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lFı~l~a grupu dü~ toplandı, hu gü~ de toplanıYor. 
' 1 

Yollar, ~nkaraJa JilnküFır~~"':_ı, ''Türkiyeııin en sevimli 
Köprüler Y oll~r ve Kopruler "" • • ? 

,.....__ .. abirimi.yanyor/ kanunu kabul edildi çocugu kımdır • •11 
Anbra, 18 NiAa 

~~etli Nafia vekilimiz Re-
r.i e. IDecliH çok mühim iki 
ı:t)'ilıau getirdt 

rdan biri, en mühimmi 
• mınım hattı olmak nzre •,.ili ıimendOhr hattının, üç 
~ ve 100 milyonluk au 

:t!~ 1•pılmuı için meclisten se
~fJ.. • ...,... bir kanun Liyiba-

~· hl, uulannı telgrafla bil
fi~~: .. •109e ve köprüler. li-

~f~ bdar zaman zaman 
)Ol fen kanunlar ·ve tedbirlerle 
Qet· f'P~a çahııldıtı halde 
~~cı, ba yolda aarfedilen bü-
4b\r.:ıııeklerin heba olmasından 
ftıılı, bldı. Yapılaa yollar, bu 
bJı . 

1
9- iaabeulz tetbirler do-

~ 
~ • ne memleketin iktisa

t tlyacı nolıctai naunndan 
t; llde, tart olu vatanıumul 
li 0ttbılce halini alabildi, ne de 

, ,g •ttaeden fazla dayanabildi. 
~taıdf her ıecae halktan alman 
tıl •nra lled• olmaktan lcurta· 
~1ı1f!•• •• memlekete mubtac ol
'-tvı f:!llan bir an eTel vermek 
~af ~ı.~Ubr, Bu yollar es-

l""' aa muraflA yapılama. 
'"'~ira Yol11a &zerinden gidecek 

~ >hın caki YUıta detildir. Ana· 
~ \tıoo ' ~ pek çok yerlerinde yay
l .Jrıt Yiik arabası can çekitiyor. 
\ kann Yerine otomobil, otobüs 
- ~ın,_ 1 Bu 
sıt 1 ,, .... n a ıyor. motoru 

l i a ıır büyük sür'at ve faide
d 1ne •ulalbU çok tahripkar-

. ~r. 

2 ~· ve1clleti yol ihtiyacı~w 
~d kilometro ve bu yollar 

~ ~ .. e. yapılmuı icap eden 
~t3atmtrı d• 12 ki1ometro olarak 
1 01d~ ediyor. 21,000 kilometro 
: ~ f '-15,000 ni timdi meYcut· 
ıw.t' L •

1
ac:dat bozuk, tamire muhtaç 

n ed· 
Y· 11\ 

~-~e vtklletin hesabına göre, 
'-.() ~İt için 12, yollar için de 
~u ~~lira sarfı icap ediyor. 

~.Ctp ıuyuk İf nasıl başarılacak? 
0 "lu · ~D bulduku tedbir basit 
" rı~ llııbette müessirdir: de
~-t ~ '!'etodik bir surette çalış-

... •htiyaçlan araya koymak! 
~· 4lh"" lı:at 11 l>u çare ve tedbir bir 
~~ İ}i dan, bir elden idaı e edilir
ltbtM netice verebilir. işte bu 
o! ~~ ~olayıdır ki vilayetlerin 

il) .. tlt,
2 
gısı huılatlanndan yansı 

~.~' alınacaktır. % 50 nin 
'tb,bi d alınmasının ikinci bir 

'f e vardır. 
)a ol l • bi tııif ~ fı, "lhaua na yollar 

t f 11 •evzubabı ise , tama
tt~ı · lld 'lUıt bir ittir. Bunu en iyi 
· 'lltb~ &lleak Nafia vekil eti 

r. 
h "~d ~•lJJc ata rellnce, 232 mi1yon 
1 !tıl1{ı01 lTıtiyacımızın senelik 
'd" ıı,n •~calc 18 milyondur. Yol 
l~ il~ lı er~ 2 milyon küsur insan 
li "ili~ l:'ore bunların iş kıymeti 
~.~~ katt oıı ile ifade ediliyor. 
\ t' 1 l'f'rı a 2 milyon mükellefın 
~t' L:,:. hedeneo çalıştıtından 

l " 
8

1n kaaalarma giren para 
• .. enede 12 milyonu geç• 

hu 
• 

1 
nr:ır~nın yansı merkeze 

tıne umumi b1ttçcden 
il" v t:d"Ierek t:n 
serf edi!ecektir. 

l:.akı1ırsa bu şekil 
:-:ırarınadır. Fakat 

Fırka bugün toplanarak maaş 
meselesini ve küçük memurların 
vazivetini müzakere edecektir. 

Musahakamıza 

devam ediyoruz. 

karilerim· z 
bir çok fotoğraf 

gönderiyorlar. 
Sebahat B. ve Nejat B. 

"Türkiyenin en yakışıklı 
k "'. k. d. ? -er e2ı ım ır .,~ Baş vekil pata hazretleri, evalki gftn fırka . 

içtimaından çıkarlarken j 
[Ankara muNWrimiıin aöadeı:diii rceim 1 j 

Ankara, 21 [A.A] 1 ri11 tefrik ve temini dü,ünüldüp ;, 411 ~~ 
Cümhuriyet halk fırkuı gru- görülmüştür. Gerek bu mevzular J 

pu re·s vekili Afyonkarahiaar ve gerek liyihanan diğer mad
meb'usu Ali beyin riyasetinde deleri hakkında verilen izahattan! 
oplan~tır . Nafia vekaletinin sonra reye müracaat olunarak 

kanun liyihaıı münasebetile idar.eı kanunun esası kabul olunmuştur. 
hususiyelerin yollara ait vazife ve * * 
vasıtaları müzakere edilmiştir • A k 21 [b "] 
Bazı hatipler bu kanun Jiyihaıı 11 ara, uauaı 
ile idarei husuıiyelerin muhafaza ~a~ahlıtyın onda bqlayan fır-
ve talcviyesi prensibinin haleldar ka ıçtımaı yemekten sonra akp
olup olm~yacatından endişe izhar mı.? altısına kadar ~ev~m etti. 
etmiılcrdır. Muz kerat şose ve kopruler ka-

ldarei huıusiyclerin muhafaza· nunu etrafında cereyan etti. Ka- ' 
11 e14s olduğundan bu mevzu nunun eauı taıvıp edildi. Fırka 

Mnmtaz B. 

uzun tetkikı1ta zemin teşkil etmiı g__rupu yarın da toplanar~k ~~em 1 
ve neticede bu gün yol faaliye- layı.has nı~ hututu ~•ıyeaını ve 
tinde idarei umumiyeye ait vazi- v~zıyetluınden şıkiyet eden 
felerin dahi idnrei huıusiyc-lere ~uçil~ me~ur!ann haremle ter· . 
yüklenmiş olduğu.anlaşılarak. ida- fıhl~nne ımkan. olup olmadıtını 
rei umumiyeye aıt olan vazıfele- tetkık edecektir. "Türkiyenin en yakışıklı erkeği 

ve en sevimli çocuğu kimdir,,Mü-

hakıkatta mükellef amele, yani l - ~ •abakamıza devMD ediyoruz. 
bedenen çalışacakla~ ~a.mamenft" ı. f JF- Bu gün dit tabibi Ihsan beyin 
vilayetlere terk edıldığıne ve - r::::ı_ !'ti\ T':\ L ~ oğlu Mümtaz beyle Edirne kapıda 
Lunlann adedi de butün mükel- \..::::J "-.J L..:.-....J _ oturan galip Ethem ve Ihsan yavuz 
leflerin üçte biri nisbctinde oldu~ beylerin fotoğraflannı dercedi-
ğuna göre, vilayetlerin yol mü- Alangfle.. yonız. 
kellefiyetinden istifadeleri yüzde • Resimlerini gördüğünüz kü· 

67 nisbetine çıkmaktadır. Vili- İngil z~erın. Fransızlarda çük yavrular ise Ôdemüı tütün 

f bcğcnm*"dıklerı kusurlar ne- tacirlerinden Sait beyin ~ Güzin 
Yetler çok masra n ve en son d' B' ı· ·ı· b ı hanımı, kadirgada ikam t eden . b"'- h ır • ır ngı ız un arı 
fenni terckkılenn tat ııı>:atın~ mu • takriben şöyle anlatıyor: Abdullah beyin kızı Sebahat hanım 
taç olan ana yolJarı kendı baş- - ''Fransızların merakı hat- ve oğlu Nejat beydir. 
lanna yapamayacaklarınB naz..ırım 1 kıı milletler tarafından aşıka· Karilerimi1.den gelen fotoğraf. 
bu 67 niıbeti az değildir, mahalli ne bir muhabbetle sevilmek- lann mıktarı ber gün bir az aaha 
'hf lara yetişir. tir. Bu sevilmek ihtiyacı, ka- çoğaldığı için mii&abakamıu it-
1 ıyaç danlara mahsus bir zaaftır, tirak eden gençlerle çocuklana 

Nafia vekalP.tinin derpiş ettiği milletlere yakışmaz. Sevilip ikioer, üçer fotoğraflarını birdeıı 
f da sevilmemek bizim umuru· ne~retmek mecburiyetinde ka· 

ıekil ve tetbirlerin aşikar ay • mnzda bıle değil; Elverir ki lıyoruz. 
lan şöyle hülasa edilebilir: bizi saysınlar. Cı ~ 

Bu kanun sayesinde, vilayetlere Fransızlar kendilerini .... por· MüsabakamWl iıtirak etmek 
kalsa Yapılamnyacak ve yapılan cultığa g·r · d I 

1 
1 mı~ zanne er er. yan ecnebilere halkın yaptı· kısımları bir birine bağ anama- Halbuki ncred ? S ·h e • porcıı zı · ğı ınuaıneleye civanmertlik 

yacak yollar, en so? fe~ni te~ak- niyetinden onlarda eser bile iımi verilemez. 
kilere göre inşa edılebılecektir. yok. Fran11z milled havi cereya· 

Güzergahlar ke}fi bir surette Bu, bize en çok batan ta· nından korkar. B1l korku 
değil, me:nleketin her türlü ih- raflan. Evinde ferdiyetcldir- onlann bftttln malfet ılateml· 
tiyacı göz ôntinde tutularak ve ler. Ekipe kendini feda etme- Dl berbat etmlftlr. N•lealD. 
alakadar makamların fikirleri nin ne olduğunu öğrenmlı bat aAnlanaın bflrrlyetlndea 
alınarak vekiller hey' etince tes- olmadıktan gibi, hasma hör- malırüm ettlll bu millet, let 

met ve hnkme itaat etmeğl ,ıbi kokan odalar iolode mab• 
bit edilecektir· de bilmezler. Memleketimiz. fili' __ olarak ömrflnO ıeçirir. 

Yap•hm yol i~e yapıldıkbn de, futbol maçlannda, yaban• IDgUi& milleti için •bava cere-
90ra kendi haline bırakılmayarak cıların yaptığı her gGlu hal· yanı,. deutuıı ıer mevcut 
derhal "mUtemadi tamirat,.a tabi kımız mcmnun·y •tle alkışlar. bil" değildir. ngihzlerdc sih· 
tutulabılccektir.-A. S. Pariste iee Fra11ııi1daı·la oyna-

1 
lıat, hayat ve hareket ve me· 

Galip Ethem B. 

Güzin Danım 

§akbtlara tahammül Lndreti, 
hep l>undın ileri gelir.or, h·d· 
det, betbahlık. sinirlilik ko
layca ueale alabilme.nlıı neti
ecılerid1r.,. 

Dflnyayi paYia§t'n iki me
deniyet araıma.&t ilk bpkışta 
b .. it görü~cc~~ o~an bu üç 
fark, iki mıllctın tıpik seci) e 
aynhklarıdır. "Ala~ile,, liğin 
bu _kadar .moda olduğu hiı' 
devırdc bır çoklarını uzun 
uzun düşündüı·meğe değen 

Ahmet Haşiın 

iI:aan Yavuz B 

üzre resimlerini gönderen Kari· 
lerin resimlerinin arkasına muvaz. 
zah adres yazmalarını ve zarfın 
üzerine "ikdam mfisabaka muhar
rirliğine,, kaydını koyınalanm rica 
ederiz. 

IComonlstler 
----------------~ 

Dün yak 1ananlar 
hakkında 

tevkif müzekkeresi 
kesildi. 

Komonistıerin evle
rinden bir 

sandık evrak çıktı. -- -
Yakalanan omonistlerin tah

kikatıyla D<.,rdüncü mustantik 
salih bey meşgul olmuş ve dün 
16 komonis in hepsini isticvap 
etmiştır. Zabıtarı:n yeni yakala
dığı, Hasan Yahya. ve Robert 
ism "nd,.ki komünistlerde diter-
1 rine iltihak etmıs ve muataıa
tiklik 16 ınaınunun CPmlcsi balc
k:ında te\ k'f mü:zekl:e-r si kes~ 
rek tevk fa.neye ı=:e kedilmittir .. 
Bunlar gır ce a m hkemesinde 
mevku' o muh il >eektir ... 
ı n 1 m e yapılaA 
tuh r ıy~ t netic s komunist-
li e ait o m lİl ·e de edilen 
ev 1 o dur kto.dı 



Amele yetiştire!· m 
Hayat pahalılığından şikayet / ayağı ve her halde dimağı olan 

e~iyo.~z. İktisadiyatımızı iyi bu vatandaşlar hamallıktan baş-
gonnuyoruz. ka bir iş göremezler mi? Küçük 

Bunlara çare ~rıyoruz. san'atlar neden böyle ihmal edi· 
Fakat nazarıyeden, umumi liyor? Aziz hükumetimiz muhte

mut~laadan w ayrılmıyoruz; ve te- rem fırkamız, memleketi~ büYfik 
fe:ı-u~t!a _gı~şm.yoruz. Halbuki t 'ikil.;tı hatta Tüı k ocak:aı ı 
umumi mes' eleyi halledecek esnaf c~miyetleri, ticaret od olar; 
teferrfüıtbr, her maddenın bir bir bu mühim ve mübı·im işle uğraş
aazara alınmasıdır. malıdırlar ki ikti adi müvazene-

lktisadi zaruetin belki yüz sc- miz yerine gelsin. 
bebi var; bunlardan biri de Devl"'t b nkası büyük fahri· 
amelemizin değeridir. iş bilir kalar, esaslı nafia işleri ... Doğru, 
ımele kıtlığı, buhranı inkar edile- bu !arı ol· nca kuvvet" mizle al
meı:. Amelemiz hem lfizumundaq I kış!arız. Lakın i\ bunlardrln iba
Ut hem nıahir değil, bir az da ret değil ir. emleket muvaze
yavaş. nesini temin ic"n k ndisine lazım 

Mahir bir türk amelesi - he- olan eşyayı - hususiyle ufak eş
aaba istinaden söylüyo:om - ayni yayı - kendi yapmlllıdır. 
meharette nvrupa ı bır ustanın Ortada bu kadar iş varken, 
bir günde ç kard w ı i ı ikı gün- 765 bin kilometro murabba.ında
de görüyor; ikı gu ı i ~ o: ıyor kı vatanın zen2'i lik kaynaklan 
ve bittabı istihsal pal a ı oluyor... u-yurk n vat daş arın böyle boş 

Bundan başka üstat amele durmaları haktan reva değildir. 
y~tişmiyor. B r baba farzedelim. Hayat paha ılı ma ne bcle
K~ndisinin bir yeya iki oğlu var. diyelerin himmeti k: f · gelir, ne 
Bunlar yük taşıyacak ağır bir sair umumi tetb:rlcr. Milli faa
nesneyi kaldıracak bir çağa liyet çoğalmalı, her kes, mes'ur 
ıelince baba onlara şu emri ve- olarak ve meharetle çalışmalı. 
ri1or: Hiç bir kimsenin hiç bir dakıkası 

- Hasan şu küfeyi al, akşam heder olmamalı. 
bana mutlaka bir lira yahut yet- Bilmem kime hitap edeyim? 
miş beş kuruş getir .. • Bir, iki, üç, azami beş yılda yüz 

Halbuki Hasan zekidir, hece- bin amele, usta, yetiştirmeliyiz ki 
riklidir. Çocuk mahir bir ustaya bu yüzden olan sıkıntımız zail 
bir fabrikaya verilse o seviyede olsun. 

kalmaz; ince bir marangoz, ma- Çırak, amele, usta, kalfa yetiş
hi~ bir dökmeci, muktedir bir de- tirmek içtimai bir usuldür, hatta 
ııurci olur; hayabnı ferah ferah bir ilim olmuştur. Amerikan 
kazanır ve Hasanların, Hüseyin- misyonerleri şark vilayetlerimizde 
lerin m!ktarı artacağından hayat buna muvaffak olmuşlardı. Erme
ucuzlar. nileri ihya eden bu metottur. 

Amele dediğimiz vatandaşla- Her ne pahasına olursa olsun 
rın çoğu san'atsızdır. Bunlar yük tez saatta hünerli işçi yetiştir
lıaldırmak, hiç bir maharete te- mdi, her vasıtadan istifade etme· 
vakkuf etmeyen kaba işleri gör- iiyiz Zeman ge"'yor; iptidailikte 
melde nafakalarını arıcak çıkara· bu derece israr edersek daha 
biliyorlar. Kanaatkardırlar, hal- güçlük çekerız. 
buki bu makule kanaat asla bir CELAL NURi 
fazılet değildir; bil'akis bir kaba
hattır. Amelemiz yükselmek, usta 
olmak istemiyor. Daha geniş 
bir bayab, daha mahirane bir 
iıçiliği an1amıyor. 

Cırak yetiştirilmiyor. 
Bunun içindir ki ustaların 

adedi mahdut "8ldı. Bir tahkı· 
kime göre f stanbulda hünerli 
mefnitat Türk amelesi topu to
pu sekiz tane imiş. Bu esnaf bu 
derece azlık olursa bittabi bu
nınlan Kaf dağındadır. Ücretler 
çıktıkça çıkar. 

V aziy~ böyle olunca istihsal 
azalır. Her nevi eşyaya muhtaç 
olduğumuzdan bunları dışarıdan 
getirtmek mecburiyeti hasıl olu· 
yor. Harice milyonlarca lira akı
yor; müvazene bozuluyor, mem
leket fakra giriftar oluyor. 

Bllyük san' atlardan bahsim 
yok; likin kolaylıkla idare ede
bileceğimiz sanayi için el, kol 
eksik. Nuhıs az değil .. 

Bununla beraber avamımızdan 
milyonlarla kimse aşağı bir ta
bakada pinikliyor, aza kanaat 
e 'iyor, seviyeyi yükseltmiyor . 

Millt olmayan unsurlann hic
ret ve mübadelesinden sonra 
memlekette yüksek amele biı.za
rare azaldı. Bunların yerlerini 
doldurmak kin yeniden yeniye 
hirfet erbabı yetiştirmeyecek 
olursak iktisadi müvazenesizlik 
devam eder gider, hatta daha 
hat bir şekil alır. 

Bir yakın vWyet merkezimizde 
M>ba kuracak ışçi bulunınamı,·tl. 
Memleketimizde bu mertebe ay
lak varken Ankaradaki inşaat 
içia Bu!garistandan, Arnavutluk
Uın, bilhassa Macaristandan ve 
Almanyadan binlerle işçi geliyor. 
Vaktile rlemiryoUarımız yapılır
ken İtalyan amelesine muhtaç 
oluyorduk. 

Bu ithalatın bir az ayıp oldu
ğunu sö 1 vebilir miyim? Yapı 
amelesi .. nıak için darülfünun 
şehadetmesi!le ihtiyaç yoktur. 
Avrupadan getirttiğimiz Röntgen 
veya dok mut hassısı değil, adi
yen işçidir!... 

Caddeler, so aklar, meydan
lar, mahal ~ k hvehaneleri boş 
gezenlerle Ankarada bir 
cemiyet ı e ere yardım 
olsun e ine kiıte ve 

amal miş. Bu hasis 
.snel ç n üç günlük 
ıla 1 w•mu o ce-

, bac gı, 

!!iare 
Vilayetin 

ütcesi 
varidatı 

sade memur ma
aşlarına yetiyor! 

Umumi vilayet meclisi dün 
mutat içtimaını yaptı. 

ilk sözü Vali bey aldı ve Ni
şantaşındski 15 inci mektep bina
sının satın alınmasını teklif etti. 

Neticede binanın ahnmuı için 
vali beye selihiyet verildi. 

Bilabara vali bey 9ÖI alarak 
vili yet yolları için alakadar 
müfettişlerin tahkikatı netayicine 
intizar olunduğunu, ve r- "ar;f 
itleri hakkında n aarif n ü lürü 
tarafından verilen izahata )>ore : 
"-İstanbulda geçen aene37,000 

ilk mektep talebesi vardı. Bunla
rtn 4,000 i sene nihayetinde im
tihanla ilk tahsili ikmal etmişler
dir. Bu seneki ilk mektep tale
beıi yekunu 42,000 olduğuna 
göre bu devrede yeniden 9,000 
talebe kaydolmuş demektir. Is
tanbulda mevcut 250 hususi, 
akalliyet ve ecnebi mekteplerin
de de 27,000 talebe mevcut ol
dağıma göre ceman69,000 talebe 
mevcut bulunmaktadır. 

Şehrin nufusu 700,000 olduö- \ 
kabul ve bunun yüzde onu il1 
tahsil çağında ki talebe olarak 
itibar edilirse Istanbulda 70,000 ! 
ilk mektep ta le besi olduğu anla-1 
şıbr.,, 1 

Waa if müdürünün izahabndan 1 
ı:ıonra bütçe müzakeratıra geçildi.! 

Aynen kabul edilen rapora 
göre vilayet varıdatı şudur: 

Erazi vergisinden 20 bin, mü
sakkafat vergisinden 2500, ka· 
zançtan 175 bin, İspirto inhisa
rından 24 hin, sayım vergisinden 
7500, ferağ ve intikalden 40 
bin, müsakkafat munzar.ı res. 
minden 110 bin, arazi vergisin
den 3,500, bedeli nakdiden 16 
bin, kazanç munzam vergisinden 
148, 750, müsakkafat yüzde 25 
inden 550 bin, kazançtan maarif 
hissesi 1,750,000. Sair bir kaç 
küçük rakkamın yardımı ile umu
mi varidat 4,363,338 liraya ba-
lığ olmakta idi. 

Buna mukabil ma,sarif kısmı
nı memurin ve miista~demin ma
aşlarl, müteferrik mesarif teşkil 
ediyordu. Bu r&por da aynen ka
bul edilmışm. 

Şarap ve likör 
mutahassısı 

getirilec:k. 
Müskirat idaresi biri şarap, 

diğeri likör imali için Avrupadan 
iki mutahassıs celbine karar 
vermiştir. Mutahassıslar hem 
şehrimizde, hem Anadoluda şarap 
ve likör imali için açıl:ıcak in~ -
lathanelerin faaliyetine naz ~ 
edecektir. 

Bugünden itibaren devairde 
memurin saat 9 da işe başlaya
caklar ve akşam saat 5 te tatil 
edeçeklerdir. 

Emanetle 
Sivrisinek :nıücadelesi 
Haydarpaşadan Pendiğe kadar 

ki &abada sıvrisinek mücadele
sine· devam edilmektedir. 

Mücadele memur)art semt 
semt dolaşarak faaliyette bulun
makta ve bataklıklarla kuyulara 
muktezi ilaçlan döktürtmektedir. 

Bu mücadele 15 güne kadar 
nihayet bulacaktır • 

Eknıek fiatı 
Salı gününden itibaren ekme

~n kilosuna on altt kuruş otuz 
para azami fiat vaz' edilmiş ve 
francela f iatlarında tebeddül ol
mamıştır. 

Adll'Jlede 
Serbest bırakıldılar . 

Geçenlerde Galatada ölt.ıürülen 
Hakkı ismindeki şah-.ın katiliyle 
beraber bulunmakla ınaznunen za. 
bıtaca yakalanıp aJliycye sevkolu
nan Kadir Ali. Ahmet ve Recebin 
dün ikinci mü~tantiklik tarafından 
istiçvaplan icra edilmiş ve bunla
rın katil olmadıkları anlaşıldığın
dan serbest bırakılmışlardır. 

MUleferrllf 
Kaçak rakı 

Şehremini cıvarında bahçıvan 
llyanın bostanında dün taha.rri
yat icra edilmiş ve kaçak rakı 
imal edildiği anlaşılmıştır. 

Memurlar llyanın baneıiadc 
biç bir şey bulamamışlaraada orta
da mevcut bazı emarelerden 
burada r .ıkı imal edilditine ka· 
naat haaıl ederler. 

Nihayet her taraf alt üst ediliı 
ve balaçenin bir k&felinde bir 
kovuk görülür. Buradan iç.eri 
girildiği zaman memurlar ken
dilerini uzun bir tünel içinde 
bulurlar. Tünelin nihayetinde 
hali faaliyette bulunan bir kazan 

ile bin kilo cibre lOOkilo rakı, kon· 
yak ve sair alat ve edevat bu
lunmuştur. 

liakkı Şinasi Paşa 
bazı meselelere 
dair izahat verdi. 

Halk ftrkası azalannın yerli 
mallarını kullanması için fırkanın 
lstan bul merkezince bazı karar· 
lar ittihaz edileceki yazalmıfb. 
Fırka müfettişi Hakkı Şinasi Pş. 
bu hususta demiıtir ki: 

- .. Azanın yerli malı giymesi 
ve kullanması hakkında fırka
mızın hususi bir teşebbüsü 
yoktur. Tercihen yerli mallannı 
kullanmak hepimizin uhtesine 
düşen vicdani ve milli bir vazife, 
bir borçtur. 

Fakat bu vazife, öyle bir vazi
fedir ki biç kimseye cebir istimal 
ederek ifa ettirilemez. 

Milli vazifesini müdrik olan
lar bunu kendilklerinden seve 
seve tatbik ederler. ,, 

Cümhuriyet abidesi hakkındada 
Hakkı Şinasi pş. şu beyanatta bu
lunmuştur: 

- "Abidedeki çatlaklıkların 
kapablmuı ve abidenin rasane· 
tini temm için mımar Monceri 
yeni bir formül bulmuştur. Bu 
formül mütehassıslarımız tarafın
dan tetkik edilerek münasip gö
rülmüştür. 

Formül hakkında kattt bir 
fikir edinmek ıçın tecrübe 
icrası takarrür etmiştir. 

Ancak teci lıhcnin sıcak v~ 
yağışlı olmayan bir mevsimde 
yapılması lazım geldiğinden şim
dilik vaziyete intizar '!dilmekte
dir. Diğer taraftan abidenin et
rafına yapılacak havuzun inşası
na ,ehremanetince bu ay niha
yeti başlanacakbr. Abidenin et· 
rafma yapllacak inşaat 2 veya 
3, 5 ayda ikmal edilecektir. 

Hayat pahalılığına gelince! 
Bu mesele ıehremanetine taal
luk etmektedir. Fırkamızca bu
bapta yapılacak bir şey yoktur.,, 

Hakkı Şinasi paşa Baro inti
habab hakkında bir şey aöyle
mek istememiş ve sad~ce demiş
tir ki: 

- "İntihabat çartamba günü 
yapılacaktır. Kimlerin intihap 
olunacağını ancak o gün ögrene
bilirıiniz. 

Namzetlerin listesi henüz bana 

Petrol müdürü 
Hüsnü beyin 
b:yanatı. 

Petrol ve şeker inhisarı mü
dürü Hüsnü bey Ankaradan av
det etmiştir. 

Hüsnü bey, bazı memurların 
i istifast ile neticelenen ve mat

buata akseden hadise hakkında 
ı demiştirki: 

- Müdürle şube şefleri ara· 
~ında ihtilaf varit olamaz. Idare

·n yalnız umun hukukıye mua
ni Cemal bey, esbabı hususi· 

yeden, istifa edeçeği yazılan şuoe 
müdürlerinden Hüseyin Şükrü bey 
ve diğer müdiran da, vazifelerine 
devam ediyorlar. 

Bu yoldaki tevcihat, her hal
de hayal ve maksadı mahsus 
eseridir. 

Vulf uaı 
Ôldüreceklemıış 

lstanbnl müddei umumiliğine 
Ahmet isminde bir şahıs müracaat 
ederek iki otelci tarafından bir 
adama '"2000,, lira verilerek ken
disinin öldürüleceğinden bahisle 
lazım gelen tahkıkatın icrasını 
istida eylemiştir. müddei umumilik 
hadisenin tahkikatını Emin onu 
polis merkezine havale etmiştir. 

Bir küstah 
Vahram isminde bir şahıs hü

kumet ve meh'uslar hakkında ha· 
karet amiz bazı sozler söylediğin
den polisçe yakalanmıştır. Taksim 
merkezi bu adamı adliyeye sevke
decekf r. 

Polislere elbise 
Sivil zabıta memurlarına tev· 

zii kararlaştırılan elbiselerin ima· 
line başlanmış olup bayramdan 
evel mf'murhıra \erilrccktir. 

Y anğın başlanğıcı 
Taksimde majik sineması yanın· 

daki e\ ed dün yangın çıkmı~sada 
bUı.ıdürülmüşlür. 

Bir adam yandı 
Asan · tika müzesinde hademe 

53 yaşında Rüştü efendi otur
duğu peykeden mangalın üzerine 
düşerek yüzünün muhtelif mahal
lerinden yanarak vefat etmiştir. 

Bir çocuk ezildi 
Sütlücede oturan haliç ~irketi 

kişe memularutdan Ahmet ef. 
kerimesi Hayriyeye 1-835 No oto· 
mobil çarparak yaralamıştir. 

bile gelmemiştir, ihtimal ki eski 
hey' et kısmen veya temamen de
deği~ecektir. 

Yalnız Emin Ali B. listede 
yoktur. Sadettin Ferit beyin Ba
ro riyasetinde ipka edilip edilme· 
diğini hatırhyamayorum,, 

Emanetin henüz uhtesinde bu
lunan buz inhisarını emanet namına 

Halk fırkası biııasında bir 
~erği a~lıması takarrür ett~ 

idare eden Muştak ve Lütfü 
beyler dün Hakkı Şinasi paşayı 
ziyaret ederek inhisarm lakvedil
mcmesi husuıunda teşebhlisatta 
bulunmuşlardır. 

Bu hususta müfettiş pş. diyor 
ki: 

Sanayı bırliğı idare hey'eti 
düu bir iı;tima aktetm1ştir. Bu 
içtimada birllk tarafından şehri
mizde bir sergi açılması kat'i su
rette kararlaşmıştır. Sergi için 
Halk fırkası binasında bir daire 
tefrik e<lilmesi hakkında birlik 
tarafınd&n vuku bulan teşebhilsü 
fırka müfettişi Hakkı Şinasi pş. 
kabul etmiştir. Dünkü içtimada 
sergide teşhir edilt~ek mevat 
me;;elesi çok e::.1slı bir şekilde 
muzakere ve ı!lünakcı~a edilmi~tır. 

- "Kendilerini dinledim. Ema
t buzu iyi ıu ile imal ettiriyor. 

ı lru bir kerre sıhhi noktai nazar-
ı . .-.., .... , ........ ,. l dan tercihe şayandır. Sonra bir 
ı halk müessesesi olan emanete 

ı 
ait varidatın kaybolması meselesi 
vardır. Binaenaleyh inhisarın 

\lağvedilmemesi tayam temennidir,, 

'.Maltkemlar 
Casus 

rıııiRft.wı~.ı., ) Bu gün ağır ceza mahkeme-
sıııcle ra u Kasımın muhakeme· 
sine dr.vaııı edilecektir. Bu günkü 
cel~ede şahitln dinlenecektir. Neticed~, meml~Ketimize ait 

bütün masnuatın seıgide teşhiri 
esas itibariyle kararlaştırılmıştır. 

Bundan sonra aktedilecek içti
malarda ise dahili masnuatımıı 
madde madde tespit edilecektir. 
Sergi 22 haziran cumartesi günü 
açılacaktır. Sergide teşhir edilecek 
mevaddı tetıpit ve ısergiyi tertip 
için mütehassıslardan mürekkep 
ayrı ayrı heyetler teşkil edilmitir. 
Sergi için tlıcar~t oda.:ıda laz1m 
gt•:<;>n tah~ısatı 'erecek.tiı. 

Y NH' bu gün Şişlidf' oturan 
Lamia lı nımııı vefatına sebebiyet 
Vt•rmddc maznun doktorların 
muhakemeleri yapılacaktır. 

Mister Canueti öldü 
Beyoğlundaki meşhur Kanzuk 

eczahanesi sahibi Mister Canneti 
dün vefat etmiştir. Eczacılar Salı 
günü Mister Ca nnetı için büyük 
bir cen .. zc merasimi hazırlıyorlar. 

~ Karilerıe baş ba• 

i Cevat Rıza beyefend 
ye: Sıtmada perhiz me 
zuu hahs değildir. B" 
akis sıtma kan azalu 
bir ha~talık olduğu iç· 
çok yemek ve hol gıd 
almak icap eder. Yal 

i nız ateş zamanlarınd 
tabii iştiha tenakus ed 
ceği için o vakıt dikka 
etmek, mideyi ~mak 
tan sakınmak gerektir 
Sıtmaya yüksek dağ ha 

: vası iyi gelir, deniz hava· 
i sından da çok tstifad 
edildiği kuvvetle söy• 
lenmektedir. Her bal· 
de bataklık olmam8'1 
birinci şarttır. 

Fatihte nazif beye: 
tiha iştihayı açar, sil 
her teyden evel doktr 
runuzun sözttne ttidlat 
ediniz, ve yemek vakıt
lerinizi tanzim edinis.r 

1 

rastgele, vakıtlı TakıUd 
yenilen yemek faid& 
yerine zarar verir. Mi
desine dik.kat etmeyeJI 
insan ha yatım ihmal 
etmiş demektir. 

Tabii ömrü 90rall k.r 
riimize: Bu insamn yr 
~ama şeraitine me8leld
ne, daha doğrnsu vüoa-

•dunu yıpratma derec& 
sine göre değişir, Her 
halde yeni medeniyet 
şeraiti ömrü bqeri ar 
ltmışnr. 

Lokman Hakim ............................. ...._,.-. .... ,,,,,,, 

Saat 12 düdütü 
Her şehirde saat 12 de dtidaı 

çalınır. Tünelde evelce tam -
12 de düdük çalınır, saatııı 12 ~ 
duğu bu ::ıuretle anlaşılırdı . .90 
üsul lıer nedense bir müddetdeO' 
beri terk edildi. Evelce olduf' 
gibi tüneldeki düdük 12 de re"' 
çalınmalıdır. 

Beyoğlunda kule dibi muhsat' 
Halil 

Tramvaylar geç işlem~ 
haşlıyor 

Sabahleyin erkence ijJerİO' 
gidenler tramvay bulamıy?,~ 
Saat 5 te gündüz olu~r. Haıo-
tramvaylar saat 6 da ışlemeğe .btl" 
lıyorlar. Işine gelmek Ye erkeoe' 
iş başında bulunmak için defal•"" 
tramvay beklediğim oldu. Be~ 
gibi bir çokJarda hu vaziyette 1'I 
lıvorlar. Tramvaylar saat 5 te ı,b
rik edilmelidir. 

Pangaltıda karilerinizde' 
Hilnıi 

Başkalarının huretl . 
Bir müddetten beri iaticar ~. 

miş olduğum dans salon~., 
evelcc bulunan baska biri•jtll e 
borcu varmış. Bu bo~ç .beJediY'Lı 
imiş. Beyoğlu belediyesi han• deJl 
olmayan mezkflr borcu bell 
tahsil etmek istiyor. N"ıhayet 1:: 
salonuna gelerek piyanoyu . ·ın 
ettiler. Pıyano olmayınca !;je
ınuaattal kalır, <lP.dimse de ~rilı? 
mediler. Bu hr. eket muvıı~ dııJlS 

Bevoğlu Teı ·başında asrı .,. 
1 · h"h· Azı,, "a onu sa ı ı : ____.. .. 

~liıskirat unıumi nı~iıd~ 
Müskürat umum oıOduril. ·ıc 

kai B. Çarşambaya şehraJSJ• 
avdet edecektir. ----

Gelecek seyahlar 
İngiliz bandrah Arkadrı; 

puru il~ 27 nisanda .300, le de 
bandıralı İstüngart ... apt ru

1 
1 ektir 

24 nisanda 350 seyah ge ec 



TARIIITE Y r.H 'l KA 11LIAM1 
Kenıalettin Şiikrii 

Maden kanunulTevfik Rüştü bey Almanlar 
layihası vekillerlBerlinde 
hey' etine verildi. simle 

Ankara, 21 (A.A) 
-. ı~tisaı vekaletince ihzar ve 
~ıını ediluıiş olan ~eni maden 
le\okn~ icra nkilleri bey'etine 
" edılmek üzredir. Yerin altının 
~068t\iııün mülkiyetini biri birin· 
btıt tamamen ayıran bu kanunua 
~\'htu esasiycsi şunlardır: Maden 
!ıearerlerinde arazi sahibinin hakkı 
le;.derufu yoktur. Ta~oc.aklan maden· 
'-b"b!l aynlmıştır. Bunlar arazi 

' ınin malıdır. Bunlann i§letil· 
=~i. tlı_tocaklan nizamnamesine 
._ •dır. Ebniyenin altı ve yakınlan 
!tııı ltelaa olmak üzre menafii 
ıe;J:°iyece mahzur olmayan }er
!.ıın huauai bir müsaade almak· 
lebı herkes ına'1en arayabilir. 
~ ~ . taharri ameliyatı maden 
Ve eti~tn mUrakabeıi alnndadır. 
~~ yüziine _yapılan zararlar .i... uah. edilir. Maden taharrisi 
~ ır hak bahşetmez. Hakb 
teh • i~at. bulma tevlit eden mtt• 
llLi lrri. çıkardığı cevherleri iıtedi@i 
~ t1ı1Utııf eaebilir. ihale talebı· 
~ eu birinci ,.rn bulmadır. 
llleb~ul şeraiti haız olan bir ih•le 
.... _ 1 llla'l.:l tabada ihalenin icra
.._. bir ha.den madeni 
~inat mukabilinde menafii 
!'lll:1llaiye mevzuu bahis olmayuı 
~~~ ve huı prtlar dahilinde 
~e linm OOıa aruiyi jepl 
~ ~· Atuinin itgali U~ eeneden z\IC •Urerae arui aahıbi iepi 
~ .. lll'Uinia m den aalHbi 
~ ..... alıqauııı• talep 
~·Ancak madea eahibi bir 
~~- "bren NbD ılamH ft 

~ ilam olmadıtı u ... 
~JI ı:.; We ~ •eo
~. ... .. .--
~.... h111111mıda da llhiW 
~~uae laakkı rttçhan ....-.... 
~ Uihi .,. ,...... ,.,.. 
--~ Wumft tmBİD .-ete 
~ •• M_.. imali hukmın 
~--..;. ....... imal edilme-
~. :'k:tie mumküa ol.Um. 
~- etkiden oldqu ~i 
.._...*9kurer ve resmi DJSbt 
eaktır .._.. iki reeia ...._ 
letkiÜ..~ ·~devlet ....... 
tııa~-- ve llanlann Mkla-

.... •e 'faifelerillcle ve ma-
litkkat hlkbalen F.relli ........ 
::.da~ hudut kmtıkbıımn &11reti 
... ~- 'H maden qletmler 
~-..ıaaki ml•uebederden ft 

:;;ı- tirkederindea bahletmek· 
~ • llaadia itletealer tuiat 
11.......-:' . !e ualarmda anonim veya 
.......... Wr tirket lefkil eunalene 
~da blatilai bir ..-. 
~ teeMaı eder. 

A.. mecburiyeti 
'--··- _ Han-, 20 [A.AI 

lıit ~. gelen yolcolardan 
k_ .... IMlik-ımeli araııwına ve 
-Jle Wr IMdbw=eyi haiz ohm
~ -au .ıumuma dair =::_ 8avr belediye reilbaiıı emir-

bu ...... İIİbareD mevkii 
~ ı.o.u.a,ıur. 

Lıgiliz postası 
Lendra, 20 (A.A] 

8- '1t atbı -tar6nda ikinci defa :::.:llhimce bir ııirbt ...tu 
' • 811 aefer 4500 lngilis 
~ kıymedade hankonotlan 

'-laiıOdtt Mr pakn çalınnn,ar. 

Sıhhi konferans 
Kale, 20 [A. !\.} 

İngiliz 'e Fransız murahhaslan 
aral!lıu<la .. ktı-dilen sıhhiye konfe-

Iansı mesaisine nihayet vermittir. 
n,Uizler Fransız tebtitlerini kabul 

için Jizım gelen ıelihiyeti haiz 
olmadıklannı be an etıoi lcrdir. 
.Fransız kahine i me ele hakkında 
bir karar ver:nce'e kadar Kale de 
eski vuiyet idame edilecektir. 

Muhnik gaz 
Berlin, 20 (A.A] 

Cenevreden bildirildiğine göre 
laarp esnuında zehirli gazların 
iatimalinin men'i meselesi hakkın· 
da cereyan eden bir münıkata 
esnasında Alman murahhası bu 
memnuiyetin hava muharebelerine 
dahi tetmiline dair bir teklif 
dermiyan etmittir. 

V enizelos taraftarları 

GOlmfllc 
Sfthnede güldüren 

komik 
hayatında bir defa 

gülmedi 
aır Amerikalı doktor ! 
•ayanı dikkat bir 

tavstyed~ bulundu 

Skoçyah komik Will Fyfle 
memleketinin toti(af tiplerini taklit 
ve temail hususunda şayana 
hayret bir mebaret gösteriyor. 

Amerikaya gidip ŞikagOdaki 
Palu tiyatroıunda hünerini gös
teren bu Skoç nelcreai Amerika
hları kınp geçiriyormuş. 

Bu şayanı dikkat artiıtte gö· 
rülen husı:~etlerden biri de 
kendiainin nede ıon derece 
şen ve tobaf o1m~ mukabil 
hususi hayabnda daıma durma· 
ııdır. Filvaki Willin ıiflldiye kadar 
can Ye g&aülden pldüjii hemen 
hiç prülmemiıtir. 

ICendilini bUIUSİ bayabncla 
tanıyanlar onun bu halini ıinir 
bozuklu_pıta hamletmişler ve ken
,fisine Şikapnun maruf bir sinir 
doktoruna tavsiye etmifler. Git-

mitler, Doktor hastasmda ela~mmi· 
7etli bir rahabızlık giSrmemış. 

- Bir az etleniniz. Ferahla
yımz. Meaell bea IİZİD ribi ...... 
taJanma f'I mada ıeluilaiz de 
.,.._. mıı._ Skoçfalı komib 
titmelerilÜ tMw,e .aiyoram. 

Demif ve hutulnm buna c:e-
vaMa: 

- O komik benimi 
Demesi üzerine ap açık ...... 

Şehremaneti -hey'eti bulundu 1 J 
J ıtanbul ~hremaneti Avrapada, intipr eden bilumum ıaze. 1 telerle poliı ida~lerine eYelld akıam bir nushaanmı elde 

ettijimis fU telgrafı ıöndermiftir : 
'vrnJ>!l şehirlerinde tetkikat ~ pmak üzere bundan bir müd· 

det evel Istanbuldıtn hareket eden ehrem neti he,'eti fenniye 
müdürü Ziya beyin riyaaetindeti •.., etimiz birdenhire ortadan 

Li . k . d . • .,, Hazineler man şır etin e ıçtıma 
Dün liman şirketi heyeti 

Denizdeki hazineleri mumiyesinin topıan..... ...._. 
rerdi. içtima yapıldı, fakat ..... 

çıkarmak için murahhua Şefik beyin velcil 
henüz talimat almadıtım 14-)Ylll .. 

demirden esvaplar mesi üzerine 12 Mayısta)' .... 

Yapılıyor iç~ma edilmek üzre müzalcerd 
talikı münasip görüldü. 

Dalgıçlar son zaman- liild~e·n~iz-1<>~ .. ·val~y·es~i·ni111n-gı•.yditi-.-. :~-:..:• 
ıarda muazzam ha&I• aphjı 1400 pounttur. Bu .._ 

neler buluyorlar. kir dalgıç ıureti mah~uada ~ 
Eskiden harbe gıden ı&valye· ettirditi bu zırhla 200 bclem 

ler üatlerine çelikten hafif, zarif derinliğine inerek zemini eb R 
zırlalar giyerlermif. Şimdi de de- bir surette araştıra bi~. 
nizlerin dibinde birer ıövalye ke- Geçen uır zarfmda A. R& 
silen clal11çlar zırhlanma husuaun- sahiline yakm yerlercle fula ...._ 
ela kurunu vusta muhariplerini tarda altını havi buı ......... 
gölgede bırakıyorlar... batbğı hakkında kuwetli ıh.,..• 

Müteıebbiı dalgıçlar derinlere ler vardır. Bu gemi1MD W•t. 
inebilmek ve suyun müthiı tazyi- yerlerde qağı ~ maile ... 
kine mukaYemet edebilmek için duğu için denizin clibillcle JQH 
mümkün mertebe ağır ve muka. bu hazineler dalrıçlan ü:W.. 
Tim zırhlar giyiyorlar. dirmekteclir. Re.mini clen:et. 

Meseli resmini gördüğünüz miz dalgıç ta bualardaa biriclW. ----....................... _ ... .. . ........... ;; ---·-................ -......... .._. 

Bahriye Merkez hastanesi 

Düş tabibi 
Bedri Halda 

Kadıköy: albyol apa 

• •••• • ••• 
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Erkek aklı 
lcızı ilk defa görmüyor. Her 

• saat 8,35 tireninde beraber 
rlar. Haydarpaşada bütfin 

ı yolcuları gibi birlkte tren
ıyorlar. vapura biniyorlar, 

·ye çıkıyorlar. 
in köprüde biri saga Ga
rafına, öteki sola lstanbul 
n geç.iyrl:ır. 
ıir yirmi sekiz yaşında olma
ağmen çok çekingen bir 
~. Bir kadınla görüşiırken 
, söyleyeceği sözü şaşırırdı. 

r sabah beraber köprüye 
bu siyah iri gözlü, cive-
f girdek kız, çok hoşuna 
'le beraber, nasıl bir yo

bulup ta derdini anlatcbile
ı düşünüyordu. 
r sabah gene Bostancıdan 

trene bir binişini gördü 
ala unutamaz. Vagonun ba
ğına ç.ıkan bu en nefis ba
r çabuk gelip geçen bir sa
içinde bütün mahrem esra-
österivermişti. 
hir o günden beri bu kıza 
oldu. Ba.xan bir vagonda 
dukları zaman i_izerinde genç 

ri ve siyah gözlerinin ağır-
11 hi!sederdi. D •mek ki o da 
sabah 10lcı·suna bigane de-

di. .. 

Alı, onunla şoyle bir dakika 
haşhaşa kalabilse.. içinin hara
retini birden dökecek. Fakat Fa
hir bu o kadar çok kolay işi, dü
nyanın yapılması en müşkil bir 
işi gibi görüyordu. 

Bir gün kararını verdi. Bu 
böyle devanı edemez. Kadın kal
kıp ta kendisine kur yapacak de
ğil ya 1 

Her sabah köprüye çıktıktan 
sonra, sola, lstanbul tarafına sa
pacağına, bir gün sağa saptı. Si
yah ve iri genç kız, bu tahavvü
lün farkına vardı. 

Mamafi gene bir şey yokmuş 
gibi, mutat yürüyüşüyle çahştı(p 
yazıhaneye gitti, kapıdan gi;di, 
merdivenlerden çıktı ve işıne 
başladı. 

Fahir ancak kızın çalıştığı 
yeri öğrenmekten mütevellit 
deruni bir saadetle işine gitti. 

Fakat kendisini bu vadide 
oldukca ilerlemiş bir adam yerine 
koyuyordu. 

Eretesi sabah ctiretini artır
mağa karar verdi. 

Bostancıda bekliyor. Kız gel
di, trene bindi, o da hemen kı
zın yanı başına sokuldu: 

- Hanım efendi sizi rahat
sız etmiyorum değil mi? 

Hafif boyalı dudakta bir te 
bE S i"m belirdi: 

I-ahir kendi kendine kızıyor
u. Neden bu aört cephesi mü· 
it vazıyetten istifade etmiyor? 
ız oşuna gidiyor, gidiyor de

ıl, hatta sevebileceğine de kani. 
Bır küçük tesadilf ihdas etse de 
görüşseler, reddedilmeyeceğine 
emini 

- Estağfurulls.ıb efendim, bil-
akiş ... 

Fakat aksi gibi, Bostancıda 
bir derece tenha olan tren, her 
i tasyon geçtikce yeni gelen yol
cularla kalabalıklaşıyar. Tabii 
F hir de bu kalabalığın içinde 

ir şeycikler yapamıyor. 

Fahir memnun ve mes'ut otur• 
du. Fakat genç kız da elindeki 
romana daldı. Baktı ki, delikanlı 
tarafından ses seda yok: 

- Beyefendi, sizden bir şey 
reca edeceğim. Eğer şu tarafta 
oturmakta bir beis yoksa, otu. 
runuz. Kim bilir yanıma belki 
Fahir beyden daha akılJısı gelir. 

s 

ı·ah e ıstan
nıerkezi nden: 

1 - Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hartvinter, 
Miksetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mallarından Isatnbulda 
mevcut ve ya hariçten getirilecek yemekliye elverişli (600,000) 
kilo boğday kapalı zarf usulile mnbayaa edilecektir. 

2 - Trakya malları yüzde 3 analizle diğer mallar tip 
üzerinedir. 

3 - Maların çuvalları Hilaliahmen tarafından verilecek 
ve mütaahhit malları çuvallara doldurup, her çuvalı nümunesi 
me/kezimizde mevcut sicimden bedeli kendisine ait olmak 
üzere mübayaa ederek sağlam bir surette dikmeyi Vf Hay
darpaşa vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle 
masarifi kabul etmeyi taahhÖt edecektir, 

4 - Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet 
müddetinin temdit ve taksirine mezun olacaktır. 

- " 

Hl[ ___ lfiJ_~_~ ___________ V/J_OO_i.Pl_l!.._~_~_ 
Ellerini, ayaklarını, burunlarını, kulaklar 

yüz binlerce liralara sigorta ettiren kızlar. 
Dünyanın en güzel bacaklarına malik 
Mistenget bacaklarını 500,000 dolara 

olan Fransız dansözü 
yani bizim paramızla 

tam bir milyon liraya • 
sıgorta 

• • • 
ettırınıştır. 

Bir doğramacı testeresini kırar 
veya çekicini kaybederse hadeden 
fazla üzülmez; unun için yapıl...· 
cak şey nihayet bu lüzumlu 
aletlerin yerine bir yenisini al
maktan ibarettir. Fakat bir 
kemancı İçin parma~ını kaybet· 
mek, bir rakkase için sağır olmak 
tamir ve telafi kabul etmez biı 

mahrumiyettir. 
Bundan epeyce evel dünyanır: 

en büyük piyanisti olan Pade
ruski ehemmiyetsiz ve manasız 
bir ·kaza neticesinde parmakla
rından birinin kesilmesi ihtima
lini düşünmüş ve ilk defa olarak 
beher parmağını 5000 dolara 
sigorta ettirmek suretiyle istikba
lini sağlam kazığa bağlamı~tır. 

Dünyanın en güzel kadını 
addolunan fransız dansözü Mis· 
tenget de bir aralık: "Ya bacak-
larıma bir hal ariz olursa, ne ya
parım?,, Diye vehme uğramış, 

geçe gözüne bir damla uyku 
girmez olmuş. Bunun üzerine 
beher bacağını 500,000 dolara 
sigorta ettirerek kendini bu ve .. 
himden kurtarmıftı. 

Artık bundan sonra artistler 
sıgortalann başlıca mfişterileri 

meyanına girmiş. 
Nadia Keen iıminde Ameri-

kalı bir dansöz, tiyatro direktö· 
rünün temini üzerine, dudaklarının 
kendini güzelleştirmek hususunda 
en mühim amil olduğuna kanaat 1 lebilecek kısmını,, sigorta 
getirmesi üzerine, ağzının "öpü· tirdi. 

et· ı Bu sırada Kitti gordon ismin· ı 
de diğer bir alctiris ressam ve 

Eea!E~~~~~~~'l!!i9!2fei§ 

Akit 
Doktor Cemil Necip bey kerimesi 

Vecibe lıanıınJa, Doktor İsmail bey mah· 

tuımı Mustafa Kaya be} in akitleri buglin 

Be~ oğlu nikfilı ınemıırluğunda icra edile 

cek 'e akşam Totonj n salonunda igbu 

akit tes'it olunacaktır. Tarafeyne saadet 

temenni edcri1~ 

Belsoğukl uğu frenği 
olanlarm nazarı dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fenniu en son usulile kat'i 

olarak eski ve yeni bç]soğukluğu, 
frengi, idrar dnrhğı, tel gevşek· 
li[ti ve mesane ve bilcıinıle kadın 

1 rahatsızlıkları teda"i olunur. 1 
Beyoğlu Tokatlıyan yanında 

mektep sokak N 35 Tel: B.0. 3152 

r=::::::::m:::::m:::::::::::::::::::m:ı::::::::::::::::m:::::::::::::::::m:::::::::m:snm:::::' 

i MUSTAFA ŞAMLI, 
~ UCUZLUK SERGISi İ 
1 AÇILMIŞTIR. 1 
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nıübadillerinin < 
nazarı dikkatine 

Yedlerindeki istihkak mabatalarına mnkabil henüz 
teffiz edememiş olan ve bizzat taşrada uğraşmayı arzu et
miyen mübadillere teshilatı mahsusa olmak üzere müessese
mizce bu hususta tavassutta ve her surette muameleleri 
deruhte olunur. 

heykeltraşlardan mürekkep bir 
hey' .. tarafından son on sene ıa• 
rf111~a göru!en en güzel enseni• 
ae ibi olar k kabul edilmesi üıe· 
rine ensesini 30000 dolara sii• 
orta ettirdi. 

Artık bur.dan sonra dansöf' 
ler, muganniyeler, llktiri~le.. kiali 
wcudunun en güzel yeri olduğ'U 
iddiaaiyle omuzlarını, kimi başlı 
bqma bir servet olan saçlarl111ı 
bileklerini , ayaklarını , hasıb 
vü~utlanmn akıla gelebi!en glt' 
zel yerlerini görünür görünmes 
kaza1ara, şeytan şerrine, nazcra. 
afata karşı sigorta ettirmek' 
baıladılar. 

Sigortnıun sahne mi!nt .. " ipietİ 
arasmda ne dereceye kadar ta-
ammüm ettiğini ve bu da nakr 
dar ileri gidildiğini bir misali• 
gösterelim: 

Davit Murray, karisiyle bir 
likte rakseden bir dansöıdür. 

Bu zat kansı ve ortağını, pd 
salgın bir halde hüküm sürell 
"Artiıt inadı,, hamlesine karfl 
sigorta ettirmiştir. Temin edil~ 
para mii~iştir. Bu zat divor kf. 

- "Kanuıın sıhhatmı, haoak· 
lannı ve çebresiai sigorta etti"' 
dim. F alcat günün birinde keli' 
diıi beni sa,ınede yalnız bu LıP 
gidecek oluna, ben ne yapanJll' 
Bir çok saa'tkarlann oyun arkl' 
dqlermı, hatta kocalan bi1' 
olsa, bırakıp kaçtıkları görülznilf 
tey deti}dirf 

Bu akşam 
Naoit Beyde 
Alhamrada 
Operada 
Melekte 
Majikte 

Asri sinemada: h..afeşantan 
Alemdarda : Sarı zanbak 
Ferahda : Kutup facia~ 

Türkiye iş Bankasından: zj 
Milli bayram münasebetile j 

Nisan 929 Sah günü Bankaııs• 
5 - Malların evsafınca tahaddüs edecek analiz farkı 

borsa arbitraj ile halledilecektir. 
6 - Hilaliabmer menşe itibarile cins ve miktarını tayinde 

serbestir. 

i { stnnbul lcra dairesinden: 'l'alya hanımın 
Şakir be) den borç aldığı ikibin beşyUz 

lstanbul Balıkpazarı Maksudiye hanı 3 
) No. 35 Mehmet Derviş 

kapalı bulunacaktır. . _/ 

İhtira beratı 

7 - İtasına talip olanlar beşer kilo numune ve % 10 
teminat akçası ve ya muteber bir banka kefaletnamesile 
teahhüt edecekleri malları nihayet kaç güne kadar teslim 
edeceklerini de tasrih eylemek suretile 29 Nisan 929 pazarte
i günü saat bir buçuğa kadar lstanbul Hilaliahmer merk.e

zine müracaat etmelidirler. 
8 - Her teslim alınan partinin bedeli lstanbul Ticaret 

ve zahire borsasının olbapdtak talimatnamesine tevfikan Türk 
lirası olarak nakten ve defaten Istacbul 1-lilaliahmer merke
zinde tesviye edilecektir. 

9 - En muvafık şerait teklif eden, tekliflerinin merkezi 
umumice kabulünü teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

10- Memaliki ecnebiyeden bu hususta vürut edecek buğ
day gümrük ıesminden maaf olduğundan teklif sahiplerinin 
talep edecekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almaları 
lazımdır. 

11- Ihalei kat'iyeden sonra keyfiyet lstanbul ticaret ve 
zahire borsasında kayt ve tescil ettirileceği gibi Hilaliahmer 
cemiyntinin olbapta ki talimatnamesi mucibince bilcümle masa
rifi müteahhide ait olmak üzere mukavele tanzım ve katibiadile 
ta dik ettirilecek ve teklif sahipleri tcklifnamelerinde şeraiti 
mezkfırenin kabul edildiğini tasrih edeceklerdir . 

Tayare piyanko müdürlügünden: 
luô adet iane kutusu ımal ettirileceğinden j&pmağa talip 
r lı · ~ıınu :ıat ( 15) te phango mudüriyo.tin<le mute~kkil 
ı lı ı , rı ilii.n ohn ur. 

VE ~ıAADİN bankasından: 
23 Nisan Salı günü bankamız kapalı 

lirn)a mukabil ipotek irae eylediği Bakır 

köyünde Sakız ajtacında taş han soka· 

gında yeni (62) ~'o maa bahçe hane in· 

del müzayede bin lira bedel ile talibi 

uhdesine iha'ayi eveliyesi bil'icra ihaleyi 
k t'i) t"!!i için on he§ gllu mUddetlc mU· 

wvede~ e J,onulmu~tur. 

Hududu: • işaıı efendi zevce.>i hanesi 
ve sa••a hanesi 'e Mari fahri arsası ve 

ta~ han sokağıyla mahduttur. 

Mesahası: Yüz un ıki metro terbiinde 
araziden elli metrosu bahçe \'e altmış iki 

metrosu hanedir. 

Muştemıliitı: Hane ahşap ve dört kat· 

tan ibaret olup bir pabuçluk yedi oda 

bir kiler iki hela bir aydınlık mahallini 

bir mermr.r musluk. bir koridor bir mer· 

diveo altı üç köınUrlilk bir mutbak bir 
sarmç bir kuyu ve sabit ytik ve dolabı 
ve caddeye nazır ikinci kattaki oda önlin· 
de bir §ahniş ve üzerinde ballr.oou ve 

hanenin sağ tarafında yruıgın duvarını 

ha.,,idir. 

Elektirik. ve telefoD teaiaatı mevcut 

olup telefon teiisatı kiracıya aittir Böcek· 

yan efendi kiracıdır fazla malumat (929) 

357 No- dosyadadır. 

Yüzde be§ zamla talip olanların kiy· 
meti muhammineai olan iki bin yedi yuz 

liranın yUzde ona nispetir.dc pey akçası· 
nı teslimi vezne etmeleri ·ıc 9-S.929 tari· 

binde saat 14 ten 16 ya kadar ihalei 
kat'iyesi ) apılaca~ndan mU~erilerin biz. 
uı.t ve) a bilv.ekile muza •• ede §Ubeıine 

r !"llc::ııı.tla!'ı ili!n olunur. 

RESiMLi 16 5f\HifE 

ÇOCUK 
HAFTASı 

/'\ 0N/'\!)Er:>1'.!T i Y Le 

FEVKf\l.t'\DE N ÜSH/\ 
BU ntl5HA ~ KURUŞ 

F atih sulh hiikimliğınden: MUteveffa 
Mehmet Ali bey \'eresesinin şa)ıaoı 

mutasaraıf olduklaı ı Mahmut pa§ada 
Hamam sokağında yirmi atik ve 14-16 
cedit No. iki kısmı havı 3000 lira ır.ıy· 
metinde bir bap hane ile Cıbalide Siferi· 
koz mahallesind: Fener caddesinde 142 
atik 12 cedit ko§e ~ında bir bap 600 
lira kıymetinde dUkk!n ve Y edikulo 
haricinde Kazlıdıı 10 daıı rnakluv 12 No. 
500 lira kı~ ınetinde bir bap hanenin 
iralei ıuyuu mnnında furuhtu tekarrür 
edip Ma·. ııın 25 inci Cumartesi eWıl 
16 da ihaİei evve;i~ esinin icrııaı mukar
rer olduğundan talip olanlı;rııı kl} mdı 
muhammcı:elcrinin 100.10 n:Rhf>lınde pc~ 
akçalarırıı mu11tahsilıuı rııtııı ıı.;ııu:ıınıı 
929·8! l ve 929-314 No. u\Jra1,;aat e~ e· 
ınoleri il& ı 

DEVLET ffiATBAASI 

1 stanbul Mabkemei Asliye birinci 
Ticaret dairesinden: İuet Arif be· 

yin So,·yet sosyalist cUmburıyetleri 
ittihadi ticareti hariciye bankasına 
deyni bulunan 1937 lngi!iz liraaının 
temini ietifas~ zımnında merhun hu· 
lunan 3000 ton maden konıUrUnüıı 
furuhtuna mahkemece karar vorilmi§ 
ve furuhtun 27 niaıın 929 tarihine 
mu&Bdif cumıırte& glinti sut 10,30· 
da \e irıtacı kahil olmadığı takdirde 
anı velveden giinlerdt saat me:ı:kQr· 
da VaiıikoyUııde mezkür bankanın 
deposundu icrası mukarrer bulunmuş 
olduifor.dan talip olanların mahalli 
ruı•z fırda nma~·) en saatUl haıır bu· 
ı m ... :rı ıl in olunur. 

"Ateş silahlannm ha:rtuçlorı:, 
boşaltan,. hakkında istihsal 01! 
nap 17 ~Mayıs 1926tarih ve 4ı "6 

numerolu ihtira beratı bu tre 
mevkii f il.e konmak üzere ~l et 
devril ferağ ve ya icar edi e 
ğinden talip olanlann Ga at0 

Çinili Rıhtım hanındı.ı l< 
Feriye müracaatlan ilan olu.fi.% 
--------------·--~--------1 lstanbul içra dairesinden : Me 

Sadık beyin uhdesinde muka Y t fo. 
ihalei kati:n eleri icra ıtılıo4J i 

kunçukta p&ta limıını cad 
7
e Z 

140 • 140 · 140 atik. ve 125 • l:l ·i! 
yeni numaralı sahilbane arsası >O 11 
ve atik. 136-138 ve ) eni 131-13 e 
ralt araa 400 lirada talibı ulıdestll ı; 
karrl1r etmiş i.sede meztt.ür ar 1 rı'i,e 
meti mııha:nnıioeleriııe nazara 1 

muzayedeleri haddi la ı ınd G r 1 
diğinden naşi ıniır.&) edenın r 
ınuddetle temdidi takarrür etını ;tı 1 ı' 

Eaki 140. 140 · 140 nnm ra ı 
ne Paşa lımam cadd ı bı 
ve arsa Fethı p>1şa s l.ilhan 
mahdut 847 ıira lerl.ııindedır. 
n"1naralı aru Zihm p şıı lı•na ' 
ve lehi der} a ve &keıı.ıı · 
ankaz ve ars:ı 'e mum ıl 
he) in dıj;er arsaıı"Ie mnhd t ' 
tcrbiindcair. Her ıkı c.ı 
hazineleri ve ınlllıt cı · t H 
me,·cut \'e galri ı~ ~" ı. ur. 
murabbaı dort lira kıyı 1 t ı<> 

T af ırilit 92.7 • lO ) 9 ıı... .:Lr 
dm Muzaye<le İı;t:;.:ıbul ıc 9 ıarı Z3yede maeasında 16 Mn ı .. ı.ı 
icra kılınacaktır. 'fa ip " · 0 rı 

11 
F t 

muhammihelerinia > iızJe 0 u 
pey akçalarını ~e n \ e t 1 1 

e) ııı 
\Ahut bilvckS.le ır.ur:ıc:-.at 
ilnn olunur 



Elektirik 
SA Ti E 
En son modelde ve ticaret

~~e~ ile evler için ayrı tip
~ elektirik müberritlerini 
~ni muhterem müşteri-
erbıe ihbar eder. 

l.L~ aletlerin mikdari mahdut 
: ':"111Ddan 18tan almak isteyen· 
'1'hl acele etmelerini rica eder. 

Sarfi Brı aletler susuz ijlemektedir. 
)'atı hiçtir. 

SATiE 
\lerasıve satmaktadır. 

Metro han, Tünel meydanı: Beyağlu 

Ankara caddesi No. 60 lstanbul 

Müzayedexe V azolunan Haneleı· 
'AKiF AKARLAR MÜDÜRLtiGCNDEN: 
~ cıvarında Kumrulu mescid mahaU~inde Bakkal ıokalında 44 No. hane 

~ ~ kapı cıvartnda Derviş ali ınahaUesinde Nureddin tekkesi soka,pnda Can 
8ıııt.; ıaek.tebi elyevm hane 

~-.. Ollqıcla Yavaıoa tahin 1118balleııinde Mektep sokağında 20 No. Gazııeri 
'-"-li mektep mahalli 
a..._~nde letanbul caddesinde ~1 No. hane ve tahtında dükkan 
~ Ta~ minare mahallesinde Çiçek sokalında 7-9 ve 3 ve 7 No. haneler 
~ Bedreddin mahallesinde Met.arlık caddesinde Havuz UstUııde ikı odK 

, Kiralık dükkanlar 
1ı9'da Molla lalilrev maluıllelinda 70.2 .No. clttkll,. ._ T§' Ncavannda K.irmuti mahalleaiııde Emiılu ı..ı) ... ....,. ......, &aldulda 
tı o. iki dtikkln 

-... ~ •varında Hocahayreddiıı ııiiıhallesinde Supurgeeı aokatında JS.31 ve 
~ ~~etinde 5 ve S. 7 No. dt~klnlar 
~ Beyceiiz malıalleaiade JMhiye caddeaiude 5 No. dllkkiıl 
l kat lerif oıftl'lllda AU.ki mıllılluiade 12-14 ve 16 No. dikklnlat 

'il.~ mue&ata ~ MoUa. aU&rev mahallesinde Şerefiye IOlrafında ao ve 
~ llarev camiai tahtında 98 No. dük.kblar 
~e Ali yazıcı mahallesinde mescid itisaliııde 2 No. ara ve baraka 
t.İ Tahta minare mahallesinde ve caddesinde 19-17 No. dilkkln 

lllapapda KUçUk piyale ,..a mahallesinde Zirlcirli kuyu caddesillde 165-201 

;;::::: çinili mahallesinde Silltıdar ap tokalJDda 219 No. dtıkkin 
Atliddtti !tam mehmet pep maballeaiode Balatıı... 10kaiuıda 63 No. dökkla 
.... •tlıayede: 17 Nisan 9.29 taribiadea 8 Mayıs 929 Çarpmba gilti 

1 . ~r emJAk. kiraye :verileceğinden müzayedeye vazolunmoftUI'. Talip
,._...;: İlllle olan 10n gttntln saat on dört buçutuna kadar şartnameyi okamaıt 
~: ...,.~ lllllvakkate ita oclerek mllz.ayedeye iştirak etmek uzre .maabul E•kaf 

-- de vakıf akarlar aüdiil'lüğüııe mUraoutları ilin olunur. 
ve IDll§temilltı hak.kında ma1GJut almak isteyenler bu mtiddet zaıf mda 
odaauıa mlin.caat ederek. ecri mieil raporlanoı görebilirler. 

Müzayedesi temdit olunan emlak 
.!K!F AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar 

N~lunda Hüseyin ağa mahalesinde caddei kebirde 84-58 
o pastacı dükkanı ve bodrum ve furun. 

Beyoğlunda kul oğlu mahallesinde üçüncü vakif hanın dört 
iO llUlllarah dairesi. 

!h:fierde Yeni mahallede mirasyedi sokağıoda 109 • 50 No 
~ hane. 
~ ~üzayede: 17 uisan 929 tarihinden 24 nisan 929 çarşanba 

~ ID~rrer eoılak kiralık olup hizalarmdıı gösterilen bedel
~ •plerı uhtelerindedir. Enbümeni idarece Lir hafta müddetle 
~1 lll&zayelerine karar verilmiştir, Fazlasile talip olanlar son 
~ "8.t on dört buçuğuna kadar lstanbu1 evkaf müdüriyeıinde vakıf J lrıUdürlüğüne müracaatları ilin olunur. 

~~a imalathanesi müdürlüğünden: S 6'ı &akım Çama,ır kapalı zarf uıulik ımibo)·aa edi/.eceldir 
~ 27 Nisan 929 Cumartesi güniJ saat o'lt da Istanbulda 
~~et:- Jandarma imalathanesinde i.cra. e~ktir §'1111uune 
~~ 

0 

levzi oluriur ~lifnanuınin tam inıl&ı F~0 
ı~darına imalithaneei müdürlüğünden: 

~li 20 bin metre kıtbk elbiselik kumaf kapah zarf usullle 
C,:_~- j edilecektir münakaaa 27 Nisan 929 Cumarteai fÜllÜ &aat 
~ bulda gedikpaşacfa Judarma imalathanesinde. i~a ed~ 
~ ~e imalathanede tevzi olunun teldifnameıının tarzı 
~~ede münderic;tir. 

..._~ ~udurl6Jiiaden : 
S.....~ir" ~tlerine lüzumu olan bin küo Nukut münakasara v~ 

' edi~rısıa on bellnci Çarıanba gana saat on beıte ihalesı 
·---·-· . ~n talip olanlafih ıeraiti anlamak üzre her gün 

~&~ ve ihale günüde idare encümenine müracaatlan. 

'\rlet Demir yollan ve limanları 
~:tlnıi idaresinden: 

~'ll!lı ll81Dma Filyos limanına gelecek takriben 300 tona 
L~ ır kOprti malzemesinin yetmiye ı.so ton olmak şa~~e Vap~ 
~-~ ~1ll'!l'ak karaya naku ve göstenlecek mahalle ıstif ameli· 

1'- Y ' talip olanların bu l>abtaki fıat \'e §artları~ı ~ ~ 
ot11ıı r,ren Haydarpqa mqazaaı müdürlüifine bildırmelen 

'1r. 

1 

r-.=:=•t•! _,,. 
ııanıarı 

= ~ ehrea:ıanetlııdeın : Maıılak ıoaası
~ aın lamiri i~ lüzumu olu 4M 
metro lllik'ap Ocak Tqı k•palı r.ırfta 
müut-~a koamııpır. Taliplerin 
ıartum• aı .. k ... iter p• Left· 
:ııı• aütludliö•• phuleııi •• teklif 
MektupMlt8' •• iule shü olan 14 
Ma1ıs 929 ~ı gıinU .aat on bege 
k.adeı meıkCir mitdörllile vermeleri. 

Ş ehreıaaı:ıeıiııden : Beyojluıada Sarı Lütfi mabdfelincle ~yet ead
desUıde 191, 189 No dllkUalıar ~er
cancfa Harbiye DtW'eti caddeainde 
40, Bayuıtta Vemeciler cadcleeinde 
9-84, Şe1h Mehmei pylai IWıkpa· 
zarı caddesinde 140, 142, 96 • 98 
Hocapa!*la tr&nrfay caddelinde ~
ri~ Oteli altın• 11 Yavatça Şahin 
maballeahıde dökmrellerde 1 No 
dükklallr ve Be ollaacla l'b1tz ata 
mahalle .., e cadclabado 21, ~ No 
&.tan mahalli kiraya Terihnek için 
açık müzayedeye komDlıttı.ır. 

13 Mayıs 929 tarihinde ihalesi 
olacaktır. fal'plerin §ll'tJUlmtyi fÖI'• 
mek için her l\t1l mu.yedeye gir
mek için meıllOr tarihte U.aom 
tnüdUrlüğüne gelm leri. 

Doktor A. KUTlYEL 
ı Eektirik makineleriyle llelsoğlk· 
luju, idrar darbğı, protlll, atlelllk• 
ticlv ve bel gavf*Jiği, cift ile firen. 
giyi ainllZ tedavi edtr • lanlllJdl 
BlreltGl flJ'IRI ...... • 34 • , 

B irinci tİl aret mahkemesiııden~ hı
tanbul Balık pazarında Aroo Po

lu haıaında ikiııtt kata • ınrmaralı 
yazıhanerle iken 30 mart 9'29 tarihin
de iflasına Jıük im olunmuı olan Ah
met St'rnd. beym htı!untı ifllsiye
sioin ~et temyni sımmhlda ll'YU· 
kat Arif Sırrı ve Lazarala.ı beyler 
asaleten sindiJ· ta. in klhnmış oldttk· 
larından nıtıf'Jisi merkum ıimmetinde 
alacaFı dlaıdatın kaıdl namei tica• 
retiıı 199 "e 200 ne madfleleri mu
cibillce tahkiki deyun için ı.ribi ilb
daıı ıtibaren yirtni g\\n earlıada ıte-
nedattnı *8hk•e Utibilı• ieilim 
eyleOMtleri ve aai~deti mezk.ilre bita- J<OKUSU GÜZEL VE Slff 

' LEKE YAPMAZ ' ':/ ;.mmdaii llOQl'& 3 guod~ yani il · Ma
.J.D 9.29 Cumartesi l 2 Maj ıs 929 

;t"azar 13 Mayıs 929 Puartesi gttn- ---------------------------------------
leri .. t 14 ten 16 y_a kadar birinci ••••••••••••~•••••••••••••ı 
malakeaei ticaıetin illll muamelltına : BOMONTı fabrikası 

.. 

mablUi odasma gelerek sindik efen· el DOPPEL :• 
dıler mUvacehf'sinde alacaklarını ka-
yıt ve tastik ettirmeleri ve miiddeti • • . s· • mezkO.rcla i~patı vlıcut edemiyen ala· : ırası : 
caklılar hakKınd..ı kanunu mezkfının 1 ç~-ıQI•.- J 
210 D~!IJ&dde ne tevfikan muam& ~_,.-~ 
le oluna41ı1i1 ilin olunwr. • .... her yetde satılır .... 

1929 İlkbahınmn bftyük Bürprizi 
Galatada Karaköyde Voyvoda sokatı kartııında 

KSELSIYO 
Büyuk elbise fabrıkatı tarafından takdim olunacaktır. 

Mttutehç ~eşitlerimisi görmetleu hiç bir möbayaatta bulunmayınız. 

Beyefendilerle çocuklara mahsus 
Son moda biçimlerde ft teminatlı cinsten .J 

mubte\if lngiliı ve fantdi kuınaşlardan 

Kostomıer 
ve Spor kost:Omterl 

ıs:=:. 
Mep.ur MANDEL BERC. markalı ve 
en mtikemmel gabardinden her renkte 

Pardesüle~ 
ve müntehap çe§itlerde Treuçotlar 

17,SO=: .. 
Hanımlarla Mellf kızlara maheuı 
en eon rr.oda ~e her renkte 

müntehap çeıialerde gabardin 

.Marı t:olar 
"• Kasha Trençkotlar 

1& 50 liradan r itlharen 
PANTALONL.API 

H,er renk~• fanetal•rdan 

&.so= 
Çocuklara mahsus gayet mfintehap 

çe§itlerde dayanıklı kostümler. 
Ôlçü üzeriae 11marlima İÇİD hUSUIİ daire 

Aylık ve haftallk taksltlerıa 
muamele yapılır. 

Koıunnz! KOfUDuzl 
Çakmakçılarda ~me soka~· 

daki kuş tttyti fabrikasına: Yüale 
kuş tüytt yastık iki lira. yor~ ~n
dört, şilte on beş liradır. Kil

1
<o .ile 

125 kuruıtan hqlar, Kttttu1 enae 
mahsus kumqlar her realcte mev· 
cuttur. 

.... Uıahk 

1 stanbul ikinci Ticaret e~e-
siuden: Müfliı AvuodubadA bira

derler tarafından teklif olunan .kon
kordatonun devamı ııa11Zakereıı 8 
Mayıı ım Car~mba lbil eaat 14-
~e talik edilmfı oldutu l1ID olmıur. 

) st. Birinci ticaret mahkemesinden: 
Senıiz zade Abdurrahman beyin 

Sovyet ~alitt ticareti hariciye be
kasına deyni bulunan 616 iııgiliı 

liraeının temini istifası zımnında mer· 
bun [ deiirmenlerde elek için müs
tamel 1 2 sandık ipek tul 25 nisan 
9'B pertembe gll.Dü Galatada rıhtım 
tlrketi ~ eut 10 da hil
mU.yede tliruht edileeepıden talip 
~anD mahalli mezkOrda saat 
( 1(),30 ) da buıı buluumaları iliD 
olmıur. 

Hasseki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir İıastalıldan 
mütehassısı 

SiNiR HEKiMi ŞÜKRÜ HAZIM 
t.an.bul Sultan tlalımut Tfliııbe&f. Telefon 2622 

I.Jiseler Mühayaat komisyonundan: 
Ankara, Istanbul, lzmir, Bursa, 

Kastamoni, Konya San'at Mek· 
tepleri için külliyetli mikdarda 
Elektirik, Demircilik, tesisatı sıh
hiye, marangozluk ve saire gibi 
alat ve ede,rat. 1'fayısın 12inci 
Pazar günü saat on altıda ihale
si icra kılınmak üzere kapah za
rf usulile munakasaya konul-
muştur. 

Taliplerin evsaf ve mikdarlan 
ile şeraitini anlamak üzre komis. 
yona muracaatlan. 

Pazarlıkla Kiraya Verilecek Emlak 
VAKIF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Beyoğlunda Kulollu mahallainde üçüncü vakıf l&amn ""1tu 

numaralı daireli ve hanın arka cihetinde kapı malıalli. w ilanın 
talıtında 59-1 No. dükkan 

Pangaltıda Framız mezarl.ığı karşısında 107 No. dükkan 
&yolumda Hüseyin ağa mahalle&inde caddei kebirde apcll1ımOn 

tahııtıda bodru.m ve Mis sokağında 3-84 !lo. d.ükkôn 
GaUııada Hacı. ama mahalle&inde 6 No. bodrum 
Muddet: 6 Mayıs 929 Pazartesi günıl saat on darı b~ kllllar 
Yirmi gün müddetle ilan edilen boltida rrwlıarrer aaldkın P'"• 

lıkUı kiraya verilmesine Encümeni UJ.arece karar ~·. '!~ 
şartnameyi okumak ve teminat ita e"derek icara GÜ ıakplerini ~ 
yan eylemek için. lstanbul Evkaf ~ tJOkıf akarlar müdıir
lüğüne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve mıiştemilatı hakkında malumat almak ilteyenltr mıJm. 
yede odaıındalci ecri misil raporunu oku.yabilirkr. 



Elektnkle mlıeehhez muotıuam k.aaıııra 
ları \e guvem- olcularına mab'lli!! mttfer· 

ra;:ın:~~lle· ür!"İ ye ~ap~~ n22 

Paz tesigunus" tl7d· Sirkee.iden 
huekNle (Er~li. Zon 

gldak,Bs.r.in, Amasrn, Kuruca §ile, Cid ) 
iqkelelerinc azimet ve r.vdet edecd.tir. 

Fazla taftiilat için F.nıinoni.ı Rıhtım h n 
2numara) ıı müracaat. Telefon : 2684 

Y elkenCİ Vapurları 

VAPURU 
Nt~1N Çarşanha 

Gfuıü akşamı Sirkeci rıhtı· 
mından harekede doğru Zon· 
guld&k, İnebolu, Samsun, Ordu. 

Giresun, Trabzon, Sürmene, ve 
Rizeye gidecektir, 

Dikkat : İsınet Paşa 
Lüks \e seri vapuru pek 

yakında İstanbul • İmıir sefer· 
lerine başlayaeakt r. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kıiin acentesı· 
n:ı müracant. TeJ. Istanhul 1515 

j' dei Zıraat h:ınL.uı ruımına v kili 
ı &\"Uk.at Yusuf Zi: a l:e: tarnfınc nn, 

mUdd we7h lııtanbnlda Emin bnluıc:c 

Mes'ut bey hnotnda (5-6) nnmaralardıı 

mukim Salih Zeki bey alc~hinc ikame 

olunan 30592 k u~'nk alacak dztvn.!!lll· 
t:an dolayı tastir kuman da:vcti)e nm
kası; mUddei nleyhin ır:aha1li medünı 

terlteylediği Te ikam hı huın mcohUl 

oldu u şerbiySe bila teblif • de klhııma· 

ııncUıu naşi ca.hkikat hJ!kim.i tarafından 

mUddc! aleyh hıı.kkmda il&nen tebli~nt 

icrasına karar verilmiş "e tahkik.ııtın. cJe. 
vanıı <) mayıs 1929 perıenbe gUnü sant 
14 te talik kılınmı§ olınıı~la mUddei 

ale;h mumııileyhin yevm ve vaktı mez· 

kGrdıı Aynsof) ada adlive dairesinde mab

kenıci Mli) e l inci Hukuk dairesinde 

i~patı rucat etmesi llizllınlı illinen teblig 

ve gıı:ete ıle ıltinın fr..rdaQı gUnil ite) fı· 

) etin kendisine tebli~ edilmiş addol una· 

eağı malumu olmak U:ı:re ilan olunur. 

J tanbul icrıı daır<>.Einden : Zahari veled 
Zııh r) anın Pa al efendiden borç al· 

dığı lıin iki ) Uz lirala mukabil , ·efaen 

mefruğ Pendik kari) e inde çınnr cıvarı 

me\ktinde 6069-18 numrolu dolaplı bir 

bostan ile ittisnlindelci bir kıtıı tarlanın 

nısıf hi .. •i ihalei eveh)eii 4-na kılınmak 
Uzre otuz gUn mUddetltı ı:aıUzayedeye 

konulmuıtur. 

Bo tanın hududu : El. e•m şarkıın 

Fettah oglu Ali asker ve bazen binbaşı 

Kamil bey zevcesi tarlası garben Subhi 

Ş:ırabi bey tarlası şimıılen medyun:ı t 

mefruğ olıın tarla Ocmuben Bodo kı 

!erlnlarile mnhdut oiup beşbuçuk dirnüm 

uıiktıırındadır derununde sekiz dolaplı bir 

ltu~u on zt:)tun bir dut bir incir a~aç

ları vardır . nmb:ıdıllcrdcn abdullah 

efendi aileı:i ~ hacı Mu!tafıı .,oğlu Şakir 

'e Yan)alı Ştıkır cfendılerin i' aUerinde· 

tlir. 

Tarlanın hududu : Ştırkan Fettah olf· 

hı ı\li &l!kcr tıırlası g11rben eCZ3cı Arsl:ı· 

niyn efendı tarb!ı şim:ılen )Ol cenuben 

Ztı.hııri a bor.t:mile ırnhdut olup tarla ı.iç 

dönUm miktarındadır mubndillerden hacı 

mu tafa oglu Şakir rfcndinin tahtı işgn· 

!indedir. far.Jn malumnl 927·3289 T. doa· 

7adadır. T.e.liplerin bost:ının kıymeti mu· 

blımmine i o!nn <lo u• ytiz liranın \C 

t:ı.lıının tam:ınıının hivmeli mulııır.ımine i 

o!:ın tiç ylız yetmi~ liredan hisseye mu· 

'ip miktann yUzde onu nicpetinde pey 

::.\çasını teslimi '\iezn" etmeleri ,e :ıo 

"11a ıs 929 tnribiııde .ı.ııat 16 yn kıldar 

'- · rinci ihaleleri yapılacnğındnn mUoterile

r·n l.ıiı.7.at 'Je}'a biheUle mUracaatları 

• l olunur. 

•} ğlu Snci s:ılh l ukuk hSkiınlığindcn: 
- r. r bQ.l·c ta'l dola~ t mııhruı 'e furohtu 

r 

( . 

m:• kom.ol, kar) ob, perde 'e saire 

• 929 pa23r gı..utı Q:lt 12 de Ka· 

ıa,. ds uzun )Oldıı hacı Şaban ır.ahnl· 

i" e 4 '\lo lıııned" fururt l'dilece..,in· 

tnlıp • l!ı.nlann gUn -.e ~tı mezkCır· 

hallı muza~ edede hutr bulunduru· 

. ... memura m\.ır<:eaatlıın ilin olunur. 

,. .. 

Şaymn Jıagret· ~·ati tıe kuvveti .ıayesinde yr:ID Biticla~ kullanmak ,ok koloy bir iı olm144.ıur. 

ireksiyonda 5 dakika·ı: .. " 
İşte o zanıan 1S2 9 Buick n1odelinin Yürüyüşünün 

tatlılığını duyarsınız~. ~ (~ ~ ı-1 .~~·--· 

.... . ~tüsaade ediniz sizin için bir tecrübe geiint1Sı tertip edelim ·~- : • .. . , 

BAKINIZ NE GEÇİYOR fır;,. 
-hızla, sessizce, ,,.e kolayca kayıp 
gidiyor\.. H Beş dakika geçmeden 
bu parlak tecnibeni,Jl ehemmi· 
yetini kavrarsınız. Şimdiye ka· 
dar görülmemiş bir şey ı .. . 

Daha sür'atli.mi gitsin ... her 
ne şür'atte olursa olsan g-ayet 
3'olay idare edilir. Dağlar.t~ bay· 

ırlc.r peri mas&.'ılannda oldu~ 
gib'i gözünüzü açmadan kayp O• 

lur .r. manzaralar bir sinema 
şeridi gibi kayıp gider. 

Ve bütün bu. muvaffaki'yetler 
benzin sarfi_yatını çoğaltmadan 

elde edilm~~tir • .Her kese öyle; 

BU1CK 

gelir ~i, bir arabanın lnıyveti 
aucak benzin sarfiyabnın yüksel· 
m~sile artar. Buicltın tepeden 
supaplı meşhur motörü hakkın· 
da bu farziyata lıizum yoktur . 

1929 Buicliinin elde ~ttlği 
muzafferiyetlerin neden ileri' 
,geldittin1 beş dakika içinde eli· 

-.. "'• -reksiyon. başında 6ğreıumıa~ 

MAMULATI 
.ç • 

GENERAL.MOTORS 

d.T:T.A.'Ş. Otomobil TicaretiTürkJlnonimŞirketl, Beyoğluoda, Tokatııyııo kı:rşısıada. Teı. Beyoftla ~ 

Kira. arı eler 
Vakıf akarlar miidürlüğiinden: 
Aksaray cıvannda Şirmerd çavuş m:ıluıllesinde Arpa mıınav sokıığındıı 10 No. hane 
Şelwı.de ba9ında Kalenderhııne mahallesinde C..amii §erif sokaifındıı 4-7 No. hane 
V0211ecilerde Camcı ali mııhllesinde tram\ay caddesinde mektep mııballi 

el.} e\•m hane 
Snrnçluıne lıaşmdıı Mimıır ayııs nınhnllesinde Ye~ıl tekke sok8t:,1Yındıı 2 ro. 

mektep mahalli 
Aksaray cıvarında Kiitip mnsl1ihaddin mahııllesinde mektep sokağında 2 No. 

Arnkiyeci ahmt't ağn mektebi 
Şehremininde Kara b:ı. mahallesinde B:ılıı tekkesi soha~ındn 27 No. Sadık 

efendi m..-ı:,tcbi • 
Kocıı mustafa pafftdn Sancaktar hayreddin tekkesi sema hanesi ıle meşrutıı hanesi 
Davud pa§adıı Bayezid cedid mahallesinde Sadiye dergahının seliiınlık kısmı 

ile semnlumesi 
Topkapı haricinde Davud paşa caddesinde 12-14 No. bektaıı clergiihı 

Sahafsille.>man mahallesinde Cıgal oğlu .. yoku,.unda mescıt ittisılinde 1 No. oda 
''e meEJcid arsası 

K:wmpa§ada Kulak81zahmet l"ııptım mahallesinde Kndımehmet ~şmesi sokıığında 
69 No. h:ıne 

Kiı9alık dükkanlar 
Yemcami ha\lusundıı 56-90 ,.e 96-47 'e 4'\-102 No. dUkklinlar 
Balık. pnwnnda Pey1ı"rc.i sokağında 22-24 No. dukkiin 
Kuru yemi§ciler cı\arındn Hac: ınustnfn ağa mıılıııllesmde Tuzcular caddesinde 

2().3 1 o. dUkkiıı. 
lfocapaşada Orhımiye caddesinde mektep tııhtında 9·2 No. dükkan 
HocapA,ada Orbani) e cadde inde mektep tahtında 35-4 No. dilkkin 
Şehzade ba~ınd" traınva) caddesinde 46-38 t o. dül,klin 
Çıırtıkapıdıı Makll!lcılıır cııddesinde cami i•ti&al.nJe 18 No. dUkklin 
Çıır~ıda Kııh·rnlıanc ~oka ıııda 14 \e 4 ve Kaza:dar sokagmda 16 rn 27 'e 

Kazazlar orta sokaktıı 34 \e Knlcılarda 30 ve Kıl\nfl:ırda 7 ve Hacı memi~ sokajlın· 
Ja 19 ~ Kolnııcılnr knpı ındıı 11 \'C Çıı<lırcılnrdn 31 No. dUk.kanlar 

Akesroy Cl'nınnda Katıp maslı. ,nddin mah:ılle inde Cerralı pa~a cııddcsinde 
nrakiyeci mektebi tahtında ~AVi4 No. dukk n 

Koca mu tııfa pıı a mahalle \e caddes:nde 51 9:' i\o. dükkun 
Topknpıdıı trıım\D) cadde inde 1·2 \C 11 'c ~ n. dükklin 
UıılJdardn Rum rneınet pa§n ınııh:ıllesiude Ç.c,ııme mı>ydanı caddesinde 2 ,.e 4 

cedid nunuırnlı dılkltlmlıır 
Uskildarda Selimi) e mahallesinde kıl\ ak iskelesinde 19, 21, 23, 25 nuınarnlı 

dort bap dilkklin 
Usktidnrdn Gerede m:ılıııllesinde 92 numıırıılı mıığnza 
l\fUddeti mUza)edc: 4 Nisan 929 tarihinden 27 Nican 929 Cumartesi günü sıınt on 

dört buçuğa. kadar. 
Bal.RJa muh:ırrer eml.ik kira\a \C?ilccı>uinden muz ycJe) e \RZolunmuştur. Talip· 

!erin ~ vmi ihıı!C' ol:ın son gUnUn ı>aat on dort buçuğuna kadar ,nrtm2me) i okumak 
ve teminntı mU\akkcıte ita ederek müzayedeye iştirak <"imek Uzre htnnbul Evkaf 
mudilrluğt.nde \llkıf akarlar ınU<lurltiuüne muracanılan il!in olunur. 

EVE-Of ve ınu;ıteıııılatı lı:ıldtın<la mıılümat ıılmnk iııteycnl • b.ı mUddct 7.arfındıı 
müza>ccle odasına ntl rıı :ant ederek e ri rni!;l rnııorl3rını görc.Liliıfor. 

Disto a · n müssesesinden: 
Eczayi tıbıye ve alat nıunakasası 
Dıstofajin mu •se<İr!c l .:mu olan ecza \e ede\'ııtı tıbLıvt' k:ıpıılı 1.arf u ulile 

24429 Ç:ul:ımbn gUnu an n be~te ihale!ı ıcra kılmııcnğından tıılib olaıılann 
§erııit ve e\6afını ıınlımuık ıl..re E. tar mektebine ve ) cvmi ihalede mlıesseııatı 
tUccııriye mUbnyia ko nis3 onuna murn~tlıırı. 

Jandarn1a iınalathanesi müdirliğinden: 
200 ila 210 kılo Kmi kompirimc kap:ıtı ~rf usulıle muba,aa edilecektir. 

mUnakasa 2 • 5 • <)-29 l az.ıııecıı gunıı saat 15 tc I tnnbulda gcdiltpıİ.şnda Jımdıırnıa 
iınnluthanesinde icrıı edilecektir. Şannııme ımııl~lho ıeden te\'zi olunur teklifnamenin 
t~ı imlaiı ıartnıımede mUnderiçdir. 

OKSA 
En mükemmel 

ve tam ayarlı 

saattır. 

Dakika şnşmaz, te· 

minatlı ve ehven fi. 
atlarla satılmktadır. 

Başlıca sııııtd\lk • 

kunlnrındnn arayınız. 

Toptan satı~; 

RlkARDO LEVİ VE BlRAJ)ERİ 
lstanbul Havuzluhan 9-14 

Her cins sııat deposu 

B e~ik.taş sulh mahkemesinden: Orta. 
köyde dere bo)unda 178 No hanede 

vefııt eden M. Leunuradan alacaklı olan· 

larla borçlulannm tarihi il!ndan itibaren 

bir ay 'e mut~effa)a iddinyi \'craset 

edenlerin Uç ay zarfında mahkemeye 

mUracruıtlan ilan olunur. 

Ü skUdar ııulh mahkemesi icrıısındarı: 
lfü de~ ni mahkumu bihin temini 

istifası 2 mnıııda m11hı..-uz \'e foruhtu 
karargir ol3ll 70 model eski sistem :Fiyat 
ınıırkalı halen üskUdarda Selman aka 
mahallesinin §e~ h camii şerifi sokağında 
38 numa"rnlı otonıoLil ırunircisi Ha:ıan 
ustıının yediemanetinde bulunan bir 
ııdet otomobil 29 Nisan 929 pazartesi 
gUııU Ze\ ııli saııt 10 da mnhaJlindo oil· 
müza t:'de rw-uht olunacııgından talip 
olanların )C\m 'e vaı..tı mezkurda hazır 
bulundurulacak mcmururll mUracıınt t:}le· 
meleri ilan olunur. 

tanbul Ilirinri ticaret mahkemesinden: 
Bekir zede Ml'lımet Ril~tU heyin Ada· 

pazarı kereste tUccan YılrUk zncle Ali 

Hikmet hey mey:ıııe inde mütekevvin da· 

,adan aola" muddeial~) hin ikametgahı 

meçhul o!Ju~undan illtnt'n uki olnn teb

ligata ra 'matı Hikmet hey \ urut etmedi· 

ğinden hukuk usul nıuhahemelt'ri kanu· 

nunuo 398 maddesi n ucibince hakkıııda 

gı) ap kararı ittihıız edilmiş olmaklıı mu. 

mnileyhin 23 M'l) ı 929 pergenbe gunü 

birinci ticaret mıılıtemeeindc hazır bu

lunml' ı !uzumu aksi taktirde \'akıaları 
ik.rıır eır.-ıia ndileceği ve bir daha mnha· 

kemeye ı.ııbul olunma~ acıı~ı iları olunur. 

E miııbııu poli!'.l nıerkc:ı.i ccıınibe mah· 
sus ikamet tezkeremlc İran pa .. apoc· 

tunıu bundan bir ik.i gUn cvel :aıyi ettim. 
bulanın getirmesmi rica ederım. 

Çakmakcıiardıı Valde hanındaki 
} wh:mede lrııni Seyyit 

bint Cevat 

l 

ı~ 
r···· ........... .................... ~· ·· -· · ~-...~·· ···~· ...... ..-....... ~ 

1 i :Fındıklıda . M. vekaleti satınalına 
komisyonundan: li r -..... ..... • , ..... -· - ,,. • •ıt.e••. _______ ""6_,....,.,..~~~...,......,..-

. Har:r' Ak clenıisi ile ~lhıııt:- humn iuia nisniye \'C seririyatı binalarının bt:ô .-ıD' 
oıbı k.,~f t auruk ~urotiyl • ta iri tul.:afl"ur etmi~tir. Ihalesi 22 nisıın 929 ur h 
~~tl.sadif paır.ıırtni gıloli at on dc.ırltou itibıırou icra edilecek.tar. Taliplerin §artna~ 
smı görmeleri Ye ~rtoıımcde uıılt olan ~ekilde t minatlıınyle koıniıyooı.ımuı ııı 
kasa salonuııda hıııır bulwımaları il olunur. 

E zinc ve Bayran:ıiçta hulvnan kıtaaıı. ihthaeı olan sığır eti kapalı zarfla muoaı>a~ 
konuln11ı§tur ik;l~i er.inede asken satın ıılma komisyonunda 24 Nısaıı ~ 

Çarş:ıwb~ ~iıııli ~ 16 da yapılacaktır. Şartnamelerini görmek~ ve teklifnaıııel 
11ennek ı•tıyenler111 me1.knr komisyona muracaatlen il!n olunur. . 'il 
S ııhro .•el:fon teWifi ''o numunelerin kabul muddeti görUlen ltızııme mcbnı " 

seuesı nısau onuna kadar temdit edilmiştir. Nisan sonundan sure \'aki ınil~c 
fa\. aııı kabul olma) acak tır. 

H ı.rbi}e dairesi ihtiyacı için siyah sabunlu ltosele vakete, ııaplı deri kapalı rt)ııl 
usulilc nıunakasaya konmuatur ihalesi 9 .Ma)ıs 929 tıırihine mUsadif per;t 

gUnU saat 14tc komiS) onumuz munnkas:ı salonunda :) apılacaktır. Taliplerin şart0ş 
uretini yirmi kuru~ mukabilide almıılan ve teklifnamelcrini ~artnamedcki tarı 

ihzıır ile komisyon riyaqetine vermeleri 

21 n·san 929 tarihinde pazarlıkla ihnlesinin yapılacağı ilan f'dilen uç yuz atıı~ 
sandığının şimdilik alınması telıi1' edildi~i il!n olunur. 

f 'ü~ü;:~ü''k~i~~~··~~·t~;~i;::k~~i~;~;~;:ı?i 
.......................................... . . ........... ~ 
M ııçkad~ topcu \'e nııkliyc mektebi garajı inşası aleni. mılnakasaya kontnıl~ 

lhnlesı S.5-929 Çar§amba gUnU saat on d6rt de komısyonumuz münKkasa • 
nanda >•pılacaktır. Taliplerin ~rtname sureti musııddakıılarını komisyonuııı 
almalnrı ve yevr:ı ve saatı munyyenei ihalede §Srtnnmede yazılı olan §ekildeki t 
natlarile komisyon mUnakase salonunda ha.zır bıılunmalıırı illin olunur. 

K olordu kıtaatı ihtiyacı için altı yilz kırk Uç bin altı yUz kırk kilo e"l..mek. J>S;,; 
zarf usulile munakn~a) a konmuııtur. İhalesi 18 mayıs 929 cumartesi gUnU 

<>n dörtte komis) onumuz munakasa salonunda ~ apılac:ıktır. Taliplerin §artnamc ""' 
musaddaknlannı komisyonumuzdan almaları ve teklifnamclcrini şartnamede mulı~ 
olduğu ta~~ıı imla ve ihuır ile illrtnamedo yazılı lıulunan şekilde ve :-c-.m ,e ,j 
:nuayyoneı ıhaleden mukaddem makbuz mukabilinde komiS) on riyasetine -.ernıel 
ilin olunur. 
G UınUısuyu hastahanesi ihtiyacı için on iki hin kilo sut mubayaası aleni , 

kasa~a konınu~tur. İhalesi 16-5-929 Pc~rnl•" gllnti snat on dortde komis 0 

muz mün11kasa ımlonunda ~ npılacaktJr. Taliplerin şartname sureti musnddaka 
komisyonumuzdan almaları ve yc\m ve saat muayyenei ılhalede eartuanıede ) 
olan §Ckildeki teminatlarile komisyon münakasa salonunda h:ızır bulunma! 
ilan olunur. 
G umU§ suyu hastnhıı?esi i?tiyacı için sekiz hin kilo yoğurt miıbn, aa:.ı aleni. tllli 

kasaya konmuştur. ıhalesı 16 • 5 · 929 perşembe gUnu .:ıat on be§de komıs. oıtd' 
muz mUnakasn ialonunda )&pılacaktır. Taliplerin prtnamc sureti musadJııkalıJ 
komisyonumuzdan almalan ve yevm ve aat muanenei ihalede §artnamede > 1"' 
olıın ~ekildek.i teminatlarila komisyonumuz mUnakasa sıılonuuda hazır hulnuP 
illin olunur. 

f .. M~ki;ibi'ı:;k:;.;;; ·;~;;~;i;;· 'k~;i;;~~;~:ı:;;1 
........................................ ~ ... , ..... ,.,.,....., 

300 adet Yerli bezden )atak çıırşafı 
150 c Karyolıı [beyker istandart marka] 

2400 kilo Yataklık ytin 
220 adet Yun battııni:ye [Fesbane fabrikul malı) Si 
Piyade mektebi için b:ılndıı cins Ye miktarı muharrer 4 kalem C§ya ayrı '~ 

4 şartnamede ve numunede olarak aleni sur.,tle mUnakıısıı)a konmuıtur. 1lı ti 
23· ienn-929 Salı gUnU saııt 14 de Harbi) e mektebi yemekhaneleri bnundeki Jfl 

klUNl nıahallin<lc icra kılıııacah.tır. Talıplerin şartname ve nuınunleri içın koıııi~ 
numuı.ıı müracaatlıırı \'C i§tirak jçinde mUnakıısa m:ıbııllinde hazır bulunV" 
ilin olunur. 

P iyade atış mektebi için 250 adet eandalya ıle 20 adet mıısa bir şurtn.a 
olarak \'e nıevcut fotu~rafı veçhile \C aleni suretle satın alınacaktır. 11.ıJ 

s. Mayıs. 929 Par.ar günU saat 14 de Harbi)e mektebi }emeklıaneleri onU11 
mUruıkaea mahallınde icra kılınacaktır. Taliplerin §artn&ıne \ e futuğrııfı için ~.otti' 
yonumum müracaatları \e i,tirıık içinde mUnakasa mahııllwde hazır bulunıı: 

i!Au olunur. 

H alıcı ~lu liseei için zarar ve zi) an ve farkı fiah ifayı teahüt etmeyen müta!I 
nam \'e hesabına olmnk Uzre 500 adet kaput pauırlıK §Rı1İle 'e 5lçU U 

satın alınacal.."1ır. Pazarlığı L4 Nisan 929 Çarpmba gunU saat 14 te Harbi.> e nıe- ~"" 
yemekhaneleri önündeki pazarlık mahııllinde icra kılınacaktır. TaHplerin ıartııYı. 
için komisyonumuza ınuracııatlan "e i~tirak içinde pauırlık mahallinde hazır bul 
ması ilftıi olunur. ~:I 
Z arar ve ziyan ve farkı fıatı mütaahhidi nam ,.e hesıı.bınn olı.nak Uzre pazar!~ 

ihalesi icra kılınan S!!keri akademiler kumandıınılft ha7vanı ihtiyacı için pazııl'~if" 
ihalesi yapılan 44898 kilo samanın fiııtı gali görüldügunden tekrar pazarlığı 22 11 ,9 
929 pazıırtesi gtinil saat 14 te harbi~ e mektebi ) emeklıancleri önlmdeki ınill111 \i ı 
mahallinde icra kılınacaktır. Ts.liplenn şıırtnnrne•i için komis) onumuza le p~ 
tirak içinde pauırlık mahallinde hazır bıılunmaları iliin olunur. , . .............................................................................................................. .. 

! 1 Em vali metr uke ilanı 
1 .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Hazineye ait 2-3 hissenin 
Sen.'fi MaLallesi Sokağı No Nevi bedeli mulıammeni 

Lira 
Galata hni cami f,cımikapa 2-1 kagir ma6nuı 6000 Sekiz taksitte 

Mueteıniıat:: İki kattan ibaret \'e fevkıode ib.i odıı rn bir h lii ı vardır , 
Bal.ada e-.aafı muharrer maıgazanın kapalı zarf u ıılile mul ,.ij ti mu.tll) ede) e 

diler k 1-5-929 ıaril1~ mUsadıf Ç:ırş:ıuba gUnil sııat 15 de teklif zsrflannın ı-; cY 
mukarrerdir. Tnliplerın temiı.ıat akı;eleriyle Em\ııli metruke Eatış konıis}onuna 
cna!lan. ' .../ 

Pazarlıkla kiraya verilecek eı11lak 
V AKiF AKARLAR l\fÜDÜHLÜGÜNDEN: 
Bahçe kapıda dördüncii vakıf humn asma l ... atmda 8-1 No peııce;. 

siz oda ile ikinci katında 27 \e 28 "'e 29 ·~ 30 ve 31 ve 32 ve 31- ptl 

ralı odalar. 
Müddet: 29 .Nisan 929 Pazartej günü aat vn dört buçuğa .kad~f 
Yirmi giin müddetle ilan edilen balada muharrer eınlakın, ~· ıet 

lıkla kiraya verilmesine encümeni idarece karar verilmi~tir. 'l ı:ı 1!~fJ 
şartnameyi okumak ve teminat ita ederek icara ait taleıılcrini ~.er~~ıJ e 
eylemek için Istanbul evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdurluf' 
müracaatları ilan olunur. ~ 

1 111tl 
E' sat ve müştemil atı lıakkıuda malumat nlmak ısteyen er 

yedu odasındaki ecri misil raporunu okuyabilirlPr. ,/. 

B eşiktıı§ ikınci Lsulh • mnhk.emesindeıı: 1 r -* :e ~ 
Borçtan Joln3 ı hnciz olunau hır UtU 

1 
22 Paz:art:esi 9 

bir tepsi bir kııryom etegi \'e aııirenin 

27 nisan tarihine ınusadif olan cumartesi 

gUnü :ı.ııt on beşte Be"'ıkta tıı b~yat pıı· 

2Arulda LilmUzay "do furuht oluı:acağın· 

dan talip olanların hazır olan memur 

mah&u&una murııcaatlan ilin olWlur. 


