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~aııa 
l\'[ • Troçki Otelinde 
hatıralarını yazıyor. 
AVrupa gazetelerinden 
bldıgı paralarla Leninin 
azı eserlerini tabedecek. 

Dün de şehirde dolaştı 
r .. ~ 

akatlay dü~ akşama kadar 
il] alQl tndakı daiıesinde meş

Uftur. -Iabe aldığımı~a 

lefetin noktai nazarını izah ve 
tamim için kendisinin neşreceği 
risalelere sarfedilecektir. Bu cü-
mleden olarak evela Leninin, 
şimdiki halde Stalinin Rusyada 
intişarım menettiği bazı yazıları 

ve yene Rusyada intişarı mene· 
· dilen komunist fırkasının tari-

~.~i h ~·. Troçkl 
{)' alı y . 1 ,. 
'5tlte enı ı<t! 

bta~:- rrtunıai} h ' . . 'l.llı ey şehnmızde ha-
iL . Y•ırn .. b 

~ "'"'lll\ln i . aga aşlamıştır. 
dt .bilen bi~ın Rusca ve Fransız
~ tik ~dil . d~ktiloğraf kadmte-

rı •a.b hlnııştır. Bu kadın her 
~ a e. 
t b \ kad Ytn otele gelerek ak-
t "' ar T ki . h ~ ıll etnı roç nın atıratını 
it, elde nıeşğul olmakta· 

qltı~d . 'I' raçki 
d a Ya dün akşam saat on 
il~ nında k l l ~% hald arısı ve oğ u o • 

Ilı Yapl'll e otomobille bir tenez
~ rı, bata·iştır. Troçki Tokatliya· 
ll~•ıtıdaıı 1 lrın alındığı arka ka· 
q:.ltı~hile ~~kını_ş . ve kapalı bir 
b ltıııı ta •nınıştır. Troçki ken-
~al h.. nınınanıası için yüzünü 

\> "'endT llıi tornob ·ı' ıyle kapatıyordu. 
""~ Ve Şiş}~ M~s.lağa kadar git· 
h et ~i ~nkıyle Tokatliyana 
.. ,._. §tir. 

"""• ~tı!\!s koınü ~ın iddia si 
~fak·'Yorı" .. nıst partisi kontrol 
ter 1Ye lltf ölZasından M. Y aros-

ıt ....... en Mo k d .. 4\t rra~d s ova a mun-
~~ etten b·" gazetesinde inti
'~' \'e ;r fıkrada, ahiren 
i0ı, leleri ngiliz matbuatında 
di a a.lt"lllıl çıkan M. Troçki, bor-
a~Ysiye~ı~la yaşayan ve ken-

.., olarak n~ telvis eden bir 
~ b · 'I'raçki ~thanı edilmektedir. 
~tli\! lrteıeı nı~ oğlu Yuvan Troç
llıi~ Yatı oteı· akkında dün To-

c 'lltılar e ı~de bir muharriri-
' b ıaoyl .. 

~atı~ o\ı t enııştır: 
llıııci "1n a:r~z babamı tanı
lul\q p .. olab-ı-ece gülmelerini 
tıı.ıi s0Yleyeb ~[." . Diğerleri için 
bit old\lğ-u 1 ırırnki, babam yaz-
tllı llıacıdi v llıakalelerden hiç 
~tlıekted: şahsi hlenfaat bek· 

~~~ten buır. 
•erı ~elerj al tnakaleleri verdig" i 
b ıat'f aca ... cı-d 1 ctde ~ paradan şah-

• hine ait bazı vesaik tabedile-
cektir. 

VeremH61er 

Mücadele 
cemiyetine 
yardım 

VilAyet meclisi dün 
bu meseleyi 

müzakere etti 

Umumi vilayet meclisi dün 
Vilayette içtima ederek müza
keratta bulunmuştur. 

Evela Verem mücadele cemi

yetine yardım edilmesi meselesi 

görüşülmüştür. 

Bu hususta Cemiyet riyaseti· 

ne gönderilen tezkere münakaşa 
edilmiş ve Sıhhiye encümeninin 

bu mesele ile meşğul olması ka

rar altına ahnmıştır. 
Bundan başka Şehir telefon

larını intizamı ve Beyoğlu kaza
sına merbut göylerin ihtiyaçları 
konuşulmuş ve bütün bu işler 
ait oldukları encümenlere havale 
edilmiştir. 

Başvekilin nutukları 
Ankara, 20 [Hususi] 

Başvekil Paşa hazretlerinin 
takriri sükun kanununun bitmesi 

münasebetile mecliste irat buyur
dukları nutuk teksir edilerek 
100,000 nüsha basılmıştır. Vila
yetlere dağıtılacaktır. 

~l'Wir tiren kazasi daha old'6. 
Zabitaca 

tahKikat 
yapılacak 
Polis müdül"iyet.i dün 
icap eden ernirleri 

verdi 

Maarif meclisi vilayette bir içti
ma akdederek Millet mekteplerine 
devam edenlerle henüz hic bir 
yere kayıtlarını geçirmemiş ola
nlar hakkında mühim kararlar 
vermiştir. 

İttihaz edilen bu kararlara göre, 
bundan sonra devrei tah~iliyesini 
bitirme-yen ve mektebe devam 
etmeyenler polis tarafından taki
bata maruz bırakılacaklardır. 

Bu hususta Polis müdüriye
tince emir verilmiştir. Zabita bu 
gibiler hakkında evamiri hüku
mete ademi riayet maddesini 
tatbik . edecektir. 

Diğer taraftan Millet mek
teplerine hiç müracaat etmeyen
lerle her hangi bir müesseseye 

kaydolunmayanlar da takibata ma
ruz kalacaklardır. Türk tabasın· 
dan bulunan gayrimüslimler de 
aynı muameleye tabidirler. 

Millet mekteplerinde son bir 
ay zarfında yapılan imtihknlarda 
12,000 kişi muvaffak olmuştur. 

Amasya-Tırh3l hattında ~ulta.cirıar 

bir tren kazası oldu. Balkandan 
Kazaya 15 metre mükabında bir 

kaya parçası sebep oldu. 

Havza, 25 (Hususi) 

Amasya ile Tırhal arasında bir tren kazası oldu. Makinistin fe· 
dakarlığı olmasaydı büyük bir felaket muhakkaktı . . 

942 numrolu tren her günkü gibi seferini yaparken, 120 ine! ki· 
lometreye geldiği zaman, dağdan yuvarlanan 15 mette mükabmda 
bir kaya parçasına çarpmıştır. Lokomotif müsademeden sonra 5 
metro sola yuvarlanmış, kömür yüklü tander, furgon vagonları da 
birbirine geçmiştir. 

İtidalini kaybetmeyen makinist Şerif efendi, derhal makineyi dur
durarak trenin bir metro ilerdeki uçuruma yuvarlanmasına mani 
olmuştur. 

Yolcu vagonlarına bir şey olmamışbr, nufusça zayiat yoktur. 
Yalnız bir kondüktör hafifçe yaralanmıştır. 

.. ffronllfa.. muhakemesi 

1,5 milyon 
türk ·geldi 
Bunlar memlekete 

müfit bir uzuv 
haline geldiler 

Umumi is· 
kan müdürü 
Hacı Meh
met B. muh
telif Balkan 
memleketle
rinden Tür
kiyeye ge
len mulıa -

cırlar hak
kında şu iza· 

hab vermiş: 

Mm. Eleni 3 Bzali 11eni mu~::.r ~: 
bir ehli vul<ul isf İJIOt :?.or. E!:: ı...-.-Hacı Mehmet B. 

Türklüğü tahkir etmekle maz- "Fadıl Nazmi bey mütehassis 
misafirhanesinde cemmedilerek 
memleketin muayyen mmtakala .. 
rına gönderiliyorlar. nun Hronika gazetesinin sahibi bir zattır.Bu kelimenin ne manaya 

ve mes'ul müdürü madam Eleni· geleceğini , mukabJine bakarak 
nin muhakemesine dün devam delail ve espabı mucibe ile izah 
edildi. ettiler. Bu bizm için kafıdir. Ehli 

Dilenci yetiştiren Madam Eleni: "Efendim henüz vukuf meselesine gelmce, burası 
vekil tutamadım, kimse davamı ceza mahkemesidir. Ehli vukuf 

iki adam yakalandı kabul etmiyor, Bu kadar aradım, r bir kişiden de ibaret olabil!~ 

Muhacırlar arasında en çalış

kan Bulgarıstandan gelen Türk
lerdir.Nereye gönderilseler hemeQ 
orayı imar ediyorlar. 

Bazı yerlerde Bulgaristandan 
gelen Türkler yerlilerden daha 
müreffeh yaşayacak kadar tarak· 
ki eseri göstermişlerdir. Yuna· 
nistandan gelenler Bulgaristandan 
gelenler vaziyetinde değildir. 

1 bulamadım,, dedi ve makamı ri-
.-----~"""'!'"---""":"'~ yasete bir istida verdi. Bu istida 

Fadıl Nazmi beyin mahut fıkrayı 
terceme eaerken hataya düştü
ğünü bu kelimenin "vahşi,, ma
nasına gelmediğini, Fadıl Nazmi 
beyin, Yunancanın yalnız kluik 

Dilenci yetiştirenler 
Polis müdüriyeti memurları bir 

takım kimsesiz çocukları dilenc
iliğe sevkeden iki ihtiyarı tevkif 
etmişlerdir. Ihsan ve İsmail isi
mlerini taşıyan bu adamlar di-
lenciliğe istidadı olan çocuk
ları yanlarına alarak onları 
yalandan topal ve çolak insan
ların vaziyetine sokarak dilen
meğe sevkediyorlarmış . 

Polis memlekete genç ve müs
tait dilenci yetiştiren bu adam· 
lan Adliveye verecektir. 

. kısmına vakıf bulunduğunu ve 
avam kısmının konuştuğu lisana 
vukufu bulunmadığını söyledi, ve 
üç kışilik ve ehli vukuf istedi. 

Bunların mıktarı yanm milyon· 
dan fazludır. Mamafi hepsi de 
iskan edilmişlerdir. 

Bu muhacırlar da müstahsil 
vaziyetine geçmişlerdir. 

Beş on sene zarfında Balkan 
memleketlerinden gelen 1 buçuk 
milyon muhacırdan biç şikayet-Nadam Eleni Katibi adilikce 

yapılmış iki terceme suretini de 
istida ile beraber verdi. Bu ter
cemelerde •vahşi,, kelimesi yerine 
"şiddetli,, kelimesi istimal edil
mişti. 

i ci değiliz. Bilakis onlann vazi· . 
i yet ve faaliyeti bizi memnun ed-
1 ecek bir manzara arzediyor. 

"Şiddetli intikam hırslarile 
meşbudular 11 denilmişti. Zabi

1 Fevzi Pş. Hazretleri 
ı dün avdet etti 

taca yapılan tercemede "ag- Dünkü muhakemede maznun 
riyotera,, kelimesi "vahşi,, keli- ''e tercemanı 
mesile terceme edilmişti. Binaenaleyh üç kişilik ehli vukuf 

Heyeti hakime müddei umu· talebinin reddi lazım gelmekte
minin mutaliasını sordu. Müddei dir.n 
umumi, tercemelerin mamun Heyeti hakime müzakereden 
tarafından yaptırıldığı, bu itibarla sonra maznunun taleplerinin red
resmi bir mahiyeti haiz bulun· dine karar verdi. Muhakemeye 
madığını beyan ederek dedi ki; pazartesi günü devam edilecektir. 

La volontenin bir 
makalesi 

Paris, 20 [A.A] 
"La volonte,, gazetesi neşret· 

tiği bir makalede Mustafa Ke
mal demokrasisinin balkanlar 
muvazenesinin kat'i olarak tar· 
sinde oynayacağı role işaret 
ederek diyor ki : 

•Türk • Bulgar bitaraflık ve 
hakem misakı balkan tarihinde 
bir merhale teşkil eder. Bu 
misakı diğer balkan devletlerile 
de akdolunacak muahedeler ta
kip edene, balkan yanar dağının 

Gülcemal bugün 
Haliçten çıkıyor 

Bir müddettenberi tamir edil
mekte olan Gülcemal vapuru bu 
gün Haliçten çıkacak ve Dolma. 
bahçe &nünde demirleyecektir. 

Ticareti bahriye fen hey';i 
bugün öğleden sonra bir mo
törle gemiye giderek Adalar 
açıklarında yapılacak olan makine 
ve sür'at tecrübelerinde hazır 
bulunacakbr. 

Seyrisefain umumi müdürii 
Sadullah beyle işletme müdürü 

da 

Bir çok iÜndenberi şehrimizde 
bulunan u• ,--.;...;.....-.-.. __ ..,. 
mum erka· , 
m harp re .. ! 
isimiz Fev• 

zi Paşa haz. 

retleri dün· 
kü Ankara 

ekspresiyle 

hükUmet m

erkezimize 
hareket et
miştir. F ev· 
zi paşa haz

retleri is· 
ta sy on da 
bir çok er- Fevz! P. Hz. 
kinı askeriye ve şehrimizde bu
lunan ceneraller ve kıtaab akeri· 
ye tarafından teşyi edilmiştir. 

da vapurda bulunacaklardır .. 
Onbinlerce lira sarfiyle adeta 

yeniden yapılmış bir ~hale getiri· 
len Gülcemal vapuru Cuma günü 



ller 9Qn bir ma:s'81e 

Avrupada istibdat 
Geçen ay, Başvekil ismet paşa, 

memleketi idare için Cümhuriyet 
hükumetinin takriri sükun kanu-
nuna ihtiy olmadığım merdane 
bir lieanla Millet kürsüsünden 
ifade ederken, Avrupamn öteki 
ucunda. ispanyada, diktatör Primo 
de Rivera istibdadı takviye edici 
bir kaç baunu Kırala imza etti
riyordu. 

Bizim takriri sükUıı kanunu 
normal bir vazife gördü, ve, 
tahmin edilen günde istenilen 
Detice hasıl oldu. 

lspanyol •directoire,. idaresi, 
bir kaç ayda asayifi iade edece
tini vadetmişti; halbuki seneler
denberi diktatörlük devam ediyor 

itiraf edelim ki, bu ida e huzu
ru ve bir dereceye kadar refahi-
7eti tealİll etti. Fakat milletin 
bu istibdattan hiç memnun olma· 
dıtmı zaman zaman alevlenen 
Y~ y.abfbnlaa ihtilillerden anlı· 
)'OMZ. 

Diktatör sert tedbirlere 
ıirifİJOI'; mesela, Ciudad Real 
İs)'&Dlm müteakip ordudaki top· 
ç11 1111.ı.. bütün bütün ilga etti. 
Ba ıün ispanyol ordusunu• top
cum ,.okbld 

Primo de Rivera' da f>ir z;/f 
lllif ı ltecle olunuyor; mesela kol
ay .wa.ma91 kabil Fransız gaze
tedleriıli«:ıaw toplayıp gelecek 
sene iş beşmdan çekı1eceğini söy
lüyor! Vaitle ihtilllleri yabştınnak 
kuvvetli bir siyaset olmasa gerek. 

Hü1ila ispanyada parlamento 
l&..i topa atm&şb; şimdi ise 
istibdlıt ta sendeliyor. Tecrübe 
cdile 0ek, acaba, hangi idare tarzı 
kaim? 
~JDİ ZUWKla, Avrupamn diğer 

bir uOUllda, Yugoslavyada da, ka
RUllİ eaMi laralın bir iradesi ile 
ortadan resmen kaldırıldı. Baka
lım H iatibdat ne semereler 
verecekl 

lspuıyada "da, YugosfaVyada 
da, mefl'Utiyet, ora ricalinin ken
di ifade&crine göre "Kepaze,, ol
mllfba. 

lspaoyol cliktat6riinün ifade
sidir: 

• - Kaik ne demektir, tabii 
bilmezliiniz, bunu size anlata• 
yım. Kaaik, bir şehri, bir kasa
bayı, .bir köyü zulmü altında 
bulunduran bir siyaset acenta-
11dır. Bu adam nüfuz tüccarıdır. 
Fırkası iş başına gelince, bütün 
akraba ~ dostlarının mahalli 
memuriyetlere tayin edilmelerin; 
talep eder. Hakimi, polis ko
miserini, valiyi koğarl Bunların 
yerine kendi ortaklarm getirir. 
Seçtiği meb'usa dileklerini zorla 
kabul ettirir. Meb'usa gelince, 
o da, nazıra istediğini kabul 
ettirmek adettir. işte, böylece 
hor vü~li değişmesinde bütün 
belediye amir ve memurlarının 
yuvarlandığım görüyorduk. Her 
illlihap ve tayinde biricik amil 
kasik'in '<lostluğıı idi." 

Rivayet ediyorlar ki ayni hal 
Yugoslavyada da tekerrür ec:li, 
yormuş •.• 

(iKDAM) ım tefrikası : 5 

Görüyorum ki yalnız bir ka· 
nuni esasi kabul etmek ve bir 
parlamento açmak kafi bir ida
renin tesis ve takririne kafi de
ğildir. Bunlardan evel siyasi bir 
terb1yenin kökleşmesi lazımdır. 

Emsal gösteriyor ki pek ileri 
sandığımız memleketlerde bile 
bu terbiye çürüktür. Faşist fır
kasman işleri ele almasından e
vel İtalyan fırkalarmın arzettik
leri anarşi bu iddiayı ispat eder. 

O halde hükumet hikmetin
de ittihaz edilecek en sağlam 
ve en doğru yol her ne pahasına 
olursa olsun milletin siyasi ter· 
biyesini yükseltmektir. 

Amerikanın birleşmiş devlet
leri, Büyük-Britanya, Fransa, Fele
menk, Belçika, İskandinav, mem-

leketleri ve hepsinden önce jsviçre 
bu inkişafa nail olabildiler. 

Oralarda siyasi darpeler yok 
gibi; Meşrutiyeti istibdat takıp 
etmiyor. Ahali yarın ne olacağmı 
hu günden biliyor. Bir İspanyola 
gelince, yarın sabah hükiimetinia 
ne olacağını bilmez. Bir ay sonra 
ispanyada cümhuriyet mi, istibdat 
mı. diktatörlük mü, alelade meş
rutiyet mi hakim olacağını biz de 
bilmeyiz ! Bir millet için bu ka-
rarsızlıktan büyük musibet ola· 
maz. 

Fransa da, 1871 e detin böyle 
sarsıntılara maruz kalmıştı. 1792 
de inkılap ilin edildi. Hürriyetin 
son derecesi ile zulmün son de
recesi birlikte gitti. 1804 te Na
poleon bu teşkilatı sildi, süpürdü, 
padişah oldu. 1815 te ğene eski 
hanedanı iade ettiler, 1815 de 
Napoleon ğene yüz gün impara· 
torluk sürdü; 1814 ten 1848 e 
kadar eski kırallar hükümdarlık 
ettiler; o sene cümhuriyet ikinci 
defa ilin olundu; lakin 1848 de 
Napoleon'un bir yeğeni kendisini 
imparator olmak üzre halka ka· 
bul ettirdi. 

1870 te ise üçüncü cümhuriyet 
vaziyete hakim oldu. Görüyorsu-
nuz ki Fransa bu tekamül nok· 
tasına varmak için seksen sene 
kaybetmiştir. ispanya, Yugoslav· 
ya gibi devletler ise bu istihale 
devrini geçiriyorlar. 

• . . . Şükredelim ki Gazi Mus
tafa Kemalin büyük basireti ve 
teşkil ettiği Halk fırkasınm iti
dali s&yesinde Türk milleti on 
seneye yakın bir zamandır hiç bir 
sarsıntıya mahal kalmadan cüm-

"" huri esaslarını ve müesseselerini 
takviye ediyor ve siyasi terbiye
sini Kemale erdiriyor. 

ispanyada, Yugoslavyada, bat
ta Yunanistanda, Mekıikada, 
Portügalda ve daha sair bazı 
yerlerde müzmin bir hale gelen 
siyasi sarsıntılara maruz kalma
dan yaşamak ve inkişaf edebil
mek Türk milleti için büyük bir 
nimet ve büyük bir ümittir. 

CELAL NURi 

SlneL 

Emanefte 
Yeni cemiyeti 

belediye azası 
Yeni cemiyeti belediye aza· 

sma keyfiyeti intihaplan tebliğ 
edildikten sonra, aza fırkada 
husuai bir içtimaa davet edil
mittir. Bu içtimada aza Hakkı 
Şinaıi Pı. tarafından birbirleri 
ile tamşbrılacaktır. 

Ekmekler teftiş ediliyor 
Emanet, bazı fınnlarda çıkan 

ekmeklerin evsafından fliphe 
ederek sıkı bir teftifat icra et· 
tirmiştir. Bu teftişatta abnan ek· 
mekler tahlil edilmek üzre kim· 
yahaneye gönderilmiştir. Muayven 
evsafı haiz olmadıkları taktirde 
alakadar fırıncılar tecziye edile· 
ceklerdir. 

Ekmek narhı 
lıtok uaların tamamen ıarfına 

kadar ekmek fiatlanna narh ko
nulmayacaktır, 

lstok un bittiği zaman ekmeğe 
aarh konacaktıır ki bu taktirde 
ekmek fiatlan ucuzlayacaktır. Ek· 
mekçiler cemiyeti reimi Ahmet 
Rıza B. düD emanet iktisat mü· 
dürü Kemal Ömer beyi ziyaret 
etmiş ve un resminin tenzili me
~lesi ile narh hakkında görüş· 
müşlerdir, 

Mübadelede 
Diinkü ictiına .. 

il. M. komis}onu dün sabah 
M. Riva::ım ri)asdinde tekra um· 
un'ıi bir içtima aktetmi~tir, Içtima
da M. Ri' asın bundan beş ay C\ vel 
bitaraf azalar namına he)cti umu· 
miyyeye verdiği mahut rapor mev
zuu babasolmu~ur. komiı:.yonda bu
lunan muallak bütün mesail :hak
kında goya tarzı haller gösteren ve 
tamamen yunan menafiine muva· 
fık bir surette yazıim1~ olan bu 
rapor ozaman şiddetli münakaşa 
lan mucip olmu5tu. Dünde ruz
namede ıolduğu jçin mevzuu hah.s 
olan bu raporun müzakeresi tekrar 
tehir edilmiştir. 

Holeştat gidiyor 
Diinkü içtimada kendisine üç ay 

mezuniyet verilmiş olan M. Hole-

§tat bugün Parise gidecek oradan 
memleketi olan Norveçe geçecektir· 

Komisy<>n toplanamıyacak 
M. Holştadın da mezuniyeti 

üzerine komisyanda bitaraf aza ola
rak yalnız M. Rivas kalmaktadır. 
Bunun için komisyon bir müddet 
igtima edemiyecektir. 

Nahlfemelerde 
Gene o! 

ikinci ceza mahkemesi heyeti 
hakiınesini tahkir etmekle maz
nun Potikyan efendi hakkındaki 
davaya dün üçüncü ceza mahkeme
sinde devam edildi. 

Dünkü celsede makamı iddia 
tahkır hadisesinin vakı olmadığını 
beyan ederek, Pol Potikyan efen
dinin beraetini talep etti. Heyeti 
hakime karar itasını başka güne 
bıraktı. 

Mllteferrllf 
Avukatlar içtimaa 

çağrıldı 
9llk farkasma mensap ve ba

roya mukayyet avukatlar Pazartesi 

saat 16 da fırkada i9timaa davet 
edilmişti!'. Bu içtimada baro inti· 
habatı mes'elesi görü§ülecektir. 

Hakkı Şinasi paşa rahatsız 
Halk fırkası müfettişi Hakkı 

Şina&i Pa. hasta olduğundan iki 
günden beri vazifesine gelememe
ktedir . 

150 seyyah daha 
~ velki gün şehrimize gelen 

Adir}3lik ismindeki sey}ah vapuru 

dün akşam J kenderiyeye gitmiştır. 

Dün Patriya vapuriy]e ~ehrimi

ıe 150 ~eyyah gelmiştir. 

M. Mayisner 
Anadolu · :Bağdad demir yol· 

la~ı şirketi mümcssilı .M . .Mayisner 
dün akşam Ankaı1ıya gitmi:?tir. 

M. Mayisner Nafia· -..ekaletiyle 
hattın tasfiye muamelatı üzerinde 
temas edecektir. 

Evvelki gün paristen gelen 
Şark demir yolları meclisi idare
sinden M. Baykı1, Nafıa vekaletinin 
daveti üzerine dün Ankaraya git· 

111 SıL~al 
miştir. mumaileyh yapılan yeni 
itilafnamenin tatbikatı etrafında 
müzakeratta bulunacaktır. 

Düyunu muvahhide 
230 da kapandı 

Dün borsada istikrazı dahili tah· 
vili 91,12,5 açılmış 91,62,5 kapan· 
mış, 91, 75 yo•·arı gelmiştir. ister· 
lin 991. 75 açılIJ?.ıŞ, aynen kapan
mış 991 aşağı 992.5 yokan gel
miştir: Dilyunu muvahhide 231,25 
eçılmiş 230 kapanmış 231,50 yo
karı gelmiştir. Borsa kapandık
tan sonra Paris boraasında dü
yunu muvahhidenin 112, 75 ka
pandığı anlaşıldıtmdan bazı ac· 
enteler borsa haricinde mezkur 
tahvili 228 kuruştan alınıp satıl· 
mıştiri. Türk altını 846 kuruştan 
muamele görmüştür. 

V11L11al 
Bir intihar teşehbiisü 
Akıntı burnunda oturan 26 yaşla• 

rında SelAlıaddin isminde bir genç 

kefalet parası olmak Uzre bir miktar 
borç tediye etmek mecburiyetinde kal· 
maktan mUlevellit bir yeisle kendisi· 
ai 'öldürmeğe teşebbüs etmiştir. 

Yangın başlangıcı 
Befiktaşta Akaratlerde oturan 

urgun ruhlal' 
-2-

Durgun ruhlarda 
rüJen ruh hasta 
ndan en m11himıni 
IRnkoli is i verilell 
halk lisanında ka 
vda namiyle ya 
len hastalıktır. Bu 
talığın dereceleri 
hteliftir. Fakat he 
de sıkıntı ve neş'es 
hakimdir. SıkıntıdsO 
yerde oturamazlar 
gibi hastalarda çok 
fa indnar da göriilıJI 
tedir. Ruhi sıkıntıl 
nın şiddeti dolayJll 
cinayetler ika ed 
hile bulunur. Fakat 
hastalık temamtyle 
bili şifadır. Sebebi 
zaç ve soy rol oyall-

M Uhim kederler, 
yecan)ar meydana 
n1asına vesile olur. 
staları yalnız hıra 
mak, yarın yaza 
şekilde bakmak 1 
dır. 

Lokman Haklfl'___. ... L 

Madam Viktoryanm evinden dün "---------·~ 
gece ~;angın çıl~mı,,sada derhal yeti· 
tilerek <:öndtinilmUştlir. 

Bir hıl'sız yakalandı 
Memet İ<:mintlcki me:;:hur sııbılrnlı 

dun gece Enıinıııııindc bir çamaşir· 
haneyi <:oyarheıı yakayı ele \"ermi · 
tir. 

Bir icldea 
Eminönhndc küfecilik eden Is

mail zabitayı belediye memunı tara
fınılan dayak yediğini iddea etmiştir. 

Sahipsiz bi.r çocuk 
Fenerde oturan doktor Nikolaki 

efendinin kapısı onUnde dun henUz 
~·eni doğmuş hir cocuk bulunmuştur. 

Karısına söz atmış 
Bahri isminde bir aı<ci dtin Fener 

kahvesine girerel" Mustafa namında
ki adama bird nbire hucum etmiş ve 

- ... en benim karıma ikide birde 
söz ntıyormu;sun ,. demiştir. Bahri 
bilnhere pıçağmı çılrnrımşsada etraf
tan yetişilcrek bir rnk·a çıkmasına 
meydan verilmemiştir. 

Tevziat cıım ~ · 
Mübadil olmıyanlar c Jl.llUıı:ı~

idare hey' eti dün içtima 
muavaza} a dahil olmaya;.t '
mübadillere yapılacak tev ~ 
selesini görüşmüş ve ilk 
dahil olanlara tevziata baş 
sına karar verilmiştir. 

içtimada ayrıca 27 m~ 
lanacak olan kongra ıçıP 
h~y' etinin hazırlayacağı r 
rinde müzakeraUa bulunu 

İlk liste 
Tevziata önümüzdeki C 

günü başlanacaktır. Dün~t.1 '
komisyonu ilk partiye da 1 

lunan 37 kişiye mektup 
Cumartesi günll komisyon' 
rek paralannı almaları ........ i · . .-
miştir. Pazartesi günüd~ 
listeye ait tevziat yapıla i1' 
bu suretle bir iki gün ara 
parti olan 105 kişilik defter 
edilecektir. 

-· . , 
- Beni gürmeğe ge- ı .. serzenişte bulunuyorlar1 her kese nezaketlej .. Gidip bakayım. Mu- 1 - Vay, tahsil ille,., 

len zevata lıiısniimuamele Ben de kararımı verdim. muamele etme!e J<arar hakkak hir müşteri gel- ru m ... 
yapmadığım 1için •.• Badema·· . verdim. Ne o? zil çalıyor mittir . . ~ 

hat odasında dinlenmekti. Cıvara gunun on saatında hep bunları girdiğini gördüm. Ben de o cı- Sonra pencereye gitti· ~ 
pek yakın bir mahallede olduk- dUtünüyordu. varda otururum. lambanın albndaki ada• 
ça zengin bir çok aileler ikamet Hapishanedeki çamaşırcı ka- - Bu zat epey zamandan meyordu. .. .. 
ediyorlardı. dmın yanında, hafiyelikten dola- beri gaip bir kardaıını aradığım Yazihanesinden bir go~~_a 

Barabal bile Larrynin böyle yı on ıeneye mahkum olmuş bir söyler. içinden küçilk bir ot~?J 
d .. .. banca çıkardı ve cebıne up 

bir yerde odası ve yatağının a am vardı. Hafiyelik eden de Bu manukur kadın her şeye t" d' it d"ğıneledh 
G . . s· . ır ı, pa osunu u 

Edgar Wallace altında, bir kutunun içinde de rotip idi. Kırık tırnal(tan hah· çok dıkkat edıyor. Larry ıneği sını kaldırdı, kapıyı 
hayli parası olduğunu biliyordu. sedildiğini Larryden başka da hiç tanımadığı halde, kadının kapayarak çekti. ~A 

- Sen de beni sorğuya mı ı ~atibenin ayrı bir yazıhanesi va- h b k k" · · · d Id La b f d d ö ~J• 
il"' Lalrry nin ev sa i esi, iracı- ımse ışıtmış eği i. rry u tari in en sonra, ner e g rıe: Koridorun öbür ucuP"' 

çekiyorsun? ı rdı. k u· k r d 1 d _h ımın uzun m&ddet deyam eedn ıyme ı sırrı kendisi için sa la- " şte Sinek bu adam ır ,, eye ren boş görünen bir . ou--.-k 
Tillman kapıya doğru yürüdü. Leiinin yapacak çok işi olma- gaybubetlerine alışmıştı. Larry yacaktı. tanıyacak. Çünkü içinde hiç bır lf'""' 
- Tillman, bana bak. sana bır C:lı"'ı • halde, çalışamayordu. Mut- K k k b b l La M t• dd · · ·· d F kat ·çerde 

d ?5 tekrar görününce ev sahibesi m tırna , ir iz, ir a a- rry, or ımer ca esı cıva- unmeyor u. a ı 
Şey si;yleyeyim mi? Ben ta!'assut tasıl masadan kalkıp pencereye d k k d ı 1.a bıacıl d d y·ıı biç şaşırmadı. Larrynin odasında metti. rın a sı sı o aşmali _, a 1• var ı: 1 man. iB 
ed,_·ı- sı'nı· sevmem. Eg" er bı·r ..ıefa ıidiyor ye sokağa bakıyordu. Ni- L d Sonra Frank Suttonun yazıhane e· d 1 "ııeriOe!a 

"" µ her •ey yerli yerinde idi. hatta on rava gelirken bu kmk · ır san a yanı. 
daha muhaberatıma bu derece ayet akşam karanlığına doğru, T d ki b k . brnag· ı, sonr rada çalınmıs oto- lerine girip çikmaları da tar~s- muş, kapının aralığınJaıı 
l k d d b. J b lb d ocag"ın üstün e ir pa ctın d b l d H tt - k -·""'t a a a gösterdiğin'zi görül"lleın, ışar a, ır am anın a n a, mobiller satın alan Sinl,;ğ" dü- su a aşa ı. a a oranın mus- çı ıp gitmesini tar~-.ti., 

hakkınizda pekte hayırlı olmaya· rziyaretcisini, Larry Brimi gördü. içilldeki tek sigara bile bırakil- şündü. Sinek, pazarlıklarını Soho tahdeml rinden bir ikisi ile de du. O da arkasından 51 
cağını peşinen ş6y]eycyim. Leli bir kaç defa pençereye dığı gibi duruyordu. da yapardı. dost. oldu. abldı. -,,,,.C., 

Tillaıan b't an kendini tuta- gidip geldi. Larry hala orada, Larry, karyolanın altmdaki para· Bir gün Ragent Sreet te, bir ı Bır aktam sa~t .albdan evv~l, Larny Grim de tarP'"",oll';J 
mayarak gülecek oldu. Fakat gül- lambanın altında duruyordu. dan r:iyade, tabanca11 ve cepba- dikkanda kınk tırnağı bilen bir F ~a~k Su!ton, L~h!1m y.a~haneaıne tasından ayrılmış ~e. ~ 
medi. - 4 - neai ile meşğut oldu. nıanükür kadmla tanıştı. gırdı. eldıvenlennı geçırırken, mu- öbür. tarafına geçmışb· ,~ 

Leli bir m ·· dd t muhatabına l..arry Grim maruf bir hırsız· Çünki kafasmda gene bir feY· bu kadın aynı elin bileğinde amelesi cereyan eden bir kaç iş dayanmış dunıyordu. Y b,,J. 
baktı.. Sahneyi bir az alaylı bul- dı ve dostları da çolctu. Soğuk ler kurmuştu· O kendilİDi artık beyaz bir yara yeri olduğunu- hakkında talimat verdi ve ç kıp nin çok aydınlık med ~ 
du ~e gül · di. bir şubat sabahı hapishaneden hapishanelere girip çıkmaya ta- biliyordu. Gürüşiirlerken Uirrye: 1 gitti. bir adamın şiddetle .çıkardıJ· 

Frark ...r , o ~ün çıkmıştı. Düşüncesi Soutvark ta bammül edcme.}P.Cek \(adar ihti- - İsmini bilmeyorutn, d d!, ı L~li, merdivenlerden ayak ses- nden geçip gittiğim gor·tJSI 
-~ ~----~.....__---~ l.-l, .. 1- ı l_ tSı 



Adanada Hintliler 
.~~~si hak- Son hadiseden yen.i 

~ahkikat tevkifat yapıldı 
. ~ teiııi~a. 20 [Hususi] 
~ urhan hey hak· 
~~ devam ediliyor. 
~ -~~-tiyazını alan 

-.ı..-...ııı~ goruştiikten son· 
~ e YUGığı. bir mek· 
~ .~mektupta diyor 

tır,.eti · b 

Bonıbar, 20 jA.A] 
Poli@ mecrulfcsa!l lıadi,;c•im· ıniite· 

~llik olarak 120 taharri emri alııııştn-. 
Poli< verli amele fırkası liderkrin· 
den 3 kişiyi tevkif etmiş 'e lıir 
çok kitaplar ve \e•ikalar nıu88derc 
eyl<'ıniştir. Şehrin hn tarafında bu
yük ihtiyat tedbirleri alınmış ve 

r ··ıt 114 

ispanyada 
Tal ebe arasında 

Politika derdi 
Hamla}C. 20 j.\..AJ 

j,paııyada dariilfünunuıı niza· 
Jarı artınışllr. lıir (:,>k talPhe ile.• 
ııı uderrü.Jcr lıap>t• atdıııı~tır. Eme· 
bi gazC"teleriniu kanuni takilıata 
u;_rratılınasl kararı gayri nıü~ait !--U· 

rette tefair edilmektedir. 
· • İçiıı .ışe aşlayınca 

• 1ıt llıflfit işler temin 
: llıı ıııl'7.aıııızın istikbali 
llıılı. editı_~hu dosyaya koy· 

sevkulcev•i noktaların hepsi polis ,., •• •• L 
ve asker . tarafından tutulmuştnr. n ucun telgrallaı 

lfiiik.ş 
.~ Adaaa, 20 (Hususi] 
~ ~ ltöyüne ıiden tiç 

~a}~u. 
&nan şakıler 

· () '1-p .\~na, 20 [Hususi] 
illet 8İ.J~ Hasan, Merce· 

arıyla yakalan· 

~ k;-ın·· . 1 unıst er 
Liıdir· Berlin. 19 [A.A] 
bii~- iliyor: Baldeki ko-

~ "'Uırı · 

Bir takım silahlı muhafızlarda iplik 
fabrikalarının ınethalini tutmakta 
dır. Paonada da aynı suretle tahar· 
riyal Japılmış "" eski treydiiııüyon
lar reisı müselliih bir isyan çıkar-
mağa teşebbüs etmiş olmak töhme· 
tiylı> tevkif olunınu~tur. 

Kalkiita, 20 [A.A] 
i'olis 1\Ieerut hadisesiyle alaka· 

dar olarak 35 evde talıarriyat y·ap
ınış ve amele fırkası liderlerini 
tevkif ve hir yığın komünist evra
kı müsadere etmiştir. 

Londra, 19 _[A.A 
vaily Mail in Dehli muhabiri 

Hint ordusumın makineleştirilm<'si 
ameliyesinin usııl dairesinde devam 
etmekte oldu~unu bildiriyor. 

Gaz muharebesi tıı.yı,le ~tin faşistler aley· 
Bedin, 20 jA.A] ~-.~~tek r icrası memnuiyeti ""' 

""ili - et etnıiş oltlukların· "" •ı · '"'enı 1 Reiehtag harieiye encümeni gaz 
· .ıç;ll fed ~ar asayişin mu- muharebesinin memnuiyetine ait 
, b~1c11_eraı kıtaatı gönde- Cenevre protokolu hakkındaki ka-

.._tten talep etmiş· nun liiyıhasını kabul etmiştir. 
Berlin, 19 [A.A] ,---

Ya tev-eccüh 
~~ hild~~lin, 19 [A.A] 
h· ""'t Ilı... lıyor: Manch· 
h~ lllıı111c ~dele konferan• 
• ' ,\Söyleyen sir George 
~~~ llu llıerikan rekabeti 
ı ~. !İıııf aya karşı lngiltere 
ı~Q'<ll 8İ)Qtye. ksdar takip e-

1111ııış1llt~etin tebdili lehin· 

Harp esnasında zehirli gaz isti
mali memnuniyetine ait Cenevre 
protokolunu teşvik eden Raiclıtag 
hariciye encümeni hu protokolun 
tahdidi teslihat konferansı ile Nisan 
niha)"etinde Romada toplanacak 
olan muhnik gazlerin memnuiyeıi 
konferansından evci tasdik cdilece· 
ğini görmek arzusunu izhar et· 
miştir. 

lngiltere varidatı - Loııdra. 

20 [A.AJ - Hazinenin vaziyeti hak
kında neşredilen istate•tikler J 6 
Martta 2,233,316 inııiliz liralık bir 
fazla göstermekt·dir. Bu ayın 31 ine 
dü~en mali senenin nihayetinde hu 
fazlanın daha ziyade olacap şuphe
sizdir. 

ispanya bankıısında - l\ladrid, 
19 [A.A) - Maliye nazırı ispanya 
bankasının iskonto fiatını 18 l\farttaıı 
itibaren tenzil edecef!;ine dair olan 
haberi tekzip etmiştir. Gazeteler tara· 
rafından bildirilen tenzilat sanayi es
lıamına mahsuben ~ apılan ikraza! fa· 
izina aittir. 

Fransada kömür - Paris, 20 
[A.AJ - Malin gazetesi Frnnsanın 

şimal havzalarında her sene 40 mil
yon ton kömür ç<ılrnrıldığını. harp
ten eyelki istihsal miktarının 27 mil
yon olduğunu yazıyor. 

Hindistan vaziyeti - Londra, 
19 [A.A] - Hinılistan nazırı Hint 
umumi ,alisini hindistanın Yaıiyeti 

hakkında ıı;öriişmek lizre haziranda 
lııgiltereye <lavet etıııi~tir. liınumi 

vali i~ler bu seyahatını icraya mUa,it 
olması 5artile bn daveti kabul etmiş
tir. 

ds~ 
n yıl Bu da mesele Bir genç zevcesini 

.. 

~ dönümü 
l"A.11'11.~. •'1111ı h') Betlin, 19 [A.A) 

~~iıı "İlii~ di~}or: Mareşal 
• ltıilJı b. etının yıl dönU· 

ır bayram •eklini 

'1a~ . 
tu.n inhisarı 

b· ~?dra, 19 [A.A] 
'11ltiıtı.ıı ~ı~ıliyor: İran lıü-
ı • lllıeeı· • hısarı hal-kında 
~ ~.tıııııe bir kanun la-

%ıtil-
. 111 suları 

l'i~ 
~İııı<I;~ llJıırı i ofya, 18 [fos] 
t•~i\; fey nmeğe ba~lamı~

l li h.~ııtıa ~ıı ihtimali yok
~ıı.:""erl~ ltıukaLil Tunadan 

"llh <t Q ı· c ~ .... 8Ular .,e ıyor. 
~ ;:ıııiııı 1 _Bul~ar salıılle-

• lltlıır Yukselmiş \idin 

~i~ ~lllü~tür. 
~ "ilı ao yaşında 
ı ~~eıı hild~e.r~n, 18 [A.A] 
ltıit~ Yttlerin· rilıyor: Alıııaıı 
~ l" •n 1500 · ıııu ll'piıç- nıumes-
I ıllt.cı 11-.ıebeı;ın 00 inci }il dö· 
~Ct e ltai.ıı )t ınumaile)hin 

P".JI -., •1-yı Ya; n evi uniinde 
1ı te~lardır. 
' ~ . 1Zle foto 
,1. tq~~./le Iserı~rlin, 18 [A.AJ 
~ Ç: dtv lecı,ilhete . arasında tel· 
~ ~l!l lltıı tQij rıue muvaffa· 

~Si qit-}~ktedir. 

~ ~ı ~ongrası 
''ltıt 'lllie} ~~Yille, 20 [A.A] 

~':il ~ &ıı ııı. rler kon!!rası 
bd'1j ' tt~nıu~~h.etle söylenen 

~ı llııştir. gi.lızce ve Fran-

!lo!ı '- a· Şan 
~ ~lıı· Jaıısın gay. 20 [A.A[ 

1 ll<la ~· lrasılld lr ~112aran Çin 
"'il c,ı. tan8a .81 ı ıtıllnasehat 
"1•'11 ıeç-'11 ele . ltıü~ke ın arasında 

•L Uı:ıı ile ın reler Pariste 
'""" e11i11· eş"ul ı ı.. "e 111 • " o an nazır· 
""• P •nk· · ı i.· rofosiıı· ınde yapılan 

•111 ı tetkik · llıuvaltk a ımkan 
aten katedil-

Oda resmı 
daire mi, 

degil mi? 
Dün meselenin veka
ıe t ten sorulmasına 

karar verildi. 

Dün ticaret ve sanayi 
meclisi reis vekili Hamdi 
riyasetinde toplandı. 

odası 

beyin 

içtimada Rusyaya sevkıyat 
yapacak tacirlere verilecek şa
hadetname meselesi mevzubahs 
olmuştur. Oda bu husustaki mü· 
racaatlar üzerine kollektif şirket 
yaptıkları halde bir kaç ta~ir 
namına bir şahadetname verıl
mesini münasip görmüş ve key· 
fiyeti iktisat vekaletine bil

dirmişti. 

Bu hususta vekaletten gelen 
cevapta tevziat listesine dahil 
olan hissedarların şirket yapma
larına lüzum görülmeden heyeti 
mecmuası üzerinden bir şahadet
name verilmesi muvafık görül
muştür. Bundan sonraki müraca
at sahiplerine bu suretle teshi

lat gösterilecektir. 

Zahire be,·etine aza 
Zahire borsa;ı hakem heye· 

tine on azanın intihabı tasdik 
edildi. Azalar meyanında Gani, 
Sırrı, Naki, Hamdi, Cemal, Şev· 
ket beyler bulunmaktadır. 

Oda evelce gelen evraka pul 
koymayord.u Dün bu mesele de 
konuşulmuştur. _ 

Bu mesele odanın resmi daire 
olduğu olmadığı meselesinin mü
nakaşasını intaç etti. Neticede 

as 

ve kain validesini 
vurdt 

Evelki gece kalyoncu kullu
ğunda yapılon feci cinayet tah
kikatı henüz ikmal edilmeden 
dün sabah ğene buna benzer bir 
başka hadise vukua geldi. 

Üsküdarda Selami Ali efendi 
mahallesinde oturan Hakkı ismin
de bir adam, uzun zamandan
beri darğın bulunduğu zevcesi 
Leman hanımın kendisine ihanet 
ettiğini zannederek, genç kadını 
tabanca ile vurdu ve bu kafi gel
meııı:s gibi elinden tabancayı al
mak üzre lizerine atılan kayın 
validesini de bacağınJan yaraladı. 

HaH:ı, genç zevcesi ile kayın 
validesini kanlar içinde yere 
serdikten sonra Kalyoncu kolluğu 
cinayeti faili gibi fırsattan bil
istifade kaçmağa muvaffak ol· 
muştur. 

Hakkının tehlikeli surette ya
ralanan zevcesi Leman hanımla 
kain validesi Hikmet hanım ha
stahaneye kaldırılmışlardır. 

Polis henüz ne kalyoncu kul
luğu cinayetini, ve ne de bu vak' -
anın failini ele geçirememiştir. 

reye kondu, sorulmasına karar 
verildi. 

Varidatın yüzde 10 u 
Odalar varidatının ~ 0 10 u ay

rılıp her sene bir bankaya tevdi 
edilmesi usuldendir. Istanbul o
dası 926, 27, 28 seneleri varidat 
fazlasıyla ticaret sarayı inşasını 
için Hamidiye medresesi arsası 
satın alınmıştır. Bunun için veka
letin iş' arı mucibince bu mebleğın 
500 lirasının motor mektebine 
verilmesi imkan dahilinde görü
lemedi. 

Oda katibi umumisinin istifası 
üzerine yeniden katibi umumi 
intihabı hafi celsede yapıldı. 

Esbak ticaret umum müdürü 
Cemal bey katibi umumiliğe inti
hap ediidi. 

... 
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Olümden koı--kan yahudiler l(arılarını 
kızlarını liestileı--. ve 

-6-
•,.ıda! .. 

Son yahudi hükumetinin son 
inkırazında daha düşmen eline 
düşmemiş en son kalesi .. 

Kudüs kıtlığı, kudüs vebası, 
kudüs katliamı ve kudüs mabe
dinin yanğını esnasında dört tara
fı Romalılar tarafından muhasara 
edilmiş Masada kalesi hala son 
ihtilaçlar içinde kendini müdafaa 
ediyordu. 

Bu küçük kale içinde ancak 
bin erkek ve bir okadar da kadın 
vardı. 

Milyonlarca halkın koyun bu
ğazlanır gibi buğazlandığı kuvvet 
karşısında bir avuç yahudinin ne 
ehemmiyeti olurdu ki? 

Masada kalesi bugün olmasa 
yarın sukut edecek, bu bir c.vuç yah
udi ailesi milyonlarca ırkdaşlarının 
uğradıkları kanlı akıbete uğraya· 

caktı. 

İşte Masadalılar bunu düşü
ndü !er, 

Roma mızrakları altında can
vermek korkusu ile reisleri (Ele
azar ben Yahir) in etrafına top
landılar. Uzun müzakereden son· 
ra şu kararı verdiler; 

kurtulan Aahudilerin miktarını 
tarih 900,000 olarak gösteriyor. 

Bunların içinden ilıtiy:ı.rlar se

çildi. 17,000 kişi kalelerden 
birine kapatıldı. 

- Bir işe yaramaz diyerek 
açlıktan öldüriildü. 

Rom:ı imperatoru Vespas yen 
(Yuda) mülkü .ü tamamen kendi 
has malı ara.sın3soktu. O ane ka-

clı. 
Güzel kadın 

kalmadı 

O iiııvnnın en ınııazzıım fi-
lmlerini Yiieude ~etiren 

büyük fiernıayedarlur ıı;azete
lere giiu-

derdik-

edect"i;ini bildir-- Mademki ölüm muhakkak, 
kurtuluş yok. (Titus) ün askerle-
ri elinde azap Ye ıztırapla ölme- edildiğine ı;:iire 

Amerikan •İnenıacıları iki 
ktense karılarımızı, rocuklarımı· ., benedenheri ııecPIL giindiizlii 
zı kolay bir ölümle kendimiz öl- aradıkları hahl<' film<' alına-
düreliın. Bu suretle eziyetsiz can bilecek bir tek glizd kadın 
vermiş o'.urlar. Sonra da intihar bulmağa muvaffak olamamış-
ederiz. !ar. 

bil\. iik bir ~erınaH•dar Bu karar hemen tatbik edildi. 
diyor ki: 

Pıçaklar, baltalar daha kolay kes- _ Çinde ıın.ıl 16 mihon 
sin diye ihtimamla bilendi. holk a~lıktaıı ölnıeğe mah-

Ve bir sabah şafakla beraber kiımsa, ~in<'m.wılık ta. hu ~uzel 
yahudi erkekleri karılarılarını, kadın huhr:ını de' anı ettiği 
kızlarını, çocuklarını (Masada) nın taktirde ö' l<'cc iilıneı!;e mnh-

k d d kiım bulunuyor .. , küçü mey anın a yan yana yere 
Tees,lif cıleriz o meri· 

yatırdılar. Sıraya dizdiler. Elle- kalılura ki keıı'li ııwmfeketin-
rinde taze bilenmiş pıçaklar, göz- de göze! lmlamayrnea biitiin 
!erinden kanlı yaşlar akıtarak bu dlinyada gen~, qiizel ve hil· 
biçareleri boğazlamağa başladılar. kateıı artist yaratılını~ kadın 

Ölüm korkusu müsevi milletine yok ?.aunedi) orl:ır. 
kendi kendilerini boğazlatacak Haydi (li\ elim ki lstan· 
kadar kuvvetli idi. imi •nhnel<'rine seı·cf \Cı·cn 

~iilırt·t~i·1r Şaıııra•~, ~iihekler 
(Masada ) lılar mukaddes hır · 

kırali<;<'•İ Hrıuine, Deniz kızı 
vazife addettikleri bu cinayet Efınlva hanımları hilınho.-lar, 
işini tamamladıktan sonra ana- i~itm<'nıi•ler. !·'akak diimıula 
!arının, karılarının, çocuklarının ı,:iizel kadın Yoktur diyen • 
kanları ile kızarmış pıçakları kendi bu insaf•ız anıarikalıl:ır lıiı; 

1 · d 1 ol1.11&7.1'iıa <liin ))İr re fi · iıniziu sine erıne çevir i er. 
O'iizellik nıii alt.ak3!--l ,,.fitıı • 

Romalı askerler kale,·e girdik- ' ~ ı 

dar Romanyaya vergi veren ya· 
hudiler o anden sonra hem hayat• 
!arı, hem de malları il~ sırf impe 
ratorun şahsına tabi ve ait oldu
hır. 

Tarihin (fiscus Judaicus) dedi
ği ilk esaret zinciri işte bu su
retle yahudilerin boynuna geçi• 
rildi. 

[Bitmedi] 

Kocluı 
Ar9alosnn fotoğrafım oı.un 
görmemişlermi?! .. 

Evlenecek kadınlar 
K adınlaı· birliği heyeti ida· 

resi bekarlık kanunu sahi·; 
hi Yozgat meb'usu Siil<'yman 
Sıırı be
ye dün şu 
kısa mek· 
tubugön
dermiş· 

lerdiı·: 

"'!Uuh· 
terem e
fendim .. 
~Bekar· 

!arın ev
lenmesi 
hakkında Büyük 'ttillet Mec· 
lis;ne verdil!;iniz liiyıhadan do
layı azim teşekkıii.rlcrimizi 

taktim ederken her nasılsa 

yanlı lığa gelen bir noktayıda 
nazarı dik.katinize vazetmeii 
vazife telakki ederiz: 

Muhterem efendim; 
Uhdelerine evlenmek.mec· 

hurhetini tahmil ettiğiniz 
kadınların 25 ile 45 yaşı ara· 
sındn bulunmasını şart kıl· 
mı.,;ıuız. Halbuki bu nefsi
ıeu'ıre muvafık de~ildir. Öyle 
kadınlar rnrdır ki 55, 60 
yaşında oldukları halde el'an 
30 ~ uşında hir ~enç kız gibi 
göı ünürl<"r. Bunlar evlendik
leri taktirde mem)Pkete çocuk 
) eti~tirnıek 'ureti)le müf"ıt 
birer uzm olııenklarınııoşiiphe 
voktur. Binaeııale~ h bu· <"ihe
tide nazarı dikkate .ıarak 

C\lenmek mechnriyetin.-le bu· 
lnnacak kadınların y11 uu 45· 
d<"n 60 a kadar çıkarmanızı 

rica eder, hürmetle ellerinizi 
sılo.arız efendim.,, 

? 
J ııuna renvn::ık 'f'rrn ın!tl am 

!eri zaman karılı, kocalı, analı ~~iiiiİııliii!ıiii~.iıiıiıiiiıiııiıiıllll-:'•~:ı:~=~~~~~~~~'!=~~ 
ev!atlı bütün yahudilerin bir bi Hapishanede lll[SAHNEDE]lll 
rleri ve ölümle kucaklaşmış ka- - -

nlar içinde yüzen feci manzarası hı• r ceı .. h Bu akşam 
ile karşılaştılar. Darülbedaylde , IVedinı 

Bu isteye isteye, bile bile öl· 
üm ve cinayet çenberlerinden 
yalnız iki kadın ve üç çocuk ku
rtulmuştu. 

Kadınlar dul kadınlardı, kim· 
seleri yoktu. Herkes kendi aile 
erkanı ve efradını gırtlaklamakla 
meşgul olduğundan onları kesen 
olmamış ve bu iki kadın üç ço
cuk ile beraber Masada fa. 
ciasının yegane berhayat ıe
kenesi olarak kalmışlardı. 

Romalılar onlara kimsesizlik· 
!erini bildirmediler. Onlar da di
ğer Masadalıların akibetine, ya· 
nına ölüm yoldaşı gönderildiler. 

Titus artık kudüse ve kudüsle 
beraber bütün yuda alemine ha
kimdi. 

Artık yahudi hükümeti, yahu
di!iğin siyasi mevcudiyeti o gün
denberi bir daha gün görmemek 
üzre tarihin aahifelerine gömül· 
müştü. 

Esir edilen halkın, yani ölüm· 
den, açlık, veba, katliamdan 

o 

Dün hapishanede bir cerh va
k' ası oldu. Mahkumlard1n Talip 
isminde bir sabıkalı, ğene mah
kumlardan Haliti marangoz pıç
ağile müteaddit yerlerinden yara
ladı. Vak'a şöyle olmuştur: 

Taliple Halit muhtelif cürüm
lerden dolayı hapishanede mev
kuf bulunmakta ive her ikisi de 
hapishane marangozhanesinde 
çalışmaktadırlar. 

Her gün olduğu gibi, dün de 
bu iki mahkum çalışırlarken, 
marangoz haneyi ısıtmak için 
mangal yakmak zarureti hasıl 
olmuştur. Bu iş ev ela Tali be 
havale edilmiş Talip rahatsızlı
ğından bahisle yakamayacağını 
söylemiş ve mangalı yakmasını 
Halitten rica eylemiştir. 

Halit te yakamayacağını söy
leyince iki arkadaş arasında bir 
münakaşa başlamış ve netice 
cerhe müncer olmuştur. 

l'lıiafit Beyde : Kuı dilinde, Aıri roc.W.,. 

Albamrada : Celin Du•ajı 

Opuada : Ka.aaklar 

Melekte ı Buhran 

l.\ls.jik.te : .Yoci Tuna GDHli. 

A.8.ri StnettUıda : Eaaret Zetk'ınnd. 

Alemdarda 

Fernhda 

: Faklon df>nU rnulı~ 

ı J..tRTLEl,. Kunpany.., 
-v. Peçe•&. K.aıılı11 

ZAFI BEŞER 
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sıyasetı 
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yunan sürülerine 
deyince. 
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Relloı kazanan otomobil 
200.000 liıua mal oldu. 

f 
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ICadınl 
da 
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t her tarafında aldı yüriid• 
1 Ingiliz gazetelerind~ ~ 
1 ~..:tna göre nisbeteıı gerı 

ı leket addolunan Me"9 
bir " Kadınlar birliği ,, 
etmiş, Meksika kadınlat' 76 -

Ftansa sefar.eti ğene telaş iç
inde idi. Sanaöı zabiti, postane
de Türk gazetecilerinden duydu
ğunu mübak.ğa ile anlatmış ve 
bir de rapor vermişti. 

dif-0rclu ki: 
"- Istanbukla, bütün mahal

lelerde müseila1ı müdafaa kşki
latİar.ı yapılmış. Yunanlıların ça
talcadan . Istanbul istıka~etine 1 
bir ad m atmalarına musaade 
edildiö-i taktirde Türkler her şeyi o 

göze aldll'IDlşlar, gayri müslimler 
üzerine hi:"CUlll edecekler, hep
sini kıhctan ~çirecekler. Bilİıas
ı;a Fransızlar çatalcada Yunan 
tecavüzüne mani olmazlarsa fran
f;ız t b'ası, fr.ansız miessese\eri
de tahrip edilecek." 

Bu raporu ve sansör zabitinin 
anlattıklarını fransız sefareti ciddi 
telakki ettiler. 

Esasen ingilitlerin istanbulda 
takip ettikleri (infirat) ve (tahak
kü ) poletikası Fransızları adam 
akıllı kuşkulandırıyordu. Şimdi
de yunanlılar ingilteı enin elinde 
!!.le olmuştu, onlar Istanbu1a so.l
dmlacak ve bunun neticesi tür
kle · müseUehane kıyamı Fransız 
meafantmı haleldar- edecekti. 

Çare? .. yunanlıların hattı fası
lı geç.memelerini te'm'neden baş
ka ne olabilirdi.? 

Fransız işgal orduları baş ku- ' 
mandanı ile Fransız müme sili 
vaz 'y ti acilen ve telsiz telgraf
la p corise bildirdiler. 

Fransa hükumeti, lstanbulda
ki üm rsiHerinin tavsiyelerini 
n u afı buldu. 

- Hattı fasıh her ne olursa 
olsun i} i müdafaa edin. 

unanhlarm geçmesine kati
yen mü aade etmeyin emri or
du} a tebliğ edildi. Hattı fasıl 
yemden getirilen beş naldiye 
ge isi askerle takviye edildi. 
Yeni siperler kazıldı. Toplar ko· 
nuldu. Yurıanhlara bir de nota 
verilerek hatb fa ılı g 1,.-ıneğe 
teş bbüs ettikleri taktirde Türk
lerden evel Fransız ateşi ile 
karşılaşacakları kat'ı ~rl~ilde bil
dirildi. 

notası tahmın ettikleri gibi bir 
blöften ibaretti. 

Bu ümit ve cüretle ikincı adımı 
da attılar, Tam hattı fasılı geçe
cekleri sırac1a müthiş bir mitral
yöz yaylım ateşi ile karşılandı
lar. 

Fransız ordusu. aldığı emri 
plan nıucibinçe harfi harfine tat
bik etmiş, Yunan sürülerinin hat
tı fasılı geçerek Türk toprakla
rına girmelerine silahla mani ol
muştu. 

Musademe on dakika sürdü. 
1 

kırkı mütecavız Efzon yere serildi. 
Fransızlardan da bir kaç mec

ruh ve maktül vardt. 
lngilizler vaziyetteki vahameti 

anladılar, müdahale ettiier. 
Ateş durduruldu. Fransız mec· 

ruhlan lstanbula getirilip Frafl· 
sız hastanesine yerleştirildi. 

Bu meseleyi siyaset icam (sui 
tefehhüm) e atfettiler. iş kapandı 
ve kapanmakla beraber Yunan
lıların Istanbul üzerindeki hırsları 
''e tecavüz planları suya düştü. 

Bu muhtemel tecavüzü ballan
dıra ballandıra yazan Istanbul 
rum gazeteleri birden sustular. 
Fransız sansörü ağızlarına gem 
vurmuştu. 

ilk günlerde Yunaıı ordusu 
Istanbula girdiği gün Ayasofyaya 
(altın çan) takılacağını ilan ve 
tasvir eden resimler elden ele 
dolaşıyordu. 

Bütün bu rü'yalar akim kaldı. 
Yunan orduları Çatalca hattı fa
sılının karşısında kedi ciğere 
bakar gibi lstanbula baka kaldı
lar. Çünkü onlar Frausızlann ve 
Fransızlar da Tiirkün milli gale
yanmdan korkmuşlaı·dı. 

[Bitmedi] 

l 
ğı ih · hin lir:ı. ıı mukabil lıirinC'İ derece 

s ra mıın:ırasi) le t mir.:ıt g stcrilen l;Qkli· 

cl:ırd:ı Hamza Fal ih mnhııll inin Knptlln 

pasa olı;a ında cedit 6, 8 numaralı hane 

}ıorcun muJdeti IDU3>)Clle,;indP \Crİlme· 

me inden dola) ı Emliik bankası knnunu· 

rı:ı te\ fil,:ın l at"i olmal. lızrr. :ınrak bir 

R) mi1tltletle ilıalei kıt'a~ e-ı ~ opılmn ı 

için ımızn~ ede~<' konulm ı:.tur. 

Hdn u: c;n~ tarafı rıl,maz toprak ~o

\,ah. H' bir tnr fı \hmrt pa-ıı hahç<'şi 'e 
Yunanlılar bu notayı alır al· 

maz evela ürktüler. 
fakat arkalaı:ında kos koca 

'ingiltre vardı. 

1 h ı·u i Kabri t u \t' tar. ıt', ni Kaptan pa· 

§a oJ,a ı ile m lıdut tilhnıincn altı ) üz 

},ırk tiç arşın olup hunJan Uç ~Uz yirmi { 
lngiliz siyaseti Yunan sürüle

rine deh deyince kim karışa
bilirdi. Fransızlar bu nota ile 
her halde bir blöf yapıyorlardı. 
Yoksa hiç bir yunanlı üzerine 
Fransızlar ateş edemezler .. et
mezlerdi. 

Bunu böyle düşünen Yunan 
erkanı harbiyesi işin blöf olup 
olmadığını anlamak ıçın hattı 
fasılın bir kaç noktasından bir 
yoklama, bir geçme teşebbüsü 

icrasını emretti. 
lngilizler de Fransıziarın mü

maniat iıinde ciddi hareket ede
ceklerini ümit etmiyorlardı. 

Bunun için dir ki onlar da Yu
nanlıları tecavüze zımnen tahrik 
ettiler. 

Yunan hareketi başladı. Yu
nan gazetelerinin o zamanki neş
riy tına bakılırsa bunların arasın· 
da Yun nistana iltica etmiş olan 
ha ç~rkeslerin de bulunduğuna 
hü m tmek lazımdır. 

!ikaryalar ilk adım 1n hiç bir 
n t sı;örmcdı r. D ınek 

"' ıK teıı ik~ > okt~. E- ransız .... rın 

uç arşın ı ç katlı alıc:ap lınne 'irmi l ir 

ar~ın k.Jgir ZC'miui kırmızı çini dolalıı 

lul\ i çıı.maşırlıl, 'e ıemini kırmızı çini 

olan kırh ~ edi ıır:ın lt:'rbiinde dolaplı 

mutf: k \C' on ar ın t<'rbiind!' zt•mini kır

mızı <'İlli ı,um:ılı memwr lınmnnı. l~bu 

,iir ir ak amı ı <ıtu tara tır. 

Bodrum i i kı ımd n ilı:ır ttir. 

ı.atıntla hir kısımda ıl,i oda lıir helu hir 

kiler hir ofn di rr kıc:ıında lıir nr:ılık 

uzcrindc ih.i oda lıir lırl.1 \ardır. Birinci 

miu katının a' ııı<lır. lkiıı i katt hir <>ofo 

\ 14.erin(t U o 'a bir bıt~ ı k .....ılo bır he

li) ı \C orta katta Lı:ılkon H' nHıca çık

) 1 \e hump:ııı n "llj uı u \C k:ıı atılım~ 

ıki km u \C etrafı tlunıriıJır. Dahili 'e 

lınrici ~ıığl bo\alıdır. Knnıf'ti nıuhnmmi· 

ne i ';'526 liradır. hııln ıaf ... ıiat 988·11GG1 

numaralı d " d dır. ~1uı:ıyedc l tnnhul 

icra cl:ıiresi muı.ıl\ t>de ııb ~inde 25-4-929 

tarihinde H tl.'ıı 16 ) a kap r icr:ı edile · 

ektir. T lip ol:ınlıırm ı,ı) meti muh::ım· 

menenin ~ Uzde onu nispetınde pey akçe· 

terini vrzne're teslım ,.I' bizzat ve ya 

"h-eh ıle m' racn:ıt C) lrmeleri illin 

~trtur. 

.. -
Saatta 231 mil giden otoınobil 

G :-ı 1 afta Amerikanın Flo- ı yanı hayret kara tayaresi bildiği-
rida ndz yaptığı çok he- miz otomobillerden büsbütün 
yecaıılı bir koşuda lngiliz oto- farklı bir biçimde inşa edilmiştir. 
mobilcisi Segrav saatte 231 Esasen buna tayare demek bir 
mil sürat teminine muvaffak ol- dereceye kadar doğru olur, çün
duğunu ve bu süratlc dünya kara kü koşu esnasında "Altun ok,, 
süratı rekoru kırdığını yaz- un bir aralık yerden sekerek 
mıştık. 

toprakla alakasını temamile kes-lııgiliz otom<>btlcisinin bindiği 
otomobilin ismi "Albn ok,, tur. tiği ve havada gittiği görülmüştür. 
1000 beyğir kuvetinde olan bu Bu gün lngilterede kendisin· 
araba 20000 lngiliz yani 200000 den bir kahraman gibi bahsedi
Türk lir.asına rnal olmuştur. len Segrav bu koşusiyle hayatı 

Resimde görü1düğli üzre alelade istihkar etmiş ve kendini müthiş 
süratın çok fev.kine çıkaA bu şa. bir tehlikeye atmıştır. 

Kes Troçki Fransada 
bir köşk aldı 

Nitekim ertesi gün aym tec
rübeyi yapan amerikalı rakibi 
Lee Bible otomobilinin birden 
bire kapaklanmasiyle düşüp pa
rça parça olmuştur. 

Otomobil üst üste l,irkaç tak
lak atm(f ve durmadan evvel de 
bir 'de sinemacıya çarparak ez
miştir. 

Amerikan otomobilcisinin bu· 
resmi Charaketinden biraz evvel 
alınmış ve telgrafla Londra da 
"Deyli Meyi,, gazetesine veril· 
miştir. 

ı Petrol ve 
benzin 

hürriyet istiyormuş. 
biğer taraftan Ja~ 

lari da daha ileri giderek 
rın siya~i hayata iştirak 
sini talep ediyorlar. 

Son zamanlarda bU 
1 haylı kuvvetlenmiş, "' 
tarafından Japonyanın 
şehirlerinde hüyük rni 
tiııc b::ışlamı:lardır. 

ı Dercettiğimiz rcsinı 
ı glerden birinde nlınnıuştır 

lcrindc ' kadın için reY 
yazılı bantlar taşıyan ks 
iştirak ettirihnediklerind" 
H··k~ · 'dd ı· ıeı:tD u ·umetı sı et 1 pro w 

lar. 

Almanyanın ord! 
bil 

Berlin,, ~ 
Milli müdnf a bütçeil 

yon 412 bin 300 mark• 

ıır. Meksika ibtl~ 
foksika, 

Hükumet kıtaau ( ZI 
goyu) istirdat etmiştir· • 
hfır Portcı.gil asilerin ret 
unu harici ilan etmi~tir· 

~~;,;..;;;;;--.,,..;~~;;;,;;,;~'""::... 

Deyli Mcyl ,, gazetesine Pa
risten iş'ar edildiğine göre el
yevm Istanbulda bulunan Troçki, 
Frnsa<la Monpelye şehri civa
rında bir malikane satın almış
tır. Bu muamele Mo.ı1 ~iye de 
oturan bazt rus miitahayyizleri 
vasıtası} la icra edilmiştir. Bun
far arasında Leniniıı kızı da var
dır. 

Lom]ra, 20 !A.A] ,- Şehremal'1 
Petrol \'C benzin fiatlarmın son nanıar• 

;)işi bir konguro ve 
yavrusu 

He imde gıirdüğünüz bir <;('· 

vimli konguro Londrad::ı Rej<>nt 
Park hayvanat Balıçc~i ı:;akinlt>rin 

dendir. 
Son glinlcrde doğurduğu yav-

rusunu her anne gihi can '<' günii-
1den <>ver 'e her anneden fark 1ı 
olnrnk onu tabiatın kendine lıecli· 
ye cttigi bir kt',...r ic,:indc ta~ıı-. 

Konguronun hu torba ı insana 
P- ki zaman hanımlarım: ını hel· 
lerine bagfodıkları l e._elt•ri hritır· 

!atıyor. 
ttT1 L t 

• 

B irinci tican:t mahk.-me-in i n: ls.pirto 
ve meştııb:ıtı kUııli)e inhisarı nıllduri· 

)Cli tnrafındnn Knsab:ı tirn:ıt lıcınkasına 

tcHli t'dilcn 535 lira) ı nntık '" 21 ııubat 

9~B tnrihi Ye 9519 nuınar lı çek 11ı)i 

cdildi~inden bnbi~l<' \ ukubulan mlıracaat 

Uıerine mezkür senedin kimin )Cdiude 

i e kırk beş gün zarfında mahkemcre 

ibrazı ve ibra7. edilm ~h tııkdirdt: iptalıne 

k:ır:ır verilece~ lüzumunun cyrakı hava· 

diczle ilanına m:ıhkemecc karar verilmi' 

olduğ11'ldnn kcrfiret k:ıııunu ticarl'tin 

madJei ınab&usası mucibince ilt.n olunur. 

~unlcrc1E> yuk <'lmcsindı.. miic ·ir 
olan c:eheplcı·i iıildirmı·lı•rj hakkın· 

da İııgihc>rc hü umNİ tArnfından 
'ul,u lmlaıı tı:ılep iizerinr al.ıkadar 
Petrol kıımpanvrılı:ırı for,ilterede fi· 
a bmı diğer me1'llel.cllcrdel,inden 
tfalıa a,.ag' o!duğnırn. çııııkii Rııs~:ı-

dan gelen heıızinlcrin J ngilterode 
Jıa .... ka meınlc·kcı lf•r pi) n 3f;ıa11n ol· 

Troçki bir kaç giine kadar, 
d f k dıı~uııdrın deha nz bir hcdt>I mııka· 

karısı, oğlu, ken isine re a et 
hilind<· atılılıi!ını hildirıni~lcgdit·. 

eden bir zabit ve bir de hususi ~lomufi rnk:p Jıtı) iik şi:·ketfor anı· 
hizmelçisi) le birlikte İsviçrcye "ı Hlnki tarife miıc-.. delcsi gc"çen n) 
gi l c ... k ve orada, Fransadan nilıawt lm!mu .. olduğu ıtlan di · a 
gelecek milsaadeye intizar ede- pi aıınlar<laki fiatlura ındct imkanı 
ceknıiş. Mumafi fsviçrenin, Troç- ;noııl olınn .tur. 

kiye muvakkaten ikamet için Türk ı~öıııür M, dPnler Arıoniıu 
müsaade edip etmiyeceği belli 
değildir. 

Son günlerde bıyıklarını tıraş 

etmi., olan Troçki gazetecilere: 

- "Göriyorsunuz ki, söyledik
leri gibi. ölüm halinde değilim. 
Fakat hem zevcem hem, ben te
daviye muhtacız. Almanyaya 
gitmek istiyoruz. Ora hayatına 
dalıa ahşğınız ve or~dn lazımge
ldiği gibi tedavi edilebiliriz. Vi
za talebine musait bir cevap 
bekliyorum.,, demişti.r. 

'l\lrk homur ~fadenlcr Anonim şirketi his ed:ı.ranının onUtlluı 
Tisan9291 .rihiııP mu adif Perşembe gUntı saat on altıdn Galata ka_r'Ö' 

p:ışn cadde inde Or.ı::!inıyan hanında l::iiin ~irkctin merkezi idnresiD 

bulacak iç·timat ferkaladcsinde hazır bulanmaları rica olunur. 

Ruznamei mUzakerat 

1) J 2 Temmuz 1928 tarihli he eti· unıumiyei fe\ kaladc mukartt'~ 
lıirıce ilırııç c<lilcı·pk tnlıvılatııı ıtfa mu ait mlıfrcdatın tadili h:ıl•~1cd 

Gerel. nc:a!etcıı \'e gerrk c 'ek ıletcn he) eti umumiye) e i~tirııli 
iı·in hissednranın J:ial,ol ) inni hi e~ e malik olmnl:ırı ve hi ,. oi 
nilıa~ et 15 isnn 929 tarihine kadar ':irltctiıı mcrl,ezi idaresine te' 

icap eder. 

GUDRON 

Lokanta LONDRA birahanesi 

SARI TÜRK MUSiKiSi 
Kemani Mustafa ve Klarinet Ramazan efendiler, Piyanist Anjel 
hanım Artistler: Semiha, Melahat. Nektar ı:e Jı-f elek hanımlar 
tarafından her ak§am 6 dan 12 ye kadar ve her Cuma 
giinleri Alafranga orke.stra~mın ilavesile 2.5 tan 5 e kadar 

l\:latineler ,·ardır ~ 



P~.,ı~· J F. l.h ü :\ l\I • 
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s Atat ve '!.devati /ennige.HILAve 
munakasası 

f.fiibayaasıııa lüzüm giirülen alit ve ed~tı fee.aiye kapalı 1.arf um.ılile münaka· 
saya koıunuştu.r. Tıı.l.i9leriu ~tuanıeııini gürıRek Uıere her glın u~le~e kadar Haydar-

Varı n ki maç pa.pda nıektep \e rels.tö.rlı.iğune münakasaya i!tirak iı..;.iude )CVMl ihale bulunan 10 

'

l.S. b Nw 1929 Çaqamba giinü saat on ikiye kadar teminatı munkkatalarını defterdarlık '"" uı mu'-ıeıı·ıı· n ~··ı ~as~d~ mue.ss<.~atı ziraiye muhasibi. mcs·uııuğünc ba~ettevdi saat on beşte me:ı:kur 0 U~P muhasıplık aaırcsmde mul>a~aat kom.t.E.ronllb geımelerı. 

f.ef ki 1 olunabi 1 i ı1 1ı:=:~~~~~~~=-~~~~!:~~~~~!~~~:~i.:!.~~~.J 

. '"''"Si " şam~iycnu o.-·ta lnotci:&p tak·m: 
·un·· 1 

l ı ~lad;uzaeki Cunıa g~iniı T.ık· E:u<' m 't" .. 1l c:~<'maniar:ı 
·~dan h~nda yapı}acak futbol tcr::kU edil 'cck n 'ı.ıl · l"t takı,n a• -
Galatas sctmi~tik. nen ., uknıc.laki ,,kild olın~~;ı LiJ,.. 
lile di:ray. Fenerbalıçe ınuh- iıımdan ._;cı., lJa L~ l.ı.r !..a ı tı\ u da 
leıo.kı'l "1Ser lstaubul ku1iiplcri- ~ -
a.:~ ed kl malik olınası kaİJil ae!.·:Illir. 

d~ltl'lle ke eri kombinczunu fener-C .. .JuL<!l uı,) mUtlLt l:tine 
t_~ ha oian bu maç, daha gelince. c;on te-ıpit cd"lı .1 ~ı Lil ~i,d.1:: 

~ -... ~ir eyecan Ye alaka te\ Jit. 
a ~'P!l~a Currıa günü, yani ya· Rız.ı 
~ F sı mukarrer olan bu KaJrı i\1. 1\n1. t 

~ltin:erhahçe ·· Galatasaray ~t'litlrnt \ilıat fö·?ai 
~ta Ya lan~sıl çıkacağını, bu Ala Mt>h.ııc: Ze ,i Fıhrtt l\cıı• 

' h lıv\'et} .P,1 hıiecek tahnıinlı;rin 
sd~ltıızd~81k istinaden, diinkü Davet 
kU~et J.. aydetmiştik. Bugün GaJata::arav- Fenc-rhabc" ~i ul · 
. ~e Li :stanbuJ takıınlarmın ne telir tah.mıı 'kaptan! /lından:' 
Ş1 tetk[k ınuhtelit yap:::ıhilecek· 22. .i\;aı-t Cnmu gii11ü ıcra!:>ı 

d 11.ta~ın edeceğiz. mı: .. tırı u- ı ıulıu"liı ı .i~:.ı, ı .il.<.· 
ekalanıkev~.liisuylcydimkiğe- ı ı · ·' ı · ~ Ya ulu ı l . nr.-: ı 1v ?et mt.: f'tnır' " iizcrc zı:rue 

Pttııı.ı. b· P etten bir nıu1ıte· · · ı l ta Qg: p e.,am~H mtıııu.'l'l'r m un,...n arın 
0~ Y rn' ır en~rbahçe G.tb-

t. 'dt-~ld~teliti yapmak kadar 
~~~ tn ht. Çünhi F'ı->ncr-Gala
ı~ h~ ,:eli~in<- girecek oyun
?!\ edile adıde detalarca tec· 
abıe.n r~k ~rular~nd~ki ııic;pet 

dııı. spıt edılmış olduau 
~ 5er tak l " kı Yiik b' ·1111 ar oyuncuları· 1 de Lir ır -ekseriye! i heni.iz bu 
~"'l tnuka"\it>r::e ile karsıJa..,. 

·.ı ~ ltd . ~ ~ 
. '~~ 0 rn •:· Şn takdirde a) rıı 

'te 8itıit/ dahan ~?rt O) un.cunun 
~ ll'ıillik a a yuksck hır kıy
h~ek k l . 1°Iac~ğmı sıhh~tln 
~~illik alı olama?, çü 1kü el-

~lit~tlaen~is me\cLll değildir. 

(;alntr.c·ırtı} Lulühi."n :t• iL 
m~hrı r:ra o1u, U". 

C .. 1latasa:rd\ dmı: Ha~iııı. Bıır
h<01.n. i\ı. Nazif; Sııphi, Nihat, Mit
kıt. Mc!ımet. tü bi. ~\luslih. 

Fcncrl nh~"· 1eıı: föza, K~dri, 
Rt.. at Zrki, A'r.t:ttin, f.ik.r<>L 

M . -:; 
cn~uı«'' spor 

Me. in> ( ~nlı !>ir _por fa ı!i
H·tı ır.c,, ut ol h··~umı di.ınLii 
İılı. h:unızdn halır::etmi~tik. 

Dere cıti~im::;, r..:-::.iın Mer~iıı 
"' ı .. piyonu m"ta mck ı p tatıınım 

5:'5 ~~-~~-- == 

1980 Kifo ~Un 
400 atlet Puside 

Kuldi !isesi için balada <'İns ''e mikdarları mulıarrer 2 kalem eşya a~ rı tı) rı 2 
~artnıunedr olarak 'e aleni mUnal.asa suretile ınubavaa olunacaktır. ihaleleri 10 Nisan 
~29 ~ar~anLa günU eaat 15,5 ta Harbiye mektebi )etnekbaneleri önünde ki mUna'kaı>a 
El:ıballinde icra kılınaeaktır. Taliplerin s

1
artnameleri iciu ko'llisyonuınu?a Ye i~tirak 

içinde müuakasa mahal1ine muracaat \'e ııuır Lulonmalnrı ilan olunur. ................ 
~ ~ ... ~ 

60 Ton Tüven:ın köınür;i KulPli lise;;i ıçın 
JOI){) Kilo Beyaz pe~ nir ıllın·biye ııı·~kt. Li için 
1000 Ze~ tin tanesi < 

ıDaliiJa cimı H' ruiktar ve rıııılıalkri muharr~r :l ı_,.ıeın mc\at il) n :ı 1 r. 3 ~ ln,ı
mel!P <olarak 'e aleni. ınllnal•asa EUr<!tile ınıJba, :ıa olunacaktır. lhall'led io ;\;en 929 
.ari._hba giıııü ~ııı:t 15dc \ıar'bi) e nıektebi )en\ekl•aneleri uııuııde)\i munnka~:.ı mahal-
linde icra ],ılır., ıktır. Talipterin şnrtnanıeLri için komisyonumuza ...e ı~tirak içinde 
mıın1kasıı mahalline mııracaat \ e fı 2ır l>ulunmaiıırı i!dn <ılunur. 

<• (• (• 
1500 J,ilo k'ııru fıisulrıı ;,ı.·ıl..ıbi~ ~ uwi,tebi i~in 
000 • • • 'Bıt ytar • • 
(ıOJ • Pir!ııç umı Harbi:• e • c 

z .. ~:: \<.: ::ipn >e arkı { - ı ifı )1 'te:ıhhtıt etıneyen miıtealıhitlcri nam ve hesabına 1 

01.u k t Lerc l::ı.:ılr.Ja r . 'H mık larlıırı ve ınahallerj mııharrı·r mevat a} rı a\ rı ?. j 
• ı..,. ,,, .,1~1rak p::ı.za ,11' ~ uba~ .. a olun ~klır. Pıınrlıkları '.!-1 Mart 929 Paııır 

'J!l ı aııt ] ıl<- lfarlıiyt• ınc.ı.;:,:hi yeru~l.::handc:ri i.ını ıı<1eki paz,1rlık mahallinde icra 
r..luı>urn' .. tır. f .. llip:ı'rİn f .• r." tckıı iı,:in ~~m'sl : umuza '~ iştirak iı;inde Ila arlık 
.nal t.;n, nıı : ~caat \ c hazıı· bu!unınalıırı ılan Qiı.mur. 

., 
·' .. 

•> ·:· ·:~ 
Yugurt 
f>amuk hallari~·esi 

Gı thnne hastıı.lıanesi ı~ıo 
Hnrhi\e miktebi 

ALFA LAVA 
Kavıuak nıakineJeri 

" 
Halkalı Zir3at mektebi alisinin l\lÜKEt\fMEL 

tabirini havi !'a_po;unu haizdir. 
Y {!t1ck pıırçalrı daima mevcuttur. 

Türkive v..:ki1!cri: G.1tata. 1\.fohllhtdiye cadde:::incic61 
tıtiıHC~f> i\hi ·adyan ba1!:!fleri Camc!yan mahdumları. 
1'· lg1-.1f ı--taıılJul Murad] ar. Tt>1efoıı: Beyoğltı 42.:> 

• - ... ,, ... 'J.(• ~,.,,.,,.' ·: ~ •• ;t \ • 

•• ~ .1 , • ~· ~ ~ ~. ,, ' •• •• l • • ..... • '.,: ', > • 
Li tıı Yapa eyh, kulüpler muh· 
,11~%llt ;ken bir ::ız da tc.;adütt' 

~ u1'1ak ar_ur~ti vardır ki buna 
~ Olıer . G kabıl <lcğildir. 

gıi,tcrnwktcdir. 1 

•oo Lft~nzfya~clcilin~ o~$~---------------------~-----~ 
• \T 1 . . $ ,g e ıt:>r ııe\ ı e~yayı pe~ıncn ~ 

tı\ ti l\t Çıkaralatasara~ muhtt,; ti 
lıabi~de, §u tıcak t'.'"l.ıı:1_m ~ekli, 

!"; adro ık ı{ Jc olu-

~ iı:ç b!r ~f>Y tedi}e etmeksizin : 

i 8 ay vade ile i 
• \~ . d 'k d' . • 

inşaat münakaşası 
Baytaı- n-ıektebialisi rektörlüğünden: 

.: t:rcsıye te arı - e ınız. : 
1-'alı'"' f l 1 B ,ı • C 1 1 } : ı bl.'k tebiıılli.ld • Distufajin ihzarına mıı!ısu" b:r :ı·ne!i,.·:ıth:me ins:H k::ıpniı Z!? f ~ ı ., ! --L •· 'H ~lıçc Ku!.u c a )t"~ • ıı eki v N 33 usulile Ull'lllka.:...ı~ a ko:ımu,tur. Ke,if \ e s:ıı~ıı"m"sİni r•ürrne:( İİı:!r taliplerin her 

lJ ehlllet Hr l.i:ı ~ l an o . . • ı giin lı~Ic:~ e l.:.ıdrr füı:. ,larp::ı ·ada mel, tep ı·eklı'::l ~unc H' mLnıılrn"n~ a i~tiral• i~indc.' 
'4t}'ati Husı u g ~ 'f:S ff ı l, A J' ! , 'e\ m; ilısle buluna ı lCı ;\isan 1929 Çv.rş;.ır:ıl::ı. günıı f:ıat on ikiye kadar teminatı 

ı;-_ Şükrü : !\! E !'j T ES K A ~AV i e 1 ınmal.k:ıt:ıl"· ını dcftcrJ rlık lı:.n:ısın\l:ı. mtıesse~lıtı zi-.ıh·c muhasibi mes'tıl!Uğline 
~tef o .d ~ h . o ı badi'ttevcli ::ı~at on ıliırtde mezl,Or muhasiplik dnire~incif' mübaıaat J,omisyonun:ı 

--~'SS!...,_~......,,~_;.._ ___ -~~ ~~-~er!!..:: ane~1 =~o=~· ~t>lmı>leri. 
Muallim rehberleri lr_fu_··r_k_D-~-T-a-~-.p-le_r_i_c_e_m_fy_e_t_i ____ _ 

Dökroli usulünun 
TATBİKAtI 72 Kl RUS .. 

Tedri~at oyunları 

REI1BERi 70 KUI{UŞ 
~~~ ~iu , YEN1 tedris usulü 20 kuru~ 
S ~ ılk ted . TOPLU TEDRl..; etme .u~ o an , Jlımum ı ... .l'm l ımm'I \c 
~ ~kto~·ıs~t mufetti.)eriı;e )Hi) ıı k tf'rlıi}" i Fe Tİ. criıı elı~mıııi~ c!l~ tavsi~ c 

G 8-t1' l~ın . nıilhim c~crlcriııin tcrcumc i u!:ırı bu kit:ıIJ.o.ırı ıau.ycj i zait 
''•Uij erı I 1( [) A .\1 1\ 1 \ "'.R a .\ s r 

~t~~l>t\~~~eın ziirraın11zın nazarı dıkkatine: 
s~ lier Sürmekten mahsulü harman edip lcaidınncaya kadar 
~\h ~ h safhasına ait makinelerin küçi.ık ve bı.iyük çc~it!eri ile 
·Cıf~ lttaJc~s un değirmenleri ve sütçülüy,e ve arazi su:amağ·a 
~it Ştarıte~nel:r Tiiı:kiyenin ~n z .ng!n d.epolarını ihtiva eden 
~· ~l<h Şerait} I.iac~r zıraa; makmelerı şırketı:ı•de en ehven ve en 

"l e Ve : 1:r-vlı edilmektedir. Tür~ !yc-n1n bemı:r1 her tarafında 
~~" l Ankcentemiz v::ırdır. Şirketin Türkiye merkez şubesi 
~~ ~b\.d ~a Caddes1nde 18-24 numarn.lardadır. Te1graf adre· 
~al ~~·d~r\on, Telefon Istanbul 196-3577. 

!li 0~ . ~ n ca.o-lndaır _,_,. _:;e.0oktor·~~~ 
. · nı al 1 b '~ • lfoseki k0t:ınlaı· 'lımı~unesi Cilt 1 
1 

\ e ~.al 0 
"'n heı ·eı;, idare I ve Firengi HekiDli 

' •i.lt 1 ·:\ 
1 n:ı. ic ıb'-•:ealt ~ ~ 4. 'RP • : l 

11 
11 ~·l th ·c ilZl) 1 uh· '~~Va&. aa.erını 1 

1 

l(' · t q') Pa 1iirbe de Eski Hilaii ahmer ı' 
bir, ası. Tel: lstam. 2622 

1 

l Umumi katipliğindeu: 

l 
i\lurt n 26 ncı 5nlı glml\ bl\yiik hoca ( Halit Şazi) nio vefatı gunune 

te.:.aduf ediyor. Uer sene olduğu gibi bu sene <le kabri talebe \ e meslek· 
ta.ları tarafınd ... ıı ıi:ar~t e~liiccdi.tir. Ihtifala i~tirak edecek arlrndaşların o 
sahalı Y,35 te b:ıprJdea Eyııbe hm:eket edecek olan vapurda hazır bulunma· 
l"rı rica olunur. 

Isianhul Liman işleri Türk aııonim şirketi idare 
meclisi riyasetinden 

Ticııret l\anunıımm 361 ine. maddesi mucibinee lıissedaran umumi hey'· 
rtinin zirde ~·eııh ~eleleri muzakere ctmc-k i12ne 21· Nisan 1929 Pazar 
gimu iaal onbe:;te Jrketin İstanbıılda sirkecjde l"ain Liman Hanında idare 

merkezinde re, ı~alnde toptanmağa ça~ırılması takarrul etmi~tir. 

Me:ıkur kannnun ~85 ve 386 ncı maddeleri mucibince hissedarların esa
l~en veya vel,aleten dahili niıamnaınenin 26 ncl maddtısine tevfikan top· 

lanma gününden evelki on ilın içinde hisse senetlerini şirket idare merke· 

zine \ t ya 1'i.ırk !:i Baııl~asının merkez \'e şubelerine tevdi ile mukabilinde 

afocakları makpuzu idare meclisine irae ederek döhuliye varakası almaları 
mu!,teıidir. 

1. - Şirketin ;mtiyaz nıukııvelenamesinin birinci maddesinde mtinderiç 

2_algıçlık ıi~inin meakur inhisar mukavelesinden tayyi. 

2 - İmtiyaı mukavele.inin beşinci maddesinin ikinci fıkrasının tadili. 

Aslı Tadil Teklifi 

işbu tarifeler şirketin inhisarı 
tahtında bulunan hidematın beheri 
için ih'ti~ar edilen mesarifi umu· 
miyeye yuzde onlıeş temefül zam 
ve fü\·e edilmek sureti!e hesap 
olun'.ll'. 

lşbu tarifeler :;:irketin inhisarı 

talıhndu bulunan hidematın 1-eheri 

irin ilıtiyar edilen mesarifi umumi· 

yeye yUzde dohm: tcmettll zam VP. 

ilave olunmak suretile hesap olunur. 

Bir araba gezintisi 
Mansur bey 1 yemekten sonra 

gazetesini okurken, karısı Necıile 
hanım, kahvesini ağır ağır, yud
um yudum, sindire sindire içiyo-
rdu. 

Sofradan kalktıklarındanberi 
karı koca hemen hemen konuş-
mamış gibi idiler. · 

Uzun dakıkalar geçmişti. Ma· 
nsur beyin süzgün süzgün göz 
gezdirdiği gazete elinden düştü, 
gözleri kapandı. Yere düşen ga
zetenin hışırtısı Necile hanımı 
dalgınlıktan uyandırmı~tı: 

- Mansur! Uyuyo" musun? 
Mansur .Ebey, kirpikleri arasın-

dan bakarak cevap verdi: 
- Hayır,. biraz içim geçiver

di ... 

Mansur bey, uyumuyordu, gö
zleri kapalı düş\.inüyordu. Ga
zetede okuduğu hikayenin ka
hramanı olan kadının ismi. 
onu, mazi dediğimiz korkun~ 
karanlık uçuruma atıvermişti. 
Düşündükçe eski, uzak hayaller 
kafasında birer oircr canlanı· 
yor, bir hatıra bir hatırayı ko
valıyordu. 

O, bu hatırat mal ~eri ara
sında yalnız birine saplnndı, daha 
doğrusu. bir hatıra, onu sım
sık? çenber alhna aldı. 

Şn. i al.. Uk sevdiği kadın! •. 
Senelec v: ... dı ki, onu hiç dii

şünmemiş, hahrına hile getir
memişti. Fakat Şahikayı nakadar 
çok sevmişti. Zaten sevilmiyecek 
kadın mıydı? Kadınlığın bütün 
füsunu, cazibesi onda toplanmış 
gibi ~di. Hulasa kadındı!.. 

Karşısmdc:. oturan Necileye 
bruct:. 

Evet N{!cilc de çirkin değıldi, 
güzeldi, hem hal.: da güzel sayı
lırdı. Üs~üne i.istlük temiz, sakin, 
sessiz bir ev kadım idi de ... 

Lakin ne de olsa Şahikaya 
benzemiyordu, benzeyemezdi. Ara
da daglar vardı. Şahika oyalamağı 
cıvutmn ı, cğlendirmeği bilirdi. 

En gaıu!ı gönüller, onun kah· 
k.ahalarıy1a coşar, divancleşirdi . 
Onun kollarında ne can kaygusu 
kalırdı, ne dün tasa~ı ... 

Mansur bey, eski hatıralara 
daldıkça sinirieri gevşiyor, gerili
) or, geriliyor ve sonra ğene gev-
şiyordu. Yavaş yavaş damarların
daki kan tutuşup yanmağa, şakak 
ları atıp zonkl~mağa, kanı bey
nine sıçramağa başladı. 

Kocasının oturduğu yerde bir 
ıstakoz gibi kızardığını gören Ne
cile hamm bila .ihliyar söylendi : 

- A kuzum; bu saatta uyuya
cağına, bir az sokağa çık la ge
zin .. B.ı ne miskinlik böyle .. 

Mansur bey sanki bu sözleri 
bekliyordu. Birdenbire yerinden 
zıpladı. Hem öyle bir zıpladı ki 
caketinin bir kolunu merdiven 
başında geçirmişken öbürünü 
sokak kapısında geçirebildi. 

Acaba bu ani faaliyetin sebe
bi ne idi?. 

Bu sualin cevabını si%e onun 
ağzından verelim. Köşe başını 
dönerken dostumuz btyıldarını 
burarak şunu söyledi: 

- Hay A11ah razi olsun bi
zim karıdan.. Beni sokağa çıkar
mak nereden de hatırına geldi.. 

Fırsat işte bu fırsat.. Şimdi 
bir arabaya atlar doğru Şahika~ 
nm evine giderim,, ve sabaha 
kadar vur patlasın çal oynasın 
yaşarız! 

Ooğnısu ya bu hiç te fena 
bir dllşünce değildt Cebi para 
dolu idi. Sihhatı yerinde idi . 

filvaki kırkını geçeli tam beş 
sene olmuştu. Olmuştu ama a 
efendim aynaya bakınca Mansur 
bey, kendisini ~yirminci yaşına 
yeni hasmış kadar ter ve taze 
buluyordu. 

Otomobilden lıazetrnezdi. Ka
şeyi döner dönmez çiF.t atlı bir 
landon ile karşılaşb. 

- Arabacı dud 
- Buyurun beyim .. 
- Beni Ortaköye götiırcceksin. 
- Emredersiniz beyim. 

Ortaköy "Şahika" nın oturduiu 
yerdi. 

Etraf karanlıktı. Arabaya bin
di; bpkı seyisiııe böbtirlenen bir 
lngiliz lordu gibi homurdandı. 

- Çeeek .. 
Gırhaç şakladı, atlar kaldırım

larda klvılcımlar çıkartarak dört 
nala harekete geldiler. 

Mansur bey Türbede oturur
du. Cağaloğlunu geçtiler, BabL
a!iye geçtiler, Sirkeciyi geçtiler .. 

Oooh arbk cananın semtine 
yaklaşıyorlardı, 

Mansüt bey keyif -çatmak; 
şöyle rahat rahat bir sigara 
tellendirmek isledi. Elini cebine 
attı paketir.i çıkardı. Tam bu 
sırada yanı ba~md.a bir ses amir 
ve hakim bağırmaz mı !.. 

- bir tane de bana ver 1. 
Mansur bey hayretle başım 

çevi.-ince karısmın çatık kaşlarıy
la karşılaştı : 

- Ay sen burada mıydın? 
.deye haykırdı· 

- Ne zannettin yaaa ? 
- Neye geldin?. 
- Seni yapayalmz sokata 

salvermek işime gelmedi de on· 
dan .. 

Mansur beyin içinden gelen 
bir sürü yakası yırtılmamış küfür 
buğazında kaldı .. 

Arabacının sırtını bastonuyla 
dürterek haykırdı : 

- Herif I Geriye dön .. Türbe
ye çek 1 

Nizameddin Nazif 
ifil di. i2i ftZ,.., _= TES!iZ?§i E ~:ı • . i!i6Li z 

1 stRııbol icra daırı ~iıı en : ~aadet hanır~ı Deyn llmı~ı' h b • 
ile Mehmet '.'\nş1t w Ahmet Sehıl 8 eri 

efon~ilerin 4tıorçlarındaıı dolayı 'Pfal.'n Alır satar mahsup ~ aparım 
ınefruğ olan Roğuziçinrle Pıı~abnlıç de .Maksu<liyl" Han 35 Derviş 

Kö~ ba~ıııda re ti il 17 numaralı maa bahçe antire, İl\ i mermer tu;:1ık altı oda iki sofa. 

hanenin ııısıf hisse~i kırk beş gıln mud-~ bir merdiven ::ı.ltı kiler, bir aolap, bir 

detle bilmuza) ede be~ ) Uz lira bedelle tıralık, uç hela ve bir kileri mevcut oluIJ 

talihi uhdesinde isede bedeli muza)ede hanenin altında Uç bodrum \ardır. 

haddi layık.ında olı:ııııdığındnn bir aı 

mtiddetle temdit mtıznyede::;ine karar ve

rilmijtir. 

Hududu : Sağ taraf Hamza bey ve 

mudure hanım hane ye bahçesi 'e Sul

taniye cadJe<:i, sol tarafı Atiye hamm ve 

macar vakfı binaları ve Penhe ve Mi.i· 

'kerrem tıanımlar ve ı~mail ve İbrahim 

be)'IC'r hane ve bahçeleri ve :ırl,ası ibm· 

hiın bey bahçesi, cephesi Köyba§ı cad· 

desile mahdut olup umuın mesalıa~ı on 

dört dünliın, iiç evlek ve iki yüz on iki 

maden yuz otuz bl"~ zıraı hane , e nıut· 
'bak ve mhtebakicıi bahçedir. 

Müştemilatı : Haneye iki tarafı ta§ 

merdiv~nle çıkılarak hir antrede çift 
~ 

ka'Jatlı kapıden Jı;İrilir lıir korict'o"t,,S!r 

Hane alı,.ııp \ e zemin katile beraber 

liç kattnn ibaret olup bazı aksamı muh-

tacı tamirdir. Hanede kısmen ınedyunlar 
mukım ve kısmen l\tustafıı kaptanın tahtı 

istic.arındadır. Bahçede mllteaddit ) eınitli 

'Ve yemi~siz ağaç rnrdır. Harap ınutbaktu 

iki sabit k.llp ve ittic:alinde bir sıırnıı: 

vardır. 

faıla tafsilit 929 : T. dotyadP 

taliplerin temamının kıymeti muhammiııe· 

si olan dört bin yüz on lira seksen 

kuruştan hisseye musip mıktatın yUzde 

onu uispetinde pey akçasını teslimi vezne 

etmeleri ve 27 Nisan 929 tarihine 

miisadif Cumartesi gUnU saat on bqe 

kadar son müzayedeai icra kılınacağından 

müşterilerin tarihi meskQrda hazır bulun 

malart ilin olunur, 
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Halan Zeytin yagi l<ullaniniz Kiloluk Şişesi 100 knruşt 
Hasan ecra depotw.. 

lstanbul Tramvay şirketi 
ll&n 

lııtaUul ,._..y ........ 2$. Mlft1f 1W-1M'I · '• ·-· ayl'IC& ilb e1ii1ıaııit -. ~· _,_ ....._aı 8iit'W _. -•ilıillc-e. SR.T&N JIAJıLUll. KA&AltOY, 
AZAIDll. ...... URA.KOLU. ~. tMiı1ıi ik S.,.ıöea "'*-9 11.&· dar_.... ... ie oro1KJS .,.tt ... iıDe ...._ ipdder edil.ecfCiai dan ie 

bi ,.,1., ... 
~-.... ı .. ı" .... 81 ... tl•••·WMt herveçlhair 4 4ufayL-.-r: 

l BUNlll' - KDllN Olf\4 
2 ~JZAPUPI 
3 ~-~ 
4 1U&WJi - TAICSlll 

OtobQs seter ücretleri: 
1 ~ u-tj 6 ~ 1-4 Usut Gad ~resmi 6.25 
z • • • • M • • .. 
3 • • 14 • 1.-1 • • K,2.5 

" • >ot .. • 16 • 1'4 • • 16,25 

&mi IClpaM .-Mi delil o1c1atu hatıle ücret cedveli : 
ZWl!ki W la t · •1 o iilaia öoine Ampkmpıra Tepı•ıı na T.uilae 

Bu O 22 

[ 6,1-4 10,l-4 M..1-4 16,M 
...... ........ ~ 6,1-4 19,1-'1 1',l.-6 ..... k...... ~ 6;M 6,1-4 lo,1-4 
.,_, •• r im M.M ıe,ı..& .' 6,l-4 6,1-4 
kd tn ~ M,1-4 le,1-4 6,M 

lu " tlw lıiM"dia• b lıir eder ifia mu&eltesdir, lir kl&•a uaaria•e tamamen eetier 
..... i lıllhle dıllalcıNt .... olwk iatifa ... . 

" u, Köpdell ...... ,. , ...... ... . 
Oeohiiaı.rde lliç lııir tealillt kabul editnwitiM• r-ı ellıi9eyi llWe olu&ar da· 

li Millet' gitıi u.et ., em 'i-e mecbuhıiar. 
,._.,..._ oa.t.lu pi mecbmi ve um,... d-.it =+d\ari ım.larla 

thMl'ilmiftir.. 
'--ırllr iwia ., ı ·ı-; ._ pıaeiar., aJııcwnen k-ehri, AIMd twiıllt patOları 

'" --1 ·flllC>llrı Otolıösllre kabul olua_,_ cmlrm. 
JmaW 16 aaaıt 192} 

MiWlııiJret 
·.-: * 

lstanbul Tramvay sirketi 
OtobO. ••vril sefer cetveıı 
S llart 1929 tarilündea emri Pire kadar maleltenlir. 

Tarlabası • Azapkapı· Karaköy tarikiyle 
BAYAZIT ·TAKSIM hattı 

bit SoD 
Seferler .Hanbt Harakat a.r.ı& ..... aruındaki '-la: ilah aaatı 

Se 
TBABZON K 

POSTASI 

Be,aatta 
Tıh•hn 

(L\RADENİZ) ftPU11121-.... 
ı-.,enhe alrpmı Galata nhb
--d=n hareketle ~dak, 
t.ehoN, Sinop, Samsun, Onye, 
F-., onia, Gireeon, Tramon, 
Rirıe, Rop&JR-gidecek ve dönüş
te Par.ar iskeleeile Rir.e, Of., 
Slırmene, Trahmon. Polathane, 
:&ebolu ' Gtresoa, Ordu, 
-., Samsun, Sinop, lueboluya 
....,... geleeektiL 

ı..ir 8UI'' at postası 
( L.ir ) vapura 22 Ma 
~ 12 de Galata nhtiımtn
.. baıebde camarte&i 10 da 
l.riıie gideeek ve pmrrtesi 
ele lmıiıden haıtetle artpar.esi 
gelnı'ılir . vapmck mükem· 
mel bir orkeeaa ve cazbant 
mevculblr. 

Bozca Ada 
postıs 

(~ Vapwaı23 Ma 
mcw~•· 17 ela ldtw 
~ıııekıı~;elü.)ola.Lapseki,.l.Gn~r.ılem 

Baıcaadaya, gülecM w ç 
91.ıWAtaıle Lap.iti, Geliboluya ofrar 

,.,.ıcetıir 

Antalya postası 
(ÇANAKICALE) vapuru 24 mart Pazar 
o da Gaıla rıbtumildan hareketle . 
Killlak, Bodrum, Radcı.. Fetlüte, 
F"milr.e. .btal,aya plecek "döollfte 
mesldlr iakdıelerle birlikte Anditli, 

ilan, Sakız. Çanakkale, GeUbola-
.a utı'a,..U gelecektir. 

Doktor A. kuti'yel 
Elektirik maltiDeleriyle bel10iakluiu 

dıar dıırhlJ, proatat. lldemüktidu, ve bel
~kli~, ··ılt ıle firenghi ajrım tedavi 

d. Bure cı f nnı 11raa Dda.3' 

7.SA2 19.5.27 
7.5.15 19.S.OO 

lat•-W 16 Mart 1929 

S.lllllı motor 
AD80D marka iki buçuk beygir 

kuvvetin de bir motor 2'.8rif ve kü
çijk teknesiyle birlikte aablıktır. 
İsteyenlerin Çinkograf Kenan be
ye mfiracaat etmeleri. ----F • dörd1nc11 Allı bikimlipadeD: 

Huaıı efeadiyle Feride ve Hediye 

haaımlımıı pyiuı mtHwmf oldukları 
Ha;,darda Bw tabak çıkmu aokqn.da 2 
naunenlı hanenin nloi ıuyuu zılllDUada 

icra 1ulmua mirayeılainde 700 liraya 
talilıi 1lladeline ibaleei icra kılınmıt ve 
IÔIUwl Milinçi pmıteei gllntl aut OD 

altıda 16ihalei kati708İDİD İCl'llı mabrrer 
hahmmaa olchtunclan taliplerin kıymeti 
mm• ınm"Mti ol9a 1300 lirana y\bıie OD 

nilpmnde pey akgeaiai mbtMbihea 
mttnc.t eylemelfri ilin oı ... 

A daJar aalh mahkemeaiııdm : Tereke
ainin tuftroei dola1lılile furuhtw 

bnr TaiJeo Baıgir, İnek Te llİr ha1va· 

mıt " et:ra ,.. araba 25-3-9'.!9 Puarteai 
gtla\1 aut birde bilmiaayede •bllcalm· 
dan talip olu.lana BlyllJt .dada Cakomi 
mteaiıade 59 awwab ahırda bam ba· 

1 atuıbul AaliJe mahkemeli dördbnctl 
hukuk dlireainden: Becı Salih efendi 

Kerimeli feride H. Vekili Sekıp BeyiD 
evelce Süe,muıi:re dıe Jilma•f ma.balle-
eiade Bozdapn kemerinde tq odalar so
biında 16 n....nlı baı:aecle ikameı et· 

mifken balen i• ....... bı meçhul olaD 
Golhvarb Hayrettill er.dinin Şeımeuin 
efeadi aleylıiae iUme ettili alacak. dava· 
l1D1D icra kıbnua muhakemeüade: illnen 
teblipt yapıldliı bı&ldo ademi varudwıa 
bimeıı 6 ıubat 929 tarihli celaeeinde 
mllddeiyııe vekilinin davumı ispat edeme-
diğinden müddeaaleyhi mu maile~ he ye
min teklif ebneaiue ve H. U. M. K. nun 
40'l INlddeai amdhiace hakkında mtitte
haz D1U&111eleli gıJ&p karannın tebliiı 
muktezi bulunma•ına mebni ifbo muuıe
leli gıyap brannuı illnen teblipne nqri 
tarihiain ferdMa g\lnliDdea itilıareıı alel

uaal bet cıuı ı.arfmda itim etJDediti ve 
-hahmeaiP muallak bulunduiu 22 ni· 
1111 9'l9 ,..neai aut 14 gbfi geltlp 
yemini Ü e,lemediii takdırdo vat.ıan 

kabul ebnit .tdtıhaaacatı ilin 'Ohmar. 

B almumcuda. Damlqpmar :patı mektebi 
mtldttrllllttndea: Mektebimiz İPD Wr 

tamircive ihti~aç vardır. Maa, ı atereoe

li ilLtidal'I göre veri~ktir. Talip olanJana 
bft jfln mektep idiretıne mUtacı.atlan • 

} ı....İNOS 01şlcı ;, 1.:iş ederini ylkar ve 
apı temamen temizter. Dişlerin çö

rümesıne sebebiyet •ereo mikropları oJ. 
dOrür ve böylece ağzm oıükemmlen team · 
denmesine hizmet eder ve saatlerce im
tidat eden birtathhk tesiri bırakır. 

Kuru bir firça üzerine konulan bir pA:r· 
ça makaada ki ta yet et liginden dolay...ik· 
tiaaslldir. 

KOLYNOS 
D_ENTAL CREAM 

Tirki)e için clepodlıeri: MAURICE FARAGGI 
BeyotJo, Ve•ecft ~ tbrüam_P. llplltlmuı 

HACI JJDKIR ZADE ALI MUHiDDiN 
TİCARETHANELERİ MVDIRIYETİNDEN: 
Kasadar haıııma lümm var. Taliplerin bu ayın yirmi birinci Per

jeaıbe günü saat oa üçten onbqe kadar Bahçe kapusunda Hacı Bekit
ı.ade Hanında dördüncü katında Hacı Bekir ade Ali Muhittin ticaret· 
haneleri miidiriyeti umumiyesine müracaatlan ilin olunnr. 

ı················i);;;;;.ı~i;'k .. iı~~j;;.;·················ı 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SATILIK GAZETE IMTIY AZI 
Koakl Papa Doplu efendiaüı verji borcından do"ayı Htihaal ettiii Mete rimiaia imli 
1• tahlil emTal kmwıu mucibince haclı e:iilerek. ahara bilmüa7Ne dew olwcalmr. 
Talip olanlann imtiyaz ittihaali bakkıada ki ,erait kanuniyeyi haiz bulunmalara mulr.· 
teadir. Mlaye de ı.tanbul villyeti idare heyetince icra olUD&<Um. Taliplerin müra• 
mat etmeleri. 

Büyük Tayyare piyankosu keşi
deler her ayın 11 nde dir. 

3 üncü keşide 11 Nisan 929 

BCJVCK iKRAMiYE 
40,000 Liradır 

Bu 

Ayrıca: 

20,000 
15,000 
12,000 
10,000 

!Liralık lkramlY•l•r ve 

10,000 

Liralık bir mOkat'at. 

keşi dede 
Numara 

cem'an: 3,900 
kazanacak 

f 

Asl<eri ma 
l<asail•nı 

Fuadtklıda M. 11. vekıı., malw 
kemi9ronuadan: 

K ındc " 1tergamac1aın 1nt.tm illlif• • kapalı ..nıa • 
kuru ot ve 111Daaa ihale glDüade talip ~kmaat uid.podan · 

929 tarihinde )apdmak .......... ,_ ea.ciit eıliblittir· Taliplerin 
llÔlll a.._ komi9yoau ri,..-.. •anc11 tlatrr. 
E dreıait 'Ve cıTlftDdaki kıtlıOla kileNrinde baluMp utJ•cap Ula 

,eilu iiuıle glabde Wip ~ kapak ..n m11111edeai 
~ gllllille taliba temdit edilmittir talip olaalarua &lremitte ukeri 
kaıriayoau• murlalıldut illa ..... . 
M ıwı iıtiır.a.ıta a: ıo ... • ..._.llldi ıı.....w. .w.,,.a 

Taliplerila tekJifaame .,. ae.ı..-..ı • k• bir .......
~y~left. ve meslı.fir kat8luilu ve tekUOer aate._...,... tetkik 
~ e4alecek finMdaa alawafıHu ~ gbl akıaauna 
katahiifann Ankarada M. il. V. l&lul .ı.a komi.ayouwıa göadoriJaeaİ. 
M tlnalı.aai aleai,e • • kalmaa 10 ac1e1 mermileril• beraber tasJilıi 

gine verilen fiat pli görfilıi..padea 21 mart 9'ı9 tarihinde pe111eolıe 
Oll bette pawfıkla mitbayaa eclileoelr.lir taliplerin te'mimtlırile beraber 

] ()()() adet ffloue yeni evllf dalailiade kapeh mf ıualile mw•b .,. 
İhale glinll 2.8-3-929 pcqenbe gtlaü aut 15 tir. Taliplerin 

mwıeeini görmek ibre her glia Te mumık-ya iftirak edecekloriD o gUO 
enel teklif ve temiaat mektuplarını makbuz mukabili Ankanda merJr.11 
komi8yonıma tevdi eylemeleri. 
} -Orduya saba ahıuıcak motosikletler için milli m.üdafu. veklletiDce 

ve tecrtlbe yapılEDM1na karar verilmiftir. 
. .2-- lttirake talip F"ırmalar teklifnamelerile kayye clö :'J~ ve -' 

lerini Te fiatluuu Harbiye daireli riyuetine ve tdrJif •>· · eri ~ 
'hrk.çeye çevrillDİI katolol pilb wı maktalannı fea ft auaat umumi m 
Ni1111 929 tarihine kadar göndennif bulunacaklardır. 

. 3- Musabaka ve tecröbe 5 Mayıa 9'ı9 da Aııkarada hatlanacaktır· 
teklif eyleyocek.leri marka ve tipe ait birer adet motmı.lf.leti 3 MaY1' 
kadar Ankaraya getireceklerdir. 

4- MUM&b&kaya iıtirake talip firmalar teelim e7leclitleri fahriU)lrll' 
lwuiukwıııa dair fabrikaca mtlllddak vesika ibra edeceklerdir, 

5- Müeabaka ve tccrtlbo Mdll Mudafaa Telı.lletiaco hiç bir taabtclil 
olmamak ve buna ait maarif teklif eyleyen F"ınnalaıa ait bul~ 
olımacaktır. 

6- Müsabaka ve tecrübeye iki tekerlekli Toya iç tekerlekli n .-Ol 
Ierden &Nıdaki yazılan §&rtlan haiz olanlar kabul edileceklerdir, bir M 
nevi motosldeti de getinneai .. yam anudıır. 

A - Motorun tek silindirli olmaaı mfinccalııtır kuneti d6rt beJ 
olmayacaktır. 

B - Motor ve l\lrat detiftirme tertibatı aynı bilok dahilinde 
C - TeııYirab alektirikiyeııi lı.ılllr.8onu ve port balajı balunacakllr• 
D - S.ytpr takılacak tertilıMı bWuıuıcıak üç tek•lekli n .eaJliJlll~ 

olarak toförclea bqlta arkullla daha bir kiti biDecek tertibatı bulanacaaıı"""I 
L - intikali habeket kardola ve7• seacirle olacaktır. 
M - Gidun ve sele kabil ayar ye emniyetle mahallerine 

bulunacaktır. 
7 - Bu aeraiti hail olup mııillıakı ve tecrübeye girecek 

mil&bUa nebeeaiade u1eti femaiyece kQla1bla,, -.Ullp takaldılt.. 
emniyetle k~ aufi,.tı u materyalı llilua ~e -...aı ı.t... old 
fOl'Iİt havayide ve her cina Te tabiatta aruide en eyi hareket kabil· 
•14 12 den yakan ıneyill..e tırmana bildiii tebeytın eden Te mak-51 
olftlritli bulunan nmka Te tipta iühap olunaeaktır. 

8 - MU•baka Te tecrilbe netİcelİDdo intihap olunacak marka 
parti 30 adedi •1tgarsiz ve 8 adedi •ytlı.arlı olarak ceman 38 
adilecektir ve bedelleri tealimlerini muteakıp bemea tesviye olmaacaktllo 
A 11r.eri ihtiyaç için 103 b•• Ditçi aı.t ,.e maı-n• puarlıkla 

htuı ilıaleal 25 Mart 929 puuteıti günll aut 14 te komia7oada 1 
olenlarm prtııameeini komisyonda görmeleri ve fll'blamede JUlh teldldt 
teminatlaaile komi.ayoııda bam bulunmaları illa olunur. 
K IUDlf1 verilmek pıtile 700 tane kuket puarlılLle yapmıı.caktır 

1929 peıarteai gilnll aut 14,30 da yapılacaktır te iplerin nDllUIDO te 
"omiaydDWDUda görmeleri ve ihale gtınlln de minltlarile mtlraoutlarJ. 

İkinci kolordu mübayaat komisyonun 

1 kinci lı.olordu inpat daireli tarafmdan J.6metro mikiha ince kerelle 0-
tugla mubayaa edilecek Te 80 metre tuliode de liman ume 1 

gün müddetle aleni muııak.uaya konulmqtm inp ve itaya talip Olaullf 
punjeaiııi görmek Uaere 2K inpat daireaine vepey "1nnek llıerede Ni 
gllnti aut 15te 2 K mubayaa komisyonuna mtinc:aatları. 

tlçüncü kolordu mübayaat komisyo 

K olorda kıtaatı ihti7acatı için altı bin ilLi , ili kilo patatca ve aekİI 
aekaen kilo pll'lll ve dort bin ilLi yü& kilo k111'11 .upmn puarlık 

yaaaı takamır etmiftir. Puarlıtm ibaleei 21-3-1929 tarihiDe mo.dif 
Allt on dörtte İc!a --ktir. ?aliploıiıı prtaameyi komia7oada ~..-
ihalede ..-munede 1mh tekilde ki temivtlarile birlikte komiayoode 'tJllll. 
lan ilin ohuııır. 

Ç orhıda ki kıtaat ihtiyacı için bin kile ude y-Auım paurltkla ita • 
gönlldQUnden yeniden puarlık aııretilo mübayauı t&karrur ~ 

ibaleai 23 Mart ım tarihine m.-dif camarteli gbll aut 14 te lromily 
oda yapılacaktlr. pıtnameyi Taliplerin ko..U.yoaamusda görmeleri .e 

Hililı. ahmer Istanbul merkezı·nden: muayyenei ibalede pıtaamede yaıb oluı tekilde ki teminetleri&e bit 
aalonunda ham bulımm•len ilin olunur. 

l>Brdüneö kol ordu mtibayaat komleyon 
Hililiahmer Istanbul viliyet merkt2i senelik kongrasım Martın 

1 
22 inei Cuma günü saat 2 de Darülfünun konfrans salonunda akdede
cektir. Te§rif buyuracak azayı muhteremenin aidat makbuzlanaı hamil 
bulunmaları mercudur. ..,..,...,....,..,...,.,....,.~ ...... ..,.. ...... ..,.. ...... .,... ....... --:. 

K apah zarf uaulile mnkil mllnakw7a konıılaa •in• hin•a•n 

Gümrükler umum müdürlügünden: 
Gümrük idare&i açık Denizlerde sefere mütehammil MotiJrler alacak

tır. Teklifnamelerini vermek ve bıı h.ıısusıa Ta.fsilô.t almak İ.steyf!lller 30 
Mart !J2') tarikine katUı.r An.karada Gümrükler Umum müdürlügüne 

6-3-929 tarihinde talip zuhur etmedip.den 16-3-m tarihinden • 
daha temdit ecbldipıden talip olanlar prtnameyi gttrmek tlr.ere her 

ihalede kapalı mil& 14 te ko1Dİ9Jomaua -~· 
1 - lakifehir ve Derice kıtaumm ~ ktlo pa yafı bpalı J 

a:ra ,.. edilerek talip ımlıur etmedil*'- 11 • 3 • 9'8 tarilıılnde 
\lae bir hafta daha temdit edibnit icli. • ldddet mfmda - .... 

f 
l l.S.9'ı9 tarihindea idbuea bir a1 zarfmda prldda amlıaya 

Rusumat muha aza müdürlügu·· nden: o1an1ar temiMt ü.caluil• 1Lomia1
08

• ınlmdıltJm. 
E akiaeJair kıt'atımn 5000 kilo ~ -.S IUNtle muvb• 

müracaat etmeleri. 

Saray bUTnu.ndaki mUhaf ~ 111e1T&Urlannuı yatakhanesi altındaki a.m teribiDde ihale edileceti illlk•ti"'it idi talip aubar ecmeı11111 
bdoıı kemerin tamiratı münaka&ai aleniye ile münaka1aya konmu,hu'. tarihiade iı.aı.i icra ıulınmak ilwe bir Wla temdit edilcliliDdla 
Münakasa kanunundalci ıeraüi haiz olan Mliplerin mıidılriydirnizckki ynaai mezJr.Orda 1111 l" de lLomitycıaa ~ 
kepf ve §aTtnamesine ittil.ô Jııuu,lind.en .toMa <Upoaeo ak,el.erile müna-1 
kaıa gılnü olan 134-929 <:.umanui sılnü saat on diSrıte müdüriye- Deniz mübayaaı komisyon'llD~ 
timisdeki komisyona ırulracaatlan. ----------~ ............... ~ 

1 atanabal milli müdafaa "!fleti Deail fatirikalllft amam aldı 
rikalan dahili•+ JlllflıiE w...,. .... 11.apah zarf .-alile 

f'dilecetmden taliplerin ,..- We olaa 11+29 taribiDdm ....... _.. 
Türk diş tabipleri cemiyetinden: 

Matın 29 ncu Cuma gUnU hey'eti umumiye toplanac:aiından WllalD la 

crkada1larım1zın ) evnıi mezkilrde saat 10 da Tl\rbe cintında ulnk Hilal· 

Ahmer binasında ~emiyet mer;~e:.:.in: teş .. :fler· merc:ud:.ır. 

görmek ~ -~ l4wılm - ... ,. komİ9J•- ... 

Mea'ul miidiri: ESA1 


