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Borçlular artıl~ eskisi gibi hapsedilmiyecel~ler. 
HükUmet 

Afeclise iki mühim kanun 
Jayıhası verdi. 

borçlular hapis 
edilmiyecek"ler 
ınahpuslar 

da 4 ay sonra 
bırakılacaklar 

rviiiy~tl~~ ....... k;;:;~ı 
iile valilere de hüyükl 
iselibiyet Ye serhes.İ 
L .. ~r~.! .. :Y.!:.~i.!2'.~~~q~.J 
persenbege 

'9 

meclisten çikacak 
"' Ankara 13 [Hususi] 

~- teli in bugünkü içtimaında 
~ "e iflas kanunu layihasının 
~ttnb~ günü kül halinde m:iza· 
:~ tdalmesi kabul ectıldi. Yeni 
~ k~unu hviçrc kanunundan 
~~ 1ktibas edilmiştir. Kanunun 
'hlfleri mahkemeye düşürme
~kllü fasletmektir.Yeni kanun 
~1lıya ilam ve ya senet bu
~ iCllZUı icraya milracaat ha· 
~ 1 Veriyor. icrada hapis ile taz- l' 
•t ~lü kabul edilmemiştir. icra ,, 
~ kaaununuu tatbikına mü

'-n " 12 maddelik diğer bir ka· 
~ -hlcamı liyıhasına göre bo
' dolayı hapis bulunanlar da 
lGb kanunun mer'iyete girdiği ~ 
13\ı'~tthal tahliye edileceklerdir. j ŞtıKru !\aya 6ey 
~lln neşrinden 4 ay sonra tarafmdan tayin olunurlar. Vali 
~, ı tatbika vazedil cek ir . !11uavinlerinin, mekt~pçuları.n ve 
~~ kanundan hepsen tazyik ıandnrma kumandanıle pof s ve 
~ lc.ldırılmışsada buna mu· hukuk işleri mü~ür.leriniı tayin· 

8o laliieyyit ahkam vazedilmiş. [Mabadı 2 ıncı sayfamızda] 
~ çlu icra memurnun talebi 
~ e haczedilmek üzere mev· 
~ ~· alacağını maaşını, kazan
\iıefifahe:ı ve~a tahriren Lil· 
~ 1\ Celtur. Bildirmeyeolnr c 
~~;kaan söyleyenler şiddetle 
~ edilecek ve hapsoluna-
~ ır, 

~i~r taraftan vilayetlerin u· 
~ıdaresi hakkındaki 1.anun 
'-S111d 1 da Dahiliye vekaleti ta
~ ~tı meclise sevkolunmuştnr. 
~t\i lt una göre valilerin selihi. v ~si olunmaktadtr. 
ltı~~ılcr dahiliye vekaletinin 
~~ 1 

Ye icra vekillerinin kara· 
' vaı· ' muavinleri, mektupçu-

~t~ ka~makamlar dahiliye vekB· 
~ltıdtı 1nhaaile reisi cümhur ta· 
~rı '? tayin olunurlar. VilAyet
'ttıa dığu idare şubeleri reisleri 
'1\l up oldukları vekalet ve ya 
~~~ ı~üdürlüklerce kanunlarına 
ı~}' ~lthap ve tayin olu urlar. 
~ merkezinin tali memurla-

llkı ıa idare memurları mensup 
ti!ı,p arı idare ~be reisinin in· 

Ve inhasile, nahiye müdü· 
• • - "•1 ' 

Holştat dün geldi 
diyamandopolos 
bugün gidiyor. 
Bir ay evvel mezunen mcrn· 

leketine gitmi{ olan M. M. ko
misyonu bitaraf azalarından ~
Holitat dun Avrupadan şehrı
mize avdet etmiş ve komisyon
daki vazifesine başlamıştır. 

Bundan 20 gün evvel Atina
ya gitmiş olan Yunan mübadele 
baş murahhası M. Diyamando
puloı bugi!n ehri~1i~e. avdet 
edecektir. Haber venldığine gö
re M. Diyamandopulos hükume
tinin übadele müzakerab etra
fında yeni tekliflerini hamil bu
lunmaktadır. 

Mumaileyh buru~~n Ank~ra.~ 
giderek Yunan sefırıne ~etirdıA-ı 
talimah verecek ve muzakerat 
müudetince Ankarada kalacaktır. 
Türk. Yunan ıniızakeratı 

Ankaradan gelen maHhnata 
göre Türk· Yunan müzakerab 
Saraç oA-lu Şükrü beyle M. Pa· ' , .... . , . - , . 

Söyleyiniz 

Yıldızlar 

"Türkiyenin en yakışıklı 
erkeği kimdir? 

Bugü1ı de iki 
genç kariiıniz"le 

bir küçük 
{yavrunun resim 
lerini koyduk 

...................................................... 
Bir kadın karümiz ! 
Istanbulda yakışıklı il t 

erkek kalnıadı ~ 

................ ~~E:_ ............. : 

- -. 

İlham hamm 
Anadolu ajan ının dün a · .nm P risten aldığı bir telgrafa ' 

göre Amerika hükumetinin Paris sefareti bütün Avrtıpn hüku
metlerine biı-er nota vererek Amerika filmlerinin 4'rvrupaya 
ithalinin tahdit edilmesi hakkındaki noktayı nazannı hildirmi§. 
Holivotta dünyanın en muazzam filimlerini vucuda getiren 
AmeriJ .. n artistlerine A\rup:ı k...1'.Janwn kapauması ar.zaau ner· 
den ileri geliyor anla)ılamıyor. 

urkigenin en sevinili 

Yalnız malum olan • e anl şılabilen cihet şudur: 
Eğer Amerika büktlmeti noktayı nazarını kabul ettirirse 

Avrupnlılnr artık dünyanın en güzel ve en san'atkiir kadııllanm 
eskisi gibi boyar. perde üzerinde görembecekler. 

yeıpant Banka 
Almanyalı profesör Maliye mutahassısı 

dün akşam M. Müller 
mühinı bir konferans dün akşam şehrimize 

verdi. geldi. 
Darülfünun salonu 
hınca hinç dolmuş 

bulunuyordu. 

F ' aç günden beri şehri· 
unan Hamburğ darül· 

v fünunu emrazı 

akliye profesörü 

ve dünya alim
lerinden Vey
gandt tarafın· 

dan dün darül· 

ve mara7.i ruhi
, :;at unvanlı çok 

· milhim bir kon-
Pr. Veyğant ferans verilmiş-

Devlet banka•ı için 
tetkikat yapmak 

uzre An karaya gidiyor 

Devlet bankasının teşkili etra· 
fmda tctkikattc .. bulunmaJ ·:c bir 
proje tanzim et- ' ~-..... 
mek üzre müşa
vir olarak davet 
edilen Alman 
maliye mütehu
sıslanndan M. 

Müller şehrimi- A 
ze gel mittir .Mu
maileyh yarın 
Ankaraya gide· 
cektir. ~t. Mililer 

~ 

Her Mülier hır muharririmııe 
tir· şu beyanatta bulunmuştur: 

Darfilfünun emini Neşet Ömer <C-Hükümetiniıin daveti heri· 
bey profcaörün ilıni otorite ve ne devlet bankasının teşkili için 
şilhretini tczkar ve kendısini fahri mllşavir olarak çalışmak üue 
lstanbul d11tillfünun namına s~ geldim. Y cmn Ankara ya gidcek htı
lamlamıştır. Profesör konferan· kfınıetle temas edecek ve lizım 

gelen tetkikah yaphktan ıonrıı 
icap eden projeyi bazırlayaca~ım 
Bu mesele üzerinde tetkikatım, 
bitmeden fikirlerimi IÖylemek 
isteıniyorunı. n 

sına dini statüleri tahlil ile baş· 
lamış, dünyada tanınmış ressam 
ve heykeltıraşların eaet"lcrioi 

projeksiyonl göstererek tahlil 
etmiştir. Bilhassa eserlerin 

san'atkal'ın tabte şuurunda eser
lerin nasıl uyandığını .ınlatmış; 

devirlerin, matisizmin expre -
siyonizmin psikopatolojik tezahür· 
lerini nakletmiştir. Konferans u
lonu tamamen dolmuştu mubte· 
telif fakülte müderrisi emrazı ak· 
liye r:ıutahasslar\ san'atkirlar 

, 

ff•Jl•f pallalllffll 
Hükumet hayat pahalılığı 

hekkında esaslı aurette müca
deleye karar vermiştir. 

Bu cümleden olarak, tchrimiı· 
deki havayici zaruriye, mahrukat 
ve aairenin fiatlan hakkında 
fikir edinmek üzere emanet 
iktisat müdürü Ankaraya çat· 
rılmııbr. Müdür Kemal Ômer 
n _... • • • 
·~ l ., ,...,.,.....,,, ,. ..... 

' 

çocugu kimdir?,, 

Muzaffer B. 

Serlevha içinde fotoğrafını 
gör<l' ünüz küçük kız, Bakırkö
yi.ı.nde oturan ilham hanımdır. 

Aşağı sütunlardaki gençleden 
biri Haydar !iüha, diğeri Mu
zaffer beydir. Haydar Süha bey 
Beşiktaşta Bostan başında 1 O 
numrolu evde oturuyor. MuJ:af
fer bey ise Sarıyerde ikamet 
etmektedir. 

Dün Melahat imzalı bir kari· 
imizden kısa bir mektup aldık. 
Mel"hat hanım rliyor ki: 

_ Muıabakamzm netict::sini 
sabırsızlıkla bekliyorum. Seneler 
var ki lstaııbul caddelerinde bir 
yakışıklı gence tesadüf edilmiyor. 
Bütün erkekler cılıl ve kansız. 

Bakalım müsabakanıza gir
mek cesaret:ni gösterenler 
arasındft bir yakışıklı erkek bu
labilecek ıniyi;ı.? 

Karilerimiz neşrettiğ'miz ku
ponları da kesip aalclamalıdırlar. 

Aldığımız mektuplardan an
ladığımıza göre bazı karilerimiz 
bu hususa dikkat etmemişlerdir. 
MaİOm olduğu üzre müsabakanın 
hitamında karilerjmiz neşretti
ğimiz kuponlan kesip en yakı
şıklı ve en sevimli olarak intihap 
ed cc!:leri gençlerin ve çocukla
nn fotoğraflarına raptedere. 
m"+l-.~'"mı? trr;n~,...r,.cekler ve 

Haydar ha D. 

bu suretle hem t. lce111 vazife.ini 
görmüş olacaklar ve hem de 
350 kişiye vereceğımiz hediye 
müsabakasına dahil olmuş bulu· 
nacaklardır. 

Hindistanda ahali 
meclise bomba 

atı orlar. 
Yeni Delhide Teşrii mecliain 

zairler locasından bir demet 
iht ilalcuyane risale ile birlikte 
iki bomba atılm1şlır. 

Beş yaralı vardır. Katle teşeb
büs cürmüyle müttehem iki kişi 
tevkif edilmiştir. 

Atılan risalelerde: "Sagıra 
güç meram anlatılır!,, denilmek· 
tedir Bu sözler hareketin Hint 
sosyalist cümhuriyetperver cemi· 
yetinin emriyle vuku bulduğu 
anlaş1 lnıaktad ır. 

Bonbalar hükumet sıralan 
üzerine atılmıştır. Bombaları atan• 
lar infilakı miıteakıp havaya bir 
kaç el silah atmışlardır. Bunlar
dan birinin; 

" - bunu ben yapbm. işte 
taban cami., 

Dive ba~rdıl>ı sövleniyor. 





Çiçerin 
Berlin. 12 [A.Al 

){. Çiçerin Berlinden aynlma· 
dan n-el M. Streeemanı ziyaret 
.. tmiştir. 

Tayare gemisi 
Bordo, 12 [A.A] 

• Commandaot Teıte,, ismindeki 
tayve gem:iai delliae indirilmiş1ir. 

lngiliz ithalatı 
Londra. 12 [A.A] 

Mart ayındaki ithalat 58 mılyon 
693 bin. ilancat 98 milyoa 59S bin 
lngilk liraa•a a.lii olmuştur. 

Rekor sahibi 
Londn, 12 [A.AJ 

Otomobil ve ~o etomobiJ 
~Ur'at rekerunu brmıt olan hin· 
haşı Segnva "Slr" unum yeril· 
IDİ.fdr. 

Varşova, 12 [A.A] 
Doğru malumat alan mabafil 

M. Switalakinin riyaseti altında bir 
kabine tetekk\11 edecelini bildir
ınektedir. 

Fransızların alacağı 
Belgrat, 12 [A.A] 

Bqvekilette yapılan bir içtima
da Fl'a1118du harpteu evel •lınm)f 
olan borçlar meAclesi tetkik edU
mi,tir. Bu busuıı hakkında yakında 
bir itilif imza edileceği rivayet 
olunuyor. 

Zelzele 
Bolonya.. 12 [A.Al 

Bugün bir zelzele daha olmqtur. 

Alacaklı devletler 
Paris, 13 IA.A) 

Alacülı d~vletler mütehassu
lannın neıl oldup neticeler 
hugiin umumi içtimada tevdi edi· 
lecek kua bil' muhtuaaa tclhıa 
e!1u1acıaltür. Komile içill lıuırlan· 
mıı talariri bir tebliğden ibaret 
olan bu muhtıra Almanvanın mali 
i&titaatiyle kabili telif • oldu~na 
hıtkmedllen aeaelik mürettebatın 
yektln .e miktarına ait erkamı 
.havidir. Bundan bqka alacaklı 
devlederin upri metalibini tatmin 
edecek Diabet te hu muhtırada 
göterilm1'tir. ----

Bir gemi parçalandı 
Morle, 12 [A.A] 

iki direkli bir gemi Pmımarcb 
clvarieda karaya ohırnıu•tw'· Ge· 
miyfı mah-.olmut auarile bakıl
nıaktadır. MU.ttehet •I "Ye 

8'limdir. 

lzmirde bir idam 
lamir, ıs (A.A) 

~ine ~~tLdın bavalieinde bir çok 
eşqası eden takı koulaklı 
Melunet bll abü kUk6met meyda· 
nında id.m edilıaiftir. 

Esirler karargahında 
Nogales, .. Arjzona" 13 tA.A] 

Ast moklika cenerallarından Ma· 
nıo dua erkanı barbiyesiyle beraber 
lalllerika bududuau geçmiştir. Bunlar 
lllabaceıet memurları tarafından 
esirler kararglbıaa sevk.edilmittir. 

Bindenburğ i~eşti 
Berlin. 12 (A.A) 

Reisicllmhur " Hindmabmlt " UD 
••hhi vaiyeti artık. bi9 bir enditeyi 
lll'1cıp dıeiildit. 

,.., .. ,, 
Dünyanın en güzel 

artisti 
Ferart Amerikaya 

gitmiyor. 
içkiye dü•künlOQü yü

zünden mühim 

bir •erveti redd tt:i. 
Bundan bir kaç sene eve) Vı

yanada F eli F erart isminde bir 
genç kız, tiyatro tiyatro dolaşıp 
kendine bir iş arayordu. işlerin 
kesat bir zamamydı. Nereye baş
wrduysa: "Kadro tamam!,, ceva
bile karşılandı. Nihayet bir ti
yatroda hizmetç! roliİl!e çıkacak 
"eli yüzü temız" hır aktrise 
ınzum vardı. Ferardın da t:li 
yüzü hayli temizdi. 

Genç ku sahnede ancak dört 
beş kelime söyl~di, fakat söyle
yişi ve vaziyetlera o kadar güzel· 
di ki derhal nazarı dikkati cel-
betti. 

Şimdi ferart Awsturyanan en 
iyi ve dünyanın en güzel aktriai 
addolunuyor. Ferart _ timdl o ka· 
dar zeoF.dir ki 300.000 dolar 
ı::ıakabilfnde Auıerikaya çağnldı 
tı halde pmpanyad.Ml mahrum 
blmamak için ıitmemiıtir. 

TARiHTE YA~ffUDI KATLiAMI 

- 29 - 1. daha 7.iyade memnun olw- vahşet baylaqu ~ ÜMııl6 111! 
Müslümanlann elinden kudüaü mı idi? erinde kanat çnp-. w öt.r. 

tü. 
almak! Elcevap o!ur. 

işte bu yaygara ile Avrupa si· Bu suretle düşünen ve böyle Roma esantinden, (Bloia) 
lahlandı. hareket etmek isteyenlerin baş- cıasmdan aonra ve şimdiye k.-

ka 
dar mevzd kalmıı 2u1üm ve 

A a ne silihmşl kr\dım, er- bir maksatları daha vardı, 
D 

fışet artık umimiletec:ekti. 
keği, çoluğu çocuğu hep birden ediğimiz gibi yahudiler Al- insaniyet susmuş, kilise çu 
ayaklanmışlardı. manyada nisbeten rahat ve asu- ötme~e ba~lamıştı. (Bitm 

lngiltcrede, Almanya ve Fra- de bir hayat yaşayorlardı. Evela ii;iisii!iW~'™"'.-.~',,,_~~p;;;,;;;iii!l!i!iilJ!l!!!l!!!m--
nsada öbek öbek gönünlll\ler zıraatla, sonra, derebeylerinin 

toplanıyor, hazırlıklar yapılıyor- eline geçen toprakları ekmekten 
du. vaz geçerek ticaretle, bezirgin-

llk defa Almanya hazır oldu. lılda meşguldüler . 
Yani ilk önce bu kan saçan kızıl Bu yüzden hıristiyanlardan faz 
·abşde ilk eveli Atamanlar sal- 11 para kazanmışlar ve kazanı· Deniz kazalarına 
dırmak istedile.. Fakat diğer- yorl rdı. 
lerin de hazır olmalannı bekle- j Onlann aleyhine ".. dini bir Havalar biraı açmağa ~-
mek zarureti vardı. tamga ile olacak kanlı bir hare- yınca deniz kazalari 

Kan kokusu almış vahşi cana· ket bu hareketi yapacak baltalı Mayıs ayı gelince kayıklara 
varlar gibi }erinden fırlayan ve baçh süriiye ne servetler te· nerek denizde gezmete Çlkaal• 

kilise l<undakcılan el; boş dur- min etmezdi ? c;oğalacaktır. Her sene bu vüııdalll 
maktan, beklemekten usanç ge· Bir taraftan kudurmuş taassup bir hayli kazalar vukua ıe1m 
tirdiler. niıleriıun gem vuru m- k bilmez ted'r. Bu gibi kazalar lle facıa• 

f 
neticesi bir takım g~lerin ~ 

Nereye aidiyorlardı? Kuduse. cveran. diğe?" t&raftan sa:-ı sarı o· ğulduklarını görüyoru, Ali~ 
Isayı tanımayanlar üzerine. çil çil yahudi alt,nlannm cazibe makamların şimdiden tetbir ir 

lsayı tanımayanlar onu Allah ve hırsı, ehli sıılıp sürülerine ku- hu; etmesi için uazan d,11· m• 
bilmeyenler yalnız miıslümanlar düstcn evvel vnhşi \e kanlı bir ı celbederim. 
mı idi? hedef gösterdi. Kadıköyde moda caddetiw 

Yahudiler, kendi aralannda ~hedef. r lıud"lerdi. bmluinizdeo 
yaşayaı Musa ırkı da lsayı tanı· Her şeyden bihaber ve ken· Rıza 
mıyor u. Hatta yalmz tammıyor di hallerinde yaşAyan Alam n Otohus]er pahalı 

ğil lahın oğluna bizzat eza 1 ya u 'np Alaman ehli 1 al simle Emiaönu araa'-» 
"c f d... etmiılerdi. salibi a le bır sefer açb, öyle işleyen otobüslerin, tramvayL 

sürüleri niçi ayaklan· bir akın } aph ki bu ıı.kınm vahşi dan d ha az tlcret alaca dan 
alcial ri h Ji tarih sahifelerinin Lanoediyordum. Fakat bu 

nımda yanılmışım. Tabi 
dehlizlerinde korkunç ve tüyler 
örpertici akı lerle yı:ş n aldadır. Ga'a aya 14 kul'Uf ücret ...,. 

lar. tramvaylann ikinci mev1dia5. 
Kilis<'nin Taksimden Galataya alınan 

5 kuruşun İçindedir. Birinci 

kide ise 6 1/2 kuruş 

Otobüste 14 kurut almanca 
rette kaldım. Otobüs traıllWlndi 

daha çabuk gider diyorlar. 
tramvay daha çabuk gidiJar. 
halde otobtıse ne lüzum vs? 

Ni.şaablfa : 

Lokantalar tefti§ 

çorabın t'azıletl 

Ta ıdıJlım bir Fr»nsız var. Kendisinden çorabın fazıletini 
sordum. Evveli hayretle hftna haktı. izah ettim: Çorap ıeçen •· 
sJrda bir Fı:!n&ız ailesinin haziueel idi. Ev kadım ta981"1'Ufunu 
kumbaruının için~ değil, ~.crabm da eaklarcb. 

Muhatabım bir kahkaha salverdi& "Bakkınuı var dedi, eakiden 
kadın çorabı, bir aile sıkınh8ını en pyri munıaaır zanneda 

----------------------------------~!:!Z!!lllDll--~~ 
kökünden abp götüren bir tılıımclı, fabt bu pn kaclm prabı 
korkunç bir maBl'llf heynlieı haline gelmi§tir,. 

Çorabın kadın hayatındaki rolünfl anlatd:uaia lUmın var an? 
Banu bekin da, evliai de bilir. 

Muhatabım bu sualin sebebini IOl'du ı 
- Dcdbn ki, bir de çorabın fanleti tfmdlden pmdlye ..ıa

flhyer. Kuaa)Naracı yokutunda ıeçenlerde U.un ata IMDbMle 
biri ildi. Bu 6len kacluı delil- Fakat eeki ~nlPnın ltlad• 
ne çaba beleJdnin? 900 lira en-ab nakdye U. bir ook ala 
ve mtlee'f'll.end-

fnmas aubatabım ltlç 9eala1 cabrmadl. Lllda n auka ... 
maW• 1te1Aptuu .&.MI an!wm. 

- .... fONhm fa•hd ................... .U• .... 
rap Wr erkek Açta kolbno bir iMia D.:bae ıelmifdr. HllllMald 
ehlcle aayri ıaLit olarak Y'(!

1 
.. i •hllfllİlhlİv•or•. _____ , ______ i 

Geraanlık _. __ ......., ............. 
Bir mil}'onerin 

kansı 

sinema art.isi 
oldu. 

au kadın oyun esna
sında Kral Şartın 

gerdanllQını takacak. 
Paristen bir lngiliz gald ·a 

yazddıA-ma göre bir Fnmsa 6la 
kumpanyası tarafından ~ 
makta olan •Kıraliçen~J' 
biı., filimini yanda 
filtere_y_e ~~en ~-- ,.w.. 
Pola Negnnın rohı. _.. 1 .._ 

yapsın. 

Lolcaatalmdaki ..... 
fiatlan temi eSa E • 
re-neti de ili; el• ·-aa 
sa §U GaietwYi 
rumJara ,.- ' • W , , 
temnJiii - "ıl.L • '---...., 'IPLJ 44 ...... 

huş ,..... 781" .... 
llDl hmia -"1 asetinden: 

ı emrazı akliye 
illıesinin inşaatı 
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Nuri ile Nazmi tavlayı ve 
bilardoyu, bilhassa bilardoyu 
pe': sev rlerÇi. Onun için ekser 

celer, kanla ı evde ve yahut 
lırleriııin evinde bırabrnk 
meğe çıkarlar, geç v kıtlara 

dar zar ve yahut ıtcka s llar
Jı. 
Onfor böyle geceli gündüdii 
u up oyuna daldıkça, karıları 

k~nnırlar, doğru 
cg na ve yahut Bnhçe 
u} a geçerek mağaza ma

c!olJşı?'lar ve kocalarının 
.... nnı bol keseden sarfeder-
. Bıri bir ipekli a öte · 

e alt mı seçer, biri kos· 
k s çs öteki de ondan 
kaımay<ıcak bir rophık 

ı. 

Hulf: sa bir yarışbt' 
bi:-r Hikmet 

diyord . 
m bir ta-

·al\• Nezire h ım öte i taraf-
\)\ rbirlerine ka ı kocalarını 

' \\\(. düşürmek mi i temiyor-

'r 
r gün Nuri ısına bir 
} ptırsa, çarem yok Na

da kansına &llbı şeyden ve 
t ona. yakın bir sey yap-
a • mecbüriyeti de kalıyordu. 

t.at ir fark v rdı. 
elbise yaptı
azım dı. 

ri d ima · · p· i ·ge vur
çalış rdu. Nori, yelnız 

mın arıs karşı geniş 
har e i yüzünden, g yrik.ı:ı· 
i tinap bir h le gelen mas· 

ödemek mecburiyetinde 
ordu. 
u fuzuli bulduğu mas-
erirken de içinin yağı erirdi. 
bu dos r vaziyefm farkı
rdı r. · nzım arkadaşının 

islik ku urundan istifade
ktı. 
en dostlar h p böyledir. 

Ara sıra: 
E canımı sıkma, vallahi 
karı bir manto ısm r-
deye tehdidi basardı. 
ela bilardoya başlarken; 

- Hel bir yen, be en 
bir yüzük alırım, 

n bilardoda kazanmayı 

anasız bir latife baş
Erkek kari için uhakkak 
' cı· .. ~sızdır. Fakat şu 

· '<iın kari 

1 ı· ,ge ır, 
!Sery1 kütüphan kal-

pısmdnn, bu kabi 
hep dinler ve bu ·ğ· 

ı ıne 

çOk teferrüat ile k~ı: 
ederek, başka şeyı b .. 
çal d 

ırı, 

ışır l. 
Ho).un o bir uctfçır-

fon nıakinası var• 
l.b h . l . drnto ga ı a ta mın erın 

telefonun zili çıılınc ka
vap venneğe hazırlaıda 
Trent bir yıldırım ~ 
fırladı ve Tıllmandaç.in
nun r soptörünü al)rar 
gelen ha şu idi: 
geliyor. edi. 

THI• fl'.e lldı. 

t 

çekiyor. 

tu ftdtl-. 

er için 
ediyor. 

arttk tehdit 

,_, .... _ on para sarfet

Naıım ce ını 

Nakili-S.M. 

"ikdam,, 

144929 

Him ~ei etfal ,.e mekM!pter çocuk 
m~ nunı • ptogıamını teabitcttil<'J. 23 
•· eki liler r rtacak, 

cemiyeti kartlarını ııaıncak, idman aJA. 
nında rKktqılıler resmigeçit ) opacak ve 
bayr llırını tebrikedcctklerdir. ~tep
lerio idman har ek ı ını, ea a · t 

kenCIHerlne ı r edilen orta mektep 
gen{*Jerinlo eurpriz oyunları toldbedecek 
ve Yedilerde Delcdıl e p rkmın olt kıs· 
ırunda ifrnr. 'e ct-nıİ) el tarafından ihmr 
edilen ~e nıenılckctin Lılyük bir ihti~ a· 
cıoı tcnutK:decek plıın Çocuk bah~~inin 
xumiku adwda mini mini İitıkbal mUbeş
~irlerımiz 1arafm\lsn ıcra edilec ktır. 
Gene n nı tinde bir çocuk mıtinğı 
nktcdilerek k bul e .lt"cck t lepl rınin 
Jı.ıtfu ıcnid ru:.knmatı uide 'uc arz 'e 
iblüğ edilecektir. 

Pr mda ç at mu detle butlln 

'a iti naklıyenin çocuklar emrıne tah· 

siai, Fııhrikalnrın merasim e n:ısıoda dil· 
dllklerile bıı)TllDUI iıtir kleriniıı, ~ehrin 

donadıhnnsuun, ıuemalarda himayei etfal 
ve çocuklar hakkında progrııtnda camları 

'e çocuk terbiye ine, ahlllk.ı inki§afıoa 

hadim çocuk filimlerinin celbi ve neşri· 

yatta bulunduruJma91aın te 
0

mini de vardır. 

Ankarada çocuk bayramında bulunmak 

Uzre geçecek murolıhıı!ların ve şehit zade 

yanulann istas) onda u.az ve ık.ramlanda 

te 
0

minedilm.i§tir. 
Bııyrnmd C miyeı varidat cihetide 

unutulmamıttır. Gazino, kıraathanelerin 

bir mıktru- hasıl!tlnnnın cemi) ete ıerkleri 

için teı bbus yapilacaı.tır. Cemiyetin 
gcfkat fişleri hilet giııelerile ııostanclere, 

sinnma ve bankalara verilecektir. Bütün 

ba) ram imtidndtncn yer yer tombala 

kecide cttırılecel., Cemi~· ete 2a ka) dına 

sarfımCMı olunacak, kı> metli makbuzlarla 

inne toplanacak, çocuk haftası kitabı ve 

Cemiyetin madeni rozeti levhaları settırı· 

lacaktır Hnlkımınn kendı yavrulıınmw 

her tilrlU mua\en tc mnıb r edecei\ni 
tabü gor\irUm. 

coelerd ob ri )anm duran vil!)et 
daire b'n:ısının ıtmnmı iııgaııtınıı başlan· 

mıttır. H:ıb r nldı ıma tire burası mah· 

kcıneı teml ıze tahsis olunacak ve şimdi· 
ki bina da 'illiyet dairesi olıl!'lıktır. De· 

vnirin gı:ıçebcl:ılttcn kurtulması itibarile 

tesrii inşaııtı temenni ederim. - A. A. 

irtihal 
Darulac ze muhasebeci i Refik 

beyin refil< t ve D hiHye vekiileti 
kalemi mah u mUdUrU Ekrem he· 
~ ın he1mjir i füıfika Han m duçar 
oldu u de'fa kabul etmez hastalıktan 
kurful ma~ arak dun pek genç ya· 
§in a v fal tnıiştir. Ccnnıe nama· 
zı bugUn of;le '8kti Beylerbey cami· 
inde kılın cak aile makberioe def· 
nedilcceklir. 

İrtihal 

1 

Girit Kandi~ a eşr dnn merhum 
Hacı Ali efendinin refikası ve elli dôr· 

gcçeı 

-L 1 
dUucU ala) alay ertabibi Natık be· 

neğe yin te\7.eleri Klimile H. dtin vefat 
ı.•li de etm • t :\1evJii rnhmet eylesın. 

bir saa 
• 

Beyaz pe ede herkesin severek seyrettiğ · Do 
sinemaya nasıl girdigini ve hayatının b. ~ta 

anlat yor. vı z r ·s a i yıl r ·b· e 

Dolly Davisi inemada gör-
meyen ve sevmeyen yoktur. Fakat 
bu maruf artistin hayatına vakıf 
olanlar azdır. Bir çok artistler 
var ki, buğün şeref ve servet şahi
kasındadırlar. Bunlardan ekseri-
inin asılları karıştırılsa çoğu ya 

bir oduncunun, ya mütenazi bir 
burjivanın km çıkarlar. T esadü
fün bu nevi kadınların hayatında 
oynadı§'ı azim rolü anlayabilmek 
için, şu herkesin sevdiği Dolly 

Davi in ğzmdan hayatını dinleyin: 
- Beni lngiliz ve yahut Ame-

Dolandırıcı prens 
Monih, 12 (A.A) 

Prens Hugo du Hohenlobe dolan• 
dırıcılık ve hileli ifl& cUrümleain· 
de dolayı beş ay hıP.s mabkfim 

ilmiıo fakat za ı t cıl olunmuştur. 
fahkeme prensın nkJi melekelerine 

bmamivl S!\ ıp bulu.cmad gına 
k 1 metm :r. 

parlar, birden söner. 

Dolly Da,•i Ye temsil ettiği fi1n1lerdcn bazıları 

rikalı zannederler. Halbuki ben 
Fransızım. Bu nsrın başlangıçla
rında Pariste doğdum. Her sine
ma artisti gibi benim de tanın
mış ismim kendi ismim değildir. 
Biz müstear isim taşımaktan hoş
lanırız. Bir gün Ganmant mUes· 
sesesinin stüdyosunu ziyaret et
miftim. Orada Marcel Manchez 
ismindeki sahne vazını gör~üm. 
Sinema objektifinin karşınında 
durmak her kadın için bir zevktir. 
Eğlenceli şeyi 

Ben de durdum. Resimlerim 

içki memnui yeti 
Washington, 13 [A.A] 

İçki nıe n iy ti hnekptiniD 
on!rradaki li rlerl amerikan gemi· 

Jerinde içki satıcına mani olmak 
1çin A)an eclisin bir kanun JAy1· 
h sı t .lif ~ece derini be\8n etme.le 

pc• le t •• 

o kadar güzel çıkmış ki, Marcel 
Manchez bana bir kaç gün onra 
tertip ettiği bir filmde rol verdi. 
Filmin ismi şu idi: Clandine ve 
Poussinl O tarihte sinemayı çok 
seviyordum. Sinema mec·mualan 
benden iyi kari bulamazdı. Her 
hafta en ğı beş gün sinema
ya giderdim. Fa~at bugün hafta
da beş gün simemaya gidemiyo
rum. ilk filmde ilk rolümü gaptım. 

Fitm çok müvaffakıyet kazan
dı. Ondan sonra on filmde da
ha rol ldım." 

Dollyn n 
için h kıt t 
Dolly, o, bunl ı 

neslinden bnh 
onu da biz soy 
Parist bir k' 
dır. B basını 
ile orta t hsil 
Sainte Etien 
evde de il, f 
mubt em par 
Kalifomiyadaki 
yerbanks 
n i vardır. 

nasıl 

Faka 
Dolly 
km-
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l~rirı fJ81op ahİblJ8 •lr~ et· 
mederı, masayı sabaht*11 angaje 
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~ lis Halel) ıaglaıi 
~Mide hutalağıodaa. k.orv.nmalt için Y•lmz 11alep yeği,. bllaın 
m~ Stitten mamoldur, •e srzdınlmıştır. 
~ Y ağiarımtWJ- m.ahluı o.ld~ iapat, ede.ne 
~ 500 lir& itnımiy ~ 

Asma altı, No. 22. Ferecullah ve İSkender 
Brad.eııler .. Tel.don: Is: 1585 

FRANKYAN HANI 

KİRALIKTIR 
Calatıada FenBC11eci:ier BUıkagında Şirketi hnyriye binast ittisalinde 

3 Katlı ve 2 cepheli 
FRENKYAN HANI 

Kirayı v6tiktee~ Her tıariü esbebl i&brahati cami olan bu mü• 
kooımel ha.o, tilıketkre, IDÜHseını:ti idareye ve ticariyeye gayet elve· 
rişlidfr. Her katta btbe:ri tl~, vasi odalı iki kmm mevcut olup ayrıca 
hususi tfttibatı ve bir kısundtm diğerine muvasele kabiliyeti \·ardır. 
Aynı :;.ıamaada hem denize hem caddeye nazır iki cepheli ve kendi 
hus~st r.ıJıtım.ı. 'e iskelesi had VASI MAC AZA <labi kiraya verile· 
ccktıl". Galata Freı:ıkvan hanıaa mtir8('attt olunma~ı. Tel. Be''~. 3080 

S uhan Ahmet sulh icrasind&D: Andon 
veledi Nik<ııle ve Istanbıılda Mevlevi-

hane kapısında Merkez efendide babçe

Yan Andrik.onwı bahçesinde mukim Ele· 

ni ve sıı.irenin fAJİffi uhclei tesarruflımda 

bulunatı Y cdiknle haricinde, 18 numaralı 

lıosıaı:ıuı iıalei füyU zıınmınde biJmuza· 

yede Uç bin elli lira bedel ile ihaleyi 

lcafiyeai icra k.dınd~L cihetle hi-s~edaran· 
tlan Sotiti ve Vaaiüki, ve A.ogeJikj ye 
Gelinli ve KO$tılntin n Ma:ria ve diger 
Angeliki ve Frosina ve Sofi.a ve Hriati
na ,.e Kateri.ı:ıa1uo ikam.etgahlan meçhul 

omuısına mebni ilben tebligat ifaeımn 
telı:arriit'iine binaen hi'9Cdaranın bir itiraz· 

lan ve Ra.riçten yUıde on ıanı ile talip 
ol.anlw-ın liç gtin zarfında 929-80i5 numa· 

r&!llle Sııtrn Ahmet ıulh altıntı hukuk 
mahkemesine murec:aattan ilan olunur. 

M1LLI OTO TÜRK ANONİM ŞİRK.ETİ 
a :UART1929 TAR1HL1 ALELADE HEY.Er! UMUMİYE İÇTİMAI 

MILU OTO TURK ANUNIM ŞiRKETi bey'eü umumiye içtimaı adisi 
28 Mıırı 1929 Pergenbe gtinti seat }6 da , Galat.da Voyvada caddesinde 

umumi Ticareti Hariciye bankası biaaıtında IHSAN beyefendinin riyaseti .:Jtında, 
lldisat vekaleti celilesini temsil ehn kttmbal Ticaret Mttdurü .MUHIN bey 
efendinin huz1ıtziyle akt ve ati~i.i mukarrerat itthaz edilmittiı : 

1- Meclisi idare ye mur&k:+t ıaporlar.ı kıraat ve taetik edildi. 
2 - Eilan~ o ve klir ve urar ~~&a.hatı kıra.at 'e ckı:.eriyetle kabul edildi. 
3 - !\it:clisi idare ek&eriyet1c ibra edildi. 
4 - MttdUr ile meclisi idare mür8h.bns aıasmıı mliteaJlik ucuratın tayini 

nususunda meclisi idareye salahiyet verilmiştir. 
5 - Muıtafi M- HOr;EGOER. in yerine mu.nasip göreceği bir zatı meclisi 

dsre azası olarak intihap için meclisi idareye salahiyet ita edilmi~tir. 
6 - 1929 sene&i iQin murakıv o.\aıak MUSTAFA HAYRI heyin tekrar 

ntibabı ve keooisiRe senevi 150 lira tahsisat itaeuıa mtltte.Ukaıı karar verildi. 
7 - 1'\'lec::Jisi idareye kendi aıasıua tle&t'et kununwıwı 323 ve 3:14 \incü 

cııddelerinde mezkur mesuniyet ve mtı3aadder verilmiıztir. 
1928 senesi bilanı;o ve kar ve zarar hssaLati berveçhi ıirdh-: 

MlLLI OTO 'TÜRK ANONll\1 ŞİRKETİ 
31 KANUNUEVEL 1928 TARlBLl BlLlNÇO 

ZİMMET 
Malzeme ve teshıat 

1 ubayaat . • • 
Magaza • • • • • 
Acenttılıır ve şubeler 

• T. L: 199. 040. 31 l ·2 

hesabı carisi • . • 
mtlhtelif borçlt.Har • 
M Uteahhitler 
( wahsuhtn ve kefaleten ) 
Matlup sooe<lau • 

Kasa v" J:ı.ıı.kalaıda hnluHn 
1925. 27 senesi kfir ve zarar 
hesabatı 
1928 seoo&i karu zarar hesabatı 

. ·~ 

. ., 
. ., 

54. 148. 77 1·2 
289.039.80 

132. 270. 69 l-4 
159. 245. 95 14 

• • 

64. 867. 92 1·4 
24. 086. 55 3 ... 4 

MATLUP 
3ermaye • 
Bankalar bt5ôahı carisi 
Deyin ıeoedstı 
Mu.htelif alacaklıtttr 
Muhtelif mttteahhitler 
hesabı carisi 
Muhtelif mUtenbbiUer 
emanet la81abı 

680. 865. 95 l ·2 
11. 936. 04 3.J 

191. 706. 33 14 

2. 906. 39 l-4 

7.075.06 

33. 127. 86. 1-2 
• 9· fr!4. 48 

833. 745. 53. 1·2 
29. 017. 42. 3.4 

88. 95'.J.. 48 
994. 489. 78 3-4 

100. 000. 

894. 489. 78 3.4, 
994. <1.89. 78 3-4 

1928 SENESİ KAR VE ZARAR HİSABI 

Masarif umumiye 
Otomobil masarifi 
Banka masarifi, faiz ve acyo 
Knmbyo farkı 

1 konto 'e ~m~ilat 
Irnaliithane işletme beoabı 
Şubeler i'ıiletme be1abı 

Hasılatı t\lccariye 

Z 1 MM ET 

MATLUP 

Subclere e;bndıarilrn emüa Uzerindenilk kir, 
tuhsıl Nlikcek uıesarit:ıer 
( dnhfü· icra edi!oo sevkiyat uzerinden kar 
Arzi l~.'.ir ve zarar hesabı 
Cari ~ene zararı • • 

~ 

• 

• 

• . 
Lt... 

81 . 050. 67 1·2 
2. 959. 95 

35. 713. 82 1-2 
4. 859. 45 

119. 48 1-2 
2. 492. 30 1-2 
2. 940. 83 3-4 

130.135.98 34 

29:107. 69 1-4 . r • 7. 259. 63 1·2 

253. 711·2 
69. 428. 38 34 
24. 086. 55 3-4 

130. 135 98 3-4 

Pazar 

Aslfı ri ··na
l<asa ;ıanıari: 

'4lı ,._. • .. • 1' t e a .. • tı • .. • " • t l •4 .. • e • • 4ı .. t • • • • • • .. • a a • t .. -.: • o * •A .... • • • • t -.ır• 

Fındıklıda M. l'tl. vekaleti satınalma J 
komisyonundan: f 

' ..•............. 
A nbra buyuk erkanı harhiye matbaaaı için bir ad&t tabi aıakhıuı ile bi~ adei 

motor lı:aprtl.ı ?.arf u."~ rni.iı.takasaya koruooıtur. llıalesi 29 Nisu 929 paı.alteei 
ııtntı ~t 14 te komisyomuıuı:zda yapmtaktır. Taliplerin ~rtoame suretini komis10• 
ııdan ahnaJ&rı ve katalo~u pmeie.ri ve teklifoamftll!lriııi oartnamcdeki tar.da ih:ıuile 
koUiisyon riyaM:tine ,·ermeleri ilan olunur. 
J25 tane aöbetci mu~mbaaı pazadJkJa ıılısae&kbr ihalesi 154-929 Pazaıtesi gllnU 

wı.t 14 te yapılacaktır. Taliplerin tartnıamesini ve muşamba parça numueeini 
komisyonumuzda !!Örmeleri ye ihale gttoUnde teminaüarile Jr.omisyoaumıııa gelmeleri. 

1 stanbo1 levarnn saraciye iaWlathanesiııde bulunan iki bin kilo be.z ve aba, bet y\iz 
yirmi bt:~ kilo postalü \'e on bin kilo kosele kı.tpıntmnın mü.zayedesinc:le vo.dleo 

Ciatlar haddi layık.ındıı görülmediğinden .ihalesi 18 Nisan 929 tarihine mllsadi.f 
Perşembe günu saat ondörtte iera edilmek Uue talik edilmiştir. Talipler gartnamesini 
yirmi kuruş mukabilinde alabilirler ınUuıyedeye iıtirak etmek iı>teyenlerde yevm ve 
saatı muayyeninde ~rlnamede mukarrer oiduğu tarzda te'minat yatırarak komi&yonda 
hazın buluumaları ilan olunur. 
J bti racatı Askeriye içiu ou tane mek.kari ve iki tane araba hayvanı pav.aahkla alı· 

nacaktır ıalipJerin pa.ıar. salı, perşenbe günleri &aat ondan on ikiye kader füıd1k· 
lıda üçüncü kolordu karargii.hında M. M. }eyazım lstıınbul aaun alma komisyonuna 
müracaatları ilan olu.nur. 

:••••••••••••••••••••••••••••••n..-..-.n••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••• .. ıua.u•••• ... ••••••••••••••M . : 
İ Emvali metruke ilanları j 
....... ,,.11, 1, ... _.111111••••••'9llıın•••••••••••••••••••••Huw•ıuıııı•uıııııu•ıa:ııuaııa._......._ ... ,,,,,, •• ,, •••• , •• H aliç dahilinde Fenerle Balat araınıda başıaıı kara olarak betınış bir halde bulunanı , 

Fenerbahçe vapurunın halihanrıle mukadder olan 8.50 lira peşin para ile sabi· 
ması için 24-4-929 tarihine miisadif çar~nb:ı. gilnü sııat lSde muıayede.s.i makatterdir 
taliplerin yUsde yedi buçuk heııabile lemiruıt akçelerile Emvali metnıi.~ i<lnresin de 
mllteşckkil ı:;au~ komiyon1111a nıUracaat eylemeleri. 

j Üçüncü kolordu satınalma komisyonundan 
······················~··················~················ A leni muzayedeye konulan dört hin dokuz yUz yirmi altı kilo sade ya~ına verilen 

eon fiyatlar hadi itidalda görülmedi~inılen 18 Nisan 929 tarihine müsa<lif per· 
~nhe gônli $1Ult on durtte ihalı::si icra edilmek: Uııerc talihi uhdes.iııde bulundu~uodan 
:ıammiyatla talip olanların yUvmi ihalede şartnamude yazılı olan şekildeki ıeminatlartle 
komisyor,a gelmeleri ilin olunur. 
K oı ordu kıt'atı ihtiyacı içüa yirmi yedi biu iki yüı: kilo aurı kalem ,.a~ sebze 

k.apah zarf Usulile munakasaya koumu§lur. ihalesi 30 Niı.an 929 Salı gUnli aaat 
on dörtte komisyonı.mıuz munakasa salonunda yapılacaktrr. Taliplerin şartname sureti 
mu;ıaddakalarını komisyoııumu2dan almaları ve teklifnamelerini şartnamede muharrer 
olduğu tarı.da imla ve ihzar ile ~artnnmede yım\ı bulunan ~ekilde ve yevm ve saat 
mwın enci ihaleden muli..addem lllllkhuı ınuknbilinde komisyon riyasetine vermeleri 
ilin olunur. 
F ındıklıda kolordu kararg!h bina.Sının hermucibi k.etf ds.hili tamiratı pazarlık.la 

vaptmJacııktır. Pazarlığın ihalesi lı1 Nis9.ıı 929 tarihine mllsadif pazar gUnn ~at 
on aortte icra rdilecektir. Taliplerin ~artnamesini görmeleri ve §artnaınede yazılı olan 
şekildeki teıniuatlarıle vaktı muaayende koınisyunuınuzda ha.zır bulunmal•n ilan olunur. 

S elmiye kışlasının he.r mucibi keşf paıarhkla tıımiri tekarrUr etmiştir. Pazarlığın 
ihalesi 14 Nisan ~9 tarihine mtieıadif paıar guull saat on be~te icra edilecektir. 

Taliplerin ~aılnamesini görmeleri ve ~artnamede y!lzılı olan şekildeki teminatlarıyle 
vvlttı muayende komisyonumuzda hazır bulunmulım il§n olunur. 

K uleli askeri lisesi binasının her ıuudbi ke§if tamiri aleni münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 7 Mayıs 929 Salı gltııu saat 14 <le komisyonumuz mliza)·ede salo

nunda yapı.lacaktı.r. taliplerin §ıırtname sureti musaddakalarını ) inııi ku~ mukııbi
linde komi.~yonumuzd:ın almaları ve yernı ~e saatı muayyenei ihalede şartnamede 

~-a11lı olen şekildeki teminatlarile komia: ou mtinaka"'a <>alonunda hazır buluno1a\arı 
ıl.an olwıl.ll". 

A skeri mür.e ile Erlugrul ve Orhaniye 'kışlıılan ve Selmiye kışla.sının taZllar ahırı 
• Uımitall ay rı ayn pazarlıkla munakasa~ a koıımu~lur. lh:ı!eleri 16:\i;ıan 929 tarihine 

mllsadif sulı glınU ~aat on dUrtteu ititibaren yapılacakllr. Taliplerin şartnamesini gôr
ıneleri ve şartnamede yaz.ılı olaı.ı ~ek.ildeki temiıııı.ilarılc komioyonumuzda lı.ttır bulun· 
maları ilan olunm. ' 

-················~············· .............................. . J Bakır köyünde barut führikv.larında imalatı harbiye t i -0- ıstambul satınalma komisyouuudan: -Ot i 
................................................................ J 
6000 kilo J.edıır Hanıızı azot ıuü2ayede ile s:ıtıla<'aktır. 1halesi 8 Mayıs 92Q 

Çariamba giiml saat 14 te İ ı.; ra kılını:ıcaktır. Talipl~rin teminatlorile bera· 
ber komiify on:ı. mUracaalları, . ............................................................ ........ 
J Mekatibi askeryie satınalma komisyonundan J 
............................ ~ ............................... ...... . 

;)()() Adet Kaput: Hıılıcıo~lu li~e~inin 
44898 Kilo Saman : llıırp ıı.kaı.lemis hıı) \·anaııa 

Zarar ve ziyan ve farkı fiau ifayı teahhilt etıne)en mülealihidlerin nam ve 
hescbınn o!Jrak balada cins ve miktarlnrile mahıılleri vaııh iki kalem mevat ııvrı 
• lyrı ş.ı \'lname ile pazarlıkla satın alınıı(•aK.tır. Pazarlıkla;ı 17.0isan-929 Çarşanbıı giinu 
~at 14 df' Ho.rbiye meıtt .... bi yemekhaneleri önUndcki pazarlı!( mahallinde icra kılına· 
ı •ııktır. 't'ıılipllrİn :ııırhıameleri için komisyonumuza mUracaatları 'te pazarlıkları i~inde 
p.1zarlı' ıııalıallindt: hazı r bulunm.aı!tırı ilan olunut. 

Maltepe :ıskeri liseı<i için mllnakıısayu Jwnuluıı 2500 ldlo yünlin munııkasa11mdaki 
fınt galı ttvrilldı.lğünden pazarlıkl:ı satın ahnacıtktır. Pazarlığı 11-Nisa.n-929 \.ıtr· 

şanha gilnh s1at U. te harbiye mekt~bi Untındeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnamesi için komisyonumuvı mUnwıatları ve iştirak i\ind~ paı.ıırlık. 
mahallinde hıızır bulunmaları ilan olunur. 

MU.zayedeye Vazolunan Emlak 
V AKiF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Galatn<lı:ı Per cnhe pazarında fevkırnie odaları ıniiştemil 16 nnmarıdı ma~aza 
Mllddeti mUz.ıyede: 14 Nisan 929 tarihinden 6 Mayıs 929 Cumartesi gUnü !'a&t 

on dött huçuıtn kadar 
Balilda mulıarrer emlik kiraye \'"rilcoeğiııden mUMyadeye vazolun.ınuştur. Talip· 

terin yenni ihale olaıı •on günün saat on dört buçuğuna kadar şıntnameyi okumak. 
ve teminatı munk.k.ate ita ederek muıayedeyc i~tirak etmek itıre Tstanbul Evl\.:ı.f 
mUdurlüğunde vnluf akarlar mUdürlüğUne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ,,.e milşteomiJ~n hakkında mıılfuııat almak isteyenler bu mtiddet zarfında 
milzıı.yede odasına muracaat cdorek ecri mi.~il r~porlarıın göı ebili.det. 

Pazarlıkla Kiraye .Y e~ile?.e~. Emlak 
V,.ı\KIF AKARLAR MUDURLUGUNDEN: 
Bahçe kapıda dör<lUncü vakıf hanın zemin katında 22-5 No. mağa:za ve banın 

birinci katmda li, 33, 35. 37, 38, 40 No. odalar ile ikinci katta kara kısmında 
8-1 No. oda 

~da Parçacll.arda a No. dUkkiıı 
Kabııtaota Dolmabahç.e ca.idesinde 201 No. dUkkln 
Pqebahçesinde Çinar cad&sinrie 3 No. otelin U!lt katı 
Beykmda Kır'Mkh dCTe caddesinde 3 No. ariia 
Erutııda ~ çeşmeı;i eokaıtm& ıo.12 No. k.apt mahalli 
Mtidthıt :23 ffi!!&ll ~ Çaı,a'm.b.:ı günll Nal OD dört buçuta kacfu. 
Yirmi gua ın\}ddetle ilin edilen lıolida muharrer euıli~iu pazarbkla kiraya 

l'tri.lmeriDe Enclimeni idarece karar verilmiftir. Tclipler gartnameyi okumak ve 
teminat iıa ederek icara ait taleplerilli dermiy~ eylemek için latan.bul Evliaf 
ddiriyetinde vakıf aiatlaı: mltdttrli.l~üne ınUracaatlaıı ilAn olunıır. 

Evsaf ve müştemilatı hakuoda maltlmat almak isteyenler ;mUzayede odasındaki 
ec:ri miıil raporunu okuyabilirlr.r, 

---- -....,.. -- - ••• 

#
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jl Bahriye Merkez hastanesi 

·I DU~ tabDbl 
· Bedri Hakki 

KRc.hkô7: altıyol atzı 
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Disfufa]~"müs;~~~i;Je~ 
Eczayi bbbıye ve alat münakasa51 

D~tofajiıı mUessesesinc Hııümu ol.aıı ecza \·e edevatt tıbbıyc kapalı 2S.ff 11~ 
24-4-29 Çar~ı1mba gönü saat oo b~te ihaleei icra k1lıoacaltndan talih ~ 
§etait -.e evsafun anlamak Uzre Baytar mektebine ve yevmi ihalede ıııU 
tUccariy e mübayia komisyonuna muracaııtlan. 

• 

Kerste rnônakasasi: 1 
Tütün inhisarı umumi müdürlüğilnden: tj. 

13-4-929 tarihinde paıarltk sureti le alınacağı ilan edileP 1 dı 
metre mik'abı kerestenin ihalesi 18-4-929 perşenbe gününe ksl 
~~~ ~ 

Evkaf umum müdürlüğünden: 
Kiralık apartman daireleri 

Bel o~lwıda Katip ınus.tafa çelelıi mnballe&inde KüçUk parmak kapı 
çıkmru:ında 6-13 nwnaraJı apartmanın birinci ve beşinci \o"C altıncı katları ~ 

Taksim cıvannda Sormagir mahalle ve caddesinde 31-33 numaralı apart 
altmcı katı 

Kiralık haneler 
Fedköyllnde Stı.kız ağacı 50 atik 75.77 ve 13·15 numaralı hane ve ahır a 
Feriköyünde Rum kili.sesi arku :ıokağında 32-12 ve Ayazma ve Akatya sol' 

dıı 41-14 numaralı haneler ~ 
Beşik.taşta Şenlik d~de mahallesinde )'. eoiyol sokağında 39 ,.e 41 nıl 

haneler 
Vsk Udarda 1bsaoiye mahallesinde Çiçekçi so~nda 46 numaralı hane 

Kiralık odalar 
Paogaltıda Fransız me-ıarlığı karşısında 115 numaralı iki oda bir mutfalt ~ 
Taksim cıvarında Firuz aga ınalıallesinde F'ıruz ağa cıımii tahtında '19 

.ralı oda 
Bahçe kapıda Haraççi hanı derunUnde 1 No. oda 
Mahmut pa~da Ktırk.çu hanının üst katında 38 numaralı oda 
ÇakmakÇtlarda Kaşıkçı hanının liat katında 13 numaralı oda 
:Mert-anda Tığcılar caddesinde lmameli hanın Ust katında 10 numaralı oda ~ 
Usküdarda Hace besna hatun maillılleeinde Kur§unlu medirese sokağmda 

JDfth imareti dahilinde iki oda 

Kiralık dükkanlar 
6~ 

Çar~uda PUskülcülerde 13 'e Hasırcllarda 5 \'e 6 ve Alemşah sokağuıdıı ti'. 
Feracedlerde 4 ,.e Hacı memi~ sokağında 22 \'C Yajllıkçılarda 97-127 ve Ge~ 
soka~ında 25 \'e 28 ve 30 Ye Sahaflarda 95 ve Kazmlarda 35 ve Fesciler c.ad~ 
1-3 ve Çadırctlarda 48-42 Ye 44-50 ve 6().54 \'e 70.66 ve 80 'Ve 141 il 

dlıkUolar 
Çar;ıuda Bede~tende sağda ikinci adada 46.47 numaralı dQlap k.auadı ö11U 

Kiralık kahve ve bahçe 
1 

Kule kapısırıda Şehsuvaı· bey mahallesinde Karanfil ıoka~da 846 ar§111 

ve kahvehane ~ 
ü~küdardo Murad reie mahallesinde Siliilıdar a~a bahçesi rokağında 56 

maa brıh~e kah-vchane 

Kiralık set mahalli 
Boğaziçindc Kireç burnunda Hd adet set mahalli ~ 
Müddeti müzayede: 27 ~fart 929 tarihinden 20 ı. ' isan 929 Cnmartesi gUnil 

dört buçuğa kadar. 1 
Balilda muharrer emlak 1• ira~ a \ erileceginden mUzayedeye vazolu~ut· ~ 

terin ye,·mi ihale olan son giınUn saat on dört buçutuna kader 1Brtnameyı 0 ıJ 
ve teminatı muvakknta ita ederek mUzayedeye i~timk etmek Uıre Iııtanbul E'"lt 
dllrlu~ıindc \'akıf ~kar.lar müdUrlülfiine mlıracaatlnrı ili~ olunur. .. JIS{ 

Jwsaf ve muştemılatı hakkmda ınalGmat almak ısteyenler bu müddet 
müzay"r1" n<lasına mllracaat ederek ecri misil rııporlanuı gvrehilirler. ~ 

•••••••••••••••••••••••••• ı Wiener Gottage Sanatorium 
ı Wien, XVIII • Dahili ve kalp hastalığı. tedavisi için birinci sınıf müessesed~:; i 

Fennin en son metotları ile şeker hastalığının te~a~\1 
ve zaiflanmak 'çin tedabir ve ilaçlar teşhis ve tedav• ıçl 
modern tesisat. I ........... .. ........... ~ 

1 stıınhul icra dairesindan: Bir dcynin rA B o N ~ 
temini istifasiçin mahcuz d!irt ayaklı ~ 

bir adet un de~irmeni senei baliye nisa· 
nın on yedinci çar9amha glinU sıın.t onılan 

itibaren Beyoğlu belediye dairesi kar~ı· 

aındak i ~inili hanında bilmilzayede satıla· 

ca~ından taliplerin o gün mezkılr mahal· 

de haıır bulunmıtlıuı il!n olunul'. 

1 aıanbul asliye mahlr.euıesi \lçUucü hukuk 
dairesinden: 18 Mayı' 925 tarihinde 

karı51 Marika bi.oti Diyamandiyi boşadı· 

ğındaıı tescili hak.kında yorgi veldi Yanko 

Yuvandjs efendi tarafından ikame olwıan 

tlava uzerine icra kılman muhakeme ne

tfoesi.Dde mumıı.il~hima kan koca iken 

18-5-925 tarihinde hoııandıklen patrikhane 

veıikası ve phadatla mhit ol.muına mobni 

olveçhile tellk.ın subutuııa 84-929 tarihin· 
de karar verilmit ve .Marikanın ikamet· 

gibı meçhul bulunmuş olduğundan ilüııen 
tebli~ tensip kılınmış olm.ııkla ilan olunur. 

M eıı..baul İrfan idadiiilıHien 341 eeuesin· 
de aldlftm .gehadetuamcmi zayi ettim 

yenisini al&catımdaım eskisinin btl.kmü 

yoktu.r. Mehmet 

ve iliin tarifesi 
Abone ücretleri 

" 

rıc Uç a:vlık Altı aylık Seov li.fS 
Dahil: 5 9 l • 
'Hariç ic;in: 9 16 33 ~ııd 
Adres tebdili için 15 ktırıış 

rilrnelı. 

ücr ııet1 
Tek sütunda Ba11tirııi , 
Altıncı sarfada 25 Ktıftl• 
Be,.ind 50 
Dörduncu • 80 
\içtincU c 1.20 • 
}kinci '" ZOO ~ 
.Bıoka ve r- ..,.;sesatı Maliye ııa;u 

bwıuııoi tarü.ıye tahidir. 'fi.~ret~ 
uriyetinm, ıi.rketleriu ıascılı b ~" ,I' 

· aki ı.Linlarile kitlbi adillikl':" • ; 
nim jUketler ilanları. snntiılJl tı ıt1 
kuruıtu.r. • Devıur 'ile uıU~ ~ 
miye ilanları, TU.rk mekte~~ 1ıtf 
mlintetire ilinlAn sanöınl 
kunışt\11'. ~ 

Mes'ul müdiri: ESAf M 


