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Maarif müntesipleri yerli mal giyeceliler. 
Yerli mal 

Yakında tatbikata 
başlanıyor. 

Vaarif memur 
ve muallimkri 

yerli mal 
giymef e karar 
vermişkrdir. 

müdüriyetin 
de dün bir içtima 

aktedildi. 
----·---~ ..... ---

Gençler de is basma 
geçiyorlar. 

~ lllallann kallandmua h4kkında verilen karamı 
t ..... ~ ~1lweaatında derhal tatbiki emredilmlttir. 
~al miarlf ldareUııde mtldftr Baydar beyin riyue-

~ C•tl• yeril malı pyeoeklerlne yemfn ederlerken s; ~ eden komlayon, din milhlm kararlar vermltdr. S lbaarlf mftdftrfl Haydar B. olduğu halde f9tanlnıl 
~ ~ llltldlrlyet1 memur, mflfettlı, mftmeyiz ve hademeleri· 
~ ~n kıu bir zamanda yerli mallan giymeleri 

~ '5t 1-raftan bu brann tetki~ :u kararlannı maarife bildire-
1.a.~ leçiJirkea diler taraftan da ceklerdir. 
~~ Jllaarif Bu suretle yerli malı kullanıl-
~ ._ müesae~tı~ın b~ masına bütün memlekette taa~-
' edil hayırh karara ııtiralden müm etmesine çalııılacaktır. Bır 
• ~ ec:ektir. taraftanda Darülfünun gençleri S . aldıtımıza göre mektep daha vasi Te ıumullü bir şekilde 
~~ele bu günlerde içtima- propağandaya devam ederek bu 
-......._ erek yerli malları kul- hayırlı iti kolaylaşdırmağa çahşa-

İç:ln karar verecekler ve caklardır. 

kar ve fırtına 
'h .. ~1-nhul halkı dün sabah gözlerini açtığı zaman 
"-t' "P.r, kat" yağmakta olduğunu gördüler. Kar dttn 
'ttf. !~~ kadar devam fırtınay1ale beraberde~&~ 
tlt ~na yüzünden adeta kAnun 8ani ayında ıını-
)e"ı8'bi Karadenize gidecek olan vapurlar oldukıan 
lt,d:tde kaldılar. Soğuk sıfıra düştu. Mamafi rasat-
"~ 8() h~ fena havanın ~eçici olduğunn, fırtınan~ 
•~ee~·~gun bugün olmadığı takdirde nehayet yarın 

s•nı h ·ıdi . n·,. 1 rı') or. 
h liln geı· taraftan Edirneden verilen malumata göre 
8 Vilayet ve havalisi karlarla mestur bul~uyor. 
~ dırı rın al ında üçü geçmi~tir. Son yirmi otuz sene 
" ı n '!\.r• d k ,._ .. dı, .. ,ısan ayında yollar kapanacak ka ar ar 

n. ~·· ti~ 0 r ıınemiştir. 

P-" MUHITI~ BEYE 

Trenlerimiz 
F ansızlar tren hattını 

veriyorlar 

Fransız hüku
meti hakkımızı 

teslim 
etmek meeburi
yetinde kal,dı. 

--··---··-------- ·---
Müzakeratın bir 
itilifla neticelen· 

mek iizredir . -----n-11--·•ul 
HALK CEVAP VERiYOR Fransız sefiri talimat 

iHTiKAR VAR a/niıstır. 
HAYAT PAHALILICI 

MEvcu1·rua. 
KARiLERiN GONDERDIKLERI 

MKTUPLAR. 
Şehremini Muhittin beyin hayat pahahhtı hakkında nelki _JÜD 

gazetelerde intif&I' eden beyanab umumi bir !gbirar uyandırdı. Dün 
bir çok karllerimizden aldıtımız mektuplarda lluhittin beye cevaplar 
ftrilmektedir. 
Bomonti fabrikuında müfettiı AN. imzah bir mektupta deniliyor ki: 

"Dahlllye Tek.Aletinin reeeD Uiaum !?~ tethl almak 
ıuredle lllileadeleye girlfmele hrarlaa ha7at pahablılt· 
nıa me•cat olmad•i•n• eByfeyen Mnbitlbı beyden yahiu 
ıa kadarını yapmuını rlea ederimı 

Sadece bir ay için Emanet -.e Viliyet mak•mlarındaa çe
kilerek beniıp. gibi 60, 70 lira maqla lstanbtıl1111 bir kö,e
ıinde maaile yaıamak mecburiyetinde kalllD. lıte o zaman 
bayat pahalı~ var mıdır yokıno dur anlar •• 

Mütekait bir hukuk müşaviri olduJımu söyleyen lıaıail bey de 
neşredilmek üzre gönderdiği mektapta diyor ki : 

-"İki gflıı enel balık pazanndan eti 110 kurup aldım. Bir 
eaat sonra aynı eti Aksarayda sordum: 135 kurut dedller. 
İhtikar var mı, yok mu onu eis dfifinün" 

Daha buna benzer bir çok mektuplar aldık. Karilerimiz 
ihtikirdaa ve pahalılıktan acı, acı tiklyet etmektedirler. 

Bu hususta dün bir muharrimiz de aynca tahkıkat yapmııtır • 
bu Tahkılcab iç sahifemizdl! yuıyorua: 

... - ... t:uı ............ ı • "" ,,_...,..__..... ___ _ 

' 

Aytekin lıu.. 

Musabakamız 

Bir müddettenberi Ankarada 1 hu me•eteyi 'hukuka M$ S 
cereyan eden Türk· Fransız nlyealle allkadar ,öntnk lıı.a 
müzakeratuwa eaas itibanyla bir aba almakta ilı:_ar emlftir. Mea 

itiWla neticelenm . k Gzre olduja
nu haber aldık. 

Mevsuk :iıtihLarabmıza göre, 
itilif hasıl olan noktalar tunlar· 
dır: 

Türk· Fransız müzakeratınm 
iıtinat ettiti üç mühim meaeleden 
birincisi Adana • Mersin • Nusey
bin hatbnın hük6metimizce satın 
alınması meselesidir. 

Fransız hiikOmeti, Ankara iti· 
lifnameainin üçüncü maddesine 
istinat ederek hatb satmaktan 
imtina etmiş. Fakat hükGmetimiz 

Sütler artık 
muayenede 
edilmiyecek. 
Şehremaneti, dün belediye da

ireleriDe bir tamim göndermiş 
ve if'arı ahire değin süt toplama 
merkezleri için yer tefrik edilme
mesini ve mevcutların mukavele
lerinin feshi cihetine gidilmesi 

bildirilmiftir. Bu tamimden an· 
lqıldıtına göre Emanet sütleri 
muayene etmekten ve halka 
temiz ve sıhhi süt içirınekteD 
kat'i surette vaz geçmiıtir. Ema· 
net muavinleri bu tamimin ma· 
hiyeti hakkında söz saylemekten 
istinkM etmişlerdir. 

vauk istihbaratımıza ...... 
Franıız hllldlmeti Mfir M. IC9lit 
d& Şambrona verdlti IOD tali· 
matta hatbn hüldlmetimizce la• 

tın almmaıına muvafakat ettilbü 
bildirmiıtir. 

Gelen mlltemmim malilmata 
nazaran elyevm Ankarada S.. 
raç oğlu Şükrü beyle Franm 
sefiri arasında hatbn şeraiti İfti· 
raiyesi üzerinde mükilemat ce
reyan etmektedir. Bu ıuretl 
Fransızlarla en mühim ibtilit. 
lardan biri halledilmiştir. 

Yahya Kemal b. 
yarın şehrimi.e 

gelecektir. 
Madrit aef aretine tayin edDmlt 

olan Vartuva ıefiri Yahya Kemal 
B. Cumartesi günü şehrimize p 
lecek ve buradan Aaıkaraya aid .. 
rek itimatnameıini aldıktan _,. 
ra yeni memuriyet mahalline p 
decektir. 

HükUmetimiz, ltpanya ile 11-
yasi ve iktisadi münuebabm ye
niden tanzim etmeye karar vemnif 
~ldutundan ispanya ile yalanda 
bir ticaret mukavelesi aktedd. 
cektir. 



- Reis Bey, sısz isterim. 
- - SSz, Pendik meb'usu Nezihe 
hanımındır. 

.... Bu ~ün şaka, yarın hakıkat. 
Geçenlerde g zeteler bazı hava
disler neşrettiler. Hanımlarımıza 
intihap hakkı verilecekmiş. Bu 
havadis cihan matbuatina aksetti. 
Türlü türlü fikirler ileriye• sürüldü. 

Bütün feminist nazariyelerini, 
lehte, aleyhte söylenen fikirleri 
burada hülas edecek değilim. 
Şu makalede münakaşa edeceğim 
mevzu: "Bizde kadınlar meb'us 

olacak mı,' olmayacak mı?,, dan füa· 
rettir. Sabnnızı sui istimal etine· 
ycyim, hemen cevap vereyim: 

- Ola ki rt 
Şimdi bunun sebebini sora· 

cabuuz. Olacaklar, zira, medeni 
alemin aldığı cereyan budur ve 
hu ceryandan ayrılmak kabil 

~. 
İngiltere kadınlara siyasi hak

lar vermemekte en inatçı bir 
de9ietti. Bu gün avam kamara~ 
ıtnda kadından meb'ua çok. 
Her kadın ve kız intihap hakkını 
blibdU. Amerikanın birleşmiş 
cte.letlerinin reis1iğine seçil 
M. HooYer 'ekser münt bipleri 
Kadındır. Muhtelif devletlerin 
Kadından diplom tlan mevcut. 
\merika ittihadına d bil bir dev
Mtin kadından var · ar. (Orada 
vali cUmhur re' i d meictir.) 

işte cereyan bu... T rthln te
kimillü bu... Buna Türkiyenin 
karşı gelme i kabil mi? Cümhu
riyet ve inkılip Tüddyesinin bir 
şerefi . K&dını yfik itmek. 
Me~tiyet kadınlar lehinde hiç 
bir kanun yapamamıştı; yalnız 
bd.ın1ara karşı iyi bir zihniyet 
besliyordu. Bu bir adımdı. Cüm
barlyet ise kadınların ıeviyesini 
kammen yükseltti. 

Bu tekamülün merhalelerinden 
biri de kadınlara tedricen bütün 
siyasi haklan tanımaktır. Mes • 
leiimiz budur, i .. dımız budur. 
K.dınlarm tahsillrııe büyük ehem
miyet verildi. Kadınlar memur 
oluyor, avukat oluyor. 

Bu kadarla kalınabilir mi? 
Hiç zannetmiyonım. Aksini iddia 
etmek Türkiyeyi medeni alemden 
a)TI yaşıyor farzetmektir. Bunu 
be biç bir Türk kabul ez. 

Fvett Beledıye intihaplanndan 
baflanabilir, t rakki basıl oldukça 
ll8İJ' intihap da h nımlarımız 
mtlntehip ve mün p olabilır
ler. Bu bir tah il, terbiye, tec
Nbe mes'lesidir. Azıcık zamana 
miilıtiç.tır. imdi .. meb'us bnnım., 
bıbiri beni biç hayrette btrak
..,or. 

Lakin hanımlar bir az hazır. 
lanmalı. Cüz'ice tenbellik ettik
l•ini söylersem acaba zülfiyara 
dokıınur mu? 
.. 

(IID 

e e di 
Gazetelerde kadın zat.tana 

rasgeliyorum. Nezihe Muhiddin 
hamın efendi ne den sustu, küs
tü? Bu sükut kendisine yakışir 
mı? 

Kadın alemi elle tutulur dere· 
ce ilerlediği halde uktedir, mÜ· 
teh yyiz hanıml rımı~ edebi ce
reyanlara olsun neden karışmı
yorlar? Milli mes1elelerimiz hak· 
kında kız kardeşlerimizin dilşün
düklerini bilmeğe ne kadar muh
tacım! içtimai husunlarda kadın
larımızın büyük bir hisseleri var. 
içti ai hastalıklarımızı tedavide 
kendilerinin esastı bir vazifeleri 
olduğuğunu kimse inkar edemez. 
Erkeklerin göremedikleri şeyleri 
kadınlar görebilir. Onların ö
rüm noktalarını bilmek pek fai
delidir. 

T eessüflel görüyorum ki ka
dınlar, bizde, ilerliyorlar, Lakin 
fikirlerini gizliyorlar. ızhar etmi
yorlar, yazmıyorlar. 

Eskiden yüzleri peçeli idi, şimdi 
zeka.lan, peçenin altında müstes
na güzellikler vardı. Kim bilir 
zekalarının gizli derinliklerinde 
ne letafetler mevcuttur! 

Türkiyede kadınların siyasi 
haklara sahip olabilmel~ri bir 
znman mes' elesidir. Bu zamanı 
kısacak Meclis veya HUkOmet 
degil, bizzat kadınlardır. Hayahn 
her sahasında kadınlar rüştlerini 
gösterdikçe bu zaman kasredilir. 
Meclislere aza olacak muktedir 
kadın simaları belirmeli, bunlar 
her sahada ehliyetlerini göster
meli, ispat etmeli ki kadınların 
siyaSı hakları bahse mevzu ola
bilsin. Ak i takdirde kadınlara 
bu haklar t min edilse bile neye , 
yarar? 

Farzediniz ki bundan otuz sene 
ev 1, yahut 1290 me rutlyetinde 
kadınlara bu haklar verildi. Ha· 
yatlan kafesiçinde geçen hacinne 
ve hanım ablalarımız kanunun 
bu müoadesinden ne istifade 
ederlerdi! Şüphe etmem ki geçen 
neslin hanımları böyle bir kanun 
aleyhinde bulunurlardı ... 

Kadınlara tanılacak siyasi ha
klar arbk bir prensip işi olmak
tan çıktı; bir rüşt, bir zaman 
mes' elesi haline geldi. 

- Kadın okuyor mu, yazıyor 
mu, dil ünebiliyormu, becerebi
liyor mu? Eğer öyle ise tabiab 
ile siyasi hakka sahip ve layıktır. 

Şu dakikada bizi prensipten 
ziyade işgal edecek nokta: ha -
nımlarımız bu çağa geldiler mi? 
gelmedilerse nasıl hazırlanma -
lıdırlar? Bu hususta kadmlarm 
da noktai nazarını bilmek li
umdır, 

Acaba bu sözlerim yabannmı 
gidiyor? bakalım. 

Cel ı Nuri 

Edg r W 11ace 

- ffayır, 
geçtiler. 

bflardo salonuna Beryl, bu söylenecek bir şeyi 
biliyordu, Lclinin kollarından 
kurhılmağa uğraştı, fakat deli
kanlı bırakmıyordu. 

Beryel yavaşca, Lelinin dera· 
tuşundan sıyrıldı, kapuyu açtı •e dışarısını dinledi. 

Birbirlerile toku an bilardo 
bilyalarmın se .. !erini duydu. 

Kapıyı kapattı ve küçük bir 
tereddütten sonra surğüyti de 
sürdü. 

- Matmazel Trent burada, 
fakat kütüphande oturıyor. Oh, 
Leli bilmezsin, şu dakıka ne kadar 
mes'udum. 

Leli gen~ kızı kollarına aldı: 
- <,. iınkd beni gbrdunüz, dedi. 
- E.vet, fal at !İzi serbest ve 

tahliye dum. 
- E 1,, _ b'r ey söyle-

yece!,. 

- Hayır, hayır, işte bunu söy
leme l 

- Söyleyeceğim, bir dafn 
daha söylemiş'tim. Seni seviyo
rum. Eğer bunu bir daha söyle
meseydim delirecektim Beryl.. 

e yaparsanız yapınız, isterseniz 
başkası ile evleniniz. Fakat bu 
adamla değil.. 

Berylin gözleri bulutlandı, o 
daha sÖ) lemeden Leli hakıkatı 
anlamıştı: 

- Leli, ben artık evliyim. 
21-

Evli? Leli, bu hadiseye bir 
cinayet mızarile b kıyordu. Ka· 

... 

Dahili ha.herler 
Mecidi bırakan 

Jandarma dün 
tahliye edildi. 

1 S seneye mahkftm ve hap
sanede yatmakta iken çıkarak 
M şbur sabıkalı HıriHDt09ua 
metresi Atinayı öldüren "Mecit"le 
katilin muhafazasına me'mur Jan· 
darma baş çavuşu Mustafa, Jan· 
darına apdullahın muhakemele-
rine dün ağır ceza mahkemesin· 
de devam edilmi~r. Evvel: , 
"Mecit,, hakkındaki tıbbı ti.< 

Komisyoncu'. Nuri 
beyin muhakeme
sinedün başlandı 

idare ettiği "ikraz ve terhin" 
sandığı ile muamelesi bulunan
lardan aldıA-ı paraları iade ede· 
mediğinden dolayı ticaret mah-

Beyoğlu cinayeti 
nin failleri 
yakalandı 

Bundan bir 1\aç gün evel Be
yo~lunda kumbaracı yokuşunda 
bir adam öldürülmüş ve bunun 
Hasan efendi isminde bir şahıs 
olduğu tespit edilm~ti. O günaen 
beri bu adamın katilleri aranmak
taydı. Zabita me'murları bu 
adamın katillerini nihayet dün 
yakalamıılardır. Bwalar yilksek 
lcaldırımda hendek apartmanı 
kapıcısı Apdullah ile M,-1 nt 

· nde iki kardeştir. 

Mecit 
1 kemeaince iflisma karar verilen Katiller 

r . okundu, bu raporda "Me· 
cit,,ın tamülakil olduğu yazıtıydı. 
Maznun vekili "Meoit.ln tekrar 
m6şahede altına a!mmaaını iste· 
diysede mahkeme bunu reddetti. 

Bundan sonra mevkuf maz.. 
nunlardan Mustafa çavu9un tah
liyesine karar verilerek diğer 
şuhudun celbi için muhakeme 
başka bir güne bırakıldı. 

Em netle 
Ocak temizleyenler 
Ocaklan temizleme şirketinin 

halkı ızrar ve tazyık ettiği ema· 
netçe nihayet tahakkuk etmiştir. 

Eanet bu gibi tirketlerin halkı 
bundan sonra tazyık etmemesi 
için te.dabir düşünmektedir 1 

Tarife komi yonu 
Üç aylık elektrik ücretlerini 

tespit etmek üzre tarife komis
yonu yarın toplanacaktır. 

Te .. cumanlar okuyor " 
Yüz kişi en mürekkep tercü

manlara tarihi, Coğrafi dersler 
gösterilmekte idi. Bu derslerin 
nazari kısmı bitnıi ve dünden 
itibaren de ameli kısmına baş
lanmıştır. 

Tercümanlar müze ve abide
lere g6tilrülerek orada muallitn
leri tarafından kendilerine naza
ri olarak gördükleri dersler hak· 
kında izaha! verilmektedir. 

Alay köşkünün bahçesi 
Gülh ne parkının Salkım Sö

ğiit cihetinde alay köşküaün or
tasın a içerlek bir saha vardır ki 
buraları pislik halindedir. Bun
dan başka bir cok kimseler bura
ları pislemektedir. Bunu nazarı 
dikkata alan Emanet bu içerlek 
yerleri bahçe haline ifrağ ve Ön· 
lerine demir parmaklık çekmek
tedir. 

pıya doğrıı yürüdü, fakat genç 
kır; boynuna asıldı. 

-Yok, yok, nereye? ne ya
pacaksın? 

Leli dişlerinin arasından: 
- Frankla hisabımı görece· 

ğim, dedi. 
- Leli, yalvarırım sanal 

Beryl ellerini sıkı sıkı gencin 
boynuna dolamıştı: 

...... Allah aokma yapmnl Y alnıı 
sana değil, bana da f enalıtın 
dokunacak, anlamar.or musun. Ben 
asıl şimdi uyandım, evvelce gezi
yorduk, konuşuyorduk, ben sa· 
dece sizden haz duyduğumu zan
nederdim, fakat şimdi anlıyorum ... 
anlıyorum. 

B ryl glSksünün üstünde sıcak 
yaşlarla ağlamağa başladı, o za
man Lelinln bütün hiddeti bir
den dağıldı. 

Onu ağlatmamah idi. Birden 
Berylin göz yaşları kesildi. 

- Ben de seni seviyorum, 

"Mehmet Nuri., beyin bu ifliaı 

hileli olması d.olaysiyle muma
il yh berayı muhakeme ağır ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Bu mahkemeye bir çok samiin 
muvaceheamde dtln baılanm~br. 

Evdi ittiçvap yapılmıttır. Nuri 
bey: 

- " 70 yaşındayım. Evelce 
Berut, Şmı ve lşkodra şehirle-
rinde polis müdürlüklerinde bu

lundum. Memuriyetim esnasında 

3000 altın birikdirmiştim. Istan· 
bula gelince koca mustafa paşa· 
da ve Çenğel köyde evler aldım. 

Bilahara bunları terhin ede
rek 5000 lira para istikraz ettim. 
işte bu parayla mevzuu bahs 

müesseseyi açtım. 1927 senesi 
birinci kanununda hastalanmış· 

tım. Bu zamanda beni çekeme· 
yenler ve rakıplerim firar etti~i
me dair bir şayıa çıkarmışlar. 
Bu şayia üzerine bütün alacak· 

lılarımın idarehaneme hücum e~ 
mesi üzerine bittabi alacaklıla
rın hepıine para yetiştiremedim. 

Bu vaziyet karşısında mahke
meye müracaat ederek iflasımı 

istediler, mahkemede buna karar 
vardi. iflasını hileli deyildir.,, 
dedi. 

Nuri bey hakkındaki itham
namede ise "on parası olmadığı 
halde başlayarak para toplamış 
ve bu paralarla bilhassa kızma 
cihat almıştır." c1enilmektoydi. 

Neticede ticaret mahkeme
sinden bu husustakı ddterlerin 
celbi ka:-=ıriyle muhakeme başka 
bir güne bıakıldı. 

Jabıta •bu adamlarm, Hasan 
efendinin 12000 lira parasını el
de etmek için öldilrdülderini tes
bit etmiştir. ----

Köprü kul ubeleri 
Galata köprüsün fin tarafey

nindeki dört para kiıesinin ye
niden ve zarif bir şekilde inşası 
don 15 bin liraya ihale edilmiş
tir. K6prü kulubeleri bu ay nihaye
tinde inşa edilmeye başlanacaktır. 

Mahkemler 
Yahudilerin muhakemesi 

içtimalar kanununa muhalefet 
taşkınlık, zabita memurlarını darp 
ve tahkir cürmiyle mazounen 
muhakeme edilmekte bulunan 
10 musevi birinci ceza mahkeme· 
6inde beraat etmişti. mahkemei 
temyiz bu kararı yalnız zabıtayı 
darp cihetinden nakzetmişsede 
mahkeme dün yine eski kararda 
ısrar etmiştir. Yalnız bu 1 O mu
sevi hakkında Türklüğü tahkir 
maddesinden muhakeme devam 
edecek ve 27 mayısta şahitler 

dinlenerek karar verilecektir. 

Gayrı mübadiller 
Gayri mübadiller konğrasında 

Ankarada hükumet nezdinde ga
yri mübadiller hakkında temen
niyatta bulunmak üzre Mustafa 
Arif ve Refik beylerden mürek
kep bir heyet intihap edilmiştir. 

Bu cyet, hükumete arzedecek 
meseleler etrafındaki l"aporunu 
hazırlamıştır. Bir iki güne kadar 
Ankaraya giderek gayri mübadil
ler namına teşebbüsatta buluna
caklardır. 

doğruıu budur. Seni sevmedi~i- Beryel başını kaldırdı, Leli 
mi iddia etmek manasız olur. alnından öptü, taraçaya doğru 
Eğer hen her istedikimi yapAbil- yürürken, Beryl Cle koştu, kapının 
seydim,, evvela Lew amcayı öldü- sürğüsünü açtı. 
rürdüm, Fakat bırak şimdi artık Sonra tekrar masanın başına 
oraya gideyim, öğle değıl mi, gi- geldi, yeni oturmuştu ki, Matrna
deyim. zel Trent içeriye girdi. Elinde 

- Beryl, beni bırakma, bu kocaman bir çanta vardı. Her 
meseleyi haltetmeliyiz. Ne zam- halde bir yere gidiyordu ki, ba
an gidiyoraunuz? şında şapkası falan vardı. Beryli 

Genç kıt küçük bir mendille görünce şaşırdı: 
göz yaşlanm sildi: - Ben sizin burada olduğu-

Kinga kross istasyonundan aat nunı bilmiyordum. dedi 
onu bilmem kaç geçti .. Leli bir - Frankı mı görecektiniz? 
şey yapmayacaksını:ı:, bir ıey söy- - Evet, zaten bütün gün gör-
lemeyeceksiniz, deA"il mi? mek istiyordum. 

: Demek saat onu bir kaç 1 T rentin sesi değişmiş, keskin 
dakıka geçe.. . b' h l ı E B ı 

K b
. L 

1
• acıp ır ,.a a mıştı, ğer ery 

- uzum, ır şey yapma e ı, b' t ı d T 
fenalığın bana da dokunacak! ı~ az _onu . anımış o.say ı.'. re:· 

- Vay hayvan herif vay, ev- ntln hıddetınden delıye donmilş 
lendi hal olduğunu anlardı. 

Merdivenlerden ayak sesleri - Ben konuşır.:ık istedikçe 
duyuldu: o bilardo oynamağa gidiyor. 

- Leli, birisi geliyor, aman Sizden rica ederim, lutfen 
bahceye geç söyle) iniz de beni görsün. 

• 

Böbrek 
hı'fzıssıhtt 

-!-
Karnımız içersinde 

sulya şeklinde iki uı1l 
vardır ki ya~anııl 
çok mühim rol oyJJ 
Böbreklerimiz faallY 
ten geri kalırsa derb 
umumi bir zehlrtenlJI 
hali tabaddils ed~, bll 
nun için hu uzvu taJl1 

mak faydadan hali 
ğlldir. 

Böbrekleri orta d 
ikiye ayiracnk olurs~i 
derhal biri iç tarall' 
grılgunu renkte, diğeri 
dış tarafında açık reııi 
olmak Uzre iki kJ.StfO 
nazarı dikkatimizi cel· 
heder. Bu suretle b6V 
raklermizin bir takJd' 
yuvarlakcıklardan elr 
rem şeklinde boru~' 
lardan ibaret old~ 
görürfiz. Bllyük ana ~ 
marlanndan gelen b6b' 
rek kırmızı kan daJJJ~ 
böbrek civannda J~ 

üç kola ayrılır bir ( 
harfl biçiminde böb" 
içerslne girerler ve bO' 
rucuklann etrafını -' 
rarlar. Kullamlan k,JJJ' 
da kara kan damarlıııt 
vasıtasıyla geri gider• 

B6hrek.Jerin vazifesi 
gelince en birincisi sP 
lıkları başka başka ol~ 
iki unsurun süzülıneil' 
dir. Btttüp böbrekler 
den çıkan ınaddeler 
rulardan sfizühirler. lr 
te bunlar en mtthi°' 
uzuvlarınuzdır. . 

Lol man Haklt1' 

Bir dolandırıcı 
Mer~ um maarif vekili ıı 'pli 

be)c goyn mükemmel bir • 
yapılma ı için har ket edere~ 
abidenin in,nsı için liizım gel~ 
rayı şehrimizde bir çok tiCC J 
toplamağa kalkan "Ali lbrnlıirtlt1 

mınde bir şahıs poliscc diifl 
d'eiP kalanmı;1tır. Bu enç ken 1 ~ 

beyoğlu belediye oktoru Mub~ 
beyin muavini oldugundan bB İ 
derck bir çok yerlerden par~I 
mı~tır. Ali lbrahim hakklflV 

tal;kikat tamik edilmekte ~ 

1 

bagka arkada~lfrı olup oltıl9 
anla11ılacaktır. ./ 

- Pek ali, gidip habet "' 
reyim. 1-til-

- Teşekkür ederim. "ôf'I 
size Madam demek liuıllı 

değil mi efendim. 
Be'S dudağım büktO: J' 

deo1' 
- yle zannederim, tııi" 
Beryl çıkınca katibe çııfl 9.,1~ 

demin Berylin oturduğu ına~.fY' 
üstüne koydu ve saod~ ;'' 
oturdu. Masanın üstünde 0~e~· 
tır yazılmış natemam bir 
tup gözüne ilişti ve oku~U~rif' 

Çok geçmeden Frank ıÇ 
girdi ve kapıyı kapattı. 

Trent mektubu uzattı: 
? 

- Bunu okudu uz ınu · ı.:ııd 
Frank mektubu aldı ve 0 

Azizim Leli. .. ef11 
Sizi tırtık bir dalıo 11"/ob 

yeceğimi biliyoru11.. iTTI 
ıunıı söyl<>mek isi 
dunyada lıi l · · 
tamıyab ığım lir .. 



3 Nisan 
. ilk dafa olarak B.M. 
~oı>landıtı ve milli hü
~ bqladığı güne mü
~ 23 llİl&n Sah günü, 

M. Litvinof 
Cenevre, lf [A.A) 

Havaı ajansı bildiriyor: Tahdidi 
ıeaın..ı ihzari komisyonunda reis 
SoTiyet projetini cerhe çalışan bir 
nutukla M. Litvinofa cevap vererek 
.komieyon ekıteriyetinin hu projeye 
muaruı oldu& kaaaatini izhar ve 
reye geçmete hacet kalmadığını 
beyan etmiştir. 

M. Litvinof Tttr.k ve Rus pro
jeleri birhiriae pek yabıı olduğun· 
dan bunlardan birinin reddi 
ötekinin de reddi maDMmı tazam
m1111 edecelbıi 16yleıni,tir. Muma
ileyh komlsyo11 Nİ8iD.İll sorduğu 
a6al yeriae Soyyet projesinin 
ihciYa euili ıu Uç prensip hakkında 
a.y beyan edilme.ini talep eyle· 
mittir. 

1 - Komisyon ıeslihann tahdi
diae mi, yoksa tenkisiae mi taıaf
tardır? 

2 - Komi!yon te!lihatın ten
kisi hususunun nispibet esasına 
göre icrası lUzunı una kani midir? 

M. Litvinof un iırarı kartısında 
reis meseleyi yarınki celseye talik 

~--

oldup ıibi şehrimizde 
... nıerasim yapılfcaktır. iJOra Lllpfanl 
.;"" de o .. b"tG .. 

._.. ıun u n resmı, filim k 
•esseaat ve daireler ve Bır umpanyası 
kapalı olacaktır. Yalnız • • 

~ ler sabahleyin açılacak sesını 

~;~ ~=ı!:ıl:i ~; 4G0,000 liraya sigorta 
_ _,_~ ....... '81)' eti hakkında izahat et tirdi 

Lora Lapıant A.vrupa
nın en güzel •••il 

artl•tlerlndan biridir. 

Amerikada sesli sinema filmler 
yabahnata baş~nalıd~ ~eri, es
kMlen artiıtlerinın ellennı VS .. yı 
siprta ettiren film kumpanyaları, 
ti dı "yıldız,, )arının sesleriyle 

dar olmağa başlamışlardır. 
u cümleden olmak üzre Uni· 

versel film kumpanyası en aflılel 
artisti -olan meşhur Lora La pla• 
tm sesini 200 000 dolara, yani 
400 000 Türk liruına ligorta 
ettirmiştir. Şayet. ~zır~anma;a 
bqlamadan bir filmın ıkmalm· 
den evvel Loranın sesiaae 
het hangi bir arıza ve te
ğayyur husule geldiği tak4irdo, 
o filme sarf edilen parayı taz .. 
minen Sigorta, Univenal kum-

Ie•aletıiıı ŞiUcrtı 

Fırka c..1ımarteai 
gü ö Baremi 

müzakere edecek 

Baş papas yahudileri şarap mahzenine 
kapadı ve: - "Size yiırın sabaha kadar 

müsade, düşünün taşının." dedi. 
Ankara 18 [luusi) 

Fub grupu Cwnarttei günü 
sababl topllDIDS ii~ ittQaa 
davet edilmiş~dir. Bu içtimada 
Barelh kaıunıanun mh&keYeti 
muhtemeldir. 

Büf.9e encümeni .Bereat kanunu 
tetkikatma devaoı ~, Ve
kaletlerden Baremin m veka
letler ve devair bütçelerine tesiri 
ve bütçelerdeki maqat fasıllannın 
Bareme göre bahi o)acaklan 
yektinlara mOtedair hesabat isten
miştir. 

Bütçe encümeni reisi 
Ankara, 18 {hususi] 

Bütçe encümeni reisi Şakir bey 
hu akf01 ekspresle lstanhula 
hareket etmiştir. Y anııki terenle 
dönecektir. 

Tekzip 
.bbra, 17 lA.A] 

Dahiliye 'Ve Nafia vealleri 
arasında ihtilaf o~ dair IOa 
saat gazetesinin 1' Niuıa tarihli 
ıı\$hasmda illU..- eden bahr 
asılaızdır. 

Kllçakçılık 
Adapaan. 17 [A.A] 

Zabıta 10 biD iefCll' bpk lipra 
kitıdı 111kı......,.. 

Fransız gemWne ate§ 
Şangay, 17 IA.Al Havas 

Y ang~ nehrl111İ11 sol sahfffntle 
bulunan kıtaat bir Fraoeıs ,aobo
ıuna mitralyöz ateşi açmışnr. Vç 
Fransız bahriyelisi yaralınmlfbr. 
Gambot şiddetle mukabelede 
bulunma, 'te bal&l'a utram•dan 
yoluna d~am etmi;fri. 

- 33-

Wonns!.. 
Bu da bir Alman şehri •. 
Burada da her tarafta olduğu 

gibi yabudiler kesildi ve yakıldı, 
ancak.. Yazmakta olduğumuz 
katffam tarihinde worms başka 
bir .ak'a, bir hadise ile cliter 
"'*1wd• fazla mevki tutar. 

<W--> 4a yahudiler niıbe· 
ten iaha rü.ı ve daha çok 
zenlia idiler. 

Alman e•n dördüncü 
(Hem) .W ft himayesi ile 
diler ....... feldderinden daha 
faZla (woma) ,.._.rine müsa
deür ve. al.,-@akir haraket 
olµnmuttu• .... içia burada, 
dijer tanfl&rd.a fazla yahudi 
eberiyeti vardı. 

Hıristiyanlarla beraber kardeş 
gibi güzel ghel yaşıyorlardı. 

Her ,ebirden kesilen. yakılan 
ineanların ~tları yükselirken 
(Worma) Yahudileri de ölüm 
nöbetinin kendilerine de gele
cetini görüyorlar. Yaklaşan fe
liket önünde ne y :ıpacaklarını 
f8111'&yorlardı. • 

Haçın zulmtınden kaçıp gelen
<W orms) a ~ gün her saat fena 
lellket baberl..t getiriyorlardı. 

Nihayet beklenen şeamet ha
berleri de ıeldi. Her tarafı kan 
ft yangına bosran kilise feda
ileri (wormı) a Cla geliyorlardı. 

Binlerce Yahudi halkmı, ço
lukhı çocuklu Yahudi ailelerini 
'8klaşan itkealceli Qliimln kor
ku•u ..ıdı. 

Hıçla •uvariler, baltalı mız
rakh katiller aürüaü geliyordu. 

(worms) kilisesinin baş papa
zı cıv• dereheylerinden daha 
fazla ~...,._..... 8-

ı MOkellef'ln borcu 

1 
l..,utz pzetelerinde vergi veren mftkellef'in tipik bir retmi 

vardır. Mbah içiude bakikata temas edeıı m,eftlllarda bu adamı 
bir .... ten farksız g~rtinüııtız. Bütün Jqlliz mukeWtlerbıi te-

1 msil eden bu adam ac~in timsalidir. Bir defa bsacık bir boyu 

1

. vardır. Glb'\nde ıhlüğli, başında 111elon ppk8*ı, b._..nunun altıa• 
.. kıt dllfilaiif bıyıklarda bu cüce adam, bUyök Birituy-m m 
eeYlmU adamıdır. .....,. \.,• \ ....... 

t~ 
r11.>. ) 

• 
la i ... lis mtlkellifi denilen cilee boylu aclma, ol....chk teY• J 

leılla fiklyet ediyor. Ve bea babp okuda.kea ba .-.. • ..' tiki· 
yetlerlae kısıyorum. 1 
Gepın .... bir arkadllfl• aalattı: "Evimi kiraya yerdim. Bmane-

hiudarla çevrilmif bir tatoda 
oturuyor , üzerinde hem dünya, 
hem de ahiret aultanının nüfuz 
ve kudretini taşıyerdu 1 

Yahudi sinagogu çaresizlik İç• 
inde işte bu papaza müracaat 
ettiler. 

- Burada hiç kimseye bir 
fenalık etmeden kendi halimiz de 
yaşıyoruz. Kiliaenize ve hıristi-
yanlara bir zaranmız olmadı. 
Hep beraber kardeş gibi geçi
nip gidiyorduk. Şimdi itte bizı 
çoluk ve çocuğumuzla kesme~e, 
diri diri. yakmağa geliyorlar • 

Buna müsaade edecekmis"z? Bütün 
mallarımız servetimiz hep sizin 
olsun. Yalnız hayatımızı kurtarın 
Ölünceye kadar size kul, köle 
oluruz ... 

Dediler. Baş papaz efendi 
Yahudilerin hu müracaatlarını 
zahiren hüsnü telakki etti: 

- Merak etmeyin .. Dedi. Ben 
burada iken hiç kimse bir kılı
nıza bile hata getiremez. Siz, 
çoluğunuz, çoc ~ nuz iJe bera
ber hepiniz buraya benim şato
mun surları içine iltica ediniz. 
Gelenlere sizi icap ederse silah
la müdafaa ederim. 

Kilise ha, papazının bu söz
leri yaklaşan ölüm karşısında 
ş8fll'lllış kalmış Yahudi alemini 
sevince bojdur. 

Bütün yahudiler, çolukları, ço
cukları ve yükte hafif, bahada 
ağır servetleri.. ile akın akın baş 
papazın kaleli hisarlı şatosunun 
bimaye ve muhafaza edici muhi
~ne doldular. 

Tam zamanında haraket et
miperdi. 

Koca şehir bir iki saat ses· 
sizlik içinde kaldı. 

Sonra sokaklardan 

Kıral Borlı 

Papa kıralm ·ltalyan 
Prensesiyle 

evlenmesine müsaade 
etmiyor . 

Ortodoks oıan aorl• 
bir Katolik kıaını 

alamaz 

sesi ıükseldi. 
Ehli salip süriileri (wonu) ı 

girmişlerdi. 
Yahudileri evlerinde bat.ma

yınca bot evl•ri deşe verdilw. 
Bütün gece sabaha kadar tehir 

alevler içinde cayır cayır yanm. 
Sabahleyın clo§"an günet büz. 

melerini bu yangın harabesi fizerbae 
saçıyordu. 

Hmçlannı alamayu katiDer 
sürüsü bu sefer baş papaaa 
şatosunun önüne dayandılar : 

- Yahudileri isteriz! sur"-Pı· 
lannı açın 1 

Feryadı kalın kale duvarl&nnı 
sarsmağa başladı. 

Bu esnada ve bu vaziyet kar· 
şıımda papaz efendi kendi hima
yesine iltica etmiş yalıudilere hi· 
taiıen; 

- Ya hıristiyan olursunuz ve
ya sur kapılarını açar ve ealip 
ordusuna sizlerin hepinizi teslim 
ederım, dedi. 

Vaziyet çok nazikti. Bir taraf
ta kurtulm k imkanı olmayan 
ölüm vardı. Diğer taraftan bu Mu· 
sa evlatları din akide ve itikatla
rına hayatlanndan fula bafh 
idiler. 

Papazan teklifine ne cevap 
vereceklerdi. 

Yahudi ihtiyarlar: 
- Bize yann sabaha kadar 

müsade; size yann cevap veririz. 
Dediler. 8q papaz bu teklifi 

kabul ettı ve ertesi sabaha kadar 
düşünmeleri için bütün yahudileti 
şatosu içinde genif prap mah-
zenine kapattı. (Bitmedi) 

ramsrrr T 5 5CT =-

Pahalılıl< 
- "Et fiatlannda muldelil 

9e1ntJer arasuaclaki fük, nü:1 
maaraflanndan tevelllt etmQor. 
Balık pazarma gelen etin nakli
yesi ne .ıe, Büyük adaya gid• 
>tin nakil masrafı da odur. 

Et fiatları arumdaki fark 19-
hirde 1ne,cut kuap adecliaia 
ihtiyaçtan çok fazla olafuclur. 
Anlatayım: 

lstanbu!da kasap cemiyetince 
tescil edilmiş bini mütecaviz k4· 
sap mevcuttur. Bu miktar ihti
yacın çok fevkindedir. Dükkan 
adedinin fazla ohıtundaki aalmiir 
basittir, 

Eier kasap adedi tehrla 
ihtiyacı ile mütenasip ~ 
muayyen mıktarda iatti • 
edilen etin kazancı, ba kadar 
yüksek bir yekOn tutan mufa • 
vaautlann geçimi a1maJacak ve 
semtler arasında buıüa görüleııı 
farka tesadüf edilmeyecekti. 

Benim fikrimce kasap dük· 
kanlarının adedini tahdit etm4* 
bu hususta makul bir çaredir • 

Şehremini beyia gazetelerde 
intitar eden beyanabnda •Et 
mademki iıtiblik edili1or, f'I 
halde pahah detil demektir • 
deniliyor. Kasaplan müdafaa e\. 
meaine ratmen bu noktai ha• 
zaqn doğru olmadıtım s&y1eme
ldeo kendimi alamıyorum. Et il- '
tihlak ediliyorsa bu et flatlaltlllft 
maişet seviyemize nazaran ... 
~ oldu~~dan ileri JelmiJw• 
Etm hava)'ICI zaruriyemn • N
şında olmasıdır ki etin istilawa.. 

tia .te -S.oe twtJk lfia 11uf .W.P mubftlMe teavlrlye -.e 
taulfiye ftlıuma- •lıdeeln ait oldup iafalaaten yallll) .. İki 
1e11e kt.ne mtiatecird• bu ......ı ara11p 90l'lllamt-- fJ çıktı ,e
riae ...... bir k1nea pWI. Ba de6a emanet memurları bana 
cewtler. (lhmdaa ev.at ldracml•D belediye rbumaaa UtedUer. 
Hayret igiade b1d.u9 (lki .-edea heri hiç bir ıey U.adıma 
mı!) dNim. AlmllJDlflar ve "'8df beaden iıtiyorlal'. v...
lkl aıeneden beri vazlleelni yapmayan bu meaur içla kolay bir 
a•til var: Haciz! Bea nrf h• lö&UDUUı 1110,meleaia öaftne geç· 
mek için, mecburiyetim olm•blı halde, bu parayı verdim. 

Parjsten f ngiliz gAZetelerine 
bildirilditine göre Bulgpistan kı-
ralı Boriıin, ltalya karalının üçUııcü 
kızı Prenses Ciovania ile evlen
mesi Papanın itirazı yil7.ünden 
suya düşmüştür. 

V atikaa, Ortodokslarla kato
likler .,..ında izdivaca cevaz 
vermekle beraber, bu izdivaçtan 
hual olacak çocuklann katolik 
olarak büyittülecelderine dair 

ni temin etmektedir. Her ae.-. 
pahalı mevsimde et istiblikinm 
nasıl en asgari hadde d~1 
anlamak için iatilallldlri tellrtlt 
etmek kafidir,, 
Zahireciler ne diye,.,_.? 

- "Bagday fiatlan 10D uman• 
larda 10 - 20 pvaclaa iMia bir 
tahavvül pstennedi. Hali hazır 
Rtatlanmn da mayıs. ve ~~ 
nihayetine kadar detifmesı kabıl 
defiJdir. Çünkfl Arialltin ve JCa .. 

Arkadatımın fiklyetiaden fU aetiee çıkıyor, mGkellefia hiç 
bir kabalıatı yok. Fakat devlet ve yaluıa •...aet vulclaam ~ile 
~emlQ" savat OUul ,,.. .....Uerbıin aezaıım betkalarına 6de-

t~!~r. n21~~u1ecet •z!...--------··---.,.·--- . - ..... ... ........ u ~-

poyuma 400000 lira vereCektir. ~ oldatu ta!'clinle bu tapy· 
Sigorta mukaveleoamesi ak· yuriln dereceli, ~n pla

tedildiii unum aıtiatin ~d~ landl ~azbut ola.n •esle mu~
sesi ai~une olarak ıapteclilmit- JU9 edılerek tayan ve ona fo
tir. llende HSte bir teranir ro •llnia ohmacaktar. 

ebeveynden bir miıakname 
anmasını şart koımaktadır. 

Papa bu usul& bir kıral için 
bile ltomıyacatıaı söylemiştir 

Halb\lki Bulgar kanunu e~
siıi veliahtin Ortodoks meıbe-
bine aalik bulunmumı tart ket· 
maktadU'. 

• 

nad8nın Boıefa denilen ~ylan 
için bu ~ fiatla ft IUaziraaa 
kadar t..U. olunmek üzere 
şlmdid-. baglaııan ticcarlar 
çoktur. Hubul>at fiatlarıada bu 
sene g&rülen tereffu r.ç_en malı· 
sal cfemndeki kuraldıfm tabai 
neticeıidir. 



u 
Dudak boyası kullanıl~ resnı 

Ta za __ ~':'ninda! yllpmak Pariste moda 
u- .. iidd.ı ""yapacatm• Fransız payıtahtmın hütÜn ·;eiıi";"gptt:;l iızlan dudak boyası Bir gün şehirden uzakta bir 

yolun lcenarmda sar11m bir ka
dın alüsü bulunmuştu. Tahkikat 
tahkikat... Neden aoııra, bu ölft~ 
nün oraya mavi bir otomobille 
getirilip bırakıldı~ an\qtldt. Kim 
getirdi, irim bıraktı, malQn d-tiL. 

dütündij. ta,..:!a. bir karar ver• O 
medi, r~imlerini yaptırmak için bu moday icat eden Hollandalı 

Paul biti uyuyordu. Saat 7 ,30 

kapının zili duyuldu, Paul uyan- Sam.Ill atelyeSİDe hü~Ulll 
dı: 

Paul Rcnenin çoktan beri sea 
sada vermeden giden bir sarı.şan 
metrosi vardı, bir de mavi oto
mobili., Artık içi içine sıtmaz 
oldu. 

Eve gelinceye kadar, acaba 
birisi takıp ediyor mu diye hep 
arlca&uul bakıyordu. Evde de ka-
1111, sadakatma candan inandığı 
bir kansı vardı. 

Paul ün korlctuğn fU idi: Zabıta 
kendisini yakalasa bile her halde 
sonunda ma&um oldutu tebeyyün 
edecek, bwıa şüphe yok. Fakat 
sarışııı bir metresle beraber otur
duğu meydana çıkacak. O zaman 
karısına, mutı, vefakir, sadık ka
uına nuıl bir mazeret icat et
meli? 

O aktam mavi otomobil yü· 
zOnden başına bir felaket 
golmek ihtimalini karısına açb. 

Halbuki karısının, bir müddet 
lcooasmdan ayrı kalmağa ihtiyacı 
vardı, Dediki: 

- Bu aaatta bize kim gelir. 
Kansının hemen aklı bafına 

goldi. 
- Muhakkak polistir. 
- E, katili yakaladılar canım. 
- Katili yakaladılar ama , 

onun bir de teriki cürmü yok mu? 
Mavi otomobilin sahibi? 

Paul bir hamlede kanapeden 
fırladı. Karısı hemen elbisesini 
toparladı: 

- Doğru mutfağa git, orada 
çabucak giyin ve sıvış. Saat 8, 
15 te bir tren daha var. 

Koca11D1 mutfata sürükledi, 
üstünden de kapıyı kilitledi. 

Kapının zili bir daha duyu du. 
kadın açb. Tam beklediği .. 

- Aman atta! Paul dahıı git
medi, mutfakta giyiniyor. 

Sonrada yüksele scalc ve ko
casına duyulacak tanda: 

- Ben senin yerinde 
bir bç ay, amcamın 
giCierdiın. 

- Hayır polls efendi, benim 
kocam blr defa burada değil. 
ıcyahattadır. O böyle itlere 
karışmaz. Cinayet gftnO otomobil 

olsam, garajda duruyordu. 
yanına Ado!phe yavaşca: 

Amcdı da Belçilcada .• 
- .. O valcta kadar katil elbet 

yakalanır, seıı de istirahatle ~dö· 
nerSin. 

- Hakkın var, dedi, en iyisi 
bu.. Bir taraftan da tebdili hava 
olur. 

Kanıı dedi iti: 
- Yann saat 7,15 te bir tren 

var, ama kaçırma. Sanki hiç bir 
ıey yokmUJ gibi, aen gene şimdi, 
mutat veçhile kahveye git, ben 
de valizini hazırlıyorum. 

Paul evden çıktı, karısı da 
şu mektubu yazdı: 

"Sevgili Adolphe, 
"Kocam yarın 7, 1 5 trcnile 

Bürüksele gidiyo, saat sekize 
doğru seni sıcak sıcak yatatımda 
beklerim. Kahve albyı beraber 
ed ~riz .•• 

Kadın mektubu derhal pos
ta ıa gönderdi, sonra da koca
!!''D valizini hazırlamağa koyuldu. 

1 çinin sevinci gözünün parıl
tısından belli idi. Oh, bu uzun 
aylar ikisi birlikte ne mes'ut 
olacaklardı. 

Valiz hazırlanınca soyundu, 
gömleğine pülvelizatörden hafifce 
kolonya· ıerpti ve yatb, çok geç
meden de uyudu. 

P~ul gece yansı geldi, karısını 
uyandırmamak için kanapeye 
uzandı. 

Kansı akşamdan "revey,. saa
tını saat bete kurmuştu. Beşte 
ıaatın zili çalmağa başlayınca 
hamm efendi yatağından şıçradı, 
kanapede yatan kocasını uyan
dırdı. 

- Paul, saat altıya geliyor, 
tam geyinip trene yetişecek za
man, haydi kalk. 

Paul sol tarafına döndü: 
- Ben gitmiyorum, dedi, bı

rak az daha uyuyayım. 
Hanım efendi fena halde bo

zuldu ve sarardı. 
- Gitmiyor musun? Ya po

lis gelirse .. 
- Polis molis gelmez, dlln 

gazetede okudum, katili yaka
lamışlar. Opera taraflarında ka· 
sabın biri imiş. 

Eyvah! Kocası gitmiyor. Ya 
Adolphe gelirse.. geleceğine de 
şüphe yok.. Bu saatta ona nasıl 
haber vermeli yarebbil 

- Ya mutfaktan çıkarsal 
dedi. 

- Korkma, mutfağın kapısını 
kilitledim. 

O zaman Adolphe sesini i\ir
lcştirdi: 

- Efendim, ben evde taharri
yat yupmak iç.in emir aldım. 
Evin her tarafını arayacağız. 

Bu muhavereyi kulaklarıla 
duyan Paul heyecandan sap sarı 
bir halde alelacele giyinmişti, 
Mutf'Btın pençeresinden sokağa 
fırladı ve ilk rasteldiAi otomobile 
bindi: .. Doğru istasyona!" 

iki gün sonra, kansı yazdığı 
bir mektupta polisin bütün evi 
aradığını' ve tekrar bir mutahas
sısla galecelderini söylediklerini 
bildiriyordu. 

Paul mektlibu alınca: 
- Oh, diye içini çekti, tam 

zamanmda kaçmışız. 

Alacakhlar 
dinleniyor 

Paris, 17 [A.A] 
Almanyadan alaca dı olan ba§lı· 

ca devletler mntahassıslan, yunanis· 
tan, lehistan, portekiz, romanya, ve 
yugoslavya gibi almanyanın dainleri 
arasında bulunan küçük de,·letlerin 
tamirat komisyonundaki murabhasla· 
rını dinlemi~ler ve bu murahhaslar, 
me.mleketierinin alman tediyatı nok· 
tai nazarından ,-aziyetini ve alman,rıa 
ile olan mali münasebetlerin bütçe
leri ve sair hususları Uzerirıdeki te· 
siratını izah ve teşrih etmişlerdir. 
Mtitahassıslar, kendilerinden biikQ
mf'!ti metbualarının alacakları miktar· 
dan fedakarlıkta bulunmaga mUtema· 
yil olup olmadıklannı ve aynen tes· 
Jimata muvafakat edip etmiyecekJe· 
rini sormuştur. ----

Petrol 
Londra, 17 [A.A) 

Nuyorktan avdet eden sir Henry 
Deterding, petrol fiatında hiç bir te· 
zaytit vuku bulaca~ını tahmin etme
diğini beyan etmiştir. Mumaileyh 
mUddeiiunıuminin kararına rağmen 
istihsalitın tahdidi proğramının Ame
rikanın bir çok petrol hav.ıalarında 
tatbik edileceği mutalaasını serdet· 
miştir. 

''Fort,, istila ediyor 
Londra, 17 [A.A] 

Financial Nmn mecmuası Avru· 
p~ otomobil p_iyasasının " General 
Motors ,, ve " Ford ,, tarafından isti
lAsı keyfiyetinin kauçuk eshamı ha· 
milleri için son derece mühim oldu· 
~u vazmaktadır. 

1 
1 

Paris kadınları arasında çıkan 
ve büyilk bir rağbetle karşılanan 
modal1ırdan en sonmıcusu "du
dak boyasıyla resmini yaptır
mak,. tır. 

Bu modayı Paris kibar ale
minde şöhret alan Kess Van Du
gen isminde Hollandah bir res· 
sam tesadüfen çıkarmıştır. 

Ressam geçenlerde Park Men· 
sodaki şık atelyesine bir çok 
kadınları toplayıp bir nuhık ver
miştir. Hollandalı ressam, kadın 
tuvaleti hususunda en büyük ter
ziler kadar rey sahibi olduğu 
için bu nutku samileri tarafından 
cankulağiyla dinlenmiştir. 

Van Dugen diyor ki: 
-" imdiki kadınlar güzellikle-

H o o v'er 
durmadan 
el sıkıyor 

Amerika reis icüm
huru günde 

1757 el sıkıyor 

"Nevyork Heralt" gazetesi 
Cemahiri müttehidenin yeni Re
isi cümhuru Hoovrein Beyaz Sa
rayda el sıkmaktan daha şimdi
den yorulmağa başladığını yazıyor. 

Mamafi Hooverin oğradığı bu 
yorğunluğa bütün selefleri de 
maruz kalmı~tır. Nisanın beşinci 
günü yeni Reis Bt:yaz sarayda 
1757 kişinin elini sıkmıştır. 

Amerikalilar bermutat bunu 
da bir rekor addediyorlar. 

işgal masrafları 
Paris, 17 [A.A] 

Havas AjaMı bildiriyor: 
Alman teklifleri bugünkü kıymet 

azerinden 26.5 milyar altın mark 
tediyesini natık bulunuyor. Bu mik· 
tar en sahih hesap ile ödenmesi 14· 
zım gelen borçlara, Davea iıtikrazı· 
na ait falı taksitlerinin ve Amerikan 
ordusunun İf(al masraflarının tesvi· . 
yesine tekabül etmekte, a11l tamirat 
tediyatl hesabına bir ıey kalmamak· 
tadır. 

Bu mukabil tekliflerio mUzake· 
reye ciddi bir esas olarak tellkki 
edilmiyecelö umumiyetle zannolu· 
nuyor. Afmao tekliflerinin bizzat 
Amerika hey'eti murabbaaasının her 
tarafca kabulUntt mUmküo gördtlSti 
müzakere sahasının bile haricinde 
kalmakta olduğu beyari ediliyor. 
Lord Revelstokun riyaset ettiği tali 
komite varın M. Schacht ııı muhtı· 
raaını tetkik eder.ıdrth~ 

~ ....... ~ 
rini meydsna çıkarmak, firkinlik-1 maviliğin derecesini tQyin edebil
lerini saklamak, yüzlerini boya- I mek için Mürils kadar sanatkar 
mak ve pudralamak usullerini olmahl.,. 
o kadar iyi bili~orlar ki, bir el Buraya kadar şık reuamın 
ç°:tası malzemes~yl~ ~ad~n port- maksadı güzel samilerine bir ce
resı yapmak benım ıçın bır emel mile yapmaktan ibaret... Fakat 
haline gelmiştir. iş, bu kadarla kalmıyor, salonda 

Ressam güliimseyerek ıöıüne oturun ve nutku el çırparak din-
devam etmiş: liyen genç kadınler arasında bir 

- Kadınlar "yüzlerini yapmak. kadın ayaA'a· kalkıp ressama al 
san'atında o kadar ileri gittiler ki çantasını uzatıyor: 
bir ressam olduğum halde onları -"Mösyö Van Dugen, diyor. 
kıskanmaktan kendi::ni alamiyo- Siz daima biz zavallı kadınlarla 
rum 1 alay edersinizi müsaade edin, 

·Filvaki insan yanaklarına o göl- biraz da biz size takılalam. Bir 
geyi, o tatla pembeliği vermek icadının 'el çantası muhteviyatile 
için Rafael kadar renkşinas, göz resim yapmanın sizin için bir 
kapaklarına sürülen ve göze de- emel olduğunu söylüyorsunuz .. Ne 
rin ve mahzun bir güzellik veren ala!... Ben binlerce doları göz-

Sesli sinema müesseseleri 
muganniyelerle 

~~~~lın~t _yap}!!.0-!"lp.f~ 

~ r ~ 
Çita Gabriyeım 

men~ada s~ stüdyoları hummalı bir faaliyet içinu..... .:ıe=ı1ı 
film yapıyorlar! 

Yakında bütün dünya sinemaları seyircilerine en güzel artistlerin 
çehrelerini göstermekle kalm}yacaklar, aynı zamanda seslerini de 
dinletecekler .•. 

Bunun için Film kumpanyaları daha şimdiden güzel sesli mu· 
ganniyeleri yüksek kontratlarla bağlamağa ba§ladılar. 

Resmini gördüğünftz genç1'adın meşhur bir lspanyol muganniyesidir. 
Madritin meşhur boga dögüşcülerinden birinin ı.eveesi olan Çıta Ga .. 
briyella yakında sesli sinemada teganni etmek üzre Amerikaya 
1 

- ı ... t "'decektir 

den çıkanp size reı1imlerinİ 
tıran mllyonerlerden değ! 
Donu büyle biliniz ... 

Her tarf tan bir alkq tuf 
yükaclmfş .. 

- Benim de... Benim de.• 
zarif teklifin sahibi Mad 
Sesil Norlan isminde bir 
nefise talebesidir. 

Ressam derhal genç 
arzusunu yerine getirmiş, d 
boyamasını, sürmeyi alarak ~ 
resmini çizmiştir. 

Şimdi Van Dugenin J 
boyamasiyle Parisin kibar k• 
lanna resim yetiştirmekten b 
kaşıyacak vaktı yokmuş! .. 

Müthis bit 
timsah 

hücumıl 
' 5 Amarikah Pan21'1' 

da bir nehird• dl 
dir'ı diri ve" -- (. 
Bir İngiliz gazetesi yazı)'~~ 
Panam~da, bir sandaıis lJ t 

gezen beş Amerikalı nefet ıJ 
sahlar tarafından feci bir ~ 
parçalanmışlardır. d 0 

Sandal birden bire su ; 
kan timsahların hücumuna. 5e~ 
kalarak devrilmiş, içindekı ı~r~ 
kişi suya dökülmuştiir. Bu~tet• 
ancak üçü timsahlnnn sa rce. f 

i den kurtulsbilmişler, saatle dit· 
ı zerek karaya çıkabilmişler 

Telgraf hattı 4 4 
~ 17 1 
Stockholuı. ıı 

. eıı 
Halı hazırda Anupauın ?,I 

ı telgraf battı olan Stockholı~ iıııİ>t 
hattının kU-ut resmi icra e 

1 O( 

Makdonalt söylii?~ 
Londra, 17 • S. 

Müttefiklerin borçlay.fl: • .13, 
tamirat meselesine lllÜteal ~ ı.'ıı't' 
four,, notası hakkıııd!i a~ı:nuıı~~r 
raaında açılan hır ti bt elt 
esnasında M. Makdon,.~~Beşıı ,.fil~ 
natta bulunmuştur. b ıuııdıığ ,ıı
fırkasının başında .• .U it •'11if 
muddetçe resmen ~~~lJll gibi ~ 
hütlerin ademi k.a A efe fıt ,ol 
hal vuku balamu. . dl j,ııe ııı'~ 
ba~ borçlarının tesv!Yİ Jlle~" 
itilaflar akdi euret!Y eaki' 1>eer 
temini niyetini hiç bır ., 
memiatir. 





Par isten 

mekt:u 

' lngilt · hariciye nazırı Sir metHir ibtilaf mühim biı tehlike 
Austnin Chamberlaimn Floran- hus le ıretirmişti. lngl\teredeki AKn'LER Truı~ 4..tMCJ &umhul s. 27 

ada ltal)•a b~vekili M. Musoli- mulıafazakt.r hükametin bu müş- 1 Jngliz 99S 2o ı..en euL 28.sn ~Hy .ks:aL 1 ErqllMadep 

İM ile görüşmesı Paristeki siyasi külab ve tehlikeyi izale etmeğe l Dolar 202. ı Florin eo. HISSE SENEDATI 
111ahafilde m""him münakaşalara karar verdi"'i, Sir Osten Çem- 20 Frs.F. 158. ao K-.f.ek. UMO J'-25 MDUiktiMtBk. o 20 Liretl 213 l 1Jo11 U.SO lt h«nluıal 
ıemin teşkil etti. lngiltere hiıkfı- berlayn"n M. Musolini ile yaptığı . 20 Dinar' 71.IO Mügla itibar. Ticueı vuaıı,t 

20 Drahmi 52.50 20 1-'rauk Rel. Jl2.SO 01111anJf Bk. 186 ır..n.r Bk. 
metinin ıcne ltalya siyasetine mülakatta bu g yeye vasıl olmağe ı Rayh~ m. 48.25 

1 
Peseı. 

29
.so DE 

mu1.aherete laşlaınnk kararını ltaly.,, - Fransn ihtilafının izalesile ı AVUAt. sı. 28.So 20 .... _ '1"'" VAPOR "'MIRYOLU 
IW Ley Rum. 24.12 "• uveç. ""' ı 

verip vermedi i sual ediliyor. Bu itilaf husule getirmeğe çahştıği ÇEK Şır~ed ;;;;:;; ~~·60 ~;..:-:ıuw 
Aate günlerden beri müsbet bir anlaşıldı. Haliç vaporlar. 1.53 j ıı ·uı ,, 
cevap verilememiş, ne icede meç ı D mok.at Avrupa ittihadının Lond. St. 989 Amsıer. n. 1.22. Aa.D.Y.oto 60 23.85 l ldmat ,. 

laal kalmıştı. S r Asten Çember- bu · nkü tc-hlikeli vaziyetten, p::Zf..s. 1~~;;; ~:;;n~':L. 1~~~". Mıı~n,.;'.n= 
39 

:::~urt 
laynln F ot n ..ı n a , ' nı mü- c-l ,. y itha- i.i .iitmoıt. 9•3 , ,r.·n~ri 1 ") e s.~ Sa un &biJ Anndolıı An. 

la ı 1 
1 

<t nfı 'lrnımın- 78 ~s I t U 
toa p vnz·ye.1. v ı h .. ıl ol- ine ça , .. ceğı · air M. Muso- Berlin 111• 2.06 A;;;:dr~ Mı'. ·• 8 

• mum. 

mafa baş1 dı. lininin S'r O ten Çemberlayne Soffole\• 67.97 Bakı-et 24.37. MADEN ŞiRKETLERi 

raman 
Ankara 

zade hanı 
caddesinde 

altında Jo 

Bu kere veni celholunan Türkce hurufatl• 
• • 

Matbaaınızda gayet nefiz surette her nevi tap 
işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
mahsus fatura, hoııo, çek, mektupluk k.aat -ve 
zarf, kart adres, davetiye kartdôvizitler maden 
ve lastik üzerine mhür ve <lan1f!"alar iınal 
edilınektedir 

BiUıassa doktorlara mahsu.s reçete kağıdı bin adedi iki 
buçul< liraya, ve mektepliler içun 100 adet kardlfoi2iı nefa 
kağıtlara matbu olmak uzre 7.5 kuruşa yapılmaktadır. 

Fransanın Roma sefare inden, t "mıt \'erdigi söyleniyor. Bu- IBrfı. kselb 3.53 Moakn9- ıo.t Dal1
2

K•r••Y· l4..90IBa,,.. .-ı 27 

G f, 'JA!S Uelgrutdia 2780, AralanÇlm"u. 84.10 .. .,(temet.) ~ 
Londradaki s firinc1en p..len ra· nunl. be uber Fraıısanm lehine ıucue · -·"J. Ba.L:ırkö> .. 14.50 :KadJk.öy Sa 2S 

1,aşradan vuku bulacak sıparişler gerek 
fiyat ve gerek nefaset hususunda müşteriletİ 
memnun edecek surette imal ve serian irsal 

ı ermer 'fqı 7 
ol un maktadır. porlarmda vaziyetin tene\-vÜr et- ve · r"ne olarrık ItaJya menabi- 1 JS1 lKRAZLAR Türkk~mür 22 11.zmır mezbha 109 

mesine tesiri oldugu anlaşılmak- inin ve h emonyasının fedasına l tik.deh. 93. J 903 Tertip ı I DIGER ŞiRKETLER 
tadır. ~ıuvdek t ed• ı ıiyec~ği . Muso- Dü,unu. 205. ~ ı9ı0:0ı.'i9~· 1 lııL TuLAn.-u •U Mil. biraMq. 

Bu haberler üzerine Paristeki ım· hırafırıd· n Sir Ostan Çenber- 1 llr. \~lu.. 8 •45 ~ l ~rc: Tortıp ~ 1 Rlhtimdok.An. Mehm.Balci 

b l l<i02 (,uDll'\;l;kr :Q """' " l d-&.ı...... d 4-0..2• • 
~i mahafild &:ıa iyet yerine eync ihsas olU&~muştur. i903 _.ddlmaW ı,,.,,. ıt. -~-eıı ;) Mattah Enniı 

Ve nıuhtelif reııkler üzerinde 
nevi etiketler. lıer 

rılilWn kaim oldu. Sir üsten Çe- Bu yüzden Fransa- ltalya ara- 1902 Tedıizati Aek. 1918 ., Kaaaplari 21.ıs Tel. Iatıuubııl sı 1909 Şehren.uuaec ~k ınerk ecu S. 70 'frak.la teker 18 

•berlayinin M. Musolini ile ya- smdaki ihtilafların halline Lon- TAHVILA T 9·'6 Nepıu 
ül~'-- l 1 F d R P . hn.Lo tJ . Tark•t.An. Ommloa 2.82 Öksürük. nezre, 

boğaz earırırı 
pbğı m - wwtta ta yanın ransa ra • oma • ans uıt me en Audolu Denı. Yoll 12 T-Up (D.E.J 40 DuMa 'hrk Ln.....ı S.60 

ile mevcut ihtilaflarını halletmesi arasında cereyan edecek müz.a- 1 Tertip (A.B.c.J '° 8 " (F.G.) '8 Dcıt1na '7.31 

tawiye eyfediği ve bu hususta 1 kerattan sonra ba~lanaca~ı tah-
miiyaffak olmağa çalıştığı taay- min olunmakt dır. unla bera
~ 8tmiftir. ber mevcut ihtilaflann hallinde 

ltalyaıun Frama ile me cut yene mühim mil külata tesadüf 
itdtlAflannı hal etmemesi bir edileceği, ve Fransa ve ltalya hilkfi 
taraftan merkezt ve cenubi Av- metinin hekemanyayı terke razı 
~ela, diker ter ft n yakın, orta olmayacaklartda tahmin ediliyor. 
ft _. ıarkte.. Afriknda lngil- Vaziyetteki bu mlikim müş
teNldn styasetinde mO ül bir külatm, M. Musolini S. O. Çam
~ bırakm~ta. Sovretter berlayın mülakatından sonra be
Jtih.tile müstemleke milletleri ~ ynelmilel akisler husule getire
~e t:eşekkttl eden demokrat cek kararlar verilmesine mani 

hükilmetleri balkanda, olduğu tebeyyün etmekt dir. 

Çocuğiı dayak 
~ ilk mektep ınnd 

..rf çocuktarmın beveyni ba
tta flia1ette ·balundular. Mektep
~ra dayak atıldığını 

• Benim bildiğim mek
tı4> akamnamelerin de dayağın 
-.nu olduğudur. Yalnız dayak 
~ mektepte hakaretle çocuk "l tlwfll de hırpalanıyormuş .. Bu 
..,ederin aslım tahkık etmek 
lkıadv ltanaatmdayım, 

Kamil 

"tt'lltaDiahmet parkı ve 
seyyahlar 

a ... o t dlıln bJı kaç gün evel-' 
Sd •..ti slf!da iultanahmet parkı-

~-~ ve meydanlakdaki yaya 
nmn tamiri mevzubahs 

~ batbuki daha henüz b6-rr-Dll' amelifyeye başlanmamış-

Pllbelı.\• bu yaya kaldırımla
,_ eimeet yerleri son derece 
....., bir haldedir. binaenaleyh 

ecnd:fl seyyahlanmn 
hı olan bu mahallin 

llaetrak ve İomsızbırakıl-
.... kot lıir ma arp.arzetmez. 
~ sene tramvay caddesin· 

Aksaray da haeeki ve civarını 
soyan iki kişilik hır L lar lY!seki 
polis mevkii memurları tarafından 
yakalanmı lardır . Bu hırsızların 
bir çok irkat vak'alarıyle alakadar 
bulunduklari anlaşılmıştır. 

Yangın başlanğıcı 
Nuri O mamyede '·evliya zade,, 

apartmanı odacısının oturduğu 

daireden yangın çıkmışsada derhal 
söııdürülmü tür. 

Kızı döğdü 
Vefode oturan Simayıl namın· 

da biri Meliha ismindeki kızı so· 
kakta döğdüğünden polisçe yaka
Janm~tır. 

Alafl'anga şarkılar 
Geçen gün bir müzikhale git· 

tim. Bazı numaralar seyrettim. Bir 
Türk hanımının rus artistlerine 
bedel mükemmelen dnns ettiğini 
gördüm ve bu hoşuma gitti. Sıra 
teganniye geldi. Tabi'i Fransızca 
bir ~rkı söylendi. Dedim ki Türk 
dansözün arkasından bir de Türk 
hanımı çıksaydı ve alafranga bes
tele11miş bir arkı söyleseydi : 
Bizim lisanımızın aJafranga bes. 
teye pek yatkın olduğu nnla~ılıyor . 
Bestekarlar ne güne duruyorlar? 
Onların eserleri yeni Türk sanat
karları da yaratacak? 

Besime Nedim 

Yanlış laYlıalar 
dl k.aDahuyon inşaatı yapılırken Emanet Beyoğlunda yanlıe 
oradaa Qlkartılan taşlar sultanah- yazılmı§ lavhaları olan dükkan 
Dit oa.mü .... ile ayasofya camii ara- sahiplerine ihtarda hulunmu~tur. 
maki m ydanlığa doldurulmuş· Bu ihtarın fııidcsi olmadı değH, 
ta ti bu tqlar hala oradan kaldı- bir çok yerlerde lavhalsr dUzefdl. 

Faknt bala }anlı yazılmış levhalar 
nlmadı. bu taşların oradan kaldı- çoktur. Bir ihtar daha yapılsa .. 
'.fllarak meydanlıgın • eskiden ol- Taksimde: Arif 
dlajıı gibi - gµzel bir park haline 
getirilmesi hem zinet itibarile Eheınıni mtihin1e 
hemde ecnebilere karşı muvafık teı·cilı etmeli 
ollll'. Şehremaneti Gedik paşadaki 

Parkın ti r"' m 1...-tebi alisi rum mahallesinin sokaklarım .. amir 
önündeki ~ç{m i.ı k smına çocuk· ettiriyor. Buna bir deyeceğimiz 
lar geliyor ') - yı . iızcrmde koş- yok. lstanbulun bütün sokakları
maca oymyc- ... , uçurtma cçonı- na mamur gô~~e~ isteriz. F ~k~t 
wwlar ve r.. 1 u e..-na a mahsus aynı ıemtt~kı. ıslarn ~hallesını~ " - . . 1 sokakları dehk deşıktır. Otelci 
olan teı k "' u . allerını .her mahalleden daha berbat ye peri-
na.sılsa a<' f edıyor- şan sokaklan olan islam mahal-
lar. pa· ı. :zl rı ol- t Icsı tercih edilmeli değilmi idi ? 
duğu b t orlar? I Gedikpaşadan 

f '· S ri Ahmet 

BORSASI 
18 Nisan 1929 

ve brenşıtın husullne 
mani olmak ve 

tedavi etmek için 

YALDA 
PASTILL Ri 

kullan\nla 

JTHALA TTon 1 Fi D VE c~:;~ 1 ZAHIR~u. Pa. BUGDA !u. Pa. 
1 

,. 1 Fındık k. SS ı ÇeYdar 16.5 Yumup.k 

llul\.doy 71 

eauın eciane ve ecu 
depolarında 

satılır. 

VALDA 
ismini taşıyan kutalar 
derunünde tıltp ediniz 

f.avdar 7J 
Sini ., - Ar.,. 14.00 1"1llllca ) 

ç;~ .. ı iç Findik lOS. M.ıeır 15.7 I S6ater 

., UN 1 Yulaf Sert 
Ku. Pıı. Keten tohum Dönnıe 

B I. Ekis. EIWıL 1450. l'asolye ince 42.00 YumUfllk u:ıah 
,, Ekf'tra 1375. Me.ı..tmek Sert 

Olrbu:I yum.. 1330. :.oJıat Roma. 
Birinci. llCl't 1323. Mrüloo Bulgari ta.o 

Arpa 
fııaulye 207 
Nohut 
ı·u dtlı.. 1 ".5 
Tiftik 166 
Y•paAJ 136 

iHRACAT 

( stunbul ıı.;rıı daireı;indc.:ıı: Nesim Ven-
lora hııli bay atında Sepon Civan ef. 

To.ıı lk.bıcl Balda Alman 
çüacii ..-. TIFTIK 1 Hart wfntrr 2 18. 15 

" ~uev:ı:ı HCBUBAT 

den istikra C) ltdiği hiıı lim~ a nıukabil 

\efaen feraıt e) lcdigi Kuzguncakta atik 

bostan cedit ) eni sokakta kftin atik 1 
cedit 23 1 o ApartJmaum nısif hissesi 

\'arisleri tarafından borcun \crilmeme&İn· 

den dola ı indd mUuı)ede bin lira be· 

delle talıbı uhdesine ihalci evveliyeei bil 

icra ilıalei knt'il esi için on beş gUn mUd· 
dcıJe muza) t-dC>\ e konulmu~tur . 

Paaulye 
Nohut 
Fıadık 

'Ntık 

K.u.Pa. j 
~~~~ ~~ ~h 

.. AY DERiSi Kut:nnaoq 1 Soaanı 
187 
294 

.. 
Bal Zenlen 

K 1 Kytyemi 
Ku.~a. onya AFYON 

'APAGI Yapatı " ı S.11N1' 
1llkl 
Kunduı: 

2.'W)O 

5000 
··J 

Kirli .Ba.lıı. 
AktcWr 

Ko.Pa. Kerahlear 
9:. .48111-111.1 

Ta,ııın Akt~hlr 

T 0 rkiye iş 
Barı.k~~l 

Sernıayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

ARA 
Şubeler: 

Ankara Ad~na 
lstanbul Trap uz on 
Bursa Balıkesır 

lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

Ayvalık 

Zonğuldak 

Kayseri 
Mersin 

M iieait muamelat, Kumbaralar Kaga(ar 

F elcmenk Bahri Sefit 
Bankaaı 

Merkezi 
Amstedram · 

Gıllatnda kuraköy hani dairei mahsU!&d 
1eldorı BoyoAI~ 37Jl • 5 Mcrte 
postanesi ı tisalinde Allalemci 
telefonlsta mhul 569 bemevi 
ınuam ı tı >re emniyet kasalkı icaı 

··~···· e an 
B nkasi 

1!'arihi t'esiai 1888 
Seımaye&i 30.000.000 Frank 

Bu akşam 
J'ı"llfit 'IJ.yde : ~r:Vfn lıa.d " ........ ,..,..,. 
~hamnı~ ı l'JH'll)'"Ql wfı••lf 
ap-ııda ı Hoyaı /artınalan 

M.a.k&e ı PIBa• B41Mre 
Jılajlkte ı Dıtı,... ...,.._. 

.All'f 9lne1maıla ı ~afe ~11 
Ale•darda ı San •aucık 

Ferah• ı Kııt1tq /adtut 

Ku.Pa 

. .,.,, 

Temamım t'edi ~ 
Mork.ezi idar~btaobul 

telefun beyoglu : 
4070, 4071, 4072, 4078. 4074 

btambuI 2381, 2382 
'flırk iyedekişubcl11ri 

lımır, !:iaımun, Adat14, Mer!!İll 

Çaylan ne 
alAsıdır. 

•••••••• 
Bakkallarda 
aravınız .. 

Els evm hududu: iki tarafı tarik arka· 

eı şah•· abere ait ar ol tarafı F..sterya 
&harıu apartmanı) le mahdut kal den 

212 arşın kusur parmak bilnıe&ıha yuz 
on iki arşın terbimde araziden >Uz sekiz 

arfiını bina mlıteba i i arkasında aydmbk 

mahali vardır, 

MUştc.milAtı, zemin katından mada Uç 

katta hir ta~lık iki odun ve kömürlük 

liç koridor maa teferruat kumpanya 

ıuyuuu cami mutfa'k ttç belA iki 7Uk. 

dön raf Ye dolap seki.& oda vardır. 
İkincı ve UçUncU katlarda ki her iki 

ıokağa uaı.ır odaların köıe ve )&n taraf. 

lannda şahniş kork.ulufu demir parmak. 

lıklı balkonlan havi haricen eıvasız beş 

hın lira kıymeti muhaınmineJi apartman

da Ne im Levi ye Semoil efendiler kiracı 

\1st katta varisler sakindır. Yuzde bet 

28mla i~tiraııına talıp olanlar ve daha 

ai)ade malumat almıık İ!teyenler hisseyi 

muıip kıymeti muhamıninesiniıı yölde 

onu oiapetinde pe) akçesini ve 928-6657 

dosya No. mustashiben mllm)ede iUhe· 

sine ınuracaal etmeleri ve 11.5.929 tari· 

hinde saat on ahıya k dar ibalei kat'lye· 

si icra kıhnaca~ııdan nıUşterılerin bizzat 

ve ya bilvekfi.le hazır bulunma]an ilin 
olunur. 

S ulean Ahmet ikinci huk\lk Mahkeme· 
sinden Bodeli icardan b.kiye mat· 

l ubu olan ·62 l·2• liranın tahsili talebile 
Nuri be~ 'WekJli avulrırt Ahmet Surena 
beyin mUekklline izafetle Divan yolunda 
Ankara Fotoğrafhane!i sahihi Ferit lbrahtm 
bey aleyhine ikame eyledlfi davada 
ikametplniıın m•uU1etfııe binaen ilinen 
ı~Upt ifa k.ıhnmıı olmasına rağmen 
tayin kılınan 10 'fan 929 tarihinde 
mllddei aleyh Eerit lbrahiaa beY. iabatı vu. 

cut etmemif olduğundan hakkında ırı,ebmt 
icrayı m kemeye karar vorilmit •~ bir 
kit'• it tento ibnz tderek medan tatbik 
evrak obııadı~vndan i.stiktaben ~kikat 
icrası talep ve sabit olmadı~ı taktırde 
talibi tahlif olduğunu beyan edilmit Ye 

ruycti mnbakemtı 22 mayıs 929 tarlhıue 
mUaadif çarpnba gUntı Mat ou dörde 
talik kıltllllllf olduğundan tarihi il&odan
i~ibaron bir ay zarfında bilıtiru 1'e istik. 
tap ve )eıııilli icra ve kabul eylemek 
ttııere gıyap karannm ll!nen tebliğine ka-

rar verilnıio olduğundan itU'2'Z ~6 yevm ve 
vaktı mezk.6rde ishati vucut edıJmediği 
takdirde \~ku.ları k.abul ve yeminden 
mUmtenı addile hilkı.im ita olunacağı il~ 
olunur 

J stanbul ioraaındaıı: İamai1 Batkı 
Ennanak efendiden ~ aldılı bet 

lira) a mukabil biıfocl derece '"' ;Jİtl 
sıra ipotek. gtlsterfleıı Boca pqada ff4' 
mahııllesiııin atik Aair cedit PuıchllıOI' 
kağında atik beş ve dart defa pJ)llllll 
be~, cedit 88, a6, 40. 2 ~ ti 
rakkam allındll ü.ç magazası vo ~ -
maaura ıNyu -re ıl\twda 4. No .,;,.,,,;_ 
millki) etinin rubu biue.i ile hı..,_,, 
stimün hissesi ve ban altında 4ı No ~ 
hava mağıımnıa mOlkiyethüıı nıı. 

inlifamın sUmUn bt.esi hirinc1 ~ 
yapılmak Uue otuz gün möddede ttJJ' 
yede,> e k.ooulmuştnr. 

Hududu: SaA tanfı bce ~,, 
eml!k sol tarafı Pmdık. 80kql an.-~ 
men bir taksim akı 1-6 ve ~ ..J 
panel ·o emllk ön tarafı Aelr tlf" 

aokağıle mahduttur. ıJ 

Mcsaha81: lalllam altı Jk ~ 
ar ın terbiindedir. 1" 

Mu §temilitı 86. No dtikkiıını -' 
tahta dti~eli Ust katta uma aay'tlllDI rJtl 
hanın birinci '.kalındaki S. ~ 10 No ol1 
hrJa l raber 11 nevi 4700 lira kira Ue ~ 
laıı e!en~ı Sllkindir 38 No llAD;lD ~ 
't'ardır 4-0 No mağua zemini çiçekli r 
olup ııenevi 4,400 lira kira ile ~ 
Ef. kiracıdır bila No bodrum dük.kin~ 
a~da 10 lira ile İt>mail Er. kiracıdır. ~ 
dık ııokağında 2 No zemini çiçekti 11' 

ma~az:a 4 No methaldir al nca dilet r1' 
lfaza ve altınd" bodurum vardır. Ardirt" 
800 lira ile Henri isterin kimcıdrr. Lt 

Han : zemin katta çimento 'tJ)lfP" 

camek!nh k.ave ocağı merdiven ft~ 
su deposu biriuci, ildnoi., ü9flnc!1 ~ 
her birinde a dınh~ı havi çimento ~ 

dor ve dokurar oda ik.incl ve ~ _ 
katlarda üçer adet hela dörclbcli .,,tJlll 
zemini çiçekli gini camekan aydınbll :; 
ve Uç oda ve zemini kınnıaı çini fi/#! 
açık. tras vardır. 1, 2. odalarda J 
vi dort :ruz lira kira ile Kara şntrtl 
3 No borçlunun hiasesinde 200 li~ 
ile Mustafa B. 4 No 200 lira ile 6" 
rahman B. kiracıdır. 5, 6, No adat.~ 
olup eenevi 350 Der Hra kiraya mit )1 
mildir. 7 No 200 lira ile YWNI B. l). tı" 
No 400 lira kira ile Süreyya Pap ıı,; 
eıdır. ıa No ~tur 200 lira kır-!' J 
tehammfldir. 14 Ntı 350 lıra kir• Ot 'iti 
M. Beısua Ef. 15 No 200 lira kll' ,, 
Ahmet CeJAl B. 16 'o 200 Ura ~ i)I 
Kapriel Ef. l 7, 18 No 400 lira kiti ıfl 
Ktrltor Feradyan ve fi1rokhı 19 ~ 
lira • kira ile Lutfik 20, No '!fi 
200 lira kiraya m\tfch r!liıdir. ıı ı-' 
90 Jira kira ile Tahsin B. 22, 23 ~ 
hisaeei senevi aso lira kira ile )[it' 
ve Tcodor Ef. 24, 25, 26 No 450 lir• ,p 
ile Ttotenbcrg 27, 28 No memhurdıı1·~:er 
200 zer lira kiraya mlitebammildir. eıı· 
odalar b<>vtur. Han tam kagir aıerd1~1~ 
ler mermerdir. elektrik 1'e terkOS ~ 
bodnam yekpuedir. Fula malrun•1 ~ 
d~yadadır. Dil.sis hanı naını ile _,.-_ı
ifbu gayri menkule talin olanlar ıa34,._. nın k.iymeti mahammineai olan l ; 

liradan hiueye mı •P mık.lan~ ~ 
onu nispetinde pey .11:çcsini te9~ı~e ,ıJI. 
etmeleri ,e 13 Ma1ıs 929 tarıbın ııaea' 
15 şe kadar birincı ihalesı yap 

ılftn olUDur. 



İJ ! kara .!!!!' temenni 
~ \. lrl-.ı r heyeti muntaza
' ~i~ t"'ıor. Heyetin ref ~ lklsalenlen .._ ria 

'I; ct.t.!'82aetelerde okuyonız. 
devlet hizmetinde 

Ankara mektubu 2 
latllanllmamak gibi ağır bir ceza
ya maruz le.tan vataadqlarm 
masum olduklannı ~ ederek 
temize çıkınaluı elbette mem· 
nun olanacak bir haldir. F ... 
"Ali Karar heyeti,, teşekkOlfi 
gününden beri o kadar çok refi 
karan verdi ki insan, eski hey&' 
tİll bir çok kimseleri &elifi al· 
zel môktım ettitine mi, yoka 
Tütk heyeti içtimaiyeaitria inlBla. 
hına ve milli mücadelemne kartı 
gelenleri topyeküa affettili~ mi 
hnküm vermek iham geldiiiai 
tayin edemiyor. 

Ali laey' eti teıkil edenler çok 
muhterem insalardU' ve f6pbe 
yok kanunun keııdilerme verdilf 
yüıt,ek temyiz ı.kklD• ku•ı..ı
yorlar. Bmımala benber un tan 
balalmca ortada hiç ınfk:ri• yo
kııaut hissini veren bir 8'Amara 
var. Bu mıaıara, vatanmiidafaa· 
• ve Wnllp mllMideri u ..... 
ele venltimil MJlllZ kurhania· 
rm aılz ba!lru1111 ve içimizde 
YAflJO WirGk bipli fedaklr· 
lan reneide edebilir. 

Mdakıe111 lleyet hak ve 
adalet mefbuml•mın yaamda 
bit 6 da eflmn umumiye mef. 
ı..-. dÜfÜDWek reftldli 
~ birlikte matJdimi,.l-
lerini tutik eltili lcimseleriD -
lelhü de Mfİr ve il8a eta daLa 
iyi obms-? 

1 .. no1ııa1ı feY ~eıtkat 
....,., .... bir 'a. 

Daha iki gün evelcli. Kapı 
f8)utdı. Bea .... Kadınlı • 
keldi bir kalababk ortasında bir 
laöylil: 

- Efendi, Mtahk çocuk vu, 
alar m•11D1z? 

Dadt. ..... < om. -- .... 
,.....,... çil ytldl, 9Btlf111 hir 
adamdı • D&t bet yaimda, 
a,.11 gizli, uzun l8fiari İllce 
iDee arftlmlt hir im ~ 
Mm elindea Ntu,..... v-•· 
birde kadıd ..... Satıkk lalln 
anm!li ••• 

-IDIAD biç eYlld• utar mı? 
- Ne edeDm, efeadi? Oç de-

ne var. 8elliyemiyos. 1'. 1eae 
harmanlar toıudu. ( Hal'9llftdlt 
biid&J çdnrwdı, laep toz, ..... 
çaktı demek.) 

Kar111 dafua e.vel Anbraya pi· 
lllİıf, Jaizmetcilk yapıyormuş. er
keti: de iki çocakla beraber 
ldSyden ymıi ıeliyol'lbUf . 

Çocatunu yulanndan tutarak 
hayvan ,........ ttltirtıed bir da· 
na fibi sabhğa çıkaran bu zayal. 
k cahil insanın evfadina ne '•Y· 
met biçltfhıi ötnnm* merala
na day.,..adım. Sordain: 

- 30 lira 1 dediler. 
Art.ık bir kere şebire seldikten 

IOll'hl ka-Jlım w Ç;OCGlll11ua lMıs
lemek için ~ıJCAfı, it arayaca
tı yerde lazım ..tmala ujrqaa 
bu y&relcsiz aclalma Marettn ft ill
smt ticatelinitt 1'815 Viyana kon
,,-• .&ı•itıri ilıa edildipıi ~ 
latmalc imkbı yatctu. Kenditin• 
ceza kanumındall b.Uettim ve : 

- Çaht 1 dedim. 
E.tnfmd&i kalabahlda '-aber 

uaklafb. 
Kiitiik bir kısmına phit olclu-

t- - buit, fakat muidar ba
yat f8CM•, o gün, kaçu ~· ~ 
miD avdetiae mani oldu. 

Siyah gözlü talilİz yavru tim
di acaba nerede? Amıfye babaana 
evlit olamayan bu biçare kficılik 
bir batka allede mütfik bir kucak 
bulabilir mi ? 

Türk köylllüne içi ve dıp 
mecleni bir hayat zevka verebil

mek için ne çok zam& ve nede bü· 
Y6k bir pyret wfetmete mec
buruz 1 

Süreyya 

ı idhala tgiımdğiiııdMı 
Kap Veresiye 

320 
6S 

695 
996 

92 
27 

Bitl 
H'tHH 
YA 463 

AC 
STTH 

226 1 j A C 
533 TMA 

1107 Adet G T 
48 OR 
44 Ad.. 

663 Parça • 

8 Açı 
3 sandık 
9 4C 

8W,. 
2 •-.dık 
1 INma1 1..,. 
3 saacbk 
3 « 
1 « 
1 • 

Siyü bayYar 
Demir çiYi 
Adi life ...,ardalı 
Miicellit kitıdı 
Porlllen ve pirinç a1eldrik a._ı 
Fn8JI zatiye 
P8lllllc ••• rııoat 
Ylll etMlellk meuac&t 
Ha11r ppka 
ŞiiN abamı 
Şekena llt 
M11111ebf ciu ve tekilde kereste 
SaraJ bumunda 

20 F1Çı • Gazelin Saray bumuada 

IltaDbul idballt plQl'ilii •bf _...._.. 20/4/929 tuihiadon 
itlbU• baJida mıılaarrer 13 kalem ~anın bilmüzayede furubt 
ec.tileceti H&n alunur. 

Kiralık haneler 
Vakıf Akarlar müdürlügünden: 
Be,otlunda Katip ınmtMa velelıi mahalle.mele Telpaf ııoUiJac1a 13-1& ft 13-19 

ve 1bil llkalında M •e 13 w AM-Hg IOk ....... l8 namualı ltlDeler 
SATl~E 

BeJctlwack ~ hata eeb•U acle Eleai eoutıudıa ll·l3. numsalı blllle 

Beyoflmıılıa -..,m • ...ı.Delinde hmak ıelr4Jrlıı 19 atamanlı ı..ıe 

Klrahk mağaza ve dükkanlar 

Metro Han · Tfinel mevkii, Beyoğlu 

Ankara caddesi No 60, lstanbul 

Bahçe bpda JWı,s nHJeeinde Bamiııtiye caddetiade fe'fkmda iki eclayı 
m~emil 21 tımunıh dlkkll 

Gaktlda JQmnket ma!d•de ~oi eokaiıncia 14 atik 1616 cedit ve 
14-m rıamuah ..,.... 

Şirketi Hayriyeden 
Bine adedi 20 33181 33D> 

Ollrt·t küet ... whelJatnde Ytıpıt IAltıJ t .-:aıııılluwlı cllkda 
,. ,. 20 3.3601 33620 

Galaal Kna•nkeıt kara muısıafa ,.._ ........... \\ı- *1 cnriai ..... e .,, ., 20 367 41 36700 
-m-68 No. dtıkkiıı 

C.ada K•m\et kara ....- Piti mahall-'aıle Yem ıebir 8uk.atmda 40 
No. dl»ID 

c.Jatada Arap camiai lllÜllleainde Aı..ca sokağuacla 6-4 No. ıUlkkln 

Tophanede Tı.mtuıı rnahalJesiade Yelli fll'll caddeeinde 144-111 Ne. danla 

Ballda muakkam 60 hissenin 39 liraya baliğ olan 326 .. 
neti fm ve temetiiu esbabı tarafından istenilmediği ve miadı 
bultil eylediği cihetle Temmuz nihayetine kadar talep edilıne
dlği taktirde bermucibi nizamname şirkete maledile~i ilin 

olunur . 

RAKISI 
~ tu c:amiei raaballdeiade Sunancı tokıtJndl 4ıa ve 4ı5 

Haall!Syde Keeeci piri ...ı..ıı.iade caai itıiatliad• 5 No. M.kln 

Çaııık•cia tr ... ay caddelinde 90 lmlnerek •Un 
Çutıda s,a.n.. eok.,Wı 59.57 Ye Blol .... ~ 11-9 'fe 70 ve 

Pllk\lallıd, 4 ve Ceüacik solc,alDda 24 ft ~ ft &l-49, 52-46 

Hususi surette üzüm ve anuondan imal edilerek bir aydan 
beri Rusyaclan getirilen hususi mefe kaplar içinde bekletilen 

nmwalı dR.klatar . 
ve şimdiye kadar piyasada emsali buluamaya 

c;,.a.w 1\&i -okap.&a "* P Sil8ı ........... • .,. VwwwlqJ& ... _... 
lmıia ~lı6" z .. ı lfl ... • .,. ipi olla 80lr. ..... Bfı.89~• ft6dcul.W 17 ve 

'EVJULiDE ANKARA IUXISl 
'l'ü7ecilerc!e lOS, 105, 107 '" PuçaCılarda 20 namanh dikklD'v 

Çıarııda '-M llfa ...... ı t 124 No. dolap 

Kiralık oda maa garaj 
BefoJIUtda HllseyiD •la mahallelİDlle c..ü lok ... 7.9 ...-alı - CMla pıaj 

Kiralık han t,pirto ve İspirtolu içkiler inhisarı lstaabul mtid6rlütündoa: 
Ahalii muhteremenin ihtiyacall naıan dilclcate almarak bandrolha 

ve muhtelif mıktarda ıişeler denmunda safi ispirto piyasaya çıb
nlmıştır. Kapalı şişelerle rakı satan bilcOmle bayilerde {etiketlerile 
üzerinde yazılı fiatlarla) serbestçe furuht edilmekte oldutu ilin 

.-- altıada ÇAıWli oila alaıitm aıaha!Jrsfrdt Çant ilafı 1GJwıPlda 12 
ıııllı .. 

MlidrJeti mtnayede : 1 MiMa 929 e.lbiadeıı 24 Niaan 929 Çar1&aıba günü saat 
OD cf8ri ~ bcflr. 

8allira mabat'M fJlllltlt •1• ~ •1111...,,_ _.uaapar. Talipo 
leda ,.... ...... - CÖlllll IMt OD ......... kM tlff nafi Okumak ft 
tı b s matü.._ ita edenk ..._yed.eye i§tirak etmek bre btaabul E'flW' 
111~ 'fU&f .urlar mtld&rllibe mtnıdllıdan illa alaaw. 

Ewaf ve 111\tfteeihtı İlakkınd& llllllOmat almak. iateyenler hu mtlddet ...rfılMla 
..._yede oduma mtracaat echrek ecti ıaWI rapudlilmı glhebilider. 

olunur. 
1 

1 ataDhal icra dairabıden: Bir deynin 
telllİJJi için tahtı lracse altnan 2808 No. 

mtıltamel bir adet kamymr 22 ni!an 929 
Pazarte i günü Taksımde saat on birden 
.._.. atılacağc ilin olıınur. 

Pazarlıkla kiray. vazolunacak emlak ·e•' .;aı;•Guncü ıulh huk.uk mahke· 
mend• • .Beyolluoda istiklal cadde-v aıkf akarlar müdürllii'Yi~nden: alıdO Nemık bey apartmanında mukim -e.,. Ahmet Seyfettin beyıo akıl hastalığına 

BeyÖi{unda Okçu mua mahal!eaiııde 4'ara molla sokağında 22 N apu1mlDUl mup&el& oldala Nbit oldufundan hacrine 
birfnd ve iliaci aaitew-l .. urıı 'fU&1fJÜ ifaya ehliyeti anlaşılan 

Gıilltada ph kahı ~ kule kaplllnda 24 No apartmanm ildıaai kata talideti mesttr mahalde mukim Nevci· 
~ fwtlGly _... • ......_ bıt.Jtlk .... cadde.inde 351 ve 353 nmunla Mnelet tıııa barıımua vetl eti altına konulmasına 
&., .... da HU.Jia al• melee11esinde ıaınbak sokalında 3-5 numaralı hane baunu mecleniniıa 369 uncu maddesi muci· 
KacJırtada Bostanıl ali maballeaillde ıaehmetpqa yokuıu cad • ..._.e 21 No- ~ karar verildiii kanunu mazk(irun 

haae ,f1i inci maddesine tnııkeo ilin oluoor. 
kMıatpapda Erytılltm abınet efendi :ıııihaJletinde ufak köprü aobı&ı*'• ~# ,,.,_ ___________ _ 

Ne. lllM J ttlnbul icra daıretinden: Bel:ikta~ta 
5adbaçr .. ., ..... .p •Ml'eıiınde ... aokafında 33-45 numaıalı hane Ekmekp ba,ı Ali ağa mahallesinde 
Uık.idarda P.arbaşı mahallesinde ıebit .tımet pa14 aobimda mek.., ..wii çukur çepne sokatında 1·3 numaralı 
frsködarda Murat reis mahalleainde siWııtlr • bahçesi ıok .... ~ N. 1aw. bir kıt'a bostanın \içte bir hissesi Mah· 
1Cadık.Sybde o..aıı 11• maW~ Nureddin pll& .......... 70.12JJumanlı mut be) in borcundan dola) ı 15 gün 

hane müddetle ihalei kat iyf191 ıcra edilerek 
Bı•Wi'llll• .,.,.. •tt•i•dft »» .e 27-29 No fevkinde • odaları mUttemil 220 lirada talibi ubdelillde •karrUr et-

dıa-.•em :mit iMde btı kene 31 gün mtıddetle 
Bepktqta Siwa papyı atik ...WleaiıMI• bamırun aokqmık M Ti jılllnldlye temdidi mtuıayedeye yaz olunmU1tur· 

mahalleeinde cami ittlialincle 43 Ne, dttkktıılar Hududu: bir taraft Tevfik bey vere· 
G.ıatada ytiklqlr. klldırD ctr.._..de fl.11.(H;J ve uap auPi ....._ıa.,;,,11e....._ illi ve baz.en Feysi pqa veresesi çay· 

diJ9 •••ıı· de-ıtf Ne ~ bar.eleri ııokağı l>ir tarafı .Ağvat sandığı 
Tı ..... ıie "•'Ulll ..a..l!erincle ..atep çıkmaauıda 38-40 No eranm bir k.l81Pl Ahırlarin arası ve bir tnafı Hasan bey 
Mıddet : l lıla7ıa 929 ç.r..mı.. gld bahçesi ,.e Atı~ e haoumn arsası ve Albus 
Yirmi gtiD mUddetle ilan ~ ı.ıada muharrer emllkin pıpal"Jıkla Jüraya bey baremi blmlD bahçeli Hüanü pa.p 

verilmeaine Eneömeni idarece Uru ~- Tdpler şarfnameyi okumak ve bahçeleri ve Mehmet ve Baha beyler 
t.n.at ita edeıS icara ait talııdedai dermiJIQl •ı_. için Iataohul Evkaf ı.tıçeü ve bir tarafı sakit haneda. 
müdiri7etinde wkd' akarlar mtidlrfııt• mllracaadan ilin ohmur. na ait bahçeler ile mahdut ve derunun~ 

Ev.af ve müttemilltı hakkında a11...,.t ahraak illeJıenl• mtllayede ~ bir kısım mabaUinde diğer hlesedarJann 
ecri misil raporunu oJmyabilirifll'. tel 8ıCtl ile ayrılmıı bir mahal vardır 

İstanbul ithalat gü.mriiğünden: 
Zirde muharrer iki .-adık ea-.a lttaalaul itbalit pariitü atış 

anbarmda 20-4-929 tarilainde mente talaadetnamui mevaıt buhpı
clwiaad•a Mkari taıifo üzeriDd-. müzayedeye vazzohmarak ilaalei 
kat'iyeli icra lalmacail ilin olmaur. 

Sandık llarlra KilO uf vidala ve '1utirin ayakkabı j 
2 SACL 68 çocuk: 

bir ....,. etean milamire ve gayri 
milıımire ile tenekeden kulubeler 
Qlevcut iıbu arsa 4641 a11m olup beher 
~ımı birer .Ura~ talip olanların kJY!l29" 
ti malaarnmiııemnn h'8seyi muibeainin 
o • 10 niapetiade pey akçesini beraber 
alarak 27 Ma;- ıs 929 tarihinde 3a.4.50 
doeya numarnsiy le saat 14 ten 16 ,a 1<a
dar bizzat ve yahut bil'feklle Iebmbal 
icra daireainde m za ede tobesiae ....... 
caat ey lemelen ı An olnnur 

STENO - DAKTiLO 
Tftrkçe ve Alnıaaa malaaberat 

için hb- ilanım anmıyor. Trlipl~ 
riain Jetanbal 145 IHUDenda 
Poeta kutmuna ıabriren mu.. 
caatları. 

G alata Twtel ıvar oda ki Vatide ke~ 
huda.sı Mebm t ata v&kf ndan Bil· 

IUr eokafı 10 numaralı matbaa mah!Ui 
müzayede süretiyle kira\& verilecejfindeıa 
14 Ma) r 1929 ça.ıt ha ntt ,saat 15 ~ 
1 tanbul Evkaf m din. et nde encihneaıl 
idar yi fa kafı · i c lınacatıııd.a 
taliplerin .raiti a lamak va pey s rmek 

Uzre d m t p sokağında 

lal ddin beve m racaat1-L 

B e) hı ırr ı : Mah~uı 'c uruhtı.t 
mukarrer pamuk . ata ma yorjtae 

v stırahi ve aıre mafıi hali rınninar 
yımıı ftÇUncü ~ ı nü sat on ıkide 

Galatada Topcular caddesinde 164 n-... 

ralı Mimar hanında bilmttzayede furı.rltt 
edilecejJinden talip olanların r~ e\'ftt ~ 
vaktı ve mahaHi mezkt:rda ı..r lıulaa
~lan ilAn olunur. 

Z a ~ i. Kandere Ahzı asker ıubesind 
ve ilc.ai askeri~ emi zayı ettim. 

) enisini alacatımdan eekisiairı bu • 

mu yoktt1r. 
Kandere b-·• telller .-,-ıude 

ka)acJk. di.,....U baıirciler kar ye-
.mde 316 dotmalu recep otlu 

VEIS 

B eyflihı icrUmds . iLhCu ve funala 
m.uıror ma atak ,_,.. ve kirli 

~ır +e ..... ve uire malıi h.ali nl

JDİDİD yiımı ~ ah gtbıü ... 08 

ildM Galatada Topcular caddeaiacle 16' 
nwaanb Mimar bıuıda bilmttzayede 
furuhı edilecetiııdeD talip olaıılarıa yevm 
ve vaktı ve mahalli meüıl~.a huır bu
lunmalari ilin olunur. 
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Se ri sefain 

Merke. Acentesı : Galata 
Köprü baouıda. &ıyoğju 2362 

Şube Acenteiı: Mahmudiye 
hauı altında. Istanhul 2740 

TRABZON BİR1Nd 
POSTASI 

( REŞİTP AŞA ) vapuru 
22 Nisan pazartesi 12 de 
Galata nhtımından hareketle 
lnebolu, Samson Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopaya gi· 
decek ve dön!if{:e Pazar iskele 
aiyle Rize, Sürmene, Trabzon 
Görele, Glreaon, Ordu, Ünye, 
Samson, İnebolu, Zonguldağa 
uğrayam geleoektir. 

Hareket ırünü yük ahna
maı. 

BOZCAADA POSTAS 
( GELlBOLU ) vapuru 20 

Nisan Cuuıartesi 17 de idare 
rıhtımmdan haraketle Gelibo
lu Lapseki Çanakkale lmroz 
oı:caadaya şidooek ve Çanak 

kale Lipaeki Geliboluya ıı~a
yarak gelecektir. 

Antalya postası 
(Çanakkale) vapuru 21 Nisan 
pazar 1 O da GıVata nhtunın· 
dan hareketle lzınir, K!illük, 
Bocrum, • .ados, Fethiye, Fini
ke, Antalyaya gidecek ve dö
nütlt' mezkfir iskelelerle birlik· 
te An<lifli, Kalkan, sakız, 
ÇanakkıJe, Geliboluya uğra· 
yarak elecelctir. 

ilan 
l • ı. milli münasebetiot 

Oomanlı bankasının Galata, 
Htaııbul ve Beyoğlu daireleri 23 
Nisan 1929 Salı günü kapalı bulu
nacaktır. 

~·ı=ıım- Doktor -ıı:::ııw~ 

ü Haeekl kadınlar haataneoi Cilı h 
H ve Firen&i Hekimi 

ı!Cevat Kerim 
~ Tilrbe de &ki Hüali alımer 
~ binası. T ıJ: lstam. 2622 Jı' 
\ ........ ·--·-.. -··--·····----· --·····--··---.... , ....... .._ .... ___ _ 
B ~ rulh -1ıkemeeinden: Yalı.o 

paskalidiı efeııdiııin emvali metruke 

muduri)eti ile taYiao mııta91rrıf oldalo 

Befil.,tqta imam zade caddeıinde cedit 

6ı •e 63 numoralarle mur&lduıJD tahluıda 

ioıor kepenkli bir bap düki.inı ve bod
rum kahnda bir sofa ,.., çıına§ırlıaue ve 

dört kömürlttk ve bir ııarıııç ,-e QlllJlqır

baııe derunımda demir kollu tulumba ve 

~~tr yıkanmaj!a malısuı tq yalak ve 

SU !illmafa malıouı l>ir ıabiı bU.yttk U· 

zan ve birinci k.aı&aki daire bet oda bir 

mutbak •e bir heli •e ayni tanı mi· 

maride dört kattan ibaı:et ve Uııt katta 

tavan ara.uıda llç dolaplı bir oda on adım 

anında ve on llç ıdun tultınıle •e deru· 

nan.ta -yvaaı ağKı muhteTI bobçeyi 

§&illi! U,ir apanımo ıuyo!lll iz.a.loai 

zımıımda icra kdınan müzayede netice

sinde altı biıa lira bedel ile talip ııulıur 

-., l•ede kpeti mulıammmeoiııe naza 

ran -ilen Wel duo görüldilgUnden 

)"lllrldeıı on ıı.,. gtın mııddeıle temdiden 

m\llllyedeıinin İClaBtııa karar verilmek.le 

S Mayu tarihine mtaadif olan pazar gttn u 
aaal on bet baçuıua liha!ei kaı'iyesi 
mukarrer olmakla talip olaıılann ve fa.la 

maltlmat almalı. İ!teyenlorin kiymeti mu· 

hammlnesi olaa on ttç bin liranın yüode 

aım niııbetinde pey akçeliu.i mustaahiben 

Beşik~ ıol!ı mabl<emcri icrasına mttra. 

caatları illn olunur. 

B eyeğlu ttoUnctt Sulh Hukuk Mah· 
kemesinden: Müddei Y ASEF BO. 

TON efendinin mUddei aleyh Ur
küplti HAFIZ MEHMET efendi ale· 

yhine ikame eyledi!P sut bedelinden 
alacağı olan yetmit sekiz lira dokııan 
kuruşun tahsiline da.ir gıyaben hü· 
ktim verilmekle i~bu bUküm bir mah 

mtiddetl" ılinl"D tebli~ine vo tarihi 

tebli~den itibaren sekiz glln zarfında 
tem~ iz etmediği takdirde bUkmUa 
kespi katiyet edeceği tebligat maka· 
mtna kaim olmak uzre ilin olunur. 

Al.TiNCi BOVOK 

TAYYARE PiYANGOSU 
4 üncü KEŞiDE: 11 MAVISTADIR. 

BCVCK iKRAMiVE: 
459000 Liradır. 

• • 20.000, 1 SaOOO, 
12.000, 10,000 
iKRAMiYELER 

LIRALIK BiR 

LIRALIK 

VE 10.000 
MCJKAFAT. 

u keşidede ceman 3,900 numara 
kazanacakhr. 

kirallk harı eler 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Çtııılıerliıq cınnııda Mollafeııari -h.ıı..aiade &yacı eolı.lğıııcla 3-5 No. hane 
Qcnberlilllf 0<varıarda Mollafenari mahalleııinde CIUllİ ittiaalinde ı-2 No. baııe 

~çee!nd.. Çmar cadd..iıade Yeni yol ookaBmda 1 ve 2 ve 3 "" Şehilliı.. 
•okafında 4 ..., S ve 6 •e 7 ve 9 No. haneler 

Parabah9fl9iad• Çıaaı cadduiode 3 nıııııaralı otelin arka cilıet daireıi 
Be7 kozda atii. Çe,me cedid Cami soJ.aiında 2 ve 4 cedid numaralı lıiıaeleıı; 

Kiralık duk.kanlar 
i'ogalııda Fıanm mer.arlıiı kaqıanıda Hl6 Ne. iokl oda maa dtıkkin 
&bılli 01nzınc!. Nallı moociıl mahalleolnde Atbıiye eoıld..uıd.e 56-16 No. ıltti.Ua 
M..ıu.at .. B.cılı.i!tUlt ....u.i tahımda 4 "" 6 No. dü.Unlar 
l,loyuid<le ~çılar oaddeoinclo 9 No. dtıklı.lıt 
Ça..,.ıa Puçacılarda 17 Na. dukkin 
Zoy..ııde Pııthad ağa malıalleoinde Zeyrek. cadıi,....de 14 No. dl!ltkin 
Aluan.1 ci"Mrulda Y U!llsf pat.da Hueki a."deoinde mekıep ıalıunda 25 't'c 23 

No. dUklllnlar 
Aksaray ı·iurmıla Çakır ağa mahalleoiııde Davud ~ islı.elelinda mektep 

lahtmda 21-27 No. dttkkla • · 
E)'11hda Camii kebir mahalleııiı:ıcle Kavaflar Mkııintda fnıua.le oclala:n mlltkmil 

1 No. dtıltklıı 

Amavud koyliodc Tıamvay caddeainde 42-38 No. düklı.ln 
R-olilaiaarında Çqıne utaımda oami altında 2 No. dUkUn 

Kiralık arsa ve barakalar 
FeıikijyiincM atik. Alruye oedid bulıuri aokaıında ı4 No. bcaluı 
G.latada Şehid memet paıa mahalleaiııde Uottıpcller caddeoiııde 18 No. baraka 
lhunça11ıda lhrahia pafayı atik malW!eeinde Nuııh ap. ~oda 29 No. baraka 
Çenberliıafl.a Atllı. an r ... mahallealııde Nııroemani7e ceddeaiııde ııneda baraka 
Çaqambada Bey~iz mahalleeiııde 6' No. Iapeıııkço ar- maa baıaka •e t<>&rrtıat 
Koom<ıkaıade -DIU. yunıı.t ..ı.aJlnlnde Dıramaa eaddesinde ıs No. buaka 

maa balıge 
Akoanyda YMHf patııda Topbpı caddeolnde çoome ;tı;vHnde ll5 No. maa 

barııka ana 
Uli<ttdarda Selimiye malıalleoinde Hamam aoluğında 66 No. nıetrııta anada baraka 
UıkUdarda Hacı heaıı.a hatun mahallesinde imaret Ç>lı.mıısıııda baraka 

Kiralık mandıra mahalli 
Kaeımpaşada Sevid ali çelebi uıalıallesi.nde Mu.dıra IOkafmda 29-45 No 

-Ddva mahalli 

Kiralık ayazma mahalli 
Hasköyde Turıucu m&ıı.Ilesiade Ayaıma ookqmda 49 No. ayazma mahalli 
Müddeti müzayede: 7 Nioan 929 tarihiaden 29 Nlııan 929 Pazarteıi gltnU saat 

on ddrt buçoıj!a il.adar 
Bolftda muharrer em!Ak klıalılı. olup hiralannda sösteıileıı lıedellede taliplori 

uhdesindedir. Enci!m•n idarece bir hafta mtıddetle tHDdidl mtıuyedelerine karar 
Yerilıniılir. faıluile talip olanlar ııon gtınaa uaı on dıırt buculwıa kadar Iotanbul 
evkaf mbdiriyetinde va\af Wrlar mtıdtırllltııne mlracaatluı ilAn olunur. 

Evaaf ve mUştemilitı haltltıuda malü.mat almak iitoymıler bu m!lddet zarfında 
mUu.yede oduıııa mtlraeaat ederek ecri miail raporlannı ~rııblliM. 

Deılet demir yollan veLimanlan umumi idaresinden· - . . 
Deı;let demir yolları ıizeri11de, Iıtfll'lbul cihetinden Anadolu dahiline 

gidecek yolculara, bilet satmak, bagajlarını beroyı sevk tesellılm ve 
dalıiJd.en geleoek yolcuların bagajlannı Istanbulda teslim ı;e aynı zaman· 
da mesajeri paket nakliyatile i§tigal etmek üzere, yataklı vagon kum· 
paııyası tarafından Galatada kôprü ba~ında sureti mahsusada bir 
acenta tahsi! ed.ilmi§tir. 

Arzu eden yolcular, teshilaı olmak üzere açılan ve 20 Nisan 1929 
tarihinden itibaren İ§e başlayacak olan bu aceııtadan istifade edebile
ceklerdir. 

Pa::ln. tafsilat almak isteyenler istaJyonlarımıza ve yataklı vagon 
acentalannıı müraçaıı · "d.ıbilirler. 

===.-.==~=="'=========r;;::.=~::.======== ...... ==~====·c·_...,,._~ .. ~~~~~~ 

KOLl~os diş ağn-
larına, dl9lerin cQ

nlmeaine ve dlş etleri-
ıı ı n hostalanıpuını 
karfl yeg!\ne ııllhtır. 

Kuru -bir rırça dze-
rine konulacak bir 
'8nliıneıre miktardı 
l\olinos macunu d!J 
aralarındaki yemeli 
nrltklorını, dışlerde 
toplanan taşları çlka· 
rir ~e dişleri çarlıleıı 
mikropları ınalıv ve 
ifna eder. 

13u gün Kolinosu te-
crübe ediniz ve agıı
nııın ne kadar temi
ılendiAlni ve sutlerce 
devam eden aerinl~e 
dikkat edecekılıılz. 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 
Tilrldye için de~ltorl: 

MA ORICE FAltAGGI 
yojjhı, Venedllı ıolrajl, 

brahlm Pa'a 11partunan 

Şehremanet:I 
il Anları 

~ ehremanetiud~a: G.latada fer· 
~ meneciler caddesinde 159 • l 
nnmaralı dttkkin kiraya veril· 
mek iciıı a~ıılı: müzayedeye kon· 
muştur. 11 May ıe 929 tarihinde 
ihalesi olacakbr. Taliplerin prt· 
nameyi görmek icia her gün 
mtısayedeye girmek için mezkilr 
tarihte levar.ım müdttr!Uğllne gel· 
mel eri. 

Ş ehremaııetindcn : UskUdar da 
Selmanağa mııhaileıinin Kara· 

ca Ahmet caddesinde 79 · 81 N. 
emanet malı dll.kkin kirayı ve· 
rilmek için mUuyedeye konmu§" 
ıtur. 11 Mayıs 929 tarihinde iha· 
lcai olacaktır. Taliplerin '/• 7,5 • 
nisbetinde tem nat akçelerile 

levazım miidürltiğtine gelmeler!. 

Satılık tuğla 
Hasköy maliye tahsil ıubesi dahi

linde •iliııtar ağada 3S No harmanda 

Hoca zade Sabri beyin Kazanç vergisin· 

den olan deyninden dolayı tahtı bacx.e alı· 

nın 20,000adet tuğla 22 nisan 929 tarihine 

müsadif pııza.-tesi güııll saat ı2 de muhal· 

linde bilmliıayede oatılacaktır. Talip olan

lartn müracaatları. 

J ıtamhul icra dairesinden : KadıköyUııde 
l:luaıı Paıa mahallesinde TaaköprU 

caddesinde ( ı ) inci adada kiin atik (8) 
cedit ( S) No. apartman ile gene mahalle 

'fe IK'kalr.ı mezlr.llrun (2) inci adoaında Uin 

(8) 'e (ıO) numaralarile miirakkam apart

manlardan nısıf hisseleri Tabir alanın 

borcundan dolayı ( 30 ) gUu müddetle 

ibalei eveliye müzayede•ine vu olunarak. 

2 inci adada cedit (ıO) atik (8) No. aparı. 

manın ( 3050) lira ve birinci adada atik 

8 cedit 5 No. apartmanın nıııf hiueleri 

( 2000 ) lirada talibi uhtesinde tei.arrli.r 

ederek on beı giln müddetle v• '/•S yuzde 

beı ıanımile ihalei k.atiye mU:ıayedesine 

nı ol!lllmuıtur. 

(ı) inci adada kiiıı atik (8) cedit (5)No. 

apartman ( 168 ) zira ( 20 ) parmak arsa 

tı.ıerinde tam Urgir beton arme iskeletli 

olarak bina edilmiı olup tahtında zemini 

çini dbşemesi tahta biılme)·i havi kahve· 

hanedir. 

Medbali 'içekli çini olup (ı) inci katta 

~ini merdiven sahanlik çini zemini aralık 

(2) kıaım ( ı ) sofa llzeri.ııde ( 4 ) oda ve 

bir h~liyı muhtevidir. 

l!tinci kat ( l ) inci katın aym olup \iç 

katın zemini çini sabit kaz.an ve "Çini tek· 

neyi · çaıneıırhk iıslU kapalı önU açıl< 

taraçayı muhtevidir. 

Derunwıda kumpanya ouyıı ve bava 

gazı teçhizatı mevcu ıtur. Hudutları, bir 

tar3fı T~tr.öprU caddesi diğer tarafı Arif 

bey "°i<ab" diğer tarafı Ferit bey ve Sofi 

arsalany la mahluttur. Kahvehane ve diğer 

apıu-tıman mezkQr mahalle •e sokatın 

(2) inci adasında klin 8 ve ıo No. olup 

(270) zira •e (2ı) parmak ar.a Uzerinde 

••mini ve taraça ile beraber (6) kat ola· 

rak tam klrgir beton arma iskeletli olarak 

in,a edilmiıtir. Tshtıoda üç dükkin var· 

dır. Zemin katında 'ini bir taılık, mer-

.,.. 

6500 kiio maltino Yalı iha!Oli 2.ı ;.liean 9"ı9 Pazar gllııll aaat 15 le 

2m : car } " 22 " Pazartesi gtınü saat 15 te 

400«! • beıızin • 2:l Çar~amba gUnU eaat l4 le 
D:.> • pctrbl • U • .. .. • 15 te 
lhıi1acatı ııakın'iye için • bal&da ciruı, Dıi~tu ve ihale glia ve aaatlan m~ 

bet ltalem ın&1-ıe ayn llJ'l1 §&rlnameler ile .., pazarlıkla alınacaktır. Talıpl~, 
tııttnamelari komioYQnda görmeleri ve prtııamedc muharrer ıanJalı.i temiııaıla 
yevmi moayy<mlnde komisyonda lı&ıır hulnnm•lan il!ıı olunur. 

ff ıırbiyo daireli ilıtiyacı i.çiıı Ca# torbo!I için keten bezi alew munaka.••»• ı.oıı; 
mo1tur ilııılesi 9 Mayıs 929 Potembo gıınu •aat 15 te komiayoııumozda Y"!rso 

caklır. Taliplerin şartname ıuretiııi komi•yonumıızdAII almalar< ,. tartnaınedelü 
to'minatlııriie luınıiayona muracaaılar~ 

O rdu ıhtiyaeı için 2ı-ı.929 pazar gttnu saat ı-l,30 da nuınuııeleri gibi 30 bin dili. 
ve SO dilaiz toka p.uarlıkla alınaoatr.ıır. Taliplerin prtııame, numunolerini ~~ 

ırıily011nmu.da gomıeleri ve ihale saatında ıartnamede yazilı olduğu gibi ı-uıatlı<' 
le komiıyonumuıa mdracaatbuı. 

S ıhıyye depoıu bmaoile ecza ve edevat tıbbiye medharı binasuıın puarlıiı.la -~ 
l~lıarrör e<ınittir. P.aw-lıgw ihal08i 20 Nisan 929 tarihine mU.sadif cumartesı ~ 

aaat oıı dörtte yapılacakta. TalipleTin prtnamesini görmeleri Te tu!'1&11led• Y lal' 
?lan ıelı.ildo ki teminatlarıle komisı onumuz mUııakaaa oalonwıda lıazır bulıınlll' 
ilin ol Ulllll. 

J O Adet motosıklet kap•lı zarfla mubayaa edileceğinden evelce komiayoııa ıe~ 
ve katal<>k ıcvdi edeıı taliplerin ) evıni ihale olan 27-4-929 Cumartesi ~uııU 

lS ten avtıl teklif ve ıeminatla.ı ile Ankara Milli M!ldaiaa merkez aatın alıııa ıı:o.oı' 
ycnuna gelmeleri. 

30 tane lııırison çorap dikit makinesi aleni mıınakua ilo alınacakt>r ihaleol 21 • ' 
urı 1929 puar g;ınu aat ı4 te yal.'ılacaktır. Tali,ı>lerin ,artnameıini koıııl!'' 

numurdaıı alınalan .., llıale gllnilııde temınatlanle komı.oyonumuza muracaatlan. 

S abra telefon telı.lifi ve numunelerin lı.abul müddeti gdıillen lüzume mebni (.! 
aeneei uiean aonıwa kadar temdit edilmi,ıir. Nisan aor.undan ııora vaki mur•~ 

§&YAII• kabul olmayacaktır. 

A •ileri ihtiyacı için 20. 4. 929 Cwııarteai sttnU .. at 14 te fotoAraf VO maız.:ııı~ 
patarbkla alınacaktır. Taliplerin gartnamesini komisyonumıuda gorınelerı 

ihale aaatıada· f811namede yazılı oldutu gibi te'minatlarile komisyonıımaza muracaıtı.t' 
t htiyaeat< oakcr;;-e ~ tıçyUz anbalaj sandığı pazarlıkla imal ettirilecek ve ~ 

lıiın ihabi yirmi bir nl5&D 929 tarihinde pazar gUntl saat on bet buçukta l •P el' 
calttır. T.ıılpl .. rin pztııame ve numuneoini konıiayonda görmeleri ve prt<ııım.,.ı ~ 
L..uda te.ıninaılarile yevm n saatı muayyende komisyonda hazır bulunmaJar1 
olun ar. 

A 
lınalı. beı bin liralık yerli pamuk iplilfirıdea yaptlmıı pamuk çorabw iı<b~ 
çifti 32 lmrllfla talihi uhteoindedir. llıalcıi 2ı-niaaıı-. 929 pazar g~nu aaat l ~ 

lıırakılımotır. T•liplerin ~rtname •e aumwıeaiııi komisyoııumuula gi.\rweleri ,-e ıı# 
J!llntiade teminatlariyle mUracaatlan. 
~ amaunda bulunan \"e bulundurulacak olan kıt'atı ve mdesseoatı ukeriyenin ilııy;. 

cı içio ı Hıniraıı 9~9 tariliiııdcn ;tiharen bir sanelilt odun, sığu ve koyuıı • d'' 
lı.apalı oarf uııılilo Samsunda askeri aatın alma komisyonu tarafından mtınak..

k.oıımuııur. 1haloleri 5 Mayıs 929 pazar gu \1 saat ıs te ibale.i yapılacaktır. şa# 
melerini meıkll.r komisyondan alınalıırı ve tcklifn•me)erini \"ermeleri Uin olunııl'· 

Asileri ihtiyacı için 22-4--929 Pazrto,i a;linu =t l-i,30 da on altı kalem ,,ı.ı ıf 
edevatı tıbbiye pa=lıkla alınuc~Jilır. Taliplerin §8I'lnameyi komisyonumuzda _f.., 

ıııeleri ve ihale saatin.de ~atııamede yazılı olduğu gibi teminatlanle l«>ıııılı 
aumuza mtıracaaılan, ~ 
,,, ,,,,, ''' ''"'' t ' ' ''' ,,, ,,,,,,,, ,,,, •••• ,, ,,,, '' ,, '' • ....--~ i Üçüncü kolordu satınalnıa komisyonundoJJ 1 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~ 

Ç orludaki kıtaat ihtiyacı i.çiıı yüz elli hin kilo ot muli&ya edilocelılir. llıal.,.i .c 
mayu 929 tarihine m\lsadif çarşamba gUntt oaat on dörtte icra <dileoelf.tir. f.,_. 

!erin ıartna.nesini gdrmek için her gun ve talip olaıılanL te'mw • akçeleri ve "'"' 
dal< esikalarıy la Çorludaki müb4yaat koıııilyoauna müracail&n ilAn olnnıır.:____/j 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~~~ 1 

J. • • • ~.~~~.t:?.i. :ı:~~~~~. ~~~~.a.ı.r:1.~ ~~~!~!.~~~ .~?.~J 
10 adet binek lıııyvaııı } 
ı4 • Koıum • Topçu ve nakliye uıe' td Ji ,,;, 

ıs • mekkllri • 
4:S • hayv' n ölçü ıabnrları için 

Ballda cins ve miktatları muharrer yerli hayvanabn bi2alonmdatr.i ro · 
evaaf vt geraiti daireıinde olarak ve perakende ıuretlle pazarlıkla satın a<.. , 
Mevcudu olup!& se.tmak ımu edenlerin Paıarıe.i ve Çarıamba gılnleri •evaJd<P ıJ 
Harbiye mekıebi muayene komisyonuna g..ıirilerek ~ilmuayene raporla ~ 
puar!ıAı için yine Harbiye meı..tebi dahilindeki omisyoııumuza muracaatlstl 
olunur. JI 
Z arar ve ziyan ve farkı fiatı ifayı teahttt etmeyen muteahidi namı hasabına ~ 

Piyade aııı mektebi için .24275. kilo arpa p:mırhkla saım alınacaıır. P ~ 
20 Ni.'l&n 929 Cu,.,arıesi gtınü aaat ı4 te Harbiye melttebi yemekhaneleri öPu~.,ı 
ruarlılt mahallinde icra kı\,nacaktır. Tali~lerin ıartııame için komi•ro::r 
muracaaıları ve iştirak içinde pazarlık mahal.imde hazır bulunmalan illn olun · 

l 

j Deniz satmalma komisyonundan J 
i ..... , .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.....,-/ 

2000 
2000 
2000 

kilo 

• 

Saat 
Sabon 1.3 
l'irinç 14 l 20 nisan 929 

Cumartesi $eker ıs J 
2000 • Sade yağı 16 
3(XlO kilo Faaıılya \ ...O: 21 nisan 929 ,.1 
20tJ() • Nohut J 14 Pazar ttl'. 

Deniı lrunetleri efrat ve talebeoi iıııeleri için ba!Sda cins ve mıktarlan. '!'"IJ1 
enak mUnalc.ual aleniye ile mubayaa olunacağından taliplerin 18'1nameoını ıı• 
üzere her gun •e mttnalı.uaya iftirak etmek ttsere yukarıda yazılı filin ve eı>j 
11mpaf&dı Denis mubay aat komisyonuna muracaaılan. / 

[ 
............................. E;;;;tli·;;;;k;"ii'ft;tl;;· ......... .. 

.... _,,pıl 
................................. _, __ , ......... - ............. - ... - ......... ---· }>iP 

H aliç dahilinde Fenarle Balat araaında baı!&D kara olarak. _ballDlf bir hald•il• ıl 
~·eııerbah90 vapurunın balibazınle mukadder olan 850 !ıra petın !'81"' ~ 

ıııaat için 244-929 tarihine mttuıbf çarp~ba gUnü ~ı 15de mllıayedeaı ı:ıı~~ 
taliplerin yu.de yedi hugulı. heeabile tenwıat akçeluile F.ın.alı mdrlllı.e - ..1 
mUteıeıdril Ullt koıniyonuna mUruaat eylemeleri. ~ 

div on altında kapucu odaaı ve (1) No. A,;;;:,a,,; hanesi •e Sofinin "":'"ıp% 
dairede (ı) aofa u.ıerinde. (3) oda (1) ile mahdut (B) atik (5) cedil dile!'~ 
mutfak (1) bell (ı) ~ulhane vardır. • (ı) apartmanın taml!Dll ( 6000) •• (ı9" 
•e (2) ve (S) ve (4) Uncu katlann her ve (10) No li apartmaııııı ıaıııP"' 
birindo (6) ıer de (1) mutfak birer kiler lira kymet takdir olunmııtll"" O?~ 
bire.r g......ıhaııe bir bglliyt muhtevidir. • Bervechibal! gııyri ı:ııenlı.al ı:ıı "'"'-1"" 

• .t.jj.ol y _,,, 
~-katında umuma ait (4) odun depoıııı ye •u. olunm111tıır. Fazla""". ııst';ı 

ve ıemini çini tek.neli ve yer ile tr.uanlı 0 umarolu dooyadadır. TalipJorıO ,J" 1 
••mamlık ve zemini çimento etrafı bir _, ""1 .ı ...- .- muhammineeiııin ytt .... e on r~ dt ,.. 
metro irtifaında divar korkuluklu ttııtU ni alarak 9 Mayit 929 ıariJılı'~ 
açık taraçayı muhteTidir. · ( l0-06) kadar Istaobul icra .aıe _,ıf 

Derununda Hayri, Vehbi, Mecit, Ali bilve-" 
Riza, mUhendia, Hulusi, Fazıl, Refıtr. 

beyler ukindirler. Hududu. Bir tarafı 


