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tnnan baş murahhası diiıi · 
91 Istanhula geldi. 

Musabakamız 
"Türkiyenin en yakışıklı 

erkeği kimdir ? " 

"Yunanlılar 

mevcut bütün 
ihtilafı 

halletmeğe 

karar verdil,er. 
1

1
1' ;vı.ıauiŞtü heyi;! 
beyanatı Atinadai 

ü.snü tesir hasılı 
ıll. Dl am etmiştir. 1 

igamandopulos kat'i 
talimatı hamildir. 

~~ti talimat almak üzre ge
~'de Atiaaya daTet edilen 
-.1\d başmurahUaı M. Diyra· 
d'\ 0Puloa dün şehrimize av
~ etti. M. Diyamandopulos 
~ll&tfer kat'i talimatı almıt bu· 
~Yor. Aylardan, hatta sene· 
~ en beri bir türlü balledileme· 
~e hilaetice iki hükümet 
~ij'llt da hissedilecek 1--..adar so· 
~~ tevlit eden bu mahut mu· 
i>.cl e llleaeleti artık sureti kaf 

e L_uedil • • E 
~ 1UU1 eceldir. aasen 
~ bu meselenin daha fazla 
'· Ole tahammülü kalma· 

".>et\, Diyamandopulos Atinada 
~ ~niıeloala uzun uzadıya 
I~ Uf ve hökGmetimiıin tek· 
~" a Verilen cevaba Yunan 
'~kiliyle beraber bizzat hazır· 
~r. M. Diyamadopulos dün 
' . ltendiıiyle görüşen bir mu-
,,;~~e fU iıahalı vermiştir: 

tfaı ~li.&kümet arcuında mev· 
~ec 'l4tuı D1ütekabil IUlsııü· 
~ "8ı~iııde bu 8ef er kati· 
~ ileceğinden eminim 
lf1t ita ~ye vekili Tev· 
~ ~ beyin vuku bulan 
~ ~allat. Atinado büyük 

t-.-a tesir lıa.ıl etti. 'l'et,J::-~ hülıaıneti de aynen ,o,. lt111tıl bey gibi d-Qıü· 
~ 1>e iAi ınemleket arasında 
"-""'81 btı llliibadele iıini bir 

la haııetmelı utiyor.,, ... [)· 
'Y&ınaııdopulos muhtelif 

M. Hol§tat 

mubadcle komisiyonunu içtima
ında hazır ı,, lunacaktır. Yunan 
baş murahhası dün M. Holştatla 
uzun uzadıya görilşmüftür. M. 
Diyamandopulos, Tevfik Rilıtü 
beyin Avrupada bulunması dola~ 
yıııyle derhal Ankaraya hareket 
etmek lüzumunu görm4-ştür. 
hilkumet merkezimize iki, üç gün 

sonra gidecek. 

Diğer taraftan bir Yu
nan gazetesinin yazdığı gi
bi mubadrle işini Istanhul· 
daki rumlarla Trakyadaki 
tttrklerin mubadele edil· 
mesi suretile halledileceği· 
de doğru değildir· 

Böyle bir şey mevzuu 
mfızakere olmamıştır. 

Asker toplama 
. 't'afıdld· Cene~, 13 [A.A] 

~1-Yotıu ~lihat konferan&ı ko
~p~'fb .. il Çin izaaı a&k@r 
li \ti bir U&Ulünun lağvı ıaMbidi 
trı ~~da. ::ııtırayı tevdi eylemiştir. 

llita..:_ er to,...1-mak usulünün 
•ın_ ·qnı · ....... 

-.;i old uı hakiki men\)e ve 
l' .. t.cl~dbnu beyan evlenıektedir. 

"1' """ l • . 
l•yol:lurı,;ıı :~slibat konferansı ko· 

~ı çin murahuınm hu 

teklifi. ğene hu komisyonda memup 
bulundukları millederi temsil eden 
ha gibi bir taraftan komiayonun 
maksadına aoreta hararetle ~rink 
edip diğer taraftan büyö.k krant:Ör· 
Jer indirmek gibi mütenakız h8ra· 
ketlerde hulunuyorlaı-. BinaemJeyh 
çin muralıhusı bu teklifiyle komis· 
yona mU.him bir teklifte bu1unm1ış 
degildir. 

Barem kanunu 
Teshit edildi ve Maliye 
vekili beyanatta bulundu. 

. Ankara, 14 [Hususi] 
Hükumet Barel"J. kanununu ıneclise ıevk etmiştir. Kanuna melfuf 

.mufasaJdl derecat ıistesinin hülasası şudur: 
Fevkalade bir derece de erkanı harbiye reisi; birinci derecede 

temyiz reisleri, şurayı devlet reisi, temyiz baş müddei umumisi, 
başvekAlet müsteşan, .müfettişi umumi, diyanet isleri reisi, büyük el· 
çiler, birinci ferikler. ikinci derecede bilumum müsteşarlar, birinci 
sınıf orta elçiler, şurayı devlet temyiz reisi sanileri, birinci sınıf va· 
liler, hariciye hukuk hat müşaviri, rusumat, posta vetelgraf, tapu mü· 
~iri umumileri, . ferikler, adliye, maliye, dahiliye, teftiı reisleri. 
Üçüncü derece; ikinci sınıf valiler, orta elçiler, alelumum teftit re
isleri, emniyeti umumiye, iskan, muhasebeyi umumiye müdiri umu· 
mil eri, fırka kumandanı olan livalar. Dördüncü derece; Diğer bütün 
mUdir umumiler, alelumum livalar, vekalet hukuk müşavirleri, Be· 
eşinci derece; orta mektep muallimleri, bu dereceden başlıyor. 

Altıncı, yedinci dereceler, ınüd"rler, sekizinci derece merkezin 
birinci sınıf mümeyizler, dokuzuncu derece, ikinci sınıf mümeyiıler, 
onuncu dereceden itibaren tetkik ve hesap memurları ile katipler 
başlamaktadır. Bu derecelere 1 hazirandan itibaren ai~erl devairce 
yapılacak tasarrufattan 930 bütçesile. Üçüncüsü de mali vaziyetin mü· 
sait olduğu zamanda olmak üzre Oç merhalede verilecek. Mütekait
lere gelince badema tekaüt aidatı ve tedrisat vergisi kesilmeyecektir. 
Bu suretle mütekaidinede takrıben yüzde orı nispetinde bir zam ya
pılmıştır. Badt!ına tekaüt ola aklarlhaz.!randan itibaren kanuna mer
but cedveldeki maaşat üzerinden tekaüt edileceklerdir. Bu cedvcl 
ayni zamanda harcırah muamelabndada muteber olacaktır. Cedvel 
on yedinci der~ için altı liradan başlayarak birinci derece için yüz. 
elli liraya çıkmaktadLr. Barem kanununun küçük memurlann vaz'i· 
yetine te'siri şudur: küçük memurlardan pahalılık .zamım alanlar 
yeni bir zam körmemiş vaz'iyettr:dir. Hatta bir kısmı şimdi aldık· 
lanna nazaran bir iki lira noksan almaları icap edecektir. Ancak 
bunlar hakkı mül-tesep talakki edilerP.k kesilmeyecektir. Viliiyatta 
bulanan küçük memurlar bila istisna zam görmek suretile bu va.ı'i-
yetten müstefit olmalctadırlar. Barem k.anunu gerek umumi gerek 
mülhak bütçelerdeki makam tahsisatı, pahıahhk :ıammı, ihtisas üc
reti. ve komisyon hakkı bu2mrlannı ilga etmektedir. Barem kanunu 
şimd;ki şekiklıe yalnız muvazenei umumiyyeye dahil memurlann vaz'. 
ıyetini tc!!lpit etmektedir. 

Mulhak bütçelere tobi o!:mlann vaziyeti aynca bütçelerHe tayin edile
cektir. ldarei husnsiyele.rle belediyeit!r dahi bir S\'.:ne zarfında haremdeki 
stnıflara göre memurlanru tasnif ed ceklerdır. Bu tasnifleriD -.:edvel
leri hey' eti vcl:ile ... e ta6dik edilecektir. - Süreyya 

* * * Ankcr-, 14 [A.A] yede bulunmqştur: "Memurların 
Memurların teadülüne ve ma· teadülü:ıe ve maaşlarm tevhidine 

aşlnrın t evhidine ait kanun layı· ait kanun layihaları B. M. rı ecli· 
haları hakkında Maliye vekili Sa· sine takdım edilmiş bulunmakta· 
racoğlu Şükrk bey bC"yanatı ~ti- [!fobadı 3 ı · rı.i sayfada; 

250 kar·imize 
vereceğimiz 

eşyalar 

arasında güzel 
hediyeler var. 
l~~ü--;~;kıl 
0

musabakamız daha 
büyük bir alikj 

nvandırdı. Rukiye hanım 
·--·--. •• .::.:;.L. • ._._... .. wwwwawwwa.iW 

"Türkigenin en sevimli 
Ç.ocugu kimdir'/,, 

Kemal Celil B. 

Bugün de musabakalll1%a ifti
rak eden iki gençle bir küçük 
yavrunun fototraflannı dercedi· 
yoruz: Serlevha içinde fotoğrafı
m gördüğünüz bu sevimli kız, 
Taksimde Sabuncu oğlu sokağın
da oturan Bartınlı Ali Saip beyin 
kızı Ruk.iya hanımdır. 

Erkekler ise Ankarah karile· 
rimizden Kemal Celal beyle müs
kirat memurln mdan Fanık bey-
dir. 

Karilerimize Defretmekte ol
dutumuz kuponlari muntazam 
bir ıurette keaip saklamalanıu 
tavsiye ederiz. 

Musabaka hitamında bu 
k.opunlan göndermek su
retiyle "Yakışıldı erkek ve 

Fanık Hamdi B. 

sevimli çocuk,, musahake 
larımızda hakem vazifesi• 
n1 görecek olan karileri• 
mizden 250 zata maltinı 
olduğu ibre muhtelif Jıe. 
diyeler taktim edece~. 
Bu hediyeler arasında ıu, 
metli bir çok eşyalar dt 
vardır. 

Ayrıca "yakışıklı erkei 
ve se~imli çocuk,~ musa 
hakalarımıza fotoğraf g3o 
dermek suretivle bi.lfU 
iştirak eden karllerimizde· 
kazananlara 200 liradan 
haşlamak suretiyle nak.1 
mttkifat vereceğiz. 

· Hintfe galeyan 
Delhi. 18 [A.Al 

Ceridei resmiyentn ft>Ykıdade 
bir nuabası İngiltcrenin doğnıdan 
doğruya bo~nt i.Jne tabi Biodiitan 
abanımdakı galt-yan.m l:t'ıe.kine 
~ tedah~ri ııatık bir 61llİrna· 
meyı D6"'P.j'Jeltlektedir. 

Geçenlerde gene ajans telgrııf· 
lannda haber \ orildi.ği gibi Jliı di&
tanda lti galyanm son zamanlarda 
i~tidat etti~i, lugilterenin fevkalade 

tedabir :iuibMW* meeıhar :bııı.ıi' 
ıuulıw 1&11iaalıyor. Jft!\!Uae ......,., 
Bouıhn atruaiı: .. nreıüc l:ir a· 
mebusun yaralanm:oo.ua ~ 
veıilıni~lir. Hiut ~ lM ly~ 
n in CnJ.uJiı<ıe nu@>eee11H..ki k 
haberin r.idi~ti»e flıphe ,-.. 
Hi:ıd'i"'Iio ~n zsman.iarda 1-.k .. 
hareket· ... gcln.eleri giliz~.ı oldu"' 
ça endişe ,.e ıcllşa du~m2tlu.r-. 
ted:r. 



Geri kalıyoruz 
Cihan harW bftttia muhasım Seaelcrdenberi intipr etme-

•evletlerin iktisadiyat ve maliya- yen Yunan resmi i.tatistikleri 
bnı alt-Uat etmişti. bu defa basıldı. HOlbamı dlk-

Hc.r d v!ct 1'l'":lf ya~ 'para l .... tl ... t. ·p hı.1 urma~ mctıfan
lflerini yoluna h>yuyor. Btı he- tınm namına rica ederim. 
.ez iktiaadea iatihale devrinde,jıı:. 1828 de (te,ekkül Mnesi) Yu
HükGmetin gayret Ye himmeti naniatanm nufusu: 753,400; y(iz 
de bu devirden çıkacağız. sene sonra : 6,204,684. l'.bt 

Yunanistan hendeti atladı. unutulmasan ki bu müddette Y• 
Komşumuzdan geri kalmak doğ- naniatan millken bOyfidü: 74,:516 
ru değildir. Yumuı.iıt&mu ~u- dörtleme !murabba) kilometrodan 
dJtı ıslahat bizi gayrete getirme- 127,000 e çıktı. Bununla beraber 
lidir. Ge en mayıaaa ortumda keaafet (sıklık) ta artb 16 dan 
Y umuı devlet bankası teıekkut (kilometro baıına) 49 a vardı ... 
etti ve yedi buçuk aylık bilanço· Yeni muhacirlerden dolayı her 
-· Defl'etti. B. bilanço ibreti dörtleme kilometroya 9 fazla 
inaclptil'. n ulus yerleştirildi, 

Drahminin tespiti kambiy me- Eskiden Yunanistaıun sahili 
ieleslal halletti; drahmi Aiık çok, karası azdı. Şimdi karaları 
inip ~ayar, Tfiocara emmyet da arttiğı halde ticareti, gene, 
pldi. Uzun vadeli istikrarlar ak· deniz yollan ile oluyor. 
Wilebiliyor. Yana fiat ne ola- Bir rakam: baılıc. alb lima
~ Bwaı• dÜfÜDell kalmadı. mn, Pire, Selinik, Patr-, Korfu, 

0.- • ı b- brıtlıAma Kandiya. Kalamata) ,. firen p 
asil doJrunlmam+ üsre, 7edi bu- mlleıin tonajı: 4 milyon 182 blDf 
~ ayt.k dear..- 9, 421, 997 çıkanlar: 3 milyon 9CJ2 biR. Bu 
ia.lln .b •t ve 8, 741, 224 rakam gittikçe artı)'OI', Korent 
ablmıı. Faluı memlekette Kanalından geçen vapurlann. da 
kaleeı o.n.k ki WllWlli mwa- miktan artmaktadv. 
zeae danlı: gtıldt; batta 679,773 Garbi Trakya ve Makidonya-1 
i.terlta ammkatt.e lcalda. nın Yunanittana ilhakıadao ton-

Y.._,Jtz • bcnu 90ktür ve ra, vaktile ziraab eilemmlyetsiE 
,....... ekw1ll dııtanda olao Yunam.tan bu RIMlda da 
..-.ı.aı.e ... um rumtar muk- ilededi. 192J t• 19'17 ye kadar 
~ bir ..ıa.t olıth.Lilanudan olu terakkinin cedvdi : 
illa~ efi1rıpe bir laamıoa Hububat ckilee yellwde faz.. 
aMıları imci sen A fm ft imha lallk " 24; kura zuaaftt J5ı ar
parua olu 4.6'10,<Xı> laterlmin zavat 271 tGtün " sair smai •e 

ı-b•~ litmi)'OI'· (Tllrk ıtri aebaflaf' 11 Yalau batcalık 
..__ u..-._ senisi 
Da11m1 11U1U11 oldutu yerde blclı. Ulda pte-

111 hince eftwılc~ rilea Wmmet 1QW-de mabnllt 
8maa.a .,..._.dl ıill Yewa- ziyadeteştL 

ldar ~ .... ba.W- VUlta8I Bu teraldcinba ıebepleri ikidir: • ·-'elrılıd••· ~425,9..... 1 - dr,.t ~ ..&Ahı; 2 -
• yoltı •'1_ .• - - ,... ... ~. eu n\aa amma ·~· • Bu &ki ..... bir de lıoop....tif 
~ baaı::.lar va.tut ile P tqkllibm ilan etmeliyi&. muh-

• ..,_ ~ .. ~:.__da ..... • içthul .tp1a .. tuanuf 
• 'bir ~ wp.a .... -~ ola ...da• ta 

8-lı•lua mewd it -.,,or; ,o.es- ,a.. artqonmut• Hilka-
-lçla llkODtıo "10 dan 9. ... palt bir ... " ziraat 

~ c:ı·am tatbiki• koyuldu. 
&ar- ..,d.d .. W ba ._ de ebem.m,.t ftl'illJOI'. 

ı.ıe w ..a W.Wt. Ywn V•iıebma projeli maoebince 
......... be;JGk bir MI ıli ve *-1 ve teblk tı.driat ••'-1>
.,,.,., ılllp ıal1llm bir Wmaeti ltrde ... 1tt1ı... edlleoektir. 

0 his berabs emebllerin ele Yaplaa bir proeı .. •1-.ıda 
.... bir ,...&a almaftar: Yu- pWıterla tauimlne '"ılr•yor. 

't• ... ._. bl,ek i.tilcraz- Bun.. itin her'.çten mitelaı•aalar 
a. lllllıedeblldl ft bmlana ba11l- getirilmektediL 
ı.ı .. , 111111 balmda .... Yalan zamaM plinoeye 

Y.- d•b e ,.Dik topla- detin Yun-tnm yerinde •yı· 
llllllida lı.z' l"•arnörl il. yordu. Paruı pek dfifkilndtt; 
~'fia oblmt rwponmu gör- borcu çoktu. Likia blr hamle 
a.. Y-~ memle- ile drahmiyi teapit ettiler. Bir dev
.... b .... .W.badu, law· ... bankut kutdular. eor, alch-
...... behcııfbw. &., Toptan iDtaat.a Pittiler. As: 

lom•ılw 1 m iJi bnaeliyh. ..,,,..,da elle tatular bir aedce 
Diıa banlar 1aa,.t .Uı•nda bt. ~ oldu. •....,....ildir .. Yawa faali. Yanaımtaa. arbk, iktitadi ..
flllllıl Hb• tGık1er için en fai- tı.. bir mecraJ• tumiftir. Kom
a.& • -va d.ni. cls. tumana nlcabetind• korkular. 

KdQar Waılac• 
... Tel)s~ _...,. lmoyduk: Beryl odaaına Çlkmca Ftm, 

P.dttlcte Caboo için 19 mi he- Lewe Wt bilardo teklif etti. 
.......... 671• bir ..,_ Lew pannatmı .pna rötü-

0 arada llillie Tnıill içwiye r.M eeıktt ipreti verdi. 
tirdi. fruk kitlbeslae : !Jeryl"m kaptamı kapattıjmı da-

- Şimdilik . bir teY yok, icap yunca aordu: 
.tene bea .m çatmrım mahna· - Su bdm kimdir, •eJ1io oe-
.ı Treat.. ildir Allah atlana? 

Lew lfrentin lcızğm ve aaabi " b' ı· b' L-
bir bal' ~ldığmı 8ezer gibi oldu. Frank boyle ır ına ı ıç uc-

Km patlamamak için kendini zor ldemiyordu: 
hıtayot'du. - Mlllie Trent mı7 

- Bir emriniz varaa ben • - tvet ... 
londayım dedi ve çıktı - Garip süal.. Nenia neti 

Lew : ' · olacalc, itte biliyorsunuz. 
- Ne garip kadın, dedi. -:- Fr~ ıize bir tey aöyleye-
Fra.."'lk tltredı. ceğım. Sızınle matmazel frent 

ııedir yanımda a.ra ınd u: abıta var. E~r 
zaman bö> le böyle bir rsbıta hakıkaten varaa, 

1 bugünden it baren nihayet bul-

=-

Dahili aberter 
Emanet mevcut Mahut Feriye 
Borçlarını verme- sarayı alelacele 

Emanet imtiyazlı 
şirketlerden 
hisse almayacak ğe hazırlanıyor tahliye edidi 

Şehremaneti murahhuları ile 
laamlllerin murehhuluı aıumda 
909 ietikrMl baklanda iti1lf Mlıl 
old'*1Jnu yamııştrlt. Bu itfilh 
mukavele halinde tespit için teh· 
remini Muhlcldin ve ammw ~
kiye müdürt lluhU. beyler ifd
etınelr.tedirler. Maaftle atetni 
iki ilç güne kadar hamlamutJ 
olacaktır. Bu metisa hulilı.tn 
murahha1larma tevdi edilecek ve 
onlar tarafındanda imza edildik
ten sonra keyfiyet Cemi1_9ti bel ... 
diyeye arzedilecektir. Emanetin 
929 bütçesine 909 imkraıı için 
tahıisat konulmuıtur. Ancak bu 
tahmini olarak vazedilmiftir. Bu 
defa senelik tabit ınıktan mu-

bir .-kjl alcblınüa . 
~ıiecJbJN ~ayı~: 
'-Pit eyJt&-ec.kttr. 

""""' Vlllyet uıeclili 
Umumi VUAyet meelW döa 

içti .. etti. 929 MDe8i ivia tarik 
bedelmd• lrıMti 9UnUIDlll ahn· 
~ kazanç ftl'flliMeR 
l1e O/o 5 lıawt a ı•ar lllaw-
.... brar..tl. 

Sey;hı.r gitti 
Bir bum MJ•Mul ~I elaa 

Aleuıa banlwah ~. lıtella 
dltall vaparlan da. u.n...uzdan 
banket ederek polt ~ titti. 
V apurl. hareketlerinden evel Ba
tu ic;iae bdar aftmifti11-

illti:Jt ::ı:;k bitçoaie de lca-
bvmumt muciptir. 

Bu 11.l Y-e•• llatirllliaı'ıaı 
•ıtbnD• 1n1? IGl*e ediyorum. 
Zaten timdilik ehemmiyetsiz g6-
rtinen buı aueteler •mep'li 
idea. yı ldlriikUiyorlar. Beli bq
IJ gueteler iae her fırsattan iıtı-
fade ile aleyhi,..izde zehirli yaaa
lar ... redlyorlar. 

Bu cereyua naaıl kar" reli
...... Bir saat evel .iktisadiyatuDı· 
• o llWlyeye 91kannakla. Yunan 
Ak-denizin fU'kında iktiMclt bir 
heJemonya ( tefevvuk ) kurmata 
yelteniyor. Banu kırmak ancak 
Tlirklymin para bumau*da ller
lemui ile buJ olur. 

Su uyur, d&fman UJUmD; dır
lıer ki dopudar. Yunan iltildiliae 
badi olan • etalki eterlya,, o• 
ıian: .. Ticaret ve ilim,. idi. Bu 
sayede de k.Anada muvaffak oldu. 
Ywıaa cümhurlyeti de bu yoldan 
ıidlyor ve Ant4olu hedmetinia 
acaaaı bu 1Wetle çılmnnak 
istiyor • e. hakikati bilelim • 
Bizim de ıiaarumz H ticaret ve 
ilim,, ollwı. 

C•fAI Nuri 

malıchr. Bea erkekleri bilirim. 
En iyi bir el'ketln bile ba ka· 
clınlar, hem de tabammOl edilmez 
kadtnlar içia naı.ı ç.altına dön· 
düklerini çok g&dtim. Eter va· 
d,-t blylo iae ve ondan 1aka11 
•yırmak içba paraya ihdyacana 
varsa, s6yleyin. Berylin aadcti 
beDim tçin her ıeyla fevlandedlr. 

Frank muhabbetle Lewin elini 
avucuna aldı. 

- Aaizim Lew, dedi, altm 
kalbiaizi bilirim. Palcat içinize 
6yle hir vehim d~ 

- Pek Allt o halde timdi bi· 
~ardo oynaya biliriz. 

Matmazel Trent Mahiyeti ça .. 

~ ı•n kaslardan delildi. Bi
IUdo emaıanda iki defa gelip 
kapıdan baktı. ISanki çehreainde 
şimşelder çakacak kara bulutlar 
toplumıttı. 

Konuşmftlc, bir şeyler söyle· 
mek istediği anlaıılıyordu, f~kat 
iki defasında da vaz geçti. 

1mtiyaalı şirketler Şehremane
tine muayyen bir miktar hiaae 
vermelctedlrler. Telefon şirketinin 
biuealni Posta idaresi almış ve 
Emanet bu husu!ta Şurayı dev
lete ikame ettiği davayı da 
kaybetmiJti. Şurayı devlet, aJAkası 
itfbariyle bu hissenin Posta idare
si tarafından almmasına karar 
vermesi, dığer devairin de nazarı 
dikkatlarını celbetmiştir. 

Ezcümle Nafia veklleti, elek
trik şirketi gibi nafia ile alakadar 
imtiyazlı şirketlerden emanetin 
aldıkı hisselerin kendisine ait ol· 

Periye •arayı du~unu iddia etmektedir. Bu su· 
O ta kö d B 'k d .. retle emanet şirketlerden hiçbir 
. r Y e ejı tq araım 8 hisse alamıyacaktır. 

Ferıye aerayı vardır. Bu saray aaır-

larca müddet münkaıu haneden Hahltemeler 
erkAıuaa tabeia ed.ilmif bir uraydı, 
TtıtOD inbiear idaıwi sarayı tiUln 
depolu olank kullauıyord11.. 

Son gGnlerde bu u~a bazı 
inhi&m itan görtllm(1t, Mrıyın 
yıblmaeı tehHkeai nm:an dfkkata 
ıbnacak UkOn inhisar idaareeince 
tab.liyeei içha emir veriJmi§tlr. Bu 
eebeple aaray alelaoele tahliye 
olumaaktadır. 

•111•nen. 
Çeşmeler kaldınlıyor 
Eald cemiyeti belediye cad

delerdeki çeşmelerin ikinci üçUa-

cü derecedeki sokaklara naldile 
yanlarına birer beton kulube in-

ouına karar vermişti. Bu kulu
belerde birer memur buluaacak 

ve mmba ıu)annm beher tene
kuindea kırkar para resim tabıil 
edecektir. Sırf balkın temiz ve 
hilelllz bir ıu içmMi maksadıyla 

verilen bu k.arann hazirandan iti• 
beren tatbikiaa bqlanacakbr. Bu 
itibarla emanet mühendisleri so
kaktan dolqarak çefmelerin nak
ledileceii mahalleri teeplte baı· 

lamıtlardır. Bundan bqka beton 
kulubelerin ele nerelerde inta o• 

lunacaklan tespit edilmekte ve 
intaata bqlanmalctadır. 

Yeni belediye cemiyeti 
Barüa yeni .emty.ti belediye 

ilk defa olarak " fevb!Ade 
mahiyette bir iotima akdedcek· 
tir. Bu içimad1ı divanı riyaaet ve 
enchlenlere ha intihap olunacak-

-tır. MalOm olduğu üzere Halk fır

ka ıınca birinci reialit• Sadettin 
P erit, ildaci relalitede eaki şeb. 

reminlerinden Tevfik beyler 

namMt ga.terilmittfr. Encümenler 
için tespit edilen namzetler henüz 

matbuata verllmemi~r. 

- ı~ -
Yemete oturdalar. Lew aof

rnın tlatilndelci a!tJr havayı bir 
ttırlQ unutamadı. Frankın sinir
leri açıktan açıp prilmi,ti. 

Gecenin natları gfiçlükle ~e 
yavaı yavq ilerlerken jo.ııuanın 
gelditlni haber verdiler. Beryl 
hemen yerinden kalktı; 

- Galiba beDimle konutmak 
iatiyor dedi. 

Lew de Berylin arkasından 
kalktı. Tillman, gazeteci içeriye 
iirİnce yerinden kaybolmuştu . 

Lew sordu: 
- Eh, Mösyö josbua ne haber 

ptirdiniı bakalım, iyimi, feoai'Ql? 
Kütüphanenin kapısını açta ve 

muhbire mantosunu çıkıirmak 
İçin yardım etti. Beryl manevrayı 
anladı, eğer Con Leliden bir 
haber yarsa, bu haberi hemen 
alamıyaca1'tı. Bir an için kızdı. 
Lew orada iken muhbir bir ıey 
söylemeyecek. 

Fakat hayretle baktı lcı, bekle
dl~i ~u -1 L .... biz-at s r ,. or .• 

Kadriye hanım 
Kadriye hamm ve rMekasmın 

iaticvaplarını yapan müstantik 
HlkmM. ve Nazım beylıcr dün 
görülen lüsum üzerine Kadıkö
yünde Oıman ağa mahallesi 
hey' eti ilatiyariyeaile buı şahit
leri dinlemifler ve ltalyan hasta
baneaioe aiderok bazı zevabn 
ifadelerini 8lmışlardır. 

Yanlış yazılmış tabelalar 
Tabela ve camekanlardaki im· 

li yanlıılannın emanet memurları 
tarafından kontrol edildiği rna
lOmdur. Bu gibi yanlı~lıklara bazı 
resmi dairelerdeki tabelaların da 
yanhf yazılmış oldutu na:ıan 
dildcatı celbetmiştir. Emanet bu 
ribi dairelere bir tezkere yar.a
rak vaki yanlışlıklann tashihini 
rica edecektir. 

Tecdidi hava 
Şehrimh~deki kahveleri• hava

larını tecdit etmedikleri, bu yüz
den kahvede oturanlama daima 
pia bava içinde bulunduklannı 
nazan dikkata alan emanet, kah
vehanelere tecdidi bava aletleri 
koydurtmata karar •ennlftir. 

Vulıuaı 
Taksimde hırsızlık 
Tat.imde mukim Madam Viktor· 

yaoın mne hır11• tlrmlı ftl bir al· 
tın aerdanlık. bir pırlanta yt1ıilk, 
bir altın iata vro., bir ıl1müt tabaka 
aıırmıttır. 

Peynir hırsw 
Mınıf tabıbllludıuı Kör Ali 

dün Emin oottııde ikbal bakkaliye
lioe girmif 't'e bir teneke peynir ııı· 
rarak kaçınıftır. 

Kadın vüzüqden • 
Silini kapıda oturan kantat me-

muru Tay7ar efendi, bir kadın me· 
aeleıi dolayısile 9ıkan mttnaıaadı 
arkadaıı Arifi altı yerinden bıçakla 
yaralsmııtır. 

Söndürfilen yangın 
Abarayda Haseki caddesinde 

Etem efendinin evinden yangın pık· 
mıt ve aöndtirtUmUıtür. 

- Eh, Joahua, Leliden bir 
haber Tar mı? 

Joshaa ölcıürdil. 
- Hayır, dedi, hiç kımse içba 

Meater Con Leliden bir haber 
yok! 

Lew memnuniyetle : 
- HunmmlJ dedi, demek yokf 
- Haber yok, çfinkü kimseyi 

bulamadım. Coo Leliyi kef&lete 
rapten tahliye etaıltler. 

Lewin yüzü korkunç bir tekil 
aldı. loanmayaa inNnlarm tavrı 
ile: 

- Kefaletle mi tahliye edildi. 
Bu nasıl oldu ? 

Joshua: 
- Bende dotrusu bu işe hay

ret ettim. Hatta müfettife de 
hayretimi ıöyledim. Sizde öyle 
dü9ünmıyor musunuz? 

Beryl sordu: 
-Hapish~nede değil, değilmi? 

Oh Allaha şükür 1 
- e hacı hanede ne tevkı • 

B ·yıık 
Yunus Emre 

Darülfünı"' 
.bugün bit 

muazzam 
yapacaktır 

Büyük Türle pfirf Y-' 
re için butfuı DarülfünuO 
ferans salonunda büyük bl 
tifal yapılacakbr. , 

Malilm olduğu üzre 
Emre., edebiyat tarihim 
xlv üçüncü asırlan ar,,.
şahsiyetlcrden biridir. 
bC'rİ halk §&İri olarak 
Yunus, filhakika dini halk 
lerine en çok müessir oltıl 
fsnıini kitlenin şuuruP• 
şetmiştir . Dini halk ede 
tımızm mevzuuna olan hi 
umumi halk ecıebiyabDJll 
lerine tesirden geri lcalmadJ. 
kullaod.ğı li8m yabaoe1 
anlafllmaz bir hal ald 
edebiyatm ilanı j.undl 
ve saf türlcçC)1i môafad :ı 
güne devretti. Okedar ki J1J' 
biyat ve lim ee1,..ı .. 
ismi bir lmtiul ... ...-. 
ve kıymetli bir m~ 
ball.t bir eeerile bu ı,...,.,,,,,,. 
muneoin ilmini ral>b
ona bugün anmuı ile 
d etildlr. Edebiyatım. Wr 
devresi geçiriyor. 

Bir taraftan mitli ede~~ılr 
ilham ve hamle veren ar J 
gisi alikuı bizde de ,, 
Devlet teoldlita itin .-J 
luamma el atta wı '--' ~ 
ler gayeye dotru ~ ~ 

~:~~-=~~~ 
rMk fikri tıeM'DI .-.. ~f 
ka bqlamtt bir W.. 01' 

arada dllla ~ 
.. ~ lı: Aıl .,,,, 

guD 5~800 LI ( ·y- ....... _. 
yq- dili ı-ı. ~ 
diric talriDi dündm • 
gün wmalr zaıunti __.,. ~ 
ilU8 Emr.. ~echlİll ...... ~ 
bir •Türle Fel.efe T~ 1 
kendine maham bir ra#" ~ 
hibıdlr. Dmiaba ,...,- ,. 
fe...,..i, o ,.pb. _/ 

Balık tarlaaa _,) 
~uioi bana 6yte ~ 

~fi v~ itibarile ~ 
en ııüzel ve nadide balı~ 
tittireeek bir yerdedir. F ~ 
attessOf bu itle ugrapn ~~ 
yok. Boğaziçinin kaç ye~~ 

ltarJa&ı yapılabilir ve bu ~ 
sahibine hiç tüpbeaiz atitl -
temin ederler. BuDuule ~t 
den kim.e ugrapuyor, Y. ~ 
büyük bir eermayeye191 
vu? -~ 

Nuif N'.ı 

haaede .. Fvınde de d .... ~ 
nede de deği•, nerde ~ f 

F role ta arkadan ı"~ 
bayretbabş havadilı fJf"I_ 
Frank sap san kesil~~,. 
leri sanki birdenbire iÇ""'" 

çıvermiıti. 1 1 
- Leliyi bıraktılar oıJ 

maz, bir yanlışann .wl /. 
- Bendeaiı aldan_..,. 

d. B' ......& bilİf(ll• r ım. ır 'r'7 • p ~ -,,.. 
mem. Le!i tahliye edillllll"" 

m l\ e zarMD? . f!. 
- Galiba b9plllftıltif tJ 

bahn ziyaretiraclen .an";, 
tev f aneden çıkmış ., 

ra otomubili ile meçtıul _J 
dotnı aitmiıtir. t"'.ı 

Atar bir ıük6t ~-"' r,,. 
Lew aftç)ükle konuşul-",,;;' 
- Şqalacak teYı ded• 

bakti, batını talladı. 
- Zamıetmem ki bü> 

olsun, Josbua bır 9e (B ~ 
smız? 
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EE • Pifa~f'r. 13 [A.AJ 
hild' ~•utaltda kiia Gard6aden 
lay •tılditiae 1Mauao kıı.etını top· 
Hl an N~r itan Kioil uzcrine 
tarr~ınelttedir. Emaaullah hanın 
l&da tarlan giıadea guae çogalaıak· 

ır, 

aslar 
d [Birinci sayfadan mabad] 
n~~ Devlet hayatına çok feyidi 
la . cel~ verecek olan bu mühim ,:r a tle tespit olunan esaslar 
•ınn~rdır: Devlet bütün memur 
nı 1 nı on yedi derecede topla
tı tşbr. 2 • evelce m~lD\lr maatl•
gi n~an tekaüt aidita, kazanç ver
•i 11

! maktu verfi, tedrisat verıi· 
Jc' !~arei hususiyeler için mun:am 
k~s!" er, bekdiyeler için munzam 
}'ı ııller naWtile bir çolc tevkifat 
d pı lllalcta ve bualara mukabil 
t; h .tabsisab fe-.kalade makam 
Ucrsı~h, tahai .. b maktua, ihtisas 

11.:~ kooıiıyon hakkı huzurları 
~·· ı altında muhtelif ve çok-
111 u~eııevvj etki.ide maaşlara za. 
"ltaı11 yapdmakta jdi. Tevlcifat 
ta Z&znai•in hu tenevvüü ve bat
la hl~ miktarları ile mıntaka-
0 ~lore tehaUifü muı işleriai 
devle.... ~an,tmnışhr. ~ bu i~in 
h· t .... tetkit ettiti çok mü-
• ~'llQ ve •n•~• metgaleden 

1'fı n&ur senelerce bu itlerle 
:",wı olaalann sahhatJa iş gör
!a '~~ imkia kalmadıtı gibi bi

lltitna her laanai bir -.cmar 
~taia ber hangi bir ayında e
m . itçecek p&ra m:ktarlDI bi)-

ts119e gayn mümkün kılmıştı. 
•ı Yeni llyıhai kanuniye her 
tir~~ . ~ell!uriy6tlerin icap et -
~ 1t! ılmi evsaf 9e vazaifi• eltem
icıl'tiae devlet hizmetlerindeki 
bij~ ıörc ıneftiler vermiş 
"ın. . devlet teflcilitltada çok 

M"'1i l.ir teadaiü te111ia etmiştir. 
~b ~İur lllMflarıaı ialihabııın 
kat•· 1 ettiği mnsraff r hıılk n 
içu •Yen lıissctmiveceği bil'akis 
11ıtk~ .mühim faideleri temin et'•lt •tibarile memnwıiyetle kar
tırıd8k:~ı baz varidat menbala
ltrd • ıslahat ve pek cüz'i zam ;n .temin edilmektedir. 
~ enı kanunda tekaüt, eytam 
IJf tranıil maaşları da derpiş edı1• 
d: vka bunlardan ,imdiye ka
alan t edilmekte bulunmuş 
•.• takaüt aidah ve tedrisat Y._tg• o 

&u ıaa badema kesilmeyecektir. 

Kıra) Zogo 
Tiran, 13 [A.A] 

ltalya hariciye ınül!teşarı M. 
Grandi bu sabah kıral Zogu ile 
hqvekil n hariciye nazır vekilini 
ziyaret etmiştir. ----
ismet pa§ayı zıyaret 

Ankara, 14 [hususi] 
Rus sefiri Soraç yoldaş bugün 

batyelıril ismet pafB hazretlerini 
ziyaret ederek uzun müddet gö;
rüştiiler. 

Bekarlık vergisi 
Ankara, 14 [hususi] 

Bckirhk vergisi malıye encü
meninde müzakere edildi. Encü
menin talebi üzerine maliye veka-
letinden gelen bir memurun hu
zurile cereyan ert;, Bu bapta ma· 
liye vekili Saracoğlu Ştıkrü bey 
yapılacak tetkılcata iDtivuen içti
maı bafka bir içtimca talik etti. 

{ 

/ 

tGıct•uretle bunlara da takribea 
f>dın:lt on nispetinde bir zam ya
~enı tadır. Bareme nazaran 
~ild Urlar sın.flarına göre ıu şe· 1'ntikarı ! ikolson"" 

•ırııf'ssaq atacaklardır: birinci Sf ıı.-. nt es•eıe 
s2s 0-57 5-600, ikinci sınıf 500- • 
dö dsso, üçüncü ımıf400-425-475 F · 
Iİ!a~iihıcü sınıf 315,340,375, be- Milyoner ışer 
•ııı f sınıf 220, 280, 325 altıncı 400 000 
ıs~ 210. 240, 265, yedinci sınıf ' 
'-3Ô 170, 185, sekizinci sınıf liraya bir tablo 
1 ıo 13S, 140, dokuzuncu sınıf 
ıos' f fO, 125, onuncc sınıf ıoo, a 1 d L 
11ij O, onbirinci sınıf 90 95, i 
tu , onilcinci sınıfS0,85,90,onüçün- Bu tablonun bilahare 
Ss~•f6S,70 75 ondördüncfismıf 1 temamen sahte oı-
OQ1 ~.onb~~i~ci sınıf 50, 55, 60 duOu anlagı!dı. 
onytd. cı aımf, 40, 45, 50; 1 -- . d 
llıf lllci sının 25 30 35 her aı- lngilterede blr resım r vası 
ter·ıllleınur birinci' de~cede gös- dır sürüp gidıyor. · .es' ele şu: 1 
· ı en · t'k 1 d •tib_, illa.fi bu seqe hazirandan Londranın maı et ~n 1 a<.ı arın an 
ikin .en almağa batlayacakbr. Mr. Nichol on lskı ıe, m ustal~-
;t.._ .. ct dereced .. t ·1 t rından Ronney · atfohman bır 
vııurıa.. d e gos en en mraş a N , t 1-A H d ı 
~- Ut eki sene vekiletlerde tabloyu evyorh a n.r. ovor 
h l>ılacalc ... ___ • young isminde b,r adama satar; 
~ı... ,~ruflarla venlmeye b tt · Detrot şehri mil- 1 

c... ..acalQ: O .. - d u za a resmı, 
~osterit il'. çuncu erece l . d Mr Fişere 400 ()()() 
~li ~ maaş ire hükumetin 

1
>:oner.be?n c~ ..... a 11 bir bedel' mu-

ltn Vaziy~tin .. -t k" ıra gt ı mu~ 
\e tlerde b-~ fod mka cal % kabilinde devreder. 
t- llıiıı edildi.ıc.· u çe er e . 11ı ı_o Bu şahane resim Suthcrlamt 
~•s 1-.._ aı zaı:nan vcrileccktır. o·· . El' b f musavvirdir 
il "Ytulao.k 'k . .__ uşesı ıw e ı · 
llıa tu . mı ~ı yenı 9'.11• Bu sırada Sutherland Dülcası 
~r: ı 20 'b~~ld~ teıpıt eyle~lc~e- Ronney tarafından yapılan rea
tı, 10() .. 1~0d derece, 1'.25 ikin- . ulının kendi şatosunda bulun 
beşine· uçuncü, 90 dördüncü, eo :~n diğer reamin bir kopyeden 
<ıs •t~~ 70 l!lM?ncı, 55 yedinci, ib~:tu~ulunduğ~ıuı ilin etmiıtir. 
a"\Uıc ·•ı~ci, 35 dokuzuncu, 30 Şımdi Amerikalı milyoner recmi 
16 on~ .c.S onbirinci, 20 or.ikind Londralı Hn'at müt~h~NI" ua 
lO 

0 
uç 14 ondöri;. 12 o.tbet, i•de edip pnra5ını gerı ıStıyor. 

naltıncı, 6 onyedinci derece. Anbkacı V c\ Jlson tablosunun 

Paris, 14 t:A.A.) Dene bilinci Almanya baştan 
Matin gazctc•i m<'"' "nl AJm~tı bata salhaneye dönmüştü. 

mahafiliode mlıteb~ ı"'lar tnr fın- Vakıa ehli salip slirülerine 
dan kaleme alııw• muhtıranın muvakkaten hedef degiştirten ya
kalıulunun mümkun olmıyac.ağı budi kini diğer memleketlerde 
dtio akşam be)an t"dilnıi olduğu· de vaırdı. Fakat hiç bir zaman 
nu ~·azmaktadır. Alman nıuraha Fransa ve lngilterede Alamanya
hcy'cti muhtırayı itina ile tetkik d 
cdebilıuek için yarın muhlct i le· a olduğu kadar yahudi kesilme-
mek ni) etindedir. miş, yahudi yakılmamıştır! 

Bcrli.ı, 13 (A. ) Daha do~rusu bu söylediğim 
Borsa mahafilinde AhllllD)anm vahıet ebii salibin ilk sürüsü içi

tanıirat bedeli olarak galiba hir ndir. Ondan soııra tevali eden 
milyar istcrlin tediye:y,. ı~cbur seferler AJamanyadan örnek ala-
olaca~ı sö)lenmektcdir. Alman rak tarihlerini ve ell~rini kana, 
rnatbuau buna kar~ı protf"sto yahudi kanma bulamışlardır. 
etnı~kte ve böyle hir meblağın Biz gdelim Alamanya kasap-
kat"iyen nuan itibara alınmıyaca- haneaiae. 
ğını beyan etmektedir. 

Evet.. bu kelime, kasaphane 
Parie, 13 (A.A] kelimesi Alamanyada yapılan 

Mütehas&ıslnr komitesinin hugUu vahşetleri ifade etmekten çok 

;~~:i:i.::~:~a:ç~!~:!a d::ır:.~:; aciz ve çok zaif bir tavsiftir. 
murabba )arındım milrekke-p tali Alamanya ..• , baştan başa sal
komitenin muhtırasına iuila hasıl hane, bütün Alamanlar bilaistis-
edilmiştir. komite mulıtıra ının na yahudi kasabı olmuşlardı. 
esası hakkında 15 Nisanda nıüza. insan olmaklığımız itibarı ile 
kereye başlıyacak ve muhtıranın gerek haklı ve gerek haksız ya· 
nı>şri mUnasip olup olnııyncağmı da pılan zulüm, işkence karşısında 
o gUn kararlaştıracaktır. müteessir olmamak, kıtır kıtır 

C ... h . kesilen ve oluk gibi akan mazlum 
Yaşasın um urıyet beşer 1canıanönünde bir merhamet 

Pari~ 14 (A.A] hissi duymamak hiç kabil mi? 
Journal gazetesinin Madritten Boyunlarında parlak salipler, 

aldığı bir Jıabere naZR:'au gece bellerinde keskin kılıçlar asılı ell
başlıca aolr.aklann dunrJanna '·Ya. erinde çelık baltalar ve siviri mız
IJ&&ın Cumhuriyet kahrolsun Mut· raklı kilise evl&tları öyle bir saldı
lakıyec,, ibareeiı havi kağıtlar nş sddırdı;arki .. Al manyaya sığın· 
yap1'tırılmıştU". mı!: biıtün yahudi halkı bütün 

Madrit darlılfünunu muallim Musa ı'rkı bu salgm ve saldırışm 
muavinleri maarif nazırına göncicr- alt d · t t' e k b' b' · 
d~L, · b" k d lf ın a cmnt: ge ır re ır ın-uuen ır me tupta aru ununun • . 
imti)azları iade edilmedikçe vazife- nı boğazlamaka bıle başladılar. 
terini )•pmıyacaklarını bildirmir (Treves) ıehri ilk hücumun bı-
lerdir. zına hedef oldu. 

1 • 
ı "Cinsi kavı, i 
il H erifio biri ye i bir ~ev k .. --ıf .. tmiş. Rakau,larla f!&~f'tenin ! 
• birinde isı1ata çalı~ı) or. Kaduılar eı P.eklkrd~.ı çok ~ aşA· ! 

1 
yorlarmı~.. : 

Ben kemli keudime Lu11u cbt!pleriai düşündum Ye ~uıalan İ 
bu1Jum : ""' : r ... - : 

1 ~: ~ . 

1 - • a~m erkektcu az eif(ara içi Tor. 2 - Kadın erkekten az ~ 
iç' i içiyor, 3 - Kadın joce elbise ·gh oı Öde oJduğu halde : 
hu kı§ eı-kcıder ncrlcden, bron~itteıı ,;ı,; atürredNı kadwlardaü el 
zi)ade muı:tarip oldular, d w k lı.ı. in" t' 1ıisc ıihhat noktai na· • 
zarrndan daha fll)&Dı terdbtir. i 

Demek lı.ı, erkek zaif ve nahif bu lcattir. O halde şn met· ı 
hur ,Jarh meseli deii~th mer Haydi içio geoP, "Cınıti lütif,, 

i de}·elim. l•'n'kı.1t eı J...·jc cı aıi kavi demece kkımız kalmıyor. 
1 
= ! Veni tıarflerde rUmuz 
İ B azı dairelerin iıumJerj gayet uzuu. Hükumet resmi mname· 
i lfıtta bu mahzuru izale için her resmı daireain m. harfle-

1
. rindrn müte~ekkil bir rümüz kiabul etti. Litia rflt'rini kullana 

her memlek~tte bu uıul oaridir, f•ideleride ~rWmllftBr. Fakat 
i Dlt'de aka·.. c anki bu u8111 kol•yhk için delil, zorluk için icat 
İ edilwi§ .. Bir guete\i •hyortu•uz.. u. a~Y.i harflere b6;kıa. An· 

l 
la) aııa atko~nn ! Hatta bası iP) retli p:<.etele daha ço1 ileri \'e 
gidiyorLlr. .1'.l'Uk paete okumak bir nevi bilmece balıetmei 
benziyor. Miul mi i..ttıvorıııun~z, hu~run: il. V. T. Bu n de

ı mektir aolaf adınuea :al~~lun j Evir.af V, Tumv.yla . Bir 
ı .. ~~~ .. ~~.! ...... ~ . .!.?8~ ......... ~.~~ . .!E.~~-~!T.~~~ . .. '-": ....... 
ha .. iki olduğu.da musar. Fakat taraftan etekleri tutuıan antikacı: 
ellerinde rontken aletleriyle ara a - Ben de san'at mllnakkıdi
giren maruf bir yevmi &azeteDİn yim. Resimden ben de aalt11 un. 
san'at müteliasaısları mes' eleı·i Benim satb§'ım tablo hakıki
ceui bir surette hallediyorlar: dar. Akaini iabat etsınler. 
Dükün 'ntoaundaki tallo Ronn· Diyor. Mes'ele bu g:disle 
eyin fıraçsmd'ln çıkm:~ttr. o·~er mahkemeye C\lŞo;?Ce .. e be.. :?:İ orl 

ı 

Alman ehli salibi, )ahudileri şehirleri ile berab ... yakı)orlarclY 

Ne olduğunu, neye uğradığını genç kızları ve çocuklu analan 
bilmeyen halk, yani yahudi hal- feryatlarına sağır kalarak bu 
kı can havli ile mabetleri olan si· ateş yığınının içine attılar. 
nagoglara koşarlarken kudurmuş Oldukça büyük olan bu Ala· 
haçlı sürüler avaz avaz uluyorlardı: man şehrinin afakı diri diri ya• 

- Ta Kudüse kadar gitmeğe kılan yahudiler feryatlarından in• 
ne hacet.. lsa düşmanları içimiz- liyordlt. 
de.. Evvela onları temizleyelim. Emzikli anneler kocalannın bOJ 

(Treves) şehrinin hududundan nuna sarılmış yalvarıyordu: 
içeri girip haçlı katiller de:bal _ .. 
ilk rast geldikleri yahudi evine - Haçlı suriinun mızrakl~ 
girdiler ve burada bulunan dokuz ucunda parçalanmaktansa.. benı 
nüfus aileden dir teki obun ba- sen öldür!, . 
yatlarını kurtaramadı. Gelinlik kızlar, iki büklüm ol-

Hıristiyanların yahudileri kat- muş ihtiyarlar yahudi ırktaşlan
lianuna geldikleri derhal şayi ı ın ellerine sanlarak : 
olmuştu. B' · h · · · s r .. ··1 . . 1 . . al - ııı... epımızı .. topumua 

8 ıp suru en ış .~nnı Y. nız siz kendi elinizle ve daha hafif 
balta ve mızrakla gormek ıste- b" -ı- 1 öld- ·· - ~ı 
mediler. (Treves)in kilise papas- ır 0 um e.. ~rvnuz .. yag ı çıra , 
larmm yardımı '!P. şehrin büyük yığınları ... ~z~~ınde can vermete 
mt:ydanına geue Lüyül~ bır ateş tahammulumuz yok.. dayana 
yaktılar. yız .. 

t"vferde yak1tladıklan bilhassa diye hem inliyor, laem de ya-
s lvanyorlardı. 

(r-
\ 

Premıeıo Oeio 

B araz Ruslar 

Prensler, Kontlar 
o··~esler 

•" 

Almanyada nasıl 
} aşı} orlar? 

Prnses OsSav Afml!n• 
yada bulunan r s ra 

r a ... fet verdi 

Şehrin üç kötesinden üç aütua 
alev yükseldi. 

Bu alevler.. üç yah~di mabe
dinin alevleri idiler. 

Musa evlatları, lsa çocuklanm 
kan kusan kılıçlanndan ve öldü
ren alevlerinden kurtulmak için 
kend"lerini diri diri senagoılann· 
da yakıyorlardı. 

Yahudileri biç mi himaye ed• 
yoktu?. 

Vardı .. 
Onlardan menfaat gören ft 

menfaat bekleyen bir çok Alama 
dere beyleri, hatta kilise papu
Iarı, salibin savleti karşısında yacb 
m" nsuplannı himayelerine almtt
lnrdt. 

Fakat bir taraftan taassubun 
kır} acı, diger taraftan Ya•udi 
·.enğ' nliği, Yahu i servetinin Yer• 

diği para h:ssi a'bnda çalkala· 
nan halk ve a,, am c.eba!eti bun
larm hiç bıri:..itıi tıınımadı. 

Hn:isfyt'!nh... :tlcminin en ta
n· nmıo, e11 m\.ıru nz adamları, tal. 
sıyetlen ,e birer bu~ğa tia-
1eo•.~ ı } a ıdi e i a'ibits sal· 
~ıırnd n kurtarnma~War. 

Rus i Lilali - erine dün,,'anın 1 (Bitn ede) 
dört bir ar af m ı dağı1a1 Be; yaz ı 
Ruala., me leketlerinde- ·i pc..rlak R Jur n 
u~vanlarmı, s rmalı e b'lflru:ıu \ Pr nr:.:si Oslo, ğeçe~erde bir 
hır tarafa ttak.p gel' ;.ı gi.ıe1 n i.-mere 1 "'rtİP ederek vataa-
a.ışmaba ha adı ır. daşlarını davet etmi~tir. Bu cia
. Es ı ~u va'lın (bu döküntüle- vete herkes bugün intiap ettiti 

nnden hır "'-lSn ı da Berlincie top· san'at ve mesleğin kıyafetiyle ica
Jpanmışt· . bBkun arın da kimi sabık bet etmiş. Ônu prc.ıelalı oda 

1 
rentıi Eıta ı kont, Dük, jeneral . . . k f . d rv. __ .. ı-..: .. 

kimi Je Pren•es o·· . ' 1ıızmetC181 ıya etin e v~ ... " , U{'es ve saıre-
d ir. otel kapıcııı kisvesinde c...ı-

Bu gün Berlin kahvehanele· lerin haııt bulunduğa. bu ziyafet 
rinde garsonluk, otellerde uşak- bir karnaval eğlenceeme benze
lık, çamaşırcılık, seyyar aahelak mit. 
gibi süflı işlerle meşQ'UJ olan bu lşic asıl tahafı, bu garip laya 
kibar düşkünleri k;yf ve net'. fctlere rağmen, her kese meml• 
elerine zerre kadar halel getirme· ketinde haiz olduğu rlitbe ve un
mişler. vana göre muamele edilmı~ c' .,:\ 

Ni.e!:im Berliode ki beyaz !ıdır. 



K ba 

' Kar nlık ir geceıanı ieilide 
Göz gözü «- iyor. Koı!JUf•~ 
için içimizde · kooük ciiretin 
eseri b yoW 
kadaşımı r 
luna girdim. 
yor. "Neye 
sormadım. n · bec niçin titre-
dığini biliyor muyum? 

Bu kar nhk g ve bu kor .. 
':unç h v , ne uğunu, ne o 
ağını bilmey tl insan rı tit ir. 

Yürüd le yilrüdiı1c kaldınmları 
g yet bozuk ve der bir so k .. 
Öyle dar ve pis bir sokak 
ki, belediyenin bir tek · k il 
koym k bile kh a 
Koca bir şehır içinde böyle 
sokak ol bilece~ni, kimse hatır
lamnyor. 

Fakat neden titriyor ve ne 
için korkuyorsunuz ? Ortada ka
ranlıktan başka bir şey yok ki •. 
Köşe başmd bir küçücük hava 
gazı "olsa, bu n ız korkuya 
maha.t knlmayacak. Yavaş yavaş 
yüriiyoruz. iki tarafta pencereleri 
ve kapıları sım sıkı p lı evler
den değil bir ses bir küçöcfk ziya 
h bbe i bile görilnmiyor. Dersi· 
niz ki, ölü evlerin konulduklan 
bir mezarist içindeyiz. 

Yürüdük, y&rayoruz. Arkada
şım, ayağma g iba bir kaldınm 
parçası takıldı.At Jçin birden bire 
durdu. Tabii b de um. 
Durduk, artık yürüınedtk, çünkü 
yürüyemedik. Yerde arkada ımın 
ayağına takıl n k tduım değildi. 
Bir inşan yerde yatıyor. Kar -
lığın içinde bile insan, yerde biT 
ansanın yathğını anlıyor. 

Acaba sız ve kendisinden 
geçmiş bir sarhoş mu? Usuletle 
eğild" • bu yerde riinen ve 
henüz eti sıcak insan vücudunu 
yokl ık. ne sad ! 

zim 

mn gölğe a 
k, ne • lyoruı-? 

Bir ande aiu: pı ğm arka· 
1 ın göğ Ü ürainde kaybol

dn nu gördüm ve sonra kızıl 
bir § y n ırdı. 

Öteki gölğ.e devam etti: 
- B k, . iyoruz.? 
Elindeki J>tÇak bir biri ark -
a bet on def kaybolup gö-

ne r 
raktıl ,._ 

r y anda di • 
şı ın birdenbire 

·z yer yuvarl n· 

Biri, kalbinin üstünde p n tı
sını gördüğüm bı~ğnı ucunu bir 
az etime sokmuş, öteki yaka a 
yapı 1 tL 

- Siz h ngi merkezdensiniz ? 
Y oks müdiriyette i ? 

- Biz polis değiliz, kazara 
buradan geçtik. 

- Y 1 Biz iıi polis zannet· 
miştik. Be c ım, bunu d a 
evvelden neye öy edin? 

Söyleme~c kimde mecal 
Gölğ i biri pıça ı çekti, ö , 
arkamdan bir tekme vurdu. So· 
kağın köşe ·ne yay gibi fırlad 
ve ondan sonra ca ı bir ölü gibi 
avare er dolaştım. 

Polis karakolunun önünden 
ge~iyordum. Bir and aklım ba
şuua geldi ve derhal kendimi 
karakoldan içeriye d r attım. 

B na dediler ki: 
Kabahat sizin, geçecek başka 

s<>kak bul madınız mı? - S. M. 

A 
Kar nl~n içinde göderimiı Ennıü pemmel 

parl dı, bu panlb , arb.da~-
mın o uman ayretle bana b - ve tam ayarlı 
tı dı • ttı 

ku verdik, Tıs ! a r. 
Sazan en korkunç Her Dalikn a maz, te· 

bile • cesaret veriyor uş, minatb ,. e ven fi· 
kibriti çık dun ve atlsrl ııatılmkwiır. 

bir küçük ~levin ı ı· 
ğmda ok~m bir küçük k ·· 
teressüın etti. Evet, yerde bir 
in y ıyor, gijksilnde de so-
lpı ve çıkarıl DHŞ iri bir 
pıçak.. 

BiT az eğildikten sonr anla.
dım ki bu Pıçak bu bıçak, 
önümüzde yatan ce fm.. bir çok 
yerleri sapl mış, saplanmış 
ta, nibJtyet son bir m çla göğ
sünün llstüne, bir mezar taşı 

kılığmd pmnmış .• 
KibrR ndü, k m iQinde 

hala parlayan g6zlerimizle tekrar 
bakıştı • Ne yapacatız? 

Talın yltriiyeceğiz, geçtik ve 
yürüdük. Sokağın kö ine yak· 
la§y~ Çok ileride bir hava 
gazı gö dü, göya orasını ten· 
vir ediyor. Nede olsa 21ya, atık .. 
Oh, bir in nı kabustan nasıl 

urtanJor •. 
Ta o da karanlığın içinde 

siy la ler gibi iki gölğe 
bird karşt ıza çıktı: •Durun!,. 
Artık · ıl yüriiyebilirclik? Dur-

duk. Ud .. e ve iki yalan pı 
Y n pıçaklar, değil bir pis 

hava gazı lambası, gök yüzünde 
bir tek ~ız olsa bile, daha me
habetle parlıyor. Piçalclar heykel 
kesil ~slerimizin üstünde; 

-Müsa8de ediniz, dedim, diz· 
dan ve saatlerimizi istiyorsanız, 
üstUmüzde ne varsa, memnuni
yetle verelim ve bizi de bırakınız, 
gide imi 

Arkada~ m donmu,. kalmıştı. 
) 

Ba~lıca atdük -

Unları arayınız. 

Toptan satıe: 

RIJiARDO LEVİ VE BIRADERi 
lstanbul Havuzlu a 9-14 

Her cins saat deposu 

Dr. İHKAN SAMI 

GO OGO AŞISI 
Belsoğukl ğu ve ihtilatatına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

i Divanyolu Sultan mahmuttür
besi karşısında No. 189 

I 

Gencliğinı çamaşır yıkanwkliı 'geçire 
Mentor rrwşhur bir artist oldu 

Horgürı ayn 
nasıl tut r ? •. -

nda ne y pıyordu? - Düpler çay fınca ı 
sıraımyor 

J 

"An galiba a istiyor da 
-- " ~ vkelbe ar N iha Day ' ••• • 

ır çe ... 

Londraya civar köylerden biri· 
nde kalabalık bir "esnaf,, ailesi· 
sini Lilian Menton i minde bir 
kızı vardı. Bu kızcağaz her gün 
mutfakta birtaraftan tabak, çanak 
yıkar, bir taraftan istıkbaline da
ir büyük emeller beslerdi. 

Küçük Lilianın bu emelleri 
beslemeai için, kendince mühim 
bir sebep vardı. Her sabah kar

oısına geçip bahasının tıraş olduğu, 
nn inin savım taradığı eski 

aypara bakaı·ken yüzünün çok 
güze olduğµnu görmüştü. Acaba 
hakikat n gll:r.el miyim? O zama· 
na kadar kard şlerinden, kom
şu kızlarından g\izel olduğuna 
dair bir söz işitmemişti. Mamafi 
o, kendisini güzel buluyordu! 

Lili n sinema yıldızı olmak 
istıyordul.. 

Bir gün sofrada çay içerken 
Mr. Menton kızın fincanı ta

haf bir tarzda tuttuğunu gördüı 
kız fincanın kul unu baş ve e· 

' 

~ 
hadet parmaklariylc tutuyor, şe• 
rçe parm ğıni d mümkün oldu
ğu kadar . açıp ileri uzatıyordu. 
Bunu gören babası: 

- Kızl dedi. Filacanı dü ürüp 
kıracaksın... Şunu adam akıllı 
tutsan al 

Lilian cevap verdi! 
- Baba Düşesler çay finc nını 

böyle tutarlar!., 
Adamcağıç kızın bu cev bı 

kar ısınd güldü: 
- Haydi, haydi... Nhaman 

Düşe& olursan, o zaman fincanı 
öyle tutarsın... Şimdi sen şunu 
beş p~rmağmla tut ta... Çanak 
çömlek ateş pahasına... Hiç şa· 
kaya gelmezi.. 

Lilian her _gün bulaşıklarını yı· 
kayıp bitirdikten sonra aynanın 
karşısına geçip, sinema yıldız· 
ları, bilha sa o çok evdiği Glorya 
Suvanson gibi, çehresine mana 
ve heycap vermete çalışırdı. 

Bir gun i in bu tatlı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a~ 
Sodom \e Gonıor • E ir Melike· Pııris kuklaHl nam muaz1.am 

filmlerin pıfirettibi MlŞEL KERTEZ in son bediası 

HAYAT FIRTINALARI 
9Qperfllm 

~········································ SAF İSPİRTO 
p,irto ve lapirtolu K;kı'let" · a.'"l lttanbvl müdürlüğijnden: 
balii uht emeni . tiy b aıAn dHcbte alınarak oandrollu 

ve muhtelif miktakda tlıelı denııınoda fi l pirto ply aya 
çıkarılmı tır. Kap lı işelerle rakı satan bllcilmle bE1-~ilerde (etiket
lerile iiıezinde yazılı fiatlarla ) erbestçe fruht edilmekte olduğu 
itan olunur. 

rinde anne!lyıc erkek kardeşi 
oday geldiler. Kadın kızının 
yüzünü allak bullak görünce: 

- Ne oluyorsun, kız! dedi. 
Bir yerin mi ağrıyor? 

Lilian cevap vermedi. Rolü
nun en heyacanlı yerine gel
mişti. Göğsü heyacandan körük 
gibi k~lkıp iniyordu. Bunu gören 
kardeşı: 

- Merak etme, Ann 1 dedi. 
Galib aksırmak istiyor da aksı· 
ramıyor 1 •• 

Lllian muhitinin kendisini bu 
~adar anlamaması karşısında 
meyus oldu, kızdı, ağladı ... Etra
fındakiler onun bu haline gülü-

yorlar. Yalnız gülmiyen biri vardı, 
o da babasıydı. Muhafazakar bir 
adam olan Mentor kızmın gidi
şini hiç beğenmiyordu. 

Genç kız bu işin böyle git
miyeceğini anladı. Bir gün başını 
alıp Londraya kaçtı. Fakat bir 
sinema kunEanyası önünde, tesa-

düf bir 
fil rdı. 

- Kız bumda b" ı e 
zyor n? 
- Şey ... Hiç.. ôteberı ağı 
idim .. 
Fak t aile dostu buna yut· 

rıuıdı, Lilianı elinden tutup ev· 
götürdü, babas 8 t rlim etf 

r. ento : "T ·dir i · 1 o· 
mıyanın hakkı k ·tirl,, 
ının doğruluğuna ina ... ft1n,.,.,.,.tt~uı 
olduğu için, kızı ı ytlzii 
dmn yatırdı, dayaıı. ü 
faıuttiği bir yerine toka l'l 
aşketmeğe başladı!.. 

Bu mes' elede örtb s o!dukts.11 

sonra, Mentor ilesi kızlannı 't 
i e yerleştirmek istedı. LilianJ1l 

le bfüçesine yardım etcesi 13• 
zımdı. Genç kız L ndr ·n ıııB 

lanndan birine gişe memures· olıı• 
ralc yerle tirildi. Bir az 5onra J(o• 
lızium sinemasında program t· 
mağa başladı. 

Bu yeni vazifesi Lilian Men~' 
için bir nimet oldu. 1ngilter 
en meşhur sinema yıldızlan a 
ra sinemaya geliyorlardı. G ç 
kız, fev elbe er birer hlı.lk • 
zariyi batdığı bu arti ti ri t 
yakından görüyor se lerini · · • 
yordu. Bir gün, Betly Batfor • 
disinden bir bahşış istedi ve b\1 
zahmetine mukabil kendi ine şti1 

aııe bir bahşiş verdi. 
Bir akşam brr adam naı 

dikkatini celbetti. B '' 
sinem ya bakmıyor, prcje 6t 
gibi keskin gözleriyle müt " 
diyen kendi ine bakıyordu. Ki1'' 
di? Ne istiyordu? 

Bir az sonra adam genç kı 
y ndan geç rk n durdu. 

-Sinem dan sonra beni kapl' 
d bulunuz. Size bir şey ö eye' 
ceğim dedi: 

Yanında bir kadın olduğa i 
Lilian adamın davetini kabul 
ve şu teklif karşısında kaldı • 

- Benim ismim Harry • 
man. Yarın gelip beni görün. Siıt 
inema için prova edeceğ' • 

Olan oldu . bir h--fta ti 
Lilian telgrafla çagrıld . Akşa 
evine döndüğü zama b1.1b sı~ 1

1 - Babai dedi. Eğer s niP jJc 
ayda kazandığını ben b"r h ft ~ 
n muskarane bi surette ka n t 
sam ve sana bir de koııtf. 
gösterirsem, gene iti az ederın1• 
sin? 

ihtiyar kontratı okudu 
dizlerinin bagı ço ül 
koltuğun üzerme dü~tiı 

- işte sana bir de ç 
Mr. Mentor kızına bu c;ef e 

dayak atamayacağını anladı 
başını eğdi! 

Lilian Mentor şimdi 
rinde ilk film·n· oyn 

ı t nbul işi tm mü Ortü{IOn 
1 - Daima limanımızln muamel yapan \e 

merbut olup \ e . iti hriy ile u alaıı kump ı 
u ağızlıklarımıza y.a ın yerlerde dumıa e her <l a ı d 

tondan fazl u almış bulunmak şartıl t de · 
i ... tifade edeceklerdir. 

A - Birinci mıntıkada (59) kuru )erir 
B - lkinci mıntaknda (~ kuruş )erine 
eklerdir. 
2 - Bu tenzil.at vapurl rınm ihtiyacı ol 

üzde ellisini limanımızd n ted ri • t)den kump ıny ı 
tatbi olunur. · 

3 - 1 bu tenzilat muvakkat fevk iade tarı e 
Ti nJ929 t rihinden itibaren meridır. 



Caıata ithalat gümrüğü müdiriyetinden: 

irmik Çuval 200 
lı.te ~a cina ve miktan muharrer irmikler ıelare ithal edilmek 
~ 'ttiraıana talip zübur etmediğinden memaliki ccnebiyeye 
~ ertlınek üzre Nisanın 16 ıncı Salı günü Mat 14 te bil müzayede 

catı llia olunur. 

Jia;seki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinır hastalıkları 
mütehusısr 

SiNiR HEKiMi ŞüKRü HAZIM 
lataubul Sultan Mahmut Türbeei. Telf'fon 2622 

Hükumetçe Tercih edilen ve Türkiyenin her 
ta :.tonda tecrübe edilen büyük bir raghet göre 

TORPEDO 
YAZI MAKİNELERiNi ALINIZ. 
TQrl,iye umumi ac<'ntal"iF R tJYO MEKANiK 
İstınbul G LATA AGOPYA Hl\N 

Tnşra urtntalan : A~KARA DA Fahri Bey Timarhane 
caıl I i o l . jzMIRDE Cephane soliak No 9 Nazım 
To J tı oğlu. 

i K.:t~LEf rlDE: Mestan zade İbrahim. SAMSU DA : 
Bn ı \ t il h za le biraderler. l YE. llKS R. TOKAT. 
ı\B ı\ : H h zade. TRABZO. DA : Hacı Hamdi zade 
hirad rl r. 

s \ A~ 1 \: Sigırcı zade biraderler. ADA_·!\ • MER 1 : 
Re· ı \ uı:;ıf G l\ZİA) 1 TAP da: Y uzbaşı zade Mahmut, 
BR :-;A da: Narnılı l\emal, KAYSER1de: Esemeli Behiç nu1-
es.:.csc.3 ·. BİLECİkdt• Mercimt!k znde HlLMl, BAI"DIR1\1A da 
Cevdet ÖP). 

Pazarlikla Alat ve 
edevat müba~aasi 

Pazarlıkla kiralık emlak 
Esas numara ı Mevkü -16 

156 

157 

98 

110 

Şişlide Büyükdere caddeainde 386 
numaralı Garaj 
Kandillide Vanikoy caddesinde 1 
u umarah hane 
Hevbeli adada yalı caddesinde 2 
numaralı gaziqo 
Bü} ükderede rE' mda Seferoğlu 
koikleri nam· 
maruf üç bap ôtk 
Sirkecide ati1c Hocapqa Maliye 
T ah:ıil şubesi binası 
Hcyheljadada Manastır sokağında 
cedit 10 mükerrer numaralı zeytinlik 
yeri ve eşcan 
Şiflide Meşrutiyet mahallesinde metrutiyet 
apartmanırun hitinci dairesi 
Heybeliıdada yalı sokağında 14 numaralı 
dükklin 
Bil) ükadada Rıhtım okqında 14 numaralı 

Lira 
2100 

745 

1500 

78Q 

• 
dükkah 240 

Ba!A<la muharrer •Jak pazarhkla kiraye verileceğind~n talipleria 
suheınıze muracaatları. 

r 

Devlet Deıniryolları ve Limanları ı~: 
Deı·let Demir) ol/an ı:e Limanlan /dart~sı demirrolwuı a.U bi/Mldİll 

sa"f' ~ btJBGj muamelliıı ile l§tiğal eımek u:ır• Yataklı f" apn Fa 
~etik Gaf alada Koprıı başında bir acenıa tesisi lıa.kkmda Wr ıu
kavele aktetnıiştır. Bu mllkavele nıllcibince Anadoluya ~ ~ 
) olcularuı bagajları mezkur acentada teslim ve tesellüm ol""4caJcıır. 

Acenta burıd<Uı maada paket muıımelatı ile de ifti.lal edeoJor. 
l azla lafsı ar ıçm is ta vonlar ı e acenıa ) azıhaneleritıe talik olunan 
illf.nlara mrtmmar edılmelidir. Um.uıni ldatt 

[=:~::~~~~~=~~~:~~~~~~~-~~~"=::~ 'e J 
uı Mahal! o a~ı No e•ı 1--. 

Lin20. 1 
Kö> ba§ı 195 Guıao Şliııli 
Y nt§d ır 169·1 lJ)ukkl 11 • 
Bölbul dere 7.72 Map. 10 • 

O ıan<'ı Bağdat cadde i498 DUkkln 96 Senf"ff 
U kild r C:elami Ali ef. Sarraf 4 H&ae 8ı& • 
Ha at Laş Vapur i•kele i 4 l 72 
Fcnec Cuk.amı Fener 27S.240DUkUD UiO • 

•-~-------..ıı Va ilf akarlar müdürliiM1nden: ~-~:;;~·ı. ~ıo~~~~ eaadeai !5-49 !=c1akUa • ~~ : Şehremaneti b""" F-

il Anları M • ZAYEDEYE V ~ZOLU AN EMLAK Kadı~ih Ra •7Jltl a Otoıı ıafendi ~ ~:~ın ~ : 

Ş e remaaetin ea: tali
matnamesinin 11 mcı mad-

desi fU suretle tadil edilmit
tir. "Kira otomobillerine ko
nulacak numara levhalannm 
renti koyu yeşil üzerine beyaz 
olacaktır. 

~KAaDOHAH 
CAYI 
Çaylarıne 

alasıdır. 

Bakkallarda 
ara ınaz.. 

DOKTOR BEYLERE 
Son derece remiz 'e prezantabl her 

turlu evsafı lazımeyi haiz 

KİRALIK 
MUAYENEHANE 

fevkalide mefru i.ki Mlon ve bir oda 
elektırik havil gazı terkoı telefon 
lıizm tı; i 'e t h mi~ e hepsi dahil fiat 

~·ok ehvendir. 

Menfaatınız için bir kere 
görmek kafidir. 

Sultan Mahmut türbesi sabık 
Hildlıham r binas 

F atıb Sulh dörduucıl hikimliğindeo : 
Ali efeodile Fatma Nacı ye ,.e Cenap 

ve Dılara banıoılann şayıan mutasarrıf 
olduklarr Uzun çartt cıeddfl!inde kim ıtti 
.., ttz lira' kı ~ mctı muhammineli 73 uuıu· 
;..lı havasız 'e 300 li.ra kıymeti mubam
ıailleli 77 namarıh ba\'uıı dlkkla ,.e 
aynı mahelde lı:lın kilit hanında 300 lira 
kıymeti mubamınioeli 13 numaralı dUk
kinlarıo 17.alei U\ uu nmmınP icra kılı
uau milr.ayedC!llnde i3 o 100 lirada 
77 No 130 lirada 'e 13 1\o 250 lirada 
caliP-M ulıdeliode olııp ~~ otu~n· 
cu Salı gUnl.I aaat on allrda ıhaleı katiye· 
leri icra hlmaCBlındaa talipleri• k11meti 
mW>aın•inelerinın ytt.de oau aispetiade 
pey üçaauıı muaıalılben m11nıcadan 
ilb o'-ıır. 

B orçtan dolayı satılması takarrur 
eden bir adet Orpna ve 35 adet 

tahta sandık ve 19 adet çayır san· 
daly•ı "' 1 adet - k1lpl '\le 2 adet 
tahta bpu " 2 adet camekb kapa 
18 . 4 • 929' tarihine musadif perten
be gUAU aaat 14 te bilmuzayede fu. 
ruht eıti'4ctli ;ıt.D olanm. 

Abar ('İ\arınıl murad f 
c.;enb rJi ta ta mollafenari mahall 

B ı ükadıı ızaın Caddesi 9 Hane 4ıO • 
· · ha\ lusuııda 2·4 J:wme l kapeuı Haraeuı karaMel.met liea• mddeu 7.19 DükUıa 270 • 

"ade tramvay caddesinde İ~216 "">bebada Lmdya • 18 a... 71 .. 
o ki iıhi n ,,t~ı mahalli 

llo \l pa a rivarmda karaki Hü )'İn ç Iebi mahallesinde Orhani) e 
cadde inde ::\~ o kamnhotun mekt l i 

Mahınet pa~ada cami ittisalinde 20 ·o mektep mahalli 
'Csküdarcla atik \alcJe tekke i ve semahane i 
r küdaHla fi) JlIDli ıııahalle~ınde enfi}eci oka~ındu 9 No meşruta 

hanenin bir kısmı 
O küdarda Selami \]j efendi mahallf'cıindc karakol !ô:<'kağmda 64·84 

ve 64--82 o haneler 
O~küdarda ta'a"i Hasan a~a mahalle inde menzilhane voku~unda 

425 o tekkenin elambk kısmı 
Sütlürede malımut ağa mahallesinde bademlik sokağında 51-33 ve 

51·35 o haneler 
Arnavut ko}ünde yeni mahalle sokağında 10.52 o hane 
Ortak ,yde bi'yiık ayazına caddesincl(; 18 .. o• hane 

. Ü;:küdanla rum l\l hnıet pa§a mahallesinde çeşme meydanı cadde
sınde 3-1 'e 13-J 5 ve hedt sten derununda 6 'e 1 \ e araba ,. apuru is
kele inde 6 o dükkanlar 

ÜsktidarJa Selman ağa nıahallllnide büllıül deresi caddesinde ~1 
o dükkln 

Usküdarda mirabır mahallesinde ayazma iskelesi caddesİllde 7 
No dükkan 

Orta koyJe- "'*pur iskelesinde 36 o dükkan 
Üsküdarda hacı Hasan Hatun mahallesinde Paşa limaw cauuc:aiııde 

8,10,12,14 <'edit o va~ane 
tskiıdarda Gül~ m Hatun mahallesinde cami kurbOnde baraka 
Üsküdarde S lman ağa maball inde karaca Ahmet caddesinde 

Selman ağa cami i medhali 
Çenberli ta~ civarında atik ali paşa mahallesinde yağlıkçı bant üst 

katınd?. 7 ve 8 o odılar 
l atih dvarmda at pazarı caddesinde 1 \ e 3 o ~u kemeri giızü 
Hoca paşada ibni Kemal caddesinde 46.48-50 o maa oda bodurum 
Hoca p~ada ibni Kemal caddesinde 45 ve Koca Mustafa paşada 

mektep sokağındl:i 5 ve Kasımpaşada gazi Hasan paşa mahallesinde 
türahi baba sokapıda 25-23 No arsalalar 

Şehzade ba ında muhtesip karagöz mahaJesinde cami sokağında 
16 ve 17 cedit o arsa ve bostan 

Müddeti müzayede: 9 Nisan 929 tarihinden 1 Mayıs 929 Çarşanha 
günü saat on dort buçuğa kadar 

Ballda muharrer emlik kiraya verilecepden müzayedeye vaz· 
olwımuıtur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat ondört bUçu· 
pna kadar pıtnameyi okumak ve teminatı muvvakkate ita ederek 
müzayedeye İ§tirak etmek üzere l9tanbul Evkaf müdürlüğünde Vakıf 
akarlar müdürlüğüne müracaatlan ilin olunur. 

Enaf ve mfiştemilltı hakkında ınalümat almak i teyenler bu müddet 
ıarfınba müzayede odasına müracaat ederek ecri mitil raporlarını 
gorebilirler. 

letanbul Yata mektepleri mubayaa komieyoaundaa: 
Guis>8la Yw mektebinde bir lut'a keeifiwntıi mudbince yapılacak baçı tadillt 

ltapah iarl' uaulile münakasa) a kouulmutt\ır· ihalesi 2&+929 pe11eııbe ftuG ...ı 16 
.. Ortallöyde ~ mektebi mudlrlUlc daireeiacle icn edileeektir. Taltpleı:iıi 
yı.ılcle 1 INçak a 'aıielı.i ...-kM1 teminatlanru Fıod&khda Guel eaaaslaı Akado
.uaincle > Qkeek mektepler mW:aaaeheaille aıev ı ıle maklnmmu teklif zarfı içine 
ko1malıdırlar. Teklifl r per enbe gün .. gat on be bn u a kadar kom s on re ,Uğine 
yerilmelidir. Şartıaame, kefi!name her ıua Ortakeı) de Ge.ıipa:a yatı mektebirıde 
ıorillebilir • 

Bal da e~aaf m harrer ealtkin 29 4 · 929 ıarilna• ..ıtwdif ~ .... 
l; de miiayrdelPrt mukarrerdir tıılıplerin F..avali metruke icar ILomıİI,_. 
muta aatlan 

Halis ff aleJJ JJaglar 
Mide hutahjınclan kol'uamak için yabua "llalep ,.._ aa11a11111• 

Sütten mamuldur. ve sızdlPllmıftır. 
y ağlarırnı:zsın mahl.ut olduğunu upat ecı..e 

500 lira ikramiy veer~. 
Asma altı, o. 22, Ferecullah ve lskentter 

Braderler. Telefon: Is: l 585 

Jandarma lmalathane::ı.mden: 
Adet Mliubu .......ı.n ... 
30: 39000 - Metre kııhk elbiaelik Jtamaı 30 - 4 - 29 10 
16: 18000 • Kaputluk • 30 - ' - • 1' 
O: 16338 - • Yazlık elbieelik. • 1 - 5 - ~ 10 
O: 15000 - Çift Kudura 1 - S - 29 1' 
O: 7500 - Adet Yün b9ttanive 2 - S - 29 )ıt 

8alldaki beıı kalem etya kapalı zarf naulile mab.,aa edileoektir. MIDıUa 
ıön\t ve .. darı balada muharrer oldap veQIWe lttanbulda Gedlkpqada ı-... 
lmalithaaeainde icra edilecektir prtııaaıe lmalltbanede tevzi ohunıl' it' nıc ula 
tıırıı imllaa oartnamedc m\1ııderiçtir. 

Kiralık ha.rıele 
VAKIF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Ortaköyde TaaCJ eokaJnada 16 o. b1111e 
Topkapıda Baveıit ap m.ahallemnde Cemii terif 10kaiwla 14 •e 16 Ne. ....... 
Topkapaaa 0.1eaat al• mahal)Mindc <Amii ıerif 10biuıda 12 No. lame 
Kadı~ada Bo tanilı roaballeaiııde Mehaet ~ yokaıuuda 19.25 Ne. ı... 
Kocaırnuıtafa paşada Raınna0 efendi tek.lte&iaao eeltmhk kaeau 

Kiralık dükkanlar 
.A.ma altmda ç.e&ebi ollıa aJleddha aahalleainde Aıma altı c:adcl..mde 41.,a " 

47-49 Nıo. iki dilkk.ln 
Baballi cıvaruada Lak Jıaynddin maballeeinde lS.5 No. nkWa , 
Bqik.taıta Dikilıtaı -haUeeinde cami ittisalinde 3-1 n 6 ve _. ta' t jc 4 

o. dilkkllllar 
Oaködera tabi İmniye Uriyesinde Mektep sobtında 2 ve Akmdalı ........ 

de 60 ve 62 No. clllkkiıılar 
Bahçe bpacla Meydancıkte Yenipostuıe caddeaiade tl2-4' No. -Hıir illi..,_ 

Kiralık arsalar 
Uılt\ldard Kar davut pap mahallesinde Karacabmet c:aJdet&Dde 168" ... 

heına batı.ın waballeeiode Pa,,oıaliman.ı caddeaınde 6-23 o. ana1a.r 

Kiralık kayıkhane 
Sutlücede Mahmut ala mahalleeinde SötlUcıe Oldcl.U 45 No. kaftklııln• 

Mııddrtl mu1.1yl"dl': 1 S' Niun 929 tdie&rn 6 ~ .. 919 ~ ,... 1111 • 
dört buçujl11 kacl.ır 

Balida ımaharrer f'mlik kira,a \'erileoefandeo mUa)MeJ'" vuolwımqtur. •tir' n 
venni ihale olan soıı ~linıın aaaı on dört beçutuna kadar f&ltDUDe ı okumak ve 
tf'mioatı muva kata \la edttelr fD ımyedeve ittirak etmek Usre ı.uoW E•ktf m~ 
10&1.ind,. \akıf ahrlar n ıtlurl ıune müracaatları Uln olmı•. 

fa .al ' ı ı mıl1u hak ında malılmat alJblk ı.teyenler Öil taMdal saf D •r 
aiıayede oduına muracaat eder•~ ecri miail rapcwlaruu IQrebilİrMr • 
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Seyri sefain 
Merkez Acent ı : Galata 

Köprü bşnd . Beyo~lu 2362 
Şube Acente•ı: Mahmudi}e 

lıauı altında. Istanbul Zl 40 

MERSİN SÜR' T 
POSTASI 

(MAHMUT ŞEVKET PA
ŞA) vopnru 16 nisan salı 
12 de G'ahrta rıhtımından ha
raketle bir, Antalya, Ala
İfe, Mersine gidecek ve dö· 
nüşte Taş\lel\, Anamor, AlAiye. 
Antalya , Jzmire uğrayarak 
gelecek.tir. ----
Ayvalık. sür'at postası 

(MARMARA)vapurn16 Nisan 
Salı 17 ere Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak
kal l üçükkoyu Edremit Bur
hnfye A)'Vnbğa gidecek ve dO
nuşte mezkftr i ;kelele.rJe bir-
likte A tunoluğa uğrayarak 
ğelecektir . 

Gelihohı için yalm~tıolcu 
hmr yük ahnnıaz. 

1 a&1ben uç yüz aclet boş 
makiııe yatı Uçıa,, bir buçuk 
ton Jra.e ete, ftPW'larda 
bınakdan C§y&yl tlllllatelife 20 
Nian 929 tarihinc'.e müzayede 
sureth gtdacaktv. Taliplerin 
o gin l8at 16 da levazım mü
dtırlttpne plmeleri. 

Yelkenci Vapurlan 
Kaıwlmriz IAb .,e 8wr'at Poı!ltalnll 

IAllSUN 
VAPURU 

l\~~ Çarşanba 
Günü akşamı Sirkeci rihtı

mmdan hareketle doğru Zon
guldak, İnebolu, Samsun. Ordu 
Giıessn, Trabzon, Sürmene, ve 
Rir.eye gidettktir~ 

TafÜlt için Sirkecide Yel
kenci Hanmda kain acentesı· 
na mOracaat. Tel. IQtanhnl 151 

llıdıviye 
Vapur kumpanyası 

IOstence, İzmir, Pire ve isken· 
deriJ'e haftalık seferler. 

Költence Hattı 
15 Ni!an Paı,artesi giinü sabah 

saat 6 da Mısırdan gelecek olan 
Rafit vapuru ayni gün saat 15 de 
her ıınıf yoJC'u ve eşyayı tüccari} e 
alarak Köstenceye gidecektir. 

l.akenderiye · pire hattı 
17 Nisan çarşanba günü saat 

lOda Köstenceden gelecek oJan 
RAŞtr vapuru 18 Nisan per~cnbe 
günil uat 11 de her sınıf yolcu ve 
eşyayi tüccariJe alarak İzmir, Pire 
ve lskenderi) eye gide~ktir. 

Daha ziyade malWııat almak 
isterenler Gaıatada Çinili rıhtım 
hanının zemin kabnda M. Kilkirist 
\ alkro şüreklsına müracaat et
melidirler. 

Ü ıltudar hukuk hAk.iınlitinden: M. s.. 
1m1k 11nfmdııın Beylı:oaı!a Ka.,.k ie· 

reııi caddelÜıde Nelhut Seb\ıh et bue

si• Adia fil. ~ ikame olUDllo 

piptik *"-- ı1 -. m tarl.li 
celteı!iade i1iaea mbtipt iaM&D& nimea 
gelmeyea mitdd-le~la hUkında bittalep 

gi)ap bdn itdtıu ve Mnın meô:Gnm 

tebligi nmmıncta emri mııbn.e111e l 6 

Dİ.-D 929 Uırlaiaae m\l•dif peraenbe 

gttn eat • Uc boçu& da tayin kahnmıı 

ve ~evai maktrda dahi rgelmedfsi tak· 

tirde muhakemenin giyabeo de.anı •e 

ıcrasJ mukarrer bulmmuıı oldutua• mil· 

beyyia kuanwne mahkeme diftllbane. 
iline talik kılınmıı oldutu aibi iJwDıııt. 

g11a haıruwı ~lirıti buebifle u1· 
fi)'« paetelarle de Dltı oluar • 

t'Saraııı ftarret teralıkiratı 
say~s·nde yerli BU CK 

muvaf akkiyatının zirvesin ~ 
-t929 scnesı Buick otomobili otomobllcile· 

rln butün arzularını tatmin edecek zaralette
dlr: Hiç gayret sarfetmeden idare edilebilir. 

~ör, aiak bir gayre.le saatle ı 12. kiJometm 
elde edebtllr. 

Bu ftvkaJAde netice nasıJ elde edildi ? 
En mOşktl şerait tahtında tn fena yollır

clt bile gayet kolay idare edilen bu araba, 
btt güzide bassalnını 25 senelik mazının 

~lam prensipleı üı.erine bina edilmiş çetin 
ve azıın bir tecrübe ~vreaıne medyundur. 
Her tUrlO şerıtt dıbllJnde sendercc tecrübe· 
«n aonrı işbu tser YLica.da getirilebilmiştir. 

Oaze basar basaıaz 6 silindirli bu ~raba• 
nın asıl lmvteti.oln orıaya çıktığı eörilliir. 
1929 aenest Balck otomobil• üçüncü vttesc 
saatte 5 kUometrodın, -45, 50, 55 kllometro 
ve hatta ilet aılsll aar·au kolaylıkla elde e
der. Benzin sarfiyatı ise geçen senenJ~kfnin 

aynadır. Kuvvet •e kabiliyeti gfttfkçe yük.sel· 
dlğl halde masraf kat'iyen artmaz. 

6 slllndlrlf motörü ıceçen seneltrinkine 
nispeten altıda bir diba ·ıı:uvvetlfdlr. Her 
lıİngt yokqu kolaylıkla tırmanabilen bu mo-

Her hevesli otocıobilcl lhı otomobUt teç
rübe etmelidir. Bu!Ck acentasma müracaatla 
taksitle de otomobile Jahl,p olmanın yolum:~ 

6lfenınıı. 

Kiralık odalar 
(1) Bahçekapıda dord ncu Vokıf hanın ilç n kctında tıcar t ve Sena)! odasının 

tabtJ isticarında .bulunan tekmil odaları muhteri kat hariçten zuhur t!dPcek ıalipleı c 
teslimi tarihiaden bilitibu (931) sene!li mayıl! gay ine kadar kiraya verıleceğiudı n 
kapalı zarf ucrulile martın ) irmı seki~ncı gUrıunden uısanıo ) irmlnci cumartesi glıııi.ı 

ı;aat on dört buçng& kadar mum~ edeye konulmuştur 
(2) Talipler müzayede, munaka.11& •c ihalit l;:. nununun onuncu maddesi mııcibin e 

teklifnamelcrini bir zarf' derununa vaı Vl' t mhir ve zer rin iqimlerıle şohrct.eriın 
tahrir ederek mezkuk mcınlıur ıarfı ( 2900) im& ıuih.tarında l.i tPminatı mııvakkate 

ınakbuz ilmühaberi ve ya a~ nı n İktarı n tık 1 ank ı,efaletr.arı f' ile di1cr muburlıi lıir 
zarf dm-ununa nz edilecek \e roaınıfun l erın tel lı ruımeuın J,u ınalıs.llin talep \e 
İı;ticarına ait olduğu i aret olunacaktır. 

(3) Müzayededen akdem teminatı mmakkııt ur ·nde ~ ildnr' madJ.- mucilıin c 
iıa kılınacak miktar bedeli ihale on •un rarfmda ınuddeti ic~ra ait miktar, ihale uze. 
rindcn terninab kat'iye; e :ibliig olunaaıktır. 

(4) Talipler mıJ n} edenin ) evm 'e ca:ıt icr:ısındcn nıuk:ı<ldem işbu 2arf1 bir pıak. 
pı.ız mokabilinde Encümeni idııre Ri aı:;etine tevdi edeı:elttir. 

(5) Talipler \akı{ Akarlar mudurlu0'iine mUrarııA l:ı umumı prtnnmenio bir aureli· 
ni alccaklardır. 

Dahili müzayede olanlar tarafından İ§bu ~nrtnome nhk.amı mündericeııi laman n 

kabul ve ziri imıa kıluıarak balada birinci mad ede muharrer teklifnamP. ile birlikt<' 
memhur zarf derununda. mezlı. fır ıartnamenin de itaSl lazımdır. 

Emlil< ve Eytam 
Bankasindan: 

Satılık Bina 
E5;aS r,o Me\ kii Teminat mikdarı 
147 Hocapa~a mahlle.oinde Camii erif ~okağmda atık 250 

22 ceditlS numaralı kagir daire atik Maliye şube~i 
Balada meyki ve evsı:ıfı muharrer bina ~atılmak üzere müzayedeye 

vazedilmiş ve 29 Nisan 929 tarihinde ihale~i mukarrer bulunmuş or 
duğundan taliplerin yevmi mezkurda saat on alllda bankamıza müra· 
caat eyJemeJeri. 

Emlak ve Eytam Bankası 
umum müdürlügünden: 

Mevkii ve evsafı mahsusası zirde muharrer bir parça mülkün 
satışı müzayedeye konmuştur: 

1 - miizayede kapalı zarf usulu iledir. İhale 22 Niean 929 tarihin
de banka idare meclisi buzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar zirde 

gösterilen mikdarda teminat iraesine mecbur ol6p bu teminat varakasını 
tek.lif mek.tuplariyle beraber makbuz mukabilinde biı.zat ve yahut ihale 
meclisine yetişmek üzere taahhütlü olarak postaya tevdi ederler. 

2 - Ilia.le bedeli ihaleyimüteakip ~§İn olarak alınır. 

Kiralik 
GaJatada F ermeneciler 

caddesinde Şirketi hayriye 
binası ittisalindeki 100-102 

numerolu 

Frenk11an hanı 
iki cepheli ve aym zamanda 
sahilde bulunan üç ~th bu 
mükemmel bina asri bilu
mum istirahati laı.!meyi 
muhtevidir. ldarebaneler, 
şirketler ve bilcümle mnes
sesab tüccariyeye fevkclade 
elverişlidir. 

Hır katta iki kısımdan 
üçer odalı daireleri tamil 
dir. Kıınmlar yekdiğerine 
muvaselayi temin eder bir 
surette husuei tertibatı var
dır. Aynı zamanda hem 
denize, hem caddeye nazır 
iki cepheli ve kendisine 
mahsus ı-ıhtım ve iskeleyi 
havi vasi bir majar.ası dahi 
vardır. 

Tafsil at için Gala tada 
Frenk yan hanına müracaat. 

f on: Beyoğlu 3080 

• 

3 - Talip olanların lstanbul ve ya İzmir şubelerimize ve yahut 
merk.eıt Emlak müdürlüğüne müracaatla mufassal şartnamemizi mütalaa 
etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüsbaamı bir lira mukabi
liılde abp imla ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap ed"r. 

B eyotlu dördUııcU Sulh buk.uk. mah· 
kemesinden: Terek.ealne mahkemece 

U111umi No Mevkii Nev'i,hududu teminat lira 
145 Boiaz içi, Beylerbeyi Kiğir, Abranosyan antreposu 1910 

:00.tuaa batı sokağı ve milftemilib Deniz kenann 
da ve rıhtımı vardu.3540zira 
kiğir antrepo ile 4625 zira 
ma arsa dağ mahalli 

vaza'yet ol&&D&D Bedellaai Ali Glll&m efen
cüye ait muhtelif alhn uat ve kordca ve 

gtiJlıtlt evaoı Sandal bedeatenında tethir 
edilmit olup 16 Nisan Salı gUnli Mat 14 

te mahalli m.e&kOrda hilmıtzayede atıJa. 

ceimdau talip olanların medlOr gUn ve 

autta mahallinde hazır bulnnmalan lU· 

zumu ilin olunur. 

U !!B 

:'4mMlll'~~---rı muna· 
kasa ilBnlari: 

• 
: Fındıklıda 1' • M. vekileti satınalma .: i komisyonundan: 
·~-............. ,··-··················'4; J htiyaeatı a.;keıh e iı;in iki yUı elli ton lti~enan kom uru paıarhlda almaca1'Ur 

ıarlığın ihalesi on yedi niMD 929 çarıau.ba glinü uat an bctll: yapılacıılı.tır ~ 
lenn ıataameaini komisyonumuzda gor111elcri ve pAUilığJ İ§t.irak etmek iöle) e.ıı 
§arhıarnede ıu• rrer olduğu tanda teminnıluile y~ın ve eaatı muayyeııiode k 
~onda har.ır bWtınauılan ilin olunur. 
J htiyacoıtı askeriye 1'in iki yliz elli ton lavemariıı kömürü pmırlılda atını~ 

p:nrllğm ihalt"i on yedi nisan 929 tarihinde çıır~nba güntt saat on dörtte >• 
caktır taliplerin şartııamesıni komİ!lyonumuıda görmeleri ve pıuarlıgn i.Jıtirat t 
isteyenlerinde şartnamedeki tarzda teminatbrile ye~m •e eaatt muayye:ninde ı:oıw-"' 
dn hazır bulunmaları illin olunur. pı 
K omiAyoı::umuıda mevcut nümune evsafında 5000 Jiralılt Pamuk çorap paı#11 alınacaktır ihalesi 18 nisan 9'ı9 pereeııbe gUnU saat 15 te )&pılacakt1r taliP t 
t üınurıe \C §M'tnameyi görmek. bı:re her glın vdluıle f;'luü santt muaf) ende te ıııiOf 
larile komisyonumuza ınüracaatlan. 
J-f arhiye daire!i ihtiyacı için aiyab sabunlu kosele nkete, 14plı deri kapalı ı 

usulile muna~a&&)'a korımuıtur ihrJo.Jİ 9 :\1a.yıs 929 tarihine mU11&dif per 
gUnU saat Hte konıi'!yonumuz mıınakasa salonunda ~ apılacaktır. Taliplerin faftıl 
suretini yimıı kuru .. mukabilinde alaıa rı ve ieklifnamelcrini şartnamedeki 
ihzar ile komis:r on ri7asetine \'r.ııııtııeri. ] 3 nisan 929 tarihinde askeri liscilere ait tazyiki hava tüfeklerine m:ıhsus • 

lere ~lip çıkmadılJından pazarlığı 22 nisan 929 tarihine nılisadif ~ -wı 
saat on dortte yıı.pılmak Uue talik edilmiıtir talip olanlann yevmi ihalede te'JIJY 
!anla komiayonnmızda hazır bulunmaları ilin olunur. 

f Üçüncü kolordu satınalma komisyonundaJJ 

F arkı f i<ltı tııahhUdüni.ı ifa idemeyen mlıteahhide ait olmak Uz re on bir bin ~ 
ı\l:ı: on sekiz kilo mercimek aleni mlinakasaya konmU\llur. !halesi 9 Ma,.-tJısııO' 

tarihıne mUaadif perıeohe gUoU &aat on dörtte k omiayoıı muz munıt. ua sa~ 
yapılacaktır. Taliplerin prtııamc ımrett musaddakalarwı k.om.iayonnm<!Uian JJ 
ve numunesini görmeleri ve j evm ve aaat mua1yenei ihaledo L'&rtıı.ameJe ya&Ü1 :JJ 
ıckilde ki teıninatlarıla komisy ... uuwuz mlloakUia aalonuu da baııx huluomalar1 

ulun ur. 
A akeri mlize ile Ertugrul ''e Orhaniye kıolaları ve Sclmiye k~lasııım tan1at ~ 

tamiratı ayn ayn pauırlıkla mı.1Dnkasa) a konmııttur İhaleleri 16Nıs:ın 929 ~ 
mUsadif salı güull ııaat on dortteo ititibaren yapılacaktır. Taliplerin ıartıı.amesilll oJıı' 
wcleri ve prtna1Mcde yadı olao ıekildeJd &ominailanle k.omiayouumuzda haı.ır .b 
malan ilin olunur. 

D avutpa§& k.ıtluıo n bermüoibi ketf tamiri pazarlıkla yaptınlacaktı. 
ihaleti 17 Nilau 929 tuihine möaadif Çupm.ba gttrıü IO&t GD ~te icd 

cektir. Taliplerin şartoameaini görmeleri ve prtııaıaaede yazılı olan tek.ildeki 
larile vakti mua) yen e komisyonumuzda hUU" bulunmaları illu oloour. 
D l\'Ut pqada mesaha kıtaatı binaaınm bermucibi uıf tamiratı paı.arbtla 

aaya konmuttur, ibaleei 17 Niaao 929 tarilıiııe mUl&dif çaqanbegiloti .U oO_'faa 
te yapılacaktır. Taliplerin ıa.rtnamesini g&rmeleri n prtnamede )a&ılı olu ıe" 
temiııatlarile vaktı mua}yende komiayooumwııda hazır buJunmalan illin ohmur. ~ 

M açkada topcu ve nakliye mektebi garajı inpaı aleni uıUoakaaaya ko~ 
ihalesi 8-5-929 Çarpnıba g\lnli uat on dört de komiayonuınuz m\lnakaBI> 

'Duoda )&pılacaktır. Taliplerin prtname ınıreti mııaaddakalarını komilyon··'""',_., .. ,, 
almaları ve ) evm 'fe eaatı muayyenei ihalede aarmamede JUlh olan ıekildelÜ 
natlarile komisyon mUnali.ue salonıwda hazır bulunmaları ilin ol'*1ur. 

Mekitibi askeryie satınalma komisyonundan 

500 Adet Kaput: Hahcıotlu liııeıriain 
44898 Kilo Saman : ijarp akademia bayv ... tıa 
Zarar ve ziyan ve farkı fiatı ifayı teabhüt etme1ea 

beahına olarak balAda cins ve mik.tarlarile mahalleri 1aalı iki kalem ...,.a 
ayr prtname ile pıızarlılda satın alınacaktır. Pazarlık.lan 17.NitaD-929 Çııqudıl 
ııaat 14 de Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki par.arlık maba11inde icra 
caktır. Taliplerin prtrwneleri için komieyonamuıa mUraoudan w ı-rhklln 
pazarlık mahallinde hazır bulunmaları ilin olunur. 

M •ltepe ukeri lisesi için munakuaya konulan 2500 kilo yilnUn IDlllnakı_.IP' 
fıat gali gUrUldüğundeo pazarlıkla satın alınacaktır • .Puu~ı 17-Nisnd 

polıa gbnll saat 14 te harbiye mektebi önündeki puarlık mahallinde icra 
Taliplerin prtoameei için komıs> onum\l&ıl mlıracaatlan ve ittink içinde 
mahallinde haıır bulunmaları ilin olunur. 

Zarar ve ziyan -.e farkı fiatı ifayi teahhUt etmeyen mlltMhMff aam ve 
olrı\ak ilzere 64ı kilo ıüt ile 864 kilo yogurtuıı bir 14J11tamede olarak 

1atın 3.lioacaktır. Pazarlıtı 17-Niean-929 Çarşanba gib1'l saat 15 de HarbiJ" 
yemekbaoelcd önlıodeki pazarlık mahallinde icra kıhnacaktır. Taliplerin 
için komisyanumuı.a mllracaatlan ve ittirak içinde pazarlık mahallinde bnır 
mua ilin olunur. 
p iyade atıı mektebi için 250 adet aandalya .ile 20 adet masa bir 

olarak ve mevcut fututrafı veçbile ve aleni auretle aatın aln•e&ktır. 
5- May11 • 9'l9 Pazar günli saat 14 de Harbiye mektebi yemekbuıeleri öll 
mUnakua mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin prtname ve futuirafı .içİD 
) onumuz.& muracaatları ve ijtirak içinde mUnakasa maballiode buır 
illn olunur. 

•••••••••••••• 
i Dördüncü kol ordu satınalma komisyomındaJI• 
i ................................................. ---3......,.-

K apalı zarf usalile mevkiı münakasaya konulan ·Tar• binasının 16 • • 
talip zuhur etmediğinden yeniden bir hafta temdit edilmilti. ) enni ibale 

3-929 da yene 1alip zuhur r.tmediıüıden mlioakaaa kanununun maddei mabııGI° 
bince 23. 3 • 929 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıkla ihaleei icıre ~ .~ 
Aından taliplerin teminat akçelerile komiayooa muracaatları. ~; ·· 

Gümrükler muhafaza müdirliğin~ 
7 Numaralı Motora ~azzeJilecek az mü:;tamel bir makine 

verte aksam~ın cüz'i tamirab aleni münakasaya konulmu~t~: 
kasa ve ihallt kanunundaki ıeraiti haiz olan taliplerin müdırıY 
deki şartname ve keşifnamesine ittili husulünden sonra 111 ·ı 

"'günü olan 2049'29 Cumartesi günü saat 14 te depozito akçesı" 
hafaza müdiriyetindeki komisyona müracaatları. 

Istanbul İthalat Gümrüğünden: 
Kilo 

---5802 Kısmen yanık kösele } 
1890 Deve tüyü Transit 
564 Tembekü • 

Balida muharrer üç kalem e,yanuı 15 • 4 - 929 pazarte81 
lıtanbul itbalit gümrüp alb numaralı IBU§ anbarında 
ihalei katiyesi icra kılınacağı ilin olunur. 

1 

Kersie mllnakasası: 
Tütün inhisan umumi müdürlüğünden:. en ~~ 

13-4-929 tarihinde puarlak auretile almaca*1 ııao .. edil ~ 
metre milc'abı keresteain hini 18-4-9'29 pereenbc. ıus~ ~ 
ilia olunur. -.:a:::iiU' 

Mu'ul mücliri: &~f ~ 


