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!fObadele 
gelen haberlere 

nazaran 
Dıfiukerat artık 

bitiyor. 
V lnı;E t f'errOat 
farkları var • 

ktdaAnkaradan şehrimizdeki ala
rın •• ~. mahafile gelen malümatA 
y--.n, Saraç otlu Şükrü beyle 
d uaaa sefiri M. Papa arasında 
r ~vanı eden mubadclc müzake· 
il bitmek üzredir. 

80 
Baz. gazeteler hilkümetimizi11 

Cc~ Yunan teklifine cevap vere· 
d,.,,}ı . yazıyorlarsa da bu doA"ru 
,.lc:fll'. 

b ~dıtımıı malumata nazaran 

1 
er ıki hükQmetiD teklifleri al'&· 

r}n.dald teferrüata ait farklar ba· 
h~ Teldlimizin Avnıpa seya· 
~ ndan avdetinden sonra AD· 
t ada toplanacak olan konfe· 
lnsta halledilecektir. 
~unu sefiri, rnüzakeratın son 
rn .. aaı baklanda hükQmetine 
A uteınmlm izahat gönderm{Jtir. 
i}il~darlar müzalceratın timdidea 

}l ıuır netice vermiş addediyorlar. 

eynelmilel tıp kongrası 
r . ~illi müdafaa vekaleti sıhhiye 
t eısı ~ail paşa ile Gülhane has· 
d8:_nesı sertabibi Refik Münir B. 

1 unlcü ekspresle Avrupaya gitmiı
t er ye mcslekdaşları tarafından 
eşyı edilmişlerdir. 
l Nail paşa ~le Refik Münir B. 

ondrada toplanacak olan bey· 
ndelmilel Tıp kongresine iştirak 
e ecekleı;dir. 

Y r imal 
tün inhisarı 
idaresinde 

herkes yerli 
ınal giyecek. 

!Ün hepsi bir takrir 
lmzaGadı 

.. ~emle~etimizin iktisadi inki· 
.}Q. ına hızmet etmek makaadile 
~·W mamulatmı kullanmak İl-in 
d 1 1 türk talebe birliği tarafın· 
taan yapılan teşebbils her taraf
h n şuurlu ve hararetli bir müza
lll~ret görmektedir. Muhtelif ce
ll 1Yetlcr ve muhtelif meslek me
~Upları her gün milli sanayi hi
Ri~Ye .etmek, paramızın harice 
ll1 rnesıne mani olmak, yerli ku
"ea.~lan kullanmak için kararlar 

tıyorlar 

ltı .. Dün d~ tUtün inhisarı umum 
biUdUrlütü memurları aralarında 
"le: . takrir imzalayarak badema 
ve lı . kumaşları kullanmağa karar 
s rrnışlerdir. Tütün inhisarı ta
t~f sandığı milli fabrikalarla 
i~rnas ederek idare memurlarına 
~e~· eden kumaşları tedarik ede-

ır. 

Dayak hadisesi 
kiş~b~ti, Hiiseyin isimlerinde iki 
rıu ' ır sirkat meselesinden maz
istrel1 Bebek polis mevkiinde 
lert~~aı;>ları arasında dövüldük
~hk! ıddia etmişlerdi. Hadise 
tes· 1katına altıncı istintak dai
ilerı vaz'ıyet etmiş ve müdde· 
"len tabibi adli tarafından mua-D edilmişlerdir. 
lara

11 
°~~or raporuna nazaran, bun

tiilrn .. vu.~utlarında darp asarı gö
konı ~ştur. Binaenaley dayak atan 
kıka~ser muavini hakkında tah-
1 ' Yapılacaktır. 

a~iın .P§· Ankaraya gitti 
eh;ye~kı gün Efğanistandan 
Şa d"?ıze gelen ferik Kazım pa
niı .... un akşamki ekspresle ve 
tir ~ff le birlikte Ankara ya gitmit· 
~oıı. .azını paşa istasyonda erkanı 

• rıy~ · t , . ~mız ve dostları tarafından 
o r.n

1 d?ilmiştir. Heyete dahil 
• c, ızer znbitlerde bir kaç ı 

lerdir. dar Ankaraya gidecek-

Roma seyahatı 

M.Musolini hariciye 
veki imiz şerefine 
bir ziyafet verdi. 

' 

Fefhl 8g 
Paris sefirimiz 

Hariciye 
vekilinin avdetini 

bekleyecek • 
Sefirimiz bir teklif 
getirml• de§ildlr. 

Geçen gün şehrimiz~ gelerek 
Ankarqa giden Para sefirimiz 

1 F etili beyin 

' 

Prens Bonkonpanyi 

Roma şehrema
netinde vekil B. 

şeref ine bir 
kabul • 

-:4esmı 

yapıldı. 
Roma , 29 [A.A] Tfırkiye hariciye vekili Tevfik 

Riişto. bey şerefine verilen ziyafette, lU. Mussolini J 
Türkiye ile İtalya arasındaki dostluğun Akdenizde 
sulh ve müsalemetin devamı için haiz olduğu ehem· 
miyeti kaydetmiştir. Türkkiye hariciye vekili bu hey· 
anata tamamile iştirak ettiğini söylemiştir. 

• • • 
Roma, 28 

Roma şehremini prens Bon· 
konpanyi Sondovizi Kapitolda 
Tevfik Rüştü beyin şerefine bir 
resmi kabul yapmıştır. Kabul 
resminde Tevfik Rüştü bey, re· 
fikası ve kızı, bütün heyet arkanı 
bulunmuştur. 

Prens misafirleri sahanlıkta 
istikbal ederek kapitol salonuna 
isal etmiştir. 

Salonda hariciye müsteşarı M. 
Grandi, hariciye müsteşarı cene
ral Gadezera, Roma kumandanı, 
bir çok zevat ve Italyamn An· 
kara sefiri M. Orsini Barone bu 
lunuyordu. Tevfik Rüştü bey içe
ri girerken dir bando muzika 
Türk Italyan ve faşist marşlarını 
çalmıştır. 

Tevfik Rüştü bey Mussolini 
müzesini ziyaret etmiştir. Müze 
müdürü bütün salonları gezdirmiş 
ve misafirlere limonatalar ikram 
edilmiştir. 

Tevfik Rüştü b,.,,:., Romadan 
ne zaman hareket de ği henüz 
malum değildir. 

Roma 27 (Fos) - Tribuna ga
zetesi Tevfik Rüştü B. in muvasa
latından bahsederken Türk-ltal
yan misakının aktindenberi Türk
ltalyan ınünasebntımn samimiyet 
ile meşbu olduğunu ve mazideki 
anlaşamamazlıkların Ankarayı 
Romadan uzak tutmak istiyen 
bedhahların işi olduğunu yazıyor 
ve diyor ki: 

"Diğer taraftan İtalyanın Türk
Yunan meselesinin halline matuf 
teşebbüsleri Türk • ltalyan misa
kının Avrupanın en nazik bir 
noktasında sulhun muhalazası 

için kuvvetli bir istinatgib teş· 
kil ettiğini gösteriyor.,, 

Atina, 28 [Fos] 
Paristen telgrafla bildirildiği· 

ne göre Paris gazeteleri Tevfik 
Rüştü B. ile M. Mussolini arasın
daki mülakatlar ile meşgul 
olmakta ve bu mükalemelerin 
Türk - İtalyan siyasetinde tam 
bir ahenk bulunduğunu gös· 
terdiğini yazmaktadır. 

Roma. 29, [A.A) 
M. Muszolini Tevfik Rüştü 

bey şerefine bir ziyafet vermiş 
ve atideki nutku söylemiştir. 

"ltalya hükumet ve milletinin 
zatı alinizi Romada selamlarken 
hissettikleri muhabbeti bu akşam 
şahsen ifade edebilmekle pek 
bahtiyarım. Zatı alinizin bu seya· 
tiniz iki memleket arasında mev· 
cut dostluk münasebetlerinin 
yeni bir delili olup den de zatı 
alinizle evvelce ynptıkım ve iki 
memleket arasındaki kadim dost
luğu tarsm ederek en samimi 
bi~ ~tilafın t~mellerini atan diğer 
mukalemelerın hatırasını ihya 
etmektedir. Tilrkiyenin her sa· 
hada vaki seri inkişafı haklcm
daki samimi takdirlerimi ve Türk 
milletinin Gazi Mustafa Kemal 
hazretlerinin nurlu idaresi altın
da terakki yolunda tahakkuk et· 
tirdiği mesainin Italyan milleti· 
ne ilham eylediği muhabbeti 
size izhar fırsabna evvelce de 
nail olmuştum. Bu hissiyatımı 
bir kerre daha tekrar ederim. 
Dostluğumuz Avrupa ve bilhassa 
Akdeniz için sağlam bir ıulh 

[Mabadı 3 üncü sayfadal 

a amız 
En sevimli t;ocuk kimdir? 

• bu seyaha
ti ecDebi 
malıafilde 
muhtelif ıu· 
retlerde te
f sir edilme
ktedir. 
Aldığımız 

malumata 
göre, Fethi 
beyin ıey· 
yehatı dü -
yunu umu-

miye mesele 
siyle alaka· 
dardır.Fethi Fethi B. 
bey onu· 

müzdeki ay Pariste toplanacak 
olan düyunu umumiye konfe· 
ransmda hükümetimizi tem 
sil edeceğinden ankarada bu 
mesele etrafında kükumetle 
temas ederek lazım gelen tali· 
matı almaktadır. Paris sefirimiz 
hariciye vekilimizin avdetinden 
sonra memuriyet mahalline dö
n .. cektir. 

Bir gazetenin yakdığı gibi Fe· 
thi beyin Türk-Fransız müzake
ratı etrafında Fransız hükumeti· 
nin bir teklifini getirdiği doğru 
değildir. Fransız hükiimetinin son 
talim.atını elyevm Pariste bulu· 
nan sefaret müşteşarı M. Brojer 
getirecektir. 

..................... 11/1 .................... : 
i ~ i . . 
iGun devam etmek ilzrei 

size en canlı bir hayat i . • 
hikayesi i 

Tatavhı dilberi 
Bir iki gün sonra bir hafta 
devam etmek üzre yeni bir tef· 
rikaya başlayacağız: Sokrati 1 

Tatavlannı iç yüzünii. 
:bilnıeyenler bu Tatavlai 
sdilberinin iğrenç Jıayatıi 
5nı okuduklarızamnn, bui • 1 
ise/ ahet ve rezalet kay·; 
inağının nasıl firlamı.şi 
!olduğunu anlayacaklar·ı· 
tdır. 
İ Tefrikamız 7 tablodur,! 
ı7 günde bitecektir. On~

1 

:dan sonra 7 gtın da,u-
!necek ve nefret edeoek
isiniz •• lllsanlık böyle bi_; 
ırne.zbeleye nasıl düfUyor; 
1diye bazı hemcinsleri-ı 
Eni.2'd6n istikrah edecek·: 

I!~~ .... --·····--··-! 
TOrkiyenln en sevi 

il çocu§u kimdir 
ı IÜSABAKA Kt"PONU 
1 

Erdngan 
latanbul 

l\lektume Nuri Turhan Kemal 
l'rabcon 

Türkiye nln en ya
ıkıkll erkeQI kimdi 
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Çocuk haftası bitt~ 

_ Dün çocuklar ocagı 
teslim ettiler. 

Bu bir haf talık Bayramın safahatı 
T. 

yarının gençliği lıesabına ümit veri~i 
hatıralarla doludur. 

Dün, çocuk haftasının sonuncu 
gününü teşkil ediyordu. Bu mü· 
nasebetle mini mini mekteplile· 
rimiz Tepebaşında bir müsame· 
re verdiler ve çok alkışlandılar. 

Müsamereyi seyre gelenler 
çok kalabalık bir yekun teşkil 
ediyorlardı. Ôyle ki Tepebaşı 
tiyatrosunun parteri, locaları, 
galerisi ayakta duracak yer bile 
kalmamak şartıyla hıncahmç 
dolmuş, son dakikalarda gelen
lerin ekserisi yer bulamadıklan 
ıçın dönmeğe mecbur kalmış· 
lardır. 

Çocuklara gösterilen bu ala
kanın küçük kalplerde uyan· 
dırdığı heyecanı, perde açılır 
açılmaz halka teşekküre çıkan bir 
mini mini mekteplinin titreyen 
sesinden anlamak müşkil ol· 
madı. 

Küçükler, geçen müsamereye 
nazaran daha muvaffakıyetli bir 
müsamere verdiler. Geçen de
faki noksanlar ikmal edilmiş, 
mini mini mümessiller sahneye 
sahne icabatına daha iyi alış· 
mışlardır. 

San'atkarane bir eser olan 
Çin dansı, lsveç milli raksı çok 
alkışlandı ve tekrar ettirildi. 

lsveç dansı oynanırken loca
sından oyunu seyreden lsveç 
sefiresi Madam Vallenberg bile 
takdirkarane alkışlamaktan nef
sini men edemedi. 

Zeybek raksı da müteaddit 
defalar oynandı. Mevzun ve 
agenkdar hareketler, genç mü· 
massillerin iyi hazırlandığını is· 
pat ediyordu. 

Küçük mektepliler bir çok 
..z--. 

menzumeler inşat ettiler. Bilhassa 
"Babam topçu, ben ateş" maa• 
zumesi sürekli alkışlar topladı. 
Mütattan çok fazla kalabalığ• 
tesiriyle bunaltıcı bir şekil alın 
tiyatro salonu, müsamerenin so-
nuna kadar aynı kesif kalabalıtJ 
muhafaza ederek nihayetlendi. 
Hiç himse, cazip bir şekilde a
kıp giden eğlenceyi tcrkedemi• 
yor, çocukların neşesiyle samimi 
bir ruh kazanan tiyatrodan ay• 
rılmıyordu. 

Manzumeleri Monoloğ ve mü· 
nakaşa takip etti. 

Nihc.yete yakın reis Burhıınet• 
tin bey, lsveç sefresini locasında 
ziyaret etti ve çocukların müsa· 
meresile alakadar olmasından 
dolayı teşekkür etti. Madam Va
llenberg bu genç ve ateşin reise 
iltifatını esirgemedi. 

Şehir bandosunun çaldığı ha· 
va içinde müsamere sonuna er
diği zaman her kes çocukları af. 
kışlı yordu. 

Dün g\?ce saat 21 de, Türk 
ocağının bir hattalık heyeti ida. 
resi, intihap müddetlerini ikmal 
ettiği için defter ve mühürleri 
ocak umumi katibi Fethi beye 
devr ve teslim etmişlerdir. 

Reis Burhnnettin bey, bir haf. 
talık mesai hakkında Fethi beye 
izahat verdiği gibi hey' eti idare 
azasının da imzasını taşıyan bir 
rapor takdim etmiştir. 

Bu suretle çocuk haftası bitti. 
Fakat bu bir haftalık hayatın 88• 

fahatı yarının gençliği hesabına 
ümit verici hatıralarla doludur. 

Müsaba 
En yakışıklı erkek kimdir.? 

-. 

Emin Kemal B. Kadri B. Nuri Ahmet B. 
Rll umat memuru Raıuma' memuru Kemal paıacla 
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nra, paşalık as
~ b zı rütpeler es-

r, ferik,, liva; 

uatımız bir 
aldı. Artık 

nda taş üzerine 
ya ılan "Hablül 

yor. Turk va
v 1, Avrupa

' sırtlarında 

Dahilı lıaberier H 
rıtida etmek 
i eyenler için 
yeni kararlar 

Bundan ıonra hıristiyan ve ya 
musevi iken müslüman olmak 
isteyenter hakkında yeni itti
haz edilen karar dün vilayetlere 
tebliğ edilmiştir: 

1 - Müslüman olacakların 
bulundukları mahallerde doVJ'u
d 11 doğruya müftülüklere miira
cantla müslüman olduklarına dair 
müftiılerde birer vesika alma· 
ları lazımdır. 

2 - Müftülerden verilecek 
ves'ka üzerine yeni iıim alan 
müs üman arın hüviyet cüzd n
l rına peder ve valdelerinin is· 
imleri olduğu gıbi yazılacak ve 
atik kaydına da müsliiman ol
duğ\lna dair meşrubat verilecek-
tir. 

3 - Bu gibilerin isim ve ıı· 
fatları tarih ve mahalli veladet· 
ler' eski kaydı veçhile yazılarak 
mensup oldukları askerlik ıube· 
lerine de bildirilecektir. 

4 - Bu suretle müalüman 
olan şahıs mahalli ahir sicil nü· 
fusunda mukayyet ise müslüman· 
lığı künyesine işaret olunmak 
üzere tashihli künyesi kayıtlı ol· 
duku nüfus idaresine gönderile
cektir. 

S - isim ve dini baladaki 
maddelere tevfikan tashih edi
len kimselerin yeni isimleri ve 
künyeleri müslüman sicillatma 
aynen kayt ve. bu .kayda müs· 
teniden kendilerine hüviyet cüz· 
dem verileeektıı·. 

Saray burnunda, Gazi hazret· 
!erinin yeni harfler hakkında 
nutuk verdikleri yere reksedi-
lecek olan Harf ~bide3inhı tet• 
kikatı emanetçe ikmal edilmiştir. 
Bu bapta mütehassıslar tarafından 
verilen raporların tetkikine baş· 
lanmıştır. 

Abidenin a]çıdan küçük bir 
nümunesi yaptırılacak ve bu nü
mune mütehassı lardan mürekkep 
bir hey'et marifetile tetkik edil
dikten sonra abidenin inşasına 

başlanacaktır. 

Yapı cak yolJ r 
Belediye daireleri 929 senesi 

zarfında kendi mıntakaları dahi
linde gerek yeniden yapacakları, 
gerek tamir edecekleri yolların 
liıtesini yapmışlar ve emanete 
göndermişlerdir . 

Yazı caddeleri 
sulayacak 

aı·azözler geliyor. 
Bu sene yazın sokakların su

lanması için Emanet timdiden 
tedbir almağa başlamıtbr. So· 
kakları sulamak için Emanetin sipa
riş ettiği arazözler mayıs sonunda 
gelecektir. Mevcut arazözlerle 
15 mayısten itibaren caddelerin 
sulanmasına başlanacak yeni ar
arozler _geldikten sonra ise Be
yoğlu, l3abıalı gibi birinci d\!re
rece caddeler gllnde iki defa su
lanacaktır. 

Rüş' et alan memur 
Defterdarlık memurlarından 

bir zat d .. n ashabı mesalihten 
bir zatt n rüşvet alırken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır. 

Bir nakil 
Polis ikinci şube zabitai ahla

kıye komseri Süleyman bey, iki
nci şube birinci kısım emrine ve
rilmiştir. 

Adll11ede 
Günde 50 dava 

Sulh mahkemelerinin faaliyeti 
hakkında muntazam istatistikler 
tutulmaktadır. 

Yapılan tahkikata nazaran 
lstanbul ve mülhakatındaki Sulh 
mahkemeleri içinde en ziyade 
dava rüyet eden Sultan Ahmet 
sulh birinci ceıa ve Beyoğtu 
Sulh ikinci ceza mahkemeleridir. 
Bu mahkemeler tarafından rüyet 
olunan davalar vasati o)arak
günde 50 drr. 

Mahlfemlerde 
Tanassur davası 

Tıp fakültesi talebesinden Pa· 
kiıe luet hanım bundaa bir 
sene evel tanassur hadisesi do· 
layısiyle Cümhuriyet refikimiz 
aleyhine bir dava ikame etmiş 
ve bu davada gazetenin mahku
miyetine karar verilmişti. Bu 
mahkumiyet kararı temyiz mahke
mesince nakzedilmiş ve evr~k 
iade edilmiştir. Diin muhakeme 
yeniden yapı1acaktı, fakat gaze
tenin mes'ul müdürü Agah beye 
tebligat yapılamadığından başka 
güne bırakıldı. ----
Bir zahıtai belediye me .. 

muru tevkif edildi. 

Emanetin kasap 
dükkanı açacağı 
doğru dekğil. 
Et fiatları ile mücadele etmek. 

ve ihtikarın onüne geçmek için 
Emanet tarafından kasap dükkan
ları atn<'.a~ı yazılmıştı. Şehremini 
Muhittin B. dün bu haberi kat'i 
surette tekzip etmiş 'e dcmiştirki: 

- "Böyle bir teşebbüs olamaz. 
Dükkan açtığımız takdirde piyasa
dan ınaJ almak mecburiyetinde 
kalaoağız. Bu ise mümkün değıi
dir . Çünkü biz piyasadan mal 
aldıkça et fiatları daha pahalıla
şacaktır. Esasen arz az, talepçok. 
Birde biz aıay a gireme} iz.,, 

f ne ':adpkm~~uı~::~:; 

ı 
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Bütfin bulaşık hasta· 
lıklardr ateş geçtiktell 

1 sonra dalıi idrarı koJI• 
f torol etmek, eğer beyaz !' 

11 kan yuvarlağı va~ 
ı f yatakta istiraat -ettir· 
ı mek ve üşilmemett 
1 için dikkatlı sarmak bf· 
j ra ve sair kttulltr içki· 
: lerden, baharlı ve ziya· 
! de tuzlu yemeklerden, 
f et ve etsuyundan uzak 

1 
bulunmak icap eder. 

Un ve sulu yemeı• 
ler tercih edilmelidir, 
mamafi et ve yumurtayı 

Orman fen n1üf ettişlerı ı büRhütün n1enetmek te 
Ormnn mektebi me'zunları doğru değildir. BazaJ1 

An karaya bir hey' et göndermiş- fazla miktarde sttt içi• 
lerdir. Bu hey'et orman fen mü- rilir. Bir kilodan fasla 
fettiıleri hakkında teıebbüsatta t k 
bulunacaktır. Teıebbüıleri orman SÜ verme dahi do;ro 
fen müfettitlerinin Baremde 14- değildit. Kalevi ve tuJ-
üncü ııraya konulması ile alaka- lu maden sulan dahi 
dardır. zararlıdır; şiş fazla olu..., 
İzmire gönderilen üremi tehlikesi vana 

komünistler bir kaç gttn bOebfltftO 
Istanbulda derdest edilip Gtil- ı susuz ve aç bırakmak 

cemal vapuru ile lzmire gönde- teda\ isi b k. . ta ..... 
rile 17 komünist hakkında iz- 1 ' e unın v .. 
mirde tahkikata başlanmıştır. ! yesi ile yapılır. 

Bu komünistler şunlardır: lbümin azaldıktan 
lskeçeli Hasan, SeJanjkli Meh· sonra mütemadiyen ya· 

met Tevfik, Hüsnü, lstanbullu • takta yatırmak. hastalarl 
elektirik müfettişi F et"it, Robart İ k . En 
Sivilya, Mua~afa, Kavalalı Hasan ~ z~rar ve~me tedı.r. 
Hali], Abbas, lnebolulu şoför j .t zıyade dıkkat edilecek 
Ahmet, Niyazi, Serezli veznedar 1 ey soğuk almak ve O fit• 
Şerif, Kava lalı Şerif, Zileli Halil, 1 ınekte k ı •• 
Kafka yalı lbrahim, Bulgar tab'a- 11 orunma -· 
sından Mayer Davit, Trabzunlu I Sıcak iklimler, rı g. 
lsrr ail Yusuf efendiler. • betsiz dağ iklimleri' 1l• 

Gelen lngiliz yatı nasip olduğunu söyh. eıa 
Sekız Fransız fabrikatörünü doktorlarda vardır. Faz· 

hamil olarak dört gün evet lima- la ) oı•ğunluk.tan sakın· 
nımıza ge en (Sorf} ismindeki in- k d h" l" 
giliz yatı dün Akdenize h r et nıa a ı azımdtr. 
etmiştir. Lokman hakim 

Tefevvülıatta huluı ' n 
bir adam 

Bekir Ali isminde biri Beyoğlu 
polis merlcezinin bostanbaşı poli 
merkezi tarafından yakalanmıştır. 
Bu adamın derdestine sebep 
hükumet ve ordu aleyhinde tefev
vühatta bulunmuş olmasıdır. 
Evrakı büyük milJet meclisine 
aevkolunacakhr. 

Bir dolandırıcı 

.. ........................... .. 
tir. Yaralı çocuk tıp fakültesio• 
kaldırılmışbr. 

Hırı:,ız usta 
Balatta oturan bakkal Tofllll 

çırağı Lazarinin 360 lirasını ç.1-
dığından yakalanarak tahkikat' 
başlanmışbr. 

B~r kız denize atıldı. 

Ih"2aıı Zı"va be' ı"n katı"lı" z b b ı d" k lstanbul ve lzmirde bir çok •~ .1 ·' a ıtaı e e ıye mer ez me- dolandırıcılık yapan Cevdet Ce-

Eyipte iskele caddesinde otu
ran mütekait Mustafa efendiai' 
kerimesi Melahat hanım henati
resile dargın bulunduğuad,.. 
müteeıiren dün Eyip vapuruadall 
kendini denize atarak ölmek ir 

Urlada bir ge<'e evine döner- murlarından Nizamettin bey ha. mil iaminde ki şahıs polis ikinci 
ken vurulmak suretile yaralanan kkında kesilen müzekkere üzerine tübesince yakalanmıştır. 
ve hastaned0 vefat eden Ihsan tevkif edilmiştir. Bir çocuk ezildi 

temişse de kurtanlmışbr 

Bir sandal devrildi 

Ziya beyin ölümü hakkında Iımir Nizamettin beyin tevkifine se- Söför Rüstemim idascsindcki 
hemen müddei umumiliğine bir ihbar bep Tarsus müskirat inhisar me- 7-333 numarolu otomodil Uakü· 
Amirati vaki olmuştur. Bu ihbara naza· murluğunda wku bula ihtilas· darda oturan Faik ismindeki 

Üskiidarda sandalcı lbnhlll 
sandalına beş yolcu alarak Erdi 
önüne gelirken, Hüıeyin kapta" 
nın idaresindeki motörle çarpır 

dediyo 'ran cinayeti yaptıran zenghı bir br. Nizamettin bey lüzum gö- bir çocuğa çarparak ağır surette mış ve yolcular denize dökül
müşlerıe de kurtarılmışlardır. Köı kaim 'vil pa- ş hı imiş. rülürse Tarsusa sevkedilecektir., yaralanmasına sebebiyet vermiş· 

P'!"!"!l'"!'!"'!~----.,,_------------------------~--·--·~~~~~~~----~--~~"""!"""-----~~~--"!"'~--...,..t&1!&1!~~5~"'!"---....... """'!'!~~""!!""" ...... !""'!"!'~~'!""'!!~'!!!"'!!!!!!!!!''!!!"'!~!!!!!!!!!~2S~!~l'i!""!!!!!!!'9!!!-~~"!!!!"!!9!!1!!!!!1!!!!!111!!!1!!!!9'4 

- Ah, Tillmalll gördünliz, ı - Bu adam kimdir zannedi

• 

I, 1i ne eye gö· 

en · otomo· 

bilini bir yerlerde bırakmıştı 
ama. nered ? 

- Ha.. Dedi, Coıırrier de la 
pos* gaıetesine. 

Yanındakı meçi ul kadmın es
rareu~z bır tarzda kayboldu
ğunu bile görmedi, 

Gazetede heyeti tahririye aıfi.. 
düril heyecanla sordu: 

- Parslar kulübüne gittiniz 
mi? 

- Hayır.. kapısına kadar git
tim, çok müthiş şey bul 

B J) hafııuuıdaD bu müthiş 
şeyi silm k için iozleriaıi kapadı. 

- Joshuayı gördünüz mü? 
- Or da mı idi ? 
- Elbette orada idi. Eğer sar· 

hoş olmadı iıe ve bize telefonla 
söylediklerinin yanaı dotru ı .. 
~u son zamanlarda gazetelerde 
b ç çıkmanuı fevkalade bir luı· 
diıe kartısındayıı. Bat müfettiş 
Barrabalı v.ördünü:ı mü? 

- Hayır, tanımam bile .. ye
ğane gord üğüm adam Tıllman 
idı. 

öyle mi? Demek ki orada idi. yersunuz? Leli mi? 
Acaba Joshua buna biliyor mu? - Evet, Joshua öyle söyledi. 
Çünkü ~el~fonda onda~ hi.ç ba'h· Vakıt geçiyordu .. bey' eti taft 
setmemııtı. Madam, şımdı bura· hririye müdürünün dünya kadar 
da~ ç.ılcınca nereye gideceksiniz? iti vardı. 
Wımbeldondan yalnız mı geldi· s· v· b ld d.. · · ? B ·· J "d . . - ıı: ım c ana on1161lız, 
nız ~Y .. e .gı emezsınız, pek yor· iyi ederainiz, dedi. Burada bir 
gun goru~uyorsunuz. kaç muhbir arkadaş var. Sizin 

- Sahı yorgunum, fakat bir otomobiliniıi sevk ve idare ede
dab~. Wimbeldona da dönecek bilirler. Bir tanesi sizinle gelsin-
değılım. Acaba beni burada '? 
kimse aradı mı? 

Beryli Courrler de la poıle 
idarehanesiade o aut k · in ak· 
lına gelir de, kim arardı? 

- Hayır, kimse aramadı ma
dam. 

- Acaba M. Franlu öldüren 
adamı tuttular mı? 

- Evet öldürmüşler, Joıhua 
eğer yanlış işitmemişse, tabanca· 
nın sesıni duymuş, Bir adamdan 
şüphe ediyorlar ve poli~te bu 
adamı arıyor. Fakat daha yakala· 

' yama 

mı 

- Evet, ben aranıldıtı zanıu 
bulunabilecek bir yerde olmalı· 
yım, detil mi ? 

Heyeti tahrıriye müdürü oda
dan çıktı, bir dakika ıonra sarı
şın bir gençle b~aber geldi. 

- Bu arkadat ta 'Winbeldın 
da oturuyor, sizi oraya götüre-
bilir. 

Beryl, heyeti tahririye müdü
rilniln gösterdiği bu yardıma çok 
müteşekkir old\1 

Tahrir mudurU onu kapıya 
kadar teşyi ederken dedi ki : 

- Ben ~~mdiye kaka;: çoktaO 
gitmiştim ama, bu hikaye bePi 
alıkoydu. . 

Bir gaıete idarehaneıinin ne t"1 
duğunu bilmeyen Beryl titrr'!' 
Bu adam şu müthiı faciaye !J* 
ece "hikiye" deyordu. Evleam .... 
kocasının öltımü, Con Leliaill tr 
kibi ve belki de derdeıti" ~ 
hikaye.. &ryl ~yle düıımu-

Bu gazete muharrıri her biki'[ 
de olduğu gibi, bu hikayenin, .• 
sonunu beklıy yani L•~ 
idamını. 

O zaman içi rahat edecek ~ 
gazetesine de bir lcatiliR, lledl 
de meraklı bir •hiklye" ~ 
manının idamını tafsılatıyle ~ 
dıktAa sonra, enesi giirı ~il 
karilerine tatlı bir havadiı ~ 
miş olmak zevkile mahZUZ 
gazateci •• 

Hay Allah belasını vertiıı1ka. 
Fakat Beryl"u içinde ge~e .. ,_ 

ranhğında, .• "'od isini gotu 
(Bitmedi) 



sual. 

&•sal•"'• Şlilwll 

- il il ay 1 s i ç i D Yahudilere yalnız hır mil 
Pariste bazı let acımıştı. O millet te 
tedbirler alındı. Türk milleti idi. 

. Psia, 28 (U] 
DaJailiye neuredzade ba ut.b 

11. 'l'riya - riyMetinde wb 
bulan içdmm Mayuuı biriDcle 
... Ye ....... maJufePll içia 
.... ...... ............ Bir 
..,.. - ...... w .... ..., 
tıetkiline ..... ~·· 
Her tllil6 nttmaylf ~bböaleri, _..,_ phf..... mani obnala, 
makilleleri, allı ve edevata tahrip 
eımete mat1'f her tt,trll harekeder 
J>flyfik bir •iddetle ıenkil edileeek· 
tir. Her huagi bir attmayite iftirak 
edecek ecnebiler derhal tevkif ve 
feb'lt ohmaeaktlr. 7MntaY. ukeri 
kıtaat tefrik edileeekdr. 

Bedin, 2B (A.A] 
Bir Maya gbU ~ 

Ye YugoliaY)Wla her ıurlö nüma
)'İf yapilmannın mea'olmıacmtı 
Sofya ve bel&n«a• bildirilmek
tedir. 

P• 21 [A.A] 
BJr ıt.,.. ... öa&D r.ee'im ml

nuebetiyle koattm.m hM~nda 
mu ...... fiüedi bil' u...rı. w ... 
...... buı ............. 
olu yedi komöaiet -.idi edil· ...... 

135,809 pvci 
.... ,., 29 [A.AJ 

GıederiD .... 135 bindir. 
61 iplfkh• •paei)iiıımr. 

4merikada kasırga 
N.,,_k.28(4.AJ 

0eorp. ne .-ıuW c.roliae • 
wba gelen fartma yUsden falla 
ldmaellİD 11\lmlae ve 500 kİfİDİll 
1ar1'-'•-• eebdbi,.c vermifdr. 
Bialerce kuuede meı kem is ve . 
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• 
Bu ay içinde Londraya üç mem

l,eketten dört prenses geleceko 

Bunlar.dan Dolanda prensesi Jul yana Avrupa
DUl en zengin prensesidir. Ispanyol prensesleri 

ise c •~ mahir süvarilerdir. 
Amıpenın en genç ve güzel 

Pf6sesleri bu yaz Londr da 
tep~. 

6a pr~s kafilesinin mübeş-

• 

.. ı.v~ Kırali i\anedanısine men
Mlp A..ses lngrid olacaktır. 
l!'NÇ V eDabtanm ktzı olan pren-
9es ~ pk:ek ay zarfında 
~-- va5tl olması muhte- l veç prensesi Ingiliz, Ispanyol preıısesleri Clırist 
nt'ia~s ı~ her sene olduğu ve Beatrice, Holanda prensesi Juliyana 

1'hi biiyik pederi Dtik of Kovotun güzel olan bu iki Prenses bilhas- cek baloların çok eğlenceli o1a-
1İyuetine gidecektir. sa uzun boylarının tenasüp ve cağı tahmin edilmektedir. 

Ptenses lngrid seçi rını keı- zerafetiyle tanınmışlardır. lspanyol Prensesleri Prenses 
tittntk iç.in ailesinden müsaade lspanyol Prensesleri saraya Beatris ile Prenses Mariya Krıs
almılfttr. Şimdi saçları uzunca bir miıafir olacaklardır. tiyana ata binmekte son derece 

ıuNılte ke-silmiftir ki bu da sık isimlerini saydı!rımız ve resim- mahirdirler. Bunun için lngilte-
-:t.. ) k · · ~ rede müsafir bulundukları müd-

ye ~ saç arına ço ıyı uy- ferini dercettiğimiz Prenseslerden 
D' 0 f dw. det zarfında kendilerine halis-

dördü de gayet iyi tenis oynar- süddem iki binek atı tahsis edi
li•eç Veliahtiain kızından lar. Ayni zamanda gayet iyi dans lecek ve atlı av eğlenceleri ter-

ao ra Lroaraya Ho landa Prenses· tt·kı · · · fi · verı'le- d le P J ··ı 
1 

k e ı erı ıçın şere erme tip e ilecektir. 
renaes u yana ge ece -

Pweueskara kattı: kar~ göz- lbnissüudun en Gelibolu •nan saç.it bir gözddır. 
seferi 

hakkında 

§il 

Prenses J&liy~~a ~!l~ yirmi b Ü y Ü k h a S m l 
,...eladır. Kendısı biitun Avru-
p.da br l hanedanlarına mensup nağlup oldu. 
lrMııiıMar içinde en güzel olam· 
p. 

Kıraliçe Wilhelminanın yegane 
tlzel w1'dı olmak itibariyle Ho· 
ilanda tahtının varisidir. 

Senevi iradı OD altı bia lngil· 
iz liraUllr. Prenses izdivaç etti
ği zaMD bu varidat bir misli 
daha artacaktır. 

He.az küçük bir mektepli iken 
yaı tlitilini geçirmek üzere lngil· 
rere,. selmiş ve Lake Distrikte 
giderken Londrayı bir kerre 
muhtasaran görmüştür. O zaman
dan beri Prenses Jüliyana ilk de
fa olarak Londraya gelecek v 
sent Ceymis sarayında ilk defa 

olarak göriılecektir. 

Londrada bulunduğu müddetçe 
PnueH muhibbesi Leydi Kem
b.q mihmandarlık edecektir. 

Lcmdraya gelecek olan diğer 
iki prenaes de ispanya Kıralı 
Alfoula ispanya kıraliçesi Ema
n• iki kız~ Prenses Beatris ile 
Prenses Mariye Kristiyanadır. 

Her ticisi de gayet genç ve 

Londra, 29 [A.AJ 

Uteybe namile }adedilen ve 
ahiren İbni üudun kuvvetlerine 

karşı mücadelede bulunduk.tan 

sonra kaçmış olan İbni llbme}t 
kayit ve şartsız vehabi kU"ahna 
teslim olmuştur. lbni Humeyt 
lbni'lBUudun nüfuz ve hakimiyetine 

karşı gelen başlıca kabail rüesa· 

81Ddan idi. İhnissüut Nisan ayı 
bidayetinde 40 bin kiti ile muma· 

ileyhin alevbine hareket etmiş ve 
ağır ıayıat ile kendisini inbizama 
uğratmış idi. 

Galiplerin zoru 
Parie, 28 [A.A] 

"Tan,. gazetesi M. Schachun 
Beı·line (İtmekten makaadı ne 
olur a ol un miıttt-fiklerin derme
yan ettikleri taleplerin daha ziyade 
tenkisi gayri kabil asgari bir haı 
teşkil ettiğini Almanyanın bilmesi 
lazım geldiğini yazıyor. Ve müza· 
kerelerin mali sahadan dı~arı 
çıkmaması tecapitiğiui kaydediyor. 

Vakıf akarlar 
müdürlüğünden: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
l.iıl~ kapısında Şabkulu mahallesinde merdivenli sokakta 10 o dukkfin 
l':ıllfUede F'ıruz ağa mahallesinde 1 adiriler ) o u unda 1 No dukkan 
..tıkdytinde Caferaba mahalle inde Bal ezıt l\ethuda c mii tahtında 

akkAn 
Bıillk pıuaırtnda Ahi ç bi mahelJesinde ~ağ iskelesinde Kanlıca paznr 

\a.~ l~ malt lli @•da Hü cy;na a mahallcs;nde feddi>e cadde ınd 14-16 No. I .ne 
~ıda Bezzazi cedit mahallesinde lJzuuc,:arşı cadde::ınde 296-125 

No. tahtında dııkkan 
de Süheyl be) mahallesinde 1 • 3 o. dükkan 

ç.;,,ıykehirde Reis o~lu sokanda 34·39 • • 
• • Çadırcılarda 123·53 • • 
• • Zenneciler de 36 • • 
• • Hacı memiş 70 • 
• • Pü külculer 4 • 
• • Varakcı hanı 14-16 • • 
• • Sipahiler 22 

Jılöddet: 11 mayıs 929 cumartesi gtinU saat on dört buçuğa kaaar 
Yirmi gün m ıd etle ilıın edılen balada muharrer emlik.in pazarlıkla 

kiraya verilm ın Encumenı idarece karar veril mittir. Talipler tartnanıe) i 
umak ~e t minat it edeıe,\ ıcara ait taleplerini dermiyan eylemek için 

J tenimi Ev af m diri~ etind 'akıf akarl r mUdUrltığUne mUracatları ilnn 
lunur. 

almak b eyenler müzayede 
o 

• 
yenı bir kitap 

lngiliz gazetelerinde okundui{una 
gore lngiltere hUkumeti Gelibolu se· 
fc rinin resmi bir thrihini neşretmek· 
tedir. 

Kitnpta s••f erin muvafful\ı) etsizli~ri 
Naz rlnr taraf ndıtn gv::>terilcn ~a)anı 
merhamet cehalete ve erkanı harbi· 
~ nin mma' kat n ortedan kavbol· 
masına atfolunmaktıı ve denilmekte· 
d"r kı: 

·Sırf lınhri bir taarruz icracıı kararı 
\'e bıl ıtra :\ara) a a ker ,;ıkarıııa 
hususunda verılen karar. rnes'elenin 

eri saflıa!ı Erkanı harbi~ ece tet· 
kik edilmeden verilmiştır. 

A~ker \aravn çıkarıJdıi:!ı zaman 
geri (.ekilmeleri hnkk.1nda hiç bir 
bazırhk me\ cut değildi. Ordu aneı· 
zın us \Cr çıkarmak hususunda emir 
aldığı z:ıman, dlı mau tamamı)Ja 
uj nanmış bulunu\ ordu 'e miır<"ltebat 
ara:,ındıı ilk i tihza tın fıl danı bu 
gibi denız scf rleriniıı muvaffa i 1) e· 
tinde en muhim amil olan lıazı esaslı 
l\avaidio ihmalini mucip olmuştur. 

·Cemedilen 75,000 kişilik Fr11nsız 
ve Ingiliı kuvvetı ga) ri Itafidi. Turk
lerin yalnıı: Çanakka]a cı arında 
150,000 kitilik kuvveti vardı; aynı 
:1.amanda 500,000 kiei silah altına 

alnıı~ bulunu) oıdu. 
lngilizlcr seferin bütün devamı 

mlıddetince top mUhimmah azlığın· 
iıın sı~ ııtı cektiler. 

SİNEKLERi 
ve diğer haşaratı 

ÖLDÜR Ü 
KOKUSU SIHHl 

VE LATiFTiR --

8 . koz s lh ın hkemesi hukuk daire-
sinden: Bog:ızi~inde Çubukluda 24 

Hazir n 1928 ııırıbıııde vefat eden Ruau· 
mal memurıyu kelemi mUmeyizlerindea 
nı ıtekait Ihsan be~ in terekesi hakkında 
icap eden muamelenin ifası m'iteveffa) a 
mumaileyhin validesi Hayriye hanım 

tarafındu bilmüracaa t&lep edilmit ve 

bili veld vefat eden mumlileyhin hem
ıirazedeleri Bursa Y en11ehir mhak.emei 
asliye zabıt kltibi Hilmi ve biraderi 
avukat Mustafa Efendılere tebligat iCfU1 
derdest olduğu gibi, merhumun hemtiresi 
mutneffa Rahime bnmmın hifideleri 
Adalet. Nimet ve Ali~ e hanımların ik• 

etgi hları ıneçhııl olduğu aıalatılmaama 
mebı i haııhclkanuu ilinen tebl~ icraa.ı• 

karar v~rilmi~ oldu~ndan. keyfiyetin p
zete ile ilan ııd n hır av zarfında alika· 
daram ınra tndau milracaat vuku bulma· 
aı· ı tal, tirde ınusmel ı ı,a ıuniye ifa olu· 

ıı ca.ı i 1 n~r. 

1 Bu •k••rn 
N aşit Beyde: Kör reaaam 
Albamrada : Ru. Oflrı 
Operada : Kalp hırsı•ı 1'e ko· 

en harbe giderlum 
Melekte liri lrırmwı 6'iJ. 
Mttjikte : Jlııkaddes va:ı:if e 
Asri sinemada: Gü.elfflr gfüıeli 
Alemdarda: Sarı sa11bak 
Ferahda : Marlnta ve dik ta· 

ban baadi bacak 

Şahrarrıanat:I 
ilAnları 

T at"simetre e ı~ e~ en otomo ı · 
terin el)evm cari olan tarifesi 

Enclımeni emanetin 28·4·929 ta· 
rih ve 462 numaralı kararname· 
ıyJc 1 Mayıs 929 tarihinden 

ı ut ber olmak Uzre taksimetrenin 
) alnız ilk yazacağı mıkdar bl1· 

tı rde 60 l eriııe 30 ve kti· 
kle ı de 40 ) eriııe 20 kuru~ 

ole.r ı" tenzilAt icra edilmiş ve 
· şbu tenzilfitı, taksimetrelerin 
dol:.rud:ın do~ru\ a i~'ar.n temin 
için o ımobil eshab na 1 Haziran 
929 tarihine kadar mühlet 'eril· 
mi-.;tir. Bu sebeple 1 Mayıs 929 
dan iiıuteb r olan isbu tenzilAtı 

" i ·ar etme\ n tal\simetreli olomo· 
billere ra •iP o nl r tal\simetre· 
nın i;ı arından bu' ulderde 30 ve 
kuı;uklerde 20 huruş noksan \e· 
rece ,!erdir. 

Doktor A. KUTiYEL 
Elektirik mkinelıriyle belsoğuk

luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik
tidar ve bel gevşekligi, cilt ile firen
giyi ağrısız tedavi ede. ... Karaköyde 
Bbrekci fırını sırasında N• 34 • 

Alominyom ve sair 
madenleri parlatnıağa 

mahsus cila 

~JiJqu~s> 
oRi 

Bütün bakkaliyelerde satılır. 

Umumi vekili: Galatada Voy

vada han 7-10 numaralarda 

:RIŞ.A~ 
'7C>LF 

Posta kutusu: Galata 44 7 

Hanım efendi 
Bahtiyar olmak iıtiyor muıun~? 

Ltıtfen Beylofhında istiltlll t'&d· 
desinde 370 numralı BAKER ma
~azalarının hanımlara mahsus eşya 
4aire ini ziyaret ediniz. En son mo· 
d 1 v en ştk trop ve mantolar 
Uzennde 1 hakiki fırsatlardan istifa· 
de etmek zamanınız vard r. Bu mü· 
stesna satJş ay nibayMine kadar de· 
\ am edecektir. 

1860 senesinde mitesses 

GALATADA 
LA ZZARO FRANKO -Mahdumları Mağazalarında 

Nefis el işlemeleri, ka-
ınlara mahsus çama

şır ve cihaz takımlar· 

S amıun hukuk mahk.omeaindeıa: Sam· 
sunda •Kefeli zade hacı Mehmet ve 

mahdumları. komandit ıirketi Azlaından 
bac~ ~iehmet Beyin vukuu vefatı Ye ııl· 
rak~yı mUtebakıyeaıin tirketi fesh ile 
tasfıj e memurlan tııini zımnındaki mU· 
raoaatlan ttzerine Samsunda tt1ccardan 
kıluıcı ilde Ahmet Ziyaettin ve haca Ka· 
sım ıide lbrabi.aı ve hacı Ha) rullah ade 
ömer Beyler mahkemece tasfi) e memu. 
ru. in~p ve tayin ve keyfiyet tescil 
edilnııf old~lun~an allkadaranıo tasfiye 
n;ıuamel!l'enı!' hitamına kadar ıirketi tem· 
sil ve ıırketın 111erkezi olan s.ın..uaa 
ifayi vuife edeoek olan taalıye ıaemur· 
lanna mür&e1at eylemeleri ltizumu ilin 
olunyr. 

TREPARSOL 
Frenginin yeni llleıdır. 
Bap olarak dahilen abmr 

Ve şiringa v•· 
rlne kaim olu 
czahanelerde arayınız Dcpoıu. 
ASAN ECZ.\ DEPOSU dur. 

1929 İlkhahannın bii)tık surp ı 
Gılatıda Kankiyde VOJVOda sokatı kaq sı nda 

KSELSI~ 
B.Q)'tlk ~ W>ftkaaı tanılalldln takdim olUDRoaktır. 

tlnUıhap çetitleri •.ı tkmodea hiç bir miibayaatta hulunmayun• 

yefeadiJ.erle çocuklara mahsus 
Son moda bipmleıde 'fe teminatlı ciasten aJ 

mulatıelif İJllİÜI Ye fantui kumaşlardan • i 

Kostümler 
ve tlpor kolltütnlerl 

ıs=D 
M.tbur M.üimL JUC. markalı 'e 

ıattkemmel pbardinden her 

Pardesoıer 
ve müntellap çqiderde Trençotlar 

17 50 liradan 
t itibaren 

Haaımlarla ~aç kızlara mahsus 
en IOD moda ve her reıakte 

mUntehap çe§itlerde gabardin 

.M..arı t:olar 
va Kasha Trençkotlar 

ıs so ~~it'!:ıı 
PANfALONLAR 

renkte 

6.50 
f'aneıaıardan 
liradan 
itibaren 

mahsus gayet müntehap 

0eşitlerde dayanıklı kostümler. 
Ölçü üzerine ısmarlama için hususi daire 

Aylak ve haftalık taksitlerle 
muamele yaplllr. 

Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
MÜZAYEDEYE VAZOLUNACAK EMLA' 

Heı b liadııda bu) Uk manastır caddesind~ 70 ~o maa bahçe n 
He~ bel"adada arka sokakta 30 No hane 
Blbi alide lala Ha)reddin mahallesinde 7 Nu &) ni şah sultan m ktehi 
uleymaıııyede elmaruf mahf llesinde medrese sokağında 11 No Nevruz ıı..-

mektebi. 

Slıle)maniyede Şemseddin lDOlla l'Jr&ni mahalleiinde imaret ıoka 
Ba)azıtta sekbanba~ı Yakup ağa mahalle~indt' ı.imıt i k " n 7 1 'i ball 
Tah!akalada Rostem paıa mahallesinde mahkeme sokağında 12 No d kkan 
KUçUkpuarda boca H&yreddıo mahaUe!tnde &)azma kapusu ittiaalinde S fi 

eebzecilerde 153 No dukUnlar 
Hoca p:ışada karaki Hüseyin çelP.bi m3hallesinde dar s de a ası cadd in 

11 No dukkAn 
Mahmut papda tarakçılarda 35 ve 39.35 No d ık kinlar 

• Çe berli taşta atik Ali pap mahallesinde çilingirler sokaiında 2 No dUkklD 
Kumkapıda tavaıi sUleyman ağa mahalle inde çe,me sokag nda 41 
Gedik pqada dıvanı llı mahallesinde Poka~ında 76 No dUkk·n 
Oa)aziııa simeke§hane tahtında 93.89 ve 101-95 No dükk n !ar 

IJnk panı civarında papupde mahalle inde Zej rek cadd inde 20 • 28 No (Çi" 

kında oda) ı mutjtemil dükkfi.n 
Şehremini cıvarında deniz abdal mahallesinde topkapu cadde ind 338 No d k1',. 
Kaıım paıada te) id ali çelebi mahallesinde mandıra oka!; 25 29 ~o d ~ 
Heşiktaşta ,apur iskelesinde 21-23 No dUkkun 
Çakmakcalarda valıde hanında birinci kemerde 9 ve mescid tahtında 21 ve 11'9' 

ci Uıt katJa 93 No odalar 
Uzun çarşıda yava§ca şahin mahallesinde cami soka1f ında oda elye m kahve 
Mahmut paşadn da a hatun mahallesinde hamam sokağınd -.9 No 

Beyazıtta sekbanbatı akup ala mahaJleı.ınde Hasan paıa hanının kapı tarefe 
ninde çe§me mahalli 

&j aı.itdu kalaj cı çıkmazında ıimekeıhane derunundalti caminın baricındo ol" 
kapı maha\li 

Kiralık arsalar 
Kumkapuda kUrlltcU başı Suleyman aRa mahall inde iskele c ddr · le 11.25 ~o 

ana 
Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi mahallesinde Çeıme sokafında 20 vo k.-J 

Sadi maballeııinde patrikbuae eokaiwda 15 No arsadan müfrez arsalar. 
Hocapapda b.raki HilHyİD çelebi mahallesinde nöbethane caddeainde l l No artl' 
Zeyrek civarında boca aktar mahallesinde Ze> rek cadde inde ceım crkallnci' 

ana. -~ 
Müddeti milayede : 12 Niun 9'l9 tarihinden 4 Ma) aıı 929 Cumart i nU tar 

ondöıt buçuğa kadar. 
Ballda muharrer emlak kinya verilecetinden muza~ edeye vazz lunmu tur. tr 

tiplerin yevmi ilaale olan eoa ,UniiD 11&t on dört buçuğuna kadar §artname ı ok~ 
ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek U re 1 tanbul Ev 
mUdürliltlnde vakıf akarlar mUdtirlilğtlne müracaat an illıı olunur. ,. _,a. 

Enaf ve ml1atemillb hakkında malumat almak isteyenler bu mUddet 1Arn--

mUrayede .daıına müracaat ederek ecri miıil raporlarını görehılırler. ,,, 

Vakıf akarlar 
müdürliiğündeu: 

Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 
Galatada Kemanket Kara Mustafa paşa mahallesinin yer sltı 

onUnde dU'tkln 
Galatada Kemanllef Kara Mıstafa paşa mahall )en· h 

40 numaralı dUkkin 18 
Galatada Kemankeş mahalleıioio Çômlekçi sokal nda 14 af ' 10. 

cedit No. mağaza 
Galatada Arap camii mahallesinde Atmaca MabmtıdıyP soka w ın a 

No. dttkkln 
Tophanede Tımtım mahallesinde Yeni çarşı cadde ın e 1 

No. dük.kin 
Beyoğhında Kamer hatun mahallesinin Eleni sol{s~ında 11-l 
Beyoğlunda Bereketaade mahallesinde Yüksek kaldır ırda 53 

1 

lleyoğlunda kltip Mııtafa Çelebi mahallesinde Apdullah a 
No. baue bAP' 

Beyoğluuda kitip Mıetafa Çelebi mahallesinde Jbel sol ağ nda 23 J:."" 
mttddet: 11 Mayıs 929 cumartesi günü saat on dort buçu • ka r J ktl 
Yirmi .ıun .muddelle il~. edilen ballda ~uh~~er emlakin P ~~e 1 

kinya venlmeııne Encttmenı ıdarece karar nrilmııtir. Tal pl r rt ı 1ıı 
okumak ve teminat ita ederek icara ait taleplerini dermevan eyi ıne i1IP 
Istanbul Evkaf mUdiriyetinde vakıf akarlar müdürlü ne rı r t 

olunur. 



Futbol faaliyatti 

llOR 

NA.KiTLER 
l JngJiz 990.51 20 Len BuL 

1 UoJer 202.50 ı Florin 

20 Frs.F. 158.75 20 Kur.Çek. 
1 Zloti 

· 20 Lireti 212.75 20 Dinar 

TVNEL 

28.50 Trann·ay 78.25 ı Jetaua!nd Sa 
80 Rilıt. Dok. Auı. 

U;.50 Kadikii'· Sn EreğliMadep 
22.so RISSE SENEDATI Lllt maclarının ücüncii 

haltasina glrdll<. 
20 Dr11hmi 52.50 ıo Frank Bel. 

l Ra>·hıı m. 
J Anıct. SL 

20 Ley Rum. 

48. H 1 Per:eta 
28.SO 20 1-·. lav~ 
24.12 ı 

71.50 it hankaıi J 4.20 ı Mllli iktisat Bk. 
112.50 l'lliigla Jt!Lnr. Ti.:ıırf't ,.e eımyi • 
29 •. 50 06ınarıli llk. 136 f fünaf Bk. 

fa 1.8u laafca Taksim stadyomun- emin saymak doğru değildir. Çün
-.0~\~açlarının iiçiincü hafta kü Fenerbahçc, Vefa müsabaka· Lond. St. 
bt ua1'alarına devam olunacak- ~mm tehir edilme.;i dolayısile bir Nw.Y, 
kt;.. ~~~ram mucibince bu hafta maç eksik oynamıştır. Parisfr8. 

782. 
VAPUR DEMIRYOLU 

ÇAK ŞU.keti H11vriyc J&.501 ~ignrtıılar 
., ·r,•metu 11 

1 

Turki.)c milli 
990. 1 Aıııall!r. fi. 1.21. Hı:liç uporlar. 1.53 ittihat .., 

0.49. Pra~ kur. 16.::0. An.D.Y. ofo itimat ,, 

12.54 ı Yiya~a sll. 3.48. ,. " •• 100 39 Şıırk 
larırl~lft muknrrar olan takım- Pm an ve yapılan maç adedi 1) ilonolt. 

fUnlardır: şöyledir: BcrJin m. 
\1a.1.. be1koı- Beşiktaş. G. , . .- . ;- Galatasaray 7 maç 20 puvan Sofiale" 

o 35 :">lııdı·ıdpzıı 3.39• l\ludanya·Bursa Bozkurt 
"' 1 Yar~o,ado 4·36 ı S.::n!UD SııhH Anadolu An. 17 

2.07 Atinadrab. 2348 •. 37.1 'framvav 78.751 Ist. Umum. 25.30 
67.75 Duheı 
:~.52. Mo.kuç. 1G4.'i MADEN ŞIRKETLERJ ""' b B ·ı · - ır. Ilrübel b {r ener ahçe · ~ulı·~ ııHmiye. e~ıl\.ta~ ,, u ,, 

, .. .,..1 F b h ' 14 Ginevref. 2.54. Bclı:ratdia 27.7i. BalyaKııraay. 14.ı.lG 1 Ha\'D gazı 27 teti . qı-uacak maçların ehemmi- 'eııer a çe o •. ,, 
~ bnı lU'brmı en mühim nokta B~ykoz 7 ,, 11 ,. 
h~ &itadan beri olduğu gibi htan- v~fa 7 ., 10 " 
bir 8 en kuvvetli ekiplerini hep Si.i!e~mapiye ! ,. 9 .. ".. .. 

f>llllak~~~~~d::.ek fırsatına nail <leki~ü~eff';:S~?eiçti~ı~ı;rıı bi~n~:h~ 
~··~Bu ijç müsabaka içinde bil- gi c;t ~1 ere!> pm:an adedini ~.rtır-
~ Be '- B 'k maoa mm·affak ofomaz.sa kume-
-. ıt:Li f&.oz · eşı taş maçı ~ayu- o k 1 · ı 
~ ~l at olacaktır. Be;?iktaş takı- nin eu gerisinde ·a aı..:aK 'e. e:e: 
'iı.....: •tanhal ikincisi olmak için de:1 mukarrer olduğu üzere ıkıncı 
ı-_i;' devre meçlarında hiç mag- küme şampıyonu ıle yerini değiş
~,_ uğramamak mecburiye tirecek:tir. 
ltı&k't Beykozla berabere kal- Mısırlılar ne za"ıan 
~ ~ Beşiktaş takımının fır· gelecelc 
~bl ybet~ini intaç edebilir. Fenerbahçe ve Galatasara.yJa 
~ &~ray • Vefa maçı için de karşılaşmak i~in şehrimize gel· 
~l' lnlyets~dir denilemez. Gala· mesi mukarrer olan Mısmn ma
~-=)'ın fena bir akıbetle karşı· ruf ''Arsenll-Ter'3ane,, takım! Ma· 

Arelan Çimen. jf.20 ., ,, (temet.l 3.50 

JSTIKRAZLAR Uııkı:·kÖ) ,, 14.50 Kadlköy Su 25 
Türk kömür 22 ı l:mıır mezbha 109 

Itik.dah. 93. 75 J IQO~ Tl"rtip l Merıner 'f11~1 7 

Diiyuııu. 206. ~ ·fg~1 'i 9o;i DIGER ŞiRKETLER 
Dr. Yolu 8.35 t: l 1908 T-ertipl ht. Tut.An.Su 41 Mil. hirıı'Ut"!I. 11.50 
19(}2 Gimrükler ~ igg~ ·· Rihtiwı!ok. ;\ıı. l\Iehm.Baki 7.50 
1903 Saidimı:ılıi 

11909 
~ h la .dcvdrmcncl ~0.2'; Mut! hErwi9 7.95 
~e reruanet 

1902 Tech zııüAek, ı9n '" Şat"kmerkeaıı 5.70 Trakin ~eker 13 
' lllt. K:.uaplari 27.15 Tel. Ietıımbul 31 

TAHVILA1 Reji 1.75 Ncptn.:ı 

.2.82 Turk tut. Arı. Omnlion 
naciolu llt tı. 1 oll. 12 Tertip [D.E.j 40 DtıhP.n Turk Kımımursru 

1 1 t• 'tip f A..H.c.; 40 S ,, (F.C.) 43 ; .. rı.. Değirm 7.20 
5.50 

29 Nisan 1929 
b.'...~8.l uıak bir ihtimal olmakla ı 
~~lr geçen devredeki vaziyetin yısın sekizinci Çarşanba ~i.inü ş;0 I~ 'HA..LAT-ı 1 FI1,D. VE CEVIZJ ZAHiRE ı 
ı~~·l!samas .la ld'ğ' d mu rimize gelecek ve ilk maçını 55 ç. 1 Ku.Pa. Ku.ra. 
~k Sü zımge 1 1 

e - Mayıs cuma günü Galatasaray ta· Buğday Fı:ıdık k. s6.ss c d 
~ tu-. 'leymaniye - Fener· kımı ile yapacaktır. . (ı.\"LE!r ' 1 1 ·~ ar ı6. 1'ııtı:ıuş:ık 

BUGDAY 
Ku.Pa. 

~ııı.......:ı maçı, Süleymaniyenin bu Mısır takımının çok kuvvetlı Arp:ı ı '- nı r J.'indi'. 106.105 ~1:ı: :::so ~;,ı;; 
-;_~ çok zayıf bir takımla saha- ~ F 'Fa nl•e 119 • 
~aları dolayısile uünün en olduğu söylenmektedir. ener - !ltclıut n u_-v 1\.:l4f 10,10 ~crı 

k " Galatasaray ınuhtelitinin Mı:nr se- Fındık 2 •• Kn.Pıı. Kete tohum Dünnıe 
~~ti •aız aıışılaşması olmağa yahati esnasında Tiirk futbolc&- Tift k :. ıı.ıı 1 I:kiıı. Ekicı. ııwo. ı ııııııJye ufal. 43. 'i unıuşıık mııb 
~ı. nıdur. larının Arsenal oyuncularıy]e kar· Y"'"11•·1 rıı " ELi · ı:.50· "' -re·.aıek s ... ,., 

'-'VQ l lde 1 f.lirin<lyuru. 1360, ,,olıu. 24-. Roma. n ar ne ha . şılaştıldarı yazılmakta isede böyle ll-IRA CAT ı llidnd se:t 1320. llu.-ülcc Bı.l il • t. n 

tlıtı lilt rnaç'9.rının ikinci devre bir temas vaki olmamıştır. Bı tı!ny Ton {~t~~iı 950 :Bııkla ~=;~.int"r 
tirJ~akalannm üçüncü haftasına Mısırlıların alacağı netice 

1 

Çıı.vdar .. ,. Rı.ızmol TJFTIK 
~ ~lllİz halde birinci devrede hakkında tahminatta bulwıuJamaz. lıT ı• " ı Kcı ek Ku.Pa. 

HUBVBA'l' 

!it &üs ederı vaziyet değişmemiş- Maınafi Mısır gazetelerinin ne~· FreuJ•e 351 r:ım,J Pııspnl - Anknrn 
Ku.Pa. 

Sınutı-ı r:.. Yalnız puvan hesabiJe halen riyatı Mısır efkarı umumiyesinin rfohut so • ,, AV DERTSI Kı:stamaı:ıu 
~ı.ıerb h ı•mdık .:.1. ı.:u. Pa. Konya 
~ a çenin önünde bu]unan bu temasla alakadar olduğunu Tıft.ık n':.ıl Zud4va YAPAt;I 

lC;;:.;~~·~;;ı:;;e-ler y ... ~ 
füı~)CIDİ 

AFIO.'V 

Vakıf Akarlar müdürlügünden: 
2~koyıde Toaşcı sokağında 19 Na. han~ 
4~apıd11. 9a}t'!Zi! aga ınahallP.si~dı• Camıi. ~er~f sokağında l~ 'e 16 i.'\o. hane 
~kapıda Bayezıt a~a ınahallesıude Canuı şerıf sokr.ğınıla 12 i\o. ~ane 
l{ ırğada Boaınnili mahalie&inde ::\1elımet pa~a ) okuşundıı 16-25 Na. han~ 
Qcaınllltafa pa~ada Ramazan efrntli tekkeııiııin selamlık kısmı 

" Sansar 
Tilki 
~uoduz 
Ta\ .ın 

.. -----==ıı 
~ 

~ı . 

Ku. Pa. Kı:ırııl.iilllr 
<\nkuı 
• ra:r 

Ebedi 

Ku.Pa 

30:'0-

ilkJ_jabar 

Kiralık dük:kanlar 
~?ig>&~a .a~ndıı. Çelebi oğlu aliieddin mahullesindc Asma altı caddesinde 41-43 ve · 

8 o. ~kı diikkAıı . , _ 
, b'b~ cıvaruıda Lala hayredı.lin mahallesınde 18-5 No. dUkkıı.ıı . 

--~~ ~~~-- - 11.E TEH!N 
, ~ 1 ~I). ı;l«~~ta Dikilitaş mahallesinde cami ittisalinde 2·1 \'e 6 ve camı tahtında 4 

~ ~•:Udarda tabi İmraniye kari, esinde Mektep sokağında 2 ve Alemdn~ı cadde~İD· 
h e 62 No. dıikkllnlar · , . . 
lbçe kapıda Mej dancıkta Yeni postane ra<Jdt ir.de 42-44 Na. ı,malup ıkı h:ırak:ı 

Jtl\ ED616 • 
ı~ ilkbahaı•ın bütün güzelliğini, vücuda 

Mo zgah ari 

ye 
eder t • 

1 e 
Be; oğlu, Tünel n1e~danı l\.1etro han 

lstanhul Aul ara caddesi No 60 

Val- 1: akar ar 
müdürliiğünden: 

pazarlıkla kiraya ''erilecek emlak 
Çar~ı Sahaflarda 

rif a~n 
ff nc :\ieıni 

59.57 No. <luld<iin 
121- dolap 
Jl-9 • <luldtan 

~ linci \ 2ı . 
Durıllııwu 'al.ıf hanında zemin kı:ıtınta 22·5 

.. birinci 38 
39 
40 

No. mağaz. 
oda 

f-ll'yo'i)un la HüsP~ in ai:a mahalle ind cami sokıı;:,ında 7-9 No. oda ğaraj 
ırma], 19 .. ' -.. e 

Has"o}de 1\ ı·ccı ı i i mal allesiııde Cdını it lin<le 5 ~o. dukkiin 
Ka ıınpa~ada Emin camii samancı sol aKında 4 • ~o. dUkkan 
Dorduııclı 'aluf hunında iliiuci katta mukaddem .. kıı.ra kısmında ki 8·1 

~o. k hve ora ı olan oda 
Müddet: 6 1 929 pa7artesi "l ı u snat on durt bucu~a kadar 
) im i f! ıı miıdde 1' il n cd len hal1id.ı muharrer emlılkm vıılıırlıkla 

kim\ u verilnı . r lll'UffiPn. idarece karar Vt'rilmiştir. Talipler şartnameyi 
ı1kumak >e tı>minat ita ederek icara ait t leplerini derme) aıı e)lemek için 
btaııl l g, l\af miidirl\ dinde vakıf a "'rl r mu lürlüğüne mUracatlan ilii.n 
olunur. 

Evsaf ve ınü~temilfıtı hakkında nı lunrnt almak isteyenler müzayede 
odasındaki l'rı mı il raporunu oku. abılırJ ·r. 

Vakıf akarlar 
müdürlü O-ünden: 

Kiralık arsalar 
'"'kUdarda Karadavut paşa malıalleı-;in<lP ı,araı'a alınııt cMddes.ndc ](;8 V•; Htıcı 

hatun mnhallesir. Paşaliınanı ladde imle 6-23 No. :ırs ... ıar 

1 bahşettiği hayatı kalplere verdiği saa
deti bir ICODAK ile sül ~!etle tespit 
ve ehediyeıı muhafaza eb;nek kabil Müzayedesi teıııdit olunan emlak 

-;l'a!ipleri tarafından tfl,lif olunan bedeli icar 

Kiralık kayıkhane 
t.f~litlttoede Mahglt ağa rnahallı•sinde Sutl ıce cuı.lrlr.sinde 15 .f\a. l_13 \ıl,~ıane , 

iken geçip söııınelerine file) dan Şehri 6 lira Ak .. ua,da Katip Maslahaddin mahallesinde mektep soka· 
verecek misiniz? i!ında 2 numaralı arakıyeci Ahmet ağa mektebi. 

d~l't h ddeti ttıUzayede: 15 Nisan 929 tarihinden 6 Ma~ ıs 929 pazartesı gılnu ımaı on 
~l~ÇUb lt adar . . 

)~ .lda Jrı.uharrer f'mlak kira' a verilect•ıı-indcn n tl1.m ede~ e 'azolm ır.tı ,tıır. tıılıplerın 1 lıaı 'L • ı; ' ' • 
tıııiııa l1111le olan fon gtinUn -ııııt on di..r t J lH. u~t ıı !< t dıır ı;c;rtı ıın e: •. ol Hm~k 'e 

Bg~ IJ!ILR,111UL ı...ııe LOda&I iJfl•mal edlfl!'t:blı·ıı·r. Mudrlt>ti mlızavede: 27 nisan 929 tarihinden 4 mayıs 929 cumartesi 
1• ~li-;'!Jf!w K U F.l • 5 gunu saın on dört huçuf(a kadar 

ı t;"'tW ~ .,... y 'ü!I ~ ~ ~ ~"A T J W W . Bal~da muh~rrer . eınlli,k ldralı~ . olup hizıılnrında gösterilen bedellerle 
ın1 l!1:!J _ & ~ &il .a:;ı:ı ~ ~ &l!I ~ talıplı:rı uhtelerırıderhr. l~ncumerıı ı farece bir hafta müddetle temdidi aıti· 

ı mtlzayedelerine karar verilmiştir. Fazlasile talip olanlar son günlin saat on 
lu~U tı tnuvakkata ita ednck n U } ede: e i tirali. tn ek ı ıre l't3nhul Lüııf ımıdıır-

b ilde " k f ., . l ~"it a ı aksı lnr ınltdurhııı;ı ı c mlır:ıcaat arı ı un u ur ur. 
llı~~ •f ve nıüstemil§tı h::ıJ,kında malümat alını 1 . tt rnln bu ırnddet zarfıı.rfo. 

Yede odasına mliracsıat P.dPrr.k re ri mio:;i' mı ı 1 rırı\ or lıil'r <'r • 

bENtz LİSESi MÜDURL(TGÜNDEN: 
ı.~. lfeybeliadada kain deniz 1ise~i bu:;ene H:mrawnın hiriııci gününden 
·~ar · · ı 

l erı ljağıdaki şartlarla talebe kabul edecektır. I 
~lllıf - Lise ve orta mekteplerin 8 inci sınıfıııı ikmal ~den ve ya o 1 

111 tekmil derslerınden imtihana talip olanlar (l aş. ] ::>:19) j 

det8~-:--- Liselerin 9 uncu smıiinı ikmal "den ve p. o .,ınıfın tekmil i 
36tinden imtihana talip o] anlar. (Ya~. 16:2\J) . . 

del'g} "':"" Liselerin 10 uncu sınıfını iknıal eden ve yan sınıfın teknııl 
'l:tinden imtihana ta1ip olanlar, ():aş, 17:21) 

~ ~u lı a·tı·de ~ e11takracaat usuiü:H Lise müdürlüğüne Lir istida \erilir \'C una 
l rapted ir. 

2
-.. Fotoğruf!ı nufu~ tezkeresi yahut musaddak sureli; 

3 - Aşı şahadetnamesi (bir seneliği geçmemiş) 
lı11.... - Mezun al<luırn , e y·a talı.sil ettiği mektebin fotoğraflı şahadet .. ıe v r. 

4 e Ya tasdikname i: 
flletitıi - A il< sinin ve kendisinin hüsııü !ıalini müben in mahalli hükfi 

S n fotoğraflı ilmühab~ri. 
~hı1::1 -. Mekıt•be kaLul oLmduO-u halde her tiirlü kavanin ve talima~a 1 ı ı a' b • • • t l h .. t ti d 6-.. ~t:~.lcl:ceğine dair velisinin vekeum~ının eaı u s~ne erı: 
lln . l ı~".ı oınıudırrı \e talısiJini terketmek ısterse ve zabıt olmaı 

Gt:hi 
1 ~~11 "' nıasırafıııı tamaıı . . n tecıiye edeceğine dair velisinin 

7 ~c ~h·e rn ı~ .. ddak senedi. 
ı t ·1 

t t t·~ik.ı ıotoµ;rafı. 
·(.l llaz·ıamu l~ ~ine kadardır. 

'i il d dorl huçıığuna kadar I tanbul evkaf muduıiyetinde vakıf akarlar müdürlü• 
~ 1118 en u ~··· muracnotları ilan olunur. -

Bursa Viiaveti Muhasebei Hubush·e ınüdüriyetinden:ll\1ÜZAYEDEYE VAZOLUNAN EMLAK 
Havassı şifaiyesi ve terkibatı kimy~~İyt!~İ cümlece müsellem olan 1 VAl(IF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN. 

meşhur (Çitli maden suyu) nun menafıı ve işletme hakkı şartname- 1 B 1 1 . - .. . • 
si veç ıile ve be~ sene müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 
• ~ ıç~ \apıda dorduncu vakıf harım bırıncı ~atında 27 ve 28 ve 39 

T k d b d l h dd. ı· k go"r"J•· B E .. · d · 1 te ıkıncı katında 13 ve 15 ve 19 ve 20 numarau. odalar a arrur e en e e a ı ayı u urse ursa ncumenı aı-

1 

.M"d l • · . l 
8 

i\T' 929 'h' de 
mesine 28 Mayuı 929 tarihine müsadif Salı giinü saat 16 da ihale- . u. l .~ıı mızzayeCı.e: 1 J.vısarı tarı ın n 11 ~fayıs 929 Curnat'· 
si yapilacaktır. Müzayedeye iştirak edecekler bedeli müzayedenin 

1 

tesı gu~ıı saat on dört buç__uğa !cadar . • . 
% 7,5 nispetinde teminatı muvakkata ita edeceklerdir. Bal<ıda rnuh~rrer. emlak_ ~ıraya ı-enleceg~.n~~n müzayedeye vu· 

Talip olanların şartnameyi görmrk ve pey vaz etmek üzre Bursa ğolunmj!t~r. Tahplerm y~vl~ ıhar olan 50.n gıınun saat on dört brıçu· 
Encümen kalemine müracaat eylemeleri ilan olunur. u'.!a 'da ar _ş~rtrkıamevı 1.0.~umrı r vebtelmınatı muvakkate iıa Rdenk 

muzaye· e~'..e ı!tı~a . etm~.' uzre ııta_n u Evkal\ müdürWğüııtk 'IHJ.laf 
akarlar mudurlugwıe muracaatlan ıları olunur. İl\aınetgahı meçhul 

Kalpakçıyan Jan efendiye 
İstitııto Nazlonale Delle Asıicuraıioni 

d'ıtalya sigorta k.umpaDyuına s&ıı;orta 
olunduğunuz, 2,000,088 numarolu poliçe
ni:ı:in bedcliui 16 te~rinlsani 19'20 tarihin· 
de~ tediyesi ~!J~lczi iken bugüne kadar 
tedıye etmedıgıııızden dolayı P.oliçe 4h· 
kamı mah~us:ısına tevfikan tarıhi ılindao 
itibaren bir a; zarfında knmpam aya mii
racaat etmediğiniz taktirde bütün huku· 
nuzu gaip edeceğinizi ınalümunuz olmak 
üzere be\an olunur. 

Kumpanyamn TUrkiye mömesııili 
Kazııreto 

Satılık konak 
Kadıkoyunde MilhUrdar c.addeaindeki 

Kız orta mektep hinıısı atılıktır. \'ıııak 
İ•fC\ enlerin l•tanbul \faarif ınUdürü 
mı · ı. i 'ait b c m M ·:: .Lm. 

Sultan Ahmet altıncı Sulh Hukuk Mah-
kemesinden: Bir devni mahkumbihden 

d~yi f~ruhtu mukarrer bulwıan 7 balya 
lsmıd bırınci tutun htanlıulda sultan hıı· 
mamında yeqildirek karakolu ittiso.linde
ki tUtun irıhlaer idaresinin bir numaralı 
anbarında ~5·929 cumartesi gilnu saat 
iki buçukta bilmUzo. .... ede furuht edilec~
ğinden talip olanlnrİn vakti muayyende 
memuruna nıuracaat ed1lm"!Iİ ilin olunur. 

Koşunuz! Koşunuz! 
Çakmakçılarda Çe§me sokağın· 

dıkı ku~ tüyü fabrikasına yftıile 
kuş tü_vü yastık iki lira, yorgan. 
ondört, ~ilte onb~ş liradır. K Ho 
ile 125 kuruştan hnşıar. Kuşti.iv
Jerine nl'lh \ıc: kuma t la! her 
re. h. P 

. 

Evsaf ı·e müştemilatı hakkında malumat almak iltıeyeıılıer b11 müd
det ::ıarfina müzayedP- odasına müracaat ederek 6Crı muil raporltmnı 
görebilırler. 

Emn~yet ~a~dığı Müdurliiğtinden: ·~ 
Mehmet Hıkmct bevın 13504 ikraz num ı d 8--"'i ıoUGlWacc l'.ma._. 

d 
· ·k 1 d' ara ı eln .... .,.. ·ı-

Saıı lı~ın an ıstı raz e\ e ıfi meblii~ mukabilinde Sandık DlllDMI• msJMa.o ~ 
köyimde mukaddema mezarlık el) evm Balı.ırcıba.~ı aoiLafmda "'*i 19 ve ,..- il 
nıımaralı ve 7~ arom ars~ Uzeıine mebui ah~ u9 kaıtan ibvot bee oda, iti ..-, 
bir muttak, bır kuyu, a2 artuı brıh~ ·ıe mUtıemiillı eıUffyi Ani ~.. Wr 
tıru;cnln tam:ı.ını. vaderıl hitaınında borcUl) verii.ıMıoe9iJsı\eu foliııyı ~.Jbla ~ 
23( J_ıra b"?el ~le mUilelisi namı.n:t kıat't lr.&nsrı ~ihnit iten bu lun ~111dc • 
:t.elıı ıle ~aş~ hır nıtlştcri çıkara it mUzayecic beJ.clinı 2:xl 11...,.:a lhlQ ,._, 1.-iıa 
olmn!ı ıııbetıle meıkı'.lr ~ AMrıin 4.5.929 ıar'hm• :nliıı&cfü 3ııi!ttı ek Cuı:un.Mi ırlld 
tel\ııır ;ı;oıı ınU7.ayc ie 1 1 :-:ı li i:>u~ı.•1•1~·~urdcın 
• 1 



Se ri sefain 
Merkez Acentesı : Galata 

Kc prü başında. Be) ojlu 2362 
~ube Acentası: Mes"adet 

ham altında. Istanbul 2740 

TRABZON İKİNCi 
POSTASI 

( A.Nl\.ARA ) vapuru 2 
Mayıs Perşenbe ak~amı Galata 
rı! tımından hareketle Zongul
d_k, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize} e gidecek ve Of, 
Trabzon, Polathane, Gireson, 
Ordu, .Fatsa, Sahısun, Sinop, 
lnebolu)a ug4arak gel;!:. 

zade', 
Biraderler vapurlan 

KAftABENIZ 
llUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

Sakarya 
Yapuru l Mayıs 

Ç8rşamba gun~~:r:mı 
nhtımından hareketle (Zon
guldak, lnel&IU, Samsun, O 2 

du Gire&on, fırtrb'2lon Sürme: 
ne ve Rize ~}erine azimet 
ve avdet edecc:!ktir. 

tafsilat için Sirkecide Mes· 
adet Jianı alanda, acantasına 
müracaat Triestino dairesi Te

lefon: lstanlml 213ı 
~ 

KRAEeRT LAKSATİF 
Müshil sakızı 

Crawford's 
Chewing Laxative 

En eyi Ametikan eat,ızı pyet lezzet
i" dir. On adedi ihtiva eden bir kutunun 
f iah 20 k uruttur. 

1 ve ya iki sakız 60 gramlık. hint 

yıığınin tesiriDi yap.r. 

~aıı IKDA 

Met• Tellllllıiıill .....,, 1 
~;;.~=\«.!ii'r~~-:--.-. ıl "-·~~ -~~~...-~.,..'* 1 lfo. ~. 20 

1
..._~ ............... ~ .............. ~ ........ ~ ............ ..., ...... ~ 

t'ille .4M & Malte ,ate;ı; ~6191. 2fJ Manieadaki kt&aat uyv.-ı için ıwına ot a.leli ı& mayıe cumart~ 
Bflyakadada RJutnı c~siriide J6 nK..cillı lükk<i,f. 20 • • • • aaman • 15 • çataak. 

, " 1 t • • f, • M e • ' Alaaiııaclıaki llitMt llayYWtt için Uç kelem arpa. .....- ve karu ot.,.. &Mada . muharrer emlfik puarakla kiraya ve~nden t~rln BtırtktMINN '11lirtıe.ı eylemelm 1 • · • • ..,. • 18 • ~ 

Emla.A.. k ve E' 1iam Bani kası umum ::.-:e~.:. k:!..:· .. -:-:1:.~=-~:=ıa::!:'• ... :'!!J sare&lea bwnieyoowııuzda mevcu*r ok..._k İelefa•laraa her pn koU., //_ "8 # il ~te~~·i ve1mek iateynMriade .Muiuda m•ktr komierOM llİJb-lllll'q 

mudurluAunden· annAtane fı:Wik• w.• ile IIWlbal yek.lama müliillÖ~ ihtiyaca i· ·~ 
· ~ • "~matıııeme ayrı ayn prtaamelerle ve pazarlıkla ala.acak.tır. İb.teei _.... 

SATILIK KÖŞKLER m. •. ftinü fani.le~ ııaat 14Je " ~ kalem mal~n saat lSte ,.,.~~ 
Talipierın prtname ve ihale ır;llnünff te~ komısyeuınııza rbneleri. 

1 I b Jd B · k d d N" dd · d S fı 1 k .. ki ') · 1 f ik" kı , O ıU içip yerli m&~uhltı oı.aıt 120000 metre boz renkte elbiselik Jwmq .- stan u a üyti a a a ızam ca esın e ( e eroğ u oş ~rı namıy e maru ve ı ta tapu zan uıulile sab,a ıı1uıaoaktu. thalai 8 _ s. 929 'J!ünü saat ı4 tilr. 
senedıyle bankamız uhtesinde~ ma müştemilat köşklerin satışı müzayedeye konulmuştur. numunesiai görecelder her glln ve diuflBn•ya iıtirak edecek. talipler yel'mi i 

2 - Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 6 Mayıs 929 pazartesi günü Ankarada ve Banka idare maayyeo ~an evvel t&klif ve teminatlarile birlikte merkez utm alma k-•· ,."'-. 
M 1 · · 00 . . na ıeJmehrL 

ec ısı zurıyle ıq:a olunur. · 1 htiyacatı askeriye için iki yUz elli ton lbemariu kömtırli puarlıkla altnMıl 
3 - Satın almak isteyenler (7350) liralık teminat iraesine mecburdırlar. Bu teminat mektubu teklif paıarhğın ihalesi ltir Mayıs~. tarilüılde ~rpoba günü saat on dortte k · 

mektup)arıyle bera~er ihale gününe yetişmek üzere bizzat Umum Müdürlüğe verilir. Ve yahltt taahütlü da icra eCiilecektiır. Taliplerin ıııd.ameeiai koJdı'yonda görmeleri ve pazarlıp · 
olarak PQStayla gö:adetiiir. ~lin oluisteyenlerinda §&rtnamedek.i tarzda temiaatlarıle komisyonda hazır bul 

fL~ 1 nur. 
4 - J.11Ble bedeli ihaleyi müteakip peşindir. M anin ve civarındaki kıtaatm ihtiyacı olan ekmeğin pitirmesi kapalı zarn. 
5 - Talip olanlar Istanbul veya İzmir şubelerimize ve yahut Umum Müdürlüğe müracaatla mufassal . nakasaya ko~uaftır. I~esi 25 mayia 929 tarihiDde aaat 15 te Maaisada 

şartaamellrizi mitalaa etmeleri ve müzıyedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde birer nushasını alıp teklif n saıuıŞartalMa ~o~ıs-~·onu~~t yyipJlaca 
1 

. ktırk. • ı·fnam 
1 

• . 
• . naıaenDt gorme-. ıe eyen erm ·omısyonumuza ve tek ı e ennı v 

mek:tuplarma raptefleınelerı ıcap eder. iateyenleriade Maaisada askeri aatua alma komisyonuna muracaatları. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 
şubesi müdürlügünden: 
Esas No. Mevkii Muhammen bedeli ican sene\'! 

Lira 
160 Buğaz~inde kain kalender Kasn ve 30 dönüm Bostan ile 126 dönüm Fundalık 1000 
Emlak ve Eytam Bankasına ait balada muharrer emval birer senelik bedeli icarı şeraiti 

atiye ile müzayedeye çı-kanlmıştır. 
1- Müzayede müddeti 15 Mayıs 929 Çarşaaba gününe kadar olup ihale muamele!İ yevmi 

mezk.ôrde saat on altıda icra olunacaktır. 
2- Bedeli icar ilk taksiti ihaleyi müteafup verilmek üzere üçer aylık müsavi taksitt~ tediye 

olunacaktır . 
3- Mümaye~eye iştira1{ etmek arztısunda bulunanlar Bahçekapıda Emlak ve Eytam Bankası 

Istaabul ıubesine müracaat etmelidirler. 

.iLAN •••••••• Opçratör .. .-.MM..e 

Ö içme kıtıtatı için 28 Nisan 929 pazar günü paı.arhld~ ihale edileceği il4n 
oelik ııirit, kaleslı k.utua11, miıU'aie teodoüt ve aaireden ibaret se!W Qlem.. 

mei feaııiyeye r.emanı ihalede talip çıkmadığından ihalesi 30 Nisan 929 saU 
aaat on alaMa yapılacaktır Taliplerin zemanı mezk6rda kemisyonumuza mitrac:llil_, 

Mekitibi askeryie satınalma komisyonundan 

50 kilo 8 Puata laurufat 
200 • 12 • c 
50 c 16 • • 
50 c 24· •• 
84,200 • Muhtelif' puuta buru 
8 adet hurufat kaauı 

'lıbhiye askeri mektebi için .ltalıda ıre ltıaman hurufat ve hurufat kasaa 
~artnamede ve mevcut numuneleri miyarı evsafında olarak. aleni suretüe m\ina 
konmuştur. İhalesi 13 Mayıs 929 paı.artesi gUnil saat 14 le Harbiye mektebi 
haneleri önünde ki münakasa mahallinde icra kılmacalflır. Taliplerin şart...-. 
ve numuneleri için kemisyonnmuza müracaatları ve iıtirak için de munakaaa 
Jinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

K uleli lisesi için .5000,. kilo yerli Pirinci aleni münakasa euretilt'I saha 
tır. ihalesi 1 Mayıs - 929 çarpmba günü aut 14 de barbi~e mektebi y 

nelerinde önllndeki münakaaa mahalliade icra olunacaktır. T&liplerin ııartna 
komiayonumma ve iıtirak içinde münakasa mahallinde buır bulunulması ilin 

Halıcıojlu lisesi için zarar ve liyao n farkı fıatı üayı tuhıtt etmeyen m 

faizıi, 1334-1918 istikrazı dahili 

Halll Sezal 
BASUR MEMELERİ 

nam ve hesabına olarak 500 adet ölçü uzerinden kaput pazarlıkla utıa abı&OllllJI 
PuarJıiı 80-Nisan°929 salı gllllU. Mat 14 te harbi7e mektebi yemekhaneleri ö 
pazarlık RM1bal1inde icra Wı-...r. ~ ~ için .,. numuwi igiıa 
misyonumu:r.a müracaatları ,.e i~tirak içinde pazarlık ıtlabilUnde lmır balmnı• 
ilin Qlunur. 

·Fi'ltul ve sıracalan ameliyatlı ame
liyatsız. elektirikle tedavi ve bilcUınle 

ameliyatı icra eder. öğleden sonra 1 tahvilatı 
% 5 faizli, 1334-1918 istikrazı dahili 

tahvilatı Hamillerine 
Divanyolo Acı hamam No 20 Dördüncü kol ordu utınalma komisyoaundanı 

I stanbul icra dairesinden; İıkende,r Tev- .................... ~~ .............. ..,. .... .,... ............. .,... .... ~_, 
Vadesi Mayıs 1929 tarihinde munkazi (23) numaralı kupon hede-

·Kravr-1 Coap Cma• linin, 1 Mayıs 1929 dan itibaren Galata ve Ankara Osmanlı bankaları 
lllialillk. :Mik ....-ına karıı pek kişelerile müessesei mezkftrenin Viliiyat merakizinde bulunan bilumum 

faideli Vf 1-.:ti lltü olan bu sakız bil- şubelerinde tediyesine mübaşeret edilecektir. 

fik ef. in Armenak ef. den 1"rçlu ol- E sk.işehir ve Darıca kıtaatına ait 23840 kilo gaz yağı 11-4-929 tarahiadeıı · 
duğu mebahğa mukabil dain ulıdesine 20 giln müddetle yeniden kapalı 7.8l'f uaulile milnakasaye konulmuıtur. 
birinci derecede ipot •k iraye eyledıfi olanlar şeraitini görmek Uzre her gün ve pey ıürnıek isteyenler teminat 

husa tuaıa ~ere tavlİye edilebilir. 
Bütun eczalleler ve ec:r.a depoları-ııda 20 Türk lirası kiymeti itibariyle beher tek tahvil kuponuna evrakı 

.eatılmaktdır. nakdiye olarak 50 kuruş tesviye olunacaktır. 
TU.k.iye vekili uaaınW: Ripr Volf Kuponların, numara borduroları ile birlikte ibrazında, Osmanlı 

Galatada Voyvoda ilan 7-10 posta kutusu bankası tarafından hamillerine, tarihinden beş gün sonra tediye edil· 
447 e.ata mek üzre ibrazı lazım gden bir makbuz verilecektir. 

Miitehau.J8 mukavva kJ. Liseler M ühayaat komisyonundan: 
tu mtMı aranıyor A k I b l I . B -c. 11 .... kadınlan çahıtırma yurdıı n ara, stan u , zmır, . ursa, 

kutu iıtıllfM•eai için mötelıasaıs bir 

kut~':..~::::~;~ kona- Kastamoni, Konya San' at Mek-
~~ m6ılirire*e müracaat olun- tepleri için külliyetli mikdarda 
S utta ~ ikinci Hukuk mabkeme-

la~~~=u e:;:ioso~~ Elektirik, Demircilik, tesisatı sıh-
tınct ~ .-Ssult hanede Koetotin Ha- h • ı k • • b • 
rokopli6ı .... aleyhiDe ikame eylediği ıye, marangoz u ve saıre gı l 
dav .. pyaben cereyan eden mahkeme- ,.,_ d M • • 
sinde mitMeialeyh m111118İleyhe giyap ka..- alat ve e evat~ f ayısın 12ıncı 
rarı · teblic edildiği halde ispatı vucut 

ettJİeyerek mlı4dei talip tahlif bulunmUf Pazar günü saat on altıda Ihale-
oldu1wı• ~e mahkemeaiıı muillak 

buhmdalı 1 ~il 929 Ç81'1&1lba nat on • • k } k • • k I 
dörtte m•1n•e• ilpatı •ucut etmedili Si ıcra I ınnıa uzere apa l za· 
:'!:.::":"...ı:"'::.!~:: rf usulile munakasaya konul-
olmak tt.ere keyfiyet ilıla olanur. 

r etanhul malakemei Mliyeıri ikiaci bu
"lr.uk dııılrtllbadea : Ahmet Şllkrtl bey 

tarafmdım Be,aıtda K01ka tatlı kayııda 

Tali 80k4111da bet numaralı hanede 
mukime S... laauıı ZİlllJDıeÜDde mat· 
hıbu olan iç 7's otaz bir lira otuz 
dok uz kanıpn tahlili hıtkkında ikame 

olu lllD da'981lumetieei muhakemesinde ID9h 
kemeden iltih.al .ı.narı 10 Nitan 929 tarih 

ve 41 adedi bir kU'a ilim pyabi muma
ile\ barnu itamelgllımı terk. etlecek 
a ı ıti meçhule .litdli '"' ik•metgihı ahiri
n inde meçhul buluadağu bey:ınile bili 
tebliğ ıade edilıait n bittalep mahkemece 
~ . u us ıl m hakemeleri kamnıunun 
141 ve 142 iaci maddeleri mucibince 

ma le1haye . irmi g'ıln mUddetle iliıaen 
t ı t ıcras na brar 'fttilerii'. ilim 

11 ıreti talık 

m tr, 

muştur. 

Taliplerin evsaf ve mikdarları 
ile şeraitini anlamak üzre komis
yona muracaatlan. 

llARAllGOZLARA iSPiRTO 
lapirtolu içkiler iDhisarı latan bul Bat müdürlüiünclen: 

Marangos ve MiJbibyeci 'snafına bir sülıu/,et olmak üzre 2500 f"Gl'll
lık ıiıekr içinde ve beher şife 240 kuru§ f iatla yalnız m~ il.e 
tağyir edüm~ BEY AZ RENKLl kamineto ispirtosu ihzar edilmif 
olduğundan M.4RANGOZ TEZKERESlNl hamü olan esnafın llii~ 
ve /i,,fr hanındaki <.;!JTlC) ŞCBESfr, il 1 ıira"a t1 ·n irn o unur. 

yemiv ihale olan 1-5-929 Çarşamba gıınu saat 14 te komisyona gelmeleri ilin 
Beyoflunda Kamer Hatun mahallesinde •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ...,.~..., 
Margarit sokatJnda cedit 10 No. bir bap f Üçüncü kolordu satmalma komisyonundaP 
hanenin dörtte bir biase1i Mustafa Hasan •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
beye devrü temlik edilmiştir. lıbu hisee C iheti askeriyeye elverişli olmayan hayvanat her hafta Cumarteli ve Çaq 
kırk beş gUn mUddetle icra kılınan mu- gUnleri Fatihte at pazanada ve Pazar günleri ilakUdarda a' puannda 
zayeainde bin lira bedelle talibi uhdeain- huzurunda müzayedei aleniye ile furuhtu mukarrer bulunduğı,ındao talip o 

mezkür g11nlerde yüzde yedi buçuk teminat akçelerile mezkfir heyete mliracul..., 
de iaede bedeli mezkur haddi llyilunda Kotum, binek, meklriye elveritli hayvan möhayaa edilecektir. Hayvanı oluptı. 
görlilmediğinden müzayede bir ay temdit maya talip olanların her haftanın Salı g\1nleri kolordu kararlahına ıeti"iMI~ 

edilmiıtir. Hududu: Sat tarafı Perbuti illıı obaur. 
hanesi sol taraf Pandefilidis hanesi ar- K olordu karaagih binasının badanası, Giimüşsuyu Hastanesinin aburlle çerç 

riain tamiri ve Gülbaae Hastaaesinin hamamı ile Fındıklıda milli müdaf'M 
kası Müsyü Albert hanesi cepheai Mar- alına komief.ODURda mevcut kalörüferin tamiri ayrı ayrı pazarlıkla yaphrı 
prit aokağile mahdut bilmesaha ytız sek· Pazarlığın •halesi 30 Nisan 929 Salı gun.u saat 15 te icra eciilecektir. Tali 
sen arşın terbiinde araziden y\1z altlDlf ıartname ve kqifnameaini görmeleri ve iıtirak etmek Uzre l&l'tnamede yuah 

'b ıekildeki te'lllİllatlarile komiayonumuzda hazır bulunmalan illo olunur. 

arıın ina yirmi Uç arıın bahçedir. Mil§· I~ ... D •• e •• nız. • •••• sa •• tı •• n •• alm ••••• a. ··k·o· .mıs •• • .• y. ·o·n· .un ••• <f •• an ••••••• temiletı: Hanenin kAgir ve zemin katı ile 

beraber altı kattan ibaret olup mermer 
merdivenlerle etrafı parmalthkb ve iki 

mermer koronle sahanlığa çıkılarak lizeri 
camekanla 9 çift kanatla kapudan girilir 3000 kilo saltun: mUnakasai aleniye ile ihale tarihi 304-929 alı günü saat 14 
bir mermer avlu, bir sofa, dokuz oda, Deniz levazım anhan ihtiyacı için ltizwDu olan balAda muharrer 3000 kilo _.~,,• 

münakasaya konmuıtur. 
(odanın birisinde banyo mahalli) iki bal- Şartnamesini görmek. isteyenlerin her giln, itaya talip olanların da yukarda 
kon, bir koridor, bir mutlıek, bir sarnıç gün ve saatta KUımpqada Deniz aatm alina komiayonua müracaatlan. 
iki odunluk, Uç kömiirlük bir dolap, bir 
çamaıırlık, bir mermer muluk, dört be· 

il. dört kiler ve etrm cameklnle üzeri 
örtUltt taruayı havi olup cadde \lı.eriııde

ki ikinoi ve tlçü11cü katlardaki odaların 
önünde ..ı.aalık mevcuttur. ÇamaıırlılLtan 
cadd91e tap .. var, hanede terlloı ve 
elektirilr. tertibatı mncut olup Katına 
banim mtiatecirdir. ııaı.ma etrafı dıvar 
ve öçüneli kattım itilıuen aydınlık ma
halli ve saluıelerle merdiven aralannda 

cametlD böbuler var. Futa mal<ıınıtt 
928-6879 d~ taliplerin 811yııı.~ı 
muhammineai olan Oll iki bin iki · 
aebee liram hi.Meye mulip mit 
yüzde •u niapetiade pey akçesini f< ~ 

veme etmelerini ve (l Haairan 929; 
15 e kadar temdidba IOll müzayedesi 

pilacatı ilin olunur • 

' 

·Emniyet sandıgı emlak 
müzayedesi 

Müzayede 
bedeli 
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ililn un ur. 

Kat i karar ilanı 
.lııbammin 
kıymeti 
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