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GAYE 
- --Bir mc'T!leketin sen·cti, mcv 

~t \'c mütedavil evrakı nakdi- ı 
!'c ındcn ibaret deıtıldir. ~ 

Gayrı mübadiller mukabele bilmisil iştiyOrl r 
' Ekscrıy~. lın k:\ğıt paraların • 

,•r1nt1>i hık yoktt.r. De, 1ctle6n 1 
tibarı, dab zıyadc sır.ıi ve ı 

drat km ntlcrıne istinat eder. 
\irnJm anın umumi harptan 

na ıJ çık;ıı;ını hcpimi;ı: h:ırırlı 
Voruz. Bir aralık hL tlin lHakı 
nakdive m değeri ı'ırP ındiği 
~alc _ hılc i · di kudrctındcn 
1 ir şr.\• ka;lıctıııeıli, itıbarını 
~a 1 ~clım·di. Bunun schelıi rney 
1landadı . '\ lcmlckctin her tar<ı 
:nda dumanları tuwn fahrikal:ırı; 
'ıoı, hol mahsul veren tarlaları 
Yerinde duruyordu. 

:\lmanyaııın iktsadl kudretiri 
tlainıa yerinde tutacak olan mii
hiın lıir amil de halkın çalı~kan
lıttıcıır. Orada her vatandaşın, 
kendi sahasında elinden geldii\i 
kadar çalı~ması, yalnı7. şahsi Ye 
1crc1ı refıılı için değil, mcmlcke
tın umumi saadeti için dı· h\1.ı:rı
tlır, ıııccbııridir. 

Bu sütunlarda zaman 7.aman 
1'tihsalaumızın tezyidi hi;mmun
dan, ,,nai tesiı:ata da tedricen 
~CJI açm:ık mecburiyetinden israr 
ılc lıah ·ccli~imiz boş ıleğilılir. 

l lcr sahada btih.alatımızı ar
'ırnıakt:ın elde cdccc""miz "avc. 
ı··· "'' ,., . 
1 

Urk \'atanına layık olduıtıı re 
ahı Yermektir. Bu liayeye \ar
llıak için valnı/. tek hır \a ırn, 
le]( hir tedbir :ır:ımaıııa'ıdır. L"ın 
u ... . . ı. • k 

cit.ı: ıi.lz: mcs ut T'letıccv L u,.-na ~ 

ıçin lıir ok t(tll,irlcl'l: muhtelif 
a :•1J:;r1, hele ıııııt".ıka ıım 'lllun 

l'ıc lcrck mesaisine ı 11tiyaç ard r. 
n· 'c,n p;.ınlcrclc Tıirk gcn~lij!'ı 
,

1n lıcycc1rlı rulııınd:ın kopa!l 
Yerli ma'ına ra~hct., kararırı 
l'~cr teıllıır • itidal ve basiret 

"1yc,;iıııle. iyi tatbik edebilirsek 
'n;ıı ahatla çok me,·ur bir ink; 

~a ~ahit olmak muhakkaktır. 
t~t:t~n nıcs"cJc., mesai tarzının iyi 
•n%ını edilıııe;indcdir. 

~ura:ını hatırlamalı ki; ilme, 
~li'Pct ft.:ııına •stinat eden haki· 
ııı'tları kolaylıkla tamim etmek 
. ı,ınkı,ndıir Çıinkıı onlanıı mC\· 
'Uu , 
1 

' rııuh:ıt:ılıı zck:\dır. Zek:l ile 
k ~ 1cı , Jdi,elerl'ı nıahıyctleri 
ik •U\lıkl.1 anla~ıl.ıH'ır. 1 lalbu\d. 
hak·ıt ka~ı.nlarını • iktısatl' 

k" ırı halka anlat~akt 
ilı • !\ 

he · 
1Lhkııl:\t ' .. rtlır Burvı 
hı hakik.ıt .ırırı t'aiMa 

ıl 1 a la ':!"pışmalam r. f"il'·.ıkik.ı 
. 'f z ı.. eılı:r "emen her 

ııı ıt, hi \atla, içtimai h2yatl:ı 
Ulı Jı ic ic'l sc ~radır .... ka ala 1 a 
rer, '· c . ... ır. 

IJIAllJIU1' 
Sil t nıch J u 

Çete tecavüzü 

~erıu.p~an gelen bir 
te ıkı çocuğu dağa 

kaldırdı 
ill ---llu .. araş, 1 ı ( /Jlilligel) -
.,ece $ 

t11raı nat dokuzda Suriye 
1ndan · tQşın ıı;elen hır çete Ma-

~ıı~u cenubundan Hacıbeyli 
' Rde Ş 

llhıa ah ve Silleyman 
Ve p rın hanelerini basıp eşya 
~ ııraıa 1 llldır rı le iki çocuğu dağa 

ını•lardır 
ilin lir • 

Çal( 8 aıtun ve ayrıca bir 
Cllrcıe'Ş:aıar getirltmedlğl tak. 
tlnı u Çocukları öldUrecekle-
.ı. Ve cenu 
~taş P hududuna yakın 

Ve .,. dl llj1;ında lıekJeyeceklerlnl 
~ .. e ecek h 
uvveı er hangi bir 

'llyıeın~ 
1 

mukabele edeceklerini 
ış erdir. ---lspatıy._.a._g_e_m_i 

111!_ptıracak 
~ ı\tadrit __ .._ __ 
•bı11 e ' l I (A.A) DUnkU 

~l'ııvatıı içtıınııında yakında 8 
1orPid r ' 14 tahtelbahir ile 6 
v o tnııh "b• 
eriıcıı rı ı inşıısına karar 

Gayrı nıü~a~iller kon~rası ~ün to~lan~ı 
Dünkü içtimada Yunan emlakine 

mukabele bilmisil yapılmasının hü
kumetten istenmesine karar verildi 

•••••••• 
Bir Yunan paçavrası" lstanbulsuz, Trakyasız 
ve Çanakkalesiz bir Yunanistan tasavvur 
edilmez,, diyormuş ... Buna cevap vermek 

değer mi acaba? .• 

Gayrı mübadiller kongı·ası toplandı 

Gayrı Mübadiller Cemiyetinin niznmnıımesl mucibince ııltı ayda 
bir toplanması icabedcn kongrası dün toplanmıştır. Bundan 

evelki davete ekseriyet icabet etmediği için dün ekseriyet aran· 
mamı,. mevcut eza ile kongra açılmıştır. Kongrayı Celili Nuri 
bey açmış, bir reis ile iki klltip lntihabını teklif etmiştir. 

Riyasete kendisi intihap olunmus ve Refik bey tarafından 
hey'eti idare raporu okunmuştur. 

Raporda neler vardı? 

Rapor, gayri mübadillerin bir çok senelerdenberl mal
larından istifade edemediklerini nazarı dikkate alarak 

hey'eU idarenin teşebbüslerde bulunduğundan, en ııon 
Maliye vekaletine yapılan teşebbüs neticesi olarak para 
tevziatına başlandığından, henüz takdiri kıymet komis-
yonlarının işlerini bitiremesin! ve bahusus yunanlstandaki komisyona 
Yunan memurlarının mUşkUlllt göstermesi yüzünden gayrı müba
dillerin işlerini uzattığından, Ayvalıkta bir rumun 40 nihayet 50 
bin lira kıymetindeki çiftllğlne 165 bin lira kıymet kondugundan 
bahsedilmekte ve gayrı mllbadillderln işlerini tııklp etmek üzere 
Ankaraya bir hey'et gönderilmesi teklif edilmektedir. 

Gazi Hz. /erine tazimat 

Rapor okunduktan sonra Halil pa,a kongranın aktı münasebe
tlle Reisicumhur Hazretlerine ve ricali hUkQmete ariza telg· 

rafları çekilmesini teklif etti. 
Fazlı Necip hey de bu telgraflar çekilmekle beraber Baş 

Vekalete de bir telgraf çekilerek gayrı mübadlllerln işle
rinin tesrii ve Yunanlılara mukabelebllmlsll yapılması
nın kongra namına talep edilmesini teklif etti. Neticede 
telgrafın tarzı tahriri hey'etl idareye bırakıldı. 

Gayri mübadilleı·in vaziyeti perişan 

Bundan sonra Safiyettin bey söz alarak ıı;ayrı mübadillerin 
halinden balısetıl ve: 

-Muhtelit komisyondaki ecnebi azaya hallmlzl anlatalım. 
Hey'etl idare buna delıllet etsin. şimdiki halde ınusakkafat 
sahlplerl az çok istifade ediyor. LAkln musakkafatı olma
yıp ta buna .. mukabil bir çok emvali olanlar perişan 
vaziyettedir. UçüncU tevziatta hunlara da bir miktar ayrılması 
için teşebbU~atta bulunulmasını rica ederim •.• Dedi. 

Bir Yunan gazetesinin ercufeleri 
Gayrı ruUbııdillerden diğer bir zat ta şu sözleri söyledi. 

Atinada çıkan (Konstantinopolis) Yllnl İstanbul isminde 
bir ıı;azete: "Trakyasız, Çanakkalesiz ve Istanbulsuz bir Vunanls· 

tan tasavvur edilemez .• demektedir. Artık hu sözleri işittikten sonra 
anu ettiğimiz mes'elelerln ne şekilde h~lled.ileceğlni d.cşunmek 
zaittir. Binııenııleyh gayrı mUbadlller mes elesınin ne şekılde hal
ledileceğini gayet mııııtasar ve veciz bir surette HükQmcte arz 
edelim .• 

lzmirdeki Yunan emlaki 
Daha •onra söz alan h\ustafa Arif Bey de: 

4 Nisan . Kanunu mucibince· İzmirde 1500 kadar ev iskan 
suretile muhacirlere verirmiş • Bunların istirdadını Maliye 
Veklllctinden kongra nıımına talebini teklif ederim. Bir de ma
demki Yunanistanda hiç bir Türkün hakkı tasarrufu tanınmıyor, 
burada da ayni surette hareket edilerek hiç bir Yunanlının hakkı 
tasarrufu tanrnmıısın ve müzakereye öyle devam edilsin. Bnnu 
tekili edelim .• Dedi. 

Hükumet nezdinde teşebbüs 

Bu teklif kabul edilerek kongra namına bu suretle 
HükOmete müracaat edllmeslne karar verildi. Nihayet 

Halll paşa da tevziat komisyonu hakkında kongraya şu 
mahlmatı verdi. 

Kafile halinde 
Dört sabıkalı serseri 

dün tutuldu 

civa

nnda ~ulı
tclif ·zam· 
anlarda 20 
den fazhi. 
dükAn SO· 

yarak ku
ına~, kun~ 

.Tütün işleri 

. U. nıudür Behçet 
B. in beyanatı 

, Tütün inhisarı müdürü 
Behçet bey mühtellf işler 

hakkında şu izahatı ver
miştir. 

· -· idaremizin varidatı 
gittikçe artıyor. Bu seneki 

varldatımız 24 milyon lira
dır. Geçen · seneki varidat ' . l 7 milyon küsurdu. Varida-
tın artması tütünlerlmizln 

sarfiyatı da artmaktadır. 

Bunun ıÇın bir grupla mu

kavele yaptık, bu gruplar 

avrupanın muhtelif yerle-

tlurn, ~ah 

1 
' c :'aırc 

çal&!l ! la· 
,. ı, lliln•i, 
Ahnıct Ye 
Sezai is
mimle dtirt 
sabıkalı 

iillıiiiiiiaiiiii:~ıııİli(ı ;abıta ta-

f.Vkıf edilen sabıkalı/,,, r:ı [ ı n dan 
aranmakta ıtli. Bu kumpanya 
nihayet yııkalaıımı~ , c mtiddci 
unıumilil';c verilmiştir. 

Mavnacılar intihabı 

Dün mavnacılar yeni 
hey'eti idarelerini · 

seçtiler 

Ma\'nacılar ve ~:ılapmyacılar 
~irketi heyeti illan: intihabı 

dun icra ctlilmi~tir. 

İntihabat (;aJatadaki şirket 

merkez' 1tle yapıl mı~\ c fı: k.ı nam
zetleri kazanmı~tır. l lcyctı idare

nin rüiııhal azab.i<ırr·:ı .\hme, 
Rıza. Kadir zade • lnstaf:t Yazıcı 

zade \lııııct, Şirketi hy•i)~ kap· 
tanlarından Salih, ,\klııyık oğlu

Davur, ilacı O ·man oj\hı \leh met, 
.\li .\,ını lıcylcr iııtilı:ırı cdilmi~· 
tir. 

~irkct ınıidi i tım•:nıiliğinc 

sabık miidiri umumi Yakııp 

bey intihap edilmi~ıir. 

lneboluda intilıap 
lnebolu, ı 1 Milliyet Be-

rinde 

l3elıçet Bey 
fabrikalar ve 

şubeleri açacaktır. 

---------
satış 

Bir kayık battı 
-~··--

Kızkulesi açıklarında 
bir kayıkçı boğuldu! 

Dün akşam Kızkulcsi açrjtında 
bir sandal lıatmı~, kayıkçı 

Facia şu suretle 

vukua ~elıni~tir 

Ktipriiden kadı köye p;itlcn 
Seyrbefaiıı \ apuru Kızkuksi açı· 

ğına gcldilti zaınnn yııklıı bir 
rnnda'n tL>ı:aclii[ etmi;tir. 'anda! 

kaçamaı-ııi ve \ apııa.•1 da!p;asına 
tutularak lıatmı'İ \·c i~indc hıılt: 

nan iki id;i dcnizı:: tlöirnlmıiştL ·. 

\'npur tlLrdurulmıı<, sandal 
indirihıi->cdc <andalcla bı:.'unan-

' !ardan ancak lıiri kurtarılmıştır 

Kayıkçı llii>cyin boğulınu<t~r. --·--
Kaı: yağıyor 

lncbolu, 10 ( Mılliyct ) -
Dün başlayan kar tepelerde 
iki karışı geçmiştir. Yolların 
tekrar kapanacıığından korku
lmaktadır. Fırtına elan devam 
ediyor. 
Sırbista11da kar ve yafillmr 

Belp;rat, 1 O ( \ \) • ."on 
gıınknk a~a'l br \ e y:ığnn:r· 

lediye reisi ve Azaları mütle· 
flkan istifa ettiler. Veni intihap 
yakında yapılacaktır. . ~ .................... . 1 fardan T. -:ı ne'.riııin sc\iyc i 

!)ek ı 'ıl'c , ,ık l 1 ni~t·'" ..:ııJıınr 
t~;n·.ı ımlun korkult \Ur. 

,'unılarma kumaıuimıı Zeki paşa. 

Meksikada vaziyet 
Bısbe Arlzona', ı 1 A.A.) • 

jeneral caııesin asi kuvvetleri 
Sonoraya sıkıştırmıısı takdirinde 
zuhuru muhtemel karğaşalıklara 
karşı bir tedbir olmak Uzre 
Meksika hududu boyuna 1500 

1 

Amerikan askeri tahşit edil· 
miştır. 

İ ltalyada zelzele 
1 Bolonya, 11 (A.A.) Burada 

1 

cvelkilerden hafi! olarak ikJ 
zelzele daha kaydedilmiştir. 

' 

Talı/idi te.çlihat 
Newyork, 11 r,_A.A) Asso-

1 
ciated press in washington 
rr,uhabiri M. Hoover in lngilte· 
, enin bahri teslihatın tahdidi 

Bir :tacıa 
-

Koskada hazin bir 
aile facıa·sı 

Bir aile nasıl aç kaldı 
' ve zab·ıta bu facıadan 
nasıl haberdar oldu? -----Zııbıta dUn Koskada Darill· 
f!İnıin sokağında otur•n Uç 
kişilik bir ııllenln feci akıbetlle 

karşılaşmıştır. 

Bu evde Tahsin bey namın· 
da birinin zevcei mutailakası 40 
yiışlar111da Ayşe, annesi 65 yaş 
lıirında Fatma hanımlar ve Ayşe 
hanımın 3yaşındakl çocutu otur
maktadır. 

Bu ailenin ı 5 gtlndenberl hiç 
dışarı çıkmadığı nazarı dikkatı 
celbetmi\I ve hadiseden Müddei 
umumilik haberdar edilmi~tir. 
Dun evin kapısı zorla açılarak 
içeri girilmiş, iki kadınla çucuk 
açlıktan bitkin bir halde bulun
muştur. Kııdıolar cinnet alAiml 
gösterdiklerinden Tıbbı Adliye 
gönderilmiştir. Çocuğun azlyetl 
pek fenadır. 

Tahkikat bu ailenin fa
hir olduğunu, kadınların 
nasılsa bir iş bulamadık
larını, dilencilik etmeğe de 
utandıkları, açlıktan inle
ye inleye bu hale geldik
lerini göstermiştir. 

-----~-
Bütçemizin son 

şekli --Ankara, il ( A.A.) - B. M. 
Meclisi bütçe encümeni 1929 
senesi bütçesi tetkikatını ikmal 
ederek hey'eti umumiyeye sev
ketmiştir. 

Encümen hUkilmetce 1929 
senesi masarifi karşılığı olarak 
teklif edilen 220 milyon 297 bin 
268 liraya mukabil yeni sene 
bütçesini 218 milyon 529 hin 987 
encümence 929 senesi masarifi 
kargılıgı olan varidat miktarı 

118 milyon 617 bin 82 lira olıı· 
rak tespit edilmiştir. 
Buna nazaran bilvasıta vergiler 

varidatı 46 milyon 978 bin lira, 
bilavasıta vergiler varidatı 75 mil· 
yon yon 125 bin lira, inhisarlar 
varidatı 61 milyon 225 bin lira 
damgalur 14 milyon 656 bin 
500 lira, müesseseler hasılıttı 

menafii 7 milyon 756 bin lira, 
mUteierrlk varidat l 1 milyon 
57 bin 228 lira istirdat, 1 mıiyon 
281 bin 354 lira olarak tahmin 
edilmiştir. ------
Japongnda infilak oldu 

Tok\O, 1 l \, \. 

kılrfczınde manc\ ra 'apır.aktı o]:ın 

bır torpil 'apc··ıı ıda \ tkua gele~ 

infilak nctıccıo.inde () J.1.pnn bahrı\·c 

zabit namzedi telef olmuş 'c .ıoud.ı 
.uz. ı.,·ok 3p,-·ı sıırcırl \ar:ılanını~tıı. 

-- -·~·· 

mühim 
haberi 

l~ 

Her Türk talebenin 
iştirak edebileceği 
musabaka 

20 nisan Cumartesi 
gü11iinden itibaren başlı
yacahtır. 

Şimdiden kendini
zi hazırlayınız: 

15 bin liralık ikramiyeyi kazanan 
bakkal Hasan efmdi 

TaJJare ~iJankosu 
Büyülı ilıra
miye bugüne 

haldı 
Dünün talihlileri 
kimler oldu? .• 

Tayyare· plyankosunun al
tıncı tertip ikinci keşidcsi dUn 
merasimi mutade ile Darülfünun 
konferans salonunda çekildi. 
En bUyilk ikramiyesi (40) bin 
lira olan bu keşidenin mütebaki 
numıırıılarının çekilmesine yarın 
sabahtan öğleye kadar devam 
edilerek bitirilecektir. DUnkll 
keşidede kazanan büyük ikr • 
miyeler şunlardır. 

19586 numaraya 20000 llra 
48026 numııraya ı 5000 lira 
33052 numaraya 12000 lira 
343741 6993, 59050, 5088 nU• 

maralra 4000 er lira 
12605, 27507, 33534, 49651, 

52915, 31130 numaralara 
2500 lira 

42174, 21606, 42940, 44440, 
59875, 41650, 2575, 33281, 4635, 
28982, 9903, 16559, 4;J263, 59582, 
numaralara 

1000 lira çıkmıştır. 
Diğer ikramiye kazanan nu

maralarımız ikinci sahifemiz· 
dedir. 

15 bi11 lirayı kim kazandı~ 
4e026 numaraya isabet eden 

15 bin liralık ikramiyeyi F:ıtihte 
bakkal Hıısan efendi kazanmış· 
tır. Biletini Fatihte Milli itimat 
şubesinden almı tır. 

Gayri mübadiller 
Edirnede bir içtima 

yapacaklar -- -

G nrbi J'ar.ık\al la ccmı ~ti 
murnhha. ı 1 I .. mdı bey bu 

Edirncyı: brekd cl.~cckt . 
,\ ldıı!t ııız nJJkııata kc're <' ırb' 

Tarakyalılar cemiyctı :ız.ı-ı E.lıı 
nede l>ir içtim:ı aktedcı.:ckıcr 't 
miibadı:lc mc-de-irc <i~.r n 
tcklifatta kcmlikrini alal,al' r 
etlen i;lcri ~iınişcccklcrdi•. 

Anıerikada kasırga 

Sain Luis(Mlssouri , 11 A.A.) 
Dünkü k11sırga neticesinde Gu
ion şehri tamamen harıııı olmı:
ştur. 

BUGÜN 
2 inci sahiicmlzde : 

ı - ·ramı • "'en 
2 fa)varc p1 nko 

3 ~. n 1abcrlcr 
4 - ·r rihi tcfrık nı 

JC h)l:ot 

num f..., 

·rcmırlı 

3 Uncu sahifemizde: 
ı \l:ık ... m ta" 's ııloı:n n01 11 \er le 

4 ilncU sahifemizde: 

t - l J\ ;ı, rapnru 
2 ]' lck 

3 - R ınan 
4- 1 fJlk vazıtarı. 

5 inci sahifemizde! 

~ 

1 

~I za nolunuyor. 

- Komisyon bidayette bir müddet tesellüm ve varidat 
temini !şile meşgul oldu, Haçapolo hanı alınıncaya kadar 
vnrldat azdı. Han alındıktan sonra varidat arttı. Yeniden 
4~0 parça emlak tesellüm ettik. Elimizde mevcut 32 bin 
lira vardır. Tevzlata devam edilecektir. Dedi. Bundan 
sonra kongraya nihayet verildi. 

Al'rııpa yolııııclıı l "ali bey !<•rafından 
teşyi rdilı.rke~ 

hususundaki ihtiyaçlarım isafa 
mütemayil bulundugunu beyan 
etmiştir. 

- Hnftam11 en mülıim 

ı 1ıabel'i ha11glsidir ?. 
ı - ~ acm:ı ha\ f 1 !---------
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( MilliJel l m Tarih! te~ihıı : 51 

MİRLE K 
Saı·ay kadınları arasında 

kıskançlık 
}randan getirilen genç ve giizel bir 

cariye· Semerhant sarayında rol 
ugordu oynamaya başladı 

• • •••• • • • • ÜÇÜı 'CÜ KISIM - Ibni Sınanın kıta_b!. n~ ıl bıtı-
h 

. d b ·ı Jılkın bııdıgıw !Jır .'ey Semerknnt şe n on sene en· yor ı mem, · 

b 
. h t hl"k . d d var.!B 0 da lbnı Sınanın kadınları en arp e ı esın en aza e . d. 

k 1 b 
.. dd f d . rok severek kcndı hayatım bıtır ı-

a mış, u mu et zar ın a ıse , · 
Temirin azmü iradesi sayesin- ğini biliyor~~·· b d d h 
de pek muhteşem ve mamur bir Başka bırı unu uy u, ay-
Paytaht olmuştu. Temir Semer. kırdı: ı 1 

k d b 
·-· b Ey kJSa ~kı ıı 1damlar . . lbnı 

an ı za tettıgı zaman urası, . . . 
d k 

• t t ht Sinanın kıtabı nasıl mı bıtıyor? 
çamur an, eı·pıç en ve a a- 8 .... k h k" ··ı·· d.. · d . 
d 1 b• t k !erden uyu e ım o um oşegın e ,_ an yapı mıs ır a ım ev . . .. 
"b b• · d" H lb k" za ken kıtabının yuksek sesle okunnıa-
ı aret ır yer ı. a u ı o • . . 

d b . T • • ··t mad'ı sım vasıyet ettı. Bıı .uretle kendisi man an en emırın mu e 
gayrctilc burası o devirde Asya için necat yolunu açtı. 
nın (Roma) 51 olmuştur. Temir Bu münakaşa devam ede dur
gittiği memleketlerde gördüğü sun, T emirin Semerkanda yol
güzel şeylerin hepsini Semer- lamış olduğu emrin mahiyetini
kande getirdi. Diğer taraftan hayet anlaşıldı. T emir sıı habe-
Paytahtın nufusu da gittikçe ri yollamıştı: • 
artıyordu. Yeniden bir çok ~sir - Sa.rayımda_ki. c~rıyelerdc~ Ş.11· 
!er getiriliyor, diğer zabtedılen'me/ek ıdam edılsın. 
memleketlerdeki alimler, file- Bunu öğrenince Semeı·J. aal
zoflar, münecciml~r, san'atkar-ılılar şa~ak~ldıla~·· He_rkes. Ş~d
ler. hülasa bütün ışe yarıyan a-. melek ısmındekı carıyeıım kim 
damlar Semerkande celbedili- 'olduğunu soruşturuyordu. Bö
yordu. Medreseler, kütüphane- yle bir iaam emri herkesi h.,yret 
ler çarşılar yapılıyordu. T emir ve meraka düşürdü. 
bö~le muazzam bir şehir vucu- Yalnız Temirin en <"n11.:ktilr 
da getirmeyi uzun zamanlardan a~amlarından Seyfeddin bu _e
beri kendine gaye ittihaz etmiş mır ~~rşısında hayret etnıemış, 
ti. T emiı· bu şehri, yaşlı bir ada T emınn maksadını anlamıştı. 
:nın genç zevcesini sevdiği gibi Şadmelek nasıl bir kızdı? 
&eviyordu. Temir, Hindistana Temirin ileri gelen f"mektar-
da giti ve oradan Semerkandı larından olan Seyfeddın Iran 
bir kat güzelleştirecek ne buldu seferinden avdetinde orada siy. 
ise aldı getirdi. ah saçlı, güzel bir kız getirmi~-

1399' senesi ilkbaharında idi' ti. iri siyah gözlü ve beyaz ten
ki Temir Hindistana dalmış, ne li bu Iran dilberini görür gör
reye gitiği bilinmiyordu. Niha- mez, ~an.~a~enin . oğlu Halil 
yet Hindistan ve Afganistan ~ıza goynun~ verdı. Bun1;11~ üze. 
hududundaki (Hayber) ı:-eçidin rıne Seyfed~ın, kızı,_ Temnm tor 
den yolladığı posta Tatarları nu 0!aı_ı Halı!~ ve~dı. . . 
ondan haber getirdiler. Şehrin Lakin H~lıl, dılber carıyeyı 
kapısındaki muhafızlar posta ta okadar sevıyordu ki gününün 
tarlarını kar,ıladılar. Uzun yol k~smı az~_ını onun ~izleri di
lardan gelen bu emirberlerin ge bın?e g~ı~>:ordu. Nı~ayet bu 
tirdikleri haber mühimdi. Pos- carıyeyı nıkahla kenı:!ıne zevce 
tacılar haykırarak Temirin şu o'larak almağa karar verdi. Li
cmrini tebliğ etiler: ~n bu baptaki ~üracaatı Temir 

_ Efendimiz Temlrden emfr şıddetle reddettı. Şadmelek de-
vu ı • nilen bu güzel cariyenin huzun. 

bunu duyunca şehirdeki me- na getirilmesini emretti. Lakin 
murlar, kumandanlar hep geti- kız, ba,ma bir felaket geleceğin
rilen emri anlamağa koıtular. den korkarak bir tarafa kaçı, ya 
Herkes le sokaklara dökülmüş, hut ta Halil tarafından bir yere 
Temirden gelen emri öğrenmeyi saklandı, Temirin karşısına çık 
arasında merak ediyorlardı. Me madı. 
raklılar arasında mollalar, alim Bu sırada ise T emir Hindis
ler, filezoflar da vardı. Hatta tan seferinin hazırlığı ile meş
bunların arasında, kalabalıkta guldu. Ordu hareket etti. Temir 
~öyle bir de münakaşa cereyan Semerkanttan ayılmış oldu. 
ediyordu: işte fimdi ta Hindistandan 

- Ibni Sinaya tebabeti öğreten gönderilen emir bu idi, yani l
kimdir? Her şeyi, dikkat edip tec- ran kızının idam fermanı .. 
rübe etmesi değil mi? Bu emrin yerine gelmesine 

- Hem de tebabet hakkında bir kimse mani olamazdı. Halil bi. 
le kitap yanlı değil mi? le sevgilisini kurtaracak bir 

- Evet yazdr ama kendinden eve/ halde değildi. Kız da hiç bir ye
gelnıiş olan Aristonuıı kitabrnı oku- re saklanıp kurtulamazdı. 
muştu. . • Yalnız onun iltica edebilece-

Mollalardan biri malfunatınm ği bir yer vardı ki o da T emirin 
sağlamlığına emin olamadığı büyük zevcesi Sarayhanımın sa. 
halde lakırdıya karışa k sor- rayı idi. Şadmelek koştu, Sara
du: yhanıınm huzuruna çıkarak ay-

- Pekı, bu sc. lerı n oııu nere- aklarına kapandı, gözyaşları 
e varacak> dökerek kurtarılmasını istirham 

MünakMa edenlerden bir A- etti. Bu genç kızda Tatarların 
rap gülerek Mol aya şu cevabı cesareti yoktu. 
verdi: bitmedi 

ay a e piyankosu 
Dünkü keşidede kazanan 
nu araları neşrediyoruz .. 
DüııllÜ heşidede kazanan numaralar: 

l-fARlC1'A .. 
AI11Dn. 

.•. _, ....... 

t 
.. . .. , ~lüzakerafıa şayaıu 

ş gorecck hır huku- dikha.t bir rluı guıı-
nıct te~k.i edili! or /uk var 

- ........ -
Berlin, ıo A.A DUn mu-

htel!I fırlmlara tevdi edilmiş 

olan Alman !cnbinesinin beyan· 
namesi dahili ve :ıarict slvaset 
teki vaziyet dolavısiyle v~ Pa
risteki milteiıassı;ıar konıeransı 1 

ile cereyan etmekte olan müza· 
kerat ebcbiyle bır i~ lıUkOme
llnir. iktidar mevkiinde bulun
ması Ulzım geldiğini bey:.n 
etmektedir • Hilkfimet , milli 
iktisadiyatın sa"ıntıya ugrama
sına mani olmak ve b!ltçeyi 
sür'atle tasfiye etmek için 
elinden geleni yapacaktır. 

HUkOmet fırkalar mııtahas

sıslarının tekliflerini esas ittihaz 
ederek çahşmağa ve bu grup· 
ların tespit edecekleri siyasi 
gayeleri sıkı bir teşriki mesai 
ile temin etmek için onlarla 
manasebata giri., meğe amade 
olduğunu beyan etmektedir. 
HUkOmet kabinedeki skseriye
tin tcvsiincde hemen te~ebbUs 

edecektir. 11\erkez fırkası Uç 
nazır namzedi gösterecektir. 
Bugün tayin edilmelerine intl· 
zar olunmakta olan bu nazır

ların atideki zevat olıga,;ı muh
temeldir : ( M \\"lrth meşğul 

erazi, ( Von Gııerard ) adliye 
( Steger \Yald ) mUnakalllt. 

ısviçrede 

halpazalllara karşı 
<.'ene\ re, ı O ( .\. \. 1 Kal

pazanlı~ın ccııkıli için diplnmat-
1· r arn•ında akdcdilmi~ olnn kon· 
krar bu husu<;t ıki n'Lk:11 clcna
ınt· pro.ic~ine ait unıunıi nıLıza 

kcraı için nıiıkcnınıel lıir e"" 
oldu·~unu SÜ\ lemi-tir. :"'! ~ • 

ltıılyan murahhası yckdi~crin

deıı ayn iki mukaYclcname tan
zimi surctınde '"içre hey"cıi tara

fından yapılan tekli[e muzaheret 
ctnıı1tir Kon[crans f ·, i~relilerin 
ttkUinı tetkik edilmek iızerc 

ene: menkrc hnıaıe l·ykmi,tir. 
---· •••••• t--

Ha.•y•d• 
Nehirler taştı 

Moskova, ı ı A.A.) Uk· 
raynanın bir çok yerleri vuku 
bulan feyezanlar neticesinde su 
altında kalmıştır. Sular 200 evi 
alıp götürmUştUr. Zarar ,.e 
hasar pek çoktur. 

• 
Yunanistanda 

Postacılar zam istiyorlar 
Aılna,ıo (A . .\. - Posta me· 

murlan Başvekalete verdikleri 
bir istidada hükfimetl maaşla· 
rının artırılması hakkındaki ta· 
leplerini isafa da,•et etmişler, 

aksi tadlrde grev illln edecek· 
!erini bildlrml~lerdir. 

IKIRALIK sA YFiYE 1 
1STENJ()RY 

O.rhal kiralanmak Uzre 
Boğaz içinin Balta limanı, 

Emirglln, Boyacıkily, Kireç • 
burnu ve l(elellköy tarafla • 
nnda dört beş odalı ufak bir 
sayfiye aranı)or. l'ı\illlyet ga
zetesinde Nail beye mııracaat 
uolnmalıdı r. 

••• 
Paris, ıo A.A. Mllte-

hassıslar borç taksitlerinin mik· 
darı ve nispeti hakkındaki mil· 
kıUemelerine devam etmişlerdir. 
Yarın sil "lı da mllzak,re) c 
devam edeceklerdir. Öğleden 
~onra Alman m ·rahha~ları) le 
yeniden tcmaoıı giri~·ıebilecegl 
limit olunuyor. 

Parls, IO ( A.A) Temas 
gazetesi yazıyor: Müttefik il· 
tehassıslenn hali hazırda icrn 
etmekte oldukları milıakcrııt ilk 
devreye ait Alman taksiti mile 
darının tenziline matur bulun
maktadır. jourr.al de Debat~ 

bu mesainin bir kaç gUnden 
evci bitmeyeceği mut lı:asında· 

dır. ---.... -~ .. 
l:nqll.&ered.e 

intihap faaliyeti 
J.crdr. lf \.\ P;' •,.ı 

ınti' ,ri den hen ı el fa .ı! ak ı 
' .. ıbıne içt nı·• L'mi t r. '\!. llalthı 111 

ımcli tc ıruhaf·z·k1rl r• ı intih. 1 

progT'1 n1n fl 1.:~~1 hı..tla nL izah 
YC tL\Tqı e·Ylenıi tır. \lıın .ıilcdı 

l'lı j)f{•;.;r:t111tı tatbı ın~ l\ir ı rırtil 

,o;ıra llrun 1 C'llL d, ~· pıirıcak 

hır n'itı.ıl!tC l'" ' \atal m \I ( ı

''.rdıi. de i_ tıh:ıl Jt nc:İCl i t~c- ı 
•tnL de tl 'ır ıcra edtcc ol~n H 

lıiıtccyc muıc:ıll lıııluııaıı 1 "7.t 

tcklinc• hak .n :ı ·ı·,·a 111· a 
ı_ ıı:: nr'!lişt . 

A111erJk;ın111 lo11dro. M'firi 

llı:rlir, 10 \. \. ) \\ıı-

,hingtondan l ildi ı i\or: C'eııeral 
Dawo>, \ıncrik:ıııın 1 ondrn ,efiri 
~ı[atiyll- \1. 1 lcn.ghthon ne halef 
olma~ı kahııl ctnıi~tir. '.\lutncHa 
.\l. Ilarrdı in ycrınc Pari' ,efa
retinc ;Lyaııdan M Et!gc nin ta

vini ihtiınafindı:I' lıah edU-.ıektct.lir 

Amerika - İngiltere ilıtillifı 
\\ a.hin 1, !O ( \ \ Ha-

riciye nazırı \I. :;tim. on lınalone 

~cmı;;ın•n atırılmı <ı ıııc' clr~i 

hakkımla Kanada lıul,thıcti tara· 

fındaıı giin,tcrikn notaya \ıncri

kanııı ı crcccıtı ceı ahı ıı lı:ı;ırlan

makta cılduV;unu 'İJ) lemi, ve ka· 
nada notasının pc1' mutedil Ye 
it l:Upcrn ·anc hir li-a'lla kaleme 
alın mı~ olduguııı. ilth c eylemi~tir. 

Mısır ile müzahere 
Londra, l 1 ( A.A. - Lon

draya mühim bir memuri
yetle gönderllmlş olan J\lısır 
hariciye nazırı Allfl bey dün 
hariciye müsteşarı sır Ronald 
Llndsay ile giirüşmilştür. 
Mumaileyh bu gün Sır C
hemberlain ile görüşecektir. 

Surye nıecllsi kapalı 
:\!ersi.. ı O (.\. '\) • .\iman 

ı:ı:ıliımaıa l!Ôr..: ~Uf)..: kanunu 
e :bbini ta'IZ ın uınck .ızr..: 1 b 
lıaı.iran l CJ2-~ tarıh" de ~anıda 
t.ıp!Jnar-1k ı ı ag, to !'12~ de 
k:!patılan L h m• .: esJn cc
Jı,in; tJt ı ın t kt ;z ıc·ıncJ;t 

Luıln: i 1 tır 

aber er=-• 
rda srar 

Bu,/'Sa mahkumları bu defa da idama 
mahkum edildiler 

Bursa, 11 "J1illi11et,. -
Mahkfimlarııı temyizden nakzen 
gelen müdafaasına başlandı. 
Saat onda Namık C,cmal bey 
müdafaa etti. liu'ldn temyızin 
nakzı tef lr ediliyordu. "iamık 
Cemal hadise. •n teşeb Us hn
l!nde kalmış olma•ı hUkn.Un 

1 
kanundaki 146 ıncı maddesinin 
(2) inci fıkrns .• ıa tetabuk etti
rilmesi 11zıııı gciec ğiııi serd 
etti ve müddeinin iddianamesine 
istirak eltiğınl ~tiyledl. Reh , 
..ekile 'Mahkeme ister ittiba , 
isterse hllkmUrdu "•ar eder" 
dedi. 

Mlit~akiben Asaf bey, hcyc
tihnkiıncye müv !ckillerlnin va-

ziyetinden bahsederek mahke· 
menin ı:daletine iltica etti. Reis 
mnhkflmlara sön bir diyecekle
rin! sordu. Cemal be}, "Adale
tinize iltica cdi}oruz. dedi : 
!\arar öğleden sonra verilece
ktir. 

Bursa l 1 l\\illi}ct - İkinci 
celse saat tıçte başladı. Hakim· 
ler salona geldi. Reisin emrlle 
Gök bayrakçının hUkOmeti ıskat 
gııyesini istihdafla teşkil elliği 

fesat cemiyetine zevatı maru
feyi dahil ettiğini, halkı tahrik 
için de dikici lsmail kdrıil 
Sabriyi alet olarak istihdam 
eıti!1;inden bahis evrak okundu. 
Hey'et müzakereye çekildi. 

1 
Yarını snaı sonra avdet etle 

rek Cemal Sabri, dikici ism.ıil 
Kamilin hareketlerine teı·uiuk 
eden 146 ıncı maddenin lkiıtcİ 
fıkrası mucibince idnmlarır.a. 

evelki kararda idamı kararlaş· 
tırılmış olan nske

0

r kıdemin de 
cezasının dört 8ene altı aya 
tahvili, Evliya hoca, Yetim uıt 
Alinin dörder sene altı ay tıap" 1 

m a hk O miye ti e rl ne, İbonun 
beraeline ait kararı tefhimetıi 
idam ınahkOmlarmdan Sabri: 
• Dıın sabah içime soguk su 
serptiniz Reis bey.. Şimdi de 
yeniden idamımı tebliğ ediyor 
sunuı. Zararı yok. GOie güle 
Allahın huzuruna gideceğim. 

Ok a ış kim~e kalmıyacak ! 
Wi ıo-ı:ı..---

y eni maarif vekili, neşrettiği tamimde 
ilk hedef olarak bunu ilan ediyor 

Anbrn, J l (A. ;\ \b~ •f 

H' ıli C'enıal 11., nu 1 ~) :.ıu~ı,n 

t l•.:t e lıil"u 

milli rnhsil ve terbiyedeki gayesı ;\leminin irfan tc,;anlidıın kii1'· 

ycti~rirccehı ~uurlu cuıııhıriyetcl, k~tirıııi.j ve lıil;!;hi her \ at1ııtl.ı 

;·urlu <knıcıkrat il ıuu ·iL layik ıın kolaylıklıı ı'l,ıii ol:ılıilecck ~-
'llll!T \l ı .. r i il kil at'" ı \ e \ nli 'atanda,l:ırııı az•z ıııcnılckctte kilde dcnırıkrntla,tırnıı~tır. 

1 1 '· kmlreı.ı nıcdcnıı et 'c rı:falı 1'11İl· ·ı·,·,·r•· ııı•cl···ııı·ı ···t ı.ıı·ı·ııı·ı· ı lt'rc lıit ı ıc" ıııı e .. ı t"mııııi p n- " , • , 
kri olmasını tcıııındır. \lill1 mu-

krmi-ı,r ··ıı 0 \ c ,! 1 11 et pa;a cadde z:ıfcrkrik filen ve J ,ozan lııı en nıuPım dcııı.ımur ı perçin 

hvre tknı'ı·ı 1,.ılı:ncs .. dt: maarif muahedesi ile hukuken teessüs kıııek gilıi çok ~crdli ve yuı.,cl• 
ı c•; u c"c ~. tc\ll, olurd,. Bu- eden Türk de\ !etinin medeniyet hır v"zifeyi deruhte etnıi~ oI;ıO 
yık (: · in ı-ıı etilc belirnıi~ ye hıır,; ,ah<1>ındaki kafi ve «ır- muallim arkada~lann ll'<tnnı3~ 
()! ., 1 ; k rcd• [imiz nıcınlckcttc J i' • J •r· k J fi ·ı lıilmİ\.•cn daim[ 0

, '1)TCtlcrinC ıt " ' sı nı:ız 1.a crı t c ur · ıat erı e ~ 

Turk ha fi erile okıınıaıııı: lıir Ya· kıızanılıııı~tır. Fikir ,;ahıbını' 1 ıııa- lıutim memleket ıııuııe\ \eri ·ri· 
taııd;" giirıncnıl'ktir zirin lıinbir du ıunılu baglarını nin mütemadi nııız:ıhercılcrine 

'l'iırl cırnınuriyctı maarifinin kıran bu misil,;iz in~ilap Ttırk v;u,·encrek i~c ba~ladıııı. ~ 

- ---·~ -- ~-------------------.. ---. Hal"İCigede miihim IST\:SllUL BORSASI Amerika vap11r11nda içki 

t . l ISTlK1\A7.l.ı\R :\eyyork, 11 c .\ .. \ l lerald 
ayın er Tribune gazete,; \'OZ!\Or: 1.cnath•~ 

htii-.ra..zı ı:!.a.hl!I ı ıı,ı 7:;,ocı \·apuru hareketi esnasında hu..-usi tur 

\ııkarn, l ı ( '.\lılliyct) 
\una ,cfar..:tin ize, hariciye miis-

Düyunu muvahhl le 21S m bayrak çekmiş olı.lu~undan \OpunıO 
ikramiyeli demir yolu J 8 ~O içinde içki ~:ıuşı rc..;mcn ha~f,unı~ttf· 

!il:'.':f.TT.f:K Dij!;cr .\merikan ıapurlan Ü• hu ıı;· 

tcşarı Eni,., \'nr,orn >cfarctine iş har.la" 

lıiiriık dçi olarak 1 ftısıcı lınler Anadolu denıır ,ulu 
• · 1 ( Tramay. Ş 

1 
il 

:!.~ 

•8 

•2 , rekcti taklit edcceklerdır. 

~'5 TıCARET ve ZAHıR~ :s 
tayin olunmak ıizercdır. 1 Iarkiyc 1 u. ~ Şirkeıı 

ı ı;ı,tc,aılığına ıı'lı.tmi mıidı.rl~r l. Su Şirketi 
1 

' 1, [ l . T Tutun A s. 
ten . uman ,ı at ıeı ııamzcttır. ı. Oe~ırmen ş • 

ı•nıan Rifat heyin Yc.rine umu· 
nl m[ıdiı lerckn ı·::rnt be\•, Ye 
<)tıL r yerine \':ı<:i n1üşAvir 

'>uphi /.ıY.L 'il a'l rnL~arirlij(c 

Prag: ına<l:ıhatgiı;:anmız Ccı at 
bey "l'ÇCCCkt r ~:ı. f ıi Ziya beyin 

l'ra~ sefaretine t ıı inı uzcrinc 
iııhi al eden ı,irif·" umumi 
ınudiırlugüne Fuat ·ınıaı i, lkrut 
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f1·r ceset bulunda 
tcı . ., içiııde bulunan cese

din yanında 2 tane de 
ispirto şişesi ııar! 

1 RemJde Metris clvannda bir 

1a•ıa içinde bir şalı ın OIU ola
ak bulunduğu dan Mllı!del 
•ıııuınillğe ihbar edilmlftlr. Mu
•v· 1nlerdcn Celal Beyle tabibi 
:~ıı Metris civanna giderek 
G~tkıtıaııa b'11unmu~lar ve cese
·e 0 Morga nakline lllzum gOs
• 1 1Uişlerdlr. 
b Yapılan tahkikatta cesedin 

11nvıyet1 anlaşılmış, Ihsan Bey 
n Dılnde bir zatın yanında ya
d aşına olan Aglha alt bnlnn
tııutıı teablt edllmlftir. Kendisini 
t tıyanlar Agahın fevkalAd• 
;y~ oldutunu söylemişlerdir. 
aııında iki ispirto şişesi bulun

~ası da bunu teyit ctnı"ş·ır. 
, 'Ddlsinin gene atın derecede 

1~•kten coora sızıp ölmesi lh
ınıau mevcotda ııa mevtin ha-
11kt sebebini Morg raporu gös
trec~ktlr. 
ltiştkfetin altında ktılmış 
~ı·ipıe lsl~m il. mahaıleslnde oturan 
. Saftheddin i'minde ufak bir 
j'Clık hi>iklet altında kolarık baım
•n \'aralanmışor. 

Feci bir haza 
~ ~ıu~meuo moıorcü O man El 

Fiı,a ımıtôrtiııden Nımet vnpu
ıı 1'. geçerken ayağı kayarak iki 
~ llıı ara•ınds fena halde ezlldiğin-

1 'ıastaneye kaluınlmışnr. 

Bir eıı f oyuldu 
ı\I ar ·da Kmlminarede Sülcymm 

, eki Efendinin C\lne hırsız gi
" .ıymett.ar bazı enayı aşırdıktan 

'llra sırra kadem hıı.;ınışlardır. 
Bekçiye dayak p,· 

, ~e Servi mahallesi bekçlai 
. •lehmet ağa aynı mahalle salcie-
0dcn Salim tarafından fena hıklc 

»uı'll'. . 
uı<ur. 

h Bir sarhoş iJldQ 
\!ki köyü ile Metris anı<ında Çu

d nr ~me denilen yerde hendek 
~Ilı< Lır ~us bulcnmu,rur. Cesedin 

· ttçı !\a7.mı na.mında birine alt 
~u Ye fa7.la rakJ içmekten ö!düğil 

aııımışrır. 

h . 4yağı sıkışmış 
IJUn 5abah Hıydarpa,adı MUY'lt 

1 n. ııammda biri vapurda çıknr-
'ta 1 'Y•~ mcrdi\'endc sıkışarak 

e 'nnıi~tir. 

IJ Kartıkolda dayalı 
\eki polis merl<eziode taıımcı 

'ıı~ "•uf ngın doveo Uç memur 
/\ a Çıkarı!JLışur. 
ız lııy11jeline giren bir 

f hırsu yakalandı 
• ~hur >•lııka!ılardan Kız l'iecip 

l!t,~lıneıçi kızı kıyafetine girer k 
'tin Unda doktor Rıfat il. in hlr-

r c glrm~ "" <lı.n bir fırsaorıı 
ld ~ii!-tc 1- 'f, lı:ıhada a~rr c 
tı:3a S!t'lıyar:ık sm,mı tır. 

l\ ç stındal parçalandı 
Q '-lll:ım a ba"drı lı D.ıçya ı·opuru 
t rktıhtıından Köstcııcevc harckt·t tn .. . 
dt111, uç sa";lala ç•rpmıştır. San 
ll. 1 P•r\'oı:mmış i.cdc rnıfusça za

Ynkrur 
ı.~t . ·----
~ 
~ltmbiyo fiatları 

: •glfü llra.>ı 986,25 de 
•ın~8 Çtlını~ ve !' '?.25 - 985 arıı
~6.~ 1•ınevv~ç ettikten şoara 

1 r de kı:panmıştır. 
~'' ~~raııdahlll 93 ,75 de açıl
•'~"llhb kııpanmıştır. Dttyunu 

1 t 2ts •de 215,25 de açılm•J 
lıç •21 s,75 ımısında teme' -

~ltın ;1ıııı~t1r. Frank, Dolar, 
tıı,i~tırUnkıı fiallarmı muhafıu:a 

J\ ıı~:.rıouıoı şirlleller 
b· l'i~iiı flr!fetleıin lçtirnıuoda 
,1~·0 b a • Şelıremaaeıf , Kam-
~lıe~rs:s• feOcri ve lılllı.Gınet 

~ ....,. ~it utnnmaktadır. 
1/ıııı,,rt lı.ctıer!n lçtlmaında kaç 
'ktıetı n bulanacatı lkHııat 

Ddtn sorulmuftur. 

1'c• Oda şef /eri 
te k-~~ı:ı~aıındald tebeddOlatı 
11 ıı bıllırıy f ve Ne,rıyat llca
t )cıı,,10 e ve Sanayi ıııtıdD
~'t~ıkııt hı IAgvcdildltfal ve 
llı~ltıışıı:''besı ihdas edlldltinl 
ı trbııt j l<lltlbl umumlllğe 
:

1811 t': •ca1ı. olan tetlı.lkat ve 
'tce1ı;;lr lCflcri yann taayy n 
G .•. 

"lllriJk tarifesi 
lllıteııt 

~ tU1t tncııınen yeul güm 
llıth kad:rifeıinln660ncı maa: 
bı;•ıır. l r letkllu tını bitlr-

tceıııır. ttklkat bu gUolerde 

~eı,!~:'ek flatı 
~IQ tlcı811 ~fıa yeril un meva-

' ırı 20 erine ekmek nıır. 
Pıtrıı dUşeceR;l tıınit 

j Adliyede 

Balıkpazan cinayeti 
Dünkü muhakemede 

şahitler dinlendi 

BBaiıkpazannda Mehmet Co
malettlo Beyi öldüren Edirneli 

Faik Efendinin muhalı.emeıılae 

dllo Ağırcezada baflandı. Orhan 
Aptl Beyle, Murat İbrahim, 
Mlkael, Ardaf ye Klryako Efen
diler şahit olarak dlalendller. 

Şahitler Fallı: Beyin dükkana 
sarhoş bir halde ıetdlğlni, etra
fında buluoaalarıı. bir gezlntl 
ve etlend teklif ettitlnl, bir 
aralık ta : 

Bana Edirneli Faik der· 
ter, mukaddimesiyle ıaııı &öz
ler aarfettltiJıl lsöylediler. 

Muhakeme baslı:a blT rttııe 
bırakıldı. 

Nafiz Paşa meselesi 

Memlekette 

Define aranıyor 
İzmirde Gazibulvar
da hafriyat yapılıyor 

1 zmlrde Gazl Bulvarında llç 
(llndenberl gizli bir defineolu 

meydana çıkarılması için hafri
yat yapılmaktadır, 

Hafriyat; Mallye Vekaletinin 
emir ve mll8aadeılle yıtpıima
ttadır. 

Dtlrt , blf amele hararetle 
hafriyata devam etmektedir. 
Burada kOlllyetll miktarda para 
bulunduğu 5 kişi tarafıodan 
hllkQmete haber verilmiştir. 

Metruk Mallar MildUrlllğU; 
bu ihbarı Maliye Vekaletine 
blldlrmlt ve masaade istemişti. 

Son zaman da V ckll.lettcn 
müsaade ıeldltl için hafriyata 
mllaaad• edllmlftfr. 

Hafriyat Et: ::k Gazi Butva
noda Tuhafiyeciler çarşııı ya
nında yapılmaktadır. 

Metruk mallar mUdUrll'tll 
hafriyata nezaret etmek için 
ınemor ve bekçi tayin etmiştir. 

lııdrdatta ıııemloketten kaçan 
rum ve ermeDllerln buraya pek 
çok pııra glzlemlf oldulı.lan 
evelce de söylenmekte idi. 

Şeyhületlbba Nafiz Paşanın, yakm
lanndan biri tarafından zehirle

nerek o:düğü hakkında bir ihpar 
vakı olmuştu. Kabirden çılcanlan ceset 
üıeriııde· . :forg teıkikaıım bitirdiğin· 
den. merhumun naşi ailesine teslim 
< llm'~ur. l\Iorg raporunu bir kaç 
gu:ııc koıiır .Alancı Müstantikliı;-e 
vcrecelttı~. Htıkt'ımctc lhbarııtta bulunan
/1.fahmal efendi hakkında farın arasında ınbık Mektupçu 

Ticaret ve Sanayi Salnameıl Ahmet Hamdi Bey naımnda bir 
mllell 1 ı:ıeıı'uliUğU uııvan!le :ıat bulunduğu haber alıomıttır. 

öteye beriye n.Uracat a buJunlll1 Bakalım deUne bulunacak ııul' 
J'nahınut ef ndi lsmlnıle biri hak- Seg/uuun feyeza•ı 
kında Ticaret Od:ısı tarafından 5eyhanm kobarma" devam etmek-
dava ikame edilmiştir. Bıı bap- tedir. Sular büyilk adayı kap'.ayı-
taki evrak ceza mahkemesine cık bir irtilaa kadar yilksclmiştir. 
verilm!ştlr. Suiann <iddetll savletine sedin 

Kadrlge H. meselesi çürük aksamı tıhammiil edememck-

Kadr!ye hamım ve arkadaflan tedir. 
meselesine alt evrakı• taıs- Evellsi günde Hadırlıcla seddin 

nlflle, MUstaodk Hikmet ve altmış metro kadar bir kısmı yarılmış, 
Nazım Beyler dUn de meşgul nehir ovaya dökiilerek 5000 dönüm 
olmuşlardır. Aldıtımız malQmata kadar araziyi su kaplamıştır. Bereket 
nazaran yarından sonra tekrar versin sellerin lsdlasınn maruz kalan 
hıtlcvaplara başlanacaktır. bu arazi mezru olmoyıp ataçlık 

oldupndan zarar de&ll fayda tcmln 
Sigortalı dükkAiı etmiştir. 

y zmacı dükklnım 90 bbı lira Köyliiler azim fedaklrlık yapa-
.ıgorta bedeline teıııaan yakmakla rak 1,kıJan seciJi derhal ağaçlar 

maznun Anin efendinin malılı:emesine ve taşlar!& hemen hemen mücedde 
dUn Atır eczada b~lındı. den denilebilecek surette inşa etmiş-

Artin dedi ki : 

1 Müteferrik H. / 

Çocuk lıaftası 
Tiirkocağını idare 
edecek hey'et dün 

toplandı 

Çocuk haftası zarfında Tllrk
ocağtnın ide.resini ellerine ala
cak olan çocuklardan hey'ed 
idare ile balo ve mllsaınere 
hey'etlerl dlln lllrkocağında 
içtima ederek balo ve mUsame• 
re için bazı kararlar vermitler
dlr. 

OUnkll içtimada baloda ya
pılacak t"rllatın provası yapıl

mıştır. 

Kızılırmak taştı 

Karların erimesinden dolayı 
Kızılırmak nehri taşmış ve 

Çarşanba llııtl deki tarihi .lı.llp

rUyll alıp götllrml!ştor. 

4merilıa ile ticaret 

Amerika ile ara~ızda mevcut 
muvakkttt llc:ıret mual:e

debi Eyllile kader temdit edil
mir,tir. 

• 
Serseri torpil 

cıreaon 88 lli~de gllrülen ser
seri torpil kareyıt oturmuf

tur. Torpil imlıa edilecektir. 
istanbul opereti 

lstanbul opereti flrnıaslle bir 
hey'et lzmlr tanl.lyle Adana, 

Mersin tumeelae çıkmı~hr. 

Hudut haricine 
Buır.arl&taodan gelen komll

nistlerdea Must:ıfa hudut 
haricine çıkanlmıştır. 

Seyyah geliyor 
Bu glla Alman ban(lıralı Lot· 

zef vapurllo 300 seyyah 
ıeıecektlr. 

Yakın da Stella Vitellp seyyah 
vapuru gelecektir. 

Mektupları açanlar 

Aluıaray poataneslade bazı 
mektuplan açaralı. okuyan 

iki memura lşden el çektlrll
mlftlr. 

Yeril mallarının revacı !erdir, 
• - DükUru saat 15 de kapayıp !'~yhanm daha fazla kabarması Tiirlı: talebe birllglnln aencllk 

çıkmıştım, aıısıl ve ne zaman yandJ- ihtimali mevcuı olduRtmdan evelce koagrası buftln TUrk Oca-
ğlnın farlona vmımıdım. Dükkinın alınan tertibat tevsi edilmiştir. Şehir ğında toplanacaktır. 
yand•ğ1nı Cumh riyet bayramından dahilinde alınan ıerıibatı Polis idare Bu konarada birlik hcy'etl 

etmektedir. Dün nehir sablllndeki " 
ertesi giJnii Manok Papazyan !smlnde keresteciler bı,ka mahalle nsklolun- idaresi yeril mallan için deha 
bir dostumdan hober •ldım ., zlyııdo faaliyette bulunabilmek 

muştur. 
Yap\ iıılçvsbmda Artinln 4-0-50 Seyannın ~ece •nsızın tul';y•m lh- tlzre bey"etl umumlyeden snla-

bln lira hdar borcu olduı;u anbjıl· tlmnline binaen selden vabnılc ha- hiyet lıteyecektir. 
dı. Dünku muhakemeye 14 şahitten berd•r olunma'lnt temin için icap Düyunu unıumiye talıki;"uıtı 
ancak eklzi gcldig-inden. dlgederinin eden mahallere noktalar ikame edil- o · c1· 
celbi için mub.Uemc b~ka güne llyunu umumıye me ısi na-
bıralnldı. miıtir. Diğer tıırifra~ Sarı çam de- mına para sui istimali etra-

resi de k.aoorm.akıadır · tında tetkikııtta bulunan Bank 
Güzel sanatlar blrliğiııde --, i. lll 45 senelin maB m de Paris müfettişlcrindtn M. l:li-
Dlin güzel .anıı..lar birlif;ind.e on 

be~ gür.de blr >erilen musame- Türkçe ;mua!liınierinden lstepıın letteri bu hususa dair olan ra-
relerin üçuıteuııi verilınistir. Gurdlkyın efendini.~ muallimllğc baş· porunu Paristckl Düyunu umu-

DünkU mli ameredc Halit Fahri ladığJnıo 45 inci 5cne<; olmak mü· miye meclisin.e verecektir. 
Bey tarafından bir konferans veril- nasebetiyle bugiin Toknı.iıyancla lıir O l • l fm k 
mi~tir. Konlmınstan sonra konser çay ziy.!t;ti \'trilectk ve maıb.uat 'rman arı UJ e e 
verilmi~ıir erkdnı davetli buluııaoalmr. için fethikRf. 
•lllllltl!tlltl1111111111111111111t1•1itı.. ... tı•••••••ı!lllllltlll~lllllllllllltlll'll 

ıııııııııııııtı•ııı111111111111Lııı,. """aıı:tııııııııııııııııııııtııııııııııl!! yeni yapılacak olan .:\mcnej-
•• 

:: :: rnr.n kanunu tayihasının coasa-
-- ~-:: E: tını hazırlaınuk için bir müddet -- . :: :: e\"el .ıı;tanbuh.:a bir koıriS}vn 

EE sı·GORTA şı· RKE'Tİ E~ toplanmı~ll. Koınısyon icap eden 
:: -- tetkikatını 1 immiş ve layihaya 
:: l :: esas teşkil edecek olan projeyi 
~§ Türkiye Ş Baokıi!;ı tarafından 'teşkil edilmiştir. :: hazırlıyarak İktisat Vckilli;tiııc 
:: Yangın • Hayat • Nakliye - Ka7.a • Otomob:l - meı'aliye- §~ venniştir. 
;: timallye S!gortalarını ı:bol eder. :: Ayni komisyon, lstanbulun en 
:: Adres: 4 tıııcU Vakıf ban lstaııbul :: muhim ihtiyaçlarını temin eden 
:: Teıercm: lstaobul !531 Telgraf: imtiyaz :~ ve vekillikçe asri Mr gırettc i~le-

11-- ;111c111ıuıııaııııııırııııtıı•••••rllııııı.. ~·~•111111111111111111111111111•11111• tilmcsi cakarrilr eden Be1ırrat 
,lltlllfl11illlllllfll&lllllttllltnt,.. ~tl&iitlllllltlfttllltllllllllllllll~~ D 

ı ...... O•••······· • Dc\let orma:ılannda Jıı tetkikııtta 
4 ilA rn Ma 15 HJ!''I da devam ed<cek olon <~ bulunacaktır. fakat bu sene hıı-

vaların fazla so]tuk ''e karlı ol-
:BUDAPEŞTED E 1 - Tuna liıuAları ve nehir \e ması ormanda bu mevsimde tet· + liman nokllyıtı kikata mani teşkil etmiş ve tct-

+BEYNELM.İJ EL 2 - Asıf eltkıirik •a,.ayli kikata ba~hyamamıştır. Tetkikatı + , 3 - Otomohill<r ve moıosil;Jetlet müsait bir zamana tcrkedcn ko-

SERGİSİND E 4 - Radyo 1e5i,atı için hususi misyon vazifesine nihayet nr-
pavyonlan vardır. miştir. 

Viltlgetle 

Hayat pahalılığı 

Vilayetten malumat 
istendi, günde sarf e
dilen para soruluyor 
Hillct\meı her üç ayda bir hayat 

pahalılıgını te<pite karar vermiştir. 
Bu sebeple Hültlmet dün v!llyet
ten baZJ malt'imat isttmi~tir. 

istenilen maltlmat şudur. 
Hayat pahalılığında esas en lüks 

ve en aşagı yaşayan lıir şah<ın bir 
günlük sarfını mecbur olduğu meb
lağdır. 

Makam tahsişatı 
Maliye Vekaletinin Vallllkler• 

taaılml 
Maliye Vekilliği Valiliklere bir 

umim göndererek makam ıahslsaunın 
ne suretle ve ne t•ld!de tediye olun 
duğu hakkında aşağıdaki umimi 
göndermiştir: 

1- Makam muhassesaanın maq 
kanununun 11 maddesi mucibince 
bilfiil ilayl vazife eden memurlara 
verilmesi varit lsede mokam uhisatınıo 
maaşın mütemmimi olarak ve mo~ ile 
birlikte peşinen verilmekte olmasına 
göre bu hususıa maaş hakkındaki 

ıhkamı kanuniyeye tevfikan muamele 
edilmesi muamelenin basateti mık

usından iltizama llyık olduğund:ın 

makam uhsisaanı aldıktan sonra 
tıı.;.ıalık ve mezuniyet gibi sebep

lerle vuifelerinden lnfiktk eden me
murlardan peşinen aldıkları makam 
tahsisatının makımlan basıoda bulun· 
dııkları müddete alt mikı nnın istir
dat edilmeyip nldle eı1e~i nydan 
itibaren mokam tah!!satı verilmesi 
ve sayet asilin vazifesinden iniikllti 
muvakkat bir vazifeden münbais i•c 
vekile ilk iki ay iç.in bir şey veril· 
memeıti. 

2 - Makam mııhasse!aOnın o ma
kamın istilzam eyleufğl ma~ra! mu
kabili olarak verilmekte olmısına 
göre m.ılcam muhsssesrnna istihkak 
noktısıodın L<ll ile Hldl arısında 
fark olmadığı gibi vekilin hariçten 
ve dahlldrn tayin edilmesinde de 
bir forlc olmt.dıp;ından. 

3 - Ve kezalik veUlct eden zatın 
memuriyeti uliye!i irib•rile makam 
muhas!euıı alması esasa bai7.l tc•ir 
olmsdı!!mdın bu gibi ahı·•lde dahl 1 
inci maddedeki e .. ~ ri•ı·ct o!auncak 
şartile ma.!;am t.ahı1ls.aun1n tam4o:nr.10 o 
makamda ifa! vazife eden zata veril
mesi ve yolnız makam talısisaa olarak 

bir memurun makam tahsisatı olan 
dl~r bir mahaldeki memurivere ve
M eti haföde nktkt iki avdan fazla 
devam ederse iki aydan fazla devam 
eden müddet için memuriyeti aslive
sine ait makam tııhsisaunın veıilmeai 
iktiza eder. 

4 - Hekimlerin maktu tahsisat
tan hokkınua cvelcc gönderilen 6·8· 
928 T. \'C 534~ nıımoralı umumi 
tclgr:tf ahU:ı-:ı bı\;i kalmak üzre sair 
ahvalue mum•ilc ·him hakkında da 
yukarıdaki moJde!er mucibince mu
aoıcle )·apılması lii7.!mdır. 

5-- ilu sekili er dahilinde iş y•pıimak 
üzre merbut nushalardan Uf! milua
nnın malmcınur1anna verilm~~ini 

rica ederinı efendim. 
Bu itibarla ; müteva•<tt den!cede 

bir lokanta ile alelade bir ahçı dü
kkAnında bir porı;iyon çorhı, et, 
sebze, tatlı füıbn ile "'• otel. lcira 
ve ratalr ücretleri ve saire soruluyor. 
Vild!f't bu hu~usatı Emanet \'e di· 
ger al~kador makamlar vasıtalan ile 
t"pit ettirecetl<tir. . 

Heyet ita/gaga gitti 
• 
I talyda idari tetkikat yapacak 

I olan Dahiliye Vek:l.leti ;\Jiisre
şarı 1 lilmi bey, Vmum Jandarma 
kumıındıını Zeki paşa dünkü cks

prcsk lralyaya hareket etmiştir. 

l\lacarlstın aanıylinin meşheri - Gtimrilk resminden mıi~t.:<ııa mü 
ıeaddit ecnebi tücculannın me~herleri - Seyahat ücuratında teıızillt, 
Şark ve Bulgar şömendlferlerinde •j,25, Yugoılav va Romanya ~men
di!erlerinin avdet ~ey•hatlarinde "/050, J\llacari~ıanılın azimet ve avdeuc 
'/,50, hududu •Crbe;t ünır için vize ücreti ahnmaı. Scrıiye iştirak nıh
~ınaınesi 150 kuruştur. Xaylt ve tafsi!At için Bud•pcştede ~ergi idaresine 

Hey'et Sirkeci 1suısyonunda 
Vnli Vekili . Jubiddln, Muarin 

Fa7Jı be1·ler ve f.lülkirc müiet
tişleri ile \'llayet erkim tııruın-

4.ltınkum bitti dan teşyi olunmuştur, 

Şirketi Hayri\'cnin Glaskovda inşıı Hapsaneler tefUş ediliyor 
cnirdij!;i /ı.lıınkum vapurunun in- · 

~·ı biımi~tir. \'apnr 24 Nisanda H npsane~cr umum_ müdurü 
limanımıza hareket edecektir. \'apur Ncdım bey, bır müddet-

• MEMLEKETLER ARASINDA nakliyat ve mıın~ıl•t T. A. Ş. 

ı (lntcrconrinentale) Ankara - hıanbul - lzınir 
•••• ••• Galata Çinili Rıh um ilan •• ··~ 

1\lnyıs orta!ann• do~n limanımıza ten beri lstanbul hııp~anc~inde 

gelecektlr. Hu vapura 74 num:ıra tetkikat ve tefti~.· tla mc,,·guJ olu-
konacakıır. Vapur 29 l>in lııgiliz 
lirasına yaptırılmı~ar. yordu . 

Avrupaya gitti Nedim ~y. tdti~atını bitirmi~ 
Adana Belediye Riyasetinden: !LAN 5ırketihayriyc müdürü Yusuf ve raporunu Dahillye vekaletine 

Belediyemiz için 12 veya 14 18 ila 20 bin metre kışlık el- ,, Ziya hey, dtin AYnıpaya gönderml~tir. Nedim bey bug-un 
tonluk bir slllndlr mllbayaa edl· biselik kumaş kapalı zarf usuli- gitmiştir. 

lzınirc ı;idcrek orada da tefti~~tla 

Maarifte Emanette -
Bursaya seyahat Yeni peret 

Hukuk _t~leb~si Bursa- Darülbedagiin aıde· 
dalu il brıkaları tinden son a te .. kil 

gez cekler edilecek 

Darüifilnun Hukuk fakülte
si talebesi bir Brusa se

yahati tertip edecektir. Bu 

vesile ile BunıadakJ yerli 

fabrikaları da 7.lyaret edJle· 

cek ve yeril malı etrafında 
propaganda yapılacaktır. 

.!Jluallinıler ho11grası 

Muallimler birliği kongra
sı bugün aktedllecektlr 

Heyeti idare lrıtlhabı yapıla
cak ve rapor okunacaktır. 

Aynı zamanda evelce neş
redilen mecmuanın ldamesl 

de teklif edllecektlr. 

Muallimler blrllf; nln 'ekti 

Muallim birliği bey'etf umıı
mlyeııf buglln Oartılfnaua 

konferans salonunda toplana
caktır • 

Bu içtimadan maksat lstan
bul mualllmler blrflğloin yeni 
bnştan [urulr.:aM milnasebetlle 
en muvafık taız bulunacaktır. 

Halk birliği derneğinde 

Ruı akademi>i tzaoıııdan ;\!. Alek
s;ındr ile Macar •kadernisi ~1.a

sından Dr. Kunuf Hal.le bll~i der
negine Aza kıvdolunmu laruır. 

M. :\lel«andr !'1m<'il. escrleri.,
deo yirmi cilt dcmeg .. ~·;ndemıiştlr. 

---
Anacloltıdıı turn•ye çıkn:ış 

olau Dariılbcdayl 1 cy'etl H:ızi· 
ran iptidasında ~ehrlınlze döne
cektir. Hey"et ıeldlkteo 5onra, 
Emanet, karar vermiş olduğu 
operet hey'etlnl teşldle başlıya• 
cıılı.tır, 

DarUlbedayl rtir.tlerl ııra· 

sında sesi mllsa;ı alanlardan 
istifade edilecektir. Artls!crln 
sesleri Konservatuar hey"etl ile 
Cerrahp8fa hastanesi boğaz 
rntltehaesıılan tarafından mo· 
ayeneye tabi tutulacaktır. 

Operet teşklllnde Şehir bnn
dosundao da istifade edilecektir. 

Mezbahada tesisat 
Kara ağaç mezbahasında dört 

bağırsak lmaıaıhanesl ya
pılmışhr. 

'--~..,-~~~~~ 

PrQ!esör Yeyaauı ıeurlıniı 
Şehrimize geldi~ini yazdığımız 

Hamburg darülfimnnn profesör
lerinJen Dr. VevKam dün tıp fakül
tesini ziyarc·t etmiıtır. 

ProresN fakli!te~i çok ~ r-ı
mi:jtlr. 

Dr. Yeyg•nt ötleJen sonra Gul
hanedc bir konferans •ermiştir. ı 

Kooferansıa tıp fuktiltesl miiderris· • 
leri ,.e doktorlar bulunmu;ıur, 

Düa aksam ~ehrlmiz doktorl:ın 
proh .. '<i.ır ~erefine Tok:ıtliy;:nda \;" 
ziuıec veı-nıişlerdir. 

~C:oôô.c:<>C:<>::)Oıı:~(. )ı><>co:<><>ô«:<><X>::><IB 
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irae oluro1J1 ve bir çok güzel kadinlann arzı cncbm er illeri 

KADIN YOLDAN ÇIKARSA 
filmjnin mümess!lesl mtıhur arti•t 

NİNA V ANNA bilyllk mahareti •an'atk4rıınes1yle, endamlı \•e 

mütenasip vüc •<.!unun knsn~oz gii>cfliğile bütün ıemaş•ıerao1 ı ı~·· 
etmi..,tir. 

ll~vc;en: i\!ARE.;;AL FOŞ un mnazzsm cenaze merasimi 

~~~~~,,.....,(•) 

hır NOV a iZi 
Pek va kında ? 1' ? ...... . 

Bu gün 

AL B A ~1 R A 
SİNEMASINDA 

enenin en harikulade filml Deha
Ur Ynzii •ahne Pl'DO\'Kl.'l in 
,·acııdc getirdi~ fe,k:Itde mü-

kemmel bir tdıescr 

CENGiZ 
EVLA TL ARI 

(Asya üzerinde bir kamga) 
Asya üzerine lıir kasırga filmi 

Türl.: milletinin btilük ecdadından 
Cengiz 1 l·nın edltl:ınnın M.ıı;ol 

kavmının J;sı..ildall uğurundoki mü
c~delc:;.!crini muS&\:\'efJ.ir. 

lıkbntı.aıın , .• guneşin 1>detlle 
bütün kalplor dobi neş'elcnır. 

işte bu sehcple 
Molek Sinemasın 

Adolf Man)o nıın en mükem

mel temsili 
GönUI isterse 

rMüsyö Albert) 
Gayet şen ve zari! filmi irae 

etmektedir. Bugün CÖNÜL ıs. 
TERS!': (Mösyö Albert) filmini 
seyrctmeğc giderseniz Cuma gü
nünüzü mükemmel surette geçir
miş olacak>ınız. 

Malıkemei Asliye lkiı.ci Tica
ret dairesinden: 

Mahir.emece 11 Mart ; 929 tarihin 
de iflasına karar veriitn Ibra1.Jim 
Zade Lütfü ve Kemal N~si Şirketi 

•Ürel<a•ından Kemal Na•İ efendiye 
;it ve Bcyoğlunda lsyil:J&l cadde-

sinde Gal.ıasany pasajının 5 
numar:ıh dairesinde mevcut eşyayı 
beytiye kitaphane kitap ~e . saire 
şehri halin 21 inci Pazar ıı;ünu <aat 
J 4 ı /2 ta ve anı miiıeakip 22nci 2Jncü 
Pazanc;i ,.c Salı güulcri saot on 
nıdelerindc !ruht olıınaocjtından talip 
olanlano l'"m \'e vakti mezkörda 
hazır hılunınal.m ilt-ı olunur. 

SERSERİ ŞAİR 
JOHN BARRYMORE 

KONRAT VAYOT 
Jl-.:ORGES-.\NJ'ü ı 'E 

Ticareıhanesinden Mösyll Anıoine 
Vılsamalı:I& Paris seyahatinden avdeı!e 
getirditl müntahap şapka modellerini 
yarından lı..ibarea kendi salonlaruıda 
tcthirc b:ı;layac.ğını muluercm müş
terilerine tebşir eyler. 

':"4US.... Q ...... 0-
ı\Je~hur maca.r yiyolonist 1 

JOZEF ZIGETİ 
tarafından verilecek olan 

resicallann blletlerl pazar gü
nünden lt!baren Fransız 

Tiyatro u ki;esl bilet 
saoşına bıışlaracaktır. 

Bu iki konser 20 nisan cu
martesi ve 22 ni:;an pazartesi 

günleri verilecektir. 

KADIN ŞAPKALARI 
Paristcn avdet eden Toto Atana~ 

siades efendi getirdiği en aon model 

kadın şapkalarını 15 nisandan itiba· 

ren Beyoğlunda tiyatro sokağında 8 
numaralı ticarethınes!nln salonlarında 

t~hire başlayaca~nı mulıterem müş 

terilerlne tepşir eder. 

in~ devrelerinde 

bulwıan genç kızlarin 
sıbha.tı için 

ARSENOFEl4TOS 
en mükemmel mııkanı 

dil'. 
lecektlr, flatlar sif Mersio montajı le mübaya edilecektir münaka- Saatlar ayar edllecell 
olaralı. vcrilmelldlr. Evsaf ve 27 N" 929 C · .. mc~gul olacaktır. Uan 

sa ısan umartesı gu- Jstanbul saati.arını a_ ynr .. için Ga- K. ı · 'ti 
Eozanelerle ecza depo

larüıda satılır. 
fiyat ltlbar1·ıe en mııncclp görli· .. 14 d · b Jd d"k azant; verg sıne 1 raz t" , 'ısın 929 Pzaartes·ı·nd .. n - nu saat e ıstan u a ge ı lata kı.ılesmc hır lnıre asıla- " • ~ 

l lecck makine badettetklk pazar- paşada jandamla imalathanesin caktır. Bu kllrc >ak tile Bııhrlye Merkez kazanç vergisi itiraz- itibaren ı Jarblye ıncktehine im-
lik suretlle mubayaa edllece· 1.1 k . h k 1 1 d lan tetkik komis~·onu \'ali tahnla .nrmek istq.·cn taliplerin 

~ 
ği den taleplerin 11\ayısın birinci de icra ec ı ece tır şartnam_e i- a'tanesi u ~sine a ı ıyor u. '! . _ v 

1 
b . . . . ~· 

alA d · J 1 ··tı·rc t•m." ."Rt on ikı'de kule- '' uavını ı·ıız 1 cyın nya.seunoe imtahar. •·;;~.!~ti. i ıı.nlamak uzere gn .. ııne kad r tekllHerini Bele· m at ane e tevzı o ıınur teklif- " 0 '" " 

dl e rl···nsetı'ne g "dem··lerl · · • ı, · J· ,... k'J ek ti toplaıır:ıı,n .. !!Hzt nuıhını itiraz. Harbi ·c meLtd:ıi ,-, iı..·ıci zahitli 
, a ~ namesının tarzı 1m aSI Şartana- nın .ııre. •lll• Çt: 1 l'C YC S08 ar '-"' 

Ferah sinemada 

ilan olun r. mede münderiçtir bııno g<ire aı·ar e<lilecektir. !ar tetkik ıılımmu~tur. i!:ine mUra-:aathırı. .......... ~~----~_.:.::=:...~~:._ __ __:...:=~.:.:.~=:..~~==-~~~~~ 

~ehrızat 11! kwm I' nc.a dün, a

nın. en mc<bur hokk ııuı: i\lel!dis 
m~ ":ıft: ı ~ tc 



Q 

A ~r f:l\for.st •1111Ltln:r :na 

l:i! !san 1929 

Bl'GÜ .. rKÜ HAVA 
ı'A:ı rıdlıh et aT.iCrilı ı ! aı;-gsrl i 

J r ce idi. RuzgAr ,aniyede 8 
o ur'atle şimalden esmiştir, 

LlJgün rti Aar sımalden esecek, 
ha açık acaktı 

ELEK 
Ge('mesin! 

Kont Zeplinin mahut Ba-
1o,,uyfa ilkbaharda tekrar se
yahata çıkaça/!ı haber veriliyor. 
Bu zat bundan bir iki hafta 
wel de lstanbuldan geçecegini 
J !emişti, /{ikin biraz sonra 

'ı '•ırn havalar sert geldi ve bu 
ara/fara ugramadan geçti 

tı. Bunda bizim bir zara-
' ı oln: adı yalnız bir takım

" o günlerde her motör gü
l. sü ışittikçe havaya baktılar. 
re et versin ki bu mes'ele 

k devanı etmedi, el!er bu 
ı •ar bir hafta deı·am etseydi 
m havaya bakmaktan bas

·' yen- görnıiyccekti. Esa 'en 
zım halk kadar havaya bak
ayı seven adamlar az bulu
ur köp~ den geçerken şöyle 
.ı aya bakın, ve israr edin ! ı 
lfidir ; derhal toplanır ve 

ı, arlar, nereye ? O malam 
·ı ! Ş rndi yeniden zeplin 

İJ or dedıler mı, yine gözler 1 
aya dıkilir. Ha/bu ki sokak- 1 

ız hiç de dikkatsiz ;urü
k gıbi deffıl / 
Çlrkinllkle mücadele 
1/manyada ı·e ita/yada çir-

1.· nlikle mücadele için cem'i
tler teşekkül ermiş, dünyadan 
rkln erkek ve kadını kaldı

rı,caklarmış. Bu mükemmel bir 
eşebbüstıir. Zaten bu işe te
, bblls edenler güzel çelırelerde 
rlıin lıuy o/mıyaca/!lna kail

lirfer. Vakıa Hayal oyununda 
Hau·vat agzından : 

• Sirdi surette mümkündür 
aşa eylemek " sözünü işi

fıriz, lakin lıer güzel yüzlünün 
i haylu olduğunu zannederek 
and.ıgımız gündür. 

Bana sorarsanız rehreyi 
lf ii z e lleştlrmek cem'iyetinden 
7iyade h 11 y u güzelleştirmek 
çem'iyefi yapılsa daha faydalı 
?/ur. 

Et ve Balıh 

Et ı•e balık fietlerinin aldıJ!ı 
on şekil ii zerine emanet bun
arın • lüks eşya r olduklarına 
1<ar(lr vermiş ve gıJmrüge de 
uy/ere iş'ar etmiştir. Balık ve 
t dul.:kiinlarına malları sak

'amak için kasalar konunl
makfa<Hr. 

-
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BR ~nkG. :reni bllmecemı. 

Sold.aa eata: 

1 - Kesmek• maa5US alet (5) 
Sohbet (2) 

2 Kıu feryat '4 Ağaç kohl(3) 
3 - Baygfr (!) Yemin (3) 
4 - Eski mürekkebin iç;ne ko· 

nan (3) Setre (5) 
5 Yama (2 Ztimre (5) 

6 - Adet (4) • '!da (2) 

7 - ora (2) Kılıç (3) 

8 Adak '5) rkadakl dişler 
(8) 

MlLLlYET 
w 

EGLENCELERİ 

Dünkü bllmecemlzln 
halledllmlş şekil 

9 - Boyun aksi (2) Pislik (3) 
Beyaz (2ı 

Vukard.aa ~atı 
1 - Edevat 4) istifham (1) 
2 - Eski şey (6) 
3 - Rabı.t edatı (2) 
4 Deniz ortasında kara (3) 

Koparılış (5) 
5 - A~ır (5) Büyük (3) 
6 - Kavgu (4) 
7 - isim (2) Koftclik et (S) 
8 He\'kel (~) Cefa (3) 
9 Kııpa'ının Aksi (4) 

Deniz mübayaat 
komisyonundan: 

2000 
2000 
2GOO 
2000 
JOOO 
2000 

• 
• 
• 
• 
• 

"ahun • 
Pirinç 
'eker 
Sadeyallt 
F.uulyc 
'ohôt 

saat 
ıs 

14 
15 
16 
14 
l 20 1\llsan 929 

Cuınarre~l 

l 21 • ı..an 929 

J Pazar 
Oenız ıaıvvedcri Efrat ve Talebelerinin iaşesi için bil~da clnş ve .nıik • 

dararı muharrer Erzak miin&kasasl aleniye miıbayaa c unacaguıdan talip
le'."ln şa nıımeslni almak üzre her gün ve mu akısıya ı urak ermek üzre 
yukarda yazılı gun 'e saatte Ka51mpaşada Deniz mtibıyıat komısY'ınun1 

.muracaıtla ... 

lRTIHAL f !LAN 
Tüccardan Doktor Kemalettin Finike kazasının Yazır man-

Hakkt beyin validesi ha.ı m dün ve tıkası birinci mesafe dahili Ka
fat e~'..ştir. Cenazesi in gun1<ü Cu· paklı Ormanından 3600 metre 
ma gunu saat on?ı.rde _K zıl.oprnkta mikak katran eşcan üç sene 
I1 lamur caddesındekı haneaınden müddet zarfında ve «287 » met
kaid'.rılarak Kas"':paı;ada Kulaksız· re mikap çam C§Carile «648»Ce
da aıle11 makbe~esıne ddnolunacak· dit kantar çam hatalı birinci se
tır. nede kat ve ihraç edilmek ve 

Yozgat baş mühen- müzayedeye 2 Mayıs 929 tari
hine müsadif Perşembe günü 

disliğindeu; saat ı ı de hitam verilmek şar-
Yozgaı-Yerköy tariki üzerinde tile katranı eşcarı «527» Çam 

5+805 den 9+075 k!lometıoyı ka· eşcari «421» çamhatabı «15» 
dar olan kısmı mlldn imılltı sınaiye, kuruş bedol üzerinden kapalı 
şosenin tamirau esas!yesl bedeli keşli ıoarf usul.ile ilana vaz odilmiştir. 
olan 46543 lira 4~ kuruş bedel lle Fazla tafsilat almak isteyenle-
29·. 'isan-Q\!9 pazartesi günli •ut 16 rin Iktisat Vekaleti celilesile, 
da kap•iı zarf u;ulllc mün•ka<aya Istanbul, Antalya orman Baş 
vaıedilecektir. müdüriyetleri ve mahalli onnan 

Taliplerin bedeli keşfin yüzde muamelat memurluğuna mura
yedl buçuk nispetinde teminat akçesi caatlan ilan olwıur. 
ve ya Bank& mektubu ibraz etmeleri 

12 

* 
1ız Necin 

(.Jeçeıılerae l~itat bey 
isminde bir zat Aliye 
adında bir hizınetçi 
tutmuş, fakat Aliye kız 
evde ne var ne yok 
hepsini alıp götürn1üş. 
~leğer Aliye kız diye 
eve gelen hizınetçi sa
bıkalı kız Necip değil-. . 
nıı ımış. 

Kızıl lrm8.k 

(ızı 1 J rrr1a k nehri 
taşn1ış, köprüleri alıp 
götürmüş, Çarşamba 

civarında hasarat yap
mıştır. Diğer taraftan 

Seyhan nehri de taşmış
tır. 

1929 

* 1 
a 

Bu acaba birbirimize münasip 1 !!,iyip l lcrat hükum<larırun kızı ı ı·u un _uyan<lıj!;ı zaman ken· 
miyiz, demektir. O da karışık '"Elmas,, Hanımın köşküne gitti. ?ini sık bır ormanlıkta bulmw;: 
tozu südün içine attı, şeker taht lloş beşten ve yemek yiyip biraz ~avallı çucuk ne yapsın şı_mdı 
eridi, elmas açıkta kaldı. Buda çakı~tırdıktan sonra Elmas hanım Sağa sola baş vurup şehre gı~c? 

·· · · "ıld b d <ll kl yolu aramaya koyuldu. Az gıtn. 
rnunasıp değılsek birimiz açıkta ı ız eye c · : . .. . . f k 
k 1 d 

uz gittı, dere tepe <luz gıttı, a at 
a ır manasınny ı. B • i h•k"' .. . . .. . eşınc ı aye şehrin yolunu bulmak ne mum· 

Sonra yuzuk gonderdım, bu ki.in ~ 
bıına sadık kalacak mısınız diye - Efendimiz, canınız sıkıl- Derken akşama doğru bir 
bir suJldl. O dıı yakut gönderdi, masın, ben de öbürleri gibi .ize ihtıyar :\damla bir koca karıya 
kanımın son damlasına kadar de bir hikftye anlatayım: Yaktile rasgeldi, sevindi, yolu sordu. 
mek istedı. :.\lısırda bir tüccar varmış. Kendi ihtiyar kadın sualine cevap vere· 

Ilükômdar bu şekil konuş- çok zı;ngin onycdi onsekiz ya- ceği yerde : 
maya şa,tL Kızıyla çocuğun el· şındıki oğlu Tosun da fevatAde Behey delikanlı , dedi • 
!erini birbirine tutuşturdu zeki ve malilmatlımış. buralarda ne gezersin. Burası 

Üçuncü oğlan da bu suretle Bu çocuk mağazada babasına devlerin, gulyabanilerin memle· 

muradına erdi. Bir kaç sene <onra yardım ediyordu. Sabahlayın 

h~p. I kullarıyla beraber babala- ikisi beraber çıkarlar akşama da 
rının yanına döndüler ve meş"ut beraber dönerlerdi. Yalnız haftada 
yaşadılar. bir Tosun kendi akranlarlle eğ· 

Yıldız Bey Nesri:ı hanımla lenmel(e gidermiş. 
dıı sabahı etmişti. Sı.rayına çe- l3lr defasında bu eğlentide 

kildi. O gün akşama kadar din· sarhoş olup kalmış, arkadaşları 

kndl Akşama >arı ellıi elerini bırakıp sııvu~mu~lttr. 

İktisat vekaletinden: 
4,000 lira bedeli keşıf olan ve 

Ankara da orman çiftliğinde inşa 

edilecek olan fld•n•ı a ait bina pa
zarlık suretiie 25 ısan 929 tanhin
de ihale edileceğinden taliplerin yev
mi mezkürda ,aaat on beşte iktisat 
vekdleti ziraat işleri umum müdürlü· 
ğilnc müracaatları ilin olunur. 

Perihan FotograEhanesi 
Beyazıt Okçubaşı 

İST ANBUL YATI MEKTEP
LERİ MÜBA YAA KOMİ

SYONUNDAN: 
Gazi paşa yatı mektebinde bir 

kıt' a keşifnamesi mucibince yapıla
cak bazı tadilat kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. İhalesi 

25/4/929 Perşenbe günü saat 16 da 
Ortaköyde Gazi paşa yatı mektebi 
müdürlük dairesinde icra edilecek
tir. Talihler 7 /5 % nisbetinde ki mu 
vakkat teminatlarını fındıklıda GÜ· 
zel san'atlcr akademi&inde yüksek 
mektepler muhaaebesine tevdi iyle 

u. makbuzunu teklif zarfı içine koyma Tabii cesamette 50 S. T.,, 
hdırlar. Teklifler Perşenbe günü sa-

bir agrandbman ve 6 kartpostal at on beş buçuğa kadar komisyon re-

ketidir Alimallah seni bir lok· 
rnada mideye göçürürler. 

Tosun korkudan titreyerek 
başından geçeni anlattı. ihtiyar 
Tosuna merhamet etti onu da 
beraber götürmek istedi , fak at 
çocukta yurüyecek bal yoktu. 
Tekrar düştü bayıldL 

bitmedi 

laslaıııooi orman ıııcdüriyeli den: 
Tafkoprü kazası dahilindeki Der• 

bent ormanında me\'cuc olup 25 ~-
929 dan 25.3.929 tarihine kadar 
müzayedeye çıkanlup talip zuhıır 

ctİniyen 20000 metro mi~p devrik 
çam e;;carı 'l senede ormandan çı· 

kartlmak üzre evvelki şerait vecrule 
30-4·929 Salı giinü aat 15 de ih:ıle 
olunmak üzre beher metromikibı 

ı 2S kuruş 20 para bedelle yeniden 
müuyedeye konulduğunda talip o
lanların tominat paralarlle beraber 
Kastamoni orman mildtirlüğündekl 
koml•yona gelmeleri. 

İLAN 
17 5 kuruş. isliğine verilmelidir. Şartname, ke- Gemlik onnan idaresinin mü· 

Kendi delegdl... Üzerine kendi fotoğrafları şifname hergün Ortaköyde Gazi pa· sadara ettiği küçük k=lu iske· 

Ku-çu""k Neclanın ku- şa yatı mektebinde komisyon katip- lesinde(3)mağazada mevcut be 
yapılmış bir mendil ve 6 kart-

liğinde görülebilir. her kantarı 100 kilo itibarla tab 
}aklarını deleceklerdi. postal 100 kuruş. minen 1229 kantar kömür mü· 

Huysuzlanmağa baş- ILA..1\1 zayede kaimesinde mı:h:ırrer 

d K · vilA · d ·ı·aşköprli şerait dairesinde 4 Nisan 929 ta la ığını görünce: astamonı yeun e 
lizımdır. Taliplerin tafslllt almak için 
Yozgat baş mühendisliğine müracut 
etmeleri lltn olunur. 

kazasının derbent ormanından iki rihinden itibaren 24 gün müd• 
YOKTAN BlR TANE EDiN- - Korknıa kızın1 de- senede çıkarılmak ilzre müzayedeye puTJl.Vl/DIJ~llAll/• dede müzayedeye vaz olurunuŞ' 
MEK HOŞUNUZA GiTMEZ } k k k l çıkarılıp talip zuhur etmeyen 20000 '!'UT '/'11\ lllUIJVtrU~ tur talip olanların gemlik kaza· 

MI? di er, ÜÇÜ lZ arın metre miktp devrik çam eşcarı evelki ve diğer haşaratı 
Yozgat baş mühen

disliğinden: 

· "kl h sı orman idaresine müracaat e-Bır bisı et, ele markası da k k } k k } k şcr:tltle , e beher metro mikAp 125 - -JL,~ -fr ~ ir T 
PöJO olursa, her kesi alaka Üpe ta laca u a kuruş yirmi para bedelle JO nisan .lilt..J~W ylemeleri illin olunur. _ 

dar eder, kendisi için olmasa bi- }arının delin İne sini 929 şalı günü saat 15 de ihale KOKUSU SIHHl lstanbul Ticaret Müdürlüg"üıı· 
Yozgat · Yerkoı tariki ıizerinde le olduğunu veya akrabasından • olunmak üzere yeniden müzayedeye VE LATİFTiR •-•I 

5X,750 kilometroda 2X4 açıklıgında birini memnun edecek böyle bir Allah baba emrettı. konmu~tw. Talip olanların A.nkarada den: 
\'e ı 2 366 klloınetroda 2 >(8 açık:- d s·· .. h ·ıı . ·ı .. ··ıeı 

kıymetli hediyesi olmasını is- Kulağını onun ıçın orman mü tiriveti umumiyesile Ka - I"LAN ut musta sı en ı e sutçu lıl;ında iki adet köprünün döşeme· rl 
ter. Işte size bunu paıasız ka- tamonl orm•m mildUriyetinc mlira- . birle•crek vücuda ,."etirdilde !eri beton nrmeye tahvil kılınaco~ından d }' B b kını 1 ~ 

bedeli keşfi sı ı q lira olup taliplerin zandıracak bir fırsat: BEY AZ e ıyoruz. caotlan eş ın ta . mamu çamaşır cemiyetin idare hey' eti intihab• 
. d dl 1 k ı . d . . veya MA VI etiketli NESTELE N 1 i J kapalı zarf usulıle mubayaa e- 14/4/929 p .. .. B od• yiız e ye ıuçu - n spetm e tcmmat ec a aya { arını vere TiYEL dil k . .. k 27 N" azar gunu ey .. 

akçesi \'eı·a Banka mektubu ibraz çikolatasından alarak her eti- • Doktor A. KU ece tır muna asa ısan si 
eım.le ri V< ni.onın '.·irmı dokuzuncu kette yazılı şartları okuyunuz, vurdu: 1 • k 929 Cumartesi günü saat 10 de !unda Amerika sefarethane 

FELEK d 2 1 b PÖ Elektirik makineleriyle be sogu • İstanbulda Gedikpaşada jandar karşısında Hüseyin Rejoviç ıı· 
gılnü ihalesi icra edilecefindcn en- aym zaman a suret e u - Ali h b b ku'" pe 1 • "d d 1 9- prostat ademiik· •-e 

.,......_...._...,......,'tı.WJAM.ı1lı1tiM:."U0'1:.~ cümcnl \'iUvcte muracutları ve ful& JO bisikletini pek kolay nasıl - a a a ~gu, 1 rar ar 1 1
• • • ·ıt ·ıe fire. ma ~lathanesin~e ic~a edile- partnnanındaki cemiyf't merı• · 

: Çocuk ha'fast 1 taf;llAt al~al;: isıeyenlerln Yozgat kazanabileceğinizi okursunuz t '. a • t · orsa kul~ - tidar ve bel geYf~klığı, CI 1 
d J cektır şartname. ımalathanede zinde icra ve saat Hı dan 15 ~ 

~· taliinizi ve sevd"ıklerı·ru·zı·n taih' a ın mı ıs ıy . ı giyi agn· sız tedavı eder· Karaköy ' jtevzi olunur teklifnamenin tarzı kadar intihaba deva medileceği • , 3 N d b~ mühendisrltine murıcaat erme- d J ! 34 2 isan ./}...,..~~.! .. _.. 1.,1 ıı~n nlımur- !erini deneyıniz. ğı mı da kendi e ey ı .. Börekçi tınnı sırasında N• • imlası şartnamede münderiçtir. alakadanma ilan olunur. ~ 
~==c=ı~_~ın=c~dc~~~T~ı;e~&;ık;a;s;ı2;1~~~~~.;--~-~-~-~~~~~~-~,-~~.~~~N~e~ı~·fBa~d~e~~~~~ı~i~k~~a~e~-~,ili~~~~~~~~-.-- -~~-~i~~@.-~~~~~~~~ 

• • eli. Böyle işte kız ne diye- kahramanlık yarı merha= 1 Ve kendisi de, hayvanı temadiyen dualar mırılda-l~ecarunın hissedilmesindell • • y 1 cek ki! eğer onun da parma lmet ve lanet'karışan bu iş da kanter içinde bağa ver- nan, kır karışmış kumral korkarak lakırdı etmek i~· 
ğı olsaydı hiç insanlar öl- dilden dile geçerken (Fer-· dılar. Doktoru tanıyan ya- sakalına sürdüğü hacıyağın tedi. Fakat sesinin titredi' 

~- Bilrhan Cahlt m sine, silah!ar patlaması- hat ve Şirin) efsanesi hali- naşmalar köşke koşup ha- kokusuyle (Buhran)lı bir ğini kendisi hissetti. Bere-
y • zlü bir güzel, ya fildişi 1 bağ kı.zını hatırından çıka- na lüzum kalmazdı. Sev- ni alıyordu. her verdiler. (Suat Naci) gülyağcıya benzeyen (Ha- ket vaka mahaline gelı:niş· 
rücutlu, yeşil yaprak göz-'ranuyordu. gİÜsiyle bir o!ur kimseye Ertesi sabah (Sarıbağ) tahta kepenkleri yarı açık cı Yaktıp) Ef. ye hatırho - lerdi. (Hacı Yakup) Ef. gıı 
ü bir semender besler. 1 Müddeiumumi de, biça· görünmeden kaçar giderdi. yölundan dört nala giden pencerelere bakıyor, kasa- luğu olsun diye yavaşça sor len yanaşmalardan yenir_Pıı 

a Şehirde, salonda, köyde, re adam hala bu meselede Oyle değil mi? halbuki kı.z bir auvari görüniyordu. De badan geçmis olsuna geln du: lümat alarak izahat verdı: 
(f- ,ağda, hatta gündüzleri ker (Zehra) nın ifadesini almalı orkusundan büyük bir leh re boyunu takip ederek ba- hısım akrabanın anlaşıl- -Kerime H. nasıl oldu. - Bağa buradan girırıe1' 

an yolcularnm geçip gece- dığma yanıyordu. Akşama like atlatmış, dün onu hen ğa kıvrdan bu suvari doktor maz, yayvan, sürekli konu- Biraz eyileşti mi? istemişler, rahmetli (l{ad· 
eri çaka !arın iirüdükleri, doğru daireden çıkınca (Su lpek eyi bulmadım. Yarın (Suat Naci) idi. şuşlarına kızıyordu. İstiyor (Hacı Yakup) Ef. hile- ir) ağa ile ilk müsademe bı.I' 
ıahşi böceklerin meydan o- at Naci) ye uğradı. Genç a [gidip bir bakmak lazım. Birdenbire kanına kuv- du ki bu dağ başında kiraz, kar bir bektaşi dedesi gibi rada olmuş, sonra gelenle' 
ruduğu ıssız çam ormanla· dam ogün(Hatice nine)nint Müddeiumumi gitti. Ka- vetli bir madde şırmga eilil dut, ceviz ağaçlan ve namü başını eğdi: bu ikinci hendeklere kad~ 
·ında bile bu mühlik, hu (lstanbul)dan gelecek (süt sabada herkesin dilinde ar- ıniş gibi hareketleri, tenef- tenahi gül fidanları arası- -Eyidir evladım. Ek- sokulmuşlar, burada yaf3 

ne .. tedid, gaşyedici, eritici k~rdeş) .için ~aptığı hazır- tık bu vakamn tafsilatı do- füsleri değişen gen~ doktor na gömülen köşkte bir ken- sik olma. Dün verdiğin ilaç landıklarr için daha ileri ı; 
nal: luklardan biri insan oğ hgı tetkik ed\yordu. }aşıyordu. (Molla zade Ah- bir akşam evel müddeiumu disi birde o yeşil badem göz lar çok eyi geldi. çememişler. . Zaten sel çl
unun karşısına çıkar ya bir - Yarın şu (Hacı Ya-jmet) i oğün (Isparta) ya miyi savdıktan sonra daha lerin sahibesi kalsın. (Suat Naci) vaka maha kurundan başka bir şeY 0

, 

:ludak büküşü, ya bir göz kup) un kı.zma beraber gİ.-. Yilrım saat yakın, babasmm fazla duranamış, (Sarıbağ) Onu ağırlamağa çıkan lindc keşif yapmak arzu- mıyan hendekle köşkün :a. 
,ijzüsü ile yaralar, acıtır, kı delim doktor, dedi. Evrakı;uül bahçesinde yakalamış- deki o tılıımlı yeşil gözlerin (Hacı Yakup) Ef. hala kı- suyle bağın yanındaki sıra rası on iki adımdan fat. 
ırandınr. . . hazırladım. Bir onun ifade-,lardı. O inkar etmemişti. hududuna girmek İçin, teh- (rrk bir dal gibi soluk ve pe hendeklere doğru gid~rlcr- değildi. 
Bunların mes'ut edeni ne ai kaldı. Zaten kendisi de kolundan tikeye koşan, atqa koşan rişandı. (Sat Naci) telaşını ken köşkün yukarı 1'ence- (Suat Naci) bu iza.hlltı 

cadar azdır. . (Suat Naci) zihni oka- jyaralıydı. Zavallı delikanlı bir muhakemesiz mahlUk ve arzusunu ifşa ettirme- relerinden birinde hafif bir not defterine ~det yerini b~ 
.. V ~ (Suat Na~~) yaprak dar meşg~l ~e. atlı. h~yal- 1 <2:ehra) .~ babası~a lanet gibi hendeklerden, d~reler- mek gayretiyle sordu: gürültü işitti. Yangözle bak sun diye kaydederken ~ırs'ti 

~ozlu, mercan vucutlu (Ze lerle dolu ıdi kı derın.b~r u- 1 ~dıyor, ıhtıyaru:ı: .~nad~ den atlaya atlaywa bag yoku -.-Dil~ vaka yerindeki tı. (Zehr~_) .ı:11~ yuvar~a~ ve buldukça gözleri gay:ı i11gl 
ra) run, kumral saçlarna, ykudan kaldırılmış gıbı ser 

1 
ou kadar kan dokülmesıne ·unu tırmanınaga bqlamış keşıf eksık kaldı (Hacı) Ef alımlı yuzu hır an ıc<ınde yari köşkün penceresıne ,, 

aztı badem gözlerne İnsan- semledi. Hiddetini belli e- sehep olduğunu söyliyor ve tı. Ne oluyordu, kendini ça Bana yardım edersea yeni görünüp kayboldu. diyor, fakat artık kUJ111° 
.... . . ... 

•. - : •• --..:! •• 
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Yö "Al be 
" ' ' '-!•nden Uç 

nilne 

rlcvzuu· Il . 
luıı.;:. film meşhur artist ,\\en 
1~1 1111 son çevlrı!ltl filmler 
l•ııı ~ en güzelidir. Şen ve 
k' lr mevzuu bu san'at
·~r 
bır adam O kadar büyük 

lir keaınımiyetle ifade etmiş
Ve-~ insana hakikat hissi 

ı ... e• 
~lk t<tedtr Dekor, foto, tek-

'ene rızeJdlr. ~\er.ju geçen 
Vrupaya glttlgl zaman 

[ llıı f 
~ ' r1.:ıı n teknik 
ııvvet:r itibarile çok 

\ Yad bir e~erdlr • 
1 :ın nı·· 
erın k ' ııstevıı millet-
t!crı b of.ulduı;tunu tasvir 

lerdc u eserde dlger fllm-
~Ak Oldu~u • or • gibi zengin 
llı<11ı f Ve tertibat arama
•' • akat • ,·ıııı:!SI , llp, lerın se-

llı~ıa .ntı ç~·1 rc ifadelerinin 
lle;e ' 'e ti bette mahal-

'•r nlı ırnıs "Dokü 
" Sah ' man 

~. ııeıeriıı 
lih ~IYetı 1- e. 

Ur 1 
•tıcııı c kly. 
c .cıtr. lk 
\ ~ , :ıvrııpa 

'liıı: ·ı llıı ' ' ta-
dı ~.ı Ş Y<ını 
1 "at "i'ı ~ 

ı 2 .. ru-
" ıı filrıı<1erı 
ı, n biridir. Sov•'et 
l t') lln"e b -

IJıı .ursuz blrw n u kac!r.r 
taz"r d e er Pek de 

'\e~, eg( ti .] 
~ 

1 1 ı \ 

\1 'i ' 
ı ı 

n 

• 

en cok sevalğf fllrnrllln #Mös
yö alber n olclugunu soranlara 

söy!eınlştır.] 
Pari~:n en lıtı\"ll~ ( te 1 lcrındcn 

birinin ";\letridotcı. ı olon \lösıö 
~.\lbcr butun \ \ rupaua me~hur bir 
adamdır. Onun hilonü tabiau her 
müşteriyi memnun eder, herkes ne 

·Alhamrada-

I 

atlroık ı t\"en hır cı.: ehi ilt.' ka' ~· 
ellerken. !!:•OÇ .\lı .,,,, • nun kdtıbının 
cliri , .. aral11mışt. nu "ıart:keti hü,:ük 

- lı-l't..m re~kil t: t: ek ~'ınt.ttar 
~ r\(u lır tığı ıhı daJ!;a ka,ıı '° 

ı da ıst 1 j lcr h,1n h&rbedt:n 1\ ln
gr ır: 1 li~crpcr,e rilc hiıle.,ıniş. 
m. ~te' llt:'C karcı harhc iştırak et
r. L Bır nıu:ıarche t:snasında mi.ı:>-

MILLIYI!."f, CUl\IA 12 NlSAN 1929 

Mösyö 
Al bert 
-Melekte

Artistierı: Adolf Menju, 
Katerln Kan,er. 

yi} cceğini ondan ~orar. 

Alber bir gün otele gelirken 
oran çok güzel bir kız girdiğini 
görUr ve bunun Foter isminde ba· 
basile birlikte seyahat eden bir Ame 
rikalı genç olduğunu öğrenir. iki Ame

rikali crte•i gunü kı~ e~lenceleri için 
Paristen hareket ediyorlar, Alber de 

ı::t!.:@~=:m~!!:~!~z,J 
Ekran reklamları! 
Reklamın hayat ve ticaret üzerinde· 

ki tesirlerini tetkik edecek dejt!lia, 

yalnız şukadar söyleyelim ki reltla
mın 9(>k del"ı bir malın kendinden 
fazla değeri vardır, onun için küçilk 

büyük be- müessese reklamı ehem

miyet atfetmektedir. Amerikalılar, bu 

1 hususta diğer milletlerden !ula ileri 
gitmişlerdir. 1 Reklam eııvaı arasında sinema 
salonlmndakl halita gösterllmek üzre 

filmlere llavc edllen fllmler vardır ki 
yazımızın mevzuunu bunlar te,kll 

. edecektir. Şüphe yolc ki reklam yap

mak berke>in hakkıdır istediği şddl

de ve istediği yerde reklam yapar. Bu 

meyanda sinema perdelerine aksettir

mek sureıile de rek'anı yapılabilir. 
Fakut hiç kimse diğerini bir rekl4mı 

okum•!• cebredemez . Hılbu ki 
~izim sinemılınn ekserisinde bu 

reklamlar seyircilere ister istemez gös· 
terilmekte ve bu yüzden bir çoklan · 

nın şlki.yetinl mucip olmakudır . 
Işıklar söndUkten sonra sinema idı · 
resinin giıstermek hakkını haiz oldu· 

ğu yeg:lne şey i!An ettiği filmdir 
bunun barıclnde biUıa!sa boşkaları 

he51bını gosterilen ~eyleri ml terinin 

görmek istememesi pek h klıdır • 

\ &lcıı Avrupadı da bıı bbı' rek

lamlar vardır, Fakat bunl··ı perde 
arasında salon aydınlık iken gost•rirler 
i·teyen bunları bakar isteren bakmaz 
da ya ga.ı:eıe okur p l•nındakile 

meşgul olur. Bizde müşteriye bu 
fırsat venlmemekıe ve hattı aynı 

çeşit bir rcklın hıftalarca ~österil
mek, yahut sinemaya bu reklamla 
ba~lamak suretile halkın sinema zevki 
ihlal edilmektedir. Biz bunu bir çok· 
Jarının şikn. yeti üıı.:iinc yazmağı 
mecbur olduk, u na'1z ki sınema 
direktörleri bunu nazarı dikkata 
alırlar. 

arkalarından. (_;ünku Alber genç 
\merikalıya tuıulmu$tur. 

Orada onların indiltleri otele 
iniyor ve hatta. tebdil o!;ırak •e ·ahat 
eden bir kıralta b raber eski aşın o· 
tıklan teyit ediyorlar. Amerikalılar 
bir kralla bu kadar laüba!J goruşeu 
bir adamın pek yuksek bir >1nıfa 

mensup olacaıtını tahmin ederek 
onunla temoıa başlıyorlar. 

Netice de Beti ismindeki 1\meri· 
kalı kız Albere ~ıık oluyor. bcı ııl) 
gün sonra Alber ~en.lisile araluıında 
uçurumlar oldnğuuu >öyleyerck 
kızdan ayrılıyor ve eski işine tekrar 
b~şlıyor. Amerikalı kız da bu sözü 
kim bilir hangi yilksek nisbeıe ham-
lederek me)'US '" bedbaht oluyor· 
,. da tekrar Pari!e döndükleri zamın 
Alberin oteline iniyor ve onun hakiki 
hüviyetini keşfederek tekrar birleş!· 
yarlar. 

Cengiz evlatları filminden 

tevliler tarafından vakalınarJk kur

~una dizil mi~ idi. Fa kıt onun üze
rinde hulunan hir ınu:-kauın i~inden 

çıkan bir ,·e;ikada bu nıusı.a .alıi
'linin '"( l'1ı iz.. np;ullırından hin 
oldu)!u ~orulunı:t! hcınen mustc\ 1i 
&tı\'\ct!t:r kıımand· t >nu tekrar 
buldurmu~ , c he11iız r lmtdiğin

den iotifarlc ederek CC<la\ sine ihti· 
mam olunma.~ını emretnn~tL \I&ksat
lan onu kendi cıne1 lcrine alet ede

rch i<t ·diklen gıhi memleı.r cc hakım 
oln1aktı • 

ilu ruu<kıyı tesadüfen lıulnıuş 

olan \ e biç bır şeyden haberi ol· 

mıyan genç J\loır;ol bir gtin kendi 

}ı~m,.erilerindcn hirinin gözi.i önünde 

ı.oılcdildi~ini goriınce aklı ba~ını 

~cln•iş 'e miJ,tcdiknn mak,atlarını 
anb\ ok derhal a,kedertn üstüne 

hLrL::ı ederek c nları dağıtul<tan 

sonra kacıp arkadaşlarına iltihak 
etmiş ve müstevli kuvvetleri Asya

dan çıkormıştır. 
~ ~ ~ 

hıı meki<bilıdr Şefik 8t ve. 
- \lcktulıun•ızun rcvalıını ı;elecek 

ahfuı 'erec.::ı.:gi '• 

Yılan Kadı e 
Artisti :Villi Firiç. Yenni Yugo 

.. 
' 
1 

Yılan Kaai~ .•• ıııınuen lk! sahr.c 
(Bu fllm modrn bir eser- lzııuınd:: Alınan kııtll!ğ·l ·nk"ır 

dlr. Amele aşkı ve apaş Mevzuu: 
hayatının en renkli sahna- '.\lo:;• ı ınal c'.l ·ndon li de ı -
tarını havidir. vıııı Flrlç •titiilmü< \e kcı"ı- c ı;•., \C talı'' 
gemici rolunda mükemmel ~dilmiş hir lnıııliz kllını. ·~rc·en ' 
ve arkadaşı Yennl Yugo i'mindc hir lo~ilız <r\lhı bcırıyor 

\ e i liı1lli:-ıl1H.ia l'e ınin }aı;·na ~t:· 
ismindeki yeni Alman kadın tiriyor. ·r kl:ı i :ı ı.• i l'ııın bcc 
artisti iyidir. Bilhassa bu riksi1. va7.'ıy,t Jcn .;, laıı keı tlı in 

Şeytani 
Rekkase 

(Operada) 
Artistleri: Klayv Brıık, 

Oılda Grey ----
[ Bu film ı'\\ogollstanda 

cereyan etmiş bir mncera 

filmidir. Mahalli manzaralar 

iyidir. Klayv Bruk sar.'atını 

&'ÖStermek fırsatını bulama

mıştır.] 

Mevzuu; 
1 lambur~ l'manında bağlı ir 

, k• r ,ın~J i .ı'ieıı ~te ·en:;ınin 

k·z b, d· ~· uıu l Lı;ım i;ıninde bir 
c,:';!nı::;i k '1 .:ı~ı" 'll sıı yvr 'e 'rakJı 
h > l e bylol \ .. !-te[en;in İ« 

k. :a. i.ık.c-. ar:...~ .... ;,la ı onu aramaya 
çı:~~yor \ t: kıtı • )ı.:Ü'ıJe hir t.ıraftan 
i lJ::;,1lr d "'er r a"t:tn Cınu tekrar 
n1 • .' cJe guı c .,·in ıtelmi~ olan 

1 ~ }. ;ol r , ..:"Ul l t ~ ,,:11 ~t 1r1p a;tvo 

geminin pilotu K!ı,·s lsmı,deki ıı;cnç 
bir gece gemide iken bir kadın ka

marasına giriyor. Bu kadın liman 

hırsızlarından Yennidir. Kla\'s bu ka· 

dına ,ı;ık plcyor. hodın da onu sev· 

meye hı lıyor. \ enninin arkadaşları 

olan apaşlıır Klavs \'Okken gemiyi 

soyuvorlar, bu yüzden Klavs verin· 

d!n çıkarılıyor Klavs tekrar Yenni 

ile birleşiyoru da kızın arkadaştan 

kı!kanıyorlar. Nihayet onlardan birinin 

öldürdükü bir .adımın katili diye 

Klavs derdest edilıvor. fakat Yenni 

asıl katili mevdana çıkararak onu 

kurtarıyor. 
Şeytani rakka!e filminden bir levha 

İstanbul arosu R:y 
nleclisi inzibat ınüçteınian istifa eylediğin 

on azanın intihabı için 24-.'.-91\J Çaı·"ııınba gu 
lx;roya gelıneleri llızun1u il<ln oluntır. 

setinden: 
., reisi evvel ve sani ve 
::ıaat onbc~tc rüfekanın 
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• 
ıre, 

rusu 

ve bütün haşaratı 
ve x.umurt~larını 
kat iyen öldürür. 

• 

MARKASINA 

Leke yapmaz, te
siri kaf 1 ve koku· 
s lati ir. Şişesi 
5 , tene esi 75 ve 
pompası 75 ku- ,,.,..._'111

1 

ruştur. 

DİKK'AT EDİNİZ: 

z DE u 
· DVLET MTBASI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

lleylcrb•ıinde Kıiplıioe malıallesl Devlet Matbaası tarafında·n' 
atık Y ahy• bey cedit ikinci yeni 

ETABLISMAN 

OROZDI BA 

B~ ISTANB.ULDA 
EN U UZ MAL SATAN 

'l ıCARETHANEDIR 

Yeni gelen mevsimlik mallar 

TENZILATLI 

Flıtlarla satılır : 

Kuruştan itibaren* 

Krepon basması 40 ,. ,, 
Muselln yUnlU 110 ,, ,, 

Kadife basması 90 ., ,, 
YUn Yalaklar 325 ., ,, 

kadın manini• 
rı ( fantezı) ' 250 " " 
KıZ entarllerl 
(6·t5 yafında) 475 " " 
Erkek çocuk 
KostUmU (Spor 300 " ,, 
forması) 

Erkek çocuk 
650" parda&lilGrl " 

Erkek çocuk 
750" kostamu " 

Erkek çocuk 
korıtUmll 9oO,, " ( ıacivart ) 
Poplin g "ml&k 200" " 
Fanal• ıurf yUn t75 " .. 
Fenala t-2 yUn 125" " 
fantazi aı·kak 

25" çnrabt " 
sokakta k:Un olup nısın bey ve k k d . 1 ZC\CCSİ Hatice Hidayet harumın ııhn bir büyü amus neşre ı eceği MUselln kadın 57,5 " " 
tasarrufunda bulunan atik ve cedit b k çor•bı 
hıt numaralı hane mum•lteyhilmınm beyıınile azıma ama ta Ve Ce- [M::.~ı;.~:~~=aı' 157,5., 
lıorç arından dola~ı ihalel evellyesi- • } t J f d k " 1 nı~ icra ıyçtin otuz gün miiddetle mı yet ere e.e On e ere SOn- Boyunbalı lpekll 48" ,, 
muzaycdeye vazedilmiştir. Hududıı 
sığ tarafı tarik am ıol tarafı Yahya ra da abone yazmak üzre mü- Fanllelıplfamalar 325 ., 
berin ltöşk bahçeal ön tarafı birinci Sor.kalan kumat parçalannda · 

yeni ~oka1< arkası All Osman efendi racaat eden bazı mütecasirle- l 
hare ve bahçesiyle mahdut tahminen • • 8 O Y O K T E N Z 1 L A. T 
birdom:m roiktanndı araziyi havidir. rın hareketlerı haber alınmış- ~ ... _ _.. _ _... __ _ 
~le 'kur hone bir kırun iboret tahml-

1 
•• 

nen YÜZ ar~ın ıerbiindedir. Bir merdi· tır. Devlet Matbaasınca böyle 
v - başı zemini toprak bir aralık, bir • • 

l 1 nı"'.l od«ı ve bir kömürlük bir mat- hır kam us tabedılmekte olma-
t lı, bir tohıa sofa !iç oda bir ballyı • • u 

h Yi c'up tahminen altmış arşın terbi- dığı gıbı abone yazmak uzre 
de d ın taran kaplamılan yapılmı1 • • • 

il .:-nan bir kat alışıp lıinası mu- kimse de memur edılmış degıl-
ç nur. içinde Nozmive hanım •ikin· 

,,. . n.hçedc eşçan ,,;üsmıre ve gıyn dir. Bu hususta müteyakkız 
r mcycunur. Bundan far.la mılC-

1926. ~860 numaralı do~·a'1ndı bulunulması rica olunur. 
ı::ıuı rerdir, l\lü7.avcdcsi .\yıso[yada 
Adt:yc binası dohilinde icra dairesi 
müiayedc şubesinde 16 Mayıs 929 
tarihinde saat onaltıyı kadar !halci 
rvvellye!i ıcrı edileceğinden talip 
<'lanlınn kmncti muhammincsl bu
lunan 8!ıo liranın ytızde onu ni pe
ıbde Pey akçesini teslim vezne ct

nelerl ve tarihi mezkQrda bizzat veya 
bilveklle hazır bulunmalan lltn 
olunur, 

lsta~bul icrasından ; 
Nasıra hanımıo beı bin llrA bor

cundan dolayı merhum olan Topha
nede Kıhçalipap mahallesinde Med
r ;e aokagında cedit 14 -16 No 
cephesi tarik bir tarafı Hacı Rağıp 
veresesinin han kaptsı ve di~er tarafı 
Kostantin efendinin dükklnile mah
dut yctml~ bir arşın terbiinbe erazl 

üzerinde mebni ü tünd bir oda.,, merdl
\•cn altında hılAsı bulunan 900 lira kıy
meıı mo!ı:ımınWcll halen mu oda ahşap 

Devlet ,\Jacbaası idare Komisyonundıın: 

.l\lektep el kitapları için müstacelen p;:ızarlık 
suretile altı yüz top 17: 17 kilolu!<; simili battal 
kağıt mub;:ı yaa edilecektir. İtasına talip olan
ların Nisanın 18 üncü Pazar günü saat nn altı
da nümunelerile birlikte kon1isyonumuza mü
r;:ıcaat etmeleri. 

• 
ilan 

On! kantat çeki k.llo adet tarih ihale 

Köknar hd&ııı 154 

) Çıra 25 
Yerli ça}t 180 
Parmaklık 420 
l\lahlOt kömür - 192 , 28 Nisan 929 

Meıe kömürü sso l Mahl~t haıap 4 

• • 5 
Meşe kömürü 32 

Bıllda muharrer emval mtizııyedeye çıkanlmıştır : taliplerin Cibalidc 
halle onnon muamellt memurfuı;una mC •ca,.1'n. 

EMLAK VE EYATM BANKASI 
UMUM MUDÜRLÜGÜNDEN: 

Mevkileriyle evsafı mabsusası zirde muh.:rrer üç parça cm!Mdn satışı mll-
zayedeye konulmuştur. . . 

l - Ml'luyede (kapalı zarf) usulü iledir. ihale 22 Msın 929 rnrıhındc 
Ankaradı idare meclisi huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar beher mül
kün hizasında gösterilen mıkdarda tenıinat iraesine mecbur olup bu teminat 
varıka.<ını ıekllf mcktuplariyle beraber makbuz mukabilinde blnat Ye yahut 
ihale meclisine yetişmek üzere taahhüdü olarak postaya ı.vdi ederler, 

2- .lııale bedeli bcrveçhi peşlndlr. 
3 - Talip olınlınn L'mum müdilr!üğe veya lstonbul \'eya 17.mir şube

lerimize ve yahut Adonı Defterdarlığına müracaatla mufassal şartnamemiz! 
muıalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasıru bir lira bedel 
mukabilinde alıp imza n tek.lif mektuplarına raptetmeleri icap eder, 

Umomi No. Mev~I Nevi Teminat mlkdan 
Ura 

9 150 

-Meşhur
KONTtı 'ET AL 

Vazı Makinesi 
Beynelmilel rakkamlannı havi 

olup TUrt: ve Urln hunıfatian 

yazı makinelerinin en mükem

melidir. 

Nuva Bronsoviga 

Beynelmilel rakkamlı en iyi 
blsıp makinesi olup milteatdit 
bankalar ve mali müessiseler 
ıarafınnan kullanılmaktadır . 

Gayet sahlam oldujtu için 

kat'iyen bozulmaz. 

TÜRKiYE CVMHURfYETI 
YEGı\ı"-,"E DEPOSU 

A. Hornştayn Kumpanyası 
Beyoğlu tekke caddesi 

.583 numara 

Türkçe hunıfatlı Kontinenı:ıl 
yazı m1kineıcrini.ı yeni 1-\nn 
allabeınize göre def;iştirilınesıni 

deruhte ede.-\7_ 

ls!aobul E nli ev~m uıfidiiriyetindao 
Süleyman C~mnl lıq in ldarcyc 

vefacn mclruğ bulunan Balatta 
Knrakş malıallcsindc vapur iske
lesi arka ·ında orhaniyc sokağında 
atik 6 cedit 1 O numaralı bir bap 
hanesi bil müzayede 300 üçyüz 
liraya talibine birinci ihalesi icra 
kılınmış ve 22 - 4 929 pıv.artesi 

günü lhnld kafiyesinin lcrıı.~i 

mukarrer bulunmuş olduğundan 

talip olanların ldareye müracaat 
eylemeleri. 

!LAN 
200 ilıl 2 IO kilo kinin kom

prime kapalı zarf usulile muba-

ıpıcı dukkAnının nısıf hisse~ ve 
)ine Tophanede Deltmlar ebtilfazl 
Keresteci sokağında cedlt 5 ve 7 'o 
mukaddema mu bahçe h~ne elyevm 
amnın hududu, cephe$! tarik, sağ 
ciheti lbrahim ağanın ve Mehmet 
efendinin ve b3Z<n Hisaın ve Yusuf 
H Abdullah ve Ömer efendilerin 
hane ve bahçeleri ve bazen Emanet 
!T'alı, sol tarafı Ümmu Gülsüm Ye 
i·: ıine Fatmı ve bazen • lihal efendi 
gaı n meokOIAtiyla mahdut bllmesabı 
~7:1 metro 42 santimetro terbiinde 
, e altı bin .!on !OZ tmıs !eldz: 
lira luymetl' muhammln•li arsanın 
umamı birinci ihaleleri yapılmak 
Uzre oıuz gün müddetle müuyede:r
konulmusıur. Fazlı ma!Qmat 927-
:138 tarihli dosyadadır Taliplerin 
kıımeıi muhımminelcrinln yüzde ono 
,.i betinde pey akçuını tesll.oıl nzne 
<tmeleri ve 15-5-929 tarlhinde saat 
16 ya kadar birinci ihaleleri yapı

lacoi!;ı ilAn olıınur. 

Daruliüooa da kon!erans: 
Hamburg Derülfonunu emrazl 

akliye müderrisi ve "Fricdrichs
berıı;,, Ha tanesi ser tabibi Tıp 

ve fcbcfc doktoru Profesör 
\ eygamlt tarafından 13 ı 'isan 
ı:um:ırtesi gunü sant 1 ti buçukta 
!rk'.lsızçn olarak (San'at ve marazi 
ruhiyat) mevzuu iızerinde Darül
L nun Konferan. salonunda bir 

10 

ı• 

Adanada Bucak mahallesinde 
Sipetll caddesinde 
Adanada KUllahçılard;ı 

Kıyerll ve lnıplı 
karlyelerlnde 

3 No. iki bap kasıp 
dükk!nı 
88,90 No. iki hop 
dukk&n 

675 

Sadıkyandan mahlul 4400 
tarlalar iki küçük çinik evi 
Tapuda muharrer hudutları 

• yaa edilecektir münakasa 2-5-

929 pa7.:ırtesi günü saat 15 de 
lstanbulda Gedikpa~ada jandarma 
imalathanesinde icra edilecektir 

• c nkrans Ycr!leccktır Proıtk:;i

c.nlu ol l kon rk s hl· k,< 

rl 

muteber olmak artiyle 
takriben 4400 

~~r.,....,.,...,.-~~ ....... 
ÖnümiUdeki Pazartesi akşamı saat 21,30 da 

TEPE BAŞI KIŞLIK TİYATROSUNDA 
büyük ve meşhur mugannlyesi olan 

MADAM NİNON VALEN 
tarn!ından birinci resitalı verilecektir 

Bilctlı:nn tedari ·i ıçln Fransız Tiv:ıtro~u kişesııl.e muracaat. 

şartname imalAtbanedcn tevzi 
olunur teklifnamenin tarzı imlası 

şartnamede mııııdcriçtir. 

TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

Süreyya Sineması 

KAZAKLAR 
Con cilbert tarafından 

• 

General Motors 
Taksitle ediye ed"lmek üzere bir araba 

sa.tin a.ma ·zi temin ediyor •• 

~ , ' \L Motors mamulAtından bir arabanın alınması 
lçin müşterinin acentaltğa ve acentanın da General Motorsa 
tam bedelini defaten tesviye f Ulzım değildir. 

General motors, taksit usul ile hem acentalıklara hem de 
müşterilere sühulet göstermekte ve bu suretle her iki tarafa 
da istifade temin etmektedir. 

General Motors acentaltkJan, bu suretle arabalannı1 
tamam bedelini peşinen almadan, müşterilerine satmak ve 
müşteriler de sermayelerine do)(unmadan General motors 
mamullltından bir araba satın almak lmkllnını temin etmiş 
olurlar. 

işte General Motorsun gerek acentalıklanna gerek 
müşterilerine ibraz eylediği bir çok teshllılttan biri do 
budur. 

tıeneral Motorsun on araoası oaru.ır: 

CADILLAC • LA SALlB • VAUXHALL • BUlcıt 

OAKLANP • OLDSMOBILB • PONTIAC • CHEVROLET 

CAMIONS CHEVROLET veCAMIONS G.M.C. 

, 

Emlak ve Eytam Bankası u
mum müdürluğunden: 

Mevkii ve evsafı malı.susası zirde muharrer bir puça mülk!lıı 1&tqı müuyedeye koıınlmuşıun 
l - Müzayede kapalı zarf wmllyledir. ihale 22 Msan 929 tarihinde banka ldau Meclisi huı:uriyle icra edll" 

cektir. Talip olanlar zirde gösterilen mlkdardı teminat lraesine mecbur olup bu teminat varakasını teklif mektUP" 
riyle beraber makbuz mukabilinde bizzat ve yahut ihole Meclisine yetişmek üzre taahhütiil olnrık postaya tevdi 

ederler. 
2 - ihale badeli lhaleveyl milıealclp peşin olarak alınır. 
S - Talip olanlann lstanbul veya !%mir şubelerimi?.• ve yahut Merkez Emltlc mUdilrlüllfne mUracaatlı mufa~ 

şınnamemizi mutalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nushasını bir Ura mukabilinde alıp imza ve ıe 

mckruplanna rapteımeleri icap eder. 
Umumi numara Mevkii Nev'i Hudodo \ Teminat 'f,C.. 

145 Boğaziç~ Beylerbeyi Bomn· Klglr, Abranosyan antre
posu ve müşıemiltn De· 

Diz kenannda ve nhtımı vardır. 
cıb~ı sokağı 

8540 zira ttglr antrepo ıh 1910 
4625 zira maaraa dağ ma-
balll 

to,000 Kilo Avrupa kınnabı mübayaası 
Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 

5000Kilosu 1 5 l\layıs 929 ve 5000kilosu 1 5 Haziran 929 tarihinde Azııpkapı anbanna tesll111 

edilmek şartile l 0000 kilo Avrupa kınnabı pazarlık suretile alınacagından itaya talip olanlann nuınır 
neyi ıı;örınck tizre her gün müracaatları ve yevmi münakasa olan 17 Nisan 929 tarlhlnde -'

1 

10,30 da Galstada mübayaat komisyonunda 'I, 'l,5 teminatı muvakkatclerlle bulunmaları: 

EMVALi METRUKE lLANATI -Semti Mahallesi Sakatı Num&RSJ Nevi lcan llr.ı şcbfl 
Boguiçi Yeniköy Ayanikola Köy başı 195 Gaıino 20 • 
Bcyoglu Hüseyinağa Yenişehir 169-151 DükkAn 12 • 

BWbüldere 7-72 Mağaza 10 " " 
Bostancı Bağdat caddesi 498 Dükkan 96 sen-'" 
Üsküdar Selami Ali ef. Sarraf 4 Hane 84 • 
Balat Kırı baş Vapur iskelesi 41 • 72 • 
Fener Gülcaml Fener 278-240 Dük kin 150 • 
Kınalıada Zeetinlik 8 Hane !l6 • 
Sirkeci Hocıpaşa Caddesi 45 49 maa düklıln oda 120 

Kadıköy Ra~impuşa Oıoıı efen dl 27 Hane 240 • 
ff • • 29 • Dtıkk!n 60 • 

Büyükada Nizonı Caddesi 9 Hane 40 • 
Un kapanı Harıccı kıu Mehmet Fener caddesi 7-19 Dükkln 270 • 
Hehbeliad3 Livadyı caddesi 18 Hane 72 • elif 
Ballda evsafı muharrer emlllcln 29/4!929 tarihine müsadii pazartesi pii ıııt 15 ıe mllzayedelerl mukarrer 

Taliplerin emvali metruke icar komisyonuna mllrıcaatlan 

* * 
Semtl Mıhallesl 
Beyoğlu Hi!<eyln Ağa 

Sokağı 
Taksim 

!\o. Nev"i 
3 ı /39 KAglr hane 

* Bedeli muhammen! 
Lira 
6,000 Selclz mUsavl ıaltsltte 

8,250 mefsuh bedell mukarrer! 
MüştemilAm KnTglr zemin katl)'le dört irattan ibaret olnp alo oda 

bir muıbak ve iki hallsı vardır. rıll' 
Bılddı evsafı maharrer hanenin 30'4: 929 tarihine müsadil Salı günU paurlıJc ruret!yle müzayede" ınıık8rre 

taliplerin teminat akçeleriyle emvali metruke satı~ komisyonuna müracaatleri. ,419"9 
.1f Beyoğlundı tomtom ,m•.h•l.lesinde Ada sokap;ında 5_11 .No. birahanede mev~ut e~ayı. muı:ıetlfe 20~,yo· 

tarihine müsadif Cumartesı gunu ı,aat 11 de mahallen bılmuzayedc '3tılacaktır. 'I aliplenn mıhalh saOŞ ko 

nuna müracaat eylemeleri. 

* * * 
Semd Mahallesi Sokağı No Ne'1 

Galatı Yeni cami camlkıpı 2-1 kığir mağaza 

ııııııcl' 
Hazineye alı 218 hissenin bedeli mobı ıııe 

6000 lira sekiz ıakl 

~üştemilAıı : iki kattan ibaret ve fe.tcinde iki oda bir balası vardır. ıııtt5•· 
BaJAda ev>afı muharrer mağazının kapalı zarf usullle mülkiyed müzayedeye vnzedilcrek l ·5-929 tırlhln~eı:ıııtc' 

dlf Çarşamba günü saat 15 de tdtllf urflannın kü4&dJ mukarrerdir. Taliplerin teminat akçelerilc emvali 

sa~ komiayo:ıu.ıı.a mıuLCLttLar 



işten Anlayan ve Hesabını Bilen 
Her Otomobilci ve er amyonc 

GUDY·ER,, 
Tercih ediyor, çünkü ... 

Yaz geliyor , oton1obil ve ya kaınyonunuzun lastiklerini düşünecek 
. zan1andır, çünkü: faaliyetin çokluğu ve sıcağın tesirile yazın las
tik sarfiyatı kistan çok fazladır . . , 
Lastık intihap ederken, plyaı.ada işten anlayan ve hesabını bilen bütiln otomobil 
ve kamyoncuların tuttuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi mutlaka (CiUDYER ı 

tercih ediyor. Çünkü Gudyer, nevi itibarile dün}'anın en iyi lastiğidir. Gudyer 
fabrikası dünyanın en vasi teşkilatına malık en büyük lastik fabrikasıdır. Bir 
Gudyer lastiği satın alırken vasi Gudyer teşkilatının temin ettiği menfaat ve 
mükemmeliyeti da satın almış oluyorsunuz. 

Türkiy ıçi umumi vekili : 

GUDYER lastiği kullanmak, otomobil ve kam
yonunuzun işletme masrafı meyanında . lastik 
masraitnı asgari der eceye indirmek demektir. 
Otoınobil ve kaınyon işleten, her hesabını bilen a<lanun kendi ken
dine soracağı sual şudur: lşletn1e ınasarifi nleyanında kilon1etro 
başına lastik n1asarifi ne kadar yer tutuyor? hu hesabı vapnıağa 
ınuvaffak olan adaın mutlaka « GUDYER » müşterisidir. Çünkü 
n1enrlcktin1izin her köşesinde tecrübelerle sabit olduğu üzere kilo
ınetro başına işletme n1asarifini asğari dereceye indirn1enin çaresi, 
( ilJDYER diş ve iç lastiği kullann1aktır . 

. 

KEMAL~ HALİL~ MEHMET RİF AT VE ŞÜREKASI 

. ' 
idarehane ve satış yeri 

Beyoğlu, İstiklal caddesi N;, lô8 

Telefon: Beyoğlu 2124. 

• Telgraf adresi: TATKO 

• • 
• 

, 

Garaj ve Tamir yeri 

: Ayazpaşa jandarma karakolukarşısında 
• • 
• 
• 
• • 
• 

• Telfon : Beyoğlu 1'755 

Taşra · ·acantalıkl .... 1 

il •• 1 

Ankara : Zabıtc;1 zade ve şürekası 
İzmiı· ! Mahmut Celalettin bey 
Kayseri : l\1uhaddıs zade Aliın bey 
Adana : Muharreın Hiln1i bev 
Gaziayıntap:,Güzel Bey zade Hasan bey 
Antalya: istikbal şirketi 
\ arbzon:Kalaycı zade Hacı Abas ye i\1ahduınları 
Dıyarbekir: Pirinççi zade Sitki Nediın Ye Edip 

beyler 
Bursa : Nusuhi Esat bev 
~ astanıuni : Hacı yirnıibeş z;de Rıfkı Bey 
' a ın~un: Eset efendi zade Seyyit Bilal bey 

Konia : 't; Eknıekçi zade Mehnıet Bey 
Gireson : · İsınail zade Vahit ve şürdrası 

Zonguldak:·f aşçı zadel\fehmet çavuş ınahdum la rt 
B.ırtın: Bartın Bonn1arşesi ' -
Bergaına : İbrahin1 Hüseyin ve biraderi 
Afyon karahisar: İstikbal şirketi 
Çanakkale: Sevirn ticarethanesi 
İsparta: İntibah şirketi 
Edremit : İsınail Hakkı be\• . ~ 

Edirne: Rifa t lbrahin1 bey 
Eskişehir: Tevfik NaJir bey 



----• 

• 

.... 

Doktor \'eygant dlln gülhane hastahanesinde dimağın teşekkülatı mevzulu bir konferans verdi. 

güzel Sanatlar birliğinde 15 gunlük müsamerelerin üçüncilsü dün verildi 

~-=========ı'.iiİl lr-•~. •~ı~r~-~~- ~. ~,-~- '. - . -11 . Operatiir -- -

Mavnacılar cemiyetinde dün Heyeti idare intihabı 
--~eski reis yeniden rl asete ıetlrlld_I 

yapıldı 

Şehremaneti iliınatı s" ) ~\ z.~ıır; ~IH.\DhR- HALJ"L SEZAi" 
. LUl 'AT l RL.\ Rl 

· ı d K.\H ,\ l> Eı iz BASUR '1vMEI ER·ı· Seh'?manetın~en : Ga ata a .\IlJ. 'TAZA-'T V F. Lf KS i t ı::..I ~ ~ 
Karakoy caddesınde 7 1 O n u- p O S T \ S l Fistlıl , c .;ıracaları ameliyatlı ame· 
mar:ılı dükkanlar arkasında bu- ' • ' l'y atsı z elektrikle ıcda\ i ye hik ümic 
lun an Borsa Hanı icinde 14, 15 SAKARYA amelivati icra eder, Ö~leden sonra 
16 numaralı O dalar kiraya ve- Divan yolo \ ci llao•mm :\. '.:!O 
rilmek kin l:apalı zarfla müza- vapuru PAZAR , ,.-- "\ 14 Nisan 
;edeye konmuştur. Ta:iplerin \J :al'.ım 
artnamı: :ılmak için her güP gunıı :ıkşan~ı Sıı l,:cri ııhtı-

m ,m!.ııı t •• ı rrkell•' ( Zoııı;ııl -
leva;;tm müdürlüğüne gelmele· rlak. lıwbol•ı, .., 'lop,Sam urı, 
ri teklif mektuplarını da ihale 
r,· ü olan s May·> 979 Pazar Urd ı. I\lrC' c:ı. l'rahzon, 
ünlı ı;aat on bese k d"'r mez- Surııı• • 1<1 YC !:ize ıskPlı·l~riııe 

1 azimet \C a\det ı c rcktir. k u ··r üge errr. er' 
- · •· T·ır ihl için irkı.:ridc Me•. 
Sehre. an~ti~d=: K<.raköy adet Lanı :ılımda ar• ı.lah-

köp-n.tsü.1ı.;n halic ciheti Emin i;ma mıır:ıc:ıat · Telı>fon: 
isıaıın,Jıu1 2134 

Onü t.:ır~;ında 11 eski 31 yeni, l:ıı;::ı:ıı:=m::ıo::ıc=::::::;1c;;:;::::::!ma 
10 eski .ı:: :.ı yeni 1 eski 11 yem ~ • f • 
numarair Odalarla k"r7i.i Uskü· fl y r 1 s fi ~ 1 n 
c!ar isl-elesinde 23 erk: 66 yeni lloll;J::s:mtl:::z.:ı==LJ=•Uı:::11••• 
numaralı dükkan Be ihaşta ka ıı: 
rakol sokağında eski daire bina· 
smm üst ve alt katları kiraya 
verilmek için açık rr.üzayedeye 
konmuştur. 5 Nisan 29 tarihin 
de ihalesi olasaktrr. Taliplerin 
şartnameyi germek kir. hcx: gün 
müzayedeye girmek için mez
kur t ribt 0 levaz'Tl ~ü.:"ürlügü
ne gelme! ri. 

Şehr rroanctindcn • Karaköy 
·öprü,ıi. ıin Kadı eı , iskelesin 
de 33 ~I,i 88 yer.i ~2 eski 85 
yer.i, 31 eski 84 yeni. ::'9 eski 80 
yeni n-.maralı di.ıkk nl:ırla mez. 
kur m ~.ıalde 35 eski 92 yeni 
34 1 yeni numaralı bila sakaf 
dükk< '11ar kiraya verilmek için 
. -apa!I .artla mü;ı:ayadaya kon
mu.,tur. Taliplerin şartname al
mak ic;in her gün levazım mü
dür!ügünc gelmeleri t eklif mek
tuplarım da ihale günü olan 5 i 
\fa>t> tı2•ı pazar unu saat on ı 
ı.e5e kadar mczkiır rr.L.dürliı~e 

vermeleri. 1 

Nafia fen mektebinden: 
1 

3l1 l\l rt 92!1 d.ı '1ı.ına::asalarına 

falip cı ;mı, n Ekr.ı k \e 1 • seb-
" ) .N'i .. il .: I t 1" 

e 
Mc 

te r ... 

Cın rı 
1 

•. Jc ı 

k•t 
tı 

• 

mı • 
!arı 

t'l~· .. 

ı!! • 

ler~e .\cc,ta<ı; Golata köprıi 
!'aşırda, ile) ı~lu 2 lfi:! ~u!ıc 
aceıte<ı· \!ah :nııdh c r la"· altında 
r tanbul 284/l 

Anıa lya posıa sı 
(\nq' ·ta, \C'.1Unt 1 ı ı<ı:n 

ı'az1r 1 0 da ( .11.ıt.ı rıhtıf!: ndan 
bre' _•le 1, ; ir Ku · llodnım 
Rado, l·e.t ' 'ini' c \ talyap 
gid~c · ve d ın t mLZk )r 
i ke eler le bir: re ) ı. • \!ar· 
mai a ;ız C· ık .ı!c (,e 

TRlBZON ernlNCI POSTU! 
(('\-~il il RiYET) var ·• 1.'i 
•san l'azarte-i 1 2 •le < :a!ata 

rıhtımından brckı.:tle lncbolu, 
amsun, < ·lrc or>, Trabzmı. Rize 

l lcp:ı)a gidecek ~c c1onı~tc 
Pazar iskele•iyle iliz ·, ~urmenc 
Trabzon, l'ircbrJIU, l qrc .. n. 
Ordu, L·nvc, :~ın un, !nete u, 
%orp;u!daıta ıı~ra ar ık gelcı.:c~ 
t -. 1 lırcket ı \:ık kal_; 
cL:mu 

Mersin sür'at postası 
\b uı,'cıp •• ı>Yap~rult> 

ıı l 2c. (;aı :.a rıhtımınc'1r 
ar" _t, h: ır -\•,:ıl)a, \lı 

İ)e ııcrs;~, ~İ• ç- k ıc 1'1ş 

ucu \rarr 1 \lai L, -\nt ha 
1 mire u " ır 'cı.: ktir • 

J)oktor Hafız Cenıa l 
Dar ili, <ini- 'c çocuk hns 

ta!ıkları mııtahassı. ı 

Cl!madan mada "ere,un saat 
l l.J.-f6 ya kadar Dha yok-ı 
dak• kabln~;indc ve (\ıC"artc<i. 
alı gı.inleri 'Raw:, de (<J !'..!, 

Tclefor lstanhıl 2.l<ı8 

Satılık hane ve 
arsa 

Şiılidc Bulgar ar;ı;ı \ '1'" suı ıı 
< kajtında ..!.J. numcroda k~rgir ye 

rnalta tJş • \C tir ahc;cni•1 ıJrta~u-: .. 
J:ı kfı.ir \C 8af1 .. ı:ıc•, terkos SL\U \"c 

clek•ril';· h:r. ı 12 oJah hano ıle 

Jtuıdo, brik arabası 
\C k um t:ıkır ı ':ıtı'.ıo' t:r. 

' 
.ı\rf !'1 SU\ U suk 

rıı, :ı rı"' rıl·aat 

"da >2 n·.mc· 

Kiralık Park 
, .. azlık sinema tc j .. ine müsait ve 

park olarok istimale clrcıi;li Beşik 
taşın en ',lek mahallesinde '\lc~met 

\li Paşa konağının vasi lıahı·cleri 

kira"ı 'cr'lccekıır. Taliplerin Ca!aıada 
\lumhonc un fabrikası sahibi 1 laiim 
heye müraca:ıtları. 

1 ŞERIK ARANIYOR 

1

, Is tanbulun en işlelı: bi r mahal 
!inde senelerdenberi tl'sis edilir 
çalışmakta bulunan bir müesse-

ı seye altı bin lira bir ı<ermaya i
. le senevi ikibiıı yüz lira temettu 
tesis edilmek ,artile bir şerik 
aranıyo·•. Talip olup mallımat al 

1 
mak isteyen!cr Çah"Tn~kçılarda 
Sabır Safa hanında 41 numero 

1 lu yazı ı<ncye her s3bah saat 
nndan on altıya katla .. 'T!Üra..:aat 
e•l le'ıi'ir 

fa inu:' parı•man·•ıızın 
<Wl'.na tem:, ,c po•lak 
kahp:ı: 1rı \·c izin de 

mı m 1un ( lman:7.1 arzı: 

<dirnr ·a ız rncşhc: ,·c 

muzadı taaffun • 

Poliflor 
Iioget 
Cilasını 

.. u ım r , 'ir.1mdı 

Her yerpe 
satı1ır. 

ı... 
SİNİRE . . ~ 

BAYGINLIGA 
YÜRE K ÇARPINTISINA 
EMSALSİZ DEVAD I R 

HER ECZANED E BULUNUR 

~1 \KDLGAL DİP lL1\Cf 
AUmeti farika;ına dikkat. 

Zehirli değild i r . 
' \'er )UZUnde en cıeşhur u\~~ ilacıdır. llüyük ve küçük lrnyyanlarda 

zuhur eden u~uz, ıop~'.lık, ~·fl· hummıi kullal ve saire deri hastalıkları 
kati •uretıc tedali eder. 1 laı'\anlardaki bitleri, <akı-ıı;aları iılAf eyler, .ara
lardaki kJrtları iildürilr varakrı da kısa zaman zarfında temizletip kapalı· 

vor. llkın müesseriyctl ;c<mi evrakla. rapr>rlar \"e 'üzlece teşekkür mektup· 
tarı ile rnstıJ.: rdilmıştir, Kullanışı kolay ve her gece her ycrdo yapılabilir. 

Bayt'~ beylere, çiftlik Ye hav\an,ıt <ahipkrinc ta\<İye e,leriz, lıiliımuın eczane 
'" r.oa ılopolarında satılır. l·azla taf<ilat için 1-t•·ıbul .\Tcksudhe h "1 '\o 
4·>. \'ekili D. il!. \ı~ıır·:V efendiye müracaat. 

~ 'j 1 

Alman mamulatı mükemmel mobilye 

. ·ı-,'ığa çıkaıılmışur. Talipi '"İn her gıin •aat 2 den dorde kadar 
llrvoj\luııclı Tepdıaşında 'fı n~merdu l'•;·adopulo apnrtmııının 
ı. ~umcrolu dairesine mur.ı_ ~a:ı[ ·>lunn ı rlca ol· nu: ! 

Müzmin 
Yanıklar, intanh çıbanlarda 

SİKATRİN 
merhemi pek tesirlidir. :.\Iuhakkak kulla nı nır:. lzmirde 

:.\larganato ceza deposunda, Bursa Set !3a; ı Selahatt i ıı 
Zip, Samsun kamer, Trabzon Şifa ve bilılmv" 
mc~hur eczanele rde bulunur 

i..i.J:!!!!! 
Gümrük1er muhafaza nıüdürlüğündet1: 
Dokuz kalem kı:rc;ıc mal?.emcsi rnunak• a• oleniye .. c' konmuşıcr. ' • 

nakasa k:ınıını..:ndaki şerıiti haiz olan taliplerin mlinakJsa gUnündcn e' · 
şartname .ne ittila husu!i".ldcn sonra mCrakasa giinu olon 4 5 929 ('11nı "" 
üniı saot 1 ı de depozi:•) ak(clcrile muhafaza mıidıirlüjl;ıindcki koın 

rr:üraeaat ları. 

lstanbul ithalat Gümrüğü müdürlüğüde1' 
lstnnlıul Ti.:arcti Llalı i \i\l ( <'J!lHiil';lintlc ddtcrha"L ittihat. eli l 

mahallin üzeri deki dcrr r çatı etraf çinko ,lcrdcıihh tan jr ' ' 
hiri ile pencere çerçcYclerinin tamiri ve !, rılnıı~ , c nok·ı1n .;S . 

larını11 talıki ve Ke11ar dere n· çıııko kısıııılannııı s.ırui ıc.,ni' • 

t:ımirilc saç aksamın akan \·erlerinin tamiri ardll\ .,zlarının ı·..ı~ 
rının talikile akmamasının tc;ı,ini olhaptaki urctıı.ınıe ve kc~ifn~~' 
mucibince lstanbul ithalat gıiıTcr .. ~undc miitc~ckkıl k<'rıl•Y• !'•1 

1
' 

on sekizinci pcr~cmlıc günü saat on dörtte pazarlıkıa nıiinr · 
icra kı!ınacakt •. Talip olaıılan'l l"'c,.kı1r K0m'<ynna "'ıiır:ıca:ıı 1 -Muaveneti sıhhiye cemiyeti h:ıyrlyesl rl}asetlnderı: 

( 'cmi,·cıi h·\ rİ\ ,miı ramı~ ı ıcr , J o '.1a g,ınlcrı 

dl)rttc:r aitim kadar I> r. lhal•im 7.at• !,ıc \ ıar Fından l . " 
oğlt nda 1 loc. llL st_ '1 mahalle ~ !eki mıa) e h ı.: i ,h;. · 

1 
clinı!C fukar"\I J-astn ·Jnın Inl'CC~Oe'l l'I l:!VCI'~ YC tcd;ntll ., 
icra kı'·nacacl ilan olunur. 

...... I 

Devlet Demir yolları ve liınaJl 
ları Umumi idaresinden: . · eı1 

Dcvkı Dcmiryol\arı 'c \,imanları ldare. i dcmiryoluna ait '.>ıl ,,v 
satışı ve bagaj muamclAtı ile. iıtigal etmek üzre \'ataklı \'a on ' · 11 ı 
(;alacada l\iipril başında bir accnıa ıesili hakkında blr mukaYelc a~t ı>t'~, · 
Bu mukaYele mucibince \nadoluya gıdip gelecek yolcuların bagajlar• 
kOr occntada teslim 'e tesellüm olunacaktır. . ı' · ı 

\ centa bundan maada paket muamelatı ılc de iştignl cJccc\tıl · 111 ~· 
taf'.'ıil;lt için i~ta'.'ı on ı• ve a<:l.'.n"'..a vaz.h:ıneler:':lc t 'ik olunan il;\nlar• _/ 
C13t cdiln1elidi . ________..-

Satılık v~ kirahk köşk Ye yalı 
Bebekte bahçeli hır kt ,k kiralık ve ıtılıktır. 

lfol,c kte berber Recep efendiye munc·at. , cıı~I· 
Rumellhisarında kiralık yalı. Tel. is1,1nbul 1180 nıil•;ı J ..... v 
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