız lngiliz 2000 kadem 100 yfJfında bir 
top r ağın da irtifaında bir Papağan 
300,000 aptal Apartıman zamane kızları 

Seyyar satıcılar 
Evelki gün Tepe başında bir 

vakaya tesadüf ettim. Bir bele· 
diye memuru sokak başındaki 
satıcıya sataştı. Bu satıcı bir 
türk kadını idi. Kendisine ve ço· 
cuklanna muktezi nefakayı temin 
için tereotu, maydanoz gibi şeylr mevcut olduğu. - d·ı· hakkında 

la l t 
ınşa e ı ıyor. d.. .. .. ? an şı mış ır. .. .. ne u~unµyor. 

Dunyanın en yuksek ve en 

Sir Çemberlain bu 
mıktarın gittikçe 
çoğaldığını söylüyor. 

(~-----...... 

I ..... , 
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Cem'iyeti beıeriyeye müfit ol
mayacak insanların nesillerini ku
rutmak mea~ elesi ara sıra ortaya 
atılan bir bahistir. Geçen hafta 
lngiliz avam kamarasında Mr. 
Çemberlain, lngiliz milletinin ah
vali sıhhıyesi hakkında beyanatta 
bulunduğu sırada bu meseleyi 
mevzuu bahs ~tmiş ve demittir 
ki: 

Cem'iyet içinde kendi mevki
lerini hiç bir zaman alamayacak 
olan bir sınıf insanın türemesine 
mani olmak üzere bazı tedhirl.• 
ittihazı neden mümkün olmaöiğı 
hakkında bana ıüaller sorulmak· 
tadır. Bunlar diyorlar ki: 

"Takim usulü bazı memleket 
lerde tatbik ediliyor; bizde neden 
yapılmasın?.. Fikrimizce bu me
sele hakkında fenni bir surette 
tahkikatta bulunmak zamanı ya
kında gelecektir. Çünkü bu hu
susta kati bir netice elde edilmiş 
deA-ildir.,, 

muazzam binalarını ihtiva eden 
Nevyork, hemen her sene reko
runu bir az deha yükseltiyor. 
Arşını milyon eden ticaret mer
kezlerincle genişlemek, yayılmaL 
imkanını bulamayan binalar · 
seldikçe yükseliyor. 

Anadolu ajansının verdıki 

haber cidden şayanı dikkattir. 
Şimdiye kadar inıanlar Eyfel 
kulesinden yüksek bina yapama
mışlardı. Sonra bu da nihayet 
bina değil, bir kuleydi. Şimdi 
Nevyorkta inşa edilecek muaz
zam bina Eyfele de tepeden 
kıyor. 

Nuyork, 6 [A.A] 
Dünyanın en yüksek binasının 

İDfasına müteallik olan planlar 
ikmil edilmiştir. Mezkur bina 2 
bin kadem irtifaında ve '" Eiffel ,, 
kulesinden bir kaç kadem yuk
sek olacaktır. Binada bin oto
mobil için bir garaj Yiicuda ge
tirilecektir. 

Bir konferans 
Berlin, 5 [A.A] 

Sabık Romanya hariciye nazırı 
Te hali hazırda Romanyanın Londra 

sefiri M. Titulesko bugün buraya 
gelmiştir. Mumaileyh bu ak'8m 
füaichetag da ( sulhun metni kuvve
ti ) hakkında bir konferans vere· 
cektir. 

Londra hayvanat 
bahçesinin 100 üncü 
· senesi tes'it edildi. 

Londra hayvanat bahçesi bun
dan tam 100 sene evet te'sis 
edilmiş. Bahçenin eski sakinlerin
den bir papağan da tam 100 ya· 
tına girmiştir. 

Mari, yaşının kemali bulmut 
olmasına rağmep göynünün taze
liğini muhafaza etmektedir. 

Önüne konulan yem tanelerini 
gözlüksüz görür. 

"Deyli Ekspres,. muhabiri, kı
raliçe Viktoryayı tanımış olan 
bu sal dide kuşla yüzüncü senei 
devriyesi münasebetile mülakatta 
bulunmuş ve zemane kızlan hak
kında ne düşündüğünü sormuştur. 

'"Mari,. bir kahkaha atmıt: 
- Nerede eski zaman le1zlan. 

nerede ıimdikiler ! ... 
Yeni bir ar hede demiş. Sonra ıakrak .esiyle 

Koenigsherg, 6 [A.A) şen türküler siSylemeğe bqla· 
Dançigin Almanyaya iadesi mııtır. 

lehinde çelik miğferliler tarafından Marinin muhafızı diyor ki : 
yapılan nümayiş bir arbedeye - Mari iyidir, hoştur. Yalnız 
sebep olmuştur. çok yalan söyler l 

--~------------------------..;.__ ____ _ 
Eskrimin faydaları: lngilterede 
.ticarethaneler memurlarına 
eskrim talimı yaptırıiyorlar. Hali hazırda lngilterede tedavi 

altında 141000 deli vardır. Bun-
ların adedi her sene 2000 nispe- Hali hazırda eskrim muvaffa-

kıyetli meç şampıyonu, inıaat 
tinde artmaktadır. Mr. Çember- mtlesseselerinden birinde vinç 

kıymetini arttırmaktadır. Sonra 
ucuzluğu da caba... Mesela en 
iyi bir meç, bir tenis raketinden 
çok ucuzdur. lainin fikrince delilerin çotalmuı idare eden bir memurdur. Bu zat 

bunların tabii insanlardan fazla az bir zaman zarfmda şayanı 
yaşamasıdır. hayret bir terekki eseri göıter-

Son istatistike nazaran lngil- mittir. ,. 
terede 300000 ebleh Yardır. Eskrimin dar bir sahada tatbik 

Bu miktar 1908 istatistikinde edilebilir bir s'por olması onun 
lngilterede bir çok ticaret mü

gösterilen adedin iki mislidir. Bu esseseleri, müıtahdimlerini ara· 
hal ırkın istikbali hakkında ciddi larında eskenm kuUlpleri tetkil 
endişeler uyandırmaktadır. etmeğe teşvik ediyorlar. Bundan 

Çemberlainin fikrince bunları maksat, memurlarında karar sür'· 
biner kitiden aşağı olmamak atini inkişaf ettirmektil'. 

Bu müesseselerden birinin mii
uzre müesseselere ko~p kontrol dürü diyor ki: 
altında bulundurmak ıcap eder; "M l d b" ,. . - emur anınız arasın a ır 

fakat tedavı halı hazırda çok çok eskrim şampiyonlan var. 
pahalı olduğu için tatbik edile- I Bunlar boş saatlarında kılıçla, 
mez. meçle idman yapıyorlar. 

Müıtahdimin kulüplerinde ze
manın en mahir eskrim ustaları 
ders veriyorlar. 

Son günlerde eskrim zevki ki
bar aleminde de taammüme baş
lamıştır. 

Bir çok asıl kadınlar her gün 
eskrim talimleri yapıyorlar. 

Miss Filis Nelisan berri is
mindeki aktris mahir bir eskrim
cidir. Lordlar arasında da eskrime 
merak edenler vardır. 

Netekim evelce Avam kama
rası reisi olan Lord Ullswater, 
memur olduğu günler l.er sa'bah 
kamaranın terasında meç talim
leri yapmak adeti imiş!,, 

--- g 

YAZLIK VE BAYRAMLIK ~~ 
Hafif 11e zarif son moda fötr ve hasır şapkalarımız tJe ~ 
gayet fantan keten iskarpinlerimiz gelmiştir. her nevi son 

1
00 

moda yerli mamulatı sağlam iskarpinlerimiz her yerden 

Bu ak••m 

Naıit Beyde: Naşit B.Gramafon 
Alhamrada: Floran.salı kemancı 
Operada : Serseri ıair 

Metekte : Gü.el HELE .. 

Majikte : A.sf alt 
Asri sinemada: Düztaban batdi

bar..ak canbaz 

Alemdarda : San sanbak 
Ferah da : Cezair aef ahatha

neleri ve Sehirli a· 
da ayrıca mükem
mel varyetf , 

ucuz olarak toptan ve perakt;nde satılmaktadı. 

LASTiKÇi HÜSEYİN HÜSNÜ VE ŞERİKi 
ticarethaneleri. •8888888~ 

Y dksek Mühendis mektebinden: 
Yüksek ınühendiı mektebi mubayaat komisyonundan: 

Yüksek mtihendis mektebi matbaası için bir adet (Pedal) makinesi 18 
Mayıs 929 tarihine mtisadif ~umarteai glinti ihilesi icra edilmek lızre alE' i 
mlinakaYya vazzedilmiş oldu~undan taliplerin hubaptaki şartnamesini gor
me,k tizre Gümüşsuyunda kain mUhendis mektebine müracaatları ilan olunur. 

i•>++ şapkaların en ucuz, en sağlam ve en zarifi (.+(•~? 
Kumatlarile meıhur Karamürael fabrikası mamulatı 1• 

't Şapka 1an1ır Bilhassa ! 
j: Bu kere imal etmekte o1duA'tJmuz en son moda yazlık ~. 
(. gayet hafif ve zarif tavşan tüyü şapkalarımız pyanı tavsiyedir. O 
•:•+:, .. •,.•!• lstanbu) Sultan hamam ikinci vakıf hanı al.ın d:ı •!••~••) 

satıyordu. Sokak köşesinde nafa· 
kasını temin etmek üzre dura• 
bu kadına belediye me.muru fena 
sözler söyledi. Sonra da mayda· 
nozlarını yere fırlattı. Tecziyesi 
icap eden hareketlerde bulunan 
pek çok dükancı varken bele
diye memurları görmiyorlar, 
gitmiyorlar, böyle biçare kadın• 

sataşıyorlar. 

.... hremanetinin bu gibi hal· 
11...rc nihayet vermesiııi temin et· 
mek üzere nazan dikkatini cel· 
betmenizi rica eylerim. 

Kasımpaşada piyalede saWa 
Hamdi 

Iayat pahalılığı 
l:iayat pahalılığı ile mücadele 

hususundaki münakaşalara niha· 
yet verilmesi, hayat pahalılığının 
tahfif ve tehvini ile olur. Bu 
hususta en fazla alakadar makam 
şehremanetidir. Bütün tenkitler 
şehremaneti aleyhinedir. Halbuki 
şehremaneti de bayat pahalılık! 
olmadığı fikrinde. O halde bu 
vaziyette yakınlarda hayat paha
lılığının tahfifini beklememeli. 
Meğer ki dahiliye ve iktisat ve
kaletleri buna bir çare bula. 

Aksaray- Sofu sinanda 
sakin: Rüştü 

iş isteyen genç 
Ben de bu vatanın müdafaası 

ujruncla telait olan bir askerin 
evlidıyım ve hüsnü ahlak sabili 
bir Türk genciyim. Okur ve ya• 
zarım 323 Jevellütlüyüm bir ihti
yar annem ile iki kardaşımdan 
mürekkep olan efradı ailemize 
bakmak mecburiyetindeyim tüc· 
car veya dava vekili nezdinde 
veya inşaat müesseselerinde ça· 
lışmak istiyorum. kefaleti şahsiye 
ve naktiye verecek bir iktidan 
haiz değilim namusumu kefil 
olarak göaterebilirim. Ve her ne 
iş olursa olsun yaparım taşraya da 
giderim. Sefaletten kurtulmamız 
için ilk intişar edecek olan gaze· 
tenizin kariler sütununda arizemi 
derç eylemenizi ve ben şehit 
evladına bir iş bulmanızı göz 
yaşlarımla rica ve istirham eyle
rim: Jş verecek zat insaniyet na· 
mına gazeteniz vasıtasıle bende· 
nizi haberdar eylesin. 

Sultan Ahmet: Şehit evladı ve 
gazeteniz karıi 

Yusuf 

Alınanyadan gele e 

Sıhhat ve içtimai mu v (';; 
vekaleti hudut ve sah· ı: 

umum müdürlüğüne şu 
göndermiştir: 

Almanyadan gelecek 
Müstamel çuvalların da ı· 
lara iıkabmds.n evel ma 
tathir edilmiş oldukl r a 
Şehbenderliğimizc 
vesika ibraz olun a 
haffuzaneye sevkedi m ler r. e 
sarfınazar edilerek memleketi 
mize kabul edilmeleri tensip 
edilmiştir. 

Mehmet Ali beyin konseri . 
Viyolonist Mehmet Ali beJ 

Beklenilen konserini evelki gece 
Tepebaşı tiyatrosunda verdi. 

Güzide bir samiin kütlesi t• 
rafından dinlenilan bu konser, 
çok muvaffakiyetle neticelendi 
ve Mehmet Ali bey bir çok dr 
falar alkışlandı. 





Krebm Acaa•ı : Gala 
K6prl b.fmda. lle,oiJu 2.362 

Şal>e Acantllı:· \les'adet 
hanı altında lstanbuJ 2740 

Hıdıviye 
V1pm bımp.tyuı 

~&teme. t...iı, Pire ve isken .. 
den:r..= Mferler. 

ye· pire hattı 
8 11a.,.. Ç8l'fllllba güaü saat 

10 da IC~ gelecek olan 
RODA Yapunı 9 llayıs perşenbe 
gtini 11at 9 de her smıf yolcu ve 
qyayi tllcoariye alarak İimir, Pire 
re fakenderiyeye gidecektir. 

Daha ziyıde mahlmat almak 
isteyeni• C.latada Çinili nhbm 
haa•n• l8IDiD katında M. Kilkirist 
Valkre flreklsına mfiracaat et
melidirler. 

Act.t 

, 
Emniyet sandığı miıdurlüğünden: 
Sandıtın uhdei tamnafmacla bulu• ~ Msdiven tarikı eotaııada atik 

1, 3 ve cedit 3,5, 35 a..-.lı iki llap ktifk mııpmillb ile beıabe tama_. YeJ&hut 
•Jll ayn kiııaya verilecetinden talip olanların 1 Mayıs 929 tarihinden itilmea on göa 
arf'ında pey akçeleri ile beraber Sandık idareaine müracaat eylemeleri ilin olunqr. 

""""""" """"" Yavnuıma en eyi feYl veriniz. 
YaYl'UDma yalnız en müfit delil •!!11 zamanda kuv· 

vetli ve 11hhl unsuru gıdaiyi veriniz. Y ammuu kunet 
vermek ve aatJam bir vücutla büyütmek için muktesi 
her pyi cami bulunan (Glakso) yu veriniz. l 

Dünyanın her tarafında bir milyondan fazla kuvvetli ) 
ve sttrbtız çocakluın ,. vni GLAKSONUN en elve- l 

l IJ'Ml., ~ 
rifli en fllllİll ve en uf çocuk gıdası oldutuna kanaat J 

~ getirmitJerdir. Glakso her yerde satılır. Numuneler ) 
C meccanen verilir. Umumi acentesi J. V. Vital ve ~üreki· ) 
1: sı kompani Limtet. Poeta kutusu lstanbul 62 l 
Lwwwwwww MMMMMMMMMMMMMMMM~ 

Hadımköy mUhayaat komisyonundan: 
Çatalcanın llaclımkö1ttnde bulanm kıtaat için etmek ve ııgır eti kapalı zarfla 

koyun eti aleni 1UretJe mtlnakaaaya konmuştur. lbaleleri 25 Mayu 9'l9 tarihine mUsa· 
elif Cumuteli Sllnll •at 14 Vfl 15 ve 16 da Hadımköy m'lbayut komiayonanda 
yaptlacaktır. Talip olanlaruı pıtaamemü görmek ~ her p ve mUD&kalaya iftirak 
edeceklerinde muayyen gönde tomiayonumuu m\lracatlan ilin olunur. 

4 Muhtelif tul ve kuturda direk (çırah çam) 
ıe Metro ldlp tekne İllfA&tına elverif li kereste. 

Mektep fabrika ve modelbaneeine ve kotra ft filib inpatında istimal edilmek &zere balada cins 
ve aiktarları muharrer ili kalem e11a 12-5-929 pazar gfinil saat on üçte puarlıkla mubayaa edilecek· 
tir. Taliplerin prtnameye itla husuli İÇİD her giıı mektep müdiriyetine ve münakıuya iftira.le için de 
pazarhk tllll'ihinden evvel teminatı muvakkatelerini defterdarlık binasında ticari, zirai müesseseler muba· 
sebeciJiliae teırdi ederek alacakları makbbz mukabilinde yevm ve saab meı.ko.rda mektepte mütqekkil 
muhayu komisyonu riyasetine müracaatlan. 

·························································ı { ... ~~.~~~.~~.~~~!.~~=~ .... 
50 kilo 8 Paata lmrafal 

- • 12 • so • 16 • • 
IO • 24 • • 
-- • u ...... paata lmnd.I 
• ... Jaarafat kalla 
~ Mkm mektebi IGin balada 1ne tıhaa huaı.t " lmrafat a.. bir ...... Ih.:r· mnnneleri mıyan enafıada olank aleai lllftJtile •lnah•J18 

uamaıtar. • 13 May11 929 pautesi gUDtl IUt lt te Harbiye mektebi yemek· 
ı...leri Olllnde ki mtlmıka• mahallinde icra kıhaaeUt1r. Taliplerin tutum• içla 
.,. ••Hllıri için komiayoaum aıllracaatlan ft ittiıat jJn de mnalrt• mUalo 
inde hUır balun..ı.n iJln obmar. 

H •Wr• mektebi için numUDeli ve prlnlmeei ~ ~ ldet manavra byııı 
almai muaaU. aareti1o latm almacakbr. lhaıeei 8 May11 9'J9 Çaqamha 11tna 

lllt 14 le llaniye mektebi yemekhaneleri &tündeki ntonakaa maluıllinde icra 
ınlpwwlrm. ~ eamame 9n komisyon.- mv,.....1en .,. itQıak it;iacle 
n-aa!r- mahal'hıde .... &.alunmaluı ilin olunar • ••• 

1 . ....... 

Y eniköy dairesinden: Yol
lar için muktezi ıo,000 

Parke taşı kapalı zarf ....W. 
muaabsaya koaalaat te '11· 
5-929 Pazarteai pü Mat on 
dörtte ihaluiain icruı mukar
rer bulunmuştur. itaya talip 
olanlana vakti muayyene ka
dar daire encümeaiae mira· 
caatlan. 

Ş ebremanetillclen: latanbul 
Tebhirhuesine ait iki hay-

van Ma111m 8 iaci Çarpmba 
güllü saat 9 da Fatilı atpaza
rmda mllzayede ile ablaca· 
tmdaa talipleria •alaılli ••· 
kürda memuru ............. 
müracaatlan. 

B eyOi)u birinci mlh hukuktan: Madam 
l.aruhi ICltıpu ile Emvali mebılb 

mttdUriyeti tuarrufuııda bulpıwı BeJoi· 
lunda Aamalı Moecit mahale ve toka
ğında atik 23-~ ve cedit 31-33 nmara 

ile murakk.am on adım an ve ot. iki adım 
tulunda arazi tlzeriııe mebni clart katta 

zemini mermer tq ve bir oda ile iki kö
mttrltlk. ve binanın arbauada ayrıca bir 
ukaf altuıda baap aamatU"baııe ve mut· 
bak birinci katında merdiven lıİlumda 
geniı bir oda • lkiıaei katında pait ve 
bina boyunca tlmD bir ulon ve lıir hlll 
Uçünclt kabnda ıenit 10fa d6rt oda ve bir 
halt, dördllDcll katmda kea dört oda ve 
bir ball klff'eei muhtaca tamir ve bm 
odalan mupheretten İltielr eclibait Mr 
bap lı.argır baııe icra kılman at1a7ede 
neticesinde talibi ubdeeine 6000 lira be
del ile ihalei katiyesi icra obmmak tlBe 
5 Ma)'IS 929 tarilıiade mlayeclelİ icra 
kılınm ı ieode bedel mU.yedei IHlk8r 
haddı llyıtuada gtrllmeditiaıl• yirmi 
g1D müddetle temclicliDe karar YsiJerek 
tekrar mtbayedeye vasedilmit ft huiıuı 
9'ı9 pull' gUntl 8lat OD bette ihalei bt· 
iyeei icra lahaaeağınclan ya.do bet lllll1a 
talip o1anlanıı ve fasla ta&illt abuk İlte
yenleriD kıymeti mahem--eli olaıa GD 

altı bin lirum ytlsde on niapetiııde pey 
akçelerini mu••ahil""1 929-1738 Daman 
ile Beyotlu llllla icra dainliae mtracut 
eylemeleri ilin ohmar. 

lstanhul ithilit ~den: 

10 000 Do l:OJWD ... 
2 000 • Kula eti • • 

Vellepe fiJM8 &tat mektebi için lıaJlcle miktarları yaah kO,Qll UR etled 
lııir ...... oluak ... ~ mf IONtile latM alınacaktır. .,,. 929 
C-ı••.. &ld .at 14 te Barlli e mektelıi yemekhaneleri öntlndeki ıubal-
llaııle - kılmacaktır. Taliplerin prtaammi içm komİI onldlllm ~ ve 
iedrü ...... ........- veçbi\e ı.rıafaeaidarı teklif mektuplarını ihale lld 11ata 
.... ,..uıQe War mUlellil lialilınlı llmtllıaber mukablliade komilyon ~ 
.... ıllri illa ........ 

Orman va erazii vakfiye müd ·· 
İç ErenköJinde hamam soktilndı dGkkln 

llWY9deai Mayısın OD birinci ~ Saat OD be 
e4tlecektir talip olanJann lstanbul eYbf mad 
aıml İdll'eime muncaat etmeleri. • T~tkos gölfl civannda 'fab 
rilece&tir. 

ura • 11 Mayıs 928 cumartesi günil saat ~ kadardır. 
p olanJarın 1 tanbul Evkaf mtidiriyetinde OllllP ve Aram 

idare o mur caat etm ri. 

Adedi Markası Kilo 
ı Smhk D c o 128 Vernikli boya 
1 " MM E 151 Gnmofon mıldnM 
3 LA A B 131 ~ kamalt 
1 &:dık Bila 81 Çif.ii1i ya kqıdı 
1 ,, V F 23 Efyaı atiye 
1 " AB 21 Sapb 
ı ,. D C I F (J() Demir mılciu akum 
1 Balya K Z $ 00 Kuru .-ncJa derili 
ı Sandık AZ F 328 Pamuk memuca\ 
2 ,, K O ~8 F.,vayı r.atiye 
1 " B ZF 189 Yüo mensucat 
2 Balya A M S54 Palliuk tela 
l ., SJ C 98 Defnir anahtar zinciri 
1 " A O &5 KUnclara boyaaı 
t • Z K F • Pamak menaucat 
1 " MV 169 ,, Sofra Orttlsl 
1 ,, Adres 61 Demir yaka dfimesi 

Billda mqharrer qya 11·5-929 Cumartesi gflnftnden itibareft ~ 
tanbul ithlllt &flmrfllii aabf anbuıada bilmtizayede flruht eclile&ıli 
illa olunur. 

lıasa il•nıari: 
Fm~ M.11. yeld)etl satınalma 

komlayonondan: 

1800 
5700 
3050 
400 
180 
130 

ICma eolan 
• Mub&elif CIDI ... 

• Pata&a 
..... it 
• n..aea 
• Ma danOI 


