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"l'iirkiyenin e yakışıklı 
erkeği kimdir?,, 

b ka kuponuf. 

1.8 
CUMBU IYET IÇtN VE HALK. IÇJ.N 

PERŞEMBE, 

a 
BAYR 

lllJGÜNDEVA IYOR. 

KARAR ''ERDiLER~ 
• 

BiR ÇOCUK KÜLÜBU KÜAŞT 
EDiLECEKTiR. 

büN OCAKTA BiR MÜSABAKA 
Y APILMISTIR. 

~ haftasının dün ikinci günti idi. Bu müna· 
~. Tü ocağında bau merasim yapıldı .. Sa
~~ ~uklar idare hey'eti Türk ocağında 
~ ~ eonra ooeok mtlteb88iı& .Ali Şilk· 
'il Jl ~aa bir k'()llferam verildi. Bu .konfe
~ıısta çocıuk annelerinden 'mtirekkep bir kalaba· 

Yardı. Ali Ş8kri1 JI. usun 8firen konferanemda· 
/'" ..... 

uvakkat O-Oa~ EitJ: Bci'lıMt lıey 

...:. - Çift te§kllinde tarafeyaj &lhhatlumın nazan dikkata 
. trııaıııaeı 
~ - Hamilelik zamanınında ltizumlu gidala!111 yenileame 
'- d@Aumun sıhhi bir şekilde iera edllmemeeı. 
f - Buldtık hastalıklardan liyıkı veçhile ea!:ınıl!°am•sı., 1 - Cocuğun gıdaeının fenni surette verllmemeffl. 

- il'an devam eden sakin -adetlerin bll'akılmnmuı. 
~ - Çoeuk ii§ümeein mulihazasile çocuğu temiz hava ve 
' e~te mahrum etmek muntazam banyosunu yapmamak 
'-ı ~at kat elhiee giydirilm~sini söyledi bu yüzden çocuL. vefiy• 
~~ llıemlekctimW:le önune geçileme di~inden bah~eder~k 
~ h6snü muhafaır.ası için ne gibi sifı.hi '\·e f~nı ş~ra~te 

Yet etnıe lazım geleceğini uzun uzadıya ızah ettı. DeJı kı: 

, 
lllarar 

Eski Bahriye nazırı 
Mahmut 

Muhtar Paşa divani 
aliye verildi 

Paşantn me•'uliyat:i 
tamamen tahakkuk 
etmiş bulunuyor 

Antcar.a, 24 [A.A] 
Muhtelit encümen bu günkü 

içtlmamde esbak bahriye nazarı 
Mahmut Muhtar paşanın divam
aliye aevkine müttefiken karar 
vermiftir. Aldığımız malOmata 
gön encümen mürur1:1 r.aman 
mea' delinin verit olmadığma Ye 

hadisatın eriz ve amile tetkiki 
neticeıinde şekli muamele itiba
rile Mahmut Muhtar pa an •• t~
ıahijr eden mes'uliyeti maliyesi
ne binaen Divani dide muha
kemesine karar vermiş bulun• 
maktadır. • 

Fethi hey Ankarada 
Ankara, 24 [A.AJ 

Paris büy<ilc elçimiz Fethi 
ey bu günkü tirenle şehrimize 

mu"Nsalat eylemit ve istas_ronda 
Büyük MiUet Meclihi reisi Kbttn, 
Batvekii I& t, Erkinı harbiyei 
umumiye reisi müşir F v&i paşa· 
lar zerab ile Hey'ti vekile 

azaları, nıeb'aalar, R.iyuti cümhCir 
ser yaveri Rü.uhi bey, hariciye 
vekaleti erkanı ve dostla·" tara· 
fından istikbal oltmmllfblr. Fethi 
bey şehrimizde bulunduklua 
mfiddetle reisicUmbur huretle
rinin köşklerinde mlaafir kala
caldardır. 

1 Reisicllmhur Ha. in 
teşekkürleri 

Aebra, 24 [A.Aı 
RiyaseticüuhW' katibi umumi

litinden tebtit ftdilmiıtirı 
Reiıicü:nhur h zretleri 23 ni~ ı 

bayramı münasebetiyle bir çok 
zevattan, valilerden, kumandan
lardan, müesseeat ve cemiyetler
den aldıkları tebrilmamelarden 
fevlcalada mütehassis olmuşlar, 
memnuniyet ve teşekkürlerinin 
bilagma Anadolu ajanıını tavsit 
buyurulmuştur. ~~eft ati çok şey bekliyor. 

'-tcı, etimiz de imana ihtiyaç 
~rV. Her birimizin vazifesi 
'-~aa hakim olacak nes-

Ankars, 24 [A.A] 
1 Başvekil İsmet pq~ hazretleri 

Büyük Millet Medisiaio ilk top
lanmasuııa ytl dönümü münue
betile telgrafta ve mektupla tebri· 
kitta bulunan :ıevnta teşckldlr 
ve tebriklerinin iblagına Anadolu 
ajansını tavsft buyurmuşlardır. 

L. dderabna atfı naznr 
illet ~!": Bunun için çocuga be
'-~ ıtı~ren azami surette itina 

A.1· ~cburiyetindeyiz . " 
~ 1 Şükrü beyin konferan.sın
t~ sonra., çocuk bifzıasıhhası 
~ ~k hastalıkları ile koruma 
~aklanda film gösterildi. 

~L"_ı- saat 16,30 da _900ok 
~~ına bqlandı. Birinci 
~~, bir }'Bflna kadarki 'il . Çocukları arasında icli. S ilti Ç.Ocuk iıtirak etti. liirin
~li t411ıan Abmet, ikınciliği 
~'1-lt Tahsin aldı. Birinciy6 ı ıtluhasebeci Neıren hanim 
ilti:.'~~ Jaulı bir albn madalya, ı 
\I~ de bir ipekli mendil Bunlardan birincili~ Nurettin 

l ":'· Os an, ikinciliği Osman Mehmet 

Pe~'e sef irirniz 
B~hiç B. büyük 
bir ziJ?f et verdi 

Bwdape~te, 23 [A.A) 

1929 

ilk mektep muaHimlen a··ıc 
merkezinde bir içti a al.de~· 
rek yeni maq kanununun ka
bulünden SOBN hasıl olacak v. 
:ô1eti mUnakqa ve milzakere 
etmitlerdir. 

Alınan neticeye göre yeni ka
nun tatbik edilditi takdirde mu
allimlerin aleyhine bir netic ve
recekmif. 

Kahuns göre bir ilk mektep 
muallimi ancak SS lira kadar bir 
maaf alacaktır. 

ADRES 

plln bu ••••r 
nlz Qaea"lnd 
uçuyor. 

Friedrichıhafen, 23 [A.Al 
Grnf Zepplizı Akdenizde ikinca 

hfr efer icr e ek üue saat 
13 32 de relcet etmi • . 

Berlin, 2S [A.A] 
Graf npplin hareket etti. Ba .. 

lon Akdeniz üzerinde uçacalctw. 
B lonun aey habm Türkiye 

sahillerine kadar temdit etmMI 
mukarrerdir. 

PTogra değişmedl.Q'i taktirde 
Zepplin lataııbul afakında 15 da
kika kalacaktır. 

Liyon. 2S [A.A 1 
Graf zeplin balonu Ş.loa · Sur

Son ile Mulim fehirleri üzeriade 
oçmu ur . Perplnyan ..e Alikaut 
taridle Cebelittarik h~ iedb· 
metinde ilerilemektodir .. 

Liaboa, 24. A.A.) 
Graf mep 'n bMo;ıu saat on bu· 

çuirta Lizbon tlz6rinde uçmuştur. 

Bu mesele etrafında M rif G ~ üh d.ll 
mildürü diyor ki: aJ .. • m a l er 

-*Yeni kanuna göre u llim- y.ri übadlller brvdat ko-
lerin maafı hoaüe tes!>it edilmif miayona yü.1 kiJifrk ikinci teY· 
deAildir. MediM muallimler ba- zfat U.teaini huırlamıfbr. Bu 
klanda yeıd bir lcaoun 18.yibaaı listeye dahil olanlara komisyon 
verilmiştir. tarafından davet mektupları ya-

Bu kana lcabt•l edildfkl tak· ı ıllınlftn. Tev.ıiata öaümüdeki 
dirde muallimlerfn maaıı ümit- Carşanba günfi başlanacaktır. 
lerinia fevkinde yilkıelmif ot.. Koılıiayonun daha tevzi edlecek 
caltbr.,, 30000 nr S1 vardar. 

üsa am 

Husıaffer 

Türkiye-
• 

nuı en ~ • 
nııı en ya-

vimli ÇOCJJt, 'ha. ~c:i llt6sabaka birden dört üçünçülüğü de Külsercn Ahmet 
:'"il_ ~ kazandı ve birinciye bir altın ka& aclarki meme çocukları lem, diğerleriıae de mendil verildi. 
~~t ~kL. Buuda birinciliği Bundan sonra çocuk b yramı· 
ı::_ ... t, ~..!-L~ kina. r::f~~ nm ikinei günüse ait merasim 
'~ -·--.gu hitam buldu. Meraıimi.n tonları· 
~ ye birinciye rine bir .. doğru bir mütekait aıker, 

Türkıye sefiri Behiç bey ile 
refikalHı han1D1 efondi dün turan 
c~miyeti reisi fahri•i Arşidük 
FranQi)is Joscph ve cemiyetiD 
a:z.uı ıereftne bir giyafet vermi~
lerdir. Ziyafette Arşidük ve refi.. 
kaıı Ar,idütu cemiyet reiai M. 
P&kar JiuJ.iı Ye bir çok _pr~e· 
IÖrler ve meb'u.lar laaır bak;a. 
muftar. 

ğu ldmdira 
r,ışıklı erke 

ği kimdir. 

'dil ~ ve ÜÇÜRCÜ)'e ,. ocatı.m muvakkat reisi Bürha· 
tJi ~- ned(lbı be)'e muracaat ederek 

' 7 "e6 &nfisabab dört yqm- çocupnun hatta olduğunu aöy-
~.. .Y kadar ki çocuklu lemiştir. 
~ tdi. [ Jlabadı 2 inci sarf amuda} 

Yeni ceza kanunu 
Yeni ceza t uln muhakeme-

leri bahkındaki kamın dilD ad
liyeye tcbliA- edilmiştir. 

.. 
• Tarklyeulu elJ yakıtıklı «keli Te en "cvimli çocuğu 

kimdir .• mo.al>ab1Anm1Z& devam ediyoruz. B~ iki Jift. 
tik yavru o~ Fel'lt bey lmıinde bir kariimiı:in f<Jtoğraflarını 
aeoı-edlyoru. 

Çooukbrnı biriıılıılıı ~i !'tluzaffcı' d' erinin Gi.ızindir. 

,, 
MO.ab k kuponu 
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Yene Polist,e 
bir vata~ 

Ayaklan 
kangran 

olana kadar 
dayak attılar.· 

Kahveci Huan, tiyatro U.~11111 
SebahatUr., deniz 1acı' ıw1ı1• 
Mehmet ve Şevk t lslm.lerinde 
oahıs, Polisten dayak yediktetrmclllll 
babiale. diln müddei tm11111Jli11iN 
bu hususta bir iat!da v·erqu.LDl'diiftl 
Müdd i mumilik tabkika'-.m i 
!lıll birinci istintak 
havale eylemi:J ve da' .. ......, ..... 
tabibi adli tarafından muay 
olunmuşlardu. 

M~ayae netıceeinde banLmii. 
b uı halan muattal b'Aeak 
derecede davüUGlcleri tabaldmlr 
etmiıtir. Diter taraftaa Aım.., 

· erlcezi e merbut fiaee6 
pol;a bralcolun~da 
polis Mahir, Ahmet ve Mul"°'1r..ııl 
efendiler tarahnclan adam alala . 
d6vüld üA'ü cihettle nıGddel 
milite ve polit mOdtüriNtlıllll 
milru.-t idea Mehmet • 
landa da Cerrabpat buta 
&inden verilea raporda ·1>ee:1111 
kangren Olacak dercede dbıll91 
dülO teapi edUmiıtlr ...• 

lıu_ gün blr vatandquı 
imı kangran edecek dı~~ 
ae dôğen, yarın Akearayda 

Aer bir zavallının kafasını 
abftrğnn bir ba§ka Aclzln 
YUD.u muattal bırakacak 
kilde ineafsızca haraket ede 
ba polis idaresi, esaslı eu.rett 
Waha ihtiyaç hi se•tiren b 
m6eoeese halin egelmiQ d 
me)Wr. 

Hadisat, polis idare8ind 
bu cebir, ve tahakküm :nıhun 
kliknuden kaztmak zamamn 
~nit ve hatta çoktan geçm · 
Oldoğonn gösteriyor. 

lran hie kum eti 
Rusyaya dün 

cevap verdi. 
Moıkova, 23 [A.A 

Efgan • lran hududundnki mu 
cibi endişe vaı:iyet hakkında lca 
ra han tarafından lran sefiri An 
sariye tevdi olrınan _şifahi no • 
ile alakadar of mak uue Anı 
Kava hanı z· aret ederek lran 
bükOmetiain Efganiıtana lcagı 
dostane vaziyetini muhafaza ey• 
lediğini ve ne Efgan. .hükWno
tine, ne de Efgan arazısıne 
toccı ilzkir hiç bir niyet besler 
meditini temin etmif ve Efp 
niatanın dahili karıııklıklamr 
biuat kendi kuvvetlerile bertara' 
etmesi temennisinde bulunmur 
tur. 



2 

üvaıene mcv· 
par: çok, ~i

erline fazla ıh· 
? lli n kcffn 

............. ,# men düş-

e· · i 
i ediyonn. 
hatta k eyi 

atta · issdi 
lanacak. 

f.sızca masraf ve 
Eğer lüks eşyasını 
menetmezselc, tez 
makinamız sakat-

per ızlık ve lüks otomo
billerit Bu züğürtlük ve milyon
larca liralık gr mtlfon p1akları .• 

Bu kokozluk ve arfroz, be
nediktiA, kuantro şişeleri .. 

Bu zaruret ve Coty lavanta-
larıı. •• 

Amk yeter. İktisaden intihar 

Aner1ey hayatmda iki ki iyi 
severdi, ve şu hikayeyi daima 
anlatırdı. 

- Bu adam bana ~ercy,, 
derdi, kendisi ile bir top çuku
runda tanışt m. O zab"tti, ben 
nefer. Bir obus ustumiızden ge
çerken: "Hullo Percy, bir daha 
geliyor" d rdi, y lhmın yarasını 
sardı, ancak l· ndis n kafi AU· 

yunu bana verdi. Bu ad~ı ~ul
m k için simdi bın lira ve1flrdım. 
Ah, o gün otobüsten daha çabuk 
inebilseyd ı. 
Aner t mmuz günü o~lu 

Jim ilt.: bır otobiı 'n 
sahan lmağa çıı.ktrğı 
günü Pikadite)\den 
geçerlf' aradığı 
adam ar otobüs 
yorü v ı em Cıi. 

= -= 

a 
ı et ek istiyoruz? A ·l ızı 

"""'i'"'~za toplayab . 
\arın yüksckliffaden şikayet 

• . 8 bunya n ı 
sltı tiraya; et, ikiye v.s. f::s f 
yehal Buna k rşı hiç 'r · ni 

iç bir üe es · , · bit- semt 
veya abal~ in arı, b • 
lisi birlik ol p bir kooperatif 
teı,kll ettiler mi? Esnaf ıulmedi· 
yormuş Pek ala ... Onl ı eşru 
bir surette ve iktisat kaidelerine, 
de\ letin k nunlarına uygun bir 
şe ilde itiua!e irca için aindikalar 
yapılabi ir. Her memlekette 
böyle y pılır; her yerde bu gibi 
tedbirlerle fiatların daha fazla 
çıkmaması tcnıin ediliyor. Gllze
taler, tic ret odaları, halktan 
müntahap belediyeler buna ön 
ayak olur. Biz ise uyuyoruz ve 
zannediyoruz ki b0

r kanun, bir 
tılsım, bizi, bir sabah, uyandığı· 
mızda zengin ve yahut müreffeh 
edebılir. 

Ne boş hayali Beyoğluna bir 
çıkınız. lstikliil caddesinde, Bah 
paz rmda bir dol mız. Görecek.
sinir: ki Ko ekiler ve Artinler, 
Bohorlar ve Mösyö J olar pek 

. ali istih ide, mübadelede, is~ 
tihlikte l • n yorlar. Demek ki 
çalıçmanın usulünü biliyorlar. Os-
küdarda ise can-cin top OJU r. 
Ati iktisat meclisi, her şeyden 
evel hayat pa alılığından akdem 
atalet ve is ın ortadan kaldı· 
nlmasına ça bulmalı idi. 

Her ne yaparsak yapahm, bu 
iki d rde deva bul mazsak bar· 
bunya brıh[rının fı h 600 den 
S99 a inmez, bil'nkis 1000 kuruşa 
çık r. 

Scyriselain idaresi Mayısın 
birinci gününden itibaren Adalar 
hattına ait ilkbahar tarifenini 
tatbike baş)ayacnktır. 

Köprüden son ada vapuru 
akşamları sekizi çeyrek geçe ha
re1·et edecektir. 

Diğer hatlarda yaz tarifesi Ha
zirandan itibaren tatbik edilecek
tir. 

Hnydarpaşa şümendüfer tarife
sinde de bir kaç güne kadar bazı 
tadilat yapılacaktır. 

Unıumi vilayet meclisi 
Umumi vilayet meclisi dün 

toplanmış ve bütçe müzakerntı
na devam etmiştir .. Geçen içti
mada başlanan bütçe müzake· 
ratmın varidat kısmı tetkik ve 
kabul edilmişti. Dün de masraf 
bütçesinin adi masraf kısmı ile 
fevkalade varidat ve masarif kı
sımları münakaşa ve kabul edil
miştir. Müzakerata bu gün de de
vam olunacak ve biltçe faslı ik
mal edilecektlr. 

Liman hakkında malt1mat 
lstanbul liman şirketi liman 

hakkında umumi ve mufassal 
şekilde mnlumat veren bir kitap 
neşretmiştir. Bu kitapta Ticari 
ve iktisadi mahiyette malumat 
mevcuttur. 

lstanbulda yerleımek mecbu
riyetinde kalan M. Troçki, h ber 
dığımım göre Heybeli dada 

bit- köşk kir lamıştır. Mumaileyh, 
bir kaç güne kadar adaya taıı· 
nacaktır. 

M. T roçlci dün yanında refi
kası ve oğlu olduğu halde oto
mobille lstanbul tarafında gez
miş ve bjr aralık Gülhane par· 
kında yaya olarak dolaşmışbr. 

ar a 
ti abat 
yapı dı 

J crrm f çoc klar 

Geri kalmış yani z" 

1 

-2-

1 
ni n.eşvtin fin ası ileri 
mem1ş ÇO<'U lann ıe 

Baronun yeni heyeti idare in- ı lerJe bir arada çalış 
tilıabatı dün icra edildi. intiha- mnyacağıın yazmıştı 
bat. ne~c~in~c. ~irin_ci. reisliğe Blivleleri için Almanya 
Halıl Hılm~. ıkıncı ~ıshge Mek- .; 
ki Hikmet, Azalıklara Ali Galip, Y~ı:_dımcı mf'ktepler tf; 
Asım, Esat Muhlis, Ömer Faru- kıfatı vilcu a getirfloıı 
kı,~ H~şim Rafet, Ham~i Halim, tir. Bu çocukların al 
Hus~yın Kazım, Ismaıl Şevket, hileceiYi tarz a tedris 
Münıp ve Hazım izzet beyler i " . . 
intihap olunmuşlardır. Bu suretle i ) apılır, hunlar ıçın 
Halk fırkası namzetleri kamilen ı evelJi çocuğun zekası 
kazanmış buJunuyorlar. S ölçnıek lıizımdır. 

Fransada ve Anıerik 
da açılan ve Alman) ad 

Ada çamları da bh· çok şehirler 
Emanetle, Adaları güzelleş- duralfiiniin ve ruhi)B 

tirme cemi ti mü tereken 25 enstitülerine merbut btJ 
bin lira tahsisat tefrik etmişler- luııan laboratuvarla 
dir. Bu para ile bir mütehassıs çocukların zekalar• öl 
celbedilecek ve Adalardaki çam- 11 

lar ıslah edilecektir. çOlmekte ve ona gö 
Yılan hil ... ayesi mektebe gitmelerine dltt· 

Fatih - Edimekapı volunda in· ' saade edilmektedir. 
~aata devam olunmaktadır. in- Zeka için b6yle oldtr 
ı;aatın bir an evel ikmali için ğu gibi karakter mesele" 
emanetçe tramvay şirketine mü- ~ .ıı 
racaat edilmiştir. s.i de böylece tespit ev>• 

Fatih-Edimekapı tramvaynın lır. 
r~smi küşad~ Ha~iran bidaye- 1 Kreçmer namındati 
tinde yapılabılecektır. • ,,. f Alman tababeti ruhiye 

Hamamlardan şıkayet ı• nnıtahas ısının tetkikatl 
H_amamlar~a e~~abı sıhhiye- i r;östermiştir L.i beden ye: 

~e rıay~t edı\~e~ı~ı ve hamam ı pılışı ile seci e arasınd• 
ucretlennde ıhtıkar yapıldığı i . . . y r 
hakkında emanete bazı şikayetler derın ... hır m nase~ct vıı . 

Av mfiripli~i sevmem. Bence 
gerçekten hamiyet, kusurlarını 
halka söy\emektir. 

Şunu önceden kabul edelim 
ki : 1 - Ar. çalışıyoruz; 2 - israf 
ediyoruz; 3 - Alı - veri~i kon
trol etmiyoruz. Üstelik ol raktan 

BU Ü 
BAY 
DEVA 1 • 

vuku bulmuştur. Emanet hu şi- t dır. Keza her ke ın keJJ 
kiiyetleri tetkik edecek ve bakı- • dine mahsus bir mi.zacl 
katan ihtikar olup oımadığını ar- f ) ardır Ye bu mizacı nııı· f 
aştıracaktır. ı a)ene uretile bir adıı·; 
Açıkta satmak memnu • mın istikbali ruhi:,i ,·e 
Pişmeyen ve soyulmayan me- f takip etnıe i icap ede.O ı 

vadm açıkta satışı yusak o1~uğu i tarzı hayatı hakk.ınd' 
halde bazı esnafın buna rıayet ı • . w 1 'l ·ı· Bil· ı 
etmediği na.zan dikkate alınarak • P1 Or:ırann yapı aın ır.. J 

da: 1 - hayatın ucuzlaması ı; 
2 - gelirimizin artmasını istiyo
ruz. 

Bundan yam tenakuz olmaz. 
Bu bir tekke zihniyetidir. O çam
lar b rdak oldu: Ne g nimet 
m , ne i&tikr z parası var. 
Millet ke i ekme~ini alnının 
teri ile kazanacaktır. 

Arlık say mecrasına girelim. 
Ctlıand müthiş bir iktisadi bult
ra hilkümf nnadır. Her devlet, 
her mit et bu buhr ndan ucuz 
çıkmak için çırpınıyor. Biz ise 

halle kahvel rinde hayat pa· 

Bürhaneddin bey meseleyi ÇO· 

cuk doktoru Ali Şükrü beye iza 
Şı.ikrü B. dün akşam basta 

' 

{ limi sayfadan mabat] , 
Her çoouğa bir mektep ister:z. 
Çünki bir milletin teme" ,.· 

çocoklandır. onların okum.• 
dün emanetçe zabıtai belediye 1 hassa çocuk yaşında ık~~ 1 
rne?1u~~ldarına .reni bir emir onun mizaç 'e seciye ııı~ 
venlmıştır. • 

1 
tespit ehnek pe faideh 

Bunda açıkt~ yıyccek şc~ sa-. olur. ileride mücrim olııJJ 
tan esnnfın şıddetle teczıyesı t k l · . it l btı• 
bildirilmiitir. J çocu ar ıçın a yan 

Sıuıitler nol san kimi Lombro onun mUO' 
. d ~ l lı 8" Simitçiler şimdiye kadar simit- rım. o~an ar unvan P ,, 

leri 10, 15, 20 dirhem el rak çı- zarıyest mP~hurdur. ffıı. 
kariyorlardı. Halbuki simitin 25 kikat~n ruban miıteı·ed 
dirhem olması lazım geldiğinden di olnrnkla beraber tef" 
Eman~t. dün 25 dirhemden. n?k· i biye ve islah urctil09 
snn sımıt satışını ınennetmıştir. t l . k ı·ı b" o~ e ·ın UY\ e 1 e ır ç 

ı kusurların tadili mtııJl' halılığından tikayet etmekten 
başka bir i g6rmüyonız. Bu 
dedi koduya hasrettiğimiz zamam 
işe verseydik, • emin olunuz - bq 
on kuruş kazanırdık. iktisadi dedi 
kodu, muahaze ve tenkitten boş 
bir şey olmaz. • iş başmal Cebi
mizden çıkıp Avrupaya giden 
her meteliğin müvazenemizi ve 

Ocakdakl dünkO mfieabaka 
Bir kararın tasdiki t ktındür. Çocuk luğund• 

Polis müdüriyeti ikinci şübe J huysuz ve zalim ol n ç<r 
ikinci kısım baş memurluğunda • cukl&rln bilahare bir ço~ 
bulunduğu esna~a tahb muh~ke- ! nıarift•tler yaptıkları g~ 
mey~ ~lınaq Zekı bey hakkı~da rülmüştür hunla-r mubi' 

çocu7ru muayene için Beşiktaşa ı mek o milletin temeil~rinin çok 
gilmiş ve çocuğu tedavi etmiştir. sağlam o~mas.ı dec:ıektır. Sa~!~?1 

Ocağa vaziyet eden çocuklar- temeller . ze~ne kurulan huku-

d .. kk b • · "d d"" metler hıç bır zaman mağlup 
an mure e~ .eY. ti 1 ar~ . u_n olmazlar. Medeniyete o nisbette 

akşam ge~ vakı~ ıttihaz ettığı .. hı~ yaklaımıt olurlar. 

şehrımız ağız ceza mshkemesınce • • .' • o· 
verilen beraat kararının mahkemei tın telkını de te emıJl 1' 

lışmadan geçen her dakık • 
mızın h yatımızı yıprattığını, 

kara_r~ . gore. bır ~ucuk kulubu Çocuklarının hep&i okumuş olan 
t~şkılinı tensıp e~ı ler .. ve bunu milletir medeniyetin son merhale~ 
hır beyanname ıle bntun 1 tan· sine varmak üzeredirler. Onun 
bul çocuklarıııa tamim eylemiş için bizde de çocukların okuması 
lerdir. sevgili yurdumuzun yilkselmesi 

temyizce tasdik edilmiş bulunması nıata al şır, daha bir ço 
dolayısiyle kendisinin polis mü· ftiyatlara, iptilalara dıt' 
düriyetinde bir vazifeye tayini çar olurlar. Fftna kitıtP' 
kararlaştırılmıştır. 1 fil l • te• 

Adaııada intihabat 
arın .. nnı~ur ı m erın mahvettiğini düşünmeliyiz. Bu 

devirde en büyük hamiyet, vatan· 
perverlik, , türklük çalışmak ve 
israf etmemektir. 

Dün geç vakit şu mektubu lazımdır, 
aldık: Tatbikat mektebi 5 inci sınıf 388 

Adam~da belediye i"tihabatı
na başlanmışhr. intihabat 30 ni
sanda bitecektir. 

irleri ltında fenalıklar' 
alışmış çocuklara me le' 

CELAL NURi Muhterem efendim Namık Kema{ kimiz dolayı ile sık sı~ 
rast geliyoruz. işte butl 
dan dolayıdır ki ebeyeft' 

ailac 

Jim sesini çıkarmadı, geçti, 
binaenaleyh neşeli idi. 
~ Geceyi şenlendirmek için 

bil- şey yapamayız. 
Babası yUzüne ~akb. 
- Ne yapacaksın ki? Şehirde 

kimseler kalmadı. 
kalabalığın arasında eski zabitini Telefon çaldı. Anerley resep· 
aradı, ar.adı, fakat bulamadı. törü aldı. Muztarip bir kadın sesi .. 

Bir adam daha vardı ki, Aner- _ Hayır madam Lati, kocanız 
ley ondan hiç bahsetmezdi. burada değil. Bugün kulübe gel-

Bu adam Anerleye kulübü sabn medi. Hiç görmedim, peki ma· 
almak için para cihetinden yar-
dım etmişti. Lew Fridman ... Ona dam Lnti söyleyeyim. 

d ld'ğ. bi Reseptörii kapattı ve aile 
da, top çukuran a rasge ı ı za t bastı. Bir çocuk geldi. 
kadar s ver ve hürmet göste-

rir di. - M. Latiye söyle, kansı 
Saat dokuz vardı, ortalık sordu. M. Lati 4 numroda, hayır, 

kindi, Jim şöyle bir dolaşmağa hayır 3 numrada. 4 numradakini 
çıktı, geldiği vakıt babasını çok rahatsız etme, uyuyor. 
m gul buldu. Anerley cazbant Jim 0 du: 

- Kim bu? takımı ile bir noktada uyuşmamı 
ve yerine bir gramofon koymuştu. Anerley sordu: 

- Baba, balo salonunda bu - Hangisi? 
akşam kimseler yok mu? - 4 numaradaki. 

- Kimse yok .. Fakat ssn bir - Ne sen sor, ne ben IÖ)'• 

§ey söyley yim mi Jim, sen çok leyeyim. 
s~al 50 uyor un. 1 Jim i nır etmedi. 

Kulübün gürünmek iste· ğ unu hissetti. Koridorda kimse- tJ' 
meyen zası.. ler yoktu. Dans alonunua bir iki ve nıunlhmler aynı 

Jim cevap vermedi, asansö- çift gramafonla sun'i bir neşe manda çoeuklarınm ıı,~: 
rün zili çaldı ve jim aşağıya icat etmeğe uğraşıyorlardı. 1 f r&k terin. tetkik et?Jle; 
indi. Bir dakika sonra yeni ge- -:- Ane_rley, ben müşkijl bir ıı ve ona göre kendlleriıJ 
len zat ile içeriye girdiler. vazıyetteyım. t muamele ~tmelidirlet• 

Anerley, bir çok müşterileri- • ~ ki k d tt..Oo> 
- Bonsuvar M. Frank Sutton. nin sıkıntıya düşerek kendi in- cu. u ya ın a.c e· 
Anerley yeni geleni hürmelte den yardım istediklerini görmüş· iş emışler ise hapı hafi r 

selamladı. Çünkü Sutton mfiesse- =- I h.. .. kl I b 0 be 
h tü Fakat Frank Sutton gibi zen- ere ııyn er e erp 

seye aylı yardım etmı adam- ' .Jıt• 
gin ve nafiz bir adamın müşkül ko) mak çok zararlJ0 i• 

lardandı. Anerley gqzüylc oğluna vaziyete düşebileceğini hatırına Gen•.. ) a"'ında hapse p; 
işaret etti ve Jim çıhb. Çünkü b'l · d" y t k" Y )." *' ı e getırmez ı. e er ı.. . l l ıtl.İJ. • 
Suttonın bir teklifte bulunmak Ş" 1 b" 1 kt . "t . t" k" rıp e rar eş o an urı r ... 
. t d'M. . 1 oy e oy e uza an ışı mış ı ı, d k D'"" l ketle" 18 e ıgını an amıştı. Frank Sutton müessesesi pekte ı · ıger_ mem e ıı· 

- Ben bir oda istiyorum. öyle itimat edilecek işlerle uğraş- df bu gibı çocukluk { 
Acaba salon boşmu. mıyordu. Fmak Sutton hh· 1 aç şıııda kabahat isi yeııd r 

- Evet, birisini mi bekliyor- defa kulübün salonunda mücev- için islalılıaneler vıır 1 ( 

~~~ l ··~ t her hır~ızı olmak~ tanınmış bazı Buralarda hem çocıı~ ..ı,. 
- ki şişe ampanya, iki ka- eşhas ıle sık sık konuşmuştu. teı·biyc edilm kte beJJl v 

deh .. F kat garsonlar beni gör- Acab~ bµ, bir zabıta işi mi? l . 'ı .... akttJ': 
mesin. Lutfen servisi siz yapınız. F 1 b' . t' . h . on ara ış yap rı ...... .. 

- Bir kadın mı Kclecek? ran c ıraz vazı.ye ı ıza ettı. d H h U tet" 
- An er ley, ben bugün evlen- ır · atta ÇOCUc un f }e-· 

- Evet, hem tan ·sınız. 1 h. d bazı a. 
- Matmazel Trent mı? dim, dedi. ıye e cmeyen }c:"ı·e 
....,. Ta ken'1isi. -Yok c~rıı"ll ı lcr de hu mües e. d~ 
Anerley Franku daha rnühfm Evet Mttttnazel Trent benim : vcrmekt~di rlt'l' • Bı :~ 

bir ta' pte bu.u· ı ıak üzre o du- lBitmed'J "'· F ecsu·n a<er' --.,,. 
• -.,.-



Husrev beyin 
şayanı dikkat 
bir beyanatı. 

----.... ·altı koııgrası 
t-..!...- • _ Moekon, il IA.AI 
~ 6rkMmm 17 iael 

-.ım,..m.~o...-ıa 900 
··- ltdnk etmifds. 

•panın gazeteai 
Boma 24, [Ul 

... .,... DJaeihiaee 
--- BamaM pseteei 1919 

.... oldata gibi d ... 
ffl'llllaı .. plpl'bk ..a.wma 

tUi olaeak 'f8 V adbn ,,....,_ __ tabnlaeüm. 

_,,.;---·~te bank 
lhulapep. at (A.AJ 

..._ ukoato .!ı:"isim 
İli ..... _ iaiı.. 1 7edi-

p,q·s.,·~-- ......... 

kar yağıyor 
!'mm. J& IUa .,.,. ............. 

~~-- Solak çok pweı-

- ' atlı bir otel 
ayork, 24 [A.A] 

de - bde• Jlbek· !_~ hlr otel ..._ edile-
--.;.ı...-Vl4tl. ıs mn,o. iol8ra .... 

,,,, ,,.,,, .. 
Meçhul bir kadın 
. Bit yıldızın 

Birdenbire sa~lamıı 
Kesiverdi. 

Kıskançlıkla ..,,ıan 
bU hareke artıet 

için bir ~ t Old&.1. 

~ ~ yaldızla.!m· 
clu ve Bad~enin en pzel 
bdıDlariadan biri olan Matmazel 
Mi • jyeDS, ıer~nlerde bir ak· 
mı~ ..... - trolanndan r:w. · ..,.& bir~ ~-

..... Matmaıel Mimi seyı~ 
aramada ve ön koltuklann bhia
de otururken arkadan meczup 
bir katlama tamlZUD8 u~lfbr'· 
Ba bda birdenbire ~ 
farlaanl, eliade bir makaala Mi-
aainin üzerine atılmıt ve katla 
,aı ar111nda a'ktiriatin atzel 
~ kesivermiftlr. 

Fakat bu ha6e ..Ucelincle 
•---!len 18.- matmazel ·.· Mimiye 
Ul9I T • ..1. I..! bütün Bü-
0 bclar valafm19wr ~ 
clapefte laadmlan uç•Rnnı Mimi-
tliftki vibi eatirmete ba1lam11-
f M 

T A.RIHTE YAHUD1 

Kemalemin Şllbl 

Almanyada bir -Kilisedekilerin topuna da 
köpek Syaşında . kılıç çalınız • Bigönahları 
bir çocuğu yedi. Allah öte dünyada ayırsın! 

Berlin, ~ [A.A] 
Bina.la kAin neideri h dan bil· 

cllriliyon Bir köpek 5 ya mda bir 
ÇOCUiu yakalamıt ve yemi tir • 

Ghlm bir kar_. 

IMa pce yarm T6ıok O.,. 
Nakiye ·- ita ....... 1111 altD'k: 

"ikdam IMeteei mlktiriyeliaa 
"Çoeaklar ...... i•;• •• 

Türk Oeajuu ....,.... W.. 
etmeje ............. .,. J.edıll 

muamelata vu'ıyet eldi•. 

Tahdidi teMlihat 
Cenevre, 23 [A.AJ 

T bdidi feslibat m oau kim· 
yevı harp meseleeı kakk nda i mtı· 
za reyi bitirmİf, muharebe! rde 
kim a silihına ml1ra aat dilmeaini 
men e matuf Belçi a teklifini muka· 
vele projeeine Jahil etmt-~.: karar 
vernıittir. Leh murahhası teminata 
ve herhangi bir mü ideye istinat 
etmiyen böyle bır aabhüdtin k.i\fi 
olmıyacağın beyan ~e komiı 
yon umumi tahdidı teelibat konfe
rauı toplanıncaya kadar eserini ik· 
mal edecetini taahhüt etpıiıtir. 

lbsonnn teklifi 
Londra, 2.1 (A.A] 

l'aily Mail İD Nuyork muhabıri 
bildiriyor: 

M. Hooverin Cenevrede M. Gib
IOD vHıtaeiyle aliri tın t be 
clidi lehin e yapılaD yem tetebbüıil 
Nuyorkıa fevblide derin bir mem· 
nuuiyet o~~tftll'. Cünkü reisi 
eltmhurun ~ Amerikan mtina· 
eebabnm pek o kadar m nı et 
ha!!9 a iakıtaf'ar .. te-
'fellit endi,e eruıı d t n aıı ~ 

lf old• ayorkta m ıdi. 
tereyi bllıun tele! lerindea 
iyi ıamya M. Hoo r bu 

memlekette 'fukaa gele k h r 
türUl i~al hercllme • u erika 
için bir fellket ola ı aıuıatinder
dir. Mumaile} 1 e DHara İngilu
~merikan bahri rekal>eti ~den 
sane~e ytlkletilecek ht.ır ı:eni mll· 
kellmj'et bir felikt-tin tohumunu 
taşır. Bu hal aon Amerikan teklif· 
lerine karşı İnıriliz matbuatı tara· 
fından göıterifen huı bbu1Un 
Amerikada o~dırmış olduğu me
ıerreti İsalı eder. 

-36-
Yahudilerin gene mütelcAaif 

bir halde bulunduklan bir şehir. 
Burada bütiın hıriıtiyanlar, 

evelce yahudilere yaptaklan me· 
zalimin cezasını çekiyorlar •.. 
Yahudilere y şattıklan ölüme 
intizar aıaplarıoı aynen kendi
leri çekiyordu. 

Çünkü bu sefer hırilticlar 
birbirlerini bof azlamata la· • mııb. 

Papanın ıeYkettiji baltalı sü-
rüler her tarafı kana bo~aJorlar· 
dı. 

İşte şimdi de (Bezye)ye gelmek 
üzere idiler. Bütün h8lk, katolik 
yeya delil bütün bıristiyan halkı 
yanı hqlannda olaa ölümün 

vahfi savletlerinden kurtµlmak için 
artık hıç bir çareleri kalmamış 
ve hepsı de büyuk kiliseye dola· 
rak Ali h diye tapındddan laaya 
yalvarmağa başlamışlardı. 

- Ya Mesih!. ölüm geliyor .•. 
senın namına bızi ôldiırmeğe ge
liyorlar •. kurtar ..• bizi kurtar!. 

Kil0ıcn·n taı du· arlannda 
caahirBI akisler b ralcarak yayı· 
lan bu aıyazlar, hıriatiyan mabe-
dıaden yükselirken şehrin sur
lanndan haçh Papa suvarileri 
girdı er. Bütün hınıtiyan halk••• 
lunın ~ha gerili 11Ureti lcar
şıSJllda diz ·ıtü çökmiif iÜfiince 
şapladalar, 

Ba dua edenler arasanda aca
ba hangileri katolik, baagilen 
deti di. Kanlı seferi idare eden 
siyah kaftanlı papua sordul•r. 

- Ne yapalım? Bütln hıris· 
tiyaalar hep bir arada ve karma 
k~şak kilıseden çıkmıyorlar. 
HAnsi8i ... , ... f-a 

~· ..-.- balı,.. tclltil Çeaa.u. ·cq..· ~ ~ emar 
ve karan verdi. 

- KiUsed oW:alanD topuna· 
da kılıç çalıntı. ADah hangisi 
saddt haa delil öt clhyacla 
kt eli ayın . 

l'ngilt rede kaç 
vardır. ve n k 
vermeler ıazım 

·ı 1 ı yoner 
• r vergı 

g liyor. 1 

Bu ay zarfada La,nterede -si dainlerine bıanç beyannameleri 
verildi. Ban1ana tetkiki, ......... l.agilterede HDelik b.zancı 
upri 100,000 l.,m. r!8 bir milyon Tlrk liruma balii olan 
17 sengin mevcut olcluta a.Jeptmlflu'. Banlana lçiacle iç di bdm 
urdır. Geçen 1ene JDi~el'in adedi Mkizcli. • 

•Zenginler zengilli. aırnaa claha bu ... ibraz eden yem 
milyonerler SUD1 ipekçiJlp baflawt olaD tıalililerdir. Yalmz °"1· 
seater tehrinde acb hdılil ifİcLÜDemİI Hldz 111a't ipek taciri milyo-
n• tibemittir· n-

Hali lıazarQ ~ erkina .,..ncla 4 milyoner ..ıır.. UUll9 

lar, HaTa ~ Sir .S.uel Hoare, han miiıltıım Slr illlpS. 
-. NakliJat NUus Mr .. Wil~, Lertlar ~ ı.e. 
ldlmet mümeuili ola Dik af Sut clır. 

Şana oayanı dikkattir ki 1906 1entlliade lell9lik bzançlan 
50 000 1as11iz ....,.. apa mpiz 181lfİD!erlaiD adedi ancak oaa 
bal g ohıy'orm 

Bu garip ve vabti emri müte· 
aldp salipti sürüler albn yaldı>:
lar içinde pırıl rıl parlayan 
baçın, kilieea"ne saldırdılar ve bu· 
rada diz üstü çokmüş bütün hı· 
riatiyan hal~ı kılıçtan geç"rdiler. 

Bunu muteakik ehlı salip as
kerleri : 

- e· z gunahkir olan hıristi· 
yanları ö dürduk te temelli kifir 
olan yahudileri ne gllne sat bıra
kıyonız .. 

dediler ve aynı hızla şehrin 
bütün yabudilerini kestiler. 

Bütün bu facialar hep avru
pada fakat yahudiler aleybınde 
umumi bir mahiyetı haiz olma
tan yer yer, kıı m kısım icra 
ediliyordu. 

Mesel" Frarl: da yahudUer 
ezilirken, A amanyada rahat edi· 
yorlar, Alamany da zulüm baş
ladı~ zaman iıe F r nsızlar ya-

h udileri kısmen müdafaa edi· 
yorlardı .• 

Gerek zu um ve gerek himaye 
dalaverel rin n h p menfaat hını 
ve para dalgası oldu unu söyle· 
mete hacet yok .. 

Fakat.. tarih durmuyor .• yü· 
rüyordu ve yurudükce de yahu
diler aleyhine umumıleşecek en 
büyük ve kanlı savletan ana hat
lanm hazırlayordu. 

Bu 11rada bu ün avrupayı.. sa
de avrupayı cleğil, hemen he· 
men bütün dunyayı müthiş bir 
butalık iatili etti. 

Ta çin setlerbaden blitün As· 
yayı b .. ten bap katederek Av· 
rapayı pirene datlan eteklerine 
Tanncaya kadar müthiş bir veba 
1arcla. 

Binlerce inan aman bilmez 
ve ilacı o maz bu sal ın illetin 

e • HMlerce 
a.; ı.vatc1u tarildn <kara 
veba) diye kaydettiti ha felaket 
gene tarilııa kaydine re Avru
pa nüfusunun dlrtte m yere 
aercli. Nebayet veba bıtti. 

edi] 

Artls 

12 -thk .. teeıllae, çemk· 
lana Oeaia btlJAlr'•d- .... 
i i idare ettiklerhai ........ 
kilde glstermiftlr. Baiaa asa" 
itibara alan heyeti idare, ••11 
wenin taa1i Ye tıeawlt' ' ' 
dü~üaerek Qeaiın ......... fO" 
euklllr taramadan iüre .-. 
mealne karar venniftlr. 8-a11 
maliimat anolunar efeadlm.. . . . . . . . . . 

Çar• bulundu 
Bir kariimiıı yamyor: 
''Din Son ... ı ......... 

hayat pabahbiım ybde .._ 
lndlreae 100 
blD Ura ..... 
mlye ._...... 
llai ctb' .. 

Bea h• iti 
derlaate .._.. 
li bbal ediJ• 
rum.lla,.apa
... ...... DI ,... 

de otu...., 
yu..de eDI ~ 
dJreetilm. ...... 
~de a,le 

zannedildiii Piti mae Wr 
feY delildh'. Sadeee Wr kuula 
olur. 

Bald.pm çare ...... 
Şehremaneti .. ,_ pehh. 

hjı ile mtleadele etmektea .-
ıeçalal .• Sb ....... ..... 
Bayat pahabbil .,... .... ... 
iU, yu.de elll lam.._ ...... 
Mtuula uılmayı bbal tMleı••., 

• • • • • • • • • 

çOpçUnUn mantteı 
Bb ---~ ................... .. 

........ taPcl. ...... . 

... peak alajliııa ......... .. 
•ıt peaoerM sd• u.ki..._ 
1'r taciri ..,.,.,.. •Jr a 
ın.,.-whn ba•U..ıe..._ 
dlldt. 

Karakola......._ t1pJ9 
poliee fU ifadeyi ffliJ.S 

" abahtan heri .. 1 ı ... 
m zaeıma öaönl lı ı' lı 

yip duruyuram. Bfr:: Af ' ;ı 
ıeçtl mi hemen pea .,i • 
yor,"Y.....-(lftl-bla ...... 
eaJdan,, diye ava, aftS •' llPl••t 
or ve &0nra ~ ,_ 

serper pbi çocaklan ... • ' + 

k alh pulla k4-ıtlw •SCL 
H m çoeuldana ...... ~ ...... 
yor, bem ~ Ba JW\ ı 
ormuı aibi ha klat ... ' 1 w 

temislemeje de .......,_ 

·~llllf .., hlJle 1iM lciat plırtalmıl ............ 
plm•:lf:Blr •e 'lw, iki •h" 
cllalem-ylllee .. de w 1 

eopayı teri~ L..,, 

Ba '8pçtl kim hUir ~ ... 
~leşlıur Betti omson •ettir ı.ıa.-ı bWan.ı.... 

•tlptlı4yor? 

kendi ayagıyla .. t M 
• .... ah mut gelerek kocaaıyle ..._ ______ _ 

barııtı. Vplıuat 
Bir ceset bulunda Koc••• dlyOrklı Arttst

lerl evde tut:rnak gQç. 
.... , bu • .,. otursa. -Geçealerde Haluwt sinema 

~,ı:..;:: 
dıtma ,,..,.,....1c. 

Son ~ l.ıik gazetelerinin 
venlifi maltmata gore güzel si
llelllll ~ lrıoauBadan bir hafta 
llJ'ft ,...cllktaa tonra bu sevda-
dm ~k mne dönmüş ve 
beMI M. Yamu Knıze ile ha........ 

Betti Komaon şimdi \ı\ata 
.._.. Bit ftlm fabrilcatörG olan 
kecllll Mr. Yamem Kruze hutalt.
~ millim bir feY olmadJtuu 
l&Jlemif •e tu IÖzleri illwe • 
miftir: 



Eyvah zehirlendik 
~ dan ewel f dığ_ı tebeyyüa etmiftiı .• 

. O g&ı aofraya Farajolun korkusu yeriııde idi. 
~Mi!lli' li:..-ma de gele- O kadar çekindiği i)ı.ı ta~an 

m\Jbakkak doktor Madajırı ~s
tanesiDden çabmın t~ 

s biri idi. Demek !ı:i, aiİadl üçü 
tıdı birden zehirleamifleJ. Bu tav-
d~i. ıanda tim mti YBrdt, kolera 1111, 

l1ııtı guıhcti. veba mı, her ~de ko~ bir 
Ciinkü teyze · hissetle hastalık varık tara}<>{ bıı ba11-

ııa1tledılh ııenetine ve em- talıkları dütündükce, midende 
Wdne l'aratoi biNcilc: varisti. kanuıd., ciğerlerinde mil)'Oıılarca 

~~lllil sordu: mikr0plann şaha kalktıktarlDI 
- ~;poaıek hazı mı? hissediyordu. 
- ~lı:;ılr.aya kadar ha:ı~r.. Karı~ı. Farajolun bu kadar 
- ıae betı teyze gelın· telaşa düştüğünü görtince sordu: 

fi:Cye k8'ler salonda gazete oku· - Ne oluyorsun? Ne var? 
~ k' - Hiç, biç, biç bir şeyi 

ajol llles"aldı zabıta va a· ihtiyar tey:ı:e ne Farajolıın teli· 
lıınna da!mıştı. Kapı çalınınca Fa- şına, ne de ltarısıııın süallerine 

jol saloadaa, kmısı mutpahtan ehemmiyet vermiyordu. 
fırladılar ve ttyze haaNıH istikbal Fakat içtiği içkilerin ve yedi-
e ti boka yelD~İD şevkile hemen 

Bu ;lİIÜlle bakılmayacak, her Ol'acıkta, maııa Daşmda gözlerini 
taralı buru:ıuk, c!işleri dökük kapadı ve ba~DJ göksünün üze
kadın envai iltifatlardaıı çok hoş· riae koyarak deria bir uykuya 
!anmadı. daldı. 

- T e~e aalooa buyurun. Ben O mınan F anıjol yerinden 
size blrer kadeh porto vereyim. kalktı ve karıııııım kulağına me
s· içinceye kadar sofra da ha- seleyi aıılattı. 
zırla r. - Simdi ne yapacağız? 

Portoya bayılan Emma teyze - Sen durl 
yegenleriuin ibram ~ reeaların· F arajol doğru telefona gitti 
d n ıonra, gözlerinin aklııl'ını ve hastaneyi aradt. Doktor Ma
döndüttrelc, ağzmı fapırtatarak daj orada değildi. Nede olsa 
zevkle ve lerzı:etle kadehi dikti. hikayeyi nöbetei doktora anllattı, 
Biıı ibram ve mukabil istiğnalar· adresini de verdi. 
dan sonra da ikinci l.;adohi dikti. - Şimdi ne yapacağız? 

Yemek bazırdı, Fraiolun ka- - Yapılacak bir şey var 
nııı teyzelerine pek se\ldlği tavşan vakıt kaybetmeden hastaneye 
yah isi yapanfb_ gitmek .. 

Tavşan masıuıa geldikten sonra Derhal hazırlandılar, fakat 
ı: teyze t ~r işt hla • t.ş. ..şaKda Liroirıennın yüzlerine 
tırmağa b'Vladı. Fakat Farajol baktılar Emma teyze ne olacak? 
tav.şan etinden ancak çatalının Birbirlerine bu öyle manıdar 
ucuyla ve çekinerek yiyordu. bir bakıştı ki, bir tek kelime 
Karısı farkına vardı. Bir taraftan konuşmadıkları halde, birbirle-

teyzeni:ı süallerine cevap vermekle rini anladılar. Her ikisi birden 
baraber, bir taraftan kaş göz çıktılar, bir otomobile bindiler, 
işareti ile kocasını teYbih edi- doğru hastahaneye 1 
yordu· Beş dakıka sora telefonun zili 

Emma teyre yemekten sonr çaldı. Emma teyze bir hamlede ı 
ağzını sildi: uykuıundan uyandı. 

- Tebrik ederim, dedi, tavşan Baktı ki masada kimseler yok. 
pek nefis olmuş. Böyle eti yum· - Farajol, Clotilde., 
şak tavşanı nerden buldun? Ne ses, ne sada 1 

Uzak detü. St • Placide mey· Hiç durmadan çalan telefon 
danmdaki köşede.. zilini susturmak için, Emma tey-

Farajol şıışırdı: çl ki · d k lk 
- Ne, ne, dedi, St • Placide ze gü ü e yerın en a tı ve 

resept!Wü aldı: 
sokağının köşesinde mi? 

- Ev~t. bunda şaşılacak ne- - Allo, ne isteyorsunuz ? 
var? Evet burasıdır. Nasıl? Tavşan 

Farajol şaşkın bir halde: zehirli d ğil öyle mi? 
- Hiç, hiçi dedi. Evet zehirli olmayacak. Bu 
Zavallı adamın bu şaşğınlığıua da ne demek? Kaybolan öteki 

amil olan bir sebep vardı. üç tavşan bulundu mu? Fakat 
De in salonda otururken ga- kimsiniz: Nasıl, buradakiler ken-

zeted~ şu havadisi okumuştu. dilerini zehirlenmiş mi zanne· 
"Zehir!i tavşanlar - Maruf diyorlardı? Peki, peki ... 

profesör doktor Madaj, dün sa· Emma teyze apartmanı dolaş· 
bah hastahanesinde her birine tı, kimseleri bulamayınca düşün-
mubte if sari hastalık mikropları dü; 
aşıladıtı on ıki tavşanın çalın- - Vay mel'unlar. Hemen 
mış olduğunu görmüştür. Poli- doktora koşmuşlar ve beni de 
sin derhal yaptığı tahkikat neti- burada mikroplarımla bırakarak ..• 
cesinde bu tavşanları çalan hır- Emma teze kararını verdi, 
sız. St-Placide meydanının köşe- şapkasını geydi, şemsiyesini al
sindeki tavukcuya satmıştır. Bu dı ve apartmanı bom boş bıra
lııvtanlardan yedisi istirdat edil- aakarak çıkıp gitti. 
mi tir. Üçünün müşterilere satıl- Tabii çıkış o çıkış! 

K6rciorı R-uj ma.rka.li
Fevkalade 

Ankara isi 
Çik:t:i 

lbar birahaneıerle lüks bakkallarda ve 
müskirat depolarında bulunur. 
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Orman ve arazii vakfiye M. 
Buğaziçinde Kıreçbıırnurula ı;akfa air tahmınen otuz beş dönüm 

miktarındaki anzi .!J.t•laca!:tır. 
müzayedesi (27· isan-929) Cıımarte$İ pı.il!Li saac onbe§C kadardır. 
Talip olanlann lstrınbıd Evkaf mıidırıyetinde orman ve ararı 

idaresine müracaat/an. .......................... , ............ . 
DARÜTTALIMl MUSİKİ HEYETİ 

Veznecilerdeki salonlarında kışlık konserlerine nihayet vermiştir. 

BOGAZlÇl DE ÇLBl.Jl LL BAHÇESİ~DE : 
terennüm c.cdecektir. Kemafis~bık her Sıılı ve arzuyu umumi 
üzerine Pe• · 'i akş mları da orta oyunu oynı.yacaktır. 

-----
--- ~-y _. 

~ 
-~ ; ı==";=----------

Genç Bir lngiliz kızı tek başına 
bütun afrikayı doUıştı 

Vahşilerle aylarca beraber kalan bu kadın 
diyor ki: Bu vahşi çıplak insanlardan hiç kor

kmadım. Bil'akis beyaz insan gör
meyen onlar, benden kOrkarak 

-~-...~---

ıngiliz gazetelerinde okundu· 
ğuna göre lııgilterenin kibar ka· 
dınlarından Lady Dorothy Mills Gar· 
bi Afrikanın vahşi havalisinde yal· 
nız başına yaptığı üç aylık bir se· 
yahatten sonra sağ salim Londraya 
dönmüştür. 

Lady Dorothy bu!'dan eve! de 
bir kerre yalnız başına fimbuktu· 
ya kadar gitmiş, Niger nehri tari· 
kiyle Sibeı yacla seyahat etmişti. 

Bu uzun ve tehlikeli ,~yahati 
yalnız bıı~ına yapmaktan maksadı 
ne olduğunu soran gazete muhP 
birin<:' Lady Dorothy şu cev 

. ' verıyor: yorum, çünkü bu yolda seyalıatı 
- "Yalnız h şıma seyahat erli· ı mllraccah buluyorum! 

Niçin diğer bütün markalara kartı 1928 Teşrinievelinde 
Pariste (Kurie Parfe) birinci mükafatını kazandı? 

Çünki: Diğer maki naların fevkıne çıkaran 
bir çok tekemıµülatla mücehhezdir. 
Yalnız zirdekı başlıca tekemmülitı zikredelim: 

1 - ) azının otomatik ekartımanı sayesinde zamandan % 50 
tasarruf edilir. 

2 - Vuruşun elibtikiyeıi sayesinde çalı,;mak zevkini ziyadeleştirir. 
3 Cedvel anahtarı (Tabulatcur) şaryonun otomatik freni ile 

mücehhezdir. / 
4 Kristaller v~~ıtasıyle toza karşı muhafaza ve aynı zamanda 

gürültüyü tenkis eder. Yalnız makinalarımızın ismi kıy
mettar bir teminattır. 

Türkiye için umumi vekili: 

BOO A ADE L 
ve ŞCREKASI 

Satı§ mahalli : 
Galatada: Çitoris biraderler Beyoğlunda Tünel mevkiinde 

523 numerolu KARON kitaphaneşi 

kaçtılar. 

Ve llOllra fikrini izah ediyor: 
- Ben fil kanutteyim ki be· 

.• lıir kadın ~ iptidai bir mem· 
lekett.e yalnız baıına seyahat etmek 
daha ııok kolaydır. 

Ben seyahatlerim esuaıımda 
daima dikkat ettim: iptidai Ye vah
şi insanlar beyaz bir kadının ziyaret 
ve miııaflretlni sulh alameti olmak 
ii2ere kabul ediyorlar. Halbuki he· 
yaz bir erkek anlan fena halde 
huy !andırıyor.,, 

Franıız ve Portekiz Ginesinde 
bir çok vahşi yerli kabileleri ziya· 
ret etmiş olan Lady Dorothy di
forki: 

"- Seyahat esnasında hiç bir 
defa korkmadım; korkmam için 
bir vesile olmadı. Hatta bilak'hı 
yerliler benden korktular. Mtısela 
Selouf kabilesi erkekleri son de· 
rece korkaktırlar. Bu kabilede ih
tiyar kadınlar erkeklerden daha 
cesur olurlar. 

"Mesela kulübemin dışarısın
da dururken kadınlar uzaktan et
rafımı kuşatırlar, yavaş yavaş bana 
yaklaşırlar, nihayet yanıma iyice 
yaklaşınca parmaklariyle etimi ok
şamağıı ba~larlar. 

" Sizin kendilerine ne derece· 
ye kadar dost olduğunuzu anlamak 
için müracaat ettikleri son tecrübe, 
kendi kabilelerine mensup küçü· 
cük bir çocuğu dizlerinize oturt· 
maktır. Artık ona da bir fenalık 
yapmadığınızı gördükten sonra 
sizden iyisi yoktur. 

"Afrikada seyabattan başlıca 
maksadım yerlilerin itikatlan hak
kında tetkıkatta bulunmaktı. Af
rikanın iptidai akvamı arasında 

büyücülük çok müteammimdir. 
Büyücülük spiritizme, manyetizme 
kendi kendini telkin gibi muhtelif 
tarzlarda görülür. 

"Afrika ek va mı arasında "bil· 
yü doktoru,, denilen bazı kimeeler 
vard.; bunlar birer dehşetli man
yatlzmeciden beşka bir §CY değil· 
diri er. 

"Bir adam gördüm ki, hfiyfi 
doktoru öleceğini söylediği için 
ôliyordu. Şayet ona: " Bir hafta 
sonra öleceksin! denmiş olsaydı 
bir hafta yaşardı!,, 

1 atanbul Icraeından: Bir deyinden 
dolayı mahcu.ı Fiyat markalı a9ık 

ve köhne ve bazı parçaları nokıaıı 

tenezzuh otomobili 5 Mayıı pazar 
günü •aat 9 dan 10 a kadar taksim 
mc~ cianı.,da $at:la~ektır. 

Bu akşam 

Na§itBeydeı iki çiçek bil' 
Alhtımrada: Rus aşkı 
Operada :A.alp hırew Te 

harbegi 
llelekte : İki 
Mtljilae 
Aeıf llne1111ıda: Gfizo 
Alemdarda : San zanhd 
Fel'llbda ı Marlut.a 
Siireyy• ~ Halede 1' 

bey dııYJıllll'I 

ABO 

7 ... 
• 

""" 
Tek IÜlıJılda 
A~111cı .,..... it 
Bıotlııcl • • 
nıı.Jtı .... :ı • • 
~ • ::zı • 
lldacı • 200 • 
Bar lla "" ,.. .--. • e ruzıı,ııt 

hıaııt! tarif,,ye tabidir. Tıaıret -
tırir•ti•in. ıiıketlttiıı 
aki ll!nlarile kAtibi adillikier ft> _, 

ninı ıirkttler iJAııJan, ,,,_ 
lı.uruetur .. Dewlr n m!I-_, 
miye il&nlan, Tttzlt mektepleri .., _,. 
mtınt~eire ilaalan ....mm yftflİ 
kuru~. 

!LAN 
Ltıleturgaz eczanesi İÇin ~ 

mee'ul aranmafı:taıhr. Tali dıı IJI' 
bıAli oaddeıinde Dokeor Atıı..ct Fef 
ıi beye müraceaıları. 
·~~-~~~~~~--.... 

Deyn ilnulhaberi 
a.,., yerden fulaeıua alır lll 

lıkpaurı l\faksudiye Han üç 

kat 35 Derviı. _____ _./ 

İhtira ilanı 
•Sıhhi kese. hakkında i; 

sal olunan 15 Haziran 1341 t-' 
ve 928 numerolu ihtirn bert!' 

mevkii file konmak tizre aJıel' 
devrü firağ veya icar e<lilccc~ 
den talip olanların Galatada <J 
oi!i nhtım banın de Rober F erıi'i' 
müracaatları ilin olunur. 

B ey?ğlu Sulh İcra dai inden , &fil': 
adı ve Andonaki efendilorle f;Jı~ 

ve Aleksandra ve tıranya hanımlar ~ 
lsıanbul Defıerdar!tğı ile madam Mektİ"' 
ara.ında mü§lerek olup gayn .. ahili .,J 
oim olduğundan dolayı bilmüzayed• ft 
ruhtu ourelile ıUyUun iı.aleslne """ 
verilen Beyoğlunda H Useyin Afa ~ 
lesindo Tarla Baıı caddeıinde zemını 111 

mcr ıaelı bir sofa ve bir vd3 ıl bo.ııJ 
katında harap bir mutfııl< ve ıkinci "' 
bir sofa ve bir oda ve bir hal! \O U 

cU kalla iki oda ve bir sofa v i J P 
sofa biçiminde ta>ıın o.ra ıl ıtt 

tugla giyi~me bir ta.rııç>yı ı.ımil ~ 

klrgir ve derunu ahşap hane '" ı 
mermer mefruı klrgir bakkal dUkl< 

icra kılınan mür.ayede netiresınd• JI 
uhdesinde 16 Nisan 1929 tanh:ınd• 1 

bin lira b.del ile ihalci evelıye ıct' JI' 

lınmı§ 'l'e ihalei katiyeei icra kılıJI;~ 
Uue tarihi ilincLın itıbar ~ o 

1 
gttn mttddetile ıekrar müıa .,d' 

...ı oıı beıte ibalei kafi esi · r 
c:ağuıduı yüzde on beı :::mımıl 

olanların ve fazla tafsılat al l< 

lerin kıymeti muhamminesi olan 

liranın yUzde on ni . e indr 

rini mUıtashiben 929· l , m 

Beyo~lu sulh icra daırcsıııe n 

eylemeleri illıı lwıur. _/" 

B eyoglu sulh icrasından· M 
furuhtu mukarr r ııam 

01 
yorgan ve surahi ve saire lırı ,Jı 

yirmiııekizinci pazar gunü ' n ı• pıı· 
Calaıada Topcular caddesiude 164 ,ıu ı 
ralı Mimar hanında hılm a ~ 

ııı 
edileceğinden talip ol :ır 

vakt ve mahalli mezkurda b r l> 

m'"; arı illn o!unur. 



epor raauyeti 

'ferın ltaıaıi!tli Bir 
ı .. ıiıete saltif olacagız 

Y •nnki Cuma @finil letanbul 
t.ıcuı.n ioin müetesna bir faali

~ Poe~tlr. Sabahın erken 
~de başlayacak olan bu faali
~~ ıehrin . muhtelif sahalarında 
~uhtelif şekilJerde ta akşama 
"it devam olunacaktır. Yapılat lrlfisabakaları hülas4 edelim: 
.,. lcoııuu 

t-ı_ilMevaimin sonuncu koşusunu 
~· eden bu kır koşusu muhit 
~uaaı tarafından tertip olun
:"ltllr'. Koouya Şişlide tramvay 

llıın önünden başlanacak ve 
..._-Yeti ebediye tarikilc Taksim 
,;:_~10nauns gidilerek orada nıha

tir. Muhit mecmuası 
~yu kazananlara kıymetli bir 
·l"PIBuile iki madalya tahsis etmiş· 

• son koşunun alaka uyan-
~uya dahil olanların ka

: ...... •a.ı.. ı.r yekun tutmasından .an-
tadır. 

-.-ı•-aıaray atletleri 
Der sene bu mevsimde kendi 

a atletik bir bayram ter
lii.._~ Galatasaraylılar bu Cuma C Kadıköy sahasında vasi bir 
:"1-~anıla mütaaddit müsabaka

~PICllklardır. 
~raylı atletlerin kendi 
~ yapecaklar1 bu müsaba;;ar• heı- sene oJduğu gibi çok 
~flrıı dikkat olacaktır. Her defa 
'-akaç )'eni rekor tesis eden Gala
lb raylı atletlerin hu sene de aynı 
lb:"•!f'akıyeti 19stermelerini te· 
,. ll~ı ederiz. 
"'lfıerikan kuliibünde 
~ Beyoğlu Amerikan kulübünde 
ı: sene JDUvaffakıyetJe yapılan 

Yiik jinmastik müsabakaları 

yapılacaktır. Kıymetli jimnastik 
mutahassısımız Ilhami beyin idare
sinde yapı1acak olan bu jimnastik 
hareketleri en son Amerikan usul
lerinı hize tanıttıracaktır. Amerika· 
lılar, \3 .... i tetkikat yapmak suretile 
fenni vücut terbiyesi için ortaya 
yeni bir sistem çıkarmışJardır. işte 
bu usulleri Amerikada bizzat 
tetehu eden Ilhami bey bize hu ha
rekatı gösterecektir. 

Güreı mitsabakal.an 
Mıntakanm yeni tesis ettiği 

salonda geçen Cuma başlayan gü
reş müsabakalarına başlanacaktır. 

Bu müsabakalara tam 52 gü· 
reşci iştirak etmektedir. Müsaba
kaJann bu liafta behemehal intaci 
mukarrerdir. 

Futbol lik maçları 
Gunun en mühim spor hareketi 

hiç ş.üphe yokki Taksim stadyo
munda devamı mukarrer olan lik 
maçlarıdır. Şampiyona maçlarının 
ikinci devresjnin ikinci haftasını 
teşkil eden bu Cuma günü karşıla· 
şacak olan rakipler şunlardır: 

Sllleymaniye - Beşiktaş, Gala
tasaray · Beykoz F enerbahçe-Vefa. 
Yapılacak maçlar, her hafta oldu
ğu gibi lstanbul kulüplerinin en 
kuvvetlilerini bir arada görmek 
fırsatını temin edecektir. 
• Maçların ehemmiyeti hakkın

daki mütalaatımızı evelce bildir
mi~ ve kulüP,lerin puvan adedini 
tasrih etmiştık. Yapılacak ınaçla
rın vereceği neticeyi tahmin vadi
sinde mutlaka bir şey söy)emek 
lazım gelirse, bu Cuma günkü 
maçların mevcut muvazeneyi pek 
de değiştiremeyeceğidir. 

lralık ha~eler 
Vakıf Akarlar müdürlügünden: 
~köyde Ta§cı sokağında 16 No. hane 

GpbpJda Bayezit ağa mahallesinde Camii ıerif soka~ında 14 Ye 16 No. hanelar 
Topkapıda &J ezit 8'a mahallesinde Camii ıerif sokağında 12 No. hane 
~a Bostanili mahallesinde Mehmet pqa yokuşunda 19-25 No. hane 
~ua~ ,.,.. Ramazan efendi tekkesinin selimbk kıımı 

Kiralık dükkanlar 
ti~~ .~bnda Çelebi oğlu alieddin mahallesinde Asma altı caddesinde 4143 ve 

ıL.~~~kı dükkin . 
-.uaaıi cıvannda Lala havreddin mahallesinde 18-5 No. dtikk&n 

tt.. ~ik.taıta Dik.ilitaı ma~lesinde cami ittisalinde 2-1 ve 6 ve cami tahtında 4 
dllltkinlar 

~~iktidara tabi İmraniye kari)esinde Mektep sokağında 2 ve Alemda~ı caddesin-
a_~e 62 No. dukk.inlar . . 
-.ıaçe kapıda Meydancıkta Yenipostane caddesinde 42-44 No. malukp ık.i baraka 

Kiralık arsalar 
I 

"'-. "-lı.ldarda Karadavut paıa mahallesinde Karacahmet caddesinde 168 ve Hacı 
batuzı mahallesinde Pa~limanı caddesinde 6-23 No. arsalar 

Kiralık kayıkhıttıe 
1ı18ıttıeoede Mahmut ağa mahallesinde Sütlüce caddesinde 45 No. ~ayık~ane 

11.i ~ llllbayede: 15~ Nisan 929 tarihinden 6 Mayıs 929 pazartesı günü saat on 

~kadar · · 
~ • muharrer emlik kiraya verileceğinden mUmyede)e vazolunm~§tur. talıplerın 
a.ı...a_-- ihue olan son glintin saat on dört buçuğuna kadar şartnameyı okumak -~e 
~ •ul'akkata ita ederek mttmyedeye iştira~ Aetmek. üzre Istanbul Evkaf mudur-

-...._- !*lf akarlar müdurlülune miııp~tllll'ı ilan olunur. 
~·qr ve milftemilitı hakkında malılmat almak iste) ~nl ~ . bü müddet wiinda 
~~ede odasına mliracaat ederek ecri misil raporlarını rebılırler. 

Usyaya Cehri ihracı: 
~l liooroı .., ıclnayi odasından' • . 

!.'-' aya Cehri ihracına talip olanlann 27 Nısan 929 Cumartesı 
~ ah,anıına kadar odaya müracaatlan. 

Müzayedeye vazolunan ardiyeler 
1~ AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN :. toJ,,' kapıda Şehmehmet geylani mahallesinde hidayet cam_isi 
~ ':e Türkiye i§ bankasının 'isticanııda olan .21-1 No'. ardiye 
~~ camükebir mahallesinde_ ~starı .iske~ı caddesıruk ve 

Ata ~arının i$ticannda olan mılıri şah .ı"'!"'retı 
' dde_ti mlizayede: 25 Nisan 929 tarılıınde'I) 18 Mayıs 929 

11eaı gününe kadar 
~ 8aı6ia muharrer emlak kiraya verileceği,nden müzayedeye f}(lf 

~1'.11ıu1ıur. Taliplerin yevmi ihale olan son şünüu saat on ~rt 
ecıe hna kadar ~artnameyi okumak ve temınatı muvakkata ıta 

rek ~ li E k ,ç _.-:J.-:-1,1;;. .. _J_ 
Q/cıf 'llUlzayedeye iştirak etme üzre Jsıanbul v aı ""'uıu-e1Uıtuıe 

€: «karlar müdürlüğüne müracaatlan ildn olunur. 
J)zli Vsaı ve müştemilatı hakkırula malumar almak isteyenler bu 
,.Cll) ,_t zarfında mlizavMe odasına müracaat ederek ecri misil 

or'«rı ~ 
go e · Zer. 

24 

NAKiTLER 
1 Iqliz 999.75 18 ı.e.. a.ı. 
1 Dolar 202.50 1 Flerba 

20 fn.F. 158. 75 19 &ar. Çek. 

20 Lireti 212.75 :a! ::!r 
20 Draium U.62 20 Frank BeL 

1 Raylıt m. 48. n 1 Penta 
1 A....a. SL 18.SO p •-

20 l.eJ Bam. 24.11 IO ' ...... eç. 

ÇAK 

Lond. St. 991.75 Ama•. n. 
N w. Y, 0.49. Pni ln1r. 
Parie&s. 12.52 vı, ... .u. 
M"J it. ,. 33 Madridpse 

ı ano 7• Vartovıu:lo 
Berlin m.2.07. 25 Adaadrah. 
Sorıalev 67.75 s.we, 
Bruksel b 3.52. Motkva ç. 

929 

TUNEL 

28.50 Tramvay 78.251 ı.tambm Sa 
80. IWıt. Dok. Aat. Mad 

119.SO Kadı.köy Sa Eretll ep 

22.So HiSSE SENEDA Ti 
71.50 it baabd J 4.30 Milli Ditı.at Bk. 

112.SO Mil,Ja itibar. Ticaret ve u.nyl 
29.SO O....U Bk. 116 Eeaat Bk. 

7
112- y APUR DEMIRYOLU 

1.21. 
16.'W. 

3.48. 

Şirked Hayriye 18.50 Sigortalar 
., Tf'metu 11 Turk.iye mllll 

Haliç Yaporlar. 1.53 ittihat ,. 
A.11.D.Y. oto ld-t " 
" .. .. 100 39 Şark 

3.39. Mad-ya-Bana Bozkurt 
4.35 Samtun Sahil Anadolu An. 

38. TramYay 78. 75 j ııt. ljmam. 
24.37. 

1047 MADEN ŞiRKETLERi 
Ginevref. 2.54. Belp-atdin 27.72. Balya Karay. 14.45 Bava pn 27 

Anlan Çimen. :14.20 ., ,. (temet.) 3.50 

iSTiKRAZLAR Bakırkay ,. H.50 Kadlköy Su 25 
Türkkömür 22 bmır mezbha 109 

f 

1903 Tertip ı Mermer 1atı 7 
1f::ı .. 190;~ DIGER ŞiRKETLER 

1908 T-ertipl Iıtt. Tut.An.Sa 41 Mil. bira Met-
~ :g: " Ribdm dok. An. .ı. Mehm. Balei 

b ltt.dejina-el 40.J;, MuttaltE.raüa 
Şe ttmaaet 

Şarkmerlı:eou S.70 Trakia teker 

Itik.dah. 93.37 
~ Dilyunu. 205. 
Q 

Dr. Yolu 8.35 ~ 
~ 

1902 GümriikJer ı:ıııı 

1903 Saidimabi 1909 
1902 Teehiud Aık. 1913 .. 

ı.t.Kuaplari 27.15 Tel. htambul 31 
TABYILA1 Reji 9.15 Neptaa 

Tıirk tat. A.a. Omailou 
A.adolu Dem. YolL l 2 Terdp [D.E.) 40 DaJwı Tark KaramUJ'81ll 
1 Tel'llp (A.B.C.) 40 S • (F .G.) '3 Şark De6inD 7.35 

(Ticaret Borsası) 
24 Nisan 1929 

iTHALAT FIND. YE CE'VIZ ZAHIRE llUGDAY 
90 ravııl 
2 Vapn C..ia k. 

" ı\l s! "ç. iç Fiııdik 

Ku.Pa. 

u Çavdar 
ss A.ıpa 
106 Mllll' 

s: .. .P .. 
15.SO Yam'Df&ki 
1"'80 hılea 
15.20 Slater 

Ka.Pa' Ba~ay 

Ça't'dar 

Arpa 
Fualye 
Nohut " 

UN l:aJaf 11 8ertJ' 19.10 
Fuldık lfl 11 
Tiftik 60 
Yapalı 109 

.. 
Bal EJda. EJdıt. 
.. ElıJRra 

iHRACAT 
Ton 

K.a. Pa. Ketea tıolaam 
1350. F.-Jye afak 
1255. M_...ek 
1355. Nont 
1285. Börllce 
1260 Balda 

D6Dme 
40 Yam•pkmü 

Sert 
Roma. 
Bul1ıuilfa1" 
Alman 
Hart wbıter 

• Bujday 
Çavdar 
Arpa 1 " 

TIFI'IK 
BUBUB.4.T Ka.Pa. 

Fuulye 40i 
Noltat ~ 
ır.lllrlfl. 
T6k 
y ...... 

Ku.Pa. 
36 

( Hag"van Borsası) 
Cimi 

Kıvıreık 

Dahç 
Karaman 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 
Sıtır 
Dana 
Mm da 

24 Nisan 929 
Kilo fiyatı c... 

Aajart 
Adet K. P. 

17 44 
258 59 

62 52 

119 18 
2 ıs 
9 17 

Asaal 
K. P. 
44 
60 

52 

31 
15 
22 

Kıvıreık 
Dalıç 
Karaman 
.karayaka 
Kum 
1'eçi 
Sapr 
Dua 
Maa«k 

Okka fiatı 

Aapri Azami 
K. P. K. P. 
120 145 
116 135 
116 135 

90 135 
75 100 
57 78 
75 as 
M 70 

......................................................................................................... " ......... . 
j Emvali metruke ilinı 1 
!aı.-ııııı•••••••••ıııım•-•••• ... •-•--•ıuıuı .. --...... ,,, .. ,,, •• , ............ _. ....... ......_ 

Semti 

Boğaziçi 

Qeyo~lu 

Mahalleli No Nevi lcarı 
Lira Ş 

Yeniköy Ayanikola Köybqı 195 Gazino 20 Şehri 
Hüseyin a~a YenieeJıir 169-lSlDük.kin 12 c 

• Blilblil dere 7-72 M-taza 10 c 

Boataııcı Bafdat caddesi498 Dukklıı 96 Senevi 
Usküdar Selami Ali 6 Sarraf 4 Hane 84 • 
Bafat Karabq Vapur iskelesi 41 c 72 • 
Fener Gulcami Fener 27S.240Diikklıı 150 • 
Kınalıada Ze1tinlik 8 Hane 96 • 
Sirkeci Hocapqa Caddesi 4.5-49 maa dtikkin oda 120 • 
Kadıköy Rasimpqa Oton efendi 27 Hane 240 • 

c c c 29 Dukkln 60 • 
Bilyökada NJtaJD Caddeli 9 Buae 40 • 
Unkapaat Haracci karaM~ Fener caddesi 7-19 Dtlkklo 270 • 
Heybeliada Livadya • 18 Haoe 72 • 

Ballda ewafı muharrer emllkin 29 • 4 • 929 tarihillfl mösadif Puarteli günü saat 
15 de muayedeı.i .Uarrerdir taliplerin EmYali mearuke icar komis1oaua 
IDlı\racaaılm. 

Galata 

• +; 
Mahal*t Sokall ~o · Nevi Ruineye ait nıllf hff!M!lin 

Cuaplo naınDe kıymeti mahammineei 
9kcuMuaa recaddeai 82 maruf mu dttkklo Lira 

klglr apartman 20000 Seki& taklitte 
?.8250 meflUk bedeli 

mukarrai 

mOftemil&nı . 
10 dairede11 ibaret olup 1-2 ve tiçUnctl .daırelert Uçer oda birer m~ Ye birer 

bal& dördtincu dairesi 4 oda bir mutfak, bır ba1l 5-6-7-8 ve dokuzuncu deinleri beter 
oda biref mtatf'ak ve birer hali. t.araça kllml ıi oda bir mud&k bir UJI , 

Odwlak ve çamatıırhlı eemia ıuıtmdadıı. Elektirik ve terkoe euy11 te1iatı .,. ._. 

tilıetıda 'Vlirchr • • 
e.llcla n..rı mubamt a~ m.r hllMeuaia beclell eekll ... " • ._.,., 

t.ülİt te tediye edilmek özre ~) lira Weli IUbammm " ( 28260) Ura IM&uh 
bedeli muJıaırer ile 2-5-929 taribiue mö.tit' pstenbe günu saat 15 de pnarlık ıure
.!ı- il& ed.ell mukarrerdir· talipleri bedeli muLammonio '1 Jde yedi buçuk beeabile 
wıvm Y • le l' 
em.t\nat akcelerile Emvali me~ 1at11 k.omıevonuna muracaat ey me en. 

Motorlar ve tezgahları 

Veresiye 
Size takdim eder 

Beyoğld, Tünel meydanı Metro han 

Mtlstanbul Ankara caddesi No 60 

lstanbul Müessesatı Sıhhiye Mübayaat Komisyonu Riyasetinden: 
Bakırköytinde kain Emrazı Akliye ve Asabiye Müessesesinin fenni c;a• 

maşırhanesi için lazım olan kurutma, sıkma makineleri ile teferruatı tanziın 
edilen şartnamesi veçbile 7 Ma~ ıs 929 s.Iı gUnli saat 15 te kapalı zarf 
uaulile ihale edilmek uzre münakasaya konulmuştur. 

Bu haptal\ i şartnamelrri gbrmek ve fazla izahat almak istiyenlerin ma
kur komisyona müracaatları ilan olunur. 

Jandarma İmalathanesınden: 
Adet Munakua zamanları Saat 
34: 39000 - Metre kışlık elbiselik kumaı! 30 - 4 - 29 10 
16: 18000 - • Kaputluk c 30 - 4 - 29 14 
O : 16338 - • Yazlık elbiselik c 1 - 5 - 29 10 
O: 15000 - Çift Kundura 1 - 5 - 29 14 
O: 7500 - Adet Yün battani~ e 2 - 5 - 29 14 

BalAdaki beş kalem e§va kapalı 1.llrf naulile mubayaa edilecektir. Münakasa 
g~Dli ve aaatl&?ı balidıı muharrer olduğu veçhile lstanbulda Gedikpqada Jandarma 
fmctltJWiııeıNude le.- edilecektir ftrbıame lmalltbanede te\IZI olunur tek Jifna..,ia 
tanı imJlll prtnunede mlinderiçtif. 

kiralık ha~eler 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Çenberlitaş cıvannda Mollafenari mahallesinde Boyacı sokağ~a 3-5 No. bae 
Çenlıerlitaı cı-.ar da Mollafenari mahallesinde cami ittiaalınde 1-2 No. hane 
Paıabahçesinde Çınar caddesinde Yeni yol sokagında l ve 2 ve 3 ve Şehitlik 

sokapnda 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 9 No. haneler 
Pqabahçesinde Çınar caddesinde 3 numaralı otelin arka cihet dairesi 
Be) kozda atik Çeşme cedid Cami aokatında 2 ve 4 cedid numaralı hdeler 

Kiralık dfıkkanlar 
Pangaltıda Fransız mezarhlı karşısında 105 No. iki oda maa dUkkln 
Babılli cıvarında Nallı mescid mahallesinde Azizi:; e caddeainde SS.16 No. 4\tkkta 
Mahmut pqada Hacık.ilçUk. camisi tahtında 4 ve 6 No. duk.kinlar 
Beyazidde Kqıkçılar caddesinde 9 No. dük.kin 
Çarpda Parçacılarda 17 No. dukkin 
Ze) rekde Ferhad ağa mahallesinde Zeyrek caddesinde 14 No. dltkUD 
Aksar&) civarında Yusuf paıada Haseki caddeainde mektep talduıda 25 ve 2l 

No. dUkk.lnlar 
AktaraY civarında Çakır ağa aahallesinde Davud pap iakeleeinde mektep 

tahtında 21-27 No. dükk&n 
Eyubda Camii kebir mahallesinde Kavaflar sokağında fevkmde odaları mliıtemil 

l No. dilkkln 
Arnavud koyündt: Tramvay caddesinde 42-38 No. dfikkin 
Rumelihisarında Çeşme sak.ağında cami altında 2 No. dükklıı 

Kiralık arsa ve barakalar 
Ferlk!S) ünde atik Akasye cedid buhuri sokatmda 14 No. baraka 
Galatada Şehid memet paşa mahallesinde Ustllpciler caddesinde 13 No. buüa 
Uaaııçarııda İbrahinı pa§ayı atik mahallesinde Nasuh ağa sokağında 29 No. baraka 
Çeııberlitqta Atik ali pap 'mahallesinde Nurosmaniye ceddesinde anada baraka 
Çarf&lllbada Be~ ceğiz mahallesinde 64 No. lapanakçı aruaı maa baraka ve teferrllat 
KMmeka:;ada tercuman ywıüs mahallesinde Dıraman caddesinde 13 No. banka 

- bahçe 
Akııarayda Yusüf pqada Topbpı caddesinde çetme ittialiade US No. 1111a 

baraka --öaklidarda Selimi) e mahallesinde Hamam 10kağında 56 No. metruta ana.da baraka 
tilklidarda Hacı beana hatun mahallesinde İmaret çıkmazında baraka 

Kiralık mandıra mahalli 
~a Seyid ali çelebi mahallesinde Mandıra soutıada 29.e& ?fo 

madiıa ...U.Ui 

Kiralık ayazma mahalli 
e..töyde Tuquca mahalleainde Ayazma eokatında 49 No. a,- .... 
Miicldeti müzayede: 7 Nisan 929 tarihinden 29 Nisaa 9'8 Pwl&ri ..-ı mal 

OD d&t b9GU1a kadar 
JWida muharrer em1ik kiralık olup himlannda g&tsilm h' 'de ti'iphri 

•dıl.mdedir. Encll1111m idarece bir hafta müddetle hmllliııli • ; '1 Lıa ~ 
ffıiWatir, flrlaeile talip olanlar son günUn saat oa död be 1 Jlllıls l• hal 
mmt ~ vakıf akarlar mlidürlQüne mllrau 7' ' • ...... 

&.lif ff m\lttemilltı hakkında maliimat .ı-t iıılls •'sr .. ·il 7 s 1 
•111afede odulna mliracaat ederek ecri misil npww• r/11 1 P h 

ı·······~~··~;:;:~·~~········' 
i ................................ :,..,:,:.·~ı:!':i&'".ı .......... . 

12 Ton Caı. MUnakuai altDiJe ile W ~ ""-.--- e 
Denil kuvvellerl lhtiyıoı lvba bll&da müamr .. ~ 49!t ~ gUııtl iMi 

on dörtte lhale edilecektir, . 
Şartnam11aini görmek ıete~nlarin Ja.r gUD.,. .,.., ~ealerin Y~Ym\l ibalode 

,·emuharr r aaıta Kaımnpaeadıı Deniı 1atuı u.La ltomiay4DUD& gehueleri. 



1 
Se i sefain 

1\ılerkez Acentesı : Galata 
Köprü haeında. Beyoğlu 2162 

Şube Acenta.;ı : Tes'adr.t 
ham altında. Istanbul 274() 

B~\RTIN luks ve POST ASI 
surat 

Elektrikle murt"hhez n1uotaıam kam.ara 
:iıarı ve güverte olcu1o.rın:ı nıah~us milff"r· 

nhmshalle- A ·d vapuru 25 
ri hait } IIl 'ic;an 

P h gılnfuaatl7de Sirkeciden 
erşen e hareketle (Eregıi, Zon 

gldak,Bar in, Amaı;,ra, Kuruca ile, (ide) 
ilkelelcrine azimet ye av<l t edecektir. 

Fazla tafsilat içia [minonü Rıhtım han 
2nuıııaıaya mi..ıral·aat. ]'elcfon: 268ıı 

B akırkoı ıınde Sakıza~ac:nda orta •o·I 
k•~ında ll8 No hanede akin iken 

nfaı eden :llıhran Bahçıvanı an efenidin 

terekesi me) anında zuhur eden Janjakru

so Şekisper, \~olter, Şatoprüyan, Şlller, 

La.martinin eserlerinden ve buna mi.ima -

ıil ekaeriıi Fransızça ve Ermenice yüz 

lmk uç parçadan ibaret olan nadide ki· 

taplann şehri );:sanın yirmi altıncı cuma 

ıı•nu öifleden sonra saat onbeşte mezkür 

hanede lıilmüzaı eda satılaca~ından talip 

olanların yevmi mezkürde 118 ı ·o. haneye 

gelrı;eleri ilin olunur. 

} ıtanbuı Altınci lluk uk mahkeme.İn· 

den: Huseyin hal"dar bey tarafından 

Bakırköy Yeni mahallede On temmuz 

caddeeietla Uçllncü sok.akta mukime Re

un hanım aleyhim ikame edilen boıan· 

ma davası zımnında müddei aleyha}a 

berayi tebliif irııal kılınan istida tebliğ 

ilmühaberi zahrına Mubaıiri ve mahalle 

Hey eh ihtiyariyesi uırafıadan verilen 

meıruhattan ilı.ametgihının maçhul oldu

ğu bildirilmekle bittalep Hukuk usulıi 

muhakemeleri kanununun 141 inci mad· 

desi mucibiıace ili.nen tebligat if!rasına 

karar verilmiı ve ye,·mi 1Jıhkikat 3 ~la· 

y11 929 ÇarŞAmbı saat on dörde mual

lak. bulnnduifu cihetle yevmi tahkikatta 

haıır bulunması lüzumu ve akıi taktir<le 

gıyaben tahkikata mübaıeret olunacağı 

ilan oluudr. 

1 stanbul mahkemei aelıye 1 r~incı 
hukuk dairesinden: Istanbul Evhf 

müdüriyetinin Beyoğlunda Hüseyin 

ağa mahallesinde Yağhane sokarıında 

(54) numaralı banedc sakin Miltiyadi 

kerimesi :ı.larya aleyhine ikame edil· 

diği tashih kayit davasından dolayı 

ınuır.aileı:ha:·a evr3k suretlerinin illi· 

ııen tebligat icrıısına rağmen cevap 

verilmemiş ve emri tahkikaı.n (27 
Mayıı 929) tarihine mllsadif paza"· 

lesi gllnU sat\t on dorde tayin kılın· 

mı§ olduj!undan yevm ve vaktı Mez· 

kdrda meıbure tahkikat hakimi hu· 

2Urunda hazır bulunması ve aksi 

taktirde hukuku usul muhakemeleri 

kanununun (400) ve (101) inci mad· 

deleri mucibince hakkında gıyaben 

muamele icra olunaca!;ı ilanen tebliğ 

olunur. 

T as!ıih: 23 :"iisan tarihli gazetemi· 
2in son ıayfasında Fatih rnlh bi· 

rinci hukuk muhakemesinden ilanın 

tarihi 13 .5 • 929 olacak iken seh,·cn 

13 - 4 • 929 olduğundan tasbıh olunur. 

1 stanbul Asliye liçüncii hukuk da
iresinden: Madam Rahe! Rosanu 

tarafından Beyoğlunda Tozkoparanda 

Snmanon apartımanında mukim Jozef 

\eysi! efendi aleyhine ikame olunan 

davanın 154929 tarihli celsesinde 

işpatı vücut etmeyen Jozef efendinin 

gıya' ında uıubake.ne:icrasına ve gı

yap kararının teblif<ile muhakemı:

nin 64-929 pazar günü eaat 13 l ·2 
talikıne karar verilmiş olma~la yevmi 

mezkurda müddei aleyhin gelmedi~'İ 

takdirde giyaben muhakemeye devam 

olunacaj:: ilinen tebliğ olunur. 

21 1 o lbrahim Hakkı müsıahdemini 
oimak Uzre almıı olduğum gilmruk. 

cU Karnemi ve Haydarpaşa gUmrUğUnden 

8 .. sıın 929 tarih ve 22604 lira Ne. 150~· 
1183-15909-15910.15926-159ll beyanname 

·o ve f. B. M kab 1'.ııfes ve sandıkla

,..,, 25 liralık yeni kapserı Umit nakliye 

şirl eti tl.i!;.Dl resmi gümr'Jk ıoakLuzu zayi 

e<!ilmııtır bükümleri olmadı~: ıliin olu· 

uur. @tmrlik kcrnis~ ~nt'MbU 

Lutf,ı· Karamanyan 

PKSIMEttTOL 

Itri 11CJCLit. 8/U, .s.R.t. r;.>IJLJ!N 1., U2tn6T 
llF ICE/'!ili lAYITl./,/CJ.ARJ/llA H~Nl&..Z 
v t 5iiT "l!'f" u.cmUJm , ~t:lilU 1t

"'" &,n'l'!Esiw~. '-EMJ< irtm1tD1aJ• 
lf'tllA. /111 ! TIUflrt:J;ll/ lf J!.l ICA lrL.tlf A . • 

=~.;_:;..:.c:_;_ __ _;___ 

EMLAI( VE 
S .... 

Ey'fAM BANKASI 

1 
MÜDÜRLÜGÜNDEN: a-11.1~1•1-

artı m an 
Askeri müna
ltas ila larn. 

a 
1 - I tanbulda Be)u~'cnd" Meşrutiyet mahailesinde '\foktep sokağında Meşrutiyet Apartımanı namiyle 

ıııaruf olup unkaıııı1.ın lıa tapu nıuı.ı,unf olJuğu ap:ı.rtıuıanııı satı~ı müzayedeye konmu~tur. 
2 - :\liizayede kPpa1 !arf ooulü ild:r. İhale 1:3 Mayıs 1929 Pazarte~i günü Ankarada İdare Meclisi 

huzurunda icra olıınacaLtır 
3 - Satın almak isteyenler ı8100) iiralık teminat vermeye mecburdurlar. 

teklif mektuplnriyle hl'rabı'r ihale ı:;ününı> yetişmek üzere bizzat Umum 
rnlıut taahhütlü "lı:ırak pustuyL.ı tıincierilir. 

4 - İha!e bedeli ilınlavi ınülPa ·ıp, ı ı'~iı,dir 

Bu teminat mektubu 
Müdürlüğe verilir. Ve 

5 - Talıp olanlarııı htaııLul \eya lzınir Şul,elerimize ve yahut Umum Müdürliiğe müracaatla 
mufassal ::artn;ıırflnizi ıniitı.lan etmeleri ve müzayedeye i~tirak ha!inde bir lira mukabilinde 
hır ııushasını nlıp teklif mektııbı ıa rapteylrmcleri icap eder. 

Emlak ve E~iam Bankası umum 
mudurlugunden: 

SA'fILIK KÖŞKLER 
1 - lstanbulda Luyt;k ı..lada iz-m caılJesinde (Seferoğlu köşkleri) namiylc maruf ve iki kıt'a tapu 

senediyle bankamız uht< sır lekı ın, nı"iş rnıil:it k . ı lrrin s~tışı müza}edeyc konulmuştur. 
2 - Müzayede ka11alı zari u,ulil dir. İlıJle 6 l\layıs 929 pazarte.;i günü Ankarada ve Banka idare 

Meclisi huzuriyle icra olunur. 
3 - Satın almak i'teycnler (7350) liralık teminat iraesine mecburdırlar. Bu teminat mektubu teklif 

mektuplarıyle berabrr ihale gününe yetişmek üzere bizzat Umum Müdürlüğe verilir. \'e yahut taahütlü 
olarak postayl:ı gönderilir. 

4 -- İhale bedeli ihaleyi müteakip pe:;indir. 
5 - Talip olanlar Istanbul veya İzmir şubelerimize ve yahut Umum ,\lüdürlü~e müracaatla mufassal 

şartnamemizi mütalaa etm~leri ,.e müzayedeye iştirak halinde bir lira mukabilinde Lirer nushasını alıp teklif 
mektuplarına rapteylemeleri icap eder. 

~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Hükumetçe Tercih edilen ve Tiirkiyenin her 
tarafında tecrübe edilen büyük bir ragbet gören 

TORPEDO 
YAZI MAKİNELERİNİ ALINIZ. 
Türkiye umumi acentalığı: RADYO MEKANiK 
İstanbul GALATA AGOPYA"° HA • 

Taşra aceııtaları : Aı 'KARA DA Fahri Bey Timarhane 
cadde~i No 11. İZ.'.\HRDE C~phane scılrnk No 9 Nazım 
Topçu o<rln. 

ESK1ŞEII1RDE: l\fo"tan zade İlırahim. SAMSTI?\DA : 
lbl'ı Ilaynıllah zade biraderler. t:~YE. NİKSAR. TOKAT. 
ARilA : Bazit zade. TRAllZOı D \ : Hacı Hamdi zadç 
biraderler. 

sn ASTA: Sigırrı zade lıiraıierler. ADANA , ;\IERSIN: 
Recai Vasıf GAZi \ \ J TAP da: ) iizh .. ~ı zaılr :\Jahmut, 
BRUSA da: 'amık l.:emal, KAYSERİ de: E.erncli B ·hiç mıı
<>.se~esi, BlLEClkde l\İtırcimck zade HİL:\Iİ, BA:\DIR;\1A da 
Cevclet he,·. 

Evkaf l1atbııası ıt;ın lıizıımıı oları iki biıı yıiz yirmi dört kilo 
hurufat, yirmi kilo pirinç çizgi, çiçek takımı, Hrıydel berg fabrikası 
rnamuLıitından (26 ~ 34) eb'adırıda (, 0111.:ıtik vedal makin~si ve 
matbaada mevcut beş ackt 111akinenin taı.ıiri ayn •yn mıinaka3aya 
ı:az edilmiş ~e 1\ isamrı yirmi yedinci Cumartesi günıi saat on dörtte 
ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuş olduğıından şartnamelerinı ve 
hurufatının numunelerini görmek uzere taliplerin Levazım Müdiri· 
yetine mıiracaatlan. 

Yüksek mülıendis mektebinden: 
Yüksek mühendis mektebi mubayaat komisyonundan: 

Yüksek mühendis mcktelıi nıatbsaeı i\:in bir ndet (Pedal) mnhinesi 17 
~layıe 929 tarif.ine mtı>adif rumarteci gtinli ilı5lr,oi icra P<İilrnek iızre aleni 
mlinakasaya vszze il'lıiş olıluJnn<bn toliplnın buhaplııki şartııamc~ioi gör
mek üzre Gümılşsuvıında kiinı mühendis mektPbine mllracaatları ilun olunur. 

Rusyaya Odıın ihracı 
İstanbul Ticaret ve Senayi odasından : 
Ru~yaya bir milyon d rt yüz bin kilo (l,400,()()(}) odun sevk ve 

ihraç etmeye talip oLn lt at ve müessesatın i'\isa:ım sonuııru günfi 
akşamına kadar odaya ırürccaatları, 

Dr. İfISAN SAMI. 
GO TOKOK AŞISI 
Be/soğukluğu ve ihtilata tına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultan mahmuttür-
1 besi karşısında No. 189 

Kiralık dükkan ve ardiye 
\lülhak Vakıflar müdürlüğünden: 

Bnhgekapısında Çiçek pa2arında 
ıııe~t<>v talıtıııda 18 numerolu <luk· 
han ile H numarolu ardiye yirmi 
gUn müddetle mUzayedeye konul· 
muştur. lsticnra talip olanların 7 Ma· 
y ıs 929 tarihine kadar Istandul Ev· 
kof ~IUdürltiğunde mülhak vakıflar 
idıresine ve ye\' mi ihale olan 8 :Mayıs 
92<! Çar~amba gtinU saat on dorde 
kadar idare encümenine müracaat 
e)'l1_·meleri. 

J sıanhul icra c?.airesinden: ~ladam ~filan
tonun, hl. Şarl Edgar Valaatinden İ9-

tikraz eylediği Uç bin liraya mukabil ve-

1 

faen frrsg eylediği ~füahor llyas bey 

· !llalıallcsinin Samatya caddesinde cedit 

370 ,.e 363 No. İki kıt'a ar"" mumsiley· 

hanın borcLtnJan dola) 1 indelmüzayede 

ihalcı e·;vcl!:1eleri icra cdi!ıniştir şi.iylekı .. 

uç:yiiz 3iCtnuş I'\o. orsanın hududu ı;ağ 

tnrafı ~Hhıntu a.retıı sol tarafı Kirkor 

gi.indu .yanın hane "Ve bahçesi atk:ııı 

Kirk.or f:ıbrika~ı, cepbc!i tarik ile rnıh

dut 33\) ı.r;ın terbiin<le bi..ı be~ y~t el!i 

a!h lira kJymeti muhammineli arkası dı

yart ar$nnın to.md.mı ve yine aynı mahal

de cedıt 'l61l 'fo. arnının hududoı sajf 

tsrafı \ . .:ınko m~uzri sol tarafı \i asil nr"fl· 

,. clyevm Kir~.or Gtindük yanın fabrik•11 ı 
c<'phe:-.i tar~k ile ınahduı 418 er~ıo t.~l· 

biiı!dll' olıı? ılerunuuda bir l.;.uyu bir sar· 

oıç "V• bir teııor kemerli mahıeo -.e •R 

tanfı dıvarh iki demir kapılı arsanın 

ortıwında temel asarı mevcut bin aekiı: 

yUı yetmi~ iki lira kıymeti muhammioe. 

li arsa1ır trs.nı'l'ny caddeıiudedir, her iki 

ar .. lann hheri biner Ura bedelle talibi 

ubde 0 ine ilıaleı ev,·eliyelt\ri biHcra ihalei 

ko.t'iyele~i için on h.~ş ~ıın mUdJctle 

nıiizayedeye klıntlln1u~lur i~tirıı1ariıl& 

yuzde Lıeı 7.Dıt:.11 hı.liµ olanlar ve daha 

ziyade m:tlCnu.t almak i!teyenler kıymt!· 

ti muhanıruin~lerioin yüzde onu niıpetin· 

de pey al<çesini vo 9~5229 doa1a l\"o. 

ır.üıtııahilıen uıUı:ayedo plıea!ne ıııüraCMt 

et.rncleri ve 1~ 5.C,'2') t•:ı ih\nde ~tlet on 

a!tı;;a itaı!Rı it.•1"": kii.t'tyel.•ri yapılaca· 

~tnd:ı.r.ı '!'ı. §tcrilerin hizıat ve ya bil\·e:·lle 

lımr bul· ıı:. J~rı ıli\r. vl·!a:.ır. 

ı ... ··~•1•~·~·~·~·~·._. .......... , •• ~ ................................... . 
i Fındıklıda ~i. ~I. vekaleti satınalına 
$ komisyonundan: ............... ~······~·~·~~....+~, ........ ~~.,_., .......... ..... A f::."nda ı·ihr.ti as,eı-iyed.~ 111cvcut ~23 kalem ını; ta.mel otomohij m:ılzeıııesi _Ai 

Nı'8n 929 u;ı pazarlık sııretiit: ~auiıv1'1find.'\n taliplerin yövm mezküre ın~; 
per~enbe ~unu saaı 15 te ıemin•t akçalarile beraber Afyon kara hısıırın da .,.,erı 
tın alma komı8yonuna ır.Ura~aatlari. ıı) 
20() tane karyola iJP. 100 tane lıattani~e ayrı ayr §Brtname~crle \e par.art,, 

. alınasaktır. ihalesi 25-Nisan-1929. Pe!§em' o günU saat 15 te. ye 1ı3ııa nt 
lerınde •aat l::>.30 da ) apı]acakhr talıplerın şartname ve nlimunelerını koınıs. 0 

muzda görmeleri v ihale saatında f Pminatl.:ırile gf'lml'leri. .ıJ 

Ç ~ruında huJuuacak. olan kıtaat ve ıntiessejfitJn bir senelik ihtiyacı olan et ve f 
kapalı zarfla ıuunakasaya konmu,tur. lhale•i 5 Mayıs 9"29 saat 15 ıa Çor1lrı1 

askerı ııatın aJmıı komi~.\ onunda yapllacakbr. Şartnamf'leri mezk(ır l:omis)OP~ 
alınacaktı_r .. 'ralipl~ı·in tekliflerini mezk.Or kouı' yona \'ermeleri rira olunur. ,,J Q rdu .•çııı y<rlı maınulatın<lan olarak 350000 mette beyat ll!'tarlık bez kapalı 

.. ~;ulıle $Dlın alınacaktır ihal.,i 11.5.929 gUnü saat on dörttılr ~rtname ve ali:: 
ne:.-ını gorecekler her gun ve mlinakaRaya iştirak edecek talipler vevmi ihnlede 
ayycn saaıtan evvel teklif ve teminatlarile birlikte Ankara mezkez satın alma 1<()111,. 
yon.una gc·l_mele~i. . . :lf' 
Dı.var~ekır~ekı J{ttaatın ıhtıya~·ı. o!an kuru fasul) e kapalı zarfla m1;1nakasaya ko~~ 

tur ıhale., 16-Mayı•-929 torıhınde, per~enbe gUnü saat 14 ıe Dıyarbekırde .,.. 
sat!n alma komisyonunda )'apılacaktır. Şartname almak ve teklifnamelcrini ve(; 
isteyenlerin mezkıir komis} un riya!etine rntiracat etmeleri. ır 
Q rdu ihtiyacı için 200000 metre verli mamulatından gılafhk bez kapalı zarf U'~ 

le ml~nak~•ya konmu~tur iha\egi 2? ~a.:ıe 929 tarihine müsadif pazar gönl1 ...4 

l 4 tır talıplerın şartname ve numunesını gormek Uzere her gün Ankarda le\'3.Z·~ 
satın alnıa komisyonuna muracaatlarl ve ıntinakasaya iştirak edeceklerin yevc.1 ~ 
eaat muayyenden evvel teklif ve teminat mektuplarının makbuz mukabilinde ıne 

komi9yon riyasetine tevdi ile munaka!'aya iştirak etmeleri Hin olunur. 
1
_. 1 zmit, Adapazarı ve 1'uzladaki kıtatın ihtiyaı:ı olan ~ıgır, koyun ve kuzu e~ 

kaJ>8:h zarfla munaka"8.~·a k.onınu~tur ihalesi 11 Mavıs 929 Cumartesi günll ., 
14 te lıınitte a!:lkeri satın alma komisyonunda ,apılacaktır tartnamesi komisyonuı1l 1 
da mevcuttur okumak istevenlerin komis-ronumuza ve teklifnamelerini ,-erOl 
isteı·eolerin lımiıte mezkür kÖmisyona muraçaatları. 
K ayseride_ki kı_ıaaı lıap·anatı için Tırakya arpası kapalı zarfla munakasava ~ 

mu, tur ıhale.ı 30 Nlsae 929 perıenbe günU saat 14 ıe Kayseri Askeri satııı • ,ı 
komisyonunda yapılacaktır şartnamesi komİ!')'Onunıuza ve tf'klifnam~lerini ,erıDv 
i!~e.\ enlerin Kays~r.ide ask.eri &alın alma ko~i5-yonuna verme eri. . ~ 

O l~me kılatih ıçın on beş adet çadır be~ınden mamül hususı bez oda paı:arht.ıd' 
alınacaktır iholesi 28 l\"isan 929 Pazar günU saat 15 tir. Sartname.ile husu" 

odanın §ekli ve bez numunelerini görmek isteyenlerin her ğün ve pazarlığa i~ 
etmrk ısteyenlerinde zeman meıkCirda komisyonumuza mura('aatları. _.f .............................................................. ! 
L ... ~.~~~.t!~.i. ~~~~~~!~. ~~~:?.~ı.~~. ~.~~~~~~~~~~~~. ~ 

10 adet binek hayvanı } 
14 Ko§um • Topçu ve nakliye mektebi için • 

13 c mekkiiri • 
4:5 • banan ölçü taburları için . 

BalAdn ci~~ ve ıniktarları ınuharrcr yerli ha)· vanatın hizalanmdaki mahaller ic-i' 
evsaf Yfl şeraiti Jaire~inde olarak ye perakende suretile pazarlık.la. Jlalın ıılw c::ıkl 
l\-lc\·cudıı olu ta eatınak anu edenlerin Pv .. rte!i ve Çar amba günleri zevalden e'" 
Harbire meklehi muayene komisronuna geıirilerek bilmnayene raporla be 
paıBrlı~ı için yine Harbiye mektebi dahilindeki komisyonumuza murat:aatl:ırı 
olunur. .... .... .. .. • • • 

7200 kilo Saman Haydarpaşa hastahanesine 

1000 Mak~rııa } Halıcı oğlu lisesinin 
500 • Şehrıye 

1 
Zarar ve ziyan ve farkı fia.tı ifayı teahhüt etmeyen nıütrahhitleri nam ,.e he~ 

olarak balada cinsi ve mahalleri muharrer ııç kalem mevattan saman bir ve Jııel 
iki kalemde bir olm•it Uzero iki şartnamede olarak pazarlıkla satın ahnacaı.ııf 
Pazarlıkları 27 .. "ısan 929 cumarte<1i günii ~11at 14 tc Httrbiye mektebi emekhar 1 
öntinde ~i pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. taliplerin şartnameleri iı;in komi~;; 
numuza muracaatları ve ietirak. için de paıarhk mahallinde hazır bu1unulma11 ı 
olunur. 

Ot 
Kilo 

25000 
40000 
2539'2 

Saman 
Kilo 

20000 Harbive mektebi için 
24000 Suvarl 
16928 Topçu ve nakliye mektebi için 

1000 Gülhane hastahanesi için 
8000 5000 llayuır mektebi için 
1500 Haydarpa~s ha~tahonf'si için 

26280 25000 ToViU alli me~tebi için 
26000 19000 Piyade atış mektebi için 
;ıooo 1800 Kuleli füesi için ıfl 
llallida isimleri \'a21lı 9 mahalle ait hizalannda "azılı mikta"larda kuru ol 

saman otlar ayrı ve İunıanlaf ayrı ve k,.za her mahalle ait her iki cins miktar! 
1 

&lT• ıı; rı şartnamelerde olmak üzere vı.: al ... ni munaka..._~ Mıretile 18tın olınacak 
lnale'•rı 16-~•J B-')29 Paıenbe gUnü otl•rm sa:ıı 1'1 le ve samanl>t>.ındo saat 15 
h.aibiye mekt,..bi yeoıt:khaneleri önıındeki munaka. a mahallinde icra kılınacağılld 
talipleriu '8rtr.awelt-.ri için 1'.omi~voounıuıa mııra.cae.tları ve İ~lirak içinde munııK 
~ıahallind~ 1,azıı· bulunmaları ilhı olunur. 

P iyaJe atı~ mektcLI için m_linakaga~ ı..o:~an 300_ adcı yatak p.r§Afınm . ııtil' 
'uhur etmediğinden PWl"!!lı.la satın alınacob!ır talıplerln 274-929 Cam•r!c t fı 

6ıl<lt 14 de Harbiye ınokıebi ye1114lr.lwme;e~ı OnOn'!elı.ı .....,!:ık ıruılıallıado teri 
nacaktır. Talipleriu nttmuue ,.. prtna.ma ıçin k.omııyonun1u..a mtlır.ıme.tlıatı ve ııril 
i1<inde p•zart\k ı:>•h•liinrle hazır bu'unmalan il.hı olunur. t 

H arbire nle~ttbi i\in nı..ı.ı:nanMİ " şarto&19Uı 'oçbile 800 adet raua•r• k$f 
aleni ıuun....... suroU!o oatın ahnaoakb~. lhaloal ~ Mır11 929 Çıırl'l":b• ~ 

.... t ı;. ı• Harbiye meli.tehi y-lı.haııeleri Gntuıdolı.ı aı1111A\lı.. mahell111dc ~ 
kılınacaıu.. l'sliplerin ıutoaın• ıçla lıomlt7011wnllllll muraoııatıa.. ve ltliftk ıl'" 
=•usa mahilllir.d• haw bıılmımoılan Ula eluaua. ,,.) 

K 
uleli lioesi için .5()1)(), l<ılo 1..tl Plnad .ı.aı milllabn sureti!• salnı aı.ır'"u 
ıır. ib•l""i l Mayıs· 929 Qll<eaaıbo So~U , .. ı l4 de h&rbif• me:ı.ı.ı.ı ~ :;~ 

nolorind• c"1Undeki mi!Dakaa nıabaUl~d<ıi ı- olaacıUıQ'. hliı*ri" ~oıtnaırı• ııı· 
komiııyonumuoJı •• ittirak i<;lnde ıuun1tı- .,ıbolUnde hnır buh!nota..ı G&lı :l""A 
........................ o ••• ••••• ••• • ............ ,. •• ..- i 
f Dördüncü kol ordu satınalma .komiayonundan: j 
t •• •..................... .. . ...................................................... ". 
E 

akifehu kıwı.tı için kapalı r.uf ıınJ.ıto tınolı.a>&7• k anulan 17000 • :lo &"':". el 
ıulyaJa talip çıkmadıt:daa .,0,.,,..._ ~uou?uıı maddoi ~UMtı .:11u•;~w• 

bir ay arfaadl\ pe.aa .... hkla abli~ ~? ola""..ı.lıl ~ıruı•ntt:ehu görmü ur. 
••eli bw;ulı. tamıut ...,..ı.utJ• Um1ıvoa mtıtaeutları. .., 

E. 
skijchir ve Dtuıoo lı.ııutııı• ait ı8340 ıı.ı:. fU reğı 11-4-921 larehiııdo• 11·~.ıır 
20 g.ın wiidue'.le ycıl4mı ıı..,.ı. acrf -1U• ıııllnat:..•r• ~onulmu,!JIJ i>" 

owıhr \enitir.i görmet '-• ı.. ,Ca .,. p.., atırmtk l•.loı-•nlc: tı ainal f".~.1~ • 

) er.aİV iiıale olan 1-5.:?_29 Çar "atTiba f.11n'1 .... ı 14 lC hlJ"l••On• r•lrJel,..,.. I~ ~ ' 
. . ;;;:;;:..-

Bey~!• ..uıı =••n 
funıhhı ınuka.rrrr 

dW>: - ı.w...u •• 
!•td rvrıaa 

'V't! kiı li çam.;+tr \C ın.ıu.1 

Ni.lal'\ın 1hmi ~itt".ir:c 

......... ,.ı..; 

i poııar ,...u -· 16? CAddNİIU!~ 
nda hl\mu .. yede 

'"' Lkicfo G.latad• ~·"1'\19 
164 ı. ıaorolı Mimar "'
ftu-ul:.t ..ıile.- ğinden ... !ip oi.anlıırın yevm 

ai.lı örJa ha•ır Lu 4 """ ,.,.~ ıt 'e ;"ı:"aha•li :1. 
~uı: .. :l'I an ilıln ı.-luour. 
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