
o\diiye vekaletince ihzar edilen 
üç Yeni kanun layihaı;ıı adliye 

3 
encttıneninden c;ıkn. Bu 

Yeni kanun 
ile ctınıhuriyetln mecellesi ikmal 

edilmi~ oluyol". 
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Bu akşama kadar taşra 
karileriuıizin de hediye kuponlarının 

urkası alınacaktır. 

1, 2, 3, 4 
N İl!lan ~ünlerinde bu karilerin fiş 

nuınaraiarı ile adreslerini neşredeceği~ 
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Yanı ve mUhlm kanunlar Kadrire H. 1 Cenup hududı~muz Parls sefiri 

iiddei umumilere vasi bir Dün istima 
akdir hakkı verilmektedir~ edilen 

Muhtelit bir askeri heyet Fethi Bey 

aznunlara d4l ayni nis
hette müda :aa hakl<.ı 

~o~n.ktıra rnuhabirimi:ıı yazı-
y cıı. 

llıtkte 1 ~dli kanunları tetkik et
~en·o n B. M. M. Adliye en
lttılıe\ 1'. bunlardan "Ceza muha
ile •ı erı ,usulü,, kanun layihası 
e1:rlfı: ~ iflas. kanun layihası 

Adlt ~iti. tetkikahnı bitirmiştir. 
°4ıı b 1ııkilibımızı ikmal edecek 
ilı~li, u Yeni kanunlar yakında 
~ker ruınamesine alınerak, mü-

C:11 e olunacaktır, 
den:,, la kanunundan Kanunu me-
ı "•en ' ~~k Ilı ve Ticaret kanunuyla Hu-
d~n s 

11\ıakeıneleri usulü kanunun-
~ onrıı u . . . 
ahsııl" zun ve çetın mesaının 

~~ked~ olarak yeniden meclıse 
~l~IG ~ en Ceza muhakemeleri ı 
t~i ~cra ve iflas, Deniz tica
terek knunlarının gerek keyfiyet, 
l~tı eh eını~et itibarile taşıdık-

Bıı enıınıyet aşikardır. 
~kt~l\ kanunlar da meclisten çık
h~tiYet~onr~, Türk adliyesi, cüm
''ilıı uı, ınkılabımızın prensip• e Ve ... 
liııe «srın hukuk telakkıle-
'hıık~~l?un ve tamamlanmış bir 
~iıı l ınecellesi • code. ne sa-

A 
0 acaktır • <"\cfü • 

11\edi:eınizi modem hukukun 
lıtahııı kanunlarla techiz eden 
llıetli ut Esat B. in bu cidden kıy
'ıııaaı/e T iirk hukuk tarihinde 
~~RU11

1~ hizıoeti, hiç şüphe yok 
~tiy,: duğu kadıır, yarın da clim-

htlı i;t başardığı büyük ve ha
Cekti er sırasında habra gele
~nıı~ı Adliye encümeninin yeni 
•tınd ar Vesilesile de mazbata
q~t \taktirle bahsettiği bu ha
llıiid~f endi hakkını aramak ve 
~tgııe~~ etmek için en kuvvetli 
t~l'rıh . knnunda bulacak olan 
•~rı :rıyet vatandaşlarının ayrı 
Cekler~ ~enınuniyetle teslim ede-

ır hakıkattır. 

~ A.c11· '1l' ~ 
;·~~ili JYe encümeninin ceza mu
e~•~i e eri usulü layihası hakk
'il·af1,1d:aı~a.tasında bu kanun 

•t .,.ilrd nıuhım malumat ve taf· 
B ır. 

llıaıı k tafsilata göre !ayıba Al
tn~ak ~h~nundan iktibas edilmiş 
~ •~ı ila tlYacıınıHn icap ettirdiği 
te \tııı~a ~e er yapılmış, adli teşki-

t edil~ın.ayan bazı maddeler 
~- l.qYh ştır. 
·:ıaaa 1

d a ho:nrlarıırken bil-
11Ple... t:l'aların, adakt pren
ıı.._ • <tı.i iJ&l 
"Qtıti .. ,aı etmemek ıartıyla 
~ll~aı 3iir atla ve 11adelikle 

'1ıea • 
~ e . ı S'ayeai giJsetilntiftir. 

"asft ~kanunun en bariz 
'lltıd &\'a açmak husu-
11.ei a Ctiı:nlıuriyet müd
hit- t ~Unıileriue ğeniş 
il· a,d· 

lt-, ~ ır hakkı vermesi-
te\·a~· anıan, bununla mfl
l'a d ltl Q}arak maznunla-
11.afıt: h ayni nispette mft
~·· ~rıd akk.ı tanınmıştır. 
~ 0re ce:: başka yeni layihaya 
v ~ılı v davalarında kanunda 
t tıı e ceza 
, llııad sı yalnız para cezası 
d~llltda ere olan şuçlardan başka 

tıı~llıa lllaznunun gıyabında 
Yapılmaması usulüdür. 

Yeıiıt ve ihtiya"'m~ u,·ııun 
kanunlarla adli inl:Jlalıınl'cı ikı.ıale 
çalışan adliye vekili 

Mahmut Esat B. E. 
Mevkuf olmayan maznun mah· 
kemeye gelmezse ihzar ve tevkif 
olunarak her halde vicahinde 
duruşma yapılır ve hüktim veri
lir. Elde edilmemiş maznun mah
kemeye sevkolunmaz. Gıyap mu
amelesi caiz olan hususlarda da 
eski tarzda itiraz kabil olmnyıp 
ancak maznuna yapılmış olan 
tebligatın yolsuzluğu sebebile 
eski haline getirme talebinde 
bulunulabilir. 

f Mabadı 2 iııd sayfamz::,J,a] 

Tahcildl ıesliltaı 

Hariciye 
vekili 

gidecek n1i? 

Hariciye vekili Tevfik 
Rüştü bey 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
beyin bu ay içinde Ci~~vred~ 
inikat edecek olan tahdıti tesli
hat konferansına iştirak etmek 
üzere bu hafta içinde Ankara
dan haraket edeceği haber ve
rilmektedir. Tevfik Rüştü beyin, 
konferanstan avdetinde Roma • 
yada uğrayarak Sinyor Mussolini 
ile iki memleketi alakadar eden 
bir mülakatta bulunacağı da söy
lenmektedir. . 

Bununlaberaber hariciye veki· 
!imiz, Ankarada ehemmiyetli bir 
safhaya dahil olınuş bulun~.n 
Tiirk-Franaız ve Türk-Yunan mu
zakeratı ile metgul olduğu için 
bu seferki tahditi teslihat kon· 
feransında hükumetimizi Bern 
ıefiri Mllnir beyin temsil etmesi 
de muhtemeldir. 

teşkil ediliyor. yakında 
geliyor.· Sah itler 

Gaziayntapt.an bir 
doktor celbedlliyor 

Surye i.le bir emniyet 
misakı yapılaca!~. 

Müstantik Hikmet bey diin 
de Kadriye H. ve arkadaşları 
liakkmdaki tahkikata devam et
miştir. 

Tahkikatın son safhası, Kad
riye hanımın geçen yaz Büyük 
Adada Gazi Hazretleri tarafından 
kabul edilmek için yaptığı teşe
bbüs etrafında toplanmaktadır. 
Bu mesele için müstantik Hikmet 
bey yeniden bazı şahitler dinle
yecektir. 

Bu ciiınleden olarak dün, Bü
yük Derede oturan Aziz bey cel
bedilerek, bu mesele etrafında 
malOmatına müracaat edllmlttir. 
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Surye ile hududunıuzu gö,.teren harita 

Bir müddettenberi Ankaracla 
hariciye vekilimiz ile Fransız se
firi arasında senelerdenberi mu· 
allakta duran ilıtilaflı mesailin 
yeniden müzakeresine başlanmış· 
tır. 

Müzakerat etrafında şehrimiz· 
deki Fransız mahafilinden tereşşüh 
eden malumata göre, şimdiye 
kadar vaki olan temaslar bu 
seferki müzakeratın müsbet bir 
netice vereceği intibalariyle ni
hayet bulmuştur. Bu hususta şu 
meveuk malumatı aldık: 

haklı bir suı~tte iC:d:a d'' "" z 
gibi hududun muhtelif . mcnau .
ta lehimize t2shihi muamelesiı n 
muhtelit bir askeri heyet m ' j. 

fetiyle yapılması hakkında bir 
itılaf hasıl olduğu haberi veril
mektedir. 

Surıy ile muah-sde Bundan başka görnlen lüzum 
üzerine Gaziayıntapta oturan 
doktor Saip Hakkı bey şahit sı
fatıyle lstanbula celbedilmiştir. 
Saip Hakkı beyden Kadriye ha
nım ve ailesi hakkında bazı Sii
aller sonılacaktır. 

Saip Hakkı beyden başka, 
bugün diğer bazı şahitler de din
lenecektir. Bu auretle istiçvaba· 
bn bir haftaya kadar ikmal edi
leceği ümit ediliyor, 

Fransız ıekllf6erl 

Mevsuk bir habere göre hu
dut meselesiyle beraber Suriye 
hükümeti ile aramızda bir em
niyet ve hakem misakı akti me
selesi de mevzuu bahs vlmak
tadır. Müzakerattat ali deı-ece<le 
nazarı tetkike alınan meselelerden 
biri de Suryedeki Türk emla
kidir. Eransız hükumeti Suryede 
eml:k ve emvalini satmak, devri 
ferağ etmekten şimdiye kadar 
menedilen Türk tabasının hu
kuku tasarrufiyclerini tanımağa 
karar vermiştir.Bu hususta ve ik
tisadi bazı müşkülata dair her iki 
taraf tabasına ait ihtilafların halli 
bilahere aktedilecek ticaret ve 
ikamet mukaveleleriyle temin edi
lecektir. 

Dün mecliste 
. Ankrra 30 [A.A] 

Büyük Millet Meclisi bugün va
tandaşlık kanununun dördüncü 
maddesinin tadili hakkındaki te· 
klifi kanuniyi birinci mü:takereıin
de kabul etmiştir. Buna nazaran 
kanunu sanl 1929 tarihinden iti
baren Türkiyede doğan ecnebinin 
çocuğu türktür. Bu gibiler Türk 
kanununa göre sinni rüşte vardık
tan sonra altı ay içinde ana ve ba
balarının tabiiyetlerini ihtiyar 
edebilirler. Bu takdirde hakların· 
da vatandaşlık kanununun "Türk
iye vatandaşlığından çıkmak mü
saadei mahsusaya mütevakkıftır. 
İşbu müsaade vatandaşlıktan çı
kacak olan kimsenin dahiliye ve- : 
kaletine müracaatı ve icra vekille
ri hey' etinin kararile istihsal edi
lebilir" tarzındaki sekizinci mad
desi tatbik olunur. 

. Doktor Hamdi paşa· 
nın kızı 

intihar etti. 
Göztepede 9 numralı köşkte 

oturan doktor Hamdi paşauın 
kızı Saime hanım dün evinde ölü 
olarah bulunmuştur. Hadisenin 
ilk nazarda bir cinayet eseri ol
duğu zannedilmişsede bilahara 
yapılan tahkikatta Saime hanı
mın intihar ettiği anlaşılmıştır. 
Saime hanım uıun müddet kaHı" 
ğı için fareler vücudunu k1H1en 
yemişlerdır. ----

• Patlayan bomba 
Balmumcu çiftliği şehir yatı me

ktebinde evelki gün hademe ki
mi!, çöp dökerken, süprüntü ara· 
sındaki bir Bomba işti'al etmiş, 1 

Kamil ve üç çocuğu yaralamıştır. 
Kamilin yarası a!!'ırdır. 

Fransız sefiri hariciye vekili
mize Fransa ile aramızda ihtilaflı 
bilcüinle mesai! etrafında hükü
metinin teklifatını ihtiva eden bir 
mektup tevdi etmiştir. 

Müzakerat bugün bu teklifler 
üzerinde cereyan etmektedir. Bu 
meyanda her iki tarafin azami 
gayretle l;:ılline çalıştıkları mes
ele Surye hududunun tahdit ve 
tashihi işidir. Senelerdenberi 

Dünkü iclimalar. 

Yukarıda Liman şirke~i, aşağda Şirketi hayriye 
bey'eti umumiye içtimalan 

!Yazısı 3 üncü sarfada] 

Dainler vekaletine 
kim t• ;in edilecek? 

Dainler vekaletine kimin tayin 
edileceği henüz anlaşılamamıştır. 
Dainler ve -
kaletine Ze
kai beyde· 
ziyade Ma 
!iye müşte 
şarı Ali Rı .; 
za beyin ta 1 
yin edilmej 

si daha kul 
vvetli bi 
ihtimal ola 
rak zikre 
dilmektediı İ 

Mamafi
1 

Paris sefi- Pari~ sefirimiz 
rimiz Feth· Fethi bey 
beyin müt. ,ına müracaat edi· 
lecektir. Malum olduğu üzre bu 
mesele ile ötedenberi Fethi bey 
meşgul olmaktadır. 

Paris sefirimizin bu bir laıt 
gün zarfında gelmesine intizar 
olunmaktadır. 

Fethi bey doğruca Ankarayr 
gidecek 10 gun kadar kalacalı.bıı. 

Zavalli 
Kiracılal'ı ölümden 

kurtal'dı 

fakat kendisi öldü 
·-

Beyoğlunda Aynalı ç~şmede 
Fatma hanım isminde bir kadin 
eski bir apartımanı yıkılmak te
hlikesine maruz Lulunduğu için, 
belediye memurları dün haneyi 
tahliye ettirmek istemişlerdir. Za· 
bıtai belediye memuru Servet ef• 
endi öğleden sonra apartmanın 
vakıt zayi etmeden derhal tahli· 
yesi emrini vermiş ve aparlırna• 
na giderek bütün kiracıları birer 
birer dışarı çıkartmıştır. 1 

Servet cfoııdi son kiracıyı .çı· 
kartıp tam "kendisi de apartıma

: ııı terkedeccği sırada l:öhne bina 
1 

lıirden bire yıkılmış ve Servet ef· 

1 

endi ankazın altında kalmı~tir. 

Neden sonra taşların ve kala• 
sların altından çıkarılan Servet 
efendi hemen hastahaneye nak• 
!edilmek istenmişsede yolda ald
ığı yaralardan müteessiren vefat 
etmiştir. 

Talebe birliği 
dün toplandı 

Yerli mallarını korumak içiı 
türk talebe birliği tarafındaı 
teşkil edilen komisyon dün top 
lanararak faaliyete geçmiftir 
Dünkü içtimada faaliyet progra 
mının tanzimine başlanmıfbr. 

Bu programa nazaran, yeri 
malı kullanılması ilk eve! melıı 
tepliler arasında tamim edilecek 
ayni zamanda halkın yerli ma 
mulatı kullanması için vesait 
nakliyeye propaganda lavhalaıı 
talik. edilecektir. 



Devlet bütçesinden bahsetmi- karşı hiç bir ihtiyat akçası yok· 
yorum; ondan pek büyük bir de tur. Biz, paraca seviyesi bizden 
millet bütçesi, on dört milyon yüksek olanları taklit ediyoruz; 
Türkün kazandığı ve sarfettiği pa· varidatı bizim kadar olanların 
ralarm hesabı var. nasıl geçindiklerini asla tahkık 

Teessüfle görüyoruz ki bu he· etmiyoruz. Ferdin bur.a hakkı 
sap açı lır. Açığın iki sebebini yoktur; çünkü bu şahsi israf ka
kaydedebiliriz: 1 - istihsalatın mbiycyu ihlal ediyor ve milleti 
istihlakat derecesinde olmaması; zarurette bulunduruyor. ltalya, 
2 - israf. bizden nispet kabul etmez dcre-

Şu fıkramda israfı bahsa mev- cade zengin olduğu halde hususi 
zu ittihaz edeceğim. Eveti ihti· sarfiyatı kontrol altına almıştır. 
yaçlar çoğaldı; tabiat inceldi; Israfa karşı gelecek ahlaki ve 
bizden daha iyi yaşar milletleri manevi hiç bir kuvet göremiyo· 

rum. Fertlerimiz, ailelerimiz ikti-
nümune telakki ettiğimizden ye- sat fenninin kara cahilidir. Ha-

Pazar I K D A . i . Pıiart . .H . 1 .J2:-J 

ve tanı <lokuz enedir cenubi A· 

BP-ledİ'-'e~rde tef..C,,, merikadaki hüyan miistemlikc-
J • • ".US sinde hap~edilen polis Cemil efen· 

Şehremanetı milfettışlerı bele· dl varın ~elırimize uelecektir 
~iye dair~!erini teftişe baılamış- f ~ Cemil efendi iÇfn gerek ~e -- 1 
tır. Bu cumleden olarak Kadı- ! lekda§Jarı ve gerek akrabaları 
kör belediyesini~ teftişatı ikmnl tarafından bir istikbal merasimi 
edılmiş ve dün Üsküdar beledi 4ıazırlanmıştır. · 
yesinin teftişine başlanmışhr. • • 

Üsküdar. Kısıklı Ferrıbot ıstasyonu 
tramvayları Ferribot istasyonlan için içti· 

Üsküdar - Kısıklı hattının şir· ma eden komi yon bu günde top· 

kete formalite itibarile devir mu· lanacaktır. 
amelesi yakında ikmal edilecek· Bu içtimada son kararın ve· 

rilmesi muhtemeldir. 
tir. Mukavele bugünlerde taati 
olunacaktır. Hafriyat haşlıyor ni yeni masraf kapıları açıld'l... credilmeğe layıkız. Bunun sonu 

Bu hal, bir dereceye kadar umu· neye varır? Felakete. Fert ve 
midir. Garp ta daha fazla istih- ailelerin inzibatsızlığmdan millet MUba Çenberlit~ta hafriyat yapmak 
lak ediyor. Hele süse teallCik musibete uğrar. ...-........ ;;;;;.,;;;;;;.;;;;;.;;;:.::..;;;;:.;:::.: için müsaade alan Felemenk gu-
eden eşya eskisine nispetle yüz- Aklı başında bir kimse tasa- M. Rivas Atinaya gitti rupu hu günlerde hafriyata başla· 
de bin fazla kullanılmaktadır. vvur edelim. Süs ve eğlence ihti· M.M. komisyonu reisi bitaraf yacaktır. Hafriyata nezaret edecek 

Hiç bir vakıt beni - beşer bu yacı çok, varidah az. Bu şahıs azadan M. Rivas Viköna dün mühendisler şehrimize gelmiştir. 

-- -- --

He vturan Roza isminde bir J~rmeni 
kadını mahkemeye 'erilmi tir. 

Kozalaklı -- Izroirde şakı Koza
laklı Mehmet hakkında veı ilen idam 
knrırrı meclis adlive encümeninde 
tastik edilmiştir. · 

lznıirde iskan - 17.mirdc teffiz 
işleri mtilkiye mufettişleri tarafından 
tedvir edilmeğc başlanmıştır. 

Sui i timal- Adanaya tdbi Ze· 
nicede 400 metre mük'abmdn lteres
tenin sui istimal edildiği anlaşıJmi ·-
tır. Tahkikat yapılmaktadır. 

lzmirde komiinistler-Çar€anba 
gecesi yeniden heş komUnist dnh:ı 
yakalanmıştır. Bunların vcrlerinde 
beyannameler bulunmu:.tu~. Bunlar 
maranğoz Abdülkerim, Bulgar tcbn· 
asındarı Rııhovlu Ahmet Kn \ 'a Ali 
Enver ve Mustafa Namıktır.w ' ' 

69,000 lara 

Karaköy palastan 
istenilen şerefiye 

derece lavanta, kolonya su}y
1 

ne yapar? Iki tedbir akla gelir: Atinaya gitmiş ve rıhtımda ko· Bir türk §airi için 
podra, düzgün, allık, kirpik bo- Ya. masrafı kısmak, yahut yeni misyon azaları ile Türk ve Yu· yas~ saç boyası, ipekli çorap, varıdat bulmak için fazla çalış- nan murahhasları tarafından teşyi Me~hur Türk şairlerinden Yu· Karaköy palas sahipleri Şura-
sahte çiçek, hmak ciliisı ve sair.o mak. Eğer bu iki tedbirden birine edilmiştir. nus Emrenin namını taziz için 15 YI ~evle~ mUİ"acaatla emanet kullanmamıştır. başwrmazsa o fert, ailesi ile bir- M. Rivas komisyona tayin edi- Nisanda Türk ocağında merasim a ey ine ir dava ikame etmiş-

B' "kad .. d- o·· likte mahvolmuştur. Go"zu"mu"n Id' f yapılacaktır. lerdir. Davaya sebep şudur: ır vesı a gor um: unya- ıği ve vazi esine başladığı zaman Emanet karaköy palas sahiplerine 
nın en büyük sınai işi Süveyş ka- önünde bunun bin bir misali var. Ankaraya giderek hükumet erka· Londra sefirimiz gönderdiği bir ihbarnamede Ka-
nalı imiş. Bir ustura fabrikası Millet, fert ve ailelerden mü- nımızla tanışmış, fakat vakıt bu.. raköy pafasa 27 bin lira şerefiye 
ise, teşekkülünden bu güne değin rekkeptir. Esefle, elemle görü- lamadığı için Atinaya gideme- Londra sefirimiz Ferit bey resmi tarhedildiğini bildirmiştir. 
hissedarlarına Süveyş şirketinin yorum ki milletçe bu yoldan mitti. Mumaileyh bu seyyahatiyle Haziran iptidasında şehrimize gc- Hanın sahipleri müddeti ka
verdiği karın yarısı derecesinde gidiyoruı. Ne lüzumu miktarda mutat olan bu ziyaretini yapacak )erek Ankaraya gidecektir. Londra nuniyesi zarfında emanete müra
temettü dağıtmış!... istihsol var, ne de tasarruf. ve M, Veniıelosla diğer Yunan konsolosumuz Halil bey dün ak- caat ederelc 27 bin liraya itiraz 

Bu cereyana karşı gelinmez. Millet kendi başına battı hare· ricaliyle tamşbktan sonra ıehri- şam lsUınbula gelmiştir. etmişler ve bu resmin makul bir 

Fakat bizim gibi varidab masa- kelini tanzim edemiyor. Bu acı mize avdet edecektir. Kaçak rakılar had~e indirilmesini talep etmiş-
rilinden çok olan milletler bu hakıkatı itirafa mecburuz. lerdır. Emanet bu itiraz üzerine 
muvazenesi.Iik karşısında bir az Kaidedir: Bir işi fert göremez· i' da Beyoğlunda Aynalıçeşmede esaslı tetkikat icra etmiş, netice-
düşünmeğe mecbur ve hatta se devlet görür. imdi ferdi israf- K'b Kulutres apartmanında Sofokli- de resmin tenzil değil, tezyidi 

S;tma nevrastel"f 

Sıtma geldiği zaJIJ 
yatırır. }..,akat her ne~ 
beti takip cd en bir 
erıııansızhk safhası ,., 
rclır, her sıtma nc''be 
ünde kanın ana .ktJ( 

vet }erinden büyük Y 
kı mı ka} holduğu ,çı 
kansızlık haşlar. Btıtl~ 
nla beraber sinir yor 
gunluğU dahi meydıı11 • 
çıkar. Uf ak bir çalışıJl~ 
dan yorulur, unut1'Bfl' 
lık görülür, çahşaıJJ8 

tenasüli kudretinde Jl 
ksanlık giJrülür, sık et~ 
baş ağrıları, iştalısızlt~ 
bulantılar da hasttı} 
rahatsız ecler. Baş d6~· .. ,. 
meleri de ayrıca rs•• 
tsızlık verir. Vakitli ,.,. 
kitsiz gelen a1eşten dt 
hastalar çok rahııtıtı 
olurlar. Bilhassa ks1 

çargıntıları da üzOııtil 
lüdOr. İşte sıtına bU 6' 
retle tahribatim ~ 
seneler devam €ıtfrt~ 
bir hastalıktır, teda~ 
Ye korunma usUJ)t 

hakkında yann jzııb' 
veririm. 

Lokman Haıdr1' 

mahkômdurlar. lara mani olmak ve siıyi arttır· l rit inhisar müdürü nin oturduğu dairede gMi bir icap edeceği noktasına varmıştır. 
Bu hayatı idame edebilmemiz mak vazifesi, tekiimülümüzün bu Ankarada bulunan kibrit in- rakı fabrıkası ile külliyetli miktar· Bunun üzerine emanet Karaköy 

safhasında devlete terettüp et- hisar idaresi müdürü Tahir Kev- da kaçek sigara kaX-ıdı bulundu1.u palas sahiplerine ikinci bir ihbar-
için israfı eksiltmek ve istihsali lS 

15 ı b"' mektedir; hükümet bu hususta kep bey avdet etmiştir. haber alınmış. dün bu daire toha- name yo layarak şerefiye resmi- [ 1 inci sayfadan ma • 

ziyadeleştirmek gerek. · 27 b ı !l! 

F 

da vası olmalıdır. Bulgar ve ital- Adlı• rri edilerek 150 kiloluk bir rakı ~ın in ira olmayıp 69 bin Dig"' er bir yeJJ.iliı-b 
ertler de, aileler de hadden h' k 

1 
b de k hra olduXn•nu bildır' mı'ştı·r. yan lİ umet eri öyle bir siya- __ _.........,..-..- azanı, 100 kilo kaçak rakı ve lli"' ... ) • • b d Jl aşırı masrafa giriştiler. Paranın k ld 

1 
F K d k Alakadarlar 27 bı'n ıı·rayı kabul agır lapsı ıca e e 111 

sete oyu u ar. aşist fırkası a ın müba~ir onyak, iki çuval kaçak sigara 1 b~· çoğu eve değil, süs ve eğlenceye bu güzel gayeye varmak ı'ç'ın _ ~ ke~ d d etmezken 69 bin lirayı görünce sus arda temyiz Jllıl 
d 

M b 
alSı ı müsa ere ehilmiş, Sofokli ıJl 

gi iyor. Bu hususta avrupalılan hürriyeti blle eksı"ltti. Hu"rrı'yetı'n ü aşirlik yapmak üıre müd- üdd . 1 şaşırmışlar ve bu defa daha mesi huzurunda durıı;~ 
ta it e eme ik. inkişafa zararı olduğunu görür- ei umumiliğe müracaatta !>ulu- miştir. esası şe i e itiraz etmişlerdir. murafaa usulünün Jı 

ki d d 
d 

m eı umumi iğe teslim edil- 1 k ld 

Size bir İsviçreli, bir belçikalı görmez onu engelledi. Bu hakkı nan Nermin hanımın memuriyeti ~i~ay~\.tfarabfey1 n arasında bir ludür 
veya bir fransıt, bir almanı tarif teslim edoriz. Geçenlerde arzet- tastik edilmiş ve tebligat kale- * Kasımpaşada Bedreddi;;- zemını ıtı a u unamamış ve • ııl 
edeyim. Enmuzeç. ittihaz ettiği- miştim: Italya tenbellig" e karşı mine tayan edilmiştir. mahallesinde Musevi Avramın 1emdanet aleyhine dava açmış· Buna Tem)iZ ı:Jl

8 

~ 
b k 1 N ha d h 

· d d · ı· b' kı f b ar ır. 1 nıesi ,,.e'scn lu .. zıı..... f'1 

miz u imse her şeyden evel ge iyor. Hiç bir sebep olmadan ermin mm ünden itiba- anesın e e gız ı ır ra a - • ~ 
bir yer, yurt sahibidir. Evi mel- çilliğini muattal bırakan birinin ren vazifesine başlamıştır. rikasile 100 kilo cibre, 50 kilo 

0 

• • bilccei;,>i ğibi maznttO nışat ve eşya ile doludur. Böyle arasini ektirip biçtirmiıtirl rakı, anidol ve saire yakalan- \! isteyebilecektir. 
1 

bir mekan edinmeden vasat av· Bir italyan ecnebi bir diyara mıştır. n••••• •• •• .~ Layiha vazife ve oa!BhiY:, rupalı asla süse, eğlenceye bir gidecek. Niçin? Bir iş için mi, Katil talebe 3 genç gaip Cemiyeti belediye tiliiflarına nihayet verıııol: 
santim vermez. yoksa sefahet içinmi? Ancak bu- C aza~ını davet adli vazifeler vapan ~bıt~• 

1 d F 
· t" l' · ı b ı · d üma günü Kuleli talebesin- - - ~ 

Nümunemizin behemehal bir nu ana ıldan sonra pasaport eyzı a ı ısesı ta e e enn en d k ef C H F f · mur]arıyla müddei uınll · B' · b' b K ı Ved' h k tJ tm ki en j i endi. refa1"·tlerı'nde bı'r . . · · mü etti~liğinden·, yenı' ·• 
tasarruf sandığında, bir bankada, venyor. ın ır ya ancı ap ı· ıa anımı a e e e maz· ' ~ h ,:- mün<>sebetlerinı· de kat'i 

5

" 

b 

caya g"tmek isf o Eğ K T vf'k F k f d genç kJı olduğu halde üsküdar mti ap olunan lstanbul belediye <t 

ir sigorta şirketinde az • çok 
1 

1 • 

1 1
1Y dr. er 0 ap· nun e 1 i ret e en inin mu- . k l . d b' d ) azayı muhteremesinin görüşülmek tayin etmektedir. müddeharatı bulunur. ıcanın eşı ta ya a varsa izin hakemesine dün ağır ceza mah- ,. e esın en ır san a a binerek L" "h d 1 hl rrır~ç 

S 

yok! k . d d a,ılmışlar, ve sandal akıntıya ka· ü~.re 1 Nisan lö29 Pazartesi gü- ayı a a ıstı a ar ·p 
üs ve eğlence masrafı ise eme9ın e evam edilmiştir. nu saat on beşte fırka merkezin- Encümen, mazbatasınd• 'ı ı, 

'd 
1 

Bulğaristanda pek sıkı kanu- Dünkü muhakemede Fı'kret pılarak f~atlar arasında Marma- d h b l l _ ,, te' 
van atının, taşBçat asa, yüzde ni tedbirler bulunmakla beraber efendi ile Vedia hanım arasın- raya açılmıştır. Bu üç gençten ri:. azır u unma arını rica ede- her veçhile temin edece" o 
onunu geçmez. una karşı, biz· halk menfeatını gereği gibi bili· elin haber yoktur. • nıüliıtı haiz olan. liiyih•ııt' 
de, iş tersinedir. Hanımın çama- K d b daki macerayı yakından bilen Te~ekku" r tacelen, ve ku"l halinde .• 

k l ki 1 
yor. arşısın a iri sigara içer- b h' } d ı J ~ ~ ~ın yo , a ·n utr taklidi man- k azı şa ıt er in eni miştir. Muha- T K kabulünü meclis heyeti uııl 

t . ki" b B ·en hiç bir bulgar bir kibrit kemenin devamı, diğer bazı şa· a~rada ıy!lletli hayat arkadaşımın 
osu ve ıpe ı çora ı var. orç israf itmez; iki paranın heder x 5lümü ile benim ve oğlumun sinden rica etmektedir. 
boğaza dayanmıştır, fakat mev- edilmesine bakar. E.l"er Türk mil- ~itle~i~ celbi için başka güne ~laniı;a defterdarı - Manisa yüreğ~miz~e açılan unulmaz ya- * * sı 
sim balosundan geri kalsa na- !eti intihar kastında değilse milli ıra ı mıştır. Defterdarı Ruııu b'Y tekaüde eevk raya ozlerı ve sözleriyle melhem icra ve iRiis kanunu _lı' l 
musunun ihlil edildiğini zan· bütçesini denkbiru hale getirmeli- edilmiıtir. Mumailcyhin Uçytlz lira olmağa çalışa bütün hısım, ak- Deniz ticareti kanunu ''~ı~ 
neder d' F 1 b moe§ ile ı::eker \·e petrol inhisar raba .J t · 1 .. d · k edı • ır. ert er una muvaffak olmı· ıı ' oos ve aşma ara ailece encumen e muza ere t Çocukların istikbali bir m.,,.'. yor; hükGmet vazifeyi ele almalıdır. Cemil efendi medi i idare azalığına tayini gayidir. candan teşekkür ederiz. dir. Bu mühim kanuni•'~ 

=e~le~;t;e~şk~i;l ~e:tm:=:ez:.;:K~az=a~, ~be~l~i~a==-=====;C~;;L;;A~L.~~;;;;~~ ;ıı t=~~~~~~~~~~~~~~J~zm~iı-~d~c~b~ir~E~rm~e~n~i ;k~a~dı~n~+==;:===1M~a~tb~u~a~t~u~m!u~m~m~ü~d~ü~riı~· ~l.~ı ·~n~oktaJa.rm.ı da bir ~
8

~ ı Fransızlar ta.rafından tevıcif lzmirde istirdattan beri sahte vesil;:ıı ERHU .. MENT r EKREM ıçınde bildireceğim. /, 

(iKDAM) ım tefrikası : 15 - O halde neye beni go"r· l . l b'l' F k b ~ .ı emış o a ı ır. a at en adi ca- yakınlarda çok mühim bir şahsi· pir & meğe geldiniz? nilerin fevkinde bir şahsı'yet ol· oiöyledi ise, çok geveıe yet olacağına kaniim, 
Joshua şimdi nazik bir vazi- duö-um için, sizi istediğiniz tarzda mış ... 

Edgar 

Oturunuz Joshua efendH 
joshua efendi oturdu. 
Benden ne soracaksınız? Ben 

c!nayete şahit olmadım, zanne· 
derimki gazeteniz için bu mese]e 
hakkında göriişmeğe geldiniz. 
Tabanca sesini dahi duymadım. 
Binaenaleyh size söyleyecek bir 
şeyim yoktur. 

Joshua (öksürdü. 
- Ben sizi nazik bir mesele 

ki~ görmeğe geldim. 
- O hnlde cinayate ait bir 

mesele değil.. 
- Hayır J 
Joshun pir kerre daha öksürdü. 
-.-M. Leli ben bam başka bir 

hadisenin izleri üzerindeyim. Ma
fil'!fi b J.adise pek ·ıa cinayetle 

alakadar olabilir. Gazetede öğ
rendik ki, Londrada bir ndam 
varmış.. Bu adam... üstat bir 
cani demeyeceğim. Lakin çok 
kuvvetli bir caniler şebekesi var
mış. Bu adam ... 

Leli gülerek: 
- Galiba siz müheyyir. bir 

roman okudunuz. 
- Ben hiç roman okumam, 

okusam, okusam ahvali havaiye 
raporlarını okurum. 

Leli dikkatle muhatabına baktı. 
- Siz hiç te bir gazete muh· 

birine benzemeyorsunuz. 
Joshua gütdü. 
- Bir muhbir, muhbir görün· 

mese daha iyi olur. Onunda bir 
kuvve~i varsa budur, 

tt 
"d' N d · b Joshua bunları söylerken Le- Joshua k dohl1l ) J 

ye e ı ı. ere e ve ne zaman ıyi ir iz üzerine koyabilirim. apıya ö• - 1ı.1r" 
L l

. d f d linin gözlerinin iç.ine b~kıyordu. Fakat ka - ·· de 
0 

e ıye tasa ü etmiş ol uğunu - Çok teşekkür ederim. pının onun , 

b 1 

Fakat Leli kıpırdamadı bile .. Sa- B d k il d .. Jf1 1ı atır amağa çalışıyordu. - Fakat yapamam. Bir tasa- dece: - ura a u an ıg ·~' B.zı defalar, mahkemede mü- düf olur da, Barabal ile görüşür- lar habkaten şayanı dıb. 
him cinayet celselerine intizar s'.:"iz, kendiıine tarafımdan böyle - Bu Sinek galiba sizin gibi sanlar •• V&aa bıına ai\,t 
ederlerken, halk iç.in o kadar ıoylerslniz. gazetecilerin muhayyeleierinde .sele değilse de size pası ı1 
ehemmiyeti olmayan küçfik te· - Barabalın ölüm döşeğinde icat ve ihtira edilmiş bir adam mele isterim. Adaml•rl~i~' 
ferrüatn tesadüf ederler. Acaba yathkını gazeteler yazıyorlar. Si- olsa gerek. smda Tillman isminde 6' 
Leliyi mahkemede, maznun mev- nek denilen adamı bulmak için - Zararı yok, öyle olsun, sizi Bu adam için bir şeY 
kiinde mi görmüştü? Bu matruş bana bir yol gösteremez misiniz? rahatsız etmedim ya! cek değıfim. Fakat ... ı."r eJ 
çehrenin hatırasını bir türlü unu· - Hayır. - Beni hiç bir şey rah tsız :--N~sıhatınıza teşek~~ t• 
tamayordu. Joshua ayağa kalktı. etmez. T llemaq1 ben sizden J'jl 

- Sızinle bir az aç.ık konuşıı· - Ben Barabah gör.ecek de· - Çok yazık, beni bir dos- ı1 hbir gittikten ,rrı 
cağım Mösyö Leli... ğtlim. Çünkü kimse onu gör .. mi· tunuzun izleri üzeri.. koyac g" ı· sonra, l.e:i o ~ ah . 

B k B 
... ı ·pı 

ir aç gün evel başmüfettiş yor. ana yardım ede dikinize nızı zannediyordum. wpJ r cevap ve . . ş r' 
Baral>al ile görüşüyordum. Bana çok mütces~ifim. l.Jkin sizden ~· ek hapishııneden çıktıktan yerinde \'e yolunda Y~tit 
sizinle konu~mak tavsiyeılnde başka bllna bu hususta yardJm sonra, yeni bir müessese kura- adan)dı. Mektupları bı ; ı 
bulundu. edecek bir kimse bulunabilecc- rak işleriµi setrediyor. sonra, o günkü "teiıne

5

" ıı 
Lelinin alnı kırıştı. ğine kaniim. Möpyö Leli, size - Rüya mı görüyorsunuz? Brşmiıfettiş Barabn1~1' ı 
- Beni de neden tavsiye edi- temin ederim ki, bütün J..ondı~ - Ben rüya zörmem, bir de- rayı okudu. Sonra küçU !· 

yor? Benim eski bir mahkôm yı altüst edeceğim ve Sineği fa bekarım. sahifesinde de şu tır' 
oldu~mu ınu sövledi? Belki söy· bula~ağım . Çünkü bu Smeğir 

•••• 
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(ATLIAl\fl 
'~. ~~~ 

Iz;irde 
Birinci ilkbahar 

lan yapildı. 
la11~ • • • İzmir,. 29 [A .A) 

l ':.~~; 'c 1 .ı.Iı encümeni ôliııinin 
ı t'ı,1 ' • inci hafta at yarışları 

'll ·· ıcra e ı·ı · · B' · · k Uç < l mıştır: ınncı o-
~:ı k ta Y1aşındaki yerli ve Arap 
ilıtı ıneı y a~a. nıahsus ve mesafe.si 
c ko,ur~ ~dı: Birincive 400 lira 

~rıı1tl. ~ ıştı~ak eden "lıayvnnlarm 
&:ı' Uç- U~ulıye ücretleri, ikinciye 
k~ lo~~cuxc 25 lira verilmiştir. 
~ O • n uç tav iştirak etmistiı'. 
~, SlJl • • 
ı. <ı.tila an zade Osman beyin 
ı.ıcf •• 61 L· · ~. lrı "lt . ırı~ci, Kasabalı Kaya 
~ail bon:., sı ikinci, Balikesirli 

g'ltııi~t' e}ın ''Demir:, i üçüncü 
lıJ ır, 

f.~ıa ~~i t~§u, dört ve daha yukarı 
~ kan t 1~ ~oşu kazanmamış ha

al ı:ı tıgılız at ve kısraklarına 
lı s ~e · 

~ Qitin , tnesafe 1200 metro idi. 
u tak e~' 400 lira ile bu koşuya 

tet f->tiı/rı hayvanların duhuliye 
~Ütı~üy ın ... ın~~muunu,ikiuciye 75, 

lly11 tıe 25 .lıra verilmiştir. Bu 
~e Fua~ ht ı~tirak etmiştir. Baban 
~er~ eyın "Rejan,, ı birinci, 

ti, Sıırıhi tııe~ heyin "'İnorest,. i ikin· 
~lllıhı· Pa:ranın ''Banan ı ürüncü n . ıt. ,, ~ 

hıı... ~iitıc .. 
Ilı "<ıtı 'Y u koşu, dört ve daha 
~~ l'etJ~ ve hiç koşu kazanma· 
ı . il b:ıoıht Ve Arap at ve kısrakla-* ~İri ~8 Ve mesafesi 1800 metro 
i . hta ~"1 200, ikinci 75, üçüncü 
~tıril\: e ~ış~ır. Bu koşuya bP-ş at 
~~ca<!l trııı~t~r. ~liralay Avni beyni 
~ hı:ı ~ hırıncı, yüııbaşı Kazım 
llı~dri h ~~ceyJ:ını ikin~ Salihlili 

1 tir. t') tı:ı Ceylanı üçüncii gel· 

l barıı.. .. 
~~arı. h~cu koşu, dört ve daha 
k ~lı~ \' lis kan at ve kısraklara 
t ıtıı:ıci e llıesaf esi 1800 metre idi. 
~:~ ed~ lira ile hu koşuya işti
Ur·~tini hayVanlann duhuliye 
4 tıııcu 25 lJ.. mecmuu, ikinci 75, 
lıt il~ iŞtirak lira almıştır • .Bu koşuya 
,.~lı:ı :p· • etnı1ştir. Bi{inci Akif 
t 
11 llahıt~olu, ikinci iktisat ve
tl \ aLit~l h.c) in Mistenketi, üçün-
~. lle~İllei, eknı Kokatosu gelmiştir. 
~1 l'J. )·a~ta 0ş.u, dört ve daha yu
~klaıı Yerh ve Arap at ve 
~o llıet:u 'd~ahsus ve mcf.afosi 
~ ll}a • e l ı. Birinci 300 lira ile 
it~Qqli" tştirak eden hayvanların 
~ltı·Je .. 

A nkarn, :-10 {Hu~nsil 
Emlak hnuka!•! hc'y'c(i uıııunıi

yt>!İ toplanarak, birinci ~<'n<')l' Hİt 
pH.inço rapor ve teferruatı tetkik 
ve tasdik edilmiştir. 

Bankanın ilk plföıçoya nazaran 
elde ettiği netice i)idir. Bu sı•ucye 
devredilen kardan 385,{J()() lira adi 
ve fevkalade ihtiyat akçasına a}
rıJmıştır. 

l\fürakipliklere demiryollar mu· 
hasebecisi Ahsen, Ziraat bankası 
muhasebecisi Sait he)ler intihap 
edildiler. Banka geçen sene zurf ın· 
da emvali ga)ri menkule mukabili 
8 milyon lira ikrazat \'af mıştır. 
İkrazatın en ıni.ilıimi An.mm ve 
lzmirdedir. Gelecek ~~ne meml<'· 
ketin mühtacı imar .diğer sahala
rında da, hiilıa&<=>a Kar.:dcni ... 
mıntakasında şulıc:er a~ı'tıt .. !:t r. 
Maliyenin hissesi ii!İrnk mukn.lıiJi 
devrettiği emvali ga~-ri men kul.~dt»ı 
İzmir ve İstanbulıia tak idı· w 
pe~in para ile takı·ibeıı :.: ııı:l'yon 
lira ıniktarın<l:.ı !'~!{ • ., i :ıı,ını~ı ... tır. ' " , . 
Vekalet bankaya ·':ıhn ! milyon 
liralık emBk devred"ec! t;r. E .. Ja· 
kin fütesi lıazırJamrnr. Emltık 
bankası 8ene içinde elde <'ttişi hl 
netic.,ye istinaden, tercihan meın· 
leket dahilinde ckma:tsa l;, r.iciude 
sermayesini temin için hisse S'-'=c
rlatının 10 milyon liraya uit 
kısmının temamen, yahut mN !!~i 
idarenin tensip edece~i. mıkt.ırını 
tedavüle çıkaracaktır. 

1,5 milyoıı lira 
"'Sermeyeli hanii:a 

Manisa, 29 [Husm;ij 
Anıeı-ika<la vefatedeıı iskimızi 

efendinin vasiyeti U:ıerine in~a edi
lecek müesscsatı sıhhiyeye vaı·idat 
temiıı etmek üzere şchrimiz<l,~ 

açılacak bir buçuk nıi!yoıı J!r:.ı 
sermayeli hanbmın ı ıiidiirj, eı · ;•e 
Ziraat baııkaıoı mudüriı 1suıai! hey 
ta) iu cdila;. 

tlaiebe vardılc.. 
Pıtri~, 30 [A.A] 

HimUC'ini istik:mıctiudc Lir S..'fer 
icra etmek üzre 26 ~fartta Pariııten 
hareket ei.miş olan ta) areci Baiily 
i[,. Hcın-it:ensi Padouc, Bcl:..'l·;ıt ve 
h.tanbı~a uğradıktnrı rnm-:ı lhl"'pte 
ycH" inmiştir. 

Ragıp B. itiınatna· 
mesini vei"di 

~il ~l 75 ~c~~tlel'inin1 mecmuu, 
Vu o~tıy' .~uncü 25 ira almıştır. 
h;tf h .... ~1 F~on at iştirak etmiştir. 
~ ~cı, n et heyin Karaca heyi 
~ '-ıb, ile' a~eı • .ıade Hakkı heyin ~loskova,29 lA.A) 

Atina. 29 [A.A] 

On iki adalılar t·cnıiyf"ti m<'n
sııı.~arının milli bayram münasehc
tiyle kendi alametlerini h:ı\ i hayrr:. ı 
ta~ımalarına mani olun Selfüı 'f, 
mcmurlaruıın bu hareketini pro
tceto etmek üzt'rc On iki adalılar 
ali mektcııler talebeei n~nırna (."...Jeu 
bir hcy'et M. Venizelos tarafından 
kabul ed.iJmiştir. İtalyaya drcir ima
larda bulunan M. Venizclos Yunan 
lıül umetinin İtalya ile dostane 
ıııi.inaı;t·Latta devanı arzm..unda 
bulunciurıuııu bu sdıcnlc hcrhude 

~ - -
lıadiseler çıkarılnıasma m{iı:~nde 
etmiycce~ini beyan eylemi~t!r. 

Ingilterede intihabat 
Loıı<lrn, 30 [A.AJ 

Yeni intilıalıat tarihi k::ıt'i Sfü'ette 
30 :Mavıs olmak tizre tespit <dil
miştir." Mevsuk rndiiı •. .ll • oc hiLi 
malıafil intilıalıaıtan evPİ k~hinedf" 
bazı ıeh<•ddülıit vukmıuı, ıııt hıenıcl 
görmeı-.tı:Jır, 

Bir vanurda v2ın:r;~n 
, İ- ./ ~I 

S:.iııt, 29 jA.Aj 
Eh evm tamir ('di nıekle oJaıı 

,\ uıerika posta 'ap.ırıında bir ) au
guı zuhur t::tmi~tir. Ate:;- çahur;ık 
lı .. "tırıbııştır. Hasar •. ! Ç('k azdır. 
Y •. ııg-ımn clik: .. ats:Zli~. o -ri < ldıığu 
zaıınedili) or. 

Suıı günli'r<l<' g~mide \:um ıuist
li~c dair rie.aleler ele gf"<;jrilnıi;tir. 

Zrıhta >3hhikat ynpınokt:ıuır. 

~ !uharriri: Kemaelttin Şiilı·rü. 
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(Jüdii.) dediğini yaptı. 
(Louis) in de.ha ziyade gözüne 

girdi. Güzel yüzünün, g~izel vücu
dunun işve ve cazibesi Ş::ırleın3n
yin üçiincii oğ!u üzerinde bekle-
nen tesiri yaptı. 

Louis daha evelce evlenmiş, 

ilk karısından dört çocuğu olrnu~
tur. Sonra kansı ölünce lıir daha 
evlenmemeğe karar vererek öm
rünü sefahet hayatı içinde geçir
meğe başlamıştı. 

Fakat kurnaz yahudi kızı çıl
gın bir hale getirdiği Fransa hü
kümdarına bir türlü teslim olmı
yordu. 

Louis: 
- Sana istediğim kaaar ser· 

vet ven.:yim, bir gecelik olsun 
sarayımda kal !. 

Diyordu. Judit ise buna cevap 
veriyordu: . . 

- Ben senin sarayında bır 
gecelik d.:.ğil.. temelli kalmak 
için gclir~m. 

Bütün gün ve gecelerimi s:ma 
veririm. Fr.kat bir sartln .. Başıma 
~eninle beraber hiikümdar tacını 
giyeceğim. 

Louis, güzel sevgiiinin hatırı 
için bunu da yapacaktı. Fakat 
bir yahudiy~ hanedan içine sok
mak sure.i ile Fransa asaletine 
!:Üreccği le1~cyi düşünerek tered
düt ec!ivordu. 

Bunnn fNkına varan yuda 
tacıdar aşıkına uydurma 

----~_.,. __ _ 

son ıra! •• 

bir asalet silsilesi icat etti. 
Sr.nki ve sözde bu güzel kız 

en asıl yahudi değilmiş ve Bav
yara asalet damgasını taşıyormuş! 

Tarihin ( Judit dö Bavyer) is
mi altında kaydettiği bu kadın 
ışLe ı ( Judit) idi. 

Gene tarihin ( Sefih ) lakabı 
ile kaydettiği Louis ile izdivaç
ları çok mutantan bir şekilde icra 
edildi. 

O Z3I"an' bugünkünden çok 
vasi bir ölke olan Fransa, bütün 
servetini bu düğün uğrunda sar
fetmiş denilse mubalağa edilmiş 
olmaz. 

Büyük şarlemanyi daha sag
lığında iken saltanatına teşrik 
ettiği bu sefih oğlunun Yahudi 
klZI ile olan düğünü İçin her ta
raftan akın akın hediyeler gön

derildi ve geldi. 
Ve nihayet Judit, Fransa sal

tanat · sarayınd~a başına Fransa 
kıraliçesi tacını giyerek baş se
dire geçip oturdu. 

Yuda gi.izcli d~dioini yapmış, 
ipek gibi s~çbrı üz~r.·ne kon
durdu{ u saltanat alemi ile se. 
fih (L~ris)nin koynuna girmişti. 

O gece, (judit)in zifaf gecesi 
bütün fransamn esir yahudilcri 
için bir bayram gecesi oldu. 

Mu ... a evlatları sevinmelcrinde 

haklı idiler. 

cÇünkü judit sadece kendi ırk· 
taşlarına bir parça rahat nefes 
alc1ıracak değil, bütün franaayı 
avucu içine de alacaktı. Netice 
ise kadın parmağının karıştığı 

her siyaset ve memleket işinde 
oldugu gibi koca fransa da bu 
yahudi güzeli yüzünden tarumar 
bir hale gelecekti. 

(Judit) in bir emeli daha kal· 
mıştı. Bir çocuk sahibi olmak. 

Louisnin eski karısından dört 
çocuğu vardı. Halbuki yahudi 
kızı yalnız kendisinin değil, ken .. 
disinden sonra gelecek olan nes
linin de Fransa üzerinde hüküm· 
ran olmasını istihdaf ediyordu. 

Buna da muvaffak oldu. Iki 
sene sonra kıraldan bir oğlu 
dünyaya geldi. 

Bu çocuk kel olarak doğmuş 
tu. Kel, uyuz, ne olursa olsun 
yene çocuk çocuktu ve kumu 
yuda güzeline büyük maksadı 
için basamak vazifesini görebi· 
lirdi. 

Çocuğun ismini (Şarl) koy· 
dul ar. 

Bu Şarl, fransa tarihinde {kel 
Şarl) diye ma'rufte.r. 

[Bitmedi] 
--:-::o---===.:-

i.8 n kii senelik ictimalar 

4 
l 'iiçu lncı, Suphi paşanın Alcey· Türkiye sefiri Huscy.iu Hagıp 

h,ll}' flcü gelmiştir. ~ hey 1\1. Kaleııinc in~ g.ın İ.lİ:!~::ll:r.: Gazetelek·iu '· 'fflth~ııı .. .!Üre j a~mda hir kadın 26 yaşm· ~'l~ı meBini taktim d-:rı. ':'" her ıkı •7 ~ 

.Linıan şiı~keti Şirlietihayriye 
heyetiun.ıuıniye'heyetiuıııumiye 

lSad b• J taraf dostane nutuklıil' sü~ ler.:i~tir. da hlJu.mm koL' ... ıı ... l ·, .1ine bir da va iL~rıe etıni~. Reise, ı~oca· 
a ır sey ap sını gfü;tt·ı·cı:eI, d m· ki: L" k . h ' . . Şı' .... ketı· hayrı.ye hi!:ısedarlan M d l.I. 0 t Vakn:1 re·· h"}~ ~(ir:,·orsuımz aramızda 1 fak bfr ya;:- far· ımau ş.r etı ey etıumumı· 

i~ı ~Jıılıi anisa, 
2

9 !Hususi] Yeni e:n taıı.1aD.'"'M.'iYa kı var, bunu ink:u· chucm: l<'akat huna mukabiJ kendisini fı ... tık yesidün mec"·s· idareden Hikmet .dün umumi bir içtima aktederek 

içtinıaı içtimaı 

11~~ tı ile IUtt.ızın en kuvvetli men· J~.~ı·lı'u, ~~" [A.·\] iç' ı h ı· y · · " · · · ı · h d "' ·· lı b. eyin riyase~inde toplanmıştır. bir sene zarfında yarNlan i<Rler ~•tıı 'lneşh l h_ -7 • 1 1.Y c es ıvorum. ('ffc-n,ıl'mC'sı, g•)ınnıe~ı ıcı1ı:;1 en en. voz - r· -Y 

."'lf:4 ll en ur 
0 

an ve l\fanisa Ot.lodan Lihliril.i~ ur:. ital ~ t>nıu nıun ll3\.Lıııut· ka~i -.. ur <l.e<liı·tmc) ol' uz. Hnllmki o her giin ~.er· içtimada Maliye vekale~i namına hakkında müzakeratta bulundu. :! d:ehsuaı1 hib~h~de~snl~ !::~! kasifleriudP.ıı Alh Yti:ıi LL.lya i alo- ~ hoş ı:,cd)or ·'~ tı .... ı ne L .. k ..... ğo tah.mnniil edemiyonmı. Suratın Hayri bey, Edip bey, lklirnt ve- Evvela meclisi idarenin kısmen 
tıı" gll.tı un S 1 l d nu' ıuUrcttehatmdan kurtarılamamış hUt·m:Hııus. ku .L..ı. un çı" n • kccu kar! olıımc;ı.;un. Ben av gihi kaleti namına ticaret müdürü Muh- aldığımız şu ı-aporu okundu: 1 

it lerd kn utan yay asın a olanları ar.:mıak tine hir kııaıp clL·:iJ(aı . .J~yım. Bn!?:rn sn~1 ic'tmunvor. mu~un.'"Bcn i tedigim ka· sin bey, bor:,adan Hakkı bey hazır "Bu bir sene müddet zarfında !~l~ı:ı· tti e esretlice kar toplan· "efori terli'> etmek uzcredir. ~ J l k · · · 1 b l b' ' h' d 
il tı-d CJJa Yen karlardan husule " r { 111 a ormş ıı·, istcdiuim knrlıııla da gezerim!'! diyor. llicn ctıc· u unmuş ve ır çok ısse ar (l 0,984, 180) yolcu naklolunarak 
t' etı P d:ış m hali tiz · d k. rim hal.im hey. l\.ocJ'mı karısına itı.~ttn, hiirınctn dtn ('fediniz. ı'çtı'maa iştirak etmiştir. ~1ltit. Şidd l a e erın e .ı Meksı·ırada vaz· ı·y.nıt K (1,268,439) lira ve 24 kuruş bilet ~. ~~ tııu ete akmaktadır. Suyun ·'- \l..I endi~iııi sevdF'"i n için ayrılam:k istemi~ornm. Falı.at bu lıaJc Rapora nazaran, şirket 1928 l k ~1. 
~~ltsıtl,L tezayit bir şekil alarak 1\frbi1..o. 29 [A.A de tahmmııi.il edemem.. senesine girerken resmen teşekkül hasılatı o ma üzerek emdi~ ve 
d 11.lı· "litll ta b·· · l llahkPn·~ b!ı mtiltim ,?,., a hakkın•la ne knrnr Ycret·t>k bil· - v..apur icaratı ve pera en e vari· 111 at• . :;-ıp utiın ova ve Cencral Cdlrs ;=il ıı i ua C) :::.c· ~ı.. tarihine nazaran 3 sene 4 ay ve 
lı t ~<ıtt t ~~-ılnıusı cndişey i artır· tini tama miyle mUrnka haı-ı alt~n~a mİi oruz. Y rı hm: l,en ~cııt: ol:m kocasından ayrıhıut) acuğım :.Ü· bütiin liman islerine ba~ladığı ciat ile birlikte cem' en {l ,407 ,853) 
~~(:~etle knler

1
ce halk çapa Ye hulnndur<iu••Fııu J e) ~u etn.ı'<tır. :yley<'ıı bu 55 yaşmdaki ~eH~enin aLiına şa~arıru. Bit'i ·İ çıl· ·n da tarihleıı itibaren de 

2 
sene 

7 
buçuk lira ve 64 kuruş varidat hasıl ol• 

~t '>ediz ana hafriyatiyle sula- Ceneral Karlllo Cuhi~m•·:.ma ı 1 o.Uru şn tluşilnccsiz, idrakl"i'.I. hamr.ıa d ı;;e ki! up (1,228,717) lira ve 55 kuruşa 
llıe~b:ıaktad tıehrine çevrilmesine çekilmekte olan aı-.ilcri ta! ip et- - Behey 1~afosız, akılsız karlın! l\fad('nıki sen hem yedire· ay geçmiştir. oaliğ olan masarifatı umumiyeniD 
~l:ıl '1ttt a:" Vali Nusrat, merkez mcktedir. IH:-er t:.ıraı(:ın .ı .. :.ıVfül cck, lıcm içrr('ccL, !ıcm yatıracak H~ hem tlt} iiste!ik gi) direcek- .Şirket bu sükunlu çalışma se- tenzili halinde (179J36) lira ve· 
111 ~Uti ~ını, Jandarma kuman• muhabiri a· ;:cr:n dı.n !ıl..~rnt L_ı1 sin. Kendi ıc mii-:- vl 0 rci (lükkanıııdan ta~ sc~er gibi kcc2 s~ç· nesinden istifade ederek daha 39 kuruş varidat fazlası tahakk· 

llhati~· aşnıubcndis Nuri bey· sehrini ele geçirdiµiııc . i!;~n: hır ""n dl" im para. S<"nd(• l n rahatlık Y«rken d<'~;il :!;:,i ,·aşH:da hır zivnde islah olunmuş, ve yeni k I 
... ; ın başındadır. Şayıa de,·eran euigiııi bıldırJ\or. el'kck aliınaHnlı 16 ) aşmdn bir çocuk bile bulabilirsin.,. si~tem SO mavna ısmarlamıştır u ey emiş ve geçen sene ile 

• •• • -- - -- - - -:.. -: . _._. :; . a:zr;~::;.~ 1 d 5 ')0 b' ledelmukayese yolcu adedi de 

' 
~ ~· ... B ... -·R:;-~~A~~S·~~I~N~E:"f/f~M~~A:.~S~~~J~"·&a~rıill::.·. :.ıaıuın hikihcdiı-. lira~k s~~e ~:t~t~~za sa~ahiy:~ ~d:u(ç2;>,3v0e)bnilı.estbehtaı·nsdılaetmtedzaayu~!; 
~ ~.aı: Zenginin hirl ı;okakt:m gcf:cn biı• yahutliyi çağırım~. almış ve buna istinaden iş ban- k 

Bnk d<>mi~.. ~u föırlen !!iden ensesi açık pehlivaııı gi)rü- k I l vu uu taayyün etmiştir.,, ~ ~ ... p kasile bir mu ave e yapı mış ve m ~lo Bu gün . . yor ııntsuıı Etrer omm f")ISf'~ine gider bir sille aşkcdersen şu maliye vekaletine gönder~lmiştir. Yene raporda deniliyor ki; 

. ~A~IAFİV ABNSEONŞU NEteıRnsili ··~:: 11,. 1.00 lira ~enin olacal~ur. Bu ı'stı"krazdan 1929 senesı zarfın· "Bir taraftan muharrer prog· ıı -Yahudi paranın manzarasına tahammiil edememiş, hemen b'kı 
P 11. k d h kk · · d' k da "ıstı'fade olunacaktır. ramın berverhi meşnıh tat ı .. " ı nanın arknsınduıı oşmuş ve yara an a ı ıçın ıyere · T k 
herifin ensesine bir sille usketmiş. Pehlh·an hiddetle arkasına Şirketin 928 de gayri safi na devam edilerek filomızın e• 

A.. ~ dönünce yahudi: .. ha!.ıktı 2,045,200 liradır. Bu rniyeten ve keyfiyeten takv~e 
,. 1:rıca Şarlonun komedisi ŞARLO MAKİNİST ~: - Aman efendim affedersin rscııi bir nrkafla§a benzettim miktar 927 ye nazaran 240 bin ve taalisine gayret eclihnekle .e-

-. l 2 rı d · h k f'" k ı k d 928 d 411 b' l raber digw er taraftan 47, 48 811-lllıııı :: .. ~ •• • • ve 16 1-2 matineler_i~~e BUYl!~.~R) Y.!.f ~_.flO_ m_~·i.:,~~ ·-::~ emış ve ir bahane ile yakasını urtarmağa ıuuva ıa - o muş. tliorna ı.'ş1oy·asapııılmııı-.ştır. 92c8 senesıı' nmirua- tem'ınde bulunan altı vapurumu· :ı!lll ._ :r-.= ---- _._'-{;.~!= Fakat e;'IJ.leıımek istc'\ien zer•t.Yİll ln.ı ı:-.efc.r 200 lira verip v_ alıu-., ... b....... ~ ı.."' ...... ·-~ ~ J ~ A d IL 
·,~ '•• •• :-,;:·····... • • • · · ............. divı· t k ı ı· · c bir t k t ..ı J ğ k 'd tı geçen senede O/ 12 zun kazanları vrupa an ce o-,: ...................................................................................... nl!luııı•"rl . e rar pc ı n·:ınııı ensesm o a ua ın vurm~ a sev-. va.ı a n O l I d' l 
•t ...... 

11••••••••••••••••••tt•••••••••••••• 11 
••• ;........ "dm" l ı· h ..ı· • tJ ~ıııdan 1 1 l n· kazan ara tec ıt o· ... ~ ............................................................................ 11 ~ r.e pc ı ıvan ya uuıyı ~rıı· ug J':! \a amıı;o: fazlad!r. o unan ye ı 

m ~r. G s . :.: - Ulan çıfıt demiş, ~imdi söyle bakayım. Ne bahane hula· unmakta ve (tertibatı dahiliye do ·~! w ıener ottage anatorıum ;:~ ı Şirket nizamnamesi mucibince ki ) fr t b= :•: caksın. Yahudi bakmış ki kurtu uş çaresi ~·ok: h' d % lS t d l daha mükemmel bir şe e i a 
:'i W XVlll. :.•.:. - Efendi demiş. Doğrusunu isternıisin sen. buradun bir an ısse aran o emettü ağıtı. ve esasla . surette tamir ile yeni 

, • dığı halde bu dafa maliye mü· : ı e n , :a: evvel u2aklaş, yoksa sende hu ense,. ~u herifte de hu para ,·nrken bir halde filoya iltihaklan için 
: Oalı11· • e:5 henden mütemadiyen sille yiyecek~~n. emssilleri % 12 teklif etmişlerdir. 
!~: .F l Ve kalp hastalıO-ı tedavisi için birinci sınıf müessesedır. e:i Yahudinin dediği gibi 'be mubarek kadın! sende bu fıstık Bunun % 3 Ü ihtiyat akçası çalışılmaktadır. 
ı,. \r <!nnin ° d · · =•! · · ı b ı b ı d d ıı·ı l k k ı k Raporun kıraabndan sonra istifa =-= o ~a·fl en son metotları ile şeker hastalığının te avısı :•! ıçıy e eslemek has eti ve u para,J;enç er e e bu güze H var- o ara a aca tır. 
t~i lllad .. :._ antnak için tedabir ve iliirlar teşhis ve tedavi için e.=·.·i. ken değil 55 yaşında' 95 yaşında a olsan yene göynünlin iste. Müzakere neticesinde % 12nin eden meclis idare atalarının yerine 
-..... "'·"' t ~ diğinden daha ala bir koca bulabilirsin. Buna imanın gibi ınan!. f · k 'd · t'h b t ld V b"la "'··· esisat. :•: yarısı aız, yansı temettü olara ycnı en ın ı a a yapl ı. e ı • 

..... ,.............. 5:5 E. M. kabul olundu. .hara kongreye nehayet verildi. 
••••••••aw•n•••••••••• • •••••••••ınıaıııaıwnııııı•••••~!.~·~~"-~1!..~'!!~~~!!~!?~!:~~~·~W!!!!~-~!L!!~!!~~E~Bl!!!!!~~~~~~4~Ld~#&~!!i!!~&ILi!S!hi'iitl!~:!:~=~ıe=;~4s~,~~-~~=:...:::~--~----~~=:.:=:~:..====-~==--J 
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- 88 - için ne ifade ettiğini kabil değil 

Bostancı zindanı! 
Geniş v~ düz bir saha üzerin· 

de bir çok barakalar 1 
Etr fta bir tek ağaç yaprağın

dan bile e er yok 1 
Geceleri f ölüm sükiltunu andı

ran bu e da, gündüzleri bir kaç 
İngiliz, ve manga manga ayrılan 
ve narinde kazma ve kürekler 
ta~ıyan insan sürülerini, kızgın gü
neş altında İngiliz süngülerinin 
muha1azası ile gittiklerini görür-
sün üz. ı 

işte bu zavallı tar, güneş altmt. 
da akşamlara kadar yol inşaJ 
atında taş kırmakta kullanılan 
Türklerdir. 

lngiliz divanı harbınm iğn: 
hapse mahkum ettigi betbaht 
Türk kardeşlerimiz, Haydar paşa· 
dan otomobil ile buraya sevke
dilirler.. otomobil ile sevkedilen
ler ğene talili olan1ardU'. 

Ekseriya bıgiliz suvari po!isle
rine ~eslim edilen bu betbaht· 
kr sekiz on ingiliz atlısının orta
sında, tel ile kolları birbirlerine 
bağlı olduğu halde yürüyerek 
yola çıkarılırlardı. 

tasavvur edemezsiniz. Çorba de
mek yeni usul bir işkence de
mekti. Bakınız nasıl. 

Sabah oldu mu bütün mahkum
lar ~ ı argah meydanında sırala
nırlar. ortada çifter çifter çorba 
kazanları kaynardı. 

Biçareler ınanğa manga a~ rı
l ırlm ve ellerine de birer kase 
verfü rek kazanların ctrafın...ı nö
betle dizd · rilirleı di: 

Bin rum aşçı elinde kepce her 
mahkumun kasesine sıcak çorla
dan doldurur ve sonra (}ani) ha
bisinil} verdiği bir düdük !Şareti 
ile mahkumlar bu sıcak QOrbayı 
kaynar kaynar nefes ~imadan bir 
hamlede içmeğe mecbur tutulur
lardı. Bu yeni usul ve hiç görül
memiş bir işkence usulü idi. 

Sabahleyin aç kamına kaynar 
t:orba mide üzerinde pek muhrip 
bir tesir )'apar, ve bu işkencenin 
bir müddet devamı, insanın bağır
saklarım berbnt edermiş. 

(Bitmedi) 

DariilbedaYicfc ı 

l\aflt Uc)dtı 

Alhamrada 

Operada 

Mdekte 

M Jikte 

: Cüdü.a Kı.aıl Koraarı 

: Şampanya re Gf'ün ~i 

: Zafi Bcırr 

: fİUlm FC'dailui 

'' illetseverlik .. rk"yenin .·n~·şafın~
lüz a tes il der; niteki 

--~ • • • • 
eı zın k · şafınd.a · dealler · -

~ 

.Z e 
Athıntiki tek başına geçen 

Amerikan tayarecisi Lindbergın 
annesi Mrs. Evangeline Lindberg, 
Arnavutköy Amerilrnn kollejine 
muallime olarak gelmiş, şehri

miz 1c altı ay hldıktan sor.rn 
memlel~etine uvdel etmişti. 

Mrs. Lindbcrg vatanı aslisi 
olan Detroit şehrine vasıl olunca 
"Detroil Neuvs Hernld,, gazetesi l 
mulı«birine 1 ürkiye hakkında çok 

ühim ve sitayişkfırane bazı be-
1:matta hulunmuştur. 

N cvyork muhabirimiz tar3fın

dan gönderilen bu beyanatı ka
rilerimize arzediyo:::-uz. 

Mis Lindberg, oğlunun Mek
sika sefirinin kızı Miss Spencer 
Morrow ile nışanlanması hakkın
da bir şey söylememiş, yalnız 

gülümsemekle iktifa etmiştir. So
nra Türkiyeye nakli kelamla, 
demiştirki: 

" - · Amerikanın can ve gö
nülden dostluğuna müstahak bir 
memleket varsa o da Türkiyedir. 

Türkiyeyi: tanımak onun hal· 
kını sevmektir. Tnrihini ö,irenmek, 
mevcudiyetini kurtarmak için gi
rişmiş olduğu mücadelenin acılı· 
ğmı anlamak, ona karşı gayrı ka· 

bili tavsif bir hiiı met ve takdir 
beslemek demektir. 

l 

Türkiye şimdi, memleketi· 
m!zin 1800 de geçirdiği imat dev
rine benzer bir devir geçiriyor. 
Binnetice ve mantı kan bizim hal' -
aşina teveccüh ve muhabbetimize 
mi.h,l~hak bulunuyor. 

"0 da bizim gibi sulh istiyor. 
Harbin ve kısa görüş!ü siyasetin 
kendini mutlak surette mahvol
mak derecesine getirdiğini Tür
kiye takdir ediyor. 

Kendisini, diğer müstakil dev
letler derecesinde beynelmilel bir 
surette tanıtacak ve beynelmilel 
hürmete nail edecek iktisadi bir 
vaziyete kavuşmak ve cihan sulh 
ve selameti için uhtesine düşen 
vazifeyi tamamen ifa etmek isti
yor. lntirika ve barbarlıkla idare 
edilen ve ekseriya başka millet
lerin emellerine alet olan Osmanlı 
imparatorluğu fikirleriyle tama
men kat'ı alaka etmis bulunuyor. 
Yeni Türkiye siyasetinde iki 
mühim unsur göze çarpar: garp 
tara{tarlığı ve şiddetli bir milli
yetperverlik. 

Tam bir milli vahdet temini 
için şiddetli tedbirlere lüzum gö
rülmüştür. Bu tedbirler, maksa
dının birliği ve azınü kararı sa
yesinde tarihte emsali göriilme
rniş ıslahat vücude getiren bir 

. '' 
reis tarafından tatbik edilmiştir. 
Mustafa Kemal, Türkiyede yalnız 
memleketinin halaskarı değil, 
ayni zamanda vatanın babası 
Addedilmekte ve oyolda hiir
met ve takdir görmektedir. 

Terakkiyi geciktiren biitün 
te'sirler izale edilmiştir. Hilafet, 
medreseler, harem, peçe, fes ... 
Avrupai kıyafet mecburidir. 
Latin alfabesi kabul edilmiştir. 

[Mrs. Lindberg harf inkılabın
dan bahsediyor] 

"Türk milletseverliği bizi sıkı 
bir surette alakadar etmelidi , 
çünkü milletseverlik Türkiyenin 
inkişafında lüzumlu bir safha teş
kil eder; nitekim memleketimi· 
zin inkişafında ideallerimiz de 
böyle lüzümlu olmuştur. 

Türkiyenin iktisadii vaziyeti 
çok müşkil bir mesele teşkil 
eder. Harp v~ inkilap ticaret 
teşkilatını bozmuştur. 

Memleket menbalarının ihyası 
vakte ve saya mlitevakkıftır. 

Şüphesiz ki hata olmuştur. 
Ve böyle bir programın hem de 
siir'atla, tatbikında daha da hata
lar olacaktır. Fakat biz, kendimiz 
de hatta bugün bile hatadan 
münezzeh değiliz ki bu cesur ve 
istekli millet hakkında ağır hü
kümler veriyoruz. ,, 

Bunlnrın yollarda çekecekleri 
azap artık Ingiliz süvarilerinin 
insafına kalmışb. Kurbalı dere· 
den açılıp ta Bağdat caddesine 
düzül4ükleri zaman hayvanlarını 
sürmeye b ayan süvariler elle
rinde kırbaçlar, birbirlerine baA"lı 
olan z .v lh Türkleri kamçılar· 
lar, koştumrlar ve gülerlerdi. 

1 llahur Ne1idelu1 rtı 
Stınıa ateıler ifind• 

Al!ri Sinemada ı lata Hari Ca•u:ıı Da11şü:ıı 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~--ve Sanayi 

işte bu, lngiliz medeniyetinin 
bir nümuıı i i4,i. Ve böyle azap 
ve ıztıra,p altın~a Bostancı karar- , 
gahına gelen biçarelerde ayakta 
duracak, s(Jz söyleyecek hal ve 
mecal kalmazdı. Bu biçareler 
doğruca sevkedildikleri karar
gAb zabitinin çadırı önüne bitap 
dü erler.eli. 

lnsillı muhafızları bunları 
o kadıı.r f<sıtonlul1:an sonra ğene 
kırbaç d ı ile zorla ayağa 
kaldırı r ve zabitin keyfi ge -
linceye dar böyle ayak üstün
de tutar'. t'dı. 

Aradan saatler geçtikten son-
ra kum aıı çadırından çıkar, 
bir saf nde dizilmiş mah-
~umlara hakaret eden bir nazar 
atfeder, hal ve kıyafetlerini sü

zerdi. 
T erpeman (yani ) isimlerini 

okur. ismi QKUnan bir adım iler
ler ve ğene yani vasıtası if e 
kunuwd n san'atını sorar. Af
dığı ce ap üzerine yaniye İn!}Jr~ 
lizce bir şeyler söylerdi. ' 

Bu merasimin hitnmmdan so
nra mahkümları (Banyo ) denilen 
pis bir yer{: götürürlerdi. Göya 
temir.leneceklerdi. Banyolardan 
çıktı ·tan sonra Üzerleri iyice ar
anırdı. Orada memnu olan eşy
alardan başlıcaları şunlardı: 

Kiat, kalem, tütün, kibrit .. Di
ğer e ya da tabiatı ile memnu 
idi. Şayet bu zavallıların üzeri
nde bir Jcaç para varsa o da alı

nırdı. 
Burad bir kaide vardı: Bir 

kafile ile gelen mahkumları bir 
arada tutmamak, ayrı ayrı çadır 
ve kulübelerdeki eski mahkumla
nn yanlanna taksim etmek! 

Sabahları bir tas çorba, ak
şamları ağzn alınmıyacak kadar 
müstekreh birer sahan yemek .. 
işte gıd bu idi .. 

Çorbnl. Bu kelimenin Bostan
cı kıırnrgabında ömür çürUt\.!nJer 

Alcındarda 

Fcrahda 

: "malar Uül.lmi 

ı Volga, l'olga 14 l:ııım 
aynca Bli) ilk Hokkabtı:. 

Ü sltUdar Hukuk HfikimJiğinden: Kamile 
hanımın üsküdıırda lh!atıiyede Edhem 

paşa sokağında 60 numaralı h:ıııede mu· 
kinı kıdemli klıçuk :r.abit Bo}abııt kazn· 
sının kımıccden ı,or~ esi~dcn Fuı;ucu o~ul· 
]arından Hasan o~lu \usuf ef. aleyhine 
ikame C}lediAi gaiplik davasından dolayı 
miiddaaleyh namına irsal kılınan clav('Li
JCnin halı hazır füamctgahının ıneçhuli· 
yeti hnschi~ le hila tclıliğ iaede kılıııınası
ıı hmaeıı bitıalep ımıhkemrce il4nen 
tebligat icrasına karar verilmiş oldugun· 
dan yeniden tastir kı lın.ııı dnyeti~ e mah
keme di\nnhanesine talik kılııımıj! oldu· 
~u gibi muhakemenin bırakıldığı 9mıı) ıs 
929 tarihine musadif perşembe ~unlı sanı 
on buçukta ınahkeme)C gelmediği takdir· 
de lınkkındn gıvap nıuanıele.-i ı1:ra kılı· 
naca~ı malum olmak llı.rre ke)fiyet ga
:ı:etcler1ede ıllin olunur. 

I stanbul icra Ç,laircsindcn : ŞU :ru aga 
D rııitri veledi 'Papa ) anidl"n borç 

aldığı } !iz bir hra} ıı mulcıılıil vef:ıen 
ferağ C) !ediği Kııdıkoyıle O nıae ağa 
Kurbıığlıdere ikinci sokakta kııyden 7 
elyem 11 numaralı bir hap hane ilııılei 
t'v\•clisinin ıarılmasıg"Jıı oıı.ız gun ınüd· 
det ilr rnhza) rdl'~ e konulmuştur. Hududu: 
~ahri Ef. Zencivr Feride H. Ye Mıı~ıııfa 
H. lı.an" 'e halweleri \C 1, rİk ile malı· 
dut 116 lıuçuk metfo nıımı.bbaı eraziden 
17 lıucuk metro bina 19 metro hıı.lcn 
nlıır ıııuıebnki i l>.llı.rdir. ıını~ıamilıitı 

hane)" nlı .ap kap ıl n girilı.Jiktc um ini 
tıı§ bir C\ altı ark adı b.ıheı- \ e J.ır 

k U) u H.; dut bir a) 'a ağacı 'e h:ılen 
ııh•r rnrvcutıur lıaııl'ye ta Jıktan çift 
kanadlı kapıdan girildikt zemini tahta 
lıir aralık Uzeriııde sağ<la bir oda olda 
hir mutlııılı hir lı,.Jii 'e merdi\ en altı 
koınıırlul, sh~np ın"nliıırnl~ çıhıl<lıktıı 
bir ofıı tlzeriııdc iki oda lıir lıdiı \ardır. 
Hane ahşap \C iı..I knııaıı iharctdır 
med;pın ~akindir. l'azlıı nıııllıınnı 928-
6678 do~> asındadır. i te} emler uıiımcaat 
edebilirler. f,tira ına talip olanlar kİ\ ıııeti 
ınıılıanınıim• !IJ olan h n lıranııı } uzde 
onu nı pt:tinde pe' akçesini tedıın \emr: 
etmeleri 'e Ô·5-929 tarihinde ~t l ı den 
16 \8 k dar ılıele'i eHfüe i icrıt kılına· 
cağından mil ı .. rilerin bıı.zat 'e 'a bil· 
\t-küle mUuı ede ube inde lıazır hulıın
nıalnrı ilan olunµr. 

İrtiJınl 
1 aıı) n e-.rafmdan dem zade Mehmet 

ıı~ıı mahdumu esl ıık Kırşehir mutıısamfı 
Hilmi be~ dün \elnt rtmiştir. Cen:ızesi 

bugun fatıh Nişancuduki Hnııes;inden kaldı· 1 
rılarnk 'l'op kııpudaki aile kabri innm:ı 
defnedilecel.tir. 

ilan 
J stanbut Birinci Hulrnk l\fııhkeme5in· 

drn: İflns ha ebi)Je damızlık sıitlü 
Auupıı inekleri ,.e sair hayvanat 3 niiall 
192.9 çarvamba gunu Es.at on buçukta 
Bakır k } i tn \on <'hıırınds Şı krıın 

çiftlitınde bilı:u\.ıııı~ ede .a ılacıık.t r. 

o d 
• a 

.. Vü Ü· u lu kunıaş-
lar - tuba iye· ku ıdura - çama ır - döşenıelik
levanta • züccaciye - çanta - saat ve hediyelik 

I ad n · Erkek ve t;ocuk için 
elbiseler. 

dir 
Et blGsman AOZDl-BAK 

ı an uld en cuz 
tan ticarethanedir. 

VEÇ 

'Vffe\lb(i\l]ll~ DKO ŞIEV 

l - KRE~i PERTEV 

2 - PERTEV PODRASI 
BU MÜSTAHZARAT: senelerin cilde 

yaptığı tahribatı izale edip güzelliği tez
yit eder. Yarım asra karip bir müddetten 
beri imal olunan Krem pertevin memaliki 
garbiyed!! bile em&alinin imalipe muvaf • 
fakiyet hasıl plmamış rnüstahzanmıztq 
mi.ikeaıme iyetine bUrhanı kat'idir. 

mal sa-

salnamesi 

BUylik snlnamcnin dordüncll ~ene 

1929 cildinin birinci forması intişar 

etmi:.tir. Salname f!CÇen sene misillu 

her hafta bir forma ne:.:rolunacaktlr. 

Jliln bedclat: Abone \"e dericile bir

J il\te ] 1 lira, fotografsız lO lira 25 
kuruştur. Yalnız abone 3 lirıı. fotog· 

raflı 375 kuru~tur. Tabii rn muellifi 

Mahmut hey. Telif ve tercüme dnire::ıi 

Gıılata )aldız Han Ko 15,16. ihtar: 

G~en enelerde dahi ilanımız \"eçhile 

salnameınizin gerek ticaret odası ııeş

riyatlyle ve oda ile \e gerek di~er 

salnamelerle bir guna alakası yoktur. 

S sultan ahmet sulh hukuk icrnsındıın: 
Bir lıorçlım dula} ı mahcuz ve furuhtı 

mukarrer bir kırnape iki koltuk dört san· 

dıılya 3 Nisan 929 tarihine mlısadif çnr

§ambn gUııü saat 14 de Mısır çıır~1sıııdıı 

8 nUıncrolu ınobil) acı Ali Osman efendi

nin dukkilnındıı bilmüzayede furuht olu

nacağındaı:ı talip olanların mahnlinde h:ı· 
ıır bulunaca\: memuruna muracıı:ıtları 

illin olunur. 

• G ebze mahkemeyi asliyesi hukuk ba-
kimliginden: Oğlu Es'adın asker olup 

334 sene i kaflca cepheyi barbında şchi· 

den vefat eylediği hakkında valdesi Geb· 

zenin kUçlık mesçit mahallesinde sakine 

molla Mustafa kızı Sıdıka hamın tarafın· 

dan ikame olunan davanın icra kılınan 

mahkemesi neticesinde davayı vakıuının 

hittebeyytin sübutuna mebni muma ileyh 
Es'adıo ol voçhile 334 senesinde Kafkas 

cepheyi harbında şehiden ,,-efatına hUkUm 

ve karar verilınİ§ olduğundan usulen illin 

olunur. 

Z 8} i - per§cınbeden beri müııterilcrin 
senetleri ~yi oldu. Kendisine kıymeti 

olmayacağı için bulan ıııtdan terzihaneme 

geıtrmelerioi rica ve mUkafat verccegimi 

vaat ederim. Ankara caddesi No 56. 
O. hançeryan 

Z a~ i - İtibarı ~lilli bankasının lŞubnt 
SS2 iarib \'e 73127·509 numvrah \·e 

elli lira k.ıymetiodeld rııakbuzuun za) i eyle· 

d{m. Yenisini olııca~ımdan h~k mu olma· 
dı~ı 11An olwıur. Hacı Etem 1 

İLAi 
ali tasfiyede bulunup.tııj 
sine memur edildiğiınıı. 

HiLAL le zınıatı ;ımum'yeı 
tiye Türk Anonim şirketiıı;~ 
miline ait beheri beşer 1 

cem'en altı bin hiss s :ıı 
yüz yetıniş"nd n maad ı b 
leri bilmürac"a me cutt · 
hey' etince teka rür eden ~ 
hisse için yüz seksen be r 
on para üzerinden lııss d~e 
teslim eylediği ve bissse ti 
isabet eden meblağı sen~ 
teslimi mukabilinde almış 5 
Mezkur yüz ) --tmis hisse 
datmm ham "Heri dahi Ü ~ 
fında Galatada meı kez c 
hanında Mustafa Fadıl~~ 
racaatla beher hisseye ı 

karrer bulunan yüz se~~dd 
kuruş on paranın nhzı n1ıı 
hitamında taafiyeye niha)' t 
leceği ilan olunur. 1 ") Ta:.fö e memurları: M. fııdı • 
filt, KudrPt Eh t. 

25 Mart 
numaralı nlishamızdn 

MITIKASI 
ANONiM 

Ü sktldıır ikinci sulh 
giııdcn : Usl,udar a 

sinde A ir ef ndi ok ı 

i bil 

eylemeleri ililn o un 

Mnnoil~ an efendinin a 
kurtulduğumdan muın O'< 

kur tınu beıau r.d ıııı. 



Afrika oıempıyaft 

~~nderirede rapıla • 
1( mUsabaltalar colt 

mUhimdir 
o 
· ~Gıdeki ay içinde isken· 

beynelmilel büyük spor 
o)eQıp· rı Yapılacaktır. Bir ne· 

. ~t mahiyetinde bulunan 
1tt ko . a~r ~ynelmilel olem

tdü lllıteaının nezareti altmda 
lsL leektir • 
~end · 

llıfisaba~n~de yadılacak olan 
~ alar " Afrika olerupi· 

Yap 1 &rııuı ta~tmaktadır. 
• ._ 

1 :~ak müsabakalar için 
· t11thot ır program hazırlanmış

. . ' Hokey, Güreş. Halter, 
İtn, 1~. her nev'i, Siklizm, 
Prn-üzme, Endaht müsaba

.\frik:ınıa dahildir. 
elıelll olempiyadına husust 
14fri~Yet .verilmektedir. Ce

dalti lngiliz uıüstame
Çtı~ ~r Ço)c ilerdedir. Mıeırda 

il\ \e Ut.arakki bir spor varlığı· 
IQlll~ı her fırsatta gösterdiği 
~ llr •• 

Afri~rı~e olempiyadına yal
·,, l.ı, rnılletleri iştirak ede

..ı ul edilen eaasa göre 
"'eın . hi pıyadı da her dörtse-

l ~~efa, Beynelmilel olem
ıp eden sene zarfında 

~r. 
S • ınilletlerinin spor hare

• . takından takip edenlerin 
1-l'lııd göre Iskenderiye müsa-
'a Yeni bir kaç dünya 
1'-i kırılması muhtemeldir. 
•eırı rekorlar bilhassa yarım 

• et koşularında tesis edile· 

~ olenıpiyadı vesilesi ile 
ltt ~ye kesif bir seyyah 
~.il gelecektir. Mıetrhlar, 

lÇin çok faideli bir pro-
141tıevzuu teşkil eden bu 

iJtt Yıkıle istifade için bir 
Piy,t taP~ışlar, :Beynelmilel 
~l~kornıtasmında muavene· 

t t seyyahlara bir çok 
eırı· ın etmeğe muvaffak 

~- '. Bilhas&a sporcu ol
it Ylaile maçlarla alukadar 
-._: seyirciler için göste· 
~ lt çok mühimdir. Bu 

port vizesinden muaf 
rı 'b• ~· gı ı dünyanın her 

, te~ v~apur ve tren ücrot-
• lattan istifade edecek-

l!lıl~elrn ·ı 
~ 't-ur ı :ı olempiyat komita· 
~ Lft kıye murahhaslığına 
, gel teıkerede bu hususta 
'"-biltt~ ~al~mat verilmekte 
~ . lStıfade edebilecck-

~e 'tt~ :tifade bildirilmektedir. 
oıe_ porcularından Iskende
'~ıYadını görmek isteyen

S k:n ~lduk1arı kulüpler 
t ec)~kdı trııntakalarma mü-
~ lerdir. 

L. ı..°tllsu hin· ·ı·as-· 
'.'it ~ıtıtaıc. ncı ıf)ı 
't. ~ h· ~tl~tizm heyeti bir 
., ~- crncıliği tertip etmiş
~=~Çt \7 alatasaray. Beşiktaş, 
~~ it~· efa ve diğer bir çok 
~ı ol ırak edecek ve cidden 
~ Vt.~ca~tır. 
~ ~lıy ekı Cuma günü Şiş
~ ~ tntb.~ak !aksim stadyo-

~ Itır k e l ıtmesi mukarrer 
~ıllıjtde C jllsunda rekabetin 
~taı 'l't '"' a atasaray - Beşiktaş 

~tl ()}Utıa~~~a ceı eyan edeceği 
~ q,'l' ._ ılır. 
-~ ~uıu 
~~etliti ıJ: bu müsabakaya 
~etil lf! biri Cl.ar atletle iştirak 
~dıt ~,. 3 ncıler 1, ikinciler 2, 
' · ~~v~j·· Ila .. Puvan alacak-
~ 'ı par tasnif edildiji za· 

uvan lan a §ahıa ve fa 

kulüp 929 lstanbul kır ko~uiu 
şampiyonu addolunacaktır. 

Lilc maçları. 
Bu Cumadan itibaren h~wala

rın muhalefeti dolayıaiJc talik edi
len lik maçlarının ikinci devresine 
başlanacaktır. Lik maçlarının ilk 
temac::mı Galataı:aray ·· Be~ikt4lf 
müsaOO.kası tcıkil etmektedir, o ... 
latasaray- Beşiktaş maçı etrafında 
serdedebilinecek ihtimalltı bilil
here hülasa edecetiz. Bu (Pln Ga
latasaray · Beşiktaş maçının, lik 
mrıçlarmın en muhim ~arıılqma
Jarından biri olduğunu, bu müu
bakaııın verece:ği netice ile şim· 
diy.e kadar yapılım tahminlerin 
büsbütiln aksine bir vafiyet hudii 
olabileceğini kayt etme~le iktifa 
ediyoruz. ' 
Anıatör geliyor 

Viyananın maruf " Amatör,, 
takımı Istanbula gelmek içiu tekli· 
fotta bulunmuştur. isminin 'Ama
tör,, olmasına r~men kun kırmızı 
bir profesyonel takım olan Lıı ~kip, 
mjlruf Futbol kralı Şftforin de ilti· 
hakıyle çok ku\'\ ~tli bir man.ıara 
alml§tır. 

Mıntaka atletiznı 
hey' etinden: 

12·4-929 Cumu günü 5aut Qn· 
da Şişli tramvay deposu önünden 
hajlamak ve katoltk Ul\!Z'.lr)ıCı ar· 
.kasından htiriyet tepeısine iiden 
caddeye çıkılıp oradan Şişli} e ve 
Şi~Jiden de tramvay ceddesini ta
kiben Taksim stadyomu öııüuda 
bitmek üzre (resmi bir kros kontri 
Istanbul şampiyı0naı:ıı) tertip edil· 
miştir. 

lj- Müsabakayı ikmal eden 
birinciye Lir, ikinciye iki, üçün
ciiye. üç .. olmak üzre puvan verile
cektir. 

2 - Birinciden beşinciye ka
dar Istanbul 929 kros koutri bi
rinci ve ikincisi... unvanile birer 
madalya \erilecek tir. 

3 - Müsabakaya ilk bitiren 
puvanı en az be~ idmaucmın 
mensup olduğu kuliibe de Istan· 
bul 929 kros ko:ıtri ~ampiyonu 
un;:, nı] le J~i~ kur a \i crilcccfair. 

4 - Mü abaka)a iştirak ede
cek kulüplerin müsı.ıbık adecli tah
dit edilmemiştir: l,inuennle}h her 
kulüp istediği ıoıkfbr UJÜıı;tı~ljı.la 
iştirk edebilir. 

5 - Kulüpler mü:ıabıldarmın 
isimlerini nihn} et 10 Nisan ak.ia
mına kadar Emin( mi rıhtııu hım 
No. 9 ı::itanlıul atletizm lıe} 'eti na· 
mma alelusul gon<lermeleri li· 
zımdır. 

6 - müsabıklar yarış günü 
9,30 da Calatasaray kulübünde 
toplanacaklardır. 

15ı&ubul icrıısıui4ıı : Gala ııda liriıtoi 
kilisesi charıuda Mar) a ıoı.aıuıdıı NQ 

18 apartimanda sakin iken elyeYm ıkJ· 
metglhı meçhul o&an Kon11tııoıinyo Mayro 
Kefalo Efendiye : Konltaoti eE.ndid~D 
borç aldığıım: illi bin lirayı mukabil 
vefaen feral eyleditiııiz Tophanede Hacı 
Mimi ınalıallelinin Kwnbancı yQkµju 
&0k.ııjfında cedit 69-71 nı~uıaralı ıahtıuda 
dükkanı mU9temil bir bap h•neuiu m11f 
hiaseıi mezkfır borç Mustafa Hasan beye 
temlik edilmiı ve boı-cıuı 'ieribpep:ıeşi 
haaebile bilmUza) ede bin elli lira bedelle 
talibine ihalei katiyeai yıpılıJIJttır. Tarihi 
i1iDdau iıibaroa ~ir •1 '4JfıQ<Mi ~1-a1~ 
T. doaya ıuımaraaile bilmlifl* detat,n 
tediyei deyin ve ya kanuni bir itiru 
penqoyJD etı:n~ifiqıil $&1'ıirde nınkllr 
bil&ellin katiycıı feraf ının icra lulıua~gı 
eoıı ~e tebtiti makamına kaun 
olmak üne illn olunur. 

Kiralık haneler 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
&yoğlunda AılD&lı meacid IDalıaHetind.e Venedik aokatuıda 12-22 No. hine 
~hmcla H\Ue~ üa maMllmde feridiye caddeand• 74-76 No. baııe 
Galatada Bereket .,do mahallesinde Zürd'a eok ..... 18-M No. bue 
c.r.ı.ıada SulWıba)·czid wahalleainde Yenitehir ıokalmda 42 No. hane 
Ldıköyıinde Oıman •I• Qlabelletinde Hasırcı bqı caddeeinde 1°32, 4 .9 No hane 
X:ıdıköy~nde f.afer 8'• m,halletindc Yeni eokakta 132-20 No. hane 
Kadıkuyünde Oaman ığa mahalleainde mektep ıokağındl\ 4 No. mektep mahalli 
UıJtUdarda Selinıiye mahallesinde DauardiLi sokftğında 2 Nu. hanenin ffllmhk luamı 

Kiralık medhal ve fevkında odalar 
Bahçe kapıda Yeni postahane caddesinde ~2 numaralı medhal fevkınde dört oda 

Kiralık dükkanlar 
&hk paıNında Ahıçelebi mahallesinde Yumurtacılar candcsinde 2M-50 diilLklD 
Uı;unçarııda Saman \İran cvel mahalle ı:e caddesinde 32 To. maa oda dükkin 
UzunÇ4ll'tıda Bezzaz cedit ııuıballeıinde Uzun~l,llı caddesinde 296-125 \"e mektep 

ı.htındı 198-127 ve 30().129 No. dUkklnlar 
Takaim civarınd F"aruz ata mahalleıinde Sır.:ısemlcr caddesinde ]05 ve 107 

No. dükll.lolar . 
Be) otlunda şah kolu ınaballeainde Ylılcsek kaldırımda 524462 ve Merdivanh 

sohjta 10 vo Şehıuvar mahaJlesinJe Büyük hendek sokaRında 55 No. dUkklnlar 
Calatada A:rap QUDÜ mahalleeiode Mahm udi) e caddeaindQ 14l No. dUkkln 
Topban• olvarıoda Firua ala mahallesinde Kadiriler ) o~utunda l ve Ağa hamnını 

"ddeainde s.s v. Kıbç •li ıuhalluınde Medreşe iokapııla S.10 ve Ekmekçi batı 
maballuiJJde Bopı kcat)o c;addeıinqo 134 ve SUbe)·il ber ruahalleıtinde Topcular 
cadd~ainde 1·3 ve mektep tahtında 4-20·422 No. iki bap dUkklıılar 

I<:abata§t• o~er avoi efendi mahallesinde Dolmabfıhçe caddesinde 199-207 
No. cluldı:in 

Kadıki,ıyUnde C:.fer ata aahalloeinde Bayeıid kih)a camisi tahtında 18 'o, dükkin 
Kadıko)·Undı Oıınan ala mahallesinde Mektep so1'ajında 2 l'e Sökt.ıdlu çoıme 

t"dıloamde i·S02 Nil. dU~\\inlar 

Kiralık gazino ve kahve 
,•bel ıpinde Çınar c.addeıinJc l No. gazino 

o) ıı.&of) ai kebir c:ımii ha\ ıu~~nda l Nçı. kahvehane 

Kiralık pazar kayığı iskelesi 
alo.bit paı.1rıııda Ahiçelebi mahalleııind~ YaR iııkcle»in<le kanlocı pazar kayıiı 

i ktle•i 
Müddeti nıUZ3 eı.Je: Sl Mart 929 tarihinden 22 ıian Pazarte»İ gUnU saat on 

d~rt huç-.ı&a kadıır 
~;ıllidı mul:arrer eml!k ı.iraya verileceğind n mUzayadeye vaıo1unmuıtur. Talip· 

Jeriµ ı.evmi ih ie oları cııı &Un!.ıı lillat on dôrt J:ıuçuğuna k•dar f&Iluameyi okumak 
,c te~ıiı &U mı;\akkııte ita eJnek mUıa~cde,e i•tiraA. etmek Ua Ltanbul Evkaf 
mUdtiıhı llnde 'a\ı.ıf ııl urlar mUdiirlüıtüne mur~caatları ilin olunur. 

fa~f ve mujtcmılatı hııkk ıqda malumııt .ılır.ak üte} enler bu müddet urfıuda 
m\i~s4dc o<! ~ına nıurııcaat tderek ecri miıııl raporlarını gurcbılirler. 

Kiralık sahilhane 
Vakıf Akarlar ıniitlürlUğün<le11: 

5fırı )!il d~ 1 eoi sıuılJeıJc Pf4!ıu lıci~ınılll ıuirııs > c:di ıvkajındıi 109-50 Nu. alıillıane 

KlR:\LIK APARTMAN DAlhELERl 

De. o;ıunda Kulo~lu n :ıhatlesinde ağn hamamı caddesinde ilçUncU vnklf hanın. 
2 'te 3 u 4 \C 7 \C Q UU®ll'~I diıireltıri 

KlilALlK. DO~LAR 
Bel u~lıındıı Kulotlu m:ıtıa leıinde aıa hamamı ,;ıdd inde Uç ncU vakıf hanın 

trıhtında 5~.ı numaralı dUkl•iln ve hanın atka cıhctinJe 38 ıı ar.ı ı kapı nıah l: 
UeyQ~lu .da H 9C) in i• w;.ılıalleıtinqe mıJ ~ol a • nda 3·84 'e 8-1-7 o. du\;.kin 
B~ olllun l:ı tt e• n ei: m ılıell4t iııJ.: Abanoz tokaiındıı 21 No. dul.kin 
Be o'lunda K;ııııer lıı.fıııı ın3hallu s.d1: Hamal L:ııı c.dd uıde 2 o. dukl>in 
1>11 ~:ılt.<la Ça, a ııokatında 53 atil, 63-1 ct:dit nuııumılı duı..kfiu 
)ııga tııJa harıı;ıı ıne.zaılı.ı ltıu~ıiıuda 111 'iO 107 nuınaıah c!ul.kinl .. J 

KiRALIK BODRUMLAR 

fifıı)oiluntlu llü Ç. iıı c~a nıJlıalbin fo Caddwi kebirde np ıtın .. ıı t&lı 111da bodrum 
Çdatadll !facı :ıınıı malı .. lleıııı de ŞchitMemet }J&§a canıiı tahtıııda 6 o. lıodrum 
Tuphıınede :! f r k ... I,. a m.ıhalleainde ~-e aıJde inde iki L:ıb Lodrnm 
MUılı.leJi nı\lze) ı.l • 25 Mart 9~1 tarihinden 17 Nıian 929 Çıırjllmba gllnU saat 

on dört b\l~ui~ li.adıır. 
Ealida nıulııırrer c;nl!k. liiıa~ ıı ~erilecegind n ınuıra~ ede~ e vazolunmu~tur. Talip· 

leri~ )evuu ıl.ı.ııl u ıın ıon guıı· ıı ~t on ılört } ı-~u~una 1 adar ~rtnaıne)i ol,umak 
ve teıııiu~tı mu• h~ıc it.ı l-'\ict~l;. ruUıa) ede) e ittirak etmek lııre Iatanbul Evi-af mu
dıirl ığıııı<le uJı;ıf nl-.ıırfor uıudUrlu~üne mUracaatl.-m ilan olunur. 

Eveaf ve uı ıttc:mılatı bakıundJ maliimat ılmak i'*eyeııler bu müddet zırfuıda 
ı,uüı•y•de uduıııa wUra~at c:derek ecri misil raporlannı görehi!U"_l_e_r. __ ..__ __ _ 

Müzayedeye vazolunan pstacı dükkanı 
ve tahtında furun ve bodrum 

Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
~> o~hıııda Hlı&e) in aiJa n ~ballesinde c.addei kebirde 84-58 nwııarılı pastacı 

dU1'.kAnı \C tahtında furun \~ bodrum. 
~hıddeti rnti:ıayede: 25 Mart tarihinden 17 Ni&aıı 929 Çarıamba ıuau 111t on 

Jç,rt bu~ut• kadar. 
Bal.Ada muhaner eınllk kiraya verileceğinden müı.ayedeye vaıolunmuıtur. Tılip-

1.?rin ) evmi ihale o lan son ıunuu saat on dört buçuğuna kadar prtname> i ok.umak: 
'e temin~ı muvakkate ita ederek mUıayedeye İ§tirak etmek Uzrc lstanbul Evkaf 
ın~durlUğUnde vakıf akarlar m 1durlutuue mUPCl4tlan ilAıa ol~ur. 

fauf ve mu,tenıılltı hakkında rnalO.mat almak i&te)·enler bu muddet sarfında 
ınüıayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını görebilirler. 
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OSMANLI ISTIKRAZA n 
HAMiLLERiNE 

&bık osmaulı imparatorluğunu taksime uiJravan Döyunu umWDiyeei Mec6I 
oemanlı dU)unu uınumivesiuin tensiki ve Turkiye) e dliten hiue lerVİaİDin vealdea 
baaJaması ziınmında Türkiye Cumhuriyeti hukumetile hamiller mUuıessilleri ~ında 
13 Haziran 1928 tarihinde Pariste tanzim \"e imza olunan mukuelenamenin Meoliala 
21 Mart 1929 tarihli tebligatında muharrer §trait dairesinde tastık olund'1ğuau 
osmanlı istikrazatı hamillerinin nazarı ittilaına ırzcder. 

Bundan mada Fransız mandası tahtında bulunan Şark devletlerİDİD o-.11 
du~ unu umumiyeı;indeki biue]erinin teıoviyesi zımmında mczkılr df»'letler müm..Weri 
ile 19 Künunuuni 19'29 tarihinde tanzim \C imm olunan mukavelCD&me daAi 
duveli mephuse tarafından tastik olunmuıtur. 

Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere. ltalya ve 1sviçrede miite§Ckkil Mmiller 
cemiyetleri tarafından hamillerce kıı.bulu tavsiye edilen iıbu iki mukanleaam. 
bamillerin ta .. vibine arıolunur. 

Hamillerin kabulü a~ağıdııki nçhile tahakkuk. edecektir: 
1 - Uzun vadeli iztiltrazat hamilleri için : Turkiye hUkumetile Fransız maoduı 

tahtında. b~lunan Şark devletleri hesabına 4 ~İlan 1929 ta~ihinden itibaren 31 Mayıs 
1929 ~arıhın~ k~dar, Meclis tarafından tedı)e)e nı edilen ve apdaki cetvelde 
gösterilen ınebalılfın ahı ., e kabrile. 

2 - Ke~idelerde kura isabet etmemi~ ikramiyeli TUrk. tahvilitı bamill«i ile 
N!sa~ 192,5 (dahildir) tatihli 331 numaralı ke§ideden itibaren Aıtustos 1928 {dahildir) 

tarıhlı 351 numaralı keşide~ e kadar kura isabet eden ikramiyeli Türk tahvilltı hamilleft 
için: U:ı:eilerine lıir ihihnk "iıe..cıi vnzedilt•cek olan tah .. illerinin ibraZJyle; 
. . ~ - 1911 ve 1913 ~ Uzde 5 ve 1912 yüzde 6 tertipli hazine bonoları hamiller. 
ıçın: ı~bu bonoların ·Sabık Osmanlı lnıparatorlujtu hazine bonolarının yUzde 5 faizli 
1928 konsolit tahvi1atı• ismini tajnan , eni tahviller ile bilahare mUbidele edilmek 
Uzere, le\ dii ıureti) le. • -

Bu suretle ibraz \e )a t,.vdi edilecek olnn eıham 'e tahvilatın }ekiını Omwılı 
dUj unu umumi} esi resUlmati itibarisi yek Onunun yUıde 40 ına balil oldugu takdirde 
mukaı: elenameler sureti kafi> ede mevkii mer"iyete gireceklerdir. 

Meclis, bu keyfö eti h:ımUterine iteblig etmekie beraber haıioe bonolart hamillerine 
•konsolit tah'lilath itası ı:e ayni zamanda kendilerine bu )'eni 1ahvillere merbtıt 
~lan birinci kupo~ mukabil 2 ıilin 10 peni tediyesi ye 6 Atuatoı 19'J4 ten 9"I 
ı:a~eleri hulül etmı§ olan mUtedabil matlubat aenedatının (kupon am,orti oeGauı 
sc1r.ıp) otuz aent:O;e lazimUlitfa •Mukabil bonolar• ile tebdili ıımnındll llıım gelen 
ta ımatı ..,·erecektır. 

31 m~~ıs 1~~9 !ıırihinden evel ~evzuu babiş kabul nis~eti yü7.de 40 a baliA ol· 
madığ! ta1'Urdc ıtiWııanıcler munfe.uh addolunacak ve hamillere tedi ... e edilmiş olaD 
~ebalığe mezkOr hamiller sureti kat'i) ede temolluk ed~k ve tevdi edilmiı olan fft
zıne bonoları sahiplerine iade olunacaktır. 

Bundan hıııka izahat içiu, Meclii, hamillerin aıada gölterilen mUeueae!eıde M
lunacak ları tebli~!ere mUracaat etmalerini rica eder. 

Keıalilf i ~ıu ı ~nda. zikrolunan tediyat için, hamiller kupon ve tahmlerini ayni 
mUesseselenn gı~el .. rıne ıbrıu: edebilirler 

Turki)t Omıanİı Bankbsı Düyçe Bank 
lstanbul Galaı. Ustanbul) Galata 1Ja&arı.bıal) 

Balada zikrolunan tedh at Almanya~ Avusturya, Belçika, Franu, Iııgiltere, Fel• 
menk \e ltal~ adaki hamillere dahi ifa edilecektir 

Sabık Osauuılı JmparatorlulunUb iııkiumı uframıı 
Du~ un umumil e Meclisi 

A) Iugiliz lirasıyle lazımüttediye olan istikrazlar: 
tdhrazat \ adcl"r Kupon Nakten tediye 

Dıl3unu muvahhide 
Osmanh e 1890 
!f öınbel, i i tikrazı 
Yu!de 5 1896 
GuıurUk 1902 i tikrazı 

numaruı olunacak. pyrl 

1n~I!) 
14 EylUl 1924 42 

8u 8 
14 E~ lul 1924 Ot. 11 
14 Agustos 1924 O •• 11 
14 Kin · sani 1925 0.2.. 5 
14 c ' 1925 44 0.1. 11 

Barı dad demir 'oll.ıın 1 inci 
Yuıde 4 1904 

seri 1 Mart 1928 51 0.1. ll 
14 Kan · sani 1925 37 o.ı. ll 
14 • • 19'>..S S9 o.ı. ıı 
1 1art 1928 46 Ol. 11 

)'ıııde 4 1901·1905 
Techiıatı A keri e 
B ğdad demir ~ ollan 2 ind seri 2 Kin· uni 1928 40 0.1. ll 

• 3 • inci 2 • • 19'28 O.L il 
Yul.d • 4 1908 14 c • 19'ı5 31 oı 11 
Y .zde 4 1909 14 • • 1924 30 o.ı. ıı 

2 • • l 9"..8 34 O.L 11 
14 Teş - cani 1924 o.2. il 

GuınrıAk 1911 
Yiızde 5 1914 

B) Tez)itli Fransız 
İstikrazlarn: 

frankı ile lizımüttediye olan 

İstikra.zat Vadeler Kopun 
numarası 

Na'ldeıı tedtr 
olınacAk ~ 

40 Oı'.lO,OOOFrıınldık Şark demir yollan 
Yu•de 4 1903 R suıuu ~n)diye 
Soma · Bandll'ına 
Hude\ de - ~ana 
Kon) a &\ası i kasi 

aafi 1~ Fraımı: ı 
1 Kin • sani 1925 
1 Map3 1928 51 
1 Teş · evel 1924 27 
1 • • 1924 27 
6 Aguatos 1924 -

ten 19 Te§·aani 1924 e kadar 
\"adesi hulül etmiı faiz 

10,s 
10~ 20 
ıo;• 
10, 20 

Tamamen 

C) Tezyitsiz Fraesız Frankı ile lizımüttediye olaıı 
İstikrazlar: 

1 til•razııt Keşidelerin Nakteıı tediye olua[ 
Tarihi numarası gayrı safi meb~ 

Şl.imendvfcr tabvillltı Teı1-evel vt K·n-e-.cl 19'24 328 Belieramorti tahvUAI 
ıle Şubaı 19'25 keşideleri 329 168.95t r '1SUt~Ju.BOher 

330 ikrami)c.ıl tahvillt lçiD 
Yüzde 70, '40 

(1) lıbu ıUtunda gi.ieterilen mebalilTin mnadili hamillere, tediye piyualarmuı lıer 
ban~i birinde ibraz gllnlln ı n aviııta kambi~ osu Uzerinden, mahalli para ile tediye 
edilır. 

erem üca e esı 
Yazılınıf 

emıyetıne 

Aşağıdaki kuponu doldurarak Cağfl oğlundaki Hilali Ahmer 
binasında cemiyet merkcıpne gönderiniz 

fstanbu1 Verem mücadelesi cemiyetine aza ytazılmak için bir 
senelik teahhüdüm olan (*] lirayı gönderiyorum. 

isim 
Adres 

ari bir liradır. 

imza 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
~~~d~~~~~~·~"~~~ı1L~~1d~~E~k••••~h~~··d~··••••~•••••• 

~ı.r ile s.. pumarah tdefon IJlab•lli oy spres attın a mühim tekemmUIAt 
Ve banın birinci k!llında 38 ve 40 ınımaralı odalar Istanbul ile Avrupa arasında en doğru ve en seri bahri muvasalayı 
M~ddeti pıU~y~d~: 19 Mart ııribindeD 10 Ni1tn 929 Çar11mıı. gUnU 11&t otı · d ( Lo d Ek ) h ~ıırt b~~u~ kadar. ıc:mm ~ en Y .. ~-pres . ~ttının ( Loyd Tristino ) tarafındaq ll 
BalAda muharrer euılik kira}e verileceğinden ınuıa)edeye ,..,ıoıunmuıtur. Talip- nıaan 929perşenbe gununden ıtibaren iki pervaneli TE\'EJU:l~i yolcıJ 

lerin yevmi ihale olan 600 gunun 111t oo dört buçuğuna kadaqartııaıııe>i okumak ve vapu~nu ve mayıs ayı zarfında dahi büyük STELLA D'İTALVA vıpu
teminatı muvakkate iaa ederek mU:ıayedeye iıtirak etmek uıre latanbul Evkaf runu ışletme.ye .. başlayacağından istihbar ediyoruz. 
mUdl\rlUtünde va.ı.ıf akarlar mUdürlıt~e mUracoatlan iliu olunur. G bü k h d 

Enaf ve nıUpemilitı hakkında malumat alJQ&k iıte> enler bu mUddet zarf ısıda ayat !.u acım a olan bu iki vapurun lstanbul• \!Jr&YaD va· 
müurede P<W.11na milra*' edere~ ecri mi,P raporlarını ı&ll'bilirlcr. pur1arın en luks .ve en serileri olduğuna şüphe yoktur.Geniş saJonlann-
•·~·~•••t•••-••••••••••••••••p;••••••••••••••••••••••••••••ı dan mada barı, aınemaşı, jimnastik salQnu ve mükemmel bir orkestrası 

1 D 
l k • d olan bu vapurların yolcuları en büyük oteJlerde bile aranılan bütün 

eniz satma ma omısyonun an f kQnforu bulacaklardır. ŞurJısı daba unutulmamalı ki Loyd Triesinonun 
•••••••••••••••n•uuou•• ••O••u ..... ,.., .......... ,.. aş?.ılan~ın dünyanın en meşhurları olması· bir an'ane haline gelmi§tir. 
2000 metre Yataklık keten bezi } .. 8.3-929 p Muıterılere bahşettiği bu kadar istifadelere rağmen şirket seyahat üc-
~ • Beyu • • pe~telik uu (l

4
) te retini hiasolunur derecede tenzı'le ı..Adar vermiQtir. Şehrimizin en kibar 

Teahudunu tf a edemiyeıı muıe.bit nam vp heeabına b&llda muharrer iki kalem Ap :ı 
eıya pu.arlıklş ınuba)aa edilec.ILtiı. Numunelnini • gUrmek ;1teyenlerin her gun ve mebafiline mensup olan Loyd Triestinonun müşterilerinin bu tekem· 
,·ermek ieı,~enlerın ~thmU ihalfde muhtJrer ...ıta kaıımpaıada Dz. M. K aıUraçutlan mülatı takdirle karıılayacaklarından cmiuiz. 
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Se ri sefain 
A~ vahk sür'at postası 

(MERSiN) vapuru 2 Ni-an 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak· 
kale Küçlıkkuyu Edremit Bur· 
haniye Ayvahğa gidecek ve dö· 
nıi~tc mezkur iskelelerle hera· 
her Altunoluğa uğrayarak 
ğe1ec<'ktir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yuk alınmaz. 

Mersin sür'at 
pos tas 

(MAHMUT ŞEVKET PA
SA) vapuru 2 Nisan salı 12 de 
Galata rıhtımından hareketle 
İzmir Antalya Ala.iye Mersine 
gidecek ve Taşucu Anamor 
Aliiye Antalya lzmire uğra-
yarak gelecektir. 

1 J. i~an Paznrte::ıi Trabzon 
birinci postası yapılmıyacaktır. 

Y elkenCİ Vapurları 
Karadeniz Luksve surat postası 

l661PA9ııi!IJ'o 
VAPURU 

Nt~AN Çarşanba 
Günü ak§amı Sirkeci rıhtımmdan 

haraketle dojru Zonguldak,. lneho· 
lu, Samsan, Ordu. Gireson, Trab
zon, Siimıene ııe Rizeye gidecektir. 
• Tafsilô.t için Sirkecide yelkenci. 
Hanmda kliin acentasına müra· 
caat. 1'el. lstanbul 151.5 

BARTIN ıu:u~~e POSTASI 
Elektrikle mttcehhez muutaı.arp kamara 

]arı H~ gQ\erte yolcularına mahsus müfer· 

I b0mzıb.allc- y d} fi 'a~~ru } 
rı haı:ı ;"\ısan 

P . l •gUnfısa.atlide Sirkeciden azar esı hareketle {Ereğli, ZoD 
gldak,Ber. iıı, Amasra, Kuruca §ile, Cide) 
İ:!kelelerino azimet ve anlet edecektir. 

Fazla tafı:ilfit jçin Eminô.ıü Rıhtım han 
2 nwnara~·a müracaat. Telefon : 2684 

Zingal şirketinden: 

MUHASİP 
ARANİYO 

Şirketimizin Ayancık işletme 

idaresi içm usulü muzaafeye 
v~kıf ~ecrübeli bir muhasip mu
avinine ihtiyaç vardır. Talip ol
anların bilcümle vHaiklannıha
milen 5 Nisan 929 tarihine kadar 
her gün saat 12-14 arasında 
~irketin Galatada Bahtiyar ha
nının uçuncü katındaki dairei 
mahsusasında muhasebe müdiıi
yetine müracaat eylemeleri. Al
manca bilenler tercih olunur. 

Kirahk kiirgir hane ve diilikfuı 
Abdülhrunidi sani ,·nkfı mUteı-elli 

·ıı)ınDltamlıl;mdan: 
Bc~ikta,.tıı akaretlerde 18, 64 nllmrolu 

hanelerle 7, 15, 23, 28, 32, mükerrer 32 
ııılmrolu difül, filar hilmü:zn) ede icar edi· 
leceğinden şehri hnlin yirmi altıncı alı 
giinlınden itibaren yirmi gün müddetle 
leni mUzayedeye vaz edilmiştir ıalip 

olanların 'c dah::ı ziy.ade malümat nlmıık 
isteyenlerin NLanın on yedinci Çnrlaııba 
giınll s.3At on uçe kadar mahalli meıl(ür· 
de 54 nlımrolu mıltcvcJli ka)mııkamlığı· 
na yevmi mezl>i4"un $lal on üçUndcn on 
beı,ıine kadar Çenberli taşta lstanbııl fa. 
knf mlıdiriyctinde idar~ encümenine 
nıUraca t etmeleri. 

oktor A. kutiyel 
Elcktirili. makineleriyle Lelsoj:tukluf,'ll1 

idrar darlı~ı, prostat, adeınüktidar, ve bel 

e't~ekliği, ı•ilt ile firengiyi ağrısız tedavi 
eder.eKnrakoyde Börekci fırını sır!15ında.34 

Kiralık ey aranıyor 
Bomonti, Tatnvla ve 'işantnfı taraf· 

1arında 4, 5 odalı, bahçeli, •elektrik ,.e 

suyu havi bir ev ııranmaktadıl\ Ik:dam 

idaresinde Muammer beye n:üracaat. 

Pazar l K n '' M. i\Inrt ~1 . 192'1 

Esas No 
1S8 

.. ve Eılam 
asından: 

lralllc lcıslc 
Mevkii Bedeli icarı Lira 

Bii~ iikadada Nizamda Sefer oğlu köşkleri 
namiyle maruf üç bap kö~k. 

1500 

Balada muharrer köşkler bir sene müddetle ve pazar1ıkla icara 
raptedileceğiııden tal iplerin ~ ubemize müracaatları. 

'' Ziraaı an kasından: 
Yeni den alınacak müfettiş namzetleri için ilanla 

teshit olunan 1 Nisan 1929 tarihi, son miiracaat 
güı~~dür. Bu tarihten ~ora y.apılacak !alepler naza
rı ıtibara alınnıayacaktır. Müsabaka ımtihanlan 7 
Nisan 1929 da Ankaradan haska Istanbul ve iz. 
nıirde de yapılacaktır. 

~ 

Evkaf müdüriyetinden: 
Guraba hastahanesinde mevcut elli adet dökme soba ile yüzü mü

tecaviz kalın saç soba borusu apeks sisteminde müstamel maa teferruat 
rontken makinesi aleni müzayedeye vazedilerek Martın yirmi üçüncü 
Cumartesi günü saat on beşte ihalesi icra edileceğind&n talip olanların 
şeraiti anlamak üzere ker gün levazım idare:ine ihale gününde idare 
encümenine müracaatları. 

Pilsiz ve akümlatörsüz, telsiz 
telefon cihazını faaliyet sahasına 
attı. Bu cihazlar 11 O veya 220 
voltluk mütenavip ceryanda iş
ler. Bütün Avnıpanın dinlen· 
me~i milemmendir. Tecrübeler 
hanenizde ve y.r 

HELYOS 

Rusumat muhafaza müdürlügünden: 
Saray burnundaki muhafaza memurlarının. yatakhanesi altındaki. 

beton kemerin tamiratı münakasai aleniye i!e müııakasaya konmuştur. 
lıfıinakasa kanunundaki §Craiti haiz oları taliplerin müdüriyetimizdeki 
keşif t:e şartnamesine ittili lıusulinden sonrc:ı depozito akçelerile müna· 
kasa ,gürıü olan 13-4-929 Cumartesi gıirıü Jaat on dörtte müdüriye· 
timi=deki komisyona mırracaatlan. 

.i ........... · ·· ··n·:;t-;;<l;i:k.··;ı~ıtl:r:······· ·•· ·······ı 
t ••••••• ~·····································;.··········· 

SAT LI EV VE DÜKKAN 
Galatııda okçu musa mahallesinin Şel111uvar capdesinde 30 No, iki katta altı oda 

iki tn§lık, iki hale, bir sofa, bir mutbıık, bir tavan arası, altında dükkanı nrdır, 
ı;ekiz taksitte satılmak şartilc, muhammen kıymeti 6750 lira, mUzayede kapalı zarf 
u uliylcdir, talipler 507 liralık teminat makbuzlanyle teklifnnmele:-ini 20 Nisan 929 
tarihinde İstanbul defterdarlığındaki komisyona \·ereceklerdir. ( 542) 

SATILIK ARABA 
Dolmnbahçede mulga istahlı amire ahırlarında 1 adel n:ıkliye arabası,muhammen 

beıleli 50 lira muza~edn temdiden 7 Nisan 929 d:ı defterdarlıkta. (236) 

SATILII( R01\10RKÖR 
Karadeniz bu~azındn Alacalı mc'rkıinde mıığruk (Lİ\Tcpol)romorkörU, muhammen 

bedeli 950 lirıı muuı..,·edc temdiden 7 Nisan 929 dıı defterdarlıkta. (209) 

. SATILIK ROMORKÖR 
Knrndeniz lıuTrazındn nhı;.ılı mevkıinde mağruk (lstanbw) romorköril, mubaın· 

men bedeli 1000 lira muza) ede tcmdiden 7 nisan 1929 da Defterdarlıkta (209) 

SATILIK ARSA 
Dolmahehçede millga lstablı nmire :ıhırlannıla bir adet henka arabası, mubam· 

men bedeli 100 lira, mlızayede temdid~n 7 Nisan 1929 da Defterdarlıkta (233) 

SATILIK KURŞUN 
K6htanede ç.ağlıyan kö~kU hın"Uzunda Uç~·U.ı okka, her okkasının muhammen be

deli 25 lrnruştur, mümycde tcıııdiden 7 Nisan 929 da defterdarlıkta. (311) 

SATILIK DÜKKAN VE ODALAR 
Galatııda Yeni cami mahallesinde Fermenedler soka~ında No 81 kargir bir dükkQD 

ustilndc iki knttn iki oda ve bir hala sağ tarafı Hilmi efendinin sol taran Adredigini.ıı 
ma:tazaları nrknsı kUrekciler caddesi senede 250 lira getirmektedir. Mnhammen kıy• 
meti 2500 liradır. Muza~ ede 20 Nisan 1929 tarihinde Defterdarlıkta (589) 

SATILIK DÜKKAN ve ODALAR 
G:ılııtada yeni cami mahallesinde Fermenecilcr soka~ındıı 97Xo kAgir bir dUkkfin 

ve üstUnde, Uç ımtta Uç oda, saı; tarafı Nikoli mıığauısı sol tarafı Hıristo dükkfinı 
ar1'.a ı Kürekçıler caddesi, senede getirdiği kira 250 lire, muhammen kıymeti 1700lira 
müzayede 20 ~isan 929 da defterdarlıkta. (590) 

Gümrükler muhafaza müdürlüğünden: 
7 Numaralı Motora vazedilecek az müstamel bir makina ile güverte 

aksamının cüzi tamiratı aleni münakasaya konmuştur. Münakasa ve 
ihaliit kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin müdüriyetimizdeki şart· 
name ve keşifnamesine ittilii husuliinden onra münakasa günü olan 
20-4-929 Cumartesi günü saat 14 te depozito akçesile muhafaza mü· 
düri"etindeki komi:"•1ona mUracaatları. . . 

• •• 
ınenmu 

Şehremaneil 
ila nıarı ....................... 

A nadolu lfüarı §uhei idariycsinden: 
Pa~abağçe ,·e Heykozda mUlera· 

kim çöpleri doküldülderi mahalden 
kaldırmak ve ~erinde bulunau pa• 
çana kemik ve illireyi tdıik \"G çöp· 
leri kaldınp şehir haricinde gübre 

gibi istimnl etmek ş:ırtile bir sene 

mliddetle mUıayedeye "·a.r:zedilmi~ ve 

Nisıının yinnlnci cUIDArtesi gilnü ihn· 

lesinin icrası uıukarrcı bulunmllf ol· 
duğundan talip olanlann pey akçele· 
rini nıüstahsiben saat 14te daire En· 
cUmenine müracaatları ilin olunur. 

1 stanbul İskin müd\1riyetindCll : Mukad· 
dema Selanikte mukım iten mahalli 

nıezkCırda vefat eden Mehmet Nezir efen· 

dinin Selanikli HlisnU :efendiye vefaen 

mefrol bulunan kule kahveleri civarında 

klin hane ve arsalann vefa bedeli olan 

dörtyü:ı: elli hrantn onbeş gtin urfında 

Mehmet Nezir efendi veresesi tarafların· 

dan lstanbul i!kfuı müduriyetine mUraca· 
atla tesfiyei dein cdildiJini mübeyin 

vesaik. ibraz edilmediği takdirde dain 
mumaileyh Selanik mUbadillerinden HUs· 
nU efendi namına muamelei fıragıyenin 

icra edilecoği il!n olunur. 

~------~---------------------E yup sulh mahkeme.sinden: Terıiıı.o 
pU:ıant efendinin Eyupde Dökmeciler· 

de 48 numaralı hanede mukime Refika 

hanım aleyhine iki yilz yetmiı üç lira

nın ma faiz ve mesarifi muhakeme tah

sili hakkında ikame eylediği davanın gı· 

yaben icrc kılınan muhakemesinde mu· 
mailey hanın i.kametgihı meçhul bulun

masından dolayı gıyaben kararının ila· 
nen icrasına karar ,·erilmiş ve yevmi mu· 

hakeme 30 nisan 929 salı f;Un\1 aaa1 on 
bire talik kılınmıı oldutundan ye\·mi 

vakt mezkürda hazır bulunması ,.e yahut 

tarııfından musaddak bir -vekil göDder· 

mesi aksi tı:ıkJirde hukuk usul mulıake

meleri kanununun maddei mahsUBa ·ı mu· 

d~ince iddia edilen vakaalan kabul ve 
ikrar etmiı ad olwıaca~ı gibi hakJun2da 

muktazi muameleyi kanuniye ifa kılına· 
cağı mUbeyyin giyap kararının bir nuıı

hası mahkeme divanhaneiine talik kıh· 

naca~ı gibi evrakı havadisle dahi ilim 

keyfiyet olunur. 

B eyoğlu iltinci sulh hukuk mahkeme· 
sinden: Galatada Per§enhe pazarında 

Furun soka~mda (12) No.da mukim iken 
iltametglihı meçhul Hamdi efendiye: 

Dakkal Atana~ efendinin aleyhinize ikame 

eyledi~i alacak. davasıDdan dolayi ikamet• 

gühınuın meçhuli; etine binaen evelro 

bir m.ah mUddetle ilaııen vukubulan teb· 

liğata ra~men mahkemeye gelmediğinizden 

dolayı muddeinin iddiası badeli tima 
davasının inklrı ablinde talip tahlif olduğu 

dermeyan eylemesine binaen hakkınızda 

cereyanı muameleden bahis olarak ittiha:ı 

edilen gıyap kararının 15 gün mUddetile 

ilünen tebligina ve muhakemenin 15 
füsan 929 pazartesi saat 1 l re talikine 

karar verilmi~tir. Berveçi mesrut iddia 

ve yapılan muameleye işbu mUddet zar· 

fında ifüaz edilerek davanın talık edil· 

diği ı;ümitı hazır bulunmadığınız surette 

muhakemeye kabul olunmayacağınız \"e 

muameleyi müteakibei k.:ınuniyeye devam 

ile beraber hasmınız tarafından dermeyan 

olunan ,·akaaları ikrar etmi1 addolunacn· 

lfınız ililnen tebl~ olunur. 

G ebze aıliyc hukuk hakimliğinden : 
Eskihisar kariyesinde mukım Sirkeci 

oğlu Mustafa a~anın Galatada Bosfor 
hanında mukım iken elyövm mahalli 
ikametleri meçhul olduğu anlaıılao tile· 

car n Yirmibe' ıade Mehmet kemal 'e 
Mustafa efendilerin zimmetinde 700 lir• 
nm tahsili hakkında ikame eyledigi dava 
Uzf!rine müddeyialeybimrya il4nen vakı 
olan davete icabet etmediklerindeD gıya· 
hen icrayı muhakemeye karar verilmiş 

ve mUddei vekili ispat mUddaa zımmında 
16 Kllnunusani 928 tarihli ve milddcy-

aleyhimanıo imzalarını havi bir kıt'a 

senet dahi ibraz eylemiş olduğundan 

bu b:ıptaki muhakemenin muallak bulun· 
dtJ4u 29 1 

1isan 929 tarihinde saat 14 te 

müddeyaleyhimanın isp:ıtı vUcl.ıt eyleme· 

leri ve bir itirazliın olduğu taktirde bet 

gUn :larfmda beyan eylemeleri ve akıi 

talı.tirde ıısulıln 405 inci maddeıi mUci· 
hince muhakemeye kabiıl edilmeyecek· 
}eri gibi 408 nci madde mucibincede 
basmıu dermeyan etiigi nkaaları ikrar 

etmi~ ad olunacakları ihtar ve i~bn mua· 
meleli @l) ııbi 'karart mUddc,ııl.,y himamn 
ikametgahlarının meçbuliyetlerine binaen 
tebliğ makamına kaim oln::.i.k. Uzrc ve 
ı;czctc ile ili:ı olun:ı.r· 

Asileri miina
ltasa ilinlari: 

[:~·· F::bki:d~·M:M.;;kM;;;·;;;::;,;;a 
komisyonundan: 

···························-·····~····-·· 
Ş affiıf minkale ihaleai 3 nisan 929 çaroamba saat 14 te 

üç kalem tabta c 3 ı 929 c , 15 te 
lhtiyncat askeriye için cins. mık.tar ,.e evsnfı §artııamelerinde yszılı '°e ıııefCll' 
ne ve cıekilleri Uzerine i!lınleri yokanda ywh malzemei fenniye ayrı ayrı .."ıJ 
ile \'e kapalı zarfla munakasaya konmu§tur. İhaleleri balada hizalarında ~ .. 
ve aaatlarda komisyonumuz nıuoak.asa salonunda fapılacaktır, TaliplPrin 1 
yirmi kurugluk. pul mukabilndc korniıyonumuıdan almaları ,.e teklifnaınel 
ihaleden mukaddem komisyon riyasetine vormtleri i.IAn olunur. 

Y eni~ehirde buylik erk.ini harbiye blııaeı inşası ıniinııkaaa §ıı.rtnaınesi0e 
keşfi ve §Uaiti feruıiyesıi ve proJesi mucibince kapalı zarf u.."tllile 111~ 

konmuıtur. ihale günü 11 Niaan 929 tarihine mtısad.if Pcr§embe gUnU sa" 
Taliplerin mevcut esasları görmek üzere Ankaradıı levazım utın alma koDlİi)Oi' 
gün mllracaatll!rı ve apğıdaki maddelerde münderiç §erait dahilinde teklif \ 
mektuplarının ycvm ve saat muayyenden evel makbuz mukabilinde m~ 
riyasetine tevdi ile münakasaya i~tirik. etmeleri. 

1- Taliplerin sahihi eelihiyet olmaları ve behemehal evvelce muma.sil 
cuda getirdiklerini ispat edecek vesaik resmiye ye makbul.eyi komisyona 1~ 
leri lnımdır. 

2- 661 N. mürayede ve mUnakasa ve ihalat bnunu ahkümı~ ınulı.5lif 
lUIZ.8.rı itibara alınmaz. 
Ü ç adet beton hangar inşası mUnakasa ı;artnamesine merbut keşfi \'"C §tf 

yesi ve projesi mucibince kapalı zarf usulile münakayya konmuştur. 
10 Ni.s.uı 929 tarihine mllsadif Çaraaxiıba saat ondadır. Taliplerin ıne,·cılt 
görmek Uzere Ankerada levazım satın alma koroi'SyonuDa her gün müı11 
atafldaki maddelerde mi.inderiç ıerait dahilinde teklif ve teminat mektupı.r 
\·e eaa1 muayyenden evel makbu:.ı mukabilınde mezkQr komisyon riyosetiııe 
mUnak.aaaya i~tirak etmeleri. ı 

l - Taliplerin sahibi 1>ellhiyet olmaları ve behemehal evelce mUtıl~ 
vucUde getirdik.lerini i.:;bat edece'lı:. \·esaikı resmiye ve makbule~i korııiW" 
etmeleri lazımdır. ·f 

2 - 661 N. mUı.ayede münakasa \'e ihııl!it bnunu ahkimına ınuhıl1 

na.zarı itibare alınmaz 

145 tane telgtraf direği aleqj mUnakasa ile alınacaktır ihalesi bir ..:..ı 
pazartC!i günil aaat on bcıte yapılacaktır. TaliplP.rin cıartnanıe~ 

yonumuzdan almaları ve ihale günUnde te'minatlarile muracaat etmeleri. 

H arita postaları için 80 tane zabit çadırı hpalı zarfla alınacaı>tıf• 
l .:';'isan 929 pazartesi gUnU saat 14 de yapılacaktır; Taliplerin ıı 

komisyonumuzda görmeleri vo cıartnamesini komisyonumuzdan aırnatarı 
günUnde te'minııtlıırile hazır bulunmaları. 

Farkı fiatı tabhüdünıl ifa edemeyen m\lteablıidine ait olmak tızre 500 "~ 
peştemııli pıı:zarlıkla alınacaktır ihalesi 2 Nisan salı günü saat 14 te yap pd' 

!iplerin ıaxtname ,·e numunesini komisyonuı:ouıdıı görmeleri ve ihale g~oıl 
minatlarile mUracaatları. . ı 

Ihtiyacatı askeriye için 9 adet gUıercin arabası pamlıkla alınacaktır ıha~etı, 
929 pıızıırtesi saat 14,30 da icra edilecektir tıilipforin şartnamesini konıı~ 

,.e numunesini yıldızda orhaniye kıglasindn birinci muhabere alayı kuı:;ekl 
mUracaatla görmeleri ve pazarlı~a i§tirik etmek isteyenlerinde {artnaın 
teminatlarlaı komiHonda hazır bu!UDJD&lart ilfın olunur . 1 
i Mekatibi askeryie satınalma komisyonulld 

Üçüncü kolordu satınalma komisyontJI' ._ ______________ ..,.. ___ .,... ___ lıl; 

Kolordu kıtatı ihtiyacı için kapalı ıarf usulile münakasaya ,a.ı.01(/IJ. 
kilo bulğur yevm ,.e 6aatı mu&)'yeode talip zuhur etmediğindeD 3~ Ma~pl~ 
mUaadif pazar ~unu saatı on dortte p:wırlıkla mubayaa eduecektır. 'fa etJI" 
ı nlamak Uue her gUn ve pazarlıga i~tirnk içinde yevm ve saatt ıı:rıı•':, . 
teminatı muvakkatalerile birlikte komisyona muracaat etmeleri ilan ol~ ı.ıııı 

F arkı fiyatı tahhüdtinU ifa edemeyen mUteahhide ait olmak Uzere t n .~11 9'11;/ 
on sekiz kilo mercümek aleni mıınaka.saya kor.ınu~tur. İhalesi 21:\•d: ,-,ı 

müudif. aalı gUnU saat . on dörtte konıis)o.nu~uz mUnnkasa . . saıonufl ır.iJ1o 
Taliplerın şartname sureti mu~addakalarını yırmı kuruş mukabılinde k 0 de 
almaları ve numunesini görmeleri ve yövm \·e sııat muayenei ib.V~j·ıı 
yazılı olan oekildeJd temimıtlarıle komisyonumuzda hazır bulunmııl11%1 J e 

K ıtaat ihtiyacatı için bin beo yllz kilo Zeytin pıııarhkla n:ubı'>-a; 
Pa:ıarlıgm ihalesi 1 Nisan 929 tarihine mU!adif P112.1U"tesı gi) ,e 

komisyonWDıu münakasa salonunda ) apılaroktır. Taliplerin §3rtnnlll~ 
komİC\VOnumuzda görmeleri ve yeym ve saııtı ıuuayveneı ihalede şar L'\J. 
olan gekildeki teminatlarile birlikte komisyonumuzda ruwr bulunmal3 t1 e 

.. 11·~ J Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatı bil 4' / 

i ...... ~ ... ::~a::::~~::~~~::~~~::~s::.::ı:~~~~ 
B akırkuy bsrut fabrikalan arazi inde ınUtehassil otların biçilip ~·: 

mesi ve bunıı mukabil talibine yüzde nispetinde ot itası muzaye le rıl" 
22 nisan 929 pazartesi gUnU saat 14 te ihalesinin icrıı.sı mukarrer bll ıı 1ı 
olanların teminatlariyle beraber l:ı:ouıisron mdnıcaatları. .,,.,.,..-" ~ 

••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••• fl~ ı 

!. ... !~~~~~.~~,!~:.~~ .. ~~~~~~!~~ .. ~.o~!~~~" 
1 kinci kolordu .ioşaat dairesi tarafından 16metro mikabı ince k~;1ı ı. '~ 

rugla mubayaa edilecelt ve 80 metre tulindc de aimao aLt~e ~J:sııltf 
gün muddetle aleni mıınakasaya konulmıı§tnr İn§ıı ve itaya ta~ L<ll" :ı 

purejesini görmek ttzerc 2K ınşaat dairesine vepey sürmek ezer e • 
gUttU saat lSte 2 K ınubayaa komisyonuna mtiracaatlıırı. 

~----iii.ılııı--i&iiiiİiiliiiiilıi~Iİllııiiil---:"~~~H 
Mes'ul müdiri: ESAT M~ 


