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akriri sükUn ·kanu nu kalktı! 
lllfET paşa Hz. dün cok mühim· bir nutuk irat ettL 
~8zi, daha çok zaman hu v~-~~~ hizmet edecek çagda ve sıhhattadır. 

edenler, vesile düşerse, onun,. biişkomandan muharebe meydanındaki 
dar genç ve diri olduğunu yeniden deneyeceklerdir.,, 

--------------------------~-------------~-------------------~~---------------------------------------------------~---
..................... örnek 
...... eadife edealere tle ba 
branalllla tarili ~ cevap 
vermiı oha,eruz. (alkışıar) 

Takriri liilcUa k*MDuaa nual 
lıendz ı AJ.I, .....,,... aeten dört 
yalda neler ~tunu laaaca ha
bdatmatı yana için öfNtici bir 
vesile saydım, Kanan dört yıl 

.,:• .. , ba •naNbelle evel cumhuriyeti, biylk millet 
--...~ 1aeHııtda ..... mecliaini ortada kaldınuta 

.-.._~ .:::. edeceli ,_.,. wncak atba tecavüzlere •• 
~ .. h mlJlaiM ....,.. lcoaulmuşblr. Büyük zaferin hemea 

4-,. ~ =· ertesinde bu mem.Mketi el..._. 
~ . ı.u., hatta milli iclarenia mey• 

~ :::- bir ~ ... dan ...... ndan ürperditi i~ 
"ıw.:..~ 8ıt4ıuWıi ...,-. iatiyerek b.tıılamıt olan, pdar 
~~ görmiit adamlar gil»i ortaya 

~~ .1ıa1a . ~ atılllllfbr. Dalla müstevli donan-
~, ~ mMI lıtanbul ıulannda -
~·--· -:at-~ ......,_._ •nlfır _. ~-ı~. 

......... ~. o#aııullı bunu LoZaa m-Well'! taltlk 
~~~ ..ı- 'muhle- dan türlü yardakçalarm birlepıe-
~_,_.ele Git ol· aile memleketin bütün evlatlarım 
~ 1-ıale edildi. tedirgin etmiştir. Hilifeti kaldır
~ :... ~ mak, Osman otullarını vatan 

.,._ ~ Wq .,.eıJiline cLtanfB: atmakl~ ~gınlara us 
' ~reıi okundu ve lımet gelmedi. Hu.mı aile 10fruma 

' ~ aiora1c kürıilye pktı. phsi yqaytp pervuız uzanan S 1ftecliste büylllc bir iftira dilleri bin türlü isnatlarla 
"'4-e. ~~. -:::.:: berkesin baysiyetilli kirleterek 

ea,. Lo 4-;lcı ılır hikimleri ve zabita kunetlerini 
vtt 'eale ::"""· ıntet ptJfG gazete debfetile ürkek ve kötü· 

:e ba,ladılar. rüm yapacak devlet kapısı va• 

tamevenlere zindan, vatan U• 
vuı hemterilere botucu zehir 
kılnutb· Bu memleketi miiltev· 
lilerdt:n kurtaran halk idaresi 

. beceribiz ~ 
:. ıara gökten bakaa iradel~ 
yaıunda dermanuz bir acemi 
haline dütürülmiiftü. 

Zaten ma\ksat bu idi: 
HiikUıneti ele geçirme-. 
nin tek ·çaresi. Bu her
yanh engin taıkınhk 
ortasmda Bingöl dağı· 

~'tlet b mn yamacından bir 
"it h .... 'ı olan şaşkının, Türklerin iti-
"~ Ctiınhuron li yollarını düzen mil· 
~ ... -~ il Ieti.n Bü~ Meclisine 
-euau e yön vermek için mey· 

· Bu, mem- dana atılmasından da· 
C\iaıhüriyet ha tabii ne olabtlirdi? 

aal .. lr...._ . İİ 923 birinci t~rininde Cüm
~~ p • buriyet lamJluyer. !n4 Almto-

• ~elsiz yer- ıunda Lozan tastik olunuyor. 
• b~ y,.. bu yaz harici meseleleria 

.-""lllhA uyfik Re- en gergin aafhalarıl geçiriliyor. 
l'lıll ideali 9'lS Martında ıözün ayata dUş-

~)[ • meli ergin noktalllaa çıkmlf 
L _ gez soy· bul.-yor. Sabll'lllhtuı ~ 

~n~ -.er zanı .. bugün alda duıfualulc verecek 
L..~Gt ango- bir ....ı ıaWebilir. Fakat ba 
~;~ .,, (allatlar) IÖJledlderilll olu ~ . an· 
'~-.....;; da o lele- cak kuru Ye .... bir laiki,.aidir. 
~~ )'elli bir deli· Tehlike kapımn eti· 
~ edenı ~bu mem- ~ ~dyekadar 18h
~ı .. _eruı muvakkat r-.:aen Btt k M~lla 

.., keneli biikG- ıçu ' 
• 

Başvekil Isn1et P şa Hazretleri 

içia keskin ölçül~ r·-ii"ifrin didin 
umanı geldiğine bük- lc•nunun•n •••l8I . 
metti. Genit bir sefer-
berlikle Macide 1 - lrttca va 

vatandqların isyana ve memıe• 
ciimhuriyet müdafaası- tın nizamı 1çt1111•I•' 

- .. ~ .. ı- . . nl ve ... yt .. nl lh .... 
na ~aaaa&&&118l1Ul ızın dalrt .. vlkatv•tıe.1..ı 
v-erdi. Bir buçuk yıldan bbOsat ve ne.,-ıyeet 

• .rAlr • hQk.Om•~ Reısıcum-
hen bü1 ..- ufenn te- hurun ta•tlkll• ...-. 
miz çalışma yaşayıpnı .. n ve idareten •• 

. • n'• mezundur. tela• 
kendine ~r edelilere ef'al erbabını hO~ 
~ı millet kızğm bir met ıs~lklAI rnah._. 
.. ~...1:-ıA R • · .. L~ me•lne tevdi edebi• 
~ .. ~ eısı CUDlnu• llr. 
.aa çağırması•& ko§tu. Madde 2- .. iMi ka-

Dn... .. .a. _u_ _. nun tarihi ,...,., ..... --r- metaw aynı zamanaa itibaren iki sene llHilt-1 
kendi istildll mahkemelerini ku- dde"tl• merlyQl'lc .... 
rdu ve bikümete takrir siikün dır. 
.. _......::: . Birik mı.clishl 
... fırlmıı1 'e liMııYI bir 
tabm ................. 
[Mabadı 3 üncü ıll')"fdluda l ------

Takrir sükün, Vatan v~ Cümhuriyet diif
manlarıni, işte böyle ezı;nişti •••. 

Hronilıa lıaoatıldı ı 
Gazetenin sahibi ve mes'ul 
müdürü dün tevkif edildi. 

Hronilca _ gaztesi evelki gece 
uat 1 lde Hey'ti vekile lcarariy· 
le Polia Wafuıdaa seddedildi. 

Hey' eti 
ftkile .et 
balrland• it· 
.. .,te-
dili karan 
seç vakit 
Emniyeti U· 

DF'yemü· 
dirlqüva
lllaalylela-

..-ıwa
ıetineteb
lit eblüt vtt Jlreaik_. bit ... 
ta&w. IDetll- ~ Ketif 
urWi ı•t. ' .. ~ 
UlR bal ·mldfll "kap llldtlll•.a. 

matbaayı mühürlemişlerdir. 

Hronikanın mea'ul müdürü ile 
sahibi dün Müddei umumilipa 
gösterditi lüzum 8zerine tevkif 
edilmişlerdir. 

Gazetede intitar eden malaat 
tefrika müddei umumilikçe haf
tan bqa terceıtıe ettirilmiş .e 
yapalu tetkikatta tazeteiün 
bu te&ikayi neşretmek suretile 
Türklüğe teni bir hakarette bal-
laadutu anlatılmlfbr. Banua Aza. 
riDe lataabul müddei umumillli 
m büyük Millet Meclisiae mi-
racaat ederek pzeteDİD Mlailııl 
ile müdüri aleylailtde takikt ~ 
,.a..,... •üuade jatemiflil'. 
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Hayatta her şey pahalt. Bu 
meyanda kanunlann da pek pa
h&Iı~ı olacağını tasavvur eder mi 
idiniz? Bir kanunun tatbikı için, 
devletin biri, senede, şimdiye ka
dar 80 milyon Türk lirası sarfe
d ıyordu. Bu masraf az gelmiş. 
Maliye nazırı 48 milyon daha 
i .. tiyor. Hasıh meclisler buna ka
rar verim:e, kanunun tatbikı jçin 
her sene 128 milyon Türk lirası
yani 64 milyon dolar, yahut bir 
mılyar 600 milyon frank gide
cek!... 

Merak ediyorsunm,•değa mi? 

Bundan başka Amerikanın Ka
nada ve Meksika ile binlerce ki
lometre uzunlu&runda müşterek 
hududu var. Amerikalılar hududu 
aşıyorlar, yabancı memlekette kör 
kandil olup yerlerine dönüyorlar. 

Sıhhat ve ahlakın muhafazası 
kayğusu ile neşredilen bu kanun 
kaçakçılık gibi bir tehlikeli ahlak
sızlık tevlit etti. 

Eski bir hakikattır: Tatbik edil· 
mesi muhal ve yahut güç bir ka
nundan vazgeçilmelidir. Amerika 
bunu anlayamadı. ispirtonun tah
ribatına karşı gelmek kanunla de
ğil, içtimai ve ruhi şeraiti değiş· 
tirmekle olur. Evet, itiraf ederim: 
Kanunun da bu seadette gözü var. 
Lakin bütün netice kanunla elde 

Bu yaman devlet hangisidir; ve 

bu tuzlu kanun hedir? Sizi üzme
den heme söyleyeyim ki bu 
devlet Amerikadır ve bahsettiği
miz kanun da içki yasağına aittir. 

"World" gazetesinin inceden edilmez. Bazı memleketler içkiyi 
inceye tahki ine göre bu kanun tahdidata tabi tuttu ve oralarda 
şimdiye değin Amerikaya 500 güzel semereler hasıl oldu. Me
milyon Tür: lirasına mal olmuş- sela meyhaneci ayni zamanda 

tur 1 kendini kontrol eder, müşteriye 
1920 de ispirtolu [Kendi tabi?"- muayyen mikdardan fazla rakı 

lcrioce z hirli) içkiler yasak edi- vermez. içki yerleri her saat açık 
lince, Kanunun tatbiki, yani ka- degildir, v.s. 

çakçılığuı men'i için bütçeye 12,- Bir de halkı daha nezih işlerle 
700, 000 lira konmuştu. Kaçak- oyalamak (spor, sinema, tiyatro 
çılık aldı, yüıüdü... j gibi) ve telkinat çok semere 

Yasağın muhafazası iç.in naza- veriyor. Nitekim lngilterede yeni 
retlerden büyük bir daire teskil meşguliyetler 'sayesinde ispirto 
edildi: 1,236 büyük memur, 317 istilılakatı haylıdan haylıya düş
miifettiş, 50 mustantık, 1,080 kü- müştür. 
çUk me ur ve bunlardan başka 

Kanuna sahhar bir fazilet atfe
bir kimyagerler, eyyar memurlar, 

' 1 

U A matbuat müdürü Er-
cüment Ekrem bey dün Vali m11-
avinini zi7arot etmiştir. 

Ercümeut Ekrem bef yan 
Ankaraya gidecektir. 

Emanette 
Eğlence yerleri 

Şehremaneti Ramaı.an miirnı· 
betiyle bütün kah velıaneler, tiya· 

tro ve sinemaları sıkı surette teftiş 
ettirmektedir. 

Şehzadebaşmdaki oyun yerle· 
rinin belediye talimatı hilafına lıa
raket ettikleri sabit olmuş ve bun
laaa şedit tebliğat yapılmıştır. 

Doganlar, ölenler 
ehrcmaneti Kanunusanı ayın

da ~ehrimizin nufus tahavvüliit hak
kında bir istatütik vücude getir
mi~tur. 

Bu Ltatistika nazaren ~ehrimiz
de o ay zarfında üleııler, doganlar
Jaıı fazladır. lstatistike nazaran: 

Dairesi doğum, ölüm. e\·lenroe 
Fatih 357 483 76 
Beyoglu 311 435 99 
yenikor 4 olUdoğan 43 9 
Kadıkch· 4 • • 72 29 
Anadoluhisar 22 55 12 
UııkUdar 68 86 19 
Adalar 8 30 2 
Bakırkoy 33 40 17 
Beyazıt henüz teshit edilmemiştir. 

lstanhul filmi 
irtibat murJarı, müddeii umu- tmemelidir: Kanun yalnız bir hu-

dut dahı·ı·nde tes·r·n· ·· t · Sevah celhedilmek için emanet 
miler ordusu... ı 1 1 1 gos enr. J 

Kanunun ifratı da, tefriti de lıir propaganda filmi yaptırmış, fa-
Şimcliye değin bu yüzden ya- ı d Eğ k A kttt bu filmin hir rok yerleri be-

rım milyona ynkın (483, 474) zararı ır. er anunı memnu- :. 
kimse hapsedilmiştir. Kaçakçı- iyetlcr olmasaydı Morfin, Kokain, ğenilmemi ti. Filmi yapan müesse-
lıkta kullanılan 38,087 otomobil Esrar, Haşaş, Afyon, cinsi müna- .:eye, filmin matluba muvafık ~u
musadere edildi. 54 polis, 135 sebetlerde ibaha beşeriyeti bir 1 rett.e t~s~ihi için yeniden mühlet 
kaçak ı ôldu... kaç senede yok ederdi. verilmıştır. 

Şu ra · am r, bize, Sultan Kezalik bütün bütün men'i kabil I V ----
Hamit devri de, Kadri • B~yin olmayan, fıtrata ()aradılışa) muga- I-.;--.,;;.;;;.;;;;.;;.;;;;.. 

Vn1iliği zamanında, Trabzonda, yir bulunan şeyleri yasak etmekte 1 Ceamaatsız camiler 
Tutün kaçakçılığı yüzünden uygunsuzlukları tevlit eder. Eveti ı 
o dürüle Vatan evladını hatır- içki fena ve yıkıcı bir şeydir, 

.la.ı~or. Tatbiki bu kadar kül- tütün de öyle, hatta kahve ve çay 
fetlı, masraflı kanunları yapma- da. Lakin ne yapalım? Beşer si
d~nsa yapmamak h~yırlı ~~ğil nirlidir; hayat ta sinirlilik doğu· 
mı? Bu yasak Amerıkayı ıkıye I ruyor. 
böldü. Vatandaşlar bir birine . . 
d

.. ld ı D 1 t · · · Şu yazıyı karalarken bıle bır 
uşman o u ar. eve reısı ın- . . 

t'h b b'l b • l .. . az dumana ıhtıyaç görüyorum. 
ı a ı ı t u mes e e uzerme . . 

tti. y k t fd 1 Eğer muzır şeylerın ehvenıne mü· cereyan e l • asa ara arı . . 
H k d 1 hd S 

'ti sande etmezsek, daha muzırlerıne 
oove.r azan ı, a ey an mı ı . . 

k b tt
. A b b kad . mhımak hasıl ol cak. Kanun av e ı. ca a u ar ezı- .. 

t • k h kk"l tr t vazedenler bu hakıkatı goz ön-
Y"' e ragmen ·anuı1 a ı e a - d 1 d 1 
b k l b·ı· ? p k ' t ünde bulun urma ı ır ar. 

ı o una ı ıyor mu e • zanne • 
mem. Çünkü içki ne derece Manastırlarda cinsi münase-
memnu olurs olsun bunun ya· betler şer'an memnudur. Fakat bu
pılınası gayet "kolaydır. Rakı çı· nun neticesi ne olmuştur? Ayn
kar ak helva ve ya pilav pişir- aroz, 13,000 keşişi ile küreiarzm 
me .ten üç değildir. iki tencere en geniş halasıdır. 
v b' boru üzüm cibresini bu- Amerikanın pek müteassıp iç
} :ır haline getirmeğe kafidir. ki yasagı kanununda ruha, içti
k alik tek bir fıçı ile de nefis maiyata, beşerin yaradılışına, hat
ş p apıhr. Her eve, her da- ta ahlaka büyük bir mübayenet 
k ~ irm k te gayet yorucu ve r, ruyorum. 
; ... · edıci bir iştir. 

' - )A 1) ın ellebi romanı : 43 

KEMAL ETTi ŞCKRO 

Ve sonra .. Ani bir haraketle sında mestolmuşlar ve bunun için 
iki vücut birden haraket elti. ükiit ediyorlardı. 
iki baş birbirlerine aynı arzu, - irfan... ben geç k ldım. 
aynı iştiyakla yaklaştı ve iki du- Gitsem fena olmaz. 
dak.. Ates gibi yanan ve yakan - Gitmek mi? Artık nereye 
iki dudak biri şti.... gideceksin? 

. • . - Zekai beylere ... Söz verdim, 
• • . • • böyle matemli günlerinde onları 

Delikanlının ateşli ve ihtiraslı yalnız bırakmak hem ayıp hem 
,ıüvazişincı n Süheyla kendini ' de nankörlüktür. 
güç kurta dı. - Peki... Bu gece Zekai beye 

Teati ettikleri busenin te'siri gideceksin ... Kabul,. Fakat yarın .. 
hPr ili ini de serhoş etmişti. - Yarın mı? Yarına kadar 

Yaptık arı haraketten ne na- daha pek çok vakit var. Gecel r 
diıud er ne de utanıyorlardı. An- gebedir, neler doğurur derler .. 
c muddet zaptedilen his- Bilmiyor musun filesof efendi? 

d n bire tatlı hır - Biliyorum., Ve bunu bildi-
$dOasına geçm sı ha- l 8'i°l i ındır ~ uzuh.i) orum. S n 

Tarihi kıymeti haiz olmayan 
, ve cemaatı bulunmayan camile· 

rin seddedilmesi kararlaştırılmıştı. 
Bu camilerin en son ve kati lis
tesi yapılmıştır. 

Buna nazaran lstanbulda 75, 
Üsküdarda 15, ve Beyoğlunda 30, 
cami kapanacaktır. 

Bu camiler peyderpey kapa
nmakta ve binalan evkafa veril
mektedir. 

l\fahyalar . 
Havaların muhalefeti devam 

ettiği cihetle, şimdiye kadar 
camilere mahya kurulmamıştı. 

Bayramdan evel, havanın müsait 
olduğu geceler bir kaç mahya 
kurulması kararlaşmıştır. 

Bu mahyalar milli ve içtimai 
bazı yazıları muhtevi olacaktır. 

şimdi gidecek.. yalınız kaldığın 1 

zaman kendi kendine düşünecek .. 
sonra da bugünkü vaziyetimize 
nadim olarak ğene beni husrana 
atacak bir karar vereceksin .. işte 
bundan korkuyorum. 

- Beni ve sana karşı olan aş· 
kııru nakadar yanlı anlamışsın! 

Bu samimi ve candan gelen 
ilııtarm gizlediği h kikat az dttha 
irfanı sevinçten çıldırtacaktı. 

Sanki söylemek istediği söz
lerin içinde çok mühim bir mak· 
sat saklı imiş gibi gayet hafif 
bir sesle: 

- Yarın saat kaçta geleceksin .. 
dedi. Bu mahrem maks&tın ca· 
zibcsine aynı kuvetle Süheyla da 
tabi idi. 

- Mukannen bir zaman tayin 
edemem. Ev~la yarın olmaz, çün· 
kü Zekai beylerle hal edilecek, 
görüşülecek bir çok i ltrim var. 
Belki öbiırgün... Öğleden sonra. 

- Kabul. Yarın değil öbür. 
1 

\' t .., • J ı'JQ 

imlan h-am' .ıv farı asına ait dava 
diirı ağır ct>1 .... 'l mahkemesinde hi
tam buldu. 

Malum olduğu fuere tmm:vay 
vatmanının, vazifesini hüsnü suret
Je ifa edememesinden doğan hu ha
disede, Anadolulu bir sütçü ölmüş 
ve ihtiyar bir kadın yaraJanmıştı. 
Dinlenilen şahitlerin ifadelerinden 
ve mahalJinde yapılan keşiften, 
vatman Hasan oğlu Mahmudun va
zifesini, henüz işe başlayan mua
vini Hamdi oğlu Mahmuda terk 
etmesi Ye Mahmudun da manevra 
yaparken arabayı idare edemediği, 
bu yüzden kazaya sebebiyet verdi
ği anlaşılmıştır. Heyeti hakime, 
her iki tarafın müdafaasını dinle
dikten sonra vatman Hasan oğlu 
Mahmut ile muavini Hamdi oğlu 
Mahmudun ikişer sene hapi~le
rirıc, 200 er lira agır cezai naktiye 
mahkumiyetlerine karar verdi. 

Tramvay şirketini de mes'ulu 
bilmal sıfatiyle vefat eden sütçü 
Ahmedin veresesine 2000 lira taz
minat itasına mahkum eylemiştir. 

Bir gazete davası 
Beykoz zindeler yurdu tarafın

dan Yakıt refikımız aleyhine ika
me edilen zemmü kadih davasının 
rüyetine dün Üsküdar ceza daire
sinde başlanıldı. Refıkımız aleyhi
nde ikame edilen diğer bir dava 
tevhit edilmek üzere evrakın Istan
bul birinci ceza mahkemesine te,·
diine karar verilmiştir. 

Kadastro 
Adalarda yapılmakta olan 

kadastro muamelesi ikmal edil
mek üzredir, 

Yakında senet ve haritalann 
tevziine başlanacaktır. 

iskan n1üdürü mülhakatta 
İskan umumi müdürü Hacı 

Mehmet bey mülhakattaki iskan 
muamelatını tetkik ve teftiş ede
cektir. 

Iskan ihtilafı 
iskan idaresile Deftardarlık 

arasında çıkan ihtilaf halledil
miştir. 

Fen landı va müslimanlan . 
Fenlandiya müslümanları arala

rında topladıklan bir miktar parayı 
tayare cemiyetine göndermişlerdir. 

Aka5' a dikilecek 
• 

Edirnekapı ve cıvarmda baş-
tan başn selvi ağacı bulunması 
oralarda hüznaver bir manzara 
arzetmektedir. 

Bunun için bu havaliye akasya 
ve ıhlamur ağacı da diktirile
cektir. 

Sigorta tarif el eri 
Sigorta şirketlerinin tarifele

rini tetkık eden komisyon bir 
buçuk aydan beri faaliyetini ta-

gün öğleden sonra seni atelyem
de bekleyeceğim. Ancak daha 
evvel bana söz vereceksin. 

- Geleceğim dedim ya .. 
- Onun için değil. Bu iki gün 

zarfında hiç bir şey düşünmeye
ceksin. Kendi kendinle, hisleri(ı
le artık mücadele etmeyeceksin. 
Bu hususta bana söz ver .. Hatta 
yemin et. 

- Yemin ederim ki Diç bir 
şey düşünmeyeceğim. 

- Bau cihetlerde ihtimal te
reddütlerin olur. Bunu izale için 
peşinen söyleyeyim ki bundan bö
yle bütün hayatım senin elindedir. 

Maziyi de, hali de yıktım at
tım. Benim için yalmz bir istik
bal var. Bu istikbale de senin 
saadetini düşünerek el ele yürü
yeceğiz. 

SüheyJii içini çekti: 
- Evet ... yürüyeceğiz .. sebebi 

oldugumuz harabe yığmlarına 
basn basa ) üı üyeceğiı. 

til etmişti. Buna sebep komis
yon azasının içtimalara gelme
meleri idi. Bu azanın muntazam 
içtimalara gelmeleri temin edil
diğinpen komisyon dün tekrar 
Zühtü beyin riyasetinde topla
narak, faaliyete geçmiştir. 

Bundan sonra haftada iki 
defa toplanacaktır. 

Bükıeş sefirimiz 
Yeni Bükreş sefiri Sabri bey, 

buradaki işlerini bitirdikten sonra 
bir haftaya kadar memuriyet 
mahalline haraket edecektir. 

BUGÜN DE ÜÇ 
SEYYAH 

VAPU GEL YOR 
Felemenk bandrasım taşıyan 

Roteı·dam transatlantiği ile dün 
akşam limanımıza 450 seyyah gel
miştir. Vapur Boğaza kadar git
tikten sonra dönerek Kız kulesi 
açıklarında demirlemiştir. 

Bugün de limanımıza daha 
üç büyük vapur gelecekf r. Bu 
vapurların a sında bilhassa Niv
york namını taşıyan Transsat
lantik dünyanın en yeni ve en 
meşhur vapurudur. Bu vapur 
Almanyada inşa edilmiştir. 

içinde 470 seyyah mevcuttur. 
Perşenbe günü de Kalikarlin 

Vapuru ile 500 seyyah daha 
gelecektir. 

l\t Eksindaris 
Sofyada bulunan Bulgar-Yu

rran mübadele komisyonu bitaraf 
reisi lsviçreli M. dö Renye ile 
aynı komisyonda Yunan murah
hası M. Eksirıdaris bir kaç gün 
evel şehrimize gelmişlerdi. 

Bulgar-Yunan mübadele ko
m;syonu elyevm Ga .. bi Trakyada
ki Eulgarlann lv kedonyaya ve 
Makedonyadaki Yunanlı1aruı Gar
bi Trakyaya nakilleriyle meşgul 
olmaktadır. Komisyonca buralarda
ki emlak ve emvalin tasfıyesi için 
Makedonya ve Garbi Trakyanın 
eski Osmanlı imparatorluğu za
manındaki tapo kuyudatmı tetki
ke luzum hasıl olmuştur. Bitaraf 
reis M. dö Renye ile Yunan mu
rahhası M. Eksindaris bu hususta 
tapo idaresinde tetkikatta bulun
mak için hükumetten müsaade 
talep etmek üzere dünkü eks
presle Ankaraya gitmişlerdir. 

IMTI ANLAR 
Millet mekteplerinde yapıl· 

makta olan imtihanlara devam 
ediliyor. 

llk tetrisat müfettişleri imti
hanlar da mümeyyiz sıfotile bu
lunmaktadırlar. Talebelere bir az 
kiraat okutulmakta ve bir az da 
imli yazdınlmaktadır. 

Taiebenin kısını azamı eski 
yazıyı bildikleri için yüzde 99 
muvaffak olmaktadırlar. 

- Ne çare iki gözüm. Bu, aş- i 
kın ezeli ve merhametsiz kanu· f 
nudur. Büyük aşklar ylktıkları 
emellerin lıarabeler:nde kuvvet 
bulurlar. 

Kalktılar. içmedikleri çayı 

ayıp ve belli olmasın diye dök
tüler. Garsona parasını vererek 
gazinonun kapısına dogru yürü-
düler. , 

irfan Süheylanın koluna gir
mişti. Konuşmuyorlardı. Konuşa
cak bir şeyleri kalmamıştı. 

Kapının önünde müşteri bek· 
leyen otomobillerden birine atla
dılar. 

irfan Zekai beyin adresini ver
di. 

Otomobil hareket edip te ka
ranlık caddeye daldığı zaman İr
fan zaptedenıediğ.i bir iştiyakln 
tekrar Süheylanın cllerinı tut"u. 
Başını ba~ına yaklaşlırdı ve o za-

1 man genç kadının 21-f achV.ını gör

' dü. 

-3-
Halk ar·88lJraGll 

lık kolayca 
hastalıktır. Aynı 
nda hu hasta 
Yİ i hakkında 

takım itikatlar 'fi# 
dır. Alnından ~ 

ecesine göre 
Teneffüs 

yle safranın 
sürati kez8 doa-tı..-ı 

lık esnas1nda 
rsaktan ziyade 
ke esinde topl 
yu)aşır sonra o k 
erisindeki safra 
barsağa dökDltır. 

Safranın vazifj 

nıani 

ruhu ve söğüt 
mızı gibi ilaçlar 
'olu ile (•ıkarlar. . ·' 

Barsağa akaJI 
nııı bir kısmı Y 
ınassolunnr. Kar 
gider, hu suretle 

an dolasması 
de safra 

0

dola1ınd( 
dır. Safra akmall 
lunca sardık ol 

lar yaşayacağımı 

dum bile .. o derece 
Görüyorsunuı yl 

söylüyorum. Hiç bk 
meden, hiç utaJUl1abP 
ki duygularımı mt!/ 
ne saadetimi ha_ ... ,,....,...,.., 
dan daha tatlı ne o 

lrfan, kendi içlrı 
yaşların karşısınd. b;i' 
di. Yanındaki liti 
sinirleri kırb ç.l n 
tın<la büs b · L. 



asvekil·n 

Fakat Gümhuriyet aleyhdarları
nın hazırlıkları şimdiye kadar 
sezilenden çok daha fazla oldu-

~ecli .. Ankara, 4 [Hususi] meclisi, geçeR dört sene içinde irticaın başını ğu da en kapalı gözlere çarpm-
detj ~ b~gun, takririsiikun kanununun müd- ezen ve memleketin muhtaç oJduğu büyük ısla- ıştı hatta bu meclisin göksünde 
Paşa hazre ea! • ~ünasebeti ile, başvekil lsmet · hat ve umran işler.ini tahakkuk ettirmek yolunda bu milletin en pahalı evladına 
takdir v tlenrnn irat ettiği nutku, derin bir şerefli hizmetler sarfeden bugünkü meclisle kötükast hazırlayacak derecede 
Ba~lllDuniyetle dinlerM!li. mukayese, cümhuriyetin kısa tarihine ragmen dumanlı gözler, karanlık vicdan-

~satıilt .. kendisiwe has veciz ve kudretli nakadar kökleştiğini ve milletin bünyesine ne lar meydana çıktı. Bu hesapların 
0tıü~ :~Ylediği haktkatJar, insanın gözleri kadar uyğun bir idare sistemi oldugunu göste- sorgusu iki 'sene sürdü. iki sene 
llıaıı~~ri: sene evelki meclisin unutulmaz rmeğe kafidir. sonra büyük meclis cümhuriyet 

Millet 1 <:aniandınyordu. Başvekilin nutkundaki mana ve hakıket mudafaasını munhasıran adliyeye 
tıcıncyCfi v~ ıneml eketin işleriRi, açıkca söyle- budur· bıraktı. Yalmz takrir sükun ka-
a~ e~ ~sat':8r uğruna her gün, her saat Nutuktan çıkan diğer bir hakıkat ta şudur: nununun hükumete verdiği sala-
~si ~tletı dumanlı insanlara, aklm ve adliyemizin memlekette millet vekillerinin ve de- hiyetleri daha iki sene için yeni-
~lııtiyct saff d~ni aalotmaya çalışaD hüs- vlet adamlannm y.egane endişesi olan cümhuri- Jedi. 
·aten b·~plenmn o zamanki gayrıetleri haki- yetin müdafaa ve mahafazası vazifesini görebi- Son iki yılda da irticai hadi-
Başv~·ı· e idi. lecek tekfimüle erişmiş oldugu hakıkalı, başve- seler olmadı değil, fakat cum-

~~er:ı ~ ın d~iği gibi, millet meclisini hari- kilin ayni zamanda milletle hasbihal mahiyetin- huriyet adliyesi yeni kanunları 
culllhuri SUretile emellerine nail olmak ısteyen de bulunan nutkunda, meclisin temamen iştirak ve usullerile ve hakimlerin uyanık 
"'e rn~r.et aleyhdariarı tehlike baş gösterdiği ettiği hakıkatlarm ve noktai nazarların ifadesi adaletli hükiımlerile vatandaşın 
llıectisin ~s. tedbirlerini aldt~ zaman, en evvel halinde idi. Bunu sık sık tekerrür eden hara- emniyetini, inkılahin masuniyetini 

S 
1~ matAnp olmuşlardı. O zamanki retli alkışlardan anladık . - ALI SÜREY A korJmağa yetkin olduğunu gös-

terdi. So iki sene içinde, hüku-

E: 
U ~r __ y e d e ,l ... n g ı· } ter e d e Horon ika met takriri sükun kanununu 

_ hemen hiç kullanmamıştır,, dene-
hıı}~i- bilir. Bu hal hem memlekette 
&'l Q'l( mes' elesi i Il t İ ha bat İÇİ Il {Birinci sayfadan mabad] uyanmanın derecesini hem de 
~ '• k Mevkuflar doğrudan doğruya normal bir tutuma alışmak ve uza erati hazirlik mahkemeye verileceklerdir. Müd- alıştırmak için elbiıliğile fıdSJi 

- dei umumiliğin Hronikanın sa- özenildiğini gösterir. 
hı. ~~r .... ~ iliE, 3 [A.A] Londra, 3 fA.A] hibi ile müdürünii Ceza kanu- ,.,. k ...,.d.ı- . ~ .. ltilafnn»>esı· ııı·a 13 u··ncu·· 'l'einıe& gazetesinin parlenwuto ı a ririsı·ikiinun dört yılınr. 
eı.. .~ ı · - nunun 161 inci maddesi muci l · C.. ı · et lll.~~illden Suriyed:eki 'l ürk muhabirine güre uuıumi intihaba-' · J J '-' n1.z emnıyet, unı ıurıy 
lJ144ıl a~ 

1 
F.r-.tuaızlar tarafuıillın tın 30 ve ya 31 Mayısta icra edil· ınüdaf uası noktasındaıı gör-

11 ıı eplc o a~ vergiler hak.kında mcsi muhtemeldir. • l :rııek kısa tıe kısır bir görüş-
Qtdit, lll~akerat başlamak LoııJra, 3 [A.AJ ıılr. Geçen dört yılda yüz 

• 
1llııa 

mi sakım 
ettik. 

; lttrk: Ankar&, (A.A] 

1 ~ litn ıye cümhuriyetin· 
1lle ıtof ntisakına İ!oitira· 

~ el· :r 
bıt h atr olan beyanname 
~ ar· · U~tu •cıye vekili Tevfik 
lll~a dih~yefendi tarafından 

ll e ·ı 
e te•di er:k so ·yet s0firi· 

l edılmiştir. 
l[

0 
~Ve tiy Movk:ova. 3 [:A.A] 

f to,a p a gaıett':ıİ Türkiycniu 
,~titıitı r~o~oluna iltihakı l·ey· 
eıı. ~ett · . lı lıaıurdak.i 6İyasi 

l<ltı f ıstı ıı . h' . 
lıj el~d •ı ır surette mfihim 

ı .. tı~.. ._ e manidar bir hadicıe 
.. t'-· " lll:a d 

"'- " 1Ye .. Y ederek diyor ki: 
•·ı:r\' cun:ıh . • 
İlı' .erlllıe . urıyetı mUsalenıet-

ıı1 . sıyac..o. · . 
C ltlıar ""'tının yeni bir de-

,., a~cte l~lnıiŞtir. 
k ll~ hitararı.~5 taı:ihii Türk · Sov· 
1 tı2'~ ilt d" llltsakının so,·v.et 

~'·ri •ğe • ~lif .~a llıd ·r şark 'e garp dev-
it dı~er d 8 olduğu gibi muh-

il e\} l l ş tııu111a il et er arasında bir 
lı at ettigin· muahedenameleri 

•• ~rl'tL d 1 hatırlattıktan &onra 
ul'u~ ey 

IQ"t 1 etler anı etıuektcdir: 
llla~l>cr~eran a~~ ındaki mi.isale· 
ıı~ 5adije llıtnıasebetleri tnhrip 
o\; heYtı:)~l~eryali t kampmdan 
ı}llı et alı Ya ~lel kombinezonlar 
klltş~ l'e d . e Tiirkiyenin sar-
u~ 1bd. a~~ mez sulh siyaseti 
~İsa::_ hitaran~ kalıuı tır .. Türki!.e 
~b· ~ 6• Ve ııdemı tecavuz 

l llİ lStenıi . • • • h rtff Yaseıi.tı · ) ... nı Lır cılıan 
J "~ırı.~t olın 1 t~ııııımen ilga a 

l'ııa)q ıt.tıtt1 ~!a. hıl~ hu siyasetin 
1 rıdır,, 1 .tnık) asta lıırpa· 
~"e~·· 

o~ ""t)a 
Q t et a gazetesi 1'" k' al . Usv..... ur ıya ve 
42 ıııt· • "' ... ın :tr • Qt.. -, ll';ık . n.el oa misakına 
t- l ehh· ettıkle . .~ . k 
~ rJ'kı ıslerind rını \ e mısa ı 
'rtt~ C.titıi b en cvel lastik: 

~r t ed~u~ ulh .~Yan ederek şarki 
"" • tın • . . • ~ı ~ h takvıyesıne hız· 
il • lt>a 'L U lt:ıe l ttı~eı ..,.rt.,.i tne 11;1 ~ketler arasın· 
~ak1 er~ 111 rı aınııı en hayırlı 
'ak· a ~ ~neer l ı llı~ Sov ·et o aca~ını yaı-
tı tlını •bak. tekı·~u~yn tarafından 

~L \'e .... 1 ıuın Türkivede 
\ ~ 11<\t '"ll iı . J 

.ı i 11....._ otd,1öu araretlı knbul~ 
'lı, ·~t ti tıu bil!J Qr 1.. tı.n ıa a knyt 
a~~ . 'Q: '•'h t! tedi "1 . 

1 ırı.l l ij .. ı_. r. ZVCSll)'a., 
• ~,. • ii;\)'f> • 

1 •r.ı), t1ıı.ıu11 • hııı hu iltihakı 
. "' ıı ulh" l k. . v ı i ı iirki , un ta ı ·ınıı 

~t i l da)ı<ı ?_f,c d Sov) et teşriki 
\ • <'n:ıi tir. a c· kuvvetlenmiş 

ı la, ::;--__l 
., et eı·e t 1 l. "' e) ıgat 

'- uakı· A k "''lıılltt ı •}'e Vek" n ~ra 4 [Hususi] 
l.ını.ın h. aletı takriri sükun 

ıtaın . bulduğunu vi-

T<:imcs gazetesi 16 u uhafazkuı yıln .. 1~rnnyacak iyi şeyler 
nıeb'usuu hir protestosunu neşret· 1 
me1ncdir. Meh'usiaı· bunda beledi- yapılmıştır. 
yclerin tieaıi ıcşelıbüsata airişınck. Halk idaresinin güçlü ve kud-
hususundaki temaytiileriue karşı retli çehresi zihinlere yerleşmiştir 
prO(e lo etBlekte ve bu halin dev- ki bu bence en değimli netice-
!et sosyalizmine doğru Lir gidi~ dir, çünkü halk idaresinin kanun· 
olmadığını ve helcdişen1u hatır ve larmın, kuvvetlerinin hafife alm-
lıayallerine gelmiyıx.~k Yahmı ne, mayacnğımn ,,.ihinlerde kökleş-
ticeler tevlit eyleyeceği mütnlaala· 
sıın tıertleylemektedir. mesi, her hangi bir tehlike ve 

.. bulutun karşısında büyük Millet 

M. Hoover 
Riyaseti cümhtır 
makan1ina geldi. 

Lond ra, 3 [ A.A] 
washington dan Deyli meyle 

bildiriliyor: Massachussets eyale
tindeki yurduna avdet için Coo
lidge hazırlıkta bulunuyor. Ken
disi ikiyüz kanun layihasını im
zalamak suretiyle cumartesi günü 
vazifei resmiyesine hitam vermiş
tir. Şahsi serveti 30 bin lira tah
min olunmaktadır ki, bu uzun se
neler sürmüş olan müdüriyet ha
yab esnasında biriktirdiği bir 
paradır. Yeni kabine azası ara
sında beş milyoner vardır. Maliye 
nazaretini muhafaza eden Mister 
mollon Amerikanın üçüncü zengi
ni addolunmaktadır. 

Washington, 4 [A.A] 
Yeni reisicumhur M. "Hoover" 

bugün saat on yediyi kırk beş 
geçe vazifesine başlayacaktır. 
Mebu'san meclisi yeni muhaceret 

:kanununun mer~ete vaz'ını te
hire matuf bir karar sureti ka
bul etmiştir. 

Sena Beyin katili 
iki adam vurdu 

Hı·lgrnt, 4 fA.AJ 
Avnla ajausınm vt'rdiı!i malu

mata nazaran sl~na be) in katili 
oldüriilmcmi~. Lil"oki iki kişi\; 
dalın öldiiı ıuUştür. Vak'ıının ıınc:ıl 
cere ·nn ettiğine dair ajan:ım ver
di~i tnf iliit b rvc•çhi atidir: Sena 
Leyin katlinden dola} ı ıc' .ldf edilip 
hil:iharc Praga mahkemesi tara· 
fmdan talıliH~ t'dilcn '\C bir arna· 
"ut p,a. aportu ile Arnavutluğa 
hareke ctıııckte olan Ziya oci~ e
ran, Yankovoç i:ıtaı:ıyomla uyın 
trende 6evahat etlen dahiliye ınü· 
fcttişlcrindeu 1\1. Zavisici ile diğer 
hir ~ahsı katil ve diğer iki ki,i)i 
'l' hetmi tir. Katil te\ kif olun-

Hronika matba~.s ının Meclisinin mut~aka ölçü bulaca-
seddedilen kapısı k ğının iyice bilinmesi iyilt'.ri tes in, 

bince mahkemeye scvketmesi taşkınlara usiu düşünmeye sure-
ağlebi ihtimaldir. cek başlıca bir ilaçbr. 

Bu madde aynan şudur: Geçen senelerde adliyeye 
" Efkarı umumiyeyi tehyiç kabul edilen yeni kanunları ve 

edecek suret ve mahiyette aslı adliye teşkilatındaki yüksek te
olmayan havadis ve ya müsanna rakki eserlerini ögünerek ve 
veya mulıarref veya aslı olmaksı- güvenerek hatıı lıyabiliriz. Bunun 
zın bir kimseye isnat olunmus ev- gibi Türk kadınını.. içtimai es
rakı birlikte neşr ve naklede;leıl..... retten ka't'i olarak ku ulması 
resmi evrak ve nutukları tağyir hadis\;si de bu zamana rastlar; 
ve tahrif ile neşredenler hakkın- ilk serbestlikte belki tutumun 
da bir aydan altı aya kadar haps şaşırmış olan bir ikiye karşı 
ve 25 liradan 50 liraya kadar şehirli ve köylü bütün Tiirk ka
ağır cezayi nakti hükmolunur. " dını ailede, cemiyette ve .hayatı 

Diğer taraftan zabıta, bu ğa- namuslu alnının temiz terile ka
zetenin idarehanesinde asabiyete zanmak yolunda kendi saygılı 
mağlup olara"k cam kıran ve hü- yerini hakkile doldurmuştur . 
viyetleri meçhul olan gençler Kadının içtimai hakkına karşı 
hakkında da tahkikatta bulun- zihinde eski zamanlann kiiflü 
maktadır. delillerinden kalıntı olanlar varsa 

Hava 
açık 

bugün 
o acak. 

Rasathanenin kar yağacak de
mesine rağmen dün hava birden 
bire açtı ve semada bir tek bu
lut :görülmedi. Rasathane, hava
nın bugün açık olacağını sö
yliyor. 

Hava bugün güneşli olacak 
ve rüzgar lodostan esecektir. 

Buzlar 
Karadeniz boğazında el'an 

külliyetli mıktarda buz kütleleri 
vardır. 

Bir çok vapurlar boğaza gi
rerken müşkilata maruz kalmış
lardır. 

Büyük dere ve Kefeli körfez· 
leri henüz buzlardan temizle-

ve eğer bunlar samimi iseler 
düşüneceklerini durultmak için 
kendi analarını, bacilarını düşün
melidirler. 

Eğer onlar değillerse kendi-
Ier~ne haber verelim ki, kadın
larımıza içtimai kulluk yakıştıran, 
bütün Cümhuri)•etçileri ta yürek
lerinden yaralamak isteyen bir 
mütecaviz gibi karşılanacaklar
dır (alkışlar). 

Bütün dünyada devletin yüce 
·duraklarına kadar yükselirken 
en ulu kahramanları yetiştiren 
Türk kızlarının sayğısız görül
mesine asla katlanmıyacağız. (al-
kışlar). 

Dinin siyasetten, devletten 
uzaklaştırılması geçen devirde 
tamamlanmıştır. Vatandaş mabe
dinde kendi itikadı ve vicd&nı 
ile serbest brakılmış, onun ayrık 
ve temiz inanı bu dünyanın karı-
şık işlerinden kurtulmuştur. Hiç 

nememiştir. kimse bir vatandaşın dini inanın-
Limanımızdan Karadeniz sa· dan, ibadetinden ötürü bir en

hillerine haraket etmesi mu· gel çıkarmağa nasıl muktedir 
karrer olan vapurlar dün gitme· olmayacaksa, dindar silahı ile 
mişlerdir. Verilen malumata göre de hiç kimse Büyük Millet mecli
bütün karadeniz sahili ve liman· sinin her hangi bir kanununa; 

1 ' 1 •• 1 •,.. •-.ı .,,-1 •tt ,... • t. V"' J.,,.,""• 

[ 1 ınci sa-yf adan mabat] 

siyetine dil uzatmıya imkan 
bulamıyacaktır. (alkışlar). Hele 
dini bir mevzuu siyaset maksat
ları için tutak ve basamak yap
mak kapısı sımsıkı kapanmıştır. 
(alkışlar). 

1 ürk harfleri de bu devirde 
konuldu, derhal ögrenen yüz bin
leri bir tarafa bırakalım, Bugün 
miliet mekteplerinde ana dilini 
okuyup yazmaga çalışanlar erkek 
kadın bir milyonu geçiyor~ Bu 
sayı tereddüdü olanları uyandı
racak başlı başına bir delildir. 

MilJetin çok değerli vekilleri. 
Şinıdi size biıgün vatan-

daşlar arasında szlrübneğe 
çalışıl.an propağanda m.e
vzu ların1 hiklişe edeceği,nı. 
Bunlarnı başında büJük 
Gazinin hastalzğına dair 
döndürii len söz gelir. Bir 
at gezintisinden döndüğu 
zaman yerinden kı11ızlda-

J'Omıyacak lradar hasta ol
duğu haberi le eğlenir vat-

1 

on•r•ı 
Büyük beynelmilel AjaoMr 

kongrasının Istanbulda toplana 
cağı resmen Şehremanetiae bil
dirilmiştir. 

Kongraya bütün Avnıpa 
memleketleri murahhasları işti
rak edeceklerdir. 

Daha şimdiden 23 muhtdif 
hükumet aıansına ~avetname 
gönderilmiştir. 

Kongra, Tarabyadaki Summer 
palas salonlarında aktedilecektir. 

Bina dahilinde şimdiden ha
zırlığa başlanmıştır. Murahhas
lar lstanbulda ancak bir hafta 
kalacaklardır. 

Bu münasebetle otelde mu
rahhaslar için hususi daireler 
hazırlanacaktır. Celseyi Anadolu 
ajansı umumi müdürü açacak ve 
bütün dünya ajansı murahhasla
rını selamlayacaktır. Ancak iki 
v ... yahut üç celse ald:edikcek ve 
bu celselerde verilen kaıariar 
Anadolu ajansı vasıtasıyla ljıütün 
dünyaya tebliğ olunacaktır. 

BAYRAM an düşnıanları milli ha
yatın ilk gününden beri 
gözlerini hep onun sihha- Diyanet isleri riyasetinden ıe· 
tına diktiler. Onun sıhha- len malumata göre, bayram Mar-

tın 13üncü Çar~anba günüdür. 
tı illetin değer; ölçü- ~~~~~~~!iO!ii!lf;;ıM.-. 
lmez bir varlıgı olmasın- ların aslı olmak ihti-
ın bir ·sebebi de budur. mali yoktur. Biz ona 
Bu propağanda esasen va-
tandaşından beslenir. Iıla- temiz prüzsüz ve en· 

"" . . 
ksat bellidir. Cümhuriyet gın ınanırız . 
ve inkilap ouun silıatile Vatandaşların kulağına en ~1-
kainı olduğu zannını tel- ğın dini ifsadı üfleyen bir akıab, 
ki:n etmektir. Gazi daha çoğu Suriyede yerleşen her çeşit 

duşmandnn gelir. Orda Tnrlciyıe 
çolc za11ıan bu 'Vatana lıiz- aleyhinde kaç cemiyetin kaç .fi-
nıet edecek çağda ve sih- rarinin çalıştığını saymam. Bun
hatta dzr. Jllerak edenler, ların bir habercisi, bir şehrimize 

girerse öteki şehirde camilere 
vesile düşerse, onun başhu- ıaç, put takıldığım yayar, ver-

mandan 11zuharebe 1neyda- ğilerin ağırhğmdan, borçların 
ınndaki kadar genç ve diri tanındıgından, büyük millet mec-

lisinin dağılması lüzmnundan 
olduğzınıı deneyeceklerdir. tutturarak her çeşit cümhuriyet 

( iddetli alkışlar) aleydaılarına yardakçılığa yeltenir. 
G · b · · · · k l Bir gizli propağanda da ko-
azı uyu eser e- münist adını taşıyan mahtut bir 

riııin yerleşkin, olaca- zümreden yayılır ki, bunlann da 

d d d n~arifetlerine zabita ve adliye ba-
ğına inan ığın an ır vadisi sırasında arasıra raıt 
ki hayatın rahat ve gelirsiniz. 

Bu gün millete kendi aley-
dağdağasız geçiriln1esi hinde kullanılan silahların bir 

varken yarınki çocuk- kaçını saymağa çalışbm. Biz bu 
silahlardan korkmayoruz. Bil'akis 

}arın rahat ve ünlü ya- milletiiı kendi yurdunu serbest 

b ·ı I . . . h idare etmesile basacağı yeri i~ 
şaya l nıe erı ıçın u- tayin etmesinden daha özenli 

e:üııü feda etmektedir. bulunacağına kanıyoruz. Bahusus 
u vatandaşların yabancı kastmdan 
Yarına inanınayanlar, ve fesadmdan haberdar edilme-

bugô.n bir köy ınekte- sini bir vazife biliyoruz. Cüm-
huriyet adliyesi bu memleketi 

binde heceleyen Türk fesada, vatandaş haysiyet ve 
şerefini ne kadar örtülü ve • 

çocuğunda yarınınkud" san'atlı olsa da ısnat ve iftiraya 

ı · d } · · .... kar ı müdafaa edecek değerde-
ret l ev et reıs1 ışıgı.. dir. (Alkışlar~ Nihayet milletin 

nı aramıyaıılar üın- intihap imtihanına güveniyoruz. 
iktidar mevkiini elde etmek 

lıuriyetçi olamazlar . isteyenlere büyük seçkide mille-

(Alkışlar) Türk genç- tiıı kari'ısma cesaret ile çıkaçağaz. 
Bizim politikamızın mesne<:l.i 

lerine hitabesinde gele- şudur: Bu memlekette bu mecli .. 
sten büyük kudret yoktur. Bu 

cekğin hin helasına kar meclis memleketimizi harici, da-

şl onların datnarların- hili sayısız düşmanın pençesinden 
nasıl kurtardı ise, bu medis ytı-

da yetik kudret bulan zlerce yılların ezgilerini, görene-

k 
klerini yenerek nasıl cümhuriyeti 

huyu vatandaş elbet- kurduysa, bu büyük meclis cüm-

le eserinin atisind n huriyeti şimdiye kadar bin kötü 
niyete karşı nasıl koruduysa, gel-

emin dir. Gazi ile ar- ecek günlerde de cümhuriyeti, 

k d kanunlarını ve kendi idaresini 
a aşları arasında ih- hale ve ihtiyaca göre dahili, hari. 

tilaf hulundugu~ şayı- ci her hangi tehlikeye karşı der-
hal alacağı tedbirlerle ve yenilm. 

aları da ~ık çıkafılır. ez gücü ile behemehal müdafaaya 
muvaffak olacaktır. ( sürekli alk-

H a her ve1~elin1 ki. hun- ., \ 



Ye 

• ı\tfotizıu antrenorii her Abra-
} am hakkında Besim beyin sü)lc
di ı.i, malüm olduğu vcçhile lü
zu nuııdaıı fazla uı.ayan bir dedi ko
d ı tevJit etmişti. 

Bu dt'di kodunun geçirdiği sa
fuhatı dikkatla takip ettik. ilıa

hbü mecrasını knybedere\... nh· ı 
t alıasın.t ,.;r~n bu atletizm 

antrenorü mesele i, lıu balı$n hu- 1 
in 'e samimiyetle karıı.-an1arı, ka-
r tıklarma pi~imaıı edecek bir hal-
ld ı. 

iki taraflı bir grup halinde rn· 
ziyeti mUna. · aŞR edenlerin iddaları, 
a)rl birer noktayı nazar teşkil edi
)O?. 

1 Her Abrabam kıymetlidir. 
2-· Bu zata kıymet izafe etm

ek dog,ru değildir. 
Bu iki ayrı ve zıt fikirleri ilmi 

t: ı...nde tetkik etmek \C bir hükme 
r 111 .et.wek hiç şüphı:> )Ok ki mem1-
ü ~t'çin pek hayırlı olacaktır. Fa

.ıt ıık vükselen tenkit sedası ma· 
, lr ~ lı ~ tarizlerle mukabele 

lıl.. 
Mem] et atletizminin fmıl 

1 · porrn genci tarafından } apı-
1 bu Hirazın tetkıkı lazımken lıir 
kil at adunıınıızm ıne ~ele) i baş-

ı ıir zavi)edcn görerek verdiği 
p, münul~ı.ı~anın - her 1..aman 

oldu~u gib" - ahqiynt F.afhasma dö· 
lmes.ine -.pbep oldu VP fırtına 
• .ıdı. Gizli ga) t>lerden, kulüpçü
hı':>lerinden, .m lo maınazJ..ıktan 
i niyetten bahs"clildi. 

' biidir ki hu yaziYet her ,·akıt 
J 

a anan bir dedikodu zemini t<' !-.il 
edh ordu ve mutlaka bir şevi dille
ı ·n dolamak ihtıyacında olanların 
::ıı:,r.m1da w· kaleminde bu me~Ple 
gtinl rrP calkand1 durdu. 

Ha.lbuki mpc:gul olunması 1a1.ım 
lrn hakiki n1Pc:rle, bu hayhu için· 

lt> meskfit kahvordu. Çünkü :ısıl 
tıele antrenörfin kıymetinde de

n, böyle bir hocava ihtiyarımız 
olup olmamasında idi. 

Güriiltü ve patırtl arac:ında nıe-
1P'Vİ ilmi bir tetkık ,·adisinden 

rarak dedi kodu ı::.ıflıa~ınJ d >· ı 
k nlrr memleket namına çok sJ)U· 

.ı eı:;ef bir lı.ıta irtikap eHilc-r. 

.. tınkü bu hadiseye ismi karı tırı· 
m her Abrahamııı "'U) lenl'n ciz-
rden müteessir ol nnınac.ı g 1) ri 

tuıhildir. Ve unutmamalı)l7. ki bu 
kildeki çirkinliklrr lı i) le bir hi

ini takip ettikçe bir JJhJ .\ uııpa: 
an bir mutahn :::ıı<ı daha rrlp c·de-

mr\ • 
Sabık futho] antrrnörii .. IJe-l} •• 

ıakkında söylenenleri.~imdi <lL ht r 
\hraham hakkında yap1laril.ır t.ı
ıp ediyor. Besim heyin Abraha-

. mm ınetodu hakkındd ı:o) lı'd
0

klı ri 

'ap veı mekte fa ide görmedim. 
.\tletik me. elder uzun müddet 

pi:ıt. üzerinde ko ,makla kabili tet· 
k1ktır. 

Teknik me,;ailde bizi olduğu 
kadaı memlC'ket sporculu~unu 
muhterem Jıer Abrahamın irşat ve 
ikna etmesi en km vetli bir tarzı 
miidafaa olurJıı. 

t>ariste bi · maç 
Paris, 3 l A.A ] 

Sinek sıklet cihan :taınpiyonu 
arnerikalı boksor Gonaro j}c fran· 
~ız boksör Pladner arasında 30.000 
seyirci karşıc:ında bir maç yapılm
ışnr . .Musaraa pek az devam etmiş 
ve Fran ız bok or rakıbini 45 sa
niyede mağlup etmiştir. 

Voley, Basketbol 
Mıntaka voley ve basketbol 

hcyetiııden: 7 Mart 929 per:'enbe 
giinü Bı'>yoğlu Amerikan kulübünde 
mıntaka vole) bol birinci ve ikinci 
takımlar rıaçlarına dernm edile
cektir: 

ikinci takımlar 
1 - \ cfa •· Be~ikta~ Hakem: 

Aziz be\ saat: 14 
2 - Istanbul Spor - Fener Ha-

kem: Safi UP.) <mat i4,45 
Birinci takımlar 

1 - Br~ikla~ -· Jc;tanhııl Spor 
Aziz bey sant l 5,30 

4 mart: 929 

N \KiTLER 
l 1 ngliz 98:~. 7 :> 20 Le a Bul. 28.25 

l Uolnr 202.25 l Florin 30. 

20 Frs.l<'. 15H.50 20 Kor.Çrk. 1 .. 0.251 

20 Lireti 212.50 
ı 7Joti ~2.25 

20 Dluar 71.aO 
20 Drabn1i 52.50 20 Fraııl. llf'I. 118. 
ı lwyh§ nı. ıın.25 \ 1 Pe.zetn 32.50 
l A·rnet. L 20.5{1 780. 

20 Ley Rum. 24.ı2 50 20 F. lsveç. 

ÇEK 
Lond. St. 985.751 Amster. fi. 1.22.75 

Nw.Y, 0.49.25. Prıı~ kuı·. lo.57.SO 

Pari frs. 12.60 '\iyana stl. S.50. 

. 
9 

inli i lrzr 3.19.50 
lilaııolt. .4U y 1 4.Stı.25 a~'\a:r.u 

2.tl7 1 Atinndrnh. 38.10 

ofia im. 68.23 Bukr 21.37.59 

Br ık el h 3.54 I to8kvıı ç. 1041 
') - ,.. Uclızı-at din 2790 .. ,.,,) 

Diinl ii muanıel~ 

Oıı ıl,imı .,. 
l), iıl <' iM "M 

u~it Ht•Hle : "'l.")L:t '° n. fı:ı llii C}İO 
::w hl' eti 

: "ıc r at 
t 

: t' j:ı;lı ( lf'bC 
· h.nrmılıkta bir l.ıırlııı 

· h• dı 'l' Kau:u1 ıı 

: K"r ·ı ':'o' 1)' 

.... 1 

Ana ve Petersburgun son gün
leri unvanlı filimleri çeviren Pu
dovkin, Asyada fırtına isminde 
yeni bir filim daha vücuda getir· 
di. Bu filim halihazırda Alman· 
yada gösterilmektedir. 

Bu filimden bahse sebep, ori· 
jinal ve ayni zamanda şarka ait 
olmasıdır. 

ilk evel sema manzaraları gö· 
rünüyor, Sonra memleket l 

Pudavkin şöyle bir tabya kul
lanıyor. Evcla çok uzaktan, son· 
ra yakından, sonra daha yakın· 
dan! 

Macera Mongalistanda geçiyor. 
isyan eden mongollar, istik· 

lal için mücadele ediyorlar. 
Film bir kulubede başlıyor. 

Bair isminde bir delikanlı kıy· 
metli bir kutup tilkisi derisini 
muhafaza ediyor. ihtiyar anasına 
yardım için, postu şehirde müm· 
kün oldugu kadar pahalıya sa· 
taca ki 

Bair, şehirde, kürk alım satı
mı ile uğraşan ingiliz ticaretha
nelerine giriyor. Bunlardan biri, 
postun kiymetini anlıyor, fakat 
az para veriyor. Bair birdenbire 
asabileşiyor ve İngilizi öldürüyor. 
Kaçarak asilere itihak ediyor. Kı· 
taat muharebe ederlerken, İngiliz 
valisi karısı ile birlikte, bir mongol 
merasimine iştirake hazırlanıyor. 

Bair esir düşüyor. Bir lngiliz 
neferine, Bairin mahpus olduğu 
höcreye girip, genci oradam 
çıkarmasını ve bir tarafa götü
rüp oracıkta öldı.irmesini emre

diyorlar. 
Bair neferle beraber çıkıyor. 

Pudovkin, burada birbirlerine 
çok yabancı iki adamın, nasıl 
konuşup anlaşabildiklerini çok 
muvaffakıyetli bir oyunla göste· 

riyor. 
Bair in elleri arkasına bağl.ın

mıstır. Nefer, Bair deki bu Şarklı 
tevekkülüne itimat ediyor ve ken
disine bir sjğara veriyor. 

Elleri bnglı Bair sigarayı ala· 
mıyor ve sigara içmediğini de 
anlatamyor. Nefer bir kibrit ça· 
karak yanmış sigarayı Bair in ag
zına veriyor. Bair başını sallayor 
ve sigara düşüvor. O zaman İn· 
giliz neferi bir mongolla nasıl 
ahbap olmak istediğine hayret 
<'divor. Bair i önüne katıp itiyor. 

O sırada yağmur yağar. Kır 
tenhadır. efer Baire ilerıleme· 
sini emreder, nişan alıp ateşler. 

Yaralanan Bair, yüzünde 
gayri kabili tarif bir hayret ifade 
ederek döner, bu sırada ikinci 
bir kurşunla yaralanarak çamurlar 

içine düşer. 

ı ihayet fenni bazı tenkiclattaıı ih.1. 
etti, buna gücenmek kiıns.cniıı 
hakkı degildir. Fo\.at ı:;onra ~ö):~. 
ııcn ve yapılanlar! 

l • rnh b 

: I ııUnud D ız n ulturd •·İ~ 1 
: \ nrtley rnnb z Heyeti 

\ c 32 ' rrctr, l):ın lne-
111 tlu· in ilrr , r c;i eldrr 

Bu aralık karakolda kalan ne
ferler Sairin çıkınlarını ararlar
ken Baire annesınin verdiği bir 
kutu bulurlar. 

Bu mcc:ele halkında miitaad-
' Jlletleriıı imza .. ıyla hir çok mrk· 

•ıı lar aldık. Leh ve alcyte likirlcıi 
·' a <'den hu mektupları 11c,.,rl'l· 

t>k. drdi kodu saha ... ıııı t~,..j d

lkn baska amf'li bir faide tc-

t da. T( le foncu kız 

•••••• • ••• u•g••••••••• ·~ .. 
: Hu '!Ü•1 : 

:ALHAMltı 4'l\JASlNUA: 

... : ŞE AZAT:.· 
(t in ctıneyeerktir. 

Bina nalf'yh bu baıısı, bir da- : i ih eteı : : 
avdet C'tmrmek şartıyla burada· 1 : K 4 R A G o z oyunu: 

raln oruz. : . . ···•····· .. : '): alnız Be un bP) den aldığım- • 
11. u mektubu dercediyoruz: Operatör 

i ~ ~ ~ub tatrihli Ikdam gaz
antrt-nor hrr Abraham 

nd.ı uzun bir vazı yazan tec· 
J • 

r 1 atlet EniEı be i dokuz sene-
t h ' tımda tanımak 

•t naıl olmadı~ın 

z 
BASCR l\1El\1ELERi 

fı!ltlil ve eıracalıırı nmeli)ntlı amt"· 

li otıcu • rl ktr'' 1 1 Ja\i \C' h"lrl mlc-

nmeı' • d. n o ra Oh n 

Bu kutu döğüşten sonra, diğer 
bir Mongolun çebinden düşmiiş
Hır. • 

Kutunun içindeki bir parşö
mende bu kutu sahibinin Cen
giz Han ahfadından oldugu ya

zılıdır. 

Bunun üzerine İngiliz rüesası 
derhal bir Mongol saltanatı tesf s 

edip sovyet nüfuzuna· karşı kul 
lanınayı düşünürler. 

Fakat bu sırada Bair öldü
rülmüştür. Askerler sokağa fır· 
Iarlar. Bairin cesedini bulup ge 
tirirler. Bereket versin ki Bair 
henüz hayattadır. 

Cerrnhlar mecruhu kurtarmak 
min t \'!ıtişma 1n başlıyorlar. Fıli
ı ının bJ 1 .ı.r.ıı hakikaten fecı .. e 

h n nas·· 

i 

Co lıne ooreu 'Jleni bir filmi 
Sinema filmlerinin tertibinde vücuda getirmek için ne çok uğ

reiisöre düşen en mühim vazife- raştığım bir rejisör bilir 1 
!erden biri de artistlerin vücut- işte bu resim öyle nazik sah
larına göre en ahenktar olabile· nelerden birini tespit etmekte· 
cek vaziyetleri tayin etmektir. dir. 

Filmin rastgele seyredilen her \ Bütün narin vücudunun bütün 
hangi bir parçasındaki bir pozu tenasüp ve güzelliğini meydana 

acı bir istihza ile meşbudur. bir meclise "Mongollar Prensin 
Bair bu suretle kefeni yırtıyor. olarak taktim ediyorlar. 

Halk etrafına toplanup onu sey· 1 Davetliler arasında, meşhur 
rediyor. O akşam lngilizler Saire j tiki kürkü mantoyu giymiş genç 

avrupai elbise giydirip büyük bir kadın vardır. Bair onu gö-

çıkaran bir vaziyetle boy]ıı 
yuna aşığının kucağına uts 

Kolin Moorla onu dizlerinde ttı 
Well Hamiltonun vücuda ge 
dikleri bu kompozisiyon be! 
artistin de bütün cazibe ve 
liklcrini meydana çıkarmak İ~ 
rile bir şaheser addolunab' 

rünce fena halde kızar, nıııflt 
khdının sırtından çekip alır· 
dına .fenalık geliyor.. KargsrJ 
oluyor. Kutuyu kaybeden 
gol takipten kurtulmak için 
ı in evine iltica ediyor. 

ince elbiseler giymiş Jcad 
Bairi giydiriyorlardır. Bir 11~ 

' bir köşeye saklanan ~ 
golu bir kurşunda öldürt! 
Bunun üzerine Bair fena 
de hiddet ederek, elbiselt 

' yırtıyor, bir kılıç yakala)1l' 
çılğın gibi ileri atılıyor, bail'l 

Koltuğa bildiğimiz şekilde o- Fakat, her ne dense, lngil 

turmak herkesin harcıdır. Fakat bahusus Amerikalılar bu ralıa. 
her nedense herkes koltuğa bil- mefruşata ekseriya ters tarafından 
diğimiz şekilde oturamıyor, veya ' l ! oturur ar ... 
otursa da rahat edemiyor! 

Demek ki. bu da bir zevk ve 

1 

Bu resimde gördüğünüz Miss 
bir itiyat mes'elesi... Maç Bellami evela Amerikalı, sa-

GarplıJar, bilhassa lngilizler ! niyen sinema yıldızı için bu hu· 
koltuğun kanep rıin genışınc ve ' susta her kesten ileri gitmek lü· 
ı·ahatma p k aul? iinaı.i.t !er. zumunu hissetmiş olsa gerek! 

nyor. 
Şaşırau halk onu takibe 

kışırsa da Bair pençeredeSJ 
1 

yıp kaçıyor . 
Asiler hücum ediyorlar· 

bunların elebaşısıdır. Bu. 
fırtına çıkıyor ve bir reınııb' 
eserin ta sonuna kadar 

oluyor. 'ı>l 
Fırtına azım tayfun balı 

yor. Ecnebi ordusu geri ba51 

b·r 
insanlar, hayvanlar 1 ~ 

gibi devriliyor. Bairle M011 fı 
muzafferane ilerleyorlat· t~ 
na ile mongol hücumun ~· 
şiddetlerini artbrırlarkeo fi 1 

nehayet buluyor. 

Pariste ı.ııe de France ot0 

lubunun sen v· merhnlderiod ı.; 1 

atı hakikatı ka t etuıe<1ind n 
ziyade merakı mucip olmu.t r. tffl' 

Bu eneki ~ ım~ e k.i ın ıı 
rp, dar '" pek z1Tade u 

} ollariude icra edılını.tdı. Ot 
en uzun mıiddetde kat, ed 1 ., 
metrelik bir mesafede ) rı 1 

li. Ynnş esnasında nıkibler 
ir ~aziyette bulundular. oıoın 

nalarının yol ı; rsıntılıırıo.ı 
1e kontrolda bulunuqıı ıbı 

ı mtısı dola) i::.ile • lırıp 'ıııı 
için pek h i mUmnreseye 1 ııJ 
mu tur. reJ 

ur'ath seire na.zan n rıuru~ , b 
ket etmek pek mtl ,kul ol 11 , 1., 
Fransı2 ndntı \ı:zer<' bUtun • b 
mu".abildnrın mli\11ffalm tını fıı' 
helecanla karş•lamı in ' r. 
otomobili •astta 1,380 K \1 
dakıks. 23 :mı,. Pde ınu 1' 

lıLd.. l zan n ı ı 
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AfyD· °' karab.isar M if ··d·· · · d ınar ~ aar mu urı •etın en: 

Palı latf a~sında inşa olunacak beş dershaneli mektep binası ka-
fen • Usuhfe mun·· k ·ı · · T ı· 1 · · k nıye)'i .. a asaya verı mıştır. a ıp enn prsıe ve evra ·ı 
~ctau!;r~ek üzere Afyon karahisar vilayeti encümeni daiıuisine 

f(EŞİDI~ TAI?İlli 
30 HAZİRAN 929 

B 1 L l~ 1~ l.ı E R : 
1 LİRADIR c--......::,; ılaııa olunur . 

... ~ın~·ükler unıu~ miidür ü- 1 ~ürk 
~ llıuhayaat komisyonundan 

Ocakları Merkez hejetinin ( 50~000) liralık ( 1000) 
parça ikramiyeyi ihtiva eden bu piyankosunda çok nadide, ta..ı.,! ...... Gii'711'ı'ı 1.J • 'h . . . -1 ı, 1 -- de·"' 1. 

~""' tltı' 1__ "Aıenn t tıyacı ıçın ı ıW~H ..,ter tJf' evre A tap 1 e 
''~kl' 2 ır. 

3: :'.iş kapalı zarf usuli cizre munakasaya konmuştur. 
Y Pılllcukı UnaJca,,a 16 Mart 929 Cuma.rtesi glimı saat 14.30 da 

1. ır, 

b141 olu~ c<cÜncü maddedt~ gdstailen saatmı sonra lıifs bır tekli( ka· 
5 az. t1ht"ri; Talipler şartname ile defter ııe Prrakm cirıs ve mikdanm 

0lo.sa.
1 

ce~lt <'lı komisvo11 katibi. nezdin l aürebilirler 1•e şeraitfrı 
.. rıı ıh . . ~ 

6 _ B t~v.a eden ı Prakayı parası: alahil'rler. 
1~ olaıak u l§t deruhte amel;. isteverderİll kanun t1e talimata muva

~<lcıta lıazırlayacaklan teJ.·lif mektup/ mm ıiçlincıi madedc Ya· 
....... n ev,,z /· · · 1·-· l'd' l ···-... ıomHvon· re1s ıum<' rcrme ı ır er ........... ?::> • 1 

.............. at11e1111111et•Htllla1Ha111&eaa1e1e11111111111aaa11a11aea111a1 ... aaMHlll: 

..... ~ ... 
1 
....... ~~ vali -~~.~::~.~~ ... ~~~~~.~~ ....................... "J f 

rn• ıaJı._. '.~ı..-.... ~ -.gı Atik ·o 1-cdıı evi Hissesi Kıymeti 1 
wuhammene 

Ctj ~ lira peşiıil'n 

~in Be Jef>t ~auçıeşmesi 15 ve 37 15 \C 27 ikibııJ'dükkliıı 840·43201500 
'"4'l ik. d Yanı: 1 im 
~~.aı Ukklhuo bakkal gedi#indeu munkalip m~lliniıı 630 hissesi 1000 
8iı !lttıf'.\)_ • Mağaza • • • • 210 • 500 
~ '-tih: tner.hut ııbn balada C\Safı muharrer her iki dı.ikkfindaki 840 his..~nin 
· t?ilir ııır ~c .nn sadif çarştınba guni:l sa:ıt 15 tt' furulıt edılmt'k. rnuza) edt-.qİ mu· 

~<'teı. ~p erın > uıd 7,50 hesııbile 112,50 lira pe · akçelerinı mal sandığına it'&· 

.tn\ah metruı e sabş komi"vonuna mUracaat c\lemelcri. 

Matbaacılılc 
~1 AclliJJor 

kıymettaı' eşyalaı' vaı·dıı·. 

Hasılatı inşaatı hitınek üzere olan ve Aııkaramızın en zarif ve en güzel binalarından birisi bu- • 
tunan Türk Ocakları Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına arf edilınek üzere Merkez heyeti 
geçen sene olduğu gibi, bu sene de zengin bir eş) a piyanko u tertip etmiştir. Bti piyankoda ikraıni- 1 

i
ye) e (50) llin lira tahsis edibniştir. Bu sene ki ikramiyeler keınmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene
nin ikrami) elerinden çok daha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını temin 
için ikraıniyelerin kısmı azamını yerli mamulatından intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheri 
2000-2500 lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyiik salon 
halıları, platin . erkek ve kadın saatları~ ..,alon takımları, elma yüzükler. ipek seccadeler. 8o 
parça nadide halı seccade, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın 
mamulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile Hilal hı:yer anat evlerinin ; 
en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya vardır İkramiyelerin mecmuu miktarı 
(1000) dir. 

~fer kez Heyetinin bu 
zenginidir. İkramiyeler 

piyankosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyankoİarımıı 1 ~ 
büyük bir zevk 'e hüsnü tabiatla intihap edilmiştir. 

1 stanbul mahkemcc::i nsli) esi beşinci 
hul\uk dairc-.inden: Istanbul Evkaf 

S ultanahmet sulh ikinci hukuk.undan : 
Rcfail efendinin Beyo{tlunda Yeni· ,, Bıçak, Çatal. .k ık Ye airf' ofrıt 

talomlanmzı satın alırken knt'h·en 
siyalılaıımayan "e gümü t.akımİarı 

mudiriyeti 'eli.ili Atıf beyin Galata<ln 
Kurşunlu handa (28) numarada lıu} • 
day tacirlerinden Papadoplu efendi 
nley hine feklı..i haciz talebile ikame 
"Yl('digi dn\8nııı yevmi muhakeme

sinde lınzir bulunmak tııre miidd('i 

yerine kaim olan meşhur 
(KLARFELD ALPAKA) markasın
dan ha l\a mnr)i:a Ycı'mcmelerine ~~~~~~ljill_. 
dikkat ediniz. 

dok atbaaedık nıektehit de der lerc Martin 
}\ Uz1uıcü Cuınartesi f!iinü ba~laııacaktır. 
g~1Ydedihniş olanlar saat beşte mektebe 

llıelidirlcr. 

. nleyh mumaileyh Koc::taki Papacloplos 
efendi ye gün derilen davetiye zahrına 
ilrnmetg{ihmın meçhuliyeti hasehile 

ı:arşu yokuşunda dum dum soka~ındn 

karakolun nti luıda 146 numaralı J ane· 

nia dördilncu katında Ul\lkim Mı.şet 

Badeti efendiden m3tlubu olan (200) 

liranın mııatamıinat tahsili hakkındaki 

davanın 16-2·1929 t:ırilıli ) cvmi mahake· 
mesinde vuku bulan tebljğatn ragmen 
muddeiale) h ispatı vucuı etmemi oldu· 

~ndao yevmı mezkQrda ibraı Pdilen 

senet uaıan dikkate alınarak Lorçlu 

hakkında bir n} zarfında ilinen teblig 

edilmek Uzere muamelei gıyap kararı 

vcr,ilmi rn ) evm mahkeme 27.3.1929 
tarihine muallak bulunduğund3n teblig 

makamına kaiın olmak Uzcre iliin ohmur. 

Heı· yerde KLARFELD ·ALPAKA markasını i'"te}'iniz. 
Tlirkhe i':(_iıı ) cgunf' dipoziterleri: J. Şprinf:er ve 
-~ Istcınbul Hn ırcılarda ledina liaıı No.2-4 

Matbaacılık mel-tehi 

~·· 
it; ltıeUik Ye ya Çirkinlik ıuevzuu 

L ç tüpb · ~ 1tsu,\Qı e&ız tuvalet _ ........ 
1
_ 

f da PERTEV "" 
~ •~tah 

tebli~nt ifa olunmadiğı muhaşiri tara· 
fından verilen me~ruhattan anlaşılmış 
olmakla hukuk usul muhakemeleri 
kamlnunun yUz kırk birinci maddesi 
mucibince mu maile' he ilanen tebli
ğnt ifa ı tahkil\nt h~kimliğince karar: 
gir olarak 'cvmi tahkikat ( 20 ·mart 
929) tarihine mUsadif çarşnnba gtinu 

tın in ve talılnkat celsesi saat on dör· ~ lllla ı e r a t 1111 
il' ih11nıanıak 1 .. ·· ı 

ti' • tlı•ldi .. >U~'U " 
~ tllıı1 '" Guzelhğiıı 
~hı ~{' beka81 her 
ta'l'~tinıa 1 ettiği 

ı de talik kılııımış ve bu bapta alelusul 
tu:;tir kılınan davetiye \aral{ac:1 dn 
nınhhemc divanlıane:ıiue talik edilmiş 
oldu{tundan yevm ~ iY vaktl mezkiirda 

~v .. h t nıusta • • 
dı. l ile ın .. 1 • 
"" " om <ün-

' ıı~"· 'ı':nku Krem 

1~~tas~ :p ertev tuvalet 
ı \ il Cl'te,. hriyan-

ı ı 't"tev k . 
~ t-ı, p olonya 

ll, l) f'ttev di nıacu
('t- tt-te, t 
• dt' hil n·ııal\ çilası ,.e saire i en müteral\ki memleket-

\" l(lıt.e lıenfız emsuli yapılmayan pek nefis tuvalet 

REMZi 

Teşcki,ür 
Sevgili babamız Dj)ojen lsmail 

beyin vefatına mebni, g rek ~ena
zesinde hazır bulunan ve gerebe 
telgrafla, mektupla 'e Jlizı.at tazi
yede elemlerimi?,e i tirik eden ze
vatı kerama a)Tl nyrı cevap verme
~e tec~stirümilz ınsni oJr1uğundan 
.gazetenizi" alenen tf'.ekküı we ar7J 
mimıetdari ederiı. 

Merhumun damadı 
o. Zihn' 

~labJumları 

I. Sedat 

mumaile)h Ko taki Papadoplos efen· 
dinin bizzat gelmesi 'e yahut tarafın· 
(fan ınu nddak ~cnetle bir \ekil gön· 
dermesi ve aksi takdirde hakkında 
giyaben muamele olunacağı ilin <llu· 
nur, 

1 
stnnlml mmtıkası ticaret mlıdirive
tinden: lstnııbul pc} nirci teaVun 

'l urk nrıoııiın ~irkctinin sene~i hisse
tlaraıı he) 'eti umumiye i şehri Martın 
21 nci perşenbc glııılı sant 14 te Bn· 
likpazımncln llngndler <le 791 mim· 
rolu dairei mah!'ltı!lunda aktedilecektir. 
mzamnamenin 29 ncu maddesine te· 
fikan hissedaran efendilerin hisse 
scnedntını ) evmi içtimadan liiakal 10 
gl\n C\ '('} hir makbuz mukabilinde 
şirketin veznesine tevdi etmeleri rica 
olunur. 

Ruznamei müzakerat; 

1-He) •eti idare raporunun kıraati 
2 - :\1urol\ıp. 

3 - Mm;nzenei umumi.\e kıraat 
\e tasdiki. 

4 - Yeni he~ 'eli idnreuin intiha· 
bını 'c tıcretlniıı tnyiııi. 

5 - Mürnlnp intihalıile ve ticre· 
tinin ta) ini ( 4165} 

S ultan. Ahme~ ~ulh ir.rasinden: Bir 
de' m mahkumu l>ihiıı temini istifa•ı 

ıııııumıla furuhıu rnu\arrer olan j,.j nJet 

kll~k t dıki~ makine i 11 1\Iart 9~ tarı· 

hine ınusadif Paıartesı gunu saat 14 te 
Ç&r§U} ı kebirJP s:ınclııl bede~teninde fu. 
rnlıt edilece[,rin<lcn vahtı mezkurda .. aı.ıtl:ıl 

b lksteniııde Luluııacak ınemnra talip 

olanların mUracantlnrı ilıin olunur. 

J stanbul birinci tıctıret ınahkenıesinden: 
folıkeıneec nam ıfla.ıına knrar vı.-rilmiş 

olan mlıflis Knraka!l)an 'Budak:;an şirke· 
tinin Beyogluııdii Yeni çar~ıda 44 numa· 

rıılı fahrike.lanndn nlPVC'Ut \'aL1htırC Cl):SSI. 

l.erccte, ıımatılık kalup ımaünc mah ı 

tahta, lt' ıh \C :ur , ~)aııın ıuruhtuı a 

karnı \erılmiı,ı ulma\Ja t lip olnul:ı.rııı 11 

Iııtt 929 t rihine mü adif Pauı.rte.si gunu 

\C o .n i 1 l olmn · taktirde :rnı 

\el~ı>ıien ~n rd t c ııhu;uktn ın:ılml· 

1.n e h :z ı bulı.ı.nmwım ılun oh nı.ır 

I. kinci ticaret mahkemesinde~: MU· 
vekkfü fotu dulu \C şurekası efen· 

lnin m uddc-inleh 1 t:ı.nbulba katirri 
o~lu haninda 24 o : mukim ıhen 
holen iknmctkahi mechul bulundu('hı 
anlasılan Loş zade hlıl'Jeyin y\isuf ef· 
endı" zimmetinde 2 Temuı 330 tarihli 
senet mucibince elac .. ğı olan hin be§ 
y uz liran in maa faiz ve mesnrifi mu
hakeme ve ucret \ ekiilet tahsili hak· 
kinda avuk.nt K.Laskaridis tarafından 
mumayleh HUeyn Yusüf efendi alt-y· 
hine ikame olunan davanın cerynn 
eden muhakemesinde muddei ale}h 
nııımaylclıc ilanen vuku hulan telıli· 
ğat Uzerine gelmemiş ~e mtıJdei vekili· 
nin sebkeden telebine binaen ğiyabt· 
nda muhakemenin devamına karar 'e· 
rilerek alelusul HiinP.n tebliğ edi· 
lıniş ve davanın mtirafaası hoklım 
\'erilecek dereceye vasıl oldu • 
ğundan işbu muamelenin tarnfı-
n12a tekrar teb:iğinc karar \·erilmiş 
olmakla hukuk usul mahkemeleri ka· 
nununun 406 ıncı maddesi mucibin· 

ce tarihi neşri ilanın ferdasından iti· 

haren bir ay ı.ın:f ında mahkemeye 
müracaatla ye' mi muhakeme tal in 

\e hasne tPpliğ \'e tayin hıhnacnk 
gunde lıa;ı;ır bulunup itirazınızı der· 

meyan edebilir aksi taktirde kanunu 

mczkfıruu 405 incı maddPsi mucibin· 
t'P. muhakeme)e kabul cdilmcyeceği
niz tebli~ makamına kaim olmak tize· 

re ilan olunur. 

1 staobul Sultan ııhmet beşinci sulh hukuk 
mnhk.enıe :udrn: Bahçe l :ıpı. ındı.ı 48 nu· 

nıaralı '\em tnrnıı lınkkolh e uıagazası !<l· 

bibi l\1ustnf.L Rifat efendııııo H•fatına 'e 
mirascilan arasında kuçlık olmasına mob· 
ni terckeııioc mahl.eıncce ... aziyct edilmı · 
tır 15-7-1929 tarihinde tunturatosu lntanı 
bulacak olan meık.lır ıııa a1.a ile mnhlli 
mezkürde Snpçılar hantrıda 2 ".e 28 nu· 
maralı ıki ,e Arpacılar hanında bir ki 
ceman uç bap ardi)ede meycut tanzim 
kılıunn pıldtıtô tabir olunur deft~r nıüfre· 
<latı mudbince :;üi63l kuruş kı,-mel talı· 
mm "e taktır edilen eımal 'e Ci)'a ve 
camekan \e olUt H' edevatı h$'kkalive 
pe_~ip paıa ile t~ptaıı J0-3-929 tarilııne 
ın :ıd r ( omnrtl"!'ı ~uıı aat oualtırll\ 
lıılmuz.a, cJc urutrt oluııacağıudaıı tılıp 

olanların ILtyınetı .-KUrenin ı;u.z.de oou 

ıflıkl41 ında 1 ~ .at~ıiuı lııun.ıien ~etıni 
ın krı. ba 1 Hl t dokııı:u dan itıLaren 

m zh r m:ı ad:ı mc\ 1.-ı. t nı m ıı uıııı 
roura ııılan )u;umu ılltı olı.ıı..u-. 

U•• kadar lı uıt hııkimliğinden: Emine 
Zarife hanımın Kadıko,ünde Rasıru 

paşa mahallesinde yeldegirmeninde 11 N. 
hanede mu ·im ressam Tevfik bev aley 
hine ikame eylcdı i boşanm:ı davn ndan 
dolayı muddeuıJeyhe teblığ t ) :ıpılmadı
~ından talep üzerine ilanen tebli !llt icra· 
cwn karar \ crilıniş ve q -4- 929 tarihine 
musadif s:ıh saat 14 \aktı muh3keıne 

ta\"İn edilmiş '" oh bt lci davethe \Pr • 
ııı mlhkemr dnanlı r f'~ıııf' talık rrlı1mı 
o>ldui::ıındnn nıUddeiale, hın ) c' mi mezk· 
urde ınahkemede ı batı vıı(',ıd etme ı 

ilan olunur. 

1 stnnbul kadostro mahkemesinden A' a· 
sofya kebır mahalle inde lala Hayreddın 

camii havlu u 'e sairesine tecavı.ııden 
dolayi lstanbul mfiduri) etince iklimetg~b· 
larınd bulunamayan Abut efendı Htrİ · 

)erinden Sadık ve Behçet lıcvlcr ıle M~\· 
hibe Jıamm hnkl.Arındn cdılen da\a)a 

kar ı ilanen <la'i~te dahi ıcabet f'tmedık 
!erinden haklarında gı).:ıhen devamı mu· 

hakeme kararı '\t'rilert>k mubııkemt'1« ri 
':.7 Mart 929 Çnrşanbıı M ı 1lll d rde 
bırakıldığından bu ~ıın de gelmedikleri '\C 

,ekil gondmn dikleri lj, tırdc gt} hı u 

reth le mahakcıne\ e de'i!WI ohmacal!r ılan 

oluıınr. 

G eb r hukuk h kıralı ııdcn: t; b' 
nin Darıca nahı:, esinde mukum.· 

Gırit mUbadıllcrinden lhrahim kerimc,i 

Afet h:uıımın m ıddeı lı> lı z.ev<"İ Erııı· 

rumlu IJa sn alerhine ame e;rledı ~ı 1 

bocaıınıa d:ıv nııı icra kıl oa m:ıl ;ı 

~1 hdumlm Mn)ıza1nrınds 

efis el işlemeleri, ka 
f~ınlara mah us çama 
i'n· ""' cih8Jl takımla 

Jstanbul: 
adilliğine 

Muhtereıa efend•, 

Eıodıkhda kiın 60 numara.it malı 

rukat depomda k. tıp ve kalfalık "ııme.·. 

1 tl'ılenbPri igııhtametti~i111, Kt'9&livelı 

S lih o ln Mu t.ıfa efendınin l Kanuu 

sani 1929 tarihınde mdaı.amla. ve -.. 

mı.-l·u airemle olnn al:skaı11 katedilmig 

huluı d ı ı , • i b 1 t 1 iht \ 'tib N'll 

ıınnmmı lıiı. ı. r ı•uıı:ı muaınde ifasına 

eveJ e oldu ı ı.ıe'run bu.ı n 

m.ııiı l , .. '" kQ ı a hteıı !ı ~llt' 

kadar ııanııın ıı c i~ oılard ı ta.ı i .ıt. 

kı~am etın kit: 

(" nıı ı 

ml n 1 fı..ıı · 

kemesi ncticcsınde ıııuddeiaJc~ bin ik.amt't· dim. >.J.92'> 
giihının meçlıulİ\ ctııı l 'nıı n .liaen \tıki 

olan tehlı atu r ı ıı rı m d tı ıırtırx:I 

j,•abet e~ lemedigı gihı bir \ekil dahi 

la (p , ı l •Cı 

' . 
f!.Öndcrmı:diğinderı hermucibi ua.n sıynbt·'l B e,~~lo ÜQ< n" ı , 
ıahkik.at icra ~c "uhut ıstim• olunar· lmiıu.h : 'i.ıtıı ·~ \.~. • ~ 

ı hkikatıo ıkmnl dıldiğı \"e e\Tnl l n l'e .•r o ~'" h l ıı 
1ı1ahk.cmey evkınd:m cınra ıinhf kP1ah~ m:ır,1 :ın :nı 
ılaııeı• vakı olau mı kerrer ' lılı ı ı İ al ı 'llt F ! ~r l 

rııf!ml"n , inr t• bel cim• dih • ıhP.tl·· uı:ı l \ i "" iham • '1 ,. _i 

hı bukult i eıım 400 no m3dd~i mııci· 1 sem ~a ma 

d k l l k.r • ı -·1·•. 2-. "' c : 11 ııı.::.. ·.. han • ıı 

.ili ... n S-0". 1 k 

bince avııyı a ı H ı ar ettnı,. adbo ... "' •. -
iuı,.·._u~u 1 lıa kı 1 ~ i dı; \anıı rr. i c• 

ile\hiıı ikam~·~ııın 11 uıe.-,huH~e lıa 
AMılle ı.,'IV&ben ıcr:ı ve il.m:ıl k 1-:: l 

m:.ıhakemeızi nt.'tıoe indı• Elılıvu1'.uf tıı 

rafından ,crıl 11 rapora nuaran ı.: · 
d3rlanu ad <lıııt ~e hisselerine ~ure 

mczk6r mupın vıyrı t.a!nlı t'ksım 

lunduğu gibi m dılcıale' hiıı bilase~hi· 
muhik ""ı.aifı Ze\'<:t\ eıi ifa etmf'mek 

\İ7. r"' ıki "ı.-ne 11.'nbttt mnddeive Aftı 
hanımı tıilimafnka tı>rk H" teg:ıY)up CJ'le· 

dıbri '•' ııı <l·l• h ,..11111 bu minVlll \,zere 

Hlamt ı 1 ... ı • ' 1 mesıoın ıa) rı muıo kdn 

bulunJu 11 l lıi \ .. tim ı olunan şuhudun 

ahadetivlt< bıt oldnğundan kanunu 

mr,deninirı 132 H ' 138 ı < i ıtıaddeicrinr 

it vfikan tarate) nın ~nmııhirıua kabılı 

tı:ın,) ıı olmak üzere 2. 1'.. evel 929 

tarı ınd( gı)abeu Katar ~enlmı, oldu· 
tll d 1 1 ma t 

[ 

nıu • 
am ud.ı 
t.t: r 

<ı Idığı onlap.]dı ındıı.rı b.lmü1.s ı-d • • ı 
larıık u' uun ıZAI ı 'c beıJc!.rı n 

b' .. elere gurc ı .• w \t' ıevı.wıt b.w 

Jrilı ten _ vlı. .... tıae 2S k, ~anı 92·J 

t&rıhınd \ lı "l a. r \ ri1 dı • ı lıu· 

L k 1' :ı u nuıı 

lı'lr a\ m d 
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asan zeytin JICl9İ l<ullaiıınız Kiloluk Şişesi 
Hasan ecza 

100 kur 
depasU• 

llllBi c:::::::::::::?.~~t~~~~~:.:~ı~~~~~:::::::::::::::ı 
~, Seyrisefain ,. ~!~~)~~~A~pa~~~d~~~_.. 
Ayvalık sür'at postası 

(MERSiN) vapuru 5 mart 
Sah 17 de Sirkeci nhtunın· 
dan harekede Gelihölu Çanak
kale K~ Edremit Bur-
hant,e A~ gfdecdc ve dö· 
ntişte mcd::ftır iskelelerle be!'&
ber Akunoiuğa ı~yacak.tıl". 
Gelibohı için yahıız"1-01al ~tr 
yük altiııuz. 

A1ıtal,a postası 
(l!'iEBOl.U) vapuru 5 mart Salı 12 

da "Galata nhtm:nndan ·bsırek<ıtle İmıir 
Ktdtek, Bodrum, Rados. Fethiye, 
Fiııiilıe, Aatalyaya gidecek ~ döoU§te 
rnSar isldclede hmikte Dalyan 
Ul8llDllris. Sam, Çanekble, Gelibo
luya ~-.acabır. 

'IB!tBZON İKİNCf. 
POS'fASI 

(~) vapuru 7 mal 
P~ akrnr Wde&a nbtı
mındall hareketle Zongu4dak. 
ln~ Sina~ Sem.suıı~ Onye, 
F atm, ..ordu, .(;ir.eeoa, T'l'abzoo. 
Ri2I!, Hopep.gidecek 1ıie dönüş-
te Pazar isk.cleeile Rire, Of, 
Sürmene, Trabzoll. Polathane, 
Tioobulu, Gir.eson, Ül'du, Fatsa. 
SaaısW1, Siaop, İneboluya 

Sadık 
Biraderler vapurları 

KARADEı~IZ 
MUNT~\l VE LÖKS 

POS'IASI 

Sakarıy-a 
P'<Sprım--0 Mart 

Ça;rşamba gıını=ını 
hareketle ( Zon

uldak, Ineholu, Semsun, Or. 
u Giresoa, Tıırabzon Sürrne
e~ııRize iskelelerine azime 
~ edeocktir. 
Tafsilat için Sirkecide ?ti 

hanı alunda, acantasına 

ü:raamt Trieetino dairesi Te· 
1efoa:. lstanhul 2134 

Kffalik kagir hane~ diikkiu 
~di sani vakıf mUtevelli 

"kaJ:~aD: Beıila&aşta Akaret· 

leıde ~ 19, 55, 7<l numaralı haneler1e 
7J~ Zl, 28, 3e mükerrer 32, 39 

11um111ılh ditlııık.inlaı- hi~·ede icar 

cdiqiwWa ~ otı.ız.ancu Çar
~ giiaü•den i-bar.en yirmi guo 

müddetle ıUeai möza)ICtleye n:ı: adil· 
niatir. -lialip o&aııların ,-e daha ziyade 

mallmat almak Meyenterin şubatın 

'<inılilMi. Çt'f&Wba günü saat on Uçe 

~dıır ~ meı:kÜl'oo 54 numaralı 

ro~.U,makamllğJoa ve yevmi mC?.· 

kürun sat on tlçüuden on beşine kadar 

Çenberli ı..- btaobul e..-kaf mudUri)C· 

tinde iduc-enclimenine muraaıat etmelerı. 

DevrMilecek ihtra beratı: 
"Nebati m~adı yahut uzvima· 

hiyateki mahsuliitı bilama kuma· 
ğa mahsus muaddel ameliye .. hak· 
kında onbeş sene müddetle 26 i
:;aıı 1929 tarihine ve 657 numero 
tahttnda Sanayi müdiriyetinben 
bir kıt'a ihtira berotı istihsal kılın-

mıştır. Bu kerre mezkur ihtira fu .. 
ruht ve ya foara verileceğinden 
~tirasına ve ya isticaıına talip olan 
ze\atın Istanbulda, Yeni po::ıtahane 
arkasında Aşır efendi Kütüphane 
sokağında Tüakiye Han No. 19-22 
a~ mukim vekili lstok efendiye 
müracaal ey lemelcri. 

Doktor A. kutiyel 
Elektirik IIJakineleriyle belsolfukJuğtı, 

idMr darlığı, pro tnt, ndeıniiktidar, ve bel· 

ı:e' ~ek ligi 'e "'erıan, ··ilt ile firengi d 

aZTrısıı tcdn'i eder. Kıırakoyde Börekci = 
f ın !lj ıTı ~I fln. 34 

odalar ~ aaulacaktu, krokisi apğı.da gö.ateri.lırü§tir, muhammıen luyaeti 205239 
lirad.ır, ilıale bedelinin y&Nı ihale~ i milteakıp, diger yarısı ihale tarihinde& bir ~ 
aonra alınacakııf', tafıilAt taliplere defterdMiıkça her ~ ...eriJecek.1ir, mUzayedeye 
işrirck için 15393 liralık temiı:ıat mektubu ltl.ıımdlr, miarcde Up.1ı zarf mGlile 25 
Mart 1929 tarihinde yapılı.aktır. (4S3) 

-,, r c:. 

SATILIK ARSA 
K.ocara.ue&afa pe.~Qo. Raw.ııztın efendi n~ Saz.ende ısok.aldannda 2-7, 44-U No 

roaklup iki kıta ~ nınbamm,en lıedeli 400 lira bcdeJi defaten ••crilecektir, mUıay.Je 
2S Mart 929 da defterdarlılo.tıı ~apılacaktır. ( i3) 

SATILIK OTOMOBİL 
Ahır kapıda nakli) c garajında föt markalı, muhamnıcn bedeli 1 $00llr:ı, mUzayede 

pozi\'hk auretile 4 ·isaa 929 d:ı defterdarlıkta vap lacakur. (3S4) 

SATILIK OTOMOBİL 
Ahırhpı.da nakliye İ\lllDAndanlık earajınd..'l Ü.'U markalı, ınuhammeı:ı bedeli 600 

bıechr, 11"ıze~ pazarlık suretile 4 l'{iaan 929 da defterdıırlı~ta yapıla~ltır. (3S~) 

SATILIK OTOMOBİL 
Alurkapıtln n11-kJiye kumandn.nlı~ı gıırıı)ındıı finı nıarkalı7 muhammc;n beJeli 1200 

lira. muzayede rıaıaruk ııuretile 4 fü&an 929 ch:fterdıırlıkta yapılaca!{tır. <356) 
• 
KiRALIK KULUBE ZEMİNİ 

Haydarpa!*da Tıp fakültesi yanında 38.50, muhammen bedeli 108 lira, muzayede 
27 Mmt 1929 da defterdarlıkta yap}Llcalaır. (300) 

SATILIK OTOMOBİL 
Mıırkııpıda nakliye kumandanlığı garajuıdıı fiııt nı rkali, muhammen bedeli 800 

lira uıu.ıayede 14 • İian 1929 da Jefte,rdarlıkta ) apılııcaktır. (357) 

SATILIK OTOMOBİL 
Alıırkapıda nakli>·e kumandanlığı gıunjuulıı F,iaı mtırkalı, muhammen bedeli 800 

füa, muza~ ede pazarlık ııuretile 4 Nisan 929 Ja defterdarlı,kıa ynpılac.:ak.hr. (~9) 

SATILIK OTOMOBİL 
Ahırknpıda oakliye kumaodnnlığı garajıoJa Fort markalı. muhammeı:ı bedeli l~ 

lira. mUzayede pazarlık ıuretile 4 ~cı 929da Jeftenlarlikta yapılacal.:tlr. (l90) 

SATILIK OTOMOBİL 
Ahırkapıda nakliye ku.ma'1dımlığı g.:ımjıı:ıda Meraedes markalı., m~en bedeli 

250 füa, roimycde pGll.ldık sı:actilı: 4N'uan 1929 Ja Deft~.rdarlık..ta )apı.l&oaktır. (361) 

SATILIK KAMYON 
Abll'kapıdıı nakliyo kum:ındanlıl;ı gıı:njında Daimler muk,ıılı, muluuıımeıı bedeli 

350 W:a, mijzay.de ptilll'lıl: suretile 4 N:inaa 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. (362) 

S~TILIK OTOMOBiL 
Jttaobul Sıbhıye mUduriyeti gnrajınc!Jl F:ıat mark.ah. nıuhamme.a bedeli 3QOO lira, 

aU•fede paıarlık 11.ıretile 4 Ni5n:ı 9'29 da defterdarhkta yapıJacal!.tır. (36!) 

SATILIK KAMYON 
Şi~li kıırak(Jlhane bahçesinde Buzig markalı, dedeli muha.mmcmi 80iira, ıxıUıayede 

~rlık •uretile 4 i.san 929 da defierd~hkta rapıltı~ktır. t366) 

SAMILIK OTOMOBİL 
Defterdarlık binası dahilinde Merseee.ı markalı, muhammen bedeli 250Q 

mUuyede paıarlı)t ıuretile 4 I}isan 1929 da Defteı;darlıkta yapıJacalıı;.tır. (364) 

KIRALIK TARLA VE KULUBE 

lira , 

Silebtar ağada Imrahur kı,ışkü karıusur.dn beş di.inUmdi1r, muhammen bedeli 73 
l,il'a ic:ar müddeti ilç senede, mil.ıayt.:d~ r.ııart 1929 da Defterd:i1lıkta yepJl&ımı.tÜ-.(299) 

SATILIK OTOMOBİL 
Ahırkapıda nakliye kumandanlığı garn.)ıuda Fiat markalı, mıılıammest. •bedeli 800 

lira, mUuıyede puarhk suratile '1 'isan 1~ da •Defterd:ırlıkta yapılacaktır. (358) 

SATILIK OTOMOBİL 
Kadıkü)ü.nde etfaiye garajwda, muhammen bedeli 1000 lira, mUuyed. pazarlık 

auretilc 4 Niaan 1929 da Oefterdarlıl\:ta yapılacaktır. (21) 

SATlUK DENİZDEN DOLMA ARSA 
Fener~e Abdi suba~ı mahıılh:ıiııin Fcne.r iskeleai meyduuııcla 164 .No, l8l8 arpn 

6 parmak, auıhaaunen bedeli 5295 lira, bcıieii 8 sene ve 8 tabitte Yttilmek prtiio 
ve kapalı ıarf uaul.Ue satılacaktır, Talipler 398 liralık teminat makbulanyla teklifoa· 
melerini Iııtanbul Defterdalıjında mıltetekkil komiayona 25 mart 19'29 ıuihllMle vere-

cekletdi:ı:. (414) 

Vakıf akarlar müdürlügünden: 
Bahçe kapuda dördüncü vakıf hanın birinci katında 21, 22 ve~ 

ve 27, 28 ve 29 ve 30, 31 ve 39 ve ikinci katında 2, 4, 5, 6, ve 9, il, 13, 
15, ve 19, 20 numaralı odalar kiraya \·erileceginden martın beıinci 
gününden yirmi }edinci çarŞaaba gönüne kadar müayedeye konul
muştur. Taliplerin yevrnı .tne2.k.W:un saat on dört buçuguna kadar §Srt
namenin suretini almak ve teminati muvakkate ita ederek müzayedeye 
iştirık etmek ilzfe Istanbu) evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdür· 
lü&iine m\iraraatları ilan olunur. 

1 stanbıtl icra dakeaüıde!ı! .e.igur.hı ka· 
riyeııilıiıı Libade meaiıesi ctvanada ~Asl<eri müna 

sa il•nıaıi: 
mameya gicko tarik Uzetiltde ati it 29- 29 

mük.eaer 29 mük.ener Jıio ~ ma tar· 

Jarun nıaf hiueli Ltitfiyc Rafia hanım 

uhdalnde olup Hasan pqa ıacie Irfen İ 
beye olan b9rcuodan doa.yi otuz girı .,. 
muddetfe icra iulaoan miiı:ayedet.iade bei J 
yas lia bedoUe talibi undesi.ne birinci i 
ihalesi yapılarak ihalei kat'iyeei y.apılmak - ........................... ~~ ...................... ----~-....................... . 

\izre te«Tu on ltet gün mUıayedeye M»· Ş artn&m~ yanlı o!aa mikiıKda mchabere içiu bron.ı tel puarldda ~ 
nı.ııaı,hr. Hud.adu tarik Necip aıa ve cakhr. ihalesi 6 mart 929 çaqamba gt1nU saat on d!irttür itaya talip 

naı:nesmi görmek özre her güd ve pa.zar:lıp :iştirak cdeoelclerio yeı.ım ve --
Dıarnıelı Hüseyin ağa Yereselerinin ve den enıel komisyoaa muraaatJau i.Jan olunur. 
Naımi bey ve •ilsin Çioatlı tarlalarila 

malidut yirai iki diiniiftdtlk tarlanın ıOk.ak 

tuafmda taş dwarlı kapıdan girildikte 

sol taraftaki set \izeri~de yuz on metro 

terbiinde bodru0t katmdan mada iki kat· 

lı Firenk. kercmitli köşk.Un oduo ve kö· 

JDÖJ'löğü iki sofa .mecdi~R batı camekanlı 

bir salon bir.jsi yüklü dolaplı ilr..isi guaul· 

haneli dört oda iki hell bir mutbah bir 

kiler vardır derununda .bekci sit&ti) le 

Mehmet ağa :vardır set üzerinde boıuk 

ıulwnbalı kuyu taş temcUeri mevcut 
alur mahalli tarkuı.ın alt başında [ Vakfa 

ait maslak hariçtir ] kırk be~ dut on in· 

~ir iki beıdtm ve eaireyi ha\; üç bin lira 

k.ıymeıi muhammi.oeli muhtacı tamir ah· 

şap olan mezkur hisseyi yüzde be§ ıam· 
ln almak isteyenlerin ve daha ziyade ma· 

lilmat alınat anu edenler llis.seye nıusip 

kı)I n\eti muhıımmenesiııin > Uıde onu niJ. 
pelinde pey akçesini ve 928-11184 dosy:ı 
nunuırasını mustashihen müzayede şube· 

ıııoe mUracaat eJ lemeleri ve 25-3-929 ta· 

r,hinde s:ıat on he11e kadar hazır bulun· 

m:ıl:m ilruı olunur. 

Ü skudnr snlh icrasından : Anastas efen· 
dinin mi.ite1"effiye Mnrik:ının varisleri 

eleıu ,.e evdokt:İ)a Ye \'asil zimmetlerinde 

aiacağı olan m:ıhkUm bih m~ ma'arif 

mel.ıalil[in temin · istifası 2ımmında mutc
,.cffi: t>den varis ıılumaileyhimin uhdelerine 

muntekil ve tapo ka:t resmiıine İfarct 

\'t\Z oluam:\k suretile k:ınunen · haciz edil· 

mi~ olan UakUdnrda yeni mahallede fıstık 

ve rranga sokaklannda atik 15, 17, 19 

ve cedit 29. 31, 40 numaralarla milrakkam 

"e. tarafeyni )Ol ve halen 31 nuıruıroyi 

taııyan ıuahallin sat tarafı mesropyan , .e 

le-on 8ni&til w: haltn 40 numaralı mahallin 

ı:ul tarafı eleni ve marika arsası ve cep· 

heleri tarikiam ile mahdut bı.:.hınan ..-e 
cepheden girüdilc.Je dar bir aralığı ve 

işbu. aralıktan çıkıldıkta kUçUk Lir balı· 
çeyi le il.H banıp odajt ye \lst katta diğer 

bir harap oJayi ve riıezk.ür bahçede kUçUk 
ooraka hnlinde biı kümürlUğü ve bir 

balayi ..-e bir kuyuyu muhte\i yine 40 

ntiı:ı:ıaralı l:ume ile har:ıp dUkkAndan ibaret 
29, 31 nnıruıralı mahaller ve heyetimec
mu881 da bir kUl halinde ve ·200· metro 

mumlıbo.ına yakın bir s:ıbada Te ga)n 
kabil iı;Un ,.e tamir ve •600• lira kıymeti 

mukaddereli emvali ga~ri menkulenin 
alelu.aul 30 gUo mUddetle ilinat muluazi· 

>Cii lılfora taliLi uhdetine .500. lira 
bedelle ihıılei evveliyesi icra ed.ilnıi~ ye 

buk.erre ihnlei katiyesinio icrası mukarrer 

hulunmui o.ldutundan tayin kılınan 20.3· 

929 Çarşanba günU zevali saat 15 de 

fazla ile: talip ulanların bedeli mukaddere

nın yüzde be-.:i nisbetinde pey akçasını 

mustaıib.ilıen Uskildar s~h mahkemesi 

.icruina müracaat eylemeleri ilan olunur. 

J stanbal icra dairesinden:, A)te H. 
Muııtafo B. den istikra~ eylediği meba-

liga mukabil birinci derece birinci sıra 

oumaruıyla ipotek irae edilen üskUd.ar

da Suleyman ağa mahallesinin biibUI· 

deresi caddesinde cedit 138 No. bir bap 

hane nıumaileyhin borcundan dola), 

indclmU:ı:ayede dört yüz lira bedelle 

talibi ı.ıhdesine ihalei eweliyesi billcra 

ihalei k&t'iyesiçUn ou bet guu mUddetlo 
müıalöedeye Jı.onulmu§tıır. Hudud11 cep· 
hesi tram\ay caddesi Niyazi bey arsası 

Serçe hoca mescidi Arif ağa aualanyla 
mabd11t tahminen 90 metro ktliur eanti· 
metro torbiiııde araziden elli altı metro 

mUnıbba haao ve muibab miltcbakiei 
bahçe ve mlifteaillh Mmini toprak ev 

altı bir kuyu zemini t;>prak gömll~ 

kiipü bu&man bir motbak iki katta i.1'.i 
sofa ikili y.Ukltı. ve dolaplı dört oda iki 

hell vardır. birinci katta Hakkı + 
kiı8c&da üst katta medyuoe l&kiadir 
btD lira kiymeti mubammi.neli maabahçe 
ahl&P muhtacı tamir lwıenin iıtiraaına 

yu.de bq zamıa talip olanlar ..-e daha 
siyedc malfuaet almak iıııteyenlu k.iymdi 

auahammineeinin yüzde on ni9bet.iDde 

pey aJcçaamıa ve 928, 10905 do.ya 
oumaraıuaa müatasltiben mUsayede şube-

ıine mliracu.t etmeleri ve 25-3-929 tari· 

hinde saat on altıya kadar ihalei kat'iye

ıi yapılacağından mUıterilerin tarihi mez. 

Mrde hıu:tr bµluam•ları il~n olu11ur. 

R i~ Cumhur m~ ve ork.estire efendileri içiD yedi SM•Wlhaıilll. 
takım juket Jetay aleni munakua wnltile Ankarada mubayaa ~· 

6 mart 929 gilnl1 saat 14, 5 dlr. tartname ve numwıesiDi gvrmek ve m 
tirak etmek isteyenlerin teminatlarile beraber ıbaledeo evvel Aok-.da 
alma komi8ysnuoa m.Uı:acaatlan. 

} :mıirdeki kıtaat hayvanaunın ihtiyacı olan arpa kapalı zarfla 
konmuştW' ihalesi 19 Mart 929 tarihinde sah gUnü saat oa hepe 

pılaeakbr. Arpa §&rtnamesi komisyonumuzda mevcuttur. Okumak i9teY 
gün komüıyonwnma Ye mUnakasaya iştirak edeeekleriu de hmirde Ukerf f////11 
komisyoauna mUraceatlan ilin olımıır. 

A nkareda i~a edilecek Nalbant mektebi için imAlathane ve efdt 
kapalı ı.arf ll&ulile manakaııara koı111lDK1ftur. lhelesi 6 Mart 'l'S 

ııaat on diSrttedir. Şartname şeraiti fenniye keşifname ve resmini gö~ 
her glin Ankarada levazım satın alma koınisyonuoa gelmeleri ve ınU 

rak içinde . 'takti muayerıden evel teklif mek.tubile te'minatıo makbul 

lindc mezOr komizyon riyasetine \'ermeleri 

A nk.arada tamir ve IDıllntajbaa biDtil yaptırılacaktır kapalı arf ile 
konnıu~tur. İhalesi 20 Mart 929 Çar,anba saat on dörttür taliplerio 

keşi!~ ve şerait 'e resmini gt•rmck Uzerc her gUn Ankamdn levazım -; 
koınıs:ronınn müra~tlan, münakas:ı) a iştiriik edeceklerin gün ve saattıı 
teklif .,.e teminat mektuplarının makbuz mukabilinde mezkür kOIDİlyoD 

tevdi eylemeleri. 
A skeri ihtiyaçı için on bir kalem malzemei sıhbtve \"e mikroekop 

alınacaklar p:ı:ı:arlığın ihalesi 11 Mart 929 Pazartesi gUnU saat on dörtte 

numuzda ~ apılacahtır. Taliplerin §&rtnııme) i komisyonda görmeleri ve 

yazılı olan §ekildeki teminaılarıle hazır bulunmalan ilan olunur. 

A skeri ihtiyaç için altmış metro zemin mu§&mb:ısı \'e yUz seksen muka~ 
la alınacaktır. Pazarlı~m ihalesi 9 .Mart 929 Cumartesi güntı Mat oa döıt 

komisyooumuzda yapılacaktlr talipleıin numune ve §&rtnamesini k.omisyaodl 
leri ye ~srtname<le yazılı olan şekildeki teminatlanle hazır pulnomalan illll 

Bakır köyünde barut fahrikalarnıda imalaU harblf' + ıstambul mubayaatkomisyonundan: • + 
y ahşi han civannda yUksek ,.e alçak tevetUrlU elektrik costalisJ'ODunda .. 

motörleri işletme ve tamiratında uzun seneler çalışmıı ve tecrtıbedid' 
ihtiyaç vardır. Derecei ehliyetlerine göre 4 ili 8 lira yennıyc ..-erilecektir· 

istihdam as~ari bir senedir. Talip olanların Asken fabrıkalar WDWD 

Lizzııt \e ya \"esikalanaı göndermek suretile mUracaatlan. 

• 

7 600 ~ket 'l'okı:ı. pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık gUnU 10 mart 929 paJlf 
taliplerine teminatları ile meı:kO.r gUnde Ankarada merkez satm alma 

ruUracaatları. 

C iheti n•keri)eye elverişli o'n:ıa>an hayvanat her hafta cumartesi ve 
leci üskudarda at pazarında heyet huzurunda muzayedci aleni)e ile 

karrer bulıındugundan talip olanla.rın wezkur &üolerde ytizde yedi b11çuk. 
çelerile mezkur he}ete muracaatlan. 

A leni münakasaya konıİan Benzin, Gres, vaTvalio, Vakum, gaz 
rilen son fiatlar badi itidalda gürillmediğinden ihalesi 7 Mart 'J'J9 

mUsadif Perşembe gUnU saat on dörtte icra edilmek Uıere talibi uhd~ 
duğundao tenzilatla talip olanların şartnamede yazılı deın §ekildeki te' 

'l.Omisyon11muzda hazır bulunmaları ilin olunur. 

F ındık.lıda milli mUcafna komisyonu binasındaki me,·cut kalörifer . 
ihalesi ö Mart 9'ı9 tarihine milsadif Çarpnılıe gunu saat on dörde ~ 

tir. Taliplerin §llrtoamesini gürmeleri ve ihale vaktında komisyonumlll 
salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 

K olordu ihtiyacı için otuz ü~ bin kilo Bulgur n!eni munakasa~·a konm~ 
28 Msrt 929 Perşenbe gUnU soat 14 d~ komisyonumuz mUzayede 

yapılacaktır. Taliplerin şartname sureli musaddak:tlıırmı yirmi guruı 

komisyonumuzdan almaları [ numunesini komisyonumuzda g.:irilp teJDbit 
ve ye\'lD ,.c saat muayyenci ihalede şartnamede yazılı olan §ekildeki \ 

komisyon munakasa !alonunda hazır bulunmalıın ilan olunur. . .................•.......................... " 
t. • !.~~!.~~i. ~~~~!"!f ~.:!1::1:~!.~~~ .~~misyonund ,. 
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T opç11 atış mektebi ile ölçme taburlannda meycnt 10 adet musia ha,-~ 
tay mUuyede &urctıie ve paıarlık.la awlacaktır. Taliplerin 6->9"29 ~~ 

eaat 9 d.ıı 12 ye kadar Fatih at pa:ı:annda haztr bulunarak me.cut 111 

mUteşekkil komisyon muvacehesınde müzayedeye iştirak etmeleri ilin olu~ 
F en tatbikat mektebi güvercinleri iı;in munakasai aleniye surctile ilaa 

12 kalem yemin ihale gününde talibi zuhur etmediğinden paurhlLl8 
nacaktır. Pazarlı~ 7.3.929 perşembe gı.inU saat 14,5 ta Harbiye mektebi Y • 
ünliudeki pazarlık mahatiode icra kılınacaktır. Taliplerin şartname içia kO......, 
:za müacaat ve i§&irak içinde paz.arlık mahaliodtı hazır bııluamalart iJllı 0-.,,;;. 

H arbiye mektebi için 100 ton Kiriple KömUrUnUn munaka1Muıda ~ 
ctmediğindea pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Paurllğı 9-3-9!9 Cıa 

saaı 14,5 J.:ı Harbi)·e mektebi yemekhaneleri l:Sn\ındeki pazuhk. -;-~ 
kıbnacaktır. TalipJerio oaıtname için komiayoD\UDuza auıracaatlan te ,,_.. 
per.arhk mahallinde l:aaır bulıınması ilin olaour. 

G tilbane butabaneei için 800 kilo kura Uztim pazarblc ıoretile ,,...,
tır. Pazahiı 9-3-929 Cumartesi gUnfi 1Ut 14 de Harbiye mektebi ~ ır. 

önilodeki peudık. mahallinde icta kllUllM:llbu. Taliplerin şartname içill f11I 
muma muracut!an ve iftinJt içinde pazarlık. mahallinde hazır bulua#ı.rs 
Z arar 't'e ziyaai ifayi teMıhüt etmeyen mııte.bidi nam ve hesablu ...--: 

Hutabanesi için 200 too Kiriple Kömürü aleni suretle munak-~ 
İhalesi 25-S.929 Paartai güaü 188.t 14 do Harbiye mektebi ~-... ııeletl 
mwkasa mahallinde icra JultıMıcftırtır. 'falip.lerio §U1namC için ~ 
rnulaCaatlan -.e ipirak. içinde manakaaa mab•lliode hazır bulunmalılfı ilAP 

68()()() metre brom telin kapah zarfla ihale tarihi 20 Mart 9'8 ç.t 
aut 14 te. Deni& kuvetlcri ihtiyacı için halıda miktarı ~ 

kapalı zarfla mUnakua:ra kom:ıhııu,tur. ŞuhMılneSini pmek ilUJeD. 
ıtaama ı4 ..._.'lnlarında ~ ukarde ya:oh g{in ve saatta Kasımpaı;sda 1)eiıt: 
komisy~ tt ı -. tla~";,,.· ________ """"' __ ,.....,....,~~0::::-ii 

M!:s'ul miidh·i : 


