
. ' 1, An ·a_ ı , "ide !, o JO\J 

~ clırraf adr. ~: " Tck!on m"nnraları: 
1 ı:ınl.-u~ Milliycı ! 1 ıanbul, .1911 3912 -3913 

<Jaze/,• ıe matbaa1a aıı lıusu~lar içın müdırlyete mıinıcaot rdilmPlidir. 
• \füddt>lı gt(tn nUJhalaı /O kuruştur. (jr/en ''llrak geri ~l'rı/mtz. 

N11J1.1111bu.•:a D ır.ı::...--•• ...-

:ıını 

1 
1. Ha.Bll11J1.haıı-rlr.I Sllr• / meb'11J1.11t11J1. :ı:t.:A II .U'lf' 

~"''!''''" .1 ,ı,ilit 
i::=..Jt• ... 
Q 
t~j 
::ı-.: 
~ 

:~ 1 
~ 

:.. i 
n 

ES 

~ ıu:iL '\ .. ıı• .it= ı. ~ • 
•,:.ı' ;ıı ' n ır.:rın 1 1 

••• " • ' .. 
A , Jl' '" 11.ı 1 iir11•tlerı 

O:tı;eteıniııltı f,•ı\ ı.ı ~' /.1 \!'Hl lııı'. ık ıı 111 1ıf·.~ ı ır 
Aboue ~urtl 1n " ı · tıı t U. il ·-,i - i! ---ıu ,, t" Jfırı~ :;j ~ ~ S h /t!Jı S ı" in 

Ar ıtı 401.J ., a •• ; 5'1CI • ~) 
~f) • il • '. ,, 811 • llW • .l'ı o ' ... 

'1 • .,. . • !!00 
:ZWlDlliilbn I ıs H'D.rmo:e~u.ııı-J 

ADALET 

Cezaların tecili kanunu çıktı, tahliye emri verildi 

h' "'-... 2EK1 MESUT 'l ......... , 
... ~ •• ... :::::'::::::==:t~:===~ 

r~, Unkü maı' 
f ttta .,.. 
""tı saray - Os-

, t/Qll tt takımı b11-
karşılaşıhor 

Yazısı 4 Uncu 
:>-. Sahı•e lzdedlr 
........ a:::.:==::~'-·-'-""• 

--·-·-·-·~ 

4 - - Kıdem, meslekte ilk vazifeye başlama tarihinden 
hesaplanır. Terfi devresinin tam sayılması fasılasız hizmette 
bulunmaj>;a bağlıdır. 

isteği ile hizmet haricinde geçireceği müddet kıdeme 
zammolunmaz. bu gibiler, mualllmllğe döndükleri zaman 
ayrıldıkları dereceye girerler. Mebus luk ve askerlik bu 
hükümden müstesnadır. 

fııdemle beraber ehliyet 
5 - Terfide asıl kıdemle beraber ehliyettir. Ehliyet 

derecesi talim sicilleri teftiş raporları, talebenin imtihan 
neticeleri ile ölçülür. bir kıdem devresi içinde alınan 
talim slclllerl ve teftiş raporları müsait olan muallimler, 
kendi derecelerlnl üstündeki derece münhallatına ay ve 
gün hesablle ve kıdem sıraslle indirilirler. 

6 - Memlekette yüksek tahsilini ikmalden sonra 
ecnebi bir memlekette de yüksek tahslllnl muvaffakıyetle 
bitirenlerin ecnebi memleketteki normal tahsil senesi 
miktarı kıdemlerine zammolunur. 

Tercihan terfi ednıler 
7 - Orta tedrisat mualll mlerlnden maarif vekaletince 

tavsiye veya mekteplere kabul edilmiş bir eser vücude 
getirenler bu kanunun 5 inci maddesinde zikredilen şart
ları haiz iseler tercihan teril ederler. 

Diğer maddelere nazaran ilmi ve edebi bir eser vücu
da ıretlrenlerln kıdemlerine bir terfi müddeti zam yapı

lacaktır. Terfiler her sene eyiftkıe y11pılır. 

Her mualllmln şimdiki derecesindeki hakkı mahfuz
dur. Kıdemleri derecesinden az olanlar kıdem senelerini 
doldurmadan terfi edemezler. Kanun bu sene Hazirandan 
itibaren tatbik edliecektlr • 

Anket memleketin her 
tarafında biiyülı alaka 

uyandırdı 

Gazinin en bUyUk eseri 
nedir? niçin? 

Baş muharrlrlmlz Siirt 
meb'usu Mahmut beyin l[ 
mebuslardan darülfünun K 
profesörlerinden ve edip- ı 
terden sorduğu bu suale 
cevaplar gelmeğe başla- j 
mıştır. Anketin memleke· -
tin her tarafında büyük 
bir alaka uyandırdığını 

ıatdığımız mektuplardan an-,. 
ır lıyoruz. j[ 
j[ Her eseri en büyük dinecek j[ 
;· kadar büyük olan Gazinin r 

eserleri hakkında memleket 
münevverlerinin verecekleri 
cevapları bUtUn millet merak· 
la beklemektedir. 
Baş muharririmizin mek_ 
tubunu alan zevat c·evap
ıarını gön<lermektedUer 
fakat ismi unutulmuş 

tesadüfen mektubu eline 
alamanuş ve yahut ken
disine mektup yaulma
mış zevat ta ankete işti
rak edebilirler. 
iştirak edecek zevat yarım 

sütunu tecavuz etmemek Uzre 
yazacakları yazıyı baş mu· 
harririmlzln adresine gönder
lldlrlır. 

:c:~ı~:~;~ı::ı•::c:=:ı:=:::==c=c-==:: 

500 bin Altın 
Bankada kalan 
paralar isteniyor 

Doyçe oryant bank direk
törü Ankaraya gitmiştir. 

Evelce Hicaz demlryolları 

hesabına bankayıı tevdi edilen 
c5oo,ooo. altın liranın sureti tes
viyesi mes'eleslnl görüşecektir. 

İnkılap müzesi -
·---

15 haziranda küşat 
ediliyor 

+ --

lnkllap müzesi hey'etl dUn 
toplanmış müze lçln tekli! edl· 
len bazı eşyalar hakkında tet
kıkatta bulunmuştur. Müze 15 
Haziranda açılacaktır. 

Mektepliler 
Müsabakası 

Üçüncü hafta 
Üçüncü haftanın en milhim 

haberini bulup yazanlar hakkın
daki neticeyi 20 Mayısta bildi
recegiz. 

Dördüncü hafla 

1
111 ma)"ıs Cumartesi 

-
~I 

gününden 

mayıs cuma ırü

nüne kadardır. 

Bu müddet zarfında ga
zetemizde çıkan en mü
him haberi 200 kell
meyl geçmemek üzre 
yazıp, mUaabaka me
murluğuna gönderiniz! 

. -Ali mUhendlS mektebinde ali 
talebenin tardı ve 35 tolebenln 
adeta bir nevi tedrisat grevi (1 

yapmasile neticelenen bir hadi
se olmuştur. 

Mektebin mUdUrU Fikri Bey, 
bu kususta dün bir muharriri· 
mlze demiştir ki: 

Mektep mtidtırllrı/Jn beyanatı 

- Talebenin çıkanldıtı doğru 
değildir. Talebe arasında idare 
aleyhinde bazı tahrikat yapan 
ikinci sınıf mGdavlmlerlnden 6 
efendi Nafia vekaletlnln emrlle 
tard olunmuflardır. 

Bunun üzerine 80 mevcudu 
olan birinci ve ikinci sınıftan 
55 Efendi, bunlar tekrar mek· 
tebe alınmadığı takdirde den
lere girmeyeceklerini ıllylemlş· 
terdir. Fakat bunlann bir kısmı 
çocukluk yaptıklarını anlayarak 
derslere devamı tercih etmlf ve 

ı henüz derslere girmemekte ısrar 
eden 3.5 talebenin vaziyeti bir 
raporla Vekalete arzedllerek 
haklarında yapılacak muamele 
istizan olunmuştur. Vekaletin 
kararı tebliğ olununcaya kadar 
bunların mekteple alakaları ke
ıllmiyecektlr. 

Matrut talebe tahrikôt yapmış 

Tardolunanların tahrikli için 
yemek meselesini ve diğer idari 
ve inzibati bnzı husu atı bnlıane 

ittihaz ederek talebeyi, idare 
aleyhinde harekete teşvik ettik
leri ve hatta noktal nazarlarını 
kabul etmek istemeyen ve ken
dilerine iltihak etmiyen bazı 

talebeyi döğdUkleri anlaşılmı~tır 
Çıkan efendileri tekrar almak 

mevzubahs olamaz. Biz sadece 
Vekaletin kararını tatbik etmiş 
bulun-ııyoruz. Talebenin bir kı
smı muallimleri aleyhinde bulun
duğu doğru deg;lldlr ve ortada 
mualllmlere ait bir me~'ele 
yoktur." 

Matrut ta/ehe/erin iılıliaları 
~ - . 

Mühendis mektebinden ıard 
edilen ismi gazetemizde malıfuz 
bir efendi bu hadise etrafında 
şunları söylemlftir: 

L Mektebimlzln bir talebe 
cemiyeti ve cemiyetinde Dahlll
ye ve Nafia vekAletierlnden 
musaddak b 1 r Nizamnamesi 
vardır. Mektep celyetimlzi ta· 
nımıyordu. Beyoğlu Cumhuriyet 
Halk fırkHında talebeler bir 
kongra aktettiler. 

Hadisenin evı·eliyulı ne imiş? 

Vemeklerln dUzellllmesi,elbl
selere itina edilmesi, akan yatalı.
hanelerin tamir edilmesi etra
fında kararlar verdik. Mektep 
bu içtimaı bir isyan telekkl et-

miştir. Bizi de bunların mu~evvt-
ki addetti. ' 

Bazı işlerimizin halll için An
karaya iki murahhas gönderdik 
eski heyeti idare imzasız mek
tuplarla mektepte anarşı vşrdl· 
ye telgraf çektiler. Bunun üze
rine vekillet bu iki arkadafın 
tardın& karat verdi. 

Mektebe müsteşar geldi tah
kikat yaptı, hiç bir fey olma
dığı antaşıtın.ca tart kararı kal
dırıldı. Sonra mektepte tahkikat 
başladı ve altı efendi tardedlldl. 
Fakat Vekalet kararın tecilini 
istedi. Bunun Uzerlne ldare"Ne· 
damet ederaeniz karar kaldın· 

lacak., dedi. Biz ne için koğul
duğumuzu bilmiyorduk, sebe
bini sorduk "bili lıaydu şart 
nedameti,, l&tedller. Bize de: 

-Her TUrk genci gibi sebe
bini bllmedlğimlz bir şe;ye neda
met ııetırmeylz dedik. Üç poll~ 
vasıtasıle bizi mektepten uzak
laştırdılar. 

Tardın scbt·bını bı/mcdiklcrini soy/iyorlar 

Koğulduğumuzun s ebe b J ai 
bllmeyoruz, bizi asıl muıeessir 1 

• 
Ingiliz lirası - ............... 

Dün gene biraz 
fırladı 

Terelfüun sebedi ithnllill1r 
lspe!ıülAsgon .daha fazla 

t-reffüe nıanimiş? 
--~--lnglliz lirası, bir kaç gün de-

vam eden küçük bir ıeııezı.111-

deo sonrıı tekrar tereffl a baş
lamıştır. 

Dün 999 kuruştan açılan is
terlln 1001 kuruşa ytlk elmiş \'C 

ak~m 1000) kuruş SO pareda 
lı.ap11nmıttır. Bu afta için ) e 
nlden elıemııtlyetll miktarda 
buğday ve un clınesl ve şlmeıı• 
dlfer mıılzeme edelinin tesv -
ye. 1 i ln kambiyo artma" hu 
terefflla ıımil olduzu bor ·11 11 
sııytenmekttdir. 

Bazı ec11ebl bankaların f.e.m
biyo şefleri, dllnyıınm her trı· 

rafında olduA;u gibi, lstıınt 1 
borsa•ında da l e a 
olduğundan bahslle: 

" l~pekUlasyon olm11sı, 
kambiyonuun birden bir~ çok 
tereffU etmesine mani olıuak
tadır. 

Çlln ki evelce kanıbiyor. ·n 
düşkün zamanında ! lerlin tnp· 
layan borsacılar şlmdl lngillz ı 
yükselmesini fırsat addederek 
her ihtimale karşı ellerind :ki 
kambiyoyu çıkarmağa teşebbüs 
ediyorlar \·e bu suretle muva
zeneyi ıemln etmiş oluyorlar. 
TemevvUçlerin kUçllk olması 

bundan ileri gelmektedir. 
Eğer ispekUlasiyon olmasay<lı 

lnglllz daha ziyade yükselirdi •• 
Diğer taraftan Borsa komişer
llği bor•ada ihtikar vukubuldu
ğu resmen anlaşılmadığını sllJ
lcmektedlr. 

Tevziat 
1 Gayri mübadillere 

tevziat yaplldı 
Tevziat komisyonu tarafından 

hazırlanan Ilı.inci listeye dahli 
gayri mUbadlllerden 25 klşl)'e 
istihkaktan nispetinde para da
ğıtılmıttır. iki gün zarfında tevzi 
edilen paraların miktarı (4, bin 
lirayı tecavüz etmiftlr. Bu gün· 
lerde daha (50) kişiye tevziat 
yapılacaktır. __ .,.e.,,.e._ __ 
Gazi Hz. /erinin oto· 

mobiller/ne 11/ak 
Gazi Hazretlerinin rUkuplarına 

mahsus otomobiller için Şehre
maneti tarafından yeni plaklar 
hazırlanmaktadır. Bu plaklar 
beyaz berine kırmızı ile )O· 

zılmıtnr. 

Muhiddin B. 
Ankarada bulunan Vail Ve

kili ve Şehremini Muhiddin Bey 
Bayramın ikinci gUnu avdet 
edecektir. 
ti ____ ------ .ECL.2 ı 

eden şey de budur. Şimdi vekil· 
Jete müracaat ettik bir ce,·ap 
gelmedi •• 

Derse girmeyen talebelerden 
biri de şunu allytemlştlr, 

-Bu hadl•eden çok mütees
siriz. Bu arkadaşların affedil
mesini istiyoruz ve kendimiz de 
derse girecek kudreti bula ı· 
yoruz. 80 arkadaş derse girme
mektedir. Şimdi tekrar tahkikat 
başladı. 
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Merhaba kardeslik 
Demek beni öldürecekstniz? l 
ne yeman delikanlı bu Elmas? 

Tamirat işi 
Hala müspet bir 

şey yok 
-·--

arıs, 16 ( A. A.) - Matın 
gazetesi mlltehassıslara verilen 
raporda yeni usul ve tarzı mer
lyet mevkiine girer girmez Da-

Zelzele oldu 
----

Y e:r altından 
gürültüler 

geliyor 

AdanBda zelzele 
Adana 16, (A.A.)- Sabaha 

karşı saat üçte şiddetli bir zel· 
zele olmuştur. Hasar yoktur. 

* * * 
DENİZLİDE Y AÔMUR 

Denizli, 14 (A.A.) -Akşam
dan beri faydalı yağmurlar yağ
maktadır. Kuraklık endişesi Mil!iJOlio lelrikası: 9 AYHAN ves planında mevzuubahsolan Plnuen, "Saksonya" 15 

kontrolun ortadan kaldırılması (A.A.) - Bu sabııh yer altın zail olmaktadır. 
teklif olunduğunu, maamafi dan g·clen gürültülerle karı-
Alman demiryollarının müstakil şık mrtea~dlt zelzeleler ol-
bir şirket olarak kalabileceği muştur. 

ve bu şirkette alacaklı:devletlerln Dahili İ.\lihraz 
teı ısll edilebileceği derpiş edile-
bileceğlnl J.tzmakt~ ~ır. Berlln, 15 \A.A.) Reich-

M.Schacht M. Youngun 6 Mayısta stag, hükıimetln 500 milyon 
teklif ottığl rakkamları kabul marklık da•ılli istikraz akti 
etmekte, yalnız her sene takri- hakkı:ıdaki kanun layıhasını 
ben 600 milyonluk bir meblağ 173 reye kar~ı 197 rey ile 
fçln bili kayıt ve şart bir devir lıabul etmiştir. Hük!lmet fır-
ve havale kabul etmektedir. llalarınc!an beşi le'ıte, biri 
Matın, böyle rakamların alaca- aleyhte rey vermişlerdir. 
klıları memnun edemiyeeeğl za- Bıdon f:areket etti 
nnında bulunduğunu da llAve ey- Frledrichshafen, 16 ( A.A.) 
llyor. Ecbo de Parls, Almenla- -Graff Zeplln balonu saat 5, 
rın Lehistan ile Çekoslovakya- 58 de Bale müteveccihen ha
nın müttefiklere olan borçlarının 

Yunanistanda 
Reisicumhur intihabı 

Atına, 15 (A.Al M. Yenfze-
los ile meb"usan ve Ayun rrec
lislerinln teşebbll~ ve ısrarı ü1.e
riD e, N.. Coı:r c!ouriotis rei~icum
hurluta namzetrğlnl koymağı 
kabul etmiştir. 

Pangalos tevkif edilecek 
Atına, 16 (A.A.) Meb'usan 

meclisi tahkikat komisyonu Pan
galos ile riyaset ettiği hllkOmet 
Azasından iki nazır hakkında 

tevkif müzekkeresi çıkarmıştır. 

A.merıım-da 

Bir infilak oldu Almanyaya tahmil edilmesini reket etml~llr. 
Alfa ocaktaki kahve gülfıimüne şeker salıyordu talepte ısrar eylediğini yazıyor. Frlin•·a nıi'sa;:de e.'ti Cleveleııd " Amnika " •~ 

~ezaların tecili kanunu tas~i~ e~il~i 
• 

Kanu11-dan istifade edenletı 
serbest bırakılmaları 

emredildi 
oP~ Ankara. 16 (Milliyet) - Cezaların tecill hakkındaki k& . . ,,, 

Reisicumhur Hz. nln tastlklne iktiran etmiştir. Adliye ve Dııh 1 
• 

vekllletleri kanundan istifade edenlerin serbest bırakılrn ıurt 
emretmişlerdir. Ankara hapisanesinden 580 mevkuf ve mahkO 
dan (150) si tahliye ediliyor. 

MecJiste neier müzakere edilece 
Ankara, 16 (Milliyet) - Meclis Cumartesi günü saat ıo ırl 

toplanacak ve bu celsede Barem IAyıbası, vergiler ve ıı 5~ 
memurlar lllyıhalarını müzakere edecektir. Ayni gün ııgıed 
sonra bütçe mUzakeratına başlanacaktır. Pazar sabahı ve ııgıe 
sonraki içtimada clevam olunarak ikmal edilecektir . 1 

Bayram ertesi diğer layıhaların müzakeresine devam oıunsr 
ay sonunda meclis tatil edilecektir. 

Barem layıhası tabediliyor 
Ankara, 16 Milliyet) Barem layıhası tabedilmektedir- s 

marteoi gllnll sab11bı meb'uslara tevzi edilecektir. Yeni şekil, 'ııı 
bir Barem dlr. Her memur maaşının sırasına eski maaşı yııııl 
ve darbedllecek nispet yanına konmuştur. 

••• 
B. M. Meclisinde 

·11t Af kanunu cumartesı Büyüğü: Elmas, küçüğü Sel-ı bundan ibaret idi, anlaşırlarsa Böyle bir tedbir M. Young ta· Fricı..riclıshafcn, 15 (A.A.) (A.A.) ~Uthiş bir iııfilAk bir 
fo, diye anılırlardı. İlyası kaleye ne yapacaklarını kararlaştıra- rafınJan teklif ve esas itibarile - Fransız l:iikün.ctlııln, ha- he<taneyi temamen harap ttmiş-
a.:m adama da «Ağo» derlerdi., caklardı: kabul ediliv tııksltler miktarını r~ket saı.ti e\ielce oııı;ırilmck tir. IGO kişi kadar telef olmu,; Ankara, 16 (A.A.).- B.M. 
r: b 1 d M bo "eli E t Ali p b · · it k d ı ld " d 1 • C z b bir çok i..imsel~r yaralı.r.mı•tır. a a arı a « eço no» ı . ve ,ya aşayı asıp ışı- aza ma rn:e { o u,.un an şarıi e, onle etJp in" a- • Meclisi bugün reis vekili Hasan 

çıkıyor 
ceı' Ankara, 16 (Milliyet)- ır 

lann tecili kanunu resınl g• 
tenin Cumartesı nusbssınd• ~ 
tişar ederek meriyııte gır 
olacakhr. 

dil d T d 1 nl. · b" · b' · k d y d k · k b ı d '"'idi k K::za kurt enlarınden bir çok-~<m er e epe e e ırun u- ru ıtırme var ı. a a aleyı a u e şayan e;;ı r. tonunun endi erazlsl i:ze- beyin riyasetinde toplanmıştır. 
P H 

!arı to~ucu gazlerln tesirfle bir 
yük oğlu «Veli» aşanın yanın- ansızın urşit Paşaya teslim et /ngiliz nıürahhe:;ımn raporu rlnden uçmasına müsaa<lc. dekikedaıı az bir zar"en zarfın- Ordu ikramiyesi, 1930 senesi 
fa bulunuyordu, ikisi de Anka- mek. . . etmesi burada büyük b:r nufus tahriri hakkındaki kanun 

d d 'lmi · b"' · A" Paris 15 15 (AA) lngı·ıı·z da ıstırap içinde il rrU•lerdlr. 'a a idame ı ştı, ta ıı bilmı- go ocaktaki kahve gügü- ' • - memnuniyet tevlit etmiştir. • 15.yıhalan ait oldu klan encümen 
1 murahhası M. Stap ın raporu k Bunların gözlerinden, burunla-

yorlardı. müne şeker salıyordu, lyas: Balonun öşelcrinde Amerl !ere tevdi edilmiştir. Kibrit fa-Alman lbtlrazl kayıtlarını ihtiva rından ve aıtnzlurır.c an kan 
-'" ... 

Nehadar yağmur gtJd1 
Agada pek korkunç silahşor - Bak, Ağo hani Elmas? eden evrak ile birlikte bugün ka seyahatini badihava. icra geııdştir. Kazanın seLebi henüz brikası inşası için teahhüt icra-

lardandı, «Sülyot• Rumları- Dedi, sordu, Ağo korkulu mütehassıslar komitesi heyetine etmek üzre gizlenmiş altı belli de~ildir. sına mezuniyet itası hakkında- Ankara 16 (Milliyet)·_.... 
ıır bile tatlıca canlarından bez- gözlerini değirmileştirmişti, ce- tevdi edilmiştir. kişi bulunmuştur. ki kanun layıhası kabul edilmiş teoroloji müessesesinde°....ıi 
dirmişti, «Yarıya» muhasarası- vap verip dediki: /şsiz.'er azalıyor Cenubi Anıerikada ihtilAl tir. Buna nazaran maliye vekili ğım malfunata nazaran 1~···. 
na başlandığı zaman kale dışın- - Sana açık söz İlyas .. Pa- Kabine içttmaında Londra, 15, (A.A.) - Ti- Nuyork, 15 (A.A.) - Garcaıı senelik tediye miktarı 300 bin Boluya iki, Halkalıya i!O· 
da kalmış olduğu halde muha- şanın gavurluğunu meydana çı- Parls, 15 °( A.A) - Nazırlar mes gazetesinin Bertin mu- ten alınan bir habere gllre Ve- lirayı geçmemek ve 1929, 30, 31 köye üç, Balikesire yedi, d' 

sara kuvvetlerini yarıp geçerek karamazsan seni öldürmeğe ka- meclisi Perisi Avrupanın bir habirlne nazaran geçen son nezüella-r.ın petrol mıntakasında bütçelerine konulacak tahsisat- kaleye üç, Afyon Kara .r>~ 
bir avuç yiğitle Yanyaya girme- rar verdik ..• Elmas, nah bura- çok hOkllmet merkezlerine bağ- bahar nihayetinde ıkl milyon bir ihtl!AI 1-a;-eketi baş göster- la tediye edilmek üzre kibrit 12, Bursaya 25, ManısaY11 '' 
ğe muvaffak olmuştu. da. . •. lıyan tlcarl hava hallan şebe- 500 bin kişiden ibaret olan ıniş ve Marcaiboya doğru te- fabrikası inşası için 8 bin lira mire dört, Aydına 16, ?Aılğ 

İl yası getirdiği «Kule» ken· Ağo: - Elmas!. . diye ses- kesinin yeniden tanzimi hak kır:- Alman işsizlerinin miktarı vessü eylemiştir. isyanın tenkllf kadar teahhütte bulunacaktır. 50, Eskişehire 46, Lüle l\ 
dinindi. Yarıya kalesine uçav lendi, oda kapısından içeriye de- daki projeyi tasvip etmi~tir. Bu mahsus bir derecede azalmış- için mUhim kuvvetler aevkedil- Bazı devairin 1928 senesi büt- za 8, Bileciğe 10, Uşşal'\ 
kuşlar girip çıkamadıkları hal- vrik bakışlı biri girdi, ocakta ya- projede hükumetin masarife tır. Hali hazırda ancak bir mlştlr. çelerinin yeniden açılan fasılla- lımetre yağmur düşmüşt!i · 
• İl 1 A" ıl b sUIUs nispetinde iştiraki derplf 1

, :ı. ae « yas» a « go» nas uluş nan atein yalazası kankırmızı milyona baliğ olabilmektedir. Hlndlstanda grev büyüdü nna 200 bin 744 lira fevkalade Eskişehirde de Porsu" r' 
edilmiştir. ).3 

muşlar, nasıl anlaşmışlardı? yüzüne vuruyordu. Balon Fransa !:zerinde Bombay, 15 (A.A.) - Grevciler tahsisat ve bazı devairin aynı taşmış bir kısım arazı su 
İşte bu çok basit idi: Efen- Bu: Elmastı, Dağ parçası gi- Fransız faygareciliğl Bourgenbress, 16 ( A.A.) iplikhaneleri işgal ederek çerçi veleri bütçelerinin aynı fasıl ve mad· tında kalmıştır. "{/.O 

elim, Ali Paşa çoktanberi seras- bi heybetli idi, aklan kızarık Parfs, 15 ( A · A.) Parlste Graf Zeplin balonu saat dokuzu kırmışlar ve po\i;i ıaşa tutmu~lardır. delerine 294 bin 500 lira mun- BRUSADA YAÖMUR 
ker Hurşit Paşaya teslim olmak gözleri pek korkunçtu dumanlı- çıı.an spor gazeteleri tarafını:an elli geçe şehir üzerinden ve ga- Polis. sop1 istimaline mecbur olmuş zam tahsisat itası ve 342 bin Bursa, 16 Vilayetin ııer r 
istiyordu, yalnız bazı şartlan ca gibi bakıyordu. verilen tir ~ğle ziyafetinde yet LŞRgıdan geçmiş, büyük bir lngiliz "'kerleri de nümayişçileri 950 lira münakale icrası hakkm fında kafi derecede yağrll~1e 
vıırdı. Arnavutluğun Toskalık İlyas yerinden kımıldıımaifa Fransa hava işleri nazırı M. sür'atıecenubııgarbl istikametin- korkutmak için h"'·•y• sil~h atmıştır. daki kanun layıhası kabul olun- mıştrr. Yağmur hafif sure: 

· Laurent EJnac takip ettiği siya- de gitmiştir. Zepll!!de her şeyin / - -
kısmının ölünceye kadar kendi- bile hacet gönnemisti. İcerive 1 F tabii surette ceryan eııı11oı zan- ifa/ya - Vat/kan ltilll'"I muştur. Aynı kanun layıhasiyle vam ediyor. setin gaycs ransız tayyare - " ı• 
·1e verilmesini istiyordu, umu- gı"ren Elmasa gülerekten bakı- nolunuyor. Balon saat onu çe- Ron,. 15 (A.A.) - ltnlı·an mec- aynı bütçelerden 113 bin 744 li- • * • ı) cili"inin vllcude getirecc"" eser- EDİRNEDE FAYPI> 
mi affı da bu şart içine soku- yordu. Ah bu Elması. Ne v:>m"n " ... yrek gere Liyon üzerinde uçmu- llsl Utran iıilaflan hakkındaki kanım ra imha olunmaktadır. Türkiye 

- n feri ıslah etmekten ibaret oldu- ~ 
yordu, atıcı ne vurup kırıcı delikanlı- b · · Ti i qtur. lıh.·ıhasını iııifakla kabul etmiştir. Cumhuriyetile İsviçre hükfune- YAOMUR ,,1 ğunu cyan elmıştır. cer tay- • J 

Hurşit Paşa Tepedelenlinin mn biriydi! yı:re ·i:i~e gelirce, bu hususta Paris, 16 (A.A.) - Graf Ze- '.\il. l\lmsalinin nutku bütün gazete· ti arasında imza edilen uzlaşma Edirne 16 (Milliyet.-: 
sartlarını İstanbula bildirmiş İlvas: nazaretçe takip edilen programın pplin balonu 12 ye çeyrek kala lerde intı;ar ermiştir. ve adli tesviye ve tahkim mu.. gündenberi çifcilerin d.ort ;$ 
aksi cevap alm ·tı, İstanbul Ali -Merhaba kardaslık, buyur! 1929 ı'a Madrit ve Malmsoye Nimes şehri üzerinde uçmuştur. Yalnız <»5crvaıorc Romano gazcteoi kavelenamesinin tasdiki hakkın bekledikleri yağmur ,d~fld' 1 
Paşanın şartsız şurutsuz tesli- dedi. Elmasın cök(ip oturmasını dogru yeni hatlar yapılması, ı~omlinistı:ğe kar•• mUcadEle bu nuıku h•ber vermekle ıktifa et· daki kanun layıhası ile Türkiye yağmaya başladı. Hala 
mini istiyordu. beklemedi. Ağaya baktı: ve Jstanbul hııttının 1930 sene- Berlin, ı:ı ( A.A. ) Alman ıniı ve bir çok noktalarda tevafuk ve Almanya arasında münakit vam etmektir. Sıras~d~·~ı 

Ali Paşa böyle birşeyi kabu- _ Demek beni öldüreceksi- sinde Bagdada ko<1ar temdidi dahliiye nazırının talebi üzerine ctmiyecek mütalaalara ve tefsirlere ikamet mukavelenaınesi ve mer- bu yağmur bütün çifçılefl 
le yanaşmamıştı, muharebe de, niz? gibi maddeleri havi oldujtunıı • Kızıl çeplıe ». teşkillltına ait girişmekten imtina arzusunda bulun- butu imza protokolünün tashihi nü guldürmüştür. µ .... 111 

k · y F" s memnuı· t Bru•swick ve Olde dugunu be\_·an ctmıştir. 1 kk d k" t k ·· k "'P JY te 'rar ızışmıştı. Diye güldü. Ağa ba~ını salla- söylemi~ ıır. azın, rırnsa - u- ye .. - 1a ın a ı ez ere muza ere EDİRNE MEKT w rıı' 
İki gün evel «Ağo» yu tekrar dı. Evet demek istedi. Evet eğer riye hath üzerine yeni bir poşta nburj hükOmetlerine de teşmil Üç aylık hava seyalıatı ve kabul olunmuştur. Müteaki- Bütün mektepler Cu e~ 

Hurşit F"aşaya göndermişti. Jl •• ı Ali Paşaya iftira ediyorsa temiz seferi tesis edilecekıir. 19.lO da edllmlşlir. Eu hUkOmctler, şlm- Londnı. 15 l ,\.A.) .\laruf ben tapo idarelerine ait muaıne- günü akşamından geJeC ~ 
ı"O Ali Pasanın mektubunu Huri liyeceklerdi. Kendi kul~sinde Belçikalılarla blrlikte Madagas- diye kadar bu tetbirl almamış- tanarcci Sir Alan Cobham bugün latharçları esham ve tahcılat ve martesiye kadar bayraıt1 
şıt Paşaya götürdüğü gün ora- Ağanın pençcsindea ucuz kurtu kor hattının ilk kısmı küşat lıırdı. bir hava seyahati icrnsına tı•şebbüs kambiyo ve nukut borsaları ka yapacaktır. 
da eski ayaktaşı İlyas la karşı· lamazdı. Burada değme babayi- edilecektir. R d cdecekıir. Bu seyahat 3 ay devam nun layıhalan müzakere edile- • • • ıJ1l 
!aşmıştı. g;tlik filan bir pul etıniyordu. Sıhhiye tayyareciliği USgB 8 edecek 'c tanareci bu esnada 100 rek kabul edilmiştir. Meclis Cu- FETHİYEDE yp.ôıl< 

1lyas, Ali Paşanın gavurol- Şüphesiz İlyas silahtar da bu- Parb, 15 (A.A) Beyne!- barışıklık oluyor kl·atLır şehrli ziyaret b eylcvecelktir. martesi günü öğleden evvel sa- A) _.... ~~ 
d r. "dd" · · A Bertin, 15 (A.A( Troçkinln >nıini siıy cmeycn ir müte ıerr! at 10 da toplanmak üzre içtimaa Fethiye, 15 (A. · .13~ 

L >;'tntt ı ıa etmıştı. « ğa» nu biliyordu. Ama kendine de milel sıhhiye tayyareciliği bi- · d 100 b' k ı· ıar r" 
d 1 · · İ · d b" · · · · sabık müdafi ve taraftarların- sayesın e ın me ·tep 1 yaı nı"hayet verilmiştir. vilayete nafi yağmur ,.,.,. 

re r etrmştı. ş ına a ınmıştı. güveruyordu. Daha arıkcası: rincl kongresi açlımıştır. Mareşal · · d e h ·ct 1 ı ve v-.~ .., dan P..adek, Kmirnof ve Breo- mevs<mın c ""P anım ı arcs atın- • * • tır. Her tarafta feyiz .. _,,ııo" 
Eg"er ispat ederlerse «Ag-oıı Ali f>erasker Hurşit.Paşadan alarak Liyautcy küşat resmi münase- d · ı k · ufl '" r brecinski nin Stalln ile barış- a meccanı uçuş ar yapaca ·ıır. Fı • l • v l fevkalade eyidir. Tiıt . ıı·dİ · 
P.:ış<ıyı brrakacaktı. Hatta ar-, koynuna sokup getirdiği k-ğıt- betile bir nutuk Irat etmiştir. - • - egız l yagmur ar .nı 
k d 1 d "k ..ı k . ı 1 k eli · · d Kongrede ~7 millet tems·ıı cdı·ı. tıkları ve bunun neticesi olarak ita/ya - Fransa rekabeti lü de son derecede fer ~ 

a ~ş arını a tcsvı euece tı. ann en sını utan ırmıyaca- St 1• . k · 1·n kuvvetle Edirne, 16 (A.A.) - İki gün • • • alr 
.t · t mekte'ir. Profesör M. R"ıchet aa ının mev ıın n- Londra, 16 (A. A.) Paris- .r v 
ste o ıddia Ü?erine !yası ka· ğına emniyeti vardı. " b"ld" T d b · f 1 ·ı T k "'' 

1 
sıhhiye tayyarelerinin y·aınız dlğl Moskovadan 1 ın ıyor. ten Dally mail e bildiriliyor: en en ası a 1 e ra yaya na- BULGARİSTANP1r:,ofl eye almıştı. Meselevi «Elmas Koynundaki kag"ıtları çıkarıp " • 1 • ktadır • J harpte değil, sulh zamanında ihracat miktarı Fransa ile ltalya arasında blr ·l yagmur ar yagma · HEY'ET GE., . eı)·.ı 

bono• ya da a mıştı. Şimdi otu· Ağanın önüne attı. Ağa simdi da biri birile mu~asalesi kesil- Moskova, 15 (A.A) Avrupa muhadenet misakı aktı için ya- (t'ffllı1 ·ı 
rup haşhaşa karan basacaklar- artık her şevleri öğrenecekti miş yerlere aşı ve ııac glltflr- hududundan Nisan zarfında vaki pılmakta olan mllzakerahn uğ- Büyük bir maç Ankara, 15 ~ di, 111, 
dı. Bakalnn Ali Paşa ile birlikte mek ve müstacel ahvalde dok- ihracat 58 milyona ve ithaı .. t ramış olduğu tevekkufun sebebi, Madri~ 16 ( A. A. ) - Futbol Memleketimizde iktıS~ırt 

F'akat, herşeyden evci İlya- Rumlar hesabına calı~ıvorlar tor ve hasta nakletmek suretile 59 milyona ballğ olmuştur. bu iki memleket arasında Bahri- maçında lspanyol rakımı lngiliz takı· tetkikatta bulunma~ ~gel 
sın iddiasını ispatetmesi lazım- mıydı, çalışmıyorlar mıvdı? çok mühim bir rol ifa ettiğini Martta ihracat 61 milyon, it- eefitte bahrl rekabet mevcut mına üçe karşı, diirt gol ile galip garistandan bir heY e 
geliyordu, maceranın ge mişi bitmedi kaydetmiştir. hı.ıu 54 mll on idi. olması olduğu söylenilmektedir. clmi"tir. tir. - ·&if· ~ 

i
~~····r•••••••••~AA..A[~.,.,_..._..,.J r dır. Saka~ın h~r muvaffakıyetı Af 1 ce, geçen hafta da ~ak i~t~di-ı a~lı-yarak 9rd-u~unu ve donanmasını ı bunu kab~I etrneğe meylettiler. F~-ı ar:tlar'.~da taksi~i m~•:::;

1

_ 0~ 
Politika H A F T j L ı K ı c M A L ganistanda sükunu b;r okadar daha ğimiz vecbile, Amerika ~ransanı~ lağva karar vermiş. İngiltere ve k~t '.Ik te~l'.fleri ile Almanyanın ı- İngılız parl~met:;:)ledild'· il' 

H * * • ;;eri bırakıyor. Çünkü bu adam Af- ihtiyat sınıfları bakkındakı noktaı Fransanın, Danimarka tarafından ta- kıncı teklıfı arasında 7,000,000 ka- kralın nutku ıle . red• .1, ıt 
._.. ..... _____ ...,. ____ .......... "anlı o1m.:ıdıgwından ve memleket a- nazarını kabul etmiştir. Yani asker kip edilen bu hareketi hüsnü telak dar bir fark vardı. Amerika murah .. rihten itibaren İngılt)leararCt.',,ı• 

----------- b b d 1 . b""türı t1 Bir zamanlar Balkanlar •dıinya-ı ketleri yapmaktadırlar. Bunlar ara- halisi tarafından yabancı telakki e- miktarı tahdit edildiği zaman bu sı- ki etmedikleri anlaşılmaktadır. Ga- hası M. Young tarafından yapılan at muca e esı u .. oıııet f } 
nın barut fıçısı• ıamıle maruftu sında vaktile Rusyadan ihraç edilen Jildiğinden, müttehit bir Afganis- ıı:flar hesaba katılmıyacaktır. İngil- zeteler şu suali soruyor: Silahsız Lir teklifte bu farkın yükü en ziya- lamış demektir. Hu\ ti ~61,f, 
Çünkü sulh ve sükiln bu mıntıkada bazı kimseler de olduğu bildirilmek- tana uzun bir müddet için hükmede- tere esasen bunu evelce kabul etmiş bir Danirmaka, Cemiyeti Akvama de İngiltereye yükletilmek istendi. fırka reisleri mem~ele:ıl• lı~ d• 
daima tehdit altında idi. Filbakik.. edir. Rus matbuatı bu akın hareket- ırez. l:ulunduğundan ve İtalya da ayni fi- karşı taahhüdatını nasıl ifa edecek? Çünkü Fransa umumi tazminatın dolaşarak cazip vaıt etıl'e~1'1, 
bu mmtakada sulh ve sükfuı iyict !erinden İngiliz hükümetinin me- * * * kirde olduğundan bu noktada mu- Filhakika cemiyete dahil olan dev- yüzde 52 sini, İngiltere de 23 ünü hususunda raka~t 01cdd~i 
yerleşmiş değildir. Fakat beynelmi· sul olduğunu iddia etmektedir. Bu Cenevre tahdidi teslihat konferan- tabakat vardır demektir. Fakat ge- lctlerin bir vazifesi de icabında mu- alacaklardı. İngiltere'nm nisbeti(23) İngiliz gazetclerınd:ıar• 11' ;1 
Jel "1Ünasehatın bu günkü şeklim iddia'nın ne derece doğru olduğu sı dağıldı. Konferans dağılırken İn- l'ek asker ve gerek malzemenin tah- harebe etmektir. ten (19) a indirilmek istendi. Fran- bu uzun uzun nutu da ı~:f 
göre dünı•anın barut fıçm orta A- malum değil dır. Şorası muhakkak- giliz murahhası tarafından söylenen didi ne şekilde kontrol edileceği Cemiyet bir taraftan siliihlann •• ve İtalya hissealarini aynen ala- lursak; her üç fırlc;. .,,.o• 1 

;I' 
siya olmak lazımdır: Çünkü açıktan ur ki bu, Rusya da kat'i bir kanaat nutka bakılırsa bu defaki ictima mübhem kalmıştır. Evela bunun be- tahdidine çalışırken diğer taraftan caklardı. Belçika'nın hissesi de aza- cennete çevir'.'.'• 'elclfl'aıU,ıf 
açıga münazaa halinde bulunan iki şeklinde nazara çarpmaktadır. Hat- zannedildiğinden daha neticesiz kal ynelmilel kontrole tabi olması fikri silahını tahdit eden bir devlete, bu cık indirilmişti. İngiltere de bunun Baldwin, sanayıın t 1ciini ~ ~11 

büyük devletin temas noktası bura- ta bir rivayete göre, Rus hükumeti mıştır. Bahri teslihatın tahdidi için ortaya atıldı. Fakat hiç bir müstekil yolda hareket ettiği için, çıkışması üzerine büyük bir gürültü koptu. giltereye eski ".'~:reıl• ı•fl,ıt 
d1dır. Afgan hududunda tahşidat yapmak- Amerika murahhası M. Gibson meş- devlet böyle bir kontrole müsaade garip değil mi? Çünkü İngiltere, esasen Balfor be- Lloyd Gerge İngt :r.faC 0° ,, 

Geç•'l sonbahardan beri Afganis· tadır. Eger bu rivayc~ doğr~ ise. hur teklifini ortaya attıg" ı zaman edemiyeceği için bu fikir derhal ge- * * * yannamesile, Almanyadan Amerika siz bırakmıyaca~· le 11ali<" 
rl 1 · ·ırı ştırere -•~ 

tJnda dahili harp vardır. Afgan tah· esasen tehlükeli olan bir vaziyet buna adeta bir emri vaki nazarile ri çekildi. Sonra tahdidin bütçedeki Tamirat mes'elesi hakkında Alma- ya olan borcu nisbetinde para isti- en erı mı 1 
'.' • iade edt.-!iP 

'' i~in kahı le reisleri arasında bir büsbütün vahım bir safhaya girecek bakılmıştı. Fakat gün gectikçe iş so- tahsisat ile yapılması ileri sürüldü. nyanın yeni teklifini geçen hafta yordu. Yeni teklifte bunu da alami- fah ;e saade~ı~ı ınıl · Jıil1 41 
m'ıcadele hududunu geçemedikçe. demektir. Sulh ve sükun namına te- ğudu. Nihayet İngiliz murahhası Bu da pek amel! değildi. Nihayet izah etmiştik. Devletler vaktile 37 yacaktı. M. Churchill bu teklifin in- Dıkkat edılıyor ıııa i• J 

• ri «eski> cgeçtniŞ>·0~kötu11~ ı 
lıu arbi ı beynelmilel münasebat menniye şayan olan şey, Afganda Lord Cushendun'un son nutkundan ve muvakkat olarak aleniyet üzerin- sene için senede 110,000,000 İngiliz tihabat üzerine fena bir tesiri ola- b •" caba bu fırkalar t e e4 
no!..'.:~&li a.13""3rr.tdan büyük: şumul ve 

ehe::nn.yeti olamaz. Fakat öyle gö
rünt..1yor ki son zamanlarda Afganis· 
tan '.rbi Afgan hudutlarını aımağa 
başla<h. Telgraf haberlerine göre, 
bazı Afgan kabileleri Soviyet hükil
metinin h.ıdutları içine akın hare-

anarşinin nihayet bulmasıdır. Hal· 
buki bu zavallı memleket gün geç
tikçe daha ziyade karışıyor, Hafta 
arası gelen haberler Amanullah kuv
vetlerinin bir mağlilbiyetini bildi
riyor. Herat t<hrinin de Saka tara
fından işgal edildiği bildirilmekte-

anlaşıldığına göre Amerikanın tek- de karar kılındı. Yani her devlet lirası istemişlerdi. Almanlar buna cağını anladı. Ve avam kamarasında 
lifi tahdidi teslibat meselesinin askeri vaziyetini dünyaya ilan ede- karşı 82,500,000 lira teklif etmişler- beynatta bulunarak bunun İngiltere 
halli için •bir teklib mahiyetinde cek ve bu ilSn kabul edilecek. Müs- di. İtil!f devletleri buna razı olma- ce kabul edilemiyeceğini bildirdi. 
bile değildir. Aşağı yukarı bir te- takbel konferanslarda bunun değişe- dılar. Konferans inkitaa uğramak Binaenaleyh, öyle görünüyor ki 
mennidir, mamafi hükilmetler bu ceğine şüphe yoktur. tehlikesi karşısında M. Schaht Ber- tamirat işi şimdi itilaf devletlerinin 
meseleyi tedkik edecekler. Diğer taraftan Danimarka hükil- line gitti ve 103,000,000 liralık bir Almanyadan alacakları mıkdarın ta-

Kara teslibatmın tahdidine gelin- meti Cenevrede bir iş çıkmıyacağrnı teklifle geri geldi. İtilaf devletleri ylni meselesi değil, ganimetin kendi 

bu dünyada 1ngilter<'Y $~ 
tırıl 

di azamet ve başın . )leli· · r' 
cekler mi ı Çok .. ş")11 gııı~ 
muhakkak ki bütıın 0,çrıı•l 
sürte feryat ediyor. 'eı•"'., 

. "han " r, olur ki hayalı cı 
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1 

rifl/(adın için 
Ur_la cinayeti Caddeler sulanacak ~'tD"'" .. 4 e...,._~! Polis içtimaı 

Hakim l.1san Ziya Beyin Emanetle Terkos şir- s9 " ... ·' - -

----""'" r' ·9arayda Hacı 
~llter namında 
•ri11t öldiirdiiler 

katili mutlaka bulunmah keti itilaf etli Henüz_ 16 yaşın~a.: '. Bugün Saraybur-
Urlada Hakim İhsan Ziya A. hanım, hır ter!ıkçı ıle ılti sene- nllllda foplaı1arah 

Beyin bir akşam evine avdet e- Caddelerln sulanması için denberi nişanlıdır. Bu terlikçi ça- l l k 

nu~ lltr 11 . 1 i,ı ı.4•Yda SlllüklU caddesinde 
hı ·~ ın yüzOndea bir ctnay•t 
ıurııır ~ 1• l<arakaş Hüıeyla, arka· 
ııo ı.. tı Önıerıe Ak1&rayd1 tatlı 

'tıırken ansızın kamasını 
e~ ilp ffaçı Ömerln sol bacatı· 
0 

41 1~ı, ve derhal firar et
skef i._ ~•cruh derhal Cerahpa-

derken meçhul bir takım eşhas Emanet terkos şlrketlle iti· lışkan bir çocuktur. A. hanımı da grup ara agr~ BCB 
tarafından başına odunla vu- fit etml~tlr. Şirket muhtelif o kadar ııcviyor ki. . . ıize tarif e- Bütün merkezlere mensup 
rulduğu ve İhsan Beyin bu yüz yerlerde Emanet arazözleri· demem . . Fakat, şey .. A. hanım da polis memurları bujtUn Saray 
den vefat ettiği malfundur. Şim ne su verecektir. nişanlısını seviyor mu acaba? o 0 0 içinde toplanacak ve yeni bir 
diye kadar merhumun katilini ona hiç şüphe etmeyin. Seviyor, se- teşkilat vllcude getirilerek grup-

d · d ,..! ld b"l lar aynlacaktır. Yeni grupların mey ana çıkarmak için Urlada Zlnclrllkuyu caddesi vıyor e.,ı c;ı ırıyor ı e ... 
İli ıaki d b talim ve terblyeıerı polis moda. 

yapılmakta olan tahkikatın hiç Riiyı'ikdere ŞO" .. ının •fe··ı"dlye e ve n ara a lr engel var. 
0 0• " • rlyetince intihap olunacak ser-

bir netice vermedig" ini nazarı k kim bu engel? Bir rakip mi? Ha-

dıl i•bancalne otomobille 
ıe dıl llııtsa da şlryanı kcsllmlt 
ıe tıı dan 20 dakiki ~onra 

81,ı ~ r. Zabıtanın tahkikatına 

1 
•rakaş HUseylnl metreıl 

~: bundan Uç ay evel ken
trkederek Hacı Ömerle 

(! ~I ta b11flamıf bundan 
• 1~ olan Kara Irat ta bir 
' 1,;t bularak rakibini llldllr-
-ı ' I<auı tlddetle aranıyor. 

hu; tutuldu 
'
.,,, ı, 

öyü lle Zlnc!rlikuyıı arasındaki komiserlere tevdi edilecektir. 
dikkate alan Adliye Vekaleti yır, rakip filan değil. 19in açıkçası 

bir buçuk kı'J t ı k k Poı:s mlldUrU Seri! bey dUn 
İzmir Müddeiumumilig" ine tel- ome ro u ısmının kanun bu iki çiftin baş göz olmasına • 

f 1 lstanbul clhetlrt'cl I tütlln mer-
g rafla talimat vermiş ve memle- as il t olarak inşa ına başlanmış- müsaade etmiyor. 

kezleri teltiş ctır iştir. 
kete hizmetten başka bir gaye- tır. Bu kısım bittikten sonra Efendim, sözün kısası A. hanım 
si olmıyan Hakim İhsan Ziya istin ye bayırı kısmı da asfalttan henüz 16 yaşındadır. Kanun ise ı? 
Beyin katlindeki esrar perdesi- yapılacaktır. yaşından küçük olan kızların evlen-
nin mutlaka yırtılması ve faille- mesine manidir. Şu halde? Şu halde 
rin meydana çıkarılması için talı Kartalda elehtrilı A. hanını da mahkemeye gidip ev-
kikata İzmir Müddeiumumiliği ,\nadolu cihetindeki elektrik lenmelerine müsaade istiyor. 
tarafından vazıyet edilmesini İşte A. hanım: sarışın, buğday 

te~lsatının Karttla ka<lar temdidi 
emretmiştir. Bu itibarla Urlada renkli, mabçup balntlı birtazecik. 
icap eden tahkikatı yapmak ve takarrür etmiştir. Bu hususta k Kendi yerine ablası söylüyor: 
failleri mutlaka zahire çıkarmak kikat yapılmaktadır. Anadolu ci- - Efendim, diyor, hanım benim 
için Miiddeiumumi Başmuavini hetinde bir fabrika da tesis edile- hemşiremdir. Bir gençle nitanladık. 
Haydar bey ile Jandarma Bö- cektlr. Fakat evienme memuru nikahlarının 
lük Kumandanı Nazmi bey Ur- M. "'{t kıyılmasına müsaade etmiyor. 
laya gidecekler ve tahkikata va aarı ._! Hakim sordu: 

500,000 altin 
Doyçe bani< direktörü vaktile 

1 ikaz şimendüler ldarc~i tarafın

dan mezkiir hani.aya yaurılmı~ 

olan 500,000 altın liranın hükiı· 

mete sureti tesdyc>i ve dah3 
hazı bususau hükômctle müz&· 
kere için Ankaraya ~itmiştir. 

~ıır Pıda oturan aabıkalı 
~ ıı komtusu Martkanın 

C•'' 11~Uz etmiş; Marikanın dlll 
,ır Odan tutulmuştur. 

g I' (} .. .....,.....,_ 

zıyet edeceklerdir. Haydar ve IJk mektepler - Hanım nişanlıdır diyorsunuz. 
Nazmi beyler tahkikatın sonu- Bu efendi eve gelip gidiyor mu? 

Müskirat muhasebeclllf11 
:'liuskirat Başmudiıriyeti mu· 

hascbecili!;inc wkalctinde bulu
nan Sabri 'H. tayin edilmiştir. 

'-• ~ı "lıka11da öldü 
ır tlıı~' berber Anastaf yedi 

11 
tnberı ortada görün 

den Zabıtaca dükkanı 

na kadar Urlada kalacaklardır. D A. hanım ablasına belli belir•iz 
KOMÜNİST TAHKİKATI i.in gezinti yaptılar bir dirsek vurdu: •Sus, ~öyleme!• 
İzmir istintak dairesinde Ko- !\1ekteplller bayramının mayis gibilerden... Fakat abla·~ olduğu 

münist maznunlarının istiçvap- içinde her hangi lıir !'Ündt: gibi anlattı: 

~,,'·kendisi aandallyeslnde 
'"- bnlunmuftur. 

1Ytne neticesinde Anas
ı:1P sektesinden öldllgtl 

1ftır. 

!arına devam edilmektedir. yapılabilecep;l hakkındaki karar - Efendim, dedi eve geliyor da 
Istanbuldan son defa 1zmire üzerine bir çok ilk mektepler söz mü? Gezmeğe filan da gidiyor

getirilmiş olan Rusyalı maki- tenezzühlerini teh .. r etmişlerdi. lar. 

Bir milyoner geldi 
Amerika milyonerlerinden :\!. 

ı\stor bı>uşl ) atı ve alleslle 
şehrimize ıı;clmi~tir. 

Ptfada . bir cinayet 
'~fada A81m il• Ati 
it 0dıı iki kardef K•l 
~.d \e M.ııbmut namıoda 
·~:Şlıırile kavr;ıı ederek 
ıı eue y::ıralamışlıırdır. 
e Ali dcr!'.ııl derdest 

Qlıır. M~cruh!ann haya· 
llılt Yoklur. .... 
I& ss 
ı-/a yilztlnden ... 

~~·~met, lbralılm na· 
1 liç akraba Oalatada 

Otururlarken bir tarla· 
•ı,1111 •k nıucıeslnden do· 
1 ltıq<Ja kavga çıkmıf 
~ı'rı lılehmet ile lbrabtm 
lı.ı nııı kabzaılle Ab
a· ~btııı yarliıklarından 
·~nnıu\llardır. 

ıı,;~~---
~ I~ ·~ kedrnlnr 
~~~b1•kımından Muzatfer 
~~ta ltin:inde iki kadın 
lı)er.unden trıım' aya bl
li~!!ı liar.ımın çantasını 
~ı · t~a başlamışlardır. 
ıı;;dın ~Kipten sonra iki 

\it Yal:alanmış ve ça~-
1~ a Para çıkmış. 

~t". I ıı r IU'ası nda 
\ ~ıclııan ile ateşçi Nazım 
\'. ~ • •arhoflukla lı:avr;a 
'lltıdt birbirlerine biçak 

r, 

~:~'::'--
' · • n d3yak y m 1, .. 

·. Yoku,unda oturan 
~n ' 

~ ~ efendi hftcana><ı 
~cı: . 1 " 

~ id · sın fona halde 
~ dla etmiştir. 

b -
):' .~c·~ğı ezildi 
/ ·~ itin amt'le >\.bdinln 

'lg~ 1 ın.•'a 'lu7.afler diin 
tr· 

e l •nıvayın ara~ında 

~ 1 1 ı bacap birden 
ı,~ 

111, 
ebe Harbiyede bir 

· ~'" rJlrdller 
~>..'"al ..\.! 
~. u' 1 isminde 1J<; 

1 
ı ı !lı un gece Harbiye-

. 1 t. l ~n beyin evine 
1 ~ ~ ~ hırsız blr şal, 
~. h trkck .. 
'' pııaması, 4 

~'ra~lto, ve bir çok 
~ r de !Çarlarken bun
~ lt;ır e;dest edilmiştir. 
~h. ıııı~tir. 

. '1fl . 
b,~~ 1 11 hırsızı 
~u/ llurhan D ülf'" " ııph ar u-
·ı~ ı. •nesi kubb · 

'Q esın-
' ~t rşun aşırmış ve 

~, t 
•1ı1tı 
'lıa,,,~ eden IJOflJr 

l!'e1;e O~omobll o-
tl~rı · mın onUn-

fJı ' 'itrd nı t&hkır ettiği 
~ 'ıı tst edilmiştir. 
\ llı(·~elet;/ 

tıı ''1 Jr~ 

nist Koço, namı diğer (Mes- Bu mektepler dün toplu lıir - Hanımın sizden başka kimi 
rur) un ifadesi alınmıştı<. halde mesire yerkrlne b'1dlp kimsesi? 

Koço, komünist teşkilatının akşama kauar cğlenmişkruir. - Bir ben varım, işte .• ama biz 
J stanbuldaki azasının içtimala- Rami mektepleri Ramisdcki de yakında Anadolu içeriaine gide
rile meşgul olur, içtimaların ken Keçe suyuna ı;itmi~knlir. Eyıp ceğiz. O zaman kızcağız büsbütün 
di evinde yapılmasına razı olur- Halıcıoğlu mektepler! K<lğıthanc- yalnız kalacak ... 
du. d.e ;pıenml~lerdir. Maarif müdü- Hakim, zabıt katibine emretti: 

Müstantik Ali Riza bey dün rıi aydar Vt: müfettiş Tevfik - Yazınız, A. hanımın hem~iresi, 
Eabahtan akşama kadar Koçoyu beyler de bu mekteplerin bay- mumaileyhanın nişanlısı ile müna
istiçvap etmiştir. Koço, yaptık- ramlarına i~tirak etmlşlcrdlr. aebetleri epeyce ilerlemit olduğunu. 
lan içtimalarda komiinistlerin Beyoğlu 15 ve 18 inci mek- arasıra eve gelip gittiğini beyan et
r..eler görllştüklerini anlatmış- tep talebeleri KUçUk çUllk p~r- mi~ ve binaenaleyh nişanlısı almak-

kına 0•ritmi~lcr. Kasıınpa•a nıek- .. .ı.. 
tır • tan vaz geçecek olursa .,.,,ka 1allbi 

• teplcri talebesi Ut.meydanına 

Limanda 

29senede 
lsf P.l?bula en çok 

vapur gelen sene 
1911 senesidir 

Liman şirketi 1900 senesin
den itibaren limanımıza gelen 
vapurların adedi ve tonast 
hakkında bir istatistik vücude 
ı;etlrmiştir. bu istatistiğe ı;öre 
harbi umumiden evel limanımıza 
ı;elen vapurların adedi ve tonası 
ı 91 1 ~en esinde haddi azamiyi 
bulmuş, ndedi 2 l ,:'131, tonası 

20, I fi9, ı 66 p Yarmışrır. l\lütareke
ıle 1Q19 senesinde rakam haddi 
;ısıı;ari ye vararak adedi 7 417 
tonası 2,0•ı~,:l88 e il'miştir. 

ı 920 'enı:~ıııde ı;elı:n \"lpor
Jarın adeui 1 12.~2, 192 ı de 
12033, 1922 de 11979, 1923 de 
sulhun akti senesinde ise 13365 • 1926 de 13546, 1925 de 14371 • 
1926 de 12384, 1927 de 13189, 
1928 de de 11577 ye inmi~tir . 
Rakamların tetkikinden de anla
şılacajll üzere harbi umumiden 
sonra gelen gemilerin adedi ve 
tonları muntazaman çogalmı~ 
1926 senesinden itibaren tenez
zül etmittir. 

Muhtelif limanların mukayeeesl 

çıkmaması muhtemel ltulunmuı ol-
çıkını~lardır. Bir Lısım lstanbul 1 

k 1 1 1 b 1 B k duğundan. · · ' 
me tep er ta e e eri ey or. Ye Sılsü burada keserek A. .lııi,ıüının 
Emir~ıln korusuna gitmişlerdir. ablasına döndü: 

Beyoğlu 20 ve 19 uncu ' 
- Şimdi tahkikat bitti, gelecek 

mektepleri talebesi de Heşiktı, tıı 
celsede kararı vereceğiz! 

bir şirket vapuruna binip Bey- Bu kararın rnüsbct olacağını an-
koza gitmişlerdir. lamış gibi A. hanım sevinç içinde 

Bakırköy mckteklerl talebesi alnından incilenen ter danelerini si
Fluryay& gitmişlerdir. Kadıköy !erek dışarı çıktı. 
mektepleri Fcnerbahçe mesire 
yerinde eğlenmişlerdir. 

Csküdar mektepleri talebesi 
de toplu bir halde Çamlıcaya 
ve koruya girmişler, aralannd& 
oyunlar teı tip ederek eğlenmlş
lerdlr. 

Orta mektep muelllmlerı 

Orta mektep mualllmlerlnln 
tertihi için maarif veküetince 
hazırlanAn kanun !Ayıhası bu 

devre! ictlmaiyede kesbi kanu· 
niyet edemlyecektlr. 

Adliyede 

Ati nanın katili 
Mecidin muhakemesi 
görüldü, mektuplar 

ol...undu 
H&plsaneden rontken muayene~! 

için çılc&ral< metresinin evine giden 
ve bir işret sofrası kurdurduktsn 
sonra metre~! Atinayi katleden Me· 
eldin muhakemesine dün Ağırcezıda 
devam olunmu,tur. 

Mecidln avukatı, ölen Atinanın 
Mecide hltsben hapisaneye gönder
diği ınektupl•n dün mahkemeye 
ibraz edecektL Fakat mektuplar 
noterlikçe henüz tercUme edilmemiş 
olduğundan gelecek celsede mah
lcmeye ibraz olunacalctır. 

Birlilıte 

Dünkü müsamere 
Şekaplr hakkında bir 

konferans verlldl 

Dün alşam nefis ~an·atler bir
liğinde bir ll'qsamere verilmiştir. 

l\lüsamereyc Vedat Nedim 
beyin Şeksplr ( Shakespear ) 
hakkında bir konferansile başlan
mışur. 

Vedat Nedim bey konferan
sına Vlktor HUgonın Şeksplr 
hakkındaki yazısını okumakla 

başladı ve Şekispirden sltaylşle 

bahsederek dedi ki: 
- Biz bu beynelmilel zekA

nın tapıcılarıyız. 

Şekspiri antikadan sayan ve 
biz Türkler anı anlamayız diyen, 
sımokin gıymış sofradır, ilim 
düşmanıdw-. 

Biz Yakup Kadri Beyin fikir
lerine de muarız17_ 

Yakup Kadri bey Milliyet 
gazetesinde intişar eden makale

sinde bize ınuıırız görünmüştür. 

Biz hürriyeti vlcdanımııı ileri 
fikirler için kulanınz . ., 

Vedat Nedim bey lbnlrrefik 
Ahmet Nuri beyi de Hilseyın 

'iiat bey gibi müvaheae etmiştir. 

P9li8 atışları 

Polis atış talimlerinde mu
vaffak olan 46 efendinin mllka
fatlan yarın sabah saat 9 da 
tevıl edilecektir. 

• 
Kemaletli11 Sami Paşa ve 

Dalı/lige müsteşan 
Avrupadakl tetklkattan av

det eden Dahiliye vekaleti mDı· 
tefarı Hilmi beyle Berlln sefiri
miz Ke nalettin Sami pa~ll dün 
akşam Ankaraya hareket etmı,. 
terdir, 

Kurak mıntaka için 800 
bin okha buiJday 

Hııaıı Ahmer cemiyeti lstanbul 
merkezi kuraklık mıntaka 

için son parti olan altıyUz bin 
kilo buğday mllbayaa etml~tlr. 

Bu buğdayların sevkine der
hal baflanmı,tır. 

4dllye vekili geliyor 
Adliye vekilimiz Mahmut Esat 

bey yann aaat lklde şehrimize 
gelecektir. 

Bayramda tenezzQh 
Yetll Ay cemiyeti Mayııın 

son gDnU bir deniz ıeyahatı ter
tip etmiştir. 

Şirketi Hayrlyenln bir vapu· 
rlle yapılacak olan bu seyahat 
.Marmarada olacaktır. 

Şere/nur kurlanldı 
Geçenlerde Akçeşehlr cıva· 

nada karaya oturan Şerefnur va
puru kurtarılmıştır, 

Oemlde ehemmiyetli h&1ar 
yoktur. 

Sebiller klralanmıyacak 

Evkaf müdürü !\!yaz! bey, 
şehrimizdeki sebillerin, soğuk 
meşrubat sancılara kiralanacğı 
şayiasının doğru olmadığını söy
lemiş ve şunlan ilııye etmlşdir: 

- Sebiller! kiralamak için 
vaki olan müracaatlar reddedll
mlştlr. Bunlar tamir edilerek 
muhafaza edilmektedir. 

Oenqlar blrllll 
Davutpaşa Gençler birliği 

evelkl gUn blr bey'ı:d umumiye 
içtimaı aktetmlş ve yeni hey'etl 

idaresini intihap etmiştir 

Şirket 1927 senesinde muh
telif Akdeniz limanlarına gelen 
giden eşya ve vapor adetleri 
hakkında bir istatistik yapmıştır 
Ayni ~ene zarfında litanbul li 
manınıı 2,433,530 ton eşya, ve 

l 1 ,30Q,9Q6 tonluk vapur gelmiştir. 
Pire llmanina 2, IOS,Jb.~ ton e:ıya 
6,205,067 tonlulı. vapur, Ceno
vaya 7,750,736 tonluk eşya 
19,661,014 tonluk vapur, Tir
yestcye 2,.570,797 tonluk eşya, 
8,339,948 tonluk vapur, :\Iarsil
yaya 7,589,159 tonluk e~ya ve 
25,723,802 tonluk vapur gelmi~
tir. 

:\Tceldin muhafazasına memur 
olan jandarmalardan b:. i hakkında 
geçen celsede tahliye karan veril· 
mişı~ mahkeme diğer jandarmanın 

da gayn mevkuf olarak muhakeme
sine karar vtrmlştlr. 

Konferanstan sonra Peyami 

Sefa bey tarafındın Şekspirden 

bir parça okumuş ve Nlzamed
dln Nazif bey tarahndan da parça
lar zikredilmiştir. 

Şehrimizde otomaUk telefon 

Karakolda dagall mı? 
M ıı~tafıı "efendi isminde biri 

Polis müdlrlyetlne mUraca
atla vaniköy karakolunda dayak 
yediğini iddia etmiştir. Tetkikat 
yapılmaktadır~ --Süleymanın lira/an 

penerde Şikago Tütün depo
sunda müstahdem ameleden su. 

leymanın saklı bulunan 120 lirll"ı 
çalırmı.ş, ~üphe üzerine ameleden 

Muhakeme gelmiyen bir phldln 
lhzaren celbi için b~k& bir güne 
bıralıılmı,nr. 

Karakaş Ali mahk-:mede 
Ali isminde birini öldüren katli Kara

kq Alinin muhskemcsioe dün .Ağır 
cezada devam edilmiş ve muhalcc
menin davamı b~ bir gllne bıra
kılmışnr. 

Mektepli kaUlln muhakeme&/ 

Bundan sonra Meırut Cemli 
bey idareıinde bir konser veri
lerek müsamereye nihayet veril-
miştir. ______ _ 

DAVET 

Hiınayei etfal cemiyeti an
neler birliğinden: 

Telefon şlrketile hükômet ara

sında otomatik telefon tesisatı 
yapmak üzere ceryan etmekte 

olan müzakerat esas itibarile blt
mi~tir. 

Şirket bazı şeraltle bu teslsau 
vücude getirmeğl teklif etmiştir. 

Otomatik tesisat 5 senede biti
rilecektir. 

Bayramlaşma 
Tilrk ocağından: 

ıı" 1 ınd Anın bır 
'Ç(d e, dr 'avı 

Ottı k 
ıhınc n 

1 
Meh d 1tkı, ishak ve Recep 
isminde 4 kişi rakalanmıştır. 

Vedia hanımı öldüren Feyziad 
talebelerinden Fikretln muhakemesine 
yannki cumartesi günil devam edile
cektir. 

Birlik lzayi muhteremesin
den bulunan hanımefendilerin 

mayısın ondokuııullC\ı pazar ili~ 
nü saat ondörtte Heyazıttakl 

süt damlasına ~rlfleri rica 
olunur. 

Bayramın ikinci salı günü ı<ııat 
I 5- l 7 ye kadar tlırk ocağından 

bayramlaşma merasimi yapılaca

ğından bütiln ocaklı arkada,ıarın 
teşrlfleri rlca olunur. 

ce tfr. 

jn~3ra ~lanı ~a ittisa~i no ta 
Beılii ~s~sm Janıo~a iklisadi esas na ~öz 

onuude buluuduralınat lazımdır 
Blr tehir pllAnının gOul olmaıı için şart bedii kaidelere uygun 

olmasıdır. Bir şehir planının llıtlsadl olması için de şart Ikltsat 
kaidelerlne tevafuk eimc&ldlr. iktisadi tarafı noksan bedii plan
lar olabileceği gibi, bedii tarafı noksan iktisadi planlar da olabl
llr. Esas, lıem bedıt ve lıem de lkti11dl şartlan birlikte temindir. 

iktisadi şarllann blrlaclıl, planın spcklllaıyona mOsatt olma
masıdu. PIAnlar vardır kl ııpelıOlaıyon için hazırlanmıştır. Bunlar, 
malQm iktisat kldeslne göre, bir k111m kalkın diğer kısım Jıalka 
borçlanma11 tesirini yapar. Toprak vo arsada speklllasyon, gerçe 
bir fazla lrıyınet yaradır gibi ellrtınür; fakat bu fazla kıymet 
mevhum bir fazla kıymettir. Hakiki Irat zliınreılne giremez. Halılkl 
Irat yani (rant} zUmreslne rfren fazla tayınet tU Oç kısımdan 
terekküp ediyor: 

1 Ziraat topraklarının tehir arsası lıallne llratdan dolayı 
kazandıkları fazla kıymet. 

2 - Arsaların şehrin merkez veya muhitine teaadDf etmesin· 
den dolayı kazandıkları fazla kıymet. 

3 inşaat sisteminin 11kı veya datruk olmıuıından dolayı 
arsaların kazandıkları fazla kıymet. 

Bu fazla kıymetler normal, mantıkı fazla kıymetlerdir. Bunların 
haricinde kalan spıkülıuıyondan dolayı olan fazla kıymetler yu
karda dediğimiz gibi lktısat tesiri itibarile borçlanıştır. işte, bir 
şehir pllAnının iktisat aolrtasından tetkikinde, bllhaasa bu cihet 
ehemmiyetlidir. Şehir pllanında, ziraat topraklannın fehlr ar•ıısı 
haline llragında speklllaıyona müsait olmlyacak bir usul tatbik 
edllmelidlr. 

Keza, arsaların birinci veya ikinci sınıf lf binalarına tahılı 
olunan mıntakalAn ile birinci ve lklnct sınıf ikamete mahsus 
binalara talısls edilecek mıntakaları speklllaıyona meydan verıııl
yecek usullerle tanzim olunablllr. Ve nihayet, t•hrln nerelerinde 
datnık ve bir iki katlı binalar yapılmaııı iktiza edecetı spekillas· 
yon noktasından mülahaza edilerek teablt olunabilir. 

Şehir planlarının da, lktlıat esasının, bedii eaasın ıaakal yanın· 
da ahzı mevki etmesi !Azım geldltlal ileri sürerler bllbassa dlyorlarkl 
iktisadi eeası sağlam kurulmlyan tehir nekadar bedii olsa uzun 
hayatlı olamaz. Ankara tebrl, tehirlerin en uzun OmUrlUsO 
olmalıdır. 

Dr. Nlzametttn 
... ... . 

<;ÜNÜN İKTİSADI HABERLERf 
Jf Tranlst eşyasının reıml 

Şehrimizde sauş akn yapılan transit 
eşyalanndan borsa resmi alınm•sın· 

dan miltevellit vaziyeti tetkik etmek 
işin teşldl olunan komısyon yırın 
topl&nacaknr. Resmin k&ldmlması 

lmkAnı olup olmadığı tespit edllerek 
tlcareı odasına bildlrllecektir. 
* Rusyaya ihracat llıtelert

Ru,yaya deri lhratı için ıayin edllcn 
müddetin bitmesi üzerine milılıUI 

vaziyette kalan tacirler iktisat vekA
letine r.ıür•c•at etmlşlcnli. 

VekMet bunu nazan dikkate 

ke ispirto mUsadere etmişlerdir. 

Jf. Uman flrketlnln kArı -
lstsnbul liman şlrked hcy'eti umu
mlyesi haziranın Jkinci günll topla
narak temettü lılu.,lnln tevzii mcs 
elesile meşgul olacalcnr. 

• Kıırbanlık Koyun - Bay
ramın tskarrllbü üzerine şehrimizde 
kurbanlık koyun ıürtılerl bulundu· 
rulmaktadır. Fakat iyi koyun flatlan 
(W-30) lirayı bulduğu için rajtbet 
geçen seneye nazaran yüzde !!O azdır. 

Jf. kambiyo bıırsaıında 
Diln Borsad• Unltye (205.75) ten 

ılarık ihraç li>tclerinin ihzar müd- 1srlkrazı dıhill ( 93,50 ) den, altın 
detini hazirana kadar tımdiı eimiştir. (861) den muamele gö~ilştilr. 

• Kaçak lııplrto tutuldu - Jf. lıplrto fabrikaları - '\itiş· 
Dün gece Rusumaı muhafıza memur- ltlrat inhisar idareı;i, Kayseri, Ada-
lın Bojl;azlçinde, Mebıneı isminde bir pazarı ve lımlrde ilç ispirto tahrike ı 
kıçıkcının sandalını rutorak 18 ·tene- ıçmaj!a karar vermiştir. 

••• 
Kambio Borsası16151929 

lSTIKRAZLAR 
lnıkruı dahl!I ı 98 
DUyutıu muvahhlde 205 
lkraınlyell demir yol• 7 

SF:NETLI!: 
it bant." 
Anadolu demir )olıı 

J. Tranvıy. S. 
1. l'. S. Şirketi 
1. Su Şirketi 
T. TiııUn A !, 
1. Detırmın Ş. 
Ş. Detıımen Ş. 

A Çlmanto Ş. 

t Telefon Ş. 
Ş. M. l!:cu Ş. 
Ş. Hayrive 

14 

ıs 

38 
09 

7 

83 
!8 

4 
18 

-.60 
15 
~s 

00 
60 
('() 

t.'!,00 

ov 
90 

86.60 
~5 

55 
25 
75 
so 

TAHViLAT 

Aııadola} 1· T. 1. T 
D. Y. ı. T. 

1'11nt1 ıtrketl 

EltkUrllı: ıtrked 
Rıbnm Şlrteıı. 

H Plfl liman ıtrtetı 

ÇEıtLER 

Londra 1000 00,75 
Paılt tt 40,50 
Cenef'rı t 51,25 
Bııtr11 k 00,50 
Bıilueı • 48,75 
Prıg 

vı,aa• 

16 82.5JJ 

Newyort 
Atını 
Roma 
Amıterdım 

Solyı 

Berlln 

81 
86 
39 
4,IMO 
4.1~.!iO 

ı; r.ı 

0,48 ... ı.;~ 
sı ~5.oo 

9 2MO 
1 IO.~O 

67 00,00 
'03,50 

Türkiye İş bankası meclisi idare rıyase- ' 
tinden: 

ı 2 Mayıs 929 pazar gani! lçdmaa davet olunan fevkal1de heyeti 
umumiye nisabı ekserıyetin temin edllememeslne binaen yevmi mazkOrdı 
içtima edememiş olduğll cihetle nizamnamenin lrırk sekizinci madde,Jne 
tevfikan 2 Haziıan 929 pazar gününe talik edllmlfdr. Yevmi mezk~rda s .. t 
ı 5 de hissedarının Ankarad& 1 limsyel etfal çocuk sarayını teşrifleri rica 
olunur. 

Tnkilhanede lalibar edeı adımı 
Faik Bey isminde bir celep, 

tacir Cemal Beyi sarhoşlukla öl

dlirmüş ve Agırceza mahkeme

sinde muhakeme altına alınıııışn. 

Derin vicdan azapları ile sarsıl

dıktan sonra , Falk Bey tev

kifhanenin ılst merdivenlerlndan 

aşagı kendini atmak suretiyle bir 

hafta evci intihar etmiştir. 

Faik beyin muhakemesi son 

celsede bazı şahitlerin istlmaı 

için dünkü tarihe talik edilm~tir. 
Dünkü muhakeme celsl!iinde 

Faik beyin intihar ettfğine dalr 
tevklfban• Müdüriyetinden gelen 
müzekkere okunmuştur. Mamali 
mahkeme bunu kAfi görmemiş, 

intihan tespit eden bir tabip ra. 

porunun Ajtırcc:ı:aya ~önderilme· 

ı;ini h•temiştir. 

Davanın sukutuna hu rapor 
geldikten sonra karar verilecektir. 

.±& E2S 

Matbuat tenezzühü 
Bayramın ikinci gUnU 

deniz tanazzUhU 
yapılacaktlr . 

Matbuat cemiyed kurban bayra
mının ildncl günü yapılmalı üzere 
bu sene de deniz tenezzühü terdp 
etmlftlr-

Tenaızilbe matbuaı müntesipleri 
alleleri ile davet edllmlşlerdir. 

\'apur saat 12 buçuktt köprüden 
hareket edecek, bogaz içinde bir 
ceveldnd&n sonra saat 19 buçukta 
tekrar köprüye uğrayarak, o gıln 
çalışmakta olan gueıeci arkadaşları 
alacak ve oradan Adalar önüne 
gidecek ve bir mehtap gezintisi 
yapacalrnr. Vapurda ilci Caıbant ve 
bır de büfe bulundunılacsknr. 

Dotum 
:'llaarif müdür muavini ve 

Galatasaray li~eı;l muallimlerin
den Sııit beyin bir ojtlu dünya
ya a;elmiş. < \1.çelik Rdı konul
muştur. l 1zun ömlirkr dileriz. 
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BUGÜNKÜ HAVA 

Dün en fazla hararet :! 1, ın ıız 

J.l ıü. Ruzglr saniyede 10 metre 
slir'ade lodoewı esııılfılr. 

Yarın ıil.ıı(lr hafif miitebıvvU 

v açık ola utır. 

rlKRA 

yodar. Bereket veruin ki Tiltk
çc beynelmilel bir itibar~ nail 
değildir, yoksa, son günlerde ' 1 

yapılmakta olan bir Edebiyat 
anketi entelektüel Türkiyeyi bü 
tün cihanda rezil etmeğe kifl 
gelirdi. 

Bu diyarda cehaletin hiç bu 
mertebe korkunç bir çap aldığı 
göri!lmemlştl. Geri geriye bu 

Defteri 
NİSAN 

ne tehlikeli, ue başdöndlirücil lO.- Oğluma kasket 
bir koşuttur! Bulanan gözleri- 11.- Karıma kumaJ 
miz lhı.l\nde a•ır her gün bizden 12.- Kayın valdeye ıemılye 
bir parça daha uzaklaşıyor. 13.- Hizmetçini aylığı 
İ~e ııon nesillerin «koşmak• 14.- Saç traı 

dedi~leri şey böyle bir acayip 15.- Karım, kayım nldem ve 

a.ıs 

s2.50 
3.50 

15.-
- .30 

kebir 
Müellifi: Moks ve Alkl• Piftr 
Yazıhanede lrttibemle b.· 
raber yedlilmiı: yemek 2.90 
Sinemada iki koltuk J.20 
Otomobil, gece zamm!le S.80 

7 .- Kıırıına ev masrafı 10.-
.ıı;etibeme üç aylık peşin 300.-

8.- Kayın valdeye 4emaiye 1.75 

TKMMUZ Toprak ve kafa amlis~n koşuşudur. Evet kofll- oğluma otomobil sey-
yorlar; lılkin, Afrika çalılıktan ranı 6.50 3.- Kitibeme bir altın kol 

Bu illkede toprak gibi kafalar arasında yaşayan bu haşarat gi- 16.- Karıma on beş gtinl!lk ev saatr 
ia feyizli bir verim devresine bi geıi geriye. • . maorafı 40.- 4.- KAtibccığime iç çama-
~irmek için işlenecekleri anı bek 17.- Kltiblme, i~ten çıktığı 

90.-

liyor. Orta Anadolu ovalarının Y AKUP KADRİ . için ikramiye 50.-

ııe kadar çorak ve bakımsız bir PElı [ll . .. . .. . . . . . .. . , 
gorünüşü varsa entelektilel mu r, al ft MA Y rs 
'ııtlerimizin de oyle bir kurak 4.- Katibimin yerine gelen 
oy le bir periıJan hali var. Diyor- 1000 LİRA kltibeye kalem 
!ar ki, bu ölil toprağı canlandır- 5.- Katib ıne yazı takımı 15.90 
' ı:ı.k için milyonlarca paraya ve bBir aktara refikımız bir mü- 6.- Saç traı 1.20 
ll ı; o kadar kola ihtiyaç görlilü- sa aka açmış. lOOO lirayı bir 7.- Katibemin masasına aba· 
yor. Ben s.truyorum ki kafala- eün.de en iyi şe~lde sarfe~en~ jur!u lamba "gözleri yo 
nn slirülüp işlenmesi bu kadar h~~ıyb kereceı!°°t Bu çett bır rulmasm"' diye ıs.-
büyük bir masrafa, bv kadar mubı~ ah afyal kay 1 evvde.1f f en.k- 8.- Saç traş ı.20 
;ok emeğe bağlı degildir. On çe ır a ta ı t~ tesa u etmıt· 9.- K.itlbemin iskemlesine 
'>nheş senelik bir toplama ve bes- tim. Orada verılen cevabı bU- yastık 2.40 

l~nme devreli bütün anemik be- mem am~ bana ~~rarlar.sa evve- Katibemin masasına bir 

2.50 

fırt 120.-

Sevgil! kitibeme pudra, ıur-
me, dudak boyası 20.-

5.- Hizmetçinin haftalığı yol 
verdik, i~i karım görecek 4.-

6.- Katibenııin daymnın oğlu 

geldi. Biçare çocuk i§Siz 
Ona yardım için verilen ıs.-

7.- Kltibeciğime bir şapka 40.-

Dayısının oğluma 1~.-

8.- Karıma ev masrafı 5.-
9.- Kayın valdeye şemıiye ge-

ne kaybetmi, 1.20 

10.- Katibem halkında haber 

a h .:i • e M t. 
Spqr 

Oslurya -Galatasaray ma~ı 
Bu~on Tatslnı~u ~alatasarnJ -lstur1a 

ına~ı Ja ılacak 
Son ına~ ha~isesi lllfJoase efile Faoerba~~enlo 

~lr heJaooamesi 

yeni bir •ey öfrctmiyoruz. f. 
belki o an'ancvi sisteminin ıatıı1 

neticesi olarak kazaen kırılan bI' 
yağın üzerimize yüklenmek islf 
lekesinin asıl kimlere ait oJduP' 
tespit ediyoruz. On beş sened'"..,: 
futbol oynayan ve temiz bir 0

• 

cumuz olduğu kadar civanın•tl 
haluk bir genç olan Zekinin ?ı(c 
Nazifln ayağını kasten kırdığı 
lu şayiatı bu suretle ve nefreti•! 
dederken Galatasaray klilbü ıar• 
dan ne9redilen ve Meh.met Na~ 
ayafının kırılmaaı iddiasını C l 
riyet adllyeıine havale edilt<' 
bildiren tebliğine karşı alenen bl 
nı teessüf etmemek kabı! dc!'1 

Binlerce seyircinin gözü ()nünde 
ryan etmlı ve hiç bir kaste ı:n•k r 
olmadığı hakem raporu ve bU " 
ru tedkik eden selahiyettar h~Y'11 rln kararile tebeyyiin eden bır 1~ 
h4dioeoini herne suretle olursa~ 

~ı;:ı:: ::~~~:ırceh~!:ıla::nd' 
ecnebi takı!"larına karşı yanla ıf 
oynamış ve biitün memleketçe ııl 
mıı temiz bir genci fırsat bU ( 
tır diye hukuku umumiye ~s'' 
sırasına koymak gayret keıllffn' 

f ·yt• hi&Bin fevkinde tutmak kıy 1 
1 

o beyannamede tefahiir edil•" ili' 
ve faziletle ne derece uygun d ı 

yinlere sifanm ilk tatlr müjde- I& IOOO !ırayı gormek ıaterlm . vazo, bir demet de çiçek 3.25 
lerini b~hşedebilir. Elverir ki Bu müsabakada bir «frpa an- Kendime yeni bir kravat 4.50 
' u kafalar memleketin toprağı barı» kokusu yok mu· 10.- Kendime iç çamaşırı 25.-

getiren adama bahşlf 1.- -

11.- Ahlikaız kiltıbeme yol ver Ecaebl Futbol üıtatlarlle temas ede ede belki de bir gün meml•· 
ketlmlzde de böyle nefis mCeabakalar görmek kabll olacaktır ... 

· l'ttde aynca şayanı teemmül b'ı 1 
• yf!yettir. Sporcu şeref ve h•l"'~ 
'tini korumayı bilen, rakipleri"'• 
§ı hiç bir zaman kaeten fenalıoı' 
pacak tıynette olmayan, hatta I" 
cularından birinin aynı nıaçt•~l 
kırıldığı halde b•.ınun için ra -" 

~ibi bir damla rahmet ihtiyacr- 1 DERİN MUHABBET! Berbere abone ucreti 2.-

1 hissedecek derecede bir şuu- Mahut anket her edibin kal- 11.- Hizmetçinin aylıtı 15.-

ra - ne diyoruz? - bir grize binde yatan aslanı uyandırdı. ; · · · · · · · • · • • · 
malik olabilsin! Lakin, maale- Dün de bir hanımın sözleri ara- HAZİRAN 
sef, bizde, kafalar henitz bu ka- sında: 5.- Kit ibcmle beraber ak~am 
darcık bir tek!mtil noktasına _ Babıali caddesine derin yemeği 
bile varmış bulunmaktan uzak- muhabbetim vardır! Avdette otomobil 

5.50 
2.80 

tır. Lakırdısını okudum. Bu cad e.- Karımla oğluma gezsinler 

dim, yerine aldığım k4tibe 
avans 5.-

12.- Karıma bir elbise 150.-
0ğluma esvap 60.-
0ğluma oyuncak 4.75 
Kendime terlik 2.50 

13.- Kayın valdeye bir lpekl! 
~emşiye , Hediye 12.-

Nakleden 
SELAMİ İZZET İşte, toprağın sürülüp işlen- deye pek derin muhabbet bag- · diye 1.50 

mefsi işinin zorluğ.una mukabil lan mamasını halisane tavıiye - 11..A:-ILAR -•••••••• 
ka alann sürillUp ışlenmeainde- ederim. -.111!1-ı!!-•mı•lll!•llli••••••-•• 
ki güçlük buradadır. Toprak AH! BİR TANE OLSA! AS R T SİNEMA 
kendi fakirliğini, kendi çoraklı- Bir gazetede serla'vha olarak 

nın 

- elyevm lru etmekte olduğu 
gını duyuyor; nerde bir damla okudum: İ 
su bulursa bağrına doğru çeki- . ZEH RLJ HANÇER 
yor. Zavallı toprağm hiç bir id- rBır "berber l 
diası yok. Ne taralından bakar- ve kendi kendime: 
anız, size: «Yanıp kavruluyo- - Ah! Bir tek olsa, tekerle 

rum; kuruyup soluyorum. Eğer beslerdik: diye mınldandım. 
gökylizü lt1tfedip te bereketli lŞTE UCUZLUK! 
yağmurlariyle benim atşnnı sön 
.lürmezse , benden bir şey bek
lemeyin!» diyor. 

Lakin kafalar aal.t böyle de
ıni yorlar. Boş, kuru ve uyuşuk 
kafalar demet demet, renk renk 
saç yığınlarr altında sefaletleri
ni saklıyorlar! «Bizim gövün 
rahmetine ihtiyacnnız yoktur; 
kendi özümüz Nil nehri gibi, 
coşkun ve bereketli, içimizden 
akıp gidiyor.» diyorlar. 

İnanalım mı? Ah, ne kadar i
Panmak istiyoruz. Fakat dik
katle iğilip baktığnnız zaman 
görüyoruz ki bukafaların için
ien akan nehir etrafına, kara, 
koyu ve ağdalı bir çamur taba
kası bırakmaktan başka bir şe
ye yaramıyor. «Porsuk çayı» da 
tıpkı böyledir; yaz kış Anado
lunun orta yerinden akar gider, 
lakin ziyanından başka bir rolü 

Rufekamızdan bir iki sabah 
gazetesi nihayet karilerini ha
yat pahalılığından kurtarmanın 
yolunu buldular. Bunlardan bi
rinin neırettiği liıtayı okudum 
ve artık pahalılıktan kurtarıldı
ğımıza kanı oldum. Meseli.; 
bir kürkçü slparışler üzerinden 
yüzde yirmi tenzilit yapıyor
muf. Allah razi olsun bütün fa
kir fukara da kime ucuz kürk 
yaphralım diye enditede idiler. 
Sonra çıcek fidanları, gramofon 
makina ve pilikları, Maksun 
barında yemekler, bir maruf fo. 
toarafhane hep tenzilat! Halkın 
da bekledikleri bu! ya bir ha
mam kese sabun ıürüneceklere 
büyük tenzilat yapıyor! Artık 
kirli gızmeye de mahal yok! 

FELEK 

fi ,.\ '\l..\R ---

oıuht•i•Dl süper filmin 
mOme.,illerl; Dilber ELGA BRl);K ile me~bur • ·ıor JAK TRt:\'OR 
biltun temaşakiranın ıakdlr ve alkıılınH mll'lhu olnıu~lordır. 

ller akş•m ; :'>leşhur Türk dın;öıU ~ER.\ AHMED in muzafferane 
dansları . 

MlJiK ltNEMl~INDl 
~ayet cızip iki filim 

nna Sten 
in m~kemmtl tcm>ıll 

RENKti f E~iKl 

etmektedir: 

san "atı görmeğı 

Hn g n 

Melek ~nemasın~a 
Konstens Talıuaç in 

:ıh temıilt 

KISKANÇLIK 
Filmi keıldede k••anın atideki nu 
maulırın sahipler! lkruolyelerl ol 
mak Uıre Mt:U<:K SINEMASI 

ile Knsin l buL kıran vapurunun llliidüriyetine ınüracuı etmeleri 

yoktur. ..---111!1!'1191!'1----= kutbu ıimıllde l'eneral 'iobile rica olunur. 
liu ~ün nln tı lı tı idaresindeki balon tayfa 9].J. 168 1}"11 tı88 ,'i'ı)lj ~tlJ 502 Bu kafalar kendi fakrı :ıaru

retferini bari kendi kendilerine 
itiraf edecek kadar samimi ol
salar, gizliden gizliye bir şey
ler öğrenip bilmeğe çalışırlardı. 
Bunu da yapmadıklarından e
:niniz; çünkü her ağızlarını a

ALHAMRAda 1 
smı ölümd<n na;ıl kurtardığını 731 898 896 -t'JO 3\H 5~ 601 
mu.anır bır tilım . ~13 4+t 6Hı ~O ~49 8tJQ 995 

~ f F TL E ft -----1•1 a•~•n ____ ııii ._:.:~-~.ı~iıı6•••naı•,,;•'•46-·~.·ı.R?-8·.ıı1111 
CENNETi 

çışlarında, eskisinden beter bir Iİİll•••••!llC:mı•mıı=:mllii 
lıerze söylemekten kurtulamı-

lzmııde bulunan 4 numaralı j•n 
darma mckıcbinın kapalı zar[ usuliyle 
mUnaka~a}'a vaz ve ilAn edilen bir 
senelik Ekmek ve ~:ı ihtiyacı hak 

kında h•-belıc•p tadil!t icrrnna ıa 
rureı ha<ıl olmakla nıiınaka<ının ye 
niden ) apılacat;ı il ılnata tal ikan tehir 
edildiği. 

• Osturya. maçları hey'ctl 
tcrtlblyealnden: 

- Vlyananın profısyonel 

"Osturya, takımı bu ıtün sabah 
aaat dokuz buçukta Sirkeci 
staayonuna muvasalet edecek· 
tir. Sporcu mlsaflrlerlmlzo llyık 
bir lıtlkbal merasimi yapılma

sını temlnen kulUp mensupları
nın ıtasyonda hazır bulunmaları 

rica olunur. 
- Vlyaııalı mlaaftrler bu gUn 

fOhrlmlzdı llk maçlarını yapa
caklardır. Bu mUnasebetle Tak· 
sim Statyomu kapıları tam sa
at on dörtte açılacaktır. 

- Bu (Un OsturyanınJ ya
pacağı müsebakadan evci ve 
saat oıı dört buçukta Feaerbah
çı kUçUklorl Vefa kUçUlderlle 
bir maç yapacaklardır. 

-Oıturya-Galatasaray maçı 

saat on yedldetllr. Bu mühim 
maçın hakemi HAMDI EMiN 
Beydir. 

- Stadyoma dUhul flatları 

berveçhl alidir: 
Balkon: Numaralı 11ra beş 

yüz kuruş 

1 
bahia üserinde ilk ve .on aöz olarak 
berveçhi ati beyannamenin neşri Fe· 
nerbahçeliler için bir 9eref ve hay
siyet vazifesi olmuştur: 

Galatasaray birinci futbol takımı 
ile yaptığımız maçların daimi bir 
sertlik ve huşunet havaşı içinde ce-
ryan etmesi geçen Cuma gününe 
mahsus yeni bir hadise değildir 

Yinni beş senedenberi bu takımla 

yaptığımız maçların hepsi Galatasa
ray kllibünlin kendisi için mukaddes 
anane haline koyduğu sert ve kırıcı 
oyun sistemi yiizünden aynı haşin 
eşkal ve şerait dairesinde ceryan et
miştir. Ve binlerce seyircinin Fener 
babçe takımına karşı hiç bir suretle 
sarsılmayan muhabbet ve teveccil-
hünün dofması ve artması ve bu gün 
kü azim vusatı alması da ve bu kırı· 
cı oyuna daima teknik oyunu tercih 

etmekliğimizden ve mağHlbiyetleri 

sportmence ve efendice kabul etme
yi bilmekliğ!mizden ileri gelml§tir. 

İki takım arasında yirmi beş senc
denberi bizim gördtiyilmüz yegtne 
ayrılık noktaaı fenni oyunumuza 
onların daima bu sert ve muvaffakı-

Diğer sıralar üçyllz kurut 
Tribün: Slvlllere lklyllz kurut yete esas addettikleri yıldırıcı oyun 
Kulüp ıııensuplar1lı Zabitana siatemile mukabele etmeleridir. An-

yUz kurut cak bu ayrılıktır ki maçları seyr e-
den halk üzerinde iki kllib arasında OUhullye: Slvlllere yoz: kurut 
şiddetli bir husumet olduiu kanaaKulUp mensuplarına elfl kurut "' "' * tini hasıl etmiş ve görünen köy kı

F11eriı beyaauıneai 
Fonerbahçe umumt kaptanlı

tından: 

Geçen Cuma günü Taksim Stad

lavuz istemediği için ecnebi takım
lara karşı yapamadıkları sertliği bi
ze kar§ı yapmaktan kaçınmadıkları
nı gören halk aruında bu talikki ko 
!aylıkla yer almı,tır. 

yomunda Galatasaray birinci fudbol Tavzih etmek istediğimiz nokta 
takımı ile yaptığımız Lik maçı esna- hiilllaaten şudur: 
sıncla vukua gelen malllm ve mües- Bizim oyunumuza bakanlar onlara 
sif kazalar üzerine Galatasaray klü- kar9ı husumet görmemiş, fakat bize 
bü tarafından bir kaç günden beri kar§• onların oynadıkları oyunu gö
bazı gazetelerde beyanname ve tah- renler bu husumetin varlığına daima 
kikat şeklinde yaptırılmakta olan ve ve bihakkın hiikmetmittir. Mamafi 
efkarı umumiyede Galatasaray mü- bu noktayi tavzih etmekle senede 
dafii Mehmet Nazif beyin ayağının birkaç kere ve binlerce insanın gözü 
takımımız kaptanı Zeki bey tarafın - önünde ceryan eden Galatasaray -
dan kasten kırıldığı zehabını uyan- Fenerbahçe maçlarından doğan ha
dırmak maksadına matuf bulunan diselere ait manevi mes'uliyetin han· 
sistematik nesriyat üzerine bu elim gi tarafta olduğuna dair kimseye 

··r•" kast atfederek adliyeye ınu 'ol 
aklından bile geçırmiyen k~obb;I 
alelade bir spor kazasını bır -,1 
ku umumiye vak'saı halln• •~,, 
isteyen bu çirkin temayül k•. iP. 
da kendisine mensup gençler• el 
datı vakıadan tenzih eyler '' .,l 

k"" huriyet adliyesinin adil 
hürmetle intizar eder. 1~ 

Umunıi ı<•P~f) 
H. CELAL6 -

Taksim Polis merkezi Oal•t\ı 
• )il 

-Fenerbahçe maçı hadis••' 11, f 
daki tahikatını ikmal ile P~Mı' 
diriyetine gönderdiğini ~u 
mum!l!ğe bildinnistlr. ,./ 

· ıer F muavın tt 
münaselı<' 

I . u"' I 
c- Evrak yarın MUdd•1 d'~ 

'n i !iğe gel!r. Taksim merket1 
• ..,ı 

Müddei umumi 
Necmettin bey bu 
mlştir ki: 

,ııy· 
r!len malfunata nazaran " 01 · 

kisinin aynıdır; O uyun •• f ıt 
tahaddUs etmiş bir kaza oJdU 
pit edilmiştir.• .A 

ILA\'LAR ~jif 
Van nafi" ıermühen~~o~ı 

den: Van-Oevat-Bith• (So' / 
tarikının birinci kısmın~• k•.,ıı'~. 
lira (22) kuru9, ikincı ~~Ol 1 

(54205) lira (U) kuru•· kUrtJ~ 
kısmında (31096) lira (29) el' 
muhtelif cinı ve •çıktıklar d• i~ 
latr sunaiye in9altı iki sen• 1,~~I 
edilmek ve bedeli uoulil0

'29 ti I 
tediye edilmek ijı;re 1/5 9 b;r 1~ 

.h. kadar ., 1ı den 1. '6 '929 tarı ıne lır'" ,, 
ı konU I" müddetle münakasaya 1,rı f 

Talip olanlardan miln•k••~y•f f 
öğrenmek ve evrakı ket y•'i (il 

· v vll• 111 mek ısteyenler!n an 11t 
· h d' il"' ınıır•' ba, mil en ıs ~ıne 

lln olunur. 

. . . ..ıind'n: 
Piyango rnlid!ır!Up.- ıııdJ 

• .;;t\'k 4" 
Tavvare cemlyeıı · ı•n ı 

. . L filO' pi 
! ··,.;; k .. ··k K cıyan ''1 ı u6 ~ uçu . ını ki''~ 
saryan hanının birinci 

d i?~ . ı J 

etmiştir 

içııı v1" 

1 

rafa yolun düşerse bir uğrada tedemedi. Sinirlerinde ve etle- ya .. ta .. ğa Y .. atmaktan başka bir şey j mi yor ki. . . . çin çalışmanı onun ıe l . ., . ' onuıı .... ;~ .f 
acı kahvemizi iç doktor B. nnde biriken hırs ve acız çoş- duşunmuyor. Ve sen onun bu - . . . . . . . . . . . . . . menı, ve nıhayet . taw· 11 ı 
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Köy hekimi - Eyvallah çavuş, haydi sa- gun sel gibi hançeresini yırttı. iptidai ihtiyaçlarnı bütün kal- - Sana tamamiyle inaniyo- adali, behimi zevkini ğJıf'lıı 
ğlıcakla ! Arabacıdan zaptetmeğe çalıştı- binle ve vücudunla ödüyorsun. . rum Emine ... Kalbin kanatlan- meni havsalama sı 

Bürhan Cahlt Tosun, asker ocağında, dağ ğı hınskırığını mendiline göme- Çok da hırslı değil mi Emine?! mamış bir yavru kuş kadar te- rum. · " 
Emine nln yeşil yapraklar O zaman ya nahiye merkezin başına demir kesilen gürbüz a- rek kana kana ağladı, ağladı. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . mizdir. Genç kız gönülleri, ö- . • • • • • tif eJI' 

içinde tam vucutliı bir (Venüs de kalırrm, ya kasabaya yorleşi- dam mavzerini tekrar umuzuna Ağliyordu. Araba yoluna de- - Senin narin ve körpe v ii - züne kadar yapraklar, kabu- -Sana bir şeY tele 
.!ömilo) ya benzeyen beyaz ha- rim. İsparta ya, Antalya ya git- vurdu. Sil&h kullanmaktan na- vam ediyordu, neş'eli ıslık sesi cudun onun kalın ve sert adc ı ·, ıarla sarılı nldide çiçekler gi- ği.m Emine ..•. 
yali Suat Naci in gözleri önüne mek ihtimali bile var. O zaman sırlaşan, kemikleşen iri pençe-j ondan uzaklaşıyordu. Ve bu se&j !eri arasında ezilir, acınır, 0idir. Onun Usaresini bulmak! _ . . . 1 .1 
geldi. Buhayal fildişi boynu, bir bizimki de çaresiz bu dağ bek- !eriyle bir se15.m verdi. Ve ak- yuvaya yaklaşıyordu. vramr bildikçe kalbim duracai, için üzerine çok işlemek lbım- N' ·.Jl susuyorııuıı 0,c~ 
zeytin yaprağına benzeyen ha- çiliğinden kurtulur. Bu orman şanım soluk aydınlığı içinde sanıyorum Emine. Sevdiği bir dır. Ve o, zevkini, havasını, - 0.1ç~lyorurn, o leli 
fifyeşil gözleriyle. onu bastırdıkça bastırdı. çam ormanının sık fundalıklar- - Hayır ·Emine, sana inan- kadının başka bir erkeğe ait ol- ıklimini buluncaya kadar açıl- !il- ın ki. 6,ıı 

- Beni kurtar! Suat Naci biraz sükunet bul- na daldı. Kendine göre ıslıkla sam lfüe onun elinden kurtula- duğunu bilmek bir azap. Fakat maz ... Etrafında dolaşan bö- yorı0 iil~ernek jste' 
Diye yalvardığını gorur gibi muştu. Sert, fakat ağır bie sesle bir köy şarkısı tutturarak göz- miyacağını biliyorum. Senin ar- bu müşterek hayatın böyle mah cekler, kurtlar, kuşlar onu mü- - b ~ t , 

oldu. Kan başına sıçradı. O cevap verdi: den kayboldu. zun olmasa bile senin vücudu- rem köşelerini bilmek ve düşün- temadi yen gagalar ... '.Pençeler, nu ka u ~ ; ıll Jı~' 
anda bu mukaddes hayale tasa- - Bak rahatına çavuş, jantlar- Suat Naci üzüntü ve kı,ırun- nun onun arzularm tatmin et- mek bir işkence... Buna ta- kemirirler. Hatta onu blitün - Nedır .. bu aJafl1 ıııı· 
ruf iddia eden, ona zulmeden, ma olup ta ne olacaksm. ttİdan dudaklarnı yiyen, içi i- mesine tahammül edemiyece- hammül edemiyeceğim Emine .. varlığıyle elde edip benim- - Ben sen~urtaracıı~t" 
onun ruhunu zincirleye bu a- Ve onu ikna etmek ihtiyacry- çine sığmayan genç adam şim- ğim. Bu işkence ... Hem sana . . . . . . . . . . . . . . semek isteyenler olur.Fakat gö- kollarından n 50yle ..-ııı: 
damı bir anda yok etmek içip. le ilave etti : di çok engin bir hlizün içinde da öyle değil mi? Sevemiyece- - Doğru onu sevmek içinse- nü!, aşkın o israrlı mahlUku tıl. - Bunu t:~:t o l<;,Jı# 
rüververine sarılmağı düşündü - Şimdi her gece evlne gi- kalmıştı. Akşamın loşluğu acı ğin ve sevemediğin bir adamın nin kalbin değil, parmakların bi sımı bulunmadan açılmaz. - Evet, d n eve!. 
Ve bunu yapacaktı. Tosun un diyorsun, jandnna olursan kara- bir mayi gibi içine akıyor, ka- zevkını vermeğe mecbur ol- le, saçlarının teli bile hareket Bu adam senin varlığını zap- başka. · · On : jkell· 
ıcaygusıız, gamsız, sesi tekrar koldan çıkamazsın! fası kızgın bir halvette kalmış mak ..• Bunun ;çin sen kendin etmez . . Fakat o esasen senden tetti. Fakat varlrğma asıl hakim onun hayatın a ,ııı' 
ba'jladı: Sular kararmıştı. Çam orma- gibi uğulduyordu . muztarip ol mi yor musun Emi-, mukabele görmek lüzumunu olan o tılsımı keşfedemedi. Bu- - Nasıl' laY . . :Bt.ı\1';,ı:. 
- Aklıma hı r şey geliyor dok- nı başlıyordu. Araba yolu biraz İslık çala çala pür neş'e or- , ne .•. Ve hem o, öyle bir adam i hissetmiyor ki. . Seni sen ola- nu tamamiyle biliyorum. Zev- - Pek ko eğim· "a"'" 

•or Om1an bekcıliğ ini bırakıp uzak olmakla beraber ormanın mana elalan bu .adam nereye gi-' ki kadını yalnız zevk için ve ço- rak, kadın olarak, zevkını ve ih ' kleri, arzuları. ihtiyaçları, otu- bromilr ver~c dell 
ıı;ss~turnıe ın jand rma }'a zılsan .. Askerlik- yanından gectiği için Tosun evi diyordu? cuk yapmak için tanıyor. Senin ti yacını temin edecek bir mah- rup kalkışları bile senden ayrı o?a k kovacakS · eJ 

te cavm;tum Yine jandaıma ca- ne gitmek üzre yaylıdan indi. Suat Naci aciz, karasızlık, ve kalbinde yeri olup olmadığmı luk diye biliyor. Onun bedeni olan bir adamla bir çatı altı?da bırer kaşı bıt"' 
vusı· yaparlar c' ITil mi? MJ.aş .. - Eksik olma doktor B. Hem içli bir gönül iztirabıyle boğa- araştırmiyor.Kurduğun sofraya harek~tlerine, şuursıv heyecan- yaşamağa tahaınınill edemıye- ! 
o "'aa• laf ettik. hem olaldık . Bu ta zmı düğiimleyen gıcıkları zap- oturmak ve hazırladıf;ın !arına iştirak etmediğini farket- ceğini biliyorum. Fakat onun i-
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Bakirenin Kalbi 
-Operada

ılferl Plkfor tarafından. 

Bakirenin kalbi~ filminden 
[Bu film çocuk artiştleri ih

tiva eden bir dramdır. Meri Pik 
for her zamanki gibi samimi
dir.) 

Filmin mevzuunu hulasa ede 
llm: 

Niyorkta bir polis memurıJ-
' nun kızı olan küçük (Anni) bir i cocuk çetesinin reisidir. Buna 
·ı ~ukabÜ bir diğer çetenin reisi 

de (Mike) isminde bir çocuk
tur. Bir gün bu iki çocuk çetesi 
sokakta muharebe oynarlarken 
oradan geçen bir satıcının beygi 
ri ürker ve 5 dolarlık zarar olur. 
Çocuklar bunu tazmin için ara
larında bir müsamere tertip e
derlerse de (Mike) nin çetesi
nin müdahalesiyle iş yarım ka-

l'Q lır. 
Jt.: Diğer tarafta Mikenin büyük 

kardeşinin bir dansingi vardır. 
Bu dansingte bir gün patırdı çı
kar ve (Anni) nin babası olan 
polis memuru maktul düşer. 

(Anni) bunun (Mike) nin işi 
olduğuna kail olur, v1t.babasınm 

~ •Bakirenin kalbl~ fllmlıuleo intikamını almaya aluedor. 

1 
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tıı81/ 
· erı: honstans Taı maç, Don .-tlvarado, 1tlls Va11te. 

~kıskançlık~ filminden 

a9kla neticelenmesinden ibaret
tir. Eğlenceli ve şen olan bu 
flln:ıde Konstans Talmaç i.yidir. 
Arkadatı Ooq Alvaradoya ge
lince oyununda mütereddittir.] 

Mevzuu: 

.. 

Sarı vesika 
-Majillte

Artiati: A1111a Sten. 

(Bu film bu aene gllrdü
tümüz haııln eaerlerln en 
kuvvetlllerlndon btrldlr. De
kor, sahne ve saire ltlbarlle 
zengin olmamasına ratmen 
ifade ve anlatıt itibarile kıy 
metlldlr arUstler içinde en 
atır rolu almı' olan Anna 
Sten ismindeki kadın iyidir. 
Bu filmde Rus filmlerinde 
pek tesadar edilmeyen gllzel 
kadınlar var. Mevzuda zen
glnhırl dalma zalim göster
mek prensip! ruslarca öte
denberl aranılan cihet oldı:
tundan bu filmde , hem de 
biraz mllbalaga ile bu nok
ta ihmal edilmemiş ise de 
film kudret itibarile yüksek
liğini muhafaza etmlftlr.] 

Mevzuu. 
Askerden avdet eden Jakop kö· 

yün araıislne malik olan zenginin 

evine karıslyle birlikte gidıp bir par

ça toprak verilmesini raca ediyor. 

Arızi sahibi çorak bir k"ım yeri 

bu fukaralara kıralıyor. iki biçare 

ölilrcesine çalıştıklsrı halde taşlık 

olan o yerden bir şey alımıyorlar. 

Bunların bir de çocukları oluyor. 

Günün birinde genç anavı zenğin 

ar11.i ;;ahibinln torunu için siıt nine 

olarak istiyorlar. Toprağın kiro;ını 

verememiş olan aile borçtan kurtul· 

mak için bu teklifi kabul ediyor ve 

yavrusunu babasına bırıkarak genç 

köylü kadın sütninellp;e gidiyor. 

l5zun müddet koca;ile olan muha· 
beresi tshrıf edılirnr, nihayet Jakop 
yerinden çıkarılıyor, efyaları borca 

mukahil satılıyor.• çocuAunu alıp, 
anasın• getirirken yavrucuk yolda 
ölüyor. Kamının bozuk oldugunu da 

,.tonun kıpıct~ından üyreniy{)f ve 
oradan kaçıyor. C:eııç sütnine bu 

hadise üzerine sutten kesildi!\ için 

soka~a acılıyor v~ gece sokakta nereye 

g!dece'=inl dü,Unilrken ahlık zabıtası 

tıra!ından kötU kldın tciekki edilerek 

karakola sevkodiliyor ve eiıne bir 

··umumi kadın,. ve~ikası vflrili yor. Eiçare 

köylü okuma yılma bilmedi~inden 

hunu alıvor ve bir iş idarclıa.ı Ult! 

gidiyor, tam kapılanaca~ı zaman 

vesikıvı görerek onu ko•tuyorlır. 

Znailı kadın nihayat umumha· 
neye düıüyor ve orada ra.t geldiği 

Jakobun bir arkadaşı vasıtasile onun 
nerede bulundugunu ve soneıı aile 
ocağını tekrar yıkıyorlar. 

"Sarı veslkaw filminden 
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Çiftler Cenneti 
-Alhamrada

Arti.~tleri: Riıar Dills, Betti Bronzor. 
[Bu film de zoraki bir izdi- O gece Rişarın evine misafir r,e 

vaç hiki.yeainden baıka bir ıey len amca işin bir dolap olduğu
değildir. Rişar Dikson tam bir nun farkına varır ve yeğenini o 
Amerikalı gibi oynamaktadır.] artist ile izdivaç ettinnek ve o-

Mevzuu: da bilmukabele ona bir oyun oy 
Zengin bir Amerikalı, çapkın namak ister. Bir gece birdenbi

bir bekar olan yiğenine, ancak re yiğ~ninin evine gelerek on. 
evlenirse mirasını terkedeceği- artistle birlikte bir odaya ka
ni söylemiştir. Rişar ismindeki patır. Fakat Rişarın arkadas
bu genç te evlenmek istemiyor- lan bir sürü kadın toplayaral,: 
du. Fakat mirastan mahrum 

Rişarm evinde bir alem yapkalmamak için amcasına bir o-
yun oynamağa karar veriyor ve mak isterler. Beti bunu gönince 
arkadaşlarından biri vasrtasıla müteessir olarak onu hakikaten 
beş on gün için kendisine zevce sevdiğinin farkma varır ve bu 
rolünü yapacak bir artist bul- teessür neticesi olarak evine ka
masını reca ediyor. Arkadaşı da çar, Rişar da bu hadise üzeriı 
(Beti isminde genç güzel bir (Beti) nin arkadaşından kaç;u 
kız bulur ve giydirip hazırlar ve birleşirler. 

Muazzam «Splendit» oteli ka
J1 p~annı umuroa açarken bir sü-

11 rü işsiz güçsUz bir takım «figü
ran» lan müşteri diye göııter-
ınck için davet eder. Bütün bu ..,. .......................................... ·.s+~+rı..,~v~es~l~k~a~·;..fl.ım .. ı~n~d~e~n ... ..,.,.. .. ..,...., ...................... ... 
kalabalık içinde yalmz altı t~e 
hakiki mü~teri vardır. Bu ;ıltı 
sahici mü~teriden bip de Mis 
Evlin Vatson isınin<teki gtizc:l 
Amerikalı milyarder kızdır. Sah 
te mtt,teriler araıı~da da Piyer 
Haget isminde müflis bir miras 
yedi var. Aı:rıerikalı kız Marki 
dö Flöri isminde birile evlen-

! 
mek istiyor. 

Piyer Haget te Lulµ isminde 
bir dansörü seviyor. LAkin bü-

1 
tün bu a~klar akissiı: kalıyor. 
Bunun üzerine Mis Evlin, Mar-

1 

kiyi, Piyer de Luluyu kıskan
<lırmak için evvla bir birlerile 
aşktaslık ve sonra da izdiC'aç e

.-...ıı .... llll•••aılllİ diyorlar. Lakin bu izdivaç di
gerlerini iktiza ettiği kadar kıs
kandıracak yerde Mis Evlin ile 
Diyeri birbirine yakla ·tırıyor ve 
ı etıcede bir güzel çift teşkil e
l yO•la ~çiftler cenneti; filminden 

---· 

ZARARLI BİR KARAR 

Gazetelerden hirind~ Şehre
maneti..,; hn sene filmlerdeki 
Fram ·azıları kaldırt 

nı okulıuı~. Bıı haberin ne '""· ... -
ceye kadar doğru olduğunu bil
miyoruz ve temenni ediyoruz 
ki böyle bir karar verilmemiş 
olsun. Çünki bunun hiç kimse
ye faydası olrmyacak, · bilakis "çiftler cenneti. filminden 
bir Çok zararı dokunacaktır. Is- --------------------------
tanbulda birinci «gösteriş» ya- Bir t~raftan Istarıh .ı bir sey-1 
pan sinemaların mfü;;terilerin- yah şehri yapa! ım derken diğer 
den yüzde ellisi ecnebidir. Türk taraftan sehrin yegane vakit ge 
çe yeni yazıyı okusa bile lisanı cirecek .;yini de ecnebilerin an
anlamadıklarından bu adamlar ı~yaınıyacağı hale getirmek 
sinemaya gitmiyeceklerdir. yanlıs bir mülahazadır. 

Bu suretle memleket sinema 
ticareti mutazarrır olacak ve bir Karilere cevap 
likte Sehremımeti ile! Hazine de ~ \olga \ olga fô!imlrdl 

1 

zarar -görecektir. Zira sinema- ~ı,ıcnka Rıızin. rııluııu yapAn 
!ardan alına'l riisum nispidir. arıi,tir i<mi .,lctof ) tur 

Küçük haberler 
* lngilccrc,\c 1 .\lılyuı in 

rj}iz 'ırası :-.errp,ıyeli yeni 

şirket ıe~ckkiil ctmi~tir Bu ,İl· 

kt ~ sLy.eyrn Elmler,, )J[ ı 

, ır 

* K aı n ll•ı.k eh n Lııı 

drn la< 
• 
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Emniyet Sandığı em
lak müzayedesi 

Ka t'i karar ilanı 
Müzavede Muhammen ikraz , lerbunann cins ve n v'tle mevki n 

mu 1<mi!Au bedelı kıymeti numarası 
Lira Lira 

181 640 6a<ı8 Kadıko~Urıde Hasimpışa mahılle<indı Yeldeğir-

~020 

39!! 

245 

85 

.ıoo 

143 

300 

85 

895 

610 

ll675 

625 

[Q40 

170 

10981 9 

meııı ( uıll karşısında nhnm iskelesi cadde•inde 
eski .~3 \C yeni 93 o. lı doksan sekiı arşın 

arsı üzerinde ahşap iki kattan ibartt tiç oda bir 
sofa alanda bodrum, bir malta taşlık, bir mutfak 
bir kuyu ve otuz arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı 1\ladam Haydı 
Kad.ıkoyünde Zilhttlpaşı mahallesinde Kalamış 
!Okağında eski ıs ve yenı 28 '. lı iki yUz on 
arşın ana iızerinde bodrum kau Uglr dilerler! 
ahşap olmak üzere iki buçuk kattan ibaret onlki 
oda, iki sofa ve yüz yirmi ırıın üzerinde bir 
mutfak bir ahır ve dokuz yilz Fek•en llç &rflll 
bahçeyi hm bir köşkön tamamı. 

Ftl(Ma Sllreyya ve Server Hanımlar 
11205 IOQ.38 Erenknyılnde Sıhrayıcedit mahallesinde istasyon 

sokağında ytnl 30, 30. 30-l, 30·'l, :30-3, 30-4 
' o lı biri iki yüz yetmiş vedi arşın arsa üzerin · 
de bir kaa kAJir <lltcrlerı ahşap olmak üzre üç 
buçuk kıttan ibaret on altı oda, iki sofa, bir 
mutfak diğeri ynz elli beş arşın ar. a üzerinde 
alışıp bir kıttan ıbaret don oda, bir sofa, bir 
kuyu ve ıki yoz ar<m a••• üzerinde klJir bir 
katlı uç dukk!nı vı ytdı dönıim yüz ılrmı~ 
S<kiz arşın hahçoyi ha\'ı lk\ hanenin tamamı 

ismet il. 
774 1J186 OskOdarda Arakıyecı Hacı Cafer mahallesinde uh 
kuyusu ıokağında eski 71 ve yem 98 numaralı 162 artın "'" 

üzerinde ahşap iki kattan ıbarcı beş oda Jkı >ufa 
taş doşell bir 1>·lu 7 artın arsada bir mutbak .-o 

31 arşın b•hceyi ha,; muhtacı tamir bir hanenin 
tamımı eiabaıdn , Bekir S.ıılu. l\lehınet Tahir il. !er 

7~9 18300 BalurköyQndc (A,iz)ik mahalleşinde yorgaucı oo· 
kagında 12 numaralı yüz kırk arşın arsa üzerinde 
ahşap iki bttan Jbaret ıln oda, bir <ofa. bir 
muıl:ak bir kum ve yllz doksan dokıız arşın 

116 

530 

bahçeyı havı harıpça bır b.anen•n tamamı Aga>ni 1 J! 
13645 ÜskUdarda hepçedede maballesinde Karacaahmet 

caddesinde eski b5 e ~eni 337 , . 1ı virıni jki 
arım arsı üzerinde kAglr ıki kaııan ı1'aret ustıinde 
bir odaıı h»1 bir dükk:lmn tamamı SüreryaH. 

188<!0 \'elada :\lollabu rev mahalle inde '\cıçeşme o-
kağında eskı ve yeni 19 ' lı yuz yeımis arşın 

aroa üzerinde haricen iki dahilen asma kat ve 
çıtı kıtı ile ahşap üç kattan ibaret yedi oda bir 
sandık odası, iki sofa. bir mutfak \C )İrrni ar~ın 

kadar aralık mailini hl\ i bır hanenın tamamı. 
Emine Gl!lizar \'e Fatma <;ıhiha hanımlar 

280 1466'9 Halatta Hocaa.li mahalle&inde Demirci soka~ında 
eski 26 ve veni 30 . 'o. it alımı' arıın arsa üze. 
rlnde maa bodrum kAgir !kj buçuk kattan iLoret 
dört oda, bir sofa, lıir mutfak, bir kuyu ,.e kırk 
arşın bahçe! 1 havi hir lıanen!n tamamı. 

1 layr.ıtin Ef. ,.e Safinaz il. 
000 14950 Kandillide Ayaım• ~oh~ındı e ~i _.. Yeni 7 

No. lı yüz ılımış arım arsa üzerinde ahş°ap iki 
kattan ibaret be~ oda, bir sor:ı. bir mutfak, bir 
kuyu ve sekiz yüz kırk arşın bahçeyi hal'i bir 
haneııin tam:ımı. 
Selim, Boğos Yaldızcıyın Efendilerle Astlne H. 

1008 15020 llüıilkadadı Camüşer\I mahallesinde eski ve yeni 
Dol!;ramacı sokajtında e<ki ı:ı.8 ve veni ll,13·2 
No lı yetmiş sekiz arşın arsada ahşap iki kattın 

ibaret üç oda, bir sofa. bir mutfak ,.e yüz on 
d<irt ar ın bahçeyi havı ıııuhtacııamir bir hane 
ile yüz oıuz arşın arsad.ı ahşap ıki buçuk bttan 
ibaret dört cıda. bir sofa, bir mutfak ve yüz elli 
arfıtı bahçeyi havi diter bir haneni~ tamamı 

Yakup Ceıııil 13. 
1895 15587 Kabaıı~ıa Ömer Avni Ef. n-ahalle>lnden müfrez 

1176 

Faımahatun mahalk;imle lıcytulmalcl sokajtında 
eski iki ve yeni 28, 30 • '. lı il.i vü• on heş 

arşın arsada maa çatı ah~ap ıiç buçuk kattan 
ibaret birinci katta iki mutfak, bir kuvu, iki ko
mürlilğıi ve kaıın üstnnde bulunan asma katta ilç 
odayı, h\r\ ufak olmak üzere iki ofaı·ı ve ikinci 
katta dört oda, hiri küçük olmak üzre iki sofayı 
'e üçuncll katta dön oda, iki solayı ve en üstte 
bir çatı arasını Ye kırk artın üzerinde iki kumalı 
bir hamamı ve tahminen ve yirmi ~rşın üzerinde 
bir sarnıcı ve yetmiş beş arşın bahl'eyi havi ve 
derununda cari nı ıf masura ıııaıleziıin üç rul.ıu 
hls~esi iki bi>ltiklil kon•ğın tam:ımı 

Mehmet Salim B. Meryem ve llehylc 1 lanımlar 
; 7076 'r edikulede imrahor llyasbey mahallesinde e>ki 

lstıslyon cıddesl ve Bakkalfilip \e yeni lsıa •·on 
caddesinde eski .~;. ~7. 5:' mükerrer ı e ı:eni 
b7 l , 'o. lı ılımı~ arşın arsa üzcrin,\e kArgir lkı 
kaıtın ibaret fö oda, hir kiler, hlr '°fa ve on 
iki a~ın arsa üzerinde ıhsap bır mutfak ve alı

m" diirı arşın lıah~eyi hl\ ı mukaddema dükkAni 
elyevm bir hanenin tamamı Sabiha 11. 

0900 17484 Büyük•dı mukaddema llalıkpaı•;ı elı t1 m rıhtım 
caddesinde eski il mükerrer I' yenı 17,19,28 
:ıo, 32, 34, 36, ;'\o lı iki yiız otuz arşın aı<a uze 
rinde klglr iki k•ttın ibaret altında iki dükkAnı 
ve ü tünde rusumaı ve düyünu umnmiye idare 
sinin tahtı lfgılinde bulunan ılu odalı iki kapılı 
bir hanenin tamamı Va. fıye ft 

1260 17952 Kısımpıfıda Camilkebir mahalle inde Tıbakane 

571 

caddulnde eski 8, 8 mükerrer 8 mükurer ve yeni 
14, 16.18, No. lı iki yüz on arşın arsa üzerinde 
ktrglr iki kıttan ibaret altındı bir koridoru havi 
bir hanenin tamımı. Ahmet Sıkıp ıı. 

18085 Rumolilılsannda Arpaeminl mahallesinde Kuyu 
sokalında eski 4 ve yeni 2 No. lı yüz elli tiç 
artın aroı üzerinde ab4•p iki kattan ibaret biri 
sandık odası olmak üzere bet oda, iki sola, bir 
mutfak dört bin yüz sekiz arşin bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı. ı\luhsint: \"'11sfiye Itanımlar 

4440 18112 h'.apah fırında Servi mahal! 'nde !$ere! •okığındı 
e ki 17 mıikerrer ve yeni 5 o lı ıitaı1' beş 
arşın arsa üzennde kArgir dört buçuk kattan iba 
rot biri yemek odası \e üçü küçük ve altı;ı 
buyuk olmak on odıy~ bir mutfağı ve elli dokuz 
arşm bahçeyi ve altında yirmi selıfa No lı dük· 
lıAnın hnasını havi bir hanenin tamamı 

F atına Mevhibe H. 
1318 18252 lloğaziçinde EmirgAndı EmirgAn caddeilnde eski 

30 ve yeni 36 numaralı yüı etil arşın arsa üıe
rinde •lıt•p dort kattin ibaret ôlup birinci katta 
bir oda, bir mutbak, ıkinet, üçünca; dördunctl 
katlarda karşılıklı iki;cr oda, birer sofayı terkos, 

MILLfYlı.1' CUMA 17 l\IA \'IS 1929 

Gençliğinizin hatıratını saklayınız 

( Artist reuam) JUL KANZLER 
Sanayii nefi11 fotografian ııtıd)·oeu, aııııtör, sarı'at ve ticaret işleri, 

t~S:seneıl Parls beynelmilel tergl!inde büyök mükA!at ve alan madalya 
kazanm~nr-

.. ___ Beyoğlu lsukJAI caddesı • 'o 67. Tel. Bel'Oğlu 4054•--•I 

Köhne kağıt, Mukavva, 
Ambalaj kağıtları ve siga
ra püskülleri müzayedesi: 

Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
Ciball fabrikasında bir sene zarfında birikecek olan kal(°ıt ve 

mukavva kırpıntılın ile sigara kAğıtlarından çıkan pü.külleri ve 

hurda ambalaj lı:Ağttlan bir sene mtiddetle mıizayedeye lı:onulmu~
tur. Taliplerin 26/~;'929 tarihinde ~aat 10.30 <la Gılatada müba

yaat komisyonunda bulunmalıırı. 

Müstamel 3 kamyon 
müzayedesi: 

.Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 
idareye ait kullanılmış 3 adet Berllye kamyonu <aulacakar. 

Talip olanların her v;ün v;örmek üzre müracaatları ve 25 5 ··29 
cumartesi ı;unıı ~aat on otuzda Galatada mub:ıyaat komisyonunda 

bulunmaları. 

~~~~KtlBINIZIN 
• • • 

ELBiSELERiNi 

Mayer 
-.,;' 

AGAZASIN·DAN 
ALINIZ 

Bozyük kereste fabrikasından 
Bozyük kercstefabrlkalarının Galatada • ':ızlı Handa ikinci katta 

kain lstanbul sacı~ şubesi yazıhanesinde bulunan ~:mrullah Zade Ali 

Beyin bu defa Bozyük Kereste fabrikaları merkez ve ~uabatıle olan 
aldkasmı kat'etmlş olduğun-0 ve müessesemizle bir gün:ı alAkası Ye 

miinasebeti kalmadıjl;ını beyan ve ilan eyleriz. 

Şeker ve petrol inhisarı müdüriyetinden: 
idare için lt~zumu olan lııızı evrak ve defatir tabettirileccktir . 

Talip olanların numuneleri görmek ve şeraiti anlamak üzre l 9 
l\layıs 929 pazar glınü zevali saat onde levazım şubesine müraca

atları. 

ve elektrik ıesisaunı ve yüz on ar~ın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı 

Ihsan, Sıdıka :YlelAhaı H. ve Mehmet KAmıran ef. 
30710 84815 18427 Reşiktaşta Cihannuma mahallesinde yalı sokağındı 

345 

195 

2595 

eski 4 mükerrer 39. 41, 43 ve veni 8-1, 17, 19, 
21 'I. li bin yüz seksen yedi arŞın arsa üzerinde 
kArglr beş kattan ibaret ve her katında birer 
SJl<ınu ve !lçüncil, d<>rdüncil knılarda birer odayı 
ve iıçytiı üç arşın arsan üzerinde ahşap bir katlı 

ssl:ış depoysu ve 'uz ılımış üç arşın rıhtım ma~ 

hallıni havi kAglr beton arme mükemmel bir 
antreponun tamam. Evdekimos ~f. 

~59 18437 Tnpkapıda Takyeci mahallesinde eski Fazlıpışa 
ve reni Mithatpaşa sokağında eski 7 mükerrer 
ve yeni 16/ l No. lı doksan arşın arsa üzerinde 
bir buçuk katı kArgir diğeri ahşap olmak üzere 
iki buçuk kattan biri yemek odası olmak üzere beş 
oda, iki ufak sofa, bir mutfak ve bin dokuz yüz 
ılımış beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı 

Fatma Meliha H. 
3980 18455 KıdıkôyUnde C•ferıP;a mahallesinde Bahariye 

elyevm Sakızıacı sokağındı .. ki ~5 mükerrer 
ve yeni 27 No lı yüz elli Uç arşın arsa üzerinde 
yarım katı kAgir ilç kıtı ahşap olmak üıere üç 
huçuk kattın ıbıreı seklz oda, tiç sofa. bir 
ıııutlak e iki yüz yedi arşın bahçeyi havi 
bır hanenin tamamı Emin B. 

5025 l 9050 Ka<ımpaşada Emincamıl namı dip;er Başhnsan 
efendi mahallesinde eski ıhlar ve yeni samancı 

sokal!;ında eski 25,25 mökerror n yeni 1.3 nu
maralı altmış yed! ar,m arsı ilzerinde kAgir beş 
buçuk kıttan ibaret 1 numaralı daire üç buçuk 
oday~ bir antreyi ve hlr küçük mutbağı 2, 3, 4 

ıumaralı daire ikişer bUyUk ve birer küçilk od4}1 ve birer küçük 
muıbak ve birer kuçük sofayı ve numaralı daire 
iki oda, bir sofa, bir muıbıgı havi olmak üzere 
beş daireyi, bir dükkAnı müştemil bir apartmanın 
tamamı lclAI, Mihriban. Samiye hanımlar 

Yukında cinı vtnev'lle mevki ve müşteınl!Atı yazılı emllk hizalınnda 
gömnlen bedellerle talipleri üzerinde olup 29 Mıyıa 929 tarlhlne müsıdlf 
Çarşamba günü suı on buçuktan itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak 
saat on alada (kıyıned muhammenelerlni tecavüz eylediği takdirde) kaı'I 
kararlarının çeldlmesl mukarrer bulunduğundan talip olanluın meıkOr günde 
saat on alaya kadar Sandık idaresine müracat ıylemelerl ve on alılıdan son-

ra vuku bulacak müracuılann kabul edilmlyecegl ve ıııezlı:Or emlAkc enelce 
talip olanların kat'! karar esnasında hazır buluııııdıklan ve başka 11Up zuhur 
eylediği takdirde evellkl taliplerin kefflyeı etııılş aödolunıcaldan !Uzumu nan 
olunur. 

lstanbul Baros 
riyaseı·n en: 

Bu ~ene icra edilecek İiıiı~Hmere hakkında müzakerııtta bulunulmak uzere hey'eti tıınumiyer•'l 

Jevkalı\de içtlmaa davetine lllzum ıı;örüldügünden BHroya mukayyet rüfekanın 2!5 !5 u2•ı tarlhıre 
müsadif Cumı.rtcsi gunu saat onbe~te Baroda hazır bülunmaları rica olunur. 

... '!!11~ .. mll!lia:ııll!lm~ .......... ~ll!lllllf!lll .. ~ .. ll!lll .. 1&1~ .. mcammı::uıı~ 

Istanbul Tramvay Şirketi ilŞ~lı~~=~~~~~ti==iı=a=~=ı~;!I 
Ev kat Tarif esi ı:.;;:::::::::::::::::::::::::::::======•=:::·::::..-· 

-"' G .... 
G> 
.cı 
G 

l 9:.19 ~ent'i :\layısın 23 ııııcü gümınden itibaren 
llAnı ahire kadar muteberdir 

No Hutut 

10 Şlşll-Tünel 

Hareket 

{ 
Şlşliden-Tıinele 
Tünelden· Şişliye 

11 Kurtuluş-Tünel { l\urtuluştın-Tünele 
Tünelden-Kurtuluşa 

12 Harbiye-Fatih { Harbiyeden-~·aıihe 
Fatihten· l larbiyeye 

14 Maçka-Tünel { 
:\laçkadan-Tünele 
'fünclden - l\llaçkıya 

15 1akslm·Slrkecl { ·ı·ak>imdtn-Sirkeciye 
Sirkeciden Taksime 

16 M k B t { \laçkadaıı Beya,.ıa 
aç a- cyazı Heıazman-:\laçkaya 

{ 
Taksimden-Fatihe 

18 Taksim-Fatih Fatihıen-Tak'1me 

19 Kurtuluş Beyazıt/ ~cywttan-Kunuluşı 
\ Kunuluştan·Beyazıde 

Birinçi Son 
~·asıla hareket t areket 

.1· 6' 6,00 24,12 
9• 6,26 24,35 

30· 23.00 2:3,30 
2!l30 24,-

4' 9' b,09 1,10 
tı,13 l,10 

23,00 23,30 
30 23.SO 24,00 

5' 8' tı,45 21,;ıs 

10' 7,09 22,00 
7' 9' b,\!5 22,33 

14' 7,12 23,20 
15' 7,35 19,40 

8,21 20,26 
6' tı,l 5 22,.16 

13' ı 7' 7,05 2!',26 

S.,31 

f 
lleşikta, can-Bebeğe 
llcşıktaştan · t:minön üne 

22 Bebek-Eml11önü ı Bebtkıen·Eminönüne 1' 
Eminönünden-Hebege 22' 

t:minöııünden· lleşiktaşa 

~,40 - • 
15' 6,00 24.!'0 

b,00 l!.l.44 
-,- 01,14 

• • lünaköydcn·Eminönüno 11' 
• Eminönündcn Ortıköye ili' 

23 Ortaköy-Aksarayl Ortakövden-:\ksınıya 22· 
\ksaraıdnn-Ortaköye 

5,05 
5,33 
5,40 
5,44 

-.---
-,-

;; 2'l,50 
22,55 

34 Beşlktaş"Fatıh 
( Re~ıktaştan fatihe 
\ Fatihten-lleşikıaşa 18' 

9' 6,0.5 
6,51 

\! l.52 
22.38 

- ıAk$•raydan ~ Topkıpıyı 6' 5,13 
Gfl Topkapıdan·Sirkeciye 10' 13' 05,34 
j! 32 Topkapı-Slrkecl 1 Sirkeciden- Topkapıyı 20' 06,10 

' 22.49 

C l Topkapıdan·Aksaraya • 

i ' fAkıaraydan-Yedilruleve 6' 5,10 

23,25 
24,03 

• S Yedıkuleden-Sir~eci~·e 10' 5,:13 
>-

1

33 Yedlkule- lrkecl Sırkecıden-Yedıkuleye 13' 6,13 

-.-
22,55 
'lJ,35 
24,20 
19.07 
19,50 
19,10 
19,35 

ti Yedıkuleden· \ksaraıa 20' - ,-

~ 35Şehremlnl Beyazıt{Şehreminind,en Bcy.a~ııa 7,00 
Gfl Beı azıttan · ~ehremınıne 24' 7,23 
..: ( Sımaıyadan- He~. ızıta 26' 07,00 
J 36 Samatya-Beyazıt1 ' .... llevırnıan - Samaty•v• 07,25 

Manisa vilAyetinden: 
Nevi adedi kilosu evsalı 

Çadır direkle beraber 35 ·• 1 O ki~llik yirmi sltllll 
Kazma 400 5 kiloluk çelik 
Kürek 1200 1 kiloluk çelik 
El arabası 100 Demir tekerlekll 
Vıryoz llOO 4 - !O kilo ılkletinde 
Çekiç 300 1 kllo siklednde çelik 

BalAde nevl, mık tar~ evsafı muharrer yol al!U edevan ( 4000) lira luymed 
ıııuhammene üzerinden 18/5,'929 Cumınesl günü saat on bire kadar müd
detle alenen milnıkasıya çıkarıldığından fazla ıafsil~t almak l>te ·enlerin 
müddeti muayyene zarfında nafia baş mühendisJığine müracaatları 

* * * 
(50) kilometre ıulünde Akhisar· Gördös yolu güzerg~hının ıayin ve 

eHakı keşfivesınln ihzarı l 81~,929 Cumartesi günü saat on bucuıta kadar 
müddetle beher kilometresi (17'1.> lira kıymeti muhammene üzerinden kapalı 
zarf usullle ıııünaka'8ya çıkarılmıştır. Tafsl!At almak isteyen ıaliplerin nafıa 
·baş mühendisliği ne müracaatları. 

~ff-»-» KUNDURALARINIZI «-«-<+«-«-«--» • • ((-
:: AMIRALIS ten ALINIZ. ~ 
-» Muhtelif modeller üzerine bOyük stok ((-

~ffo}).)) » Beyol(°lu lstik!A.l caddesi 367 (t(E-(E-ffff 

Belsoğukluğu frenği 
olanıann nazarı dikkatine -
Dr. Horhoroni 

Fennin en son usullle kat'l 
olarak eski ve ytni belaogukluğu, 
frengi, idrar darlığı, bel gevşekliği 
ve mesane ve bilcümle kadın ra-

hatsızlıklan tedı vi olunur. 8eyo~lu 
Tokaılıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: B. O. 3152 ........................ 

EMtll YE EJTIM 
BlNKl~I 

Sermayesi 2(),00),(XX) Türk lira 

nfaat ve Emllk üzerine 

müsait şeraltle 

Para ikraz eder 

181

1111 Baüa 11111llb 

lııtanbul Şubesi Bahçekapı 

Telefon lstanbuh 397~ 

Operatör 

HALİL SEZAi 
BASUR ME~1ELERİ 

Fistül ve sıracaları 
ameliyatlı ameliyatsız elektrikle 
tedavi ve bilcümle ameliyatı icra 
eder, saat 1 7 Divan yolo ı\ci 

Hamam N. 20 

DIŞ TABiBi .._ .. 
A.EDENBURG 

Kuronlar (22 ayar) 5 Lira 

Ustlk diş 11/. " 
BUtün çene O&stlk) 35 " 
Beyoğlu Soflall sokak No 32 

(Tünel pasajını geçerken) 

Muallim 

Doktor Hafız Cemal 
Dahili, sinir ve çocuk has

talıklan mutabassısı 

Cumadan mada hergün saat 

( r 4-16) ya kadar Dlvanyolun

daki kabinesinde ve Cumartesi, 

Salı günleri (Rami) de (9-12) 

raddelerinde hasta kabul eder. 

Telefon: lsıanbul 2398 

Doktor Taşçıyan 
Faris seririyatından mezun 

ve 28 sene tecrübeli. Frengi al;
nsız iğnelerle belsoukluğu idrar 
darlığı ve zaafı cinııiyetin elek
ti.r~le kat'! seri ve ajtnsız teda
vısı Emin Önünde, fzmir soka
ğında No. 4. 

MATMAZ:EL ANNA 
Beyoğlu lstlklAI caddesi numara 
50 Getlntlği tn son Parls mo
dtllerini görmek üzre hor gün 
öğleden !Onra muhterem mUfte· 
rilerinl davetle kesbi şeref eyler. 

Fiailar gayet elvirişildir. 

ııınn eebektaaım: 

: TURKUAZ : 
: Cuma ve. pazar gimlcri 1 
! ıedansanı ·caz eglrncaler 

9 ••••••••••••••••• 

Anadolu Hisarı dairesinden: 
Beykoz ve Paşabahçesi mahal· 
!atında teraküm edecek Çöpler 
şeraiti mahsusa dairesinde dö
küldükleri mahalden kaldır1113~ 
üzre bir sene müddetle müzaı· 
deye konulmuş isede talip zu· 
hur etmediğinden pazarlıkla ve 
rilmesi mukarrer bulunmsklll 
25/5/929 Cumartesi günü sas.ı 
ondörtte daire encümenine rrı~ 
racaat eylemeri. 

* * * 
F atib dairei Belediyesindeıı: 

Unkapanmda Haraççı Meh111'1 

mahallesinin Hisar altı sokağıll 
da 18 numaralı kağir hane enlı' 
zının kapalı zarf usulile satılııcl 
ğından talip olanların Hazi~ 
nm altıncı Pcırşembe günü saat 
onbt:şte daire encümenine ıniir' 
caatlan ilan olunur. 

* * * 
Fatih dairei Bclediyeaindeıı: 

Aksaray Polis karakolu arkaS~ 
da 3 numaralt kahvehanenin ~ 
nündeki emanet malı arsanrrı ı· 
cara raptı mukarrer buh.ındıl' 
ğundan talip olanlann Hazir•; 
nın altıncı Perşembe günü sa• 
onbeşte daire encümenine ın!l· 
racaatlan ilan olunur. _,,,,, 

- ·ı 
latanbul icrasından: ı.·uaı "" 

beyin Aydın vapurunun dörtte uç~ 
ne sahip Mustafa Zeki beyden 311• 
cağı olan 1700 liranın temini !~~ 
li için borçlunun mezkQr vapurd fi 
dörtte Uç hisse ve hem hamule~ 
hem yolcu nakline müaait 200 ttıe' 
hacmi latlabisindc ve içinde 600 ~· 
ygir kuvvetinde bir adet tırpıl ~il 
kina ve bir kampavunt kazan ve ·. 
müstamel zaia çift dürbün üç a~ 
raltı demiri maa 13 kilit zenci~ 
grivafişka mataforası 1 ırgat. 2 ;il 
maatakım biriai Us ve diğerı 2 ~ 
can kurtaran sandal 131 can kıl _..r 
ran yelek 1 rodalif halat 2 otu~ 
laç tulünde lif halat ı adet bat ti" 
ro 1 tennometro 1 pareketa rrı>' ,.. 
kım 30 muhtelif harita 1 divar eıı' 
ati 30 muhtelif anahtar 2 rııeng ,, ·ç •• 
1 pafta takımı maakılavuz 4 çek• ~il' 
süngü gelberi ve tırnak ve at•j sı 
reği ve 48 battaniye ve 19 yorga~il' 
çar93f 30 yastık yüzü 2 sofra ;,.il' 
sü 3 kadife masa 8rtUaii S rııu ııııiP 
örtü 10 beyaz kanape örtUali v• ~ 
telif çatal bıçak ka~ık tabak tıa~ fJ 
kadeh tencere tepai tava ve ott• ~· 
yatak 8 kadife salon takımı 1

2 ,,ıı 
daliye 1 konaol maa ayna v•Oôrıt' 
eşyası ile Aydın vapurunun ril' 
üç hissesinin fruhtuna ııarar "~1,ıl' 
miş ve üçüncü müıı:ayedeıl fıl~2 it' 
27 Pazarteai günü saat 10 daJl ,ı t 
kadar Sirkecide Ruaumat .ıaı~•r <ti' 
nünde bağlı bulunacak ınez~en ıf 
purun içinde icra edilccdln ,.or 

ti ııı• " llp olanlarrn yevm ve aaa ı()t.-

da vapurda hazır buJunaca~ pı1 
ru Halil Rifat beye ı:ZOO tı~ıın I' 
akçasryle müracaat eylem••1 

lunur. 4 
Kayseride 7 nuf!l~ıı

jandarm~ mektbı 
düriyetinden : . 9ı9 .,ti' 

Mektebimizin 1 Haı<ıtaP ~ 
hinden Eylül 929 gaye.ııı• tİ ";İ 
dört aylık ihtiyacl olan a-:,11, pi 
azami 50000 kilo elmıek 1 ıııe il' ~ 
tarihinden 25 Mayıs ~ ıı;ıııı".J 

d'tmittıt· " münakasaya vu e ı dili ıf' 
birinci nevi fabrıka urııJll ,ı9 ti' 
edilecektir. İhale 3$ )la~ pil tı1 
rihinc muaadif cumarıcel oı1ııt'1>i ~ 
onda Kayseri jandatlflll 

0 
~~I 'fi' 

icra kılınacaktır. ıt~!ı. f"1 (tfr 
hammini ü.ııerinden ,.~ ifltl 'f'~ 
çuk teminat mli.,_kkata celı'r 1 ,
ten yahut hük(lınetçe dJll ._pl>'I ,.t' 
ve tahvilat veya ııanJıa - .,.1• ur" 
o!Qnacaktır. MUnakalB lıf pt1 ' 'fi' 
uauli ile icra olunacakffl'~IJ'ııını 11~ 
ceklerin ticaret odııBI ve ,,.,.ıır •t~I' 

. dır. • .... r 
mil olmaları moctıurı ~ T 

llJ'&C8"t 
\arın mektebe m oııırııı<-
m~yi okumaları ııtıı 

viiiaE
1

~~~ 
ıııott 

ve göJtils ha~talık\arı f' 
dotı.tor J3f 

~!:.~~Pv!!~:;;, ~ 
S01eyman apartılfl.. Ç'~ 
martesl, Pazartes j9ı. ll""'°° 
ve Pertenıbe. 'f•1• 
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~ Y Aı~GIN SÖNDÜRME MAKİNES1 AL TiNCi BÜYÜK 

SADIK ZADE BİHAUEH
LEH VAPURLA HI 

KARA DEi\IZ 
MU.l'\TAZAM VE LÜS}l 

POSTASI 

Erkek vücudun•.ı 
güzellettlren 

1
• Bu makinc:ler her eriıı, her köyua. her bina-
li nın en IUzumlu eşyasından biridir. 
1 

:\Iakinelerimizin şu birkaç sene zarfında kur
tanlığı ser\"et iki milyon lirayı mütecavizdir. 

Yangından kurtardığı binalardan bazıları: 

•!saklı nahiyesi, Feyılati lisesi, Ankarada 
lktısat VekAleti merkez laboratuvarı. Tahmil ve 
Tahliye şirketi., Samsun hastanesi, Feriye, Kum
kapı tUtUn inhisarı depolan, :;ınop hükOmet 
konaltJ, İzmir memleket hastanesi" 

·~ ~ 

Yazıktır, günahtır, sıhhatimiz 
gibi servetimizi de ko.ruyalım, 

Evlere, ticaretanekre veresıye veririz, 

harmanlar için takside satarız. ller ;'ll~:VI 

mahsulle mübadele ederiz. 

~ Maksadımız, memleketimizin malını, servetini korumaktır. 
'.\i~zılatada, eski gümrük caddesi, samarcldl han No. 7,8 Halis ve SelAhaddln 
·~~;:#!::g::::x:• Tele: Beyoğlu - 1447 ....,, 

Küçük Çiftlik Parkı 
l lcr giin ı; ect• yansına kadar kemançcci 1\lcko, piyanist ve udi Yorıı;i, kemancı 

kan ur l l 'a,;aıı, hanende Aksaraylı \ a.,-ar, Agyazar ve Faruk beylerden mürekkep 
musiki saz hey"eıi ve ayrıt:ıı cazbant ..... 

Istanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkziser
tababetinden: 

,, 
"'etkl·zimizc ait Büyiikdere !'lltıili Sıhhiye idaresi üniindc mevcut iskelenin tamiri aleni münakasa 

'liyJc mc\kii münakasaya vaz ve yevmi münakasa 2 l laziran 1929 tarihine müsadif Pazar olarak 
?' et'.ilnıi~tir. Taliplerin şartname ve kc~ifnamcyi p.iirmck üzre her gün Galatada Kara Mustafapa 11 

'1. 'll~:.da Uin merkezi mu ]avazım şubesine ve muııakasaya iştirak ermek üzre y.:vmi mezkörce 

~i;'s~;;;~"';}~;'k~~i;;~~~~dan: 
5ıı,rıoo kilo kovun eti kapalı zarf usulile ihalei kafiyesi 8-6-929 Cumartesi saat ı 4 de ' . '-ııo,ooo kilo ekmek ı 0,00 kilo fırancıla kapalı zar! usullle ihalei kafiyesi 8-6 929 Cumartesi 
t 1 ~ s ,, . ,. 

~ ·Odafaai milliye deniz kuvvetleri efradı ile talebesi iaşesi için yukarda yar.ıh et \"e ekmek kapalı 
ı .. li~lilc hizalarında muharrer gün ve saatte ihaleleri icra edilecektir. 

'\~Ş~rtnameleri görmek isteyenler her guıı ve vermek isteyenlerin teminatları lsraııbul müessesarı 
le muhasibi mesullüıı;une makbuz mukabilinde teslim ettikten sonra yevmi ihalede ,.e muharrer 

ttt" L• 

f ..._"asım paşada deniz satın alma kumisyonuna mıiracaatl<trL 

~~ .vlaballc.<i Sokağı . '\/o 

l 

't ·V1VALI METRUKE iLANATı I 
~ ••t 1 Iacı\lustafa Çnlıan çeşmesi .\tik 2 Cedit4 

.\'eı'i 

fevkanl odaları ınüştemll kdgir mai';a· 
zanın 48 hisse itibarile 4 hisse tam 
ve bir hissenin rubu 

-l lazincy c ait hi~senin 

kı ymçti muhammenesi 
800 lira pe~inen 

' il Ahi(,'clcbi l ,iınon iskele<! 7? 1 _ma~ o~a.lar. dukk:lnın ~ 20de 25 hi ~;e;i . 2100 . lira dürt taksine 
'J •IAda evv<afı muharrer cml:lkın hızalarında gost<'rildıgı ı eçhıle ha t.meye aıt hı>Selcn tahmın cdllcn bedeller 
1 ·& . 9~9 tarihine ınü sadif pazar günü saat 15 de müzayedeleri mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin yü zde 

iıçu~u he.alo le pey akçeleri veya muteber banka mektuplarile F:mıali metruke satı ş komisyonuna müracaatları. 
* * * ~•ınt; \lahallesi Sokağı No Nevi llazineyc ait .18-120 tam ıc süius hi<senin 

l:: atik cedit kıvmeti muhammenesi 
nı;n•ınu ~l!Jh Ceylanı Bcvnircl l l 9.11 (KAgir mağazalar) · l .ira 
\ı . , . . . .. .. .. 6400 sekiz taksit~e 
;"'·H,nııl atı . 9 , o lu dükkAnın ıkı kat uzerıne dort odası nlup bu dukkılnın Lulecı sokagında hır de 

, 1 
1 vardır ı ı N'o lıı dükkünın havası yoktur. . . 

~ ~1' 1•da e V> alı muharrer emlıkin hazineye aıt 120 hısse itibarile 38 tam ve sülüş hissenin bedeli sekiz 
~~, e . t•diı e edilmek iızre 6400 lira bedeli muhammen ile ve kapalı :zarf usulile ;J16;929 tarihine musadif 
· ı _t0 ııü saat 15 de teı-lil zarflanmn küşadı mukarrerdir taliplerin bedeli muhaınmenin yıizde yedi buçuğu 

':ı.,~ • 4&J lira teminat nk~elerı l'Cya muteber banka mcktuplarllc tmvali metruke satış komisyonuna muracaat 
''•n. 

••• \,lt\ti 
~•d l\lahılle<i Sokağı ::\o Nevi '\luhommen Kıymeti lira 
~I •ktıı Caferaj!;a atik.\isbiye cedit hacı şükrü 21 KAgir hane I0,000 sekiz taksitte 

"'~ Uşı,'Tlil:itı: üç kat \c altı odadan ibaret olup bir mutlak iki halt odunluk ve kömürlük ve hava gazi ile kum 
t,. · ;J ~Yu tertibatı vardır. . . 
'\'ılı •vsafı muharror hanenin bedeli sekiz taksitte tedıye cdılmek üzre I0,000 lira beleli muhammen ile Ye 

"<ftı1~tl ıısulilc 28·5-929 tarihine musadif Sah gıinü saat 15 de mUzayedeı;i mukarrerdir. Taliplerin muhammen 
~ıtııı1y/Ü<ıde yedi buçuğu hesabile teminat akçeleri ve ya muteber banka mekruplariyle emvali metruke satış 
1 ~ müracatalan . 
Lı~h 
. lt( ' l" hk . 
ı lic .,s ıyc ma emesı 

.,•la· arct ,Jaire>intlcn: :\lüdtlel 
1 

t \bllıilliye \Tcldllcri vekili 
1 lııiıu hdul14h l lalis B. tarafın· 

b. nın~~•leyh Karaköydc Ga
~ ıı a 1 numarada Ahmet 
'~ · a1 ıeı-nine ikame olunan 

'a ~er, Vastnııı cdsei ahire! 
~~ ı e ~~tnd_c mübrez evrakı 

•t ~ kıkıyenin okunduğun-
~ ile ıı, ı 'nd llnıJe mııame!Atın ifa 

' rccan. \·e murafaanın bü
"ıuku~ınc geldiğinden ba

., ij"U• Ustıl muhakemeleri 
·~ ·· ıo t \e h ncı m: d.lesi mu-

~ .. ... .. 
c 

"' 8 

Mahalli teslim 
Mardin Savur Seyhan Samrah Derik Nuseybın 

Ekmek :18763 !l0.'i50 24637 20367 22367 20367 
Arpa 69642 144394 142788 4818 4818 4818 
Saman 6424-0 l.'i.'iS90 132130 4:J80 4380 4380 

Yağ 862 678 547 452 452 451! 
Ko ·un eti 538.~ 4243 3420 2828 2828 2828 
Keçl eti .'\383 4243 3420 2828 281!8 281!8 
Tuz 861 678 547 452 452 452 
S1>ğın 8tıl 678 .'\47 452 452 452 
Fasulye 3230 2545 20053 1697 1697 1697 
Nohut 3230 2545 20053 l 6117 1697 ı 697 
Mercimek 2153 1697 1869 1 illi 1131 1131 
Pirinç 3230 2545 2053 1697 ( 697 1697 
Bulgur 3230 2545 20~8 1697 1697 Hı97 
Pekmez 717 !165 456 377 377 377 
Kuru üzüm 7 l 7 .'\65 456 377 377 37Y 
Kuru ot 27010 54-020 53090 1!190 2190 1!190 

TAYlARE PiYANG~~U 
5 inci keşide l l Hazirandadır. 

Büyük ikramiye: 
50,000 liradır 

Ayrıca : 25,000 15.COO 12,00) 10.000 liralık 
lkramlyeler ve 10.CXXl liralık bir mükAfat. 

Bu keşidede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

Sakarya 
vapuru 
ı9 Mayıs pazar 

günü akşamı Sirkeci rıhtı
mındaıı hareket!~ ( Zongul
dak, lnebolıı, Sinop,Sanısun, 
Ordu, Kireş0n, Tmbzon, 

Surmene ve Hize iske ' r 'eriıw 
azimet ve avdet deceklir. 
Taf.~ılM için Sirkecidn :\le<. 

adet lıaııı alııııth aı ·oııtalı-
~ıııa m ıı ı~ıra~ı t . 
fsıaıımlıııl 2134 

Roussel ... ,... 
Kemeri '~ , 

Bedeninizi ln · 
celtir. Ocomatik 
bir masaj te!'irile 
ıaiflaur. J lususl 

, 

tazyiki ve tnko!'u · ··j 
nunc-lastllU)·etı ga 
ye't mukavim ol· 
ması hıscbi)'le ar· 
zu olundugu ka-
dar uz.a~ıbilmesi 
sayesinde her iki 
tarafı tema men do· 
grulrur. Sizi gençleştirir. \'ücudunurn 

rumutwr "'' Jıklaşnnı 
8izuı tcşrifınizde \CJ• sipariş '« 
digini.ıde 'kırnuunn kutru belinlıln 

irtifaını unttmcu-o i.Je bildiriniz. 

~ GiKöröraberKe 1 
'f ' r ·.u e.e.uıı i 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara ))eniz Postası 

HİLAL 

latanııuı fUlıetİ ee,~lunda 
TDııel rnevklinde , N• 12 
FUıa 6 Uradan idbartn. 

Konya kız rnualli 

ınektebi rnüdürlüğii 
den: 

Fotoğraf maki nası ile kodak filmlerini 

almağı unutn1ayınız. Kodak fotoğraf maki

naları ve filmleri ve lüks kağıları 
Alaminüt fotoğraflar için 

MiN~TER~~ KARTtARı 

vapuru PAZAR 
19 ;\layıs 

l - ;\kktcp ittisolindc ı·apılaca 
müceddet pa I" Y.l ~O t~ n muJJc 

nihayetinde pazarlık >eıref.le ihale cd 
leccktir. 

günü ak~amı Sirkeci rıhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebolu, 
Gerze, Samsun, Ordu, Gireson, 
Tirebolu, Gurde \'aklıkclıir, 

Trabzon, iskc lelerine azimet ve 
Fatsa ve Ünyeye op;rayarak al'det 
edecektir. Yük ve yolcu için Sir-

-~ her yerde satılır ~ kecide yeni handa ı numrolu 

2 - Pazarlığa i>Lirnk edecek mü 

teahhiıler bu l(ibi iıı;aaıı rııptıkların 

emanet mimarlığından tastik ettire 
cekleri ehliyet \C>İkalanle mektep 
ida:reo;ine müracaat ederek şartnamei 

fenniyi ve projeyi alııp mııhallin . 
tetkik edeceklerdir. 

acentesine müracaat. Telefon : 

Emniyet sandığı müdürlüğünden: 1 !ı!iııisıaiiıın•buı1ııı ı1ııs1.:..ıos----.-
şaban efendinin ı 3968 ikraz numaralı ı.leyin senedi mucibince EL K E N C ,. 

~mniyet sandığından istıkraz eylediği meblağ mukabilinde sandık Y 
namına merhun bulun~n Balıicalcride Ahiçelebi mahallesinde sop;an- VA p UR LART 

!l- Berveçhi balA ehlireti hai 
olup şarmamei fenniye ıe projcvi 
almış ve mahallini tetkik etmiş olan 
mütaahhitler vevmi ihale olan :"\<} 
\laııs 929 Perşembe gtinü de~er 
darlık makamında müteşekkil ıhale 
komisyonuna ehiiyt ve>ikalariyle tek 
lif edecekleri fiatın yüzde yedi hu· 
çuk nispetinde teminat mektuplariyle 
beraber müracaatları, ehliyeti haiz 
olmayanlar i~tirak edemiyecckleri 
gibi mukabil teklifatta da bulunama· 
yacıklardır. 

cılar sokağında eski 3.5 yeni 1 numaralı ve 46 arşın arsa üzerine 
mebni üç kattım ibaret <İört otla, iki sofayı havi hi<scli tıir magaza lznı~ sür'at pDSIBlt 
tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dnlaYı satılığa Lsu·e· k0~ ıe Jsmetpaşa vıpuru çıkarılarak 4000 lira bedel ile m(i~terisi namına kati kararı çekil· · 

miş iken bukerc yüzde on zam ile başka bir nıü~ıcri çıkarak mi.ı· 19 Pazar günli saat 
zayede bedelini 4-lOO liraya iblap; eylemi~ olmast cihetilc mczkıir Mayıs tam l ~ te 
magazanın 18-5-<ı29 tarihine müsadif önümüzdeki Cumartesi günu Galata ~~~ı~!...Jzmire 
tekrar son müzayedesinin krası ve muamelesininikmali mukarrer ~·-
bulunduğundan talip olanların mezkör günde nihayet saat on altıya_ hareket edecektir. 
kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan olunur. Tafsilat için Sirkecide yelken-

Evinizin apartımınınızın 
daimo temiz Ye porlak 

memnun olmanıı.ı arzu 
ediyorsanız meşhur ve 

mur.adı taaffün 

Poliforl· 
noget 
Cilasını 

Kullanmanız. l azımdır 

Her yerpe 
satılır. 

Dikişçi hanımlara ...., 
Yurdun dikiş atclyesınde çamaşır işleri ppılacakur. isteyen hanım 

Saraçhane ba ında :\1unür paşa konağında C il F kadınları 

çalıştırma yurdu müdüriyetine müracaat 
eylemeleri 

. . . . .. "e~-~ - ' b . # ' 

~iECANEN 
bir kuta IOlEll slılON tualeı podruı almalr. lıtormı. 
ıini• ? ZAMAN Et-u aopoıuodan .. h"""1lr. 

JtWyıt mubayu. ediniz. Her nev tualet ety•1t mevcuttor. 

/stanbıd. Ba~ç• /tapu, No. !J7 (Sabık Mlıçyaıt Bcıaneıl} 

Karacabey harası müdürlü
ğiınden: 

Karacabey Harası hayyanatından 5 baş kısrak, 30 baş 1 ve 2 
yaşında tay ile 90 baş karası gır inek ve düğesi ı 00 bas manda 
ineği ve duğesi ve boğıısı 26 Mayıs 1929 tarihinde açılacak Karaca 
bey panayırında bilmiizayede sarı la- caktır • 

Gayet eyi ve müntahap damızlık edinmek isteyenlerin mu7.ayedc 
günlerinde Karacnbey pan.ayır mahallinde bulunmalan ilan olunur. 

• • • 
Hara hayvanatından 1500 baş kuzu ufak ve biıyük parçalar 

halinde pazarlık suretiyle satılacağından talip olanların hergtin Hara 
merkezine miiracaat etmeleri ilıln olunur. 

ci hanında kAin acentasına mii-
racaat. Tel. lsıanhul l .'i 15 latanbul lakin müdürlüiün 
ve Galatada :\terkcz rıhtım den: Madde 3 - İskanı adi su 
hanında Celipidi ve ~talllopari retile mal alınış ve alacak bilO. 

mum mübadil, gayri mübadil 
acantalıjtına müracaat telefon mülteci ve harikzedelerin tah 

Beyop;lu 8:i4 sis karan ve ya mazbata suret 
iıllltı•ıe•s•a•j•er•ı•M•a•rı•t•ım••v•e•P•a•k•e• lerini, sıfatı muhaceret ve iltic 

1 1 
·ı lannı müsbit evrak ve ya suret l0i11pauya arının vapur arı 1 e 1ı ini altı ay zarfında iskan dai-

OUzel seyahatler relerine tevdi ile muvakkat ta-
l !er hafta ( l\larsllya ) ya ha· sarruf vesikalarını almaları mec 

n·ket eden vapurlar Pire ve Na · buridir. Bu müddet zarfında ev
poli limanlarına dahi uğrarlar. rakı iskaniyelerini temamen tes 

lim etmemiş olanlar fuzuli şa
TafsilAt alm~k üzere Karakliyde ğil addedilirler ve emlakte ma-
l .oranı Rebal ve şiırekAsına m~- liyeye devrolunur. Kanuni müd 
racıı.at olunması. Telefon Beyoğlu det zarfında adiyen iskan tale
'203 - 20-l · l ~o.ı biyle müracaat edipte hakların-

ı 
daki tahkikat ve esbabı saire do 

~ n u rı ' o f !1)' n layisiyle tahsis kararı almamış d fi J ! O fj U olanlar ittihaz olunacak karar 
• tarihine kadar fuzuli şagil sayıl 

Merkez Acenıası; Galata köprü mayacağı gibi köylelere iskan e-
bışında . Beyoğlu 2.l62 Şube dilmiş ve orada sakin bulunan-
acentesı: l\lahmudive ilanı altıtda lar da alelitlak bu kayittan müs-

lstanbul 2740 · 1--..:;;.;=;:.;.....;;.;..;..;. ______ I tesnadırlar. 

Bozca~a poslası 
( Gelibolu) vapuru l !l l\layıs 

Cumarr~i l 7 de idare rıht

mından hareketle Gelibolu 
Lapseki Çanakkale lmroz Boz· 
ı:ada ya gidecek ve Çanakkale 
LApseki Geliboluya uğrayarak 
gelecektir. 

Antalya posıası 
( lnebolu) vapuru 19 Mayıs 

Pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lımir Külltik Bodrum~ 
Rados Fethiye Finike Antalyay 

gidecek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Andlfili kal
kan Sakız Çanakkale Gell -
boluya ujl;rayacaktır. 

TRlBZON BIBINCI POSTUI 

,_ .. Meşhur·- .. 
KONTİNETAL 

Yazı Makinesi 
Reynelmllel rakhmlannı havi 

olup Türle ve Ltrln hunıfıtlan 

yazı makinelerinin en mükem· 
melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel ulkamlı en iyi 
hisap makinesi olup müteatdit 
bankalar ve mali müessiseler 
ıarabnnan k:ullanılmaktadır. 

Gayet sahlam olduğu için 
kat'iyen bozulmaz. 

TÜRKiYE CVMHURlYETI 
YEGANE DEPOSU (~ının llıudda aleyhin lka

tı;1 ıııu 1 dınlçhullycri haseblle 
•t ' et( 
'ıı leJııı e ılılncıı mudda 

Sıvorda seyyar 8 j. alayı için yukarıda yazılı 16 kalem erıakın 3 kalemi 
kapalı zarf ve 13 kalemi aleni münakasa usuliie satın alınacaktır. Münakasa 
Savorda 1 llaziran 929 Cumarte<i saat 9 da Mardinde mezkur alay karar
gAhında ypılacıktır. Talipl•r her ·n ınuracaat edebilirler. 

Malulini askeriyeye muavenet hey' etinden: 

( Reşitpa~a ) vapuru 20 
mayıs Pazartesi 12 de Galata 
rıhtımından harekede lnebtılu, 
Samsun, Gireson, Trabzorı, Rize 
Hopaya gidecek ve dönüşte, 
Pazar iskelesiyle R.IY.e, Sürmene 
Trabzon, Görele , Gireson, 
Ordu, Ünye, Samsun, lnebolu, 

A.. Homştayn Kump~ nyası 
Beyoğlu tekke caddesi 

58.'l numara 
~ 'll Rat lcrasınıı. kıırnr 
1 k •• llıakıa keyflveı ber-

···un · · 
1 tıu ı14n nlıınur. 
'lıth 11•ireı ıı 1 . . · u 'ıındı e edıycsınden; 
ıı, lıtı•diy asrı dans •alonunu 

ı ~~!•tın •den medyun bulun 
~t[ ~ ttııılni btlfrn için 

INnu alı bir Pivano bu ayın 
oRUn ••tıltcığından talip 
ilt.ı 0

4

1
801 lO da d•lrove 
un ur. 

Xıııç><>ıü Beyoğlunun en ıüzel bahçesi olan ()ı()ı(X:ıııı:: 

''PANORAMA,, da 
Mükemmel ince saz ve fevkalad~ orkestra 
31 Mayıstan itibaren Londra birahanesinin 

ASRİ MUSİKİSİ 
lorayı ahına• bAflayaoaktır X~ıQı<>~ 

Hcy'eti umumiye Azalığına mensup aln harp ma!Cılü Azadan 
dördünoü derece maluliyeti haiz Azalık inhi!AJ ettijti cihetle yerine 
diğer birinin intihabı için mezkilr derecede harp malilllerinin ı ıı 

Mayıs 1929 cumartesi günü saat 12 de Veznecilerdeki muavenet 
hey,cti dairesinı.lc ?ulunmaları !Uzumu ilAn olunur. 

Orman ve erazi1 vakfiye M. 
Büyük d&rede dere sokağında kabristan mahallinde vaki kullbıı. 

icara verilecektir, müzayedesi 5 Haziran 929 Çarşamba günü saat 
onbeşe kadardır, talip olanli.rın lstanbul Evkaf müdlriyetinde orman 

ldarealnc mUraoaat atmelL 

---

olunmaz. 

Türkçe hurufatlı Kontinental 
yazı makinelerinin veni l..Atin 
llf•bemize ~öre değiştirilmesini 

deruhte ederiz. 
lıııiıiiııiıiıiiım:ıirıiii .......... l .Zonguldağıı uğrayarak gelecek

lir. Hareket günü yUk kabul 

latanbul İkinci Ticaret mah- MaMa 
kemeainden: Mukaddema ilanı if- D H kk ş· • 
llaına karar verilmiı olan ispirto ve r. a 1 ınası 
milıkirat inhioarı şirketinin 12 Ma- En sıhhl çocuk gıdası 

yıa 929 tarihinde ref'l iflhına karar ------------
verilmit oıdufu ilin olunur. Meı'uı Müdür: B0RHANETT1N 

00 
.... 



CUMA 
17MAYIS1929 .,..., ;il illiyet 

OUo C.H.Fırkasında lstanbul tayyare Cemiyetinin içtimaı yapıldı ve kararlar ittihaz edildi. 

IJun Güzel san'atlar blrlltlnde bir müsamere ve Vedat Nedim Bey tarafından Seklsplr hakkır.da konferans \erild i 
- ı 

" • 

.;:enberll taş civarında hafriyatta mühim eserler bulundu Ankarada Güzel sanatlar blrlltl resim serıt"lsl intibaları 

BİN RÖZ 
BiR RESİM 

Kayserlde Erlyef etettnd~ bir ark yapılarak bol ıu temin edildi J 
lsta:bul ı:':=dair:ainden: n anEan • •: •• ' ,.,,., --ı•" '.' n n ıyor 

Mari Frederık Fergerin Kostantin dremıt belediyesin• ŞÇl aran . 'f~ 
Kapo• ef. den borç aldığı ytiz onbeş den: Cenubi Anadolu made~ ~ 
liraya mukabil vefaen ınefrug· Bey- Anonim Qirketinin, Fet~~~ ..... 
Gıl5vanı sokağında cedit 13 No. 
oğlunda Asmalı mesçit mahallesi 

Modern oteli nin bin yüz elli iki 
(1!52) sehim itibarile iki yüz on ye
di sehmi yüz elli lira bedelle talibi 

uhdesine ihalei cvvelisi biJ icra 

ihaJei kat'iycai için on beş gün mu<l 

detle müzayedeye konulmuştur. Hu-

dudu: Nikoli Antuvan Simonaki ta· 

rik ile mahdut yüz otuz zira terbi
indedir. Müştemirntı altı kattan i-

barÇ,t nim kagir bodurumlu olup Gl
Jay;,,,r medhali vardır. Zemini ~r-. . 
-r papuçluk ve medhal odu" ve 

kOnıürlük kiler sarnıç alaffranıt. o-

cakh mermer yalak musluklu mut

fak maa oda hamamçamaşırhk bir an 
tire dört sofa beş hela on ilç oda ze

mini ta~ taras ve bir kısım odaların 

önü şahnişli binanin duvar ve kapı
ları yağlı boyalı terkos havagazı ve 
elektirik ve kalorifer tertıbatlı ve 

saireyi muhtevi olup mahiye atmış
lir kira il~ Serkisyanın idaresinde
dir. Daha ziyade malfımat dosyasın

dadır isteyenler 928 / 5348 No. ile mü 
r~caat iderler tamamı on bin lira kı
ymeti muhamminelidir mezkfir his

senin iştirasına yüzde beş zamla ta
lip olanlar hisseye musip kıymetin 

l~dremit kasaba.,na mevcut pro- Y ıı•'" 
jtleri mucibince i.•ale olunkcak suys madenlerinde çalışmak rôıf; 

tideki işçilere ihtiyaç va . ..rıf 
ait kaptaj ameliyatı, !!ille borusu, . . svı'f•",p 
lllitre ~asyonları ve şebeke tesisatı Inşa ve montaj te .. 13 

Hanomak traktör ş_ ö_fbfll.13· jtlf~ 
bu kerrt 1 Haziran 1921) ıarihinde ıı 

zol ve öl motörlen ıç~ . ıJiıll'ıf 
ihale edilmek üzere kapalı zarf usuli 

ile münakasaya konulmu,ıur. 

Bedeli keşfi ( 2~000 ) iki yüz 
yirmi beş bin liradır. Ru te!isaı, 

projeltrlni, evrakı keşliyesl, ıannamıl 
fonnlsini ve münakasa şırtname•lni 

görmek lsteyenlerin l•tanbuldı Türbe 
cl-.nda 1'tlrt<ıyi ve mesal mtidUrlü· 

t;(me Ankarada Şchnıman~tine v 
Edremit Belediye riyasetine mürae9&1 

eweleri ve ye.mil lhal• olan 1 n .. 
ziran 29 tarihinde saat onalıı da 

l<:dremit belediyesinde hazır bulun

m!lan IAzımdır. 

Mıinakasaya iştirAk edecek talip-

ler yevmi mazkOra kadar 

1 - Bedeli keşfin °/07.50 mık
dannda teminatı muvakkate mektu

bunu veya vezne makbuzunu, 

2 - Milnakua şartnamesinin bu 

bu baptaki madde,ine tevfikan ehli

yeti fenniye vesikasını, 

ihzar ve teklif mektuplarına mti

nakasa kanununda münderiç şekil 

dairesinde lef etmeleri IAzımdır. 

sıruf makine tesvi>:ecısı 
11 

ç';jf 
ve divarcı. Taliplenn s:ıırı ~ /' 
tıklan mahalden aldıkfııS ı~ 
nü hizmet veııikası, nıık ıı· ~ 
resi, pulisce musadd~ Je 19 
şahadet ilmühaberlerıY if~eı 
yıs 929 akşamına kadar JaııP1 
Sirkecide 4 üncü Vak'.

29 
ıı~f.' 

4 ilncil katındaki 28/ _JV" .. ,a.~ 
rolu yazıhanesine rrıu 
ilin olunur. 

yüzde onu nisbetinde pey akçesi~i .,....,...,...,..,..,.,_.. ......... ..,...,. .. 
teslimi vezne etmeleri ve 6/ 6/ 929 
tarihinde saat 14 den 16ya kadar mü

zayede şubesinde ihalei kat'iyesi 
yapılacagından muşterilerin bizzat 

ve ya bil vekale hazır bulunmaları 
ilan olunur. 

Meyveli müshil şekerlemeleri 

LAKSATİN BODO 
Çilekli, kapılı, lezl7. ~ckerle

rtıclcr ssla sancı vı·rmcz. Kadın 

ve çocuklar tara!ından sühuletle 
kullanılır 1 ler eczanede lıuluQur. 

Dcpn: Hah~ı:knpı ~ekercl 1 l.Bekir 
arkasında :\l.K~zım ecza deposu. 

Tenezzüh ve 
eğlentilerinizde 

l lcr halde 

« BURNVIL » de 
imal 

KADBURI 
Çikolatasını 

da alınız 
lezzeti nefis rayıhaı;ı j 

enfestir .-J. 


