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':----M. T rocki dün gazetecileri kabul etti. 
~· Troçki diyor ki: "hen Tü.rk-J Kadriye H. 

ınkiLihına da hizmet ettim. Mevkufların 
S " isticvabına 
abık haf biye komiseri baslanıyor. 
~Usyada muhaliflerin gayri R ~:::::.;a• h9ıı;~;::." 
lOesru vasitalara muracaat gönderdi 

etnuyeceklerine kanidir 

İngiliz • Amerika rekabeti ise 

dünyayı harbe götürüyor. 
•il. 'l' 

!Gt~ reçıa diin saat 12 de f Sabık halk komiseri şu cevabı 
0teı· J.3 ıete....:.L · · T-'-atl' verdı". L ıtıdeJ "m:nnı ..... ıyan 

'-qlı.ıı ~ 2J3 •umar.alı odasında - " Türk ınkılabına ben de 
~ftte 1 l\(uhtenr, gazeteciler, hizmet ettim. Ga:ıi Mustafa 
ııı.~lla ~afcıları hep birlikte Kemal hazretleri bu hizmetimi 

1
-.....1 , şlerdi. M. Troçkinin bilirler .• 

~ııca ııı~iwıde lngil~ce, Fran- Rusya<la muhalifler 
t ~-elif lı •t· gazeteler, elinde M. Troçkinin muhalefetinin 
)Q~ ıı:ne~" gazetesi vardı, esasları nelerdir? Bu günkü So
t~d~. ti(~ bir elbise bulunıı- vyet hükumetini devirmek, onun 
qdıı lİtıi aıİttı roçltj gazetecilerin yerine demokrat bir hüküm et 
~ , 12 ~ keııdilerile tanışmış teşkili mi? 

'ııııı ' ?~~m mülakat, Sabık komiserin bu husustaki 
li~ ~~ 'b bittı. beyanatı kendi fikrini, binnetice 
oı.. e >'tı>an ı ~lalini Leninle bir- muhaliflerin düşüncelerini tenvir 

''111 Itı • .ı l'üesa<fan en mühimi 
4 q n...J ebnektedir. 1 e . "«•U)IU teşkil eden, 

~~- tttj~n! Kolçakların teş- M. Troçki bu hususta dedi ki: 
tr(~ ~ tı ordularda harp - "Rusya da bugünkü hüku-
~t·~'tr~ llluzafferiyet kazanan met aleyhine kanlı ihtilal olması 

' a}'llı d h b' muhaliflerin böyle bir ihtilal ha-ı....~ İecti zamaa a ar ı-

M. Troçk! 
Eski bir resmi 

monist partisi içinde mi ? 
- "Amele sendikaları, kızıl 

ordu içinde de vardır. Cebir ve 
ihtilal ile değil, meşru surette ve 
ekseriyet kazanarak düşünceleri
mizi tatbik etmek fikrindeyiz, bu 
ciheti tekrar beyan ederim." 

l\f. Staline 
Sovyet cümhuriyetleri mukad

deratına elyevm hakim olan M. 
Stalinle M. Troçki arasındaki ih
tilaf şahsi mi, değil mi ? M. Troç
ki bu hususta şu cevabı verdi : 

Kadriye hanım ve arkadaşları 
hakkında haricen günlerdenberi 
yapılan tahkikat dün ikmal edildi. 
Müstantik Nazım bey dün öğle
den sonra bu işi resen takip et
mekte olan Hikmet beyi evinde 
ziyaret ederek hasta olduğu müd· 
det zarfında yapılan tahkikat ve 
isticvabatın verdiği neticeyi an
lattı. 

Hikmet bey bugün ilk defa 
Adliyeye gelerek mühim bir 
safhaya dökülen bu işe yene baş-

ı layacaktır. 
Mevkufların malumat ve ifa

deleri haricinde yapılan tahki
kat ikmal edildiği için Hikmet 
bey bugünden itibaren mevkuf
larla meşğul olmağa başlaya
'lktır. Tahkikat hakimi öğleden 

; onra Kadriye hanımı isticvap 
edcektir. 

Görülen lüzum üzerine Kalas 
şehbenderimizin vaki olan ilti
ması üzerine Romanya hükumeti 
tarafından lstanbula sevkedilen 
Osman Vasıf beyi kefalete rap
ten tahliye edilmişsede yeniden is

ticvap edilmek üzere celbi takarrür 
etmiştir. 

Romanya zabıtası vaki olan 
müracaat üzerine mes' eleyi resmen 

tahkik etmiş ve lstanbula kadar me 
murlar göndererek hadiseyi esaslı 
surette anlamağa çalışmıştır. 

Romen polisi yaptığı bütün 
bu tahkikatı Kalas şehbenderi
mize teslim etmiştir. 

Caddelere 

Sigara tevzi 
makineleri 
konacak 

tütün inhisarı Avrupa. 
dan makineler 

getiriyor. 

nacak makinelerden 
Tütün inhisar idaresi siğara 

satışını tezyit etmek ve aynı za
manda halka kolaylık olmak üze
re Avrupadan sigara satış maki
neleri getirtmeğe karar vermiştir. 

Tütün inhisar idaresi bu 
makinelere Sipahi ocağı, Türk, 
Yaka gibi en yüksek nevi sıgara
lardan serkildoryan ve Ahaliye 
kadar her cins sigaradan koyacak
tır. Kendi deliğinden içeri yüz 
para attığız taktirde bir Sipahi 
ocağı bir kuruş attığınız zaman 
bir Yenice sığarası alabileceksi-
DİZ. 

Bu makineler şehrin kalabalık 
yerlerine, bilhassa mesire ve eğ· 
lence mahalleriyle büyük ötellere 
konacaktır. 

~~ile ..ıolaı:ak budadann mu- zırlaması kabil değildir. Muhalif
~o ~ilı..:ı -oc ugraşrn1ştı. M. T roç- !er komonist partisi içinde ekse· 
~~ ~ ~r kaldığından riyet kazanarak iktidar mevkiine 
~ ~efet ~ erkanı arasında gelmek arzusundadırlar. Binaen· 
~ I> ~-~un teşekkülüne aley, bugünkü hükumeti cebren 
cla_~~ış, S~• partiden çı· devirmek, ihtilal çıkararak vazi
td;L", ~l'Jı 1: arazisi dahilinde yete hakim olmak istemiyoruz, 
~~· ni\ıa ırlıunakla ittiham böyle bir fikrimiz yoktur. Bu 
ltıİM:i ~ ~ Scwyet hududu gibi hareketlerin, proletarya hü-

- "M. Stalinle aramızdaki 
ihtilaf şahsi drğildir, prensip ihti
lafıdır .• Şehbenderhanemiz de evrakı c } H • • •• 

lstanbula gönderdiğini bildirmiş- ema usn u 

~ ş, lstanbula gel- kılmetini zafa düşüreceğini müd-
~c i.ı,~ •• L rikiz. Fikrimiz, inhiraf edilmiş ,,.._:~ ~ ...._iyetin fikirleri 

'il r ""~ olan komonizm esaslarını, prer. 
it ~. 't aı:ı neden iba- siplerini tatbik-e ten ibarettir. 
. l'i~i l. t~. b 

1
1~ "lsıııeı: ~ husustaki fikir- Komonist partisi içinde bugün 
tıltb~· 80,ıledi, kısmen de akalliyetteyiz, fakat yarın ekseri-

"'Ol yeti kazanacağımıza şüphem yok-
l ~ .... ~ t 
q~ ı tcıçkid ur .• 
ı; "dııki d~ Türle inkılabı Troçkist1er 
"l, '.J' celeri soruldu. - "Taraftarlarınız yalnız ko-

~Or ki: Dünya harbe gidiyor. 

götürülüyor. 

[Mabadı 3 ıincıl;:;;::~a ~:zalluraı B. notaya 
Dün borsada hararetli cevap verdi. 
tnuamele cereyan eıı·. 

Tediye edilecek olan 39 numrolu kupon 
Evelki gün düyunu muvahhide 1 Düyunu muvahhide tahvilatı 

tahvilatı 224,75 idi. Dün 228,25 te üzerindeki 39 numaralı koponun 

açılmış 230,5 kapanmıştır. Bu bedeli tediye edilmek üzere ban
yüksekliğe dünkü gazetelerde kalar tediye gününü gazetelerle 
Anadolu ajansının koponlar me- ilan edeceklerdir. Mayıs nihaye-

tinde de 40 numaralı kupon 
selesi hakkındaki resmi tebliğatı 

tediye edilecektir. 
sebep olmuştur.Bu sebepten Borsa 

dün sabah parlak tezahurata sah
ne olmuştur. 

Dün sabah gazetelerdeki res· 
mi ilanı gören hamiller acanta-· 
!arının yazıhanelerine , borsa 
koridorlarına memnuniyetle teha· 
cüm göstermişler, ve şapkalarını 
çıkararak "Yaşasın Cümhuriyet,, 
deye bağırmışlardır. 

Hüseyin Ragıp B. 
Moskova. 19 [A.A) 

Türkiye büyük elçi•i Hüseyin 
Ragıp bey bu gün Moskovaya 
muvasalat etmiş ve Türk sefareti 
erkanı ile Hariciye komiıerliği 
mümessilleri tarafından iıtikbal 
edilmi~tir. 

M. ·M. komisyonunur. evvelki 
gün saat on dokuzda başlayan 
içtimaı gece saat yirmi üçe ka
dar devam etmiştir. içtima çok 
hararetli olmuş ve Tiirk--Yunan 
murahhasları arasında şiddetli 
münakaşalar cereyan etmiştir. 

Evvela M. Holiştadın Garbi 
Trakyadaki türkler hakkında 
verdiği rapor mevzuubahs olm
uş ve baş murahhasımız, Garbi 
Trakyalı türklerin istirdat edil
miş olan emlakinin henüz iade 
edilmediğini, vaziyetlerinin pek 
feci olduğunu, M. Holiştadın ra
porunda işaret etmiş olduğu gibi 
komiıyonun bu hususta acil bir 
surette tedabir ittihaz etmesini 
temenni etmiştir. Bundan sonra 
tunan bq murahhası hükumetin 
lstanbulda vekille idare edilen 
yunan emla~!le vaz'iyet ettiği şa
yıasile Yerdığı raporu mevzuubahs 
ederek Türk hükumetine kom
iıyonun bu mesele hakkında me 
ktupla müracaat etmesini talep 
etmiştir. 

Cemal H6ıınti B. Yunan mu
rahhasına cevap vererek türk 
hükumetinin muahedeler itilaflar 
ve ahkamı kanuniye haricinde 
hiç bir şey yapmadığını, buna 
rağmen yunan hükumetinin Lo
zan muaahedesiyle ona mütefe
rri olan itilaflara rağmen sene
lerden beri gerek mul:iadil olm-

.. Sag bozumu •• 

Bu nefis serlavha, Siret be
yin yeni çıkan şiir mecmuasının 
ismidir. Şairin ilk eseri olan "Li
nei melal. gibi satırlannda genç 
bir usare dolaşmayan bu yeni ki
tap, bir sonbahar bahçesi gibi, 
ayak altında çıtırdayan, tutulur 
tutulmaz toz halinde dağılan, al
lun renginde, kurumuş yaprak• 
!arla doludur. Fakat ne zaran var? 
Kitabın üstünde duran serlavha
nın mütekasif şiiri, sahifeleri es
rarengiz bir aydınlıkla doldur· 
mağa kafi değil mi? 

"Bağ bozumu" maelesef şai
irimizin büyük kıymetlerini tah· 
!ile vesile teşkil edecek gibi de
ğildir. Fakat üstadın mensup ol
duğu "Serveti fünun" edebiyatı· 
nın bazı tipik "Typique" vasıf
larını anlamak için gayet muvafdc 
bir teşrih parçası addolunabilir. 

Edebiyatı cedide etiketi, mü· 
tecanis bir zümrenin ismi değil
dir. Zira Cenabın Avrupadaki 
modelleri olsn senbolistler naza
rında, dünyanın en soluk, en 
tatsız ve en manasız nazımı, Tev
fik Fikretin Avrupalı modeli" Fran
suva Kope" dir. Şiiri nesre ben· 
zetmek isteyecek kadar şiirin cev

herinden Habersiz olan bu zavallı 
adamın yegane marifeti, "Enjam

bement. la mısram çelik vahdetini 
kırıp ona nesrin ve bilhassa ko
nuşma lisanının çözüklüğünü ver
mekten ibaret olmuştur. Yüksek 
bir şair fıtratile doğan Fikret, 
bilinmez nasıl bir düşünce neti
cesinde, "Arabacılar şairi. ismi 
verilen "Kope. nin tarzını Türk
çeye nakletmekle Türkçe şiire bir 
adım attıracağını zannetmek 
vehmine düştü. Edebiyatı cedide 
grupundan temamen ayrı olan 
Cenap müstesna - diğer bütün 
Serveti fünun şı\irleri de rü· 
babı şikeste sahibinin saptığı 
yol üzerinde yürüdüler. Binaen· 
aleyh edebiyatı cedidenin asıl 
ismi "Enjambement" edebiyatı 
olmak icap eder. Muhterem Siret 
beyin bir çok şiirlerinde bu ille
tin tezahurlanna tesadüf edilir. 
Kope de"Enjambement. şi,rin ko
nuşma lisanına yaklaştınlmaaın
dan ileri geliyordu. Fakat ne 
gariptir ki onun telmizi olan 
Fikret ve muakkıpleri "Enjam
bement. ı tatbik etmekle beraber 
şi'ri, en garip yabancı kelimele
rin istilasına maruz bırakarak 
sadeleştirdiklerini zannettikleri 
Türkçeyi Veysi ve Nergisinin bile 
anl?yamay~ca~ı bir giri~ lehce 
halıne getırmışlerdi. Yalnız ya
ba~cı değil, aynı zamanda çirkin 
kelımer: Şagaf zıcret nefrin 
b ka ' ' • er , tavk. ... 

Siret beyde de bu nevi lcelime· 
ler mebzuldür: Ankayı beyan, 
kahkahayı şuh, zülcelalı &fic, 
lli'f'k ey yı ıra .... 

Böyle bir lisanla yazılmış şiir· 
!erin altında Cenevre 5 lcanunsani 
1917; Nis, 11 Mayıs 1914 ta
rzında tarihler ve şehir isimleri 
okumak, insana tahaf geliyor. 

Ahmet Ha•im 

ayan türklerin, gerek Garbi tra· 
kyalı türklerin emlakiui istirdat 
ederek hali iade etmediğini •Ö· 
ylemiftir. Neticede heyeti umu
miye yunan baş murahhaılarının 
talebini rettederelc her ilci tarafın· 
da muahede ve itliaflara riayet• 

icar olması temennisini izhara ka-
rar vermiştir. Yunan murahhasl
arı bu karara iştirak etmemişle
rdir. 
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Bu 'l r gazeteleri Türkiye ile 
akdedilen muahedeye bir tek 
kusur buluyorlar: Bu dostluğun, 
bu samimiyetin yirmi sene cvel 
hasıl olmaması .. , "La Bulgarie,, 
refikimiz vaveyla ediyor; diyor 
ki, Bulg rlar da, Türkler de, 
Prusya kırnh ıçın harbettiler 
(Prusya kıralı için, Fransızcada 
boş boşuna, beyhude, demektir. 
Bu mevzide ise ikinci bir ince
lik daha var: iki devlet Almanya 
ile ittifak etmemişler mi idi? ). 

Bulgar gazeteleri bilmeli idı
fer ki bu muahede, bundan yir· 
mi sene evel akdedilemezdi . 
Ozaman · Rumeli kıt'ası Osmanlı 
saltanabnın elinde bulunuyordu. 
Bulgaristan, Sırbıstan, Karadağ, 
Yunanistan, galı Awsturya - Ma
<:ar:stanın. gflh Rusyanın teşviki 
ile, Babialinin za'hndan is-
tifade ediyorlar ve Rumeliyi 
paylaşmak istiyorlardı. Rumeli 
türk değil miydi ? Evet1 bu gü
zel ülkede bulg riar, yunanlılar, 
hatta bir miktar sır.plar da sa
kindi. F nkat biç unutmayalım ki 
Edirne, Sel" ik, hatta Kosova ve 
Manastır vitayetletinde tüik er 
yanyı geçiyorlardı. Ekalliyet ek
seriyete tabidir. Eğer Osmanlı 
devleti , tereddiye uğramasaydı 
Balkan ve şark mes'eleleri olma
yacakb. Balkan devletlerinin hı
rsını t vlit eden Babiaiimn 
.Jıastalığıckr. 

Bund kim zarar gördü ? 
Evvela lurkler. Milyonlarca tü
l'k yersi'Z, yurtsuz kaldı. Saniya, 
bulgarlar. Bulgar ahali sakin 
bulunan yerler sırplarla yunan
lıhıra verildi; fazla olarak bulgar· 
istan Silistre ve havalisini Ro
manyaya terke mecbur tutuldu .. 

Halbuki Çar Fcrdinand Bulga
ristanınau bu ~ihtirası doğru değil
!ii; Bulgaristan haricinde bir miktar 
bulgar kaldığı inkar olunamaz; 
lakin buna karşı, hala Bulgari&:' 
tanda tam bir milyon türk yaşı· 
yor. 

Bulgaristan lehinde hafifletici 
sebepler ileri sürebiliriz: Salta
nat ölüm döşeğinde idi. Bunun
la bf'raber lF erdinand hükumeti 
daha müdebbir olsaydı Sırp ve 
Yu n devletlerinin ipi ile kuyu
ya inmezdi. 

Geçen geçti ! Bu hususta mü
teessir olmak bile bir faide temin 
etmez. Osmanlı devletinin hata
Ian Bulgaristanınkilerden yüz kat 
fazladır. 

Türklerle bulgarlar vaziyetin, 
zlimanm değiştiğini kolay ve ça
buk anladılar. Asırdide husume
tia temadisinde zerrece menfaat 
görmediler. Her iki hükumet 
müdebbir davrandı. 

1IKDA11) ım tefrikası : 4 

Teessüfle görüyorum ki bu 
dirayeti yunanlılar g~eremedi r. 
Yunanistan da, Bulgaristan gibi 
güzel bir niyet gösterse yakın 
şarkın istirahati temin edilmiş 

olurdu. 
Fakat Yunanlılar hislerine pek 

mağlupturlar. Gazetelerini görü
yorum : Hep nefsaniyet, hep 
huysuzluk, hep hakaret. ... 

Bulgarlar Türkiye cümhuriye
tinin Osmanlı saltanabndan büs
bütün başka bir devlet olduğunu 
anlamakta hiç gecikmediler ve si· 
y.:ısetlerini ona göre ayar ettiler. 
Yunan zihniyeti bu inkılabı kav
rayamadı. 

Yeni Türkiyeyi anıarnaktan 
aciz iki devlet görüyoruz. : Fran
sa, Yunanistan. Bu iki devletin 
siyasetine hakim olan menfaat 
değil, histir. Ortadaki pürüzlü 
işler halledilse Paris ve Atina 
kabineleri bunun ilanihaye fai. 
dderini göreceklttdir. Fransız 
ve Yunan kabineleri Buıpr hü
kUmeti kadar basiret ibraz ede· 
medileı-, Bulgarlar Türklerden 
emindirle.r. Kendileri ile hem siya
set, hem iktisat sahalarında pek 
ala çalışabiliriz, sulhü müştere· 
ken temin ederiz. Bu neticeyi 
ihzar eden Türk ve Bulgar dev· 
let adamlarının hu.lusi niyetleri
dir. Yoksa, onlarda, Fransız ve 
Yunan ricali gibi eski nefsani ·et
leri körüklese idiler bu güzel 
muahedelerin imzası Mahşer gü
nüne kalırdı. 

Fransa, Sutiyede neticesi şüp
heli bir müstemlekecilik politi
kaşma koyuldu;.Paris ricaliılse bir 
müflisin malına göz diken tefe· 
ciler gibi ancak haram yeyici 
zihniyeti ile haraktt ediyorlar. 

Yunanldara gelince, o komşu
larımız hala lstanbulda Bizansı 
görmektedirler. Istanbulda \bir 
kaç bin döküntü rum, Garbi T r
akyada kalan ondan çok fazla 
Tü~e mıokabil ipka edildi. 

Hayali geı:ıiş olan Yunanlılar 
bundan ümitvar olat'ak İspanya
da şatolar kuruyorlar! T atavla ya· 
ngını gibi elim bir hadisede ne 
düşündüklerini gizleyemediler .. 
Böyle bir esı-arke-ıo kafası ile iş 
görülür mü ? Türkiye ile uzlaş· 
maya muktedir Plmayan bu iki 
devletin siyasi "realite" ile mü· 
nasebetleri pek azdır. 

Rusya, ltalya ve Bulgaristanla 
da tarihi davalanmız vardı. Rus
ya ile olan rakabet pek kadim
dir. Bununla beraber Moskova, 
Roma ve Sofya kabineleri yakın 
Şarktaki inkılabın şümulünü, 
ehemmiyetini derhal sezdiler; 
Türk milletinin, Osmanlı enkazı 

dgar Ws&lace 

Leli, eğer candan çalışırsanız, - Ucuz şeyler alıp pahalıya 
burada kendinize iyi bir mevki sabyorsunuz, sonra da ufak tefek 
te'min edersiniz. Buradaki işiniz- şeyler yapıyorsunuz. Bana Çince 
den başka işiniz var mı? Akşam konuşuyorsunuz gibi geliyor. 
nerde idiniz ? Benden bir ey - Belki ! Çünkü siz benim 
saklıyorsunuz, bunu anlayaca- gibi terbiye almadımz. 
ğım. - Muamma 1 Şimdiye kadar 

Leli cevap vermedi. Gözlerini sizin gibi bir adama tasadüf 
eğdi, sonra gülerek: etmemiştim. 

- Madamki bu kadar merak - Olabilir. 
ediyorsunuXt söyleyeyim. Ben - F kat boş zamanlnım.z· 
ucuz şeyler satın alırım, pahalı- daki , işinizi ben pek namuska
ya atarım. B ka zamanlar da, rane bulmayorum. 
bana p ra rre r C'ek ufak tefek - Evet, pek namuskarane de-
şeyler de :rapa. ım. ğil.. Eğer şimdi ben sizin yeriniz-

- 3 - de olsaydım ve siz de benim .. 
I;,! laı' ~' ayrclle muha- Sizi her halde Matmazel Beryl 

Stcdmanla görüşmekten mene-

Cemiyeti belediye iotih bam 
hitam bulmuş ve Halk fırkası 
namzetleri •ihrazı ekseriyet et
mışlerdir . Cemiyeti bel~diye 
umumi katipliği [tarafından, maz· 
batalı gelenlere, intihabatı ka· 
zandıkları tebliğ edilmiye baş
lanmıştır. 

Kanunen cemiyeti belediyenin 
bir mayısta toplanması lazım 
gelmektedir. 

Binaenaley fevkalade bir zaru· 
ret olmadığı takdirde yeni cemi
yeti belediye içtima etmeye· 
cektir. 

Taksimdeki arsalar 
Taksim amlak şirketi ile ema· 

net arasındaki ihtilaf hallolmuştur. 
Şirket emanetin arzusu veçhile 
yGlları ve lağımları yaptırtacak, 
ıonra arsaları ifraz ederek sata· 
caktır. 

Otobüs ücretleri 

Taksim ile Beyazıt arasında 
otobüsler yarından itibaren işle
meye başlayacaktır. 

Dün emanette otobüs ücretle
ri kat'i surette tespit edilmiştir. 
Taksim ile Beyazıt arası dört 
mıntıkaya tefrik edilmiştir. 

Birinci mıntıkada 6, ikincide 
10, üçüncüde 14 dördüncü 
mıntıkada ise 16 kuruş ı.bilet üc· 
reti alınacaktır. Köprü mururjye· 
si bundan harıçtır. 

-

Avukatlık yapmasına Adliye 

vekaletince müsaade edilen Ni

kar hanımın ruhsatiyesi dün res· 

men kendisine verilmiştir. 

Nikar hanım avukatlık ruhsa
tiyesini alırken Baro nızamna
mesi mucibince şu şekilde yemin 
etmiştir: 

"Namus ve vkdamma ve mes· 
leğimin şerefine mugayır hareket 
ve beyanatta bulunmayacaiıma 
yemin ederim.,, 

Nikir hanımm şimdiye kadar 
deruhte ettiği davalann kısmı 
azamı erkeklere ait davalardır. 

üzerrnde pek canlı bir millet ola
rak doğduğunu, ve, büyük bir 
istikbale namzet bulunduğunu 
gördüler. ihtilaflar ortadan kalk
tı. Müzmin kavgaların yerine 
her sahada dostluk ve teşriki 
mesai kaim oldu. Türk, Sovyet, 
Bulgar, ltalyan hükumetleri mü
salemete hizmet etmiş olmakla 
müftehir olabilirler. 

ı CELAL NURi 

derdim. Dğer ben Frank Sutton 
'"saydım, Con Leli denilen ben 
gibi bir adamı kapı dışarı eder· 
dim. Siz, açıkca söyleyorum, beni 
kull nmakla hata ediyorsunuz. 
Binde bir Töccar, beni idareha
nenize almakla düştüğünüz gafle
te düşmez ve yene milyonda bir 
insan tasavvur ediİmez ki, benim 
Matmazel Beryle ile görüşme· 
kJiğime muvafakat etsin. 

Bu lisan Erankı güldürdü. 
- Siz orjinal bir adamsınız. 
- Belki .. 
Sonra birden aklına gelmiş 

gibi sordu: 
- Bu Tillman denilen adam 

kimdir? 
Erank Suttan çenesini eline 

aldı ve düşündü. 

- Blliyorum, dedi, o da si
zin gibi acip bir adam. Ona pek 
emniyetim yok! Tavsiyeleri iyi 
olmakla beraber.. SiJ:in bazı bıl· 
dikleriniz var jaliba! 

Jrutbolda ö1ü.uı 
Bir oyun esnasında Beşiktaş 

l-ulübünden sporcu Adil beyin 
ölümüne sebebiyet vermekle 
maznun bulunan Sanayi mektebi 
talebesinden Hüsameddin bey 
hakkındaki davaya dün üçüncü 
ceza mahkemesinde devam edil
miştir. 

Geçenki celsede, oyun esna
sında tekme vurmakta fenni bir 
lüzum olup olmadığının tespiti 
için mahkeme azasından Zarifi 
beyin riyasetinde ve Federasiyon 
katibi umumisi Şerafeddin, güreş 
hey' etinden Ahmet, Adnan bey· 
lerden mürekkep olmak üzre bir 
ehli vukuf teşkiline karar veril
mişti. Bu hey' et dün içtima ede
rek bu hususta raporunu tanzim 
eylemiştir. Hey' eti hakime raporu 
tekık ettikten sonra kararını 
verecektir. 

HQtelerrilı 

Satılık gemiler 
Seyrisefai~ satıhnak üzere 

bir kaç vapura ait yeni teklifler 
yapılmlŞbr. Bu vapurlar içinde 
1,300 tonluk ve 12 senelikı bir 
tanesi Münasip görülmektedir. 
Teklifler tetkik olunuyor. 

GülcemaJ 
Gülcemal yarın Haliçten çıka· 

cak Ye boyandıktan sonra 5 ni
sanda ilk seferini lzmire yapa
caktır. 

Tiearet odasında bir i tifa 
Ticaret odası katibi umumisi 

Vehbi bey oda reisleriyle bazı 
mes' eleler hakkında aralarında 
çıkan bir ihtilaf yüzünden istifa 
etmiştir. 

Mumaileyhe muhasebe müdürü 
Tevfik bey vekalet edecektir. 
İstifa bugün toplanacak olan oda 
meclisinde mevzuubahs olacaktır. 

Italya sefiri gitti 
ltalya sefiri Sinyor Arsini Ba

rone dün Ankaraya gitmi:.tir. 

Esirgeme birliğinin balosu 
Türk hanımları Esirgeme der· 

neği Turkuvaz salonlannda yarın 
gece bir balo verecektir. bu ba
lonun da geçen hafta Kadınlar 
birliğinin verdiği balo gibi mu· 
vaffak olması için ıızami gayret 
sarf edilmektedir. 

Kaptan bulunamıyor 
Esrarıengiz bir şurette orta

dan kaybolan Cümhuriyet moto
runun kaptanı henüz buluna
mamıştır. 

Dalğıçlar kö~nün . Karaköy 
tarafını denizin dibine girerek 
aramışlarsada bir şey bulama
mışlardır. 

A tiııa sefiri 
Eski Hariciye müsteşarı ve To-

- Eğer bir şeyden şüphe edi
yorsanız, neden bu adamı kapı 
dışarı etmiyorsunuz. 

- Benim insani bir r zaf ım 
var. Bu zavallı çocuk iş arayor• 
du. Kendisini yüz geri göndere
mezdim. 

Koridorun nihayetinden bir 
ses geldi, Frank o tarafa gitti. 
çağıran adamla beraber kayboldü. 

Leli de kendi yazıhanesine 
girdi. Bu oda oldukça geniş, iyi 
döşenmiş ve çok aydınlık bir 
yerdi. Divarda muhkem bir demir 
kasanın kapısı görünüyordu. 

Leli dairesine girdiği zaman, 
genç kadın da çekilmişti. Fakat 
arada başka biri vardı. 

Öyle biri ki, masanın üstünde
ki evrakın üzerine eğilmiş. Mut
laka bir şeyler arıyor. 

Leli durdu ve bir müddet bak
tı. Sonra dedi ki : 

- TiJlman! l şevmi kayb""• 
tiniz? 

kat meb'usu Şevkı beyin Atina Durgun ruhi r 
sefaretine tayin edileceği söy- Ceçen günkü jııl~~ 
lenmektedir. ha hemde FrcnkJerıv 

PoJis ıniidiirii hasta ·<O ll h'\ Psiko teni dediklerı ı t •ıt 
Polis müdürü Şerif bey hasta· gun ru] )ardan bab'e' d i; 

landığmdan Polis miidüriyeti dor ·\l 
muamelatı müdür muavini Hüsnü miştim. Bu giin de. et· 
bey tarafından vekaleten tedvir gun ruhları tasvit 
edilebektir. mek jqfiyorum. 

Hüsnü beyin istifa ettiği ve DurO'un ruhlarda uJll~r 
yahut edeceği doğru değildir. h "h J>ı ıni arekctte vazı 

"İzmir,, in has an durgunluk vardır. ter 
Seyrisefainin Izmir ~ ·vapuru lerinden kalkmak jstt' 

geçenlerde Fransız bandırah Ta- mezlcr, keza bunlatd9 

dla vapurunun yanlış bir manav- ~8 
rasile üzerine düşmesi dolayısile aşikar bir neşesizlik I . 
hasara uğramıştı. dır. iç bir şeye g6 ~ 

Seyrisef ain idaresi derhal ınez, biç bir şcyde~r 
Tadlanın mensup bulunduğu memnun olnıazlar, {il'J 

acenteyi protesto etmişti. sahasında da ağırlık ~&ır 
Meselenin mahkemeye intika· dır. Bunlar gayet Bı:ı 

. tl' 
line mahal kalmamış ve acente ağır konuşur ve baıe )e 
idare ile uyuşmuştur. de sorduklarınıza bi 

Tadla acentesi, geminin tamir cevap vermek isten:ıeı' 
masrafı ve atıl kalmasından mü- ler. Uykuları da boztl~· 
tevellit ziyan olmak üzre 35 bin 
lira verecektir. tur• 

lzmir vapuru 6 nisanda haw- İçlerinde daimi bit..;l' 
za girecektir. kıntı hakimdir. 
Muhacrrlara ait emval Kalplerinin sıkıştı~ 

iskan umumi müdürlüğü ile hissederler. ı re gill 
Emvali metruke müdüriyeti bahar ne parlayan gO' 
arasında ihtilaf çıkmıştır. Emva- 1 t ıı· edef. 

neş on arı ese ı JJ 
li metruke müdı.iriyeti muhacır- bütün dünyaya küsk.0 
lara tahsis edilen emvali satılığa ıJll 
çıkarmıştır. iskan müdürlüğü der- bir halde hayatlar •, 
hal meseleye vaziyet ederek mu- derin bir inziva içefl 
hacırlara ahsis edilmesi lazım sinde ge~irirler. 
gelen binaların satılamıyacağını Lokn,an Hal<İ,,., 

fi{] ileri sürmüştür. Emvali metruke (, l:)\l 

mühürlüğü ise bu binaların satı· İran sefiri Cine'ff 
lığa çıkarılmasının kanuni olduğu-
nu iddia etmektedir. Henüz ih- den geldi ~ 

l f h l C . . Ak . ti·rıısııı ti a a \edilmemiştir. emıyetı vam JÇ k rl 
Eşeği i]e donın nş Iran hükumetini temsil et~e frJ 

geçenlerde Cinevreye gidetl tr' 
Çatalcadan ış ar edildiğine sefiri Fnığı han dün akşarıı 

göre Aziz namını taşıyan bir adam 1 l · 
Çatalca yolunda P-se!!i ilP- beraber e lsatbu a avdet etmiştır. ~'I 

~ " ., 1 Sefir hazretleri hemen 
donmuş lıir halde bulunmuştur. raya hareket edecektir. 

1 
.. d Qı 

Müddei umumilik r<'c:edin defnine f" Alınan malumata göre ..ff 
ruhsat vermı~tır. k k d uııv hü umeti de An ara a ~ si'' 
Riga ınaslahatgiizarınnz bir sefarethane binası ~0~11 ı . 

Rıga maslahatgfüarlığına tayin karar vermiş ve bunun ıÇl ~f 
edilen Ibrahim Osman bey rnernu· faret emrine tahsisat gönde 
rivet mahalline müteveccihen ha· t• ~ " ı~ 
reket etmiştir. ~ 

400 seyyah geldi F e ihot .. ti fi 

Dün şehrimize Adriyatik va· •st syo._..Jıv a v J,_ 
puriyle 400 Amerikalı seyyah gel· ğt'lo 
miştir. Avrupa ekspresini doı..ıı:tt11' 

doğruya Haydarpaşaya na~ istif 
için tesis edilecek Feribot ~sd~ 
yonunun inşasına bu ha1 9'. 
sonra başlnacaktır. ilk eve 8~1~ 
keci sahilindeki istasyona b t4'' 
cak, ikmal edilmeden sonrB islt 
darpaşa rıhtımındaki te5 

Gayri mübadiller 
bugün toplanıyor 

Mübadil olmiyanlar cemiyeti 
idare heyeti bugün bir içtima 
aktedecektir. Bu içtimada mua
vazaya tabi olmayan gayri müba
dillere yapılacak tevziatın tarzı 
ve günü tespit edilecektir. 

Tillman birdenbire şaşırmış 
bir halde durdu. 

- Evet, bir hesap cetvelini 
kaybettim, dedi. 

Eli hafifce titreyordu, fakat 
şaşkınlığını gösteren başka bir 
aİamet yoktu. 

- Tillman, siz hu müessesede 
ne vakıttan beri çalışıyorsunuz? 

- Bir ay var! 
- Peki ama, bu kısa zaman 

zarfında, ben iki dafa izi ev
rakımı karışbrırken buldum. 

Zannetmem ki, bu şarait al
tında biz muarefemizi teındit 
edebilmiş olalım. 

Tillmanın gözle~ Lelinin göz. 
lerine takıldı, dudaklarında hafif 
bir tebessüm belirdi. 

- Çok müteessifim Mösyö 
Leli. ben aksini düşünüyorum. 
Leli, yazıhanesinin üstündeki ev
rakı tetkik etti. Fevkalade bir şey 
yoktu. Asıl evrakı muhafaza et 

• ti&i cekmece ise kapalı duruyo~ 

inşasına başlanacaktır. ·~ıtıl 
Feri bot istasyonlarının ,:..,'1"1~ 

iki ay devam edecek ve rııv 
ekspresinin Haydarpaşa)"8 

kabil olacaktır. ·? 
- Buraya birisi girdi ~ı ol 

Tillman başını çevirrnedı·d,ı~~ 
her zaman böyle datğın ~ i' 
pencereden dışarı bayıa 
bir adeti vardı. . Jt1itı"1 

- Evet, Mösyö Grirn Gtir1'' 
bir zat sizi sordu. LarrY !Pifl 

Tillman, göz rucuylsr ttİ· 
çehresinin karıştığını fark:oııı' 

- Grim mi? Ne isteY0 tı'~r 
- Sizinle görüşmek ~sıı 

rim, hatta çok ısrar etti'.pi pi 
Tillman dalğm göıierıf Vj 

çereden ayırdı ve ilk ~~ ~~ 
nin :yüzüne b knrak gu.;

0 
( 

Sonra odadan çıktı. Lelı 
canı sıkılmıştı. t) 

Tillman çıkarken: 0~~ 
- Akşam saat alt•Y8

• ~.. t 

tekrar geleceğini söyle~ı~,,ı 
söylediğine göre-ki sak 9 8ıJ ~ 
du- hapishaneden çık1J11Ş· 
tanırmısınız? . r 

- Bir azl "'t ~ 
Lelinin sesi tutuktu. f[s t~ 

denbire açıldı; 



--~ ~· Aakara, 18 [A.A} 
-. btıgu 1 dernekleri umumi 
~~ Maarif vekili Vasıf 
Yeletin h açılmıştır. Kongra 

t:_ tesi al.k hil~iı;i ile alaka-
""" \·e ·ı . 4-ir ba 1 nıı seyahatler 
M~ Yeııi .~1 nıukarrerat ittihaz 
·~et 1 are hcvcıini inti-
~ •esa· . , 

ttı'1C\{)ıı.., l8ttıe ııibayet ver· 
:~ 'h:ı_•a R .. 
· t-.. ~vekiı el 'h!Umhur haz· 

"""«ıiı:ı:ı smet "e .M. M. 
~ .... 1tai Paşalar hazcratına 
·"""~ ,;;.:•nı arzetmek üzre 
~ fabrt ıs . ".e Vasıf beyi 

· reısliğine intihap 

Paıı -----Yada vaziyet 
lt ' Madrit, 18 [A.A] 
~ 0 de R" teııeh' t\•er41 dün hlitlin 
~l 1 gazetelerde mev-
~~ 1ıa:r ha~nda inti~ 
~ old lerı tekzip etme· 

. . ~nu gazetecileı:e 
~ tleŞt d §'Vekil hu yanlış 
. de":_ eııler hakkında bu 

t~ lrı~enı ~ttiği memleket· 
l._'' e erde dava ikame 
.~ Ve • 
·• \'et~~tyan talep etme-

de 1 de ilave eyle-

d ltil'era efkar 
\<! ~, umumiyenin 

hit ~'1 M ke~disile beı:aber 
tty 

1 
adrıtte gayri tabii 

~\..._ o lnad ~ •ğını ve olmıya-
e:rıeın · • 

'~-
ıe .. ede 

ı\ n 
. '1lıstralyaya 
~den .A. 'Atarsilya, 19 [A.Al 
'e @~stralyaya uçmak 

ı ~ fen Avusturyalı 
ttt t &eL• • 

Yl is. ~1n yirmi beş 
• tikaınet:-..ı ha al UIUC V an· 

'lly"--ada 
Yen· 

. 1 1lıeskenler 
. '-g, b~ Ber~in, 18 [A.A] 

~·'• · • metin yeni mcs· ·"q~ •çın . -
• 0tı ı.ı ısteıniş olduğu 

ltlt tahsisatı kabul 

•• 

Mısırlılar 
Parlamento usulü

nu isteyecekler 
Berlin. 18 (A.Aj 

Kudlı·ten bildiriliyor: Kalıircdf•n 
gelen haherlcrc g11rc, varlamcnto 
usuliıniin ih) a"ı için ) npılaıı nıilli 
tahrikııt şiddetini artınnaktudır. 
Pazar giinii okakta poli ku\Ctl('ri 
ilı' kırala hir i ... ti<la wrmck için 
sarava !!İrnıcğc çalı an vaftcilcr 
ara ında lıir ınii adc-nıe oJmm~ 30 
kişi te\'kif edilmiştir. 

4 milyonluk 
mücevherat 

Londra, 19 (A.A) 
Continetal lnsuranca Com pan~ a 

tarafından neşroluııau rakamlara 
nazaran .Muttehidei Amerika 4 mil
yon dolar değerinde kimetli ta lara 
malik lmlunınaktndır. Hu mt>blağ 
di~er ınillf'tlerin malik oldukları 
taşlann değPrini ~eçmektcdir. 

[ 1 inci sayfadan mabat] 

Yeni enternasyonal 
Dünyada iki entemasyonal var· 

dır. 
Bunlardan birisi merkezi 

Amisterdamda olan 2inci enter· 
nasyonal, diğeride merkezi Mosko
va da bulunan 3 üncü enternas· 
yonaldır. Bu iki enternasyonal 
yekdiğerine muhaliftir. Soviyetler 
ittihadı arazisinden çıkarılan M. 
Troçki acaba diğer bir enternas
yonal, yeni 4 üncü bir enternas
yonal teşkil etmek isteyecek mi, 
bunu da bilmek faideden hali de
ğildir. Sabık halk komiserinin 
bu husustaki fikri şudur: 

- "4 üncü bir enternasyonal 
teşkiline lüzum yoktur. Meşnı 
şurette komonist partisinde ek
seriyet kazanacağız. 

3 üncü enternasyonalde dahi 
böylece , ekseriyet kazanırız' Biz 
muhalif bir fırka halinde değil, 
komonist fırkası içinde bir zümre 
mahiyetinde bulunmaktayız. Ko
monist partisini ve 3 üncü enter
nasyonalı zafa uğratacak cebri 
hareketlerden içtinap ederiz.,, 

Aınerika • İngiltere 
M. Troçki. kendilerinin, şim

diki hükumetlerin dahili ve ha
rici siyasetleri11i tebdil etmek is
tediklerini beyan ediyor. O halde 
şimdiki büyük hükumetlerin siya
seti harbe mi, yoksa sulha doğru 
mu bir istikamet almıştır ? M. 
Troçkinin bu suale verdiği cevap 
şu oldu: 

-"Bugünkü büyük hükumetler 
harp hazırlığına sür'atle devam 
ediyorlar. Beynelmilel ihtilaflar 
çok mühimdir. Bilhassa İngiltere. 
Amerika arasındaki ihtilaf çok mü
himdir. Amerika, bütün dünyada 
lngiltere ile karşılaşıyor. Ame
rika, denizlerdeki hakimiyetin 
gendisine geçmesini, Amerikaya 

Bingazide 
ltalyanlar la yene 
bir muharebe oldu 

Homa. 19 [ .A] 
Bıııgaziı..lcki ita!) an kıtatı nhahı 

kı)amılau hir gl'llf' ilt- )5 martla 
hir nıulıarc-ht• 'apmısl ır. Kı)amcı
J:ır ao maktul lıırn1'arak kaı·ıı11~
fordıı·. İtah aıılarııı za ıaıı J 'iızba"t 
lıir ı.:a' nş '<' 25 ) erli ııefcı <liı·. . 

1\ıJeksika ihtilali 
~fek il-.o. 19 f A.A} 

Hu.kumet içlerinde Clıilıualnın 
valic:i de dnlıil olduğu lmldc ,imal 
asilerinin amerikan Tckc:ncında 
kain Elpasodaki 1\frl~ ika koıı.:olo· 
ııu 'n ıta iylc ımllı talep ctmi,. ol-
duklarını. faknt n ic:iciimlıur ~l. 
Lil in harckNlcriııin akihetlcrinc 
tahaınıııiil etmeleri lazım gdı'n 
hninlerle mlizakcrata giric:menin 
kendic:i,için 111ii~kul olına,hğı ıınre
tiude cevnp verdiğini lıildirmektc
tlir. 

katil Sururi 
bulunamadı · 

ErcJki gece Kal}oncu da vu
kun gelen cinayetin tahkikatıııa 
müddeiumumilik rnzİ) et etnıi:. tjr, 
Kendisi ile miiııasehetini ke~mek 
isteme inden dola} ı tabanca ile 
Viktoryayı varalayan ve Viktorya
nın anne i Virjina, büyük anne i 
Ağa,'niyi öldüren katil Sururi he
nüz yakalanamarnı:.tır. Vaı.;.'ayı 

müteakip dışarı fırlayan ve ken
disini tutmağa gclt•nlere " Ben 
öyle bir ) ero gidiyorumki polis 
heni hiç bir zaman tc\kif edemi· 
yecek.,, diyen katil filhakika orta
dan ka) baimuşlur. Viktoryanın 
yara~ı tehlikeli değildir. 

iki yangın başlanğıcı 
Dün hiri Be} oğlunda diğeri 

Ü::ıkü<larda olmak üzre iki yangın 
çıkmış i~ede her ikiside teves~ü 
etmeden sündürülınuştür. 

Küstah bir arabacı 
Arabacı ~!ıstık namında bir 

sabıkalı evelki gece Eren kfıyünde 
oturan rençper Ismailin evine taa
rruz ederek camları, çcrçiveleri 
indirdiğinden Polisler tarafından 
derdest edilmiştir. 

Bir çocuk yaralandı 
Mehmet isminde bir çocuk 

dün tatavlada bir tramvayın atltın
da kalarak ağır surette yaraJanmı~
tır. 

Bir Kahadayı vuruldu 
Sabıkalılardan Malatyalı Nuri 

dün Eminününbe bir kahvede 
sarhoşlukla " ben kabadayıvım . " 
diyerek kahvenin camlarını kır-
mağa kalkmış bundan kızan kah
veci Hüseyin de tabancasını çeke
rek kabadayıyı tehlikeli surette 
vurmuştur. 

Bir yangın intikalini talep etmektedir. Bu 
suretle lngilterenin elyevm hakim 
olduğu dünya iktisadiyatına Ame- Dün akşam Emiönünde Ana-
rika hakiın olmağa çalışıyor. ~tas efend niu yazıhanesinden yan-

Bu gibi sebepler, rakabetler gın çıkmış ve hu yazıhanenin bir 
yakın bir atide büyük bir harbin kısmı yandıktan sonra sondürül
başlamasına sebep olacaktır. Bey- ınüştür. 
nelmilel diğer ihtilaflar da 1 ngil • ii:::::s~!iiii~~i!!!i!iiiiiiiıi5e~iii!ii!iii!i!;;,;öiii!~ 
tere - Amerika ihtilafından daha nin yanından ayrıldıktan sonra 

ehemmiyetsizdir, denilemez." 

M. Troçki, gazetecilerle birlikte 
bulunan gazete fotografcılanna 
fotograf aldırtmadı. 

Bu izahatı veren M. T roçki ye 
gazeteciler teşekkür ederek ay· 
nldılar. 

M. Troçkinin oğlu orta boy· 
lu, kumral bıyıklı, babası gibi 
s;!Özlüklü bir gençtir. M. Troçki-

T okatliyanın alt katında kendi-
sile gÖl"Üşürkeıı, "Pravda,, gaze
tesinin babası hakkında neşriya-
tını~ orduk. M. Troçkinin Sovyet 
hükumetini devirmek için bur
juvazi hükiimetlerle birleştiğine 
ihtimal verenler bulunduğunu 
söyledik. M. T roçkinin oğlu gül
dü ve bu ihtimallerin gayri va
rit elduğunu, tahakkuk edemi
y c"'ğini Göylernrl .. i di. 

Mul arl'iri: f; '11Ul1Pttin ·"iikı·ii .. 
-

Yahııdiler yanan 
• 

ma 
aı·asına 
-5-

K 1. ' a1 ıam. 

Bir kere düşününl Açlıktan, 
vebadan ve uzun harp ve mü
dafaa d) larmın yorğunluğund~n 
kırılınış, bitap kalmış milyonlarca 
halk iizcı ine ) ene aylardan b--ri 
vahşete şusamıs eli baltalı Roma 
süı·ülerinin hücumu ne demektir? 

insaf vt: merhametin namı 

bile olmayan bu yerde Roma 
mızraklarının, (Titüs) un emri 
altında işleyen baltaiarın dök
tükleri insan kanı, Yahudi kanı 
artık sel gidi akıyordu. 

80,000 kişı, seksen bin ac ve , 
kana susamış Romalı saldırıyordu. 

Romalılar Paskalya· yortula
rını Yahudı kanları arasında, 
Yahudi ölüleri .üzerinde kıp kır
mızı mızrakları ile tesit etmekte 
idiler. 

Katliam öyle miitbtş bir katii
amdı ki, bundan ne genç ne 
ihtiyar ne kadın, ne erkek ve ne 
de çoçuk hiç kimse kurtula-I 
mıyordu. 

Hatta ölüler biie sabr belasın· 
dan kurtulmadı. Açlık ve veba-

' dan Ölenlerin cesetleri bile Roma 
vahşet ve kinine hedef oldu. 

Sokak nı uharchesi 
Buna rağmen yahudiler hala 

harbediyorlaı, binlerce ve yüz 
binlerce insan kurban verdikler.i 
halde Romalılarla çarpışıyorlardı. 
İşin dikkat ve hayrete şayan 
noktası şu idi ki, bu sokak mu
harebesinin kahramanlarını hep 
genç ve körpe yahudi kızları teş
kil ediyordu. 

Kocalarının, kardeşlerinin, ba
balarının öldürüldüğünü gören 
binti Musa tayfası' baltalı Homa 
askerlerine ellerine geçen taş, 

şiş, ne olursa olsun, silahlarla 
hücumdan çekinmiyorlar ve bu 
vahşet salgını arasında Titus or
dusunun çizmeleri güzel yuda 
kızlan üzer.ine basa basa (Mabet)e 
doğru ilerliyordu. 

Yangın! 
Yahudiler için kurtuluş imkanı 

ve ümidi büsbütün mahvolmuştu. 
Hepsi de: 

- Musa!.. Musa!.. 
feryatları kopararak mabete. 

bütün yuda aleminin her kuvve
tten fazla bir rabıta ile bağlı 
oldukları mabete doğru koşuyor-
lardı. 

Belki Allah kendilerine acır 
da Musayı imdada gönderirdi. 

Belki ( Mukaddes ) mabedin 
yüzü suyu~ hörfuetine Roma sal
gını bu mabedin eşiğinde dururdu. 

Halbuki ne Allah yardım etti, 
ne Musa imdada geldi ve nede 
mukadd~s mabedin eşiği Roma 
salgınını durdurdu. 

Gözleri semada Musayı bek-
leyerek can veren yahudi ceset
lerini çiğneyen Titüsün askerleri 
çiğneye eze ta Kudüsün hari
mine kadar dayandılar. Bütün 
Kudüs evlerine ateş verdiler. 
Balta ve sabrın noksan bıratığı 
vahşeti ~imdi alevler tamamla-

_>:_ordu. 
Hayat bize haram olsun! 

Bir Romalı asker, eline geçir
' diği yağlı bir çırayı tutuşturup 
yahudi. Mabedin pençeresinden 
içeri attı. 

Bu yağlı çıra kundak vazife
ıini götdU. 

Kesilen, doğranan, ezilen ve 
çiğnenen yahudilerin göğüslerini 
canhıraş bir feryat şişirdi: 

- Yanıyor!.. Mabedimiz .. Mu· 
k~dc s mcbcd'miz yanı) or. 

# 

Bu feryadı henüz daha sağ 
b'u'unan binlerce yahudin"n figan 
sesi takip dti: 

- Mabedimiz yandıktan son
ra hayat bize haram olsun 1 

Şimdi büf"n yahudi kı~ları, 
yahudi erkckl ri, ihtiyar, g~nç 

w:: 

Kız a!l"a gün doğdu 

E ) gene kızlaı; artık size giin 
J do;,du. Fıl'.snt bu fırsattır. 

Y'fr...b.iin olduğu kadar kendi
n'zi o ilr 
ntmft.Na ç· 
nhşımz.M 
mtnmki b
iitün he· 
kurl .. r kn
ııunen ev· 
lenmekm 
echuri)e -
tinde bu
lunu}Or • 
lnr. 

Ele geçmeyen bu fırsatı ka· 
çırma) ınız. 

E, lenmeııiıı ne demek olduğu· 
mı, sade çorba\'& kadınlarla eğ
)enmeği :m e"'lck edinen erkek
lere anlntıııız.Manıaf i dikkath o
) tın uz ha! Önümiiz vene vnzdır. 
Kırlar, çayırlar ve ı;mrns~ Ada 
çamları ha) atı ~eliyor. Bermutat 
hu ene de gözleı·inizin, dudak
larınızm, boynumızuıı letafetin
den bahseden o meşhur ve iş . 
iz nşık1ar etrafınızı alacaklar. Ga· 
zino parasından kul'tnlmak için 
Ada çanılarınuı şairane mnn7.a· 
rasından dem vurarak sizi da· 
eh· edecekler. Yene c kisi gibi 
acemi bir aktör tanile kolları· 
ııı, nynklarını oynntnrak"Ey ka· 
dm. Nedir adnı, nerde kaıınmı, 

diye peı:ıtenkeraııe şiirler oku 
yarak evlenmenin esaret oldu
ğunu söyleyecekler ve bekHrlık 
vergisini ımutturmağa çalışa
caklardır. Sakın ha! hu marta· 
'allnra inanmayın. Avaklarınızı 
sıkı bnsın. Elinizi öperek sizin· 
Je evlenirler. Koca Ti:irkivede 

Oıınik isminde iki ndam birbiriyle 

ka' ga ederek ) ekdiğerini cerhet

mişlerdir. 

Bir hırsız yakalandı 
l\1emct isminde bir sabıkalı 

dün Hamit i ıninde hir adamın 
250 lira mı aşırırken yakalanmış

tır. 

Otomobil müsadeıuesi 
EveJki gece Şişhane yoku

şunda yene iki otomobil birbiri)1C 
müc;adtme ederek parçalaumı~
laı ltr. 

alevleri 
a 

• 

bütün Yakup evlatları birbirleri 
ile müsabaka edercesine kendi 
kendilerini diri diri ateşe, mabet
lerinin alevleri arasına atblar. 

Yan\p kül olan Mabet enkazı 
içinde .binlerce yahudi ölüsü de 
kül olmuştu. [Bitmedi) 

odu. 
izdivaç etmek mecburivetinde 
bulunan yüz binlerce-~ 
sizin gibi genç ve güzel kad•· 
ları nerede bulacaklar. 

Eski çamlar bardak oldu 
şimdi. 

Gençlik aşisı 

D ün nkşnm ihtiyar bir kariJ 
imizden şu mektubu aldık: 

. l\lulıterem efendim: 
"Doktor Behçet Sabit bey 

tnrafmdnn arzu eden ihtiyarlara 
gençlik a-
şı ı yapıl
mak üzre 
şehrimize 

bir kaç m
aymunun 
gönderil -
diğini o· 
lmdunı.B

emleniz -
de geııç
leşmekar

zu unda bulunan bir ihtiyarım 
yalnız Behçet Sabit heyin ne
rede oturdu,runu bilmiyorum. 
Bunun için ameliyat şeraitin.i 
bildirmek üzre nıuhtere01 dok· 
torun şu adrese bir mektup 
~ ollaıııasına tavassut buyurma· 
nızı rica ederim.,, 

Adres: },akültede Hariciye 
kısmında ) erinden kalkamayan· 
lar koğuşunda altı ay ~n·el ken· 
disine gençlik aşısı tatbik edilen 
Dnrülacczeli Ismaiil . .,, 

? • 

19 rnartt929 
NAKiTLER 

l lngliz 9<) J .75 20 'Lr.Ta Dal. 

1 Dolar 203 ı .Florw 
20 Frs.l". 158.50 20 Kar. Çek. 

20 Hretl 212.50 2~ ~:r 
:?O l>r11bmi 52.50 20 }'ranlt Bel 

1 U11y~ m. .W.251 l Pezeta 
1 A nw. ~L 28.50 20 F .ineç. 

20 Ley R•ın. 24.12.501 • 
ÇEK 

Lond. St. 991.75 Amster. n. 
Nw.Y, 0.48.93.75 Prai kur. 

Parisfrs. 12.53 'iyana W. 

Milaııolt. 9.31 l\ladridp:r.e 

Bcrlin m. 2.06 
VW10vazlo 
Atlnadrah. 

Sofinlev 67.87 Uııkrqı 

Brf kst"l b 3.:i ı IUoı;k10 ç. 

(..iırnwef. 2.:i ı lll'lgrnttllıa 

2Ş.2S 

80. 
)~;2.ı; 

22.25 
71 .. ıı;() 

113. 
32.SO 

180. 

l.21.75 
:6.4.'t 
':U8. 
3.18.50 
4.35.50 

87.91 
24.37.50 

1047 
2~.75 

• 

• 
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", m li müesseseleri harap 
ed' 'r e ö esini siz düşününüz. 

ı~tanbulda 1 ürk vatanseven-
1 · mevcut oldukça buraya bila 

.k Yunan askeri ge-

G eteci genç bu sözleri te
e ü. ve eleminin sevki ile içtiği 

b · r k ç kadeh rakı yüzünden söy-
1 · i ve maksadı da Fransız 

bi i kar ısında (vatan hislerini 
t e mekti. Yoksa o andaki 

c v- üne karşı hareket için bir 
t k"I, bir har.cket hazırlığı 
v d da bundan kimsenin haberi 
yo tu. .. 

Pa taneden çıkan Fransız za· 
b" · tela,..h adımlarla Fransa se
faretine doğru koş ;-ordu' 

(Bitmedi) 

an T b iu efendi damadı 

mu im Huı-ıeyin İbrahim herin 
i S d kıı hanım uzun zamandan 

r ol u u hnstnlıktnn kurhdmı?· 

r h 

k udnki 111akberci mnhsu· 

u tur. Alla gnrık raml:ıet 

oQ~~QCXMJ..e Satılık oeeaın&••• 

.IAKI ALARI 

ki fi 'lali ahmer 
· 1 trım. 

L 

1 ---~ 
Kaıdınlaw.n sevd~ 

1cek tipinia matl~k ~:~ 
IAzım değildir.. ~ _A 

edce1c: güzeUiğine JaPr; 
tta 4azla cazip ~ 
lüzum yaktur.. Ancak "'!"' 
bil erkekte mühilll bit ; 
gö-zetilmektedir ki .,. 
herhangi kadını bizılt 
zarında alakabahş g" 
sidir .. Bunun için de dil~d 
kat mutlaka iyi konuP'". 
fakat herhalde hazır 
Konu~. 

jşte kadınların ı,. 
büyük meziyeti 

Kadınla konuşaıı 
kendisinden mümJcüıl 
bahsetmeli ve muha..,ere 
m dai~ kadın ozerirı' 
etmelidir. 

Alel' ade bir erkek. ~ 
taktir edilmekte bile b~ 
dır. Nerede kaldı ki s ~ 
letmesini bilen ~ir ~rk~ İti 
dan Leonar dö Vın~'"k/. 
Lizosına benzetilen bır 

- Bütün fecayiine 1 ·bi 
yata karşı tıpkı onuD i 1 

siyorsunuzt . 
iltifab karşısı.da ~ 

bilıin. 

Kadın hayatının ld 
l:iilir ve bunun için eS 
lerden kurtulmak jc:tet'~ 
dan beri sevilen, ta.P1 

artık sevileceğine 'Ve. 
leceğine kendi de . bit 
Onun için istiyor ki~ 
çıksın da kendisinde f . 

b' cı dar keşfolunmamış it k' 
sun, kadın cidden "ata 
şekle soksun! 

Paris müziklıoUerinde bar sahi
pleri nıüşterileriııi nasıl eğlen

diriyorlar? Sahnede bir ha
vuz, havuzun üstünde taam •. 

1 Paristeki muzikholler, müşteri l birinde oturuyorlar. Baş garson 
celb~tmek için programlarına akla 1 müşterilerine geliyor. Müşte~iler 
gelmedik şeyler ilave ediyoalar. hususi bir oda istiyorlar. 

işte Folies - Begee de hali ha- Müşterilerin masasının bulun-
zırda oynanan bir oyundan bir· ı duğu dar tahta geçit yavaş yavaş 
kaç sahne: Sahneye "Lidonda 1 suyun icine giriyor. 
oldugu gibi, havvzlu bir lokanta Üstünde şampanyalar açılmış 
yapılmıstır. Banyo kıyafetinde I ma5a ve ctrafında~i. müş~~riler 
bir çift lokantanın nıasalarmdan yavaş yavaş suyun ıçıne gırıyor-

= , 
• 

Berlinden "Deyli Meyl,, gazetesine yazılıyor: 
2 Martta Norveç V eliahtma varacak olan İsveç Prensesi Mariya, 

memleketini terkc
derken ahali ile 
hoş bir tarzda ve
dalaşacaktır. 

18 Martta İsveç 
veliahtı taıaf ınd~n 
Kıral namına gelir 
güvey şerefine fc\ 
kal:ıde bir ziyafe 
verilecek ve bu zi 
yafetten sonra ge
linle güveyi altın 
dan bir gelin araba 
sina binip Stokhol 
mü baştan başa do 
laşarak İsveç hal 
na veda edecek! \orveç veliahtı ve pren es l\'lariya 
dir. 

Bu geçit resmi devam ettiği müddetçe arabanın etrafında, meşale 

taşıyan saray etbaı yilrüyecek, önde ve arkada suvari kıtaatı bulu

nacaktır. 
Bundan sonra gelin güveyi trenle Osloya müteveccihen haraket 

edeceklerdir. 
• 

lar. O kadar ki, en nihayet b. n d:nidc : edlm 

1 k d ·rrıd' ğaz anna ·a ar suya gömülüyor- :"i il Beyc1 ı Ku<f dı 1 

lar. Diğer taraftan baş garson, Alhıı.mrııda : Celin IJ"''" 
muhakkak vazifesini yapacak. Operada : Ka:ıaktcır 
Bakıyor ki, müşteriler su içinde. 
O da tereddüt etmiyor ve elbi- Melekte : 

8
"

111011 ı-~ 
M f kt ı Bobaını 

sesi ile birlikte suyun içine gi- a 
1 

e )'ı1t" 
riyor. Fakat öbir taraftan sır Asri Sinemada ı Seı·d0 

sıklaın çıkarken, bu defa elinde Alt"mdarda : 1''akl011 d'" 
çorba kasesi yerine, bir sepet 1''erahda ı f JCRf,l.JI~ 
görünüyor, fakat içinde diri diri '" :-. 
taze balıklar... ureya Opereti :Parı•altı 

ı 11r'"'''IHP••,.•••UH.JIUlf•U\"••••••-e-••••••!JUt•ır:••H••n.1neını_,,,uu• "'1'
1 

• ) 
i. • • ••il•" ••••••••••••••••••••••••••••• -•• tı• ..................... ~)ı '""' ••••••• ". ift ••••••••• 

OPERA 
~ANEMASUNDA 

i ! Bu akşamdan itibaren muazzam pru-
• igrammda LEON TOLSTO) un eseri 

~KAZAKLAR . 
~ Müıtıe <:illeri: 

~ JOH~ GİLBERT .J$, ~ .. 
~ ve 

Rus hayatına ait 

filmlerin en milke- o-

'./. 

f§;~ 
mmellerinden fevkalade heyecanlı sergüzeşt fi I 
Filmin iraesi esnasif1~~ 

AR N OL D i orkestras•A-1 
mada RUS BALALAVKr 1 
Rus kazak parçalarını ~('1 

cak ve teganni edece1<l8 

Loca ve numaralı ıııevkilerin eveldeıı t 

tavsiye olunur. 
"• • ~n•• "l,. •O'-••• t•LUUtfl •' l ı_ıu_ı u.s: •1.U.l.lllU-1!.t.l!.UUlt.•ıU.!••lllt.'I• unt_•:,! tı..'~ 

.... ~~~~e;e:::;:::;~..;;;.""'.~ 
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lstanbul Tramvay şirketi HILA•e 

ıran • 
l~aııbul Tranna, _ir\eti, 20 M \RT l~ tarihinden iı"lıaren a n<'a ılan dılmiıı. 

olan 1e1rii ee{er eaİt.lannı mıif·İr tıırirr• rnu ıb'ııcc.-. Sl l TAN H \M Bil, KAHAKÖ): 

~ Bu Cuma günü 

eıaer-Galataıaraı. mu
•ıeı;ııe lıar1iıa1i11or 

Al..APKAPI, ŞlŞHA E KARAKOLl, T~Rr ABASI, tari ,ı ı c.- lk~a tten Tak ir e l . 
dar mesafe Uıerinde OTOBU:S "e) rlı seferl~ine tekrar iptidar dıle egini ilıin ile 
keqbi teref eyler. 

Beyazıt -Taksim Otobus hattı ben eçbi ~r 4 kıfa) ı hu idir: 

sen bö11le 
11aoma11or sunl 

Burhan 
R~t 

den <liger kaleye sürükleniyordu. 
Devrenin nehayet)erint- doğru 

Sakarya bir gol yaptı iki dakika 
sonra K.S.K mukabele eUi. devre 
bu suretle bitti. 

lkinci devre: Bu dene de hr
rnen hf'mf'n Lirinri~ine müşabih 
olarak ceryan etti. Yalnız rüz~ir 
altında oynayan Sakaryanm daha 
sık ve mües:;ir hür.umları görülü
yordu, 

'ihayet devrenin L.itmesine 
on dakika kala Sakarya güzel bir 
paslaşma netidesinde ikinci ve ga· 
libiyet golünü yapmağa muvaffak 
oldu. Bu netice değişmeden bitti. 

Birınci devrede hu iki takımın 
karşılaşmasında \·aziyet bunun ta
mamen aksine oldu. 

l BEYAZI J' - FEMlN ÔNU 
2 EMJ 0 t: AZAP KAPI 
3 AZAPKAPI - TEPEBA l 
4 'fEPF.BAŞI -TAKSIM~ 

Otobüs sefer ücretleri: 
ı KIT'A Ucreti 6 ı,uruş J-4 ı,urıı Gazi J\ prll rcqmi 6,25 
2 c • 10 1-4 10,25 
3 c c 14 • 1-4 14.25 
4 • c 16 • l-4 16,25 

Gazi Köprüsil resmi dahil olduğu halde ücret cedveli : 
Zirdeki ı,ıt'alardan: Be)azıta Emin (.in ine A:r.apkapı~ a Tarlabaşına Tak ime 

Beyazıtı.an - 6.1-4 10,1-4 14 1-4 16,1-4 
~:ııtin ontlndf'!n 6,1-4 6,}.4 10,1-4 14, 1-1 
A7.apkapıdan 10,1-4 6, 1- ı 6,1-4 10,1-1 
Tepebasındaıı 14, 1·4 10,l-1 ö 1-4 6,1-4 
Taksimden 16,1-4 14,1-4 10,l-4 6,1- ı 

Bu Ucretler bila inkita bir ı;t'ter için muteberdir, Bir kıt'a tızerinde tamamen sefer 
edilmedifi Jıald~ dahıılcret tam olarak istifa edılir. 

Kıırakö~ Kvprtltıil muritriye&i ~olculara aittir. 
OtobUslerdeo hiç bir tenzilat kalml edilmediginclen resmi elbise) i lMbi olanlar da· 

hi c:iviller gibi Ucret vermeğe mecburdurlar. 
Tramvaylarda olcluvu gibi mecburi 'e ihti~ ari durak mahallen Jevhalarl:ı 

gü terilmiştir. • 
TramvayJac için Yerilmit olaıı pasolar, abonman karoelwi. Askeri teozillt pasoları 

ve tunel pHolar Otobilsltre ubul olı.ıonıa) acakıır. 

lıtanbul 11 mart 192~ 

Nemide çok roman okur, si
nemayı, tiyatroyu çok sever. 

Bir gün bir roman okur bakar
ki, orada hikayenin kahramanı 
nişanlısını, bir yaz sabahı, Buğaz 
tepelerinde, geçen vapurları sey-

rederken ensesinden öpmüş. 
Aksam, kocası Macit bey eve 

gelince, hemen atılır: 
- Macit, sen bana hiç böyle 

yapmıyorsun. 

- Nasıl yapmayorum ? 
- Şu romandaki delikanlının 

yaptığı gibi. 
- O nasıl yapmış? 

- Nişanlısını ensesinden öp-
müş ... 

Macit güler geçer .. 
Bir gün sinemaya giderler. 

Rodolf valantino görünür. Film 
bir qk hikayesi .. Genç artiıt fil
min üçüncü kısmında kızı öyle 
bir üpüyor ki .. 

talarca reklam üstüne 
yapmışlardı. 

Nemide ve Macit : 

reklim 

- Bakalım, nasıl filmmiş 
dediler. ve filmin ilk gösterildiii 
gece sinemaya gittiler. 

Koltuğa oturdular. Aaradan 
üç dakika geçmedi. Nemidenin 
yam başındaki boş koltuğa bir 
adam gelip oturdu. Nimide 
baktı, kimi görsün 1 

On beş gündür peşini bırak
mayan genç değil mi? 

Evela şaşırdı, sonra kızardı, 
en nihayet te, karanlığın içinde 
alıştı, eski soğuk kanlılığını bul
du. Tesadüf olsun, takip olsun 
nihayet bu gencin de sinemaya 
gelmeğe hakkı yok mu? 

Mersinde spor j * * 
Merı;ıindt' r.anlı bir spor faali- ı t b ı T 

yeti var~ır: .Mersin orta .~ektep 1 S an Ü ramvay 

Mlidiriyet 

sirk eti 
Nemide kocasının kolunu tu

tuyor: 

- Macit, sen bana böyle hiç 
yapma yorsun. 

Yeni film çok ömir teY t 
Herkes mer.akla, bir az da hey
canla o sinemayı takip ediyor
lardı. 

Macit üçüncii perdedea ...,. 
dedi ki: 

talebe birhğı, futbol "·adiS111delci • •• 
mesaic::ite bu faaliyetin en başında Otobüs seyru sefer cetveli Kansının artık bu nevi "mani" 

l,.rini öğrenen Macit ğene gülüp 
geçıyor. 

- Nemide bakalım, bu m
kanç aşık, ralcıbini boğu111d•P 
kesacek mi? bulunmaktadır. Kısa bir müddet- 23 Mart 1929 tarihinden eoıri ahire kadar muteberdir. 

Perde başladı. Bu -arabk Ne
mide yanındaki rencin hafiften 
elini tutmata çalıfbguıı hİlletti. 

ten beri varlık gösteren bu takını. Tarlabası • Azapkapı- Karaköv tarikiylf' 
şimdiye kadar yaptığı yedi maçın BA y AZIT . TAKSİl\f İı tt Bir başka defa ğene sinema

ya gidiyorlar. Bu sefer acemi 
bir aşık, muhteriz bir kızın ö
nünde, eski asırlar tarzında diz 
çöktiyor. 

üçünde beraber kalmış ve dördü- a 1 

11k s 
nü k87.8nmıştır. Tarsus kolejini Rarak.et ~ler Haraket H.:at 
3-1, TariUS orta mektebini 3 - O, mahalli arasında~i Fasıla: saatı ~aatı 

Sesini çıkaramadı, elini çebı*'
Sükut bir [nevi ımtvafalcat demek 
olduğuna göre, delikanlı ceu
retini arbrdı. Karanlıkta kolunu 
hafifce kadının beline doladı. 

Silifke muhtelitini 1 . 0 mıglup BEYAZIT · TAKSIM Beyazıttan 7 .. 42 l9.S.27 
• • hattı Taksimden 18 7 S 15 etmıştır. . . 19.S.OO 

Bir sporcu ailesi Istaobul 16 Mart 1929 
Ha) da, Nemide ğene koca

sının kolunu tutuyor: 

Eski ve maruf beynelmilel fut· -~~~------• 
bolculanmızdan FenerbahçeJi Is· Şehremaneti 

- Macit, sen bana hiç böyle 
bir şey yapmıyorun. 

Film en canlı yerinde idi. 

met heyin elyevm Adana merkez ilAnları Macit ğene gülüp geçiyor. 
Boyunlar uzan1111ş, g6zler açıl

mift herkes, Macit bey de d.lıil 
olmak üzre, dikkatle seyrediyor
lardı. 

hastanesinde göz mutalıassısı olarak 
Adanada bulunduğu malumdur. 
ismet beyin ahiren Hüseyin Hüs· 
nü Emir paşanın yeğenleri Yildız 
hanında nişanlandıklarını haber 
aldık. yeni nişanlılara saadet te
menni ederiz. 

Voleybol maçları 
Mıntaka Basket ve voleybol 

Heyetinden: 
21-3-929 Perşenbe günü Be

yoğlu Amerikan kulübünde mm
taka voleybel birinci ve ikinci 
takımlan maçlarına devam edile· 
cektir. 

Birinci takımlar 
- 1 Bevkoz • Hilal hakem 

J 

Sami bey saat 14. 
- 2 Vefa - Kasımpaşa hakem 

Bedi bey saat 14,45 
ikinci takımlar 

1 - Fenerbahçe- Vefa hakem 
Basri hey saat 15,30. 

1 stanbul mahkemei aUiye birinci 
ticaret dairesinden : Jaet Arif be

yin Sovyet t10&yalist cumhuriyetleri 
ittihadı ticareti hariciye hankuına 

deyoi bulunan 1937 iııgiliz lirasının 
temini istifası zımmında nıerbun 
bulunan Uç bin ton maden kömUrU· 
nUn fUruhtuna mahkemece karar 

verilmiş ve fUruhtun 27 Mart 929 
tarihine müaadif Çaqanba 1Unö saat 
10,30 d:ı ve intacı kabil obnadıiı 

takdirde anı velyeden gUnlerde saatı 
meakOrda Vanıköyunde meıkftr ban• 
kanın dePOfUnda ıcrası mukarrer 
bulunmuı olduğundan talip olanların 
mahalli mezkQrda muayyen uatta 
hazır bulunmaluı ililu oluaur. 

S ultanabmet Suih icruuıdan: Bir deyai 
mahkOm bihin temin istifası zımmnı.da 

(KARADENİZ) vapuru2lmar 
Per~enhe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zon~ldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye. 
Fatsa, ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve döDÜ§
te Pazar iskelesile Rize, Of, 
Sürmene, Trabr.on. Po1athane, 
Tirebolu , Gireson, Ordu, 

Fatsa, Samsun, Sinop, İnebolu 
ugrayak gelecektir. 

İzmir sur'at postası 
( İzmir ) Yaparu 2'ı M 

cuma L2 de Galata rıhtiımın
dan hareketle cumartesi 10 da 
lmıire gidecek ve pazarrtesi l 
de İ2.lllirden harketle artpazesi 
gelecektir . vapurda mükem
mel bir orkestra ve ev.bant 
mevr.uttur. 

A ~ valık Karabiga hatlarına iıle) en 
vapurlann kahve ocakları birer 

seııe mUddetle kira~a verilecektir. 
Kat'i ibaJeleri 31 Mart 1929 tarihinde 
icra kıhnacatından taliplerin o gün 
saat 15 te levazım mUdürlüğuoc 
gelaeleri. 

SAtILIK MOTORLAR 
Berk, Çakıcı, Gülcemal motor 

te1'.ııelıcıri he) "eti buıralarilc satılac:ak· 
lardır. Kat'i ihllleleri ı Niaao 1929 
~ibinde icra kılınacağından taliple· 
nn o ıun uat on albda levuım 

mUdlırluğUne gelmeleri, 

y eni Kuy Daaresindeu. Tedariki 
icap edea 20,000 Parke tqı ka

palı zarf uıulile ınılııakasaya nz "e 
11-4-929 Perff!Dbe f{Uftü saat ikide 
ihale edilecı•ktir. ttaya talip olanların 
g&rtnamesıni görmek ve nkti muay
yene kadar Eııcıımenc nıuracaatlan. 
B e) azıt daireainden : Sahipsiz bulu-

nup dairefe teslim edilen bir 
bat keçinin 3 gUn zarfında sahibi 
mliracaat eylemecljği takdirde satıla
cağı ilin olunur. 

Mücevhf'rat satışı 

Bir gün geldi ki Macit artık 
gülmez oldu, .. Y apmayorsun, et
meyorsun " dediği zamanlar haş
lamğa başladı. O tarihten iti
baren de yüzü gülmez oldu. 

Nemideye on beş gündür bir 
delikanlı arız olmuştu. Şık, gü
zel, centilm . bir genç .. Nemide 
bidayette yüz vermiyordu. Fakat 
delikanlı öyle ihtiyatla, zarafetle 
ve maharetle işini idare ediyor
du ki, Nemidenin bütün korku
lan zail oldu. 

Bir aralık Nemide e1111mine 
sıcak bir dudatın temu ettilini 
hissetti. 

O sırada da perdede, bstr.ç 
aşık Rakibini latır kıbr keeiyordu. 
Nemide sevkitabiatly : 

- Ah, Macit sen bana blfle 
yapmayorsun, demez mi ? 

O zaman Macit pşardı ve 
başını çevirdi, vaziyeti anlada. 

Vaai kGyuaıde 52 numaralı yalıda 
mukime il«m bundan eltdem vefat eden 

merhum maliye nazın Nuif Pap kerimesi 

Fatma Hediye hanımın metrukitıoun Su 
ve tuvalet takımları ve İnci ve pırlanta 
ve Mir :a:ik.ıymet etJuı sandal bedestenin

de teıbir edilmektedir mazkur zikıymet 
etYala r 25 Mart 9'l2 Pazatesi glloU saat 
13_te mezkur bedeatcnde bilmllaayede sa
tılae&gıodaıı talip olaalana yevm ve Matta 

hazır bulwımaları ilin olunur. 

Artık karısı: "Macit sen, flyf 
Bir gün kocası ile ğene sine- yapmayorsun" demeyor, bazan 

maya gitmişlerdi. Bu film lstanbula alışkanlıkla dese bile, Macit fÜ 
ilk defa geliyordu. Gazeteler haf- lüp geçmiyor. 

-===-:::;=s::.:..:ı==c:=:~-========---=----------

Semti Mı hailesi Sokağı No Nevi Tamamının kıymeti 

atik cedit atik cedit lira mubammeaeei 
Beyoğlu Hüse~inağa Mektep-Bayram 12 ~9 kigir hane 7000 sekiz taklitte 

Piyasada rağ- Müıtemilitı:Bodrum katı odunluk ve kömilrluk 'e mutJ,.k zemin katıoda:Bti1uı. 
,e kUçUk iki oda, birinci bhnda büyük. ve küçük ıki oda bir hali ikinci katında Uc 

bet bulmuş aya- küçük oda !Jir hali dördüncü katında bir klıcUk oda 'e bir 1andtk oduı. be§inci 
klı ve ayaksız kat taraça ve kıremitlik olup elektirik ve terkoe su\ u tesisat ve tertibabnı hırtidir. 
Pastırma, jam- Bedeli sekiz sene "e müsa'i taksitte tediye edilmek ü&erc hüla eVBafı muharre.r 
bon, salam kes- hanenin 7000 lira kıymeti muhammene ile 'e kepalı ıarf usulile milki)'eti mla

yedeye çıkanldı 8-4-929tarihine mUsadif puarteai günU saat 15te teklif zarfları kllpt 
me mekinalanmız gelriü~tir. ve bıliJJtmn hazineden alınacak emre göre muamele if uı mukarrerdir. Taliplerin 

Umumi bepo ve acentalığı Istan· yUzde ~etli buçuk he1&bile 525 lira teminat akçelenni mal sandığına teelim ederek 
bulbalık pazar ya&eı sokak No. 4 alacakları makbuz veya muteber banka nıektuplanle ~ eYmi mezkurde F.nıHli metruk 

""& satıı komi.lyonuna müracaatları. 
Peraskevaidis biraderler Ti. lst. 
2031 S ult•nahmet 4 dUncU Sulh hukuk 

mahkemesinden : Muddei Mehmet 

DEVREDlLECEK lHTtllA BERA.Ti Nmi efendi mahndan Be§iktaıta Ihla-
"Şi-ı-.:1- aıırba ealih in.le kabili· murda Nar sokağıuda 8 Numaralı hanede 

r- wwc: w- muJum Hacı İbrahim efendi mahtumu 
yelli suların radyo faliyetleri içia radi· Osman efendi aleyhine ikame evlediği 
yom k-.ılan.. bakk mda onbeş sene il d · nıuddetle 19 Mart 1927 taaih ve 575 yüz on be§ liranın tabs ine aır ınunıa-
numara tabtuada Sanayi mttdl1riyetinden ilevh Osman efendiye tastir kllınan Yara-

:u-------- ·--·-1 Bakteriyolog ı 

1 ~k~~~::uı ~ 1 
li1 Pek dakik kan tahhlatr 

bir kııt'a ihtira beratı ı.tihlal kıJnm11tı. kayı davetiye u._-ine mu maile) b Osman 

Hıd • 8'a kere mez.k6t ihtira funıbt ve ya efendi berayı ticaret bir mab mukaddem 
1 v~ye icara verilecef indea İ§tİrMIDB ve ya isti· Aııkaraya gittiti ve mahalli mezkurdelı.i 

canaa talip olan zevatın, lstaııbulda; ikametkAhı meçhul bulundugu mahalli 

§ {Vassennan teamüli) kureyvat tadadı, 1 
m 1 İfo\ C !Sıtma haatalikları teıbisi, idrar 1 
m halgam, .-:erahat tahlıliti, Ultra mikTuı-
il opi ıle frengi :abarriai. Divaayolwıda 

l 
ultan Mahmut turbesi.urıiımdar ı 

Telefon ls. 981 

Vapur kumpaayuı Yeni paet•ı.ne arır.nda A11f efendi meakOr muhtariJe mubaıiri tarafından • ·----~~m DEVREDiLECEK iHTiRA 
Ki.istence, İzmir. Pire ve lsUncleriye :ıtlltüpbaıı.e soUjuıdA, Türkiye Han .No "Yerilen §erhden anlaşılml§ olmat?la bittalep 

tahtı hacze alınıp furuhtu mukarrer bu· haftahk ~erler. 19-22 dıe mukim .ek.ili lSTOK efendiye bir ay müddetle ilanen tebligat icrası 

ı ~ ...a--'--' lar .c;u vaıtlart bakkıoda• 15 .MDe 
BERATI 

lunan bir adet Sın" ger dik•• makfnaeile skenden"ye _ hattı Dl .. ,..~i. karargir 0 ak mahkemeside 22 Niaaa 10 -2 
'7 müddetle 34 ntımero YO nisaa 1-.., 

i§lenmemif bir adet cevWen mamul koltuk 20 Mart çaqmlıe gU11tt ..a 10 da SalılfL lllO..._,• 929 Paaıtesi saat IS, 30 talik edilmit tarih ıahbndu an&) i miidllriyetiodc11 
Köetenoeden gelecek olan(RAŞIT)vapnru21 K ...._ olduiundan ~e\'mi muayyeni mez'k.Orda iı!tilısal edilmİ§ olan bir kıt'a ihtira bt· 

kıtnepc takımı martın )irtni UçllncU cumar- Mart perıenbe günü saat 11 de her sınaf Conson marka iki buçuk beygir mumaileyhin lıizzat gelme i veya tarafın· ratı bu kere funıht 'e ~a icara nriJe· 

tcıi gUnU zevali saat on dörtte Sandalbe- yolcu ve eıyayı tllccariye alarak lzaıir, ı. if k dan musaddak bir 'ekil göndermeqi aksi ceğioden iştirasma ve ya icarı na ıatip 
Pire Ye lıkenderiyeye gidecektir. ,.uvvetinde bir motor zar· ve il- olan ze\atın lstanbulda Yeni postahıme 

destcninde bilaıuza,~de furut olunucaiın· Daha ıiyadc maltımat almak me- çük teknesiyle birlikte satıhkbr. takdirde mahkemenin gıyaben ruyet edile- arkuında Apr etendi kUtUpbaııeaı soka· 

Yenler Galatada Çı'•ilı" rıhhm L-nı .. ın 1 1 b celi mumaile\'hin malumu olmak Uzre pnda TUrkı· ~ e Hıın No 19-22 de mu-_

-........::::ıı-._..;.:=ıııt!Aoıı....__, _ _.:-..:.._uı-_..talii.D-AM&ııılu~ıaıınL' ..!l!!.!-!!~"~r!a~~~:.... .. ıHI .. steyen · Ç k f K e 
-' • .. Tekili latok cf endı~ e mkracaıu ~leme-v• w JC.&1.1N1&.............J.1r:L-A1IJUr:l.IL~u~allJ~~r~__ı_~_:_---e-rı~n___'.'.~in==-o~g~r-a.~-e-n_a~n~--_.!_~t:eb:ll~nM~m==ek:a:m:ın:a~~~ı·~~~)~~~~U:r:e~ı:l:..ı~~~~~~::_::::::_:~::~_J 
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EşlDE TARiHi 
O HAZiRAN 9!!9 

BİLETLER: 
1 LİRAOIR 

ES~A PIY All.GOSU 
• 1 

. . 1 

liralık ı 
j 

Türk (,05 000) Ocakları Merkez heyetinin 
il{i-iılniyeyi ihtiva eden bu piyangosunda çok 

kiymettar eşyalar vardır. 
nadide ve 

Hasüatı, inşaatı bitmek üzere olan Türk 0caklan Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına 
sarfedilmek üzere, hu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. Bu piyangoda ik.rami
yeye (50) hin lira taftsis edilmiştir. Buseee ki ikramiyeler geçen senekinden çok daha kıymettardır. 
Me.k.ea heyeti hilhaSsa yerli eşyamızıB reva~ını temin için ikramiyelerin kısmı azamını yerli ma-
nuılitmdu intihap eylemiştir. Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pır
lanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyiik salon halıları, platin erkek ve 

badıa saatlan, saka takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, BO parça nadide halı seccade, 
4U) .tiri kıymetinde miny:atür resimli paronamalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastık
lan, yedi fabrik.alarımızın mamulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile 
Hililiahmer sanat evinin en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya vardır. İkramiye- I 

ı ı lerin mecmôu urikta (1000) dir. 
' , Merk.es Heyetiaia bu piyaagosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyangolannın j 1 

en zengini.diL 
=== --=± 

B~~~~~~~~ ~~!!"lyetinden: j Mahlu~~t ~ü~~!:~r~~inden: 
Kuıııq 5380 538 14 
18000Ô Gedik ,..-. Diwmı Ali ...ballesiade külhan 80~nlda 91 zıra 3 oda 1 safa ~eyo~lund:ı lstanbul kulubu Ye Amerika sefareti arkasında 14 harita numaralı 

ı matuen 4 Pfo ban · t 538 af§ın arsanın tamamı satılmak Uzere dört hafta müddetle ve Kapalı zarf usulile 
eaı~ amamı. mümyedt!ye konmuştur. Son müzayedesi 10 nisan 929 çarşanba giinU saat on dörtte-

(ı()()()O lbiltem P8f& mabailesınde papas oğlu lranı Ust katında 40 ztra ve 16 No dır. talipler kıymeti muhnmmenenin yllzde yedi buçnğu nispetinde pey paralarıyle 
odamu tamull.1. teklif mektuplarını kap:ılı zarf derununda lstanbul Evkaf mlıdiri~·etinde mUteşekkil 

50000 OskUdarda Selimi Alı efendi malıallesinde atik 191 cedit 193 J:\o fevkinde Uç idare encilmeninc tevdi etmeleri. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------

od alı it 8aneyi mutterrul muaual furunun 120 hissede ktrk hissesi. M • • d v } E } "k 
10500 Kuçuk p-.arda hoca hayreddin mahallesinde kuzancılıır caddesinde 28 :-;o Z6 Uzaye eye . azO Unan ffi a 

· zmı ahş:ıp diikkfinın 8 hissede üç hissesi. 

•:• •!• •:• Vakıf akarlar müdürlüğünden. 
DM.laı eti ilan 10·3·9"29 Hafta [2] nilııayeti ilan 10.4.929 Çar§anba 

ıcunı, 

.12000 Hasköy MıBhmut ağa maballesı timun-u Olıruınes Sok:ı~ın<la 20-20 numaralı 
(180) arşın 81'81.Dın tamamı. 

28000 SUtlUoede Mahmut aga mahallesinde timurcu Olıannes sokağında 16·18 nu· 
maralı (~) arşın arsao.n tamamı. 

16250 Tarab31a dere ıçi eokağmda (28) numaralı 130 arşın arsanın ıamaıııı. 
33270 Beyoğhmda H"8eyin ağa mahallesinde Macıır caddesinde 96.98 nunıar:ılı (l lOj 

nrfın arsan111 tamamı. 

218300 Be;oglunda Amerika sefareti ve Istanbul kulUb\i arl\a!'anda (ll)hıırita numaralı 
(291) ar~ın arıııının t'amamı. • ..... ~ .... . - .. .. 

Bidayeti ilan 3-3-929 hafta (3) nihayeti ilan 3-4-929 Çıır~a. lıa. 
KUl'Uf 
185000 Be108111 HUscyin ağa mahallesinde Kanın ve lrmak soka;ında 19-31 numa

ralı hanelerin tamamt. 
10200 Aksaray l\tu.rat p. mahallesi Topkepı caddesi 77 • 79 N. 51 arşın dUkklin 

arsala11Dın tamamı. 
2.5250 Langada Çakır aia mahallesi Sultan Camii !!okafında 7i N. 126 :ıriın nrsanın 

tamamı. 

1375'1() Hasktsy Piri p. mahallesinde dere sol<ağında 43 .N. dört dönUın bostanın 
Dısıf his.sesi. ........... ~. .. .. ~ 

... ,eti illa 27-3-929 hafta (4) nihayeti il.an 27·3·929 Çarşanbıı. 
Kurut 

2218 Da,•utpapda llekimoğlu Ati p. caddesinde 64 numaralı dUkkUn arsasının 
dörtte bir hissesi. 

'l2SOOo Usküdarda İcadiye mahallesinde sıvacı Murat sokağında 180 arşın miktarında 
1·7 numara ne murakkam ahşap hanenin nısıf hissasi. 

10888 Edime Jr.apwnda Hacı Muhiddin mahallesinde L<ilcUnciller sok.ağında 110 
atık 152 cedit 72 &llln arsanın tamamı. 

308000 Gedik papda Bostanı iili mahallesinde Kilise sokağında 9 atik numaralı (160) 
arıın 5 oda 3 sofa l matbah 1 sarnıcı mU§temil hanenin tamamı. 

(• ·:· •!• 
Batıdaki emlaki mablule dörder hafta muddetle aleni olarak mUzayedeye 

korıulmll§tv. mUayedeye iştirak edecekler kı) nıetin yUzde yedi bu~u~u nişpetinde 
teminat o!Uak. dördUncU haftanın ihale günU ondort buçukta Çenberlı taşta lstanbol 
evkaf mUdiri}-etinde Mahlulit kalemine müracaat etmeleri. 

Mahlulat 
~ıymcti 

lıra 
15 

mü diri yetinden: 
Davut P&f& mahallesinin Koca mut!l paşa caddesinde 165 numaralı ~ dı.ıkkinıu ha· 

Jıılıi>etine binaen temel ta~ları hariç olmak üzere ankaıı bir hafta müddetle müzaye
deye kon1DU4tur. Talip olanlar kı~ metin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey parıllari) le 
beraber martın )"irmi yedinci çarşanba günü saat onda mahalline .) ene a~ ıu gım 
ca:ıt on beşte de Çenlıerli ta~ta lstanlıul Evkaf ınUdüri)eti binasında Mabluliit uıUdiri· 
'etine mUracaatları. 

Mahlulat 
Kıymeti 

lira 
5 

müdiriyetinden: 

Tophtnede Karo ha~ mahallesimie kain 40 No arEa llzerindc el\·eı;m mevcut <'ilan 
sala~ ankazı lı<'· lira bedelle h!r hafta müddetle mU:ıaye<l )C konulmuştur. Talip olan· 
lar kı) metin y!Izde )edi buçuğu ni!ıpetinde pe~ pnralariyle birlikte mnrııo :- irmi yedin· 
d gllnu s:ı .. t oıı birde ınahallınde buiunacnk olan memuruna ınllrncattl:ı.r . 

1 - Çarşuda parçacılarda 8 No dUkkiin 
2 - 1'encrde abdiııubaşı mahallesinde 4 No dükkin 
3 - Eyupda camii kebir mahallesinde ıo. 12 No kapt mahalli 
4 - UslHldnrda mihrimah imaret mahallinde aralık mahalli 
5 - Paşa bakçesinde çınar caddesinde 3 No otelin ilet katı 
ô - Beyk.ozda kavak dere caddeFindc 3 ro tekke arMSt 
Miiddcti mUıa)erlc: 8 Mart 929 tarihinden 30 Mart 929 cumartesi gUniıne kadar. 
Bnlüdn muharrer emlak kiraye verilcceğind,.n muzayedeye vazolunmu§tur. Talip-

lerin yevmi ih:ıle olan son gUnUn sa.at on dört lıuçuğuna kadar şartname~ i okumak ve 
teminatı rnu\'akkate ita ederek mUuıycdeye iştirak etmek tizre Istanbul Evkaf 
mUdürlU~iinde 'aatıf akarlar ınüdürlu~üne müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve mU,.temilatı hakkında mali'lmat almak isteyenler bu mUddet zarfında 
müza) ede odasına müracaat ederek ecri misil raporlannı görebilirler. 

Müzayedeye vazolunan apartman 
daireleri ile haneler 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Beyoğhında Okçu musa mahallesinde l\ara molla sokağında 22 (';o. ıtpartmanın 
birinci ve ikinci daireleri 
Beyoğlunda Şahkolu mahallesinde kule kapısında 24 numaralı apartmanın ikinci 
ve uçıırıcii Jairelcri 
Şişlide BUyükdere caddesinde 351 ve 353 No. haneler 
Beyoğlunda Buse) in al!a mahallesinde 19 No. lıanP. 
Be) oğlunda Hüs j in ağa mahallesinde zaınbak sokagmda 3.5 numaralı hane 
Bcyoğlunda Kamer hatun mahalJesinde kızılcık soka~ında 22-28 numaralı hane 
Kaılırifada Bostan ali mahallesinde mehmetpaşa yokuşu caddesinde 21 ve 23 
No. haneler 
Şehremininde lbrabim çavu~ m:ıhallesindc de~irmen sokağında mektep mahalli. 
~:ımııt)ada Hacı kadın mahallesinde sulu manastır caddesinde 159-145 No. hane. 
SudlUcede Mahmut ağa mahallesinde filipos wkağında 33-15 numaralı hane 
Kasımpa~ada EyylıhUm nlınıet efendi mahallesinde ufak köprü sokağında 27-33 
No. hane 
Üsküd:ırda Murat reis mahallesinde c:iliibtar ağa bahçesi sokağında 95-87 N. hane. 
ÜskUdıırda PM.arba~ı mahallesinde şehit ahmet paşa sokağında mektep mahalli 
Kadıki.ıytin<le O maıı aj?a mahallesinde oton namı diğer .Nureddin paga sokağında 
70·72 numaralı hane 
Mııddcti mıl1.aycde: 20 Mart 929 tarihinden 13 Nisıııı 929 Cuaartesi gUnU aaat 

on dört buçuğa kadar. 

Balada muharrer emlBk kira)a verileceğinden mü:zayetfoye vazolunm~. Talip
lerin ye,.mi ihale olan s~n gllnün saat on dört b.uç~ğuna kadar şartnauıeyı okumak. 
, e teminatı mu vak kah! ıta ederek mlluıyede) e ı,.tırnk etmek Uzre htaiıbul Evkaf 
müdürlUğunde val;tıf akarlar mUdUrlilğUne mtiracaatlan ilin olunur. 

Ev1!af ,e ınü~temiliitt h~kkında ıı>alfımat almak i teyenlt>r bu muddet zarfinda 
mtlzayede odasına mUracaat ederek ecri misil raporlannı görebilirler. 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Vakıf .akarlar müdürlüğünden: 
Bahçe kapıda ddrdiıncU vakıf hanın üçiincii katında ve lataobul ticaret ve ıanayl 

odasının ta1ıtı isticarında bulunan kırk oda toptan mur.ayedeye konmuştur. 
Muddeti mlluı.yeae : 20 Mart 929 tarihinden 13 Niuo 929 Cumarte.i ~ü aaat 

on dlirt bu~uğa kadar . . . 
Balada muharrer emlAk kiraya verileceğınden müı.ayedeye vuolunmqtur. Talip· 

!erin yevmi ihale olıın !lon giluiin saat on dört buçuğuna kadar §81'taame) i ok.umak 
. ve teminatı mu\nkkate ita ı·d!'rel> ınUzayede~ e i~tirak c(W.ek üzre htanbul Evkaf 
ıniidürltiğUnde \akıf akarlar mlidiirlllğilne mUracantları iltln olunur. 

fa·~:ıf rn mll~tcmilütı halt kında malfim:ıl almak isterenler bu mUddet zarf nda 
mÜ"nyede orlıı!:ınıı m r.1C:ıııt ederek ecri misil raporlannı &i.irebilirler. 

As1ıeri mUn~ l\ 
lıasa ;ıanıaıfı .................... 

i Fındıklıda M. ~I. vekileti ınubayaat 
• i komisyonundan: 
................................ ..-ı..-ı..-ı...--..ııı.....-.......................... -

0 rılıı ihtiyaci için 6240 liralık muhabere filamaaı kapalı 1.arf usulile .'IJJ 
konmuştur ihalesi 28 Mart 929 pcqembe gunu s:ıat 14 de ko 

yapılacaktır taliplerin şartname suretini komisyondan almaları ve tek 
§attnamedeki tarzda izhar ne komisyon riyasetin~ vermeleri ilin olunur. ~· 
340 Battaniye ihalesi 30 Mart 929 saat 14 te 2500 kilo yUn ile 170 ~ 

30\farı929 15 ... yukanda yazılı eşya ayn ayrı ilti şartname ile ,-e 
nakasa ile alınacaktır. ihaleleri hizalarında gün ve saatlarda komir:.youı1fll-;: 
eaktır. Tııliplerin numunelerini koa:U.yonumu.zda gömıderi ve ihale güııll 
!arıla miıracaaılan. 

Mevcut numunesi gibi asgari 210 tane efrat Alaman eteri kapalı :zarfla ,ıı 
1lı:ılesi 7 nisan 1929 pazar gUnU saat 14 de yapılacakbr. Taliplerin 

komisyonumuzdaR almaları ve ihale glkıikıde teminatlarile muracaatlan. 
M Uessesat ihtivaciçiln 8: 10 adet iki tekerlekli Motorsiklet mubayaa °' 

Tııliplerin teklifname ve kataluğlarını en kısa bir zamanda koıoisf~.ıeıı 
eylemeleri ve mezkur kataluğlar ve teklifler mutahassıslarca tetkik edildıl> 
intihap edilecek. firmadan alınaca~ından 25.3.929 gUuU akşamına kadat 
kataluğlann Ankarada M . .M. Y. satın alma komisyonuna gönderilmesi. fi 
llıl" anisadaki kıtaatın ihtiyacı olan ve kapalı ı.arfla munakasaya konulatl..ııo 
1'.l sulyaya talip çıkmadığından thale.i 28 mart 929 tarihinde perşenbe ı~1 
mak Uzre munakasa temdit edilmiştir. Te'minatı muvakkııtası 1114 .lirrBdıt• 
tekliflerile .Manisada Askeri saiın alma komisyonu riyasetine mUracaatl~rı: lı' 

M ilruıkasai aleniye ile ilin kılınan 70 adet mermilerile beraber tazpkı ,}' 
gine verilen fiat gali görülduğUnden 21 mart 929 tarihinde perşenbe 

on beşte pazarfıkla mubayaa edilecektir taliplerin te'minatlarile beraber ıxı 

:·u~Ü;~Ü kolordu mühayaat komisyonuJld-' 

: K olordu kıtaatı ihtiyacatı için altı hin iki ) Uz kilo pat:ıtes ve sekiz ~ 
seksen kilo pırasa ve dört bin iki yUz kilo kuru su_ğanın pamrlık s ıı1't 

~·aaaı takarrur etmiştir. Pazarlıg-ın ihalesi 21-3-1929 tarihine müsadif P~ ~ 
~aat on dortte icra edılecektir. Taliplerin şartnameyi komis) onda görmelerı 
ihalede şartnamede yazılı ~ekilde ki teminatlşrile birlikte komisyonde hatır 
ları ilan olunur. 

i Dördüncü kol ordu mübayaat komisyonundıııı= 
t............................................. ~ 
K ol ordu karargah binasının kalorüferle teshiei için yapılacak kıılorufcr 

fen ve sanat mUıluriyeti nınumiyye:ııi tarafından tanzim kılınan şartna~ 
da Fındıklıda milli mtldrfaa vekfileti mllbayaAt komisyonunda K. 4. lrtı 
nezdinde bermucibi şartname mezkılr kalorUfcri inşaya talip olanların \ 
gördukıen sonra teklif1erinin dolruca. Eı.kiıehirdc 4. K. O. MUba)ait 
riyasetine bildirmeleri. . llf/J 

K apalı zarf usulile mevkii mUnakasaya konulan •tav• binasıoın yeVlll1 ı,ı 
6-3-929 tarihinde talip zuhur etmediğinden 16-3-929 tD.ribinden itib~eo fi 

daha temdit edildiğinden talip olanlar §artnameyi görmek üzere her gı.iıl 
ihnlede kapalı zarfla 14 te komieyonımı:ıa muracaatları. 

..................... .-ı..-ı.+oıı..-ı..-..-ııı... .............................................. .......... 

J Yedinci kol ordu muhyaat komsiyonuıı 
. . .,,ıı 

B edel keşfi 29924 lira 66,5 kuruşdan ibaret merkez hru;tahanesı 111• 14 
zarf usulile talibine ihale edilecektir. Yövmü ılale 7-4-929 Pazar saat 

1 
~ 

Taliplerin ticaret odasından milsaddak hUvviyet nrakası ve }>ede~ 
teminatı ol:ın 2244 .liralık ~n~a kefaletname i ve.ya ~aliye "?zne ın:~i 
:haleden eH·el teklıfnamelcrını usulu mevzua daıresınde konusyona t ~~ 
ke~if ve §artname;-;ini görmek anu .:denlerinde her giln mUrar..aatları ilAtl 

Evkaf rnödörllıQUnae 
Dariılfünun ~en fakültesine . a~ınscak alatı d.er~i.yen~n i.c~ 

münakasasında talıp zuhur etmedığınden Martın yırmıyedın~ı ol 
günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden tal.~P ... dl 
şeraiti anlamak üzre her gün levazım idaresine ve ihale guııU 
encümenine müracaatları. 

Müzayedeye vazolunan eml~. 
Vakıf akarlar müdürlüğünd~JJ· 
Bahçe kapusunda DordUncU vakıf hanın zemin katında 15-8 'e 22 

mağıualor ile 34 numaralı telefon mahalli .J 
ve hanın birinci katında 38 ve 40 numaralı odalar. r 
Müddeti m'*7.ayede: 19 Mart 9".29 tarihinden 10 Nisan 9'29 Çarşanıııb' 

on dört buçuğa kadar. uf'!, 
Balada muharrer emlik kiraya verileceg-inden mUzayedeye vaıolurılXl e1' 

lerin yevmi ihale olıın son gUnün saat on dört buçuğuna ıt.dar §artnll~ 
ve teminatı mu,·akkate ita ederek müzayedeye ittink etmek Uzre Is 
müdUrlüğunde vakıf akarlar mudurlugune mUracaatJan ilin olunur. dd" 

EYsaf ve mUştemilltı hakkında malQmat almak isteyenler bu oıil 
mijzayede odasına mUracaat ederek ecri mi9il raporlarını görebilirler. 

Hilaliahmer Istanhul merkezinde.o:, 
Hilaliahmer Istanbul vilayet merkezi senelik kong~• 

22 inei Cuma günü saat 2 de Darülfünun konfrans sal~n __ 1.r,_ı 
cektir. Teşrif buyuracak azayı muhteremenin aidat mak~ 
bulunmaları mercudur. 

Öksa·renlere Katranı Haı<kı Ek~ 
,. 

" Yüksek Baytar mektebi rektörlöv . ...-
Yu•k Ba)'tar Mektebinin ihale edibneyeo Et, Ekmek., Sebt&e ~ 

niye ve enak.ı mevkii miinak.aaada olllp 27-3-29 tanı.inde kapalı ~ 1 
:..:tlu~eoojôad•• ıolip .......... -...... .....n,. '"":::J 

HACI HDKffi ZADE ALI MUBI~ 
. TİCARETHANELERİ MÜDIRIYETİ~p~ 

Kasadar hanıma lüzum var . . Taliplerin bu ayın yirın1 ~;' 
şembe günü saat on üçten onbeşe k~dar Bahçe kapusu~tsiP 
zade Hanında dördüncü katında Hacı Bekir zade Ali MulJ• 
haneleri müdiriyeti umumiyesine müracaatları ilin olun.P1· 
--=-·--- -~ - . . Mes'ul müdiri: ESA1' 


