
1 Ecnebi kömür Ta~di~i -tesli~at Dahili . istikraz! . Şehremini 

Ticaret oaaıarı kongrası dUn mühim kararlar ittihaz etti 

Odalar kongrası dün bitti 
•••••••• 

Kongra Hükumetten, soğuklardan mez
ruatı ve hayvanları kısmen harap ve telef 
olan köylülere tohumluk tevziini, damız
hk hakkmdaki gümrük meafiyetinin 
yerli hayvanata da teşmilini temenniye 

karar verdi 

Tacirler rıhtımların tevsilni antrepoların tezyldini, 
vapur ihrakıyelerine liman şirketinin karışmamasını, 

tahmil ve tahliyenin süratle icrasını istemişlerdir 

Odalar kongrası dün bitti 

I• stanbul mıntakası Ticaret odaları kongrası dün ikinci iç· 
timaını aktetmlş ve mühim kararlarla mesaisini bitir

miştir. Bu içtimada kongra encümenlerinin raporları 

okunmuş ve hiç itiraz edilmeden kabul olunmuştur. 

Hükümete mü tacelen müracaat edilmek ilzere encümen. 
!erin temennileri nazarı dlkkata alınarak 
ittihaz olunmuştur: 

Kongraca ettihaz edilen karar/al' 

şu mukarrerat 

1 · - Trakyada kışın şiddetinden mezruatı harap köylülere, 
Gelibolu ve Edirne Borsa ve ticaret odasının teminatı ve kefllletl 
mllteselsile ile tuhumluk için yardım edilmesi, 

2 - Trakyanın şiddetli soğuklardan hayvan zayiatının tefllfisl 
ve peynirciliğin himayesi için damızlık hayvanlar hakkındaki 
"1Jmrük maaflyetlnln yerli hayvanata muvakkaten teşmili, 

3 - Veni evrakı naktlyeden yırtık ve lekeli olanların resmi 
mUasseut tarafından kabulU için teşebbUsat yapılması, 

Liman işlerinde .~ür'at, kolaylık 
_.. -

4 - Liman işlerinde sür'at, kolaylık ve ucuzluk temini, rıbtım
lann temdit ve tevsii, asrl tahmil ve tahliye vesaiti getirilmesi, 
antrepo ve an barların arttınlması, gemilerin tamiri ve havuz lşlerlnln 
düzelmesi, alllkadar vapurlara az masrafla ve bekledllmlyerek 
kömür verllmısi, 

5 Şimdi şlkllyetlul mucip olan liman muamellltının lüzumsuz 
teehUrlerl ve fuzuli masrafları kaldıracak şekilde bir elden idaresi. 

• 
Vapurlara verileıı ihrakıyeler ve kömür mes'elesl 
6 - Vapurlann bir kısmı sür'atle ihrakıye afamadıklanndan 

buradan çekiliyorlar , Yerli kömürlerin fhrakıye olarak 
sarfedilmesl için Ecnebi kömürlere yapıldığı gibi uzun gümrük 
muamelesinden istisnası, Zonguldak kömürlerinin beyannameleri 
gUmrUk depo memurlarına gösterildiği ,.aman derhal tahliyesine 
müsaade olunması, Liman şirketinin, kolay ve ucuz olarak kömür 
verecek vesait gctlri~ceye kadar bu hnsusta müdehele etmlyerek 
tüccarı serbest bırakması, Pire ve Şıradan daha az masrafla ve 
seri olarak liman muamellltının yapılması. 

Anonim şirketler hakkı11daki kararlar 
7=Anonlm şirketlerin teşekküllerindeki resanetl temin edecek 

emniyet ve selllmet tedbirleri, ferdi sermayeyi anonim hale geti- 1 
recek çareler, anonim mesai cihazının her türlll ihtimallere cevap 
verecek kabiliyette olması, ecnebi sermayesinin celbi için Ticaret 
kanununda lllzım gelen tadillltın icrası., 

Emliik bankası, ve Trakyalılar 

Bu temennilerden sonra Trakya odaları murahhaslarının tekllflyle 
Emlllk ve Eytam bankasının bütün mıntıkalara ~ube küşadı 

suretfle ve ya ziraat bankası vasıtaslle emlak mukabillnde ikra
zatta bulunması ve bllnkaya alınan paraların alındığı yerlerde 
lstimallnln usul ittihazı takarrür etmiştir 

Trakgadan susam ihracatı 

S usam ihracatı (600,000) okkayı bulan Trakya ıusamlarının da 
gelecll'k seneki • Rusyaya ihracat • listesine ithali muvafık gö

rülmüştür. 

Vapurlaın su ihtfyaçfannın çabuk temini için teşebbUsatta bu
lunulmasına karar verilmlştlr. 

Azlldan biri, teksiri nüfus hakkında geçen seneki kongra ka
rarının ne olduğunu sormuş ve reis Muhsin Bey, bunun, hUkO· 
metin müstakbel faaliyetinde nazarı dikkate alınmak üzre nüfus 
idaresine verildiğini söylemiştir. 

Bunu müteakıp kongranın ışı bittiği için içtimaa nihayet veril·~ 
miştlr. 

Şirketi hayriyc niçin 
ecnebi kömürü aldı? ---· .. -
işleme miıdürü bu 

sualin cevabını 
veriyor 
-·-Şirkeıi hayriye işletme mU· 

dürü Sadi Bey, şirketin ecnebi 
ı..rmıır mubayaa ettiği hııkkın· 

ıla de:Hiştir ki : 
Yerli kömür getirmek üz· 

re kozluya giden vapurun he· 
nüz gelmemesi dola)ı ile plya· 
sada bulu •an Rts kömüründen 
bir kaç günlük ihtiyaca kllfl 
mlkdarda llldık. Yerli kömürler 
gelince ecncdl malı almıyacağız 
jenl vapurumuz Mayısta gele· 
cektlr. 

Halk için Boğazlçlnln mesire 
yerlerine etemmlyet v~rerek 

• Altın kumu • ağaçlarla tezyın 
ettik. ücretler arttırıfmıyacaktır. 

Yarınki maç 
Bu hafta ~u resimde görülen 

naçar vaz'lyete hangisi dUşecek: 
Galatasaray mı Beşiktaş mı?.. ı 

On beş ğUn evel yapılacak 
iken· ani bir yağmur neticesinde · 
te.~bbür eden Galatasaray • Be
şiktaş maçı yarın taksim stad
yomunda icra edllecektir. Her 
sene kat'I bir faiklyetle şampi

yonluğu alan Galatasarayı Be
şiktaş bu sene yalnız iki puan 
farkla takip ettiği ve ikinci 
devre başlarken Galata. aray 
her kesçe idmansız ıddedlldlğl 
içindir ki bu maç • ne ·n en 
mühim müsabakası mııbiyetlni 

almaktadır. 
Hatta. rivayetlere inanmak 

lllzım gelirse bu maç; spor ni· 
zamnamesinin yetmiş beşinci 
madde«i mucibince en sona 
tehir edllmek lllzım gelirken 
Galatasarayı idmansız bir halde 
yakalayabilmek için bU madde 
Wlafıoa bu hafta yapılması ka· 
rar altına alınmıştır. Söylendi
gine göre biç te hakkı olmadığı 
halde futbol bey'etinln bo kara
Q veren içtlmaına Besiktaşı 

·-
Biz te~liliınizi . Ja~tlt _ ...... _ 
Tesli~at ıne~ru nıü~ataaya 
~öre ta~~it e~ilnıeliılir -·--Cenevre,17 (A.A.)- Tah· 

dldi tesllhat ihzari konfe· 
ri\nsında Türkiye murah· 
hası Tevfik RUftU Bey fesli· 
halın tenkisi için her dev
letln kuvvetlerini mefrU 
müdafaa ihtiyaç ve icapla· 
rına göre tahdld edecek 
bir usul ittihazını tavsiye 
etmı,ur. 

Çin murahhası mecburi 
aııkerllk usuıunun kaldırıl· 

maaını tekili etmı,tır. 
TEVFİK RÜSTÜ BEYİN 

BEYANATI 
Cenevre, 16. Tevfik Rüfhi bey ihzıı:.-i 

terki teslihat konferansında Türk. tczi'1i 
teşrih ile demiştir ki: 

\ 

/lfernlekctimizdt yenı yeni yapılmaya 
başlayan resım uryan/arl/ldarı.: 

Tevfik Rüştü Beyin gübik 
bir resmi 

Bu Konferansın son içtirnaından beri 
geçen bir sene tahakkuk hususunda tn 

müsmir devirlerden biri olmuıtur. 

Emnü seli.met isri umumisinde birer 
tarsin unsuru olarak imza edilen beynel
milel ves.ikaluın mucibi sürur adedi ve 
bilhassa efendiler devletlerin bir milli 
siyaset aleti olarak harbe müracaattan 
sarfı nazar etmelerini ahde iktiran ctt!r
mck maksadiylc Pariste akdolunan ci
hanşumul muahede itibariyle bu devi= 
feyyaz bir tarzda kabili tahakkuk t~l~k
ki ettiğimiz sureti halli geçen dcvrcı ıç
timaiye esnasında olduiu gibi cmnü s~
limet komitesinin müzakeratx sıraların· 
da da bildirdik. Ve bitaraflık amili He 
tarsin edilmiş memzuc uzlatma ve hakem 
muahedeleri ve ademi tecavüz miaaklaı·, 

mekanizmas~nın bizce en müessir ve a
meli bir tarzda kabili tahakkuk bir 5U

reti hal teşkil ettiğini iddia eyledik. Ge
çen sene b3.lida mezkıir iki içtimada mii
messiJleİ'i tarafıiıdan çizilen yola Türki
ye Cümhilriyetinin büyük bir htilus ilt
girdiğini isbat için bu ikinci içtimaa kJ. 
r; derecede ağır bir bağaj ile geliyoruz. 
Filhakika efendiler, Paris muahedesine 
ilk önce iltihak ve bunu tasdik edcnler-

Tahvilati dün hara
retli muamele gördü 

• 
Hükumet imha edil-

mek için 220,000 lira
lık tahvil aldlı 

Dün kambiyo ve esham \'C 

borsasında, alım muamelesi 
münasebetlle istikrazı dahili 
tahvilatı üzerinde çok hararetli 
iş olmuştur, 

Bu yegane tahvllı\tımızın 

re'sülmalfnln itfası için HllkQ· 
met namına imha edilmek üzre 
Osmanlı bankası tarafından 

dün (220,000) lira kıymetinde 

istikrazı dahili mUbayaa edll
mlştlr. Geçen sene bu işin bazı 
acantalar vasıtaslle yapılması 

şikllyetlerl mucip olduğu için 
bu defa bütlln acentalara tak
sim edilmiş ve Borsa komlser
llğl memurlarının nezareti al
tında muamele yapılmıştır. Altı 

ayda bir tediye edilmesi muka
rrer istikrazı dahlllnln faiz ku· 
ponu Mayısın birinci gUnU tedf· 
ye edllecektlt. 

Son llkfdasyonda piyasada 
istikrazıdahlll bulunmaması te
slrlle depor (6) liraya çıkmıştır. 
Dün istikrazı dahili (93,50) den 

inglllz lirası ı 987) den, altın 
(838,75) ten muamele görmüştür. 
Düyunu muvabhadc (207.75) tın 

açılmış, 208,25 liraya yllkselmlş 
ve (207) de kapanmıştır. 

Karayel fırtınası 
Karadenizde şidd #" 

hüküm sürüyor.· 
Vapurlar döndi~ 

Karadenlzde 'iddetli ka•ajel 
fırtınası hüküm sürmektedir, 
Dün boğazdan çıkan vapurlar 
lurtunaya mukavemet edeme
mişler ve tekrar limana avdet 
etmek mecburiyetinde kalmıt· 
lardır. 

Bir kayık battc 
Ağva limanına mensup Ta. 

yyar namındaki dört tonluk bir 
kayık karaya oturmuştur. M_U· 
rcttebat tahlisiye memurları 

tarafından kurtanlmıttır. 

HAVA GENE SOÖUDU 

Evelkl gün 20 dereceye yük
selen hararet ' dün sabah b 

dereceye düştü ve havalar fena

la!ja. Akşam üzeri ba~layan pıt· 

mur geç vakta kadar devanı 

etti. Ra,athancyc göre. dıin siir' 
ati 16 metrO)ll bulan riiıgAr 
bugün hafifleyecek ve poyraz 

tlcrnın etmekle beraber soguk 
'iiddetini knyl?cdccektir. Ilugün 

tedricen havanın iyileşmesi muh· 
temel y;örülüyor. 

1 den biri olan Türk hıikümeti iptidai mu
ahedenin bir t3rsin unsuru olduğu mütJ
leasında bulundui>u Moskova protokolu
na da iştirake müsaraat etmiştir. Diğeı 

taraftan ba~lanan eseri takip ederek tel
mihinde bulunduğum ademi tecavüz ve 
bitarafhk formülleri ile bir çok u2Jaşm.1 
ve hakem muahedeleri akdettik ve bı.1-
rada iltizam ettiğimiz nazariyeleri tat-
bik ederek aynı neviden diğer muahede· 4/gan kralının 11az1r:ı 

~ercf Bey de iştirak ettirilmiş 
ve kendisin~ söz verilmiştir. 

Bütün bu rivayetler gösteriyor
ki Galata<:aray - Beşiktaş maçı 

tam manaslyle bir hususiyeti 
haizdir. 

* * * Bakalım " Spor siyasileri , 
nln bu yeni siyaseti hangi ta· 
rahn lehine olacak ve hangi 
taraf bu halta şu yukarlki resi
mde görlllen naçar vaz'lyetlere 
düşecektir? ... 

1 UWlllllllUlltlDlllllUIUllllUllRlllll~ lllllllllll l rrnıunı ! 
li • = 

!er hakkmda da müzakeratta bulunuyo- Berlln, 16 (A.A.) - Afgan 
ruz. Bu yeni içtimaa mütezayit bir kuv-
vet ve dürüstii tammemizi hiç bir ,._ Kıralı Emanullah hanın ha
man Türkiye cümhllriyctinin davası ol- rlclye nazırı Moskovadan 
maktan c;ıkmıyan sulh davasının hizme-
tine vazetmek arzuyi şedidilc geliyoru?. buraya vasıl olmuştur. 
Başlanan işte neticenin berşeyden evt-1 -•.!!.~~---·· ----•.•.!""!!_!""!!!_!""!' __ ""!!_ 

kasındaki 8 devlet arasında mü.tekabilen fikirlerin terki .teslihatına mutavakkıi . . . . . 
·· ı ·ıd· n· · 1 merıyetc gırmıştır. Kelloi mı sakı Sov-

olduğ:u soy enı ı. ıger tara tan vakı · · 
uht r f · , • yet hUkiimetinin nazarında Lokarno ıtı-

~l~ m e.' neşr~yatta mcs elenin an1c..- J;ifnameleri ve milletler mecli!>.>İ tarafır.
lı bır &uretı hallını muahedelerin ve bil- . d'/ ·ıı ı dk" · dan tavsıye e ı en mı et er arasın • ı ı-
hassa ~arptcn sa~fı nazarı mübeyyin mu- tilfifnameler kadar ehemmiyeti baı"zdir. 
ahcdenın kuv~~~ı .m~eyyi~es~nde a:aı:n~k Murahhaslar hey"eti umumi ve tam ter· 
lizım gelmcdıgı ıddıa cdtldı. Takı ılan L" 1 /'bat şimdiki <f!artlar dahilinde su!-d'l b .. Ü ., es ı ı y 

e ı en ut n bu vaitler kapah nazariye· bun en tesirli teminatı olarak telakki 

I 

~ ilavemiz i 
~ ~ 1 Bu gün bütiln mü- i 
~ vezzilerden illlve- i 
1 mizizi isteyiniz 1 
mııııııııı•ıııırımıııııııı muııııııııınııırı111ııııııııııııııııııııı • 

ter sahas~nda kalmasın. etmiş ve etmekte bulunmuştur. Fakat bu· 
RUS MÜRAHHASININ BEYANATI na ait bulunan proje reddedilmiş old"-

Moskova, 17 ihzari tahdl· ;:undan Sovyet hükümoti teslıbatın ı.c
dl tesllhat komisyonu müza- rici ve bit nisbet ~ahflinde olarak ten

kisi hakkındaki proıeyı tek/Jf ederek bu
keratına iştirak eden M.Ll- nu bazı mutlbautı behane ederek red<lı 
tvlnoff demiştir ki: için değil fakat ~saslı bir surett: tein

- Sovyet hükıimetinin mesai ve te- ruatile tetkık ıçın ruınamenın ılk sır.ı
şebbüs/eri sayesinde Kellof1 misakı Av· sında müzakere edı"/mesini rica etmektc
rupanın en ziyade tehdit edilt.'n mınt.1- dir. 

Aleyhtar neşriyata 
cevap veriyor 

Hayat pahalılığı hakkında 
neşrolunan beyanat asılsız 
ue hususi bir nıuhaı•ereden 

alınmış .~öz/erdir --- lLK 'OZ 
1 )ün.;ü gazetelerde bazı! ı, ıhtik'lr 

meseleleri hakkırd:ı ~elıremıni ~ 1 c 
hlttiu Beye at. n beıanat in· ş:ır tt
!!lİşti. '\Juhiddin llcy , dün bır mu· 
harıirimize lıu neşnyaııan ahsederck 
şu hcranaıta hulunmuştu: 

·- Dün (evclki gun) \'akıt mu· 
harriri bey, -yalnı7. olarak \an1n1a 
geldi. Benden Akşam g:ızetesiııin 

Emanette teehhür eden i~lerden 
bahis fıkralan hakkında malumat is
tedi. Kendisine gazetelerdeki müna
kaşalara iştirak edemiyeeeP;Jml ve 
verilen misallerin dikkatlice okunurs:ı 
cevapları da içinde mündemiç bu. 
lunduğunu ve Emanette l~ler teehhür 
etmesı demek her he in aklına gelen 
talebi ıervlç ediliyor demek 
olmadığını !öyledım. 
Muharrir bey lhtiktrdan bahsetıL 
Kendisine cevaben: lbtikAr me<ele;i
nin ve hayaı pahalılığının bir gazeıe 
havadisi olarak miltalla edlfmlyecc
ğlni ve bıınun çok lhtisa>a mütc· 
villıf vasi bir ilim mevzuu teşkil 
etıll!;lni \C binaenaleyh bu bapta hir 
şey söyliyemiyeeeğimi ll!ve enim. 

Bunu milteakıp nezdlmdc bulunan 
bir kaç zat ve bu ıne. anda Darülfü
nun müderrislerinden lbrahim Fadıl B. 
ile hayat pahalıh~mın eşya liaıına 
nazaran mı, yok•a paranın kıymeıi 

lştiraiye;i noktasından mı mutalaa 
ve tetkik edilmesi lazım geldiği hak
kında uzun uzadı ·a münaka<od• 
bulunduk. Bu mesdelertn matlı atta 
mtinakaşa;ı ıbtisas ve ilim sahtıılc,ne 
tevdi edilmesi lazım gcldljl;iru v~ bir 
ıdamın her şubei idar,• haklnnda 
miiı-laa·i& bı lunaww ğını ilave 
ettim. 

Vakıı muharriri beı-, bn esnaıfa 

Adada bulunuyordu. llususl ccrqan 
eden bu münakaşa)'! ııntctmek istedi. 
Muvafakat etmedim. Hunlar gazetcve 
yazılmak üzre \enlmhor, b•rer ilmi 
mevzu olarak konuşulmuşrur, dtdiın. 

Şu vaziyete nazaran 
gazeteye beyanat fek
llnede yalan yanlıf ak
seden ne,rlyat asılsız
dır. Mezun olmadıöı 
halde bu na,rlyafl ya
pan muharrire beyanı 
teessür ederim. 

VEREM HASTANESi 
Batı v;azctel<r son zam.,, .. Ja 

bir de ,·ercm ha<tanesini yeni bir 
tenkit ı·c;il s iııihaz cmıişlerdir. 

l'vvela şurasını söılcvim ki 
memlekette verem h:ıstancsi 'mc-"\~1c, 
sine temas eden ve bu kelime) i 
ilk defa telaHuz etlen ad•m benim 
Bunden f\·el bu mes 'eleve kımse 
ıırıfından tema> edilmemişti. Runıı 
düşündükten ,.e ıclılffuzdan sonr" 
yrrini inıihap eden, müıeha~sı<lora 
tetkik ettiren \c bundan 50nru da 
en son yapılan Hrem lıast:ınckri 

hakkında ,\lmanyada tetkikat yaptı· 
ran ve plAnlannı alanda benim. 

~\ \"nı zamand:ı bu mücssi!'C}'İ 

vüeudc getirmek için )Azım gelen 
para;ı tedarike çalış3n da m•lıimdu· 
Run:i rağmen kalemlerine verdiğim 
bu mevzuu her ne sebebe mebni 
ise unuııırak hastane yapılmıy4cak 
imiş l(ibi neşriyatta bnlunmanın bik· 
metini anlıyamadım. 

Konservatuvar 
Bundan mak<at kon>ervatUV3rla 

muaraza ise bundan emin olsunlar 
ki, ben konscn·atuvarı behc ınc~ıl 
yaptıracağım, Yerem hastancsını de 
yaparaeağım; belki daha evci. 

Matbuatıaki arkaJaşlanmdan hir 
•~ ınsaf ve mantık temenni ederim. 

Ma!Omdur ki bir resmi müe,;e~c her 
nevi hidemata karşı IAkayt kalamaz. 

Konservatuarlar yapmak ta halkın 
bedii ve ilml ibtiyaçla.nnı temin 

· etmek demektir. 
Bir şehrin halkını da-

rül' aceze gibi mutalaa et
mek ona hürmetsizlik olıır. 

l\on~ervatu\·arın nerede inşa oı · 
naca~ı henüz kat'i sekilde takarr Jr 
etrnemi~tir. 

e nbtelil ~ev ·r ıneınnrlarının ~erecelerini ıösteren listeyi son baberleriıniz~e, a. en neıre 
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llARiÇl'EN ALD!GIMIZ TELGRAFLAR 81 011 Haberler ~ 
iı~ermrru~ipl~~' ~ij,l~~~~~~~~~~~~~~~-~~a~ 
"emps,, ~areıesi Tevlik 

1 Aıman mürahhasını 'Memnrların derec e.r nı gö e e f~'~nuJUtl3~iaf 
Rü~lü Beyin beJanatını dintediter listeyi n S, e 1 or Z n • • v 

y ti k d d' Pa ı,.., I lı ( \ A) "\Iutehas- j( Jn_giljz maJiye 
e ıenııniye ~ ayueuıyor c~;rn~~n"'li~e ~ l ~,1:~~~1;;tı;:ı Adliye, maar·f ve diğer mu telif daire le eki ıı nazırı diyorkİ! 

Temps Tan gazetesinin son 
posta ile gelen nUshasında, Tevfik 
RllştU beyin Belgrattan ıeçer
ken vaki olan beyanatı hakkında 
bir mekale neşredllmiştlr. Bu 
mekalede ez. cümle deniyor ki . 

hııkkındıt rr· zııkeratt:ı buhınmu~ ı de ı . . ıı·· 
tur. ı. d·.ıcht Almanyanın memur arın i ece erını ay en yazıyoruz. /'U:ızi ffz. TiirkiL}eyel fJiİ 
tedi) c kab;Jiyetı hakkın daki te- • • İl/tassa hiigük bir ~11emteft 
lakkı-ıne <Lı i r ızahat nrnıiş, h:ç Ankara, 17 ( "\1illıyet) ı . lki~ci sınıf mübaşirler on ye-j sınıf r.ıillllzimlari, devlet matba· 1 ı; :m:i sınıf bvmaı-.aı:ı\.,r. p ><· iİ gapmı.ştır. 
bir mukabil teklifte bulL." mamış Memurin listesinin Adliye dıdedır. • • ası, imatıUı umumiye memur ta \ ~ telı:raı lıirind ;nıf ha~ i{ Londra, 16 \ı\tllllyet . ...-
:;enelik tak itlerin miktnrı me>'c- k smı aynen şöyledir: i\Jaanfe aıt dereceler refikı, llçUncıı sınıf kUtUphane 1 mudt r1 ~ri, ıillıct tıirıncı ,;ını[ jl\ Deyll ekspres gazetesi nıu 

Temyl·z reı'sı' eveıa· bı'rincı· de- Ankara, 17 ( Milliyet ; memurları, müze duhull)'e me- I, · ı ı · • ]{ h bl ı le~ine de temas etmis.tir murlar 0 h 1 · t t:ıpu mut ıır en. ııçuııcıı > ını. -11 a r erinden birisi ile 
r~ededı'r·, Temyiz ikinci reisle- Listede maarif kısmı ay- 1

' m ze a rıya memuru, ı ı· ı ı ı l ı ı Almanyanın /'ikri ~~ hırkai saadet dairesi memur- < c ten ;ır ;ır. 'il,\ver ıııu asc K ir ki olan muliikatında 
ri, hey' eti teftişiye reisi ikinci- nen şöyledir. ımidurlcri, birinci ""'f , ari<lat !I 111 

llerliıı, lh ( \. .\. ) - ,\iman dedir. Temyiz azaları üçüncü- Talim ve terbiye azaları, ları,Top kapıı müzesi salon baş h Kg z maliye nazırı 
- memuru muavini,devlet matbaası ta >ilat müdıırleri, ikinci >ınıf İl ç il d 1 ,h_·a.<i nıabafili mtıtelıa-,ı .lar kcı· dür. mUze nmum mlldllrU, Yllksek !I orc em tir ki: 

0 - başkAtlp, veznedar, tahsildar, tapu mtıfctti~leri. birinci 'tnıf mu- " 
Birinci sınıf hakimler, hukuk orta, ilk tedrisat müdürü umu- h ı ı~ "-Haklarında hlssı•·ııll misy<ınunıon l'azartt'<i g mku iç

timaında cereyan eden rc .. ıı.ıke
ratın ıaz'iycti tıı;zıh ve tenvir 
ettiğine kani bulunuyorlar. Çıiııku 

milerl dllrdllncU derecede. Biri- mubayaa mecmualar, devlet a,i ıi mr,;\ıllcr, n1'tını:ıt ikinö J[ , 
ve ceza işleri, Tıbbı adli umum f lf matbaası ser makinisti, on dö- >ınıf ıııtı<llı· rıcı·ı· , ıııL· 1· r,. 111·, .• · l"rı· ;; takdlrkarane besledlğl111 

d 1 d d d d nci sını maar emini beşincide- ' ' 

1 
mü ür eri Ör üncü erece e- dir. ikinci sınıf maarif eminleri ile rttcdlr. birinci ~ınıf ınüdlır ınua\ inleri. l[lkl zat varsa onlarda: Ga 
dir. Topkapu maze mildllrU altıncı- ltas:ıt' .ın e nııftti~h.ri, rcs;ıt- ikind ,ın 1 f muhendisler, f,tı:nhul jf Mustafa l(emal Hz. ile ı~·, 

·TUrklye hariciye vekili Tev· 
fik RilştU beyin Belgratta valıl 
olan beyanatı umumi bir noktaı 
nazardan bazl mertebe ehhmiyet 
arzeder. Tllrk hariciye vekili, 
hllkOmetlnin sıılhperverliğinden 
bilhassa bahsetmi~tir.l(endisi Tür
kiyenin vasi bir iktisat programı 
olduğunu,bunun tahakkuku için 
uzun bir sulh devresine ihtiyaç 
olduğunu söylemiştir. Bu Tllrk 
milletinin menafline muvahk 
olduJtu gibi Ankara hUkOmetlnin ı 
•amlmiyetlnl de gö~tcrmelttedlr., İ 

1 :ırtık a.acaklı devletlerin hakiki Temyiz Başmüddei umumisi, :::;~· :ı~~:ıe~ı!~,b~ed1;;::t~rl~r! hane ikinn ' l'l l m ıılaz mlcr, on Ye İzmi t· tk~rd ,m idurk ri >ck, t.- j( Musollnldir. 
başmuavini, ikinci sınıf hakim- he~ !ıra ın"a -, 1: dordüncu ~ ııı ıf ı l' ı·c· ı 

Temp, gazetesi bundan sonar 
Türkiye ile diğer devletler ara
sında akdedilmiş olan muahe
delerden bahsederek diyor ki: 

"Türkiye ile Rusya arasında 
bir dostluk ve bitaraflık mua
hedesi, ltalya ilede geçen sene 
akdedilmiş olan bir dostluk ve 
hakem muahedesi vardır. Bu 
muahedelerin ise bir ittifak de
mek olmadığı gibi Türkiyeyi 
diğer devletleri• iyi monascba
tını lnkl af ettirmekten men
edemez. 

Diğer taraftan Ankara ile 
Alina arasındaki muallak mesa· 
ilin halll için mllzakerat cereyan 
etmektedir; ve eğer bu meyan
da mllşklllata tesadüf edllsc de 
tarafeyn arasında devamlı bir 
mukarenet tesisi için samimi 
arzu mevcuttur. 

Tevfik Rllçtil bey beyanatın
da Türklerin Balkanlarda hiç 
bir ihtirası olmadığını, kendi 
menafllne zarar vermedikçe 
sulhlln takviyesi için hizmet 
edecek her şeyi kabul edeceği· 
nl söylemiştir • Bu, bazı endi
şeleri izale etmeye TDrklyenln 
bazı devletlerle Balkanları 
istlhdAf ederek hususi bir takım 
ltllAflar akdede.:eğl hakkında 
hazen bir takım şayialardan 

mütevellit endl~eler şu suretle 
zail oluyor. 

Tllrk hariciye vekllihin Yu
goslavya ile muallak mesallln 
halllnden aonra bir ticaret mu
ahedesi ve bir dostluk misakı 
Jkdedileceğinl llylemesi çok 
iyi bir intiba hasıl etmekten 
geri kalmıyacaktır .• 

Temps gazete 1 Tllrkiye harl
clye vekilinin beyanatını mem
nuniyetle kar ıladıktan sonra 
Tllrkiye • Fransa mllzakerahnıa 
netichlnden de llmit beslemek
tedir. 

,.._merAknda 
Ziraat ı•e sa11ayi tedbirleri 

Vaşington, 16 ( A. A. ) 
Bu gün mümesslller meclisi 
ile ayan meclisinin akdetmiş 
oldukları kongrada reisicum
hur M. Hooverln beyanna
mesi okunmuştur • Bu be
yannamenin ihtiva ettltl 
başlıca tavsiyeler şunlardır: 
Çiftçilerden mürekkep bir 
federal meclisi ihdası, tari
felerin bazı mevadının ye
niden tetkiki ve tarifeler 
komisyonunun yeniden tet
kiki. 

Reisicumhur ecnebi sana
yii zararına hiç bir fark gö
zetilmemiş olduğunu ehem
miyetle kaydetmektedir. Ta
rife nispetleri amerikan ve 
ecnebi mahsulat flatlan ara
sındaki farkların müsavi ol
masını temin edecek surette 
tespit ve tatbik edilecektir. 
Maamaflh tarifelerdeki tadl
lll.tı icra ederken milli men
feaatlan hlsaba katmak la
zımdır. 

Ameriha11uı l.011dra sefiri 
Vaşington. 16 ( A. A. ) -

Ayan meclisi Ceneral Dawes 
in Londra sefaretine tayinini 
lşari rey ile ta•dlk etmiştir. 

Al(ŞAM 
Bugün 
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matalibi tenw.mık bilô~meincclir. I müzeler mudürlcrı· maarı"f kU '"' ır Bu zevat h iki" ler, birinci sınıf müddei umumi ' - kutıırhande r ıııcı ııı.fl rı, müzl' ·· ın er 0 

Bu talen\er \lm·ını·;ır· 1 ıcclı' tüplıaneler müdUrU, vklUet nes.· \lcrkcz "'~ d c \;ıir lıirinci '1Plf .
1

1.[[ avrı, avrı vadilerde bu"'vD 
'' ' • \ 'L beşinci derecededir. du lı uli r c nı c'llur ıl':.:ı ' 1111• hırk:t•- m inıcı· · · ı·z. lcr•· ı· kı"ıı " ı· . 1111[ r,· ıl ı rı· r,•t , , ,1 

kal>ili) ctı!ıi k.ıtk:ıt gcçti~i için istatistik neHiyat müdürü, riyet mil d!lrü. maarif emini mu- 1 t ı h f ' ' " j!- başlardlr Türklyenln bi • 
• avinl mülkiye mudurü ve en- ' aa< c cnıu nct ı:ış •m ı 3 17.1, mtidurlcri, birınci sınıf nuht> • · 

\ aziyet el:ln \ e h:ıfl'e t 'li muh:ı Temyiz birinci sınıf muavinleri , f dl toııka ı' t " uze i sa lım ıııcnııır- 1 hassa halaskarı olan u' 
togrıı ya müze müdürü ye n- mudllrkri, Yil :lyet unrnru hııku-

faza l'~ lenı c ktedir. '\l:ımnafih üçüncü sınıf hakimler, ikinci ~ı- cidedir. lan, tol'h .ı pıı birinci >ınıf ııılizc !t Mustafa Kemal Hz. Tiir' r 
.. k k h · d k f "dde' umum·ıleı· bı'rı"ncı" • ki_vc ımidtiricri. tıçlinrn stnıf h:l\_· . it muza ·eratın a ·amcu alın e ·" nı mu ı • .,.. ıııcn·urları ııı u zckr mu. :tfızları, - kiye ı bllh b"' "k bir 

f ı b' · · f · · Dereceler nrnkaııılnr. tiçtiııcü >ııııf pnlis mli- - Y assa uyu ı 
mite :izftsına tcrettuı edecek olan nı aza al', ırıncı sını ıcra reıs- :Lsarı mıka ııııizelcr muhafaza il ı k t f leri altıncı derecededir. <llirleri, ishıln birind sınıf mii- ;, mem e e yapmıştır." 
attır mc>ulivettcn <lolaı.· ı komi inci der<-cc : s;;o ;;~.'i fıOO memurları d rı rdiıııcii sıl'ıf idare 1. 1 , "k f •~:-. ~:========,.,-~, 

ı T · "k' · f ·n 1 l ur crı. ı ·iııcı· sını tU ''· ıııL·,·,ıtır- • -emyız ı ıncı aını muavı - ,_, tahrir. ıc"<ap ıııuha\·aa memurları · •· E'.J• d ~ 
tenin yeni hi• iti!Af zemini bul · İ !eri, Ankara hukuku müdürü, ,. " . sou. S'.!fi - ~;;o alatı dc·,ın ınuhafızla•ı onbe:; !eri, birinci sınıf pul tetkik ıne- uırne e yarl11• 
mak l:Zre mukilfemata de\ ant 'dördüncü sınıf hakimler, üçün- ;ı ,, ,, · .HJ() · .J,2:1 - .ı:-tı tcdı r . ' nınrJarı, l1irinci sını[ merkez b- metro kar 
edece~ zaıınolunmaktadır. cü sınıf müddeiumumiler, b;- -1- ., ,, ,Jl:i · .ı.ıo · :ı:-;; 1, • f k h 1 za malnıudürlcri. ru;;umat iiciiııcl. ı.·.ıraa,ıı-aı · , 1-, ( .\Jllı·)·et) _ ~ 

>e~i ncı ını ·ı ı tup a ıı e er mc· "' "' , . 
ita/ya- vugo.~laııya rinci sınıf müddei umumi mua-- fi :.!'.!o 2 .~o - .12;; sınıf ıııtidürleri, birincı '1ntl na- ·· 1 . . d ı· 11ı 
'' •' '' 1 k murları. muzc ba, muh3fızı. hır · gun ennı an ıran tipi tıa ı 

H vinleri, ikinci sınıf aza ar, i inci u ,. ., '.! l o '..'-1,IJ '..'tı:i fia fen memurları, .ıo lira ma- k ~ 
Belgrat, 17 A.A) ar!- sınıf icra reisleri, yedinci dere- kai , ,ıadct ,· ııı ·ıııct ıınıh;ıfızları. l ·ar yatına/ta lıa;;lamıştır. yerle 

1 kili it 1 Se ,, l ~;; - l :;; . ı x:i .1• k , . aşı >an:ıyi ve mesai ımidiirlcri k 
c ye nazırı ve aya • cededir. cıp ·apu ıı,ınd s ını r müze yarım metro ar \ardır. 
fırını kabul etml<:tlr Müla 8 ,, ~ 1.10 ı.ıs - ı .ıo m"ım;rl a rı , Tupk .ı pt'ı ııı t· ı· '.el•·rı· ticareti bahri re nıiidur ıııuaYin-

Y • • Temyiz üçüncü sınıf muavin ' " ' J 1 · · · ı· ı· · l · 
k 1 1 b t •J ., ,, • l ı o l 20 • l 2;; k.Lııucu muhafızları "" •·lektrı"k· en, ımncı sını ınıan reıs erı, 
atın ta yan mat ua ının leri, morg müdürleri, mü,ahe- ' ' 

1 10 ,.. ,, , ı oo _ l o.ı _ l ı u .,:ilcr un:ıltıdadır. Tııl'kaı1u yeni Ye birinci sınıf hliktlmct tabip· 
Yugoslavyanın komşu arına dehane müdürü; kimyahane mu · Jcri dokuzdadır. 
karşı harp hazırhğınd~ bu- ı dürü, beşinci sınıf hakimler, 1 l " ,, '10 - kii~k ııııılı:ıfızl:ırı un yedidedir. üçüncü sımf tahrirat nıtıdur· 
lunmakta oldu2"una daır vu- dördüncü sınıf müddei umumi- 12 ., . xo . \lufctti~ 'c ıııua!liıııler Yet· lcri, polis vil:lyet ~ubelcri mu 
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ku bulan son neşriyatı hak- ler, ikinci sınıf müddei umumi ı :ı ., h5 - mi~ lira maa~lı ıııaarif nııılctti~lc- ··durleri, Yil:lyet merkez inzibat 
kında cereyan etmiş olduğu muavinleri, üçüncü sınıf icra rci ı-ı ., : · - ri dıirduncı dedir. 

~o . :-5 
(İ() - h!l 

d 1 
:-.:-. • ınüdıirlcri. posta ba~ mlldıır mıı · 

Zannedllmektedlr. sleri, dör üncü sınıf muavin eri 15 - (.hO lira ııı:ı;ı~lı lıiriııci sınıf 
~ ,, .10 - m·iııkri, orman birinci sııuf mu· 

- -~ .,.._ mahakim birinci sınıf Başkatip ıııiifcttı~lcr ile nılistakıl ımıdlıriı 
;);i - (ı() 

İ11gillz amele 1irhası !eri, vekalet eyta mmüdürü, !s- lfı ~ ,, . 40 - 4 1 - ;;o 1 umumi nıuaı inleri \ıe~tedir. hendisleri. iktisat ı· e ~irketler 

1 t b 1 t "d'" .. ·· ·· ·· 1 :' ~ '.!.~ - .ıo - :1.5 ( birinci sınıf komi scrlcrı. liman Londra l 7 \.A \ı :ım an u ey am mu uru, uçunc::u ~O lra ıııaa~lı ınııfetti~kr 
sınıf aza, birincı sınıf aza müla- lhsal•·at mlldllrU, birinci s~ıf birinci reis mu:ıvinlcri. orman 

kamarasında hntçcnin mLt7.<ıkcrc i 
c n~ındıı "\lakcion ... 1d k.ıbrnesindc 
maliye ~:ıxırlıgırda bul• ıımu 
olan :'il .Philıp. nl'\\d" hı:: içtir, a 

dcnesindc bcY11d ın ıtıefikİP b0r~:ar 
hakkında vticiide l'etirilmi~ olan 
itilafları şiddltlC' tenkit <:tnıi~tir, 

;yıumailcyh, 1 gilterenııı harp 
e,na>ında Ycrılnıı~ olan 'c nıut
tcliklerin zinımetındt lınlun::ıı 

alacağından b'r 'llil)·ara Yakın hir 
miktarının tenziline mm afakat 
e ledip;inc dair Balfur nota>ına 

ne şall>en kendi. imn ne de amele 
fırka-mm aslıl ıştirak etmemi, 
oldujtunu ila\ e etmiştir , .............. 
Afganistan ile ihtilaf yok 

Tahran. 16 ( A.A.) - Ha
vas ajansı bildiriyor: Hari
ciye nazırı meb'usan mecli
sinde lngllteren"ın tahriki 
üzerine Afganl tanla bir lh
tılAf zuhuru ihtimaline dair 
lran gazetelerinde görülen 
beyanatın vakıa mutabık ol
madığını ve bu iddiaların 
hiç bir vechlle fütuhat emeli 
beslemlyen, başkalarına alt 
toprakların bir zerresine bile 
göz dikmemiş olan lranın 
umnmi siyasetine münarı 
olduğunu beyan etmiştir. 

Hudutta lıadıse oluyor 

,, ~icil z~t i~leri ınııduru bir-
zımları sekizinci derecededir. maarlf mUdDrleri, yllk~ek mua- ziraat hirincr <ınıf ınudllrlcri. 

ı · k ı ı Ud u inci > ııııf, :-o n· •ııı !ıra nıa- ikinci sınıf Jınıan r"bleri. ikinci Temyiz dördüncü sınıf mua- hm me tep er m ür , orta , 
vinleri, Temyiz birinci sınıf mü- muall m ektebi mlldüril, sena- :tş!ı ımıallimkr ikinci s ınıf mus- >1nıf hükumet rabiblcri ondadır. 

YI nefise akademisi mlldfirll, t kb 1 · 1· · ' · 1) · 1 ·· · f h ' .. 
meyizleri, birinci sınıf tabibi ad- birinci sınıf asarı atlka rnOze a · e nıuc uru umumı nıu:ınn- ıırc uncu ,; ını t;ı rırat mLı· 
li, altıncı sınıf hakimler, beşinci mlldUrU seklzeledlr. lcri, birinci >ııııf mlidtirii umıı- durleri, Yilayet birinci mıf tapu 
sınıf müddei umumi ve iiçüncü !Cinci ~ınıf maarif mUdllrleri ml muaı inleri altıdadır. b;ı,; kiıtiplcrı, rıNtınat ikinci rnııf 
sınıf muavinleri, dördüncü sınıf birinci sın.ıf maarif mUdUr mua- K:ıleıni ıııah>U> mtidtirli, kı a baş katipleri, manifesto scrınc -
icra reisleri, ve ikinci sınıf mu- vinleri, mllze başkatip ve idare zım ımıduni, ikim:i sınıf ıniıdurıı ıııurları, ctfal YC numune hasta-

. ı · d'" d" ·· f - muavini maze Roma, Yunan d ı avın en, or uncu sını aza ve h uımıml mııa\·inlcri, sicil zat i~leri neleri ba~ ccz:ıcılnrı lln :1< ır. 
ikinci sınıf aza mülazımları, bi- kadım asar mUte assısı, şarkı B" . . ' h' . i . 

kadım mllzeleri memuru, muha- miidurıi, ~~ ila 60 lira maa~la ırıncı sın1ı na ıvc mu< "r· 
rinci sınıf müstantiklar, ili.matı lk u i k" 'b' J · t · · · f ı' a ul at a ene men atı ı ikinci • tnı! nmallimler, .ıo lira crı, ıtrıncı '1111 ıapsanc Ye 
cezaiye tahsil memuru, lstanbul umumisi, Topkapu mnze mUdUr k' f ·· l. ı · •>o ı· 

d m:ıa,,·ıı ıniıftti•,ler ycdidedir. teY ·ı ane mucur erı. - ıra 
levazım mü ürü, adli tabip işle- muavini, TOrk, isl!lm asarı mu- . 1 k · 1 'k'd d 
ri müdür muavini dokuzucud:ı- zesl mlldUrU dokıızdadır. ,\l:ıarif Yek<llcti merkez mü- maaş 1 ser ·omı<er er on 1 1 e i~ 
d Maarif komisyonları baş dur nıuaı inleri. birinci , 1111 [ Birinci sınıf nıııaı in hay tarlar 

rrTemyiz ikinci sınıf mümeyiz- kAtlbi, maarif kUtUphane me- nınedar mUetti~ mua\ inleri. umum hastaneler asistanları, 
!eri, ikinci sınıf tabibi adli, ye- muru, musiki ınUallim mektebi evrak mudurii, 4-ı, ila !\O lira dilsizler ve >~!\'ırlar iiçiıncü sınıf 

mlldUrll muavini, birinci sınıf ıııııallimlerı· on .. te ı· \"l l t dinci sınıf hekimler, altıncı 51• ıııaa~lı muallimler sckizdedir, uç 'ır. 1 'ye 
kUtllphaneler memurları, müze d.. d · · f .. l" ı · 

ruf müddeiumumiler, dördüncü mimari asarı atika mllzeleri .\laarif birinci ~ııııf ıııiımeyizleri or uncu sın ı nıuc ur en, 
sınıf muavinleri, be,inci sınıf i- ikinci sınıf mlldllrler, mülkiye ikinci ;;mıf 'czncdarlar, birinci ı·i!ftyctlcr daire nı ti d tir 1 c r i 
za ve üçüncü sınıf aza mülazım mlldUr muavini prevantoryom sınıf ayniyat nıuhasipleri, 40 lira birinci sınıf orman fen memurları 
!arı, ikinci sınıf müstantıklar, mlldilr muavini OND \DIR. ma3'ilı muallimler dokuzdadır. ondörttedir. Vföyct üçüncü sınıf 
mahakim tebliğat müdürleri o- YDksck mualllm mektebi :lO lira nıaa~lı ıniimeyyizler, 3 katipleri, üçüncü sınıf hesap me-

nuncu derecededı·r. m il d U r m u a vinl, sanayii ncu ~mıf yeznednrlarla mua \'inleri rl , h 1 d' 1-.1, , 
1 adil mu arı ın e~ c ır. ı ıı\, ·et ,, 

T bb b 
nefise alrademls m r nıuavl- ikinci 0111ıf avııiyat muhasipleri 

ı ı adli aş katibi, kimya- ni, maar!t mektepleri dahiliye ila l O lira maa~lı dörduncii >ınıf 
hane müdür muavini, sekizinci 3;; ili\ :lb lira maaşlı aluncı sınıf k·' . 1 . d . 1 f b 

şefleri, raşıOar muaallmi, muha· muallimler onuncu derecededir. ·:ıup erı, on uncu ,;ını aıı ar 
sınıf hakimler yedinci sınıf müd slpler, fizik, arst ve hey'eti l nah· k't l · Birinci sınıf tetkikat he:;ap memur arı, ıyc " ıp en se-
dei umumiler, beşinci sınıf mu- muaylnlerl, devlet matbaası k ( f · ı 1 ı dos,'e memurları, birinci sınıf izinci sını mu tuler on altıda dır. 
avın eri, a tıncı sınıf aza, dör- ayniyat muhaslb , prevııntarzom ı 
düncü sınıf iza mülizımleri, ü- muıılllml, heykeltlraş, Topkapu şıfra memurları, altinci :;ınıf 30 Küçük zabit ihzari mektepleri 
çüncü ıınıf müstantıklar ikin- m!lzesl başkatibi, hırkal saadet iJa :ı2 lira maa~lı mulliınler ba~ muaıini kulordıı hukuk mii· 
ci sınıf başkatipler, sicili tica- emanet daire,ı baş memuru, on birdedir. 24 ila :ı5 lira şavirleri İstanbul telsiz irsal 

1 Tllrk ve lalam asarı mazesl d r 
ret memur arı, birinci sınıf icra mDdllr muavini, ikinci sınıf maaşlı 7 inci sını muallimler istasiyomı mühendis muaıini ve 
memurları, birinci sınıf eytam kiltOpharıeler memurları, mllze oııikincidir yirmi lira maa~lı diğer muavinler ahize istaı;yoıuı 
müdürleri on ikinci derecededir. Roma ve Yunan kadını asan sekizinci sın ı[ m ıı al li mi er fen memurları, posta ve telgraf 

Sekizinci sınıf müddei umu- mlltebassıs muavlnlerl, mllze .. t l' 15 ·ı ı 7 ı· 
h on uç e< ır • ı a mı ma- mektebi müdürü. posta ye tel-- it f · ı · cMnel semiye mille assısı mtıze ::d::c; 5::1~1 as;:ı ve~~~:~~ ~~ asan garbiye klltUphane me- ~~ı d~~~~~~r~cu sınıf miıallimlcr gra[ fabrika mühendısi. nafia 

.\loskova, 1 h ( \.;\ Af.,.an- 1• 1 d" d" .. · muru, mllzeler memuru, asarı bı"rı·ncı' sııııf (eıı memurl·•ı·ı u· 
~ mü azım arı, or uncu sınıf atıka mtlzelerl mlldDrll muavin- \lektepler ha,tancler ve inti- · ' ' -

lran hududundaki bazı ahval e:l- müıtantıklar, üçüncü sınıf ma- ıerl, maarif blrlnci sınıf idare zam memurları onhe~tediri. tı ila careti bahriye mıidlir muaYinlcri 
di~e tcv lit edece' ı'lahıyctte ol- hakim başkatipleri on ikinci de, tahriri hesap, mubayaa, an bar ı o !ıra ıııaa~lı ıııüstahzerlcr on emrazı akliye hastaneleri tahra 
dujtundan İran efıri Ensar;yi recededir. memurlarına alAtl ders iye mu- al odadır. tm ar ~eflcri. dnktorl;,r, polis 
kabul ederek falı! iti.afatta ili.matı cezaiye tahsil memur hafızları on birinci derecededir Dahiliye, Maliye, Nafia ser tabipleri, polis birinci sınıf 
bulunmuştur Karahan hayd•ıtuğu muavinleri, ikinci sınıf icra me- Yirmi lira maaşlı mualllm k 1 . d 1 

k 1 d · ı ı b · t ı h k · muavini rı·.maze meskUkıu,~ube Sıhhiye ve Ticaret mc · ıcp en mü lir crı, posta Ye ten ' pcr L'SI a tım a azı ran mur arı, u uk mektebi birincı ' 
h l ·ı· · ır · d sınıf dahı'lı'ye memuru, do··rdu··n- miıdUrll, ıneskllkAtı atlka mute- memurları telgraf lıa~ ınildur muaYinlcri, 

ına a ı ının gan crazısııı en 
b cü sınıf mahakim ba•kitip mu- hassısı, müze dahiliye m 'dilrll, .\nJ..:ıra, l :- ( ;\lilli)'l t ı birinci sınıf Jandarma he:·ap 

ir kı m nı i ,gal etmek arzL • • duhıliye, depo maşarıf ikinci 1 h · k l 
nun lran 1ı:ırk lcı !etleri i<t•' 'ftl avinleri on üçüncü derecededir. sınıf idare tahriri hesap mllbayaa Borsa komiserlcrı, cmliLhi milliye memur arı, ııricıyc mcr ·ez Ja, 
nin dlı,maları ara:.ıııa atacağı Uçüncü sınıf icra memurlıırı, anbar memurları, 25 lira muha- müduriı, demir yollar baş komi· k~tipleri, liman birinci reis 
ıranı tCC1"it edet.e'tı ~ı':ıetk lıv.zat yirmi lira m aşlı tahsili ceza fızları on ikinci derecededir. seri, birinci 'ıtıı[ baş ımihendisi muavinleri. zıraat mektepler! 

memurları, viliyat ikinci sınıf ÜrUncıı sınıfmaarıfmlldllrlerl, · ct·· ı · 1 f l k ı lran için çok hirı t.rl:k,' ri ' !er bc~tedir. mu ur en tarp ıaııe ve a ın ·a ar 
eytam müdürleri, mahakim ema sanayii rıefise, müze ve kUtUphane k" · .. 

b d • ,, " IJ •· " t ,. memurıa<ı, devlet matbaası Rusumat bas nıiidurlcr• ikinci memur Ye ser m:ı ınıstıı, orman a 1 C J C<lhlou , , ~ nıı~.ır, J b · • f r ' '" 
nat memur arı, eşıncı smı ma imalatı ,umumiye memuru ve 'ınıf ba~ mııhendi•lcr, birinci YC zira:ıt birinci sınif mlldürlcri 

ı hakim batkatip ve muavinleri, f hh' ·d· ı ı d d satış memurn, mllze asarışarkıye sını sı l)'C nıu ur er a tı a ır hastaneler muteha is tabip mua 
1 hukuk mektebi ikinci dahiliye kiltU h e mem T k B' · f polı's ~ 'd · 1 · 

83 ;;: atır memuru, tasra kütüphane mc- p an uru, op apu ırıncı :nı wLI ur erı, vinlerı İstanbul şıhhıye IUL!durıi 
~ müzesi dahlllyc mildllrll, hafızı ikinci şınıf deftçrdarları, birinci 

Genç şairlerimizden Nazım murla~~ o~dö.~düncü_ derecede- kUtübU salon baş memuru, ınıf tuz baş müdurleri ru umat muavini lst:ınbul muftuluğtı mu-
Hlk et be •in "SJS s t 1 dır. Dorduncu sınıf ıcra memuı· hırkalsaade, emanet dairesi baş birinci ınıf müdiirleri, ikinc.:ı hasibı ıne>ulu korıya uçuncti 

m Y " • a ır S· !arı, ilamatı cezaiye tahsildar- memur muavini, maarıf llçUncU >ınıf müftüsü onuncu derccded r. 
mini taşıyan çok güzel bir ları, üçüncü sınıf eytam müdüı·- sınıf idare, tahriri hesap, '1nıf b~ miidLrlcri, bu lira ma-
şllr mecmuası intişar etmiş· !eri, mahakim tebliğat memurla mtıbayaal asar memurları aşlı de'liz yol ~irkctleri hesap 

dama ikinci ı;ınıf hc>ap nıcoıQ 
la'.'• . polb merkez mcınıırlı~ 
ıkıııcı sınıf posta ıe tq~r:ıf ıııQ 
rleri, elçilik ikinci katipleri. 'ili' 
,·arillat tahsil:it tetkik nıcJIJLll' 

l,az:ınc yoklama memurları. lıir 
sınıf nnıa nele 'crı:i mcnıur13 
bavtar mektebi müderri;Ieri 
bi;inci '1nıf muaYinlcri bit1 
ci unıf maden menııırl~ 
ticaret ali mektebi müdiir ı1I 
ıini, linrın rcbi, ikind <ınıf "'ı 
cadelc lıanar!arı. hudut nııtlı:ı 
lıaytarları: ikinci >tnıf ,irl«.ı . , r 
komiseri, bavtar mektebi ı!sh1 

miidürii on .birinci dcrcceılir· 
}l:ızinc cı rak ıııcmunı. ı>J 

.. 1 ı· l . ' ' 111 
tercuman arı, lJO ı.· ıirıııct 

Jıi)ı 
memurları. polis mektebi da · 
ıniidtirlcri, birinci sınıf poli• Jll 

• ıot' 
allimkri, jandarma nıektclı1 f 
muallimleri, polis birinci sınıf r) 
memuru. hariciye resen ~e!ılıC 
Yekilleri, rusumat birinci 
muayene memurları nı<urıı81 ıı' 
rinci >ınıf muhafaza mınr~~· 1 
mıırları. nafia dördlinciı sınıf ııl 
memurları, orman 111111tn1'11 ı1' 

fcttişlcri. birinc.:i sınıf mufr[i!ll~ 1 
,;cnitlcri, hadcıııci hayr:tt nı~ıı' 
pJcri, birinci sınl f dcf'l•I 

ikincidedir. # 
·nıS 

,\Ja, imamları, kalyon 1., tı" 
fırka hukuk muşa\'iri, ptılı>. 
memurları, ikinci >ınıf f;cı~,r'r 
lerı, haric.:iye kançı!arları_'. ~
hane muamelat miifettıŞ~ (.1 
mat birinci >mı[ ınanifc;ıO fil 
murları, piyade ve suvarı 111-

halaza memmları ftli mekıeP~fl" 
zunıı eczacılar İstanbul Jfl 

luğti Yeznedarı on üçdcdi~· f 
Darphane iiçünçiı ~ını ~,,ı!i 

memurları. lstanbul ve Jlej 
miiltüliıklerl miimeyYiı!cı~ l 
tanbul müftülükii nıuhıı:>e n' 
tipleri, Üsküdar ı·e Bey0P~.;, 
t(ihiklcri vazife münıcr. 
ondörttedır. ı#n' 

:'ihhiyeye merbut h:Pnıf ı 
ba~ hem~ircleri, ikinci •

1 ııe:" 
çük sıhhiye mcmıırl~rı l'n 

dir. ıeri r 
Polis mektebi namıe\cııil' 

baş memur ve erırıtı 0o 
dördtinciı sınıf dersianıl:ıl' //1 
dır. dt/11 
011 yedinci derece ıııc"' 

Telgraf ikinci >t?ı! .ıı~~,p~' 
!arı \'C mlıvezzilen, J p . ıı:ı' 

.. 1 ·ı<tıI"' koşk mvhafızları ı. -.. ;~ 
ve nliı yıkayıcıları, 1 

, aizler i.ıc ·incl sınıf d , ' . 1 r 
yedinci dereccdedır . tıı: 
· .\i ııettişi umuıııılilt di'· 1

1 

, . 'k" . !er •ccdc rı şavırı ı -ınt.ı. ( '-'.: . t ' 
·- 1vırı. ciye hukuk ıııu; ·dllrıı 

tir. rı, altıncı aınıf batkatip ve mua- 18 ve 20 lira maaşlı al!ltı der- tetkik ıncmıını birinci sınıf (). 
Ş 1 1 1 1 ki b 

slye mıılıafızlıırı on UçDncU de· 1 ..__.:...a_r_ n __ s_m...;.' _ _ t_a_ın_ı _t_a_v.· ..Lv:..:i:;n;:.I :.::n.:"..:.o:.:n:.::b= :.::t.:..::d:.:i r.:. _ ____ .....ı.._ır~e:.ı:c;ı:ed!:!.e<:td!!Ji!!:r ·:.... ________ .ı..:.r;.;m::;.a:::n_z..:.'_ir_a a_t_ı_'a....:.....rn. iıc u rl erıi, \'ilft yet 

:\lud:ı[aa birinci sinif ıtcdlk

lilcr baş usta muavinleri, kolordu . . 
matbu.1t ve daire J11U 

mileri dosrttedir. 1 
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MiLLtYETlN ŞEHİR VE MEMLE~T HABERLERİ 
Emanette -

Emanet davaları 
Adliyede Maarif.!! 

Mülkiyeliler 
H. Müteferrik 
• • 
-ısı 

' -----Feribot 
orn1anların idaresi --··-yeni bir kanun h<!zırlandı 

alata cinayeti 
<tktulün ateşçi Hakkı 
Olduğu anlaşıldı 

!Baro ·ntihabı 
l. b Kazanılan davalar için nzi at meclisi nam- 1600 lira ikramiye 

1 Rüsumat anbarınınyık 
Birlikten ayrılınağa tırılmasına muvafakat 

Kadriye H. işi 
Tahkikat artık bit

mek üzredir 
Müstantik Hikmet ve Na

zım Beyler l(adrlye H. tah

kikatı ile dün de tevkifhane
de meşgul olmuşlardır. Dün 
Kadriye H. ile diğer maznun

ların isticvabı yapılmı-;tır. Ba· 

iktisat Vekalet! tarafından 
ihzar olunan: ormanlar ka· 
nun layıhası heyeti ,·eklleye 

sevkedllmlştlr. kanun layılıa· 
sının ihtiva ettiği esasat fC· 
rek devlet ve gerek eşhasa 
alt ormanlarmızın mevcu 1-
yetlerlnln ldameslnl ve tek

sirin! ve bunlardan hakkiyle 
istifade ve istismarı istihdaf 
eylemektedir. kanun layılıas: 
ile bllumQm ormanların as;I 

olarak devlet ormam adde
dilmesi ve bunların eşha~ 
veya mııessesat devir ve fe

ragında bir kanun ile me
zuniyet istihsali esası teklif 
olunmaktadır. 

zetleri pazar günii verildi 

ilan edilecek 
--·- -- 1 9ır kaç gUo evel Aokaraya 

~elk gece Galatada bir ı giden Halk lırkası mUfettlşi 
Cinayet olmuş, dün akşam Hakkı Şinasi paşa ~ehrlmlze 

) Vakte kadar yapılan tah- avdet etmiştir.Hakkı Şlna•I paşa 
''at neticesinde maktulün Ankarada bulundutu mUddet 
•hıı Sıhhiye idaresine alt zarfında Baro meclisi inzibat 
avak istlmbotunda ateşrl azaları ve dlvanıriyaset namze-

" ileri hakkında Merke7l umumi 
ntahısarh Hakkı olduğu ile tema•ta bulunmuş ve nam-
d(~•lmıştır. Maktulün ce· zetler sureti kat'lyede tespit 

·e Sabaha karşı Mahmud!- olunmuştur. Namzetler Pazar 
caddesinde devriye gezen gUnU ıran edilecek ve ayın 15 

eıııurıar tarafından bulun- inde intihap yapılacaktır. Nam· 
~ş Ve hemen müddei umu- zet!er etrafında, ıran edllloceye 

ııı 1te haber verilmiştir. Ka- kadar ketumiyet muhafaza edil· 

11 
n kim oldugu henüz anla- mektedlr. Mamafi divanı riya-

. llıaınış olup tahkikat de· sete Emin Ali Beyin intihabına 
-Ilı etmektedir. Hal..kl sol muhakkak nazarllc bakılmak· 
eıııesının altından vurul- tadır. 
uş.ıur. I Bir boşanma kararı 
lkt otomobil rarpıotı Hukuk mahkemesinde şayanı 
U ' v dikkat bir talak davası rll· 

1 
n tlariılyedcn Taksime doğ· yet edilmiştir. Bir zevç zcvccsl-

ı11 u soratıe gelen 1-72 numa· nln namcşru mllnııscbetlerlnden 
t6~fOför Edvarın idaresindeki bahslle boşanma davası için 
ıy, 0bU, caddede mUştcri bek· mahkemeye mUracaat etmiş, 
~; 3442 numaralı otcımoblle mahkeme tallk hUkmedeceğl 
11 •tak hasara uğrattığı ıtfbl 
ıe''a<1a tramvaydan inen ŞUkrU sırada zevç: 

11
n<11 namında birine de çar- Evlilik hayatının tarafeyn 

N •• •~ Yaralamıştır. için çekilmez bir lıal otlmuı 

~
~"" osmanlyede yangın kaydına istinaden boşanma ka

rarının verilmealol talep ederim. 
Vliyazade !\urcttin beyin :\uru Çucutuma valdcal hakkında 

' lliınaniyedcki apartımnnından c;lrklo bir hatıra kalmasını lstc-

'~liangın çıkını~<ad:ı derhal mcm demlttlr. 
·•(ur"( Neticede mahkeme zevcin 
lfı U nıüştur. Rkan,.lık yüzünden bir talebi Uzerloe boşanma kara· 

Y rını vermiştir. 

h ildamı yaraladılar l'rlüflisin muhakemesi 
\ln:aPanında oturan AbdUI· Erzurum hanında lkrazat san-
liı ~ a<11r Efendi evine giderken dığı sahibi Nuri efendinin 

Şchremaoell lehine kazanılan 
davalar nispetinde Emanet 

vekillerlle hukuk işler! mUdür 
ve kalemine ikramiye verilmiş· 

tir. Tevzi edilen ikramiye mlk· 
tarı IGOO liradır. 

lJfen' i muhakenıe kararı 

tasdik edildi 

B undan iki sene evci şehre· 
manetl sular idaresinde 

yapılan tahkikat neticesinde 
enbümeni Emaoetçe vcrllen 
meni muhakeme kararı Devlet 
şurasınca tastlk edilerek Ema- • 
nete gönderllmlştlr. Men'i mu
hakeme 'kararı alakadarlara 
tebliğ olunmu,tur: 

Zabıta/ Belediyede 
tebeddüller 

Şehremaneti Zabıtai Belediye 
merkez mcnnıtlanndan bir 

kısmı arasında tebeddOlat ya
pıln:ıştıt. Ay başında bir kısım 
tcbeddıtli\t daha ) mu
karrerdir. --Vilayette 

Çatalcada su 

Tahsisat isteniyor 
VilAyet umumi meclisi dUn 

toplandı Beykoz - Ömcrll yo· 
!unun tamiratı mcs'elesl mUna
kaşa edllıli. 

Çatalca su yolları için para 
l•tenlyordu. BUtçe encumeninc 
gGnderlldl. 

Eylptekl orta mektep bina
sının idare! hususlycye alt ol
duğu konu~uldu. Maarif encll· 
mcnlr.c havale olundu. 

lın bftdın yUzUnden kendisine iflası taksiratlı görUlmUş ve 
lt~y esııyen Sedlddln ile Ze- istintak dalr~slnde ya- Kiralık fırın 
~lata. namında iki fBhs öoUne ı t hklk t neticesinde ıu Ycdikule haricinde h:az!ıçe,,nıc 

., 8.ic bıçakla yaralamıs, !ardır. pı an a a -"l•/'/ zumu muhakeme kararllc AQ:ır- fırını kirnlıktır. Taliplerin Sirkeci 
-

1 ikten bıktığı için ceza mahkemesine verilmiştir. i>tasyon nıeıııurlnrından Su.1t heye 

11 ltıtihar etti mevkuf bulunan Nuri Beyin müracaatiarı. 
"ııı<taa~köyde oturan 25 yaşla- muhakemesi bu sabah ıörUleccktlr 
~ ~<lc~ustaıa El. namında bir Bundan başka Atırceza mah· Nafı"afen mektebinden·. 
~Qıa.<1 eveı evlenmiş, fakat kemcslndc bugUn, metresi Ati· 
~eı~i 1111 peşlman olduğu için nayı öldüren Mecldln muhake-
rıt ~Ut gece mavzerle kalbine 
11, l\\u Şun sıkarak intihar etmiş· mesine de devam olunacaktır. 
'ırilıııı 3tafanın defnine ruhsat lhtllasıa maznun Beykoz Baş· 

Şiir. klltibi Sadık Bey hakkındaki 

Ş lb?ı1rtacir kaçmışmı? karar da bugUn verilecektir. 

31/Mart,'929 da Miinakasalarına 

Talip çıkmıyan Ekmek ve yaş seb
zenin 30 Nisan Sah günü saat 14 
de tekrar aleni münakasaları 

Mektepde münakit komisyon tara
fından yapılacaktır. Taliplerin iha· 

'•btuı :ızde zahire tlcaretlle meş Tı"caret davasını de ruyete 
hı as1 ~cl an Yani l•mlnde Bulgar le günü müracaatları. 
~ n lira an Hacı Vanlolo 50-60 mezun htanbul Asliye Mahke-
1 'lıcr dolandırarak kaçtığını mesi birinci hukuk dairelerin
~: la<le~lıııca .firarinin derdest den: Müdei MtLLlOTO Şirketi 
ClııŞle.tsa dlçln teşebbUste bulun- tarafından Müdei aleyh Nişan T;;.-

Q çı~t a taclrın hududumuz-
/(IJ ııı;ı anlaşılmıştır. şinda Meşrutiyet mahallesinde Ha· 

~ %ı~stahlaruı tecavüzü ci Mansur sokağında 58 numaralı 
:;' baıı~Plda Emin Sinan Ma- hanede mukım NAMIK ve HASAN 
ı: •vındslnde kunduracı Vaha· ULVİ Beyler aleyhine ikame olunan 
t~ e tide e kaçak rakı taharri· alacak davasınır. ic:·,. kılınmakta o· 
ı,~e b~ı~ POll& Ahmet efendiye lan tahkıkatıııd.ı r.,üdei aleyhlerin 
'11,. teca.v:aıı erkek ve kadın· ikametkahi hdzıdar nın bilinmemesi 
~ ~c ~.. ı. etmişler ve döv
'1~1~ an lkışınışlardır. Vahan, hasebile 14/4/929 Fazar günü saa\ 
"--~~t:Sı Vlktorya derdest on dörtte mahkemede isbati vucut 
~ r. eylemeleri hakkında hukuk usul 
~,bf'>~lu d·· mahkemeleri kanununun 141 ve 142 
n ıtcllıe . OrdüncÜ sulh hukuk inci maddeleri mucibince ilanen i'a 

ey0 - aınden: kılınan tebliğata rağmen yevmi mec-

Kiralık depolar 
Galatada Azap kapuda \e lstan· 

bulda bulunan ve depo Ye fabrih 
'e bilh.,;a tütün depo;u için pek 
elYerişli olan depolar pek nıünasip 
~era.itle kiralıkıır. Telefon: Beyoğlu 

.142 ye müracaat. -----·---.. 1860 sene~lnde mUcsses 

GALA TADA 
Lazzaro 

Frank o 
~ 7 glund · '.te nulllar ~ Taksım sokağın- kürde Mahkemeye gelmedikl' rinder. l\lahdunılan nıa,azalarında 
, l\ 25 1' . alı hanede mukım hukuk usul Mahkemeleri kanunıı-ırefls el ı,ıeme eri, K•dın· 
·~l\~c "ef C§tinisani 1927 tari- nun 398 inci maddesi mucibince hak l•ra mahsus çam•fır va 
~l\e lll=~~tnıesi üzerine tere- larında gıyap karar ittihazile 401 1 cihaz tekımları 
etd llıadarn M1ece vazıyet olu- inci maddesi mucibince her sabıkı- rşs 
Ut iltıın ll1 ehrube Güınüs- lanen tebliğat ifasına ve devami talı KİRALİK KOŞK 
'd eşyayı ezkfır hanede me~- kıkatın 19 Mayıs 1929 Pazar gün~ Göztepcde Çifte havuzlarda 
~ e fUrı.ıı metrukesi bilmüza- saat on dörtte talikına karar verilmii Amerikan mektebi karşisinclaki 
9 ~~rııı Y~ved!_lec~.ğinden talip olduğundan yevmu vakti muayende 43 No. Köşkün ikinci kati kira· 
;ıl\ 

1
1sa11 192~u muzayede olan Mahkemede ispati vucut etmeleri ve lıktır 4 oda, 1 salon, mutbah, 
929 p Cuma ve 21 Ni ya bir vekili kanuni göndermele;i hizmetci odaasi, denize ne:ı;are-
~ t'.:ıeı~~ar giinleri saat do- aksi takdirde haklarında gıyaben t•h ti, Çamlari vardir i<;imi.ekilere 

'•ı ları ı ··l r hanede hazır bu- kıkat icrasına devam olunacağı il.in muracaat. 
,,,,,,,,, uzum ·ı· -------------~ .,,1 1 :::••1 11 , 1~1 1 an olunur. olunur. 
1 1 ""ı111: 11 • 11 •11ı111111ıı. · .,., .... 1 ................ , .... 11 ... 11.. Ka~1·mımı· oroı~u 11~du"r1'nlm· den·. ~ ıııııı111111111,. ""1111111111111111111111111111111 111 tıı lvKlülUI n B /ti 

ADO Lu ;:_i; Taşköprü kazası dthilindekl ber-
•: bent orıııanında mevcut olıJ!:ı S?.5-2-

929 dan 2~·-1·929 tarihine kadar 
~ S İGQ ;jC müz•)'odeye çıkarılup talip zuhur 
~ 

1
.. R TA ŞİRKETİ ~~ ctmiyen '.!0000 metro nıikAp denik 

~ lttktyc İ. :: çam eşcarı 2 ~cncdc ormandan çı 
~ r Yr.nıtın ~ Bankası tarafından teşkil edllmlttlr. :; karılmak üzre evvelki ~erait ıechile 
' ı;uaıı - liay t ... 30·4·929 Salı "ımü saat ıs de ihale 
' • Sc Slıı:orıııı a - Nakli) e • )(aza • Otomobll - mes'ullye- :; 
t "~ res· 

4 
nrını kabul eder :: olunmak üzre beher ınetromikdbı 

' '• Uncıı y · ::ı: 12.i kuru~ 20 para bedelle yeniden 
''"• akıl han lstanbul :: •ı •''"•• Teıeı ... 'müzayedeye konulduğunda talip o· 

'"ıioll'"""" on: lstanbul 531 Teluraf· imtiyaz :: (anların teminat ııaralarile beraber 
ııı 1 1•••11 1 rııı11ıı11ıı11ıı... • · İİı::• 
t •ıı' S E' • • ı ı 11111111111,.. ~11,11111111111111111111111111111111111 Kıstamoni orlllan mu·· <lürlil1t-ündt:ki 

1 R I y O... .. 1111111111111111111111111111111 , 

· J\er0 _Eks LCULUK ~mn:"I :~;Tg;~;;H\\!E-
11 p e italyan anonim şirketitnin :: 

ı~, . 
ekLı e fer po ta 1 . :. 

\ 
kı Iı 

\ ~ aatte \c 
ı e • 

\ m 

'"'l'arc en · c eyahat edirıız. :: 
\•ir. n llren('.;zfre ~ saate ~idilir. ::: o •• 

k ç, 1.o:ıd ~ ırve tinonJn Bey :: --1 -· 'c ı.:u ·c; .. ch3.n l rine mt. acaat :: ----·--

nümeruda 9 od• maabahçe. Bebek 

te .\!adam :'llidelton Edl'ard,c 

müracaat olunacaktır. 

Tclcron IJ~hbek No ı ~6 
••ı:=n:mm:::::=::i:;µ:;;:m=nm:ııl 

karar verdiler etmiyor 
--.. -

M Ulklye mektebi talebeleri dUn 
kendi aralarında bir içtima 

akdederek Talebe hirllğlnden 

çıkma~a karar verml~lerdlr. 
thvtar ve m!ihendls mektebi 
talebe cemiyeti erinde de birlikten 
ııyrılma:ı: için bir tema)' ili vardır. 
Tıbbiye talcbclcıl de birlikten 
ayrılmışlardır. 

Bu talebe cemiyetlerinin bir
likten ayrılmalarına sebep birlik 
heyeti idare lntlhabatının gayri 
mütecanis {)imasıdır. 

içtimaiyat enstitüsü 

D arUl!Ununda bir içtimaiyat 
en.,tltUsU açılması tılkarrUr 

etmişti. Bu hususta ihzar edilen 
rapor darUlfüouo emanetinde 
tetkik cdllmolı.tedlr. EnstltUyc 
ecnebi bir mutahassıs celbedl· 
lecektlr. 

!rlezunlara ziyafet 

D arUl!Unuıı Hukuk fakUlteslnln 
bu seneki mezunları şerefine 

bir çay ziyafeti verilecektir. 
Ziyafette mUderrislcrde hazır 

·acaktır. 

ilmi ıstılahlar 

I• lmt ıstılahları tespit eden ko
misyon bahir kellmesl muka

bilini "derya. ve kebir mukabi
lini "ulu. olarak kabul etmiştir. 
Bademıı • bahri muhiti atlası • 
yerine " ulu derya ., • bahri 
mıtncemidl ~iman. ycriııe •şimal 

buz denizi. denilecektir. 

Talebe yurdu 

T ürk ınaaril cemiyeti tarafından 
açılan talebe yurdu önUm!lz

dekl seneden itibaren tevsi ve 
ıslah edllecektlr. Vurddakiyatak 
adedi çoğaltılacak, bilhassa 
kütl!phane zenglnleştirlleccktlr· 

Önümüzdeki sene vilayet te yurda 
5 bin lira verecektir. 

iktisadi H. 
Antrepo meselesi 

tazeleniyor 

S on j1;ilolerde, şehrimizdeki 
tacirler bilhassa mer.sucat 

lthalahoı arttırmışlardır. Bunun 
sebebi, yeni tatbik edildiği zaman 
flat farklarından istifade temin 
etmektir. Buamnllar aobarlarda 
bckletlldiğl için antrepo sıkıntısı 

baş r;östcrmlştir. 
Bu vaziyet Uzcrlne lhtlzaca ktlli 

yer tcmlııl için Rıhtım şirketi 

telklkatta bulunuyor. 
&rsa acantalarınuı ecnebi 

bankalardaıı şikayeti 

B oraa acantalarıaın mUhlıu 
bir kısmı ecnebi bankala

rın bUtuo muamclclerlnl yalnız 
mUaavl acentalar vasıtası!• yap· 
tıklanndan Borsa komscrllğlne 

şikayet etmişlerdir. 

Rusyaya yapılacak ihracat 

Şehrlmlzdcld Rus Ticaret mu 
mcsıılll .M. Sohof, Ticaret 

Odası tarafından Rusya ihracatı 
hakkında bildirilen şikayet üze
rine ıazııngclen kolaylıkların 
gGstcrlleceğlnl söylemlftlr. 

Terzilere kredi 

M illl fabrikalarımız terzlha
nclere yerli kumaşlar için 

kredi açmağa karar vcrml9lcr 
ve vaziyeti mUsalt olanlarla 
muameleye b11lamışlardır. 

Sınıflarınııı tenzilini 
istiyorlar 

lııtaobul Ticaret Odasına mu. 
tı.ayyet tacirlerden (32) si sı

nıflanno tenzili için te~cbbUsatta 
bulunmuşlardır. 

Birliğin yerli malları ko
ruma cemiyeti 

Talebe birlifi~in te~ebbü>ü ile bir 
}'•rll ınal!an knruma cenıiyetinin 

te~ekküt etmek üzre olduğunu yaz· 
ııııştık. Cemiyetin müsodti re<mlye>l 
Cumırteti günu alınacaktır. Talebe 
birliğinin te,UI cdcce~i i>ıi'ılAk koo
peratınnin sermaye>! ~ bın lira ml· 
desinde olacakur. :\1111! bankalır ko· 
operatlfe büyük te>hilit '" krf<li 
yapacaklardır. ' 

_ _. BOMOHTI labrikası • . 

DOPPEL birası 
çıkmıştır 

her yerde astıtır 

Tıvellut Anadolu ~lgorta 
şirketi mUdllrU Rabbani Fehmi 
Beyin dUn bir erkek evladı dün• 
yaya gelmiştir. Ailesini tebrik 
ve nevzada uzun ömUrler tıme· 
on! ederiz. 

F cribot kumı-yonu <lun top· 
!anarak r .. )metc \" rilcccl,: 

rapom imzala) acaktı .. \zanın lıir 
kı>n'I \nkar:ı) a gitti!,'i için içti· 
rıa kalnıı~tır. 1• ızırlal' ın rapcra 
ııazara'1 fcril,ot ,,kdeıiııin y:ıpı· 

l:ıcaı;ı rıhtımdaki Rtisunıat anba
rının vıktırılm~ ı !azim gelmek 
tedir. · Fakat Rüsumat idaresi 
lıeniı1. buna murnfakat etml
miştir. 

Para sui istinıali 

Maliye müfettişle.-i C\-rakı nakdiye 
sui i:;timaH tahkikatına devam 

etmektedirler. 'fadat meselesi bitmiş· 
tir, me;'uller 'akında tezahür ede· 
ccktir. · 

Bir tavzih 

Şehrimizde rc,i;i mutasan"er film 
mektebi için Selim Sırrı Beyin 

muallimliği icra edileceıi yazılmıştı. 
Selinı Sırrı Beyden aldığımız bir mek 
tupta bu haberin kendisine taalliık 
eden kısmı tekzip ediliyor. 

Gayri mübadillere tevziat 

Tevziat komisyonu tarafından 
ikiııd liste hazırlanmaktadır. 

Ceçenlerde Ecdirnedc Garbitrak
yalılar kongrasına iştirak için 

giden murahhas Hamdi bey şeh· 
rimizc gelmiştir. Hamdi bey bu 
tevziattan Garbltrakya Tiirkleri
nin ne ~ııretle i;tifade etmeleri 
U7.ını gelccegini izah eylemiştir. 
Vapurlar bir yere yüklerini 

boşaltacaklar 

Limanımıza gelen Yapurların 
hamııleleriııi muhtcli[ yerlere 

boşaltmaları f:İimrük i~lerinin 
teahiiriinii ,.e bazı lrnrı·;ıklıkları 
mııclp olmaktadır. 

Bu Yaziyet dolayısıle eşyala
rını bulmakta mii~külarn u~ra
yan tacirlerin mliracaatı üzerine 
bundan "onra her npunııı pi
m;. bir tarafa hanıııle!eriııi tahli· 
ycsi için al:\kadnrlara lnıir yeni· 
miştir. 

Serseri bir torpil K cfken ada;ı ciYarm<la ,;er;cri 
bir torpil güriilmü~tlir. Tor

pilin imha:;ına çalı~ılınaktadır. 

Behçet B. cumartesi 
Ankaraya gidiyor 

T utun inhisar umnnı mUdUrU 
Behçet bey, yeni tutUn kanu

nu layihası ve blltço işlerini 
takip etmek üzere cumartesi 
gllnU Ankaraya gidecektir. 

Veni yetişen (46 eksperin 
mıntıkalarıoa tevzii takarrur 
etmiştir. 

Bunlar, tUtlln zerlyatındakl 
mU~kil!tı lzale ctmeto çalışa
caklar ve tlltUn mUbayaahnda 
mubammlnllk yapaclklardır. 
Cenaze yarın kaldırılıyor 

Viyana Sefiri Hamdi Beyin 
kerimesi Hanımın vukuu lrtlh•· 
llol kemal! teeasllrlc yazmıftık. 
Cenaze Cuma sabahı trenle 
şehrimize getirilecek ve Sirkeci 
lsta1yonu karft1ındakl camiden 
saat 1 O da kaldırılarak Araba 
vapuru fskeleslndeu vapura 
Irklp edilmek suretlle Beylerbe· 
yindekl aile kabristanına nakl
olunacaktır. 

Topanede faaliyet 
başlıyor 

"Ford,, uıı miimes.dli geldi 

zı şahitlerin ifadeleri hakkın
da maznunların ne diyecek· 

teri sorulmuştur .Maznunlar 

bu 5uallere müphem cevap

lar 'e nı:{ 1 :rdlr Tahkikatın 
tekrar tamiklne lüzum olma

dıtı anlaşılmaktadır. Maz
nunlar hakkında yakın bir 
zamanda karar verilecektir. 

·---
Omnlom şark sınai anonim şirketinden: 
llis;edaran be~ 'eti umumi y<>i 2o \fart 19'.!I) urihlnde biliçtimı 1928 

senesi hesabatını tasdik e\lcmiş ye hi;ce scnedatının ~ numaralı kupçnu 
mukabilinde 2.1 kuruş tediye edilmesine \O umuru şirketi rüyet edece!.. mu. 
nhha.; aıaya Yerilecek aidatın mecli;i idarece tayinine \'e azalıkları hitam 
bulan Fuat Baban Hey ile :\1. ;'\, Şorun tekrar mecli>i idare a1.alı~ına inti 
haplarına ve gerek kendi namlarına ~erek haşka şirketin müdir 'c ya meç 
!isi idare azrn >ıfaatıyla ~irkctle muamelei tic1riyede bulunabilmeleri için 
mecli;i idare :ızasınıı mezunir~t itısına ve 1Q29 scne~l için senevi yüz elli 
lira üerotle lh;an _\li llevin murakıpli~e tayinine ve mumaileybin ifayı va 
zifc edemeyecek surette mazereti vukuunda bu vazifenin Agfü Bey tarafın· 
dan i!aıma karar vcrnıiştir. 

Şirket bilançosunun hulasası 
Matlup T. T. K. 

..-\rsala.r, emvali gayri menkule. makineler 211.512 % 
Kıyemi menkulei mevcude Cı5.320 1)9 

Tesism cedide l~.027 8S 
Kısada ye bankalardı mevcut 931 14 
Eşhas zimmetindeki matlubat ı 1.874 84 
Tenıinet olarak mevcut hi5!e senedın I0.750 ()() 

hcs:ıhatt mu\a\rk•t• 2.411i !'iO 

.ıı 7.8:1, 28 

.ımmet 

T. ı. K. 
Sermaye 250,000 
ihtiyat akçe<i IZ,198 8:1 
Tediıe edilmenuş kuponlar 68.'i 75 
l·:\'ha:-;ı sali.;eyc kır\'ı düyun IZ,708 g4 
;\lecli:>i idare Ar.asının n1c\du..ttı 10,750 
ITcsıbaa muukkaıe J,900 56 
1927 sene;i kirı (h:tkın~ 865 67 
1928 senc;i Un 26,724 53 

~ 

:117,834 28 

Bazar dü Levan anonim şirketinden: 
l!issedaran lıey"eti umumiy«i ~5 i\lart 1929 tarihinde Şirketler komseri Rasim 
Beyin huzurile biliçlinıa ı Q28 sene<! hesabatını ustik ederek hisse senedan
no fı nunıaralı kuptın mukabilinde 'e Yergisi mlkdm tenzil edilmek üıre40 
knruş tesviyesine Ye şirket idnrei unıumlyeslni tedvlre mezun murahhas 
ezaya ı·erilecek aidatın mikdarını tavin için meclisi idareye sallhlyct itasına 
ve meclisi idarece a7.alığa intihap edilen Süreyya Paşanın tıstikı intihabına 
ve bu sene azalık müddetleri hitam bulan müşarünileyh Süreyya P~a lle.'\t 
:\. Şorun )'enlden mecli<i idare azalıklarına intihaplarına l'e-1929 «enesl için 
Yusuf Ziya Beyin murakiplip;e tayinine Ye muınaileyhin ifayı vazife edeııoe 

yecek >urettt nıazereti ıukuunda bu ı:ızifenin _\g!h Bey tarafından Hasına 

karar nrilıııiıtir. 

Şirket bllQncosunun hulasası. 
'\latlup 

Emnli garn menkule 
l\Tcfruıat ,.e tesisatı cedide 
:\lağazada mevcut !stok mal 
Fıha• zimmetindeki matlubl! 
Kasa mevcudu 

Kuad mevcut hisse scncdıtı 

Sermaye 
ihtiyat akçesi 
Eıhası sall•eye karı• dü) un 

.lmmeı 

Bedelleri henüz tediye edilmeyen kuponlar 
F:ıııanttcn me,..;lu hl,se ,.enedau 
Geçen seneden mUdevver ıcmet:ll 
1928 ~enesi temettüü .s:ı.fiJ[ 

T. 
76 
17 

174 

3 
12 

1.. 
;ıt14 

oı~ 

217 
20() 

:.?911 
480 
628 

T. !. 
200-000 

8.570 
4~7~9 

2.10 
12480 

288.Cı~8 

... 
26 
12 
62 
6Q 
26 

95 
K. 
00 
8.l 
~3 
80 
00 
60 
91) 

95 

Topanede bir otomobll kur- ı Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 
ma fabrikası yapacak olıın mütehassısı 

''Ford. müessesesinin mumcsslll SİNİR HE'KİMİ ŞÜKR(' H.AZIM 
M. KolUns tehrltıılze gelmlttlr. -~ 
M.Kolllos tahllye edilecek olan lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 
aııbarıarı Mayıs iptidasında --~

111111
_, _____________________ .;; 

::i:~,;~~~~~~:~:~anlle1~~~;:! r ~~y~~:: ;:~~.~~:ür~e~i~~:~!:~:~~ ~,r~ 
odası llzım gelen teşebbllsatta = elektrik ye Dızel ıubdcrıne ait dersler için yani kaM ınuamr1 «ınc ;; 
bulun•uştur. = = . = ba~lanmışur. (;aıatııda çinili nharn hanı arka;ında ( \r.pyan ı hanını $ 
Abidegı kendi cebin- iııııııııııııt bitişik :\lakine :\lotör. Elektri': nı•klebi 411111111111111 

de yapacakmış ! :"":" . -:----·-
zabıta dUıı Ali lbrahlm is- Türkiye İş bankası meclısı ıdaresı nden: 

mlnde bir ,dolandırıcı yakalan- 1 l '.! ;-, Jayıs 1929 mlhine mlisadlf Pazar AilnU <aat 1.5 de T ~rkive iş 
mışlır.All lbrı\lılm merhum Ma. 1 d JT • , , · ı t • ı d k · · arif Vekili Ne tl B 1 1 A • banka,ınm seııelik n elA ~ ••Y eu umum!jet et ma ıı •Ce ·tır. . 
kar ad bUyllk ~~r ab~~e e "apıı:. 2 - 12 '.\1ayı; ı ~29 ~arihlne raUsıdıf l'uar glirtU ,aat ili ıh heı ·eti 
cağından bahsederek v\ ken· umumiye fevkallde hır ıçuma akdctecekdr. , . . 
dine Beyoğlu Zabıta tabibi dok· 3 Gerek alelAde ı·e gerek fevkalAde hcvctı umumlye\erın her ikaı de 
tor Muhiddin Beyin muavini Ankarad• Bankanın unıunıl müdürlük hina 'ında iCllıtıa edeteğlnderl mnhıe 
sUeUoU vererek Beyoğlunda bir rem his;edarlarımızın mua,yen güne ve sıAtta hu lçtlnıalarda hrnr hulnnnı• 
çok kimselerden para topla· lan rica olunur. Gerek asaleten ve gerek vekfüı~ıı ~ili lıi;seye malik olan 
mıştır. Zabıta mıızaun hakkında hls;cdarlar hcy'eıi uınumlrelere lıtlrak edebJJMcr. Ancak ~ekAleten gelecek 
tahkikat yapma!Uadır. ·aun •ahsen dahi hissedar ve rev sahibi olnırn IArnııılır. 

zev Hey'~tl umumlyelere iştirak cJecck olan tnlıhterenl iıf; ed•rlann, !na''k 
Kelepir Doç otomobili 

Mükemmel bir halde ve cly
evm Taksimde Milli garajda 
bulunan bir Doç otomobili sat1-
lıktır. İstanbulda Dördüncü Va
kıf Hanında ikinci katta 5 nu
maraya müracaat olunması. 

\duldan hine senetlerinin mlkdar ve hÜınemlarını hııyah ederi lır ceıh·el 
rı v k!l gBnderonek istedikler~ takdirde f:.u eed~el !la htlfA •e ıu'be•ecimıı<! r 

'a•a nea::lııti ~uı:ufılle gô unı>:ltn ~ailm~ b
0

ır .-eİ."!İetn mc ! İçtima t;Jnua 
ııcn blr halı:! cvel &nbmızı'l lda.-.! '11erkc1.1yc ''cya: ş:lbele ne te»<L evle 
meleri lilzuınu ~iıamnamei e.<astmizln ~O ne! 'lla~[ lcabıtmd:ılidır. 

4 - .\lelAde \'e fevkal:\d~ hey'eıi umL "Dive'c'in mUzakc•c tUznımelcri 
aynca il~n edilecektir. 

• 



• 

4 • MILLIYl!;T 1 ı; Nl5A.N 
i --

1 F"'i.kir" ·ı.aye ı • '\ Şehremaneti ilanatal
1 

• 

1 Hükfunetimiz hesabına İngil- •·----------'-ii'mi•?:-!mll5llll~~=-ı=:1ıı;;ı-~----11C:ıım::m---=----11111--İİll-----• terede tahsilde iken ufuli hazi- Fatih yangın yerinde Aşık-

··-~~-TEPEBAŞI . 
GARDENINDE • Ku·· çuk hı·ka.A. ye ni ile ailemizi pek derin bir ma- paş:ı mahallesi~ Hay~ar cad-

teme gark eden Erenköy kız li- desınde 96 yem ~O eski n~a-
sesi mezunlarından sevgili kı- ralı h:?d.rum ve bır kattan ıba-

• 
ı 

bir surette taklit eden meşh~r 

HM A. RIN UMBfSl "MiLLiYET.Ta 
16 N·,.n 1929 

BUGÜNKÜ HAVA 
Rasachaneden ıldılJmız maltı· 

mata nazaran dün azamı hırirct 

1 O ugaıf 6 idi. Bugün havanın 

poyr11Z ve buluılo olma. ı ıııuıe

meldir. 

FELEK 
Pangaltıda bir " Yıldız • 

Ben görmedim fakat slJzlJ
ıe itimat ettiffim bir dostum 
bana nakletti; Pan1;a/tı civa
rında bir fırında çalışan bir 
ıalıcı. kadın /ık aleminin g(Jzdesl 
meşhur sinema artisti Amerl
l<a/ı Ronald Kalmana o kadar 
benziyormuş ki olur şey degil. 
Bu müşabeheti keş/eden ecnebt 
kız mektebi la/ebeleri sabah
lıyın jırınm önüne doluyorlar 
akşamları da Şişli ve civarı 
'akinlerinden sınema meraklısı 
olanlar simit almaya geliynr
larmış. 

Şimdi .firının işi o kadar iyi 
gidiyormuş ki sormayın. işin 
J;aribi satıcı bu ragbetln ha
kiki sebebini hala bilmiyor 
fırıncı da bu müşteri tezayüdü
nıi fırın kapısırıın üstüne as
tıgı at nalının tesirine ham
/ediyormuş. 

Bir şehir nıes'elesi 
Elimizin hamuru ile bizim 

ıic şehir işleri hakkında söz 
söylememiz dogru degil ama 
v ne böy/f bir hevesten kendi
mı zi alamadık, lstanbulun muh 
'elif yerlerinde şehrin imarına 
ait bir haylı inşaat vardır. 
::Oka! b11 inşaat ve imaraf 
şehrın inkişaf istikametlerinin 
zıddınadır. Yangın yerlerinde 
1tuz metrol11k caddeler elli 
rnetroluk bulvarlar yapılıyor, 
halbuki halk Maçkaya, Şişliye 
Taksime geliyor. O büyük 
caddelerden kimse geçemedi
ginden, ot bitiyor, ötede yürü
necek yol yok. Zannediyoruz ki 
bir şehrin hayat ve umran 
noktasından merkezi sıkleti bu 
gibi şeylerle değişmez. Hayat 
ve hareket cereyanlarının ka
nunları başkadır, onlar tahtı 
hükme alınamazlar. 
" Felek,, in nrantık$ulığı 

• Akşam • refikimiz ede
~iyat ha) atımız hakkında bir 
anket a, lı. Bir takım erbabı 
edep fil. ·r erini söyleyip dııru
rorı'ar. Edebiyat ile alakam 
o madığı gibi ı-dip geçinen
'• rd.:n ofmadıf!ım için bu ya
zılan /at _ 1i ile okuyordum. 
lJünkü ' A ,·am • da Orhan 
Seıji 81 . arkadaşımızın bu 
yoİda bi; cevabı intişar etti. 
Orhan bey edipler, şairl•r ve 
gazeteciler .'akl.-ında bir çok 
şeyler söylemiş, dediğim gibi 
bu beni alı,kadar etmez. Yal
nı: bizim arkadaş süz/erinin 
sonunda hiç ~orulnıadan ga
zı lı cilere sözü nı:kfcdcrt'k A
Nı.!irı Daver leyi methediyor, 
bımada biz karışmayız fakat 
Davn i methederken diyor ki: 
" Ben Daı•crin fıkralarında 
"kna edici bir mantık buluyo
ru• rl'feUe bu ;ok! .• 

H:ıppal ı I A Birader I Da- ı 
~ 
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Gu• ıu· mseyin t zmı Semiha Cevdetin Londra- ret gagır hane enkazının kapa-
dan celbedilen cenazesi bu gün- lı zarf u~ulile furuh~u mukarrer 

...... -
' 

' .. 

O wan bir duble bira daha ı - Hiç efendim 
getirttikten s0nra: - Y ann öyle yemeğine bana 

~1aaşına neden zam yapıl- ı gel. Beraber yemek yeriz, ~onra 
madıjtını anlamak isnvorsun ha? da resim çıkartırsın. 

Dedi. - ~:mredersiniz efendim. 
- Evet; iki senedir hizmet Gece uykum kaçtJ_ Cumamı 

ettiğin bir müe,~c.ede, ömrün rahat geçiremeyecek tim. FAkaı 

oldukça aynı para) ı mı alacak,ın! ne çare •. 
(),nıan giıldiı: faresi gün patronun evine 
- 1 !ay atın garip tecellileri glttim. 1-:lavadan, sudan bahsettik.. 

vardır. Bak sanıı anlatayım. Bixlm yemek se•siz geçti Ondan sonra 
patronu bilirsin. Öküz Hasip be) süz fotoırrafçılı~a intikal etti. 
namile maruftur ve ı;ahlden de 
ükuz gibi bir adamdır. Yazıhanede 
en :<evdiği memur da benim. 

Onun blitiin öküzlü~line rnğ

mcn, ben ıl.ıima terbiyemi mu
hafaza ettim ve kusursuz çalı~-

tım. 

Hundan altı gun eve! bana 
bir fotograf merakı ~elmJ,.ti. Her 
cuma makinemi alır kırlara çıkar, 

resim çekerdim. 
zevkimdi. 

Hu en l)tiyük 

Bir Per~embc a~amı, Iazıha
. haneden çıkacağım esnada: 

- Patron isti}or; dediler. 
(:eri döndiim. odayıı gidim. 

Paırc n közlliklerinin üstünden 
heni ~i>ylc bir sıizdü: 

- Gel bakalım Osman, dedi, 
sen fotoıı:raI çıkartıyormu~sun? 

- Biraz efendim. 
- Yarın ne yapacaksın? 

Patron: 
- Eh. dtdi. haydı hahçeye 

çıkalımda re,mimizl at 
Bahçeye çıktık. Patron: 

~:vcla benim yalnız bir 
reomiml nl, dedi. 

Kllçük, )'Uvarlak bir masaya 
dayandı. Ben makinnl hazıladım: 

''Kımıldaın~vınız ... (;iılıimseyl· 
• 1 

nız ···-
Çıt ... çıt! .. Rl»İın alındı. 

l'aın•n tİe\<ilopman lçn ilaç 
almış, küçül iıir ,;;ındık odasırıı

da şambr nııvar yapmış. 
Beraber odaya girdik. Ben 

pelikülü ıposiiJfitc atnm. Başladım 
çevirıneğe. Bir mlidd~t ~onra 

patron surdu: 
- Bir şey görllniiyor mu ? 
- Henüz görünmüyor. 
iki dııkka ~onra pcllkülü çı-

kardım, baknm: 

ki Perşembe günü saat 3 te Be- bultJ??ugundan t~ıp olanla,rı~ 
bek camii şerifinde nam:ı.~ı kı- şera~tı anlamak ?zere hey etı 
lındıktan sonra Rumeli ~lisan- fenıuyeye ve teklif mektuplan- • 
nm Kayalar mevkıınde istirahat nı hamilen yevmi muayene iha
garu ebediye tevdi kılınacaktır. le o~n .. Mayısm 9unc~ Perşe~
Hak nuru rahmetine mazhar be gunu saat 15 te daıre Encu
etsin Amin ... Akıeba ve ehibba- menine müracaatları ilan otu
run saat 3 te Bebek camiinde ha nur. 
zır bulunmaları rica olunur. * * * 

Merhumenin fillesi • lrtihaller 

Şehremanetinden: Galatada 
eski Borsa Hanı içinde 6, 7, 5, 
11, 12, 34 numaralı odalar ki
raya verilmek için açık müzaye-••••J!lm•••••••• l deye konmuştur. 9 Mayıs 929 illveıen iki kısımlık komedi ve pate rtlvü 

Evelce ilen gazetesinde idare tarihinde ihalesi olacaktır Ta- varyete proğramında ~ı~ 
memurluğu etmiş olup <On ~aman· !iplerin şartnameyi görmek için 1 HANSI Vll.LS tarafından fevkal!de ·. 
!arda LUlehurgazda eczacılıkla m~· h ·· ·· d · k · numaralar eksantrik şarkılar · er gun muzaye eye gınne ı- - ,, , 
gul olan Celal bey ahiren irtihal çin mezkur tarihııe levazım mü- · · 
eıuıl~tir. Pek haluk, çalışkan bir genç dürlüğüne gelmeleri. 
olan Celal he in vefan kendini tanı· * * * 
yanlan pek müree.;sir etmi~tir. ~~Hah 
rahmel e~in 

Bu lkşam 

MAJİK SİNEMASINDA 
* * * Doktor Ruı;çuklu l Jakkı beyin 

Artür Şintzlerln meşhur piyesinden mnktebes 

İHTİRAS KURBANI hemşiresi Naciye Hanım vefat 
etnıi~tir_ Ceıı:ızesl bugün 1 O da 
htikltll caddesinde Nemli zade -aparıımanı'ltlan kaldırılacakıır. 

Samatyada Hacı Hüseyinağa 
mahallesinin iskele meydanı so
kağında 14 numaralı kahveha
ne önünde, deniz kenarında e
manet mali mahallin icara raptı 
mukarrer bulunduğundan talip 
olanların Mayısın 9 uncu Per
şenbe günü saat 15 te daire En
cümenine müracaatları ilan olu. 

filminin ilk iraesi Dilber ve sevimli EVLiN HOL T tarafından temsil 
edilmekte olan bu son derece dramatik ve hissi sinema eseri onu görme~ 
"8adetine nail olacak temaşakiran üzerinde derin bir tesir birakacaktıf· 

:;. :f. )/. 
• llıvetcn; SPOR VE GENÇLiK serisinden bir HOKEY MAÇI 

Harbiye Mektebinin onbe in- nur. Her akşam ile Cuma Cumartesi ve Paz!ll günlerinin 14-30 ve 16-SO 
ci sınıf mezunlarından olup Re- ''' * * matinelerinde Seriinin SKALA tiyatrosundan BARRY AND BAKKEfl 
vandiz redif livalığından müte- Şehremanetinden: Hasköyde in pek eğlenceli musiki ve canhAzlık numuneleri 

kait Bakırköylü Şevki Paşa sek kiremitçi Ahmet çelebi mahal- ~;;;:;;;;:;;•:•p:;;ijp:::::::::::""~I 
sen sekiz yaşlarında irtihal ey- lesinde Hasköy caddesinde 4/4 fil Hanrl llatayın şah eser~ J AN 
!emiş ve naşı mağfireti Üskü- numaralı sinama mahalli kira- ı\NJELO ve SÜZI \"ERNON Dün okşam 

ALHAMRA da temsili 
dardaki hanesinden kaldırılarak ya verilmek için kapalı zarfla 
iskele caıniinde n:ımazı ~arJele- müzayedeye komnuştur. Talip
da Karac~;ahmette aile kabıis- leıin şartname almak için her 
tanına defnedilmiştir. Mevlıi gün levazım müdürlüğüne gel-
gariki rahmet eyleye. meleri teklif mektuplarını da 

- ~ - ihale günü olan 9 Mayıs 929 

ÇILGIN 
filmi diln akşam 

MELEK 

BAKİRE 

SIMEMlSINDl 

lrae olunan, boğa güreşleriP111 
uvk ve sefa olemlerinde ııcçtı' 
şehvani aşk maeeralannın meııılt' 
keti olan ispanyayı mu.,;avver 

:r~: .~rm~;ı~e ~~~lsi~ub~rru~~~ ISP'NJOL cnzELI. 928 senesi T edington beyne!- Perşenbe günü saat on beşe ka
milel müsabakasında Omega dar mezkur müdürlüğe verme
saati birinci, ve diğer bir Ome- leri. 
ga 2 inciliği ihraz etmiştir. 0-
mega saati mükemmel -.•e yega

zafieriyet ihraz etmi~tlr A U 1 
Hamiş: dön film m!isıbaltaaı * * * için bileılerl muhafaza ediniz. IJc. filmi büytik bir halk kütlesi ı.ıırf' 

ramlyelcr diln akşamdan beri si- , fından medid ve silrekll sure~' 

ne dakik ı,aattir. 
Şehremanet inden: Gala tada ka- ema salonunda teşhir edilmektedir.

1 
alkışlanmıştır. ll!veten iki 1cısııııııl 

raköy caddesinde 11/18, 4/4, kahkahalı bi• komedi. 
5/6, 6/8, 8/12 numaralı dük-IPll!!!!llllilm ___ llll!ıı-'-11! •--------~ 

Mevludu şerif kıraati kanlara Borsa Hanının Karaköy R k 1 
Kefeli Zade Sabri beyin mah- caddesindeki kapının methalin- U S a Ş 1 

dumu r.wrhum Hakkı beyin ru- de 1 ~ I~ N o.lı cam~kin, kara~öy 
huna ithaf edilmek üzere yann- c:da~sınde 10/16 numaralı dük- 7===B=R:J:G=l=T==H=E=L=M==~ 
ki Cuma günü Kadıköyünde kan ıle ~r~asmda bulunan Bor- ı 
Osman Ağı:: Cl'-Z!lİİ ~erifinde Cu- k~ Hanı ıçı?"de l 7 .n~arah Od:ı MELEK Sine~asının Illm 
ma namazını müteakip mevludu ıraya venlmek ıçın ayn ayn musabak:ısı 
terif kıraat ettirilei:eğinden aı·- kapalı zarfl~ mü~ayedeye kon- BAKİRE 
zu buyuı-an ihvanı dinin teş- muşt~r: Taliple~ nşartnamc ~!- ÇILGIN 
rifleri rica olunur mak ıçın her gun levazım mu
_______ . __ ,___ dürlüğüne gelmeleri teklif mek 

BAHSED1LD1C1N1 İŞİTTİ- tuplanru da ihale günü olan 9 
NlZ Mİ? Mayıs 929 Perşenbe günü saat 

Neden? ... BEYAZ ve MAVİ on beşe kadar mezkUr müdür. 
etiketli NESTLE çikolatasmnı lüğe vermeleri. 
nefaset cihetinden fevkalade de- * * * 

filmini takiben 

2 KIRMIZI GÜL ve 

LA BEL HELEN 
filimlerl gösterildikten sonr1 ikra
miyeler keşide edilecektir. 

Bu gün saat 14,30 matlnesioilt' 
itibaren 

FRAl\TSIZ SİI'l~ 
ve TİYATROSUNV 

umum halkımızın pek ıtya4' 
sevdiği yeni Valanıino 

VİLLİ FRtÇ 
ile RUT VEYLER in g•fo 
eğlenceli, şen ve cazip süf 

coşKuNmziiNnos1 
filminin ilk iraesi münnseııcd~ 

Gala müsameresi ~ 

verin mantı/tını dışan vuracak 
ye c ı1 ne mantıksız gazeteci 
Felek midir ? Daver Beyin 
yazılannı beyenirken beyenme
diklerinizi karışhrmaya ne 
lüzum vardı ? Hem çüm/ece 
malüm olsun! Berı yazılarımda 

mugalata yapaıını , onlarda 
mantık aramaya lüzum yok. 
Et;er mugalatada kemale va
rırsam benim mizahta tuttu
tum yolda gaye lıasit olmuştur. 
Dünya mantık clerıilen köhne 
kaziye ba/i-farını Urınaya ça
lışırken Orhan Sc;fi Bey bi
raderimizin mizahtır mantık 
araması bir asarı atika mu
hipliginden başka bir şey le
lukki ediletllir mi? 

Allah Allah!.. Garip 
- \Teriniz bakayım• 

Verdim, baktı: 

şeyi receyi bulduğunu? Bu öyle bir Şehremanetinden: Şehrema- OKTOT BEYLERE 
hakikattir ki yalnız bir tecrübe neti için şoselerde kullanılmak D İLA N JJ. 

- Bu ne? diye haykJTdı: aman, 
öküz rcsmibu! 

Olamaz efendim. 
Fakat olmu~tu. l'dikcildc bir 

öküz re<mi ~önımiyordu. Geçen 
hafta çckti~im peliklllü bıınyo 

yapn,amıs ve iistünc de patro· 
mın resmını çckmi~tim. Fakat 
şimdi, pelikülde, patrondan ziyade 
ökuzlin resmi !(Örünıiyordu. 

ilin bir ôzlır diledikten rnnra 

sizi de teınin etmeğe kafidir. Bu üzere otuz ton souk asfalt kapa- Son derece temiz ve prezapntabl (4400) 1ıa (5600) geJ~ 
tecrübeyi memnuniyetle yapa- Jı zarfla münakasaya konulmuQ- her türlü evsafı Uzimeyi balz At (1100) İli (l400) g~1' 
cağmıza şüphe yoktur çünki bu tur. Taliplerin şartname almak KİRALIK Ester Nalı ile 900 ili _.liİ 
çikolatalarda (yaldızlı kağıtla için her gün le~azıma müracıt- MUAYENEHANE kilo Mıh Pazarlık uıııp 
çikolata arasından) bula.cağmrz atlan teklif mektuplanru d:ı !: mübayaa edilecekdir . diı 
bu pusula size derhal PÖJO bi- Mayıs Perşenbe günü saat on fevka!Ade mefruş iki salon ve zarlık 22/4/929 Pazartes' !6 
sikletini, DEKKA gramofonu, beşe kadar vermeleri. bir oda elekririk bava gazı terkos nü saat 14 da 1stanbulda ~ 
ZA Y1S İKON fotograf makina- telefon lıizmcıçi ve teshiniye paşada Jaııdarma İmalat~~· 
sı, O MEGA saati gibi kıymetli T}Y A TRO hepsi dahil fiaı çok ehvendir sinde icra edilecekdir şartJ"' 
ve dayanıklı fevkalade bir ikra- VE SiNEMALAR Menfaatiniz için bir imalathanede tevzi olun~ 
miye kazandnmış olacaktır. 1 
ZAYl: Derununda nufus tezke- Naşit Bey temsilleri kere görmek kafidir Koşunuz! koşu11ıJ1-
em ·ı · kpusları h !\liflet ılı'atrosunda bu akşam . r- Sultanmabmut türbesi sabık Çak ~ r ı e vergı ma mu - . makçılarda Çeşme rl 

tevi defterim zayi olmuştur. Ye zelhan Harız Burhan Bey saz hey\- J li!Ali::hmer binası ,.,ndadı· kuş tu""yü fabrı·•·ıı>'rl. 
C\ ime avdet ettim_ - - - · ak"I k "ki B" d ı;• ~ nileri alınacağından hükümleri tının ıştır· 1 e ·onser 1 oyun ır en r ıı. y 

l,te bunun için m:ıa~ıma zam yoktur. Balatta Lel;>lebiciler sa- Arifin hilesi operet 3 p<rde vnıansız İLAN yüzile kuş tüy yastık iki ır Jıf· 
,··ıpılnıadı K ,-ı d"lh k 1 Dıram J perde Dans, Varyete Loca: gan ondo""rı, sJ!ıe onbeş ıır~B · ' · e,ı me ı,..nc, ovu - kag" ında 46 nuınerolu dükkanda IJi MilU münasebeıile Osmanlı • · ' 

d ,,., k I 200 Mevki 30 Duhuliye 20 Kil ·ı 2 k i/ ma ı,,.ma su rec iyorum. mukim Leblebici Ankaramr. Bankasının Galata, lstanbul ve Bey- O 1 e 1 5 uruşıan 
• ki d · d Kadıköy Süreyva sineması K 1 · h kufl1 • a e ~n Yaban Abat karyesın en !17 mı- ' oğlu Daireleri 23 Nisan 929 Salı uştcıy erme ma sus 

FELE/{ Selllmi izzet merolu Halil oğlu Yusuf. Ş E H R A Z A T ırünü karalı bulunacaktır. her renkte mevcuttur. 

ö hekimi 
lteshi~ _marifetini ~ıfıra iı~-jvaş yavaş sarhoşediyord;~. ~ecekti. Yemek yendi. kah- -ıkurt~lunm~bir nasi"!lidir. ,nin bütün iştihasiyle b~ 
dinnıştı. Fakat bu sarhoşluğun pek veler içildi. (Hatice nine) (Suat Naci) ile (Leyla) bir (Bar) artisti gibi ( şıı< 

(San bağ) ın bir dişi kap devamlı olacağına şüphe genç kızın odasını bir daha karsı karşıya kaldıkları. za-'Naci) yi süzdü. Bu bal<l. ti 
lana benziyen vahşi güzeli yoktu. Genç adam bu birbi- I gözden geçirdi. Sonra onla ma~ genç adam misaf~rine da okadar zalim bir is~ 

Bürhao Cahlt ona erkeklik hislerini tam rine zıt iki kutup arasında ra hoşluk dileyerek kapıyı hoş görünmek, birdz nazik vardı ki genç adam ooa. ($ 
(Suat Naci) ye gömlekler, rı soldu, başını dolduran ma bir vuzuhla duyurmuştu. şaşırmış kalmışken (Leyla) çekti, gitti. !davranmak lüzumunu his- laşırken takındığı i~~tıdeı' 

boyunuab cır• '"'u., ~t.:h.t:r cera kahramanlığı bir ka- Onu hatırladıkça damarlan şmıank ve erkekleşmiş hat- Uzun aşk mevsimleri ge- setti. Ve mütemadiyen içti- kir tavrun biçareııgıll 
yaptırdı. Büyük valizin bir bus haline geldi vene zaman sertleşiyor, kalbi genişliyor leı•iyle araya girince itidali- çirdikten sonra aylarca bir- ği sigarasının dtımaıı!arrnr kendi de utandı.. ~ 
tanesini sırf ona ait şeyler- danberi görmediği o ince, asabı demir kesiliyor, ağzı n~. ~ukavemetini kaybeder birlerinin hayali ve ha~·.retiy !seyreden (Leyla) ıun yanı- (Leyla) nın bii taı~iİ 1 
le doldurdu. (İstanbul) dan hassas ve nazik erkeğin ısırmak parçalamak, kolları gıbı oldu. 1 Ie yaşayan iki gencin bir ça-ı na geçti: yaprağına benziyen _Y (0ıı; 
sılaya, memleketinde niş.-1n- böyle sert ve kırıcı oluşun- ezmek, sıkmak ve acımak ih Şimdi, (İstanbul) alem1e tı altında başbaşa kalışı bu- -- Ehh, kü .. ;uk hanımc- sabiyetten alevleoı~f gi1'1 
lısına giden bir mektepli gi- dan çok mütessir oldu. (Ha tiyaçlariyle geriliyor, hırs- rinde her gencin erişemiye- lutların ve yıldınnılann gür ien li. İşte kaldı!{ hiz bi?.e .. \ (S. Naci) eşelenen kd ·gıııı· 
bi çıktı. Ve genç kız ta ista- tice nine) ona: !anıyordu. ceği zevkleri kendisinden leyip parlayışları gibi ziya-ıAnlat bakalım, ne vc>r, ne yavaş yavaş sıcakl~O diY~ 
syonda (Suat Naci) ile kar- - Yoldan geldin kızım, Bunun yanında genç a- tattığı bu genç kızla bira:1, lar, akisler, heyecanlar hal-ıyok. (İ~tanbul) ııı- alc.mdc? kıvılcımlandığını hısse ıôl~ 
şılaşıp yaylıya gecinceye ka haydi biraz daha ye! diye ik dam çamormanındaki esra- sonra baş başa kalacağını dii keder. Damarlar şişer ve, ~Leyla) hasreı: ve c ıc;ık du. Genç kıza karşı agııııf 
bar tırnaklama kadar ncş'e rama savaşırken (Genç kız) ıengiz kadını erişilmesi in- şünerek sevineceği yerde kan bir lav seli gibi yaka ya bir yaklaşmadan ·zıy:ıde biı cephenin sakat oJ~lllli'ıı~ 
ve heyecan içinde idi. m lokmaları buğazında dii- sana adeta uhrevi bir zevk (Hatice nine) nin kendileri ka akar. Kemikler miizap birine dosluk gösternıek anlamaktan gele nb~~ctetiıl1 

(Suat Naci) ona kasaba- ğümleniyor, başı ateşten ya veren bir tarikei dünya zev- ni bırakıp gitmesinden kor-/olmuş maden gibi kab eı.;,,_ mecburiyetinde olan iki ah- ve teessür onun bı çti1'f 
daki mevkii bir kaç kelime- rııyordu. ki veriyordu. (Emine) bir- kar gibi yemeğini mümkün tiki olur, açılr~, kah incinıat pabın, iki aşinamr. soğuk la yendi. Dakikalar gdi ; 
yle izaha kalkıpvaziyetini (Suat Naci) kendini talı- denbire çarpan, aldatan ve olduğu kadar ağır yiyor. ye eder katılır ve etler keskin tifelerine benziyen btı neza- zafı arttı. Genç kıZ J:ıflr\o, 
şüphe ve endişe içinde bıra- !il edemiyecek kadar sersen1 lezzetini bir hamlede veren mekten sonrasıiçin (Hatice ı' alevler gibi birbirini yalaya keti hissetmiyece'{ kadar ga masada, çenesi avuç r. ı1'~1 kınca genç kızın çiceklenenldi. Son bir haftanın birbiri- kadınlar gibi değildi. Onun nine) ye bir çok işler bulu- ya\aya uzanır, gerilir. kıv-ıfil ve cahil değilı1ı bir biblo gibi d~ruY0ı.1#;ıı 
kalbi zehirli b"r nefes ger.- ne kanşan vakaları onun gözleri, yudum yudum içil- yordu. Fakat iki tarafın da nlır, ve yanar, yanar, ya- Masasına çağ-.Tıldrğı meç vi dalgalar ha!ınde ıııll"' 
miş gibi karardı ve k<ıtıldı. kadın avculuğındaki bütür. dikçe neş'e ve lezzet verc;ı asabiyetini arttıran bu sah-ınar. \hul erkeğin ucuz bi1· içki ıs- kıvrıla çıkan sigara~~yo 
Sevinçten titreven dudakla- maharetini, bütün iğfal ve eski bir şarap gibi insanı ya ne daha fazla devam edemi Bu hilkatın kaçılmaz ve 1 marlayışuıa karşı gözleri- manlarım seyre 

1 
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• •• . .... .,_ - '. • ~ • 'ı 1ZAFİYETİUMUMİYE Sinir za~ir.~ti,ademi iktidar ve rtekahet haıind~ 
/ ul~r ~a ('\(lR0-1UR11 _) ~ .. tahzan pek t~sırfülir. _ YEllLİ (>LARAK ~1UADİ-

.z 11 , ı..r 

l - l\·rtc' ~urubu. 

~ - K re1n t>crtc' 

. .. s- -LL 1l i\f A, ILI 
i\1E\ LUT fKEN J\ıIİLLİ 
S.E \ ETL'\ 

ı\lITAHIL\I YABA~CI 

ELLEHE \ EHl\tEYELi M 
Rl CİDı\LDE "Vll V ı\FFt\K 
OL~lAK İÇİ l GRAŞA ~ 
l\IE U,EKETil FEDA~AR 

l E l\1Üı 'E\ \ER KlS~Jl A: 
kc · 

daha 

kcrre 

ı - Pert..:v ÇllL~k podrası Ll>mıer, koınprı 

4 !'erte,· karbonat 
ktl:nrrirr .... 

'i-

iıksuriik için 

llri} dntini 
tuıi!lı:t podrası 

tırnak cilası 

1~~4Ht4H._4H .. ~~ 
~ 

'~ 
~ ll l D \ l' l·::o;T E 

~tllE) ~EL\IİLEL 2 -
:ı 

·ı ına lıman lan \·ı.; nerir 
liman naklıvatı 

\srl elcktıriK sanaıli 

Utomo\ııller ı c ıncııcısiklcıler 
~ • • lladyo tesı atı iç•n husu~t 
c~ SEl{GlSlı DE pavyonlan vardır. 
~ \facar • • >1111\llnın mcş~en - Cümruk resminden müsre,n:ı mü 
~ kıddit ecne.ıı Uccarlaruıın meşherleri - Seyahat ticurat nda tenzil:I~ 
C> '\arK ve llulg e şomendiferlc·inde .'.!5. \ ugosla\' \ e Romanı• ~omen
~ diferlcrını:" !J\dct c:c\·ıhatlarındc • 0 50, \lacari:'tandan azimet ve a\·<lette 
~ !'O. ln..ı.ludı.: .. rbest mürur İ\:i"C ,·ize ücreti alınma7_ Sergiye i~tirak ruh 
~ ~t~anıc:ı. ı.~O k~ruştur. K~yi~ ı e tafsil:l

1

t için lludapeşıedc sergi. ~dare in~ 
• ~ \,.,.\11.Lkf'. 11.1·.R \R,\SI. D.\ nal< •yat ve mııva sl•t 1. ,\. :-. 
l:.. lnıcrc<ıııtınenıale \nkara J,tanbul · lzmir 
·~ ++••• l ıılara Çiri!i Rıhunı 1 lan ••••••• 

Liseler mübayaat ko
ttıisyonunda n: 

LıD 
Sinek, tahta kuru-

•• • su, g ve, pıre 
ve bütün haşaratı ve · yu· 
murtalarını kat'iyyen öl
dürür. Leke yapmaz, tesiri kat'i ve koku
su latiftir. 
Şişesi 50, tenekesi 75 ve pompası 

75 kurustur. Markasına dikkat ediniz. 
' 

HASAN ECZA DEPOSU 

Eınlat ve E~anı Ban~ası ~ınuın ınii~iirlü~ün~e11 
Satılık köşkler 

l:;tanbuhla Hlt~ lika<lad:l :\i7.am caddesind .' S ·fc:roj:!;lu kv~klcr" naınilc maruf Ye iki kıt'a tapu 
scncdi\lc bankamız uhtesindekl rna mü~temil<lt kö~klerin saıı,ı ınüza\·t'dt-\C" konulmuştur .. 

:! \lüzarede kapalı zarf usn\iledir. ihale h \la,ıs 'J2<J l'ume;ı ~tinli \nbratla \C h.11ıb idare )fecli" 
huzuriylc icra olunur 

J Satın almak i;tiyeitler ~.150 liralık teminat irac,inc ınccburJurlar. Bu teminat mektubu tel.lif mektup· 
lariyle beraber ih"-lc gunünc yetit-mek üzre b\zzac l mum miidUrlü~c verilir ve. y3hut taahhütlü olarak pn.;.;t:ı.~la 
göndrrilir . 

ı liıale he<lcli ihaleyi müteakıp pe~indir 
S Talip nlanlar lstanbul ye )'• lımir şubelerımiıe \t vahut umum :\hidürlü~c müracaatla mufa,;a\ ,artna· 

memizi mütalaa etmeleri ,.c müza~·edeye i~tirak httlinde bir liri\ mukabilinde birer nush:ı"ını alıp teklif mektuplarına 
rapte~lemeleri icap eder 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Arabasını ezher cihet memnuniyetini mucip olacak bir lii.stlk 
tle techlz etmek isteyen otomobllcl elyevm artık milşkülllt çekmez. 
Zira Kontınantal liistlkl her daim emsaline faik ve günden güne 
tekemmül eden yegane lastiktir. Gayet müşkül şerait içinde icra 
edilen tecrübe koşuları sayesinde Kontlnantal fabrikası biititn 
yollara elverlşll bir liistlk imaline muvaffak olduğ'undan otomobilci 
blla tereddüt her hangi bir yolun kat'ına girişir. 

T rl«yc \'ekili : CÜS'l'A \' ı;: \ 
Türkiye İl'in umumı depos• 
1,r.ınbulda Hencibara l !anında 

\le~hçri Tak>iınde Sosa ma~aza\arı 

Ankara, İstanbul, İz
ir, Bursa, Kastamoni, 

Konya san'at mektep
leri için külliyetli mik
darda elektirik demir_ Hay~ar~a~a~a ~eınirJolları ınu~ayaa koınisyonun~an •

1 
' ı\~aAıda yazıh malzeme pazarlıkla ahnac;ığından t;ılip olanlanların 

:Fl.iTOKS · 
~· . 

tı ·, k tes ı·sat 1 1 h h ·,ye '22 nbıın hazartc'i ~aat onda komi;yonda ıspatı y[iCUt etmeler[ 
) ' ilAn olunur. 

~arangozluk ve saire :: :~,~,t 
2 

48 
400 

1 
1 l 

.32 

.12 

"'' "~ 

adet 

kilo 
:tdct 

" 

,, 

duble canı dnıa ı 

yalı kırma taht1 metro 
nıo,;kof t;t~t 

( 1 nıctroluk) 

kesme ~allın1ı ı5lı. (hanlaç) No 55 
., ., 

kliıııiir kiırc,i 

iııgiliz tuzu 
dosy;ı dolabı 

memesi (muhtelif eh'atta) 

kanepe 1 mc\ki 'l il nınki l S 111 mt:ıki 4 
Portatif ı ııltnıctn 150 \Olt (ccrpnı nıiitcınadi için) 

salıit lıa~lı alıanoz kcnarh T cet\'cli 0,7o 
ıtb3nu1. kcıı:ır!ı res:;am gönyc>i (mı htclif eb'atta) 

ale' Yı: dunı:ııı 'nnıları için ıitlalı nıahncta 'nıulıcc
lif dı'atta 

tarihsiz ıııadcni d:tmg-a (muhtelif ~ckilde) 
tarihli nıat!cnı <lamg-a ., ., 

1:1stık danıp;a (qk~li muhtelifcde) 

~ibi alat ve edevat, Ma
Yısın 12 inci Pazar günü 
~aat on altıda ihalesi 
1tra kılınmak üzere ka
kalı zarf usulile müna-
asaya konulmuştur. l~~o k.i.lo 

Tal iplerin evsaf ve 
tlıikdarları ile şeraitini 
arılamak üzere komis

otomatik tanlı daın,;:ısı 

kur~ıın pen'i için hurufat (kutu içinde) 
dek isti ri rı 

Yona müracaatları. 
s· ZAFİYETİ UMUMİYE 

•nir zafiyeti 
• ademi iktidar ve nekahat h111inde olanlara 

~ORO-FORTİN 
ınu tnhznrı pek t • il . . esır dır. Bılllınum eczanelerde 

llı~~~~a. ve Telgraf 
urıyetinden: 

1 \h \. •t . 

levazım 

•J k na ıyc ' ku 1 " l · m ıı: • v•rc mubayaa eJ; ecek olan tıOl)(l 
~ n k•lı ı l ' u lunakasaı 4 azedılmı,ur 

~:ı.zar iı"u ı .ı!c: l ıc ı k lın • :ı 
\ ldili.e ını ıakJ \ a ı ur.k. ._. , de 

18 adet ~dnyc ( ~l·lloittcn 

minkale ( 

) muhtelif derecelerde 

) r 5 c nı kutur 

250 
;l 

.'io 
7200 

l ~ 
200 

100 
00 

'i 

ıouu 

ı ,ıoo 

.ı 

.ı 

.50 

h 
1 ı ) 

,, pirinç '11 nıusluj!;u S-8 
., para çmıt;tsı küçük 

metro lıez hortum so. l .'iO nı m h8-IOO nı m 

adet 

kilo 

adet 

" ,, 
.,. 

kılıı 

., 

canıt var dudu)!;: 
) nzı makina:-ı nıa:--ası 

lıc1. y.ıg·>ıı pencereleri için) ııu. 

ı azı makinası lastiği (yuvarlak) 
beyaz kaknı ucu (fran>ı7.ca) 
y:ızt takımı (kristal orta) 

lınkka tek Chu nilı buyiik) 

tur. mürekkep 

.ıııılıalaj k:\adı 

czzane kdadı 

unc vcc~ilc 

adet yaj!;lı tebeşir (kırı:rızı, 200, mavi 200) 

., kalamaço L ~lıı 
" lıPJt fr: "Ca 'e t;.ırk'c 
" l"tlılo ba~t 120 n m 

metro ır ccrra kenarsız ipek ~erit (numune veçhilc) 
adet zı~para kaadı ( ~o l 1'00 )io o 500) 
kilo bakır rondela ;ı m nı ''1unıı.!ıt: , eçh;le) 

adet 
., 

kilo 

bakır perçin ı;ivı 1 J .. 3 
c lıi,;c çengeli ( biıvük) 
ıııot<ir trn buji 1 2 p (krokbi 
lo\'h• krJö ~rı. > ın nı 50 1 
1''"'111f.Qill:b 

gibi) 
m ııı tiO 4- nı m JO 

CÜVELERI 

ÖLDÜR Ü 
KOl<USU SIHHl 

.. _ VE LATiFTİR _ ... 

iLAN 
Finike kazasının Yazır man

tıkası birinci mesafe dahili Ka
paklı Ormanından 3600 metre 
mikak katran eşcarı üç sene 
müddet zarfında ve «287» met
re mikap çam eşcarile «648"Ce
dit kantar çanı hatalı birinci se
nede kat ve ihraç edilmek ve 
müzayedeye 2 Mayıs 929 tari
hine müsadif Perşembe günü 
saat 11 de hitam verilmek şar
tile katranı eşcarı «527» Çam 
eşcari «421» çamhatabı « 15" 
kuruş bedel ii7:erind(.'\'l kapalı 
zarf usulile ilana vaz edilmiştir. 
Fazla tafsilat almak isteyenle
rin iktisat Vekaleti celilesile, 
Istanbul, Antalya orman Baş 
müdüriyetleri ve mahalli orman 
muamelat memurluğuna mura
caatları ilan olunur. 

. Doktor A. KUTiYEL 
Elektirik makineleriyle belsoğuk

luğu, idrar darlığı, prostat, ademiik
tidar ve bel gevşekliği, cilt ile firen· 
giyi ağrısız te\lavi eder . Karaköyde 
Börekci fırını sırasında N• 34 • -- -------Bursa 1-•. V.P.~-l. Sertababe-
tinden: 40 lira ücreti sehriyeli 

1 
!ıastahanc 1):!lıçavaniığı inhilal 

\ "t~i•tir. İhtisası olanların lı;;s-
la.· m·~ sertab:ıbctıne muracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

,landorma imalathane-i mudüriyetinden: 

ilan 
Elli bin metro minder kılıflık bezi 
Kapalı zarf usulilc ı·nihaı·aa edi 

lcccktir. l\lünakas:ı 2 > l. isan C)2fJ 
!'azar günü saat 14 ıe J;tanbulda 
Gedikpaşada Janı.iarnıa lmalAtlıane -
sinci icra edilecektir. ~arıname ima
l:lth ede tevzi olunur. Teklifname
rın tarzı lm'4sı şarınamcde 'llürdc-

~ e lf rı l' f ,. n 1 n•T-.\ \:ımı. i 1
111111
• Zıı:ı:!'l\ l-ıı·:-ıl-1 ·~ı:::ıı.ııT \ani \ısı u J d \'P fı !':'l!J l' l' J \ l ) I' l; 

\:..:rkc:;r \Cl'll'1·1; (, ·..ı i..opıu• 
b:tS' ı . Bcv ııtlıı 2.Jlıl ~u'l-ıc 

\1 ın,,ıdi\·e 1 J..11 lltınd1 
~l;.j\) 

. . .. ' 
ıznıır sur al post ası 

<;( LC~:.\I \L ıapıru l '1 

\ban ~uma r 1, .ıo da (;J)ata 

rıhtımrudan '·arcke'.lc cumJrtı: 
si sa baht İ1.nıire g'i<lt cck ı t. 
pazar 1 +,.ıo da lzmirdcn ha: c

kc.-tlc pıv.arte,kıbahı gelı.:cck,ir 
\ ;tpurda ın•:kenımc! l•ir 

orkeslrcı. \-e cuxhant n1l"v<.:uttır. 

Tra~zon ikinci pastası 
1 1\ \il \ ) '~puru r '; 

1 an per~ • be 3k~~.ııı~ı (;aıat:ı 

rtı an tımıh ırtkc•lc %0: p;dd"k 

lnct: "' 'I' ~am · n t'n~ c_ 
F;ıı>a llrt1 •ı, (, rcsr<ıı. T•alw ın 

Rızc}e ,;ı<lu:c ve ıır, Trah 

zuıı, l'ohchvc, Cicc, m Or hı. 
F:ıt>:ı. S<1nı-tııı, Sinop he! olu} a 
ul(rayarak g-elecektır. 

Antalya postası 
(<;<ınakkak ı.ıpunı 2ı :\i an 

l'a7.arl0 da Calata rılıtınıındaıı 

lıarekctlı: lzıııir l\iilltik Bodrum 

llado, Fethiye Finike Antalya\ a 

ı;idecek \'C döıı~te mezkur 

i,;kelelcrle birlikte c\ndifli Kal
kan ::-.akrz Çanakkale Gcliho· 

!uya uj!;rayarak v;clecektir. 

Bozcaada postası 
(Ccliholıı Yapuru 20. 'b:ın 

Cumartc>i 17 de ldar~ rıhtı
ınından hareketle ( :elilıolu 
l.;\p,;ekı <;aııakkalı: İmroı Boz. 

caad;!\'!ı gidecek n· Cau3k 
kale Lap;;eki Cclıboluva ıığra-

1 yarak gekcch.t'li 

-

lı,ııv;ıv.\~,ı'k l'oı·ı 

Selamet 
\ .tpı,t ıl 

ıı. )',., '1: 1 

llllll r 1 ul il . 

d:ıı, 1 ıaı ' 1 
' 

( 1 ::uı tkJ.. ı ı \ . '"' ıı lt-ı ) i :.. ' 
lı'!crim' ıı)!ı.ıqı:ık \yı1l· ı 
azıııı l ve a\·ı • ı tı ıkk L 1:111-
hıı.;1 anlı•l ·' I • ,•k i, . 
\lahaı • m rıcaat; \ c n 1 

ı lıi-ıJcrlcrı " ' 1 

SAIHK Z.\llE HllL\llE!:. 
LEH \' ,\ 1 'IJH L\I il 
I\ A llA il I·: iZ 

:ıtcı. TAZA_\[ \' E ı.t·.K~ 
l'<lST \ s 1 

FİRÜZAN 
vapuru PAZAR 

21 Nisan 

gıınıı ak':"ıııı S,. l,r i rılıtı 
ınıııdaıt harrkel · ( Z ııı,~nl -
dak. İıırlı11lıı. '>inoıı.S.·tmsı•·ı. 
t lı dıı, l\iıı ,,,ıı Tı .tlızoı.. 
Suı ıııeıı•ı \'ı~ l lıt.L' ~"-ı'll'!ı~ı ıL • 

'llllllL'l Yı' :t\'ılPl ı·.!ccl'!.;lır. 
Talsibt ırııı Sirk·""d" :\!t' 

aılet lıaııı' altııtd:ı 'tr':ıılalı-
ı!ına ıııııraca~t . 
lst:uırııbııl 2134 

.. ı .......... llllili~:::ı!l'İ 

Genç hanımlara 
1 (ı ile 22 yftş arn<ın<!> nıusl ı 

m~n hRnım l:ızla t.1\•p edilmek

tedir_ l'rnn • l\'a a:in~ olanl.ır 

tercih oluna ... kt•r. .~rrn ede , 

rin nrnhi hal n 2+ cıi <;ar"1nı bıt 

giinli 'aac 10 d:ın l 1. .ıo a w 1 + 
den l 6 ya kndar lstanhııld:ı, "!"" • 
tabl~cl· k:li, tclcfo: ~irkcti l 1 ı 

me nılidiiriyet'nt ı .. rıc1at C\ 

meler!. 

Emniyet sandığından: 
.\lmr \\annkonun 7 I\! J.17 T"rlh ,e 919J ikra1 numarnlı dc\'n nC'lı 

mucibince Emniyet sandığından h:ikraz tr!emiş oidu~u meblağ'J muk•l ıl 
sondık namına merhum hılıınaa 1 f.skuyde llaet-- ~aban nı•!13\lc .inac c hı 
Sulakçc~mc: \(' yeni Ukmcvdanı ~okığ"ınd.:ı eski ':.!.~ Ye veni tJ nun1:ır<'! ı 
\·c yi.iz yirmi altı ar.:ıın :tr'ia tiıı:rın~ ıncl>ni :ı~~ap hir L:::.uan ıbarct nltı o<l:ı 

iki sofa. iki mutfak, \'e iki yijz di;rt ~r~ın hah.;;e)'i hnyi hir hanenın laınamı 
vade,; hitamında borcun \'erilmeın•! , ha,cbılc ıniızavede,·c çıkarıl:ırak , 1 ~ 
lira bedel mukabilinde muşteri,i .\leh met Ziraettin t:. namınJ kaı'i har.ırı 
çekilmiı i>ede mumaile\'h teferru~d•n imtina ;yledi~ındcn mezldtr hane icn 
kanununun maddei nıahsusa;ı ın•cii,ince tekrar oo beş gün ınuddetl mc
ıayedeye çıkarı\mı> 'e 4' ;\layı tarihine müsadil cumarcesi giınu sut oı 
altıda kar'I knrınnın keşide>i mul:Jırrcr bulunmuş oldu~nda~ talıp olanlar n 
ye\'mİ mezkOrda saat on alrıva kadu sandtk idascsioc muracaat •l lcmclcn 
lüzumu ilan olunur. 

Terkosta Vakıf Orman muhafaza 111 l 

dürlüğ·ünden: 
Tcrkos J!.Ölü ci\arında vaki :-;azlar üç sene müddetle h:&ra ı c-rıl ccktır 
~ lnzayedesi l l Mayıs <ı29 cumartesi saat on beşe kadnrdır. 
Talip olanların lstanbul Evka[ :\lüdiriyetinde Orman \e ,\razı ıdarc>ın~ 

müracaatları. 

Muhasebei hususiye Müdiriyetinden: 
l~yüptc Defterdar Otuz )rdinci iık mektepte mevcut keresteler '\banın 

yirmi birinci Pazar günü müzaı·ede ile sıtılaca~ndaıı Talip olanların mahal
linde saat 'l:l) re memuru mahsu,una mıiracaat olunması. 

Tokat cnc(imcni daimisiııdcn 
adet 

100 
5 

80 
5 

50 
100 

20 

Eberhart fabrikası malından K. 

• 
• • 

~ ~ . 
Rüdsak fnhrika~t malından 

,. 

markalı' Sıvas ) isımli pullu~ 
Mibzer 
Çeki zincir! 

Üç parçalı zikzak tt rnıık 
K.M ınarkalı6 numaralı Pulluk 
\'V ,K markalı döner kulaklı 

al(aç kollu pulluk 
:ııı kilo : j!;ırlrl(ında İ nıodclı 

Bcvı;ir çapa'ı 
2 :\lanı fabrık:hı nıalmdan 190 kilo :ı~ırlıı:ında iki parçalı 

ah~ap çakılı ili;; markalı ( h) numaralı kalbur m;ıkinesi. 
Tokat Yilaycti hesabına pc~in para ile cin> ,.e miktarı haladB 

muharrer alati ziraiycrıirı kapalı zar[ U>ulile nııinakısa,ında \ uku 
bulan teklifler matluba muı·afık göriilemedi!!;l cihetle kanunu ıııalı

su>uııa tcdikan pazarlık suretilc nıübayaa edileccgindcıı, yedek 
aksaıııilı: birlikte Tokamı tc;;linı olunmak ~artilc t:Uip olanların şern· 

itini anlamak Ye tt:'nıiııatlarını p;öndererek pazarlık yapmak uzre 
22 nisan <124 pazartcst glınlt Tokat \'ilayeti cnı:ümeni dainıisinc 
müracaatları ilan olunur . 

Deniz mübayaat komsiyonundan , 
!'! Ton <;az ınüııakıı;ai •lenıı·c ile ihalrn 25 4-\1!:!9 Per;emb ~- !4 t 

Deniz ku\\'Ctlcr.i ihti.yacı için balAda mt barrer C:aı ~;; 4 929 perıem 
gıinı.. saat on durcte ıhale edıleccktir 

~art~ame ini gurmek i t•vc~krin her gwı ve 'cmıck isteı enlerin ı c' r. 
ih:üedc \'C muharrer ı a K ımpaşada deniz •:rc1n alma kom!syonc .a 
gelmeler. 

Gümrükler muhafaza müdürlüğünden: 
Dokuz kalem kcrc~re m .. zcn1ı s ,..,unaka!'a.İ aleni} eye konmuşt Jr .. 4 

nokasa kanunundaki ~crai'ı haiz <>lan t•liplerin mL 10kasa ı;unurdcn ncl 
şartnamesine ittila husulir.dcn unra münoıkasa günü ola" 4ı~ 929 Cum.,te 1 
gün~ saat 11 de depoz. > akçelc ile muhafa, mürlc lu~ur.dcki k~ni n:l 

lllllii;r::::!:lf!!ilıLC&;..Jai;;..,.~.:..~::.ı ............ llİİİİ;;_.:.:,_~"31~~rıiiı':•~•~~lil;n ..,...,,,_..~-=,,_ ... IL-_......,.,.._ 
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l(em.ıliyenln lıami; etil Halkının yardımile 66 yetim çocuğa sıcak yemek temin edilmektedir. Resimde bu yavru
ar ~örulmekteıllr 

e i Hayriyeden: 

ller i ke eı ı;> iub.ri ka,şılııları lıcn·cçhi 

llcşiktaŞ i<kclc,ılc (\küdar 
atidir. 

iskcle<i yekdi~crıııe karşılık 

Ortııkc v " Kuzguncuk 
J, uru~· ~n1c .., Beylcrbc\·i 

\rna\ "tkoyü " Çengclkinü 
ile' ek , \ anikoyü 
it 1 fı,a:ı , Kandilli 
llm acık ıı u 
1 t ım c 
\"c 1 ~ V 

Tuabrn 
'ırcçbur~ ı 

l . vukderc 
:\ 1 e~ lrbu"'n 
'l'e ı r ~aile 
n. K ı 

\ :" m 

• 
• 

• 

.'\. 1 lisaa 
Kanlıca 

Çubuklu 
Paşaba~çe 
il._ UZ 

" 

" 

• 

uz t)I kııd .r z 'ıt ~ nı tf ucret • a cc! . 

• " 

• , 

" , , 

• " 
" 

" • 
• • 
• " 

• 

\la tbu ı nf ı skelc Mn ınıinasır malıa'le·rn t. ' cdıll". tir 

L·T·PIVER 
PARIS 

FRANSA ÇİÇEKLERi 

KOLONYA SUYU 

EAU DE COLOGNE 
AUX FLEURS DE FRANCE 

P orfumOr i L , ~. P 1 V E R A • Ş., lstanbul Şubesi 

Şi•li Ahmet Bey sokak No. 56 • Tel . Beyo!flu 3044 
·--

ğostcrilmişti 

• 
• 
• 

.\ICZ.\ \ l'. DE IU: ::-.\Ti:') 

Hareket minasebetile 
.'\i .-,.ının 19 uncu ('uma giıni.ı S~· 

h ah ~a:ıt 10 da \hman heyde :'\ar
gilcciv:ır ecz:ınc~i fcvk.ndc ._'\uri bey 
apar[]m:ınının .l numaralı dairesinde 
'ıulunan ve .\lüsii .\sco1a ait mtizey
lCn c~yalar ıniiıayedc surctile sa 
tılacaktır. 

l lakiki v c muhteşem \!yana 
mamulatı fı parçaean mürekkep aka 
ju yemek oda takımı, bronz islemeli 
Viyana mamulatı gayet zarif kadın 
yazı haneşi. maroken kanapc takımı. 

58 parçadan mürekkep gayet güzel 
kristofl çatal pıçak takımı, 31.ı par
çadan mürekkep diğer çatal pıçaç 
takımı, bir çift hakiki Seu vazoları, 

o~malı pron,dan mamul tuvalet aynası 
hayli kriqal bakara \'C be,·az maden 
parçalar JO,'i parçadan • mıirekkcp 
gayet zanf tabak takımı, limoj ve 
di~cr çay ve kahye fincanları' Dom, 
Galc \ e :'air vazolar, hcyaz m3dcn 

"'!1•11111!!111•••• •••- ve por,lcn çay takımları, gayet na-

ı 
13:oı:ıııı:ııı:::ıcımıa:ı:mım:ıılS•.111. \•:-,;•:ı•ıUL VILAYF:TI • ,. 1 dide el işi brizbizlcs. ve pcrdrler, 

DEFTERDARLIK ILANATI çini sobaler, brozdan mamul aHi 
elektrik a\ izelcr, atik fransız ma-

:•mmm~c••••••••••••••Bmlll:mı•• rckteri ı mükemmel dikiı maldna>ı, 
HLI\ E \"l~K ,\l .F:TI 'l>L":. - ( llariciye ve Daoiliye binalarına hindcr· •ınali ve •'· na5ız dolaplar, Sin ger 

r s1>tcmindc sipcrısaıka \iz edilecektir. dikiş makina<ı , <on model hir çift 
ljPıı tui>at pazar'ık uıctile münaka>ap tazcdilmi0tir. ihale hazironın brnn7. karyol•, heykeller, hchcklcr 

bı inci cc..,.,arte~i r; nu saat ~ n altıdadır taliplerin yüzde l,~O ttmiııatla ve sair hiblobr, koltuklar. nıa .<a i>r-
mczkur g :ı \C <aatt, ;\hliyc \'ekdlcu milli Eml.\k idarc,indc mütqekkil -- ı · · 1 cu crı ycnı ıaldc haylı mu~amlıalar 
\.omı .. vona \C mahim:ıt içın de fen hcy'etinc ınüracaatlan. - sair cş v lar. 

* * Maliye vekaletinden: 
.·enC\ı muhammen dedeli 25,000) J;radan ibaret bulunan lzmir balık · 

·e i \C tcvahiilc l rla, kcaraburun, Foçatin kazaları aydiıe nisumu müza· 
ı ede hir-c iııtlc ınuh.rrer şcraıtle 1 Haziran 9'.!9 tarihinden itıharen iki 
vc\a d• .t -c'.k !'ima uzre lzmir defterdarlı~ınca müzayedeye çıkarılmış 
'c l'J • ·~ 92'J 6 h ım bulan m~zaycbe müddeti görülen lüzum üzerine 
:ıc•~ur tJıihı•n itıharc ı onbcı ~n daha temdit edilmiş oldıığundan talip 
'li.-lorı mah1!J; mol mem"•Jı,klanna wı:ı saydiyc rüsıım, mıidürlüğıine 
mur .. cı.:ulan , ı:ımdır. 

Azimet Dolayı slle Satılık Güzel Moblllye 
luhmmd piyano, koltuk, singtr diki~ makinası, yemek oda 1 

' ~- s.ıtıp ;ıncıık bir kaç giin daha devam edilir. Taliplerin her 
~n udt 2 den .J. d~ kadar Beyoğlunda Tcpebaşınd3 26 numaralı 
Papadopulıı apartımıınınm 4 numaralı dairesine müracaa t etmeleri 
ica olunnr. 
~~~~~.~---------~~~~~~~~~~~~~~~ 

Sipahi ocağından: 
Binici' k 'lıcktdıır. •1 k.ırıızd "\ılı Eıı;Icnce,, günu olan 26 Nisan 

J2•l c ma "' ,mı O k taralrıd:ın birbi zabitana, dı11;tri İ\ ıllcr.: mah
ü olm.ık U7.TC ik. kc,nkorhipık ~Atlı mani atlama., mtisabakaoı 
ıpıac 1 ti . Btı n• buk ya işti•ak edeceklerin tn'silAt Jlm,ık içın 
Jcaıt:ı ı- ı ı c .ıtl , 

• \"ilyam ~payet, markalı guıel 
bir piyano büıiik model ~aprast 
telli ,.c demir çerçeveli Atık sine ve 

ipekli Sivas \ 'C Kayseri halıları .\va
niz 'J'cbriz ve Şiraz halıları 

Pey sürenlerden 100 de 2.5 te-
minat akçesı alınır. 

DAKTİLO 
Dersahanesi 
Bc~iktaşta polis rr.erkt zi itti

salinde olup ruhsatı resmiyeyi 
haizdir, 

Iler gün Talebe kaydolunur. 

MADAi\I Nl'.'\O,',' V \L~;;-.," 
,\'.'<K.\RAD.\ 

Vaki olan talcb iızcrinc An. 
karaya giden Fran:ı7. arti ti ''.\fa. 
dam ·inon \ alcn., iim.miizdcki 
cuma ~tinıi Ankıır~ pal<l<ın vasi 
·alor'arında en ı:,cıı:cl paçaları 

ta~anri ı·dc~cktir, 

.......... ~ .............. 
HER TARAFTA 

s,;,lcnmcktc \ c işidilmckte olan 

ECER tenezzühe çıkar;anız 

ECER Otomobile binecekseniz 
EÖER cumalar geziynr;anı/. 
EÖER lstanbulun şayanı hay 
ret yerlerini zh·aret edivors anı:t. 

beraberinizde her halde bir 

-
KODAK 
Makinasını alın ız 

Kodak fotoğraf makinaları, 
fi!imlcri ve \'eloks kAğıtları 

Her yerde satıllr 

Fi RSA T ~lal.tepe ista>yonuna ü.ç 
dakıka, manzarası gu-

z<I, beton armr, mütekait miralay 
Şükrü heyin hanesi satılıktır. Tnfsildt 
Colata. llalıkpazan comcı Fridman 

maı>;az•"· saat rn-t.3 

Rahat uyumak ancak; 

Standard 
Karrnla~ında 

yatnıakla kıı!ıildir. Bcyoi!;lunda 
İ<tikl~I .:add~siııck 3';'() ':naralı 

BAl\ER ma'l-az:ılarınd.ı. 

l'iatı: 1 .J. - l 6 lira 

MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
Nisanın 19nci Cuma günü sabah 

saat !Oda Şışlide Etfal hastahane
si sokağında Miçaki apartmanının 3 

) numaralı dairesinde buJunan ve mu-
teber bir aileye ait müzeyyen eşya · 

!ar müzayede suretiyle satılacaktır. 
Pelesenk ağacından ve 9 Parçadan 

mürekkep Viyana mamulatı gayet 

güzel yemek oda takımı. Avropa i~i 
gayet zarif salon ı1kımı, gümüş ta· 
kımlar vitrini, 8 parçadan m ürekkep 
mahon V iyana mamulatı yatak oca 
takımı, salona ait eşyalar, yağlı bc

ya tablolar, güınüş takımları, lake 
yatak oda takı.mı, çay masası, sofra 
takımı, çay takımları, çiçek vazoları, 
divan, demir sobala:r, muşarabi masa 
ve rahle, pirinç mangallar, elektrl6 

avizeler, yazıhane odası takımları. 

portmanto, işleme yasdıklar, maro-
1!.;n koltuklar, işleme perdeler, mıı

şamalar, mutbah takrmları, karyola
lar ve sair eşyalar. 

Alman markalı güzel bir kons~r 
pıanosu. Anatolu ve Acem halıları 

ve secadelcri. Pey sürenlerden 100 
de 25 tecminat akçesi alınır. 

Piyango ;;:/.fdüriyetinden: 
Vç yüz seksen bin adet Noter ev

rakr bastırılacaktır. Basmak istive
ceklerin pey akçelerilc beraber 20 
Nisan Cumartesi günü saat 14 de 

piyango müdürlüğünde müteşekkil 

mübayaat komisyonuna gelmeleri ;. 
ıan olunur. 

Oarül'acize Müdiriyetinderı: 
Darül'acizeyc muktazi elli 

çeki odunun kapalı zarf usulile 
münakasası 29 Ma:-rs 929 Çar
şamba günii 'icra edilecektir. 
T aliplerin teminat akı;" ieı ile tl'Ü 
racaatları. 

Frengi tedavisi 
'.\lücllHi: r, Osman Şercfettin. 

ikinci tab'ı bir çok ilaveleri 

havidir. Flatt 50 kuruş. 

Mürebbiye aranıyor 
Biri. i d(ırt bucuk di)tcri üç 

ya~ında iki erkek çocuğa bakmak 
ıizrc ciddi ir tıilircbhiyc arart· 

yor. Tepe aşırda Brbtol ote

linde ~ürcyya heye murac~aı. 

Bin Söz 
Bir Resim 

Erzincan Himaye! ctfal cem'yetl kongrasında çocuklara yard m için mühim kararıar 
ittihaz edllmlştlr. Cemiyet (100) çocuğun iaşesini temin etmektedir 

ATLANTIK 
Mağlup olmuş 

KU11BÜ ŞİMALİ 
KEŞFEDlLMİŞ 

EVEREST bAGI 
aşılmış 

Fakat şimdiye kadar hiç kimse 

Burnvilde imal edilen nefis ve leziz 

Kadburi 
Çikolatasının 
Kitabına varmamıştır. Lezzeti nefis ve rayıhası latiftir. 
Sütlü Kadburi çikolatası büyük ve küçükleriıt 

memnuniyetini • 
Sütsüz Biter çikolatası kibarların zevkini, 

Burnvil çikolatası şikemperverlerin saadetini 
muciptir. _ 


