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Siııema, hugüe en kuvvetli 
ter.biye ve ahlaksızlık aıni· 
• Beai eğer bir memleLetia 

.. siaemalaruun sahibi el
~ 'fttandaşların ima• v.e 
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){AREŞAL FOCH D ÜNI 
VEFAT ETTi. 

lllJ ADAM HARPTA . iTiLAF. 
BAŞKUMANDANI iDi. 

!NSA TEESStJR iÇiNDE! 

Or;y ANIN HER TARAFINDAN 
~~YE TELGRAFLARI . GELlYOR. 
~ .::~. "Foeia., adeta tahii bir - - ----
~-~~ IOIU'll saat beşe 
............... bire pyet şiddetli 
.. , ~ upmış, bir 
~lıft~deaaeçnıiş ve hemen 

~~~;::ve':;: 
t_ ~~lll ibmetgihı önün· 
~ -ueler halinde toplan· 

\ ~la11r M. Doumergue 
~~ ilk tasiyeye gelenler 

• • ~ Paıil, 20 [A.A] 
~ "t. 111ecliıinde M. PoincaT8 
--...._~ ~ ura vefawıı haber 

~· ~:""""' beyan ~ a.t..; ~~ miUte.ma al-
i.: ~-~ ıneb'wlar derin 
~~ayala~ 
~ ~- b' • ,,..,.e,,µ Foch un 
~ bfı il' cıılrer delil, a~ı 

·~ da (:. ':.i;,t.'"'°* ol-
.._'9dit .. _ . -...- ""'""8/afyı 
~N IGr 

~FOCi ~-:mi 
..,.. larar tNr· 

~ Puit, 21 [A.A] 
~ .. __ Focb 78 ~tmda idi. 
~~ ~ ~ lıeY'ederin de 

JlıMi.l: _ C_Ulllarteei yahut Pazar 
~ ---.-tır. Taziye için bir -..--.. ... __ . •e telgraf gelmektedir. 
tehn~ ÇOta. -Iİyah bir çerçeve 

-........ oJarak çıkDllftır. 
~ c...__ Londra, 21 (A.A] 
~ ınaretal Foch UD 
-..a bir teettürle kartı 

~ ~ mareeal Focb un 
~ intihalnm vaktiy· 1 
~ ~ lllldafaa etnıit olma
~ 11 ınemnuDiyet beyan 

1- ne diyorlar? 
~ Bertin, 21 [A.A] 

Marşal F O§ 

ıeyi takdir etmek hususunda 
birleştireceğini ve bu suretle ara· 
lannda henüz mevcut olan son 
kin ve diişmanbk izlerini silece
ğini ümit etmekte bulunduğunu 
ilive etmiftir. 

Türkçeye girmİf aslı Fra· 
n11zca olan bazı keli•elerin, ~ 
harflerle yazalırken, hatalı bir 
talaffuz tarzına göre tespit edildi
ii gJrülüyor. Meseli "gife,, keli
mesi. Yeni imli luıatanda bu, 
..... :.... d" 
~" ır. 

Sebep? Gerçi bir mııf halk hu. 
nu böyle söyler. Fakat bu tala
ffuz organik türk şivesinia icabı 
değil, eski imlanın kusurundan 
ileri geliyordu. Zira. es~iden .al~
lide yazılarda "K,, ıle G,. yı bı-
rbirinden ayıracak bir ipret kul
lanılmıyordu. Bu ylzden "ıi~. 
kelimesinin fransazcadaki imlist
ndan haberdar olmayanlar, harf. 
lere alc:lan&rak bunu "kişe,, diye 
okurlardı. Ecnebi bir kelimenin 
lisanımızdaki bu iatibalesin.e bat· 
ka bir sebep gösterilebilecejini 
zannetmiyoruz. 

Türkçede "g,, harfi yok delil
dir ki "giıe,, deki "g,, yi talaffuz 
zarureti için "k,, ya kalbetmek lü .. 
zumu mevcut olaun, 

Tiyatro, ainema, banka, vapur 
ve istasyon bulunmayan bütün 
yerlerin halkı bu kelimenin vücu
dundan bile haberdar değildir. 

Ecnebi lisanlarına vakaf olan büyüle 
bir halk kitlesi ise bunu, "gişe,, 
diye söyler. Binaenaleyh "kite. 
talaffuzu gayet dar bir sahaya, 
yui büyük fOlairleriD okumam, 
yazmaaı az· olan mabtut bir halk 
tabakaaına münhaaır kalıyor. e., 
yanlış bir talaffuza, resmi bir me
vcudiyet vermeğe kifi mi? 

z'hmet ';l~Jt!:'_ 

BUGUN HILALl
AHMER 

KONGR.ASI VAR. 
Hilaliahmerin umumi senelik 

kongruı bugün Darülfunun ko
nferam salonunda aktediiecektir. 

Kongraya bütün Hililiahmer 
azalan ile idare hey' eti iştirak 
edecektir. ~ Foclı hakkında 

~ beyanı taktint etmek· 
~ ~i ~itung gibi 

~~ı,;~~kce= 
~~ obnQf olan ~D büyük 

SEYRISEF AIN iDARESi iKi YENi 
VAPUR DAHA ALIYOR. 

~ hürmet iabar et· 

\ ~ Prague, 21 [A.A] 
b un cenaze alayın· 

'ii s•p erkanı ~hi_ye 
ll'OYJ temıil ede-

• • ~~uhiıagton, 21 [A.A. 

~ita ~- M. KellOf ~ ~IDeünın teeasüratmı l 
~~ • ıı!ön~rdi~ telgrafta 
b..~ ~ '!' •ıkin olan mare-
~ llanperyerlik husu· 

().~ ~~ deter bir misal · ~laiqpn ~ beyan etmiştir. 
Si.- nın bir sözü 

"1 t,~_ Londra, (A,A] 
~ "'4tla baJckuamberlain mare
~ ~ ında gayet beliğ 
~- -., .. bulunduktan sonra 
~ ~ eVel büyük bir Al
iL Ilı. "-tır ~n mareş&I 
L.,,.._.~ 8&uııa tes'it edilıpif 
~~ old IOa derece müte· 
~ lll bij~cu beyan ve aon 
~ llaıın han .kunlandarlannm 

• oiaunlar ~ ~illete me~sup 
'ri ile • ıstalc halde evelce 

ıııuı.tl,r ~0~ınuı olan bü-
er tilzel ve necip 

·' Seyrisefain,, in alacağı gemilerden JJiri 

Seyrisefain idaresi, son zaman
larda kendisine satılmak llzre 
teklif edilen muhtelif gemilerden 
ikisi hakkındaki müzakerab intaç 
etmiştir. Korsiko ve lberya ismin· 
de olan bu iki vapor, elye~m 
Bahriıefitte çal11makta ve F resme 
kumpanyasına ait bulunmakta~r. 

Her iki vapur temamen bı~ 
birinia eşidir • 904 te • yani 
24 aene evel • inp edilmişler 
ve 914 te ele kazanları tecdit e

dilmiftir, 

Konika ve lberya 1279 ton 
hacmindedirler. 13,S mil sür'ata 
malik Ye Cülnihalden aacak 79 
ton kadar büyüktürler. Tertibat 
itibarile de her ilci gemi Gülnilaa• 
le müpbehet anetmektedirler. 

Seyrisefain umumi müdür mu
avini Tahir bey gemileri tesellüm 
etmek için 3-4 gün IODra Muail
yaya gidecektir. 

Bu iki ıemi ile SeyriaefaiD 
kadr01u iki kaymettar muv daha 
AHDmıı oluyor. 

1 Türkiyede 
ki papazları 

"Herriot,,nun Fran
sız meclisinde 

söyledikleri 
Paris, 21 [A.A) 

Meb'usan meclisinde M. Herri· 
ot misyon~rJerdda takdirle bahis 
ve mazide ifa ettikleri hizqıetleri 

minn~tle ~a ~ 
detmış, la- T;.~ 
kin ati için ._ 
liik hey' et
lerden isti· 
fade edil
mesini mü
reccah gör
dütün4töy• 
)emiştir. M. 
Herriot bazı 
memlek:ed • M. Heryo 
erde rahiperin nazik vaziyetine 
imada bulunmuş ve Fransanın 
bütün dünyada demokrasi pr
opagandasına devam etmesili· 
zım geldilini kaydetmiştir. MumR
ileyh radikallerin Fransanın menfa
atlerine hizmet etmekten başka bir 
teY diişünmediklerini, fakat cum
huriyetin kanunlarına halel geti· 
rilmeeine hiç bir mman müsaade 
edemiyecekleı'ini kaydederek sö
zfine nihayet vermiştir. 

Paria, 20 (A.A) 
lfeb''118M 

misyoner kongregasyon • 
larma alt Mbakerat 811'&

nnda M. Herrlot T1irkiye
nin Fransız fnkilAbınm 
bttyttk prensiplerine tev
fıkan laikleşmekte oldu· 
ğunu &Bylemit, ve demiştir 
ki: 

" Türklerin o kadar 
bttyftk bir cesaretle yeni 
devleti te'ıis ettikleri gü
nün ferdasında, Fransız
lardan, hiç bir suretle ec· 
nebilere kartı husumet 
manasına gelmiyecek bir 
tarzda, bazı ihtiyat tedbir· 
lerine riayet talebinde bu· 
lunmalanm tabii görmek 
lizımdır. TOrkiye kaityen 
şövenllk g&termemit ve 
mezhep mes'eleleri halle· 
dilir edilmez fransız mek· 
tepleri tekrar açılmıştır.,, 
M. Herriot Tttrk hftkôme
tinin 1924 senesinde ka· 
tolik olmşyan talebenin 
katoliklerle beraber dua 
ve ayine itdrak ettirilme
melerini talep eylemit ol· 
doğunu hatırlatllllfUr. 

Poliıl - S-' mektep kaçlum ..ı. 
dilencilik mi ediyonan? 

Dilenci - Valllbi Oyle delil. Dil...a ..... ~ -iJl,a& ,.,... 

27 M 
Akşamına kadar 

Kupmlan değiştirinü 

ADRES{~R: ~~1.l1ESIS TARiHi: IB•P. 

T•b•••ümü ile maruf ve bu ••Yecl4ıt mi~'·" 
lar kazanan •inama artl•tlı •.1on Clllb~ 

MEVKUFLARIN INGILIZ SIYASETJ 
ISTICV ABINA DEGIŞMIYOR 
BAŞLANIYOR 

Müstantik Hikmet bey Kadriy,e 
H. ve arkadaşları hakkındaki tah· 
kikata devam eylemiştir. Hikmet 
bey dün öğleye kadar, müstantik 
Nazam beyle beraber evrak üze
rinde tetkilcatta bulunmuştur. öğ· 
leden sonra da şahit olarak geti· 
rilen iki kadım isticvap etmiştir. 
Bunlardan başka, dün 18 yaş· 
lannda bir gençte dinlenmiftir. 

Hikmt bey yarın dan itibaren 
mevkufların isticvabına başlaya-
caktır. 

Londra, 21 {A.A] 
Ecnebi aaatbuat cemiyeti a,.. 

fetinde M. 
Baldwin, in
tihabatta ik
tidar mev
kiine geçe-
çek hükU

met ne olur-· 
sa olsun ln
giliz harici 
aiya seti nin 
zerre kadar 
lebeddul eJ 

M. HOI.JŞT AT DUN meyecetin!, 
çünkü bum-

p ARISE GiTTi yasetin ı•· 
• yeai sulhun 

M. M. Ko· 
misvonu t ı> bi· 
raf . izas ı ndan 

muhafaza'. • oldatııno ve bunun 
bütün lngiliz hrkalannın gayesi
ni teıkil ettiğini beyan etmittir. 
Bqvekil bu &rkalarm imperator• 
lutun inkişafı hususunun ancak 

, sullı ile mümkün olabilecetine 
kani olduklarını ilave eylemiştir. 

M. Holttat dü· 
nki ekspresi< 
PariM" gitmi" 
tir. M. Holştr 
Puisten Noa 
veçe gidece~ 
ve üç hafta 
soma memle 
ketimize u 
det edecektir. 

M. Holşta· 
dın mezuniy· 
eti Ur.erine ko
misyonda bıt· 
ani lza olar 
ak yalnız M. 

f Yunanlilaı 
ne dirorlar 

Rivas kala ı ğ odan bir ay kadar 
aıaumi içtimalar :ıktedilmeyecektir. • 

"Sür' at,, vapuru 
dün 

karaya oturdu. 
Tütün inhisar idareai heaabma 

çalıpn 80 tonluk Sür' at vapuru 
Ayvalık cıvannda Cunda adası 
önünde karaya oturmuıtur. Sür-
ati kurtarmak için o civarda ba
laau Seyrisefain idaresinin Me
nin vapunma emir veriJmietir. 

Dün Ankaradan ,ehrimiJıcleki 
alakadar makamata gelen remni 
malOmata göre M. Papanın a~ 
talimat üzerine yeniden Türk • 
Y unu müzakerabna bqlan
mıştır. Y onan sefiri hariıi!te ve
kilimize hükômetnin mua em
lak meseleleri hakkındaki ._ 
noktai nazarını bildirmiftir. M6-
zakerat mub. dil olma~ 
Emlikini tasfi} e ve taba meıe
lesi üzerinde cer yan etmektedir. 

Bu meaele üzerinde umumi blr 
itllif huıl oldutu taktirde 14-
rimizde bvlwıan Tllrk ve Yanan 
baş murahhaslan Ankaraya 8* 
edileceklerdir. 

Mtlbadele murahbulan Ankara 
da müzikeratm teknik lalamlanm 
ikm&l ettikten aonra M. M. ko.._ 
yonu ile Glbnülcinqe pi_. 
lerdir. 
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Her g n bir mes' le 

ibret alınız! ••• 111 Dahili ve müteferf il< haberler 
. ! : ' : . .' . - ,..; "'!: • :- • '-t " • • . ı: • • 1 , ~ _ • • • .. r, 

Bal&al Yani, kasap Nikoli, (fransız) müstemlekelerinde beş 
kunduracı Apostol, zarzavatçı kilise ve o kadar cemaat. 
Koço, marangoz Pandeli, mey- Cenubi Afrika ittihadı devle· 
haneci Pavlaki. avukat Mihalaki ti-ki kıt'anm sonudur.-kitise ve 
efendi, sarraf Haralanbos, ceza· ccmaatları yedi tanedir. Ümit
cı Lefter .... Resmi rakamlara göre burnu ile Transvaal, da. Zambez 
fstanbul tcbremaneti mmtakasın- ve Rodezya müstemlekelerinde, 
da 89 bin ortodob ve yunanca 1 Portugal .devletine ait Lurenso • 
ana dili olan 6-1 bi12 türk vatan· Markez ve Kelimiyan kolonile· 
daşı kaldı. rinde de rum cemaat ve kilise· 

Ehemmiyetsiz bir yekUn deyip leri hanJ-harıl işliyor. 
geçmemenizi candan. gönülden Afrikamn beyaz ~ırk için eu 
rica ederim. Bir yunanlı, bir güç yaşanan kısmı şüphesiz ko· 
rum, ticarette, esnaflıkta bir ngo' dur. işte belçıkalıların bin 
fert değildir, bin ferttir. müşkülatla aydınlatmak istcdik-

Vele\' miktarlan az olsun ı'Um· feri bu karanlık diyarda bil~ 
lar ticaret aleminde cerbezeli ve rum kilise ve cemaalları mevc· 
becerikli mahlukattır. Hele biz uttur. Filhakika bakkal Yanaki 
türklu gibi bu aleme yeni giren· ve sarraf Kostakiyi Elisabethville 
ler için bunlar nümune ittihazına ve Lecasso' da da buluyoruzl 
değeri Rum milletinin yayılmak, Fas sultanlığının Fransa tara· 
üremek, zenginleşmek, her diyarın fından zaptedilmesi bile rum
yapyışına uymak kabiliyetine ların ekmeğine tere yağı 
ezelden hayranım!... sürdü: Evet Lôkantacı Manol 

I<arşımwlaki topraktaşların ve simsar l~imitriyi ta Casa~· 
istidadını bilmek bize elzemdir. l~nca ( Darul Bey~a) . da go· 

B · • · k ·•--= b' ruyoruzl Nereye gıtsenız rum· 
unun ıç.m azaz anıa:ıme ır d 1 A · 

ka f ·deli rakam tm kl an kurtu amazsınız. ( menka· 
ç. a! _ . • arze e e daki rumlar hakkında dijer bir 

vazıfemı gormek ıstiyorum. yazımda tafsılat vermiştim.) 
~endiml. MJ:ikayı ru!'°1ar zap- Seksen, doksan bin ı:um... Bu 

tettiler; o sun-sıyab kıta Yunan kada Ko tak' y aki b" . • r s ı ve org ır 

müstemlekesidir • ~al~~o- piyasayı tutmak için pek çoktur. 
rum ve bu makaleyı vesaıka ıs- Bi h · ·1ct· eli "· il • . r şe nn ı ısa yaıı.ım e enne 
tinaden yazıyorum. al ak · · ı ·· h d' b • . . m ıçın nası uç ya u ı a· 

Atinada çıkan "Politian gaze- liganmabelağ kafi ve vafi ise bu 
tesinm topladağı doğru mal<lmata · · .. k · · t k b' ışı gorme ıçın e ır rum ye-
ıöre: tişir. 

Bütün Afn1cada, mahalli devlet- Bir rum doğar doğmaz, daha 
ler tarafından resmen tanılan 52 kundaklanmadan evel, şöyle 
nam cemaatı var, henÜ2 resmen bağırır: 
taaılmayanların adedi ise 20 dir; - Parrrra! 
cem'an 72 cemaati Afrikada 82 Kllçücük Atanasakiyi oyalar· 

• rum kilisesi bu cemaatlarm Ce· lar; o ğcne yaygarayı basar: 
nabl hakla olan münasebetlerini - Parrrra! 
tanzitn etmektedir. (Ortodoks ki- Ebe kadın kendisine tannan 
liaesinin bir milli nahiye oldu· ve parlak bir isterlin lirası gös· 
tunu şüphesiz bilirsiniz.) termedikçe mini mini Atanasaki 

Afribdaki nun mektepleri kundaklanmasına ve g5beğinin 
100; rum metropoHthaneleri 8; kesilmesine razı olmaz. Rum b~k
rum. farmason locaları 1 O; azaları kal ve banker doğar; ölürken de 
51000! Bunlardan başka isken· malının üçte birini hayrata vası· 
deriyede, Helyopoliste, Ebu-Kır- yet eder. 
de papaz medreseleri her sene Bu makaleyi· alim Allah. rum 
ylder~ rahip yetiştiriy<>I'. Daha topraktaşlarımızı ve Yunan kom· 
1bir çok hayrat Ye hasenat mü· şulanmızı tehzil için yazmıyorum; 

halisane maksadım kendilerini 
M5eeekrini unutmayalım. 

O bol bol medhetmektir. Aramız· 
Mısırdan mit- bumuna (kap) daki altmış veya doksan bin çe· 

kadar her Afn1ca merkezinde lebinin ne atik, ne becerikli, ne 
mutlaka bir rum bakkal görür· yorulmaz, ne menfaatini bilir, ne 
ıtinüz. Nezede bir kaç rum evi nazik, ne tilki kimseler eldukları
varaa orada bir klüp, bir silogos nı muhterem karilere bildirmek· 
(edebi cemiyet) mantar gibi yer- te bir haz duydum. Her rum bir 
den hi er. Musika, Jimnasti,. vatanperverdir; Averof gibi CÖ· 

bey'etlerinin ise miktan hesaba mert olmak ister. Hiç bir millet
gelmez. Yunanlıiar, her noktada te tesanüt gibi faziletler bu de. 
milli hayatlarına devam ediyorlar. rece ileri gitmemiştir. Rumların 

Yunan Kolonileri Mısır ve Su- bu kabiliyeti pek eskidir. 
dan'a münhasır değildir. Tara· Eve) zamcnda (Kuruni ula) bü
bulusi garpta ve tunusta üçer ce- tün Ak-deniz kıyılarında, ta Ce· 
maat ve üçer Kilise. Habeşistan- belüttarika kadar Yunan ticaret 
da Aksom metropolitlik dairesin- müstamereleri göze çarpardı. 
de, Eritre (İtalyan) ve Somal CELAL NURi 

(iKDAM) ım tefrikası : 6 

S l.n ele 
Edgar Wallace 

Larry purosunu attı ve takibe 
başladı ve arkasından yetişerek 

elini omuzuna koydu. Öteki başım 
çevirdi. 

- Oh, Grim, siz misiniz ? 
Sizi görmüştüm. 

- Sahi gördünüz mü? 
l.arry yavaş bir sesle konuşu

yordu. 

kime ait olduğunu sezdi. 
-5-

Collie, c;ourrier Postal idare~ 
hanesine girdi ve derin bir ne
fesle müdürün masasının önüne 
oturdu. Altmış yaşlarında vardı. 
başı da keldi. Yaz kış hasır 
şapka giyerdi.. En iyi fieyono· 
rnistler bile, bu adamın kakıkı 
istidadım keşfetmekte müşkilat 

çekerlerdi. 

Vlf6Jlf!He 
Bir ihti1a'f 

Beykoz ve Ü&küdar kazala
rına ait bazı yerlerin ciheti aidi
yetleri hususunda ihtilaf çıkmışhr. 

Vilayet ihtilafın halli ile mei· 
pldur. 

Vatandaslık kanunu 
~ 

Türk vatandaşlığı kanununun 
15 inci maddeai yanlış anlaşıldığı· 
ndan vekalet bu maddeye ait yeni 
bir izahname göndenniştir, 

Tasfiye komisyonu 
Memur1an Tasfiye etmekle 

meşgul olan komisyon Çarşanba 
günü toplanarak muhtelif daire
lerden gönderilen kaatları tetkik 
edecektir. 

Yeniden bir çok memurların 
tasfiyesi talep edilmiştir. 

Vilayet meclisi enctimeni 
Umumi vilayet meclisi encü

meni dün de içtima ederek lsta· 
nbul havalisine ait yolların jhale· 
siyle meşgul olmuştur. 

Emanette -
Kısıklı tramvayları 

Üsküdar - Kısıklı tramvayları 
meclisi idaresi dün toplanmiş ve 
şark.etin 9'29 butçesini tanzime 
başlamıştır. yeni büt~ye inşaat 

için mühim bir mehleğ konacaktır. 

Sevil kongrası 
Se•;ilde inikat eden bevnel

milel şehirler kongrasına memur 
edilen emam~t murahhaslarının 

Sevil~ va::ıl oldukları vr mesaiye 
ha:şladıkları hakkında diln ~manet 
bir telgraf geJmi~tir. 

Adllvede 
İstifayı kabul . 

Geçenlerde Adliye vekaletince 
hakıruler arasında )apılan teheddii
lat meyanında Samsun ağır ('eza 
rivasetine tavin edilen lstanbul iki-

.. J 

nci hukuk mahkemesi ~.sabık rei.o:i 
Rağıp bey Ltifa ederek avukatlık 
yapmak üzre Baroya müraraat et· 
miştir. 

Ragıp beyin i:::tifa~ı Adliye ve
kalP-tince kabul edilmiştir. 

Hileli iflastan bir tevkif 
Dördüncü istintak dairesi, hi· 

leli bir ~urette iflasini işaa eden, 
Erzurum hanında komisvoncu Nu· 

J 

ri bev hakkindahi tahkikatı ikmal 
J 

etmiştir. 

Malum olduğu üzre .Nuri bey 
kendisi bılzat birinci hukuk mah-
keme ine muracatla Hali acizdeı 
borçlarını ödeyemıyecek bir vazi· 
yette bulunduğunu ifade eyJemi;
ti. Mahkeme heyeti tetktkat netice 
~inde :Nuri heyin hali aci7.de oldu

! ğunu tespit etmiti ve iflasına karar 

- Otomatik tabanca ile iki 1 
1 kurşun. 
f Tabancada amortissör oldJ1ğu 
j için sesi de çıkmadı. ismi Larry 
rl Grimi Datmar hapishanesinden 

sekiz gün evel çıkmıştı. 
t Sigarasını bir defa daha yakti. 
1 Müdür pek alakadar görünüyordu. 

- Grim. dediniz, değil mi? 
Ben bu ismi hatırlıyorum. Van 
Rissikin mücevherlerini çalan 
adam! 

- Evet. Barabal bu meseleyi 
bir hafiyenin haber verdiğini 
söyliyor. 

-Hafiye mi? Siz Barabalı gör· 
dünüz mü'? - Şjmdi beni dinte, dedi, 

mel'un hafiye, ben seni cehenne
min dibine göndermenin yolunu 
bilirim. 

Şemsiyesini müdürün sepetinin 
içine koydu, bütün ceplerini 

- GUrmediın, fakat telefonla 
konuıtum. Bana çok :ıayanı dikkat 
bir iki şey söyledi. 

Derneğe kalmadı, bir alev 
parladı, Leli müthiş bir ızttrap 
duydu ve yıkıldı. On dakika 
ıonra polisler orada idiler. 

Mi.ifetti' Barabal, vuran elin 

yokladı, nihayet bulduğu bir si· 
garayı yakıp ateşledi. 

- Bir cinayet oldu! dedi. 
Müdür Field kaşlarını çattı: 
- Düğün olacak değil ya! 
CC'U\e lncıhwıı ~.IAmı:: r.tm~i. 

- Ben bu hafiyelik işindan 
bir şey anlamadım . Sinek 
denilen bir adam varmış. Bu onun 
marifeti mi'? 

- Joshua: 
- Evet. benim sinek d~re 

vermi~ti, Nuri heyin iflaı;;ı bu s.u
retle tahakkuk ettikten sonra da 
haıı cihetlerden lıakmdaki tahlıa· 
kat tamik edilmiş ve neticede jf. 
lasm Hileli olduğu anlaşılmıştır. 

Aldığımız malumafa nazaran 
dün akşam geç vakit Nw·i bey tev· 
kıf edilerek ite,·kifhaneye gönderil· 
miştir. 

Hahltemelerde 
Hapi~lıane k~ını katil 

Ka.::ımpaşada oturan dostu Arinayı 
bıçakla iJldüren hapi,.banede malı· 
kumlardan l\lecidin muhakeme· 
sine dün ağır ceza mahkemesinde 
devam edilmitir. Dava evrakının 
tetkikinden, muhakemenin evelki 
celselerinde yalan yere yemin eden 
jandarma Aptullah ile başçayuş 
Mustafa hakkındaki lüzumu muha· 
keme evrakının da geldiği anla· 
şıldığından, Mecidin davasıyla tev· 
hidine karar verilerek muhakeme 
başka güne bırakılmıştir. 

"Okapenos,, kapatıldı - Rum· 
ca "Okapanosn isimli mizah gaze· 
tesi aleyhindeki dava dün üçüncü 
ceza mahkemesinde hitam bulmuş· 
tur. 

Okapanos, bir miz.ah gazetesi 
olduğu halde, siyasi neşriyat yap· 
makla maznun bulunmakta idi. 
Davanın şimdiye kadar olan safa· 
batından mezkur gazetenin mat· 
buat kanununa muhalif hareket 
ettiği anlaşıldığından. tati1ine ve 
gazetenin mesıul müdürü Niko 
Koc;tantin efendinin de 25 lira 
cezayı nakdi ile 1eçziyesine ve ce· 
zanm teciline mahal olmadığına 
karar rerilrniştir. 

HUlelerrilt 
Gelecek sevvublar . . 
Alman handıralı o~ean Yapu· 

ru ile yarın ~ehrimİ7.f' 300 kadar 
~P.yyah gelecektir. 

Ceneral Dobra için 
Ge~enlerde ,·efat eden Cennal 

Dobranın i'1tirahati ruhi için yarın 
Beyoğlundaki Sent E!':piri kilisesinde 
büylık meregimi diniy~ yapılacaktlr. 

f\forasim'! Istanbut valiı;;i, Polis 
u.rudürü, Muhtelit Mu lıadeJ t> cemiyeti 
erkfrnı ile Şehremini resmen davet 
edilınişladfr. ~lerasime bir çok er· 
nebiler de davetli bulunuyorlar. 

l\fister Gre" 
Amerika sefiri Mister Grew dün 

ak)ımki ekspresle Anknr:ıya gitmiş· 

tir. Pazar günü şebrimizıa avdet ed~· 
cel'1ir. 

Sev r·ahlar . . 
E"elki gün şehrimize gelen Pat

riya ismindeki ses yah vapmu dun 
Iskenderiyeye gitmi tir. 

Bugün şehrimize Itella vapuriyle 
400 Amerikalı seyyah gelecektir. 

Vukuat -Bir Yak'a 
Kasımpa~ada fotoğrafcılık eden 

isim verdiğim adam. Bu ismi 
halk daha o kadar iyi bilmez. 

Yahudi, müdürüne baktı ve 
ıslık çalacakmış gibi dudaklarım 
kıstı. Mildür Filde karşısında 
oturan adama baktı, Daha şimdi
ye kadar, insan şaşırtabilecek 
böyle bir çehre görmemişti. 

Collie Joshua: 
- Barabal tabaf bir adam, 

dedi, Tahaf ta değil, esrarengiz. 
Skotland yara zabıtası arasın· 

da meYcut taamüle uygun çok 
hallerine şahit oldum. Size umu-
miyetle bildiklerini söyler, fakat 
bu söyledikleri de hep ehemiyet· 
siz, devede kulak kabilinden· 
dir. Ben y~şloııdıkça işleri daha 
iyi görme[a~ bailadım. 

- Barabal size ne dedi? 
Joshua altı cebini lkarıştırdı 

ve nihayet bir kahnt parçası bul
du. Bu kahatta sadece bir isim 
vr: bir ndres vardı. 

-- Baraba.l ban:t. hu :-atı ;ridio 

Yusuf, elbi::ıe Loyacısı Dimitri ile 
kavga ederek Dimitrinin üzerine ha· 
mi 1 olduğu tıba.ncaailc bir el ateş 
etmi~se de isabet ettirememiştir. Yu· 
~uf yakahmmıştlr. 

50 lirasını kapiliar 
Meçhul hif' adam, dtin lekende· 

riye otelinde otur.an Leman hanım 
isminde bir kadının elinden 50 lira· 
stom kapanık kıçml§tu·. 

Bir müsademe 
Dün Beşiktaşta bir tramvay ara· 

hasıyla bir kamiyon arasında müsa· 
deme olmuş \'e kamiyon parçalan
mıştır. 

Bir yankesici tutuldu 
Meşhur sabılrnlı1ardan Kel Hasan 

dlin Balıkpaıarmda \'ildan hanım 
isminde bir kızın cebinden parasını 
aşınrken yakalanmıştı.r. 

Cerh 
Heybeli • ndada balıkcılık eden 

Saim dtin akşam arkadaşlarından 
Memedi bir bdın meselesi yuzlln· 
den pıçakla vurmuştur. 

Yangınlar 
Dün biri Beyazıtta diğeri ÜskU· 

darda olmak üzre iki yangın çıkmış· 
aa da her ikisi de derhal yetişilerek 
tevessıl etmeden söndUrUlmüştUr. 

Taşrada 
t@ Polisle muharebe - Taşrada 

alUfteler ylizlinden bir çok gençle· 
rin canlarına kıyanları oluyor. 

Geçenlerde Bergamada sekiz ka · 
dar genç_ bir :evde kadın oynatl vor· 
larmı~ Polisler gelince, gençler· ta· 
bancalarmı çekerek ateşe başlamış· 
lar, çıkan kurşunlardan AbdUlkadir 
efendi isminde bir polis ağırca ya· 
ralanmı:ır. mahalle bekçisi de aldı~ı 
)aradan ölmli~tur 

ı@ Tarihi yazılar - Izmirc tabi 
Birgide, selcukilerden l\almn lıir çoli: 
yazılı taşJar Hırdır. :Bu taşlar hmir 
a arıatıka mllzec;\nc nakledilecektir. 
~ Bir Katil - lzmirde Dedebaşı 

köyündP Basri i ... minde lıiri, bakkal 
.Mehınedi öldiirmtift\i. Basri 13 senl:' 
1 l gUn hap e mah diın olmu tur. 

* Ekmrk iı·iııtll' pıçaklar - Iz
mir lıapıı::lıanesindeki mnlıpuslnrd.ııı 
çoğunun hakikaten azıJı şerirlerden 

olduklarına • Uphe yok ! Geçen sene 
bir arlıeılc o\ınu~, mahpuslar birbiri· 
ne girmiş \"C bu yüzden hapı hane 
mlldl"ırü değiştirilmişti. On beş gün 
.en~! de hıızı mahkiimlar gardiyanın 
gafletinden istifade ederell knçmal~ 

istediler: Bundan sonradır ki, şerir· 
lerc kar12 ı te\·akkuz artırılmış Ye bu 
teya kuz aye inde kim bilir hangi 
mukcat gbzedilı:.rek, bir ekme~'"İn 

i~:inde hapıslıaneye sokulmak istenen 
iki pıc-ak yakalanmıştır. "* Bir muallimi vurdular - Ceş· 
menin Ovacık kuyUnde mua1lim Ke· 
reın hanımı dort ~erinden yarala· 
mışlardır. Yaral.ıyan da ~1ehmet 
Emin isminde hiridir. 

Yeni tarife yapılacaktır 
Elektrik tarifesinin tespiti hu

susunda ki Noktai nazarını Nafia 
vekaleti şehremanetinc bildirmiş· 
tir. Bu cevap şehremini tarafın· 
dan tetkik olunmaktadır. Gelen 
cevabın tarife komisyonunun üc-
..retleri tespit etmek üzere tekrar 
içtimaa zemin ihzar edecek ma· 
lıiyette olduğu haber alınmıştır. 

Durgun r.Jtt-
3 • 

Kara sevda . 
yanlış bir isitt'I 
Gerçi sevda çe1' 
ı·in ve eınelleriıı~ ~" 
olmaayanlaruı ~. 
rahi,releri çok d -u 
celi ve durgu""' 
Çünkü 011larııı ı 1 
ve talıt~'tuıırları~JI 
uda du11ıanı kor. 
ınıştir. Şuurun'# 
sı olan gözl,er dl!,,,;. 
ni dumanla örtv 

Onlar da lıiç 
şeyle uğraşaınlJS• 
cak gönül gas 
düşünürler. Bir ' 
de oturaınadan • 
gündüz sevdilde 
hayatiyle m..e§gu! 
lurlar. Bundan 

• 
yı Kara sevda 
verilmiş olmalı, j 
dünde )·cudığı11' ~ 
bi diğer bir çok ,,,.1 

ler de Kara sevtJOJ 
görürüz. ~ 

Lokman tusıd 

YINLER 
Hususi müstahberaturııı'ud 

miiskirnt inhisarı umuın ~ 
Zekai beyin dayinler ve .. ~ 
tayini takarrür etmek ıJ t 
Zekai beyin yerine müski~ ttl 
hisan müdüriyetine sabJ: 
inhisarı müdürü Seyfi, ~ ~ 
umum müdürü Ihsan ~ 

Şeker inhisarı müdü.r~ 
beylerden bir'nin tayını 
mektedir. 

.DUI AKSAR!~ 
l DÖRT EV Y~ 

Dün öğleden sonra A ~ 
Sofular mahallesinde çı JP 
yangın neticesinde 4 e~ ~ 
yanmış ve ateş tevessu . 
biitün Aksaray havalisinı~ 
edecek bir vayiyete g~~ 
müşkilatla söndürlllebilr11

1 ~ 
Ateş tramvay maka5cı~iet 

rin evinden çıkmıştır. ;D~ıJ 
nan evler de Şaban ve , 
efendi isminde iki şııh5'11I 
Y anğının kazara çıktıgt til 
etmiştir. 

·yır 
görmeği tavsiye etti. Bu zat Ge~c;edin bulunduğbu. '~ol' 
hakkında drı çok şayanı dikkat ferdeki mahallelerde, ır 
malumat vardı. 1 heli ecnebilrr oturuyordll~e 

Filde gözlüğünü taktı ve Grimin, Frankın y~zıh:ıfl~ 
okudu: dost olduğu iki katıp. 

1
yo 

- Con Leli 1 Kimdir bu? naga hiçte alaka gösterJll 11 ' 

joshua kahatı aldı büktü, ihti- 1 Bu iki katip, Grirni0 c• ~ 
marnla cebine koydu : faili olabilmesine hiçte 

- Esrar .. Fakat bu esrarı öğ- vermiyorlardı. . f' 
reneceğim. Bu nevi cinayetler•~ ~5e 

Yahudi, üçüncü defa olarak si· kolay bulunnıayor. Ale ı'sı 1 

garasım yaktı. til takıp edilmeksizin 
51 

-- Bu mesele cok mühim.. sında kaybulup gidiyor· 
Gazeteler en iyi mU'hbirleriui bu ı 
işe salarlar, Hatırlarmısınız, M. Diğer taraftan Berye j1 

Filde, ben size bir şey teklif et· okurken gözlerini katdıl' e 
miştim. 

Filde hatalarını kendisine ha
tırlatanları sevmezdi. Joshuayı 
bir az okşadı. 

Bu adam, maruf bir hırsız, 
beynelmilel bir hırsız. eğer katle· 
dilirse, gazeteler, bu cinayeti, 
tabiatile hırsızlar arasında bir 

- Frank, bu cinaye~ s 
zıhanenin pek yak1ııın :ı 0 ··ı:e 

- Evet, hemen k~~ 
ben de tam y.ıızıhane' J · 

B j.:ıl tan sonra olmuş. t' . • 

çıktıktan bir kaç 5~ 01~,' 
tabanca sesini i~ittiğı01 • ıı 

Ocağın öbir tarafırıo 
cBı rf1 



-8. ltf Ankara. 21 ~· A] 
AJi be: -~ai bugqn Nurettin 
ht. ~ l'l)'&setinde tQPlan~ 
lttkilit tehri imar müdiriyeti 
11111\r~ 'Ye Vazaifine dair kanuaun 
ijCaret IUaddesinin tadili ve 
deı,ıetıerılllulcavcl esi ak dedi 1 miyen 
dar Ilı er 930 haziranına ka· 
leti alc~'VlkJcat ticaret itilifname
' . hakkındaki kanun layi
'tttijllli ''! oldukları enciimenlere 
karı'~· . Maarif teşkilatına ait 
~kıc111~nci maddesinin tadili 
kere ed·ı kanun layihası müza-
~erck kabul olunmuştur. 

~h"A llazaraa Maarif te~ki-'•"<Cl ... -
22 M ıt olan 789 numaralı ve 
inci ~~-1~9 tarihli kanunun21 
ııı·,tir: 1desı şu suretle de~;şt:iril
llı1ı.ıi lk mektep mualim ve 

~llali~:~vinlerile müdir ve baş
~~ltılrıi ruı~, ilk tedrisat Jnüfet
~ h ', eınınlik maiyetindeki ka· 
"fikane~ etl~i talimatnamesine te-

P.f l~ vekalE-ti tayin eder. 
~i\~ cumartesi günü top-

nlise : ----
Yın Ragıp 
Beyin beyanatı 

l'ij ki Maskova: 21 [ A.A] 
~atıp \,Ye büyük elçisi Hüseyin 
.beyana ey, tass aiansma atideki 
1le 8() lta bulunmuştur: "Türkiye 
11as~~ct Rusya arasındaki mü
llııııt\tl 1 

dostane iki mem:eketin 
C1tttllt.~ g\iıalerindenberi mev· 

i r.. Bu nı" . ~ıqŞaf ıınasebat müteruadıyen 
~Ütı ta e~ckte ve beynelmilel sul-
te. • raıni ia..: d · .. b' vtilQ - an e en samımı ır 
teqit. 1'1.:'~ mahiyeti arzetmek· 
Ptot~kiye hükumeti Moskova 
~etl~ İfti na büyük bir memnuni
bllıullliy t~ etnıiştir. Tüı k efkarı 
il 'tsı sovyet diplomasisinin 

'•• lll affakıyetinden dolayı bil-
lı., enınun kal . 
q~ • mışur.,, 

•ah.ti\ tYibn Ragıp bey bu vesile ile 
ı,..,, e ,.:ı_ ... 
.. et ~ • •1;;atta bulunmuş ve so-

l\ı~'1!ı ol/aya gelmekle pek me
rtir ki. ıc Uğunu söyleyerek demi
lırılly~<>t bir memlekette bu
~ltıdarL • Sovyetlerin siyasi zi-
esı~..1 . ._:"11nın Türkiye ve karşı 
~k ~·~,. . 
k· İ}i b·t hissiyatı dostaneyi 

11 ,..,ill~•}'Orum. Yine biliyorum 
'tvı>'or'- ın sovyet milletini nasıl 
0 

dttece ' 8<>vyet miileti de onu 
lı &cViyar 
.tT{~ ' ---.!._ 

tıisada bir mektep 
~ "ttlli pı~ .. Manisa, 20 [Husıuıij 
i ~? ()~ an Uzerine inşa'iı bitmek 
tıijı~ tie~~ dersaneli mektehiıı 

'Ql~tit 1 Ley mektebi tevsinı 

l' lttQ: --~-
ll'at nıüzakera-

lıtıda buhran 
·~:~Sten .. Londra, 21 rA.A) 
ll\tı t, l,% lloyıer 2'jansına bildiri· 
~'a~el'at ~t llles'elellli hakkındaki 
~hı ())muştu uh~.tnlı bir noktaya 
ti~ t-eatb, r. .uıgilterenin hatta 
hill} hılltkJ~~ette olsun bu mes'· 
llUQı~~i t> • noktni nazanm 

t~ledir. IU'~tt: ı:uauiJw· uJJt? 

Ç. -::---_ 
~ 111de ihtilal 

ııll.hı ~Yter • Canton, 21 [AAl 
~qf ıaııg~· 8llltı~1 bildiriyor: Ce
(!tı,}tı~ ._ 

1 eyaletinin hemen her 
"I ~ • ~OlQ .. • 
l\vtlr, unıst ihtilalleri zuhur 

lıap n!lan r 
\ (; l ~ ll ŞeL• 
~ ı4· ıtsile lll'tnın bir kaç ma· 

~· ıll:ı 16J()rıer[ tarafından yakılmış 
l ~~tır. Ah:~. .kaçnıağa mecbur 

· Cden . ının can ve malıııı 
~ >-ı acı:ıı: ld . 4 'l.de .,''ali i · 0 Uğunu söylıyen 

"ttli~ l'itttı~aini nı~at kuvvetlerinin 
Yer !i•nıdiye kadar hex· 

Yeni Oc•lhi. 20 [A.A] 
Rö}'ter Aja11s1 tcbli~ ediyor: 
Buraya gelen haherlern na7.are.n 

J.U-ga.nistanın c·f!nuh; şarki ~yaletle
rinde Celilibatta Khosta ve Moh· 
nıant Efgan ınrntaka,;ıında Emannl· 
lııh han lehine mühim hir hareket 
hasıl olmaktadır. 

Peşaver: 20 ( A.A] 
Röyter ajansı bildiriyor: Fra

nsadan avdet eden sabık Efg""n 
başkumandan ve harbiye nazırı 
Nadir han baha sakaya bir mek
tup yazarak kıral olmak için lazım 
gelen evsafa malik olmadığından 
bir klral intih2bı için müzakere· 

Berliu, 20 {A.A] 
Ati nadan hildil'iliyor; M. '~eni: 

%do:.; Yuoaui8t·1nıu nıalı '\.a:&ıyetı 
hakkında tc~ribatta bulunarak bu 
vazirn!in C'ınin ve sat!aın oJd~i!tı· 
nu ·fakat Hrgilcrin tarhında ıı;)u
ha; itrttı:ı.1 zururi hulundni=,1'111lU: 
ancak Lu ı;ave<le eclJ(•bi ı,ernıa)'CM 
celbedilehileceğini söylemiştir. 

-
Yanan kızlar! 

Havana, 20 [A.A] 
Genç kızlardan miirekkep hir 

rrrup 17 'Martta bir tiyatroda ~aı~h 
bir taLlo temsiline iştirak etmıştır. 
Giydikleri elbise kabiJi i~tial .oldu
Ls,uml:ın ateş alını~ ve ıçlermden 
beşi telef olmuştur. 

~---- ----·---- ~--; 

- , rolü oynatılmak için Romaya götü 

Kudüsün yıkılmı~, harap o}. riilüyorlar. 
ı Ayrı ayrı bu üç kafıle bu üç muş surlarını geçerek MlSlr yo u- l 

alay, zincir içinde ve kırbaç a -nun tozları arasında ilerleyen bin-
tında son y<:.hudi esaretini temsil lerce kişilik bu insan kafilesi 
ediyor. O son esaret ki İ şle bu-neyin nesiydi? d 
suretle başlamıştı ve hala da eAnadan doğma denecek kadar 
vam etmektedir çıplak, saç baş, birbirine karış- Yuda halkının Romadan ye-

mış, hayvan sürüleri gibi kırbaç 
diği bu sillenin bereketi asırlar albnda gece gündüz durmadan 
ve asırlarca kendini göstermiş, dinlenmeden, yemeden içmeden 
göreceğimiz veçhile esaret hayayürüyen bu insan kalabalığı, sü-

rünen ve sürük!enen bu leşler SÜ· tı Yakup evlatlarının boynuna bir 
daha çıkmayacak, çıkarılamayarüsü kimlerdi ve böyle nereye 
cak bir boyunduruk gibi geçmişgidiyorlar? 

Bunlar alev ile kavrulan ve tir. ı 

ye girişmesini teklif etmiştir. ba- tayare çarpışması 
ha saka bu teklife cevap verme- Merakeş, 20 (A.A) 
diği taktirde Nadir han nufuzunu İki tayare havada uçarken çarpış-
istimal ederek kabileleri baha sa- mıqır. Ilir kişi ölmü~, iiç ki~i a~ır kan içinde boğulan son yahudi Yahudi ınkırazmın bu son saf

hükiimt,;~inin satır yıldırımından hasını kapatmazdan evvel ) ah udi 
tarihinin iki meşhur siması hak· kurtulmuş bahtiyarlarıdır! 

ka aleyhine isyan ettirec<"ktir. c;urettc yara!anını~tır. . 
~ ?i F& ---=._·~....-=:es± 3&i r91 =v -....... _....""i
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kında iki satır yazmağı lüzum· Böyle kırbaçlar altında nere-
suz bulmuyorum. 

GÜLCEMALIN SÜRAT TE<~RUBESI 
DUN YAPILDI. ye mi götürülüyorlar? Bu iki simadan biri bugün 

Mısıra, mısır rnadeıılerinde 

Epeyce bir zamandanberi e:s
ash bir surette tamirile uğraşı· 
lan Gülcemal vapuru dün· Haliç· 
ten çıkmıs ve ticareti bahriye 
müdürlüğü hey' eti fenniyesi ha· 
zır olduğu halde tecrübesi ya· 
pılmışbr. 

Gülcemal havuzda iyi bir ta
mir görmüştür. Geminin karine
si temizlenmiş, makine aksamı 
temamen sökülüp y~nidcn takıl· 
mıştır. 

çalışmağ'a, çalıştınlmağa.. (yahudi müverrihi) olarak tanın-rlnda makinaları tecrübe edilmiş- b" hud· '" n·hı' sahı'bı' o-
işte bir insan kıılabalıf!'ı clah;:\. mış, ır ya 1 .. a ti·r. Yarın da sür'at tecrübesi ya- ~ 1 J t' U h) d" 

Hep güçlü kuvvetli delikanlılar! an oze osep tr. 
pılacaktır. Ayaklarında zorla sürükledikleri Fakat bu Jozef kimdir bili-
Gu··ıcematı· satın almak için m sunuz? 

kalın demir ve taş parçaları yor u · 
15000 lngiliz lirası teklif ederek ğene i'k kafile gibi kırbaç altında Yakup ev!atları vatan müda-
müracaat eden bir Mısır kum- t ) faasında çocuklarından kadın ve götürü1üyor ar. 
panyasının talebi reddolunmuştur. Neh::;e? kızlarına vanncaya kadar silaha 

Dün yalnız !ki kazan işlemiş Romanın kanlı meydanlarında ::;ı:ıııldığı zttman bu ha· kın i1.r ;n-
ve vapur 7 mil sür'at yapmıştır. Roma hükumdarlarmın vahşi den biri çıkmış V1,,; başına topla-
Alb kazan da işletildiği takdirde zevklerine kurban olmağa. dığı vatansız sürülerj. ile Ro~a 

O 'l kbr B t kd' d serdarına kendi kenaıne teshm 15,2 mı yapaca · u a · ır e Bir üçüncü kafile daha. Fakat 
fzm;,~ 18 saatte gidebilecektir. bunlar hep genç ve güzel Musa olmuştu. işte Yahudi tarihi nıü-

b 1 ı k kızları.. Yahudi kadınları 1.. Ko- verrihi d;ye yahudi aleminde Mötörü 07.U an ra;ı --
1 
1 caları, kardeşleri, babalan yahu· şöhret bulmuş olan Jozef, bu Jo 

Gülcem5.l manevra yaparken 1 dı düny~rn. n bir faha ciirilme· zeftir. 

·-....... ,_ 

Jarı altımla kendi milleti namma 
değil, Roma hisabma yazmıştı. 

Yazacağım ikinci simaya ge
lince.. bu da bir kadındır. 

(Vespasycn) in oğlu olan (Ti. 
tus)ün kudüste ve Musa mensup
ları üzerinde oynadığı zalim ro
lünü biliyoruz. 

işte bu Titus, Yuda aleminin 
mahvından sonra bütün ömrünü 
genç ve güzel bir kadının çıp
lak kolları arasında geçiriyordu. 

Bu kadın bu genç ve güzel 
yatak kadını kimdi dersiniz? 

Son (yuda) hükumetinin son 
hükumdarı Agrippannı kız kar
deşi (Berenis)f. 

Bu iki isim yahudi tarihinin 
mebzul sahifalı (ihanet) cildinin 
en mühim iki şahsiyetini ifade' 
etmektedir. [Bitmedi) 

1 z LE - 2& 

Asi reiıl 
Meksiko, 21 [A.AJ 

Veracruz hükumetinde akame
te uğramış 

olan isyanın 
reisi cene
ral Qesus 

aguerre) bir 
ormanda 
yakalanmış 
tır. Taraf 
tarlarından 

bir çoğu 
cenerah mü-:=::.._ ı 
dafaa etmek ~ 

Bu sırada <leğişliri!mesi icap 
ede:ı bazt makina kısımlarının Ja 
tecdiJi ihmal olunmamıştır. Gül
cemalin dahili tertibatında yapı
lan değişiklikler çok şayanı dik
kaltir. Müteaddit salonlar vücuda 
getirilmiş, kamaralardaki tertibat 
islah olunmuştur. · 

Geminin dün Adalar açıkla· 

içinde 15 kişi buluna:-ı bir kayı- 1 mek üzre yıkılaı ankı:zı albnda E~erirri de Roma da, Sezarla
gın motörü bozulmuş ve motör- can veren bu kadın ve kız sürüsü rm sarayında, (Vespasyen) in ve 
dekiler islimdad~ ba~1amışlardır. ise Sezarlarm saraylarındaki sefil cnu b'kip eden Roma impara
Gülccmfıl istimdat ~h.erine bu re.,il sahnelerde ~ıl<rın şeh-...et to•·!anmn ihtişam ve sefalıet ışık-
k ... y ığı da bağlayarak linıaııa ge- l ·~: ..... : ............................ ................. ~ ....................................................... 1 

tirmiştir. ı D l ı K 1 

ıçın kendilerini feda etmiş -
lerdir. Mumaileyh biraderi 2ibi 
idam edilmesi muhtemeldir. Asi
ler Puebla hükUmetinin payıtab
tını zaptetmiş olduklarını bildir· 
mektedir. 

Herkes kaçıyor 
SEYRISEF AININ 

TELSiZi BiR 
KAZA GEÇiRDi 

KATIL SURURI 1~ eaı, oaaı .... ,1 
DUN Pis kadın 1 Eir ha·ttra . . . 

NDI Amerikım ınalıkemelerinde A d rh atık Tmn~athmtıği ıle YAKALA • ~eçen gün gariı, hir dava dün Hrnımımız:ı gckn. ~-
intaç edilmiş. Hiik:mleı· Niv· merikalı ı;;ey~ahfa.rılan Mıs~s 

5eyrisefai.n idarcsin!n T~~ha~a 
meydanındaki büyük telsızı dun 

v 0 t· k u n Paterson ismimle 70 lik bır 
Üç gece evel Deniz kizı Eftelya en güzel kadın, SeHisefain ı ı u tliirii Sa· 

nan1ile maruf kanto.:u Viktoryayı kızını, _is: dullah beyi ziynrc.t ederek de-
beş yerind !n vurduktan sonra tenıcdıpı miştir ki: 
Viktoryanm ar.nesi Madam Ver· lıal<le, 0 - Be, "fendi. lliivük bir 
jin i!e büyül: annesi Ağa\'niyi c·a8ınılı: n heyecan · i~inde l'uluım~ orunı. 

büyük bir ı ·h-
like atlat. r r-

Telsiz istasi· j·· ·.. .. : 
yonunun gec' 1 
bckcisi Neca lj 
ti, c:wdki gec< lj 
saat 1 buçul 
ta gaz soba· 
sını yakarkeı 

nasılsa bir 
denbire b ı 
işti'al vuku ~ 
gelmiş ve is 
tasyon alt kı., 
mından yan 
mağa başhl 

mıiıtır. 

Neden S\.. 

ra aklı başın" 

ı öldüren Na~. ıf Süruri ismindeki uyum )ar Vapurumuz Dolma halıçe :.ı~ık· 
: katil, dün akşam ikinci şube Mnl kı- larm • n:r~ Jiği ,..ırada si· 

• · 1 · d B 'k t zın l..o ca· zı·,- i·ua c' ait o ug"unu ve memur arı taratın an eşı taş a 
yakalannH~lır. tl·~ :ı ,-~ki 60,000 l ı ·a sa&·fıyla taınir1 e~i· 

, Cinayeti müteakip firar ede- rek sefer apmaı üzre ıeniız 
: rken i11tihaı ..-tmeğ·e g:~li •ini ve ~~: e1;.~: Haliçten çı arılGd ğ1lnı "eı Ttlidı·k· 

1 ·· · k d' · · k 1 ·h' çe ism'nin e Ü cema o u-. poıısın ·en ısım ya ·a avamaya· ı •8. KaııQmı bir çılgnı ~t ı 8eV· Tw •• ğ en ıo-·m o sevimli ''e 
; cağını söyleyen katiiin dün polis . . . .. 1 hiıkimle- ..,unu 0 r "' • 
, diğauı :uy :J en zev~, ı ihtiyar ·ap r unu la karşıla~-

memurlarma mukavemet ~tmesi- r e demış kı: mı Alı hilm 7..ısin . be~ efendi 
' ne bile meydan veri1memiştir. ı~frmliın, karım ) ıkanm~.k- ~l ... ik a u.. ı i ~.: ttim. Hütfüı 

Harbiye mektebinde mürettip- tan korku,·or. İzt1iv3c1mızın us- . 
1 

. · ·· il· 
I k • b ' · B geuçı ını g t z erımın on t l' , i ettiğini söyıey::n u genç tünden tam b~r sene geçtı. .u --:~ ·· 

... k hır ne ge. i. t <t/ ~ yaptığı feci cinayetin hikayesini mi•rldet zarfında aı·ım~n Bey efen· ı 
7 ,I _ l büyük bi~ soğuk kanlılıkla anla- defa hile banyoya sttmaga ~:- di, şu ıdi 

~- - tırken, demiştir ki: vaffı.k olamadım. eveem · Gü l cPmal 1 j 1 - IJu i. te en ziva.de miite- ~faı bütün Nivyorkta güzel ve ism"ni t~•· 
T 

• l ~ l 1 d ··ı 1·1·11• .. ·orum. Fakat n .. ':lj)ayınıkı j Şl) an 
60
° 

Bisbee, "Arizona,, 21 [AA] 
Bir çok meksikalı aileler eıya 

ve mobilyaları ile Seoora tara
fından hududa doğru tebacüm 
etmektedir. Naca Sonorada pek 
}akında bir muharebe vuku bu
lacağı bildirilmektedir. 

IRAN SEF i\RETIN
DE. NEVRUZ 

MERASiMi 
Nevruz münasedetile Dün Iran 

sefaretinde büyük merasim ya
pılmıştır. Bir çok lraniler &&· 

bahleyin erkenden sefarete ai· 
detek sefir Fınıgi hazetlerlDı 

, tebrik etmişlerdir. 

Sefir hazetleri bu münasetfe 
lranilere hitaben bir nutuk irat 
etmış ve bunu müteakip şair 
Hüseyin Daniş bey tarafuıdan 
bir manzume inşat olunmuştur. 

BiR AMERiKAN. 
ZIHLISI GELiYOR um... rssir olduğum dlıet, (ı,...,ıl öl· terbiyeli bir kaclın o m:ıdığın~ h .;i mesı a ... ım. ge eu ıra ının o • u , · " 

-= --~ 1 b k l 1 d · · t' ı Mezarımda hile beni I vapur 
meye,.eu. aş a arının ıa ıse- pıs ır ~ k ıs- sene e,·el Haber aldığımıza aöre, Marb l b k · 1 · • ve kurban 't fô ·,1:1. takı'p edecek olan aş ·ıma ra"· F •

1 
b g

e en e çı ,.. -- .. _., .1 gt r.ıe ~rı • .,, · ranea ı ıe 27 ı"ncı· gu··nu" lı'manımıza, Viı a· 
- • ,7 d , . ıneıı karımdan ayrılmak ıstc- A • k dt:h5!tclefona - - · · --~ r- ' atil cinayeti niçin işle igı me rı a mira) Daytanı hamil olan •Ra 

Yapışarnk Beyoğlu itfa_iye. sini ha~i- .. kında vaki olan suale ceva- vorum.,, arasında dik,, zırhlısı aelecektir. 
t Itf b d . t' k' . Bakimier meseleyi uzun uza· b d seden haberdar etm.ış ır. . ~ye en emış ır ı: 'k işlerdi. Bir müddetten beri Ak eniz k d ne ' B l b dıya miizakere ettı ten so.nr. a A 'k l k 1 derhal yetişerek ma ıne. a~~esı.. ' unu sormak bi e a estir. Annem beni merı ·at an sularında seyyahat etme te o a 

d d I b. kocasından ayrılmama8ı ıçm b" b d kadar tevessü e en ateşı soH ur· nsan ve bilhassa genç ır 'ki .. .. iki çe~me ağlayan bu Frausava gelirken ır ~rün u "Radik,, zırhlısı bura a üç giin 
meğe muvaffak olmuştur. insan, bütün hayatını ifna ede· 1 goı.u, • k vapur~n içinde do~:urmu~. işte kalacaktır. 

k b .. l f b. · · · · kız hakkında talak ararı ver- h 
1 

ld ğ h 
ÜN ce oy e ecı ır cınayeti nıçm hayata da i o u um an, eni Amerika zirhlısını istikbal i · AVKATLAl{ D irtikap eder? Şuphesiz aşk için.1 mişler. L sırtında taşı) an hu ihtiyar eme- Amerika sefareti tarafından 

V b Aferin hakimlere k k b 
MA iktoryayı bir çılğın gi i sevı- Hakikaten bundan daha mü· ktan bir ço zaman ·av ettim program yapılmıştır. BiR iÇTi Yordum ve seviyorum. Benden k fakat unutmadım. Şimdide bul-

. kemmel bir hüküm ve arar h k' 
L E R ayr1lacağını ve Mısırdaki kocası· olama:1.dı. Kadın demek h~r dom. Sizden ricam şudur: Doğ- Bir cer va ası 

AK T ET T 1 :. • nın yanına gideceğini söyledi. şeyden evvel temizlik deınektır. doğum kamar•ya bir lıatıra ol· Beyoğlunda Kılavuz sokaiuı 
Baro inzibat meclisinin istifa Kızına bu fikri aşılayan bizzat Bütün bir şehrin en güze.ı, fa· ınak iizre şu fotoğrafımı talık da Kemal isminde bir Sf'.rhot ya 

ettiği yazılmıştı. Dün avukatlar annesi idi. kat en pis kadınına malik ol- buyurun.,, nmda iki arkadaş olduğu hald 
bu istifa meselesini · aralarında Anladım kiebediyen ayrılmak maktansa en .-irkin, fak11t en Seyı-isefain müdürü Sadullah ötedeoberi oturduğll metreli .. S~ 
hususi surette görüşmüşlerdir. mukadderdi. İşte müthiş bir yeisle temi~ kızıuı al~ak daha do4rü hey, acaba ilıti\'ar Amerikalı· kran isminde bir kadına ~veli d 

Avukatlar bu içti~ada, .ile.rde ne yaptığımı bilmeyerek onu da değil mi? nın ricasını kabul etti mi? ~miiş .,,c polisin müdahalesin~ r 
Yapılacak meclisi inı.tbat mtiha· annesini de hepsini de vurdum." Elneı:afeti :cıineliman ! ? men kasığlndan ve bir iki yeriad 
batında esa~ ol~~~ ~zre bazı Katil yarın Adliyeye gönde- ... • , ~ - "'i!t&e t ~ • yaralamıştır. • 

~ı.erıı.Jıı:.-~------~r·~c~e~k~tuir~· -------------------~~~.::::==::==::=:::=:==::.:.._------~-------~~------~---~--------------------------~------~---------~------J 
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kadin! Denizde 
sal ipi Italyanları endişeye düşüren gizli 

teşkilat? 

~~--------------------------' KEMALETTiN ŞOKRD 

- 77 - işte Italyan istihbarat idare ve 

Asirlardanberi elbiseler, adetler, zevkler 
degisiyor. Y alniz 

Seegrave isminde bir 
yüzbaşısı geçenlerde 
Florida şehrinde yapılan 
bil sür' at yarışlarında, hu 
rette imal ettirdiği bir ot 
le saatta 372 kilometrQ 
müthiş bir süratla gitmif 
kor.unu muhafaza etmiştir. 

frrgill):.;ve fransız istihbarat teş- teşkilatının hemen hemen meşgul 
kilatımn i~ yüzünü ve teşkilatı olduğu yegane mesele bu idi. 
idare eden melun ruhlu casusları Italyan hafiyeleri (Yusuf Şe~ i 

yazdıktan sonra işgalin asıl zu- van) bey, (Mansur) bey, Adliye 1 

itim \'-asıtası olan zabıta teşkila- memw·Iarından (Ahmet) bey ve 
tının teşrihine geçeceğim.I daha böyle şüphe ettikleri beş 

lstanbulda işgal facıası demek, on zatm peşinden hiç ayrılmaz-
lardı. 

itilaf devletleri zabıta teşkilatı 
demektir. (istihbarat) melun bir llalyanların k uşku!andıkiarı 
dimağdır. Arar, arştmr, bulur, (Cemiyet) Beşiktaşta, merhum 
bulamazsa icat eder. (Polis teş. şeyh Zafirin konağında toplanı· 
kilatı) ise bu melun dımağın kır- yormuş. 
haçlı, zmdanlı eli, tatbikat vasıta- Onun için dir ki, Beşiktaş Türk 
sıdır. muhiti hemen her gi.in bir çok 

Bir çokmrıı(mütareke}ile (İşgal}ı resmi ve sivil İtalyan polislerine 
ti:anşbrdıkları gibi (istihbaraij ile cevelengih olurdu. 
~zabıta) teşkilatını bir zannederler. lngilizlerin ı (Benetfi, Fransız. 
Halbuki bunların ikisi de ayrı lann (Halit) i gibi italyanların da 
ayn habaset yuvalaııcbr. İşte Osman Fahrettinleri vardı. 

Daha doğrusu lngitiz ve Fran
şim.di bu iki lııabaset ~sHtm sız istihbaratı :gibi ~İtalyan istih· 
ikincisinin teşrihine geçiyorum. barabm da bir kafese koyan mev-
Ancak oku,.,ucularnnın miisadesi ttu J cu . 
ile istihbarat rezaletleri tizerine Osmaa Fahrettin an'asıl Tırab· 
son perdeyi endirmeden e\Jel bir lus garplı idi. istihbarat idareai
az da ltaJyan iathbarabndan bah- ne baş vurmuş, bu idarenin en 
sedeceğim. göze giren hafiyelerinden biri 

ltalyan istihbarat daire sinin, olmuştu. 
yani ltrdyanların lstanbuldaki Kurnazdı. Hizmet ettiği idare· 
hafi}Je tıeşkilltmın Fransız ve nin onden kuşkulandığını bilir, 
lngiliz teşkilib gibi reziline ma- kendisine: 
ceraları hemell hemen yoktur - Boş doruyor. Bir şey yap-
denilse caizdir. tığı, bir işe yaradığı yok, dedirt-

Italyanların Istanbulda en bü- memek için bin bir yalan uydu
yük dertleri (Şeyh Sunusi) he· rarak hayali zeminler üzerinde 
yuliaı idi. Bunların tevehhümüne saçma raporlar tanzim ederdi. 
:ıazaran, lstanbulda Tırablus garp- Para ltalyan istihbaratında da 
lılardaıı mürekkep bir cemiyet boldu. 
varmş. Bu cemiyet Şeyh Sunusi Ve bu bol para esasen hem 
ni11 ltalyanlara kar~ı açtığı cidali sefih, hem de serseri yaradılışlı 
tem ve tanzim için Istanbuldan olan Osman Fahrettini büsbütün 
Tırahlusa Türk zabitleri tedarik şımarttı ve Beyoğlunda kendi 
ve izam ediyormuş. Cemiyetin başına bir maceranın müleves 
merkzi \le faal heyeti de lstan- kahramanı olarak yaşadı. 
bulda imişl, (Bitmedi) 

tılclvel 
iyi hb- muhasip :arı yanlara 

Maliye ıve banka muhasebe
~rinde, piyuada maruf iki mü· 
essesei ticariye muhasebeciHğ!n
de ehliyet ve liyakati ile tema
yüz etmiş... Her hangi bir mü
essese muhaaebesini hakkıle ted
vie muktedir faal ve iyi bir 
muhasip iş arıyor. 

Her türlü referans verebilir. 
Müsait şer.aitle taşraya da gider. 
Ve daimi muhasip istihdamına 

• 
lüzum görülmeyen müessesatın 

muayye11 saatlerda muhasebesini 
tedviriDi de deruhte eder. 

Haydarpaşa: Rasimpaşa ma
hallesi yel değirmeni caddesi 37 
No Y orgi Kadinopolo apartımanı 
No 4 Fahrettin Sıtkı 

Vapurlarda tenıiz lik 
Sinapta bir müddet bulundum. 

stanbula gelirken hususi tüccar 
vapurlanndan birisi için bilet 
aldım. Aldığım bilet 2 inci mevki 
içindi. Sinoptan lstanbula iki 
gecede geldik. Fakat bu iki ge
cede bir türlü rahat edemedim. 
Diğer yolcular da böyie idi. 
Onlar da şikayette bulunuyor
lardı. Battaniyeler hem yırtik, 
hem de kirli idi. Çarşaflar temiz 
değidi. Yatakların altındaki man
tarlar çürümüş, alt katta yatan
ların yüzlerine döldiliiyordu. Va
p run diğer tarafları dn temiz 
Je di . Nazarı dikkati celp 

K:. Elinde" ikdam ·= 

Havalar 
isindi 

Ha\alar tam ınımasıda ~iddetini 
J,aybetti. Bir haftadanberi ılık bir 
güne- ortalığa ilkbaharı mı.ijdele· 
mektedir. Bilhassa bayram, çocukla· 
rlll taliine cok 11111 ... ::ıit hir barava 
rasladı. • 

Bu SPne lıuratlaki kış ekinlerinin 
rnziyeti rol~ şltphelidir, elinkll top· 
rağın 35 · 40 ~.m. donJu~hı resmen 
şabit olmu~tur. 

Buj ram rni.inascbetiyle dün gece 
a;;J~cri yurtta çok glizel ve çok nezih 
lıir rnusamere \erildi. Fırka kuman
danımız Miir;ı.e] pa;ı.a Hz. lerinin ri· 
~ a"etlerinde olan bu ai1e•i toplantıya 
butuıı ınunev\ erlel'le bütün zabitleri· 
rniz da\ elli idilPr. 

23 Ni;>an ocnk lıafta:::ı 'çin bu· 
ıada daha §imdiden buylık hazır] k· 
Jar Hmlır ( Hima~ei etfal) ~ubemiz 
ha~ta rııuharrir A.li Hiza bey olduğu 
haldA biı nik ftınlıyetlPr şarft>tmekte· 

<lirler. -M. SFLCUK 

Nanınna geıen mektuplar 
Ayancıktan lstanbula gelirken 

posta idaresine adresimi bırak
mıştım. Ayancık postanesine 
adresimi bırakırken namına gelen 
mektupların ğönderilmesini rica 
etmiştim. Halbuki posta idaresi 
adaes bırakmadığımı beyan ile 
mektuplarımı mürseline iada edi
yormuş. Bu yiizden bazı zararlara
da maruz kalıyorum. Ayancık 
posta rnüdi.iriyetinin nazarı dik
katini celbetmeni·r.i ve namıma 
ğelecek mektuplanmı adresime 
ğöndermesini rica eylerim. 

Bıraktığım adres şudur: : 
Tütün inhisari daı esinde 
Ihsan Arif bey vasıtasıyJe 

.... 

.kadin, daima . ayni kadin kaliyor . 
maişet edinmeleri hiç te yeni 
bir şey değildir. Aktrisler, mu
ganniyeler, dansözler her asırda 
mevcuttu. Hatta kadınların avkat 
olmaları bundan dört yüz sene 
evel Şekspirin hatırından geçtiği 
için, bu da büsbütün yeni bir şey 
addolunamaz. 

Bugünkü kadın, aklına eseni 
yapmak hususunda daha büyük 
bir serbestiye maliktir. 

Seegrave denizde de 
rış yapacaktı ve saatta 
geçeceğini şöyleyordu, 

len bir telgraf SeevgraveuP 
tuttuğunu bildiriyor: J 

Londra, 21 
Binbaşı Secgrave dün 

edilen ilk resmi motorbot 
larında galip gelmiştir. M 
rakibi Amerikalı Garwoodd 
toruna arız olan bir pandaO 
layı yarı yolda tevakkufa 
bur olmuştur. Zamanımızda ancak güzel ka

dınla, kendilerini güzelleştirme· 
sını bilmeyen kadın vardır! 

Filhakika güzelleşmek hiç bir 
asırda kadm için bu kadar ko· 
laylaşmamıştırr -

Yalnız kadının ruhu biç bir 
suretle değişmiyor ve değişe
mez. Medeniyetin kuruluşundan 
beri kadınlar güzel görünmeğe 
çalışmışlar, kokuyu, mücevher ve 
zinet eşyasını sevmişlerdir. 

Lolfantacl 
Prenıı 

Yeni kadın 
işte bir laf ki sarih hiç bir 

mana ifade etmiyor: Asri kadın! 
Acaba böyle bir şey hakikaten 
mevcut mu ? Hayır. 

Hilkati alemdenberi düny, da 
yalnız bir kadın vardı. Asırl:- r· 
dan beri elbiseler, adetler, z ... vk· 
ler değişiyor, yalnız kadın daima 
ay111 kadın kalıyor. 

işte biz ona " Asri Kadın ,, 

Eslci lladın 
:Eski Yunanlılar zamanında 0-

vid, kadınlara kendilerini kocala
rına ve işıklarına şirin göster
mek usullerini talim ederdi. 

Havva kızlarının bundan iki 
bin sene evel gözlerine sürme 
çektiklerini, dudaklarını ve ya-
naklarını kırmızılıkla boyadıkla
rını tarih gösteriyor. 

Kadınların muayyen bir işi 
kendilerine meslek ve medarı diyoruz. 

Z:Z:A ı -::..&tiiE fil EL! 

Tesekkür .. 
Bundan 26 gün akdem y!lancık 

hastalığına tutulınu!itum. Müderi::: ve 
ii~tat AkH Muhtar hey efendi tara· 
f mdan tedavi edilerel~ bu kerre iadei 
afi~·etlc i~e başladım. 

H:.ıstahğı ın esnasında hatır mı 
.sorma!~ l•Jtfunda bulumuılarla tr.da· 
vimc biıylık bir ihtimam göstnen 
Al.il \fohtar bey efendi ye minnet 
ve ..;li kranlarımı arzederim. 

• Müstantık Hikmet 

~ımııııııııaıııııııııııııı~ 
;;;;;;- ALATI ELEKTRIKIYE -

Tamirati 
Elektrjk şirketinin 

Alatı elektrikienin 

küçük tamiratı-

nı 

ıweccanen 
diğerlerini el-
emeğini alma
dan mal olduğu 
fiatla icra- ettiği 

hiç kimseye meç-
• bul değildir. _ 
~ımı:ıııııu::::::::=mıf 
G 

cbze hukuk lıakimliğınden: Herekei 
hali karyesinden Hasan zevcesi Zeh· 

ra Kuraç hanım tarafından zevci karyei 
mezkClrdan Yusuf oğlu Ha,an aleyhinde 
ikam: e,lcdiği vefat dua!:ı üzı>rine namı· 

na çıkan davetiye varııka«ı nıtıddei aley· 
hin Seferberlikte A~kere !:'evkolunatak 
tarihi mezkurdan bu ana kadar hayat ve 
mematı 'e ikaroetaghı meçhul bulunduğu 
k:ırı; t> inin şerhiyle iade kılıııdığı ve bu 
bapta ki muhakeme 20 mart 929 tarihine 
nılısadif Çarşanba günü saat on dörtte 
mukarrer ve olbapta ki davetiye ve isti· 
da sureti mahkeme divanhanesine talık 
kılındığından ye'tm ve !'aatı mezkfrrda 

bizzat 'ie ya bir vekili resmi günderme· 

diği takdirde hak.kında gıyaben icrayı 
muhak~me k hnaca~ı rnalüm ·•e tebliğ 

makıımında kaim olmak Uzre Gazete He-

mmmmmmmm~ememomımme&1B1mm1ü11mm1111 

ı Güzel temaşa meraklıları S 

IGE~~:;ı ~~~:GJ 
1 Filminde görmeki 
&Jüzre bugün mutıakam 

IALHAMRA 1 
1 SİNEMASINA ~ 
m Gitmelidirler. Dahi ve dilb~r artist ~ 
eı bu eserinde SARI ZANBAKTAN 1 1 daha mUkemmel bir rol oynamaktadır .• 
ememml!lSGlmmemmmmmmmmmemımmamas 

J sfanbul ikinci Ticaret mahkemesinden~· 
~Iahkemece mukaddema ilam iflllsına~ 

karar verilen Tutun tüccannc1an Kasap 
zade Emin beyin Osmanlı bankasına mer· 
hua ve Gaiıı.tada Gi.ımrttk karşısında Site 
Fransezde kain Moskof hauıııın bir kıs· 
ınında mevcut Trabzon mallarından bi· 
rinciden be~inoi nev'e kadar ve daha aşağı 
ne"i ve cinslerden \"e artuvin !DAilarından 
üçiincü ve dordUncü ne.vi ve lzmit ve 
Ada paıau mallarından ikinciden beşin· 
ci nev'e ltadar ve Bahkesıir malı dör· 

düncü ne-.,i ve Edirne malı üçüncü ve 
dörduncü rıe\li 'Ye muhtelif men~li kı• 
ınen lskenderiye kiri mamul ve k.11mea 
gayri mamul ve 925 ve 926 senesi mab· 
suli ve ceDWı 3851 deok tutiio bin do
kuı yüz yirmi dokuz senesi nisanının bi· 

riııcl pazartesi ve müteakip günlerde saat 

ondan on ilı.iye kadar mezkiir Moskof 

hanı deposunda bilmüzayede satılacatm· 

dan daha fazla malömat almak ve mal· 

lart görmek ve satın almak istiyenlerin 

ınezkflr mahalde ve günde alAsmın kilosu 
126 kuru~tan edoasının kilosu 10 kuruşa 
kadtr olan kıvmetlerinin vasatisi olan 
ıuvmeti ınuhamminelerinin vUzde onu 
ni~betinde pey akçelerini müste!hi!:ıen 
hazır bulunmalilol'ı illn ohınur, 

Binaenaley "asri kadın,, tabiri, 
son asırda gazeteciliğin uydur
duğu ve revaç verdiği bir mef
humdur. 

Dercettigimiz ·resimlerden biri 
genç asırlara ait bir lngiliz gü
zelini, öteki de Jülyet Komplon 
isminde güzel bir sinema yıldı
zını göstermektedir. 

Bu iki resmi kıyas ediniz: Her 
ikisinde de Havva kızman değiş- 1 

mez ruhunun in'ikasmı, yani ezeli 
kadını görüp tamyacaksınızl 

•••••••••••••••••••••••••••• • • 
: NİSAN 3 : • • • • i ÇARŞAMBAYİ 5 
• • : BEKLEYiNiZ : 
• • •••••••••••••••••••••••••••• 
• ••••••••••••••••••••••••••• • • 
: MAHKÜMLAR :CEMISI : • • i JOHN BARİMOR • DOLORES i 
• • : KOSTEL~O : 
• • • • •••••••••••••••••••••••••••• 
( stanbııl ikinci Ticaret mahkemesinden : 

Istanbulda Çakmakcılarda Siinbülkl. ita· 

nında 24 No Kaıket ticaretile lştigıd 

etmekie iken 2 Mart 929 tarihinde iflbı· 
aa hükıüm olunmu~ olan Kapril Pastikyan 
efendi hususatı ifliisiyesiniıı rüyet ve tes-

viyesi zıınmnda Avukat Kalodi Lukaridis 
efendi asaleten aindik. tayio kdınmıı oJ. 

duklarmdau müflis merkum zimmetiltde 

alaca~ı olanların kaaımııamei ticaretin 
199 ve 200 üncU maddeleri mucibince 
Tahkikı Düyun içi& tarihi ilandan itiba-

rea yirmi gün zarfında 900edatını mahke

me kitibine te9lim eylemeleri ve ınUddeti 

mezkQr hitamından sonra iiç günde yani 

13 Nisan 929 Cumartesi 14 Nisan Pazar 

15 Nisan Pazartesi giialeri saat M te 
kinci mabkemei ticaretin iflis muameıa. 
tıaa malısus odası11a gelerek Siadik efeD. 
di m\ivacehesinde alaeakJarını İspat , ve 
kay;t ve tutik. ettirmeieri ve ıaicldeti 
meaktlrde ispatı vücut etmeyen .ı.,,,kldu 
hakkında kan1lllll mek1lrtm 210 naca 

maddesine tevfikan muamele olumcatı 

ilan olı.uıur. 

!Prenses Pero"ıtt# 
Rusya Çarı Nikolanı~ a-; 

zadesi Prenses Petrovi:D' 
günlerde Nevyorkta gayet 
bir rus lokantası açmıştır. ~ 
rikan gazetelerinin bu bUAfr 
verdikleri malumata ıaaP'~ 
Nevyork kibar halkı ar• 
büyük bir rağbet kaıaııas 
lokantanın bütün müstahd. 
Beyaz Huslarm en güzelletl" 
mürekkep, bütün yemekler 

işi,, imiş. "' 
Akşam muayyen saa~ tJe 

kantada bizzat Prenses~JI Je ' 
trakiyle Rus şarkıları soY 
ve Çar sarayının zev~ f~ 
alemlerini gösterir rÖVU b 
temsil ediliyormuş! 

Resmini dercettiğimiz P IJ 
Petrovina gazetecilerle o~iil' 
lakatında güzel boynunu. ~ 

- "Ne yapayım? deıntfı. 
ta karşı ta küçükten berı 
münhemiktim. Şimdi b•\.ıe 
mu t~mini maişet zaruretı 
lif ettim. 

Görüyorsunuz ki pek 
muvaffak oluyorum!n 

İRTffiAL 
Ekrem, Necip Ecmyı tibbiy. 

H 
. bevıll 

şurekAsından aşan necıp tı 

Yeni§ebir e§rafından ::ierd~o:: )il!_ 
Hamit beıin mahtumu Alı • c 
perşenbe gUııU irtihali durüb ~:ıı 
ve cenazesinin bu gün ö . le '

8
• 

köytiııde İncirli caddesinde Macıt 
beytn baneainden kaldırıl r ~ecJili 
yuncieki aileli .kabristanında ' • 
,,,,frıul ed.ileceii haber abıJDlltıt 

---~-----.ı:.a.ı:;.a..ı:u...t.=ı:.w.......;,;.zıı.1.....___.ı._ ___ ~Mehmet Arif be e ~~------~~...._~~~~~~~~--~~~~__:_~~~~~~~~~~~~~__:_~~~~~~~~ 
ılln olunur. 



lzmir maclari 
11•1tbulfu lutbolcular· • 
~"'~• ;.; tesir biralı~i -· ~ 

ı,~"buı İ~mire gid~; spor eni ar 
• ,

11
::_-culan arefe gunu man bir çok tehlikeli kurtanş-

hldiler a postasıla şeh- lar yaptı .. İki müdafii uzun vuruş
ha~eti " ve istasyonda larla n~zarı dikkati celbettiler. 
,,~ azası, kulüp mu- Fakat ,muhacirnler bir türlü an· 
~ve bir çok sporcular laşamadılar. Gerçi İzmirliler de 

'lt 19 ~~aretle karşılanbılar. ilk defa olarak böyle bir muhte· 
·)eli §iden ibaret ve Sü- lit yapmışlardı, fakat daha iyi 

t;ııcta idi. Nuri beyin riyas:t~ ve her an ümit verici bir oyun 
tf'İ Oyuncularin sekızı gösterdiler. Bir ka.ç müsait fır
t ~ü{~· altısı Beşiktaş, ikisi sat ta kaçırdılar. İkinci devrenin 
~ .. ~ UQe ~ensuptu. onbeşinci dekikasında İzmir sol 
, .~ A ertesı bayramın bi- açığı kalecinin yanlış bir çıkışın· 
laa~~ Ya ltıaay-göztepe muh- dan istifade ederek galibiyet go-
~l Plldı. lünü yaptı. Netice: 1 - O jzmir 

talcanu şu şekide idi; galip. 
s.,.

1 
Necu.:/•rraan 

~in Adnuu 
.. ~ilet Sanı; Şekip 

a.. lbrrıhim Burltarı Se-

~h" Qı ka . tahaddin 
~ teliti(ıf,u bıl Altay·Göztepe 
Yor~. fu şekilde sahaya 

ı" ı. Melınıet 
'leu·ı 

~Qf *'Q)lı 1 T 0.iU ıı 
'~-ffıık basan Hcıkkı 
~n d ~u.ıa.f.fer Naci °Nlldir 

-~ 'aa a . ~eşinci dakika-
. lstanb er fırıkikten ilk go1ü 

ti ,, ul takımının üç da
iiı.~t ih ~ukabele etmesi se
""''t .. ,t•nd 
ş_1 bit t . e takım lehinde 

~ 1~ ~dar esır yaptı. 
t ~iler var ki üçüncü golü
t~lst'nbuı Yaptılar. Her ne ka-

Ü~üucü ınaç 
Pazar günü Sakarya · Altın 

ordu muhteliti ile yapılan bu mu
sabakada hava soğuk ve şiddetlj 
bir rüzgar esmekte idi. Rüzgarı 
lehine alan !sfanbul takımı şu 
.şekilde çıkmıştı. 

1ll(m~ur 

NN·dt>t A dıum 
Salıir Sami Şekip 

Ifırmii ibralıiu~ ·Iforlıa.11 ~ <•r.ilıi 81•· 
· lühuddin 

S:!karya - Allay mı.ıhteliti de 
şu şekilde idi: 

,•'el Uiıaddin 
'l\ıadir Zeh·i 

l,uifr! Rasi.m Hakkı 

j f\orJ;ut /Iüse~·in SalJri Jfostafa 
~frhm(•t 

beıı d tekrar r.rayrPte Q'e-
ti.... "' ak'k ., t o 
."Qtte 1 a sonra mukabe-
't ~d~U~affak olduise de 
l\\trı b" 1 erı için eyi değildi. 

j Oyun başlanğıcından 'bjr iki 
dakika sonra lstanbul takımı 
uyunu;ı cereyanına hakim oldu. 
Tek tük yaptıkları akınlar istisna 
edilirse Izmir bu devrede çok 
tehiikeli anlar geçirdi. Fakat bir 

taraftan Istaııbul for hattının bo
zuk oynam11sı diğer taraft?..n Iz
mir müdafasının kuvetli bulun
ması devrı:!nin $'olsuz cereyarumı 
sebep oldu. Ruzgar aleyhinde 
iyi bir netice alan b:mir takımı
mıı ikinci • devred • mutlaka bir 
sayı olsun yapacağı ümidini ver
mekte idi. Hakikaten de.ıha dev
renin bidayetinden vaziyete ha
kim olan lzmir t:lkımı bu i.!midi 
takviye edecek bir oyun oyna
rııağa baı;ıladı. 

b,ı ~\'k Şekilde cereyanı et-
'l!ı Ve h ·ı etti. O eycan vermekte 

,11 e 'l'ıı.ısa • Yun umumiyet iti-
. ttt· Vı b' k'ld J) ı. İıırı· ır şe .ı e cere-

. 'llakd ır son dakikalarda 
~ ~ .q an.. . 

~·2 ıstıfade edemedi. 

' Ik.in · · Q\ha cı ovun 
blL ?lıın \j " .. ~ 

qlr h Çuncu o-ünü ve tam 
. ~ç ava~ .. "" 
ı ile ~lt ~t ıçınde yap1!an 
M .. - Cery<l:y • K._ S. K. muhte· 
'~~ 0 etmlşli. 

~d..ı· tdu ın··f • 
'{lll \' V u ettişlerinaen 
lı._ta e alimiz Kazım pa-
~ tı da b l . ki . kalab u unmuşiardı. 

~~ lrıılen d İlıktı. Beton tri-
~l Jıt; s.ııar o nluştu. 
~'tıll1rıbttı f:taya çıktıgı ,ıam-
14~,~Ylt t 0~cularının takı-

: Cttıp ettikleri r:r5-
• CJ 

l'oı.l\~o,,.«ırr 
ctj'(l -..ı,. l .4 d 

ti iL SQ.filh . n.un 
l'Q#. • Udtioı ı.:ekif'J l «ttı s . "r 

~ ~a~tıb tııııı Sait Sel rha· 
~ il ~ \al lak dtlrn 
) ~ k it.ay , l(qırnının karşısına 

r il·""etli b· tşı Yaka muhteJiti 
• ıt rn 

anzara gö-tri-

.Bu sında çok ı~Üs<!it iki fır· 
sat k-:çırclılar. Fab.t hay:"'t Istan· 

bul takımı birden biı·t• canlanıver· 
dA . d ~ t''' i. ruı... ~im i ruzgarııı e sm 
ı~ lan } oHıı. B:zi ınkiler tehlike 
ü~tüne tehlib.· sa\ uşturdular. ls
tanlul t~kırnm n ~ir ga!ioiyet 
olsun e'de etmek ıçın hi.iyük 

kuvvetini sarfedel e,k oy l-.dığı bu 
oyun şimdiye kadar oynadık~a~ı; 
rosterdikieri oyunların en ıyısı 

iJi. Eğer mtıvaffak ,,olmadılarsa 
kusur yene ınuhncimlerdedir. 1 

Dev.re ~onlr~n~ıcla izrniru.le~· tekrar 
vazıyete hakım olur gıbı oldu-

h 1 .. 1 lar. Izmir l=ıkımı da a çcı.( mu-
sait f· s:'.llar varattı fakat netice 
O. O br.raberlik oldu. 

Innir '.lk defa olarak böyle 
ü.; muhtelii: takım yapınt%'tır. Is
tanbulun birinci sınıf üç takımı· 

( ·lllll'l 

'Istanbul Tramvay şirketi 
itan 

bta..Oul Ttıal!\Y•1 ;ttl'kt.'ti. ·$·M~IM' l~~ tatihist~• İlıı,~ .. M, a""fııı.ı ilfııtt oftümit 
ole• ~NI ıst1ıft1r .sıı.atfarıru n~ttfir tı.ı.:4.fe *"ejjtiM<'e. SUt:fA \ HAMAM-J, KAK ~KÖY, 
.AZA:f!K6J'I, Ş!ŞHA)if~ 1-:.\RAKOLU. T+..RI A:IAŞt, tariki Hı- Beya;:ıUeo Takt'in~ i.;a. 
dar we.afe l.iıeriude OTOUUS <'I'~· r\i ~,.f~rleı:iae tekrar iııti;lar cıfü~cl'ğini ilan ile 
ıkeibi ş<.>.cef t'~ ler. 

Re:.a'"'·'l:a:ı;.ıo.iın Ot~ii~ 'baUı htcve,ai zir <j ıı..t:.,ı ha.t4iir: 
1 REYAl'Jlf EF.ll.tN ÔNU 
•) l:\liı'i~C- AZ,~p K \Pl 
:ı AraPKı\1'1 - TEJ!.t:BA~i 

llJ.'J·~P.EBAŞI ~ TA KSl \.1 

Pilsiz ve alcümlatörsüz, telsi:ı. 
telefon cihazını faaliyet sahaşına 
attı. Bu cihazlar 110 veya 220 
voltluk ınütenavi.p ceryanda iş
ler. Bütün Avrupanm dinlen· 
mesi müemmendir. Tecrübeler 
hanenizde ve ya 

HELYOS OU>büs 
J 'KIT."A iicreti 6 
•) .. J(l 

s.efer 
k4.lCLI.~ 1-4 kuru~ 

J.t 
].! 

ü cretler-i: 
Gaıi Küpnl resmi 6.2.'i 

10.2:> 

MüesseseJerinde meccanen icra edilir. Galatada 
/ ~ar.şısmda Hazaran hanında No 14 

·----------------.... ---------------~----------------------.;.;.. __ .. , . { 14 c • 14f2;) 
16 1-·! • J 6.2:> 

Gazi Köprüsü resmi dahil olduğu halde ücret cedveli: 
Zi.rdek.i kıt'aLırclan: .B~yaııta Eıııilı iinwne :'\.ıapkaprya T~pebıı~ır:ıu Tak.•iıw 

BryıızıU.an 6.1-·t ıo.ı.ı Hl-ı 16,l-l 
Em.in i.ıniinıfon 6.l-i 6.1-t J0.1-~ l t.J . .t 
:\7.apkapıı.lan 10.J.4 G,l-ıl 
Te~ba.?ından J4-.1.-4 10.l·-l (ı,J.4 

10,l· i 
6.1-l 

Taksimden Hı,1-·t. li.l-ı 10,l·l ~.l-·1 
.füı Ucr&tler bila i11.kita b.ic sefer içiı.ı ımıt~lwırdir. Bir kıt'a il~rinde tamamen ~fn 

Nlibned.iµ,i l!j?.lde dahı'4rret tam el.arak i~ıifu f'l4lılir . 
.Knrakü;· K ıprıl"Ü. ııumiri!esi !·ulr.ııl.:.tra aittil'. 
Otohu .. ierde lıis bir ton:ıilit kauııl eJ"lmcdiğiı~tien resmi elbi"'":O i lal>is olanlar da· 

hj c;jviller gil.ıi Urret vermeğe mecburdı.ı.rJar. 
Traı.ovay}ıırı.la ulduğw ~ilıi ı:net·buri Ye ihtiyari Jurak ınal1alleri lf'>'h:ılarlıı 

~<;~tr.ril~tir. 
Tramn~·Jıtr için nırilmi~ olan pa•olttr, a.l>orııııan ksrnf'l~ri. ı\sıkeri tem:ilit pa::ıoları 

H'! lııı:ıel pascılan Otobı.i~lerr- kahllJ olıııunayaca.ktır. 

* * 

htırnl.ml lG mart ıq2 

Mtidirivet 

Istanbul Tramvay sirketi 
Otobüs seyr,ü sefer cetveli 
23 Mart 1.929 farHıinden emri ahire kadar muteberclir. 

Tarlaba!oOı - A~apkapı- Kaı·aköy tarikiyle 
.BAY AZIT - TAKSİM hattı 

~t"fUlt'r Haraket 
ıuahalli ıırac;ı ııcla ki F ll8J la: 

tik 
Hıualtet 

saatı 

Son 
IIaralsat 
aalı 

19.S.:21 Bf 'ı A.ıl'f . T . ..\KSlM 
hattı 

Heyazıttan 

'fak~iırırlı-n 
1.:-;.1:.? 

rn 7.s.ı;; 

lstaabul 16 Mart 
] 9."'.00 

1929 

l\'IÜZAYEDE\.E \ 7i\ZOLUNAN lokaı1ta 1 

VAKIF AKARLAR ~IÜOÜRl..ÜGÜNDEN: 1 

fl{':;o';lıında Huşe~in aga mah:ı.llf'~iıııle c:tdılf'i kdıirıl~ J/ıl.]jQ.}H] .uıımarılı f<'\· 

J,uıd~ oılııl:ırı ııııi temi! kri~tal lobntıı~ı 
Müddeti ıı.u.m~ .. ('il': 22 mart 4l29 tıtrilıjııclı•n l :l ni~aıı !J:2• 1 ııa1arıe,j ~ıııı u «aru on 

dürt hur-uja ka.Jııı-
Ral~d.ı muharrer rmluk kir:;:, a \"c"riirr•','.{ıt1dc>~1 nıimı~ ,.,ı .. ,,, '.a:wiıınııııı"tur. 't!ilip· 

lı>r.İ.o yc'\DÜ ilıllle o!ıın 51oıı g\rni.ııı saat rın cl.,,rt l ııı~u.;ırnıı kşıl:ı.r şartnam:o\i oknmıı!;: 
vf' tı>nıitı:tll munıkkata ita ı•Jerf', mıi7M';f'ılı•ve i 1 ıir,tk. c"'ınt>k 111.r • ı--ı:oılıııl E' '•al mu· 

dıirlı.ı~unde vııkıf akaılar Jui.icl:.r.HiMtıne rııımıı·aııtl:ırı ilaıı rıhını;r. 
Euaf 'c' mu.,ı.-:nilatı hak)(ıoıla ına!umat alııııık i~ı.-: enlf'r im EMiııJdı>ı z.uf nd.ı 

mü~::eJ,. oda~ı J:\ rnur.ı.ra,lt e ll'r·.k err mi~ı.1 r,tpor'srını (!:ıirt•hiurlcr. 

Dalıçe ka_pı.ıılıı ılıırclııodı. ~ai..ıf ııaıı ıı 7.l'min katınJa L~-ı uumaralı ;ına~a.za 
lfanın a·ıua kaıınt.la J8 H~ ::6 H' .28 '" ~'9 \ ı' :n w 3.i hirinl'i lo:ııtıııd,\ J.I\ t':?l. 

22 't: :1U.'3l H' ikiı:ıl'İ lrntınJıı. 2. 1, S. 6 ııumm<h oılal"'r 
:.IudJt-ti ı.ı ııa\r>ıl;o: 2~ .narı <{.<ı t:ııilıjn len l.) ıı·e:ın pJ arte-i ı?lin ı .. aat oıı cliirt 

l,u< u.ia •· :JUJr • • 
· 'ttal rh .mı.ı.harn•r .e-11lll> ),ıra a ''erıJecı•ginJ .. ıı nııc •ıynıl e \a olıınııııı illi'. Taliıı· 

1 •riıı ~t'VJCIİ llııılı> c.Jan .s._o ~iinL:n ".lal QI) ıliirt l>ıwıı~ıma kadar lar!n:tmf'~ i okumak 
w t~mİı'rttt J!lU\ıAU;;ıt ~ İ!.a ı: t~r·k m :1.11 \'f'ıll'~ ı· i~t ira\ eı nıt'k ıltr~ k ,n;1 ıııl J\ l\af 
nli-ıd ıri~2,ıntl" \a~ıf ak:ırl:u mu<l'ir)u:-im;w milraı~aılım iliin oiılJıur. 

t\<;ıf w ınıı·lt>mi'atı lrnt:J.:ırııl.ı nı:tlfıın:ıı :ılınak j .. ıo;eııh•r hı• nıiııldet zarfıı;,fo 
ınıı7.(l.\"l'OI"' odasına ınLiracl\..ıt t>ı:lı-rı>ı\. l"c-ri ıni·il r..ıp )rlarmı ~(irı·lıilirlı:r . 

Emlak ve Eytam bankasindan: 
Satılık arsa 

Mev.kii l\k~.ılu·ı Tc-nıiırnt 
:\-1.murahhnı T.L. 

flf'~ikı:1;;tu Sinanp.l;t1\'l atik ınillıaltf'-.ındf" 201 l :"2.) 
Kııprii kı~ı ~o,k~gmıla atik 1 ;~ ''f'rlit :).7.9 
ıııım<J ralı arsa 

H:1!füh nwvkii w f'\"··rıfı mulıarrf'l' nro.;:ı 1 O Nı.::an 929 tarihine mii· 
-:::ıdif Ç:ır:;::ınlıı g-ünii lıilmııza; ~ılP c:atılara.ğmdan taliplerin '<·t>nni mn
kı1rda 2at nn ~lıı~Ja Jıankamızu miiracaa1J::ı.rı. 

-.&.--r"':~ - -= ~:..;.:' =~~=:,,.--=-

htanbul (a) rnuhtelitinin h • 1 hu çalışma .. ' mus 'e bir ll.:!tİce 

ban bayramında şehrimize daveti 
şimdiden mevzubahs olım kt ıdır. 

Mehmet Ali 
Bu günkü nJa~: 

Galatasaray - F enerbahçe mYh· 
telitile, diğer Istanbul k. ( .ple-
r:inin te4kil edecekleri muhtelit 
arasındaki maç bugila Taksjm 
Stadyomunda yapılacaklır. Mü· 
sabayo41 lataııpulun büli.in iyi oy
unculapoın bir arade:t ve karşı 
karş1ya getit·meJıli itibarile çok 
şayanı dikkat olacaktır. 

Maçtan evel kücükler arasmda 
bir mü.ubaka yapılacaktır. 
Be~ik~ta koşu 

Her hafta bir kırkoşusu yapan 
Beşiktaşlı atletler bugün de bir 
ko u a acak1ardır. Be ikta k~ 

ıverecektir. 

Fenerbahçeli atletler 
Bayramdan bir hafta evel mev

si~ faaliyetine geçen F enerbah- ı 
çelı atletler her cuma olduğu gibi 
i.>u gün de bir kır koşusu yapacak 
lardar. Fenerbahçeli atletler ara
sında bu seneki mUsabakalarda 
iyi neticeler almağa namzet olan
ları vardır. Bu atletler antrenör 
her Abrahaımn tertip ettiği bir 
programla çalışmaktadırlar. 

Lik uıaç1arı 
Lik maçlarının 5 nisanda b&J

layacağını yazmıştık. Bu maçlar 
için yeni bir likiıtür yapılmaya· 
rak eski ~ıra ile icrası karargir 
olmuştur. 

Şu takdirde Fener - Beykoz, 

Evkaf mlıdlırlUQUnden 
(\J...iidar. Kadı ki\). Beykoz Evkaf idaralerinde miinhal biner 

kr<nıj _\::sli maa;;lı kitahetf' la'akal orta mektep ınezunlarmd.m olup 
tulip lıuhınauların f'Vrak ve 'e aiklrril'· imtihan güuii olan Martın 
) irıni h~:;inci Paz~\rtl'--i giinii zt>\ ali "ttat lıirc kadar i..;;tida ile ı~tan
lrnl Ev1.af miiıliri' ptint~ rnuı.lcaatLm . 

...... saıılık..-•••••••ı 
RUHAR MAKINALARI 

l.30.GOtı.800 lı<'ygir 1-ıı\ \t•ıind<' 
az ıııti.,l:.ıınr·l harlir ı.-İ:;lemi, lllu· i 
l,iııo.ları J,ımıpın<>n<l, J,mmnlnrn le ., 
llf'll7. r; tln «ntıll\ nr. l il 1'.ap illi • 

Olii..; har~l\olıı • aıl-.n-nıılR Fı·rit 1 
-\li d ·mir ııu:ı'::.:u::ı ıııa ıııurnC'aat. 

·········••i••·········· ı ·ta ıl ııl itra clııin inılı•n ::.:ıdız,uldınııırııla 
\ .czıırr 'krd~ ( ııııwı Ali nı:ıfıallr~iııılc 

ılt>ruııi mdıııı"t ı:fı>ııdi okıt~ıhda 6 ııııma· 
r:ılı l :ıııeıl" nıuk ım İkf>U "ıııırli \ııkar,ula 

i1,.ııııeı,..'.i1ıı m••ı;hııl lıııhııı:ııı Zc·lırn lıarııın::ı: 

Bı'" .r lı.mı•nrl m i :ı,ral f', ledi •iniı 

, . • ı l"r ı ır-ı 1,nFI' ırlf' ]ıiriı,!'İ <lrrf'P" 

ı.·rinri ~ıı .. ı nııııınr.ı·il · ipotel.. iıaP olunan 

\\;:;·uııru ı•ınt İı1<lı• 'J ııJ ılll';I ıııal allC'~iııin 

,ı, : ı b ı·. , ı .-.]it 1 ın.mar.ılı 

Jupiter 
1H uh<1rriri : Hasan Cemil 
1 tildal \C inkilllp tarihimiu a 

nılıi ve tahlili lıir ta·\İrdir. Fiatı : 

ı,urıı•. fı>,zi nı:ıh.ıllı : Ham 

ın tlna•ı. "· t ~ ıııalıalli ; lklı.ıl kilıı 
1 .mc~-i. 

( <.taıılıııl iC'r:ı,ıııdau; Doktor Noman h 
) in ) d.ı K(ıheıı eff'n<.liıleıı borç aldı 

ekiz '.\ ıız lir.ı a ıııu!,abil 'l'fd.en mefr 
Br\ lı·r be' inde Bo•tancı ha~ı AbduU 

uğa ıııalıı.lk~inin <;ırıar 'okağında eski 

'eni 8 eh "'111 10 l\o Lir kıt'a ara. a 

'c ... ul ılı otuz cun mu ldetle icra kılın 

ınııza\ ede-indi" lıı; : Uz altı lira bede 

t.ılilıi ıılıdı>~ine lıirinri ilıale•i yapılar 

ilınlri k.ıt'h~~için 011 he~ gun mUıa!e 

'e konıılmıı,tur. Hududu: eh t.'\ m İzzet 

lıam•,j Behıı U. hahce·İ i\eribe han 

lıınl" Ye' lı,ılırı"·İ 'e \f elıml't canı· lıan 

J • ııııı:;l• r'•i , \C.- Haıııam ~oku;!ı 'c !:;alilı a~a hanesi 

jı ra 1 ılın• ' (inıır okaple1 mahdut lıilmc·aha be~ 
kır ::nuf' ib (' r ılımı m nı • ıııli~ !'I i lı 1• m:ııı halı~· ) 1!1. ~e iz ar-ııı ahır \f' 
;;;l l•il • '-lılı>r.ı•'nı• •i111h·ı ııa~• ıla ı"n ı..ı-ıli i 1 

ıır•n !,:ıhı le "a.ım lı'r iıiı il el rın \an 
ı•\ leı.ı oiz \ · a ,_j ı. ıİİr lı• 11 \ tu"· 

ririniı • l:uıkıJmah~ı1.1n J11ı>Zh iır Jıj,.,urıiıı 

ınıı ,teı İ•İ n:ıınııın ıııuııınl.'i<'İ feraaşo) c-i 

iC'ra , c ta-arrııf .-;eıwıli il ı ittirilct·ei"wıi 

lıilıııeııiı ııı:ıllıııı 'P. -on ihl :ır aıııc ma .il· 

-iıh•tİ turafiıcl ı B. i ı t ''" ı,'nd 
l a fıırııml urn m !"- ı, ı r nıli .ıık.ı • 

hine 92H· 1788 ıııııııaıa il · ikaıı\c oluııaıı 
:ıla{'ak claı ıı-.111111 •' u,n ı L•·Jhık '" 

rı.i 1 f'tmclı ıkam,.tg5.lıı ıı ,.. :u.l lı ılıın 11 

mii<lıl i:ılt' lıi ıııuıı a·ıf'· h 1 ı ı,ıııcla teJıl". 
j:: ta l"'..;Jll"ll j.}yıtı 'ılC'ııl dmecliğirıılı•n 

h. ıı ulu ınul akemı>leri kam·nun ın 3<.l8 
iııri ıııadde i wııı ihinee '1nkkııııle iıilıaz 

hılıııan gı\ ap lrnrıırıııııı karı unu nwzl.ı'hıııı 
] llıwı ııııulıle-i ınıırilıincP ı1.1n n t•·l,Jig\n · 
l,:ır.tr ,erilıı i- >• en rı ıııulınk ıııt 2l:\i ın 
919tıırilıinı> mii·adif p.uar g;ıııii sıı;ıt J:i.'.":O 

da if'ra kıhnarai!ı ı,anunıı ıne kilrun 11~ 
ııci maddesinin birinci fıkra- n:ı te\ fil, an 
ınahkeml! ıfüaıılıaııe·iııe t ılik kılıııını-. 
olduğundan muınııilt:~ lıiıı il:iııeıı nı'tri 
t;ırihinin ferd:ıc;ınJan mutelıer olmak uz.re 

on gün ;.o.arfııııl::t cı \:ı[ 1 'erınedi~i takdirde 

ı,uııııuu ınezkQrun •103\ ı> l-08neı maıl<leleri 
nıncilıincl' \ttl,ıaları il rar \e habııl etnıiıı 

aclılolun:ıra~ı gilıi lıir <lalıa nıuhakeıne} e 

ı,alnıl o!uııarna: acağı gazetelerle bir ar 
mild<.letle ilan olunur. 

Irtikal 
llil..uı t paşa kerime~i \ c ()ııktor 

1 'ahri Celül beyiı:ı rl'fiKası Haınide '\ebile 
h:ı.nım <luıı \ c·fat t.tınişlir. Cena1,e~i hul' Un 
saat \ lde !_:'İ~li A nıerikan hastahanesinden 

lıı· ıır;;:ııı kulıılıeılir B:ılı!;euirı in ve s 

1.ırnf.arı dh ar ',. <'•'pireden ılemir kapı 

ırıt>rr1İH' ılerlr b.'ilıl'l',I f!' t'nilir, Tulum 

lıir ku •t ıı \ e hir a ına nJacı vardır. 

lıılıl" alı Jl lıir oıla 'e bir kiimUrlU 

iharı:llir. hır J,ügır derununda lıir 

lıık \C ah~ııp h11lnı lerlı· tefrik eılil 
uzcriııdı• a) dınlı;ı.ı ı ardır. hmail e~ 
ı, irnrnlı1. Fazla nı:ılumat 926-8338 t 

)ad rJ.r. \ 1 l'de be- zamla taliplerin 

ııwti ııııılıaınmine~i olan <lnkuz yUz 

lir.ıııın ~ ıiıtlı• onu ııi-lıetinde pe\ a\~ 

tc-,lınıi ıe,n ı:tınel ri \C 11 • .ı.929 

lı · nık at l o ) a J...aıl.u· ihııl i kat' 
~ııp lar:.ı..;ı ilan ıılıııııır. 

İ ldııci tiı·arl't ıııahkcıııı· inden: KC 
mccl' ıııukıırlıl ına illiııt ifla.,.ına 

ıerilı"n 'liilıln tnccarındnn Ka~ap 

Fnıin 1 eıiıı \~ıııı~aıı lıankn&ına me 
,,. (,alalaıl,ı Liiımiik \,ar-,ı .. ın<la :,ite 

.. , zd,• l,dirı mo~k.ıf hanında hir kıs 

ıne' rut Trnbıon mallarından hirinc 
,jıJ,.ıı yl'diıwi llC\ '"' l<adar ve C:epe 

ikirn.:i "" ıı~tmoii ııe'i Ye Hendd.: 

birinci ııe\ iden altıncı n•'H' katJ 
Ualıkl'cir ıııalı ikinrı ıw\ iden 
ili'\ 'c, kariar '~ Artın in nıalı birinci 
ılen he ,inci ııı'' 'e kadar 'e Edirn 
uçııncıı ne\'i , e mulıtelirilmf'n-<e ... 

\e 92:l f'llt'"İ mah"ııllerindf'n \t' k 
1-kenderİ) c K.iiri 'I! :-;anı~ıın .1'.ari ı 

'e kı"men ~avri ınamııl 'ı· ı•em•an 

denk t\ltilk hin dukııı ) irıııi doku 
"' ııi~aııının birincı pazartesi \I' ın ı 

gılnlerde ·ııat nndnn on ıki~ ro k.ırb 
kür l\loı;kol ham depo•unda lıilınlı 

-.atılacağ:ındaıı daha fazla maliımat 
'e ırnılları g!irı ek '" ~atın alma 
) rnleriıı ınl'z\iır mahaldı• ve bıınd 
nın kilosu 138 J, ıın:.~taıı 'e edı 

10 kııru" olan k ı) metlı>riniıı '"29 h 

kıvmeti mubar.ıminf'lerinin 'ıud 
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~İDE TARİHİ 
30 HAZİRAN 929 

ES 
• 

1 :: , ... 41 fi • 

BİLETLER: 
1 LİRADIR 

su 
(,05 000) liralık Ocakları Mer ez eyetinin 

ikramiyeyi ihtiva eden hu p ·ya gosunda 
l~ıymettaı· eşyalar vardır. 

Türk 
çok . nadide ve 

... 

Askeri mu 
'ı 

l<asa il nl '' r-.. ··F;~d:··iıdı:·M:i"ı:·;~·;,:i:~ 
J komisy un'1an: 
~ .................. ,, ............................ ~ 
M aniaedaki !uta.tın il.ı&iyaa olu \C kapalı oola mumk.Maya koooJ-ıl~nt 

sW)'a7& ı.lip çıl.;.mad!iıadan tbale.i 28 mart 929 ta.rihinde pu enbe sr~ 
mak itz:n mıınakaea temdit edihıı" ir. Te'nıinatı mmıak.bt.ıı.5ı 1U4 lirradıt· 
tek.liıllerile Maııiaada A.keıi ·ın &ma komisyonu riyasoti mUracaatJarı #. 
M üeıııemat ibtiyaciçiin 8: 10 adet iki teks.lekli Motoniklct mub&)"84 

Taliplerin tek.lifoaıne ve kataluğlannı en ima bir ıamanda koınisr0~ 
~ıl;emeleri. "fe meskılr ka1aloil&r \e tekl.ifl6 mutahuaı.8larca tetkik edildıt 1 
ıntihap edileeek fırlDAl.lan afın.acal!Adan 25-3-929 günii akeamına ka(!ar 
ka&aluğJann A.nkarada M. M. V. satln alına komi.ayonuııa gönJerilmesi. 

A skeri _ibtiyaç içirı 103 kal~m Di~t.i abt \'C nıalr.emcsi pnıarl .la aJıruıC3~ 
Jıfın ıbalesl 25 Mart '.;129 pazart~ günü eaat 14 te komisyonda )apı.lıı_ııs: 

olaıüaruı prtnnmeaini komisyonda görmeleri "e gartnaau.·de ya.zıh fekikle 1 

teminatl.ıı.rile komisyonda hazır bulunmaları ilan oluour . .. ,~··········································~~~ Uçüncü koloı-du mübayaat komisyonuJJ 

Ç orl a ki kıtaat ihUyMC& içın iD ki e iade }ağının p;w.ırlık. ıta edıfell ~ 
göröldü~ündeıı )Cnideıı pa1.arlık ıuretile ınubayaası takarrur etmi~tir. 

hale.i 23 Mart 1929 t&rilıüıe musadif cumartesi gdnü sa:ıt 14 te komis~·onulllııı 
uda yapılacaktır. §4rtnnmeyi Talipl"riıı k.cımi.syonumuzdıı görmeleri ve ,erııı 
muayyenei ihalede i&rlnamede yar.ılı olan şekilde ki tcminatlarilc birlikte ~ 
salonUDda lMwr bulunıruWırı ilin olunur. ................................................. 

Hasılatı, inşaatı bitmek üzere olan Tiirk Ocakları l\ıferkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına 
sarfedilmek üzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. Bu piyangoda ikrami
yeye (50) hin lira tahsis edilmiştir. Busene ki ikramiyeler geçen senekinden çok daha kıymettardır. 
Merkez heyeti bilhassa yedi eşyamızın revacını temin için ikramiyelerin kısmı azamını yerli ma
mulatından intihap eylemiştir. Arada liiks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pır

, Janta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyiik salon halıla11, platin erkek ve 
kadın saatları, salon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 
400 Jira kıymetinde minyatür resimli paronamalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastık
ları, yerli fabrikalarımızın ınamulatından zarif bavullar, evı·ak çantaları, Esirgeme Derneği.le 
Hilaliahmer sanat evinin en zarif ve en nadide el işlerinden iki yüz parça eşya vardır. İkramiye
lerin mecmuu mikta (1000) dir. 

1 
L.~~~~:~.~:ı .. :~~.:~::aat konüsyonund~~ 

1 1 K apalı zarf usulile mevkii wlinakasaya konulan •tav. bill4Sıoın yevmi 1 ~ 
, ~929 tarihinde t:ılip zuhur etmediğinden 16-3-929 tarihinden iti.bareti~ 

1 daha temdit edildiğinden talip olanlar şartnameyi görmek üıere lier gün 
j ihalede kapalı zarfla 14 te k.omisyonımıza milracaatlan. 

· ı J Mekatibi askeryie mubayaat komisyonund9~ 
ı. 

1 
1500 Kilo Yugurt 

Merkez He:yetinin bu piyangosu §imdiye kadar Türkiyede tertip edilıni§ eşya piyangolannın 
zenginidir. 

~500 • • Pamuk. hallaciyesi 
1000 ~ Sut Halıcıoğlu lisesi 

1 
Balada cins ve miktar ve mahalleri muharrer 3 kalem mevnt s\ rı D} 

1WI1ede olarak. puarlık.la iııtaçolunacaktır. Pazarlık.lan 24-Mart-929 Paza! ~ 
15 :le Hnrbiye mektebi yemekhaneleri Cinilndeki pazarlık mahallinde icra ;I 
Taliplerin ~meleri için k:omiayonumuza ve paz.arlı.ldarı içinde pazarlılı: 

Seyri sefain 

Ada Bozca 
pos tıs 

(GELIBOLU) 1' ap~ 23 Marı 
cwnanesi 17 da ldare nhtuwndan 
hareketleGdibol.u.,Lapseki,Çanalt.kak 
lmroz. Bozcaada.ya, gidecek ve Ça 
-~1.1.~ıL> Lapseki, Geliboluya o/raya 
rak gell:cektir 

-----
Antalya postası 

(ÇA AK.KALE) vapuru 24 mart Pazar 
10 da Galata rıhtunwdan hareketle İzmir 

Killlük • Bodrum • Rados, Fethiye , 
Binike, Antalyaya gidecek ve dönti§tC 
me.2k.Qr iskelelerle birlikte Andifli, 

J...'" .. 11:--- Sakız. Çmiakkale, Gelibolu· 
)A Ulrayarak gelecektir. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Nebatı mevadı yahut uzvi ma· 

niyetteki mahsulatı bilama kılma· 

ğa mahsüs muaddel ameliye,, hak 
kında onbeş sene müddetle 2.6 Ni
san 1929 tarihine ve 567 nume· 
ro tahtında Sanayi müdiriyetinde 

bir kıt'a ihtira beratı istihsal kılın· 
nnştır. Bu kerrc ıne-zkur ihtira 

furuht ve ya icara verileceğinden 
iştirasına ve ya isticarına talip olan 
zevatın lıstanbulda, Yeni postaha· 
nede arkasında Aştr efendi Kii· 
tüphane sokağında Türkiye Han 

.. o. 19 - 22 de mükim vekili İs· 
tok efendiye müracaat eylemeleri. 

DOKTOR 
H. SAlP 

Cilt, saç, fırengi, belsogukluBu 
· ve bütün tenasiili hast.nlıklar 

mütehassısı Çumadan h:ışka her 

, gUn saat 10-12 ve 13-19 Bejoğlu 

Parmak kapı 113 Sempatynn 
apartımam 1 nci kat 

Deyn Ilınühaheri-
Alır satar mahsup yaparım 

Maksudiye Han 35 Den·.iş 

s ''''" 
motor 

Conson marka iki buçuk beygir 
kuvvetinde bir motor zarif ve kü· 
çük teknesiyle birlikte satılıktır. 
1 teycnlerin Çinkograf Kenan be· 
ye müracaat etmeleri. 

.. 
a 
ri 

f e
asi. 

J Nisan 1929 ttırihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfetti.~ namzedi 
alınacaktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara ba~lonğıç.ta 150 lira aylık ile 
seyahat ve teftişlerde yol masrafından ayrı olaıak 5 lira ~ evmiye veri· ' 
lecektir. 

Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdil!ten sonra mtifettişlik imtihanı 
vererek mufettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve tefti )erde fevkalade muvaf· 

fe.kiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene mltddetle Avrupaya 
gbnderileceklerdir. 

Talip olanlar kabül şartlarını o~'l"enmek için Ankara da banknnın 
teftiş Müdllrlüğtine, bulundukları )'erdeki Ziraat Bankalarından alacakları 
heyanııamey 1 doldurarak gonJermek ve yn bizzat vermek sGretiyle mUra· 
caat edebilirler. 

Hilaliahmer Istanbul merkezinden: 
Hilaliahmer Istanbul vilayet merkezi senelik kongrasmı Martın 

22 inei Cuma günü saat 2 de ·oarülfünun konfrans salonunda akdede· 
cektir. Teşrif buyuracak azayı muhteremenin aidat makbuzlarını hamil 
bulunmaları mercudur. 

Dikkat ediniz!! 

Şayanı hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ile idame 
ve temini kabildir. 

Mahlulat müdiriyetinden: 
Kıymeti: Lira: 250 

Fındıklıda Yahya çelebi mahallesinde kuirı 'dürt dırardan ibaret 
bulunan 11zıi.nhedim Camiin takriben 2000 den fazla tuğla ve bir nıik· 
tar tez§ cami ve minarenin temel taşlan harü; olmak Üzere ankazı yir· 
mi gün müddetle miizayedeye konıdmuştur. Talip olanlar kiymetirı 
yıi:de yedi buçuğu nispetinde pey paralarile beraber saat on birde 
mahalline gene aynı gürı saat on beıte Çenberli taşta lstanbul Evkaf 
mıi.di.riyeti binasında idare encümenine müracaat/an. 

Mahlulat müdiriyetinden: 
Kıymeti: Lira: l<XJ 

Çarşanbada Tercuman yunus mahallesinde kain 84-86 No hirbifi· 
ne muttasıl iki bap harıenirı harabi.yetine birıaen temel taşlan hariç 
olmak Lizre anktızı yirmi giin müddetle müzayedeye konulmuııur. 
Talip olanlar /;ıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde pey paralarile 
beraber nisanın altmcı cumartesi günü saat onda malwLline gene aynı 
gün saat onbeşte Çenberli taşta lstanbul Eı·kaf mıidiriyeti binasında 
idare encümenine mıiracaarlan 

Mahlulat müdiriyetinden: 
Kıymeti: Lira: 200 

Kapandakikta Elvan zade mahallesinde azaplar sokağında kain 
14 No haııenin temel taşlan lıari.ç olmak üzre ankazz dört haf ta miid· 
detle müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar kTymetin yüzde yecü 
buçuğu nispetinde pey paralariyla beraber martın otuzuncu cumartesi 
gtimi. saat onda mahalline on beştede Çenberli taşta lstcmbul Eukaf 
müdiriyeti binasınde idare encümeni riyasetine müracaatlan. 

Şehremaneti 
il Anları 

Ş ehrernanctindcn : Metro murabba
ma 3 ve ihata duvarlarına 500 

lira kıymet takdir olunan 1335 met· 
ro murabbaındaki eski mutasarrıflık 
binam arası sntılmak itin kapalı zatf. 
la munaka<Jaya konulmu~tur. Taliple· 
rin p.rtname almak için her gUn 
Levazım müdUrlUıtune gelmeleri ,.e 

teklif mektuplarım da ihale gitnü olan 
13 Nisan 929 Cumartesi gilnü &a.at 
onbeşe kadar mezk.Qr müdürlüğe 

vermeleri 

_'"" .. __ Et> "' ... ea DCU 

~~~'~ 
otogral JC.ıauarjdit' 
Her 1·erde lst#lyiail 

Tilrkıye içün Umumi Depos•: 
lftaı~ Cermu,.• .Bu. 37 

1 tanbul icra dairesind~n: Terpsitea ha
nımın~iadamSoiya velren vcpiyer efen 

diy~ikraz e~ !edikleri dörtyOzliraya mukabil 

vefaen mefnıg olan Beyoğlunda yeni Şe· 

hir mahallesinde cedit Nalbant ve Akar· 

ca sokağında atik 12-12·12 mükerrer ce· 

dit 9-11-14 numaralarla maraklr.am elyevm 

iki bap dükk!nı mU§temil bir bap hane· 

nin nısıf hisse!i indelmUızayede iki yUz 

elli lira bedelle talibi ubd~ine ihalei ev· 

,·eliyesi bilicra ihalei kat'iyesiçin on 

glln müddet~ müzayedeye konulmu§tur. 

Hududu: Yarvn Mecidyan ve Eleni 

haneleri arkası Nalbant cephCl>i Akarca 

okaklarile mahduttur, 

:Mesahası: 103,5 aqın terbiinde olup 

mü§temilatı: Haneye 14 numaralı dukkü· 

nın demir kapısından girildilıı:te zemini 
tahtadır. 

Arkada bir heli bir kahve ocağı 

me,·cuttur. ~Burada• geçildikte bir oda 

bir sofa ve dolap ikinci kaatta bir sofa 

Uıerinde yiiklii \"e dolaplı hir oda ve 

bir heli UçUncü katta bir sofa tnerinde 

iki oda ve tavan llr&$1na çıkılacak mer

diven:n sahanlı~ı vardır. Birinci kat ıo

fadan harap merdivenle inilir bir koridor 

olup r albcant !llOkağa kapısı vardır. Ve 

yine ~kilr oalba.nt sok.ağındaki ~sdut 

bulunan dükk.lioa geçilmek ü:ı.erede bir 

kapı olup koridorun yanında kebir bir 

mutfak iki bodrum hır kuyu bir sarnıç 

vardır. Dükk.iııın içinde bir helA mevcut· 

tur. H!'-nede his;:edart Yorgi .. fendi ikamet 

etmektedir. FazJa malfunat 927-5470 tapu 

dosyasındadır. Yuzde beı zamla taliplerin 

tamamıom kıymeti mubıımmincsi olan 

bin beı yüz elli iki buçuk liradan hiaaeye 

muaip miktarin ytızdc onu nispetinde pey 

akçaıını teslimi veme etınCleri ft 11-4-929 

tarihinde &aaJ on altıya kadar ihalei kat'i 

yeai icra kılınacağından mtlıterilerin .biz· 

ıat ve ya bilvekale hazır .b~nmalan ilin 

ol= ar· 

muracaat \c bıwr bulunmaları iliin olunur. 

<• ... •) 
2500 kilo Yun l uaı 1. . .. 
370 > Pamuk J .1.n tepe ısesı ıçın 

~ metre yerli bez > > • 

3000 kilo Pamuk Halıcıotlu liecai için S 
Ballida cins ,.e miktarlarıla mahalleri muharrer malzeme ayrı ayrı 

nuruuneleri veçhile ve aleni suretle mUoak&sa) cı könulmuştur. İhaleleri ı.ı ııJ 
Perıenbe gılnü aaat 14. de Harbiye mektebi yemekhaneleri önUndekı ·sr 
ms.halllııde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname ve numuneleri için ııonı~ 
ve iıtirak. içinde mUnakaa mahalline muracaat ve hazır oulunmaları illin . (• ~. 

1500 kilo Kuru f..Wya Tıbbiye mektebi için 
600 ~ .. Baytar <> • 

600 • Pirinç unu J:Wbiye " • e 11. 
Zarar ve zi~an ve fark.ı fıatı ifayi teahhUt etmeyen mUteahitleri nanı~ 1 

olmak. Uzre balada cins ve miktarları ve mahalleri mukarrer mevat ıı, #}, 
ıartoamede olarak. puarhkla mubayaa olunacaktır. Puarlıkları 24 Mart~ 
guntt saat 14 de Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki pazarlık ~~ 
olunacaktır. Talipleriıı şartnameleri için komisyonumuza ve i tirıık ıçın e 
mahalline ::ı:~acaat ve hazır bulunmaları ilin olunur. 

............... ••u••••u••••• ... u•••uu••••••••u••••••H•••_..••••u••••••••••• ..... •••••••••••••• .... . . . . Emvali metruke ilanları i 
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Semti Mahalesi Soka~ı No. Kıymeti mub:ımıninesi 
Atik cediı Lira iJ 

6eyoılu Hüıeyinağa Taksim 31 39 6000 Selt ı; 
Müştemilitı : Ztmin htile 4 kat ,.e kfirgir olup 6 oda bir ınııtb' 

halası vardır. ~ı 
Bedeli sekiz ııene ve musa.vi taksitte te.diye edilmek. Uzre balada e ıt• 

rer klrgir hanenin mulkiveti 6000 Lira k.ı,·meti muhammene ile 1 ~ 
uaulile m11za,.cdeye çıkımldı tek.lif zarfları Al-3-929 taribine musad. .,

1 
~ 

aaat 15 de kuş.ad ve bil'i tizan hazineden alıncak emre göre muamele. if~ 11~ 
bulunduğundan taliplerin yü:ı:de Jedi buçuk hesalıile 450 Lira te'ını.ııS ·e 51 
ya muteber lıanlı a ınektuplarile > t:vm ve saati mez.kQrda Emvali uıeUQ~ 
misyonuna mUracaat eylemeleri. 

(• •) •!• 
Semti Mahallesi Sokağı No ~evi tcıı!J ~ 

Lir' 

Kadıköy 
BuyUkadıı 

B~az.ada 

~ k 3~12 r 4dJ ::sa ·ıza~acı ..,. hv tı!fJ 

Fl.itıklı 30-5 50 
Karakol 11-17 l~ 
'Ycniyol 33 miikerer • sJ2 

Heybe~dıı Man~tır 17-19 77. 
Uzunçarşı Rüstempa§A l:lallıi.apanı altında 28 Mağaza 40 

Bayoglu Ttmtım Ada 5-1 Birehane 2{l )~ 
• 3 Diikkiin '-

Kaaımpai• Hacı Ahmet Iıı:nak 52-56 Bostan (,5 
Galata Hoca Ali Lnleci hendek 51 Ki.gir ev JO 
Beyoğlu Ta tavla Papaso~lu 15 Ev / 

·bille 
Bal.ada e\·safı muharrer emlak.in icare raptedilmek üzre 26-3-929 uır1 tt'İ 

pazarteei gUnil saat 15 de mlizayedeleri mukarrerdir taliplerin Eaıvali ıııe 
lomisyonuna muracaat eylemeleri. 

-

Krezival ---- - . -Kulla.nmias kola.y -Ye t.eSirı 

kat'iyen şaşmaz. Pek mtız'iç 

olan OksOrOğü 

' Hava borulannda biriken 

balaamlari söktürür. 

Dikkat! "~°'41*· fd>rika&i 

müsb.bzara.&t, ,,~ • • sal!biııi 
oe,... _.......,.__ . 

ha ·..ı:- ,. 
•ıwı-. 


