
lstaııhul vali 'ekili '<' s<:'hrcınıni 
t\ıtnhittiu hey düu , ic~ amiral 

Dayton · 
l'e 1Ccnaplarıua iadci ~iyar<•t ctmi~ 
Dtıg·.?P atıhnak suretile selamlanmı~1 ır. 
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CUMHURiYET iÇiN VE BAL~ IÇl'N 

lstanhuldaki kaJ'ilerinıizin lıedi) e 
knııoularının tebdili ınuanıclesi dün 

· hif mi~tir. 

31 Mart 
akşamına kadar da ta~ra karilerinıizia 

kuponları tdıdil cdihııiş olacaktır. 
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!!!!hlıe v kili dün ekspresle lstanbula geldi 
''Zeppelin,, gelmedi Koca sinan Vice amiral Daytona R~fil< 8. . 

ve gelmiyecek. vefatının iadei ziyaret. Sıhh!~e 
· 34 üncü vekılı 

Dün de Istanbullular senesi Amerikalılar abideye dün geldi. 
~· balonu merakla BüyükTürkmimarıkocaSin\t- bir çelenk ' b nın ö!umllnün 34 üncü yıl dcinü-

e y h ude b-e k lediler. ;~~~~; v azede.cekler. 
Vekilin Amerikaya 
gitmes~ ihtimali 

var d ı.r. 

Sihhıye vekili Refik bey diin 
sabahki ekspresle şehrimize gel

~onun kudÖsten sonra 
lııtadaa geçtiği bildirildi. 

ı~i .~eı.elki v~ Frklrikslıafeııdeki hangarı 
~~Qdlir bütün lst nt>ul, beşte geleceği bild~riliyordu. Ha
~~"~l&b t havzası etrafında bir va gayet güzeldir. 
t~~~c ~aPan ve şehrimizden de Atina, 27 [A.A) 
10ııun;1 bildirilen Zeppelin ba- Graf Zeppelin balonu saat yedi-
~k!t<Jil &Örebilmek için, beyhude de şehir üzerinde uçmuştur. 
~ dt ;~· Balon ne evelki gün, 
1 

•1 def~ un i~i. Bahrimuhiti 
~Uk ~ ieçbbcn sonra, bu Dü-
~'tdt ~b·--se~inesini ıörmek, her 

~'·L 11 hır merak hasıl etmişti. b •>;ıl~' 
t iti~ 1" gelen telgraflar, 
'dttı SN..:~, son cevelanmda ui
'11t~ ~9"'terde seyi.rci halk ara
~ ~iW:~.-k bir hc}lecan bıraktı-

t ..... '"Yordu. 
~~n~u 
~~in uler galiba hu heyeca-
Ç~!Y•eakla.r. 

l\~tı dıi"ı.ı g~len telgraflar balo
~ıt~· Alına üzerinden geçip 

1t olrt- .. 
a_ı ·~unu bildırmektedir. 

h Qt'~ef· 
'"'"- ıt ha\.zasmda ahvali h ?e t ' 

l 
"'' .. etkıkatına çıkan balon 

ıt lllusatt: 
'rı~ld ~duğu takdirde 
be lQ geçecektir. 

t·ı llıtk k' k' di, y~ 1
• ya hava müsait de-

ta\i. t ta balon yolunu kısa 

®® 
f:'ted . h "' tıc shaf en 26 [ A A] b \ıt'tf z ' . 

'hı Q· eppelin balonu Salı sa-
''t-k ltit .. • 

ist'k uzerınde uçmuş ve 
ttlıl. ı arn r 

lftit-. e ınde yoluna devam 

®~ 

Ctaf "l. Kudus, 26 [A.A] 
Y~d ~epp ı· 1dt li e ın balonu saat on 
l t. h ayfa üstu'"nd .... k .. 
4 Q b 1( e gozu ·muş-
~'tk " .~ Udüs istikametinde 

.... l•f 
~ ol'l'll!l ı. Ramleh telgraf is· 

t1:Is,;d balondan gönderilen 
e Zeppelinin saat on 

Berazlar 
Bir sene 

daha 
kalıyorlar . 
Beyaz ruslar hakkında hariciye 

vekaleti dün 1stanbul vilayetine 

1 
tebligatta bulunmuştur. 

Bu tebligata göre, vekalet 6 şu
batta biten müddeti bir sene da· 
ha temdit etmiştir. Yalnız bu bir 
sene zarfında tasfiye muamelesi 
yapılacak ve memlekete müfit 
olmayan beyaz ruslar bir sene 
zarfında memleketimizi terket-
miş olacaklardır. 

Hariciye vekaleti bu hususta 
bir de talimatname göndermiştir. 

Bu taiimntnameye pöre, ihti-
da edenler1 Türk tabiiyetinde 
olanlar, mühendis, mimar ve sa· 
ire gibi fevkalade nıutahassıs o
lanlar, [bu mutahassıslarm bir 
türk gencini yetiştirmiş olma· 
tarı lazımdır. ] büyük sermaye 
sahibi olanlar ihraç olunmayacak

tır. 
Vekalete daha şimdiden ihraç-

ları lazım gelenlerle memlekette 
kalmalarında mahzur olmayanlar 
hakkında iki liste gönderilmiştir. 

Vilayet umuru hukukıye mü
düriyeti d~rhal işe başlamış ve 
ihraçları lazım gelenlerle, tasfiye· 
ye tabi tutulması iktiza eden 
beyaz ruslar hakkında muame· 
leye başlamıştır. 

mart puar 
güaü büy. 
tile bir ihti
fal yapma· 
ta karar v-
ermişlerdir. 
ihtifal Ed-
irne Sultan 
Selim cam
ii avlusun
da yapdac
aktır. Se&at 
16 da halk, 
mektepliler 
ve cemiye - ı 

1 
tler ihtifal Merhum Sinan 
mahnlline gelecekler. Maarif 1111-

ntakası mimaıı Kemalettin bey 
merhumun hayatı ve san'ab hak· 
kında bir nutuk söyleyecektir. 

Gece Türk ocağında bir kon
ferans verilecektir. 

Harp ve milli sıyaset 
Ankara, 27 [Hususi] 

Harbtll milli siyaset aleti ola
rak kullanmaması hakkında Mos
kovada imzalanan protokola 
iştirakimizin tastıkı , meclise ar
zedilmiftir. ----

y ermanos meselesi 
Defterdarlık idaresi vermaııos 

ıneselc~i lıakkındn O~m~nlı ban· 
kac:mdan malumat talep etmı~tir. 

M. iliyanıaııdopolos 
Yunan he)· eti muıÜhas~a$ı r '· 

isi M. DiyaınandGpolo.; bugün Ati· 
naya gidecektir. 

\ unanlıların malılm tavik iva
ı:ıeli } iizüııdt>n csa en Ankuraclıı 
yapılmakta olan mi.izakcrat bir le· 
vekkuf devrc:si g ·~)rmekt::ıd ir. 

Bu halin bo)lc daha rrn kadar 
de, aın edeceği malum dcğild ir. 

Mamafi M. Dhaıııandopolo un 
bu ~efor kafi tttlimat alarak a\det 
etmesi muhtPmeldir. Bu taktirde 
belki on. onbe§ giin _011ra ciddi 

bir müzuk~rc kapı ı atılmak imkauı 
lıac:ıl olacakttr. 

E 

Kadınlara intihap-hakkı 
veriliyor 

- Galiba annem de cemiyeti 
belediyey.- aza olacak. 

- Desene, sıra biıe geliyor. 

Bahriyelilerimiz gemiyi 
bugün gezecekler. 

Şehrimizde miaafireten bulun· 
makta olan Amerikan zırhlısı 
efrat ve zabitanı dün şehre Çi· 

... karak ak.tama kadar rezmişler
dir. 

J.taai>ul valisi Muhittin bey 

llnem• l'ürl«ceıl 
Brr ~ineme 1Müideıt geçiyo-

rum. Türkçe ve fransızça ilanlar 
üzerinde "film" in ismini okuyo
rum:FraMazca metinde:" Vertige "
fürkçede iae bu eç.n"bi kelimenin 
sözde mukabili olan "Kabus. 1 

Mütercimin cehalet, cesaret 
ve lakaydisine Hayret 1 her kes 
bilir ki "vertige,. baş dönmesi de
mektir ve bilhassa şehvani haz
zın verdiği ani bat dönmesi 
ınanasıaa kullanılır. 

dün sabah saat onbirde krova
zöre giderek Amiral Daytooa 
iadei ziyaret etmiştir. 

Vali bey bizzat amiral tara
fından zırhlının merdiveninde 
karşılanmış, bir müfreze asker ve 
21 pare topla se!amlanmışhr. 

Vali beyden sonra koiorclu ku
mandanı, Bahriye kumandanı 
iadei ziyarette bulunmuşlardır. 

T.ürk bahriyelileri bugün Ame· 
rikan gemisini gezeceklerdir. 

..Cuma günü gemiden çıkacak 
olan bir Amerikan müfrezei as
keriyesi başta kumandanla!'ı ol
duğu halde TaK8ime "giderek 
Abideye merasimi mahsusa ile 
çelenk vazedeceklerdir. 

Cumartesi günü Türk zabitanı 
gemiyi gezecek ve pazartesi gü
nü de gemi mürettebat ve zabi
tanı müzeleri ziyard edecek
lerdir. Ayni gece gemide hır 
ziyafet ve balo verilecektir. 

Amerikalılar 3 nisanda bir ve-
"Kabus" un Fra•sııça mükabili da ziyafeti verdikten sonra avdet 

olan •Cauchmare. ise ekseriyet- edecekl.erdir. 
le mide dolgunlutundan, veyahut 
büyük maddi ve ya manevi bir Itah·anın kabil konsolosu . 
eiem neticesinde gece görülen Italyaııın KAbil kousolosu M. 
korkunç ve boğucu rüyalara de- Cina dün Kabilden şehrimize gel
nilir. mi~tir. M. Cinıı Romaya gidecel.· 

miştir. Re
fik hey is
tasyonda 
Vali, sıh

hiye müdü
rü ve erka
nı vilayet 
tBl'afmdan 
karşılanmış 
Jar. 

Refik bey 
Aruerikada 
in'ikat ede
cek olan 
Sihhıye 
kon{rasma 
iştirak ede· 
cektir. 

Harici ye vekilinin. seyabıiti 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

beyin tahdidi teslihat konfı~anta--na gideceğine ve . bu meyanda 
Parise uğrayerak Fransa ile yapa-
lacak mukaveleyi imZalayacafı· 
na dair şehrimite hiç bir malumAt 
gelmemiştir. 

Yunanistanla yapılmakta olaa 
müzakerat bu günlerde kat'j saf· 

hasına dahil olduğundan Avnı• 

paya gitmesine ihtimal veril..
mektedir. Hatta tahdidi teslihat 
konfransına Munir beyin . iştirak 

edeceği daha kuvvetli bit ilüi· 
mal olarak zikredilmektedir. 

Fransız sefiri Ankarada Yalnız serlevhaat böyle fahiş tir. 
hatalar taş,yan bir tercemeden 
bilmem ki halk ne anlar? Maaş Mareşal Foşun ayini nıhanisind• 

Ayrı kutuplara mensup olan Umumi maaş te\'zİatıfıa Paza- hazır bulunan Fransız sefiri bu-
b 'k' k ı· · ·· d'f dde-u 1 1 e ımeyı mura 1 3 rte""i günü başlanacaktır. ğün ankaraya avdet edecektir. 
den kimsenin terceme işlerinde , ,.._...,_....,~~-~sli!ııs.:e;~_...;::;wıeii1;;iiiiiiiiiıliis=i!iiii,;,:;;,;.;;._~.....,;;;eciiiiiiı~""'"11"._. ı::;;"",--..,;;;=;;~ 
kazanacak para bulması sinema 
müesseselerinin halk idrakine J 

ve onun konu.ıtuğu lisana karft 
hörmetsizliği neticesidir. 

Türkçe, bu müterecimia kafa· 
sı kadar fakir bir lisan değildir. 
Türk galebelii'ini böyle hatalı 
bir nesrin muammasından mana 
çıkarmağa mahkum etmek te ona 
karşı muhabbet ese1i olmasa 
gerek! 

Filmlerin ecnebi lisanlarmdaki 
izahatmı okuyanlar, bunların ayrı 
bir zevk menbaı teşkil edecek 
bir kudret ve maharetle yazıl
dıklarını bilirler. Beyaz perdede 
geçen vak'aları Fransızca ve ya 
lngilizce olarak halka izah eden, 
ediptir. Ne hazindir ki bizde bu 
işler böyle zavallı kalemlere 
kalıyorl 

Ahmet H••im 

Taslıih - Geçenlerde bir ya· 
zımızda Siret beyin meşhur "'le· 
yali girizan" iıimli kitabından 
bahsederken sehven" Linei melal" 
denilmişti. A. H. 

l\laraşal Foch öliiın yata~'lnda 

Umumi harptt- garp rrphesi baB kum:mdanı il.. ıı geçenlerde Pa• 

riste vefat eden mara:\a1 For.lı için dün Fransız ei:ıı t kon.10ı l.i!; -esln• 
de bir ayin icra edilmiştir. Ayinde şehrimizde bulunan hüt..:n clirler ve 
sefaretbaneler erkirı1 hazır bulunmuşlardır. 



I 
f,f hur • a .im Buffcn 11 deha, 

uzun r ca ırd r, demiş. Bu 
töz riynzi bir hakıkatı ihtiva etme· 
mekl bernber kısmen doğrudur. 
Biiyuk udamlar, dahiler, pek 
ziyade çalışmakla marufturlar. 
Y lnız ilham kuvveti ile muaz· 
zam i l 0 r başarılamaz. 

BLyük Gazinin, geçen yıl, halk 
fırkası kongres:nde altı günde 
ir.:ı.t ettiği nutku okuyanlar bir 
t:aç s nede ?. iz rei!imizin ne 
ço!: çalıştığını a: larlar. Gazi 
böyle geceli - gündüzlü, fikri 
fakip ile, sebatla çalışm sa idi 
L netice hasıl olmazdı. Kurfu
!:.. ~ muza bu saya borç!uyuz. 
Şu makaleyi, faşist firkasının be
şin~i toplanış senesinde M. Mus
solini tarafından kendi çalışma 
usulü hakkında söylediği bazı 
sözleri karilerime arzetmek için 
yazıyorum. 

ltalya başvekili çok ve muntazam 
çalışmakla, teferruata varıncaya 

kadar devlet mesalihini bizzat ko· 
ııtrol etmekle gayesine varmıştır. 

MU1aoJlni diyor ki : •Yent ka· 
nun1ar, idare usulünün yenl hayat 
taıtlanm intibakı, kontrol işleri 
yeni mleaseselerin yaratılması 
meıa)min ancak bir kısmını teş· 
kit eder. Bunlardan başka işler de 
~düm ki bu cihet m&IOmunuı 
detfüDr " aizi allkadar edebilir. 
Bir takım rakamlar zilcredeceğim. 
MuhteBf ldrgseler ile 60,000 mü
llbtıa o1da. Hususi katibime 
ıelen 1,887,112 •atandq işi ile 
............ En uzak k&ylerden bile 
plen -.adat lflerl ile alika-
6. dldwn. l.h.fk, unutulm111 
leteharde la kimselerin i~lerini 
e1lmıl ck1t , ta ki, bu ıahıılar 
bD<llerWa t.Wlll~rmz hasın" 
.S. oldaklsrı. •e lalk:Umetin en 
Ufak naes'el,&eri büe halle ametti
!lm anlumlar. 8tı ,Oke tabemmfll 
ıp. mot&thnü yeni idare aıulüne 
Niftk edim. Her günkü c;a.1 .. mamı 
,.ıuna 1İD7dum. Zaman ve feali
rt zty...,._ upriline indirdim. 
lttlMa ........ .ay tamaa iul
rmtara ta\111iye ederim: Glnün 
fil metotla, inttnmla ayni g(inde 
ı&iibnelidir. Hiç bir iş arda 
kalmamalıdır. Alelide •azifeler 
hemea hemen mekanik bir oto
ma&. Ue görülmeltdir. 

Arbdq!anma candan, gönUl
de11 mGte,eldmim, ç6nkD bunlar 
bei takltt ettiler. Yorulmadım: 
t. llllitenewi oldutunda yorgun· 
lak hafif getdi. Yorgunluğa kartı 
s-ldla. dra iradetime hakim olan 
imanda. Vazifemin emrettiği bü-
,tlk '" kü96k mea' uliyetleri üze
:rime aldım •• 

M. Muasolidi 9Blıtmak busu· 
~ bir müstesna teşkil etmez. 

(iKDAM) ım tefrikası : 12 

orlar1 
Büyük işlere bulaşanlar mesaı
lerini hep böyle tanzim etmiş
lerdir. 

İngilterenin Mısır mümessili 
Lord Cromer muntazam ve çok 
iş görmekle meşhurdu. Mısırın 

maddi terakkıyatı hemen hemen 
lordun eseridir. Cromer sabah
leyın bütün işlerini görtir ve on
dan sonra kendi için yaşarmış. 
Katibine şu emri vermiş: -Ben, 
şu l ... adar saat için nefsimi hüku
mete l:iralac!.m; iş saatları hari-

cinde Mısırda veya İngilterede bii· 
yük bir isyan, bir felaket gibi 
fevkalade bir vak'~ olmadıkça 
beni ralıaisız etmeyiniz ... 

Eski devirde Osmanlı saltana· 
tında çal.şmak keyfiyeti de inzi
bata girmemişti. Memnuniyetle 
görüyoruz ki büro işleri günden 
güne intizama giriyor. işlerin ça· 
buk görülmesi hakkında dahili· 
yenin tamimi pek yerindedir. Va
ktile istidalara cevap verilmezdi. 
Hükumet vatandaşlarla muhabe· 
re etmezdi. Her istidaya cevap 
verilmesi lüzumu teşkilatı esasiye 
kanununun şimdi, emrettili bir 
keyfiyettir. 

Her daire muntazam çalıımak 
için talimatnameler yapıyor. Ya· 
kın zamana değin vatandaşların 
idareden şikayetlerini dinleyecek 
bir makam yoktu. Cümhuriyet 
Şurayi devleti idare ile efrat ara· 
sındaki ihtilafları adilane halle· 
diyor. Geçende, haksız aıledilen 
bir memurun şİkiyetini dinledi, 
(ve şimdi iş haflllda olmayan) 
bir vele.ili tazmınata mahlcüm etti. 
Muhterem Başvekil ismet paşa 
çok çalJflllak ve çok çalıştırmak
la şöhret almış bir ıattırlar.Dev.· 
let erkanı arasında Avrupalı kal'· 
iyeti ile vazifesini g-ören amir ve 
nıemudarımız çoğalıyor. 

..... Büyük külliyat vücuda ie· 
tiren edipler ve ilimler, bir tica· 
ri veya sınai milesseseyi meyda· 
na getiren teşebbüs erbabı da 
böyle. E. Renan eserlerini bliyük 
bir intizam ve mütemadi say ile 
vücuda getirmitti. Bizde ilim ve 
edebiyat aleminde Kamus müter .. 
cimi Asım, mtiverrih Cevdet 
pqa ve Iuptçi Şemseddin Sami
den sonra böyle gayretli üstatlar 
çıkmadı. 

Avrupada büyük fabrika, 
banka ve hatta dlikkinları te1is 
edenler bu makule kimselerdir. 
Hele alınanlar bu hususta her 
millete takaddüm ederler. Aşk 
ile çalışmak, bilerek çalışmak, 
gayeye mutlaka varmak ve mat· 
lup olmamak üzre çalışmak ... bu 
fikr millete telkin edilmelidir. 

Fikirle, şuurla, imanla, bilgi 
ile çalışmak nasıl olur ? Bizde 
bunun enfes bir nümunesi var: 

Si nele 
Edgar Wallace 

- Tamnm, Joahua, cinayet 1 hiç mevzuu bahiı olmadı. Le!i, 
iflerinde ihtisas sahibi bir gaze- genç kıza bir az da istikbalin-
tecldlr. den bahsetmek iıt~yorlardı, fa-

- Siıi tanır mı? kat ceaaret edemedı. 
- Zannetmem. Joshua büyük Genç kız satın aldaj'I bir ga· 

cıiıayetler ve canilerle allkadar zetede: "Bu sinek te kimdir?,, 
olur. ıerlevhah bir yaıı prdl ve 

Joıhua genç kızla Leliyi tam- dikkatla okudu. Artık bu tabir 
mamulıktan geldi. Yürürken o Beryl için qina bir şey olmuştu. 
kadar kendi kafasıyla meşğul Fakat sineğ~n mevzuu .bahs ?i: 
.ı6rünüyordu ki, arkasındaki kan· nayetle bir alakası olabıleceğını 
burı bir misli daha büyümüştw. zannetmiyordu. 

Leli sordu: Gazeteyi okuyunca merakı da-
- Bu adam benim için acaba ha ziyade büyüdü. Şu şartları 

ne öğrenmek istiyor? okurken de kalbi hızlı hızlı ça-
Beryl pek öyle düşünmeyordu. rpmağa başladı. 
Leli, genç kızı istasyona ka· 

dar teşyi ettt ve oradan ayrıldı. 
Genç kız n Lelinin mazisi hak· "mc" r:C.· o.,. ... hn~:.ıı..ı r.,05e• .. 1e,. 

Pofüin kanaatına glire, cina) et 
ba~ yerlerde Sinek denilen adam 
~.-.--4-~r- ~ı .... ,..-11(111; .. !:-. Ar'.~dr.• 

--- ---... - -
. l ,\.. . . ~ ' ~- .... ~ t • :. ' • 

111 Dahili ve mütelerril< haberler 
vııarefle Junu kapattığını \C )Ollarııı açıl• 

nıası traııırny şarketiııe ait olduğu-
Vekaletin bir emri mı iddia ederek hu i~i ve masrafın 

Dahiliye vekaleti vilayete gön· ~irkete yüklemek istemektedir. 

derdiği bir emirde, muntazam bir Tramvay şirketi ise buranın 
belediye istatistiki tanzim edile- tarikiam olduğunu ve tankıamla

rek gönderilmeaini bildirmiştir. Ve- ·rın ise Emanetçe açılması lazım 
kilet bunun için ayrıca bir de geleceğini ileri sürmektedir. 
nümune gönderıniftir. Meselenin ne şekil alacağı he-

Bu nümuneye göre şehrin 926 nüz meçhuJdur. 
27, 28 varidatı, bu varidatın • 

nerelere sarfoJunduğu, varidat RUsumalta 
menbalarının nelerden ibaret ol· Komisvoncular 
duğu ve kadroda mevcut memur ~ 
ve müstahdimin mıkdarı bildi· Dün gümrükte imtihana tabi 
rilecektir. tutulup ikinci defa imtihan olmak 

istemeyen yirmi kadar komisyo-
Emaneffe ncu bugünden itibaren gümrük

lerde muamele yapmaktan men· 
Sütlerin muayenesi edilmiılerdir. 

Sütler hala muayenesiz aatıl· 
makta olup muayeneye başlana
bilmesi için Slhiye vekaletinin 
tebligatına intizar olunmaktadı. 
A~zlan açık olarak gügüm· 

lerde satılan sütler şimdilik ema
netçe sık sık teftlı edilmektedir. 

Emanette daktilolar 
Türk harflerinin kabulünden 

beri emanete daktilograf için 
300 hanım müracaat etmiştir. 
Ancak bütçede daktilo için ayrı 
bir tahaiaat yoktur. Binaenaleyh, 
katipler arasında inhilal vuku 
buldukça daktilo alınmaktadır. 

Emanet memurları 
Emanet memudarı hakkında 

tanzim edilen nizamname ıehre
minine verilmiştir. Bunun niU\m· 
name, talimatname :veya kanun 
şeklinde çıkacatı henüz meçhQ}. 
dur. 

Kadıköy elektriği 
Kads köy, Üsküdar elektrik b

bloıu şimdiye kadar bir tane 
idi . .Dün borası için ikinci bir ka
blo konulmuştur. Bu itibar)a Ka
dıköy muhitinin elektrik ~ereya
• daha kuvvet bulmuştur. 

Elektrik ücretleri 
Nisan, mayıs ve huiran ayl. 

rında mer'i Olmak üzere birinci 
üç aylık elektrik tarif esini teıpit 

etmek üzere 2 nisanda emanette 
tarife komisyonu toplanacaktır. 

ihtilaf neden çıktı ? 
Ortaköyde yıkılan duvarın te· 

mamen hedmi ve moluzların nakli 
için Emanetle Tramvay şirketi ara
sında bir ihtillf çıktığını yumığtık. 
Bu ihtilaf şundan neş'et etmiştir. 

Emaııet, duvarını Tramvay yo-

Gazinin istihlis ve inkilap için 
çalışması... Bunun tarihini de 
büyük reisimiz kendi kalemi ile 
yazmıştır. Bu eserden intihap 
edilecek bir kaç formalık yazının 
gençliğe tedriıi kuvvetimizi 
arttırır. 

CELAL NURi 

larma ihamt eden bir adam .. Za· 
bııa maktulün Myesinde bir çok 
canileri ~·akalama4a muı·affal.: ol. 
muıtu, Zabıta bıı adam hakkında 
mrilc malumat 1Ghi bi olmamakla 
beraber, kenduinin lngilterede t'e 
cenubi Afrikada hapse mahkum ol· 
mu§ §Ehıslardan biri zannetmekte· 
dir. Skotland yard cenubi Afrika· 
dan bu adamın ruimlerini aıe par· 
mal; i::.lerini istemiıtir. Bu aat.Jrn 
bjı çok müııear uimler hultcmm'I· 
tır. llatta iki ::.evcesi olduğıı içuı 
Protoria da iki sene hapse mahı·um 
olnıuJtur. Bu tıe.sailr gelir gelmes. 
Larry Grimin lratilinin meydana 
çıkarılacatı ıiiplıesiıdir. 

Cenubi Afrika .• Fakat Con 
Leli Cenubi Afrika~• bulundu· 
pnu ıöylemifti. 

Beryl Wimbeldonda, muzma· 
hil ve perişan bir halde trenden 
indi. Lewin ancak iki gün evci 
babaıınm da, kendiıinin de birer 
hırsız ve haydut olduklarıın ıör 
!emesine t•Jtyordu. 

Ç.aydEn ~cn,.a Lew, genı; kızın 

Adllıede 
Hanım avukatlar 

A vukatlı.k için mtiracaatta bu· 
lunan d6rt hanımdan Nigir, 
GOzide ve Bedia hanımlar, tah
lifleri yapılarak Baroya lcayde
dilmitlerdi. SOn olarak avukatlık 
talebiDde bulunan Ştıkılfe hanı
mın ela evrakı gelmiş ve Baro 
meclisince tahlifi dün yapılmış· 
tır. 8'm1ardan • mada avulcathk 
yapmak üıre Ltttfü Ali, Halit 
Arif ve Nafiz bey isminde üç 
kiti Baroya müracaatta bulun
muştur. 

Mafllı•melerde -
Neşriyat <lavalan 

Akşam, SonHat. Vakıt refikle· 
rimizle gazetemiz aleyhine ikame 

edilen neşryat davasına dün birinci 
' cez" mahkemesinde devam edil-

miştir. 

Dünkü celsede, .son günlerde 
bazı rftfekamız al~yhine ikame 

edilen davaların da bu dava i~ 
tevhidi için, muhakemenin deva• 
mı başka güne bırakılmıştır. 

Bir cerh Javası - Bacanağı 
Obanesin amca zadesini cerhet-

mekle maznun !Armemdan mu
hakemeıine dün atır ceza mah
kemesinde devam edildi. Heyeti 
hikime, maznun vekilinin talebi 
üzerine Armenakm mecnun olup 
olmadığının teapiti zımnmda 

tıbbi adlice muayene edilmesine 
karar verdi. 

Borsada -
Dünkü muameıe 

Dün borsada isterlin 992 de 
açılmış, 992,25 te kapanmış, 
992,5 yukarı geJmiıtır. Düyunu 
muvahbide 527 de ,açılarak, 
225,5 ta kapanmış, 225,25 afatı 
gelmiştir. 

Borsa haricinde Türk altmı 
845 kuruştan muamele görmüş
tür. 

verdij'i gazeteyi okurken, mahut 
havadis nazarı dikkatini celbetti. 

Yavaş yavq ve dikkatle oku· 
du • Sonra gazete dizlerinin 
üstüne düştü. 

- Sinek hakkında bir şev ya
zılıyor, okudun mu? 

-Evet! 
Bcryl, Lewin bir feyler söyle· 

mesine intizaren bekledi. Fakat 
Lew, Con Leli ile bu fıkra ara
sında hiç bir münas~bet görmedi. 

- Eter bütün bunlar doğru 
ise, Barabahn başına bazl itlerin 
gelmesine hiç hayret etmem. 

- Barabal ile bu iş •raıancla 
ne mllnaıebet var, 

- Çünkü Barabal bu l~i ta· 
kibe memur, detil mi? Çünkü 
herkeain anlattığına göre, Bara
bal, Skotland Yardın en cerbe-
~eli bir memurudur. Bakalıııa, 
Sinel< ondan daha jiıtün mü çı· 
kacak? 

O akşam P.nab;\l hamuleli 

HUtelerri k 
Odada ticaret ve sana ı 

Öteden beri ticaret odası~da 
sanyi erbabının temsil edilmedi· 
ğinden ve sanayi işlerine layıkı 
ile ehemmiyet verilmediğinden 
şikayet edilmektedir. 

Bu husus umumi kongrelerde, 
bir kaç defa da oda meclisinde 
mevzuubahs olda. 

Odada ticaret ve sanayi işle
rinin ayrı ayrı ehemmiyetle tedvi· 
ri için icap eden teşkilat yapıl
mak üzre hey'eti idare faaliyete 
geçmiştir. 

F errilbotlar 
F erribot iskeleterinin inşası 

mesailini halle çalışan komisyon 
dün bir içtima daha ~aktetmiştir. 
Son karar gelecek içtimada ve
rilecektir. 

Gülcemal vaı) uı u 
Cuma gO.ııünden itibaren lzmir 

hattına çalışmağa batlaması mu
karrer olan Gülcemal vapuru 
dün sabah Galata nhtımına ya
nqmıtbr. Gemi nhbma yanaşır
ken bir mavna pervane üzerine 
düşmüş ve hasara uğramıştır. 

Seyah geliyor 
Lorentik vapunı ile bugUn 

tehrimize 400 kadar seyah ge· 
lecektir. Seyahlar bu gün şehri· 
mizi gezeceklerdir. 

Lorentik vapuru alqama avdet· 
edecektir. 

Turk - Italyan 
nıahkemesinde 

Türk • ltalyan mahkemesi dün 
7 davaya ait kararını vermiştir. 

Kıleman Hanri namında bir Ital· 
yan tarafından hükfimet aleyhine 
açılan davayı reddetmittir. . 

Madam Stella tarafından, gayrı 
menkul emlakine tesahup etmek 
üzere ğene hükumetimiz aleyhine 
açılan dava işini de salahiyet ka-
ran verilmiştir. Diğer beş dava 
intaç edilememiş ve bunlar için 
ara kararı verilmiştir. 

Elim bir irtihal 
Matbuat umum müdürü, ede

biyatımızın güzide rüknü Erce
ment Ekrem bey efendinin refi· 
kaaı Feri ha hanım henüz genç 
yaşında iken dün Şişli sihhat yu
rdunda irtihal etmiştir. Bir çok 
meziyetleri haiz olan ve herkesin 
teveccühünü kazanan böyle asil 
ve necip bir hanım efendinin ve
fatı lstanbul muhitince pek zi-
yade teessür ve teellümü mucip 
olmuştur. ikdam, muhterem ma· 
tbuat müdürüne ve biricik oğlu 
Muvakkar Beye en samimi tazİ· 
yetlerini takdım eder. 

Cenaze bu gün saat on 15 bu· 
çukta sihhat yurdunudan cival"' 
daki teşvikiye camiine nakledile-
cek ve orada namazı kılındıktan 
sonra taksim tarikile Eyup meza· 
riıtanında defnedilecektir. 

geçen bir günden sonra, yazıha
nesinin önünde oturuyordu. Ken
disine çay ve konyak getirdiler. 

Gelen garson, tepsiyi küçük 
bir masamn üstüne koydu. Bara· 
bal evveli bir kadeh konyak aldı. 
Başının üstünde çok kuvvetli bir 
elektrik avizeai yanıyordu. 

Bir kaç dakıka sonra, West· 
minster hastaneıi ile bir telefon 
mükalemesi başladı. Bu muhave-

Sıt:ma nasll bul 

Her ~ yden evel 
nıa ) apaıı sivri sin 
adi sivri sinek at 
da ayrılık olduğunll 
ylemeyi de unutıns 
Anofel denilen 81 
sivri sineğinin kan• 
rı hencklidir ad" 
düzdür. Adi sivri 
bir yere konduğU 
man düz durur b 
ki Anofeller köşe Y 
rak yani iğri bir 
konarlar. Anofel to1a 
ları suyun üstünde 
dururlar; adi sivri · 
ise iğri durur. Anofe 
yaşamak ve ttreınek 
bazı şartlara ınub 
tırlar, bunlar da 
hklar htıl&sa ha'7d 
göl gibi durgun 
dır. Eskiden, ba 
tan çıkan havanı.O 
ma yaptığı iddia 
di, yanlıştır .. 

Su durgun • 
ruzgarlı ve akınub 
ı·sa Anofel yum 
maz, yumurtlarsa 
yumurtası durmele j 
nız şuna dikkat 
lidirki ufak bir fd 
rikintisi meseli, 
yapraklan Gzerbıde 
)anan su tanetd b11' 
murtalamak içtıı 

dir. Kanal açmak ~· 
ire suretlle açılaO 
kurlar, gttbrelikler 
sinek yumurtalari 
en mftnUlp yeri 
Anofeller yttkset 
lerde bulunmaz, 1ı' 
dar yerlerde türeOI 
ve en çok son b 
da görlllUr. 

Lokman H•"
1 

Yetimler sandığıııtJJ 

Bir buçuk senedenberİı 
umu mi Kenan beyin riY 
tında çalışan Y etimledr 
tasfiye komisyonu dün e 
mışhr. 

Malum olduğu üzere'·t 
komisyonu yetimlere ti 
emlak, eşya, mücevherat 
fiye muamelesi ikmal 
yayı Emlak bankasın• · 
mektedir. KomisyonuP 1~ kadar tasfiye ederek ~ 
kasına devrettiği mü~e bİ 
emlakin kıymeti mühırP 

1 tara baliğ olmaktadır. 

de . öğrenmek istedifiıP 
dardı. 

Barabal tekrar yaıı 
1 

döndU. Kitibesini çaJI! 
- Eğer birisi beJ11 

öldüğümü söylersiniz. d 
Gelen katibe şaşır~ 

sabah gazeteler Baııu 
rabalm birdenbire ha5 t 
hastaneye kaldırıldığıfllbLI 
Havadis şö le nihayet 

reden sonra çay tepsisi kemali RafmDf 1>ttiş tı bir ~ı 
dikkatle bir otomobile kondu ve erel ı·azijelJine baılayob~tı 
hastane laboratvarına gönderildi. rıedilmiyor. Hastalığı ~,., 

müfettiı Elford ken</ısı 
Barabal da tepsi ile beraber git· d k 

e ec.:e tır. u~ırı 
mişti. Frank Suttonun rn J • 

Nihayet kimyaker geldi: runu kimse sevmiyordıl·r. 
- Seri bir tahlil yaptım, teşkilitçı idi ve pa.rrtl~sitı 

fakat size mikdarını söyleye· noktalara temas ettıtııl d• 
mem. Konyağa arsenik konuldu- yordu. Bu zaif noktal". 
ğuna şüphe yok! Çaı:da hır şey miyetle erkekler oldu~ ı 
bulamadık. Yarın sabah, size ne 1 tün bun r kendisin~ell ,f 
mikdar ~rsenik konu1du:_unu 1 değildikr. Con Leh e~11 
ıöyle} r;l,ıilhim, 1 Havaya pek big~ne gBıt 

- Tc .1 1 ;:r c~e .... j-. !: _ni;"; 



TARiHTE YAHUDi KATLiAMI 

inde Harp ma one ,, MI F och 
Muharriri: K enıa lettin Şükrü 

: lnıperator bir mektepten ne çıkar dedi, : 
~;?ir~erine re~men lngil~ere -~~r!ka CeSet N~po!~~nun yfthudiler büyük bir yahudi çıkar dediler/ 
aıtiha~ ettiler. arasındakı hadıse yanina gomuluyor. _ 12 _

1 

'm•- -
l..ondra, 2ff tA.A) Paris, 26 [A.A) A~deniz sahillerine yakın, 1.4 /'....i 

Daily J\lail 'a.r.ıyor: İmalone Mareşal Foeb un cesedi Napo- ( Yafa) nın civarında ufak bir 1 
meeelesi hakkında İu@iliz • Amt-ri· lconun )anında ,apılacak olaır asıl ,·~ 

\?apurda yangın 
~le ~.L Bunbours, 27. ~~.A] s1eae ~pa tranıatlmnpnde 

" ~ur ve tiddetle devam 
~- •&ldilrmete muvaf· 

~lldi mahküm 
t ~ Llkata, 'Z1 {A.A] 
S~er)er licleri Gandi 
~ .. edilm~ Te bir çok 
~ tevlit et.lemif olan 
~ --... Llkütanuı 
' ~\aıda bir ecnebi ku· 
\.....~ ~emiı old\lllmdan 

S'-~ ~_.nakdiye mahldim 
~ ~ ho. itibpi 

~~ bn pa= vetW· 

lorpito oturdu 
'~ Chenpai, Z1 (A.A) 
,, ~ llaıtnadglı;j ltalya.a tor-
-.:.~ AIDQy yabıunda ka
"' ı.~· Tayfa tahlis edil· 
~ layiat yoktur. 

!at. YunanWar 
~. l Belgrat, 26 (A.A) 
~~ l -~ iıilifnameleriDin 
"~Bebetile Yugoslavya 
\ · i."""t ıe~••vekilleri arMın· 
~ e~-1~arı teati edilmiş· 
~~ ~~~ loa ceneral Zivkovo-
~~e tetekkilr telgrafında 
i.ı ~ •kdoın .. ft- ·6?u.n~ 
ı~ "• iki -... ıu.uuuınn 
~Si .. emleket ansıa-

kan ihtilifınııı şiddeti artmaktadır. mezarına naklcdilıneiİne intizaren köy vardır. 
Amerika pzetelerinden hiç birinin şimdilik " İnnlidcs ,, te " Ca\'eau Bu köyün adına " Yabne ,, 
gemi k.aptanüıın daVMQDl müdafaa d L } t derler• 
etmemeli manidardır. Amerika hari· es gomerneurs ,. <" 11o.onu muş ur. 

Yahudi tarihini bilmeyenler 
ciye nazareti esası kaçakçılık ol- K il ""'un yerine muıadan dolayı §İmdiye kadar e og için hiç bir şey ifade etmeyen 
maliye nazaıeci tarafından takip Washington, 26 [A.A) bu yabne ismi bütün yahudilik 
edilmiş olan bu meseleyi eline al· Filipin adaları sabık valisi .M. için bir kibe makamında çok 
mıştır. Stimson, 1\1. Kcllo~un yerine hari- mukaddes bir yerdir. Çünkü hu· 

Washington, 26 (A.A] ciye nazaretini deruhte etmok üzre 
Amerikan sahil m\\bafızl'\11 ta· bugün buraya gelmişti~. rası, bu küçük köy ölmüş~ esa-

rafıaclan prkddilmif olan "lmalo- ret zincirine wrulmuş yuda mil· 
ne" ıemisinin ka~aı Randell ICUcUlf tel9raflar letine yeniden can ve nıh qıla· 
500 dolar nakdi kefaletle !-erbeH nuş olan beşiktir. 
bnkılmqur. 7 kitiden ibar~t olan Prens dö G .. Hes Londrada - h d d • b 
m~ttehat ta mu\akkaten serbest Londra, 26 l A.A ] - Prens do Gal- Bugünkü ya u i inı, ütün 
bırakılmışlardır. les Paristen hava tarikiyle a\det et- kanaat, eşkal ve merasimleri ile 
Büyük bir trans mi§!ir. işte burada, Yabne de kurul-

) t
•k lngilterede idam - Londra. 26 muştur. 

at an 1 [ A.A ] - Orduya ve baıta kuvvetle· Cihanı ürküten siyonizm teh-
Hamhonrg, 26 [A.AJ rine ait kanun 1a~ ibasının a\'am J..--a. lükesinin ifade ettiği manayı ya· 

tur. 

" Nord • Deutsche . Uo~d ,, ku· marasınd:ı muznl,eresi esnasında ame· la y b 1 
le fırk .... ı tarafından verilen ve halı" hudilite aşı yan a ne 0 muş· 

mpanyanha ait olan ve loevo&S .... 
tezgahının nhnmJan önünde inta· harpte irtikıip edilecek alç.aklıklar 
au ikmal t"dilmek özre bulunan hakkında muayyen idam cezasının Kudüste Roma kundakçıları· 
"Europa,, D&\mınddi muazzam ilğasını talep eden takrir 108 reye 
transatlaııtik Salı sabahı bir yangın kar§ı 17 4 re) ile reddedilmiştir. 
neticesinde hemen hemen tema· J&panyol tay) areeileri - Bue· 

nm cayır cayır yaktıklan mukad
des mabet bir yığın kül haline 
gelmiş fakat onun yerine Y abne 
de basık tavanlı daracık ve 
kovuk gibi bir yerde ufacık bir 
mektep açılmıştı. 

men harap olm~tur. Feliket ma· nos- A) res, 26 f A.A] - Arkadaşı 
halline yetijuıiş olan kara ve de· lglesias ile birlikle SeHlle • Bahya 
Dİ& itfaiye kuvvetlerinin m""erek seyahatini yapmış olan l panyol ta}'· 
meaaiei ~ durduramamıt ve ')aıeci Jimcne ıtmaya tutulmuş ve 
yangın ölf~ sonra. d~hi fiddetle hastane\ e kaldmlmıştır. Rİ) o do Ja· 
devam etmışllr. Gemının temamen Bu mektep, yahudi (Yuhanan 

ben Zaccai) in Roma fermanı ile 
açtığı mektepti. 

zıyaıDdan korkuluyor. Çünkü şim· neyro istil .. ametinJe seyahata bir kaç 
diden yaaa yaUBağa başlamıştır. gün sonra başlanılabilecektir. 
Basar 50 milyon mark tahmin Cemi}etİ ak\anı snra)ı - Ce-
olunuyor. Bu feliketin bir kun· n<~\'re, 26 r ı\.A ı - Cemiyeti al\\am 

Bir mektepten ne olur, ne 
çıkar? 

Roma imparatoru Vespasyen, 
dakçı elile vuk.ua gelmiş olmasın· sarayının inşa edileeeği arsanın alın-
dan kuvvede şüphe ediliyor. masına ait muka ... cle imza edilmiştir. 

Kadastro 
Haritaları 
yapılan 

mahallat 
vııayet meclisinin 

dü"kü ıc;tımaında 
müzakere edlldi. 

Umumi vilayet nıecliıi dün 
içtima ederek sayım ve kazanç 
vergilerinin kesri munzamlannı 
telpit etmiştir. Bu hususta Da
hiliye vekileti de 1111iyet cemi· 
yetine tebligatta b"'unmuştul\ 

Bilihara kadastro haritalarının 
mülkiye encümcnipce teabit ve tas
kb edilditi bildirilmittiri Hey' eti 

umumiyeye arzedilen bu haritalara 
nazaran, BeyQğluna merbut ma
haller şu ıuretle bir tasnife tabi 
tutulmuştur. 

Birinci mahalle yeni cami, 
ikinci, Arap camii, üçüncü Emek 
remez dardiincü Kemankeş ka
ra mustafa paıa, beşinci Miieyyit 
zade, altıncı Hacı mimi, yedinci 
de şah~uludur. . 

Bu mahallerin hudutları tevsı 
ve evlen tahdit edilmiştir. Yalnız 
şahkulu mahallesinin ismi fıtirazı 
mucip olmuş, fakat '1>ir i~mi~ her 
hanti bir mana ifade etmıyeği b~ 
yan edilerek, bu isim kabul edıl-
miıtir. 

Güzel kadın dü•manı 

Telefon çaldı- Şuh bir kadın sesi
- Oı·ası ikdam mı ? 
- Evet efendim. 
- Size reji DıtÜdürii Behçet beyden ~iki}et edet:eiim din· 

ler miıiniz? 
- Diıılemek sizin için müfit olacaksa peki. 
- Behçet bey güzel kadınlann düşmanıdir. 
- Bilmivorduk. 

Müdürü umumi bevefendinin billwıea genç olan güzel 
kadınlara büsbütün dütm.;n olduğunu da mı bilmiyordunuz? 

- Maatteessüf havır. Onu da bilmiyorduk ha1nımefendi. 
- Taaccüp ederim. 
- Bu hususta taruamiyle serbest bulunuyorsunuz. 
- Rica ederim efendim. Allahın güzel yarattığı kadmlar aç-

hktan ülaıünler mi ? 
- Anlı}amadık efendim. 
- İzah edeyim. Bir kaç giln evvel tütün inhisarı idar~sine 

bir iş almak icin müracaat ettim· Memurin müdürü \ ebbı bey 
heni ŞÖ) le bqtan aı;ağı bir 8üzdü !onra dndaklanm bükerek 
dedi kJ: • 

- "Çok iyi kızım. F.ran8ızcinız, tahsiliniz ve tecrübeni~. de 
var. Fakat ne ~apa)ım ki giizebiniz. l\lildürii umumi bey guzel 
kadınlarm .kat'fiyen memur olarak daireye ahn~aına!annı . em• 
retmiştir. inanmıyorsanız bakınız. itte tütün ?n.bısan .ıdaresın~~ 
çalışan kadmların resmi. Görüyonunuz ya 1 ıc;nıde hır tane yu 
'Ziine bakılacak güzel ~oktur. Binaenaleyh sizi kabul edemeyız.,, 

- Allah, Allah ! .. 
- Eh şimdi söyleyin ıüzel oldnk&a cinayet mi itledik bey ~ ' rabıtayı yeLlden hal· 

s_~:°'tluk m\)ahedeainin Petrol 
\ ~etle ilzre bulunmuım 

efendi? • • 
- Hakkmız var. 1"amafi miidürle bir de bizzat kendınız gö-

rÜfBeniz fena olmaz. Behçet bey belki eizi kafi mıktarda ıuzel 
bulmayarak talebinizi nazarı itib&lra alır. lllü.-Jıede eylemek· uyork, Z1 [A.A] 

-!. hil~ektedir. Royal Dutchsbell ,. petrol kon· 
sorsıyomu reisi sir Heaay d~ter

t •• li ding amerikan petrol f'nstıtii~ü 
"~ ~ une konferamında hazır bulunmak tiz· 
~"tttıı lr .. ~ Londra, 26 [A.A] re dtln gelmittir. Konferans A!lle· 
~ ~~•uıda M. Baldwin rika, Mebika ve cenubi Amen~a
~~ lb'seleainin iktiaadi ~imıl devletlerinin .Peu;~l 1

1s
' lll~larafaııe bir tetkib · eri.Din tensikine aıt pıan an 
~ ~~ "!e •keri ciheti• mftukere edecektir. Sir Henry, 
~ "'-. ~ projem ikti- Avrupa ve Amerika şirketleri bir 
." ~-.. ~ Ya muamna bakı itilaf elde edebildikleri takdirde 
~~~ raporda tonnı petrol piyaulmua .l vaziyetini ~~e 

- Nasıl efendim anlayamadım· 
- Yani bir ba,kaemın rzel talakld ettiAini h.ir d~.ieri . çir· 

kin bulabilir. Binaenaleyh bu b&kme ılSre memurm mudUrunce 
&lizel talakki edilen zatı alinizin mudur tarafından çirkin ıö
rUlmiyece~ini kim temin eder? Bu taktirde ~irkin bir kadın ol· 
manız dola) ısile eize öbürleri l?»i bir it alınınız ve mesele de 
kalmaz. Binaenalerh behemebil Behçet be~ i bir dafa gôrunllz. 

- Teeeımf ederim. 
- eye!.. • 
- Ben aannettiiinis kadar ~irkin bir bm delflim. Istemıyo-

rom, vaa ıeçtim. Ne giderim, ne de iıterim Şeytan lönün 
he~inin yü&ünU.,, 

Telefon kakandı. 

göz kamaştıran haşmet ve serveti 
içinde böyle düşünmüştü. 

Muzaffer ordulannın, bir daha 
düzelemeyecek surette bel kemi· 
ğini kırdıkları yuda milletinden 
artık ne korkusu, ne endişesi 
olabilirdi? 

Varsın bu bir yıkın memleket 
ve insan enkazı arasmda bir 
yabudi yuhanan bir mektep 
açsın ... 

Halbuki bu suretle açılan ve 
(ne olur, ne çıkar) denilen mek
tepten bütün dünyayı awçlan 
içinde tutacak bir millet, bütün 
dünya serveti üzerine çullanacak 
tVe hakim olacak bir ruh çıkmıştı. 
Bu mektebin fermanı pek yakın 
bir atide Roma şevket ve ihtişa

mını karartacak bir karar kuvvet 
ve kudretini haizdi, ve bugünkü 
yabudilik bili istisna temamen 
on sekiz asır evvel kurulan 
yabne mektebinin talebeleri, ya
hudi yuhananın, kendisine ikinci 

16 Mart 
Sehitlere 

.Abide 
yapıliyor. 

16 Mart şehitlerinin tezkin 
namı için Veznecilerde bir Abi
de yapılması öteden beri düşü· 
nülmektedir. Fakat memleketin 
üstüne çöken işgal faciasının bu 
ilk gailesinden sonra tam dokuz 
sene geçtiği halde bu abide bir 
türlü yapılamadı. Haber aldığı· 
mıza göre, Hakkı Şinasi paşa bu 
mukaddes şehitlere bir Abide 
yapılması için içap eden teşeb
büsata başlamı'ştar. Abiden:n 
inşası için bir komisyon teşkil 
edilecektir. ----- -

1\ılusevi nıektepleri 
Avın 28 in i Perşenbe ıı;unu nl-.· 

~amı.Par. palasta Turk ocakları mer· 
kez he\ 0 1.'tİ reisi Hamdullah .... uphi 
he) in hima esindl' musevi mektepleri 
menfı>atına bir balo Hrile ·Pktir. 

Masa ismi verilen mektep hoca• 
sının telmizleridir. 

Esaret boyunduruğuna kafala .. 
nnı sokan yahudiluin evveli mü• 
nevver ve oldukça alim kıaım1a· 
nnı toplayarak ve iıe ilk öne. 
dini bir terbiye şekli vererek pa• 
çaları sıvayan yuhanan yavq , •• 
vaş içtimai esaslar da kurmap 
baıladı. 

Onun attığı bu ilk adım arka• 
sından yürüyen yahudi doktoı4a• 
n mukaddes kitaba varıncaya 
kadar ta' dil ve islah ederek ba 
günkü yahudiliği hazırladılar. 

Bunlann aşıladıkları ruhtur lci 
kurunu vustada hiristiyanlan kut· 
kulandırmış, ayaklandırmış ve 
katliamlara, vahşetlere ıevket

miştir. 

Her devirde satırla budanu 
ve budandıkça badalc.; aa1an pa 
hudi mevcudiyetininia betili 
ise yazdıtım gibi yafanın bu ki· 
çük yabne köyü olmuştur. 

[Bitmedi 

V11L11.I 
Bir adam ezildi 

Mehmet isminde bir tramt&J 
amelesi dün Pangalbda bir ... 
mobilin altmda kalarak atar _. 
rette yaralanml.flır. 

Anahtarla haşım yardı 
Cümhuriyet mücellithanaincle 

çalışan Nurettin efendi dün J.>ir 
kavga neticesinde arkadaıı Mü
kerremi anahtarla başından yara~ 
lamışbr. 

Sopalı koca 
Eyipte oturan kasap Abh11 

ağa dün kendisini ihmal eden 
zevcesi müzeyen hanımı bir IOpa 
ile adam akılla döğmüştür. Kasap 
yakalanmışlar. 

Attan diişen adam 
Vangel isminde bir adam dGa 

Beşiktaıta attan düşerek ayalı 
kmlmıştır. 

Kalp sektesi 
Arabacı Mehmet isminde l>lr 

adam dün Erenköyünde birci• 
bire arabadan aşağı yuvarlanarak 
kalp sektesinden ölmüştür. 

OPERA 
SINEMASI 

Bugün meşhur sinema yıldm 
GLORIA SVA SO an 

bu sene için temsil ettiti 

ZAFI BESB .. 
Ayrira Şarlonun gülünçlü komedi · 

ŞARLO 
MAKiNiST 

Büyük ve zengin VARYETE 
programında C. p EN Ç OF kompanyaaı tarafından fevbl· 

ide nümerolar. • 1 . ...................................................... .. 
~ ~- etmİftİr. kouırol edilecelİJll be) an etmışur. 
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111 
Kemiklerde 

,,,, tamirat 
Sinema filmi çekniek gıttikce 

bir~şey oluyor. 
harcı • usul • 

ıçın 

alem 
?it • L 

• \üçllk bir 
liayatın z 

ma{tll 

Sineıaıa meraklılarına 
gün doğdu! 

Son zamanlarda, 
ken büyük fotoğraf makineleri 
gayet sade ve kullanıtlı bir şekle 
sokulmuş, küçük bir fotoğraf 
makfbesi hacmine indirilmiştir. 
Bu basit makinelerle heveskarla
nn evleripÇe sinema • çekmeleri · 
işten bile d 'ldirl ~ 

F oto,ğrsf i~t edi~ği zaman 
daimi bir t~le tabi ve ni• 
hayet fenaya ınıdı:kUm çehre'teri .. 
mizin payidar bir aksini, her 
hangi jir sevipçli gü,nümüzün 
ha1::ıras\Pı te&bit i~nı elde 
ettiğimız en dolayı tmk1ı bir se-
vinç duynıuştuk. -:-

Simdi ev sineması bu akis
ler bir tfb har ~-el ilave 
etmek, m~mnıi adeı'\l. ~nliden 
yatamak irekamnı bah~~r. 

Mes la böyle bir ale~ bir dl> 
ğün gününün 6tön ~·atarım 

il 

i t 

e hususi • 
ı 

• 
ız ... 

A vrupada harp yaralılannın 
.S(lkatlanaD kemiklerinin tamiri ve 
eksilen kemik parçaları yerine 
muhtelif maddelerden yapılma 
protezler ( suni kısımlar ) illvesi 

" son zamanlarda hayli ilerlemiştir. 
' Asri cerrahlık bu hususta her 

gün yeni bir terakki ve muvaffa· 
kiyet göstermektedir. 

Professör Pierre Delbet, uyi 
olan kemik parçalarının yerine 
kavçuk kullanmağı diişünmllş ve 
bu yolda bir protez yapmqtır. 
Fakat kavçuk fula gevrek oldup 
i~in bu parça sahibi tarafından 
kullanılamamqtır. 

Bunun üzerine fransanın rada
ografi merkez laboratvan şefi M. 
Kontremoulins kavcuğu çelikle 
daha mukavim bir hale getirme· 
ği düşünmüş ve bilahere doktor 
Robineau ile birlikte, zayi olan 
kemik yerine aynen o şekilde bu 
protez parçası konulması usulünü 
vaz etmiştir. 

bercettiğimiz resimlerden sol
daki, k~l kemiğinde husule gel· 
miş bir şakkın radıografisidir. 
Üstte ve solda çelikten yapılmış 
sun'i kısım görülmektedir. ' 

Sağda aynı parça, üstü kavu· 
çukla kapalı olarak görülüyor. Sağ
daki resim ameliyattan sonra 
rontkenle alınmıştır. 

Bir infilak 

aynen tesbit etmek kabil olaca
ktır. Ve eme bu sayede üç ya
şı~a annemizin bizi dizlerinde 
nasıl hoplatbğım, bir yaz günü 
depiz kenarınn gidip nasıl eklen
difimizi, yirfıii sene •• otuz sene 
sotara görmek, .ve fa\ıı saatJarı 
yeniden yaşl81la~ ~kün olabi
lec:el'thl 

Dolore del Riyonuıı yeni ınakinalarla çekilmiş 
filın re imleı·iıulen iki i 

• Filadelfiya, 26 [A.A] 
GibbstO\rn baruthanesinin bir 

baraka ında takriben 1500 kilog· 
mm nitro~li!erin infilak etmiştir. 

Bir amele telef olmuştur. İnfilak 
uzak mesafelerden dnyuJmuc: ve 
40 kilometre uzakta bulunan Fila· 

Resmini derocltiğimiz aletler-
d biri, p~ yapılacak uf-
a~ b ta~yi.k net)p,esinde, on, beş 
sahf ye ~\"a,ıµ eden bir vak ayı 
~ etr.elfıt bir fnm üzet"ine te-
sbit: eder. 

Yeni ~riyat:• 

jupiter 
l\luharriri : Hasan Cemil 

litikl!l ve inkilAp tarihimize ııit 

rutu ·n tahlili bir taSVirdir. Fiatı 50 

Te''Zi malwllı : H mit 

Satrş mahalli ; İkkıl kilap-

Teşekkür 
\ a1'hnda hHtalığımı teşhi ederek az 

bir ınuadet zarfında bana hayat bah§eden 

Karıınıan hUkGmet Tabibi Halit lıe) e ale

nen te~kkUrU bir vazife birrim. 

Kadı be. 2ade Hilmi 

I{ adık1'y ikinci Sulh Hukuk m:.bkeme-
sinden: l\iute' effa s..ıatç1 Kıırnik 

Serkijoİ efendinin terekesi eşyıı:ıı :\isanın 

UçUnet\ Ça~amba gUnU saat 10,30 d:ı 

Kodıköytınde Cafer ıııfa na.. lınlle~inin 

gUl soka~ında ~6 No l ıınc~ind!" 1 ilntıı· 

uı~ede eatılncnğı ilan olunur. 

l stanbul altıncı hukukdan: 5aın:ıhnda 
Hacı kadın ınnballe inde Lnzaraki efen-

di furunu tistUndeki kısımda mlık.ı.,ın ıKen 

elyevm ikametgahı meçhul Efnik:i Knıo· 

lidi efendi tarafıwı: madnın El ı i tıırnlııı

dao aleyhinizde ikam!" olunan ho anma 

dımısmın icra kılınan muba'b.emesı n!"tİ· 

cesinde 927-4032 l'\o 9 kuuuııu eH~l 928 

tarihinde madam Elenı ile 1 o~:ıı mnnı 
knrnr \•erilmit Jfo}fuk uc: ıl muhtıkf'me 

kanun\lllun 141 inci ınaılc.lesi muribince 

İiliu kararname ikamet ühınızm ınechuli

) eline mebni ilanert tf'bliğ olunur. 

1 tanbul knı dairesinden : Bir borrun 
ı•tifası için rrtahcıi'z 'e !;ltıtm:ı~ı mu-

harrer od:ı takımı 'e hah Be\ 1 rlıe~ iodı:

Hııtuz hı,.ı ca ldec:inde 30 numaralı 

, lıtfa S ·issn 929 Oıqamh!ı nü ruıt 

9 bu\Ukta sstt.ııcağı ılau oluu .r. 

.L>U suretle vücuda gelecek be

şer metrelik filmleri birbirine 

ekleyerek, mesela bir kır gezinti
sinin en hoş vak'a ve manzarala
rını tespit eden bir film imal 

Dikkat ediniz!.. 
Diş ınacunu 

Demek... Zımpara küğM:lı demek 

değildir. O... Diıleri temizler 'rn ağızı 

mikroptan Yikaye eder. Parlatmak ise ... 

Anoak. a11ndırma.kla knbildir. O halde 

istimal edece!iniz macunlarıo yalnız 

baliidaki e\saf ve şeraiti fennİ)f'Yi ha\i 
olması kafidir. 

Pert v diş macunu 
Tamamen fenni \C ihhi ~eraiti cami 

olmııkla nıUtema,izdir. 
J staııbul ıcra daire inden: Be) oj?hıııd 1 

Hu eyin a~a mahaUe.,inin Kuloğlu 

ok~ını:lıı Yuvaııi ve~i Yuvak im A vra· 
midinin uhde mde bulunan atık 20 cedit 

11 o il) dınlı~ı havi apıırtm:ın borcundan 
dola) ı lmk be glin m ddetle bilınu:une· 
dt' on dört hın leş ) Uz lira beJ{'lle tali 
hi uhde iı de i ede lıedcli 111uza, ed h:ıd· 

di la ... ıkıııda olıı•adı~ından bır n~ muddet· 
J~ nıuza) edcniıı teıııdidine ı,arnr 'rril
m ştır. Hududu: T ri .\hmet b. Hikn,i· 
,a ;ak. a~dınh~ı. FJısa'e nıcıızılı ile nıuh
tlııt llÇ ) uz ( tuz Ü\' • 1 ~111 l:.ı'Ul cpkiz ar ili 
klı ur p.ırınak ıı~ uııılıktır. 1\1\ıştrıniliit ı 

r.<'ıniıı 'e tnrıı~a ı,ntmclan nıada he J, ılı 
olup 2 ,ı lrntlann orta od"lıı ı şalıııi~li 

kısmen .ı n ır ııarmaldıklı elektrik ,e 
tC'rkı su ı tibatlı ıki n rlhal bir ntirt• 

hir kiler bir c\ altı oıı Lir adet odun 
,c l.umıırhık beııi nlafran~a ahı helii hi· 

ri i maun do rnın:ı caınl'kiiıılı iki aralık alf 

ınaifüen la.-ı Le~ l n~ o bir ) iık lıe .. 

mutfak be,. snlon ) irmi be od:ı, tara,, 
katıı ıfo ııı ıa tııU,.tcnıilat ç3maşırlık daire-
i \(' cnmn,.ır lH rutıı sğn mal "U musak-

k ıf ıaracı 'ardır merdi' rıler ü t kata 
'b. dar mermerdir. Heı;ıit lı. .Ben a en M. 
1 ol, \it n top. Fınt'lıdi ı,iracidır knk 

l 1in lıru kı~ mt:ti mı hammincliJir. Fazla 

hcdellıı tnlıp olanlar \(' tlnha zi~nJe ına
lüınnt almak iste\ enler kıymeti mulınm-

minesirıin ~ Uıde onıı nisbetinde pe) nk· 

ce ini 'e 028 · 7131 o mu tashıbcu mu· 
zavecle ,.ubcsine mııracant etmeleri ve 
2.$.929 tarihinde saat 14 den 16 '8 kadar 
son mUuıye.de >apılııc$ndnn müşterilerin 
bizzat 'e}a bilvek&le hazır bulunmıılnrı 
ilAn olunur. 

edilmiş olur. 

Ortadaki alet diğerinden daha 
mükemmeldir. 

Resimlerden biri de, aletin na
sıl kullanıldığını göstermektedir. <lelfiyada bir çok camlar kırılmı tır. 

UHiT 
, .. ~ .... !.~.Ç~ ..... ~.~.~.~~~.~ ..... !r.~.~!.! ... , 
r GOZ DAGı; Salon ve tnektep tamslll 1 

................................................. ' REŞAT NURi ~ 
···K·A·R·A·acz:··lf~;~~~~k;İiik~r~~:lıif :==· 
... !.?.?.~!:~!!:~~-~~~~.~ .. s~~~~~ .... !!.~.~~!: .. ~!!l.~!f..!.~!!.~~.J 

5 Hikiiye. müteaddit 'e miıteneni makaleler, yUzU miıteawiz 
resinı, .-}bies 1.alıbı vs. \'S •• 

iki l uz elli lira~ n nıııkal il Hfaen nıefru~ 
Cal:ılacln Kcmanke~ kara :\hı tnfn pa~a 

mahall cinin lehlebki oknğrnda y• ııi 23, 

25 nuınero dekiikin 'e odaların te\ ii 

iııtiı~alli nı ıf bis<ıeı:;i otuz gun müddetli" 
mlızayeclf'~ e konulmu~tur. Hududu: Sadet· 
tin Efendi dukkiin Ye lı:ıne i fe Heinll 

hanım ver!"ı:e«i arsa ı ve hacı Tel"Iik ve 

'\ anko 'e Art in mnğauışı 'e yol ile 

mal duttur. i\lesahac:ı: Elli metro terbiin· 
de arnzıd, ıı 48 N. bina ve 2 N. aydınlık 

ııuılıallidir. Mıl§teıııilaıı: Dükkanlnrın u· 
mini beton kqıcnkleri demirdir 23 mıme-

• ro dn Melımet H' 25 numnroda Andoıı 

efl'udiler kiracıdırlnr 25 mınıerolu dlik 

Uııın ark ında a~ dıulık mahalli vardır. 

ntl tarafta tek kanatlı kapudaa dukkiin· 
l:ır üzerindeki odalara çıkılır, iki çofa 
dort odn iki helası me\ cuttur. Mariç 

\ enfalt Efendi kiracıdır. 

Fazla ınnlıımnt 927-10396 T. Jo ) ada
dır. Taliplerin temomının kıymeti muham. 

min<'·i olan Uç bin liradan hi e~ e mu ip 

mıkd. nn ) lızde onu ııi-<hetiıııle pey ak· 

çasını te limi \ezne etmeleri ve 2 mnyı 

929 tarihinde nnt 15 e kadar lıirinci iha. 
le i ,apılııca ı iliin olunur. 

Deyin ilmühaberi 
Alır tar \'e mahsup yaparıuı. 

Mah~udiye tlau 35' Derdş 

Şehremaneti 
IUlnları 

Ş ehremanetinden: Cerrahpaşa hasta· 
nesi için lür.umu olan rontken le

vıızımı açık mUnakasa)a konmuştıır. 

lhale i 18 nisan 929 gUnü olacaktır. 
Talipleriu §ıırtnameyi görmek için 

her gUn mUnaknsaya girmek için 
mezkar tarihte le\·azım mUdürlüğllne 
gelmeleri. 

B e.,.i.kta• birinci 11ulh hukuk hD.kim· 
liğıuden : Mahi.!er hanımın Nitantaıın-

dn Teg'>'İkiye mahallesinde ikinci üz. 
heliye caddesinde 2·8ı o. hanede mukim 
Me~mct .ıibili ve oğlu Kahtan bey ft 
kerımclerı Fatma vaat n•Cehniye Saniye 
Juınımlar ile şa.yian mütesarrıf oldukları 
Nişanta§tnda Meşrutiyet mahalleeindt 

Harbiye caddesinde 9 mükerrer atik. \'e 
121 cedit 1

0. arsanın kabilh·eti takli· 
miye i ~lmadı~ından §U}"u~n iıales\ 
hakkında ıkame eylediği daYadan dolayJ 

tastır kılınan davetiye verakaların.a 
mı.ôuailel. himin uri:• e rihetine giderek 
el~ e\'m ikametglhlıın meçhl.!l bulundu· 
ğunu mijbaşiri ve heyeti ihtiyarive 
tarafından. \erilen me,.rubattan ııula§~l
nuş ve ıl&neu tebligat ifasına karar 
'erilerek iorayi mahakeıne ı Hıuiran 
929 Cumnrte i gUnU saat ona talik 
kılınını§ olduğundan ye\'mİ mezkürdı 
Bctiktaş ıulh birinci hukuk nıabkeme

ıinde iı.ımr bulunmalan ve ya tarafların· 
dan nııısaddnk \'ekil göndermeleri aksi 
taktirde hakkında muam~lei kanuniye 
ifa li.11ınıcağı tehi~ makamına 1'.aim 
olmıık li.zre ıllln olunur. 

I*!) Atiiıiıııa tenezz ·· 
ie! "' ··= lf Loyt; Tristino, muhterem mü~terilerinin Atinaya az mas 

la ziyaret edcbilmeleriııi t~mio arzusiyle Pire için azimet ~ 
i avdet biletleri ihtas cdilmiftir. Bu biletlerin fevkalade teflJ". 
1 edilmiı olan fiatında Atinada otelde ikamet ve taam bedelle" 

dahi dahildir, Bu biletler, yolculara, lıtanbuldan Pireye bir asi' 
met ve avdet seyahabndao başka atinada arzusuna göre GR· 
AND BRETAGN& ve ~ut PôTt P ALE otellerinin biriod• 
ikamet hakkını vermektedil\ 

'1 adamtan ile Atinay) ve uan ntikasını ziyaret etmek iste1~ 
ıevatuı kendilerine pek az masrafla seyahat fırsatlDl temin eden LOJ · 
Trieıtinonun hu teoe}>bn!lloU l!yıkı v;çhile tnkdir edecekleri ınuhv· 
ktJttıl\ $obriıni2e daha farla ıeyyab celbetmek maksadıyla Atinsd~ ı 
bnlunup gUzel §ebrinılıi ziyaret etmek isteyen zevata dahi ayn• sUhtıle ' 
•••••:~••••U-••t:•:::~ J •ı d ı b h d'I • • ~·•••nıacaaHı• .. • ... tl .!H:Ee~~!!!!ı:P.v ve ısti a e er a şe ı mıştir. ,"":!!.~!!!!!!······· 

Sizi tevekkuf ettiren bir camekan 
eye>ğlwıda İitiklil Cadd.eıinde Poetahane kaqusunda 148 nuUlııl' 

AZAA CEKOILOVA. 
Ticarethanesinin camekanlaı~ıdır. Teşbıt 
edilen beylere ve Çocuklara mahsus eJl 
birinci ve en mttkemme gayet şık 

mutena bir surette mamul 
Kostümle , Pantalonlar ve 

Pardesüler yüzde 20 
Tanzııatıa satılmaktadır. 

1 ıtanbul icra dairesmdoo : Kemal bedn 
Naime banımda.u aldığı bor~1an dolayı 

mahc~ bulwıan UskQdarda Tophaneli 

olluoda alik mttHtrer 28 cedit 68 ve 
1ine mahalli mezkQrda 28,30 ml1kerrer 

atik 62,68 cedit No. mahallerbı 17·76 ilk 
pey bedeli \-efadan iki bin lirayı tecavUz 

&ylemek \i:ıere hissel~ri otu.ı g'ıln mUd

detJe mevkii mUzayecleye vaz olonmur 

tur hanlardan 28, SO mi1kemr atik 62, 

68 cedit 1 ·o. köşkUn Tophaneli oğhın· 

daki cephesinde 64, 62168 oodit No meralar 

vardır umum mesahası \akriben 6528 
arım krbiinde olup bundan tahminen 

428 arıın miktarında üç lı.atlı aheap 
konak ve 254 arıın terbiinde kigir ahır 
altı l'igir UetU ıhtap iki katlı ebniye ve 

15•1 arım terbiinde kıFmen kagir kwnen 
ab14p arabalık (harapç.adır) ve 26 arıııı 

terbiinde zemUıi malta dö§eli k&gir 

çamll§ırl~ı ha'-i olup hududu Hadice 
Behiye H. eııılük.i ve • .\bdulkadir Ef . 

ça)ırlığı ,·e 7 efik B. bağı ,-e Tophaneli 
oğlu caddeıi ,.e Altuni 2.ade cadd~i ile 

mahdut olup 2emin katında demir kapllı 

ıemini malta döşeli bir taşlık Uç oda 
merdiven altında bir dolap iki helli \e 

mermer musluk teli.ne ve zemini çini 

di.i1eli ufak Lic koridor ve bir oda ve 

bilime kapıdan Jiğer zemini t.ııt Jv~eli 

bir ta§lık 'e iki c.ıda} ı ha' i olup bu 

katın pencereleri demir parmaklıklı 

olup kligirdir. Birinci kata bahçeden iki 

taraftan demir parmaklık korkuluklu 

iki taraflı mermer plak merdh·enle çıkı· 

lır etrafı ccmekll.nlı bir ~b:ınlık 'e bir 
sofa n ilci oda ve iki dolap ,.e bölme 

kapalı ufak bir koridor Ye iki hela ve 
bic oda ,.e keza di~er bulme kapıdan 

diğer bir sofa ve sofadan bir kapı ile 
mermer taglı merdiYen ile arka bahçeye 
çıkıhr mezkılr sofada üç oda \'C iki yUk 

vardır. tavan yağlı boya prncereleri 

demir parmak.hklıdır ikinci katta: Mer
divenler camekünhdır bu katta blly\ik 

bir Nlon ,.e birinin taYanı kumaş uç 

oda Te bir koridor iki heli vo bir oda 

vardır bölmedeu diğer sofaya ge~ilir 

sofada iki oda Te bir dolap ve b&hçcdo 

htiyUk. bir ahır \e iki AUUUllık ve harap 

mutfak ,.e bir aahranç vo finıık. tulum

balı bir Ttuyu Te iki çam bet yeuıiı 
ağacı ,·e bir havuz ve Altuni zade tara· 

fındaki biııada zemin katında malta bir 

aralık bir oda bir helll bodurumda 
kömUrlllk. üıt katta bir aralık bir odayı 

ba.vi olup derununda bekçi eıfatile ına· 

halle bekci.,i sakindir. Kagir köşkte 

ıemin katında bir taılık ve: tahta düıeli 

ve bir birine geçilir ve birinde el yıka· 

ma~a mahsus mahalli havi dürt oda ve 
bir helayı havi o1up birinci katta bahçe

den merdivenle çıkıhr ufak bir aahanJık. 
\'C bir büytık "8lon ve dört oda ,.e hol· 

me camekinlı ufak bir koridor mermer 
musluklu iki beli vardır. İkinci kat 

çatı olup iti tarafı eşya komağa mah· 
sus lJlabal ,.e tahta düşeli bir salonu 
haviJir. Biıinci \'e ikinci katlar petı· 

ceteleri pancorludur. Bu kısımda Arpacı 

Süle) m•n Ef. sakindir htıyük kti lt 

bozulmuş ~ağlı boyalıdır 28 atik. mUter

rer 62, 68 cedit No. köşkün umum 

mcsahaıı tahminen 2402 :arııo terbiinde 

olup bunchln tahminen 203 arıın mahal 
iki katlı &hpp k.tsık n 58 arım, Uzeri 

Bu akşam 
Darülbedayide : ..,.nara~ Kadrıı ;İ 

'.:'ıiatit Beyde ı ı:·.,.. batan .ara:f1 

Allaamnula 

Op~ 

: Şanıpanya 

ı2afi~ 

lleWde ı iJlüın F«laikri . ,, 
Ma,JUı:ıc : Bahar N~ideld'._ı. 

Sema atOfkr i~ ~ 

Aeri Sinemada : Mata Bari Ctı.ul 

Alemdarda : Çann Ya"ri ~ 

: Volga, Jl'ı11ga J4 ;i,ıi 
oynco Büyük Jlfl 

Fcra'ııda 

29 .Mart cama 
Dnrulbedayün 

ak:amı saat 21,30 da 

15 inci 
senei devriyesini ıesit içi-O • 

Vali vekili ve Şebreınill' 
Muhiddin Beyefendinirı 

himayelerinde ,I_ 
DarUlbedayi san'atkarlıın ~e r. 

vatuvar muallimleri t rafından bli1' 
mU.rı.mere verilecektir. A - ,,,, 
:•····················- J ! Davetler ,,, 
.......................... ti 
321- 322 T evellü tliile ı 

U •• ""d .. ı· d . . da"' us!: J s.:.u ar as~er ık aıresın "":. ı? .. 
A kertik dairesine bağlı ıuıker~ 1 

rinde mUka,·vet ,.e mukim ,e beP • .• ft ~ 
ve se\'k edilmeyen 321 ve 322 ıe 
ve meıktlr te\·eUUtlUlerle muaınel~ 
sair teYellUtli1 efradın 15nL~n929 t ~ / 
mahalli müretteplerine mUracsA ~ 
mUracaııt etmeyenler hakkında 
kanuniyenitı tatbik edilece~. 

·11e 
Güvercin amatörletJ ıŞ 

Güvercin amatörlerinin 29 ?ıf~I 
Cuma gilnU saat 14te Harbiye .itleotl 
de yapılacak içtimaa teşrifleri rıcB 

1 - İdare hey.eti intibnbı. / 
2 - Güvercin almak i te) en 

ve amausrlerin kaydı. 

camekiinlı kagir mutbaktır. Jt 
İsmail paşa ça~ ın \"e AbduJJtB pi' 
baiıı ve Bahri Pş. köşktt \"C 'fo 

oğlu caddesiyle mahdut o1°P (t 

katında tahta döşeli bir salotl 

koridor ve dört oda ve bir bel~ ~ 
kiler birinci katta bir saJoıı 
koridor ve diJrt oda vo bir he~ 
balkonu havidir birinci 1..'11t pe~t 
demir parmaklık tıst knt pıııı t 

Derunwıda hissedarlardan ~5 
, 

takindir hahçede 30 kndıl' ı 
yemiısiz alaç ve gül fidanları r. 
balı kuru \C bir ta\'uk kUı:f\ 

• d t 
ahıap ktiıkler yağh bo>ııb 
kö§kUn bir kısmında Hatıce !f 

ve bir kısmında Hakkı B. d 

maa mUatemillit ve arnzi bJ' U1' ~ 
tamamına 20000 ve digcrinııı 
kiymeti mulıanunineledir talip ı 

·~ 
khmeti mubamm'inesinden }ıı= • ~~ 

· · de ,e 
kıımın ytızde ODU ni.spetın ~ 

akçesi \"e müzayede 340-549 .e ro 
ıını alarak daireye getınelerı djf 

ı-ıı 
1929 tarihinde uat 14-16 ) a 
evveliyc mUzayedesinin de,·a'lllııdfl' 
n full ı:ua}Qınatın do>} s-

cdileceti ilin "lmıur. 
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nıusabakasL Pazarlikla Dolap ve 
saire rnuba}fiasi 

Distofajin Şefliginden: 

1 l\i an 1929 tarihinde yapılarak olan imtıhanl 15 mufeuiş naımeti: 
alı nacaktır. İJııhhanlrırn mmaffol ol:ııılarn lıa ) n~t<ta 150 lira ayht ile 

e. ahnt H tefti,.ford'· ~ol uuı rafıııd.ııı a~ rı olarak 5 lira Yi"~ mi) e veri· 
lecel·tir. 

Berlln "• Parlat• Oi,tofajin mil~se ioe )aptırılacak te'sisat [ ınnsa, dolap ve saire J pazerh~la 
tedaıik edileceğinden 3 • 4 · 929 Çarıanba gliııU saat oıı dörtte ınuessesatı tUccan) e 
mubayia Jrnrnis)·Onuna &duıeleri VI' Je\·aııın lıakb:mcla malOuıat Almak üsre Bı)tar 
ınektebiiıe nıuracaatları. 

1tümüzde1tfiii. #cinde 
beınelmilel guresler 

• 
ıaı>ılacal< 

Orman ve Arazii vak
fiye müdürlOgünden: 

'1 ~teru 01 o.~mıpiyaqı esna· 
tlınd~~ martının nihayetinde 

t lllil 
1 

b~.r "Greko Romf!n ,, bey· 
ıtıin .e dunya güreş birincilikle· 

' Terkosta Mandıracı çayırının üç sene müddetle icarı (20 Nisan 
929) cumartesi günü saat on beşe kadar Müzayedeye vaz edilmiştir. 

Talip olanların Istanbul Evkaf mtidiriyetinde Orman ve Arazi 
idaresine muracaat etmeleri. 

ıcra k 
2 rn d .1 • arar altına ahnmı~tı. 
ilk e ı~tırnkimiz e~as itibarile 

rrer ı 

Güreş l1eyetinin reis vo azaları 
Ltifalarım geri aldıkları 2aman ar· 
1.)k iş i~ten geçmiş bulunuyordu. 

Halbuki Berlind yapılacak 
maçlara iştirakimiz, henüz fi]iz. 
]enen ve parlak bir ati vadeden 
güreşçiliğimiz için çok faideli ola· 
caktı. 1924 ve 1928 olempiyatla-

+ Alemdatında Sultan çiftli~i civarında kain çayırın otlan (20 
Nisan 929) cumarteti günü saat on beşe: kadar müzayedeye konul

. muştur. 

a,lar .. 0 Jn hu ~nternaısyona l 
ltnJın, bültin alakadar mem· 

et hu e hazırlık yapıldı ·ve niha-
'len ~n~erde bütün düuva güreş
ak iizre l~nde kar~t karşıya bulun

ı.· dır. 
l\.tsa b• 
d ır müddete sıkışan me· 

tnd:~esi içinde beynelmilel 
ter • ere~e alabilmek iktidanm 

1 rkı:~ş bir kaç güreşci yetiştiren 
al~n de hu temaslarda mev

k ha!I 1 90k temenni olunuyordu. 
ıı ı~ Çoban Mehmetle Tayya-

litı h oleınpiyadmda bıraktık· 
ı atıraı d ·t-tli ar an sonra bu iki kıy• 
t &tire§ • . ~)en A. Çltnızle karşılaşmak is-
kaı hiı Vlııpalilar çotalmıştı. Fa
\ Setli lnaalesef hazırlanamadık 

~ llıa.~ ınaçlarma i~tirak etme· 
~ lı,, deten imkft.n haririne 

ıllııik . 
~p \ tn ansızlığı doğuran es· 
i 'rler: avaınilin ba~ mda Güreş 
rcı 111~0ıtumuzla Merkezi umumi 

c:ıJnı,k . ıuhur eden ve rei başta 
ın 'tıi ~re hütiin azaların çekil
h .\ukntaç eden ihtil&f vardır. 
~ ı le ~a gelen istifalar üzerine 
" kııı~~ul olabilooek hiç kim· 

\t, 1iay,l'ak: 1:.:'. güreşçileri bir araya 
ıı hile hıç te olmazsa .30. 35 

~tlır çalıştırmak kabil lolma· 

rından, Macarlarla yapılan temas
lardan temin ettiğimiz istifadeler 
inkar edilemez. Ber1inde yapılacak 
'·GrekoRomen., güreş müsabakala· 
rmden tnada Pariste de - yene 
beynelmilel · bir "Serbest güre~,, 
miieabakaJarınm icrası Ams1er· 
damda karargir olmu~tur. Bu mü
sabakalarda agJebi ihtimal Nisa· 
nın ikinci nıefında Pariste yapıla
caktır. Serbest güreş sahasında 
çok kıymetli elemanlara malik ol· 
duğumuz halde bu mü~ahakalara 
da maalesef iştirak edemeyeceğiz, 
çünkü bu vadide de hazırlıksızız. 

Galatasarav · Rum .. 
muhteliti 

Galata~ara) birinci futbol takı
mı Yarın Taı..sim st.adyomunda 
Rum muhtelit takımı la ... bir maç 
yapaçaktır. ) aklaşan lik .ırıa~1armın 
ilk teması malum o1duğu veçbile 
Beşiktaş · Galatasaray müsabaka· 
sıdır. Netice.si Istanbul şampiyon· 
luğu üzerinde büyük bir te5ir ya
pacak bir ehemmiyete malik olan 
hu maça hazırlık olmak üzre bu 
hafta Rumlarla kar~ıla~an Galata· 
araylılar, son va1iyete na1.aran ha· ' 

kiki kuvvetlerini göstcrmi~ ola· 
caklardır. ~ 

~ I<:--=;==-=, a-=-1 ı_,_,k~od---==-=-=a=-=l~a~, --
, 8-Jı 

it iıt~~ltapıda durdUııcU Vakıf hanın üçüncü katında ticaret ve Senayr odumın 
"ı 1 i ı. ... ~llda bulunan tekmil udılar1 ınuhtevi kat hariçten 'Zuhur edecek. taliplere 
ll ~1.11· 
~ l ı "rf ınd~n hilitibıır (931) senesi mayıs gayesine kadar kira) a verileceğinden 

Cltı ~tt Usulıle martın yirmi sekizinci gününden nisanın yirminci cumartesi günü 

1 
(() 1', . huçut,l kadar mUmyedeye konulmuştuı·. 
~ ,1t;r. Zlllluyede, munakaaa ve ibalit kruıununun onuncu maddeai mucibince 

' ~ f/J.ı bir zarf derununa \'llz ve temhir \'e Uzerlerine isirnlerile jöhretlerini 

'~ ~Olktik memhur zarfı ( 2900) lira mik.tarınôa ki teminatı ıauvakkate 
~' beri •e )a a)lnı miktarı natık bank. kefaletnameıile diler mtthUrlU bir 
~~ ~tıa Vaı ilecek ve Jll8Zl'Ufun Uzerine teklifdamenin bu mahallin talep ve 
')?il oldutu i~nrct olUll4Calutr. 

' ~~1~ıdell akdem teminatı muvakltata ıuretinde ..,.e ikinci madde mucibince 

~il ~ ~ktu bedeli ihale on gUn :aırfında mUddeti icara alt miktar, ihale \ize· 
~ 4 't . b kat"iyeye ibllg olunaeakt!r. 

~ tnUzayedetıin yevın ve saat icrasından mukaddem işbu zarfı bil mak· 
t ~ı '-n de EncUmeni idare Riyasetine teYdi edecelı.tir. 
l'ıı.~ Vakıf Akarlar mUdtırlUiüne m\iracaatla umumi şartnameoio bir ı\l.ftti· 

l I)~ • 

~ tt ~~Yede olanltr tarafından işbu şartname ahltllmı mlindericcai tamamen 

~ ~ ~ kılınarak balftda birinci maddede muharrer teklifname ile birlikte 
~()~ d~da meılto.r ıartnamenin de itaeı Jlwodı.r. 
~ . 

-~ D •• ı., 
Q~: '1 hePai . ----

'v ili de yutmak istiyor- Şantal genç kızı görünce de· 
lp ..... d lirecek gibi oldu: ....- a L~ 

' ~ uır tayfabağırdı: - Alice! 
~ .sn._ti t.rafta bir sandal varl Deye bir bağırışı vardı ki ... 
rı~tti derhal vapuru kayık Alic~ sevgili Alice, o kadar 

)l~ ~ ~Yird'ı, ve dürbü· aranılan Alice! 

lit~~ ~ Hayal mi bu, hakıkat mı? 
~ ~ v Yık dedi, içinde de Şanal gözlerine inanamıyordu. 
il.ı Ol~ z: Ah, zavallı kadın, Acaba öldü mü? 
'ev~ ka bu fırtınada ho· Hayır, ölmemişti, baytındı. 
~elaıiş? Yık nasıl olmus ta Anna genç kızı &'Örünce bay-

bi b h~ 4-1 retle tanıdı: 
it çöp i~lann keyfine ta· _ Ay, ·Alicel Hemen benim 

t1 .\~İ~- albı oynuyordu. ka ı· 
l ' d-.."L. rem· . maraya götüre ım. 
~ ""! b· ısı kayıta yaklaş· Alicei, Annanııa kamaraıma 
tı ~ttıı_r ır •andal indirdiler. .waurdOler. Kayıtı ıemiye çekti· 

0lu l \'~ Ali d l!P'· 
Qİr ha} ce e Lanzet ya· ler ve dibinde, adeta boğulmuş 

de ienıiye çıkarıldı. bir halde kidderin boylu boyu· 

lclrall ı 

Talip olanların Iatanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi 
idaresine muracaat etmeleri. + Terkoıta Silahtar çayırının senei haliye otları (20 Nisan 929) 
cumartesi günü saat on beşe kadar müzayedeye vaz edilmiştir. 

Talip olaların lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi 
idare ine muracaat etmeleri. + Terkosta vakı Mandacı çayırının senei haliye otları (20 Nisan 
929 cumartesi günü saat on beşe kadar müzayedeye vaz edilmiştir. 

Talip olanların lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi 
idaresine muracaat etmeleri. 

MÜZAYEDEYE V AZOLUNAN lokanta 
'VAKIF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Be) ullundR Hüseyin ~· maballeetnde cadde! kebicde 161-159·181 numaralı fev

lrnıde odaları wı.ııteıuil kristal lokantası 
MLddefi mUw.) eda: 22 mart 929 tarihinden 15 ntsan 929 pazarleai ıı;ünU !!-&at on 

dün hu~a udar 
Ba"lda. muharrer emlak kira}a wırlleceginden mUzayede)e vazolunmuitur. Talip· 

terin yevmi ibate olan ıoıı gUnUn saat on dört buçuluna kadar §Utııameyi okwnak 
ve ıemiı atı mu•akkııta ita ederek miıuyedol' e i1tir11k etmek üzre litanbul fü kaf mU· 
dUrlUğUnde \'nkıf akarlar müdürliigilne muracaatları llin dlnnur. 

Evsaf ve mtiştemilatı hakkında malOmat almak istO)·eııler bu müddet zarfındc 
müuı.)edc odHına müracsat t.-derek ecri misi) raporlann1 gvrebflirler. 

MÜZAYEDEYEVAZOLUNANEMLAK 
V AKiF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Ua.hçe kapu<la dlirduncü va\:ıf h:ının zemin kauııda 12-4 numaralı mıığaza 
Ha11m asına .katında 18 VI" 26 'ıl'! 28 ve: 29 ve :H ı; e 3S birinci katında 34,-e 21, 

22 \"e 30,31 \e aiaci katında 2, 4. 5, tJ numaralı odalar 
Mu<ldeti mttı.-ıyede: 22 Mart 9'29 tarihinden 15 Nisan P111..artesi günü saat on 

dört buçu~ kııdar 
Balada mub.arrtr emlik lı.ira~c verileceğinden müzayede}e ..,·azolunmı~tur. Talip· 

lann )O' mi ihale olan son gunUıı saat on durt buçuğwıa kadar şartname\ i okumak ~e 
teminatı ıuu,·akkatc ita ederek. m\im)ede)e iıtirak etmek Utte Istanbul Evkaf 
aıUdürlujünde Ta.uf a'karlar mUdiirlüğüne m\lracaatlan ilin olunur. 

f}v53f Ye mU:teınilAtı hakkında malQmat ahnak isteyenler hu mUddet zarfında 
müzayede wasımı mUracaııt ederek ceri misil raporlarım görebiliTler. 

Istaııbul liman sahil Sıhhiye merkezi 
sertehabetinden: 

21 Mart 1929 tarihine ınüsadif Perşenbe günü saat 14 te kapalı 
zarf ile münaleasası icra kılınan · 50,000 kilo Kükürte verilen !:'On 

fiat haddı Jayıkında görülmediğinden münakasanın bir hafta temdidile 
30 Mart 1929 tarihine mü5adif Cumartesi günü saat 14 te ~eraiti 
sabıka daire2inde mün8kasai aleniye suretile mubayaa ına karar 
vcrilmi.i olduğwıdan taliplerin yevm Ye saati mezkurda Enakı lazime 
ve teminat akçalarıııı mustaslıiben komısyona müracaatları ilan olunur. 

Edirne Defterdarlığından: 
Edirne vilayeti dahilindeki Enez ve İpsala gölleri ve dalyanı rü

sumu saydiy\ıi dokuz sene müddetle icara verilmek üzere müza· 
yedeye vazzolunmuş ve beher seneliği üçer bin liradan dokuz sene· 
liği 27000 liraya talibi üzerinde olup 23 • 3 • 929 tarihinde hitam bu
lan müddetin 15 gün daha temdidi maliye vekaleti celilesinden emrll 
eş'ar buyrulmuş olmasına binaen 24·3-929 tarihinden itibaren müd· 
deti müzayede 1 S gün daha temdit olunmui olduğundan 7 • 4 - 929 
tarihine müsadif pazar günü saat on altıda müzayedesi icra oluna 
cağı ilan olunur. 

na yatbA-ını gördüler. Herif ayak· 
lanndaıa ve ellerinden sım sıkı 
bağlı idi • Masailar , ilaçlar 
sayeainde doktor nihayet kendi
ne geldi. 

Evvela isticvap etmek istedil· 
er, fakat hiç bir cevap alamadı· 
lar. Ridder şaıkın rolu yapıyor, 
bir feyler saylcmiyordu; 

Kafasında ~yalnız bir fikir va
rdı: 

- Alice beni kurtarabilir mi? 
Bir saat geçti. Alice de ken· 

disine geldi, Şantal bu mes'ut 
teaadüftin dolayı bütün kalbile 
allaha dua ve teşekkür etti. 

Üç saat sonra fırbna dinmit 
bulunuyordu. Şimdi gemi, San· 
,tiyagoya gitmesine mahal olma· 
dığl için, Kulyakan istikametini 
tuttu. 

- 25 -
24 numara 

Colariı Dikaon trifmtte ye• 

min ettiği gaye için, talabatına 
devam ediyordu. Hardingin ken-
di el yazısı ile, bir bileye kur· 
ban edilerek Bakerfit şatosuna 

kaçırılmış olduiunu müsbit bir 
vesika isteyordu. 

Bu vesikayı, konsolos De 
Saint Claire in gözleri önüne 

koyacaktı. Bu vesikayı gösterir
ken de şunları söyleyecekti : 

- Sizi, sizin beni sevdijiniz 
kadar seviyorum, daima namus-

kir bir kadın kaldığına bu vesi· 
ka tahittir. 

Vakıa De Saint Claire hiç 
bir vakıt Doloresten şüphe ebni-

yordu. Fakat bir gün kimsenin 

kendisinden şüpheai olmasına 
da razı defildi. 

Hakkı da vudı. 
Bir kadın, ,Uzel bir kadın 

her zaman ıunu bunun diline 
diiter. 

MUfetti nanı etleri tajlarını lıitirdik ten oııra mUfetti lik imtibanı 
\ ert'rek mufottis olaC'akJnrd l r. 1 mtihaıılardd 'e tefti .. ]erde re, kalade munf· 
fakivet gosterenlerdPn ecnPbi lı~anı bilenler bir ene müddetle Avrupıya 
go11derHP<'eklerdir. 

Talip ollllılar ı,abiil şartlarını (ığrenme.k için Ankara da bankanın 
tefti 1UdUrlllf;Une, bulundukları .) erdeki Ziraat Bankalarından alacakları 
lu1wanııanıe\ i doldurarak gonderınek \ e ~ a bizzat \ermek uretiv le mtira· 
caat edebilfrJer. • 

Eı·zak müııakasası 
Ali orınan ınektehi rektorluğnııdan: 

Mektebimizin iki aylık erzak ve levazımı kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmuştur. iştirak için yevmi ihale olan 24 Nisan tari· 
hine müsadif çarşanba günü saat 15 te defterdarlık binası dahi
linde müessesatı ticariye komisyonuna gelmeleri. 

Evl(af miidiiı~lüğiiııdeı1: 
Fıkara imaretlerine lüzumu olan (2500) kilo fasulyanın icra edilen 

münakasasmda talip zuhur etmediğinden martın otuzuncu cumarteai 
günü saat onbeşte pazarlıkla ihalesi icra edilecektir. 

Talip olanların yevmü me.zkurda idare encümenine müracaatlan. 

Tüccaranın nazarı 
dikkatına: 

Istanbul ticaret 
rından: 

ve ~anayi oda~• Topane anha-

Evvelce ilan olunduğu veçhile Topane anbarlarınin tahli7eai 
lüzumu üzerine Kuru çeşme nhtım antreposuna nakli karargir oJua 
anbar eşyası için lstanbul ticaret ve sanayi odası topane anbarlan 
idaresi AsigoraÇiyoni rcenerali sigorta müessisesile bir naldiJat 
sigortası aktetmiştir. 

Poliça eşyanın kamilen ziyana (Avaries partculiers) tarzındaki 
hasarına da şamil olup naklolunan bir parça azami (beş yüz lira) 
esas üzerine sigorta ettirilmiştir. 

Anbarda mevcut mallerın mahiyeti malum olmadığı gibi faturalara 
da mevcut bulunmadığına göre iş bu kıymet sureti umumiyede 
vasati olarak tespit edilmiştir. Anbardaki maller içinde buhman 
fazla kıymeti haiz eşya mevcut bulunduğu takdirde alakadaranın 
daha fazlasına sigorta ettirmeleri menfaatları iktizasmdan bulunduja 
ilan olunur. 

B eyoillu Eulh ic~a dair~sind~n: M~hm~t 
ediın hey ıle Hııı.reddın heyın .., e 

emvali metruke ;aaresinin ~ııvian vP 

f mil~tt'reken mutasarrıf oldukları lstaobul
da Bahçe kapuda şryh Mehmet Kilüni 

mahalleQinde Bahçe kapu i kelesi cadde· 

t;iode 42 nmnnra ile murakkam nıukadema 

sUtçU el~ih·m hir bap manav dukkiinıınn 

imlei ~uyuu zımnında bilmUzayede f unıbtu 
kararı mahkeme ikti1.nsındandır. Mezkur 
dükkan tahminen durt adım arı ve altı 
adım tuh.inde zemini tn§ dnkki.n ve Ustun

de hir odayı ıamil ve dUkklln deorunundan 

oda:ı a girilmekte olduğu ve Hasan 'iC 

Mehmet efendücriu müşahere suretile 

tahtı i~gallcrinde bulunmakta olup icra 

kılınan mlinı)ede neticeqinde talipleri 

uhdesine 21 ıart 1929 tarihinde 

lira bedel ile ihalei eveli> e~i icra kılm

mıı ve ihalei katiyeai icra kılınma'~ Uzere 

tarihi ilindao itibaren on beş gün miıd-

detle tekrar mevkii ınuz:ayedeye vaz edil
mig <\"e Nisanın ıon JordUncU paıar gUnü 

sııat on be§te ihıılei katiye i icra kılınnca· 

~ından l Uzdı; beş zam ile talip olanların 

, e faıla tafsilat alrnak iste~ enlerin kıymeti 

muham:ı:eneıi olan 4500 liranın ) tizde 

onu niqbetinde pe) nl.:çelerini mustashibcn 

9'28-10216 numara ile Beyoğlu nlh icra 
dairesine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Er geç mazisini karıştırmak 
isteyenler çıkabilir. Ona macera
perest ve serseri bir kadın deye
bilirlerdi. 

Dalores, Alaskaya giden ilk 
vapura bindi. Elinde icap eden 
bütün tavsiyeler vardı. 

Meksikadaki kısa ikameti es
nasında yanına Fanny isminde 
bir de hizmetçi kız almıştı.; 

Bu kadın Fransızca ve Ingi
lizceyi mükemmel biliyordu. 

Harding ise 24 numara altın
da, mabkUm olarak Alaskaya 
sevkedilmişti. 

Sür'atle yapılan muhakemesi 
neticesinde Harding, madenlerde 
on sene şakka hidematına mah
küm olmuştu. 

Harding evvela Sitkaya gön
derilmişti. Mahkumları oradan 
mutelif yerlere sevkederlerdi. 

Yeni Arkanjele vardığı zaman, 
Doolres evvela valiyi ziyaret 
ettti, macerayı anlattı VRJi. Do· 

.......................... , 
! BOMO Tİ fabrikan 

i DOPPEL 
Birası 

çıkın ıştır 

• • • • • • • •• •••• her ) erde satılır •M••• 
T icaret i~leri unıuın müdurlu&:ı:a: : 

Ecnebi nonim 'e sermaıeai ...._ 

mimkasinı şirketler hakkındaki 30-11.a!IQ 
tarihli kanun ahkamına tevfikan 'ftirk1 

de ifa vi muam,.,lcye ıneıun bulunan eceı 

bi şirketlerinden ( COZ VILSO. • SOI\ 

ı: ;'J' K0!\1PA 1 LlMITET) ~irketi l ı 
kerrc mUracnatla §trkct um~anını (ELift\t 
Ar\ \il ·o. LAYN KOMPM1) ye t.Wil 
eylediğını \e şirketin Ttırkiye vekil 
umumisi bulunan edgar \ enMD R»e 
efendi) e \erilmi olan ...ekaletD&JlteDia 
fcQlı edilerek ) erine tirkct naauu • 
ed~cl'kleri b'ilcUmle muamelatta m~. 
an ,,. mtlnfniden \"llz'i imzaya selllüyet-

tar olmak \ e hu muamelattan mttntllit 

deavide derf'catı melıakimin klffeaillde 
anllddei nıuddeiale) lı ~e fıçUacü pbll 
F- fatbrile lıarJr lıulumnak. uxrP-lstaaDulda 

ımıkım : iın rJardaıı tRI'GI ALD vur. 
1 OL) ile (GON \ ll~u:-,KEHNJKI) cfea 
dil ·ri ıın p \C ta) iıı e) lcdi~ini ihbar ve 
\CS3ıkı liizimr\ i ibraz eylemiş ı;e keyfi 
net lıittetkık mmafık gôrulmuş olmak) 
illin olunur. 

loresin güzelliğine dikkat edem 
- Bu haydudu aramakta ne 

menfatınız var? dedi. 
- Bu adam benim en büyük 

bir düşmanımdır. 
Vali hayretle sebebini IOl'du. 

Dolores te hiç bir şey siyle
meden her şeyi olduğu fibi 
anlattı. 

Tahkikattan sonra icıahed• 
malumat geldi. 

Dolores ve F anny tekrar yolı 
çıktılar. Dolores her köyde 
mahpusların çalıştıA'ı barakalara 
uğradı, 

Bir küçük köye vardılar, Ya
kıt öyle üzeri idi, çok yonılmut
lardı, ryatup uyudular, uyaachk. 
}arı zaman hava kararmlfb. 

Dışarıya çıktılar, yoİda bir ka
file ile karşılaştılar. 

Dolorcs hızla yürüdü ve daha 
milyonlara sahip olan bu adamın 
bu sefiller kafilesi içinde oldu· 
9'unu JTördU- rBitmedil 



• 
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TRA N 
POStASI 

(ClJ MHURlYET)vtlpuru28tJıa 
Per~nbe akpmı O.lata fıbıı
mmdan lıpek~tle ~' 
!ne.bolu, $na,, SamiWl~ U.nye, 
Fatsa, erdu, Ghe8Qll,, treiY&D, 
Rirı:, Hopaya ıideenk ve dı6nii 
te har iskeleaile Rize, Of;. 
Sürme~ Trabzon. Polaüıane, 
Tirebeha , G.iresoıı, Ordu, 

Fatia, Samsun, Siaop, İıııebolu 
ugrayak gelecek ör. 

lzmir sur'·at pestası 
(GÜLCEMAL)~ 29 Ma 

owna 14,30 da Galata nlıtiımı
ııdan harekede cumartesi saba
bahı İzmire gideoek ve pazar 
14,30 da lzmiıden hareketle 
pazartesi sabahı gelecektir. 

vapurdamü kemmel bir or
kestra •e caıbaat mevcuttur. 

~ntalya post:aeı 
f\nüarta) ~apunı 31 Malt 
~ 16 da <Wata nMMnm
"4lah hare..Ue lllllir, Küllik, 
Bodram, Rados, Petı.iye, Fini
ke .. Anta"a ıidecelc ve dö· 
ft~ meıblr itkelelerle birlik
• Dalyu, Marmaris, saiuM 
{Çanakkale, Gdiboluya ujTa-

~-

IJ)aWtoviç Ye s~~ası 
vapur" aeen.İelii 

Aratii9'an, Panik körfezi ve 
Hmdtstanın zi.rdeki limanlm için 
doğru konpnmtolar tetılim eyler. 

fDEN, lWIREIN, BASRA, 
DOMBAY, BE.NDER ABBAS, 
BU~, KAUCUT A, KOLOMBO, 
JlU.BAL KARAC1, KOVEYT, 
l;JNG!l_L MADR.AŞ, MOHAM· 
il.ER.AH, RANGON. 

Şerait müsaittir. Tafsilat ıçın 

Bey41tı 2i!74 nümer09Una telefon 
edilınm.i. 

DOKTOR 
H. 5AlP 

~ ~. fiıreagi, bellOSuiJu!u 
'Ve 1Mltiln tauU!i hastabklar 
Jiifteblli•ı Çvm~ bqka ber 
lb liR ~·!.ve 13·19 &yollu 
P.nn~ ı.pı 113 Sempatyan 

a,.....Dl 1 DCİ Ut 

1 •taobul ica dsitellinden : Oavit Sal· 
mom e~ Ha~ ~ aıde ~

ky ıimaıeciude matlubu olau oo -1.tı 

~ip litıHıu 111aa. faiz ..,·e wasarif' umıni. 
~ ~ ve fıuuhtu mukarrer 

ı.üu.uaa \ e thru.ıuuıda iki ma8' ve iki 

u.nôa>,a bir ufak ı.kılar ~ iki simit ve 
bir paralreıa ve iki el feneri ve Lir 

devridaia ve bir (AZ sobası yirmi kulaç 

b&lat ,. 'bir piriııç devridaim "te ıiiiıı.dir~ 

~ ı.ir ı.oboe .., İDÇ 'e biri!i kırık birisi 

Ntlıam daumuaauz. iki direk "te .Li~ 

meuge1M1 ve kazını Lürulıu-ı \C bir de.nıir 

ycrvaue •c üç sitflBIİç ve bir vin.Ç •:e 
ı~i demir lanı\& bir n.ıı~luk Ye luırda 

bir irgat ve iki yuı ~Li ıdlolu.k martiz. 

'1emiri n Lir a(hııir altı Jf'ıuiri ,·e .kelit 

~'·iı- ve iki )aııhane 'e bit dewir be.ca 
'Ve ~ tel dolap .,e iki )Ilı elli bf'~gir 

\u\-v~lnde bir terpil malı.ina Ye iki 

.dungi ve bir &entrefigal bir· e!Jl&up 
ma'kW. H iki piriııç jıöau.la rnabfaııısı 

ve uir pirinç puiula aabpa.iı ve iki bakır 

t~ncecc YC bir lni)ttlı. kııitl:. ~ 'e bir 

duk dolabı. ,·e i>ir klgraf ahpası. aotıı.ı. 

mliı no\,ean dumen wa•iııeıi ve sayt&el i 
mubt"i ve dvrt )Uz tonluk (A) \Alıt) 

11:\w ı.ap~~ım birinci :ıp11ınyedeai Nisaımı 

) edinci Pazar gı.ı.uü .:'lal.iahleyln aaaı. 
QQdan on i~iye kadar icra kıhnar~ın· 

Jau t:\ljp o~nlarw Uç yllz kırk dısrt lira 

pe~ a ,QCc:ılc· her günı l&t:mbw icra daire-

'r C\ [.ati 'll}C k i'ırda \Apurll&i l.ıu)un• 

d"J?.1 (Hn1,ı;ı fe\)eri ı .\"llol'UlWt Bwgar 

kit:bı ı.;ınındtı: \apW"dll • Wır bulunan 

:.ı.euıutıı Halil Rifat lı~l ı: m u-acaat edil-

.J 

l 

YENi CHRYSLER ,_ 

~1CRAYSl.ER 
OTqM091LLIERI 

HODELtREi: Pi YMOUTH 
65, 75 ve 80 

olup zirde muharrer hususat ile ıanılır cin! ve nevının kiymetta:r olması 
Benıiu sarfiyatı,nın gayet ftzlığı,, Kat'iyyen şayanı itiıııat olması 

YA YLARIRIN nıtıkeınınellyeti 

Seklinin zarafefile 
boıasinin gUzefligi 
BPiinıum KRAVSLER modelleri, şimdiye kadar 

olduğu üzere badema dahi KRAVSLER otomo· 

hilleri namıııı i)a edecektir. 

Şerait tediyede büyük teshilat· yedek Aksam depoşu 

Tamirhaneleri· Kataloğlar ile izahat emre amadedir. 
. 

"faksimde (Sabık) Eldorado binasında 

1 1&&nl:ul icra daitt&ınden : lıtu.bulda 
Tüta kalede kain bm fabrikaS1 sahibi 

'1N[> Pari.ie azimetle Parirtelü ikametg!hı 
111.çlıGl buhıun Auam Me,ularn efeııdiye: 

Saımona ..-e şlirekisına .11 Teşrinisani 
926 tarih ve 19590- 1005 nLimaralı fstan• 
bul ikinci katibi adil · dai.Nsinde re'sen 
taıWm edilen bir kll'a katibi adil &en•· 
dile tedeytın 6Jlediliniz ) i.rmi iki bia 
hte 1uz Türk lirası m~abilind.c terhin 
euffliDiz mi.Ui bira ve ıne§rubat Tiırk 

uoniuı tirketi hiae senedatımn baciı " 
~il içi.n bu baptaki rehin i!nedi 
\«aya kODUWUlfblt. Usulen tar.ailnı.m 
tebHlı lizını gelen birinci ihbaraame 
Pa~ti ilwnetglh:ını.un m~uli)eri 

___,,ile zatını• tebüt olunmadığındd 
~maeııin bir il) mbddetle ilihcn 
ı.lılilint kar1,r verildi. füı hapı& bir i)ıi,· 
raıunı l>wWKi*ı "e tarihi il&Ddan itiba· 
;tll bir tli&U ıarfında icrayM 9'29 • 31()1. 

d<iı)a ııumaruile mUrareatlıı itirıı.ı ~lıın· 
madı.Jı ,.e ) ahuı tehiri icra getirilmcditl 
takdirde ithY rehin aeaedlııin ııyabıwıda 
tcafi& kıhoacağı msliıD elmak 'l'C birWı&i 
ilıbarname t.obliji makallllıı& kaim olnıak 
\ine ilin olunur. 

F 4JÜ'ı ıullı mabkcmeiİ ıiçüncU hukuk 
dairuindı:?n : Sağıre i cıahete ait olup 

•Wmatı 86~ıre
0 

hakkında enfıı. olduğu 
uılaııiarak furuhtuııa karar 'erilen Şehir 
(do.İnde F~eyli mahalleiincle way nıey· 

dtuH sokağında atik 33 35 "ie 41 43 em· 
lak ;uıuaralı ve bin )ÜZ dokun Leı ar· 
ııu murabba.anda deruouııda eıar ml&!em· 
aıere ve baralı>ıı meycut ve etrafı dıvarla 

w'*1 \'e ıu.ecm\lı 1500 lira I.ıymcti mu· 
hurımiDeli bir kıl'• auanın 96 hiMe. iti· 
.hl.rilc yirmi lılç hi~i bilmuıılyeJe ik.i 
yUr elli lira be.del 111ukabilinde ihale{ 
•VVÜ)eti icra luhnm~ ve ~bri nisanın 

on i\çJ.iacU ClırnarteQi günii &ut on be~te 

ilMılei kat'iyesinin icrası muıarnmen lıu· 

lW&Dlut ohlujwıdao ~ uzde be~ ı.anı ile 
itbıuma talip olanlann lmk lira pey ak· 

fMUll muıtahsiben Fatih sulh mahkemesi . ' . 
~u bukulC daireeiue nıuraııaat eyle· 

met.n illo ol\lllur. 

E mııi~ et sandıgı mUdürlUğüııden: B. 
hice luınını tarafınd&n 20 A~u~tdıı 929 

taribiude tevdi edilen mebaliğa mukabil 
Ttrilen 56t07 numaralı bonoyı ı&) i ey le· 

i.lifiai ihbar •ttiğinden zayiinden yenisi 

'Terileceii cihetle es.ki bononwı zchurun· 

da bUkm\J. kalmayacağı ilin olucur. 

Müz'iç öksOrOklerl •n 
efabuk iyi eden ilaç .~ 

Kr·ezival 
clir. ' Tesiri binlerce defa ~ 
rübe edilmiş olac bu ilAc kO: 

layhkla ve kat'i bir surette 

tekmil . baJgainları .ökturür ve 
eritir • 

l 

.. cac.,ı•~ huluBi ambalajına E9 clikbt. 
..,. 

ı _______ ~----~_____,,_........_ 
S uJtan Ahm<!t sulh mahkemesinden: J stanbul iCl'a daireainden: Bir deyni 

BilmüıayeJe furuhtı.ı suretile i.Wei mahküınun bihio temini isıifuı ıuıı· 
şuyuu mukaner, Mehmet Ali efendi ile nında furuhtu mukarrer olan acem halm 
Hlllusi efendi v~ saireye ait ı.tanbı.ılda \C piyano Ye sair kiymetdar eşyayı 
ishak ha§n nıaballeaiııde 1 bak paıa cad· miltenenia 14-9"29 . tarihine mU1&dif 
deainde ati iL 33 cedit 41·43 numaralı ~ a· Pazar guniı saat ondan bire kadar Bey· 

lorbel inde Yalılar caddesinde Abdürrauf 
nuıda anıa7ı ıainil kiırkadim ve kirgir Leyin lı..iı~ıtuiıde b\lmilza'-·ede fı.ırubt 
altı dolma \1atı.i ah!ap olmak Uzere harapfa ,. ; 
iki buyuk oda ve iki ufak oda b~ ıofa olunaoatı ilin olunur, 

1ıir tailık bir mutbe.k , bir kuruyu muht&vi B cyo~lıı be§inci sulh hJtuk hikimli:-
halll'Jlin iki fK k.ırk. lira bedeldaıı ibalcİ ' iiodeu: Bi.r borçtan dolayı mabc111 
kafiyesi icra kılııımıt ikel\ bu kerre ve. furuhtu mukarrer, gıramaf911 pllak Ye 

yüf.de un u.01 ile taUp zuhur etmesine a&lte Sl Mart 929 Puar gilnti .. ı OD 

mebni yeniden uç gün m~ddet mUzay• ikide Kabataıta umer Avni maballe.inde 
ı.leye vaı olunmakla 3L'\iean929 ~anba ·Hacı Btıir sbkağında 5.7 numawı haıaedıa 
gUQil saat on he~te ian ibıı.lcai icra .kılı· ,aatıla~dau talip olanlar10 &ün vo Matı 
nacajtından talip olanların kı7111.eti ınuha· meıM.urda mahalli müıayededo bam b1ıo 
ıpmene.1i o&an üç yüz lia.nı.n l ü~e onu. hınmaları ilin oluoW'. 

nispcıinde pe7 akçesilli haaıil,en, ye\'ıai B akıtköy ıUill mehkemesind7n7'°~· 
ınezkhrda Su1ttıo :\hmet icrasına mUracaal· k.yy,llode S.kıa •l•clD da oıt& sok.aJI. 

•lan ilin olunur. ta 118 numaralı hanede nkiu ilteD ver.t 
------------~-.- çdcn ·Mihran Bagçivanyan efe.odiniD tahrir B akultuy sulh ~ahk.e111esind.~11: Bakır ed 1cu • tt'.reltt'.si ıeh.ri b.alin '>tuz birinci 

k.öyUnede Sakız ağacın da orta sokak· pazar gUnU ıaat oıı birde bilmlluyed.o 
ta ll8 numaralı hanede sakin ilcen vefat fruuht edilece~inden talip olaolarıo ye.mi 
eden Mihran B«bçeı.·anyan efendiain va• meı.kurde 1)8 ııumaralı haneye gelmele· 
:ri9i gaip bulunmasına mebni terck"'Uıe ri ilwn "oluuur. 
vaziyet edilmii olduğundan milteYeffayı 

mumaileyhten alaca~ı olanların tarihi 
jlindau iııbaren bir malı zarfında mahke· 
meye mUr~tla knyt ettirmeleri ve mlkl· 
deti uıeıkılreniıı hitamında terekl'nin 
verese arasında takaaı edileceği ve nı.ı. 

teveffanın \arisi olşnluın da Yer1,»eılerini 
mUıpit enak ile maiin mUddeti kanuni· 
y .. i zarfın.da mUrac:utları i.l.lıı oiwıUZ". 

------~-------~------~--~--s ultanahmet sulh icraeınduı : Bir devni 
mahkümubihin te'min iıtifuı zımmı~da 

tahtı har.ıe alunup furuhtu mukarrer 
bulunan ( j. Werthornı'er W'ieıı] markalı 
kasanın :Sultan hamamında H11daverdi 
hıırıında LilmUza~ ed,. furuht edilece~inden 

talip olanlann Nisanın ikinci Sah gUnll. 
saa: on bir rad~le-rinde hazır bulıuıaıı 
memuruna muracaatları ilin olıınıu. 

Kilölük,itesi 100 
tur. Hasan ecza de 

.Asileri mana· 
ltasa ilanları: 

:~,...·······-··························· ... 
B~tr k6yiblde barut fabrikalarında imalatı 

• ıetamhul eatınalma komiıyonundan: 

<ıo T~ Tüvooaıı komiırU Kuleli li.aesi icin 
\000 Kılo Beyaz peynir Harbiye mektebi içiıı 
1000 < hy~dala•i c c • 

Bal&da cins Tc mahalleri muharrer S kalem me..-at ayn ayrı 3 ııartnaınede 
v~ ~tni mlınab11& ~u.ıetile mubayaa oluoacaktır ihaleleri 10 Nisan 929 ·PJ 
9ilnu wıaı 15 te barbıyc mektebi yemekhaneleri önündeki nıünakaae mahalli U 
k11ınacaktı.r. Talipleri.ıı prtnameleri ip komi.tyoııum.uıa ve iıtirak içiode ili 
ID.ılballine aıilracaat ve hazır bulvomaları ilin olunur. • •• l9e0 Kilo "n, 

400 Adet ~uıide. 1 
Kuleli liaeai için hl.Uda cine ve mik.daıtan muhaner 2 kal"m ~ya ~1r0 

tartnamede ol.a.rk ve aleni milnakasa tu.retile mubayaa olunacaktır. İhalele~ı 
929 Çaqenbv guou saat 15,5 da harbiye mektebi yemekhaneleri önUndekı 111 

maballi.ııde icra kılınacaktır. Taliplerin p.rtnameleri i9in komisyonWJlUf.ll ,e 
içinde maııakua mahalline mUcacut ve bam bulunmalan ilAn olunur. 

1700 kilo makiııa ~alı tydart.a HS. için 
3500 • Kuru fuulya gedikli kUçllk zabit mektebi r. 

Zarar ,.e ziyanı farkı fiyab ifayı teahüt etmeyen mutcahitlerine ait ohO' 
lıalida cina ve w.ib;.tarı muharrer iki kalem mevat puarlık.b ve ya ayn ayfl 
ıııelcrde olarak 30-3-926 cwnvtesi gtın\i aut 15 de Harbi,e mektebi 1eın 1' 
i>nuııdcki pazarlık maballiıide icra· kılınacaktn. Taliptımtı prtnameleri ıçin 
numuıa ve pazarlığı içinde pazarlık mahallinde muracaatlan vo hazır buluJI 
illıı ohiruır. . 

ı··-.y~dlı.-;tk~i' ~~d~-~atıııalma komsiyonundl" 

B edel ke~fi 29924 lira 66.5 kunıfdan ibaret merkez hastahanesi inl"tı 
zarf li~ulile talibine ihale edilecektir. )üYmU ılale 74-929 Pazar saat 14 11 

'f alipluio ticaret odaıından mUsaddak hüvviyet nrakaw ve bedel ~e 
teminatı olan 2244 liralık banka kefaletname&i veya maliye vezne mııkb~ 
ihaleden e\"\'el teklifnamelcriııi uaulu mevzua daire!lııde komisyona ıe..01 

0
gl 

ke~if ve eartnames'ni gômıek arzu edenlerinde her giln mUraeaatları ilin ol 

i Deniz satınalma komisyonundan 
s ...................................... ____ .......... ~ 
1 ıtauhul milli müdafaa vekileti Deniz fabrikaları unıum pıiidıirl'16"1.iadeo: peıı 1 

nkalan dahilinde yapılaoak binanın İ.nfut kapalı mrf uaulile mu~ 
edilecefınden taliplerin yevmi ihale olan 11-4·29 t&ribindeıı mukaddeın I"' 

görmek. Uzere mUdUriAetimiz. Levaıım "e mlibayaat komi.ay onuna her gUn ın . ..... _. ...................... .._.. .................................... ....-................ --
1 Emvali metruke ilinlan 
l•HttllHHH••HlhHtHIOUUUIMlllHHtHOUllUHIH•HIHHIHUllHllllllllUHHIHHIMlll ....... ; 

No temamnıın rıı' 
~mti Mahallesi ~ok&gı Atik Cedit Ne, i 'kıymeti muhaJJl 
Beyoğlu HU!!eyina~a Bayram ve 2.L 29 Ki.gir apartman lira ~ 

)'efil 10000 Sekiz ~ 
Müştemilatı: Bodrum kaule be~ kattır. Bodrumda kapıcı od&sı odunl~ · 

mürlük, birinci daıresi yedi oda bir mutbak bir hali, ikinci \'e ttçUncU daİfC 
oda bir mutbak. bir hali. dordüncü dairesi uç oda bir mutbak bir ve tar•Ç' 
\ .. matirhkt.ır. E~elr.trik •;e forkos _eı.ıyu .tesis~ ~e tert~batını havidir. fı 

Bedeli 1ek11 aeoe ,.e mlllllvı t&k.aıtte te dıye edılmek üzre balida e"'8cf 
rer apartmanın 10000 Lira bedeli muhammen ile ve kapalı 1' 41 
ml1lkiye&i müzayedeye çıkarıldı 7-4-9'29 tarihine mu•dif Pazar gi.lnU saat ı5 
•tfl&n kUfad ve bil"iııtWıo hazineden alıncak emre ıöre muamele ifall 
rcrdir talipleıin yuzde y.:di buçuk. heALile 7SO tc'nıiDat akçelerini znıl. 
tHliriı ederü:. alacalıJan makbuz ve ya mııteber banka mektı.ıplarile Eaı\'tlı 
satıa k.omiayonuna mt1racaatlan, 

Semti Maı.alltai Sobğı Atik Cedit Nev'i Hiueai 
)66 maa Lahçe Tamam Be7oğlu Pangaltı Cedidi)e 148 

Ugir kane 
Mtittenıilatı ı . i ıJ. 
Bodrum katında bil' oda, bir mutbak., odunluk ve kömUrlUk. lıtıoc 

Sofa iki bilyUk oda bir hali, ilçUocü katta bir aofa ve dört oda ve bir hali·. Jı' 
taraça katında ili.i oda ve l•ir büyük taraça ve mutLak ve miktar k.ifi bahçe_>'; • 

Bedeli sekiz sene ,.e miisavi taksitte tediye olunmak özere bal,,.... 
muharrer hanenin mülkiyeti 4500 lira beJeli muhammen ile mür.ayedeye ı-~ıı 
64929 ıarüıine muaadif Cumartesi günU &&at 15 de milıayedeai mukarrerdit;._ 
rin } Uzde yedi buçuk heaabile 337 bnçuk lira te'minat akçelerini mııtsandf 
ederek makbudan ve ya muteber banka mektuplarile yevmü mezkur ' 
metruke •tıı lı.omiyonuoa muracaat eylemeleri. 

Semti Mahallesi SOU~ı No Kiymeti mubarntniııe'I 
Beyoihı Hu1eyio ala Taksim Atik. cedit lira ı.iı 

31 41 9000 ııe 1,, 
Müwtemilih: Zemin lı.atıle 4 kat ve kagir olup 9 oda bir mutbak ve iki b;-

• Bedeli sek.iz ııeoe ve muııavi taksitte tedi)e edilmek üıre ballifıa ev 
rer lı.Agir hanenin mülkiyeti lira kiy.meti muhammene ile ve kapalı *'' 
1Büayedeye çıkarıldı teklif zarfları 1.4.929 tarihine muaadif Puarte~i ~unil 
kUpt ve bil'iatiun hazineden alınacak emre glıre muamele ifası mııkıarrer, 
;undan taliplerin yuıde yedi buçuk hesabilo 675 lira teminat akçaları ,e !rıı •' 
batı.b mektuplarıyla 7e1'Dl ve .atı moıldirda Emvali metrGke satıt Jt 
muracaat eylemeleri. 

Semti No Nevi 

Kadıki.iy Caferağa Sakı.ıağacı 3.5-12 Hane 
Heybeliada Maııaatır 17-19 c 

UaUnç&Jlı Rilatempata &lJc.apanı altı 28 Mataza 
Galata Hoca Ali Ltileci herıdek 51 Klgir hane 
Bcyoğlıı Tatavla Papuoğlı.ı 15 Haae .: 

.. Tmıtım Ada 5·1 Birahanede movcul 26 ı;şletl 
&lida evsafı muharrer emlikin icara raptedilmek lııere 2.4.929 tarih• aJl 

Salı günü ... ı 15 te teauiiden mllu) edeleri muWıerdic. Taliplerin J:oJıı" 
icar komisyon\ln& .muracaat eylemeleri. . .<ffJ. 

P aogaltıda Babil tok.atında 6 No hanede me'>cııt efY8yı beyti>e 9-T~ liP 
ml&Ndif Salı &(iDii aut 11 de mahallen bilmUuyecle SetılacakW'· " 

b.alll Mbf k.omisyon.wıa müracaat eylemderi. . .............................................. ..... 
l ... ~ .... -. ·-~ u .~~~~~~:~ •• ~ı~~?. ... ' .. ~ ..... ~ 

KİRALIK BAKKAL DÜKKANI 
Topıtap~ NC11yı dahilinde GUlbane hutahaoe•i ittialinde, senelik ı>it' 
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