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_!!aşvekil harici meselelerimizi fırkaya izah,..etti 
·~ flaşvekil ~ 

llarici mesaile dair 
izahat verdi. 

Suriye hududu 
Versin-Adana 

ırenlen 

Mubadele • • 
ışı 

müzakere edildi 

Anadolu ajamının Pekiııden aldığı telgraf: 

. Çind ~açlılr.tan çocuklar1 
yeineğe Oaşladı. 

Musabakamız: ~-
ran .... nı dereettiiimiz ha y__av· 
rularm ttimleri aıraıile Mfi· 
beecel, li .. ~met, İhaao, Saa

~ 

Yalnız eyalt,t!erde 
günde 50{)· kişi 

açlıktan 
dettir. 

, •• ,,,,., ölüyor, kalanlar da 
Tevfik Rüştü B kl . l 

Konferansta • ÇOCU arını yıyor ar. 
Ko... eyaleti reW Çina Koq 

Bir çok hatipler 
a3z alarak beya
natta bulundular. 

noktayı nazarımızı 

izah etti. Bu··t.:ın sokaklar iskeletler 
lfı 

Silahları f'erdl tedbir· !'il ve 
••k A t • • t ./. lerıe ve mO•t•rek ı ı d ı ll ume m ıcraa ı J ır- tedbirleri• tenzıı. i ~eset er e o muş "' 
k d . · d·ıa• Tevfik Rtıtü beyin Geaevre 

a a tasvlrn e l ı tahdi~i teslihat ~o~feran~~~· 
'I" • - noktai nazanmızı bıldaren muhım 

beyanab dün gece Anadolu ajan11 

Ankara 20 (A.A$ 

~ Isınet pilşil hazretleri harici mesail hak· 
y~a fırkada malömat ve izahat vermiştir. 
~. anWarla muallak mesailin halli hak· 
'-e b.~a hiikümetin takip ettiği hattıhareket 
~ lrıp olunmuştur. lsmAt paşa hazretlerinin 

tarafından verildi. Hariciye veki· 
limis konferanm baldi ~çea 
iptidai proie ve Sovyet projcıi 
hakkında bazı mütaliatta bulun
duktan sonra meselenin asıl can 
alacak nolctuına dokunarak di
yor ki: 

Çin m•tecalllbeleri 

hl Yana tından Suriye ile hudut ihtilafının 
Ilı l'~ureti halle iktiran etmiş olması anlaşıl· 
'-' ta idi. Fırka satın a1ınan Mersin-Adana 
~~~ın işletilmesinin şimdiye kadar niçin 
~ edildiği hakkında İsmet paşa hazret· 
~ den izahat istemiştir. Mufassalan ma· 
~tı at veren ve fransız büyük elçisile müli· 
'llt tıdan halıs .. den müşarünileyh azami 
~~tt~ ~t.;e,"?l~r:i~ ha~lini ümit ~e takip etti
l~~ hıldırmışt- · · ,.,.k şumenduferleri dev· 

( ilk taksim ferdi tedabir ile 
tenzili teılibat, müşterek tedabir 
ile tenzili teali hat olmalıdır. Ferdi 
tenzili teslibat tedabirinin tatbi· 1 
kinde iki sureti hal nümayan 
olmaktadır. Birincisi, her devletin 
emnü melimet ihtiyacı ile kabili 
telif olan tenzili emsalinin tes
pitini o devlete bırakmak. ikin· 
ciıi, her devletin emnü ıelimet 
ihtiyacını mliştcrek bir karar ile 
tayin etmek •~ ayni karar ile 
bu ihtiyaca aazaraa o dnlete 
tahmil olunacak tenzili tealihat 

malumata g6re ahalinin yhde •ek.eni •Çllllf· Yalım eyalet merkezinde gllnde 300 kili 
611yor ve banlaruı eeeetleri sokakta olduia l(ibl kalıyormuş. 

Bilhaua Koma eyaleti pek .efil bir halCle '.&olunuyormuş .. ~ur~da ati~.li o kada zalf ... 
mÜfttlr ki eenazeleri gimmeğe bile muktedir olamamakta ımııler. Dun aktam .Anedslll 
Ajaa•aı• verdiği telFafı aynen lkt.ihu ediyoruz. 

emsalini tespit etmek. Ba iki 
kombinezonun hangi zamandan 
tatbiki de derpiı edilebilir. 
Birinci sureti bal tahdidi teslihata 
muvafık ise de temili tealilaata 
uygun gelmiyor. 

Pekin, 20 (A.A] 

8~, tnal etmek pren ihinin takip edilme
~ 1 \toıumi tas\ rj ~ ...... ~P"''1t. ile karşılanmış· 

• 

Reuter muhabiri Çiain ıimali 
prkisinde kiin kanau eyaletinde 
aç kalan balkın çoculdan yemete 
bqladıtına bildiriyor. Ahalinin 
yüzde aekıeninin yiyeceti ve 
tohumu tükenmittir. 

Yalnız eyalet merkezinde her-
Çünkü bu taktirde bizzat ke· 

ndi emniyetlerinin ihtiyacını ta
yin etmekte serbest bulunacak 
olan hükumetler vaziyette bir Bir 
değişiklik yapamaz. Kat'i bir ltalyan filosu 

geliyor. mecburiyet olmakıızın zaten fe· 
~ vkal' ade ma•aflı olan kuvvetle· 

~ıQ llteakiben SÖZ alan hatipler muhtelif mes· rin idamcsine devletlerin bGtçe-
\;l'e V hd·d· lıh d · b• k ll lerinde bir tek santim masraf Balkan devletlerinin en mühim 
~ e ta 1 1 tes ata aır ır ço sua er kaydi bugün mevzua bahi• ola- merkezini ziyaret ebnek ve Asya 

ı .. ~llŞ}ar, hatiplerden. bazıları yunanlılarla maz. Bütçede tenzilit yapmak berinde aeyyahat yapmak üzre 
'4l'l ihtiyacmın tesiri altında hare· 2S ltalyan tayaresinden mlrek· 
b,. p olunan muzakeratta muhadil ve gayri ket eden hükumetler mümkün kep bir ulceri filo ayın yirmi 'tlhh olan tenkihatın azamisine vaaıl \( adi} ki f l ld ğu beıinci pntl Romadan hareket ~..... tnr erin alackları az a o u nu na· olmuşlardır. Onlara bu mecbu· edecektir. 
"'tl d•kk kk l riyeti tahmil eden ve aynı zama- d 
~L l ate alınmasını beyan ve ra am ar nda emniyetsizliği azaltmak vası- Bu filonun aehrimize e utra· 
'l"etın · l d. S ] Ş k he h ti" l talan temin eyleyen müıtcrck yarak bir ıün tevekkuf edec:eti 

t'ih 1§ er lr • araç Oğ Ü U rll y a p e- bir karar olmanızın bu haddi i.C· haber verilmektedir. 

.,.teıı:ı~o ttı"kl . b t ktal r.:.·117erı"nde cavüz edemezler. 1-~--------l.afs1r~ ll.40 e en u un no ar ~ tlıdnci aureti hal ise kat'iyen maksada tamamen zıt neticeler 
QC\t 'V6J"mİ!iıtİr ameli değildir. Filhakika bir dev- verebilir. 

-s • letler grupuna nekadar e.sbab~ Müzakereden imtina ederek 
mucibeli oluna olsun her hangı 

"" 
• •d • b" · • bunu konferansa bırakmak istiyorsa 

'dd'
·n laeu ,., ıuor bir kararlft aralarından arının U • 1111 • emniyet ihtiyacım ta~ etmekk mütekaddim bir karar burada 

ij ve ona bir emsal teapıt etme ittihaz edilmemif ve bizzat Türk 
t'ı ı.ı~ •tıhis !e gidenlerden emanet iktisat müdü· huausu nasıl tevdi olunmuıtur? teklifi de tetkik ve bu bapta ittihazı 
l ~ h annın emaneh D ah· rü Kemal Ömer B. bugün şehri· Böyle bir uaul haddi zatın"da fev· karar edilmek üzere ııkı bir m
. ı ltıı uz satışının ıerbes bıra· mize avdet edecektir. Emanet kalide tehllkclidir. Çtınku dev· rette mr.rbut bulundutu emaal ve 
~ ' . arı~akarrür ehnitti. Emanet mnrahhaslan, buz inbisarının lar letler üzerinde • bikim olan miyar meseleleri birlikte terki 
t ~ l ı,. · Rene uhdesinde bırakıl· edilmemesi h\lsusunda muvaffak ıimdiki girift ıiyas~ kombinezon teslihat konferan~~ iAAd!r\l~f~ 

" Aın teş"bhüsatta bulunmek olama~ışl:r ise varın bizzat ovunlan dolayisiyle m:inhastran 
... > ' J.. k .. ı "h4ı' _., ... ~ .. n < .. ,~ .. ı +..u Lu n .. 1 Lam\ı.:"·Qnlfl 
' '"'"'~"'"' h' 1 .. ı. · · u...ıı· t' B t k m··st• e an111 ve ı • .- "' " 11.. •~•H ~ ' ... .,., ... ~ nas ar go- t@ı•re~ını m" ıt ııı . • ~n aray.a "· .... " •: 

~ IS 
pn 300 kiti ölmektedir. Berha· 
yat kalanlar ite o kaear zayif 
düımüştür ki cenazeleri gömmeğe 
muktedir olmamaktadırlar. 

Diğer taraftan Vi~ anada 25 
kitlyi diri, diri k•erek yiyen 
~iqenelerin de mnbakemeeine 
baflanmıtıır. 

Zabita dün 
tevkifat ydptı. 

Izmirde yakalanan bir kaç ko
mllniatin zabitaaa vermit olduğu 
iı üzerinde tetkikat yapıhnca bir 
komü ist şebekeiinin şehrimizde 
faaıiyette bulanduklan t~spi~ ~!u~
mu" ve polis müdiriyeti bınncı 
MJb~e.i tahkikat ve talc:ibata ko-

3"1lmuatu. d · ı-! .. 
ilk tahkikat esna1m a ıKı uç 

maznun yakalanmış. ve b~nla~ın 
imcYabata ilerileyınce ıımdıye 
kadar komüniıttikle mamunen 
poliaçe hiç celbidilmemiş b ir 
çok eşhasın komünist ıebekesiylc 
temasta bulunduklan ve komü
nistlik tçİD ç.-ılışbkları anlaşılmış· 
br. Son üç gtin u.rfında polisçe 
11 kişi yakalanmıtbr. 

Bunlar: Ferit, Hl\snii, Mehmet, 
Hasan, Abbas, Şcr!f, Fazlı, Niya
zi, Serif, O sman, Halil, Ahmet, 
lbralıim, Mustafa, Şakir, Hasan, 
aamlarmı tatımaktadır'ar. Zabıta 
ve adliye tankiknb neticesinde 
bu maznunlardan lüzum gö· ülenlcr 
lımiı e a y,l ~-\~ce~. di r • smı-

• . <l .--l· . ı ·1 ~g ~'dl e-

Çinıeneler beytlk .... 1 1 n 

kanlılıkla demifler ki: 
- Günlerden beri -. ....,._ 

yorduk. Açlıktan ölmekt.eaee bll. 
betkasını aldftrllp yemeji ....... 
ettik, 

Sonra iaun eti yemek ı.. 
haoii bir eti yeme ktelMle teık 
ıathaır.... . 

"™ 

!her tarafta y~niden 
kıs brsladı. 

.... 

Bir soğuk dalgası lngiltereyf 
ani surette istila etmiştir. B. 
sabaha kadar lngilterede bilhassa 
merkezi ve cenubi mıntakalarda 
adeta bi r bahar havası hnlcüa 
sürmekte idi. İskoçyada kar 
ya~maktadır. 
Sivasta k ar 

Samson, 19 [A.A] 
Şiddetli bir fırtııuıdan sonna 

k3r yagmıştır. Hala devam et
mektedir . 

\ ozgatta ~k r 
Y c:,zgat, 19 [A.A) 

Dün başlıyan kar fırtınası 
d evam ediyor. 
~ay8eride kar 

Kayseri, 19 [A.A] 
Mebzul kar düşmı!kted ir. · 

İtaJyada zelzde 
Londra, 20 [A.A] 

Romadan D.aily Mail c bildi
riiiyor: Bolonyı:, C ne\ e, Mi1&n 
ve A\.'V<:.uano ar sm~:ıki ı. ütün 



....... 
Avtı: a " . 1 (' .. "ki Bu .;t'l'~: 

riyet?c t d ed len bir en u- ten bır iptila haline geldi. Mas· 
zeç (tip) bızde hemen hemen rafınm; hiç bir bütçeye, hiç bir 
yoktur: "Petit bourgeois,,. hesaba müstenit değil. Hele hasta-

Aşağıdal.:i tasvirim pek sadıktır: lık, ihtiyarlık hiç bir hesaba dahil 
Dört kişiden mürekkep bir olamuyor. Kimin kesesinde bir 

aile : karı, koca, bir kız, bir oğlan. ihtiyat akçesi var ? kimimizin eli
Efendi geceli gündüzlü çalışır. ne bir tesadüf eseri olarak külli
Ev dahilinde hanımın işi pek yetlibir para geçiyor? Bunun şö
çoktur. Oğullan bu sene darül- yle garip bir tesiri olmaktadır: -
fünuna kaydedilmit ve öğlenden Mademki ben bu serveti kazan
sonra bir irat sahibinin defterle- dım, iş hususunda muktedir bir 
rini tutuyor, mektuplarını yaıı- adamım. Daima böyle kazana· 
yor, işlerini görüyor. Küçük ha- cağım. O halde fazla masraf ede
nım evlenmeğe intizaren b:r bilirim ... 
otelde daktilôluk etmekte. Masraf oluyor, fakat varidatın 

Bu ailenin umum masrafı üç menbaı kuruyor. O adamın artık 
yüı liradır. Çocuklar masrafın maneviyatı çürümüştür. 
yilzde yirmiıine iştirak ederler, Avrupada bir "mondain" kıs-
çünkü para kazanıyorlar. mı var; bunlar ~er, içer, bilhassa 

Efendi bazen gece işleri de içer, eğlenir, gezer. Bu makule 
alır ve fazla kazandığı ile kendi- bir kısım zenginlerden, diplomat· 
ne elbise yaptırır. Hanım pek lardan, mirasyedilerden, karı gös
mahirdir : Mütemadiyen eski el- terişte gören maliyundan ibare
biselerini, şapkalarım yeni moda- ttir. Gariptir ki memleketimiz 
ya uydurmakla meşguldur. Sa- açılır açılmaz· bu tabaka derhal 
bık pilavdan nefis lihik çorba taklit edildi. "Petit bourgeois,, ta
yapar. v. s. bakası ise taklit edilmek şöyle 

On günde bir büyük bir eğ- dursun, bilinmedi bile .... Garplı
Ienceye, beı gQnde bir de küçük lığa kolay, lakin ters bir kapıdan 
bir eğlenceye giderler. Sofrala- girdik. 
rına haftada ancak akrabaların- Beyoğlu caddesini kabartan 
dan, dostlarından ilci kişiyi davet şık kürklü, ipek çoraplı ve 
ederler. mübaliğa ile boyalı hanımları 

Hesap, Madama aittir. Zevci tetkik ediniz. Acaba ailelerinin 
masrafı ona maktuan verir. Eğer, geliri bu gösterişe müsait midir? 
sene sonunda, Madam, her gün Bu değirmenler daima ayni itti
biriktirdiği meteliklerden bir ha ratla işlemiyor. Durunca hiç bir 
ylı para toplayıp kocasına göı- ilacın tedavi edemeyeceği bir 
termemipe kendini küçülmüş inkisar başlıyor. lçtimaiyatımız 
addeder... bu hastalıkla müsaptır. Milletia 

Bu aile babasının bankaya, ve geliri bu yaşayışa müsait değildir. 
akara yabnlmış 300,000 lirası Bu vur patlasın, çal oynasın tam 
•arl hayatına fren teşkil edecek hiç 

- Ne diyorsunuz? Üç yüz bin bir kuvvet tasavvur edemiyorum. 
lia mı? O halde bu budala niçin Ahlak memurlarımız yok. Ede-
böyle didişiyor da iradını havası biyat müşterisiz bir maldır. Aile 
litif, manzsrası hoş, eğlencesi esası O' derece kuvvetli değil. 
bol yerlerde geçirmiyor? Hay Ebeveynin sultası kalmadı. 
ıer.sem bayi. Tasvir ettiğim bir cebi delikler 

M&syö kendisini zengin farzet- tabakasıdır. Hayattaki gayeleri 
mez. Paradan mütevellit hiç bir sefahettir ve ıefahetin alafrangası 
gururu yoktur. Gösteriştem te- pahalısıdır. 
neffür eder. .. .. Gümrük tarifeleri yapılıyor. 

• 

Ti~~ret o 
• • 

nızamnamesı 

tadil edildi 
Ticaret ve sanayi odaları ni

zamnamesinin 68, 101, 116 ıncı 
maddelerinin bir heyeti vekile 
kararı ile tadil edildiki Başve· 
kaletten vilayete teblig olun
m tştur. 

iktisat vekileti tarafında11 
tanzim ve Şurayıdevletçe tetkik 
olunduktan sonra heyeti vekile· 
nin de tasvibini kazanan muad
del şekile göre 68 inci madde
nin yeni şekli hülasatan şudur: 

Türkiye Ticaret ve Sanayi 
odaları arasinda odaların hayat 
ve umumi mesaiıi ile iktisadi, 
Sınai, mali husuşatı mevzuubahs 
etmek üzre üç senede bir An
kara ve ya başka bir yerde ik
tisat vekaletinin riyasetinde bir 
Türk Ticaret ve Sanayi odaları 
kongraaı toplanacaktır. 

101 inci maddenin muaddel 
ıekli ıüyledir: 

Alelumum sıfah ticcariyeyi 
haiz bulunanlar beş sınıfa ayrıl
mıılardır. Sermayesi 300,000 lira
dan fazla olan anonim ve lim
ted şirketleri resmi müessesab 
ticca riye fevkalade sınıf sayılırlar 

1l6 ıncı madde de ıöyle tadil 
edilmittir: 

Erbabı ticaret ve sen,ayile ser· 
mayeleri 300,000 liradan dun 
olan tirketlerden 'alınmakta 
olan kayıt ücreti seneviyeleri 
artınlmıstır. Oda meclisinin ade
di azası 30 olan Ticaret ve Sa
aayi odalannda 10 misli, adedi 
azası 12 olanlarda 6 misli, yedi 
olanlanlarda üç misline tezyit 
olunmt•ştur. 

Avrupaya ~d 
Emanet hey' eti 

ortadan kayboldu 
- -

Sevilde toplanan beynelmilel 

şehirler konğrasına iştirak eden 
Emanet he y'eti beledi tetkikatta 

bulunmak üzre Pariı ve Berline 

gitmişti. Emanet, Avrupadaki 

hey' eti ile muhabere etmek lüzu

munu hissetmiştir, fakat bey'et 
oturdukları yerin adresini bildir-

ınemiştir. Mütemadiyen muhabere 
ile vakıt geçirmekten ise rahatca 

gezmeyi tercih eden hey'eti Ema
net rahat bırakmam k istemiştir. 
Bunun üzerine Emanet "Pariıte 
Emanet heyetine,, diye Parise bir 

mektup göndermiı fakat mektu-

bu bir hafta sonra iade etmişlerdir. 
Hey' etin Berline geldik diye tel
grafını alınca Emanet ayni sistem 
dahilinde bir de Berline mektup. 
göndermiş, bu dafa bu mektup 
ta iade olunmuştur. 

Bu ıurette, ikametgah Edres
leri malum olmadığından ema
netle Emanet hey' eti rasında 
münasebat ve muhaberat munka
tidir. 

Çöpler en gübre 
yapılmasına karar 

verilmiştir 
Vilayet umumi meclisi geçen 

haftaki içtimada çöplerin yaktı
rılmamuı ve denize dökülmeme
sini, bunlardan gübre istihsal 
edilerek bahçevanlara tevzi edil· 
meaını kararlaştırmıştır. Hem 
emanete bir varidat teşkil edecek, 
hem de bol gübre elde edilme
sini temin eyleyecek olan bu ka-
rar vilar_etten emanete bildiril
miştir. Emanet bu hususta tet-
kikata başlamıştır. Yüz okka 
çöpten ne kadar gübre istihsal 
edilebileceği tetkik olunmaktadır. 
T etkikattan müspet bir netice 
elde edilirse emanet çöpleri dök
türtmeyerek gübre yaptırtacaktır. 

Emanelte 
Hava gazı tarifesi 

Hava gazı şirketlerinin yeni 
üç aylık tarifelerinin tespitine de
vam edilmektedir. Son günlerde 
emanete bir ihbar vaki olmuştur. 
Bu ihbarda, Hava gazı şirketleri
nin hariçten tonunu 27, 29 liraya 
aldıkları kömürün, gazını çıkar
dıktan sonra evlere veya mües· 
s,.sata tonunu 30, 33 liraya sattık
ları, bundan da ayrıca kar ettik
leri bildirilmiştir. Emanet bu ih
bar bakkanda tahkikata başlamş
tır. 

J3unun doğru olduğu anlatı· 
hrsa tarifenin tespitincf e Bu cihet 
nazan dikkate alınacaktır. Bu 
takdirde hava gazı ücretleri 
fevkalade bir surette ucuzlaya
caktır. 

Elektirik tarifesi 
Elektirik tarifesinin tespitine 

başlanmıştır. Yarın hesabat ik
mal edilerek yeni üç aylık elek
tirik ücretleri anlaşılacaktır. 
Ücretlerin 10 para tenezzülü 
muhtemeldir. 

Çocuklar öhürsü gün Istanhulda bayram 
yapacaklar alakadarlara tehfö?at vaoıldı 

Böbrek 
hıfzıssıhhası 

-2-
Böhrek rahatsızlığın• 

da göze çarpan en Jlltl· 

him alamet idrarda al· 
bümin bulunmasıdır· 
idrarda albümin badll 
böbrekten bqka sebe
plerden de olabilir., 
ndan dolayı taze idrat" 

1 

da bakılmalı ayni ..
manda kadınlarda •1 
halinden gayn zanıaW 
larda ve temizlendik· 
ten sonra idrar toplr 
nmalıdır. Keza erkek· 
!erde tenasOI yollarıtr 
dan ileri gelen albtl· 
minleri ayırmak ieal' 
eder, bütün hunlar dO" 
ktor tarafından mikrO' 
skop muayenesi ve bir 
stayı muayene ile kO" 
layca anla~ılır. İdrard• 
ırin ve kan bulundu#" 
zaman görülen albünı· 
karşısında böbrek met'• 
elesi dUşünftlmez. Al• 
bümin aramak gaye' 
kolaydır, fakat buracll 
naad arandığını ya-' 
mam zira bu J sütundl 
hekimlik. öğretmek ,; 

: yetimiz yoktur. Kadir 
rimizi albümin hak.kJO 
da tenvir maksadlle b' 
satırları yazıyoruz, t' 
saat zarfında Esbah bO' 
rusu denilen bir aletle 
idrardaki albümin OJI' 

ktarı anlaşılır. Bir litre 
dahilinde mevcut oW' 
albümin mıktarına gc)re 
hastalığın derecesi ~· 
dir olunur. 

Lokman Haklfl' 

Bah~ettiğim tip asla nadir Lijks eşya üzerine fazla resim 
zannedilmesin. Mutavassıt enmu- tahmil edilecekmiş Bu ne yanlış 
ceç işte budur. Franıanın mali, bir siyaset... Di~~ feryat eden
Almanyanın sınai şevketi bu sa- lere rasgeldim. Bu kim elerin 
yede hasıl olmuştur. Bu hakikat iktisattan haberleri yok. Eğer 
tasarruf sandıklarının, bankala- lüks eşya sarfiyatı tahdit edil· 
rm istatistikleri ile sabittir. Ele meyecek olursa gelecek sene 
geçen paranın esaslı bir kısmı ipekli değil, tire çorap bil~ bula· 
tasarrufa gidiyor. mayacağız, çünkü onu almak Galata cınayeti 

Bizde "pelit bourgeois" ıınıfı için bir man~ırımız kalmayacak. . tcJ 
~........................ . ............. . 

yok gibi idi; timdi ise hiç kal- iktisadi ahlakımız bu mertebe Geçende Galatada m• 
inadı. Bil'akis bir zengin mukal- düşkün olunca fela~t muhak- bir şahıs görülmüş ve blJJl1" 
lidi tabakası türedi. Bahsettiğim kaktır. Derbeder bayat millsti- ev eli gemı tayf ası hakkı o&d~ 
tip diğerinin taban tabana zıddı- mizin temelini sarsıyor. Alıı.fraoga il• 
dır. Masraf, israf çok, gösteriş bir ziippeler alayı milli hayatı tespit edildikten sonra kati°"' 
bol, irat aı:, yahut hiç yok. ifsat etmektedir. Sanki ayda aranmağa başlanmıştı. Polll""" 

Irat yoksa masraf nasıl olur? on bin lira gdirleri varmış gibi yaptığı mütemadi tahkıkat il~ 
diyecek6; i•. Pek ala olur. Evvela para sarfediyorlar. iktisadi fazi- fil" 

letlerden hiç biri kalmadı. Her cesinde bu adaır.ın, Kadir, -~ 
e,ya eı::ul3, ipekli çorap alınır; dakika harice borçlanıyoruz. Bu 1 Ahmet, Recep Eaat ve Hü,., .. 
•oma ittikru edilir, baloya gi- ""zden memleket terhin ediliyor. l tJll 
dil• lh t d ı d ;, u bul h' • tfal · Jete, Hı'maye·ı etfal cemı·yet'ı mcr· ' 23 Nisa. n çocuk .. bayramı olma- Ali iıimlerint ~ki şahıs ar » ı il'; ea n aye para o an ı- Hususi hayabnda bu derece mü- latan ımayeı e ceınıye- l<l il' 
rılır, otomobil alınır. vazenesizlik gösterenler hacre- ti dün bir kongra aktetti. kezi ~mumiıine arzı ~a'zi~atı mii· b~~o;:~:t~IA ~~ u~~:hif::~ö!:~ fı~dan öldürüldüğü te~pit "'-

Roman edebiyatı bizde malum dilir. Ya bUtün bir tabaka, zen· E•eli heyeti idare intihabedil- beyyın telgraflar çekilme.ı karar- rilmesi poli• müdiriyeti ve vila· mış ve bu adamlar dun 1 -
olmadığından bu zengin mukal- gin mukallidi dediğimiz bir sınıf di. Şemsettin bey riyasete, Mu- lqbnldı. yelçe kararlaşdırılmışbr. lanmışlardır. Bunlrdan asıl ~d• 
lidi hayatının aafhalan maatte- bu derbederliğe girişir ve bütün bittin plfa ikinci reyislite, Dr Bundan ıonra tübelerin rapor· 23 Nisan Çoculcl~r büvük bir "Hüseyin Ali" dir. Diğerler• 
essüf gizli kapaklı kalıyor. Hal- muhite bu hastalığı aş arsa ··· Esat bey katipliğe intihap edil- lari ve diğer raporlar okundu. bayram olarak tes it edecekler .. 
b--'-! b h Her halde hal ve akit erbabı dı'ler. Or Riza Nur·ı, F•ruk'ı ve Baha ve kendilerinin birer büyük adam maktulu tutmuşla_rd"ır. .A 

WÜ u enmuzeç içtimai aya- bu ciheti ruznamelerinin en ha- 0 .,. .. 

b b. k rt 'b' d 1 kt Heyetçe Ga~.ı· u_.:..retlen', T. beyler mürahhas tayin edildiler. derecesinde tanılmakta olbugy unu Fakat asıl katil Samso~ıı,.. , mızı ır u gı ı e me e ve şına geçirmelidirler. .,. ~ 
deşmektedir. CELA~L~N~U;;R~l~B~ . .;M;;·~M;;·~r~i ;.:a;se:;:ti;'n::e:::,,~B:,:at~v;;e;;k;l·~"!!!!""-'!!k~o~n~ra~b!!!u~s;;u;;r~etl;;c~h~it;;;;a;;m~b!!!!u~ld~ui!!;.~o~u,;;;."u~h~is~s~ed,;;;.e.;.;c;.;;e;,;;;k~le~r~d.;..ir_. ~~~~~p~u'!!!!!rı~yl!!'"'a_ş:..e...,h_rı_· m_i_zd_e_n~fi!!'"'ra~r~et~ııt. ı 
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seler yoktu, kapıyı hafifçe yok· gelmişti. Her zaman devam et- Joshua etiketin üstündekini bir zaaf bütün vücudunu i~ 

~~00~~ 
Edgar 

;._ 1çerde çok kaldı mı? 
- Yarım saat kadar. Kihat 

lannı almağa gelmiş. 
- Ôgleden sonra başka kimse .,ar mıydı? 
- Saat üçten sonra Millie 

Tn-.nt geldi, sonra Frank geldi, 
fakat gelmesi ile gitmesi bir 
ıoldu. 

- Frank ta mı geldi. 
Joshua büsbütün hayretlere 

;düştü. 
Muhbir yukarıya ç.ıkb ve mü

dür muavini ile görüştü. O vesile 
ile Frankın odasında gezdi. 

Frankm odası pek mubte· 
•emdi. Ağır perdelerin arasın
dan süzülen zıya odaya ciddi İf· 
lw gören büyük bir adamın me-

.. 
sai dairesi hissini veriyordu. 

Joshua kahat sepetine baktı, 
bom boştu. 

Belli ki odada çalışılmamış. 
yalnız sepetin yanı başında bir 
etiket parçası gözüne ilişti. Jos
hua bu yırtık kahat parçasını 
yavaşca cebine koydu. 

- Efendim, müessese hakkın· 
da bir makale yazacağım. Yal
nız M. Frankın odasını görmek 
işlerini nakadar muntazam gör· 
düğünü anlatmağa kafidir. 

Çıktılar. Joshua milsaade al
dı ve merdivenlere doğru yürü
dü. Kendisine delileteden kitip
te odasına girdi, 

Joshua Lelinin odasının önün
den geçiyordu. Koridorda kim-

ladı. kapı açıktı. Joahua içeriye tiki Empire lokantasına gitti. Bir söyledi. Telefonda doktorun bir etmişti. Odatına girince ... ·;t· 
girdi. Kimıeler yok. Kapıyı ka- kenara ilişerek evela Frankm ya- kahkaıı duyuldu. Lewin sesini duydu, Fakat 1 

patb, etrafa bir g6z gezdirdi. zıhanesinde bulduğu etiket par- - Joıhua, yeni bir cinayet mi memezlikten geldi. #. 
Demir kasaya baktı, muhtevi· çasına baktı. Etiketin üıtünde keşfettin? Biliyormusun bu söy- Yavaşca kapıyı kapadı, ~ 

yab bof&Jlmıfb. Hatta bir küçük bir ölü kafası reımi olduğuna lediğin şey nedir? Bir defa ko- sünU sürmeledi. Önünde ~ 
kihat parçuı dahi kalmamışb. göre, demek ki ıişesinin muhte- kusu yoktur: Tadı da hiç kendi- bir nathk inziva zaman• pli~ 
kasayı kapattı, anahtarını Lelinin viyah zehir idi. ni belli etmez. Eker bir yarım Oh, bu dakıka yalnız kal ~ 
masasına koydu. Birisi kaçınağa Joshua hayretler içinde kaldı. kahve kaşığı alırsanız, şöyle şid- ona saadetlerin en büyütft. bİ' 
bazırlanmıı ve kaçarken de bazı Çünkü bu şiıenin içindeki detli bir hareket yapıncaya ka· göründü. Odasına müca~r ,I· 
şeyleri ortadan kaldırmışb. Kül-• zehirin ne çqit zehirlerden oldu- dar hiç bir şey hissetmezsiniz. küçük budvar vardı. Buraflt y'tl' 
leri kanşbrdı, yazı makinası ile ğunu biliyordu. Son asrın icat Şiddetli bir hareketten sonra, nıılığı bütün canlılığı ile ya~ 
yazılmış ve kısmen yanmıı bir ettiği en kuvvetli münevvimler- kafanıza müthiş bir darbe indir- bir yerdi. . v• 
kabat buldu va şunları okudu: den biri idi. mitler gibi olursunuz ve ıaatleree Con Leli tahliye edil~iftl-~ 

Con Leli eski bir mahkü.. Joshua masadan kalktığı zaman de gözünüzü açamazsınız. Bunu kendisi de artık evleDID•f od' 
ıüpheli alıvali bilha.sıa ••• yası- ganon çorbayı getirdi. neden sordunuz? nuyordu. Bir iki saat 'ıı.ıt" 
hane.indeki sandıkta.. bir - Sen çorbayı bırak, ben bir - Efendim, genç kadınları Frankla beraber lskOÇ_Y• .. Y0

10 
17" 

telefon edeceğim.. t r 
elınaa nerdanlık.. zehirlemek mümkünnıüdür. u döküleceklerdi. Bir ~b~: .. ,ı 

e Joshuanın tanıdığı bir çok ma- ı ""' .. 
Kahatın arka tarafı da aynı hal· ruf doktorlar vardı. Birinci ara- serlevhası altında bir makale ya- adamın karısı olduğuna 

de idi. yalnız i\ci imli hata•ı v~ dığı doktoru bulamadı. lkinciıi zacağım da.. vermiyordu. t>ah9"' 
dı. Joshua bu kahatı da aldı ve Londra tıp aleminin ma .. uf sima- - 23 - Sonra da şu karanlık ~,r 
cebine koydu. larından biri idi. Beryl odasına çıktıktan sonra Din bir tarafında bir ad::, • .,d• 

Demek ki Sinek denilen ada- - Efendim, ben Joshua, siz- geçirdiği heycanlı dakıkalardan dı. Demin kollarının 
mm müesseaesi burası idi. den bir ilaç hakkında malumat sonra bir az kendini toplamağa ağladığı adam. 

Joshua çıkb, yemek zamanı da rica edeceğim. çalıştı. Başı döı:ıiivordu. Acaip 
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Onu sibi Emanet te ma· 
azallah bir sabah kızıp ta şehi·ı 
rde bir umumi mücadeleye • 
Iİrİfİr&e mahYolduğumW liİ• i 
ndUr. Herifin dediği gibi Ne İ 
pmın tekeri nede arabın yüziı: 

Gölge etme l.ı:ışl a ihs:m ! 
i teme:ı-. E~~t Mahmut~ . . .. . . . .. . . ...... . 

Kemalettin Sükrü 
"' 

Saltı nıa 

Bir Alman prensi 
•• •• 
onun~ 

geleni dolandı

rıyor 

Miras yediğinden ba
hseden prens bir çok 
kimseleri doland·ırdı -Alman Prenslerinden Maks 

Hugo, dört kişiyi dolandırdı ğın
dan dolayı Berlin müddei umu
miliği tarafından 10 ay hapse 
mahkum edilmiştir. Senede 1700 
İngiliz lirası ira~ı ol~n bu Pr~~
sin buna mukabıl 3:>000 lngılız 
lirası borcu vardır. 

Yorgana göre ayak uzatmasını 
bilmiyen bu Pren_s 1926 sene
sinde 30 odalı hır ev sabn al
mış, Prenses~ hızm~tine dokuz 
hizmetçi tahsıs etmış, altmada 
10000 liralık muhteşem bir oto
bil çekmişti. 

Prens cenapları bu muhteşem 
hayatı sürebilmek için bir çok 
senetler yazıp ötekine berikine 
kırdırmağa başlamış. Kendisi bu 
adamları kafese koyabilmek için 
daima büvük bir servete tevarüs 
edeceğinden bahsedermiş. 

Nihayet müthiş borca giren 
orens bir çok kimseleri dolandır
mış ve binnetice hapisaneye 
scvko a rn~tur. 

3 

AMI I 

Bu akşam 
J\aıit Br;,de : Iar,..ö:ıı : JCorailrlem * 

.snnııel dii611nil 

Alhamrada ı Iıpan)ol gfbeli 

Operada ı HaJ at fırtı nalan 

MrJrkte ı Çıl,.n Bakire 

Majikte ı Ilıhrtu kıırbana 

Aıri SiDf'mnda ı Kaf e ŞantaA 

Alemdarda 

Fttıthda 

: San sanbalc 

: Kııtnq f acicuı 

Pek yakında 

OPERA da 
OH BARİMOR ve KONRAT 

\ AİT taraf ıodan 
SlE~SERI 

1 -

ŞAiR 

Şehremaneti 
ilAnları 

y e:ııkby dıı.i~i ~ledf yeGııden: Ar· 
nu ut köyde Ko~k cadd.mde~i 

ta rik fn1lnsına talip olan 'aciye Ali 
Hanımın daireye mlırac.aatı. 

Ş ehremanetinden: Bqik~~ Siun 
papyı atik malı:ıllemma O. 

l'ırın caddeslııJe 9, 7, 6, 11 numa

ralı dUkklnlarla Beyazıtta kqıkçt· 

J:ır c:ıddesinde 2 Ortakoyde Tram· 
vay caddesinde l numaralt dltk· 
Unlar kirı:} a 'erilmek için ~ık 

rnUnakasaya kcımıuştur. 12 Mayı. 

929 tarıbinde ihalesi olacakbr. Ta. 

!iplerin ~artname) i görmek ~ 
her gün r:ıuuı~ edeye girmek içiu 

mezk(ir tarihte le,·azım mUdurlüfl

n rt'lmt+·ri. 

... 

) 
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Dimyata giderken •. ~ -
JuHde daha doğrusu eski is

mile Zehra banyodan çıkmış, pe
nyuvarıaı geymif, aynanın kar
şısında vllcudunun tedevvürlerini 
seyrediyor ve kendi güzelliğine 
kendi bak veriyordu. 

ramaz. Kabahat bende.. Eğer ... 
- Dur kızım, ne oluyorsun, 

anlatayım bir defa ... 
- Ne anlatacakmışsm? işte 

ispatı meydanda .. 

/' 

Meşhur sinema yıldızı Pola Neğri, 
ait bir itirafname neşretti. 

aşkı 
-Kızım, karıma da bir hediye 

götürmeyeyim mi? Alb ~ydan fa7.ladır ki, kereste 
tüccari Naim beyin metresiydi. 

Bu apartmanı o tutmuştu, bu 
mobilyaları o döşemişti. 

Fakat julide, Naim beyi en 
zaif tarafından yakaladığı için, 
bütün bunları kendisine çok gör
müyordu, 

Hizmetci içeriye girdi. 
- Bey geldi, dedi. 

Julidenin o zaman hiddeti bir 
az iner gibi oldu. 

- Madamki karına hediye gö
türüyorsun, buraya ne diye ge
tiriyorsun. Azıcık iz' anı olan 
adam bunu yapmaz. 

Sonra birdenbire içinde kıs
knnç bir kadın merakı uyandı. 

- Ver bakayım o kutuyu .. 

Pola Neğri diyor ki 
Vakıtsız ölünıü ile 

: Rodolf V alantinoyu nasıl unutabilirim. 
yarı kalan hazin maceramın hatırası ıı 

mezara kadar götüreceğim . 
- Hangi bey?. 
Anlaşılan Naim beyden başka 

gelen beyler de oluyor. 
Hizmetci hemen söyledi. 
-Naim bey .. 
Kerede tüccarı bir az geçkin 
şına rağmen saf çehreli, şen 
zlü bi adamdı. Eh, sözüne 
hbetine de az çok tahammül 
ilirdi. içeriye girdikten sonra 

aketi,,nin iç cebinden bir küçük 
utu çıkardı . 

- Sana bir hediye getirdim 
~ulide .. dedi 

JuUde küçücük kutuyu aldı. 
men açtı. Bir çif pırlanta kü-
~--

Genç lcız küpeleri çıkardı· 
ığa doğru uzattı, . parıl panl 

) anıyor. Sevinçle Naim be
~ in boynuna sıçradı, tem ve ye
. nde bir şükran mukabelesi be
. erken, Julide bağırdı. 

Ay, bu cebindeki katı şey 
ne? 

- Hiç canım bir şey değil.. 
- Nasıl değil, cebinde bir ku-

tu daha var. 

Karına ne hediye götürüyormuş
sun? 

- Her halde seninki daha iyi. 
Julide kutuyu çıkartb, açb, 

içinde iri daneli iki sıra gerdan
lık gördü .. 

- Nah, hah, hah! Benimkisi 
daha iyi imiş.. Ayol, karını bu 
kadar seviyordun da beni bura
da ne diye kanarya gibi hapis 
tutuyorsun? Benimki si daha iyi 
imiş, Jafa bak ... 

Haim baktı olmayacak : 
- Peki madamlci bunu beğen

din, al.. Küpeyi de kanma gütü
rürüm .. 

Julidenin gözleri sevinçten par· 
ladı, kavga da bitti . 

Son zamanlarda kocası Prens 
Medivafıiye karşı açtığı talak da
vası etrafında bir çok dedikodu 
yapılan sinema yıldızı Pola Ne
gri, artistlik hayatına ait hata-
ratmı bir itirafname halinde 
neşrediyor. 

Güzel san'atkar Şarlodan şu 
suretle bahsediyor; 

"Bu dahi mealekdaşımı ilk 
önce Berlinde tamdım. O za
man Şarlo ciddi roller oynuyor
du. Bu sırada "Hamlet" ve "Mak .. 
bet,, rollannı oynuyordu. 

Şarlo bu ağır rolleri yüksek 
bir artistten beklenilen bir ehli· 
yet ve muvaffakıyetle oynadı ve 
bugün . muzhikede ne kadar 
muvaffak oluyorsa o zaman fada
da da okadar muvaffak oldtıı. 
ŞarJonun feci rollere karşı iptilası 
vardı; el'an da vardır, fakat belli 
etmek istemez. Şarlo bilhasst 
"Hamlet,, rolüne bayılır. 

Sarloyu daima konük rollerde 

Naim bey tereddüt etti. 
- Değil lazım haydi keyfine 

bak1 

Bir saat sonra Naim bey apart
mandan çıkarken düşündü. Çoğa 
gide azdan da olurmuş. Başını 
sallayarak gülümsemeğe başladı. 
Çünkü Julideye aldığı küpeler 
hakıki pırlanta idi, halbuki za
vallı karısı için seçtiği gerdan
lığı gidip bonmarşeden beşyüz 
kurusa almıştı. 

1 
Aleni teşekkür 

Julide atlayacak gibi bir hal 
oldu. 

- Hayw, dedi, bir kutu daha 
' r, başkalanna da hediye götü
rüyorsun. 

O zaman Naim bey izaha 
r.ıecbt.ır oldu: 

- Dur anlatayım! o da bir 
hediye ama ... 

Beş altı senedenberi müzmin ! 
bir sancıdan muztarip olan çok 1 

sevgili valdemi birçok doktorlara 
müracaat ettiğim halde tedeviye 
muvaffak olamamıştım. Bu kerre 
hazık doktorlarımızdan Gümiişau-

' \ Pola 

bunu pek mümkitn görürüz. 
Meseli Hamlet rolu çok ağırdır, 
fakat Şarlo "Hamlet" i bize adeta 
yeni bir ziya albnda gösterir. 

- Ya, demek sen benim 
.. tüme başkalarıyla da konuşur 
" n öyle mi? Ben burada sabah
t n akşamlara kadar seni belde-
. yim dıe .en ge•e kıymetimi 
ı...'lme .• 

julide bayiiden hayliye kızmıştı: 
- .. Elimi sallasam el!isi.. 

Ama ben gene bir erkeğe hiç 
~ JZ verdim mi? Zaten sif öyle
. nizdir. Vefa göstermek,, sada
l.at... Bunlan hiç biri size ya-

yu askeri hastanesi operatörü 
muhterem kaymakam Fazıl Halit 
Beyf endi tarafından muayene edi
lerek hastalığının Apandt.sit ol
duğu teşhis edilmiş ve yapılan 
ameliyat neticesiade bir hafta 
zarlında tamamiyle kesbi afiyet 
etmiştir. 

Mıımaileyhe hörnaet ve teşek
küratımı alenen arzeylerim. 

AKŞAM matbaası makinistlerinden 

Onnik 

Altıncı tarife komisyonunca tanzim olunan Haliç Vapurları 
Şirketinin 1929 sene8İııe mahsus i altı allık 

ÜCURATI NAKLİYE TARİFESIDİR 
AZiMET VE YA AVDET 

Birinci mevki 
kuruş 

Her llk.ıe,e aıshsus 10 

ikinci mevki 
fmruş 

7 (Azimet ve avdet 
i~iıı işbu Uc.ıetio 

iki misli alınır 
Erkan .e hun ve ııabitanı askeriye 3 3-4 2 1-2 • • • • • 
t.k~ iskelele 5 2 1·2 
(\ıasımp3f8 .. KöprU 5 3 
Kasımpa§a • Y cmia 5 3 
Kuı~ · Fener 5 3 
(;ocak 3 3-4 l l ·4 
f aleb~ 3 3-4 l l ·4 
Asken YO liman inzibat memurları 1 

l - Kihtaııeye vapur işletildi~i halde her iskeleden bu hattın birinci 
movk:ii için on iki hu~uk ve ikincı me\ kii için dokuz buçuk kunl§ 
ve uimct ve avdet için bu ücretlerin iki misli alınır. 

2 - Abunman istirn edecek olan bilumum memurini devlete tarifenin .. 
her iskeleye mnhsus kısmında muharrer ücretlerden yüzde elli nis· 
betinde tenzilat yapılır. Abunmanlara fotoğraf ilsak olunur. 

8 - Arzu edenlere 1926 seneainin son altı aylık Ucurat tarifesinin her 
iakoleye mahsus azimet ve nvdet kısmında muharrer lıırinci mevki 
Uoreti olan on beş, ikinci me\'ki Ucreti olan on kuruşun yirmi be,er 
cttnltığü mukabiilnde meıkfir mevkilerden birer aylık kart (Abonman) 
verilir. Kartlara fotoğraf yapı~tırılır. 

4 - Şirketce, arzu edeni re tarifenin her iskeleye uınhsus kısmından 
birinci ve ikinci mevki ücretleri nıukabilinde verilmekte olan kar· 
neler e manı ~ Uzde beş kuruş tenzilata tabidir. Karne biletlerin 
irket memurlarına karne ile ibrazı mecburidir. 

5 irket mu dd t .. r·ı ·mucibince yu , devlet sefaınıne şamil olma· 

görmeğe alışmış olanlar, onun 
faciada muvaffak olmasına ihti
mal veremezler. Fakat, biz 
dostları onun yalnız çehresini 
değil, ruhunu da tanıdığımız için 

Çok temenni ederim ki Şarlo 
bir gün gene trajediye avdet 
etsini 

Şarlonun büyük bir üstat 
gibi keman çaldığını a6ylersem 
hayret edersınız. "Yavrucak" 
filmi için Berline geldiği zaman 
beni bir dakıka yanından ayır
madı; sonra Holwutta görüş-

çarıpanbadan itibaren 

A SiNEMA D 
lk Büyük fllm bir programda 

RAMO t NOV ARO ve RE E ADORE taraflarınd .. 

KALP HIRSIZ 
ve Jorj Jessel ile Patsi Rut Miller tarafından KOEN HARBA GİDİ) UR 

Pazar lıkia·gubre satışı 
Pcndikte haktiriliyojihanei baytari mudiriyetinden ~ Tahminen 100 araba mikta· 

rında mevcut gübre pazarlıkla satılacaktır. Taliplt'rin şerditini ö~renmek tızerc her 
glln pu.arlığa iştirak içinde 25 Nisan 929 Perşenbe sı1 nti saat 14 de mtıes,escmize 
gelmeleri 

Pazarlık1a tütün satışı 
Halle.alı ziraat mektebi Alisi rektörlllğünden : Mevcut tahminen 100 kilo miktarı 

tUtun pu.arhk.la satılacaktır. Taliplerin görmek tızcre her ~tın mektehimize, almak 
'için 24 Nisan 929 Çar~amba glinü saat 15 te Defterdarlık bınasında zirai mUesseseJer 
mUba~ııot komisyonuna gelmeleri. 

Jandarma imalathanesi müdürlüğüııden: 
1000 ila 1250 adet yün battaniye: Kapalı zarf usulile mübayaa 

edilecekdir münakasa 11 mayıs 929 Cumarte i günü saat 10 da Istan· 
bulda gedikpaşrıda jandarma imalathanesinde icra edilecekdir şartname 
imalathanede tevzi olunur teklifnamenin tar:ı imlası ~artnamede mün-

neğ .. ey 
tllğümüz zaman bana biiyük bir 
hüsnü kabul glSsterdi. Şarlo
yu çok severim, onu da beni 
daha az seYmediğinden eminim. 

Şorlo ile olan münasebetimiz 
hakikaten pek şayanı dilckattır. 
Kendisi ile evvela dosttuk Aynı 
zamanda bir mürşit vazife • 
sini de görüyordu. Fakat sonra 
daha ileri gitti ve aşıkım oldu. 
Vefakar, fedakar, şayanı dikkat
bir aşık.. güzelliği ve dehası şa
hsına münhasır bir aşık .. 

Acaba Şarlo olmasaydı mu'1B 
fak olabilecek miydim? Belki. f'. 
kat bu her halde daha uzun s 
recekti. O muhayyilemi daiJll 
gıcıklıyor, zekisiyle beni hayr 
bırakıyordu. 

Nihayet bu münasebeti ni 
ıanmsk suretiyle ebedileştirtı1 
istedik. Fakat hayır! Bu nışa 
lanma muvakkat oldu. Çapl 
ile evlenemezdim. Evlenmiş 
saydım o beni kendi şahsıy 
ve kendi hayatı içinde yutaca 

Şimdi dost kaldık. Fakat~ 
iyi dostuz!" ' 

Pola Negri, Valantinodon bafr 
sederken: 

l ~"Bu şayanı hayret insaOI 
nasıl unutabilirim? Valantino"' 
vakıtsız ölümüyle yarıda kal~ 
kısa ve hazin macerasını DBti 

unutabilirim?.. Rudolf beJJcl 

belki erkek gü7eTiiğinin 
dem değildi. Fakat her 
dfinyam en munis ve 
laa erlc:eği idi J 

~-l'JM'lf/a 
~~ · Li t Qf sınde 

ISTANBUL LiMAN ŞİRKETlNDEN: 
iktisat veklleti celilesince 

! . tarifesine göre şirketimiz tarifelerinde zirdelci 
:rn: yapılacağını arz eyleriE. 
~ 1 - Birinci kısım eşya beher tonu 120 kuruştan 100 ku u 
: : ikinci kısım eşyadan un beher tonu225 ,, 125 ,, 
~. : n n n digerJeri n n 225 ,, 203 
• tenzil edilmiştir. 
f . 2 -Tonu 275 kuruşa tabi olan zirdeki eşya 
~ tarifeye tenzil edilmiştir. 

i ~ Sandıklı şeker, çivi, petrol ve b•nzin. 
!J 3 - Kömür mavna VI;! salapurya ücretlen:ıde -

1 salapurya müstesna olmak üzere • dig rl 
kuruş tenzil edilmiştir. 

• I 4 - Eşyayı ticariye mavna ve salapurya ücrctleriı 
· tenzilat icra edilmiştir. 

Su kayığı 287 .1-2 kuruştan 275 kuruşa 
Salapurya 487 .1-2 " 475 " 
Orta kayık 637 .1-2 " ,;25 " 
Mavna 937 .1-2 " 925 " 

.: Büyük M. 1037 .1-2 M 1000 " 
~ 5 - Aktarma tarife!inde qaki tenzilat yapılmışbr. 

: ~ A ) Beher parçuı bir tondaa fazla olan eşyanın 
• ~ tonu 400 kuruştan 300 kuruta 

B ) Beher parçuı 2 buçuk tondan fazla olan e Y8 

m k Uzre p l m r Ucretleri ~lır. 

6 Ordu \e <lonıınma naklıy tı icin ylık tarife.ınde muharrer :ucretler· 
den \ a t l az r \ e seferde sUllts nısbetinde teozilAt ıapılır. 

7 I bu t 1 1 1 'laıt 929 tar mden itibaren 31 Agostos 929 

., Satılak kargir e' 

/ 

~ · beher tonu 100 kuruştan SOO kuruşa 
~ i 6- Tarifenin sair maddeleri aynen ibka edildiği ilan olunu · 

~~ Umumi nıü iı l 
., ..... ~,........ ~~~~~ ~ .. ~'~~, .. --



Hokey 6,.ntlnd~ 

ffo1<er bir zaman eolf 
levilmis bir soordu. 

• 

IKDA.ll, 
= 

YERLİ OLARA AIHADIU, 
· ııü~IA8IU MiVCUT 1EP 

~ MİLLi ~!ıtVETİN A ABT~
RINI Y A.BANCI ELLIU 
'EltME1T:!LlM. BU CİD.lL
DE MUVAFFAK 01,MAK İÇİN 
UCRAŞAN MEMLEKETİ . FE
DAKAR VE MVNEVVER KIS
MiNA: 

Bun MamuJAtımızın laar ke.çe melüm olan eıamisini bir kerre 
.dan bir kaç gün evel, ala- 1 kul bir Ş~)jilde izah edilemez. dahtt ıikrediyoruz : 

bir mttan aldığımız malii· Hokev federasyonunun ilga· 1- PERTFV ŞURUBU 8- PERTEV DIŞ TOZU 
~tfen bu sene ilk baharda sından hah~edi1ivor. Memleketi· 2 KREM PERTEV 9- PERTEV ESSANSLARI 

'-lftll lik ~açları yapılacağını y~· mizde ~abuk ta~mmüm edebıle· 3- PERTEV ÇOCUK POD- 10- PERTEV ( DO W ER ) 
~ bu Bılib~re yapt~~ımız tahkı- c~ği sehkat eden t<"criihe ile sa- RASi KOMPRIMELF.Rf öksü-

. habcrın henuz tasavvur bıt olan Hoke) in yenid(>n canlan· 4- PERTEV KARBONAT rük için 
buıll:lan bir fikirden ibaret bire unutuldu? Bunun litbehi ma- j KO)APR1MESI 11- PERTEV BRIYANtlNI '-

--.~.: " bize ~etti. Bu fıkrin masma çalı~mak, bok.ev federaa· \ 5- PERTEV DIŞ MACUNU 12- PERTEV T U VALE T 
.t.:Pleri, hokey lik maçları yapıl· Y?nun~. ~.lga Pde~k bu spo~ hü- - PERTEV KOLONYA PODRASI • 
~ h~ bir kulübün bu tun ~utun oldurmekten ,uphe SULARI 13- PERTEV TIRNAK ci.' 
~~ ra girmemesinden çe· )Ok kı daha lıa\ ırlıdır. 7- PERTEV KiNiN KOM- ı..ASI 
~ı Eğer bu sene himmet edilir le PRIMELRI .i.4-PERTEV LOSYONJ 
'!ttt ~n İo .. J 2 sene evelki h~kc} lik ınaçl~rı . y~pılıha buna 1 S- SUDORONO PERTEV (KOLTUK albndaki teri kesmek 
~.-faaliyet' · h t 1 . ı ı~t n· Lır çok kuli.ıpJ rm ışlmık eJec "k· için) 
~ mı a ~r ayan ar .~ .8 . leri ıııuh kkaktır. \ alııız rnaçlaruı 
..... ~ Çokb canlı hır hokeycıhğin çok ı:toğuklara ıeaadüf ettl ilmern :ı :ı::aı~.&iıUDlntiii:JJın!mftHWl!ftm!lllJIBl!!P.llHlllHl!!lllHI 
~-...-t ulunduğunu bilirler. Fe· 1• d mu:ıan= 
·---·---, Altın ordu, Galataı;aray, j(1

m ;;· b . . lVIüzayedeye vazolunan emlak 
Yurdu, Nişantaşı gibi o uı· ıır an (!'rranıı ıçııı y AklF AkARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
~ ln..vvetli birer hokey ta- 1 Avusturyanın ma uı ( ~matur·· 

ınalik bulunan kulüpler Avusturya) takın ınu ku barı ba~- Ak arav ci'llarında mur t paia camisi tıavlmmnda 2-11\o hane. _ 
• ~e Haziraaın 0 vakıcı güne- ramında ~chrimize elcce~ini yaz· Çeııbcrli taşta molfofoYlari mahallesinde tramvay caddesinde l9i>· 

'1tınc:la bqlayan bir lik maçı mı tık. K ırlıan h:wrammcta J._t n- 216 No' ·1 iı1iı mektep mahalli. 
ve çok hararetli mücade- ı ht>l por m rakl 1 nnm .ahıt ola· Hocapaşa ci~arında karaki Hüseyin çelebi mahalleıııinde orhaniye 

talıit olurduk. Şimdiki en "ağı faal' et ) alııız A • ustnrva ta- cadd in e 33 o kamer h ,.un mektebi. 
tli, en heyecanlı futbul maç· 1 l.ım.m~n ziy~relinc in .' ar ede k Mahmut pa a c:ııni 'ıti alinde 20 ~o mektep mahalli . 

.l-L d ğ ld B k h takımları O"ku· daı a at.Jk ~alde tekkesi ve semahanesi. U90& ı.evkli cerevan eden e ı ır. ır ço · şe ır ~ 
l..L lbaçlar o derece iddialı olur- kurban bayramında şehrimize Üsküdarda ayazma mahalleco:iııde enfiyeci sekağında 9 No meş~ 
l.ı~~ı kütlesi arasında oyunu gelmek tekJifınde bulu maktadır- hanenin bir kısmı. / 

,~ ıyı iörmek için ne yapaca· lar. Reıneun bayramı, hava!ann Üsküdar a elimi Ali efendi mahallesinde karakol sokağında 64-
;ı.: llibneJenJere teaadüf edilirdi. malum ıi lı dola ısıle. mütekabil aı VCJ 64-82 o bane1er. 
~ maçla ara mda en be e· spor temaslarma manı olmuştu. Üiküdarda tav~i Hasan ağa mahallesinde menzilhane yokuş_unda 
~ olanJan eben!a Albn ordu- Kurban bavramı ç k m sait bir 425 o tekkenin selamlık kısmı. 

l'lıı..L__ •• ,, • d t' d · d b Sudlit:ede Mahmut ağa n alıallesinde bademlik sokağında 51-33 ve w.. .~:-uva maçları olurdu. Batta, mevsıme tesa u e eceğın en un· 
'~defa oldugu pi, yene bir kere dan azami istifade temin edileceği 51-35 No haneler • 

.lba ... yanan Fener· Altın ordu ıabiidir. \rn \ ucl koy ünde ) eni mahalle sokağında l 0·52 o hane. 
~ r- Or akıı\<le bföük a\azın ı caddeı;.inde 18 No hane. 

5 

1 .... • •• • ... • • • • • • • .. '• '' • • • • • .... •• • :. :ı:.• • • • • ••: ~· ••• • • • • • :._. a ' • i Defterdarlık ilanı 
... K1RAiiK .... ôiilrüır VE. si'ftii illma .. •• 

uıkıld da Altuni 1411• •aha IMiaee V.Wf'ba&ı na1ailı- awaNlhlr, •·•·-•.weli 
8't liıııa, •ilu~ e.,e 1 Ma il ı• «1a J)~h~ta ( -

KİRALIK ÇUKt R BOSTAN 
T.,upı ••yı dahilinde Me itıli)llt kMn Mu•dr, tahıuiaen 9 dot1ümdUı', kİrlf' 

!!? lira, icar •iMidf'ltı ıı· ..-lir, •iir.a"• 1 •a .. ııı 19.!Q rla M erdarlıkta (316' 

SATILIK VAPUR KARADE tz HARİC~DE 
Kefatra mevkiıaec talllili e mevkiiııe mucavir ma&ruk, 19500 lira umb•m•n 

bed~li Do'b.ranik 1ıpuru k~ı r.arf uauliJe satılacalttır. Talipler H62 bııçult lirahk 
temiul IQlkbuzlm)a teklifuamelerini 13 lfayıı ~tarihinde lstanbul Defterdadıtı ... 
da mlteıekkil koailıı ona verilecektir. (208) 

KİR.ALIK OTEL VE EV 
Bu)ük.dertde Bü,llkden oaddelinde 178 No kiğir 4 katta l.i oda ouı.-Je 1 du. 

ca 1 btın)o 3 halı 3 ııof'a bir oda l saroaç l çamaıırlık bir kileri nı~l (Bi1Uk· 
dere .,.ı..) oteli ve mliftemilltmdan li6 N. 4 katta 9 oda 2 mutbak 4 hali 2 ıofa 
Ye tavan &fUI ockanlak .,e kumiiduiıı mu,temıl ev, ıaenelik kiras 1500 Jinclır, mı
,. .. , ede 8 Mayıs 1929 da Defterdarlıkta 'apılacaktır (603 

KİRALIK DÜKKAN 
Bü)Ukderede Bu)ökdert> ralu otelı altuıda No 180 enehk kirası 8' lira, 

ati 1&\ede 8 Ma"ilı 1929 da Defterdar! kta )&pılaca tır. \ 60:!) 

KİIL.t\LIK DÜKKAN 
Bil~ ukd~rede lltlvlıkdere pala oıc-lı altında !\o 173-1, senelik kiralı 36 lil'ldır, 

müı.a. r ~ 8 !ldnıs 929 da Defterdarı a ' pılacıaktır. 661 

KİRALIK DÜKKAN 
Bu kderede Bu,ukdece palu 0 i atında :'\o 174. senelık kirası 60 lindlr. 

muza,ede 8 M8\ 929 d~tnALl~ i)Ü~~r 
.. B!il ukdt>redt> Bih ukdere pajaa oteli altında o 172, .enelik Wralı 120 tinıcllr. 

ıaııza 11C1e 8 Ma~ ı 1929 da Delterdalıkta apılacaktır. 5Q9 

SATILIK A KAZ 
Yedikul de eı.lu mcıbaha binası, muhammen bedeb 245 lira 12 k\mlftur, m'lmP 

yede 8 Muıa 1929 da D ftr.rdarlık.ta ~apılacal\tır. 550) 

SATII.IK OTEL, EV \ E DÜKKANLAR 

0111111 c ... "''"••"l 
e ..... . 

ları daha ilk devrede o kadar Tenis faali,-eti r ::ıküdarıia Ru;n Mehmet .paşa mal lle1:1in<le çe§me me;<Lını caddc-
0 kadar nefes ve B · ve 1 l5 ve Mıdesten derunında 6 .., ve araba a .... 
• l d' k' Al u sene un orta ış ~r. ı ı. tın o~ faaliyet ~e. . o OWular. 

Oı-aj,. .M••"t.f,..İL.Att 
~ Ukdered B likclere .,..a.. DUaÜle 
.... .............. un.. 

r.av nıuavını yennde oyna hah etmı tık. Havala ok mil ıt · arda S man a~a mahallesinde bülbül deresi caddesinde 4-1 
· • b~h _Nuri • Alla~. rahm~t de' am ettig" i i~in mul telif m hal- No dukkin. 

&&a"n> devreyf bıti-n du ) U kilııarda mı'rahir mahalleainde at:azma iskelesi caddesinde 7 ·o he -... • . .... - }erdeki tenis kort ı te niılenm ae 1 
"' 1 

ltt raber sarfettığı fevkalbe- tı dükkan. · 

.... 
llYıetin 't' . 1 k t r şlamış \C bunlard 11 b ılar n<la Orıa ku,;de vapur iskelesinde 36 ~o dükkan. 

neıcesıoara·,ıırı .. h 1. d.... ı d 
dfitınü b 1 t ıstı zarat 1 tama n ~ l<'m ovun- U rda baci Hesna hatun mahallesinde pqa limani caddesin e 

() §, ayı mış ı. 1 · "d d l · · • J N h 

S devn· . . h k ·ı · d ara ıptı ar e ı mı t -. 8-10-12 t ı ce it o yag ane. n ıvı o eycı enn en d baraka &it, Galip, Server, Sadi , • Bu :sene geçrn sen ve na1..aran tJ kiidarda gültem hatun mahallesinde cami .kurbün e • 

14 Oda 
l IND. o 
l Dıraça 

l Çama 
l Kıleri havi 178 numaralı ahşap otd ile m ştemılAt ndan büyU!tdere c.dd ..... 
~ Oda 
l M tba 
l 
4 bedeli 26950 liradır. Sekll 

ve sa· . b Ik' b'l t. laakal 10..15 kort <la fazla olacağı Osküdarda Selnıan ağa mahallesinde karaca Ahmet caddeı;inde 
ıreyı e ı ı me1en . d 

Fakat bu günün maruf ta~~ın olunmakta ır. Selman ağa camisi medhali. ı 
~~~m~~A~~~~ili,Ku~k~seya~~ ~~1lıw~ci\~~~~~~m~~~~~~d~m~ --------~-------------~ 

L.. M-ı. J katındu 7 \e 8 No odalar. latanbul Müeuesatı Sıhhiye Mübayaat Komisyonu Riya.setinden: 
uü.tün bunlar hep o zaman ~tep tat eru o sonra ma· Fatih ci~arında "t ıJazarı caddesinde 1 ve 3 o su kemeri gözü. 
l'.:ı_ _ k k ı· h k f k" -k t 1- 1 ı b l nd 46 N d hod Ba rko' lmd kiın Eruraıı Akliye ve A 3b 'e '•fUesse esuıın fenni ça• qqt ço ıymet ı o e)- ru uçu a .. ım ar< an ~tarının Hoca paşada ihni kemal caddesı e. -48-50 o maa o a. rum. 

1 1 bah K mal dd d 45 k M ta d ~ıılı n il ı ın Jiz uı olan kuruhna, sıkmıı m .ineleri ile teferruatı tamim t turne er yapma rı me\"ZUu s Hoca pata<İıl ıbui e ca esın e ve oca • usta paşa a edilen artn ın i , e bile 7 Ma~ ıs 929 s h g n at ıs te kapalı an 
~iden eve) fazla df>ğilc:e olmaktadır. Bu turn t .. b m mem- mektep sok mda ,) ve KasımpııfSda gazi Hasan pa!a mahallesinde usulile i ıal. ~<li m k e munakasaya konulnıu.tur. 
~ıç te olmazs:ı onun kadar leket dahiliııd . l 1 m de yakın turabi baha sokağmd:ı 25-23 No ar&alar. B 1 µ i • rtn mel ri g rmek ,e fa la i h t almak mi'i enlerin ~ 

ören hoke neden birden ecnebi to rak-larmda 'ti akı olacakur. 'i ·bzadı; .ha 1 Ja 1 ıuhteıs ·p kara ıoz mahalle inde cami sok.mda kılr komisyona milra<'aatları ilim ohu ur. 
-......: 16 ve ı, ~ at N >ar ve bo;)tan. 
&.~icra Dairesind: E.leoi Ha. l E }Up sult,ı.Ja ı l nı .ıt Jl h.1· Mtidd ti mw yede: 9 Nisan 929tarihinden1Mayıs929 Çar,anba Jandarma imalathanesi miidür1fig_, ünden: 
~ '- borç aldııı bin liraya mu· lesı~cfe (22) N. lı~rır'de ı~anıet ıt· 1 günü a t 1 l rt b wuğa k dar. 
~-"'-en mefrug bulunan lst~n· mekte ıken d ernı. ı amel aln meç· Balad ınul rrer emlak kiraya ,r.rtleceğinden ınüzay deye vazolun· 2711- takım yazlık Elbise şapka ve dolaı!ıle beraber imaliyesl 
~(,"-de Abdi Subaşı mahallesı~· bul buluuan Hı~s yın çuuıa. ı mu tuı. T:.• lipleı in vevmi ihale olan son günün ~aat m dnrt buçuğuna kapalı zsrf uıulile munakasaya konuldu münakHa 2-5-29 perşembe 
~~ .s~kağında .ıs o. bır N.afel.a bed lınd~n doJa\ ~ rerahum 1 k., l .:ı tırn• 1 >k • k ve tPminatı m l al kat it ~ch•rf"k müza)~· günü ıaat 10 da l tanbulda Gedik paşada J ııdarm~ lmallitbane-
' bınnci ihalesı yapılmak etmıv olan ıu ba ıde t~ın ıı:ıhtas1 ! n 1 1 ... tır..ık t 11 k ti re fc:t nbul e\kaf mudürlüğfinde vakıf akarlar sinde icra edilecf"ktir şartname imal than dt'u t \Zı olunur tek· 
~'baz gtın mUzayede~e kon ıl· z mnuıd ı taht hac:ue alınMı e\ i.ıpsul- ' mudiirlüğünf" n iir <' tarı ıl·n olunu • lifnanıenin tarzı imlası ş:ırtn.ımedt! mııud. ri ir. 
'it~ Hududu: Metohi kili~ine 1 tanda kızıl nıe cıt mab il inde halcı Evqaf \t' n u . ılatı hakkında malumat almak iısteydnler bu müd
~ Te Polihron Ef. haneqı ve ~ okuş!-m.ı.! ( :l2 ) • l ~ r " a.m 1 det zarhnda n • lf' o la ına ıuüracaat t-.-dert·k ecri mısıl raporlarwı 
\ııı.~ llletruke'-·e ait hane avdınhk hanenız ıcra 1 ıl oau mı zal ıd ı Mlenıye b 1. 
...._~ J • • d . 1. bed 1 !!IJrP. ı ır er. 
~ '- Ayazmıı soı,arole mahdut· ~e~cesın • 1

'
1 ~ 1 z ıra . ı ' ta· ~ • • " s. "eeaıı.•ı: Kırk altı metro ter· lıln. ulıdesmde t rrur :dercK lllıtlei Pazarlıkla kıraye verılecek emlak 

&ra.z· d k k t katı\ ı ıı.:ra Kıl nnı ş ol uıtundan •• •• •• 1 
n ır u(• nıc :0

s" 1 hir İı. z rfın s meb leg met uri de· VAKIF ~KARLAR MUDURLUGÜNDEN. 
Caı...~ llıetro aydmhk malıalıdır. fat n t , 1~ e \ eya tehir icrlly ı ıuüs· • 
~ aL~: Hane haricen kirgir telzem itirazın l oldu~ SW'ette müd· BaAçe kapıda durdıi ı.cü ı•akif hamn tahtında 12-4 No. mağaza 
~ ~ap dört kattan ibP.ret ve det mezküre arfında J rme\ an \eya ııe hamn asma katmda 18 ve 28 ııe 29 ve 35 ve birinci katında 21 

t: LL katı da vardır. Zemini mer- birrıza itası takrir er.leınediginiz su- ııt' 22 tle ik'n i kaımda 2 ve 4 ıJe 6 numaralı odalar 
~ -edh 1 lt d h' k . rette mürur mUdd taen ionra vakı · Ü b k ı il:.. ... a a ı o a ır orı· . . 1Yıiddet: 27 J'ısan 929 Cumartesı g nli saat on dört """"'" adar 

~' koridor sahanlıl iki helA bir ıtiraz ıcrıt n m mu olmı \arak rız~ 
~ iki odun ve kBmUrlUk bir v~ takririnjze l>akllm~ksızın müşt.erı· Yirmi gun ml.iddetle ilan edile'! . balada muAarre~ e~in PfJ:'aT-
~t 'k· d 

1 
ır 

1 1 
.. k. sı uhı..lesn e mtiamelcı feıagıye ıcra lıkla kiraya wrılnı sille Encumenı idarece karar tJel'Ümlltır. Talipler 

~ ltit tar 1 1 ~y 10h1
" • m

1
a ıl ~ 1 lulınaca w • s n iı La şartrıam p okumak te teminat iıa e~r~k icara ait t.alepleini dermi-

~. 'e •çayı mu tevt 0 up hın· olm · \;cm /.em k içm Istanbul Evka./ ınudiriyetinde vakıf akarlar nuidiir· 

'
~ '1acu katlarda cadtlc) e nazır tı; w. mı racaatlan ı/an olumu. 

~ÖQU L-! · hali G " rı ıı o a 1 e ınd n fc k 1_.,, tauwt ve uzerı \OD· Eı•sqf Vt; 7'ZU•*-mil;:*ı L-•·kuwla mawımat almak ist""'enler mtiza· ta-..--:"tlik d Kap oğlu a ı t J,in H.ıhl kcrımesi Emine ırK< c.M flUI\ ~,, 
t....~~ ve terkoe var r. u tara ınd n v rilen istidada p.=derı Halil- ved"' odaşında/-i ecri misü ra~ okuyabilirler. 
~h Yağlı bo, alı ve divarlar den ıntı ed n dere Ö) mevkiinde 
...... ~... al &§l d r. Hıınede Yani Pa· ~ar an t~ ık :ı bPn d re 1 w 1 rı ç flıkli (;umrükler muhafaza müdürlüğünden: 
.~ ~-1'.r. 1 ir:ıdrlır. Fazh malt\· moll:l • akup cenuheu ~de Ahmet 

9146 T. dog• adıd r. Talip- ef~n ı ve Süsuet:11ıdı vrner lutfıt efendı Rali iakeleainde bir muhafaza kulubeai İDfUI pazarlıkla müna-

bet ııı .. ti h tarla a ·ıa nıalıdut üç d n m mikdarında k k M _.____ ı"baJ t L-------~d ki · · L-· 
1,_ nıu ammı=mesi olan iki asaya onulmuıtur. ün~ ve a 1U111U11W1 a teniti aaız 
'Q; 1 ki tarla.,. irmi bet eeneden beri malik ~-.ı 

'-t Pey ua~ın ) uzd cınw ııısbe- ifatile fa lasıı ve ni s z taurruf etmek· olan ta iplerin münakasa gününuea evvel tartume ve keıifname· 
~'-ite ~5 ~ıı ni \( !imi ı.eıne et· ıe olduğundan mezkfir emvalı gıı. i men· sine ittila hu1UlindeD IODrA mün•ka,. ıünii olan 24-4-929 ula pü 

1s e k · \ 8 1929 tar'lıindc kul nin tapuca nam na telcJli talep ve t 14 t h f ild"ri~dl! müteeekkil k mil ona müracaatları 
•· tfiar bt.'rincı· ı'ha' ::::-:- . vapı· al saa e mu a ~ m ı c==;; o y • 
Ql ""'• .1 it1 lia edılmi~ 'e ledelhav e tapuca ka)· . 

dı olma ığ1 bildirilmiı ol~ndan mez. Jandarma imalathanesi müdürlüm1nden: 
kir .:nrı nıenkule\e tasarruf ~e temel- ~--
Hık iddia ıı.da bulunanlsrtn karar ıtaaı 7500 adet kaput: kqab zarf usalile imal etttrılecektir münakasa 
içın ıa ı , ın:m 1 · 5 • 929 tarihine ka- 11-5- 929 Cumart si günd saat 14 de lstanbulda gedıkpaşada jandarma 
da- G l 11tr •ulh mahkeme ine mıra· ımalithane de icra edilecektır şartname imalı,ttbanede tevzi olunur 

ı Rk i t:ıktırde tapuca namma 
tekl' ı i I • rtnamede c.. " r 

1 stanbı.ıl ı a dairca d : Kı.ıınkap.J 
ı an mahall nde Patri hane soka· 

ındıı k ·in 2 ı.:edıt ve 4 numaralı ı! ık· 
kloların &iıluı h · r-1 • '\ a ıi ef,.ıı<linin 

ı bor undan dola ı J za, ..ı~ e '-u ol ın-
duğundaıı il :.ılP.i k:\lİ) · ı ra kılınarak 
nUtteriai hte inde t karrur etmit isec:le 

bedeli haddi la t ında körü)pıeciiiiaden 
bir mah müddetle ıomdit m11&1yedesine 
vaz olwımuıtur. 2 numerolu mahal ahpp 
'e muht.aci tamirdir m saba11 takriben 
dok1&11 bi.r buçuk arıı terbi' nde olup 
z n i ıi tahta d ıeli d k. in Us katta bir 

ao a u erinde bir oda bi beli) ı muhtevi 

olup denuumda. Hampa uın efendi kira
cıdır elelt.tırık. tertıbetmı havidir d~er 
4 numfll'Olu dükkln takriben doksan bir 
baçult arvm terbi'nde olarak kin kadim 
tonoz klgir ve ıemıni çimento ve üç ta. 
raf oda ahtaP musandıra ve elektrik ter. 

tibatuu havidir derununda Artin efendi 
mt11teeirdir badudu bir tarafı Şakir efen
dı f unmu •e huıeei diğer tarafı ahci 
Mehmet efıadi dük.kinı bir tarafı NifaD-
ca auidai cebheıi ı-trikbane sokağına 
mabtutlur her iki dülikinlann tamamı 

bhı ikh Uz liradtr talip olanlar kıymeti 
aauhamnıincsinin hia&elere muıip yuzde 
onu oıa~tinde pey akçesini müatuhiben 
~ 55 dosya numeroai~la 27 ma1 ıı 
929 tarihinde 2-4 saat-bizzat ye biheklle 

• 
Fatih &ulh birinci i.uCk suhk. ...... 

den: Şerif efendmia Fatihte GUfUhllda 
palamut ıokafuıda 17 nwunh haede 
ldri& ef udi ale) hine ikame e1 leclfli D 
lıranın tahsili davasıma 111abea cereyu 

l"d muhakeme.inde müddei da'fa•I 
tekrar ve ıuhut iıJtimUndan baha il9 
gıyap lwarulın aniddei aleybe teMiliDI 
talep etınıı ve ıkametgllıı mevhal '"+na 
müdd i aleyh karan gryabiain illna 
tebligi e k11rtr veriJm ı ve muhakemeli 
29 Ma ıı 929 t 14 de talak kıhmmı 

olmailla nHAdd a al yh tarih ilinden hi
buea bir ay zarfında ıtiraz ile muayea 

gl1d ve aaatta muha"eme) e celmedi&i 
ve. abut tarafından m dak bir vekil 

gönderıneditı taktırde u n 405. .ıotl:ıri 

maddelerı mucib o " mubak m 'ile .ab:ıl 

ı kalıı?I ~ tı ııutr 

> ınur. 
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Seyri sef ain 
Aforkcz Acenteiı : Galata 

Koprü ba~ mda. Beyoğlu 2362 
Şuhu Aceııtc:ıı. f\fahmudiye 

ham altında. Istanbul 2740 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

( REŞITPAŞA ) vapuru 
22 Nisan pazartesi 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
lnebolu, Samson, Gireson, 
Trabzon, Rize ve Hopaya gi
decek ve dönüşte Pazar iskele 
siyi<: Hize, Sürmene, Trabzon 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samson, lnebolu, Zonguldağa 
uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük alına
maz. 

Ayvalık sür'at postası 
(MARMARA)vapuru23 !'J'isan 

Salı 17 de Sirkeci rılıtıımn
dan hareketle Gelıholu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur
haniye Ayvalıi:a gid<'c<'k ve do
nüşte mezkur i ke1eler1e bir· 
liktc Altunoluğa uğrayaraktır. 

Gelibolu için ) alnız ) olcu 
alınır yük almmaz. 

lzınir - Mersin sur'at 
postası 

(KONYA) vapuru 23 Nisan 
Salı 12 de Galata rıhtımından 
hareketle hmir Antalya Alaiye 
Mer~ne gidecek ve Taşucu 
Anamor Alaiye Antalye lzmire 
uğrayarak gelecektir. 

inşaat müteahhitlerine: 
l<ı.""l.alıada iskelesinin bet

onarme olarak inşası mevkii 
münakasaya konmuştur. Talip 
olanların şartnameyi görmek 
için her gün ve münakasaya 
iştirak için de depozito akçe
sini hamilen 12 Mayıs 929 cu
martesi günfi saat üçte lcva
ztm müdürlüğüne müracaat
tan. 

J stanbuJ muftiliği muha ebesi ~CZDl'· 
ııindeıı almakta oldığım \azife mn'1· 

ıımın cuzdıın 'e tatbik mühürUııu Mart 
929 gayesinde kmaen zayi ettim. Mukur 
cUzdaa ve müh\irUmle kimseJ e borcum 
yoktur. Buf;az içi A. fenerinde Hamid 

evel camii müezzin kaymı 
Mustafa Hulusi 

--------------------------------ı stın:.i>cl icra dairesinden : Tiofidan 
Mustııfa Aaıaı efendidca istikraz e~ le· 

dıği iki lıin lir~·a mukabil birinci derece 
ve eıra numarasile ipotek irae eyledigi 
Balntta Tahta minare mııh:ıllasi caddesine 
pazır Köroğlu sokağında atık 13i, 139, 
141, uç def'a 141 mükerrer numaralı 
hane maıı bahçe kaydeo he~ elye\•m dôrt 
dUkk.iinı havi emlakin nısıf hissesi hor· 
cııo verilıncmcısiaden dolayı ihalei ene· 
liyesinin yııpılmaeı ı,..in otuz gün mild· 
detlc müzayedeye konulmu§tnr. Hududu: 
iki tarafı tarik. 'e kahziouıl Eftimin, Ya· 
kohon, Dalvanıo, Yoıanıo ~e saireoin 
hane ve arsa!aril~ mahdut iki) üz onyedı 
metro murahbaında araziden yUz otuz ikı 
metro murnbbaında tahtında dükkanları 
ve aydınlık. mahallini \e kısmen taş 
[mermer ) dö§Pli kuyulu bahçe ve izbe 
mahallini muhtevi zemin ve ı;atı katından 
mada iki katlı uim kiigir hanenin ruu~te· 
militı. 

Bir taelık dört sofa biri balkonlu lıir 
bUyUk tarnslı on oda birisinin zemini 
mermer dilerleri kırmızı çini döşeli me~
mer ufak yalaklı sabit dolaplan ve sair<'
yi muhte\'i tıç mutfak beş hela iki kö· 
mUrlük ve cadde ilzerinde hiri mahzenli 
ve her biı:i yaprak demır kepenkli dort 
bap dUkkiim muhtevi olup Pansi) on 
olarak kullıınılııo hanede : Mehmet ağa, 
Mmika Asmen,>a, İz.baro, llya meikQr 
dUkkiinlarda i&e A\Tam, Sokrat, Koço 
kiracıdır. 

Senevi eskız yüz lira icara mutchaır.· 
mil cmliikio tamamı dört bin lira kı) meti 
muhamminelidir 

MeıkOr Lissenin i§timsına talip olan· 
lar 'c daha. zıynde malumat atmak iste· 
yenler hi eye musip kiymeti muhammi· 
nesinin vUzda oı:u nispetinde pey akçe j. 
ni \C ll.!Bsl 1127 dos~a numarasını mus· 
ta hib ı 1 tanLul icra dniresi mlızaycde 
~\ı. f' murnCMt ctr:ıekri \ e 27. 5. 929 
t:ınhindt s:ııt 14 ten 16 ye J.adar ib .. lci 

en c!i ı , apılacoğınd.ın mı. terileı in bız:zat 

\ -. ı...ı. 

o.ı:r I. 

. .... 

G 

ALARI 

Su hayat ve zenginliğin menbaıdu:. 
BAHÇbDE SU: Şidtlctli zcr'iyat temin için lazım gayri 

mufariki oluı:: bol bir mnhsulüıı başlıca amilidir. 
ÇİFTLİK 'E KUMESTE SU: Çiftlik hay\·anatı için en 

Km vetli gıda kadar beslemek ha asını haizdir. 
MESAKİNDE SU: Sihhatın mulıafa1..ası \e hıfzıssıhhaya 

riayetin en başlıca amili )ine sudur. 
FABRİKALAUDA SU: Alat \ e makineler kadar 

nıiılıim bir uzuvdur. 
OTELLERDE SU: Muvaffak olmak için en birinci şarttır. 

Tiiı-kiyc mümessilleri: 

BOURLA BİRADERLER F~ ŞÜREKAS 
İstanbul - Galata 

1 J stan.bul icra dairt!:Uden : AI.af wyi= ! 
İstepan Jukof velf@i Simyon zimme- Askeri müna

kasa ;ıanıari: 
tinde alami?ı olan 26000 liranın temini 

zımnında mııhruı .bulunan Galatada Sul· 

tarı BaJcaiı ~~ 1'ılı~i .PA.lıl 
e1dd jııde ahk 121, liS, 12.5, ]0, 10 
~ııkorrn c ,fil 125, 12'7, ~, ~ n~a· 
r<ilı l:ı.ir t of ı Ii.tu lı~ Tc P-.:rot ,.{ll'C· 
ııelcri <l .. k~aı 'ile ~r ıu•fl f>G!JilİY• 
ltilis~in:l'I lmı06i \"t tarafey.ı.i ıui"kı i»ıt 
il<· ~hdut ta&Jtındı ' ' § luıp dUkk! ı 
ınuş1C?Uil ve &enedcn 486 <>ıra ve uıahal· 

len indelmerolıa 32, 419 attın n:ııın:lıb;!ı 
lilAhtıldca S2, 406 arııın mur:ıbbııı l ::e· 

rinc nıclmi L..ıgir hir Lap ıuüceddct ı;~r· 
tımıııı ibwei evvcliyesini..11 ic.raıı zımııw· 

da 30 gun wuddetle muzayede)e \az 

ohnmuftur. Mezkur npartımr.nın 32 ''e 

406 nrşın murabbaı tızcrine mebni olup 

tnht.ııd:ıki d~kt~~ı:lıırdan biri hoştur 

diğer ~ı.ı dılli:l,fuı ) chdiğerinc k:ı.lbedilnıi§ 

olup c:ıınlı kapı ile geçilir hir koridor 

ve dört k ısmıdı:uı il.ınrcı zemini renkli 

çini dci~c!idir her iki caddeye nazır 

kısımları camekan ve bir kısmında demir 

pnnnaklıklı pencere \e ıstor kepenkleri 

ve )Bn sokağı camlı demir kııpısı ,.e bir 
ufnk pencere \ardır. J~bu koridordan 

bir kapı ilt: zemini c;iui dv~cli ince 

bir korido Ustunde zemini nafalt ve 

a) dınlık mahalline demir parmaklıklı 

penceresi olen bir oda ve bir hela 

\O apıırtımcmın zemin katma geçilir 

bir kapı ve bodrum kııtına inilir 

r ........... , .. , ........ ~· ........ -................ Ol ....... .... 

ı Fındıklıda M. M. vek.Afeti ~atınal ıa 
t 

'" ı 
._.·~·~···~~~·~·-~-~~ .... , ..... ~ •• ~~····· ................... c..ıı....,ıı~ A ııbra bliyü.k erlılııı heı:bİ\.• .atlııllI•ı ıti~ 1..ir ad:ıt ıa.hi mak.iwm ile bir 

motor knp.,lı aarf uaulile •:iuk~z lı:cm;ııc.z1ıır. 1.ıuıl i !9 N!aau 929 p:u.l 
glUıü euı 14 le komifyouumuıd• ~Jbcuı~. T&Slit>le!"w ~lr.ıuae ıucetiai k.o 
ııdıw almalan vcı kııtalo~unu gwmelcrj 'e t~k.Lifııı;,wq~riıü ~tUı;ınıedeki t:ırzda i!:ı 
1 omisyon riyuetüıe vermeleri il4ıı ~suır. 

A f ).<•xu!.ı cihoı.i askıtriycde mc'lmt 228 kat.Dı lll~tlld "tomobil ııuı~İ 
Nı~:ı 929 da paz:ırlık ınıretilc !$": la::ıı.Jindaı:ı ıalipleriı:ı )~Vw ı:ıezl,ı)re Jll\l. 

pervcnbo {.:t.ınil sa:ıt 15 te tcminnt ak~rı.le boraber H) on l.arıı hı6al'w da ası..erı 
tın ıılmn komisyonuna müınc:uıt.Wi. 

}3 nbu 929 tarifü.ıde eskcri !isc!erc :ıit ıa.zyiki hs~·a tüfeklerine ınnlısus :ne 
Jcrc talip çı.•madıifınJaıı p.uarlıe;ı 22 uis;:o 929 t:u-ihh:e mU1!4dii paıartesı ~ 

sııat oıı dı.irtte ) apılmak U;rc uı.lik edilnıı~ıir talip ofanlanı:ı ycTDıi ihalede te' 
larıla homisyoıııımı.zcuı Mzır lıulmımalr.rı ilin olı.ınur. 

O rdu ıhtiyacı iı;iu 21-4·929 p:wır günlı a;uıl 14.~0 da nwııuneleri gibi 30 bi°: 
Ye 30 dilsiz toka pazarlıkla alınacaktır. '.J.'aliplcrm şartname, ııuınune!crirıı 

ıni11yoo1;1muzda görmeleri \e ihale sa:ıtında g:ırtııanıe<le )Wh olduğu gibi teminat 
le komısyonumuıa ımıracaatlan. 

A Iın:ıook be~ bin liralık ~erli pıımuk ipliğinden yapılmıj pamuk. çorabın 
çifti 32 ku..-uşta talibi uhtesindedir. 1lıalesi 21-nfoao- 929 pazar güııU saat ıs 

btmkılmıştır. To.liplerin şartname ,.e numunesini kom!syonuınuw gvrmderi ,.e İ 
günUnde tcmiııntfariyle mt.ıracaatları . 

İ hti;acatı askeriye için Uç;Uz aobalaj sandığı pazarlıkla imııl ettirilecek ve 
lığııı ihalesi yirmi bir nısan 929 tarihinde pazar gilnü ııaııt on beş buçuk.ta y•P 

caktır. 'I'aliplerin şartııame ve numuneıioi komis) onda gvrmeleri ve varsoaıncd. 
tıırzdıı temimıtlarile yevm ve saatı muayyeode komisyorula banr l.Juluomalan 1 

olunur. 

A skcri ihtiyacr için 22.4.929 Pazrtesi güoU l!llat 14,30 da on altı kalem aW 

stanb lıdha A a tgümrüğünden; mcrdi\en olup dcniı: sevi~esindt: oldu· 

ğuodan bodrum su doludur. Kılıç Ali 

pa~a raddesindcki demir kapıdan apıırtı· 

edevatı tıbbiye pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin §Al'tname) i komisyonumuzda 
meleri ve ihale saalinde ~ııtnamede yazılı olduğu gibi tcminatlarile korrı· 
unmuza mUracaatlan. 

Kilo 

320 
65 

695 
996 

92 
27 

226 

Marka 

Bila 
HTHH 
YA 463 

AC 
STTH 

IJAC 
533 TMA 

1107 Adet G T 
48 OR 
44 Adres 

663 Parça 

Kap 

8 fıçı 
3 sandık 
9 « 

8 balya 
2 sandık 
1 bavul 
1 balya 
3 sandık 
3 
1 
1 

(( 

« 
« 

Siyah havyar 
Demir çivi 
Adi şişe subardağı 
Mücellit kağıdı 
Porselen ve pirinç alektrik aksamı 
.E.şyay.ı zatiye 
Pamuk mensucat 
Yün elbiselik mensucat 
Hasır şapka 
Şase aksamı 
Şekersız süt 
Muhtelif cins ve şekilde kereste 
Saray burnunda 

20 Fıçı Gazolin Saray burnunda 
Istanbul idhalat gümrugu eatış anbannda 20/4/929 tarihinden 

itibaren balada muharrer 13 kalem eşyanın .bilmüzayede furuht 
edileceği ilan olunur. 

-~~~~~~4~~~~MIM~&.a.a ........ . 

Wiener Gottage Sanatorium 
Wien, XV 1 

Dahili ve kalp hastalığı tedavisi için birinci ~·nıf müessesedir. i 
Fennin en son rnetotlnn ile şeker hastalığının tedavisi 

ve zaiflanmak için tedabir ve ilaçlar teşhis ve tedavi için 
modern tesisat. 

...................... : 
-' Erzal{ nıuna -asası 

Ali Ornıan ınektehi rektorluğundaıı: 
Mektebimi.,.~n iki aylık erzak ve lcv(Izımı. kabalı zarf usu/ile 

mıirıaka$aya konmuştur. lştirak için yeı•mi ihale olaıı 24 Nisan 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te defterdarlık binası 
dahilind" mtiessesatı ticariya korni.syonuna «elmr>leri. 

S ultan Agıııet sulh icrasından· Porsih 
efendinin lstnnbaldn yeni postahane 

arkasında Agır ef. sokıığlddn mobılyed 

S. Vays efendi z.immctiude doks.:ın liranın 

maa masarifi muhtıkeme Ye haczin icra 

zamanına kııdar dı.:vamtna dair istih•al 

e) lemi~ olduğu fıkrai bukmi} C) i icraya 

\nz \C kendi ine gonderilen ihbarnamede 

fırıır etmiş oldu&'llD..ı dnir mUba~ir tara 

f.ndnn verilen m~rulıattan aol:ışılmış 

olınakln bir ıı~ müddetle ilanen tel..li~ 

makamına kaim olmak uzre ilii!l olunur. 

l hlnıılıul Jcru d:ıimıinde7ı: Ha,a Naciye 
Jınrıımın Saten lıaııımdıırı borç aldıg_ı 

p:ıra)a mukabil \Cfoen mcfruz hulumıo 

E.renktlü) ade Koz yatağında Sıtma Punar 
soktığında cedit 45 numerolu ma bahçe 
bir bap hane otuz gUn ml.ldetle icra kıh· 
nan muznyedcl!inde bin iki yüz lira talihi 
uhdt- ir de birincı ilın!Psi yapılarak ıhalei 
kathesi için oıı lıtş gtın mııdetle rnUz:ı. 
yede)e konıılmu§tur. 

Hududu: Şarken el)e\m Torsun kap
tan hnne 'e b:ıhçe~i. şimnlcn Ethem pa§n 
tıırlnsı. gı rbcn 'l'orsun knptnn tıırlası, ce· 

------------------- ı ouh n ıc riL; ıle mahdtııttur. 

B<'Şllit 1~ sulh ınuhe.kcınesi kra dıı:rcsin· 
dı.:n: Makbul hanımın Firdevs ve Fatma 

,.e Araııik lıııııımlıırla S:ıureddin -.e Saba· 

addiıı be) le .&lııttn Edime kapu cadde· 

Eındc kini efendi soknğındn 9 No 

hanede sakin Ziyııiddin bey nle) hine §4· 

);an mUtcs:ı.mf olduklıın Orteı:oyde p langn 
soktı~nda ııtik 22 \C cedıt 36 ve 38 

numaralı ile murnklrnm iki bap hanedeki 

euyuun izalesi hakkında istihsal eylemiş 

olduğu 8fe.~rini C\·e) 9:28tarih \•t:928-149C) 

numaralı. fıkraı Lıkmip~ ıneYki icrnya 

vnzddikrek. mUddci aleyhimden Zi~niddio 

ef.-ndi rı:ımına imlii kılınan ihbarname 

ikametgahınm meçhul bulunmasına m~bııi 

biIA teblig inde edilmiş olduğundan ilanen 

tehlı,,at icrası talep edilmiş olmakla her· 

mucibi talep tarihi ilandan itil:ırc.n bir 

ınah zarfında mUracatla bilrızıı 'ecibenin 

ifıı:ıını kabul etme i nk.si taktirde muame

lei kanuni> eye tevcsslil olunacağı teblig 

maknmına ke.irn o!nuık Uzere icra konu 

ııı.uı;.. {.. ı:m mrddcsi mı;cibincc ilfuı 

Saha :. B:ıl.çc dahilinde iki hane olup 

) ol tıırnfındnt.i lınne 118 arşın 19 p:ır· 

ınak \C b:ıhçe geri indeki lıııne 180 8.I'!;lll 

l 7,5 p:ırm:ık olup b;n uç yllz sekiz ar§ın 

behçedir. IIııneler ııh§ap olup ~ol t.mıfın· 

dııki J.nnerıin nıuştcruelatı bir ev altı, bir 

halô. hır gustlbane, durt oda, bir sofadır; 

hane ittisalinde hır kııdı ufak bir muthah 

me\cuttur. Arka tarafındaki hnnenin müş· 

temilalı: lıır ev altı, bir mutbak, bir lıelii, 

bir cameklınh LoJn e ..ıç oda olup altında 

bir bodurrnı \e itfüalindc bir ahır mev· 

euttıır. Hanelerde med) une sakindir. Dalı· 

çede milteaddit escarı mıisınire ve Uç 
kuyu mevcnt \'O batıçenin etrafı kısmen 
taf duvnr ve kısmen tel örgü ve hendek 
ile muhattır. Far.in mnlum:ıt 928 - 2292 
dosyad.ldır. Yuzdo beş mmla Taliplerin 

teıruımının kıymeti mubamminesi olan 

bin ikiylız liranın yd:zde onu oiabetinde 
pey nkçcsi pe§inen teslimi vezne etmeJe. 
ri "te 9 · 5 • 929 da sa11t on he§e kadar 

ihaleyi kat'iyesi yapıfo.cağındııo mll§teri·: 

l r:n L.a .. t -.e,a bihcklile m:.ıracn:ıtl:ırı 
Hin olı."l .... 

mııııa girildikte: :zemini eh nn çini döşeli 

bir antre ,·e caınekAnlı bir kapı, solda 

ufok kapıcı odası \e diger dükklina gc· 

, çilir bir kapı \tırdır. Ab§np köpcşteli 

demir pann:ıklıklı mermer merdh·enden 

çıkıldıkta :zemini elvan çini dQ§ı::li bir 

koridor UstUnde ufak bir oda bir hel6. 

bir mermer musluk ve yekdiğerinc geçi· 

lir 8, 9 mııunralı ıki oda ve 5, 6, 7 nU· 

mnrnlı diger tiç oda ve ayrica bir kapı 

ile uzun bir koridorda birinde ufak. bir 

dolap bulunan dint odıı \'C mezk(lr kori· 

<lor Ushlııdc ild dolap vaıdır. Mermer 

merdivenle ikinci kata çıkıldıkta mezkOr 

:kııttn birinci katın ayni <Jlup eh-an ~ini 
dv~eli bir koridor ve mermer musluk 

ve uzun koridordakile birlikte cemao Lir 

ufak ve dokuz bıl) Uk oda ve iki dolap 

vardır. UçüııcU kata çıkıldıkta tavaulnr 

kısmen karton pier olup ~emmi eh an 

çini döşeli bir koridor Ye )1llınız tahta 

dbşeli uzun koridorla a) nlan kısımda 

uç oda biri au\'.:ır içinde olmak üzre iki 

dolap ve alafranga ıki hela ve mermerlı 

iki musluk olup mezkur kattn Liri ufak 

olmalt uzre cemııo dokuz oda vardır. 

Durdur.ci kotta ılçiıncu katın il) nidır. 

Bunun tMiındcki kat ta iki oda bir lıellı 

ve: ibadethııoe ittihaz kılınmış ve o suret· 

te llı.nzim cdilmi~ kubbeli aydınlık ma· 

hellıni Ye mihrabı ha,·i döşemesi boyalı 

tahta olan kebir bir oda ye aralıktan çı· 
kıldıkt:ı mezkür tin:ının Uç tarafı 
kı men Ustlı oluklu galvanize ESçL.ı 

mrstur ye arasında kapı bulunan ve 

tahminen dolmın santimetro iı1ifaında 

korkuluğu ha,·i zemini asfalt tarasa vardır 

binnnm Ustü gah-anize saçla mesturdıır 
merdi\'enleri umumiyetle mermer oluıı 

demir pıırnuıklıkln mUcellü nhşnp kU~~· 

teli 'I: c kapıtar ve pencereler yağlı bo~ alı 

olup merdivenlerin divarları bir metro 

irtifaıuda ko~ u renkte badıı.nalıdır heı 

iki soknıfn nazır köıe odalarında birer 

ki cemnn demir parmaklıklı 16 balkonu 

'\1lrdır bınanın arka ve yan tarafında 

e~ d•ı.ılık nıab9lli olup her katın merdi\"en 

snhanlıklanle i§bu aydınlık. mahallini' 

muttasıl odaların ve Hdoci UçUncU dör· 

dlin•'\I kattaki uzua koridorların aydınlık 

uınhalline nazır yer yer pencereleri Yar· 

dır büııı kligir olup mUt:cddcttir. Her 

kııttn elel..-tirik ve terkos techizatı vnrdı r. 

Mczkür apartmana gerek mUstccirler " 

gerekse bedeli icar hakkındR \<'llZİyct he· 

ynnııamesinden daha fazla malfünat almnk 

üzere talip olanların kıymeti muham. 

ınenesi olan 50000 liranın ) Uzde 10 nu 

nislıetiode pey akçesini ''e 341 6411 dosya 

nuıı~ım mUstashiben mUddeti mer.kurc 

1..arfında lsıc:rn dairesine ınürnccat el l::nıc· 

}eri H: 25 Mt:)t 929 tıırihiode s:ıat l4tt"n 
16 ya kadar ihalci cvveliyesi icra edilf"· 
ceğiaden mU§terı.lerin ) övm \'C vukt 
ıuezl<Qrda dairede; ispatı vucut oylcmel rı 
ve etmeyenlerden sc•n mU§teriden mndn
sınm k•·fıyet eylemi~ addolunacağı il:iı 
olunur. 

B e) c.ığ1unda Fatma hatun maballbsinde 
va.kf.ı 11it (155) metro mu.rabdaı nrs.ı 

ııatılaca k tır. 
Muıayedeei (8 mayıs 929) cumartc ı 

gııuu eaat oııbe§e kadardır. 
Tiılip olaıılnno lstanbul fat..af ml 

d riyetinde Orman Ye erıı;:i id:ıres:n. 
mLlrac:w.t et:neleri. 

S ahra telefon teklifi ve numuuelerin kabul müddeti göruleo lUzume mebni 
senesi ııisaıı sonuna kadar temdit edilaıiıtir. l\iııan sonundan ı;ora vaki mUr• 

~aynnı kabul olma) acaktır. 

O rdu için 7erli mamula:tmdao 40,~ metre ~ renkte kaputluk kumaş ka 
zarf usulile satın alıoacııktır. İluılesı 16 - 5 • 9:>9 gUntt snat 14 tur. Şartoaaıe 

numunesini goreceklerin her gUn \'e muoaktı!aya İ§tirak edecek talipler yevmi i1Jal 
mua~ len saattıın enet teklif Ye te'miuatlarile birlikte Ankarada merhez satın 
komis~ onuna gelmeleri . 

O rdu için yerlı mamulatından 1,200000 metre çamaşırlık (Bez) kapalı zarf' 
.._ saha alınacaktır. İhalesi 13.S.929 gUnil eaat 14 tUr. Şartname ,.e ı:ıumunesiai 
receklerin hor gün \ e munakosa) a i§tirak. edecek. talipler yevmi ihalede mua) Y 
saattan e\'el teklif ve teminatlıınle birlikte Anknrada merkez satın alwa komisyon 
gelmeleri. 

Ç orumdıı bulunacak olan kıtaat Ye :oUessesatın bir senelik. ihtiyacı olan et ,.e od 
kapalı zarfla munakasaya koomu~tur. İhalesi 5 Mayıs 929 saat 15 ta Çoru 

askeri satın alma koruis~ onunda yapılacaktır. Şartnameleri mezk.ür komisyon 
alıoacııktır. Taliplerin tekliflerini meıkCir komisyona 'ermeleri rica olunur. 

~··············,···········~···················· .......... t .. ?.:~~~? .. :~~~~~u satınalma komisyonundan 
K ubli asken lisesi binasıoıa ber mucibi ke~if tamiri aleni mUnakasaya ko 

tur. ibaleai 7 Mayıs 929 Salı guııu saat 14 de komis~ onumuz muı.ayede 
nuııda yapılacaktır. talip erin f&rtname sureti musaddakalanru yirmi kuru, ınuı.;. 
linde komisyonumuzdan almnlan ve yevm \c saatı muayyenei ihalede §artna 
rnzılı olan şekildeki teminatJarile kumi yo m\loakasa salonunda bam buluoın•ı.t" 
tilin olunur. 

K ol ordu kıt'atı ihtiyacı içlin )·irmi yedi bin iki ~Uz kilo dort kalem yaş et~ 
kapalı zıırf' tisulile ınuual,asaya komuuşlur. İhalesi 30 Nisan 929 Salı gUnU ~ 

on dörtte komisyonumuz mmınkıısa s:ılonunda ) npılııcaktır. Taliplerin §nrtname ııu r" 
musnddnkalzınoı komis.i onumuzdan almaları \e teldifnrunelerioi şartnamede muhıf ~ 
olduğu :arzda imla Ye ib1.ar ile ~artnamode ) ımlı 1.ılumın ~ek ilde \'e yevm .. ·e iJ 
mua) yenei ihaleden mukaddem m,akbuz mul.nbilındr. ~oınisyon riyasetine '!ierJJll 
ilun olunur. 

Harp Akademisi ile Gt.llhnru! hastanesinin nisai1c ve ıeririyatı binalarının her~ 
cıbi keşif pazarlık suretiyle tıımiri takarrur etmiştir. Ihaleıi 22 nisan 929 taribİ" 
mttsadü p:!Z&rtetii gUnU saat on d5rtteu itibaren icra edilecektir. Taliplerin şartrıaı;; 
sini gonneleri ve şartruı.mede yaıılı olan şekilde temioatlanylc kom~~ooumuz ınıt 
kasa salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. ......-1 
·~··•••••••••••,•••••••••••••••••••••••••••••••··-d~n. J 

t ... ~!~~~~!~!.~:~~:!.~~.~?.~~!~~~ .. :?:~.i~::~~:!~l~~~ 
l4 c Koşum ' Top~ ve nakliye mektebi için 
10 adet hınek hayvanı } 

13 , mekkliri .. 
4:5 • ha yvıın ölçü taburları için Iİ' 

Balada cins ve miktarları nıuharTer yerli hayvanatın hizalanmdaki mahaıter ııııt· 
eveaf ve §craiti dairesinde olarak Ye perakende euretile pazarlıkla t:atın alınact ·~~ 
Mevcudu otupta ııaımıılt arzu edenlerin Pazartesi \e Çeqamba "ünleri zevalden ~ 
,Jarbiye mektebi ıuuııyene komis.ronuna Jetirilerek bilmua) ene raporla be ~!' 
ıazarl:i1ı için ) ine H:ırbiyc mektebi dabilındeki komisyonumuza muracaatları 
:ıı?ıur. ~ 

H alıcı oğlu lisı::ei için zarar ~e ziyan Ye farkı fiatı ifayı teahüt etmeyen ınü ~ 
nam ve heEabınn olmak li:r.re 500 adet kapat pazarhk şartilo ve ölçU U ,,11 

atın alınacaktır. Paznrhğı 2·1 Nisan 929 Çar§8mba gUoü ııaat 14 te Harbi} e ~~ ..... 
~ cmekhaneleri tinUndetd pazarlık nıal,~llinde icra kılınacaktır. Taliplerin ~ 
içın komi yonuml17B murııcaati:m ·ıe işt. ak içinJc pazarlık mahallinde hazır bul 
ması ilin olunur. 

• 300 . a.Jet yerli bezden yatak ç:ır~a "ı 
JSO • • Karyola [beyl.ler istandı:r~ markasıj 
2400 • Kilo y.ııtalt 1 unu 
220 . adet ) Un battaniye ,,_. 
MaltP.pe Piycde melaebi iç~n bal~<la .:ins ve mık~ı m.uharrer ~ k.~em et.1;3 ıV' 

:nn 4 ıı:srtname ve numunelerı veçhılt! 'c munakaMı alemye ıuretile ıhalelerı. ;,,ıı:t 
530 • 929 ealı giloU eaııt 14 de icra!l ilı.. ı edilmiıı isede yevmi mtzktlrun )e~ısıl ~ 
hasebile deYairin tııtilıo.e tesadüf ettiJi ıla~ılınatla munakasalıınu ferdası gi~J>i1' 
24. nisan • 9'"29 ç~mba gUnu saat 1'1 :e icra kılıoacagı cihetle talıpl~ ol~~ 
mektebi yemekhaneleri bn\lodeki ~.ıun.. ~~ mahallinde hazız bulunmaları ıltrı _ _.tl~ 

Z arar \'e ziyan \'e farkı füıtı mutaahı ıdı nam \'C hesabına olmak Uıre pP-Jıı)' 
ihalesi icra kılınan askeri akademile kuınr.ndanııı ha;rvanı ihtiya,.ı i~ln ~~ 

ıh:ıleai yapılan 44898 kilo samanın hatı ;ali giırüldUgUodeo tekrar paarl~i' 2:o.•.;ı 
9.G9 pazartesi günü saut 14 te. ~biye lelttc~bi :e~.ekbanel~ri önlındeki ~.dl'I" 
nlıallinde icra kıhnncaktır. Talıplerm ~.ırtnamesı ıçın komısyonumuıa ve P--

' 

t irıık içinde pnznrlı11. mahallinde hazır bnlunınaları ilin olunur. J .. ~ ....... ............................... i;;:di .. ··~~~;;k;··iii;:····--.. .. 
· .................................................................................................. ~ 

Semti Mahallesi Sok.:ıjlı No Nevi Bedeli m hammenı 

Lira . "dl 
Beyoğlu Huseyin a~a Taksim 31·39 Klgir hane 6,000 1elciz ı.ıubedı r~~ 

8250 mofııuh e .1 
11111~ Muıtemili.tı : K~ir :zem.in katile dört kattan ibaret olup altı oda bir _ .... ti~ 

,.c ıki helisı vardır. u ı--:. 
Balı.ıda evsafı muharrer hanenin 30 • 4 • 929 tarihine musadif ~lı gil~• ,_Pi 

~urelite müzayedesi mukarrerdir taliplerin teminat akçalarile Em,·alı Dl 

1 ı omis)onunıı mUracaatiarı. MAHMlJ 
Mes'ul müdiri: ESAT • 


