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Bu sene f abrikalarzmzz on bes bin , ton seker istihsal edece} , 

Şekerler Erkek kadın! Adliyede Emaneti• Komünistler 
icra ve iflas Bozuk ekmek 

Eniştesinden 95 O lira Bu sene iki misli 
mahsul alınacak 

çalarak erkek kıya- Aydın Barosu layiha 
/etlle Izmlre gitmiş.. vermemiş 

Emanet vekalete 
mUracaal niyetinde 

Mevkuf Süreyya 
lzmire nakledildi 

Bütün şeker ihtiyacımı 
zın tatmini için daha 
kaç fabrika lazım? 

Bu kadın Baamaneden trene 
blneceiJI 11ırad• ıüphe 
Uzer/ne gaka/anmıştır 

İzmirde Basmane istasiyo
Alpullu ve Uşşak şeker fahri- nunda dolaşan polis memurları; 

kalan büyük bir faaliyete hazır Ankaraya gitmek üzere kişeden 
!anmaktadır. bilet alan yolcular arasında er-

Bu sene pancar mahsulatı kek kıyafetinde, fakat çehre iti
~ok bereketli olduğu için yerli barile güzel bir kıza benziyen 
ieker istihsalatının iki misli bir genç görerek kendisini kara 
fazla olacağı anlaşılmıştır. kola davet etmişlerdir. Polisler, 

Yapılan tahliller, bilhassa kendisini tetkik edince; gerek 
l'rakya pancarlarının şeker iti- sesinin inceliğinden; gerek çeh
bari:le çok kuvvetli ve ecnebi resinin inceliğinden ve gerekse 
\>ancarlarma faik olduğunu gö göğüs teşekkülatmdan bir ka
terıniştir. dın veya bir kız olduğunu anla-
. Alpullu şeker fabrikası mü~ mışlar, isticvaba başlamışlardır. 

dürü Hayri Bey bu hususta atı- Filhakika bu genı- üzerindeki 
dek· l" · · "' ı m~ u~a~ ve:~ıştı:: . elbisesine, şapkasının ve saçları 

-;-- Koylulerı, dıger zıraat ış- nın kesilişi tarzına rağmen on 
lerınden .dah~ kazıı:nçlı. olan alytı, on yedi yaşlannda bir ha 
Pancar zıraatine teşvık !çın 500 mm kızmış .. Artık bu vaziyet 
~ karşısında bittabi şüphe fazla

laşmış ve Ankaraya gitmek isti 
yen bu yolcunun üzeri taharri 
edilmiş, tam 600 lira çıkmıştır. 

Polislerin ilk isti<;vabında; 
- Benim ismim Fuat, 
Diyen bu güzel ve genç kız, 

artık foyasının meydana çıktı
\ ğını anlayınca itirafa başlamış; 
babasının Samsun avukatların-

ı dan Faik Bey olduğunu söyle-
• dikten sonra; 

N ı ı - Benim adım İrfandır. Sam 
, 1 1 sundan kaçtım İzmir tariklle 

1 
Ankaraya gitmek istedim. İstan 
bulda kıyefetimi tebdil ettim. 
Adana vapuru ile buraya gel
dim, bugün de Ankaraya gidi-

Alpul/u şeker f•brlkas111da;1 yordum .. 
. bir h/Jşe 1 Demiş.ti~. B~n.un üzerine An-

bın l~ralık avans verilmiş ve bu karaya nıçın gıttıği sorulmuş, İr 
kredı köylülerin faaliyeti üzeri- fan Hanım; . . 
ne çok büvük bir tesir icra et- Cevabını vermıştır. Ders sene 
tniştir. - si bitmek ilzere olduğu için ta-

Geçen sene Uşşak ve Alpul _ bi! bu ceva~ t;>olisi tatmin e°?1e 
lu şeker fabrikalarının çıkardık- mış ve kendısı hakkında bir şilp 
ları şeker miktarı (8,000) ton- he uyanmıştır. İrfan Hanım dün 
dan ibaretti. akşam üzeri polis müdüriyetine 

Halbuki bu iki fabrika daha getirilmiş ve isticvap edilmiş
ziyade imalata müsaittir. Yeter tir. Gene kız hakkında Samsun
ki pancar mahsulü artsın! Nite- dan malfımat istenmiştir. 
kim bu sene şeker istihsalatının Maamafih İrfan Hanımın ma 
(15,000) tona baliğ olacağını cerası tesbit edilmiştir. Bu ha
tahmin ediyoruz. nımın İstanbulda Çengelköyün 

Memleketimizin bütün şe- de eni!ıtesi Mehmet Beyden 950 
ker ihtiyacını tamamen temin lira çalarak kaçtığı tahakkuk et
Cttnek iÇin daha böyle (10) fa- ti. Mesele bu şekilde tesbit edi 
brikaya ihtiyaç vardır. lince İrfan Hanım polisce İzmir 

Seker istihsalatımız kambi- sulh mahkemesine verilmiş ve 
Yo • ınde faideli olduğu gibi mahkeme kendisini isticvap et
lrıem!ekette de bilhassa pancar tikten ve ikameetgah senedine 
ter'iyatmı temin etmek itibari- bağladıktan sonra serbest bırak 
e Yeni bir geçinme çaresi orta- mıştır. İrfan Hanım serbestiyi 

Ya çıkarmıştır. görünce seyyahları götüren Ad-
.. Cihan şeker fiatleri çok düş- na vapuruna atlayınca İstanbu-

llıuştür. la gelmiştir. 
Bunun sel.ıebi şeker stoku- --''--_,.... __ _ 

~:0. ihtiyactan fazla olması- Ağaçları kesenler 

Memleketimizde yetişmiş a-
Es k I eserler ğaçlan kesmek ve tahrip etmek 

A adeti var. 
ntalya civarında Ağaçlar bir şehrin havasını 

iisarı atik:a tecdit etmek itibarile büyük bir 
. Antalya ve mülhakatında il- ehemmiyeti h~z .old~klarından 

llıı tetkikatta bulunmak üzre mevcut ve yetışmış agaçları ke
bu.ndan yirmi gün evvel hare- senler'. tahrip ede~ler mahkeme 
ket eden asarı atika müfettişi ye venlmek suretıle cezalandın 
ııırıumisi Aziz Bey, şu izahatı lacaklard_ı_r. _ _.. __ _ 
l/Atın• • ' ıştır: 

d - Seyahatım üç hafta kadar Hacı Mehmet B. 
'"am etti. Antalya müzesinde 

llıevcut asarın tasnifile meşgul Bir müddettenberi şehrimiz
~dum. Tasnifat kısmen yapıl- de iskan muamelatile meşgul o
l ıs bulunmaktadır. Geri kalan lan iskan umumi müdürü Hacı 
tısının ikmali için de bir proje Mehmet Bey bayram ertesi An
;.apılmış ve müze müdürüne ve- karaya gidecektir. Hacı Meh
ılnıiştir. met Bey tarafından şimdiye ka 

.. Antalya surları, Selçukilere dar sarfedilen gayret ve faaliyet 
k~t lıir çok kıymetli ve tarihi ~ay;sir.ıde . s~rünc~mede. kalan 

1 ~abeleri havidir. Surların bu- ıskan ışlennın çogu netıcelen
!:tınkü vaziyetini tetkik ettim miştir. Mütebakı muametat
~e 1"!1ülhakatta mevcut meşhur ta nihayet haziran sonuna ka
b ar;ıbelelerdede bazı tetkikatta dar tamamlanacaktır. 
r~lundum. Şimdi lazımgelen 
•. Porlan hazırlamakla meşgu- Lord Albernôn 
~ Bu raporlar Maarif vekil-
r:ıne takdim edilecektir. Ingiltere'nin sabık Berlin se-
Merrhum İhrsan Ziya B. firi Lord Abernon seyahat nııık 

ta Urla hukuk hakimi iken es- sadile İstanbul'a gelmiştir. 
lı rcngız bir surette öldürülen Lord Abernon, 37 sene evvel İs
ın~~n Ziya Beyin katli muhake t~11;bul'da <?s.ıı:a?lı Bnnk:ısı.?'1ii
ırı s~ne ü:nir ağırceza mahkc-ı dırı umunıısı ıdı. Banka rnudu
tıaesınde on bes Mayısta ba~la· rii iken ismi Sir Edgar Vincent 

cakt·r idi 

Yalnız bazı avukatlar Zaman zaman ekmeğin bo
bir layiha vermişler zukluğundan şikayet ediyoruz; 

Şimdiye kadar emanet tarafın 

Aydından bildiriliyor.- İcra 
ve iflas kanunu hakkında verdi 
ği raporun muhteviyatının adli 
!iyeyi tahkir ettiği iddiasile Ay 
dın barosunun adliye vekaleti 
tarafından mahkemeye verilece 
ği hakkındaki haber ilzerine Ay 
dın barosu heyeti umumiyesi 
fevkalade bir içtima aktederek 
bu haberler etrafında görüşmüş 
ve müdavelci efkarda bulunmuş 

dan fırıncılara verilen cezalar 
ekmeklerin ıslahı için hiç mües 
sir olmamıştır. Bunun yegane 
sebebi fırınların mahdut bir kaç 
kimsenin elinde bulunmasıdır. 

Şehremaneti, bir semtteki bü 
tün fırınların gerek doğrudan 
doğruya, gerek muvazaa tariki 
le bir şahsın vııya bir grÜpun 
elinde bulunmasının menine ka 
nuni imkan olup olmadığını tet 
kik etmektedir. 

tur. . . • Emanet bu imkan bulunmaz-
Aydın h barosu ıcra ve ıf1:as 1 sa halkın menfaati için hükU

kanunu akkında ~apor ta~m 1 metçe bir karar verilmesini ve
ederek veklilete gondermemış- ka·letten rica d kt . . y 1 A d k 1 d e ece ır. 
tır a nız y m avu t ann an --o--
bazıları kanunun tatbikinde gör 
dükleri müşkülat etrafında müş Emanet bütçesi 
terek bir layiha tanzim etmişler Emanetin bir kısım varidatı 
ve bunu adliye müfettişine ver- kaybolduğundan masraf bütçe
mişlerdir. Alakadarlar, bu rapo si şimdiye kadar tanzim edilme 
run muhtevasında hakareti mu mişti. Yeni mali sene yaklaştı 
tazammin hiç bir 1jey olmadığı- ğından masraf bütçesi bugünler 
nı söylemektedirler. de kat'i ~eklini alacaktır. 

-o-
Katil bir kadının idanu Belediye talimatnamesi 

İstendi Belediye kanunu hakkında ha 
Kuşadasında sevgilisi İlyas- lanmakta ol t · !er ve l 1 · • · ld • zır an amım 

a ev emnes1ıne manı 
0 ugun- talimatnameler aaustosun on 

dan dolayı !yasın babası Rıza · k d · "' · · - .. ld.. kl M.. beşme a ar ıkmal cdılecektır. 
agayıf ok durme e mhazknun . u- Bunların hazırlanmasına hara-

terre a ının mu a emesıne .. 
. A. 1 k . d retle devam edılıyor. 

zmır gırceza ma ı emesın e --G--

devam edilmiştir. Çeşmeler tamir edilecek 
~üşerref kadın; er~ek elbi- .. .. . 

1 sesı giyerek ve Rıza aganın yo- .Buyuk bentlerde yapı.an ta -
lunu bekliyerek cinayeti işle- mı~ s~yesın~e kırkccşme sulan 
mekten maznun olduğundan na ıhtıyaç goren halk bu Fene su 
müddeiumumi iddiasını serdet- suz kalınıyacaktır. 
miş ve muhtelif şahitlerin ifa- Ancak kırkçe~me ceşmeslerin 
delerini nazarı dikkata alarak 1 den bir kısmı da bozuk olduğu 
Mlişerref kadının taammüden için Emanet bozuk çeşmeleri ta 
katilden milcrimiyetlni talep et mire karar vermiştir. Kafi dere 
miştir. Milşerref kadının Türk cede tahsisat tefrikine iı:ıkan 
ceza kanununun 450 inci madde bulunamazsa o zaman tamıre en 
si mucibince idamı istcnmistir. muhtaç olanlar aynlacaktır. 
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Bayramda neler oldu? 
Bayram tatili esnasında dahil 

ve hariçte olup bitenler 

Süreyya herşeyi 
itiraf ediyor 

Zonguldakta yakalanan ko
münist Süreyya, getirilmiş ve 
polis müdüriyetinde isticvabına 
başlanmıştır. 

Süreyya, bildiklerinden hiç 
bir şey saklamamakta ve mlite 
madiyen ifşaatta bulunmakta
dır. 

Süreyya hakkındaki zabW.· 
tahkikatının bayramertesiye ul 
dar ikmal edilerek evrakının ad 
liyı:ye verileceği söyleniyor. 

Mevkuf komünistlerden Kud 
ret ve Saffet, kefalete rapten 
tahliye edilmiştir. Diğer mev
kuflardan kef1ılet gösterecekle 
rin de peyderpey tahliyesi mu
karrerdir. 

Gazeteciler ve arlıadaşlarınd•n bir grup Yalovad ı 

Yalova k~plıcaları 
mllkemmel! 

Y alovada mutasavver veni inşaat 
hakkında Sadullah Beyin beyanatı 

•••••••• 

Süreyya, birinci istintak ha
kimi Ali Rıza Bey tarafından is 
ticvap edilmiştir. Kendisi, Mu
hiddinin kendisini ihbar ettifi
ni, halbuki Muhiddinin komü
nist olduğunu bütün bunları mu 
vacehe edilirken Muhiddinin 
yüzüne söyliyeceğini söylemek 
tedir. Süreyya komünistlikle a
lakadar olduğunu gizlememek- Kaplıcalar çok mükemmeldir, sadece lskel 
tedir. Muhiddin efendi, hasta den buraya kadar olan yolu yapmak IAzım 
olması .dolayısiyle dün muvace-
he yapılmamıştır. Bayramın ikinci günü matbu 

at cemiyeti Yalovaya bir tenez

Polb1te 

Kadın yüzünden 
Bir malulü vurdu 

züh tertip etmişti. Tenezzüh 
Seyrisefain idaresinin Kalamış 
vapuru ile kalabalık bir davetli I ""'''"·' 
kitlesile yapılmıştır. " 

Kaplıcaya gitmek için otobüs 

Haliç fenerinde Loncada otu veya otomobil bulmak bir mese
ran malUlinclen Etem Münir ef. le olmakla beraber Bursadan ge 

ık . k ·k len kamvon ve otomobiller vazi 
ev~·e 1 gece uyuma -~~ ı en a- yeti kurtarmıştır. Kaplıcalar sa 
ynı evde 0'.uraıı ~amıye H. ın hilden otobüsle yanın saat silr
clostu Şevkı gelmış ve bu sırada k d. A k 1 ld k b · k · · d b me te ır. nca vo o u ça o 
çıkan bır avga netıcesın e ı- k · 

E M
.. . f . h 1. zu tur. cakla tem unır e . yı e ın-

cİen ve başından yaralamıştır. Yalova kaplıcalarında ilkte
Yaralı Balat hastanesine yatı- sadüf edilen bina "Büyük otel,, 
rılmış, öteki de yakalanmıştır. dir. Otel bütün konöfrti ve eğ-

-o- lence şeraitini haizdir. Bilyük 
Salıncaktan düşenler bir gazinosu vardır. Bu gazino 

ve çiğnenenler gürültülü ve gürültüsüz oyunla 
ra mahsus olmak üzere iki sa-

Sadullah &11 gazeteciler l - Edimekapıda kundu~a~ı londan ibarettir. Çift yatak, ban 
18 yaşında Osman, Şehremının yolan da dahil olmak üzere 12 
de kayık salıncağına binerken, liradır. Maamafih istiyenler i- " lz~h~t ~~rl11or. 1 
sallanmakta olan salıncak başı- cin geceliği bir lira olan oteller I - Gazı koşku 1 hazıran 
na çarpmış ve tehlikeli surette de vardır. Yemek fiatleri 225 ku nihayet bulacaktır. Yalova h 
yaralandığından Gureba hasta- ruştan 800 kuruşa temevvüç et- fnüz ~ayeden ç~k uz~ktır. FaJ.. 
nesine kaldırılmıştır. mektedir. ıhergun ona dogru hır adIIll a· 

2 - Recep isminde bir çocuk yoruz. Önümüzdeki sene sa 
Kadıköyde Mısırlıoğlu c~dd~- Sağ tarafta kurşunlu hamaın-1 ile kapl~calar arasın:daki büyı 
sinden geçerken meçhul bır bı- lar ve sıra banyoları va~dır ... Et- ovaya hır stadyom ıle at yam 
sikletin sademesine uğramış raftan dumanlı suları ıle ınce sahası yapılacak .. Ve aynca 
ve tedavisi için Tıp fakültesine bir dere ak~r .. Bu dere kaplıca- •de park projesini hazırladı! 
kaldırılmıştır. lara su venr. El dayanamry~-1 Kaplıcalar 12 kilometre uza~ 

3 - Şoför Ahmedin idares~- cak kadar sıcaktır. Maaınafıh bir şellale bulunmuştur. Bura 
deki 2055 numaralı otomobıl banyolarda bu sıcaklık tadıl e- yapılacak elektrik tesisatı ~ 
Gazhane yokuşunda Gelal çocu- dilmiştir. lıcalar ve ormanları olduğu l 
ğun bindiği bisiklete çarparak Sadullah B . in beyanatı dar kasabaya da nura boğaca 
Celali ağır yar~lamış, çocuk Seyresefain müdürü Sadullah tır. 
Etfal hastanesıne kaldırılmış- B. gazetecilere Yalovada kaplı- Yalo,·ada Bizanslılar zam 
tır. • caları birer birer gezdirerek nından kalma bir saray tem 

4 - 1312 numaralı ve şoför · h · ti' b lunmııştur 
Mustafanın idaresindeki otomo 
bil Beşiktaşta Tarık isminde bi 
rine çarparak yaralamıştır. 

ıza atı vermış r: u ... 

Bağcılara tente veriliyor 
JstBnbul Ziraat Bankası Müdürll Refi~ 

Bey Izmtrt niçin gitti ? 

5 - Beşiktaşta İnönü mekte
bi talebesinden Ali, bayram ye
rinde telden kaymakta iken dü
şerek haşından ve kolundan ya-

Kurban bayramı pek neşeli dan verilmemesi için Dahiliye ralanmı~. berayı tedavi Etfal 
geçti. Havanın müsait olması vekaletine müracaat edilmiştir. hastanesine kaldırılmıştır. 
çocukların ve halkın eğlenme- Lise mezunları 6 - Galatada oturan Ömer 

Ziraat Bankası İstanbul mert mir eağ mıntakasına 500,000 
kezi müdürii Refik Bey İzmire, ralık tente tevzi edecektir. T 
gitmiştir. Refik Bey lzmirde te meselesi esas itibarile kal 
bir hafta kadar kalacak •. c ban- edilmistir. Adanadaki mensi.!< 
kanın kooperatif işlerile alaka- fabrikası tenteleri imal edecı 
dar olacaktır. Refik Bey banka- tir. Yapılan nümuneler gerek 
nın umum miidürlüğiinclen te- mir ve gerekse Manisa bağcılı 

sine imkan ve fırsat verdi. İstanbul lisesi 926 mezunları ile Melek Hanım, Mahmudiye 
Bayramın ilk günü Darüşşa- dün bir deniz tenezzühü yap- caddesinden gecmektelerken 

faka ikinci günü de Kadın Bir- mışlardır. 3521 numaralı araba, ikisine bir 
!iği menfaatine rozetler tevzi Azerbaycanda tahsil den çarpmış ve yaralamıstır. 
edildi. Kesilen kurban derileıi 1932 senesinden itibaren A-
Tayyare cemiyeti menfaatine zerbaycanda mecburi tahsil ka
toplattırıldı. Bayram tatili mü- nunu tatbik edilecektir. Latin 
nasebetile gazetemizin intişar hurufatının kabulünden sonra, 
etmediği üç gün zarfında dahil Azerbaycanda türkçe nesriyat 
ve hariçte vukubulan mühim !atin hurufatile yapılacaktır. 
hadiseleri hulasa ediyoruz. Mısır-İngiliz müzakera-

Köpeklerin itlafı ratı akim kaldı · 
Emanet köpeklerin toplatıl- Mısır heyeti Londradan av-

masına devam etmektedir. Bu det ederken, Londradaki Mısır 
suretle şehir dahilindeki köpek lılar ellerinde "Yaşasın Mısır 
!erin adedi bir hayli azalmıştır. ve Sudan istiklali., yazılı bay-

Mektep imtihanları raklarla tezahürata bulunmuş-
Haziranda lise ve orta mek- !ardır. 

teplerin bakalorya imtihanları İranda zelzele 
ba§layacaktır. handa Selmasta zelzele ol-

Ecnebi çalgıcılar muş, evler yıkılmış, halk enkaz 
Ecnebi çalgıcıların burada altına kalmıştır. Telefat iki bi

icrayı san'at etmelerine mey- ni mütecavi7dir. 

Dalgalı borçlar llikki ettiği emir üzerine İzmire :ı tarafından, .beğenilmiş ok 
Dalgalı borçlar komisyonu gitmiştir. İzmirde de yapacağı gundan v~ı~.et~.e-~. bank 

son nisan ayında tetkik ettiği tetkikatın neticesini bizzat An- nın umum mu~url.ug.u telgr~ 
evrakı bir kaç güne kadar neşre karaya giderek meclisi idareye la h~be~dar edılmı~tır. 
decektir. bir raporla bildirecektir. Şukru ve Nasuhı Beyler, b~ 

cılann, ne suretle borçlandır 
Merhum lh.san iZya B. Refik Bey Ankarada banka - masmın muvafık olacağını h 

naşı nın kambiyo muamelelerile meş !etmek üzere, bağcılarla teır 
B' aralık Berlinde Türkiye gul olacak ve uzun müddet An- edeceklerdir. Tente mesele!' 

f ırt. d muhafaza olıınduk- karada kalacaktır. Refik Bey de zürraın büyük yükler altı 
se are ın e • . . b · · ·1 • · · 
tan sonra, Berlin mezarlığının Ankaraya gtttıkte!:' ~o':'.ra .. an:. gırmeı:ı~sı ve ez~ meme~ı ıc.ı.~ 
holüne nakledilen merhum Ta- kanın umum m~duı:u. Şukru s~r.ıe gıbı uzun. ~ır ~a~~ ~le oc 
lat paşanın naşını havi tabut im Beyle, }dare mec~ısı reısı Cevd.et 

1
tı.nlmck gayesı ılen surul?Jelı 

defa müsülman kabristanına Nasuhı Bey İzmıre gelecektır. dır. Banka, tente meselesınd( 
nakledilmiştir. Şükrü ve Cevdet Nasuhı Beyleı hic; bir menfaat beklememektı 

Graf Zeplin rin seyahatıdan maksat bağcıla dir. Bu yazın nihayetine kac . 
Graf Zeplin balonu ayın . 19 ra tevzi~ .kararlaştırılan tente ı te~te i~tiyacı. kafi derecede 

mıda tekrar Sevile gidecektır. meselesıdır. Banka, .bu sc:_ne İz- mın edı!ecektır. 
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(=~ri~~yıs~P:;;~;Pai~~ ::~: ~~l~Ş: u~.;:;.~Y:;e~dg-te~~ . 
30 e ep i er müsabakaıı 52 in 

· 3 MAYIS 19 ci hafta birinciliğini Galataıa- gekli de ayn ve emsalsiz bir ga h · t . vat ile birlikte hastane binası 
tJ '. REHANE - Anlrara cad.. I' · d ribe te.,kil ediyor ve bilhassa e emmtye VeflYOf. i~_in aynlan iki arsayı görmüş- r= · ı ray ıaeıın en 1130 Naci Bey " 

O Telcraf aclreoi: Milliyet, '" kazanmııtır. Yazısı tudur: şehre ilk adımını atan ecnebiler tur. 
üzerinde pek fena bir intiba bı- Bir "Ok ecnebi grup- Bunlardan biri Eski hastane M E L E K 

Telefon numaralan: " B h f üh" h T u a tanın en m" ım a- rakıyor. Her kesin hayretle kar 1 • civannda Ulumezarlrk denı·ıen tanbuı 3911, 3912, 3913 1 arın müracaatı 
- - beri, muhterem Başvekilimiz s şıladığı bu resim şu suretle alın mahalde, diğer de şimdiki polis 

Yann ıkşam 

SİNEMASINDA 

A 
Aut Operetin en büyük aktrisi 

L 1 S V A Y T ~ONE ÜCRETLERi met Paşa Hazretlerinin, büyük maktadır: HükClmet maden işleri için merkezinin karşısındaki mevki-
Türkiye i~in Hariç için bir gayretle ikmale çalışılan ik- Rıhtım şirketinin adamı ol- ehemmiyetli esaslar hazırlamış dedir. büriln seyircilerin takdir ve allnşlannı celbedecek 

it ~~~ kuruı 1:gg kuruı tısadi proğram hakkında, fırka duklannı söyliyen bir takım eı tır. Bu sene memleketin muhte Mme Esklnazi Ulumezarlık BRO AD VAY KUKLA.Si 
1400 ·;, 2700 :: gurubunda, verdiği izahattır. has, f~Rıhtıma yanaşan vapur lif mıntakalanndaki maden ta- denilen yeri beğenmiş, fakat fllmlndı danı ve tagannl edecektir. 

Malfun oldu~u üzere, h!ikCI- !ardan çıkan yolculann önünü harriyatına daha geniş bir şe- bu iki arsadan birinin sıhhiye ııaveıen·, FANNY'NlN BACAKLAR! iÇiN iki kıslmlılc lc&hkahalı 
< en evrak geri verilmez 6 k k.l · f d ·h· d h geçen nuahalar 10 kuruttur. metimiz, memleketin iktısadi keserek kaba bir tavurla ma - kilde devam edilecektir. Demir ve a etı tara ın an tercı ı a a bir komedi. 
, ete ve matbaaya alt işler için vaziyetini islah etmek için bü- buz dedikleri eski harflerle adi yolunun Erganiye varmasını muvafık olacağı mütaleasında ııiiiiıiiiiiıiiıiiiı••••••••••••••••••••-
. dilriyete müracaat edilir. yük bir program haznrlamakta bir şekilde matbu kağıt parçala müteakip kuvvetli grupların iş- bulunmuştur. 

temiz lllnlarm meı'uliyetinl dır. Bundan sonra hükilmeti- rını uzatıyorlar ve para almadık tirakile bu madenden memleket Hastane için M. Eskinaziniıı 
kabul etmez. 1 · • · · · · b ·=,.,;,~;;.,,,;.o;;,;;;====9ı mizin iktısadi ve mali siyaseti- ça yo culann yakasını bırakmı- ıçin azamı bır ıstıfadenin temı- te erru ettiği bir milyon dolar 

GÜNKÜ HAVA . nin mihverini teşkil edecek o- yorlar. nine çalışılacaktır. Bunun için yani iki milyon Türk lirasından Istanbulda Düyunu Umumiye 
l lan bu program, memleket için Bu pulsuz, kiiçük makbuzla- kuvvetli bir Alman şirketi de- dört yüz bin lirası ile ve tama- civarında Bakır fabrikası müeı-

baıareı •n çok 22 ın az . hayati bir ehemmiyeti haizdir. rın hala arapça harflerle tertip mir yolunun madene ulaşması- mile asri şekilde kırk yataklı sislerinden namus ve istikametile 
rrece idi Bvgün rüz~lr Bu sebepten dolayı, muhterem edilmiş olması da aykınlığmı na intizaren şimdiden bir çok bir hastane inşa edilecektir. 
• cü, ban açık olacakıır Başvekilimizin izahatı çok mü- bir kat daha arttırıyor. Diğer hazırlıklara başlamıştır. Hastanenın masarıfatı ve i- tanınmış merhum Hacı AgAh 
••••·~~ him ve ayani dikkattir. tuhaf bir cihet te yolcuların va Diyarrbekir ve havalisinde damesi için de senevi altmıı Elendi mahtumu Hacı Hilmi Bey 

F i iÇ - , . Muhterem Başvekilimizin · fır purdaki mevkilerine göre Rıh- mühim birAmerikalı grup tahar bin lira tahsiş olunacaktır. Se- kısa bir rahatsızlığı müteakıp 
- ka gurubunda smrledigı-· gı'bi, hü tım resmi alınmasıdır. riyatına devam etmektedir. Er- nevi masraf, inşaattan geri ka-

Müessif bir irtihal MORIS ŞOVALYE 
dün akş1m 

El.HAMRA SiNEMASI. 'iN 
lrae ettiği 

rJRISLI ~JRKl~I 
Muhtetem sesli, şarkılı ve sözlü 
iliminde bermutat &7.lm muvaf-
faklyetlerl kazanmışıır . 

1 

-J S k" h ı 1 ı b d" d'I k bayramın 4üncü gilnU irtihal 

I
.> ! kClmetimiz, ilk icraat olmak üze an ı rı tımın yo cu arın mev zurum Hasankale ve civarına an ve ankaya tev ı e ı ece 

~ _,ayranı re, iktısat vekaletinin bütçesini kiine göre bir hususiyeti var- yeni maden tahaariyatı için he- olan bir milyon küsur bin lira- etm~'tir. Cenazesi bugün öğle ı KLAR! BOY 1 
, pi esbap, boyalı potin ve arttırmış, Ziraat, Sanayi Maa- mış gibi birinci mevki yolcula· yetler gönderilecektir. Yeni te- nın faizi ile temin edilecektir, namazı EmlrgAn camii şerifinde 

esilmiş saçtan başka bir elin Bankalarının sermayelerini rından (15), ikici mevki yolcu- şekkül etmiş olan bir Fransız Hastane'nin idaresi için üç kılındıktan sonra mahalli mez- ftLDftRMIVEPL'KS'N 1 
n ifadesi vardır. Bu ifade de, bu sene, ıo milyon lira rad- lanndan (9) kuruş olınıyor Rıh şirketi halen işlettiği Camlı ve kişilik bir heyet olacaktır. Mü- U U 1 [JIJ J 

fıalık bir" sınıf için "mec- desinde arttıracaktır. Ziraat ve tıma yanaşan vapurlardan Rıh- Kozlu, Kılış kömür dağı damar tahassıs Türk doktorlarına dör- kurdaki aile kabristanına defne-
'! bi · d k tım ücreti alındığına nazaran !arına inzimamen Kireçlik ocak der yüz lira maaş verilecektir. dilecektir. Allah rahmet eylesin. filminde 

1 
~'ğlence" diye izah edı e - Sanayı erbabını kıvran ıran re 

: .,.;m gazetecı·ıer de bu za- dı· meselesı·, kredı·nı'n ı'cabett"ı- bir de her yolcuyu kalabalık i- larını dahi bu sene içinde işlet- Mme Eskinazi akşama kadar lf , 
~· . . . M . ' . 1 '"tl'11111111111111' 11 ' 11l111'l1 .... ~1l 11"l""11" 111 "" 11111"l 11ll"B r ıJlenceden lehülhamt bu ği miktarda çoğaltılmasile, kö- çinde yolundan alıkoyarak, ış meğe başlıyacaktır. Bunun ıçın anısa da kalmış, beledıye bah • 11111 111111111111111111111 un .,,.. "'lı 1111 1111111111111111111111 u 11 

, .aric;; kalmadılar ve bir künden halledilmiş olacaktır. adamlarını bekleterek para top- lazımgelen muamele tekemmü- çesinde oturmuş, hü~O.met er- 5: ANADOLU §! 
··a safası" yaptılar. Tabı·r lamak manasız görülmektedir. le doğru yürümektedir. Zongul kanı ve halk ile birlıkte resim- i:i: 51 • Ziraat ve sanayiin tekemmU- ı · 1 •• ! 

a ılova safası" nı Karagöz lüne ve bu sahadalarda istihsa- Dün Gülcemal vapurile gelen daktaki Maden mühendis mek en a ınmıştır. :: 1: 
'p;ılz _ h~abel _ihtisas _ ter- Utm çoğalmasına mani olan bir yolcular bundan başka bir yol- tehi önümüzdeki sene içinde bi- Mrne Eskinazi otomobil ile i:i: SiGORTA ŞiRKET ( •I 

ı 1 • Belkı denız olur d.a a:- takım vergiler de, ya bilsbütün suzluğa daha şahit olmuslar- raz daha tevsi ettiri~e~e~ ve bu- ve refakatindeki malt müesse - SS il 
S; ar rah11.tsız olur endışesı- kaldırılacak yahut hafifletilecek dır: rada dört sene tahsıllı bır mek- sat müdürü ve diğer zevat ile :: i 
i~ , 1 gibi salıntı tevlit edecek tir. Devlet Bankasının teskili ar Şirket Rıhtmıda vapura kafi tep açılacağı gibi ayrıca gene Manisa'dan ayrılırken hükumet i::i Türkiye it Bankası tarafından teşkll edllmlftlr ı 
v ı -v~purda ya.sak edi~işti. tık bir zaman meselesi olmuş- yer bırakılmadığı için mUnta- b_u s_ahade .~ed~n başçavuşu ye ve be~ediye erkin~ ve halktan 55 Yangın - Hayat • Nakliye - l(aza - Otomobil - mes'ııllyetl İ§ 

1agmen noş esi yerınde tur. Celbedilen mütehassıs. pro- zam yanaşmak kabil olmamış tışdırmek ıçın üç sınıflı olmak görmüş olduğu hüsnü kabul ve :: maliye Sigortalarını kabul eder. ti 
1 ık arkadaş vardı. Zate~ ileri tetkik ettikten sonra, bun- ve bu vtizden yolcuların çıkma- üzre bir Maden meslek mekte- samimiyetten çok mütehassis :: Adres: 4 Onca Vakıf ban lıtanbul u=ı 

l h k t 1 k dl sı iki ;aat kadar teehhUra uğra- bi açılacaktır. Bunun.için yeni ve müte~ekkir oldug-unu söyle- :_:_ Telefon: ıstanbul - ~31 Telrraf: lmttyu ,c er es en evve en lar meclise arzedilcektir. Eski " • -
, .. ; telkin eden bir a_dam- borçlar meselesı'ne gelı'nce bu mıştır. sene bütçesine tahsısat kon- miş ve kendisine büketler veril- ···11111111ı11111111 11 11111111111111111.._ ~1111111 111111111111111111111111,1111 ,~ muştur · t• M E k. · ·· 11 . 11111111 111111111111111111111111111,.. """" 11111ı1111111 11 111 111 1 11 h' ğlendim zannetin mı, ey- meselede her iki tarafı mem- Şirket, evvelce Rıhtımda yer · mış ır. . s mazı yuz e ı 

~ rıtir. Nitekim iyi gazet.e_-. nun edec~k bir şekilde, kat'i bir olmadığım bildirmek mecburiye Bu mekteplerde hem ameli lira ~le ~~s~.ra g~tmiş. ve o~a?a Hadımköy askeri satın alma konıisyonundan: 
, .diyorum diye zannettıgı itilafa doğru gitmektedir.,, tinde olduğu halde galiba bu söz ve hem nazari tedrisat yaptın- Manısa tutunlerı tıcaretı ıle 
ukadaşlardan biri vardır de Rıhtım resminden mahrum lacaktır. Bu mektepler daha fu meşgul olarak para sahibi olun-

1 olursa olsun içkisiz yapa Taksi zammı kalmamak için bu yolsuz emrl la teknik kur mahiyetinde ola- ca Amerikaya gitmiş ve (Eski-
n-~)) da Yalovaya gitmiş. vakii de yapmıştır. caktır. Bu kısmı için mektebe nazi) fırması altında TUrk tü-

Hadımköyde bulvnın kıtaat ihtiyacı ıçln münakasaya konulan erzalcın 

cluslerlle mıkıar ve !baleleri günleri aşağıda yazılmıştır. Taliplerin ıleluıul 

muayyen gUnde Hadımköyde satın alma komlıyonuna müracaatlın. 
l ,aini gördüm ve sordum: Haziran iptidasından itiba- Bilt!in bu karışıkl~a~a ala.ka yeni mütehassıslar celboluna- tU~lcri ticaretini yaparak ve 
1 ten nasıl ettin? ren otomobil taksilerine yapıla dar mekamatın nazarı dıkkatmi caktır. Bu sene yeni çıkacak o- mılyonler kazanmıştır. Vefatın 

Etin şartnamesi lstınpuldı Kolordu, Ankara, Çorlu ve kırklarellndekl 
fırka satın alma komisyonlınnda da vardır. 

ı; t•apurda içmedim!. cak zam için tetkikat icra edil- celbederiz. lan maden kanµnunda mefsuh da (Eskinazi) firması bilyük 
' ı,:y, nasıl ettıin? mektedir. Esasen Ankarada mukaddera ve meksuf olarak şimdiye kadar bir meblağ mukabinde satılmış 

Erzakın Mlktan 
kilo 

MUnakuanın 
u•ull 

Kapalı ur! 

lhale 
ıırlhl 

GUnU Had 

·ı ı Jasit. Binmeden evvel Şimdi (20) kuruş olan taksi tı ı:ıe.vzuu b~hsolan ~ıhtım şir- hükumetin şahsiyeti maneviye- tır. 
cinsi 

Sığır eti 
Koyun eti 
Odun 

1 ~sekiz tane çektim. Va- antre üçretinin (30) kuruşa çı- ketının aldıg.ı bu k~bıl yols~~ sine ait olan maden sahaları ta
g ıkıdiğim zaman istim de karılması muhtemeldir. tedbirlere nıhayet venlecegı harri ve istimal hakkı rnukan-
c ı yavaş gelıneğe başladı.. Maamafih şoförler bu zam- şüphesizdir. nen ve tabii şeraiti haiz olan şir Yaı sebze 

uyalım, köprüye döndü- mı da k&fi görmiyerek itirazlar ket veya efrada terkedi!ecektir. Bursa ipeğinin nefasetinden so~an 

Bursa ipekleri 

~zaman biraz ayılır gibi la karşılamaktadır. Ormancı far Söğütözünde keşfedilen maden kimsenin şüphesi olmamakla be Peynir 
~ ı · Bir kısım şoförlere göre, bu kömiirünü işletmek için iki ay raber ipeğin ihzarı ve boyanma Sabun 
z ır· yasak ettikleri neye antre üçretlerinin (40) kuruş ol Türkiye Ormancılar eıvvel vekalete müraca~t.k eden Si h~usunta dah~ bazıb rapılma Zeydn Yatı 
<t ması zarurt imiş!... talyan grupunun tet ı atını sı lazmıge en şey er u unduğu Sade 
s llç. Eğer vapurda müsaa- Cemiyeti kongresi tamik ederek hükQmete daha nu nazari dikkate alan Türkiye Pirinç 

elerdi. Ancak günün yan • . . . . toplandı esaslı teklifler dermeyan edece İş Bankası Buraada kendine ait Makamı 
fllll'hoş olacaktım, m!isaa- k.aye ettı .. kı, Am~.rıka garıbele- < ği söylenmektedir. olan lmalAtane için bir mUtehas Mercimek 
:ıediklerl için mecburen rıne benzer. Üskudar tramva- Orman mektebi atisi mezun- sıs getirmeğe karar vermiıtir. Nohut 
, bindim. y~nın Tophaneli oğlu kısmınd~ !ar cemiyeti d!in sabah senelik tır. Yeni tadilata göre, cemiye- Bu mUtehassıs Lyon mektebin 
:im Yalova safası biraz bır seyyar tevakkuf mahallı k ·-'nl k · · K · ıt yük k den yetı',.mı'• olup bu suretle 

ı ' ' d B t kk f h ır ogr.,.., a tetmıştır. ongre, tın as azası se ormancı- ~ ~ 
f oldu yukardan yağmur var ır... u eva u ma a 

1 
cemiyet reisi Mazhar B. tarafın lık tahsil etmiş zevattan mürek "İpek İş,, markasi ile piyasaya 

llll1 ça~ur pek zevkli ol-ı evvela nüfuzlu bir zatin tesirile d k.. d·ı · T f.k •ı· k ı ak H · "d ı sevkedilecek ipeklerin zarafet H 1 · k · · onun evinin önüne tayin edil- an uşat e ı mış ve ev ı " ı ep o ac tır. eyetı ı are a tı 
bilan:,~m ar~I g~tme ~ın miş imiş sonradan daha tesirli B., kongreye riyaset etmiştir. kişiden terekküp edecek ve aza ve metanet itibarile Lyon ipek-
ıı!ı 1?Cn ~ :ın ~r a- birisi 25 'metre ötedeki kendi Evvela aza tarafından verilen dan biri neşriyat müdürü un va- !erile rekabet edebilecektir. 

ılç esı yaska. e \ ış ~e- evinin önilne getirtmiş, bu sefer takrirler okunmuş ve bilahare ce nınr haiz olacaktır. 
an geçme ıster er... u · · · · b - - b ı · t' b h 1 Yeni heyeti idare intihabın- HAREKET 

Kuru tlzUm 
Fasulye 

15100 
14000 
1300 
000 
1000 
soo 

2340 
4950 
4000 
1000 
1200 
1800 
sooo 

.. .. 
Aleni mUnıkau 

• • 
• • .. .. 
• • 
• • .. .. 

N 

" • 

.. • 
• • 
n .. 

51g.5.930 
118-5-930 

1 ·6·980 
1 .(1.980 
1-9·930 
8·6·930 
8-6-980 
8-0-930 
f-6·930 
,.5.930 
'-6-9.~0 

6-6-930 
,.5.930 
'-6·980 
'-6-930 

ittihadı Milli 

.. 
Pazar 

.. 
Salı 

.. 
• 

çarşamba 

• 
• .. 
N 

• 
• 

Türk sigorta şirketi 

8 
8-5 
2 
11·5 
3 
1 
11-5 
8 
ı 

1-5 
1 
11·5 
3 
3.5 

' 

n ~ muhafazaya memur bek bırıncısı ~gı~aga aş .amış ve mı ey ın ~nvdanbı ı:ıev_zuuT~. ok. -
• etecileri durdurmak için tekrar eskı yerme getırtmış .... muş, netıce e u ı~mıı;ı. ur ı- da Mazhar B. heyeti idare reisli 

tm k ld - Öteki hiç buna tahammül eder ye ormancılar cemıyetı,, ne tah ğineı Yakup B. muhasebecilğe, 
çarün: yer~~ ı:ı 0 

ugu mi o da tazyık yapın~ tekrar iki vili kararlaştırılmıştır. Bunun Nejat B. katibi umumiliğe, Cev 
b r ve Y u yuna ara · k l · b'" ı ·· · · amnamed · b ' det B. neşriyat miidürlüğüne se önüne yatar ... Bu garip ncı no tay~ ge mış .~e oy ece uzde~·1ı,!1e nız 1 

. e_ ıca1 Cukc.n. 
t i'l dersiniz? ı her ayda bır olmak uzre bu te- ta ı atın yapı ması ıçın a tı ışı çilmişlerdir. Kongrede İktısat 

Karadenız sevahlli yollarına 

pek elverişli olan Dunlop oto
mobil IAstiklerlnln revacını temin 
zımnında mezkOr Dunlop fab
rikası murahhası l\1ösyö A. J. 
\\'JllTILf: havalii mezkôrcye 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. Sigortalan halk için müsait 

şeraiti havidir 
r e · vakkuf mahalli dört beş defa ye lik bir komisoyn teşkil edilmiş vekaleti orman müdiri umumisi 

l nar tramvay mevldfi rini değiştirmiş ... Ne pratik şey tir. Komisyon, nizamnamede lü Bekir müfettiş Mahfi, Abdiilka 
Merkezi İdaresi: Galatada Ünyon Hanındadı 
A.-mesl bulanmayan ~ehirlcrtle aceıııe aran•n!\kl'l 1ı~ 

arkadaş bana bir şey hi- değil mi? FELEK zum gördüğ!i tadilatı yapmış- dir B. !er bulunmuştur. hareket etmiştir. Telefon : Beroğlu - 2003 

Mllllget,,in edebt_romanı: 90 bahçe6inde kurulan bu küçük yası her hangi bir münakaşada den çok yaşlı ve para işlerinden Bu esasen o mertebe yükselmiı sek muhit bile onu tamamile an 
sofra başı alemleri uzakta kalan fikir beyan edecek bir terbiye i- başka bir şey anlamaz düm düz bir kadının en m!inakaşa edil- lıyamamıştı. Onunla alakadar 
!arın hasedini tahrik edecek ka- le etişmiş, yüksek ve bilgili in- bir adamdı. İnce bir terbiye ve mez bir, hakkıdır. olanlar her kadında bulunmıyan 

·nkamızın 90 ıncııında bir 
batuı olmuı 5 inci sütu
'inci satırından itibaren de 
len kısmın aruına girecek 
rça unutulmuftur. Bu iti
. taret ettiğimiz noktadan 
ın devam edecek olan kıı
~tar etmit olan mabadı ile 
e bugün kaydediyoruz. 

-tizar ederiz.] 

r{ Bey için bir şey söylen 
ılu. Çünkü Püreda Ha
ne müthiş ve lıakim bir 
olduğunu biliyorlardı. 
Nusret eByden, bilhassa 
Beyden şüphe ediliyor-

ret Beyin ailesi adada idi 
sıra Hale ile de görüşü

dı. Fakat Cevdet Bey yıl 

dar neşeli ve lezzetli oluyordu. sanlar içinde yaşamış bir kadın tahsil görmüş oaln Madam Re- Sedat Ali bir münasebetle Hl giizel biçimi, hoş sohbeti ve ter 
Ve genç kadın hiç değişmi- dı. Galip Beyin tütiin işlerinde karniye yavaş yavaş Fransanın leye fransız edebiyat tarihinin kis gibi iri ve kadifeli gözleri 

yen vekar ve gururile bu küçük yurğrulan kafası böyle bahisler bütün fikir ve san'at üstatlarile bu simasından bahsettiği za- için bağlanıp kalıyorlardı . 
akşam sofralarını idare ediyor, de hep genç kadından istimdat tanıştı. Hatta kendilerinde mıln genç kadın zarif bir tebes-
muhavereye hakim oluyor ve bu ederdi. ciddi bir san'at istidadı sümle cevap verdi: Daha yüksek şahsiyetlerden 

yatı geçirdiği için bilhassa Ga dostlar kafilesinden her hangi Bu itibarla onun bahçe köşe- olan heveskarlar bile onun -Fikir ve san'at h~atı bizde ona hulQl etmek istiyenler genç 
!ip Beyin mevkiini boş bırak- birinin kendi çizdiği hattan bir sinde kurduğu masa hem dost- salonlarında kendileri ıçın o derece olsaydı bende Madam kadının tecavüze fırsat vermi -
masından sonra genç kadın et adım daha ileri gitmesine mey- !arı için bir lezzetli iştiha mem kuvvetli iştihar fırsatlan buldu Rekamiye olmağa özenirdim.. yen metaneti ve itidali karşısın 
rafında daha sık ve daha teklif dan vermiyordu. baı hem de eğleceli, istifadeli lar. Genç kadın bilgisini hiç bir da ümitlerini kesmişlerdi. 
siz bir vaziyet alması herkesi Genç kadın muhitinde kendi bir akşam sohbeti- yerine geçi- Madam Rakamiye resimden, zaman gösteriş için israf etmi- Zamanın genç ve bekar na-
ştiphelendiriyordu. seviyesine yetişen bir kadın ce- yordu. edebiyattan, musikiden anlar, yordu. Bir çok kibar, zengin ha zırlarmdan birini bir akşam"Şi~ 

Ve o zamandanberi Cevdet miyeti bulamamıştı. Erkekler Halenin bu inceliğini, bu ma hassas, zarif ve çok glizel bir nımlar dam dösiyonlarda öğren li Bar,: da ona tanıtmışlardı, mil 
Beyin akşamlan kulübe bile uğ nisbeten onunla daha iyi konu- haret ve zekasını çok takdir e- genç kadındı. Paris civarında dikleri yarım yamalak fransızça vazenesine hlkim olmryacak ka 
ramayip arabaya atlıyarak doğ- şabiliyorlar, anlaşabiliyorlardı . den gazetici Sedat Ali genç ka büyük bir malikanesi vardı. Or ile Beyoğlunun rum mağazala- dar fazla içen genç nazır 0 gece 
ru Nizamdaki köşke gittiği gö- Hatta Galip Beyin varlığı za- dını Fransada pek meşhur olan manlar, bahçeler, laklar, dere- rında çene çaldıkları halde Ha- genç kadınla dans ederken ga-
rülüp duruyordu. manmda da tanışıp temas etti- Madam (Rekamiye) ye benzeti ler, çayırlar bu malikanenin için le bir defa oh!un buralarda ec- rip bir cür'etle onu öpmeğe kalk 

Eski alem bozlumamış, yal- ği 1stanbulun yilksek sınıfının yordu. de idi. nebi· bir lisanla konuşmamıştı. mıştı. 
nız şeklini değiştirmişti. Galip kadınlarını fikir ve seviye itiba Madam Rekamiyenin fransız Madam Rekamiye burada sık Halbuki fransızçayı bUt!in kıla- Ha.tenin sert ve keskin bir 
Beyin zamanında toplanışlar rile o kadar zaif buluyordu ki edebiyatı tarihindeki mevkii, sık suvareler veriri, bahçede ti- sik ve modem edebiyatile bili- mukabelesile yarıda kalan bu 
daha geniş bir sahada oluyor, her hangi bir umumi mükaleme aşk ve sevda aleminde şöhretin yatrolar oynatır, Parisin en ma yor, almancayı bir viyanalı gibi teşebbüs mütecavizi kıpkırmızı 
gezmeler, eğlentiler muhtelif yi idare etmeğe muktedir ol- den çok daha kuvvetlidir. ruf şairleri. mnharrirleri, res- konuşuyor, İgilizc;eyi İskoçyalı ettikten başka aleyhinde uzun 
yerlerde yapılıyordu. Şimdi dos mıyan bu kibar, şık ve zengin Zengin bir bangerin kansı o- samları, heykeltraşları, musiki- bir leydi şivesile söylüyordu. zaman nahoş bir dedikodu kay
tlar çerçeveri daralmış, sohbet hanımefendilerle poker oyna - lan bu çok güzel ve çok fikirli şinaslan davet edilirdi. Bütün bu zengin bilgisine namasına sebep oldu.Ve bu vak' 
sahası daralmıştı, fakat buna rnak, bara gitmek, dedi kodu et kadın, zamanında şatosunu ade Madam Rekamiyenin bu edip rağmen zamanı, sırası gelmedik a Halenin hesabına bir şeref v~ 
mukabil samimiyet artmıştı. mekten başka yapılacak şey bu ta bir akademi haline getinniş- ve san'atkarlar arasında kalben çe hiç bir mütalea beyan etmez gurur madalyası gibi kaydedil-

... ~Ş_.im....udi~b.1t~~ueü?_aJt~A~l~i~B~e:..Ll~am~ı~y~o-rd~u~.a1' ...... ...,.__.~....,......,~..ı.b:·~· ~~~~~~~~~~~-Lb=a~ğ~l=an:;;;dı~-~ı~b~i~r~k~i~m~s~e~v~a=r~m::.:.:.ı~i~dı~· ·ı.::d~i.~~~~~~~~~~~--'-~d~i.~~~~~~~~~~~~~ 



Geçen hefta yapılan İngilte- Maç esnasında zeplinin bu turnuva ve mtisabakalara iı;ti
re kupası ftnallnl 2--0 Arsenal nilmayişkh cevelaru halkın in- rak ettikten sonra Amerlka'ya 
ka11AJ1dıtmı yumıfbk. Bu çok fiaHni mucip olmuş, bağırışma- dönecektir. Soldan aşağıdaki 
mühim maçm. icra edildiği sa- iare ve ıslıklara sebebiyet ver- resim Helen Wilsi idman eder
ha ile seyircilere ait olarak Av· mittir. Hatta maçt.8:1 sonra 1n: ken gösteriyor. 
rupa mi!Cmualarm.da gördülil· glhere futbol teşkilatının zeplı _ _ . . 
mU. pyam dikkat iki resmi 1k- nln maçı ihlil edeoek şekildeki Sag.d~n . a~agıdakı resımler
tlbaııtan kıendimlzl alamadık. nümayitin.i. hava nezareti nez- den bırıncısı sabık İtalya diıık 
Sağdan yukardaki resim bu ma dinde protesto edeceği şayi ol- rekorcusu Marino Zanetti'dir. 
ça gelen !112 küsur bin seyirci- m111 iııe de teşki!At hiç bir pro· Mükemmel bir atlet olan bu ka 
den ancak pek az bir kısmını testo da bulunmamıştır. dm halen kadın sporları beynel 
göstermektedir. Dünya kadın teniı şampiyo- milel federasyon reisesidir. 

Soldaki resim, final maçının nu maruf Helen Wils evvelki Diğer resimde ise kadınların 
icra edildiği stadm kuşbakıtı hafta zarfmda Fransa'ya gel- tenis oynarken daha serbest ha 
alınmış enfes bir fotografisidir. miştir. Son zamanlarda evlen- reket edebilmelerini teminen 
Tayyareden alman bu resimde miş olan Helen Wilı kendisine ortaya atılan yarı etek yarı pan 'ı 
maç esnasında stadın üzerinde refakat edemiyen kocasından talon şeklinde yeni bir kostüm 
dolaşan zeplin görünmektedir. ayn olarak Franııa'da bir çok görünüyor. 

Haftanın dünya resimleri 

Tekaütler Atletizm Fıkralar 
Futbolcu başından sakat! 

mıştı. Başı sarılı olarak eve 
düğü için annesi merakla 
yordu: 

- Yaralandın mı? 
Kırkıncı defa bu suale m 

kalan futbolcu: 
- Evet, yaralandım. 
Annesi şaşkınlıkla sormuş 

lundu: 
- Başından mı?. 

Futbolcu artık içerlemişti 
- Görmüyor musun ann 

1 ğim. Arağrmdan sakatlan 
Fakat sargı kaydı, başıma 
di. 

• * * 



• • 
Blltlln dUny•nın 
en mUkemmel 

ve en sıhhi dit 
m•cunudur. 

Yerli malıdır. 20 kurur 
DANTOS diş macunu dişleri 100 sene yaşatır, çürümekten vikaye eder. Dişleri inci gibi beyazla tir. Diş etlerini kuvvetlendirir ve kanamaktın meneder ve dişlerin arasında kılan cefc~, ti hatı ve ufuneti izale eder. Diş ağrılar 

!nezlelerine mani olur. Atızdı gayet litif bir serinlik ve rayıha bırakır. Mikroplan imha ve ağızdan gelecek her türlü h~stahkların sirayetine mAni olur. Avrupada daima birinciliği ılır ve birinciliği diplomalarla musaddaktır. En bli~ 
!m!lko.fatı ibraz eder. Altın madalye ve nişanlar ılmıttır. Hts1n eczıı deposu.Dııntos diş macunu yerine başka bir marka verilirse almayınız. Çünkü. Dancos dünyanın en enles mlikemmel diş müstahzarıdır. 
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S U 1 H A Z 1 M Karaciğer ve böbrek hastalıklannda hamile M AZ ON M Ey VE TOZU almak pek nafidir. Meyvaların ekseri havası nafiatill 
, kadınların gasyanında deniz tutmasında camidir. Kolay bir hazım, rahat bir uyku temin ed· 

ve vücuda latif bir ferahlık verir. Bahçekapıda ZAMAN Beyoğlunda Tokatlıyan karşısında VELİCANİDİS eczanesinde fiati 80 kuruştur. Umumi deposu Bahçekapı ~fAZON BOTTON ecza deposu. 

• Tayyare pıyangosu ı 7062 57205 
33402 56684 
28527 44876 

51701 
42762 

723 

174891 
53802 
49853 
24527 

SEYRi 
SEFAiN iki glinkO keşi dede ha ngl 

numaralar kazandılar? 

12563 28889 
2883 46065 

13808 35312 
14947 16306 

2230 
57308 
55803 
19262 

4144 
41734. 1==========1 
34509 

Merkez :\ccntası; Galata köpril 

Tayyare piyangosunun seki- 46470 
' inci tertip beşinci keşidesinde 8289 
' azanan tekmil numaralar şun 20929 

50670 
24697 
39521 
26235 

27101 
9320 

18230 
49217 
21585 
20563 
41632 
58889 
35658 

1 rdır:. 57710 

1000 lira kazananlar 4976 2568 
45745 
38021 
5B89 

32524 
46254 
16190 
13398 

9911 
5581 

55472 
1092 

'400 lira kazananlar 

ı 52ov 26988 50929 
1 ~2974 48052 34716 
ı/400 41679 28441 
12240 2930 35834 

j ,4835 55738 26502 
6003 13416 13418 

,'7549 25059 25021 
1 ,6953 730 38085 
'ı2909 8381 24849 
.)328 30328 30154 
;~·H99 50334 56299 
•• 7198 

·5U1 
t7842 
3437 
2880 

11
3652 

1 0438 
',4420 
1 '9465 
'5152 
. 0269 
4z994 
0066 
,5352 
0218 
-1808 
~084 
6431 

1
1
5231 

19088 
7624 

.f895 
8507 

'2653 
1-2145 
,3248 
ı.3155 
, 3766 
3883 
3996 
.7488 

·ı4261 
9553 
,5012 
:8630 
-.J791 
7436 

13419 
8458 
ı 725 

1 3759 
6405 
7834 
6007 

H693 
0100 
2341 
8599 

'7095 
\9267 
r6797 
'0446 
6269 
3564 

'5046 
i1034 
9001 

18832 
6356 
5440 
2037 
0945 
7703 
'6454 
1442 

l5307 
'4941 

128 lira kazananlar 

21027 
10920 
20005 
36651 

8889 
15835 
46170 
28750 
24810 
27852 
27712 
11739 
52463 
12732 
51521 
16926 
28457 
53513 
46786 
16125 
55168 
47050 
27939 

4309 
51128 
51821 
23509 
19865 
33952 
47648 

5293 
43344 
34611 
29376 

1213 
1108 

21230 
8778 
7406 

22761 
9783 

55494 
3286 

22427 
15077 
47421 

3062 
41009 
59236 

1205 
24221 
11162 
56442 

2083 
45493 
34123 
16661 
19506 
55320 
23616 
49632 
49404 
13090 
17965 
16290 
33137 

44289 
55624 
47606 
38350 
55389 
52046 
43586 
50911 
13984 
46063 
44456 
18545 
82738 
13273 
43223 

905 
21706 
43236 
22477 

135 
11553 
29501 
49325 
11846 
26747 
16262 
21754 
56407 
23288 
48218 
11489 
34458 
38034 
36354 
32195 
44991 

6297 
7292 

51646 
33974 

2986 
40885 
55580 
54351 
48872 

8186 
20633 

2576 
58609 

864 
6376 

32734 
47495 
33117 
51244 
38218 
56303 
29905 
25884 

5269 
8849 
6772 
4759 
8558 

12720 

736 
40030 52834 
19061 41056 
5539 9057 

55593 
12450 

5626 171 
4633 56544 

11917 53857 
34593 36018 
50820 5405 
21319 24920 
25592 4751 
35302 10079 

4688 18231 
15018 25491 
53101 11102 

32626 
52611 
56131 

14585 34169 
30840 333 
24653 11620 
49960 49670 
47507 40380 
46108 56403 

1693 38159 
35965 17826 
33967 37405 

3968 23948 
51716 24683 
53576 28172 
13088 28845 
9577 3611 
8612 1445 
8116 6072 

17902 34422 
6798 9373 

55317 36720 
30509 25617 
55180 26155 
33133 36110 

8192 
24574 4576 

3899 13898 
19991 22643 
'28749 5034 

8379 
50934 45220 

3971 
25702 40954 

22244 
51720 

16221 14058 
47466 30536 

5452 34032 
11801 49380 

5299 9335 
8458 3184 

58717 49793 
28314 

21149 
207 

11893 
48329 

30120 3228 
27326 5180 
39287 25893 
41304 54199 
45699 8366 
40300 56830 

4071 
26121 35644 
56275 53667 
58057 52312 
21886 15223 
36149 26412 
57737 10754 
49354 52657 
11434 29256 

6461 52474 
32611 36575 
28028 56630 

2321 
33444 
45435 
13887 

1049 
2009 

31041 
5406 

42831 
16695 
12923 

4854 
36491 
58695 
16658 
57519 
31930 
34453 
29909 
23504 
37241 
47079 
58311 

5589 
27886 
32223 
55231 
17036 
18126 
11417 
40854 
21766 
37314 
57646 
43545 
36423 
56268 

6762 
54483 
34559 
16128 
22298 

1285 
5559 

13281 
15531 
51720 
12638 
3600 

26386 
59191 
35137 

5363 
10331 

1341 
13499 
13852 

3538 
19955 
47794 
41881 

3559 
520 

<t9510 
24341 
19851 
27808 

7461 
44050 
36740 
15263 
51446 
26404 

1482 
15070 
58932 
56719 
25331 
39031 
53924 
46289 
37052 
38838 
50295 
36788 
50892 
39179 
34060 
23212 
58135 

5425 
22211 
27731 
26268 

5799 
;,1)61 

40904 
44577 

3950 
6906 

18126 
41659 

9553 
38171 
53910 
59466 
28665 
52351 
48710 

21839 
27219 
22609 
59344 
16277 
50540 

913 
26440 
40159 
38715 
8230 

51535 
32271 
45204 
29872 
53949 
55413 
46546 
19814 
9664 
7198 

45149 
14189 
39668 

2379 
43266 
38547 
55205 
19629 

5008 
43616 
50631 

4803 
26999 
44372 
12433 

41615 60 lira kazananlar 

27462 13198 24575 3583 
38702 1586 22020 3242 
11062 45426 34314 31508 
6193 47977 55822 17539 
9044 49685 27144 24276 

12720 18134 32634 10936 
24214 6741 12276 

80 lira kazananlar 47761 39830 7370 
443 59227 3146 29234 3633 55881 1518 

8246 17689 23849 23386 58893 48318 19608 
14450 51750 17001 13929 25584 39747 7775 
6059 28900 14056 3259 7226 36450 1189 
0179 6414 24264 48248 24945 12434 57880 
2396 8931 27567 5932 31797 2834 57224 
9707 4031 12113 15175 36596 18763 43191 
7199 4129 23460 6170 59240 26978 25421 
8417 54746 32928 49121 31365 59110 9993 
t 867 10683 43317 2863 36253 55812 18675 
:Y!68 977 48031 12143 11329 34257 39097 

2096 
59766 37065 

3082 53877 
1954 52464 
6027 

50537 36829 

22369 
7604 

4858 3851 
3875 2794 

13003 26924 
48474 59715 
23028 l944 

5819 43910 
36661 33943 
13632 't8077 
39381 7018 
52198 21653 
23918 48832 
44023 12040 

597 22845 
17992 30327 
93596 48022 
31262 40321 
56240 46798 
6776 3052 

23331 16707 
1'2981 29727 
30014 32762 
6666 6708 

55790 52279 
25977 39145 

3497 20409 
13230 11260 
51556 2233 
14856 48755 
48040 49018 
24911 55277 
39538 48033 
42592 39491 
27093 6659 
12307 17447 
54467 44872 
42883 5610 
20640 53761 

9748 51338 
10877 28503 
51752 4493 
18631 34371 
42545 27024 
12081 20573 
49937 41771 

23268 
15270 
48540 
9480 

55770 
28097 

4482 
10074 
5550 

54149 
44818 
15333 
44688 
18938 
44546 
37150 
32388 
33299 
16567 
49391 
40088 
35144 

8251 
35558 
15439 
28894 
13453 
51179 

1635 
17755 
48942 
57331 
47750 
50782 
27048 
19456 
47657 
42036 
20397 
19731 
30368 
38691 
37966 
42852 
26056 

2188 
48245 

9419 
45773 

19757 
24583 

4050 
37672 
58362 
3482 

48027 
59250 
27802 
27689 
34410 
44652 
45705 
28347 
24811 
46203 
52361 

1020 
2394 

45867 
37577 
33180 

3807 
35870 
54547 
~14 

43761 
15069 
9466 

10374 
5124 

41920 
15293 
4007 

17008 
39353 
14644 
49440 
22891 

5948 
4889 
6914 

36582 
5912 

144 
4096 
9005 
2932 

41867 

44535 
6409 

34643 
33041 
17239 
11929 
18823 
47869 
28108 

110551 
39958 
57414 
216011 
11833 
25857 
42138 
36409 
24443 
56603 
17687 
48966 
35'262 

5438 
40552 
44048 
25213 
57469 
'28334 
53368 
57645 
39341 
34049 
17527 
17270 
47324 
50650 
34250 
34120 
14193 
59686 
21688 
39687 
41811 
42071 
56323 
55114 
49147 
58904 

4295 

20592 ----------

lifü ~~t-tl-.. 
56207 
41423 Gü~el Reb~kler 

6231 
24383 
12364 
15864 

Bu yaşa kadar uykunuz mun
ıazımdır.ÇUnk ll: Cildinizde plşllc, 
slvikr, kızartı hUll" ıizt iz'aç 
rdecek bir şey taha«u! edemezdi. 
F:be.evn nizin btlytlk bir ı,ıbetle 

ı,timal evledi~I 

bcı,ındı, Beyoğlu 2362 Şubo 
ıentesı: Mahmudiye Hıru ılnndı 
lstınhul 740 · 

Mu~an1a ,ustası 
Cuma, Pazar, Siaı, Ç1r

şamba ,ıı;iinleri idare rıhumın· 

dan 9 da kı 1 kar. 

Trabzon ikinci 
postası 

[CumhurlJct1 npuru 1:; mayıs 
Perşembe ak~amı Galata rıhtı
mından barckttle Zonjilıldak, 
.lnebolu, Sinop. Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Girrsun, Trabzon, 
Rize Hopa· ya ~ldecek ve pa
zar lskelestlc Rize, Slirmcne, 
Of, Trabzon , Polathane , 
Giresun, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinol'> İneboluya utrayarak 
gelecektir. 

Ayvalık sür' at 
postası 

(Mersln) vapuru 18 Mayıs 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçüldıuyu. Edremit Burha
niye, Ayvalığa gidecek ve 
dönüşte mezkOr iskelelerle bir
likte Altuno luğa uğrayarak 
gelecektir. 

Adalar yük postası 
15 mayıstan itibaren cu

martesi. paz ;. rteı.i, ı;ar~amba, 

perşembe günlerinde icra olun
mak üzere bir yük postası 

yapılml;itır. Bu posta Köp
rüden saat ( 1 1,30) da hare
ketle Moda, Kalamı~, Kınalı, 

Burğu. Heybeli, Bilyükada, 
Maltepe, Caddebo~tan, Bostancı 

bkelclcrine u~rnprak köprüye 
fekccktir. 

Haftalık seri ve muntıl•m 
PiRE .JSK~:NDFRIYt: - PORT SAlT 

posras4 " ATll\I " Hpuru 
Ji Mayıs pazartesi l{Unü gelıcelı: 

ve 13 Mayıs salı ~ıinü 14te eŞyıl 
ticariye alarak Galata rıhtımından 

harelceıle Pire, lskendcriye ve l'nrı 
Saiı' e gidecektir. 

fintlar rekabet harıcindedir. Tar
silAı için Galat;ıda merkez rıhtım 

hanında 4 numeroda umumi a.:anıa

lsrı ÇELIPlDI , e STAFILOP!>. Ti 
\' apur acentahj!;ına müracaat. 

91 
39051 
16093 ıı 
2269 

17924 
50962 

PERTEV ÇOCUK 
PUDRASI 

Telefon: Be.ı oıılu bJ4 .................... ~ , 

40877 
31070 
35512 

7922 
33825 
45931 
48976 

sizi pür nt$'• ve ıemiz bir halde 
bulundurdu. Pertev Çocuk pud
rrnnı evlitıl ttfale bir kere 
'orunuz. :\luhıs .. naunı slze . lly· 
liyeceklerdir. 

18247 !!!il--• Hanımeiendi ---• 

3:!~~ S P E K T R O L 
54759 
56892 
21243 
24591 

53418 
39211 
10190 
16102 
9492 

36770 
10558 

4847 
1518 

54152 
33163 

4022 
58260 
20269 
55159 
13298 
53080 
39451 
55559 

mutlaka evinizde bulunmalı 

~ a:J'q;o',J..:>1.~;:;a.;,.e 
SPEKTROL suyu; 
Yünlü. ipekll, derı, cilAlı mol>ilye 
ve ılrede lekelfri derhal çıkanr. 

iştial tehlllcesi ,·okıur. 

SPEKTROL tozu: 
Beyaz çamaşır Uzerindeıı pı< _. 

SPEKTROL~amen çıkanr. 
Her yerde ve eczanelerde bulunur 
'!'arifesini meccanen isteytniı. 

LTmumi depo ·u Galata Mlnena 
han :\o: 7 

SADIK ZADE ARSLAN 

KAPDAN \'APURL.'\.Rl 

IARAD~NIZ POSTASI 
KEMAL vıpunı 13 :\Jayıs 

SAL! 
akşamı ı 8deSirked rıhtımından 
hareketle Zonguldak, lnebolıı, 
Samsun, ordu, Giresun, Trab· 
zon, Sürmene ve Rizeye azi

met ve avdet edecektir. Acen · 
talığı: Sirkeci: AIAlye han bl· 
rincl kat Telefon lstanbul 4240 

İLEMDAR ZAOELER 
VAPURLARI 

Seri, lüks kar•denlz ponırı 

Millet vapurıı. 14 
Mayıs 

ÇARŞAMBA 
gün il akşamı faal 18 de 

Slrltccl nhnmındın hareketle 
[Zonguldak, İnebolu, Sam -
sun, Ordu, Glresoıı, Trabzon 
~e, Mapavrl, Pazar, Arde. 
şen, Viçc ive Hope ) ye 
azimet ve aynı iskelelerle •oıı 
rele, V aklıkebir ve Ünye ve 
Sinop • " uğra yarak avdet 

edecektir. I 
?ıfuracaat mahalli: lstanbui 

Meymenet hını altındaki yuı
hane. Telefon lstaııbııl 1154 

DOYÇE LEVANT LINIYE 
Hamburg, Brem, Anvers, 
Istanbul ve Bahri Siyah ara. 
nnda azimet ve avdet munta 

zam postası : Hamburg,Brem, 
Stetin, Anvers ve Roterdam 
dan limanımıza muva,eleti 
beklenen vapuriar ; 
Mllo; vıp.ıru 

Troya • 
Ostse 

" Olimpos " 

limanımızda 

limanımızda 

2;l 

26 
" 

Burgu, Varn., Köstcnc•, Kalas 
ve ibreli \çln limanımızdan 

hareket edecek vapurlar: 
Ostie npuru ~.l-26 mayıstı 

ıahmilde 

1 
Olimpos vapuru 26-28 mayıstı 

ııhmilde 

!\larmarı npııru 118-29 1111yısıı 

tahmilde 

Hımburg. Brem, Anverı, Roıcrdam 

va Dançlg lçln vıkında limanımız
dan harekeı edecek vapurlar: 

Mllos ,-apuru limanımı.da 

Akayı vupuru 14· 15 mayıata 

ııhmllde 

Nopllı vapunı 17-111 may\lıı ııh · 

milde 

altında Lon<lra ve Ruen ~c
hirlerine hareket edecek vapurla 

Miloı vapuru 13-16 mayısla 

ııhmilde 

Fazla tafsilat için Galatada 
~akimyan Hanında kain 1 

umumi acenteliğine muracaat 
Telefon : Heyo~lu 641 -674 

BARTIN hattı l ... üks 
Ekspres postası 

Aydın'·apuru 13 Salı 
Mayıs • 

Sirkeci'den hareketle Erejtli, Zon
guldak, Bartın. İnebolu, Evrenye, 
Abanaya azimet vc avdet edec
cektlr. 

Tafsilat için Sirkeci salonu 
karşısında Mizan oğlu han No: 2 
Telefon lstanbul 354 ...................... 

Yelkenci vapurlan 
Karadeniz postası 

A11a(lolu 
vapuru 14 Çarşaıııba 

Mayıs _ 
g\lnü akşamı 6da Sirkeci nhtı mından 
harekeıle doğ'ru l Zonguldalr, fn,. 
bolu, · amsun, Ordu, GlrClun, 
Trabzon. Sürmene ve Riı: 1 ye 
gidecektir. 

TalsilAt için Sirkecide Y elkenc! 
hanında Hin acenıesine milra· 

caat. TeL btanbul 151 5 

LLOYD i'RJESTİrW 
Limanımız a mın ll>alatı beklenen 

apurlar 
( VESTA ) vapurn 14 mayıs 

çarşamba (lıalya ve Yunanistan) 
dan 

( ABAZIA) vapuru ı 5 mayıs 
perşembe (Romanya ve Bulga
ristan)dan 
Yakındı limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 
(STELLA DITALY.o\.) vapuru 

15 mayıs per~cmbe sabah tam 
ı Oda ( Loyd Ehpres ) olarak 
(Pire, Brendlzi, \' enedik ve Trl
este) ye 

( VESTA ) yapuru 15 mayıs 
perşembe ( Burga7., Kfütence, 
Sulina, Kalas ve ibra ile )ye 

(ABAZIA) vapuru 15 mayıs 
perşembe (Sclinik, Volos, Pire, 
Patrııs, Brendizi, Ankona, Fiume, 
V enedik ve Trieste) re 

[COSULlCH LlneJ kumpan
yasının l!lks vapurlarını aktarma 
edilerek Şimali ve Cenubi Ame
llta limanlarını gitmek için ten 
allilı doğru bllet vcrlllr. 

Her nevi tafslllt için Galıtada 
mumhane ( Lloyd Trlestlno :) 
ıer acıntesıne. Telefon Beyoğlu 

2127 vayı Galata sarayında 

ubık Scllnlk bonmarşası bina
sındaki yazıhanelerine. Telefon 
BeyoRlu: 2499 ve yahut Slrkecld 
Kırzade hanını.lak! yazıhanesine 

müracaat tdllmesl. Telefon 
lstınbul: !135. 

L-T·PIVER 
PARIS 

1774 ete te'lll• edllmlftlr 

POORA•ESANS 
KOLONYA SUYU -LOSYON• -Pompeya 

Florııml 

Vl\liu 
Fetiş 

Revdor 
Şlpr 

FuJer 
Kinin 

Porlümllri L . T . P 1 Y E R A. ~ , lsıamuı Şubesi 
Şlfll Ahmet Ber eokak No. 86 • Tel. Beyolllu 3044 

Hı)atta mtı vaflakıycıın c'~'i 
tanı bir 'ıhhate malildı ettir. 
iyi bir huım olmaksızı~ ıam 

bir sıhhat milmklin olmaz 
CARLO ERDA 
nınOpopeptol 
mli~tılızerinl tecriıbe 

ediniz. Yemekten >onra 
20 darr.la. 

1ınasra Bele~iJe riJasetin~en: 
Soğukpunar memba toplama ameliyatının birinci kısım 

şaatı hitam bulduğundan ikinci kısım inşaat için berveçhizir 
raitle yapılacak inşaat kapalı zarf usulile münakasaya koı 
muştur. 

1 -Son depodan yani değinnenin üzerindeki noktadan V 
yet hastanesi civarındaki yapılacak depoya kadar 1000-1 
metre tulündeki mahallin hafriyatı ve kapatılması. 

2 - Sıin depodan hastane yanındaki depoya kadar c 
1000-1200 metre mahalle döşenilecek beton künklerin imal 
ferşi. 

3 - Birinci maddede muharrer hafriyat bir metre deri 
ğinde ve bir metre arzında olmak üzre hafredilecek ve inşa 
hitamında yapılacaktır. Ve bu kısım 1000-1200 metre tulür 
dir. 

4 -. İkinci maddede muharrer beton künklerin kalıbı 
lediye mühendisi tarafından gösterilecek şekilde ve evsafta 
teahhit tarafından yapılacak ve künkler simento ve kum ve 
mir icrası belediye fen memuru tahtı murakabe ve kontroli.i 
bulunacaktır. Malzeme nisbeti ve demiri noksan çimentosu 
zuk olarak dökülecek künkler kabul edilmiyecekt ir. Kiinkl 
keşifnamede münderiç eb'ada göre bir metre tuliinde ve be§ ! 
timetre kalınlığında ve kutru dahilisi O 30 santimetre olacal 

5 - İnşaatın mebdei noktasından nihayet noktasına kıı 
olan 1000-1200 metro mesafe arasında mühendisliğin göste 
ği ve projede muharrer şekil ve eb'atta 12 adet mahzenler (kt 
luk) ve bu mahzenler suların harice akmaması icin aynca k 
taştan (turublen) savaklar yapılacaktır. 

6 - Münakasaya iştirak edecekler belediyelere ait u~ 
münakasa ve müzayede hakkındaki kanunun mevaddı mahst 
sında muharrer şeraite tabi ve %7,5 depozito akçası veya te 
varakalarile maan veyahut banka mektuplarile irae ve ita ec1 
cektir. 

7 - Müteahhit ihaleyi müteakıp mukavelenamesini k 
biadilden tasdik ettinneğe mecbur olduğu gibi hipotek usı 
depozitosunu teminatı ve kat'iyeye tahvil etmediği takdirde 
her ay kendisine verileck istihkak raporundan %7, ksilerel< 
minatı kat'iyeye irca edilecektir. 

8 - Müteahhit her ay fen memuru tarafından verilf 
istihkak raporu muhteviyatı tediye edilecektir. Müddeti iıı' 
4 ay olup hitamında bir heyet tarafından kabulü muvakkat 
6 ay sonra kabulü kat'i yapılarak teminatı kendisine iade 
lecektir. 6 ay zarfında fevkalade ahval müstesna olmak şar 
bozulan inşaat müteahhit tarafından bila bedel tamir tecdit· 
lecektir. 

9 - Müteahhit taahhütlerini kısmen veya tamamen jfa 
mediği takdirde mukaveleyi ve depozitosu irat kaydedilir. fı 
at emanet veya ihale suretile ikmal ettirilip müteahhidin de 
zitosu zarara kifayet etmediği takdirde emvali sairesine ıııı 
caat edilecektir. 

10 - 1200 metre tulündeki mahallin hafri ve kapaul-t 
ve beton künklerin imal ve ferşi ve mahzenler ve kuru dtı' 8 

nn inşası cem'an 7000 lira ile olacağına dair tanzim edilen 
liralık keşif varakası eblediyede mahfuztur. 

11 - İhalesi ilan tarihi olan 25 nisan cuma güni.indeı1 

haren 15 mayıs per~embe günü saat 15 te ihalesi Amasva b 
diye meclisine icra edilecektir. 
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SAH1BtNIN sEst 

Tenzilatlı Yaz 
• • 

arifesı 

~ ıPortatif Gramofon (siyah) 77 lira 
. .Portatif Gramofon (lüks) 85 lira 

~ • m 
~Yaz yaklaşıyor 

,,~ ... 

Sıcakları 
düşünerek 

Vantilatör 
ihtiyacınızı 

şimdiden 

temin 
ediniz. 

Türlı: Anonim Elektrik şirketi 

umumiyesL Galata Bahtiyar Han >( 
e~ $X>O=C<X><>=~<>e>C<• 

~üınrük Mubalaza Mü~Orlü~ün~en: 
Gvnruk rnuhafaza mudilriyeti Bahri Mcrakip içın 84 kalem 

tıı.ılzemenin mubayaası 20 gün müddetle aleni münakasaya konul· 
nıu~:ur Kanuni ~eraiti haiz taliplerin müdtlriyete müracaatla şart· 
namesine ittilA husulünden sonra münakasa günü olan 13 mayıs 
930 salı günü saat 14 te Muhafaza müdüriyetinde müte;~kkil ko· 
misyona müracaatları. 

>Oıı::><>:O<><X:=<X>O=::X • »O=O-O=O«*<»>< 
Dikkat" ediniz 

lPEl.\.Ll VE YÜNLti KUMAŞLARINIZI 
PAHALI SATIN ALMAYINIZ 

lstanbulda Sultan haınamında 29 nun1eroda 

Kleantis Hacopulo 
~lajtaza>ı mallarının büyük bir kmnını 

Hakiki fiatlarının 
Nısfına tasfiye etmektedir. 

GEÇ OLMADAN ACELE EDİNİZ 
' •xx>O<t~OOOOı:~ 

istifade ile otomobil, Motorbot, Sandal, 
Demir kapu ve parmaklıklar, Hane doıtrama
ları, Mobilya, Kalorifer Radyotorll ve saire 
boyamak isterseniz 

Dünyanın en ınUkemmel 

''S Ti L 1( OT,, 
Ulstikli emay boyasını 

tercih ediniz. Zir.a çok 
parlaktır. Uzun mllddet 
dayıtnır ve fırça izleri 
asla göstermez. Toza, 
soğuğa, güneşe, lstime, 
tuzlu su ve tozlıı havaya 
aside, umum yağlara ve 
hıtrlcl her tesirata müte. 
hammildlr. 

Türkiye Acentalığı ve umumi depoau 
. ~ Galatıt Kürekçiler AHEN ve MUNİH 
• 

1
• ! . HAN, No. 3-5 

:(: ~ l Telefon: (Beyoglu 1768) 

.:..:. 

"The Paint rrom the Rubber Tre~" 
Pertevniyal Vakti Akaratından: 

~ Rôprü Başında Valide Hanı deru nüdür. Kiralamak istiyenlerin yevmi lgdırda 2inci sey\. :rar J. aJ1d8 l'ffia 
•nda 1 O No. mağazaya tekrar yirmi mezkfirda saat on beşe kadar İstan-
~~n müddetle aleni müzayedeye ko- bul Evkaf müdüriyetinde Pertevni- alayınt1an·, . 
~~!muştur. Müzayede gün.i Mayıs yal Vakfı idaresine veya idare encü-
~n yirmi sekizinci Çarşamba gü- menine müracaat etmeleri. llıi~cl seyyar ıandarma alayının Hazirandan itibaren altı aylık 
• •••••• •••• ••• • • • • • • • • • • • • ihtiyacı olan 120000 kilo arpa kapalı zarf usulile \!6 Nisandan 
• \ . lngilteretle kazanmış oldukları birinci itibaren münakasaya çıkarılmı~ur. Muvakkat teminatı 900 lira 

•• mük~fattan sonra 
nın mahalli teslimi Igdır ve mülhakatıdır. F j ı j p S (r H İ t İ p ~) ,\fünakasa ı 6 Mayıs 930 tarihinde yapılacakJır. 

Radyoları V ALENTİNE 1 
Çeko!lovakyada daha iki parlak mu- 1 

vaffakıyet kazanarak 200 kişiden B" k d ğ'l G" l b" b d 
mürekkep bir hakem heyetince ır şar l e l ... uze ır oya ır. 

~~nın&miikem~I• •• 

RİşAle0t18m~ekk!ı.nçi~ı·n":!;,~R I iı ~!~,~~!,~!. !!~!~~!!~~,!~~•ddi 1'yik görul-
memesinden dolayı pazarlıkla terk olunan Manyas Gölü 20 Ma

Fişl cereyana takmak, bir ı yıs 930 tarihinde Sair günü Alafranga saat 18 te pazarlık sureti-

lek ·KAFi~R"""" i ,, TiiaJetD~~t i~~i~enin~en: 
Cmuınl vekilleri: i Yalova - Hamam yolunun tahminen dört yüz bin liralık in-

Heıl'os Mu" esses~tı şaatı vahidi kıyasi fiatlerile ve kapalı zarf usulile 14 Mayıs 930 
/, -. il Çarşamba günü saat on bire kadar münaksaya konulmuştur. 
~ ~ .~ J 1<01~ B u~n 11. l' p ! k 1 p 1 ! '00 Taliplerin yollar baş mühendisliğinden alacakları ehliyeı 
~ t ıı:, !'"ur n ıı.ı ııJ ~. 03 a u 9811 u3 a a ~ • fenniye ve saikle teminat ve teklif mektuplarını yevmi mezkur 

'P<~<~~~~ v- .............. 66661 da v 1 kti muavvene kadar encümeni vi!ilvP.te tevdi evlemeleri. 

i 

lstan~ul Limanı ~abil Sı~~iye Mer~ez i Serle~a belin o en: 
:\lerkezimlzdc mCl'CUt 300 adet bo~ b~rzir. teııcke•i mLiz:ıycdc s:ırctil<: 'atı':ıcaıtı•ıda:: me7.kör 

tenekeleri görmek üzere her gün Galatada l\.~ra !llustafap.ı~a sükaltı•ıd:ı Hin merkcıimi. lcvazı'Yl 
memurluğuna ve mlizayedeye i,tirak ctmcİ\ uzrc ~O :\1::\'l< QJlJ tarınıııc mıı>:ıd f ~~·ı ı;uı-u s:ı t 
I ~ te merkezimizde müteşekkil ihale komisl'Onuna nıııracaaıları il~n olunur. 

beyi et Dt:~i!yollai=İ 1 ~z1 
ıdaresı ılanatı ~L~y°"',_,"'."'-, ·'".mlah'· 

ı · ti<!~ ·/le L r.u•t:.'":/c:;üu:it , 
-.....-_Jl///ıJJI( _._. __ 

llp:ııiE!Ol!lllr•.~ıh~s~a~n ...... S~a~m:am:izn.':I Öksürük şurubL1 

Muhtelif demirler kapalı zarfla münalusısı 2:"l llazirJn 19,!0 pazarte-ı 
günü sut 1 ~.:ıo da Ankarada Devlet Demirvoll•n ldare;inde vapılacaktır. 

:'.Tünakasayı iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat temi· 
natlannı ıy-ni günde saat 15c kadar mün:ıkı::;a knmis)'Onuns \'ı:··melerl 1 

ldzımdır, 

Taiipler milnakası şırtnamelerini b~ lira mukabilinde .\n!..ırıd._ :\bliyc 
ve muhasebe i~!eri dairesinden ve fstanbulda l laydarpaşa ve;ooesindeıt ıedarik 

edebilirler. 
• • • 

ÖksllrOk ve nclcs ~arlı ı 
için pek l~slrll i!Açtır. 

)l\·amolu Sulıaı~laômu turhc ı I .................... 
!!9-•BAKTERiVüLOK 

Eğeler markalı çelık ve kaynak mal?.emesi kapalı ?.atna münsakaa ~3 
Ilaziran 930 paz>rtöi günü saar 15 te Ankarada Dcdet demirvollan idare. 
sinde vapılacaktır. lııirak edeceklerin teklif mekıuplannı Ye muvakkat temi
tıaılarını ayni günde s'1t l +,30 kadar münakasa komisyonuna vermeleri 
IAzımdır. Talipler münaka;a şarınamelcrini üç lira ınukalıi\inde . nkaradn 
i.\laliyc ve muhasebe i~lcri dairesinden Jstanbulda 1 Jaydar1 aş• vanesindcn 
tedarik edebilirler. 

1 Dr. IHSAN SAMI f 
!Bakteriyoloji laboratu\•ar 

L·mum kan uhlıl~tı, Freng! k· 

* * * \Tuhtdif ehatıa 5oSO kılo b.~ ır l"'ruııun kapalı zarfla ıniınak dı ;;ı

llaziran l'i.lO pazarı• ! gUnu saat 1 LlOJa ,\nkıra llnlct deınıryolbrı !da <
sinde vapıb ·1ktır iş ak cdcceklrrin te' lıf mckıup arını \C ınu\'lkkat temınat· 

l ırını ayni gUnde ~ıat f 4 c kaJa.r mÜ!"'akasa ko~i,.vnnuna \ermeleri JAz11n
,}r. 1"'aliplcr mt'ınakas:l şartnamc1 erini uç lira muk1t1 ılinJc i\llli)C ve muh:ı· 
e<Jc işlen dairesındc'.1 l<tan'.ıulda i !aydarpaşı vezne<inden tedarık cdebılirkr, 

* * * 10000 buıaj kazmasının kapalı zarf!• munaka;ası 2.l llazlrın 19.10 
paurtesi günü saat 16 da Ankarada Devlet demiryollan ida:eslnde yıpıla-

cakttr. 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı 

günde saat 15,:ıüa kadar münaka,a komisyonuna \'ermeleri ldzımdır. 

Talipler munaknu şartnamclerinı beş !ıra mukabilinde Ankarada :Ylallye 
ve muhasebe işleri dairesinden. lstınbulda Haydarpaşa vezneslnd°' ıedarilc 
edebilirler. 

* * * 
Kurban Bayramı münasebetile şebekemizin Haydarpaşa -

Ankara-Kayseri- Eskişehir- Konya- Aadana; Adana -Mersin; 
Arifiye- Adapazar; A!iiyunt- Kütahya Değirmisaz kısımla
rında (banliyö hariç) adi katarlarla s(.yahat edecek yolculara 
6/ 7 Mayıs gecesınden başlıyarak H:ı / ii Mayıs gece yarısında 
hitam bulmak üzre on gün müddetle ter:ziliitlı Bayram tarifesi 
tatbik olunacağı ilan olunur. 

Fazla tafsilat almak için istasiyonlara talik edilen ila:1lara 
müracaat buyurlması uhteıem yolculardan rica olunur. 

• • • 
Berveçhizir malzeme kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Münakasa 19 Mayis Pazartesi günü saat 15,30 da Ankarada 
Devlet Demiryolları İdaresinde yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve mu-
vakkat teminatlarını ayni günde saat 15 şe kadar münakasa 
katipliğine venneferi Iaz~mdrr. 

Talipler münakasa şartnamelerini iki lira mukabilinde Anka
rada, muhasebat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa veznesin
den tedarik edebilirler. 

Kaol, zımpara kağıdı, toz boya vernik, gomaika neft ve bezir 
yağı ve daha mufassal mallımat için münakasa şartnamesine 
müracaat olunmalıdır. 

* * • 
Hareket şakirtliği müsabaka imtihanı: 
Devlet Demiryollarında istihdam edilmek üzere bilmüsabaka 

elli hareket şakirdi alınacaktır . 
Müsabaka imtihanı 15 Mayıs 930 tarihinde yapılacaktır. İmti

han için müracaat edilecek makamatı anlamak ve .. air tafsiiat 
almak istiyenler, isatsyonlarda talik edilen ilanları görebilirler. 

• * * 
ı 000 ton yerli çimentonun kapalı zarfla münakasası il haziran 

930 pazartesi ~ıiPıı saat 15 te Ankarada Devlet Demirı•olları ida 
resinde yapılaca! t r. l~tirık edeceklerin teklif mektuplariııı ve mu -
vakkat cemlnatlarırn mezkur ~ünde saat l-l,30 a kadar münakasa 
komisyonuna te\'di etmiş olmaları lazımdır. Talipler münakasa 
şartnamelerini 5 lira mukabilinde Ankarada , J\1aliye \'e muhasebe 
işini reisliRindcn ve lstıuıbulda 1 laydarpaşa veznesinden tedarik 
edebili der. 

* * * Kayseri lokomotif deposvna muktazi makineler kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. Münakasa 23 haziran 93() 
pazartesi günü saat 16 da Ankara Devlet demir yolları 
idaresinde yapılacakbr. 

Münakasaya iştirak edeceklerin tekiif mektuplarını ve 
muvakkat teminatlarını ayni günde saat 15,30 kadar müna
kasa komisyonu katipliğine vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini 15 lira mukabilinde 
Ankarada Maliye ı·e muhasebe işleri reisliğinden İstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden alabilirler. 

7 - 8 aylarından ıtıbaron eUtten ke•llme ı:amant :,f v• neıtvU nUmaeı eenaeında Jat1mal edllen v• p 
-- emaaıeız bir un•uru g'ıdah olan - > 

PHOSPHATINE 
FALllRES 

FOSFATİN FALİER 
eayeslnde temin edlllr. Fosfatın Faller 
yavruların yüzlerine tazelik ve penbelik• 
adelclta kuvvet verir. ve onları aOrbüz 
kılar. 

Va.ıınız bir Fosfatın vardı,. 

oda FOSFATIN FALİER dir. 
( Allmetı farık·a J 

fAXltTLlıtlllDtN fOTitılAP lDlllZ =HE .. YEllOE SATILll 

ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliii.-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~·k~l~şatthilıırlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiim.;-m•-••~ 
Büyük Porsuk oteli, lokanta - gazino 

Kaloriler, Banyo, Elektrik, Tı'efon, lzAml konfor 
Telgraf adresi: Porsuk Odalarınızı telgraflı temin edebilirsiniz. 

tai nazarından 'l"aserman teamulil 
kın küre~-van sayılması, tıfo \'C ı u .. 
m• ha>talıkları teşhis;, idrar, bal 
gam, cerahat, kazura( ve su ı ı· 
lilln, Ültra mikroskC>bi ile ' en 
r.anma_.;.ı, hususi asılar i5tıhzır· 

ycne;i Dh':!n vulunda Sulur. \lahn 
turl.ıcsi 'o. 189 Tlefon k 9 

iiı:ıı:ı-. ... m:::;ı;ı;ı::ımnaıuı:ıı;;;ıma 
IEmrazı Zühreviye ve efrenciyı 

Dr. E. ORF ANİDİS 
Parls. fakültesinden Y< Sı !.ou' 

hastahanesinden 373 lsti\dll cadde 
.. __ Tel B. O. 3734 --

Dr. Horhoruni 
Beyoğlu Mektep sokak No J 

mua.\ene sıbıhtan akşama kadar. 

lktısat Vekaletinden: 
Eskişehir Vilbed dahlllnde R•' 

vlrın karyesinde şimakn Olukba; 
çeşmesinden topal ~usa değirme~·'\ 
müstakim; ~arkan vı ccnubcn b 
noktadan kağnı durağındaki nokıı 

sabiteden bllmiırur Kemikti çeşme 1 
ne haıu münkesir; garben bu noktl 
dan Kötü Pınarından bilmUrur m,b 
dei hudut olan Olukbaşı çeşme<ı 

haıtı münkesir ile mahdut va mesa'· 
sathiyesl (910) cerip arazii milliye 
husu,lyede lsveç tabusından Orlıa 
Brant bey tarafından b\ttaharrl mey 
dına çıkınlan Krom 1 madeninin (6') 
ıcne mtiddetlc mumahileyh uhdesin 
tlıalesi icra olunaca~ndan Made 
r\izamnamesinln 36 ve 37 acl ııiad 

delerine te\ fikan bu bapta ınraz 

olanların ıaribi Utndan itlharen lkı a ı 

zarfında Ankarada lknsat Vcklletln 
ve mahallinde makamı \'illycıe a 
arzuhal müra~at eylemeleri il:ıı 

olunur. 

Bursada
Her tiirlü asri kon - :ı 
for1arı haiz ve oto - • 
mobili her gün Mu- l 
anvada misafirlerin 

• bekler. , 

Otel Çekirge Palas 
1 

Üsküdar Bankası ı 
Türk Anonim slrketl 

İstenildiği zaman alınmak üz J 
yatırılan paralara senevi %6 faiz v ı 
rir. 6 ay vadeli mevduata % 7 t • 
sene müddetle bırakılan parala 
%9, vadeli tevdiatın faizleri her , J 

tediye edilir. : 
Çocukları tasarrufa alıstırma ' 

maksadile açtığımız 'TASARRl 
SANDICI,. hesabına 50 kuruşa kı 1 
dar kabul edildiği gibi % 7 faiz ve t 
lir. Esnafa müsait şeraitle ikraz 
yapılır. Malını, mülkünü, hayatı 

müsait şeraitte sigorta etmek istiy. 
ter Üsküdarda iskele kurbunda ki 
Bankaya müraccatlan rica olunur 

Telefon: Kadıköy 5' i 
• 

Istanbul Tramvay 
şirketinden: ~ 

1 LAN e 
Beheri 50 kuru~ kıymetind 

bulunan ve " bono knrnelerl ,. c 
denilen ıboneman 1-:arnelerir ır.~ 
1 Haziran ı 930 tarihinden it 8 
haren muteber olmayscağı a 1 

!iye ilıl.n olunur. Bu karnekııı 

31 mayıs tarihine kadar arata· ı 
!arda ber mutat kalıul olu· 
nacakur. 

Ellerinde bu karnelerden ı 
mevcut bıılunupca muayyen 
olan meıktlr tarihe katlar bı,,. 
!arı sarfcdcmeyenlcriıı .11 r a· 
yıs ! 9JO tarihıne L1dar fLrc 
l\leydınında letro H·ınında ,tr 
ketin merkez vezresmc rnur 
caatla bu karneleri. bed l'l·rı 

ni i'tirdat etme'eri icap etle•. 
Bu muddetin mururunda 

SOl'ra abone"'.lan b:l.:lerinin r\ 
birı m eber olmayacak ve a 
bul tdilmeycceklir 

J,tzint.JI 26 ni,an 193~ 
l\ICDIRIYDT 
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BtN SÖZ 
BİR RESiM 

• 

Reisicumhur Hazretleri Gazi orman çiflltindekl Marmara 
köşkllndc istirahat buyururlarken 

\..J~~ .......... fsrunbulun en nezih ve kibar aile mecnıaı ""'lll~UUV I 

ıo~uk ~ i f T ~ i k r ı n K ı N o ı 
Her gun HALK MUSiKİ SAZ HEYETi ve ayrıca 

-- - --- ~..-..-mükemmel CAZBAl'\D 

Abu hav1Sile müııehir Boğaziçinln en ferahfeza mahallinde 
bulunan ve blha•'• park ve bahçelere malik olan: 

IENi -KöY PAtl~ ~TEti 
l«I Mayıstı Yeni mUteba•111 bir müdür idaruindı açılacaktır. 

,, lf!ı.llıiıH•e•r1 •*•kiı'"•m•m•u1n•t•az•ı•m•a•nıııİçİııııiıyl•ı •d•an•'•'••r•v•ellıİy•nı•e•k•le•r•v•e•rı•le•c•ek•tl•r•. -· 
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Olüm hayalı .. / 

Mikroplarla dolv, 
baatahk nakili al· 
nakıar alzln va c;ıo
cuklarınız IQln bt. 
.... oıom hayalidir 
Onları Flit na O": 
dOrOnOz, 

paha j(ibuk ;'6ldürllr . -

-

u-ı ....... :J. BERT ve ŞÜREKlsl i11ubul-llalat1 VoJYodl lfH 

lstan~ul M ıntatası Maa~in Mü~en~ islilin~en: 
Ergani bakır madeninde ~<28,60 derecesinde tahminen 219 

on 300 kilo miktarında yanmış bakır müzayede ile satılacak-
ır: 

Beher ton için teklif olunacak fiat 9 Y. İngiliz lirasından 
ışağı olmamak ve cevherin hini sevkinde ayrıca yüzde 2 Y. 
esmi nisbi ve bunun % 6 sı nisbetinde teçhizat tertibi veril· 
nek ve kantar parası müşteriye ait olmak ve milli bankalar
lan birinin 1590 liralık teminat mektubu ita edilmek şartile ta· 
ıplerin kapalı zarfla l ı 6/ 930 tarihine müsadif pazar günü 
aat üçe kadar lktısat vekaleti maden umum müdürlüğüne tek
ifnamelerini vermeleri. 

.~üla~r a Janoarma 1eni elral ınekle~i ınü~Url~uüıien 
Kütahya Jandarma Yeni efrat mektebinin üç aylık kırk ka

em erzak, yem ve mahnıkatının aleni münakasası 930 senesi 
IAayısının Yirmi Birinci Çarşamba günü saat 15 te Kütahya be
ediye dairesinde müteşekkil komisyonda icra edileceğinden 
aliplerin şartnameyi almak ve görmek üzre mektep müdüriye
ine müracaatları. 
~ -·--------------------------------
stan~ul Gümrükleri Mu~alaza MO~ürlü~On~eu: 

ı - Gümrük muhafaza motörlerl için 20 gün müddetle (130) 
ton benzin kapılı zarfla mlİnakasaya kunulmuştur. 

t 20 santigrat derccei harareti ve 720 • 78 l sik.Jeti lzafl
yedc benzin vermeye t •\p olanların şartnamesi Ankarada gum
r, kler levazım mudürlujttinden, lstanhulda Gümrük muhafaza mU
durlugunctcn almalarL 

2 - Tı:klı!namclerin kanunda gcistcrlldiği üzre doldurulmAsı. 
3- l~alc 2~ ~larıs Cumarte-i günü saat ı ı de lstanlıul mu

hafaza mudurhi!';undedir 

Bayram münasebeti ile ReiıicUmhur Hazretterı 8Uyilk Millet Mecliaindelı:I delrel mahııuealarında 
tebrlkltı hususi surette kabul etmişlerdir. Resimlerimiz: Gazi Hazretleri ile B. M. M. reisi Klzım 

Başvekil lımet ve Fevzi paşalar lfazaratının ınocllste" mufarekatlerlne alt lntlbalardır. 

:ıA l .l 
\1A. YIS 9:)0 

Kıridarefinde heykeltraş Ali Kenan Beyin eseri olan Gazi he)• 
ve CUmhuriyet abidesinin küşat merasimi parlak surette yaP 11' 

Miiiiir atiJellen Muvallakiyete! 
Türkiyenin en urı ''" muhteıcm 

bir bina>ı olan J\NKARA!lAKl TCRK 
OCAÔI kendi pek mükkemmel ve ıık 
dyaıro ıalonunıı 

Erne '7E1 S ~' Namında 
man '- ...) Bir l e~en 
Görç \..-.!l.!.K..:...::::..!..N..!_J Fabrikalar 

mamulltındın olan ERNEMAN il ıı· 

nema makinesile ıechiz etmlşdr. Bu 
mıklnılar cihanşumul bir şöhr.te malik 
oldukları içindir ki Tilrk!ycni• ıinema
lın yalmz bu makinaları ttrclh eı.nı,

lerdir. Arzu edenlere bu ıinemalarıa 

bir list<Si takdim edilir. 
Bayramın ikinci a:ıınıı Matbuat cemiyeti Yalovaya bir 'apur tonenilhil yapılmıttır 

TonezzDhe iştirak edenlerden bir gurup 
~----------------------------.....;--- , _________ ..;;..,_,;;.._ __________________ __ 

HükQmetçe re.men muhtdil devılr

de kullanıl mak üzere ZAIS iKON 

1 L A ' 
Mu~lı villyeti dahlllnde Milis 

tlı:aza,.nın Ören na mı dlRtr Kuemc 
ınahlye!-inde ,ımalen P:ren t epe ~lnden 
doğru yol tepeı i ne hattı mil>takim 
garben do«-r u \ o) tt: pc.:sinden Boz 
alan kar;<'I c•miine hattı mil <takim 
cenubtn mezkOr nokıadan Kıncık 

epe.ine bltı ı m u<rıklm şarkan Kı· 
ncık t epesınden mebdei hud cı ı olan 
Eren tcpesiı.c batu mti>taklm ile 1 

mahd ut ve me•ahal •aıhiyesi dorı ı 
yüz alımı, Uç cerlpten iba,et arazide 
Türk 1} e cümhu1I v ıı tcba•sında"l 
Yak:obero ve lia;ım Leor. elendil er 
tarafından blıta h a rr zahire çıkarıl an 

bakır madeni doksan dokuz sene 
müddetle mumailcyblmı uhdelerine 
lbı!e 'oıunıcagından maadin nizam· 
n ıme:,inJn otuz ılrr v~ otuz yedinci 
maddeleri mudbincc bu bapta bir 
gOna itirazı olanların llAn tarihinden 
itibaren iki ay müddet zarfında An
karada lkıısat veklletlne ve mahal· 
llnde makamı ,·UAyete bı arzual 
müracaat eylemeleri llln olunur. 

Hazine namına mazbut Hay

darpa;ada 130 adet kayın kü

rek ile ı ı ç çeki mahlut ve ı 7 
çeki meşe odunu ve 60 kilo 

yerli çayı ve Kadıköyunde üç 
çeki 25 kilo mahlOt odun ve 

Üü:Udarda altmış demet fırın 
çalısı ki cem'an altı kalem or 

man emvali 26 . S 930 pazar 
günü ihale l'dil mı:k üzre mü· 

zayedeye konulmuştur, taliple

rin pey akçalarlyle maan J lay
darpa~ada ÜskUdar orman mu

amelAt memurlujtuna ve ~ev mü 
ihalede ,aat 14 de Üsküdar 

kaymakamlığında satış komis
yonuna müracaat eylemeleri: 

lltn 

Azamf As 
Sığır eti 15000 13000 
Koyun ve lı:eçi eti 12000 8000 
Tuz 3500 3000 
L'züm 3000 2500 
Şeker 1500 1000 
Sabun 1500 1200 
Kırmızı btiber 200 150 
Zeytün 300 200 
Gaz 1800 i600 
Odun 160000 120000 

Bltllıt• sekizinci Jandarma mek· 
teblnln Haziran 930 tarihinden ı 
Ağuıtos 93 l nihayetine kadar on 
beş ayı mıhıus yukarda ctnı ve 
miktarı yazılı on kalem erzak 1 ma
yıs 930 tarihinden itlbuen mUnakı· 
saya konuldu, mUnakası 31 mayıs 
930 cumuteıi ıaat 14 11 Bitili Jın· 
dJamı mektebinde yapılıcıkbr. Şart
name mezkılr mektep mlldürlyeıln-

den tcvd olun ur. ' 

Dr. A. KUTiEL 
Efrencl ve cilt hastalıkları mil· 
tehaRıısı Karalı:öy börekçi fırını 
•ıruında No. 34 

lstanbul umum sigorta şirketi 
lstanbul Umum Siıorta şirketinin merkezi idaresi bulunan 

Gafatıa'da klln "Sirorta,, Hanı binasınde 1930 Nisan 38 tarihinde 
sureti adiyede toplanan hissedaran he) 'eti umumiyesinde, aşağı· 
daki kararlar alınmıştır: 

Hesabıtt tasdik edilmi ş ve lıissedarana hisse ba ş ına 100 kuruş 
tevzii 

·'"'ahmuı Nedim Bey elendi, Mösyö E .Morpurgo M. Nurican 
Efendi. Mehmet Emin ve Yusuf Ziya Beyler ile Mö yö F. Pomi'yi 
aza in t ih abı, 

Ticnret kanununun 323 Uncll maddes ine t evfikan , şirketle icra
) i muamelat eylemeleri için idare meclisi azalarına mezuniyet 
verilmes 

Niyazi As. m ve Cem11T Zühtü Beylerle, ı\o\llsyö E. Hodlerin 
1930 seneııi murakıptığına tekrar intihaplıı rı karargi r olmuştur. 

lstanbol Umum Sigorta şirketi hissedaran hey'eti .umumiyesl 
nin verdiği karar mucibince kazanç vergisi tenzil edildikten sonra 
yukarda ki temettüleri tahsil eylemek üzere 15Mayıs t 930 tarihinden 
itibaren Gala'daki Osmanlı Bankası gişelerine davet olunurlar. 

Zongul~ak Vilayeti Encümeni Dainıisin~en: 
Aşağıda yer ve miktarları yazılı yerler Jçin cem'an ( 22i38) 

metre mlk'ap ham taş, yollar boyunda gösterllecek yerlere iltlf 
edllmek ve 28 5 ı Q30 çarşamba gi:nü saat on beşte encümence 
ihale edilmek üzere Baran ile Re~adiye yolu taşları kapalı diğer
leri açık münakasaya konulduğu ve ,artnameslnl görmek llteyen 
talipl~rln encümen kalemine müracaat etmeleri iıtn olunur. 

Bartın - Çay Cuma 
Ereğli - Devrek 
Zonguldak - Kozlu 
Devrek - llt~adiye 

yolu 
, 
, 
.. 
• • • 

M. 
109:10 

28511 
8300 
5127 

22233 

Zongul~ak YilaJeti Enc~menl Daimisin~en: 
Bartın Boğaz ı c deresinin açılma ve temlzlenme>i için mUddetl 

zarfında talip çıkmadığından 28 mayıs 930 çarşamba gUnU saat 
on beşte vilayet tncümenlnde ihalesi icra kılınmak üzere mllna
kasası temdit ı:dilmi~tir. )artname•ini görmek isteyenlerin Ankarada 
Nafia vekAletine 'e ı,tanhul vilayecine ve Zonguldak vilAyet 
encümenine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

....::..__:~;:..:;..------------~---

Emvali ınetru~e nıü~ürlüıon~en; 

lablı~ Hane ve Fırın Hissesi 
Yıışilköyde Köyiçi mahallesinde Rum kilıisesi sokağında 16 

ve 18 numaralarla murakkam birinci katı fırın ikinci katı bir 

markAiı kabul edılmişıir. Binaenaleyh lı:tndl meufaatm ıa için J 
Erneman ye Görç mumulAtından olu ifbu ZAIS fı(ON sine~a ır 
kinasını talep ediniz ZAIS iKON mılı:lnalın projeksiyon nolctıl naı•1 • 

dan emsallcrind• n kıt kat faik olup olnı n hıuasiyedcrinin mtık•ıı 
meliyeti içindir l(i Sesli her nevi tertibatı ~onrıdın lihe edilebiU 
;\[eselA: ' ehrimiıln ~:Jhımra ıi nemasile Ankaradı Klup sinem~ 
sonradan seı terıibııı ildve edilmiştir. Her nevi ıafsilAt katalog " ,c 
projcbıyon hakkı nda malOmat almak arzu edenlerin Türkiye uınU · 

1 acentuı. ve depo2lıeri: lstanbulda Dll•iz 2ade hanında 24·27 n Jrn&' 

Poaıa kutu•u I 14, JACK ROTTENBERG Müc se .- ı~ c ırUra 
etmelerı . 

lstanbul dörduncil icra memur
luğundan. 

Kosıak efendinin '!kola Apapa 
elendiden alacaıı ol ın mebaüğin 

t eırunl zımnında mahcuz Kartaldı 
B"{ıhüy tik karyesı ndc çe meyalıs ı 

mevkilnde 'ergi 1564· 2 numsra lı 

kayden allı mahall< n ııhminn 
dönüm mikt.ırındı ta rl anın nı;ı f his· 
ıcıi otuz gün müddetle lhalei evve 
!iye müzayedesinde iki yüz lira be· 
del ile talibi uhdesinde takarrür ede
rek bu kere yüzde bet zamlı ve 
onbeş gün müddetle lbalel ltat'lye 
müzayedesine vızolunmuftor. Hodtı
du bir tarafı Yorgi 1 spiro, bir ıuafı 
Yusuf efendi bir ıarab pıfı fıboll 
bir tarafı Abdi al• tarlası ile mahdut 
temımının kıymeti bin lira ve gayri 
mearudur. Talip olanlar veya fazlı 
malumat laıeyenler hl11eyc muılp 
lııymctln yllzde onu nlsbeıinde pey 
alı:çeıl ye 338-11542 dosya numaraaı 
ile daireye müracaat etmeleri 5·6·930 
tarihinde aut l 4ten on beş buçuğa 
kadar müıayedeye devam olunarak 
kat'I ihaleılnln yıpılıcıgı illn olunur. 

Llaeler mub~yaat komisyo

nundan: 

Komisyonumuza merbut leyll 
§ise orta ve muallim mekteplc
rihı pansiyonların bir senelik 
Sabun ihtiyacı 8 6 980 tarihinde 

ve saat on alcıda ihalesi icra 

kılınmak üzre kapalı zarf uıu

llle mUnakasaya konullmuştur. 

Şeraiti anlamak isteyenlerin ko
milyon ldtabetine mUracaatları. 

rri 

lk 
ene 

~b 
.k Ya 

lngillz mamulatı 1 tıs 

"NJSYONJL,, MOT~~~ ~!} 
Muot ve mangal kömuru bir h 
müteharrik gayet aclc, ıkıı-· llıi ik 
ve fiatı her tllrlu rekabett iotın 
aridir. Tediyetta tcshllaL 1 ~ta 
zaman teslime amadedir. Ta!· 

61 
~d;1 

için Galatadı Perşembe pazat1~ ı, · · 
1 ı'J "<!\ " 

. "izA~İ~Ô1 -~ilnaitr1 ~ 
müessesesine müracaat olunıtı"' h t t 

-------------------- }Ya 
d 1ni Bandırma Malmiidiir!Ujtlin 

62160 lira bedeli ,:nbı 
Manyas gölünUn dört sene 
buçuk aylık hasıl Acı saydi) ~ 

mastarlyesUe saz ve kamı; 
-~! sumu ııo mayıs 930 tan 

müsadif salı gı.lnü saat oı' 

kizde pazarlık suretile i 

edilecektir. 

Mükaleme teati~İ 
Pırlıli bir genç, Türkçe, il ~ 

ve İtalyanca milkllemaıı muk•bl 
de Fransızca mUkllemaıı taaıl '1~ 
arııusundadı r. 

sofa yzerinde üç oda bir mutfak bir hela ve bir -------- ~~ı 
Beyogluda TepebaşındJ Kon · 

µ:ıı• 
tal melinde Mösyö Jean Defo miktar bahçeyi havi hanenin dört hıisse itibarile Hazineye ait !!11111•••"" AMELi -aı••lll!! 

bir hissesinin bedeli <1ört taksitte ödenmek üzere bedeli mu- Ceza tatbikatı 
hammenei olan 750 lira bedelle talibi uhtesindedir. 

Bu hissenin 26/ 5/930 tarihine müsadif Pazartesi günü saat Ceza mahkemeleri usulil kanu-
14 te pazarlık suretile icrayı müzayedesi mukarrer bulunduğun nunun bütün mıddolerl, fıkralan 
dan taliplerin % 7,50 hesabile teminat makbuzlariJ..e İstanbul toplanmış muamele ıırasını kon-
milli emlak müdiriyeti satış komisyonuna müracaat eyleme- muş ve sırı geldikçe numuneler 
!eri. konmuştur. 

Tekir~aı Vil8Jeli Daimi -encünıenin~cn: 
Vi!Ayet merkezinde inşa olunacak hususi muhasehe dalreal 

4-5-930 tarihinden 31-5-930 tarihine kadar yirmi yedl gün müd
detle ye kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ı Şartname, keollname ve proje sureti muaaddakları Vilayet 
dııiml encümeninden istihsal olunacaknr. 

2 - ihaleyi kat'lye 31-5-930 cumartesi gUnll stat ondörtte 
daimi encUmence icra kılınacaktır. 

3 - Talipler 661 Numaralı müzayede, münakasa ve ihale 
kanununun ı O uncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim edecek
leri tekili mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetlnde teminatı mu
vakkateye ait makbuz ilmühaberi veya Banka kefaletnameslle 
inşaatta istihdam olunacak fen meı»urunun bir dairei resmlyeden 
mu~sddak vesikasını lef ederek yevmi ihaleden evvel makamı 

VllAyete ır,öndermelerl lıfzımdır. 

Adliye memuru, ıırf kendi 
muameleılne mliıeallJk bulunan 
bükümleri sırı ile ve nokıansız 

bir aradı bulacak... Bir hukukçu, 
ıaıedll! mes'el•ll flbrlıt Ilı bulup 
sırı ile mntldllnl halledecek .. 
Zabıta: bUtUn fümullle ullhlyet 
n vazifelerini bir ıradı gcılrll· 
mit görecek.. Okuyup yazan her 
keı, bu lı:ltıbı okuyarak kendi 
lflnl takip edecek, hıklrmı iddeı 

ye mndalaa edec•"--
Eser, Zonruldık Asliye mıh· 

kemesi iiza mülazımı Tevfik Bey 
tarafıııdın terılp edllmlıtlr. 

Satış merkezleri: Hilmi ve ikbal 
.. __ IQtaııhaaeleridlr •• .. 

müracaat olunmaoı. 

ŞOFÖRARANl1' 
Ayancıkta traktörlerde f. 

mak üzere beş şoföre tbtl 
vardır, Talip olanların vesi~! 
rile beraber Galata Bahtiyır 
nında Zlngal Şirket merı.eı 
çarşamba ve pertembe gil 
ı ı den 12 ye kadar rııiirı 

etslnle~ ~ 
Müteahhit araııı1,ı 

Avancık'ta inşa edilecdlC "rr - . ııı• 
kllometroluk dekovil tçııı 1,, 
ahhit aranıyor. Talip olB~;,~..ı 
Bahtiyar J !anında Zinıı;al " 
müdüriyetine müracaacla•I· 

Mes'ul müdürü Burh•
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