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Dağıtılacaktır. 

<.tJMRURIYET iÇiN 'E HALK iÇiN 

Gençler bugün Beyazıtta bir miting· 
~----~~~~~~~~------z.:.---:------~~_.;..------~~~~--:-" 

Nota henüz verilmedi 7 Nisan.da yeni bir miisabaka)'a başlıyoruz. 

hfühadele işlerinin artık 
tasfiyesi için son 

tekliflerimizi bildirdik. 

"Jupiter,, ''Türkiyeı1in en yaliışıklı 
Ceçenlerde son inkilabımı.. ı v • l • d • ? 

za dair güzel bir eser neşı·eden er z-e~oı . z-ım r '' bir muharrir, kitabına (Jupi· ~ ~ 
ter) ismini vermiş. Bu eeati· 1 4kıınıettıt notası bugünl.erde verilecek ~t!~J::. iıo:;,.:ı'k 1':!~~ 1 E k ki k 1 -------- - ---.-...,--.~-*"~ı~*~ı 
zinyüksek hüviyetidi!. Aşkın n ya ışı l er egı 

'<~ ilhamı oldllğunda şuphe et· 

""~- hnlcometlnln muallak kine vaz'ıyet muamelesinin şimdi- mediğimiz bu ismi, edebi bü: karı·ıerı·mı·z bı.zzat ~r§cle nıeıeleleri baklandaki lik tehir edildiği kayt ve Yuna- istiare olarak, kendi noktaı 
-at o Ellı&dan omlAk meaailine nistanın da iadeye tabi Türk em- nazarım.ızdan beğenmedik. 
"bıa 1111 kabül etmesi üzerine lakini derhal iadeye başlamasını k d. R 
t'ı ... ı.!1,,~t.• tekrar bac::landıgıv nı ve muahedelere, itiWlar ahkamına Ger~i (Jupiter) a ın_ı O• seçecekler. "'"'l~ ııt - mada en büyö.k ilah idi. Fa· •ltllf. nayet etmesi beyan edilmekte- kat mütelevvln, hiddetli, in· 

liUk" •fımız dir. san dü,manı bir llAb. (Olemp) d 
"bı ""a"h~~tirniıin bu teklifleri· Notada bükfımetimiz aynca tepelerınde şim§ekli bulutlar- Han 1 m ı ar an 
.,. "' '"-ti vaz'ıyet muamelesini durdurmakla d k l tahtını bırakıp ""Utern""':""" etrafında aldığımız an uru muş 

l -tftl malnmat şudur: son defa beklemeye karar ver- (Junon) la ~ saça, baş başa 
.. - lliikümetimi:s t.ekliç;n· diğini, müzakerat §'ene bir netice kavgılya girişen, bir takım b. h ' t ıyoruz 

- ;/ & vermezse tevellüt edecek mes'. . al . d knı;ımak ır ey e yap )ıı.ta·"~cıa bu··ru·n mAl>aı·ıı·n ;, macer ar ıı;~ın e ~ • ,._ ..,.. uliyetin mukabil tarafa raci ola- • • ik'd ' · tihal ~ " halı-=-:. ıçm ı e garıp ıs e- 8akıfile hlr kadım gqyeden bir erke& 
" n. ··- caA-ını ve bundan sObra ittihaz lere bürünüp yeryüzüne inen 

'-'bi - ~ıınaniıtarıda iadeye edilecek tedabir hususunda ser- bu ilih, zengin ve işsiz bir 2 50 k e e d • d 
t tnttao.kkaj. beatii harekabnı tamamen mu- dam anki it 1 e e yenı en ~~tıl lutkarııe:~ :::::::= haf828 edeceğini zikretmektedir. ;ır~cakğu•.ndrem 'btT1hiı'!188eyı·nı:nv~~~ arımız 

.J._ •tanbuldak. y te Nota henüz komisyona gel- b -~ IDll 

~ll'lQ • ı unan. · memiştir. insan cinsine kartı muhab- d 
~~~d:::i :~v::!':ıa':k::::c~~ Batmurahhasımız Cemal Hüsnü be(; ve t a)l~k~dan dıdolayı hed1· ye tevzı· e ecegıw e z 

"'C"fl t.a • bey dün bir mubarrimize hükil- rome e yı • 8 nm • 
a ::muni. metin nota verec~tini, fakat no- kayalarına zincirle ha atıp . • . 
~8- Ca*"bi trl.·yad<lki türl~ tamn henüz komisyona gelme- ciğerini doymıız kartallara 
tt.... Oıırun musadere edilmiş diğini söylemiştir. yediren (Juplter) değil midir? 
lttq1ttk;'"liikinin iadesi, iadesi Mamafi, biliyoruz kit muhar-
fttt.-,..,11 olmayan '~~f1iklerin BAR ODA r.ir, (Jupi~er) in yalnız dünya 
~ ..... ;r yaratıcılığını GUi bahebıcle 

1 t"kle . ve Garbf trakyalı veçhi şebih ittihaz etmiotir. 
er-i}t. "trı hukuku ta111arr11j'i ve-- y • 1 • h t 
~ ' 4 tanuunası. . eJJ} llZl a Fakat her hang_i cepheden ' 

L - 1 bakılı~ a bakılsın, bizce (Gazi) 
'ibele . stanbuldaki tfili nııi- nin ne (Jupiter) le, ne de her 

•k'<li lı{)ıııisyommmı hiliifm meclisi hangi bir esatiri ilih ile bir 
".Qbli~., faaliyete geçerek benzeyiş noktası yoktur. O, 
ltıhcıt ltrnfor lıak/.;mdaki ı.et- ti • sudece bir insan, büyük bir 
O#rırı ''•ı ikmal edr.rf>k etubli namze erı insandır. Ümidi hayal bulut-
rJf!Jt be olrnayan Rumların tarından çekip hakikat saha-

Ct/e • . sına getirmekle, o. insan zeki 
~il "'ınn 1ıazU"lumnası. Baro meclisi inzibat azalıkları ve azminin efsane haşmetini 

~il c~~~erat bugün teklifatıruı- için tespit edilen namzet listele- bile iflas ettirebileceiini gös
~ıitıd ak meselesine ait kısmı ri ile avukatların ve fırkanın nok- termiştir. Onun mucfzeıll, ze-
'l~•L e cereyan etmektedir. A k H IL f 1__ ka, hesap ve iradenin bari· q41(lf--. tai nazarı, 11 ara a ır. ırır.ası külade bir tecellisidir. 

Dun ···e D61 no ası merkez divanına bildirilmiştir. Bir insan, onun gibi ulvi 
~la hü~kar~d~°: gelen mala- Hakkı Şinasi pş pazar günü An- bir hende"enin eh'at ve nis- Güzelliklerile maruf artistlerden: 
ttı '<IYorıu . mctimızın M. M. ko- karaya giderek fırka merkezile betlerini haiz olursa, bilmem 
q·c~ İ.i tiyasetine bir nota ver- temas edecektir. Namzetlerin ki, bir muhayyel ilihın imıi· Willy Fritseh Şharles Rogers Ben Lyon 
ı ~~. il .. Zte olduğu bildirilmekte- ni taşım•X-a tenezzül eder mi? 
~ U " llota d b d hakiki listesi haftaya, salı veya ~ • h • bak 
~c edilen Yunan emla- çarşambaya ilan edilecektir. -:t ~ ~ k ki ~ İda. rnız a lstan ul a ve- Ahmet HsHıı· m ..ı100 kariimize vere- ~mm söufeufnlz l mm~ m,, iZ u. yenı. musa •.' 

--· - - _ =- ct>gimiz SOOOliralıkbe- "Türkiyenin en Tur ıyenın enya • 
GÜNÜN HADISELERI BOGAZLA.R diyemusabakamız bitt~.· n.~yakışıklı erkeğiı·~ şıklı erkeği kimdir?,, 

] - fCuma günü Katibi adıl !! k. d. ? : m~~bakasıdır. 
r.._ •• ı.r..·· l l h Komı·syonun ve arzu eden kariler H ım ır. " ı= lsımındende anlaşılacağı üzre 
q~ u l 'Ull un u gen l'. er u huzurunda kur'a keşi- Ü 1- 7 1 isandan itibaren yeni H: yeni musabakamız pek cazip ve 

• Y d k C I; nıu ııh~kamızın kuJ!onlaı:m.ı °:~şr eğlenceli olacak ve şimd· e ka-
rıu• • • ki esi y~ılaca ve uma· := ve aynu:amanda resınılennı gon· : d ı . ıy 
~ n mıtıng yapaca ar raporu r:! ı . d :i derecek zevann foto!!l'aflannı ı: ar yapı an gazete müsabakaları 

1
.. . rtesi, azar • o e'!ı. e ~ dercedeceğiz. "' ii arasında bütün manasile yep yenl · , • • d • } d • kazananların ıstesını ga- !: ~- .K~er bu fotografJardan .:~ bir buluş teşkil edecektir . Mamafi 'g 0 n e r I ı t . d dil ce iı '~Türkıyenın en }akışıkh erkek,,n5 b b l b' . d ·ıd· . ah ed l" 1 ze emız e ne re e • :! olarak Ye birinci, ikinci, üçUncti fi U U UŞ ızım eği l?jlZ e ım: 
• ktir. H diri ayırarak üJ kişi heğene· ı! Bundan bir ay evel, lngiliz 

d k h .,.~ !ı larla beraber bunların otogr - 5 ~ iiZ3 
Bokazlar komisyonu dün i ... i~ Kazananların ıı·stesı·. !!I ce er ve topla ıklan f kupoafn· ı! r 1Ylabadı 3 üncii sayfamı.ula 1 

tetkık ve tasvip ettikten sonra nin neşrini mütea ıp a- L !'JUkabihnde. numcrolu bir fiş E 
ma . e ere , azırlanan raporu k • k :

1
: lannı ~azeteınize göndererek ı· ±:s:ii 

cemiyeti akvama gönderilmesine rilerimiz, 7 Nisan Pazar• :: ıııteyeceklerdır. • 
karar vermiştir. Rapor dün Ci- tesı· gu· nünd:an itibaren &i 3- "'Torki ·enin en yakışıklı !e 

;! erkeği olarak l incili~ kazanana İi 
nevreye gönderilmi,tir. Yüz say- mztbaamıza uğrayarak :i 200 lira, ikinciye 10~), tiçUncuye i: 
fadan ibaret olan raporun yetıniş h ı: 50 lira nakdi mükafat takdim .: 
sayfası kavanin ve nizamat.a ait hediyelerini almağa aş- Eİ edeceğiz. Ü 

l ı· l ki dır : 4-Xupon toplamak ve fotoa- :: 
o up ımana gelen ve giden va- ayaca ar . ~! raf göndermek euretilc intih=· u 
purların hacmi istiabileri de f<:ayt· "ikdam,, muhterem !i ha iştirak eden karileriınizden ii 
olunmaktadır. Bundan başka karı·lerı"nden 2ördüğü" te- e: 250 zata da muhtelif kıvmette ıi 

= =a hediyeler tevzi edecelfiz: :: 
ayrıca seyri seferle münasebab veccüb ve rağbete naçiz :: 5- •• Turk.iyenin en yakışıklı ii 
olan servislerin islahı için hükU- bir ~u·· kran ınııkahelesi 5! t•rkeği.,. teşkil edilecek: bir ha- !I! 

~... "ttih d 1 · 1 t d ~ H n!ınlar komitası t~rafından se- i 
me,....e ı az e i mış o an e a- l k .. b" k ""n : "ıltcd' ''e bu ko t kar"l a: 

ı birin ve İstanbul limanına gelen o ma .uz~t;_ ır ~ç ~ • il: ~.i;.iı~ rey,erini ~~~:;. diile::~ le 
..,..-- . vapurlara muamelatı tüccarriyeye denberı ılan edıldıgım i al:ıcaktır. !i 

G l h ld b•l 7 N" d "f İ 6- ·• Türkiyenin en yakt~ıklı ~i 
t ~i!J· .:nçl~rin toplanacağı konferans salonu ait is 8 . atın şayanı ta~~r ~- uğu veç 1 e, . ısan an 1 .1"' :: erke~ kimdir?,, nıu~alıakası 7 H 
~\>~cı~ 'turk taleb b' ı·- .. t bb" .. ·ı rl' allann hiınaye ve kaydedılmekte ve tahlısıyenısumu- haren yenı ve çok cazıp :: i7auda bo.~layacaktır. :: 
l:t- ••l t . . e ır ıgınm eşe usu ı e ye ı m t T l 1 kt d :: - K.arilerimiz huglınden iti- ?. 
l-'~~- s satŞ11ık için teşekkül eden encümen bugün Darülfünun kon- nun enzı 1, . t~ ep 0 ~nm_a a :· bir mnsabakaya daha ha· 5: b.ar~~ foto~aflannı ve adresle· ü 

1 tl'ıf411 <>nund9. bir miting tertip etmiştir. Yapılacak tezahuratta I Rapor h Y etı umumıyesıle le ı- ... k T t" tt• .... • il nnı ıdaremıze gönderebilirler. !i 
ar lehine nutuklar aöylenecektir. mizdedir. ~ ayaca tır. er ıp e ıgı- lin11:1ımu::anm:m:nmucmır.nn&m1111Üi 

~A!!!!!EOı-' ll=:~:;rı 
1\1. Troçki 

Almanyanın kapısında birtehlibıl 
/Alman karikaıürü) 



P~rşcmlJe 1 .1\. D M, :\ı ... an l. 1929 
z;:;; • -

bir mes'eie 

Suli11e birli§ idiJ18 1 HIEDahilf ve müteferrik ha-R---· 
1fllfJf!!lfe nün beton olarak inşasına baş- muetur. Dün karar tefhıın cdil-

Bu yazımda kendiliğimden hiç 
bir şey söylemeyeceğim; Suriye 
hakkında bir bitarafın değil, 
vatansever bir Fransızın fikir· 
lerini nakledeceğim. 

"lllustration" gazetesinin siya· 
setle hiç bir münasebeti yoktur. 
Bu cihanca meşhur gazete ahvali 
tetkik için mahalline bitaraf bir 
muharrir göndermiş. 

Lütfen dinleyiniz : 
" Denebilir ki bazı Fransız 

hükOmetleri Suriyeye döküntü 
ve amelmande memurlar ve amir
ler göndermekten zevkahyorlaı; 
ve Şark) ana-vatanda muvaffak 
olmak taliine mazhar olmayanlara 
tahsis edilmiş bir cennettir!,, 

Bu sözü kim söylüyor? lllus· 
tration' un seyyar muhabiri bu 
fıkrayı 1921 de M. Poincare 
hattetlerinin bir makalesinden 
;ıkarıyor. Poincare? Yani esbak 
cümhur reisi ve bu günkü 
başvekil. 

Bu memurların ne • matah n 

olduklarını aziz lıtanbullular pek 
ali bilirler; çünkü işgal günlerin
de kendilerini tanıdılar ... 

Ft nsa Suriyeye konduğu gün· 
denberi ıekiz deftı vali maka· 
mı da olan yüksek komiserin 
değiştirmi~. Sekiz senede sekiz 
vali... Artık idareyi düşününüz 
Askerden vali, memurdan vali, 
politikacıdan vali!... bunlar hep 
tecrübe edilmiş; hala Suriyeye 
bir ,ekil verilememiş. Sultan 
ltl mit devrinde nasıl memleke
tin vatansever evladı ya zindan
larda çürüyor, yahut Avrupaya 
kaçıyor idi ise Suriyede de şimdi 
öyle! Mısırda toplanan suriyeli 
hüriyctaeverler kol.arım k:::.v~ş
turmuşlar bekliyorlar. 

Bir aralık timdi Irak ~ultanı 
'olan Faysal beyi Şama getirtti
ler, başına taç ieçirdiler. Olmadı, 
kendisini ceffelkalem azlediver
diler .... 

Cümhuriyet ilan etmek iste· 
diler; olmadı, lıgal günündenberi 

bir tetkiliti e1a1iye kanunu tanzim 
etmek için mlleasesan meclisleri 
topladılar. Olmadı. Haziran 
1928 de, M. Ponsot (Vali) müd
det tayia etmeksizin müessesanı 
datıttı .•• 

tık Franuz işgal orduau bir 
snaeraf ve iaraf değirmeni ol .. 
m\&ftu. Franaa bir milyar franğa 
yakın aenevi masraf ediyordu. 
Ahali karh alıt - veriş etti; li· 
kin yel eleği meni olduğunu an
ladık amma bunun suyu nere· 
Clen geliyor? 

Sonunda takat.az kalan Fran
sa bu ~rafı külliyen kesti! 

Bu diyar, bizim ıamantnuzda, 
bir vahdeti h izdi. Her kes tas
dik eder ki Fransa mandası al
bnda buJunduJ1'u bu zamandan 

'"(IKDA 1) ım tefrika ı: l 9 

daha rahattı. transa ayağım ba· 
sar basmez dahili ve müzmin 

v ) lanmııtır. miştir. Mahkeme heyeti bu hır ız 
i ayet nıeclist tçdmaı Sultan Ahmet parkı kızı s sene 2 ay, 20 gün hap c. 

muharebeler başladı. Vilayet umumi meclisi dün malıknm etmiştir. 
toplandı. Adalarda bir lise açıl- Sultan Ahmet parkı tanzım p Memleket bir kaç defa tak

sime uğradı. Bu gün Filistin 
hududundan Şam trabuluaunun 
şimaline kadar uzanan bir 

edilmekte ve etrafuıda'-! kaldı- rcnscs Şivekar 
ması talebi encümene havale e- 1U 

dildi. Adaları güzelleştirmeğe ait 
rınılar tamir olunmaktadır. hanımın davası 

bir talepte vardı. Bu talep dahi Beyazıt kavsi yıkıldı 
" Büyük Lübnan " devleti (?) 
yaratmalcla Şamı ve bütün iç 
memleketi denizden mahrum bı-

encümene havale olundu. 

Sokak isimleri 
Dahiliye vekaleti vilayetlere 

raktılar. Dahil hep müslümandır; g<Snderditi bir timimde, değiş· 
Lübnan iae harisliyandır. Suriyeye 

tirilecek soka'k isimlerinin Türk· idari bir nifak saçıldı. Lazikiye 
lükle alakadar olmasını bildir· ve civarında garip bir devlet 

teşkil edildi: Aleviler devleti. miştir. 
Süveyde havalisinde de tuhaf E 

bir devlet görüyoruz: Durziler manelfe 
devleti. 

Asır milliyet asrıdır; suriyeli· 
ler hep araptır. Hakıkat böyle 
olmakla beraber Fransa cümhu
riyeti -ki kendisi için pek laikdir
Suriyede tutunmak için milliyeti 
değil, dini esas bildi. 

Cenıiyeti belediye içtinıaı 
Cemiyeti umumiyei belediye 

divanı riyasetine namzet gösteri· 

leceklerin intihabı için pazar gü
nü toplamlacaktır. Sabık şehre· 
minlerinden Tevfik ve Saraylar 

müdürü Sefai beylerden birinin 
yeni divanı riyasete girecekleri 
muhakkak addedilmektedir. 

Et satı; mahalli 
Karaağaçta mezbaha ittisalin· 

de inşa edilmekte olan et satış 

mahalli bitmek üzeredir. Toptan 

Beyazıtta Fen fakölteıinin kö
şesindeki kavisle bulunan ev ve 
dükkanların hedemi hitam bul
muştur. Burun kısmen yola kal
bedilecek ve kısmen fakölte 
CSnünde bahçe yapılacaktır. 

Kanalizasyon inşaatı 
Yemişten Unkapanına giden 

crddenin kanalizaayonu yapılma
ya başlanmııtır. 

Emanet, esasen dar olan bu 
caddeden Vesaiti nakliyenin ge· 
çemiyeceA'ini görerek arka ıokak· 
farda tedabir ittihazına bqla-
mıtbr. 

Milano kongrasına 
davetimiz 

19 eylulda Milanoda topla
cak olan mebani kongrasına Ema· 
net te davet edilmiştir. Emanet 
kongraya iştirak için Dahiliye 
vekaletinden müsaade istemiştir. 

Ortaköy yolu ihtilafı 

Suriycde • fransız iddiasına 
göre • bedeviler hesaba katılma· 
mak üzre en aşağı iki milyon 
nufus varmı9. Bu hesap yanlış
br. Neden bedevUer insan ıa
yılmasın? işte beşte dördü müs· 
lüman olan bu kıt' anın en de· 
ğerJi yerinde bir hıristiyan devleti 
tesis edildi. et satışı mezbahanın bir köşesin- Ortaköyde yıkılan duvarın mo· 

Bu gayri müslimler ise on kadar de ayrılan bir yerde gayrı sıhhi lozlannı kaldırmak hususunda 
cemaate münkasimdir; :fad ... lerine olarak icra edilmektedir. Satış ihtil"'f ıı ur etti~ni ve bundan 
·· ı 6 000 M · 98 000 R mah lli ·a ın~l edilince toptan et do! yı da yolların at-ılemadımnı 

Prenses Şivekar hanım pasa· 
port kanununa muhalif harekfitııı
dan olayı mahkemeye verilmişti. 
Mahkeme ise bir celpname gön
dermiş. fakat prense~ bulunama· 
mı tı. Bundan sonra Monte Kar
loya dahi bir celpname gönderil· 
mi~. fakat pren~es orada dahi bu
Junnmamıştır. Bu suretle celpnn· 
me prensese teplig edilemiyor. 

Bir katil mahkum oldu 
Eşref isminde birisi s~rkccicle 

faınir kıraathanesinde kahveci Ö
mer Lutfiyi öldürmüştü. gır cc· 
za mahkemesinde dün bu kntıl 
hakkındaki karar tefhim cdılm1 tır. 
Ket l Eşref 15 sene ağır hap 
mnhkfim olmuştur. 

Haarille 
Yeni ınaarif teşkilatı 
Maarif vekaleti bu seneki ran· 

arif teşkilatında bazı tadilat ya
pacaktır. Maarif eminliklerinin 
lagvinden sonra, müfetti lerin 
adetleri tezyit edilecektir. Maarif 
eminlerinin salahiyetlerinin bir 
kısmı valilere verilecektir, 

gore: , .... runı; , um • "' ts· 

katoliki 7,000 Ermeni kato!ik; satışı burada sıhhi bir şekilde icra evelcc yazmıştık Ahiren bu ihti- angın bn)angırı 
7,000 Sü"'"·ani·, 1,200 Kcldani·, olunacak ve buna mukabil mua• laf halledihni ve Şehremaneti K d M ı 

·.1 "'as•mpaşa c oturan anmut 
3,500 Latin; 151,000 t1m or· yen bir resim alınacaktır. kendi vesaiti ile yoiları açmaya efendinin evinden dün yangın çık-
toaoks; 29,000 Ermeni; 9,000 Yeni Laınhalar haşlnmıştır. ın•ş ada derhal yetişilerek sön-

adiycn kntolik; 9,000 protestnn; j' F l.h b 1 d" t k d dürülıııüstür. . d' . E . u ı. e e ıye mm a nsı a· .,. 
3k3,0o,.oğ. bır ığer nMe~'.1 1 .. rı~~nı hTne 10 el ktirik ve Beyazıt rı., • • l · aıJurunun kafaS'tnı 

ato ı ı, ve snı e. us umawar d' , d h·ı· . ,\. t"\ Z at l erı 
d uk 

x. 110 000 beıe ıye cmtaz:ası a ı ıne ıse d 11 ardı far 
a m .asemeye u0 ruyor: , . . G, 'ri müba i er tC\Zİat ko· • 

şii; 228,000 alevi; 86,000 durzi.. .. ı1 ı OO elektı. ık ve SO hava gal.zkı mi , nu ilk ) üz be ki İ\ r. ait Beyoğ!ur.da ikamet eden M. 
O m k ki 1'"'ransa Orayn vch- la~b~sı meccani olarak ts 1 • bırınd li~tenin t ,ı·a ııu ikm 1 ilıng,ror.ı.:n eviue girmek ic;t }en 

d 'İ temine d ğil, ihlal gitti. edılmıye ~a. tanmışhr. . etmi tr. Komı-)OH .md1 ııutt· Osn nlı n~ memur d n 
Te, l\ e c'l D vit fe en .. 

Hele a len Suriyeli olmayan &- at ıyat nıes .. est 1 baki be>anname1cri t tklk tdt:-
1 k 1 k 5 dilcrini partı ı nna sokmııyan 

menileri mem e ete yer.qtirmesi Deniz ıahillerile demiryolla· re O ki;ilik ikiı ci Ji ... t ) i l l:i- k b d h · l d . pacıyı ın an cer tm ~ er iı. 
Suriye vahdetini bozmak sureti rındnn 50 metro geriye doğIU zırlıımağn başlemı~tır. lkinci lı':i· Bahçı a n ( 00 liı a ... ı 
ile o vil yetleri kolayca idare ormanlardan kat'iyat icrası me· h: nin te\1.ıutına on t:'uue kndc:ı.r 

k k d h 1 l L ] · Sebze i T ~fur ve tavukru 
etme ma a ına am o onur. nedilmişti. Istanbulun hususi va- i anac klır. ' 

F b "lk'' k' di 1\,f • Nikolaidis diiıı henüz hüvıy ·ti t - · 
ransaya u mu u ım ver ziyeti dolayısiyle bu yaz mahru- l.U. rıva dl b d 

f tl sbit c i emeyen ir ü. amı ynn· 
ve Fra?nsEa ne 11 8 ~ oraya yeMrle- kat buhranına mani olmak üzre 't u ıan hükumeti ricalini ta- larına alarak bahçıvan Petroya 
ıiyor ğer yoru mazsanız il- Istanbul için teshilat gösterilmesi mmak iizere ~tinn}a gıtll)i .. olan götürmüşler ve ticaret yspmak 
letler cemiyetinin misaknamesin· E t k"'l l l\1. ~"ı. Kouı·ı .. )('IUU re:;;,· '\1. R1", 8 ., O mane çe ve a ete yazı mıştır. ·' "' ., b&haı esile bahçıvanın 1 00 lira· 
deki şu maddeyi okuyunuz: C Pazar gilnü şehrimize avdet ed • ıını dolaudırıbı lardır. 

"Vaktile O::ımanh imparator· engaver köprü Ü cektir. H" · ~ 
luğuna ait olan bazı cemaatlar, yapılıyor. ıznı tçı ızı 
miıstekil millet olarak yaşamak adli11ede ı)avla~aına) orlar 

Göksuda Cengaver köprüsü- J ":s" • 
hakkını "mtlvakkaten., ihraz et· Hapıshaııeyi teftiş Langada oturan çantacı A!eko 
mişlerdir; şu kadar ki bu millet- formülü tasarladılar. Fakat netice ile komisyoncu Yani bir hizmct-

b I tanbul nıüddeii umumi i 
ler, kendi aşlarına hareket ede- ne oldu? Medeniyetini, rüştünii ç.iyi seviyorlarmış . 
b 1 ı. ı· d b K nan hey. don hapı htınıyl t f. i ece~ '-ağa ge ınceye eğin ir Misaknamenin tastik ettiği Suriye Hizmetçi kızın aşkını paylaşa-

b d ı tiş tıniştir. k ı reh er ve vası ev etin nasihat· bu dakıkada, Gabon, Togo, Kon· miyan ·omisyoncu i e çantacı 
leıini dinleyeceklerdir. Vasinin go, Senegal, Madagaskar gibi m•ltf:emelerde dün bir hirlerile kavga ederek 
kim olacağım tayin için evvel bir müstemlekedir; Poincarenin B. k . . . yekdigerini cerh etmişlerdir. 
be evvel bu camaatlarm dilek· döküntü 1 dediği memurların elinde ır ço ~ ısnnh hırsız kız Bir çocuk yaralandı 
leri dinlenecektir." bir tıağnıal, bir oyuncaktır; Vive Be<lrıy , Halime, Hava, 1 · Leblebicilik eden Osm n is-

Amerika reisi Wilson müsta- Ja Liberte, l'Egalite, la Frater· lahat. aha hat i imlerini taşıyan minde bir çocuk dün Tnksim 
merccilikten teneffür ediyordu. nitc 1 hır ız kızan ağır ceza mahk ın • meydanında bir motosikletin al-
Onu aldatmtık için yukarıdaki CELAL NURi sindeki muhakeme i hitam bul- tında kalarak yaral nmı tır. 

~~:'":====~ 

- Beryl, sen hakıkaten müthiş - Bu para ile ona ne yap· 1 Franka telefone ettim. O da si-
hir çocuksun. tırmak isteyordun? zin gibi bir gün tesbitinde tred-

Beryl mazeret makamında Lew kadehini bıraktı: düt ediyordu. Çünkü perşenbe-
bir iki şey s&yleyecekti, fakat - lsteyordum ki, lngiltereyi ye haraket için, bütün işlerini 
Lew devam etti: terketsin ve sizin peşinizi bırak- o şekilde düzeltmiş. Fakat o ne 

Edgar Wallac - Bu delikanlı ile sen fİttik· sın. zaman da istese itini birakabilir, 
ten sonra konuıtum. Leliyi sc- Uzun bir süküt fasılası oldu. ne olur Beryl, batırım için şu işi 

r tlatta tib akşamdan 
terkedebili riz .. 

lngiltcreyi k"r biı adamsınız. Ben pek çok 

Leli bir defa daha başını sal-
ladı. 

-Beyhude yoruluyorsunuz dedi. 
--Bini para kuvveti Jngiltereden 
•>'ramaz. Sizinle bir pazarlıkta 
i>ulunabilirim. Beryli izdivacın
dan bir gün evvele kadar gör· 
meme~e çahşırım. Dügün ne gün? 

Levv düşündükten sonra: 
-Önümüzdeki perşenbel dedi. 
- Pek alil ça11anba akşamı 

me gelmekliğime muvafakat edi· 
yormusunuz? 

Lew gene d~şündü: 
- P~k, dedı .. 
- !ki bin liranı"' gelince, bu 

par y' nı ' ka sın. Siz fed • 

iyi knlpli yahudilere tesadüf et
tim. Fakat siz bunların hepsin
den iyi iniz. Vadinizi tutunuz, 
ben de vadimi tutacağım. Beryl 
ıle arşamba akşamından evvel 
gönitmeyeceğim. 

Leli lokantadan henfiı çıkmıttı 
ki, Lew telefonla Frankı aradı. 
Her iki adam on dakika kadar 
konuıtular. Bu muhavereden son
ra Lew memnun g~ründü ve bir 
otomobile binerek Wimbeldona 
döndü. 

Lew eve girdiği zaman Beryl 
odasında oturuyordu · Gözünde 
bariz bir endişe ile çaya indi. 
Lewi bir az neşeli görünce, 
endi e i dağıldı 

verim. Beryl onda insan cez· Sonra Lew devam etti: bir an evel yap! 
beden bir şeyler var. Yalnız ma- - Parayı almak istemedi. Al· - Yarından sonra mı? 
zisine göz yummalı. Frankm bu mak iatemediği gibi, dediğimi de - Evet. 
adamı müeşeeseden çıkaracağını yapmak iıteaıedi. Yalmz size Gözlerini kızın gözleıinden 
zannetmeyorum. Fakat bu işi mektup ya~mayacağını ve çar- ayırmayordu. Kalbinde nesıl iki 
şayet ben üzerime alırsam, her tambadan evvel sizinle görllş- kuvvetin mücadele ettiğini vatı· 
halde Lelioin yüzünü gözünü par- meyeçetini vaat etti. Yani izdi- ban anlayordu. Nihayet kız: "Pe· 
çnlardım. vacınızdan bir gün evvele kadar. kil n deyince, Lew geniş ve ra· 

Beryl titredi. Onun inanmak Beryl, yann izdivacınızm arefe· hat bir nefes aldı. 
istemediği yegane şey, Lelinin sidir. Ben Frankla cumartesi sa- - Bu iş Leli için Öe çok iyi 
çirkin mazisi idi. bahı evlenmenizi isteyorum. olacak, eğer sizi hakikaten sevi· 

Çay içerken: Berylin yüzü soldu. Bunu far• yorsa, ona deyiniz ki, artık me-
- Ona karşı sert mi davran• keden Lew, daha seri cümlelerle sele bitmiştir. 

dımz? dedi. devam etti: Lew, Berylin saçlarını okşadı. 
- Hayır, çok aakin ve kibar - Bu mesele hakkında ne dü· Genç kız: 

davrandım. Küçük bir iş için ken· şündüğümü biliyorsun. Ben her - Belki sizin daha ziyade 
disine iki bin lira teklif ettim, şeyin . bir ~y?k evel ve ~ür'atle I hnkl:mız \ar l dedi ve uç-n b'r 
f kat almak istemedi. halledıımcs nı arzu edı)orum. tu~ ibi od sına çıktı. 

Sı ma mücadell' 
sınd vat:anda!fl 

vazifeleri 

ilıı'~fi makalemiz 
sıtma ınticadelcsinde 
hıslara terettüp ed 
vazifeleri yazını tık, 
günde unıumi Yazifele~ 
toplamak i tiyorum. Sı., 
nıa tası~ an ~ivri ine~ ... 
ler en ziyade ehi 
ci nı-ında · hu1Ünur1 
fal· at evler dahilinde 
bulunduklar çoktur· ı 
kilo metre kadar ıncs~ 
e" e 1 .. adar kendi vasıt 
J~ı ı ile giderler,dalıa ısı 
aklara ise ruzg=irlar, 
akıııblaı i \7e nakliye 
ıtalurı H · giderler. i 

~ JU \ e f O) ranı O J&t. 

li ~ i si rri ineklerOJ" 
Jurgun ularda iyi b 

) \trler deniz su yun dl' 
hoşlanmazlar fakat 
rnz acı udn yeti~it 
oğuğa karşı çok daf' 

nıklıchrlar .. susuzluğa~ 
kuruma) a, dayaııaJJl" 
lar,rutuho li çayırlar 
sulak yerlerde uı 
müdde .. yaşarlar. 

ıtma mttcadelesiJI 
yalnız ivri sinekler 
fd · ynı zaıı,anda tob 

ı ı a k· r ıda harp açıJJ 
icap t .. der. Ankaradı-~ 
ı ılan nıikadele bu 
yede mr vaffakıyetle bt 
mi tir. Şinıdi IstaııbJ 
da da aynı suretle si 
inek} rhı yu ·ala~~ 

h t•um edUmektelP" 
urlat. u hazneleri,..#. 

' l lu ~ ,.ör ku}1il' 
çlar taınaoıile ~ 

mizt nmeli suları s1"' 
< t ;i tirilııı li kör ol~ 
r ır bushutıin doldllt 
ınnhdn·. Bahçede, 1'0; 
u a '3ğmur su' u t~. 

Ianacak kaplar .. · tab 
t' nak enkazı konse 
t~uhıları şise' parça!~ 
kc.ılJırılmalıdıı·. E,·l~ 
ç .tı tertibatı da taJI 
edilmeli, su birikJJJ df 
~c ınani olunınah""" 
çeri inde u bulunur:. 
kaılatılanıayan yeri fi 
uğzı ince tel örgtıle 1 
l apatılnıahdır. Her Jı r 
u ta ınOcadele nıe~~ 

özlerini dı.01 
tutmak e~dl" 
bk vazifes• ıff' 

Lokman H•" 
Ne yapacaktı? Leli ye : 

ne mi edecek? Telefone et. ,, 
b·ıır 

ne deyccek? ne deye 1 

yapabilir? 
Kendi rızası olmadıkç' ~1 

ile evlenemez. Vakia onu s:il 
Fakat bir başkasını seve 

ği gibi eviyor. ·Jil. 
Bcryl Frankm otonıo~ 

ini duydu. Fakat onu b~ 

neye inip görmek için ~
tical etmedi. Nihayet 

k · ·rktf1• sının to mağmı çevırı t• 
sesini duydu. Lewin gaıe ve 
mata büyük bir ihtiyacı 
kı vardı ve okudu: 

• I 
Zabıta, otomobil~)'"'' 

ait oltluğunu :;arıne 
1
!,. 

tomobil parçalandık 
lrendisirıin d.e nasıl t 
nıad1ğı 1ayanı ha)k~d;: 
mel.tcdir, Zabıta ·e

1 nmlıakkak bir taraf d 
ralam ı§ olduğıırll' '' (B f'I 



k a di i teslihat 
<>nf eransı gide- hususi 
tek heyetimiz ile tira 

\J a ıgı 

vazife ile usso 1 İni ara
a gidiyor sında b·r ınülakat 

• 
ı 

~luhnrriri : Kemcılcttin iikrü 

kızı, • 
l 

• 
sıya e 

.. 

çarını 

·seli 

3 ...... 

dökerek 

Cne Ankara, 3(A. A] 
tes)ihatvrke beynelmilel tahdidi 

Uoma, 3 [A.A] 

Y nkmdn Tirana azinı~t edecek 

olan :M. Grnndinin Biıdape:ten,, 

hatta Vnrşovaya da gide<-cği rivn) et 
olunn)Or. 

Floran , 2 (A.A] 

tcı.ını Ajan ı or Chambcrlain 
a a aı-- ma !) uzuruııa çıktı 

~i .. · 0nferansında hüküme-
«.t tem ·ı tahh sı edecek olan heyeti 

~ rı asamız Salı günü Ankara
İ:\!Jdallıufarekat edecek ve lstan· 
~ijıı C tevekkuf etmeyerek ayni 
!t.ktir nevreye haraket eyleye
~ticl Heyeti murahhasamız 
btyiıı y~ vekili Tevfik Rüştü 
hıır kar~y~setinde Riyaseti Cüm

fıtinı·tibı umumisi Tevfik, Bern 
lYt 12 Münir1 beylerle ali şu-
.. askeri " d C ad azasın an evat 
•aıı~ nıürekkeptir. Heyeti mu

'rıci llltz~ Hariciye vekaleti 
\tfa~ daıre müdiri Numan 
~elllal ka~emi mahsus müdiri 
eyler Azız ve şifre müdiri Sual 
~ refakat edeceklerdir. 

] e\ı'fik Riiştü Bey sa· 
~Ya h areket ediyor 

llllri • Ankarn, 3 ( hususi J 
~ ed Clye vekili sah günU hare· 

ParL. 3 [A.A] 

Eclıo de Paris gazetesinin Homa 
mulıalıirinden aldığı hir lınlıere 

nazaran kont Bellenin bir kuç glin 
kalmak üzre hulyaya gidcc<·~i ve 

:M. Mussolini ile göriışcccği söyle· 
nilmektedir. 

Paris, 3 [A.AJ 

Ticaret nazııreti Arn:l\ utluk ile 
Frnn a ara ındo miln'akit ticari iti· 
lafın en ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamele i hakkında bir 
maddeyi hni olduı;runu tasrih et· 
miştir. 

Kıralı çanın yahatı 
Gua<lehıp, 2 iA.A] 

Bomanya kırab~aı;i) il- kızı bu

raya gelmişlerdir. 

ilcM.Mu oliniııin hııgün uzun müd
d~ı ve dostane bir surette gorü. • 
tiıkleıini tebliğ cınıi~tir. 1ki blıkii· 
met adamı memleketlerini alfıka· 
dar eden Pıı ehemmi) etli ~iync:i 
mP.scJclcr hakkında iki hUküınet 
ara mda itillif ,.e fikir birli~i ıuev· 
cut olduğunu müşolıec.lc t') !emişler· 
tlir. 

Uomn, 2 [A.A] 

İetefani Aj nsı bildiriyor: Sir 
Clıamherloin bir knç gün il.amet 

edeceği Flormı~n eh nrındn ki gio
loea kö ·ünde M. :\foc: .. ııoliui il .. 

buluşmuşlsrdır. Her iki devlet 

adamını ) ekdi~erin rapted<'n .. alı· 
si ,.e samimi dostluk hislt ri irin· 

de 'uku bulan uzun muliikot es· 

nasında sir Clınmberlnin ve M. 
l\1us olini uıuunıi vnzİ) C'ti tçtkik 
edere! İtolvn ve İngiltere nra1>111da 
eamimi ıullno t'hatı bir kere Jalıa 
teyit etmişlPr ve ilu memleketi 

9-

Yahudilık ıçm dünya saltanau 
yoktur, ve yarın yahudiler için 
korkunç facıalar hazırlanmakta
dır. Buna sen mani olmak isti
yorsun. Nakadar kurnaz ve na
kadar giizel olur.san ol talii bo-
zamazsın. Kader, hükmünü yapa
cak ve bu hükmün altında yahudi 
dünyası kana boğulcıcaktır. 

Uudıt) bu $Özlerin dehşeti 
altında kalarak mınldandı: 

- Sen kimsin? 
- Ben aç kalarak karnımı 

doyurmak için Isa dinine girmiş 
ve şimdi de bu manastırın taş

ları üstünde kuru el·mekle son 
günlerini yaşayan bir y3hudiyim. 

• 

Sefih Louis güzel karısının 
• hasretine fazla tahammül ede-

0 ... 0•• j u·· .Qlfikndar ~den en mubim i)asi 
".ıı. • ıncc:eleler lıakkmdn ıki hukurnctin medi. Kapanan 

UUD}ar mutalıık Luluıırlnttunu müşahede Vakıa Fransa da şahane zev· ·~~lt~cc~ ve lstımbulda durma· 
ı:~• nıÜ arek:etine kadST fransız· 
&"la ne~~~rnt1n esa itibarile iti· 
~~- taltctr """"C.lCnmesi muhtenıeldir. 
'ttitıde de. tcferrüat ,•ekilin av· 

cylcmişlerrlir. f. 1u-. olini bunu km! te'min edici kız yok değil-
Jrid, 2 (A. 1 müteakip Sir Cluımlıcrlain ve refi· di. Çoktu, çoktu. Fakat bunla-

Akadcrui rci!i, 1. Priıno dö kasınn "montelhnno ., şnto_unda h' b' · · h d l ' 
Rivernya tahriren müracaat ederek lıusııc:i bir öğle zİ)nfrti 'ermiştir. rın ıç ırbısı yn u i güze i gioi 

"Jüdit,, mahkem~ buzn ·un< a 

te bu cdileoekrir. 

lları .--
cıyede tayinler 

iıı İla.ıit Aııknro, 3 [ Hususi] 
leri • atıdn mtıhim hariciye ta· 

A~ı-n S Ya.pıJacaktır. Te.ı;rifot mü· 
;;ıtetik:rr eti .. g.. 11 beyin ceuu bi· 
}~İde.ıı ib hü1·6 metleri nezdiııde 

Q:ıu~ edilen cfarcte ta· . helitı erdir. ETcUment Ek· 
ı~i :rn....__ ıno t ar avin1iğine 

~ -~vınubabietir. 

llıanuIJahın 
kuvvetleri 

ll°>ıer . Yeni dclhi, [A.Al 
,il ~~nsı bildiriyor: Emanullah 

t~~k oldılL istirdqd i9in el~·evm 
ı bin k Ur:,u kuvvetlenn mıktarı 

lf ~ adar tahmin edilmektedir. 

darulföuunun hayatını muvakka- mahirane ir kurnazlıkla kıralı 
ten inkıtaa uğramasından ıalebe e si ada teshir edememişti. 
i~io tevellüt eden maddi \'C fikri Papuyc1 müracaat etti. 
zararlara cclhi dikkat etmiş ve hıl· N ( A · ) ,, [ .\ A Yüz bulmadı. Nazırlar mecli~ ... aco, nzonn -· ~. 1 
kum~tie darlllfunıınlara kar~ı itti- .Asi kuvvetlere iucn::.ııp lıir uıc- sine b3Ş '\turdu. 
haz ettiği tarzı hareketi değiştirme· ksiku Hl) arc::ıi 1rıco ~dıri ıızcrinc Onlar da ellerinden bir şey 
8İni talep eylı'nıi~tir. Bn~vckil ver· 2 hoıuha atmı ,lır. nco şehri .:M<'k· gclmeyeccgini bildirerek acizleri-
diği cevapta lm nıiıtalfüılnrm doğru sika·Amcrika hududuncl,ı kiiindir. ni gösicrdiler. 
oldubunu, "Unkii ilmin v fennin B ıncl 1. lın "r"l llkt 1 1 h k b "' ıt nzı n " l ' ,... .. ' 1 m muş Çare üç a sahi inin gön-
terakkisi için arfedil<'n (!B' retleore oldu~rıı 1 ildiri!ınC'l tc·dir. Bir ),me· 
h 'k~ · d 1-- ı· ı !ünü )'apmdda idi. 

iı umetın ıtunşm sı a::r JU g:e • riknh ıne~ruh ı>lınu tur. l ınumİ· 
eliğini, uncnk darülfuııunlarm yerle hunun bir vımlı lık etıeri ol· Kos koca bir Kıral olduğu 
munha-ıroıı ilim \ c { ·ııni ııe~ir duğtı zanııedili~ or. Bu gibi hadi::-c· halde bir arzusunu yapamayan 
"·e tamime vaktım hnsretmctıi ic~p lcriu tckcrnhünc ı.ıani olmak için Luis kudurdukça kuduruyordu. 
f'ttiğini hcyan c lemi~tir. M. dö şelıircc tedbirler almr:n nr. Nihayet olan ve yapılan işlerde 
Rivera darülfllmınlor memleketin L d b" ·· k b h k d' · d k on ra. 3 1 • ] utun ·a a atın ·en ısın c, ıra-

menfoatlnrına muzir V(' gllrllltülti Mı•}. a.oclnn hildirni ·or: Jiıni· !içenin bigünah olduğunu yana 
niimnyişlere snlıno olunca lıııkli· neı :Fcdc·rallı•r ilt• fi ilerin kuvvei yakala Papaya yazJı. 
ull'tin Lazı tedbirlere '" l'CZni alı· küllip•si nrllsm<lu il-i gtl n <levanı 
kfiıua teve sül etmek uıt c-Jrnriye· c·dcıı kanlı 1 ~ı· ınuhar~be olmuş Meselenin tetki i içir. bir 

ınüo i2 değilse serbest buluna
cak, yok eğer mücrimiyeti taha-
kkuk ederse hey'ct kararı ile di
ri diri ateşte yakılacaktı . 

Louis buna razı oldu. Hergün 
boş kalan sevgili yatağı karşısı
nda sıcak göz yaşları döke döke 
bitmiş, harap olmuştu. 

Uudit) Fransayı yahudilik ga
yesine sürüklüyormuş! 

Varsın sürüklesindi. Yeter ki 
son nefesini v ı inceye kadar 
onun koynund.m ayrılmasındı. 

Scnt Rad gonl mamıstırma 
gizliden gizliye haber gönderdi. 
Papa tarafından gönderilecek 
heyetin geleceğini ve her şeyi 
kendi üzerine atmasını, ancak bu 
suretle kurtula bileceğini Uudit)e 
haber verdi. 

illi 
tamirat 

ıind bulunduğunu :B:h c ·Jcrck 'c ı:cticctlc ü ilcr tl;ıı a:neo m:!g- h'"yel teşkil olundu. 
parası mektubuna oilıa)ct , crnıi .. ıir. lnp ,.'" mıinhe im olum tur. E~cr hakikaten yahudi kızı Papalık heyetini teşkil eden 

'tııltlit Berlin, 2 [A.AJ ·ft1Eiiiiiii!ii==2i!~~~~~~ =·~~--.,..~~ ~~~,~~~_,,...-.....,.......,~~=.;.;;;;~~;:;:=.;;;~~~;;;;:;;;;~;;;;;;;;;:;;;=~~~~~~...,-~~~~~~s 

~~at he-ahına Alman ana· 
) tc ,~dan verilme i !azını ge
~Ctı lSanın birinde Yade i hu· 

t old~ altı aylık ilk taksitin ha· 
~ \l'tnıı:ı/SO milyon mark tami· 

>'c edil 1 .ai?mna muntazaman 

Çtllde nıışıır. 
nıuhareheler 

~b Ctı•tı h • Loodra, 2 J A.A] 
'q1<ıycti!d Ilı dan bildiriliyor: Hafta 
4~t\a in~n O\'el Hankow un su

tı- 011 l2ar olunuyor. lczkur 
~ ~p llnde hali hnzırda 5 ingi

t~ i lnduıımnktodır. 

il tlhaıı k Şangbny,. 3 (A.A] 
~ ~tantı Hnnkeon un 20 

~· t e 
1~cln kain Yanglo da ta

l a hu;ını tir. Dakikadan daki· 
Qlltq in 1.ı.1t bir muharebenin vu· 

1ıtar edilmektedir. 
'-d ~atık[ Şanghay, 3 ]A.A] 

!!tt ~lhı n ordusu Ilankovu tehdit 
tonlulnrı anağlup etmi~tir. 

.~HEYET 
l' lspanyol 
heyeti 

e :r·mizde 
üıı - - -li Şeh · ~ dipt rımize biri mareşal, 

ı·tı ,lllüte~~at ve ikisi mühendis· 
tıılık b· cp olmak üzere dört 

t. lt ı 
•~. li panyol heyeti gel-

~~ le ~Yet dün akşamki eks-
d karaya gitmiştir. 

t: ~ıttıız m l" .. b 
Ilı •Yol h ,. :ı umata gore u 

l rıe.,d· e>'eu Ankarada hilku· 
~tde 1~de bazı mühim teşeb

ulunacaktır. 

Komü aı r 
İzmirde on dö t kişi 

tevkif e ·ıdi 

Burada da tevkifat 
yapı acak n ı '? 

lzmir polis mi.idiriyeti bazı 
komünistler hakkında tahkikatta 
bulunmakta idi. lzmir gazeteleri
nin verdiği malumata göre, şim
diye kadar 14 kişi tevkif edilmiş-

tir. Bunlar tütün amele.sinden Ali, 
Mustafa, Enver, Ahmet kaya, rıh
tım şirketi katiplerinden Hihni, 
Nuri, tornacı şükrü, Kadri, tor· 
nacı Ragıp, modelci Kerim, Fah
ri, acenta memurlarından Sala· 
mon Alberto dur. 

Evelce de tevkif edilmiş o!an· 
lar marangoz Hilmi, makinist 

Tevfiktir .. 
lzmir gazeteleri bunların iti

rafatta bulunduklarını ve şehri
mizde bir komünist teşkilatı ile 

alakadar oldulHarım yazmakta, 
hatta burada da te' kifleri icap 
edenler hakkında Izmir zabıtasın
ca şehrimiz makamalına malumat 
verildığini ilave etmektedirler. 

lzmirdeki mevkufıar tecrit 
edilmiş vaziyette tutulmaktadır-
lar. 

Sırbistan da 
Kar yağdı 

Roma, 3 [A.A] 
Belgrat, Zngrap ve Liubliya .,.e· 

hirıerine kar yağmıştır. 

iZ Ameri an zırhlı kro· 
/ l inri sayfadan mabat] 

gençleri Londr.:ıda "lngilterenin dairesinde "Türkiyenin en yakı· 
en yakışıklı erkeği k~mdir? 11 şıklı erkeği,, ni, Il:,dam karileri 
unvanlı bir musabaki! yaparak intihap edecektir. Bunun için eski 
bütün ı·ngitteredc deı;n hir alaka musnbakamızda olduğu gibi bir 
ve heyecnn uyandırdı1n;. kupon neşredeceğiz. Musabaka-

Binlerce kadın ve erkek bu nm hitamında knrilerimiz en ya· 
musabaka ile meşgul oldu· kışıklı olarak intihap edecekleri 

işte bizde tertip ettiğimiz bu 
yeni musabakada tamamen İngi· erkeklerin fotoğraflarını topladık 
}izlerden mülhem olmuş bulunu- ları kuponlara raptederek ida-
yoruz. remize getirecekler ve mukabi-

"Türkiyenin en yakışıklı erke- linde, bütün müsabakulaıımızda 
ği kimdir?" ~ lusabakamıt kari- olduğu gibi, numerolu bir fiş ala
lerimiz için hem eğlenceli bir caklardır. Bu suretle yakışıklı 
meşga!e ve hem de müfit bir iş olduğuna hükmedilen üç erkeğin 
olacaktır. resimlerini, birinci, ikinci üçüncü 

1\ u a )akaya ) aş far· yü tefrik için, fotografına "l,2,3,, 
kı ~()zetnıek8izin bütün diye numcro atıldıktan sonra id&-

'--J 

erkekler iştiı·ak etmek remize göndermek lazımdır. 
Bu fotograflar, kadınlardan 

lıal kını haiz olacaklar- mürekkep olup yakışıklı erkeği 
dır. intihap için teşkil edilecek bir 

~iu a akada bidııci komitaya tevdi olunacak ve onlar 
ge. ecek, ya i "Türkiye- hükümlerini verirken karilerimizin 

ı ı l k reylerini nazarı itibara alacaktır. 
nnı eıı ya rışı ~ ı er -e-
ği,, ol uak erefiııikaza· l)iğ r taraf tan kopon 
nacak olan kariimize toplaınak zalıınetini ih-
200 lira ikramiye, ikin- ti~ at· den ve idareınizden 
cİye 100 ve üçiiııciiyede fiş a]acak olan karilcrden 
SOlira nıiikafatı naktiye 

1
250 zata <la kur'a keşiclcsi 

verece O-iz- suretile nıulıtelif l~ı vnıette 
w• ".Türkiyenin en yaluşıkl~ e~ke· hediyeler tevzi ol~acak
gı kım ? ,, musabakasına ıştirak t ~ 
tm k · k ·ı · · d ır. e e ısteyen arı erımız sa ece 

fotoğraflan ile adreslerini gazete· Bu suretle iki musabaka aynı 
mize göndereceklerdir. :zamanda olacak, kariler hem 

Çerçeveli sütunumuzdaki şerait yakışıklı erkeği intihap edecek 

•• •• 'azor 
b1 o-fn gndiyor dünde 

ziya et ver.idi. 

Bir haftadanberi limanımızda 

misafir bulunan (Roley) ismindeki 

Amerikan zırhlısı bugün Akde-

nize gidecek ve merasimle 

edilecektir. 
Dün zırhlıda Amiral 

teşyi 

Day· 

ton tarafından bir veda ziyafeti 

verilmiştir. Ziyafette bahriye ku

mandammızln erkanı bahriyemiz 

hazır bulunmu'.llardır. 

Lodos 
E, clki al ~am hrı;.fo} an lodo 

fırtına ı dün de ak:..ama kadar 
de,am ctmi~tir. Fırtınn şiddetini 

n zi) ndc l\formarıı 'c Adalar 
denizinde gu-.t "rmi~t ir. Sevahili 
mütec3\ irC' 'apurlnrı mü külatla 
i~leıniJerdir. Kadıkoy ) okuların
dan bir ro~u denizin şiddetinden 
l küdar tarıkile gitmi)erdir. 
~-~.._..... ............. '=-~~~~~---
ve zahmetlerine 
mukabil eski musabakamız da 
olduğu gibi muhtelif hediyeler 
kazanabilecektir. 

7 Nisandan itibaren kuponla
rımızı ve neşredeceğimiz fotog· 
raflardan beğendiklerinizi kesip 
saklayınız. Musabaka şartının hü· 
lasasını çerçeveli sutunumuzda 
okuyunuz. 

siyah cüppeli ve siyah takkeli 
papaslar ltalyadan kalktılar ve 
kendilerinde bütün hıristiyan 
Avnıpaya hakim olacak bir Isa 
kuvveti görerek, Isa ve laanın 
yer yüzündeki yegane vekili ve 
varisi Papa nanuna yahudi kızını 
muhakeme etmek üzre Fransaya 
geldiler. 

Bütün yahudileri 1 bir telB.ş vcs 
endişe almıştı. 

Hamileri, kıraliçeleri (judit) 
bu ellerinde İncil etrafa ölüm 
saçan mütaassıp papaslar elin· 
den nasıl kurtulacaktı? 

• • 
- " . . . ' 

Judit, ipek gibi saçlarını omuz• 
ları üzerinden beline kadar sah· 
vermiş ve papaslar heyetinin, Paı
palık taassup mahkemesinin hu· 
zuruna çıkmıştı. 

Gözleri incilin efsane dolu \19 

günlük kokan sahifelerinden 8)'U"t 

mamış papaslar yahudi dilberinin 
böyle perişan bir kıyafetle kar

şılarına çıkmasını titremeden kar· 
şıladılar 

Judit, ilk hamlede bunun 
farkına vardı. O, haya.t mahru• 
miyeti içinde ömür çiirüten bu 

adamların kadın güzelliğinin ca
zibesine esir edeceğini sanmıştı. 

Halbuki bu siyah libaslılanc 
ruhlarının da karanlık ve siyah 
olduğunu farkeder etmez kur· 
naz zekası ile planını değiştirdi. 
Onları, papalık hey' etini teşkil 

eden müteassıp papasları tam 

can alacak noktadan yakalayacak, 
güzellik ve füsununun yapamaclıtı 
t 'siri yapacaktı. 

Kendisine henüz hiç bir 'sual 

teveccüh etmeden siyah elbise

liler önünde diz çöktü .. 

(Bitmedi) 

Bu akşam 

Alluımnıdıı 

oııenıd• 

l\lf•lckti! 

!ojlktc 

ufrn c,idan ar:lamr 

: Şanıpan)a ~e Gelin D"ıı4 

: Zcıfi Be~f'r 

ı ÔliJm 1''edaller1 

: nuhnr Ne•idell!rl ~• 

Sema at Jfer içlnd. 

Aeri incmadıı ı !lata Bari Ca.uu Doıua. 

Alemdıarda 

Ferııhdıı 

ı Semalar H41ıiimi 

ı Aık ı.ıgurunda katil, 

Dils taban btudı bacaJı 

"" Hokkobıu. . 



ve 

Kapici heiabina 

Batii~de ~la yem~ni 
atıştırın mcıguldü Bir misafi-
ri geldi: obtohonl 

Robrotion p k asabi ve müte-

latt ı~u. 
Gaı4eR~~ damarları yerinden 

fır nç bir adam haline 
g miş . 

&tjwal pşırdı: 
- Ha1'fdll' inşallah, ne oldu 

sanabSyle?. 
- 8e.a fU kapıcının karısı ile 

bir çmpr çtkaracatını dememiş 
mi idim? 

- t!.ec! 

Fransızllldan 
siyelerimi tutmayacaksın deye 
öyle korktum ki ... 

- Vallahi az kaldı doğrusunu 
söyleyecektim. Fakat bu işin de 
böyle kesilip atılacağını hiç ha
tırıma gctirmemittim. 

Kol kola çıktıl:ır. Robrohon 
günün birinde kapıcının kansın
dan iki yüz frank alınca, ğene 
Bargevalin evine ıitti: 

- Ah, şu kapıcının karısına 
her gün bir dayak atsam! dedi. 

E fr L! T 

Borsad -
3 Nisan 929 

- Sanki mektuplarımı açtığı 
ye\işmiyormUf gibi, bir de ka- N hlTLER 

1 

rımla kıapıdan çıkarken alaya l Jugliz 991.25 ... !) ı.e .. a nu:. 
kalkmaz mı? Apartman sabi bine 1 Doll r 202. 75 ı Flori 

şika)'et ettim. fakat herif kapı· 20 Fr .F. J 58. i5 2° Kur. Çak. 

ımso 

r.o. 
J~O.l.?i 1 

cısına pek alclıN'ış etmiyor. Ni- 20 Lireti 213 ~ ~1

1':: 
bayct olacak oldu. Geçen gu·· n 20 

Urahml 
52

•
50 ~o Frank Bcl. 

.:!.2:; 1 
i ı.su 
ııs. 

l lta)hf im. 48.SO l p 

t k t 
_ ... t.ı..- J Anaaı. Sl. "S.5() cır:eıa S2.GO 

O a 1 9'1lU'"''\&m. 20 Ley Rum. 24.12 2Q F. hv~ '182. 

- Bravo, tebrik edeHm, bazı- '~EK 
larına ara sD'a b6y1e dersler ~ 
vermek l!zımdır. Lonf- Şt. 990.251 Amatu. n ı.22 

- Ders mi oldu, ters mi oldu Nw. :ı' 0.49 Praft ltur. 16.!tO 

bilmiyo:um. ~ladı bağırmata.. Pariı&e. 12.53 Viyana !it. 3.48.25 
B d L! lı:hed .. dii Milanolt. ?.361 ~a~ridpzıı 8.22.25 en e ıKıffiSe ge t\l'l tuy m. D- '\ arpmulo 4.86 

Fakat anladım ki, bmıi dava et.iniş? s.ue~linı m. 2.06 AtJnadrııb. ST.91 
Se kat bu. ı.... la ö ona e\• ~:I.87 IWhet 2.UT.50 

n av &m, ış~ı an ram.. Drük el b 3.52 Motha ç. 1046 

Mahkemeye ide hiç gltiifş adaıp Gine\Tcf. 2.54 Ilclgrıstdhı 2'7.77.50 

değılim Bu iş ne olacak dersm?. 
- Ne ağır ceu mahkemesine 

kitlerıin, ne de seni idam ederler. 
- Allah ~kma adayı bırak •. 
- Dava etti ise aılh mah-

kemc~e tidenin. Tokat attığı 
için de beş franktan yirmi beş 
frank cürüm için ceza.. Şahitle
rin şahadetlcrine göre de, 25 
fıanktan yüz franga kadar da za
rarı manevi .• 

- Şahit mahit yok canım. 
- Eker böyle ise yakay\ kur· 

tardm demektir. 
- Zannetmiyorum. Nasıl ya

kayı Jrurtaracağım? 
- Şunu anlat.. zaten ben de 

onun için seni arcıyordum. 
- Bundan kolay ne var? Ma

dem ki şahit yok, hakim sorarsa 
udöiınedim. dersin .. " iftira edi' 
yor,, dersin •. 

- Ya yemin ettirirse.. Bilir
sin ki, ben yalan söyliyemem . 

- Haydi canım her gün bin 
türlü )'alan söylemeyor musun 

nki? 
-Amma mahkemede nasıl söy

lerjm? 
-Ohaldc cürmünü itiraf etmiş 

olursun. HAkim de kanunu tatbik 

Felemenk Bahri ~efit 
B1 ııkası 

1erkezi 
Anıstedr aın 

lııı.l:ııada 1 araköy 1 ani dairei nuıhsıı•tıdı: 
telefon Beyo(;lu 3711 • 5 Merke 
ostıuır i ıtti&nlinde Allalerud harı 
elefoıılaıa ruhu! 569 heme~i Banka 

t i:tanbııl 21J42,284.:J 

Baııka muan1elatı 
'e ka. al r icarı 

ş-;y-t~~I 
a ase 

l
c::DDlLlO>~ G~~V 
tele<-ek haf (Ct OPERAD .............. ~········· 

K1 H JK l\11E '[HE 

1\1 H LLİ 
eder. 1 l..ıüyükdere Bentler yolunda 

- Etsin, ben yalan söyleye- ( Sultan suyu ) namile maruf ma-
menı. hallin suyu ve knhve mahalli icara 

- Eh, mahklım olmağa karar verileceğinden tclip olanların ls-
verdikten sonra, deyecek yok! tanbulda Sultan Hamamında katır 

Suffi mahkemesinde hiç bekle- cı oglu Hanında 45 numaraya 

nnaaeyen bir hadise oldu. müracaat ebneleı i. 
Hikim maznuna sordu: -------•• ••••Go•••' o oe••c•e eeo• 

mü? 
Siz bu kadını döğdünüz ! B0~1 Tİ fabrika ı i 

·.· D EL :. Efendim, benim elimden • • beyle. ıeyler çıkmaz. Beni tanıyan· : Birası : 
lara sonin. Size dünyanın en iyi ı : : 
adamı olduğumu söyleyeceklerdir. : çıkınıştır i 

Kapıcı kadın. maznunun cllt- ! :. •••• her erde at1Jır •••••• 

mühü inlcir ettiğim görünce, açlı J> 0 lu rullı uı;ı..ııı ıı hukuk ııınlıke· 
ağzın~, ru~~~ göz~nü.... .. 

1 ! :J me-inclt:n: ı_ııdıleı llınıi efendıııiıı 
Hak.im ışıtılmemış kufurler sa- nı ddci afo) h B< .ıı..ıa~tıı Ha an p a de· 

vuran kadını susturuncaya kadar r ıııde 36 ıııınuırtılı ı nn efeıı<lirıın ha-
ki a kar f ne ınd ııbuh erkıı an 'elet Karnık 

a a.. ayı ıeç ı. ~ft.ııdı ru "hın~ 1ı..aıne
0 

e ledıği 127 hra 
- Gördünüz ya efendim, kim alaca da' ııırn cer ,ıın eden ıııııhkeme· 

kimi dava etmeli. Orasını siz tak- iıı le n Jdri n t rjrinde ki imzanın 
dir buyurun. mudd ı r altlH tini tatlııkat rurcti)le is· 

Hakim derhal kararı verdi. Bu patt8n Wuır nciz ile i~tiknabeo bıt ola. 

ka 
...A k k d mah mn ıı ) cn11n etme ine mebni ikanıetgAhi 

rara •"re apıcı a ın, -k h nd .. meclıul olan Şabulı lıakkıııda hıttalep 

d
eme

1 
uıuruh ka ve sa~~m !.andın· hukuk u ul mahkemeleri kanununwı 337 

a a enen a aret curmun en dinci maddesi mucilıiııce 20 (!Un mliddet· 
maa masarifi muhakeme zararı le illnen tt'bligat icrasına karar verilmek· 

manevi oları.le iki yüz franga mah- ı aıUddei aleyhin itıru edil tek )Cvmi 
küm olmuıto. mahkeme olan 27 Nisan 929 cumartesi 

Muhakeme bitti. 88llt 11 d mahkeme de biu.at hazır bu· 
Robrohon kapıdan çıkarken Junmadığı 'e ~· bir \ekil göndermediti 

lD urd nıilddeıııın ıdaa ını Hmır "'e lı:r.· 
nrkadaşı elini sıktı: bul tını~ addoluu ca • ı tt>bligat makamı· 

-Tebrik ederim, dedi. Tav- na oma il olu nr 

t t 

111 ..M.ER.AKLI ŞUlJN! 

"' 

Dünya panayırı Yeni bs 
dilftal t.ı 

Doksan milyon insanın ziyaret -
Avrupanın başına yeni 

dilch•1Cif daha çıktı: Bu son 
tatör, Monako ismindeki 
mini prensliğin hükümdarı 
Luvi dir. 

edecegi bir Panayır! 

1933 • • • 
senesı ıçııı Şikago şehrinde 

göriilmemiş bir 
hazırlanmakta olan 

Son günle~de sadık tab 

araaına karakedi giren 
aleyhinde bir miting akted° Panayır, tariht manzara olacaktır. 
ve Prensin ha kından fet 

talep edilmiştir. Prensin yenı 

tihabata mani olması üzerine 
mayişciler saraya gidip bu h 
keti protesto etmek isteın 
Polis müdahale etmiş. 

Türk lirası sarf edilecek. 

Amerikan gazetelerinde okun- ifadesi, bir milletin mabihül ifti
duğuf'la göre. 1933 senesinde t.harı haline getirmeğe çalı
Şikngo şehrinde n!uazzam bir Şıyoruz." 
Dünya Panayırının küşadı için 

1 

Panayır Mişigon gölü üzerine 
şimdiden hazırlıklar başlam~ş~ı~. inta edilecek ıun'i bir ada da te· 

Bu Panayırı 90000000 kışının sis edilecektir. 
ziyaret edeceğini söylemek, bu Sergi komitası :ikinci reisi di
teşebbüsün azameti hakkında bir yor ki: "1933 senesi, zamanı ha· 
fikir vermeğe kafidir. zırda unutulmar bir tarih teşkil 

Serğiye riyaset eden Mr. Da· edecektir. Yüksek musiki, yük
wes diyor ki: "Bu Panayırı me· sek san'at beynelmilel spor ... 
deniyet ve terekkinin en son Hasılı bugünkü insanları alakadar 

lngilterede bir vak'a 

eden her şey, en mümtaz ve mü
tekamil şekilleriyle, sergide temsil 
edilecektir. Sergide istirkap fikri 
bakim olmayacak, bil'akis, btltün 
milletlerin iştirakile bütün beşe· 
riyete ait güzel bir eser vücude 
getirilmeğe çalışılacaktır. 

Mesela ıerginin san'at kısmını 
ele alalım. Yalnız bu kısım için 
milyonlarca dolar sarf edeceğiz 
Her milletin elinde mevcut ve o 
millet için medarı iftihar olan 
asarın en güzellerini celbedece
ğiz. Bu cümleden olmak üzre 
Fransa, Luvr müzesinin en güzel 
on iki tablosunu sergide teşhire 
muvafakat etmiştir. 

Leonerd de Yinçinin meıhur 
,, Mana diza" sı da bunlar meya
nında bulunacaktır. 

Arbedenin büyümesi uı 
Prens nümayişçilerden mürt 
bir heyeti kabul ederek ııı 

batın Haziran iptidasında 

yacaA"ını vadetmiş, kendi de I 
riıe müteveccihen haraket 

miştir. Fakat ertesi gün ıı 
tiği bir beyannamede inti 

hakkındaki vadini keenle~ 
kün addederek tabaasına 
dan okumuştur. 

Bu suretle sekiz mil muı 
araziden ve Monte Karlo Ş 

den ibaret olan Munakoda p,I. 
Luvi hUkimı mutlak olara~ 
mıştır. 

Kendine miralay süsü 
vererek evlenen ,.~dın ! Bundan başka asri ressamlar· 

dan da eserlerini isteyece~z ve 
./a fetine gire· bunlar içinde temsili kıymeti ha

Geçen!eıde lngiltrede gayet 
garip bir vak'a olmuştur. Mrs 

emeliyle u::: 
rck ordu· 
ya dahii 
olmustur. 

iz olanları intihap edece~iz. 

işte bir diktatörlük rnerlİ' · 
daha? 

r·· ···ö;;;;;;;;;···? 
' Lilian Sınith isminde bir kadının 

Mralay Barker namı tahtında 
yaşadığı, hatta daha ileri gide

rek Miss Emma Haward is:r.ınde 

bir genç kızla e\!endiği (!) aıı
laşılmış, bunun üzerine bu garip 

kadın tevkif edilmistir. 

Erkek kadının asıl tevkifini 

mucip olan cihet bir aficlavit işi 
müna:.ebetile ali bir maht-.me 

.$ahte 
miral, yın 
ilk ko•: :ısı 

elyevuı Av
ustura lyn· 
da S"dney 
şehı inde 
yüks ·k bir 

mevki işgal 

tm ''l- imi 
huzurunda is inin Viktor Barker, E' 11" g:l! P. o'=m o~ynı~ • 
kendisinin lngiliz ordu~una men- f tında harbin i uhra11!1 sen -
sup mütekait bir rniralny oldu- I !erinde karısiyl • t;vlenmiş oldu-

trunu, Fakat sonra kendisinden 
ğunu, harp esnasında bir suvari ayrıldığını ve son vaz'iyeti hak-
alayında ifayı vazife ettiğine da- kında hiç bir şey bilmediğini 
ir resmen yemin etmiş olmasıdır. söylemiştir, Yalnız kadının iki 

K d 
· l h b"d çocuğunun kendisinden olmadı· 

n ın mıra ay arp ı aye~ ·ı~ · d h f ı 
. . . .. 1 Aını ı ave etmış ve a a az a 
lmde esır olan mustakbel kocası malumat vermekten erntina eyle-

Major Sminthe iltihak etmek miştir. 

Dünyanın bu paha biçilmez 
şaheserleri bir sene müddetle 
elimizde kalacağından bunların 
hüsnü . muhafazası ve zarardan 
vikayesi başlı başına bir mesele 
tf-:kil etmektedir. 

1893 senesinde şıkagoda 
açılan Panayırında sermaye altı 
milyon dolara balig olmuştu. Şika
go şehri 5000000 teberruatta bu
lunmuf. 1000000 dolar kapılarda 
duhuliye hasılatı olmuş, 4000000 
dolar da sergi hakkı olarak alın
mıştı. Buna ufak tefek mebalit 
de ilave edilecek olursa kırk se
ne eveJki panayır 28,000,000 

~aaaaaa••aaa•aaaaa••··· 

Koni raııs salonuıl~ 
Türk talebe birliğinden: 

mum n1Uderris ve m\IBlliUl ;JJ 
le talebe urknda~lanmıza: :t_ 

111 
1929 per~ mhe gUnu nt 13.""' J 
Darülfünun konferan salonuO' 
içtiwan te9rifiniz rica oluııııt• 

Belediye aza.,ını dıa 
C. ll . .F. Mtıfettişli.ğiudeıı: 

mi)·eti umuıni}ci belediye 
muhtereme iniıı 6 Nwn C 
ıi gUnü saat 1 .30 do fırkıı 
zinde in'ikat edecek gurup ~ 
ıuda bulunmalarını rica ede 

dolar içinde dönmüştür. 
"1933., PanayırınBa bu mik· Tıbbı müsamere 

tar her halde 100,000,000 dola- 7-4-29 Pazar gllnil saat l~ 
rı tecavtiz ederek ve panayır dü- Gulhane sekiziııci musaınere' 
nya tarihinde misli görülmemiş yeıi icra edileceğinden anu 
bir manzara teşkil edecektir!" etıbba b..}lcrin teşrifleri rıct 

FRAı 1) AN IIANI 

iRALIKrflR 
-ıKlrBıı1c ı-ıa~eie 

r.aJııtndıı 1 enııPnı- ·iln ol,u~ıııda Şiıl Ni lıa~·ri~ e Linası ittisali nele 
:~ Katlı ye 2 e~phdi · 

FRE.TK)A HANI 
Kira\ a H'rilecrl,tir. Her tlirltı e bııbı i tirahati cami olan bu mU· 

kemnıcl han, irkctlrre. 111Ueı1 e ati idare~ e H: ticaıiyeye gavct eh-e· 
ri lidir. Her katt lıf'heri ııı· \a i odalı ıki kı un me,cul olup ayııca 
hu u ı t rlibatt H' bir kısımdan diğerine mm a J kahilij eti 'ardır, 

~ ııı zamanda hem denize hem cnılde) c nazır ild c pbcli rn kendi 
hu ust .rıht mı 'e i kelesi hatti VA"( IACAZA <lahi kiraya verile· 
cel\tir. G<tl&lil Frenban han 111\ mtıracaat olunması. Tel. Bev~. 3080 

'f iirkiye MilJi ithalat ve ibracaat 
Anoninı Şirketinden: 

31 .art 929 Pazar günü alelade senelik içtimaa davet edilmlt 
olan hissedaran hey' eti umumiyesinde nisabı müzakere hasıl olma· 
dığı cihetle içtimanın 21 Nisan 929 Pazar i\inüne talik edilmiş 
olduğundan hissedaran yevmi meıkurda saat 14 de Ankarada hlma• 
yei ctfal merkezi umumisi salonunda hazır bulunmalan ilin olunur. 

Ruznamei ıııüzakerat: 
1 - 1928- senesi meclisi idare ve murakıp raporlarının kıraatı, 
2 - 1928 senesi bilanço, karu zarar hesaplarının tetkiki ve 928 

ıenesi temettüü hakkında karar ittihaıı, 
3 - Meclisi idarenin ibraıt, 
4 - Yeniden intihap edilecek azaların intihabı ve hakkı huzur

larmm tespiti, 
5 - 1929 senesi için murakıp intihabı ve llcretinin tespiti. 

Tayyare piyanko müdürUlğilnden 
Mevcut numuneleri Hçhile miktarı bir mil)uD ylll dokaatı altı hin ıclet olmak 

Uttte dokuz ne' i no1er euıkı ba!tırılaca1'trr. 

Jobkata ~k. iste~eiılerin pe) akçelerile beraber BNiian 929 pazartui nat 
la te pı,aoko mUdurluğ nde mütetek. .U m ba))&t komie~onuna nıUracııaılı:ın ilin 
O.\lUL.T 

Vakıf akarlar ınüdürliiğünden: .. ~ 
Aksaray cıvıınndll Slrmerd \°U\'U~ nıaluılle11inde ATaP. manav sokağında 10 ~: ;J( 
) bııd~ batında ıGılend.erhane nıılıall inde Caınıi ~erif so~m la 4-7 7 
\ emecılerdc Camcı alı mabaJle inde tram\&\ caddesinde ıneıı.teP 

elyevm hane · J 
... araçhane. batında Mimar ayas mahallerinde ) eııl tekke sokağındı 

mektep nuıh•llı ' 
~k~ray cıvannda Katip mulAhaddin maballesi~de mektep ~>ıtdıııd' .~ 

Al'l\k!)ccı ahmet •I• mektebi f' 
~ehremin!nde Kara baş mahallesinde Bala lekk i soka~nda 27 

efendı ınekıebı f',J 
Koca mustafa f'&tada ancaktar bayreddin tekkesi aeqıa hanesi ile Jllf rıJ~ J"' 
Da\ud paıada Bıyeıid cedld maha1l•inde Sadiye dergahının eıaılıl' 

ile senıahaneıi 
Topkapı haricinde Davud P8'8 caddeainae 12·14 No bekta ı dergtıbı rl°' 
Sah.afıilloyman mahallesinde Ctfal oRlu yok.uıı:ında 

0

mescitjiltisaUndtı 1 .~ 
,.c JllC8t'ıd arsası ~I 

Kaıımpapda Kulakıızahıneı 'kaptaıı mahallesinde Kadımehmet çeşıneıi fO 
G9 No. hane 

Kiralık dükkanlar 
Yenicanıi ha,Jwunda 56-90 ve 96-47 ve 4fl-]02 No. dUY.kAııl:ır 
Bıılılı. puannda Peynirci sollatında 22-24 No. dUkkln 
Kuru )enıiaciler cn"Umda Hacı mu.ıafa ağa maballesiud TuıcuJar 

20.S "o. dUkklıı 
Hocapapda Orhaniye cadde_"1nde mektep tahtında 9.2 o dilk RI1 
Hocapa~ada Orbııniye caddesinde mektep tahtında 354 o. dukkin 

~
hzade batında tramYa) c.aa.anae 4&38 r\o. dükkio 
rtıkapıda Malı:ucılar caddeainde cami İttİ!llllinde 18 o. d kk n ı6 

arııda Kab\'ehane soka~ındıı 14 Ye 4 \e Kazailar soknğındn ı' 
Kaıaz ar orta sokakta 34 ft Kalcılarda 30 Ye Knaf larda 7 ve Hacı ıııeıJJ 
da l ~ \ e Kolancılac kapmnda 11 'e Çndırcılarda 31 ı To. dükkanlar es 

Ak.&11ray cıvannda KAtip maelıhaddio mahııllesindc Cerrah pııŞS 
arak.i~ eci mektebi tahtında 58-74 o. dilkkln 

.~oca nıu tafa paıa mahalle ve caddesinde 451-393 No. dükkliıı ~ 
J opkapıda tram,•ay cadde.inde 1·2 n ll ~e 15 To. dükkin sirıde ı 
UskUdarda Runı memet pap mahalleıiode Çeıme meydanı cadde 

cc<liıl numaralı dukkaolar ıs ıı 
UıkUdarcla Selim.ive maballeainde kavak iskelesinde 19 21, 23, 

dört bap diikkln · • ,J 
Uskudarda Gerede maballeaiııde 92 numaralı mağauı . ,,mı 
Müddeti milrayede: 4 iıaa 929 tarihinden 27 füsan 929 Cuınzırl 1 

ti-
dtırt ~uçuia kadar. ._~ 

Ballcfa muharrer emlik. kiraya \·erileceiindeu müzayedeye ' 0~~111 ı l V' 
)erin )CVtni ihale olan son glinUn Hat on Clörı huı;uğwıa kadar ~ı ·tı., 
n teminatı mu,11kkate ita ederek mUza)edeye iıtirak etmek ilZJ'C l 
mUdUrl iUnde nkıf akarlar mUdUrlliğUne mUracaatlan ilin olunur. 

Euaf 'e mUttemilliu bakkıtıda malQmaı 'almak ı!te,enler b ın 
mlita~ede odunı• nı\lraçaat c4treTı. tttı m\ıil raporlarını ğörebilırler. 
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• Bu Cuma g0'!.0 

llt ma,ıarı baslı11or '"' • 
lıosusu ıaptlacal< ... 

C.k~:~f lik rnağlarma başlana- j Hen ..... 1 iıemen denilebilirki 
teçhı1e t ternas malum olduğu ~imdiye kadar yapılan re ıni, gay
''hth. alatasaray -Beşiktaş mü- rt resmi bütün voleybol maçların
ttı ku ~dı~. Tesadüf, şampiyonanın da daima bu iki takım final kal
'~ il~'\et 1 namizetlerinden iki- nnşlardır. Yekdiğerinin en büyük 
tirlbekte ~açta karşı karşıya ge- rakibi olan bu iki kıymetli ekipi 
bttioe dır. Bu maçın nasıl bir karşılaştıran her maçın daima 
•İıı e~ereceğini şimdiden tah- heyecan ve zevk içinde eyredil
~~ıtı kek kabil olmaz. Her iki diğini ::;oylemcğe lüzum yoktur. 
CQg/ uvvet itibarile Lir birinin Bu seferld maçın hangi taraf le· 

bJerae l!ayılahiJir. Tali kime iltifat hine netice vereceğini tahmin et
' Yarınki maçın galibi O ola- mek kabil değildir. Yalnız hu iki 
~ edery ~lnız . şunu SOJ Iemck rakip son defa, Amerikan kulübü 
'-tıp k1 galebe Galataı::araya tarıfmdııu tertip edilen gayri res· 
tirrı~hırsa, esasen şampiyona mi turnuvada ğcne final maçıuda 

lı.aı~ ıı::_ en yakın bir , eziyette karşılaşmışlar \e Fenerbahçe ta· 
iç ua takım, hedefe yaklaş- kımmııı galebe:;ile neticelenen bir 

'Clk ttı.eıı tehlikeli manii atlatmiş maç yapmışlardı. 
'ec~~· Eğer galebe Beşiktaşa Küçükler şaınpiyonası 'SSt ederse şimdiye kadar Küçük takımlar arasında ya
~~ 8 tasnif temıımen alt ost pılan biriııciJik maçları bu sene 
ij~ tır. Bu taktirde her türlü maalesef yapılamadı. Küçük ta-

t 'tazj er yeniden vucut bulacak kımlar için çok faideJi olduğu 
~I ,,et temamen müphem bir kısa bir müddet içinde kıymetli 
~et· caktır. 5-6 küçük takımın yetişmesile sa-

ıee . 
lt L yı yarın ögreneceğiz. bit olan bu şampiyonanın bu sene 
~O§u de icrası karargir olmuştur. Bu 
Is~SU hususta bir fikistür yapılar,aktır. 

''1tli kır koşusu birinciliği Ne zaman taşınılacak? 
~... • Taksim arasında ya· 

1 tar -ır. Bu kQşu, kuvvetli rakip- Istanbu mıntakası heyeti mer-
~~~da cereyan ettiği için çok keziye ve teknik heyet1erinin Bey-

-..uu. ol oğlu halk fırkası binasına, Fede.-
Ole\SL _l acalctır. rasıonların da lstanbul fırka hina-

JQO finatı· ı k 11\an sına taşınma arı te arrür etmi~ti. 
~tı~ htıi voleybol şampiyonası Beyoğlundaki kısımda yapılan 
L_ıı~t~ artık hitam bu1muş ve tesisat ikmal edilmis. soğuk ve sı
.""'e ce .• Beşiktaş taleim1arı cak banyolar. salon yapılmııtır. 
~lllll§ti. Bu gün, Beyoğlu lkf üç gün içinde taşınılacaktır. 
~ t!l kulübüntin salonunda Federasyonlar için tah is edilen 

•gı Yapılacaktır. dairP, de ikmal olunmak üzeredir. 

Sizi tevekkuf ettiren bir camakan 

l11tiZARdÇEiOSLöVAi ... 1ı 
~hanesinin camakiinlarıdır. Teşhir 
ht ~n beylere ve Çocuklara mahsus en 

l"inci ve en mükemmel gayet şık ve 
ı..__ ınuteııa bir surette mamul 

,Ulnıler, Pantalonlar ve 
,_c-arc1es8ler ytlzde 20 
-nzııatıa sat:ıımaktadır. 

~ a ramı vilayetten 
~ "- t be7d · hil" 1 d el" · · · 'l" t " 1 ~ · · tıııı. .. ,," en ın a e en me ısı umumu vı aye aza ı,.ı ıçın 
~ -.1 lelcizinci pazartesi günü saat on dörtte Darülfünun konfe
(~ ~n~nda intihap yapılaca~ından yevm v~ saatı :.~"'zkiirda 
~~ 1~ürnal etmek üzre Bayazıt ve Fatih belediye şubei ide
~~~ntababı sanileriyJe cemiyeti belediye azalannın intihap 

•• le hüviyet cüzdanlarını hamilen teşrifleri rica olunur. ...... ....... E·;;;ıi· .. ;;;;~"i~;· .. ii·i~ .. i;;;· ......................... l 
..... 1 "At'•• .................................. - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ahaUeıi Sokağı No Ne~i fcrı 
Lira K S 

Sakıza ·net 35-12 Ev 480 
:Maruı tır 17-19 3J2 

fttı1t'1tıp:ı ıı 'Balkıpanı ahında 28 Mağaı.a 72 
~~laAli Lüleci hendek 51 KAgir <;\' 65 

• l npasoJlu 15 fa lO 

T'alebe •l ldlaotarı serl•I 

5 JEC>LOJI 
10 kurut 

6HENDESE 
1 inci kitap 10 kurut 

Orta mektepler • • 
ıçın ,. 

r 
....... -;;.:;-·y-.;;;;.:;~· -;,;;:;;.:;::-:~::k;··-1 

bir heyete telif ettirilmiıtir. ........................ , .... _ ............................................. -................. -.. : 
Mtiracaat mahalli: 

DEVLET MATBAASI 
--------------------------------------

Satı• yeri 
---------------------------~------------a.. ........ ______ __ 

•••• • • -= 
Mus~a1111zfl iştirok eden 

Taşra karii erimize 
. Bu~ün taşra karilerimizd~n gelen kuponlara mukabil aynlan 

fitlenn numerolanna bu gun de bervechiati devam edlyONI: 

372 Samwı Hasan Ard' B. 163 Fdrt"rnİl S 
373 lımir 28. N. Hasan Hulki B. ıılıil sıhhıyeıinde RamiıB 

lM Aııkarn lnıaliltı Harbi} e D. M. Mu. 
374 AlpuLlu \ ebpi Şevki kardaılar uini Mehmet B. 
575 bmit Klup Kemal li. 465 Di)arı. 1'. 17 satın alım K. ıcemaı 
376 Ankara D. V. kltip uri 'uuat B. hekiı H. kerimeti .Nermin H. 
377 Göztepe K•hveel Ali B. 4<i6 Ankara Mııli)tde Mutafa R.Rı 4-
378 Ankara f. V. M. Saip B. lıı Httae,.jn Belıçıet B . 
379 Şehir Berkoz N. 39. Memnune H. 46i Adana E. Dugday puan ftıtat .ı.o. 
S80 Aııkara • Eamouli T. Ewup B. • dıden Jımail Nlraı.i B. 
381 Aukara l:aa t Cemal ·urİUİA B. 468 Adapazarı Muallim MeWıat lL 
382 G<ımuı Hacıkö} Salih zade Me\·lut B. 469 Antalya MemlP-ket baaıabaae51 ı:... 
383 Anlı.ara D. M. M. Mehm.et edim B. cı fecit Klmll B. 
a84 Ankara Harita. M. Yu. i1ui B. 470 Mid~at Hilse)in lılko Ye lll&bdmau 
385 Şehir, İ§lı Ni~utaciyau A. imet H. 471 Af)on Muallim Hilmi B. 
386 M1on l, K,O,E.H,Rt. Cemal B. 472 Ttrabıon fş lıenkaaı ikinci MiL lalA 
387 E.ki§ehir 10 N. Miihendiı Lutu B. haddin B. 
388 Ttrabıon muallim lbrabia B. 473 Altınoluk Ahmet Mithat B. 
389 Di7ari Be~ir Fethi B. ıı..rimeei Lel'Ull 474 Tırabzon Bekir efendi zade llUftl "' 

Hanım mahdumları 
390 Kon1a 66, N. Hanede Nuarat E. 475 • vuil ınaballesi No • 7 
391 Merq Mllhendia aari B. Haife Tabiin H • 

~~~~~~~~~1~.1~~~~~~~~~~~~~~~~ ~2Ankaa -~.R~.A~uı~~a 4~B~ Tu~~§kM~üua 
Nefis alep yagları 393 G.M.-. F~hmı lt 477 Çorum Alay:38 B.M.SulevmuıB. 

394 allı Hın Haluk B. 478 Bevıebri Do~an hey Nalıiyal il. ~ 
Hallı \'e nefb Halep yağları ile ıütten 11zdınlmıı ve 395 fıparıa Taıköylu Arif B. • mektep ıaüm hey'eti 

taıfiye edilmit tere YaAları daima mevcuttur. 3~ Bolu 'afıa Hacı Hakkı B. 479 Adana Şabaniye malıallesi No: S.13 
v l hl ld v • ba 597 Sauırun Refıka H. Perihan Ek.rem H. ı ağ arımı.an ma ut O ugunıı U t 398 İzmır 196. o K~mal Ithe.ııı B. 480 Sandıklı &rberoıM. B. M. lbn.hıaf> 
edebilenlere 500 lira ikranıi-ve Verecemz. 399 Altın Ay K. lueı Muhar B. 481 Yen.bir Belediye sılabive meamnı 

'J e - 400 Denek. Ceza H. Em.iu Nami B. İsmail B. • 
Asma altı No. 22 Ferecullah ve lıkender 401 Bursa :Karakö) P. M. Fe)zi B. 482 Antalya Belediye reisi Galip B. oflu 

Biraderler telefon : Is. 1585 402 Sl\ ae Ş. K. N. refika11 'ari~ e H. Ahmet Ferda B. 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Suıbmış~~khH.~~a 483 ~ A~:~T:2 RK n~ 

~ Tırabzon PerUUr l~ail B. ba§ı Jsmail Hakkı B. 

TRABZON 
PlYANKO 

TÜRK OCAGI ESYA 

No 

7 

79 

107 

246 
366 

4Ş3 

352 

455 

sso 
S48 

149 
606 
710 

925 

995 

192 

754 

798 
835 

721 

İKRAMİYE 

CiNSi EŞYA No 

ipekli mendil 1150 
Kıra vat 1140 
ipek mendil 1183 
Kıra vat 1373 
Kolony~. 1457 
Kıra vat 1421 

Elha•lııı 1459 

Kolonya 1494 

Dür1'ün 1249 

ipek mendil 1593 

Halı Oç parça 1647 

Kolonya 1679 
" 1683 

ipek mendil 1623 

Kolan ya 1609 

ipek mendil 1715 
.. .. 1761 

Kuavat 1737 
Jılet takımı 1747 
ipek mend. 1899 

.» 

LiSTESİ 

CiNSi EŞYA 
~ravat 

• 
Kolony< 

Kıravat 

Havlı 

iskarpin 

Kıravat 

Elhavlııı 

Kolan ya 

ipek mendil 

Kıra vat 

Kolan ya 

Kıra vat 

Altun kalem 

saat 

Kıra vat 

Havlı 

Gllmüı tabaka 

Kolanya 

40.:> Çorum. N. mubasibı Hakkı B. 484 'flral.ızuıı Tutun iohiur lıat *8dfiri 
406 Balıkesır T. M. Refikı ŞUkru B k · · N" H _ · crımeaı ımet • 
401 Çorum M. kıraathaneti Halil [. 485 Tos~a z. M. M.B. 
408 \ · H. M. Ali Selim B. 486 Çorum Do'flor Teenıettin Nama 8. 
409 Çatalca U. M. Devriı ~iyui B. 487 • ölçek Zade ffu.ıı a. 
41 O Dnekti~ H. l~ T. K. > uıbaıı H. 488 Siya ) aJcb11ı ç .. mede aıı. ı1. 

. Fehrıu B. 489 Giretoıı Maarif l. kitibiSU.lıdtin 
411 1_zınır • Ester ~ul H. 490 Bursa lktiaat M. maladumu k*1ıt 
n2Dı~arı~k.ır D. H. R. B. refikası Yas· 491 Ankara Aıkeri Fabrikalar Sa. AL 

fıre H. Komis' onda lmıail ~ ti.. 
413 Kutamoııi A. C. Müddeiumumi :sadık B, 492 • Ziraat • baabat _, • le 
414 Çorum V. Kl. Salt B. Sırn B. 
415 T1rabzon Port A. M. t'Jniu B. 493 Kon~ ıı Ist. MLZ. Mehmet B. 
416 K11tamoni Z. 8. Ali B. 494 lnt"göl Jandarma 1'. K. Bahri 1. 
417 Ankara Nu l ejat Z~1d B. 495 MerAf f. D. Hattı M~ 
418 Neıip Mal. ~!. M. Sabri B. ~fUnir B. oglu Mehmet B. 
419 Anııılya Doktor Mııııir B. kızı 496 Autılta A\ukat F.clip B. 

cmiha H. 497 liİ)ar:bekir 1u, Husıui1e Mü. Faik B. 
420 Ankara Merkez tapo memuru ArifB. 498 CümUıhacıkliJ Ba,ırnı ade SUia E 
421 Gerede lrani ıade Abmet E. 499 Mudan)a Be!edire bekimi e.paı 
422 Eak.iıelıir Dit ıabibi İhuo fahri B. OtllWl B. 
423 Aıı.talJ a .Evkaf bat katibi Murat B. 500 Merain Orta mektep 275 Ulvi NiMa B. 
"'24 Çorum lkJedıyc fen memuru RifatB. 501 Kula Muhabere lll*llllnl lla-.b 
-125 Samsun Boınak zade Ahmet Resaı"B. HuJusı B. 
426 Tıralııou E-.h)a ade Ahm~t Rıza B. 502 J::.skİ§ehir Muallim Ali Kemal B. 
42:' r_~i~ehır Gazeteler mlneuii fehmet 503 Af)on Benzin D. M'1c1UrU ı.. a 

... abrı F. SOi Adana Poaıahane karııamda ~ 
Ticaret bonuıude E,ref 'Mehmet Sadılt E. 428 lıuıir 
Sabit B. 505 U!iıık Musa ,fendi ude Almwt 

429 Bolu Merkez Orman M. Memuru 
Mehmet Fahreddin il 

4.,'l,() Samsun A' ukat KAmil B. 
431 Ankaru Hakimi~ eti Milliyede Üi· 

UUln :8. 
43!'!Karamiırııel Saraç Tevfik E. 
433 Ke11kin Müddei umumi M. Baha B. 
434 hwir Ba)ram )eri potta memuru 

ömer B. deo A) uüllıa~ at H. 
435 ı&rhanhe Makini&t .M. -ami B. Kerİ· 

m,.si Mübeccel H. 
4.'36 Odenıiş Mali)e D. 3 T..ıbsildan 

\"hbi B. 
506 A'I ara> {Konya} Pul ba)ii ö:Cemal .B 
507 lımir Karil yaka Süleymaııiye Ma

ha.lleai N. 51 Dogan B. 
508 .Ed.irne MLlfti ude Şeıif B. 
509 lzmır Kirez hanında Şirin ade 

Asım B. 
510 Kemer altt N. 51 ~ ... 

Beltir Srtli.t B. 

Mevliit kıraati 

6i4 

803 

• N 1887 AbduUalı H. 
Fotograf makinesi 33i Akhiur Çarı\ ba11uda Karatu,eli 

Ayandan merhum Raif pap 
kerime-si merbwn lhaan Raif ha· 
nımın ruhuna ithaf edilmek itue 

Niaanın 5 inci Cuma günti atlı 

namazını mütealcıp Abarayda 
Valide camii terifind# mevlGdu 
nebevi kıraat edilecetinden Ü· 

raba ve ihvanı dinin tefl'ifleri 

rica olunur. 

Ko!anya 1930 ipek mendil Abdurahman B. 
438 Sin Osmanlı Bankası \eznedarı 

998 Laka kırııtal hokka takımıl Q16 • • Ahmet Hızır B. 

Kolanyn 1910 Kolanya 439 Çonım Nafıa fen memuru Bedret· 
1İn u. 637 

536 İpek mendil 1431 Bıııklct 
1

440 EıııkiıeWr Taı baıında l:rgancı Hasnn 

Biletleri numaralarına isabet eden ikramiyeleri Trabzon Tlirlt 441 Çorum ~=u~~u ~:!~rr~~k B. 
Ocağlna müracaatla aldırmaları rica olunur. 442 Demirkb~ Jandarma K. ) uzba1ı İsmail 

1 - Haziran 929 Tarihine kadar alınmayan eşya Ocaj'ımıza irat 

kaydedilecektir. 

Evkaf müdürlügunden: 
Evkaf matbaası için lüzumu olan iki bin yüz yirmi dört lcilo huru· 

fat, yirmi kilo pirin, çizgi, çiçek talamı, Haydelberg fabrikası ma-

111ulitından (26X34) eb'adında otomatik pedal makineıi ve mat· 

baada mevcut beı adet makinenin tamiri ayn ayn münakuaya vaı 

Hakkı B. 
443 Ka ıanıoni 7..irat baııkası Rıfat B. 

Kc-rimesi Senıba H. 
444 Ankara Posta kutusu 400 Kemal 

'ftl'fik B. 
445 ltparııı F. 6 A. 50 Ba)tar ZWk.Ufl B . 
446 Burhani> e illhcı Abdi B. Kerimeli 

447 lamlı-
Mükerrem H. 
Gati B. Kardi~li Huıeyin 
B. Han No. 7 Tahıio 

Tahir H. 
448 Keskin Potta Mudiri İbrahim B. 
449 Mersin Po ta J<. 146 1 ako Barolı E. 
450 Edrf!mıt Yuzbqı A. Kerim B. 

edilmiş ve Nisanm yirmi yedinci Cumarteıi gUntı saat dörtte ihale- 451 KaıtamonıMllıtnrat iabiaannda Zihııi 

S ullaoabmet dördunctt Sulh hukuk bl-
kiınlıfindeo: Müddei Hacı Hammade 

Muammer bey 'ekili Avukat Ali ff.ikaıtt 
be) in mUddeialc) h htaubulda Atir efeDCli 
soka~ındı Elklt'ip hll.Dtnda Eikitipr.aae 

Reıiı be) zioımetinde bir kU'a 1euet 
mlicibince n:ıatlulru bulwwı ilciya. liıu• 
ıuaa falı. nıuarifi muhakeme, Qcred Yek 

lct tahıili hak"-ınaa ikame eylediii •Ya· 
ııqı cer~ an eden mahkemesinde mltddei· 
ıl yhin ikametglbt meçhul bıaiuDdul• 
cclpnametioe ınllbqir n muhtarı laca· 
fındau verilen mııpuharwı anleplmaeoa 

' 'l'ııntun Adı 5-1 Bir hanede meH·ul 70 
.. lıdı 26 kalem eua . 

il\ .._ llluharrer emlikin icara :raptedilmek uzre 2.4.929 t rlhlne mUsadıf 

l · · ' '- b 1 ld t... d 1 · • h B. kerimeli Celile Ziluıi H. ermın ı~ rası mus;arrer u amut o ~ıs"n an şartname ennı ve W'U· 4.52 Sandıklı MuaUım Ahmet Selçuk B. 
falının numunelerini f6rmek ÜITe talıplerin levazım mlldüri7etİllc ~ Naip Guet• bayii Mehmet ŞefikB. 
müracaatları. 4M luıir Mumcu kahvesi küçük 

mchııi bitta!cp bir ay mucldetle illu 
tebligat ifut kanrgir ilılmaf ft iea' l 

muhakeme 8 fay11 929 Çarpmlıa gti u 

saat on üç b~ tay.in kıllDDllf ol ıı 

~undan meU.llr gUn •e ... tııa '*-t lauır 
bulunmuı veya tanfmciuı 1111..Wı 

vekil &llDderilmeei aUi taktirie rnuune 
leyi (ilabi1e icra kalınacalı Malum olma 
.ııre iJlıı oluuur. 

)'t 15de ı>azarlıkla müzayedeleri mukarrerdir talıplerin Ennali metruke -icar 
~ ~ tnU~caat ey)emeleri. 

ltnde Feneri(• Balat arasında bqtan icara olarak lıatmıı bir halde bulunan 
~" 2'4,;;ııuru ... ın h!.ll hazırıle mukadder olan 850 lira pefirı para ile utı.1-: 
~: )1tıı3 tarihine mUudif ı;-.arşanba günü eııat lSde wUzaycdeai mukarrerdır 
~ tfıte )'Cdi lıu~uk hesabile teminat akçe!erile Emvali metruke idarelio de 

1
1 ite "vonun.a :mUracaat eylemeleri. 

~ _Orınan ve arazii vakfiye M. 
'i 1\rıJ~~e Kireçbumunda vakfa ait tahminen otuz beı d6nüm 
l'}'~ .arazi sablacakbr. 

~~~I> ol ' 11 (27-Niaan-929) cumartesi günü saat on beşe kadardır.~ 
'İtl~ 'ttt~~ arın lıtanbul Evkaf müdüriyetinde orman ve arazi 

Utacaatı.an .. 
'J 

Istanbul ithalat gümrügünden: 
Istanbul itbalit gümrütünde Defterliaae ittilau edilen mahallin 

üzerinde ki demir çab etraf çinko derelerinin tamiri Ye tathiri ile 
pençere ı.erçivelerinin kıralmıı ve nokaan camlarının taliki ve çer
çivelerinin tamiri ve kenar dere ve çinko kııımlannı ıureti fenniyecle 
tamirile saç aksamın akan yerlerinin taaıiri orduvulana kanklatmm 
talikile akmamuının temini olbabtald tartname ve lce,ifnameli 
mucibince lıtubul ithalit pmrütünde mtltetekkil komilyonca 
Nisanın onuncu çaJlanba günO uat on dört de pazarlıkla mGnabu11 
icra kıhnacaktır. Talip olanların mezkilr komisyona m6racaatlan 
ilin olu.nur. 

Hlite)ın E. 
455 KutamoDİ Zıraat bankasında 1. Feiı

mi B, 
456 Meraııı Anıkıt M. Ali B. kerimesi 

Neailıe H. 
457 tamir Kartı )aka Alaybey No 17 

M. Tarık. B. 
'58 Aatalye Aaliye mahkeaıesinde ik· 

459 lmir 
rem E, 
Kokar~alı 'o: 772-l Haaan 
TalııUı B. 

440 KutamoniTabıU Şllbeeiade MelametB. 
461 Zoaıuldak Merkez orman mUdari 

Tevfik B, 
462 Diyarı- f trka l i ı.e,-azımda Şevkil 

bek.ir bey 

S abu Ahmtt ıulh hukuk icraıuoduı: 
Bir deyiaden dolayı -mahaac Ye ft1n1htu 

••IL&rr•r 4 adet ıeccıade 7 Nisuı puar 
ı"ni iMi 13,30 da Paakaltıda cedidJ.!• 
aok.oğında 131 numaralı hanede bilmu.1e
de funlbt edileceginden talip olnlanıı 

buır bulunacak memuruna mllracaatlan 

ilin olunur. 
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Köprü ba§.!nda. ~ıı 236~ 
Şu.be Accnte!6: m1.det ha.uı 

altında. letanhul :n'40 ..,..._ 
TRABZON İKİNCi 

POSTASI 
(ANKARA) vapuru 4 11 

Perşenhe akşamı G3lata rıhfl
mından hareketle Z-Ongu.ldak, 
İ.oeholu, Sinop, Samsun, Ünye,, 
Fatsa, ordu, Gireson., 'l'rabzon. 
Rize, Hopa ya gidecek ve dönü ~ 
te Pazar ih'kelesile Rü~ Of. 
Sürmene, trahzon. Polathauc. 
Tirebolu ,. Giresoıı, Ordu, 
ats:a, S~ Sinop, lneboluy 
ugrayarnk -ge}ecekttr. 

Izm.ir sur'at postası 
(GÜLCEMAL)vapuru 5 1isan 

cuma 1·4,.~ dn Galata rıhtiımı
ndan harekoüe cmna.rtesi saha
bahı tmı~ gidecek ve pazar 
1~30 da hmirden hareketle 
pamrtesi &abalµ gelecek.tir. 

vapurua mükemmel bir or· 
kestra.w car.bant mevcuttur. 

·. · Antal .. ra postası 
(Çanakale) vapuıu 7 Nisan 

J?4l2&r 1 Ö da Galata nhtımın
dan bireketlc İz.mir, Küllük, 
&anım, Rados, Fethiye, Fini
ke, :Antalyaya gidecek ve dö· 
nüşte meıkOr iskelelerle birlik
te Andifli, Kalkan, 5akız, 
'ÇanaklCale. Geliboluya uğra
yarak gelecektir. 

Bozca Ada 
~ postsı 

(GEtİBOLU) Vapuru 6Ni&an 
cumalteS"i 17 da /dare nhtunından 

rekeiltGeli.bolu,Lapseki~Çanaf;kalc 
mroz, lJo:caadaya., gidecek ve Ç 

nakkale Lapseki, Geliboluya o/ray 
aJi gelecektir -----

4 Nisan Perşembe Karabiga 
postası yepılnuyecaktır. 

• .·7- '!..._~ ••• 

Kiralık köşk 
Çetıgelköyünde Beldir deresinde defter 

ıade ıok$rıd!! 10 oda, a~çlı b:ıbçe. 
kuyuyu }ıavi Raynıakam Ali Uiıa beyiıı 

k tı.tı. J'*llık ve kıfhk kiralıktır. T liplcrin 
ÇengclklıyOnde iskele bUfesinde HUseyin 

eCendiye mlirac.ıatt. 

ahrlye m rkez hastanesı 

Diş t bDbl 

BEDRi HAKKI 
Kadiköy: aıtıyolagzı 

Doktor A. kutiyel 
Elektirik m4kinelariyle beJso~ukluğu, 

idrar darhgı, pr06tat, ademüktidar, \"e bel 
gt\§e'kliği. .-ilt ile firengid ağrısıı teds.\ i 
edtr.eKar köyde Bfüekci ~ınnı m ında34 

I stanbul ikinci ticaret mahkeme· 
sinden: Timolion Vasilyndis efendi 

tarafından Aynalı ~şrnede Eruin 
cnmii Haşim hanım efendi hanında 
mukim Yorgi Diyoyenidis efeııdi ale} · 
bine ikame olunan fekki haciz ve 
zarar ve :ziyaıı davasından kolayı usu· 
fen \ııki tebligata rağmen muddei 
aleyhi mumaileyhin 28 Mart 9.29 
tarihinde tahkikat hakimi huzurunda 
isbatl vUcut etmemesi ha:;aoile hak-
k1nda gıyaben tahkikat icra ına knr:tr 
-;·erilmiş \"e kezaıik mezkO.r celsede 
mumaileybin gıyaben e\•rnkı tnhkikiye 
okunarak 340-39 numaralı dosyanın 
celbine ,·e mUtehiz gıy:ıbı kararının 
ik!lmetgihının meçhuliyeti lıasabilc 
ve bir ay muddetle ilanen tebliğine 
,·e devamı tahkikatın 7 mayıs 929 
salı saat 14 te talikine karar "·erilmiş 
olduğundan alelusul ''e Mllddeti ka
nuniyesi drfında işbu karam itiraz 
oluuma\ acağı taktirde hukuk ~ulh 

mahkemeleri kanununun 415 inci mad
desi ·mucibince mahkemeye kabul 
olunmaye.cağı teblig makamına kaim 
olmak tlzere keyfiyet ilLn olunur. 

J lgnz Ahııasker şube inden almış oldu· 
· · lum as~eH vesikamla Nufus tezkeremi 
ıayi e)lefüm jenisini alA~Rın1dan eakisi· 
nin hUkmu ohriadığı illin ,ôluDur. 
Tahtıı'kolede keb!ı~ı harundıı· 8 numaralı 

odada llgaıın Çorek.ciler kar) esinden 
llUaeyin ojtlu İsmail 

ı. 320 

- Ü 

• A an 
OSMANLI iSTiKRAZA Ti 

I-IA GILLERINE 
~b , ı toıılu.i;ırnu ı.ab· e u~rayan Oliyuu uaı.ııı.miye.ai • i~i 

0!!111Hlı l''ımu t ~~es.Un ıenııiki ve; Türlci)crr. dü§CA hisse ı niaini.n yeuiden 
bll§lamu1 ~nsında 'l ırl.i1r; CHınhurireti lıiııtüınetilr lııun!ll,..r ıııttnıe~Ueri ara~a 
13 li&2.iJ9 l9a8 •..DWuie Pariste anıiın ve iws olWiın m11tueleruıme:ailı teclisin 
21 Mart 1929 taııihli ı.bli.t•--•da a;ılln r taıit dıire!iııde ta.W.k olunduAuau 

aalı · tibaıtı bıuDcrlnm ııaurı ittilaı• &mıd.r. 
Bunda ~ f~ı~ ı:ııv-~~ tA?tın~ıt bulullJJl Şuk de•lttlcri&ıin O~ 

dUy~u ıunumırem,udekı biuelcn.ı:wı ~VQ' ı uuwwıda oıc-Ao.ılr devi~ müıoesıilloli 
ite 19 Kfiııunw.arô 1929' tarihiııde ııa.ıızüıı ,.e inıza ol\man mukavelename ilahi 

dUYeU mephwc tarafından tıı&ik oluıımuıtur. 
Alıaaı:Jyı, Belçika, Fransa, İngiltere. ltalya Ye lsviçrede müteşekkil lıauıil!er 

cemi7eıleri tlfNfiıidan hamill.crce tabulu tavıiyc edilen i'bu iki muka,elensıne 
hamillcrlıı tu\ibine anolu.nur. 

liıuı:ıilleri.o bbuli.1 qaıı,dak.i "eçbile ta.lıAllıı).. edecektir: 
l ..... Usun udeli iıtil\ruat hamilleri için : 1\ırliye hııkdmetilc Fcansız mandası 

tılhtuıda buluuau Sat- devletleri Le&11bına 4 Nisan 1929 tarihinden itibuen 31 Mayıs 
1929 ~ihiue k~c:far, tecli tanıfındau tediyeye "-az edilen ,.e a§ada\ci ceh·elde 
g&!tenlen nı.ebalifıa &hı ve kahiilr.. 

2 - .KC§iaeJmtc ı..u.nı i~t etme~ ikramiyeli Tilrk tahvi)jtı hamilleri ile 
Ni~ 1925 (dnhilcli.r) ~rlbli 331 Dwnaralı keşideden itilwen AluJtos 1928 (dahildir) 

ııırihli SSl ııumaralı kı ıdeyo tadar ~wa isabet edeu ilaaıniyeli Ttırk t:uni!Aıı ha.milleri 
için: ütcrlerine .bir Httlıa!;: viıt;si V8%edi!ecek vlan tnh\·iUcrinin ihruly.lc; 

3 - 1911 H: 1913 yiUde 5 ve 1912 'Uzde 6 tertipli hın:ine bo:ıolıırı !ıamillcri 
ith.ı: işbu bonolnrm ·Sabık Osmanlı Jmparatorlugu hazine LMıo\aruıın ytııde 5 !aizl! 
1928 konsolit tnbvilall• iemini tcşı~an yeni UıJ:ı.viller ile bilahare mllb;dele edilmek 
ı.ı~re, tevdii suretiyle. 

Bu suretle ibrnı Ye )& t'.vdi edi~ek olan es.ham H tahvilaun yekUııu Osmanlı 
dü,rwıu umumi~esi re.sulmaLJ iıihariei ydtU.nunun ytızde 40 ına bali~ oldu~u takdirde 
mukavelenamder sureti kftt'i.rede mevkü mer•iyete glreceklerJir. 

Medie, bu keyri1cti hamillerine İLebli~ etmekle beraber lıaıiııc bonol.ıırt h:unülerino 
•konrolit tabvUAtı• d.uı ve ayni :zamanda kendilerine hu yeni tah\ illP.re merbut 
o1:ın bfıinci kuponn uıukabil 2 .§ilin 10 peni tedi}·esi ve 6 :\justos 1924 ten eYel 
\-a.delerl hulG.l etiniş ol:ın mUtedahll nwtlubat ı;eııedatıuın (kupon anıo~tj esham 
serip) otuı senede lazimUlitfıı ·Mukabil bonolar• ile tdxlili zımnınd" lmm gelen 
talimatı vcr~ir. 

31 mayıs 1929 tarihinden orel me\i-zuu bahis kabul niebeti yUıde 40 a bali ol· 
maclıfı taktirde itilAfllllmeler mı.uıfesih addolunacıı.k \ie hıunillcre tediye edilmiş olan 
mcbalig .. meıkfır hamiller sureti kafiyede tcmellilk edec~k ye tevdi eclilmi,1 olan Ha· 
ziııe bonolıırı uhiplc:iuo iade Qlunacaktır. 

&ndruı ba~ka iıabat için. Meclis, hamillerin a~ada gUıAterileıı. mUesseec!erdc bu· 
lunacak.IArı tebliğlere nıürııca.at etmalerini rica eder. 

229gg~ 

\ BALİİ<YAGnÇf TJEYfNLE~ 

~fERTEVsunuBü y 

~f.FfiBf fi'~İ1ZIRfiNlı . 
O!iff ff . fYİ'5İNİ . Yf RİNE 
iKAME cDENEDi6i ve 
/1İUifftJ.ZIRD!i . TE DllVİi . ~ . ~ 

fff[JJJ.Z. NqK!.PıSJND~N 
EN?İUfl/11 ILltÇLFf RIN •. 
TERKİBİNDEN INl1L . 

E DİLlllİŞ T~R;, 
ratvefl · 1' 

·Gl~>~ 
~ 

Kezalik i~bu iliuda zikrolunan t~iyat içiİı. hamiller kupon ~-e cabYillcrlni ayni 
mUesseselerin gişelerine ibru edebilirler, 

Turtiye Omıanlı Bankbsı Düyçe Bank , •• , ll'•mlJllJ!Ç~~~~~"-' 
latanhu.1 Ca1'ita (lıııanbul) Galata !Ist~ubıJ) e remane 

Balads dkrolunsn tediyat Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Ingilıere, Fele- il&nl rı 
menk. ve ltalvadaki hamillere dahi ifa eJilecektir. 

• Sabık Oemıınlı Imparntorlugunun inki.s&ma 114ramış 
Duyun umumiye .Me<'li.si 

A) Ingiliz lirasıyle lazıınüttediye olan istikraziar: 
• İstikrazat Vadeler Kupon N~kten tediye 

Duyunu muvaiıhide 
Osmaoiyc 1890 
'IOmbeki ist.il)raıı 
Yu:uie 5 1896 

ııuwarası olunacak gayri 
sııfi meblag (1) 

lııgüiz liitlil 
l •1ı Eylnl l 924 42 0.2. 8 
14 EylUI 19!!-l 0.1. 11 
14 A~u.Etos 1924 0.1. 11 
l ı KAn • sa11i 1925 0.2. 5 

GUmrUl~ 1902 i$tikra.Lı 
~daJ demir l ollıın 1 inci 
Yuıde 4 1904 

14 c c 192Ş 44 0.1. 11 
ttti 1 ~art 1928 51 o.ı. 11 

l•i Khı · saı:ıi 1925 37 0.1. n 
Ytlzde 4 1901-1905 14 • • 192,5 39 o.ı. u 
Tcchiı.ntı Asl.erh c l Mart 19'lS 46 0.1. 11 

seri 2 }(Qn • sani 1928 40 9.J )) 
c 2 ~ • 1923 ...... Q; • 11 

Bağdad doaıir · yollntı 2 inci 
• c 3 • inci 

Ytizıle 4 1900 
Yuzde 4 1909 
GUmrilk 1911 
Yuzde 5 1914 

B) Tezyidi Fransız 
İstikrazlarn: 

l!tikrn:a: 

14 • ' 1~5 31 0.1. ll 
1 .. • 1924 30 o.ı. ıı 
2 • • ım :-w o.ı. u 

14 T!!f sani 1924 U.2. 11 

frankı ile lazımüttediye olan 

Vadeler Kopun 
ııumarıuı 

11.-0,0CıO.OOOFranklık Şsrk demir )Ollan 
Yu~e 4 1903 füsuaıu S.wdhe 
Soma • Bandırma · · 

I Kan - saııi 19"2:i 
1 Mavn 1928 Sl 
l ·.rcŞ • cyel 1924 27 

:Nakten tediye 
ohruıcıık gayri 

s..--fı mebl~ (1) 
t::ran ız Frank• 

10.25 
10, 20 
10. 20 
10, 20 Hüdeyde • Sana 

Konya svııil hkasi 
1 • • 1924 27 
6 Agustos l 9!M -

ten 19 Teş-sani 192-! e kadar 
\ııdcsi hulQJ etmiş faiz 

Tamamen 

C) Tczyitsiz Fraesız Frankı ile lazımüttediye olan 
İstikrazlar: 

lstikraı.at 

Şiimendvfer taln·ilatı 

Ke~iddcrin 
1 arihi numarası 
'f ~·evel ve Kan·cvel 1924 328 
ile • ubaı 1925 kc~ideleri 329 

330 

Nakten tediye olunac:ık 
gayri :Safi nıeb!Bg ~li 

·Befier amorti t:ıh,ilat ıçın 
168,95Fraow Prankı.Beher 
ibramiyeli tah,i!At için 
Yuı.de 70, 4-0 

(l) İ§bu aUıunda gösterilen meb:ıliğin muadili hamiUere, tediye piyasalarının her 
b:u:ı~i birinde ibraz guııunun a\isto kamhiyosu uıerinden. mahalli para ile tediye 
edihr. 

Hilaliahmer Istanhul merkezinden: 
1- Görlilen lüzum üzerine, Macar, Sırp Hardvinter, Miksetdorom, 

Rozafe Trakya ve saire mallarından lstanbulda mevcut ve ya hariçten 
getirilecek yemekliğe elverişli 400,000 kilo Buğday kapalı zarf 
usulile mübayaa edilect-ktir. 

2- Trakya malları ~o de 3 analizle diger mallar tip üzerinedir. 
3- Malların çuvalları Hilaliabmer tarafından verilecek ve mü

teahhit mallar çuvallara doldurup, her çuvalı merkezimizde numu· 
nesi mevcut sicimle sağlam bir surette dikmeği ve Haydarpaşada 
vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle nısarifi kabul et
meyı teahhüt edecektir. 

4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet tesmil müd-
detinin temdit ve taksirine mezun ola~ktı~. 

5- Malların evsafınca tahaddüs edecek analiz farkı Borsa ar
bitrajile halledilecel1:ir. 

6- Hilaliahmer menşe itibarile cins ve . mikdarını tayinde ser
bestir. 

7- itasına talip olanlar beşer kilo numune ve % de 10 teminat 
akçesi ve ya muteber bir Banka kefaletnamesile teahhüt edecek
leri malları nehayet kaç gün de teslim edeceklerini de tasrih eyle-
mek suretile 6 Nisan 929 cumariesi günü saat on bire kadar lstan
bul Hilaliahmer merkezine müracaat etmelidirler • 

8- Her teslim ahnan partinin· bedeli lstanbul ticaret ve zahire 
Borsasının olbapta ki talimatnamesine tevfikan Türk lirası olarak 
nakden ve def'aten tesviye edilecektir. 

9- En muvafık şerait teklif edene, teklifinin merkezi umumice 
kabulini teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

1 O- Memaliki ecnebiyeden bu hususa ait vürut edecek Buğday 
gümrlik resminden muaf olC:luğundan teklif sahiplerinin talep ede· 
cekleri bedelde bu ciheti nazan dikkate almalan lazımdır • 

11- Iha~i kat'iyeden sonra keyfiyet Istanbul Ticaret ve zahire 
borsumda kaı-t ve teıcil eClilecektir. 

....... mi ............ .. 

Ş ehremıınetinden : Galııtada eski 
Borsa Hanınd:ı alt katta 13 No 

oda pazarlıkla kiraya ,·erilecelı.tir. 
Taliplerin 6 • 4 • 029 Cumartesi gunu 
saat on beşe kııdar Le\·o.zım müdürli· 
ğüne gelmeleri. 

T athik milhruın ile birliktr: re.;mi milh· 
rUmUJe ıayl eyledim. merciinedc ma-

lılmat verildi#inden biikUmkri olmadı:ı 

ilAn olnnur. 
Siyri sefer merkezi yecnit nakliye tahsildar· 

larınJun: Hasan Hulusi 

S uluuıabnıet Sulh frr !!lndan : Bir borc
dıın dola~ ı mahcuı \ e furuhtu mukar-

rer bir adet altın sa:ı\ 9 Ni&1n 929 Sclt 

gUnü "laat 14 de Çarşı içinde bede tanda 

bilmüzayccle furuht edileceğinden talip 
olanlıırırı muracaatları illiu olunur. 

1 ştanbul icra dairesinden : .-\rnıenak. 

efendinin madam DUrUk :ıimmctiı:ıdeki 

alacağından dolaı ı mahcuz buluııan Beyoğ-

luııda Psugaltıda H rbiye cadde inde atik 

25 clycnn 33 nurnarillı bane otuz gün 
mUdrletlc mavk.ii mÜZfl) edeye \"a~olunmui· 
tur. Sokaklan kepu ile içeri girildikte 
zemini çiınento dti~eli bir ha\·lı bir camlı 
knpu ile bir aralık, ntalık üzerinde bir 

oda )'erli dolap, bir kapu ile zemini çi· 
mcntolu dö~elı mutbaıl'a girilir. Bir apte· 

sane bir ocak mahalli muh'hç tamir bir 

merdiven altı ,-e kapudan habçeye çık.ılır 

Ye bııhç'!de mU§terek bir kuyu, dtirt ağaç 

\ardır. Ah.<ıap merdivenden yukarıya 

çıktldıkta bir sofa Uzerlııde iki oda bir 

apteaane. 1>.h~ap merdivenden yu'karıya 

çıkudıkta ilı.i oda ''ardır. Çatı arasına 

çıkıldıkta bir Çlltt ıırac:ı ,·ai-dır. Derununda 

madam sofi oturmaktadır. Hududu : bir 

tıırafı Rusya ha tahanesi bir taraftan mez

kur hastahane bahçeleri • ve bir taraftan 

Jan ile B:ımikin 23 numaralı maa b:ıhçe 

hanesi ve bir taraftan dahi Harbiye ud· 

desi ile mııhdultur. Miktan mesahan 

bey'eti unıumiyesi 261 arfındır. Hane 

134 bahçe 12i ar~ındır. Kı~ meti muham· 
minesi dört bin be§ yüz sek.sen beı liradır. 
Talip olıınların kıymeti muhammine~i-

niıı )Uzde onu nispetinde pey akçasını 

mustll!hiben '\"e 928-11836 numaralı dos-

yeye 11 Mayıs 9~ tarihinde Istanbul 
icra dairesi müzayede gilbeıoine biz:r.At veya 

bih-ekllc 14-16 ya kadar ve fazla malumat 
dosyasından virileceği ilAn olunur. 

S ultan Ahmet ıulh icrasındıın: Bir bor-
cuu teminüstifası zımnında talıtı hııc· 

za alıntp furuhtı mukarrer bulunan 2 

adet berberlere tnahrns mUst:ınıcl koltuk 

çerçivesiz 3 adet ve bir metro yirmi 
santim kırı.stal ayna. bir adet bir buçuk 

metro lmıstal aynanın Galatada Şişane 

karakolu ciYannda 84 numarah Perugir 

dUkldlnında 6 Nisan 929 cumartesi 1aat 

14de bümüı.aye de furuht edilecefieden 
talip olanların mahalli me:zkQr da hazır 

bulunııcıık memurl\na mtirscaatlan ilin 

olunur. 

•• un· 
asa ılanlati: 

~ ....... ~ ....................................... ...... 
: Ftpdıklıda M. M. vekaleti satınalma 
J · komisyonundan: .r' 

·········-···· .... -··-·····-·~······-······ .. ··· ......... JI arita postJlları için 80 tene uıbit çadın kopalı zarfla alınacakt't. J~ 
1 i n 929 par.a.rte!i nli lalli 14 de yapılıı<!ııktır; Taliplerin nuınuıı ~ 

konıisyonwnuıdA g0rnıeleıi ve ~aınef>ini knntİ!yanu~uzdıın alınalım re 
gUnUnde tdminotl:ırile hazır bulunmalan. 1 .............................................. . 
• Bakır köyünde burut fabrikalarında imilatl harbiye 
ı + 1Btamhul sntınalma komisyonundan: -0-
.lo • • • • •• • • •• • • •• • • • • •• • • • • • • •• •••••• • • •• •• • • • ••• • • • ·~ 
fı{'apalı saıfla mubayaa edileceği akJcnıce il.5n edilen yirmi k\l.sur ton Boya ~ 
•'irkla alı.nacaktır. İhalesi 8 Ni!an 929 Pazartesi gUnli Ankarada mer'keı SAtıll 
kom!syonuı:ıda icra k.ılınaoaktır. 'fal.iplerin teminatları) le • o"mllmuayyeninde ın 
komısyoıııı müracaatları. .....4 . .................................... ~ ............... . 

Üçüncü kolordu satınalma komisyonundtıll 
ıtut ihtiyacı için bin beş yUı kilo Zt')1un danesinin pa.ıarhJda ita edilen ~~~ 
görilldug-unden yeniden pcr..:ırlık suretile :ıııubııyaası takarrur ctmigtir. pııı--_,.... 

ibalcai 4 nisan 1929 tarihine müsadif perşenbe günü saat on dörtte koaıisy-011 

1r1unnkas.a salo.uunda yapılacaktır. Taliplerin tıır1nnmcyi koiısyonumuzda glirıG 
ve yevm ve !181lt nıuayyenei ihale de !!artname de yazıJı olan şekilde ki teıniıı• 
münakasa Mlonunda banr bulunmo.lo.rı ilan olunur • 
F arkı fiatı taahhUdUnU ifa idemeycıı muteahhide ait eılmak tizere on bir biıı 

yUz on ~ekiı. kilo mercimek aleni mtinııkasay:ı konmuştur. 11\alesi 9 MllY ' 
tarihine mUsadif pecenbe gl1nl1 s:ıat on dörtte k omisyonumuz mqpııkasa salo 
)&pılacakur. Taliplerin §artname surett mnsaddakalarını komisyonumuı.dıın ııl 
ve 11wnuneaini gBnneleri ve le\ m ve sns.t muayyenei ihalede şnrtnamede raı11' 
jı-kilde k.i teminatlıırıla komisyonumuz mUnaku.sa illloııun dıı ham hulunnıstsrı 
~~ ~ 

K ırk ton sıkletinde ki levaıımat Askeriyenin Bostancı Ulteleainden Ba§t bUfl~ 
kol ordu depoaına paz.ıırlık su:retile nakli takarrür etmiştir. Ihalcsi 7 M0 

tarihine rnUsadif pazar g lnil saat on dört te komisyonumuz mwıakasa s Ionuııd~ tU 
pılacaktır. Taliplerin aartıııııneyi konı.lsyonumıuda görmeleri ve yevm c s:ıııt. ııı f 
nei ihalede şartname de yuzılı olan §ekilde ki teminat:ımla komisyon munnk85' bltl 
nunda hazır .bulunmıılan ilin olunur. Jı ' , 1 

t··················································· ....... ı ·ı 
• • 1 

: Deniz satınalma komisyonundan ~ 
t I : ................................................... ....... 
1 ııtanhul milli mt!dafaa vekületi Deniz fabrikaları umum müdUrlilğUndeıı; Dcfl 

rikalan dalıilinde yapılııcnk binanın inşası kapalı zarf usulile nıl.inakJlsıır' 
edileceğmdeo taliplerin ~ eYmi ihale olan 11-4-29 tnrihinden mukaddem eıırt ı?' 
görmek Uzere nıUdUriAetimiz Levazım \C mUb:ıyaat komisyonuna her gUn ınur4 

.~ ..... ~. 
• ~ • j 

12 Too Gnz. Munakasai aleniye ile ihalesi 25-4~929 Per§enhe . 14 de U 1' 
Deniz kurvetlcri ihtiyacı için balida muhnrrer gaz 254-929 pU§etıbe guıı 

on ıll\rttc ihale edilecektir. 
Şıırtnıım~sini görmek isteyerlerin her gün ve vcmıe isteyenlerin 'YöynıU 

,.e muharrer saatte KABımpa~ııda Deniz s:ıtın alına komisyonuna gelmeleri. ıs 

Mekıitihi ~~~.~?~!~.:~!!~:!~:.~~~~:!::~~~ "~ 
60 'fun Tlh"enan kcimllrll Kuleli lisesi için 

1000 Kilo Be:ıız pe~.nlr Harbiye mektebi için 
1000 • Zeytin daneai c c • / ~% 

B:ı.llida cins re mnhnlleri muhıırrcl' 3 ıalem mevat ayrı ayrı 3 §a.rtnııınede ".J ıqr 
ve aleni wllnakasa ~ure(ilc m~hayna olunaro~tır !halel.eri 10 Nisan 929 .• ~~ % 
güııil ı:.aat 15 te harbı~e nıektebı )emc,.bm.den önfindekı mUnaknse mabs.J.W'~ ~ 
kılınacaktır. Taliplerin prtnıımcl.,;ri için komi") onumuza Ye i§tirak içind~ı:ıı / ~ 
mahalline mürııc.aat .,..e hazır bulunnuları ilAn olunur. ~ 

/(ofrusus~ ................ ,~ ~ 
1 1 

Türkiye Ziraat ~ 
ankası ~ııı 

Yeni den alınacak miif ettiş namzetleri içJ!lttl 
tesbit olunan 1 Nisan 1929 tarihi, son Jllll p~ 
günüdür. Bu tarihten sora yapılacak talej?Ie~Jıı~ı 
n itibara alınmayacak.tir. 1\lüsahaka imubf , e 
Nisan 1929 da Ankaradan başka Istanh: / 
mirde de yapılacaktır. ~ 

Müzayedeye vazolunan enıdla~.,: 
Vakıf Akarlar müdürlüğiin 

4 
~ l' 

Bahçe kapusunda Dördüncü nkıf banın birinci kotındn 10 ~-e 1 f 
ve ikinci katında 21 ve 23, 24, 25 numaralı odalar ~J 

Müddeti mUıayede: 29 Mıı.rt 929 tarihinden 22 Nisan 929 l' ~ 
w~ ~ 

Ball!.da muharrer emUik kirıı)tı verilece~inden ttıiizayedcye 'Ç8%0!1:ııı:ııc<1 
lerin yevmi ihale olan gon gUnün sru\t on clort buçuf,rwın kadar §W tsi'~ 
ve teminatı muvakkate ita ederek nıllıayedej e i§tirak etmek uzre ' 
mUdUrlUğUnde vakıf nkarlıır uıUdUrlUğUne mUracaatları illln olunur· J1ludd~ 

Evaaf ve mUştemi!Att bakkınd& malumat almak jııteycnler. bu 
mUzayede odasına mUracaat eder~\· cm misil raporlnnnı görM>ibrlcr. ıiJ 

Türkiye ŞekervePetrol inhisarlarıoı0~~ 
8rb"" 

Fener Deposunda mevcut 110 adet Kalas paz rJığ~ f 
satılacaktır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve paza 

0 
be 

etmek üzere 10 - 4 - 929 Çarşanba günu saat 
0 

dar Emtea şubesine lüzumu müracaatları. p.I 

Mes'ul müdiri: ES AT 1\
1 


