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Üsküdar-Kısıklı hattının hututu 
imlijaz.İyesinin tevsii hakkındaki 
mukavele ve proje elyevm Devlet 
üra inda milzakere edilmekte 

olup y kıncI intaç edilect-:kiir. 
Ancak şirket ma~dt zaruretler 
basebile bu sene Üsküdar- Kadı· 
köy - Moda haltı inşa edilmiye 
cektir. 

Bu sene yalnız Üsküdar i!ke
\esinden Do~ancılar Tıp fakül
tesi önüne ve bağlarbaşından 
Karacahmcde kadar Girer hat inşa 
edil cektir. Bu iki hat fakültenin 
karşısında yekdiğerlne mülaki 
olacaktır. Kadıköy v Modaya 
kadar bir hat yapı!madığı için şir· 
ket hututu imtiynziyesi meyanına 

ll' nı uharririmize ,. 
otobüs imtiyazı da almağa te-

• şebbüs etmiştir. Şirketin otobüs
leri Fakülte {i •• len Kadıköye 

~ an tanda ltalya htıktlmetini temsil eden Sinyör Cinoti düıı Rus) adan şeh-
~ . eldt. Memleketine dönmek için uzun bir yol katletmek mecburiy tinde 

c lJlyör Cinoti Efganistaııdan s , çıkan ecncl tdir. Bu itibarla kendisine b eder bize , Efgan hakkında bin t rl u şayıalar ve rh · y tler çıka-
l · u. k.ard menıleketten malômat vermesini rica ettik. Sinyör Cinoti rica· 

'tb at~ biz evdiğimiz hu k rdeş memleket hakkında in "liz yollarından ge· 
~1llılını haberler hilafına olarak memnuniyetbahş malumat 'c di. Kıral 

1
lcttt, a e~ı?ın elinde mtıkemmel bir heyeti askeriye tarafın<1an idare edi ıııekte 

~l'dq ()l~nı zamanda top ve tayare gibi vasıtalarla miicehhez 60,000 kitJilik bir 
ltğunu söyleyen Italyan diplomatının verdiği maliiıuati aynen naklcdh oı ı z. 

~ * •• 

~e adıkl>yden ~ 1 •laya kadar 
işleyecektir. Şirket .tram~ay ve 
ott/büsler için tek bılet ıstima· 
lwi kararlaştırmış ı . 

Yani Kısıklıdan Modaya git· 
mek isteyen bir ad mı tr mvayda 
aldı ı biletle F külte önünd n 
Otobüse binerek Modaya kadar 
gidebilecektir. Şirket bu sene Z&J

rar etmiştir. F kat bu zarar ls
tanbul tramvay şirketinin iddia 
ettiki gibi yevm} ~asıla!ın ~O ı.~ra 
olmasından değıldır. Çunku gun· 
de vasatı olarak 300 lira hasılat 
yapılmışbr. Zarar hattı~ dar ~~ma· 
sı yüzünden fazla faalıyet goste-
rilememiş olma sındandır. ttı\\nuıı h 

CJi te..ı, han, Kandiherda Kabilde tam bir an, ıu- -~-,..., 1 ..... ""',,...,,,..,,_,.,.,,. ... __... r. ... -- ,,.,_.,,,,.......,,,~ 

n ~ecct· \llp ve Kabile hücum kilm sürmektedir. Ticaret ta
r 1 Zondüzt mamen durmu , mektepler ka-
'tu l:j· ü devam eden panmış, sefaretlerle ecnebiler 

~ disine ~t rn ai neticesinde şehirden çıkını !ardır. Asilerin 
trı:~e ~c~aft:ad r olan kıtaattan reisi Baha Saka, asiler tarafından 
~İt. r iği orduyu tensik tamamen takip ve yağma edilen 

1 ı:.f F.manullah sarayının bir kısmında 
5 ~\rıb'ılista_nın cenubunda sakin maiyetile birlikte oturmnktadır. 

elli Emanullah banın ordusunda 
~bıtllah ~ dnbaleti üzerine 11 askeri harp tayaresi bulun· 
t aki ku anın kumandası al- ma!ctadır . Fransada ve Tür· 
v aılllu.ş~ t, 60,000 kişiye ba- kiyede tahsilde bulu an ve 
a, Pa . r, Efganistanın Mos- son iğtişaşlar yüzünden me.mle: 

~l~kcr : Berlin elçileriyle ketlerine dönen Efgan zabıtlerı 
1 • •rnız.d k' Emanullahın ordusunda tavzif 

tli hand e 1 
efiri Gulam edilmişlerdir. Emanullah hanı~ 

lah ha andihara giderek mart içinde taarruza geçeceğı 
11 il beraber ça- bekleniyor. 

d~ aınışlardır. Filvaki son gelen ajans telgraf-
Ba ka lan Emanullah ordusunun Kabile 

talahat ~ . Efganistana doğru taarruza ba~ladığını haber 
· " l'iy ıçın giden Kazım vermektedirler. 
~r\i~ d aK tindeki heyeti as- ~~~~E~~;;;;;;;;:;;;;;~~;;;;s:~ 
k4"rıın r~f ftlıdiharda Emanul- Han· ciye vekilinin 
~~ltl 4lkatinde bulunuyor. 

ı~~ ~b~e a _,ubat ay• evai- Italyaya seyahatı 
' ısyctnd gıder k asıler nez- · 

e d Ul~h h an vaz geçmeleri, tah ak k U k 
' Yere ka ana itaat ederek bey-

llı'4ttı . 
11
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.Dün akşam Ankara muhabirimiz son günlerde bir . J:l:odu-
lan mucip olan intihabat meselesi hakkında kadmları memnun 
edecek bir haber verdi. 

Muhabirimizin aynen gönderdiği belediye teşkilah layihasma 
göre, kadınlar hem intihabata iştirak edecekler, hem de Beledi~e 
meclislerinde aza olarak bulunabilecelderdir. 

· Layiha meclis tal" fından kabul edildiği taktirde kadınlar 
derhal intihabata i ti'r:ak edeceklerdir. 

Bu hususta layihada serahat vardır. 
Beled_!yc intihabınd rey şahibi olmak için : 
1 - Türk vatandaşı olmak . 
2 - Hemşeri olmak. 
3 - 18 yaşmı bitirmiş olmak şarttır • 
Sf eşkilntı eşa~iye kanunundaki intihap hakkı, mebus intih.ab. 

Lakkı oldufuna göre, oradaki " erkek Türk " kaydının belediye 
kanunu ile alakası yoktur . Bu itibarfa layihadaki şekle göre 
kadınlar belediye intihabına iştirak e ebilecekler ve csa lı artla.n : 

1 - Türk vatandaıı olmak, 
2 - Hem eri olmak, 
3 - Yirmi be.§ yaşını bitirmiş olmaktan ibaret olan 24 cü mad-

deye göre de belediye meclislerine aza olabilccekler~i~.. . 
intihap edilebilmek için konmuş şartlaı dan bırısı de eski 

kanundaki "Türkçe konu~ebilmek,, kn) dının yerine konan "okur 
yazar olmak,, şartıdır. 

f ntihap meselesinden başka l~yiba kesbi k?nuni~e~ ettiği. taktin 
de belediye meclislerine imar hususunda tam bır sel.ahıyet verılecek, 
intihabat her türlü müdaheleden azade olacak, varıdatı 50 ve 200 
bin lirayı geçen belediyeler, hastahane! ~e~mhane, cm~irme evleri 
ve sair hayır yerleri açacaklardır. Ycnı layıhada beled~ye memur
lan ile zabıtayı belediye memurları hakkında şayam dıkkat fasıll 
vardır. 

Bu layiha ile ruhsntnamelerden eml.a~ ve akar vergisi.ne zail'! 
edilecek yüzdelerden yeni belediye vergısı namı altında bır veı gı 
tahı1U edilecektir . 

.:..:..:~_...;_ __________________________ _ 

NUbadel 1 Em ı 
Baş nıurahbasımız Şehrenıaııeti ıin il i 

Cemal llü. nü bankadan 
ey diin Ankaradan aldığı paralar tesviye 

avdet et ti olunacaktır. 

Yun n ba mur hh sı 

hükOm 't yeni 
teklifat'ta bulundu. 

Evvelki gün wku bulan davet 
üzerine Aııkaraya giden muba
dele baş murabba ımız Cemal 
Hüsnü bey dün şehrimize avdet 
etmiştir. 

Aldıiımız malumata &'Öre, Yu
nan s firi hükumetimize mürac
aatla 1 tanbuldaki Yunan Emlakine 

vaziyet olunmaktan sarfı nazar edi 

B nka il manet:in 
ra ınd bir 

ur t:i hal bul\.!ndu. 

~~ d rnıiın ~~ ssutta bulun- Hariciye vekili Tevfik Rüştü 
t l\andi~ssır olamadığı için beyin takdidi te lihat. ~onf ~a~n: 

il! b~llaıı ha ra avdet etmiştir. sında Türkiyeyi temsılı, key ~ti 
y i.t le ~n bunun üzerine 1<3. vekile kararına iktiran etmıştır. 
~ille eı-, laya re ile attırdı .. 1 Tevfik Riiştü beyin Jurnala ltal~ano 

Q ~tatı lerle rneınt k . . g gazetesi tarafından haber verı~e!l 
~ du rı Vaziyet e eti_nın .mu- Ron a seyahatı burad~ .. te yıt 

.... trıı.ı ~lıtıu h rnecburıyetinde edilmektedir Tevfik Ruştu bey 

[~il~ l lmesini taleb ederek Türk-Yunan 
müzakeratının Yunan hükumeti-

Şehremanetinin 909 da Tür· 
~i~e millt 'ban a ından aktettiği 
ıstıkrazm sureti tediyesinden mü· 
tevellit ihtılaflar halledilmek W:e
redir. Mütabakatı efkllr hasıl olar 
maddeler mukavele seklinde tespit 
olunmaktadır. Hab:r aldığımıza 
göre 909 Ltikra t ihtilafından hal
ledilcnler ~unlard : Borç } ekuı:u 
940 bin i::ıterlin olarak kabul edil· 
mi~tir. Ancak bu azami mıkdan· 
dır. 940 bin liralık kuponlar ars-
ında kaybolan bir çok kopunlar 

me' cuttur ki bu suretle borç ye· 
kl'ınu bir mıkdnr daha. i?ecektiz:. 

"ı~ ~\ •~ 1 alk ·ı · R .. Beb \\~11clll l .1n aaı ere mu- konferanstan sonra omay? ug· 
~~~ tple ise erıni, her hangi rayacaktır. Müzak.er~. ~dı~ece~ 
~~tıl :l v Yana İştirak edipte mesail etrafında ikı ruclu sıy:ısı· 

1-0q etin ~ kendisine dehalet sinin temasından evel kc~mgret 
t ~ haa edileceği . muhafaza ediliyor. ':'ekil ~"! 

ı . tt Ilı tpta dök .. l nı ve wku bu gün toplanan haricıye .encu
. "-, Uliyetin u ec_e~ kanla: menine vaz.iyet .~a~kmda hzahat 

\ını .1., kendısıne racı verdi. Tevfık Ruştu bey buradan 
t c:.n ~miştir. "f' "'"'+ ı.. ~ •n i> el·et edecPkti .... 

; ' nin ihtilaflı mesai! etrafındaki nok
taı nazarını beklemekten müte
vellit arizi bir tevekkuf geçirdi

. ğini1 hükumetinden müzakerata 

Mis Klayton bugün bütün lngi;tl.!renin en güzel kadını telak.! 

ediliyor. Gözlerinin cazip bakışlr.rıyla tanınan bu lngiliz kızı, hay.,. 
tında henüz hiç kimseyi sevmemiş olmakla maruftur. Bir ç.ok zengin 
gençler tarafından kendi~ine vukubalan izdivaç teklifJerini reddeden 
Mis Klayton 40 yac;ınd:ı am5. bir fskoçyalı çifçi ile cvlemmiştir. 
' ) • 1 • • • ~t ;, · 1 ... 

devam için talimat aldığını bil
dirilmiştir. 

Bu suretle müzakerata tekra M 

başlanmıştır. Bununla beraber y\,_ 
nan hükumetinin as1l mufas~aı 
talimatını 10 gün sonra gelecek 
olan Yunan bn~ murahhası M. 
o;. " 1l1 :tt : "C'r '.~- ı :-,. .. i •;. 

Borcun faizi %5 ıdı. Bu mık
dar da tenzil edilecekt~r_. ~1üted~
hil faizlerin be-ıtc bırınm t~dı· 
yesi kararln:.tırılmıştır. Vaktıyle 
mukavele y. ılırken J;or~u~ 33 
senede itfa,.. kahul ed1lm1şt1. 

Bordarın \'erilrn~diği seneler 
he:np ~dilerek s~nelik it~ akçe· 
sini c ıı:met tczyıt etme)~. kab~l 
ctmi tir. Bu brı• çtan muteve~lit 
muhteiit hakem nıahkemclcrın· 
dcr-i davalar ynkınd ipt i edile· 

'1 • 



Cil 
Şu gu 1 rde, bütün Fransız 

gazetelerinde, Cezair'in Yüzüncü 
işgal senesi münasebeti ile aşa
tıda okuyacağınız i ana tesadüf 
edilir: 

" 11 Haziran 1830. - Devleter 
hukuku ve denizlerin serbestisi 
uğuruna harbeden Frcınsız as

kerleri Afrika toprakıne ayak bas
mışlardı. 

0 On beş asırlık anarşi ve 
zulüm dişi kurdun (yani Romanın) 
oğulları tar fından vücuda ge
tirilen esld azamet ve şevketten 

iz bırakmamışb . 
*Romanın zenğinliğini mucip 

olan limanlar artık yoktu. Yalnız 
an:ıalı bir kaç menderek kor· 
ıanlan banndmyordu. Dahilde 
çalılıklar ve ısıtmalı bataklıklar 
kalmıştı. Çöliln kumları yavaş 
yav&ş şehirleri gömüyordu. 

"1930 - Romanın eski anbarı 
senede 2 milyon kental zahire, 
S ten 7 milyon hektolitraya ka
dar şarap, 125,000 kental zarza
vat 1 milyon baş hayvan, 400,000 
ton fosfat, 1 milyon ton maden 
ihraç ediyor. 

"Alger" F ransanm ikinci lima
nıdır. ''Demir yolları 5,000, adi 
yollar 15,000 kilometro uzunlu
~ndadır. 

NYerli ahali 1,200,000 den S 
milyona çıktı. Eı::ki Roma sulhü 
şimdi fransız bayrağı sayesinde 
tesis edildi. 

"Fransa, Romanın yedi asırda 
yaptığmdan fazlasını yüz senede 
yapmnkla yaratıcı J...11dretini ve 
müstamcrecilikteki dehasını dün
yaya karşı ispat etmiş oldu.,, 

Eveti tanı 99 sene evel Cezair 
dayısı (beyi) Fransız konsolosuna 
yelpazesi ile hafifçe dokunmuş, 
veya wrmu tu. 

Fransa Cezairi zaptetmek için 
çoktanberi bir vesile arıyordu. 
Bu yelpaze meselesi, ilanda gö
rülen hukuki düvel işidir. Fransa 
Caıairi eline geçirdi, uzun müd
det yerlilerle, meşhur Abdül Ka
dirle harbetti ve sonunda bu ül
keye yerleşti. 

tlandaki tafsilat dop-rudur; ha
tta eksiKtir. ÇünkU son istatıs
tiklerde yerlilerin mikdarı daha 
çok görünüyor: 5,192,426. 

Cezair Fransanın karşısında
dır. Marsllya limanının Afrikadaki 
mukabili Algar kasabasıdır. 

Naklettiğim ilanın zahirine 
bakılacak o ur a terakki büyük
tür; fakat bu im r, bu umran ki
min içid; yerliler için mi, Fran
sızlar için mi? Bu sadette indi 
hiç bir fikir ileriye sürmeyece-

lim. 
Resmi hesaplara göre Cezairde 

Fransız. lspanyol, yerli yahudi 
ltalyan ve malbz olmak üzre 690 

·ı 

binden bir az ziyade "Fransız 
vatandaşı" var. 

Bunlnr için açılan maarıf mü
esseseleri şunlardır: 

1664 talebelik dört fakülteli 
bir darülfünun, ticaret, gÜLel 
san'atlar, su ve ziraat mektep
leri, v. s. 17 lise; 1,302 ilk mek
tep; ') Erkek, 3 Kız muallim 
mektebi. 

Buna karşı müslümanlarm Al
ger, T!emsan ve konstantin şe
hirlerinde 145 ta!ebeli üç med
re~eleri görülür. Medrese bizim 
kapattığımız müesseselerden da
ha beri ltır. Bunlardan bnşka 
bir ıız kur'an, bir az tecvit oku
ncn, yahut teganni edilen 545 
meld:epçil· var ki oraya 45 bin 
talebe devnm eder ve namaz 
surel r'ni öğrenip çıkar ... 

Büyük harpte Fransa namına 
kanını bol bol döken bu beş mil
yon insan beş milyon demir baştır. 
Aralarından A1rTuplı manası ile 
mütehayyiz kaç hekim, avukat, 
mühendis ve hatta memur çıJ..-tı? 
Fransanın 24 saat ötesinde ge· 
niş bir kişverde, yan yana bir 
Avrupa medeniyetine ve bir Afri
ka göçebeliğine şahit oluyorsunuz. 

Cezair bir çifliktir; sahibi 
çifliğini imar eder demir başını 
arttırır; fakat demir baş insan ol
madığından onu temdin etmez. 

Fransa Cezairde dinden çok isti
fade etmiştir.Din deyip geçmeye-

lim As:l din oderece itibarda deği -
dir; pek hürmet gören tarikatlar
dır. Şeyhler Fransanın gözbebe
ğidir. Kendilerine en yüksek rü
tpeden "Lcjiyon donör" nişanla
rını verir. Zira bu bacı babalar 
cehaleti parlak bir surette idame 
ederler.Kabile şeyhleri de hüku
met nazarmda pek muhteremdir. 

Gazetelerde muhtelif resimler 
gördüm. Umumi vali(El val el im) 1 

M. Bordes cenuba gidiyor ve ora· ... 
nın dere beyi Ziban Baş ağası 
(tabir aynen) Bu Aziz ben kana'ya 

arapça bir ferman verip kendi
sini 11 Şeyh el arap,, nasbediyor ... 
B'u unvanff pek eski imiş. Vali ha
zretleri bu hacı babalara böyle çöl 

ve kruni vusta kokan rütpeleJ 
vereceğine onları mektebe sevkle 
kendilerine ilim rütpcleri tevcih 
ettirse idi medeniyetkar bit iş 
görmüş olurdu! 

ilim, medeniyet? Bunlar fran
sızlar için pek iyi şeyler. Lakin 
Cezairlilerin, Tunusluların, Faslı· 
larm, hatta .. uriyelilerin ilme ih
tiyaçları yoktur; çünkü onların 
kendi ilimleri vardır. Fransız 
medeniyeti o ırklara uyğun gel
mez. Araplara bornozlu bir me· 
dcniyet gerek! işte Fransanın 
fikri. .. 

Müstamirler "indigene,, dedik-

ın 
Edgar Wall ce 

Cltma a1ı mm saat on birde ı 
içinde dürt l r banknot bulu-

nan ye~il bir cr·:u a1ı kaybedil· 
miıtir. ca~dar ll' 'Frirlıon me
ydanıııda za) i Pdildi 'ii zCPt:ıe· 
dilnıe1;tedir. 

Leli bu ilanı uzun uzun tetkik 
etti. Sonra gnzete) i bir kenara 
bıraktı. 

Cüma aksamı saat on buçu
kta, bir ada n kıymeti 4, 5 rakk
amlarıyla if d dilen elmas, zü-
mrüt ve · r il bekli) ecek. 

Yem . ç ktı1 iki sa 
at kadar k · o u Tekrar geldi., 
ği zam 1 tonm kendi .. 
sini r . d . 

r.: 'c 1 : _ Tr n hemen 
İ7. h 

- O k dar chemiyetli bir me· 
sele için çağırmadı, Sporting Club 
deki maç için iki bilet almış, bi
rı si7.in için, biride kendisi için ... 

Leli: 
- 1ki bilet te onun olsun dedi. 
- M. Frank diyor ki, bales 

saat dokuzdan ons kadar devam 
ed cekmis. 

- Öyle amma, dokuzdan ona 
kadar ben çok meşğulüm. 

-11-
Tıpkı Larry Grim ile Sineğin 

Putneyde rasğeldikleri gibi bir 
gece 1 Yağmurlu ruzgarlı bir ge
ce dnr sokakları dolduruyor. 
Damlaı·dan kiremitleri söküp gö
türüyor. 

Friç~·on caddesi otomobillerin 

il 
vııa1eııa 

Polenez öyii yolu 
Umumi Vilayet meclisi dün 

içtima etti. Azadan bazıları Po
lenez köyüne giden yolun tami
rini istemişlerdir. 12 Kilometro 
olan bu yol için 150 bin lira 
sarfetmenin doğru olamayacağı 
iddia edildi. Neticede yolun 
keşfi yapılarak tekrar meselenin 
müzakere edilmesi kabul edil-
miştir. 

e ------
urtu l uş,, isnıi 

k nllanilı yor .. 
Evelce vuku buJan tebligat 

üzerine tramvay şirketi tabelt>leri 
tebdil etmiş ve dün sabahtan 
itibaren tramvaylar Beyazıt-Kur
tuluş veya Kurtuluş-Sirkeci ismile 
işlemeğe başlamıştır. 

Ekmek fiatı arttı 
Yarından itibaren Ekm.eğin 

kilosuna (17) kuruş azami fiat 
vazedilmiş ve f ırancela fi atları 
23,5 kuruşta ·ipka edilmiştir. 

Enıaııette bir istifa 
Emanet ıktisat müdür muavini 

Alaeddin Cemil B. memuriyetin
den istifa etmiştir. 

RUsum 
Güınriik tarifesi 

Ankarada Gümüşane meb'usu 
Hasan Fehmi beyin riyasetinde 
devair rüesasından mürekkep ko
misyonda bir Gı.imrük tarife pro· 
jesi hazırlanmıştır. Gerek bu 
proje gerek lstanbul ticaret odası 
tarife komisyonunun haztrladığı 
proje büyük Millet Meclisinde 
iktisat, f./1aliye ve Kavanin encü
menler:i murahbaslarmdan ınürek-

leri tebeaya öyle söylüyorlar: 
- Dininize dokunmuyoruz; 

hocalarınıza, şeyhlerinize aylık 
veriyoruz. A!ayişi, umumi sibhatı 
muhafaza ediyoruz. Medeni}eti
mizi size teşmil etmek siyasetini 
ittihaz etmedik. Bulunduğunuz 
içtimai halette kalınız. Büyük 
san' at size lazım değil: Istediii· 
niz mamulatı biz size satarız. He· 
kimlik, avukatlık, mühendislik, 
mimarlık şeytan icadıdır. Bunlara 
rağbet etmeyiniz. Camileriniz, 
tekkeleriniz, medreseleriniz, evli
yanız, şeyhleriniz, türbeleriniz 
size yetişir .... 

Her biri •Jejiyon donör" nışa
mnı hamil ve bütçeden yaman 
tahsısat alan bornozlu, kefiyeli, 
çorapsız şeyhler ellerini kaldm
yorlar, bir emirle cemaatın elle
rini de kaldırıyorlar ve şu duayı 
ediyorlar: "Allahümme unsur 
Sultanena, es Sultan Monsieur 
Gaston Doumergue f" 

CELAL NURi 

sür'atle indikleri iniş bir cadde· 
dir. 

Gecenin saat on buçuğunda 
cadde öyle gezinti için çıkan 
adamların yeri değildir. Fakat 
saat buçuğu çaldığı zaman gelen 
adam öyle pekte isticali olma· 
yanlardan biri idi. 

Otomobil yaya kaldırımının 
kenarından y:ıvaş yavaş ve hiç 
motör ıurültüsü olmaksızın indi. 
Direk iyonda oturan adam, oto
mobilin açık penceresinden mn
temndiyen sola bakıyordu. Niha
yet aradığını buldu, Küçük bir 
ağaç altında uzun boylu bir 
adam .. görünürde başka kimseler 
yoktu. Fakat otomobildeki dur
madı, yava yavaş ilerledi, ağaç 
altmdaki gölğe de kımıldadı. oto· 
mobilin takip ettiği istikamete 
doğru yürüdü. 

Şen ve açık bir ses: 
- Bonsuvar, dedi, sizinle gÖ· 

rülecek kuçük bir işimız '>ar, 

kep muhtelit encümen tarafından 
tetlcik edilmektedir. 

Şimdiye kadar 210 madde in
taç edilmiştir. Her iki komisyo
nun hazırladığı proje mukayese 
edilerek bazı maddelerde tadilat 
yapılmaktadır. Bu tetkikat daha 
bir müddet devam edecektir. 
Tetkikat için esas itibarile hllkO.
met komisyonun haurlı.ıdığı proje 
üzerinden yürünmektedir. Oda
nın projesinden de bir çok nok
talarda istifade edilmektedir. 

Tatbikat mektf!bi 
imtihanları 

Gümrük tatbikat mektebinin 
imtihanları ikmal edilmiştir. 

Taşradan gelen memurlar yer
lerine gitmek için yol masrafla
nnı almışlardır. imtihana girenler 
29 kişidir. iki üç ay lsonra mek
tep tekrar açılacak, memurlardan 
yeni talebe celbedecektir. 

Harici ticaret istati tiki 
Gümrük ticareti hariciye ista

tistiklerinden 1926-27 senelikleri 
yakında neşredilecektir. 26 sene
sine nazaran 27 de ithalatta te .. 
nakus ihracatta % 10 tezayüt 
görülmektedir. 

Cezalara ait tahkikat 
Gümrüklerde madde farkmdan 

dolayı muayeni memurları tarafın
dan yazılan cezalar hakkında 
heyeti teftişiyece tahkikata baş
lanmıştır. Yazılan cezadan istifade 
etmek maksadıyla vazifesini sui 
istimal ettikleri tebeyyün eden 
memurlara işten el çektirilecek· 
tir. 

Riisuınata nıenıur 
alınrnıvor 

lstanbul Gümrüklerindeki memur 
lardan vefat, yakut istifa edenle
rin münhal kalan vazifelere hariç
ten memur alınmayarak, va2aif 
küçük memurlar arasında taksim 
edilmektedir. Kendilerine bu su
retle far.la vazife tahmil edilen 
memurlar şikayet etmekte ve hiç 
olmazsa her ay Gümrüklede yapı· 
lan tasarruftan müdürlere verilen 
ikramiyeden kendilerinin de isti
fade etmelerini istemektedirler. 

Komisyoncuların . . 
intihapları 

Gümrük komisyoncularıyla rü
sumat idaresi arasında ikinci 
dafa imtihan olmak me5elesinden 
dolayı çıkan ihtilaf devam etmek· 
tedir. Gümrük idaresi bu komis
yoncu lnrın bir buçuk sene evel 
imtihana girdiklerini ileri sürerek 
görülen lüzum üzerine tekrar im
tihana tabi tutulduklarını ileri 
sürülmektedir. imtihan komisyon 
reisi bu hususta şu malumatı 
veriyor: 

- Komisyonculukta 
iyi Türkce bilmek ve 

değil mi? 

bilhassa 
Gümrük 

Şimdi otomobildeki adam son 
sirkat failinin kim olduğunu iyi· 
den iyiye öğrenmişti. 

Bir Felemenkli çeteki, vasıta 
olarak kullandıkları adam da, 
evvelce kendisi ile bir kaç defa 
iş görmüş olan Jan Briyel dir. 
Dikkat etti. Bu adam Jan Briyele 
benzemiyor. Karşısında bir İngi
liz var. 

Sinek: 

- Ne demek istediğinizi an
lamadım, dedi. 

- Alay etmeyin! Ne istedi
timi siz de bilirsiniz. 

Aynı zamanda gözleri kamaş· 
tıran bir ışık yüzüne vurdu. YU
ziine ışık vuran adam, başına ne 
gel<liğini anladı, o zamana kadar 
da otomobil hareket etmiş bu· 
lunuyordu. Bir saniye geçmemişti 
ki, bir duvarın dibine sinmiş üç 
ahı& birdenbire meydana çık

tılar . 

muamelatına hakkile vakıfolmak 
icnp ettiği için bu şaraiti haiz ol
nııyanlar imtahan neticesin de tas
fiye edileceklerdir. 

Bir çok memurların imtihana . 
girmemesi üzerine komisyoncu 
olmak için hariçten idareye bir 
çok müracaatlar yapılmıştır . 
Hazirana kadar imtihana girme· 
yen komisyoncular yerine hançten 
müracaat edenler imtihan edil rek 
eJlerine komisyonculuk ehli
yetnamesi verilecektir. Halen 
gümrüklerde ifayı vazife eden 
komisyoncular tüccar müstah
demlerile 750 kişidir.,, 

Diğer taraftan komisyoncular 
birliği komisyoncuları himaye 
etmektedir. 

Yakında Ankaraya bir heyet 
gönderilecek, teşebbüsatta bu
lunulacakbr. işten el çektirilen 
komisyoncular Gümrük müdürle
rini katibiadil vasıtasiyle şahsan 
proteşto etmişler ve tazminat 
istemişlerdir. 

Mahlfemelerde 
Lutfiye mahkum oldu .. 
Hakkı Şinasi paşanın evinden 

4 elmas yüzUk, kol saatı çalmakla 
maznun Lutfiyenin muhakemesi 
dün ikinci ceza mahakemesinde 
hitam buldu. :Lutfiyenin hırsızlığı 
tahakkuk ettiğinden bir sene ha
pse mahkum edilmiştir. 

Doktorları tahkir etıni 
Muayene esnasında Tıbbı ad

liyi tahkir etmekle maznun Adi
lin muhakemesi dün birinci ceza 
mahkemesinde hitam bulmuştur. 
Muhakeme esnasında Adilin deli 
olduğu ve bunun mütenddit ra
porlarla sabit bulunduğu anlaşıl
dığından maafiyetine karar ve
rilmiştir. 

Ticaret ınukaveleleri 
Danimarka ve İsveç hükumet

lerile hükumetimiz arasındaki mu
kavelelerin müddeti bitmiştir. Hü
kCımetiınizin gördüğü lüzum üze. 
tine mukavelelerin müddeti yeni 
Gümrük tarifesinin tatbik tarihi 
olan ağostosa kadar devam etti· 
rilecektir. 

Po~tada ta five 
Posta T elgrnf idaresi kanunen 

tekaüt müddet ]eri gelen yaşlı 
memurlar arasmda tasfiye icrasına 
başlamıştır, Şimdiye kadar 17 
memur çıkarılmı hr. Tekaüde 
sevkedilenlere münasip mıktarda 
ikramiye verilecektir. Tasfiyeye 
tabi olanlar 50 ye baliğ olmak
tadır. 

Cenıil efendi 
Güy.andan gelmekte olan polis 

Cemil efendi bu gün Pah'is va-
puru ile şehrimize gelecektir. 

vantS-ın • o 
E\ el ki gece Asma 

iko ve 1 rail endilerin 
dükkanından yangın çıkını§" 
) alnız dükkihım üst katı 
halde .. öndilrülmüştür. 

:Feci bir ölüın 
Şoför Saimin idaresindd:' 

871 numaralı otomobil, dilD 
zıt me}danından geçerken~ 
lnrinda bulunan Rukiye natıl 
bir kadına çarparak yaral 
RukiYe hanım hastaneye D 

Jirken yolda vefat etmi§tir. 

Bir kaza 
Kuruçeşmede oturan 

amelesi çavuşu Süleymaıııı1 
1imet evelki gün oynamak' 
duğu odanın penceresinden 
ğn dü erek ,cfat eylemiştir. 

500 okka kömür, 
Kurtuluş caddesinde 

Françi~ko, komürcü Kadrinill 
kanından '500 okka kömilr 
ğmdan hakkında tahkikata 
m1ştır. 

30 lira çaldı 
Kasımpaşada oturan 'f 

i mincleki şahıs, hacı h~ 
hallesinde oturan Meryem ~ 
30 lirasını çaldığından b 
tahkikata başlanmıştır. 

Taşrada -1\lc inde bir hadue -
lerde 1ersinde çok şayanı 
bir hııdi e vukua gelmiştir. 

'I'llrk ocakları bayramını 
etmek Uzcre Turk ocağı 
lıir knç mi afırleri ile 
25 martta samimt bir 
yapmı lordır. Hu sıralarda M 
inli ar eden Halk gazetesi 
Mehmet Rn im bey de_, davet 
mauığı h ldc, davetliler me)' 
gelmiş ve salona girmiştir. 
Re im bevin bazı muteber ~ 
ler 'e ~ak hakkındaki b 
neşri atı dolayıeile Türk ocskl 
ara ı çok açık bulunuyordu. 
bol in salona girme i Uzeıine 
alonu terk ctıni ve mumaileflı 

lanma mahallinden ç.ıkmağa 
olnıu tur. 

Bu hadiseden onra gece 
ııan ocalthlar, Rasim beyjıı 
geldi~ini tetkik için dernegirı 
lanmnsııu ~ Uz imzalı bir tJ 
i temi:.lerdir. 

iki şaki ~ okalandı - Koııt" 
mı yolu Uzednde eşkıyalık et~ 
bulunan Rada Hu e,;nle )1 
o··ıu Ömer )nkalanmıŞlardır. ~ 
idama mahkOm edilmiş olan 
~erir bir ço \ katil ve yağın' fl' 
lerfoin failidirler. > 

Adnnndo at \ arışlıırı -~ 
nada Jlk bnh:ır at koşuların• ~ 
mıştır. Bu lrn~ularn bu se~e d 
\ c B.ı.ğdattan çok cins HalısO 
)er getırilıni§tir. 11 taraşta mmmr ba)°''"JJ -'i. 
M raJıı bu ene i!'reJer çok ~ 
nrtmıctır. Bir ço zi\anlarJ .J 
olan l.Ju nıuzur ha, \ anİarın ~ 
na m ni olmak i~in farelerle 
dele) e ge ilmiçtir. Bu hu us1' 
tUfe~ den n bir alet tecrübe 

F \e i i ııetice]er alınmıştır. 
akat iş işten geçmişti. Oto- Çocuk hafwı _ Biltll11 ~ 

mobil yokuş aşağı, saatta yetmiş gazeteleri ~ nkııılaşan çocu~ f 
kilometre uçuyordu. Polis düdU- için Japılan hozırlıldara ait t~ 
kleri işitildi. doludur. Umumi hazırlıklara i 

Müfettiş Elford: çocuk haftası matlup neti~e) 
- Kaçırdınız, dedi, hiç olmaz- kenımelAn hu ule getirece~ 

sa numarasını gördünüz mü? G · } d '}}et a}'l'l ııni )a ı .· .i 
Derhal sağa sola telefonlar f'f~ 

yağdı. Az sonra gelen bir cevap- Gayri mübediller koffl
1;11 

ta, tarif edilen eşkalde bir oto- alakadar gayri mübadillere 
mobilin Holloyay hapishanesi ata devam etm kt d'r. t 
· d b' d K · h " " ac-' cıvarın a ır uvara çarparak, omısyon enuı mur 

param parça olduğu haberi mcyen gayri mübadille!C pe't 
geldi. Şoför meydanda yolttu. pey mektuplarla müracsııt., 
Bu l·azadan ucuz kortulduğu rek istihkaklarmın mıktıtrl 
aşikardı. 

1 
miıracnat <'dccekleri güo ·~ 

Elford, ilk rasğddiği bir ~ olis dirmeH<.'dır. Tevziat kort1' g' 
otomobili ile knza mahalline gc· muaynzaya dahil olmaY"~ 

1
,,1 

idi. Yağmura rağmen kazazede nıiib dillere nit tevziııt 1
,
11 

"' 

otomobilin etrafını bir kalabalı, giıne kadar ikmal edecelctır· 
kütlesi sarmıştı. dan sonra tevıiata iştiralc et 

Elford telefonla keyfiyeti Bar · ı taknrrur eden ı usakkafa\, 
bala a 1 t n ... , Başmüfctti o- bı v Ttirk tabaa~ı Garb 
rdu; ya ı Tü•klcr nit tevzi t 

(B t n.. :) "'caktır. 



_____ .:;::::::--

usrad 
Muharriri : J(e1na.eltti11Siil~rii .. 

l ı ·ı· gı ızlerle Ruslar 
f.lnlaşnıak istiyorlar 

lııgiliz seııayi 
lıey'eti re isi 

ilhi1n beya1ıatta 
bulttltU)"OT 

M Moskova. 30 [A.A] 
lııiir: Lthhuıu lııgiliz sanayi ~ey' eti 
Lir a asası reisi M. Remııantin 
lte1t\ llltilak.ıtını neşretmekt.edir. 
ki: • ~a~~ hu miiLık.atıudn dt:u11ştir 
.ııpıJ gi] ı sanayici1eri biliw .. :a 
dard acak hüyak siparişlerle ataka-
arı ~· ~''Yet harici ticaret inhi

C!ttı k u 8~Parişlerin icrasını teshil 
hu :. ledır. İngiliz müteşebbiı;lcri 

"'Pat'." • ~ ~ı kabul etmeğe amadedir.· 

Tunusta ı:nütlıis 
.) 

tuğya,ıılar olclu 
lrolk biiyiili 
bir korku 

içinde cığaçltıra 
tırınanıy rlar 

Pariı:. 31 fA . .A] 
Jorn:ıl e~zet<'sirıin Tunmtao 

aldığı Lir hnhı.>rc nav,ara!ı Tonu· 

sun şimalinul' vuku lmlı n f"~ (;zan· 
bfr çc.ık feci lıııll~r htıdmıuna selıep 

olmuştur. Şannl vadisi tamamile 

su nltınıla k lmı~, Tchurba seddi 
y:ıkıinu~tır. Sandollur ı~iude :,,önde· 
rileu o keder ~a.'arıu Ltpı•Lrinde 
YC d .. mlnnn ü l imle iltica eden 
ahaliyi bü) ük müşkill:\.tla kurtara• 

bilmişlerdir. 

• Mon,<ıko preıısı, 

'11ıeclisi ka.pattı 

Ahali pren.sten 
me11ı1ıun değil 

Y akınw:t- bir kıyam 
olacaknıı? 

Soıı glirılcı·d" gelen Avrupa 
tdgrafları MQnako ım'nr;Ü~inde 
hükiim< re kar~ı i~ti ,aşlar zuhur 
ctti~i ve pr<-mı (Lui) in pren11lik 
sekencsine vermiş olduğu imtiyaz
] .. , ı geri :Jclığ:ı için <blw vahim 
Ları,ıklıkJa~a ırtizur olunduğunu 
lıahcı· H•rİ)orthı 'ilvaki .Monakoda 

Lcklenilnıc)<Hı aı~ıkM l&r olmuş. 
fal.at prt-nı;(Lui) u meHii isyanlan 

umumileşmeden ha·urmı~tır. Dün 
gelen 'c aşağ1ya derccttif!imiz hir 
telgraf memlel etinde pnrlnmcnto 

ne 
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Kıral karısı, yani kıraliçe ol
duktan ve bir de çocuğu doğduk
tan sonra judit bütün zeka ve 
ferasetini emel edindiği büyük 
planının tahakkukuna sarfetti. 

(judit) den evel Frans~yı kıral 
değil. fakat nazırları idare edi
yordu. Hükiimdar kendini sefa
hete vermiş ve memleket işlerjni 
dilşUnmez olmuştu. (Judit) ise 
evcla kırah avucu içine aldı, so
nra idareye burnunu soktu. Na
zırlar meclis"nin verc'iği kararlara 
karıştı. Hiç b:r karar yahudi kı
zının (muvafıkt r) işaretini taşı-

madan muteber o ı azdı. 
Şimdi sıra Yahudilere gelmişti. ~in ~na~ı reisi bulunduğu hey:· 

ı.:}i tnil) on İngiliz lira serma• 
OJlecı~ firmayı tem~il e tigiııi 
ıife .1kten sonra hey'etin ba~lıca 

•hu &ındc.u bahsederek demiştir ki: Feci bir tayare kazası 
~lltif 

aımlfinü ihtas için çah~an p:rens 
(Lui)in niyabet meclisini frshet
tiğini bildirmektedir. 'fc!graf f?Udur: 

Fransa Kııaiiçcsi kendi ırktaş
ıarını düşiindii. Esasen bunun 
için saltanat merdive=ıinin basa
makl:ırma tırmanmıştı • 

dahili de nıütekahil menfaat esası 
tı~ ll e muamelatı ticarlyenin 
lıakıt~~it altında yapılabileceği 
Ü! h~ a .anlaşmaknr. Bu mesele· 

ln.e,.. nı nıümkün kıfocak amiller 
cuıtur B tlli.iı.ak • u bapta icap eden 

. llliıin erat ~~la~ışnr. Ve heyeti
ltık:i af nıc..~eı hır kaç gün zaı:fında 
uaıJı edebilir. Heyeti mürahha.saya 
ltıgiliı hulunmıyan bir kaç büyük 

tr.ı~ • firınasına temas ederek 

llusy: ~i:. bu firmalar zaten So-v~et 
llıUatn ~le kafi derecede geniş 
Qı?] elatı ticari yede buh nıuakta-
1 Clt \·e So l · 'k · ı· k' atla vyct cr1u l ·tısut l te~ ı-

Ne'' york, 30 l,A.A] 
Kalifomi~ adn kain Bomun şehri 

üzerinde uçan bir tayarenin petrol 
mahfazası p~H kınış ta yare yere düş
müş ve içinde bulmıım üç kişi 
telef olmuC\tur . 

lran .. Japon 

Moııako, 30 [A.A] 
Prcııe (Lui) niyabet tncclishti 

feslıetnıi,tir. Bıt parlamento usu
Hiıı.iin iadesine do:.tru ilk Lacvedir. 

St kizinci asrın Frall.sasında 
çıkan kanunların yarısmdan faz. 
lası kudUs ~ürgiinlerine Fransız
lardan foua mcnraat oab.şedi

yordu. 

Servet, ticaret hep Yahudi
lerin din~ geçti ve ha~ca garip 
bir teşebbüste daha bulunuldu. 

iti afnanıesi 

Fransız ınehusanı 
Pn is, 31 [A.AJ 

,f ç 1 u an ve ayan meclisleri 
l\:tapsa kadar t~tili içtima eıını j:r, 

Judit, Fransa n zır!an arasına 
Tahran. 30 [A.A] Ilokey musabekası kendi n :ııctt larından birini 

Japonya ile lıan arasında akd· "' ( .fonndiler nazırı) sıfatı ile 
dolunan ve en zi) adc mazharı mü· Iloulogne-.&:.ır-ıner, 3fı [A.AJ k 

" J H k h k 1 :ıo tu. saadc nıille:t eaa~ınu müsıcniı un ll· o ey ruül'a a :ıı.ıııdu tıı;ittcre 
na!ı mu\ okknt ticıırı~t 'e ikamet l•'ramayı }ıiı ~ kaı., ı sck'z sa:f 1 ile Y :-ıh udiler n::ı;:ırmın azifesi 

!arını yerine ge''rmck~en ıbaretti. 
Y akup evr tları Roma salgını

ndan sonra görmedikleri bu fev
kalade ve hiç iimit etmedikleri 
rafah karşısında sinogoglarda Ju. 
dit için dualar ediyorlar, Juditi 
din ta.· . ı ~ 1 ı d ' ~ si sı 
(Sara) gibi 'e o mertebede tak
dis eyle} orhı.r ı. 

Fransa o .tam ... n Alamanya, Ita
lyayı da kucaklamış geniş ve ze
ngin bir ölke idi ve bu ölkc üze-

rinde de yahudiler ynvaş yavaş 
h·Hm olmaya başl<ımışlardı. 

ugl'n bir yahudi nazuları ve 
bir de kımliçeleri vardı. 

Y rm ise bir kırallrı ve bir de 
====o.i...:==~== 

ililfü'ı imza edilmiştir. ma~l r> ctuıişıir. Fransa musevilcrmin büHin arzu· 
-====================~========·===--~~==~====~ 

!at l'lSntn nıcsaisinden memnundur-
, o 

t :ıhh·· vyeı mnkamau ıarafuıJa.n 
~ U~tın tcıniz v~ vicdani bir 
"tıa ~ ifa edildiği hakkında İngiliz 
~~~tileri. ~ında do~ır:.uş •>lan Kadriye hanım dün 
~tıııı .~liz • Sovyct munaseba- m fistan tik 
lt anı~Ustakbcl inkişafında müsait 

~li 01acaktır. Hikmet heye mektup 
llıar Sinan ihtifali gönderdi. 
au .. Edirne, 31 [A.A] 

~ı ~e gb~ bi.ıtün Tıaky.\ vilayetle
Oli;lh.. Uyük mimar koca Sinanın 

~'ll\l .. 
lti"nas n~n . 341 inci yıl dönümü 

e etıte ihtibller yapılmışnr. 
~1iın Kayseri, 31 [A.A] 

dorıu :r Sinanın vefatının yıl 
OtcJ\t nıu münasebetile bugün kol-
tqtafııı~eydanında toplanan halle 
ltı~tır ~ hüyük bir ihtifat yapıl-
ı: bü~.. ali, kolordu kumandanı 

lt:lllile lllı devair erkanı ile mek-
1 titak~ı ve binlerce balkın 
01arı k: hlerhumun asarından 
"ı: \erc/'IJunlu camiine gidilmiş 
tıı~lar ~ltlei halinden bahis nu· 

t 
ıradedilmiştir. 

\lsk ova protokoln 
lı l h Mosl.:ova, 31 {A.A] 
t'olok l llıaslahatgüzan Moskova 
Q o tın 

ulltetJ ~ Leh ve Romanya 
ı So crıııce musaddak nuslıa-
~ Lükümctine tevdi 

llir 
tayare k.azası 

ıl tı 'fuksek . Straalıourg, 30 [A.A] 
ı.İl' s(}~Oloas~th.eli Leh zabitlerin· 
41 l<ı.yate . tıın rakip hulundu~'ll 
~ılıtıı1lld dürı ö~le iizeri tapre 

1 !tılış l>i~ t.levr~lmiş 2ahitin kolu 
~ lt. l(~ .t hafıf surette yaralan· 

tatı<!)·e ~a Uğrayanların ikisi de 

~ ' ~ınlınıştı. 
gUtere bütçesi 

lartıa hi Londra. 30 [A.A] 
lira.ı.~}iitçe . tanı bulan senevi ma· 

bit 
6~ 18 milyon (395.463) 

l azla ile kapanmıştır. 
~lıd --

rada tevkifat 
ii ~~i .Av Londra, 30 [A.A) 
İt 1btt t ~Blralyadan vürutlerin· 

itı. ~l.l. Çıt} ' fe nlınmıı::tır. Bunlar 
'\ilf •nan b 

tl1,t4~ lllde ı· azı bahri plinlar 
Utlar. •tnethal olmakla maz• 

Tahkikata dün devam 
edilmiş ve ıt·ir çok 

kimseler dinlenmiştir. 

<4,'1.llmllF-1\.: 1 I tan u maarif erni oi 

girmi 'c ın ı cf1 eh bir hayat g 
çiriyor. dc~it ını ·~ Ne gezer!.. 

Bu herjf uc ) aıısa lıeğenirtıi4 

niz? taw varım asırda biriktir· 
diği o caı;ım Lir ınılyon 200000 

Hı ll) ı lm·den 
bire Rufai· 
li 11 l>h· tn h 
loz.uııu al· 
ıuak t~i 

Be çethey 
Biga eli' · tihap 

olun yor 

ıs.,.anbul nııaa~·gif ema
netin kimin tayin 

edUeceöi ma,um dağil. 

acaba 

nazırlar heyeti olaC<lktı. Bu ümidi 
yuda halkına veren de(judit) in• 
oğlu kel Şarlın mevc 1diyeti idj 

Kim bilir belki Judit ve kel 
Şarl sayesinde Kudüste inkıraz 

bulan yalrndi saltanatı Şarleman• 
yin islı:ıh etliği Franklar diyarında 
ku uJdu. • 

· Fakat bütün bu tatlı emel ve 
hülya arabasının dolu dizgin 
koşmasına bir mani, bir hail vardı. 

Bu mani ve hailler bir değil .. 
üçtu. 

Şarl kıral (Louis) nin yegane 
oğlu değildi ki babasının ölümün• 
den sonra saltanata varis olsun? 
Geride, daha doğrsu önde ü9 
çocuk daha vardı. 

Pepen, Lous, Lota .. 
Bu üç genç, kıralın ilk kan•. 

sından olan bu üç Fransız prensi 
yahudi karısının kendi başlanna 
ördüğü çorabı anlamakta güçlük 
çekmediler. 

Üçü de birleşerek babalarına 
gittiler ve yalnız kendilerini de
ğil, fakat bütün Fransayı tehdit 
eden hu leblükeyi ileri sürerek! 

- Gözünü aç! 
dediler. 
Sefih loral filvaki gözlerini aç• 

tı. Fakat bu açış onu daha fazla 
yahudi kızının kolları arasına attı• 

Yuhanan mektebinin aşıladığı· 
kumazlık zekası değil, üç Fransız 
prensının, hatta bütün Fransa 
halkının ga) retleri ne baskın çı• 
kıyordu. 

• • • • • • 



... 

al rez 
Genç lımJliz askerleri güçlü kuv
vetli adamları niçin to IMiardı ? 

tirilen bu adamlar sabahları 

B b h 
• ellerinde kon eTVe kutu1arı, ingi-

ar iye apishanesı li2 battaniyeleri, fatinleri ile gö-

lngil~lerln bir üQ{l.ncü işkence- lerek ve çakır keyif çıkarlardı. 
hanesi de işgal ordulan baş ku- Bazı merak ahipleri bu va~ 
mandanlığı ittihaz ol n Harbi- ziyetin künhüne vakd olmak iste
ye mcktcbimizın zemin kabndaki diler, güırlercc uğraştılar, tahkik 

eski hapislıano ite müdüriyet bina· ettiler. Vnsıl oldukları netice 
sınin a1tınd zmdan nlunı veri· pek garipti. Ahlôk mefhumu ile 
len mahzeni ·di. taban tabana ı.ıtb. Anlaşılmıştı 

Bilha~sa bu zından kısınma ki oradaki Ingiliz askerlerinden 
dü enlerin hali pe"k yamandı. tiir takım gençkr gayri tabii bir 
Muhafızlar heP. ırlanda\ı ve me- maraz ile maİQl idiler. 
cusi nöbetçilerden mürddcepti. Bu ahlak hastalığının verdiğı 
Bunlara tum ve ermem terce- hırsı teskin için iri yarı adamlar 
mantarının mevcudiyetini il5ve ararlardı. Bu sebeptendir ki ge
cdin ve sonra çekilen azabın d~ celeri Kumkapıdaki meyhane· 
recesini düşünün.. leri güya nakeri d~vrjye sü•ü ile 

Derine karargahı gezerler, meyhanelerde, yollarda 
Harbiye hapisanesinde yatan· gözlerine keltirdikJeri böyle güç· 

lar divani harbin mahkUmiyet lil kuvvetli kim9eleri birer baba
karar:ı ile dokruca Derince de ki ne ile tevkif ederek mahut reza
lngiliz karargahına .sevkedilir- ltthaneye götiitfiılt rdi. 
lerdi. Zavallı edam.lir mtte uğr.adık· 

b k r r h giden zavaUıla· farını bilmez bir hatae akıbet
nn i,. i gücü taş kırmak, kereste lerinin endişesi içlnde getirildik
ve erzak taşımaktı. Bu felaket leri bu yerde bir de hayrete 
ingilizler defolup gidinceye kadar düşer1erdi. Çünkü bekledikleri 
devam etti. işkence yerine fngiliz askerleri 

Kuınkapı rezalethanesi bin bir ikram ile kendilerini tafc· . 
tim ederlerdi. lngilizlerin Moda ve Kumkapı 

dada karargfilan vardı. Buraları Sabaha kadar bu gayri tabii 
mukarenet ile uğraşan bu adam· 

da diğer işkence haneler gibi 1 il · ·ı ht J'f 
bin bir facıaya ~h~e olmuştur. > yS:yı~ ~·:akı ":Jar~k ~~le~~e ;.~: 
Hele Kumkapıdakı ıngiliz asker- derlerdi. 
lerinin ik11.met ettikleri mahal tam 
ma'nası ile bir rezalethane idi. 

Bir taraftan geceleri rum ve 
ermeni genç kadınlarının girip 
çıktıA'ı, s bahladığı bu yerde dinç 
cüsseli hamal, tulumbacı kıyafe
tinde bazı insanlar da sık sık gö
rülüyordu. Geceleri (tahtel hıfz) 

Zabitleri hususi odalarında er
meni yosmaları ile vakıt geçi
rirken neferlerinin bir çoğu da 
iptilalarını bu uretle ve iğrenç 
şekille teskin ederlerdi. 

işgal faciaları arasında böyle 
maskaralıklar da eksik değildi. 

[Bitmedi) 

Kiia.lık haneler 
Vakıf Akarlar müdürlügünden: 
Beyo~lunda Kfilip mustafa çelebi mahalle inde Tclgıraf okağında 13·15 'e 13-19 

n lbiı sı>kağınd 21 ~ 23 ve Al:rdullab &oknğındıı 18 numaralı haneler 

Beyoğlunda Kamer hatun mahallesinde Eteni •okağında 11-13 numaralı hane 

eyoilunda HU el in ağa mahalle inde lnnek okağında l 9 numaralı baQıl 

iralık nıağaza ve dükkanlar 
.Jahçe kopıdıı Jlulıyar mahallesinde Hnmidi) e cudılcııinde fevkında iki oıf&) ı 

mUiteınil .21 numaralı dilkk8n 

Galatada Kcınankeş mahallesinde ÇUmlel•ci olı:~ında l atik 16-18 cc-dit 'e 
14-20 nnımtt"alı ma,.azalar 

Calata~a Bereket zaJe mahalle inde '\ilk f'k kaldınm b 5.~ numaralı dükk ·n 
Gıılatadn Kemanke.. kara muatafa pa~ malıollcrin le \er altı cami i ön ıııde 

63 • o. dukkao 

Galat da KeıtıAnhe .. karo mu::;tafa pa~ mabııll imlt> \ ni ,ehir sok uıdıı 40 
t\o. di.ikklıı 

Calatada Arap camisi mahalli' inde Atmac okııU.ında l o. dükkan 

Tophanede 1ımtım mahalle,inde Yeni çarı co.ddr. ındr 144-138 o, d ıkklln 

Kn ıınpatıd bnin romi .. i mnl.ullıl,iııd"' ~:ın• rı ı wı ••• ıııd.ı 43 \C i5 
•unıaralı dttkkliıılnr 

Haskıiydc Keçeci piri mnhnllesinde caıııı itıi.:ılııııle :i 1\o. dukU.n 

Çerıı pıda tr m\a) cndJc,inclt• 80 ıııınınralı dul;kı\ıı 

Çtıreıda ~ıılıııflıır k$ndıı 59.57 \e lln ı ııı miş tuk~ıuda 11:9 \e 70 \C 

PU kUlcilerd 4 H: Gelincik oktıjhnda 24 \e Ç.ıdmılıır a 12~·5.i 'e .>l-49, 52 l{ı 
numaralı dtıkkfinlnr 

Ça ıda A'tt oluı.~ındıı 51·53 H' • iı ahı oke"' n . 22 H \ erıı1'~ı hanı ka· 
r;ınd 14-16 \ Zenıı,.n erde 36 'e Rt> ~ cıka 11 da .W-39 H' Pl klıl lerJ.. l \ e 
'J'at ecil de 103. ıo:;, lOi 'te Parçacılarda 20 mım r lı dUkk nlıır 

• \aril " ıf ıı a o a ;ıd;ı 124 :\o. dolap 

Kira ık. oda ıııaa aaraj 
ScroRlunda Hu e~ in :ıı.a mahalle inde Camı o a ında 7.9 numaralı mııo oda garaj 

Kiralık han 
A ma altında Çelebi oi?lü ufocddiı~ malınll inde <)ı\ U! La~ı sokağmdıı 12 

zıuı rnlı bııu 

ıuddcti m \ede: 1 Ni an 929 tarihinden 24 ':':isnn Q29 Çarşamba glinU at 
o d rt buı;u ıı kadar. 

Bııl!dıı muharrer emluk kira\ e 'cnlecc~inden muza~ cde)C vazolunm\litur. Talip
lerin } \mı ıha le olan on l!lJnun aat on dört bu u •una kadar §llr1name) ı okumak 'e 
tt! 1 n tı mu,akknte ıt.ı ederek mU1a\'"ed~e i lira etmek Uzrt lstnnbul fakaf 
m r mde , ı a a , r rn durl .. un :ıtları ıllln olunur. 

fa~{ 'tC ın ı mıllitı l.ııkkıııdıı m lunıat a mıık i te> enler bu ınUddet zıırfmda 
müı.ayede odailna ınurnca .. t ederek. ecri miiil raporlar oı ~urc J c:-. 

LI u 

acayp 
_____ a nın aldıliları 

mektuplar 
anlatıyor: '' • 

ı 
• ya 

'' 
111elılu1t 

Yıldız arın verdikleri ceuaplar için Los Anceles postahane
sinbı lrozandığı para: 

senede 2 n i~)" ıı dolar. Bizim paranp-la 4 milyon lira! 

1 Bir sinema yıldızının hayatında Bu tarzda gönderilen mekL 1;.. 
ınektuplnr mühim bir yer tutar. ların adedi şayani hayret bir de 
"Studio" l rda kullanılan ta birce, recededir. Ben kendi hesabıma 

bir "takdirkarlar postası" vardır ki, bir senede 250000 mektup aldı· 
temaşa artisti için alkış ne ise, gımı bilirim. Halk ile temas be-
inema yıldızı için bu posta da . 

odur. nım için sinemanın en güzel 
taraflarından biridir. Bu, şöhretimizin şaşmaz baro-

metrosudur. Dünyanın he!' tara- Zira başka hiç bir meslek, 
fından gelen ve yıldızlara hitab· sizi milyonlarca insanla bu dere
eden bu mektuplar, Los ancoles 1 ce mütemadi bir temas halinde 

re ait mutalaarı bu suretle naza· 
rı itibara alınmışbr. 

Mektup gönderen kimselerden 
bir QOğu ekseriya bana meşhur 
romanlardan birinin kahrama
nını temsil etmek!:ğimi tav
siye ederler . Bu nevi teklifat 
üzerinedir ki kırmızı mektubu 
çevirdim ve o zamandanberi 
M. Havtomun başka bir romanı· 
m filme almaklığım için müte
ınadi israrda bulunmaktan hali 
kalmadılar. Doktorlar, avukatlar 
ve serbest mesleklere mensup 
diğer insanlar filmlerin tenkit-
lerini zeka ve itina ile yapıyorlar. 
Sevdikleri ve sevemedikleri şey-

leridUrüst bir surette tayin ediyor
lar. insan kendi kendine bunların 
tenkitlerine nasıl vakıt bulduklıı
nna hayret eder. Ancak hakıka
ten vakıt bulmaları filmlerin ne 
umumi bir alaka uyandırmış ol
duklarına deJalet eder. 

Hulasa, senede , Holwutta 
sinema yıldızlarına tevzi edilen 
mektupların miktarl en aşa<rı 
S2,000,000 dur. 

Bu mektuplara cevap verru 
ve daima istenen fotografı gön· 
dermek için yıldızların Postrıha
nc~ e verdikleri para ise, bazı 
'• tntıstiklere göre, iki milyon 
J"".arı bulmaktadır. 

tal yada intiha hat 
Roma, 30 [A.A) 

I tinaf mohkeme!i ,imdiye kadar 
\'erilen reyleri tetkik ettikten onra 
intihabat liste iui i imli bulunan 
hütiln namzetlerin itihap edildiğini 
Hnua karar vcrHıni"tir. 

Zem ve kadılı ve San Fransisko postahanelerini bulunduramaz. 
doldururlnr, filmlerin kazandıkla· Bu mektuplann benim için Paris, 31 [A.A] 
rı ragbet ve muvaffakıyet dere· kıymeti büyüktür. Senaryolarımın Hükumet Zem ,.e kadih vak'a· 
cesini gösterirler. intihabı hususunda bana delalet lan hakkında mecli e bir kanun 

Bazen de hıtap ettikleri yıl- ederler. Seyircilerimin zevkını lfi)ihnsı tcYdi etmiştir. Bu layibn 
dızlar için beklenmiyen bir eg· anlamak için bana imkan verir- zem ve kadhedilen kimselere, ıfat 

d k ler. Zaten tekn"ık meselelere ve ve mevkilerine olurEa olsun,tarzi' c lence teşkil e erler çün ·ü gön· 
ı d mesleki noktalara aı"t mutalaalar talep etmek için hukuk mahkeme· 

deren ngilizceyi iyi bilme iği !erine müracaat hakkını vermekte· 
için tenkitlerinde kullandığı ta- Studio heyetine bildirilir. Bir . dir. Mahkemeler bu gibi mevat 
birler istemiyerek tuhaf olur. çok seyircıilcrin muhtelif filmle· lıakkmda derhal hlikiım ,·erecektir. 
--...~~~~~~~~~;~~~~~~~~iiEi!ES13~5ôSS3 

Ten is oynayan 
kizlar yeni 

bir moba yaptilat 

Son zamanlarda fngUrrJ 
yeni bir moda çıktı ve bu ııı • 
da bilhassa genç lngiliz kı% 
arasında sür' atla taaınm .. 
rni§tir. Vucudun tenasfibune 
bedii terbiyesine çok eh 
yet veren lngilizlerin bu ) 
modası banyo kıyafetiyle tefi 
oynamaktan ibarettir. 

Plajlarda ılık sularda b:ın , 
larını yapan ve kızğm kum 
üzerinde dinienen çiftler a 
saatlerinde Plaiların yakının 
ki tenis sahalarına giderek o1' 
da mayolnrla mü abakal t1 

yapmaktadırlar. Oyunlarını 
tiren çiftler yene üzerlerind 
·.. iz elbiseleriyle gıderek çJ 

!arım içmek'i:e ve Plajl rın d 

mahallerinde dans etmekt d 
Tenisteki bu yeni moda o 

\ 
culara daha serbest ve ç 

hareket etmek imkanını verd 

için tenis oynayanlar, ve g 
kızların güzel vücutlarını (P 

ve latif hareketlerini dalı~ "et 
lak bir halde gösterdiği içıfl {/ı 
yirçiler arasında hahişle r k 
bulmuştur. 

l utupla a 

C\) a a'.''Ji yor ı azını Naıni hey 
Bugiin' Kanaaa .... vap~ru ile 150, Rıdvan Nafiz beyden münhal 

ı~~m~~ra~~ınınının> Karlı hir ziyaret ! (~ım:ı~ını:: . 

ıı;unu.BcyoAlundu caddei kebirden geçerken Jütfen 148nüı ı r 
Brezilya \'apuru ile de 100 sey-
yah gelecektir. kalan Talim ve terbiye heyeti 

-- azalığına Kazım Nami beyin ta-
a ti hiadil i ıni kalktı yin edilme ine Maarif vekaletince 

Katibiadil i minin notere tahvil 
edildıği diin vilayete bildirilmiş-
tir. 

Dıtrülı.rılın ı.ı., ı 

Nntlt Dr)J 

Alhıımrııda 

Opcruıla 

l\ldektc 

tııjlL:ıa 

., : Zrifl Rt'ıer 

ı Ölüm Fedaileri 

ı lltılwr i\e3idcleri re 
!'rına tllt'flcr kinde 

Aui Siormad:ı ı 'lata Harl Ca.ıu• lJnnıü:a 

Alewd nla 1 rmalrır n,:lriml 

ft>r bdıı ı P: I a, J n'ı;a 11 kı nı 

a'-nca Büyllk llokknlımı 
urc)a opreti ı llal i!'de : 1 ı) nır<ıdc ;ı > 

) o.ıl ı-;m 

karar verilmiştir. 

m~BAZAR ÇEi{ 1 
AE1 il ticarethanesine uğrayarak tecı·übe edebilir · 1 

~fil en mükemınel ve en şık kuıııa§la~ n 
~ı en ınutena biçin1lerde 

I~ Parde üler, Kostümler, a ıta onlar 
il % 20 tenzilatla satıldığım görerek~·n ·z. 

mi Karlı bir ziyaret degilnıi ? 



o 
Galatasaray • Beşiktaş 

"liia g "nll iı1t macla· 
rına baslanacal<fır 

• 
~. lik 

. n oan ~çlar~ın ikinci devre-
~ Y•CAr.- lllliadeki Cuma günü La~-

'"fıl'll ka ·ı · ı;t r Yerınt,ti rı erırnize eveJce ha-
llıpiy<llla ik. Artık yaklaşan hu 
tıiıı. lha ll'laçlarında. birinci dev
llif :ı.ı yetinde tees!)üs eden 
~ara, nnıdnr: 14 puvanla Ga
riktaj en ha~ta. 12 puvaııla 
Cctıaıa:e 11 puvaııla Fenerbalı· 
Biti atayı takip etmektedir. 

a1aı.8'nct devre hitama ererken 
l?ıttı ra>:n şampiyonluğu ka
do}ll.n.bı. ıhthnali çok emill 
~' Vera 'Y?rdu. Sarı kırmızı ta
ılirse b ıle yaptı~ı maç istisna 
~ke~l Ütün temaslarında çok 
~da ofd <>yo~~ış • Be9iktaş ma
(:tlcrd lltu gıbı - en ümitsiz va· 
.Nııtıtı~e: harikulade bir gayretle 
"ıci ~a nıuyaffak olmuştu. 
fa rr.ıa@Vl'ede Galatasaray ın bir 
le~ hilup olması ihtimali kabul 

tıle tah e ~ınpiyonluk imkanı 
0tdu. tı emniyette bulunmu-

~akat 
~ soıı. hıecburi inkıta devresin-
Uı ra takıınları sahada götdii-

kılllla~atr\an, goçen müddetin 
~ ÇQt llinutnt kabiliyeti üze
~ g~ldi . t~aslı değişiklikler hu
•e ~ı gördük. Bazen mUs

~11 btı ~ :ıneııfi surette inkişaf 
ala~ teaıııere iki misal olarak 
llk ~ Ve Beşilctaşı göster-
u'.''et}j ıl~ir. Bir hafta fasıla ile 
11uatlar bir rnuhtelit karşısında 

ClJ lllı deneyen hu iki takım 
• hiti:~iyona tariki üzerinde 

Galata ovalayan iki rakiptir. 
~~, O) sarayın F-B mllhtelitine 
tq~adığı oynn gösteri yorki 

b ~tıl Y • tatil devresini tema-
1 rJlk geçırnııi., en büvük avan-

ı '1'Q --~, ; 

.euetizt· nefes, mukavemet kabi-1 Caıat1 kaybetmiştir. Bu vazi-
~ ~}~saray için çok fena neti· 

. : 8ttıt edebilir. Beşiktaşa ge
~ lakunın muhtelit F - G 

t'itsıııda oynadığı oyun 

l_i~· tnsAN SAAıl 
,l'iocoK AŞISI 

.fh tı-- tkıağu ve ihtıiita· 
~ lrtı pek tesirli ve 

nt" t.ı.e a,ıdır. 
ıf ~ ~ ~Yolu No. 189 cam 

' 'itıd 1 !kin . ~ ~l\· ~ 1 b,.{rx Sulh Hukuk: mahkeme-
\,, 

1lot &# \ltn-effa saatçı Karnik 
.l~ "'en.d' . ~ ~ ~ lniıı terekesi ejya$ı Nisanın 

~ "l ~~t~ınba gttnU saal 10,30 da 

, .~, Cıü~ ağa mehallesinin 

~ · ~lğt ~ ~o hanesinde hilmUza

'J ~~ ılin olunur. 

' L. ı~~ .ıı------
~~ '1l: h nı.cı sulh hukuk. hftkim-
~:' '1~lh' >"Ullbun izalesi zımmında 
~"'~ 1. et bahtcaferde ahi çelebi 
~ ~ 11 lrnoncılar sokağında atik 4 

) . ~~~lı kiri kadim üstUnde 
~~ lt\eleıri 1 odayı havi limoııcılar 
"ll~,,_1 \.l )'~~~Ci caddelerine nazır köşe 
~it i a ~ ô. 929 dükkanı nıu ıaycıdeye 
~ r. ' .. Wşanba gUnU saat oıı 

I' tıı..,L. ~°tvcli · · 
, ~ hiıı ~ lti . Ye:.ı ıcra edileceğinden 

llth._ lıı:ıc.ı muhamminesi olan 
'111 --OlQ "Ü&de 

~'la.;qh.._, onu nlı.petinde pey 
·lıl~ "1lh. hen yevmi mezk.urde 

Q\~ıı~ ~ 11.' . tn'-hkemesi ic.r11Sına 
f\ · • ile ınu.ra~atlarr iliin 
~l~ 

~- Sıvacı 'ati~ Yatı efendinin Aukarada 
~ 1'~~ .:ttlslnda kazmirciAli Riıa 

~ t1ırı, ıg ol Sllzıı.ıcnda Sakin llhami 
\ ~ h >.ahtl:.lnak llıero inal olunan 
ı~ 11\l~,~li\lğu ıııerhum İlhami heyin 
~ u tı ı~hl~ oldu~ lneçbul oldulfu mahallin 
31.:ııl\ıl 1~1 -

1 
unda.o her mucibi talep 

'il '4 crasın k 
~ lar'hi . a arar verilml~ 

tc~ıl :a. ~~ h~tindan itiberen bir 
~~~~~~ llrıderttıed. . t yahut l&raf mdan 

l!t 8ııab· ığı taktirde hııldonda ' ı~·e . 
· ıcra olutlaca,iı illin 

takdiri kıymeti için bfr ölçi.i olarak 
kullanılırsa, Beşiktaşlıların tatil 
mliddetiııde bir an boş durmadık
larını kabul etmek icap eder. Be· 
~iktaşlılann muhtelite karşı elde 
ett;kleri n'•ticeden sJriinazar edi· 
yoruz: fakat oynadıkları mütesa· 
nit, ahenkdar oyun lıer halde 
esa~h bir gayrete alamettir. 

Bu iki oyun şekline bakıırak 

Galatasaray ve Beşiktıışı bugün 
aynı terazinin iki gözüne koymak 
kabil olsa Beşiktaş heı halde daha 
ağır basacaktır. 

Şu takdirde ne o1acak? Önü· 
mUıdeki Cuma gi.inti Galatasara~n 
mağlup olması eğer bir emri vaki 
olursa Galatasaray ve Be~iktaş on 
beşer puvanla müsavi vaziyete ge
lecekler<lir. Bu takdirde bu iki 
takımdan birinin faik vaziyete gele-
bilmesi d~er maçlardaki netice· 
lere merbut olacaktır. Mesela Be
şiktaş ve Galatasarayın Fenerbah· 
çe ile yapacaktan maç vaziyeti 
haHedecektir. 

Be~iktaş . Galatasaray rekabe· 
tinde, dnlıa doğrusu şampiyona 

yolunda Fenerhahçenin mevkıini 
unutm:ımak lazımdır. Fenerbahçe· 
nin muhtelit takıma kar~ı oyna
dığı oyun gösteriyorki jkinci dev
re maçJarında Fenerliler çok şa
yanı dikkat bir vaziyet alacak

lardır. 

Amatör geliyor 
A vusturyanın maruf Amatör 

takımının geleceğinden dün babs~ 
etmiştik. Dünya futbol kralı Şafe .. 
rin de iltihak ettiği bu ekip kur
ban bayramında tiç maç yapmak 
üzere şehrimize gelecektir. 

Voleybol finali 
Voleybol şampiyonası hitama 

ermiş ve Fenerhahçe • Beşiktaş ta
kımları finale kalmıştır. Final 
maçı Perşenbe günil Amerikan 
kulübünde yapılacaktır. 

•• • Istanbnl•w--ı• 
Liman şirketinden: 

('1) ton gaz yağı 
(25) ton benzin 
(100) ton mazot 
(.5) ton makine ya~ 
birici nevi 
(5)ton makine yaği 
ikinci 
(2) ton silindir yağı 
~25) tou halat 
(500) metre bez hortum 
(30) çift pirinç rakor 
(400) mavna kalası 
(1000) adet kaol 
(500) adet könder 
Balada cins ve mıktnrı ya· 

zıh olan malzeme alınacaktır. 
!tasına lalip olanlarm 10 Nisan 
929 tarihine kadar Galatada 
Haydar hanında mübayaa k~ 
misyonuna müracaatla şartna
meleri görmeleri ve kapalı 
zarf derununda teklif mektup
larının umumi müdürlüğe tev
di edilmesi ilan olunur. 

umumi müdürlük 

Felemenk Bahri Sefit 
Bankası 

Merkezi 
Amstedram 

Galatada karaköy hani daiı:ei mahınaad 
telefon Beyoğlu 3711'6 lıtambulda 
bahçe k.apu dördüncu Vakif han 
elefon lsta mhul 569 henıevi Banka 
muamelutı ve emniyet kasali'ln icarı 

i 

.P · · e • ~ :;ol.\,. --

Taşra karilerimize 
a"fÜA tqra brilerimiıden ıelen kuponlara mukabil ayrılan . 

fltlerl.tı numeroI.mı dört gUn z•rfmda ikmal etmek üzre berv~iatt 
derced.iyorer. 

1 ~elbvlv 
2 Ab~ara 
s Janir 
4 Ankara 
s • 
6 İıııtıir 
7 
8 Ştbir 
9 hmir 

10 Aılkara 
11 kınir 
l2 Ankara 
13 
14 
ıs 

16 
17 
18 
19 
20 
'.:?l 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

~ 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 

38 
39 
40 
4l 
4-2 
43 
4tl: 
4S 
46 
·47 
48 
4~ 
~ 
Sl 
52 
53 
~ 
ss 
56 
57 
58 
59 
00 
61 
62 
63 
6f 
65 
66 
6i 
68 
09 
70 
7l 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
00 
81 
82 
ss 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
9~ 

94 
9S 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
10'2 
ıoa 

1Ç4 
105 
106 
100 
106 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
ll?O 

• 
• 

.. 
Ealdşehi: 

lmür 

Buree 

Aııkera 

• 

Afyon. 
knıir 
Ku~ adw 

Mağnioa 

Bergama 
Anı.ara 

Polatlı 

Aake;ra 

lzıuir 
Aakıu& 

.. 
' 

ÇauakkaJS 
Ankara 

Kırk afaç 
Edirne 
K;rk a~a.ç 
Kıdd.u eU 

c 

Cl!mii§ Hacı J.üıy 

Kırk$ç 
lzm r 

Hey Beli 
Alaşt:hir 

Izmir 
• 
• 
c 

c 

K.ırkai~ 
lzmir 

c 

giJuııo 

Adapaur 
Bıaill 

Sa.ray 
Çımakluıle 
KaramttHet 
lmıit 
Bı.ı.raa 

• 

• 
• 

• 

.. 
Ankara 
lan:ıit 
Ankara 
!mı.it 
Bı.ırııa 
Kastamoıd 
Af yon 
• 

C~ei D&lya.n :zade .Melunel Nurteti• B. 
.Devlet demir yolları veınedarı Osman i'\uri B. 
Tıahafiytci OSZ1:1an Hıı.lit B. 
Posta kutu~l.l No. 311 
Kays~ri Hattı idaresinde Halit B. 
AINtıcak saraç zafle Tevfik BllAl B. 
Kereııtecilel' Tutun han Dramalı Salih B. 
.Mıantatı Ba.yır sokak Nigar H. 
Buca rolltekait miralay Osman B. 
Sulu han kireç '<e ıılı;ı r-.ıustafa :\ı.ı.ri B. 
Karşı) aka Cumhuriyet 1m•ktebi muallimlerinden 1\1. Kenan B. 
Deuiı: m\lste~arL~ında KAzim B. k&imesi Şııkran H. 
Zıraat baok~mnda Nejat Fuat B. 
Harp tarihi encUmt>ni B. Reşat B. 
Ordu dairesi Ş. 2. M. HUsn~ B. k.cl'imderi Necla ve 
J?>lljlli H. 
1-'ırka 8. Şube l yazıcı M. Hilmi B. 
Kuyumcular tehafıyeci İsmail Kemal Ef. 
Ktip.ril bıı§ında muv~d AH Ulvi Et 
t<. 4. Sıhhiye Dep. Mu. Nafiz B. 
Tahmil ,.e tabliye ~irt>eıiııde Bshaettin B. 
Ba1raklı Bornuva No. 107 Yegiine R 
~huıifatoracı MeLm .. t E. zade Ahmet Hamdi E. 
Temviz mahkemesi mUme,·iı Talat B. 
Kur~ çe;me ıp.idıaş ı;ıkm~zı No l 7 Leon E. 
Alay G K. mahdumu Orhan B. 
Temyiz mahkemesi blrinci k!itip Tahsin a 
btuyon Şu. 4 Şefi Ahmet Ceınii .8. 
Demir yolu fabrika~ı No 15·16 Abdulgafur E. 
Hesap divanı Tahta kııle, ~ulıe:ıinde murakıp Celal B. 
f\onya mebusu Fuat be~in kerimesi MUlhime FWlt H. E. 
Eolu pahıtı mslzenıe daire»ı lbrahim B. 
Devlet demir yoUarı malzeme dairesı Kemal Sabri B. 
A ,\eri hastahanesi nı ireJay Şe' ket Ali B. km Hikmet H. 
Divanı mubasebut murakip muııvioi Ali Hayıktr B. 
Deni~ müst~rh~ı levaıım Cevdet B. 
Divanı muhasebat viıe ş. 4 Fuat B. 
fır.ti.sat V. &ytar i~lerinde Nuriddin B. He~ix'esi Şaziye 
f<.Am.ile H. 
Ay bey mektebi ha1 muallimi Mnstafa B. 
femyiı 4 üncu hukuk. Yuıuf Ziyaeddin B. 
K. 4. füytariye dıcpo~e b.inba~ı Besim B. 
'İ'aç ha ~ı semiı Zlldıt: Ahmet Hamdi B. _ 
Abdülkadir zade öı:ne• E. uıagazaı>mda Hahibull.tb Jı:. 
Borsa k!tibi Hakkı Rıuı. I> 
tüliin luhisımndıı Şc:vki B. oglu Sadeddin B. 
1'Uüliiır. caddesi 276 No cimer Hulıui E. 
Muııllim Cdil B, 
Varidat k&tihi Zeynel abidin B. 
Orman müdiri lsnıail Hakkı D. 
)ialtıdari:la kutu fu brik ası Ali Rtza B. 
t'.olanc1lt'rd.a No 7 lsmılll Mehmet B. 
Afaıifot ıııatLa:ısı MuEtafa Rıtfit E. 
Avukat Salih Sıtkı mahdu :nu Ahuu:t Nedim B. 
ŞeJn4iycli ıade M. Namık B. 
F-:fUb e~I.:.. mudiri Ktmü B. 
M. ~. vekeleti daire Mu. Muamelı\t memuru llehmct K!mil B 
Jliliye umum ımıha.qebatus 2ı:-a B. Knı Sabire 
~ele-'.iiye reisi Hacı lıekir B. 
EvkAf veznedarı Halil B. oğlu Ahmet Bakı B. • 
A} dın tren kumpaı:ıya.mdıı l•iitip Ahmet §ıf;lı:.i B. 
~ tarihi euctimeui Vasfi B. Kerimesi Melahat H. 
Devlet dP.mir yoHuı nı~hasaliat dairesi Mehmet Fahri B. 
Maliye heııabat mudiriretindc :Ylehmet Ata B. 
4.dliye ıeftig kitibi I. HP.kkt B. 
Orta mlıallim mektebi No 67 Ahmet Faruk B. 
Orta mektep No 177 Muammer E. 
fş bankaıında s~dık Feyzi B. 
Etk!m harbiye Ş 3. Binbatı Tevfik B. 
Ttccardrm Hafız Melunct E. 
Doktor ~ttkrli Fanl B. 
~elediye caddesi Bostan oğlu Ahmet E. 
S~lih E. 
Avukat vaw:m Adil B. 
Ba::tkUI ~de Selim E.. 
A1ay 64.·3·1 rinci Mtl. Mustafa B. 
Alsa.ocak Ak gliYaıcinlik No 6 CeYat l'iedim B. 
Odun pazarı Nafız mustufa B. mağazası uda Hamit B. 
ismet Pqa caddeti No 72 AH Fa~ib B. 
Manifaturacı Mehmet Nuri B. 
O~ınarıiye No 2 Mehmet Orhan B. 
Keresteci Sefa Hasarı .B, 
Mıntıka ticaret roudiltlUjUnde IhsanB. 
Rttk.ılmeı caddesi göınlek.ci Ali Haydar B. mağazasında MoiJE. 
Taşcılar No 31 keresteci Raif liDJail B. 
Haliın Beüa çar§ı5l yeni 50) No S Hasan C. 
Çivici hamamı M·l Süreya B. 
.\lsancak sefa kırathnne;ıi Ramiz E. 
Alay 64·3 K J l Mehmet Ali 8. 
Kutu oğ}\l çarşısı M1.1rat Nihat B. 
Emir zade Mehmet Emin B. 
Belediye evlenme i~lerinde Hüseyin Hiianlı 
l. K. T. Demir yolları cerriyesinde Halil B 
Manifaturacı ı.ade lmıail B. 
Doktor Süleyman B. Kerimesi Kadriye H. 
Hacılar mahallesi ~o 8 Ce\dct Cevat B. 
Set bqı su Elektirik komiserliğinde ~mil .lj, 

Çerkee köy Mazhar Hamdi E. 
Ağır ceza reisi refikası ınakbı.ıJe Sait H. 
Haaan E. rade Mustafa Nı.u:i E. 
Orta ınektop No 13 Kenan Riıa B. 
Kc>7.a Han No 81 İhSAn Hilmi B. 
A&ke.ri. b&etabanfti &zacı Ahmet Hulu.ti B. 
Maarif s1bhıyo MU . .li.eriıne.i Necli H. 
~ haf.' No l4 Hidayet H. 
Harir ham eolf.alt kunduracı Mehmet Fehmi E. 
Set bqı naıngırglh binbaşı Salabattin B 
Cami kebir aadırvanlı Çayhane Şerif E. 
İnegöl manifatora~ı Nezil' E. 
Harir dar\Htalimi caddesi No 17 İııayet salim l:laımn. 
Boca yunus No 12 HUseyin B. 
Pul bayii Hayri B. den Ali E. 
TUtUn İnhisarı Mustafa Rıfkı B. 
Jnogöl ilk tedrisat rnUfoUiıi M. Bali B. 
Maliye zat i~leri Müın. Şevket B. 
Huriyet caddeii manav Mecit E.. 
Divanı muhasebat Kamil oilu Mazhar & 
Hanlar başında Sabahat Ha~·Jar H. 
'fuı pazarı İsak Karako E. 
Gueleler bavii Mehmet AH B. 
K. 1 Ş 7. :\İul. yuıL. Kutsıi B. 
'fiitUtı lph.iıar veZDedarı Sanıi B, 

Seyri sef ain 
Merkez Acentcsı : Galata 

Köprü ha~ında. Beyoğlu 2362 
Şuhe Acentesı:Mes 'adet hanı 

altında. Istanbu1 2740 

Ayvalık süı·'at postası 
.(MERSIN) vapuru 2 Nisan 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu E<lremit Bur
haniye Ayvahğa gidecek ve dö
nfi~t~ rnezkı1r iskelelerle bera-
ber Alt u no] uaa u<'rrayarak 
oL l k . o e . ge ece ·tn. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
almır vlik alınmaz. 

" 

Mersin sür'at 
post as 

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

TRABZON İKİl~CI 
POSTASI 

(Aı~KARA) vapuru 4 Nisan 
Perşcfübc akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak. 
İnebolu. Sinop. Samsun, Ünye, 
Fatsa. ordu. Gireson1 Trabzon, 
Rize. Hopaya gidecek ve <lönü~-
te Pazar iskelcsilc Rize~ Of. 
Sürmene, Trabzon. Polatlıane, 
Tirebolu , Gireson, Ordu, 
Fats:ı. Samsun, Sinop, İneboluy 
ugrayarak gelecektir. 

(750) lı..-ilo kaynamış Bezir~ 
(750) kilo İngiliz Bcziri, (750) 
kilo Hum Bezir, 1000 kilo kaha 
ü::.tübeç, (750) kilo ata üstübeç 
(300) kilo Me~ina sarısı, (500) 
kilo İsveç nefti, (30) kilo zin-
cifre. (500) kilo sülyen. 

Yukarda cins ve miktarı ya
zılı 9 kalem boya malzemesi 
münakasaya konmuştur. Kafi 
ihaleleri lONis"''l Q29 tarihinde 
icra kılınacağından taliplerin 
ogün saat 15 te levazım mü
dürlüğüne gelmeleri. 

r za e Eıraderler 
vapurları 

J\'Iillet Vapuru 

1 Ni~aıı 
Pazartesi 

Lı.rıu Ak§am saat 18 de Sir
ecı rılıtımmdan sııretıkat' iyede (Z 

onguldak. Jnebolu, Sinup, Samsun, 
Ordu Kireson, Tr<Jb::.on. Riı:e ve R 
pa) ya Azimet ı.:e J alıfık~bir, garel 
e de ugrayarak A1:det edecektı'r. 

Biletler Vapm·da de verilir. 
Muracaat l\Iahali: iıoıtanlml Balık 
pazarı Yeni Ticaret Hau. Telefo 

İstan. 1154 ___ .. 
ŞAYET 

1 Kere 
PERTEV DİŞ MACUNU 
istimal etmiş iseniz takdir eder· 

sinizki ne diş etlerinizde iltihap 
ve kanamak re nede dişlerinizde 

gerek sigara ve gerel\se suı·eri sa
ire ile tahassul eden sanlıklardan 

eser kalmamıştır. Bundan maada 

(PERTEV D!Ş MACUNU) diğer 
macunlar gibi KURŞUN telılikesi 
arzetmez. ZlRA Pertev diş macu

nu kalay tüpler derununda ihzar 
edilmektedir. 

Kiralık ev aranıyor 
Bomonti, Tatavla ıtıve Nişanta~ı taraf

larında 4, 5 odalı, bahçeli. elektrik ve 

ıuyu havi lıir ev o.ranuınktadu·. lkdam 
idaresinde ~luammer beye mura.;ut. 

SİNİR HEKiMİ 

$ÜKRÜ HAzIM 
HASU<i VE f!ERRAHPAŞA ~ 

HASTANELERi M0TEHASSISI 
UTlllBUL SULT.111 l!IANl~T rheuJ 

qeı.. 2e22 

Son derece temiz 'e prezantabl her 

türlü evsafı la2ımeyi haiz 

K1RALII( 
MUAYENEHAl\TE 

re, kaltide mefruş iki salon ve hir od8 . 
dektirik han! gazı terk.os telefon 
hizmetçi ve teshiniye hepsi dahil fist 

çok ehvendir . 

1\ienfaatınız için bir kere 
görn1ek kafidir. 

Sultan Mahmut lllrbesi sabık 
Hilalihamer binası 

M :ıarif eminliğınden; lstaobulda buJun
duğu anla~lan Kutabya orta mektep 

tarih cografya muallimi Tabı.un beyin ilç 

gun zarfwda Maarif emanetine m.ilraoaat 

etme!'i. 

} stanbul icra dairesinden!: Bir deyni 
mahkumu bibin temiııi istifası zımnında 

mahcuz ve fınuhtu mukarrer 654 parça 

muhtelif k1fads çam ağacından undılc 

başlığı ve me~e kereste ve saire ile şahsı 

iiafü Ahmet ustanın k.Uçllk pazardaki 
dilkkünında mevcut kml ve kestane afaç. 

ları 4Nisan929 tarihine mtısadif perşeı:ıbe 
gt!nii saat 10 raddelerinde Tahta kalede 

yava~fa şahin maballesiııde Tumııuk so

kağında 16-14-18 .numaralı dükkinm pifo 
.gihmda furuht olunacajt illn olwıur. 

{ stanhu1 icra dairesinden: Bulgurlu Ka. 
riye~inin libade me;ıiresi civarıma ma 

ma) agideo tarik Uzerinde atik29-29mukerer 

29mukcrrer no. Kti§k maa tarlanın nıaıf 
hiBEesi Lutfiye Rafia hanım uhdesinde 

olup Hnsıı.n pa§a ıade irfan beye olan 

borcundan dola} ı kırk be~ gün müddetle 

bilmttzayede be~ yüz lira bedelle talihi 

uhdesinde isede bedeli mliıayede haddi 

l!lyıkında olmadığtndan bir ay mU.ddetle 

temdidi milzayedeye karar verilmiştir. 

Hududu tarik Nec:p ağa ve Da.."1.cah 

Huseyin afa veresel$-lıtin ve Nazmi bey 
\'C ııai:renin çins.rlı tarlalarıyla mahdut 
.>irıni iki döııiiınlUk tarJanın soluık. tara

fında taş duvarlı kapudan girildikte sol 
tarafta ki set tturinde ylil on metro ter· 

hiinde bodram katından meda iki katlı 

Fireıık kireı:n.itli KH~kun odu.n ve kö· 

mürlUğli :iki ı;ofa merdiven ha~· cama· 

kanlı bir salon birisi yUklu dolah1ı ikisi 
gusulhaneli dört oda iki hel! bir mütbalt 

bir kiler va.rdlJ' derununda bekçi aıfatıyle 

.Mehmet a~a vardır ı;ı.et Uzer:inde lx:ı:ıuk. 

tt!lumbalı kuyu tq temelleci mevcut ahu 
mahalli tarlanın alı batında [Vak.fa ait 

maslak hariı:tir.] K.ırk beı dut on incir 
iki baılem ve ı>aireyi bıı.vi Uç blıı Jira 
k.ı ymeti muhammineli muhtacı tamir ah· 
~ap olıı.n mezkur hisseyi fızla bedelle 
almak isteyenler ve daha ziyade malılmat 

almak arzu edenler hissseye murip kıy. 

meti muhamminesiııin yllıde onu oispe. 

tinde pey ali.Çe5'ini ve 928-lp84 dosya 

numarıısın1 milstashi.ben mnıayede ıiibo

sine nıurııcaat eylemeleri ve 6-S.929 tari

hinde saat 14 den 16 ya kadar son mU

zayedesi japılaca~ından müşterilerin bu. 
zat ve ) a bih-ekale hazır bulunmalan 

illin olunur. 

1 :ılauLtıl icra dairesinden : Sirkecide 
~lılfi oteüude mukim iken halen ika-

metgahı meçhul Nuri efendiye: 

Dürnev Hanınun aleyhinize üsklidar 

Hukuk mahkemesinden istihsal ve berayı 

infaz daireye tevdi eyledi~i, yirmi bet bin 

on altı kuru~un maa masarifi ımıhak.emr 
ve faiz tarafınızdan tabailini mııtaıammın 
4 Tc~rinisani 334 tarihli ve 445 numaralı 

ilam hUkmune müsteniden uhdei tasar· 

rufunuzila bulunan ErenköyUnde Sahrayı· 

cedit mahallesinde kain ilci bap köşkteki 

lmsen'İze haclı. va'l. edilmi~ ve bu .k.errede 
fUruhtu talebedilmi~ oldufundan ikamet-

gfthınızın meçlıuliyetine binaen tarihi 

ilandan it.iba4en ilç gun zarfında ınttra
cııı=ıtla kanunen bir itiraı: serdetmediğinia 
surette meıklir hi~nin furuhtuna milte
allik nıuamell!.ta tevessl11 edilecegi ikinci 
ihbarname uııkamına kaim olmak tlzre 

il9.n olunur. 

.............................. 
! B01'10NT1 fabrikası İ 

i DOPPEL 1. 
: Birası : 
• • ! çıkmıştır : 
• ılı • 
•• •••• her yerde ıat r •• •••• 



b-tı§tnda koca~.ıı olanlar bile .yeni Buicki kızlfrınmakia veni bir uv/\ 11e haz buluyorlar._ 

• • 

«l{ul a 1ması ne ·kada,r olay!)} 

<.• Kuvvetinın tezayüdü sayesinde LOrlarnacıan ıni.ithiş sür'at el.de eder .•. ' 

D IREKSiYON başında Kocamış 
olanlar bile 1929 Buickfnt kul· 

ı 

1 ta yeni bir zevk ve haz 

t 

~orlar. Oçüncü viteste 5, 50, 

~· 60 ve az bir zamata içinde iki 

ınlslı sür'at elde etmek bu kuY.. 

tıetti altı ıilindtr için işten bile 

M&Slcsıt 'iyen artmamıştır 
Bu kuvvet ve kabiliyet ben· 

2in sarfiyatını arttırmadan elde e· 
dilmiştir. Senelerce tecrübe ve sai· 
nin neticesi olarak motör öyle bir 
tekemrnül etmiştir ki kuvveti art· 
tığı halde b~nzin sarfiyatı aynıdır. 

'.· 'ı Bir çok tanınmış otomobilci· 
de~ildlr. Senelerce teoi'Übe oör· · 
müş olanlara g3re bunda bU)uaan 

sür'at teuyüctü ve kabiliyet tim-
. ' Ytnl lJuıckin meıJıur m"lorü 
dfıe k1'dar ltiç bir. arabada g6ril· misine niıpeile nflı .. 

terin fikrine nazaren kuvvetinirt 
artması işbu otomobilin idaresini 
1aha kolaylaşhrmıştır. m1Jraşttr. daha kuuuetlldir .. 

t? ~- Vi 8Utck Ghefldillerinia mütemadi sayii gay- tes değiştirmek kolayıaştrrıtmış, sür'at 
~etljrirıin semeresi nihayet feni 811lckt mey- tezayüdü o kadar serilcştirilnıiştfr ki kalabalık. 

dllla çıkardı: Tepeden supaph motôrii eski· bir yolda. veya uzun yollarda olsun Buicki kul• 
• atspeten 17•1

0 
daha kuvvetlidir. En çe-- _!.anmak cidden büyiik bir zevk olmuştur. 

tio )Jollaroan bite yılmayan bir. kuvve~ ı Sa·... .Juick acentastnı teşrifle bir tecrübe ge-J 

atte kofayllkta 115, t>azılar1 ise , ' ~ zintisl tertip ettiriniz , ve ga• ~. 
125 Jıilometro yapacak kabiliyet- BU I C K yel elverişli şeraiti tediyeyi SQ• 1 

~ runuı. 

ClENERAL MOTORS MAMULATI. 

~ T.T .A·':l~ Otomobu ..ı eti Türk Anonim Şirk~1tL 22ogıanda, Tokatlıyıo btşısındi. Tcltfoo: 6eyQ~lu 2800 

E. ·p .uııı 11u,uk cüire!iadeıu = rmnt'l 
ı.a~ıa Wcııcli~ wubddema ~.u'fran· 

•e>lud. Dın·ıhba k&r)lı»iodı: mu.itime HMi· 

f r il ım Yt: Habt: Şevki efeudiler alcy· 

iattı. Talıla min1lZ'e 
• 1 i <§Uyuu 

;ndc bmılar· 

\İlDan ıl de 
...,ı.dı v at chuidi~audcn \C i awetgıi· 

M 1 :8ulı.nı tad ~~I 

.: 1'ar.anuaı iliınu fon ıWl karar 

..idı ~n ye\WJ. •e ~-ukıı mez.'kCırdc 

"' bulanma ı ,.. ) abut tarahodıuı 

ı ~JWı\; bir \~kil glındamor.i akai 

ra 'tırde ıddia ciilen vakıaları kabul veikrnr 

d olunacağı gibi hakkınmla mu • 

t ..,ı uwanıckl n.urıiy ifa Johnac.ağııı\ 

m b Hın cıl ap krırannın bir nıa ı 

.mahkeme dhaobau.eQilc· talı"k kıtuıdı·ı 

gıbi evrakı ha'ladilk dahi iliuı k.e1fiyet 

J ıaııb;ıl iora dairooden: Fatih rh·arın· 
da Kııı: t:ı§ında Mustafa lıey m:ıhatle· 

sinde es\i p:ızar meydanı remi dtiirmen 

ıokıığıııda eski •3> mUk.<:rrer. J8ni • lf· 
uınıı&ralı haneııin • &ekisde ü.ç ') bi ıi 

"uriyc Nınımuı b<>rcmıdan (!olayı ,. 30 • 

gun muddetle mevkii mUmyedeye \ll 

olunmu~tur. mezkCir hane • 204 • arşın 
terbilıı anadır. • 123 • ar m terhiinde 
ar URnne }Arıın k~ir oJarak ~apı1mı§ 
olup te ınıı mut~sıl bulunan \C 

mcd)ıın ile er hiuedJrlara ait hanenin 

aıvtırı ıle mU:tcrektir. 

Zemin katı: Kırmııı çini ta.,lık. 1n§· 
lıkta m~nner ıokneli muı;luk, lı!r merdi· 

'en altı, bir k.ömttrlUk, 'e bir odunluk 
bir bU) ~ dolap, ı:e lıir lemek odası, 

yc.mc.k oduında camlı sabiı dolap , çi· 

mCD.to d teli çini mattız ocaklı mutfak, 

bir eab:ı tci dolap, e çamquhk 'c bir 

bel • 

:Birinci l at: ·9• ayak mozııyık me .... 
divenlc çıkılır. ifbu li.aıta zemiııi ç!çckll 

karşılıklı iki oda, -.·e diger Mr sofa Uı.e· 

rin<le yük dulap bnluPan bir oda, ,.e bir 
helfi. · 

ikinci kııt: ah,.c;ap §alınişi olan bir oda 

r.emini ~inko dci~eli yUJ;;.U haYI bir oda 
n ıı. dolnbi olan diğer bir oda \'e bir 

kiler wh~= Bahçeµ~ eırafı dıvar olup 
dcnmunds •4• erik afa·~. bir asma ve 
iuisalinde medyun ile hiNCdaıla.ra ait 

&nede buluaıı kuyudan au getircıı tulı.uıı.· 
ha me\cultur. Derununda ·Ihsan Fahir• 
be) mu-tccirdir hududu: h:i tarafı alacak· 

h Ye borclunun murisJerinden intikal 

eden hir C\, ve bir ' 111'!& diger tarafı 

•Tahsin• efendi YCrt~i anuı: ön taraCı 

clclirmen eokağıle mahduttur. diıi mub· 
tacı tamirdir tamnmı . • 3775 • lira kn·· 
meli m~hıımmin,.lidir. Talip olanlar~ 
la) meıi muhammİneiinin histıei mczkO· 
reye mu!İp miktarın yilıde onu nispetin· 

de pe) akı;n ınr mu tashi~n 929·5-6 ta· 

riiıind ı;;ıat ·14-16· kadar bıı:zat 'c ~ ıı 
bılvek!le, ve faib mahmı.ııt için a.929-1511 
dos)a numııruile m\lraı:.aat euıı.cl-eri" illu 

t ·-··-

B irin1,;i Ticaret Mahkemesinden: 
6 • Teşrin sani • 928 tarihinde 

ilfini iflasına karar ,·trilmiş olan çar• 
~uyu !kebirde kalpakcılar başında 
89, 91 numaralı dükkanda ıenne el
biseciliğile meşgul Mehmet Rağıp 
efendinin 9 ·nisan· 1929 alı gUnU 
saat 14 de mahkemenin iflas oduın· 
da tasdık1 duyunu icra kılınacağın· 
&n YC\'JllU mcıkurda esbabı matlu
bun hazır bulunmaları illin ulunur. 

H cuUı ıt'amdan alırue oldugıırıı te.rbit 
,:ırakam ile nUfU; tcııliereuıi myi 

eltim yeni ini çıkaraca~ımdan cski~in 

hUkmU yuktur . 

Kad\köy askerlik ıulk ind"n 

320 tevellutlü Huiey ıı oflu 
İsmail 

Z ayi- Ha> darpaşa §ubesinden almakta 
olılu~um 1T~rinsani928 tarih .-e 18405 

numaralı tekaUt maa cUıdanımla oUf ua 
tezkeremi, hU\'il et \&rakamı ve tatbik 
muhurumu 2a~ i ettiı:q. Yenisini alacaitm· 

dnn b kmU >oktur. 
M~-- .... ı .. l• ~ .krü• C.fer 

41t 

As im na· 
l<asa. il· a a • 

ı: 

PUıdıkbda M. M. vekaleti satıoalma 
komisyonundan: . , ................. . B e~ mr hug1&r anal!tar ı~füııi = rnıe \'C kapalı wrıa nıtinakıı .. ıı~ 11 

liluıtur ih:\IC!i 64-9!'> cutııarlt!!İ gUuU uat on d rttrdir ~eı ıti fcnniye!lfl 
l'ijıi ~ ~ıirm•k üzere h'.lr ,Un Ankara Le"azım safın alrruı lı:ouıisvoPU 
m aya ~ak içiB.de o · o tı mu y~en eırel teminatile teklıf 
~ mak!IQ;t au\abi&de ko~y on tiyasetinc ermlerl. 

I{);fu:ij.j;;i~~~· •;t;;;i;~··k~;I~;~~undB 
............ ,., .........•.... 

7' rtut ibtiyacatı ~in bin yllr. kilo ~ytin pazarlıkla mubayaa edil 
Paurb~ın ihalesi 1 Nisıı.D m tarihiııc müaııdif Pazartesi gıınu t 

komi"> onnmaz rulnaka.sa alamında ) ııpiliıcaktır. Taliplerin şartnıım ve n 
kon:riayonrunuıda gvrmol.eri 'ie ~·e'im ve santı muayyenei ihalede şartnaıned 
olan ıckildeki tem.inatlarilc biıiikte korn1eyoııumu:zda baıır bulunmaları ilfüı ol 

I .. ~v::·················~······················· .... .. ~:~~~~-i-~?~.~~~.~.~~~~~~~~~-~~!1::!!~?:~~ı:~ıı 
U edcl .ke~fi 29924 lira 66,5 kuru~dıın ibaret merkcı hastabaııesi iıı§llllll 
A.f' znrf uaulile talibine iha.\e edilecektir. 'Hhmtt ılale 7-4-929 Pazar saat 14 ll 

Tcliplerin tie3rct odasından müssddak hl1vviyet yaraka.sı ve bedel lt • 
teminatı Olan 2244 liralık b:ınka ketiıletn mesi veya mali) e vezne makbuJ 
ihaleden C\'Yc.l te!tlifnam.elcrini usulu ıucvzıu dairesinde komisyona tc'idi 
lte§if ,.c tartnamesini görmek. arzu edenlerinde her gün mUracıuı.tlan ilan olu 

:····································· S Baktr köyünde barut fabrikalarında imalatı harbi ye t ...... ! ... :s:=~~.s:::::lnıa ·omi yonundan: + 
M uhtelif cins \e mikdıırda ceruaıı 20170 kilo Demir milhemcsi \e 12000 • 

'l\ığlası mubayaası münakns:ıya konulmuştur. lb:tlesi 21 nısan 929 fl31Jlr 
a aı14 te icra kılı.nacaktır. Taliplerin tcminntlariyle beraber komis;on:ı murıı 

i ••••••••••c•t ı •••••••••• ••n•aı••••••••••• •••••••••••••••• ••••• •••••••••••••• ••••••••••••••• "' ı•ıı•••.,..-

i Emvali metruke ilanları 
1. ............................................................................................. 0 ........... . 

Semti l\lahalbi Sokağı Atik Cedit 'cv'i Hissesi 
Be, oğlu Pıı.ngaltı Cedidiye 148 J66 mııa bahçe Tamam 

kflgir kııne 
Mli1tenıilatı : 
Bodrum kabndtı bir oda, bir mutbak, odunluk ve köaıUrli!k. ftinci 

Sofa iki bl\yUk oda bir hali, UçUncli katta bir sofa ,.e dört oda ve bir hal!. d 
taraça katında iki oda v l·ir bil) ük tar ça ve mut.bak "fe miktar Ufi bahçe) i 

Bedeli kiz .:.ene 'fC m 1&\'İ tak itte tedi)e olunmak üzere balada 
mub.orrcr hanenin mUl!Uyeti 4500 lirn bedeli muhamnıeu ile mliıayedeye ıtonıl 1" 
64929 tarihine rnusadif Curuınteei gwıU liant 15 de nıUza) edesi mukarrerdir· 
rln yUzdc yedi buçuk beaabile 937 buçuk lira te'minnt akçelerini malsandıFıtı• 
ederek me.kbu.ılan ve ya muteber banka mektuplarlle ye\'!IlÜ meıkurd• 
rnctrul:e tış komi)onuna murocaat C)lemelcri. 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Müzayedeye vazolunan apartiına 

daireleri ile haneler · 
Beycığ.lundo Okçu muaa mnhnll~de kara mollA sokağında 22 
birinci ~e ikinci daireleri 
BeyoAluııda Ş:ıbkolu mah.ııUesiode !tule kapısında 24 numaralı apartmanıtl 
ve uçunctl daireleri 
Siflidc Bti) ükdcre cadde!iindc 3.51 ve 353 o. luı.neler 
fıc~ ~lımda Huseyin aAn nuıballesinde 1 Y 1

0. hane e 
Dcyo~luıula Huse) in nğıı mahalle inde ınmb:ık sokağında 3.5 numaralı ııaıı 
Bcyo~lunda Kamer hatun mahalle inde kızılcık sokngında 22-28 nuınaralı21 Kadı.rlad:ı &=tan ali mahallesinde mebmetpaşa yokuıu caddesinde 
ı 'o. haueler 
~ehrcıuiııinde lbr, lıiru ı,;a'u~ malınllcsiıı<le delirnıen sokağında mektep 111 

Samet) ııdıı Hacı kadın mahallesinde iı.ılu manastır cıı.ddcsinde 159·145 N°·c 
~Udhıcede Mahmut ata mahllllesinde fılipos Eokagında SS.45 uwnııralı hstlil' 
Kunı1pa1ada En tihllm ahmet efendi mahallesinde ufıık köprü sokağ•ll 
No. hane f\ 
Üil Ud rda Murat reL mahallesinde ail~htar tığa b~çesi sokağında 95-87 
tJst:Udarda Pazarba§ı mahallesinde şehit ahmet paşa sokağında mektep ıııl 
KadıköyUnde Osman n~ maluille inde oton nnrnı diğer Nureddin pqa .o 

·0.72 nu.mıınılı hııoe 
Müddeti mUza)ede 20 .~art 929 tarihinden JS isan 929 Cumartesi 

OD urt buçuğa kadar. 
Balada muharrer eınlılk kirıı-.a \erilce inden milz4' edeye vazolunınu.to! 

lcriıı ) e' mi lhnle ol:ın on ~nıl~ ~at on Jtırt buçuğuna kadar şartnanıL' 1 

n teminatı mu,ııkkate ita ederek mtızayedcye ıttirok etmek Uıtre Jsıanb 
ı111UdU.rluJundc '-akıf akarlc.r müdtirll.lğUne müracaatlan il!n olunur. 

[,.af \o mUştewi~tı h:ıklmıdn walQmat almnk isleyenler bu muddct 
mU:ıayede odB!ıne muracaat edtrck ecri misil rnporlıınnı görebilirler. 

Pazarlikla Dolap v 
saire muba~iasi 

Distof ajin Şefliginden: 
Di.&tofajin miie..cses~ine aptınlncak te• • t ( mass, dolap '"e sire l 1 

<cdnrik edileceğinden 3 • 4 • 929 Çar;anbıı gtınU saat on dörtte mile esstıst" 
mnltııyb komisyonuna gelmelen ve levazım hakkmdA malfimat nlmaK ö 
mektebine muracaatlan. 

Istanbul Limanı sahil sıhhıye . J 
Merkezi sertababetJJ1 

Merkeıimiz anbannda mevcut Sühlüme, muhtelif sstıı b 
600 ü mütecaviz boş Benzin tenekesi muhtelif lambalar .. "~ı 
demirler müzayede surctile satllacağından taliplerin yevrnu te 
de olan 14 Nisan 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 o1 
kezimizde müteşekkil Masraf komisyonuna müracaatlan il8l1 

Edirne Defterd rlığından: d-
Edirne vilayeti dahilindeki Enez ve lpsala gölleri "\ 

rüsumu saydiyesi dokuz sene müddetle icara veriJnıC d 
müzayedeye vazzolunmuş ve beher seneliği üçer bin liı.a~~de ~ 
seneliği 27000 liraya talibi üzerinde olup 23 · 3 • 929 tarıh~O dt~ 
bulan müddetin 15gün daha temdidi maliye vekaleti celilesın jt 

eş'ar buyrulmuş olmasına binaen 24 - 3 • 929 tarihinden 1· 
müddeti müzayede 15gün daha temdit olunmuş olduğun_d~flr' 
tarihine müsadif pazar günü saat on altıda müzayedesı ıc 
cağı ilan olunur. 

Me 'ul mi:diri: ESAT MAf1 


