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~eler için 
eti aletten 

tevap geldi. 
\r ----
~~ -edeıı beri ele-
~- ),• Y gibi ıirketler ta· 
~~1ZZat tanzim ve tatbik 
~ ,. Tarife komaiyon-
~ 'daet firket murahhas
~~ ~ ~uhur eden ibtilif 
)e ~ te etine arzedilmit ve 
.,._' . ~ını tebliğ edince-

W. .~ edilmesini taraf· 
~tti. 
~ "'ha llliiteaddit teşebbii
' JaiÇ ~ bugüne kadar NaSet ~r cevap gelmemişti. 

dua M;__ı. L~I ti • 
tı.L..... "1if "~•a ve1W1e ıır· 

\\? ~erinin tanziminde 

~· ıılotemi emanete 

~ alııp~ tetkik edil· 
\~ b• Iİllldilik mahiyeti 
~ ~y söylenmemekte

" ~ . noktai nazan ga· 
~.~ lirlcetin bir seneden 
~~ b.an tahsil et ·ti fazla 
~' d-.ı aonra yapılacak 
~ ....._bu icra oluna-

~Cİ. --~"&ii )'e encümeni 
11 toplanıyor. 

~)~ra 18 [A.Hususi) 

'1.~et=~eni yarın için 

Bazi nehirlerin tunani 
haltilti bir alet oldu. 
insanları tayyareler kurtarıyor. 

Londra, 18 [A.A] 
Nuyorktan Daily Maile bildi· 

riliyor: Missisipi nehrinin sürekli 
yağmurlar dolayisiyle tqmasm· 
dan hasıl olan müteharrik göl, 
önüne gelen her ıeyi yıkıp, ha· 

rap etmek ve alıp götürmek sureti
yle denize doğru yürüyüşüne d~vam 
etmektedir. Felaketzede mıntaka 
üzerinde tayaran eden tayare
lerden suların arasından bir ta
kım tepeciklerin, damların çık· 
makta olduğu ve bunların üze
rinde bir takım kimselerin korku 
ve telif içinde çırpmma~~ ve 
nazari dikkati celbetmek ıçın a-
teş etmekte olduklan görülmel:· 
tedir. Köklerinden çıkmamıt ve 
ya sular altmda kalmış olan 3· 

pçlar insan salkımlan manzara-
sını arzetmekte ve bunların etra· 
fında her türlü kuşlar uçmakta
dır. Damların üstünde mülteci
lerle koyun ve keçi gibi hayvan· 
lar bir arada bulunmaktadır. 
Bunlardan bazılannı kurtarmak 
içU. zaman zaman bazı kayıkla
nn ilerlemekte oldaju g6rülmek· 
tedir. Eberi ahvalde bu kayıklar 
girdaba yakalanmakta ve meba
niye telcarrüp edilmeaine mani 

Hl dalplar altında 

kaybolmaktadır. Bütün gözler 
gök yüzüne çevrilmit olup taya
relerin muavenetine intizar et· 
mektedir. Maalesef, tayareler, 
yiyecek, iliç ve elbise atmaktan 
başka muavenette bulunamamak
tadır, zira karaya inmek son de-
rece tehlikelidir, ve tehlikesizce 
inile~ilecek hiç bir Aha yoktur. 
Bütün felaketlere zamimeten bir 
de müatevli haatahldar çıkmış 
ve bilhassa tifo, kızıl ve çocuk
tan tehdit eden kut palazı hu-
talıklanna bir çok kiti musap 
olmuflur. 

-u:__ 1'uTYork, 17 (A.A] 
a.wıeisipi nehriniiı eeviyyeai git 

Cide yübelmekte oldqundan 
Dlioois, lowa ~e Alabama hUk(i· 
ll!etleri. dahilinde feJ..-ular vahim 
hır tekil alm!f,tır. Bq tehir tem .. 
men tecrit edilmit ve 30 bin kişı 
melcesiz kalmıştır. Ölenlerin mik-
tan 500 tahmin edilmekte ve bu 
miktann saatten saate artmuındaıı 
endite olunmaktadır. Tayareler 
yiyecek atmaktadır. 

Montgomeri, 18 [A.A) 
Alabama feyeUnları neticeaiDcle 

20000 kiti açıkta blmıfbr. 
Paril, 18 (ti) 

Henld ~ Torentod.n 
aldı&ı bir liabere göre Ontaiiôda 
vuku bulan feyeanlar b6y8k lla
sarlata eebep olanıtt eo...op 
köpr&a6n6 tahrip etmİf ft Free
poru ıu altında bırakmlftır. 

_,..,.,.,.,,,, 
Şaluaa tmnakla ,...efyap ol

madıt- bir pir, •NaJ Haleri. 
iamile Jelli Defl'ettlii bir fİİr 
mecm•ımı ginderi)'OI'. 

Nal selleri ? Bu lna mu wstai 
ismin yeni bir şiir mecmuası iin
rinck mana~11 ne ? Sinemada, 
Amerikan filmlerinde, iyi bir 
aüvarinin beyıirden ne ş•yanı· 
laa~ suretlerle istifade ettiğini 
g&'dülcçe, beyrire slr'atli bir 
haraket vuıtası olarak, itibar 
etmenin lizım geldiğine aklım 

19byor. Akın ve hücum vuıtası 
olan beygir, yalan kalıçla muha· 
rebe ~ilcliti e8ki r.amanlarda 
elbette bir cengiYerlik timaali 
idi. •Nal leSleri,, gibi bir tabi· 
rin de o devirlerde heyecan ve
rici bir manuı olmak gerekti. 
Fakat timdi? Mıtralyazlar, tank
lar, llZUD menzilli toplar, tayyare· 
ler, zehirli gazlar ve kimya ile 
barbedilditi zamaaımada Nal 
selleri de ne demek6r? oı.. 

llu tabir l;in bir ıece mualı 
.... ~ daiilir4ff 

Havada ve yerde lcollainç 
mot6r homurtusu... işte 8ll'UDlllll 

cengiverane gürültüaü l Şair, ne
den bunu anlatmıyor? Ya asrın 
içinde unn çocuiu gibi yaşa
mah Ye yahut hayalden hiç dışa
n çılcmamalı. 

Ahmet H••lm 

Tabelalarda· 
ki hatalar 

düzeltilecek 
Emanet memurlan camekin 

ve lavhalardaki imli yanlışlıkla· 
nnm teftiıine devam etmekte ye 

pek çok kimseler aleyhine zabıt 
varakalan tanzim eylemektedir
Ier. Buna rapen yine her tara· 
fta bir çok imli yan.lışlığına teaa• 
düf edilmektedir. Bunu nazan di
kkata alan Emanet yanlıtlıklarm 
toptan ve kökünden izalesi için 
baza tedbirler ittihaz etmiftir. 

Bu c&mleden olarak imli da 
ihtiauı müsellem olan bir zate 
umumi mahaller gezdirilecek ve 
mevcut yanl1thklar düzelttiri1e
cektir. Bund.-ı başka hattatlar 
da gayet adcı bir imtihandan se
çirilerek muvaffak olanlara birer 
diploma verilecektir. 

Oiplomuız hattatlara İf tör· 
dürülmeyecektir. 

ismi baslarla firmaların yazılıtı 
noktaauıdan da emanet memur
lan ile alikadarlar aruında bir 
ihtiW zuhar etmiftir. Eberiyet 
isimlerini w ya alameti farika· 
lannı halcild teklinde yazmakta
dırlar. Halbuki emanet memur
lan bunlann Türkçe yazıbrken 
Türk limına pre yammumcla 
ısrar etmiflerdir. Bu cihet te tet
kik edilecek ve mütehıımknn 
noktai llUll'I ~ _... 

kat'ı bir karar •erlleceldlr. 

Rasathaneye göre Bugib 

Ha 
Mütabavvil 

a 
olacaktır. 
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MU badele 
Dün de bir 

içtima 
aktedildi 

M. M. komisyonu dün sabah 
M. RiYasın riyasetinde umumi 
bir i~tima aktetmiştir. içtimada 
bitaral azadan M. Holştat Garbi 
Trakyaya giden tahkıkat heye
tine riyaset ettiti zaman Garbi 
Tarakyalı Türklerin vaziyetini 
bitaraf bir tarzda tespit eden 
raporunu okumuş ve bunun üze
rinde aaatlarca hararetli müna· 
kaşalar cereyan etmiştir. 

M. Holştadm saat yanmdan 
iki) e kadar süren bu raporunda 
evvela Garbi trakyalı türkler 
hakkmda her iki tarafın iddiası 
telhis edildikten aonra Garbi 
tarakyadaki müşahedeler anlab
lmaktadır. 

M. Holttat raporunda Garbi 
trakyada yunan bük6metince 
istirdat edilmiı olan menkul ve 
gayri menkul türle emlakinin der-
hal tazmin ve iadaini Ye diger 
tiirk emvalİllİD tUIİyelİ icia 
28 nmaaralı brar mudblnee 
halli i.çin komiayon\ID den.l fa-
aliyete geçmeli icap ettitini söy
lemekte vaziyetin cidden muh· 
tacı iılah oldutunu, derhal cld· 
di tedibia ittihaza icap ~ttitini 
beyan etmektedir. 

Komisyon dün aktam saat 
yedide tekrar içtima ederek ra
porun muhteviyab üzerinde mü
nakqatta bulunmuştur. 

Gayri menkul emval 
Dün mecliste mübadil ve gayri 

mübadil kanunlarına tevfikan tah
sıs olunan gayri menkul emvalin 
tapoya raptına dair kanuna müzey· 
yel layıha ile tefsiri kabul edil· 
miştir. 

1- Mart 92.6 tarihli kanunun 
neşrinden eve! haribede ve mül
teci sıfatıle kanuni istihkaklarına 
binaen mübadeleye tabi e§ha m 
metrukelere resmen iskanı yapıl· 
m11 olanlardan bükUınetçe 30 
mayıs 928 tarihine kadar müte
gayyip eşhasa ait evlere nakledi
len ve tefviz muamelesi icra edil· 
miş ve ya edilmek üzere bulunmuş 
olanlann işgal etmekte bulunduk· 
lan binalar borçlanma kanunu 
mucibince kendilerine temlik 
olunur. 

Tefsir fıkrası şudur: 2.8 mayıs 
92.5 tarihli ve 1331 numaralı ka· 
nunuun 6 mcı maddesinde mevcut 
bu kanunun mer'iyet tarihine ka· 
dar istihkaka müsteniden vaki 
muracaatlann tevsik ve tespit saf
halarını geçirmit ve yalnız tefviz 
komisyonunun karanna iktıranı 
kalmıı olması lüzumunu ifade 
eder. 

Meclis pertenbe günü toplana
cakbr. 

Erzurum un 
kurtuluşu 

Erzurum, 18 (A.A] 
Kurtuluş bayramı nakıs 18 

derece soğuğa ragmeu tes'it edil· 
mittir. Ermeni fecayii kurbanlan 
ve tehi.tlikler lltaıet "'helftir. 

Yananlar 
oturduklan 

evlerin 
tapuları 

Ankara, 18 [Hu1Usi) 
Meclis, bugün barilczedeltre 

iskin edildikler evlerin tapo · 
nnın veril-
mesine da
ir olan ka-

nunu müza· 
1'ere etti. 
Celil Nu· 

ribeysordu 
-"'Baka 

nllDI& harik 
zedelere 

verilecek ti 
nalann için 
de mllbade 
le mUkave 
lesi mQoi
bince gay· 

ri mübadil- Aga ogln Ahmet B. 
lere ait olan: binalar dahil mi

dir? BUnu 
bilmek.. ll
DIDlln\~ 
ıkü hMa.r 
efrada ait-

Maliye~ 
lcili Sliraç 
>ğla Şükril 
Jey şu-ce
ıabı verdi: 
·-Kana-

Celil Nuri B. lan emn-
lin harilczedelere verilmesi i~, 
kanunen mevcut olan bir miila
adeyi bir müddet daha temdit 
ebnekten ibarettir.,, 

Aga oglu Ahmet B. -- •ank 
zedegin kanunu karata tim· 
diye kadar tatbik olunuyordu. 
Bu kanun mucibince tatbikine 
devam edilecek mi? Onu aora
yorum .• 

Maliye vekili - "'Kanun türki· 
ye için yapılmışhr. Bittabi her 
yerde tatbik edilecektir.,, 

Ata oğlu - Bu tazlerillizi 
senet ittihaz ediyorum .• 

Müteakiben kanun kabul e
cfildi. 

Bitlis vilayeti lağv 
ediliyor. 

Ankara 18 IH....O 
Hüldlmet, dahiliye vekileti"nin 

g6sterdiAi lümm &zerine Bitli• 
vilayetinin lağvı ile, merkezi Mut 
olmak &zere yeni bir viliyet let
kili hakkında hır kanun liyıhuı 
hazırlamıştır. Liyıhaya göre Mut 
viliyeti Bitlia, arto, Bulanık 
bzalan ile, şimdi Elaziz villye
tine tabi çapakçur ve genç ka
ıalanndan ve ğene ıimdi Sürt 
viliyetine taf>i Suan lcazaaındila 
mürekkep olacaklır. 
• Ahlat, Malazkeıt kazaları ile 
Natvan nahiyeıai Van viliyetine 
iltihak olunaca1ctar. 



z 
Bulgar gazetelerinde ve bil- toprakları üzerinde biç g&"ü· 

has a dikk la tak"p tH ·m yarı- müz yoktur. Bütün dileğimiz fenerl ri 

Bu numara müstatil 
olup beyaz zemin iizerine yeşil 
renkte rakamlıdır. 

1 avdet edeceklerdir. Dün 
mize itilya vapvru ile 150 
seyyah gelmiştir. 

baş 

l I• T Jjf\ - zınitte . ~ 
resmi "La u g rie" de h kkı- aradaki millettaşlarımızm sead
mızda taktir "r mak lele e tesa- etidir. 
düf ediyorum; buna m ıkabil Bu mlihim akalliyet iki dev
Tfirf .. devlet adamları da, şu ya- Jetin hoş geçinmeleri ve her sa
kudarda Bulgaristan lehinde dos- hada teşriki mesai etmeleri için 
ta ve ehemmiyetli beyan tta esaslı bir vasıtadır. Finlandiya 
bulundular. l ·i devlet arasındaki 1 da bir isveç akalliyeti ile Fin 
münasebetleri kuvvetlendirmek eks riyeti kardeş gibi yaşıyorlar, 
için bir kaç muahede imzalandı; inkişnf ediyorlar ve her iki devlet 
bazı mukav-elelerin de imzası bundan çok müstefit oluyor. işte 
derdesttir. medeni bir nümune! Turani bul-

Şehremaneti Avrup~a olgu. 
ğu gibi şehrimizde de muayyen 
yerlere işaret fenerleri koymaga 
karar vermiştir. 

Taksi otomobillerinin plakala
rı yeşil zemin üzerin kırmızı ra
kamları ihtiva edecektir. 

Dalgıçhk ticareti serbest 
Merak etnıeyiniz, ~ dr 
tubuınıza cevap goıı 

Gaıetelerde ikı milletin 
1 ırki,. garların Turanani finler gibi Tu

yakınlığmdan da bahisler geçi- rani Türklere hürmet giistcrme
yor. terini kaydetmekle insani ve me

Bu s~mimiy.et. yaln z zamanın deni bir haz duyarız. 
bır eserı değıl ır; ha ıl olan B l . t" . r·· ki · t . . . d u gar sıyase mm ur .. erı e-
dostlukta tar yn ncul nın ~ ·ı .. · d · ·h t · b .... k b" . . .. .. .. K msı etmemegı um e ıttı az e tı· 
~Y~ ... 1~ tesırı gorunuyor. . en- ği anlaşılıyor. Sobraniyeden ge· 

dı şoruşume nazaren Bulgarıstan b. k 1 ,
1930 

d "t"b • . . . çen ır anun a an ı ı ar· 
muktedır ve devnn ılıtıyaçlaı mı 1 .. t. h rfl · B l · t d 

kkı . k. l . ren a ın a erı u garıs an a 
ha ıle ani m ş ımse enn tü" ki . . hu ·d· B h · · 1 kid r er ıçm mec n ır. u are-
elindedır. Kom u dev et, es en, k t t•• ki · · d. · t" S fy 
b. .. l e ur en sevın ırmtŞ ır. o a 

ır az. serguzeşte atı mıştı. h .. k.. t" b · ti" ·ı d · t 
H . .. . t .1 . "t k u ume ı u ışare ı e me enıye 
ancı sı}ase te ı erı gı me h d h l ·ı ı d··~· · 

Bul · l b. ı· . f l" sa asın a ay ı ı ere ı5 ... ı ıspat 
garıstanın mag u ıye ını, e a- d" 

k t. . . l S L--ıı·· k"' e ıyor. e ıru muc p o ; °" u ı . . . . . 
nin dahili tec "be eri i e karışık- Temennı edelım Ki Maltrdon-
lığı istilzam ettirdi. , ya ~e Dobri~a bulgarları da bu 

Lakin ~·mdi i B 17ar· tan ha- hurıyyete naıl olsunlar. 
· i ve d~hi .. bilh ssa iktic.adi Bundan böyle Bulg ristan tü-

p ağlam ' rklerini~ . daha ziya·d·e. tekamül 
etti; lbık düş armın bile hür- etmelerını bekleyebılırız. Onla-
meti • celbediyor. Bulgaristan rm inkişafından tabi oldukları 
gercekt mdur: Yunan, devlete de faide gelir. 

, Ro y d etlerı Bulga Bulgaristanla türkiye, bir vol-
.. ··n J ürdüler. kan gibi her zaman feverana müs-

Ekalliyet mes' eleleri tevlit ettiler. teit olan Balkan sıra dağlarında 
kidon13 ve Dobriçadaki Bul- sulh ve emniyetin iki desteği

garlar eziliyor. Sofya hükumeti dirler. Filhakika Balkanlar bö>:le 
bunlara karşı sabırla mukabele itidal noktalarına muhtaçtırlar. Is
ve milletler cemiyeti in ve büyük tikbal sulhperver olan, davası 
devletlerin nazari dikkatlarmı olmayan devletlerindir. Bir takım 
çekmekle iktifa etmektedir . milli maksatlar sulhan daha ko· 
Bulgarlar ~tla, usulla1 gec~ lay istihsal olunabilir. Bu sebeble 

ündüz ç.alışme\kt d rl . T sa- mebnidir ki bulgarlar arasında 
•ufa son deı ece r · y t ed ·yor- izi kalan' komitacılığın karından 
!ar. Bulgaristan ittihaz tf i si· ziyade zararı muhakkakbr. 
yasi ve iktisadi usuller cayesinde Resmi Bulgar teşkilatının ihti· 

kanlarda mühim b·r mü ale· lal komitaları ile alakaları olma
;aet ve İntizam "m· ı ol u. Yu- d1ğı halde bu siyasi ve silahlı 
nanistanı, Yuğo yı, Roman- müesseseler Bulgaristanın siıku· 
yayı zayıflatan m ' e ve gai- nunu ara sıra ihlal etmektedir. 
leler orada m vcut değildir. Komitacılık bu devrin vesaitin-

Bulgariar bizim timizin den değildir. Buigar milleti us· 
ne kadar sulhperv olduğu- luluğu ve sayi ile komitasız da 
nu layıkı ile takd r tm k!e n- ğayesine varabilir. İhtiyacı bir az 

lay-ıtlı olduklarını ös erdiler. sahradır. 
Bulgari5tarua b·zim aramızda Göze çarpacak bir levha için-

niç bir ihti "f nokta ı ka mamıs- de Bulgaristanı tersim etmek 
tır.. Sıkı bir dostlu a mani bir lazımsa deyelim ki bu devlet 
gölge bile yo ur. Yun nistanla harb·n musıbetlerini hafifletmek 
olan ihtilBf tımızı bir türlü hal- için en ziyade basiı·et gösteren 
ledemiyoruz. Ha uki Bulgaristan- memlekettir. Çar Ferdinandın 
la her çlava mahl ldtir. G"rbA "megali idea,, sının yerine Çar 
Trakya türkleri her dakıka Yu- Boris ve M. Burov'un ameli ve 
nanlılar.ın yok edıci si} seti al- müdebbir siyaseti geldi. Bu iti· 
tında inlerk n bu gar· nda ı bar il Bulgaristanın mevki'i 
bir mil • '1 yakın tür .. l ı- p k Yugoslav, Yunan ve Romanyalı 
şikayet etırıiyorlar. Bu mukayes komşularından daha ziyade gıp· 
bulgar ve Y n n zi i ha - t yı muc"ptir. 
kında bi fj "r e . · n 1 CELAL NURi 

Taksi otomobillerine verilecek 
numara 1251 den başlayacaktır. 

Siyah zemin üzerine san raka
mları ihtiva edecek olan kamyon· 
levhaları numaralarına 3001 den 
başlayarak 3500 de nihayet bula
caktır. 

üteferrll< 
lngiliz sefaret-anesi 

Ankarada inşa edilecek olan 
büyük lngiliz sarayı için lngil

Emanet dilencileri toplamat- tere hükumeti sefarete tahsısat 
ğa devam etmektedir. Dün 

Bu fenerlerin birincisi kara
köy · mey.danı11a rekzedilmektedir. 
Tecrübe mahiyetinde olan bu fe· 
nerden müspet neticeler almırsa 
diğer taraflarada derhal kona· 
caktır. Fenerlerin vesaiti nakliye· 
nin tanzimi hususunda göştere .. 
ceği renklerin intihabı için ber
nelmi el müteamil olan r.enkler 
kabul olunacaktır. 

Dilenciler 

göndermiştir. 
pek çok dilenci olduğu için bu Bunun [üzerine sefaret bina-
işe tahsis edilen kamyon kafi sının hemen inşasına başlanması 
gelmiyerek emanetten ayrıca kam· Ankarda bulunan lngiliz mimar
yon istenmiştir. Dilencilerden ace· farına emredilmiştir. 
ze olanlar darülacezeye ve sağ· 
lam olanl r ise muhakemeye seJi· Haber verildiğine göre Fran-
kolunacaklardıı;. SIZ hükumeti de bu günler An-

Oto hüsler i~liyor kara sefaret biuasmm in~asma 
başlayacaktır. 

Martın yirmisinden itibaren H 
Taksim-Beyazıt arasında otobüs· ariciye murahhaslıbrı 
ler işletilmesine başlatalacaktır. Şehrimizdeki Hariciye murah-
Köprüyü geçecek yo!culardan hashğınm daha bir müddet lağ
tramvaylarda olduğu gibi birer vedilmemesi karar ltın~ alın
kuruş maruriye resmi almacaktw. maşbr. 
Otobüslerin geçeceği yerler ile Bugün 600 seyyah geliyor 
durak mahalleri tespit olunmuştur. Adriyatik transantlantikiyle bu 

Otomobil plakaları ı gün limanımıza 600 seyyah ge-

Maliye vekaleti tahmil, tahliye 
şırketi tarafından inhisar altına 
alınmış bulunan dalgıçlık ticare
tinin serbest olması karar altına 
alınmıştı. 

30 marttan itibaren her iste· 
yen serbestce dalgıçlık ticareti 
yapabilecektir. 

Katil mektepli 
Uzun müddettenberi mevkuf 

bulunan Feyzi ati lisesi talebe
sinden · Vedia hanımın katili 
Tevfik Fikret efendi geçen gün 
tevkifhanede intehara teşebbüs 
etmiş ve yapılan müdavat saye· 
sinde hayatı kurtarılmıştı. Görü
len lüzum üzerine Tevfik Fikre
tin Tıbbı adlice muayenesine 
karar verilmiş ve dün muaye
nesi icra edilmiştir. 

SırkatJa maznun kadıu]ar 
Hakkı Şinasi paşanın evinden 

yüzük ve sair bazı eşya çalmakla 
maznun Latife, Hatice hanımlarla 
Ali Riza namındaki şahısların 

muhakemesine dün ikinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Şahitlerin celbi için muhake
menin devamı başka güne bıra
kılmıştır. l nisandan . itibaren işleyecek ı Jecektir. Seyyahlar yarın akşam 1 

nakil vasıtaları ve bunları işleten- =r.::ıı:::========-=====~= 
ler yeni bir takım kuyudata tabi Evrakı 
olacaklardır. Bu kuyudata nazaran: h 

1 - 1 nisandan itibaren her ta atı 
nakil vasıtası yeni numara plaka- Evrakı nakdiye sui istimali 
sı takacaktır. hakkında tetkikat icrası için "urİ\ dt lı 
2- Yeni plakalar otomobHlerin_ sehrimize gelen Fransa bankam kırallğını i 

arkasında sağ çamurluk üzerine müfettislerinden M. de Bleteri lar tar.ıfm l m 
ve yerden 80-100 santim y':.ıkarı· tetkikatına başlamıştır. ler.t:c ün 
ya takılacak, geceleri tenvir edi- M. Bleteri dün bir muharrİ· ka ilr c 11 

lecektir. Otomobilin ön tarafında· rimize şunları .söylemiştir: topt.· u.daılı_ı i
1
. r t lf, krl _: ız k.U\-

k l k d h. · d'I · . . . \e ınm ı ·p ... o, ar ııı..ıa numa-
i p a anın a ı tenvır e ı mesı -. :~nstekı d~yunu umummıye vi:k bulunma-;m \ , liaf cp etıa· 

m cburidir. meclısmın kararıle buraya gel- 1 fında Frun ı. a kerl tinin her gün 
3 - Küçük kıtada bir numara dim. Tetkikata ait raporu mec- ı mannvra ~apmalarına ra mf'n n 

plakası da otomobilin içine, müş- lise vereceğim. Buraya hem yi~ diizelm ıni~t r. 
terinin kolayca görebileceği bir müfettiş, hem murahhas olarak Kıl" l '~ ( .\. \] 
yere taktlacaktır. geldim. Tetkikatı müstekil olarak Haleplt• lı.a t bulun ın \ ı ııi-

4 - Otomobilin iç karneleri yapacagım. işe başladım. Şimdiye lerd~n .. b::ırhmı ~l<'n. n \ u ZJ\.ıı · 
yeni harflerle tebdil edilecektir. kadar devam eden tahkıkatın ne- te .gıden t .. lebe. ılf' r.run ız a ... ker· 

5 - Şöförler yeniden tescil ticesi hakkında hiç bir şey söy· lerı ara,.,ınd..ı ı<ldt>tlı arbedeh r 
edileceklerdir. Kasketinde numa- l T tk"k t b. k h f1: \-ukn bulmu ... t ur. Talelw 'f' mu-eyemem. e ı a ı ır aç a a ıı· I d b' kı .... mı t kii 

t ··f·· l . t .. d "k "1 d"l k .. kü a ım er en ır ra aşımayan şo or er ış en men, ıçın e ı ma e ı me mum n edilmiştir. 

olunacaklardır. Plakalardaki nu- olacak zannediyorum. 
maralar tamamen tebdil edilmiş, Buradaki maliye müfettişleri· 
daire numaraları kaldırılmış, sıra nin mesaisiyle müvazı olarak ça· 
numarası usulü kabul edilmiştir. lışacağım. 

1 den 100 e kadar itfaiye oto
mobilleı·ine. 100 den 1 SOye kadar 
temizlik otomobillerine, 150 den 
250 ye kadar sair resmi otomo
billere numara verilecektir. 

Resmi otomobillere takılacak 
levhalar müstatil şekilde olup be
yaz üzerine siyah rakamla yazılı
dır. 

2j0 den 1250 ye kadar hususi 
otomobiliere numara verilecektir. 

Dün geceki cinayet 
Dün gece Beyoğlunda Şevki 

efendinin tiyatrosunda çalgıcı 

Süruri efendi, aktristlerden Vik
torya hanımla annesini ve büyük 
annesini tabanca ile vurmuştur. 

Viktorya hanım ölmüştür. Di
ğer ikisi ağır yaralıdır. Tahki· 
katta cinayetin kıskançlıktan ile
ri geldiği anlaşılmıştır. 

esn el> lig 
Ankara, 18 [ ı\.A] R,. ... mi kh

fig: Düyunu 11mutnİ)e Iıamilleri 
müm ,ı..illerinin düyunu umumi\l 
mukavelcnaıne..,inin tasdikine mü
teallik mektubu bugi.in Maliye 
Vekaletim"' ~iırut etmiştir. 

Kezalik huğüıı ilk kuponun 
\"e bazı masraflarm tediyc::ıine 
medar mehaligın düyunu umu: 
miye ıneclic:i emrine tevdii i~in 
iktiza eden bankalara 1ali} e 'e· 
kaletiııce emir 'eri imiştir. Bu
husu::ı düyunu umumiye mecli .... i 
ııe dahi bildirilmi~tir. 

Fakat kız artık ondan bıkmış mış, sevimli bir çocuktur. Mües- Genç kız bir saniye tereddüt 
gibi görünüyor. sesesi iyi de iş yapıyordu. Bu şe- etti. Sonra dedi ki: 

- Fena şeyler söyleyorsunuz. kilde muvaffak olan adamları, - Yazıhaneden bir iki paket 
- Hayatta bir çok kadınlar müstahtimini umumiyetle sevmez- kayboldu. Frank, Barabalu müra-

vardır ki kendisini anlayan bir ler. Fakat, Frankın adamları, caat etmek isteyordu. Siz bu işi 
erkeğe canlarını verirler. Hatta onun mütebessim çehresini gö- biliyordunuz değil mi? 
hazan uzun muarefeye, münase- rünce hiç bir işten yılmazlardı. - Hayır, bilmiyordum. Fakat 

' Ji i her zaman ma-
1 bete ve yavaş yavaş karakterini Frank elini birinin omuzuna koy- Barabalın bu müracatla ugraşa-

belli etmeğe Jü-,um olmadan.. sa, sanki canlılığından bir par- cağını zannetmiyordum. Ba.rabal 

sırrı size 
Fakat ... 

-M 
dim bo 

sin 

·m mi kre-

hnbb k r ılan r. 
- HakH t oylc.. Eğer Frank 

orad hl rıtı • büt.lin gece çalı

z d c, hep i de mem
m niy 1 kabul cd ceklerdir. 

- Dairede beni seven bir tek 
çocuk v"r. !smi de Tıllman. On 
beş gün evel işe almışttk. Fakat 
bana gösterdiği bu mah bbetten 
emin değilim. 

Birdenbire durdu .. 
Erkek devam etti: 
-Frankın katibi de bana karşı 

iyi davranıyor. 
- Bir dost gibi 1 Belki uzun 

s ı ı;'ndt berı rankın y nında. 

İlk tesndüflerinde birbirlerini çası ona geçerdi. büvük işleri takip eden dir ada-
derhal anlarlar. Sanki evelce Con Leli: mdır. 
birlikte imişler de ayrılmışlar - Evet, çok şayanı dikkat Tam o sırada karşılarında, 
gibi.. bir adam dedi. kendilerine doğru gelen iki kişi 

Con, patronununun nışanlısını Genç kadın içini çekerek: peyda oldu. Biri Levv Friedman, 
ilk gördüğü gün, sanki senelerce - Kftşki 0 kadar müke· Herkül viicutlu iri yarı bir adam. 
aradığını bulmuş gibi, içinde de- mrnel bir adam olmasaydı. Size öteki Berylin nişanlısı .. Levv, 
rin bir hüzün hissetti. b b k b d d k" ir şey soracağım. Skatland yard ir genç, ıza, ir c yanın a ıne 

Kız güzeldi. Daha doğrusu polis müfettişlerinden Barabal baktı. Ü}leki, nişanlısını kendi 
pek :güzel olmaktan ziyade ca- 1 isminde birini tanıyormusunuz? müdiri umuı u ile beraber gör
zipti. Sakin ve ruha daima bir - Tanımıyorum, zaten kimse mesine hiç te hayret etmeyerek, 
neş' e şelalesi akıtan bir güzellik.. onu iyi tanımamıştır. Bir hafta evel 

1 
Beryle: 

Con, kızın nışanlı olduğunu ondan bahsediliyordu. Bir me ele - Beıı sizi madam Mordc nde 
öğrendiği zamon haylı canı sı.. için .. Neye sordunuz? yemek yeyorsunuz samyorduın. 
kılmıştı. Matmnzel Beryl: - LeliyC' Oxford c'"ddcsi.1de 

Frank Sutton güzel. müteseb· -- Fran~· dün ondcı.n bahs tti. rast geldim. 
b:s, çJ~\: ~bL t.cn·-t;!Q tan:n- F.kri şu ki.. -- T ... s d\.ır ml!~ Çat İ\İ .. 

1 

rildi. 

2 - Sökede fi 
cesi • hanıma : . dit 
halde tehlikeli debTJI 
Cevap verildi. 

3 - Sadi Recep IJt. 
Bahsettiğiniz uyanll'"' 
' e korku hali rubi n 

h"'d" n· t aöt" a a ı ır. ızza ~. 
1 mek için teşrifinıı 

zımdır. 

4· - EnjeksiyonlB ~ 
çak düzelnıez, bir 0~ 
rutöre ınüracaatınıı 
ruridir. 

5 - f. beye: ~: 
lıatsızlığınız kabili te 
'idir. 

a a 
Galata hanı önünd~. ~ıı~ 

lunan Cümhuriyet motoru 
Rıza k ptan esrcıı engız bı~~i 

1 

te kaybolmu"tur. Kaptan 1 

ev\ el gemiye girmiş ve. o~ds 
r bir daha görülmemıştır·pt 

ş;mdiki halde Riza k~·ç 
h=ıyat ve mernatından 0 
haber alınamamıştır. Bu ~!'! b' 

d ··cıır g ce kaznen denize Uy e 
ğulmuş v,~ yahut intih"( 

11 olmusı nazan itiL J 
1 

motorün bulunduüu ".h 1 ı.ıese 
d t l r ·ıat yapılmış v~ 'tı 
ne te~ 'lif edilmesi i tı111~ 1 
şünulerek denize dal ~çlbıl 
rilmiştir. Mamafi bü unk itıl 
ragmen kaptanı bulnı 

h~sıl olamamıştır. _/ 

... ası ı 
1e' 

Kumandan oglu K sırtl ı11 e 
hakkınd ki tahkik ta devıı e 
mt>ktedir. Kasım Tevfik ·!t' 
lerd istintek dairesin~e ~ 5 
edilirken, tevkif edildıktd.$' 
polis mtiduriyetinde ver 1 bt~ 
deyi inkar etmiş ve bu. 9~eJ!I 
dolayı ifadeyi al n polıs 1 
larmın celbiyl isti~.vıı~~ 
ll'zum görülmüş l. Dundir 
!isler i ticvap edilmişler afıll 
sım Tevfik validesi ta\, 
verilen istidada, kendi~·~~d 
nun oiciuğu hakkındakı 

111
, 

reddetmektedir. Ay~~ z~ 
Kaınm Tevfiğin, üçüne~ c rJıı~ 
kemesındeki "Hazret• d ıı 
mede açık mektup,, ın:ı~ 
kan davasının da bu ··ıoıı> 
tahkikatıyla tevhidinedlu vııf' 
rülmüş ve dün bu 8 JıJ~ 
dosyalar üçüncii isıint~k 
liğme tevdi dilmiştir. 

Bu "C~iyi,. cevabı 
iyi değildi. . 

Konu:.mağa başladıfıır·d.r 
- Mösyö Leli yorulrJ1!ı. 
- Havır, okadar de2:0: 
Frank~ Suttan gü)ere"· ~· 
- Biz yazıhaned f. 

yormayız. Kimin canı 10 i ı 
isterse gezer, öyle deb·ııefl" 

Yüı iıdül r, otomo 1 
0t' 

lunduğu yere gittiler ve I 
Yazıhaneve döndiıler. ı. ı 

J ··re" 
Frank Suttan ve şu tal1' 

zıhaneleri, Midlex ~. 5 ~ 
varında bir binanın uç~ 
gal ediyordu. Burası bır 
mahalle dcö-il, fakat v 
idi. Fr~nk nltı sene e 1ştı ( 
bir sokal ta işe başlarJ1111ııtJ 
ise büyL k bir ihracat 
sinin Subibi idi. 

Büt"'n dünyad .~ 
mıştı. Fr, k bir ç l· 1 

carı gibi, s de ı 1 

rı · "n mu r.cl 
ı.,, bulursa hıç b 1 

m. '· 
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1 
anı sa da K. M a r ı e Kabıle dogru ' 
tınil%; liraya Romen kır~li7esi Aman~llah t~raf-

Muharriri: KemaMttiıı Şükrü 
W4 

kızları ha ta Yahudi 
sekiz hin 

ve şişlerle 
serdiler! 

atıc_rapılıyor Parise gıtti tarları çogalıyor -4-

. iıde ~~ 18 [Hueusi) Parie, 17 [A.AJ p~b~aldiv~. 18 tt~( Jnıdadımıza yetiş ya ~f usa! 
t t .... ;0 ed~. buçuk ml'lyon k l · M . "Röyter,, ajansı ı nyor: m · 11 '-".., - Romanya ıra içesı "" ar~,, şu.· d h ıf 
•·- -.. h. ıleee. k. 250 yataldı nullah han, Kan<lehar a er sın --~..... bahleyin Parisc gelmiştir. • 
"' ~· ~ı mevkii ve Paris, 17 [A.A) halkın müzaherctini temın~ ınu· 

.... "" 4.ııa...:, lntn tespiti için sıhhi vaffak olduğundan, taraftar arının 
'Qotıro -_Ş ..... ihirtıq. il hastan-: serta· kıraliçe "Marie,, Lugiin mikcları gündc11 güne artmaktadır. 

...,.,. vaziyeti hiswluııacak derecede eyi- · An ullah 
11 A1tt,,...:ı_ "eznedan Dad, Bu umumi ınüzaheretın ıan 
.. b. "''lll leıımi• olan mareşal "Fohh~, un . -· ·ni 
\ ~.il ·,d '""htın' .kolleJ·İ mu'·düri .,. ~ hanın KaLil uzerınc yürumesı 

"" ikametgahına ~itmiş ve marcşahn lı ı ··rul ll•Yctt .. Stniı' e gelerek ........ af k 1 kolavla~i.ıracağı mu teıue go " .. ~ zevcesi tar ın an arşı anmı~tır. ; · 
tti... ~illa e~bi~ müdwinin Paris, 17 { A.A ı ınektedir. 
· f:" l'l'ıiiıa ildı. Romasya kıraliçesi Marie niıı k b J 
~it .,01 k~~tt~ ,,.~n1 hal'ltı>- oııu prens x.aro1 a miilaki oıaC'agı Misa ı ozan ar 

ıı.ı. ı lllltk tı 1 
' .., • hakkındaki şayıalar Romanya ru.e- W aslı1n .. 100, ] 8 [ A.A] 

' e.1:. n:ı._ .. uu~ )apı1· nabiinden tekzip edilwNt:ktcdır Amerikanın sabık Londra sefiri 
' \lllltıi Prens Karol un elyevm ice ue ı::-'-~ ştir, Yapılacak rahatsız bu1unduğu da tasrih olun- M. Davis "·Foreign Office,, mec· 
'lıi Vefat eden Ma· maktadır. muasında neş-retti~i bir maka~~e 
it~ cfelldinin vasıyeti Amerika miittehit hlikumctlerımn 
iıt. u,

11 
?1ediği ilci buçuk Amerikan rekabeti misakı iıııaı edecek lılikunıetıerıe 

• lllr-... ~ a_ca1t. tır. Aynı za· A] serbest ticaret yapmak hakkıııdun ~ ._ .rıkl Londra, 17 [A. h 
Ş de ıye ve Asabiye p · vaz gecmesini tavı:ıiye etmekte, .u. ·ı te · Daily Mail gazetesinin arıs ~ ıl k b 

·L ~()İ.J.. n Vsı edilecektir. bapta İngiltere ile yap aca - ır ~~ :--., d n· muhabirine nazaren Fransız oto· kd ~.eı ı.._ · ... a .· ..ı.ud cenapları d h · 1"tilaAfın teslihatııı tahtidi için a o-•ı -sta"4 mobil amilleri gün en güne te tıt· 
1
. 

Y~ et .esı Ve Sihhat yur- k ı A lunacak bir itilafıan daha faide _' Ilı ı kir bir vaziyet alma ts. o an me· ~-·~j'eti ış er ve tneinleke- ri~n rekabetine ı. ";:şı koymak içi;a ofa.cağını ilave eylemektc<lir. . ~· 
~erek llıtıunı.iyei sihhıyesi bir Fr~nsız ve mümkün olw.·"a bır Davis deni.zlenle ıiclll'Ct serLestısı-

, eehtinıizde11 ayrıl· Avrupa trustu viicude getirmcği nin İngiltere ile .merikayı aynı 
tasavvur etmektedirler, derece alfikadar c i~iııi ;r~e eyl~-

\>~ --- mekte ve Amcrik:,ıım harbı me~ e 
taaJiyette Kapanan darülfunun veya harbin ıa.ıribatun ıahtı.d~ 

li~-- l) .Lond.ra, 17 [A.A) Berlin, 17 [A.A] matuf tedbirlere iştil'ak ctmcsını 
·~1&lc11t!ıh aıt Y ~faile bildirili· l\fadritten bil<l iriliyor : J 930 de tavsiye ederek makalesine niba· 
t hıı'-llh .. ı~r .r-.ı. .Roo,-er son TeşrinieveJine kadar kap~~n:ı~ş · yet vrmekte_d_ir_. __ _ 
le :-ıı. bı fh-1! olan Madrit darülfünunu emııu ııe oltt r <l4Ulyet gös• B } 

~ da o ı.. p l\I. cooli~e in miidenisler son ısyana iştirak etmiş uz arı 
y~. ~dar !lakin d oldukLmndan dolayı azledilmiş- bombardıman f atYct ticunıhuı: "ıı,,__ ve haı;·u·L~ !erdir. 
• lt ll:i(!l'k.e · ....... yı attıa.ı Yeni kargaşalıklar zuhur etti- Bclgrat, 17 lA.A] 

<l(.\·er i ıı haline gelmiş· x.:-dea. Cırnatada o··rfı· idare ilan ul T d h l n hü ı.8 i ·~j ı-..... .n 12 gün zarfında ;.uı Topc ar una a uz :ırı . • 
V' .~\l ı Q ı. 1 edilmi~tir. Bir ı;ayiaya nazarcn bu yük parçdar halinde t;özlilmceme 

der llıultehid · a.nr mauzz.:m.ı- günlerde kabinede bazı tadilat mani olmak için Luz parçalarını 
d~ g~-l 1·d,,,~1 Amerikanın yapılacaktır. h d kt d" 
" -e d faaliyetle bom ar man etme - e .ır. ı! ı:.ı.::-""-ır..: 

1
. e_ ceeği 4 ı:;ene Londr<> 17 fA.Al k 'Qı .ı ~"~"l q} ... Uüı. çözülmiiş olan buzların ı a 

M 1.1.lio;;...., • v erın ne olacağı '"Daily .Mai4, in Madrit muhabil"i · · 
"<Q~ --Y-.ıiilın k d euiıı.i hasaı-atın 15 ıııilyon dıuıu:a 

ij_ s'U'". e te ir. Riya· gö:ıdermiş o~duğu hir_ tel.~~lta 6 <l 
cya,~~ oı.~•bda nn'ana hük- Pri uo de Rıv ra•.ın diktatorlağlı. balığ oı<l~·~u _söylcm~ekte ir. 

~ tadu .ııa.z1 udetıer ya aleyhindeki tahrikatın ena~.,.drnhş İran hü 
1
, .. esi 

· l ll:ıle !{ edılıni~ir. bir ı.ıispct almakta olduğunu hil- ~ 
htt ~htı.,:o~~ak.ing deııileu dirmektedir. Mevcut şiddetli saneür Tahr:tn, 18 [.4...AJ 
~d eli Sl: &.endibine uzan- vıa.iyeti etrafiyle hilmeğe mani Parlamento bi.ı:ı:;eyi tasLk et· 
~~ f!t. e~r· lklasııı.ı n.ıeehuri olmaktadır. miştir. 
· ~ tara~:dde indirilmiş- = · = 

~.:~"': .::~~.!~:~~ YENiDEN AÇILACi- I\. 
"it~' ı:~~ _:Uülakatları da 

,, ~· ~Özbirşekle ZiRAAT ENSTITU"LERI 
~ taq d·· 
rı . uyunu 
ıll ,"~~rıl%ıtl ~ R.oıııa, 18 [A.A) 
~.J .) ~· UtlJ.utıı • Moacoui Itel· 
r.. ıı11 ıl~Qtı 1. 

1Yesinin 1923 ten 
~ 'Utı, Ve l~et tenkis edilmiş 

~ 1 d ~ ~ % senesinde milli 
t11 ~ ~11~llııı111 h 1~e~il eden mıı· 
i' t::. tıtutıdt b~ı lıazırda ar.cak 'I Undujunu beyan 

b$ ~fti~ 
~ı ada yerliler 
~,~tı. hildirili~oı.ıdra, 18 [A.A[ 
~lltı §ahsi)'eÜ r. Nüfuz sahibi 
~tıı~e tıe?re .erdr>n mürekkep 
~Ye. : btı.ku~ış_ olduğa bir be-
d iQıı_ • etın ,.. ı·ı . 
~ıu it. ıntib ., ~r ı erın par· 
~~ta lltıttt ap ~dılebilmdcri 
~ 1 llıı Ptotest d"l • "!lq dıthH· • o e ı mek-

lr:d· 1 ettn 1•
1 sulh içiıı bir 

it e'\te ld _ iij, ' O U!;U kayt-( nı---
Osunun 

l b llıaııevraları 
Qt'd lo 
~ r:ı tettı•rı ndra, 18 [A.A] 

l\ıl _ ()lıı. AUas k 
~ h tırıtn . 0 ;anosu ve 

ı 'rıd ~ır h tnUr.t k ~. e " lıltı .. ere n:a,ıev-
~ııt """! tı lll ak .. ~ ~tıı.ı '-" litta . ll~re hafta 
h. llt S rıka · .ı _ 
• "'illıı.ı lltd gıuecektır. 

ıı ...... , · 0nyn ·ı 
'JIJ ıcı-a c ., ı e Cebeltlt· 

e~ı hi'l dııecek 100 eye "ab"t ve 
J • Ce~tir 1 

ve hahriyeli 

lt~4~ 
~ ... lld en 

müdürü Nakiyettin Umum Ziraat 
beyin verdigi 

Alnıanyadan avdet eden Um
mam ziraat müdürü Naki bey 
cumartesi günü Ankaraya gidece
ktir. 

Naki bey Almanyada yapt ığ'ı 
tetkikatı uzun bir raporla veka· 
lete izah edecektir. Raporun mü
him bir kısmını şimdiden ikmal 
etmiştir. 

malumat. 

muavini ve asistan olarak kulla
nılacaklardu 

Enstitüler 
Z:faat umumi müdürlüğü te

mamile asri ... ıraat ensfüüleri aç
acaktır. Bu mü ... sscseler için Be
toudan bindar yapılacakt1ı·. 

l\fo vcut enstitüler de y ni bi
nalara ııakledileeektir. 

Su, elektrik, gübre Ziraat müdüni umumisi evvela 
Avrupanm muhtelif mektepleri~-
de tahsilde b ıhman talebelerın Naki bey asri ziraat için en 
vaziyetini tetkik etmiştir. esaslı vasıta olan Su, elektirik gü-

h bına bre meselelerini de tetkik etmişIktisat ve1dHeti namı e'" a 
M · tir. Almanya, Avustu.-ya ve a_r.arıs-

tanda 50 talebe ziraat tahJ,l et- Almanyada 300 milyon Trırk 
mektedirler. Mamafi bunlardan lirast sarfiyfo vücuda getirilen 
13 tane.si baytaride ve bir_ kaçı muazzam gübre fabrika:-,,ının kü
da ormancılık şubesinde ça ışın- çük mikyasda bir eşinin memle
aktadırlar. Bütün bu gençler ta· ketimizde tesisi esas itibarile ta-

det karrur etmiştir. hsillerini ikmal eder etmez av 
ederek Vekaletin emrinde muay· Bu fafbrika azatu havada isti
yen bir müddet çalışmak mccbu- hsal etmek suretile yapacağı su-
riyetinde bulunacaklardır. n'i gübreyi piyasaya ucuz fiyatla 

1 k sevketm k imkunınm hulabaece-Bunlar daha zıyade açı aca 
ziraat ens•.ituleriude ınuaJI~ ktir. 

:~======~~=="-========,..... 

hJ:ıW;;ı-.ıt~~~r+.JDOJ,ORES 

. JOHN BARR1::MURE 

Kudüs kapıları önünde Roma 
ordusu bekliyordu . 

Mukaddes toprağın himayesine 
iltica etmiş milyonlarca yahudi 
gelmişti. 

Tarihin az çok bir mevcudiyet 
gösterdiğini kaydettiği son yahu
di hükumeti can çekişiyordu. 

Büyük bir din rabıtası ile bü
tün bir alemi kendine bağlayan 
kudüs mabedi etrafında her sabah 

yuda halkının feryadı yükseliyordu: 
- Ya Musa! gel bizi kurtar. 

Üzerinde yaşadıgm bu top~aktarı 
düşmaıılarma1 çiğnetme. Ü mm e
tinin imdadına koş, yetişL. 

Bu yalvarış feryatlarını ğene 
h~r gün mabet kapısında kesilen 
kuı L~n!ar takip ediyordu. 

Son yalıucli kahramanlığı 
Romahlar bit kaç hücum yap

tılar. Fakat ycu:udiler, tarihte 
misli pek az görülmüş bir kah
ramanlıkla yurtlarmın son par
çasını müdafaa ediyc>rlarJı. 

Ya.kup evlatlarına korkaklık 
izafe ederler. Bu ae dereceye 
kadar doğrudur, bunu tetkik e
decek <.<eğilim. Bu korkr:klık bel
ki asırlarca dt:vam eden katliam 
safgınmın yahudi ruhunda bırak
hğı yı1ğınlık izinin eseridir. 

Y almz muhakkak olan bir şey 
varsa o da bu milletin son hüku
meti ınkıraz bulurken tarihe ol
tlukr~ ;ru-efli bir nam bırakmış 
ve öyle sönüp gitmMesidir. 

. . ı .... l f lillgın ze~1tın _f agı sı a ıı .. 
Kudüs"i yahuaiJere mezar yap- 1 

nıak isteyen Roma slirü ri ku· 
düs c!uvmlarından içetiye bir 
tür!ü aşamıyorlardı. Çüı.kü Yuda 
ha!lu kendi vücutlarını ~<tn vatan 
parçaım.a ~iper etmişlera;. 

Kadmttr, Kızlar, erl\eklerden 
fazla bir cüret ve ce~aretle har
bediyorlanlı. 

Surların üstünden Ror4a e.sker
leri üzerine kaya parçalan atılı
yor. Kaynar zeytin yağlan dökü

üyor, Musa nesli eline ne geçerse 
silah olare.k ku!Janıyordu. 

Muhasara aylarca sürdü. 
Roma'ı serdar Titus: 
- K leyi içerden fetetmek ... 

Usulür.e müracaat etti. Anan is
mmde bir yal udi, "üfuz sahibi 
bir ham elde edildi. 

Yabı d. kızlan adam 
kesivorlar 

J 

Anan, ba~ 'na topladığı muha
fazakar ı .. artisi bakayası ile va
tanlarını müdafaa eden eri arka· 
dan vurmak ve Kudüsün kapıla
rım Tituse açmak planını ta'kip 
etti. 

Fal at plan çabuk anlaşıldı. 
Hainin foyası çabuk meydana 

çıktı. - .. . 
Yahudi erkekleri dUI .,.r uzerın-

de kayalardai1 silah yap:ırak har
bederlerken yahudi kızları elfe
··ine geçirdikleri b~lta ve şişlerle 

o1A 1an ve taraftarlarının üzerleri
hücum ettiler. 

iki saat içinde Musa kızları 
tam sekiz bin vatan hainini kıtır 
kıtır kesmişlerdi. 

(Anan)nm öfüsü de ibret ol
mak üzere sokak ortasında bıra
kıldı. ve köpeklere yedirildi. 

Son çare: açlık ! 
Titus, bu suretle de kudilsü 

ele geçiremeyeceğine kanaat ge· 
tirdikten sonra son bir çareye ha• 
ş vurdu. 

haıni 

Surlar önünde hiç bir hücum kuş bile uçurmuyorlardı . 
yapamadan icap ederse bir çok Her gün her evde bir ka'
aylar bekleyecek.. Yahudileri aç- kişi açlıktan ölüyor, ölenleri kal
lıktan öldürecekti. Ancak bu su· dırıp gömmeğe kimse de zaman 
retledir ki kudüso girebilirdi. ve takat kalmıyordu. 

(V espasyen) in oğlunun pla- Cenazelerin yüz üstü kalıp 
nı muvaffak oldu. kokması Yuda alemine başka 

Kudüs her taraftan gelip sığı- bir afet daha getirdi: Veba!.. 
nanlarla kendi nufusunun sekiz Bir taraftan açlık, diğer ta
cn misli aıtmıştı. Bukadar halkı raftan veba salgını yahudile ri 
doyuracak erzak ve yiyecek yok- yerlerinden kımıldanamayacak 
tu. Muhasaranm tesiri göriilmeğe şekilde yere sererken fırsabn 
başladı. Kıtlık ken~ini gösterdi. geldiğini gören baltalı Roma 

Bela üstüne bela!.. sürüleri son hucümü yapblar 
Yedi kilometre imtidat eden ve Kudüse girdiler. 

sur çerçevesi haricine Romalılar ..................................... ~!!~t .. ................................................................ 

,l-1199 
' Maskaralar 

B ugün Apukoryımm son 
günüdür. Artık hır:ıstiyıuı· 

lar yarından sonra pehrize gi

recekler -

~7~ Onh:~ /4 ~ 
gü ı mas- /; ı ,~, 
k'lra I ıya· ~ c::... :[!; İ~ 
fetiuc gi- ~ ~ ~~· ~ '// 
rip ırn\nk, / · -
so:rnk do- '~ - ~ 
laş.ı.e.al , s· ~ ..... ,.__ 
ab.ıhfora · .. \ ) l\U~~~ 
kad r t'ğ· / rA 
lene?c~k- ' 1 !fi 
fer yalnız bize anJattıklaı ı do6'l'l~ 
ise bir insnnuı wndmra ol
musı öyle zuuııethldiı;i kadar 
kolay de,ri.lmiş.T:!iliyor musunuz 
bunun idn ne li!J;ımmış?Evvela 
cıvar polis ı:nerkezine hiı is· 

tida vermek i{'ap ·dermiş. Bu 
istida merkez tarafından lazım 

gel,,n .- 1-;kaı )fll tlıp ~erk~· 
ııurı ;ı.rı.dıktan .. uıra polısnıu· 

l d .•. • ı> diriyetmc hanı e C' un ıış. ~-

1. miitl dvetide ayı'l ,abkı· ıs . 
knt ya 1aı·mış. lstida bilaherc 
tekr~r ıneı·kezc gönd<•rihr,n cr-
kez mahal ye 1 ııva1e de . ma· 
halle de n ıhta • aı·o · n> ni· 

ıa"c' er r :ulunun Til .... • a 
olm ıod. ı ir mahzur görül· 

ıne?.Sıı.. dine bir maskaralık ve
sikası verilirmiş!.. 

E insaf edin be yahu! kendi 
arzlltiiyle maskara olmak iste· 

yen hir adama nrtık nım;~ara 

olmak için de bu kadar ezıyet 
çektirilir mi~ 

I.,._ 
Meksika ihtilali 

Londra. 17 JA.A] 
Meksi adan bildir~lı) '~:: !.., an 

rüesasından ccueral LscolJar IS)aıı 
haı eketinin yakın~a ~·e !emameıı 
a~·aınetc uiteamnsı ıht1mahne karşı 
:M~nareal "bankalarından hirine 20 
Lin İngiliz liraı-ı yatırım~ıır· 

.Mcksiko. 18 [A.Al 
~ü.kiiınct kıtaatı Torconu işga 

etmıştır. 

M:eksiko. 18 [A.A) 
Cem·ral Cnllc Torreona büyük 

kuvveilerlt> taaruz etmekte olduğu· 
nu bilc!irmf'.l.:t"ctir . .J\ .. unıuilcyh hatta 
hu gün asil"rin ~imdidC>n tahliye 
etmeğe_ başlamış oldukları şchrj 
işgal edeceğini tnlımin etmektedir. 

o 
Kasabın çapkınlt{li 

63 vaşında FrauFJah bir kasap 
kır.l yılda bir şöyle hafif-

ıen bir çapkınlık yapayım de
mış. Süs
lenip,püs· 
lenüpyola 
çıkmış Bir 
müddet)" 
ürüdükıen 

sonra ten· 
lıa bir or
manda g
t:nç •)il' kı· 
za te::;adiif 
etmiş. Ga
yet nıusu· 
mnne bil" 
eğacın al· 
tında kendi kendine oturup 
dü~i.iııen bir kız ihti) ar ~a5'thın 
nı:ıztu'l (hkkutıuı cellıetmış. Ken
dine dcmiski. 

- Adallı ôt"D de. gidipte ta· 
.uımadı.~1m kimin ne~i bir kızla 
ahbaplık cdİJ) bir gecede bü
L .. .. l :ır n ı kaptır.acu:jıma znval· 
•lığı Yl ı:tin<leıı belli olan ~u kız. 
,·ai'i-vla dost olur dal:a, iyl bir 
vakit ~q;iririm. 

Nen~yet ihti) aı· 'Sapkıti al· 
lem etmiş, kallcm etmiş, i..,ür 
melek kadar eofu olan kızt"e 
ahbap olm ermiş. Fakat hed· 
bulıt kc~ap hı• dostluktan on bir 
:ooaat ı:ıonra, yabancı palazlarm 
arasına düşen aptal bir kaz 
gibi, tamamıyle soyularak mev
cut bütün servetini kaptırmış. 

Hani Nasrettin hoca bir ge
ce hırsızlığa çıkayım demiş gü· 
neş akşamdnn doilıouş. 

Bu zavallı kasap ta onun 
gibi hayatında bir çapkı.nJık 
:yapmış amma doğrusu pir r•P" 
mış. ? 

• 

Mesafe rekor u 
Londra, 18 [A.A] 

İki A vw::tnr) al~ taynr~ci A vuetu
ral) a) a kadar J:..>000 mıl ~esııfede 
ta\ eran rökorunu kır~ak uzre ~u 
ı.abah çift satıhlı bır ta~are İ:1e 
İngiltereden hareket etm~erdir. 
Bu mctiilfeyi evelce tayareciler 15 
giinde katetmişlerdir. 

llir infilak 
Pittsburg_, 18 [A.A] 

Bir infilak neticesinde Clairtonda 
20 kadar bina harap olmuştur. iki 
aile ale\·ler içinde bulunan enkaz al
tında ı~alınıl'lt r. lnfiliiktan sonra ya
rım düzüne~ kadar eııhıı::ıın bir oto• 
mobile bindikleri ve otomobilin sür'• 
atle uzaklaştığı goriılmüştür. 
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1 
Yunan •• •• • Istanbula 

ııyoıt!lar-dı • 

Tcwared 
mall<e suru e ı 

u• v 

gırmege hazıra Eskiden yalnız harp meydan- J 
larında düşman zehirlemekte ku- 1 
Uanılan muhnik gaz maskeleri ı 
şimdi sulh zamanında beşeriyet ı 
için faydalı işlerde kullanılıyor. 

KEMALETTiN ŞOKRO 

-75-
Yüzbaşı (Delor), Hala~_yanm 

getirdiği muahede kopyas1nı he
men Fransız siyasi mümessil
liğine götürdü. 

Bu vak'anm tafsilatı çok 
uzundur. Müsvedde gayet usta
lıklı yapıldığı için içinden çıka
mayorlarôı. iki hafta mütema
diyen tahkikat yapt\dı. Babaliye 
müracaat edildi. 

Meselenin tetkikine Fransa 
sefar~i baş tercemanı (Led.o) 
ile (F eliks Hendi) isminde bir 
lngiliz casusu memur edildi. 

Ingifiz c.asusu bu işin para 
mukabilinde uydunılmuş bir 
masaldan ibar.et olduğunu mey
dana çıkardı. 

Y.üzbaşı Ddor, bir ermeninin 
sözüne inandığı için amirlerinden 
pek fena tel-tir görmekle beıa
ber istihberat vazifesinden de 
kaldırıldı, zabıta işlerine verildi. 
Yani mevkii bir derece tenzil 
edildi. 

Hallaçyan tevkif edilmişti. Uy
durma haber.i sö)'leyen türk ga
zetecilerinin istnı erini verdi. On· 
lar .. da tevkif edildiler. Fakat üç 
gün soora tabliye edildiler. Er
meni gazetecisi ise yirmi gün ağ
ır apse mahkUm edildi ve yir
mi gün bostancı yollarında taş 
kır.dı. 

Fransız istihbarat idaresinin 
böyle meselerle "uğraştığı, uğra
ştınldığı ç.ok defa vaki olmuştu. 
Bunların hepsi-nin.ayrı ayrı tafsili 
uzun süreı:. 

Y.alnız mühim bir vak'adan 
daha bahsetmekle iktifa edece· 
gim. 

I 

iki türk gazetecis Meslek-
lerinin kurdu iki arkadr:ş!. Bun
larm isimlerini şu suretle kayde
diyorum: (L ... ) ve (K ... ). 

Anadolu da milli mücadele 
devam ediyor. Yunanlılar Afyon
da ve bütün cephelerde sıkıştı
rılıyorlar. Miibarek antı vatan 
toprağında bu mülevves herifle
rin tutunmaları artık imkansız 
bir hale geldiğ~ni kendileri de 
anlayorlar ve yeni bir plan dü
şünüyorlar. 

Anadoludaki muvaffakiyetsiz
liklerini tamir ve telafi için lstan
bula girmek! 

T rakyadaki kuvlfetlerini tahşit 
ediyorlar. Bu kuvvetin azlıgmı 
görerek Anadolndaki kuvvetlerin
den iki fırka da getirip Çatalca 
cıvarma battı fasılın karşısına 

yerleştiriyorlar. 

Tertibatları b'tmek üzre. Istan
bul üzerine yerüyece'der. 

P,a ikaryalar sev· ç iç:ndeler. 
V ... ·y t çok fena. 1 b. ide bir 

r b lıyor. H· , l 
t'ni eti . 

Hükumet, bu şeye ey~allah 
dij'en bostan korkuluğu; vatanı 
~unanhl~r işgai edecekmiş, umu-
r.unda bile değil, yalnız kendini 
düşünüyor. 

Zevahire göre Ingilizler de Yu
nanlıların planlarına taraftar. 

Böyle olmasa palıkarya sürü
leri değil haraket etmek, hatta 
nefes bile alrnazlar. 

Ortada bir ( hattı fasıl ) var. 
Bu hattı fasıl sırf Yunanlıların 

lstanbula girmeleri için yapılmış 
ve bekçiliği de Fransızlara ve
rilmiş. 

Yunanlıların lstanbula girme
lerine lngilizler göz yumduktan 
sonra Fransızlar haydi haydi hiç 
seslerini çıkarmayacaklar. 

Türk milleti itilaf devletleri
nin ğene bir danışıklı döğüşü ile 
karşı karşıya bulunuyor. 

lstanbul rumları Yunan ordu
sunu karşılamak için harıl harıl 
istikbal hazırlıkları ile meşgul. 

Türk vatansevenleri ise ne ya
pacaklarını şaşırmışlar feci aki
beön endişesinden muztarip çare
sizlik içinde çare arayorlar. 

Her kes gibi vatan eleminin 
iztırabı içinde olan ıki gazeteci, 
isimlerinin ilk harfleri ile işaret 
ettiğim iki Türk genci, bir akşam 
beyoğlu telgrafanesinin altmdaki 
pastane de oturmuşlar, bit- kaç 
kadeh rakı ile elemlerin; teskine 

çalışıyorlardı. 

Bir az sonra pastene de içer~
ye bir Fransız zabiti girdi v~ iki 
Türk gazetecisinin oturd11ğu ma
saya doğru yürudü. (Bitmedi) 

Te' elliit 
Gazetemi tı~ eti t l r'ri•.eıJ'nı.leıı Fnzıl 

bri Le iıı dJn b.ılı Lir f'rkf'k ~ocuğu 

ı, oHl)U g. m• tir. 
Arkadıı,.•mw tebrik, 

ıiınürler tf'mcı•ııi eder'z. 

nn ada uzun 

l\1tE~ lF BIR İRTiHAL 

Maskelerin bilhassa tnyareci
likte çok işe yarnyacağı ve dal n 
şimdiden faydalı vazifeler gördti 'i 
anlsşılıyor. 

Ta)are ve 

l 
ların pek yüksek irtifoI~ra jİ.: .

se!mclcri, yüksck!erdc h •. ,arı ı. 

nedret peyda etmesi hasabi!e 
pek güç olu) ordu. 

Muayven bir irtfaı tecavüz 
eden tayareciler havasızlıktan 1 
boğulmak tehlıkesine mar:.ı.ı kalı-' 
yorierdı. 

Şimdi maske isli mali sureti;' e 
bu mahzur hemen hemen ber
taraf edilmiş gibidir. 

Resimlerini dercettiğimiz ka
piten Str.ell ve kapiten Stevens 

' yanlarına fazla miktarda aldık
ları müvellidul humuzayı yüzle
rine takbkları mııskeler vasıta
siyle teneffüs etmekte ve bu sa
yede 37, 854 kadem irtifaa ka· 
dar yükselıneğe muvaffak olmak
tadırlar. 

Ba irtifa tayare için bir "r.e
kor,, addohmmaktadır. 

Yunan - Sıı·p itilafı 
Ceuevrc. li IA. !\l 

'f. Cnrapaııos ile M. Kouınıı· 
uodi bu sahalı Yunan· Sırp itil'lf-
1.:ırmı iımzalo.mışlardır. Bu itilatlur 
Selaoi.lt ki serbest Sırp mıntaka· 
sında <lemin olu ser\ isine ve a) oı 
ıumtakadaki gümr \k sıbhiye ve 
ıoeni.lcrine nit altı protokolu ibti\a 
ettuektedir. 

ahirede bir gazete 
kapatıldı 

Kahire, 18 LA.Al 
" Royter .. Hukunıet tesirsiz kn· 

lan iki jhtı.ırdan onra Ke\ kebuş~ar\ 
gazetesini U!;!~ i§i ihlal eden ne~ri~ :ı· 
t.ndan dolayı ıutil etmi., ir. 

.... c 
nan=~·---~ .... ~ 

Iran da. ta cN: ttı - THtırnı• l 8 
[A . .\J P. i,une .. lo Briand·K tl ~ 
misakını ta • etr..ı t'r. 

Kıral Sc ı arda ) iiriidü - Lou 
dra, 17 [ .A] - Kırnl lıcc:talıındığı 
ndnn beri tik defo olarak dtln ~f.. 
nındıı kendisine vardım et.len kimse 
bulunmndığı halde :>O yardalık me· 

1 
safe.; i ) lıru) er.:k ' tetmi tir. 

Hara postaları - \\ nı::hin~ton. 
17 [A.A) Ya.' .. nda §İmalı \t:' c · 
nubi \.m ril,:ı :m~" d1 lı ft' a u 
gün lıa\a cur· i· J.ı ı~ ı. ı ': ı 
yapılac"I ' L.u s 1 ' r . b:Jhn Sı.l 
c;imali :\n < e L. lombı Fq "· 
f.ur\eProu aıa nd.:ı ıır ıdil-

cc"ıır. 
f rarısuda ckmd rutlar T'joıı, 

Tütün idarei iııhi~.ıriycsi birinci 
~ube :'\lü<liri Adil Bey in refika ı 
Madam Marı Adil Bı') kı a bir 1 
rahatc:ızlıği miit('akıp pJznrte-.i a
bPlm kar-:t 'ı fat etmiştir. 

l 7 1A . .\1 Knbiııedt> ~I. Clı roıı, 
:.\J. Loygue:. .. e ilı\. mll ıe .. nr tar. fın
dan temsil edilmekte olan demoi ınt· 
lrır birlii5i J,on ra~ı cumhuriyetperver 
birli~inin luzumunJa Lr:ır "den Ye 

fokat so ) ııJi ... tlerl<' os ar tlerin e ki 
\C)& yeni mufüfı ,Jcri ılc Jo:rudnn 
doğru)a >e~ıı bihasıtu her türlu 
lıirleşınel5i red.lc<len lıir beynnoame· 
)İ kabul cttit·ıen sonro me~aisine lıi· 
tam \eımi)ir. 

Pc§tede tet'l-dfc.ıı - Budapeşte, 
18 { .. Al - Sosyalistler tarafından 
yapılım bir ictimaın lıitammdu zabı
ta 16 ki:ı.İYİ te\'kif etmi~tir. 

Ceni.lze i Çar:::mb.ı günü saat on 
clurtte pangaltıda "Cnt Espri kili

-.inden kaldırılac ktır. 

ııraı..---~-ı~ JHI 
1 

Cinde - Londra. 17 [A.A] -
R·~·~1er :1jansı Clıanghaydan istihbar 
edivor: 1illt hükOmet lıarbive nazırı 
ma~e'J;al F<>nzyouchiaug esbabı ihhı-

Bu a $ m 

D:ıri:ılbedM ide : 

N~it Bc)ıle 

A lh a a:ı ra d:ı 

Operod ı 

1\llektc 

MaJikte 

\lcır;d rda 

terabda 

: Tuzak 

: Tuzalıt 

:A 1.: Aie~i 

: =on Emri 
: Bab mı loıcrim 

ı F'nkloııdDeoiz ı:nubarebele 

ı '\ARTLA~ kumpıuıya11 

3 Film birden 

::;urc\ Opereti : Pctıııalnd ,'fordq Fürstlc, 

yeden dolayı istifa ctmi;tir. Mamafih 
icra komitesinin reis vekilliğini de 
deruhte edecet.;, 'söylenmektedir. 

H-udut TMselel.ıri - Lond:ro, l7 
(A.A] - Daily Mnil in Belgrat mu· 
habirine göre Yugoslavya \C bulgar 
hi.ıkilmetleri hududa ait bir takım 
me~eleler hakkında bir ;ıiliif akdet· 
mişlerdir. 

Berlinlc Sidney konu§tU - Ber· 
lin, 17 {A.AI - aucn !el~iz i~tas· 
sonu telsiz telefon vas1tasıyla Sidney 
i!taS~ ODU ile muqıffakiyetle &örUŞ· 
mU~tilr. 

L UN! 

it laiı• 
gaz~ 

Epp heıntıirelt · 
y ! zil, bütün dünya, . ~ t ve 

eğlence yerlerinden biri Paristeki Folies • Bergec b .rıd.r. 

Bu geniş barın geniş sahnesinden bir çok san'at yıldızları gelip 

geçmiştir. Bu nevi barlarda artistlik edenlerden ilk defa "Dolly 

hemşireler,, denilen iki kız kardaş, epeyce muvaff kıyt-t ve şö' ret 

kazanını'i'lardı. Sonradar. lngilterede bu nevi hemşire arti .. ,_r türedi. 

Az çok hepsi de muvaffak oldular. Anlaş.ılıyor ki, hemşire artistler 

modası henüz geçmemiş. Şimdi de F olies - Bergce !jahne~inde Epp 

hem:sireier patlıyor. Bu resim oynanan revüdc, ıki knr.t.:şı "Paris 
guıeller·,, sahnesinde gösteriyor. 

pıÇ 

Galata umu:ınh~ 
mayelik .~den Foti~ 
lzmirli kadın dü.ıı bit 
la temas cdeıı doıtıı 
ınedi kıskandık ( 
a1nından vu;mll§tut· 

İki kadın 
Iuzaffer hanı~ 

hanım düri tak&itZJ 
otomobilin altında 
fanını iardır. tİ. ' 

· Kalp se~ 
Suadi)ede otı.ırJll 

lıu~ehat Müddei "JJJ 
be" in oğlu Sensi ~:.al 
ne of rava.rak ölıJlfİrr •. 

Mar-an o-oz dai ::-

...eyrh;efain ida~ 
ned&i marangoz fi 
gece } aııgw ç.Jknlli 
reitele.r yawnıjU!· 

Bir lranb 
41 lranlı Lütfü efeJl 

tıda bir motosikleritl 
rak yar.ılaumıştJI· 

Bir adatJl 
Tedavi edilınek ;'" 

l 
bula Q•:l n Mu ta ', 

- ıJ 
..tdanı gece p.ttığ 1 ı' 
da dü olarıık bulı.ııt 

•• jle 
· ~1 ıJ::.tefa ecen 'P 

Pariste bir dans mektebinde 

Yorgunluğa mukavemet bir kabiliyettir. Bu kabiliyeti inkişaf 

ettirmek idmanla olur. idman, çeşit çeşit ol~r. Bunun bir de "Jim· 

nastique Harmonique,, denilen ve vücut güzelliki gaye ittihaz edil 

len şekli vardır. Pariste bilhassa kadın ve kızlar için bir çok dans 

ve jimnastik mektepleri var. Bunların talebesi gittikçe arttığı için. 

mekteplerin adetleri de çoğalmaktadır. Bu dans mekteplerine yübek 

ailelere mensup kızlar da devam etmektedirler. 

2 Bir ev kısı.1le 
1 ... ··f-i l sküda:rda (lt .. 
1 mmın evinden cilt' o 

ve kısmen ) andık1' 
I dür.~lmü~tür. 011~ , Mu ·cmnıel 0 
1 Gümüş ~uyurıdB ~ 
hanım dün ko11Jill 
na toplayarak ~~~ 
mel bir dayak ~}JI' 

Bir fıcı 
ı 'l · · .. de ~ rnnı ısruın ~ 

Batunı ...-apuı urıdııll 
1 
p 

a ırırken vak.alaplll • 

l kinci ticaret ~b~ :./ 
vUncie Tatada ~1 1~ 
. ~· lan uıağazııda. mahra 11 
'l • l ~.n4if-

tegı po ~·on ~ 
1 

zihinden itibar~n il 
I 

lilıi ifl.iiiyeıimn :r11\' "I 
on.da nza" ı mahl<etf. i}fl 
Be) in Juj kom.if'.r -rı ~ 
Yudn Celip Efendıll~ 
ta,·inleriue \c wM 

• l' • . ve~d ~ cm"a ı tıcan) c ,~. 

~ esinin temhirioe ~e 
celbine "e kefaleti f "./, 

uıediii tnkdiide b• "-. ı 
baptaki kararıtı ":,. 
mahkemece kat~r _J 
bnuunamei ıı_.--~ .J 
maddeli ~cc d' '~ 
hap ohmmak ijff1JI', ~ 
işbu bin ~ç !Ilı: 1~ 
sanının yuııııucı 

dört ~ddıeleriud0 

amellima ınahııı• 
zumu ilfuı olununr 



IIakiki bir ıuü,•cvher 
Her ('\ ılr lııthmma~1 d1'crn c•ilunJ~ııunıl 
hir ı:iihrrti hai1. Klarf~ld Alpaka Bıı:ak. 
çat~tl H' ka,ık ccıfra t.ık1mırlır.KL\RF'P.l..ıD 
ALPA •\, dayıunkh~ı :"· partaklığı itilıa· 
rile YıiJH i~ 1ab:mılaf'I yNinı· kaiııı olııı·. 
Güzel moılı·Heri hf>r :.ofra için hir 7.İnı fli:-. 

... . ) 

9~~~~..-..~·~~~····~··~ .... ~ ..... ~~~·· .... ~·~·~·· ...... , 
f D~rdüıı~ii kol ordu nıiihayaat kornisyonundan: i • ı 
t ........... ~·4••········ .. ··•····· ......................... ... E s\:i J;;l hir 'C' darıca. ı,ıfaatıı ı niı2~8l0 k.ilo gıız yl\ğt 9-2-929 Pımırte~i .giın~ aı.ıe!>i 

yapılın.ak ıızre .} enıden kııpıılı zarf u ılılo ınilnakıı-=a) a 1:.ouulınu~ ıdı taüp mlnır 
- <''mcdiğhdt.'u lıir lınfta d:ılıa tm1dit edilerek H.3.9i9 p!1Artc i gınıu aat 14 de ihale:ıi 
kra kılınaca~ıuılıııı talip olanlar ~araiti gbımck uzere iıPr ~ün ,e ye\lnll iM!ode 
kapalı zarförile lrnmi•~onıı mura<'ıuttları. 

Tı.ırkİ) e i~in ~ c~~me dipoziterlc·ı;:J.~priııgeı ,·c \ .Aıııcn Ha!><UC'ılarda K apalı. :nırf ~ı~tlile m~vl;.ii ıulinnl<asa~,:ı. konulan •tı\\. h'.ııa--ının .v.eHui ilı~e olan 
(J.3-929 tıın hınde talıp zııhur etnıcdt;!ınclt'ıı 16.3.929 tarıhinden ıtıl.ıaren lıır hafta 

clalıa ll"ındit cdildiginden talip olanlar !jJ.rtnıııııe) i p;urmc\; lı;ı:ern lıer gıfo \ e yevmi 
ihale ie ı..ap:ılı 1.arfla 14 te lrnnıi!~ ommıuı ınUracn:ıtlan. 

g-~ ı---~~~~-· ~---~~M_e_d_in_a __ ıı_aı_ı_~_<_,_2_-~M_<ll ___ IM'i: ___ ~.._. __ Rf' ____ ı_., __ 
.... Orman ve erazii vakfiye nıudiriyetindeıı: TY;di~;tk;';;d.;·~;;ı;~~tk~:;.fy"o:ı~ 

aletta) in hP.r müraca-.trmıu \.a1 ü
lü rihrtinc gidilnwı11e-:i lazımdır. 1 

Futholü O)namamış olRnhrm ha
kemlik. edebilmeleri nasıl kahil ı 
değil,.;(' mıfııznnıwı.r Ye i<lnrf' clti
ği nıaçlarJa t.ırafcyn iizcrinde İ) i ı 
hir ksir bırakanıavarak. olanlarm 
da hakf'nı olalıiln{cJprİ O ni h"lte 
gayri kabildir. 

F'ı:dt•ras)oııun IJ11 rilıl'ti rnızan 

clikknta alarak )<'rıi aı.;tığ;ı 1 m·,.,ıı 
nwktep ço(·uklarıla ıloldurmamnsı 
~a \anı 1eııı~nııid i r. 

Türtiye .Futho1 fede-
rasyonundaıı: 

1929 Ciflle'"i. Jia.,.·nmmc1a hitam 
hulmnk iizı~r' Fut1Jol I ak.cm km
~u kiisal (·Jilt-ı•ektir. Her 1wf1a , 
l;er6enbe. f'a:wrıesi akşamları 
~irndilik :-ıa.ll on~ edi 11lu::uktu ha~
lanacak olan derJerin lıirincisi 
23-4 ·929 Per:;enbc günüdür. 

Kaytolrnak i ... teyen zerntın hı>r 
gün saat durHen c::onra Emin ünü 
rıhtım hanında ( 9 ) numaralı 
Federasyonlar merkni katihine , 
lüzumu müracaatları tehliğ oluntır. 

lzmirdeki maç 
İzmir, 17 {A.A] 

fatanlıu1dan gelen 1akmı1a İz· 
mirin Altın oı<lu ·Sakarya mtılı· 

he-

:Sa} im ocağı arazi inden Kaıılı Çt,-rtı<'rtf' rnkı ) irmi he:;ı dc'iniim -•••••••••••••••••-.~•••••• ... ••••• .... ••••-•••••••••• 
tarla ile c.lerııııunda lıiiyiik bir amanlık lıii) [ik ve küçi.ik iki ahır iki 1 : İnC'İ fırkn İ·laıe..:i, ın 30 onn ki!.ı s.~ır f"ti l.ııpalı Zilli ulile ıılın~cakt<r. yövmiJ 

ıh i<' :n-3.929 p r.ar 1111ıt l4dir. 'feıninnt mmnkl~atası 1012 liradır. banka kefalet· 
hnp ııda bir ıınıtLak lıir aıılıur ('):29 · E) liil) ııiha}etine kadar icar edil- ıııaml" .. i ,e !·1 ınalijc ,ezıır nıal.:Luzu §•)aııı L:a~uldir. Taliplerin ueuli IDet'ZUıısı daire· 
mı·k i"tzre ıniiZU)Cde~·· konulmu~lur. siııdı• 1el,liflermi tanzim \e ı.antı ihale•len rwcl koıni-=;>ona tevdi ctnıeı,..ri, ~artuaw'* 

;\fii;'aV<'dl'ı:iİ (10 · r-.i~~Ul - 929) ~·ar":imlıa o·iitıü saat 011 be]e kadardır. ~ım:!i ve mııliıınntı 11irr ıtlınak iızmle hl"r gtln müracaat olqnıa$.I ilin olunur. 
. E k . ~ t" 'd ...... ••••••••••-•••ö•••••••-••••••·-·-•••••-•-• ••··~ Talip cıJanların L;tmılıuJ ',\ -~ü nılidirİ} elinde orman \'C Aarazi ı 'l· ı • ı 

·"~~m.: n.uracaat c>tım·ıcri. , ıl Deniz ıniihayaat konıisyonundan ! 
M \.TBAACIJJI\. ~,iE ""TEBi )\Jtihiirlügünden: ıt ... -....~ ... ._ ........ '°4 ••••-t>••c.••~••-•••••••••••••-• .. ..J 

k 
ı 63000 Mı>trc hrı ll telin kn ıi• ı rfla ihale tarihi 20 fü an 929 Çorşanba gun11 

Tvlathaaeılılc nıe tehi tedrisata başla- :ıt 1 te D ııiı. l•ll\\f•tt ı• ilttı n~ı irin halada miı.:tan mtlıarrer telefun 
teli ı,npıılı znı lh mıın ... ı a .... o ı ı . ı r. :;artıı:ın;e iııi görmel'" iitcyt'nlerin her gun, 

]llukayyet talehenin. itnı:: na talip buluırnıılım 1 lıı ~ ıı arıta. , ılı g n ,e aattn !~ımpaşada Deniz mubıyıııat 
kııııfr;) oı.wm ınıırac:ıatla ı. old uğuntlan 

vesaikini ibraz ve 
etnıeleri ilan olnı1ur. 

nıış 
'" 

devaı11a nıiihaşeret 

---------- --~~--~------~--~~~~~-------

PaıiZ~ii ~Gf.tla P«iraJ.ve v<!riKacek emfjlf 
Vakıf al<arlar n1iidürliigüi~ ~en. 

Bahçe kapıda dürdıincıi vakıf lıaıwı asma İ\atzndu 3J. l'e 38 ve 
29 ve 40 nun arah odalar. 

~1Uiddet: 19 Mart 929 Salı gı'iııı'i saat on (fort bllçu{'.:a J;_ad'"tr. 
Yirmi gürı rııtlddctle illin edilen balada mulımTer emlakin pa:.ar· 

lıklcı liiraye vrilmcsine Encılmen idarec('. karar rerifmi§fİr. Talipler 
~artnarıcyi o/;ıwıak re teminat ita cdeıek icara ait taleplerini der
nıiyan eylemek için lsta11bul f'.,'vkar nızl<l.'riyetirıde rakı[ akarlar 
miidlirlüf;ıille miiracaatlan iltm obmur. 

l!.,'ı·saf ve mü§femilutl hakkında nıa!timat almak i~ıcycnlcr mt'iza
vedc odasındaki ecri misil raporunu okural.Jili.rler. . . 

Evkaf mildlıiı 
Dart'ilfılnun fl(J fakıiLt('sinr. almacak ecnebi flp kitap/an (ı/erıf 

munakasaya rnz edilerek ~fortm ·yirminci Çar§a11lJa p.linıi saat nnh<:'şıe 
ihafec:i icra edileceğinden taltjJ olanlarm şeraiti anlamak ıi=cr, lıer 
giin lcrazım idaresine. ı:e ihale gı"inı'i d<' idare enc(ime11i11c mciracaatları. 

Müzayedeye Vazolunan Emlak 
Vakıf akarlar müdürlüğünden: 

Ticaret ıntidirh t~H unıtnuh esindeıı: 
Erııehi Anonim w ı;,f-rn n'c .. i e~lıama *münka:soın ~iı1ketlerle Ec 

nebi ~igorta '-İrketleri lıakkın:ıa :m Te:;riııi"ani :i:-lO t;rihli kanunu 
ahkamına tc>d "kan Tiiı ki\ arla naklirnt ..,i<rortacıllrrını ifa evlemek 

• • 1:) o • 
üzere ifa~ ı muaıncl<'} e mezuıı 1..ılınan nıü-.1•ccel cı·nebi şirketlerin· 
den İngiliz 1.ı ıi~diııi hail w ,ıhı lıin h·~ :iiı lngiliz liraf;ı ser· 
mn: C'li L. ~ \ ) ,f \ 'l L\J.I:'.\ ~İlk ti lıu J,t•ıTç miiracırntla Türki· 
)eJ<'ki muam l tın.ı nt"!rnrd, 'erilcJi0 foi ilılı,ır eylemi· \'e kevfivet 

• t" :; - • 

bittctkik nımaiık ı..ı')f1ılnui~ t)lıııakla mezkfır tirkC>tl" alakası hulu-
nanların Istn11lııılıl 1 ticarl'f ınüdüri\ etine liizuınu mfüacaatlan siuorta 

~ c 

;i rketlrrinin tefti';• '<' ınii 1\1k.ıkt....ı lınkkınduki 2S Haziran 927 tarihli 
kanunun on hhiı1l'İ rnadde"i mucihiııı.;c :ilan olunur. · 
~miiaiiüiiE~C:ii~~iffi:~-~~-~~-----~---
~ • S ult.an .\bm t sulh mahkemesi icra 

e aıısı 

daiıe~iııden: Ua un ( cıııil heı le 
1 lrfıl'r<larhk \e Sir:mo~ 'e Zalırl ve A· 
rııf1~ ak haııınılann ;ıın ıan ı.ıbtei tasarruf· 

ı larıııtla hıılıııınn Be) oğlu11dıı fçri kvyUn· 
1 tle fır ıımz 1111'1.arlığı ::-oka~ıııda tahtında 

ı 
35 1\. cl.ıkı .. anı muhte>i 33 '. K&r~ir alt 
kntt 1ı· ı l tlph ııırtrıık hırnıa)ıı w kömUr
ıuı. 'e bir kll ·r ikiııri ~atta u1ermer ta~lık 
'e l'tlmd iinlı sofa \ dıir lnh u k oda UclincU. 
1- \ tıı. il,i odıı bir nfa duni ır.cıı kaıııı.: uç 

cd. J,j,. 1Jfa bf1inci l.to.Ua iki od11 bie ki.l:ır 
Lir ri ı "Ha uf;•h lı:ı~~''}İ ve terko-. ve 
al,.ktiril ıertihat.111 mulıte\İ baııenlo izalci 
!invımıınnnrla lı lmu1.S.}l'<le 5500 bedet ile 
talıbı ulıt ~İot' ibalei C\ elh esi icra kılın· 
ıııı· \ i' 10 ııi nıı 929 (,ıarpııba gUnU ,.at 
IS rle ihalei kati~ .,,.j i ra kılmacağındıın 
ıalip ,.ı. nlarııı ı.ı,m"tİ nıubaınminefilnin 

~ ıızdl' onu niı:ıbetiııdr p~y akçaruıı mw
k.ltilwıı 926-807J !";. ile sulrauahmet sulh 
u•ra"l!ı ı mıırnrJatları il&n olunur. 



Seyri sef ain 
Ayvalık sür'at postası 

(MERSIN) vapuru 19 mart 
&Iı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dau hıır~ketMI Gelibolu Çanfi· 
Lale Kiiçükkuyu Edremıi Bur· 
haniye Ayvıılığa gidecek ve do
nOştP. mezktır i~kelclerle bera· 
ber Altunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
yük alınmıız. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(KARADEı"İZ) vapuru2lmar! 
Perşenbe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zon~ldak, 
İnebolu. Sinop, Samsun. Ünye, 
Fatsa, ordu, Gireson, Trabzon. 
füze, Hopaya gidecek ve dönüş
te Pazar iskclesile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon. Polathaııe, 
Tirebolu , Gireson, Ordu, 

"'atsa, Samsun, Sinop, lneboluya 
ugrayak gelecektir. 

Yelkenci Vapurları 
Kara.leni% Löks ve eur'at 

postası 

SAMSON 
VAPURU 

MfiT Çarşanha 
G4nll alt/amı Sirkeci nh· 

cımuıdan haro.ketUı dofru Zon 
guldak, lnebolu, Sa=on, Or
d:u, Gire.son, Trab::on, Silrmene 
ve Ri.uye gidecektir. 

T af$iUiJ için Sirkecide Me· 
sadeı Hanı itti.<ali:ıde yelken
ci Hanuıda lıO.in acentasına 
mfJracaaJ. TeL lstanbul 1515-

Salılllf motor 
Omsan marka iki buçuk beygir 

kuvvetinde bir motor zarif ve kü· 

çilk teknesiyle birlikte satılıktır. 

isteyenlerin Çinkograf Kenan be· 

ye müracaat etmeleri. 

Doktor A. kutiyel 
El•ktirik makineleriyle belBoAukluğu, 

idrar dorlı:ı. prostat, ademiiktidar, ve bel

gevıekliği, cilt ile f irengiyi ağnaız tedavi 

eder.. Karaköyde Börek el fınuı •ırasında. 34 

1 ıılaııbulda ınıltaıı hamamında Haçapolu 
hanıoda Canbulat zade manifatura 

fİrlr.etinin Düzçenin UskUbi kasabasında 

mukim Topçı ıade Kemal Vasfi bey zim· 

metiııde erutili tüocariye bedelinden mat· 

lııbıı bulunan yediyilz elli altı liranın ma· 

falı ve meearif medyun munıaileyhden 

talı9lll hakkında dain §irketi mezküre 

"Vekili Duzçede •vvkat Mehmet l\uri L,•y 
tarafından Du.çc icra dairesine "'bkat 
eden talep ve mlıracaat üzerine medyun 

munuıileyhiıı tahtı tasarrufunda olup Lıcz 

vo vaziyet mnameletii ifa olunan Duzçenin 

tıılr.tıbi kasabasında Hamam altı mtvkiın· 

de ve köklllı: namile müsemma mahalde 

valti olup prkan ve ccnuben Hendek 

garben Helvacı Abdullah o~lu Halil şimalen 

Abdullah lr.erime•i Tevhide tarlalarile mnh· 

dut ve tapo &ellinde Agostos 335 tarih 

ve 6 llll'1l numarosıle mukayyet atik 

yirmi be§ döııüm ve beher dönümü alt

mııar lira l.)Jmeti muhammeneli bir kıtii 

tarlanın maıf hiaeei şayiasının muzayede 

. ve furuhtıle eamanı ha•ılasından deyni 

mezkQrm etfasına icra ri)'tuıetince verilen 

karara tevfllı:an birinci müzayedesi bilicra 

l>eher dönumü yirmi lira bedel ile talibi 

uhdesinde hulunmu, isecle bedeli mezkür 

kıymeti mulıammenesinden fahiş derecede 

noksan buluııdu,uudan mllzay edesi 8 §Uhat 

929 tarihine kadar bir ay müddetle 

temdit edilınqti. Cuma gününe tesadüftı 

haı;ebile tarih roezkllrde ihale ve ferağ mu-

amelesi yapılamadığından bizzarure emri 

mtlzayede tarih ililndan itibaren yirmi 

gün mtidd.tle tekı<1f temdit edilmiı oldu· 

ğundan talip olanlann uısıf hissei mez. 

k.ürın kıymet muhammenei mecmuisı bu

lunan yedi yUz elli liranın yüzde onu 

nispetinde depozito akçesi tevdi etmek 

suretile uıu:zaıedeye ~tlrftk edebilecekleri 

ve 16 nisan 929 tarilııne mUsadif salı 

günıl saat on dortte ihale ve muamelci 

foragiye•lııin icra kılınacağı ilin olunur. 

. 
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Kı;men 

Lira 
4000 ı.i•li 

muhıuıımeııNi 

"'10 r.w.uh ~deli 
i~ 

&14da 1111&!1 Jllllbarrar lmıcıı.ic b<d.W •"kil< oonı:de mukaudaıı. tediye e<lil.ıaoli. 
ime 24-3-929 ıuihlna 111uoadif paur p;uoij ı at IS to temdide.ıı mUzııyedesi nnı.lr.&1TM'
dir Talipleriıı b.:doli muhammenin • • T.5ô Msabile 300 lira pey akçeleri vı ya 
muleb .. lıanh me~luplorile F..mvali metruke 1111" ltomi.syooııııa ıııUracu.t eylcıı:ıekri. 

.:, o •) 
'o t~man:ııuın 

Semti Mahallesi Sokai!ı Ati~ Cedit l\evi luyıneti muhamıııin~ i 
lleyoglu llll>!C) ina~a Bayram ve 21 29 Kagir apartmau lira 

yeşil 10000 Sekiıo taksitte 
Mtiştemilı.tı: Bo..Jruın kruıle beı kattır. Bodrumda kapıcı 0<laoı odunluk ve kö • 

mUrltik, birinci dairesi ı«di oda bir nıulbak bir bala ikinci ve \içilncü dairc•i beşer 
od.ı hi.r mutJ·uk bir haJii dördUnt:u daires: Uç oda bir mulb:ık bir ve tara~a k.1::;m1 

ç,anuı!ırlıklır. Elektrik. ve t~ı:ko9 suyu tesi~t ve tertibatını havidir. 
kdeli stklz ~tne ve mü.sa••ı tak~itte tediye gJilmek lizere ha}iidıı evSafı muharrer 

apartmanın 10000 kira lıeJcli muhı.rnmt:n ile YC kopalı zarf u!ulile milkiyeti m\lza
yedeye çıkarıl<lı 7-4-929 tarihine musadif l'""r g"nu saat 15 le tcıdif 1.arfları kUıat 
ve biliPtiı.an hazineden alınacak eınre göre muaınele ifa~ı mukarrerdir. Taliplerin 
yüz<le yedi buçuk hesabile 7,50 lira teıuluat akçelcrini nınI sandığınıı teslim ederek 
ai:ıcal\lan makbuz ve ya mut"ber Lauka wektup!.u.ı.,le Eııı.,alı metrulı.e batı:} kowisyo
nuna müracaatları. 
~·~~~~~~~~~~~~--..,..-~~~~~~~~~~~~~~-:::~ 

Erza mü a ·: 
,.. 

Ali Orman mektebi Rektorlugundan: 
Mektebimizin dört aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile mün

akasaya konmuştur. l~tirak için yevmi ihale olan 20 Mart 929 tari
hine müsadif Çarşanba günü saat 15 te Defterdarlık binası dahilinde 
müessesatı ticariye ve ziraiye komisyonuna gelmeleri. 

Operatör 

Halil sezai 
BASUR MEMELERİ 

FistUl ve suacaları aıncliyatlı ameli~ 

yatsız elektirikle tedavi ve bilcümle ame· 
liyatı icra eder. öğleden sonra Divanyolo 
Aci hamam No 20 

D Uzçenio camii kebir mahallesinden Romatizma 

11::::-.K.İRALIK ~r· 
j: &yük DEPO, GA.RA.i 
Ü veya FABRİKi 
q Olarak istimaline elveri~li bü

yük bir yer kısmen ve ya bir 
depo lciralıktu. Taliplerin(D.L) 

1 

rum=le Iııtanbıtl Yeni pı>et•- ii 
hanesine 176 ııumaralı kutu H 
adresine tahriren m üı:aeıııı.tl•rı · J! 
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Devredilecek ihtira beratı 
•·Nebatı mevadı yahut UZVİ ma· 

hiyetteki mahsulatı bilAma kılma· 

~a mahsüs muaddel ameliye., ha ı. 
kında onbcş sene müddetle 26 Ni· 
san 1929 tarihine ve 567 nume· 
ro tahtında Sanayi müdiıiyetinde 
bir kıt'a ihtira beratı istihsal kılın· 
mı~tır. Bu kerre mezkur ihtira 

furult ve ya icara verileceğinden 
i~tirasıı1a ve ya isticarma talip olan 
zevatın htanbulda, Yeni postaha· 
neJe arkasında Aştr efendi Kü· 
tüphane sokağında Türkiye Han 
No. 19 · 22 de rnükim vekili İs· 
tok efendiye müracaat eylemeleri. 

Zayi - 10 mart 929 cumartesi gtiniı 

-'ıahtakale civannda içinde bir az para 
ntifus teıkeresi ve aEokeri ve~ikası olduğu 

h.ıldc za:·i ettinı. Bulan para kendisinin 
olmak U.ae ve!-ıikalarımı atide.ki adrese 
teslimini rica ederim. 

~aloğlunda Istanbul Kadastro hey'cti 
fenniyesinde Sadık 

girebilir. Binaenaleyh ağrıyan yel'!eri 
gösterişli zade Ali efendi vekili Duz· 

yede Avukat Mehmet Nuri bey ile Düzçe· 
nın ~erefiye mahallesinden küçuk a~a 
zade Ahmet efendi veresesi ve Maliye 
dairesi meyanelerinde mUtekevin izalei 
şuyu davasının neticei muhakemesinde 
bilmüzayede futuhtile ıuı uuouo izalesine 
karar verilen ve ke::ıpi katiyet edip da
irei icraya liecliliofaz i!Amı tovdi kılınan 
Duzçenin bey kar)'esinde vaki olup sağ 

'' Spirosal ,, mahlülü 

tarafı Sotiri sol tarafı tariki am arkası ma'
carl cephesi dere ile mahdut ve tahminen 
bin altıyüz zira murabbaı erazi üzerinde 
k8in olup iki bin lira kıy met muhammi
neli ve mukaddema su ile tahrik edilen 
yanm bir dakik fabrikası iken bilahare 
harap ve metruk bırakılarak aliitının da· 
hi istimale gayri oalih bir hale geldiği 
vazıyet muamelesinde görlılen Deger4

: 

menin birinci mUzayedcei bilicra be§) Uz 

lira bedel ile talibi uhdesinde bulunmuş 
ise<le bedeH mezkO.r kıymeti muhammine· 
sinden fahiş derecede noksan bulundu· 
ğund ın müzayede•i 8 Şubat 929 tarihine 
kadar bir ay mtiddetle temdit edilmişti. 

Cuma gUntlne tesadüfü hasab le tarihi 
mcıkılrde ihale ve ferağ muamelesi yapı· 
la.madıl't1ndan biı.arure emri mUznyede 
tarih ilıindan itibaren on beş gün müddetle 
tekrar temdit edilmiş oldu~undan talip 
olanların mezkür değirmenjn kıymeti mu-
hammenc~i bulunan iki bir.ı liranın yUzde 

onu nü,petinde Lipozllo akçesi te,,.·di etmek 
suretile müzayedeye iştirak edebilecekleri 
\e 16 Ni.an 929 tarihino musadif Salı 
ğünü saat oo dörtte ihale ve muamelei 
f.-:r~iyesinin ic'"a kıhnaca~ı illin olunur. 

l tıtanbul icra d:ıiresindcn; l-lasan efend 
ile Fahriye hanımm Sabri efendiden 

istikraz eyledikleri mabaliğa mukabil 
vefotn fcrag eyledikleri U•küdazda Bul· 
ğurlu karyesinde kireç fırınını soka~mda 
atik 6, 6 mukerrer numaralı ga)'ri men
kuluu Uç rubu hissesi borcun verilmeme
sinden dolayi inJelmüzayede bin lira be· 
delle talibi ulıdesinıle ihalei cvveliyesi 

bilicra ihalei katiyesi için on hcs gün 

müddetle müzayedeye konulmu,tur. Hu· 

dudu: Sag tarafı .karga dere sol tarafı ve 

arkası Şıikrü bey bs.ğı c•phesi yol ile 

mahdut kayden onsekiz mahallen on yedi 

dönUm terbiinde bostan olup derununda 

dört duvar taş küjk ankazı kiigir ahır 

ııhıı•P sanıanlık ve fırın birisi sekiz dolap· 

lı kuyuları ve büyük havuzu ve carı suyu 
bulunan maslağı ve )"etmiı kadar neyva 
agacını lın>i olup Salih ağanın icarındadır. 
Tamamı be~ hin sekiz ytiz seksen iki 
liradır mezk(lr hisseye yilzde beı zamla 
talip olanlar ve daha ziyade malumat 
almak bteycnler hisseye musip kıymeti 

muhammenesinin yUzde ouu niı:petinde 
pey a~çesini ve 929-5053 dosya numara· 

sını mil!taobibeo mUzayede şubesine mU· 

recaat eylemeleri ve 44929 tarihinde 
saat on beje kadar ihalei katiyesi yapı· 
laca~ı ilan olunur. 

M uhassasatı zatlyP.nİn 697 numarolu 
maaş cu:ıdanımı zayi eltim. Yenisini 

alacağımdan htikmU yoktur . 

Mehaıet Ali bey kızı: Yegane 

suretiyle böyle bir 

Bu mahlül 

nüfuz eden yegane ilaçtir. 

Şehremaneti 
ilAnları 

Ş ehremaneli ~leıat i~leri tvl. S atıl 

mıık Uzere Eş}'ll şubesine bırakıla 

Enver Efendiye ait lıivha ilin tarihin· 

den itibaren 15 gUn zarfındda kaldı

rılmadıi!ı taktirde alelusul bilmüzaye· 

de sntrlacağı ılB.n olunur. 

K adıköy dairesinden: Ba,ı boı ola· 
rak bulunan bir adet Beygirin 

sahibinin üç gun zarfında zuhur et· 

medi~i taktirde satılaca~ ılan olunur. 

y enik oy sulh t akimliğindcn: .\liiddei 
Nikonun şııyin.n muta::.arııf okluğu 

Yeuiköyde Aya l'lıkola rnahı>Jlesinde aya 

nikola •oka~ında atik 89 cedit a<ı numa

ralı muhterık hane arsasın1n izalei 1uyuu 
hakkında hisseda lan Gedikpaıada Tatlı· 
kuyu sokağınd~ dava vekili Ya~ar beyin 
24 numaralı hane!iinde müsterircn sakin 
kunduraCı 1~ani \e mahLumları !'~~ko ve 
Hristo alehlerine Yeniköy sulh mahke· 
mesinde ikame etmiş olduğu davadan 
dolayı berayı muhakeme tanzim ve i~tar 
kılın'lll da,·e~iye verakaları zahrına 
mahalleleri heyeti ihtiyariyesile hademesi 
tarafından JLLZl1an me~ruhata meıkür 
hane elyevm ana olup merkuman namın
da kimse bulunmadıgı beranile iade 
Itılınmıı ve biıtalep illi.nen tebliRat icra· 
sına karar verilerek muhakemenin icrası 
20 Nieau 929 Cumartesi günU saat on 
buçuğa talik kılınmış olduğundan yevm 
ve vaktı mezkürda meıkuman bizzat ve 
ya bilvekAle mahkemede ispatı vucut 
etmedikleri taktirde muhakemelerinin 
gıyaben nıyet olunacağı illin olunur. 

B eyoğlu dörduncü sulh lmknk mahke· 
mesioden: Tereke~ine mahkemece va

ziyet olunan Husoilyo hadımın mutasarrıf 
bulundu,,"nn Kasımpaşuda Kurt çelebi 
myhallles nde kulak•12 caddesinde 12 nu· 
maralı hanenin nısıf his•esiyle yene Ka· 
sım;>'lıada Seyit Ali çelebi mahalleelııde 
13 numarolı bonenin bilmUzayede furuh· 

tına ve tarihi il!ndan itibaren bir ay hi· 
tamtnda ihalei evveliye&iuin icrasına karat 
verilmiş olduğundan olanların kurt çelebi 

mahallesinde kl hane icra kıymeti mu· 
hamıninesi olan (1300) liranın ve Seyit 

Ali ~elebi mahallesinde ki hane için kıy· 

meli muhanıminesi olan (400) liranın yüz· 
de onu nispetiııde pey akçesini mustaehi • 
ben Beyoğlu dörduncü Sulh hukuk malı· 
kemeıine müracaatları lU;ı:umu ilAn olunur. 

S ult:ın Ahmet sulh icro.sındau : Hasan 
Cemil beyle lstaııbul vilayeti defter· 

darlığı ve ZaLel ve Arusyak ve Siranuş 
hanınılar şa) ıan uhteı tasarruflarında bu~ 

lwıan Beyoğlunda Feriköyünde Fıransız 

mezarlığı •okaiıında tahtında 11 Mo dük· 
kfini müşıemil 13 !\o kiirgir yağlı boyalı 
nlt katta mutl·ak hamam kilar kömürlük 
ikinci katta bir oda mermer taşlık tıçUn· 

1 cü katta iki oda bir ufak salon dörduncU 
katta uç oda bir uf•k salon besinci kat· 
ta bir aralık bir daraça Uç apdesthaneyi 
muhtevi deruni ahşap tavanlı sıvalı ve 
çiçekli ve ufak bahçeyi havi hanenin iza. 
lei §uyuı zımnında bilmUzaı ede beş bin 
beş ,.üz lira bedel ile talibi uhtesine iba· 
l~i e'\rveliy esi icra kılınmış ve on nisan 
929 çarşanba gUnil 1'811t 15 te ihalei kati· 
yesi icra kıhnaoa~ından talip olanların 

kıymeti muhamminesi olan 10500 liranın 
yüzde onu niopttinde pey akçesini mtis· 
tasbibtn 929·8060 No ile Su.tan Ahmet 
~ulh icta!'ına mliracaııtları iliin oludur. 

Ticaret mUdUriyetiumumiyesinden: E&s 
niuımnamsi mahalli kanunlarına gôre 

tanzim edilerek usulen tescil kılınan ve 
ecneLi anonim ve sermal esi eshama mUn
kasim ~irketler hakkındaki 30 teşrini sani 
330 tarihli kanun ahkiimın tevfikan mura· 
caat ederek Tılrkiye cumhuriyeti dahilinde 
ifayı muamele etmek üzere tescili talep 
edilen ltalya tabiyctini haiz ve bir milyon 
liret sermayeli ve eveloe Feratelli sera 

tirketi unvanını haiz iken ahiren (Kum· 

panya emperczem maritima) §İrketi un· 

\"8Illnl iktisap e~·!eyen Oİrketin tevdi edi
len evrakı lcdet tetkik muvafık görül· 

müç olmağla vekilinin ba vekiletnameyi 

haiz olduğu selahiyete binaen ıirket na· 

mına maliye vekAleti celilesine aht eyle

diği mukavelename dairesinde çalışmak 

ve bu muamelattan mütevellit bilcümle 

devairde derecatı mahakimin kafesinde 

m\\ddei, müddei, al•yh ve ıahsi sali• si
fatlarile hazır bulunmak ve Çanak kalede 

mukim Italyan tabiyetini haiz Amdctuför

yer efendi vekili olmak ve kabutaj kanu· 

ııunuo dördüncü maddesine tevfıJwı kara 

sularımız . dahilinde muvakkaten ve hiç 
bir hak teminJ etmemek ve ıuvarilerl.in 
yeniden birer Türk ıuvari 'fe kıameu 

Türk ıaife iatihtam eylemek auretilo fea· 
liyette bulunmak lilllre balada iaim ve 
Unvauı muharrer ıirkete lazım gelen me
zuııiyet verilnıig olmakla kanuııu mezkil· 
run yedinci maddeıi ahklmiııa tevfikan 
l!Aıı olunur 

Askeri mü , 
kasa ilanı ''' 

l - Orduya ••tın alıaacalf. wıotoııiklotlo< içhı miW 
11'üoabeka ve tearülıe yw.pılıııa.,na li.or;ır ,·eril" ~l:Ü'. ,,,ıı. 

3 - "'tiral;..e talip rlnll4lar t<Jılifnmeleı:.lı lta.yyc dlS ~ıııı 'v• ... ~ 
~elerin.i ve Ciatlorını harbiye daireli riy10etinde vo tel!if cı·lediklen ~ 
aü Türkyeye ~evirilnıit Ka!Aloğ pilan ve makıalarını fen ve wıat ııJll 
ruııe 2.5 Nieaıı 929 tarihine kadar gönderilmiş bulunacaktır 'fal, 

3 - llusa.baka \'C tecrübe S Mayıs 929 da Ankarada lıa§lanaca~tır. 'f!I 
lar teklif eyJeyecei<leri marka ve tipe ait birer ııdet motos.ikltti 3 ]\fa) 1' 

kadar Aokaraya getireceklerdir. . ıt1' 
4 - Musabakaya iıtirake talip firmalar tealinı eyledik.teri fabnkal 

buluoduklanna dair fabrikaca musadJak vesika ibraz edeceklrrdir. 11 
5 - Müsabaka ve tecrlıbe Milli Müdafaa Vekii.letinee hiç bir ıaahhilJd ı,;I' 

mon olmamak ve buna ait masarif teklif eyleyen fırmalara ait bulunıı:ıak 
olunacaktır. ~ 

6 - Musabaka ve tecrUbeye iki tekerlekli ve ya Uç tekerlekli VO ~ 
sitklcrden aıadaki yazılan ıartları bal< olanlar kabul edilecektir, bir fitJlll 
nevi motosikletide getirmesi oayanı arzudur. ~..ıııı 

A - Motörün tek silindirli olması müreccahtır kuvveti dört b<!!~-
olmavacııkıır. y;ılJ 

B - Motör ve Eür'at degiştirme tertibatı aynı bilok dahilinde bu)unıcl 
C - Teuv ro.tı alektrikiyesi kılaksona ve port bağajı buluomayacaktr ati 
D - Saytğae takılacak tertibatı bulunacaK üç tekerlekli ve şenlli ~ıf. 

olarak şöfoıdan başka arkesıruı daha bir kiıi lıinecek tertibatı bulunaca• 
L - intikali hareket kardanla ve ya 1encirle olacııktrr. . }>ıl 
M - Gidün ve sele kabil ai·ar ve emniyetle mahaılerine teshil edıllll~~ 

.. 7 - Bu .şeraiti haiz .olup musahaka ve tocrübeye girecek. m01 0W'~ musabaka netıı:esınde heretı fennırece; kolaylıkla •ökttlup takıldıgı, k 
emniyetle kullaııdıgı, sarfiyatı az materyah saıtlaın ve inşaatı hatasız otJ* 
§t:raiti ha\'aiyede ve her cins ve tabiatta ara:ade en iyi hareket k.1bili~~~ne_,., 
0/o 12 den yokan meyllere tırınana bildiği tebeyyü.n ed~n ve mckasıll 
elverişli bulunan marka ve tipten intihap olunacaktır. il' 

8 - müsabaka ve tecrübe neticesinde intihap olunacak marka ve tir1"' · 
30 adeti sartalarsız ve 8 adeti sattfarh olarak cem'an 38 adet mubayaa 
Ve beddelleri teslimlerini mütaakıp heman tes\iye olunacaktır. '~ 

200 çift naldiye koıumu kapalı ınrf usulile münakasara konmuştnt 
0
1', 

23-3-929 Cumartesi saat on beştedir taliplerin iartname ve nunı0 1 
mek üzre her gtin ve münakasaya iştir8k edeceklerin o giln ve o illat~; 
teminat mektublarile Ankara.da le\:azım satın alma komisyonuna tevdi eyi .. .,,, 

17 O tane som yalı karyola aleni münakasa ile alınacaktır ilwlesi. l~·~~ 
Çıırşanba gUnü saat 14 de yapılacaktır taliplerin ıartnamesuıı. i!JIJt 

muzdan almaları \'e numunesini komisyonumuzda görmeleri ve ihale gbft 
natlarile mUracaatları. 

A pkeri ihtiıaç için on sandıktan ibaret bir takım seyyar bakteriyoloji 
4 

d' 
kapalı zarfla alınacaktır ihalesi ll-Nisan·929 Per;enbe gunü saat 1 t 

yonumuzda yapılacaktır taliplerin §artnamesini komisyondan almaları ,·e 
şartnamedeki tan.da ihr.arile konıisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. bt"ff 
J staobul levazım saraciye imalôthanesinde bulunan iki bin kilo mahlut ~ 

beş ı Uz yirmi heı kilo postcki ve on hin kilo kü.ela kırpıntısının ,.ı ~ 
mllzayede!e konmuştur. !halesi on bir sisan 929 tarihine mtl!'adif per;enbO 
on dört buçukta icra edilecektir taliplerin p.rtnamesini yirmi hurui. rJl~ 
koınisJ onumuzdan almaları ,-e §artnan1ede muharrer olduğu tarzda tenıiD' 
misyQnda baıır bulunmaları ilAn olunur, 
J htiyacatı askeriye için iki ytiı metre kaputluk kumaş pazarlıkla .. ıı~ 

pazarlığın ihalesi yirmt mart 929 tarihinde çıır,anba gtlnu oaaı oıı Iı1 
edilecektir taliplerin §&rtnamesini kosmisyonda göreb.itlrler ye p!flr 
etmek isteyenlerde ~artnamedcki tarzda teminalarila komisı onda batır 

il!i.n olunur. 
.......................... ~·~· ... ····~ .............................................. 'f 

Bakır köyünde barut fabrikalarında imô.latl b~ 
~ ıstambul mubayaat komisyonundan: ..,.. 

•• ,,.,,, •••• ,,,,,,,,,,.,,,,,,~. rJJI 
1 hale gilnti olan 11 mart 929 tarihinde itasına talip zuhur etnıoyen 11 l~ 

tanın ihalesi 20 mart 929 çarşanba gUnılne temdit ve talik kılınınıştır•.,,,.. J 

olanların teminatlariyle birlikte roexkllr günde "'1111 14 te komisyona nıllfl "ıJ 
,,,,,,,.,,,, O'J 

{.~~~~~~. kolo~du mübayaat komisy~n.~~ 
C ıbetı a kenyeye elverı~lı o mayan hayvanat her hafta cumarte:.ı ; ~ 

!eri üskıldarda at pazarında heyet huzurunda mtizavedei aleniye ıl• lf 
karrer bulundugundan talip olanların mezkur günlerde yÜzde yedi buçu1' 
çelerile mezkur heyete muracaatları . ~ 

K olordu ihtiyacı için otuz üç bin kilo Bulgur aleni munakasaya kon~~I 
28 Mart 929 Perşe9be gtinıl saat H de komisyonumuz m•tzaJC rP" 

yapılacaktır. Taliplerin gartname sureti mu'laddakalarını yirmi gurU!,ı,ir 
komisronumuıdan alms.ları [numunesini komİs) onu muzda görUp te, 
ve yevm ve saat mııayyenei ihalede şartnamede yazılı olan şekildeki 
komievon munaka'!ia Mlonunda hazır bulunmalnn illlo olunur. tJI 

Ç orİudaki kıtat ihtiyacı iı;iu oo beş bin kilo sade vağına. verilen fir• ;I, 
riıldugün.d~n ihalesi 6-4-929 tarihine mU•~dif Cu"'.a~tesi gUnü saat.::: ,J 

lacııktır ~eraıtı anlamak üzere her gün ve ıtaya talıp olanların teıııı 

musaddak. vesikalarıle ('.orluda mlibayaat komisyonuna mUr'tcaatları. . . 

Ç ?rlud~ ki kıtal ihtiya~ı için 36000 kilo patatise verilen fiatlar galı ~I~ 
ıbalesı 641929 tarıhıne mwıadıf cumartesı gılnü saat on dörtte y•P_.ı.ıJ 

raiti anlamak isteyenlerin her gun ve taliplerin teminat akçeleri ve :rJlll 
Jarile Ço.-lııiı m lbay:ıat ko ni.!:l.,o:ıuna m..ıracallari 

F arkı fiat müteahldine ait olmak ltzre 307422 kilo kuru ot mil!ıaY".ıt 
ihalesi 64-929 tarihine müsadif cumartesi günü ""'t on dortıe Çorl• t'J'P 

komisyonuııda yapılacaktır. Şeruiti anlamak hteyenlerin bergiln veitaY•~ııt 
da tomiuat akçeleri ve IOltwaddak vesikalarile vaktı muııyı eninde ııı /, 
komisyonında hazır huluıımaları. tP 
S limiye anbannda mevcut dörtbin dokuzyUz yirmi altı kilo sade Y~biJI' 

zayede suretile satılm~sı tek~r etmiştir. ihalesi 11 Nisan 9'19 t~.,,~ııl 
Perıcnbe günü saat OD dörtte komısyonumuz miluyede aalonuııda r•.ı;,r, ,, 
!erin gartnameyi yirmi kuruı mukabilinde kumisyonumuzdan a!ıD .Je 1-s 
mezkılr anbarda görmeleri ve yövm ve saatı muayenei ihalede şartnalll 0ııı''. 
§ekildeki teminatlanle birlikte komisyonumuzda hazır huluumalan i14Jl ~ 

J Mekatibi askeryie mubayaat komisyonılı:ıJ 
,,,,,,,.,tJ:,, .,,,.,,,,,. ••• o~ 

Z arar ve ziyani ifayi teabhüt etmeyen muteahidi nam ve hesabın• 
1 

J 
Hastahaneoi için 200 ton Kiriple Kömürü aleni suretle munak .... r ~ 

ihalesi 25-3-929 Puartesi günü saat 14 de Harbiye mektebı yewe~ Iıa" otP 
munakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname içiıı ı. ;JP' 
muracaatlan '" i~tırak içinde munakosa mah•lliodo hazır buluııınalat' 

1500 Kilo Pamuk } İhti tal L • • as • Yataklık Yun yat """ ıçuı 
70 Adet dershane sıtuı: Harbiye mektebi lçiıı 

170 Su bardağı 
510 Yemek tabalı 1 
170 Ç.ıı y katığı gg C:.ta1 Fin08llı l Harbiye mektebi ıçin 
170 !aıık 
170 Biçak 

20 Çay kaıııtı ıil• 4 
Ballda cins ve mik tarlan muharrer ıaevat mubayaası aleni sııt" ..,~~ 

konmuştur. İhaleleri l nlıan 929 pazaıtı.ıi gUnü Pamuk ve Yunl•.r b; ) 
saat 13,5 da Tabak ve sair ltferrıloı •Ja saat 15 de Harbiye mekle 

1 
/.;' 

önQndeki münakasa mahallinde icra kılın•ca~llr. Taliplerin ayrı aJ!ı11~ , 
Yün Pamuk. ııra, tabak ve Stdre nun.ıı.Weler' İ\;.ın komiayonumUZA 
tirli< içinde muııakasa mahallinde hazır bul1Wulmuı iltn oluııur · '( 

Mca'ul müdiri: ES.A 
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