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Bugün Sanai nıevat için harice 
rerdiğimiz paral.arın bir seTW· 
Uğf, ile o eıyayı numıleketim.is. 
de ~ bir çok . fabrilta 
ce t.e1g81ılar vücude gelebiUA 

. il& TESiS TAJllBJ: 1894 
~-==~===~....-:=====--====~~=-=====: 

Çocuk hayramınını J!~"Jf?j Mübadele 
Anlrar• Yun.anlıların mukabil 3 üncü 

bo..... l>tbı \'OCOk bayramı· 
'1 fiçüneü günii idi. 23 
~da Tepebaşında ve
.:.rı çoouk mO.samered dün qıeo.en 

ta aynen tekrar edilmlotlr. 
~ilnkü mil8amereye,seçen defa ı,. 
~ etmeyen mekter;,liler getirllm~ 
ı.ıı'..__ Bu mtlsamere 28 mayuta genqf 
f 4'rllr edilecek ve hu 
ı:: htıkO.met erkAnıyla · · -~ 
~ aevat davet edile-

tlr. 
) ,..l!uliln ocakta 8Q yaflftd• 
~,ına lcadar im vo otlan 
~ Q~~nnııı ~aldylo bir ço-

.,..oeu ftl'llecokttr. 
~ ~ mtllcemmel ohnuı 
~. ot\cl•..1 ilıil be7'et •Gtemadt 
~l\ IQ• 9ll1411nılırdır. Balo
hij~rı~cG18'llur haırotlerlaln do 
~·le 1 • Anka1adı verilen 
"~t tdv ınunta~m olmall için 
~d ••rhtndolerdir. Gerek An· 
~l~ latanbulda ve dlget 
' l c ~oeuk bayramına de-

f". o "*•lctadır, 
\~~ T~bqındald mi
l"""'~ {"•tut.an olnnqtur • 
tJ.......~. Dtr ll&ıuın kıl tarafından 

Ankarayı btlyftk harbin _. 
nlanna dolro tanımıfhm. Se

~~~:;r-ı_ 111 ntelerden sonra g6rflnee 11-r 
..ı.t.•~~ıı:~"::· • ' r t içinde kaldım. Ankara p. 

.nı!llıl~~11ı.. • bir ~hlr değil, bina, yol, 
bUıçe şeklini almı§ aamtıt• 

iı !Udıi bir iradedir. Bu ,ehrin 
D. tal(· ve tcprağı l•buratuvarda 

J. tıJaın edilse, cam boruların 
dibinde bırakacağı teresetibat, 

~ nuuldi olmaktan ziyade maae-
-Ytdir. 

FraD8m romaneıaı •Pferre 
Bhoit .. , bir hik.Ayeılnde Afrl .. 
k• ~Hlı..iln kamlan ortuında 
~ahın karş11111a çıkıveren 
alt m almayacağı derecede 
ınotekemmil bir medeniyet 
merkezinden bahseder: Adan· 
tide! Romandalu bu efaane, 
Anadolu ortasında bu g6n 
bir baklkattır. Ağacın bitme
~ yapraiJn apılldığı, idil 
~ mm l>ir saha ortuında 
Anbra, timd.t bü~ binala· 
nam ~ialene gözleriyle p
laklara bakıyor. 

Bu ,ehir gOael mır. 
~lerin sG-"11' nedir 1 

.... ıan. 
fJWl Ye liyah .Londn, ımu 

'Ye ......, Parla, remlalerlal 
aepıeyeialer için dönyuua 
hı.., can akıntısı merkedndea 

~? Ank&;I'• mlna
#1 p'padanm tat ve 

·.-•...-ııılU• tapmaktadır, çtln
... -.--da bir ..:a, etPY• te

l etmil _.d~&Yoı. fj~· 
kat ye merli'iiiiil~ 

• bir kulp çarpıyor, bir iradenba 
miknatiıiyeti eeaamı molan· 
dırarak, onları muaaam bir 
mimarinin ietlkametlerlnl ta· 
ldben hareke&e getiriyor. 

Y ukanda: Çocııh bal.o
SKRGG Gaııl. ha.ıretleri ile 
Kaim ve t~t pa,alar 
ha:zeratı. 

Ortada: l•met paıa ha
zretleri bir hıiçül• yavruyu 
ıeverlerl«m. 

A.,ağula: F.w!ISi paşa 

hasreti.eri küçüklerle has
bühal ederken. 
Küçük yavrıı: Nurten H. 

Et WWW nr: 

Bu şehir ahel olmaktan 
ziyade dfifGııcfilrücli, ilmit ve 
kuvvet verici bir timaaldir. 

Ahmet Haşim 

.... ,,,. Yeni 
Tef rikamı~·-.... 1 

ı 

~~ hor_oıu hofamedi edil· 
~..__.:.\VQ Feyal Atl laı liseai Sf:'WI tarafmdaıa ıeybek r• .. 
~,_,w.ı, "° flddetle ılklf" 
~-~ BUftdan tc>Bra Feyzi 
t.:ı." llaeıt talebeleri tara .. 
~bir kolMdi tertip edllmiı 
~ vok muvaffaldyot kaza~ s;': ' 8'mda" sonra kız amelt 
~Wrıbeleri Müsavatı hukuk T bSr temsil yapılmıştır. 

ınayıs bayramı 
~ ~ 5 mayısta bilt! . ı 
't\ G~ ~meğe götürülür 
"" ~alt& da Q\e.ktepler J,ta .. 
~~.~lttdı. Ancak hava m6sait 
~ tftktirde S maytf germe~ 
t~ ~ mayta •)'! zarfında 
' &\i ~ prtayla teh.irl kabil: 

.... ,- . =z 
Emanet hey' eti- Zepplin munta-

Bütün Avrupa ve Amerika i 
matbuatı ahlak mes'cleleri ile 
uğraşıyor. Ahlakı, ahlikıızlığı 

tasvir için yalnız ilm1 ve içti
mai yazılar kafi gelmez. Su-

1 l .. utu nazarlarda tespit için 
1 hakiki tablolar, hayattan alın· 
İ mış sahifeler, satırlar lazım. nin Vyanadaol-zaman yoluna 

duğu anlaşıldı. devam ediyor. 
N lttt>arla bu "ne uınumı Bir ınüd.dc•tenbeı·i Avrupada l'l"' a-mfıli ba7ramı 15 ma- tetkik sevabstı yapmakta olan 
~ ~alacak vo 16 mayısta Emanet h~y'eti Berlinden Frank-

A .... _ ,P~ lcapah olacaktır. fürt ve Munihe geçmiş, oradan ~a 
.. ~oluda bayram Viynoaya vasıl. olmuş~ur. Hey:et 
r_ . Samaun, 24 [A.A] Viynnadaki tetkıkatım1 1knkrnl etdtık-

~\ ~le haftası çocuklann ve ton t<onra Belgrada ge e~e · ora an 
\'-- 111 ~~vinçli tezahuratile de· 3alırimize avdet edecektır. 
~~ e,,.•rur. Düıa tayyare cemi· Umumi imtihanlar 
hit Lt_a1rafından bu münasebetle 

.,,_o ~rilmittir. Reımi hususi, ecnebi ve 
ro - Sıvaı, 24 [A.A] ekalliyet ' ilk mekteplerinde 30 

Vau. 'ır~ haftası meıerrcHe de· Mayıs Pcr;en?e günü. öğl~ 
~ haı~ror. Başta valileri oldu~ llı;eri derslere nahyet verılecektır. 
~Yt.t de ~klardan seçilen vi.. Bir Htu:iran Cumartesi sabahı 
.tdare teşkilatı bütnn müessesatı imtihanlara başlanacak ve 9 Hazi-

Cl"llektedi!. ran akşamı nihayet bulacaktır. 
Ç , Menin, 25 [A.A] Bu suretle 10 Hzirandan itibaren 

Ş~h .. i;.cuk haftası münasebetiyle mekteplerde ya:ı: tatili başlaya-
~t.ık ex.tzde spor faaliyeti ve ço· ;;ca~kitiırri.iiiiiiiiiiiiiiiıiiiliiiiiiiıi' 

6 enceleri devam etmektedir. ~ ı• 
Türkiyenın en sevim 

il çocu{lu kimdir 
l).. Adapazarı, 24 [A.A] 

s tt~tlnl.ii çocuk bayramı me
Y~t .. e les'ıt edilmiştir. Ceıni-

&urb" -
MÜSABAKA KUPONU 

N° 19 "rl~ k ız çocuklar miiı~abaka-
<?,_.~ı azı:ı 'lanlara muhtelif he· 

r Vt rmiştir. - 1" -ıwm.awW:W~?!Aı!~~ 

Tanca 24 [A.A] 
Sevilden gelen Zeppelin eaat 

16,55 de şehir afakında uçmu, ve 
Cehelüttarika doğru gitmi~tir. 

Ceb<'lüttarik. 24 f A.A] 
Graf Zepplin hugün öğleden 

sonra saat 17,50 de Tanca ufukla
nnda görül nllştu r. Balon CPbellıtta· 
rik huğazım geçmiş ve takriben 
saatta yUz kilometre slır'atle Şarka 
doğru teveccüh etmiştir . 

Perpinyan, 25 [A.A J 
Creus burnundan otuz mil 

uzakta bulunduğunu bildiren Graf 
zeplin balonu Marsilyaya dv{tru 
gitmekte idi. Balonda ber~ey 
yolundadll'. 

Paris, 25 [A.A] 
Gral Z<'plin balonu saat on 

buçukta Nis Ü''C'rin<le uçmnştur. 

Türkiyenın en va· 
kuşıkh erke!:ii kimdir 

MÜSABAKA KUPO.,U 

1 
Garpta böyle çalışıyorlar. 

Çirkin, kötü, müteaffin hayat 
1 tabloları karılere arzedilmeli· 
'ı dir ki bir nefret, bir istikrah 
hasıl olıun 1 

1 
lstanbulda ne ahlaksızlık, 

ne sefahet yuvalan var ... Çok 
I ıükUr milletimiz bu haıtahlc- ı 
l lara, bu ruh düşkünlüğüne tu-
l tulmadı. Fakat milleti bundan 

1
: korumak farzdır. işte, mahza 1 

bu maksatla, pek yakında, 
1 Beyoğlunu, Tatavlayı, şeklen 

1 
cazip, in.kin tereddi kokan o 
semtlerin gizli hayatim bir 

! fotoğraf sadakatı ile nazarla. 
1 rmızda teressüm ettireceğiz. 
;su tefrikaya da masal olan yal-ı· 
i ruz şekildir; fakat her satın-
; mız, her tablomuz manzara 
1 ve hadiseye tamamı tamamına 

1 
muvafıktır. O tabloJart o ş.a· 

1 

hıslar meYcuttur; hiç biri ha
yal Heri değildir. 

Tatavla dllberl 
1 SOKRATI ı 
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teklifleri. 
Ankarada bir . .. . 
ıçtıma akt-

edikrek 
mevcut mesail 
hallnlunncak. 

........ ····-· H1:> 
Mflzakeratı lfıanye ı 
vekili Şttkrfl bey 
idare ediyor. 

-··· .. ·-··--··- • o .... aç oğlu Şükrü Be; 

M. M. komisyonu hu hafta 
toplanacak. 

Alllcadar amk ... ta P!_ea 
mal6mata nuaran Ankarada Sa .. 
raç otlu Stlkril b.,-le Yunan 
eeflri M. Ya~ aruında Türk .. 
Yunan mDbadele müzakeratına 
devam edilmektedir . 

:Ş.raç otlu Sükrti B. Yunan 
tinktmetlnin M: Diyanmdopu
l• U-. fk'lt'diii 'A ı\caJMJ t ... 
liflb tet . ebDiftir. 

Yunan teklifatı 
Mltıetnmim fstlbbarabama gö· 

re Yaaan hOlcOmeti bu cevabın· 
ela muallak meaallin toptan halli, 
•Osakkafata dahil olan ve ol
mayan emlakin taba edilmeaine 
muvafakat etmekte yalnız etabli 
Rumlar, tufiye edilmemif em· 
likin taktiri kıymeti, mevcut em4 

ilkin tasfiyesinden tahassül ede
cek farkın tediye şeraiti üzerinde 
yeni tekliflerde bulunmaktadır. 

Ankaı·ada yapılacak içtima 
Hükumetimizin evelki teklifa-

byla Y aaıın hükilmctinin cevabı 
an11nda ki tefavü.tü '1 izalesi 
lPn önGmüzdeki ay içinde 
Ankarada, hariciye vekilimia 
y.nan sefiri M. Papa, M.M: 
komisyonu reisi ile bitaraf azala
n ve Türle - Yunan mübadele 
mnrahhaslanndan mürekkep bir 
lıoafenne in'ikat edecektir Ha... 
rieiye vekilimiz Tevfik Riiftü B, 
Avrupa ıeyyalıatından Mayı11n 
ille haftasında avdet edeceğinden 
konferam gelecek ay ortalana
da toplanacaktır. 

M. M. komisvonu . 
Diger taraftan M. M. kamiıyoou 

önümüzdeki hafta içinde umu
mi bir içtima aktedecektir. Bu if
timaa iştirak etmek üzere yelli 
mübadele baş murabbuımas 
Tevfik Kamil beyle Ankarada 
bulunan Yunan murahbaıı M 
Diyamandopulos bir kaç ~ 
kadar şehrimize geleclclerdir. 

Almanlar tam Kıral askeri 
Türk dostluğu 
gösteriyorlar. 

Tevfik Rüştü bey iki memle
ket arasındaki dostluğun maddi 
sahalar haricinde de devam etti .. 
fini bu suretle müşahe de ede
cekf r. İki memleketinde mukad· 
deratları icabı olarnk ihya mesa
ilerinde müşkül şerait &ltında 
devam etmek mecburiyeti bu 
dostluk münasebatımn rabıtala
nnı tetdit etmiştir. Türk hariciye 
vekili memleketine avdet ettiği 
zaman Alman milletinin ıimdiye 
kadar sarfettiği mesainin ne de
rece müsmir olduğuna ve Alman
yanın ne kadar samimi bir tarz· 
da Türkiyenin mesaisini takdir 
eylediğine oabadet edecektir. 

Berlin, 24 [A.A] 
Correıpondance diplomatik 

alemand gazetesi Almanya ile 
Türkiye araaında mün'akit mu
ahedat ve mukavelah mevzuu. 
baha ederek Türkiyenin diğer 
devletlerle ve komşularile de mü
masil mua~~del:r akdettiğini ya. 
zıyor ve dıyor kı: TUrkiyenin bu 
faal ~arici siyasetini idare eden
l~r bı~~~ Gazi. hazretleriyle Tev
fik Ruş~~ ~eydır. Türkiye harici· 
ye .. vekilı.nın Almanyayı ziyareti 
mutekabıl muhabbet tezahüratı· 
~~ vesile olmuştur. Bu seyahat 
ıkı memleket arasındaki tarihi 

Kabile doğru 
ilerliyor. 

Moskova, 24 [A.A] 
Tas ajansı bildiriyor: Mezh ... 

teriften bildirildiğine göre Ema
nullah kıtaab Gazneyi işgal et
miştir. Emanullaha taraftar ke-
ıs:srinin . ku~etleri kabil istikame
tande ılenlcmelctedir. Beha saki 
kabilde irat ettiği bir nutukta 
Nadir han ile dostane bir tarzda 
mektuplaş~akta olduğu halde 
mumaıleyhın kendisine hiyanet 
~oı.tluk rabıtalarmın idame ve 
mkışafı?a . Ankaramn atfettiği 
ebemmıyetm bir ni1J8Deıidir. Al
manya hu hissiyata hararetle. 
samimiyetle mukabele eder. 

Bu ziyaret esnasında Alman 
efkarı umumiyesi ve matbuab 
Türk hariciye vekilinin mümtaz 
ve sempatik şahsiyetine karşı bü-
yük bir alaka göstermiştir. 

ettiğini beyan etmiştir. Nadir 
hanın emvali zabıt ve ailesi tevkif 
edilmiştir. 

Nadir ban cenubu şarki kabilel .. 
rinden bir çoğunu kendi tarafına 
celbetmeğe muvaffak olmuı ft 

bu suretle ( Altimer) buğazım ta
tarak lo har vadisine inmiştir. 
Bu ıuretle kabil yolu kendill 
için açılmışbr. 

" 
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Her gQn bRr . 
. Komş z e 

omu 
.) 

uz 
Balkanlardan ve bilhassa Yu- 1 metiııi Sırp devletinin dahili po

Mni~tandan b.ahsetmek istiyorum. litikasının bozukluğunda aramak 
• Cihan harbınde mağlup düşen 1 lazım gelir. 
~lgar!~an:. ~ ~enelerde macera Sırp ve Türk devletleri ile 
s1y~s~tı~ı ?us~utun un~~muş, ida- müvazene h li de l?ulunınak için 
r~sını, ıktısadıyatmı duzeltmeğft Venizelos dai Italyaya mü
koyulmuştur. Bu vadide her gün masat etmckt dir. 
muvaffak oluyor. Haddini bildi- Venızel 'un ıyasetini - tek-

1 [_·s_•· _D_. _a_h_ll:i _ ...... _h...,.._a~t:!Z~::::b::e ... :rl~-e::r::::·~1 
Zabıta bir yobazı lngilizler Çenberli Şirketi hayı·iye 

cürmü meşhut taşı tehlikeli aldığı yeni 
halinde yakaladı. vaziyete so r. vapuru geliyor. 

Zabıta, yeni kapu langasında Çenberli tas civarın f ı;arı 

,___-:u_.,..~ -

• 
Seöbrek ' hı'fzıssıhha•• 

-3-
Uzunca müddet yürü·~ 

mekten mutevellit geçi· 
ci albümin idrarda gö· 
rülebilir. Yorgunluk, s• 
por, fazla kuvvet sarfet· 

ginden ileri atılmıyor. zipten, l t~a V(kayi ile tekzipten 
: ôte tarafta t~ckkül eden korkmadan - şahsen şöyle tarif 

kocaman, 13 milyon nufuslu Yu- edebilirim. 

oturan üfürükçü "Hacı Bekir., atika talıa
ismindeki bu hoca evinde iifürük- rrisi için b · 
çülülde meşgul olmak ve bir Jngiliz gu
çok kadınlara nüsha yazmakla .. 
maznundur. Son defa bu hoca rupuna mu-
çocuğu olmayan bir kadına çocuk 8:1d~ ve~il
yapması için nüsha verirken za- mışti. Gı1 

bıta memurları tarafından cürmü lerden 

Şirketi hayriyenin Avrupaya 
sipariş edip inşası biten 74 num· 
olu Altın kum vapuru, eve.iki.. gün 
ı~tanbula hareket etmiştir. Vapur 
mayısın onunda bura)& gelecektir. 

Altın kum vapurunun sür'at 1 
, tecrübesinde 13 mil yaptığ anin· 
! şılmıştır. Buraya gelince bazı ne· 

mek hallerinden sonra 
da hu gibi albumin te· 
hevvülleri görünür. Art· 

~slavyaya gelince, bu devlet " Büyiık gayelere varabilmek 
henüz teşekkül devrinde addcdi- y , :ır ıçın un nıstanı iaareten ve ik-
lebilir. Kıral, kanuni esasiyi kal- tisaden kuvvetlendirmek ve 0 za· 
dırdı, mutlakıyet ilan etti. Gaze- mana kadar hiç gürültü çıkarma
telerde gördüküm havadise göre mak. Yunanistan bütün komşu
halk, başvekil Jeneral Jifkoviç'in farından zeng·n olduktan sonra 
istibdadından hiç memnun değil. maksat kendıliginden hasıldırl " 
Memleketin en eski gazeteleri Artık dahilde Venizelos'un 
bir bir kapanıyor. Kabul buyurur- düşmanı, rahbi kalmadı. Hiç bir 
sunuz ki bu tezepzüpte Sırp, fik i hiç bır muhalefete uğramıyor. 

meşhut halinde yakalanmıştır. sandık . 
- i vakısı ikmal edilecek ve ilk dafa 

, davetlilerle Boğı:ıziçinde bir ten~z· 
• ' züh ce\elam yapacaktı~ 

Hırvat ve Sloven kırallığı ciddi, Yun""n tcşu.il;.tı kendi fikirle-
idar.i ve iktisadi ıslahata girişe-
mez. Ortada Y"Ugoslav devletinin rince bozuk ve eksikti. Dahili 
varlığı mes'clesi mevcutken esaslı işler yatıştıktan sonra Fransız 
bir imar siyaseti b r az mevsim- tarzına muvafık ve cidden mil
siz düşer. kemmel bir Devlet şurası tesis 

edildi. Meb'u an haşarılık edi-
Buna mukabil, Venizelos'un yorlardı. Onlara karşı bir fren 

tekıar iş başına gelmes'ndenberi teşkil etmek üzre bir ayan mec
Yunaniıtanda bir başkalık his- lisi kuruldu. Asayiş kalmamıştı; 
solunuyor. Giritli Başvekil • ve- eşkıyanın meb'usl~n dağa kaçır 
yahut diktstor - genç değildir. ması adet olmuştu. Emniyet yerine 
On dokuz, yirmi sene evci hüku- idi, İktisadi bir çok ıslahat 
met teşkil ettiğ{ valnt pek alevli y pıldı. 
idi. Osmanlı hey' etinin de çök-
mekte olduğunu yakından görü- Yunanistanın para vaziyetini 
yordu. Sergüzeştlere kapıldı. Da- geçen bir iki makalemde arzet
hilen de, haricen de mağlup oldu. miştim. Türkiyeden göçen rum
Aradan yıllar geçti. Venizelos. lar Yunani tanı gerçekten ihya 
anlaşıldığına göre, bu seneleri ediyorlar. 
boş geçirmemiştir. Hatıra kabilinden şurasını sö-

Em netle 
l\femurlara yardım 
Şehremaneti memu~rına da 

baremin 929 senesi zarfında tat
biki mukarrerdir. 

Ada kuyuları 
Heybeliadada 5 artaziye mev

cuttur. Bunlardan en ziyade su 
· ren iki kuyu ahiren çökmüştür. 
H ybel" arianın susuz kalmaması 
ı~ın buraya arteziyen kuyuları inşa 
edilmesine karar verilmiştir. 

Profösör Rihart 
Bir müddet evel şehrimize ge· 

lerek Darülfünun türkiyct enstitü· 
sünde tetkikat yapan Alman müs
teşriklerinden M. Rihart Hartman 
dün bazı tetkikatta bulunmak üzere 
Adana}d gitmiştir. Diğer müsteş· 
rik M. Bolhman da Cumartesi 
günü Almanyaya avdet edecektir. 

Boğaz içi tarif esi 
Bo~az içi ilk bahar vapur tarife. 

sinin t thilcine bu hafta başlana· 
caktır. Venizelos "megali idea" !mda yleyelim ki eski yunanlılar ile 

&abıttir. Fakat bu gayeye var- muhacirler aıasında henüz bir 
• mak için Yunanistanı henüz yakın yoktur. Eslciler yenileri senelerde pek ziyade uslan- / 

ham, yani terakkiye şiddetle sevm or. Şimdilik ayrı iki ce- masıdır. 
muhtaç görüyor. maat halindedirles. Aralarında 1 Jot~sınalle k ... hvehanesi poii ika-

Yüz yıllık "büyük fikir,, , va- evlenme yo gibi imiş. Zden bu· · sıc·' hmanistanda bir an·ane 
ktile yalnız Osmanlılığın aleyhine nların bir kısmı türkçeden baş- oldugu meçhülünüz dekidir. O 
ic\i. Lakin Balkan harbinden sonra ka dil bilmiyor ar. mektebin mümessillerini bir az 
bu fikir Türk, Yugoslav, Arnavut, Gar'ptirl Buyük hadiselerden düşük görüyorum. Halk, anladı
Bulgar ve bir dereceye kadar sarfm L r bu muhacirlerin avam ğıma nazaren, kendilerinden 
Kıbrıs ve on iki adn nıünasebetı kısmı, ço u, h·r )Un nhlaşma usanç getirm1şti. 
ile in i.tere ve lta!)'ayı is.ihuaf dı Tahkık eJenterin mutalaasına Rum, tüccardır, esnaftır Vcni-
eder. Büyük· Br"hınya pek şev- göre tür\.."ükleri rumluklanna ga- zelos kendilerine assyışi ve iş 
ketlidir. Imdi Atina kabinesine lıp imiş ... Demek ki bir din görmek için iktiza eden hürriyeti 
göre bir Kıbrıs mes' e1esi yoktur. maddesi bunları ayırdı ve orto- ve intizamı temin edince şekil 
Bununla ) alnız gazeteler ve Kıh- d ks m ' yunan propagan- değişti. Ahalinin çoğu bu gidiş· 
rıslılar meşğul olur. d, sına badi l i ,. ten memnun. Venizelos ta karşı-

On iki ada ( Rodos ve saire) Yunanista a bir haylı err.leni sına engel çıkmadığını görünce J 

eliyesi yap
makta olan 

gurupun faa· 

liyetine dün 
nihayet ve
rilmiştiı. 

Buna seb
epte sandık 
neticesinde 
Çenberli ta· 

fıD tehli
keli bir va
ziyet almış o1masıdır. 

Sıhhi)e vekil' 
Sıhhiye 'ekili Refü~ B _ 

müzdeki hafta içinde şehrimize 
gcJecektir. Refik B. mayıs ayı içi· 
nde tetkikatta bulunmak üzere 
Awerikaya gidecektir. 

idarenin ikinci biı'vapur daha 
ı,ıpariş etmesi kuvvetle ınuhte
meldir. 

Taksim abidesi 
Taksim abidesinin sathında 

görülen çatlaklar üzerine abide 
komisyonu aktettiği bir kaç içti
ma neticesinde heykeltıraş M. ka
nonikaya son taksitinin verilmi· 
yerek, bu paranın bir kısmı ile 
abidedeki çatlaktarın tamir edil
mesi, tamir işile ltalyalı mimar 
M. Manç.eri ile Darülfünun arzi
yat milderrislerinden Malik beyin 
meşgul olması takarrür etmişti. 
Malik B. dün M. Mançeri ile 
temas ederek abidenin tamiri 
için yapılacak tecrübe etrafında 
göröşmüştür. 

··sabaka 

Bedia Münevver fi. uallii H. 

ri1ik ismini verdiğiıniZ 
~ahı hırda dahi keza al· 
hüınin tebevvülü meV" 
<.:uttur. Belki bu adaoı· 

1 
lar evelce böbrek hasta· 
lığı geçirmişlerdir. Bar
saklardn husule gelell 

J mikroplardan ileri gelıııt 
ı tahammurat ,neticesinde 
: keza albümin işemesi Zll" 
hıur eder. Fazla mıktar 
i d albuminli maddeler 
i yemeden de albümin işe
! me i olduğunu müellif' 
1 leri iddia etn1ektedirler• 
Sabah erkenden kalkıp 
ayakta aç dolaşanlard• 
albümin görülür. Böbrek 

ı ufunetinde ister taze,18" 
: ter eskimiş olsun albfl" 
! . in tehevvttlü çoktur 

ılrarda albrımin meveO" 
Jiyetini ehe miyetle kr 

i 
~ ı nıak ·ıazı dır. BUO" 

r drı derhal şahsi bet 

1 

türlü -yorgunluklardıJI 
İ otak tutulmalı, uzun rntl• 

'ı ı ddet ayakta durmaktaJI 
, i men edilmelidir. 

• Lokman Haki"' ..................•.•..• ~ 
i 

Tahkik 'lta başlandı 
Bazı poı · karakollarında atr 

lan dayakların son zamanda~ 
\ukua geJmekte bulunın~ 

iueıine muU.iye \e polis müfetıır 
le ri tahkikata başlamışlardır. ~ 
huc:usta lihr.ım gelenlerin ifadeletl 
alınacaktır. 

işi de öyle. Geçende, Selanikte de gitti. Bu uncuru yunanlılar hiç daha başka bir şevk ile çalışma
rocloslular bir gösteriş Y.Bpmış- sevmiyor. Vatandaşlığa kabul ğa koyuldu. Ufak tefek muhale
lar:cfı. Ku~z Venh:.elos İtalyayı etmiyorlar. İki cami arasında fetler yok değil. Mesela kumar 
kutkulandırmamak için nümayiş" binamal k ldılar. iptilası Yunanistanda aldı, yürü
cileri tekdir etti. ı Pek az evel bir siyasi yanar- dü... Tabirime itiraz buyurma-

·Arnavutluk İtalyanın hüsni na- dağı manzara"ı arzeden Yuna- yınız: Yunanlı, Sokrat ve Eflatun 
zanna aıh ... rdır. B.mun için nis n g" .. tl. irc ir."n bccerildHigi asnndanberi pokercidir. Bir 
~imali Epır hakkındaki, Yunan sayesinde bu gün için yoluna az evel hükumet kulüplerde po-

Bir iddia daha 
Tophanede kara baş rnah~I.'! 

1 
sinde bir kaç gün evel Fethull"" 

Türki)'-e· isminde bir~c:i.H·f~t etmi!tir. ~ 

enıt!lleri uyuyor. Yatnız bu gün- gı .. mış gibi görünüyor. keri yasak etmiş. Bir gürültü, 
I d hta ·· t k'l b · A E d bır kıyamet: - Eğer pokeri me-
er e mu r ve ~~s e. ı ır ~- er bu ı ri \e iktisadi siya- nederseniz biz de ayan intihap-

navut ortodoks kılısesı teşekkul set d vam ed se Yummistanm 
etti. Yani Rum mezbebındeki iler leyece v ine hükmedilebilir. larmda hükumete rey vermeyiz! 
~rnavutl.ar Istanbul (Fener) pat- Çünku Venizelos cenaplan za- Venizelos hazretleri mecburen 
rıkhaneıınden ayrılıyorlar. Bu 1 mandan istifade etmek istiyor. emri geri almasan mı ? Gerçek! 
hadise Yunanistanla Arn vutlu- Yugoslavyn meşgul, Bulga- Vmize1os halk psikolojilinia 

~n arasını fen . halde açmı~tı.~. rir.tan b ğlı. Bununla beraber üstadı imiş. 
a aa etelerı ateş pu kur ..... Her ne hal ise, Yunanista-

un 1\ • z ' u- Yunanistan "yarın,, ın oe olacağı ' '-~ ı ! nın te~mü ünü adım adım takip 
yor . ,. . . b'linmeyen bir garip diyardır ve etmek hepimizin bir hamiyet 
"Yugos1~vya ıle Sela~ık lımanı Venizelos ta terütaze bir genç vazifesidir. Eğer bu tekamülü gö

hakkın~a .b1~ mukavet~ ımzala~dı. 1 değildir. Her halde kaydedece- zümüzden u1.ak bulundurursak 
Hususı fıkrımce bu ışte Venıze- 1 ğımiz hır no .ta var:sa o da gi· zararlı cıkarız. 
los kuandı. Kazanmasının bik- 1 ritlinin is başmda bulunmadıkı CELAL NURi 

l ım 

çok eskiden tanı,lı"Tım bir abhn- ı 
hamdır, fakat, onu, bu izci v· ,";ı 
nedense razı olmıyor gibi gör
düm. B n bu gece lskoçyaya gi
diyo um. F kat Tı nt heni teh
dide ka!lrmasın mı, istasvona e
lecekmiş, orada bir sal ne çıka~ 
racakmış. 

- Bu kıı: o halde delinin biri.. 
- :Bu kıı l ::t'la çok merbut 

bir k 7rf p·. l u u ıır dan anla
dım. bir çeyrl k ~oııra buraya ge-

lecek. 

Ar. rl y 
a11ştı. 

_T 

teh:; 
1:-u . 

-26-
~ ir az vaziyeti anla· 

u 

ww 

- Farzediniz ki buraya gele
nlerden bi i bu şekiidE- ba~ırmış 
olsun. B ından size bir mes uHyet 
terettüp ed rmi? 

- I--'ayır, ben işte buna razı 
değ"lim. 

il misiniz? Fakat 
ben ı tıkt n .,:mı a mesela ya
nım a ı k ım uyuyor bulursanız 
ne yap rsın '? Her hnlde po
lis haber v ne in;z zannede-. 
rım. 

- B n bu kulüpte kimseye 
fenalık }apıldığnı istemiyorum. 

Frrml· c binden bir deste 
banknot rdı, içinden üç tane-

ı ve masanın üzerine 

- Ne zaman geleceksiniz. 
- Ya ondan evel, ya ondan 

sonra, siz kendisine salonu gös
terin. Benden evel gelirse çok 
geçmeden geleceğimi de söylersin 

Frank çıktıktan sonra Anerley 
parmaklarım kır saçlarının ara
sına sokarak ol...-umağa daldı. 

· Oğlu geldiği zaman onu l;>u va-
ziyette görünce: 

- Baba ne var? Deye sordu. 
- Hiçi Bana süal sorma. 
- Bu M. Frank ne iş yapar? 
- Kibar alemine mensup biri. 
Anerley güçlükle yerinden 

kalktı, büfeye girdi, şampanya 
şi~esini, kadehleri hazırladı, tep
siye bir kutu da bisküvi koydu. 
Hepsini salona götürdu. Elek
trikleri ve arkasından sobayı 
yaktı. Burası oldukça geniş ve 
iyi döşenmiş bir salondu. 

Aneriey son bir teftiş olarak 
Gözüyl~ dört tarafa baktıktan so
nra kapıdan çıkarken garsonun 
birine tesadüf etti ve emirlerini 
verdi. 

- Bvraya bir müc;teri gele-

Türkiye· 
• 

nın en se-

vimliçocu
ğu kimdir. 

• 
1ıı1ı eıı ya-
krşıklı erke 
ği kımdir. 

tf'\' ffan1n uıl ı adlı)e}e muracal 
F ethullahın zabitada yediği d~~ 
ğın te'şiri le bir kaç gün ~.· 

'efat eylediğini iddia etmişle~ 
Adliyece gorülen ltızum üz~ 
ceo;ed morga nakledilıniştil' 
~lorg, Fethulahm dayaktan m~ 
irrn < 1:.ip ölmediğini meyda
çıkarncaktır. 

. Istanbul f-ut_b_o_l J-1eyetindel 
Vefa idman yurdunun evV~~ 

müsaade edilmiş Batik.esir Jl!'ı") 
nılinasebetiyle bugün ( 26/4/9~~ 
f· ener bohçe ile icra edeceği ıı> 

"Türkiyenin en y kışıklı erkeği ve er. sevimli çocuğu kimdir." 

müsabakalarımıza devam ediyoruz. Bup-"jn iki küçük yavru ile 

Ihsan bey isminde bir kariimizin foıo ~ flar:m neşrediyoruz. - tehir ed"lmi tir. ,/ 

cek, siz onunla meşgul olmayın, 
Müşteri gittikten sonra servisin 
kaldırılmasını dahi bs..na bırakın. 

Anerley şöyle homurdandı: 
Joshua ne kadar sevimli olsada, 
kulüp ~eisi onun her gelişini hayre 
yormazdı. 

i soran olor sa, malum ya, ben b4' 
rada değilim. 

A.nerley zile ba&tı, gatf"' 
geldi. 

- 4 Numradakini? 
- Onu da rahatsız etmeyin, 

bırakın uyusun. Bu kulüpte he
rkes canı isterse uyuynbilir. 

Anerley yazıhanesine indi . 
Daha oturmadan hususi odalara 
giden koridorun 'üzerinde bir • 
patırtı koptu. Uzun boylu saçı 1 

başı karma karışık bir genç çık
tı, arkasından da bir şişman 
adam ... 

Anerley sert bir sesle sordu. 
-Ne var? 
Sormaga hacet yoktu, ne ol

duğu anlaşılıyordu. Kuml?rda 
kaybeden dir genç asabilcsmiş 
şikayete geliyordu. Anerl,y ""me
seleyi pıçak gibi kesip attı. Ku· 
füpte bu nevi kavgalar .. ık sık 
ohırdu. 

Asansörün zili çaldı ve jim 
yeni geleni almağa indi. Gele 
ıele joshua efendi teşrif ettiler. 
joshua kulübün devamlı müda
vimle ind~n de~· ~-. 

Joshua fahri aza idi ve Aner
ley: " Matbuat ile de alakamızı 
kesmeyelim, derdi. 

- Vay Joshua, hoşğeldiniz, 
seneler var ki uğramiyorsunuz, 
hiç böyle olurmu? 

- Vallahi kulup hiç değiş
memiş. Ben duvardaki şu bira 
lekesini hntırlayorum, Bira şişe
sini size kim atnıışb? 

Ancrley bu eski hatırayı Ja. 
tifeye boğdu. Sonra mabremane 
sordu: 

1 

- Gene bir şey mi var? 1 

- Yok .. Kulüp miıdavinlerhin 1 
ciddi adamk.r olduklarını bıli-
~rom. ı 

-Hususi bir oda aştırayım mı? 1 

Joshuu hususi odanın nuısra- 1 

fini şöyle bir düc · ndü. hesap 
etti: 

- Evet, açın! Dedi. 
- y .. ı:1 ız mısmız Joc:.h•ıa. 
- Y nız .. Ben· tc.e o. tı 

10 

- Mösyö Joshuaya 9 nu.-to' 
s~şka bir şey emrediyor ınaıP 
nuz? ,p 

joshua bira ve yalnııhlct diF 
başka bir şey istemiyordu. so;ill" 

- Ku üp azası arasında 7 
man isrnı 1de bir kiroae var ıP'~ 

Anerl yin ah11 kırıştı, b~ 
d fterin sahifelerini çevirip 
tıktan sonra d di ki: 

- Hayır }Otd 
- Teşekkür ederim. 

:Joshua gen·ş bir nef~ .ıdı 
-27- • Jo hua çıkb. _,. 

B b b 
•• rıı .... 

- a a, u zat her .... 
gelıl'i~ or değil mi? dl 

- Hayır, geldi~i zamaP 
mut .... h~ bir uğursuzıuk çıkJY • 

S ata ... , J; er' 
- Aç Ja Frank sutton ° 

reye gitti? i] 
[ö. 



l>ün hey' eti vekile 
Gazi H:ı. nin riya
setinde toplandı. 

8-1.. Ankara, 25 (Husuşi] 
teleti~ Gui huretlorinin ri· 
~ P toplanan hey' eti veki
tiiak aria sefiri Fethi bey de iı· 
ede •taniftjr. Dört aat devam 
Cer n •üzakeratln Franmzlarla 
~Y&ll ecte. mökilemenin son~ 
~aaı ilzeriQde temerküz etmiş 
Jit , sı kuvvetle muhtemildir . 
laJ.! eti vekile saat dokuzda da-

ltbr. 

&feclis müzakeratı 

Cuma iKDAM, Ni"an 26, 1929 3 

l Akdeniz k'1ngra-
1 sına iştirak eden 
murahhaslanmız. 

Malaga, 25 [A.A] 
Akdenizde fenni iatikşaflarda 

bulunmak meselesiyle ifligal ede· 
cek olan kongı:aya ta_!in edilea 
Tür~ Muır, Tunus, Fransız n 
Yunan murahhulan Malagaya gel· 
mişlerdir. 

Karstaki rasat 
istasyonu 
Kare, 25 [A.Al 

-- - ----=-=======-
TARiHTE Y.4HUD1 KATLıAMI fD.EDı :_ ~ .

=~111mst1K~• .. Keınalett:ia ŞilkFü . 
i Mezarlar tanzim 

Yahudileri öldürün! mal
larını alın. Hem ceza 
görmez, hem de hüyiik 

l
i olunuyor 

. ~~nkl akşam refiklerimizd• 
hm, dk sahifeaiain yan11aı .. ._.. 
layan mühim bir haber "81iyor. 
Gazetenin en büyük harfleıi iJe 
üç sütun üzerine dizilea bu ha· 
bere göre, Şehremaneti muarlar 
mes' elesini k6künden balleba 
karar vermiş. Müheyyiç bir · 111• ..... 

sevap işlemiş olursunuz. 
-41-

Bitti, amma bu bitiş yahudiler 
aleyhine gene kanlı ve umumi 
bir salgına başlangıç oldu. 

Kara vebadan kurtule.n hı· 
ristiyan halk, yüzdükleri taassup 
cehaleti içinde bu illetin vücu· 
dunu yahudilere atfettiler. 

1 
ölümden kurtulmak için bir bir- harp havadisi verir aibi ea ba-
lerini öldüren yahudi sahneleri yük ve siyah harflerle, raajwlerle 
sık sı_k tekerrür ediyor, intika· gösterilen bu yazıda •g&uae :-
mlar ıse bir birini takip etmekte ..,.... 
berdevam. leri tespit edilecek, her öllye 

Hıristiyan çocuklarının kanını ayrı mezar kazılacak, bir mezara 
i~~yorl~r efsanesi gene kendini 5 sene geçmeden başka bir ölü 
g?sterıyo~ . . Hıristiyanlar kilisede _gömülmeyecek" gibi daha bir çok 
hı~ yahudıyı ortalarına alarak he- !mütemmim malumat ta var ••• 
psı de ayrı ayrı tokatlamayı lsaya e 

Ankara, 25 [A.A] A • k J J ) 
~.8. M. Meclisi bu gün reis ve- m e r 1 a 1 ar a 

BW'ada yapılmakta olan birinci 
eınıf rasadatı havaiye istasyonunun 
tesisatı hitam bulunıştur. İktisat 
vekaletinin Erznrum mıntakasında 
tesis eyledi~i rasat istasyonlannın 
adedi bununla altıya baliğ olmak· 
tadır. 

· - Yahudiler kuyularımızı çeş
melerimizi zehirlediler ve mil
yonlarca hıristiyanın kanına gir-

diler. 

ıbadet sayıyorlardı. : M h b. h"'-~ d' v-•-
Biri çıkıyor v h k . i eş ur ır ıKBye ır: ~· e ay ırıyor.. • . k 'h . ~__. 
- Yahudilerin dini kitapları ! tın canını ço seven ı tiyar ...u• 

ı.! kefet beyin riyasetin de top· J ·ı· ) k 
~1tbr. MUhtelit mübadel lco- ngı iZ er uyuşma 
-.:>'°nu Türle bey' eti murablıa
~!fyuttae tayin olunan Tevfik 
iltif ıl beyin idare amirlityaden 
~ •ıı okunmuş ve inhilal 
'!İ'I en idare amirlitine divanı 
S,llet katiplerinden Necib Ali 
*iti ;.denizli. ve divanı riyaset 
'd P. •tine Haydar Rtııtü bey 
~ızli,. intihap olunmuştur. Da
"-c~ memurini kanun layihası 
"- .~• namına vaki talep üze. 
~utçe encümenine iade edil· 
biti · Müteakiben muvauaf za· 
,_ er ve aıkeri me111urlarm 25 
~ırıı. ikmal etmeden evlenme
hi !e~ hakkındaki kanun layihası 
llai~ı müzakeresinde kabul edil
ltl~ Buna nuaraa bilumu• 
"- f zabitan ve aıkeri me· 
~ lar 25 yaşını ikmal etmeden 

Üzeredirler. 

Diy~ ayaklandılar. Hiç düşü· 
nen olmuyordu Jq hastalık salgı· 
nmdan hıristiyanlar kadar yahu· 
diler de zarar görmüşlerdi. 

~enemezler. Askeri mektepler 
~ ebbeai evlenemez ve evlenmiı 
~ e mekteplere bbul olunmaz. 
~ ~itli küçüle zabitler n~ş'~tlel'İ 
lll'3ınden itibaren kanunı hıımet 
ııL_ -;detini ikmal etmedeD ve 
~edikli küçük zabitleri 

~e~i~·dan evl~C-)''9 
toplar .. ~ı.•ecliı Cumarteaı gÜDÜ 

na'-CU\tır . 
Iran sefareti binası 

Ankara, 25 [A.A] 
aJ.n~nlcay yolunda inşa edilecek 1 
'bıı ran aefarethaneainin temel 
'1 a merasimi bu gün yapıl· 
~r. Merasimde Başvekil ismet 
~la hazretlerile hey' eti vekile 
._; .rı hazır bulunmuolardır. Se
~n temel . taşı hiza.at ismet 
~'lf hazretleri tarafından konul· 1 
~ Ve Iran sefiri Funıgi han , 
~1ııurk irat eyldmittir. Baş· ' 
~ IDlü pata hazretleri de 
ı......:-'lkahele bir nutuk irat bu· 
·...--utlardır • ' 

~ şahının cülusu 
Ankara, 25 (A.A] 

,ı...n lllhı Riza pbı Beble
-.a.~ C~UR senei devriyesi mü· 
ıa..~le bu aşkşam Ankara 
~ Iran sefiri tarafından bir 

t ketide edilecek ve bir 
1'erileeektir. 

Iskonto fiyatlan 
~ Berlin. 25 (A.A] 

.. Wı......_. er Beichabaıık ın hwriin r:a-o f İallDı .,. 6 l • 2 dan -lj;'j 
)e.,~ e. çıbn.ağa karar vereceğini 
---.atta.tır • 

' 

lngnterede kar 
il. Londra, 24 [A.A] 

!'l'1..__Ya birdenbire epi1ce ıoğu· 
~ lllahıelif haviılide oıila 

-eııuakta ve gece ortalık don 
tadır. ----

:tıir nota daha 
t..._ ~ .. _ • Londra, 24 [A.A] 
~-11ae1unn Wahington sefiri, 
4-~ gemisi moseleBİDe dair 
' t-..1~ h6kilmetine .ikinci bir 

~eylemiştir. 

Kaçan lider 
'Ittdd . Belgrat, 25 [A.A] 

~i 1 eı umumi vatana hiyaneı 
~z~ lllazb nun Paveliç ile Perseç 
etıa.iştir. ir ittihamname ıstar 

1' ahdidi teslihat -
. "1''o h Brest, 24 [A.A) 

'ihrııe .c " kruvazörü denize indi· 
tir. 

Londra, 24. f.A.A] 
Röyter ajansı bildiriyor: M. 

Giheonmı tahdidi teslihat koafe
ranımdaki nutku hahhmda sorulan 
bir ıuale cevaben sir Chamberlain 
Avam kamarasında beyanatta hu· 
lunarak İngiltere hükumetinin 
Amerika hük:iimerlııin ümit ve 
anularına tamamen iştirak etmekte 
oldupnu ve bahri teslibaun yalaıs 
tahdidini değil belki tenkiıini 
arzu eylemekte hulunduaunu 
MJylemiştir. Her ıınıftan lıarp 
gemilerine tatbik olunabilecek 
hö1le umBDli bir &enkia icraıı 
&eklifierini bizzat Sir Chambet'lain 
keadi.ei .erdeylemittir· İnailtere 
kökO.eıi M. Gibaon tarafıadaıı 
teklif ve telkin olunan xe11i pren
ei)tleri bllytik bir alika ıle DUU1 

dlkbte ~tır ve kabul edilmif 
oı.. bahri kllnederin iki devleti 
alakadar eden ahval ve ışeraiti 
tatbiki eahasında bu tekliflerin 
vücuda getirmiş olduğu alistikiye
tia açtıAt imkanlara btiyuk bir 
ehemmiy"t atfetmektedir. Sör 
Chamherlain, netice olarak, İngil· 
tere hükumetinin bu fırsattan 
hiliedfa4e Ameiiba m'W*»u•ar 
mıa doıtaae hleıiyaunı izlsar emek 
ye tam bir itilafa vamıak uzuaiyle 
nazan itibare alıaacağlaı t~ 
eylemek iatediği11i beyan etmiştir. 

Yine kavga 
Bombay, 25 [A.A] 

Bir Mecusi alayı, bir caminin 
önönden geçer.lıen Müslümanların 
tecavüzüne uğramıştır. Bunun ne· 
ticeıinde htlyiik bir mticedele 
olmuş iki kişi ölmöt ve onbir kişi 
yaralanmıştır. ----

Japon bahriye 
bütçesi 

Londra, 25 [A.A] 

Veba insanları yere ser· 
erken pek tabii bu lsaya, 
bu Musaya tapar dememişti. Fa
kat, dediğimiz gibi kilise taassubu 
böyle mantıki şeyler düşünemez
di. Onun için bir hedef vardı. 
Her ne bahane ile olursa olsun 
Yahudilerden Isamn intikamım 
almak. 

Bu ıefer harakete sevkedi· 
len müsellih ehlisalip askerleri 
değil, teslih edilmiş bütün halktı. 

Öyle bir hücum başladı ki .. 
bunu tasavvur bile tüyler örpertir. 
düıünün. Bütün avrupa baştan 
bata yahudileri katliam ediyor. 

Yalınız Strasburg şehrinin bü· 
yük meydanında ve bir günde 
tarihin kaydine göre tam iki bin 
kişi toplu bir halde yakılıyor .. 

Halkan bu kıyamı arasında 
türeyen çapulcu çeteleri ise ya

Lon dra · Hindistan budi zenginlerini basarak öldü· 

Tokyodan bildiriliyor: Bahriye 
bütçesi tahmiDat yekWıu 24 mil· 
yon 500 bin İngiliz lirasıdır ki 
1928 -1929 seneşine nazaran 6 
milyon fasladır. ÖeJeeek 1eneler 
zarfında yeni cüz'ü tamlar inpema 
UJ milyon Lıgifüı lirası tahıiı 
edilecektir. Bunlardan hazılan 
kadro haricine çıkan1'.ıuı zamanı 
olan gemilerin yerine kaim 
olacaktll'. 

Londra, 2' JA.A) rüyorlar .. 
Bir aıkeri ln,W. taYal'fJ81 ....... Fransa. Alamanya, ltalya lngil-

Craowell ıayare ICaraglllınClan tere geniş bir kasaphaae olmuş. 
lilindiasaııa mttteveccihen uçmuttar. Her tarafta yabudi kam sel gibi 
Tayare hiç bir yerde tevekkuf akıyor .. Akıblıyor. Bu kadar vaıi 
etmiyecektir. bir vahtet karşısında işkenceli 

§ililNiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiliiliiiliiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiill!iliiiililliii 

, 
1Türkiyedeki komünist te__s- 1 

.... 

· kilatının iç yüzü temamen 

Nedimeler 
Ingı1iz sar~yına 

nedime 
olarak girecek 

kızlar 
au sene yapılacak 

merasimde bazı 
tadilAt var 

meydqna çıkarılmıstır. 
~ 

lzmirde tevkif edilen ve bura· da tahkikat efrafmda mütema· 
da da tevkif edilerek lzmire gön- diyen muhaberat devam eyle
derilen komünistler hakkındaki mekte ve İzmir ve lstanbulda 
tahkikat devam etmektedir. Dün tevkif olunanların ifadeleri kar· 
lzmirden gelen gazetelerin ver- tılaştırılmaktadır. lstanbul ile İz· 
diği matümata göre, komünist mir arasında muhaberatı idare 
propagandası teşkilatının mer- eden vasıtalar da yakayı ele ver
kezi lstanbuldadır. lzmirde, Es- mişlerdir. Tahkikatın arzettiği 
kişehirde, Samsunda, Adanada manzara artık memleketin ili 
merkezleri vardır. Bidayette ebem· menfaatlarına uygun düşmiyen 

bu mızır propaganda komedi-
miyetsiz görünen mesele, tahki- sinin bütün iç yüzünü meydana 
kat inkiıaf ettikce, mühim ma- koyacağını şüphesiz bırakmak
hiyet arzetmektedir. Bu teşkilata tadır. 
bazı mühim eşhasın da dahil Muhtelif vilayetlerdeki komü-
oldukları anlaşılmıştır. nistler kamilen tabkikabn ik· 

"Yeni Asır. gazetesi şu ma· malini müteakip şehrimize ge· 
lumatı vermektedir: tirilecek ve muhakemeleri bu-

- " latanbulda yapılan tev· rada görülecektir. 
kifat haylı mühim bir yekuna ba· Cumartesi gunu lstanbul· 
liğ olmuştur. Tutulanlann ekse· da ki mevkufların bir kısmımn 

lngiltere sarayına yeniden De· risi alakalarını itiraf eylemişlerdir. daha şehrimize getirilmesine 
dime olarak girecek olan asil İzmir ve Istanbul valileri arasın· intizar olunuyor. 
genç kızların Bukingbam sarayına liliii-.;ıiili!liiiiiiliiil!ililiiiii!iiıii9iiii!ıii!iiilliii!iiiiiliiiiiıiii!iiiliiiliiii~iiııi!!iiliiliii-İİiiiiiiııiiiiiliiiiiiiiiiiiilii!liiiii!ıiliiiiim 

daveti münasebetiyle, kendileri- Viyanada kahine Mısır hariciye nazırı 
ne Taht Odasına girdikleri za· 
man, yalnız kıraliçe ~nün~e diz Viyana, 24 [A.A] Londra, 24 [A.A] 

Ç
ökmelerini ve Kıraliçenm ya- Köylti fırkası M. Mittelberger in Avam kamaraeında iradolunan 

Vel 
baavekilete tayi111· ı·,,..ı·n hıristiyan b' al be s· Ch be l · nında ayakta duracak olan i· v ~ ır •u e ceva n ır am r aın 

ahtı selimlamamaları bildirilmiş· ıosyalistler tarafından vaki olan Mısır hariciye nazırının hali hazll'da 
tir. Çünkü Veliaht Kırala mala· &eklifi reddettiğinden kabiııe buh· Avrupadaki Mısll' sefaretlerini 
sus olan merasimi ihtiramiyeyi nm devam eylemektedir. teftiş etmekte oldupnu ve bizza. 

kabule mezun değildir. J ·ı d • •b boıf rure Londraya geldigini beyan 
Bunun için gelecek ay Buldn.o ngı tere e ıntı a ~ etmişıir. Mumaileyh iliveten de-

g
ham sarayında. yapılacak kal>ul Londİ'a, 24 [A.A] miştir ki: Mısır hariciye nHm 

1 Avam kamarasında M. Baldwin buradeki ikameWıden iki memle-
resmine "bir selamlı resmi kabul. parlamentonun 10 Mayısta mu· ket aruındaki mesaili huırayı 
iımi verilmektedir. Kraliçe Vik· vakkaten &atll -ye fesholunacağını tetkik için ietifade edecektir. 
torya devrindenberi sarayda bu namzetlerin 20 Mayısta tespit edi· Fakat her hangi bir hususa dair 
yolda selim verildiği ilk defa leceğini, on glin soma da umumi müzakerat icrası teklifinde buluna· 
olarak vaki olmaktadır. intihabat yapılacağını söylemiştir. catını zannetmem. 

olan Talmut baştan başa hıris- i razamlanndan biri, kalp hutah· \ 
tiyanlık al.~yh~ndedir.. f ğına tutulmuş. Kalp hutabta ile : 

~unun uz7rıne cahıl halk ya· i ölüm arasında ki sıkı milnuebetii 
h~~~ evlerınde yakaladıkları ,. bilen ve ölümden çok korkan Md 
butun ( Talmut ) ları meydan- r ... 
lara yıgıp yahudileri yaktıkları 1 azam huzurund~ ol~den, lau-ı 
gibi kitaplarını da yakıyorlar. f talıktan babaedilmesuu menet· 

Kiliseye tabı kırallar, impara· miş. Bir gün yaru ile konatmda 
torlar emirler istar ediyorlar: oturup boşbet ederken nualaa ' 

-Bütün yahudiler sokağa çıka- yakasını kapıcıların elindea km·! 
rken sarı veya kırmızı renkte bir taran mahalleni · · • clal 
bezden alameti, elbiselerinin H n ımamı ıçen - . 
göze görünen bir yerine tak- ~ış. .. emen koşup aadrazamın 1 
mağa mecburdurlar. opmege başlamış : { 

Bu emri ikinci bir emir, bir -"Büyük velinimetim demi~ 
kanun ta~ip e?iyor. . :lab size ömrüafiyet ihsan buyur 

- Alameti olan Yahudıleri i Merakla hastalıtını taJci etti 
öldürmek, dö~mek, tahki~ etm~k i ğiniz komşunuz Şe hül' ı.! ...;ı 
sevaptır ve kimse Yahudıler yü- 1 ti . . . y 

18 
1 

zünden ceza görmeyecektir. ! re . en ıkı saat evvel vefat 
. Yahudilere borçlu olan hıris· f ettı. ~erhum ve mağfur hoca haz, 
tıyanlar borçlarını vermeyecek- retlerı aynen zab devletiniıi• ı 
lerdir. hastalığına müptela idi. Ba ıuret-{ 

Kimse artık yahudileri hima· le efendimizin giriftar bulundak-
yeye cesaret edemiyordu. Fran- lan hastalıktan ölen Şeyhülisli·t 
sad~ Kon~ dösans kendi malika· mın vak' ai vefab ıihbat v h • 
nesande hır kısım Musa evlatla- . . . e 
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rını saklamak istediği için bizzat yatı. ~nızın . kefare!idir • Velini· J 
Fransa kıralı bu kontun üzerine metımı tebnke musaraat eyl .. J 
saldırmıştı . rim.. \ 

Bütün bu cinayetler arumda f Hoca h•üz .özünü bitirmeden' 
yahudiler için bir tek necat, kur- esasen mtıveavi• olan Sadrazam 
tulut yolu vardı: bu kara haberi de duyunca keıa· 1 

[Bitmedi) disinden geçerek olduja yere )'l·I 
kılıp kalmış.... 

1 

amerika 
Berberler cemiyeti 

reisi Adolf 
Erkek müşterilerden 

muş teki 
Amerlkada Erkekler 

Kadınlardan çok 
berbere gidiyorlar. 

Amerikada kuvaför ustaları 
Cemiyeti reisi Mr. B. Adolf ye
ni dünya erkeklerinin güzelleş
mek gayreti hususunda kadınla
ra taş çıkardıklarını söylüyor. Bu 
zatm ifadesine göre saçlarını ku
rutmak, dalgalatmak, yüzlerini 
pudralatmak, hatta kırmızılıkla 
boyatmak için kuvaför salonları
na hücum eden erkeklerin kesre
tinden kadınlar yer bulamamak
tadırlar. 

Mr. Adolf diyor ki : 
- Erkek mijşterilerimizin ade

di her gün bir az daha artıyor. 
. K_adınlar erkekler üzerinde te

sı~. ıcra etmek için ne vaaıtaya 
muracaat ediyorlarsa erkekler de 
aynı vasıtaya müracaat etmek 
istiyorlar 1 

Dün akşamki refikimizin ba l 
yazısı da mahalle imanunın hikl-1 
yesine benziyor. Dünya üzerinde 
açlıktan insanlar çoculdanm ke
sip yerlerken mezarların idar-.. i 

• den bahsetmek ve tam hayat pa-1 
balığı ile ümitsiz bir mücadeleye! 
giriıiltiği şu sırada her kea için ! 
ayrı bir mezar ~ılacatını ilinaı 
harp · havadisi gibi yazmak bana t 
kalırsa "Ey gaziler hazırlammz' 
yol göründü. demekten bqka~ 
dir şey değildir. i 

................... ~!.~! .. !:!~.!?~ 
Vukuat 

Yangın yerinde cerh 
Vefacfa yangın yerinden geç. 

mekte olan Aziz, Sabılcalılardan 
arap Haydar tarafından aol koJ 
ve kalçasından yaralanmıtbr 
M':cruh. hastanefe .kaldınlmışbr: 
Bır hızmetçının intihan 

:'<•zıltoprakta it bankası kitip 
h~~ınden Ahmet beyin hizmetçili 
dun _tab~n~ayı gökaüne ııkmalc 
suretıle. ıntıhar etmiştir. 

!Jır handa yangın 
. Dun Ömer Ahit hanmm elek

trık telleri tamir edilirken kan· 
tak yaparak yangın çıkmıpa ela 
d.~rh~l itfaiye tarafından aöndl
rulmuştür. 

Dövüşen otelciler 
Sirkecide Ankara oteli müst• 

ciri Süleyman, kardeti H~ 
Uzun köprü oteli mtiateciri •91 
hmet efendi Emin önü polia mer. 
kezine müracaat ederek ken• 
lerinin lskeçeli Ali tarafından el~ 
ümle tehdit edildiklerini be~ 
etmişler, · Ali de kendiainia bq 
adamlar tarahndan d&vüldii~~ 
iddia eylemiştir, Polis badite 
dise hakkında takibat yapmakta-= 
dır. 

Otomobil kazası 
1 • 684 No otomobil yedi im

lede Ômere çarparap yarala
mıştır. 
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ra 
411~11aı~:yla Fenerbahçe maç 

ya ah eralJ hl 
'öyilc'lildı~Jnu işittim, fakat gipip 

•~ııı:avahlc, bir kal balık .. 

iltifaten tevcı i He F erli ol-
muştum. 

- Olmaz olur muyum? Ama 
sizin yanınızda bulun ak teeasfi
riıme mani oluyor. 

- * Genç 
Bahri 

rne 
N or , 25 

Dün kadın muka' met 
ruou kumış olan t ' ar · 
Smith, vazın atlı:ısi Ok~ano 
mek ~savvurunda bttlundu UJl 
bildirmiştir. 

Nuyork, 2: [A 
"Roosevelt Field,, pcn bild' 

yor: Tayarecl mi Smith Aınetı 
atiyle at 14,02 de 26 at 

§Öyle bir göz attim . 
ok genç kız v r. Gö

·>ARPıııı11ı:ı bir kaz ilişti, yanında 

- Oh, hakem düdüğü çaldı, J 
bakan şimdi neler olacak.. En 
aşağı üç gol.. Siz de sıfır .. Oka

gilizler yapt kları tecrübelerden sonra şu dakika, 22 saniye ha ada k l 
sonre yere inmiş ve bu 
kadınlara mahsu eni bir ın 

kişilik yer var. Neza
·etle sokul4um ve oturdum. 

Göz uc la kızın her tarafını 
süzdüm. fes bir parça.. daha 

dar t 
ikinci devre hakikaten kızın 

dediği gibi çıktı. Fenerliler insi
camı ve kendilerine has düzğün
lüğü kaybettiler. Karşı taraf he· 
men topu tıkb. Bir daha, oyunun 
sonuna doğru da bir daha: üç 
gol 1 

• ne ıceye 
dan 

va ıl old ar: "lngiltereyi artık hava
teh it etmek mümkün değildir.~ 

vemet rökoru te i 

Salzhurğta oyunla 
Her sene olduğu gibi b St' 

nenin yaz mevsiminde de S ' 
burğta mer simli oyunlar tettiP 
olunacaktır . 
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enfesi d · se ile konuşmadı-
gına göre yalnız olmasıl 

Yalnız tribünün tahtaları pek 
rt.. ~ebi d i gazeteleri çı

k dım, oturdukum yeri hafif 
t rtip yu atacak tarzda kat-

Y Inız bir dediği çıkmadı, Fe
nerliler de bir gol yapmışlardı. 

Bir f ngil~ gazetesi yazıyur: 
Yakında lngilterenin hava ta rlkiyle zapt ve 

teshiri imkansız bir bale gelecektir. Son bir kaç 
ay zarfmda milli müd faa nokt i nazarından 
hayati' ehemmiyeti haiz bir mes'elenin halli vadi
sinde çok şayanı dikkat bir ta rakki gösterilmiştir. 

Earlof Hal hurinin ve diğerlerinin ikazı ve ge
çen Agustosta Londra ile diğer kontluklar üze
rinde icra edilen müheyyiç talimler neticesinde 
hava müdafa asının sabit olan zaifliği üzerine, harp 
servisleri in taharriyat şu heleri harakete gelmiş 
ıe memleketin havai ta rruzlara karşı müdafa-

dım. 
Ukin şeytan derhal bir akıl 

· retti, g zetenin ynrısım da 
tnşu hanıma teklif ettim. Gö-

· m "n içine güler bir yüzle baka
em kabul etti, hem de te-

Herkes dağılmağa hazırlanır
ken: 

- Hanım efendi nerde oturu-
yorsunuz? 

- Beşiktaşta .. 
Taksimde oturduğum halde: 
- Ne ala, dedim, ben de Be

Herkes muz omuza.. hava bekte. isterseniz sizi otomobille 
• Bagıran, gülüşen, ga· bırakayım. 
kağatlarını ceviz gibi yu- Yakıt geç olduğundan galibı.: 

r1ayar k birbirine atan .. Renk bu ,?klifi reddetmedi. 
~k, çeşıt çeşit, boy boy bir Otomobilde bana dedi ki: 
ıru insan.. Belki on bin kişi - Nasıl, dediğim çıktı mı, 

' r,.. S h bom boş., herkes ben partiyi alırız demiştim. Kim 
l'yor. bilir nakadar müteessir oldunuz. 
Bir ar lık yanımdnki hanımla Bu mağlubiyet.. En son sist nı üç motör 

· zlerimiz ilişti. Teşekkür et- - Hanki ın· ğlubiyet? 
1 
anın temini çarelerini araş tırmağa 

ı şti ya, benim gazetemin üstün- Ben maçı çoktan unutmuş- . başlamıştı. 
e ikimir:de beraber oturuyor- tum bile.. Elimi beline dola-
uk ya.. Eh, ona söz söylemeğe dım, hemen sıyrıldı. 
konuşmaga hakkım vardı. - Hangi mağlubiyet ol cak, 

- Maça galiba çok meraklı- işte sizi yendim, Gal t .. ar y, 
ı ız hanım efendi. . her zaman Galatasaraydır. 

- Oh, çokl - Ah, saki, dedim, yenilmek 
- Takıml rda bir tanıdığınız acı şeyi 
b bmız var mı? Baktım, spordan hoşlanıyor, 
- Oh, yol:! · elimi tekrar beline doladtA-ım ıa-
- Demek yalnız oyunu sey- man sesini çıkarmadı.. Ben Fe-

etmek içm geliyorsunuz? nerlileri tenkit ettim: 
- Oh, bii.. - Efendim, ç.alışmayorlar ki. 
- Her halde Galatasaraylısı: dedim, bizim oğlanlar haylazlı-

Bu m • in sureti h Ui, 
Televi!ion ( makt n görm k) ve 
Nokt-cwiziotı ( g ce eyin görmek) 
isimleri veri yeni ildE fen sa· 
hasında bulunm ş addolunabilw. 

Bu yeni müdafaa pt"nı terrübe 
sahasında henüz çıkmış olmakla 
ber ber, milli müdafaa noktai 
nazarından son derece müessir 
yeni bir saflın kat'i sureite baş
mıştır. 

mz. ğa vurdu .. Ah, bizim de bir Ni-

Noktovizion, inşia eden g yn 
mer'i şuaların, muaddel televm
yon aletleri vasıtasiyla kabili rli

yet şuaa t hvil ayesinde karanhkta 
- Oh, elbet.. hadımız olsaydı, o zaman görür-
Hep " oh ,, lu ve tek kelimeli dünüz. 

evaplar.. Anladım ki bu tek ke· Bu sefer belini sıktım. gene 
l"meli cevaplarla samimiyeti iler- sesini çıkarmadı. Taşrada _ _,,, ____ ,_ 
l tmek mümkün değil.. Artık mabadini anlatayım mı? Adanada işsiz amele 

Adanada işsiz ameleye köy· 
lerde ve zira tta iş arayıp bul
mak için bir komisyon teşekkül 
etmiştir. 

On bin ağızdan bir vaveyla Bizim bildiğimiz us· Herin hiç 
·optu. EJela Galatasaraylılar biri ile elde edilmeyecek olan 

ortayn çılftılar. Bir alkış tufanı, bu çok güzel kızı ben yavaş ya
arka ından r enerliler gene bir vaş, spordan anlarmışım gibi, 
lkış tufanı .. , elimde Allah bilir nerelerde, ta- Limanların inzibatı 

Ben oraya ·ne yalan süyleye- kımlar teşkil ettim, kaleye bir- Türkiye limanlarının inzibatı 
yim • daha doğrusu eğlenceli bir ini koydum, hücum hatbna baş- hakkında elde mevcut nizamna
hava almağa gitmiştim. Onun kalarını koydum, münakaşanın meler noksan olduğundan tat
için 24 gencin tekme muharebe- hararetinden kız Beşiktaşı da bikatta güçlük çekiliyordu. 

ı Ticareti bahrjye müdürlüğü 
sinde ziyade komşu hanım a unuttu, evini de.: bunu n zarı itibara olarak liman-
meşgul oluyordum. Ah, bugünün kafası 1 Bizim ların inzibatı hakkında yeni bir 
dedım enfes şeydi. hissi rabıtada \>öyle başladı. nizamname tanzim etmiş ve 

G t.asaraylılar p s verdikçe Demek ki, aşkta bile anlaşmak tastik edilmek üzere iktisat ve-
göksüm doğru yaslanıyordu. için yalan söylemeli imiş... ka1etine göndermiştir. 
Hatta bir r lık gol yapacak ol- ı , . . =- Bir Alnıan iılinıi 
dular, eyecanı dan kolumu tut- 1 roç 1Y1 iınse al mı) or Haber aldığımıza göre hakti-
tu. gol kaçınca hınçla parmakla- Deyli Meyi gazetesine Oslodan riyoloji sahasında ihtraları ve tet-
rımı sılqı ·olumu bıraktı: bildirildiğine göre Norveç hükii- kikatiyle temayüz etmiş olan tıp 

- Eyvah, dedı, kaçmlırmı meti, Norveç Mesai Fırkasiyle ü tatlarından profosör M. Billinğ 
::>u? işciler birliği tarafmdan, sabık bir kaç_ıüne kadar şehrimize gele-

b k oektir. ı;u Alman alimi şehrimizde 
Artık oyun hızını almıştı. Ha- Sovyet Har iye omseri Leon bir hafta kalacak ve tıp fakölte 

kemin düdüğü öttüğü zaman, bi- Troçkinin Norveçte ikametine sinde bir kaç koııferaıı verecektir. 
rinci haftayım Fenerlilerin iki, müsaade edilmesi talebine dair 
Galatas ylıların bir sayısı ile verilen istit'aya ret cevabı ver- Seyrisefain heyeti 

· Seyrı' sefain idar · tarafından bı.tti. miştır. 
Fransadan mubayaası tekerrür 

Yanı dakl hanım bu sefer "Tiden Tagn,, gazatesine na- eden iki vapuru Marsilyada mu-
t kelimeleri bıraktı: zaran Troçki Norvecin verem ayene ve tesellüm edecek olan 

- Bakalım, dedi, ben feneri senatoryumlanndan birinde bir heyetin Marsilyaya muvasalat 
bU~~~h~a~m oo~nn1 ~ ~o=d=a~~~t_m_u~ş-~_r_. ________ e~t_ti~ğ-in_e_id_a_r_e~y_e_t_d~g~r-~_g~e_l_m_i~~-·r_. 

kat bütün parti bizim. stanbu Evkaf miidurlügu~ ·· nde : 
Ben de hemen muhavereyi aç-

mağa koyuldum. Sürye Evkaf e bak müdürü Mehmet Faik beyin tekaüt maaşı 
Vallahi hanmı fendi. ben- verilmek üzere lstanbul Evkaf müdiriyeti muhasebesine müracaat 

deniz de o fikirdey m. eylemesi. 

Bensizin F e. 1 olduğu- Ornıan ve arazii vakfiye müdürlüğünden: 
nuzu anladım. D na rr iıte sıir Sa) ım Ocağı arazisinden üç parçada yıiz ve otuz bir parçada 
o muyormusunuz ? v( r y 'r · yedi d6nıim tarla pazarlık suretile icar edilecektir. 

B ne o t ., n bu ta- · Tal'n olanlann lstanbu Etkaf mıidiriyetinde Orman ve Arazi 
r d 

I 

rp tayne .. 

rüy. teminidir. Televizion aleti 
bu şuaları, bir sinem resmi ka
dar vazıh bir h yala tahvil eder. 
T aamıı esnasında infra • kırmazı 
dya projektörleri semayı tarar 
otavzİQn aleti, elektrik gözü 

vasıtasiy\e örülen cisimleri top· 
lay p müdafaa karargahındaki 

sinem& perdesi üzerine aksettirir. 
lnfm-kımuzı dya, diğer men

şur ziyasına DGZarsn, sis ve bu
luta üfüz hususunda 16 defa 
daha kuvvetlidir. Bunun için ha
van kepılı olması müdafaayı 
güçleştirmiyecektir. 

Tayardere noktovizion aleti 
konulacak ve bu aletle müceh
hez olmayan düşman tayaresi 

bu surctİe tam bir aciı i~inde 
·alacakbr. Düşman tayaresi, nok
.. uvizion aletiyle mücehhez tay
yarenin tarassudwıa maruz bu· 
lunduA-unu his bile etmiyecektir. 

Deniz muharebesinde de vaz'i· 
vet aynıdır. 

Mesafe m 'elesi artık mevzuu 
baha değildir. Noktoviıion aletinin 
kabili rüyet bir hale getirdiği 
iualar telsiz vasıtasıyle uzun bir 
ahize !laayonuna •crllebilmekte
dir. Bu suretle alınan gece reai
mlerillİ• Londradan Nevyorka 
verilmesi imkan altına altnmak 
üzredir. 

Hüumot bu keşfin başka bir 
devlet eline geçmemesi husuaun· 
da lb m gelen tedbirleri abntş. 
~ 

Son bir aç hafta zarfıada de
vlet adamlan, askeri, bahri erkan 
ne tayare mutehasıasları bnu
runda televizion ve noktovizioıı 
ait son derece mahrem mahiyet
te tecrübeler yapılmıştır. Bu keş
fin istıkbal harbında müdafaa 
husuıunda temin ettiği imkin 
herkesin hayret ve taaccübünü 
celbetmiştir. 

•••••••• •111•111111111111ıııııııııı••u•••••••••••••••••••••u•••••••••••••&••••••••••••••••••••••••••••• 
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KANSIZLIK -Zaftyet ve luwe!EtıUJ. !iaW'fnG~ 

LAB 
Yeme~.e evv 1 ri p aon~ bir Ukör ~adfttt~~ 

__.. -ıo~--.-~ 

Ecnne\erdo 2dttr ' Uaıaon L. n':EA;E tF. "'!Stll;cV. C«i( 
lf. lliN6 JMGA r.&Rlf. 

Tilayet encümeni daimisinden: 
Rumeli hisarıyla boyacı köy arasında kain Balta liman sarayı na

mıle maruf 46 oda iki salon iki hamam bir büyük taşlık bir çiçek 
sobası üç parça vasi bağçe bir deniz hamamı ma müştemilat otel 
ve gazino ve saire olmak üzere icara verileceğinden talip olanların 
dermeyan edecekleri şerait tetkik edilerek hanğisi muvafık görülürse 
22 Mayıs 929 tarihine müsadif çarşanb ğünü saat on birde ihale 
muamelesi icra edilecektir. Taliplerin encümene müracaatları. 

<• <• •) 
Kum kapuda kazğani sadi mahallesinde Patrikhane sokağında 

kain mektep arsasının mülkiyeti 15 Mayıs 929 Çarşanba günü ihale 
edilmek üzere müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene müra
caatlan. 

•) ·:· ·:· 
Bedeli keşfi 531 liradan ibarat Ali bey kayü mektebi tamiratı 

15 Mayıs 929 Çnrşanba günü saat on bire kadar münakasaya konul
r.> • <.; ı>r ta l;'.1 l,.,.-.., r ~=;~ " 1" .. miiraccı~tları. 

Bu oyunlar 4 Agustos 1 
Pazar gününde, Hoffmansth l.5 
"Jedermann,, namındaki f 
iade piyesile küşat olunacak ' 
30 Agustosa kadar devam 
caktir. 

Bu seneki büytık progt~ 
Mozart'in yeni sahneye kon 
parçalarından " Don Juan ,, -lf 

Richard Strauss,in aRosenkavali ' 
ve mükerreren Beethove' ·n 11 

"Fidelio" namındaki operalarııs1 
ihtiva etmektedir • 

San'atkirane idare için Clt' 
men ~ u , e R "nh dt 
Franz Seha Ik ve Lothar W aııere' 
tein ismindeki musikişinaslar tO' 
min edilmiştir. 

Keza Oemens Krau , Serti' 
hard Faumgartner ve F 
Schalk' in idaresi ındakı 
1ana PIUlbannoniker muz"k 
merasimli konserleri ve Moı rt 
serenadhm bu senenin pro ıı· 

mını it am eylemektedir. 
Ve nihayet ax Reinhardt ııı 

tahtı idare · yeni sahneye 
konu ca ol n r progr 
da ilinde bulunmaktad11. 

Eski bir nazır 

ş m 
aşit Bey e: .Meşum hi ez k 

Alhamr do: Rus a ı 
1' Opersda .~alvhır ızı eko 

harbe il.· derk"~ 
Mefokte : iki ırmızı 

ajikte : l\lu adde 
Asri ineınadn: Güzeller (,, · 
Alemdarda : 
Ferahda 

ve ilan tıı •· ~ 

Abone ticre 
liç a' lık Altı n 1 k 
Dalul. 5 9 
H riç içi · 9 16 
Adres :tebdılı içın lJ k 

rilaıel;, 

Be iıı<'i 

Dötdöncil • 
uçUncU 
ikinci 

• 
• 

50 
80 

120 
200 

Banka ve ,.... asesah l\Inli~e 
husust tarift:ye tabidir. 'I · earet 
\iriyetinin. ırketlenn ta kı 
aki il!nlarilc kitibi adı.! 
nim jirketler ilanları, ea 

kuruıtur .. Devair ve m 
miye il olan, Turk mekt 

ilan! n 



l f ftjt -~ER 
l ~~ ?!:.M'r20 r CTI! Dul. 

~-;iO l l FJr.rb 
• ~.15 ı 20 Iüı:-.Çe~ 

ti 7r: i 1 Zloti . ., . 
•I 1!2.~ 20 DılUlıo 

20 Fr&:ı:k !JeL 

·~~ 1 Paetn 
~ 

1 
20 F. ll'l"er. 

'IUI"rEL 

~3.SC Tnım, .. ,.. 78.2:i ı Ts!am!m! Sn 
80. lliht: J.!ok, l.rı ı. 

ll'.:'.JO hııdtko7 Su , Ereğ!iM~d.ep 

22.so 1 IilSSE SENED.4 Tl 
71.;;>0, fa Jıau<caai J ı..:;o 

1 

MillilktisatBk. 
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782 ' . j VAPUR DEMIRi-OLU 

1 
Şirketi R~yr. 18.50 Siıorbllar 

, ., 'remetn 11 ı Ta,rk!ye milli 
l .2z. ' Hclic 'aJlOrlar. 1.53 ı ittihat " 

16.;>5. AJJ.D.1. ofo • itimat " 
3.48. ., ,, ,. 100 39 ~ark 
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1
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1 
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~ ~ 8.35 r..• l 1"03 T·ertipl': let. Tu~AD.Su 41 1 Mil. biraMe,. 11.50 
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l"a '9\f' aiti l'.le9 ~eıı:" Ist.dçiinncnci 40.2:> 1 Muttnh Ermlı 7.95 

'reeJüznü Aek. l <)!3 '"' emaaet e:.::h. merkecz.ı 5.70 Traki:ı !eker 13 
" h!. Kuaplari 27.15 TeJ. lııtıımbu1 31 

~:... 'J'A.HViLA 1 Reji 9.75 j ~n 
1~ Turktot.Au. i Omnllon 2.82 
l'l'~ l>pıa. Y4 12 Tertip [D.E.J 40 lllilMın Turk ! Karamlll"llal 5.50 
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e ıE i, &, Fiadüt 1'>5 ~: 
U'N YnW 

tııc!': " l[u. Pa. Keti,a tolaam 
~ Ed Qie. Eki8t. 13~5. FHulye ufak 38.20 
*••ta F..kietra J265. Mereimek 

" Bbfoe.iyum. ~- lSo1ıul 
Vkinci eert 1325. BV:-iilcc 
Wnci Bakla 

Ku.Pa. 

Süater 
Şert 
Dönme 
Yumu!ak mah 
Sert 
Roma. 
Jiulgıır~t.'1< 

Alnıau 

Hıırt ~inter 

Ka.Pa" 

J8.18 

\]çijucü 1140 TIFTIK 
" R:-:r.mol 
,, K:epek 

.. HUBUBAT 
Kl.!.Pa. 

15 -SQ 

ııa 

{ ım:l
1 

Pa6pnl :Ankara 

AV DERJSl :~ualAmnnu 

!\u. Pa. 
Susam 

" ,, 
8aı IZerdeYa 
• Samp 

'

Tilki 
Kr.ndnz 
Tn,~ım 

ıı::u. Pa. Koaya 
Kuı;y-1'4, 

A.FYOıV 

28 

YAPAGI 
.Ku.Pa 

Ku. Pa. KarahİHI' 
Yılraomı§ yüu j Aokara 
Al..§bire Akşehir 

2800 

~Hayvan Bors_ası] 
24 Nisan 929 

Clnıt Kilo fiyatı Cinai Okka iıafı 

Aeğart Azami Aagari Azamt 

Adet K. P. K. P. K.. p, K. P. 
Kıvıttık. 120 14.0 

945 52 (,O 60 Dah~ 117 135 
Karamım ll5 125 

Karayaka 
130 691 40 51 Kuzn 86 

Keçi 72 97 

84 18 so Sı~r 65 75 

1 30 30 Dann 72 83 

10 16 =ıo Mand6.. , 55 62 

ma imalathanesi ınudürlüğündeıı~ 
lt. 75Qo adet kaput: kııpuh ,._arf.u5ufılr imııl etttı,il,ecektir 1~1ünakaı:;a 
~ ~9 Cumartesi güni.i sant l ı. de f st: nbuJ,la f!Cdllq .:·.ıda J~r,darma 
~. tbanesinde icra edilecektir şartn.1ıne inı.:ıl<lthanedc tevzı olunur 
~rnenin tarzı imlası şartnamede ıniirdt>riçtiı". 

Müzayedesi teındit ~lu~an .~n~!ak 
V AKiF AKARATI"AR l\'IUDlJRLIJGUNDEN: 

le\~ l d ı· . fi ., Talipleri tarafından teklif olunan 1e e ı ıcar 
!'t 

27 Beyo~lunda Katip Mu$tafa çelebi mahnllesinde 6·· 13 No 

lo apartımanın beşinci katı 
Tophane civarında Sorrnağir mahalle ve caddesinde 31·33 No 

lO. apartımanm altıncı katı 
Kule kapısında Şehsuvar bey mahallesinde karanfil sokağında 

ı. .. area ve kahvehane i ,.. . 
'-'IJ.nı~"!Uddeti müzayede: 20 nisan 929 turihindcn 2 t m'an 929 

B aıtesi gününe kadar. 
lerıe alau~ muharrer emlak kiralık olup hiıalarmda_ gösterilen .. hedel
t"tll . t~ltpleri uhteleri{1dedir. Encümeni idarece bır hafta muddetle 
~Ütı~ırlı miizayPdel<'rİI'(' kanır verilmi~tir. Faz1asi) le talip olanlar son 
\ak~11 sartt on dıırt J ıuç~ğuna katla; .l:_taubul evkaf miidiriyetinde 
l akarlar ınüdiirHi~üne müracatları ılım olunur. 
8~?bul Posta ve talgrafhaş Müdiriyetind~n'. 

<la/ '[· ta ı e Tel , af idaresi, Ankara, lzmır, Adana, konya şehırlerı 
ıı ın 1 t-ı • . k Z .. 

lınsı.,. ~ te f':l mbul. Bei oğ.zı. Gcılata, Parıgaltı m_rnta a anna mu~-
k1 ~mal; 11.:re grJn erilecek kıymetli ve kıymetsız posta paketlerıle 
l1ı f'llntL .ı . f <.1 reli m"ktupları mıirsilleri arzu ettil\leri taf-\.dirde 
h'ı in ikametgahlarına kadar ııötürıip teslim et.7lek nızıa· 

I ·•·i m~ı1ıteıem lınlka ih:n ed(r. 
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YERLİ OLARAK MUADiLİ, mi 
MÜMASİLİ MEVClJT İKEN lf 
AfİLLt SERVETİN ANAHTA· İl 
RINI YABANCI ELLERE ÜH 

ıi= VERMEYELİM. BlT CİDAL- ;;P. 
DE MUVAFFAK OLMAK İÇİN İrs 
UG~ŞAN l\iEMLEKETİN F_E· ı~; 
DAKAR VE MÜNEVVER KIS- iiH 
MiNA . ıı:: 

• :::! 
E · iii! 
!:ı Mamulallmı ın h~r kesçe malum olan esamisini bir kerre me 

i\IEillVIER ']'AŞI i~~İ daha zikrediyoruz : fui 
1ÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN; J:sıt- PERTFV ŞURUBU S- PERTEV DIŞ TOZU :n: 

Mermer Taşı Turlc anonim şirke- ~gi2- KREM PERTEV 9- PERTEV ESSANSLARl fi 
ti hissedaran he/eti umumiyesi şeh· :.::3-PERTEV ÇOCUK POD- 10- PERTEV ( DOWER }fji 
· 'f ·k· · p · ·· ::h RASi KOMPRI.MELERI. _._ __ ::: rı ıı flvısııı on ı ·ıncı aznr gueu •••• OKJSU·m: 

ı.ablu:~cnıl saat on birde Galatadn: ~194- PERTEV K A, R B O NA T rük içiniip 
Ku~·uk Rıhtım hanuıdrı dairei malı· İÜİ KOMPRiMESi 11- PERTEV BRiYANTiNİ fu! 
::;usasıı~da i<'tima edcceginden ~ıey'eti 1ms-PERTEV DİŞ MACUNU 12- PERTEV TUVALE TÜÜ 
umunuyeye dühttl hakkınL haız olan !fü6- PERTEV KOLON y A PODRASI i5fi 
hissedfil'afiın ycvmı ın~da muay· ~ Sl.J.LARI 13- Pf.RTEV TIRNAK Ci-lm 
yen S!latta mezı\u.r idarehaneyi teşrif ~ih- PERTEV KİNİN KOM- LASI ifü 
eylcme'leri ve hisse eenedatrnı yeYmi ~.·:.~ •• : PR.iMELRI. 14- PERTEV LOSYONLARI·.::.·:.·: .• 
içtimaa teknddum eden on gün zar· c 
fında alelusul şirket merkezine tevôi iriİ 15- ?~DORONO PERTEV (KOLTUK altındaki teri kesmek~ 
eylemeleri rica olmıur. \. ıçın) lli! 

Ruznamei müzakerat: ~ ır.=ı~=w·:rvz:.:ın! :u;::=:::::::.J:::::::1:r:ı:::r:::::::::ıın:ı::m!:::ı:ı::ı:ar.:.:e: l - 1\lec)isi idare raporunun r. .•. !ftft!Cuen••i:IJ:lıiirlillftnu•••-·••nnaı.••••••n••••••••••••n•••••n•••c•••••••••••••H••• 
kıraatı 

2 - MUf'akıp r:ıporunnn kıreatı Tütün 
3 ~ l~ senesi için nıunkıp 

inhisar idaresi 
müdiriyeti umumiyesinden: intihabı 

4 - MecMi idueye Uç azanın 
intihabı 

5 - 1928 senesi bilançosunun 
tetkik ,.e tnstiki. 
~~~~--..--.--~~~.--~~.---F atih döı"aönc:; hiildmlii'iindcn : Haean 

efendıle Feride ve Htdiye hanımlru-ın 

şayian mutıı~~rrıf oldukları Haydarda 

Hacı İshak !;ıkınaı oK&ğuıda 2·numaralı 

hanenin iz:ılei fU} cu zırıımımla füruht 1 

takarrur etmoıl<te icıa kıbaaa mil~edede 

750 lira~ :ı tıılibi uhdesine icra tııınmı ~ 
iscde bedelı ruUz.:ıyede haddi li!.~·ıkındn 

giirlilmedi. inden temfüden mayısın yirmi 

altıncı Pazar g\lnli saat on altıda ihalei 

kat"i~ e~i irrıı kdına~ından talip olanla· 

rın 1300 lira kiymeti muhumminesinin 

} üzı.le on nispetinde pey altçcsile ve 

928 • 5417 numara ile ınlıracaatları iliin 
olunur. 

S ultan ahmet sulh icrasından: Bir 
borçtan dula) ı furuhtuna karar 

veri!cıı 8 :ıdet S!ndalj a 2 mcnner 
masa J nd• t mermer rn dcp .... ı:;e l 
beyaz mermer taş 3 adet nıostralıl\ 
c. rııekan 1929 Niı5anın 30 uncu salı 

gunu saat 11 dı> Istanbulda Postahane 
karşısında eski zaptiye soka~ında 

20 numerolu bisikletç.i Halik: me· 
kikci efendinin düld<anında, bilmtiza· 
yede fUrulıt ediJec·eğiııden talip olan· 
ların mahallin(k hazır bulunacak 
memuruna mliracaatları ilan olunur. 

1 ı:;tanbul icra dairesinden: Hayriye 
lıanıınııı Yusufat-idcıı istikraz evlc

di!l:i mebalığa mulrnbil vefaen r:rağ 
eylediği tisktıdarda Ayazma mahalJe· 
sinin Ayazma iskele soka~ındn kain 
atik 8 cedit 10 No. h kayden arsa 
elyevın maabalıçe hane mumaileyha· 
nın borcun~~m dolayı ihalei eveliye
sinin icrası için otuz gün müddetle 
müzayedeye konulınu~tur. 

llııLludu: ti~· tarafı tnrik tarafı 
raLii AytPma hamaını ıle mahdut 
iki ~ liz otuz dol, uz mf'I ro terbiinde 
taş <lırnrl& mahfuz J,i.,;.hçe derununda 
tflhminer ı;e:~sen hir tı.etro ~urabba· 
ıuda bina \e on ~ e::li metro murab· 
bamda nim l\urµir mı tamam mutfak 
nıah:ıllidir. 

Muştemilfıtı: BoJurıım ve çatı 
kat·ndan marla ılıi lcatlı nhşap miı· 
ceddct hancd zemmi topruk dört 
{.!:tızlU boduruında !.ıir }{Uyu zemini 
elvan çini l:ir ta~lıh. iki seıfa biri 
çıl m.ı "tıhnı~lı yedi oda iki sofa 
illı ht}a .,;atı kat:nda tarnfevninde 
birer adet aralığı muht("\'İ bti :. ük~·e 
sofa iiıe imle denize nezareti bulu· 
nan ZPm'ııi çinko alı1np korlmluklu 
açık baU on lt kat pe.ırereleri de· 
mir pa mrık!•kh olup bahyede bir 
kaç me\ \A fıdanı ve z~m rıi toprak 
bedeo Jıvarlnrı taş çatıeı ahşap na· 
tamam mııtiak mahalli ve suyu nıev· 
cut maabah~e hane lı~· bin lira kıy· 
nıeti mu\ımmiııcli olup medyune 
sakirıdır .• · rla malumat 926·6693No. 
do.;ya~ır cı.ı muharrerdir. Isteyen1er 
lstımbul icra dairfsi müzayede şube· 
sine müracaat idebilirler. Talip olan· 
lıır kıymeti muhnmminesinin yUzde 
onu niebetinde llP~ akçesini vezneye 
tı·slinı itmeleri ve 30-5·929 tarihinde 
saat 14 den 16 ya i<adar ihalei eve· 

liyesi ynoılacn~ından mtişterilerin 
bizzat ve ~ a bil ve dile hazır hulun· 
nuıl~ ı· ı 1 ) 1. ıııı •• 

Idarei irıhisaııife Dlizcc, Üskühü ye Çilmi anbarlarında mevcut ve Ada· 
pazarı tariki ı le Istanbu]a n:ıldrdiler.ck ollin takriben bir miJyon kilo yaprak 
tiltünlin ııııkli.y.atL ~Mtnamesi mucibince 5 ~la~ ıs 929 tarihine haclar müna· 
kasaya yazzedilmiş olıdıağımdan, talip olanların idarei merl:.:eziye ikinci şube 
(B) kısmı mlıdUrluğtinc miiracaatl'arı. 

' Baş airılan 

Aspirin 
komprimeleri 

ile tedavi olunabilir. 
Yalnız Jarmızı bandırollu b41d1d ,,.,,,.

11 

ambalijmn dikkat ve bu markayı J1U1111TCD 
talep ediniz. 

MÜZAYEDEYE V AZOLUNAN Emlal1.. 
Vakıf Akarlar müdürlüğüden: 
f.en~t"l kö) iiııdc kuleli caddeainde 33-86 No hane. 
Kandillide rum kilisesi a0kağmda 4 Xo h.-rne 
Galatadc kemankeş Kara !\Iustafa pa§a mahallesinde • 'ami §erif ha\"luaunda 1 

24 No mektep. 
Erenkoyllnde Caddebostanında Bağdat caddesinde 276 No hane. 
Alem dağında Sultan çiftliğinde hane. 
Akm dağında Sultan çiftliğinde 34 No hane. 
Ha} darda Hacı Ferhat mahalle::;inde İrfan uıde soka~ında 11 ,;-.\o Ta§ mektep. 
4Ti kapıda l\lolla aşkı mahallesinde 7 No hanenin me§ruta haneden maada 

diğer ahsamı. 
KaragılmrtlJ,te Kanıba~ mahallesinde Altay caddcshıde 73·71 ve 23 :'\o mektep 

ve me~rut:ı hane. 
\ l'Wucilerdc CaınC'ı Ali mahallesinde tramvay C'adde:::inde 9 +·80 1\Jo diikkiin. 
Çalunakcılıırdl' lıü, ük Yeni ban derunıındn 1"·53 ve 55 No iki dııkb.iln. 
(,:akmakı•ılarda \c.rıi haıı sokağında 37-33 i\o dılkkfin. 
'l'ophımed<' ...;olıe) il bey mahallesinde Topcilar caddesinde 551 No dükkan. 
Bnğnz içinde Knnlıeada. cami ı;erif ha,Ju~unda 8·10 L'io dükkan. 
Be) lerbe) inde Kuplürede namazgah ittisalinJe 79 No baraka ve ÇR) ır.' 
K !Uncukta Çar:;ıu ca<ldcsinde 111·27 \o dıikkiin ınaa nr~a. 
Ortaku)<le bUyı.ık A\azma raddesinde 1 H' 6 1 o duı;;kiinlar. 
KtiçUk C ınhcada Mecdi~ e mahalle;;inde Faik bey Sokağında 19 No dükkin. • 
Çakmakcılarda bUylik Yeni han orta katında 20 No oda. 
A~asof)ai sagir mahallesinde Mehmet pa~a medre:.esi sokağında 13 No oda 

m&a taalık. 
Çenberli taşta atik Alı paşa mahallesinde : f ı hanı derununda 13 Ye 14 No odalar 
Karagıımrukte Karabaş mahaılesinde çe§me Ye helalar l zerinde oda. 
A ~ vansarayda Toklu İbrahim dede ınalıallesin<lc korucu ~lelımet çeleLi sokağın-

da 1ıtrlıe c•dası. 
';ıı~lid-: l\leC'diye karyesinde iki oda. 
Aııadolıı hisarında Gök suda gazino fevk ınde oda. 
llc·) o~dundo Şah kolu mahallesinde merdivenli sokakta 2, 4, 6 ve Şah kolu 

ıoka~rıncla l, 3, 5 No ar~:ılar. 
Kumkapıd:ı kUrkcü ha§ı Siileyman ab'a mahallesinde taşcılar caddesinde 14 r.io 

arsa ve iskele caddesinde maa baraka ar.sa. 
Altı mermerde Hacı demir mahallesinde Cami sokağında 12 No area. 

i<.iralık oda başılıklar 
c;..kmakcılarda bti)U;, \eni hanın oda ba~ılı~ı ile oda ve dUkkAn ve barakalar. 
Tnhtakalede ıus.em paşa mahallesinde Bal kapanı hanı oda ba§ılık ve kab\eçiliği 
Çenbc:rli ta~ta Sofru hanı oda ha§ılığı ve 19 No canıek1ln 
Muddeti nıliza; ede: 26 .Nban 929 tarihinden 18 Mayıs 929 Cumartesi gUnUne 

kadar 

Mtıddeti mllza~ ede: 31 Mart 929 tarihinden 22 Nisan P11zartesi günü saat on 
dert buçuğu kadar. . 

. Balada ıııııharrer emlak kiray l Ycrileceğmden m~ın~ edeye Yazolunınu§tur. Talip-
lerııı ~ 1.:\ mi ihal<' olan &orı gtinUı saat on dort buçu~uoa k>.idaı şıntname.\·i o!:umslc 
ve teminatı ıııu\rkk. ıc iıu ederek n J7n. ede;e iştirak etmek uzre lstanbu! fa·kaf 
Wüdı..ıl• ilinde , ıt.ıf Alt• rJaI mUdüri. "'ıın,. m\lracaatları ilan olunur. 

E,·cıaf \e m ı"tem"liit' ınalOmnt ulnııı ı!\le ... r .. ı,.r bu müddet zarfında 
:n · " . ı ıı • . rlcr. 

i
• Selr~lıılRı 
• 

Tar~ieJ 1688
1 

lirrl>ayesi 30.8JJOI hak 
Teıremen t.'ediye edilmlı 
Merk~ Eereııi 1....-..ı 

telefun beyocla : 
4670, 4071. 4072, 40TS. 407 4 

Jstambul 2381. 2382 
. Türkjyedekifubclcrl 

IZJnir. Sameun, Adana, ~1erah:ıı ••••••••••••• ••:um:~ Dokt:or m -. 

Ü 'Haseki b..,. hqtaııeti Q1a. I! ve :tlrengi Hekimi 

iCev-t K 

~: Türbe de Eski llilaü ahnsr 
• binası. Tel: 1'ıam. 2622 
• 9..a:an:::ım:-.::::a:::ı:awa::::::1111C111••~ 
B Eyoğlu icrasından; Biı' deriaia teıal· 

ni istifası zımnında mahcuz Ye'6artıiı· 

tu mukarrer, terazi, atüpec, toz bo1a, 
hasırlı, damacana, batar, anayaaet ft 

saire 28-4-929 pazar güuli saat on ikide 

Galatada Gümrtik ı:ıoka~nda 41 numaralı 

dükkinda satılaca~mdan taliplerin yevmi 

Ye mehalli mezknrda bulr bahlaaoak mft 
muruna münscaatlan illn olunur. 

S ultaıı Ahmel sulh icrasından : Bir 
borçtan dola vı furuktıına kar~ veri. 

len 2 mermer r:ı:ısa 6 sandalya S &yuf 

29 !'\isan pazar{esj günil saat 14 de Çar 
~ııia Saııda1 beJe.,ıeninde bilmUıay~• 
furuht olımac.a~ nd:ı.n talip olanlarm 

mahalli mczkurdıı hazır bulwıacak memu. 

nınn mUrncaatlnrı illin olunur. 

J >ıt.ıubul icra ılaire:.inden: Bir deyni 
rııalıkiinıı..n hihdeıı dolayı mabcuı balı 

ve kanapa masa \'e sair on beş .kalem 

eşyayı he, tiye işbu Nisanın 29 unctı pa· 

zarıesi günü on birden itibaren Kadıki

)'iinde Bat pazanqda hilmüzayede funabt 
edileceği ilin olunur. 

J stanbul icra dairesinden: Bir dey"ni 
roahkümıinbilıin te'mini istifası zımnın-

da bir adet cam holmesi 294-929 tarihinde 

pazartesi gUnU saat 11 de Istaııbul Dısr

duncıı Vakıf hanında furuht olunacatı 
ilin olunur. 

} sta_nbu_l icr..ı dairesinden: Madam 
Olımpıyanın, !Sslamon Eskinazi 

efendiden istikraz eylediği bin liraya 
mukabil ikinci derece ikfoci 11ra 
numarası\ la ipotek irae e)ledili 
Bakırl,o~ ünde Sakız ağacında kara 
MehmP.t solrn~ında 30 numaralı bir 
bap hanenin ~ekiz hissede yedi bi1-
sesi borcun verilmemesinden dolayı 
ihalei e\ eli~ esiııın icrasıçtin otuz gUn 
m.ıddetle mi.ızayedeye konulmU§tur. 
Hududu: Cephesi J,ara Mehmet SQkağı 
sağ tarafı Hıristine ve Sultana eol 
tarafı Artin Mehdicyan ve Vuilia 
arliası ) erasiınos vereseleri madam 
Sı.;wupi hane \"C bahçeleriyle mahdut 
umum mesahası 78:1- Arşıın terbiinde 
o]up bundan 122 arş.un murabbaı 
hane 8,75 ar~un terbiinde çıkma ve 
273 buçuk ar~ını lınlıçe 24 buçuk 
ar:.,ını çıkma 56 ar~ııı murabbaı balı• 
çeı.Iir. Iki J,apulu ah§ap hanenin sol 
taraf ndaki kapıdan girilince malta 
ıa ... hk 'e sarnıç \'e mutfak ve mer· 
dhen nltı mutfak sabit ku.an ve çini 
ocaldıdır. Kilerli ve kuyulu küçük 
yemek odası ve mutfaktan bahçeyı 
medlıal vardır. Bahçede hUyUk bir 
incir on beş lrndar diğer e~C'ar Jı;&rgir 
kl1me5 sng taraf dn·arlıdır. Ahşap 
bir hiler vard;r. Birinci katta bir 
sofa iki oda bir ı~urnalı kaıanlı ha· 
maın ikinci l;utta bir sofa dört oda· 
bir hela bahı;e üstundeki odada Ptrafı 
Jemir parınahlıkh l\orku]uklu zemini 
çinl\o balkon \e hala merdiven ba. 

şında dolap ve yüklük vardır. Heı 
iki hanenin birinci katındaki sofalar 
camakinla ayrılmı§ttr. Sağ taraftaki 
kapıdan girilince zemini elvan cini 
taşlık sol tarafta bir oda koridor vı 
he.la mcrdh en altında komürhık ve 
malhz oı ah ve kazanlı mutfak vı 
çama~ırlık vardır. 'Mutfaktan bahçeye 
~~ıkıldıkta rnlişterck sarnıçtan .lstala
syon tertibatı , ardır. Birinci katta 
bir sofa üzeriude bir oda vardır. 
Bu kısımda Feridun bey diğer kışım· 
da llısan efendi sakindir. Her tarafta 
elektirik tPTtibatı ;ardır. Tamamı 
(3780) lira on beş kuruştur. Daha 
fazla malumat 929·201 dosyasında 
muharrerdir. Mezkfir bisee birinci 
derece tf'ıninst bedeli olan ü~ytiı 
liradan fazlasıyla talip olanl.r biueye 

1 
rnuıip kıymeti muhammin~~oin \~zd 
00 ni.apetinde pey akçeııını teelim 
vezne etmeleri ve 30·5·929 taribiıadı 
saat on dortten oo altıya k.adar 
ihalei evdiyesi icra kılınacağından 
müşterilerin tarihi mezkOrda llt&r.bul 
icra dairesi mUıayede şubesinde 
bizzat ve va bilvekale hazır buluo· 
m:·lar il"n olııııtır. 

\ 

• 



Se •sefain 

11"' iN 
l.llelMtrps ecu.neai itiD mlcliri 

IMl'ul uu·ı~-tadır. Taliplerin S.. 
bılli cpddeliadt Doka Ahmet Fey· 
si heye mlraeaıtları. 

Doktor A:K_U_T--IV'!""""'E...,_L-
l ... •........,.. 1ıı11otut-.............. ., ........... . ... ,. .......... ~ . .., .... 
..... llllawi .... ....., .. 
ılllrıW .._ •uıı• •M. 

Deyn ilmühaberi 
Ber :rerd• falullll almm Ba· 

hJltamı YMtuctiJe H8D UçtiııcU 
kat S5 Dem,. 

s elpkh h• lua ...,. mektebiaderı 
9Jl8 ...... elchlı• 'NdjkNJM Yf U 

müaa ~ Mıurif mtldiriyetinde. 
•Ji edi&mt 7eniliai aJaeaiundan miainjn 
~ı,meti 7oktur. 

Adapaar, Çtlmhuriyet ilk melltep 
ımwJUmlerinden Selime Fak 

8 eyoflanda Fatma batua ımbılleeüıde 
VMfa ait (155) metro manbheı -

Mhktlr. .....,... ( 8 NİIUl 9'l9) cu-
Jlllıtili ibll llat oabete bdardır • 

Tlllp ............. EYUf IJllllcliri
, .... ona. ,.. lrllİ idueel8e alra

aat elpaeled. 

f .....W lera c1aireeiadeD: Mukaddema 
S.,lerbeJmde kUplGoedeki tottllnde 

mU.ma ._ elJma "'•metglhı -4ıchuı 
•••• _.. Çef• Ahmet ci~di 
.... Çebıall& •• : 

T111t ...,_ ,.. HafideN mllterQim 

... Jı ... B Ö9 Wa fit Jll OD daimi lira 

:_,aı& ........ ituma medJma Cuı-
Wlt ..,.. ....... lmun taeclmJiyedae 
.............. teWil ohmamadıtmdan 
.. .. ..... ..... .... lleıine -···=· mıeldei ..... llDll teY· ...... ., mlcJaetle uaa. tebligat ico 

-ım ~ olllp itba mlddet ıarfuıdıa 
...., ...... ., .. ,il ... itirm buhuı· 

..... ••ı • ...... icra daireli Ah-u......,. ............. , e,leme-
• 8iıl tt' 'O le mnameJltı lcraiyeain 

.,...... ... lıJlmacııllı -- olmak 

w w •-- tllıUli meumma 
tlillıııl l ' s ' .... Olam tehlfl olanm. 1 

1 ., H liiriaal ticaret daireein.den: 
t... ... ı.ca Meiut " Nah rade 

..... .., .. ait olup o.-nıı ban· 

.... •• .. HJuan Tnbr.on pJri· 
....... .......... 1 ...,. 9'J9 tarihine 

........ 0-ıı h .... llat 10,30 -
ıt J.t1 "' blıl ..._.... takdirde anı 
cakiP .... ...... fruhta kcugir 
....... tilllp ollDJarm Sirtecıide 

.,..ı,e b zrıd• ~ bua1l11111ıa bet 
n..,..-ıt ..... hil1r bnhnmeJm 
iJaaohm& 

1 ........ - dailıdıiee: Jstanbulda 
CU••cıwa Selmkr• 1mmıc1a octa 

ı.ep lk• elyUvm BaJprilıialada ikamet
.. meoJıa1 KankiD veleıli mrıtOll: Tatyae 
yeJeıli Hacı Artiadea bprç aldıta•ı bin 
... ,as m.,. müabil abdeaine ..... 
6ınJ eclilee Narh bpıda Mirahor ıı,.. 
B. w\alJr "oh 1*.yoa mıddesincle cedit 
59 ....... tltkklma IUad' m..i borcaa 
.... ııı i tdea c1ola11 bilmüuyede Mbl 
muı .._. eıllbait ve teh1ili maktaa 

ibJıdM8M ..... eaiJmedilindea larihi 
...... kiWm .. ay mfmda -.sas 
dotya DUJ1181m~ icra daiıesiae mtııaca· 

.ı1l boromıam- wnrıeail n 1• aa18'ı 
baJ -bir itlru i'enDi aJl eyleiiıediJinll 

eık6r W. bilmUza) eae atıfa. 
'llCI ihbıuıaaıqe mekaanM kaim 

Emlak ve Eytam bankasından: Aslıfillmllnll· 
1ıa .. nanıarl: Satılık çayır otu 

Çaıpıcıda kah,,. iUitala41e t•.,..tm IOO M.6• --~ çayır otu. 29 • 4ı • 919 tuihlae aG!a· 
elif P..al1eıli gönü puarlıkla eataJ.caiandau taliplerin ,...,..i mezkarda uat on ada ........ 
mlraeaatlan... 

Fındıklıda il M. Yek•Wi satnudJDA 
~omkyontmdau: 

HllAllahmer ıstan= 
bul merkezinden: 

1 - G&iilen IGmm üzerine, Macar, Sup, Hamtnter, 
Mibetdorom, Rozafe, Trakya ve saire mallanadan latabulda 
mevcut Ye J& hariç.ten getirilecek yemekliye el•erifli (600,000) 
kilo bofday bpelı wf uulile mnbayu edilecektir. 

2 - Trakfa melları yüzde 3 analizle diler ...Uar tip 
ilzerinedir. 

3 - Malam çuvaHan Hililiallmen tarafmdan ven1ecck 
•• •fttaahbit mallan çuvaDara doldurup, her çuvalı atlmuneai 
merkezimizde mevcut sicimden bedeli keadiıiae ait olmak 
&zere mübayaa ederek satlam bir -.ette dikmeyi ve Hay
dlllpafa vagoa ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle 
maarifi kabul etmeyi taahhüt edecektir, 

4 - Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim 
miiddetinin temdit ve tabirine mezun olacalcbr. 

5 - Mallann evsa(ınca tahaddüs edecek analiz farkı 
bona arbitrajile balledilecelctir. 

6 - Hilaliahmer mellfe itibarile cim ve miktannı tayinde 
serbeatir • 

7 - itasına talip olanlar beter kilo numune ve % 10 
teminat akçası Ye ya muteber bir banka kefaletnamesile 
teahhüt edec~lderi malları nihayet kaç güne kadar teslim 
edeceklerini de t..nh eylemek wretile 29 Nisan 929 pazarte
si güDil uat bir buçuta bdar latanbul Hililiahmer merlce
zine müracaat etmelidirler. 

8 - Her teslim al1nan partinin bedeli Istanbul Ticaret 
ve zahire bonuınm olbapdtak talimatnamesine tevfikan Türle: 
lirası olarak nakten ve defaten latacbul Hililiahmer merke
zinde teniye edilecektir. 

9 - Ea muvafık prait teklif eden, tekliflerinin merkeli 
umumice kabulünü teminen üç gün 90nra cev•p verilecektir. 

10- Memaliki ecnebiyedea bu huusta vürut edecek but
day gümrük resminden maaf oldujımdan teklif sa.lıiplerinin 
talep edecekleri bedelde bu ciheti nazan dikkate almalan 
lizımdar. 

11- lhalei kat'iyeden ıonra keyfiyet lltanbul ticaret ve 
ı.alaire bol'IUında kayt ve tucll ettirileceli gibi HiWiabmer 
cemiyntillİD olbapta ki talimatnamesi mucibince bildimle muc.
dfi •iteahhi4• ait~ •~ •*'"le .._m ve lrAtlbiadile 
tudik ettirilecek ve telclli sahipleri teldifnamelerincle ıeraiti 
mukarenin kabul edilclitmi tasrih edeceklerdir. 

Liseler Mühayaat komisyonundan: 
Ankara, Istanbul, lztnir, Bursa, 

Kastamoni, Konya San'at Mek· 
tepleri için külliyetli mikdarda 
Elektirik, Demircilik, tesisatı sıh
hiye, marangozluk ve saire gibi 
alat ve edevat. Mayısın 12inci 
Pazar günü saat on altıda ihale
si icra kılının.ak· üzere kapalı za
rf usulile m~nakasaya konul-
mll§tur. 

Taliplerin evsaf ve mikdarlan 
ile şeraitini anlamak üzre komis
yona muracaatlan. 

Müzayedeye V azolunan Emlak 
V AKiF AKARLAR MÜD"İ)RLÜGÜNDEN 
GaJatada Peırıenbe puarmda fevtuıde oclaJm mtlitemil 16 nnmanlı ~ 
lltıddeti mtıtayede: 14 Nİl&Q 9'l9 tarilaiadm 6 Mayıs 929 Puarteei glhııt 

Clll .ı11rt buoaıa kadar. • . 
BaJlda aıubamır emllk kiraye ,.~ m\lr.ayedeye vazolunmuotur. Talip-

ltda fft1D1 lha1e ola IOD gllnl1n eaat OD dört buçupna kadar prtn:mıeyi ok~ Ye ......_ ...-Ute ila ederek mlllayedeye .._ _. U.. latalnal l;klf 
...at1r11111Dcle Tliıf ~Jar mttd6rl\lAIDe nwt~ na. olimm • 

lftlf ft mUpemillb hakkında ma10mat .ım.t ilteyenler ba lllUddel mma. 
~ede odMma mtıracaat edtTek. eeri mitil raporlarım pbilirler. 

Jd.darma imalathanesi miidtlrlüğllndem 
2714 tik• _ ·yulık Elbise ppka ve do~e beraber ima~ 

kapalı zarf 111Ulile münakasaya i:onuldu münakasa 2·5-29 ~q4hiıbe 
günü saat 10 da laıanbulda Gedi-" pqada Jandarma IDialithane
siade icra e~~ ~ame imallthaneden tevzi olunur tek· 

· tıtn • 1 m • 

••hremantat:I 
nanıarı 

Ş ebr~d•: ~e be· 
ııada D&rttlhadil Haaa •la 

mah.U..inde Darttlhadis medre
sesinde 1 numaralı oda kiraya 
verilmek için açık . mtir.ayedeye 
kODDlUftnl. 16 Mayıı 929 tari• 
hiude ihale olunaktlr. Taliplerin 
tartnameyi görmek için her gün 
müzayedeye girmek .. meıkGr 
tarihte levuım mtldUrlölttne 
gelmeleri. 

U n kapanında Haraççı kara 
MebDıet mahalleeinin köprli 

meydanı caddeainde l.S emlAk 
mumar~ısemin katdukklaff 
ikinci kat odadan ibaret emlik 
enkazının Mayıım 16 ıncı per
tenbe gttııU saat 15 te furuhbı 
takarrllr ettiliaden talip olaala· 
rın yevmi muayyeııinde daire 
ençümenine lttmmu miracaatları 
ilan olunur. 
Fatihte Fevzi pqa caddeainde 

1·15 numaralı haneain kartı· 
ıınd.P Emanet malı ananın ~ 
raptı mukarrer bulunduğundan 
talip olanlarıa Mayııın 18 inci 
cumartesi gUntt saat 15 te Daire 
enciimeııine mtıracaatları i&an 
olunur. 

J etanbul icra daireeinden: Galatada 
Bayuıt mahalluiade atik mumhane 

ve nbtun oaddeeinin cec1lt mumhane 
karamıstJa pap aokaifında klin madam 
Santuh binti mltteveffa Serkil Arap y• 
ı.nıı uhdesinde bulnan tevüi iatikaUi 
tahtında dutklnlan muttemil atik 16,16 
mttkerrer 16 mükerrer 16 mtıkerrer 9'J, 
99 mükerrer 16 mtikerrer 99 mlAener 
cedit 20,22,M.28,26, 133 Nolu Arapyaa 
ilanın maa muttemilat mm hiueei bor
cun wrilm .. eemden dolayı OD bira lira 
bedollıe talibi abd..mde iaecle m. kana
nanun 114 aı maddeli aıucibbıce tekrar 
ibalei kat'iyeaiyçliD Ga bet a\ID D\N• 
dede mllsayecle,e Ju11r+••· Hududa 

iki -- .......... -nhtrm dı ğçr tarafı mumhane caddesile 
mahdut iki Jb bık aekil arpı kllaur 
parmak bina olap: Mttttemilatı lelaiD 
katında bir kısmı iç i99 alta }il&*' ve 
yaabane fevkmde yedi katlı ban olup 
mumhane caddelinden çifte kanatlı de
mir kapuclan maini mozaik antb:eden 

}0 Adet _._tlet Uplla,....... ...ı.,.a ~ .... w· :• 
- kaialoıt Cevdi ........ 1".ı ..... ~ Cwwtlll 

ıs-. aYel '8klil " temml*lu ile AKua 118 Mat k ..._ ..- .._ ,_,..._ 
Ö ble k1tub ipa oa ı... • ~ baiadea IDllllıGI ..... bll adt .__tar -.- 28 Nilaa 919 Pwr gtld _, 1$ tir. &-wnmlle 
oUmn teldi n hes llUIDUDe&.ilü ~ ...., ..... Jııer tJa W 1 ... 
etmek llt.,_Jeriade ..... mmt8rcla komİIJODUlllllll muracutlara. 
Ölçme kıtutı icjıa 91Ht pil, kalem ku111ea, minkale, teodcıril w ...... 

Mkia kalem maı..uei ftmlİfe paarhkla AilD abucakbr. btaleli 
par.ar gtlıı\t .. ı ıs te yapılacUbr. Miktar " eft&fları ve ptilleri ....._.. 
dır. itaya talip olaalana Maiaatlanle birliır..te komis1onUIDlllda balnmelett • 

M •eznen ve Kırt-taç ile Maniadaki kıtaat 0.tiyaca olan UN Uplli .rta 
ayn pıtnamelerlt mwkllaya ILomaap. lhaleleri 2&-11a,...9'8 ......ı 

11at ıs t.e Maai•da askeri .aa alma tomilyommda .,.,,........,. :1ıı~ııt11D11 ımi• 
komieyonummda nrdır. OkmaalL ilteyealerill her gtın komiqwan• u 
Jerini vermek isteyenlerin Mtnieecla Mkeft lltm alma komia)'ODUU •ı"-'llllil!I 

İkinci Kolo 

1 tinci kolordu İD11&t1 ivia mtınaltua7a tODalao 18,500 adet tuglum ...._ 
mJaur etmedipuleıı t.a.r munakuam icn k1hmnaJr bere bir Mfla 

temdit edilmit*. itaya talip olalara 1-5-919 taribiae mllaldif ~ ~ 
15 te ! IC. 8*f :tomieyonau 111tlraeUdan. 

ı çiineü kolordıi utınalma komisyon111M• 
ı ................................................ ~ ..... 
Ç orludaki kıtal illtiyaa için y8I eli bbı kilo ot m.ulıa.,a ediJeoeldir, 

may• 929 tarilüDe mbaelif _....... lb" w& • dörtte icN edfteüekllr. 
1eria prtnımeırilıi görmek için her glD "fe ıatip olanltaa te'm.illlt ~ W 
dü. vesikalanyla Çorludaki mtıbayaat k.omilyODana mancatıan illa ~ 
F arkı f"ıatt taahbttduatı ifa idemiaym mltıe.ıabide ail olimak ime cm bir W.. 

yk OD lekia kilo mercimek almi mttaakwya koamapr. ıı.ı-. 9 
tarihine mlludif perpnbe gtlııl - OD dUrtte t omlarGaam• - .... 
,apdaeaktır. Taliplerin prtaame ..- JBUllddablıinm komilycmm111 "'" 
Ye numunesini glSrmelfırl ve ,..,.. .e llat moa,-yeaef ihalede ....._. ,-a. 
pkildek.i temmatJarile komiq•am• mlnak,. ulcımmda ham bghına ' r 
ohuım. 

Mttaakala 19kli 
Kapalı sarf 
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IWe tarlhl 
21-5-9'J9 
21.S.929 
25-5-929 
2"-919 
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180000 
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mukaddem keza t'eYJranileri yekpare camlı f..,...,...,. ... ..._...,..,.,....,...,....~~..-. .... ...,-..~.,.. ... ..,.,._..,.. 
maun ıeatli doframa kapıda afak. ge-
doti mabaUiııden klpepeai ....., Mir 
parmaklıkb• dörcllllacll kata kadar ..,. 
mer merdivenli diler bt1arta merdiYea
leri ahpp ahıp zemin kltmdan dört 

kiti ietiabında uaaeör ile birinci kata 

çuııldtkta etrafı eıbust mermer perçin· 

lenmlt diler tll'lflart moailt bekleme 
ıoaballi llerind~ alafıranga bir bell bir 
Odabap odası ft Çifte taaatlı kapıda 

medbSle girildikte ...mi beton io içe 

dolr.m oda olup gayri JDetPldm • 

P iyade lllf •Mlbi icia 'llblk-ya Umi1m 300 ..W ,.allk z ı ' • 
m1mr ~ ~hkla lallll .amwlL~pl ı dn 21+9.19 

eaat 14 de Rarbh e mekiebl yemekbaaetcl ön J*Wltk t & la 
acıattır. T ........... ,.. ........... bmlar·--· IJIH: 1 -
içinde pasarlat mah•Dinde ı.mr buJ-'an Uta -... 

A skeri &im memesi itba bet bia me1n Poıd.tif ,.. Pllte ~ _.. .. 
ııarelile defaten ambar• edilecelindea talipla 29+919 Pwtlll .... 

bette Paakaltıcla harbiye mektebWelLi k~ ... er *'en; 
Jıalıcıollu U..i içİa IUV ve liyaa ft flrlu (.at itayı tuJalt etawja 
.aAnam ft heeabma olarak 500 ..ıet ö1fl IM'indea klpa& p )Hq -

Paurblı 30-Niaan-929 .ıı gllotl .u 14 te harbir• mektebi J81118khnlm 
puarhk wı..mw iaıa kıhmcalıı.tar. Talipleriu prtaame içia Ye nn"UlillJI 
misyoaumw allracaatlm .,. iatink içbMle pUarhk ..... ,Hpde ı.-

Uln cılmaar. ikinci bt a,m m\tfteaailatta olup bir 

;~~':.~.U:::I ~---------_:_::.:::_~-~-v-~ ... : __ .m._11~·~-·-~-~-~-.... ~--i-mımll'!"_. .... __,, 
aa Anp otlu, betiJıci katın bit ıuem1Dda Sellld lfahelM Sokaiı l'c.. Nm ~ mahe• nv' 

M. Bilyan Fedorolki, Mötyö Anlan. aJ. Beyotla HIHJba ata l'aksı . y ,,,.,- 6,000 aekis ~· 
tıJıcı katta Amerika prk tarip hey'eti 8250 melaah 
kiracacbr İfbu altıncı kat OD bir odadır. tl..-uıau: ~ SOlaia btue d l)rl dme& olap aka oM bir 

Yecliaci kata çskddıkta merdiven bqı Balada eYllfı .:~~ • 4 • 9.,u tA-itüDe mmadif S&'1 gllatl., 
ıemiDi betoa fevbnili potrelleı tlseriae are1ite __,...., amUrre.rclir ta1iplerin lelllillat akp)arlle ı.mu .--.~ 
istinat edilmit UIDlör makinım mncat Jıtomisyoınma mit~. 
olup ayduahk olmak iOiD f~kanili bulu 
camla llHlltar mnYeD bqı _.mti - • 
hallinden tol tatar bölmelerle tefrik ecm. 
rniı oda halinde kuU.nmata mllllit ohıp 
zemini betoa mUllkbf depo ittibu edf.. 
len mukaMI cilıed C!l1Db .. bplll • 
a1b adet penCıfteli l8ımmmda ..ıou ha
linde kullan~ mtıRit haricen ıc tara
fı zemini beton ,ekHD untim irtifaında 
aiperli daraçaaı vardır. qba hane her iki 

.ıarafı tabAieli ve balkoalu Ye cephesi 
)elYinath olap balada beyan olıınu ma-
laz& Y8 JMIN11 .. smaiDi ... tbaf 
aator kepea'kli ohip , 'l'Ucıoar SıaatJn, 

Ceaail B. Sarat' too. Plrtorea, Vihala 
Kiracldll'. Eloktirik ~ -- tedipli ... 
IUlll'l 8$500 &.r. w,...ı Mh•mphtd. 

dir. MeüGr alllf w..;. talip o1aı.r 
• da siyade ........... ...,..... 
~ ma'llp lcıymed •h==hwi+ 
~ oma ..,edacla "1 •..-ı w 
926-'8M No ile maı.ay• IÜtllDI ld· 
ncıat etmeleri ... 16-5-929 ......... 
ı•• 16 ,. ~ ihalei klt'iyeil ,.. 
~ mtıperilerin t.illlt • 1• MI· 

tııı t 1- !m PftJı ohuım. 


