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\~'kıfrarı a keriycyi ifi a ve en u lukla maznunen 
~~lll . dilen um ndan zade Tevf""ağin uha

e ıne dün ğır ceza mahkemesinde b landı. 
e Ok.un ittihamnameye naı: ran nznun, Balon 

bılft1:tYarele a ı yapılan endaht talimatn mesile 
lıtahıt Vazaiflc mttkellef hahri)"e erkanı ve zabit~nına 

su ve g yet mahrem sefatni bahriye tuHmatn2-

h.. Ca veriyor. 
't,l(! • 

~~ı:ı 1h~e y vuz n dahili teşkilatını gö teren haritayı 
lan 1 d vl t mem r hulun Sedat heye eıatmukln 

nd dır. 
~b dun ha a K ım Te fi zmit limanın!n marı!l 
t~ tl tını ha i ve erkanı harhiyei umumıye reısı 
~ P hazretlerinin imza mı muhtevi P.ila~~ ele 

l v bu pil n da zabitaca derde t edıldiği za-
inde mıştı • 

@ @ 
tlK.l!.ınuwğı z man f atma • icap ediyor. 400 lir ver

evr km rasında meniz lazımdır,, sö~lerini k-'111anı-
~ ~ beb Sedat beye yordu. , ,. . 
~ de ıdığı bir mektup mah- Kuıım teyfik, b~y eti hakıme-

q "~ okunau. ce kendisine göstenl n bu mek-
': IQ T evflk" bu mektubun- tubu inkar etti. Maznun bun? an 
"l'.. ba ka üzerinde buluna~ dığ~r 

.. tltün ınüb ettim iki üç evrakı da in "r etmektedır. Reıs 
aıl: hp parasını [ft1abadı. 3 üncü sayfô.dal 

~~"b ld n Atin dan şehrimize gelen yuowı übadele b ş 
h M · Diyamandopulos, dün kşa ikinci. yunan mu-

~ . Di · M aıopulos ile birlikt Ankaray gitmiştır. 
~tıiıı fkrandopulos tfirk - yun~:ı müzakerat• hakkında hükü-

~11 1d 1~1 e ıfatun Ank ray götürmüştür. . . 
l~ll teıcı· z . lCimata göre ıDilzakerat bu haftadan ıtıbaren 

t~~~'~"suk •flerın.in tetkikine hasredilecektir. . . . 
cftı !f<ltıın nıalünuıtımıza göre Yunan hükumeti yenı talımatiyle 
l~~ 1htir~ı ek erisini esas ittih ziyle ve bir kısmını de. bnzı kuyu· 
Y il} l'lı aaııye d rm yan ecıerek kabul tmektedir. Bu ıneyand . e~-

llıı te/ h:kkmda nokt i na7.anmız esaı:ı itibariyle kabul edıımış. 
erruat üzerinde bazı yeni tekliflerde bulunmuştur. 
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Almany , düny ın müzik ve d nsl ziyade alak dar olduğu 

la det fotoğraf 
gönderildi. 

bir memlekettir. 
Düny da yaşayan medeni ios nların terenn m ettikleri ş rkılann 

kısmı azamını alM nlar bestele ıştir. 
AJm nlar on za 1 rda düny gençliğine yeni b · rakı hav ı 

d ha ediy ettiler. 
Berlind lpb lrvviu isminde bir b tekir tandtnd 

b len n 11 Eli izi öperim, Madam! ,. v ı Mrı. Hıyttan 
i mind bir lngiltz arU ti t rafından bir tango raksı şeklinde ibda edil
di ve bilyil bir uvaffakiyet kaz dı. Şimdi Bütün Almanyada 
bir tango salgını baş göstermiş bulunuyor. Munzam iazz orke tral rı 
yerine yni büyiiklOkte tango orkestral n kondu . 

Bütün alm y ta go oynuyor. Bu t o valarmın boşa 

gid nlerinden biri de "Sana çok özüm varl,. ismindeki h dır. 
R smini dere ttiftimiz rs. Mytt .. rnnde "T o ti.içesi,, 

bmini m hur r kkasedu.. Be tekarla bq bir fotojfraf 
aldırmıştır. 

nın 

Geçen gün yanımda, biri 
gent., biri y lı iki t edebi· 
y ttan konu uyordu. Yalnız 
ecnebi şairlerden zevk a dı
ğını sövleme e iftihar eden 
'e Tür'kç okunm 1,.a liiyı 
bir te - mı ra hulunm rlığın· 
~an ikiiyet eden gen , yaş
lı ar ad ı, cıy n bir esle 
dedi ki: 

- Hiç tür çc okumadığı
nızı öylüyorsunuz. Obalde 
hu li audn okum: nıza 16yık 
şeylerde bulune ~ cnforctım 
na ıl hah rdar olnbUeookti
niz? Bu tarz h.. ümler yü
rütmek izin gil)i mf tağni· 
lerin hak ·ı olma gerek! 

lhtly nn, h Z!lrif cfimley· 
le ter 1 diği g nç, tanzimat
tanberi tiircy y \ ! ·h-
·ar bir ·n in niimu clenn

den biriydi. Bunl a göre şu 
ve y bu ecnebi li n yazıl-
mı bir iirin ta dı .... ı hazine· 
ler yanınd , bütün şairleri· 
mizln a ırlcrdacberi biriktir
di~i his ve hayal serveti, bir 
çakıl t ı ve pa · uemir yı· 
ğınınd n h bir şey değUI 

Bunun hehi ha ıt: 
Bunlar hiç bir ehi 1i a-

nın t m olara - ~ -ıf ol· 
madıklan içJı bildi erini znn· 
nettikleri li nnlard bütün 
okuduL.lnrı 1 r o lar es-. ' rııren bir buharla &ırıb 
olara örünür. En ı1di şey-
leı i ifade ed n ecnebi eli
meler onlar için mütekasif 
bir şii eyalc iyle ynklüdür. 
Tıp - k ranhkt:ı dol n bir 

dr. gibi, bunların gözleri 
bu y rım unla ıimı~ li nl r
da, h k•r bir ağaç dalını bir 
eanavurnı bo) nnzu. l>ir kaya 
parçasını c - ehni bir aslan, 
'bir teneke parıltısını bir kı· 

Tevfik Rilftll B. 
dün c· vreye 

vasıl oMu. 
Londr 14 [A.A] 

D ity Mail i C r~ mulıa-
bitj bildiriyQJ': 

Ihuıri tahdidi t lihat komis
yonuna i tirak edec olan bütün 
mur hha h y' e er bur ya gel
mişlerdir. Komisyonun )'annki 
celse ine, Alm nyanın muhtırası 
ve Tür Çin hey' etlerinin 
yeni teklifler dermiyan etmek 
niy tinde bulunmaları dolayi2ile 
bijyük bir ehem 'yet atfedilmek
tedir. 

Cenevre, 14 [A.A] 
T hdidi slihat· komisyonun 

i~tirak c k üzre gelen ve Tev-
fik Rüçtü beyin riyaaeti alt ında 
bulun Turk bey' eti ile . fus. 
iglinio riy ti deki Fransız ve 

M. Gib riy t etm kte ol-
d ugu Ameri hey' tleri buray 
muvasalat etm' ferdir. 

Cenevre, 15 [A.A] 
Ta di~i t si" t ihıari konfo

ransı aç.ılmı lir 

1 ı I. 
Ch nghai, 15 [A.A] 

Çinliler Yangç nehrine in
mekte olan 4 vapura refaka eden 
T enı namındaki lngilz ganbotuna 
ateş açmıılardır. 40 kadar dane 
i be etm · olmasına rağmen 
&!J.mbot mukabele etmemiştir. 
Uç yfa mecruh olmuştur. 

bcı ,.im~ halinde görür. 
Fa - t hu zavallılar, fran

sızcnyı, Iııgilizc yi veya al· 
man yı endi öz dille:ri g!· 
lıi nlasaydılnr göreceklerdi 

i l\1ü , Bayrea ~·e Haync 
on r için Nef'i, uzuli \"C 

Se)h G lipten dalı az hoş 
aeğil. Zira ho l - onların 
rubund ve zcku ındadır. 

lımet •aşim 

. ....... -.................................. .: ..... . 
musahakaınıL her~ 
gün daha büyük 1 
bir alaka ile ta ip 1 

E 

ediliyor. 1 
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• e ı 

edi 
r hısab kamız gün geçtikçe 

daha büyük bir laka ile takip 
ediliyor. Yalnız dün kruilerimiz
den u bnka ütunumuza derc
edil ek üzere 60 fotoğraf Idık. 

Bu gün resimlerini gördüğü· 
nüz knrilerimiz Sağdan itibaren 
ııra ile Nedim, Ihsan ve Adem 
beylerdir: Serle~h . i~inde b~lun· 
an resim ıse kanlenmııdeu Dıvanı 
muhasebat murakibi Mahmut 
Nedim beyin okludur. 

Dh nı muha ebat mdrakibi 
l\lahmut beyin oğlu 

akısıklı 

lluuın, Adem l> ) l<>r 

Eskişehirde oturan lsmafl 
bey icminde bir kariimiz yazdıtı 
mektupta diyor ki: 

-Ben 40yaşında bir adamım. 
musab kanııa iştirak etmek isti• 
yordum. Fakat zevcem müsadı 
etmedi. Ar~ma muvaffak olaay· 
dım. kendılerini Türkiyenin en 
yakışıklı erkeği addederek foto~ 
raflarını gönderen gençlerle 40 
yaşınd bir adamın naEıl boy 
ölçüştüğilnü gösterirdim. 

• 
reıı 

. l~t nbul Tica~ t od sının mutat senelik kongresi dün aktedi
mıştır. Kongreyı lstanbul mıntakası Ticaret müdürü Muhsin bey 
çmıştır. 

Kongrede bir çok meseil mevzuubnh!edilmiş ve kararlar ittihaz 
o nmu~tur · Bu meynnd en ziyad ayanı ebemm ·yet olanlan ls· 
t nbul lımanmın ihtiynçları ve inkişafı için temini " ooen mcsail 
hakkında verilmiş bir raporla mahalli ticnrct odalarınI&. ~tekleri anonim 
şirketJ re dair ita edilen diker iki raporun ctrnfmda (.;ereyan eden 
mUz .<:rat olmuştur. Neticed , bir çok münakaşalardan sonra bu 
r~~~· lan tetkik ve toplan:ıcak ikinci iç~iman arzctmek uzre dörder 
kişılık heyetler teşkil olunmuştur. 

Ticaret odaları kongresinin baderna h r '"''tıe değil, her üç senede 
1 bir toplanm .. sı te1 1"f edilm·ş ve bu teklif k bul edilmiştir. 



n latin harf ine 
.l u ı tbuat mcs' elesi 

n\l)' . Türk matbuahn 
• res i y phrmak i p 

r"lim e münderc
C tını ken ' · e latalım. Emini , 
o )'Jb .. cı, y mi hıielerimizde 
•ı:ı~tıin,. b ·ım gazete kısmın· 
~o t.ynde r.. cektir. 

M azi rı dimektir? 
•M · c, bir ne ·Amerikan 

eya lniiliz ı ecınu sr!.., Atir 
ba r· ıl cleN beıu :-eıe~. 

J-1 u1'ad yazıl , o 1!\izeşt-
lmo, hıUyeler, !l-eyabatlar, resim· 

r.P'(!der. Daima garibeler 
C.,;.ı r, m.. b kahırla 

ettiği halk küt· 
NY • lcrde derin ve 

bulunmaz. Bunların 
çoktur. üş

leri, ekseriyetle, 
_...,O>A için detil, eğlen· 

,~·iftı,P.k için okurlar. 
nispetle variete 

· lelere nispetle 

umn adamları; 
eri; ilci kafalı 
lderlin geliri 

geçinen ser· 
s o; · .riantia kadınlarının ba· 

kl._. "1; Sal onyıı veliahdmın 

l:arı .. ı bir cı;zi )!D nasıl kaçh; 
{ t,: · ı ve1'8i vermeyen anci

r: ıl day k byorları bir 
hen hray~ tıian resim. .. Sahte 
j 1 Bu ser vhalan aon bir ma

nush1 .. ının kapagından ,, 
<.at)Qnlm. 

r ... ~Jor"~ böyle münaere· 
cnl 'yek d_ .: ir; lakin hunlar 

h c!. si i e neşredilir; 
cdıL. Jz. Biz ise mag -

il" :rru:hlc\ iyatı ile gündeJik 
., .. dld .. , _,,. ...... r.rr., . o uruyoruz, çun-

kii l· rib. o:· z bu yoldaki yazı 
~ resimlerlcn hoşlanıyorlar. 

C ","'yJ• .. ır,JZ ki bizde gaze
tccı .J ı ;.- az magazinciliğe, veya 
m~ gc: ıin '.ot"' y.ıcılıA"ına k ym • 

J. nQlo - '·son aleminde ma-
gef.:nl ri u;·anların üçte ikisi 
l:!.d l · çocuklardır. Biz de 
r u 1 J kcriler ancak gaz te
!eıin ... 11 iekle gelme i ile cel
bedi1 r. Kadınlar ve çocuk
irır o'.ııLıJuHiY b lama l rdı satış 
miktarı t olurdu. F 
r{lndclilç m tbuatın m gazln-
dlite k"yul gazel iki · • 
4tr'ror. G z teler si ti unut

ı-- Ş günlerde Alm ny da 
r'k 'ar buhranı var: Avu 

, ve Leh5 nd Seipel ve Bar
~lti · istifa ettiler, "Tem

., "Daily T eleg-
lcalel bu· 

Biz böyle icm 

btı evi lkraml rı hiQ-
t • °". adaml rd n d ğildi. 

...,_ O ' ::ılde alona buyurun, 
TiI' T'ı "Jze gSndereyim. 

• l viski vardı, ıifo v rdı, 
kA ' · r vardı. M tmazel T r t 
te c .' a içmiş olmalı ki, bardak. 
l · kullanılmısb. 

f t muhbire: 
.. • .! istiyorsunuz? diy 

QJ '. 

l '".. .. 
L 

dim bir az içecek.. Be
. atım haber getirmek-
1 iyi haber, bazan kötü 

.,a haber hangisi? 
dim, ba'Zı haberlerim 

1c geçer, bazılan da ze· 

yazı k kariler o yazılarımıza biç 
ebenımiyet vermezler. Bu icmal
ler Tekerrür ederse gazeteyi de
ğiştirirler. 

Dahili mes' eleler ise ancak 
heyecanh bir üslupla okunuyor. 
Ciddi yazılar, ağır başlı fikirler 
can ılayor. 

"Temps,, yüksek ve münevver 
kimselerin beynelmilel gazetesi
dir. Gazetenizi kısmen ı.;Temps,,a 
benzctiniz: Bütün Türldyede bu
lacağınız karim yekunu bir du .. 
zinaya varmaz. 

Mecmuacılık... Onun hali ga .. 
zctecilikten · beterdir! Tekzip 
edilmekten korkmadan s6yleye
yim ki biç bir mecmuamız yoktur. 

Son gelen bir İngiliz m~u
asını . fihrisi: 

F och ile selefi Joffre; Mongol
yn kimin olacak? Şantung davası; 
Dante ilhamı kimden aldı? Br i· 
lov'un habratı; Ortodoks ve Pr~ 
testan kiliseleri arasınd , y kınlık; 
Rusya ve dünya istihsalab mes' e· 
lesi; Büyük Okyanusun istikbali; 
uz ktan görmek me 'elesi; lsken
dP..r devletinin mnliyesi, v. . .... 

Bu makaleleri yazanlar alel'ade 
muharrirler de~dir : F och' a dair 
olanı, müteveff mn yaveri bir i 
neral; Mongolya fıkrasını or da 
otuz ene kalmış bir milh ndi ; 
Şantung davasını bir Japon sefiri; 
Dante mes' elcsini Madrit alcade· 
misi reisi; Brusilov'uu ekbıp\a.. 
nnı da adı; kili ler takarrilb 
nü bir büyük epi kopos; Rusyaya 
müteallık yazıyı Newyork tic ı t 
odası başkatibi; Okyanusun 
tikbnlini ıabık Fran a vükelAsın
dan biri; telcvisin tecrübesini 
bir firlk prof es6rii; lskcnderin 
par h usatını ise elli sene Yu
nanistande hafriyatta bulunan bir 
alman yc:zmışlar 1 

Bu ilk elden 'makaleler nasıl 
ve ça ynzdınlmış? Bu ciheti, 
lütfe.o, ormaymız. 

Biz bunların harfiyen tercüme
lerini dea11, bülasatan mevzulan
nı neşr debilsek ve okutsak ke
ndimizi htlyar ddetmeliyiz • 
Mevkut mntbuatımıı:, maatteessüf 
bir az geri. Geriliğin sebebi 
de himmetsizliktir. 

1290 ene inde çıkan Ahmet 
Mith t efendinin "Kırk an " ı 
so lan intişar eden • ektep,, 
be: halde daha yüksek idi. Ole. 
uy nlarda bir düşüklük 
olm u idi mecmualar d 
teklmül arzederdi. 

Gazeteler •pagination,, yani 
ife ve §ekil itibari ne &me

tçi An ef nelinin gllnlcrine nJs
betl çok ilerledi. Gazetelerimizi 
g&en türkçe bilmey biri 
b rdan h nabillr. Lakin 
latanbuJ gazeteleri f bulun 
vapurl ge irken an:ettiği man .. 

kına geveı.eJiğj bı
ra ruz, ne varsa onu söyleyiniz. 

- Leliyi kefaletle tahliye et· 
til r. 

Bu havadis Millie Trent:in üze
rind de yıldmm tesiri bır kb. 

- Zannetmem, dedi. bir süal 
dah sor cakb, fakat Tillman içe
riye girdi. 

Trent 
- ösyö Joshuaya içecek bir 
y v riniz, dedi ve salondan 

çaktı. 

Tillm n, katibenin açık bırak .. 
bğı krpıyı kapadı. 

- E, Joshua iz burada, Wim
beldanda ne nyorsunuz? Beyhu
de vakıt kaybediyorsunuz. 

Joshua güldü: 

arpa yajY eni eledıy 
ram vay h ~ t t ""-\ ce · y 
yapı ıyor. ·.,:.çti aını 

Ayın en üçüncü cumartesi 
günü Bü) · Jada çamlıklar 
a sıntia bır ce~ et bulunm tur. 
Hu\· 1.' m çhul olan cesetin 
k f ı ·r parçalanmış bu· 

ı lu uJ or. \ · te nazaran kntle
dild'ği an rın ceset muayene 
edilmiş, hiriş iyan olduğu nl • 
ılmıştır. 

E :! 'z bir cin 1et karşı-
J..al n ~abıta, tahkikata 

b D8 

J tanhu da fılffitl 
undan ~ı. efendiye: 

Rahatsızlığınız te 
e asın mü t.enıttlr ' 
d v.i i k bildir. 
h talıkJar i h~t 

. nede ya • AJ": 
, t n t davi ynpıJır. f 
kat üzülmeviniz btı b 
su ihti a~a fi J 
ett• ği için flklr 

Üsküdar - Kısıklı tramvaylan 
meclisi idaresi dfin toplanmış 
ve Üsküd - Hayd rpaşa hatb
nın inşa ı meselesini müzakere 
etmiştir. Bu hattın inşas\ için 
açılmış münakasada en müsait 
teklifatı Bergman müessesesinin 
dermeyan eylediği anlaşılmıştır. 
Hattın inşası Bervmana ih"I,. 
edilecek ve 15 temr.ı -rla ir. 
başlanacaktır. 

~ .. Jfı maktulün hüviyetini tespitle 
diye cemiyeti içtima h afiudt başJam ş ve d ya giden par-

rebiUr m. Faktı ~er' 
but beyoğlu dispaJl 
rindekipoli.kılinfkletf' 

y eni cemiyeti belediye bün mak izi memurlan cesedin Bul
' ilk defa ve fevkal de mahiyette gar tnbasmdan Mirço Andonof 

olarak toplandı. Heyete Şf'.hremini namında biı· sabıkalıy it bu· 

den biri ine te rlf ' 
niz. 

Heyelan haberleri fohiddin B. riyaset etmekte idi. lundu~u tebeyyün etmiştir. 
Sab h rüfekamızdan biri dün Muhiddin B. kısa bir outu irat Mirçonun neden öldürüldüğü 

izr.:ıir po trestant 1 
Ş. D. efendiye: T~ 
m l ihfimali yo tıl1' sab bki nü hasmda f eriye sara· etti. Bu nutkunda yeni Azayı }eb- 1 malüm olmam:tkla beraber ha· 

rik ettil1:en sonra içtimam fevk- disenin k çakç.1lıkla aJiikadar ol
)lnı heyelan ettiğini yaznıı ' alıide mahiyelt olduğu u, çünkü duğu tahmin edilmektedir. orkunuz lüzum uıd 
aqam gazeteleri de Bebekte eski heyet tarafından 929 biltçc
b bir beyetanm vukuundruı inin tik dilmiş bWundu
bahscyl mi 1 di. E net hey' eti Aıın söyledikten 0111'a nizam· 
fenni · b iki eyel" babe- namei, cfahili moclb}ooe azaY.ı 
rinin de kat'iyen dotru olmadıA"mı birb!nne tan~ 1 . gel.di .. 
· ddl tm kt d · ğinı beyaq etti. Bunun Uıerıne 1 8 e e ın meclis '.k!t:lbl umumisi yeni az-

Asan atika bulundu daire daire listesinı okudu. 
Dün Edirne kapıda tramvay ~ben divanı riyaset 

intl başlandı. Halk hr-
attınd çal~an amele yolun kası ca birinci reis vekillik" e 

topr klannı kazarken üzerinde vukat Sadettin Ferit, ikinci r 
nımca yazıl* bulu:wı bir taş iliğine de 31 inci ehremini 
zuh etmiştir. Taş polis merke- Tevfik beyler namzet gösteril
zine !!etirilmiş ve müzeler mil- mekteidf. Yapılan intihabat ne· 

.... ticesinde bu oamz & üırazı ek-
dürlüğüne verilmiştir. eriyet ett1'1eı. 

Bund n sonra encOmenlerin 
intihabana geçildi. 

zareya benzer: Uıaktan güzel, fu.. 
k t yakından .. , 

Geçen ~ bir dif cinin salo
nunda bir ttan fazla s be-
kledim. Elime bir gaz tc tu • 
t dular. Unvanından 'ul 
rnüdürüniiıı imzasına kadar büt 
mfhıderecatını aha g6zü ile ok 

külfetine katlandunt 
bh- ~ öğrenemedhn_, 

!r ·r edinemedim, ıuı 

gazetenin ~yesini de um. 

Bu · bitirildikten sonr Ankaı 
alhnda k )arak vefat eden znbı
tai belediye memurların n Server 
efendinin ailesine ayrıca emanetçe 
de 500 lira verilmesi tespit edildi. 

Yu s 

• 

Doktorlar dava ediyorlar 
erhum M rif vekili "Necati,, 

beyin vefatı had esi dolayıslle 
8e~elerde inli eden b(iıı 
yazıl r ilzeriu~ etibb uhade
n t c iyeti "V kıt,,, "Ak~am,,, 
"Son saat,, gazet eriyle gazete
miz al yhine ikam i dnva etmişti. 
Bu dav.a diln birinci ceza mah
k esinde ruiyet edilecekti. f n
kat Ahmet Haşim b ye tebligat 
yaf,ılmadığı cihetle mumaileyhe 
teı tigat ifası için muhakeme talik 
edildi. 

Zekai B. aut arada 
Müa .ürat inhisar idare i umu· 

!mi müdürü Zek~i bey idarenin 
yeni blitçesi hakkında mnliye 
vekiline izahat vermek üzre An
karaya gitmi tir. 

• • 
ıç n 

Tabiat yaratırken bt' 
şeyi uayyen mikY-' 
dahilinde halkeder, 

Adanın h ks1' 
dbf ef 

bey.e: 

' Zav. Ih y ru 
• 

Feriköytmde mukım -; ___J 
Mehmedin kızı tı ~ şw.,." 
Hikmet mangala d~r " vnctl' 
nun muhtelif yerlerinden 

tır. Zavall ynvru Etfal h tab 
ine nakl Junmu§tur .. 

Elbiseleri çalınnut 
bed ohıvordu. Tam ~ela 

Gerçekten nefis, ahu P k 
ho ma gitti. Fakat ede bu)'\lr
m yınıı~: Meğer o mesele bir gün 

Bi a 
regfimrfikte m m ~ 

efendinin odasına hırsız f,rf: 
" e iki taktın elbise çalmıştır· ~ 

evel gelen "Petlt Parlsien, den 
im ıı. B u bb:im evde ö~e · 

dim. Fransız isimlerini Türk isim
lerine 9evirmiJler, ol uş bitmiş .. 

Matbunt hakkında yazdığım 
bu yazılardan maksadım karileri 
bir az uyandırmak, al ka tevlit 
etmektir. Tela r edeyim: 
Gazeteyi gazete eden rfidir. 
Kari, gazeteye karoı bir diktatör 
ıvaziyetindedir. O münderecab 
· ri okumazsa o çe it mak lel 1' 

lbir daha yazılmaz. Matbu bmızı 
demokrasimiz layık bir bale getir
mek bir az d okuyan] nn elin
dedir. Gazete. kari.inin temayü-
lüne göre ciddi bir hakimiyet, 
bir demokrasi, bir tenevvür 
v ta ı, yahut ir bahname, bir 
maguin. 'bir orta oyunu sahne 
olabilir. 

ceıaı Nuri 

- Siz ılsanıı:, ben de 6yle. 
Bur vı en bol y ir. Delil .. 
mi? 

T' an viskiyi doldururken, 
J dedi ki: 

- Ben sizi nerede görd[jfti .. 
mü habri yorum. Ben bir defa 
gördüa;im in m attık unutmam. 

Kad l k chrdr. 

dedi. 
g6 ""n §ereftnef 

Devam etti: 
- Üç, dört e ev 

Çclmfor mubakome ed 
gömıüştiiıı). O zaman bıyıklanmz 
yc~du. Benim usullerimi tanlJ' ı .. 
nız değil mi Watson? 

Watson? 
Tillm n kulakl nna inan 

yordu . 
- Benim i im belki Tillm 

değil, fakat watson da deA-il .. 
- O halde benim ullerimi 

Eski bir hal şaira 

ol •Yunus Eewre· 
için "halle bilgi i 
derneği,, tarafından 

ıtaıızim edilen ihti
fBl dil.Q d Hunun 
konferans ulonunda 
yapıldı. 

Evveli Balk bilgi . 
derneği namına on· 
ervatuvar mUdürü 

Ziy be bir i i l:S~ 

le " Yum Eı re,, 
den b h&cui. Sonra 
Müdeırlı ktiprülü 11ı· 
de Fuat bey. Yur 

---- . -
Darülfununduki ihtifal 

krü efendi aynı evde oturan J.,. 
\ e Halide hanımlardan şöf 
l ndiğini ifade ederek polise~ 
racaat ettiğinden tahkikata 
lnnmı tır. 

Aronun marifeti 
Galntada Arap camisinde J,.Df P 

hanında mukım madam Siıı•11 

' odasın hırsız girmiş ve bir 
eccade çalmıştır. Aron nar.o' 

birinden uphe edilmektedir. 

Kulağını ke .. ecek.111İ1 
KaragUmrükte Kara~ ın ~ 

EIDJ'enbı hByatı, ., te'siri hakkında bir konferaııc: \erdi. 
Fu bey •1uuu Lınre•nin 13 (\n . asır onu ·l 74 ii·ıı ı osu ıı t 

d.Wnde y dJğını "'foptuk Emr ,. nr.mında l.ıfr hekı.ı:;i ~e) Liut• 10 euı· 
111lbiılik • • • ın nsup oldn'-u t eye rllmlu otlurı l ıdı· ıut, bundan 
eonra tamamlvlc halk diliyle irler, ilAhiler iıı~aı t>tl. _ini nı:ılııtn ve 
binnetioo "Yunus Emre,~ ni~ eserlerinde saffd,, ~mimi) et, hesatet ve 
kuvvet un urlarının mündemıç olduğtıou öylewı tır, 

1c11inde ~ilkin igar hanım ze\'cifl 
ayrı oturmakfildır. igar ha~ırtll"' 
zevci Ha) n diııı eve gchnt;o d 
ka11 mı ~usltllı ç:lıı ile kulağıfl 1 

yarahıpırak kaçmıştır. ierlı:ll 

sıza yerde göriip görmedikimi 
öğren~ çok merak ediyord • 
Kimdi yım, ha, Matuıazel 
Trent.. 

Joshua etrafına bakınd1, ~ 
az d yaldqb. 

- Ke f ettiginiz bir ey va~ a 
bBDB. öyler misiniz? Söylemek 
istemeycmrunuz ama, belki b 
de size bir bab r verebilirim. 
Leliyi tahliye cttil r. 

Tillm n hafifce güldü: 
- 0 bilir. Zaten böyle ol

mas ydı, hoyret ederdim. 
Oqanlan bir ayak sesi duyu

lunca Tillman kapıft açb. 
Beryl içeriye gırdl, doğru Jos

huanın yanına geldi. 
- Joshu dedi, eğer sizin için 

Courrier de la Post a mektup 
yazarsam, alırsınız dekil mi ? 

- Zarfın üstOne .llusıut ya .. 
znrsanız, o vakıt iki defa açarlar . 

l'amnakt dır. 

Para vermek i tenıi~'o' 
Karagümrüktc mukun kufi 

- Joshua, dedi, artık senden racı Ssbri Balatta . 'e,:,imiıı 
isteyecckimiz havadis kalmadıı kantasmda içmiş ve para ''f.f ,. 

ver.ecek h~adisimizde yok 1 i temediğinden lokantaC'ı ile 111 fi 

- Efendim, biz havadi i la- tni arasıııda kavga çı~mışur. ,~ 
mazsak, icat ederiz. Gazete ıa· tabakları kırdı~ı esnada kolutı~Jr 
ten fon seneden beri fevka'I de yaralanını11 \e ha tahaneye ı<B 
müh yyiç bir haber koyam dı. rıJmı~tır. 
Yalnız on ene eve) Parslar kulü- Bir intihar teQebbüsii 

bünü polis ba btl zaman bazı y lı -ı ~ 
adamlar gizli bir merdivenden Beyoğlunda Bo tan b:ıiiıJ'l 
kaçmı lardı. " kir Nail,, apartınanmııı üçurı 

Lewinin rengi değişti, fakat katında oturan Recep beyin ıe' 11~ 
hiç istifini bozmadı: e Kom, Budapeştede bulu~, 

- Çok kuvvetli hafı7anız var, peder ve vslrlesinin \efotıO 

dedi, siz de polis ile beraber mi- mütee siren dün . ak nı (ı till 
idiniz? mıkturda ılorform ıçmek su:, 

Joshua başını şalladı: intihar etmi§ ve Fransız pi• 
- Hayar ben yolisten bir az hanesinde t davi altına ahııın1f 

evvel gelmi tim. Gizli merdiven- Yangın başlangıcı , 
de sizin önünüzde bulunuyordum. f stinyede sandalcı Hayret~ 

- Eh, i\] te <>zamanlar, çılgın- iki . arh gel[l]İf' 
l·''- .. 1 . 'di P 1 k 1 .. b.. eıve gece evıne s oş . ,.ı~ 
"' gun en ı : ars ar u u u. k .. d.. diği ı v· 

bilmiyorsunuz, yazıkl 
Bir kadeh dah vereyim mi? 
- Teşekkür ederım, biri i 

Beryl bazı şeyler daha söyleye
cekti, fakat Lew gölgesi imiş gi· 

1 bi arkadan girdi. Lew: 

Daha bu k am damadıma ıey ya tı~ı mumu son urme er 
Frank Suttana da bundan' bah- , yangın çıkIDJ . odasının bezı ! ul· 

l . d k • sondur sediyordum. en yan ı tan• sonra 
fB'tmedi) mi'c:1- . 



UN 1llECLISTE 
lstanbulda bir Amerika sefiri 1Günlerce ot yiyen Devlet bütçesinden 
f1.1tbol komitesi filınler hakkında genç tayareciler murların 

parfl alan m& 
tesbit edildi. 

toplanacaktır. bir nota verdi. kurtanldılar. 
Ankara, ıs [A.A) 

rekoru 

• 
Bir Am•rk•n yılCbzl 

Paria, 14 (A.A} 
Amerika ıefiri Ameribn film. 

!erinin ithali bakk111u bir nofa 
verm1ttir. Bu nota umumi bir 
IQlôyeti bıiwtir, yalnız Fraıısayı 

iatihdaf etmektedir. 

Leh kabinesi 
VaqoTat 14 (A.Al 

Kabine atideki smeue lefekkUl 
etmif tiı: 

Batvekil M. Swit8lm. Hariciye 
namı lıL Z.hıdd, Aakert işleri 

lllml lılarepl:-ı~ Dmiliye 
111111111 M· ...,Weki, Jılaliy DuıQ 

~J!' ......................... lllil Tekili •f, Mi&111Umowlki. 

Caıaı 
[Birincl kayfôdtiiı mdlHJd} 

• halbuki polis müdüriyetin
Wtim bualan itiraf etmiı ol

a .Syleyiace ,maznun eeva-

c;oc:uk vellıerı maartr 
ldar•••n• mOracaat 

etti ter -

tir: 
.. Hayatınızıa ne ,.elclhl~ inici. 

tafmı •teıaniı? 
·~asıl e~eamek istersiniz? 
•Vaaıyetnameaizi ne oekilde 

yumak isteraiaiz? 
•Nasd ölmek ister.iniz?!. 
Muallim• ha vaıifo)'i tatil va

lifeei olar*k ver~. Çocuk
lar evlerine ge1ince boyqnlanıu 
büküp, derin clenu iÇlennı çe-
kerek düıiin•te baolatnıtlardır. 

Ne 1apaeaklar? 
GilarıD lir halmi firen ebe

•eyinlerl merak ... r. Mesele 
~ UM~ .UU ballalı 
Olm..,. b" a.: .... : 
~ mevzuusrmı 11 aureuuı 

bP.aa •hitu mlarif miWürlüjün ........ 

Sidnat. a4 (A.A.} 
Soadıern f'...rou tayareUi ua

mat• gönderilmiş olan iıııdat 
taıueR. mukb tayareııia yanında 
~ ~ ve biru 8Qlil1I Der
biye hareket etmiştir. landat tayresi 
pı ... ta areci Kinıdotd:: Siılait ile 
Uç arı:I:ımn· fe1ll:edii vukuu 
samanmdanberi ot ve aaly~o• 
dalı batka bir teY yemedikleri ıçill 
.on derece .Ulemit olduklanm 

Memurin maaşabaın tevhit ve 
teactüm için hükumette ibqı ve 
B. M. MeclilİDe sevkedilenkanun 
liyibuı bervechi atidir: 

Madde l - Aikert, \'e mtllJd ôilwnum 
memurlar, hakimler, muallimler ve B. M. 
Meclisinde tasdik olaan Blllçelerden 
maq alan devair memurJan feykaJacle 
suuf hariç olmak. '1lre 17 eımfa aynlmıt
JarOır. Her mctm1Ü' tl.ç mımerolu cedY81-
de gösterilen 8UUf maqlarınm lıiıiaci de-

~lo~. re• l Haziran~ tll;,ilWdlen iıilıaren 
verilir. İkinci ~ •irelerce her tube

suya dil§Üyor de yap1Wı kadro taairriıfab kaqtltk ittf.. 
bu olanarak erteli l8D8 biltCellyle veri-

• BfirUD. 14 [A.A] lir. uçttnctt derece N&l"'lD amanı bel 
Mttuefilderin Par.itte ~tt:ik- btıtçe klmJDi7lo tayhı olwaar. 

lerl' mu.bura lr81aada tefsiratta 2 - lıba Uııun ile tayin edilmio o
bulunaa Alman gueteleri bu lan IJD'dtUdaki maqlim a1an ıaematlar-
taleplerin Almanya tarafından la mıDd 'fe -llkerl mltflkaicliıı V6 eytaut 
kabul edilmiy~ beyan etmek- ve ~ te4aöt aidatı. kalanç veıpai 
tedirler. Guet dö .Mou muhtırada ve ha vergilere m.-. eantimler ve ted· 
Amerikan murahhui mister Young rİlat vergiaiDe tabi d~. Tarik be. 
un imwı bulunmımuuıdan mu- deli, taJDia palu diler ~ 
maileyhiıi .A)ıqnyıca kabul ve tahlil Oliüdiil gibi tabail olmıur .. 
mtnm,an mimkua 'Olmıyan ta- 3 - Merbut dört numaralt cedvelde 
leplere mlubeıeı ..emçdili 11etice- gösterilen maqJar herderece maaıı için 
aini 1(1bnY9'• ~ Ceneral tekaüt ve liarciı'ah lıeubından esu tutulur. 
diyor kl: "Koafera:Da ~ bir ıtı - Bll kanun meriyet Uribbıclea 
darbeye upmittlr. AS.. cephe iliberea< '1ilMek tahsili ikmal etmeyeiller 
ve gayretinin yene m.uvaffakiy,e' a}tQıeJ. d~ec~en ve 1932 seneaindec. iti· 
kuanamıya~ mılUDlk itin bareu, Jedinci ve 1935 seııeainden itiba· 
hududtus bir Jlilhinlik liıDiadsr. ren dahi '9kizincı dereceden yuta:n çıa:. 
K.oaferam m\lteha~a -1• Aae& ifbu blıi:aan iDeriyeti ta
olmak JU!ri~'Ct&'t'e ~- devle& -.mi.retindo •lkte.ep 
mi~ l>b' • ~ ~ yalnız IDOD1lUiyetldliniu bil!fasda 
gelmifdr.,.T4 p•eaa ~ §'or: ~ce buluoduk.JAn derecelere malt· 

.. Jıl~ı;::.m .. .,.. ~ - kalmak - ..w..ı... 
hali • • A&J 5 - ~ WmıüD a\eı;yetiıidm iti-
möre -1inı =iiıli otar:k bara mafeft c\erece,e etaıiyedfrıri iallhi· 

yeUU IQÜ.alD ~ tudik olUDQlar 

latantauı b ı bayram Y•P~• İ 

1 ataôlll ı.Da bitik ~epnl•r ve nq'el• ı~e dilll 

1 
me1'ut hlr hayraın ger.mu. TiyaıroW-1 Siııeıiıülr, Bllltia 

.._ ~ bdalb, erkekli •• .-. Mr lata Mlabaltia ile d...,, bofaıaıyonta;.. r 
Ne oluyorduk. Bn bayram •e b&yramıidd B6tün ı.ta.bul 1 

halkuaı ta içinden aarsan hu mu~ek ~ luml! ~ seneyi i 
devriyesine teeadtlf ediyordu? Bilıfil;ı b~ meçbaL 1 
~ iki ıeaç koniiif..,_., dajtıyonaıım: 
- Bilmeuin uWm ba_aUa ae meeada»a. Bava ., en ... u 

1 • 

maaşları 
terfi edilinceye kadar ve mafevki bulu· 
MWllJHIPdan veya ifbıı "kanaa1111 dör
düncü maddesi mu~binoe §8?'&m terfii 
haiz olmam.u odan dolayı terfi iıaklac 
mevcut olmıyan memarİP ~ terfi ed~ 
meıııelerinden dolayı senede ik.ı maat illi 
betinde kada? verilecek ikramiyelerin 300 
lirayı ve mafevk. ımnftaki ıaemurma aljı
lt parayı teca~ttı edemez. 

6 - Yübet mektep meınnlan dnlet 
memw:i.yetlerine ugaıi 13 t1Jıctl maaoıyle 
dahil olurlar 

7 - Ba kaııuıı mevkii meriyete P'
diği tarihte son memuriyet mupnı J6. 
akil bir seneden beri almamış olan me
murlaruı bu kanun mucibinoe maaı ala· 
bilmel6ri işbu bir senelik muddetin hi· 
tamına kadar talik edilecek ve 'bir aene
lik mttddefn hitamına kadar elyevm al
makta oldukları maqları almak.ta dovuıı 
edeceklerdir. 

8 - qbu kaııUDUD biriııei GilddeaİIJe 
merbut cedvel mucibince memu:darın teeo 
pil edilıniı olan asgari mut miktarları 
her memarwı el evm almakta oldnla 
D?8f miktanadan dun olma acaMır. DIUJ 
olanların maqlan elyevtn aldık.lan mik· 
tan ..tiye ib~ edilecekttr. Şu kadarki 
iki 1eae ...mlda bu kıam mmaurlara 
yapılaeak taamıfabaa ikinci denoe ma
qlap verilmek ve yahut ıeraiti kamud
yeyi haiz olanlar fev~indeki smıfa çıka· 
mmak saretiyle hakkı müktesep ll&IDiı. 
maq wırUmesiııe mes dan verilmeyecek.· 
tir. Ancak kU.surabn 50 kuruftao dmı 
olanları hazine lehine tax ve 50 veya 
u.dau faz1aa 100 kahıP ihlal edilecek
tir. 

9 - Mflt8acldit ıftallimlik llhteainde 
bulunasıların m ftlbek maap .,... tuı. 
lur. lkinaa uınallıpıılikteıa dc>Ja,n itbu. q. 
niınla mnayyen mık~ DJ8ıf ve ikiden 
fasla mualliıtllik .aıtıilınde hulu~larda 
bu muallimi klere mab9as maqnı atil~ 
il&veten ita oluaur. 
. ~.10 - Mütekaidia ve •:rttm ~ er. 
mımı öç a1k ma j1an Mr ıımnıa 99 
tarihinden itibareu '"8fl ~ ile tabaiiat 
{tvkalldeleri mer ve te-wliit edilmek ve 
Ukalit aidatı ve tedriaat verpm kesilme
mek. suretiyle taeap ve te.vi7e ~
tır Ancak mtıtekaidinden olup ta devH 

............ -----.----
Bir llıgiUi meh'us 

nemi~ti 
Bayat.mi sinemayla 

g&tedyor 
8'4 aa enct...,_• 

t»1r fPOk taraftar 
buldu 
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• 
ı 

yapan sensin 
Hayatın acı bir cilvesine gra ğı iç· n 

ve gilzel bir kız birdenbire betbah 
ze 
ol u. 

gawe bir 
de ya ğidm 

O§ianırım. Yavaş 
... , ile evi ibldir. 

da yol arka eden-
le bir i .. · at içinde senelerce 

evvel tanış gibi a p ohınu-
aız. Ôyle tatlı şe)'lenien bahsc
tlillr ki, uzun uzun Jdlometrelerin 
nasıl geçti "ni kimse rketmez. 

Bir gün ben.de trene b'"mdim, 
beş saat kad r yolculuğum var. 
Sol tarafımda bir yolcu otunı· 
yor, şen ve ekreğu bir adam. 
Bir papas hikayesi anlattı, hepi-
miz tilk. 

Birdenbire kahk lanmwn 
arasın lokomotifin keskin bir 
düdüğü duyuldu ve az sonra da 
tren kırın orta yerinde durdu. 
Bir k za mı? Bir heylan mı? 
Ne dir deye meraka döşhı'K. 

Trenlerin böyle hiç beklenil
meyen yerde gıardamasınm 
sebebi v rmış. Birisi imdat 
zilini çekmi . 

m le imdat zili rumda 

ne ö!ijk ·~·~~~~.. Beyhude beklenilen ilanı a§k .. . Daima meyus! · Bütün genç 
- Ne münasebet mi var? l!ğer} •• •• d B• h h b hı h• k d •• } 

ız· 

anıamam ılıktan geliyorsa~l! o arın gozu on a... - ır a ar sa a ne ır / enarın a guze 
münasebeti ben atrvereyım 

çama· 
alıt! Pençereicrden Mitti başİıa, şırcı kıza tesadüf etti... Nişanlısıyla.H ·Bir mesut •. ik · bet 

zili çeken d m lun~ deye, 
alabildiğine uzanmışlılrdı. 

Biletci hiç istifini b~madan 
devam etti: 

- So dakıkada evlilik bayatı 
gözünüzün onüne geldi. Bekar
lığın kıymetini anladınız, bir 
uçuruma Jyuvarla dı§'ınızı fark.et
tiniz, haydi b bam buna bir çare 
düşün~e başl dıwz, bula bula 
da imdat zilini buldunuz. Treni 
gecı"ktiri nikaha yeti emedim 
deye eret olsun değil mır 
Efendi biz f din sırrını da 
biliriı. Ama sen bir defa adımı 
atbuşsm, nede ola gene seni ev
lendirirler yavrum. 

Bize öyle geldi ki. zavallı ço
cuk, zili çektiğine kendi de inandı. 

Fakat ba kOçük dersten isti
f de tti mi, or sı malam değil.. 

Hayabn ne g ·p tccelli-
1 e • vard.ırl 

Saadete ermek içiA her türlü 
ve~ite malik olan kimselerin 
mc 'ut ola ada!J er gün şahit 
old~muz vak' al rda 

birer pervane gibi dönen bu genÇ 
kızlara karşı aynı derecede la
kayttır. Her zaman ki gibi dalgın 
ve meyus durur. Çünkü onun 
da bir sevdiği vardır ve o sevdiği 
ne kibar yatağı Fioridada, ne 
eğlence şehri olan Nevyurktadır. 
O, Pensilvenyanm küçük ve h cra 
şehrinde, vazı bir aile ocağında 
yaşar saf ve masum bir genç 
kızdır, bir çamşırcı kızıdır. 

Nils Asther Pensilivanyaya icra 
ettiği bir seyahat esnasında bir 
gün kırda dolaşırken, nehir k n· 
arında çamaşır yıkayan bir genç 
kaza tesadüf eder . Güzel bir 
bahar sabahının bütün taraveti 
sanki bu masum kızın çehre in· 
de toplanmıştı. 

Artık bütün başlar pençere- iö!ie~!EiiiiiiiiliiiiiiiJiW!i ... ._.iiliBilil!!iİii'iiiiili!li&Ei 

Sakın bu rmuk ddimemiıe ba
kıp •Dünya şuunu,, sütununda 
felsefe yapacatımızı zannetme
yin. H yır bilakis pek canlı, pek 
heyecanlı bir vak'adan, bir hald
kattan babSedeceğiL Nevyorkta 
•Bakır kır lı,, unvaniyle ılao 
Mr. Botter i minde bir milyone· 
rin Nel1y isminde güzel bir kızı 
vardır. Hayatının henüz yirmi bi
rinci bahanm idrak eden bu genç 
kız, babasının yegane Tarisi ol
mak itibariyle istikbalde 70 • 80 
milyo luk mu zzam biT servetin 
sahibi olmağa namzettir. J 

De1ibmh genç hza y ·~ .. , 
konuşur. O gün güzel çama ırcı· 
nın ışı bitinceye kadar, nehir"n lerd luzamnı , mer h hariku

lad İl' v 'ay · tiıar ediyorlar
ıda treni boyunca bir 

i ile şef dö en komparti-
maıııctan kom na do yor, 

ereden ve ban1'i yoloo 
tıırafmdan çekildiğini anlamağa 

rorl dı. 
man tarafımda oturan 
lr yolcunu bırsnlık ali 

m eri göstermeğe beşladığmı 
göidU . 

Obıı:d um yerden bir ham
led~ k pıya fırladı, yan belin ka
dar b ıya rktı, malU:m t almak 

tef dö trenin ve yahut bilet-
g · bekliyordu. 

ifV şef dö tren önünden 
ge&ti. 
~ ~ var, ne oldu yahu? 

t zilini 9ektiler. 
- Tıren bunun için mi durdu? 
- bii, durmaz olur mu? 
-E, QOk - 1 k mıyız? 
- Bilir miyim? Belki bir saat, 

heUd iki saat.. işaretin nerden 
çeki diini ögrenmedik ki .. 

-O ide? 
- O haldesi yok, arıyoruz, 

bulacağız. 
Şef dö tren yürüdü. Delikanlı 

hiç y iode duramıyordu. Pen
çereden abanmış, bakmak için 
bize bir küçUk delik bile bırak
mayoıtl • Verilen t fsitdt kafi 
gelmem ki, gene önünden ge
çecek memurlarından birini 
daha yakalayarak ayni sualleri 
tekrar pıek istıyordu. 

Bu dda da biletci geçti. 
- Affedersiniz efendi , zili 

kimin --9 iği anlaşıldı mı? 
- Da anlayamadık, arıyo-

ruı, her halde ilk vagonlarda bir 
ıey yokf 

- E, peki daha çok bekleye-
cek miyiz? 

- Belki bir saat, belk fazla .. 
Yeter ki, çeken zatı bulalım. Eğer 

biri · • öldürdüler e .. Bu işin mes' 
!iyeli var azizim. 
Delikanlı kendisini tutamadı: 
- E r iki aat kahrsak, ben 

kabil d l vakbnda yetişemem. 
Biletci erakla sordu: 
Bu kadar aceleniz ne? 
- C mm ben nişanlıyım . 

Herkes 'beni nikih salonunda 
bekliyor. Tren geeikti mi, her 
ey alt üst olur. 

- Yal Evleniyor musunuz? O 
h ide mesele anlaşıldı . imdat zi· 
lini çeken izsiniz. isminizi söy
leyin, babanızın ismi, tevellüdü· 
nüz, nufu tezkereniz yanınızda 
mı ? Haydi çabuk otun efendi, 
kaybedecek vaktimiz yok! 

- Sen çıldırdın mı ? benim 

u kş m 

: BiT gıuuılıkonn töffe.I 

t Conırb evladan 

t.ş.ymnı m'""'-

ı GöıılU l•ter•e 

ı ı·ııan Kadın 

Slnıım:mııta ı IC. n l'oldan Çlkona 

ı Son •Onbcdı 

Fcnıhcla ı Ş.hrüs::at ı~ Hokkaba... 

Muazzam süperf ilm 

JOHN BARRİMOR 
KONRAT VAYT 

taraflarından 

Pek y kında OPERADA 

Dr. IHSAN SAMI 

GONOKOK AŞISI 
Belsoğukluğu ve ihtilatatına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultan mahmuttür-
besi karşısınd No. 189 

GENÇ HANIMLARA 
16 ile 22 yaş arasında müslü

man hanım kızlar talep edilmek
tedir, fransızcaya a~ina olanlar 
tercih olunacaktır. 

Arzu edenlerin mahi halin 22 
nci P zartesi günü s at · 10 dan-
1 l , 30ğavel4 den 16 ya kadar ls
tanbulda, Tahtakalede kelin T cle
fon şirketi işletme Müdiriyetine 
müracaat eylemeleri. 

Rize vapuru 
Bu akşam Zonguldaga hare

ket edecektir. Yükü olan ların 
Galata merkez rıhtım han 3 ün
cü 17 numara)1a müracaatları. 

Milyonerin kızı hararetli bir 
sinema müdavimidir. Her 

genç kız gibi sinemada beğendltı 
bazı yıldızlar v rdır. Fakat Nelly 
sinemanın yıldL%la dolu semum
da tek bir ylldıza meftundur: 
Nila Aatherl 

"Nelly,.nin bu meftuniyeti kı· 
sa bir zamanda, gıyabi olmasına 
rağmen şiddetli bir a~k inkilAp 
ed r. Bir yaz Nelly babasiyle 
birlikte Florida sahillerine deniz 
banyosu yapmağ. gider, 

Tes düf, o sırada gfizel sine· 
ma aktörünü ele o sahillere sev· 
ketmiştir. 

Bir gün Nelly banyonun kum
salında senelerdenberi 11yaben 
sevdiği sinema artistiyle karşı
laşır. Derhal tanışırlar. 

Üç dört gün zarfında kah te
nis sahasinde kah ka.zmonun 
dans salonunda bir kaç dafa 
konu urlar. 

Bütün bu temaslarda Nelly 
genç rti tten beyhude yere bir 
ilan aşk bekler. Fakat Nils Asther 
her ne dense enç 'kıza karşı ta-

Hoover f:&lışıyor 
Londra, 14 (A.A} 

aehington dan Daily Mail e 
bildiriliyor: Beisicömbur M. Boo
' 'er Cumartesi günil hariciye nazm 
M. Stimson Ye hazine p~ [. 
Mellon ile görtişmUştUr. M\Hak.atın 

mevzuu Avrupa ınehafilinden gelen 
ve Amerikanın Almanyadan mat· 
luhu olan tazminat bedelini mtltte· 
fik devletlere imtisalen teotll 
etme iue dair bulunan tekliflerin 
tetkikidir . .M. Hoover ile M. Mellon 
un buna muhalif olduklan rivayet 
edil m~ktedir. 

mamiyle bihistir. Muamelesinde 
kibar ve nazik olan artisti "Nelley,, 
nln ne hüsün, ne de serveti 
harekete getirir. Nelly onun için 
sadece bir dosttan ibarettir. 

Gen kız u adı ı tlerin rne· ı 

Bir nümayiş 
Viyana, 15 ]AA] 

Milli elbiselerini labis c;lan 1 O 
bin Tirolli cenubi Tirolun Avus· 
turyaya iltihakı lehinde burada 
bir nümayiş yapmışlardır. 

Nakliyat başladı 
Londra, 14 [A.A] 

Yeni lugiltere • Hindistan ser .. 
Yi.sinin ilk taynresi 6 yolcuyu ve 
;e<>&ta kolilerinı hamil oldu~ halde 
Croydon ne vasıl olmuştur. T yare, 
muayyen eaatten bir kaç dakika 
eni yere inmiştir. 

• 

S ultan Ahmet ıulh hukuk icrasıodan : 

Bir borçtan dolay ı mahcuz ve furuhtu 
ıfıukıırrer ııltı adet Sıındni) a, iki mer· 
merlı Mnsn, \iç adet ayna, 21 'i ıın pazar 
gUntt sant 14 te Sultnn Ahmet te Adliye 
binasında telefon dairesi 6n<inde hilmil
zayede furuht edilcc~inılen talip olanla· 
rın hazır buluruıcnk memuruna mUracaat· 

ları ilin olunur. 

Her kesin evinde ıifonu imal için muktezi sifon şi§eleri 
' e kapsollarrn10 satı§ inhisarnı terk ve devretmek r
zu undadır. Bu le\·azım cihanşümul bir şöhreti haiz erva· 
kipsizdirler. 

Tekliflerin referans göetermek suretile Almanca, Fran· 
sızca veya lngilizc;e olarak (SPARKLETS) rumuziyle latan 

bul Yeni Pos tahıme 176 numerolu posta kutusu adresine gönderilmesi. 

oe.:··ıac:;eee•••••••••--·••• .. .; ·ı··::.:····ee··••••••·eeeeeı:ı· .. ·~ 
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Bahriye Merkez hastanesi 

IDü~ talb>ülb)fi 
ri I< ı 

Kadıköy : altıyol a~zı 

·~····················· ·· ·································································~············· c , ~ o ~ ~~ e•o~ ~ •ft••o~o o on • • eec o 
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P trol 
Kap, 15 (A.A] 

Cenubi Afrika hükumeti bir 
alman kimyageri tarafından bulu
nan bir usul ile maden kömürün-
den petrol istihracı suretiyle pet
rol trustünün muavenetinden müs
tağııı kalınacağı kanaatmdadır. 

Alman t rüstüoün hizmetinde 
bulunan bu kimyager kat'i tecrü

ı beler yapmnk üzeredir. 

yusiyet ve sukutu nayaf içinde 
ııevdiği genç erkeğin daha kendi 
gibi bir çok kızlar tarafından aynı 
şiddetle sevildiğinin f rkınd 
olur. 

Fakat Nils Asther etrafındn 

İsyan bitti 
Nuyork, 15 [A.A] 

Meksika isyanına bitmiş naza· 
riyle bakılabilir. Asilerin reisleri 
birbirini müteakip Amerika top
rakına iltica etmişlerdir. 

başında, genç kızın yanında otu· 
rur. Akşam beraber şehire d8· 
nerler. Artist artık basb n yeri 
bilemiyecek derecede kendisin· 
den geçmiştir. 

Ertesi gün bir pazar günü, ilk 
işi çamaşırcı kızın evine ko~mak 
olur. Fakat bir de ne görsiin? 
Kız, evinin bahçesinde bir ağaç 
ltında bir köy delikanlısıyla baş 
başa vermiş konuşuyor! 

Artiştin ayak sesi Uzcnne 
tatlı bir rüyadan uyanır gibi 
irgilen genç kız, derhal yerinden 
hrlar, artiste mşanhsmı takdidl 
eder: 

- işte hayatta en sevdiğim "e 
~evebileceğim in nl 

Bu sözler sinema artistini bir ok 
gibi yaralar. Fakat ne çareki ha
kikat bundan ibarettir; çılgın bir 
aşkla sevdiği güzel çam ırCU'• 
nişanlısından ayırecak hiç hır ku"'" 
v t yoktur. İşte bunun için Nils 
\s ther hayatta daima betL. ht 

ve meyus yaşayacaktır ve gene 
bunun için 80 milyon dolann va· 
risi olen Nelly de hay tta se~·"· 
diği ve sevebil ceği yegane er" 
kekten ilelebet mukabele görnıe-

... c ktir. t 

Isp yoll~r kazandı 
Saragosse, 14 [A .. ~1 

Ispanyol futbol takımı fransı ış· 

kımını 3 e karşı 10 sayı ile mağlllP 

etmiştir. 
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YERLİ OLARAK l\IUADILİ, . 
MÜMASİLİ l\IEVCUT İKE:N 'I~ 
MİLLİ SEıtVETİN ANAHTA- li 
R\NI ABAN 1 ELLERE im 
vtRMEYELİM. BU CİDAL· 1~s 
DE MUVAFFAK OLMAK !ÇW 1 
UC.~ŞAN l\IEMLEKETt FE· b' 
DAKAR VE MÜNEVVER KIS
l\IINA: 

··= u. 'ı 

iiE Mamulatımızın hgr kesçe mal8-uın PvE.ıRnTEc Vam0:ısıl·Şni TbOirZU1'.err
0 

ı.=.·. :~: dah11. zikrediyoruz : 
·ı· 

~iil- PERTFV ŞURUBU 
fm2- KREM PERTEV · 9- PERTEV ESSANSLARl 1" 
iiji3- PERTEV ÇOCUK POD- 10- PERTEV (DO W ER )d;t 
l~ik- ~~fEV KARBONAT . KOMPRİMELERi ru~~s~ : : 
m: KOMPRiMESi 1 TlNİ . ·' :"' 11- PERTEV BR YAN r:i;~ 
=ıms- PERTEV DİŞ MACUNU 12- PERTEV T u v AL E ı·.:, m6- PERTEV KOLONYA PODRASI 1 • 
.if. SULARI 13- PERTEV TIRNAK Cl·

1
::i 

iuiı- PERTEV KiNiN KOM- LAsl ıii! 
Uii PRIMELRI 14- PERTEV LOSYON!. _ARI ::i 
U!i 15-SUDOiONO PERTEV (KOLTUK altındaki terı 
i:;; için) 



•u cur,-, aftn;G 

inci lıOmenın altı lfu· 
,a de sahea cılılsor 

aebep mevcut hahmmadıkca tdaiı' 
edilmemesi takarror eimlftir. Te
lair edilen maçların, Hk m~ruun 
hi&a takip eden ilk iki hafta 
içinde 1 mal ve intacı kararlqmıı 

e Ui 

mpurları 
Seri lükı Karadeniz poştaSl 

Millet Vapuru 

~· 

......... Allre -b-•r•ill•: ~p.a._.,... Dtırik .. ...-... 
Tekili Kambit kalf& ............. 

kili malmüdiri Gilıp bey a!ev~ffie '1\ta1fta 
ramn ~ -, m,lı·U•de •ir tarafı 
Emin ata hanesi diler tarafı ~ol ile mah· 

•atbır kp .................... 
c1avanrn ean mnakemeilade me.ık6r 
üao ne alAAalar olaıi kimle Yllr8& bir ..., 
zamııaa Dıahkem )e $110r&caat ~)iem. 
,_. ilfınea bm ır8rilmif ~du 
k.eyfiJet illn .._. 

' , •..................•...• ) 
\. ...... ~~~~~ ...•. 
Ttrk Ocacı!Mi.• koıüenal 

ve~" 
ı-ıs .... ,... .. 

. alcM•ı 11at 21 ele e.kta HN.a 
Ce.ıl .,.,_di wahMiıt
,elc bir mMllf v• • ...., W. 
.. pi ..... Mrild).-... Wr 
lconfer- vwllecelctir. Hedae1 
plebillrl 

2 - 19 ~ cama afinü aat 
16 da ecakta -llİ'Oföaör ı.....,.._ 
lllıllin talata ....... '*"
(Bu O.m .. Cavit, ~ Le-
zar lraDMlicliı, Tenor: \f.aı• 
ütüc:iyaıı beyler ve Soprani M .. 
dam Polyaaild ) tarafuıdan bir 
fan lcoaleri verilec.actir. B&tiia 
......... tepileri riea <>hlaur • 

......., lora ~den: Bir~ 1 • .,. 8lliaOtll Pıp f lU'QUbtu maks-
IS olla ....... YllUllD 24- isaD-929 ... 
rihtu •Ulldff çaqPba glnU Yut öD41a 
~ıköJ.W. p ... mahaliiade w.ı.tı... 

1.a. fuııtlat edil• .. talip!Qia 1.-.... 
Ti IMt 11taklrcit ..... JiMe INJaaatıll 
...,....... ... ..... 

m e ın ~t p o ~JJ.da 2 No. + 

..... 1, il. 

Sayım ocağı ara1. .uJeu OD ~ oUi beı döaüm •lilnna icm 
(982) enesi teşrlıiı evel môayetibe kadar mfliı&yedeye konUlmtlflUr. 

Müuyedesi {20· isan-929) cµmartesi af,lPfl sut onbetıeiJ, 
Talip olaııJ~ İstaırbul Evkaf müdiciyetinde Ormaıa ve aıfllli W.. 

sine mUracaat etmeleri. 

• • Slyım ocağı arazısıacHıı ü~ parçad•yilz aOnüm tarlanın icarı (911. 
iiell881 tetrioi e•el) nitı.yetine kadar mlzayedeye koa.ımuttur. 

Milzayedesı (17·Nisaa·929) çaırtanba pnQ ll&ton bete bdudar .. 
Talip olanlann lıtanbul Evkaf miidiriyetinde Ormau ve arali .... 

ine müraca•t etmeleri • 

Terkös riaı~1ftmın tlç sene mlddetle ican ~mllltıl4BI 
CumariMi glnfl saat on beıe kadar mGzaye4oye var.edilmiftir. 

Talip olanların lstaJlbut EYkaf müdiriyetiade Qrmaıı ft .... ldad
sine ınjiracaat etmeleri. 

Alem dağında Sultan çiftliği civarında kain çayırın otlan (20ı
~isan-929)Cumartesi günü saat on bete kadar qıüzayedeye konulnultt• 

Talip olauların J.sıanbul Evkaf midiriyetinde Ormaa vı arazi idare
sine müracaat etmeleri . • •• Anadolu h. anntia Tuğl~ fabrikası civarında vaki tahminen 
dönüm tarlanın jç l8ııe mlWdetle icarı (20- isan·929) em.rtesi gCiDi 
aat on he e kadar m&ıayed ~ konulmuştur . 

Ta p <*nlann Jttanhul lvkıfmüdıriyetirie Qrman ffdeli : .. ~ 

ınc nü a at etmeleri. 

• • Tttk-. StllM'ff Çflftl'tlHD 98Mİ baliye .... \2(). ita.-929t ~ 
.aıar dldl aa.t on bete k..ı. mlayedeye vaıed im ıur. 

Talip olan.laun Ista ıbul E~k.:ıf ıuüdiriyetinJe Ornıan ve ru:i i~a.-. 
sine ~acaat etmeleri. 
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1 $ehremane~ -ıl 
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!.ıı Ç~n .:_nı~•ıl~jz t~iri 1 gözün -- -
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lJ l'IUZIR BÖCEKLER ' 

Yt1NLV ELBiSELERE 1 
l(tJRKLERE 
ll~J,.JLARA 

~ 'Y.aı~rtolAc•nı ra,arak ıı;lzleıılrlu 

l' A~MURU1"A TUTUNUZ ~t • • u :• 
~J30t0N HAŞARATI ÖLDÜR'-': 

Slnelıt, sivrisinek, bit, 
pire, tahtakurusu, ha
mamböceğl, karınca. 

KOKUSU GÜZEL VE SIHHIDİR 
LEKE YAPMAZ 

göı·e_ıııiy~ği yerlere kadar sirayet c:ı.:er, 

B eyuit Daireaiııden: 1321 kn· 
roş kantar resmi borcunu nr· 

mediğiııden doları Tlitoa aQ.ııı· 
rtiğtiDde Tulumba aokağıoda lı:ö· 
ıı:ılircu ()ğlu lstelyu:oı ofeodlaill 
Haoız altıııa ahıuuı 3 Koliuk 1 
Yurtıaaı. 18 Niaarı 929 perl8Jllırı 
güoti eaat 11 de ır.üıayede ile 
ıı:ı.aballiod.. eatılacağıoden almak 
i&teyeıılerin meıkılr gün ve aaat· 
ta miıhalfuıde baıır bul1U11Daları 
ilin ohuıur. 

F atih Dairesinden: Mimar Ayaz 
mahallesinin Fatih Parlı:ı kar· 

şısıı:t:lalti Tarik faılaaıoın icra 
edile.:eginden talip olanların Ma· 
yısın S şioci Pazar günli saat 
14 te daire Enet.menine mliraca· 
atları ilin olunur. 

Doktor A. KUTiYEL 
f. Elekfirik mülnıılerfyle befwGuk. 
fi4u, idrar ılarlıAı, prostat, ademiilı· 
tldar ve bel gevşetliğl, cilt ile fir~n· 
DİYİ ığrıaız ttalavi eder . KarakllJde 
.sıırelıoı fırııu sırasında ,.. 34 . 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nanrı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'! 

olarak eski ve yeni belsoğukluğıı, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşek· 
li~ ve mesane ve biletimle lı:adın 
rahatsızlıkları tedavi olunur. 

Beyoğlu Tokatlıyan yanında 

mektep sokal N 35 Tel: B.O. 3152 

11111111 Operatör 11111111 

Halll Sezal 
BASUR MEMELERİ 

1 
Fistttl ve sıracalan ameliyatlı ame-

liyatsız elektirikle •ttdavi vo bilcumle 

ameliyatı icra eder. öğleder. ooırra 

Divanyolo Acı hamam No 20 

..... ,, .... 
~slteri müna
kasa ilanlari: 

İ Fındıklıda M. M. vekaleti •ahnalma 
: komisyonupdan: ) 
..... t 1 t 'llL" o. , • t ot. o o o o t • t t ' o t Q t o o ' , o o. o •• o tt• o o.. . 1 J aıa"bo! lova:ı.ım ııaraciyt iıdlathın•. ind• bulunan iki bin kılo bez ve aba. lı<l 1 

yirmi bet .lilo paııtaki ,.e on bin .~ilo l;o,.Je k~rpı•tıımıa mtlzayed.~d~ ~ 
fıatlar haddı . !&yıkınca @oriılınedı;pn<len ıha!..., 18 NıMll 929 tarihine . 111~ 
Peı§embe cvuu aut ondörtıe icra edilmci< üzre talil< odilıuittir. Talipler ..,.,......- ,. 
yirmi luını, ıoultahiliıı<le alalıilirler m l yeJeye iıtirak etmek ioteyenleı:de r~fP' ....ıı 
aaatı mııayyeııiode ~ııaınede mulıar....., oldutu ıanda te'ıııinat yatııanıl< kosı.,... 
bazın buluıımaları il!ıı olunur. 

1 hliyacah Aslcıriye için yirn1i too mötorın >ili• pazarlık.la alıaacaktır p~ 
ibale&i on ••-kiz Jliiaan 929 tarihinde p<f!lobe ~il ıaat on bet buçukta Y ~ 

<.aktır taliplerin şartnameyi lomisyonumu.ıda ~ormeleri ve pu.arlığa i~tirak ti 
iate.<colerinde komis~·onda hazır bulunmaları ilin olunur. •·I 
K omlsyoouıncula mevcut nümulf evsafında 5000 liralık Pamuk çorap pıı~',',,;ı 

alınacaktır ihaleoi 18 niaan 929 pt:rıeobe günü saat 15 le yapılacaktır ıal:';.ı 
nilmune ve tarlnameyı görıtıek uae her ıün veıhale gunö aaatı muanende te ıııı 
Jarıle k.omis) onuıuuu. mıiracaatları. 

J htiyacatı askeriye için iki yUı elli ton lavemarin kömürü pazarlıkla alırııc:ı:,lr 
" alığın ihaleoi on yedi nitan 929 tarilıinde çarf&Ilba günU saat ~n dörtte ı•l"ı 

cakıır taliplerin ıartnameaini lı:.omİlyonumu.zda görmeleri ve pazarhgr. iıtirak ~ 
i•teyenlerinde ~artnamedei<i tanıda teminatlarile yevm ve soalı muayycı inde lı."""· 
da hazır bulunmalan ilıln olunur . 

{ htiyacatı 8'keriye için ilci yh elli ton tuvenan kömttriı paıarlılcla alınacalı.tıt j; 
zarlığm ihalesi on yedi nisan 929 çartanba günü oaat on beıte yapılacaktır ııJtıi' 

!erin ıatnamesini komioronumuıda görmeleri ve pazar~ iıtirak e!mek isteye . 
ıartnamede muharrer olduğu !Arıda teminatlarile yevm ve ıoatı muoyyeninde "' 
yonda hazır bulu .. .nalan ilin oluıı~T. ...-, 

f. 'i}~ü·~~ü' k~i~;d~' ·;~ı;~~i;~ 0k~;;;;;;;d;Jl ı ,,,,.,,., •.••••••••••••..•••••••••••••.. ..• : •.••••.... ....t 
A leni mUzayedeye konulan dört bin dokuz yllz ,ırıni altı kilo oade ;aifnta ~· 

son fiyatlar hadi itidalda görülmedi~indon 18 Niaan 929 tarihine möoad~ 
tenbe günü eut on dörtte ihalesi icra edilmek üzere talibi uhde•inde bulundu#~ 
ıammiyatla talip olanlano yövmi ihalede ıartnkmedo yaı:ılı olan ~kildeki ıeıoinl 
komisyona gelmeleri ilin olunur. 

D avutpa~a kııl.asınon bermücibi keof tamiri pıır.arhkla yaptmlacaktı. PIJf,I~ 
ihaleoi 17 Nisan 929 tarihine mu .. dif Çarpmba günü eaat on bette icra -..JI 

cektir. Taliplerin §8ltnamoaini gdrmeleri ve ıartnamede yazılı olan tekildeki ıeıııı'"· 
larile vakti muayyende komisyonumuzda hazır bulunmaları ilin oJonur. ~ 
D avut pagada me..Jıa kıtaatı binasının bermucibi ı<eaf tamiratı pazarlıkla mU 

oaya konmu;tur, ihaleııi 17 Ni!&o 929 tarihine musadif çarşanbe;ıüııu saat oD.':"..I 
le yapılacaktır. Taliplerin §&rtnamesini görmele.-i ve ııırtnamede yazılı olan ıeı.iJO"'? 
teminatlarile valı.tı muayyende komisyonumuzda hazır bulunmaları ıliuı olllDıır• ,'ti 
Askeri mltze ile Ertugrııl ve Orbaniye kıılalan ve Selmiye 1.ışlasınm tanlar .• >J 

tamiratı ayrı ayn pazarlıkla muoakaaaya lr.onmuıtur. !baleleri 16Si8&D 929 ~ 
• mUaadif salı ıtınU aaat on ddrtten ititibaren yapılacaktır. Taliplerin ~...,.. ıJlıı' 

Foiograf makinesi:'a~:~;. Vilayet encümeni daimisinden; .;~~~~~:;:~~:.~·~.0~.:·~:·.k:teminailanle lı.omisyooumu.zda hazır b 

llal~alı nehatat,ıslahı ista~yonumüdüriyetinden: Fatih; çarşanba, on beşinci mektep i Mekatibi askeryie satınalma komisyonundall 
. rtfucEsesc~ızce alınaı·.ak oıan hır fotograf ınak.ıoesı alenı mtinakasaya konmu~tur. • 

Tahp1erin ..,araıt ve katalolrur.u guru\ek. uıre ber 9Wı defterdarlık binatnnda müesge.. b b 1 d w Ih 
allı zlraire muh .. ibi metı'uİlnğune ve mUnaka.aya ljlirak için de yevmU ihale bulunan ınasının U un ugu arsaya 0 ap• 500 Adet Kaput: Halıcıoılu liaesinin 

44898 Kilo Saman: Harp akademi• hayvanatı• -
2~ Dl91Ul !J2'1 çsrşmba ız~nü sut on ikıye kadar ttıninah muvakkatalan mcıkür mu· 

hı ipliğe biıt--·di saat on dortte ouda tuphnsn mubayaal komisyonuna gelmeleri. " taki projesine tevfikan inşa ettiri-

aglari lecek olan ilk mektep binası 28 ni-

Zarar ve ziyan ve farkı fiatı ifavı teahhüt etmeyen mUteahhidlerin naııı ,t. 
hesabına olarak halida cins ve aıilr.torlarile mahalleri yaı:ılı il<i kalem mevat ';,J 
ayr. ıar!oame ile paıarlılr.la satın alınacal<tır. Puarlıl<.Wı 17.Niaan-929 Çaııanba '.:, 
oaat 14 de Harbiye mektebi ;emekh&ncleri önundeki pamrlık m•h•llinde ima ~ 
caklır. Taliplerin tartnameleri için koza isymonumumUracutlan ve pazariılılan ır 
pazarlık mahallinde hazır bulunmaları ilin olunur. .J 

1\lide h88talığından korunmak için ~ ~lnız ••Halep yağı,, kullanım 

Sütten mamuldur, ve sızdırılmıştır. San-929 tarilıine müsadif pazar gü- Z arar ve ziyan ve farkı fiat~ ifayi te~hhtıt etmoyen. mütt•hidi nam Ye ~ıJ 
olmak üzere 644 kılo silt ile 864 kılo yogurtuo bır ~artııawede olarak ııa-'~.J, 

.atın alınacaktır. Pazarlığı 17-Nisan-929 Çar~anba günu BOat 15 de Harbiye uıe~~ 
Y':"'ekh~eleri önündeki paz.arlık ~h~llind~ .icra kılınacaktır. Taliplerin ~.ı 
ıçın komısyanumuza ınuı-acaatları ve ıştırak ıçınde pu.arlık mahallinde haıır Yağlarımızı11 nuılılut olduğunu ispat edene nü saat onbirde ihalesi icra edil-

500 lira ikra11ıi_y veereceğiz. ması illin olunur. ' ~ 

Asma altı, No. 22, l<'erecullah ve İskender 
Braderler. Telefon: Is: 1585 

- --:.- . - • -- :':.,;;; ~ - - :=--

Emlak ve Eytam ~ankasından:' 
Satılıl{ çayır otu 

Çırpıcıda KahvehanP illi-alinde tahminen 200 dfoıiim mıkdarında 
çayır ot mahsulu biçtirme ve toplama masarifi mü~teri~ine ait olmak 
üzre 22 Nisan 929 tarihinde Lilmiizayede satılacaktır. Talip olanların 
yevmi mezkurda saat on altıda bankamıza müracaat .etmeleri. 

Jandarma inıalathanesi miidürl üğünden: 
2714 takım vazlı!• ElLi e şapka ve dolağıle beraher imal~yesi 

kapalı zıırf usulilc münakıısaya konuldu mlinakasa 2-5-29 perşembe 
günü eaat 10 da hıanbulda Gedik paşada Jandarma imalathane· 
sinde icra edilecektir şartname imaliithane<len tevzi olunur tek· 
lifnamenin tarzı imlası ~artnaınede münderiçtir. 

lstanbul sta ve elgraf bas 
mO.dO.riyetinden: .. 

Posta ve Telgraf idaresi, Ankara, lzmir, Adana, Konya şehir· 
!eri dahiline ve lstanbul, Beyoğlu, Galata, Pangaltı mıntakalarına 
münhasır olmak üzre gönderilecek kıymetli ve kıymetsiz posta paket· 
!erile kıymeti mukaddereli mektupları mürselleri arzu ettikleri tak· 
tirde mürselünilehlerin ikametgahlarına kadar götürüp teslim etmek 
muamelesini ihdas eylediğini muhterem halka ilan eder. 

Gümrükler muhafaza müdürlügünden: 
Rali lskelesind'! bir muhafaza kulubesi inşası pazarlıkla münaka

saya konulmuştur. Münakasa ve ihalat kanunundaki şeraiti haiz 
olan taliplerin münakasa gününden eve! şartname ve keşifnamesine 
itti:a husulinden sama münakasa günü olan 24-4-929 Salı günü saat 
14 le muhaf;:ı,:a müdiriyetinde müteşekkil komisyona müracaatları. 

.:\luzave<leye Vazolunan Eınlak 
v !..Kil• A~ \RLAR ~IÜDÜRLÜGÜ1 1DEN: 
Dah,.. t ... :;ıuı:. Uv.·~.Jn ,,;. f hanı •. n hırıııt:1 lalınd;:ı 10 ve ıı ye 17 ve 20 ve 

~ncJ t.·-ı '12 \C .!.', •''. ) n11m.ı-nı1 o 1slır 
Iuı~ 'c•ı • ı .. "'~ ... ; '2l ,. rt lJ:"'9 tarihin~en Z2 ıı 929 Pazartt..~i gunüne kadar 

la. u 1 1ııı:.:J~1.1teı: enılu~· ı,.ııa ı· lt..rılecelhnden muzayadt::,e o;azoluıımu~tur. Talip-
'. _ 1 ı. , ~ 1 ı. ,, n dört 1ıu uğuna kadar şartname~ i okumak 

\ ~ _ :ı rı ı \ 1 t:'.( r, Ul) cdt"\ r ı.,tirak etmek t.ızre lstanbul Evkaf 
11 ,ı ~ \ ~ ... r , 1 r: 1.ın·" ı:ııııraraı:ı.tkırı ili!n olunur. ın 

. " h.. " rılllillll;lt Jlunk ioteyenln bu ruttddet zarfında 
, - ___ od s. ·:ı- lli • _ ._. eder ...... e .. ri misil raporlarını görebilirler. 

M altepe askeri li.aesi için muoaka .. ya konulan 2500 kilo yünun munakasall ~ 

mek l•}• e k 1 f ı · ıe " fıat gali gönllduğünd~ paı:arlıkl~ satın alınacaktır. Puarlığı 17-Nisan-929 .J-. Z re apa } zar USU } mu• pnba günU saat 14t~ harbıye ~ektebı önündekı pazarlık mah.all.ındeı~a kılınl":.af 
Taliplerin ıartnamesı ıçın komısyonum\lZlt. muracaatları ve ıştır&k. ıçuıde fi"". 

nakasaya vaz edilmiştir. Zarflar mahallinde hazır bulunmalar• ilin olunur 

! Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatı harbi ye 
vakti ınuayyene kadar encümeni 1 • ıstamhul satınalma komisyonundan: • 

. ., • ı A t t d • d · 1 kt • t l • 1 • B ilimtiban tebeyyün edecek iktidarına gore yevmiye vorilmek ~zre idarepııJ •-' Vl aye e ev } e 1 ece }f a lp erın iki birinci sınıf teıviyeci iki biriuci ıınıf tornacıya ihtiyac vardır. Tali? 
veroikı ile birlikte Ankarada Askeri fabrikalar umum mtidür!Uğime lalanbulda fo 

proje ve şartnamelerini idarei hu- askeri san'atlar mektebi mudurlüğune muracaatlan 

susiye hey'eti fenniyesinden ahze- 1 Deniz satınalma komisyonundan 1 

de bilecekleri ilan olunur. i;··::e~:····;·:;,.:.:;0·;.;:e:·~:;··"""""\'k:;,:ı~:.·~:~ 
FRANKYAN HANI 

KİRALIKTIR 
Calatada Fermeneciler sokagında Şırketi hayriye binası ittisalinde 

3 Katlı ve 2 cepheli 
J FRENKYAN HANI 

Kiraya verilecektir. Her tttrlli esbabı istirahati cami olen bu mU• 
kemmel han. şirketlere, mUessesati idareye ve ticariyeye gayet elve· 
ritlidir Her katı.. beheri Uç vasi odalı iki kısım mevcut olup ayrıca 
hususi tertibatı ve bir kısımdan dil!erine muvasele kabiliyeti vardır. 
Aynı zamanda hem denize hem caddeye nazır iki cepheli ve kendi 
hususi rıhtımı ve iskelesi havi VASi MACAZA dahi kiraya verile· 
cektit. Golata F'rpnkv•n hanına müracaat olunması. Te?. RPd!:. 30RO 

lstanhul Posta ve Telgraf baş Mildiriyetinden: 

Münhal 13 lira matl§lı muhabere tJe posta memurluklan için 
bilmWabaka memur almacoktır. Müsabaka 25-Nisan-929 Perşenbe 
gıinü yapılacaktır. Yaşı 18 den G§ağı. 25 ten yokan olmayan taliplerin 
şeraiti anlamak ilzere baı Müdi.riyet tahrirat kalemine mıiracaatları. 

Evkaf müdürlüğünden: 
Guraba hastahanesinde metJCııt müstamel rontken makinasının 

icra ldilen müzııyedesinde vmkn bedel ltaddı layik görülmediğinden 
Nisanın yirmi dördüncü Çarıanba. günü saat on be.:te pasarlıkla 
ihalesi icra olur.acağından mezkar makinayı görmek ı1ı:ere ·talip 
olanların he~ gıin öğleye kadar mezktır luıstııhaneye ve ihale gü· 
nünde idare encümenine müracaatla,.. 

1000 • 4 • • • J 4.929 .. ıı ..... <1 

10 Roda 2 burgatalik gıradin halatı ! 
5 c 2-5 c • c • ' 

15 • tiroekelik lif balat 

15 kilo gircala l 
2(ı paket '.°aline ağ iplil;i l4.4.929 Salı ..,J.rJfl 
20 • uıpavlu 

5 kilo halmnrxı.u dJ ~ 
M. M. V. Dw. fabri~alaıı ihtiyacı lçır. baları. muh:ıntı malıemo hıı:alaı.ııı .~ 

b.arrer gun ve B&Atta ihalei katiyeleri icra odilecektir. Şartnaıneı-ini f?.l ~ınek iJ& d' 
her gUn ve ,·ermek iotiyenlerin yövmi ihalede Kasımpaıada D. M K. ınuraı:"1,ır 

3000 kilo sabun: Münakasai aleniyo ile ihal• tarihi :i04929 Salı günu sa•1 ';,,tJ 
Deniz levuım anbarı ihtiyacı için IUmmu olan balida muharrer 3000 kil• .Jı 

münakasaya lı.oomuştur. 1' 
Şartnameaini görmek isteyenlerin her gun. itaya talip olanlanııde yukard• 

gön ve saatta Kasımpaşada Deniz aabn alma komisyonuna müracaatları. 

• • • ı•"' 
3000 kilo ıabun: münakasai aleniye Ueilıale tarihi 30·4-929 .. ıı güoU saııt ., 
Deniz levaı:ım anhan ihtiyacı için lüzumu olan baliida muharrer 3000 k•10 ~ 

mUnalı.aaaya konmuştur. ~ 

Şartnamesini görmek İlleyenlerin her gün, itaya talip olauların da yuk.atd•) 
gön ve aaaıta Kuımpqada Denis atm alına komisyonwıı miıracaatları. ···----·-·--···-·-.. --·· ---·---·--··-···--t Emvali metruke ilanları 

1 , 
L ........... --....... -----····----·----- , .. ....... 

Semti Maballeai Sokafı No Ne•i Bedeli mubamıneni 

Lira lı.•'''' ~ Eeı«>tlu Huaeyia qa Taksim 31-39 KAjıir hane 6,000 .. ru musavir~ou~~ 
6250 mefıulı ı,,Je '. oıull"' 

MUıtemilAlı : Kiigir zemin katile dört kaltan ibaret olup altı od• bil ~ 
ve iki helA<ı vardır. . . ı>' '~ ııl 

Balida e\.ıafı muharrer hanenin 30 · 4 • 929 tarihine musadif ~alı ııunil t• fi 
ıurelite müzayedeai mukarrerdir taliploriıı teıoiııat akçalarile Emvali meırıl ,/ 
ı.omiayonuna müracaatlar<. - [.) f 

Mes'ul müdiri: ESAT MAi-1~ 


