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C.IJllRtJRIYB'E iÇiN Y.B BAliK f:ÇIN 

CUMUTQI, 30 MART, 1919 

Yarın akpaa kadar tafl'• • 
karllerl•izin de hediye kupoııferuun 

arkam abnaMktır. 

1,2,3,4. 
m .... ,..rinde bu brtlel'iJil fit 

D1llMralaıı ile adreslerlıü Def~ 

ADRES L = ıir ... TESiS TARIBI: 18" 

erikalılar dün abideye celenlc lcordul•. 

-
~ ........... - ...... Solda blrfaalr Mhltam ~llm ..... ~~ .oda"da çel ... :\.onarken, sağda aıerulmdea aonra amiral ve zabitamu çek~ remmleıi 

Tllblınde Y . ·a ·d ·· ·· d du··n enı ı are 
1 e On Un e Primo de Riveraniıı 
yapılan merasim dan itibaren bir beyannamesi 

daha zengin ve 
gi bizzıl.t vice amiral ~ip bir musa-

&yton yerine koydu. bAaya batlı -
~n Şarla brlp 1!~10-.-.-....ıt• 

llDiralı Kl.,toau ha• 500 kıriimlze takdim ede:. 
~ldtn Raleijla Roley knı- cetimiz 3000 Ura kıya,etinCle 

•bıtan ve mürette- ki hediyelerimiz i.çhı Iataabul 
•~desine bir 9eleak karilerimizin topladı~ ku-

' Amerika hu- .... ..,. ~ 
~--... vice amiral Day- lfmuam'?CıtlhMlt1Jİbnişti. 
~~. ~onuldu. Bu ayın sonuncu günü de taş-
:.:.."~ itibaren ahi- ra karilerimizin kapOnian teb-
~ kesif bir blabahkla dil edilmif olac:afrtır. ·· 

'-tlanuştı. Mektep tale- Niıanın 1, 2, !J, "e 4 
İrciler pap grup abi- inci .rıınleri taıra kcı· 

alm mevki etmi-.. e-.., · rilerimuin kur' aya da· 

Çelenk 
bahriye neferi çelenli aldılar ve 
Vice amiral abidenin önüne do
tru ilerledi. Neferler çelen~, ab
idenin yan tarafındaki havuzcu
IUD üzerine koydular. 

Bu esnada abidenin etrafında 
ahzı mevki etmiı olan Amerikan 
bahriye zabitanı, bahriye mnfre
zesi ve izciler selim vaziyetinde 
durdular, Müteakiben merasime 
Dihayet verildi. 

ı lrand• 

Ti brizde 
kargaşalık 
var mi? 

Tahran, 29 [AA.l 
Ro~er ajanıı bildiriY4?r : I<a

rarlaftınlmak istenilen elbise ve 
serput meselesi dolayısile. Tıbriz· 
de kürtlerin bir karıfıklık Çlkardı
tı rivayet olunmakta~: Teeyyü~ 
etmeyen bir şayıaya gore asken 
kumandan katledilmiştir. Dört 
bin kitilik askeri bir kuvvet ~ 
rayı ihtiyat lranın ıimaHnd_e ..
vuçıakta teheffiit etnıektedır • 

Maarif teknik b;grisat 
§uhesi 

Maarif vekilliô önOmiizdeki 
sene bclrosuna yeni bir şu"b~ ~ 
11.a ilave etme~ karar ":ermıtti!· 
ilave edilecek bu teknık tedri
sat pbeşi d• diler pbeler gibi 

hil ola,cak fil numro
lanyla iaimleri ee ad
ral.eri neıred ile celc, 
Niııanın s inci Cuma 

· gana , Mtibi adil ile 
a,_ eden kariMriıa • • 
lıı..ar.unda kur'tı eeld
lecektir. 

O glin, yani 

7Niıan 
Pazartesinden 

itibaren de, daha 
, zen~n olarak 

tertip et~miz 
yeni hediye mn
sabakaınıza ait 
kuponlan neşre 
başlayacağız. 
,,,.. Yeni ma.abaka
mı.sa ait hediyelıeri
mia, ıimdiye kadar 
:yaptığım:ı. muaaba
kaJ,a,ri,n hepainden 1111ı .. 
ha c~ ve maıeıu. 
vi olaciıktır. 

~:= 
t ~ i§tirak edi 

it ••••• 
Pahalılık 

alınan 
resimden mi? 
Kayvan bor•ası kAtlbl 
umuml•I ne dtyor7 

Et fiatlıı u aene mü-faredat 
geçeb Jiene: ..... ~ nazaran az oldu· 
ftı için, bü· 
yUk bir te· 
nezzül gö• 
termemek
tedir. Ma
mafi hay
van borsası 
katibi umu· 
miai Vahit 
bey diyor ki 

·-Filha· 
~bugün-
1-ct. latan· V&hit l). 
bula: az hayYaa gelmek tedir. Yeai 
tı.ran müVarea&tile fiatlar diiı e
cektit. Net~kim bir iki g&iden 
hri ınahsUS tiir tenezzM vardır •• 

Vilıitt-tiey, borsaDm ~ diri 
hayvandan, gerek kesilmiş Ettea 
ilci defa resim alınması meselesi 
bakkuıdada plan s&ylemektMir: 

-· iki defa resim almayoruz. 
Bir kimse aaalın diri olarak sat
mayıp kestirir ve perakendeci 
kUaplara Et olarak satana boria 
ücreti saclece o satışlardan almlr. 

8ol'l8Din Et fiatlarında ~ 
lıbi. imil oldutu do~ d.titaV. 
.• ~ -- l>iııde dölt ~ 
naz. Bu kaclarcık reaim .. 
likta bı'il olamaz. YalDIE • 
~ binde d&t resim alı~ 
saic, bu Berele, ~ılıkt4 -1 
iinil °'!it mıtavdıtlan-. ~
~'......_.~~ balP.. nefiae 
töljQI ·~ .......... 

Mulaad_,,e 

Doktorlar 
Dün 

toplandllar 
lç.tlmada ntuht:etff 
Me•eter g&rCl•OldQ 

DID Etibba mahadenet cemi
yeti Temk Salim paşanın riya-

setinde Türk ocafında toplan
mııbr. l~da Tahir, Ahmet 
Kimil, Numan, Memduh b~ 
ria azalakları kab61 olunmUftar. 

Bu sene Etibba muhadenet 
cemiyeti tarafindan l'lertip edile
cek seyatı.,t halckmda ne ~ 
nüldütü umum Etibbaya tamim 
edilmifti. Gelen ceft.,ı.r ela ba-
zalan Anadoluda, hamlan,.~ 
pada seyahat yapllmasJ liiiMfık 
olacağını söylemektedirler. 

Cevaplar l&erine weriyet 1 aa
gi tarafta iM, ae~t o suretle 
tertip edilecektir. 

Cemiyetiia verem miicac' ~e 
-cemiyetine fevk.alide hizme, eri 
o)mUf, bir pk doktorlar bu ce-
-miyete ... kaydolunmuşlardır. 

Sdahıye vekili Refik beyin, 
dOldıorla.nn ihtisası meselesi bak._..ki beyanab, meseleyi ten· 
wr ettiii iQin, ayrica görüşmeye 
-.- kalmam1Şbr. 

G•lecek ayın son cumasında 
~eti idare intihabı yapılacak· 
m. Şehrimizde bulunan aıhlµye 
vekili Refik beye cendyet tara· 
fuad,n bir çay ziyafeti verilecek 
tir. 

Lf'MD•mmla bir leıla.t n bir 
b telis eclilecekti,. D • ._ 
ticaret OdUmda komilJ•'- tap 
fanm1tt güalerce tetldbt ,..-. 
BUfb. Bu tetkikat ....--. 
serbest mmtabnra Wd•~ 
tına karar verilmif, ha W... 
bir de kanun il~• tww:ial 
edilmiıtir. 

Serbest -.•bom b.ıMa • 
beplerden ~ W. edi~ 
celi söyleniyor. Sebepleria ~ 
para memem letkfl ~. 
iktisat vekildi ..... '!WD .... 
d• .... /limllll illeti b .... 

tercih etmekteclil'. 
Bunun için de deiıiz itlediıia 

bir eldm idanlliae :alt Wiikal 
y.aİ>ılmaktadır. 

Dün dit tabip,leri 4e 
toplandıla 

Dün dit tabipıeıi ....,... 
.bir laeyeti umumiye içtima .k• 
!iteJd. 

Jtcimada ~eçealerde AD~ 
giden cemiyet reisi ile kitibl 
umumi tarafından verilen .._. 
:dinlendi. Dişci lcalf.laıo ile.# 
lomaaız diş tabipleri aldciidt 
Ankarada wku bulan teffJbb&a 
ler ve neticeleri izah .aDctlt 

Sıhhiye veklleti, _,,. ~ 
lerin imtibanlanada ~
dutu bakkmdaki iddialı ra cWI 
Tıp faldllteai ile t-... ~ 
on beş aene difcilİk yapnuı ve 
inüatakillea ka.biae iclare ~ 
Olduklarma c:Iİlir baza ehliyetliz• 
lere vemk. verilerek bunfann 
imtihana ginaelerine yol eçıtchlı 
tıaldrın.daki iddialara ıeü-~ b. 
velilcaı.r. da diş doktorları WP 
mit olclukları cihetle bu ~o~ 
lanİl ftftli bDcli ......... 
.meselenin balledilmeaiai l;ildiııo 
mlftir. Bu meiele -etrafmda IÖS 
alanlar çok o'm11~ ve iç.vmada 
hararetli miiDak.,alar ~ 
etmiftir. 
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1111 ·D --h;ı; ve müt~l~r~ilı habe~ıer] 111 SıL~al 
ce, nezih fransız edip ve 

muharriri Marcel Prevost'un bir 
otomobil ilan verekasına yazdığı 
güzel, hoş bir mekaleyi hülasa 
etmeden geçemeyeceğim. 

.... Her devrin bir mümey
yiz işareti var: On yedinci asır. 
kudreti on sekizinci, zeka; on 
dokuzuncu, ilim devirleri idi. 
Yirminci asır ise çabukluk (sür'at) 
devridir. 

Acaba bu asır ötekilerden 
daha az azametli midir? - Asla l 

Günümüzde sür'at demek, 
bayatta, her işin zamana galebe
aidir; imdi sür' at zamanın düş
manıdır. 

Zaman, hayatta istimal edil
memiş müddetlerle dolmamalı
dır. Bir treni beklemek, cevap 
vermeyen telefonu çalmak, mü
nasebetsiz veya fena bir nutku 
dinlemek, hafızada bir vak'a
nm tarihini aramak, bir ismi, 
bir adresi bulamamak... Hayatı
mızın bWılara sarfolunan parça
lan ölmüştür; bunlar geçici öl
ümlerdir. 

İşte bunun içindir ki yeni ma· 
n:lsı ile çabukluk, bu boş müd· 
det.leri en aşağısma indinneğe 
gayret ettiğinden ölümün düşma
mdır. 

Muayyen bir zaman içinde ha
yatın verimini (rendement) art
tırmak zamana kartı muzaffer 
olmaktır; Hayatı uzatmaktır; Ha
yatı yaratmakbr. 

Şüphesiz, h<:.yata zaman ~at· 
manın en kat'i ve esaslı çaresi, 
bir insanın bir noktadan öteki 
noktaya gitmek i9in sarfedeceği 
zamanı kısmak, eksiltmektir. 

Kağnı arabalarını, ve eski 
zamanda kullanılan hamaJların 
faşıdıldarı "sedya.ları düşününüz. 

EUnlar Dafif ölüm aletleri ol
d~~ undan hayat bu makule yası

tabrı ortadan kaldırdı. 
Şöyle bir düstur koyunuz: 

'"mekiıun (sananın) zamana nis
peti,,, bu düsturla sür'atin ınesa· 
feye karşı olan mücadelesini 
tarif etmiş olursunuz. Yani kulla
nılmayan zamana, hayatta feali· 
yetsizliğe, ölüme kartı cephe 
Alınıyor. 

Bu bir "düelô,, dur. 
FJli senedenberi, bu düelôda 

zaman daima maglup oluyor, 
}Misal: 

işitmek... bu hususta zaman 
ölmüştür. Ayni dakikada Ameri· 
kada söylenilen bir sözü dinle
yebiliyoruz. Görmek... bu husus
ta 7 aman büsbütiin maglup ve 
münhezim olmadı; lakin yakında 
.siliiham teslim edeceğini zanne
diyoruz. 

Y enilccek ne kaldı? Bir ins:ının 
kürei arzın iki noktası arasında 
kat' edeceği iki noktası arasında 
kat' edeceği mesafe. 

E~er elimizdeki vasıtalar d& 
mir yolu rayları jJe vapurlardan 
ibaret olsaydı galebe şüpheli idi. 
Trenler, bundan elli sene evelki
lerden pek az fazla sur' atla yü
rüyor; en yürük harp vapurlan en 
seri katarlardan daha yavaş· 
tarlar. 

Bu mevzide zamana kartı mü
cadele etmek için bütün ümidi
niz clört devirli motörlerle, belki, 
elektrik kuvvetindedir. 

Buhar makinasını işleten eski 
kazanın tez saatta köhne posta 
arabaları levaziminin yanına gide
ceğine ihtimal verilir. 

Bu günün bilancosu: 

Bilhassa bu iş için yapılm;ş 
bir yolda bir otomobil bir sur'at 
katarından fazla yol alıyor. Bu 
sur'at tren sur'atınm iki mislidir. 

Motörün tayyareye (uçak) tat
biki ile havada sur' at daha fazla
dır; Newyork tan Parise yirmi 
yedi saatta gidildi. . 

Şu neticeleri gôz 6nünde bu
lunduracak olursak otomobi • 
lin treni, ve, tayyarenin deniz va
purunu yeneceği hakkında bahsa 
tutuşııbiliriz. Çünkü asrımız anla
mıştır kt istimal edilmeyen zaman 
bir az fasılalı ölilmdür, hayatta 
bir eksiktir ve binaenaleyh çah· 
ukluk hayat demektir, yaşamak 

demektir. 
.... işte güzide edip böyle dü

şünüyor ve bu yazısı ile bulun· 
duğumuz yirminci asrın derin 
zihniyetine tercüman oluyor. Gö
rüyoruz ki çabukluk müsabaka
sında, zamana karşı olan hü
cumda en büyük muzafferiyeti 
kazanan kulaktır f İstediğiniz an
da Lôndradan Büyük Okyanus 
sahilinde San Francisko şehrin
deki arkadaşınız ile görüşebilir
siniz. lskenderin, Napoleonun 
fütuhatı bu zaferin yanında hiçtir. 

"T e)evision,, dedikleri uzaktan 
görme de pek ilerliyor: Ameri
kadan Avrupaya her gün telsizle 
resimler, fotografiler gönderil
mektedir. Asrın ortalarında bu 
mesele de halledilir. 

Mesafeye gelince : Motör, ve 
bunun karada, suda, havada tat
bikatı bir tekamül geçiriyor. Be
şeriyeti bir merak sardı. Bu me· 
rakın derecesini göz önünde bu
lunduracrk olursak asrm sonları· 
na doğru demir yolları ile vapur
ların eski tahtıravanlar ve fırka
leynler, kalyonlar, kadırgalar gibi 
unutulacağını kolaylıkla tahmin 
edebiliriz. 

CELAL NURi 

Telgraf işleı-i - Trabzon, Erz· 
rıım, :;irns. Malatya. Dı~ :ırıLek ir, 
Adana, Ku:slamonu villiyetlerile tel· 
graf muh:ıhı•reslııin daha intizamla 
temini için birer huk makinesi ve 
dorder muhabere memuru gonueril· 
ınesi tnl~nrru etmiştir. 

Edgar Wal!ace 

rübesl 11e biliyordu, bir kompli
man ne kadar kaba olursa, bazı 
kadınlar onu daha iyi hazmeder
ler. 

- Allaha şükür ben onun 
katibesi değilim, M. Frank 
Suttonun katibesiyim, dedi. 'f 

Joshua şöyle bir içini çektiı 
- Dünyada hiç te hoşa git

meyen insanlar vardır. 
- - Leli hoşa gitmeyen bir 

adam değildir. Yalınız taham· 
mül edilmiyor. 

- Bunu öğrendiğime mütees-
sifim. 

- Onu görmek ~isteyorsunuz 
değil mi ? Bir mal falan satın· 
n!acak de~ils\;ıiz. Cünkü gazete-
citiniz, ticaretle alakanız yok 1 

Joshua başını salladı. 
- Hayır, sadece bir ~azete 

muhbiriyim. 
- Sizinle hiç konuşmamak 

lazımdır. Çünkü ismimi gazete
lerde görmek hiç istemem. 

- Yemin ederim matmazel, 
sizin isminizi yazacak değilim. 

- Bir defa başıma geldi de, 
tekerrürünü arzu etmiyorum. 

Kadın , muhatabının, hangi 
münasebetle isminin gazetelere 
geçtiğini sormasını bekledi. Fa
kat Joshua muhakkak gine baş· 
ka şeylerle meşguldu. 

Joshuanın kendine has bir 
çok hasletleri vardı. Bunlar me
yanında da samiasınm son derece 
hasşasiyeti. Kendisi M l. !V!illie 

2ntaneffe 
Un ve Ekn1ek 

Un resminin teıuilinden sonra 
şehrimize külliyetli mikdarda un 
geldiki halde, Ekmek fiatlarmda 
bir tebeddül yoktur. Piyasada 
Adana ve Mersin havalisinin un
lar1Da intizar edilmektedir. Bu 
mahsul geldikten sonra fiatlarda 
tenezzüle intizar edilmektedir. 

Belediyelerde teftiş 
Şehremaneti, her sene olduğu 

gibi belediye dairelerinin teftişine 
başlamışbr. 

Tefişat bu sene Kadıköy ve 
Üsküdardan iptidar etmiftir. 
Teftiş heyetleri, sıhhiye, muhase
be ve fen müfettiılerinden mlirek· 
kep olmak üzre üçer kişiliktir. 

Üsküdar tramvayları .. 
Haydarpaşa ve kadıköyüne 

dkru temdit edilecek elektrik 
tramvayı inşaatı için Üsküdar • 
Alemdağı tramvay ıirketi bazı 
inşaat şirketlerile temas etmiftl. 
Kışın şiddeti, şirketlerin Avrupa· 
naki aerkezlerile temas etmesine 
imkan bırakmadığmdan müracaat 
müddeti mart sonuna kadar telll· 
dit edilmişti. Bu ay sonunda y~ 
ni hattm inşaatı ihale edilecektir. 

Ne§et Osman B. 
Bir haftadir girip ve kuluncu 

kilyeviden mustarip bulunan ema· 
net Sıhhiye müdürü Neşet oaman 
bey iadei afiyetle bugün vazifesi· 
ne başlamı,tır. 

Otomobi lerin köprü 
parası 

ltöprüden geçeçek olan otom
obiller, ufak para bozdurulmak 

üzre köprü tahsildarlannın önün

de bir müddet durmağa ve bu 
suretJe bazen arka arkaya 5 - 6 
otomobil ve tramvay sıralanma
ğa mecbur oluyor. 

Piyasada çok mıktarda bozu· 
kluk olduğu için köprüden geçe· 
cek olan şoförlerin behemehal 
evelden köprü par<-sını hazırlam
aları ve günün kalabalık saatla
rında köprüde otomobil ve sair 
nakıl vasıtalarının para bozdur· 
mamaları kararlaştırılmıştır. 

Müteferrllc 
Idman nümayişi 

Mayısın 5 şinde Taksim sitad
yomunda yapılacak olan terbiyei 
bedeniye nümayişi için şimdiden 
bir program tespit edilmektedir. 

Dün l!tanbul lise ve orta mek
tep muallimleri program hakkın
da görüşmek üzre Çapadaki ter· 
biyei bedeniye kursunda bir içti· 
ma aktetmişlerdir, 

Sivri sinek nıiicadelesi 
Haydarpaşa • Pendik arasında 

Trenli dinleyor göriinmekle be
raber, kulakları temam en başka 
bir gUrUltü ile meşguldu. 

Odaya girerken, içerden pek 
tanıdığı bir ses işitmişti, fakat 
içeriye girdiği zaman matmazel 
Trenti yalnız buldu. Bunu da 
fevkalade bulmadı. Çünkü bir 
ticaret müessesesinde, memurlar 
ve müstahdemin mütemadiyen 
bir odadan öbür odaya girip çı
karlar. Fakat bir gazetede adliye 
muhbiri olmak sıfabyle her tabii 
şeyden bile şüphe etmek gerekti. 

Şimdi Trenti kemali dikkatle 
dinlemekle beraber: hafif bir is· 
karpin sesi duydu. Anladı ki, bi
risi gürültü yapmak istememekle 
beraber, nede olsa yerinde kımıl· 
dayordu. Divarın üst kısmında 
buzlu cam vardı, içerdede ışık .• 
Bir aralık, bir gölgenin kımılda
dığını da farketti. 

- Affedersiniı: Matmazel, de
di, ben hava cercvanlarından ça-

ıivri ıinek mücadelesi yapılmakta· 
dw . .Bir aydanberi devam eden 

mücadele eyi neticeler vermiş tir. 
Mücadele heyetinde bir reiı, iki 
doktor , 16 ııhhıye memuru 
ve bar çok amele mevcuttur. Mü· 
cadela bir kaç sene devam ede
cektir. 
Hayvanların tedavisi 
lıtanbul Himayei hayvanat ce

miyeti, fakir oldukları tebeyyün 
eden kimselerin hasta hayvanla
rını ücretsiz olarak tedavi etme
ye karar vermiştir. 

lsveç sefiri 
Dün akşam Köstenceden ge· 

len Recel Karol vapuru ile, lsveç 
hükumetinin Türkiye sefiri M. 
Wallenberg şehrimize gelmiştir. 

Gülcemal 
İzmir hattına tahsıı edilen 

Gülcemal vapuru dün saat on 
beşte Galata rıhbmındao pek çok 
yolcu ile hareket etmittir. 

Vapurwı haliçteki tamlrinden 
Ye yapılan tecrübelerinden sonra, 
bu, ilk seferidir. 

Gelen seyyahlar 
Evvelki akşam Laurentic va

puru ile ıelen 37 S seyyah, dlbı 
şehre çıkarak camileri, yere batan 
aarayını, surları gezmişlerdir. Sey
yahlar arasmda müşir Füat Pa
tanın kerimeleri Ayşe Gülizar ha
mın da vardır. 

Vapur dün gece Hayfaya ha
reket etmiştir. 

Pa8k.alya yortuları 
Otin Recel Koırol vapuru ile, 

paskalya yortularını geçirmek 
üzre Rumanvadan şehrimize yüz 
kadar seyyah gelmiştir. Bunlar 

otlu Ahmedin muhakemesi ağır 
ceza mahkemesinde hitam bul
muştur. 

Ahmedin ifadesinden ve tah
kikat evrakından anlaşıldığına 
göre vak'a şu şekilde olmuş: 

Ahmet asker kaçağıdır. Ta
kıbattan kurtulmak için kendisine 
bir nufus tezkeresi almak isti-
yor. Bunun için yegane çareyi, 
ilk rasgeleceti adamı öldürüp 
nufus kaatını almakta buluyor. 

Ahmet bu kararını verdikten 
sonra, Ali isminde bir köylüye 
rasgeliyor ve bu zavallıyı öldü-
rerek nufus kaatını alıp gider· 
ken uzaktan vak' ayl gören çob
ana yetişiyor. Yapbğı ilk cina
yetle gözü kararan Ahmet onu
da bir iki pıçak darbasile 
yere seriyor, Bu esnada ço
banın kansı Habibe kadın yeti
şiyor. 

Ahmet yaptığı bu feci cina· 
yellerin yegAne ıahidi olan Ha
bibeyi de ortadan kaldırmak işt&o 
yor ve elindeki çifte ile kadına 
ateş ediyorsa da, ancak yarala
yabiliyor. Katil bundan sonra, 
elindeki nufus kiadıyla soluku 
Adapazarında alıyor.• Fakat çok 
geçmeden yakayı ele veriyor. 

Muhakeme neticesinde Ahme· 
ciin bu cinayetleri işlediki sabit 
olduğundan ceza kanununun 448 
inci maddesi mucibince 24 sene 
ağır hapse ve mahcuriyete, müeb
beden hidematı ammeden mah
hrumiyetine karar verilmiştir. 

Bir cina,'et davası -.. 
Sofularda Kara Ahmedin kah
vesinde Emin isminde bir adamı 
öldürmekle maznun Şükrünün, 
Emini kastan öldürdügü anlatıldı
ğından makamı iddia tecrimini 
talep etmıştir. 

meyanmda muhtelif rumen mek- lnhisaılarda 
tepleri talebe!ide vardır. 

İş bankası müdürü 
iş bankası umum müdürü Ce

lal bey dün Ankaradan şehrimize 
gelmişti. 

Sadu1lah bev .. 
Mahmut Muhtar paşa mese

lesi hakkmda muhtelif encümen 
de malumatına müracaat edilen 
Seyrisefain müdürü Sadullah 
bey, dün Ankaradan avdet et
miştir. Bütçe müzakeratında 
hazır bulunmak üzre on güne 
kadar tekrar Ankaraya gidecektir. 

Çini atelyesi 
Sanayii nefise akademisinde 

açılacak olan çini atelyesinin de· 
mir aksamı Avrupadan gelmistir. 
Atelyenin küşat resmi bir iki 
haftaya kadar yapılşcaktır. 

Maltlcemeleıde -
Çataka cinayeti 

Birkaç ay evel Çatalcada Ali 
isminde bir köylü ile bir çobam 
katleden ve Habibe kadını yara· 
lamataa maznun bulunan Besim 

buk müteessir olurum. 
Bunu söyler söylemez de ha

linden hiç ümit edilmeyecek 
bir çeviklikle hemen yerinden 
fırladı ve kapıyı açtı. 

Tillman, gözleri yan kapalı, 
başı önüne eğilmiş, orada duru• 
yordu. 

Joshua kemali nezaketle: 
- Beni mazur görünüz, içe· 

riye neden buyurmayorsunuz 
efendim, dedi. 

Fakat Tillman, cevap bile 
vermeksizin, gerisin geri. kori
dorda uzaklaştı. 

Millie Trent sordu: 
- Nevar? kapı kapalı değil 

miydi? 
- Şimdi kapalıdır efendim. 
- TillmanJa konuştunuz değil 

mi? Bir şey mi isteyor? 
- Tilleman? Vay? 
- Tanır mısınız? 
- Galiba.. Zannederim bir 

yerde görüştük. Tillman! bd a .. 

Okka ile serbest şarap 
ŞaraP.~ılar, şarapçıların bima· 

yesi ve kilo ile açık satılması 
için Ankaraya gidip teşebbüsatta 
bulunmuşlardır. 

Şarapçıların okka ile serbest 
satılması hakkında Ankaradan 
müskirat müdiriyeti umumiyesine 
emir verilmiştir. Yalnız talimat 
mucibince tertip edilecek olan 
proje bir buçuk aydanberi ikmal 
edilememiştir. ikmal edilemediği 
için de piyasada serbest şarap 
sahlamıyor. Müskirat idaresi pro
jeyi bir an evvel ikmal edecek-
tir. 

'1ekai bey 
Müskirat inhisar idaresi umu· 

mi müdürü Zekai bey dün An-
karadan avdet etmiştir. 

Poliste 
Kadrişip.aslık 

Vazife başında kalp sektesin· 
den vefat eden polis memuru 
Şevki efendinin ailesine bir mık-
tar ikramiye V< ri mesi mukarrer
diı:. Şevki efendı otuz sekiz se-
nelik bir meslek mensubudur. 

lım hatırlayacak mıytm? 
Tillmanın orada oluşu galiba 

Joshuanın üzerinde derin bir inti
ba bırakmıştı. Muhbir gözlerini 
kırpb. Sonra da; 

- Allah, Allah, dedi, ne şa
şılacak iş? 

- l<•-
Kadın bir süal soracaktı. Fakat 

Con Leli geldiği için süali ağzın
da kaldı. Leli yıldırım gibi kapıyı 
açıp içeriye girmişti. Joshuayı 

orada görünce hayretinden olduğu 
yerde kaldı. Sonra kapıyı kapayı 
kapamaya doğru ilerledi. Joshua 
ayağa kalktı, bir saniye bakıştı
lar. Lelinin bu nalıuş ziyaretten 
hiçte memnun olmadığı anlaşılı
yordu, 

- Benimle mi görüşmek iste
yorsunuz deye sordu. 

- Evet, bir dakıka rahatsız 
edec ğim efendim. 

Leli genç kıza baktı. 
- l\Lnafii umumiye namına 

ıtma ne gibi 
fenahkl r y•P 
Sıtmanın bir 

gün aşırıge.tir, bir 
mı ise her gün 8 
baztlarıdaikigttnde 
gelir. gerek nevbet 
asında ve gerekse JJ 

betten sonra kanda 
ika veya nevbeti 111: 
eakip kahil şekli g 
lur. 

Nevbet zamanında 
lak şişer böylece 
defada şişe şqe 

1 küçülmez hale gelir 
nunda sıtma ka 
ismi verilen hal 
kül eder. Sıtmanın 
de habis şekli v 
bu şekilde uzun tD 
det humma dev~ 
der ve nevbetler old 
li gelir hasta çok 
hatsızlık. his eder, b• 
öyle vak'alar var 
hasta kendini kayiP 
der ve bu yüzden 
Sıtmanın bundall 

şka diğer bir takıdl 
kiJleri daha vardır· 
nlarda kolar şekli 
de sinir şekli v 
cigerde ve beyinde 
hi tahribat yaptığı 
kidir. Bunlar hak 
ayrı bir hasbi hal Y' 
rız. 

Lokman Hald 

v ak'alar ~ OraunUD 
köyünden Mehmet kızı .ti' 
kaçıran aynı köyden Na1ub 
Abdurrahman mahkemeye 
miştir. 

* Kürenin Saman mahall 
den Mehmet çavuşun fıaıJ 
deyi öldüren Müderris mah 
den idris oğlu Ömer ve bit 
daşı Adliyeye verHmişdir. 

* Aksarayın Taşpınar 1' 
den Musa çavuşu öldüre~ 
Mustafa Adliyeye verilnıiştl~ 

* Yalvacın Celegerini 1' 
den Hasan karısı Fatmayı 
ren bir kişi yakalanmıştır. 

" * Yalvacın Kemen k 
Mustafayı öldüren aynı kk 
Sarı oğlu Rüştü ve bir at 
Adliyeye verilmişlerdır. 

* Karaağacın Kötüreıılc 
yiinden Mehmetli öldürd' 
köyden Bekir Adliyeye " 
tir. 

bir iki süal efendim. 
- Pek alal ~ . go 
Leli Matmazel Trentı ~ 

dışarıya davet etti, fakal rd 
zardı. Leliye öyle kızı)'0 ş 

böyle anlarda elinden gelse 
bir kaşık suda buğacakt'(, 

- Şimdi çıkamarn e 
dedi, burada bakılacak 0 

mektup var. 
- Mektupları alınız, 

yerde bakınız. le 0 
Bu nevi sahnelere ç~ ,, 

k . ll"" 
eden Joshua, en uç 

9 
rüatı bile gözden kaçırf11 P 
Ge~ç kızın mektupl~rı t0t,t 
asabiyetten ellerinın t 
t . d"'". . f k t . fren ıtre ıgım ar. e tı. ktı· 
dan adeta koşar gibi çı d 
buanın bu sahne hoşun~3 
medi değil. Çünl ü doshJ tJe 
ziyade bu nevi münafere 
işine yaramışb. ,tt 

Leliye kart vizitini (~~tfll 
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rfARIHTE .YAHUDi KATLiAMI 
Muharriri: Kemalettin Şükrü 

vi~~e harp lngilizler !Gölün 'dibişarlmanyinmiras bıraktığı Fransayı hu 
~nı ~uharebele- Soviyet iktisadiya- Kurutulan gölden vabudi güzel· avucuııa alın k istiyordu. 
ln ılk . . f . ' r~k .k d. l 1 .k. ·? .J ~etiCeSl lill t t l e iYOT ar. ne er Çl ıyor • Şarlemanyin bıraktığı Fran~ 1 srtufarak bir köşeye fırlatılıp atı- gözüne daha çok girmeğe ça~a· 

~ 'ans h Şanghay, 28 [A.A] Moskova, 28 [A.A] Roıııa, 2B (A.A] sanın mira&ma konau kır"l (Lo~is) j 1,ıcaku? . .. . .. . . cağım ve nihayet onun metresi 
~15irı.iQ lia;aaın ınubabiri Lichisen i11vestiya gazetesi İngiliz hey.eti Tribüna gaıet~sinc ~r~.uran kendini sefahel. hayatmm çılgın l işte hem yahudı guze~ı (J_u~ıt~.t, değil, karısı, meşru zevcesi ola· 
~~~lla h~rı haberinin doğru mürahlıasasının icyahatinin :ınuba· kurutıılaıakta elan Nemi gö!ündc zcvkleii içine dolu dizgin atmıştı. hem de Fransa ya_h~dılennı u- cağm. Judit bir kıraliçe olacald •• 
~Lı ıı~ rınektedir. Bu ha- fazaklir kabinenin siya~eti dolayj:5ile ilk olarak bit· Roma kndırgcsı N d .. l b" k dm nere- z~n noı-•ta b\J nokta .dı. ve yahut iffet' . f .

1 
.. 
1 l~:..""Ct t .... L~~nıi~_&la.n Çinli e:azet.e· inkıtaa um-ayan lne::iliz - Sovvct me""ana .rvıkmıııtır. ere e gu'Ze ır a ' Al J"k ·ff t · ti f •. ! ve_ıısme 1 1 e 0 e 

,11 "•'11 ed y f!>" ~ J J ::s· ~ 28 {AA) d .. l b' 1 •• F ı a .• ı e . ., ızze ne as.. k M d 
'Pt. e Şa .. h ilmışlerdir. .ı. ankın tnünasehatıum yeniden tesisi hu· Roma, · e gııze ır .~z gorse r.msa B . ı • ı. • lt d k l ce ·· eramım a muvaffak oldu• 
"\jıı. ...ır ay 1, d 1\ı hr" · eski h . . . 1. d ~. h u uc oaşıı r.rs a ın a a an t kti. d b" .. kur 
) ıqıalcaı~. .. arasında her tüdti susunda mübinı ve ameli bir te~eb-- •ano a J.T etanre ne ının azınesınm em e tuttu~~u ana - (J d'+) ·, d l h't b guın a r e utun nazlığımı 
ıet • ~ nıu k · lm "- b ld d H ' yataıı- d koı'tukJn .. ı altında birer b ., d . l · d d :.ı ı .. ar.·a aş arma ı a en: r Şı<ldet}· .. n atı o ~tur. va· üs o uğunu yazmakta ır. ey et · e.ın a ..... tarını u ugur a ış ehp uıur u. H' k . h' .. Fransada ki ırktaşlarımm refahına, 

Lrr-. tlk . l orfi idare ilan edilmiş- oormal esaslara istinat ettiği takdir- hoş vazo tutmakta olan 14{) iskelet d hl d - ıç mera etmeyın, ıç U• k 
~k, :n~ar~~e~erin Changkaic- de aradaki münascbatın nC' derece bnlnnmuştur. Bunların Asdruhalin Eski osmanlı pa işa mı ev- zülmeyin! dedi. esaretten urtulmalarma hasre-

ctktedirYti lllusaıt olduğu söylen· inkiı;af edebileceğini tevıil; euecek· aelerleri oldul!u farzedilmcktedir. rınm saray cünhü{lerini, sefalet Ben bu işte bütün zeka ve deceğim. Şarlemanyin miras bar-
' ......, ' · tir. Hey'et Sovyet hükumetinin Bu ke~if Metame muharebesinin rezaletlerini gölgede b.rP.kacak ferasei:irni kullanacag.m. Fransa aktığı Fransayı bir yahudi lan 

' 
'1\ı·<;ı- Nankin, 28 [A.A] beş senelik milli, ikti.;ndi inkişaf mulıalli vukuunu teı:-pite medar bir ihtişam İçinde ör:ıi.ır süren Kıralı heni bezenmic;:I. Onur. ho- nasıl idare ediyor ve edecek, 

• ıa f olacııl. tir. b d h ~ y: ~ dair 1l ~ll hadisesinin tesviynııi· ve ithalat programını tetkik etmek· --- Fransa kıralı, günün irinr e O· şuna gitmişim. Bu be!ki allahın bunu Lütün dünyaya gösterece-
~ton"an: ;. itifüfname ahkamı te olduğu bir &ırada gelmiştir. Bir vapur hattı ş11na gidecek bir hah r aldı. bir mucizesi ir. Bcr. Hükümdarın gım. (Bitmedi) 
~ a.tı111 Cb 1 ı aylık vadeden evvel Roma, 28 [A.A] Kendi fr ~manı. altında olan ve _:;~ · """"" 3 •• 

~ 11khuı lllıtoung den çekece~iııi lngilterede '-refiyat Kantai nammıfaki Çin v.,purıı sığıntı h?.lmde yaşayan yahudi- v ı 
l,

111
kell 1.1.ı:ı~ktadır. Bundan &onra Londra, 23 [A. \] Yangts<! munsR1 m•da L1bia kruYa· ler içinde bir yahudi kızı, güzel- u ~"""' _. 

~·l~01ll&rın tnhıllı hükumeti Çindeki B b d · d 23 .:ürüne r!lrparak hatmı~tır. 'fdefat lı'kt bütün Frans~ kızl tına bas· R 
~tıi lıi ayat ve emval ve em· u senenin i ayetııı cu · ır- d ~ 

, ~lbt .. ltıaye etmek mei'uliwetini Marta kadar İngilteıede vokuıı ge• olmadığı zannecliJn.ıekte ir. kın imiş -------..----
" " .l • kl D landırıcı 'llht61 c ..... ecektı" ç· J. len vefiyatı müheyyin istntir.ti er ('h ] • • it l Bu h b .•1 duyan (Louis) ar-lı\. '°'it k . r. ın ve apon ' a !:.l!}lll a yaya 
~ifa i]Q 0ttıı~yonu hadise esna- müstevli grip ile zııtulkzı 1:1lıllt ve - - tık yerind durabilir mi? Derhal 
}ııll ... e latafı, n u'"'adııt. zarar ve zatürrie ihtilatatıuı son souklarcla gelı• yor l "' "& "& · melahatı dıh~rde destan o an a elesini tetkik edecektir. müthiş tahribat ynpmı~ < ldugunu 
~{ ııatık bulunmaktadır. İngiltere ve ' odra. 28 [A.AJ bu yuda güzelıni görmek isti-

\ ~ eks :-k ı•btiJa.-..}ı• Gal memleketinin büyük metkez- Nu-rorktan tıil<l.ır;th·or: 1\ e~iıur yor ve gö .. ünce de genç kıralın 
I~ ·. l a len'nde 1929 senesinin ilk OD iki ll\U!!an~i Cbaliapin ltaİyaya gitmek ı "" hercai kalbi bu afete tutu uyor. 

l'itı 'ller Meksiko, 28 [A.Al haftası esnasında \laki.1 bulan vefi· üzere Aq nitan) a vapuruna binmiş· 
'~atıy~ al Ordueu çol mıtakalarını yat yeklinn 104,576 ya baliğ olu uş- tir. Mumaileyh ce.;li sinema yapa-
~kt .. , . 6_0rıra Fscalon ~ehrini tur. Geçen senenin u, ni devresiude cağı \'C bütijn <lıin)'anııı sinema 

ı\._ldiler. ~ırthir son zamanla·:d.a bu miktar ancak 64182 dir. Ve saloıılarıuda sesiııiu işitilmesi için 
~n;1oıı ~k h '-.,.ı .. :?;makta idi. ~y11

1 

vefiyatın kısmı azamı zihi hnsusi bir Senur~ o hazırlamakta 
~· lir fı eyecan " ö~ geçen hastalıkl,u-dan olmuştur. oJduğunu beysın etmiştir. 

~:~n~:::~!~!.;,, .. r -- mıSka~·d-i-n8W~ -~..o;:;a 
~ ol~t leı-nı maçı ıçiı ısveçte mı 

Üsküdaı tla Ali ı;, şa sokı:.ğın fo 
oturan mü eı lİl Yuzuf efemli)e 
dün eşkali ma 1nı birisi rnura(:aat 
ederek ucuz kömur !: ıtacuğuıı 
ı, >\ lemiş ve e:etirecEbi kömürler 
iç"n n klıye na ·ası olmak üzere 

Yahudiler Fransada her ta· (10) lira~ ı ıı alarak firar etmiştir. 
rafta cl<luğu gibi esa~et hayatı yapılan tahkikatta bu meçhul ada

yaşamakl.ı. be aber iffet ve na- mm iki st .ıt evel iskele baş!nda 
mu! .arıı dan en ufak bit feda· kömürci.ı Alıme:din de (200) okka 
karlık yapman.ışlar l.rndjni bilen l ümürünü dolandırdığı anla~ıl
yahudi aileleri namus rndlı ı nuna mı;tır. 
din rabıtası gibi kuvvetli bağ- Bir kız evden kaçtı 

fı.rıılil.!Jk" Demek hiçte ikdam da yeni i:ükiye / 
tir alt de\rrede Fenerlile [A.AJ "'"'--------=·~~--=~~--:--:---:---:--":"'.".",.'.':7~ 

larla bağlanmışlardı. Ge .k d , llAI H 
(Yuhanan en accaı ın meK- 'k' k A k . · ·t k b Z 

') . 1 

1 

c ı pa~a a oturan .e a a-

~ ll~dtı oynamakta idilefii
1
mdet stokholm 14 Mart - her manasıyla - avrupalı olm~ş- k 

. -' çı ın ızı ra ·sı, sınemava gı me · 
h; bi proğramı mun arız yuca . . ' d 

. meselesınden babasıle kavga e e-
ıı!th.... l!~n d ~ O U· b <l -·,ııı~e evreyi herabtakriri Yakın zamana kadar iz en tur. 
\' l'kiQci 'lllllvaffak oldular n:tiJc· en a~ b::!.ilsedilcn memleketler Is- Mesela hu günkü TLrkiyede 

alcmine yalımz dm esasları, ve k d 1 b" d 1 .. .. . . " h re · ev en çı (mış, ır a ta gorun-
kurnaz }ahudıhk zeka ve ru unu . 

1
. ,.. ı t J 

c hey devre çok paha kandinav rneınleJ...etleô iJi. Şimali şayan dikkat g:.irdügiim mühim d k l
. h mcını~ ır. nıa.nmar.. a ır. 

değil, aynı zaman a uvvet ı a - H ~ l 
t ~l'd~ oldu. Daha i.B (A.A] ve cenubi amı.doludn Isv{'ç ve D~- hadiselerden biri olarak size sporu 
~\ıı_l' ~ıka başlayan Cınsisken nimarkalı mühendisler tarafından söyleye bilirim. ismini bile hatır
t altıde_tıal~inin hatası y~ me!11· yapılan demiryollarırnız bu uzak Iayarnadığı.n küçük köylerde genç· 

lak telkin ve telakkileri aşıla· Ir::,IZ ar 
Beşiktaşta Serence bey yo1rn-

'tl'l hır de sayı kpıelcrıne memleketlerde bize karşı büyük liğin futbol oynadığını gördüm ..• " 
~i 1 

erin artık ğl b.!42 reye bı"r alaka tevlidine sebep olmuştur. Iç Aııadoluda y·aı tığı bir oto-t,.;ı llJti ma u ı ımiştir. . ~ 
t~t biç sayılmağa baş) Son senelerde lsveç, Norveç, mobil sey::hatm lan şıınlan anlatı· 
~tte ~ ~öyle olmacJ.en ve Danimarkadan bir çok kimseler yor: "Dik bir yokuşun ortasmöa 
~~ üç sa kuçük Fener' memleketimizi ziyaret ettiler • otomobilimiz kaldı. l\1ohjrün ırn-
1hiye~ {

1
.1

1
. Y~parak ta yare Hatta bunlar ar~sında lsveç kra- vveti yokuşu çıkamıyordu. O sırada 

~~ ırdıler. , 29 [A.A] tının biraderi ressam prens Ôjen yoldan geçen köylüler yabancı ol-
d~ ll~ ktıçiik!I$ .@ ıhati hava- bile vardı. Muhtelif noktai nazar· duğumuzu ar.bıiılar ve pek büyük 
~ lıtflı b· erın maçq. Fransız !ardan bizi tetkik edip memleket- bir insani his ile bize yardım etti~ 
Vt~\ıf ır hadise Reginenıi lerine döneu bu zevat, oralarda ler, arabanın arkasından iterek 

--~ıı.ç i ~rneden geçm:nişlerdir. konferanslar ve makaleleriyle yeni yokuşun tepesine kadar sürükle
t-~'7'-l Ptıdasında çok l, 29 [A.A] Türkiyede gördüklerinden mil1et- diler, ötesi düzdü. Ben bu köylü
~~l t t...~ ederek h Bally. v~ dac:larını haberdar ediyor. nün insani ).'ardım hislerine, nezih a hı. ~ille onu yırmı '$ 

~ıt 'f hale ;.avurm\syonunrlan Efkarı umumiyenin büyük bir ulüvviicenaplarma hayran kaldım. 
~ti ~tldar, ge ıren Ga,.ıuek~ et• alaka ile takip ettiği bu ııc§riyat Gördüm ki Türkler yalnız şeklen 
l~<ı. ttj~ aa "oyuncusu lsveçin pek maruf bir müellif ve degiJ, ~ıa,·sen da medeı:i bir millet.,, 
tQıı lll l'"'l llazran efend h . . 1 "'Ludvicr Nords- ' Kıtapta istanbul ıle Ankarayı 

11t '" ~ mu arrırı o an o -
t.ı e~,ı;... · bazı ar~rildi .. .. d memleketimize getir· mukayese eden s~tırlar da var: 
""(41 -ven t ·ıc -:ı.- trom,, u e A k .. kk. 
tıı e )i.ıt C§Vl miştir. _n. araya e~e:Jı ve tera. - :ı 
'-t 1~tıler·n · ·li·o, 28 [A.AJ Nordstı·o"m on hafta kadar Is· kuvetınm merkezı dıyor ve Cazının ~e o~u 1 18111 geçtikten 
,1~~-llı t> çı~ınnd~a inmeğe tanbul ve Ankarada kalmış, Ana· ~u merkeze ~erdiği ehemmiyeti tak-
laı ·ile, 11 ..... _ Q.ef ık bujı'menez ... e d ı b' çok yerlerini otomobil tırle ~ayt e<lıyor. 
~ _"Cl3Q .. o unun ır '·A k el I b 1 d" a·· 
~t~ id lllış gibi oanyol taya· ile dolasmı~ bu seyahat müşahe- ğ.. ~--~ an ~tan; a on u· 

l. &te için çoJ.ius del gran dat ve i~tib~larmı bir kitap halinde ~m v~b.ıt ldvrupa an .syTa~a ~eç· 
~O~ ıyareleri ile . ti mış gı ı o um ve yem urkıye-

neşretmış r. 9 4 1924 d -· d ·· G · · 1 'k er ve aaat Müellif kitabına 1 1 - c ne gor umse azının çe ı - ene-

D 
erdir. inkılabını ve bu inkılabın saikle· ıjisini hissetim ve önünde hür-
r rini tahlil ile başlıyor. Gazinin metle eğildim.,,Diyor. 
s}ar yeni Türkiyesiniıı temellerinin Demiryolları inşaatımızıu gü· 

•• 8, 28 [A.A] nasıl kurulduO-unu muta]aa edi: or. nden güne ve sür'atle inkişafını 

mışh. 

Sırası gelmiş iken "şunu söy
leyeyim ki bu günkü yahudilik 
yalınız bu son nokta müstesna 
diğer esasların topuna da sadık 
kalmıştır. 

Frans:ı 

yahudi 
koşması 

hakh bir 
ketti. 

hükurndarı (Louis) nin 
güzelinin peş~nden 
Fransa yahudilerini 

ahlak asabiyetine sev-

(Judit) hem gülel ve güzel 
olduğu nisbelte zeki, bütün ırk· 
taşlarının muhabbetini kazanmış 
bir kızdı. Fransa kıralının ken-
disine göz koyduğunu duyunca 
kadınlık ve genç kızlık hissiya
bnda evvela haşmetlu bir şahsi
yet tarafından sevilmenin gururu 
hasıl oldu. 

Sonra gözü önünde kendi gi· 
bi güzel binlerce kızların ğene 
bu taçlı aşık tarafından payımal 
edilmiş ismet ve iffetleri canlandı. 

O da mı öyle olacaktı? 
O da mı böyle bir çok kızlar 

gibi heves alındıktan sonra por-

111[ SAHNEDE Jlll 
Bu al<Şam 

DarüJbedayide ı 

1 
[)~ tesinde hey' Avrupai kültü~e intibaktaki sür'at anlatıyor. Bu meyanda, hatta çalı-

tı... • } '11 d b d l Na•it Re d r Gila'l.: Kı:ııl Korıa• ~ «tl' ~ o akşa 1 mesailerini ve bunu hazim kabi1iyetimıze ıay· şan, mı et aşı rnü eıı is erin • Y e 
1~d, '~ llluht m işlerdir. Re· ran olduğunu anlatıyor. Muharri· h~r taraftan gördükleri teshilat ve Alhallll'acla t Şampanya 

llQ)j, '~~ .... eşenz:iyetlerini ve . hadiQatı oek büyük bir nüfuzu mıhmannüvazi ile Türk1erin centİ· Oper:ıJ.a 'Zafi Beıer 
~ ·: •• takt t' .. k rın "' • 1 likl · Melekte : (~lüm Ftdailcri 
'~ Oli re 1 muza e· aı·la tetkiki ü~Ifıl:ıundaki sela- men erınden uzun uzadıya bahs -~"' Coıı IHr. ı\1amafi naz . d. Mllji.kte • Bahar iVea:Jdcri ro 
ltı~ Q\ie tta bulunma· set ile birleşince eserin kıymeti e ıyor. A •• •• • Sema ate~lcr iPnde 

r4t IQezn11 .... ıetın::ı: un teklı'fi k b" .. L Nordström mem· Hulasa hutun kıtap baştan aşa· .-ni Sinemada : Mata Bari Caıu• Danıös 
' -u ~ pe uyuyor. · " ·ıı · · · k bT · fikr' .ı 'i tt... tatillerinden 1 k t' · d on hafta kalabilmiş gı mı etımızın a 1 ıyetı 1 ıye Alemdarda 1 Çann Yarerı 

1tı ""il""' e e 1mız e d A • 1 . l k · 
~ "411 M..... • meseleyi yeni- r k t lı" ld :'ıuınuz cribi görmüş ve me em secıye erı, mem e ·etı- Ferahdıı • Volga, f·o1gr: .14 1mıım 

~ ~'- ~~ cı-ırm 1a a ızı o u0 o • • k b·ı· . . . . 
~tdt -~ı_ 15• ! hükumetle- .. ..1 .; . b .. ük bir kadirşi- mızın a ı ıyetı sınaıye, zın:ııye ve aynca Büyili. Hokkabas 

' "' ınQ · · ve gorgu eı.nı uy . . . . 
sp ıstımzacatt:ı naslıkla yazmış. tıcarıyesını anlatıyor. •• ·~ 

'()tın:_ .da mutabık Di}'orki: "Türkler yalnız fest . Avnıpalılar ve bu me} and. a. ~fi n•.=ra fta •a e 
' b ... -t d~•-• sonra hey'eti l l " K- ., • • ~Yt" -gUJlll d at p şapkavı !!İvım:kle, şaıvarı çı- şıma memleketleri ele artık bızı 
' ~L -"" evletlerin ı ~ ı kl :,.. ı ı karıp avrupalı gibi giyinme e tanımağa ba~ladı. Bü' ün cihan me• ,. 't.1 ı bir ha ~n prensip ere b 

14d~ llisoa la . ~iiteferrik ve kalmamışlar, onlar hars itibariyle t uatmda büyük Gazimizin yarat· 
~~ }' <>llth... fitte •ati etmişler- de bize benzemişlerdir. Anadolu· tığı yeni Türkiyenin aleme anla· 

ı '.~l""'r- '"YOr. ~ -an taksı'tlerı'nı·n "" t tıldıoın - k h l bo"'yle N ... 
h ~ nun en ücra yerlerinde yaptıgı1:1'1 e· ..:- 1 gorme - e.e u~-

~ikl' Yiy • esap edilmesi tkik seyuhatlerımda gqrd?nı kı bu dström gıhi bitaraf ve mt>~iınr mü· 
tU Yet <>t-, iyi içiy z edilecektir. inkilap yalnız büyük şebırler .e. h.a. - ellifler tarafından hakperest muhit· 

~-~()l'~İ.ı:~dditesi i~: ;~:!fa lisine münhasır kalmamış. b~tul! lerde yapılan neşriyat, bizi mem 
e Yelli . Türk. kövlüsü tekmil Türk mılletı nun edeceği tabiidir. - N'. R. 

(ANKARA) 
BUtünod:ılard:ı telefon, cıcak rnpı, 

kalöriferi vard r. 

Hususi banyoluapartmanlar 
Oc!cların fıatlari; 6-8-10 ye 12 lira 

dır ..Amerikan barı, orkestra, erkek 
ve kadıulara mclı,,u~ perkar salonu. 
çeın~~ rh1ae, gfU'a ten.·. nkUtüphanc 

y.:ıtsk.11 ''&..,.ı:>nla ~irke<.nin at"ntalı<•ı. ·""'·; ~ ....... 

şunda 2 numaralı Hidaw•t hanı
mın evine dün gece meçhul bir 
hırsız girmiş, kıymetli eşya çalarak 
kaçmıştır. + Kasımpaşada İplikci cadcle
sinde tramvav bikt~isi Salih efen
dinin evine "11::· ) aşında Tevfik 
isminde küçük bir hır:;ız girmiş, 
evdeki çocukların elbisesini çalar· 

ken yakalanmıştır. 

Otomobil altında 
Kasım isminde çukulata ~atan 

bir çocuk köprü üzerinde (3-758) 
numaralı otomobilin altında kal· 
ınış, sol bncağı kmJmı:tır. 

Şoför Cemal yakalanmıştır. 

Yolcu ne karışır~ 
Topane<len geçmekte olan 

Beşiktaş • Fatih hattında işliyen 

tramv:ıy 

c1muştur: 

arabasında bir hadise 

Topanede duran hu tramvaya 
şehrimizde ınisafircten bulunan 
Amerika gemisi efradından üçü 

binmiştir. 

Bu gibi askeri misafirlt>rden 
tramvay parası alınmadığı için 
biletçi Hüsamettin efendi de misa
fir askerlere bilet kesmemiştir . 

O sırada tramrnyda bulunan 
bir zat biletçiyi çağırmış, neden 
bilet kesmediğini sormuştur; veri· 
len cevap bu zatı fena halde kız
dırmış olacak ki bir hayli muna· 
kaşa olmuş, net· cede zabıta işe 
yaziyet etmii'tir. 

Kazma ile 
Dün saat 6 da Bcşiktaşta Yeni 

mahallede oturan Ömer eft<ndi ve 
zevcesi. evden çıkardıkları Abdülka. 
dir ef~ndi İt)minde birinin tecavüzü· 
ne u;'T mı:lardtr. Mütecaviz k8zma 
ile her ikisini de yaralamı:<tır."'"Met'· 
ruhlar hastaneye gönderilı:ıi~, .. Larih 
derdest olunmuştur. 

Kadıkövünde ,·anaın 
' - o 

Dün saat 13 de Kadıköyünde 
1 numalalı evde oturan kibrit 
inhisar şirketi satış memurların· 

1 
dan SaHh beyin evi tntuşmuı 
ve ev kamilen yanmıştır. 

"Ivlcssaer d' Athenes. gazetesi 
Yunan l tikumetinin fikirlerini 
nest den bir gazete halinde te• 
lakki edilir. Bu gazetenin 17 
fi. far.: 1926 Çarşamba tarihli 
nllıhasında şu semame ile bir 
başmakale vardır: 

- •yeni kitaplar: Metropolit. 
Bu makale, Yunanlıların Anadol~ 

daki hezimetleri, büyük Türk zaferi 
üzerine İzmirden denize dökülmele
ri zemanına kadar lzmir metropoliti 
olan Chrysostomos için yazılmlf, 
Chrisostomos için neşredilen bir 
kitabın tetkıkıne ve telhisine hası 
olunmuştur. 

Chrsostomos için neşredilen 
kitap, Spyridon Loverdos ismin• 
de bir Yunanlı tarafından kaleme 
alınmıştır. 

Bu kitaptan 1 O bin nüsha basd· 
mış, hasılatıle Cheysostomwa 
namına· bir abide relczebiJecek· 
miş. Yunan bankaları, 111ali mü· 
esseseleride bu hususta açıla• 
iane için külliyetli para vt.'?'meğe 
başlamışlardır. · Bu mücmel taf. 
silatı vermekten maksadımız, İz. 
mirde Türkler hakkında yapılaJI 
katliamın mürettibi, ele bqısa 
Chrysostomos için Yunanların 
yaptıkları tezahüratı, onu bir aziz 
mertebesine cıkarmağ1l mal1lf 
faaliyetlerini bildirmek, bir fikir 
vermektir. 

Kitap, başından nihayetine 
kadar hezeyanla doludur. 

Yunanlılar kati) bir papastaıı 
bir aziz çıkarmakla eski propa· 
aancla usullerinden birini daha 
o 

takip ediyorlar. 

Eczacılar ve 
Refik 8 . 

Eczacılar cemiyeti kongresi 
dün aktedilmiş ve idare heyeti 
intihabab yapılmıştır. Bundan 
sona intihap edilen cemiyet aza• 
sından beş zat , verilen karar 
mucibince şehrimizde bulunan 
Sıhhiye vekili Refik beyi ziyaretle 
eczacıların tazimat ve ihtirambnı 
arz etmiştir. 

Bir intihar teşebhüsu ' 
Göztepede 9 numara1ı evde 

oturan doktor Hamdi patanın ke· 
rimesi Saime hanım kendisini 
pençereden atmak suretiyle inti· 
hara teşebbüs etmiştir. tedavi 

olunmaktadır. 

Kadın hamamında yangın 
Kadıköyünde Ağabey hama• 

mında bir yangın çıkmış, hama• 
mın bir kısmı yandıktan sonra 
söndürülmüştür. Yangın esnasmd. 
hamamda biılunan kadınlar telif• 
la bağumaya başlamışlardır. Ka· 
dınlar güç teskin edilebilmitlu 
ve evlerine· gönderilmişlerdir, · 
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asum bak 
çıkan k" 

Nevyorkun meşhurr evü arti~ 
ıerinden Mis Polly Dayin, Mr. 
Burrıngame isminde sabırlı, ta
hammullü bir kocası vardır. 

• 
! ça 

n · n bir sandıktan 
aşırları L 

kara adam görmedim. Onu neza· 
man düşünsem, kahkahalarla gU
lüyorum. Mamafi yen~ de düşü
niyorum. Çünkü kendisi ayan 
azasıdır. 

Tayareciler daima semanın 
buz gibi soğuk tabakalarında 
dolaştıkları için her şeyden evel 
kaim ve sıcak elbise giymek 
mecburiyetindedirler. Fakat bu 1 
mecburiyet kadın tayarecileri 
zarif giyinmek kayt \'e endişesin
den vareste kılmayor. 

Kadın tayarecinin kostümünde 
kadınlara hoş bir incelik ve gü
zellik yokmu? 

r pyan anı nası 

bir yer i ? 

o 
işkence mnhali b ama 

Bir az da meşhur Arapyan katında idi. Burada ise 
hanı ile bostancı zindanım bah- dairesi hanın en üst k 
sedeyim. ediyor. 

Beyoğlunda (Kroker) nasıl bir MevkufJar od 'a a b. 
batakhane ise Arapyan hanı da taksim olunurlardı. jşga 
gnlatanın öyle bir işkence hane- etti.r.i ,müddette bu han 

Evclce Kolumbiyada bir tiyat· 
ro i2 re eden bu zat PolJiye 
c. ada tesadüf etmiş, genç kızın 
de in bir ma:,umiyet manusı ifa
c!e ed n saf çehresine hayran 
o!muştL.r. 

"Onunla iyi geçineceğim. Bel
ki otel paralarını ona verdirehi· 
lirim. Kendisinden para alması 
çok güçmüş diyorlar. 

" ... Mr.E. bana "Yavru Bebek" 
diyor. Öteki de bana "Mele~ 
Çocuk,, adını \akmış. 

kadın tayareciler çogaldıkça 
çogaldı, şimdi tayarcci kadınla
rın elbisesinde yeni bir moda 
başlamıştır. 

si idi. lS 

Yalnız bir farkla.. Kroker de bi mütemadiyen işlemi 
==~-.,,. 1 Ba\ ta sadraz m Te 
----...::----------~-" olmak üz re ta Mala 

lzdiyaçtan sonra adam karısı
na karşı daima büyük bir itimat 
beslemiş, tiyatro kulislerinde ce-

reyan eden bazı dedi koduların 
kulağına çalınmasına rağmen ka
rı ma d ima saf ve masum bir 
kız nazarıyle bakmıştır. 

Fakat günün birinde eline ge
çen bir sandık itimatkar zevçte 

ni bir sukutu hayal husule getir· 
iştir. Çünkü bu sandıkta bir 

ok maruf zevatın, milyoner ban
kerlerin, yüksek makam sahibi 
ricali resmiyenin, hatta birde ih· 
f yar ayan aza ının Miss Polliye 
} azdıkları aşıkane mektuplerı, tel
grafları ve .... - asıl işin fenası -
kar'.ı.e.nın kendi el yazısıyle 

Polly nin asum duruşlu 
b·ı· resmi 

Büyümüş Bebek 
"Polly,, 

Mahkeme bilhassa bu mektu
bu pek fena bulmuştur. 

Elde bu kadar vesika olunca 
talak meselesi hayli kolaylaş
mış, mahkeme kararını vermekte 
tereddüt etmemiştir. 

Mamafi Polli bu mektuplari 
kendi arzusıyle kocasına vermiş 
değildir. Bir çok eski elbisele
rini bir sandığa doldurup Nev· 
yorktan memleketindeki annesine 
göndermek istemiş, fakat o san· 
dık yerine yanlışlıkla mektup 
sandığını göndermiş. 

Bu sırada kocası uzun müd
detden beri Nevyorkta bulunan 

22 Mart 1929 
Yugostavya ile Yunanistan ra

sındaki protokollar Cinevrede 
imzalanmıştır. Yunan hariciye na
zın M. Karapanos ile Yugosla · 
ya hariciye nazın vekili M. Ko
münyadi Akvam cemiyeti içtima· 
ından sonra parafa edilen pro
tokollan imzalamışlar. 

Bu imza merasiminin yapılması 
üzerine Belgratta gazeteler sütun
larca yazılar neşrettiler. Yunanis
tan lehine müEeaddit makaleler 
yazıldı. Umumi harpten evelki 
Srıp-Yunan ittifakının ihya edil
diği sözleri tekrar olwıuyor. 

yazdığı cevapları ihtiva 
muşl 

•. Hiçte nıasum olmayan gözleri 

Cin evrede ımzalanan proto
kollarla Selanik meselesi halle- ! 
dildi, Yngoslnvya ticaret ve ikti- 1 

sadiyatına Adalar den'zinde mah- 1 
reç verildi. Belgrat gazeteleri 
artık Yugoslavya - Yu "ni-.tan 
rarsında ihtilaf l,.a ma mı ya
zıyorlar. iki hükumet ar.t?sı a 
bundan başka dostluk muahe
desi imzalanacaktır. Bu muahede 
dahi esas itibarile hazırlanmış, 
imzası bir gün meselesinden iba
ret bulunduğu anlaşılıyor. 

ediyor- daima senin yanında bulunduğunu "masum bakışlı,, Pollyden bir 
düfündükçe kabıma sıgamıyo- haber almak ümidiyle annesinin 

Bedbaht koca, bu elim keşif 
karşısında, yapılacak bir şey gö· 
rmüş: sandığı kapıp mahkemeye 
koş maki 

Pensyluenya talak mahkemesi 
uzun tetkikat: neticesinde sandı
ğın ihtiva ettiği mektupları tasnif 
edip muazzam bir dosya teşkil 
etm~. 

Dolyada görUlen şayanı dik
kat mektuplardan biri de "Bütün 
aşkımla, Harry,, imzasını tasıyan 
mektuptur. Bunda ez cümle de
niliyorkil 

"Kocamı uzaklaştırdığımdan 
dola}'1 çok memnun oldum. Onun 

Liman irkctinde - Liman 
şirketi ıumumi heyeti bugun topla· 
naca tır. Bu içtima ~enclik hiS! ednr· 
lar i'timaı olacnktır. lçtiman Defter· 
darlık ve sanayi \e mnadin banka ı 
namına birer zat bulunacaktır. 

Bu aeoe şirketin safı temettUu 
140 bin liradır. 

Bugünkü içtimada imtivaznamedc> 
bazı tadilat )apılacnktır. Bu ıne)an· 
da dalğıçhk inhi arı da ilğa edile· 
cektir. 

Harici ticaret hiiro u - Tica· 
reti hariciye bUro u hakkındaki kn· 
aun B. M. meclisinden çıkmıştı. Bü-
ronun tC§kili için Iktı:ıat 'eknleti lbu 

ene bütçesine tahsisat koyacalUır. 
anayi banka ı müdürü 

anayi ve maadin banka ı mlidtıru 
Sadettin bey, do.\et lizerinc Anknrnıa 
gitmi§tir. 

100 mahpu geldi - Mnni a 
hapi!hane inden ~Uz lrnd~r mahku~ 
•etirilmiş , e hapishnnenın muhtelıf 
kovuşlıırına ycrle:.:lirilmişferdir. Ma· 
u i a hapishane i mahl uınlnrı alma· 
mnk-tadır. Bu mahkunılarırı en az 2, 
en çogu 15 seneye mahl\umdurlar. 

Dnrülfünuııdu cogrnf} n - Da· 
rlılfunUnda ı:debiyat hıktilksi Cog· 
raf ya zUmre ine bu ene 28 rfendi 
\ e hanım de\ am Ptmel.tcdir. Geçen 
senel re ni p tle bu züm enın bu e· 
n i müda\ ımleri J ırıın arıt ~ ı 
öğrenilmi tır. 

rum.,, evine gitmiş. 
Hakim bu mektubun, "sadık Sandığı görünce açmış ve el-

ve kocasına merbut bir kadın bise yerine mahdut kir]i çama
şırlarla karşılaşmış. 

elinde bulunması caiz olmayan Talak kararını işidince ilksözü: 
cinsinten,, olduğunu söyliyor. - Nıhayet kurtuldum! 

fakat bu mektuplardan en demek olmuş. 
mühimmi Pollinin bir aktiris ar- Bedbaht koca talaktan sonra 
kadaşma yazdığı şu itirafnamedir. karısının aşıklarından ve zengin 

"Sevgili Nell, bankerlerden Mr. M. Tannfield 
"lngiliz Efendiyi bu akşam aleyhine bir daya ikame etmiş ve 

gördüm. Beni yemeğe ve tiyatro- zevçlik hukukuna tecavüz ettigi-
ya götürdü. ihtiyar pinponun nden dolayı 100000 dolar taz
böyle üzerime duşmesi çok si- minat talep etmiş. 
nirime dokunuyor. Allah müs- Fakat bu dolarların sonu gel
tahakl~rını versin bu erkeklerini miyeceğini gören mahkeme dava

Dünyada bunun kadar mas- yı reddetmiştir. 

Medeniyet otomobilini nihayet 

çölde de yurütmeğc muvaffak 
oldu. Bu suretle afrikada Büyük 

Sahranın çoraklığı kimseyi kor

kutmıyacc:ık ve medeni alemin 

haricinde kalan btı kum deryası 
yakın bir istikbalde yer yer ma
murelcrle dolacaktır. 

~~==~~~ 

r 
Fransız ayonmdn Pnris, 28 

[A.Aj - Al an meclisi birinci hatıun 
kollektifini kabul etıni,.tir. 

Nn ıhnt - ParL. 29 {A.A] -
Mlt l ll Q, en Young, Pa kalyn tatil· 
Jcriııdrn bili tifade tc mmUlattn bu· 
Juıımalarını hA) ·ctı ınuralıhasalardan 

rica etmek ur ti) le müzakeratı ka
pam ı llr. Bu rica billıns n MüsyU 
Sdıaclıtn lıitnp etmel<te idi. Fakat 
bir ultimntom mahiyet ve ednsıııdn 

değil idi. Fakat Almaıı he) 'eti mu· 
ralıhasası adeta 4 isanda sarih bir 

Yugoslavya· Yunanistan arn
smdaki bu itilafların, İtalyanın 
Balkan siyaseti aleyhine matuf 
olmadığı resmi rical teraf ından 
alcl'usul beyan ediliyor. Fal<at 
gazeteler bu münasebetle muhte
lif haberler veriyorlar, yazılan 
makalelerde müteaddit fikir) r 
ileri sürülüyor. M. Venizelo n, 
Yugoslavyanın Balkan siy s tini 
takibe söz vermiş olduğu bey n 
olunuyor. 

Yunan başvckilininde: "Bal
kanlar Bakanlılarmdır,, prensipine 
müzaheret edeceği söyleniyor. 

Yugoslavya - Bulgar münase
beti ninde yeni bir safha açıldı. 
Bulgarlara kapalı olan hududu 
Yugoslavya hükumeti son gün
lerde açtı. Bulgar çiftcikr Yu
gos1avyadaki tarlalarını zer et
mek için gitmeğe başladılar. 

iki hükumet arasında birde 
ticaret muahedesi aktine başlan
mak üzre olduğu söylenmektedir. 

Esasen son zaman lada Fransa, 
lngiliere gibi müstemlikeci dev-

Yoguslavya - Yunan itilafı üze
rine Bulgar - Yunan itilafmında 
teminine çalışltdığı, itilaflı mes'e
lelerin temamen halledileceği 
yene Bulgar gazetelerinde he

cevap getirmek mecburiyetine ilka men her gün ha\>er veriliyor. 
edilmiştir. 

Bulgar - Sırp hudutlarının iki 
letler Büyük sahra ile fazla ala
kadar olmağa başlamışlardır. 

Bu alaka son günlerde Fran
sız Af rikasını teftişe çıkan Fran· 

sız müstemlıkat nazırı Minyonun 
Afrika seyahatinde tecelli etmek
tedir. 

E>iğer taraftan f ngilterede 
Büyük Sahranın inkişafiyle ala· 

kadar olmakta ve bu hususta 
bazı planlar hazırlamaktadır. 

Fransız müstemlikat nazırı 
r ) onun Büyük Sahrada son 

ltalynda tayareciler - Roma, 
29 [A.A] - Mtıs) U Musolini bir çok 

tal arecilere madalyalar vermi \'e 

Guilbaud ile Amund en nin hntırn
lnrını yadetnıiştir. 

tarafındaki ihtilaflı işleri hal iç
in "Pirot,, şehrinde toplanacak 
olan muhtelit komisyona gidecek 
murahhaslar intihap edilmiştir. 
Bulgar murahhasları da bugün-

sistem bir çöl gemisi ile d 
2 

lerde hareket edeceklerdir. 
1 B .. 1 · · b~- Bu hareketler Balkanlarda Ba-
~~;·~~ır. u b·1~· g~ısıtü ~~ ~lkanh hükümetlerin sulhu muha-

yub b ır. o~omho ı ır. . elr rb fazasına temenni 
1
gayelerini isti-

es a ı ıstıra atı camı o an u hd d. 
b·ı '"I b t b'"t" ap e ıyor. otomo ı ço seya a ının u un . . . .. 

müşkülat ve mezahımını iktiham Bu husustaki ıntibalar musb:t 
edecek bir mükemmeliyette bir .cevap verilmesine henuz ka-
imiş. fi değildiı·. 

26. 3. 929 

rine varıncaya lçad r b 
ler ve kimler girmemi 

Hemen her gün bu 
hanın önü yürekler a 
manzara arzederdi. 

Ağlayan, sızlayan kad 
çoluk çocuk babalann 
daç'-ınndan, kocalannd 
almak iç n her gün s 
şama k uar bu İnel'u 
siyah cephesi knr ısındı 
lerd'. 

Zavallıların: 

ermen· 

kaçırır ilan 
H II 

k labaı!:::::: 

mermer ahkemeye 
le n' h 

yan muı·sn mab 
haı m ta Şun kııı 
soyu! ra ris mah 
alt nda. tr ve bit 
tiki ; . mişdir. 
etm k bir k6 

danı ı bo 
hane ip 

Etrafı 

şpınar 

öldüren 
erilnıiştİ'• 



s. o 
ffafdlfl ;;;; ;;;,, günD 

of aralı gecti 
Du 
ıkı ~. lsf•nbul spurculnrı için 
ti, 'l'ııt..~! faaliyet günü olarak 

ı ~ sahasında m11htelif 
•t 

Pıld~ a~a~nda futbol maçları 
"Su . ttbı Robert kolejde kır 
Jı0 ıora edilmiştir. Taksim 
· c::llnda yapılan maçların 
illi 

1 
ve aynı zamanda en mü-

GkJ;ıataearay - Fcncrbahçe 
rıik ! ~rasında yapıldı. Kuvvet, 
tı b 1~harile bir birinin dengi 
~ iki takım şehrin küçük 

telll arasında esas itibarile 
kt..a~Ylıl bir kuvvet te~kil et
b"l.llr er 
QQ • 

Yı8ilrıı.~ verilen ehemmiyet 
·ı~ e her iki ekip azami kuv
lflıı:ahaya çıkmışlardı. Birinci 
ları . ~ bir çok defalar oyna· 
~~~~tile arttk o takımların 
• ..1 ... U51lna ginniş bulunmaları 
""'etıFik de~ ft ret, Muzaffer, Reşat, 
llıen Ufat, Şadli gibi oyuncu

nı 8llp bulundukları kulüp
fle tıa~kbeı yıldızları olmak 

ta iA!~ÜÇükler arasında oyna
o,;ıer. 

' ta r.lc heyecanlı oldu Refik i bue ı:::znin en küçilk şiddeti-

Sporda nezahatle oynanmış bir 
oyundaki mağlubiyetin çok zaman 
bir galebe kadar şerefli olduğunu 
unutan ve tekme atanları takdir, 
yiyenleri de istihzaya layık gören
lerin hala mevcut olması şa)aı11 
hayrettir. 

"Spor zihniyetini kavramamış,. 
diye tenkit ettiğimiz cahilleri tak
dis edelim. Bizzat münevver ge
çinen zümre daha feci hatalar va-

" J?ıyor. 

G-alatasarav. Rum 
~ mulıteliti 

Bu maç çok heyecanlı oldu. c
ticcdc tnl'afeyn dörder sayı ile 
berabere kaldılar. 

Galatasarayın elde ettiği bu 
netice, lik maçlannın başlayacağı 
şu sıralarda şayanı dikkattir. 

Beşiktaş - Süleymani ye 
Sülevmanivenin tam takımla 

sahaya 'çıkma'masına mukabil Be
şik ta§ bu maçı ancak 3 - 2 kaza-
nabildi. f 

Kros kontri 
Aylardan beri hazırlanan bu 

koşu dün yapılabildi. Müsabaka) a 
Beşiktaş, Bakırköy, Haliç,Göztepe 
Pera takımları iştirak ettiler. Ne
ticede Be~ikta:;; birinci, Bakırkuy 
ikinci oldular. 

~6 ~ ~tmesine .rağmen 
o~, erm maçı ıçin çok 

tı' llk. Demek hiç tc hatalı ,.- •ı ı 
tlr altl!lda devrede Fenerliler rüz- 1 • AÇIK SÜTUN ..1 
~ oynamakta idiler. Bu-

. n devreyi beraberlikle Bekarlık vergisi 
~t· llnıvaffak oldular. Muayyen bir sin dahilinde olan 

e hey cı devre 90k daha şiddetli bekarlardan vergi alınması tek-
l ~~ ~ı oldu. Daha ilk daki- lif editdiğini hep gördük. Bunda
''llltr :-1ıka başlayan Galatasa· ki maksat büyük ve vatanidir. 

Cumarte. i I h.. 

Askeri müna
lfasa llAnlarl: 

.................................................................. 
{ Fındıklıda M. M. vekiileti atmalma ! 
i komisyonundan: j 
............................................................. 
Jhtiyacatı askeriye içiu 9 adet gü~ercin arabası pa:uılıl,ia alınncakbr ihalesi 1 Nisan 

929 par.artesi saat 14,SO da icra edilecektir taliplerin §artnarne ini komisyonumuzda 
ve numunesini ytldızda orhani) e luşlasında birinci muhabere alayı kumandanlığına 
müracaatla gömıeleri ve pu.arlı~a İ§tirlik etmek isle) enlerinde §:ırlnnruedeki tarzda 
teminatlarlaı komis) onda hazır lıulwımaları ilin olunur 

K &,Palı uı.rfla munakasa) a konulup 28 Mart 929 tarihinde ihale edılr.ce •i ilan kılı
nan 624-0 liralık muhabere fiıamalıırıua ~erilen fiatın dııha nşnl!ı fiııt!arla nlınıııa~ı 

mc'mul ~örUldüğUnden ihale edilme' erek 30 mart 929 cumartesi µüuiı s. at 14,30 <lıı 
pazarlıkla ihtıle edilecektir taliplerin z.eman ııuezkurda komis~ onumuza ınllrncaatları. 
............................................................... ~ 
i Üçüıı ..,ti kolordu satınalma komisyonundan ı 
t. ........................ ~--................................... ... 

Kolordu kıtatı ihti)&CI için knpniı zarf usulile münakıısa)a \nzolunan 33000 
kilo hulğur ye~m \e saatı nıuanende talip zuhur etmediğinden 31 Martl929 tnrüıine 
mUsadif pazar gunU saatı on dörtte pazarlıkla muba~nn edilecektir. Taliplerin §ıı.raiti 
anlamak Uzre her gUn ve paıarlıga i§t\rıık içinde ye\m ve saatı munn eoed,.n evcl 
teminatı mu,·akkatalt:rile birlikte komisyona muracaat etmeleri ilan olunur. 

K 1rklarelinde ki kıtaat ılıti} ncı için mevki milnaknsade Lulunan altı bin kilo kuru 
fasulyayıı verilen fiatlar gali gt..iruldüğunden ihalesi 30 Mart 929 tarihine wlısadif 

cumartesi gUnU yapılacaktır. Tenzilatla ita)ıı tnlip olanların \'aktı mun,nende Kırklar 
elinde ki Askeri mubayyaaı komie~onuna murcC'aatları ilan olunur. 

······················Q••• ................................. ..... 
İ Bakır kö) ünde barut fabrikalarında imalatı harbi ye i 
J + ıetambul satınalma komieyonundan: + J 
............................................................. 
M Wıtelif cins ve mikdarda cemıın 20170 kilo Demir malzemesi \e 12000 adet ateş 

Tuğla&t mUba)aası münakasaya konulmuştur. Ihıılesi 21 nisan 929 pa.z.ar gUnu 
6:1aat 14 te icra kıluıııc:ıktır. Taliplerin tenıinatlariyle beraber komisyona müracaatları. 

······························-············~·······~·····~ J Mekatibi askeryie satınalma konıisyonundan i 
~ ...... ~······~············································· 

1700 kilo makina yağı Haydar paşa HS. için 
3500 c Kuru fasıılya gedikli kttçilk zabit mektebi 

Zarar \e zi) nı farkı fi~atı ifaJı tetıhUt etme)en muteahitlerine ait olmak Uzerc 
00) 4 da 1.İllS \C Jl,U tarı muharrer ild kalern lllC\at pazarlıkla \'C ya eyn ayn §llrtna• 
melerdc olarak 50·3·92 cunııırtc i gllnU sa t 15 de H rbiye mektebi ,emekhaneleri 
on.indeki pazarlık maha !inde icın kılınncııktır. Taliplerin §artnamelcri için komıs~o-
mımuıa. \O paaırlı.gı içııı<lt: 11aı.arlık ıııahallınde :ııurac tları \e hazır bulunmaları 
illin olunur. 

···~··························--.·························· Defterdarlık ilanları J ......... ~·~·· ....... ···························· .... ·········· ff aralaındos Refııilidis \e hissedarının arazi \ergisinden medyun olduğu 82 lira 43 
kuru,ı.ın temini istifası nwn ndıı BUyUkadada Ayanikola cadde_iode 59 N. arsa 

18 Mart 19 .. 9 tarihinden itıb:ıren 21 gun ınt..ddetle muza> ede~ e \azzedılmi.. olduKun
dan talip ol::ırJann 7 Nısan 929 Pazaı· gUnü saat 16 d:ı Adalar idare he~ 'etine 
wııraenatlım illin ohıuur. 
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kit 
1''asul)cı 406 Çu'l'lll Pıııp.:tl .bkua 207. 2G 

A\ DERiSi K.utamanu s..-
'o'hut 20 .. K....,.eml 
Fnıdık 233 .. Kıa.Pa. Koııya 

AFYON 'l altık 95h Hal Zerde"t-. YAPAGJ 
Yapajı 23 

" anııar hP 
Tilki 

Ku.Pa. Karahlaar 
Kunduz Kars Tokat 

4ak ... lr JllGO. ~altıdt kaiecinin hatası yüzünden Hönnetle kabul etmek mücburi
..._,tlil ~ bir de sayı kazamuca yetindeyiz. Hiç bir zaman vergi 
~i ,.:~n artık mağlubiyeti bir almak bütçeye varidat temin et· 

1~~ ~l mek maksadı hatıra gelmemiştir. 
~ t biç t sayılmağa başlanmıştı. Yalnız ismi vergi namı altında 

Ta,pn AlqebJr ı-··~:~: :::::i:~··~:::;:~~~::··--ı 
1 ...................... -................................... ~t ----------------·-----------------------------------------

'-ı!le ~ ~öyle olmadı ve faa- olmasın. Himayei etfal hissesi 
t\ij üç kuçük Fenerliler üst namile olursa daha muvafık olur. 

hiyetıe 8&~1 . yaparak maçı 3-1 Devlet teşkilitile tahakkuk ve 
bıtırdiler. tahsil edilmiş olsun. Alınacak 

4Q Ton maden )a ı: Kaı .lı zarfla ihale tarihi 7 Nisan 929 Pazar gunü saat ·14· 
Sefaini harbi~e ihti:vacı iı;in )Ukarda muharrer maden }a~ı hizasındaki gUo 'e 

saat ta taUpleri ulıdc ine ihale edilecektir. Şıırtnamesini gormek iste~ enlerin J.er gUn 
'e ınUnakıcııı;ın iştirak cdecel•krin mu,a))en gUn \e uatte Knsımp:ışnda Deniz 
nıUba;> aat komisyonuna mür:ıCiU\tları. 

' ... ' ı ... .oıl •• ı \ . , , ' ' 
•• • • 1 , .... ~üıa ktı .. fi> @ para müleehhil olupta çocuA-u 

~ !ılQa ç~erin maçında gör- olan memurlara nispet dahilinde Mühayaa{ta huluıınuyıınz ! 
'~~'llf hır hadise üzerinde nufus zammı olarak maaşına zam Bcyoğlundu istiklal caddesinde Postahane karşısında 
~a.g i ~tneden geçmıyeceğiz: ve memurdan iavri olanlarda 147 numaralı 

Ncefö$ HaDep yagDara 
Halis ve nefis Halep yağları ile sütten .,'lzdırılmış ve 

tasfiye edilmiş tere yağlan daima mevcuttur. 
Y ağlarınııznı malılut olduğıınıı isbat 
edebilenlere 500 lira ikraıniye ı·ereceğiz. 

Asma altı No. 22 Ferecullah ve lskender 
Biraderler telefon : Is. 1585 

f.ihll J)tıdasında çok temiz bir Himayei etfal teşkilatından mün- B Z R Ç671Q LO '2r 
~t ~"ttı> ederek haşlamıştı. tazam surette istifade etmesini A ~.. ~ Müzayedeye vazolunan emlak 
Ç hft ~e savurmayı müpte· temin etmek daha muvafık olur. Ticaı·cthaııcsiniıı en mükemmel kumaş-
'- l!l~_ .. - getiren Galatasaraylı Yahut bütçenim müzakeresi lardan nıamul "ayet Q}k Vakıf akarlar ınüdürlugy tinden: 
"ti -"4lla esnasında maaşatı ailenin nufusu ~· ':i' 

~~ .,.: "oyuncusunu • kıya· nazarı dikkata alarak vermek Kos iimler, par es'iller ve Bahçe kapıda dlirduncll \'akıf hanın biriuci katında 12 ve S3, 35 ,.e S7 ınıaa· 
•et- Zl'an efendi olması daha doğrudur. Çocukları olan ralı odalar. 

~ 11J ~ haz 1 pantalonla İkinci katta kara kısmında mukaddema knh'e oca[;ı ol:ın oda ~ ~ • 1 arkadaş arının memura nufuıuna göre maaş ve- nnı Hımın zemin katında helAlann arkaı;ında 9-1 No. aralık mahaJli 
~e )i'~ .te§vik etmesi ve rildiği takdirde güreceği men· mühayaatta bulunmıyınız . Yiizde Muddeti mu1ayede: 18 Mart 929 tarihinden 'iı:anın onuncu 9ı11amba günü saat 
~t ~ Cl'ın istihı.aya uğra- fa'ata binaen teehhül etmek 20 l oıı dört buçuga kadar 
'~~-Ilı \l çığırından çıkardı mecburiyetini kendi kendine his tenzi attan istifade ediniz. Bnlada muharrer emlak kirn}ll \Crilcceğindcn muza)cde)e ,·azolunmu tur. Talip-
1'l'll\ .. ......_ !lef ik bu birbirinin eder. Yüzlerce lira maaş alan )erin ) c•ıni ihale olan sun gılnilıı saat on dört lnıçuğuna kndar şaı1ııame~ i okumak 
tı.l~ -~il) , c teminatı mU\nkl>ate ita ederek mUza)edeye iştirak etmek zr lstanbul Evkaf 
~r idlr 1§. ~bi oynayan iki bekar büyük memurlarda bu ve- •• mUdürlüğUnde \nkıf akarlar mUdürltiğune mUracaaılan illin olunur. 
h~k~ e ıçın ~ok müşkilit sile ile fazla para almamış OksQrenlere Katranı Hakkı Ekrem 1'\saf ve mU~temil§tı hakkında malnmat almak iste~enler bu mUddet r.arfında 
q" ~ olurlar. M. KAMiL • müza>ede oda ına mUrncaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 

~======~~~~================::::===r=e=m=ru='=y=et=i==u=m=u=m=i=y=e::::::::m=e=m=u=ru==s=ıf=a=-===gı=.rt~t=i.==K=ö=p=e=k=le=r==b=ü=tu=.n==k=u=vv==e=tl=e-~~;;;~~B~e~n~~b=u=ra=y=a==g=ir=e=b=il=in=.m==,=;==ce=ği=.=n=i==a=n=l=a=d=ın=ız====za=n=n=e=d=en==.m=-. 
tila müdahe!e edersiniz. rile zencirlerini çekerek havla- M. Paskal ile görüşeceğim. iyisi benimle ahbapça konutun. 

Dolores, titreyen elleri ile sa- yorlardı. Dolores yüzünü açtı. Harding yumruklarını sıktı. 
yfiyenin dış kapısını çaldı. Dolores bağırdı : - Ben.. ben .. Paskal değilim, Artık lüzumu kalmayan mavi göz 

Bir müddet geçti. - Köpekleri çSzme, ikisinide Onu .. ne yapacaksınız? lüklerini çıkardı: 
it.."- Gelen giden yokl öldürürüm. - Hiç bir şşey, azizim Osnel - içeriye gelin! dedi. ~~ dau 0 aL-am 8o d B - Fakat ta kendiıi de~il mi? B. k O lld ,_ "' 8 e· ou- • ır erre daha.. - Dolores tehdidini ikaa ka- Harding.. Şimdi onu ne yapm- olores başını kaldırdı: 
~li,'' ~teşem apartıma- - Aldanmayorsun ya? Nihayet bir ayak sesi duyul- dir olduğunu da ispat etmek için, ak istediğimi öğrenirsiniz. Fakat - Hayır dedi, Gardner deni-
~ ~ taldbe memur - Aldanır mıyım ? du. silahını, bir merdiven başında şu hizmetciye söyleyiniz, küpek- len adamınız oradadır • Oraya 
~' ~ Pratt 1 bekli- - Sizi tanıdı mı ? Kapı açıldı ve bir bq görü- duran yuvarlak bir vaıoya doğ- leri rahat bıraksın.. değil, şu kameriycnin albna iİ· 

~~lie llae - Merak etmeyin, hiç bir ndü. ru çevirdi ve ateşledi. - Emir mi veriyor.sunuz? delim. 
' ~ ıe1mekte gecı"k tehlike yoktur. Kıyafeti tebdil B b H d" 'r • - en ekciyim. Evde kim· O zaman lbir ayak sesi daha - Emir veriyorum. Kameriyeye girdiler. ar mı 

~ı~ '~otı...... . . etmiştim. seler yok efendim, dedi. duyuldu ve bir adam daha pey- - Eğer dinlemezsem. bir sandalyaya oturdu ve Dolore. 
~ • .._ &ıraı ka - O halde yarın oraya gide· T k ka · k dal ..ni.+a ttdı . ._ e• ez, ge~ • e rar pıyı kapatmakta is- da oldu. - Dinlemezsenız, apınızın se de başka bir san ya a---r-

' 14' DaG b. n·z. Benimle beraber geleceksin t' ı kad ......._" •pct ır cevap ıca gösterdi. Acaip bir adam .. Uzun bıyık· önünde bir ar aşım var.. Bir di. 
"~ mutlaka. Dolores vaziyeti anladı, ce- lı, mavi gözlüklü bir şey ! Elli iki dakıka içinde bir çok şeylerin Genç kadın o zaman dikkatle 

~ ~tl detUını7 - Hay, Hay, gelirim. binden ateş gibi bir sür'atle ta· yaşlarında kadar görünüyordu.ı olup bittiğini görürsünüz. hasmına baldı. 
~L- - Vann erkenden buraya gel. b S k" l ? h 1 d · · • ....._ :"8ıl bir . ancasını çıkardı ve namlusunu - Evimde tabanca atan kim- -- an ı ne o urmuş Harding ayı egışmışti. 

''4d~ ~ ~ayat geçiriyor? Ertesi sabah aaat sekiz.. hizmetciain gökaüne dayadı. Hiz· dir? diye bağırıyordu, ben kim· - Bu arkadaş, meksikalı polis Elinde en büyük kuvvetleri 
~, ~ Obırtıy lafitte teki sayfiye- Dolores ve Con Pratt, ikisi metci geriye çekilince kapı açık seyi kabul etmek istemiyorum. memurlarlrından can Pratt tır. bulunduran bu adamın şüphesiz 

l)~l>ı)or. or. kısa ıeyahatler- birlikte Maiaan-1..afitte geldiler. kaldı ve Dolores te bir hamlede Çok asabi ve haşin görünü- Hani bir zaman hizmetinizdeidi. el'an parası vardı. 
lı~)ı )iy01' • • Otomobil ıayfiyenin kenarın· içeriye atıldı. Kapıcının aldığı yordu. Meseleyi gidip polise haber verir. Fakat artık daglar kıralı de· 
~~.;t ve ~nJı i~iyor. Hiç bir da durdu. taltmat olduguna fÜphe yoktu. Dolor~ı; Derki, Paskal efendi, 0 kadar ğildi. Bir mahkum, bir h.;pishane 

ot,~· lfcsı yok gibi g6- Aktriı dedi ki: • Çünkü hemen bir az ilerideki - Beni deye bağırdı. aranılıp ta bulunmayan Osnel kaçkını .. 
1 

ele Yelli iıim: Paıkal. -Eter kapıyı açmazlarsa ıiz iki köpek kulubeıine dotru ae- - Siz mi? siz kimsiniz? Hardingdır. Şimdi neler olabile· 

lcıralı ı 

[ Bitmedi] 
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A L1 A ·TZ.:~ ç, A YI MCSA~AKA ET:KETLERDNOZD 
ı1 

· . ı~ ~~ · TEBDOL EDiNiZ. 

Se i sef ain ~~ 
Antalya postası 

(Anafarta) vapunı 31 Mart 
pazar 1 O da G.)ata nhtımm
dan hareketle lzmlr, Külmk, 
Bodrum, Rados, F6thiye, Fini· 
ke, Antalyaya gidecek ve dö
n~e mezkur iskelelerle birlik
te Dalyan, Marmaris, sakız, 
Çanakkale, Geliboluya uğra
yarak gelecektir. 

Mersin sür'at 
pos tas 

(MAh1v1~· .. '. ~ ıKET PA· 
ŞA) vapunı 2 Nisan salı 12 ele 
Galata nhtımından hareketle 
f zmir Antalya Alaiye Mersine 
gidecek ve Taşucu Anamcr 
Alaiye Antalya lzmire ufra
yarak gelecektir. 

1 Nisan Pazartesi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 

; 1(. ' .. .. ·~ • • 

1 
Felemep.k Bahri Sefit 

Bankası 

Merkezi 
/ 

Amstedram 
Ge.latada karak.öy hani dairei mahiusada 
telefon Bejoğlu 3711-5 Istambulda 
be.hcıe kapu ~rdiineu Vakif han 
ıe}efO.n)!ta mhul 569 hcrnevi Banka 
ınua.tne.IAtı ve cnıniyet kasaları fo&rr 

-~~~~~~~ 

t 
Tıırbe de Eski Hilali ahmer 
binası. Tel: lstam. 

~ 
t.ası::rAm~memı:mıem~iil&Jmm~mGllilmmma:ıro 
~i Bakteriyolog m 
fJ ftlh. s. EJ 
~ f" r san aııu ~ 
E ltekteriyoloji Jaboratııv:ıri iğ 
f'J Pek dakik kan tahJ ılatr 1 ~ . 
~ (Vassennllll tee.mülti) kureyvat taCÜld)s 
m tifo, e ısıtma hastaliklırı te §hisi, idrar 
m balgam, oemhat tahlil6t i, Ultra mikrus- fa 
~ kopi ile frengi taharrisi. Dh-:ınyolundııın 
E1 Sultan Mahmut turbeai.kar~i~ındar GI 
ffi Telefon 1°. 981 l'ı] 
zeeım Elrllmliil3CiSElü11!1Elmmml:!lm!ifilllEıı::ıram~ 

DOKTOR, 
H. SAİP 

/ Olt, saç., fircngi, belsoğukluğu 
ve bUtun tennsllli hastalıklar 

mütchcs ~~sı Çum::ıdan b:ışlra her 

glın sailt 10·12 ve 13·19 llcJ oğlu 

M Parma · knpı 113 Scrupat)aıı 
npartınıanı 1 nci kat 

.. HU• TESHİLAT ...... 
~ . 
: MENTEŞ KAS.A.Vi : 
ıı: Istanbu~ Celal be,· han ro 33 ıı 
ııı Peş.inen hiç bir pnni Yerilmeksizi ıı: 
: VERESİYE HER NEVi EŞYA• 
.. s AY VADE iLE~ 
~Maruf magazalarmdan ,·ası-: 
& .. tamızla temin olunur ... ; 

11- KARDOHAH ~ 
C:AYa 
Ça} larınen 
alasıdır. 

Baliliallarda 
arapmz .. 

1 Damla 

Peı·tev 

esansı 

'Mendilinizi bir hafta 

muattar .kılar. 

iş.bu müalbaka 12 Nisan Cuma .. ü saat 9-12 ye kadar Beyotlunda Topebaşında ASRI ıinemada icra ,Gil~ek ~ 
sonra depoda Ciyelerin tevziine başlanacaktır • Deposu : lstenbulda Kctencilerde No 11 

Büyük Tayyare piyankosu keşi
deler h~r ayın 11 nde dir. 

· 3 OncO keşide 111 Nisan 929 

BCIVOK iKRAMiVE 
40,000 Liradır 

Ayrıca: 

20ıı000 
15,,000 
1120000 
10D000 

1.tralık ikramiyeler ve 

1io,ooo 
f,.irahk bh" müka-rat .. 

Bu keşidede cem~an: 3,900 
nuınara kazanacak 

=.n"'~---ı 

Tilrkiye i~ 
Ba.rıka~l 

Sernıayesi: Tediye ediln~ 
41,000,000 Liradır 

Unııınıi Müdürlü/ 

ANKARA 

• 

Şubeler: 
41lkara Adana 
lstanbul 1 rapuzoı 
Bursa Balıkesir 

lzmir Gireson 
Samsun F>lermit 

Ayr.:alık 

Zonğuldak 
Kayseri 
'Af ersin 

Miisait mmınıelat, Kumbaralar Kasalal· 

~ .. ~ ..... ı;;~ -_ -

i! selan!k i IDöyçe ()1-_yant Banli 
Tarihi te'sit1i 1322 l . Bankasi f Merkezi idare Berliu 

Tarjbi t'esisi 1888 ı ATclefor: Beyc{;iu 247/?4e·98-',9!J5 

~ Serll\llyesi 30.000.000 Fmık • tc i.slanbul 2.842.2813 
Temam.en fcdiye cdilmı~ • Banka muamelatı 
~1erkeıi idaresi lstımbııl k l • 

. telef.un be)oglu: ve rasa r ıcarı 
4.0iO, 4071, 4072, 41)73, 4074 1tı1 ---------~ --

'ınir, S:unsun, Adıınıı, Mer~in Alır satar mahsup yal'arım 
ıı. =~d?:ş~~ i Deyn ilmühaberi 

............ Maksudiye Hsn 35 Den·iı 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
E--as numarası Mevkii Bedeli icarı senevisi 

16 
55 

Şişlide Büyükdere caddesinde 386 numaralı Garaj 

htanbulda KetenciJerde tahtakale caddesinde 2 

Lira 

2100 
750 · 

Tüccaranın nazarı 
dikkatına: 

lstanbul ticaret ve sanayi odası Topane anba
rından: 

Evvelce ilan olunduğu veçhile Topane anbarlarırnn tahliyesi 
lüzumu üzerine Kuru çeşme nhtım antreposuna nakli karargir olan 
anbar eşyası için Istanbul ticaret ve sanayi odası topane anbarlan 
idaresi Asigoraçiyoni cenerali sigorta müessisesile bir nakliyat 
sigortası aktetmiştir. 

Poliça eşyanın kamilen ırlyana (Avarieı partculiera) tamndak 
haaanna da şamil olup nakJolunan bir parça azami (beş yüz lira) 
esas üzerine sigorta ettirilmittir. 

Anbarda mevcut mallerın mahiyeti malum olmadığı gibi faturalan 
da mevcut bulunmadı~ına göre iş bu kıymet sureti umumiyede 
vasati olarak tespit edilmiştir. Anbardaki mailer içinde bulunan 
fazla kıymeti haiz eşya mevcut bulunduğu takdirde alikadaranın 
daha fazlasına sigorta ettirmeleri menfaatları iktizasından bulunduğu 
ilan olunur. 

DEVLET .JUATBAASI !Uütlürlüğiinden : 

Bir memur aranıyor 
ılf atbaamızda Gayn mamul eşya ambar memurluğıı açıl~tır. 

ııf aaşı a,<ı/isi yirmi liradır. Aynca sene nihayetinde kazan,ta11, ikra· 
miye verilir. ~Memur olmak. sıfatım haiz olan kimseler arasında eV1Jelce 
~1atbaa lernzım işlerinde çalı~mış olanlar tercih edilecektir. Talip 
olarılann hergün öğleden sonra saat 4 ile 5 arasında miidiriyete 
müracaa' etmeleri ve vesaiki Liizimeyi beraber getirmeleri. 

tak.lil 

> ,,.,_.,, marlcah hakikl 

ambw6jına dikkat ve 

digerlcrinı reddediaiz . 

1-----~~---~ 
Dördüncü vakıf hanında muzaydeye 

vazolunan kiralık odalar 
Vakıf akarlar müdürliiğünden: 
Bahçe k:ıpıcfa dördüncU vaL'lf hımın asma katında 8-1 numaralı pencrresiz oda 

ile ikinci katında 10, 27, ~8, 20, 30, 31, 32, 34 numaralı odalar. 
Müddeti müzayede: 12 M:ırttan 3 Nisan (.ar§amLa gunU saat ondürl buçuğa kadu.r 
Haliidıı muharrer emlak kiraya verilecegindt:n ınllıaycdeye vuolunmuftur. Talip· 

lcrin yevmi ihale olan ı1on gunlın saat on dört buçuguna kadar f811nameyi okumak 
,.e temin tı muvakkata ita ederek mUzayedeyc iştirak etmek il7J'e lstanbul E\·kaf mil· 
Ôdrlılğumlc \'akıf akarlar müdurlüfl.ine mllracaatları ilAn olunur. 

Evıııf ve mU§tereilatı hakkıncla malümat almak iııteyenler bu milddet 2Arf.ında 
mliluyede odasına mdracaat ederek ecri ınisil rııporlannı gurebilirler. 

Kiralık dükkanlar 
Vakıf akarlar ınüdurlilğiinden: 
Beıiktaıta vapur iskelesinde 17 21 le 25 ve maklup 27 • 29 ,.e 31 • 29 numaralı 

fc\·kıuda odııları müştemil dükkanlar. 
Beşiktıı~ta sinan pa~a~ i atik mahalle.sinde has funın sokağ.nda 3-5 ve Muradiye 

mahallesinde Murlldiye camii itti~nde 43 !';o dUkklı:ılar. . 
.Bcşikta~ta Sinanpapyi atik mahallesinde tuğla aoka~ında 3-5 No kireçhaııe. 

numaralı iradı arsa KİRALIK AHUR 
75 Kandillide Vanikoy caddesinue l numaralı hane 250 Beıiktaşta Yeni mahallede Ihlamur caddeainde 22-23 No abur • 

94 He) beliadada yalı !'okağıncLı 2 numaralı Gazino 745 KİRALIK ARSALAR 
Sirkecide Emirler mahallesinde vezir çıkmazında 8 No muhterik. auua. 

95 " ·' '• 4 '' Dükkan 120 Calatada Arap camii mahalleıiııde Mahmudiye caddeaiııde 127 No au-. 
Emlak ve Ey tanı Bankasına ait Balada muharrer emvalin birer Ayasofyai sağır ın.ahnllesinde Çatladı kapı caddeainde 'arsa. · 

senelik bedeli icarı şerait{ atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır; Kule kapısında Yazıcı zade nıahalle~inde caddei kebirde 647 cedit· numaralı. aua. 
Galatada Şahkolu mahallesinde Yllksek kaldınm caddetinde 607 • 609 nuuwab 

l - Müzayede müddeti 8 Nisan 929 Paı.artesi gününe kadaı- arsa.. • 

olup ihale muaı)1elesi yevmi nıezkOrda "Stlat on altıda icra olunacaktır. Tophanede Karabaş mahallesinde mektep çıkmuında 38 • 40 numaralı anaı:ı.ın 
bir kısmı. · 

2 .- Bedeli icar ilk taksiti ihaleyi müteakip verilmek üzere üçer 'l'ophanede karabaş mahallesinde ve tıokaiında 11 • 1 ve 2 sıumaralı ıadırvaadaD 
ıt)lık müuavi taksitte tediye olunacaktır. ,.aı\1frez iki mahal. · 

3 - Müzayede)'C iştirak etırtek nrzu~wıda bulunanlar Bahçekapuda Muddeti müzayede: 21 Maıt 929 tarihinden 15 Nisaıı 9'ı9 l'a.ıarf.W &iillii aaaı 
on dürt buçuğa kadar. 

Emlak ve Eytam Bankası lstanhul şubesine müracaat etmeli<lir1er. Balada muharrer emlük kiraya verilece~inden mUzayedeye vaıolunmuıtur. Talip-
. lcrin ynmi ihale olan son gUnün saat on dört Luçuğuna klldar şartnameyi ok.u.m&k 

Edime Defterdarlı .. ğından: ve teminatı mU\akkate ita ederek müzayedeye ittirak etmek Uzre htanh\ıl Evkaf 
. • ,. • • . . .. . mUdUrluğunde vakıf Akarlar mUdürli.l~une müracaatları ilin olunu.r. 

Edıme vılayetı dahılındekı Enez ve lpsala gollerı ve dalyanı ru· Evsaf ve mü§temilatı hakkında malamat almak isteyenler bu müddet arfında 
sumu saydiyesi dokuz sene müddetle icara ·verilmek üzere müza· mijzayeJe oduına müracaat ederek ecri misil raporlarıııı görebilirler. 

yedeye vazı:olunmuş ve beher seneli~i üçer bin liradan dokuz sene· Ista b l R S d• e müd .. rlügiinden• 
liği 21000 liraya talibi üzerinde olup 23 - 3. 929 tarihinde hitam bu· n u . ~su~u .~Y .. •Y u . . • 
lan üddetin 15 ün daha temdidi maliye vekaleti celilesinden emrü .20·1·.929 tarıhınde uç se~ıelı~ı ııı~~ay~d~ye konulan Edı.rne.cıvar~n-

, m g . . • . . .. dakı Merıç, Ar<la,Tunca Nehırlerıle gllllermm Rusumu saydıyesı Malıye 
eş ar buyrulmuş olmasına bınaen ?4-3-929 tanhmden ıtibaren mud· vekaleti celilesinin emri ahiri ile bir senelik olmak üzere 21-3-929 
deti müzayede 15 gün daha temdıt olunmuş olduğundan 7 • 4 • 929j tarihinden 20-4-929 tarihine kadar bir ay müddetle yeniden müzayedeye 
tarihine müsadif pazar günü saat on altıda müzayedesi icra oluna· vaz edilmi~ ?lduğundan talip olanların Edirne Yaridat idarHine m~a~at 
cağı ilin olunur. eylemelerı ılan olunur. 

B tyoğlu sulh lıllemesi \kinci h 
dairetiudeo c Mttddeioleyh BeY 

da Kırlangıç ııokağında 25 nıı 
hanede Baida&Ar Tomuyau efendi· 

Möddei b:lektirik şirketi \'ekili A 

lalı bey tarafından Beyo~lu sulh ~ 
mesl jkioci hukuk dauesiuden ale, 
ikame eylediği alacak da,·:ısıudaıı d 

ikametgAhını~ ~huliyetine 

iliuen tebligat ifa eyled~i halde ~ 
me gl1Jıl1 gelmediğinizden hak~ 

gıyap kararı verilmiş ve mUddei d• 
m izahtan aonra bu bapta esbabı 
tiye olarak )'rddinde bulunan bir 
mukavele ve fatura ibraz eylemif 
iwıdao serdedilen .'İddia ve yapıW 
ıneleye işbu verakanı.n tarafınız• 1 

tarihinden itibaren yirmi gUn rsf 

itiraz ederek davanın talik fcıl~Jıf 
20 Nisan 929 Cumartesi saat 11 de 

bulunmadığınız surette mahkeıneY0 

olunmayacağı.nız ve muamelei ıııuteıı 
yi kanuniyeye devam ile berabat 
nız tarafından dermeyan edilen ,..• 
ikrar et.ıniı addolun.abileceğiniz i 
ıAhuıııın mcçbuliyetine binaen 

1 

mak.amuıa kaiaı olmak llzre ilin ) 

----------~----~-----B eyotlu eulh mahkemesi ikinci lı 
dairesinden : Müddeialeyh lJ•3

" 

Halıcıoğlunda Fabrika sokağınd• 
mukana fabrikası sahibi Kıt zade 
bey. 

~IUddei Elektitik şirketi vekili f. 
lah hey taraf ınd.a.n Beyo~lu sulh f.I 

mesi ikinci hukUk dairesinde alt( 

ikame evlediği alacak davasından 

ikametgihınızın meçhuliyetine ~ 
illoen tebligat ifa edildigi halde ~ 
me gUnU gelmedifinizden :tıa1'• 
gıyap kararı verilmiş ve müddei d• 
izahtan aonra bu bapta esbabı t11lı' 
olarak bir ltıt'li mukavele ve fa~ 
eylemiı olduğundan serdedilen iddil 

yapılan muameleye iıbu \'arakalll11 

1 
fmım tebligı tarihinden itibaretı 

gUn mUddetle itiraz ederek da~1~ 
olundufu 20 Niıan 929 cumarte6' 
11 de hazır bulwımadı[,rınız surtttt' 

\ 
keme~ e kııbul olunmayaca~nıı ~ 

amelei mUteakibei kanuııiyeye de' 
beraber hasmınız tarafından d 
edilen vakıayı ikrar etmiş addoiıJ 
ceğiniz ikamctgiihınızın meçhuliye' 
naen teblig makamına kaim ollll'ıı. 
illin olunur. 

ı . ci 

B eyo~ln Sulh Mahkeme.si • ı.ıP ıeJ 
kuk. Dairesinden: Jt'1Uddeı ı: 

Şirk.eti vekili Abdullah beyİD 1 
hclncı :sokafında 10 • 12 nu~i 
ğaz,da qıukım Albert Bohor efel' t~ 
kında alacak ı:Javll!mdan muınaUt 

d
bert .Bohor efendiye ~azı)ao . ııı 
zahrına mUbaşir ve ~haUesı 

11 d·ı;tt 
tarafından verilen şerh ,.e tas 1 

11
1_ 

maileyhin ikameti meçhul anlat eti' 
mebni bittalep yirmi g\lıı uıudd ~ 
nen tebl.iğat icrası karargir. old;fl • 
, e\·mi mahkeme olan 20 Njsatl ./. . ~ 

martesi aaat 11 de mahketııt) .. 

gelmeniz ve ya bir vekili ınu a:;; /. 
dermeniz aksi tııkdirde bakltııı ~ 

melei 'giyobil" kn olw,.~ 
iJill 

makamına kalın olmak ur.re 

ABON~ 
ve ilan tarif esi. 
Abone ücretle~" 

Uç aylık Altı aylık Sfllf' ~ 
Dabı1: 5 9 ~ 
Hariç için~ 9 16 . (! 
Adres tebdili iç:iıı 15 kuJ'\l 

rilme.li." 1 
llAn Ucrell11 

Tek sutunôa .antiıııi ıfl 
Altıncı sayfada 25 1' 
Beşinci 50 
DördUnc\L • 80 
UçUncU c 12<' 
ikinci • ~ 

1 

&nka ve mUCSJe&ah ~~;c 
huuai tarifeye tabidir. 

1Jı b'~f 
Uriyetinin. ıirketlerin t~9~1;.lef ,-e 
aki illnlarile k.itibi M(!illı tiıJJİ 

. . ketl ,,.._1_.. 1111P -~1' nun ~ır er uau&a&" •• e,.. 
D . ınıl<' 

kuruıtur. evaır ve ]rrı ' 1 

mi)e ilJnlan, 7urk rııeJdtPiJPi 
mUnteıire illnlirı sııllt 
kuruştur 


