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levfik Rüştü Bey tahdidi teslihat kongresıua, ani baskınlara karşı koyacak 
bir kuvvetin muhafazasını teklif etti. 
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lley' etimiz Teklif atta 
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1 
rına uygun bir ı ,1;..~~~~~~il 
sistem buluny11or. 1 Jütçe endimeal re" 

._ ............... ......-•• -. .... ._................ Şakir bey 1'edlk Rft§til be) ,,,,., 
'ürkige sullıün büyük 

bir hadimidir.,, 

iki Miihim Hadise 
Son bir kaç gün içinde dünyada iki mühim siyasi hadis• oldu. kazanç vergisi de tat1.."'L 
Bu hadiselerde nbiri Italya ile Yugoslavya, diğeri de Iranla Ruaya d •ı kt • 

arasında vuku buldu: Yugoslavya hükumeti halyan gazetelerinin e l ece lT e 
şiddetli neşriyatın dan dolayı dün Italya hilkümetini protesto etti. 

1' Cenevre, 16 (A.A] j istimale azmetmiş bir aza olarak 
t~k Rüştü bey ihzari terki bizi yapılmakta olan mesaiye it· 
ili b t konf&anamda Türk tezi- tirake sevlcetmiftir. 
"?ij~eçh~. ati teşrih eylemiıtir: Bu yeni içti~~· ~ütezayit ~i~ 
~aft. Je yüksek Meclisimizin me- kuvvet ve durustiı tammemızı 
i~k ikinci defadır ki bilfiil hiç bir zaman Türkiye cümhuri
~İt ediyor. Sulh sahasında yetinin davası olmd.""tan çıkma· 
~c ~~ seneden beri sarfcdilen yan sulh devasının hizmetine vaz 
~l>&Qidın tekamülünü dikktla ta· etmek arzuyi şedidile geliyoruz. 
~"•t en cümhuriyet hükumeti ıu işte neticenin herşeyden evel 
~~t~ v~sıl olmuştur ki bütün fikirlerin terki teslih~tma muta
)otıd l\ın beynelmilel bir komia- vakkıf olduğu söylendı. 
t.lll,d· ~eı_nerkfizü ve bu mesainin Binaenaleyh en ziyade kabili 
~u 1~1111 temin eden azimkc'tr tahaklculc bir sureti hal temin et
~ti b·ıhan milletlerinin ameli ve meğe maruf bir teklifi bu gün na
"ltlda 1:.ı ~ehak~uk ~rzusiyle ~ak- zarı mütalaamza arzediyoruz. 
"-tt d· \ltczayıt bır merbutiyet Efendiler beynelmilel sahada 
t•hi ~t!~ri fikrin tevlit eylediği adalet fikri~in yaptığı en büyük 
ıı~,·~t e ılı mu~vemet kuvvetten fetih, hiç şüphe yok ki müsavat 
f llaı k!mektedır. . .. prensibinin ülke kuvvetlerinden 
kıbi ine naa~ cfendıler, ~melı mu- veya adet kudretlerinden mülhem 
~~ bırrnn~ıyet ve kabıli. taha~- hiç bir fark gözetilmeksizin dev

'1 httı neticenin ~l~e edılmes~- letce tatbiki olmuştur. 'e1t iane ve aamımıyetle teahıl 
için bötGn vaaıtalarını [A1abadı 3 üncü sayfamuda] 

2 ,!!ın11a11J1far 1 Bir rezalet .. 
S l!ısam çi çiy yiyen Boışevikler lngilı.z 

\ 17 çingene polisinden 
'Yanada mahkeme parayla malumat 

~'" ediliyor. alıyorlar 
J ~-"•lerın llnç edil· ınglllz polis mOdOrl '"c:1 •l'\'leaı için 100 hakkında tabklkat 

"~• kordon yaptı yapllıyor 

l,.__ Viyana, 17 [A,A] lngiliı gazetelerinde. okun~~-
~ld~~ta düıürerek yakalamış tına göre Londra Pol .. müdın
o lb.ı.L~rı 25 ten fazla phsı yemİf yetinde bazı mahrem malumabn 
~~ lttlham d"l kadı pbei mahıma m~urlanndan 
~~I\~ 1 l_~teoen~ •.:hakem:~ ilcisi vaaıtuiyle ~ mdıJ; '!9 
~" l(,,.~nlerde ıslovakfRda lngiliı komonlatlen de etile 
l tl&iU -ıce de bqlanılacaktır. Ruayaya geç~A'i anl~ı!mlfbr. 
•&lli"e llaGıbitenia bqlıcua kireç lngiliz pzetelen l>unu bır Sbn
l -~~ Nnaiı bir yıA"m kemiktir. dal - rezalet,, ıeklinde g&ter
~~~ lcaıiununda yamyamlık mektedirler. 
;"'•da~a bir madde mevcut Bolfevilder bıgiltereden ihraç 
k~ dan

1 
maznunlar olsa edildikden ıoora malOmat ekle 

'"411 ole l töhmetiyle mah- etmek için baı:ı ajanılar tesi8 
~\lk.t :~lardır. K"ndilerini 19 etmiflerdir. 

11 
t.f lıbak "'1afaa edecektir,, Muhtelif menbalardan topla

d lld, r..-cın~nin devamı ema- DBD dellll uyesinde, poliı ~.:
. 'n h -.ınUıılvm halle ~ ruun .antl bnaldan ter'lllffUU 
~~I\ '::.'bdilınelerine mani olmak ettitinl ~ koymufbir. 

Diğer farafum her hang" bir bahane ile Efgan toprağını istila 
etmek isteyen Iran hükumeti, dün Ruslardan şiddetli bir mukabele 
gördü. Soviyet Hariciye nezareti, Iranın Asya milletlerinin vahdetini 
ihlal edecek harakita devam ettiği taktarde vahim neticelerle kaf1ıla· 
ıacağmı bildirdi. Gelen telgraflar şunlardir: 

Jdoekova, 16 [A.A] 
Efgıın-lran b~dundaki b:ı.zı ah\Al, endişe tevlit edecek mahi)'ette oldoRundan 

Kara hin Iran 11.:fıri A:n ariyi kabul ede k şifahi itlrau.tta bulunnıuetur. Kara ban 
haydutıMğu tenkil perdesi altınd!l bazı Iran mahafilinin Efgan erar.isindeıı bir kıımıcı 
iıgal etmek. arzuQunun Iranı .. ark d~\ Jo:leri istiklilinin du;:maoiarı arasına atacağı ve 
Iranı tecrit edeceği cihetle biu.at Irau i~ın çok ahim tehlikeleri badi olacrğım beyan 
etmİ§tir. Sov\et hilkfimcti Efgan istiklalini baltalamak teşebbuıılerine karp llkayt 
kalamaz ve Iran htikl\metinden g ıyr mesul Iran mabafilinin Efgan istiklllıle allk.adar 
olan ta&a\'Vurlımna ru:ıni olmak fizerc tedabir almasını rica eder. 

Tabrandııki sov~ et sefirine de mahalli makamat nezdinde bu yolda itirazdı 
bulunması için talimat verilmiştir. 

Londra, l 7 [A.A] 
RISyter Belgrattan ietihh:ır ediyor: 
İtal~ an matbuatrnın Yugoslavya ale~ hindeki ittihamlan Belgratta bUyUk bir .. bf. 

1.et. tevlit ~mektedir. HUkOmetten aldi~ı bir. emre tevfikan Yugoslavyantn Roma ıefi
n bu neın, ata kar§t İtalyan bUkumeti ne&dınde protestoda bulunmuıtur. ""'" ,., .......... ~~- """ .... .... ,,,,_ ....,.-, __ _ 
Musabakamız 

Tür ki yenin 
en sevimli 
çocuğu kim-

dir? 

Tilrkiyenin 
en yakışıklı 
. erkeği kim· 
r di ? r. 

~fııı4-lccnae 100 jandarma Soa me9ele baklanda bazı Iİ· 
" \.itıD llıulıafaza edilecektir. vil memurlarm evlerinde taharri- İıaıü llayri B. 

l'
Cttfi .ı~:?~ler. tahkikat hakimine ~ bulunulmuı ve mühim ma- ş· Ud Cemil ~ -• f haiz bazı evrak ele geçiril· Fotoğrafım derceUiğim!z bu. küçük ya!"11 !ş e • 

J)' !ll'llc ~ at.tedc 17 tah•ı parça- p U- 1--vvetlen'nin dahili t!!a apt1rtımanında oturan naklıye mU(ettışl mıralay na,;ı 
f. ~Tnen çiy Ye mmeo IDiftir• Ol .. &U 1 r ., ' 'Jl • " •• ııı.a "z diğer h·( 

"'derici itfr:tf etmif- . in7.:J,,.tı d'! nvn""" tnJ,l·ik ve tef- f'~··'!l « ~ iu1 "· - ~ ~ 

, kara [Hıuusi] dan ıonra vergilen blrer bırer 
Bütçe encümeni, 1929 varidat tahkik ve bu vergilerden mahtaca 

bütçesi münascbetile mazbata.. tadil olanlar hakkında mutalaal .. 
•ında mevcut ~!Jilenniz etra- nnı kaydetmekte 9'l9 •h ........ 
fanda pyanı dikkat malümat ve miktarlarmın sareti heaabmı p 
mütalaalar dermeyan etmektedir. termektedir. 

Encümen evveli varidat büt· Vergiler meyanında lrwn'll 
çesinin geçen •eneye nazaran versrfsi halkı birinci denoed• 
hükumetçe 13,135,501 lira fazla alikadar dmek itibarile encam. 
olarak teklif edildiğini ve vergi nin bu vergi hakkındaki mata• 
tahminatmın iyi ve taşmaz bir laabnı telhis ediyoruz : 
usulle yapıldığını kaydetmektedir. Encümene nazaran kazano T• 

Müteakiben verğilerimizin umu- gisi henüz kat'i şeklini alm11 acl
mi vaziyeti ve teklif sıkletinin dedilemez.Encümenbilhaua be,... 
derce ve vüsatini tetkik eden iiameye tabi olmayan mükell.O.. 
encümen, 928 bütçeaindeki 'Vari.. rin kazançlarının tayini huaumue
data nazaren varıdabn yüzde da bedeli icar karinesine müra-
37, 54 dünü bilivaııta ve 67 ,90 caabn terkiyle adalete daha 
nına da bilvasıta olan verğilerin muvafık olmak üzre: "Şifri d~ • 
te,lıcil eitiğini zikr ile harbı umu- esasına ircaını temenni etm• 
miden ıonra muhtelif memle- tedir. Bundan ma'da f1I noırt. 
ketl~rde yapılan vergi aslahatmın lar da encümence tadile mulat119 
demokrui idaresine geçmif olan addedilmektedir. 
memleketimizde de .tatbikı HU.u- A - Verğinin her mükellefta 
munu kaydetmektedır. müddeti ticaretine g6re besabe-

Hlikumetin de bu ltL.-umu kuv- dilmesini te'min edecek surett. 
vetl.! müşahede ettiğini kayde- buna mUteallık maddelerin tavzıha. 
den bütçe encümeni, bu bapta 
aynen tunları söylemektedir : 

·~aliye vekiletinin son zaman
lar a vergi islabatma büyük bir 
ehemmiyet vererek ciddi tedbir
ler ittibaı:ına başladığı, e nebi 
memleketler mevzuabnı da daima 
göz önünde bulundurarak esaslı 
faaliyete giriıtiği görülmekte ve 
bu faaliyetin yakından tetkiki 
neticesinde de biri acil ve zaruri 
tadillta ait bulunmak, diğeri de 
btikbale matuf esaslı ıslahat 
hazırlığı msbiyetinde olmak üzere 
muayyen bir gayeye gidildiği 

aanhaten aulaıılınaktadır Binaen
aleyh bu denei içtimaiyede 
nki verri tadilatı taleplerinin 
esua mütealhk ıslahat mahi
yetinde detil de, muhtelif 
vergilerde tatbikatı teshil ederek 
tadilit cümlesinden bulunduğunu 
da a~ kaydetmeac icap eder. 

B- Küçük erbabı aan'at " 
işcilerle ameleye müte&llilc mad
deler. 

C - Müteahhitlerle mültezim· 
lerin bedeli iltizam üzerinden 
vergiye tabi tutulması. 

D - Dükkan açmaksızın tica
ret edenlerin vaziyetlerinin tayini 

Gene Fırtına 
iki gündeı beri havanın lodoı 

dc••amı evel , gece nısfılleyilden 
sonra değişerek dün yıldız, kara 
yel rüzgara başlamış. Rüzgir öt
leden sonra tiddetini artırmıştır. 
Saat on beşten sonra sulu sep
ken yağmur yağmağa bı:şlamıf. 
fırtına daha ziyade şiddetini ar
tırmıştır. Karadenizdeki şiddetli 
fırtına münasebetile dün s3bah 
boğazdan çıkmak isteyen vapur
lar tekrar avdete mecbur kalmış-

•Bafl.ımılmış olan işlerin 
tutuma ve lnkitaf seyri na. 
san dikbta alınına yakın 
bir atide memleketimizde de lardır. 
demokrul eaaılanna uyğun ---==-=-=-====-==---
bir vergi .ı.temı mevcut ol· -s::;:-· .. M-aaş· f 
~u 16ylemeğe lmkin 
haMI olab'lecektlr. Encllmen 
L\ı itibarla mevcut faaliyeti& 
ri hilyiik memnuniyetle 
baZll'ladı~YJnı IÖylemeği vUU'e 
a ~ r>t~· l"., 

dereceleri 
tafsil ah 

f'\ •• 
~ .. ·· .,.. -" ... nızda 
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ORMAN KANUNU 
Layiha hey' eti vekileye 

verildi. Kanunu 
tamamen neşrediyoruz. 

Ankara, 17 [A.A] 
İktitat Teklleti tarafından ihzar olunan 

ormanlar kanan llyıhası heyeti vckileye 
sevkedilmiılir. Kanun layıhasının ihtiva 
ettili esasat gerek devlet ve gerek eşhasa 
ait ormanlarımızın mevcudiyetlerinin ida· 
mesini ve teksirin\ ve bunlardan hakkı)le 
istifade ve istLımarı istihdaf eylemektedir. 
Kanun llyıl-.n&ı ile bilumftm ormanların 
asıl olr.rak devlet ormanı addedilmesi ve 
bunlann eııhas veya mUesscsata devir ve 
feragında bir kanun. ile mezuniyet istih· 
sali eAa8l teklif olunmaktadır. 

Dcrrlet ormanlanna mUteallik tasar· 
1ııf ve temellttk haklıın taarruz eden bil· 
cümle iddialar )eni kanunun kabulunden 
itibaren bir sene zarfında her turlu hu
kuk. iddta!t hUkUmden sakıt olııcakttr. 
Devletin ormanl.ıra müteallik hukuku ta· 
urrufiye&ine bqı serdedilen iddialar 
bir hukuk lıikiminin riyaseti altında aJQ. 
kadar memmurlarla teşkil edilecek bir 
hakem bey'eti tarafmdaa hallt1 faaloluna· 
cakttr. Hakem be7etleri tarafından bal· 
!edilmeyen meeaile mütedair muddeiyatı 
mehakim nezdinde mesmu o\mayacektır. 
Şu kadar ki 50 hektardan fazla orman 
"Ye mer'alıır hakkında bu hakem hey'et· 
le....f tarafından verilecek kararlar iktisat 
TcU.leti ne.ıdillde te.şekklıl edecek olan 
ili hakem be7'eti tarafından temyiz olu· 
oabilecek tir. 

Kanunnn meriyetc geçmesinden 
ltibnen i ene zarfında devlet ormanla· 
nana toprak a.eırinde tahdidi ve harita· 
lada te.biti ameli7atına baglıuıılaoak 'e 
bu ameliye azami 10 sene zarfında ikmal 
edilmit bulunacaktır. Bu ameliye aerfos
ometri ile rapılacaktır. Yeni ormanlar 
kanunuu öteden beri heT torlu baynnatı 
otlatmalan ytı:z.Unden husule gelmekte 
olan mütemadi tahribatın önlüle geçilme· 
mi temin ınakaadıyle devlet ormanlannıa 

' mU§t'ocer eradsi dahJHnde otlatma hakkı· 
nı ilga eylemektedir. Kanunun esbabı mu· 
dbesinde otlatma l UzUnden bir !!ene içinde 

raııılan tahrilnt boklmıda Terilen izahata •· 
saran sene\1 uırar Sl2bin ktiBUT lirara baliğ 
o1maktadır ki yu~e 17,160 hektar m•h· 

tetik eaha dahilinde ıas,766 kanuır ve 
llIB,ıii6 me\re raiklbıdır. Bu tahribatın 
tıntinf! g~ek makıı.adi) le devlet or· 
manlannın gayri rnüşeccer ert1.1.İsi i~-inde 
otlatma hakkı ilga edilmekle beraber 
devlet ormanlannın g&)Tİ mUşcocer era· 
alsi lizerinde otlatIJ"a baldan da ta$ in ve 
tahdit otunmaktadır. Kanun lA) ıha ı bU· 
'1ft kutaklık ve ot!mlnk gibi fe,kallde 
llalhtre munlıaeır olınak fizre orman ida· 
releıi tarafından mılşcc<ıer araııde ta) in 
" tahdit olunacalı; mahallerde bir ilcret 

•• mulrabllinde ve hey'eti vekile karanna 
iktiran e7leıMk şartile lltlama hakkı 
wrilaıeaiııi deqıiş e> lenüıtir. 

Yeni kanunda devlet ormanları da· 
0 

"Jailiııdc ötedenberi iskiin edil~ olan eı· 
... tarattridaıı lk.a eyl~tı leri •rarlarla 
iilllmn bir ~ 1rıllliymin ayaına 
.-ırdaıı verdikleri rıaurı dikkate alıaa· 
.. lktıeat 'teknletinin mtieaadesi Mtih!al 
~ r:nldaı ~kftn menolunmakta 
" ~kıt • Hfin edilen~ri:n maıarratları 
~ gör-6 onaanlardan çıkarılarak 
.... malıatlere nakilleri tok.lif olunmak· 
W.Z.. Al oı umanda orman idaresinin 
lld'E ~ tstih9ıll olunmadan devlet or· 
1DMim11• her nevi ıne,,.ddı hajeblye. 
~ ye her ne'ti orman mahaldatının 
~ 1hracı nıcntdilmektedir. Ormanların 
9!1>dka1ardan intlcar eden zehirli gar. ve 
.ulardan yfkayesi icin devlet ormanları· 

:am hudutlarından 400 kilometre 
~ye k.adar olaıı llftbalarda fabrikalıu 

~DAM) ım tefrikası: 33 

tesisi için orman ml!diriyeti umumiyesin· 
den müsaade istihsali mecburidir. 

Kanun llyihasile devlet ormanların· 
dan kb) ltılerin meccano.n ağaç intifaı 
hakkı refedilmclt tedlr. AnCllk devlet 
ornuınl nnın 'ariyet ve imkAnı mUsaad• 
sine göre ormanlıır yakininde bulun&b 
·rn bııltalıldarı olmı)aıı ı.ıraat ve sair 
husu ta t mini ınci .. et d mi;en köy ye 
ıı.:ıhiy etere muk8$Saten tediye edilmek 
ıartile bedel mukııbilinde ıığaçhkla mes
tur bir miktar arazi tefviz olvnabilecektir. 

Mtılıim bir varidat membaı olan Or· 
manLrımızın huıuU idare i ve tııhribata 
mel dan verilmeden işletilmesi '\ :> c~hası 
hu.susiyeye Hrilecek kat'iyat hakkında 

sureti icrası ve bn hususlara ait şeraiti fenni· 
ye ile kontrolu kanuu 11lyıbasında tayin ve 
tahdit olunmaktarl r. Yeni kanun llyıha· 
sının ibtha e)ledıği en mUhim esaslardan 
biri de bir çok ah-.al ve hadisat dolayl!i· 
le bu gün pek çıplak bir halde kalmıı 
ve inkıraza yüz tu1muş olmalarından do
layı te!icirleri icap eden mahallerde yapı· 
lacak te~cir ameli) C!i ve halkın fidan 
dikme»i mecburi~ etleri hakkında httklim· 
lerdir. Buna ııauıran Devlet ormanların· 

dan teşcir olunacak saha alb saat mesafe 
d:ıhilinde bulunan kO} Jı }er 11" yaıındao 
50 ) &§!Da kadar Orman memurlarının 

talebi üzerine senede beş gUn te§cir ame· 
liyesinde çalışmnfa mecburdurlar. 

Her nahiye merkezlerinde ŞO dönUm· 
lUk ormanlar te'sisi mecburidtr. Keza 
tarla ve çiftlik sahipleri tarla ve çiftlikle
ri hudutlarına ak.alll onar metre meeafede 
bir a1taç olmak üzre garsiyatta bulun· 
mak: mecburiytindedirler. Kanunun n~ri 
tarihinde mevcut ve) n ,.erilecek köy 
ve}n nahiye onnanlannd11 evvelce kat'i· 
;>ata maruz kaJmış sahaların bu mahaller 
ahalisi tarafından )enıden t~ciri meobu· 
rid r. 

Ayni tarihten itibaren üç ene ZAr
fında vekaletten müsaade jstihQ3l ederek 
sahipıiı açık arazide ıe~cir ) apanlara 
orman arazi.si meccanen tefviz 1Jlunacak· 

tır. 

Yangınların her sene muaHen mev· 
imlerde ve bir felaket halinde muntaza· 

man tekerr ı1i dola~ ısiyle ormanlarımız 
Uzerinde ika ettigi tnhriLat ve bunu1ı ne· 
ticesi olaıak senede \asati 900 bin lita}'a 
baliğ olan 450, 00 nıetre mlkal•ı ağaç ııya· 
qını önUne geçilmek maksadile Ni!anın on 
be inden bir te~rini aaniye kadıır her ne 
wretle olursa ol un ormanlar içinde ıteo 
yakılmuı mencdilwekte ve yangın whu· 
nında ch'ftr kö lerin hilcUmle halkının 
itfa arteli3 esine iltirakları metburiyeti 
tahmll olunmaktıd1r. Orman yangıalarıı:ı.a 
mani olmak maksadile vat.edilen lailktim· 
le.re uazaran odun kbmUrlı imali ve odun 
kat içi.o mauni) et alanlar yangına 
sebebi~et vcrdikltn"i tıık<lirde meaul ve 

sebebiyet verdikleri ııarar ve ziyanı tUmine 
rmcbvr tutulacaktır. Demir yolları ida· 
releri (ll'man idareleri talimatı dairetlnd~ 
harik. muhafaza luıtlan a~caklar orman 
mıntıkalarından geçen lokomotıfleria baca. 
laruu kafes ile teçhis eyliyecek*dir. 

D4"let ormanları dahilinde Hcıhk 
ve babkouık b.kkt iktisat veklletbıe 

'terilınektedir. Bu gibi ormanlarda avcı· 
lık ... e balıkcıbk için orman ıoodiriyeti 
umumiyesının müsaadesiyle yapılacak 
bir tarife) e göre av bedell tah!il oluna· 
caktır. Husu ı ormanlann parçalanank 
heder olmaması için bunlann tef, LI ve 
fera~ı bnzı ahUın ile takyit olunmaltta 
ve evkaf mııdlri; eti umumiyeti tarafın· 
dan idare edilmekte bulunan bilcümle 
evkaf ile mali; O) e ait orıwırılar devlet 

~~00(!(1! 
Edgar Wallace 

Lew lcızmııh, Fakat Leli de Lew bağırd: 
bem beyaz kesilmişti: - Hayde attık gidiD bura-

- Bırakı ız, bir az da Frank dan., 
• Çalınmış defterlerle hır· .öylesin, onun üz.erine hep ıtz· -

mi konuıacaksınız? hırsızlık yuvası kurulmuş .• Senin 
Frank sahte ve cebri bir ka- bütün itin ya küçük otomobilde, 

yahut parslar kulübündedir. 
hkaha saldı. Lcw dışarıya çıktl: 

- Siz bana bakmayın, ben - Sen sinekleri orada bulu-
tek başıma bir işten sıyrılmasını yorsun ve raporlarını ptın ahyor
bilirim. 

- Evet. şu yankesicilik san'a· 
tına ba lndığınız zamandan beri 
kendinıti idare ettiniz. beni de 

o mfie .-pseye hini hacette öne ıü· 
rüp kurben etmek suretile de 
kendinı.ı.i icıare ettiniz. 

Frank; 
- Sen bir y<>lencısınl dedi. 

sun. 
Lew yukarıda bir ayak sesi 

tıittiti için dışarıya çıkmiftı. 
Berylin bu muha•ereye şahit 
olmasını istemiyordu. Tekrar 
geldi: 

- Leli, arbk kcal 
Halbuki Leli daha ıöyleyecek

lerin i bitirmemic:ti: 

Umumi Vilayet Sofya sefirimiz 
meclisi dün bir Hüsrev .B. bugün 

içtima aktetti. Sofvava.J:!myor. 
Dün Umumi Vilayet meclisi 

mutat içtimaını aktetmiştir. Bu 
içtimada muhtelif ~esail mevzuu 
bahsolmuş ve bazı mukarrerat 
ittihaz edilmiştir. Etrafında mü· 
ıakerat cereyan eden meaail 
şudur: 

Çanakça çifti~inin köy haline 
konulmas: hakkındaki teklif mil· 
zakere ve kabul edilmiştir. 

MOlhakat telefonlarının tecdi
di teklifi bütçe encümenine, 

Haydarpaıa koşu yolunda bir kı
sım arazinin Osmaniye mahalle-
ıine tabi tutulması teklifi, kadas
tro oraya gittiği zaman nazarı 

dikkata alınmak üzere dahiliye 

encümenine. Beyko7. - Ömerli yo· 
lunun süratle inşası hakkındaki 

talep Nafia encümenine, Eyipte 
36 mcı ilk mektep binasının üst 
katında açılan orta mektep teş· 

kilatının başka bir binaya nakle
dilmesinin faideli olacağı hak· 
kındaki feklif maarif encümenine, 
Çatalcada bir dispanser yapılma· 
sı hakkında Çatalca kaymakamı-
nın raporu sıhhıye encümenine, 
Darüşşafakaya tahsısat verilmesi 

hakkında Dahiliye vekaletinin 
tezkeresi bütçe encümenine ha· 
vale edilmittir. 

Önümilzdeki pazar günü Vila
yet Umumi meclisi tekrar topla· 

nacak ve bir senelik icraat tet· 
kik olunacaktır. Bu içtimada vali 

beyin beyanatta bulunmaları çok 
muhtemeldir. Bütçe müzakeratı 
pazar günü başlayacaktır. 

(:lüerev &. 

~ezunen 
ıehrimize 

gelerek bu· 
raden An· 
karaya gi· ı 
den Sofya 

sefirimiz 

Hüsrev B. 
dün şehri

mize avdet 
etmiştir. 

Hüsrev Bey 
ahiren Ya

hya Kemal 
beyden in· 

hilal eden Varşova or ta elçiliğine 
tayin edil diğinden itimatname· 
sinide beraber almıttır. Muma· 
ileyh bugünkü ekspresle Sofyaya 
gidecek ve Bulgar ricali siyasiye 
sile sefaret memurlarma veda 
ettikten sonra yeni memuriyet 
mahalline gidecektir. 

Verilen malOmata nazaran 
Hüsrey beyin inhilal eden Sofya 
sefaretine mübadele komisyo
nundaki ikinci murahhasımız 
Nebil beyin tayini takarrür et
miştir. Mamafi Nebil bey dün 
bir muharririmize Sofya Sefa
retine tayini keyfiyetinden ha
berdar olmadığını söylemittir. 

Maltl<emeler 
uri bey ınahkemede 
Ağır ce7.a mahkemesi bu gün 

mühim bir davanın ruyetine baş
layacaktır. 

Bu dava hileli iflas cürmiyle 
maznun bulunan ve "ikraz ve 

İki mubayaacı 
· -tcrhinat sandığı" namıyla bir 

Borsada maruf iki mubayaacı· 

ııın Düyunu muvahhide tahvi1atmın 
sukutu üzerine mühim miktarda 
zarara uğradıkları iöyleniyordu. 
bu iki mubayaacı iki gündür yazı· 
han~lerine gelmedikleri iciıı borç
larını tediye edemlyecek vaziyeite 
IHtyılıyorlardı. Halbuki dün her iki 
mubayaacı gelmişler ve borçlarını 
tediye edecek vaziyette oldukları 

anlaşılmıştır. 

orn.ıaıılan meyanına ithal edilmektedir. 
MetrOk ve aıahlOl O!mlnlarda deY· 

lct ornıanları pıeyanına tıhal olunmak· 
tadır. nc,·ıet ormanlarınm idaresi istis
marı mtınhasıran fktfaat nklletine aittir. 
V1tkllet b" makeaduu *1ia ioin ioabiıı· 
da teşkilatı mabauaa yapmap buıusi 

bir kaç ıeeaetıale umumi maaıaelltı 
maliyeden aynca iter tene bir varidat 
pi!Ançosunu tauime tldbik.e anıayyeıı 
gı~ eler için iltikrac akdlae v. DeYlet 
ormanları idareıine ait bu ilati1at 
letma) eei ittibarına ve bu huıu.ta takldat 
ve cetalara Ye Ormanlara alt tapo m11ame· 
lltıaa aıUtedaitdir. 

- Frank bu izdivaç bulyasıa .. 
dan vaz geç, etki ltlerinlı aıeıtul 
ol.. 

Lew elini Lelinin omuıuaa 
koydu ve muhaverenin ketilnıe
yeceğiai anlay:nca: 

- Leli, haydi bahçeye çık, 
bunu benim için yap. Kötede 
bir küçük kapı var. 

Leli çıkmak istemiyordu: 
- Yalvarırım sana Leli .. 

- Pek ila ç1kayım. Matmazel 
Baryl reByor diyı mi bu kadar 
tılit ediyorsunuz? 

Leli taraçaya aç.alın büyük ka· 
pıdan çıktı ve durdu: 

- Frank, sana neler yapaca· 
ğımı bilmiyorsun. 

Leli taraçanın karanlıklarına 
karıştı. 

Frank güçlUkle nefes al:yordu. 
Lelinin bulunduğu yere yürüye· 
cek oldu, Lew kolundan tuttu. 

- Artık kafi.. Bir az da si
nirleriniıe hakim olun. 

müessese işleten Mehmet Nuri 
beyin davasıdır. Bu müesseseyle 
muamelesi bulunan bir kaç eı· 
has mahkemede hazır buluna
caklardır. 

Yine bu gün ağır ceza mah
kemesinde katil Mecitle maznun 
Jandarmaların muhakemesi{de ya· 
pılacaktır. 

Baro intihabı 
lialk fırkası müfettişi Hakkı 

Şinasi pş. Ankarada iken fırka 
umumt merkezi ile temas ederek 
Baro reisi ile inzibat rnecli i azala
larmm namzet listesi kat'i surette 
tespit edilmi~tir. Namzetler pazara 
ilan edilecek, 25 ııisanda da inti· 
habat yapılacaktır. 

ikramiye 
Şehremaneti umuru huku~ye 

müdOrü ile memurlara emanet 
davalarının ~kihindeki gayretle· 
rine ])insen 1600 Hra ikramiye 
tevzi edilmi~tir. 

- Ne deditini ifittlniz mi? 
Beni tehdit ediyor, ıuna bık! 

O ıırada Beryl içeriye girdi. 
Genç kız ayahat için hatırlan· 
mışt:. Lelinin orada olduğunu 
daha bilmiyordu. 

Lew ferah blr nefes aldı. 
- Beryl, daha vakıt çok, tre

nin hareketine daha iki saat var. 
Sonra, genç kız Frankın ha

linden tllphelenmesin diye, da
m•dının koluna girerek: 

-Gel, dedi, Tillmanı da glSD· 
derelim, evde ne Tillwan kalsın , 
ne muhbir. 

-Berylc söylemek lazim. 
- Hayır, deli misin? 
Lew, Frankı odadan çıkardı 

ve genç kızı içerde yalnız bıra· 
karak kapıyı kapattı. 

Beryel kapanan kapıya bakb. 
Çehresinde derin bir hayret alai
mi vardı. Ona ne diyeceklerdi? 

Sonra masadan bir hahat aldı 
'/ ' . z • v b .. .,ı ı, 

Dün Aksarayda 
az kalsın bir facıa 

oluyordu. 

Dün saat 9,5 da bayazıttan 
Aksaraya inmekte olan vatman 
Ramazanın idaresindeki 51 num• 
rolu Ortaköy - Aksaray arabası 
elektrik freninin bozulması dola· 
yısiyle tavakkuf edememiş ve 
bu yüzden yolcularla biletçi 
kendilerini tramvaydan aşağı at· 
mışlardır. Bir aralık tıramvay 
bir muhacir arabasına çarparak 
parçalamış ve neden sonra ak· 
ıaraya yakın bir mahalde tev
kif edilmiştir. 

Kadriye hanım 

h.adriye hanım hadisesi talı· 
ldkatına dün Hikmet ve Nazım bey
ler devam etmişlerdir. Şahitlerin 
dinlenmesi hitam bulmuş olması 
dolayısile dün maznunlardan Kad· 
riye hanımla fayik hey tekrar isti· 
çevap ve muncehe edilmişlerdir. 
Bu günde mevkuflardan diğer ba· 
zıfarı istiçvap olunacaktır. 

Vulfuat 
Bir cinayet 

Dun sabah Galatada biçakla mUtec.ddit 
mahallerinden yaralanarak öldUrUlmüş 
bir erke!• cesedi bulunnıu§ ve bunun 
Uzerine zabıta geç yakta kadıır nıe~ğul 

olmu.tur. 

Diln akşam nihayet bu cesedin büvi· 
~eti anla§ılnuş ve bunun • Snhil Sihhi3 O• 

idaresinin KaYak istinbotunda ateıçi 

Karahisarlı Hakkı olduğu tesbit ediluıit
tir. Maktulun hiivi) yeti bu suretle anla· 
şılınca zabıta şimdide katili 1tramaktcdır. 

Çakı ile cerhetti 
Haskö) de oturan seyyar marangoz 

O man, Unkapanı s:ıkinlerinden Mehmet 
tarafından çakı ile cerh edilmiıtir. 

Bir genç intihar etti 
Haskti) de kain) cı bahçesinde oturan 

Ha köy hnmal!ar l.ih5ası Ha ~n efendinın 
oğlu Mu!ltafo Ff. c,Jilik ha)atından bık· 
mış olma ı dola~ ısıyle hamil olduğu 

maner tal ı:.nc:.ısım kalbine &karak 
intil.ıır ethıi~tir. 

Heın kel '11en1 fodul 
Kuınkapıda Emin sinan mtıhalle.s nde 

Şerefi) e sokıığında l<undura<:ı Vahanın 
e\ indeıı ;zabıta nıenıurlnr,ı kaçak rakı 

çıkarırlarken Vnlıan ile 'taldesi \ ıktorya 
ve arkııdatı Artin, memurlardan Ahmet 
efendiyı dbvdoklerinden polisçe derdest 
edilm~ler<lir. 

Kafasını parçaladı 
Kalafat yerinde • Vahaa •ın hurda 

demir ıırdıyesindı, çalı§an Ali dfi~n bü . 
ycılt bir demir güllesiyle aRir surette 
yaralanmııı vo • Sen Jorj • haıtanaaine 
kaldırılmıştır. 

Seniha Cevdet hanım 
lngilterede intihar cdeı:ı. Seniha Cevdet 

hanımın intihan hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. Bu huslll!ta lngiltere 
sefarethanetindc vaki olan istil!ma oavap 
gelmemittir. 

· Leliye bir türlü ikmal edeme· 
diği mektuplann alttnt:aJnı yazı
yordu. 

Bir kaç ıatır yuch, okudu ve 
içinde tekrar bunu da yırtmak 
ihtiyacını duydu. Bu sırada ta
raçanın kapısı açıldı ve Beryl 
korku ile bqmı çevirdi. Bit aa
niye göılerine inanamadı, 10nra 
kısa bir sayha kopararak yerin
den kalktı ve Lelinin açılan ko
llar: araıına düftil. 

- Oh, sevgilim, sevgilim! 
Leli kapıya baktı, hiç bir seti 

•• ıeda yoktu. 
- Leli. seni artık bıraktılar. 

değil mi? 
- Evet, mücrim oldutuma ta· 

mamile kanaat hasıl edemediler. 
- Oh, ne üzüHiyordum, ne 

fena oluyordum. Şimdi de otur· 
muş ıana mektup yazıyordum. 
Joshua ile gönder .. cektim. 

Leli hala kapıya bakıyordu. 
- Acaba kimıe gelmez mi? 

fBitmedil 

oıngre 

Ticaret odas 
kongresi 

son içtimaınJ 
a' tetti. 

Kongrede 
bazı kararı•r 

verildi. 

Ticaret odaları konfl' 
ikinci içtima.ı dnn aktedil d. 
Celseyi mıntaka Ticaret nıü 
Muhsin bey açmış ve geçen 
lanışta tevdi edilen rapO 
tetkik8 memur edilen endi 
lerln izahatı dinlenmiştir. 

Teşkil edilmiş bulunan bil 
encümen, kendilerine tevdi O 

raporlarda bazı tadillt yap . 
ve bir çok noksanlan da 
etmişlerdir. 

lstanbul limanının ihtiyaç! 
ait raporu tetkik eden eJI 

rapora şayanı dikkat ili 
yapmıfbr. Bu ilavelerin d 
himleri şunlardır: 

A - Vapurlara verilme'ktt 
ihrakiyeye ait merasımın 
leştirilerek hale.n ika edildi 
kilatın yerine tesbilat 
rilmesi, 

B - Limanda asri tab..0 
tahliye tesisatı yapılma11, 

C - Serbest mıntab 
lesinin bir an evel halli, 

D - Liman idareit 
ıslahı, 

E - Havuz ve tamitllt 
tının ikmali. 

Rapor ve ilaveleri hey'tıti 
umiyece tetkik ve tasvip o 

tur. tf 
Mahalli ticaret odaları ib 

cı bakkıddaki rapora şu ıt 

lar ilave edilmiştir. ,,1 
A - Trakya zürraına to ~ 

luk tedariki için bankalar 
fından yardım temini. JI.. 

B - Memleket hayYan •rr J 
dunun teksiri için ithal ol~ 
damızlık hayvanlarm ,......~ 
resminden maafiyeti ve r 
buna ait resmin tenzili. __ ,JI 

C - Yeni evrakı nak~ 
bir az eskilerinin bile ~ 
lünde görülen mütkilit ~ 
zararını mucip olmaktadır· jl 
mani olmak için, mal ~ 
rında olduğu gibi, resmi , 
lerce de bu gibi para~ 
bul edilmeainin temini. ~ 
şirketlere ait rapor ayıaeo 
edilmiştir. 1. 

Azadan Nusuhi bey~~ 
eytam bankasının mahalli ~ 
ları nazarı dikkata ~ 
mevduatı başka manta ~ 
kullandığım söyle-yerek bo b-:~ 
ta teşebbfisatta bumntd' 
telep etmiıtir. tf 

Nusuhi bey T ralcyada flA.J. 
kiloya balij olan Susaın ~ 
lünün ihracat listesine~ 
olunmadıkını eğer bu Jll .~ 
listeye idhali tew ed~ 
zürraın bundan çok mU 
olacağını aöylemiştir. . f 

Nusuhi beyin talep~ 
zan dikkata alınması ::JI 
etnıit ve başka bir talep o~. 
için kongre hitama erd'l~ 

AKŞA 
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Maaş dereceleri hakkında tafsilat 
/10 - I1 ve 12irıci dereceler hakkında Ankara mııhebiriıni.uı ""srafa/ 

Türk, Alman 
liakem muahe
desi hazırlandı 

Berlill, 16 [UJ 
• '1't1rk • Almuı babm mualaede· 
~.alt •tiukerat o derece i!erleo 
'lltittir ki Tevfik Btttd beyin bu· 
ltbılercle Berline vab bulacak zl. 
Y~eti •naeında meddr mubvele
!:_İınQaı mttmktin olacalı tahmin 
~ektedir. ---

Bir izah 
Tahran. 16 [A.A] 

) Ill\tu Ajuııı bildiriyor: Bariei· 
e 1lazın meb'1188n meclisinde lııgil· 
~ tahriki üzerine AfganilWl· 
la IUı- ihtilif zuhwu ihtimaline 
~ İran gazetelerinde görtllen be-
1-atıu vakıa mutabık olmadığını 
" bQ lddıalanu biç .bir •eçhile 
~t emeli bt'8lemiyen, bafk•la
. J:" ak toprakların bir zerreeine 
~ löa dikmemit olan hanın 
~ liyuedıae müııafi olduğwıu 
~ etmi,tir. 

Silô.hlar 

IReisicümhur Hoo- Tamirat meselesi 
Ankara, 1 '7 [Hususi] birinci smıf kütüphaneler me

-'Barem kanunu Maliye en- murları, müze, miman, asar atilca 
cimıe.Dİllde Şakir beyin riya- ve ikinci sınıf nafia fen memur
setinde bir kaç azadan mürek- lan, 30 lira maaşlı orman, zira
kep bir komisyonda tetkik at ikinci sınıf müderrisleri birinci 
edilmektedir. Maliye vekaleti 

er bir beyanname 
. neşretti. 

Bu seferde suya 
düşüyor 

Berlin, 16 [A:.A] 
Alman siyasi ı al:laflli mti.tehas· 

sıslar komisyoouı. n pazartesi gün
ku içtimamda cereyan eden müza. 
keratın vaz'iyeti tnah ~ tenvir 
etôiine kani bulunuyorlar. Çünkü 
artık alacaklı devletlerin hakiki 
matalibi temamiyle bilinmektedir. 
Bu talepler Almuıyanın tediye ka
biliyetini katbt geçdili için vaziyet 
el'an vehametiııi multafaza eylemek
ted;r. Mamafi mtizakeratın aka
meti halinde komite iZüına teret
tüp edecek olan atır mes•uliyetteıı 
dolayı komitenin yeni bir itiJaf Z& 

mini bulmak üzre mukilemata 
devam edeceği zamıolunmaktadır. 

Damına muhasebat& um1U11iye sınıf ıirketler komiserleri, liman· 
mndlri umumisi Faik bey ko· lar fen şubeleri amirleri, ilcinci 

misyonun müzakeratında hazır sınıf liman reisleri, liman birinci 
bulunmaktadır • Enc&menin reis muavinleri, ziraat mektep
Barem hakkında heniiz tebel- leri müdürleri orman, ziraat 
liir etmiı bir f ikri yoktur ve birinci sınıf müdürleri, bastaha
encilınence şu, ve} ... b•" şek.ilde 
tadilat mutesavver olduğu ha- neler mutahassıs tabip muavin-
kkıodaki şayiat nabemevsim· leri, 25 lira nnqlı ikinci sınd 
dir. Barem kanunu bütçe fe&· hükumet tabipleri, daülkelp te
sıllarının kabulünden evel mü- davihaneleri müdür muavinleri 
zakere edilecektir. küçük sıhhıye memur mektebi 

* * muallimleri, sağırlar müessesesi 
10 uncu derec birinci sınıf muallimleri, Istanbul 

ikinci sınıf mümeyizler, beşinci sihhıye müdür muavini, üçüncü 
sınıf muallimler, 30 lira maaşlı sınıf müftü 100, 105 110. 
yedinci sınıf hakimler, altıncı 11 inci derece 
•ınıf iza ve mülizımleri, ikinci Devairi merkeziye birinci smd 

R ta } • sınıf miistantiklar, iiçüncü sınıf tetkiki hesap ve dosya memurlan, 
US yare e6rı muhasibi mes'uller, ikinci sınıf vilayetlerin birinci sınıf şifre me-

Londre, 1 [A.~1 k k l :~.ı .. 1 · l dl. d 'ki • f b 
A ka d · ·at olu mer ez ve aza ına m~ur en, mur an, a ıye e ı ncı sını 8f 

vam mara9m a ıı nau 1 hl' "d.. I . 

1 

ka 
bir saale cevaben harici) e müete::ta- muhakim te •gat mu ur en, tipler sici!, ticaret memurlan, 
n Locker Lampaon RusyaJa kulla- üçüncü sınıf tahrırat müd~rler. bırinci sınıf icra memurları, 30 
nılacak olan külliyetli miktarda birinci sınıf po1is nıüfettışlerı, ı lira maaılı birinci sınıf eytam mü· 
tayyarenin lngfl~rede ~nşası. içiq vilayet merkf"z zabıt nıudürleri, dtlrleri ikini sınıf nufus müdürleri, 
Sovyet hükametdıyle b~ntishJAdırcraf polis eıertabipleri, polis birinci dördüncü sınıf tahrirat mudürleri, 
Company aratın a ır mü etten f k ··J·· l · l° ı· b "d'" · I · 

lBirind sayfadan rrıabad] .,..
00

,,er b . b u kent cereyan ._ sını uıe tep mu ur erı, po ıs po ıs şu e mu ur muavıen erı, 
u crı azı m sa eıtı d~ , 401· 1 k l 1· "k' . Sin -.&ı...lfJC.:•iz formül lcat't ginden haberdar balundu4'1nu be- me;nıuas~ ~ll .u~iı,. ı a ~aaş ı mer eı: memur~~ ~ıs_ ı .. m~~ 

_tega-.1 bbrn •tep.dil deAıldir. Her Washıngton, 16 fA.A) yan eylemittir. iskiu bırıncı, ıkincı sınıf mudtir·. sınıf mektep mudurlen, uçuncu 
""ltl ~11 • Boıım mumeuiller meclisi ile leri posta baş müdür muavinlen, sınıf iskan müdürleri, iskan birinci 
lfw_., mbakaşayı tan icap iyu meclilİllin akdetmiş olduklan HlaAstan kurtuluyor bı'rı'nci sınıf posta ve telgTaf smıf iac.e memurları posta ve ~~il bütla tebeddüllt ve ta- kongrada reisic ımb6r M. Hooverin ., 
::"b kabule amade,lz. Hatta beynnuımeli okunmuştur. Bu he- Londra, 16 [A.A) müdürleri, muamelat ve fen mü- telgraf üç.üncü sınıf muamelit 
,.tlldı1er, mevcut müavatsazlıtı ytınnameDin ihtiva etti..J! .bqlıca Felemenk balıkcıhk unayıı"'ııin feW.:•leri, lstanbul mubakemat fen müfettişleri, 35 lira maqlı -• b ı_..;. ti tavn:reler ~ c;ıt!cilerdHı ~"" 

t edecek ve w• l 1t11YYe er murekkep hır fedanil meclisi ihduı harp esnasında dtıçar oldugu r.arar müdür muavinleri, üçüncü sınıf ikinci sınıf posta ve telgraf mii· 
ta.;...~le bir bsmma diterleri za. tarifelerin bnı mevadunn yeniden •e siyanın tazmini bakkıada vuku muhasibi mea'ulleri, ikinci sınıf dürleri, maliyede varidat ve tahsi· 
'-.... olarak az çok bir tetkiki ve tarifeler bmiayODU11un bulan talep fi:rerine İngiltere bir l ı. k 
~az verece'- --L~.,.."- ol· heniden tetkiki. Reilicamtiftr eone- merkez ve kua mal müdürleri, lit tahkik memur arı, ~azanç yo • 

,, • IDlllll1 ......... b bir fa k milyon guilden tedi.' yesine muva. b • f 
k fartiye ~ p~e daha i eanayii ~na · ç r vilayet üçüncü smıf varidat müdtır- lama memur lan, irmci sını mua· 

-..ıı b" ·....:•-~- dahil' e iı gözerilmeqıio old~nu ehemmiyet. fakat etmittir. len·. Vilayet ikinci sıuıf uzmüdürleri mele vergı· memurlan, nısumu 
"'-L, ır IUllUll& b le kaydetmektedir. 'f 1rife nilı>etle· . 
.. ıecek her hanıl bir kom İ· ri Amerikan ve ecnebi malieulit Efgan hariciye nazın ve pul tetkik müdürleri, vilayet saydiye birinci sınıfmemurlan, ÜÇ• 

1~na iltihak etmekle bahtiyar fiatlan aruındaki farkJann rutieavi tapu ba memurları, rQaumat ncü sınıf pul tetkik memualan, 30 
-·"l'\lz. o~mııını ~min e.decek .surette tes:- Berlin, 16 rA.A] ı· l d .. d.. .. f ·b· 

'r pıt ve tathı~ e~ı~ece~tır. Mamafı Efgan klrnh Amaııullah hanın müfetti muavinleri, rüsumat ıra maaşı or uncu sını mu ~sı 1 

lldilimizin ve sistemimizin iarifelerdekı tad1I" ı ıcra ederk'-'n Jı . . l\.fOAko ~ a b"rinci s ıf baş kiitipleri, maa· mes :t.ap~1 müfett:ış muavinleri 
~ devletl~tr hali sulh- f!~~~.•nfuduı. Jıuaba ,4'.nn•k t ==-=· rr - va Ilı 'lfı!IJ&• rif kö ~ ti8i kltipleft, '8ntbidf wtit ta~ mlidGrren, rii
i.uvvetleri arasında imkln .uuıuııuu-

~nde bir tevaziiD tesİI .-
~trek beynelmilel uzviyetten 
:'harp kurdunu söküp atmaktır. 
L"•enaleyh teklif ettitimiz fikir 
~ itibarile büttın devletlere 
~ tefrik tatbik edilecek bir 
"tQ}dedir zıumındayız. Bu esas ;::11 kendimize mal ederek 

mütalaanıza arzolunan 
~ temlibat sistemini berveçhi· f 

'-h ediyoruz: • 
Gayeyi bu surede tayin 

~ten sonra b6y6k bir dev• 
~ baskın teklinde icra 
-'""llaeak bir teeavlze metro 
'1L tda&awm temini için ih· 
i:ı.__tc: olahlleeek knvvei mil· 
~~ın azami mevcut 
~ili teklif ediyoruz. Bu 
~ ~eyfiyeti bir kerre iera 
~tan sonra yüksek 
'-' etler idame eden devlet
L..ıı ~•netlerini ~pit edilen 
~ kadar tenllfl etmeye 
: ·~ kalacaklar. 
~Ye bu hududun dununda 
~lar da bittabi -~~çutla
~~teı,it etmek imkiru,na malik 
~;caldardır. Esas prensip 1' atın tahdidi olup kısmen 
~~~di olmadığından azami 
~:~ büyük bir aevletia •epll 

"'°~ ihtiyacı eeaaı dahilin· 
... liJİtinia ameli 1abada ciddi 

~lrıllı~ baia olaca~ z.wıet· 
..._1-_ .~ fikir tilıilMinde 
•:~de vardır. 

·~•DL!~endner, iltizam ettildliz 
te&lihat sisteminin hubita 
~ itte budur. En bariz 

büyük bir taaavWr ve 
~ift tatbikat basitliti olan bir 
'e bulandutuaauzu ıanaedi· 

!tl\l &. teklifin mülhem oldutu 
~~te aiyet burada toplaaıı 
~li l'ela murabhularm pyri 

·#·~-··'"'" • 1:ıthıab .. olan hiimi ili· 
't tap etmektedir •• 
~~ Rlftü 'bey iDani en 
~ ... -~r ehemmiyeti olan bu 

:ı~·-.. -.ç:•_lllll l&yık oldufu •• ve 
IUreti halle iktiran et• 

"6. .. --- tenıemn ederek s3aüae 
; ':~ -mittir. 

Taif 
Bir Rus mültecisi 

olan bu ı 
kadın Amerikanın 

yıldIZildır. 

Mad41m Ali• büt:On •6· 
bre'tfnl aek• ,,. katilll· 
yet:ıne medyundur. 

Aalen Ruı olan ••dam Alla 
WazımovA. IOn ıamana.rda Ame
rikaya gidip tiyatroculup baş· 
lamıf ve bu gün .. Ameri~m 
en büyük aktristi,, unvanını ih· 
raza muvaff•k olmuştur. 

W azımova ilk defa Lee Schu· 
bertin tiyatrosuna alındığı zaman 
lngilizceyi seri ve kolay bir su-
1ette kon111ması şart konulmQftu. 
Halbuki 0 zaman keodili İngiliz· 
ceyi pe1c az biliyordu. Fakat ~ 
olan fevkal'ade iatidıulı sayesinde 
alta • ., IPbi pek ma bir r.aman za
rfancla bütün çetinliline rağmen 
laıllizceyi lifencli; hatta öğren• 

.. 

• "Taadüdü zevcat" ı 
Avrupalılann ve Amerikahlal'ID eekldea bnl ejleace JDev· 

mları vardı. Hikayelerinde ve eatnıeleriade bin bir I'-'« 11ıaul· 
larının pnİf mevsuu kifayet etmedi mi, prkta bir çok karılan 
olan konak ealıiplerini tefe koyarak ÇalarlardL Fakat h~ 

1 

bbıde her erkelia bir karısı var. Kauou ikineiaintı ntieaade etmıyor. 
Medeniyetla ne ıarip bır cilveai ki timdi onlarla aiaJ etmek 

te bize dlfllyor. 

1 ' '- /. 

1 
1 

1 

1 
1 ... = 

1 
\ &kiden beri bilirdllL ~-n.ıpAd& ea kibar mahamde itile e'-~ İ 

bir kadının bir (amant) ı vardır• Fakat Amertka1blar gemi daha 
uıya aldılar. Şimdi-onda ~aadUtftl r.eyeat) dejll, ama, (Uladicl6 

l ~) moda olmUfoo Ha bir (amanı)ı obn111t ba ikillel bir (koca)n 
deyeeek•lnb. Öyle ama, ba ~oea)lar a•k•hlı olarlanlı, ae ... 

yurul'u.r. 'L.! '--:...._ .. _ 

MieAI mi ietey01'81Dlm, ifte 1119 Jotreri, ifte niJrlhb l.u •uaw. 
. ! Bir kadın bu W erk• öyle mee'ııt ve bahtiyar etmif ki, koca· 

1aruı ıtklyeti ol...... için, malakeme itile bu ....-wadeti 
bosmak ietimemlf.. 

Aıkola• AJDelılbldan, hlttbı dlayaya t11f ~ am•a, 
lr S!..~tılar. ___ 11 ı ı _,. * .. , 

meld; de kalm~ı, l~nin bir Darülifinmı kapandı 
piyesinde öyle ,.r.IQ bar ...... -....... 16 [A.A] 
ffüıyet kazanc:k ki, doğma Betml ceride Toledo daıtılfttmı-
bGyüme Amerikalı aktrislerin nua bpdılmliöM &it eddlllonP-yi 
serefrazı oldu. ncçretmlttir. 

OtomgiiJflcl 

Ingilizler istikbal 
için bir çok 

k.rovazörler askerler 
gönderdiler. 

Bu adam dünya sür'at: 
rekorunu k .. anan 

SeQrovındır. 

Geçenlerde Amerikada 200000 
liraya sureti mabsuuda imal 
edilen • Albn Ok • ismindeki 
otomobille ve saatta 231 mille 
dünp sür'at rekorunu kırruağa 
muvaffak olan lngiliz otomobil
cisi ~ovm Amerilcadan Lon
draya dönmesi şeref ine pek mu· 
tutan bir iıtikbal meruimi ya
pıbnıfbr. 

Olempiya vapuru Susamptoa 
li•nına girdili zaman lialeDda• 
ki binlerce vapur ve menkibl 
bahriye düdnk çalmlf, haftan 
bata bayraklarla donanan vapur 
sekiz çatana tarafmc1an çekilerek 
rıhtıma getirilmistir. Segrcmn va-

aumat ilcinci smıf h.f kltiptari, 
manifesto ser memurları maarfte 
yük~~ muallim mektabi ve_. 
yi n~fise müdür .m.Jeıl, 
raaıtlar, ikiDci ııad ldittıpbaaeler 
memurlan, biriaci amd idare, tala
rir, he8ap, mubayaa, anbar .... 

~urları ve alib deraiye mahafm1ul, · 
20 lira maıfb üçüncü smd ı. 
me.-ıurlan ormn, saraat ikmci .. 
ruf müdürleri, ha,_...t mataha. 
ssıılan, birinci smd maden .... 
urları, ticaret mektebi alisi mldflr 
mu av ini i1e dördüncü ...., 
muallimler, ikinci aın:f baytar mü
dürleri, ikinçi sınıf ıirilcadele 
baytarları ziraat umumiye memlll'
lan, ikinci, sınıf şirketler komi
serleri. 80,95, 1000 • 
12 inci derece 

Devairi merkeziye üçüncG a 
mümeyizleri, viliyet ikinci suuf 
mümeyizleri, devairi merkeziye 
ikinci sınıf tetkıkı hesabat. tab
kıkı muamelit, dosya ve mura-

. caat memurları, dosya refıkleri, 
villyct birinci 11nıf heap m .. 
mulan, devairi merkeziye ,. 
vilayet birinci ıımf evrak. ikiad 
ıınıf şifre memurlan, üçüncü mmf 
muhakim bq katibi birinci mal 
nahiye müdürleri, birinci •" 
tevkifhane ve hapishane müdÜI" 
leri, birinci sınıf polis müdiirled 
serkomiserler. 

Polis tercümanlan, pOlia birindi 
emanet memurları, poU. birmel 
ıınıf tabipler, polis üçlncli ami 
mektep müdtlrleri ve biıJDcl 
sınıf muallimleri, iskia kondilk
t&rleri, islcin idare memvlan 
posta d&rdüncü sınıf muaınel&t
fen müfettişleri, üçtıncü, md 
posfa m"d"rteri, posta ve tel
graf birinci sınıf anbar memar
lan, d2 phane birinci ıımf fe11 
memarlan ~ Cllnllnal • 
müdurlen, merbs tapa mU... 
kale , sıcil memurları riil11mat 
birinci smıf muayene memurlart 
ve 25 ira maaşlı diğer l'Ülu• 
mat memurJan, riisumu 1ay«liye 
ikinci sınıf müdürleri maarift 
20 lira maaıh mullim1er 
muavinleri maarif ikinci smd idare 
tahrir hesap mubayaa, anbar ... 
memurlan alit mubafızlan, llaft. 
ada dördüncü sınıf 15 lira maatla 
f~n memurlan, iktiAtta ikiDci mut 
orman ziraat müdGrdüileri ticant 
mektebi beşinci 91mf m9'11imlai 
birinci ıınıf ziraat melllUl'lan or
man mınbka müfettitleri diyaaet 
işlerinde bademei laayrat mira
kipleri, 30 lira m•aıla birinci 
sınıf dersi amlar 80, 85, 90 

Taya kari~rinıir;e 
Geçen mfı.abakamıwla lld· 

reelsrine tefrik edilen fit 
numerolarına hediye lta1tet 
eden tap karilerimis tanfm. 
dan bu hediyelerinin ae ... 
retle aluıacap Mrulmakllllıtir. 

Bu hediyelerin bmiı -. 
mı po•ta ile IGaderU·ı• 
mBfkill 8ffadaa oldup 1f1a 
tafra karilerimlzia lataabuWa 
bulanan veya buraya ıelaa 
tanidıklan zevat -.aatulyle Ye 
idaremise hitaben fit __... 
aunu miit'ir bir mektep tn
di eylemek mretDe .... ıı 
mıldaa hediyel.W. .... 
larını rica ederiz. 

purdan, çıkar ~ binJ11oe 
halk hazunmda kmdiline .... 
leket nam!M bot gelclie clmilı. 
miı, SegroYIB ceftP ~ 

Segrovın ~ LoHl'..bE 
gelince • Albn Ok. otom 
otomobil cemiyeti ...,_.. t• • 
tip edilen bir &lafla Ma; F• ete
be götürütmtlf, ba Miada ..
nma otomobilia dtimeninde -. 
lanmllf, ...... cotlma ......... 
tına mukabele etmiftir. 

O alqam Wtün teJmlet'Cle 
Segrovm kop llaldanda 14 ..,... 
aab dinlemniftir. Puartesi ıl
nü Veliaht Segrcmna milletin te. 
ıekldırabnı beyan edecektir. 
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$iil ... lasltanc;hk yl-
zürMJ"' bir 99k -.yetler olda, 
fakat bu ._,. .. ele, erkekten 
ziyade 9ıd r n rolü fecidir. Ta· 
baca, wlair, vitri70l, her şey 
vefum .,_ ve yalnlt vefa• ...C 
için ~ mubah gibi görü • 
niiyor. tt-.. pe ldinaenin bir 
insant 'alAmej'• ~kı yoktur. 

Fakat iManlann mizaç ve 
tabiatmı -.a dinler mi? 

Zatea t.biat bir taraftan insan 
öJdörmek ic;iD elinden ne geli
yora yaptyar. K.Mr, verem, 
cinnet daha bio tirli hastalık
lar zavallı iDlanlann başında 
bir afet hallade clolqmakı.dır. 

Tabi•tı..!_ ciaayetieri yetişme· 
yormUJ gıllft, bir de insanlann 
cinayeti .. 

inanların hayatı, hayatta o
lan bir insan için mukaddes 
addedilmek lazımdır. 

Halbuki bir kıskançlık, bir kin, 
ir hiddet, senelerden sonra 

yetİslllİf bir adamı bir uda biçe 
indirmep kif i ıeliyor. 

Bir koca tasavvur edin, karısı 
bu adamı aldatıyor. O da umn 
müddet bu ihanete hiç te va· 
kıf değilmiş gibi hareket ediyor. 
fakat bir ıftn her ·feY hududa 
iayanınca, felaket bat gösteriyor, 
•a aile '/ovası bozuluyor, ya bir 
nsan ölüyor. 

Öldürmek hakkı kolay kolay 
herkese verilmez. Fakat Fransız 
jürisi ltir çok canilerin bu hakkını 
teslim etmifti. Bu müsamahakar
lıkta ileriye gidilmiş midir ? Bu
nua için ben söz söyleyecek mev· 
kide delrilim. 

Bellinı için öldürmek hakkı, te
davim ıayri kabil olduğu yüzde 
yüz muhakkak bir hastaya, fazla 
aztırap çektirmek için verilir. 

Meaeli bir otomobil kazası ... 
Her ıün olan vak' alardan... Ba· 
kıyornnuz, tbir gea9 kız otomo
bilin lillbada blmlf, iki ayatı 
patçalan..,, kaburp kemikleri 
kıtılmat. Doldorlan alel' acele 
çallrıyorlar, yirmi dört aaat za. 
val4 kız ıztıraplar içillde kıvra· 
myor. Eneli tin J8Qi muayene 
yeni l&o.rhssaJOD, len 9CiaJDla• 
n .a.Yir odada kafa kafaya 
vermlft - ~ ~ seldi
ğini daşGDirorl,r ve bili müıkilit 
hir noktada kuar veriyorlar: 
Heeta O ... malııklHodur ve hiç 
bir .., -. lmrtaramaz. 

K&ZID -- sanıyor: "Daha 
nabd.r Om'fi var?,, Doktorlar tft9 .. ~: "Bir.. Nihayet 

... 4 

"'-••• ~nkları.. Daha 
bir M p abrap çekeeek bir 
zaftlltra hiç te faldesi olmayan ............. 

Aae 18'•"1 lleeilmif.. Daha 
bir iki A bı nı~ azbraba 
pWt --. .• H~r, hayır ... 

~~J. lumaın ıztırabuıı 
tadil iclat ne yapacalmnız? 

v.a.. «ı,... balan: 
- Hiç n Yapılacak bir ,ey 

yoktu. HulaJa bu haliıide bir 
;ar-.. JllPll~ deltıal öliir .• 

- Deme~ iti lil: daha bir kaç 
gila btl _......n ıztırap çekme
si ne Ye a1a.,1ar içinde 6lmMin• 
r.....-. 

Dol&talW buna razı mı? 
~ld: 
- Ne iltefonunuz, bir hasta· 

nm alüll!Gll'i Ucii edelim, öyle mi? 
Bizim ı-. hakktnuz yokl 

- Fakat madamlai ölecektir, 
ölmete · lnabkumdUr. Madamki, 
şu yer yüziDde onu kurtaracak 
hiç, hiç bir fe)' yok. 

- Biz meslekten de oluk, 
vicdanımız buna raz• de~ildir. 

A ... de Lertle ton 

- Yani 9ioııhMn1z, ŞY zawtllı 
kı!ln ıztırap çıekmeslne, ızhraplar 
içinde almesine ren oluyor, öy· 
le mi? Ben anneyim, ben kızımın 
daha fazla ıztırap çekmesine ta· 
hammül edemem. 

O anda hatanın mücavir oda
sından acıklı bir sayha duyu· 
layor, öyle acıklı bir sayha ki, 
doktorlar zavallı annenin yGzüne 
bite bakmağa tahammül ede
miyorlar. 

Annenin çehresi değişiyor, 
o, artık yalvannayor, adeta emre
diyor: "kızım \:taba fazla ıztırap 
çekemez.. Eter ıiz onu bu ıdı· 
raptan kurtarmiyacak vaziyette 
iıeniz, ben annesiyim, ben kur
taracağım .• 

Dokterlar titreyorlar. Hatta 
verecek bir cevap bulamadıkları 
için kaçıyorlar. 

Fakat ailenin ihtiyar bir dok
tora en sona kahyor. Betbaht 
kadına yaklqıyor ve eline titre· 
ym ellerile bir şırınga veriyor. 
Kadm anlıyor, doktur, yapama
d~ bir ,eyi yapmata mtısaade 
eliyor. 

l.avallı aoae hastanın oduma 
giriyor, korkunç, fakat alvi vazi
fesini yapıyor. ~O zaman bacak· 
lan lJıınk, ıöjsünün kemikleri 
lcınlc huta kız derin bir iıtira
hat nefesi ahyor ve derinden : 
•Oh, amae, diyor, teıekkGr ede
rim •• 

İtte öldürmek hakla 1 

İRTİHAL 
Sabık fee falıırikuı bat ltitil>i ve ka~· 

deaiz tahra battı JDuhıeebeçiti mUtU.aıt 

~edim bey fUceteı& ver.~ eJ~, een.· 
zesi evelki gun hanesinden kaldırılarak. 

EyUpteki aile kabristanına defıtedilrniıtir. 

Bu münasebetle pek muhterem ~erimin 
gerek cenaze meruiıainde bizzat ve 

geaekse bilvuıta beJ&Dı tuiyet lutfunda 

bulnDaD bilumum akraba _, ehibtı.lara 

•mimiyetle alenen teıekk'1r edsim. 

. M~Mum_ıı Diıtabibi Fada! 

•u •k••m 
lVOfll ,,.,.. ı A.rl/ln ..... • Baf• ......... ..,..,. 
ın......u 1 ,.,,.,.,..,, ,,._,, 
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KA 
HDRSIZI 

RAMON NOVARO • RENE 
ADORE ııin teQııilleri 

GELECEK HüTA 
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İki numarala Ümera ve Zabitan 

Divanı harbinden : 
335 eenesiade Maçka U...hueai 1eı 

ecı.acılJiıada bulwnauş elan binhlp 
Macit beyin 00 ~ &ün ıtrfıııd• Dolma 
bahçedeki divanımıra lUzlimu muracaaıf 
akai ıaktirde muhakemesinin gıyaben 
icra eclileoelf illa ohmur. 

1860 senesinde müesses 

GALATADA 
LAZZARO FRANKO 

Mahdumları Ma~arında 

efis el işlemeleri, ka 
nlara mahsus çama· 

cihaz takımla · 

ıttı' ~~~$ltr11b~ ~~liti~~l»(;l "lll 
Genç bir Amerikalı Rakkase biltun Paris 

ge~liğini kendisine meftun etti. 
Konçita Vila daha düne gelinceye kadar Arjantin dağlarınd 
açılmış meçhul bir kır çiçeği idi. Bu çiçek bir gün rüzgarlar 

sürüklenerek Paris semasına dü§tÜ ve bir yıldız oldu. 
Konçita Vila, daha düne ge· 

linceye kadar Arjantin dailarm· 
da açn111 meşhur bir kır çiçeli 
idi. Günün birinde Bones A~eae 
küçük bir tiyatro kumpanyası 
geldi. O sırada mahalli bir ıazete 
güzellik musabakası açmııtı. Ti
yatro sahibi bu fırsattan istifade 
ederek musabakada birinci çıkan 
güze) km kumpanyasına aldı. 
Bu kız Konçita Vila idi. 

Kumpanya Boneı Ayreate kal-1 
dığı müddetçe daus numaralan 
yaptı. Tiyatro müdürü onda, güzel 
bir cenubi Amerikalı kız olmaktan 
baıka bir meziyet ve fazilet gö
rememifti. 

O sırada küçllk revü hey' eti 
bir dünya turaeıiae çıkıyordu. 

(Konçita ela, variyet& artisti olarak 
peşlerilae takıldı. Bir m6ddet 
turada burada dolaşbktan sonra 
Parise kadar aeldiler. Orada 
kumpanya sermayesini kediye 
yüklettiti için datıldL Gilzel 
Konçita da koca bir ummanın 
V)ltanından ayırdıtı bu yabanca 
memlekette parasız, kimsesiz kal
dı 1 Dil bilmiyordu, dostu yoktu. 

Çar naçar, adi bir barda vari· 
yete hey' eti arasına ğirmete razı 
old1L 

Falcat bu sefer bar sahibi 
maldan ular bir adam çıktı. Bir 
haftahk bir refakat Deticesinde 
Konçitanuı, şimdiye kadar gör-

düğü kızlarla kıyas kabul edil

P.iyecek kadar gGzel elduj'ullu 
anladı . Konçitanın çok" tatlı bir 

sesi vardı . Sonra ayakları ... Adeta 

1929 1lkbaharının büyük sürprizi 
Galatada Karaköyde Voyvoda sokatJ karşısında 

KSELSl~O 
Büyük elbise fabrikası tarafıDdaa takdim olunacaktır. 

Mttatebap ç~şitlerimizi görmeden hiç bir mClbayaatıa bulunmayınız. 
eyefendilerle çocuklara mahsus 

SC?q moda biçimlerde ve teminatlı cinsten .-"' 
muhtelif İqiliz ve fantazi kumaşlardan 

1 

Kostümler 
ve Spor kostümleri 

ıs ~iradan •tibaren 
Meıhur MANDl:L BERt markıh \fe 
en mUkemmel gabardinden her renkte 

Pardesuıer 
ve miiatehap çe,itJerde Treoçotlar 

17 ,SO :!ı-.=:n 
Hanımlarla genç kızla.._ 
en son moda ve iter renkte 

mtiatebap 91'1itlerde gabvdiıı 

.M.an "talar 
ve Ka•h• Trençkotlar 

ısLso=:. 
~ANTALONLAA 

renkte faneıaıardan 

6 50 Uraden 

' ltibarea 

Çocuklara mahsus gayet ınftntehap 

:eşitlerde dayanıklı kostO.mler. 
ôlça. üzerine ......-lama içia haaui daire 

Aylık ve haftalık takaıtıarıa 
muamele yapılır. 

:w: .. rn11ınm:~;;; .. ~n·~~~~-····o:::n1:::~ :."":::T.!:um:- ::.-m.~.!llllilir.. uu:HIU&almii'lm;.'l:ı.ı"S&'llll 

Bahriye Merkez hastanesi 

Diş tabDbi 
Bedri Hakkı 

Kadıköy : albyol ağzı 
•••••n•••H•••••••nııııft•• .......... •••d•d••••••••••••••••• .. •••r••••••••••••••••••••••••••••••••• 
nl:~"tuıı~":~~:'!P.!Sr.!:ı•r :l! •• :!:;a••ıu =:ııs: ,.,:: •• ~ •• ~•&·tt"•• .:' ı e: .... ~!ııı••••• 
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durcl~ yerele saka edi,.... 
lardı • Rab hey' etinedabil di
ter kıuarla beraber aahneye 

çıktıtı zaman sahnede ondan 

başka ne varsa siliniyordu. 
Bann sahibi çok memnund 

fakat bunun iyi bir alamet ol 
dağını da hissediyordu 1 

KorktuAu başına _geldi. . 
bet gün sonra Paris Konçita 
miyle çalbnmata başladı 
ınuuf bir kazino idaresi .. 
Ariantinliyi bir çaylak gibi 
uçurda. 

Konçita dünyanın en m .. 
dans sahneferinden biri 
•Kazino dö P ari,, de, sihirli 
mıknatlı gibi fevç ~ ..,. ... 
topluyordu. 

Paris temaşa aleminde 
teor,, ·yani "haceri semavi.· 
mini alan Konçita Vila 
Pariain en mukavemetsiz euiLDrl 
lerinden birini teşkil ediyor. 

80Milyor 
teberru! 

1925 senesinde vefat 
meşhur Amerikan gazete 
ve naşirlerinden Mr. Mmm-r.ra 
vasıyeti mucebince N,.,,..,.11111'.ıl 
Metropoliten san' at müz--· ıot.1 
•aldettili 3,400,000 İngiliz 
aüıeye verilmiıtir. Bu 
Wzlm paramıla 80 milyon 
tutar. 

Mr. Mumaey vefatında UUll~ 
laars ve maarif mGeaselelerlae 
milyon Türk lirası mıkdarı 
para vakfetmişti. 

Sipahi ocaQindan: 
Binicilik mektebiain katuzel "Atlı eğlence,, günü olan 26 N' 

929 Cuma günü ocak tarafandan birisi zabitana, diğeri sivillere mab 

olmak üzere iki konkorbipik "~tlı mani atlama,, mllsabakası yapıla
tır. Bu miaabakaya ittirak ed.ceklerin tafsillt almak içiıı ooap m .. 
ÇQtlan. 

Müzaye.deye vazolunan emlak 
V AKiF AKARLAR )rOnüRLÜGÜNDEN: 

Bahçe kapıda dördttncö vakıf hanın birinci katında 27 ve 28" 
ve ikillci katında 11 ve 15 ve 19 ve 20 numaralı odalar. 

Hüddeti mlzayede: 18 Nisan 929 tarihinden 11 Mayıs 929 .........._ __ 
tesi günü saat on dört buçuğa kadar. 

Balida muharrer emlak kiraya verileceğinden mlzayedeye vuo~ 
muştur. Taliplerin yeYIDi ihale olan son günün saat oa dört buçuğun& 

dar §Brtnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek mümyed 
ittirak etnıek üzre lıtanbuJ Evkaf müdürlüğünde vrkıf akarlar müdV: 
l~ müracaatlan ilin olunur. 

Evsaf ve mÜ§temilltı hakkında malO.mat almak isteyenler bu 1114' 
det r.arfında müzayede oduuıa mtltaeaat ederek. ecri misil rapor~ 
görebilirler. 

Istanbul idhalat 
Kilo Marka Kap 

320 Bili 8~ Siytlı havyar 
65 HTHH ,_dik Demir çivi 

695 YA 463 9 « Adi life subardağa 
996 AC 8 llalya Müoellit kitıdı 

92 STTH 2 ıudak Pol'lelea ve pirinç alekt 
27 1 bawl Ffyayı zatiye 

226 IJAC 1 balya 'PMmlk mdnsucat 

533 'rMA 3 1aaclik Yh elbiselik mensucat 
1107 Adet G T 3 « Haaır ppka 

48 OR ı • Ş.. ekumı 
44 Adreı 1 • ş.-....at 

663 Parça Muhtelif cins ve şekilde • • • s. .. y burnmıda 

20 Fıçı • • • Ga.ıolin Saray burnunda 

lıtanbal ldliallt tlmitlü •be anbannda 20/4/929 tarıhin:.. 
itibaren balada mulıarrw 13 kalem eıyanın bilmüzayede fu 
edilece~i ilin olunur 
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. ca~al~tada F ermeueciler 
b· esınde Şirketi hayriye 

1 
ınası İttiaalindeki 100-102 

urnerolu 
çıknıı tır 

her ·erde atılır 

Dr. İHSAN SAMI• 
GO OK l( AŞISI 

ve ihtilatatına 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 

Divanyolu Sultan mahmuttür
besi karşışında No. 189 

Bahçe! pı ındu Çiç fi p z rır. fa 
me~\tep taht nda 18 mımerolu dıık· 
kiin ile 14 rıumarolu ardı) f' ) ırmi 
gUn müd ıle muzın ede\ e konul
muştur. İsticarn t .. ılip olan'. rın 7 Mo.- I 
yıs 920 t'lritı:ıı .. '.a<l.:r l tanr.lul b · 
knf f. I...rf~.r uğund mıılhak \nlcıflnr 
idare-.ine •. c vevıni ih ıle olan 8 l\hn ıs 
92ll Çnr.;ıamba ~Unu saut on dıJrde 
lradar idart" c·ncl.unerııne ıııurac{l.at 
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cvleınclerı. 

.,ıse e r !I ii 
111,ara, 

o 

astamonı, 

ayaat 
stanb 

r 

l, 
on ya 

ır · syonuııdan: 
znı · r, Bursa, 
Saı 'at e · 

Ç engel o\ l ı~ e t>J..m kci eık ı.:.ır-un 
( 14, lö, 18) ~o. da nıııkım 

tep e : $ ~iıı J r iv mikclar a ., 
ihcn el} e-. m il an •tg

0 

hı m"dıul in 
Iunım A.uıun ı o vr.lcdi Bııı efen· 
dl\ e: 

l ~n:t;ri1 • )e· rıi ·c ·ıiı~~ tesisat s lı-
" 

bTA Bl L İCRA DAİRf~ f Dr. ,: • ...... 
İstanbul J·.vkaf mUdırivetiniıı 1) e' :i:. 

dordunclı lıul~tft mah1 eme indea bn· 
ara11g()Z 

a ııvat:> lAda muh:ıtrı.-:r .ır 3}ar ilıcri ın '· { ] :'" 
Zll Vefanın fekJ~in" d İr n}dıi.!'ı ( 2 · ta (it 
fayı"· 928) T ı. \ 'l!7 · 1.:;~ mı-

mım:.lı i1 mı h fi\ 1 infaz 1nirt"m·ze az' r 
tevdi c. lemiş namınızıı ·aı;ılan ih· """' 
hamam· il\ameıı:;Iıh ıı L ıı ııı ·çlıulı.) elı • • 
ha t>bil. tcbl ulu ıJu ... n ! \. il:ın il ''"'ra 

ve 
•• o-u l 11 \ı.~' ' t ~- - ı Ü" (. 

l{ ı. 11ıal~ 
ı tebli~at i r· ına 1\ rr \ r 1mi1tir. 

• a 

ay1s 11 

()11 a t :la 

• • e g lI 
2inci 
ıı~~le-

"izcrc l\.U]laı l zaa 
Tnri i ıl1nde.n i•, 1 ı~r ıı ı. ııın 1 

bir nv z rfınJ 9.!d - J70bl h ı .. :.ı < Ii1UI a]'- i§'-l) a t011U .. . 

• 

Kiralık haneler 
''akı .ı\karlar ııı ~ dürlü v ünden: 
Bey !unda Aqm lı ıne~cid mahalleainde Veımdik Mk ın 12- o. ha~ 
Reyoğlunda lluseyin ~a mah:ıllf'sind,. fendiye caddesind • 74-76 o. hane 
Galateda Bereket zade mahalleııindt" Zürnfa sokağıııd JS.24 No. hane 

5 

~alatada füıltanba) etld ms.hallesiı:ıde Yeoiıehir ok • nda 42 'o. hane 
Kachlı.H)'1nde Oııman a~a mahellesind•· Hn ırcı hn 1 radde ınde 1-32. 4 .9 No hane 
Kııdıkö> unde- r.afer ağa mahallesinde Yeni '!Oknkta 132-20 'o. hane 
KdıkHyundıı O:ıınan ağa mlihallM!irıde rnektep ııok~ıodA 4 'o. mektep mahalli 
ılskUdarda Selimi~ e mahaU<.' inde Dauardibi öka~ındn 2 No hanenin sel!ıhlık kı.sm 

iralık nıedhal ve f ev kında odalar 
Bahçe kapıda ) eni postahane caddee.ındc 4 62 numaralı mcdhal fevlunde dört 00. 

Kiralık dük alar 
Halık paznrındn Ahıç,.Jebi mahallesın le 1 ııınıırtscılar cande!itıde 2~50 dükkln 
l zun~rliıclıı Saman vınrn •vel mohııll~ Vf! cacldeF1imle 32 !'o. maa oda dnkkin 
Uzunçarşıda Beu.az cedit mahallt'f!inde Uzunı;ar~ı c cldesuıdc .a. -<; i 25 \"e mektep 

htırıdn 198 127 ve 300-lı<l :\o. dnı.kaıılar 
Tel, inı c-ıvarınd Fıruz ağıı mahalle~inde ~ıra rvıler r.a ı:r dr. ıo:; ,;e 107 

~o. dukktiıılar 
Be> ~hında ~.ılı kolu ınahallt"Siııde Ytık~k kaldırımda 524. •4 e Merdıvonlı 

iokaktn 10 ~e Şelı mııt ıııahalle inde Bu) ilh hl.'tıd"k sokağında 55 No. dtikklinlıır 
Cıılat.ıd.:ı Arap t:aınıi nıahılle•inıfo '\!ahmııdh c- cadd~•lnde l H tfo dUkklin 
1 ophanr ("İ\nnnda Firuz ağa mahalleııind" Karlirill'r \Oku unda l \e A~a hamamı 

c-odde imle 3-3 ''" Kılıç nli ıı1aballc"indı- Mrdrf'se soktlf;tııda R-10 \t Ekmekçi ba~ı 
m:ıhallesınde Boğaz ke en caddc<1inrle l~ ı , e Sııhe> il be, malıall inde Topcular 
oaddeaindc 1-3 Vf'.' mektep tahtın in 420-ı22 No ıkı baıı dUl~iinlar 

Kabnta~tn ömer ~ni efl!ndi mıılıall~indf' D lmaLahç cadde inde 199-207 
No d ıli An 

K!ıdık ıyünd C fer a ıı malıall~~ııı 1 D eıid k·ıı, a cami ı tahtınıl:ı 18 No. dükk!n 
K dıkı) uııde Osman sga huılı il "iıııll' M t p ol.ağında 2 ve ı;;ökUdlıi çe,.IIll'. 

Jd .. •inde 2 30... o. Jı.ıkkilnl r 

ira ık gazino e kalıve 
fııtob:ıh~e~ınde Çınar radde icıde l tJ gazino 
A-> a of\8i L:.ebır t:amh lı&\ lu·undıı l o kalı\ t"hane 

. iralık pazar kayığı i kelesi 
M:ılık paz .. rında .\hiı;efohi nınlıallt• indt- '\ a~ i Kf'lesinde kanlıcı pazar kayılı 

i<1k..J .. i 
\luddctı mıı1.a> ede 31 Mnrt 929 tarihiııd n 22 ~İEon Pazartesi günü Eaat OD 

Jurl lııı ı a adar 
llalii'4ı ıı ıılınrıer emliık ı,iıa)B Hrilee ğınden ml za;. deye \ıızolunmu~tur. Talip-

lerin • c\ıı ı ıl-alr o1 n oıı ı:.unı•n at on d rt buçıu uoa ko.ıdar artnam yi okumak 
v• t mı atı ı tu\ııkkot~ ı-. e 1 rl'k mUta\ ede e i.tirak etnıe-k l.ızre lmnbuJ Evkaf 
wudı.ırl ğUnılf' \akıf Ak rlnr mudı rl lg ne m raca::ttl rı ıl!in olunur. 

} ,saf vr nı ı•tPıniliıtı lıakkıııda malünınt nlmak iste)enler bu müddet ı.arfında 
, < 1 • 1 •ıı :ı rtı racaat edrre f! i mi!!il raporbrını f! rehılirlt-r 

verilecek emlak 
DET: 

Hdl,. kap dn J ırdunllı \.ıb.ıf hanın .,emin katında 22-5 No rruı~.ı::.a ve ban 
hir: leİ .katıml.ı ' ~ 3. , •• .ii J8. l-0 '.'lo odal:ır ile ıkinci katta lı.ara kı!uwıda 

B.J o oıl 

( r~ıdl! p.ır\n ıforda 8 fo d ık kan 
Kalnıta~tıı IJ11 ıııııhalıçc- radde inde 201 No d lk)\fi'l 

l'.:ı~Lalıı;e •ı (,ıııar cı:ıud .. ınde 3 ~.> oteluı ust katı 
R l.'.l l.:ı ... lı d re ca d 'ı>dı- 3 :'lio ar&a 
Ewpia t-..~ .":ıme · ·<• ~ınd!i 10-12 l\ô kapı mahalli 
:\1 Jdct. 24 ~ı n 929 f'a~:ınba unu ııt on dur Luçuj?a k dar 
) ırnıı g ın muddf'tle ilan !'dilen ba §.<la muharrer emlakin paıarlıkla kiraya 

\ cri!ı.ı rıe 1 • ın ·ni ıd.ır ·ce k:ı. r \ erilın .. ur. 1 alıpler şartnameyi okumak ,.e 
• ı . t ı ıı ı ·r ir ra ıı 't • llepl rini derruı) an e !emek ıçin lstaubul eYkaf 
ın 1 rn <'til'd ' ' ı ılnr nıı.d rlt.g ne m ra a:ıtları itin olunur, 

• 

erı n evsa ve 

· i an atııal~ 
,, • b af 'lif' nı ı-t •ıııluıı hhkıncla mıılumat almak i te~ enlPr mUzayede odasındaki 

r 
T 

1~ 

okt 

C.nğn!C'<tlu Bnha bey apm tmanı 
To. 3 T~I. I t: 2140 
-~-·ı.: 11 iln I;. 'an: u:r aTa:' 

<' ttın · ft'rninl j ııı l'hrıo trn'.t 
hin halı \C' K r. t.ır rrı m:.ıiat rıcian 
ke1alik iki adet h lı ile somaki tn· 
şuıı Jınd ko ·ol mns • nn "'ehr lı · 
liıı 24 ünci ~orşunb~ gıluu :ıaat 12<le 
ı .. adıko} lind • 1 at pazarında ntılaca· 
ğın lan talip ohu nrın ) t:'tmİ mn· 
!.urda mehnllinde h zır bulunacak 
rht mllra mur mat <'~ lrmf lcri iJtın 
olunur. 

e} ~ usta. 
n n bor ~lu "ı alı kv~de i:ılw11. a~a lıa· 

, ırınıla l 'l ı uın r • lıaı ed(· mul\İ .ı terıi 
P \lı cf• nJı l h'n ı t !.sal e lcdi~ı L'r 
kıt'n hı-.raı huk.mı~C\İ ra a \8 -.e na
ı ıın t stir !,ılı ım ı ıh rn ın e mum . 
il• 11 111 1.kur ha ıc" ı t rk ilt- ı. al 1 

ikam tı mc-ı;h l bulundu 'U mahallesi 1e

) etı ilıtı)'lrl\ ı \C mı lı3 ırı tarafından 
..,erıkn m ~rulınıtao ımlıışıl uı~ 'e ılanen 
telı.ı~at ıcrasınn lmrar ~erilrnı, olduKun· 
Jan torihı ıı· ııdaıı itilstır n bıt u \ ı.arfın
d:ı. i "T'Ll a murnraııt 'r n rJ un bulu udu· 
1
.;u 28690 kuru un bır •ır ti tcs\İ)C 

"V~Lcrmc-clı i ta dirdc ı·r kıımınuuun 
~a-ldei malı u ;ası mucebınce muanv•le 
ıfa J: ılınııca •ı t1'blı rııııkıımınıı kaıtn ol
mul, Uzre ilun olunur. 

ıılt n hıııe! ı ~I n ı ı;ullı h IHıl: nınlı
keme ınden: Mı ddth e /'..alılde hanım 

, ekffı nvı.ıkııt Ze} neliilıldin br~ ih mndderı 
ale, ha U ı. Udarda Kadın ker Alınt"t ma· 
halle inde lforınaolık soknf;ındn 51 nu· 
maralı hanede mu kime Şefika hanım 
zimm tındc bır kıt'a mukavelename mu
cibır.cc n atldıu bulun:ın IKIYUL. SEK
:ıEN lirnnın tah ili r.ımnında ikame evle
diwi da,anın ceı:') n eden mahkemesinde 
mlıddei nlt>\hc tasdir kılınan celpnamede 
ikame1gahı mcçlınl bulunduğuna dair 
mu haşır 'I" mnlıallesi he~ eti ihti) ariye• 
sinden verilen meşruhattıın anlaşılnıasıııa 
mebni bllg.ı~ ip bir ay ınuddetle illiucıı 
tebligat icra ı karargir olWU§ \C yevmi 
mahkeme olarak 25 Mavıs 929 cuınarte· 
si gllnü saat 10,30 on b"uç~ğa ta~ in kı· 
lınmı§ olduğandao ) evmı mezkQr 'e 
Sllatta bizıat ,.e > a tarafından musaddak 
\"ekil gondermesi akei takdirde hakkında 
mu:unelei giyabij e icra olunacağı malum 
olı:nıık üıere ke\ fh "r i!A:ı o!utıur. 

l111Scı I ,.rri m il ı ı u ı ,ılı • ·r. 

1
Gümrükler muhafaza müdürlügünden 

ızr 

----___ .............. ____ ......,.______________ Dokıız k, wm ken· it' ııuılzeme..,i münaka ai al niyeye konulmuş· 
tur. \1ü11ak-t .. a kanunıındaki ~eraiti haız olan taliplerin münakasa gü· 
min fpn e\'\ t•I ~nrtn::ınıı> iııe itti la hu 11 nden ~onra münaka günü 
ol...n ı/5/92Y CuınartC' ... i giinü aat 14 dr depozito akçerlerile muhafaza 
mu<ltirliigünoeki komt<:\Orlfi müraraatJarı. 

• ·· diir&ür ·üğü de 
Z ~ ·~ CAK El L 

• 1 

Kı 
70 :\ ı mna balıı;e htınf' 

il 

caminin haricinde olan 

iralık ar alar 
Kumknpuda kUrktcU b şı ~\Alcyman aga mahalleı:ıinde iskele cadde~inde 11-25 o 

arsa 
KumkapıJa Çadırcı Ahm~t çelebi ıııaballesiııdc Çeşmıo aoka ında 20 ve kazani 

Sadi maluıllesinde patrikhane sok~oda 15 No arsadan mllfrez ıırsalar. 
Heıcapa§ad:ı karnk.i Haseyın çtl~bi ına~alle mde n beıhane caddesinde 11 o ar 

• /..e, tt•k civatındn hoca aktar mahalle ınde Ze~ rek cadde inde ceşme ark~ında 
ar!!ll. 

Müddetı milza;, ede : 12 Ni:ınn 929 tarihinden 4 Mn:> ı~ 929 Cumıttlesi gunil l!ııat 
oodtirt buçuğa kad3r. . 

Balüda nıubıırrer em!Ak kiraya vcrüec~ıııdcn nıfiza dev vanolunmuıtur. Ta· 
\iplerin. ) evmi ihale olan son gunun saat on durt ~u.çuğnua kadar şartnameyi olu~wa 
ve temınııtı muvnkkate ita ederek ıneızayede)e 1tlirıık f'tmek Uzre lstoobul Evkaf 
mudiirli.l~Uııcle \akıf akarlar mUdürlüğiıne oıUracaatları il!n oluPur. 

Ev af \e nıuştemilitı hakkında ~l~o.ıat almak isteyenler bu mUddet zarfında 
uıUıayede sdıı ına nıilracaat ederek ecrı mı ıl raporlanoı gl:irebilirler. 

Jandaı·ma imalathanesi. Müdürlüğünden: 
( 4400) 11& ( 5600) geyim At ( 1100) 11A ( 1400) ge)lm Ester talı ile ( 900) ita 

( 1500) kilo mıh Pıı.zatlık usulile mUl;a\aa edilecek dit pauıtlık 22. 4 • 929 pazar· 
tesi gunu aa• 14 de l&tenbulda gedik paşada Jacdauna i.tt.a!Atbs.nesı"de icra edile
cekdır sartoe.ın ırr ta.ıhan~e tf'\"?İ o1unur. 

E nni ·et sandığı mü Ü ·iyetinden: 
Mm. lnrinkonun 7-12·:337 tarih \c (H93 ikr ı numaralı deyn senedi 

ımrcihinrf> Fmniyl't ndığmdnn i tikr z .. lemi~ olduğu meblağa mY· 
kabil sandık n ınma merhun hulu nan 1 las ıyde Hacı Şaban mahalle· 
.. inde· P>ıki .. ulakçc.me ve yeni Oknı<·)dam okağında e kl 2,4 ve )eni 
1 ~5 numaralı \ e 'üı virmi altı arşın ar~a üzerine mebni alışap bir kattan 
ibaret ultı oda iki ..,ofa, iki mutfak, \ e iki )iir. dort arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tnmnmı 'adc-.i hitamında h<.m.·mı vnilıneme i hasebile mü· 

v.ayede)C' çıkarıl rak 31fi lira bedel ımıkabilinde rnii tni i Mehmet Ziya• 
ettin H. nttmınn k fi kararı çekilın ·ş i edr mum ileyh teferruğdan 

1 imtina cyle.diğındC'n mnkfır hane irra kanununun maddei nıah-.uc::a 1 

nmrihihrr trkrar on f1e~ @n ınUddPilc mii7.ayf"dev çıkarılmış ve 
in) ı tarihine mü .. 3dif Cumartc"i p;iinü a3t on altıd kat'i knrarmın 

k ;ıidr i muknrreı lmlunınu .. o)duğundan talip ol nlnrın ) f'\ mi mezkurda 
c:aat on altı)ıl kadar sandık iclare ine muracaat f'\ lrmeleri lfüumu ilan 
olunur. 

Jandaruıa iıı1alathaııesi ı ıüdur üğü.ııden: 
Elli hiu metre mind<'r kılıflık bezi kapalı zarf u ulıl m ıba\aa edilecektir 

ımlnakasa 28 i\i?an 929 Paza~ gun\ı saat <14) d~ l•tanb ılda Gedık~şada Jaııdarına 
lmalithauciind ıcra cdılecektır artnaıııe ını:ıl!tluınede tevzı olunur teklifname · 
ıarz.ı ıml5•ı ~nrtnamcde murıdrri~tır. 

-Şehri 
lira 
30 
60 

Müzayedesi tenıdit olunaıı eınlak 
AKiF AKARt il M .. DÜRLÜGÜL DE . . 

Talipleri tarafından teklif olunan bedeli icar 

Bahçe kapıda dördüncü vakıf hanın asına katmda 26 No oda' 
Bahçe kapıda dordüncü vakıf banın birinci katında 30 ve 31 

o iki oda 
50 H hçe k pıda dördüncü vakıf banın ikinci katında 5 No oda 

Müddeti müzayede: 22 isan 929 Pazartesi günü 
Halada muharrer emlak kirahk olup hizalarında gösterilen bedellerle 

talipleri ubtclerindedır. Encümeni idarece bir hafta müddetle temdidi 
müzayedelerine k rar verilmİitir. fozlasiyle talip olanlar son günün 
saat on dort buçugwıa kadar İstanbul e\-kaf müdıriyetinde vakıf akarlar 
uıüdiir}üğij'le müracaatları ilan olunur, 
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EMLAK VE EYTAM MÜD=ri'~DEN: 
Satılıl~ apart ınan 
2 - I!taaboı.ta &yoğlunda Me§rutiyet mahallesinde Mektep sokağında Meşrutiyet Apartımanı namiyle 

rqatUf olup &~amızın ha tapu mutasarrıf olduğu apartımımm satışı müzayedeye konmuştur. 
2 - Mü:aayede kapalı zarf usulü iledir. İhale 13 Mayıs 1929 Pazartesi günü Anknrada idare Meclisi 

buıunında icra olunacaku.r. 
3 - Saqu almak isteyenler (8400) liralıık teminat vermeye mecburdurlar. Bu teminat mektubu 

t~ melrtuplariyle beraber ihale gün~ yetişmek üzere bizzat Umam Müdürlüğe verilir. Ve 
jafıııt taabhitlü olarak postayJa gfinderilir. 

4 - lbaie bedeli ihalayi mftteakıp, pcıfindh'. 
5 - Talip o\anlarm Istanbul veya fzmir Şubelerimize ve yahut Umum Müdürlüğe müracaatla 

mufassal §4rtııamemizi mütalaa etmeleri ve mti7ılyedeye İ§tirak halinde bir lira mukabilinde 
bir nushasını ahp teklif mektubuna rapteylemeleri icap eder. 

, 
I •• 

Sana hayret ediyoruml.. Oyle açık 
nasıl rahat yatıyorsun? 

Elbette kardeşim, sen de benim gibi Flida 
kullanmış olsan belki daha serbest yatardın. 

Sf rl<efi hayrfyeden: 
Al tuıcı tarife komisyoounca tetkik od.ilmi§ olan ara iskelelere mahsus ücret tarifesinin bu kere ticaret 

vekaleti celilesince tatbikine müıaade buyıı:ılduRuJldan bu tarifenin 20 Nisan 929 Cumartesi sabahından 
itibaren mevkii tatbika VM.edt!eceii mtıhterem yoloularımıu ilin olunur. 

l - Ara iskelelerinfo bitinden diğerine gidecek yolculardan vapora girilen iskelenin sırasında iskele 
ise hem a~ağı ve hem yukarısı için girilen ve çıkılan iskele dahil olduğu halde altı iskeleye kadar birinci mın 
taka altıdan fazlaeı için ikinci mıntaka bilet ücreti alınır. 

Sıra takip olunmayıpta ka~ı geçilirse girilen iskelenin karplığı olan iskelede meztdir altı iskele meya· 
nında sayılır. 

Her iskelenin itibari karşılıkla:rı berveçhi atidit. 
lleeiktaş iskelesile Oalidar iskcle i yekdiprine k&.rf1hk gös erilmqtir. 
Ortaköy ,, KUJiılftO\lk ,, 
Kuruçeşme ,, ijeyferbevi ,, 
ArA&Wtköyı ,, 'Çen~ellc6y ,, 
tlebek " taniköyfi 
R. hisan 

=ıköy 
Y61liköy 
Tarabya 
K.ire~burn u 
Bijytıkdere 
Meaaıbumu 
Yetıhııa1'alle 

R. kavağı 
Altın kum 

" 
.. 

'Z 

Kandilli 
A. btean 
*®lıca 
Çubuklu 
Paşabahçe 
Beykm 

A.ks~ 

" 
" ,, 

" ., 
" ,, 

" ,, 

" 

,, 
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2 - Ymbaşıya kadar zabitan nısıf ücret ita eder. ... 
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3 - Matbu tarifeler iskelelerin mlinasip mahallerine talik edilmi~tir. 

Doktor A. KUTIYEc 
~· ElldSrik mkineleriyle betsopk
Ju§u, idrar darbftı, prostat, ademiik
tidar ve bel gevpldili, oill ile firen
giyi aar-z tedavi ..,. . KarakOJde 
Berekoi ftn111 snmda •• 34 • , 

O sk Udar aulh hA,ti;li~ben : Hacı 
Hasan efendinin F.mine ve Azize ha· 

nımlar Te Remzi \'e Hakkı efendil('rle 
§a.> i n ve mU~ereken mute!8l'l'ıf olduk.lan 
uıkUdarda g\ilfem l:ı.ııtun mahallesinin 

Aziz Mahmut efendi caddesinde 44 numa· 
ralı bir bap hanenin izalei ıuyuu hakkın· 

da mumaileyh Hasan efendi tarafından 
ikame edilen dava ve cereyan eden 

muhakeme neticesinde kal)'ilijeti takl!imi· 
resi olmadıft anlaıılan muıı-ı mezkurun 
bilqtirak tuaruf olunan emvali gayri men· 
tulenin snreti tevı.i ve lak.simi hakkında· 
ki ı.anunun mevadı mabsuusı mucibince 
bılmUıayeda funıhtile esmanı huilesinin 
hiuedarların his9Cleri nisbetinde tevr.i 
ve taksim suretı1c ıuyuun izalesine karar 
''erilmiş ve Hakkı eiendinin ik.amelgAbı 
meçhul bulunmuş olduğundan tarih ilAn· 
dan itibaren sekiz gün zarfında hakkı 
tem~izini istimal eylemediği takdirde mu· 
maileyh hakkındaki hüktinıli gıyabının 

l>.espi kat'i) et edecefine dair olan temyiz 
ihht\mamesi kcndiıine tebliğ edilmiş ad· 
dedilmek ltt~re mahkeme divı:.nhanesine 

talik kılınmı~ old~ illo olunur. 

B eyo lu İcrasından: Mahcuz ve furuh· 
tu mukarrer, Ustü krietıl camlı iki 

adet ma an•n şehri Nisanın 28 in,.i Pazar 
~nll saat on ıkide Galatade Mehmet 
Ali p.s~a haoında, bilmUzayede furuht 
iileceğinden, talip olanlann yevmi fu. 
,ht ve mahalli mez.kO:rcJ-- bıı.m bı.i.lun· 

>lan il4n olunur. 

S ultan ahmet 1 nci Sulh hukuk mah· 
kemcsindeo: Ali Riıa B. tarafından 

Yedi Kulede Belgrat kapısı haricinde 22 
No Bostanda hissedra ve mahalli mezk6r· 
da Saray sokağında 33 No Hanede mu· 

kim Bahçevan Vangel ale)·hine ikame 
edilen ınatlubat davasından dolayı yaz.ılın 

davetiye varakasına gerek mUbaJiri ve 
gerek mahalle hey'eti ihtiyariyesi tarafın· 

dan ,·erilen meınıhatta mumaileyhin el· 
} evm ikametg&hı meçhul bulundu~u 

anla~ılmıı: ve hittalep illneo tebligat 
ifasına karar verilmio ve muhakemegi 2 

Mayıs 1929 tarihine mUsadif pcrşenbe gttnli 
saat oo Uç bu9Uğa tayin kılmmış olmak
la mumaileyhin yC\'111 ve vaktı mezburda 
Sultan Ahmet Sulh mahkemesine ~elme· 
si ve ya bir vekil göndermesi, akli tak· 

dirde mnamelci giyabiye ifa edileceifi 

ilfln olunur. 

S ultanahmct bırinci sulh hukuk ~ 
kemeıinden : Ali Riı.a B. tarafından 

Yedik.ulede Belgrat kapısı harıcında 20 
No. bostanda babçevan ve Belgrat kaı ısı 
dahilinde Saray sokağında 33 No. banede 
mukim Jlya aleyhine ikauıe edllen mat· 

lubat davasından dolayı yazılan davetiye 
varakasına gerek mUl:ıaşiri -.e gerek 
mahalle heyeti ihtiyariyeei tarafından 
verilen meıruhatda mumaileyhin elyevm 
ikametgahı meçhul bulundugu anlaıılmış 
ve bittalep il!ncn tebli~at itasına karar 

verilmiı ve mhalcemueai 2 Mayıı 1929 
tarihine mlisadif Perıenbe gUnil saat on 
Uç buçuğa tayin kılınmış olmakla muma· 
ileyhin yevm ve vaktı mezkClrda Sultan· 
ahmet sulh mahkemesine gelmesi ve ya 

bir vekil göndermesi, aksi takdirde 

muamelei gıy abiye ifa adilecqi illa 

olunur. 

S ultan Ahmel ikinci sulh hukuk 
mahkemesinden: Bir kıta senetle 

matlubu bulunan elli liranın maafa· 
yiz ve mesarifi muhakeme tahsiline 
karar itası talebile beyazıtta lttefain 
Merkuroğlunun Kumkapuda nitanca· 
da Ermeni patrikhanesi caddesinde 
6 mumarada sirkeci barba Yani veledi 
Nikoli aleyhine ikame eylcdili da· 
v~m!1 muha~emesinde mu.dde~ aley· 
hın ıkametgahının meçhulıyetı base-
bile ilanen teblig olunan muhakeme 
gUnttnde bulunmayarak müddei • 
senetteki imaanın inkirı halin· 
de istiktabat icrasını ve bu suretle 
sabit olamadığı takdirde tahlifini ta· 
lep eylemekle olveohile hakkında it· 
tihaz olunan gıyap kararının bir ay 
müddetle ilinc11 tebliğine karar ve· 
rilmi~ olduğundan mahkemenin mu· 
allak bulundu~ 20 Mayiı 929 pa· 
zartesi saat on buçukta bileıale ve ya 
bilvek!IP. muhakemede isbati vUcut 
etmediği takdirde hukuk usul mu· 
hakemenin 408 ve 337inci maddele· 
re hükmüne tevfikan kabul ve ye· 
minden imtina etmia add edileceği 
ilin olununr. 

1 staııbul aslive UçUocü hukuk mahke· 
mesinden: Madam Elpinikinin kocası 

Be1<>ılunda Kalyoncukulluğunda Enli 
yokqta 2 numaralı hanede mııkim ik.eıı 
elyevm ikanıetgihı meçhul Alkiviyadi.I 
Agvorojllu efendi aleyhine ikame eylediği 
terl· ve vatlf ei ze•ciyeti ifadan imtina 
sebebiyle boıanma dava .. ı natık anuhal 
'iiıreti ikametgthınm meçbuliyeti dola)i· 
ıile tebli~ edilememiı Oldıılundaıı on 
gtın zarfıoda cevap vermek Uıre dan 
arzuhali mtındcrecatının illoen tebliğine 
karar verilmia olmak.la teb~ makamına 

kaim olmak ttsre ilin olunur. 

r **:ci'ehremanetia--ı 
ilanları • -F atih yangın yerinde AşıkJMlt• 

m:ıh.ı.Jlesinin Haydar cı:idde· 

....... ,.. •· ·t '• 

sinbe 96 yeni 60 eski numaralı 
bodrum ve bir kattan ibaret kl· 
gir hane enkaıının kapalı zarf 
usulile furubtu mukvrrer bulun· 
du~an talip olanların şaraiti 
anlamak üzere hey'cti fenniyeye 
ve teklif mektuplannı hamilen 
yevmi muayene ihale olan Ma· 
yısua 9 uncu peroenbe gttnU nat 
15 ttı daire Encllmenlne mUraca· 
atları ilb olunur. 

Ş ehremanetinden: Hasköyde ki
remitçi Ahmet çelebi malınl· 

lesinde Hasköy caddesinde 4 · 4 
numaralı sinama mahalli kiraya 
verilmek için kapalı urfla mti
ıayedeyc konmuotur. Taliplerin 
tartname almak için her gt1ıı le· 
v&Mım nrtıdtlrltiltine ıelmeleri 
teklif mektuplarını da ihale gUnti 
olan 9 Mayıs 929 pereenbe gü· 
nU saat on bete kadar mezkur 
mtidürltiğe vermeleri. 

~ .................. ... 
Sadık zade 

Biraderler vapurları 
KARADENiZ 

MUNTAZAM VE LÜKS 
POSTASI 

Firüzaıı 
Vapura 21 Nisan 

Pazar~ gtinli al~amı 
Galata 

nhtımından hareketle (Zon 
guldak, lnebolu, Samsun, Or
du Gi.reson, Tıra:bzon Sürme. 
ne ve Rize iskelelerine azimet 
e avdet edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide !\fes 
adet hanı albnda, acantasına 
müracaat Triestino dairesi Te· 

lefon : Istanbul 2134 

ilan 
idi milli münasebetile 

Osmanlı bankasının Galata, 
lstıınbul ve Beyoğlu daireleri 23 
Nisan 1929 Salı günü kapalı bulu
nacaktır. 

r
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• Bakteriyolog ı 

Dr Ihsan Sami ~ 
Bakteriyoloji laboratunn ~ 

Pek dakik kan tahhlatc 1 
(Vassermaoteamülü) ktireyvat tadadı, 

tifo Te ısıtma Jıutalikları tCfhÜ, idrar m 
b.lgam. cerahat tahlil&ti, Ultrasmkrus· m 
kopi ile frengi talıarriai. Divanyolunda~ 
Suban Mahmut tUrbesi ıtarşismdar ı 

T•fols. 981. 
-l!llllllllilllllBllCl!llilmlDIDIJllGISlilll&JllEJ 

Tayyaıe piyanko müdürlüğünrlen: 
tıçytiz sekaen bin adet Noter C\Takı 

hlıltınlacak.trr. &smak iReyeceklerin per 
akçelerile beraber 20 N iaan Cumartesi 
gUnn saat 14 te piyanko mlldtırlliğünde 

müteoetkil mUbayaat komisyonuna gel· 
meleri ilin olunur. 

1 stanbnl icra dairesinden: Beyoğ· 
lunda kuloğlu mahallesinde Agaha· 

mam sokağında atik 18 tahtında 
dükkanı bulunan ahşap hanenin ru· 
bu hissesi Agop Arşak efendinin 
uhdesinde olup Diruhi hanım varis· 
lerine borcunu vermediğinden dolayı, 
kırk beş kilo mtiddetle bilmUzayede 
yUz lira bedelle talibi uhdesinde ise· 
de bedeli müzayede haddi layıkında 
olmadı~ından yirmi gUn müddetle 
temdidı müzayedeye karar verilmiş· 
tir. Hududu: Tarik ve Panayotun ve 
Zambako paşanın bahçesi ve Papazın 
hanesiyle mahdut yüz otuz arşın 
araziden seksen yedi aroın tahtında 
dUkkinı olan hane mUtebak:ısi 
babÇt!dir. 

Mmtemilatı: bir dUkkin bir antre 
iki sofa iki heli beş oda bir mut· 
fak ve bir bahçe gomtilU bir kfipU 
mevcut üç bin dokuz vUz otuz lira 
kıymeti muhammeneli a"'ıuhtacı tamir 
maa dukkfın ahşap hanenin rubu his· 
sesi. fazla bedelle talip olanlar ve 
daha. ziyade m:ılümat almak isteyen· 
ler hisseye musip kıymetimuhammi
nesiııin yüzde onu nisbetinde pey ak· 
çesini ve 927 : 3360 dosya numa· 
raıını mustashıben müzayede şübc-
sine mnrncaat etmelf'ri ve (16-5-929) 
tarihinde saat on altı~ a kadar tem· 
diden son mUzayedesi icra kılınacağı 
ilan olunur. 

M uetve~a ~tcı Kamik serkisor;• 
zevceAı mu.eveffıe Nemıur hanımın 

tereke.inde zuhur eden ve ıehir Emareti 
Sandal Bedeateninde teıhir edilmiş olan 
°!lı~m~li mUcevh~ratı mabı halin yirmi 
ikıncı pazar erteaı gunu l!Aat on dörtde 
mezk(lr Bedestende bilmUzayede furuht 
oluna~ı Kadildly sulh ikinci hukuk 
Mahkemesinden ilin olunm. 

Aslteri müna· 
#tasa ilSnlari: . 

J Fındıklıda M. M. vekiileti satıııalma 
i komisyonundan: 
······················-·········· ........................... ...-ı~~ 

6500 kilo malıioe yalı ihal~i 21 Niün 929 Par.ar gUnU saat 15 te 
2000 • gres yağı } " 22 " Pazartesi guou saat 15 te 250 • U::.tiipi 
6000 • hemin 24 Çclrılllllha gUoU saat 14 te 
2000 • petrol 24. • • • • ıs te 
İhtiyacatı a~eriye için bal4da cins, mi"tar ve ihale güo Ye s:uıtlorı 'fın, 

bq kalem malzeme ayrı ayn p."1nameler ile ve pazarlıkla alınacak! r. . 
ıartoamcleri komisyonda görmeleri ve prtnamede muharrer tarzdaki k:U1P' 
ye•mi muayyeninde ko 'syozada hazar bulunmaları ilin olunur. 

S elimfyedeki bir adet sabit etliv paı.arhk suretilc tamir ettjrilecektir. paırr! 
ihale&i 18-4-929 Perıembe gUnll saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin ~ 

ksmisyonumuzda görmeleri ve ihale saattnda ~tnamede yazılı oldu~u gibiTe' 
komısyonumum ıııuracaatları. 

J btj~ acatı Asktrlye için yirmi ton mötorıo l ağı -pazarlıkla alınacaktır P 
ihale!i on sekiz Niıan 929 tarihinde pergenbe gUnü saat on beQ buçukta 

caktır taliplerin şartnameyi komieyonıımıızda gtlrmeleri ,.e paz.arlığa iştirak. 
i&tO.Cenlerinde komisyonda hllllr bulunmalan t.l!n olunnr. 

} 3 nisan eı tarihinde aıık.eri lir.elere ait tazyiki hava tüfeldenne mahsus 
lere talip çıkmadığından pazarlı~ı 22 nisan 929 tarihine musadif pazarı~ 

saat oo dörtte yapılmak Uıre talik edilmigtir talip olanların ~ evmi ~haledr ıe 
Lınla komisyonnmızda hazır bulunmaları illn olunur 

K apalı zarfla mUnakasaya konulup Ankarada 6 Nisan 929 da ihnle edilec~ 
kılınan beş demir han.,nara verilen fıat gali göru ldugunden 'l:l · isan 'I"' 

onda pa:zarlıkla ihale edilecektir. Taliplerin AnkaraJa M. M. \'. satın alına 1' 
ouna mumcaatları ilio olunur. 
} hliyacntı Askeriye için on tane mekkfu-i ve iki tane araba hnynoı pazaah°ı';; 

nacaktır taliplerin pazar. salı, perıeobe günleri soat ondan on :ki) e kadat 
lıda üçUocU kolordu karargai.ıında M. M. levazım Istanbul satın alma koını' 
müracaatlan ilA.n olunur. 

O rdu için yerli mamulatı olarak 120000 metre boz renkte elbiselik kuıns • • J 
2arf uaulile satın alnıacaktır. İhalesi 8 • 5 · 929 gunil saat 14 tUr. ŞarUJY ı 

numunesini görecekler her gUn ve munakasaya i§tirnk edecek talipler ~ evıni ı 
muayyen sa.attan evvel teklif ve temioatlarile birlikte merkez satın alına koIJlif 
na gelmeleri. 
O rdu için yerli mnmulatındno olarak 350000 metre beyaz astarlık bez kapalı 

ueulile salto alınacaktır ihalesi ll-S.929 ~unu at on dorttur ~artname ' 
nesini görecekler her gun ve mUoak.n~aya i§tırak edecek talipler , evmi ihaleJV 
ayyen saattan evvel teklif ve teminaUarile birlikte Ankara mez.kez satın ainıa 
yonuna gelmeleri. 

A akeri ihtiyacı için 20 • 4 • 929 Cumartesi gdnlı saat 14 te fotoj'.;rat 'iC ın ~ 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin şartnamesini komisyonumuzda görıııel 

ihale aaatında gartnamede yazılı olduğu gibi te'minaUarile komi.syonumuıa murl 

S abra telefon teklifi ve numunelerin kabul müddeti görUlen luzume ınetıOI 
senesi nisan sonuna kadar temdit edilmiştir. Niaan sonundan eora nki ııı 

pyanı kabul olmayacaktır. 

ı·············································· 

.... !'!:~~~~~.~~~::r!.~~.~~?.~~!~~-~-~~!~~~:!~~~~ 
Z arar ve ziyan ve farkı fıab ifayt teahilt etıneyen muteahidi namı ..ısabı.ıı' .a 

Piyade atıı mektebi için ·24275• kilo arpa pazarlıkla satın alınacatır. p,,..., 
20 Nisan 929 Curoartesi gl1nU ~aat 14 te Harbiye mektebi yemekhaneleri ~il 
J'&Ulrlık mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin 11artname için kom'8yo0 

muracaatları ve iştirak içinde pazarlık mahallinde lınzır bulunınalan ilan olunıır· K uleli liaeai için .5000. kilo yerli Pirinci aleni mWıakasa euretilP. satın ahll 
tır. ihalesi l Mayıs· 929 çarıamba gUnU saat 14 de harbiye mektebi ye 

nelerinde önündeki müruıka.!!a mahallinde icra olunacaktrr. 'l liplerin anrtnıııı 
komisyonumuza ve iştir k içinde münakasa mahallmde hazır bulunulması ilan 

H arbiye mektebi içio nwuunesi ve şartnamesi Yeçbile 800 adet manarıa 
aleni munak&M suretile satın alınat>ak.tır. İhalesi 8 Mayıs 929 Çarşamba 

saat 14. te Harbiye mektebi yemekhaneleri OnUndeki D'Unakasıı mahallini 
lulınacattır. TaliJ>lerio gartnsme için komisyonumuza mııracaatlan ve i~tira1'1 ~ 
munakaaıı. mahallınde hazır bulunmaları ilAn olunur. F ~ 

Dördüncü kol ordu satınalma komisyonundta:J 

t3.~~ .... ~~~ ........ ~~~ .......... ~~~~~ .... ~ ....... ~ ... 

K apalı r.arf usalile mevk.iı muoakuaya konulan ·Tav• binasının lQ • 3 • 
talip zuhur P.tmediğinden yeniden bir hafta temdit cdilmi~ti yevmi ihale 

11 3-929 da yeoe talip zuhur etmedigindeo mUnakua kanununun maddei rıııı.bstl 
bioee 23. 3 · 929 tarihinden itibaren bir ay zarfında pazarlıklı> ihalesi icra 1' 
ğından taliplerin teminat akçelerile komisyona mUmcaatlarL ıJ1' 

E ık.işehir kltutı için kapalı zarf usulile mUnakuaya konulan 17000 kilo 1' 
sulyaya talip çıkmadı~ıudan mUnakua kanununun ınaddei mahsuııası ıı> 

bir li~ fmda pazarlıkla alınacağından talip olanlar şartnamesıni görmek ııııı .A 
yedi buçuk temınat paralarile komi#yona müracaatları. / ! 

f • • •i:~ ı~ • ~~;~~~: ·~:;,:: ·~~;~:;:r~::;,; ~:;~::·~~· 1 

J. •• ••••~••• • :s:=~~:~ .s:::~:!ı:ı.: ~.::-::~::~.:~:=~ ..!~ 
M evcut §artname ve reııim mucibince 7600 paket 'foka muba}7aası kaı:., 

mUnakasaya konulmu!ltur. İhalesi 15 Haıirıın 929 cumartesi gil:nu saat ıı. 
Ankarada mezkClr •ın nl:na komi yonund!l yapılacaktır. şartnamesini gorıııeeri' 
lerin komisyonumuza müracaatları. Ve münakasa)& i§tirak etmek. isteyen} # 
natlarını havi teki\( mektuplarını ye•mi muayyenıode balada mezl'ıtur koınıS) 
~~~ . 
ı~·-·······························1········~ 

! ....... ?.:~~ .. ~~~:~~~~~--~~~~:~~~ 
12 Ton Gaz . .Mlloakasai aleniye ile ihalesi 254929 Perıeı ıhe 14 de 11ıı 
Deniz kuvvetleri ihti~acı içio balada muharrer gaz 254-~:.9 per~enbe g 

on dörtte ihale edilecektir. 11 ı 
Şartnaml'.sini g5rmek isteyenlerin her glıo ve verme Ueyıçnleriıı vo~Ol 

'e muharrer saattn Kasımpaşada Denir. satın alma komis:vonu.ııa gelmelerı , 

Posta ve telgraf levazım müdüıı~ıyetin_d!~' 
l _ Vesaiti nakliyede kullanılmak üzre mUbaya edılcdılıJ' 

6, 000·] 0,000 kilo benzin kapalı zarf usulHe münr.ıkasay ':az::-e 11 ~ 
2- 28 Nisan 929 tarihine müsadif Pazar gürıü ihalesı ıcr 

11 
cağından taliplerin şartname almak için şimdidt :n münakac:l'lf }e 
için de mezkur tanhte ve saat oe döatte Isı . .anbulda B. · 
müdüriyetinde mübayaat komisyonuna müracaı ıtlar1. 
--------------,--..-~. ~e 
lstanhul Posta ve Telgraf bıt"' MUdiriyet•

0 

~ l k!r.tı 
Münhal 13 lira ma41lı muhabere ve p CMta memur u per 

bilmüsabaka memur ah.nacaktır. Müsabaka 25-Nisan-929 tnl 
günü yapılacaktır. Yaşı 18 den a.şağı 25 ten :yoA 'ın olmava!ı r'. 

şeraiti anlamak üzere b°'l ~füdiriyet tahrirat kalemme mll" 

Mes'ul 


