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'4b;~de lfom;;unda 
C•f djgı a 
~al'lıisyon m 
n.;~i~b·d ~etki ka 
kı s~glu beled: es1 komısyonu dün !"""--------'--
' ·'ll•si ıye dairesinde Hak 

ı. 

T ıyyare piyankosunun dördü
'ncü tertibinin ikinci keşidesi, dün 

azim bir kalabalık muvacehesin
de icra edilmiştir. Dünkü keşide 
de büyük ikramiyeyi kazanan 

tııııa •d Paşanın rivasetinde iç-
~~ " er k · d~v ler etr:( ab~decie görülen 
Al ~rrı ctı:n· ın:J.akı rnüzakeratına 
~i' '\%0 'kışt.ır. Dünkü içtimaa 

l'ıe İ n1 .a '"t· k . 
f to.ı -~ ıra ' etmemıs ye-o cuyan . ·' 
J°çeı; işti km!marhırından M. 

ııf ~tirnada ra etmiştir. 
qJderdsi l Darülfünun arziyat 
~ıtt hakk 0 dp abidedeki arı
&. tı Malik ın a rapor vermiş 
'1•111( bey izahat vermiştir. 
hı,tvt'lik be e~in i~~iast 
~U tcs•._t Yh gore, abidenm sat
l~kı~ltlağ,a b '1Vaiye dolayisiyle 
g~~ iltıtt y .. aşlamıştır, Bu çat-
lıh[Yle <f e:r;:~r ve rüzgarın te-

at'lnı n~erek taşların sa
Yct tf!lQJ~vaş yavaş dökmüştür. j 
<\ bey d en hev,eti müdürü Zi· ı 

ııı 1\ • tetkik abide üzerinde yapı 
~t. atın neticesini izahe! 
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Avt"upa güzeU matmazel Sımon 
Bu sene Pat'iste yapılan BeyReUmilel güzellik müsabakasında bir 

Macar doktorun klZl Matmazel Elizabet Simon, birinci gelerek res~ 
men ''Avrupa güzeli" ilan edilmiştir. "Miss Avrupa,, her biri başka 
bir millete menşup 17 dilbet" içinde 17 kişilik bit- juri hey' eti ta· 
rafından intihap edilmiştir. Miss Simon yakında Amerikada yapna
cak müsabakada Avrupayı temsil etmek üzere yakında Amerikaya 
hareket edecektir. 

Miss Simon narin yapılı bir. s~rışm ~üzelidir. ·Bu kabil m~a~ka
larda birinci çıkan henıcinslerımn aksıne olarak, Macar guzelı, ne 
sinema ne de tiyatroda gözü olmadığını söylemiştir. Onun yegane 
emeli hanımhanımcık kocaya varmaktır. · Bunun için kendine ro~1a_n· 
}arda okuduğu gib; , güzd, Z"ki, zengin bir delikanlı aramakta muş, 
' ~ . /\ .. ı · ~ 1 

mubadele llomisJ1onunda 

Olan hadise, 
Vak'alar 

11C111I cı11l11tilir ed n i areftir! 
Geçe~lerde bir iki gazete be- Sırf bir memurun azlinden iba- Bir defa, Cemal Hüsnü beyle 

nim' de ismimin karıştmldığt ret olan bu mes' ele hakkında Fuat bey arasmda ihtilafı efkar 
bir balo kavgasmdan bahset-
mişlerdi. dün bir şey yazmamıştık. Halbuki, nasıl mevzuu bahs olabilir ki, bi-

Meşhur lngiliz müverrihi .. Ma- dün akşamki refiklerimiz, hadise ri, bu işin bütün mesuliyetini al-
etrafında, muhtelit neşriyatta bul- mtş reisi, diğeri ise, nihayetülni

kole,. bir gün odasında tarihi undular . Bizim mevsukan bildiği- haye, aldığı direktifler dahilinde 
umumisini yazmakla meşgul iken, mize göre, vak'a şundan ibarettir: çalışmakla muvazzaf bir memur 
penceresinin altında bir arbede Mübadele komisyonu Türk d 
olur. Hemen iner ve biriken halk- heyeti murahhasasında memur ur Fuat beyin Cemal Hüsnü 
tan geçen şeyin neden ibaret bulunan Fuat bey, mesaisinden beyin vicahında ve aleyhinde söy-
o]duğunu anlamağa çalışır. faide görülmediği için, Reis Ce- Jcmeğe cüz'et ettiği keyfiyetine 

On kişiye müracaat eder. mal Hüsnü bey tarafından azle- gelince, evelki günkü vak'a da, 
On kişi, on tarzda vak'ayı hi- dilmiş ve azil keyfiyeti evelki gün yani ilk defa olarak vicahta buna 

kaye eder. bir mektupla kendisine tebliğ cür'et etmeğe kalkışmasile maruz 
Müverrih iki dakika evel pen- edilmiştir. kaldığı haklı mukabele de 

ceresi önünde geçen bir vak'a- Bunun üzerine, Cemal Hüsnü gösterir ki, buna imkan dahi 
nın bizzat şahitlerinden tahkıkına bey, gayri mubadillere ait bir mutasavver değildir. 
imkan olmadığını görünce, asır- mes' eleyi gayri mubadiller Cem-
Iarca eve! geçen hadiseleri sih- iyeti mümcssillerile mü~akere işte bu hadisenindir ki, dün
hatla yazmak iddiasının ne kadar etmekte iken, Fuat B., işgal ey- kü üçüncü ceza mahkemesinde 
gülünç olduğnu anlar ve hemen lemiş olduğu memuriyetin neza- muhakemesi icra edildi ve Fuat 
odasına çıkıp başladığı eserin ketile hiç te mütenasip olmayan Bey azil keyfiyetinden bahseder-
müsveddelerini ateşe atar. bir vaz'ı tavr ile odadan içeri ken kendisinin hariciye memu-

A ı d b ı d b' girmiş ve : ru olduğundan ve Cemal Hüsnü 
ra arın a u un uğum ır _"Bu imza sizin midir? ,, beyin kendisini azle hakkı ola-

kaç zatın gözü önünde geçmiş, 
demiş ve aldığı : mayacağından bahsetti . Biz 

sahnesi, aktörleri malum bir ser- _ Bittabii... isterdik ki, muhtelit mubadelede .. 
hosluk vak'asını, burada kendi Cevabı üzerine elini derhal ki bir memurumuz, bu iddiasını, 
imzamla mevzu bahs etmekten arka Cebine uzatmış, tecavüz ihdas ettiği pek çirkin vak'a ile 
mc.ksadım, vakayıin ağızdan ağıza ve taaruza geçmeğe tasaddi etmiş- mahkeme huzurunda söylemeğe 
geçerken ne garip islihale!er ge- sede kendisine lazım gelen mu- değil, doğrudan doğruya Hariciye 
çirdiğini anlatmak ve "Aynşta) in" kabelede bulunularak komisyon- vekaletine muracaatla hakkını 
nin izafiyet nazariyesini bu ve- dan dışarı çıkarılmıştır. ihkaka kalksınf 
sileyle de hatırlamakbr. işte, hadise bundan, yanı bir Mamafi, derhal ilave edelim ki, 

Mes'ele, bir aile havası içine, azilden ve azle uğrayan memurun bu ifade dahi, hakikata mutabık 
lüzumsuz bir neş' eyle girmiş ta- şahsi kastinden ibaret iken, dün- olmaz. 
nımadığım birinin, bazı lisan ce- kü "Ak~a·n,, refikimiz, vak' ayı Zira, heyeti murahhasalar 
saretlerinden dolayı haysiyetli nakil sırasında, CeıMıl Hüsnü müstahdemini memur değil, mu· 
bir genç tarafından lazım olduğu beyle Fuat bey arasında öteden· rahhaslarının mesuliyeti altında 
veçhile edebe davet edilmesi, ve beri mubade)e meselesine ait ih- çalışan muvakkat ecirlerdir. 
fazla gürültü yapmasına meydan tilaflar olduğundan ve hatta Fu- Heyeti murahhasadaki bir ecirin, 
vermemek için bulunduğu yerden at beyin Cemal Hüsnü beyin aley- vazifesine lisebebin hitam veril
uzaklaşbnlmasından ibaretti. hinde ve vicahta söylemedik mesinden dolayı tehditle ve 

Bir gazete, buna " Edebi bir sözler bırakmadığından bahset- tecavüzle mevkiini muhafazaya 
mudarebe" süsünü verdi; diğer mektedir. Bu iki nokta temamen kalkışması ise, emsali nadir, garip 
biri vak'yı bir münakaşa yüzün- aslı esastan aridir. çirkin bir hadi~edir. 
den~km~ bir~kd ~atisip~e- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

sine çıkardı. Skandalın menfi SeııaLlar ,.,,L evel 
kahramanı da, çahştağı gazetede n K 
yazdığı bir yazıda işi pişkinliğe 

vurarak neyanaklarınm, ne haysiye- ne a•lf ru·· uorlar.' 
tinin tokatlardan hiç bir hatıra IJ 
taşımadığını "aşk olsun l,, bil' akis bir 
tokat attığını, fakat mukabele 
görmediğini ve bu şayanı hicap 
rezaletten sonra bütün müessese 
erkan ve mensubini tarafından 
i'zaz ve ikram edilerek sabaha 
karşı hürmetle, tantanayla, te-
şekkürle kapuya ~adar teşyi edil-
dili"i, ve çıkarken adeta etek
lendiğini hikaye etti. Anlaşılan 
kahramanımızın hasmı elini kı
mıldatmaktan aciz bir mefluçtu. 
Obalde ne şerefi Afyonlu bir 
ot yemiş uyuz bir keçinin, karlı 
bir kış gecesinde, kendisini 
buğa olmu' görmek ruyası! 

Yeni bir ahlak ifşa eden 
mes' elenin bu tarafları çocukça 
bir öğünüştür. Fazla durmağa 
değmez. Şayanı dikkat tarafa 
şimdi geliyoruz: 

Asıl tokatlayanı hatırlamağa 
cesaret etmeyen kabadayımn 
yazısı çıkbktan sonra, beni.m 
sustuğumu gören vak'a. şah~t
lerinden bir zat, gazetcnm sah1p 
ve miidürüal gitmiş ve ara~ar~n
da şöyle bir muhavere geçm ıştır : 

- Neşrettiğiniz yazı serapa 
1 yalandır, zira vak' anm ~ akı 
şahidinden biri de be• ım. Ma
demki eşhas isimleri mevzu bahs 
ediliyor~ hakikatın anlaşıl,mas~ı 
istemeniz tabiidir. Mes elenm 
sureti vukuu hakkmda yazacağım 
mektubu neşreder misiniz? 

- Hayır! Mektup sahibi bizde 
çalışan bir muharnrdir. Onu hak
sız da olsa tutamam zaruridir. 
Aleyhine kendi gazetemde yazı 
yazdı •m. 

Bir gazetecide böyle bir zih· 
niyete siz ne dersiniz'? 

l\h~q+. Haşim 

Seyyahları böyle 

Türkuvaz salonlarında seyah- 1 

)ara verilen Şark baıosu mese
selesi hakkında Şehremaneti ve 
polis müdüriyeti tarafından yapı
lan tahkikat henüz bitmeden, buna 
benzeyen yeni bir hadise karşısın
da kalındı. 

Dün Şehremanetine vaki olan 
bir müracaata göre Seyrisefain 
idaresinin yeni açtığı büyük sa
londa türkuvazdaki hadiseyi göl
gede hll'akacak garabetler olu
yormuş. 

iddiaya göre Seyrisefain ida
resinin yolcu salonu çarşıdan ta
şınılan halı, seccade, mangal, 
buhurdan, şamdan, minder 
hırka ve saire gibi bin bir türlü 
eşyalarla bir antikacı bükkanına 
benzetilmi s . 

eg len diriyoruz 

Bu yetişmiyormuş gibi salonun 
bir köşesinede genç bir kız o
turtulmuş. Bu kıza şalvar, cepken 
giydirmişler. Eline bir gergef ver
mişler. 

seyyahlar salondan içeri 
girer girmez bu kız hemen 
masumiyet ve hicap içinde gergef 
işlemeğe başlıyormuş. 

lddea edildiğine göre bu man
zara seyyahların çok hoşuna gi· 
diyor ve bu kızı Türk kadını diye 
dakikalarca seyrediyorlarmış ... 

Meseleyi dün bizde tahkik 
ettik ve doğru olduğunu hayretle 
öğrendik. 

Bunun önüne geçilmesini ve 
türk kadınına bu tarzda hakaret 
edilmemesini istemek hakkımızdır• 



Neşrettiği tefrikasında Türk- · Ankara, 11 (A.A] 
Iüğe şeni bir tecavüzde b Iu- Türk ocakları merkez heyeti 
nan Hronika gazetesinin 5 h'p y lı <" yn ve mamulatın kullan~I-

•• ...ı!! •• M dam Eleni hak- \ m sı ve bunların revacını temın ve muuuru a . . ki h'tl . d rf 
kı d ki d d

.. b' . . ıçm oca arın mu ı erın e sa ı 
n a avaya un ınncı ceza . 1 . d . T" k k 
hke . d d d'ld. mesaı etme erme aır ur oca • 

ma meam e evam e ı ı. 1 b' · ·· d · t' 
,
4 

• arına ır tamım gon ermış ır. 
Geçen ~el~: ~ ağrı- Merkez heyeti bu tamimde yerli 

yotera. kebmesınm Turkçe mu- mamul"ta yardımın istikbal ve 
kabili · darülfünun müderrisle- istikh=ıl'm' · ~ı~kadar eden vntani 
rinden F dıl Nazmi beyden so- bir vazife olduğunu kaydettikten 
rulmasma karar verilmişti. Dün- sonra ocaklara ve Türk münevver
kü muhakemede Fadıl Nazmi l rine şu suretle hitap eylemekte-

komisyonu . 
Y csaiki tetkik komsiyonu ha

zirana kadar vazifesini ikmal ed
ecektir. 

Teftiş komisiyonlarmın ise va
zife müddetleri temdit edilecektir, 

Bir nıenıur hakkında 
tahkikat 

bey de azır bulunuyordu. d; 
Cel e çıldıktan sonra, al lu

sul Fad 1 Nazmi beyin hüvi} eti 
te bit edı1di.Fadıl !\'azmi bey da
rülfö unda yunan kadim ve Ro
ma tarihi mü..:ierrisi oldu~unu ö-

a k n nereden alacak- Henüz tatil vakti gelmeden 
· , v r' orcun, bunu ı tevdi edilen bir paketi kabulden 

hndine so;ı üstünüzde, imtina gösteren Beyoğlu posta-

ku1landı~ımız eşyanın hanesi kişe memuru hakkmda 
·r l nu, ynrın hepsini tahkikat icrası emredilmiştir. 

t k e biliriz. Sulh 
iı h p günlerini düşün! 

vı k ı d n dol·u, demiri ken-

ylcdi. "Agriyotera" kelimesinin 
Tör çede ne manaya geldiği ha
kkında makamı riyaset tarafmd~n 
sorulan suale Fadıl Nazmi bey ' d iyi ·s n tabakla ı Bir senede evlenenler 
şu c_vabı verdi: 

K limenin manaaı 
- "Argos,, kelimesi, f nsan bu

lunmnyan yerlerde tarla mana
sına gelir. 

"Agrıyosi,, kırda, sahrada, 
çölde, hali tabiide yrısavan, de
mektir.Ba kelime köylerde, mera
kiri edeniyeden hariç yaşayan, 
manasına da gelir. Yeni \unau 
lisan nda "Agriyosi,, tabiri, müt
hiş, korkutucu, hevleogiz de
mektir. Ancak kelimenin makab
lmd ki fikir böyle bir ma ayı 
reddeder. Bu kelimenin m k b
lmde: • Hale " her mevc du•m 
e hunriz hic iyabnı tahrik etti. 
M v~udab, me 1: niyetin her k's
w-sinden tecrit etti. Di~ e yl'lzıl dır. 
Bu fıkrayı rıazarı itibare "lırsak, 
"agrıyotera kelime i vahşi ma
n c- ı a gelir. 

O !!"aftan 
madam 

E 

n ·s·ikbali, ma-
, kle koyan, mad-

deyi hiıkmüne rağmeden senin 
elinde her tehlikeye karşı mah
fuz olacaktır. İki mühim noktaya 
k r n inizi celbederiz. Biri 

ı ti ade etmek isteye-
"' er • rın hırsı, diğeri 

cebir yol•ı rn gidecek müfritlerin 
t k n ığı ' r. Her ikisi bu asil, 
ıı r mak ada muzırdır. Sen 
yalr ız elkin ve irşat edeceksin 
ve örnek olacaksın. Biz kendi 
aramızda ahdettik. Toprağımızda 
teda iki müml i'n olan bir şeyi 
h r· ç e ae< <Tız. Bu ahdin 
h ıstıe ı , i i ı: va kıt size 
verme e zınz. Ba kalanna yol 
gJ.,terecek · n aynı ahdi sen de 
ocağında aı kadaslarınla beraber 
yapacaksın ve bize servetini 
k nm1 ıçın ne yaptığından 

v recek~in. Bu yolda 
h.~j'ı ~ işlerinden biri 

1928 senesi kanunu sanisinin 
birinden kanunuevvel nihayetine 

kader, emanet hudutları dahilin
de 4200 çiftin nikahlau kıyıl-
mıştır. 

Bu sene zarfında Beyoğlu dai
resinde 1512, Fatihte 940, Be· 
yazıtta, 634, Kadiköyde 398, 

Anadolu hisarında 156, Yeniköy
de 131, Bakırköyde 78, Adalar
da 41 çift evlenmişlerdir. 

Türk kadınlarından yalnız bir 
kişi bir İtalyanla evlenmiştir. 46 
Türkte gayri Türk kızlarla evlen
mişlerdir. 

Birinci nevi ekmek 
Martın 12 nci salı gününden 

itibaren birinci nevi ekmeğin 
• kilosuna 16 kuruş 30 para azami 
fiat vaz edilmiştir. 

Bağırsak fabrikası 
Şehrimizde bir bağırsak fabr

ikası inşasına teşebbiis edilmiştir. 
Bu teşebbüsata girişenler şehre-

.maneti ile temasa başlamışlardır. 
Istanbulun 929 bağırsak muame

lesi aynı şartlarla bugünkü müte-
ahhit M.Feldmana ihale edilmiştir. 

tidai ve muz · 1 zamaı , rma r cu 
de ektir. Harp mevcudatın en 
gaddar hiss;yatı behimiyesini tnh
rip etti, onları her bir kisveden 
tecrit etti ., denik) or. Bura i
min kas ediJuiS!i belli de ı'dir. 

Sfhremaneti, herkesin yeni 1 
l a f i t} up yazmağa mecbur 

l(ış teın::;il!eri 

Darülbedayi 31 marta kadar 

kış temsillerine devam edecek ve 
nisan bidayetinde faaliyetini tatil 

E asen ibare arasında düşük ka
lıyor. Acaba aslı nasıldır? Bura
da Türklük mil murat ediliyordu? 
Bunu bılemem,, dedi. 

Makamı riya etin suaıi üzerine 
Fadıl Nazmi bey dediki: 

rı dikkate alarak 
r it ihazma karar 

ı ı . cunıleden olarak 
p k vakıııda s·namalardaki Fran
sızcu yazıl r kaldırtılacaktır. 

cektir. 

nta ve saire gibi umumi 
zı 1 rda da yalnız 
ası temin edile-

Bundan başka camekanlarla 
levha ve • b alarda bulunan 
ı ur çeden baska lisanla yazı ya-
z 1 an n verginin fevka-

d r m Ktara iblağı cmanetçe 
tek r ür etmi-<tir. Bu suretle her 

edecektir. Bundan sonra Darül

bedayi Anadotuda turnaya çıka
caktır. 

Y erstzlere Yurt 
Yersiz ve yurtsuz olup gece

lerini sokaklarda geçirenler için 
bir yer tahsisinin muvafık ola

çağı dahiliye vekaletinden ema· 

Efeddim "Lüit Corcun,, bir 
nutkund türkler hakkında "mah
luk" tahin vardır. Ona i,..a et 
t dilu.esi muhtemeldir. Fakat 
knt'i uıette böyledir diyen.em. 
I u fı' !ardan biri diğerinin mü
f ssı i olabi ;r . ., 

Bun ı sonra maznun müda
fa sın hazırl nrnak ~zre mabke
menın h şka ~üne tehiri karar 

• nete bildirilmiştir. Emanet bu 
1 yersizler için bir bina inşa et· 

tirinceyf' kadar, boş medrese· 
lerden birinden istifade ede
cektir. Yersizler yurdu için birde 

) c; I ,herl. s ta afından okunması I 
p k kolay olan Türkçenin haki
m'y ti ld edilecek ve bilhassa 
Be lu t rafındaki kozmopolit

talimatname hazırlanacakbr. Bu-
raya getirilecek olanlar bir ge· 
ccden fazla kalamıyacaklardır. dı. ilm 'ş olacaktır. 

KE ALETTi Ş KRO 

Bu se hibini kolları ara- diğimi biliı sin. ilk mektubun be-
sında gayrı ihtiyarı ve şuursuz bir ı ni nac-ıl sevince gark ettise son 
halde ıkan irfan sap san kesildi. telgrafın da o derece ye'se 

Bir ölü rengini alan dudakla- sürükledi. Hemen telgrafla ve-
rınm titreyen hareketleri arasın- kaletc müracaat ettim, izin aldım; 
dan şu nida fırladı: ve buraya l.oşmaktan maksadım 

- Kamuran!.. sen ... sen .. ha... Süheylayı görmek, icap ederse 
. . . , . . . · , . yalvarmak.. Ve benimle beraber 
E . gelen.. Siiheylanm ko· gelmesi için muvafakatını almak· 

c:ısı murandı... tır. Bu hususta seninde çok 
lrf anm, çok sevdiği ve kendi- yardımını göreceyime eminim. 

ine sadık kaldığına emin bulu- 1 Öyle değil mi lrfancığ>m. 
nduğu lrf ana: irfan, dimagen perişan bir 

- Be i gördüğüne hayret et- halde su uyordu. Hiç bekleme-
f ı ?.. diyordu. Hakkın diği bir anda yıldırım gibi ha-

.. t ğeldim.. bir ay yatı üzerine inen bu tesadüf ha-
r. r clgrafı alınca az da- discsi onu aptala çevirmişti. 

Süheyla fik ini Kar uran daha ziyade samimi 
d·>ors ın. ne v m ett:: 

uekad r çok s v - Boyle birdenbire beni kar• 

şmda görmekliğin seni şaşırtb. 
Hiç şüphesiz sevincinden adeta 
dilin tutuldu. T eşkkür ederim 
kardeşim. Ben esasen senin bana 
karşı olan muhabbet ve vefanı 
bild c:ıim için dir ki trenden 
çıkar çıkmaz doğru buraya koş
tum. Vermiş olduğun mektup 
adresi ile apartmanını bulmak 
hususunda hiç de zahmet çekme-

dim. irfan kendine malik olmadan 
berayı nezaket mırıldandı: 

- Te.:.şek ... kür ederim. 
- Daha sonra.. uzun müddet 

arkadaşlık ettik. Ahlakını, tabi-
atını ~imdiye kadar öğrendi 
isem öğrendim. Kendi kendime 
eğer.. dedim, şimdi irfana git
mezden evel bir otele gidecek 
olursam bana kızacak.. Bir ar
kadaş barındıracak yerim mi 
yoktu ki otele gittin diyecek .. 
işte.. böyle söyleyeceğini bildi
ğim için doğru buraya koştum .• 
Türkçesi sana misafir geldim. 

Yok eğer kovarsan söyle. gideyim. 
irfan büsbütün bitti. Bir ta

raftan Süheylanım nerde i e 

Behçet he~ geldi 
On gün evvel Ankaraya giden 

tütün inhisar idaresi müdiri umu
mısı Behçet bey dün avdet 
etmiştir. Behçet bey ricali aliye
miz ıçın, idarenin hazırladığı 
albomları takdim etmiştir. Aynı 
zamanda idare tarafından Ame
rikan kumpanyasına satılan 
tütünlerde vukubulan sui istimal 
neşriyatı hakkında maliye veka
letine izahat vermiştir. inhisar 
müdiri umumisi kendisiyle görü
şen bir muharirimize kısaca şu 

alılnıatı vermiştir. 
-"idareye ait bazı meseleleri 

icap eden makamlara müracaat 
ederek hal ettim. Bu mühim 
meselelerin hallinden sonra artık 
idarenin hiç pürüzlü bir işi kal
mamıştır.,, 

Behçet bey dün yorgun olduğu 
için makamına uğramamışbr. 

Güzel san'atlar birliğinde 
Güzel san' atlar birliğinde gü

zel san'atlara ait ıstılahatı tespit 

eden komisyon, faaliyetini ileri
letmiştir. Komisyona mimar, res· 
sam, heykeltraşlar iştirak etmek· 
tedirler. 

Bu ısblahat için Celal Esat 
beyin san' at kamusu tetkik edi
l erek, tabirler mümkün mertebe 
türkçeleştirilmekte ve beynelmilel 
olanlar kabili edilmektedir. Bu 
meyanda "atikıyatçı" yerine "ar
keoloğ,,, "timsal,, yerine "alle· 
gari,. tabirleri kullanılmıştır. 

Istılahlar ayrıca bir kere de 
Darülfünun merkez hey' etinde 
.etkik olunacaktır. 

Harjçten gelen kuzular 
Dün hayvan borsası meclisi 

idaresi ticaret müdüriyetinde to· 
planmıştır. içtimada hariçten ge· 

len diri kuzuların baskülde tar
tılması ve diğer hususat mevzu 
bahs edilmişlir. Hasır iskelesine 

gelen kuzuların kilosundan ema
net 1 O kuruş oktruva resmi al
dığından muvaredat azalmıştır. 

Çocuklara bayramlık 
Himayei etfal tarafından dün 

de 150 çocuğa elbise, çorap, 
i karpin v. s. tevzi edilm\ştir. 

Bu çocukların yarısı esasen hima

yei etfalce iaşeleri te'min edilen 
ve diğer yaı ısı da hariçteki fakir 
çocuklardan ibarettir. Tevziata 

Mme Valenberg ile hilaliahmer 
rüesası nezaret etmiştir. 

Çocu balosu 
Çocuk bayramı ve Çocuk ba· 

losu hakkında bazı kararlar ve
rilmek üzre bayram ertesi Türk 

gelmesi ihtimali, diğer taraftan 
sevdiği kadının kocasının burada 
ranbevu maalinde mevcudiyeti 
genç ressam temamen şuursuz .. 
hiç bir şey muhakeme edeme
yecek bir vaziyete sokmuştu. 

Onun sükutunu ve sorduğu 
sualin cevapsız kaklığını gören 
Kamuran tekrar etti: 

- Niç!n susuyorsun. Açık 
söyle.. Yoksa benim misafirliğimi 
kabul etmiyor musun. Geldiğime, 
beni gördügüne memnun olma· 
dm mı? 

- Hayır.. şey.. neden mem
mm olmayım. niçin istemeyim 1 
Çocukmusun Kamuro.n. 

- Öyle ise neden şaşkın şaş
km, aptal aptal yüzüme bakarak 
susuyorsun? 

- Birden bire k rşıdan gö
rünce şaşırmamak kabil mi? 

- Hakkın var. insan sevdiği 
kimseleri ümit etmediği zaman
da karşısında bulursa işte böyle 
senin gibi olur. Bir kerre de ba
na sor. Buray gelinceye· kadar 
aıdaha öleceğ•m zannettim. Seni 

5000 ton un geldi 
lngiliz bandıralı Andros va-

1 
puru ile dün şehrimize 5000 ton 
un getirilmiştir. 

Gelen vapurlar 
Tutulan istatistiğe nazaran şu

bat ayı zarfında şehrimize 348 
vapur gelmiştir. 

Bu 348 vapurun ancak 
limanımızla muamele yapmış, di
gerleri transit olarak geçmiştir. 

M~ MÜ A 
B TG •• N (Ü 

M. M. Komisyonu dün M. Ri
vasın riyasetinde umumi bir içti
ma aktedecekti. Fakat tren yo
lundaki arızadan dolayı ancak 
ev\•elki gece geç v~ 1<ıt şehrimize 
gelen Yunan baş murahhası M. 
Diyamandopolos rahatsızlandı
ğından içtimaın bugüne tehirini 
reca etmiş ve Yunan murahhası
nın bu talebi terviç edilerek; 
umumi içtima bugüne bırakıl
mıştır. 

Komisyonun bu günkü içtimaı 
hararetli olacak ve heyeti umu
miye garbi Trakyaya nakil hak
kında evelce verdiği karan teyi
den ikinci bir karar alacak ve 
ayrıca yunan hükumetinin komis
yon merkezinin Atina ve ya Se
laniğe naklini teklif eden mek
tubuna verilecek cevap tespit 
edilecektir: 
Yunan murahhasları 

Evelki ,gün Ankaradan gelen 
yunan baş murahhası M. Diya
mandopolos ile refiki M. Mama
polos Atinadan Yunan hükumeti
nin son talimatını getiren M. 
Tat rakis ile bir içtima aktet
mişlerdir. 

Bayramdan sonra 
Diğer taraftan aldığımız ma

lumata göre M. Tatarakis hamil 
olduğu talimatı bir iki güne ka
dar Ankaraya götürecektir. Ala· 
kadar mahafilde miizakerata bay
ram ertesi tekrar başlanacağı 

söylenmektE"dıı. 

Kara ciğeri11 
şişm s i . 

Kara ciğer uzetl 
zararlı maddeleriıl t 
siriyle zamanlıı d 
şiı--okinlik te..:ekkül e 
~ ~ • "ttı 

Bunlarda karaeı8 ~ 
re .gi deği ir rı (~ 
renk alır. Çok ddOi 
karaciğer bozul 
zanıan kuçüllir. t 

Her iki halde ~ 
dola. ması da boıt 
hast;Iarm karıııl~ 
da su toplanır, d 

0 mide , barsak1D ,# 
dolgunluk, hazırııs 

·e olur. Hatta kalp \i i 
ğerlerde dahi ~ 
zubureder. 

• 
' Bunun sebepler~ 
sında birinciliği t;U 
içkLer alır. Fit~ 
Sıtnıa, veremde 
bu hal olur. 

lokman 

Bulgaristandan gele~~ 
cırlann Bandırma hava.h t 

kanları meselesini tak•P 
üzre geçenlerde Bandır?• 
den Umumi iskan müdii1'l 
Mehmet bey dün akfS~ 
etmiştir. 

Hacı Mehmet bey ~ 
tan bili tifade Bandı 
iskan muamelabnı dıı 

etmiştir. 

Bu sene Bulgar~ 
ne yakin muhaar 

Geçen sene Bulganstaııd~~ 
den fazla muhacır ~e ~ 
hepsi de yerleştirilmi.şti1'~ 
gelecek muhcırlar Bandjlı 
valisinden. başka An.ad~ 
münbit yerlerinde iski0 

ceklerdir. 

~9 
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NAKIThER 
Karilerimiz ıçın 

ğınıız hediyeler l\1ar-
tın 16 ıncı önümüz deki 

Cumartesi güniınden 
itibaren 

1 in Uz 985. 75 20 ~ "'1 
' 1 Dolar 202.25 ı Flori~ 

20 Frs.F. 158.50 20 ~ 
20 Lireti 212.50 ~ vhd' ~ 
20 Dnıhmi 52.SO to F~ I 

Ticarethane i camekanla
rında teşhir edilecektir. 

o kadar göreceğim gelmişti .. 
Bilhassa bana Süheyladan ba

hsedebilecek ... onun h kkında 
bana en doğru malfimab vere
cek.. daha sonra çıldırasıya sev
diğim bu kadını tekrar benimlp 
beraber yaşaması için iknaa bana 
yardım edecek senden başka 
l iı im var .. 

irfan bir tek söz.. bir tek ke
lime sarfedecek mevkide değildi. 
Onun bütün düşüncesi, bütün en
dişesi nerde ise gelecek olan 
Süheylada idi. Ya geliverirse ... 
Ya kan ve koca ikisi de burada .. 
kendi huzurunda karşılaşırlarsa?. 
O zaman yalanı meydana çıka
cal· ve günlerdenberi kurduğu 
emel projesi suya düşecekti .. 

Kamuran, samim'i bir laubali
likle: 

- Anlaşıldı ... dedi ... Sen ken
dine gelinceye kadar daha epi 
vakit geçecek.. Ben ise hem 
yorgunluk hem de uykusuzluk
tan öluyorum. Tren yolculuğu 
çok sarsıcı.. Bana yatacak bir 
yer gö ter... bir uz nayım, 

l Rııyb9 m. 48.25 ı pfPP 
ı Avust. Si. 28.50 20 f.~ 

20 Le} Rum. 24.12 50 

ÇEK 
Lond. St. 987.75 I · f1. 

Praliı;ıl"" Nw.Y, 0.49.06.25 ,ıı. 
Paris fnı. 12.57 vır;:.~ 
Milunolt. 9.38 v:r.~ 
Berlin m. 2.06 Atıısa~ 
Sofin lev. 68. Bakı't't 
Brüksel h 3.53 ~~o 
Gineuef. 2.55 ~ ~ 

kendimi dinleyeyim· !3,: ~ 
zarfında sen de beıU or· ~ 
şün.. Kafa ve zekanı. \ 1 ııt layı yola getirmek ıçJ b'~ 
mak lazımdır? Bunlar ~ 
uyanınca s •nle uz~ete 
rüşür ve hernPn ha h~ 
riz. Çünkü vaktiın lı , 
degil.. Günlerim sa)'I '111,11 

Itfan, mihaniki acı•~ıı'. 
mak için yer isteyen le~ 
önüne düştü.. Onu \ftl~ 1 

sına, bugünkü rand~ o~d 
remiyetini r.8!8~~ca 1e58~ odasına gotürdu. . 1~ kaderin bu zalim cı 
sında acı acı güldii·· " 

Kamuran çiçeklerf;,.ıış 
ve kokul ra boğ'U ·dP' 
girince bır hayret il' 

verei: Jrf61'' 'f 
- Bu ne beyabtı .. slii· 

zifaf odası gibi su.~I' 
bir güzel kızmı be~ı ;,lr. 

- H yır.. Ne nıuk ;o!J 
irfanın kekeleyere [f3it' 



:-- 'ı 1. • ) 

' ' 

ASi Efgan kabaili 
dehalet ediyorlar. 

IMeksikada yalniz casus 
dolandirici idi. 

lı.Jıoı. Londra, 11 [A.A] 

dan Daily Maile -bildiriliyor: 
ek_ i ~ h~ gasıp Baha Sakiden tahtını istirdat 

ede-:: geçen salı gönü kandehardan 280 mil nıe
. Ftg . uııa.a Kahile doğru ileri Iıarekata haşlann~· 
' · &lıistanuı sabık paris sefiri Nadir han ile hira-

Gardezde tevkü edilmiş olduğu bildirilmek-

~- valisi serdar Abdülkerim itan Emaııul
. Jıa!:l"afından azledilmiş ve yerine serdar Ab

'1eıı_ tayin edilmiştir. 
ol et Server han Celalabattan pe~avere iltica 

htU..~ or.adan Emanullah hana iltihak tasav' urun-
..;~ktadır. · 
· ald .. hamn beyanatına nazaren Şinvariler de 
· ~~ halde şarki Efganistan kabileleri hali Jıazn·· 
~e Yetten bıkmış, usanmış olup kendilerini aff ctgeç: .suretle son hareketleri üzerınden bir süıı

h·llbı1ı;:.sı şartiyle Emanullah hana muzaherete aına
' ~tadırlar. 

•rvatlar 
tvtıı=---

1 1 hizipler 
f esb.ediliyor 

Kıral Boris 
Avrupaya bir 
seyahata çıktı. --~~te Belgrat, 10 [A.A) Sofya, 10 [A.Al 

• 
1 ~ lniinteşir Novosti ga· Kiral Boris kendisini mHtchassıs 
."~ ia!L Ve Split zabıtasının doktorlara muayene ettirmek için ec· 

11 .. _ ~l deki milliyetperver nebi memleketlere mliteveccihen har· 
-.... ~et ··d f · k · · te~ nıu a aıısına aıt e et etmı~tır. 
hil' n dağıtmağa haşla· 

lltl~ 
· lld.._ ello teklifi 
lldt :b" ll 

)' qflllc' a [ ~usust) - 1\te~· 
,, d:.:etesın<le çıkan hır 

2'.eL· Yı &\'ukat Halil beyiiı 
• "1Ye han gel . inı, gazete ida-

ı...:_. Ca lkllŞ Ve gazete sahibini 
• :;-c:J, ~a~a~cıyı döğmüştür. 
~· ctıet tecıyı düelloya davet 

ı.:e ile ..: sahibi Kasım hey 
~~ kalan yoktur, dü· 

' ~udur· diyor. 

~d. llnı:unı · · d ·.. ·· teL... "'<qı~ 
1 

mu uru 
' ~ 'll l [ HUsusi 1 - Posta 

"""'4l't1-lit.e lltunı nıüdürü Fahri 

Se ~ir. 
A~ Yhan indi st \.. .. lJ, [ 
~°"'il. n ~~s~si] - Kaha· 
~ eQ['l ındi. Tehlike 

~ ltttQ ----
l' . l'at borçları 
~i~tat ted' Paris, 10 [A.A) 
~~te~Piş ed{ıatını temin İ!.~n 

1
111 

• bit ssısıar en Banka bakkın-
b~ı,ı, lehli~~atafından neşrP.· 
1~ ~ de"ı 1 ~. bu tc~kilat 
~ şlit hllei1 erı1 n nıali istiklali-

• ge nıiyeceği beyan 

s ... ----~ P filosu 
,~~ llıiiut~lgrat, 10 [A.A] 
~' ~ eşır Novosti ga-
1'~' .\lllit ~ Y ogoslavY.a do· 
,, '1tUı~ :la Sta~.k~~için ku~ 
t.tı. •• ~et. F'rltıs rak o.numüzdekı 
~. ~ .... ~ lngiliz ve Yu-

1 ziyaret ede-

~~-- p . 'I ttııııl"glıeteain· arıs, 11 rA.A) 
ı~ ~ t ijllıl\ta ın Cenevreden 
' ıtı'tleti~l'llitesi naıaran mütehas· 
lıı~ ~ 1() ti tespit· ~lnıan senevi 

llllı.tıa~Plallaeak ususunu Nisan 
~ '"'ita h olan hJkumet 
l'alls ~caktır. 

l tı:a a hava işleri 
lıt --~ 'l: . ~tlt ~ ha\ta i ~r~no, 10 [A.A] 

l\~ ~l }'tıac ş erı nazwı M. 
:ıı: ile 1edilın~

0~ Barnirni surette 
1 ~l l~lyll ıhştır. Munıailevh 

' ~l ava . l . • 
aı: o n ı ış erı ınüstc· 

~ ~t illJi~ asıtıda a ho Fransa ile 
1 it: o}.t Utnuru h . 

llt . • tak . k avaıyeve 
\ l ... ı.0Jt i h ka tohınacak ' • ~ır a k mu· 

. ' ·' ında itil"{ h ı ıt •'l. L a ası 
' llrj~ aul'ent E • l . ı.:t J 'Y n_ac a 
lıiq~ 111 et' .azar. M. Ita!o 

c~ · Honeu. · . 

Belgrad 11 f A.A] 
Bulgar kıralı Horis gecele.} in 

buraya gelmiş W! Bıiclv.peştaya git· 
miştir. 

Berlin 7Mart 19291 
Almanyada dahili vaziyetin ol

dukca keşmekeş içinde bulunduğu 
his olunuyor. Bcrlindeki siyasi 

mahafilin hemen hepsinde asabiyet 
hükümfermadır. Firka münazaa
ları artık son haddine ğeldi. Bu 
vaziyet karşısında parlamento usu· , 
lünün faydasızlığını söyleyenler 
çogalıyor. 

Almanyada Faşist diktatörlü
ğünün tesis edilmesi lüzumunu 
beyan eder:!er vardir. Bilhassa 
milliyetperver mahafilde bu gibi 
tekliflerde bulunanların miktarı 
fazlalaşmıştır. Yapılan tekliflerde 
deniliyor ki: 

-" fll"ka ihtilafları Almanyayı 
hem dahilen ve hem de haricen 
müşkül bir vaziyette bırakıyor. 
Kabine ittihaz ettiC'Ti hattı hare-

' o 
kette serbest olamıyor· Buhran 
zuhur etmesinden daima endişe 
eden bir kabine iktidar mev
kiinde kalıyor . Kat'i bir karar 
ittihazmda serbest olamıyor. 

Baş vekil parlamentoda bulu
nan fırkaların fevkmde olmalı, 
Fırkalar baş vekile ve kabineye 
hakim bir halde bulunmamalı
dır . ., 

Baş vekil M. Müllerin bu tek
liflere itiraz ettiği söylenmekte
dir. Bu giinkü Miillcr kabinesi. 

Amerika tayare 
gönderiyor 

Mekr-iko. 11 [A.AJ 
Camitasta asiler rl'İı:ıiııin lıükfı

mctc k:ırşı müc.ıu<•le t'tııwkte ol· 
<luğunu öğrenir o;:,rrennwz ınmna· 

ile\·hin dcvlıiııe duumiic:lerdir. 
.Fı,;lt•ral kıtaatı 'erac-ruz hukfımi'!İ 
dahilinde Lathir amelivc .. iue devam 
etmektedir. Bu ha,~al.idc asil<·rc 
kumanda etmekte olan ccncral 
l\lalıpirrc serbestcc mcmaliki ecnc· 
bi\ C)C ailmesinc miisaadc olunması • o 
o:artıYle teslim olmal!:a hazır bulun· .. . -
duğu ve fakat hukı1mctin bu talebi 
kabul etmcğe müteBlayil olmadı~rı 
~övlt~nmek tc<lir. Asiler lehin<lc 
) egane hauer, a:,ai!ı Kaliforııı~ anın 
cenup hnvaliıo.inin isyan hareketle· 
rinc iştiraklcridir. 

Nurork, 1J rA.A1 
Loııg İslmıd ta)ar.e imalethanesi 

l\fekı:.ika hukti•uc'tiniıı lıir siparişini 
icra etmek iı;in gece gundıız ı;alış
makt:ıdır. ilk t<narel<"r ~litchcllfild 
ten hafta uilıa;ctinde lıareket ede· 
cektir. Tavaı·elı-rde mitral~ ıızler 
ve bombalar vardır. Bunlar rakip 
olacak ~·e idare edecek olan 1\lek· 
sikalı tavareciler Amerikanın Haıml· 
ton· Ro~d ta' are kararrrahında 
kemdi faaliyetle antrı'nmaıılar 
} apmaktadırlar. 

Bcrlin, 10 [A. \J 
Waslıinatondan ~elen Lir tel· ,.., ~ 

araf ta Meksika rei!';icunılıurunuıı 
Anı erik lılıkfımctiıı<lcn asilerin 
ccnahlarını revİl'Cl't'k olan ask~rlcri 
hamil bulunan trenlerin Amerikan 
toprağından g.-çm,·~inc nı u~aade 
edilmesini talehcdeceği SÜ) lennıek-

tedir. ı 

Berlinde konıünistler. 

kabinedir. muhtelif fırkaların 
mümesşilleri M. Müllerin kabine
sinde birer post sahibidirler. 

Faşist diktatörlüğünün t esisine! 
başvekil M. Müılerle birlikte sol
cenah fırkaları reislerinin itirazda 
bulundukları söyleniyor. 

Bununla beraber sol cenah fır
kalarma mensup sosyalistlerden 
bir kısmınında diktatörlüğe tar
aftar oldukları beyan edilmektedir. 
Almanyada muhtelif sanayiin buh
ran içinde bulunması, grevlerin te r 
madi etmesi, içtimai ceryanların 
gün geç.tikçe kuvvet!enmesi gibi 
sebeplerin, faşist diktatörlüğünü 
tesisi teklifinde bulunanların 
ileri slirdükleri sebeplerdir. bu 
suretle diktatörün bütün bunlara 
ve fırkalara hakim bir vaziyete 
malik olacağı beyan olunuyor. ı 

Faşisın diktatörlüğü tesis edil
diği taktirde diktatör kim olacak? 

Bu husustada muhtelif fikirler 
mevcuttur. Şimdiki temerküz ka. 
binesine riyaset eden başvekil 
M. Miillerin diktatör olmağı ka-: 
bul etmiyeceği anlaşılmaktadır. 
Cumhur reisi mareşal Hinden
borğ, çelik miğfer teşkilatı rue
sa:;ile görüşmüştü. füı mükale
matm diktatörlük tesisi ile ala-

f411i·ıe: ........... ll!ml ........... _.llllllllll .. lllimtn3ElllS:l .. rıwJ ... ., 

Nazı!"ın 

KEMALETTiN ŞOKRO 

-70-
kardeşi .• 

1 
Esnaf... cara alacağını ümit 

ederek tünel hanına koşar '\i e 

ı orada para yerine bir sürü sopa 

ı ycyerek malı elınden zorla ,alıw 
mrdı . 

Eğer bir az daha insafsız haw 
raket etmek isterse mal sahibini 
doğruca (Metro) hanındaki (tev· 
kıf) daıresine sevkederdi. 

Bu.. anlaşılıncaya kadar ne 
canlar yaıımadı. 

Nehayet... söylediğimiz gibi 
(Halit) in çarşıya gelmesi bir 
baskına uğramış g-ibi esnafın gö
zünü yıldırırdı. Kapılara hususi 
gözcüler konuldu. 

- Halit geliyor ... 
Haberi ver;'ir verilmez malla

rını saklayanlardan başka dük
kanların kepenklerini endirenler 
de eksik olmazdı. (Bitmedi) 

Piyanko istatistiği-
Ta~ yare Pij ankosunun en çok sa· 

tıldığı şehir İstanbuldur. on bindan 
j 11karı buylik ikramİj elerden İstan
bnla 253 tane çıkmıştır. Sonra İzmir, 
sonra Anl\ara, Adana gelmel~tedir. 

Harice çekilen telg
raflar - l\femlekctler araların· 
dahi bir formüle ~o:::-e çeldfon telg
rafların, ten· em el erinin de J· :şelerr 
le\ (:i edilmesi t karrlir etmiştir. 

Muvazzaf memur
lar - iktisat 'ekaletiııdcn gelen 
bir emre gore, muvazzaf memurlar 
lıal,kı huzur alınaj at!alsrdı:r. 

l\1ezbaha varidatı 
Geç.en sene şubat ayına na

zaran bu şubctta mezbaha va
ridatı tam 17 bin lira noksan zu
hur etmiştir. Buna sebep te 
halk daha az et yemekte ve hay
' anam daha az olarak zebhedil-
ıek e ol 

• 
odu 

Bir hayır sahibi 
B ir çok hayır müesseseleri· 

ne para 'ermek kimsebiZ 
H! zaHı!Jı insanları felaketten 
kurtarmak 
sureti' le h
ütün dü:ıya· 
dn kendi İ· 
ne şerefli 

Lir mevki 
tt>uıin eden 
meşhur \. 
ıuerikalım· 
il)arder Sir 
Con-.on Is-

tanbula dun 
bir adanı gömlerıniştri. Bu 
adam hemen diin akşam sey· 
ri sefain müdiirü Sadullah be· 
) i ziyaret ctlert·k tlemi!?tir ki: 
~ Bendeniz Sir Consoıı ce

naplarının vekili~ im. Sir Con· 
son ha) ır ) apmnğı Fe\ en bir 
~damdır. 

Bila ci ~i mezhep hiitlin 
.ıL..i insanlar omm için 

uı avidir-. ' ekilleri huhuıdu
f:.u 11 mil} arder ha7.retlcri 64 
üncü eali. lın>atını idrak eden 
'.\andan çarklı ~eveseı· vapu· 

lru ile 69 \. şım bitiren meş· 
lıur Gülcemal Htpnrumı ida· 

en eahn ahııaia karar ver-
11 iş ·... Her iki rapurun da 
Scyı i cfoin idaı·esi tarafından 
tamir (dilerek son birkaç gün 
zarfında veninden sefere çı
karılacaklnrını İ<•tilrbar eden. 
f'on on cenapları, bu vapur
larda se~ abat etmek meebu· 
ri~ etinde bulunacak biçarele
rin elim vaziyetlerini düşüne· 
rek sırf bir ha) ır işlemek için 
bu iki vapuru satın ıdmağa 
karar vermiş bulunuyor. Tek· 
lifimizi kabul ettiğiniz ıı•tir
de sizin için Şüphesiz kıymet
tar bir çok hatırları olan bu 
emektar vapur1nr Amerikada 
6İnleri 'e ~erefleri ile mitl'6 
nasip bir şekilde hüsnü mu-

.. ... 

lınfaza edileceklerdir. 1 
Sir Coııson hazretleri bu ~ 

gemileri Amerikan bahriye 
müzesi ilk icat edilen vapur
lar şuhesine hediye buyura· 
cnklarff ır. Bu insani muraca· 
atınızı hüsnü suretle telakki 
huyurduğuıınz taktirde hem 
aciz 'e ihtiyar iki vapurmı 
lıa) atını, ve hem de hiç bir 
sun'u taksirleri olmadığı halde 
kendi paraları \ 'C kendi ayak· 
lnrwle bir gün ka'rı deryayı 
boyJayacak olan zavallı halkı 
kurtarmış olacakı-;ınız..,, 

Scvri~efnin idaresi Ameıtl· 
1\nn milyarderin vekili ile hu. 
mesele etrafında muzakerata 
haşlamıştır. 

• • • • • 

En çirkin erkek 
TI adıkö' ündeki Süre_y:va mü
J.~ esscs~ i miidiirü H.ikmet 
beyden dün akşam şu mektu

lm aldık: 
"Muhterem 
efendim: E
vehri günkü 
Akşam ga· 
zctesi mü· 
eı;;sesemiz • 
dt• verilen 
baloda, Ka· 
dıköyünüa 
en çirkin e~ 
keği müsa· 

hir ınuharririnizin 
knzandııı:;ını yazıyor. 

Halbuki çirkin erkek mG· 
nhakaı:.ı ekseriyeti kahire ve 

ittifak ara ile Ahşam gazetesi 
muharrirlerinden çırkiıtlijİ ve 
horımnun manzarcısiyle uta ·, 

ruf "' a· N u,, bey tar~n 
ka?.anılını~tıı·. Bir ~:ok wii!te
rilcrimizin bı:::: lıtn1ust!ı vaki 
olan ınuracaatları n~z:ınMı itib6ı· 
ra alarak btt müessif )an:hşlı· 
,;ın ıuulıtereııı gazetenizle tas-
hibiııi rica ederim efendim.,. 

? • 
Bayram haftası 

ROZNl,ARDA 
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Emr.ı1.ı dahili) e 

VERE~ 
\e gl)ğu::ı lıa talıl,Jarı nı. talıa sısı 

Doktor 

ŞEKIP HABP 
A) asof) a 1 crebatan Hacı S ıl<'~ -

ınan apart manıııda Ctıma tesi, J•azar
tc:;ı, Çargaııba \ e l'er:;enpe. Tel. l::;t. 
;3035 

SATlf.IK f';J070A 
Conson marka iki huçuk 

lıc)gir k11V\t .. tinc.le Bir uıo
tor zarif ve küciik tekne-;; . 
~iyle hİrlikte satılıktır. Is~ 
teyenlerin Çinkograf Kenan 
Beye ınuracaat etmeleri. 

DARLTT ALİl\I SALONUNDA 

BA \ HAl\1 DA 

..... 

~ K I~ Ş lJ U 

vesulll 
ibine 50,000 dola 
azandiran l<öoelt 

Amerika Reisi cumhurluğuna 
intihap edilen M. Herbet Hoover
in tahlif edildiği gün irat etti
ği nutukta dünya sülhu hakkında 
dikkata şayan bazı beyanatta bu
lunmuş ve bu meyanda demistir ki: 

"Bütün dünya sulh halindedir; 
Amarikalıları İ)İ anlamış olanlar, . 
erazimizi tevsi, diğer milletlere 
iklisaden veya sair suretle taha
kküm etmek emelinde oinı.ıdığı- 1 

mızı bilirier. 1 
Son zamanlarda aktedilen ha

rpten feragat muahedesi, millet
ler rasındaki ınünas...!b •. tına ait 
tekkkimizin bir mikyasıdn:. Bunun 
kabulü leslihatm daha büyiik 
bir mil y sta tahdid"ne yol aça
caktır, bu mu~ht.denin butün 
dünyaya teşm"Iini kemdi samimi
ydle temenni ederiz. Ancak bu 
misakın temamiyle tahakkuku 

,,. 
' 

Mis Nelly ve köpegi 

~ 

~il" 

er arasında zuhur edecek 

Amerikanın meşhur müzikhol 
(/l tistle.indcn Miss N~Uy Ridin, 
"Dcgi,, isminde sevimli bir kö
peği vardır. 

Miss Nelliain en muvaffakı
yetli numaralarından biri, fev~ 
kalade bir zekaya malik olan bu 
hayvanla birlikte oynadığı oyun
lardır. 

Doginin meziyeti sahnede gös
terdigi mütenevvi zeka hüner
lerine münhasır değildir. Bu mu
nis mahlUk derin bir muhabbet 

J ve sadakatla sevdiği güzel ham-

ı mma aynı zamanda hizmet te 
eder. 

ihtilafların muslihane bir surette 
halli için muktazı vasıtaların daha 
mükemmel bir hale ifrağıyle 

kabil olacaktır. 
Beynelmilel Daimi adalet 

Clivanı, ~ istihdaf ettiği maksadı 
aslı itibarile Amerikan idealle
ı ine ve Amerikan devlet adamı 
zihniyetine şayanı dikkak bir 
tarzda tevafuk etmektedir. Sul-

Dun fiatl eri bir ına1 İn"\'l.l malik olmok menfaatiniz iralı: olıııali:-
1 nı l • n 1· j..,fj,• 1 ,, lini. ~iıl ıııalnrımız her t ·r1ü ihtiva('atı 
il nı ıı !'ıl r1 ı. \ulnız ııir Alın:ırı lıa'll\a ı tıırafmdan iki bin niakiııu 

ı u • l t r .• lı r :\lali\ c· nnzuıc ti lwr ..;rııe nıa: inalarımızı ter-
• u cilıeıı miılıa~aa eder. 

hJJ~~IN!llA ~uC~©>lbA 
Acenta ve Dipoziteııı:erl: CAViD ve L.EON VARBER 

ıstanbul: Topalyal't han No 36-38-40 Tel. ıs. 247 '' 

A DRF. BRÜNÖ 1 

Per:;ırmbe günü vrilecek ol:.ın 
halk matinesi. 

J sıaııbHl lkjuci Ticard rnalıkeıne::;ın-
don: \foflis Karii~ Arslanyan maza· 

sına nıatlubatını kayt ettirmiş olan 

eshabı matlubun iespi tidiyun için ta-Komedi Fransezin büyük sosye· 
teri ile :'.\Iatmazel J ermen Ruer ve 
biitiin tiyatro turm~si bayramdan 
bilistifade öııüınüzdeki Per~embe 
günü tenziladi fiatla matine olarak 
Bomar::ıeniıı en gdzel. piye:.i olan 

LEi\lAHl \GEDE FİCAKO 

~ in olunan 20 Mart 929 Çaı·şanba 

gunu saat 14 ten 16 ya kadar bilum· 

um vesaik Vf! mtistenedatını masaya 

ihraz etmeleri lllzumu ve ak~i takdi· 

r<le ınuaıaele:ı i mukteziyei l;anuniye· 

Miss Nelly köpeğinin hizme
tinden o kadar memnundur ki 
onu değme oda hizmetçilerine 
tercih eder. 

Dogi her günkü muayyen 
vazifelerini yapıp bitirdikten 
sonra hanımına 'yoldaşlık eder. 
Bir Amerikan gazetesinin haber 
verdiğine göre Miss Nelly ile 
köpeği Dogi yakında bir sinarna 
f ilmnde görüneceklermiş. Ame
rikanın maruf filim kumpanya
larından biri, köpeğile birlikte 
oynayacakları bir film için Miss 
Nelliye 50,000 dolar teklif 
etmiştir. 

hun tarakkisinde bu derece esaslı 
olan bu harekette biz de kendi 
mevkimizi almalıyız ve öyle ümit 
ederim ki alacağız. Milletimiz me
sela Akvam Meclisine azaolmak 
gilli bir taahüt altına girmemeğe 
karar vermiştir. iÇünkü böyle bir 
hal bizi, diğer milletler arasında 
zuhur edecek ihtilafatın halline 
müdahalemizi istilzam edebilir.,, 

1 ta.nt:ul İ<:ra J.nirc-inden: ~e~ikta~!u it-.· 
vı.-ıyeden mılfrez ~Iura<lıye malınllesı-

nin dergah solrnğrnda atılt 48 ınllkerrer 
48 numoro ıuo.:ı. ursa h:uıc A~ ~e hunıınııı 
tahtı t:ıs:ırrlıfun<la olup 1\1.ıkbule lıaıııın ı 

olan borcıından dola~ 1 indelmUzayede) Ilı 

lira bedı•l ile talibi uhdesine ilıalei evve· 
!iye i bilicra ihalei kafiyesi için on be~ 

gün miiddetle miizajedPyc konulmuştur. 

Hududu: cephesi dergah sokağı tara· 

feyni Ahmet efendi vari"-lerinin ve Sehu

re Hanımın Jn hane ye h:ılıçeleri arJ,a ı 

l\luzenen hanımın hane \ c balıç~i: le 

mahdut iki ) liı on altı ar~ın küsur par· 

mak terbiinde araziden yetmiş ar~ııı ter· 

biinde hane mi.ltebakigi yanda ,.e arkada 

bahçedir. 

Sokak cihetinden bir. bahçe cihetin· 

den iki katlı olup miiştemilfıtı biri ~ 11 k 

lü ve dolaplı iki oda bir sofa bir kil:ır 

mahalli zemini toprak ev altı c>dunlıık ve 

bahçeye medhnli \ardır bahçede bir ku
yu dut, erik bir kaç ıneyYe fid:ım 'iardır. 

Şukriye hanını mahiye sekiz lira icarla 
mti§abere suretile müstecirdi:r. Ktymeti 

muhaınmenesi ~ ediyüz liradır i~tirasma 

~·üıdebf"~ zam ile talip olanlar ve <laha 

;d~ ade maliımat almak ic.teyenler 928 

7272 dosya numara.siyle müzayede §Ube

sine yetmiş lira pey akçesi~ le gelmeleri 

ve 30·3·927 tarihinde saat onlı( şe kadar 

ihalr.i kot'ire~i İ<'ra kılınacağınrlaıı mtlş· 

terileriu tarihi mezkftrde hazır bulunma· 

ları iliin olunur, 

....... Türk Tıp cemiyetinden: 

Bayram mnnasebetile Salı ,günti 

(1 
Bet v Comp.Gor 
)C'tty Coınpson yen 

1 

\f. Bu fiiimde B 
b11 ti ns1 orta) a koyın~ 
) eni ılan:.m da j ... mi n ı • 
musunuz? Hul.ı Hula! \ 
simde Betty Hu1a Hul. 

DII\.KAT!! l)I ·ıe 
Bayram munacıebetl ·~ 

Loııdı;a Birahane!;ı 
Çarşanha. • Perşenb/~ 1 
Cuma günleri 2 ~. ı 
5 1/2 a kadar m~ıııt, 

Asri Türk ~fıı~1 

pazarında kereste tiiccarı )'. U 

Hikmet bey alı>) lıiı P. il,ıııll 

v:ı.<lan dob) ı müddei ale' b 

olunan daYetiye mumaile' 

meçhul olduğu dh ti 

mUba:;:iri tarafından ' 1 

§tlmı§tır. ~1 ddt ı \ !.'. 

hukuk usulü rnuhak ın 

14lııci maddeı::i mucibine 

maddeııiu il.ınci fık.ra ı ınıl 
ne•iP 

frı:enin mahkeme di,-.ınh::ı , !\ •gıl 

karar verilmiş olmakla l 6 

ihine ınusadif Salı giınU 

çukta mudeiale) hin ,.e ) ıı 
ır 

bir vekilin malıkenıede lı 
lüzumu akıııt kt'rde hal ı...ın 

kQrnn 398nci madde:.ı uıll tı' 



o 
tJ Şehirler arasında · 

levmaniye takım1. 
Clün lzrnire gitti 

,~ 

ıı. 10lewmanfN falrımı vapurda 
~ d&le.yısile IstaRhul ta· haldedir. Dün hareket eden kafile 

tt~ itiyif * şelııirlere seyahat (18) kişiden ibaret olup bunlardan 
il e\teieıe L lllda bulundukların- (16) sı idmancı, ikisi idarecidir. 

'ttlt aa•set · "k F· k h et t1t böyle d . ~tı · ~ at a· Süleyınaniye Bayramın birinci 
t ~'ti, be aınl6 ımıhalıf devam gunu ilk maçını yapacak, üçüncü 
ettıası.rı i r 8~1\e yapılan bu kabil günü ikinci, Bavramı takip eden 
~ llılcansız bırakmıştı. pazar günü de Son müsabakasını 

lı.-vaı.:.ltıafi, Süleymaniye takımı yaparak avdet edecektir. 
1~ llheek k' flti~lt-in Alta 0 şe lme rağmen, Galatasaraylı Futbolculara 
i .'Y0rdu. l takımiyla muhabere Bayramın birinci Çarşaı;nba ve 

i ·111~ lıt u ınuhaberat, son gün üçüncü Cuma giinleri "Galatasaray
tden bi::~~~ düzelme~i dolayısile F enerbahçe . Be~iktaş ,, takımları 
Su.ı,Ylll 1 

•
1Yat şafhasma girmiş arasında musabakalaı yapılacağı 

• .,. cihetle o günlerde, saat iki buçuk-

'
ltı lılllı' ..... anı·y· e takwnı, <lün ansı-

nıuteveccihen yola çık- b ta, irinci, ikinci ve üçüncü takım· 

d lt ,, . lara mensup bütün Galatasaray 
°>'UG ~ıye takım1 Beşikta~lı futbolcularının kulüpte bulunma-

~~::~ •• :::~'.'.:~ •• ~.~:~~'.~ •• ~::. ... '.~~:.~'.: •• ~'..~:~~: ....... m .................... , 

~ Emvali metruke ilanları ! 
' ...................................................................... - ..... - ..... 1 

8e ~ Sokağı No. Kıymeti muhammine11i 
~ Atik cediı Lira 
A(~ıni:'-"Yiaıap Taksim 31 39 6000 Sekiz taksitte 
Lı . 1 

: Zemw katile 4 kat ve kiıp olup 6 oda bir mutbak ve iki 

h~-~ lelııiz baluı vardır. 
~ ' lelae ve musaki taksitte te'diye edilmek. uzre balada evsafı mu-

' lS ,,:-. mulkh eti 6000 Lira kı. meti muhammen .. ile \"e kapalı 1.arf 
I~ ~~Ye çıkarıldı tı>klif zarfları :H-3-929 tarihine musadif pazar gun\.ı 
~· (~ V~ bil'istizan hazineJen alıocak elllle göre muamele ifası makıurer 
'tıaiı)-::; Lı..11. ı.tidlea.in yUzde yedi buçuk hesal.ıile 450 Lira te'minat akçeleri ve 
~ ~ ı&ektupierile ) ~vm ve saati ıaezkQrde Eımalı metruke Satıı ko-

~ t eı lemeleri. 

* * 
t.~ · ~ Sok.ağı No Nevi icarı 
-~-,. Lira K 

:~ t:t ;::.~:,~·'-' ~;2 ~· : 
b.a:_ _ Karakol 11-17 c 50 

~l~.;-.... Yeoi)ol 33 mükerer • 120 
• ~ll Manastır 17-19 312 

"° • ~Ü&teınpa§a na•kapanı altında 28 .\1. . 72 
'\,, lQ:ıbQı. Ada 5-1 Birclıa 4-0 
lı :~ 11 • :1 Dukklin 20 
e 1; lq }f •cı Alunet Irmak 52-56 Bostan 4, 17 

' 'r oca Ali Lüleci hendek 51 Kagir ev 65 

s 
c 

c 

c 

• 

ş 

c 

~t e'Vsar:ta, la Pap;ıso~lu 15 Ev 10 
'ıııı.,. tınu llıuhı.ırrer eınliikin icare raptedilıııek üzre ~6-3-92Q tarihine müsadif 

Olluııa tn&aat 15 de m rzayedeleri mukarrerdir taliplerin Em,ali metruke icra p tacaat eylemeleri. 

'/~~rlikla kiraya verilecek emlak 
C:aqf akarlar müdürlüğünden: 
ıı tada A 
k"""!!araz erşenbe pazarında fevkında iki odayı havi 16 
''% ı mağ 8 ataşı aza, 
~i/q a Dolmabahçe caddesinde 197-205 No. dükkan. 

tıe Q§la, Sı . 
~ Cedi .. enftk deJ,, mahallesinde çeşme arkası sokağında 2 

I ~ren.k t numaralı odalar. 
Q~ ôyunde * 

• Caddebostanındcı bağdat caddesinde 276 numaralı 

~iiddet. 
Yı,.lni :. 20 Mart Çar§anba günü saat on dört buçuğa kadar. 

,. ıırz. ~ıiddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazarlıkla 
1\ 

1 
ın Encı1mcn · 'ao~rc karar ı-ertlmi.,tir. Talip[ r şartna-

~alı 1 K O A M, Mart 1.:!. 19:lr) 

Rr~i"ta~ ikinei "ıılh hııh.ıık. rııalıkeın inrlf'n: 

NE\'l MF.\ lffi Kİ) METI H \Kf\:MırT EBVAP 

Lira Atik Cedit 

Kagir bir bap apart- Beyoğlunda A~ınalı- 8800 378 310 

roan ile miıştemili- mescit mahalleaiade 380 310 

tından kigir lokanta Caddeikebirde 1-11 1 

ve bir bap dilkkinnı 2-10 ll2 
•n altıda bir lıiasesi 

EVSAF VE EŞKAL! 

Mcdhalden girildikte asfalt dü§emeli bir koridor ye camekanlı kapt ile tı•frik 

edilmiş diğer bir koridor ve meakür koridorun sol tarafında apartmana bir .merdiven 

;le çıkılcr ikinci koridordan yine camakanla tefrik edilmiş sol taraf tabir hali bir hamam

lık aniD ittiealindeki camekiinlt kapudan g"rildiktc lokantaya dahil olur, Ahtap bir 

merdivenden Çllulır bUyük bir aalen ve anın mukabilinde merdivenin sağ tarefınıia 

büyiik koridora nuır Uç pence.reli bir oda bir merdiven altı ikinci katta pencereleri 

koridorun camekiaına nazır bir oda deruaundan lokantanın localarına girilir. OçUncu 

katta pencereleri camekana nazır Uç pencereli bir oda mukabiliade bir halıi bir kapı 

ile lefı ik edil mi 1 ıiç baııamaldı merdivenle inilir bir odada ve mezkiır odadan ha~ke 

iki pencereli diğer bir oda nihayetinde ufak bir aralık ve ittisalinde ufıık bir kori· 

dor \ e koridorun sağtıırafında taj merdivenle lokantaya inilir.Mukabilinde bir merdivenle 

taraça) 11 çıkılır 'r bu ~atın mıintehasında iki) e taksim mutl-ak mahalli olup buradan 

l;..e1.a taıaçaya ~ıkılır. \lutbıık kırmızı çini ta.,iyle <lö§elidir. lk.inci kattaki ta§ merdi-

' enin ittisal indeki ah§ııp merdivendeıı çıkıldıkta Uçüncii katta bir pe11cereli ufak bir 

sofa sol rıhetiııde yekdiğerine geçilir biri iki digeri bir pencereli iki oda ve sağ ci

hetinde bir oda bir lıülml' mahal bir halli bir aralık tekrar ahf&p merdivenle dl•rdHn· 

<'lı kata çkııiır. Merdiven üzeri musal>kaf ve gavri ıusakkaf iki taraı;.a ve çini taıiy

Je c!Lışelıdir, Umumi koridorun niha~etirıdeki methal<len girildikte zeminde nihayete 

kadar imtidat eder bürük bir yemek WOllu sag cihetinde dort bölme mahal üzerinde 

asma olarak dört loca 'e yemek aalonunun uıı:eri ~kiaia örtülmüu olup zemini 

çirıı taila do~elidir, Ka'orifer tertibatı vardır.Ve yine umumi methalden girildikte koridorun 

sol cilıetinde ahpp merdiyeale çıkılır ab§ap döşemeli altı pencereli bir salon yPmek.salonuna 

nazareli vardır. Burada dahi kaJorifer tertihatc vardır. Lmumi koridorun sol cihetinde 

lıir mP l alJen ı.(ıılerek mermer merdivenle çıluldık1a birinci katta caddeye nazır 

yckdiier u<leıı ge!tı.lir üç oda bir salon bir hali ikinci katta , e'kdi#erinden geçilir 

Uç od• hır salon bir halli bir ıııutbak bir ban.ro bir kiler caddeye bir şahni~ vardtr. 

Caddei kebirde kebir bir diikkinı mlttteail bir bap apartmandan ibarettir. 

NEYİ MEVKU KIYMETİ RAKKAMEBVABI 

Atik 

Kagir bir itap magauuun Beyoflu toaatenı mahallesi 

sekizde bir hiuesi Caddesi kebir Linardi sokağı 

Lira 

948~ 337 

Cedit 

3S9 

EVSAF VE EŞKALt 

/.'. ·ıııiıı katı beş bölmelisir, birinci böhııe kasa dairesidir, difederi kalerifer da

iresi ve odunluk ve kömilrllık ve sondnki lıolmede a!JIQa bir oda v•dır. K1181l daireBi 

önimde çini dö~eli air mermer menlivenle Lirinci kata çakıldık.ta kite dairesi ve bir 

mil.dür ods~ı vt: oradan geçilir kiiçiik bir oda ve bu odadaa zemin kata inilir ve 

zemini çini dJtelidir. Methaldıı girildikte alışap merdivenle ikinci kata çJluldıkta 
bir koridor Uzerinde dort oda bir hali ve cadde) e D&Slr diler hir oda ve cephanesin
d•.' mermerden iki ~·Jtunu ve bir balkonu \·ardır, tneri agfalt kaplıdır. 

AbJullıamit Efeml.i ze\cesi Fatma hanımın uhdei tasarrufunda olup terkesinin 

tasfi) esi zın ııın<la hilmUza' ede furuhtu mukarrer b•lunan balada nev vek1ymet ve evean 
saiİ:P.-i nıuh:.rı er Ileyoglunıla Aı.malım~çit malıaile9lnde caddei kebirde kagir birbap 
apartm-n ile mii§temilatından k~ir lokanta ve bir bap dük.Jtanın onaltıdabir hissesi 
i!e Bevoğlunda Tomlonı m.-ılıallpiJtde caddıei k~birde Llt1acdi sokaifında vaki kiigir 
bir bap mağu.ı nın ı-ıekizde ltir hi&:esi icra kaııımıma tevfikan tarihi ilandan itihaıerı 
bir a~· zarfında müzayedesi ve 16 Nisan 929 tarihine mtlsadif Salı gtnU saat onhefte 
ihıılei 6\ eli esı icra k ıhnacağından talip olanların kıymeti mUkaddereai.Din ) Uzde onu 
nispetinde per akçesini müstashihen BEŞİKTAŞ İKİNCİ SULH HUKUK mahkeme· 
sint' nıiıracaat evlemt leri ilin olunur. 

!iŞEHREMANETi 
llAnları 

A yapqa Yangın yerinde 25,41 
metro m.urabbaıııdaki 2 No Arsa

nın metro ıııurabbaıml 6 mezk.ur ma· 
halde 30,52 metro murabbauıdaki 1 
No Arsanın metrOIUD& 14 lira kıymet 

takdir olunarak aatılmak için ayrı a) r 

açık müzayedeye konmuştur. Talip

lerin ~name, i anlamak için her 

gUn mlir.ayedeye girmek için meakQr 

tarihte levazım mlldlır!Uğllne gelmeleri 

1 stanbul icra dairesinden : Beyoflunda 
Şişlide tramvay istasyonunda 4.!i DUJDa· 

ralı madam Fara nezdinde 

el) evm ikametgahı mç hul 

efendiye: 

mukim iken 

Civani Hugu 

Suleyman efendinin Galata Suay 

katibi adilliğinden tanzim f!dilmi§ 12-11-927 

J etaıabuıl icra dairesinden: ZUlfti ağMın 
Temel beyden bocç aldalı yUzbeş liraya 

mukıtbil vefaen mefrul Bostanoada yeni 

mahallede. 2166-2197 No bir kıta tarla 

kırk beş.8ün müdU tle biılaıuzayede 1inıli 

lira bedel.le tıJibi uhdesinde isede bedeli 

milzayede haddı liyıkında olmadıifmdan 

~ irmi gttrı müddetle temdidi mUzayedeye 

karar veıilmi§tİr. Hududu lı.arakolhaoe 

mahallesi de~ irmen tariki ve Al'dıç oflu 
tarlası '9e tarik ile mahdut bir döailm 

yUz altml§ zinuitr. Tarla alidir. ~meti 

muha1mneaeai yUıelli liradlr fazla hedeHe 

talip olanlar ve daha ziyade ınMomat 

almak isteyenler•kıymetıi muhammeoesinin 

yUIMle ODU nispetinde pey akçesini Te 

928-5589 doaya nuımrasmı mtlstashiben 

mı.lzayede ~ubesine mliracaat etmeleri 

ve l l Niııan 929 tarihinde saat on altıya 

kadar son mıiıayedesi icra kılıucaf ı 

ilan olunur. 

tarih ve 12374 numaralı senet mucibince ---------------
zimmetinizde alaca~ı olan \·ediyilz liranın 
temini zımmında tahtı hacze alınan e~yayı 
zathei be~ ti yenin furuhtu z ımmmda 
tarafınım tebliği muktazi Uç günlük ikin· 

ci ihbarname ikaınetgabınızın meçhul 
olma~ı hasa.bile tehli~ edilememiş ve 
ilanen tebligat icrasına karar verilmi~ 
old ı~undan tarihi ilandan itibaren niha·· 
~et li~ giin zarfında 928. 13019 K. A, 
dosya ııumar&sını ınuııtashiben dairei 
icraya müra('aatla de: ııinizi defaten te'di) e 

etmeniz ve }a ~ayanı kabul bir itirazınız 

var88 dermeyan eylemeniz ve yahut be) i 

ehven diğer bir maliniz var ise irae ey· 
lemeni:r: lazım gelüp aksi taktirde mezkQr 
mahcuz emvali menkulenin furuht oluna· 

caj?ı malumunuz olmak ve ikinci ihbarna· 

me makamına kaim bulunmak tlzere 

J stanbul altıncı Hukuk 1118.Wceme~inden: 
Saher hanımın Lanğade Hadım odalar 

sokatında 25 namaralı hanede mukim 

Abdurrahman KAmil MY ale~ hine ikame 

ej lediği hop.ama dansıollUn ceryaa eden 

mahkemesi neti.«wiade boşıımmalana dair 

ııadir olan 929-2-2 tarih ve 1574 numaralı 

ilan sureti mahkllm aleıvhin filhal ikamet· 

gibi meçhul buluDIJlllst hasebiyle teblıgat 

ifa edilmediği maı.llesi mubtariyıle tebli
Aa memur mübaşirinin tahşiyesmdeo an-

laşılmış ve bilttalep ilinen teblipt icr•ı 
karargir olmuı oldu~undan bu hlptalci 

ilanın bir sureti mahkeme dinnlıaneeine 

talik edilmekle hukuk usul muhü.emele

ri kanununun ıeraiti vechile te~ maka· 
mına kalın olmak Uzre 'ke~et ilin 
olunur. 

Bayramda envaı yemişlerle süslü 
r •o.franlzda 

D. ZARZA V ACAKIS imalathanesinin en meşhur 

tatı. MiSKET SARABINI 
• 

İhtiyarlara, kansızlara, sinirlilere ve lohusalardan kalkan 
kadınlara kuvvet verir, ve neşelendirir. 

Dördüncü vakif haninda 
. Müzayedeye vazolunan kiralik odalar 
I Vakıf akarlar müdürlüğünden: 

Bahçe kapıda Dördüncü ,u.ıf ı..ın uma katlllda 8-l numarak peeceN9İE Na 
ile ikinci katında 10, 27, 28, 29, 30. 31, 32. 34 numualı odalar. 

Mtiddeti muuyede: 12 Marttan 3 Nisan Çar~anba gönü saat ondtrt boçup kadar. 
Balida muharrer emlak kiraye verileceğinden mlUaycfieye vuolunmuıw&w. 'lWıip

lerin yevmi ihale ı.Jan sen güaöa saat oa dört boçuğ\JM kadar jlU1D&llleyi e&.-k n 
temiutı muvaklute ita ederek mUzayedeye iıtirak etmek üzre btaobul !tıbf 
mi.ıdUrlüğünde YUıf akarlar müdüdüğöne mtkacaatlan ilin olanur. 

Evsaf ve mil§temilatı hakkında malumat almak İ!ltf'~ enler oo •tıııldet --..a 
müzayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarım görobilirior. 

lstanbul ticaret ve sanayi odası 
Tophane anbarından: 

Af(JğıtMJkı hu.susta a/,dkad,araauı na.sarı dikkatkri 
celbolunur. 

1 - Anbann tahliyeıi 16 Martta başlayup Nisan sonunda 
evelce ilan olunmuştur. Işbu ilan bu iki tarih arcınnda lıe'lliiz 1>af1ı 
bir yere nak~dilmemiş olan qyu.mn kemafİ.$sabık anbardan tuale 
ihracına mani değildir. 

2 - Nakli/ata 928 mayıs iptidasından itibare11 anb«ra 
olm1.ış ol11n e§yadan ba~anacaktır. işbu tarihten. mulr~rrı 
dahil olmU§ olan en·a nakledilmeyip anbarda kCJlocaBı ile ,u~.mr:ııu 

konun.un.un 35 inci madd'!si hıikmünce miiddeUeri gf9l/cçe 
emrine verilmesi zarıı,ri oldağu cihelk bu kabü 6l'f'4 saltilNıirı 
göre hareket etmelui l~mu ilan olunur. 

--l>OKTOR------------~ 
H. SAİP 

Cilt, saç, firengi, belsoğllkluğu 
ve bütün teusiili hastahklar 
mütehassısı Çwnadan bqka h~r 
glin saat 10-12 ve 13·19 Beyeğlu 
Parmak kapı 113 Sempatyan 

apartımanı 1 nci kat 

1 
stanbul birinci ticaret mahkemesinden: 
Salom ben Mayor ticarethanesinin Is· 

ta;bulda Sirkecide A~ır efendi sokaf ında 
5.7 numarada y; va, s efendi aleyhine 
ikame e:, ledi~i alacak davuından dola~ ı 

""ddei ale\ h namına irsal olunan arzuhal 
mu . l l 
ve müstenedatın ikametgahı meçhu odu-
ğundan tebliğ edilemediği mubaıiri tara-

fından verilen şerhten anla§ılmıştır. 
Mtlddei vekilinin muvafıkı kanUll 

gör\ilen talebi veçhile hukuk ~sulu mu~ 
hakemeleri kanuaunun 141 ncı maddeııı 
mucibince bir mah müddetle · ili.nen teb
liğlıt ifasına ve k.anunu ınezkii~u.n 142 nci 
maddesinin ikinci fıkrası mucıbınce arzu-

hal ve müatenedatın mahkeme divanhane
sine talikına karar verilmiş olmakla Lir 

ay zarf1nd. mltddei aleyh tarafından 

mah.k.emeye müracaat olunmadığı takdirde 

hakkında gıyap kar!!.n ittihaz eclileceti 

ilin olunur. 

1 stanbul ınalıkı nıei aslıye ikıııci tı 
dairesinden: ll)tanbulda Gelil be} 

nında mukim miitahitliklP mll~te"'il t 
lıim zarie Lııtfil ve Kemal aııi rk 
aııi te;ıhil eden 9ur kad ı Ilır ıın 
I tfu 'e ı, mal asi efendilerin :şa 
11 mart 929 tarihinden itilıarrn ilanı 
sına ve ıı c ali' i ıfla«i) l'.sıııın rus et 
tr~Yi} esi :ı;ımn ııdn a1.a\ i mnhl,cın 
Celal be\ in lııı koınst"r 'e avukat 

ilim k.e,\ fiyet olunur. 
~~::.,_~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-:::::-:-::---~~~~-

EVSAF VE E:;;KALt ZiRAi 

Şaul ve Bensi~ on. Gal~nıidi beyl~n 
vakkat sindik tayınlorme 'e maaile 
polarındaki n~vali t.İ~~ye ve eşva~ i 
idei be 1iyc mın trmhı ıne 'e eHa NEV'İ 

lrath arsa elyeT111 
Kömür deposu 
hatlı arsa elye'nD 

k&mlir dedosu 

MEVKii 

Ortaköy Divan 
yolu caddeli 

• • c • 

KIYMETi 
Lira 

27590 

16580 

Atik 

127 

ıa 

EBVıU> 
Cedit 

138 

136 

Art•• 
2759 Bili mUıtemilit iratlı Kı.-r 

deposu 

lratlı arsa olup dahilinde iki kit· 

lan iharet kagir iki oda aynca da 
depo mahallen müştemildir. • 1 \ ve teminat ittı ederek icara ait taleplerini dermiyan 

lan bul Evkaf mııdiriyetin.de takı/ akarlar müdıirlüğtine 
ı unur. 

Abdülhamit efendi zevcesi Fatme hanımın ubdei tasarrufunda olup tereke9inin taıfiyesi zımnında bilmüzayede funıbtu 
mukarrer bulunan bal&da nev'i ve kıymeti ve evslfı saireııi muharrer Ortakö)de Defterdar burnunda tramn~ caddesinde deııiz 

-~-~~-~~~-~-----~-~--~~~-~u~~~~~~~kffim~i~k~~ili~nm~~tt.~b~~M~~~~~i~~~~~~~eyu~~~uv~~~~M~m 
" " ··nu ~aat onlM•şt ihaleı ev\eliyesi icra kılmaca#ından talip olanların kıl meti mukadderesbıin ) uzde onu 

detatirinia celbine Ye kefaleti musad 
ira'e edemedıği ta .tirde hap ve te 
a• ve bu baptaki kararın mU\ akkat 
raama mahkemece karar verıl ni 
ğundan kanun ııaıuei ti nt"ıı 17 
maddesi mucihince daimi sindiklcr' 
hap olunmak üzere eebabı matlubun 
1929 senesi martının 30 zuncu cıım 
gUnü saat 14 raddelerinde mahk 
iflb maamelatına mahsus oduma 

leri lüzumu ılün olunur. 
nıtr. 
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Seyri sef ain 
·Ayvalık sür'at postası 

(MERSIN) vapur11 12 mart 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan h rekerle Gelibolu Çanak
kale Küçükkayu Edremit Bur
haniye Ayvelığa gidecek ve dö
nüşte nıeakür iskelelerle bera
ber Altunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için ya.Iıuz yolcu alınır 
yük alınmaz. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(REŞlTPAŞA) vapurul4mar 
Perşenbe akşamı G.:ılata rıhtı
mından hareketle Zonguldak: 

HilaliAJııneı· gazetesine ilan 'r ernıek isteyenlere .. 
ruaazan bayramında i ntişar erlecek o lan dc;rt n usba Hilali

Ahmer gnzetc.ain<" ilan vermek arzusunda bulunan müeilsesat 
,.~ ticnrt.·thımelerio lstanhulda Babali c1tdde!!inde Kahraman· 
zade hanında ililnat aeente ... ine müra~aat etmeleri. Son sın-fada 
oıantimetrmm 30 'H: sondan evclki sayfada 40 kuruştur . . 

ak akçe kara :~ün içindir 
işten artmaz dişten artar 

Bayramda çocuklarınızı ailenizi sevindirmek isterseniz hemen 
ESNAF hanka--=ına koşunuz ve mevcudu lv•nüz tükenmeden bir 
kumbara alınız. 

Vakıf akarlar miidiirlügüııden: 
Bahçe kapuda durdUncü ;:ıkıf banın birinci kntında 26. 2i. 28, 29, 39 ve 

i~in~i .k~tı~da 9~ 11, 13, 15- 19. 20 Numaralı od:ılsr kirayı' Yf'rileceginden Şubatın 
)ırnu ıkmcı gilnilııden martın on altıncı Cumartesi gilnU ~ut on dört buçuğa kadar 
mlizeyede)e konulmuştur taliplerin yemı ve saati mezküre kadar ~artruımenin sure· 
tini almak ve teminat munıkkate ita ederf'k milzayeJeye i;:tirak etmek Uzre 
Istanbul evkaf mUdilriyetinde vakıf akarlar mi,ldUrlUgUne müracaatları ilin olunur. 

İnebolu, Sinop, Samsun, Onşe, 
Fatsa, ordu, Gireson, Trabzon, 
Rfae. Hopaya gidecek ve dönüş
te Pazaı- iskelesile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon. Polathane. Sıhhat ve' İçtimai musvenet Yek alet inden : 
Cörele, Gireson, Ordu, Fatsa, Istanbul Guraba Hastahanesinde Etibba için bir firengi hastalığı tatbikat kursu 
Samsun, Sinop, İneboluya açılacaktır. Başlama zamanı bilahare bildirilecek olan bu kur11 Uç ar devam e<lecek 
ugrayacaktır. ve nilulyetinde devam eden Etibba imtihan olunarakur. lmtihandıı mu\.11ffak olanlar 

S eyri ~aiıılcvaÜM mlkiUriyetin- 250 lira Ucretle '<'ekAletin fıreııei uıUcadele "llıntakalarında istihdam edileceklerdir. 
Jea: Kınalı i kelesinde 2Q çeki Kursa kabul olunacak Et ibba ;dedi mahdut ol<luğundıın talipler ara.sınd:ı b:ıktiryo· 

kadar iskele aknau mahallen Martın loji n labartuvara a?. Ç4.1k nıknfu olanlar tercih edilecektir. lntih~p olunacak Etibha 
16 ;net Cumartesi gUnU saat 11 de a) da 80 lira llcreti nıaktua ile 1 tanbula kadRr aıimet harnrahları da verilecektir. 
ml"uwru huzurunda satılacaktır. Talı· Talip olacak Etibba istida \'e evrakı muebetelerile Mart 9'29 niha.vetine kadar ıııhhat 

lerin orada bulunmaları. 
~!!!!!!!!!!~~~~~~!!~~~~~J_~~~-e~ı~·ç~ti~ma~i~ın~u~a~~~~~n~cl~ve~k~&~etin_e __ n_ıu_r_ac_a_a_t_e_d_ec_e_k_le_r_d_ir_. __________________ _ 
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Türkiye iş 
bankasından: 

Bayram münasibetile 13,14. 
15 Mart Uırihlerinde Bankamız 
kapalı bulunacaktır. 

B eykoıı: icra ndan: Bir borçtan dolayı 
.wahcuı ~atak tal.::ımı ve tencere sahan 

gibi eşya 24·S.929 pazar gUnU Kanlıcada 

ı;ar§ıdıı saat llde mUzayeıle ile satılacağı 

ilin olunur. 

B eyoı?lu sulh icrasından: Mahcuz ,." 
furuhtu mukarrer ma ayına biife \.·e 

~emek ma!la!ı "~ çini ıı:oba ~e saire e§yaı· 
beyıiye ~ebri halin on yedinci Pazar gUnü 
.aat ikide Tatıı"Ylada Aya tanaş okağındn 

5i numaralı hani' p~gühında b:lmUıa~ ede 
ftıruht edileceğinden talip olanların )övm 
'e ıı.aatı mezkurda hazır bulun malan illin 

olunur. 

B e~ oglu ulh icrasından: Mahcuz Ye 
furuhtu mukarrer asma dh·ar suıtları 

.. ehri halin on yedinci Pazar gUnU aaat 

on ikide Tatavlndıı Aya Tana~ sokııl!ındıı 

-S7 nmroralı hane pi§eahında lıilmıizayede 
fıuuht edilcce~inden talip olanların j uvnı 

'e atı mezkOrde h:ızır bulunmaları ililn 

olunur. 

S ultan A'lımet sulh mahkemesinden: Sc· 
her hanım ve Ali Haydar efendi ve 

Asiye ve !adidc ve Fatma Adalet hanım· 

aıla \e Mehmet • ida ve Salih Zeki ,.e 
Mehmet Cemil be)lerin şayııın mutasarrıf 

.olduld:ın Kasım pafada Kulaksızda Ahmet 
kRptıın mahallesinde mahallcLici çıkmazı 

&oka~ında bjr tarafı Veli ağa vereselerinin 
tahta perde ile ayrılmış bahçeleri ve Uı; 

tarafı çıkmaz sokaklarla mahdut 8 atik 

\e 12 cedit numaralı arsa ve Fatihte lfa. 

raççı Muhittin mahallesinin gelenbe\İ 

J10 tarı t-okağında kilin 11 atik 9 cedit 
mımarah arsa ,.e Aksnrayda gureba HU· 
ı.cj in ağa mahalle imle Nıılıncı sokağında 

11 numaralı alı§ap haneden her biri &}n 

a:- rı olarak. mUza) ede) e u z olunarııl~ 

lnıulanian mezki'ır hane iki bin sekiz y\ız 

tira ~.-e Fatihteki arı;:ı elli lirli 'e kasım 

pıışa<laki arsauıu dahi otuz lira Le<lcli 

ıııuk:ıbilinde ibalei e\·•.-eli~ el eri il'ra kılın
ın~ -.e 27 mart 929 Çlırfnnba guuu ant 

oıı be te ıhaleı kat'İ) deri il·ra kılınacıı
gıudau tıılip olanlıırın Kııaııu pa~a~ki . 

................ . . ..... . ................... ~ . . .......... ........... l 
f Defterdarhk j]fınhırı i 
···-·~926~·1927··~~··I9·23~~;n 

seneleri zarfında nıevl(ii tat
b ·kte buiunnıuş olan kazanç 
l(an .nunun ( 71) inci ınuva
kl(at rrıaddesi ahkamı 1928 
mali se esi · ç · n yapılan tar-
hiyatla berabeı· itaına erm
iş olduğundan bu Mart ayı 
zaı·fında hil'unılım. beyanna· 
meye tab· ınü re~ leflerin be
l eınelıa beyanname vernıe-
eri lazıındır . Beyannanıe 
' rermeye ıler hal{kında da 
l(azanç l<.anuııu.nun 22 ve 
9 11nc11 nıadcle e11i ahkaını 
tatbik. olunacağı ilan olunur. 
I stanbul t'i!.iiyeti Def terdarlığz kadrosun darı açıkta kalmış olup elyevm 

açık maaşuıa mıistehak bulıuıan tetkik mcmum Refik Tahir te 
J\emaf ı..c ıYizamı>ttin. vaklama memuru Ali Ri:.a. 'Tahakkuk memuru 
Melıme "adık V<~ 1'evf ik ve Halit ve Ali, Rami~ ,lf ustaf a ve diğer k/ııs· 
ıafa ııe lbrn.lıim Ethem talıakku/\ nmazıini .Ahmet Hilmi. Rıza Stikrü, 
.1\ umil bilet yoklama memuru Yusuf ziya, Alı met Kemal, tah~kkuk 
katibi Ratip ve Ekrem. Mitlıaı ı·e Hulil Emrullah Muhasebe katibi 
Feridun ve Alôeddin, HacPr. Mühendis Celiil r <' Neş'et veznedar Hasan 
fö.::a tebliğ memurıı Yllsuf Zi) a ve Hüseyin 1JltsTllİ, 1llehmet ve emtcik 
tahsild<m lla(ız lsmail knr.ııcusu H.asqrı bf'ı, ıre eji•11difrrin Şehri halhı 
on alımcı Cumartesi giirın saat anda Def tudarlıkta ısbatı vıicut 1 
etmeleri; gelrneyerılere açık maaş1 rerilmeyeceği iliinen tebliğ olunur. 

u ı~~J', 

U Sinir , 
., adeıni iktidar, Honıaı 
crcnı, Sı rıl.t:a ve l 

hasta larına nafidir. 

Asileri mü 
ltasa iBnla i: . 

1STIK~~'MA~~RB1 f .. ._. .. Fı:d~kiı:i;M~~·;:k~İ~~~· ;;~i,:;;~:;···· 
~IEHMET RAUF BEY : _, 

~ ~ ~ı Venı yazılarla 
i lk milli roman 

HL.AS 

(150) l'iltli (17o) : komisyonundan: 

1 lııallim A. Halit kitııphanesi ı 1 • •' . . ... ........... .......... . .... .......................... ........ 
~ -~ A ııgari 1250 kilo gre~ ~-ağma \erilen füıt gali gi.ırUlc\Ujtllndan ihalesi 17 1.ıi 

Pazar gilnii <:aat 14 buçukta yapılmak uw· b!r hnfta tehir edilmiştir t 
şartnamesini komisyonumuzdan nlmalan ye ihale gUnUnde teminatlarile haztr J ı;taobul icra daire::iııden: Beyoğlunda 

kuloğlu mııhslle:oinin Ağ hamamı soka· 

~ında atik 18 tahtında dukkiinı bulunan 

ahşap hanl'nin rubu hicıcıe~i Agop Ar~ak 

efendinin ulıdesinde olup Dirohi hanım 

\'arislerine borcunu \'ermediğinden dolayı 

otuz giln mildıietl,. icra kıhna~ndan 

maları ilan olunur. 

T opçu kıtaatı için kapalı zarfla munakasaya J,onulup Hiln kıhııan bııtoır. 
tt"rınomctrelere talip çıkmadığından 1 i ~fert 929 Pazar gUnıi s:ıat J4 ıe 

yapılacaktır taliplerin re,,.im ..,c ııartnamesini komisyonda görmeleri ,-e zamanı 
ıle teminatlarile h~ı p ··ulunmaları ilin olunur. 
K apalı zarna 9 }h-.: 92~ t.ırihinde ihalesi yapıJacağt illin kılınan beş bİ!l 1 

muhaberf' filamasına ıhnle gUnllnde taliplerin verdi~i fıat bahalı görUk~ .. ğd 
mUZRyeclesind'" yi.z lira bedelle talibi 12 Mart 929 tarihine mu~ııdir Salı gıınü saat on dörtte pazarlıkla ihale i ~ııP 
uhdc~ine birinci ilıale•i yapılarak ihalei Uzre muba) aa edilecek.tir taliplerin numune '"" ~rtnnmesin i görmek Hzre her 

kat'iyesi için on beş ırun mUddetle mUzaye- pazarlığa i§lirak edeceklerin zemanı mezkOrde komisvonumuz-:la hazır buluoll1&1' 

deye konulmu§tur. A l~ni mu~kasaya konulııp_ 9 ~fort 929 da ihale i. )apılaca~ı ilün kılına~ 
Hududu : tarik ve Panayotun ve Zan· lıselere aıt 70 adet ınermılerıle beraber tnzyıkı hava tUfeklerine verıl 

pahalı görUld ilğunden 16 :'\fort 929 Cumartesi glinll saat 14 te pazarlıkla 1 

;>apılmnk Uzre talik kılınmı~tır taliplerin zamanı mezkOrde komis\"onumıııa ııı 
lınko Paşanın bahçesi ve Papazın hanesile 

mahdut yüz otuz arım araziden eekıen 

~edi ar~ın tahtında dükkanı olan hane 

nıUtebekıeı bahtedir. 

Mu~temilntı; bir dükkan bir antre iki 

sofa iki heli! be~ oda bir mütbak ve bir 

bahçe gömiılı\ bir kUpü mevcut Uç bin 

ılokuz ) Uz otuz lira kıymeti muhammine· 
li muhta('ı tamir ıııaa dUkkan alı~ap 

hanenin rubu hi ~esine yUzde be;: zamla 

iştiraıına talip olanlar ve: daha ziyade 

malüm:ıt almak i5teycnler hisseye 

ımıcıip kıymeti muhammine .. inin yUzde onu 

ni~petirıde pey akçalannı ve 92i · 3360 

doc:yn numaracının musta~hiben ınUzayede 

şuL.esiue murnca::t etmeleri ve ( 8 nisan ) 

929 ) t rihinde saat on beşe kadar ihalci 

kati~· e i icra kılınnca~ı iliin olunur. 

I staubul icra daire"inden: Bir de) ni 
makumu bihten dola) ı mahcuz motor 

\'C camekan yeQ&İr e~ya işbu l\lartın l 7 
inci Paz:ır gllnlt saat ondan itibaren t:n· 
kapanında Atlama ta~ında 73 No dilkki.n· 

da lıilmuzayf'rle faruht edilecegi ilan 

olunur. 

ı ııtanbul UçUncU hukuk mahkemesinden: 
Erni!i('s Leonida ef. vekili avukat Di· 

mitraM Pn~oriadi ef. tarafından, madam 

l\lrlpomeni Vangel aleyhine ikame olun:ın 

boş:ınma dn,ıısı lizerine,mUdeinle~ baya gön· 

derilen tcblit;neme. ikamctgühtnın meçim· 

Ji~ etine binaen. lıila tebliğ iade edilmi~ 

olduğundan, bir ay müddetle ilanen teb-

li~at icra-ıns karar verilmi~ olmakla key-

fiyct ilan olunur. 

} stanbııl icra dairesinden: Arabacı Meh3 
met a~anın '.)fostafa Fadıt beyden borç 

aldığı UçyUz liraya mukabil vefaen ferağ 

f'ylediği Kadıköj iınıle HMan Pa~a mahal· 

lesinin l'lusuluk eokağtnda 33. 33, 33, 33 

mükerrer elyevm 12, 14, 16 ~o yekdil{e· 

rinl" mnkhıp iki bap hane maa dtık1'in 

\ ' C bahçe Mehmet ağanın uhdesinde olup 

borcun verilınrmesinden dola~ ı ihalei 
eneliyesioin ~npılmıısı için otuz gllıı 

müddetle mU2ayedeye konulmuştur. Hu· 

dudu: Con Tomsom tnrl~ı ve KAmil efen· 
di ahırı ,·e sokak \'e :\lehmet a~a arı:ıası 

'e Osman f'fcıı<li ilı• IIa('e Hesna hanım 

ııı emili -.e mi.\~temilatı ve b:ıhç~'i ile 

ıııalıılut tlok UZ) Liz seksen<lı.irt ar~ın terbiiıı-

lle araziden ~uz ar~ını İli i 1,atlı bina ve 

)llzkırkLeş ar§tnı bir katlı hane ,-e dil~

k6ndır. Mll~temilatt: 12 numaralı haneye 

bahçeden girildikte bir evaltı, iki oda, 

bir helil, bir merdi\.-en altı. Ust katta bir 

sofJl, Uç oda, bir lıelii mevcuttur; 14 nu· 

maralı hane bir katlı olup zemini elvan 

çini dö§eli bir evalt ı , bir ku) u, bir helil, 

lıirinde yUk \ e dolabı bulunan dört odıı, 

matfa!a methali bulunan kısmen ta~ duvar 

kısmen tel ile muhat bahçede ceviz, dut, 

,i~ne gibi elli kadar meyva fidanı ve bir 

kıı) u vardır; 16 numarah dllkkan bir 

)iattan ibaret zemini toprRk kepenkleri 

nlıfaptır. Hanede med~ unun zevcesi A) ıe 
hanım sakindir. Umumiyetle ah§ap Ye 

~ e}<digerine maklup bulunan i§bu gayri· 

ıncnkulatın tamamı iki bin he§ yilz lira 

kiymeti muhnmminelidir. Talip olanlar Ye 

daha ziyade malumat almak i~tiyenler 

kı) meli muhnmminesinin ) uzde onu ııi • 

petinde pey akçasını ve 928-11532 do ya 

numarasını muctashiben mliza)ede fubeı;i. 

ne müracaat etmeleri ve 18 ~isan 929 

tarihinde saat onaltıya kadar ihalei evve· 

li} esi icra kılınacağı ilrıp. olunur. 

atlan ilin olunur. • 

T ?P~U kıt~ı ı_ için ka~alı6 zarfla n:ıiınakasaya konulup illin kılınan rm.gli! 
ıstıkarnetını gü terır uleUere ıhale gUnUnde talip çıkmadığından 1 ı rıfJli 

Pazar giınU saat on be~te pazarlıkla ih:ılesi ynpılncağından taliplerin teıniıı5 

beraber zamnn mezkürde komisyonumuza mumcaatlnrı ilfin olunur. 
D iyarbekirde 20 adet kabil nakil baraka inşa ettirilecektir taliplerin şerııitı fe~ 

sini görmek Uzere 20 Mart Çarsanba rUn\lnP. kaılar tekliflerini hava mı ıe: 
ınllrncaatları ilan olunur. . M erkez ihtiyacı için 150,000 kilo dakik Ankarn<ln meı·kez satın alma kolll 

tarafından kapalı zarfla munal•asaya konmu§lUr. !haleQi 25-mart-929 pazıırıe!' 
on beştir. Şartname sureti komisyonumuzda tnevcuttıır. OK.umak isteyenlerin btf 
komisyonumuza \C ruunakaSRya i~tirak edeceklerinde teklifnameleriııi Antiıırad5 
kiır ltomis, on rirn~etine vermeleri illin olunur. 
34() R~ttnni} ~ ihale:;i 30 ~fort 92Q cııat 14 te 2300 kilo ) ~in ile liO kilo 

30\lart929 15 ... ~ukarıda yatılı eşya a~rı ayrı iki şartname ile ,e ıılell* 
nnkasa ile alın:ıcaktır. İhalı-leri hizalarında gün ve caatlarda komisyonumuzda ~ 
c:ıkUr. Tnlipleriıı numunelerini l:omisyonumuzda gl:lnr.eleri \e ihale giınünde t 
l:ırıla mUracaatlnn. .1 
: ······· ················· ..... ········~ ············ ......... ' 

l-.~~~~~!.:~~~.1?~~~.~~!l~~~;.~:~~!1:!~~·~.~~~~ 
l!'lOO Kilo Pamuk } Ih · ı be · • 3500 '\ataklık Yun tıyat ta e ıçın 

70 Adet dershane sırası: Harbi)~ mektebi için 
510 Yemek taba~ı ı 
170 ~ıı bardağı 1 
170 Çny k.~~ığı 
170 • F ıncanı Harbiye mekteb i için 
170 Catal 1'· 
110 Ra~ııt 
liO Biçak 
20 Çay kn~ı,ğı J 

Bnlfidn cins 'c miktarları muh:ırr.~ me\'at muba, aası nleni sureti le ınun•""' 
konmuştur. İhaleleri l nisan 929 pa1ıırta .. i gUnil Pa~uk .,.e Yunler saat 14 de ~ 
sant 13,5 da Tabak Ye sair teferrUatıda saat 15 de Haıbiye mektt'!bi Ycınekb 
oniindeki mUnaka::-a mahallinde icra J,ılınııc:ıktır. Tsliplcrin ayrı ayrı şartnaınt e 
Ylln Pamuk. ı:ı ırn, tabak \C ~airc numuneleri için komisyonumuza munıcaatlıırt 
tirilk içimle munakası mahallinde hazır bulunulması illin olunur. ~ 
Z arar ve ziyan ve farkı fiatı ifayı taahhüt etmeyen mUtıuıhhidi nam ve bt:ı>' 

olmak üzre Kuleli licıesi için • 1100 • ııdct kaput komisyonumuzda mevcut ,r 
ve 'Li.umaşın parçasmıian numunelnile şartnamesi e\·saf ve §eraitinde olıırak psı 
mubayaa olunnc.aktır. sil I 

PazRrlıi!ı 16.3-929 Cumarle~i gılnü saat 14 <le Harhi'e mektebi verneltb .., • . ,,ıııe 

önUndı;ki pazrrlık mahallinde irra lulınncaktır. Taliplerin numune ,.e şartn ılf• 
komısyonumuza \'e i~timk içinde pazarlık mahallinde hazır bulunması iliin olt ıı:I Z arar ve ziy:ıni ifn) i tı-ahhüt etmeyen mutı>nhidi nam ve he~bına olarak 

11 
, 

Hastahanesi içın 200 ton Kiriple Kömllrl\ nleni suretle munakasa; a k0~11o 
İhale.si 2,s.3.929 Pnıarlf'"i gUnii s~t 14 ne Harbiye mektebı ) emekhaneleri öll ~ 
munaka~a ınnl:nllinde icra J' ılınac:ıktır. Taliplerin §&rtname için koınisyoıı u!' 
mura('~aılnrı 'c i tirak içinde ınunnkacn mnhallindr hazır bulunmaları il!n ol~ .............. ~·· · ·· ··········-······················...--~ 

t.~~?.~~~.~?~?::~~ .. ~!~~~~,::~.!:?~~ 
Aleni milnalrn ayn konılan Jort kalem mo}tabyııya 'ırilen son fiatlar }ıaddı :re 

g!irilınedi[!i nden ih:ıle_i 17 mart p:ıuır ı:;ünU saat ou pörtte icra edilrnelt ü el'~ 
Li uhdesinde b ıluııdiğiııdan tenzillltla talip olanların şartnamede yazılı olan ~ 
tcminatlarile ko.nisyo ııımud:ı lınıır lıulunm'll.ırı il:in olunur. I 
K olonlıı ihtıpcı iı;in otuz üç bin kilo Bulgur aleni ınıınaknsayn konnıu;tur·100 

28 ~!art 929 Per~enhc ,guıııı saat 14 de koınisronuınuz mllza~ ede 53 lı 
yapılacaktır. 1'alipl• rin ~artnaıne , suretı musaddalrnlarını yirmi guruş ınut-3 t 
koınisyonumu •dan almaları ( numune ini komısronumuzda gorUp temhir ~ttllt~ 
ve. y~\·m 'e snnl muanenei ihalede şartnamede )'lltth olan §f'kildeki .e:llıoJ ~ 
komınon ınunak:ısa Ealonunda hazır buJunmalan illin olunur. / .... ~ ...... -...................................... ...... 

} Uördüncii kol •ırdu ınüoayaat komisyonundan: ,. • •• 
····························~···~········· · ·······~~ 
E ski~ehir kıtaatıou ait 17000 kilo kunı fasulya bir ay zarfında r eıı 

rnuıınka;a} a 'ıucdilrniş Lu mllddet zarfıııda tnlip zuhur etmediği cihetle ) 1 ,ti 
eyyamı resmiye ve tatili ye mu tesna olmak uzrc talip 0 1anlar her gun ve ) e\~ ,ı 
olan 20·3-929 çarşamba gilnll saat ( 14) de kapnlı zarflariyle Komsiyona ınUtıl'l 
r--············································· ....... 
ı Deniz mühayaat komisyonundan •' 
t 1 ~· 4._ .................................................. ~ .. ~ 

68000 metre bronz telin kapalı 111rfla ihale tarihi 20 Mut 929 ç.arştı~ f ıı 
saat 11 te. Deni?. kuvetleri ihtiyacı ıçin Lalüda miktarı mııhıırrer. te ~ı 

kapalı zarna m\ınakasa) a koııulmu~tur. Şnrtnamcsiııi gormeh istiycnleruı 
itasınn tnlip bulunaıılnrmda : ukarda yazılı giln ve c.aııtta KııQımpn§ada Denir. ıı:ı 
komis~ onunıı mUrncaatları. 

Istanbul Baytar MüdiriyetindeI1: 
iktisat vekaleti için miibayaa edilecek iki yüzer adet ~0~1 

gramlık şmngalarla dört b;rı iğrı.enin 14 J.llart Perşenbe gı.ıd/I 
olu11acağı gqzetclerle ilcin edilmişti 14 Mart Bayrama _tesa /tJT 
ğinden i/ıa/e gününün 17 Mart Pazar günıine talık~ 
ilan olu 11ıır. I 

ıır•:ı.nın kı> rneti muhamntiııesi >uz Fatih· 
tf' ,i .m:no111 kıymeti muhamıniııesi yuz 
ulıız dm t lira \ C lınııe:ıin kı~ nıcti mu . 
hamnıinesi ol:ın Uç bin iki v üz liranın 
y ıb:d .. ouu ııisp!!tindc pe} :ıkç~lerin i rn ı ı . 

~ ~·f.I··········~······.~·.··~ f:l~ll~ .............. .. ~ •• ·····~IJfi·•"······~t•.~•.••.< .......... -------------------• ~ ~ ··~·~·· .... ··~···Qr,· ~ O+••·· ·· ı 

•
•• -. • İ •• • •• •• İ ....... 'f ashih - GnzetP.mizin 10 l\ !art 929 eti harr·ye ·ıo 

1 

t • hu~n ~u ltan Almıl't c ılh icrasınm . ' ' 
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