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l\lch:ren hu çuldan libaslı adam 
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alakaflar ederek rlereel-!-de t•arip,tir • 

CUMHURiYET IÇIN VE HALK iÇiN 

PAZARTESİ, 25 ·MART, 192<) TA R·IHI: 1894 

J:ürk kadınlarına in-iihap hakkı-ver;ı;JO;. 
kadıllla~ da. intihabata. 1AHKIKA1 ABIDEMli-

ı d ı R~uf beyin KanOnika 
iştira~ e ece{.. eniştesi dün parasıni 

18 yaşıni dolduran Türk 

kadinı bilakayt 

erkekler. gibi : 

etmek 

haiz olacaktır. lngihere<le ruehus ir.tilıap ~dilf' n 
Loit · Con·un kızı Mis Corc 

celbedild.i. ı istemiyor~ 
l Tahkikat. çok mühim 

safhaya 
dahil olmuştur 

1 

1 

Bu parayia Abidenin 
t:amirine 

karar- verildi • . 

Kadriye hanım ve arkadailan tj 
hakkmda yapılan tahkikat yeni- Kıraı EınanuUah 

Taksim abidesi hakkında abi
de komisyonu reisi Hakkı Şi
nasi . P.ş, . demiştir ki: · 

1 • 

den şayam dikkat bir safhaya Emanull.5h 
dahil Oldu. Tahkikat hakiminin . & 

- Kanonika giderken mimar 
Mc~cçriyi vekil bırakmıştır. ·Ye· 
kili abidenin noksanlarını itnraJ:1l 
etmekte salahiyet sahiöidi~. Ka
nonikanın henüz tarafırRızdan 
tesviye edilmemiş olan l9 bin 
lirası vardır. Bu paranın . ken
disine verilmiyer~k · Moç.erinin · 
nezareti altında abidenin .tamir 

gösterdiği lüzum üzerine dün · fa S 
bir çok zavat adliyeye celbedildi- ur uza 
!er. bunların arasında sabık. heyeti geıf fm 
vekile reisi Reuf beyin eniştesi,bı- 'l! 
giliz tahlisiye şirketinde idare 
heyeti reisi Çerkez Az.iz, Pertev 
P§ nın birJlderi Mahmut, Celi
lettin, gümrük memurlarmdan 
Sabri beyin oğlu komisyoncu 
Yekta beyler bulunmaktadırlar. 

Hususi istihbaratımıza nazaran 
bu ıevatm verdikleri malumat 
ıayet şayanı .dikkat bulunmakta· 
dır. Tı:AHl:~.tm mihverini teşkil 
eden Kadriye H. dün bu şahit· 
ler~en ba.zılarıyl.ıi karşılaıtırılmış 
ve evelce vezditi ifadeler tamik 
edilmiştir. Tahkikatın aldıj'ı bu 

yeni safhadan dolayıdır ki istic
vaplar daha bir hafta kadar 
devam edecektir. Bu mUddet 
zarfında icap ettikçe gerek Kad· 
riye H. ve gerek diğer mevk.uflar 
şahitlerle m6vacebe edilecekler
dir . . 

Dahiliye vekaleti 
vilayete 

mühim bir emir 
gönderdi 

Moskova: 23 [hususi] 
Kıralrn kuvetleri harekete 

.geçmişlerdir. Amanullah han bü- edilmesi hususunda aramızda iti-
tü.n kuvvetiyle Kabil üzerine yü- laf hasıl olmuştur. Ancak a~ide
riimeğe hazrrlanıyor. Kıral ordu- nin ne suretle tamir edileceği 
suna mensup pişidarlar · dün ilk ve güzelleştirileceği hakkında he 
dafa müsademeye başlamışlal'dır. nüz kat'i bir şey .yoktur. 

} 

Moskova, 23 (A.A] Abidenin güzelleştirilme ame-
Tas ajansı bildiriyor: Kugis· liyesinden başka .heykelleria ara· 

tanın tagao eyaletinde habibuHah smdaki boşluk ta doldurulacak ve 
aleyhine kıyam başlamıştır.Bahar sulara nüfuz ederek heylieUerin 
gelmiş ve dağ geçitleri açılmtŞ bo.riılmasma meydan bıralal.m,ya• 
olduğandan Kibilde l\Skeı i hare- cakbr. Bugtın yarın fırkaya men-
lcatın başlamasına intizar.edilmek- k ti · ti' d _,,_. tö•m 

d . T G d E sup avu a arı ıç maa a ... - e • 
te rr. aarruzun, azne e ma- Bu· t' d · · 'bat 
nullah hana iltihak eden gruplarla, . . .. ıç ıma a yem ·~~ .. m~c:· 
lahar nehri vadisinde Emanullah lısı azaları hakkında goruşeceğim. 
hana sadık kalmış olan aşiretler Bir ka.ç g~in. s~nra yen~ cem?"eti 
ve liost cihetinden de Nadir han beledıyeyı ıçtımaa çagıracagım. 
tarafından sevk ve idare edilecek Müteakiben de 929 bütçesinin 
kuvv,etlerle yayılacağı tahmin müzakeresinde · ha.zır b~nmak 
(!dilmektedir. üzre Ankaraya gideee.j,i_m. 

. . ..=-=-:>~ 

itır~(ht A k ·- . . h 
1 

d' · ıst:anbulda yeni te$ki· 
l'ta:p h n arad~n g:l.e~ h~r .tcl~af: yenı e e ıye teşkilatında Tiirk kadınlarına IA1: yapılarak işler 

la . 'l'a . ~k.kı. °'~erılecegını hıldırdı. . .. . . bir an eveı bitirilecek 
h{•~.s~ık edılmek üzre hukfn~et tarafmdan Mecl1ıse gon~e!~le~ Bcledı ye teşkilatı 
~ oldll~a, 18 yaşııu dolduran fürk kadınlarının erKekler gıhı ıntıhap etmek hakkını 

i . ~ ltgu seralıatan zikredihniştir. . . 
llt14Dher hu kanun ~!illet mecli::ıi tarafından kah'ul edılırse kadınlar derhal belediye .. ll} • . 

ll.l llu ha ıştirak edeceklerdir . • 
~~fekk~heı-, dün kadınlık alcın~ıı~e h~ı~utsuz hır sevinç tevlit etti. Şehrimizin 
1) ır. Ve kiha~ .I1anıınl.an hırlıırlcrını tebrik ediyorlardı. 

fitt bir alllcet .... ~- ~~l~P!;~~~İfifi•~I 
~ bun »GDfık • 
a:~ lll~se~llharr'irlerimizden biri 
'ili tt }la; etrafında küçük bir 
~" 'ltı~ .... rnıştu·. Muharririmizin 
14~t ~···a .. 

ti}' \%1 büt~ore kendilerile ko· 
~~et huk" un kadınlar, Cümhu-

8te d urner . T k l d 4~~ t iği :nın ür {a ınına 
~ t'llla b hurnıet ve itibarda11 
~~ih ahsetmişlerdir. 

~11\1'1 \İtk eı.~uhittin hanını al Gdın Nezihe Muhiddin H. I ~ydi Askit Bedia Muvahhit 
·~ ltla81 •• ının intihap hak-
~t'Nt~ihc ı~n ~e~elerce uğra- lı kabul edileceğine şüphe etmi- 1 h~berin kadınlık aleminde büyük 
~ :•: uhıttın hanım de· yorum. hır .~emnuniyet tevlit ettiğini, 

~İia-'- turnh . Bugün meclisten kadınların Meclısın bu layihayı kabul etme-
ıc: L Utıyet h k" . . ' · · · tıeqı "'«ldınına .. u. u.metının belediye intihabahna iştıraklennı si etrafında çalışılacağım söyle· 

,...." ıteti "'·· &osterdığı b•J son . t h··ı:A t"n yarın kadınlar· miştir. 
-qqrı ı Utk k . . ıs eyen uırnme ı , .. . . D'U b h f d 

1 • llnutrn. adını hıç hır za dan mebus intihap edılmesını de ıger ir anım e en i ise 
...._\t.l a.yacakt · · şunu söylemiştir: 

,,ı'l.ltn ır. talep edeceğine emınım. " 
ın rneclis tarafından Kadınlar birli~i reisi de, bu [Mabadı 3 üncü sayfamızda] 

Muhacır, mülteci veya harik· 
zedelere ait iskanı adi, teffiz ve 
temlik muamelelerinin en kısa 
zamanda ikmali için dün yeniden 
Dahiliye vekaletinden vilaye~e 
yeni bir 'emir geli:niştİr. 

Bu emir iskan müdüriyetine ve 
mü'kive müfettişligine tebliğ edil
mıştir: Buna nazaran teffiz. k~· 
misyonları altıya . ib~ağ ~dıh!1ış 
ve münhasıran ıskan ışlerınc 
bak~lak üzre bir teftiş .hey' ti teş-
kil edilmiştir. · 

Bu hey' et mülkiye müfettişi 
Müfit beyin riyasetinde . ~ka~a: 
dan sureti mahsusada ıskan aşı 
içit1 gelen Derviş Hüşnü ve ~alil 
Rifat ve Hakkı ~eylerden murek
ke.ptir. Teftiş 

1

heyeti iskan ve 
teffiz işlerini daimi aurette mu- ·- ' · -'-
rakabesi altında bulunduracak- 1 Mis Anna May vonğ 
tır. ~ hey' ete mıkdaıı kafi katip 1 Bütün dünyanın en dilber kadını olarak ta ılan Çin yıldızı~ M ~ 
te terlık oluna~k~ır. .. . 

1 
Anna May Vonğ büyük bir tehlike atlatmıştır. Esmer vucudunda s:ıde 

. Istanbul mul~ye mufettış e: bir güzelliğin şaheserini taşıyan bu çinli kı7., " Vayt het,, ismi;.de 
rınden . Imade~n v.e . Sab.rı bir milyoner tarafından tabanca ile öldürülmek is~enm~şt_ir. . · . 
bey!~r. dığer muteferntı ı~erıo Milyonerin yalnız cıhaz p,arası alma•· üzere teklıf ettiğı hır mılyon 
teftiBşı dıle mbe.şgul o~.ahc:a arbır" ıkr.a ingiiiz lirasını reddeden bu kız az kalsın bir tabanca kurşiınuy1a 

un an aşka mu ım • d · b k · A l bldı" -rar d h .1 · tir Bu karar a emı oylacaktı. Kurşun saçlanm ya ıp -geçb. . na gma gore 
a a verı mış . b"t" P . ı· .. k d" . ftun eden bu L. .. 

münhasıran Istanbuldaki muha- u un · arıs ve Londra genç ığını en ısıne me . ...., 
cırlar içindir. arap denecek kadar siyah bir habeş kemanc&,Yl sevıyorm~ 

f • 



2 
.. - _, _ :w= • --.-..,---··------

• .. .h -~ • ..: \ ( •• • •• • • ·•·: ~ Her [;Un bir mes•eıe 
E t ' 

Yeni Mal<idonra 111 Dahili ve mütelerril< haberler 
vııırene 
umumi vilayet ıueclisi 

Yunanistana geçen Garbi pamuk, haşaş ziraatlannı ve 
Ttakya ile şarki Makidonyada, bağcılğı himayeye koyulmuştur. 
vaktile, ekseriyet Türltü. Ve en İpekçilik tç yeni arazide mukte· Umumt vilayet meclisi dün 
doj111 istatistiklere göre Bulgar dir eller buldu. Oralarda gezen içtima etti. Yeni tetkil edilen 
rumdan fazla idi. Selanik şehri· bir F ransızın tahminine göre kazaların hudutlarının tayinini 
kain ekseriyetini yahudiler teşkil rum muhacirlerinin vaziyetleri ve kadastro harıtalarını m&lkiye 
ediyoraı.. fena dcği1 , batta iyidir; yeni yu· encümenine, bütçe formülünü de 

Eğer hir nüfuf vazıyeti bakı nanlı devlete gayet ağır vergiler, bütçe encümenine havale eitmit· 
kalsaydı Yunan hükumetinin ora- iskin idaresine borçlandığı meb· tir. 
daki mevkıi tehlikeli olurdu. lağın faiz ve yoğaltma (amortis-

Kendi iddialarına nazaran bir 1 man) taksitlerini verdikten sonra 
buçuk milyon ortodoks mübade- müreffehen yaşıyor ve iddiasına . 
leten Yunanistana hicret etti. nazaran bir kaç drahmi de bir 
Bunların çoğu makidonyaya yer· tarafa koyuyor. 
leşmekle Yunan Rumelisinin va- Şehirler hfiyümektedir: Kava· 
ziyeti değişiyor. Bundan en zi· la, Drama, Serez ve Kılkıı'm nu
yade zarar gören, şüphesiz, Bul· fusları iki misline çıkmıf. Serez 
eardır. 1913 te yanmış, 1916 da yatma 

Vereın muallimler 
İlk tedrisat muallimlerinden 

mürekkep bir heyet dün vali 
beyi ziyaret etmiş ve büyük ta
tilde veremli muallimlerin Hey· 
beli sanatoryomunda tedavi et· 
tirmesini talep eylemiştir. 

Vali B. bu talebi kabul et· 
mittir. Selaniğe büyük ehemmiyet ed!lmişti. Bugün ise şehir top

verikli; Yangından sonra şehir tan bir inşaat manzarası arzedi· 
müceddeden ve tevsi' an tekrar yormuş : Yeni tarzda evler, geniş 
inp edildi. caddeler, büyük tütün fabribla· 

Emanette 

Dört senede 2,000 yeni köy rı ... 
teşkil edildiğini Yunanlılar iddia ifadeye göre o bavalinin en 
ediyorlar. esaslı eksikliği yollardır. Hemen 

Unutmadık: Selinik ve Serez hiç yol yok. Bir kamyon, yolsuz. 
ovaları •Altın yuvası,, namım Iuktan, üç ayda kullanılmayacak 
lrazanIIllflardı. bir hale gelmekte imiş. 

Eski Yunanistanın, bilirsiniz, Gidenlerden duydum ve neşri· 
topratı ve bilhassa mahsuldar yatta gördüm : Yeni ahali teşkı1 
yerleri azdı. Bütün ülkenin ancak ettikleri köylere eski köylerbıin 
)'üzde 18,5 kısmı ekiliyordu. isimlerini ·bir "yeni,, iliveıi ile· 
Makidon1a ve Trakyada ekilen vermişler. 
arazinin nispeti 1924 • 25 sene· Türk dili Yunanistanda, rum· 
le~~e 38 i buldu. Son cadan sonra en çok kullanılan 
iki hububat 647 milyon lisadır. Eski ve yeni ahali ara· 
kilogramdan 9'l6 milyona çıktı. sandaki 1'u dil, adet ve yaşayış 

' Tüt&a i.tihaa)itı Trakyada yüzde farkları acaba ne kadar sürecek? 
)'Üz, Malddonyada yüzde 120 Her halde, şimdiki devirde, yüz 
&ttifı. binlerce Rum memleketin resmi 

Utıuftfiiitakm ki bu havaliye 1 dilini bilmiyor, ve eskiler yenilere 
Kafkasyadan gelen aslen rum "Turkosporo,, Türk tohumu di-
muhacirler de yerleştirilmiştir. yorlarl 
Yunan hGk<ımeti bu halka top• Yunan idaresi hurafattan İs· 
rak t~arik etmek için büyilk tifadeyi ihmal etmemiştir: Yeni 
çiflikleri istimlak etti ve tüi4tler- köylerden hlrine meşhur Saint 
den" kalan ..-iye yeni ahaliyi Gregoire de Nizianze'm cesedini 
yerlettfrdi. getirmişler. Biz bu hazretin ce-

Muhacirlerin en ziytde ehem· sedini bilmiyorduk. Uydurma bir 
miyet verdikleri ziraat tütündür. türbe! Evliyaya cicili bicili bir 
Samsun. Bafra, birden giden episkopos elbisesi giydirmiıler, 
ramlar olanca kuvetlerini tütüne haşana bir taç geçirmitler, gelen, 
vedyorlar.. geçen ziyaret ediyor ve Atina 

Kavala limaın bu mahsulü hükümeti halkın taassup ve 
ııalded.en vapurlarla doludur. saffetinden istifade ediyor. 
Mütehusıl CJifçi ve tütüncüler o Bu evliya (sene328-389)Yunan 
lıavaliJi ihya etmişler. Tilrlciyenin edebiyatına mühim ve dünyaca 
am.di ıiyuetlnde bu cihet bü· meşhur eserler ihda etmişti.) 
yük ehemmiyetle nazara alınmağa Bir tezat fıkrası nakline mü·ı 
deter. Yaaanistamn da yalnız bir ade edi1;,liz: 
biem llraata b" kadar ehemmi- ÇocUkluk arkadaşım Serez 
ret Tel'IMli bir buhran zamanın• hanedanından Ferit Bey, memle• 
da kencllli için hayırlı olur mu, kelini terle ederken orada med· 
olmaz mı, bilmem. Bundan böyle fun Şeyh Bedreddini Simavtnin -n piyasası Amerikalılann mezannı açDUf, kemiklerini bir 
etlQdedlf. AmerlJam •trmt,, leri torbaya koymuş ve ana-vatana 
lıer sene ftatlan bildı1deri, dile- getirmitti. Likt.n zavalb Ferit 
dikleri gibi tespit etdlyorlar. Eter Beyin bu gayreti boşa çıktıt ke· 
"'8erikalılar fiab indirirlerse yüz mikler hail torbada saklıdır ••• 
Lüd.ee rum için felaket muhek- Kavala taraflarmdaki köyde ha
plttnı. Bundan dolayıdır ki Yu- yali bir Saint Gregoire'ın cicili 
un laUn komisyona hububat, bicili cesedine tapınacak rum 

EA:M! ım tefrikaın : 9 

Sı11eL 
Edgar Wallace 

J;.. ColHe lale; tlnmadı, Fakat genç 
aza, fQ her zamanki melekine 
DUarlan ile baktı. 

- Genç deiilim, fakat zekim 
,..tndedir. ihtiyar~ da hazan 
laıdelerf oluyor. ' 

Beryl sordu: 
- M. Len içbı ne 8jrenmek 

latiyoraunuz? • 
- Her ıeyi.. Cinayeti biliyor· 

ıunuz. Katil hakkmda ne malO.. 
mat tqplayabilinem kirdll'. 

Beryl bazı şeyler sayleyecek 
gı1>1 idi. Fakat Lew, bir göz lşa• 
retl ile mani oldu. 

- Efendim, dedi, biz bu zat 
balckinda hiç bir mal<imat ıabibl 
detiJiz. Bugün huraya gelmekJe 
bjbu~ zahmet ettiniz. 

Joshua dedi ki : 
- Demek ki, hiç te bir ıey bil· 

miyorsunuz. O halde rahabız et
tim efendim, affedersiniz. 

Joshua kapıda bekleyen oto
mobile doğru giderken şöyle dii
fiindü: 

- Joıhua, otomobile 14 şilin 
para verdin, 1hl 14 şilin Fried
nanm brnaldanm anlayabilmek 
içindi, fakat bir şey 8pneme
dim.. 

Ja1hua otomobile bindi. 
Şol&re fu emri verdi: . 

- Bam ve Hamerfimit cadde-
,ınden! 

Joıhua bu kısa yoldan bir kaç 
pena tasarruf edecetini tahmia 
ediyordu. 

------
Bacaların temizlenmesi 

Halle ve matbuat, mütema· 
diyen ocak temizliyicilerclen şı· 
kiyette bulunmaktadır. Bu hu• 
susta omanet muavini Hamit B. 
demiftir ki : 

- "Biz hu teşkilltın lüzumuna 
kaniiz. Çünkü halkın ihmali yü· 
mnden sık sık yangın çıkmakta,. 
dır.Ancak halk bunlara ocaklannı 
mutlaka temizletmete mecbur 
değildir. latemediii zaman poliae 
müracaatta bulunabilirler.,, 

Tacirlerin miiracaatı 
Kendileri ile ticaret muahedesi 

yapmadığımız devletlerden, ken· 
dileri ile muahede mevcut dev· 
letler muvaridatından olduğu mık• 
tardan resim alınması hakkında 
un tacirleri dün iktisat vekaleti· 
ne muracaatta bulunmuşlardır. 
Haber aldığımıza göre hükumet 
bu talebi kabul ettiği takdirde 
ayrıca bir kanun tanzimine lüzum 
yoktur. Un resminin tenzilj, hak
kındaki kanun ekme~ J.11.iı · 
hey' eti vekileye bıralamştlr:·lıi· 
naenaleyh hey' eti vekilenin bir 
kararı kafi görillmektedir. 

Fırancala ve ekmek narhı 
Son günlerde tehrimize ekis

tra un ıelmekte olması fırancala 
fiatlarma tesir etmiftir. 

Yapılan tetkikata nazaran fı
rancala fiatlannın 30 para ten· 
zili kararlqmıpll'. Ancak geçen 
hafta fırancala iç.in 24 kuruı 
narh konmak lazım gelirken 
23,SO kuruş narh konulmUfhı. 
Binaenaleyh bu hafta fırancala 
23,50 ta ipka edilmiştir. 

Ekmek fiatlan ela 16,30 da bı· 
rakılmıştır. 

çok, fakat bizde Şeyh Bedreddinin 
bakıki kemiklerjne mevki verecek 
safderun yok! 

- Unutmayalım ki Simavi 
hazretleri müverrih Murat Beye 
göre bir. bolşevik imiş Kemikle.ri 
rusyaya gönderemez miyiz? . · 

CELAL NURi 

-7-
Jashua ile Barabal hiç konuş

muş detfllerdi. Fakat muarefele
ri vardı. Hatta Edmonton mese
lesindeki, istihbaratı poliıln çok 
işine yaramııtı. 

Joshua son mesele için iki 
defa Barabalı görmek istedi, 
ikisinde de muvaffak olmadı. Cün
kü Barabal bir az çekinten ve 
korkak bir adamdı. 

Barabal bir alqam uzun mld· 
det yazıhanede kaldı. Önünde 
mah•t yazı makineıiyle yazılm11 
altı aayfalık bir raporu okuyor
du, Fakat bu raporda Grirn ci· 
nayeti hakkında yeni bir ıey 
yoktu. 

Barabal raporu beşinci defa 
okurken müfettiı Elford içeriye 
girdi: 

- Larry Grimin bulunduğu 
yeri Gtrendim. Trinity bahçesi· 
nin civarında bir o4ada oturu-
yor. 

Ausumatfa -
Komievoncularııı imtihanı 

"' 
imtihan neticesinde ehliyetle· 

rini ispat edip hüviyet cüzdanı 
alan gümrük komisyoncuları 206 
kişidir. Halbuki halen gümrük
lerde icrayı faaliyet eden komis
yonçuların adedi bine yakın bul
unmaktadır.! 

Rüsumat idaresi ahiren ittihaz 
ettiği karar mucibince komisyon· 
cular tekrar imtihana girecekler· 
dir. 

Kanunen bir defa imtihana 
tabi olmaları lazım gelen komis· 
yoncular buna itiraz etmiıler, 
hangi kanuna tevfikan tekrar İm· 
tihana girmeleri için icbar edil
diklerini sormuşlardı. Bunun için 
gümrük komisyonculan cemiyeti 
tarafından alakadar makamat nez· 
dinde teşebbGsata geçilmiştir. 

Giimrük komisyoncusu olmak 
için lhun gelen prait meyanında 
Türk tabUyetiade ve yirmi yqı
nı müteca.tz olmak lcaydi oldu
ğu halde bir çolC ecnebilerin ko
misyonculukla meşgul olcluklan, 
bunlann Türklerden fazla I~ g&· 
dnkleri DUan diklcab celbetmiş
tir, Cemiyetçe bu lauusta ayrıca 
icap eden makama müracaat e· 
dilecektir. 

Sarayhurnunda hırsızlık 
iki üç gün evel Aarayburnu an· 

tirepolarmda bir tüccara ait bu
lunan bazı eşya çalınmıştır. Ko
misyoncusu tarafından muayene 
memurlan muvacehesinde klışat 
edilip :bilihara çivilendiği halde 
sandıklar açılarak içlerindeki las
tiklerin bir kısmı çalınmıştır. Bu 
hususta yapılan "şikayet üzerine 
Rüsümat baş müdürlüğünce tah
kikata başlanmıştır. 

Rüsumatta sui istimal 
Son zamanl•rda gümrüklerden 

ğeçen malların muayenesinde sui 
istmal yapıldığı anlaşılmıştır, Her 
hangi bir malan yüzde nispeti 
fatoralar üzerinde yanlış ğösteril· 
diki bahanesiyle muayene memur
lan tarafından diğer maddelere 
uydurularak madde farkından 
dolayı coza yazılmaktadır. 

Çinici talimatname mucibince 
alınan ce.ıalann yansı dalave
reyi meydana çıkaranlara ait bu
lunmaktadır. Bu fınattan istifa
de etmek isteyen muayene me
murlan eldeki ~tarifeyi silah ma
kamında kullanarak kendi men
faatları için esbabı mesalihi izrar 
etmektedirler. 

Bu yeni sui istimal hakkında 
tahkikata başlanmııtır. 

Adlfrede 
Viktoryanın katili 

Deniz kızı Viktarya ile anne· 
sini ve büyük annesini öldüren 

Bat mnfettiş başını kaldırma
dan aordu: 

- Oduını aradınız mı ? 
- Aranacak bir ıey yoktu. 

Her taraf tam takır. Cook acan· 
taSllldan Almanya için bir bilet 
almıı, •alizleriai Viktoriya istaayo
ndda bulduk •• 

Barahal töyle bir esnedi : 
- Ne tahaf adam l Ben böy· 

leabal hiç görmedim. 
..,. Hapiahanecle ne kadar 

mahzundu, gördünüz. Tevkif edil· 
dili gün de gördünüz. 

-Evet! 
- Size bir ıey söyledi mi ? 
- Çok .. Fakat aöylediki ıöz· 

terden bir tek kelimenin ehem· 
miyeti yok 1 

Barabal, mutadı veçhile esra
nnı en yakın ve emin adamına 
bile hiçte ifşa eden adamlardan 
değildi. 

Gelen adam, Elford, pence• 
reden baktı, dedi ki: 

Arnr.vut Suruı inin tevkif edilerek 
adliyeye verildiğini yazmıştık. 

Müddei unıumilikçe Sururi 
hakkındaki tahkikat altıncı mus
tantık Süreyya beye tevdi edil· 
lUİştir. Sururi dün ruhi ahvalinin 
tespiti zımmında, tabibi adlice 
muayenesi yapıldıktan sonra 
ifadesi alınmış ve tevkifhaneye 
giSnderilmiştir. 

Ticaret odasında -
Katibi uınumi Ankarada 

Ticaret odası katıôi umumisi 
Cemal bey Gümrük tarife komis
yonunda aza bulunduğu için güm
rük tarifesi hakkında icap eden 
makama müracaat etmek üzre 
Ankaraya gitmiştir. Mumaileyhe 
tescil ve muhasebe şubesi mü· 
dürü TeVfik bey vekalet etmek· 
tedir. 

Yeni bir istifa 
Ticaret odası ticareti bahriye 

müdürü Mehmet Ali Nısfet bey 
istifa etmiştir. Bu suretle odadan 
istifa edenler üçe baliğ olmuştur. 

HUlelerrllı 

Dünde seyyah geldi 
Dün akşam· Stella Boris yatıle 

şehrimize 57 kadar seyyah gel· 
miştir. Seyyahlar salı günü av· 
det edeceklerdir. 

Evelki gün "Oelant" vapuruy· 
la gelen seyyahlar dün Hayfaya 
gitmişlerdir. 

Oturan vapu.ı· 
Geçenlerde Ayvalık civarında 

karaya oturan Kocaeli kumpan· 
yasına ait Sür' at vapurunu kur· 
tarmak için mahalline Selamet 
vapuru gönderilmiştir. 

Giilcemalda balo 
Gülcemal vapurunun, ha1içten 

çıktıktan sonra, değittirilen maki· 
ne etksamımn eyi çalışıp çalışma
dığı tecrübe edilmiş ve mueafık 
bir netice alınmıştı. Gülcemalin 
dünde sür'at ve mukavemet tec· 
rübeıi yapılmıştır. Gemide umumi 
müdür Sadullah, işletme müdürü 
Burbanettin, Makine müdür mua· 
vini Nazım beyler ve sair fen me
murları bulunmakta idi. 

Vapur Dolmabahçe önünden 
hareket etmiş ve Tekirdağma 
kadar giderek avdet etmiştir. 

Gülcemalin beş kazanı da ça· 
lıştınlmış ve 17 mil sür' at elde 
edilmittir. Geminin tenzil sür'ab 
18 mil olduğu düşünülürse son 
tamirattan sonra Gillcemalin ade
ta eski halini bulduğu anlaşılır. 

Gülcemalde bir balo veril
mesi düşünülmektedir. Son yapı
lan tadilattan sonra vapurun sa· 
lonlan çok müsait bir şekil aldığı 
için bu fikir gittikçe kuvvetlen· 
mektedir. 

- Sabah saat sekizde, yazı· 
hanenizin Ozerinde hususi ve 

mahrem san bir mektup gördüm. 
Acaba bu, yeni bir ihbar mı? 

- Evet, hem de ehemmiyetlil 
Barabal demir kasayı açb ve 

Sinek hakkında toplanmış en 
son malumab gösterdi. 

- Aynı yazı makinesi, 

- Evet. 
Elferd kasirulbasar bir edam· 

dı. Kihab lambaya yaklaşbrdi. 

Üç elmas, dört zilmrütlü 
yüzük, yedi elmaslı l.:üpe, bü
tıin bıınlar Berners sokağın
dan bu gece a,ırılmlftır. Ya
nn bu mücevherlerin nerede 
buluııabileceğini bildireceğim. 

Sıtma mücade 
ve halkın bu 
sust:aki vazifel 

-1-

Hükumet bu 
istanhulda 8ltma ın 
delesini tafbika 
vermiştir. Bu mtt 
lede halkın ttzerio 
rettüp eden bir 
vazife vardır b 
birer birer yazm 
aym zamanda 
nasıl bir has 
onu da tanıtmak is 
rum. Sebebi 1880 
nesinde Lavran 
alim tarafından b 
muş ve plazmodi i 
le yadedtlen iptida 
hayvancıktır. 

Bunun iki einsi 
dir birisi yalnız i 
kanında bulunm, k 
kırmızi 
içerisine girer 
büyOmeğe başlar 
kan yuvarlağını h 
eder, orda büyü 
bir takım parçalar 
nlarak yeniıfen 
dökülür: Bu cin 
şka Gamet ismi v 
ve erkekli dişili 
nan bir cinsi daha 
dır, bunlar ateş 
dığı zamanda da k 
bulunurlar ,~e bu 
müzmin sıtmahl 
görülilr. Bunlan 
bir kanı Anofel 
~et·il~ii.~ıtma nal& 
sivri sinek emince 
di kanında besler 
yütür ğene sivrisi 
karnında çogahr a 
gelir ve sivri, sine 
dıgı zaman tükrü 
insanın kanına 

·mikrobu da dahil 

Komisyoncu Nuri 
Hilleli iflastan dolayı 

istintak dairesince tevkaf 
verilen istikraz müessesi 
Nuri bey hakkındaki hü 
edilmiş ve Nuri bey dü 
haneye gönderilmiştir. 
akJ.r ceza mahkemesind 
keme edilecektir. 

Türklüğe baka 
Türklüğü tahkir etme 

nun Hronika gazetesi 
mes'ul müdürü madam El 
kandaki davaya bugün bi 
mahkemesinde devam e 

Barabalın oduınclan 

dan evvel daha bir 

vardı. işini bitirdi, pall 
di, yakasmı kaldarclı ve 
çıktı. 

Rıhtımı takiben iler 
Bir fenerin altında beki 
adam nazan dildcatını c 

Barabal yüzünü iyi te 

mekle beraber, adamın 

baktığınWdikkat etti. 

adaqıın kendiaile konut 

diğlni bile sezdi. 

Fakat konuşmak iste 

muhakkak fikriı i d 
olmalı ki, birden bire 

Barabal o esnada, bi 
memuruna tesadüf etti: 

Barabal dedi ki: - Şu giden adamı· 
- Sinek teklifte bulunmuş, musun? dedi, onu ta 

fakat benim Jnladığıma göre, bu bana telefonla hemen 
teklifleri kabul etmemişler. 1 ver. 
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ar~~~ . zepli!!balonulC~~0.~~·1.rl":~~j,.,::N:ı 
v e Ye v.ekılımız Balon yarın geçer- Berhnde muhım hır haşl chğnı işi taı hl 

.vr~~gitmiyo_r. kenbirp~etatacaklı plan aşirildi. l · c_ 10 _ 
aga 

. l'iciye k~:a, 24 [ hususı ] Paris 23 [A.A) Hcrlin. ~:~ 1A..\1 (Yohanan ben zaccai) diri diri 
il • .. t Vekıli Tevf'k Ru" tu" ' : ;azett'ltı in nr ,.,riyatma nawran k d. · · k d d t hl ta "'!ld1·..ı1• • 1 ş Bazı ecnebi gazetelerde çıkan en ısını oy ur ugn a a -a L ~ t l lı k . '·Uu:-:fd<lorr,. f.:.hl'ika~ındu ) .~ni 

IJQlu" es 1 at onferan- haberler hilafına olarak hükumet ı· butun kapagv mı kolaylıkla açıp 
• 1n1 k knıvazöriin 1oplarmm nırcıi iıııa ı· 

~ he .. a. üzre Cinevreye "Zeplin,, balonunun fransa lop- ne ait mühim hir ı ... aı~ \c:öaik a~ı- mezardan çıktı. Beraberinde ve 
eyıeti ,.,:~\ ınevsimsizdir. rağı üzerinde uçmasıha müsaade rılnııslır. IJmızın fahriI ... a miilırıı· tabulun içine koydurduğn bir 
~ ta)in ı e, murahhası mızı etmekten asla imiina eylememiş- cfo h'l:indcn biri oldu~~u H tf'\ kif kat eski elbiseyi arkasına giydi. 
ıt beYi etmedi. Bern e1çimiz tir. Y almz posla id2resi balon- Nlildj~i rh ayet ohmu) or. (alınan Görülmediğine emin olmak için 
ıt, n tayini ihtimali de dan aşağıya po::;ta çanta<:ı atıl- ,·esil-alarm ecnebi bir ınill,.tc etrafına bakındı. Sonra, bu bin-
!lh masnu menetmişi:ir. vcriMi~.,.,.i, bit· ~azC'h') c nazaran ela l , 1 ti · ·· · "l 
~,,lsha · erce sera et cese en uzerıne go 

neı . * * hfr hir tarafra istifade ('dilemeden 
erın idaresi l!Cn·' C, f:.ıbrika .. tarafından l'!dc celil- ğe Veren agaçfardan birinin ya-

~ A l Salı günü öğleden sonra Islan- h k d 
ecı~ n cara, 24 [ hususi] bul afakınan geçecek olan (Zepp- diği mcrvidir. m bir dalma uzan ı. 

R.Öte L~e~kedilen bir layiha- lin) balonunda. ve yolcular me- Bcrlin, 2.~ rA.A] Elinde kopardığı değnek me-
ıl ll<lp h 1-1· .,. J> r l k k bıraktığın işi tamaınfamaga gidi- 1 ~Ye ~e'-" 18 L'anelerin idares~ yanında Berlin gazeteleri na- Zagrcptcn bi um ıyor: 0 ts zar ı tan çı tı. 
ıııe d ~ıeltnden adliye ve- mına bir mümessil de buluna- ''a~i bir komiinist hey ·eti fcsadiyc~i Arkasında bıraktığı Kudüse, yorum. Barfa yardım et. Bugünkü 

tVted'I caktır. rne)dana çıkarmıştır. Bunun başlı· kalın surlar içinde son günlerini yahudilik, sefahet, ahlaksızlık, 
f'1 d~tir. Bu mümessil, balon tam Is- ca mürettipleri hali firarda olup yaşayan son yahudi vatanına ya- rakabet ve kendi aralarında ğene 
;a akı· h d. tanhul üzerinden geçerken Ala- hükumet bunları ölü \C diri ofa- şaran gözleri ile baktı. kendilerine çevrilmiş ihtiras sila-

)\ . a ıse k k l ı ··k~f t Nazarları go"k yu··zu"ne çevrı'ldı'. l ar ·ı ı k b tt h ld u man gazetelerinin Istanbul mu- ra - yakalayaca o an arn mu e a ı ı ı e ar ~ı · a ı, ma vo u. 
h~lfftr.ı Sofya, 23 fA.A] habiri M. Feldmaıı namına bir nakdiye va<lcımiştir. Dudald.:trı oynadı, Yahudilerin kendi kendilerine 
-~tıdalln talebesinin te.zahii· zarf atacaktır. - Ya Musa! .. Diye mırıldan- başaramadıkları bu tahrip ve in-
~~ i ~osyalist meb'us M. Primo dö Rivera dı. Senin başladığın ve yarım kırazı pek az sonra roma ordu-

~ ltal>ee;hr.:uıı üzerine başvc· Sak k he . Madrid, 24 rA.A) -z -- = I C) h h 
tııış l nıeeelenin kurbansız sonya a 1neSI Ccneral Pl'imo dö Rivera Sara· ntı a at 

1. ~~.' ~ nıd~sın_daıı memnun Bre0 de .. 23 [A.A] "t • ı· 16;~: 'l4l ıs ,, gosa gı ID:I~ ır. 
~-~<Q.lll h· eıun darülfünun Saksonya kabinesi 1928 senesi ---
i~~adlll' ~ takım faaliyetleri Tc~rinievelinin onunda Diyetmec· Troçki 

il', Sıa· ulundogunu beyan lisi için yapılan intihabatın "Leip· 
~letiıı J nıeselesinin kendi zig.. mahkenıei aliyesi tarafında~ Beriin, 23 [A.A] 

j 1 inci .sa) fadan mabat] 
-"Dünyanın ilk kadın meb'usu f - "Erkeklerle yalmz sahnede 

Y ohanan ben Zaccai bö1fe 
düşünerek elindeki değneye da .. 
yana dayana (V espasyen) in ~ 
rargahıııa doğru yürümeğe ınş. 

\ 

ıt '-lı e göre halletmek isti· iptal edilmcsindn mütevellit nzı· 
~1.L1lı1 1,,ın1 h talebenin hareketi yeti Leıkik ctmi~ ve yeni intihabat 

11 " e yapılması için <lerhal tedabiı: ahn-

Gazetelerin neşriyatına nazaran 
hükumet, M. Trotzki nin Alman· 
yada ikameti hakkında Pazartesi 
günü bir karar verecektir. 

olan Ledi Askiti'in buı:ıdan üç sene j değil, hayatın ~~r ce~hesinde boy 
evel İngiliz gazetecilerine söyle- ölçüşebilmek ıçın lazım gelen 
diğini tekrarla iktifa edeyim ~ · kuvvet ve selahiyeti almak üzre ı ladı. "·-:-. 

Gecenin karanlığı etrafı. ;·ft; 
rece bir kesaf etle lcap!amıŞtı Ki 
yahudi hocası gittiğ;, bastıfı ye• 
ri görmeden yürüyord~. 

etıtıiQt' e birli~ alenan 
-r ır. masını kararlaştırmıştır. 

- ''Bu gün belediye intihaba- bulunuyoruz. 
tına iştirak ediyoruz, yarın meb'. Madem ki Cümhuriyet hüku
us intihap edeceğiz öbür gün de meti o selahiyeti daha şimdiden 
meb'us olacağız. ,, verıneğe başlamış bulunuyor .. O 

Ç• ---- Matlrid dariilfünunu ltıde kıtlık 
t11lıb tt Nankin, 23 [A.A] 

()tııa~Sıı.d·~ı Yanlara vardım et· 
~ l e · 

d • hi!i . te~kil olunan ko· 
llıış \e ~cı içtimaım dün 
:~ ~- )al'cl1rn paraema ilave 

Madrid. 24 fA.A] 
Maarif nazırı Madrid darülfü

nununun idaresiyle meşgul olacak 
l--ükfımet komiserini ,-c komisyon 

Dahiliye nazırı M. Trolzkinin 
Almanyada oturmasına aleyhtar 
olmadığından mumaileyhin ika
metine müsaade edilmesi muh· 
temeldir. 

Nehayet muharrfrimizin yolda haid: k~dınia~. da ~akın .~ır atıde 
tesadüf ettiği maruf artistlerimiz- kendılerınc A gosterılen ıtını~t v: 
den Bedia Muvahhit hanım da nezakete layık olduklarım ıspat 
demiştir ki : edeceklerdir. ,, 

tı1~l'e "'· d 
~~~~ ........ ~~~---...... ..--.--...~~---~~~o;;;:;;;;;;;;;;;:;;;;=~~~~;;;;:--;:;=cl.~~~~~~~· ~_.ıa;.;;o:;:;..-o.=-;,~~~~~;:;;;;;;::=:;---...----=;;,.-.-~ ~~----~ 

1l e h' ,, \lz e iki hm:uk 
\ trfcti lllunzam resim alın· 

, l'ttillıetten rica etmeğe 

~'tıl-:__ 
Klrahn oglu,----Dedl. Koduı 
Prens Corc vali 

~-, 

~ ış haberler 
· t!~~tı l\a Barcelon, 23 [A.A] 
d ti~ l'<:elone de bulunan 

y apiyo rlar. f,,Mrı.!iffmınrın 
~ b. llt od J . 
~·\lter ası ~neral "Prı· 
a lsrıa~' Ya gönderdigi Lir 
~d ~'hi Yadaki nıiyet hak
tı~ Ylltı} lllenıieketlerdc inti· 

't"'1ş ~ş haberlerden dolayı 

~~kot 

Lonllnı, 23 [A.Al 
b .. nahn oğlu pı·ens George un 

yakında dominyonlanlan birinin 
umumi' va· 
liliğinc ta 
yini pek 
muhtemel 

ad t1 olun· 
maktadır. ·~'llıe ~ Bonn, 23 [A.A] 

'adır Iın. Zoubkof un 
· ittr olas iflas kararı dünyanın 

h.. ~ıını reddetmiştir. bıitlın kadın· 

Prens Corç 

~~~l'i}(_ --- !arı tarafın· 
~ı a .. konsolosu dun pt'restış 
~ d edilen bir 

ur··ıd·· ~,, U U gcnı:tir. çok 

d;ıı:iher :ı{ah..1Lo.nd.ra, 23 fA.A) yakı~ıklı ve 
ı -J ""ll h ldi cazip bir 

Q}Q l\f~"tl 1 riyor: Mek-
sı:ı. ... and k' '.:)rens Corç adam olan 

iH, geÇend a -~ A Amerika 

Amerikadn 78 yaşında bir ihtiyara hi~ uıunuıdı~"I hil' sıı·ada 1 
birden bire 13 milyon lira miras kalmış. ihtiyar paralnı·ım tcs· 
lim almak üzre banka taı·afından g()nderilen tezkereye ~i;yle bir 
göz gezdirdikten ~onra yanında oturan karı3ınu demiş ki: 

-•'Keşke hana l 3 milyon liı·a miras kulucağuıa l:} gün mide 
rahatsızlığı çekmeden a~ız ladıyle bir et yemeği ) iyebilseytlim.,, 

hit ilgilet e hukumet taraf· prens, hayatını kadmların arasında 
ı ~ . ltıiiaad arasında vuku hu· ve bin bir türlti eğlenceler içinde Vaktıylu padışahlardan biri zaımmnı şelıislamına mukfıfat ol· 

l~aheıiy~nıe esnasında bir geçirmektedir • Prens geçenlerde mak üzre bir iyilik yupnıak i.stenıi~ Bir ge<-c rıarayımlan 50 <-ari· 
'l~ ~f oln;mştur. Bahriye vekaleti emrinden alınarak ye ~ıknrarak şelıislamın eviue ızöıı<lcrmiş. ihtiyar şehislfmı her 

başvekalet, maiyetine yerilmi~ti. ::ınb· ş~y~cu hihaJ,er, @abuhlayın yatağından kalkıp ta ~öyle hir Foalona 
..ın..,U.'} '• gırıııce aklı l>aşıntlan gitmi~. Bir de ne görsiin beğenirsiniz: tüy \{"• f şılan orada da rahat durmamış ola· yataklar İ(]İnde }erlere ElerilmiF; papat}afar gibi 50 !:•plak hakire 

CI~ UUun1ında cak ki müstemlekelerden birine vali koyun koyuna girmiıoı ,atıyor •. : 
~"' Şfol't \'h. loııdra, 

23 
[A.A] tayin edilmiştir. Iloca cübbesini t~pİam.ış, sarığmı cH.izehmiş, ayaklarınm ucu· 

" 't at .. }( ııa basarak I ... ızbrın ~·attığı ,; ere ı?e1mie. _\hın snmdanlarclan sii· 
·ııl. ı.. ası ı ernhiri.- <l "lf" - l ki J '" ~ Ilı""(\ ll( a :.- aru u R h şı·rketiyle zü en ışı ar altında bir huri kızı AÜzellik ve masumiyetiyle 
İştir,~ttlhitjç X:!r1 kayık ya- ı t l n1 uyuyan hakirclerden birinin sı.ıfllal'IDI oksamı~, okP1un11Ş tıonrn 

ünunu galip k d başını kaldırarak kendi kendine demiş ki:"' ~ " 
Pah\r ----- ya ın a -"Ey Allahım! Beni hu B<'İZ rnzircte düşürüp te rezil edcceği-
~J ad 1 ne kc~ke camını ulı:mvdın. 

~le a iktisat müzakerat başlıyor. ZaYallı hocanın }·erde7ı göğe kadar lınkkı Yal' değil mi '! 

~I :~t .tıaZı.tl l\Lladrid, 24 [A.A] Yuf olsun sekseninden sonra gelen saadete!.. ., 

'~e İs ltıış \re 
1 

l e~istan sefirini Rıhtım Kumpanyasının Müfet- • 

~~ ~tıl'd'~ hu~:~ Ü~e~in.e ~ı.('n: tişhi ~m~misi IM .. vti'eboye Paristen 1 En1laki ıuilliye satısı Sefaretler arasında 
"lıtt ı.\&:, ...... etının l"tımaı şe rımıze ge mış r. M l. k"l • " 

~1.1 ı :. a ıye ve a eti dün defter- Roma sefareti müsteşarı Vasıf 

4 
l'~~tllliııti.rı,ş er hakkı oda M. Veyoye hükumet ile rıhtım( darlığa Q'Önderdı'g" 1• bı'r emı'rde 

v b l" ~ B. Varşuva sefareti müsteşarlıg" ı-l' kumpanyası arasındaki i ti a ı emlaki milliye sahşının tezyidi 
~111a} h ıA h' t' h lkı na tayin edilmis ve yerine de ;ı: r•} hal etmek üzere vasi sa a ıye ı ve .a. n bu satışla alakalarının · 

,. 1 sodeskı· b t b'ld' ·ı hariciye vekaleti üçüncü şube • at-~ n haiz ulunuyor. emını ı ırı miştir. d" 
·~ ~ı" ~ u ı mü urü Kadri B. tayin edilmiştir. 
t at llqaıı l · er in, 23 [A.A] Şirketin lstanbul meclisi idare- K V 
~ttı. l>iı lJlldir'ld' . dd t azanç vergisi arşuua sefiri Yahya Kemal 
~d ~11t. 6<ldes1Q ~ •~ne göre si içtima ile uzun mü e B h 1 f B. yakında şehrimı'ze gelecektir. 
• (! bı~-q 0ldbıı... nııı tehlikeli müzakeratta bulunarak bazı ka- u sene ası ab gayri sa iye-

ı. • ı. ~ l'i -,suna da· den kazanç vergisi verenler, ka- İ ·~ .. Q~ ı._YaYet d ır mezkftr rarlar ittihaz etmiştir, stikla"'l madalyası 
~~ ~i~ tat e\'ran etmek- k zanç kanununun 71 inci madesi E 
~~Yeyie~~evctıt olan Müdiri umumi bir iki güne a· hükmünden istifade edecekler ve mniyet sandığı muhasebe 

tJttecıu.. ll' kat daha dar Ankaraya giderek hükumet· üç misli vergi ile mükellef olma- müdürü Arif beye istiklal madal· 
le temasta bulunacaktır. yacaklardır. yesi verilmiştir. 

Meksikada 
Asiler hükumete 
mütareke teklif etti. 

llı•riin. 23 [ \.A] 
~fok5iko<laıı gelen hir telgrafa 

nazaran ha· 
rt ·keti i lı ı ila· r::-,.;;;;r--::::-w.~~-~iS 
1i) e rei i cı·· 
ncral E ko· 
Lar lıi.il .. fı.
m c t e lıir 
ııı i.i tarı• kt' 
akıini teklif 
eylemio:tir. 

l\iek ika· 
claki ihtilal, 
A ,.r u p a n ı ıı 
lnwün bir 1 
<'ih~ttcn n::ı· 'I 
zan dik k::ıti· 
ııi l'''1hedi· 
yor. 

Jesu Maria -· 

• '\lek.,ikada henüz tam ınana,ilc 
i~letilııwm iş 1wtl'O 1 nıcnal ıii 'aı'. 
Amerika haril'i~ e mızın rcsmr.n 
Mek&ik~ umuru <lalıili)l'"İnc mü· 
clalıcle c'dcce~ini ~;i) l··di . .Fakat hu 
aralık ::ıı;;.iJcrlı" m ii<'aı.lcle:: de\ anı 
etmektedir. 

Dcrcettiğimizr<'Rİm uı;;;ı t riieı.a· 
smdan olup ge<:eıılerde idam ~'tlilen 
cem·ralin zc\ CCiiİ .Tt ı,u Maria<lır. 

Polis müdürivetiııd.e 
J 

yenideıı 
teşkilat yapılıyor 

Polis ikinci şube müdürlüğüne 
tayin edilen dördüncü şube mil
dürü Şükrü bey henüz vazifesine 
başlamamıştır. 

Haber aldığımıza göre Şükrü 
beyin tayin emri geldikten son
ra .. ş_i~1di~e kadar .4 üncü şube 
mudırıyetmce tedvır edilmekte 
olan tetkiki hüviyet kalemi ile 
fotograf şubeleri ikinci şubeye 
devredilecektir. 

Bir yaıığılJ 
Dün karagümrükte ] 4 numa· 

:alı Şakir efen<linin evinden yan· 
g!n çıknn~sada etraftaki evlere 
sıraycte mahal , . ..,rilıne<len sündü
rii lmüştür. 

Önünde yalınız bir hed~, 
hir istikameti vardı : S:ırı meia• 
lelerin titrek alevleri ile aydın· 
!attıkları Roma karargahı .• 

işte oraya gidiyordu.. ~a 
gidecek, planını Roma an:Jusu
nun içinde p.tbika başlayacİİ4k? 

(Yohanan ben zaccai) i~ı 
ne idi ? Ne maksatla ke · • • ,' 
hatta bir kaç kişi müstesna, bü
tün yahudi halkına ölmüş ~ 
göstermiş ve ğene ha:kiki bir alü 
gibi tabutun içinde kendini ftae-

zara sokturmuştu ? . 
Bu planın ilk cephesi jl6İiy 

anlasılır. Yohanan Roma icarar-. . 
gahına gitmek ve (Vespasyen) ile 
bizzat görüşmek istemişti. ,. . 

Doğrudan doğraya ve açilttb 
açığa bu işi yapamazdı. Şehirden 
ise ancak ölü tabutlnının ç.dcma. 
sına müsaade olunuyordu, " ' 

Işte bu müsaadenin bahşettlİI 
fırsat gördüğümüz veçhile bu 
mektep hocasını plam:'lın ilk adı· 
mında muvaffak kılm.ştı. 

Şimdi asıl ve en mühim nt>'tCli 
kalıyordu. (Vespasyen) i görmek! 

Nasıl görecekti? 
Niçin görmek istiyor<lu? 
Gördüğü zaman ne dlyecekti? 
Bunları bir az sonra anlaya-

cağız. 

• • • • • ·~:9 :. ' 

(Vespasyen), kendine iimera 
ve erkanı ile berauer içtima ha
linde olduğu çadırında JozefiD 
ihaneti ile Romalılara iltica et
mış yahudi ihtiyarlarına ayrı 
ayrı fal baktırdı. ·Hemen ce za-
man Roma impratorluk maka .. 
mına çıkacağını düşünüyor ve bu 
ihtiraslı emel içinde ya01yordu. 

Yuda kahinleri kendilerine so
rulan suallere hep ümit bahş ce· 
vaplar verdiler. Fakat hiç liri ... 
si bu emelin tahakkuk edeceği 
zamanı tespit edemedi. Halbuki 
(Vespasyen) bunu anlamak isti· 
yordu. . 

Kahinler yerlerine gönderil· 
diler. 

Çadırdaki fevkalade meclis at-
bk dağılmak üzere idi. 

Tam bu esnada eski bir çu\ 
ile örtünmüş garip kıyafetli bir 
adam Roma serdarının çadınam 
önünde belirdi ve (Vespasyen) i 
görmek istediğini roma muhafız~, 
larına haber verdi. (Bitmeni) 



Kırk türk vatandaşı bir hainin jur
nah ile kroker zındanını boyladılar. 

KEMALETTiN ŞCJKRD 

-80-
::"'1'. • 

Poli_S. .müdürü miralay Esat bey 
vatan v milliyetini sever yük
sek ruhlu ve faziletli bir zattı. 

1 gal esnasında gerek İstanbul 
vatansevenlerine ve halkına ve 
gere e lstanbulun Anadoludaki 
mı ı ötduya olan yardımında çok 
kıyrtı~ i bir amil olmuştur. 

işte hu zat lngiliz zabıta kuv· 
v~fleri reisi Maksvelin, tevkifleri
uı talebi &JlUtazammın listeye ba
kınca ;ışırclı.: 

'1e ki Lim sahip1erinin 
eksensiffi tanıyordu. Bunlar hep 
vatan seven kimselerdi , Acaba 
1 iliZ. bu zevatın tevkifini 

en .. tiyor1ardı ? 
Sordu v Maksvclden şu ce

vabı Btaı: 
uvvayi işgaliye başku

anı ccmeral Harington ce
nap!anfi liUi kast icrasına teşeb
İiti 1 rinden dolayı. 

&at bey adeta kulaklarına ina
.............. rd.u. Kendi istihbarat vası· 

da vardı. Her halde eğer 
b6yle bG- ebbüs olsa idi bunu 
ln~en evvel kendisi haber 
pr • Uhakkak idi ki ortada 
Türk vatansevenleri aleyhine 
ğ e bit İxrddak döndürülüyordu. 

misiniz? 
- ~amen eminiz. Bu liste

deki ıi#lınler fİrmi dört saat zar
fı.fı a 'Wlif ~bıta heyetine tes
lim f idtlınediği takdirde hem 
't.. pblisini, hem de Türk hükii
m dt u sm kast işinde alaka· 
dar ıddlle mes'Ol tutacağız. 

Maksvel çıkıp gittikten sonra 
· pôlıs ınüdürii odasında yalınız 
ka Püşünmeğe başladı. 

(' <İe ~ listede tam kırk kişi 
vardı. Bunları Ingilizlere teslim 
tmeıdh ne demek olduğu aşikar 

ve et ibir balakattı. 
e ppacaktı. Ne yapılmalı 

idi? 

nazırı telefon edi)>or ve polis 
müdürünü alelacele Babıaliye 
çaA'myordu. 

Sadrazam T ev'fik paşa idi. 
Esat bey Babıaliye koştuğu zaman 
vükelayı içtima halinde buldu. 

Sadrazam eli ile masa üze
rinde duran ve bir az evel Rayan 
tarafından tebliğ olunan notayı 
gösterdi. Esat bey: 

- Evet... dedi, biliyorum. 
Yarımsaat evel aynı şekilde 
bana da müracaat ederek kırk 
kişilik bir tevkif listesi verdiler. 

Polis müdürünün huzuru ile 
yeniden müzakere başladı. Her 
kafadan bir .;es çıkıyordu. Sui 
kast işinin uydurma olduğu mu
hakkak fakat bunu ini'ilizlere 
anlatmak imkans12dı. Nehayet 
meselenin ehemmiyeti karşısında 
kırk zatın tevkifine, fakat f ngi· 
lizlere teslim edilmeyip Türk 
Polis idaresinde mevkuf tutul· 
mılanna karar verildi. 

Ertesi gün tevkifat yapıldı. 
Esat bey makamından ayrd .. 

mayor, tevkif edilip getirilenlerle 
ayrı ayrı görüşüyor, korkmama· 
Iannı söylüyordu. 

f ngilizler, mevhum sui kastcı
ların tevkiflcrini haber alınca 
bunların kendilerine tes1im r.dil· 
melerini şiddetle talebetti. iş ğe
ne ehemmiyet kesbediyordu. 

Eğer mevkuflar verilmezse zor· 
la alınacaktı ve fazla olarak bu uy
durma sui kast işinde Babıaliyi de 
methaldar göreceklerdi.! 

Nihayet (ehven şer ihtiyar 
olunur) kaziyesi güdülerek biçare 
kırk vatandaş kroker otelini 
boyladılar. 

içlerinde bir çoğunun parası 

Yoktu. Polis müdürü Esat bey 
bunlara ayrı ayrı kendi kesesin
den para verdi. Hatta parayı 

bizzat kendi elile mevkufların 
başlarındaki fesin iç hasırı ile 
atlasının arasına koydu. Bu su
retle kroker otelinde üstleri ara-

ele geçmemesini 

eu lütfcli l 8uiimerolum:ı 

AZ ç ~~ 
l!lt.:»-1""". ca,, l.'e4ıaııesine uğrayarak tf'crülıe e<lebiliriııiz~I 

en mükenımel ve en ~ıl~ kuınaşJardan mm 
en n1utena hiçiınierde r~ 

er, o" tüı ler, antalon ar 1 

~ 20 tenzilatla satıldığını göteceksiııiz. 

Karlı bir ziyaret el gi , ıni? 
"'1%:iJl::n;:ırn -- ~EJsr:::ı:ıF . .ı:rnıC'lmnnr.: ... "'"'l!li:::El9t.=ıı:tı:!I •"r.1..,!il!i!:3!ili!ll!:l!!;ti!i:r:ı 

·~üiWm~ÖIÜ~ınooı:l&ıti1eınr.-:::ıı::ıwC!llilt::ı::ıracs · · ı:ı:.:ı1:1ı:ı::.ıı:ıı:ıınrtım'i.msı:.ıa~ıı:ı:ıcw ı 

·man ve Arazii vakiiye ı ı i.diirlüğüııden: 
Afüıdolulıisarmda Tu~la fobril a ı cİ\81'1nd.t vaki tahminen c:r.ki7 

ôonti.m tarlaımı üc sene miirlcleılc ·rarı ( l 7 i'-an 929 > Çnr:samha 
,güuü saat onbeşe kadar miizav<'dey e konulınu~tur. 

Talip olanların ı~tanhul E' kaf miidiriyetinde Orman ve Arazi 

idareSine muracaat etnıelni. .::.:.;.;,;.:.;,.;.:,:.:...:.;,_ ______ ~----~ ..... ~~=-------=-~~-:;-;-::------
Un ve çelti ,. d·zba su ind·riJdi 

1 tanbu iınan Şirketinden: 
1 - 11 mart 1929 tarihinden itibaren unun tahliye ücreti (2) 

günlük mavna i:cıeti şukete ait on ek uıeıe lcrıu (220)kuruş 
tan(125)kııruşa indirilmiştir'. 

2 - Çuvallı çeliikierin tahliye ücreti iki gün mavna ilcreti şir· 
kefe ait olmk üzere tonu (220) kuruştan (150) kuruşa indirilmiştir. 

3 - Tek konşimento ile bin tondan fazla gelen buğdaylarda 
gösterilen müsaade muhtelif konşımentolarla geldiği taktirde de 

gösterilecektir. 
4 - işbu mevnt fevklade muvakkat tarife şeklinde işarı ahara 

kadar mer'ı ve muteberdir. 
Umumi Müdiriyet . 

uu 

s··tün Fransız gençlerinin payıtaht gazino la 
aradıkları ·- esrarengiz rakkase 

ayni zamanda dört, beş sahnede birden 

Paris eı-oain zevkine 
şeytaııca bir oyun oyna
yan ve gazetecileri kapı 
kapı peşinde dolaştıran 
iki fettan~ 

JO N BA İMOH ve DOLORES KOST i,Lf,O 

Son muazzam temsilleri /.4, 
GEMiSJ ~ 

OP RAD 

PERTEV ÇOCUK PODRASI 
ilk vali<le olmaı~ şerefini ibraz eden lınıııınlara ta\'· 

sh e olunabilir. 
· ÇCNKJ: onlar mahiyeti gn~ ri malum her hangi bir 

po1.lra ile çocuklarının nazik \e hassas ciltlerini gayri 
kabili tedavi cilt hastalıklarına mubtela olmak tehli· 
ke. ine maruzdur. 

ikinci 'eya Uçlı.ncu nevzadını yetiştirmiş olan 
rnlideler onun ha vasu ıymetini ~ktan takdir etmiş· 
!erdir •. Bir kere tecrübe ediniz. 

Galata idlıalat Günırüğü miidiriyetinden: 
1 ~andık mustabzerah tıbbiye ı 16 sandık ipek mensucat 

4 ::Sandık yün mensucat 3 balya pamuklu yUnlU mensucat 
Balüdıı muharrer eş' a müza~ edeye vımdilerelii cihetle taliplerin 19 Mart 

tarihinden itibaren 11·4·29 tarihine bdar Galata Gümrüğü satı§ kumpan>asınıı 
mttracantlnrı ilan olunur. 

Istaubul liınan sahil Sılıhiye merkezi 
sertebabetinden : 

21 Mart 1929 tarihine nıüsadif Perşenbe gü11ü saat 14 te kapalı 
zarf ile ıniinaka nsı icra kılıııan 50,000 kilo Kükürte verilen soıı 
fiat haddı layıkmda. ~örülmediği.nden münak~sanın. bir hafta temdidi_!~ 
30 fort 1929 tarıhıne mücıadıf Cumartesı gOnil saat 14 te şeraıtı 
sabıka dairesinde rnünakaeai aleniye suretile mubayaasına karar 
yerilmis oldu!hmdan taliplerin ye,·m ve saatı mezkftrda Evral ı lazime 
ve teminat akÇalarım mustashiben konıı~. ona müracaatları ilan olunur. 

Alemdarda 

Ferııbd• 

ı ÇGıın l' at'4'rl 

ı Volıa, Volga 14 kuım 
a,-rıca Hokkoba:ı 

Darülbedayi 
Tepebaşı tiyattosunda bu •k§l.m 1t1ıt 

21,30 da 

Üstat Fehim Gecesi 
D:ırUlbedıı.yi 

n'atkarl:ırı 

Te~ ze hanını 
Komedi 3 perdı-

Nıışit Bey ve 
arkadqları 
Obur İmam 

Komedi 1 perde 

•••••••••••••••••••••••••••• 

İrwinler ayni 
1{almak için • 

1 
ıyorlar. 

! Çılg1n Bakire i 
i IIANRİ BATAY i + • • •••••••••••••••••••••••••••• 1 stanbnl Asliye Birinci hukuk mahke-

mesinden: İlanı ifliisına k.arar verilmit 
olan Bakır köyUnde ŞUkrnn çiflilinde 
mukim elit tııciri Mehmet Hıılil bey tara· 
fındau vaki tıılep \lzerine kongordato mll· 
zakere i için ta~ in kılınan 28 tart 1929 
tarihine mlisadü pergenbe guııu uat on 
d5rtte ecıbabı matlubun mahkemede mUte• 
~ekkil ifllis odasında hazır bulunmıılan 

luzumu il!n olunur. 



o 
l\,uıopıerımızı tanıyalım 

r••ozlular,11alniz iten· 
111
8
111titine IJtlnat iden 
ne lfulUbUmazdUr. , ... 

" ~ .... , aUutfadıjuıas I Iarın muvaffak oJmalarının sım 
.. .... _.__~............. .... .. h .. b"tü' b k d 
._ ~--...., bıOedaılae ba us u n a§ a ır. 

~ ...__ ........ ı Beykozlular, Şehrin gürilltii· 

it le . ıı kendi vesai~ i~, s~nden u~ bir .. k.~şede, '!'~e~ver 
b..ı.lıilllkar bir mesaı ıle bır gençliğiD butün ruhı ibtıyav· 
."i:"leriııden biri de Bey· !arıyla iştirak elliği nezih· bit spor 
'"'"~çinin tenha bir kö· yurdu teşkil etmiılerdir. Her Bey· 
"Cll<1i faaliyetlerile temiz kozlu genç kendine temiz bir spor 

~tahiti yapan Beykozlu· zevki veren bu yurdu temamen 
ed bdtiplerin lıiç birinde ben~msemiştir. Orada,. h~ türlü 

. ilnıe) en ıaayanı dikkat dedıkodudan uzak, sakin hır hava 
Yeti vardır: hepsinin içinde her kes kendi ihtisas saha· 
~ çOctığu olmaları.. sında çalışır. 
-.....,-: ~Upleıi içinde moh- Beyk~luJann arasıua yabancı 
~ iahnlerini taııyan anasırın gırmeğe mu\·affak. olama

Vardır. Fakat bidayeti malarının sebebi çok basittir: 
• 7alnız kendi muhiti- Beykoz uaak bir semttir, haki-

~m.:.. ~ İatinat eden bu ku· ki bir sporcu, btltiin hüviyetile 
tıi ~e harici ve dahili iştirak edemeyecetıi bu muhitte, 
~tın sevkile bir muhi- nıhunu tatmin edecek 2eYid bula-

e his olinaktan çık· maz, tufeylilere gelince: Beykoz 
• .Calatasaray gibi yalnız genol~r~ bu gibilere kıymet ve 
Ylılara ait olduğunu ni- ehemmıyet verm"zler. 

~ es&ıisinde bir madde Beykoz gibi niıd>eten. ufak bir 
"-ir. -Jerı müesseseler bile yerde, sporun her ıubesınde mü· 
. St tt.,.. kendini lmrtarama· temayiz bir kulüp varlığımn nasıl 

· ~t ısmi)e anılan bir çok vücut bolabildiğini çok kişi merak 
l Vardırki kendi camıa- eder. Fakat yene çok kişi ihtimal 
endi ırıuhitlerinin sporcu· vermez ve bilmezki ufak bir mu· 

·ı illada her nıuhitten bir hit içindf'! yetişen bu ğeııçliğin 
k~0Plannuşlardır. Halbuki sivrilme ve bir mevki sahibi ol· 
let~(l bu \"adide yeglne masında en büyük amil, işte bu 
~ kil eder. Beykoz kulü· yalnız bir .muhitin çocuğu olmak 
~endi muhitine jstinat ve kendi vesaitile temiz bir spor

ıtıubitini benimseyen cu qkına sııhip olarak ~hjmak-
'- ft!ı daha yoktur. tır. 
~ Bey1tqeua futbolcuları Dün, Beykozda tesadüfen gör· 

~de, denizcileri de Bey· düğümüz manmra bize Beykozlu· 
~e ~rkoz kulübü, eğer Jarın hakiki iç yüzünü anlatmıştır. 
~· hangi bir C\lma gü· Güreş minderinden tutunuz 
~t itinde takımını da jimnastik levazımatına kadar 

içiJa ıııa çıkarır. Bevkoz her şeye malik olan çok temiz 
'den tok e~slı bir imtiyaz bir kulüp binası, pırıl pırıl bir 

· l. ~ .. cıhet nasıl temin kayıkhane, emsalSİE bir futbol sa· 
'- 0~ Up nizamnamesinde hası. Şehrin tenha bir köşesinde, 

h~~ lban ~~anların kulübe hiç yoktan yaratılan bu vesait 
~ •. S 1 hır kayıt mı vardı? sırf Beykoz gençlerinin ,,.e onların 

te h ır f kendi veeaiti ile batında bulunanlann yorulmak 
· te ~ 8'lretle futbolde de, bilmeyen gayretlerinin , feragati 

eh la~nbul kulüpleri nefislerinin mahsulüdür. 
"'"':rıııyetli bir derece Bu gayreti görüp te takdir et-
• 8k olan Beykozlu- memek kabil değildir. ... ' . 

·····:~~···········ı~························ DIKKAT!! D KKAT!! ! 

l Bayram mUnasebetile ! 
c..w.. ondra Birahanesinde 5 
~ha • Pertembe ve Cuma günleri S 

1 • 2 tan 5 1 • 2 a kadar matineler : 

,~Rl TÜRK MUSiKiSi ! 
1111tafı bey Piyanist .~Djel tıanım Klanıist Ramazan E. 1 

Hanende Artistlet 5 
--~·· Nektar, Melihat ve Melek h•ntmlır : 
~ tı.L.~aada her akşam 6 daıı 12 ye kaibt mtifı&lllerelet : t' ~·• ....... -;-.. orkeetn dahi nrdır. : 

~ı~~ ··········································· 
~ ve Eytam Banl&sından: 

~ 1 
Mevkii Bedeli icarı senevisi 

8' Şitlide . . Lira 
~ BuYiikdere caddesinde 386 numaralı Garaj 2100 

''~ KetenciJerde tabtakale caddesinde 2 750 
~ 11atlı arsa 
ltt,be1:~de Vaniköy caddecıinde 1 numaralı hane 250 

,..,_• .· ,,&qldada yalı sokaimda 2 numaralı Gazino 745 
~ " " 4 " Dukkin 120 

~e~~ i EYtarn Bankasına ait Balada muharrer emvalin birer 
~""-carı Şeraiti atiye ile müzayedeye çıkanlDUfbr: 
~ -~~e . müddeti 8 Nisan 929 Pazartesi gününe kadar 
~~li ~ 9si .Yevmi ~~arda. saat on ~tıda .icra ol~naca~tır. 

a ·~takti lcar ilk taksıü ibaleyı müteakıp verilmek üzere üçer 
' tte tediye olunacaktır. 

"• t,,:~Ye iştirak etmek at&usunda bulunanlar Ba?~ekapuda 
ankaaı Iıtanbul ıubesine müracaat etmtlıdırler. 

SATiE 
MOTORLARI VE TEZGAH• ARI 

Veresiye size takdim eder. 
Beyotlu Tinel meydani Metro Han - latanbul Anbra caddesi No. 60 

• 

Istanbul Tramvay şirketi 
IJ6n 

......W TJ'llllTa1 tirkeü, 23. MART 19'ı9 tuibinden itibarea, a1nca ıllio edilmiı 
•lan seyri.1 ıefer uatlannı mut'ir tarife mucibince, SVLTAN il.AMA.MI, KARAKOY. 
AZAPKAPI, ŞiŞHANE KARAKOLU, TARLABAŞl, tariki ile Beyuıtten Taksine ka· 
dar mesafe üzerinde OTOBUS eeyrU aeferlerino tekrar ipüdar e4ilec:ellni ilin ile 
.kesbi teref ey er. 

Be> uıt· Takaim Otobilı battı berveçhi lir ' kıtaJ ı Jaa•iclir: 
ı.. BEYAZIT - EEMlN ONU 
2 EMlN()NU- A2AP KAPI 
S AZAPKAPI -TEPE8AŞl 
4 'l'il'EBAŞI - TAKSIM 

Otobüs sefer Ocretlerı: 
41 KIT.A \i.creti 6 kl1!Uf 14 kuru§ G.ıi Köpru resmi 6,25 
ı • • llJ • 14 c c 10,25 
8 ... c 14 • 1-4 c 14,25 

' • c 16 c 14 • 16,25 

'3azi K.öprüsll resmi dahil olduğu halde ücret redveli: 
7Jnieki kıt'alırdaıı· Btyuıta F.nıiıı vnııne Azapkapı1a Te~•ıı~ Taksim.s 

Boym saıı 614 10,1-4 14,1-4 16,1-4 
Emlıı unltndu 6,l-4 6,1-4 lU,1-4 .. 4,14 
Azapkapıdao 10,l·t o,l-4 6,14 10,14 
'İ'epebs ından 14,14 10,14 6,14 6.14 
'fak imden 16.1-4 14.14 10,1-4 o,1·4 

Bu Licretler bili inl;ita Liz sefer içın muteberdir, Bir kıt'a Uzerinde tamam~n sefer 
edilmecliii halde dahıUcret tam o'arak i&tifa edilir. 

Karaköy KiJprUııtt ıplıt'Urh e.ı yolculara a ttir. 
OtobUalerdJ hiç bir tenzilAt kabul edilmeditinden rtami eHıiııe, i 1Abiı olanlar Ja· 

bi siviller gibı Ucret vermeğe menburdurlar. 
Tram\avlıı.rd& •Jlduğu gibi mecburı ve ıhtiyari durak mahallerı Le\halarla 

gi:Jıterilmiııiı. 
Tram\avlcar •çio vcrümi olan paşolar, abonman karneleri, Asken tenzillt pasoları 

ve (}ıoel f.U'•!.ır: Otobilıılere kabul olwn:ıayacalctır. 

* * 

lstanbul 16 mart 19U 
Müdiriyet 

Istanbul Tramvay sirketi 
Otobüs •avro sefer cetveıı 
23 Mart 1929 larihiıideo emri ahire kadar muteberdir. 

Tarlabası • Azapkapı· Karaköy tarikiyle 
P YAZIT - TAKSİM hattı 

BEY AZIT • TAkSIM 
halta 

Haraket 
mahalli 
Be,uıttan 
Taksimden 

Seferler 
tik 

Haraket 
Son 

Hara kat 
aıuındaki Fasıla: saatı saatı 

7.S.42 19.S'.27 
18 7.S.15 19.S.OO 

Iıtanbul 16 Mart 1929 

T8rld7e Ziraat banlcul 1110.f• 
ttla namaetlerl nausabüul. .. 

1 ilan l929 taıihinde yapılacak oian imtihanla 15 müfe!ti§ namzc:di 
alınacaktır. imtihanlarda muvaffak o1aalara başlanğıçta 150 lıra. aylık ıl.e 
ıeyahat ve teftitlerde yol ıııasrafındao ayrl olarak S lira yevmıye ven· 
Jecektir. 

MUfefüt namzetleri stajlarını bitirdikten s~nra mlifettijl~k imtihanı 
vererek mUfettiş olacaklardır. imtihanlarda ve teftiılerde fevka.llde muvaf· 
fakiyet _ _cöatereolerder. e(:nobl lisanı bilenler bır ıeoe müddetle Avrupaya 
ıönderlleceklerdir. 

Talip olıolat kabili 2artıarını *enmek itin Ankara da bankanın 
~eftiı MüdUtlUlöae. bulundukları ye1'eki Ziraat Bankalarından alacakları 
beyaımame1i doldurarak göndermek Te ya bizzat vermek sOretiyle mUra· 
caat edebilirler. 

Müzayedeye vazolunan pastacı dükkanı 
ve tahtında furun ve bodrum 

Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
Beyotlunda ff Ueeyhı af• maballesiade Caddei kebirde ~58 numarab pastacı 

dtıtUıu ve tahtıada furUD •e bodtum. 
Müddeti m\layede: 25 Mart tarihinden 17 Niean 929 Çarşamba RUDll gat on 

dört bııvuıa kadar. 
B.llda muharret mıllk kinye veriJeceibıden mtta~ edeye nmlunmuttur. Talip

lerin Ymai ibaJe o1an IOD g\IDtln eaat OD döıt buçutwıa kadar pnnaaıeyi okumak ve 
teminatı mavakkate ita ederek. muayedeye iıtirak. etmek. uıre Istanbul Evkaf 
mUdUrllifGnde va4ıf akarlar mUdllrlU~ne mllracaatlan ilin olunur. 

Evıaf ve muıtemilltı hakkında matemıt alnı .. " Lte;enler bu mUddet zarfında 
mi1111tdı odanna muraedt ederek ccti mit l ta;o~ r.r:ı:ı Rfjf;il'tler. 

NEZLE 
ô&.SlJRUK 
BRONŞiT 

Blm!!ll BUGAZ ~F.ZLESl 
için hakiki 

GlJDRON GÜYO 
lçinız biıttin mu tahzeratı üzerinde 

menekse , l'"·il ,.e kırmızı renkli . .. 
etiketlerin de [Mai.;:onFRERE Pari5 

Rue Jarop Ne 16) adresi yazılıdır 

AMASYA KÖMÜR iSTiSMAR 
MINTIKASI işl..ETMB 1:11RK 
ANONiM SİRKETl Hiıueda· 

ranll ilin 
Ticaret kanununun361 inci ve esas 

muka\elenamesinin 49 ncu maddeleri 
ahkamına tevfıkan '' Amasya Kumtir 
mıntıkuı işletme Tiirk Anonim şir· 
ketinin hi::ısedaran hey'eti umumtyesi 
mevadı atiyenin müzakert>si :zımnın· 
da gelecel~. Şehri Nisanın 9 ncu Salı 
günU saat ikide şirketi Galatada Mer· 

lkez ·Rıhtım hanının 3 ncU katında 
kain merkezi idaresinde sureti adi· 

yede içtimaa davet olunur. 
1 - Meclisi idare raporuyla mu·I 

rakıp faporunun kıraatı, 
2 - 1929 senesi hi.sabatınıo tas· 

diki, meskur aene ne~vicioe dair 
meclisi idarenin teklifi hakkında it· 
tiha:zı karar ve meclisi idare azası
nın tebriyei zimmeti, 

3 1929 senesi için bir mura· 
kıp ve ita olunacak ücretin tespiti, 

4 - Şirketin idarei umumiye~i· 
nin ted~iri ile mükellef meclisi idare 
azalarıyle müdüre verilecek ucretin 
tespiti için meclisi idareye salahiyf't 
itası. 

Liakill 100 hisse sen~dine malik 
olup ı~bu içtimada bilasale "eya bil· 
vekile baz r bulunacak 2e\ at ticaret 

kanununun 371 inci ıqaddesi mucibince 
malik oldukları senetleri yevmi içti· 
madan liakal bir hafta evel tirketin 
merkezi idaresine tevdi etmeleri la
zım gelir. Hisse senedatmıo tevdi 
olunduğuna dair mUessesatı mali~ e 
tarafından mutat 'esikalar içtimaı 
umumide hazır bulunmak uzere 
mevdu hisse senedatı gibi kabul olu· 
nacaktır. Meclisi idart" 

1 ltanbul mahkemei ulivesi liçUucU 
hulı.uk daireaiodea : Evkaf m\idiriyeti-

nio Şehıade batında Balaban •la mahal
lesinde Acem oJlu meydanı c-addesinde 
idin ( 46 ) No Kuyumcu karhanesinde 

mukim Ander)a velet Hıri&to ve bakkal 
Yorgi velet Dimitri ve Yorgo ,.elet Dlmit· 

ri ve Katerine binti Dimitri ve lstefaa 

velet Yorgi .e A11e Sıdıka hanım aleyh
lerine ikame eylediği bedeli istimllk 

davasının icra\ ı tahkikatı için irsal kıh· 
nan istida ilmUlıaberleri zahrına muma· 

ile) hin ikametRlhlan meçhul oldap 

mubqiri ve heyeti ihtiyariyesi taıaf1ııdan 
verilen meıruhattan anlqılmıı olmakla 

mumalle~ him hakkında on f!:Un zarfında 
~e,ap \erilmek Uzre ilinen tebHgat ic:,.. 

sıı:~ hrer v:rrilmiı oJdatu ilin olunur. 

5 

IZM R VE PARIS SERGi
LERiNDE BOYOK MOKA
FAT VE ALTIN MADAL· 
YA iHRAZ EDEN MARUF 

iDEAL 
KO SERV ALARINI 

Herkes, f>ilaiıtisaa tercih eder. 
MP.şhur doktor Zergerin takip 
ettiği usul Uzere ıur~tf imalleri, 
hali tabiiJerinio mubafa11an1 
temin P-der. 

E FES! 1\fÜKEMME 
SIHHi! 

Her bir tecrUbNi btiyUk hfr 
mu\ affaki~ et. bir zafer! Umam 

bakkali ye ma~araJarında bahıııW' . 

Darüttalim salonunda .. 
Her Pazar g1.lnU aktamı 4 

MEDDAH SüFIURI ~ 
Her ~alı gunti ak§anıı 4 
ORTA oVUNU 

Her Per~embl" akşamı ve Cuma ı 
g_llnd ız le geceleri 4 .... lncesaz••••4 

..BOMONTİ fabrikası •• • • 
iDOPPELBirasıi • • İ çıkmıştır i 
•••••• ht>r yerde satılır •••••• 

B e~ otlu birinci h\lkıık bakimlll ncln: 
müddei Evkaf mttdiriyeti tarafllulu 

müddei aleh Beyotlıında KüçUk Pan.aıı 

kapıda 6·13 numaralı apartmaııda birinci 

katta mukim Hqo\a efendi aleıhine İka· 
me olwıan on sekiz bin altı yıa k•rut 
bedeli icardan mütevellit alacak daVUlllı.a 

cer~ anı muhakemesinde mtiddei aleybi11 
ikametglhın n meçhul olduğu anl-.ılarak 

bira-; milddetle ıl&nen tebliiat ıcraı n• 
karar \erilmit olduğundan müddei ateyhil'I 
mnhakr.nıe Un • olan (2i nisan m) tari 

hine' milsadif cumartesi günü saat oııbirde 

bizzat mahkeme\ e aelmediği ve ya mu 

saddak lıir 'rkil gıınbermedigi takdirdt 

hakkında gı~al.lt'n muhakeme icra oluna 

cağı İIKr.t>n tebliğ olunur. 

M af kara dıalıkemei asliyeainden. 
Malkaranın Camü Atik mahal 

lesinden Recep kızı Hadlye Tekil 
Şevket e~ tarafından hazinei maliye 
\ekili G.ip ef. aJe ·hine Nalkaranın 
kanbn baba ın,.vkiiJldt> Şarkod bacı 
Ahmet Garben kara pilav Muıtaft 
Şimalen Alııntı CenuLen kezalik ka 
ra pila\ Mu tafa tarlalarh le mabdu 
20 ve Tafralı mcvJ iinde Şarkan hac 
Mestan Garben Çoran Şimalen hac 
Ahmet Cenuben Fıtmı tarlalariyl~ 
muhat 18 vı:ı incirli tepede Şarkan 
Stıleyman oğlu Mehmet Garbeo hacı 
Mestan bey vere e)eri Şimalen Tut· 
han kalfa Cenuben Osman aıa tarlı· 
lari) le hemhudut 20 ve Kavak önlı 
me\ 1 iinde Şarkan ermeni Ahmet 
Garhen hacı Ahmet vereseleri !Şima
len dt>rt> f.enubeı vol ile mahdut 16 
ve Dolap ayığı me\·kiinde $aftan 
yol Garben dere Şimıleb F cıtmı Ce. 
nUben Fehime t1trlalariyle hemainuı 
16 kezalik dolap ayalı mevklinde 
Şarkan Osman aga Garben tmine 
Şimalen yol Cehüben Riıa ve Meh
met tarlalariyle muhat 10 ve Büyuk 
ha\lu mevkiinde Şarkan Sadık efen
di Garben '.\'Ol Şimalen hacı Ahmet 
verest>l~ri Ceniıben Üiman a9 tarl• 
Jari~ Je mahdut 5 ki cemsn 9:> duntim 
tarlanın t cili hakkındaki davasının 
cari muhakemesinde meıkOr tarlaıar
la alakadar olan kimse vana l,S ay 
zarfında mahkeme~ e müracaat eyle
mrlerine ilanen karar verilmif oldu· 
imtdırn keyfiyet ilin olunur. 

J~anbul rnahk;;';ı asliye hııkuk Beti• 
cı hukuk daireainden: Istubııl E•h' 

mUdiriyetinin Bahçe ıtap.ıaıDda Şeb 
Mehmet Geyliııi maballetinde Blhkpuarı 
EminönU caddesinde (10) No dıtltlada 

Şamlı Hacı mustafa eleddl aJetbin ibme 
e~ ledili fuzıali itg.l ,....__ tt,Mı kllmat 

) evmi tahkikatulda ilin• teJılillat icra
ı::ına ftimea anıaıaiJe,la ilpatı ri..ı etme 

di~inden hakkmda verilea Uıerı pJMİ· 
uin ~hi illaffa itilmeB bir .U ml4Wet 
le illoen tebqi kararllr cllmwı .a •••· 
dei tekili tarafından bir kll'a kmdurato 
ib~ edilerek emri tıbkilW ( l·Meyı. 

929) tarihine mulldlf çaqantı. Sbll •t 
oadörde taJia kıJınmıt oldutuDdaıı ynm ve 
vak.tı meıkOrda iahldkat hakımi blllllnll4iı 

huır bulwımuı ve aksi takdirde habkw 
aaul muhakemeleri kanununuo (401) iııci 

ınaddeli b\lkmllne tevfikan bakkmda 
muba.kemenin gı)aben icr:ı olıutaellı 

teblığ makamıu,a kaim olmak. Uzre illa 
olıım" 
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Yemeklerinfa:de 
ve 

Hasto.lı.klan.ıı ı~da Hasan Luı· ıa·, n. ı._nf wKi!oluk Şişesi 100 
ı~ ~ 16 tur. Hasan ecza de 

' ·~ tr ·. · · 

i sefain 
· sin sur' at postası 

( ONY A) vapuru 26 Mart Salı 
gfinü 12 de Galata nhtımındaıı 
l11J1eketle İzmir, Antalya, Alil-
.i~'t., Mersine gidecek ,-e Taş
u<!u, Anamar, Alaiye, Antal
ya, lmıire uğrayarak gele
~ktin. 

Ay,.ıalık siir'at postası 
'tMERSIN) vapuru 26 mart 

8:'4lı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dm hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur· 
haniye Ayvalığa gidecek ve dö
nÜlıte mezku.r iskelelerle hera· 
b-e;r Altunoluğa uğrayaoaktır. 
Gelibolu için yalıut: yolcu alınır 
yük alınmaz, 

TRABZO-N-1K1NCI 
POSTASI 

(Ol.Et'li-i URİYET) w.puru28m.ar 
Perşenbo akşamı Galata nhtı
pıuıdan hareketle Zo~ldak, 
I:nebolu, Sioop, Samsım, Ünye, 

1 Fatsa, ordu, Gireson, TralYzon, 
~ Rize, Hopaya gidecek ve dünü~

te Pazar iskelesile Rize, Of, 
Sü.rn1ene, Trabzon. Polathane, 
Tire.bolu • Gireson, Ordu, 
etsa, Samsun, Sinop, lneboluy 
ugrayak gelecektir. 

İzmit hattının Istanbuldan Salı, 
~ttea çar~nba gUnlcri hareket 
eden seferleri mUlgadrr. Diger iki 

sefer;de vapur Istanbıılda ikişer e;un 

kdnca:tttr. ----25 Mart Pazartesi Karabiğa P09Usı 
yaptlnnyacaktır. 

!'. -
~'111111-MiA ı 

Sadık zade 1 
Biraderler vapurlan 

KARADENiZ 
llU.NTAZA~f VE LÜKS 
. POSTASI 

Sakarı ya 
Vi:ıpuru 27 Mart 

Çar§amba gün~ai!t:mı 
~.ı.htımmdan hareketle (Zon· 
~ldak, lnebolu, Samsun, Or. 

Gireson, Tırahzon Sürme· 
ve Rize iske1elerine azimet 

~ avdet edecektir. 
Tafsilat için Sirkecide Mes· 

adet hanı alunda, acantasına 

t ü:rracaat Triestino dairesi Te
lefon : Istanbul 2134 

I' • ~ 

!'Yelkenci Vapurları 
Kuadeniz ı>ostası 

VATAN 
VAPURU 

t.Jiır Çarşanha 
Günü ak§am· Sirkeci rıhtımından 

harah:t.k doffru Zonguldaj, lnebo
lu, Samsan, Ordu, Gireson, Trab
zcm, Sürmene ı·e Riz&ye gidecektir. 

Tafsilat içirı Sirkecide yelkenci. 
Han.ında kain acentaszna miira· 
caat. Tel. lstanbul 1515 

................. lllllii 

Satıllk motor 
Conson marka iki buçuk beygir 

kuvvetinde bir motor zarif ve kü
çük teknesiyle birlikte satılıktır. 

İsteyenlerin Çinkograf Kenan be
ye müracaat etmeleri. 

Doktor A. kutivel ., 
El.ektirilc makineleriyle bel:ıo~ukl~u 

drar duh~ı. prostat. ademiiktidar. ve bel· 
ı ev§eldiği, ı:.ilt ile fir~iyi ağrısız tedavi 
eder. Xarııkoyde Börekcı fınnı aırasırıda.34 

I stanbul icra dairesinden: Bir devinden 
dolayı mahcuz ve furuhtu mukarrer 

iki hin yedi ~üz p:m;a dört k.ü~e çini 
Ni ... anın ikinci Salı guuu saat hirde San
dal bedestanmdo. lıilmUzarede furuht 
e<l.ileceğinden taliplerlıı mUracaatlan ilin 
ob.ııU!'. 

. ~·· .. .......... .y.: ... u • . • :. • .. ~· , . _ !.~\}.... • \~ 

1 " 

en tll'il il,. 

VERCMLİLCHE, 51RACALILA!fA ,llZVll 
VE KEl'flK .lJO'"l.lJll.AlllNA, HA/ltlL& 
VE SÜT VIRCll l:ADINLARA • Ç,OCUl.LA
IUN SiJYÜ/fESINE • KE/'!IK lfllllKl/KU: lıl!'l'lıılllili 
RiNA, HA5TALIK/JA# llALl<ANJ.ARA. 

""'I S:"• .. , •• 1 ;a 

V ·, I 

~· 

.Şayaıır. hajret: ri,lr'ati t·t lwvı•eti sayesinde yem BUr.c&-!mllanmak çok lcola!J ~u· iı alm~ıur.· "1 
·'-. . ·-

Direksiyonda 5 dakika·ı::':": 
,.t ··"•f·:·;~·;· ",·~~ .ı;~'ti:(·~:ofi .... · ·. . :·li·::::'.):,•"" ·ı ·'.:. • .. ., . 

·işte ·o zaman 1929 Buick ·modelinin yu.r·üyüşünün' 
tatlılığını duyarsınız~~ eııe-ı ·~@ ~ ,, .,~'.f· 

,. , • 1ı --(Müsaade edimi. sizin için bir tecrübe gefınt'iSi tertip edelin) i;=-•• ., ·' 
~J.~':'~z•. •,' ~?-. , , . ' , •'I ·.İo:~~~ }"" • •, ''.I, ~:l~f' 
BAKlNIZ Ng GEÇİYOR!~~·.: t>· ırla.r peri ması:llarında olduğu ·- ;elir !Çi, . bir arabanın kuyveti 
:hızla, sessizce, ve kolayca kayıp giôı gözünüzü açmadan kayp O-r ancak benzin sufiyatının yüksel· 
rgidiyorl."'lBeşdakika geçmeden lur_.-:- ,m_anzaralar. bir sinema snesile. artar. Buiclein tepeden. 
bu· parlak teCTübenin ehemmi• şerıdı gı.bı kayıp gıdcr. supaplı meşhur motôrii hakkın~ 
yetini kavraı-sınız. Şimdiye ka.. Ve bütün bu .muvaffak1yetler da bu farziyata lüzum yoktur. 
.4ar gÖ;ülmemlş bir şey!.... benzin .sar!iJ;atıru çoğalt~dan .. 1929 Buicl{inin elde e.tttği 
t Daha siir'atlimi gitsin .•• her elde edılmışttr. ,Her kese oyle inuzafferiyetlerin neden ileri' 

b.e şür'atte olursa olsan gayet B u J c K ıgeld~ini beş daki~a iç!n~_e .. di· 
iiolay ida.re edilir. Pağları'pay· teksıyon. başında oğrenırı;ımJ!. 

GENERAL. MOTORS MAMULATI 

Ô.T.T.A:$.Otômobil Ticareti "fürk Anonim Şirketi, Beyoğlunda, Totcatııy:ın karşısında. Tel. Beyoiflu ~ 

E yüp ııulh nıahkemc:sinden: Bir Jel nin j 
temin icıtifaEı zımnında 928 Temmuz 

28 tarihinde tahtı hacze ahnan balıitta ayan 

caddesinde bacı Isa bo3tan sokağında 18 

numaralı hanede fanoslu asma lamba kon· 

sol 1113 a} na iki adet sıgara iskemlesi 

bir adet oda keçesi divıır halısı iki atlet 

minder pençere perdc~i iki kanatlı konsol tiç 

adet muşamba penc:ere perdesi bir adet 
minder ye Lir adet yemek masası929)Jisıın8 

pdzartesi guııU sabahleyin Saat 11 U.e ma· 

hallinde memuru lıuıunında füruhi edilcce 

ğiı:ıden talip olanların mahalli me.:kurc.la 

hazır bulunmaları ilan olunur. 

E )"UP sulh mahk~ıne~inden: 1\ttidıle~ 
Sergis efendi ' ekili Isak Aciro:ın clen· 

cliı.ıin müddei nleyhanın l\ieryam ve Ho· 

ropin şayien mütesarrif olduklan Kadı 

köyde Osman ağa mahallesinde Hucla 

verdi oğlu sokagınıLı atik 9 ve 29 cedit 

9ve 10 numaralı ma bahçe bir bap hane
nin kabil taksim ise taksimi <liğil ice 

şuyuun izale.si z.ımnır da furuhtile esm:ının 
hisseleri nispetinde teni ve taksimi tale· 

bile ikame eylediği duya üzerine ınezLu

relere tast.ir kılınan celpname zalırine ya
:ul<>n meiruhatta Amerilia, ve Fransanın 

neresinde •;e ikametgahları meı:hul ol<lu· 

ğu göskrilmi~ ve hittalep itincn tebligat 

ifasma Ye ınuluıkcmcııin 2) Nisan 1929 

perşembe gunU saat on dörtte icra"ına 

karar verilmi§ olma~la mezburder her 

birinin gıin n;ıezklırd~ muhakemede hazır 

bulunmaları 'e ya tanıfınızdan rııusaddak 

bir vekil göndcrnıeleri aksi takdirde gi· 

yaben muhakeme icra kılınacağı malum 

Ye teblig makamınıı kaim olmak üzre 

ililn olunur. 

1 stanbul icra dairtıı;inderı : ~Iahkiimu bih 
deynin ademi ifa~ıııdan dolay ı mahcuz 

ve furuhtu mukarrer 1·772 Se} rUsefcr nu· 
marah bir adet açık o~crland Otomobili 

28-3-29 tarihine mUs.ı<lif perşenLc g•ı rıu 

saat 11 de Taksim meydanında hilrr.U7.a\'e· . . 
de forulJt edilece,lnclen taliplcı in r.m nu· 

n.uı.. m.W-aWLtlatı • 

1 stanhul Lirinci hukuk mahkemesinden: 
Kara Ha~ z.ade Husnü beyin vekili 

Ahmet ŞukrU hey tarafından Istnnhuld:ı 

A~ir efendi sokağında Aetarcıyan hanında 

8 num!lra<la Lotoz. zade Mustafa Fevzi 

hey aleyhine ikame olunan alacak dava· 

sından dolayı Tı..nzim ve miıddci aley· 

he irsal kılıııan tebliğname varakası zah
rına mumaileyh Mustafa Fen:i beyin on 

mah mukaddem mezkU.r handaki Jazıh:ı· 

nesini terk edup elyevm mr1.halli ikame

tinin meçhul bulunduğu Odaha~ı ve mu· 

ha§İr tarafında!'! Terilen ıerhden anla~1lmış 

ol~ıağla bittalep tahkıl<at celsesinin 25 

Nisan 929 Per~enbe günü saat on üç 

buçuğa tayinine Ye tebliğ mekamına kaim 

olmak üzre huk.uk u:>ul ~uhakeıueleri 

kanununun 141 ve 183 maddeleri müci· 

hince keyfiyetin ilanına karar verilmi~ 

oldu;;undan yevm ve vakti mezkurJe 

birinci hukuk mahkemesi Tabkıknt lıaki· 

mi nezdinde lmzır bulunmadığı ve )8 

musaddak vekil göndermediği takdirde 

tahk.ıkatın gıyaben ruyet olunacıığı ilan 

olunur. 

I Ftaı.bııl Adiye !\.Iahkemeei l\çi.ıncü 

hukck C!aire:ıinclcn: Muazzez hnnımııı 

ze..-ci Ankarad:ı kurtuluş mahallesinde 

mukim Hasan efendi aleyhine açtığı na· 

fak:ı day:;sının yapılmakta olan tahki· 

k:ıtında ikametgahının ıneçhuliyeti haso.

bilc ilanen tebligat ifasına rağmen gelme· 

yen müddialeyh liıiseyin efendi hakkın· 

da bittalep gıyap kararı bilittihaz yirmi 

gün müddetle kendisine tebligi lüzumuna 

\ e tahkikatın lfı-l-029 Salı saat 11 bra· 

kılarak \aktı mezkOrde hazır bulunmaları 

aksi takdirde gıyaben muamele yapılııcağı 

ililn olunnr. 

Zayi - Tatbik muhur tlmil zayi etti~im· 
den yeni~ini hak ettirdim eskisioin 

hiikmlı olmadığı ilan ohır•ur. 

lKadıköyUnde Sultan selim 

caudesiııde 31 mumaraJ.a 
Sıdtk.a 

J staırbul. icrıı dair~sinden: Naciye • ha-
mının lsmail Hakkı beyden istikraz 

eylediği doksan be~ bin kuru~a mukabil 

birinci derece ve Sıra numarasıyla İJ'Otek 

irae edilen Çar~ıyıkebirde Uncu oğlu 
sokağında atik ve cedit 13 No. kuyumcu 
dükl•anı mıımııi\C)·lıanın borcundan dolayı 

ihalei evelisinin yapılması için otuz gün 
müddetle mi.ızayedeye oınzedilmiştir. Hu· 

dudu: Cephesi tarik arkası çarşı dıvarı 
s:ığ tarafı on be§ numaralı Esat Ef. ni:ı 
ı,ol taraf on bir numaralı l\aciye hanı· 

mın dükkanı ile mahdut derunu tahmi. 

nen dört metro doksan beş santimetro 
murabbaında tonoz kemerli tepe camlı 

zemini tahtı.;. dö şeli obp tinünde bir 
metro kırk sekiz sııntimetro terlıiindo 

ah~ap tezgah bulunan be§ y\iz lira kiy
meti muhammineli olup Haçik ağa 

kiracıdır. D.:ıha fazla ma.lfim .. t 929-216 
No. dosya numarasıyla l stanbul icra 
dairesi müzayede şubesine muı·aceat 
etmeleri ve 29.4.929 tarihinde saııt 14 den 

16 ya kadar ihalei eı:veliyeı;i yapılacağından 
mlişterilerin kiymeti muhammenesinin 
yUzde onu nisbetinde pey akçasını tes
limi vezne etmeleri ve tarihi mezkOrda 

bizzat ve ya. bilvekale hazır bulanmaları 

i1an olunur. 

J stanbul icra dairesinden: Yeui bahçede 
:\Iimar Sinan mahalle ve caddesinde 

kain olup Sabiha hanımın tahtı tasarru· 

funda bulunan 29 No elyevm muhterilc 

hane arsasıanın nısıf hissesi mumaileyha· 

nın Zeki beye olan borcundan dolayı 

ihnlei evveliyesinin icı·asiçiin otuz gün 

müddetle miizaycıleye l:onulmuttur. Hu· 

dudu cephesi kşüat edilecek on bcs met· 
roluk H:ısene H. \e Ahmet ef. ile Ayşe 

11. arkası kısmen Emanet malı ~ol tarafı 

· Anastas ve kısmen :Fatma H. mulıterik 
hane ar.;alarile mahdut iki 290 metro 

.sekiz yi.iz yetnıi:;ı lira on sekiz kuruş kıy· 
meti muhamminelidir. Talip olanl~r "e 
daha ziyade m:ıluınat almak isteyenler 
kıymeti muhamminclerinin yuıde on nis
petinde pey akçesini Ye 928-5586 dosya 
numarasını :ılarak müzayede §Ubesino 
mUzacaat etmeleri ve 2.5.929 tarihinde 
saat on he~c kadar ihalei eı.·eliyHi icra ' 
~ÜUJacağı ilin olı.ınu•" 

-~v.ı. DOl<iORLARA SDRUNUZ . 
,..~ıi· s_AF1 TRI KAC!SI N .. !! 

HOMPAIM!, Kıl~E'.TOZ VE: GAANIJL~ 
Günde ! 11del yahot 3 lıı#İfilt ~ 

ocul<lrıra 11ısıF. 

Asl<erf müna-
kasa ilinlari: 

r-F:~d.ki:ti:ı·M.·M~;;kai;;i·;;;::ı:; .. 
f komisyonundan: 
··············~····················_. ............................ ...... K Ulna§l verilmek §aıtile 700 tane kıasket pazarlıkla yaptırılacaktır ihııJesi1~ 1929 pazartesi günü ı:ııat 14.30 da Japılacaktır taliplf'rin numune ve ~ar 
komisyonu.muzda görmeleri ve ihale glinlin de minatluile müracaatları. 
Beylerbeyinde sıhhiye transit deposunda bı.ı.Iunan bir seyyar etüv pazarb1'1' 

ettirilecektir pa7.adığın ih:ı.leai '2:7 Mart 929 çar~anba giinu saat 14 te yat>., 
taliplerin şartnamesini komisyonda görmeleri ve ihale gilnü teminatlarile ~# 
hazır bulunmaları ilan olunur. ] 000 adet velense yeni evsaf dahilinde kapalı zarf usulile munakasaya ı>.011 

İhale glinü 28-3-929 perıienbe gUnU saat 15 tir. Taliplerin şartnl'IJleo 
munesini görmek iizre her gitn ve munakasaya i~tirak edeceklerin o gün ,·e 
evvel teklif ve teminat mektuplarını makbuz mukabili Ankarada merkez s:ıt 
komisyonuna te°vdi eylemeleri. 

H almoğlu füesi için munakasa<la olan 5000 metro yerli bezin münaı.ns-V' 
talibi ubtesinde ki fiatla bir hafta sonraya talik edilmi~tir. J1' 

yevmi talika mu~adif 30 ınaı·t 929 cumartesi gunu sııat 14 de Harlıi>·e :ı.l 
tinUnde ki mtinııkasa mahallinde tekrat mu.aakasaııı icra kılınanacaktır. ~ ıı' 
numune ve 11artoame için komisyonumuza ve i~tiral[ içinde munakasa maıı-1 1 

roıı.atları ve haztr bulunulması ilan olunur. 
••••••••••••••••••••••••••• l Dördüncü kol ordu satınalma 
·····.··~··········~·········~··········· ...... ······ ~ E sk1şeh1r kıtaatının yenıden kapalı zarf usul.ile mlinakıı.saya vaz edilen l 7 

kuru fasulyesine 20 • 3 · 929 talibi zilhur etmediğinden k:ıpah zarf ik illU 
27 • 3 • 9'.29 tarihli Çarşamba giinü saat 14 te icra kılınacağından talipterııı 
mezkurde le'minat akçalarile komisyona müracaatları. 

l ................... •u•ull••••••s••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n•••••uu......-.•••••••'' 

1 Emvali metruke ilinlan 
: . ........................................................................................................ ~ 
)J eyoğlunda tım tım mahallesirıue ada sokağında kain 5-1 numaralı Birııba 

ra raptedilmek üzere 26-3-929 tarihine müsadif salı gUnü saat 15, de ':l1 
mukarrerdir j-evmi mezkfirda mezkar Birahanede mevcut e~yanın dahi ayrıc' 
ne ile birlikte icara verilece~i. 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Satılık arsa il 

Mesahası 'f~ fı. 
M.murabbaı 'tj; 

No Mevkii 1:..sas 

159 Beşilüaşta Sinanpaşayı atik mahallesinde 201 l 
Köp:ı;ü başı sokağında atik 13 cedit 5,7,9 
numckralı arsa 

Balada mevkii ve evsafı muharrer arsa 10 Nisan 929 tarih~ 
sadif Çarşanba günü bilıniızayede satılacağmdan taliplerin yevrJll 

kurda saat on altıda bankamıza müracaatları. 

• Adal4t ve mafsallarda hissedilen 

hat ağrilar romatizmanin ilk ala· 
metleridir • . 

Spirozal 
·m ah 1il1 ü 

~· 

uzun zemiiıdanbert tecrübe ile saoli olduğu 
B üzere &l:ırwduğü :yer~ ,güzel bir 

B~ER sükunet verir ,. 
E "-f''· .-;<~.... _........ ) 
R .. ~ 

Kiralık sahilhane. 
Vakıf Akarlar müdürlüğünder' 

Sarı yerde Yeni mallede Pazar ba,ında miras yedi sokağında 109.50 l.'İO· 68 

KİRAJBC APARTMAN DAİRELERİ .. 1'~( 
Beyoğluuda Kuloğlu mahallesinde ağa hamamı caddesinde ilçüncıı 

2 ve 3 ve 4 ve 7 ve 9 numaralı daireleri 
KİRALIK DOKKANLAR . -;#"J 

Beyoğlunda Kuloğlu mahallesinde ağa hamamı c ddesinde t.içUncU 'fll"'.i 
tahtında 59·1 nu_mnralı. dükkan ,.e h..ının arka cihetinde 38 numaralı ~ııP'~o-J 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinde Misk sokağında 3-84 ve 84-'. 1'~ 
Beyo~lunda Hüseyin ağa mnhallesinJe Abanoz sokağında 21 No. cl~\1' d 
Beyoılun<la Kamer hatun nıalıalle:;inde Ham.al ba§ı caılılesinde 2 1'0• 

Pangaltıda Çayır sohağında 53 atit. 63-1 ce:lit numaralı dUkkan ~ 
Pangaltıda Fransız mezarlığı ku•~ısında lll ve 107 numaralı duıddi 

KİRALIK BODRU.ML~R ııd' 
Beyoğlunda Hüseyin a~a mahallesinde Caddei kebirde apartman tıılıtl~"' l' 
Galatada Hnc1 ama mahallesinde ŞehitMemet paşa camii tahtında 6 
Tophanede Sefer kahya mahallesinde \'e caddesinde iki b:ıh 'hodruıı:ı ~ 
Müddeti müzayede: 25 Mart 929 tarihinden 17 Nisan 929 Ç.ıır§°' 

eaat on dürt buçuğa kadar . ııştııf~ 
Balada muharrer emlak kıraya verileceğinden müzayedeye vazolunıne,i 

]erin yevmi ihale olnn son gün Un saat on dört buçuğuna kadar şartnaıO • ~ 1 
ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye i§tirak etmek 1..zre ıstıı.ıı 
müdü:lUğUnde \'akıf ~~rl:ır mildürlilğüne müracaatları _ilan olunur. udd'' 

Evsaf ve mıiştemilatı hakkında malumat almak ıstryenler bu Jl! 

müzayede odasına mllracaat ederek ecri misil rapor!a.rım görebilirler. 

Moa'ul müdiri: ESA T 


