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Hissedarlar l 
Uitıh~p hakliı. 

~adıtılar Darülfünun 
0niinde bir şükran metingi 

ergınır1 

reddi 
m·uhtemel 

itilafı. 
tastıl< etti 
Dünkü içtimada 

rapor okundu 

aktetmek istiyorlar. 
VUA.yete müracaat edildi 

Maliye encümQni 
teklifi çarşambeya 

tetkik edecek - ve kabui edildi. 
--1-

Ankara 25 [Hu..)us· j Anadolu demir yollan h,isse-
. Süleyman Sırrı beY.{n bekfrrhk darları dün Galatadaki nıüdüri

vergisi hakkındaki teklifi-, çarşam- ıyeti umumiye binasında bir bey
ba günü maliye · encümeninde eti umumiye içtimaı aktettiler. 
tetkik edilecektir. Encümen aza- içtima Meclisi idare azası ile 
sı, re51'en tetkike ve karar ver- eski ve yeni heyeti idare azası 1 

~ftdUiJ.ann bir şttkran 
..... dariilf ün 

· •urk 
~l\lih.b kadınlarının · belediye 
d -ıckın:lın~. ittirak ettirilmeleri 
'tdic.· al hukumetin meclise gön-

~ a.1 .. 'ha 
b~tınedild~~~ kadmhk aleminde 

1t he •gınden daha büyük 
. bii~c..~an ve alaka uyandırdı. 
~bhc ıı.. ho·ğleden sonra başta Ne-. ıvıu ıtf 1r. Çok ın hanım olmak üzre 
ı:lllırıi N hanımlar Darülfünun 
~t td eş' et Ömer beye müra· 
il rıd, D~rek Darülfünun meyda-

lleftkk· arülfununda okuyan mü
~ b it 1'" k sa İt nı ~r kızlarının iştiraki· 
adt Vc.e ng uktedilmesine mü-
Ne~· Y~rdım istediler. 

~ı· v et Ö 
\ 1tıderı ıner bey kadınlara 

1~ bı.ırıu &~l~n yerdımı yapacağını <t~ırıı n •çırı hükumete miiracaat 
\ · ·ı &eldir.· · · 1-tı di~. sınını söyledi. Iaber 
t &ine .. 

1). sllı~rı v· . gore kadınlar bugün 
t\ilftin ılcı) ete müracaat cdeı ek 

~ Ctirıgi·Un meydanında bir şükran 
at~ td a"ktedilmcsine müsaclc 

s ~ttintceklerdir. 
tk ho. gc Da ·"Jf·· d "k lu .. ıt:ij l ı u unun a ve yu ·• 
~~~ &eıtç ce erde tahsil eden bii~ 
dırıf ara ve ızlar, Kadınlar birliği 

ar :şt• arzu eden bütün ka-
~ık ait Ço~ak edeceklerdir, 
'ru'tak c .. khd1~ hatipler kürsiye 
ıti~ kadıuın urıyet hükumetinin 
tı tı at ve nına gösterdiği bu son 
td bej·a ne~~ketten dolayı ale-
~ekıe:d· ··ukran ve teşekkürat 

d 
Q\! ır. 

e b' son v . 
fık' 1t Çok azıyct hakkında dün 
let~tl':tini ldaruf kadınlal'lnıızın 
ltt~d~~den a Sık. Ge_nç ınuharrir
llıuh Ufen k .. ua~ . Devriş hanım 

arı-itim· .. ndısıle konuşan bir 
'

4 l'ü ~ze demiştir ki: 
tef, . rkıyed . 'h d 

oıltı tıı al ~ ıntı ap e ilmek 
h k ist~cda.k ılk kadın meb'us 

t 41ltn 1rn. 
\:recı . a rn k . " 

da de u abıl diğer bir hanım 
~ ':°'"A. şunu söylemiştir. 

ıle llıan e,l .. , 
il} l2l erkek .. aaını elimin hamu-
!\• 'ıı •Şıne karışmak iste-
,,~Zih 

~d:ı Muhittin hanını 
ardan da Meb'us çıka· 

meğe davet edilöil<leri bu nies- iştirak ettiler. 
ele hakkında fikirlerini açıkca Celse açıldıktan sonra, Mec· ' 
matbuata söylemek istemiyorlar. lisi idare rtisi son vaziyeti izah 

Bunlardan görü~tüğlim etti. t.:uıayetin \'lll na geldigi f'\-., katil 'e ın kt 1 .kadın 

bazı aza, iki sebepten tekli- Hattan yapılan itilafoame f?U· Evelkl gece Dolapderede ğen Zabıta cinaye. mnhnllinde 

fin 1 1 · d d' le cibince hükumete satıldığını nn- f b . t l , r.-k· ı . • Gadccc Mc.;rgnr;f n ke ·! cnse~:n1• a ey 1111 e ır r. lattı ve meclisi idarenin tanzim ed ir \!ın~ye 0 cıu. ~ ·ı nır - '" u." 
-1 Memurlara verilen nıa- ettiği uzun rapor okundu. tramvay bHctcisi dört aydanb::ri hulm~tur. Kat' l büxün bir soğuk 

1_ ı d d v kanlılıkla k~dım öldürdükten aş kendilerine kifayet ede- Bunu müteakip Demir yolları, metresi oı.ura' yanın a taşı ıgı k d sonra . ·npı en çıkıp .gitmiştir. 
mivecek miktarda olduğu Haydar paıa liman ve Merain, Margerit ismindeki kızı öldürdü. Mamafi bu c·nayetin bir k:ska;ıç-
Jıaİde, bu mikt(lrı veniden !~rtsul 5! .Ahd~f~ d~midr yo!l~1t'f·- Hadisenin nasıl çaktığı m:ıliim lık yüzünden ika edildiği tabak-

.... . • • • nr-e enmn uKumc.c ~vn nıli:I • I d ıt.:Jd' kak etmiştir. 
azalta"ak tckal1f yazı adı- namesi oku.ndu. Hirı;sedarlar ya- ..._e.r::ıv=ı,...r ..... =r=-ı='=":,..r:-<=;=~=:r:-c:::=="'I =-~-===== -~~ 
lane olamaz. pılan ı,nua01clitı ve yeni bey'eti 1 lte~~Din 

2 Bu nevi tazyik tcd-ı idare azasının listesini tastik ed· - ...b.,., -~ 

h• l .1 . d' .k erek dağıldılar. B ~ • • 11 'k ~b ı· 11' erı e ız ıvacı teşvı et- _______ ,....______ uyu a on 
ıiıetingi aktedecekleri ınek kabil değildir. Kadriye H. · 
nieydanı Bu esbabı mucibe dola- Mustantık Hikmet B. Nazım b "• 
rılması meselesinin en hararet- yisile, teklifin maliye encü- beyle beraber dün de Kadriye ugun 
Ji müdafii olan Nezihe Muhittin · d . dd' h ld' H. ve arkadaşları hakkındaki "Saü Gültekin,, ismini kari-

meıuıı e re ı ınu teme ır. tahkikata devam etmiş ve bazı ler t.:mmaz. Zira bu isim şimdi- · k t' 
hanım Ja görüşen bir muharriri- kl'f ı· . d d ge çe ce ır te ı ma ıye encümenin en zevat. şahit sıfatıyle adliyeye da· ye radar hiç bir yazı altın a . • 

miz diyor ki: ı sonra bütçe encümenine gide- vet ederek malCımatına müracaat görünmcğe tenezzül etmemiştir. 
""=f=J='t=a=b=a=dı=3=ıi=· n=cı=i=s=a=y=fa=m=ı=z=d=a=]==-== 
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• _ccktir. = ==rr _ etmiitİr. "" Eserlerden gelen şöhrete p~k 

~ - - - - fazla itimat etmemeli. Zira 
Avulfaflar dlln loolandl kötü e~erler hazan sahlpl

Balon bir Alman mu• 
hali.>ir namına 

ML .. FOCH 
Cenazesl . bugUn 
bü~ük merasimle 

1f1Jleiırıl1J1CJr. 
Mareşal Foch un cenazesıııı 

buğün knldmyorlar. ·Dün gelen 
Fransız gazeteleri, evelce silik 
bir adam iken, umumi harbin 
son senelerinde Yserse, en buh
ranlı bir z,·manda bliyük bir 
meydan muharebesini kazanarak, 
garp cephesindeki vaziyeti müt
tefikler lehine tashihe muvaffak 
olan F och un methü senasına 
sütunlarla yazılar tabsıs etmiş· 
lerdir. 

Foch, Yserde yedi ay devam 
eden çetin mücadelede, 400 kilo
metrelik bir cephe üzerinde en 

-
Yeni baro hi!ıeli icln 

namzetler ·secildi. 

Fırkadıt dün ~oplanan avukatlar 

lstanbul barosunun intihap 
müddeti bir ay evel bitmişti. 
O zaman intihabat yapılmış bu 
itıtibapta evelce gösterilen nam
zetlerden bazıları ekseriyet kazan• 
dıkları halde bir kısmı da baro 

heyeti umumiyesi tarafından in· 
tihap olunmuftu. Bu suretle başta 
reis Sadettin Ferit Bey olduğu 
halde intihap edilenler inzibat me-
clisinde tecanüs olmadığı iddias
ile, bundan bir hafta evel istifa 

etmişlerdi. Dün yeni inzibat me
clisine Halk fırkası tarafından 
gösterilecek namizetlerin tespiti 
için fırkaya mensup Avukatlar 
Halk f ırkaıında ıaat 4,5 tc 

Hakkı Şinasi pqanm riyasetinde 
toplanmışlardır. 

!itimada namzetlerin ne 
suretle gösterilmesi hakkında 
müzakere cereyan etmiş, azadan 
Avukat Koca Eli meb'usu Sala
hettin Neşet, Emin Ali, Ati Hay
dar Rami beylerle sair zevat söz 
söylemitlerdir. Neticede her iza 
30 · kişiyi namzet irae etmiştir. 
Bu reyle, tasnif edilecek ve içle
rinden ekseriyet alanlardan! 12 
kişi tefrik edilerek Fırka tara· 
fından ilin edileceklerdir, içtima, 
dün geç vakıta kadar devam 
ettiğinden, reyler bugijn tasnif 
edilecektir. Dünkü içtimaa 150 
kadar avukat iştirik etmiıtir. 

erını daha kolay tanıtmağa 
mu1'.iedirdirler. Şanlı şöhretlere 
muE\dil, nice yerde sürünen uta
nılacak şöhretler var. 

"Sa it Gültekin", tfırkçayi en iyi 
yazan değil, fakat en hankulade 
kon~n, ahcak dostları için malum 
bir büyü sanatkar adıdır. Konuş
mak, yazmaktan ayrı bir şey değil· 

1 dir. Ruhu boş, dim~ ~ı fakir ol~n~ 
larm yazacak bir şcyı olr.ıadığı gıbı, 
hayat menbala~ı kuru o~nların da 
söyleyecek bır şeylerJ yoktur. 
Fikir ve his yokluğunu nıaske
lemeğe yarayan laf marifetleri 
bir na'ş 11 çehresine sürülen 
renkler gibi, ölümün haşyet ve 
fecaatını daha bariz bir hale 
getirmekten başka bir şeye yara
maz. 

"Sait Gültekin,,de söz bir cen
gaverin kelimeye inkilap etmiş 
adalesi, bir kahramanın cümle 
olmuş mertliği. bir ressamın, 
bir şairin, bir musikişinasın nut
kolmuş rengi, kafiyesi, nagmesidir. 

bir paket atacak 

Söz, onun ağzında gih bir 
altından hil'at, gah ateşin bir Zeııpclin 
hamle, gib bir ok uçuşu, 
gih bir hançer darbesidir. Lisa- Zepelin balonu bugün lstanb"UI 
nınm altın girdibadına düşen üzerinden geçecektir. 
l>ir fikir, müthiş bir ışıkla aydın- Balon Çanakkaleden geçerek 
lanmış gibi en küçük çıkıntı ve Marmara istikamt tınden lstanbuJa 
girintilerini en zaif göze göste- gelecek ve şehrim z afakında 15 
rebilec.ek bir vuzuh alır. Fasılasız dakika kadar dolaşacaktır. Ba
hir mukaddes hiddetle konuşan lon lstanbul üzerine geldiği :za• 
bu adamın agzı, giranbaha aca- man mümkün olduğu kadar in~ 
yıp madenlerin erimiş ates halin· cck ve bu sırada bir çok Alman 
de kaynaştığı bir menbad~r. gazetelerinin lstanbul muhabiri 

Fakai: ne yazık ki Gül- olan M. Feldman namına bir 
tekini. ancak .~ir kaç bahtiyar clo- paket atacaktır. 
stu ~·,l~ye~ılıy~r ~e biiyük san'- Bu paketi bulup Tokatliyan 
a!•• •!ahı ~ır ruzgaı·ın esişi gibi, otelinde oturan M. Feldmana 
hıç bır aletın tespit eclemiyeceği götüren adama mükafatı naktiye 
seyyal ve fira~i bir ır.ucizc hali- verilecektir. 
nde, vücut buldugu anda hava· Balon Tü . hudutları dahilin· 
da dağılıyor. de yere inmeyecek ve mıntakayı 

Ahmet: Haşim 1 meUillua üzerinden geçmiyecektir. 
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Her gün bir mes 'ele 

Bir idealist lll[Dahiff ve müteferrik haberler il 
- Bir eser mUnaıebell ile - Emanefft!_ 

" Ey beşerin çarpan kalbi 1 ,. Nışantaş fırını 

hsetmek ve matluplarını karşılık 
göstererek bir mıktar avans iste· 
miştir. Bu işle Ankarada bulu
nan gayri mübadiller cemiyeti 
reisi Hüseyin ley meşgul olmak
tadır. Aldığımız malumata naza
ran hükumet bu muracaata he
nüz cevap vermemiştir. 

Bir mukaddime: 
İdeal ve idealist kelimeleri 

bu aralık çok kullanıhyor, lakin 
manası layıkı ile bilinmediğinden 
yanlışlıkları mucip olmaktadır. 
ldc~l, hakıkatta, şe'niyette, "rea· 
lite,,de değil, yalnız fikirde mev
cut olandır. Ona yetişilmez, fa. 
kal yetişilmeğe çalışılır... Büyük 
k-udretleri, cehitleri doğuran, 
muhtelif şekillerinde idealdir. 
Varılamayacak kadar yüksek 
gayet Hkkikatın, adaletin, gü
zelliğin, iyiliğin 11 mahz,,1. Mefkure 
gibi kör ve topal bir uydurma 
kelime bu mefhumu ifadeden 
acizdir. Hatta bu kelime ideali 
teh:zil etmiştir. 

..... Bahsetmek istediğimiz ide
alist Mehmet Emindir. Geçende 
muhterem edibimizin "Dante'ye,, 
atlı risalesipi tenkit etmiştim. 
Şimdi de, dii,er eıerini •Muı· 
tafa Kemal .. 1 tetkit etmek isti· 
yoruz. 

Bu kitap, baştan aşağıya, ide· 
alist bir noktadan yazılmıştır. 
Gaz(, Emin Beyin otuz seneden· 
beri aradığı, on seneye gelinceye 
kadar bulamadığı ideal zattır. 

Şair, milliyetsever (perver)dir. 
Uzun yıl1ar mnletinin ıztırapla· 
nnı: çekmif, ağlamış, üzülmüş. 
Her noktada türkün meziyetleri-< 
n~ saffetini, seciyesini, asaletinfo 
gorüyor. Gördliğü yalnız bu de
tilı içten, dıfbn türlce edilen ez
ayı, cefayı da görüyor. ve aA-lı
yor.:<>nu kurtaracak bir kahra
man. Herkül gibi efsani bir in
san istiyor, arıyor. 

bevlet mağlup olmuş ve me
mleketi düşman çiğnemiş. Elem, 
~eder hat bir derecede. Zihin
!tr ~ripn. lıte böyle bir hen· 
~ bir t9rk Jçıkıyor, ve, şai
rin tas&wat a"'etil, tahayyül etti
ji büyiik iperi, ideal zannedilen 
itleri g&iiyor, beceriyor, ve 
bafarıyilr. 

·ldeaJ tahakkuk etti; ulaşılama· 
yablt bh- gaye addedilen noktaya 
varıldı. Bu muvaffakıyet, bu be-
fatet bir idealist şaire nasıl te
i1r eder? Emin bey OQfUyor; ga
leyana, feverana, heyecana geli-
,~. 

\ ft;ınin Bey duyğusunda sadık· J ~ Hiılerini yalnız zaferden sonra 
edinmit detidir; ta tesalya har· 
bındenbcri o teraneleri tagannüm 
ederdi. Bir acem tabiri kullana· 
lım, Mehmet Emin bir nev-ih
tida detildir. Otuz küsur sene 
~vel de ba~e dütünüyor, böyle 
söylüyor, böyle yazıyordu. Demek 
ki duytusu emindir. 

Kitabın her sahifesinde, man
zum parçalarında, mensur kısım
lannda hakim olan hep bu fikir· 
dir. Serlevhaları tetkik edelim: 

_ (iKDAM) ım tefrikası: 10 

Bu unvan bile geniş bir ufuktur. Şehremaneti Nışantaşındakı 
'' M t f K 1 f B elektrikli büyük fırını kiralayarak us a a ema , za er ". .. u 
bailangıç manzum · Ankarada :piyasada ekmeğin ucuzlaması için 
Cazi heykelinin c ~ merasi- rekabet yapmağa karar venniıti. 
minde yüksek sesle şair tarafın- Ancak fırın çok haraptır. Tamire 

dan irat edilmiş ve binlerce Türkü muhtaçtır. Bundan başka fırının 
heyecana getirmişti. birinci müsteciri ile emanet ara-

Tunçtan bir heykel, kelamdan sında bir dava vardır. Bu dava
bir abide ile yarım saat, Gazinin nın hitamından sonra emanet 
şanını tevkir için, bir biri ile re- fırını işletebilecektir. 

kabet etmişlerdi, hatırımızdadır?.. Emanet davayı kaybetti 
O gün, l min bey!n sesi de, f mtiyazlı şirketlerden, bilhassa 
şi'ri gibi gürdü. Aksisadalar 1 telefon şirketinden olan resimden 
uyandırdı. 

1

, emanetin hissesini vermediği ci-

Kongradaki mes'eleler 
Gayri mübadiller gongırası 

yarın Türk ocağı salonunda top
lanacaktır. Kongırada evvela id
are heyetinin raporu okunarak 
bunun üzerinde müzakerat cere
yan edecektir. Bunda11 sonra he
y' eti umumiye tarafından yüksek 
makamata telgraflar çekilerek 
yunanlıların türk emlakine yaptık
ları vaziyet muamelesine muka
beleibilmisil olmak üzere lstan
buldaki yunan emlakine temamen 
vaziyet olunması talep edilecek-

tir. 

"Ruya agacı,,, "Doğduğum ila- hetle şehremaneti Devlet şursa
h'i beldeye,,, "Anadoluya doğru,,, sında Maliye vekaleti aleyhine 
11 Ilgaz dağları,,, "Aydın kızları"' bir dava ikame etmişti. Birkaç 
"Siperler de,,, "Vur!,,, "Dağlılar,,, celse devam eden bu davanın 
"Fransaya,,, "Zehirli oklar,,, "Ne neticesinde Devlet şurası Maliye 
zamana kadar?"' "Kıral Geor- vekaletinin noktai nazarını tercih 
ge'a ..... Bunlar hep ideal sema- etmiştir. Emanet davayı kaybet
meleridir. Saydığımız zarif par· tiki cihetle bu parayı alamaya· •dlhtede 
çalar okununca, fikir, adilikler• caktır. A 
den, bayağılıklardan, dünyanın MDb d led gır ceza riyaseti 
hasis işlerinden uzaklaşır. ideal, a e e Münhal bulunmakta olan ağır 
belki ekmekten lüzumlu bir gıda Y ann ki kongrl ceza riyasetine, Uüsküdar ceza 
tqkil ediyor. Ekmek maddi ha· Gayri mübadiller cemiyeti tev· reisi Aziz beyin tayin edileceği 
yatımızı, ideal ise maneviyatımızı ziat komisyonu alakadar muava· söylenmekte_d_lr_. __ 

idame eder. Fdebiyatımızda. ıu zaya gayri tabi gayri mübadillere Hahlfemelerde 
cılız, zayıf ve pejmürde edobiya· tevziata devam etmektedir. 35 -
tımızda • en ziyade elcaikliği b;s- kişilik olan ilk listeye ait tevzi 200 kişinin davası 
sedilen kısım budur. Eski külli- muamelesi dün ikmal edilmiş ve 200 kişi tarafından büyük ta-
yat ekseriya uyuşturucu idi; kalp· dünden itibaren 32 kişilik ikinci yare piyankosu, itimat kişesi 
leri hoplatmıyordu. Edebiyatı- listeye dahil bulunanlar komis- bayii aleyhine ikame edilen da
mızın yenisi ve tazesi ise eskisine yona gelerek istihkaklarını alma- 'ı vaya dün birinci ceza mahke
takaddüm iddia edeme7..Emin bey, ğa başlamışlardır. ikinci listeye mesinde devam ed·ı . t• Id-

• • •1 • •• ı mış ır. 
işte buna çalıştı ve hala da çalışı aıt tevzıat ta ıi<ı gune kadar dia)':l nazaran 34 482 l 

"k ·ı d·ı k p , numara ı 
yor.Şi'rinde, nesrinde umumi mev- ı ma e ı ece ve erşenbe bilete büyük ikrami e ıkt ğ 
ıu budur. İdeali tenmiye ve terbiye gününden itibaren üçüncü lis- halde resmi listede \akiç ol~~ 
etmeyen zeminler Emin Beyin t~ye dahil olanlar davet edile- bir yanlışlık yüzünden bu k' numan 
iltifabna mazhar olamamıştır. ce tir. listede 24,482 olarak çıkmıştır. 
Garamiyat külliyatında yer tut· Komisyon bu suretle ay niha· Bayi de bu yanlışlıktan istifade 
muyor. Mehmet Emin bir ihtisas yetine kadar 105 kişilik birinci eder~k bazı hissedarlara ikrami-
şairidir. defteri ikmal edilecektir. yeyi vermemiştir. 

Dünyadan, zulümden tikayet... A , .. ans istediler Dünkü celsede bazı şahitler 
S6zünü itittirecek müsait bir kU· Di~er taraftan gayri mubadil- r dinlenilmiştir. Diğer bazı şahit. 
lak bulamazsa Dante ye hitap ler cemiyeti hükilmetimize mura· Jerle Tayyare piyankosu müdür 
eder. caat ederek gayri mübadillerin ve müfettişinin de şahit sıfatıyla 

Size Emin Beyin bilmediğiniz bugünkü ihtiyaçlarmı mevmü ha- celbi için mahkemenin devamı 
hususi ve fikri hayatını anlata- bir güzel şaheseri varmış. Hemen başka güne bırakılmıttır. 
yım. Meşhur adt:mların hususiye· bunu arar, aslım veya tercemesi-
tlerini bilmek bir merak zemini ni getirtir. Hayatını beynelmilel, HUlelerrllf 
teşkil eder. Mehmet Emin, giller eıki ve yeni idealist eserlere vak
yüzü tipik çehresi, simasının ga- fetmiştir. Vekarı derecesinde te
yri müfarik bir lazimesi olan sivri vazuu vardır. Şiir ve ideal k.en
ve beyaı sakalcığı ile Türk cem· disi için gelici, geçici bir ~ves 
iyetinin bir rükntidür. Nezaket olmaktan uzaktır. 
ve terbiyeyi ifrata götürmek cür- işte üdebamızın yaşça babası 
münü her vakit irtikap eder. dekilse de ağabeyi olan M. Emin, 

Bu hususta mübalatsız olan- şahidi olduğu düşmam mezalimi
ları sevmez değil,! onlara acır. ni ve sonra, Türk idealinin Gazi 
Sözleri, hatta alelade liklakaları şeklinde temessülünü görüyor 
bile şiirlerinin nazireleridir. Hep ve bunları terennüm ediyor. ya· 
bir şi' ri, bir efsaneyi nakleder. zıyor. "Mustafa Kemal,,, bu zarif 

Hamiyyet vadWnde müteassıp- eser okununca, kari yükselir, Tü· 
tır. Belki bir az zamanına takad- rkün emelini, gayesini. istikbali· 
düm etmiştir. ni, tafaklar içinden bir ncunu fÖ!· 

Emin Bey, destan ve idealisteser- teren teriitaze, hayatbah~. mur.is, 
leri okumakla vaktini geçirir. Hi- mukaddes bir güneş gibi görür. 
ndin, İzland'm, bu1gar1arın, v. s., CELAL NURi 

Odadaki istifalar 
Ticaret odası heyeti idaresi 

toplıuıarak oda erkanından bazı
larının istifaları neticesinde inhi
lal eden vazifelere kimlerin ta
yin &dileceği mevzuubahs olmuş
sa da, bu hususun tespiti oda 
katibi umumiıinin Ankaradan 
avdetine talik edilmiştir. Vazife
sinden çekilen eski katibi umu
mi Vehpi beye 2000 lira tazmi
nat verilecektir. 

DiA'erluinin alacakları ikra
miye mikdarı henüz teayyün 
etmemiştir. 

Gelen seyahlar 
latella Bori• namındaki yatla 

- Ôyleya hiç gördüğüm yok. 

Slnelc 
nuna indi, Saata baktı. Joahua, 
bir poliı memurundan daha zi· 
yade dikkatla bu iti takıp edi· 
yordu. Frank Suttan ın kitibeai
nin Haymarkette bir l6kantada 
yemek yediğini, ve daima oraya 
geldiğini öğrenmişti. Bir gün 
ğene lôkantada kitibeyi tarassut 
ediyordu. Saat gece yarmnı geç
tiği halde, katibe Millie Tren· 
te in hiç te masasından kalkma· 
dığına dikkat etti. 

Galiba aileden dışarı çıktıgmız 
yok! 

- Ben size evli olmadığımı 
belki yirmi defa söyledim. 

Edgar Wailace ' 
Taharri .memuruna verilen va- 1 nından sürünerek geçti. Taharri 

zife oldukça hafifti. takip edilen memuru bu adamı tanıdı: Joshuval 
adam tramvaya' bindi. Kendisini -Ah, Joshua, gördün mü? 
kimsenin tanımayacağına emin 

. d T " olan taharri memuru a, ram· 
vayın içinde adamı takip ediyor
du. Tramvay bir yerde durdu. 
Taharri memuru bir defa takip 
ettiti adama baktı, sonra akşöm 
gazetesine daldı. Tramvay tekrar 
haraket ettiği zaman hayret 'içi
nde kaldı., Tramvay kapısının ya
nında duran adam orada de~ildi. 

O da derhal sşağıya atladı, 
hiç kimseyi göremeyince bir kü· 
für savurdu. · 

Yaya kaldırımın üstünde ne 
yapacağını a.şırmış bir halde 
b ekluken bir adam, tam yakı-

- Gördüm, takıp ettiğiniz a
dam, tahtelarz şömendöfere bindi. 

-Onu tanır mısınız? 
- Bir az 1 Eskiden şöyle böy-

le ahbaplığımız vardı. Fakat şu 
zamanlarda kendisini hiç te gör· 
mek istemiyorum. 

- Kimdir bu adam? 
Joshua memura baktı, fakat 

süalini işitmemezliğe geldi. 
- Onu takip ettiğimi siz ner· 

den anladınız ? 
- Çünkü ben de takip edi· 

yordum. Bunun farkına varmayı• 
şınıza hayret ederim. 

T &htelarz şömendöfer istasyQ-

44 yaşında bir kadın! Olcadar 
güzel degil, fakat kendine has 
bir sempatisi var. Gözleri çok 
güzel, teni çok iÜZel, 1açlan çok 
güzel.. 

Belli ki, gençli&'inde, çok, hem 
de çok güzel bir kadındı. 

Leli ile konuşuyorlar. Tabii bu 
hadise eski bir hadise. 

Genç kız diyor ki: 
- Artık çok çıkmayorsunuz, 

sizi hiç gördügüm yok! 
Neden? 

- Evli olmamak, bir aileye 
mensup olmamak değildir ki ... 

Hayat, bir bekir kadar, ihtiyar bir 
k1% için de güç feyl Siz benim mer· 
bametimi uyandırıyorsunuz. Ge
çen ay burada Hoolivodun bütün 
fillmlerini aeyrettim. Fakat hepsi 
de fena! Ben kendi hesabıma, 
bir kenara oturmaktan zevkalırım. 

Y alnıı yanımda konupcak bi· 
ri olıun. Yahut ta birisini dinle
yeyim. 

- O halde bir telsiz sabo alı-
nız, 

Kadın yüzünü ekıitti. 
- Eğer bana böyle bir 

naılhat vermek iıterseniz , 
bunu ilk defa ılzden dinleditimi 
:zannetmeyiniı. Londrada geçen 
hayatımın ne kadar ııkıc;:ı oldu-

ün şehrimize 53 scyah gelmiş-
tir. 

Bir ıniisadenıe 
Kırlangıç Vapuru dün lhna

nımızda Teceddüdü bahir mo
toru ile müsademe etmiştir. 

Dariilbedayi turnesi 
Darülbedayi hey'eti Adana, 

Antalya ve Mersinde temsiller 
vermek üzre yakında bir turneye 
çıkacaktır. 

Süreya opreti balosu 
Süreya opreti artistleri şerefine 

perşenbe gecesi Süreya tiyatrosu 
salonlarında bir balo verilecektir. 

Sadullah bey dün An -
karaya gitti 

Seyrisefain miidiri umumısı 
Sadullah ve Emin AH beylerle 

·Meclisi idare azalarından iki zat 
vaki olan davet üzerine dün 
Ankaraya haraket etmişlerdir. 

Gerek seyrisefain müdürünün 
ve gerek diğer zevatm Mahmut 
Muhtar paşanın Bahriye nezareti 
zamanında vukua gelen sui isti
mal meselesine dair malumatla
rına milracaat edilecektir. 

Sadullah bey bu seyahöttan 
bilistifade bütçenin müıakera· 
tında da hazır bulunacaktır. 

Matbuat umum müdürü 
Matbuat umum müdürü Er· 

cüment Ekrem bey, dün A:aka
radan şehrimize gelmiştir. 

KU.Uk haberler 
+Fransız sefiri - Bir müd

detten beri Ankarada bulunma
kta olan Fransız sefiri kont dö 
Şambrun bugün avdet etti. 

+ Güzel sanatlar birliğinde
Güzel sanatlar birliği musiki şu
besi, muntazam milıamereler ver-

Sıtma mücad 
ve halkın vazlf 
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Dünku hashuha · 
sıtma yapan mik~ 
ne olduğunu anlaf_, 
tık. Bu mikrobun ı 
rıca ilç nevi vardır• 
risi gün aşırı gelell ~ 
mayı yapar, ikinci• 
gfinde bir gelen 81 

yı yapar, üçtlncOıd 
soyu da Tropika D---·· 
yadedilir ve habi• ti. 
maya sebep olur. 

Sitma dünyanın ~ 
tarafında mevcut Jl!I. 
bir hastalıktır. Bil 
sıcak nıemleketlerde 
tn1a pek çoktur. Sı 
insandan insana An 
ismi verilen sivri 
ler vasıtasile geçer "" 
fel malaryah bir 
mm kanını emer .-e ~ 
ııda bulunan sıtma ~ 

robunu da beraberce 
ve sağlam bir 
aşılar. Bu şunu 

eder ki Sıtma g 
için mutlaka sivri 
şarttır. Şu halde 
mücadelesi demek 
ri sinekleri ortadan 
etmek denıektir. 

Lokman HaKI,.. 

Devair-ıJI 
dilılalod 

mek için bir program tanzim Şehremaneti Avrupadan 
etmek üzredir. ı· · b. k' 5' ıraya yenı ır ma ıne 

+ Yeni mektepler - Idarei almışbr. Dil'.ctafon ismi "ıt. 
hususiye yeni yapılacak mektep- bu makina devairdeki kırts51 
lerin planlarını tanzim ett:rmeğe ciliği kaldırmaktadır. .., 
başlamıştır. Yeniden 26 mektep Bu makine fen hey' eti ıısıJ 
yapılacak ve binalar üç senede rünün emrine verilmiş oluP~J 
ikmal edilecektir. mali şu şekildedir: Fen rrııJ'# 

+ Telsiz telefon kanunu - katibe müsvedde için söyleYt;J. 
Telsiz telefon şirketi şartname- şeyleri kendi kendine yüksek 
sinde bazı tadilat yopılmasını söyleyecek ve makine ınti5e 
hükumetten istemiştir. Bu müra- gibi bu sözleri aynan kıı;de. 
caat tetkik edilmektedir. 

1 
cektir. Sonra bu makine d~ 

Hükumet Türkiye dahilindeki nun önüne konacaktır. Di ·,r 
telsiz 1. telefon işleri iQin bir ka· nun kulaklığını kulağına ge~ 
nun çıkarmak tasavvurundadır. cek ve biraz evel müdürün 
Bu kanunun tanziminde, diğer ı lediği sözleri bu kulaklıkt"ıı 
memleketlerdeki kanun mevad- decek olan daktilo, bunları ~~ 
dı nazarı dikkate alınacaktır. yazı makinesi ile temiz 0 

Ruhıatsız ahize kullananlar tec- yazacaktır. 
ziye edileceklerdir. 

+ Et fiatları - Yakında Ban· 
dırmadan kül liyetl kuzu vüru
duna intizar ediliyor. Mamafi bu 
sene müvaredat çok azdır. Şim
dilik et Hatlarında ucuzluğa de
lalet edecek alaim yoktur. 

ğunu söylediğim zaman, o da ba· 
na böyle bir tavsiyede bulunm
uştu. 

- Frank Suttonu ne zaman
dan beri tanıyorsunuz ? 

- On dört seneden beri.. Bu 
işin ta bidayetinden beri onun· 
la beraberdim. Frank Riv de Ja-
neyroda bir konserve magazası 
idare ediyordu. Hatta daha ev
velceden tanırım. Pederi Vilyam 
Sutton sag iken, Lecds te tanış
mııtık. 

Kadın Frank Sutton müesse
sindeki mazisinden ilk defa bahs 
ediyordu. 

- iyi ve eski bir aile. Siz 
Frank Suttonu seversiniz de
ğil mi? 

Bu ıuali ıoran Leli idi. Ka-
dın omuz silkti: 

- Aşk mevzuubahs deA-ildir. 
Fakat severim. Patronlar alelade 
inaanlar detildirler. Alelide olur
sa yanında fada kalamazsınız. 

[Bitmedi] 

Vulcual 
Feci bir kaza 

Kadıköyünde İbrahim ·~~ 
yırında çifcilik eden ~b dl; 
çavuş her nasılsa birdenbı~ 
rilen traktörün albnda ıtl 
kafası parçalanmak s\lf 
ölmüştür. 

~ietr ~ini vurdll ~ 
Cibali rakı fabrikası ,ııı~ 

sinden Çanğırlı Ali dün ~..JI 
Zelihayı pıçakla cerhettı,.....-
yakalanmıştır. di 

Bir dükkan yan ~ 
Beyoğlunda kunduracıJ! ~ 

Koço efendinin dü~~ v 
yangın çıkmış ve bu düP-" 
men yanmıştır. 

Pastırma hırsız! I' 
Serkis isminde bir ..... 

Bünyamin efendinin E~ f 
deki mağazasında~ ~ ~. 
brma qmrken y~ 

Kustah bir tale~J 
Nafaa fen mektebi ~~ 

den Rasim efendi kendifiol f":"• 
numen veren mualliJllİ ~ 
beyi pıçakla öldürmeğe tef' 
etmipe de yakalamnıJtll'· 



-
1.ondr~. 2L [A. ·\] 

Deyli meylin :;iy~:::i nmhalıiri 
ya2lyor: tlfuh:ıfazakfırlar Jihera!l<':iıı 
tekrar k:ızannıakta ü lcln kforrnı r,üs
tercn ı.ılairudcn ·ve bu fırk~ ile 
mıwl~ f1rbs1mn kısmi intihd:;.:ııt:ıki 
kaznmnzı.la1·md:ın biroz <'ndişc N· 

mektcdir. Jk hal kcndikricıi, hü· 
kuweti •J.rorrı·amıuı mi!mküıı oıı:u-

ı ~· 
ğu kad~r ('iüı-'atle ue~rc _d::ı.\·ct 

.. 
<~. l ı ~ f ~ D 

.Montel~arlo. 2•1 JA.AJ 
l\lona\...o prelhinin S<trayına 

<lo<rı u ilcrilcmek isti~ t'n bir l!iima· 
yi~~i grnpu ile Mon~ko polisleri 
m-ıı:;mda hir mfüadcrn~ ·vuku hnl
muştnr. Zabıtamu havaya .biı· _ırn.~ 
d silah atması fiz<'rinc niiurn~ ı:;;ÇL· 

ler tb~ılmıştır. Bir pofü yaralan· 
mı~tır. ---

., . 

ı Yuhananm gözleri sulandı, tc- 1 Romalı serdar bu kat'i sözler 

bu essiininü lıefü elmemeğe çalı:;;a- \ ve teminat karşısında büsbütün 
Mızraldı Roma muhafızları rak: coştu. 

üstü başı perişan yahl!<Hnin böy- - Hayır Vespasyen! ded~ 1 - Dile benden ne dilersin •• 
le geç. vakit Vespasy~ni Q:örnıek Yuda halkı Romalılardan evel d d S R 

~ k l ı • ı· ·ı e i. .. eni oma da saraylar, istPmesin den kuşkulandılar. en( i erini öıüme tes un etti er. 1 - kast Benim vereceğim haber buna ail cariye er, servetler içinde yaşa-
Acaba ser darlanna sui değildir. Ben dog~ rudan doğruya tayım. 

kt ? - istemem. mı yapaca ı seni alakadar eden bir müjde 
d - Seni kendime müşavır· ya ~ Şimdi gece •ıakti ser arı vereceğ·im. • 
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C} leıııcğı' rnik cbuakt:ıdır. Fakat 
M. B:ıl<lwin hıma nmha1if tir ve 
istihbaratıma naz~ran ilk plamna 
!evfik::m intihabatı _.., j..,~.ın nihaye-

Moskovadan 
ayrıldılar 

! görmek olmaz.. haydi .. çek ara- -Çabuk söyle .. Eğ·er verece- payımİstemem. 
bam!. ğin miijde doğru ve iyi bir ha- _Peki,. ne istersin. 

Dediler. Fakat sefil ve peıi- berse arkandaki bu çuldan elbi- _ Bugün yarın bütün yuda 
şan kıyafetli adam jsrar ediyor seni ipekli libaslarla değişmiş alemi senin emrin altına girecek. 
ve muhakkak (Vespasyen) i göre- göreceksin. Ben bu emrin> hükmün altına gi· 

~ a. M. .~nkar~, 25. [A. ~~ 
t lltetti Me~lısı bugim. reıs vekth 

1°Plan~ Alı beyin riyasetinde 
92a ıştır. Muhtelif vekaletlerin 
k l Ve tnsenesi bütçelerinin fa
. aleler . addeleri ara~ında müna-
~~ı hakkası Ve munzam tahsısat 
llt~e en ~~daki kanun layihaları 
~ ıdareJcu.rnenioe verilmiştir. Ta-

1 bık erıne ait muamelat harç· 
~~1iye ~ kdıl~daki kanun layihası 
e... , a ıye b" .. ''ile v~ .1 ve utçe encumen-
. l'ilrk'·tı tn!ştir. 
:3~rı ı;e tlmhuriyeti ile Maca
~ ~ bit ıra !ı~ arasında aktolu-

tinde Bri~toldc irat cdecet?,i bir 
nutuk ifo a(•mak ni1 etinde mu11ir-
dil". İntihabutm icı~:.ısı tarihi M'. 
Daldwin kual ile hu lıusu:trı. an· 
la~tıkrnn soıır:ı tespit edilecektir. 

Pariste bir :nüınayiş 
P~ris, 2.ı rA.A] 

C'Jichv dt' komüniDıkr tarafın· 
daıı yapılan hir içı~ma maha~liı~e 

emcPc tcf1cbbüs cct~n cc:ncbı bıl' 
e • ! • • munisti tevkif etme >: lSh) en 

.zaLıta memurları konıünistkT'İD 
şiddetli bir hüc-umnna ıııan1z kal
nıış, fökat günJcri1cn takviye f"fra· 
dnıın yardımiylc biitün komünist· 
leri tevkif etmiştir. Bunlardan 20 
kawm hapso1ınu~1.lıı-. Bir zabıta 
nıeınuru yeralanmıştır. 

H. ,otd 
erıı tn arahık, uzlaşma ve ha-

~llilrı ~a~edesinin tasdikine ait B $ • 
0 

• ı 
~il~ Ver~f1~~l hariciye encüme• uyu ( 
v~lrıecJe 1 rn~.Ştir. Müteakiben ruz-

mak-
~t bulu tnuzakere edilecek me- . tl ı A 

~~hl\u to llıltladığında_? pe~~~mbe sa ar a vru-
ilYet P aı~ılınak uzre ı.çhmaa 

~l Verılnıiştir. 1 • 
' ıı.hıal' Paşa ~eselesi paya genyor. 
ed ?vluhta Ankara ?.5 [Hususi) 
b eıı, nı:ur P~;& meselesini tetkik 
~~daıı d htelıt encümen, Istan· 

ilidutu Svet edilen Seyrisefain 
_aşlatı a~ullalı bey ve arka
~ll:ıad Ycbşemediklerinden top
Q } ı. Y ~ toplanacaktır. 
~ !)'l' . 

41· ~ atta Sırp·Yun'an 
lSakı .. 

ınıza ediliyor. 
t; .111, ı,.. Zagrep, 24 IA.A] 
cı, .... ı ~aı-~p...... p . h 

t' "tı.eıı ..... os, arıetcn are· 
~llt>, b'ı e\.'el bir gazete muh~ni· 
1 il ıu,L.~tııleketi ile Yugndavya 
""tı ~l 
t !.li'iı:ı· ınuhadenct misakının 
lQd • ltı 13 1~ • • 
(ı]d <l lll:ı e;:ratıa ıkametı esna· 

U~\Qıl.l. ~\ edılınesinin muhakkak 
eyan etmiştir. 

Çind;Harp 
t 1tıçhıde . . . Londra, 25 [A.A] 
ıl11 il .u~ıaı~~nı hır <l~hili harp zuhu
' ~tı~~f~ıtııtt ede~ alaın("tler hakkıu
b·t 1 ı?\ ll1 a b~ıunan Daily I\fuilin 
t(tle 1~tbin ~habııi ıliyorki: Bi)yle 
Çıq. ~'tıi e U!ı.ı~ru ihtimali ecnebi ~n
l'lıa ~U daht.cıı~eye di.ı~Urmelttedır. 
Ilı aı tieatet~ı harbe tekrar başlaıııl
~raııırıı hıt ın tamamen fekc uğra· 

af~rı'l. §u~f ed~:cktir. Muhabir tel· 
\' ~ıall'ı fi atı ılave ediyor: 
~ lı· :ı 1 N k' ı~!ı itki ... 

1
· nn · ın lıti k ô.meti n tıfuz 

<ı k .... , Veti · 
L 1 • uv\'et: . nı Hwıkow hizbine si-
l 1~'';tintl 1d~le kabul ettirmek mec· 

ıl·liıı· e ıt. :Meğer ki bu e· :ıletio 
~~ 1 tanı J • 

~fi_ l)~U\'~:l~.~~~JO. 
"-r 1Yanıandopolos 

d l'llr:~aya gidiyor~ 
.... atı ~)>ı. Unan müzakeratı ara-
... ~ .. "!\ b. , 
,.. sına ır zaman geçmiş ol· 
''il\ Ve Y 
ttı· talinı u.nan murahhasları· 
t ış blll~t aldıklarım iddişı et· 
~~~ak~llf htn~Iarına rağmen, elan 
:ı..~~ lllal ~hndedir. An karadan 
~ t"ılllizle lltnata göre, hariciye 
\~~ ~!Qaslar Yunan sefiri arasında· 
~ • llı.Ub umumi mahiyette o· 
~~t b\lı::ele ihtilaflarıyla al&,

~a l.ltıa11 b ınanıaktadır. 
~.~a.'ll.dop 

1 
aş murahhası M. Di

~./ a '('il 
0 

os> müzakerat hak-
~~~ ı tıaıı h"'-" Ş11~bıt taı· UKumetiyle temas 

~ ~Ü 1~at almak üzere per .. 
llu At· 'd kt' ınaya · ı ece ır. 

l..ontlra, 24 [/LA] 
Ncw"'·orktan Daily Maile telgrfla 

hildirili)or: Amerikada . sa~ ısız 
rnil} arlar s.:ıhi~i a~am namıle ya
dediien Hcnrı .I! ord A.Hu:para 
müteveccihen vapura hın~ı~tır. 
.\1 umaile' h bir kaı; yüz mıl~·on 
lngi1iz lirası scrpl'!-1ek eurctıyle 
otomobil ·piyasasını fethederek es
ki dünyaya hakim. ulma~a ~~aı·~r 
\•ermiştir. l\Iaamafı Fora ınil~hış 
lıir rakip ile çarpışmak ıuec~~ırı;e: 
tindedir. Bn rakip le keu<lısı gılıı 
milyarder olan aynı ı~ıaksadı bt!S

liYen ye en mühinu a:.k~sı~dan 
diger 80 milyarder surukltyen 
Amcrikelı (Alfrcd Slovn) ~ır .. Bu 
ıcıckı::cn mih'9rder '1aha şım~ıden 
Alman) a(laki ce~im Oppd m.nesse· 
sderini ele ~cçirmi~ler. ve ~ır çok 
bii ük Avrupa otonıobı_~ nıuessese· 
lerrni de ele geçirmek uzrc hulun· 
muşlanlır. 

f iiitiif«Sdini 
[Birinci sayfadan nıabad 1 

"-Diin Nezihe Muhittin ha_nımla 
tekrar görüşt"k. Türkiy~d.ekı ka·. 
dm mefkfirelerindcn bırının, hat
ta en birincisinin tahakkuk el:rı~k 
üzere· bulunması, Kadınlar bırlı
liğinin sabık reise::;ini halecan ye 
heyecana gark ediyor~u. ~~zıhe 
hanım, sevinç ve ~elaş ıçınde 
bize şu izahatı v~rdı: .. 

- "Çoktanberi uğu.runda mu
cadele ettiğ·im gayelerı:nden ~n 

.. h. m' aı1:ık tahakkuk s:ıha .. ı-mu ım ı _ 
na girdi. Heyecanımı ?1.azur .go· 
rünüz, içimde hayaHennı hakıkat 
h .. ı·l '"ade aörmc?':c muvaffak olan 

... • o ö C" h . 
bir insan sevinci var. um un.: 
yet hükumetinin k3dı~l.ara tab~ı 
hakkını er, geç vereceg.ıne k~nı-
d. Artık bir me<lemyet lazı-
ım. ' l" 

mesi halini alan bu , i.nKı apta, 
en müşkil inkılapları 01!e b~ş~
ran cümhuriyet hük~metını!l 
daha ziyade gecikm~sı kabıl 
olamazdı. 
Efzayiş Yusuf hanıın 

Kadınlar birliği azasından. Ef • 
zayiş Yusuf hanında diyor kıK: 

_ "Çok, çok memnunu~. . "~-. 
dm hakkmın teslim edıld1~mı 
gösteren bu haraket, !ll~s ut 
bir inkişafın mukaddemesıdır.,, 

Latife Bekir hanım 
Kadınlar birliği reisesi Latife 

., 
Bri.ikı:t>L 21 [.\.Al 

Sosiyaliı.t muallimlerin nıilli 
merkez komitesi Il;-ük;c.Jde toplan· 
mış ve l\Ioı;kova ameleleri enter
nasvonahndan aynlmağa karar 

ver;ni§tir. Komite. Am~terdam 
sendikasına iltihak edecektır. 

Zagrepteki cinayet 
fü·lgrıı<l. 2 ı [A.A] 

Zağrcptcn bi!diri~isor: .Novosti 
aazetesi mlidiirii Tonı Slegelm rena
;e merasimi lıuglin kalabalık bir 
halk klitlcsiuin iştirakiyle yııpılmtş· 
tır. Hiç bir h:ıdi~e olmamıştır. Polis 
amele mabaGli nezdinde müteaddit 
tevkifot icra etmi~tir. Tah!\ili'.at ~im· 

diye kadar hi~: bir netice '\·ermemiştir. 

Ps. Karol 
---

Kıraliçe 
Mari ile 

Romen L. .. .?çesiI~in Pnrisi zi
yareti ğene dedi ko~~l:ıra w: 

1 d -Sabırlı ol ey Romo serdarı recek ölkede küçük bir mektep ceğini söy üyor u. vcrecc~im haber senin ıçın 
E ... b · d rhal se da ~ açmaklıg" ıma müsaade istevorum •. - ger em e r rı- ne kadar sevinçli ise o kadar da J 

Ömrlimün sonuna kadar bu ınek nızın yanma götürmezseniz öte- ··'o?i'rtıdur. h 1 k ğ B b 
u ~ tepte oca ı yapaca ım. u a-

!:>İni siz düsüni.lnüz. Bir hafta evet yıldızları tetkik na kafi. 
Kuvetli .bir tehtit ifade eden etti'm. Roma imoeratoru Neron V h · ... 

espasyen ayret ettı. o, muı· 
bu ihtar karşlsında Romalı mu- bugün tam hir - hafta oluyor ki delik için saraylar, kaşaneler ver-
hafızlar şaşırdılar. artık yaşamamaktadır. diği halde bu yahudi serserisi 

Serdarlarının nakadar haşin ve Vespasyen Lu beklemediği hiç birini kabul etmiyor ve yalnız 
zalim tabiatlı olduğunu biliyor- ha~erin, sevinç. cinneti içinde ufak bir mektep hocalığı ile ka-

d. l . b'·t·· bagırdı: t d' d lardı. ır az eve ıse u un ya- I E" . d ... . 
1 

b naa e ıyor u . 
hudi kahinlerinin çağırılmış olma- . . - ger okgı u o.kse.. u müjden - Peki.. dedi. Eğer Neron 

} . ıçm sana yo .. y · ··ı .. · v b d R sını düşünerek (Vespasyen ın H d ... I nı de O-ene o muş ıse ve eger en e oma-
.. .. .. 1 . b' - em ogru ıe o • t I d • t yudalılarla gorulecek mu ıım ır d 1 n verdiği habere göre ya ıınpera or o ursam sen e IS e· 

işi olduğuna hükmettiler. Ne~~~~
1

11 yerin~ sen imparator diğin yçrde istediğin gibi bir 
ihtimal, ihtimal değ!!, belki de olacaksın. mektep. açabilirs!n. (Bitmedi) 

muhakkak; bu adam da bu mü- - -
him iş için geliyordu. 

- Sen kimsin? 
Dediler. Yuhanan, evet, pek 

kolay anlaşılabileceği gibi bu 
sefii kıy af etli adam, Yukanan dı, 
şu cevabı verdi: 

- Büyük ndamların tali ve 
mukı:tdderat!arım gök yüzündeki 
yıld12lardan okuyan kiiçük bir 
adamım. 

- Serdarımızdan ne istiyor· 
sun? 

- Ona derhal şimdi verilecek 

Hr 
Dava agır ce
zaya veriliyor 
Evrak bugün aıetusül 
isi:int:ak hakimine ve

rilecek. 

ziJ1aret 
Amerikan 

zırhlısı 
Kruvazörün 
saat 15 te 

bugün 
ı imana 

gelmesi muh'teme!dlr. 
- .. 

açtı. Kıra· 

liçe Mari· 
nin Parisi 
ziyareti F· 
ransa nı n 
bir kenar· ç 
rında Mm. :t, 

Lyesku ile 
beraber 0-

1 

turan sah· 

1 
mühim bir ıni.iideın var. 

Hronika gazetesinin sahih~ ':e 
mes'ul müdürü madam Elenımn 
davasma diin birinci ceza mah
kemesinde devam edilmiştir. 

Amerika hükumetinin Bahri· 
sefit filosunu ait bu krovazörü 
bugün saat 15 te resmen lima .. 
nımızı ziyaret edecektir. Krova
zör evela Selimiye bataryala· 
nm, bilahere Ortaköy açıkların· 
da demirli bulunan · Mecidiye 
krovazörünü selamlayacaktır. 

ık veliaht 
Karol ile 

Mızraklı muhafızlar Vespas· 
yene haber verdiler. 

(Neron) dan sonra R~ima tah
tına çıkmağı kuran serdar, müj
de vermek üzre geldiğini söyle
yen yahudinin derhal huzuruna 
getirilmesin~ emretti. 

(Vuhanan ben Zacrai), kendi
sini Yahudilerin ikinci Musa sı 
addeden ve Yuda alemini kur
tarmak için diri diri tabuta gi

alakadar o.---.. ... .-.....-.;.<..._.'"".._.... 

mamak mü
mkün de
ğildi. Fa. 
kat re~mi 

' rip rneıara g{)mülen Kudüsiü 

' ' lrl"' 
romen aıa~ Prens Karol 
nsı, aJel'u- ve imzası 
sül böyle bir alakanın mevcut 
olmadığmı derhal ilan etti. Dün 
gelen bir telgraf kıraliçenin .l(a
rol ile görüştüğünü bildiriyor. 
Romanyanın bugünkü dahili va
z;yetinde kıraliçenin son P2ris 
seyahatının büyük bir ala~ası ol· 
mak icap ediyor. Vakayi bu zi
yaretin neticelerini daha iyi iz
ah edecektir. 

Dinard, 25 [A.A] Romanya 
kıraliçesi ile prcn:; Karol Gazin
oyu ziyaret etmişlerdir. Kraliçe 
yarın Madrite gidecektir. 

o .. --- .,_ 
lsviçredeki nünıayiş 

Bale, 25 [A.A] 
Faşizm aleyhinde lı~vnelmilel nli· 

tn3yiş a:om kalmıştır. 'Bir k::ı~· l,işi 
tevkif edilmiştir. "Znrich,. de niimn· 
yişçiler ile zabıta arasında bir \'nrpış· 
mn olmuş, baıı kimseler tevkif olun· 
ınu~tur. 

hanım diyor ki: 
- "Medeni memleketlerin kabul 

ettiği bir hakkın cumhuriyet hü
kumetinin · de mazharı tasvibi 
olacağı muhakkaktır. Türk k~
dınlığı bu günü vekur bir teslı• 
miyetle bekliyordu. Nihayet bu 
gayenin tahakkuk ettiğini görü 
yoruz.,, 

mektep hucası şimdi Roma or
duları baş kumandanının çadı
rında, Rom:ılı serdar ile karşı 
karşı} n bulunuyordu. 

Vcspa5pcn kılıksız kıyafetsiz 
serseri gibi birini görünce kaş- . 
larmı bir az çattı. 

Beklediği müjdeyi verecek 
olan adam bu perişan tavurlu 
bu adam mı idi ? 

Şüphe içinde, fakat ümide 
dört el Üt: sanlan her haris insan 
gibi sordu: 

_ Sen kimsin, burada ne arı-
yorsun ve ne müjde getirdin? 

Yuhanan sefil kıyafetinden 
beklenmeyecek vakur bir sesle: 

_ Ben dedi, bugün son ne
fesini ver~ek üzere can çekişen 
yuda halkının işte gördüğ·ün gib~ 
fakir bir ferdiyim. Burada ne mı 
arayorum ? Seni ar~yorun~ .. Sana 
verilecek çok mühım muıdeme 
gelince ... 

Yuhanan sustu. V cspasyen 
asıl mühim ve can alacak bu 
noktayı bilmek, öğrenmek he
yecanı içinde idi. 

- O müjde nedir ve neye 
aittir.. diye sabırsızhkla sor 
du. Eğer Kudüs yahu~ile~i~in 
teslim olmağa karar verdıklen ıse 
benim için ehmmiyetsiz bir haber
dir. isterlerse teslim olmasınlar. 
Topunu açlıktan gebertinceye 
kadar buradan bir adım bile 
.avnlm3m. 

Dünkü muhakeme esnasında 
iddia makamı cürmün c~za k~
nununun 158 inci maddesı dela
letiyle 159 uncu nrnddesi.ne. temas 
ettiği ve bu maddeye ı~tınadcn 
verilecek ceza anca!< agır cez.a 
heyeti hakimesi tarafından verı-
lebileceğini söyieyerek evrakıı~ 
ağır ceza mah~eme.sine t~~~ı 
dilmek üzre ınuddeı umumılıge e . . 

verilmesini talep elmiştır. 
Heyeti hakime vaziyeti tezek

kür ettikten sonra, ma.knmı 
iddianın talebini. mu~~f ık b~ı~ra~ 
bu davanıu rü yetını salahıych 
haricinde görmüş ve. ~~va evra: 
kını müddei unıumılıgc tevdı 
C) lemiştir. 

Ancak evrakın ağır ceza . m~h
kemesine verilmeden evel. ı~tın
tak hakimligindeıı geçmcsı ıcap 

etmektedir. Bu itibarla madam 
Eleniye ait evrak bı.ıgün istintak 
dairesine verilecektır. 

Tatbıkı talep edilen madde
şudur: 

Madde 159 _ Büyük millet mec
lisini veya hükumetin şahsı ma
nevisini veya ordu veya donan-
masını, yahut türklüğü tahkır ve 
tezyif edenler hakkında Ad ahı bun
dan evvelki madde ahkamı talbık 
olunur. [Evvelki madde üç sene
den aşağı olmamak üzre ağır ha-

pistir. • ikdam ] . . 
Türkiye cümhurıyetı kanunla-

rına söğ·enler altı ayı geçmemek 
üzre hapsolunur ve otuz liradan 
yüz liraya kadar ağır cezayı nak
diye mahkum olur. 

rDOKT_OR, 
H. SAlP 

Cilt, saç. fır0ngi. lıelsoğul:lu~u 
ve bütıııı lı·nac:iili lınstabl:lar 
müt<•h.ıs:.ısı (~umr.daıı h.:ı.~ka lu'r 
gün saat 10·12 \C 13-19 Besoğlu 1 Parmak kapı l 13 Sempalyan 

m!lim oportımnnı 1 nci kal 

Amerikan gemisi limanımızda 
5 gün kalacaktır. 

Krovazöı·ün kumandam bu
gün Vali, Kolordu ve Bahriye 
kumand. ~•armı ziyaret edecektit. 

lll[~AHNEDE Jll 
Bu akşam 

Durüilıı>rb)idf! : Kür 

Aıhnmr:ıd:ı 

Opcrad:ı 

!lfnjlkte 

Alemılard:ı 

Fernlııb 

. Gt>lin Dura['I 

: K<1:ahfor 

ı nulıran 

: .Uari Tunrı Cıi;elt 

: J°olga, Vulgıı 14 lcuını 
cı)·r!t•a Ilol.kabas 

n. Muhterem halkımızın 
nazarı dikkatına 

m 
, .......... M&r91 

Darlilr·llıan Ye dalın memlfık~tio 
tanınmı:;; ,·ıiksel~ sanaatkarlarından 
Hafız Kcı~·ııl. Hafız Saad~ttin. Hafız 
Burhan gılıi mıilıim hanendelerin 
sesleri \ e c:::.erlcri dlınyaııın P.n meş• 
hur ~ramofon ve plal~ fabrikası olan 
KOLU:\IBTA tarafından plaka alın· 
nn~lır. Buıııı halkımıza ilan ederken 
Danı!P.llıanaı ~eni plal\a alınan halk 
,..arkılarile J,lıı~ık eserlerinin ve di· 
~er 1110.,hur p:ır.;alarm Londra dan 
ı-. A l 1 o rr('>lmcklc olchığunuc a IHZ e< enz. 
"" Toptan satı~ mahalli Istımbul d.a 
Katı rı'ı oi!lu hanında Blumental Bı· 
raderler ma~·ıızıısı olııp fabrikaum 
ınarJ,a::ı ~udur: 

KOLCı\1RlA nın son ,istem · illa• 

ldııalnri<le diim·amn lıtH' tarafında 
hayret ve ıalitir uy~m<lırdıi:!.ını ayru• 
ca hvit edelim. 
KOLUMBİA GRAMOFON CA 

LTD. Londra ve Nuyork. 
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Bazı m fıf ilim ve he1et~aslttr 

Y rdtr i.. dUQf.a e!'k"ıının ea..man za· 
man am~i k.ehanellerle hef ~o(na 
cefüir!er~ Bunların i.,cinde hıtkilfi lii· 
~ıı ilim ado.nn ohnltft §öbretineı ma
lik o.J!~tfi1ı 4'ı ~~ır. Onun i~indir 
kı, / ~ def~ar vakayiin tckiibitıe 
oi:~ruz kn:hım ına rağmen, her yeni 
me~'ürti b li~ı; mutlaka herkesin sır· 
tl~ bir öıperrue uyaudırır. 

i
SQ,ri ~~war4e ~arof bir Fransız 

. 1ey O'ffiiYa lfü f,Ush- ntflt 
OOn a beş sene müd<letle, kenfü 

ta\!fahnda bir tııhav\·tü geo\recekmiş. 
Her ~ene kış ~eçeh seneyi arnttıra· 
cak mütezayit İjfr şiddet gostel:'ecek, 
yı:ız ~e ajni şekilde hararetini ar· 
tlHCakmı§. Dünyanın eimdi-den tayin 
edilemeyen bazı mmtakalarmda da 
şiddetli zelzeleler biıyUk tahribat 
yapacş,kmış. 1928 en •5inden iti· 
haren 1933 senesi niha~etine kadar 
cfe\•e.m eCJecek olan bu tnhavviılden 
sonra attnya ~ene eski haline avdet 
edece firiş. 1928 kışmdn bn~layan 
soğu lann 1929 lu§uıdn şiddetini 
aru ası, ~ne 1928 ~ zınm bunal· 
tıcı sı dalgaL:ırıyla e!(mesinden 
SOflra, oı:taya atılan bu kehanet, son 
h~d· ta da bir az uym ı dolayısile 
yalnız momleketimfade d< ğil, dün· 
yanın lfer tarafmda ciddi bir heye· 
can uyandırdı. TtAfi~ ve korku, Ital· 
ya, Yunanistan ve emsali gijıi tabiat 
itibaıile btl.rkani ol~ memleketlerde 
son haddine rdı. IfoyUk heyetşin&'J 
"-"e te1ekknt iifirtı1erinin reyi ~ rnU· 
taitalart • ruldu. 

·~ 

\inya efkarı umumiyes'ini ı $ıl 
eden bu kehanetİQ ilmi kıymelıni 
ij~nmek üzere Kandilli rnsathaııesi 
mUdttrU Fatin be.ye müracaat et
tik, l'i:atin hey bu hususta diyorkl: 

" - Bu kabil istihracata hemen 
hemen dnima tesadüf edilir, Hadisa· 
tın tekzibine uğramağa alışık olan· 
lar böyle heyecanlı kehanetlere kıy· 
met vermezler. E&!l_Ş.CD bu fikirleri 
ortnyn atanlar " Ukimu mttsbite ,, 
naını verilen ve fen çer~eveııiqe id· 
hal e<İiren llimle uğraşanlar dcgildir. 
Kuı:nnu ulli ve kurunu vustada em· 
saliQe &Jk s\k teşaduf edilen ve bıı· 
zen kii:lıin, hazan nıünecoim namUe 
yndcdilen bazı filim1er \'&rdİr ıH fetı· 
nin istihraç kudreti h~t.icind~ h.nl~ 
naa bu gibi rivayetleri dıdlandırıp 
budaklandırmakla me§pldbthır. Bun· 
lara "Astrolo~,. unvanı verilir. 

Bugünkıl fen hundan belki 5QO 
sene sonraki hadisatt ce•l\"İj'eyi daba 
şimdiden keşf ve i tidlile muk'tedirdir. 

Fakat binnefls arzın kendi tabia· 
tındaki taha\o"VUlleri senelerce evelden 
kayt ve keffe muktedir olm'k daha 
bu günkü vesaitin istitaafı fuvkinde· 
dir. Onun içindir ki beyhude telişa 
dilşmel· doğru olmaz.,, 

Rasathane mttdUrUmlizUn izahatı 
ortay .atılan heyecanlı iddiaya mu· 
kabil Avrupa \o'e AmerH<a ulumu 

mUsbite erb bınıa mutalaatmdıın fark· 
lı değildir. 

Hakiki alimlerin tekzil?,ine U~fll· 
masma rr.gmen şeametfi i~dl!}in l'~~
diBi ~eyecan teınaınen ka~H~'l\in'if 
m. Çtinl\i hinde filt lhtime1le bile te-
hlike daim~ tehlike~it-

mukayyet taCir-
• e emm ye e rı 

a lar na: 
lstaiıbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
Oda ucretlermin zamanı tahsili olmak iti!ıarile baz ı kim.::plerin 

Oda namına ve telefQnla erbabı ticarete müracaat Pttikleri ve telefo· 
nun akabinde saht~ bir makbuz ile para tahsil ettikleri ve bazen de 
ayni v~çhile Oda mecmuası namına abone topladıkları haber alınmıştır. 

Odanın telefonla para tah il u uli ) oktur. \ e Oda tah'1ilatı ya foto· ı 
grnflı hüviyet verckasım hamil Oda talı~il memurlarınca vera resen 
08a veznesıne ifu eCilir. Binaenaleyh bu yolda vaki olacak müracaatlar· 
da dailJ,la Od ca musadtlak Fotograflı vs~ika talep edilmesini ve ufak 
bir şiil)he ha'$.1 ôlunı:n Oda muhasebe müdüriyetine telefonla sorulması 
ve sahtekarların Polise tevdi edilmeı;ıi ali.lkaclarların menafii namına 
kemaJi ehemmiyetle rica olunur. 

Vakıf Akarlar müdür üğü den: 
Müzayedeye Vazolunan Emlak 

ı - Car§'nda parçacılarda 8 No dltkk!n 
1 - fı'cnerde nbdiı;ubaeı malıalle.'lmde '1 No J.ıkklin 
3 - &·upda canııi kebır mııhııllesinde 10-12 o kapı mahalli 

- USkUdardt .. mihrimah imaret ınalınlliııde aralık mahalli 
5- f'aı. bahçe inde çıııar caddesinde 3 No otelin Ust katı 
6- .BCJkoıda kanık J~re caddesi~d~ 3 No tel.ke arsa ı. . 

tıddetı muuyedc: 8 lıırt 929 tanhınden 30 Murt Q29 Cumurtesı gUnUne l<adnr 
&\Ad.ıı. muharr r rnıliik kim :ı 'erilcc<:giuJl'n ııuwı)adej e Hızolunınu~tur. Talip· 

terin yr.vaıi ihale olaıı on gUnilıı at oıı c)örı 1 uçuğuıı.ı Kadar ~artname\ i okmnıık 
~ temi4fltı mu' kl, le ita ederek mllza~ eJe) e l'ltir:ık eıınd. llzre Jctaııbul fü ltaf 
mll4Urlüğtinde Hıkıf akarlaı mUclürlül'iUne mı r.ıcnatlnrı ilin olunur. 

E'Rsiıf ve muştemilatı hakkında malliınat almak i~te~ t"nlr.r hu miıddct uırfınd:ı 
muuıyede odneın uıüracaat eılN k ecri mio;il rnporlarıııı ~örebilirler. 

Vakıf aka müd ·· r üğü den: 
Müzayedeye vazolunan emlak 

Bahçe kapu unda D rdl ne ı ,nJ,ıf hanın zemin katında ]j.8 '<' :::!2-5 numaralı 
mağazalar ile 34 numaral t lefoıı mahalli 

\e bıının l 'riuci !,atıııda 38 H~ 40 numaralı odı lar. 
Müddeti muz.ı)ede: 19 fart tnrilıinden 10 i an 929 Ç: r :ıııılı:ı "Unu .:ant on 

dört buçu~a kadar. 
Balüda muharrer emll Itir.l\t' 'erilerPf:.ind :'! mı ı eıle\e ' zolunmııııtllr. T.ılip

lann yevmi ih:ıle olan on r.uııun at on d• rt 1 uçu,..un:ı badnr artname~ i okunııık \t" 

teminatJ mu,·akkatr ıtn e ıt•rek mımı) de'e i~tirn etmt>k ıızre 1 ıaııbul faknf 
mUdiirluğündt: \n.ı.ıf :ıiiarlar ıııud ırlugline ıııııracaatl ı il.ın olunur. 

Evs:ıf ve mUştcmiliitı hııkk da malilınaı almak i tc Pnler bu ınU<ldet zarfında 
müzayede odacma mUra~at ederek ecri mi il raporlar ııı gurebilirler. 

Va f a 
Müzayedesi 
~:ri 1'ııliplcri tarafından teklif ohııınıı hed li ic ır 

• • 

6 Kınalı adada Çınar cndde.,inde 8 atik 'e 12 cedit nuınnrnlı lınııe 
lO Kııbnta.te öıner arni efendi mnhallecinde Dolınabahçe rndd · inde ] 93-201 

numaralı dllkk n 
Müddeti JPU?ll\ede: 20 \fart 929 tarihinden 27 Mart Çar amLa gi.ınli Bant 

on dtirt buçuğa kaJ:ır 
Balida ınul arrer emt·k kiram 'crileceğindcn müzayed"}e \azolunmuıtur. Talip· 

!erin ) e\ ıui ih 1 ol: n on g.ın n ı on d rt buruğ ına kadar ıırtname, i okumak 
\"C teminatı n U\8 le ita etl r k m za)ede~e i tirıık ~tmek l zre 1 ıanbul E\knf 
mudürlUğUndc ...... ıf a atlar mudurh.ğuo muracııstl.Arı il n o. nur. 

Mart 26, 19~ 

K 

tutuldu 
• 

r: 

s • 

Cüzellik musabakasında Avru
panın en güzel kızı olarak ayrı
lan Simon ismindeki ~acar kızı
nın yahudi olması Macaristanda 

sında Avrupa güzeline hayli ha· 
karet edilmiş, milliyetçi macar 
talebe tarafmdan kendisine: 

-"Yahudi kızı, Macarım diye 
ortaya çıkmağa utanmıyormusun?" 
deye haykırmıştir. 

fena bir tesir hasıl etmiştir. 
Bir otomobil gezintisi esna· 

ak f a . arlar .. d .. r Ü~.. den : 
Pazarlikla kiraye verilecek emlak 
Bahçe kapıda d1ırduncıi rnkıf hıınm birinci katında 26 \C 28 >e 29 ve :\Q Ye 

ikinri katında 9, 11, ]3. 15 H' lC). 20 nunıarnh odclnr 
Tahta kqlcde Bııll(apnm hanı o 1 

• başıhk ve knlı\'ccilıği 
Fındıltlıdn MoUace1ebi ın:ılın 'e inde l\lollaba, ırı soka~mda 24 numaralı nrsa 
Ortakth de Bıi:tüka) azma cndd,.:;inde 6 uumnrnlı dukktin 
Beşikta~tn Şt>nfik drd" m:ılı ile inde \foçlrn me)dnnmdıı Çeşme :ırl,ası ı;oka~ın· 

dıı 2 ve 4 cedit numaralı iki od:ı 
Kabııtn~tıı ömcr nvni eff'ndi mahnllesinde DolmnbRhçe cadde.sinde 197-205 

numnrah dukltiin 
ErenkuyUnde CnJd .. bo~tanınJıı Blğd t c:ıddl"~iode 276 numaralı hane 
(~alatııda P r '1he p:ızarınd:ı 16 numaralı fevkınd:ı odnları ınUştemil magaza 
Mucldet : 3 ı :ın 929 Çar aınba glln ı sa:ıı on dürt buçuğa kadar· 
Yirmi glın muddetlr ilan edil ıı bnlüdP. muharrer emlCıkin psıarlıkla kiraye 

Hrilıne ine Encılmen idarece karnr verilmiştir. Talipler artnameyi okumak \'e 
teminat itn ederek icara niı tclqJcrini dermi) an el Jı ınck için lsııınbul Evkaf 
mudiriyetinde vakıf akıırlar mlldı.lrl ı.;ıme mılracsaıl 11 illin olnnur. 

Ev .. af ve mliştcmiliıtı h:ıkkındn ıııalumııt nlm:ık i ıevenler miı1a, ede od.ısındaki 
ecri misil mporunu oku)nbilirln. · · 

Vakı akarlar m 0 d .. r üğ .. nden: 
Müzayedeye vazolunan apartman 

da.releri ile 1ı·aneler 
Be) ,..l ı ıd.ı ıu ,;.ı mahall cınde knrn n olla okağında 22 ~ aparıımının 
birimi 'e ıl, ın i <l · ti . i 
Be~ofdıın l:ı ı..:ah' olu n .1 aile ind kule k:ıpı~ındn 24 nunınralı apartmanın ikinci 
\e İIC il ı:ıi .. ri 
~ı .. i<lı U \ ı d re '" l L iııılf' 351 \ 35~ Nv. haıwler 
hl'\ .. ~ lııııdn ll \ 111 n • malı:ılle~inııe 19 o. hane 
Bt", • "•I .ıırla Hı c ııı tı• a ınalı:ıllesindt> znnıbak Qoke~ında 3-5 mım:ıralı lınne 
Be) ub,luııda Knınt. r lı tun mnhalletoincle kızılcık sokn "i ıııda 22-28 numaralı hane 
Kndır •ada Ho len ali malıallcsinde nıehmetpa§ıı ~ l)\tuıu caddesinde 21 ve 2:1 

o. 1 a ıeler 
"'ehreminimlr llırohim ç:n uıı nıulı:ılk inde de~irmeıı oka~ında mektep mahalli. 
!'-anınt'n la JI 1 :ı lııı ıııah.ılll' inde oulıı nıann tır cnrldesinde 159-141) No. lınııe. 
ılılluccde l\lahıııııl njn mahalle inde fılipos rokn~ında 33-45 numaralı hane 

Kn ımpn,.:ıcla ı:, 'l lı m chmet efrndi uınhalle•inde ufak kııprii sokağında 27-33 
;:"\o. hane 
i" ki darda 1\Iur t rf'İ<ı mıılınlle"'nrle "iltılıtar ağa bahçe i sokağında 95-87 N. hane. 
(' ııl lldardn Pıızarb:ı ı mahallesinde ehit nhmet pa~a okağında mektep mahalli 
Kadıku) unde o~man a •a malı:ılle~inde oton n:ımı diğer !'<iureddin pa-n •ot.ağında 

70-72 numnrnlı hane 
M ıddeti mUza) ede : 20 l\lart 929 tarihinden 13 Niqan 929 Cıımarte.si günü saat 

on <lort buçugu kadar. 
B:ıl:id:ı muharrer ctnlak kiraya , crılecegınden ınüz:ıyede) e vazolunmuştur. rrulip 

}erin ) crn1i ihalf' olan on glınun faat on dört l~uç.uğunıı J,ndnr §Bttname) i okumak 
'c ı ıninatı ıı m ak ı,ı:;tı> ıta l'derel• mll1a) ede) e l§hrnk P-tmek Uzre lstanbul E' kaf 
ınudlırl.ığıınde \t1kıf nlrnı lnr n udürl•ı~une nıUracn:ıtlurı. ilun olunur. 

Lv.,ııf \C ınhştcnıilntı hakkında mnlumııt nlınak ıı::te)enler hu mUddet 1.arfinda 
mllztı) ede odasına mlııncn:ıt ederek ecri misil rnı.ıorlanoı görebilirler 

Z a~i - $nınnt~a ~ub inJen nlma\...1:ı 
'...J olduğum 23089 numaralı mnn~ cilz· 

dnnınıl:ı tııtbik mt\hurumU PılZDr gunU 
Ba)azıt ile çarşı arasında zayi ettim. geti· 
ren nıemnun edilecektir. Aksi halde 
l 'm ele deynim olmadığı gibi bilkmU de 
)Oktur. 

Merhnru Osman bey kerimesi 
Fntm:ı 

Z R}İ - Tapo \"e kadastro mUdiriyeti 
'...Jile Sirkeci arasında tn1ıfiye tnlepnnme-

mi ztıyi ettim. Bulanların Ç'.atalca oteline 

getirdikleri taktirde memnun edileceğini 
ve aksi taktirde yenisini alacs~ıındıın bir 
hükmU olmadığı illln olunur. 

Kayalar mnbadill.arindn Hueedn 
ojlu Rc .. eı:ı · 

Nu'h gemisi 
sinemade 
Son günlerde lngilterede ya· 

pılan en gOzel filmlerden btri de 
"Nnhon gem"ıai,.dir. 

Vak'a umumi harp esnasında 
haşlıyor\ Mery ismindeki dan· 
söz kız cephe gerisinde asker 
kahvesinde rakscder. Bu sırada 

, ca~us zannile kuı'JUIUl di-
zilre_ek tehlikesine maruzdur. 

çıı BR'ada bir infilak olW\ 
Vak'anın efhaaı iki bin seo.e 
evcle rucu ederler. Vaı'ıyetleri 
ilk kısımdakinin aynıdır. Burada 
"Mary ,.nin ismi Meryemdir. Rak· 
kase Yaghut isimdeki mabude 
kurban edilmek üzeredir. 

O sırada Tu ~ıı n mabedin bu
lunduiu yere kadar yükselir. Fa· 
kat Mc:ryemle [sevgilisi Nuhun 
gemisine binip kurtulurlar. 

Dercettiğimiz resim, Mary ro· 
Iunu yapan Misa Kostelloyu kab· 
lettarih ve asri rakkase kıyafet· 
}erinde göştermektedir. 

Amerikada bir 
hadise 

Londra, 24 [A.A] }...LVUStl.lrya güz n o 
Daily Mail ~ Nuyork muha· Son zamanlarda bir lsvcÇ 

biri bildiriyor: •1m Alone~. namın· zetesi, dercettiği bir başın~ 
claki 205 tonluk İngiliz gemi:;ioin de ( y nni mes'ele mühinıl), l• 
Amrikan ıahil muhafı1Jan tarafın· yanın en güzel sarışın kadıll 
dan top .ateşiyle tahrip ~dilmesi nın lskandinavyada, bilha~SS p; 
keyfiyeti burada hakiki bir heye- veçte olduğunu iddia etrnıŞ·fe;' 
can tevlit etmiştir. Memnuiyet Viyana gazetesi de bundan f!f 
k halde alınarak en güzel sağıl' 

anununun n1eriyt>t mevkiinc vaz'ı d kadının Avusturyada ol u 1 

tarihindenheri bir İngiliz gcmisi- ileri sürmüş. . ııS 
nin bir Amerikan gemisi tarafından Olly Gabuer isminde ki Vı'/83t batırılması ilk dafa olarak vaki dansözün resmi, altına şu 6 si 
olıııuştnr. Re mi mahafil 1928 se- lar yazılarak1 İsveç gazete 
nf' i ::\Jartında Florida sulanndn gönderilmiş: ··kt 
i le Of Yuvc n:ıınındaki İııgiliz "Buna Avusturyanın en rnu 
gemisinin tekne~inde hir top tara· mel dilberi Olly Gabouer ~e 1 
fındnn açılmış bir rahne olduğu lsveçte, hatta bütün duo) 
halde te,·kif edilmiş oldnğu 2aman bunun bir eşini bulana aşkol~ f 
İugiltere ile zuhur t-tmi.. olan Şimdi de İsveçin en güze 
müşkülatı hatırlatmakta ve yeni rışın kadını aranılıyormuş. sıı 6 
mü~kUllcr zuhuruna intizar etmek· duktan sonra, bu iki sarı.Şırıl 
tedir. İngiliz sefiri 1\1. H ooward herden hangisinin daha güze ı1 
haı·ciye nezaretine hadise gazetele· duğu, bir İsveçli, bir Avustıl ~ 
rin yazdıklnrı gibi rercyan etıni~ bir de bitaraf azadan miiteŞfd 
ise vnhiın netirel~r tevlit edebile· bir jüri tarafından tayin e 
ce~ini hevnn etıni ı<tir. cekmiş. 

'" . . ~ 

············~······································ ....... f 
~ i Deniz satıualma komisyonundan 
: ........... ~·~ .................................. . 

aooo metre 2 numero yelken bezi l kııpah 7arf usı.ılı. 
1000 c 4 « J 4.929 irılı sııat ~l 

10 Rodn 2 burgatalik gıradın lıal:ıtı } 
fi :::!,5 1 c 

15 c tirnekelik lif halat } 
15 kilo gircala l 
20 paket makine ağ ipliği t ' 

J 

14.4.929 Salı en' 
20 c iıpa\ lu 

5 kilo b:ılınunıu 
~I. .M. V. Dz. fabrikalau ihti}ftCı için b:ılnda mulı:ırrer ınnlzeme hizalaı ı 

lıarrer ı;ün Ye santta ihAlei kati) eleri icrn edilecektir. 'artn:ımc~ıni e.· rmel. i•'t 
her gun \'C \'ermek i tiyenlerin j U\'mİ ihıılede Ka ımpa~nda o. ~!. r. m ra ,, 

•••••••••••••••••••• , ........................................................ 1111111111111 •••••••••••••••••• 

Emvali metruke ilanları 
····'' ••••••••••••••••••••••••••• 1 ., ••••• 1 ••••••• 111111 •••••••••••••••••• 1 11:111111 •••••••• 111 •••••••••• •••••• 

)J e) oğlunda tım tıın mahnlle•inde ada soknğında kain 5-1 numaralı Bir:ıhn 
rn rnpte<lilmek fü.ere 26-3-929 tarihine müsadif salı guı.J s.ıat 13 d.! o lı 

mukarrerdir y~vmi mezkılrda mezkur Birahanede meYcut eu ııum dahi ayrictı 
ne ile birlikte icara Yerilece~i. .... • .... • ••• • 
Semti Mahallesi Soka~ı No Nevi 

lloRaziçi Y enimahallt> Atik pıwırba§t a.ı 'aklup 1\laad k"n 
Cedit mektek 86 Cedit 1 han 

MUşlt>miliitı : 
altı od:ı, iki ınutbah 4 hala, sarnıç ve bir miktar bahçe, i b:l\ ': 
Ballida e~&ıfı muharrer hanenin bedeli sekiz senede mu ten tedivc 

tlıre 2·4-929 tarihine mlısadif pauır gUnU snat 15 te pazarlıkla mun lde ı 

dir Taliplerin bedeli muhamınenin °/o 7.50 hcsabile 300 lira pe) • 1 

muteber bnnka mektupl:ırile Emvali metruke satı~ komi sonuna ın ırac t e 

Istanbul Rusumu Saydiye üdii ·lügiiJJ0
1 

20-1-929 tarihinde üç seneliği müzayede) e ko 1 ılaı El rnr ." 
.daki Meriç, Arda,Tunca Nehirlerile göllerinin Ru ... uımı ı::a· di' 1 

vekaleti celilesiuiıı emri ahiri ile bir senelik olmak tiz 1 • 21 
tarihinden 20·4-929 tarihine kadar bir ay müddetle yeı · ı n 
vazedilmiş olduğundan talir <'lanlarm Edirne 'a -eYlenıelı:ri ilan olumu. ......... 



s o 
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Tenis faaliyeti 

fıırlıga nazaran mev· 
'"' hararetli gececelftir 
"rt.ıc ~'-tayo Tenis mevsimine girmiş 

\tr ~· . Paketlerini ve sair 
f~ •kınat eden tenisci

. l'ıt ~ı:.te geçmek için hava-

.~- ;sını bekliyorlar. Daha 
,ht,ak e~erbahçeli teniscile-

~ı 'afat bır kısmı Kadıköyün
t kortta ekzersizlere 
rdır 

~ r . 
l'lelJci~eki Tenis faaliyeti da-
~en~~ere nazaran daha L.' lenek·ınutekasif olmaktadır. 

~ ~ • 
1 hazırlıklara bakı-

lllUzdek· · · · 

cak ve beş ay devam edecektir. 
Her ay intaç edilecek olan turnu
vada galip gelene mustakil bir 
puvan verilecektir. Beşinci :tur
nuvanın hitamında puvanlar tas
nifedilecek ve en çok~ puvan 
alan tenisci veya kulüp mevsi
min tenis birincisi sayılacaktır. 

Gayri resmi mahiyette olacak 
olan bu turnuva S(;risinderı mada 
bu sene lstanbul ve Türkiye 
Tenis birinciliklerinin de icrası 
mukarrer bulunmaktadır. 

Bir ı;-ransız antrenörü 
ı mevsımın şım-

'"' teaadüf edilmeyecek Maruf F ran::ıız takımlarından 
ota de hararetli bir faaliyete birinde uzun müddet m~rkez mu
leaı tağı tahmin olunabilir. avini mevkıinde oynamış beyne

'ıttla ''. ~im.diye kadar her lmilel bir Fransız oyuncusu Tü
'lt ~ ıtıyat haline girmi~ rkiyeye gelerek antrenörlük yap· 

·• ~ rtı~ an, kupa maçlarından mak istediğini Federasyona bil
il ier, la~ bir turnuva se- dirmiştir. Şimdilik antrenör ge-

ı~d edtlmesi mevzuubahs tirmek mevzuubahs olmadığı 
l .. ır. B t '-1 litk te . ~ turnuva arı en için bu talef reddolunmuştur. 

, ~b llıscılere malik olan Esasen bir antrenöre ihtiyaç ha· 
~~ı:r.İculübü tertip ve ida· sıl olsa bile bu şekilde bir tekli-
~ fin [terviç olunmayacağı muhak-

Mayısta başlaya- kaktır. 
~c··.._..._. ...................... ;;.;,...,.....-...-._..~~~~ .................. . 
. u kolordu satınalma komisyonundan J 
~ ti'ıha ••••••••••••••••-.•••••• • 
~~~:da mevcut dörtbin dok~~üz yinni. altı k~~o sade )'agı?ı~ ıı.leıı_'. mı'.· 

..... ~ @ta aatılm~sı tekarri~r etl])JŞtır. llıalesı ll NıS6lı 929 ıanhıne musa~ıf 
~ t .:~e .· t ?n ~örtte kom.ısyonumuz müzayede salonunda yapılacaktır. Talıp· 
~~~1 Yıtmı kuruş mükabilinde komisyonumu;uJan alrnıı.lun ye ;agları 
~~ t~ıııa,~örıneleri ve yövm ''e saatı muayenei ihalede ~art,uaınede yazılı olaıı 
?.a "- fluı 

1 
Uarı.l~ birlikte komisyonumuzda bu:ır hulunmaıan tl6n olunur. 

0~~ 9~ cı içın otuz üç biıı kilo Bulgur aleni munakasaya konmu~tur. lhale11i 
1~)~ >lılı...:' Taupf§~nbe güııU saat 14 de komisyonumuı ınuıayede salonunda 
~"'"'illltd P quı §artname aureti musaddakalarmı yirmi guru1 mukabilinde 
. ~e aa.:-11 alJll&ları ( numunesl.ni komisyonumuzda görllp teıııhir etmeleri ) 
~ -....._ ınuaryenei ihalede ~artnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile 
~ '81(~ ... aalouunda hazır bulunmalan ilan olunur. 
'~~ıe elveritli o.ma}an hayvanat her hafta cwnarteıi \C çarşanba gün 

• ~ at_ P.azarında heyet huzurunda mü.ıayed.ei aleniye ile furuhtu mu· 
"1.~ıır he an UUip olanlann meüar giıinlerde yttzde yedi buçuk te'minat ak· 
" hiııe Yete ınuracaatlan. 
~ ~ k, lrn.ekariye elverişli hayvan mttbayaa edilecektir. Hayvanı ulupta sat· 
~ 0 anların her haftanın Salı günleri kolordu kararğahına getirmelı:ıri 

komisyonundan 

Emrazı dahiliye 

VEREM 
ve göğlls fıastaltlffarı mtitalıassısı 

Doktor 

ŞEKIP HABiP 
Ayasofya Yer~batan Hacı Süley· 

maıı apartımanında Cumartesi, Pa:zar· 
tesi, Çarşanba ve Perşenhe, Tel: Ist. 
3035 

S ultan ahmet sulh ikinci hukuk 
mahkemesinden: Müddei An

karada Rüsumat müdiriyeti umu· 
miyesi ile müddei aleyh lstan· 
bulda Canbaz hauında 11 nııma· 
rada Tuccardan Devriş zade Hü
seyin Hüsnü Ef meyanlarında 
mütekevvin on üç bin yetmi§ üç 
kuruş matlubat davasının ceryan 
eden muhakemesinde müddei a· 
ley he ilanen tebligat icra edildiği 
halde yevmi muhakeme tayin kz .. 
lınan 2 mart 929 tarihinde isbatı 
vıicut etmemiş olduğundan hak. 

encümenine kında giyaben icray1 muhakeme
ye karar ı·erilmi~ müddei ııekili 
bu bapta isbatı subutiye olarak 
iki kıt'a teahhütrıame ibraz ede· 
rek. medarı tatbı.k evrakı olmadı
t·ından istiktaben tetkikat icra· 
sını talep ı:e sabit olmadığı tak
dinle yemin teklif eylemi§ ve ru
yeti muhakeme 8 mayi.~ 929 Çar· 
§anba günü soat on üç buçuğa 
talikine ve gıyap karannın bir ay 
müddetle ilanen te'bliğına karar 
verilmi§ olmakla müddei aleyhin 
yevmi me~kurda mahkemele isbatı 
vücut etmediği takdirde t 1akia· 
lan kabul ve yeminden imtina et· 

ilan olıınıır. 

, , 

Istanbul Tramvay şirketi 
ııan 

I~J:!~l 'framY,~· ~ırı,,.t. 2.{ MART 1929 tarihinden itibaren. a,ı:rır.a ilftn ~rlilmı~ 
olan ;f~i s'efer ~İtlarırıı ınüt'ir tarife ınuı-ibince, !;l LT\l\I HAMAMI, KARAKÔY, 

AZ!ı..Pi:kPI, ŞiŞHANE KA(tAKOU'. TAR! ABAŞL tariki ile Reyazıtten Tak~ine ka· 
dar mes4fe Hierinde OTOSU!; ~c~ rıi srfPrlcrine tekrar ipıitlıır edileceğini ilan ile 

ke.~bi fe~ef çyler. 
Be\"azıt-Tak.sim Otobüs hattı berveçhi zir 4 kıt'a11 havidir: 

. l B'E.y A'll1f - EtMlN ÔNU . 
2 EM1NONQ- AZAP KAPI 
3 AZAPf<APJ - TEPEBA ı;;t 
4 1'EPEBAŞ1 -TAKSlM

1 

Otobüs sefer ücretleri: 
1 KIT'A ııcreıi 6 hunı~ 1-4 kur~ Cazi Kvpru resmi 6.25 

2 10 1-.ı c 10,25 
3 14 1-4 c 1~.25 

4 c c 16 1-+ c 16,25 

Gazi Köprüsü resmi dahil olduğu halde ücret ce~veli: 
Zi.rJeki k ıt'abrıkırı: J'ı•_1 a.1.ııa Emin ııııunı: A?pkapıya Tepe ha, ıoa Tıık;im~ 

Beyazıttan 6,1.4 10,J.4 H 1-4 lÖ.14 
6,1-4 10,1· ı 11,1-1 

6,1·4 10.I·• 
Eınin tinıındec\ 6,1-•1 
Azapl,apıd:ın JO,J-4 6,ı.ı 
Teprl aş~ııdnn 14,1·~ J0.1--! 6 1-·l 
Taksimden 16,l-4 14.1-4 10.l-t. (ı,1-J. 

(ı.1. ı 

Bıı ilcret!er bilii. iııkita bir ::ıeler için nnıteherdi"r Bir kıt'a uıeriwic taıııanll'n ~efer 
edilınedi~i h:ılde dahuirret tam ol:nnk i~tif:ı eıJ!lir. 

Kiiral•il, Koı,ru,.u mUrı.iriyesi ) okul::ı.ra. aittir. . 
Otobu,J~rılt- lıiı lıir trıı1..li'ıt l·alıul erlilıneıligiııden re•mi ı•llıi ı:~ i l:ı.hi .. olanlar <hı· 

lıi siviller gıbi Uen t ••ı•rıııc.-ge ııw< f.urdıırlat. 
'l'rauıv11vlanla ohfoğu gif.i mel'lmri \ e ilıti~ ari ıiıırak nıııhallı-ri )P, halarla 

gösterilıniştir. 
Tramvavla.r için verilm'ş olan pa:::olar. abonmau kamel<.>ri. Askeri tf-nzilat pa,,oları 

\'e tun el p8solıırı Otolı.ı~ı~re k:ılıııl ıı'unına~ IH'.aktır. 
lstin'ıul 16 mart 19:.?ı 

Müdiriyct 

Istanbul Tf~~vay sirketi 
Otobüs seyrü sefer cetveli 
23 l\lart 1929 tarihinden emri ahire kadar muteberdir. 

Tarh~haşı - Azapk.apı- Karaköy tarikivle 
BAY AZIT - TAKSİM hath . 

İlk Son 
Hara ket Seferler Hara ket Hara kat 
rnulıalli arasınd:ıki Fasıla: ~aatı matı 

19.S.27 
19.S.OO 

tBEYAZIT • TA,KSİM 
hattı 

Bevazııtan 
l'ahsimderı 

7.~.~ 
7.S.t? 

16 lfaı·t 

' 
1929 

·.;' • 1 

Giizel bir hediye vermek iyi bir tavsiyede bulunmak isterseniz 
Peatev Tuvalet Podrasını tercih ediniz, Fantazi nevileri kibar muhitler
de emsaline tercihen kuilanılmaktadır. 

Evkaf müdürlügünden: 
Gureba hastahanesinde mevcut apeks sistenıinde Rontken makina~ı

nın icra edilen milzayedesinde verilen f iat haddi layık görülmediğinden 
Nisanın üçüncü çar9anba güııti saat onheşte ihalesi icra edilmek üzere 
müzayede temdit edilmiştir. 

Talip olanJarın y~vmi mezkiirde idare encümenine müacaatları. 

J stanbul icra daireeinden: Beyoflunda 
firıızala mahalleıiode TaımeJUep so

kaiuıda izzet Pat• zade Huaamettin beyin 

tahtı tasa.rrufunda bulunan atik ve cedit 

2.4,6, numaralarla nıurakbm iki bap ha· 

ne arsasnun rubu hie.seai Huaıı p&f& ha· 

lilesi Hayriye hanımın matlubundan do

layı kırk beş gUn mUddetle bilmitzayode 

iki yUı on lira bedelle talibi uAdesinde 

i•ede bir ay muddetle temdidi müzayede
sine karar verilmiıtir. Hududu bir tarafı 
Zoğrafopulos !llJatlmanı ve bazen Leman 
il. ve bazen Zeynel ef. Ve bazen Veysi 

ef. Ve bazen Emanet malı. Ve bazen Hlt· 

aeyin ef. Vereseai ve Nail bey ve saire 

arsalan, arkası Nahide H. anası, diger 

tarafı nazmiye H, ve Yorgi ve Yanı 

arsası, cephesi on beş metroluk ıarikam 

ile mahdut 493 metre 87 aantlmetre ter· 

biine 4680 lira kıymeti muhammenelidir. 

Fazla bedelle ulip o!A~r ve daha ziyade 

malumat almak. iste~ enler hiııııeye musip 

ı~ıymeti muhammineıinin ylizde onu nis· 

petinde pey akçeıini ve 1928-1023 nuırıa· 

rasım mustaııhiben lstanbul icra dairesine 

2 mayis 1929 tarihinde mllracaat etmele· 

ri ve yevmi mezk6rda saat on beşe kadar 

son müıayedeııi icra kılınacağından m:tı· 

terilerin tarihi rneıkurde hazır bulunma· 

lan ilin olunur. 

1 ıta.nb~l aeliye mahluımeei birinci ticaret .. 
daıresuıden : Mehmet Sermet efendi 

tarafından Ankarada Şehreman~i Clldde

sinde Anadolu pazın 1ahibi lsmail Neca. 

ti bey aleyhine ikame olunan davadan 

dolayı borayi teblii mumaileyhe gönde

rilen arzuhal ve vesaik surı;tleri ikamet· 
gibmın meçhuliyeti hasebile bili.tebliğ 

S ultanahmet ikinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Müddei Anka· 

rada Rusumat müdüriyeti umumi
yesi ile müddei alc}h Istanbul<la 
Yemişte Kaeımpaşa i::ıkelesinde 8 
numarada Tüccardan Mehmet 
Haşim efendi ?.ade Ali Riza efendi 
meyaneleriude mütekevvin on se
kiz bin dokuz yüz otuz beş kuruş 
matlubat davasının cereyan eden 
muhakemesinde müddei aleyhe ila
nen tebliğat icra edildiği halde 
yevmi muhakeme tayin kılınan 2 
Mart 929 tarihinde ispatı vücut et
memiş olduğundan hakkında gıya-

ben icrayı muhakemeye karar veril
miş müddei vekili bu bapta esbabı 

ıubutiye olarak bir kıta teahütname 
ile iki adet beyanname ibraz ederek 

medarı tatbik evrakı olmadığından 

istiksaben tetkikat icrasını talep 
ve sabit olmadığı taktirde yemin 
teklif eylemiş ve ruyeti mu

hakeme 8 Mayıs 929 çarşauba 
gününe ve saat üç buçuğa talikine 
ve gıyap kararının bir ay müddetle 

ilanen tebliğine karar verilmiş ol
makla müddei aleyhin yevmi mez-

kurde Mahkemede ispatı vücut 
etmediği taktirde vakiaları kabul 
ve yevminden imtina etmiş addo
lunacağı illn olunur. 

divanhauesine talik kıhnml§tır. Tarihi 
ilinın ferdasından ttibaren 15 gUn zarfın· 

da mahkeme kalemine bilmııraoaa evrakı 

} ,faııbul İl ra ılaire.<ııııden: Arnavut kö· 
yunde ,\ ~ anofri ıııalınllesinıle A-:. anofri 

'okağ.rıt.11.i k:iirı c~l,j 11 nıukerrer. )eni 

G \e 8 mınıaralarl:ı nıurakkam il•i bap 

hanenin ıı~· ir> lıir Jıi,,sesi madam Eleninin 

lııııeuııılan <lolo~ ı ııtıız ~iin ın\irltlf'tle ilıa· 

lt'i f'\ WIİ) e ınuzayidruiııe Yaz olunmak· 

tadir. Me~kfır lıaııderclen 8 ct"ılit mıma· 

ralı hanenin ııır-~aha<(ı 1' ırk bir metro on 

~aıılinı olıı['. lıoılrı.nıd;:ı zı•ıniııı ı:imento 

3ralık maltız uca~ı ınutb:ılc. bir m,.nfüen 

altı köoıur ve odunluk, zemin katla kır· 

mızı ı;iııi altta ufaL: bir sofa lizerinde iki 

oda lıir lıda. üst katta hir kuçuk -:ofa 

üzerinde iki oda uç dolap bir terası havi 

oiup, dahilen ve haricen yağli boyalıdır, 

elektrik ve lerko,, SU) u teri ibatını havidir. 

Derunuıuiıı Şalıin ~izamyaıı ve hi•!'edar 

Ligor efendiler sak indir. 8 cedit numara· 

lı hanenin me~alı:ı•ı l'lli iki metro sek~en 

o.antin\ t~rhiiıırle olup, lıotlrnnı katında 

zemini maltız oı;ağı nıutbak, Lir hela 

odun \e ı,·,ııııirlük zemin katında çini 

antre \ e bir sofa tlzı rinde iki o<l:ı bir 

hela bir dolap birinci katta 1 ir sofa uze· 

rinde iı~ oda lıir alafranga hela Lir llo1ap 

ilı:ind kat ı_;atı olup, bir sofa lı:ı:eriııde 

kUçuk bir oda zemini çinko tera.::ı havi

ılir. Derumııda hi~.::e<lar madem Amelia 

,·r- A prahnm efendi sakindir. haricen 't' 

dalıil~n ) ağlı bo) alıdır. Elektrik vo ter

kos tertihatı vardır. Hududu, bir tarafı 

A:•anofri raddesi, bostan sokağı. madam 

Halo ,._risleri Donna \·C Sarafim hane ye 

bahçeleri, ve lsakidiıı haneleriyle mahdut· 

tur. Teıxıammın kıymeti muhamminf'si 

dort hin be~ yüz liradir. Talip olanların 

kıymeti muhamminesiniıı hhıııej e musip 
) ıızde onu nispetinde pe5 akçe~ini mUs. 

tashihen 29 nisan 929 tarihinde. saat on 

tlorttt·n on altı) a kadar lstanbul icra 

ılıilre ... i ıııiı1..ayede ~ulıe0jin4! 3-1-1362 nunıa· 

ralı dos~a memuruna bizzat ve ya bilveka· 
le ımıracaatla fazla malumat dosyasından 

ita edileceği ilfıu olunur. 

1 stanbul icra dairssiuden: Kaulıcada atik 
) eni mahalle cedit mihri abat soka· 

ğında atik 119 mukerrer cedit 32,34 No 

hanenin Hamdi efendinin borcu.ndon do-

layı emniyet sandığına otuz sekiz bin 

kuru~ mukahilinde vefaen mefru~ bulu· 

nan mezklir ga)rı menlrnlun ilk bedel 

\'efayi tecavUz eylemek lizre otuz gun 

müddetle ihaleyi evveli) e ınUzayede11ine 

vu olunarak altı yUz lira bedel mUşterisi 

uhdesine olup ihaleyi kat'iyesi icra kılın· 

mak Uzre ve yuzde beş zamla mevkii 

muı>lyedeye vaz olunmuıtur. Kapudan 

içeriye girildikte zemini mermer döııeli 

bir avlu)a girilir yine zemini merm~ dö

şeli bir oda ve zemini bir oda ve zemi· 

~i çimentodan döteli bir firenk ocak ve 

altında kömUrluğU bulunan muthak ah· 

~ap merdi\ enden } ukarıya çıkıldık.ta kil· 

çi\k bir sofa üzerinde bir oda merdiven 

ortalannda pencerelerden aydınlık ma· 
halli vardır. Sokaktan bahçeye girilir ay

rıca bir kapıı \'ardır hududu bir tarafa 

ismail efendi variseleri mUteveffa artin ve 

sol tarafları mezl, ur bostan cephesi 

mahalle caddesile mahtut olup tahminen 

iki ytiı elli altı argın olııp bina ytiz yir

mi arşın Uzerine mebni olup miltebaki 

bahçede binanın altının kiirgir tist kısmı 

alış!p ve derunu ta-..anları -..e kapuları 

yalı boyalıdır ve bu kerre kanlıca polis 

karakolunun tahtı işgalindedir. kıJmeti 

muhammenesi bin beı ytlz liradır· Ber. 

veçhi bala gayri menkul otuz gun müd

detle müza~ ede) e vaz olmımuştur, Talip 

olanların kıymeti muhammenesinin yüzde 

on nisbetinde pey akçasmı mii~teshiben 

15-4-929 tarihindeJo 927-4299 dosya nu· 

marasile lstanbul icra dairesi mUza) ede 

ıubeıine bizzat ve )8 Lilvekiıle müracaat· 

lan ilin olunur. 

uıezkClreyi tebellut ile cevapnaaıMİDi ita Z ayi - Beyoğlu nufus şubesinden 
eylemedigi tal<tirde kanunu meıkGrun 348 aldı~ım nufus tezkeremi zayi ettim. 

inci madJesi mucibince hakkında gı~ap Yen.i~ni alscarrımdan hUlı:mu ~oktur. 

... 

[i[!JWIJ 
HAFTALIK 
RESiMLİ 
MECMUA 

(
MAARiF VEKAL.ETI TA

RAFINOAN ÇIKARIL.IR 

FIATI 3 KURUŞ 
DEVLET l\IATBAASI 

Operatör 

Halil sezaı 
BASUR MEMELERİ 

fi,tııl n• "ıracalan amelivatlı amelt 
~ııt~ız elektirik]e teda .. ; ve bil~iimle ame
li~atı icra eılC'r. oğleden onra Divan~olo 
Aci lıaıııam l\o 20 • 

{ ~ııı.nlıuı. İl rn dııirc,.iııdeıı: 1 ev kine ka. 
dın halı h:ı) atıııdıı \ ahran efendi ve· 

ledi :\lardiroı:lan İ!tikraz eyledi~i üç bi.ıı 

lira~ a mukahil vefaen ferağ eylediği Ba· 
kir köı ilndı· Sakız agacında, Istanbul 
c.'lllJc ~c ::ıolrnt!ımlu kiiı.ı 100 rakkami 
eb\'abli maa bağçıııe, yarisleri tarafın· 
dan borcun \ eı ilmeme"inden dolayı iha· 
leyi e' veliye,..inin icrasiyçin otuz guıı. 

ııııidcktle miiı.a~ ede~ ı' konulmuştur. Hu
dudu· cephe~i t::ırik !al-(ı tarafı -..e arka.s 
Haçik ağa zevcesi ,·eresesi, ve lr.ımıeıı 
Ekmekci Torna veresesi. sol tarafı elyevm 

Perimanın hane 'e bahçeleri} la mahdut, 
~ ilz on metro mUrablıaında araziden tah-

minen 'uz 'irmi dok uz metro mürahtıaı 
haııc ~ ıtebakisı bahçedir. l\ıuştt:Ulilatı; 
Cephesi demır parmaklıklı bahçe deru· 

nuntleki h:ınrde lıir :ıntrc. Uç k.Uç'dk tof.. 
dürt hela. Liri i lıU) llk kargir balkonlu 
digerinin yan bahçeye medhali bu.laaaıa 
w hir k ı~ıı11 üst katla :ı:eminleri çi'nko 
ufak balkonlu ve birisi &andık Odaııı oı. 
nıak üzre hir kısmı ktlçUk on oda iki 

yük zemin katı umumiyetle malta tafı 

doşelr odunluklan bulunan çatı•11• •e 
'e bir mutfak ve bUyUk~ bir kiler, 

lıahçede hir kU)U ve bir ~ aıeyva 
ağacı \ardır. Bazı cibatı m\ihtacı tamir 
haricen kagir Uç bin betyUı tita k1~fti 
rnı.ılıamıncneli hanede veteeelerdeı:ı Mihi-

rtad ve Madam Serope Mkindir. Fazla 
tafııilat 1928. 6861 No dosyasında mııhar· 
rerdir. isteyenler mütacaat ,id~ilirlec, 
Müzayede Isıaııbul irra daireei müzayede 
şııhesinde 29 · 4 · 929 tarihinde eaat oo 

d lten on altıya kadar icra -bbrıacaktır. 
İı; .rasına talip olanlar kıymeti mubuı· 
ıncnesinin l iızde onu niabeıiııde peı. ak· 
çasını teslim \eznı- etın~1eri ve ~ 
ve ~ a bilvekAle mllracaat claıfti illa 
olunur. 

A dalar sulh mahkamesindea: Tereke-
sinin resmen tasfiyesi dola)iaüe bil-

mUza) ede satılmasına karar verilea mil· 

teveffiy e M. Marya uadesinde mukayyet 

Heyheliadada İsmet pa~a caddesinde lS 
numaralı hane otuz glin uıiiddetle mil~ 

yedeye konulmuştur. 

Etrafı: Sa~ tarafı mUteyef fa boca 1.1) a 
efendinin veresesi hane ve bahÇISi IOl 
tarafı müteveffa doktor Prokepyw .t'mcli 

ıevcesi Marya hanım bahçesi .rkalı ..a.m 
Sofya hanesi bahçeai ik ~iı .a on 

iki metre ktrk u.ntimetre geniılik ve 16, 

30 santimetre murabba iızerind'a iki kıaım

dan ibaret olmak Uzre yapılmıt ahıap 
hane iki salon beı oda iki a-.lık bir 

sofa iki aptesane iki muthliı havi ild 
katlıdır. Arka tarafında bir miktar yeadt 
ajfacı bulunan bahçesi ise 190 · ındln 58 

santim murabbaıada olup bir tardı yıkJI. 
mış duvarla arrılmıttır. Enkaz ve -. 
itibarile iiç bin bety6z seben li:ra 46 ka· 

ruı muhammen kıymette balwwı banap 
ve gayri kabili tamir hanenin maa bahçe 
bilmuzayede 27 • ~isau · 19'29 cumartOli 

saat 15 de ihalei C\Vttliyesi icra kılınaea
~wdan isteyenlerin ) litde 10 Pey akça· 
sile birlikte möracaatJan ilb olmıer. 

S ultan Ahmet ikinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Azize banmı 

ile Küçük Aya sofyada Gün gör
mez mahallesinde 16 numrolu 
hanede sagir Muhittin bey hem· 
şiresi Saime hanım vasisi Ayuof
ya camii şerifi ikinci imamı Ha
fız Tahir efendi ve Alemdar ma
hallesinde 33 numrolu hanede 
Sacide, Naciye, Faika hanımlar 
ve Ali Safi ve Ahmet Fazıl bey
ler arasında mükevven izalei 4u
yu davasının müddei aleyblerin 
ikametgahlarının meçhul bulun· 
duğu anlaşılmasına mebni ken
dilerine bir ay müddetle ilinen 
tebligat icrasma karar verilmiş 
olduğendan mahkemenin muallak 

bulunduğu 6 mayıs 929 pazartesi 
nin on üç buçukta mahkemede 

bulunmadıkları taktirde giyaben 
mahkemeye mübaşeret edileceii 
ilin olunur • 

iade k.ılınmııtır. Hut..uk usulu muha

kemeleri kanununun 141 inci maddeei 

mucibince illnen teblilat ifası karargir 

olmuı \"e 142 ~inci madde mudbiı:ıce 

arrvJaal ve \'etlik ıwl'tltri cahkım.ı 1'lrW\ itıl.Qa glıı.ıaaoetı UJD olw:n.ı.r. lıtavro ve vafyaki ~lu Aleko 
·~'---~~~~~...-.~~~~~~~~~...__~=--~~~-· 
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B lLErfLEll: 
1 LiRADIR 

.;'t 

I Türk . Ochkları Merkez 
ikramiyeyi ·h iva eden bu piyangosunda ço i 

( 50,000) liralık ı I 
ı adide ve 

heyetinin 

l 
kiymettar eşyalar vardır. 

Hasılatı, in§aatı hitınek i.izere olan Türk Ocakları Merkez heyeti bina ının n1eiruşat ve tesisatına 
~ sarfedı1mek üzere, bu sene de zengin bir eşya piyangosu tertİJ' edilnıiştir. Bu piyangoda ikrami· 

yeye (50) bin lira-tah..,is edihni~tir. Bu sene ki ikramiyeler geçen senekinden çok daha kıymettarJır. 
Merkez heyeti bilhassa yerli C§yamızıu revacını temin için ikramiyelerin kısmı azamını yerli ma
mulatından intihap eylemiştiı·. Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pır· 
lanta paııdatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyuk salon halıları, platin erkek ve 
kadın saatlan, salon takımları, elnıas yüzükler, ipek seccadeler, 80 pal'ça nadide halı seccade, 
400 lira kıymetinde minyatür resimli paronmalar, Hereke battaniyeleri, Herekcnin . ipek yastık· 
lan, yerli fabrikalarJ.nuzın mamulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile 
Hilaliahıner sanat evinin en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyiiz parça eşya vardır. ikraıniye-

ı eıin mecmuu miktarı (1000) dir. , 
r Merkez Heyetinin bu piyangosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyangolarının 

z~nginidir, 

1 stanbul icra dairesinden : Kumkapıda 
~iaanc3 mııhııllesi.ndc patrıkh3ne so-

Se ri sefain 
~Mllmaılill ......... ııımalE 
Ayvalık sür'at postası 

(M.Ji:RSIN) vapuru 26 mart 

ka~ında kain (2) cedit ,.e (4) numaralı 

dUkkiinların sülils hisseleri Ytmi efen· 
dinin borcundıın dolayı mil1.ayedeye ,.az 

olundıJ4undan ib:Uei kat'iyesi icra ı,tlın· 
rnak Uare yU:zde beş zammile on beş glio 

mUddetle mevkii müzayedeye konmuştur 
iki numı.ıralı mahal ahgap ve muhtııcı 

tamirdir meahası takriben doksıın bir 

buçuk arşııı terbiinde olup zemini tahta 

du,.eli dükklin Ust katta lıir sofa uzerinde 

bir oda bir beluyi mubtcv.i olup dcru· 

nindc Hemparsom efendi kiracıdır elek· 

trik tertibatını h:n·idir diğer dı.ırt nuıııa· 

talı dül•kiin takriben doksan bir buçuk 

ar§ın terhiindc olarak kiri lt:ıdim tonoz 
k!igir ve :.ccmini çimento ye Uç tıır.ıfuıda 

ahf::ıp tuus:ındıra ve elektrik tertibatını 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçfıkku) u Edremit Bur
haniye Ayvalığa gidecek ve dö
nuşte mezkur iskelelerle bera-
ber Altunoluğa ufırrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
)iik alınmaz. ---TRABZON İI(İNCI 

PosrAsı 
(CU1\UIURIYET)vapuru28mar 
Perşenbe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zoııauldak, 
İwiliol~ Sinop, Samsun~ Ünye, 
Fat~a0 ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopayn gidecek ve dönüş
te Pazar Lkclc.sile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon. Polatlume. 
!iiebolu , Gireson, Ordu, 
f atsa, Samsun, Sinop, İneboluyn 
ugrayak gelecektir. 

lzınir sur'at postası 
(GÜLCEt\iAL) vapuru 29 .Mart 

cuma 14,30 da Galata nhtiımı· 
nda11 hareketle cumarte i saba
bahı İzmire gidecek ve pazar 
14,30 da İzmirdeıı lıarek~tle 
pazartesi sabahı gelecektir. 

vapurdamü kcmmel bir or
kr .. tra ve cazbant mcvcuUur. 

y elkencİ Vapurları. 
Karadeniz ııostası 

L 
YAPUHÜ 

MXkT Çarşanba 
Günü ak§amı Sirkeci rıhtırnınJan 

lıaraketle doifru Zorıgulda!l, lrıebo· 
lu, 'amson, Ordu, Gireson, Trab
zorı, Sıimıene 1.'e Rızej e gidecektir. 

Tafsil/ı.t için Sirkecide •yelkenci 
Hanında kfiin acentasına miira· 
caat. Tel. lstanbul 1515 

<lli: e vekületı i~tıınbul suitıııı Abqıct 
Bc-,:in ı sulh huı;.uk ıuahkcmesi.nden: 

Akıl lıa"talığıle ıı.a'Jül ~c Bakır ki.iv 
l' ınrazı :ı :ıbh·c hastahanesinde tcdn~i 
ı:dum"kte "luı Emetullah lıammın Gedık 
pı~acla fimnT Ha: rettin mul•a llesiııdc 

) nlı a p:ı soknrıııda 4 numaralı lı::ıtıc· 
dC' rıc' ut cınuli nıeıık ulcsi 2G-3-l 9'>C) 
J>Cr:ı;rnh" gunü s.'lat 9-30 J:ı LilmUz:ıj ede 
foruht clur.:ıc:ıJı i an olunur. 

ba\idir derununde Artin efendi müstecir· 

dir hududu bir tarafı Şakir efendi foru
nu ,-e bııneııi diğer tarafı aşçı Mehmet 

dendi dttkkitnı bir tanıfı Nişanca caddesi 

cebbesi patrikhane sokağıyla mahJutııır 

her iki dUkklinların tamamı bin iki yUz 

liradır. Tnlip olanlar ki~ nıeti muhammi· 
nesiı;ıin hisselere musip ) Uzuc onu nis· 

betinde pey akçe.sini musta hiben 928-
4955 dos~ a numarasile 2 . .ı kadar ve 
13-4-929 tıırihinde bızı.at ,.c bilveklile 

tnUracl4\t etmeleri i!An olunur. 

1 stanbu! Sultan Ahruct sulh alımcı hu-
kuk icrasından: Bir deyioden deılııyı 

mahcuz \C funıhlu mukorcr bir adet knr· 

derobun 31 Mart 929 tarihine ım.ısadif 

pıııar gUnii sııat Hl· 50 da Mısır çar~ı

sında 25 · 2i nomeralı Mehmet ~nim 

efendinin mobil} eci dukkllnında furuht 

edilet'.e~inden yevm ye saat mcıkürde 
lı:mr bulunacak mcmurune talip olanla-
nıı muracaall:ırı ilfiıı olunur. 

J st. fora dııiresinden: ~JalıkOoı bih 
de).i.nden dolnyı mahcuz furulıtu 

mul>ıırrer L='clıubcrt Salzer] rn:ı.rkalı ıılek· 

trikle müteharrik 2 adet çorap makiuesi 

28·3-929 tnrihine mü"adü Per§cnbe günu 

SMt 10 dan 12 )·e katlar Hasırcılard~ 

30 numamlı <lükltilrı vnunde bilmüzeyede 

furulıt ulun~ağıudau tıılip olanları yevmi 

mezkürde mahallinde hazır bulıınmalnn 

· iliin olunur. 

1 ~nlnıl asliye tıçuncu huk,_uk ~alıkem· 
csıoden : Zulfera hanınıtıı Kasım bin 

\'eysel ale:lıiue iknınc e)ledigi damdan 

dolayı mahkemeden saJır olan ve bir 

sene müddetle ) apılan illinata rağmen 

hakkında bir gUnn ihbar vııkulıulın:ımn· 

sın:ı binaen muddei ale} hin gaipliğine 
ve 2Ulfera hanın ile aralarıııclaki nikllhın 

feshine mUte<lair bulunan 25·3-929 T. 
ve 192 No. illiruın ilanen tcb1igı teusip 

cdilmii oldujuntlan tebliğ makamına 

kaim olm~k ime ilnn suretinin mahkeme 

divıırh:ınesine tclik edildi~ ililo s:ılunur 

KOLİNOS diş ağrılarına, dişlerin ' 
çürümesine vedis etlerin hastalan
masma karşı yegAne silahtır. 

l<uru bir fırça ilzcrine konulacak 
bir santimetre miktarinda Kolinos 
macunu diş aralarındaki yemek aı·
tıklarını, dişlerde toplanan tatlari 
cıkarır ve dişleri çürüten mikroplal"t 
mahv ve ifna eder. 

Bu gön Kolinosu tecrUbe ediniz 
ve ağzinızın ne kadar temizlendiğini 
ve saatlerce devam eğen serinliğe 
10kkat edeceksiniz. 

OLYNOS 
DE TAL CREAM 

TOrt.lye IGln oepozlteri: MAURICE FARA88t • 
İı7e>Slı, Venedlk Soksöı, lbrabim Pıp ııpartım111İ İo 

Rusumat muhafaza müdürlügünde~: 
Saray bumundaki mulıafaza memurlarının yatakhanesi altındaki 

beton /\emerin tamiratı mılnakasai aleniye ile münakasaya konmuştur. 
J.lfılnakasa kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin müdüriyetimizdeki 
keşif l'C §artnamesiıze ittila 1zu5ulinden sonra depozito akçelerile müna
kasa günü olan 13-4-929 Cumartesi gtinii saat on dörtte mıidüriye
ıimizdeki komisyona nıılracaatlan. 

Gümrük umum müdürlügünden: 
· Gümrük idaresi açık Denizlerde sefere mütehammil .Motörler. alac~k

tır. Tekl~fnamclerini ı·ermek ı:e bu lıususta Tafsilat almak isteyenler 30 
.llart 929 tarihine kadar Arıkarada Gii.mriikler Umum mü.dılrlügüne 
müracaat etmeleri. 

Devlet deınir yolları 
uınumi idaresinden: 

ve liınanları 

ftfmıtazaman devam mec'buriyeıi olan mekteplere devam eden tale
beye mahsue olmak ve halen tatbik edilmekte olan 2 numaralı volcu 
tarifesinin yerirıe kaim olmak ıizre 10 numaralı muvakkat fet'kaltide. 
bir yolcıı tarifesi ihdas edilmiş ve 1 Mayıs 929 tarihinden itibaren 
tatbih edilmesi takarrur etmiştir. Fq.zla malumat almrık ve mczkür, 
tarifeden tedarik etmeli. isteyenler fçtasyon re. ya ambarlar mlidiirlük 
/erine müracaat etmeleri. Umumi zdare · 

E yöp a~kerlik şu Lesinden nlmı§ oldu· 
gum askeri wsil•cmlıı. nufus teıkerenıi 

uyi ı.:ttiın ) enisiııi nlncoğıındnıı lıUktntt 

olmadığını illin ederim. 

318 li :'\ccl o~lu Haşiaı 

B orcunu vermediğindan dnla~·ı mer. 
caıı hanında 9 nomrolu Sahıık ef. 

dukkGııuııJa mahcuz 40 ~ifl koııdııra ka·· 
lıbı ile ~uz çift ökçe 2 Niı.ıaıı 929 Sah 
gUni.l ıaat 2 raddekrirıdeo mezkar Handa 
furuht edileı::e~i i'O." ohır.ı:r 

A·slteri müna· 
kasa ilSnlarl: , 

~tp•pp• o• son J"Jil 

f r1ud;ki~·;r~~~·kil~J
0

-:t:
0

:i:;:;· 
i ~ koınisyonuudAn: . ~ . 
·-~~~·~~ .. , ........ , ... _ ........... ..,_.~ .. ~··~~ M «w!adakı 'lulaatm !htiy&cı '~ '~ ·ar~ı urf1,ş. •ııu:ıau1~ kontıfall 

ıulya)a tall9 cı~~ıudaıı tbıı1ıW 2B wırt 929 tarihinde l>er enbe S 
bi.ll~ Uırt lllUDalt~ temdit eclilm~tir. ',fo'minaU BJ.UU'kkatw Ul~ Jifradlf· 

1 lelı:liflerile MAnisııd., Aıke.ri 11i1rı alna kouıi.f yf1llu ıi1uetiııı ınUrncaııtları • 
} 7 Q tane .eoms alı ı.aryola a.lc.ui uıUtı2tau ijc ll~ll:loııktı.r i~kci 10-i'ii' 

W~anLa iilıl\i 64il ı4 de y11pıJaglmr tı)iplcriv ~rtnarocti.oi 
uın~n alruaları ve D\U1lu1,1tsini ~misyou\lUlUI.dı &brnıtlw n ihıılc g1111~ 
ıwt!arıle milracaatl.aı1o 
A skeri .ihtiyaç için Qn ıııuıdıku.ıt ibııret bir tal)ıııı sen4r h:ı~ıer1y loji 1-r 

l<:ıpalı zıırfla alıruıcıll~br ihalesi l l·Nisıın-929 Peqeııbe t1Unu s.:ınt 14 
yonnmuıdıı ~-apı..lııc:ı~tır taliplerin §artnamesini komi$, ondan :ılmaları 1e 

1 

~tnnınedckı tarzda ibzarile komisyon riyasetine vermeleri ilan olunur. 
J litanbul levazım saraci;e imalAthıın~s.inde bulunan iki bin kilo mahlut be' 

beş ~üz yirmi bea kilo postcki ,.e on hin kilo ktssclıı kırpıntısının sal 
mll.zayede.!e k,(lnmu§tur. ihalesi on bir si~an 929 tarihine ınU.adif pcr~enbe f 
on dört buçukta icra edilecektir taliplerin ~artnamesini yirmi kuruş Jll 

komii)'<mumuıdan almalan Ye ıartnamede muharrer olduğu tarzda tenıio:ıl 
mit) onda hazır bulunmaları ilin oluuur, 

B e~lerbeyinde sıhhiye trıınslt deposundn bulunan bir tenar etUv ~ 
ettirilecektir paıarhğın ilw.lcsi 27 Mart 929 çar~anba gUnU saat 14 te 56 

taliplt!rin şartn.'.lme • ..ni korniş~ onda görmeleri ve ihale gUnü teminatlarile ~t 
hazır bulunmıılan il.W> olunur. 

} -Orduya satın alınacak motosikletler için milli mUda.fua veklletince bit '* 
ve tecrübe yapılTDASınn knrar verilmiştir. . 
•. 2- İ§tirake ta1ip Firmalar tekli..'Uamelcrilc kane dö şarjlarını ve nııU ' 

lerını Ye tiatlarını Harlıiye dairesi rivasetine ve teldü eyledikleri nıar!ı.~.J 
Tlirkçey e çhrilmi§ katolog pillin ,.e niaktalarını fon ve sanat umumi ınudtıJ• 
Nisan 929 tarihine kadar göndermiş bulunacaklardır . 

. 3- Müsabaka ve tecrübe 5 l\iayıs 929 da Ankarada başlanacaktır. 'fııliP 
teklif eyleyecek.leri marka ve tipe ait birer adet ınotosıkleti 3 Mayli 9,, 
kadar Ankaraya getirec:eklerdir. 

4- Musıılıaka)a i 1tirak.e talip fınnalAr teslim eyledikleri fabrikııJarl11 

lunduklarına dair fabrikaca musaddak vesiltn ibraz· edeceklerdir 
5- Müsabaka ve tecrube MtlU Mu.dafaa vek!letince hiç bir' taahUdi1 ı:ıU~ 

olmamak ve buııa ait masarif tek.lif eyleyen Firmalara :ıit bwaııınıı!> 
olunacaktır. 

6- MU11abako ve tecrUbeye iki tekerlekli veya üç tekerlekli ,.e §enili ııı 
!erden aşağıdaki yazılan tartları baU olAlllar kabul edileceklerdir, bir fırıfl' 
nevi ,motosıkleti de getirmesi şayanı arzudur. 

A - Motorun tek silindirli olması miirecaıbtır k.~n·cti dört 
olma \'&cak tır. 

.B - Motor ,·e ıilrat degi.,.tirme teıtibntı avnı bilok dahilinde bı.ıltıllıı:ı' 
C - Teın irııtı :ılektirikiyesi kılaksonu ve port bağajı bwunaeıı'L-tır. 

0 D - Saytgar takılıı.cak tertibatı bulunacak üç tekerlekli ,.e §enllild e 
olarak şofi.irden başka ark.asına daha bir kişi binecek tertibatı bu.\unııcaı>tıt· 

L - İntikali h:ı.bekct karclanla vern zencirle olacaktır. .
1 

M - Gidıtn ve sele kabil ayar ve emniyetle maballcrioe tes!ıı 
hul mıac:ıktır. . 

7 - Bu şeraiti haiz olup müsabaka ve tecrUbeye girecek moto5~( 
müsabaka neticeainde heyeti fenoiyece kolaylıla sukUlUp tııkıldığl, JtO ' 
emniyetle kollıındığl. sarfiyatı az materyah sağlam ve inpatı hatasız oldu~°' 
şerait bavayiıle ve her cins ve tabiatta aruide en eyi hueket kabiliyet!ne 

15 
·, ~ 12 den yukarı meyillere tırmana bildiği tcbcyun eden •e maı.asıt 
elverişli bulunan marka ve tipten intihap olunacaktır. 

8 - Müsabaka ve tecrUbe neticesiuJe intihap oluna~k marka .,~ 
p:ırıi 30 adedi aaytgarei.ı ve 8 adedi sııytkarlı olarak ceman 38 adet 
adilecektir ,.e bedelleri teslimlerini muteakıp hemen tesviye olunacnktır .. _..• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ..-. e i Bakır köyünde barut fahrikalarmda imôlatt hatb•~ 

l • • •• • • :a: • .. :s:::~:~.s:::~=~~.: ~o=~:)~~::ı.~:~: .. ~ M uhtelif cins ye nıikdıırda ceınan 20170 kilo Demir mlilzemesi 'e l:tVV:ı1 
Tuğlıısı ınUooy:ı:ısı mllnııkosnya konulmu.:tur. lh:ılesi 21 nisruı 9'!) F.1 

saaat 14 te icra kılın:ıc:ıktır. T:ıliplerin teminatlariyle beraber komis) o:ı!! •••••••••••••••••••••••••••••••••••• ..._ ................ o9~ 
J Mekatihi askeryie satınalma komisyoııuıı 
.................................................... 

1500 Kilo Pamuk } lh • l b · · 3500 'Yataklık Yiln tıyat ta c: e ıçın 
70 Adet dersh:ıne sırası: Harbiye mektebi için 

510 Yemek taba~ı ı 
l 70 Su bardağı 
l 7l) Çay k&.5ığı 
l 70 ' Fincanı , Harbiye mektebi için 
170 ~tal j 
170 .Kaşık 
170 Biçak 
20 Çay k~ı~ı ~ 

Caliıdn cins ve miktarları muharrer mcHıt mubayaası aleni euretitc ~ 
konmuştur. llı:ıleleri 1 nisan 929 paznrla9i gUnU Pamuk ve Ylılnler san! IJ.1 
saat 13,5 da Tabnk ve sair teferrUatıda saat 15 de Harbiye mektebi ... cı 
ünündeki mUıııı.kasa mah:ıllindc icra kılınııC3khr. Taliplerin B}n a)rı §8 ~t 
Yun Pnmuk, sıra, tabak ve eaire numuneleri için kornisyonumuzn ınursc 
tirik içinde munakasa mabııllindc hazır bnlunul:nnsı ilin olunur. 

1 

Iı ıı.lıcıoğlu lis~~i için 32<>:> adet mginnr, 3000 kilo taıe h31da, 3(){YJ kı ~ 
kaba~ı, 1000 kilo semizotu, 1000 kilo tnze lıezelve, 1000 kilo jç bdol 

demet dereotu, }()()() demet IWl)dnnoı:, 2000 Jemet "taze SU\an, 2()00 ~ 
s:ılota, 2000 demet nı:mıl bir oartnamede aleni olarak aleni su.retle rnuıı 111 

muıtur. Ihaleii 27·Mart-929 Ça.r§anb:ı gUnU saat 14 de Harbiye mektebi 1~11 
önündeki mUnakas:ı mahallinde icrıı kılıruıcaktır. Taliplerin ~ıırtna.Dle 1 ıı: 
numuu mtiracaatları ve İ§tirak içinde munııkas:ı mahallinde hanr buh 
oluımr. 

1 
~ M ekiitibi askeri} enin §Ortnamesinde muharrer mahallere taksim edı \ı 

14100 adet engıoar ile 13000 kilo semizotu bir şarlnam~de olarıı' ~ 
münakasaya konmuştur. lbalc3İ 2i-Mart-929 Ç-ıırşanba gUnU saat 14,;,~ 
mektebi yemekhaneleri tiniındeki mUnakasa mahallinde icra kılınacaı.tb~l 
ıartnamesi için komisyona müracaatları ve i~tirak içinde münakasa ınıı 
buluııınaları H!n olanur, .... .... .. ... . ·~ ~ 

1700 kilo makinn yağı Baydar paşa HS. için 
3500 ' Kuru fıısulyıı gedikli kUçük zabit mektebi ., ~ 

7,arar ve ziyanı farkı fiyatı ifayı teahüt etmeyen miltealıitlerine 111 ~ 
halada cins ,·e miktarı muharrl!r ilti kalem mevııt p:wırlıklA ve l·a a!tı ~ 
melen.le olarak 30-3-926 cumartesi gıinu 533t 15 de H:ır'biye mekteln. ıı 
önündeki p:uarlık nulıallinde icra kılınacaktır. Taliplerin gnrtnıımekrı 1 

numuza ve pazarlı~ı içinde pazarlık mahallinde murııcaatlıın ve batır 
ilfin olunnt. 

~ .. ..._ •.. ~.· ... 
1500 Kilo YoğOTt GUllıane hastahanesi i~in 
2000 • S\lt Halıcı oğlu 1ieesi i~in rı -· 

Balada cins ve miktar ve mehallcri muharre iki knlem JUC\'adı I) r 
meb olarak ililn olunan munaknsa gılnUnde talih; zuhur etmediğinden 
pazarlıgı 27·3-9'29 ç.arşanba gunU s:ıat 15 tt! Harlıiye mektebi yemek' 
pazarlık malıallintle icra 'e intaç kılınacaktır. Tc.li_elerin ş_artnıımeleı1 ;·...-·~' 
numıuu ye iştirak için de pazarlık maholtin1.. mur!lctıat ye lıazıt buluP'ıı ,,.,
• • • • • • • • • • • • •, • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •~ t d~ 
J Dördüncü kol ordu sahnalnıa komi yonuJ.J 

/ t...... ••.••••••••••••••••.••••••.• ~ ............ ~A E ııkişehir kıtaatınıu > enideo knpalı zarf us.ulile milnakıısa) n ,ıu: ~t 
1 

kuru fasulyesine 20 • 3 - 929 tnlıbi zuhur etmediğipden kapalı zıır • 
27 • 3 - 929 t:ırihli Çarşr•f:ıba glınli S.'l..'lt 11 te icra tulmacoğından t 

1 

mezkutd" le'ırti:ıat akçah..~ile komi \·Olin mfüacruıtlan. ,,<'' .. . .. .......... .... ...................... ....... .... ......... ............................ ········1· 
T\11 ... c;'nl r-;:d;ri: E~A 
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