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BritanJ1a intihabatı 111 Dahill ve mütelerrilı haberler 111 VuLua 
Geçen sene iki büyük millet 

feşrii meclislerini tazeleştirdilcr, 
Fransa ile Almanya. Bir büyük 
millet te reiıini intihap etti, A-

medi. Amele fırkasmın bile Emanetle Haıeıerrllı 

merika. 

Yakında Büyük • Britanyada da 
avam kamarası yeniden intihap 
edilecek, 28 martta meclis pas· 
kalya tatili yapacak, 9 nisandan 
19 mayısa kadar tekrar iç.tima 
edip feshedilecek ; 30 mayısta 
~l intihap olacak ve 4 hazi
randa devre başlayacak. 

Büyük - Britanya parlamanter 
bir devlettir; bütün kudret ve 
kuvvet milletin, yani meclisin ve 
onun itimadını kazanan hükume
tiırdir. Kıral hiç bir 'şe karışmaz, 
bir an'ane, bir arma, bir bayrak 
olmak üzre muhafaza e.dilir ve 
hürmet görür; fahri bir hüküm
&rdır. Olanca nüfuz "hazine bi
rinci lordu. unvanını haiz başve· 
kilde temerldız eder • Yakın 
zamana detin, lngilterede iki 
fırka, hüniyetçilerle muhafaza. 
lcirlar, mflnavebe ile iş başına 
gelirlerdi. Son 1enelerde bir de 
üçiiııcll fırka türediı Ameleler. 
Tariht an'ane bir az bozuldu. 
Amele, yani meui fırkası da, 
Mac Donald ile bir kerre hüku· 
met tetkil etmek tecrübesinde 
bahmdu. 

M. Baldwin 'in bu günkü ka
binesi muhafaukirdır. Hürriyet
çllw reisi mahut bOyük ve kin
dar d6111wıımız Uoyd George, 
allleleeinki ist Mac Donald' tır. 

Bu üç fırkadan hangisinin ka· 
zanacatını ketfetmek kabil de
gilclir; Yalnız şu kadarını söyle
yebiliriz ki hürriyetperverler son 
derece zayıftw. Amele hrkası 
~ kazanıyor. Muhafazakar· 
a., _.a intihaplarında, ve bele
Wre intibaplarında yer kaybedi· 
JOrlar. Bununla beraber sukut 
edecek1eri pek şüphelidir. Vu
lmata \ntizar edelim ve şimdiden 
1avan tahminlere girişmeyelim. 

• 
Hor halde, meclisin yeni in· 

flbabab üzerine it baıına gelecek 
h0k4metin lngiliz siyaseteni cezri 
bir 111rette değiştirmeyecetine 
Ylcmedebiliriz. lngiliz politikası 
Wr hrkanın dekil, bütün milletin 
milfterek C9eridir. Amele fırkası, 
yani 1Mialiatler hükumeti elde et
.. kle eski yoldan asli ayrılma
dılar. Müıtamerecilik aleyhinde 
bulunan amele hrkaaı bllldimeti 
Muaul mes'elesinde büJTiyetçi• 
lerden daha fazla güçlük gösterdi. 

bu buhranı izale için bir müs
pet tasavvuru yok. Yalnız hürrİ· 
yetçiler bu amelenin yarısını bü· 
yük nafia işlerinde kullanmak İs· 
tiyorlar. Fakat bu tasavvur 1 
milyar 600 milyon türk lirası ile 

husul sahasına çıkabilitmif. 

Aylak amelenin ahlikı bozul. 
muştur; Bunlar hazineden hafta. 
lık almayı İf görmeğe tercih ed
iyorl.ar. Lloyd George ameleye 
tazminat vermek kapısını açma
kla umumun nefretini celbetmittir. 

Biriumya alemini endiıede bı
rakan mes'elelerden biri de Am· 
erikanın son derece büyümesi 
ve deniz işlerinde kendisi He om
uz öpüşmeğe başlamuıdll'. Tes
lihatı tahdit etmek için iki dev
let araşında girişilen müzakere

ler hiç bir netice vermedi 

Amerika, lıer gün nazari ola
rak, müsalemeti temin için teteb
büalerde bulunuyorsa da deniz 
teslibatını gittikçe arttınnakta
d ır. Lakin iki devlet arasında 
ıu yakında bir ihtilaf çılcacatı 
akla ıelmez. Jt, denizlerde te
fevvuk me1' eleaidir. 

Hariciye nazın Sir A. Cbam· 
berlain, ıiyueti ile memleketini 
memnun edebildi. Almanyayı 
kurbanlık koyun gibi Franınzlann 
eline bırakmadı. Sulh mahfelle· 
rinde dürüst hareket ediyor. 

lngiltereyi, bu zenıfn memle
keti yoran mes'elelerden baılıcuı 
para gailesidir. lngilizler kadar 
çok vergi veren bir millet yok· 
tur. Hazine borç içindedir. 

Kömür istihsali düttll. Millet 
zengin, devlet züğürt. Bu acip 
hadise hal •e • akit erbabını 
gerçekten clifOnc:lfiriyor. 

Bununla beraber, Btiytlk-Britan· 
ya tetekkülü ealci bir devlet oldu-

tundan ıamlmuı pek UZUD zamana 
muhtaçtır, Yavaş yavaş teıekkül 
eden bir müeasesenin yıkılması 

için çok vakit lizımdır, Binaen· 
aleyh önümüzdeki intihabatta 

büyük meselelerin tahaddüıü be
klenemez. Gelecek kabine Hle
ffnin aynı olmak pek muhtemel· 
dir. Hindistan, Mwr, Irak pile
leri daha bir müddet aürer. Brf. 
tanyanın müstamerat siyaseti teb
easının inkişafına kadar vakit 
kazanmaktan ibarettir. Hindistan 
üç yüz bu kadar din, dil ve mil· 
lete münkuım ve Gancli ıibi 
diri peygamberleri ineğe tapar 
ve onun sidlti ile aptea alırken 

O da levha parası alıyor Oda nizamnamesinde 
Kadıköy ıu tirketi kapılarda- tebeddülat 

ki numara levhalarını yeni rak- Oda idare.ti niza.mnameıi Ik-
kamlarla yUJlmıı levhalarla tep· tiıat vekaletince tetkik edilerek 
tile bqlamışbr. Fakat bunun üç madclul tadil edilmiş ve ta
için hane başma 30 kUJ'Uf ücret dilit ticaret mDdüriyetine teblit 
talep etmiştir. Halk bu ıayri olunmuftur, Tadilita nazaran 
muhik talep karııanda emanete küçük taoirlorle emaf aramda 

bulunup vaziyetleri tayin edile-
şikiyette bulunmuıtur, me~en. tacir~erin kaydi için bir 

Kuzular hu sene az! beııncı ııruf ıhdu edilmittir. üc-
Her aene bufiinlerde 19hrimi· reti aeneviyeai beş liradır. 

ze va.ati bir hesapla yevmiye .811!~ .~Yİ~ ücretleri tezyit 
edalmiftir. Bınncı sınıf 50, ikinci 

300 kuzu gelmekte idi. Bu sene a1Dd 30, üçüncü sınıf 20, dördü-
ber gün aacak30kuzu gelebilmek- ncO aınıf 10, tbeşinci ıJDJf 5 Jira-
tedir. Bu da, kuzu fiatlarının pa- dır. / 
halılığında yegane sebep olmalr.t Türk ocağının yd dönümü 
tadır. 25 Mart 929 Pazartesi gtlnü 

Otomobil plakaları alqamı Türk ocajuun yıl dö-
Şebremaneti zabıtat belediye ta· nümü miinaaebetile ocak .Uo-

limatnameslndekl .otomobillere maada bir müsamerei ra"'lcsiye 
ait maddeleri tadil etmiştir. vailecektir. 

Bu tadilata nazaran otomobil- Türk· ltalyan mahkemesi 
ler bundan tonra qafıdaki bu- Türk ,. ltalyu laabm mahke
suuta riayet etmek mecburiye- meli 27 martta yenidea faaliyete 
tiadedirler. ~ Ye 15 dava hakkında 

Otomobillerff hem ön ve hem arar . verecektir. T6rk • Laptiz 
arka tarafmcla numara levhaları mahkemesi yarm davaya bltla
buluaacaktır. Öndeki levhalar yacalcbr. 
radyatlrilD altma veya iki fenerin Avk.atlar yann 
ortaama konacaldar. Arlra taı.ıa 1 __ .. 
konacak ima ile aol camurlu- top&111Uyor 
tun üzerine konacakbr. Y ann Halk hrbamda fırkaya 

nna.a- oto b"ll . .. ta menmp ve baroya mulcayet Avu· 
uu~uu mo ı enn on ra· 

fında beyaz ... k _ ·•-: la • katlar toplanacaklardır. 
..... ve ...... llU m Bu · timad · 'f d b 

ba arka taraflarında kırmızı ıç a ısta a e en aro 
ıtık veren bir lamba, arka cihet· ~ect'hlisi inzd.ilbat ki~~~- yerine 

1 t...! 
1 

ın ı ap e ı ece yenı ~ nam-
te1a numara evhaıını aydınlat· eti · t •t dil ktir. 

k . . 1 L-- d b z erı eıpı e ece . 
ma ıçın ev .... ın üzerin e e• T k d 
yaz ışık veren bir lamba ile tak· iir ocağın a· çocuk . . 
simetrelerin üzerinde gece mü· sergısı 
temadiyen yanmak tartlle beyaz Türk ocağından: ocarımız ço-
ışık veren diğer bir lamba bu· cuk haftaımn baılangıcı olan 23 
lunacaktır. DİIUlda bir çocuk 1eJ1riıi aça· 

Tabiler, otomobillerin mutla· calcbr. Bu aeJJinin lstanbulun 
ka 10l cihetinde ve yübek bir bGtün anneltri tarafından ziya· 
yerde olacak, miifteri içerdo7 ret edilmesi temin edilmete çalı
otururken nakadar ücret yazd1ıo ıılacaktır. Setaide çocaklann 
tını görebilecektir. odalan, plalan, oyuncakları, has-

Tekaüt edilenler talıkları w bütün lilahl ve içtimai 

Sehremanetindeki memurin 
inzibat komiayoou Emanet me• 
murlarını tufiye etmekte idi. 
Belediye pıemurları için ton za. 
manlarda yeni bir talimatname 
yapılmıflır. Bu itibarla eıld ko
miayonun mukarrerab keealem
yeldln addedilmiftlr. Bu komia
yon karan ile vaktile takaüt tdil· 
mİf olanlar vana yeniden hizme
te alınacaklardır. 

Mükafat 
Geç.en ıiddeti karlarda balb 

fevkalide sühulet göetererek tam 
mana11la vazifei belediyeıini ifa 
eden Y etilköy belediye memur· 
ları 1 SO lira mülcifab nakdiye 
ile taltif edilmiotir. 

levazımatı teıhlr olunacaktır. Ço
cuklara mtlteallik fida, elbise, 
yatak takımı, oyuncak ve sair lev
azımı ıeraide tetblr etmek iste· 
yealerin bllahara kendilerine iade 
olunmak Qzre nihayet 10 nil&ll 
929 tarihine kadar Türle acafı 
müdüriyetine bir makpuı mu1ca
bilindo tealim etmeleri rica ol~ 
nur. 

Odada istifalar 
Ticaret od•ı heyeti idare1i 

oda tqkilibnın tecdicliae karar 
vermiftir. Oda şubeleri müdilr
leri birer ıuretle istifa etmekte
dirler. 

Jnıiltreyi bugiln yoran, üzen, 
sarsan işsiz amele mes'elesidir; 
memlekette hükUmetten tazminat 

.. .ı-•kla geçinen tam 1,400,000 
.fJlak amele var! •. .Su içtimai 
hadile Büyiik-Britanyanın te • 
.nelini sarsıyor. Buna karşı 
mç bir deva ileri sürül " 

lngilterenin oradaki mevkı'i em· B-llS._ 
indir. F alcat nrilletler ve devlet· ru •• 

Bu meyanda neşriyat şubesi 
müdürü CeW · E..t beyle ticareti 
bahriye ıube1i müdürü Mehmet 
Ali bey istifa edeceklerdir. Mu
amelit müdürü T aip Servet beyle 
muhuebe ıubeli müdürü Tevfik 
beylerin iıtifa etmeyecelcleri 
zannedilmektedir. 

(iKDAM) ım tefrikası : 8 

ler de doğar, yaşar. ihtiyarlar, 
bunaldqır, ölür. Roma bunun 
ebedi ve ezeli bir miaalidir. 

CELAL NURi 

Sine le 
Edgar Wallace 

- Peki bunları neden timdi - Beryl, Frank ta fena adam 
bana söyleyorsunuz? Bunların... defildir, Allaha diz çökerek te
Con Leli meselesi ile yoksa bir şelcldlr ederim ki, ona Mader 
mtlna 1 eti mi var ? Oh , Lew seyabatımızda vapurda teuclüf 
amca, hıç zannetmezdi!11. ettik. . 

- Bir zamanlar benım ve pede- Beryl cevap vennedı. Frankı 
rinizin birer hırsız olduğumuzu oldukça seviyordu. 
zanaetmczdiniz, değil mi? - Beryl, ben ancak 1enia icin 

- inanılmayacak şeyleri Con yqadım, bir cok mahrumiyetlere 
Leli hapishaneye girmiş çıkmıf, ıenin için katlandım. Hatta ev. 
Frank onu biraz gendisini düzelt· lenmedim. 
aln deye yanına aldı. Onu Frankın - Acaba Frank bir feY bi· 
tanıdıtı bir hapishane müdürü llyor mu? 
tavsiye etmiş. - Baban ve benim için bir 

-Belki de Leli bir masumdur. ıey bilmiyor, bilmeğe de ihtiyacı 
- Bir ma"°8 bar defa mahkUm yok. Fakat LeliJi tanıyor. 

elabllir, üç d fa değil .. Leli fena - Leli ile acaba nasıl taıı· 
apflm değildi. Onu severdim. tılar? 
Meziyetten vardı. ·-Frank. daha o hapishanede 

Polis müdürü 
Poliı mOdürü Şerif bey iyilet

tiginden iki güne kadar tekrar 
vazifesine başlayacaktır. 

iken, kendiaine bir mektup ıön· 
derdi, Zannederim, ba mektuban· 
da ona meziyetlerinden bahlecli-

yordu ve müeueseainde hizmet ka· 
bul edip etmiyeçejiai 10ruyordu. 
Leli hapilhaneden çıkbtı zaman 
Fraaka otradı •e Frank Lelinin 
mezayumı ufak bir tecrübe ile 
derhal uladı. 

Genç kız dedi ki: 
- Ben Frankı severim, bilir· 

ain Lew •. Frank, uli ile hatta, 
çok sehli benli konufU)'ordu. 
Fabt bir şey l&yleyeyim mi? 
Benim de evlenmete hiç arzum 
yokl Ben Frankla her banii bir 
başka adamla oldqu ıibi ev
lenebilirim. 

Beryl, tebessüme çabfb: 
- Onunla evlenirsem, çok 

memnun olununuz. dejil mi? 
Lew, muaevi kızını aöbüae 

basb. 
- Yavrum, ben bu adamı 

s~nin için intihap ettim. Franlca 

çok hizmetim dokunmu,tur. Ona 
para ikru ettim. Bunu herkes 
biHr. Hatta: •Çocuğum, eter 
işlerin iyi giderse, sana bir de 
zevce hazırladım,, dedim. 

Beryl, itleri iyi gitti. Londrada 
altı sene içinde Frankın itleri 
kadar ıür' atla inkioaf etmiı b..
ka bir it yoktur. 

Giren hizmetçiye aordu : 
- Ôyle değil mi? 
- Efendim, aiziale biriai ıö-

rütmek ilteyor. 
- Beni mi görmek isteyor? 

Bayle geç vakıtta ? Kim miı bu 
adam? 

Lew, hizmetçinin verdiji kartı 
aldı. 

- joahua Collie. Courrie tk 
la PMte ın muhbiri. 

Genç kız da gazete muhbirinin 

bu Yakıtta zıyaretinden bir ıey 
anlamamıfb. 

Lew ıalona çıkb, Colli ıalon-
da bir tabloyu ıeyretmekle met-

H•hlıemelerde 
Damga parası 

Emniyeti sui istimal cürmile 
maznun Darülaceze sabık damga 
bq memuru Talat, muavini Hıf· 
zı, daınıa memuru lsmail Hakkı 
efendilerin muhakemesine dlln 
ikinci ceza mahkemesinde devam 
edilmiftir. iddiaya nazaran Talat, 
Hafzı ve lamail Hakkı efendder 
9128 seneıi bayramından bir glln 
evel damgalanacak biletlere mah
suben &ansız tiyatrosu müdiri· 
yetinden aldıklan 600 küıur lira
yı zimmetlerine geçinniş bulun
maktadırlar. Halbuki muhakeme 
caaıında hukuk umumiye şahidi 
ııfatile dinlenen frauız tiyatroau 
müdürü parayı damgalanacak 
biletlete mahsuben vermediiini 
ve arada mevcut olan dostloğa 
biaen borç olarak verdiğini ifade 
eylemiştir. 

Diter bazı şahitlerin celbi 
için muhakemenin devamı ltatka 
güne bırakılmıtbr. 

Maslaktaki feci kua 
Btr otomobil lcu111 eeneaanda 

lazuun alü.one ve akrahalarua
du bir hanımm ela ajv IUrelte 
y~alanmuına sebebiyet verme
kle maman ubalc Bolu meb'uea 
Vuft beyin muhakemHiae diln 
atar ceza mabbmeılnde haf landı. 

Hatırda bldıtına ıöre Vafi 
bey yanmda kızı BecUa Ye akra· 
ba11Ddan bir kadınla fitliden oto
mobille Büytlk dereye do,iru 
son ıür' atle giderken, Mulak 
ontbade ıeçirilen kaza neticeıin
de kızı derhal ölmüş, beraber 
bulunan hanımda atır surette 
yaralanmıştır. 

Dünkü muhakeme emuında · 
Vafi beyin iıtintak dairende 
verditi ifade okunduktan 10nra 
phitler dinlenmiftir. Vasfi bev, 
reiıin yald olan maline, otomo
blU idare etmek için elinde ebH
yetnameai ~ulwımadıpu, Fakat 
otemobli MVk ve idare etmekte 
melekeaiı buhmdafaau batta o 
günlerde imtihana ıirip ehllyetna 
almak üzere iken, kazanm vukua 
geldiğini, kaza dolayııiyle tabi
ratı olamıyacatının qikir bu
lunduğunu ıöylemiştir. Diler bir 
Phidin celbi için muhakemenin 
devamı bqlca güne kalmııbr. 

0.llerd•rll ldll 
Varidat umum mndtırü 

Maliye vekaleti varidat umum 
mUdOrU Ceami bey dün defterdarı 
ziyaret etmiştir. 

Faik Sabri bey 
Birkaç gündenberi Ankarada 

bulunmakta olan Devlet matbaa
sı müdürü Faik Sabri bey yarın 
gelecektir. Faik Sabri beyin An
kara aeyahatı lise kitaplarıyle ali
kadar bulunmaktadır. Matbaada 
elyevm Fizik, Kimya kitaplan 
basılıyor. 

ıuldG. 
- Buyunın ne isteyorıunuz? 
- Efendim, hen buraya, siz-

den bir ilim sormaya geldim. 
Collie ceplerini karıtbrdı ve 

bir kat çıkardı. Dedi ki: 
- Bu Con Leli kimdir? 
Collie, bir kuş gibi sata 10la 

dotru baktı,sonra Lewe ayle bir 
baktı ki, adamcağız Pfırdı. 

- "Fanınm, bir defa tesadüf 
etmiıtim. Neden soruyorsunuz? 

- Bu zat baklanda bana bir 
u malimat verebilir misiniz? 

Joıkuanın seai bir az daha 
tatlı, bir az daha cevap bekleyen 
bir 1escli. 

- Bu zatı pek eyi tanımam 
Mhyü Frank Sutton, kendiainin 
müdürüdür, ' ondan daha fazla 
malGmat alabilirsiniz. 

- Biliyorum efefendlm, bili-
yorum. Bu huauata yapılmıı ta· 
hkikatım vardır. Fakat M. Leli
nin DlllİJİDden bir az ötrenaıek 

Kansını vur 
intihara 

Seliııik mubadilleriacll9 
beyin 4 ya,ındaki kızı N.al1" 
köy caddesinde bir otom_., 
da kalarak JID)aıunıftı~ 

Yangın 
Göıte~de otuna _.... 

meb'uau Hımit beyin 
JaQ&lD 9ıkmıpada derhal , 
söndllrttlmttftUr. 

a3rnart 
NAJaTLBB 

ı .fqlbl 990.50 a ı-a .-. 
1 Dolar IOS.50 ı .,..._ 

30 Fn.P. 159 • s.-fdl' 
20 Lireti 212.SO l ... 
IOl>nlam DAil .......... . .....-~ 

1 e.,.... &IO ı ...... 
1 A...a. SL 28.SO 

20 ı..,a... IU2.IO 18 P ....... 

ÇEK: 
ıond. St. 992.SO -.... .• 
Nw.Y, 0.48.87.SO Pnıt br· 
Parilfn. 12.52 VIJaaa • 
Mlbıaolt. 9.33 =.:: 
Berlia m. 2.06 AllM ..... 
Sofialey 67.62 ....... 
Br6bel b 3.52 11.-.. ,. 
Glnevret 2.SS ........ 

Gelen seyahlar 
rede geziyorl 
Alman bandıralı Occall 

ru ile limanımıza 247 IC 

miştir. Seyahlar dün kısılll 
vapurda bulunan bir d 
areıile ıehir üzerinde 
yapmıtlardır. 

İlteyorum. 

- Hiç bilmem. Leli 
beri 11rlannı söylemek 
delildir. 

- Yazık, bana bazı te1 
leyeceğinizi zannecliyorcbı ... 
fettiı Barabal bana bu b 
bir çok malOmat verebil 
aöylemifti. 

- Barabal mı? Şa -
larda isminden çok 
polia müfettişi mi? Reca 
M. Barabala elim .nvı.,-;:: 
deyin ki, ben bu busu# 
şey bilmiyorum. Hatta bd 
bilsem dahi, bir tek keliıo' 
yemem. 

Beryle kapıda göründllf 
- Ne iateyor, LelideO 

teyorlar? .. -ı. 
- Elendim, bir pseıc--

lçin bazı mal4mat iateyor· 
Lew dikkatla muhbire. 
-Siz efendim,bir muhbi' 

için çok yaılısınız. 
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TARiHTE ~~AIIUDI l{ATLIAMI 

~kalka Berlin. 22 fA.~l Parieı, 2;\ (A.Al Patnn, (Hindistan] 22 [A.~] 
Yat:~ hududaadan bildirili- :Mareşal J.'och un na~ı hu sahalı Bu a)ın 18 imle Patna )akınla-
w..~~ te z:ıukabil taarrnza. geç- aile iylc ccııeral \ e' gand hazır nnda ziraat amdc~inin ~ıkardıgı 

agatJaıı ~ni kuşat· d " k al ki d l f lıQ ~ "Cener~ Caltes 60QO kişi ol uğu lıa1dc tabuta konulınuşuır. -argaş ı ar a 2 memur te <' 

tan..~;'' teldikc'-·c du""ıı.mh.a olan Paris, 2:l [A.A] o)muş altısı <la )aralanmı tır. 500 
ı..:~".'lka " ~ " müsellaAh sahıs erazı·ın teftiş eden ~·- aopıı cebri ytirü- Nazırlar meclisinin '\:trmki i<>- • •· 

lllıiıiL:__.:_~ir. Asiler Macoin timaıuda Salıyı milli niatem giirıtı memurlar grupuna b.ücum etmiştir. 
; . ~""•ııuuıe de taarruz eyle- ol•ak kabul ve Han etmesi muh· Polis vak':ı mahalline koşmuş ise de 

temeldir. geç kalmıştır. Tefti~ riyaset eden 
~ S&eollli- Londra, 22 l .A] Paris, 23 [A.A] avrupalı memur ortada yoktnr. 
~ ~ tarafında muhasara edil· Ma~al Focb un cenaze mera- Katledilmiş 'e yahut ahp götürul-
~ ~ksikanın :Maualen &İmi münasebetiyle Salı günli esham muş olmasından korlı..'"Ulmaktadır. 
~ . kişiden mürekkep L- ka al b l k Yeııı· Delhi, 22 [A.AJ 

~eti tarafıadan müUfaa .ursaaı p ı n unaca tır. 
~ • Bu kasaba Meksika- Bükreş, 22 (A.A] Teşrii mecliste hariciye müste-
~ okyaDO!fraki enbiiytik Sabık başkumandan ceneral şarı Efganistanda vukua gelen ka-

• Prisan, Mareşal Foch un ("enazc rışıkhklar esnasında hiç bir İngiliz 

ve üstüne 
attılar. 

Romadan gelen haher~e." 
pasyen) i yeniden ümide 4lişlir
müştü. 

·~~at~r (Neron) wrafeyMa. 
de gızlı b~~ teşekkül vardı. Eter 
bu teşekkuJ, teşebbüsünde mu
vaffak olursa (V espuyen) Nere-
nun yerine Roma imparatorlalc 
tahtına oturacaktı. 

işte bu hırs, Tituıün -babam 
yeni ve ümitli haberler aldifı ba 
gece büsbütün coştunn11flu. Da
ha ziyade emin olmak için her 
haris adamın o zamanda bq Vllıt 
rduğu çareye muracaat etti. 

Yahudilerin yıldızlar vuıtası 
ile falcılığı o devirde bile me• Jlk k pi merasiminde hazır bulo1t111ak üzre l'C)a Hint tebasının telef olmamış 

Dle te er t1 olduı.unu be'. an etmik~tir. Hali ha-yubek rütbeli sabi erden mürek- t:ı -' 

• 
.&.-'---a, 23 [Husua .. ı] h , ti: b" fiL p zırda Kabilde bir ta ım Alman, nmau kep hir ey e e ır ... ıe arise 1r b h ı 

"' :ıı__ eti Yelôle bu ..mah topla- Iİ'JDİştir. Türk, an ve Rus te aası u un· 

şhurdu. ,Hemen Jojefİll la.tinler 
· süriisünüo bulunduğu tarafa do
ğru adamlar koşturdu. 

-.:..___"it lllelct 1 • Belgrade, 23 [A.Al maktadır. 
~ •'-~p enn umallİi mu- F Dombay, 22 [A.Al . - 9 - J Muhasara ordusunun kararga"· 

...._-:-nası hakkındaki li- Mare~ och un cenaze mera- k f 
~~ devam etti. Liyı"· siminde bulunacak hey'et Jiu akşam 20 Mart tarihindeki tcv -i at Dört kişinin elinde taşınan bu hında yer yer yanan meşalelerin 
&L_ dola~isiylc Bombay amelesi arasın-

~ ~~l ilk tedrisat, mülhak hareket edetıektir. Heyet harbiye da fevkalade heyecan vardır. İplik tahta tabut, Kudüste açlıktan titrek ziyalan Roma silahlarını, 
,.._~ ~-idare olunacaktır. nazıriyle hassa alayııı:ı mensup 20 fabrikaları grevinin uzi~ati bir az ölenlerle dolu yahudi mezarlığı- Homa baltalannı korkunç ve kızıl 

;·;~ ~ •t ed" kişiden mürekkeptir. Fransada: hu- salah bulmuştur, Fakat grev harc-ı m ı. lunan b\iti.in Sırp zabitlerine mera- keti ya·rn-; yavaş demiryollan ato- na götürüldü. Roma askerleri, ışık akisleri altında parlatıyordu. 
alıRan hat sime Uniforma ile iştirak etmeleri liyelerine sira:vet Nmekteclir. Poli!! söylediğimiz gibi surdan dışarı Roma askerleri yahudilerin 

lllilı.6:.._ .. Amcar•, 
23 

tHususi] için emir verilmiştir. vuku bulan tir mUsadeıncde 12 yalınız ölülerin tabutlanna ve kendi kendilerine teslim olmala-
.:''llllet Ad ~ M . Pari--:, 23 {A.A] kadar amelenin mecruh duştüğtinü bir de bu tabutu mezarlığa kadar rını ve yahut açhktan kmlmala-
~ "llU.-~~ anus, ersın Mareşal Foch un cen:ızc mera- bildirmekt dir. ·· ·· k 1 d k" · ·· b ki k b d 1 ~ F .. ~;gwıdan hatbn tes· siminde buluDacak olan İtalyan goturece o an ört ışıye mu- rını e er en oş urmayor ar, Sie ~·-~-·n istemiştir. hey'eti miirahbasası Parise gelmiştir. Amerika sanayii sade ediyorlardı. Jozef gibi Yuda hainleri ile bera-
&IQa~ meselesile birlikte Washington, 22 [A.Al (Yohanan) için çabuk bir me- ber düşmana iltihak etmiş yahudi 
'""""te.lila tdilecektir. Fransızl31'ın Prens Karol Dün akşam ticart•t nazırı :M. zar kazıldi. kızlarının kolları arasında cün-

~ e4ecekleri ümit edil:yor. Lamont tarafından Amerikada eıa- ihtimal vaktin darhğmdan ola· büşlü ve Roma vari sefahet alay-
Paris, 23 [ A.A 1 

1 il . . Di d nayiin hali ha3ırdnki ~eraiti hak- cak,. b. u k .. azılan.. m .. ezar .. deri.o ları 1·çı'nde yaşayorlardı. 
b• . et Dayly l\ a .gazetesının nar kında neşredilen bir tebliğde valnız d ğild ş 1 k b 
Ir CIR&y dan istihbanna nazann Prens Ka- inşaat senayiind" inhitat gvrülnıckte e 1

• oy e ustun orll ır Karargahın iki başında iki 
.~ • Zagrep, 23 [A.A] rol otomobille mezkur şehre gelmiş oldu~u he)aıı edilmektedir. Oto- ~ey?~· !ah .. ut, ~ahta _tabut çu~ra muhteşem çadır vardı. 
~~l hır '8hıs Novoeti ~ue- ve orada bulunan annesiyle ban;- mobil sanayii birinci Kanun - Şubat ındmldı, uzenne hır kaç kurek B d l d b .. d (V 

1 

~ -~ilriinü cJJürmüstür. mıştır. Bu gorU~me sipsi manadan devresinde 1928 senesinin a)ni toprak atıldı. u ça ır ar an ı~ın e es-
~ ııyaai malüyette olduğu ari ve ı;ıahsi bir banşma mahiye· dewel!'ine nazaran yüzde } uz bir Sonra. ölijyü, Kudüslü mektep pasy~n), genç yahudı çocuklara 

or. tinde telakki edilmektedir. te:zay\lt göstermiştir. hocasının tabutunu getiren ve ~e .?uz~~ __ Musa .~ız~arı ~rasında 
taL Lf • • f • ı • f ı • gömen dört kişi arkalanna bile omur ~uruyor, di~erınd: ıse Ves-111 ft811 ,,. SUIS ıma 1 mes e esı bakmadan ğene şehre girdiler ve pas!e~ın oğlu Tıtus, __ gu.~el (Be: 

k::' ( l . . . .. . . . felaketin sillesi atlttnda kıvra- renıs) ın koynunda guçlu kuvetlı 
~.1'&..._ ın~ sayfadan mabat 71hafaza edıyor. Duyunu umu~ıyeJkı!cattan halk neıdandt ıcalmış bır nan arkd larına iltihak ettiler. gençlik hararetinin ateşini sön-
""'-·-:~ uat tara{taki tertip- çok daha evel meydanı tec:lawlde- mıktar da para mevcuttur. 8f * dürüyordu. 

fl' . . fazla zubu · · k. 'kta t 't tm"ş Bu paranın mılian azdır fakat * .. . . . ~"'1- fazı l ~ ~lfdtir.. • b·ı b~ par~mızttın .d~ı V rıbnı tespı't ett· ~ . beş on yirmi belki yüı misli fazla Gece ?lmuşftul ' . . .. "b" Karargah bır şehır mahallesı 
~ iL&!_ a ı~.n yuz esını ı • ır vazıye e ı ı. e u espı e ıgı b" t . Yahudı se a ehm orter gı ı gibi idi. Bu gece de her gece gibi 
d.i:~ '"'"Q .. .1 .. -ı- ki b . . kk 1 b. t bl" w tt" ır eıar yapmıştır. ky d .. .. . 
""'il ~d çuerae goru ur un· vazıyetı ra am a ıze e ıg e ı. Muhtelif vilayetlerden bana mil· gö . üziln en yer yu~une ınen her asker çadrında cümbüş, ah-
~ l'iıde 'Ilı t~davüle ablan para· Mübadele es~asında fazl, çıkan bu racaatlar vaki olmuştur. Numara b~ ~ıyah gece, bu .. k~sıf ka~an~ık enk vardı. 
~. n...~edı buçuğuna çok ya- rakkamdır kı bunları~ mevcutl~rı lanm tespit ederek bildiriniz dedim butun şehre ve b_u~un ıehır ıle Yalnız CıJespasyen), mu~teşe~ 
~~~an sonra fazla zuhur y~ni tamgalanacak hır para değıl- Ş?yanı ?ikka~ hiç bir rakam bi!· beraber su~ hancı~de ~~an ~dm~d.a, et~afına topla.dıgı e_~kin 
6& ~ n~kdiyemiz on liralık- dı. . • .. . . dıremedıler.Bızzat bulunduğum bır Roma askerı karargahı uzerıne 

1 
ıle muhım bır meselemn muza-'23s lindedır. On liralıklardan ~eclısı ilı tarafından n~redı- yerde binlerce lira kaldığını söy- çökmüştü. keresine girişmişti. 

.. ~ oıa'• fazla gelmiştir, ve bu ·~hır ~nunda muayyen bır t~- lediler. Bütün toplayın g~tirin de- ---- •• . • o' ç= KINl:Ns 
~ ": ı... umum on liralıktara nhıen .ı.baren .ı~· •ı:- ... r~d· bu- dim s30 ura kadar bir para kal· cı. Do Lara ıcın M. TR 
ı...-. ~~e yirmi derecesinde t~ evr~ı- nakdıyenm ~ubadele mıştı. Her halde kalmış olan para- 8JIİft J18Pildf E K T U B UNA 
~ k:_. roıterir. Yalnız on lira· edileceğı ve .~ltı ayın hıtammdan nın miktara bütün ihtimam ve dik- M 
~i i'..!ncı· terti" ·· .. ·· soma artık mubadele yapılmıyaca- kat ve tedbir evelden alınmış ol- M. M. Komisyonu bitaraf iza-Q._~ ... ~ llQ p uçuncu, .. . . k k .. 1 . . CEVAP YOK ' ~ ı,,_'_ Yedinci tertip olmak tı mezkur ıdı. Anca an~n oy e duğu ıçın çok azdır. Fakat arzetti- sından olup Isviçrede tedavide • 

~
~ tertip üzerinde ihraç derpiş etmiştir ki ıl~ürki~enı~ ter ğim gibi çok fazla bir mikl'ara var- iken vefat eden Ceneral Dö Lara 

r. Bu terti 
1 

d b' • . noktasmda başlan ığın an ıtı a- mış hissini vermek istiyorlar. Bu- için dün sabah saat onda Beyoğ- Bazı gaz teciler şehrimizde "° L'L:_'. ~ ve Peder.~ tınrti~cı: ren altı ay sonra nihayet bulacak- nun da sebebi şudur: Geçiremedim misafireten oturan M. Troçkinin raı:' y ıncı e p l h kd b" . b"l" . B b lundaki "Sentespri,, kilisesinde 
.~ .ı~ Qokaan h t . ti" tır. Filiyat bunun a a en • ar ır sen geçıre ı ırsın. u akkal alma· Almanyaya kabul edilmiyeceği 

~-..1.. zu ur e mış r. d d" E li .. d b -b b kk l ruhani bir ayin icra edilmiştir. 
iL. ~ '""11ncü tertipdir ki bu surette cereyan e eme ı. :ve mu- ı aca a o iir n a alır mı? şu A d k kil" için şehrimizde ikamete karar 
~al-. ~ır. Kend' tertib" dahi· badeleye lstanbulda başlandı, Bil'- banka almadı öbür banka alırmı? yini Papanın şehrimiz e ive ı verdiğini, bu yaz Heybeli adada 
"" ~,:-qc:aı;.. ,.__ ı tti" ı. • ahara vesaiti nakliyesi mevcut olan Vaziyetini' muhafaza ediyor ve M. Peretti idare etmiştir. k k k ıL •• -....n arze ğim gı- . F I . . d' . M h. . bir öş tutara oturacağını t ~e Yılrınıd _ d-rt . r vilayetlere intikal etti ve adeta ma· aza tesırat ıcra e ıyor, nıhayet Bu dini merasime vali u ıttın haber vermektedirler. Dün bu 
~ tc.d ... 'llılf h~u u~, ~ Ş.'8 1 lumu aliniz mübadele başladığ7.am• bunların alınmıyacağı kanaati ha· bey, Ispanyol sefareti erkim, haberi Tokatliyan otelinde M. 

1aa.._ "'- ar vnlcu b in y _fi!· "t ım- an lstanbulda mübadele mecburi· sıl olduktansonra bu para ticare- M. M. komisyonu azaları ve her la~-.. ,,.,_, u an teıuşa es- • k.. . b. · tt t" . k . Troçki nezdinde tahkik ettik. 
~ .. -~ old ğu f yetı temer uz etmış ır v_azıye e mı yapma ısteyen bir sınıf iki heyeti murahhasa mensuplan 
~~tö~or k" u muz şu akz· bulunuyordu. Bu şekilde başlanan ortaya çıktı. Bütün tedabiri aldık İştirak etmişlerdir. Muµıaileyhin bilvasıta gazetemize 
~~~ ÜZeri~d yeh yk ~b"lı bir mübadelenin aylarca ve yıl- ortada bir paranın kalmaması için verdiği malumata göre M. Troçki 
~' bir l\li . ti e 1 er esan ı - Darca bitmiyeccğini nazarı dikkata ~lıştık; artık bu vaziyet karşısında ŞE HIR OPR ET 1 Alman bükUmetine gönderdiği 
~ &ebe ~e~ y~pılmıştır. lad5İ1m .iç.in doğrudan ~oğruya mü- y~ne.p~ra kalmış is~ zannediyorum mektuba henüz cevap alamamış
'~ı haeik" taym etme~ badeleyı yapmakla ?1ukellef olan kı butun b.u tedahır ve dikkata ra- TEŞKiL EDiLiYOR tır. Mamafi cevabın tamamen 

A~l'e ı olarak teıbıt komisyonla temas ettım. ğmen cebınde para muhafaza et- · lehinde olarak bu bir iki gün 
.._"'.~~eşgulüz. Komisyon tarafından alınan ka- mek israrmda bulunmuş olanların - içinde şehrimize geleceğini ümit 

~~~~ ~kkamlar noksan rarlar neticesinde evel emirde Tür- bu yükü çekmeleri lizım gelir.,, Şehremaneti bu s~n~ h~lkı~ etmektedir. 
~=-~ kt~ .sonro ~- kiyenin her tarafında mübabele ya. Kanun bu izahatı mütaakip re· Darülbedayie gösterdıA-ı. ragbe~ı M. Troçki Almanyada katiyen 
Si~ oldu deiildır. Hance pılmak imkinı elde edildikten sonra ye ko!1u~~r~k kabul ed~miş v~ p~- nazarı dikkata alarak bır şehar siyasetle meşğul olmıy~rak, ken
~b'ınd hmuz paranm av- dırki filin aydan başlar ve falan ayda zartesı. gunü toplanmak üzere ıçh.. opreti tesis etmeğe karar verm- disini tedavi ettireceği hakkın
~~-~~ bT1hu~ ed~n fazlalık- biter diye heyeti celileden günlerini maa nıhayet verilmiştir. iştir. L Muhiddin bey darülbedayi da Alman hükumetine tahriri t~
~n bu ~ddut~1b-L:~ar tesbit etmesini istedim. Bu .suret~e B M I" • f\nrra ~l(~·~] hakkında demiştir ki: minat verdiğini, bunun için ta
,te;~ ~e llleıuliy~':ı d~ ki~~ mü?deti bir .~tıay daha t~~i~r~~ maında ·bb~ı ':i~~°an ka~un ş~d~;; - •Ben bu mües ~seden ço~ lehinin retedilmesi için bir sebep 

tdi eee~eceti sureti katiyede vazıyetegetınyo~m.Ogu Wn.y 12 Şubat 1340 tarihli ve 411 num· memnunum.Mütemadıyen terakkı olmadığım söylemekte ve son 
~ r. Bu maruzatımdan ninhertarfındamu~dele~akl şb. rah kanun birinci ve ikinci madde- ediyorlar. Bu sene hiç açık ver- gelen Alman gazetesinin lehin-

~ b llalcdiyemizin meydanı Osmanlı ziraat ve dıger an arın leri ile 16 nisan 1341 tarihli ve 624 miyerek bütçelerini kurtarmağa de olan neşriyatmı kendisinin 
~le ~cak olan miktarını bulunmadığı yerlerde devlet ve~ne- numaralı kanunun ikinci maddesin· ve dolayısiyle halkın rağbetini Almanyaya kabul ed"I w • 

~ d~ geliyor heyeti ce- leri m.ii' addeye -~lflı.. ~uba- ~· ~ezkUr "'!f milyon ufaklı~ ~- ı....nmaıta muvaffak oldular.. bir işaret olarak göste..:.:~;'!;:':. 
~ cieii~.1 en kanun bununla deleaın başladıgı günden ıti aren enı meak6kitıu evrakı naktiye ıle Ş h . . • t k •• ı ----

'le Cttval' •flldıı·r. IODUDCu günil de tespit ettikten istibdali hususundaki kayitler tayy· . e remanetının tesıs e ~e .•s. 1 Mısir ha • • 
(\_·~ d •.vuku bulan bir SU· ıonra her muhtelif guetelerde ve olunmuş ve 30 kinunuevel 1341ta· te~ıği oprette Darülbedayı. gıbı rıcıye nazırı 

latiıı.,;~le ~·- enııştir ki: muhtelif camilerde tellallarl, iliıılar rihli ve 701 numarıolu kanunun bi· mutebassıslar tarafmdan ıdare M . . Berlin, 22 (A~) 
.~ -.ıned· . ld·ğ· ~ edil . ·· · ısır harıcıy Hafıs beyıa ~ lora ~ •Yorum ki bu ıui yaptık. Sonuncu aya ge 1 ı zaman rinci maddesinde muharrer imha ecek ve 1eılen musaıt gen~ Cuma günü bu e nazırı lmesine inti· 
~~)e il 11lenlarda yeni enaka bu ilanlan tekrar ettik • Bütün miktarı 2,270 000 ve tedavül mi- ler yetiıtirilecektir. Şehir opreti- zar ~dilınektecfi;.a gBu sey~haun 

·~. &:~.rııbtlbadele edilirken ol- ihtimallerimize ragmen Hakkı Tank ktan 158 748 's63 lira olarak ta•h· nin bütün artistleri Türk olaca- ~-aydesı ~ıral Fudat 1~ Mayısbnihay4:"t 
'•Qı ir ı .... _. i!ı-ı • ·b· ba "h ' ' ,. 1 ...... _ ın c ıcra c e<-eğı seya ate aı 

no~ nazarı mu• bqefendiDin ipret et~ en i"' ı • ı ve teapit olunmuştur. IWl'6 tj!rtibatı -kararlqnnnakur, 

Yahudi kabinlerini hUIUl'llDa 
davet etti. 

ıfrl @ 
Aynı gece ... 
Romahlann karargahı iJöyle 

bir taraftan meşale ziyalan altın-
da şehvet sahneleri yatar ve 
diğer taraftan ( Vespasyen ) in 
çadın ihtiraslı emellere baum•k 
vazifesi görürken Kudüa IUl'lan 
ve bu surların etrafını çerçeve
leyen yahudi meurbldan ölii 
sukut ve sükuneti içiDCle idi. 

Her gün gömülen ölülerin fa· 
ze mezatlarnıdan flfkıran toprak 
ve rutubet kokusu bu sessiz ba· 
vada sanki yaklaşan ölümün ille 
habercisi gibi kudüs içine aiae 
sine yayılıyordu. 

Etrafta çıt bile yoktu. Kimse 
bu ölüler diyarı ile megal bile 
olmuyordu. 

Birden.. Yahudi mezarlı}mda 
hafif bir ses.. Bir takırb aksetti. 

Taze mezarlardan biri adeta 
yerinden oynuyor gibi adlJa. 
yordu. 

Daha henüz kabank olaa-. 
prak şifti, yükseldi. Ve şiftikçe. 
yükseldikçe iki tarafa döküldü. 

Tabut,. Koca tahta tabut, .... 
ki kendiliğinden lcallayonaq 
gibi canlanarak mezanndan,cö
müldüğü çukurdan çıktı. 

Ve ... Açık duran tabutan'i~n
den bir baş, bir insan hafı.. öl· 
memiş, canh bir adamın bap 
gözüktü. 

Bu.. Yahudilerin ikinçi 1M-. 
sı (Yubanan ben Zaccaı"} idi. 

(Bitmedi] 

Borsada 
Dünkü muanıele 

'I 
Dün bor~ada isterlio 992 ,de 

açılını'!>: 992,2.5 te kapanmış, 993 
) ukurı gelmiştir. lstıkrazı dabill 
92,12,5 açılmış, 91 ,87,5 ka~mlf, 
91,62,5 aşa~ı gdmiştir. Düymni 
mu\:ahhide 226,50 açılmıı 228 de 
kapanmı~tır. 

Bor a haririnde türk albm 
itzerindc 81(-,-84-6,5 kul'U§taıL4DU• 
amele }apılnuştır. 

Hanan Borsası 
21-3-92• 

Cinsi 

Kı\ırcık 
Dağ1iç 
Karaman 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 
Sığır 
D:ına 

Ki 
Adet iısgarl Asaml 

K. P. K. P. 
31 40 40 -

595 55 51 -
- - -- - -

5i0 63 .t21 -

18 - 82 -
·- - .... 

Sinop hükümet k....p 
yanğından nuıl kurtalda r 

Sinop hilkOmet konağı 17 llmt 
akşamı bir yıınğm tehlikesi ...... anı. 
'ııli Azmi be) in yanı:,rıınn llmHtiai 
tc"min ~en EkselaiJor ıııakinalan ~ 
teaine g nderdiği telgıraf ı:udıır: 

lı!tanhul Gıılata samarcidi ilan Bllil 
be)e 

Dairei hükumette ıuhur edee bir 
J8Dlmın bqJantıcında Ekaebi1or maki
nasının istiJRali ile hemen töndOıtldtlp 
be)anıyla beyanı taktirat Ye CqekkDn& 

eylerim. 
Sinop valisi: Arml 

• 
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n 
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w 
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Berlinde belediye 
nasıl çalışıyor? 
"Deyli Ekspres,, gazetesine 

'bildirildiğine gör-e Bealin beledi-

giizd~, muhtelif tiplerin imtizacindan 
tiı:> ()lcı.l>ilir 

hasil 

yesi, şehrin umur ve ubur mer
lkezi olan Aleksandt Meydamw 
tevsi ve mükemmel bir şekle if. 
raga karar vermiştir. 

Bunun için açılan musabakaya 
bir çok meşhur mimarlar iştirak 
etmiş ve netiçede Avker birader-olmuş ... mürekkep bir 
lerin projesi en mükemmel olmak 
üzre kabul edilmiştir. A l~~senesinde tlünya-

giizel kadınını hanği 

.Cket:te bulmak kabildir? 

ları gördüm; yüksek tavurlu, sa
kin, vekur Viyanalı kadınlar 
tanıdım; çıtkmklnn, mını mını 

11 De1Ji Ekspress,, gazetesi mu- sarışın lngiliz güzelleri şayanı hay· 
ha · i bu swlİ meşhur bir resc:a- ret derecede çevik, sihirkar Ame· 

Bu proje on sene zarfında ta
tbik edilecek ve o zaman Alek
sandr Meydanı Londrarnn Çamy 
krosuna bir nazire teşkil edece
ktir. 

ma s~ ve şu şayanı .dikkat rika dilberleri seyrettim. 
Cet/ aıı,-: Şimdi öyle zanned~yorum ki ICücUll telgraflar 
te b"fiu kadln ~~~=~:~ dünya güzeli b 1nlarm her birinden Bir kElSJrga _ McriUtou (ala· 

bir nebze güzellik toplamak me· bnma ) , 22 [A.A] - Burada zuhur 
sı~n o tipinde ol- cburiyetindedir. Bugün güzelde eden bir kasırga esnasında iki :zenci 
ması lazım gdmez. seciye aramak bir zaruret halin· olmuş 20 kişi ıığtr surette yanılan-
~~·--,.,.~M gmei,~a Avru- mtştır. dedir. Onun içindir ki eğer dün- Atlanta, 22 {A.A] 

P. muhtelif mıem!ekeüerinin ya güzelini ayırmak icap etse Piedmoatala yakının<la bir kasır-
~AJDeı~aDtlt güzel tiplerin im- yirmiden ziyade otuzuna yakın, ga zuhur etmiş, 12 kişi mektepti 

n vücaôa g.dmiş "ideal,, çehresinde ve etvannda şahsiyet çocuk telef olmuştur. 
bir olabilir:. Fakat bu güzel Dımimarka Parlementosu -

-,~f.jlıo.;wtfJ/I' ve ferdiyet okuoon bir kadın in· Kodenharr, 22 [ A.A J · Parlemento 
her ....... "4..:hl..:. , bo· ...ı... ve renkte ı· h d · to ~ 1"Aa 1 8 P e erım. feshedilmiştir. intihabat Nisan niha· 
olu a olsun, ~ şu esas· İşte bu noktadadtr ki Ameri- yetinde yaı>ılacnktır. 
lı ev haiz olmak lmm gelir. ·an kadını İngiliz kadınına faıktır. lsviçrede Komünistler- Beme, 

düoJa ~eli her şey- Güzel lngiliz kadim olarak 22 [ A.A ] • Komtinistlet"in 24 Martta 

ma
"Lo==:'1 h ...... ~" ma- K H b l Bwe ~ehrinde httkilmerin men"etme· ~Wl»CI uun.d ontes ovu göstere i irim. 

C
, __ !L_..J __ ol bdır eine rağmen faşizm aleyhinde icra 

1118a\idll' .~ ma · O müşterek tipten ayrılmıştır. etmek tasavvurunda bulundukları bey· 
~ ebar ve Sarışındır, kendisinde ağır bir nelmi~l nUmayişte bir hadise zubu-

"k-adm4, olmalıdır. çiçek güzelliği vardır. Solgun runa mnhal vermemek için Milli me· 
&., clts e'felce gonderilen kıtaattan başka 

lar diop giiUtinde ara- /)aylı :EJrspras;, iw#Jeğeniliğİ. .i Saçları, mavi gözteri, vazih şirin 3000 kişilik bir alay daha sevkedii· 
nacak e12 esaslı euısafı teşkil eder. is y ennie simasiyle mükemmel bir lngiliz mesine karar vermiştir. 

böyle tbir münase- güzelidir. Avustrnlynya giden tayyareci· 
betle dtm,a güzeliainAızun bo.ylu, o zamandanberi bir çok kadın Fikrimce Avrupa güzeli olarak 'er -· Kahire, 22 [A.Al ....... Arnstral· 
ı. ....... k-L·- · olm l"' resimleri yaptım. Tatlı dilli, niik- ·ı M . l M 1 :vaya gitmek tızre Mısırda kfiin Ra· ·~ c:warı ve sarışım ası a· seçı en acarıstan ı atınaze 1 nı)Pyc mUteveccilıen Trablustan ha· 

~ım gdeceğini söpiem?ltim.Fakat tedan, ufak tefek Fransız kadın- Simon bu evsafı haiz değildir." reket etmiş olan ~foir vP. Owen na· 
~..ii~IC.!Jll!İ5i~~iiiiiiii!iS;S;;;"'23!!6;;,;;;;;;;~I ~'ii!!ii';e;;;~"""""~~~="""--=~"=";;;:=;s;;;;;;~~~~~~;;;;..-=;;:;;;;;:=sa;;;;~~~~ .. 1 mındald iki İngiliz tayyarccisi Mar· 

r-2" sa · nıntnında karaya inıneğe mechur 
~.-J olmu-.;tur. 

ranı~or 

Lise metAmU fran ızca bilir bir 
Li.al.....W:V T·· k bamın lazımdır. Ta
lip Karaköy tunel karştsında 
No 21 Daktilo makineleri maga 
qsmda Perz~slavki efendiye 
mü~. 

1' ·· r-0. tahsildarları 
E.el:i gece köprünün Gafata 

taıtmlllda nöbeki idim, vazifemiz 
· · .. geçoo1er.den 1 kuruş tah

sil .f'J»ııM9tir. Bu kuı u tahsil et
mezsek · · · çıkanr:iar. Saat 

· ~~ idi. iki gişi köprüden 
g birisi para verdi, digeri 

edl. siirade köprüyü geçmeye 
~llaeb. Para is ediğim zaman 
am6p "O!an be herif, o şimdi 
i~ dönecek,, dedi. Bu su
reti&-~ bittabi büyük nezaket· 
siz.tik, kabalıktır. Beni tahkire ne 
sebep vadn? Nazarı dikkati cdp 
e;t ha • • 

K'.öprii tabsiklaı:larmdan 
Nazif 

Jl8iaır ondıralar 
ISl:Blııbalda kundura İnüıiiode 

2(} · tilk çailş.ıyor. Bu insanfa-
~ ve çocukbmnı da he

sap edince 100 bin nufus bu ~üz
den g.eçilıiyor demektir. Bu 20 bin 
kişi lt;ıftawn her gününde çalışa
mazlar, Çü u iş yoktur. İşin faz· 
la olmamasma sebepte Avrupa· 

dan getacile.a hazır kundur.alardır. 
'teni Göma::ük tarifesi tanzim edi
li :ken- bu me~de nazarı dikkata 
alınmalt. 

20 bia tiıkün çalıştığı bu san' at 
ilerlemiştir. Aurupadan hazır 
kundura ithaline nihayet veribleli, 
Türklerin ıeçim yolları genişletil
melidir. 

Uzun saçlı kadınlara bir ucube nazarıy~e bai(ıldıgı ~u kısa 

rinde bütün sinema yıldızlarının bu cihanşümul mo aya tabi 
olduklarını pek al~ tahn 'n edersiniz. Fakat hemen ilave edelim ki 

sinema emnsm1 dolduran bu kuyruksuz yıldızlar içinde uzun saçla
riyle tek bir kehk an ~ardır: l\tiss Lily Flowerl 

Aynı zaınrnda meşhur bir dansöz olan bu sinema artisti şayanı 

hayret dcr"c~de c.ü l o1-ln lep'ska saçlarının, knbiliyeti sanatkarane
sini arttıran büy .. k cazibe le kil ettiğini anlamış ve saçını kesme-

mekte isr r etmi~tir 
Mi s Lily Fower bu hareketiyle, aklının saçı kadar uzun olduğunu 

is bat etm' ştir. 

IBu akşam 
Dnrüllmlıı) itfa : /\edim 

Na.it Hey le 

Alhınnrada : Gelin Duııall 

Opeı-tıda 

!ekle 

l\lajiktıı 

ı E.a.aklv 

ı llu1ıran 

: lad Tıına Güzeli 

Aerj ine nadc ı E-4areı Zencırmd 

Alemdard ı l 'ak on i- mul r u ı1 

İRTİHAL 

MUlga II rbi) e nezareti .sıhhi) e dair.e· 
i baş ku•ibi merhum ı ' ecip be~ in ze\ce

i ve merhum Milhendi Bahaeddin \e 

ticaret Bor-il ı komseri Akif 'e Devlet 

Demir ) olları memurlarımlaıı Safi be) le· 
rin 'alideleri Nafia Nimet Ha111m irtilııı.li 

dııri beka etmİ§tİr. 

Cenazesi hu gün Kadıköyünde Kadife 
oka~nda 6 numaralı Akif be) in evinden 

kaldınlıp O r:ıanaga Camiiode namazı 

kılınarak Karaca Abmetv• ,-edilıi ıını.i 

gufran edilecektir. Cenabı Hak n::ızharı 

rahmet eyL-in. 

• Tayyareleri hasara uğramı,. io;e· 
ıif' hendileri snğ 't:' salimdir. Ta ,·ya
re •ılcr Bert Ilinl,lerin 15 bu ·uk 
ııude katetmi. oldui!u lngilt rP • A.· 

'ıı turalya lıa\ a sefori rekorunu k:r· 
mnk için 18 Martla lngiltereden lıa· 
rel>et ctmi~lerdir. 

Ç~nde yeni harp - Londrn 22 
[ A.A] - Pekinden Daily Maile bildi· 
rili~ or: Hnnkoda gelen haberln ~1illi 
hükumetle Kwansi diki ij:u'' etli hizip 
arasmda harbin zuhur etmiş oldııi:.ruııu 
bildirmel,tcdir. Piştarlar nrnsında ate..: 
1aati edilınc:'te başlnmlmı§tır. Nnnke~ 
hiıkfımeti nrilrn 80 hin hi .İYİ l'fer· 
her ederek çeplıı•ye sc\ J,ı:tmiştir. 

Çephedc bu kuv\ ete },arşı koya· 
cnk 70 bin ki~i vardır. Tki merkez 
nrnsındald mes:ıfo fiOO mil olduğun· 
dıın lılı l\k muharebelerin vulrnu için 
daha bir ka gun w~çıne i lüzımdır. 
Maın fıh cenernl Çım-Kny·Şek, me· 
elenin ullıı:m tf'S\ iye ... i içın lı ıtuıı 

nufuzunu istimal etmektedir. 
Jrlandu ile bir ihtilaf - Berlin: 

22 [ \. \ ) - DUblenden bildiriliyor: 
Jrl:ındo knra sularında bolıkcılık ed· 
en iki lngiliz şalııpasının ldanda ıne· 
nıurlnrı tarafında musadere edilmesi· 
nden mille\ cllit ihtilafa hususi bir 
eh<"mmi~ e>t atfedilmektedir. 

1\1. lloover faaliyette - Was· 
higtQn, 23 [A.A] - M. Hoover tasa· 
rruf ~ npmak ve aynı zamanda icin· 
de bulunnıı zabitlerin yeni harp ge· 
mHcrin<le çalı§malarını temin evle· 
mek maksadıyla ·· Ma~ fltfüCr ,; na· 
mındoki ri)a eti ctimhur ~ntını boz· 
lurmağa karar 'f'ermiştir. l\layflower 

bir zamanlar amiral Dewevin amiral 
reın i cıi idi. • 

ı,I 
t • 
1 

Bu tem$il ettiği 

ZAFI BEŞER 
nam dram önümüzdeki 
Çarşanbadan itibaren 

lngilizlere namusunu satan 
Muzaffer .. hain: 

KEMALETTJN ŞDKRD 

- 79 - lesinden seçti .e tabii 
Mokcr oteliain ieca yii ara- baştan aşağı hezeyan dola 

sında bir (Ceneral Haringtona rla lngilizlere Yerd"a. 
sui kast) tahkikatı dosya!I' var.. Ertesi sabah sefaret bit 
dırki baştan başa bir faciadır. cemanı Babıaliye nota v 

Kırkı mütaca•iz gizide Türk giderken I~iz zabıta 
vatanseveni b · r irtibat komiser (MaksYel) de doğruca ve 
muavini yüzünden Kroker ote- l' t 1· d · -~ ıa e pous mü üriyetine IDUI"'" 
Jinm zındanlarında çok zulüm Jngilizlerin maksadı M 
gördüler, çok iztırap çektiler. gösterdiği isimlerin sabi 
O zamanın ( Abtülkerim paşa 
divanı harp) inin sicillatına kadar ğene bizzat Türk polisi 

dan tevkif ettirmekti. 
geçen bu hadisenin kurbanları O sırada lstanbl polis 
sonııedan lwk adtiyesme mü- riyet makamını miralay ~ 
racaatla ihkala hak ettiler,. etti· ifgal ediyordu. 
fer amma çekı1cn itkencenin 
dehşetini, acıllftı unutamadılar. 

(Bit~ 
J stan.bul icra dairesiuderı: Yort} Z Bütün bu facuıya sebep (te 

(Muzaffer) isminde bir irtibat 
komiser muavinidir. 

işgal tarihinde unutulmayacak 
olan bu hadiseyi kısaca kayde
diyorum: 

Muzaffer, orta boylu, eamer, 
madut zekalı bir herifti. Kroker 
otelindeki İngiliz inzibat hey' eti 
refakatifte verilmi§lİ. 

işi gücü lhürriyeti itilaf fırkası 
merkezi~ umumisi ile kroker oteli 
ve alemdar gazetesi arasında me
kik dokumaktan ibuetti. lngiliz
lere çatılırda para koparmamak 
olurmu? Rum ve ermeni hafiye
lerinin uydurma, dfrıme raporlar 
la İngiliz liralarını sızdırdıklarını 
gören muzaffer, bu yağmadan 
kendisine de hisse çıkarmak is
tedi. Dar zekası ile tehlikeli bir 
işe girdi. Bir gün lngilizlere mü
racaat etti; 

- Bana bir hafta izin verin. 
dedi. 

- Ne yapacaksın? 
diye sordular. 
- lngilizlerin hayati ·menfaat-

larına müteallik çok mühim bir 
meseleyi tahkik edeceğim. 

Hayati menfaat!. Bunu lngi
lizler duyarlarda ehemmiyet ver
mez olurlarmı. Derhal telaşa düş· 
tiiler ve Muzafferi sıkıştırdılar. 
O da hem daha ziyade göze gir
mek hem de fazla para kazan
mak için şu martavalı attı: 

(lstanbulda ki itilaf kuvvetleri 
başkumandanı ceneral Haringtona 
bir sui kast tertibatı haber aldım. 
Fakat daha tam malümat elde 
edemedim. Onun için çahşaca
ğım. Bu sui kastı meydana çıka
racak vesikaları bulmak üzereyim. 

Muzafferin söylediği bu uy· 
durma haber üzerine İngiliz is· 
tihbarat dairesinin aklı başından 
gitti, Derhal baş kumandanlığa 

malumat verdiler.Haringtonu her 
hangi bir taarruza karşı muhafa
za edecek teşkilat yapıldı. Bütün 
hafiyeler Istanbulun dört bucağı
na saldırıldı. Muzaffere de teşeb

büsün tevsiki için neye ihtiyacı 
olduğu soruldu. Bu habis ruhlu 
zat ta kıkatı bizzat kendi yapa

cağını söyledi ve bittabi para 
iıtedi 500 lira verdiler ve eğer 
muvaffak olursa daha 10000 lira 

verileceğini de vadettiler, Ancak 
lngiliz zabıtası Muzaffere bu işi 
bitirmek üzre on künlük mühlet 
verdiler. 

Muzaffer parayı alınca doğru 
meyhanelere, umumhanelere koı
tu. Keyfine payan yoktu. Tam 
bir hafta sefih bir hayat yaşadı. 

'Fakat on günlük müddet bitmek 

üzre idi. Her halde İngilizlere 
bir kaç isimle bir rapor vermek 
lazımdı. isimleri hürriyeti itilaf 
fırkasında mukayyet ittihatcı liı· 

ci oğlunwı bokir Kimi bey 
muteveffa Fatma haııımm dahi 
dan dolayı haczolwwı Erenkö1ıwd' 
tepe sahrayı cedit mahallinde ~....ı 
caddesinde bin etki 64-65 ,eoi ~ 
125-1 nmnaralı maa bahçe bir beP 
ile ~emini ve bahçe bedeli ._. ~ 
2400 lirayı tecavüz eylemek ~~ 
§eyb mebmet ğeylini ma~ -
kapu iskelesi caddesin.de eski ve ,.; .-' 
numaralı bir bap furun\Hl iki rUS 1 
sehim tertibiyle doksan altı sehİJll ;il 
rında nki bila gedik kale maballiDİ',; 
lıari ınezkfırdan otuz altı ~bit;sesi ıt ~ 
dorder hisse itibariyle birer hisııtld',; 
rinci ihalesi yapılmak Uzre oha gO~ 
Jetle müzayede~ e konulmu~tur ~ 

kl.işk.Un umum ınesahası yedi d~~~ r 
evlek. ~Uz yetmi§ be§ arım terbi»"'· 

lup bundan zemin katı kigir ust 1'' 

nh ap nsıl ku§k tahminen ,uz se1'9t 

\C k air taş ahır amanlık \C bııDl 
arabalık H~ bir oda ,e selamlık ııı0 1 
iki ~ Uz kırk üç ve bir kat ahi8P Jıl 
mutbakiyle nrt kapının önüııdelti 
malta du,.eli ııh:..:ıp sakıf taJıınill~r/ 
ht'f ar~ııı terhiındedir. KoşkUn 

zemini toprak olup )alnız bir goıııultıl 
pU Jm idir. zemin katı cUmle kaPıı -pi 
zemini mermer camakanla mestur fB ıt 
lık zemini tahta buyuk antire .;e I>~ 
ridor üzerinde dört oda bir sand~ 
bir helii ve binadan hariç zeıni11 İ , 

duşeli m:ıltız ocaklı mezkur rnlltbl 

rinri katta bir snlon dort od dır ol r 
odıısı bir hela ikinci katta bir -10ıı" dayı muhle'i olup bu kat çatı ı-atı 'I 
tarafta biribci katta bir çıkma ,e 9':,, 
tında çıkmanın tıstUnde balkOJl "' 
çatı katından mada aksamın kaP12 J 
ve pencereleri demir parıruıkhı<l1 ,-e ;'.. 
mı cUz"i i pnncor orta ı,:ıt tnaınıııell ~ 
coı dur bahçede bilclımle ecnııs~ ~ 
ağacı ve ve çam ve çam fıstı~~ ,.e 
"b' b" k - uo 

011 
gı ı ır ço • aKaç ve knpun 

aıJıf• 
ha..-uz ve bir demir kamer)B ' ~ 
hırın UstU ahşap samanlık ve e 

mutebnkinin zemini malta .,·e 
• 1 'V 

soba ını havidir hamamın zernın • 

raf yerleri mermer ve bir weJ1l'I ~-"' 
nalı Ye obalıdır. bahçenin etrafı , 

dır ahır kısmındaki bir odada shıfl 
kiracı 'fe kö kte borçlu s:lkindir· 

nunda l"U)U ve su \'ardır lıodadı.ı. ;I 
rafı sahip senet ga) ri menkulatı b~~ 
ka~ 1i dağ1 caddesile mahdudtur. 

gelince altını§ iki buçuk ar ın t r r( 'I 
arsa Uzerine zemin ile beraber d!I 1 

beton amıadır. Zemini hurnın 1 ç 11 ' 

vnr korkuluklu tara§ıda vardır :ı:eıfll yl_ 
rinci, ikinci, UçUncU, katlaradıı Y 
zeminleri çi~ekli çini dü§elıdir t 1" I 

) emek mahalli 'e furun bırin 1 

halli "k' . •• k ti mek ma ı ·ıncı, tlçtinc .. 
lathanesidir. Hududu Hafız mud8 9 

gekerci dukkli.nı 'e Ertugrul ın 
bahçe kapu caddesi ile muhat 

nunda Nikola Marko efendi t 
terkos elektrik tertibat \e fnrun 
kiracı~a aittir. Kö~k ıı kı, Jll tı 
mene i ·9740· lirn furunuıı ttı0~\ 
meti ·98700· lira kmn tJ"dır. 
gayri meukulata tıılip ol nLııuı "~ 
yttlde oou nisbetinde pey akÇS

91 
1' ~ 

1013 m enak numrosunu al~ ili 4 
ye gelmeleri ve 27 niean929tarıJUtl 
14 den 16 ya knd:ır ibalei ,eh 

) edesiııin yapıla a;-ı ılfw olu r 
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o 
,,,, de;~ marc•;'id d;;;;,vaze
... Jleniden bozulacal<l 
~tıne ~Et~hların gayri müC'ait devam ı kıymetli bir hi::ı esi vardır. Tahir. 
ilt~. ola;1sıla birinci devrenin ,Hüsnü ,kadar eneıjik olmamakla 
~ 1 lrlüteakip Hk maçlarının beraber, ondan daha fazle nufuzu 
he \ıı:ru~ ~lm~~tu. işte Nisanı~ nazara malik olması dolayısıla, 
~ ~nü ıkınci devre. gayrı hücum Ye müdafaada çok ınilfit 
İıe§la.y hır tevakkuftan ~onra, hizmetler ifa edebilmi tir. 

}l~tır. Vazivet au terivor ki Be:.-ikta_, 
~ltl ~ci devre nihayetinde kafi ikinci de~·red~c, ilk ;ıevreye nfü!Jran 
~ ~a la. ?eraber bir ta nif \'Ü· daha korkunç bir rulcip olmdl. ı 
tak ~ehnı§tı. Lik maçlarına i~ti- me' kıindedfr. Bunun sehd i de 
~ takımlarımızın ilk de\- aşikardır. Galatac:araylıların bütü1~ j 
g~ )' nıuvaffakıyet devrelerine tatil miiddetind~ atıl kalarak eskı 
~1 'Pılan hu tasnifte Galata- iktidar derecelerindf'n ka~·betm«;-
' ~ ba§tadır. Galatasara} ı lcrine mukabiJ HeşiktaşlıJar faa· 
~~a ~iktaş ve Fenerbalıçe lirctlerile km vetlerini tezyide mu· 
~J:: bk'nıektedir. vaffak olmuşlar ve faik denerek 
~ t lllaçlarının birinci de\Te· bir vaziyete gelmişlerdir. 
~.~6ll ei~sii eden bu ~azi) et ve ilk devredeki neticeye nazaran 
~r d .0ci ?evrede ne dereceye Be§iktaş Galatasara)ı aııcak iki 

her ~ebıleceğini tetkik et- puvanlık bir farkla takip etıuek-
' alde fuidesiz değildir. tedir. Yani. 5 Tisanda icrası mu· 

~ 'Qs~ rnünasebetile yapılan karrer olan Galatasaray - Beşiktaş 
~~~ te~da .neticenin tabii nam- maçı Galatasaray aleyhine .L>ir 
lıı~, kkı edilen üç takımın, netice verirse Beşiktaşm Galata· 
"tUl er:ı y, Fenerbnhçe ve Beşik· sarayı maglup edebilmesinin ne 
~~:oin' Vaziyetleri ~erahaten dereceye kadar muhtemel oldn
~~ Çtn bu hususta mutalaa ğunu tetkik ve bir hükme rapt· 
'M.lt-, etınek çok müşkil de- etmek ::,On maçtan sonra pek o 

'lfıi tfk rtı kadar müşkil değildir. 
~~da ~larına ancak on,on iki Fenerbahçeye gelince: 
tı:... at-da~ ir ınüddet kaldığı şu Fenerliler, muht<"'Jit takıma 
~vıqt, ,,, ç takıına atfedilecek bir 
N "">ecb karşı oynadıkları çok rnnvnffu. 
b .~y .. .1.,. • ur_i inkıta denesinde 
~ ;ı. '""" ıst fa kıyetH oyunla iki devre arasındaki ~ '!(ta§ 

1 
ı de eden takımın 

r-l.~r. ile ~kdtığunu derhal teslim vaktı pek te atıl geçiı·mediklerioi 
~l'sit]~~ ta§ hiç boş durmamış, gôsterınişJerdir. Fenerbalıçe, Frii

\'e~ll 1ni ihmal etmcmış, buna zamn yeniden iltihaldyle, müda· 
l:ıl' d~~i~~avin hattında faideJi faa mı itmam etmiştir. Iki cenah 
tt~~ haııt1a 1 Yapabilecek bir ıe· muavin de serahatcn görüJen id· 

t t~llı~tır. Son hafta muh- mansızhk teftJ.fi edilebilir ve sol 
~!4 t.ftfer ; karşı hakkıyla ka1ıın· açık mevkıi ehline tevdi olunursa 
~te İdi Şt7 ancak bu gayretin Beşiktaşın kuvvetlenmesi dolayı
. a ~.:·~unu dn söyleyelim ki sile yeni hastan karışa ·ak muva
~ onı u. tnerkez mua~in mev· zenede Fencrbahçenin de bir 
" ayan Tahiriıf bu zaferde mevkıi olması muhtemel<lir. 
Otq·;:--· ~~~~~~~~~~~~ 

U.ncü vakıf hanında muzayedeye 
y Vazolunan kiralık odalar 
~~f Aka:rlar müdürlüğüden: 
l. Ci ı.. 'Pıda d.. d l ' d "l "'•tıtıd <ır Uncu vakıf hanın nsma katında 8·1 numara ı penceresız o ıı 

'. ~ddett n:ı~ 10, 27, 28, 29, ::ıo, 31. 32, 34 numaralı odalar. 
~ ~Yede: 12 Marttan a Ms:ın Çaqamlı:ı gUuu saat on dort buçııv.a 

)~ ll'luharr . 
i ilı.1 er ernJAk kiraye verileceğinden mtıza~ ede) e ~azolunmu§tur. Talıp· 

~lttlk.~olan. ıson gtın\in saat on dort buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve 
t~ u"'ie Ya te \ta ederek muuı)edeye i tira\c. etmek Uıre Jctanbul Evkaf 
•" "c lll\i "

1f a_karlar mudürlllğünc mılraı·aatlıırı ilin olunur. 
~ ~ ~eınunıı hakkında malfuno.t 41lmıık i .. te) enler hu muddet zarfında. 
~ tıa rııt racaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

SaYi~ Ve Arazii vakfiye müdürlüğünden: 
~ •e.ııes~~ı . a~azisinden on parçada ellibeş dönüm tarlanın icarı 
~~Yed ~§rınıevel nihayetine kadar müzayedeye konulmuştur. 

t .ltp olesı (20 Nisan 929) Cumaı tesi günii saat onbeşe kaı.1ardır: 
e ~nların Istanbul Evkaf mü<liriyetinde Urmqn ve Arazı 

acaat etmeleri. 

Defterdarhk••iı§~j;;~··--··-•••• ••••ı 
..,...,.....,~.,,_.._.._.,...._~·~·~·~·~·~·~·~·~· ................... . 

KİRALIK ARSA 

e soo Kar'm' 
Hed· ı r ...... ·z 

......... ~"'' , .... ,., ........... 1' ..................... u. .......................................... . 

7 NİSAN günü hed·yeleri 
tevzi olıınacal{tır . 

•••••••••••••••••••••••••n••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•• ve aynı gun ... 

·7 N 1 SAN azartesi 
Vena mlYlsa~ak mng fğ)aşoaycrra 

500 Okuyucumuza takdim edeceğimiz 3fr::>o lira kıymetinde 
muhte H ht:diyelerimize ait kuponların sonuncusu olan 30 uncu 
kupon, 17 Mart Pazar giin;ı n~redlldi. JB lılart Pazartesi· 
nden itibaren, ldarehanemizde, karilere, getirdikleri kuponlar mu
kabilinde numerolu fişler veri!iyor. Kuponların idaremize teslimi 
için konuları müddet l O gün olduğuna nazaran, fişlerin tebdi

1
li 

muamelesi lillanbuldald karUer l!!iıı 27 Murt Çar§an· 
ba alr,.şamı hitam bulmuş olacaktır. 

Binaenaleyh, l taııbulda bulunaıı ve kııponla
nmzzı topl4 yan okuyucularunızı11 11iha)'·et 27 ılarl 
Çarraııba günii alişama l&.cıdar toplctdı1darı faıpon
ları idaremize getirerek mu1ıabilinde nu11ıe1·olu 
ahnalarıJi.:.ıı lliz:nn gelir. 

Son kupo umuzu neşre tiği ·z günden 
iti >aren gere kuponlarıııı değişf rilmek için 
idaremize muracaat eden karilerin mikdarı 
ve gerek posta vasıtasıyla taşradan gönderilen 
uponların ·eserek, " kdtun., ın tertip etti

ği ıııusabakanuı aziz okuyucularnn1z a a ı ı· 
da nasıl büy"ik bir alaka uyandır ığını gös
termeğe ·afidir ve gazetemiz bu teveceiiJ ten 
dolayı karilcrine ıekt dar teşekkür etse yeridir. 

Bu suretle, lstanbul da bulunan karile imizin kuponlarını 
tebdiline 27 Mart Çarşanba akşamına kadar devanı ve : 
Taşrada k' karHerimizin posta i e göndere-
cekleri kuponlar da 31 art Pazar ak~anuua 
ka ar kabul et Hecektir. 

1, 2, 3, 4 Ni ,.nı tarilıli ııusluıları11ıızda ta§rada~ 
bulunan ve 1nusabukanııza i§tirak ede11 kariler için 
ayınlığ·ımız fi§ ııu1nerolar1, aifreslerile beraber 

· ne~rt>dilecel~ t'e 51Visa11 Cum<t gilnii musabakanırza 
dahil ola11 numerolu fişlerin h·ur'a ke:.~ideşi icrll 
edilecektir. 

5 Nisan Cuma günü icra edilecek bu keşide katibiadil 
huzurunda icra olunaca~ı gibi arzu eden karilerimiz de, Cuma 
tatilinden bilistifade, idaremizi teşrif ederek keşidede bizzat 
hazır bulunabileceklerdir. Ke:ıideyi müteakip kazanan fiş nüme
ro!arı tasnif edilerek miiteakip 6 Nisan Cumartesi ve 7 Nisan 
Pazar günkü nushalarımızda ilan olunacak ve : 

7 J.Visaıı Pazartesin~n itibare11 1ıe'diyel.eri· 
nıizi kazanan ı~arile1·e tevziata başlanacaktır. 

Aziz karilerimiz için aldığımız hediyeler 3 gündenberi Oroz
dibak ticarethanesi camekan1arında teşhir edilmektedir. Bu cam_ 
ekimlarm önünde bir an tevekkuf etmek zahmetini ihtiyar ede
cek olan karilerimiz kendileri için ayırdığımız hediyelerin intiha
bında nasıl dikkatli davranıldığını derhal takdir edeceklerdir. 

Bu suretle, "lkdaııı,, ın 500 ka· 
riine takdim edeceği 3000 liralık bedi· 
yelerin tevziine 7 Nisaı~ günü haşlanacak . . . ve aynı gun: 
································ ········································································: 

N Pazartesi "Ik- 1 

daın,, ın yeni 7 
musahakası başlayacaktır . 

Orman ve Arazii vakfiye müdürlüğünden: 
ika,me eylediği davadan dolayı muddei a· Sa)jın ocağı arazisinden üç prçada yüz dônüm tarlanın ioarı (932 
leyhin ikametgihı meçhul olduğundan senesi Tc_rinievel) nihayetine kadar mijzayedeye konulmuştur. 
illinen tebligat ifasına karar verilıni~ ise· 1üzay ed~i (17 Nisan 929) Çarşamba günü saat oiıbeşe kadardır. 
de muma ileylı mUddeti zarfında müracaat Talip olanların Jstanbul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi 

etmemi§ olduğundan hukuk usulu mUhake· irlı:n·pc:;n,. n111racaat etmeleri. 
m~cibn~~~$8m~d~m~hln· ------~~~~~~--------------~~-
ce gıyap kararı ittiha.ztna l'C 141 maddesi uıyarıbekir Belediyesinden: 
mucibince iltıneo tebligat ifasına ve' emri Müddet hulul eylediği halde su boruları in~aatına talip zuhur 
tahkikatın 11 nis:ın 929 pertenbe saat on • · •· .. ] ki 

Pfmeıni~tir. Nisanın yirmincı cumartesı gunu saat on ikide ~azar ı a 
uç buçuğa tayinine karar verilmiı olıııak· ihalesi ve ya Emanet tnrikile inşası hakkında kararı kat i ittehaz 
la mumaileybin yevın ·•e saat muay,·ende olunduğu ilan olunur. 
mahkemede biımt l"C ya bir vekil ,ı.ın

dermek suretile hazır bulunması !Uzumu 

aksi tnkdirde Tiıkınh:n ikrar etmi~ ad olu· 

ne.cağı ve bir daha muhakemeye kabul 
edilmeyeceti i11n olur.ıw. 

Satılık bir fıçı zeytin 
Istanbul Ticareti dahHiye Gütnrüğü müdüriyetinin satış koınic:\ o

nuna müracaatları iliin oJunur. 

• 
rı muna· 

,. . ) 

I nlari: 
~·~ ................. ~ .......................................... ... 
'~ ındıkhda . f. ve aleti uıuhayaat 
i koıni~yonundaıı: 
................................................................... 
1\ aııiaadal<ı ~ ılaııtın ihtiy rı olan 'e. kapalı zarfla mu~kasa) a ~onuları Kur11 ~ 

il ıha. 8 talıp çıkın:ıclı~ınd il tlı kı::ı 28 rt 929 larılıinde per§enbe sunu yapıl 
nuık lıırc ınuııııkıua lt>nıdit edilP tir. Te'minatı mu,akkawı Ul4 lirradı~ Talipleri 
tl'ldiflerile fnnisada Asken saiın alına L:omiı) onu ri)aeetine u1Uracaatlan 

y eni ·birde b~~uk cr~An~ harbi~~ ~inası . iı~ ı uıtınakasa §artnın:ııesiııe merb 
ke fi rn erattı fonn" e ı ve prOJ~l mucıbıncc kapalı uırf usulile mll.D&kasay 

konmuştur. lhal~ gunu 11 i!an 929 tarihin mUsadif Pcr~embe günü saat ondadı 
Taliplerin nıe,cut esıı lan gormek uzere Ankarııda lcHrııtn tın alm komisyonuna be 
gıın müracaatlan ve aşağıdaki mı:ıddelerde milnderiç §erait d bilinde teklif ve temina 
ınt ktuplarının ) e\m ve saat muayyenden e\el makbuz mukabilinde mezk\ır komisy0 
rı~ a~eıine te\ di ile mlinaltıısa}A i~tirlik etıııelerı. 

1- 'fnliplc-rin ahibi selah\yet olmaları 'e behemehal t'nelce mUm:ısil inşaat vu 
cıda etirdiklrrinı ispit edecek ,,. ik re mi) e ~ı: makbule\ i komi 'ona ibniı eı.m 
lt>ri lazımdır. 

2 661 . mUzayede \e mUnaKa..'1 'e ilııılat kanunu ah ·fünına muhalif teklifat 
nazarı itilısm alınaııız. 

~· \. Jeı l f'lon hangar insası mtınaka a şartnanteiİne merbut keşfi ve §(!raiti fenui-
Yl' i 'e projf' i rnucihinı.:e kapalı zarf U"Ulile muıın'kasa)a konmu,tur. 1hale gtıı:ı 

10 Ni tın 929 tııribıne mu~ııdif Çnr~ıımba sııııt ondadır Taliplerin mevcut esasları 
görmek Uzere Ankerada le\ nn ,.atın alma l\omis) onuna her gUn müracaatlan -ıe 

aş.ı~ıd ıki msdıle ı;rdt> muııdcriç erait dnhiliııde teklif ve teminat mektuplannı yevrn 
'~ :ışt mıwnenden o~eı maklmz mukabilinde uıezkur komiııl on rİ) a etine tevdi i!e 
milnaka·~l) ıı i.,.tirak etmel<"ri. 

1 Taliplerin s.::lıibi se!Ahiyııt olmaları ..-e bebcmeb 1 evelce mUıııuil Üljut 
'ucude getırdilderini i bat edecek \e.Jaikı re•np)e ve maı:.buleyi komisyOWl ibru 
etmeleri Uııuıdıt. 

2 ._ 661 . muzayede mUnako.aa 'e ibaliit kanunu ehkinıuıa muhalif teklifat 
nııun itıbare alınwıız 

8 e~ demir hıu:ıgıır ao:ıhuır teslimi ~rtile \e kapalı zarfla ınU.ı:ıakssa;a konul· 
. . mu§tur ihııleai 64-929 cumartesi gunu saat on dorıtedir §eraiti fe1U2iycsini, keı· 

1 
fını resmini gormek uzere her gün Aukara Levazım satın al.mA komisyonuna n 
müna'k O.)a i§tirnk içinde o gUn o saatı munyyeneden CYcl teminatilo teklif .ınek· 

1 

hıplımııı makbuz mukabilinde komi yon riyasetine ~ermleri. 
145 tane tclgtraf direği aleni munakasa ile alınaeakttr. llıalesi bir Ti 929 

pazartesi gtiııu s.:ıaf on bc§te yapıla.cakıır. J'aliplrıria ıartnıımesiai koım. 
yonumuzdaıı almaları "e ihale günllnd,. te'rninatlarile muracaat etmeleri. 

H nrita po tıılım için 80 tane zabit Ç3dırı kapalı zarfla alınacaktır. ihaleli 
l 'isıın 929 p:ızart<" i guou at 14 de ~ apılacaktır; Taliplerin nuınuııetıni 

hoınisyonumıızda gc.ırmeleri \e ıaıtuaroesini komi yonumuzdan almaları ve ihale 
gi.lnlınde t"'miuatl rile h::ızır bulunmalan 

c~ lr.rbe) inde sı hh ~ e tr n it dcposund:ı bulunan lı'ir seyyar etti'li paurlıkla tamir 
ettirilece>l,tir p:ıınrlıfın ihale i 2i Mart 929 çarşanba r:un ı ;&at }4 te yapılacal\tl1' 

talıpJ,.rın ırtnaınc ini komi onda örmdt'ri 'e ihale guou teıniuııtlarHe ikmm&)ODda 
lınzır hıılunıuuları ilan olunur. 

ur,,dıı l§ıklıırd:ı Aqlteri I..ı cdı- )apılacak pa'i)onu::. on dok'uz :bin n llç lir• "ırk 
dokuz ur he<leli ke ifl,., divar 'e çatı io~aatı kapalı z.arfla m~\ltÜ ı;nnnıı;ıca&a)& 

kontuu tur ihal si l 1 isan 929 perşenbe. gUnU saat on beşte Bur ada a kert satın 
.ıılnı:ı ksmiı~ onunda :> apılacahtır artn:ıme) i a\tnak istc:ı enlerin malıo.lli e-zkW-
daki komi }Ona mUracııatlan. 

fii~ü".;~ü·i:i~:~~--·~;;;t·k;;i~;;~·:;;:ı:;;·ı 
............. ~···~··-.. .. ~ .......... ~··~················~ 
Ç orlııdal.i kıtat ihtiyacı için on heş hin kilo sade . !rot.ı ~ettlen fiyatlar galı g 

" ruldıiğümlen ihalesi 6·4·929 tarihim• mUsadif Cumarte i günü saat 0p ~te • 
1.. ktır croiti nnlamak uzere her gl.ln ve ita. a talip olanlann tsninat tk.(j: erl 10 
nı ısa ldıık ..,.,. lkalnnlt" Çorluda milba~ aut kom· ~onuna ıı.,ıilrıı.c:aırtlan. 

Ç orlu~a ki kıtııt iht.i, açı için 36000 kilo ııatııtİ!e verilen firıtiıı.r li ~ülal!ğtt'fıden 
" ıbıılc·İ 64-1929 tanlıine musadif cumıırtai gunU eaat on dörtte Japılccakti'r. Şo

ruıti nlam}.k i t ;; l"nlerin Jıer g n 'e talıplerin t~nıiııat akçeleri lC musadde.kveıaılk 
lı1tile <,.:orluda uı ,ba\nat .komiS)Orıuıın nıUracatlari 

F amı fı:vo.tı talıhfidUnU ifo edemey~n ınuteahhide ait ol.ıııak tırere on bn b_t~:: ı(clj l'tlı 
op eki;ı: kilo mercUmek aleni munakuala koıımu~tur. ltıaleai 2Niaan 9'29ıatlbinc 

mu dif sah gUnu saat on a'orlte komi }onumuz münakasa ~nıôıda ~cııktır. 
Taliplerin ş;ırtn me sureti musaddakalarmı ) irmi kuru§ mukabilinde komiJ~nnmurdaıı 
alınalıırı ve numune ini görmeleri ve ~unıı ve &!lal muayenci ihalede ~~e 
)8Ztlı olan şekildeki tçminııtlnrı)e kOID.İ$) onumuzda hazır bulunrıuıları 5Jlfu muniit. 

F arkı fiat mliteahidinc ait olmak \lzre 307422 kilo kuru ot ımıhııyllı fullleeelctlr. 
ihalesi 6-4-929 tarihine ınUsadıf cum~ıı1esi ~unu saat on dörtte Çorluda m\itJ&yut 

koıni 'onundtl )apılacaktır. Şeraiti anlamak i teyenlcr.iıı hergun veitafa taUp cs'linlaQJ> 
dıı teminat akç,.leri 'c musaddıık ~esil\alnrile \Aktı muııyytninde ırıezkQr mUbaJIM 
komiıı) onında hazır bıılunmalıırı. ........................ -····~··· .... •••• ..................... , ..... ~J 

İ Deniz nıühayaat komisyonundan $ 
ı ............................................................... _ .. ,._,,~ 

10,000 metre kirba kapalı zarfla 26 mart salı gihıil saırt ıs, 
2.000 kilo kösele } 

kapalı zarfla 26 nıart h saat 14. 2,000 kilo vaketa 
9j() metre talebe elbiseligi } • 

lacivert kumag kapalı 1.arfla 26 mart salı ..ıınu ı":Sat lS. 
325 c • kaputl~u 6v 

4.000 • efrat ~ıbı eli"ı 
20,000 metre Amerikan bezi: kapalı zarfla 26 mart salı aaat 16. 
Deniz kuvetlcri ihtiyacı i~ yukarda yazılı levazım kapalı zarfla ~ mart 

snlı gunıl lıizalarındaki atlarda talihi uhdesine ihale edilecektir. Şartnamelerini 
gurmek iste)eıılerin her gUn \e mUnakesasm.a i tirak edeceklerin 1t'Vm Ye ftkU 
mUayyende Kasımpa ada Denıı mübayaat komısyonuna mU~atları. r .. ~;;~::::~:;·;;~:·::~:;:::·~:::;:::::~: .. ···ı 

................ ~···················-··~--~···········-····-
E skişehir l~ıııı tının yeniden kapalı zarf usulile müll!\,kasnya vaz edilen 17000 kilo 

kuru fasulyesine 20 · 3 • 929 talibi zuhur etmediğinden kapalı zarf ile mUnakuUI 
27 • S • 929 tarihli (.ar§llnıba günu saat 14 te icra blınacaAından talipleriıı yeTID~ 
mezkurde le'minat akçalarile komisyollll nıtiracaatları • 

...................................... ~···················~; 

L .. ~~~~~!~~~~~.~~~~~!::~~.!.~!~!~~~~~.~~ .. J 
Z arar 'ie zi~ani ifa~i teahhüt etmeyen nıutenhidi nanı ve hesabına olarak Gulhane 

Ha tahane i için 200 ton Kiriple KlimUrU nleni uretle mımakas.sya konmuatlll'. 
İhale i 25.3.929 Pazarte i günü aat 14 de Harbife mektebı >emckhaneleri tSnUndeki 
munaka a mahallinde icra kllınacaktır. Taliplerin şartonme için komi yonuınuıa 
muracaatlnrı ve i~tirak iı;inde muuak a mahallinde lıaEır bulunmaları ilAn olunur, ..................................................... ~····ı 
L~ ~~-~~! .. ~?! .. ~~~ ~ .~.~~::~~~ -~~:ı::!r?.~~~~ . .J 
B edel kegfi 29921 lira 66,5 kuru dan ibııret merkez hastahane i mşaatı . kapalı 

zarf usulilo talibine ihale edilecektir. '\'övmU ılalc 74929 Pazar snat 14 tır, 
Taliplerin ticaret odıısından mUsııddak hUvv iyet 'arakıısı 'e bedel k?afirıden 

teminatı olan 2244 liralık banka kP-fnletnanıe i ,eu maliye ,ezne makhuıile ..at 
ihaleden evvel teklifnaınelerioi usulu mevzua dairesinde: komisyonu tevdi etmclotl 
ke~if 'e şartname ini gormek an:u edenlerinde her gUn mUracaatları ilin olunur. 

1 7 inci fırka i<laresiçın 30 000 kilo 1gır eti kapalı zau ulile alınacaktır. yövml 
ihale 31·3·Q29 pazar saat 14dir. Teminat mmakkatosı 1012 liradır. banka kef~let· 

namesi ,.c }tı maliye vezne makbuzu ea>anı kabuldir. Taliplerin ~suli me'?ua ı daıre• 
inde teklifl rıni taıızmı ve saatı ihaleden ewel komi 'ona tevdı etml'tt'n, şartname 

sreti ve mamu!Oııtı ı ire lmsk u !:! ede her gUn müracaat oluma11 ilin olunur. 



t .. 

Seyri sef ain ~ ... 
Mersin sur'at postası 

(KONYA) vapuru 26Mart Salı 
günü 12 de Galata rıhtımından 
hareketle İzmir, Antalya. Ala· 
fy~ Mersine gidecek ve Tae· 
ucu, Anamor, Aliiye, Antal
ya, İzmire uğrayamk gele-
'lektir. """ 

Ayvahk sür'at postası 
(MERSIN) vapuru 26 mart 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçük.kuyu Edremit Bur· 
haniye Ayvalığa gidecek ve dö· 
llOşte mtt.kftr iskelelerle bera
ber Altunoltığa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
yük alınmaz. 

-~--
lzmit battmıD Istarıhuldaıı Salı, 

bitten çarpnba günleri hareket 

eden aeferleri mülgadır. Diger iki 
seferde vapur lataııbulda iJdter gıın 
kalecakt~ 

25 Mart Pazartesi Trabzon birlnci 
Postası yaptlmıyacalı.tır. 

Satılilc motor 
Conson marka iki buçuk beygir 

kuvvetinde bir motor zarif ve kü· 
çük ııekııesiyle birlikte satılıktır. 

İsteyenlerin Çinkograf Kenan he
ye müracaat etmeleri. --· ---ı Bakteriyolog 

,:ı !"eri~~anhl~= 
Pek dakik kaD ıahltlatt 

(Vı.ssemıaıı teamfllü) kttre)ITill tadach, 
titwe ıatma lıastalildarı teşhiai, idrar 
tı.lgam, cerahat ıahli!Ati, Ulıra mlkru&
kopi ile frengi talıarrlsi. Divıınyolunda 
SW!r.m Malıuını turbeei.karıiouıdar 

Telefon İ1o 981 
'1111111111111 .............. . 

B ey'*1n 3 ncü ııulh H. hakimliğinden: 
I...k efendi tarafından Galetada badem 

ı<llPağında 105 numaralı kahvehanede 

Mr.Jmı<.t hin Mustafa al ey hine ikame olır 
uın baııenet aeksen lira alaaığın tahsili 
!aakkuıdaki davanın cari malıkemeainde 

müddei senet ziriııdeki imzanın mUddei 
&~be :Sidiyeti tatbikat suretile iopattan 
IM:İI olr;p i.stı1ı:taben aabit olamazı• 7omİI\ 
tell!f cyledillini beyan eylemiı ve müd
dei a1.ey bin ilr.ameıpbmın meçhul olduğu 

1111.i!lmq ve keyfiyetin yirmi glln mUd· 
dd'Je ilanen tebliğına kal'lll' verilmiş ol· 

deıundan mtiddei aleyhin müddet meı• 
il.Bre zarfında itiraz edip Yemin etmek 

\tire 15 Nisan 929 tarihine müsadif Pa· 
rartesi gUnu mahkemeye gelmediği tak

di!de huJmk nsul muhakemeleri kanunu
aun gıyap faslı ve (337 inci maddesi 

Pklıııına tefikan muddeinin iddaasıııı 
ikrar ve kabul ve Yeminden imtina etmi§ 
ad olunacağı ve davaya sabit ııazarile 

lıt.kılaaıfı iLiııen tebli~ olunur. 

J atan1.>nl icra dairesinden: Ayvansarayda 
atik MllBtafa. Paşa mahallesinin Hamam 

IOklflında kain kazancl Hrktonun tasar· 
ıuli:mda bulunan atik ve cedit 24 nuına

ı:Jlı hanenin temanıı Todori veledi yorgiye 

~ borcundan dolayi indelmüzayede Uç 

,ıız elli lira bedelle talibi uhdesine ihalei 
ewliyelİ bilicra ibalei katiyesinin on he§ 

glln mtlddetle m\lzayedeye konulmuıtur. 

Hududn cepheıi tariki iim tarefeyni Petro 
l>iınitri arkası Ahmet bey ve Mevbilıe 
lıanmıın haneleri ile mahdut k.ayden 56 
f>ilmesalıa 81 &J11n terbiinde eıaziden 

&tfaıda tahminen 10 ar§ın kadar aydınbk 

alıalıalli mtitebakisi binadir, Ze
'8in katından moda üç katlı haricen 
Ugir olup mUıtemillitı zemini malta bir 

la§lık ve ke7.a zemini malta taahk ve 
pUlü ktıpu ve arkasındaki aydınlıga 

-1hali bulnnan dolaplı ve yalair.lı mut• 
hah uç nfak oofa bir kııımt yti!dtı ve 

tlolaplı hirilİ febnişli diğeri zemini çinko 
kigir korkullklu birinin önü açık 4 oda 
birisi aydınlık mahallinde iki helayı 

muhtevi kısmon muhtacı tamir 1500 lira 

kıymeti muhammlneli olup medyun sakin· 

dir. Yüzde bet zamla talip olanlar ve 

daha ziyade mahinıat almak il!eyenler 
kıymeti mulıamminui yuzde onu nisbe

tinde pey akçesini ve 1928 • 3156 

dosya numarııaını mtistasbiben 19'.anbul 
;cra dairesi müzayede gubesine müracaat 

etmeleri ve 114-929 tarihinde saat 16 ya 
kadar ibiılei l;.atiyesi icra kılınaca~ından 

bul rı 

Pazar 1 KD A lU ~ Mart 24 1 1929 

Türk Öcakları Merkez heyetinin · (,05 000) liralık 
ik:a~iyeyi ihtiva eden hu piyangosunda çok nadide ve 

kıymettar eşyalar vardır. 

__,,..,...>"'"•• 

Hasıla ti, inşaatı bitmek üzere olan Türk Ocaktan Merkez heyeti hinAsının mefruşat ve tesisatına 
sarf edilmek üzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertip edilmiştir. Bu piyangoda ikrami· 
yeye (50) hin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler geçen senekinden çok daha kıymettardır. 
Merkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacım temin için ikramiyelerin kısmı azamını yerli ma· 
mulatından intihap eylemiştir. Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pır· 
lanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde hüyuk salon halıları, platin erkek ve 
kadın saatlan, salon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 
400 lira kıymetinde minyatür resimli paronmalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastık· 
ları, yerli fabrikalarımızın mamulatından zarif bavullar, evrak çantalan, Esirgeme Derneğile 
Hilaliahmer sanat evinin en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça e~ya vardır. kramiye
erin mecmuu miktarı (1000) dir. 

Merkez Heyetinin bu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyangolarının 
zenginidir. ,~ 

Istanbul Tramvay şirketi 
ııan 

fstıuılıııl Tramvay tirketl, 23 MART 1929 tarihinden itibaren, aynca ilin edilmit 
olaa oeyYtı aefer aaat1anııı milş'ir tarife mucibince, SULTAN HAMAMI, KARAKOY, 
AZAPKAPI, ŞİŞHANE KARAKOLU, TARLABAŞI, tariki ile Beyazıtten Takoine ka· 
dar ınesafe Uzerinde OTOBUS oeyru oeferleriıı6 t~luar iptidu edileceğini il&n ilo 
kesbi ıeref eyler. 

Bey1121t• Taiuim Otobttı lıattı berveçhi cir 4 lı:ıt.,. haldin 
J BEYAZIT - EEM!N ONU a OONôNU- AZAP KAPI 
8 AZAPKAPI - TEPEBAŞl 
' 'rEPEBAŞI - TAKSİM 

Otobüs sefer Qcretıerı= 
1 KIT'A llcretl ' kıınıt 1-4 Iı.unıt Qul Kopr;ı INUli 6,25 
:ı • • 10 • 1-4 • • 10,25 
s ' • 14 • )A • • 14,25 

' 
·:(. 

16 l-4 16,25 • ·ı • c c c 

Gazi Köpriistl resmi dahll oldutu halde ücret eedveD 
Zirdeki kıt'alardan: Beyazıla Eıniıı UnUne Aaıpkapt7a Tepebqına Tallimo 

Beyazıttan 6,1-4 10,1-4 14.1-4 16,1-4 
Emin önUnds 6,1-4 6,1-4 10,1-4 14,1-4 
Aı.apkapıdan 10,1-4 6,1-4 6,1-4 10,1-4 
Tepeh&§ındaıa 14,1-4 10,1-4 6,1-4 6,14 
Taksimden 16,1-4 14,1-4 10,1-4 6,1-4 

Bu .ücretler bil& lnkita btt sefer için muteberdir, Bir kıt'a üzerinde tamamen sefer 
edilmediği halde dalııUcret tanı olarak istila ediliıı. 

Karaköy KöprUıil mttrUrlyeai yolculara aittir, 
Otobüslerde hiç bir tenzilat kabul edilmed~inden resmi clblaeyl 18bl9 olanlar da· 

hl siviller gibi ııcret venııete ınecbıınlurlar. 
Tramvaylarda olduğn gibi mecburi ve ihtiyar! clnrak mahaller! levlıalarla 

gösterilmi~tir. 
Tramvaylar için verilmİ§ olan pAiolar, abonman karneleri. Askeri tenzil&! pasoları 

"° ıunel pasoları OtohUslere kabul olunnıayacaktu: 

• 5 

Istanhul 16 mart 19:0 
Müdiriyet 

' 

Istanbul Tramvay sirketi 
·otobüs seyrü sefer cetvell 

23 Mart 1929 tarihinden emri ahire kadar muteberdir. 

Tarlahası - Azapkapı· Karaköy tarikiyle 
BAYAZIT • TAKSİM hattı 

BEYAZIT • TAKSIM 
battı 

İlk Son 
Haraket Seferler HtraW Harakat 
malıalli ara1111dakl Faaıla: aaatı eaatı 

Be,azıttan 7.S.42 19.S.27 
Tak.simden 18 7.S.15 19.S.00 

htaubul 16 Mart 1929 

Müzayedeye vazolunan _emlak 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Bahçe kapıda clörduncU vakıf hanın birinci katında 12 ve 33, 35 ve 37 nuıııa· 

ralı odalar. , 
İl<inci katta kara kısmında mukaddema kahve oca);"l olan oda 
Hamn zemin katında bel&ların arkasında 9-1 No. aralık. mahalli 
Muddeti müzayede: 18 Mart 929 tarihinden Nisanın onuncu Çarşamba. , gilnll 

ıaat on d~rt buçuğa kadar · . . 
Ba!Ada muharrer em!lik kiraya verileceğinden müzayedeye vazOlunmuştur. Talip· 

!erin yevmi ihale olan son gUnlln saat on dert buçuğuna kadar şartnameyi okumak 
ve teminatı muvakkat,• ita ederek milıayedeye iftlrak etmek üzre • Jstanbul Erkaf 
müdürlüğünde vakıf akarlar mUdürlUğUne müracaatları ilin olunur. 

E ·· ·;.;,· mllıtemilitı hakkında mı10nıat almak itteyenler bıı mllddot urfında 
Uıler. 

Kiralık dükkanlar 
vakif Akarlar müdürlügünden: 
Beıiktaşta vapnr i!keleslnde 17-21 ve 25 ve maklup 27 • 29 ve 31·29 numaralı 

fevkında odaları mU§lemil dükkinlar. 
Be;iktaıta ıinan p•şayi atik maholleainde baa furun sokağında 3-5 ve Muradiye 

aıalıallesinde Muradiye camii ittisalinde 43 No dükkiıılar. 

ıırsa. 

fletiktagta Sinanpaşayi atik mahallesinde tuğla ıokajfında 3-5 No kireçlıancı. 
KİRALIK AHUR 

Be§ik.taıta Yeni mahallede Ihlamur caddesinde 22-23 No ahv. 
~RALIK ARSALAR 

Sirkecide Emirler mahallesinde ve:r.ir çıkmavnda 8 No mubterik arsası. 
Galatada Arap camii mahallesinde Mahmudiye caddOlincle 127 No ana. 
.lyasofyai sağır mahallesinde Çatladı kapı caddesinde araa. 
Kule kapısında Yazıcı zade mahallesinde caddei kebirde 647 cedit numualı arsa. 
Galatada Şabkolu mahallesinde YUksek kaldınm caddesinde f:IJ7 • 60') numaralı 

Toplıanecle Karabet mahalleaiııde mektep çıltmazmda 38 • 40 n\IDlaralt ananın 
bir k!SmL 

Tophanede karııbq mahallesinde ve ıok.aıtında 11 • l ve 2 numaralı ıadırvandaıt 
mllfıez iki mahal 

Müddeti müıayede: 24 Mart 929 tarihinden 15 Nisan 929 Puıırtesi gUnll aaaı 
on dört buçuğa kadar. 

Balida muharrer emlik. kiraya verileeeıtinden mUıayedeye vazolıınmuıtur. Talip· 
!erin yevmi ihale olan son günün saat on dört buçuğuna k•dar şartnameyi okumak 
ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye latink etmek Uzre Istanbul Evkaf 
mUdürllığünde vakıf Akarlal' mUdürlü~Une milracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve mUıtemilitı hakkında malOmat almak isıeyenler bu mlddeı ıarfında 
m~zayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlanın görebilirler. r········ ... , .............................................................. - .................... - ......... 1 

L .. ~ .................. m .. ~~:~.~: ... ~~-·~·~:~-·-·---·-' 
Semti Mahallesi Sokağı No Nevi Tamamını• kı1meô 

atik cedit atik cedit lira mulıammenesi 
Beyoi:lu Hüaeyinağa Mektep-Bayram 12 ; 9 l<figir lıano 7000 aekiz taksitta 

l'iluıtemilitı:Bodrum kab odunluk ve kömUr!Ult ve mııtbak oemin katında:BdyUk 
ve lr:ttçük iki oda, birinci kabnda büyük ve küçük iki oda bir lıall ikinci kltında Uç 
küçük oda bir halli dördUncil katında bir kUcUk oda ye bir oandık oduı, beıinci 
kat taraça ve kiremitllk olup elektirik ve terkos suyu tesisat ve tertibabnı havidir. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye edilmek U:r.ere ballda e.aafı muharrer 
hanenin 7000 lira kıymeti mubammene ile ve kapalı zarf lllUlile milkiyeti mu .... 
yedeye çıkarıldı ~929tarihine mıısadif pazartesi gllnü eaat 15te teklif zarfları kUıat 
ve bilistizan hazineden alınacak emre göre muamele ifuı mukarrerdir. Taliplerin 
ayüzde yedi buçuk beaabile 525 lira teminat okçelerini mal aandıiına teslim ederelı. 
lacakları makbuz veya muteber banka mektuplarıle yevmi meııkOrile Emvali metruke 
aabı komilyouana miWacaatlarL 

••• No temaınınm 
Semti Mahallesi Soklflı Atik Cedit Nevi kıymeti muhamm!neal 
Beyoğlu HüaeyinaRa Bayram ve 21 29 Kagir aparlınan lira 

yeşil 10000 Seki& tokıitte 

Muıtemilab ı Bodrum katıle heı kattır. Bodrumda kapıcı odasl odunluk ve kO • 
mUrlük, birinci dairesi yedi oda bir mutbak. bir hali, ikinci ve UçUncü doiresi beter 
oda bir mutbak bir hail, dördüncü daireli Uç oda bir muılıak bir vo waçıı kısmı 
çamaşırlıktır. Elek.irili: ve terkoı ouya tesisat ve tertibatını h&'fidir. 

Bedeli ıekm oene ve muaavi taksitte te'diye edilmek 111.re balada evsafı muhar
rer apartmanın 10000 Lira bedeli mühımmen ile ve kapalı aarf uaulile 
mUlkiyeti mllıayedeye çıkarıldı 7 4929 tarihine muaadif Puar gönü saat 15 de teklif 
zarfları kıııad ve bil'iltizan lıa&ineden alıncak emre göre muamele ifası mııkar· 
rerdir taliplerin yi1%de yedi buçuk heaalıile 750 te'minat akçelerini mal eand~ıf!i 
teslim ederek. alacaklan makbuz v• ya muteber banka melr.tuplarile Emvali metrOke 
aabş komisyonuna müracaatları, 

Beyoğlunda Tım tım mahallesinde ada sobimd• klin 5-1 No. Birahanenin 
icara raptedilmek üzre 26-3-929 tarihine müııadif Salı glınil saat 15 de müzayedelİ 
mukarrerdir yevmi mezkil.rde Birahanede mevcut eıyanın dahi aynca birahane ile 
birlikte icara verileceği. 

Orman ve Arazii vakfiye ıİıüdürlüğünden2 
Sayim ocağı arazi~inden otuzhir parçada yüz yirmi yedi dönüm 

tarlanin ican (932) 1tmeai T~rinievel nihayetine kadar :müzayedeye 
konulmuştur. · · 

Müzayedesi ( 17 Nisan 929) Çarşanba günü saat onheşe kadardır. 
Talip olanların Istanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve Arazi 

·idareeine mütacaat etmeleri. · 

Şehremanet:i 
i!Anları 

B '.';ut dalreııUıden: Mlıııar K 
~ ıııalıaDcsiııde Koska u 

lleoiııde 40-44, "'45, 44.52 nu--·-·~· 

l!iİ:ııaııet ıııalı lılr bap lıazıe Ue tahdl" 
da iki bap dükk!ınn kapah wf '(JllJ' 

lile il:ra edilen l)liizayedeainde ulil' 
aulıur elmediiıinden !!7 Mart rJ!J 
Ç1111anlıa cunu - 14 le p:ıar)::t ""' 
tetile ıııll:ay .ıdeoinin h"i"L.'ı J<a...,.. 
lqtırıJdığuıd1ı11 talip oWamı ll'r..ı-" 
gtln .,. aau, daire eneıım.-.. ıı>• 

racaatlatı llln eluno.r. 

y enilı:öy ıulh hakimliğinden: ~~ 
kö1Unde mukim fırıncı lıaflZ )'!ı

efendi: Zeki beyin billlim alacağı_ ;rJI 
iki yüz lirauın mameıarif temini ~ 
'.""'°ında icraen ikametgihınza gön~ 
ihbarname muhtar ve mübaşir iarafıjı 
ikam~tg~ı lıazırınızın meçbnl ~~ 
b'IYanılo ıade kılınmıı ve malıkt'lmnıli" 
lalo.hil~ ilineu tebliğat icrasına jtll" 
verı"ıılf eldugundan, tarihi ilandan 
reıı bir ay zarfında birriza veci~ 
if~sı vo yahut telıiri icrayı mU•t O' 
ltirazınuı muddeti mezkure zarfınd• J<ıl'! 
miyan etmediğiniz takdirde ahıı.ı.ıııı -'. 
niyenin ifa oluna~ıoı icra ibbarn& 
makamına kaim olmak tizere :Pblifı ol• 
f"lanbııl A.il}e Maiıkemİ8i ti çtıllcii ~ 

daireoinden: Mığtr~ için zevcesi İ~ 
meçhul Rebeka aleyhine ikame ey . 
boıanma davasının icrayı tahkik~ 
tayin edilen gUnde gelu10nıiı o ıİ. 
gıyabında ve gıyap kararın n il;.oell...ı 1 
liğına ve tahkikatın 2-4-929 So lı -J' 
talik ine karar verilmis olmakla rtl 
mezkOrda gelmediği takdirde ı.arat 
_!ıunın muteber lutulacajh ilAn ol~ 
İ kine ticaret ınahıı.emesindeıı: ~ .jJ 

Tunı r Limited §irketi ,·ekili '(J/. 
Ral, efendinin Fenerde Tevkiyı _ ",f 
mahallerinde Mektep sokağında mfj) ,,JI_ 
11 No. han<de ve ı;alatada ıunel ~ 
ğında 43 numerolu dukkinda fil~ 
sandalye ve karyola taciri Mark~ 
Tbeodori K.enario• efendi • ..:1i1 !J 
cemen yekUıı yüz elli dokuz ll16"'" ~ 
alb ııelin altı penanin bin yö• 1. 
dokuz Türk lirası ve altnııı rcurııf ~ 
t'aiıı ve meaarifi muhakeme 10 ~ 
vekile! tahsiline dair iitiboal 
18 K&nıınevel 9'ı8 tarih ve .4~4 ~ 
ilAmın .,reli musaddakası bedY' ;ıı: 
beyan olwıan ikametgahına gı;nd ~ 
lsede mumaileyhin Yunanistan~ 
ve avdeti meçhul olduğu :;', 
muhtarı ve muhaşirl tarafındall ~j 
megrnbattan anlagılınasıııa oı• iJl'.ıı 
mucibi talep iki ay müddetle i1' 
tebligat icrası bitensip nuabai ~ 
auretlerinin tebliğ makamına k~ 
Uzre mahkeme divanhanesine tali' 
duğu ilin olunur. 

ŞAYET 

• 1 Kere 
PERTEV DİŞ MAClJ 
istimal eım~ i.seni: 

sinizki Be diş etlerini:de 
!141 kanamak ve nede · 
gerek sigara ve gerekse ~ 
ire U. tahassul eden sarı 
eser kalmamıştır. Bund~(f) 
(PERTEV DIŞ MACCl1! 
macunlar gibi K.URŞV~il 
arzetmez. ZiRA PerteıJ ıl' 
nu kalay tüpler derurıufl 
edilmektedir. 

I• kinci ticaret mahkemesinÔ~ 
komisyoncu Kfeıratiod•Pf 

d . • vekili Yani Bali Efen in•P ıJ 
1 kiyi Cafer malıalleoind~ 

aında mükerrer 11 No. SO• 
tada tünel sokağında 43
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