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"Türki) enin en yakı@lklı 
erkeği kimdir?,, 

~üsabaka kuponu 

N!. 10 

'' Türkiyenin en sevbnii 
çocuğu kimdir?,, 

NO .. baka kuponu 

N~ 1.0 

~ 
Bareme g'öre alınacak: maaşları dercediyoruz. 
.zç 5\tWt e t o 

Selıremini 
"llayat pahalığı yoktur" 

diyor.-

Et palıah oL9a 
kimse almaz 

mademki 

R alınıyor pahalı 
değil demektir. 
....... -- .. 
IHayvan honası ~ 
ucuzlayannyacağını 

--~ Efganftltandan son bir iki JUD -:uhnda çok faJW clldrat lla-
berlcır plme~e bqladı. Bilb~ düı Pişaverdea ftl'lt• bir tel
rraf, Kual Emenullahın neha>:c't şidctle harekete geçtltlni bUdiii-

, _. 
yor .,... 

Parasızlıktan esasen büyüle nıüıd1it içinde buluaaa laükamet 
ayrıca kendi adamları tarafından dalui kasta oATaımf göriidyor. 

Telgrafın verdiği habere g-öre Ic.ral Emanullalı han bqta bir 
kamudan ve maruf bir hoca oldutu.We bir çok kimaeleri um.ak 
mecburiyetinde kalllllf ve ordularm banlte ptil m ek 61:re cı..,... 
dald 1ruvetlerini merkeze naltle1U1iştiı 

Kırat bugüDler zarfındn ~er şe~ ntmen Kabil iiserine JÜIÜ" 
yecek ve her hangi kafi bir harb' kabul ed~ 

Liman tahmil ve tahliye klare llİzamnamesinden balıkç:1 ' 
Ali 

ıüngercilik hakkındaki kayıtlar kLnıdi&taa 80llN, huaui ~ 
bDalmn faaliyetine oaJıit olu~ Bazi tilrk m6elweleri b.ıldr.çı
lı~ bugünkü iptidai haline bir bayet vermek emelile yeni bir 
habkçı YapW11 aabD alm.ıflal4D' ' bunu 9'D 10D ftAit ile teçhiz 

edeceklerdir. 

Söyleyiniz 
"Türkiyenin en sevimli 

çoeuğu kimdir 1,, 

Muıabakamız 

har gtın dahtı 

büyük 
bir alaka il'3 
takıp ediliyar. 
-·---~-.-. ....... -.. ........ 1 ... .-

ir çok hanım efeni 
· er hakem hey'eti .. : 
e girmek istiyorlar.! 

-
UıkWllda Salta ...... l"llH•• -
c...t ı.e,ln twmwt •••1111. 

Türkiyenin en ya.kısiklı 
erkeai: Ti.imdir? 

~ 
Slldık Bey 

Bugftn de musabakamıza 
i§tirak eden iki gençle k~f1k 
bir kızın fotoğraflannı derce
dlyornz. Serlevha içindeki kil· 
ç6k yavru, 'Ütk darda mukim 
bir un'atklnu kızı Mualli 
hanımdır. Erkekler ise salğ
dan itibaren Raif ve Sadık 
beylerdir. 

Bazı karllerimlzden aldığı· 
mız mektuplarag lire bilhassa 
musabaklftnızın lhdyarlar ara· 
~ . ada büyük bir alaka tevlit 
ettiğini ve bir çok ihtiyar ka· 
dınlann gençlerle beraber 
hakem hey'etine dlllıll olmak 
utediklerini anlıyoruz. Bun · 

Raif Bey 
.rm arzularanı da uaza.rı 

dikkate alarak bir kaç ihd· 
yar karii izi de hakem 
hey'etine dahil edeceğiz. 

Deli degil 
1 S seneye mahkdm olarak 

bapiahanede bulunmakta iken 
jandarma vasıtuıyla kolayını bu
larak sokağ'a çıl"Up bir kaclmı 
öldüren "Mecit" ağır ceza mah• 
kemesinin gösterdiği lüzum üze
rine tıbbı adliye ıevkedilmişti. 

Bu katilin müıahedesi hita. 
bulmuş ve kendisinde cinnet 
asarı olmadığı tespit edilmiştir. 

Virana sefiri Hamdi B. 
Viyana sefirimiz Hamdi bey Viyana-

Hamdi bey dünkü da irtihal eden kmnıa 
ekspretle Viyanadan cenazesini de beraber 
şehrimize gelmiı ve lı- getirmiştir. Cenaze _. 
~~ .r-onda vali vekili ve raıımı bugün yaJ>l

lacak ve Viya na ao-
a1emini Muhittin , 

nariciye murahhaı ı. 

mail Hakla beylerle 
bir çok dostları tara
fmdan kartılanmqtır· 

firimiz bir kaç güne ları 
dar Anlcaraya giderek 
hükOmetJe temu et6. 
ten IODl'a memarlytt 
mahalline dÖDeelktlt-

( 
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Kaşer peyiııriniiı f~l~efe-si 111 Dahili_ ~aberier f I 
Gayri mübadillere Hakkı Şinasi paşa Emanet buz inhi- .--K-ar_u_e-rı~e-b-..aş-ba 

yeniden tevziat dün Ankaradan sarının ipkasmı ta- &yoğlu-~-amra oi'" 
- Balla] Boclos efendi, ne 

peyDirleriniz var? 
- Bey Efeoc:ü. ali fe!emenlc, 

friiler, ~ster, ro'kfor, emental, 
~la. rikota, bri, Midilll· 
ıM kiıtll lwwnı. daha dün Bul-
rarM'Paltn g baltt ~r ... 

- y .ti pe;roiP? 
- Yahaa Kırklarelima ooyaz 

peyniri. 
Her ........ dü~ bu 

m•IWINJ"& phit olursunuz. Mem
leleetimlıe, heT sene binlerce 
ton ,.l>acı peyniri giriyor; biz 
yalmı b:ı· az beyaz peyair ve 
fena cbu1nden kaşkaval yapıyo
rua. ı.tallik ise çok. 

lunederim iti peynircllik de
mir, kqmq, otomobil. film san'· 
atlan gibi güç bir şey deA"tldir; 
bQy(ik terVete, muazzam fabri
kalara muhtaç otan sanayiden 
addedilmez, Daha rileriye gide
ceıfa: Peynir yapmak, helva 
ve pi11w pifİl'IDekten çapraıık 
detti•. 9a, ev san'atlanndan 
biridir- Peynircilik. bu mertebe 
kolay oldutu baide şu fakir millet 
sarfettftini dıpndan getirtmeğe 
mecbar oluyor. J\caba, peynir 
gli>i basit bir maddenin memle· 
bti-Pde yapılamamumın ıırrı, 

b8rw" wlir? 
P .. ma yok? Bu fildnfe bulu

nea.-ı. Bir ~az ldilht ihtiyar 
t.,ur., fitli7e dotnı bir gezinti 
yapms. 06recekşiniı ki yapıl, 
mRh olma atb, yedi katli apart· 
m1mlan milyonlarca bra, 1arfedi· 
llyor. Kıracı yok, binalar boı, 
;Wdea tıipat çök.. Buna hesap· 
dk cl6r1er. 

Bet kalmap meh1dlm olan 
~ ektyenln bir itti taDetinin 
becteli fle memlekette peynlrcilİ)c 
db\ bv san'at uyandmlabilir 
Site .bir miıal arzedeyim. 

Svblıtanda ( Yugoelavyanın 
&ip kamında), 1880 senesine 

e ~val yapmazlar, yalnız 
Jtdandan geleni yerlermiş. 
r akıtlarını başlarına topla

,.., komıu memleketten usta 
j6bnitler, bilhaasa Şarköy 

cibetlerinde bu maddeyi 
_.. .. .-e koyulmuşlar. ilk aeneki 

-

kendilerine yetitmek 
-...ı harice 50 ton da 
e11111şler. 

te rtıraoat !897 tonu 
Bu ra\amı bulgar ttca
emndea alıyorum. insan 

•.,U..ı yapılan kerhaneleri 
ı!J{da ate im ve imalatın her saf
ı.,ı11a ,enmm. 
~ Rumefimizde bir nahiye 
~ Müdür beyle büyücek 
Wr llmtithaneye girdim. Kırk 
1dti pboıyor. Sütten tutunuz da 
~ lçlne yerleştirilmiş kan· 

kadar her e i ördfim, 

(lgDAM) ım tefrikası : 32 

~~ 

teftiş ettim. Bütün amele Ahmet, 
Mehmet, Ali, Veli ıUsta batıya 
ismini sordum: 

- Miıon bendenn. 
- Muavinini%in adı? 
- Menahem beadeniz. 
- Mal sahibinin iami? 

Darı dereli f sraaH •ta:. 
İsmail ağanın yukarı katta ida· 

rehane kabilinden bir oduı var. 
Kahve içmek için oraya Çl'·tık. 

- İsmail aA-al Peynircilik güç 
değilmiş. Bizim Rumeli uşaicları 

mükemmelen bu ioi görürler. Yal
ruz bir ıe_y soracaA-ım; Neden us-
talarınız Hazreti Musa Aleyhüs· 
selan1m ümmetinden?. 

- Efendim, kaşercilerin piri 
yahudidir, onun için ustalar ya
hudi olur. 

- Yahudi olamayan kaşer ya
pamaz mı? 

- Pek ala yapar; lakin o itte 
bereket olmaz. 

Bulgaristanda da ö)'le mi? 
- Biz onlann itlerine kan· 

şmayız .. Nahiyede musevi cemaati 
olmadığı için ustalar pek paha· 
hya geliyorlarmış. 

Gözüme kestirdijim Hamza 
namında bir amele ile gizli gôr· 
ilştüm. ifadesine göre kesadisi 
Mişondan daha tısla imiş; llk1n 
tılıım bozulur diye lımail ata 
onu ustalıkta kulJanmuyorJDUf, 
Halbuki, Bulgaristanda, hicrettaı 
eve!, Hamu, Apostolof'un fab· 
rikasında, usta imiş. 

Şu saçma sapan kıssadan alı· 
nacak hisse: Memlekette servet 
amele ~ lıatta usta var; lakin 
teşebbüı sahipleri muktedir de
iil. 

Vakıt, ömür, say, bot boşuna 
ge9iyer. Devletten bir iı dilen
mek ve yahut olmayacak bir tica· 
rot için senelerimizi heder ediyo· 
ruz. Bu meY%ide bulunan bir bul
gar, bir rum i'se böyle harek~t 
etmez. Etrahna bir kerre ba
kı\l'.lstanbulun civarında bO§ ve ti
kin münbit topraklar görür. Bun
lardan bir parçayı canlandırır. ip· 
tida iki inek alır. Bunlar her sene 
artar. On sene sonra Yuvan ve 
ya Yani belli başlı bir müessese
nin çorbacısı olur. 

Hakıki bir misal: Yalnız mü
pa<Mois1e ishn zikretmeyccetim. 
Beyo§funda bir klubün ahçısı, bir 

rum, uzun müddet o müessesede 
ça1ıtıp bir kaç yüz lira kaıan: 
mıştı. Ahçıtıktan çekildi. Şişli 
taraflannda kültıstür bir tarla 
kiraladı. En nefisfcinsinden pey· 
Rİr, yat, yoğurt, orem yapmata 
koyuldu. Klübün bütün müşteri
lerini, sefaretleri, ecnbi kibar ve 
zenginleri çekti. Bugün Beyog· 
lunda istiklal caddesinde ki dük
kanı bir küçük darphanedir. 

Bir Mehmet beyin, bir Ahmet 
efendinin, bir Mahmut A anm 

Edgar wauace 

!ery1 odadan çakmtttı. Till· ı kat Lew parmağıyl sükut ihtar 

men da urar~gtz bir tarzda etti: 
kaybolmuştu. Joshua ve Lew yal- -. Gel~_in, gelsin, dedi ve ga-
mz kalmışlardı. Bir az konuştuk- zetecıye donerken: 
tan sonra onlar da çıktılar. - Jo hua efendi artık siz gi-

Frank dı~arda idi. debilirsiniz, dedi. 
O sırada bir hizmetci geİdi. Joshua masumane çıktı. Kimse 
Lew ıordu: bir şey konu~muyordu. . . . 
- Ne var? Sonra Leh yavaşca gırdı. Bır 
- Efendim birisi sizinle gö· Franka, bir Lewe bakti. 

rüşmek istiyor: M. Con Leli. Lew: 
Leli gelmiş. Herkes donup - Ne var? Diye sordu. 

kaldı. jo~~ ·anın gözleri Fr~r,· - Biraz Franla görüşmek fstl-
kın yüzüne d"' :ilmişti. Frank yorum. 
renkten renğe giriyordu. Lelinin sesi sert ve tehditkar 

Le " J JV rli bir sesi~ idi. Lew: 
- Gır ı de<li. - E, dedi, işte Frank burada, 

' O j ben sızi, sıze fümadım olduğu 
.Frank itmız edecek oHu. Fa· için içeriye aldım1 evimiıa ~kQ-

yapılıyor şehrimize geldi lep etmektedir: ;:ı~aM!~~!~:; 
Gayri mübadiller tevziat kom· 

jsyonu tevzi«ta ait ikinci li!te)1İ 

haıırlamııbr. Bu listeye idhal edi
len ~ kitiye divet mektupları 
yazılmıftlr. 

Aldıtımız malOmata göre ko-
miıyon şimdiye kadar muavazaaya 
dahil olmayan gayri mü badilld'e 
6000 lira tevzi etmiştir. lıtanbil· 
da vaz'ıyet edilmiş yunan emi
kinden toplanan varidat 40000 
liraya baliğ olduğundan d~ 
tevzi edilecek 30 küsur bhl lra 
kalmaktadır. Bu para tevıiata 
iştirak etmek için muracaat emiş 
olanların beyannameleri tet1ıik 

.. 

edilbilecek ve hazırlanacak liıtder 
le peyederpey tevzi edilecektir. 

lakkl ••nası paşa 

Sir müddetten beri Ankara< 
bulunan fırka müfettişi Hakkı 
Şinui pafa din avdet etmiştir. 

Tevziat& iftiraklan takariir , 
eden muaakkafat erbabı ve Tfrk 
tabası olan ıarbi trakyalılar la 
bulunduklan mahalde icap e~o 
beyannameleri hazırlayarak tw· 
ziat komisyonuna göndermve 
başlamışlardır. 

Sevile giden hey' et 
Sevildeki beyn81ailel .. hirn 

kongr:ısına ittirak eden emant 
hey' eti Par iste ki tetkikahıH ik•l 
ederek Berline hareket etmiftr. 
Heyet mayıs bidayetlerinde Ô· 

necektir. 

böyle bir mü~ıesenin başına 
bulunmasını dilerim. Memleketiıiz 
o kadar geniş, sengin ve bakircr 
ki her Türk bir Amerikah gii 
çalısırsa hepimiz milyoner oluru. 

Apartımanlara yatırılan haz. 
neler, bankalarda 610 4 ile çi. 
rüyen meblağlar, ipekli çoraı: 
çikoleta, ince içkiler ve gromo 
fona, pudra, alJık, koku ve e
nebi tahvilata giden kun.ışları 

dörtte biri resmi dairelerin kt 
luarlarında, mahalle kahvehan6 
lerinde, geçen saatlerın dö1tı 

üçü ufak san'atlara hasredil~ydi 
isteri in bin kuruşa Çlkmazdı, ni!
letin ticari bilançosu böyle hr
kunç bir açık göstermezdi. 

~lışmasını bilmiyoruz. 1, .. er 
demez aklımıza muazzam ŞC)!r 
geliyor. Halbuki beş yüz Yt· 
hane, on demirhane, bir kaç ~
nserve fabrikası bir muazzinş 
teşkil eder. 

Bu devirde ltalyadan "ll 
paese., lsviçreden "emental" F
yniri getirtip yemek dinen d. 
muz e,ti yemek ne kadar hara 
ise iktisaden o mertebe haraı. 
dır. Yapmalı ve yemeli. Yapm 
dığımızı yemek içtimai bir h· 
ıızlıktır. 

ceıaı Nur 

netini ihlal etmeyiniz_} aksi k 
dirde adamlarımı çağırırım. 

- Çok kahraman adamsn:, 
Masyö Lew, yahudiler içiı:t 
senin gibi bir adamı tanıdıktı 
sonra, bu fikrimi bir çok kim
lere de tekrar etmiştim. 

- Pek ala, fakat patırtı t
rültü yok. Bu akşam tahl: 
edildiğiniz için taliiniz varn. 
Kanunlar timdi bir az deiiH 
değil mi? 

Leli dik dik Franka bakıyou. 
- Hiç te değişmemiş, hafi. 

ler rene nazaret altında, hırt
lar gene hapishanede,. 

Lew dikkatle dinliyor, sade 
bir fırtınanın önüne geçme 
çalışıyordu. 

- Ben poliıin hafiyeleri s
diğini zannederdim. 

- Evet, btr mOddet i\, 
ondan mümkiin olduğu kar 
istifade edilir ve bir gün deır 
ki: Artık kafi istifade ettik. H· 
ğ.i timdi bunu içer! atın . 

Bir suiistimal tahkikatı 
Sandal bec:leateninde vuku ba

lan ıui iltimalin tahkikine ema
net mOfettf'flerinden Cemil bey 
memur edilmiştir. Muhamminler 
memurlar ve en sonra da bedeı
ten müdürü hakkında tahkikat 
yapılacaktır. 

Mesele şudur. 

Avukat Hayri bey isminde bir 
ıat sandal bedestenine satılmak 
üue bir zümrüt yüzük getirmiş· 
tir. 

Satıı memuru, bu yüzüğün 
müzayedeye çıkarıldığı taktirde, 
kiymetinden çok aza &atılacağını 
ıöylemiş ve hususi bir surette 
satılmasını teklif etmiştir. Hayri 
bey bu tekifi makul bulmuş ve 
yüzük köya hariçte dola4tırılmıs 
ve 1900 lira alacaklı bulmuştur. 

Satış memuru: "Ben iki bin 
lira vereyim, bana satın 11 demiş, 
Hayri bey de mi.ivafakat ederek, 
parayı alıp gitmiştir. 

Satış memuru ıonradnn bu 
yüzüğü 6000 liraya satmış. 

Hayri bey hadiseyi işitince 
bir istida ile müracaat ederek 

1 

kendisinin igfal edildiğinden 
bahsetmi§ ve 4000 liranın da 
iadesin talep etmiştir. 

Bu istida üzerine tahkıkata 
baılanmıştır. 

"Altın kuın .. , vapuru 
Şirketi hayriyenin Almanyada 

inşa edilen "Altın kom,, ismindeki 
yeni vapuru mayısın yirminci 

ünü limanımıza gelecektir. 

Lewe dediki: 
- Leli, şimdi beni dinleyin. 

Sizin için bir ıey vapmak iste
rim. Bin sterlin kafimidjr? 

Frank ta ilk defa söyledi: 
- Leli, ben senin fenalığını 

istemiyorum, 
Fakat Leli sözünü kesti-
- Şimdiye kadar yap~cağı· 

nııı yaptanız.. değil mi? 
Lew döndü: 
-:- Eveli size ceYap vereyim, 

dedı, Eğer aarfedecek bin lira-
nız daha varsa bu parayıda F ıa
nka verin, ki, bir an evci bura
dan gitaia. Yarın sabah kanada
yn bir vapur hareket ediyor, ti• 
rene yetişecek kadar <la henüz 
vakıt vardır. 

Lew derin bir nefes aldı : 
- Hiç gösteriş yapmayınız. 
Leli parmağı ile Frankın bal-

mumu keiilep ç~hresini gösterdi: 
- Damat dıye kimi ir.tihap 

ettikj.nizi biliyorsunuz, delil mi? 
Bu sinek denilen Londranın en 
büyük hırsızıdır. 

ı 
Şelıremanetinia uh~sinde bu· 

lunan buz inhisarının lağYma ka
rar verildiğiai ve buz satışının 
şerbest kaldı~ yazmıştık. lnhl
sann gene emaııet uhtesinde 
kalması için teıebbüsatfa bulun
mak üzre emanet iktisat müdürü 
Kemal Ömer beyle Karaağaç 
müeasesatı meclisi idare reisi 
Taıp Kevkep,_ buz inhisarı ıer 
bayii Ismall Müştak betler An
karaya gitmişlerdir. Bunlar inhi· 
sarın ipkasına çalııacaklardır. 

Ticaret odasında 
selanik panayırı 

15 Eylulda başlayarak 30 Ey
lulda hitama erecek olan beynel· 
milel Selanik panayırına Istanbul 
ticaret odası da davet edilmi§tir. 
Bu davet tetkik edilecek ve yakın
da cevap verilecektir. 

Komisvoncular arasında ., 
İcap eden ruhsatnameyi alma

dan gümrilkte komiysonculuk et· 
mekte olanlar hakkında tabkıkat 
yapılma\ta idi. Bunların isimleri 

tespit edilmişve .muamele icrasından 
men edilmeleri lazım gelenler bil· 
dirilmi§tir. 

Ruhsatnameli komişyoncu ade
di de ihtiyaçtan çok fazla olduğun· 
dan aralarında bir imtihan yapıl
ınıştı. Bu imtihanın vereceği netice 
yapılacak tasfiyeyeesas ittihaz oluna .. 
oaktı. Geçenlerde icra .edilen imti
Jıaıılarm evrakı tetkik edilmktedir. 

Ticaret odaları kongrası 

hastalık hak '"ında bu#' 
dan evvel durgun rııh· 
lar namı altında uıtı• 
bir hasbihal yapmışiıJIJt 
Bu hastalık kahili te
davidir. Fakat çok dik· 
kat etmek tüzımdır. 

Tarsusta Ahmet u.J · 
efendiye : Alkol i~tib' · 
açmaz9 işti" asızlığı.n ıe' .. ~ 
hepleri ço tlır, her f'f 
den evel midenizi ı.ıt 
doktora muayene ettırl' 
niz, akşamlan geldJ ı 
ateş ehemmiyetlidir, t' 
hah akşam dereceı-·-_... 
kaydetmelisiniz. 
İmıirde Oaman Not' 

beye : Sinir hast~ 
rının sebepleri çokPI'' 
Başta irsiyet geJtr ' 
lara dikkat etmek ~ 
evlerime işlerini ~ 
koymak lbımdır, 
ise hastalandıktan 
ra evlendirmek gibi 
nah işlerler. Sizdeki 
talık bir nev:rastenl1' 
benziyorsa da bir -' 
biye mtttehassısının f9• 
rini almalismız. 

Lokman Haklrf' 

Mateferrllf 
Sadullah bev 

Tfrarei odaları kongrasmın 
ikinci kısmı, muhtelif heyet1ere 
havale edilen raporların tetkikin· 
den sonra toplanacaktır. Gelecek 
koııganın üç ~ene s:>ııra toplanma
sı kabul edildiği için bu ikinci 
içtimada esash bazı mesail bak· 
kında kararlar verilecektir. 

Mahkemeler 

Seyri efain müdürü 'Sadullİ 
bey. bütçe müzakeratında hazır~ 
lunmak ilzte, cuma günü A.ıikS 
!!İdeceklir. 
' 

Ermeni} i kaçıranlar 
'l'urkive için eşha-..ı nmzırradan 

snyılan lianıpar"'nın İ•ilninde Lir 
e~men_inin firarına ... ebabi)et ver
<lıkforıııde <lola) ı. Anadolu ieııeri 
ka ı) (•si he)• ti ihtipırİ) e"'i ile jan
darma karakol kumcuıdanı, hey'eti 
,mülkiye haklarında \erilen lüzumu 
muhakeme karrıriyle ağır ceza 
malıkme~ire .. e, kedilm~lerdir. 

.Bir dava 
Vazife ini sui isumal etmekle 

maznunen muhakeme edilen sa
bık ikinci şühe müdürü F.ayık bey 
lzmitte muhakeme edilmiş ve be
raet etmiştir. Bunun üzerine Fa

Heyet gitti 
Seyriscfain idaresi narD-' 

Fran adan mübayn.ı edilecek ~ 
urların ınua) ene rn tesel~ ~ 
için müdür muavini Tabir ı:ıe~ 
arkadaşları dün sabah Mil~ 
puruyla Mar ilya}a gitmişlerdi'' 

Şüpheli bir adarıı 
Zabıta memurları Valter ~ 

run isminde bir şahc:ı yakala~ 
Bu adamın derdestine ~ 

mıntıkai memnuada dola§lll J 
buJunmasıdır. "Valter,, in ıJ!UJ 
daii şüphe bulunması baS~ 
hakkında tahkıkat yapılma1'&r" 

yi~ bey tar~fından pansiyoncu M. Vulfual 
elıze al ey lııne 10000 liralık bir 
iftira davası açılmış ve bu dava Bir kaza r; 
<lüıı birinci ceza mahkmesindc Kızıl toprakta oturşn Mu-9;. 
rü'yct edilmiştir. heyeti hakime efendi bisikletie kuşdili çayırı .a ~. 
Faik beye ait dosyanın İzmit mah· d J k 'k d dUşıP":. ~ 
keme inden {'e]bi için muhakeıneyı· o aşma ·ta ı en ereye 1..1ır'(t ~ 

hiJfilıara kurtanlmışsada Jl"' .tıt 
ba~a bir cüne bırakmıştır. tedavi tıp fakültesine yatırıJJIJIT' 

Lew güldü ve başını salladı, Bir cerh vak'a:'1.-:J# 
gittil.çe yaklaşan fırtınayı mümkün Kara gümrükte Kamil ılt'";~ 
mertebe tadile uğraşarak: tafa bir alcaak yüzünden ~ 

- Beni dinle Leli, dedi, Ben etmişler Kamil, Mustafa}'l Y 
. si~inle kavga edecek değ'ilm. mıştır. 
Sız F ranka başka bir sebepten Y b I lHCl 
kızıyorsunuz. Hiç isim zikret- angın aş ane;~ f•" 
meyelim, ben hissiyatınızı bilmiyor Taksimde gümüş suyu~:cıeJ!l' 
d ,.T ma hatun mahallesinde ''ı:- -~ 
e15ı ım • ~ yor,, apartımanı dün tutuşJJlıli 

Fakat ortada, benim saadetimi 
temine mecbur olduğun birisi öndürulınüştür. d; 
var, Bakırkoy bez fabrikası 

- Ben de onun saadeti için tutuşmu •ada ondürülıı:ıüşt\it• 
çalışıyorum, Frank ile eğer Kavga ·rlJ 
evlenirsen Tanrı hakkı için seni Kadıkoyde yel değirıııef;c1~ 
gebertirim. oturaıı:Yorgaki ile Avraırı ~ B e'' 

Franka doğru yüriidü, fakat yüıüncfen )ekdiğeriyle ~a~g dô~ 
Lew aralarına girdi. nıışler avraın, ) orgakı~ 1 

- Deli mi oldun? Aklını mı mü~tür. sJ 
kaybediyorsun? insan söylediği Bir hıroız k.uınpall~~rf 
s5ze bir az da dıkkat eder. Leli, J:ı ıin önü poli .nıerk~1~;doı 
aiz hududu yavaş yavaş aşmağa iınnan btı mlr}tık~a J11Ü ı?ıl' 
kalktıj-ınızm farkında mısınız? Bu sirkatler ) apan bir lıırsır ı..uıı .._ 
i~~e .. benim de söyliyecek bir ya~ı yakalanmıştır. bu.olar• -
ıozum ve yerine gelecek bir ve Selim ısmir.de ik 1 
arzum vardır. ! Artiru ve çekd} an narc " !J'.• 

(Bitaıedl) bırı~ti)andır, 



RE 
Memurların 

teslihatjAvrupada tahsil Hin dis . anda l derecelerine göre aJ.aClk..\ 
maaşlar Bütçe encümeul' 

tarafindan tetkike başlandı . 
1Yonu işe1eden gençler 1:-~"f'. şayanı dikkat arı 
~ sergi açblaı hadiseler oluyor. 

Cemal HUsnü B. 
Ankara, 15 [A.A 

Avrnpada tahsil eden genç 
san'atkirlarımızın eserlerini ihth a 
eden aergi bugtin ıaat on altıda 
etnopafi mUseainde maarif vekili 
Cemı:i H tsmi bey tarafından açıl· 
mıgtır. Sergide dördü hanım olmak 
U.e on bir lllll'atklrm eteri tetbir 
edilmiotir. Resme ait eaerler 95 
parçadu. Aynca beş tane de hey· 
kelciliie ait eıer vardır. 

Amerika gümrüğü 
W atıbington, 15 (A.A) 

Reisicumhur M. Hoover tara· 
fından izhar edilen arzu Userine 
&llmrUk tarifelerini )eniden ıetkik 
Te çifçilere yardım meseleleri 
hakkında mtizakeratta bulunmak 
için yeni iongra bugUa fevk.alide 
ıurette içtima davet edilmıitir. 
lhzari mesai ikmal edilmi' i.1:1e de 
BewcUmhura ban ıııiltaluat anı 
ltiawn1Ul8 mebni içtima yarına 
talik edı1uıi' İT. 

Beti Ko son 

kül hadi i 
Meşhur Beti ~omson 

kocuının 

miskinliğinden 
bizar oldu 

Dlyorkl kedi gibi ocak 
ba•ından kalkmayan 
bu adamı istemem 

Son ıünlerde kocasından bo
ıanan sinema f!ldızı ~tty Kon
son diyor ki: "Kocam Jım, gece
leri hiç aoka çıkmak istemezdi. 

" Hatta oynadığım bir film ilk 
prova edileceği zaman film kum· 
panyuı tarafından ıureti mah· 
aaaada davet edildiğimiz vakıt 
bile bana refakat etmek istemez, 
lcill kedisi gibi ~k .. ~ın~~ 
oturup miskin nıiskın duşunurdu. 
lııaf edin, bu kadar uyuşuk 
bnlı bir adamla nasıl otururum ?I 

Miss 8el9' Komson kocası
mn Pazar gunleri de evde kal
mak hususuııda gösterdiği isran 
qır bir haraket talakki etmiş 
Ye : "Bütün haftada bir gün 
film İfinden kurtuluyorsun. O 
g6n de . evde oturunam ne 
~? 

8qna mukabil kocası bir ga• 
uteeS,e büyllk bir ıükUnetle: 

- Ne yapalım? Kumet bu 
bdannıtl 

Domiıtir. 
Artiatln açb': talak davuı 

yalgnda intaç eClilecekmiş. 

Delhi, 16 [ A.A] 
Hindiat:ın valii umumisi lord 

İr\\in i hamil olan trenin geçme· 
sinden evel bir köprll üzerinde bir 
yangın k<; /edilmiştir. 

Pangalos 
muhakemede 

Atin:ı, 16 [A.A] 
f'C'n ral Paııgaloa geçen intiha· 

batta nUmaYİfcllere kartı ittihaz 
ettiği ünı hareket dolayi ıyle 
hakkınq eenledilen ittihamlara 
cevap Yermek iti• ciaayaı mahke
mesi hunnma çıboakur. 

Amerikan muhtırası 
Berli~ 15 [A.A] 

Nevyorktan bildiriliyor: Re
0

•İ· 
cühar mösyö Hoo,er ile ha~:>e 
nazırı mösyo Melloa ve haricıye 
nazın mö yö Stimaoıa heral-ıerce 
bir muhtıra tanzim etmişlerdir. 
Ve hemen mütehassısı. komisyo
nundaki Amerikan mllralıbaaına 
göndrmi,Ierdir. Jrttırahlau, huku· 

meti metbuasmdan mUttefik devlet· 
lerin maıalibi hakkmclaki noktai 
llal'.arını ıormu~tur. 

Kanadanın notası 
Loncira, 15 [A.A) 

Dail Mail in Wathington mu· 
laabiri lıildir~)OJ: Amerikanın İm 
Alone meeelf' 1 hakkındaki Kanada 
notama vermit oldup cevap, 
Kanada tanfınd n 1924 tarihli 
muaheu~ hakkıada yapılan tefsir· 
deD bsmw~L.a bir mahivf!ttedlı. 
MeaeleniD bir hakem mab~eme

t di edilın ... muhtemeldir. 

• &rem kanununun meclise verildı· 
ğini dün yunuttık. Btitlin memurları 
atik.adar etmesi itibarile dıln Ankara 
mubabirimiJden aldılımıı tafsılAh bilgUo 
•Ynen ne rediyoruz. 

Mcmur!artn yeni lii) ıba,a vre ayrıl
dıkları derecelere uıu.aran suufları oun
lardır. Mamafi bu li.ttede bazı taclillt ıcrı& 
edilmesi de çok muhtemeldıp: 

1 inci derece 
Başvekllet müste§&rı, tem) iz malı· 

k,.meai hiriJıci, l'l'"ili. teuı) i.:: baımüddei 
nmwniai. büyük içiler, mlifettifi uwumi, 
şurayidevlct birinci reisi, di:>anet iıleri 
reısj eveH. IDrioci derece memurlann 
uwıflan ıaGlardu: SEQ-575-600 

2 inci derece 
Vetllet ml1eteprları, tem. İl mah· 

k.enieli ilUDoi re15i. l 90 hra ma&ılt bi· 
rinci arnıf valiler. puta Te telgraf ıım.ua 
müdtirü. birinci aınıf el~ler ıüslimat 
umum mttdürli, tapu müdıırii, urayidev-
1.et daimi msleri: 500-525-550 

3 üncıi derece 
.Malıye, dı.bı!i c, adliye lı·~eti te ti· 

ti~iye :reilleri, tem iz IDltlıkeınl'Si 17.a<n. 
125 lira maatlı i~i.:ıci sınıf Y&lilt·r, iskln, 
emniyeti UJllUIDİye umum mtıdırleri, i't· 
inci anııf elçiler, ş;,ırayı devlet bası: 40().. 
425-475 

4 uncü derece 
VeUletlerin iS lira maqlı mufettif

leri, bapek.llet mudf!'\ e t ve muame· 
lit mUdilrleri. "'0-100 in maaılı birinci 
!ltnıf hik.imler , hukuk ve ceza itleri ve 
Tıbbı adlt U!111D müdürleri, 100 lira ma
&tlı \1çUıı J. trmf nliler, idari umumiye 
malıalliy~ ufua uıl1dlriumumileri. bari-
cİ) birint k.iucı ~ncu daire •~ tt"~· 
r1f .. t ml! umileri, saatbuat mttdiri 
umııu. tarifte talim ve wbiye 17.uı, 

•muıniai, yUksek • orta, "ık 

tedrisat m&i umumJleri, ltbhtye mil· 
dirler· 815-840 -375. 

Va.asın Amerikan kadınları İ 

A mr.rikmun bilmem hanı· §ehrinde toplanan kadınlar kon· i 
gruinde mühim bir karar ' 'erilmit- On binlerce kadının 

iştirak ettiii bu ko'DJ(l'ede verilen karara g3re, bundan so!lra 
Amerikan .kızları erkeklerin kendile ine Ulm Hk eylemelerınc 
müsaade etme)eceklermif. Konırede hazır bulunan mqhur si· 
nema yudızlcırıadan biri kürsüye çıkarak 11lSyle bağırmıf: 

--=----

- "Ey genç Amerikan kızları! San'aı ve me8lekleri ) alın• b
d n kandırmaktan ıbaret olan genç erkeklerin daha bir mUddet 
bizi kedi ıever gibi 8eVmelerine müeUde etmemeliyiz. Öntimtız· 
de diz çökerek: "'Seni ıeviyorum,, '•Salla ~reatif ediyorum,, diyeni 
apkla, beyaz "Ve büyük kediliDln tiifll ~ı "Amauada ne ele.,_ 
diye okfayan erkek arumda bir fark _.,rmflyonım. 

Kadınlar! Erkeklpr bizi mütemadly.- tahkir ~orlar. Bana 
müsaade etmemeliyiz. ~ılllWl ıeç'erek "Şeni 1eviyorum,, diy• 
ve bu suretle bizi tahkir eden erkekleri kovalım, yuumaa 80.k· 
mayalım.,, 1 

Yddmn bu atqin nutka 9Wdetli ,ıtıtlarla ~mıı ve m. 
bayet kadınlar ittifakı ara ile iliDI qk uM.Uiniill Amenbdan 

1 kaldırılmasına karar verilmif... • 
Hay Allah razı ollon fU Ameribll kHualanndaD ! Yerden ı 

giSğe kadar hakları var. Hakikate• D8Ydi o resalet? ~ ~ 
iateyen adam gibi iki k.t "Ah &eni &eTiyonua. 1ana pen19tif edi- • 
yorum,. diyerek bdınluı talaktr etmeie •e hekkınıs Yanlı. Se
viyonaou yanma aldeniniz. kolaadaa Jablanuus: 

- llift bana bak. SeDi ba eantuıla ee'fiyonun fllb annetme 
1adeee nkit ıefirmek ledyora& BaJ'Ü Ytlrü, denlnlz teker sa
tlriinilnb. 

"Ah ıGzel k dua. Nedir iaaduı. U.l koynnna alm•dm) diye 
bir takım peeku kenne ıUrler yuap bdıalan Wıkir etmele ne 
hakkınıs •ar?. Genç k..ı.r kedi midir ki eevlyonanm. Hatta ... 
zen yllln11 hlr .Werinln lllUl&.l'llll içlD keDdiaid Gldthmeie bı. 
brak kadınlan tahldr ediyonma• Yerda ılie llakMrı .,.... 

~ :ma;.~~-~ ......... ---· ... ~.!.~!..!!'.~~'!..utl 

ı·····;:;;;;;;c;;;~;······ 

t 1 inci derece : 550 · 575 · 600 
• 2 ., ,, : 500 • 525 • 550 

3 ,, 

4 " 
5 ,, 
6 ,, 
7 " 
8 " 
9 " 

10 " 

ll " 
12 " 
11 " 

" ., 

,, .. 
" ,, 
" ., 
., 

" ,. 
., 

" 
" 
" 
" 

: 400 . 425 • 475 
: 315 . 340 • 375 
: 220 . 2a0 • 325 
: 210 . 240 . 26.5 
: 155 . 175 . 185 
: 1 ~o . 135 - 1 ıo 
: 110 • 120 . 125 
: 100 . 105 . 110 

90. 95 . 100 
80. 85 . 90 
65. 70 . 75 
55 . 60 • 65 
50. 55 . 60 
4-0 • 45 • 50 ı 
2>. 30. 3~ 

·····~ ... 
5 inci derece 

Ve il~tlerin 60 liıa maaılı mı.lfet
ti~leri, bıriLci ınıf mil • kil mUdıri l.ım t· 
mi mua\ ınl ·lt ri, 70. 7-, lmı ma lı i~ıuci 
sınıf Lılkunler, 90 l ra nı.aı ı birinci 
sırııf m ıdd ı umumıler, 80 lira maaşlı 
dördüne :ı sm f valiler hona kumseri, 
rlit:umat devair müdürlen, 20 lira muşlı 
biriıı.ci ıuuf maanf emim, nafıada birinci 
sınıf bqmühend1olier: 220 • 280. 325 

6 ıncı derece 
Veklletlerin 50 ira muih mtıtctti,. 

leri, sicil ve ut İıjleri mudttrleri, iO • 90 
lira maaılı birinl'i ımıf muallimler, ikmci 
amıf miıstııkil mlldiri uml mi muannleri 
temyiz mahkemeeinin 60 lira ma&$b bi· 
r iuci -ı r .. ; ıl · a· ni ~ a1aD 

ttcunr k. i 70 lira maaflt 
ikincı ımıf m6ddc:" umumileri, 75 lira 
maaılı birln1,; ıı ınıf ıı reL .. n 60 lira 
J1184Şlı be~inc ınıf n r, 75 ıra m.ıı~şlt 
biriııci s mf v" · n ua.ın eri. d.nın tem
yizi askeri i.~ ve mUJdei um miler~ 

~ 

Schneid 

Nedvunı 

Dünyanın en büyük 
medyomu 

Londraya davet 
edildi 

ınglllz aumıerl genç 
medyuma tecrü

beler yaptiracaklar. 

Rud Schneider isminde Avus
turyalı bir genç dün} anın en mu· 
vaffaklı manyetizme medyumu 
olarak şohret bulmuştur. Yirmi 
iki yaşında bir makinist olan Scb· 
neiderin bu şohreti lngiliz ruhı
yat mütehassıslannm kulağına ka· 
dar gitmiş ve Avusturvalı med
ynm, üzerinde bazı mühim tecrü· 
beler yapılmak üzere, Lon~ra . r~
hiyat laboratuvarma celbedılmıştır. 

Schneider tecrübe aletleri ha
zırlanırken laboratuvarın pencere
sinden Londrıı damJannı dikkatle 
seyrediyormuş; bu . sırada yanına 
yaklaşan bir gazetecıye: 

- Bıktım bu manyetizmeci
likten! demiş.' Bilir misiniz herkesi 
heyecan içinde bırakan bu iı, 
beni artık aerre kadar alikadar 
etmiyor! Ben şimdi buradan bir 
an evel kurtulup futbol maçına 
gitmeğe bakıyorum. Benim derdim 
futbolle ..• Gayet iyi oynarım- Hem 
niyetim yakında medyumluktan 
büsbütün istifa etmek! .. 

elçilerin 50 lira ...... üiDoi U1f ..... 
le§UJan, 50 lira wflı ... .... d .. 
70 • 60 lira muıh biriaei .,..J W , .. 
lar, birinci lllltf ........... tef ..... o " 

75 lira muıh ikiDci •ad - ..... 
ler~ 60 lira ....,ı. biriaci .. ....,. 
mUdurleri, labarllaYU tefJllİa ...... 
baatalılı.lar mutahuNlm: 210. •· • 
7 inci derece 

Veklletler kalemi ma1uua w ı.... 
müdüıleri ikinci llDıf' midiri .......a ... 
avinleri, 50-55 lira maatlt ikiaci ..ıt 
muallimler, 40 lira IUM§b mlfeui .... 
SS.50 lira maaılı dvrdibıc.a eaaıf 'lalk'm~ 
60 lira maaşlı UçlincU sıaıf mlddtıi -

.ilerle birinci ıuııf mi1dcleıi ~ .-. 
avinleri, 50 lira maqlı ikiDci llDd ... 
lart, 60 lira mut1ı ikinci atf ..... . 
leri, 50 lira maq}t ikiacl ..n ,.. -
aviııleri. ~ lira aıqh bfrirloi .,,,, lıar
makamlar. 70 lira IFIUlh WriFIGİ ..., 
poli.t müdUrleri, hariciyede tabe .... 
rleri, 40 lira maqlı ikiDci llDıf ellıiın. 
muıteoarlart, 40 lira _..ıı lli.riMI aıf 
ıehbenderler, mabeebd .....a,. .... 
amel.it möralr.ip ve mödlrlsi, DapM
ne müdurıı, 50 lira FDUfh d~, 
60 lira maqlı rtıaumat mlifeltieled. d
sumat birinci muf mldllrleri .e ...... 
dürleri, maarif eariDinın _...., lıir 
incı ımıf orman ziraat bat mldidmi: 
155-170..ıSS 

8 inci derece 
\ eUletler ve derairi _...,. 

mUdı.r muavinleri, biriaci mnf .,..a.r. 
Jar, kvaıJm ve e\Tllk ıraldtlrleri, SO • 4ıl 
lira maaılı Uçüncu maıf m=l'htw. • 
lırn mııa•l· ın r suut bUjıpJ... dlıÖMI\ 
sınıf mUddeı ,umiler W' ;tiılcl amf 
muuu lDmı mu vinleri, 50 lira ...a 
irüıci SJD f amhakim bq Utfpleri, .... 

ti i)ed' tabrirar allelaideri. pollla~ 
leri, 40 lıra maqh ikiDci ımaf U.~· 
k!imlar, U\UncU ıınıf deftercLırlar. bm.bi 
sıml varidat n.ıUdtirleri, 40 lira _,. 
muhaııibi melllller, Mriaci ._, a.ıdf 
m ll lıl le yllkl~. orta muallim raetiep. 
ı ri m 1ı.h1fferi 40 lira maqlı Uılumma 
ınutehasst~ ettLba 130--135-140 

(Muhabirimiz main .... 1 nfae 
binaen dokuzuncu derecede ilDıuw 
mütebaki d~ yalma Mr U; ... 
ld ft ........... 11111 ... D -

~· Olt-.lde .... •• ı ı•ı 
mtlnderiçtir.] Dolummm--.. ..-. 
zin birinci 11mf mClme,m.i. 85 Jtıra ... 
a~lı altıncı sıaıf hlkimler hepacıi ...t 
mUddei umumilerle tlçilnctl IUDf mldW 
umumi muavinleri döcdbcl llFdf iara 
reialeri ikinci 11nıf la ft ikiDal mul .. 
mulaıimları birinci sauf •r 'J •Her 
ikinci emıf' tahrirat, ii5 lira -ela lflMI 
sınıf kaym1kam, tlç\tllcG Iİmf poUıa ... 
dllrleri elçilik baıkltipleri lkmel ...t 
şehben~ler ikinci lllUf mMl'lf lllııllır
leri ye aya: eıntf muallimler biıtlld lll11f 
merkez ve bza mal müdllrlerl -
dere« ikinci aııtf mlmefİlllr ...... 

sınıf mullimler otuz lin -.1• 1•*d 
hak.imler altmca amil lla ft mu' d H 

ik'nci sınıfmUstıatilder UgllDcll ad rfp -
uller ikinci llDlf mert. ft bm -'" 
müdUrleri on birincide JedİDd maf -. 
ilimler on ikincide lekiliDci 111uf ... 
allimler onUçUnclde dotam tmıf 
muallimler on dörtte bulmnrJodlır. 

Akıncı sınıf lza vedördldotl ..ı .. 
mülhimleri, Uçüncti amıf m~ler, 
on birincide sekizinci smd' aaddei umıa
miler, altıncı sınıf muavinlen. Jeiıiİleci •· 
nınf ha ve beıinci ımıf 1D mlllfpjppk;, 
dordüncu llDıf' mUstantikler OD lkiad 
der~e bnhıııuyorlar. polWerdea fÜe 
muavinleri, merka memarlan, Gll .... 
dde ikinci sınıf polil mllfettitJer, 1er 

~omiaerler. on Wncide bq ...m. 
ikinci ııntf lı.omieerler 00 nsnneaa. ko
miser muavinleri 14 \tndc1e Te polWer 
buluniyorlar. 

Askerler 
(Kanuna merbut .,e .WIM 

memurlar derecatından ınıı.
tekil liateJ 

Baremde aakerleri11 derecab 
şu suretle tayin edilmiştir: 

Birinci ferikler 1 inci edr..
de, ferikler 2 inci derecede, fmı. 
ka kumandanı olan livalar 3 ün
cü derecede diter U.... 4 Üllll 
derecede, alay kumand_. .... 
miralaylar 5 İ8Cİ derecede. diis 
miralaylar 6 IDCI derecede, ..,. 
makamlar 7 inci d..-le, bla 
bqılar 8 inci dereeecie, kademi 
yllzbqıı.r 9 mca derecede, Jb
başılar \o uacu derecede, hiriDll 
mülizmlar 11 inci d~ 
mll1A11mlar 12 inci clencecle, • 
bit vekilleri 13 üncü clereced• 
dirler. 
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lum olsaydl .• 
Dünyanın en meşhur artistlerinin hemen he 

bir km; daf a evknip boşanmışlardır. 
l!lii P.alf şu zamanlarda şa· 

Andrl de Lorde tan 

s.adıldan anyoıu1. Bir vahk 
eiiıai!e solınuı bir dene mektup B 

• 
}9IQ ...._ fMr anket bacırhyor. 

K o~ • * SOIU)'Or: 

- & cıtlu•11t okaydı, ona 
llllid tlW~e verirdiniı? 

geçti. Adamcaıız bu desteyi eti- ütün Avrupa ve Amerika gazeteleri m"'rıı..ur sinema yıldızı 
miıAea aldı. Ogllllla döııdu: ~ 

lık ~ cevapları okudum. 
ve ba -.P.rın çoku beni lcor· 
lcu~ ~ bu cevaplar yaşa
d~.ı,au aliıahrio birer aywı iİ· 
bi idiltw. 

- Yavrum, dedi, bak, zavallı N . . k Se" 1 h" m 1~1- da ile 
annenin mektupları .. Biz nişanlı egrllllll 0Ca81 prens ] a ey lllC açtıö6 taın& Va8 fil.~a;:.• 
iken gönderditi mektuplar.. p 1 Çocuk hiç cevap vermedi. o o anegri 
da undıltlan arıyordu. , 

mntlsk ayrılı~ 1k istiyur. 
otmuş, Pola Nerri k~ Nihayet eline bir paket geçti, Londrada yeni bir Ah• yrıp-

açtı ve bağırdı: mak üne kontrat aktedeıı met-Bir a..t.keme reisinin cevabı: 
•;ter bir oğfom olsaydı, şüp· 

hesi.ı. ODll bir bi.kim yapmazdım. 
- Baba, baba, bak annemin hur sinema yıldızı Pola Negıinin 

sakladığı altınlar, tahvilat, mü· kacası Prens Serge Madivaııi ile 
cevherat... fena halde arası aı,;ılmışl Mablıeme reislifi şüphesiz ki, 

şerefli bir ıııe.lektir, fakat o me· 
slete ~eri buleıııi)IG!. içimiz· 
de l-. kiti var ki, buFn mali 
sıkıntı i~e ne yapacaklarıaı 
şaırırmıılardır. Borsada oyun oy· 
nam yahut müthit bir ihtikara 
sapınıf ae iuanlar ka'lımdan ıe
çti, bunların çoğunu, elde delil 
olmadığı için tabliye ettik, bu 

işte asrın çocuğu! Dünya ih· ı işte bir haber ki dünya mat• 
tiyarladıkç;ı, insanlann benlikle· buatında sütun sütun ya.zı intişa· 
rinde en asil şeyler birer birer rına se~ep oluyor .. 
çürüyor... Pola ıle Prens .Seıye bundan 
- 'iki sene eve! Pariste tanışıp se· 

Aı\tASRA KÖMÜR iSTiSMAR vişmişler, sonra Paris cıvannda 
MINTIKASI İŞLETME TÜRK Sericourt ka11basının ufacık ni
A'NONİM ŞİRKETİ HİSSE· kah dairesinde resmen izdivaç 

DA.RANINA 1LtN etmiılerdi. 
adaııılu fiipheaiz kleriae de-
vam edecekler, kazanacaklar, 
bizim)hapishaneye gönderdiğimiz 
ne adamlar var ki talilerine gıpta 
ederiz. Maznunların sandalyası, 
hıikilllin kürsüsünden daha cazip 
bir laal aW1. 0 

Bit katibi aGil de şunları ıöy· 
!iyen 
~q r bir oğlum olsaydı, onu 

nastl yetiftirmelr. IUım geldiğini 
ben bffiritıı: Bir defa yükaek ta
h9i) göstermem. Elde, işe yara· 
mıvan şab.detnamdere lüı:um 
yok. Yabıız (okusun, yıwın1 bil· 
hassa l:iisııpta kuvvetli olsun. 
Onu hukuk fakültesine gönder· 
mem. Belki dana yerine giSnde· 
ririm; ~ı:ıu, Blekbotomu, 
hulasa zeoctlerin icat ettikleri 
bütün dansları öğrensin. 

9 Nı- 1929 tardııilıda iıritadı lllU· 

kar= olan Heyeti u.uııiy"' ııdiy• için 
tevdi ~n bl.ee smedatı miktarı ..-. 
pi kanuniye vuil olmadıtı cilııdk, Mec· 
hsi idare hiııoedaran heydi UIDOlllİy .. ini 
gele<:e.k MayıOJn ııltıaeı ~,,..ıı. gbl 
ıaat 2 ıi.e fi:ketilı Galatııda MerkM nb
ıım ı..nıada lı.llıı merkai idareıinde, ilk 
içti,.. rumamooinde roundoriç ıııevııı 

hakltında mllzakere c-tmek lı!l"e, ikinci 
defa olarak içtimoa da- t>yler. 

1- Meclili idare raporu! la miitalı.ip 
rııponııum klftali. 

2- 1928 ıeneoi hioabalıoın ı.diti 

rnakôlr ~· ıı.et&;itjrıe <Wı: mediııi ida
roııiıı tel<hfi balıkında llfrilıa21 karar n 
ınetlioi idare basının tebriye! riınmflti. 

3 1'929 ıene6i için mürakip tayini 
ve ita olunae&k üçrelin ı .. piıi. 

~- Şirketin idarei uruuı:ııiresfoiıı ted
viTi ile İn~ellef merlM idare halariyle 
mtldüre verileceli.. tsoıetin tt"}lİti için 
.aı~oJisi idare.re uıa41.,.....,_ ;ıua. 

Kanunun Ticaret ~ Jri&&n1naıııei dahi· 
li ah k lmilloa 14ı.., ikiqci ~da -il 
edilen biose miktarı ne oiGrsa ı>lııın. icra 
edile<e:c w"?ökeuıt mııt<ler <>lacaltbr. 

Buıı1- &tnndikten sonra BALYA-KARAYDfN MADEN· 
Bir nlonda mutlaka zengin bir LERİ TÜRK ANONİ~I Şirketi 
kıza çe\ar. Aaıına dans profesörü His•edaran Her·ti Umumiye· 
olup kalırsa, hamakatına verirsin. sinin 24 Nisan 1929 tarihinde su
Fakat 6ytıe olsa bile gene bu reti fevkalade içtimaı ilanı zeylidir: 
meslekte bile, bir çok tesadüfler· Sermayei tirketin tezyidi içiıı bir 

t~klif hakkında itlibazı karar ıımnın· 
deıı ı.ıifade edebilir.. ı da 24 ı•an 1929 tarihinde •ureti 
Ge~cle çok hovardalık fevkaladede içtimaa davet edilmiş 

etmit bir adamda şunları t6yli- olan hissedaraıı heyeti umumiyeıi 
itbu tnyit keyfiyeti kabul ve mevkii 

yor: icraya vaı olundu~ taktirde, Şirket 
"1ıler bir o "·lum olsaydı, vak- uizamnam6 dabilisiuin 6 ıncı mad· 

tımı ona lıovardalıtın inceliklerini desi birinci fıkrasının berveçlıi ati 
öğretınelde hiç geçirmezdim. tadilini dahi lastik edecektir. 

" Şirketin sermayeıi beheri 4 turk 
Eveli ona bir otomobil satın alır· lirası 40 kuruş, yahut 100 frank 
dun, Bugüıılc i hovardanın en yahut 4 ingili• _lira.. kıymetinde 

b .. '"- ·ıil._ h • b' t 500000 adet hısşeye muukasem 
uy .... ın_, 1.11usı ır 0 omo· 2,640,000ttırk lirası, vahut60,000,000 

bildir. Beıııiaı zamanımda ıröz, frank yahut 2,400,ÖÖO ingili2 lira· 
kaş İf&reU, bir buket çiçek, kol sıııdan ibarettir ... 
kola • yerltlrde geziniş çok Altıncı maddenin di~er aksamı 
işe ,.,_dı. Halbuki şimdi 20 bey· bila ı~beddul kalacaktır. 
ğirtik bir oOomobil her feye kafi J •tanbul a~liye birinci hukuk ınah· 

hmesinden : İlanı iflasına kara 
gellunr. Bir otomobiliniz var mı, .r- verilmiş olan •iıt taciri Mehmet Ha· 
bütüD kadwılaı sizin demektir, lit lıeya ait eşyayı b~~·tiy~ ile sütclı· 
kalbi de, vücudu da alıp götüren ltıı::e. mahsus gtıyümln kaseler ve 
bir ıür'ata hangi kız dayanır?" 1 •aır e-ne 'e araba ho;umları ve ihi 

Cevap iÔ deren diğerlerinin adet yuk arabasının 22-4·929tarihine 
ınektuplsn daha korkunç.. Belli musaJif l'azarte i günü saat on hu· 

rukta Bakır kiıyünde ~ükran çifli~n· 
ki, buıılar n.e düaünüyorlarsa onu ne ıniızayecle ile atılacağı ilan olunur. 
yaıaıtlar. Hepsi de oğullarının 
bayat ınücadelesinden bir zafer 1 ;;laııbııl icra daire,inrleıı: Harem 

i kale inde Çe~me wkaA'ında lı -o. 
balui ile flkmalarını, hangi vasıta hanede sakin iken şimdi ikametgahı 
ile oluna olMm para kazanmala- me bul Umoıtı Gıil•um haııım. M. 
rını istiyorları Oliiıııbiyadaıı i•tikraı eylediğiniz yuz 

Ben hukuk tahsil ederken, dli liraya mukabil vrfaeıı ferağ e;-le· 
diı>iııiı Çar§'Y ı kebir Ke~f'ciler soka· 

bir avukaba yanında günde ilci gı~da atik , e cedit 104No. dukkanm 
saat çalışıyordum. Bir sabah nısıf lıi•sesi borcunuzdan dolayı ta· 
pati'oıda likte, karısı ölen rihi ilandan itlbar~n bir ay zarfında 
ınüpôril.,.deo birinin evrakını 937 · 4660 numarasıyla bilmüraca 
tetkike ile:. bala gi>zümün def'atan borcunuzu \emıeniz ve ya 

kanuni bir itiraz dermeyan eyleme· 
önün~liır, luırııunın ölünıü Üze· diğini• takdirde bilmUzayede "8tıla. 
ıine vaktmd• evv 1 ihtiyarla· cağından birinci ihbarnsme maka· 
aıış bir edam. Bakışları donuk, mına kaim olmak üzere iliin ohınüi'.' 
yiidi bpel., dudakları mütekallis 1 k h 

huı~-- aL--'-'a•ınış bı'r ~ --'-m. 1 stanbul as iye birinc!,!uku ·L~ad · 
....... "- • """' krmesinden: 19 · 1 · """'-r tarıuin e 
Yanı bqında genç, tilvana ilanı iflislDll kırar \'erilen Rella 

bir ciir clelskanlı var: Oğlu! Bü- inııaat tirketiıüıı m bı.leiacai sebebi 
tün hali. tam tahammül edilmez iflb olan bonolann ilk hulultı nde 

tarihi olan 1928 senesi Haziranının 
bir angariyeye sevkedilmiş bir dordıine irçaına mahkemece karar 
in~an manzarası gö&teriyor, verilmiş olmdla her mucibi .karuı 

EYdeki eşyayı tesbit ediyoruı, mab~eme ilin! keyfiyet oluıııır. 

O pmaııduberi !arı koca, 
Polanın Seri Cout kasabasında
ki aile yurdunda yaşıyorlardı. 

Son günlerde nasılsa karı ko-
canın araama kara kedi girip at
ızlarınııı tadını boıımıt. g(izel 
Pola kocaıı al.eyhinde talik dr.Yao 
sı a~llUftu- P• Netti "Şikaao. 
Tribün. gueteıine beyaııatta bu. 
luaarak demiJtjr ki; 

" - Boıanacağım. 'doğru ol· 
nıakla beraber kocamla doatlu
ğumuza lıiç bir halel gelmemiş
tir. Mamafi ayrılmamızı istilzem 
eden ilıtili.f hiç bH- veçhile ört 
basi edılemez. Muhakkak ayrıla· 

cağım .• 
Buna ınukabil, Prens Serge 

Medivani diyor ki: r,. 
" - Pola şeker ıibi bir kızdır. 

Fakat hayatta öyle dakikalar 
oluyor ki ikisi bir türlü· birbirle· 
riyle anlqamıyor. lıte bizde böy· 
le anlqamadık. 

Diktatörü 
alkışlıyorlar 

l\1adriı, 15 [A.AI 
Her sınıfa mensup binlerce 

halk ve bütun eyaletlerden geleı:ı 
milrahhas hey'etlıır harbiye net:a· 
rerine hiilumete taraftar oldukla· 
nnı natık vesikalar bırakmı~ardır. 
'd. dö Rivera balkona çıkını' ve 
ahali wafından alkışlanııııtıu. 

CÜVELERI 
ve dlQer haşaratı 

ÖLDtJRij 
KOKUSU SIHHt 

lııllll• VE LATIFTIR _ .. 

Kiralik 
Galatada F ermeaeciler 

caddesinde Şirketi hayriye 
binası ittisalindeki 100-102 

numerolu 

Frenban hanı 
iki cepheli ve aynı zamanda 
sahilde bulunan üç katlı bu 
mükemmel bina uri bilu
mum istirahati lhımeyi 
muhtevidir. fdarebaııeler, 
şirketler ve bllcümle mGea
seaatı tüccariyeye fevkelade 
elveritlidir. 

Hır katta iki lı:ıaımdan 
üçer odalı daireleri pınil 
dir. Kısımlar yelı:dlier~ 
wuva elayi temin eder bir 
ıureıte huanıt tertibatı 'l'lll'· 

dır. Ayın umanda hem 
denbe, hem eaddeye ıauır 
iki cepheli ve kendWne 
mahau rıhnm ve iakeleyi 
havi vaıi bir aıafuuı dahi 
vudu-. 

Tafsilat için Galatada 
Frenkyan hanına müracaat. 

Telefon: Beyo~lu 3080 

türl'll alamamaktadır. 

" - &ıı unvan bud 
tiliml Kmaarbaı adaıııi• 
ramaııı 1 

İ>IJ• bağumıf ve ~~ 
kocuıııı bilfiil bopıllıfl"' 

Bu .ader ır...uandı 
Prenı içtn çekilip gitııı~ 
ka yapılaealc bir t8Y Icsl 

Şimdiye kadar sin_. 
lan ara•ndı danl.ıııa fe 

ıibl ıeyk:r .. .. 
l2ı m ......... ~ 
bot .. ..... 

Şarlo Ç.Pllo.. - il 
bopmııtır. 1-ter ~ 
anı.ti ofd bu tt~ 
MiM tıtıklred ~ 
OftJ dk. 8lllo . 
lıekldıl\ 

Ma1'.Y Pide Forda. -
Oweıa Meore w.ımcs. ~ 
aktilrUafin lcanll. ~ ~ 
llleflıar Dııglaa P~ 
maftut· / 

Miıı Gloıy Sti'fllatd! 

~ Huylanınır: birbirinden o ıcaı- ı 
dar farklı ki birimizin beyaz de· 
ciliine öteki siyah diyor ... 

1 
kocadan bofBnqtlfbr. 
Martu dı la Falaile 

Çok ıengin olaıaeına rağmea bir Fruım •lıadııahliD 
hayli tutumlu bU kaduı olu Mı. Cocıstance T .... ~u•• 

•Yeni aynldık Pota ptolunda 
yaııyor; bende babam111 eviııe 
döııdtım ı. 

Pota Negri kocasına laımar oy· koeadan arta blnııftıl· 
namamasmı kat't bir 9Urette tebı a7 Oçancü dala ~ 
lit etnıiş, E.kat p,_, bu teRblhe evir.e airecıekti. 

Gazetelerin hiametçilerden al· 
dıkları malamata nuaruı talik 
kararını veren Pola olmuştur. 

ratmen b011daa bir ıy ıwel bir Adolf MaııJu - 1$ 
gece gizlice kaçıp Montekarloye botamtt. ICaterin Ko~ 
gitmitl-ir. O gece kansına ait bir sinema aktristiyle e 
olan küllt bir parayı tembleyip F eletin çemberleriııd" Prens Serge karısını çok sev

mekle beraber aynı derecede 
sevditi kumardan kendini bir 

geldikten sonra Pola Negri ile mit bu aktrial.edn 
aralarında tiddetli bir kavga dercediyorua. 

GENÇ HANIMLARA 
16 ile 22 yaş arasında müslü· 

man hanım kızlar talep edilmek
tebir, fransızçaya qina olaalar 
terçib olunacaktır. 

Arzu edenlerın mahi il.tin 22 
nci Pazartesi günü saat 10 dan 
11,30 ğave 14 ten 16 ya kadar Is· 
tanbulda, Tahtakalede kiin Tele
fon tirketi ifletme mUpüriyetine 
müracaat eylemeleri. 

.ıı.,. 1 

oı-...ı. 

lılelek~ 

lbjllrt.e 

Bu a~am 

tC-,..~ 

ı ş.ytanı nıWıan 

ı Gôrw61 /t(WH 

: YUon •adın 

A..t •- • lfadm Y..Won Çilr"1'ıo .u-- . San -'>alı 
FcnWa • ,.,,.""'-" •• l1•1'1calı<u. 

·u::uı:::::na:ı::ıı:ıu:::r.:::ıı:::::::::::ı::::ı:::::n:r.ı:::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::: 

Bu Ak••m . 

OPERA SiNEMASI .~ .·.,· 
Fevkalade programında me•hur 
rejisör MIŞEL KERTEZIN son eseri 

Hayat flrtlnalaıırı 
1Hayab bakik~eden mülhit facia. Mümessilleri: 
DOLORES KOSTELLO BETİ BLAYTA· 
RNER OLANO.MALKOM MAK GRECOR 
yrıca 2 kıumlık çok gillünçHi komedi. 

VARYETE PROGRAMINDA meşhur •antöz 
HANSI VILS . tarafından numaral;r 1 

ek rubnuTU ~arialar ( Istanbulda birinci 
efa olarak) Loca ve numaralı mevkilerin . 

eveldeıı tedariki tavsiye olunur. · • !i - . ı: 

~'--ınmnw:mnmu:nar.mıumı~-:=::11113::::r:::::11111c::::ııııwıu:ı:n:::n11111:::1J 

ARSLAN KUVVET ŞARABI 
Kav.et ilivlannın en faideliıidir. Bqlıca makbul busuı !cana 

ve llinirlere kuvvet, re~ğe penbelik, natilrel güzellik ve vücuda şif
manlık vermesidir. Her eczahanede bulunur. Umum Deposu Bahçe 
lcapı tekerci Haci Bekirin arkasında M. Kazım ecı:a depoau. 

...... TESHiL.AT ..... ., 1 
! MENTEŞ KASAVi ~ 
1 ~ul,, Ce)i.1 bey ha!I 1'o 33 i 
ır~~.!ı!i bır .E•ra verilmeksiıiı:ı• 
iVERESIYf. Hf.R NEvt f..5Y A: 
58 AY VADE iLE! 
·~ . ;u'laruf ıuagazalarmdan vaıı·• 

• • I•,.; tımı.zla temııı olunur ·~A 

Dr. İHSAN SAMI 

GONOKOK AŞISI 
Belıoğuklutu ve ihtilltatma 

karşı pek tesirli ve taıe aşıdır. 

Dlvanyolu Sultan mahmuttilr-
besi kaf1ısında No. 189 

FETIYE SIRKETI ~ 
ESi TÜRK ANONDI J 

Hiııeedarana 11"' ~ 
Ui N1-ıı 1929 ~~?. 

mukarrer olan heyeô nın [I JI 
içiıı tevdi edilen hisse ~'İ, 
tarı niısapı kanuniye va1ıl,.-;I). 
cihetle meclisi idare ~~: 
eti uıııumiyeııini ge~ V 1 
8 inci çarpmba gtint1 pal 
tirketiıı Galatada, BabıiY.ı ~ 
k4in merket:i id~ ,; 
mzııaın88inde ıaanderiV ~ 
kında mıi.zakece etruell ,yı:t 
defa olatalı: iftiınaa c1&v-'.;tı> 

RUZNAMII lılU~ti' 
1 - Meclis.i idaTe Fiil"'. 

rakip raporunun tıraaU".ıı-ıı' 
~ - 1929 tıetı91i Jılıı jCiO~ 

tıki, uıul.1lr sene ııe!-Y 
meclisi idareııiıı tekl~ 1~ ittihaaı karar ve ıııeclisl ~ 
nın tebriye! zimmeti. . 1etf'") 

3 - Meclisi idarenill jlS ~ _ 
4 - Meclisi idadeye 11 t'! ~ hakkı huzur miktarları~ı iJ1t 
5 - 1929 t1e11esi jçill ~ • 

kıp tayini ve ita oluPI' 
tespiti. . ıı?. 

5 - Şirketin idare• uı:cıiıP 
tedviri ile mükellef -~ce~ l.J' 
balarıyla ınttdUre _,erı e ;IY 
tespiti için meclisi ıdsre) 
itası. ıceııdi0 

7 - Kerek e~e~r11etiet1 

larıyla ve gerek 881r şı udli'~ /, 
lisi idare azası yahut 111 ele ~~ 
tıylı ~irketle akli ırıu1~ı.ııe JJI 
da meoliııi idare aza 
itan. pjz.llıııJI 

ltaııunu ticarı:t vejklııeİ ı9 ol 
dahili ahk&nım~ ~buiktıır• ııt 
temsil edilen hisae ın .-1tePI 
obwı, icn edi}eçek 111

-
olaç*1;%. 



B \ 1 - u J ı c · ıll ıı ~ ı;u.ılıke· 
JD drı : J " i m .duı 1) etı tara· 

fındım gJlata <tlırn '11 kar~ısmda 
icl1\liyf hanında uıulıim HU"eyin. 
Hıı ıp , e , c'~ 1 l\'.Ju-. ·ı t ı fl'nclılı-r 1 ) hı 
n 1 mt: olunan j , 1 } tız eJ,.:;cn <lort 
lira Alaca- n ıahsılı 1 akk ındaki da' a· 
nrn ) , mu muhal eme-,inde mud<lei 
ı:ılcj h1t:rın ikametgahının mechui 
hulundu~u mul.ıa1iri \C mahalle mulı· 
tarı tarafm<laıı 'erTieıı nıe~ruhattan 
anlaıılldığmdan hukuk. usul wulıa· 
ı P.melcri kanununun ahkamı mah u· 
sasma te\fıknn bir 8) mııddetle ıla· 
neu tebligat icrasnm l<arar ,'"e11fmiş 
olwakla mllddei a)e\ hlerlrt muhakeme 
gılnti olarak tayin adilt:·n 15 ~1ayıs 
929 çnr -anba p;Unll saat on birde 
bil':lat ın;hkemeye ıelmedikleri ve 18 

nıusaddak , ekıl gonderuıediideri 
taktırde haklarında gıyaben muamele 
\e mulıa!.eme icra kılınacaılı tebligat 
m 1 eın ns ka m olmak liıere iJıweo 
ıebli~ olunur. 

............................. , .................................. , ....................................................... . . . 
~ .Emvali ınetruke ilanları ! 
• t 

· .......... , .................. ·6····················••t• ······· ............................................. ! 
ıin 

sık 1 i'io \ı . 

Müza) ede i l'enıdit Oh1na11 ~~n1lak 
KIF AKAKLAR MÜD .. RLÜC·Ü DEN : 

Şl'hrı 
1 ira 
20 

8 

1 alıpll"r tuafıııdan teklif olııı nn bedeli icar 

Bey~l da Ruee, in ağa mahall ndt: AphıtC& sctkağ oda 19 o. hane 
!Samat) ada Ha ı hadın oıahalle~ııı<le '*1 u ana tır r.addeiUlde 159-145 

o. bant 
Muddetı n üza' ede i: 20 ~isan 929 Cumarıe i gı uıı 
B:ıl&da uıulıarrer emlak lur:ı!ıK olup lıııalarıııJ:ı. g •:ılrnl n bedellerle talipleri 

öbdea•nd~ lir. Encumeni idaıece bir hafta müddetle t ·nıdidi muza) edeleruı,. kınar 
vcırıluıi•tir. (ulasile ıalip olaıılar ııon glinUn ıııaat on dtırt buçuluna kadar lstanbnl 
evl<af mUdın) etinde valtıf abt-ı.h- mttdtırhtfüne mtireeaa'tllrı illn olaaur. 

Orman ve Arazii vakfiye M. 
1'twko golü civarımfa vakı Sazlar fiç sene milddetle icara vcrrle

cektır. 
lf üzayedt",si ] 1 Mayış 929 cumarte:::ıi gnnü aat Oll' beşe kadardır. 
Talip olanların l"tanbnl Evkaf ıntidirivetinde Orman ve Ara2ı. ida

resınP. müracaat etttıelefi. 

Malılülatı vak~fiye mü
diriyetinden: 
BMlayeti ilin 17-4- 929 hafta (1) Nihayeti ilan lS-4-929 çaqamba 

Bidayeti ilan 3-4-929 Hafta (3) nihayeti ilin 1-5-9i9 Çarşamba 

Kuruş 
25500 Bakırköyünde Zeyt{nlik mahalleıiade havar •okafııada atik 

21 cedit 23 numara ile mürekkam arsanın tamamı 
2278 Davutpaşada Hekim oğlu Alı paşa caddesinde 64 numat. 

dükkan arsasının rubu hiueai. 
3608 Da·•utpaşada Hekimoğlu Ali paşa caddesinde 72 namarah 

dükkan srsasmm dörtte bir hissesi 
12500 Davutpaşada Hekimotlu Ali paşa caddesinde 56 atik ve 

ced't 82 numaralı, 'fevkinde odayı mUftemil alapp dü\ckinın 
-dörtte bir h:ssesi. 

24500 Edirne kapıda Hacı Muhittin mahallesinde kepenk.çiler 
sokağında 10 numara ile mürakam 143 zır.a arsanm tamamı. 

18000 Edirnekapıda Hacı Muhiddin mahallesinde kepeııkçner 
sokağında 12 numara ile murakkam 120 zıra arşının tamamı 

l8000 Edirnekapıda Hacı Muhiddın mahallesinde Yusuf ata 
sokağında 6 numara ile murakknm 124 zıra arsanın ta .. mı. 

90000 Feri köyünde F alin efendi sokağmda atik 39 No. (450) zn 
aı sa un tamamı. 

7000 Çar~ ınbada Beyceğiz mahallesinde ve caddesinde (68) Nı 
ile mu akkam (84) arşın dört oda iki sofa bir kuyuyu miif
temil ahşap bir bap hanenin tamamı. 

250 Bebt kt Hamam ve bebek caddeainde tahtında dükkialar 
müştemil atık (90) ve beş defa mı.ikerrer No mürakkam ha· 
anamın yüz on iki hisse itıbarıle 'bir hissesi. 

22500 Rüstempa~a mahallesinde mahkeme sokağında atik ve cedr 
(20) No müıakka mağazanın on altı hisse itibarili ilri biMesi 

2500 Gal tada Kcmaııkeş kara Mustafa paşa mahallesinde Top· 
çular caddesınde 124 No miıf'akkam dükkiıun httH mah
luliyette kalan yü:ı seksen h1ssede beş- hissesi 

Baladaki emlaki mahlülc dörder hafta müddetle aleni olarak 
müzayedeye tonulmuştur. Müzayedeye iştirak edecekler kıymetin 
yüzde yedı buçugu nispetinde teminat olarak dö düncü hcdtaııın 
ihale günü saat an dört buçukta Çenberli ta ... ta lıtanlıul Evkaf 
müdirİ) etinde v1 hlulat kalemine müracaat etmeleri. 

Öl<sürenfere Katranı Hakkı Ekrem ···=-=·· , • 1 ..,... -

_________ ....;.~-----~---------""'.""'----------.;;.::::::.::::::::::::: ___ ~-------~ 
]aııdarnıa iınalathan~~ı miidirJif!indeıı: 

Jandarnıa iınalatban~ .. i n iidiirlu«iinden: 
18 ıla 20 hiıı m lH' kı:;lık elbı>-rlık knn ... k~ptlı ar4 u~uh f' mü

bava edile el..tir munaka~ - 7 i"arı 929 f:unrnrte ... 1 ~ı fi ... sat J dl 
J,tanhulda gedıkpa'2ada Jandarma ımnl ı nP urtl j ra edilecektir 
iartnaını> ımahl1hanedt te i o1unur 1t h rnune-.ın 11 tarzı imla ı r:t· 
namt>dt> miınderçtir. 

SAF iSPlRTO 
ispirto ve 1spirtolu içkiler inhisatı btan'but müdürlüfünden: 
Ahaliı. mu~teremenin ihtiyacatı Dl\_zarı dikka_te al~arak bandrolla 

va muhtehf mıktarda şişefer derununda ıafi lspırto pıyasaya çıb.ka-
rıımııtır. Kapalı şişelerle rakı satan l)ilcümle bayilerde ( etiketlerile 
üıerinde yazılı fi atlarla) serbestçe fruht edilmekte oldutu tllb 
olunur. 
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Seyri sef ain 
~lerkez Acentesı . Galata 

Koprü başmda. Beyoğlu 2.%2 
Şube Acentesı: Mahmudiye 

ham altında. lstaıiliul 2740 

"1 FABZON İKİNCi 
POSTASI 

(ANKARA) vapuru 18 
Nisan Perienbe ak§amı Galata 
nbtımından bs.reketle Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa. ordu, Gireson, 
Trabzon, Rizeye gidecek ve Of, 
Trabzon, Po\athane, Gireson, 
Ordu., Fatsa, Samsun, Sinop, 
İnebolu~ qrayarak gelecektir. 

1-:: 

Jzmir 811-,r'at postası 
(GüLCEM.AL) vapwııl9.ı: Ti san 

cuma 14,30 da Galata rıhtiımı
ndan hareketle cumartesi saha
bahı fzmire gidecek ve pazar 
14,00 da fzmiı:den hareketle 1 
pazartesi abahı gelecektir. 

'apurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mevcuttur. 

, ................... ... 
yelkenci v apnrları 

Karadenis Ltlb ve Sur'at postası 

SAMSUN 
VAPURU 

Nf~ Çarşanha 
Günü ak~amı Sirkeci rihtı

mından hareketle doğru Zon
guldak, İnebolu, Samsl.lll, Ordu, 
Giresso, Trabzon, Sürmene, ve 
Rize ye gidecektir, 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kiin acentesı
na möraoaat. Tel. lstanbuJ 151~ 

15 seue teminatlı 

dakika şaşmaz 

SİNGER 
saatlerini kullanınız 

Fennt gBılUklerin her neT'i 
Deposu : Istanbul köprti batında 

GRAMATOPOLO biraderler 

/ Belediye reisi 
84-Jedi y e1e:ria nar.arı di it katine : 
Emaye mebui oWD&ralari 25, Gelva· 

ırlıe numaralar kabartma 9, sokak lavha

ları galveniıe 45 kurUfll makine ile boya
JJM"ak imal edilmekte Ye stir'atle gönde· 

rilmektedir. 

Sirkeci teneke saç fahrikw 

J stanbul icra dairesinden: Muaa reis za. 
de Ahmet beyin Mwtafa bey o~lu 

HUseyin Nafi beyden 1 kıt'a kitibi adıl 
tenedirlc alacağı olan otuz bin liranın 

temıoi için medruo uhdesinde olup da· 
yiııc merhun ve h8<!Z edilip furuhtıoa 
karar verilen ve azap kapısında eski 
Seyri selain fabrilr.a binaaıuın civannda 
rı.mar ben& ve derunında 1 kotra du
mea mu donanım ve yarım roda müata

me.I 8 baıptalık halat 6 kanapa 2 ay
dmhk uporta 2 i kele tavası maa ma· 

cafora ..nuçl 1 kanapa 3 :demir vıng 
Mtimli 1 upt 2 bomba maa takım 2 can 

kurtaruı 11JJdal 8 filika matafornaı l an. 
.bar mufa!Dbuı 1 inbik matine kaborta-

anın 1 muıamhası 4 hava maıı.ıkası rna· 
kine telgraf ve dümen makine ile bera. 
ber köprU ustu dümen dolabı 2 pusula 

l yazıhane 2 dolap 2 remze l adi eandal 
4 tahta fıçıa ve mUtaaddit anbar kapakla· 

rı \'e mu~aınbaJan ve birinci ve ikinci 
mUtaaddit kamaralan ikisi bap binsi 
kıçta olmak üzere kaz.andan ıtibaren kıça 

doğru luç gliverteai ve alboar parça &eu
cirleriyle 2 çapa vo kamar&larda IDÖtaad· 

dıt ot minderleri ve 128 nömiual beygir 
kuwetinde tek. kazan ve ayrıca vinç ka· 

ıanı mevouı kampavaıı& makine ?e altmıı 

too bıılı 1U alır aanııçları 219 lt.adem tul 

30,2 an n 14.5 anbar umlcwıda 819 gay· 
ri lllfl 496 ruBUJD tonilııtasmın ve takri· 
ben det veyt 1000 hamule toıalukta n· 
meli vapunam yansı eşyayı ~le 

mUzayedeye konulmuştııı Birinci mltta· 
yedesi Nisanın 27 inci <" ma eıteai glhıü 

.saat ondan on ikiye kn .ır icra edilece· 
ğinden talip olanlarm800 lira pey akçe· 
si) le beraber her gıın icra daireeiıle w 
ye\ m ve vaktı mezkClrda dahi vapurda 

hazır bulunaı::ak memuru Balil Rifat be
ye mUraeW etmeleri ilin olımur. 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Büyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

' Kapalı 929 modeli Z'l katalog Notu beş kiti .8qik otomobili 

" 929 " Şevrole otomobili 

Pırlanta pant.antif 

" 

Pırlanta pantantif 

çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

salon lakımı 

İpek seccade 

baltam;eai 

" 

" " 
" " 
" " 

He:rekenin fantni ipekli ,... 

" " " 
,, 

,, 
" " " 

" " 
,, 

" 
Herek.e kumafindan yutik 

" " 
Herekenin ipekli mendili 

Beykoo Fabrikası mamulatından bavul 

" " " " 
" " '' mektep çalllall 

" ,, 
'' eğer' takımı 

" " " evrak çantuı 

" " " " " 
" •• " " " 

A.det 

1 
1 

1 

2 

2 
] 

2 

1 

10 
10 

2 

20 

00 

50 

50 

30 

~ 

10 
lO 

10 
10 
5 

5 
5 

200 

20 

20 

50 

5 
5 

20 

50 

Esirgeme Dernegile Hililihamer eıınat evininin ŞDmen dö tabl, 231 

ipekli hlm, yastık, çay takımı, mata örtülü, iru k.oıabiDeıraa, 
CŞ!IJ!, çamqı'r takımı gihı nefis ~alUI 
Zanf bir oya 1 

El ~ bir obajur 1 

Hurdebin 1 
İki parça ceviz Mgara kutusu,dokuz parça ijlemelı ftldiwi hamm 11p· 22 

ra tabakasıle on bir adet gümiif mineti erkek ve kadın .ıpra tabauJarı 

İçerisi Türk tipi minyatürlerle i§lemeli büyük p&QVa.na 

İki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatör 

Hattat Nuri efendi tar.afındaD bronzla yıaılmı§ levha 

" .. ... .. '" ·-
" 

,, 
" 

,, .. <I 

" ·' ,, 
'~ .. " " ., ., " •• .. '· 

56 68Iltim tulfinde vazn 

50 u " lcavanoz 

" 40 ,. arzında tabak 
.: 60 ,, 

tulilııc:Je vazo 

1 ~ 

1 

2 

2 

J 

l 

1 

1 
1 
6 

7 

10 

1'1yat 

5000 

~ 

2200 

1850 

900 
600 

500 

400 

250 

~ 

1000 

250 

100 
1-0 

15 

20 

2.5 

30 

lD 

2D 
~ 

~ 

25 

20 

3 

50 

30 

5 

100 

50 
20 

10 

20 

25 

25 

400 
20i 

200 

50 

50 

50 

50 

25 
25 

10 

60 

Yekun 
LİRA 
5000 
!500 
2200 

3700 

1800 
600 

1000 

400 

2500 

2000 

2000 

5000 

0000 

soo 
750 

600 

500 
300 

100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 

250 
500 
250 

400 

500 
3178 

·20 

25 

25 
450 

400 

400 
400 

50 

50 

50 

50 

2S 
150 
71 

100 
180 -

50~000 

Aslteri müna· 
.,. l<asa ;ıanıari: 
'f' ..... Fı:dıki;d~·M:M~;;;i;~i·~~::hn~~ 
ı komisyonundan: 
t ...................................................... ........ 

6500 kilo nı.akine yağı ihaloli 21 .Nisan 929 Pazar gunu ı;nat 15 te 
2~ : h:~~aıı } " ~ " Paıarlesi günti saat 15 te 

6000 • benzin • 24 • Çariıuııba ,unil 1aat 14 te 
2000 • petrol • 24 • • • • 15 te 
İhti,>acatı askeriye için balada cins, miktar 'e -Thale gün ve saatlan ını>;~ 

heı kalenı malzeme ayrı ayn şartnameler ile ve pa7.&rlıkla alıpacaktı.r. ~ali~ 
şartnameleri komisyonda görmeleri ve şartnamede ınuharrcı tarzdaki ternıo:ı 
yevnıi muan eninde komisyonda hazır hulunmaları il&n olunur. ,,,. 
H arbiye dairesi ihtiyacı için keçi kılı aleni mUoakasaya konnıll§tur ihalesı 9 rffl' 

yıs 929 pet"§Cnbe gUnU saat 15, 30 komiayonmuula yapılacaktır taliı:Iuio ....... 
me suretini komio} onumwdan almaları va ıutnamedek.i tanda temın!illaril• 1'.P-
yona müracaatları. 
S elimiyedeki bir adet sabit etUv pazarlık uretile tamir ettırilecektir. P_, 

ihalesi 184929 Pergeınbe günli saat 14 te )apılacal.."tır. Taliplerin prtn ~ 
ksmisyomwnuzda görmeleri ve ihale saattnda şartnamede l azılı olduğu gibiTe'uıjııjll 
komisyonumuza muracaatları. . ~ 
O rdu ıhtiyacı için 214·929 pazar günU saat 14,30 da numuneleri gibi 30 lıın. •' 

ve SO dilsu toka pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartname, numuoelr. nı~. 
misyonumuzda görmeleri ve ihale saatmda ıartnamede yaıılı oldugu gibi teıuiJı' 
le komiıyonumuz.a müracaatları. • lffll1' H arbiye dairesi ihtiyacı için caf toı-buı ~ keten bezi aleni munakaseya k_j 

muıtur ihalesi 9 Mayıs 929 Peıembe gUntt saat 15 te komisyonumuzda 1;.. 
calr.tır. Taliplerin prtname suretini komisyonumuzdan almaları ve şartnamcdetı 
te'minatl&n1e komisyona muracaatlarL • tJ 
A f yonda ciheti ask.eri yede mevcut 223 kalem müstamel otomobil malzeoıetl ,J 

Niean 929 da pazarlık suretile satı~dan taliplerin ~övm meı.kilrc ıı:ıll , 
perşenbe ~tlnli saat 15 te teminat ak.çalarile beraber Af) on kara hısarm da asketl 
tıo alma komisyonuna mUtacaatlari. ~ 

32 kalemden ibaret (Mira, mCAha §Cridi, perğer takımı , cedvel, vatnan li. 
g_i~!) a1at ve edevatı tersimiye kapalı zaafla mıınakasaya koomu§tur ıhal~ 

Nisan 929 pcqenbe ~üntt saat on dörtte komiayooumuzda yapılacaktır şartnaoı•1' 
mak Te numuneleri görmek. isteyenlerin komiıı) onumuza mUracaatlan . 

13 kalem keser, testere, maaa, çivi ve saire ihalesi 27.~929 cumartesi 14 !e, S 
kalem renkli kalem ve mUrekepler, kalem ve saire 27 4-929 cumartetı l dl 

Harbiye dairesi ölçme kıtaatı için cins ve miktarları §:ırtnamesinde yaı.ılı bulunaıı ~ 
me malzemesi ayrı ayn ıartnamelerle ve kapalı zafla hizalarında ~ uılı tarihlerde f' 
Jcri yapılacaktır ıartnamesini almak ve numunelerini görmek ve til.:liflerioi "it 

iateyenleriD komisyonumuu müracaatlant .-e E tine ve Bayumiçta bulunan kıtaatın ibtiyaCl olan sığır eti kapalı urfla mUoa1' 
konulmugtur ihalesi ezinede askeri satın alma komisyonunda 24 'isan 

ç.a.ı,amba cUnU saat 16 da yapılacaktır. Şartnamelerini görmek 'e tek.lifııADl 
"Vermek istiyenlerin mezkür komisyona muracııatlerı illn olunur. 
} htiyacatı askeriye için iki yUz elli ton ttivenan komUrU pazarlıkla alınacaktır; 

r.arlığm ihalesi on yedi nisan 929 çaroauba gunrı saat on beşte yapılacakU• 
lcrin 1:ı1n1meaini komis1_onumuula gormeleri \"e pazarlığa i§tirak: etmek isH') e ;;,.J 
~mede muharrer oldııiu tarzda teminatlar ile ) evm 'e aaatı muayyenincf.e 1' 
yoııda hasır bulunmaları i1lo olunur. _,.iJ 
J htiyacatı askeriye için iki ytıt elli ton lavemarin kömüril pazarlıkla ~ 

pazrbğın ibaleai on yedi ni•n 929 tarihinde çarf&Ilbıı günti !Ut on dörtte ~ 
cak.br taliplerin l&J'Ulameeini komiayonumuzda görmeleri ve pazarlıga iştirak 
me;enlerinde ~rtnamedeki tarzda temioatlarlle yevm ve saatı mua) yeninde ıtolllİ' 
da hazır bulunmalan illn ohınur. .ıl 
K omisyonumuıda mevcut nümunc evsafında 5000 liralık Pamuk çorap ~J 

alınacaktır ihalesi ~8 niaan 929 perıenbe gU?U saat 15 te )3pııacaktır talf:;; 
niimune ve tartn&meyı görmek: tızre her gün veıhale gUnli saatı muayyende te 
larile komisyonumuza aıılh'acaatlan. ,.. J htiyacah Askıriye ~n yinni ton mötorın yagı pazarlıkla alınacaktır pıı 

ihalesi on aekiı Niaao 929 tarilıiDde p6ffCnbe günU aut on heı buçukta 
cak.tır taliplerin §Sltnameyi komiıyonumtuda görmeleri 1·e pazarlığa iıtira1" 
iate.Ccnleriııde komi4yonda haztr bulııumaları ilin olunur. 1 ........................................................ 
f Baklr k~yiinde banıt fabrikalarında imilatl hm:biye 

~ .. :~=~:.:::!~:.~.:~~::::=~ ... ! . .4 
6()()() kilo kadar Hamıı.ı azot ınfh:ayede ile Mtılacaktır. ihalesi 8 M•Y ~ 

Çarıamba gtınU eaat 14 te icra kılınacaktır. Taliplerin temiııatlarile 
her komisyona mUracaatları, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mekatihi askeryie sabnalma komisyonundaıı 

Zarar e ziyan ve farkı fiatı ifayi teıthhUt etmeyen mUteahidi naı:n 'e ~ 
olmak Ouıre 644 kilo sttt ile 864 kilo l ogurtun bir şartnamede olarak ~ 

satın alınacaktır. Paznr1ı~ı 17·Nisan·929 Çarganba giJnU Mat 15 de Harbiye 
yemekhaneleri önUndeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin a~ 
için k.omisyanumuza mliral!aatlan ve i'tirak içinde pat.arlık mahallinde b&Ztr 
m.ası illn oluuur. 

300 adet Yerli l>Mden yalak. çarıafı 
150 Karyola [beyli.er :iataııdart marka] 

2400 kilo Yataklık. ytln 
220 adet Yün battaniye [Feshane fabıi.kaıı malı] 
Piyade mektebi için balAda ciaa ve miktarı muharrer 4 kalem qya a,-S Jl 

4 ı~rtnamede ve numunede c:.larak aleni surr.tle mUnalcasaya konmuıtuı·. ~ 
23-Nisan·929 Sah g;.inli !'&at 14 de Harbi~e mektebi yemelr.haoeleri önundd:?.'~ 
kas& mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin ,artname ve numunelerj için ı 
numuza müraeaatl.vı ve ittiuk içinde nıl1aakaaa ınehalliode hazır 
ilan olunur. 

H arp akademisi hayvanab için prtnameai dahilinde aleni munakua auretil' S. 
Kilo yerli taze çayır otu mubayaa edilecektir. İtasına talibi olanlano 1 · 

tarihinde saat 14 te munak.asaya iştirakları ilin olunur. 

10 adet binek hayvanı l 
14 • Koıum • j Topçu ve nakliye mektebi içla. 

13 • mek.Uri • I_ 
4:5 • hayvan ölçü tnburları için • ..,ıl"~ 
Ballda cine ve miktarları muharrer yerli bayvanabn bizalarımdaki -A 

evsaf ve ıeraiti dairesinde olarak ve perakende ıuretilf' pazarlıkla eat:nı _.,,r,1,.. :J. 
Mevcudu olupta satmak arıu edenlerin Pazartesi 'e Cartamba gllnl ri .,...- 'fi"~ 
Harbiye mektebi muayene komisyonuna Jelirilerek bilmuayene rapO~ 
pazarlıRı için yine Harbiye mektebi dahilındeki komiayonumuza rnrıra . J 
ol un ur. ıı>' o:1"j 
Z arar ve ziyan ve farkı fıatı ifayt teahUt etmeyen muteahidı namı tıasab fl"J 

Piyade ahg mektebi için .. 24275. kilo arpa pazarlıkla sauo almaca~· &o•~ 
20 Nisan 929 Cu11Jartesi günü saat 14 te Harbıye mektehı yemekhaneler', ""' 
pazarlık ınah ilinde icra kıbııac.aktır. Taliplerin ıartncne m!f: ıı.~!,,ot 
muracaatları ve iştirak içinde pauırlık mahallinde hazır balun il!P 0 EMLAK VE EYTAM MÜD~~J~DEN· 

. 1 
Satılık a_partı~an ~;;;~;~~~~~;;;~;::~~~ 
2 - Istanbulda Beyoğlunda Metrotiyet mahallesmde Mektep sokaaında Me,rutıyet Apartımanı namiyle ihale olan ı.s.929 ça11anba unu 1a&t u te komisyona gelmeleri. 

maruf olup Bankamızın ha tapa mutuarrıf oldup apa.rt:uuıwı aatııa m~Z:t:'1eye konmuotur. --------.....;.
1
-------------

2 - Müzayede kapalı zarf usulü iledir. İhalıe IB Ma)'ll 1929 Puarteli sGnü rada İdare Mecliai l LA N 
huzurunda icra olunacaktlr. [ . 

3 - Satın almak isteyenler ~ liralık teminat vermeye mecbmdurlar. Bu teminat mektubu 
teklif mektuplariyle beraber ihale giinönt y~ üzere bira& Omam Müdürlüğe verilir. Ve 
yahut taahhütlü oJarak po.tayla gbderilir. 

4 - IhaJe bedeli ihalayi mtlteakıp, peJindir. 
5 - Talip o]anların lstanbul veya lzmir Şubelerimize ve yahut Umum Müdürlüğe müracaatla 

mufasaal şartnamemizi mütalaa etmeleri ve mil7.ayedeye i§nr.k halinde bir lira mukabilinde 
bir 11v•1aan'Al alq> ı.klif mektubuna rapı.ylemeJeri "11p eder. 

Iatanbul Müessesau Sıhhiye Milbayaat Komisyonu ' ~~ı 
BakırköyUnda lr..lin Emruı Ak.liye ve Asebi~e Muesaeaesinln feon.' 

için llzım olan kurutma. sıkma makineleri ile tefferruab tanzin>:L~octi)JPe• 
veçhile 7 Mayıı 9'l9 Salı gtiDU uat 15 te kapalı zarf uaulile İ.Plue 
aıU.nakuaya konulmuıtur. . __ .. ıeö o 

Bu ba[Aaki ıartnamoleri gönDek. ve fula babaı almak _.,...--
k.omiayona mtıracaatları ilin olunur. ~14 

Mu'w miidiri: ESA'f ~ 


