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• 

resını 
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gidemiyor. 

\ lllt 
vru ada oo ıiye 

l!Qı~~- dn, Bcr.liııde bir zabıtui belediye memuru bir kadl· 
, llt ır Keçitten ~viriyor, Solda, gene berliud mekteplertle 

4 iyecilik hakkında iptidai mıılumat veriliyor. Aşagda, 
lllh-ntl bir ı:abıtai belediye mcnnu·u kilçC çocukları bir 

11 Öteki kaldırıma ııeçiriyor, S<Jlda Poriate: "geçemezsiniz. 

L. ~eled· * • • 
~ <>'· ıye kan ,~ .h b" >t • ~ul\~ ka unu aayı ası, ır 

• 
1 

dar vilayetlerin ida-
td~llıtı:ı kanunu tetkık eden 
~tkti İarafından müzakere 
~ 1 r. 
ti diy l . . 
• f letini • nnıızin hukuk ve 

la • ıdarc ve intihababnı 
ı.ft lltj~ Ve hakimiyeti ırilliye, 
~ ~~ .. Prensipleri dairesinlihS !,Çin Dahiliye vekileti 
~ ha UZun te ıkat netice
~t ~llıl:la~a~ bu. kanun, şe
~~ ~~!iğe •stikbalıni umrana 
~' götürecek bir ka-

at\ u 
&ti~ rıun prensipleri 

~ . kanunu şu esasların 
C<l ) IÇ.iııdedir: {Esbabı mu-
ı, l' . 

,~"In: ~y belediyeleri, be
t;.~ İtıtihU~ku, salahiyet ve 

~·ıaba .t, teşekkül, idari 
1 t ttı .. ' vandat menabii iti-

~ 2 , llsaVidirler. 
~\ı l Bclcd' llıa_ tı Clrt ıyelcr için devlet 

~t ~ctk _. ahkamına muariz ol
•11tı ~artil 

llh~ Y~çlar e mahalli temayül 
tl'ıl~~ ve t ın eınrettiği her tür
el~ htısu arakki kararlarını ve
~~ 011111 su~~a hukuku tabiiye-

3 s'U-ah Yı emel serbestisi 
~t kq' B l te~ tanınmıştır. 

ltıirı rıurıu: ediye işlerinde dev
lıa . Ve b~ı ta~amii tatbikini 

lıf · edıyelerin kanuna 
~"" \~\'k·f •craat .. • 
~ 1 ed ını sur atle men 
tlı~§t t tllUra~c~k kuvvetli bir hü-

~ Ut. a ası esasları kon· 
bt ' h ~ t t" 0 eled· 

1 l.ıtlü llı'" d ıye intiha batının 
l~i \>c heJ ~haleden azade ol-

•- >'~ edıye ın 1· . . b 
'4l b· teisi . ec ısının e-
~ı.:.. 1t ....... ve ıdaresi üzerinde 
")'ttj ••ıUtak b 

baıı a a hakkına ma· 
ahvalde belediyele-

irin icraat kabiliyetini azaltmakla 
beraber, faydası her yerde mü~ 
cerrep ve hassaten halkta "Ha
kimiyeti milliye" Prensiplerinin 
icap ettirdiği siyasi terbiyenin 
inkişafına çok hizmet etmesi 
itibarile faydalıdır. 

Kanun layihasında bu esaas
lara istinat eden mühim madde
ler vardır. 

5 - Belediyelerin mecburi ve 
ihtiyari vazifeleri tayin edilirken, 
salahiyetlerine ve imtiyazlarına 
dair kısımda kendilerine geniş 
bir faaliyet sahası bırakılmıştır. 

[:Mabadı 3 ıirıcü sayfamızda] 

Cemiyeti belediye 
azasi firkade 

tanistirildi 
yeni cemiyeti belediye azaları 

dün Halk fırkasında bir içtimaa 
dave edilmişlerdir. Bu içtimada 
müfettiş Pş. azayı hurufu heca 
sırasıyla birbirine takdim etmiş
tir. 

Bundan sonra cemiyeti bele-
diyenin tarzı' mesaisi hakkında 
hususi olarak rnüdavelei efkar 
edilmiştir. Daha sonra d• c~ i
yeti belediye divana riyaseti. il~ 
encümenlerine vuku bulacak ınti-
habat için gösterilecek namzet
ler etrafında görüşülmüştür. Ce· 
miyeti belediye yakında ema-

nette resmi bir içtimaa davet edi
lecektir. Eski cemiyeti belediye· 
nin zabıtnameleri tabedilmekte 
olup bitince yeni azaya tevzi 
edilecel..-tir. Bu suretle yeni aza 
eski meseleler hakkında da bir 
fikir edinebilecektir. 

M. Troçki 
bir v 

ornontlde 
n ıett:i. 

Bir müddettenberi Tokat!ıyan 
otelinde oturmakta olan M. Troç
ki Bomonti civarında bir ev tuta
rak dün ilesiyle taşıomıshr. 

Alman reti konağında yap-
bğıııil% tahkikata nazaran alman 
hükumeti henüz M. Troçkinin 
mektubuna cevap vermemiştir. 
Bu itibarla Alman hükQmetinin 
Troçkiye cevabı ret verdiği şayı
alan dokru değildir. Almaıı sefiri 
her Nacfolni evelki gün Ankara
dan şelır" mize gelmiş ve ayoı gün 
kendisini sefaret konatında 
z:y~ et eden Troçkinin okluna 
hükUmetinden henüz cevap gel. 
mediğ'ini, bildirmiştir. 

Aldığımız malOmata göre Al
man bill-Ometinın Troçkiyi Al
man hudutları dahiline kabul 
edemiyeceği kendisine hususi 
olarak ihsas edilmiş olduğundan 
Troçki şehrimizde yerleımeğe 
karar vermiş ve bunun üzerine 

Bundan dokuz sene evd, 
işgalin daha ilk senesinde sa
dece vazifesini yapan bir TUrk 
polisi, işgal kuvvetleri tarafından 
tevkif edilmişti. Bu memurun tev· 
lcifine sebep olan hadise şu idi: bir ev tutmuştur. 

ah ya 
per en 

Araba ile giden bir kaç Türk 
e mal B. hanımı iki Fr nsız müstemleke 

askerinin tecavüzüne ma..'"llz kat. 
• eye ge I yor rnıştı. Hnnımlann f ryadı üzerine 

hadi e mahalline yakın bulunan 
polis Cemil efendi derhal müda
hale etm~. fakat hakim bulun
dukları şehirde her türlü şenaati 
yapmak hakkına da malik bulun
duklarını zanneden bu iki vahşi 

. Madrit sefaretine tayin edilen 
sabık V nrşuva sefiri Yahya Ke. 
mal bey Perşembe günü şehrimize 
gelecektir. Yahya Kemal B. doğ
ru Ankaraya giderek itimabıa
mesini aldıktan sonaa Nisan niha
yetinde yeni memuriyet mahalline 
harakct edece ~tir. 

ırz üşmanı Cemil efendinin ara· 
ya girmesıne sinirlenmişler v~ 

" hemen kasaturalara sarılmışlardı . 

outes Smolens ra 
güz llik kıraliçesitlir. 
Amerikada icra edilecek ni· 

hai müsabakaya iştırak etmek 
üzre Şikagoda toplanmaktadırlar. 

Bunlardan altı güzellik musa
bakasında birinciliği almış olan 
Labi güzeli kontes Janina Smo
lenska da Amerikaya gitmiştir. 
Bu çetin imtihana iştirak etmek· 
le beraber, kontes güzelliğinden 
hiç te memnun değildir. Yalnız 
mücevheratı 4,000,000 Türk lir· 
ası tutan bu zengin kadın için, 
Lehistanda asılzadelerden iki kişi 
intihar ·etmiştir. 

Vazifesini müdrik bulunan 
Cemil efendi, elinde kasaturaları 
parlayan bu yam yam bozmala
rmın karşısında irgilmemiş sila
fannı yerine koymalanna söy-

j lemişti. Fakat ihtar dinlenmemiş 
ve tecavüılerini vazifesini yapan 

memuru öldürmek derecesine ge
tiren bu iki vahşi, Cemil efen-
dinin üstüne yürümüşlerdi. O 

1 zaman soğuk kanlılıkla tabanca
! sına el atan Cemil efendi. işi sü
,, kunetle halletmiş, bu herifleri fa-

zla kurşun snrfetmeksizin yere 
ı sermiştir. 
1 Sadece vazifesini yapan bu 

memurun hareketi itilaf kuvvetleri 
mahafilinde bir heyecay uy: ndır
mış ve Cemil efendi sudan bır 
muhakemeden sonra, 10 sene hi-

1 dematı şakkaya mahkum edil-
. miştir. 

işte dokuz sene evel iki ırz 
ve şeref düşmanına Türk vekart 
bahsında unutulmaz bir ders ve
ren Cemil efendi, Cümhuriyet 
hükumetinin teşebbüsü üzerine 
tahliye edilmiş ve dün şehrimize 
gelerek ana vatana kavuşmuştur. 

.. a ıl karşılandı 
Cemil efendinin arkadaş ve 

meslektaşları onu istikbal için 
uzun znmandanberi hazırlanıyor· 
lard ı. Hatta son gelen üç vapur, 
içinde Cemil efendinin bulundu
ğu rivayeti üzerine karşılannıış, 
fakat Cemil efendi gelmemişti. 
Dün gelen Yunan bandrah Patris 
vapurunu bekleyenlerde de yene 
tereddüt vardı, 

. Vapur yaklaştıktan sonra Ce
mıl efendinin eski arkadaşlan 
onu tanıdılar. Uzun seneler has
ret kaldığı ana vatana kavuımak· 

dün geldi. 

Arkadaşları 

samimiyetle 

karşıladılar. 

Bir albn kalem 

hediye ettiler. 

ANLATTI. 
tan mütevellit beyecan1 sarahaten 
anlaşılıyordu. 

V apar yanaştı, daha iskele ve
rilmeden, ytızleroe atız hep bir
den aynı kelimeyi tekrarladı. 

- Hoş geldin Cemil 1 
nk dakikalar 

Vapurun iskeleai verilir veril
mez bir bUcum b şladı. Gazete
ciler, fotoj'rafcllar, polia memur· 
ları... bir anct. Petri8in gövcr
tesi mahşere döndü. Ôpü§meler, 
göz yaıları .. 

Cemil efendiye beşinci şube
deki arlcada;lan bir albn kalem 
hediye etmiılerdi, diger rüfelcasi 
da buket getinni~lerdi. 

Cemil efendi, tahmininin fev
kınde bulduğu alakadan çok 
mütahassis olmuştu. Göz yaşlan 
araıında, samimi bir heyecanla 
dedi ki; 

- .. Arkadaşlanm, kardqlcrim. 
Çok heyecan içindeyim. Ben yal
nız vazifesini yapan bir adamım. 
Bana layık olmadajım bir tevec· 
cüh gösteriyorsunuz .• 

Cemil efendi alkışlar arasında 
vapurdan çıktı ve b~inci şubede 
bir az istirahat ettikten sonra 
doğru evine gitti. 
Cemil efendi ne divor 

Kendi.'lile görüşen bir ~uhar
ririmize Cemil efendi demiştirki: 

/ },[abadı 3 üncü sayfamızda] 

Efganis tan daki 
heyeti askeriyemiz 
avdet için yola çikti 

Bir müddettcnberi Efganis
tanda bulunan heyeti askeriye
miz verilen ma\Omata göre, ta
yare ile Kandihardan Rusyaya 
müteveccihen haraket etmiştir. 

Kazım paşanın riyaset ettiği 
heyet yann Odesadan vapura 
binerek limanımıza doğru yola 
çıkacaklardır. 

Heyeti askeriyemizin Cumar
te i günfi muvasaletine intizar 
olunmaktadır. 

idama mahkumiyet 
Adapazarı, 31 {A.A) 

Geyvenin Bürhaniye köyünden 
1u tafa oğlu Hasanı taammüden 

öldüren Hü eyin oğlu Memiş ~ıtır 
ceza mabkemeabıce idama mahldlm 
ed.i1miftir. 

Amerikalı bir milyonerin inli• 
barından bahsediyorduk. Dinle
yenlerden birisi ba)Tet etti: 

- Böyle bir adamın hayattan 
usanmak için acaba nasıl bir se. 
bebi olabilir? Onun eli hangisa· 
adete irişmekten acizdir? 

Hangi saadete mi? Biuat 98• 

adete! Her istediğini yapmak 
kudretinde olan betbaht için dü
nyada arzu edilecek ne kalabi· 
lir? Saadetin adi şekli bir ae
rapbr ki, ancak mahrumiyet çö-
llerinde vücut bulur. Orada bü
tün arzular, serin bir rüzginn 
salladığı yeşil bir bahçedir. Ha· 
yal halinde kalmak şartile, aç için 
bir lükma ekmek, yorgun için uza. 
mlaçak bir köşe, üşümüş için bir 
parça ateş , susamış içia 
bir yudum •ı. ( F ord ) UD 

bütün servetile öuemekten acil 
olduğu harikulade bir saadeti 
lezet ve kuvvetini haizdir. Faka\ 
bu saadet, istenilen şeyle temu 
eder etmez, bir hayal gibi bir-. 
den yok olur. 

Saadet, hakiki saadet, serap 
olmayan ·saadet, o, etimizin ve ru
humuzun derinliklerinden çıkara
bildiğimiz giranbaha bir cev-
herdir. Çatık kaılı bfr ruh et· 
rafında saz :ndenin hüneri mii-
ziç bir gürültü, r:akkueniu 
dönüşü beyhude bir didin-' 
medir, Dünyada bujiine ka
dar yalnız bir adam mes'ut ola
bilmi~r. O da devri kadimde 
bir Yunan filo90ful Bu adam, 

bir ğün bindiği sandaldan deııizo 
düşer ve boğulmak üzre ikea 
kurtarılır. Sahile çml çıplak çıka
rılan filosof, lcendini iyice yolda 
dılctan sonra memnuniyetle: 

- Çok: şükür, der, suda bir 
ıeyim kalmada. Gaybohmıl bir 
ıeyim yokl 

Evet, filosofun hiç bir ziyanı 
yoktu. Zira saadetini yapan şey• 
lerin cümlesini, derisinin tistünde 
değil, derisinin altında ~ıyordu. 

Ahmet Haşim 

.. Aydın taraflarında 
Kaplan 

1 
1 

• 

lzmir vilayetı dahilinde Kap
lan avcılığından lzmir gazteleri 
sık sık bahsederler ve o taraı 
larda Kaplan bulunamayacağı 
hakkındaki iddiaları çürük çı· 
kartırlardı. lzmir: avcılar kulubü 
reisi Nccmeddin bey, beş_ par
mak daglarında vurulan bir Kap-
lanın çektirdiği resmi gazetemi
ze gönderdi. Maman resimden· 
de vurulan hayvanın Kaplan mı, 
yahut pars mı olduğu pek an· 
laıılmıyor. 



2 -

Uf k çocukl r, kendilerine 
rilen oyuncakların içinde ne 

o)duA-unu bilmek isterler ve çok
lwc onları, bn maksatla, kırarlar. 

Tiyatro yircilerinin en büyük 
mıeli abnenin içinde ne geçti-

§ini anlamaktır. 

Bunun gibi gazete okuyanla
rın bir çoğu da gazete meka· 
nizma ını ve bilhas a Baş maka
lenin nasıl yazıldığını ögrenmek 
isterler. Bu emeli tatmin için şu 

bendi k ralıyorum. 
Ba m kele yazmaktan kolay 

e ayni zamanda giiç bir şey 
yoktur!.... Ne mütenakız fikir ... 
Deyecel· iniz. Ev t l Ser-muharrir 
bey masanın önüne geçer, göz· 
lerini açar, bir kahve içer, bir, 
iki, üç. beş sigara çe er, müsa
firler gelir• uzun boylu laklaka
Jar olur. Ser - mürettip bir kaç 
kerre b şmı Kapının aralığından 
gösterir. Ser-muharrir bey mev· 
zu avında.dır.Gelen telgraflardan, 
söylenilen sözlerden, sabahleyin 
gözden acele acele geçirdiği ga-
2ctelerden ilham alır. Yazısına 
başlar. T çentmek gibi yorucu 
bir i 1 Fikirler te elsül etmiyor. 
1ki sütunu doldurmalı. Yaşasın 
istitra r, şairane ve lcof cümle· 

J r, tekrarlar .... 

Eğer gazetenin sair mündere
c-.alı cazip değil e, böyle makale
ler, o gazete için bir verem mik-

robudur. 
Avrupada yalnız baş . mal.ale

~inden dolayı okunan gazeteler 
'°ıu dı : Clemenceau, Rochefort, 
Cassagnac gibi muharrirlerin. gr.
zeteleri yalnız kendi yazılan için 

okunurdu; lakin bu devir geçti. ~ 
Bizde öyle "şahsi" gazeteciler 
çıkmadı değil;· fakat bilhassa bu
lnmk devirlerde türeyen bu mu-

harrirler pek tez söndüler. 

Yakın zam nn değin gazeteci
lik ediplik addedildi. Namık Ke
malin muharrirliği işte böyledir. 
Avrupalı ve Amerikalı telapkiıi 
ile bu nevi yazılar asla gazeteci

lik s yılmaz. 
Bu günlerd bir muharririmiz 

gündelik sahifelerde böyle cd&
biy t yapın ğa k Hoşsa tek bir 
kari bulamaz. Düşününüz: Ben 
her yazımı "Kalkın ey ehli v • 

tan ... " şeklinde yazsam onu oku
mağa tene7.zül buyurur musunuz? 
.. ibret,, gazetesi gazetecilik de
ğil, edebiynt tarihinde yer tut
mustur. Şimdi ise kari gündelik 
ınatbuatta hadis.lerin kısa, top· 
lu, ruhlu icmallerini istiyor. 

Bu itibarla Kcmel paşa zade 
Sait beyin icmalleri (eski Val.ıtta) 
dah ziyade gazeteciliktir. Sait 
bey merhum o gözele Avrupa 

ç::=__ 

Ed 

u otomobil de mesruk 
otomobillerden biri mi? 

Az onra anlaşıldı ki hakıka
ten bu otomobil çalınmış bir oto· 
mobildir. Hem de dokuz av ev· 
vel kaybolan bir otomobil..· 

Etford crabanın içini iyi~en 
iyi aradı ve oldukça da mühim 
şeyler buldu. 

Evvela küçük bir zarf .. Arka
sında Midlamd Bankın Londra 
subcsinin ismi ve adresi matbu .. 
[kincisi de Londranın bir plalnı .. 
Bu planın arkasında da tabiin 
adresi.. 

Bu vesa.i'· b ir ehemmiyeti haiz 
· olabilirdi. Fakat fazladan daha 

çok a>anı dikkat bir şey daha 
:keşfettiler. Planın üzerinde kur un 

-

matbuatını okur ve bülasa ederdi. 

Şahsiyat, Kavga, gürültü, tah
kir baş makalelerinin de modası 
geçti. Bunlar bir kaç gün lez
zetle okunur, takip edilir; lakin 
karii mütemadiyen doyuramaz. 
"Tanin" ve "Peyam.,ı ihya edil
miş farzedin; kari bunlardan 
h ftasında bıkacaktır. Baş ma-

le bir gıdadır; böyle olma
dıkça modaya tabidir: Gelir, 
geçer. 

Baş mal lenin ihtiyac teka
bül etmesi şarttır. Halkın fikri 
bir ihtiyacı var. Bu, nedir? işte 
bunu bilmeli, bunun üzerinde ça-
lışmalı, çapraşık mes' eleleri, fikir
leri, cereyanı n be.ika arzedebil
meli. Bazan, ik.i kısa sütunluk 
hır yazıyı yazmak için on gün 
düşünmek, on kerre tesvit etmek 
iktiza eder. 

Baş makalecilik tiyatro mü
elliflikine benzer: Halka hitap 
edeceksiniz! Münevverlerin ho
şuna giden. belki, kari kütlelerine 
ağır gelir. Bunun için Süleyman 
Nazifi her karii anlamazdı. Pek 
amiyane yazılar da öyledir. 

Halk kendisini basit fikirli 
görmez; seviyeyi gayet geri zan
nederseniz yazınız yavan gelir. 

Şu dakikada kariin istediği 
nedir? Bilmiş olun ki bu arzu 
günden güne değişiyor. Türkiyede 
sabit knri kümeleri yok. "Temps., 
pek siyasi bir gezetedir. Her 
nushası bir kitaptır. Baş makale
lerinin m~i mutlaka harici ıiya
setin bir icmalidir. Böyle bir 
gazeteye bizde takat yoktur. Fra
nsada ise türlü türlü kariler bu
lunduğundan on, on beş bin alı
cısı bulunur. Siyasilerin, diplo
matların, müverrihlerin ihtisas 
gazetesidir. "Times" ve "Daily 
Telegraph., ta öyle. Bizim mat· 
buat, bila'kis, "Matin,,, "Petit 
Parisien ,, , "Joumal,,, "Daily 

Mail" , "Daily Express,, e yakla

şıyor. Büyük fransız halk gazete

leri bitaraftır; baş makaleleri de

ğişiklidir. Baş muharrir yoktur. 
Her gün yeni bir imza görürsü
nüz ve yeknasaklıktan yorulmaz· 
sınız. lngiliz halk gazetelerinde 
i e bnş ma ale kısacıktır. bir kaç 
satır, bazen bir vecize, bir ka
nun maddesi kadar ufak. Fikir 
makalelerini mecmualarda ararlar. 
Biz o raddeye henüz gelmedik. 
Türk karii günlln hadiseleri üze
rine, tabirimi affedin, doyu· 
rucu yazı, fikir, malumat isti
yor. Kariin meylini bilmek uz· 
un tetkike mütevakkıftır ve san'· 
at esrarındandır. Bazı muharrir· 
)er her gün sütunlar dolduruyo· 
rlar: bunlardan hiç biri akılda 
kalmıyor ve bir müb<lhaseyi mu-

kalemle yazılmış bir iki satır da 
ayrıca nazarı dikkati cclbediyor
du. Fakat bu satırları dikkatla 
dahi okumak mümkün değildi. 
Plfın mütehassısına havale edildi 
ve şu netice çıktı: 

Beni görünüz .... parkında saat 
3,30 dan ... fok. müstacel. C.L. 

Barab 1, Flforda baktı. 
- C. L. .. Kim der.sin? 
- Con Leli derim. 
Barabal tekrar yazıya baktı. 
- Evet, Con Leli, ve madame 

Beryle yazılım . Bu ne ahmak 
bir adammış ... 

-12-
Con Leli ertesi bab, ol eli 

haklı olduğu halde yazıhan ine 

'f asfiye kon1isyonu 
Memurları tasfiye etmı kte 

olan komisyon elde mevcut iş

leri ikmal etmiştir. 
Şimdiye kadar ancak 110 

kadar memur tasfiyeye tabi tu. 
tul muştur. 

Adal~r elektriği 
Adalarda elektrik tesisatı yapı

lmak için şehremaneti imtiyaz 
almıştı. Tesisatın icrası için ba
zırJıkl başlanmıştır. Adal rda 
tesisat· yapılması için ecnebi se
nnayesine ihtiyaç hasıl olmaya
c ktır. 

Şirkete murktezi paranın mU· 
him bir kısmı Adalar sekenesi 
hisse enedi almak sureti ile te· 
min edilecek ve diğer bir kısmını 
da emanet verecektir. 

Ancak Adalara bu sene elek
trik cereyanı verilemeyecek ve 
gelecek ilkbahar cereyan temini 
mümknn olabilecektir. 

16 Mart şehitle:.'i abidesi 
16 Mnrt ıehitleri için abide 

y pıl ı çok evelden kararlaş
mış ve abidenin inşa edileceği 
m hal vaktile cemiyeti belediye 
kararıyla istimlak edilmiştir. 
Abidenin inşa ı için muktazı tah
sısrıt yeni cemiyeti belediyeden 
talep edilecek ve derhal .abide
nin inşa&ınn başlanacaktır. 

Bir <la va neticelendi 

Kazanç vergisi 
Kazanç vergisi beyannamesi 

vermeyenler hakkında defterdar 
Şefik bey şu izahatı vermiştir: 

- " Beyanname vermeyenler 
hakkında yapılacak takibatı ka
nuniye sadece bir misil fazla ver
gi tahsilinden ibarettir. Beyan
ııame vermeyen tacirlerin kazan
cını biz tahmin edecek ve bir 
vergi tarhedcceğiz. 

Bilahere bu vergiyi bir misil 
ilavesi ile icap ettiği taktirde 
ahkamı kanuniye mucibince tarh· 
edeceğiz.,, 

Tevziat 
Muavazaya dahil olmayan gay

ri mübadillere tevziat komisyonu 
taraf mdan tevziata devam edil
mektedir. Şimdiye kadar alaka. 
darlardan 150 kişiyi, mektup ya· 
zarnk komisyona istihkaklannı 
almaya davet etmiştir. ,Bunlardan 
80 kişi komisyona müracaat ede .. 
rck istihkaklarını almışlardır-

Aldı§"ımıı malilmata göre, gar· 
bi trakyalılardan arazi sahibi 
olanlar da komisyona müracaat 
ederek kendilerinin de musak
k f t sahipleri gibi tevziattan 
istifade etmelerini talep eylemiş
lerdir. Arazi sabip!erinin bu mü· 
1ncantları gayri mübadiller ko
misyonu tarafından tetkik edile
rek mübadele komisyonundaki 
lıeyctinıize bildirilmiştir. 

murların birer listesini ticaret 
müdüriyetine göndermeğe mec
bur tutulmuşlardı. Bunlardan ba· 
zılan listeleri göndermeğe başla
mışlardır. Hakikate gayri muvafık 
liste t 11nz:m edenlerle tebligata 
göre Türk memur istihtam etme· 
yen müesseseler tecziye edilecek· 
lerdir. 

4-00 seyah geldi 
Dün limanımıza Kanadn - ve 

Brezilya vapurlarile yeniden 400 
seynL gelmiştir. 

Seyahlar bu gün avdet ede
ceklerdir. 

De e güreşi 
Tayare cemiyeti menfaatine 

Taksim stadiyomunda yapılması 
düşünülen Deve güreşinden ar
fınazar olunmuştur. 

Bir izdivaç 
Merhum Ferit Enver paşanın 

kızı Suzan hanımla tayareci za. 
bitlerimizden yüzbaşı Mıstafa 
beyin Berlinde akitleri icra edil
miştir. Alman gazetelerinin yaz
dığına göre bu minasebetle Ber
Jin sefaretimizde bir suvare ve
rilmiştir. 

Bir vapur alındı 
Bir Türk müessesesi Atine· 

d:ın 4500 ton hacmmda bir va· 
pur mubayaa etmiştir. Vapura 
1kbnl ismi verilmiştir. 

Türk taifeleri ile kaptanla pe
rşcnbe günü Pireye haraket ed
erek vapuru teslim edecekler. 

Bir ı·akı inıalathaııe i 
Müskirat muhafaza memurları 

Emanetle Şirketihayriye ara· 
.sında çok eskiden beri mevcut dün topkapı haricinde Mithat 
bir ihtilaf llalledilmiştir. iuht<>lit ıualıkemelerde paşa çiftiğinde bir küçük kaçak 

rakı Fabrikası bulmuşlar ve sa-
Şirkct eski senelere ait ka· Baron Nordenşulttan inhilal 

zancından emanet hissesini ver- eden Türk - Romen muhtelit ha- bipleri hakkında takibata başln-
hk ı mı lardır. 

m mişti. Emanet te şirket aley- 1 ~am me emesi riyasetine i avei KolleJ· deki ınü~aıner 
hine dava çmış ve birinci tica- memuriyet olarak Tilrk - Ingiliz 
ret mahkemesi emanet lehine ve Türk - ltalyail mahkemeleri Amerika kız kolejinde Tiirk 
k rar vermiştir. Şirket 8 bin reisi M. Hamrih tayin edilmiş- talebesi tarafından teşkil edilen, 

' t" T·· k Y hk · · Türk edebiyat cemiyeti tarnfın· küsur liraya mahkum olmuştur. ır. ur • una~ ma emesı rıya-
setine de z&m)meten gene M. dan, cemiyetin üçüncü senei dev-

cip olmuyor. Buna zaman ve ka
aat israfı deyt-biliriz. 

Gazetecili~in mümeyyiz has· 
sası çabukluktur. Bununla be-

raber baş makaleciliğin şartı yir
mi dört saat iç.inde teennidir 1 
Çala kalem 'makalelerin bir para 
ehqediğini tecrübemle anladım. 
Siyaseti kollamak, karii memnun 
ve tenvir etmek, cereyanı tashihe 
çalışmak. çok okumak, hiç bir 
hareketi gözden uzak bulundur
mamak ve pek az yazmak ... Kırk 
beş dakikada karalanacak bir 
makale ancak beş saat mutalaa 
ve bir saat tashihten sonra mür 
ettibe teslim olunabilir. Bu ka
dar vaktiniz yoksa bendeniz az 
pişmiş ve yahut kavrulmuş bir 
n a benzer. 

CELAL. NURi 

ge1di. MillieTrent bağlı eli görlince 
bir kaza ihtimalini düşündü e· 
bebini sorduğu zaman aldığı ce· 
vap şu oldu: 

- Hiçi 
Bir müddet sonra da traş olur• 

ken kazara usturayı sol elinin üs· 
tüne düşürdüğünü söyledi. 

Genç kız; 
- Amma da luhaf kaza! Öy-

le değil mi? deye sordu. 
- Ne demek isteyorsun? 
Millie biç cevap vermedi: 
Frank Suttanın da hiç ıevme· 

cigi in anlardan biri de katibe
si ıdi. 

Bazı zmanlar katibesine Le· 
liden daha haşin davranıyordu. 

O gün Leli, adamlarına karşı 
pek sevimli duruyordu. Bunun da 
bir sebebi vardı. 

B ry ile beraber yemek yedi, 
ve bu baş başa yemek yeyişte, 

b ka zamanlara benzemeyen 
bir gizlilik vardı. 

Beryl: 

Hamrihin tayin edileceği haber riyesi ınünasebetiyle bir müsa
ahnroıştır. mcre verilmiştir. Müsamerede 

Türk. Fransız ve Türk Belçi- bir çok maruf zevat ile maarif 
ka mahkemelerindeki Türk ha- erkanı hazır bulunmuştur. 
kemi Mehmet Ali B.' Türk. Ro- Müsamerede, talebe, Dmülbe
men ve Türk - Yunan mahkeme- dayi tarnfmdan temsil edilmekte 
leri hakemliğine tayin edilmiştir. olan Kör piyesini oynamışlar ve 
Mehmet Ali beyin yerine H cı çok muvsıff ak olmuşlardır. Piyeste 
Adil ve Muammer Raşit beyler rol alan Meliha Avni, Vecihe Zi
namzettir. ya, Sıdıka Tahir hanımlar çok 

Bunlardnn biri seçilince Fren- muvaffak olmuşlardır. 
sız ve Belçika mahkemeleri faa- .. l\tüsamcre geçen ~enekileri 
liyete geçecektir. , gol~ede. b~rakac2k şekılde cerc-
H d ] k' k" .. ynn etmıştır . 

ay arpaşal a -ı ~opru Scyalıatın sebebi 
Haydarpaşa şümendüfer hattı 

üstünde yapılacak köprünün pro-
je i ikmal edilmiştir. inşaata de
miryollan mühendisleri nazarct 
edeceklerdir. 

Şirketlerde Türk memur 
Şirketler, istihtam ettikleri me-

- Bu daveti kabul ettiğim 
için kendi kendimi takbih edi
yorum. Levve açıkça bir yalan 
uydurdum. 

- Ben de patronuma bir yalan 
uydurdukum için kendi kendimi 
takbih ediyorum. 

Leli çok az yemek yedi, Beryl 
de, onun yaraıından çok ıı.brap 
çektiğini anladı. 

- Bugün sizde bir değişiklik 
görüyorum. Bir hadise falan mı 
oldu? 

Leli cevap vermedi. 
Sonra da: 
- Evet, dedi, canımı sıkan 

sizsiniz ve sizin izdivacınız .. 
Beryl, muhavereyi değiştirmek 

istedi. 
Kalbi çarpıyordu. Çünkü vu

ku gelecek hadiseyi eveldcn 
anl mı gibiydi • 

Leli: 
- Ben izin Frankla evlen· 

men"ze müsaade etmeyeceğim. 

Sanayi maadin bankası müdürü 
Sadettin bey edilen davet üze
rine Ankaraya gitmişti. Sanayi 
bankasından yaptığımı~ tahkıka
tta Sadrettin beyin Ankarada ya-
pacağı işler hakkında ademi ma
lamat beyan edilmektedir. 

- Azizim Con, bana manasız 
bir şeyden bahsediyorsun. Söyle
memeli idiniz. 

- Ne kadar iyi adam ve 
mükemmel bir koca dahi olsa, 
onunla evlenmiyeceksiniz. 

Leli bunları pek ciddi bir 
tavurla söylüyordu . 

- Fak t neden? 
Leli bu sualin cevabını vere

cekti, fakat kelimeler boğazında 
kaldı. 

-Çünkü siz çok iyi kalpli bir 
kız.sınız. Dünyada kimse size la
yık değildir. 

- Neden ? Bu sualime ceyap 
yeriniz. 

Leli kızı korkutmuş oldutumu 
düşündü. Mamafi hiç bir tehditte 
de bulunmuyordu. 

- Asla, değil Frank Sutton, 
u toprağın llstünde size en la

yık bir adam bile çıkmış ol a, 
ğene muvafakat etmyeceğim. 

O zamae genç kızın çehresi 

davi etınek lazıııı 
İn ~itaptnn evel bir 
kıın cahil tiffirükçrıl 
ıtmayı bağlama ve t~ 

. süleme gibi ne fe 
1 Ye ne de a la ve Jll 
tığa uymayan işle 
ha talığı uzatırlardı· 
gOn bu gibi şar]atB 
ki ara ne halkımız iıı 
yor ve ne de hiikO 
timiz böylelerin şstl 
tanlıklarına mfisaade ıt 
diyor. Sıtma teda,risl" 
kısımdır. Birincisi 
a ait. ikincisi ceJJli 

tin, doJayısile bok 
tindir. 

ahsa ait olan ıntıll 
zam bir tarzda t;W 
tedavisine devanı e. 
ektir. Şurasına çok d~ 
kat etmek lazinıdıt ~ 
u·alı ırasız alınaJltJ 

nin fayda vermez. 
lü daire inde almak~ 
eder. Bir çok.JatJJ""J 
nevbet geçtikten eO 

kinin atmayı bı 

lar; doğru değildir' 
nuna kadar devaJJl 

· nıek arttır. K.iniP si 
nk için bir takını ıı 
ı dı . . . (f 
er var r, en ıyısı 

usultidür. 5 gün J>i 
graın her iki saatde' 
mıtigramhk goUsÇ 

halinde alınır. 3güll 
ı erilh-. 3 gün yine ıı 
nrette birer gr~ 

gnn ara, yine 3 gii~1 
rer gram 5aiın arD·' e !'! 

3 giin birer gram ' 
aı a, onra -yine 3 f 
birer ·graın alındı1' 
sonra tedaviye nil1~' 
ycriliı·. 

1 
on enelerde. f' ~ 

nıokin isminde bır 
Alnıan)ar yaptılar~ 

ço pahalı olIJJ.tı:tl l' 
heııüz tecrübeleriJl.1~ nıenıesi dolayısile ~ 
en ıniivafığıdır.: 1~ 

Lokman tf81' 

Bir intihar teşebbÔ" 
$3rnç luıne başında oturıııı,, 

Celal bt:~ in lıiz.metcisi ıs 
Ml\nire benUz anlaşılmıı~·al1 e 
hepten dolayı zehir içerek . ·r 
ldı rmeğe teşebbUs etınid• • 

değişti. Dudakları titre~f 
ladı. Nihayet Leli s5~le ,c~ 

- Çünkü seni sevıt.:.Y~ ır: 
O sırada hafif bir r 

dildi, başlannı çevir ile ~ 
Friedcman arkaların~a de ~ı~ 
duruyordu ve gözlerın ~ r 
şılmanıış bir hiddet şul 
yordu. 

-13- ı.'t •t ..,ı 
LeJi de gayet barı ~ 

takınmıştı. Çehre inin 
bile oynamadı. 

Teklif etti: 
- Oturmaz mısı11ıt Ji ,< 
Lew cevap verıne 

sandalya alarak oturd'1· siSe 
- Çerez yiyorduk, 

şeyler takdim etseııı.. ~ 
·ısı· - Teşekkür ederı 

bir az konu şacağun. bPı:~': 
Lew genç kıza . tJıfi' 

bile.. Bir aralık g~zle:6ılt 
rine ilişince, Berylın ı; 

du. . t .. 
- Amca, benı affe [13i 
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al d sını 
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..ı. M. . ~nkara, 1 ~A.A] Bel ... rat. 1 tA. ] J ondr:ı, l [A.4.j 
Nurett~eclısı bugün re:s ve- Knal tarnfrnd:ın dedı tin idarei nc1,ly Mail gazet~sinc nazar n sc leri saıayın uzun ve 

topla ın Ali beyin riyasetin· ftliyesinc nit olnrak imz cıAil n i·iı 1 udcndorf Berlindc kendi~i}le geni~ · · doılan •. u gittıkçe şid-
tlerd ntaınıştır. Ecnebi memle- kanun ınuciliiııcc ınez:ıhip, zirai )upılan bir mülakat esn. n • _. cdcıck kır liçe dcııre-

c bs'ld b 1 b sJah Boviw ıı JJrcn i Ruprccht in AJnıruı 
b ,.ı ı e u unan ve un- ı ot, mlıl ati ummPiye \C' \lO~tu . . • sin~ ru y•aklaşıyordu. 
o,,e b • h•uıa kııuc1undnn endişe PUı~·nı 

Ye "' ta sile gı· decek tale- telgraf telefon 11(.U ecleri iJgn L Bu · r-,lzadeve kimse mani 
~unt d lm 1 ey n c)lcnıı~tir. - .1 "'il tak· azaman ve mazbut bir · e i iştir. Du z ez aretlerin i ı eri olmamıştl Kimse nereye ve ni-

ın·1 b ıp etnıelen'ru' ve ı'dare sırasilc ndlh. e, zıraat, il. "mai ei\i. a- s· b . l [} . - a 1)7 .r Çın (., ~tti ~ erini sormamıştı. 
e t .. ır elden tem· maksa set ve rıafia nez~eılerinc dc\':re- :ır V c.1llr 0 

11uku • m - ll. Ve on sr kimseye bir şey söy-
n layih ınetce ihzar olunan ka- dilmiştir. Ro)aD, Jlc{Al.A] lemeden maiyctlcrindekı bir kaç 
Yapılın asının birinci müzakere· Zııo"Tep, 30 [A.A] 1l 000 ton hucmmdnki .ey an 
ldnt 1~ ve kabul edilmiştir. Sruay nazırı .M ıyis ayının ilk Yapur ı Gaskonya kôffezindc malı- silahşorla beraber çok iyi bildik-
t "'et~ı kı1hen harbin milli siya- ı · d 1 1 . 1 Yolma' üıxt..diı Ta\ fa ile yolcular leri saray içinde üveyi anneleri-

cıt on k ku h k gün erın e gc mc crı mu aırcr sandal ara bııııill !erdir. Muavenet . b l d ğu . t"k t yu" •. 
.ı.,_. p _ra llanılması a ·- oJ ..... kı ..... 1 "'e '--lı'çenı·n !'-... "'m tieri- ~ nm u un u ıs ı ·c.me e ru-"'iııq "'" ... • ıu-.ı lll \'O imdat tertibatı ı>Jınmnktadır. · l · 

ttiyet... 8 !'13 misakının derhal ne ait istihznrutuı hulunınck \ızre muş er ı. 
t · '" gtrmes· · t · d R<" nn, 3l IA.A1 Bir nedimeye rasgeldiler: 

'Fıof . mı emın e en gece buraya gclmi~tir. Ce,_ lnn po tn , npnru },' j ·ıiz 
~" .. nı:sa_bna iltihakımıza da- - Kır0liç.: nered .. ? ...,, ) h gemisi)lc ~.nrpı,m~ 11ru •e inde b 
'bni t' ayı asının müzakeresine lnıalone me e esi hatmn~a lmşlamıştır. 'Yolcular İngi- Diye sordular. F~b· u SO· 

c vc~·l[· Bu münasebetle hari- liz ,apunı tnrafındıın kurt:ırılınış, ruşta korkunç bir te1.dıt ve teh-
ak dı ~evfik RUştü bey söz Pnricı, 31 IA.A} imdada Jden romorkörlcr 6UY ı like manası sezen genç nedime 
"h,_,,,e.ını tirkı··. Peri pnrjsen gnzctcsi W~&lıin!!- n ~ ''J"'-\..1 ~ boşalttıktan o ru Cc)lam o .. a >ya !;deta dıli tutularak cevap verme· 

linan ısi aHnin tasdikine arz- tondaki J..'ransız sefirinin İnıdona doğru tckıncğc ha lamı'2lordıı. di. Yalnız elinin iş reti ile ya-
tclisin Pro~okol esası bUyük · meselesi haklmıcla Amerikan bari- tak odası istikametini gösterdi. 

ttrn· tasvıp ve ttidikine ikti- ciye nezareti nndwde bir tt,eb- Cham ber~aiıı Papen, Louis ve Loter, bu 

a l açıl
er, 

tyel ~a':.Lan Kellog paktının bir übıte hulunmu., oldtıl:°"flln\I tt>kıdp F1l oransa a üç kardeş bir an birbirlerinin l ~iUH ~orlar i~eri) e lUCU n ettiler. 
tçllıeat i . i Avrupada meriyete etmekte ve gemi derımunda F1·an- k d 
~ So Çın kolllfumuz ve dostu- suı tayfa bulund~ unü. ic;pat eden Florruuı, 1 {A Al yüzlerine baktılar. Verdikleri a· -- H~) : .. iJ ri f. dediler. - Madam.. Dedi.. Hazır 
. te:r~. hükümeti tarafından hiç bir şey me\ :.ıt olmadığım or Chamberlnin bnra) n gel· ran ta' pik için birbirlerinden ce· Eğt:r iz d ha ewel haıekete olun gidiyoruz! 
.kadar t~s üzerine muhtelif ilave eylemektedir. miştir. saret aldılar. g"çmezsek bu yahudi kadını her (Judit) in kulaklarında uğu ı. 
~k~~~m~~meyaınnda ~~C~

8
~~m~~,~m~

1
~~E~~,~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hs~hlbiridebm~~~nab~ ~ıu peyda ed~ bu s~. ~ 

o!uıı il. bir pakt dır, pro- ban eder. emir bü ü ı benliği üzerinde 
ı t, .... ~hıyeti de gösteriyorki Kıraliç.e dairesinin koriderla- 1..ı.b b tkk"tılh·...-.el_a kabul edı'lmı'• olan l Bi . . ,+,da ı d 1 r 1 inci sayfadan mabat] KU" aç yemiş gi j bir te'sir bı-
.. y rmcı sa)'JU n ma a rma maiyetlerindeki s'lahşerları raktı. 
i etijıçın ~ühim bir adını te- _ " Malum hadise dolnyısile Llıyihanm birinci faslı birer son söz belediye meclislerine nöbetçi oJar:ık bırnktılnr: 

. i /\ il bır eserin biran evel 
10 

sene mahk-Um olmuştum. hükmi şahsiyet olan belediye- bırakılmıştır. Fakat ilk intihapta _ içeri kimseyi hır kmaya- '.t Ynhudi Ruhunun kurnazlık 
ıt, SU~~a meriyete geçme- Güyanda çektikim meşak- }erin idaresi kimlere ait oldugunu, ek!:eri) et kaznnan reis namzetinin caksmız. Hntta bizzat kıral bile l.abiliyetine, kadınlığının şeyta. 

11.~cı'"'· ll .. ıtibarla müstacelen hudutlarının ne suretle tayin edi- 1 memuriye i vali tarafından tastik l 1 k natmı ve tam muvaffak oldum ıı- ~-es1 kat ve işkence tahammü- ge sc mani o aca ·sınız. 
t 

·~,..11 nı rica edeceğim,,. d d leceğini 0
0

östermektedir. edilecektir. zannettigi ~nda karşılaştığı suku· ~~ -.~il ta .h lün çok fevkinde i i. Tam o- Emrini verdikten sonra üveyi 
fotıt kabtt\ ~ ası reye vazB eddile- kuz sene ayağımda zcncirlerle bir Bu fasıldaki maddelere göre 3000 nufusu mütec:ıvjz belde· annelerinin yatak odasına yürü- tu hayalin aksülamel kuvvet.ini 

' h~"' unmuştur. un an vahşi hayvE:n muamelesine maruz 2000 nüfuslu kasab:ılarla nüfusu ferde belediye re:sı ri ile muavin- dü!er. vererek yerinden doğruldu. 
o!a:ı u;:etçe mübayaa edil- kaldım. Aç kaldım, iztirap çektim. ne kadar az olursa olsun kaza leri en az orta tahsil görmüş - Nereye diye bağırdı. Ne-

1 hakic ersin ·Ti~· Adana Maruz kaldığım muamele· beni ve vilayet m ..... rkcxlerfodc bele- l ı..ı d abe
11 

ıııda sorulan bir suale hayatımdan bezdirmiştir. iki de- cı,iaca,,. ar ır. Judil, t la mel hülyaları- reye gidiyoruz. Bana bu suretle 
li': L baricı·ye vekı'lı' Tevfı"k f Kl ._ tll . h diye teşkiJi mecburidir. 50 binden yukaf' nufuslu bel· nm artık bugun· tahakl.uk ede- hitap dır' etini nereden aldU11%. 
" ve a or içme~ sure e ınti ara te- f ı b l d "tı... Y demiştir kit bb" tt' F k t h "k' · ikinci asn, e e iyelerin ih- delerde reis ve muavinleri yük- cek son s k "nin ~evınci içinde Burası benim evim. Ben bir yere 

•I 4.ltlta"" • şe us e ım. 8 a er ı ısın- tiyari ve mecburi vazifelerini k k tah ·ı· .. ·· l · ·-. " h kil' 
~ cc..,."'Q Şımdi sorulan bir su- de de muvaffak olamadım. Ni- se mc tep sı 1 gormuş 0 an- haşmet sedirine kurulmuş bekli- gı"mem ve eger emen çe ıp 
~~ıkt"'np bvermek için hazır ol- hayet asabım bozuldu ve asabi saymaktadır. Bu tasnif bilhassa lardan seçilecektir. yordu. Gözleri sabır~ızlıkla yolda gitmezs~niz sizi beni götürmek 

• k b. b h .. )" Jd o· varıdatı az olan küçük belediye- o f l b ld l . d d th"'h·aş a iki hükumet ara- ır u rana mupte a o um. ı· 3 00 den az nu usu e e er- ve kulakları heyecanla kapıda ıste iğiniz yere gön eririm. 
il l .... u ırn '"tal" ı· d k' k"k t · t b e ler için faydalıdır. h ı · k ı. ~ mu aata mevzu ım e 1 re a e ış e unun n • de reis ilk mektep ta si inı i · idi. Nerde ise müjdeciler gele- Asabiyet ve hiddetle söylenen 

ı; i l:nesele h kk d ·md· ticesidir. Geniş manasında temizlik va- k &:~ lih t 8 lD a şı ı- mal tmiş olaca br. cekler ve nazırlar meclisinin ken- bu tehtitler kırab.adelerin üzeri• 
"«<l .a Verıu ği b" "k r Şimdi ana vatana kavuşm<.k- zifesi bütün belediyeler için mec· B 

t ~ :~aade v: tas~ne ~~~: tan mütevellit bir heyecan için- buri tutulmuş ur. eledi e menıurları di oğlu lehinde ki kararını geti- nde hiç bir te'sir bırakmadı. BiJ.. 
'-ad~ aft_k görmiyorum ve mü- deyim. Adeta rüya gördüğümü Fukaraya meccani ve y[.. ucuz Belediye memurları ~imdi va- receklerdi. akis üçünün de dudaklarında v .. 
~ca ediyorum". zannediyorum.'" ilaç' verecek eczane, ücı etli üc- zifelerindcki kusur ve cürümlerin· Judit daha şimdiden kendini hşi bir tebessüm dol~ştı ve bu 

1( retsiz muyenehanc e dispanser den dolayı devle\: memurları yeni Yahudi aleminin, yeni Ya- sefer küçiık kardeş Loter ilerledi. 
h~ ~drlJlf! H. HiS açmak ve işlemek vazifeleri, se- gibi ceza gördüHeri Jhalde me- hudi dünyasının banisi olarak - Madam! gideceğiniz yeri 
'-'St nelik varidatı 50 bin lirayı geçen murların jstifade ettikleri kanuni görüy r, h niız beşikte ol n kel gittiğiniz uıman anlarsınız, her 

an tık Hikmet Amerikan s e n ret belediyeler için, bunlardanfazla himayelerden mahrum bulunu- oğlunu t . ve kendini de Mer- halde bir saraydan ziyade aize 
~l'A Bey dün konaaın a olard: belediye hastanesi, istat- yorlar. yem ile m1 kayese ed ek gu· layık olan bir yerdir. Burası sizin 

\.;4 yomlar açmak vazifesi, varidatı Lliyıh~ bu noksanı telafi için nırlanıyordu. evıniz değil, bizim evimizdir, Yap-
!\. Ses Vicdan H. la Bahriye ı i 1 ere nir 200 bin lirayı g çen belediyeler, belediye merıurları, istilıtam ve Oturduğu yerde ve daldıITT ıgımız haraket cür'et değil, bir 
Ocas:uıı dinledi. fi verild İ. yetimhane, en , irme e\: leri, bi- tecziye ve taltif şeraiti ve kendi- hülyalar ar ıoda kulak kabarttı. vazife ve bir hakbr. 

l\a . ziya et mnrhane, tebhirlıane vücuda ge- lerinc verilecek ekaüt maaşı ve Evet.. Yanılmıyordu. Ayak Biz Fransa asaletinin hize Ve• 
ııqk~ dtiye ~ tirmek vazifelerı de vnridatı 300 tazminatı tayin ede< ek Lır niz~m- sesleri vardı. rdiği bu vazife ve bu hakkı i.sti-
(ıl lldalQ anım ve rüfekası Dün Amerikan sefaret kona· bin !iradem yuknrı belecliyder name tanıimini cımirdir. GcJiyorlar~ .. miijdeciler '.!eli- mal ediyoruz. 
~~~ tahkıkata devam 0aında sefir Mis er Grov tarafın· için mecburi vazife o1arak tesp'ıt Za})ıtaı' bP-1.:\di,:c d 

~r d;:.,.. dır. Mu··stant1k Hı"kmet '-' , ... ..:. .~ yor u. @ -.... dan Amerikan bahriyelileri şere- edilmış' tir b d k p 1 t lı d' · d h -)~ ı... p c istı'cvabatta bulun- . Kanun zabıtai ele iyeye ar- ır on n sc mne n a zıya- Kı 1 d l . k .d b 
\ '141' f" b" · f t ver:ıa ı·s gece de I"k. · f ı ı l ra zn e eı n on or aşın .. 

C!i • eren V d ıne ır zıaa e ~ 1 "' ıncı as ın mü ıiın madde- şı geleceklerin devlet zabıtasına de v karin yer eşti. · 

~İil •Naci Aİf8beıy'c daanvheatneımdı~l~ bir sııvare tertıp edilmiştir. lerinden biri de belde hududu karşı gclmis gibi ceza göreceğine 'ı Meld·ler e rel .. ab t edec"k da bırakmış oldukla silahşor 
• ~ B .. A ·ı k ., 0·• .. n · d ı 1 nöbetçiler .Juditin ml.hafazasına 

t l -.e Inal" 
1 

ugun men .. an rov ... z ru · ıçın e 1-~a an sahipsiz arazi jJe dn;r. 'füim bir mr.dd :htiva et- kadar güzel ~i·nnsını eytam k1s 
"o \ln.rıı umat arına müra- de Amiral Dnyton tarafından h. ··ı d . aks k b k l me'mur olanların nazan dikkatle-1 1uutı ı'f UŞtur. ne ır, go ve enız anımın mektedir. kandıraca ir uınaz ıgm mu-

•d l b' · f t ·ı kti Eu ivafe f b rini celbetmis_ti. Bu tehlike ko-

~Ctden b: er. ine müracaat edi- ır zıya e verı ce · r. ""'" • tasarru u; ve undan başka \İne Zabıtai belediye vru:if si, lü- ı 1aff r çizgileri gölgelerkc:n bek-
d V l. M h. t. beyi bahri)'e b ... ~de h d · · d b 1 - kus mu hissed n bu ""'uhaf--1ara l\ı. llea·ı ırı e Haseki kadın te a 1 u u ın t! .... u udu ıçın e u urnuı zum gönilecek yerlerde Heyeti iedi. •·• ~ 

.ı 1 •• h ta k d d t edı"ltnı"şlerd;r mu""lkı0)'et" d l t ·t l · k kımlzRde1erin sı"lahşorları mani "!\~" hanı as. bakıcılanndan uman nnı nve · · 1 t!V e e aı yer enn vekile kararıyla devlet zabıtasına Y etak odasının çifte anatlı 
"lt, Ilı ısınindeki bir ka- tasarrufunu h<"Jediyelere terk ve verilebilecektir. kapısı açıldı ve bu çifte lı-.ana lı olduklarından iki taraf arasında 

t '"'l': İs ti dal arı ııı te. ı om devr etınektedir. kınlı bir boğuşma başladı. Gii--
() ~ilb~a ~annnın bu gün de is- Üçı.incü fasıl belediye meclisi Iki yeni belediye VPrgisi kapının eşi~inde .. tepeden tı~n~- rültüyü duyan Judit bütün kuvvc-
~~ktadcvam edileccgi tahmin etmeyen muhac ı·lar azaları adedi in nufusa nispetle Llyiha iki yeni belediye ver- ğ:ı kod.ar. sıla~lı u? odam belır?ı: ti ile haykırdı: 
f" ""n kır.:___ hakl\:mda bir karar mıktarformı gös ermtktedir: Aza gisi koyuyor: 1- Rulısatnameye Uudıt)u. gozlerı fol taş1 gıbı I d 
\4v'-.,, mıktarı şöyledir: 2000 nüfus tabi i ler için ruhsat h- ı, ?çı~dı. ~unl~~· b~ gelen~:r _bek - m at 1.. 

'-1. ha T ff. d"I k h l k h · k b ı kl rı muıde ıl'"r degıldı Fakat imdadmn kendi muha· t yramı e ız e ı me a' 1111 aız için 12, ve 3000 nüfu.. için 14 2 - l\ta:ye masarifı mu a i inde .... "' .... ve 
a\'tub- Maniaa, 3l [Hu nsi] muhacırlardan bazıları fuzuli bir aza. eınlak ve akar vcıgisine zamme- vlamazdı da. fızları değil ,fakat boğuşmada 

tld .... 1trıı ) k J"k ffi · d'l k b ·· d S Çimkü onlann h r ücu·· de muzaffer çıkan kıralzadelerin si-a onı zın >ayrmı olnn 23 surette bir ta ım em a · te Z1 ı ece - muayyen ır yuz e. on 
fi~"lıttıck lı ~~ boJ bol gülJ1ıek ve muamelatına karışıp usu.Jsu2lük- Lf yihanın dördüı cü faslında kıs:m belediyelerin bütçeleri ne görur görmez tanımı<> ı. 1ahşorları geldi. 

"'ei et'~' ını hab.,etmck için~ ler yaptıkları anlaşılmış ve te· bir çok cezai ahkam ile takayyü"' l l k •· k d [- i>klarını kurnazlık v d 51•6.,... rf H r ümidin mahvolduğunu gö-tı ~ cern· . .. 
1 

d ..,uı l e vap1 ıp at ıyet ·cspe e· 
~ hir ıyetı guzc Ye b ı at ta vardır. Bilhasca belediye .1 ile e lerınd n almak, s,·1tıhna~an ren Judit bir çığlık kopararak 

di <ll:'G~:r:ıd Progrnın hazırlıyor. da ir a mmıştır. ceğine v her sene b .. tç.elerin- Ld H 

ti::ı~~. tay a liinıayei etfal, ·he- Bu günden itibaren her hangi reis ve azalarının belediye isleri den yüzde 5 ini hüH:metin gös- nı:ıhrum bıra~mak · stediği üveyi yere yuvarlandı. 

l 
tıd~e "ia.ar:pıela, ocak reislerinin bir mülke talip olmak üzre üzerinde imali nüfuz suretile ŞE:hs" tereceği bir bankayn 'liermek su· evlathı ·ı nıç n gelmi~ierdi. Ne On dakika sonra kıralzadele-

l il "·--'- d · ·d 'l" t menfaat temı'n edenıemeleri için · ~ l d ? · · ti · · h f · • t a tı ki . ınuw..ere netice· isti a verip te ıstı ayı vı aye e retiyle biı belediye kredisinin ıs.eyor ar ı nn ve maıye erının mu a azası 
ı t, ekk·'ıdcn ınt:irckkep Lir teslim etmeyerek üzerinde taşı- mühim takayyüdat konmuştur. toplanmasına ait ıraddeleri ihtiva S:ı.~~ınlığını:lan ağzını açıp bir altında saraydan baygın bir 

l ~?. '"'r~ etti. Hcy"et şimiden yanlar haklarmdan vaz geçmiş Belediye meclislerinin müza- etmektedir. şey soyleycmedi. Yalmz gittikçe halde çıkarılan l.:ıraliçe her kesin 
~. ı:ı-<ta t~~~~~l otonıobiJ \ e olacaklardır. kereleri aleni olacak ve kararlar büyüyen gözlerinden kork .. • ve hayret nazarları altında dö.-t: atlı 
~ı:b~ l' in •tı ıncsini ve gece · d ·ı k •U ,,,~ t-c 'c:au ~e. tiyatrolarda Vilayet bu hususta iskan mü- neşır e ı ece wtir. Esaslı hatlarını hülasa ettiğim dehşe!i aşikardı. bir arabaya atılmı~ ve meçhul bir 

·~. nıcs1111 tahtı temine dürlüğüne tebligatta bulunmuş- eis intihabı Belediye kanunu 149 maddedir. kıralzadclerın büyügi.ı Pepen semte doğru götürülmüştü. 
tur. Belediy reislerinin intihabında A.S ilerledi: (Bitmedi} 
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Ahır kapı zındanında vatan seven
lerin çektiği işkencelerden bazıları 

KEMALETTiN ŞDKRC 

-90- 1 

Eransız zahı tasıl 
Fransızların ubıta teşkilatlan 

da lngiliz teşkilatından mazalim 
ik ında geri knlmazdı. 

Merkezleri Beyoğlunda mek
tep sokatında büyücek bir apart
man içinde idi. 

Ayrıca yene Beyoğlunda Yu
nan selareti yanında, Şehzade 
başında ki ittihadı terakki 
l<ulObtinde, Makriköyünde şube
leri vardı. 

Buralarda geçen facialar unu
tulmayacak kadar elimdir. Düş
manlıkJan bilhassa Anadoluda 
milli orduya ~silah ve cephane 
kaçıran Türk vatansevenlerine 
karşı idi. 
• Bu bahane ile gecoleri evleri 

basarlar, yollarda rast geldikle
rini soyarlardı. Mamafi Fransız 
polisleri Istanbul cihetinin halis 
Tqrk muhitlerine yalnız başlarına 
pek sokulalllfl~ardı. Yangın yer
lerinde sık s& bulunan Fransız 
polislerinin çırıl çıplak soyulmuş 
cesetleri onların gözlerini adam 
akıllı f1ldırmışb. 

Frnosız zabıta merkezlerinin 
ayrı ayn birer işkence hane ol
duklannı söyicmiştim; misal ola
r k yalnız bunlardan birini zik
rcdeceğim. 

Ahırkapı · kence hanesi ... Bu
rada zemini temamen çimento 
k plı ve hus~ tertibatlı bir höc
r vardır. & höcreye bir ala 
veı e tulumba konulmuştur. Niçin 
mi? 
~~ belhn 'bunun için. Her 

:ıangi bir bahane ile yakalanan 
mevkuf bu çimento döşeli höc
reye konur e höcreye de dışa

tulumba ile suyu boşaltmağa ug
raşır. Boşaltmasa suyun içinde 
boğulacakr, Fakat bir taraftan 
suyu boşalttıkça diğer taraftan 

höcreye su dolmakta devam eder 
ve nihayet zavallı betbaht yor
gunluktan bitap düşerek suyun 
içine yuvarlanır. Ancak bu za. 
mandar ki su isalesini keserler. 

Bu işkenceden ba ·ka gece ya
rısı tatlı uykularındau uyandırılıp 
soğuk su banyosu ettirilenler, 
uyurken başl rmdan a:rağı tene· 

kelerle su dökülenler, elleri yan
larına, birbir erine bağ anarak 
günlerce arka üstü kıs kıvrak bı
rakılanlar sayılmayacak kadar 
çoktu. 

Bilhassa işgalin son günlerinde 
gerek Fransızlar ve gerekse Ingi
lizler edepsizliklerini çok arttır
mışlardı. 

Yoldan geçerke11 bunlardan 
birine şöyle hafifçe bir sürünmek 

bile büyük bir cinayet addedilir 
ve cezası da işkence hanelerde 
inlemek teşkil ederdi. 

İta) ·an zahı ta ı 
Bunlar hükümetlerinden al

dıkları talimat dairesinde Türklere 
çok nezaketle muamele etmeğe 
uğraşırlardı. 

Onlar da diişman sıfatı ile ara
mızda ve içimizde idiler. Onlar 

da Arnavutları himaye daiyesi 
ile az hakaretlerde bulunmadılar. 

Fakat hiç bir ıaman Fransız ve 
Ingiliz zabıtasınm yaphklar1 zu
lüm il ölçülecek zalimane bir 

baraketleri yoktu. Beyoğlundn, 
Şehzadcbaşında, Üsküdar ve 
Buğaıın Anadolu sahillerindeki 
inzibat merkezlerinde bazı taş-

.~ 

Taşra 
Bugün taşra karilcrimizden gelen 

fişlerin numcrolarını üç gün zarfında 
d erced iyorez: 

kuponlara mukabil ayrılın 
ikmal etmek üzre berveçhiati 
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"ı li. 
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llH [, 

rıdan su scwedijir. 
Bu su mevkufun diz kapak

larmdan chıh• yukarıya ç.lkmaya 
b Indı mı zavallı elindeki alavere 

ltıU 
kınlıklar olurdu. Lakin hiç bir 
zaman buralarda Türklere işken- lııı 

M nlıalı re: mnlıeme dqıosu 
Halit ,ı • lııı J:: 
.Erıııruın mahallt.'iİ Kııı,ı'lı:
~ 11 zaclc R fat B. 

:?27 . İH1~ 
22tl 1 ırııit 

' lu1 lııhiışarm!la H. IJuluıi H. 
.>\kça lı:oca lrktebjnde :'ıı· 
lıahaı Kinııl H. 

ce yapmazlardı. 

--~~~ 

Fmer•kadal Siyah der· ·ı 
\_ ikdam 1 rin ittihad_i __ _ 

Filadelfiya, 8 • bat 1929 

•Amerita \e Afrikııdn bulunan i· 
J ah ırk arasında ittihat husule getir· 
nıek cereyanları ilerilemektttılir. 
Anıeriltadaki siyahlar, Afrikndn bu· 
IWınn ıtk~arına ni b~e çok mU· 
t rnk.ludn1ın-. Amerikadnki si.} ahlan n 
17 milyon ımlnarmdn oldut.u nnln· 
• lon~tır· Bunlar arasında çok mü· 
newer insanhlr ''Drdtr. 17 mil) on 
ı uf usun 25 • 26 darülfünunu me\ · 
cuttur. Hu darülfununlarda f enoiıı 'e 
ılmin bUtik> k.tsımJarı tedri ohıni· 
lor. Avukatlar, doktoılar, ınUhendi · 
lc:r 'e her ne"i me lek sahipleri Lu 
d rUlfUnunlnrd ~eti~ tirilmektPdir • 
l~te bUtUn lıu mUilf'\ \Cr insnnlnr, İ· 
yah cdipleı-, şairler siyah ırkın lıir· 
1eşmes~ amısunClachrlar. Ancak bu 
arzularını ICU\•vedt"n file i · ı edecek 
'ası talara henüz mali hulunmi~ or· 
lor. Siyah ırkın medeni> rt 'e tf:'rak· 
kıden naGibednr olduğu i~ ahların 
bulundukları c nubi rnerikadıı bun· 
ların te•ais ettikleri fabrikalardan da 
aril ılı~ or. Çor p, kolon) a, IİQ nntuı 
"o di~er ıneudda ait fahri \alnr, bnn· 
kalar bunlars.n Aınerilı.a 'e cilıan ı 1 • 
lisadiyatındaki rolları hakkında hır 
fikir verir. Şit~od:ı.ki Niğer. Dağla 
baııl alan ıivab ırkın bankalarıdır. 
Va iııgtooda · AmM"ika o\ıınhur n•i i
nin sarayında uzun mliddct lıuluııun 
M. Rober dahi sil ı:ı'k ırka meıı up 
btılunmaktaıdır. 

Sil ah lfka men ııp olan a' ukat
J r arasında Çester Ha\z gibi da\a 
1f illeri Q<> fazla ohret a1.anmış· 
tır. Bntun hu mütefekkir ernıfın me· 
, udı) etine r ~nen, l 7 mih on i· 
) b ırkın i tikb 1 n cit t>lıemmİ\ etli 
bir liliyet yol\ tur. Buolar, be~ az 

Jrl n nıen up A.m ril-.nl !arla si~ ahlar 
ara ında ruıı~a,ııt lt>ınınıni 1 tivorlar. 
• ı)nlı ırl ın nııHefeHirleri ıjİmdılil, 
j tikhııliıı değil, ıultsa\utırı l~miııini 

i temel tı>ılirler. ) eni ~ t:tİ";i·ıı ne" il 
'e dnrıılfıınıııılıwları n ezıın geme; ... j. 
) ıılılar ımı ıııda i tikini fih ri teH~. oıu 
t di \ or. t:en~ i \ah edipler. ~airlf'r 

friJ..ndr. huluııaıı ırkla;larıla fikri 
rabıt lnr te" ı tmti'.;t> ('alı~mal t:sdır· 
hır .• ml'rikndal.ı "i)ahlarla Afrib.a
dakıleriıı har-.ı rslııı lar lıu..,tile ~"tiı· 
mc ıne lııgılterenın mulıaletet ettiğı, 
ıntı mınınatta Luluııdugu be~ an edıl· 

mcJ,tcdir. 
Amt>rİl\IHfoJ,j İ\ nhlnr hu 'lmlf'n 

, e ırlda 1 ırın ıı A fril\acl:ı iptidai in· 

sanlar hııliıııle lıulıındurulma ... ından 
mUtı., ... jr H~ m1ırıfail ıılı)orlar. Afri· 

l\aı.lal.i İ.\ ahların iptidailil.ten 1 ur· 

tarılrnıı mı, terııhkilcrıne \f' inki.af
l ırııı !\ar ı ihda olunan manialıırın 
iınlr irıi i l ıne ti' lırler. 
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Hakkı ve Mahdumu B. 

Recep? 
Olmaz .. 
Hasan? 
A .. ah .. 

- Rüstem? 
l..ııh .. 
Hatim? 
Hayır efendim. 
Kasım? 
Pek kaba düşüyor. 
Cemal? 

- Gemel gibi bir şey .. Oğlu· 
mu deveye benzetmek istemem. 

Bu kısa muhavere bundan iki 
ay evel bakkal hacı Galip efen
dinin Karagümrükteki evinde; 

bakkal hacı Galip efendiyle pek 
muhterem zevceleri hamefendi 
arasında cereyan etmişti. 

Bakkal hacı Galip efendi, elli 
dört ya~mda, saçları kınalı bir 
delikanliydı. Çok genç ve... ve 
pek çok güzel bir Topkapu yos
ması olan Esmasıyle uzun uzun 
seviştikten sonra, avuç dolusu 
para sarfederek canciğer olabil· 
mişti. 

Topkapunun, on sekizinci ba
harına yeni yeni çorootu serpilen 
bu yosması, bakkal hacı Galibin 
koynuna gireli henüz on bir ay 
olmuştu. Ve,,. tam bir ay yirmi 
gündenberi Karagümrüklü bakkal 
baba oluvermişti. 

Bu işe herkes hayret etmişti. 
Dört hatundan dul kaldığı halde 
hayatının en genç ve gençliği
nin en kuvvetli devirlerinde ha
vaya tohum serpen hacı bakka-
1 ın babalığı cidden umumi bir 
hayret uyandırmıştı. 

Haniya.. Mahallelilerin içcc
ğizlerine kör şeytan şöyle bir 
şüphe kurtcağızı sokuvermişti : 

Çocuğun Topkapılı Esma ha
tun batmndan dünyaya geldiği 
muhakkaktı. Fakat bakkalzade· 
nin, hacı Galip efendi sulbiinden 
bu batna hululü su getirmez 
gibi de değildi. Hem efendim 
konu komşu, zaten on bir aydan 
beri az mı kuşkulanmıştı? 

O sarışın delikanlıyı içlerinde 

hatırlam1yan mı vardı ? 
O sarışm delikanlıyı Esma telli 

duvağıle Karagümrüğe geldiği 
gündenberi, bakkal hacını çifte 
katlı, ak badapalı evi önünden 
eksik olmıyan o zaif, şik ve güzel 
delikanlıyı .. 

Hepsi iki kerre ihi dörteder 
iİbi dir kat'iyetle emindiler. 

Kadın bakkalındı; fakat bakkal
zade aanşın delikanlının .. 

Ve bunu haca Galb çatlat
rfııtlardı da .. 

Likin kınalı saçlı genç koca, 
hiç oralı bile olmadı. Onun kafa
aında şimdi yalnız birtek düşün· 
ce vardı: 

Yavru1una isim bulmak .. 

• • 
Karııı bu huıuıta çok titizlik 

ıösteriyoıdu. Aklına gelen isim· 
lerden hiç birini beğenmiyordu. 

Hacı Galip düıündü taıandı, 
nihayet şuna karar verdi: 

laim kelime meselesiydi. Keli
me yazı meıeleıiydi. Y uı bakkal 
i~i değil yazıcı işiydi. Binacnale· 
yh konulacak isim Sahpazaranda 
detil Yan pazannda bulunabi
lirdi. 

Ve bir sabah erkenden uyandı 
meatlerini aytına geçirirken; 

- Hanım!. dedi. Kalk bakalım. 
Kadın mantosunu iiydi, Yola 

düzüldüler. 
Fatihten kalkan ikinci mevla 

tıramvay Türbede durdu. Vilayet 
konatını yayan geçtiler, Kebke· 
fan mecmuasının muhteşem bina· 
ıına daldılar. 

Bu mecmua, memlelcetin en 
tanınmış muharrir, ıan'atk.ir \'e 

şairlerini çatası altında topl 
Müdür, isim arayıcılarını 

bekletmedi. 
Sakkalla karısı az sonra 

bir odada Kehkeşan ailesi 
fından kabul ediliyorlardı. 

Hacı Galip efendinin ~ 
öğrenilince her kafadan bit 
çıkmağa başladı: 

Gümüş? 
Altın?. 
Ay?. 
Yıldız? 
Lale?. 

- Sümbül? 
- Gül?. 
Fakat hayır .. Bakl·al da 

da işitilen her yeni i me d 
büküyorlardı Belliydi ki b 
miyorlardı. 

Bu sırada kapı açıldı· 
genç, zaif, uzun boylu, sa~..J 
delikanla odaya girdi. B~, 
kansını soran muharrir h 
birden çözülüverdi, odad 
hep birden bağrıştılar : 

-Tomruk! 
- Tomruk 1 Tomruk 1 
Bakkalla karısı başlarıfll 

pıya çevirdiler. ikisinin de 
lerinde birdenbire sevinç ~o 
belirdi. 

Topk pılı Esma çayırd• 
görmüş bir kısrak gibi burUl1 1 
Hkl .ini oynattı. Dudakları ıJ 
smdan bitkin bir feryat fış 

- Ananh.. Tomruk 1 ~ 

Kchkeşancılar delikanlıııJ;J : 
laklarına kadar kıpkırmızı 
diğini farkettiler. ı,I 

Bakkal yaşlı bir koca kıs 
lığıyle karısına kaş çatttı: 

- Ne var ? Ne oluyorsorı 
- Hiç.. lsmi.. Bu istni 

beğendim ele •• . . ., 
Eğer Karagümrüklülerd~ll ~ 

bu sahneyi görseydi, biç şiiJ' 
bu dolmayı yutmazdı. Fak•/ 
nalı saçlı delikanlı dalgayı 
madı. 

* * /. l 
Sarı saçlı Tomruk, kın 'i/ 

moruğu bir defa daha göıı 

~mı~. ~ 
Nizameddin '-' 

~ 

1 ıanbul icrnsmdan: Hadıçe g. 
garni H. dıın borç ald~ı dött f 

lirıı~ a mukabil merhun olan :K<ıD' ,/. 
tnfıı pnşn caddesinde SnnroI..111r Jl 1/. 
ınabnllesiniıı Kocamu::ıtafa pıı§' ~ 
iudc cedit 228 No maa bahçe / 
nısıf hisse i birinci ihalesi ysP 
Uzre otuz glln mUıayede) c konulJıll, 

Hududu: Necat ef. dükkiD 

'tc bostanı. Muharrem n~n -vere.ti'/ 

ve bahçesi wı Koca Mustafapsfi 

ıile mahduttur. 
lesaba ı \içli Uz elli ikim ıro 

araziden )Uz yirmi bir ınetrO !.I 

muıebaki&i bahçedir. 

MuııcmilaU: Hane ahşap «
ıao ibaret olup bir evııltı, iki 

aofa, bef oda, bir s:ındık od 1
'
11
ç 

van araaı oda, iki klSmUrlil~· ııı 
bir gustılbane bir kuyu, bil' ~ 
bir merdiven altı kömürJUgU 

Ikloc:i katta caddeye nnzır od& 

şalwıı, ve tıstunde hane arzınd• 
balkonu vardtt. Bahçedn ~ irııı' 
ve gayri mlıiUlİr agnç olup 

metro irtifaındn duvarla nıubai ' 
de Fezuı H. kiracı olup. lıll' 
Fatma H. kindir. Fazla ıı:ısl 
6789 t. Llosyadadlr. Talipkr111 

muhammencsi olan iki bin lır' 
d oı> 

1eye mu.ıp mıkdnrtn yll7. e ç. 
tindi! pey akçasını teslimi \ezııe :ılı 
ve 4 May11 1929 tarihinde s:ıııt 
d L!.J._~· "hal . ııı-ıh ıwı ar uınoçı ı esı yapı ..... 
~------------_;,_~-::-.;wd 
Emniyet snndığı mudurlu GıJ 

Şinasi bey tarafından 26 -a ~ 
tarihinde tevdi edilen uıeb:ıliP ~ 
verilen • 4749 • rayi eylodi:ıı1' 
tinden uyünden yenisı alı ıı. 
eıki bononun zuharundıı bU1' 

ca,ti ilin olunur. 



o 
Blsiklet: aleminde • 

Dorcularımızda göıü· 
e11 lnl<isarin sebebi ne7 
1926" 

l t al c 1927 senelerinde hisik· 
da kene:~d~ki faaliyet lstanbul-
?nj§tL 8

1111 hıssettirir bir hale gel· 
rt~l'llt emen hemen her hafta 

, gayn 
\ Pılır resmi bir mtisabaka 

' §anı · nvurıJ Pl}'oııalar icra olunur, 

işlerinin çokluğundan bu faaliyeti 
yalnız başına idareye imkftn hula· 
mamıi'tır. 

Bu hususta gösterilebilecek se· 
heplerden ikincisi de kıymetli bi
~ikletcilerimizden bazılarının olem
piyat müsı;ıbakal~ırından dolayı duy
dukları inkişar ve bu inkisarın 

Bu fnl\~r: nıa~alyalar tevzi edilirdi. 
Şan '.l'u ket hısiklet sahasında çalı· 
(ılnıu~t r gençleri için çok faideli neticesi olan he,essizliktir. Çok 
~sik( u .. Gençlerimizle knrşı yaka elim bir hika"·e teşkil eden bu 
L etcılen / 
'8.bet b" . arasında başlayan re· mevzuu daha o zaman teşrih ede· 
lllecta ızun icin daha rnfüait bir cektik. Fakat tc~kilat erkan ve 
e hu lakip ederek ink~af etmiş rüesası arasında gürültüye sebep 
turı. ~.kabetiıı sevkile çalışan olmamak emt':iile buişi bir dedikodu 

~ tt~or] ıkletcileri şayanı dikkat zemini olmaktan vikaye etmek la-
~· ar tes· . ı faali ıs etımşlerdi. O zaman· zim gelmişti 
lıu~ tet, hemen hemen bütün Bahsa taalluku itibarile bugün 
b~t ~k· 0§ul~rda bulunmak sure- bu hadiseyi kLaca lıülnsa edi
kı Çıı] rp ettığimiz için gençlerde· yoruz: 
~· 1~rna k ltıen aş ının derecesine ya· Malum olduğu üzre, Amster-

19· Vakıfız. dam olempiyatından evel~ olempi-
ıfık s~ senesi bisiklet mevsimi yada iştirak edecek bisikletcileri

baynuk geçti. 26. 27 senelerin· miz, daha ameli şekilde çalı~mak 
~ k·~ tnUsait olsun olnıasııı 30- içiıı F ransay a gunderilrnişlerdi. 
t ~ikJ 1 ~nıetroluk bir ko'-U yapan Gönderilen Ü<t bi:sikletci. olempi: 
,ı_ etcı] 9 ıı 
'it ~ f: er 28 <.ıenesi mevsimin- yat müsabakalarının arefesine ka-
cı~hijd·ı 1tsata ancak 2-3 kere nail dar çalı~ttlar ve memup olduk
leıİll 1 

er. Şüphe yok ki bu ata- ları tc~kilat reisinden aldıkları 
~~Set~~~fı tesiri derakap kendini emir üzerine Aınsterdamdaki atlet 

}arı. b· 1 ve henüz bu spora baş- ve güre§ci kafilesine iltihak etmek 
~fllsiılillt kaç genç, mutlak hare- üzere }Ola çıktılar. Am~teıdmu 
lttkettU karşısında bisikletciliği istasyomıuıu gelen hn Uç Türk 
trı~tli h'er. Halbuki 926 da. kıy- genci arkadaşforı tarafmda l al~.ka ı 
'dilen ~r. ati sahibi olduğu tahmin ve mıı!mbbet!e kıır.r.-ılmıacaktır. 
~lıitna~ı ._bir futbolcu. bisiktette değil mi'? ~ . 

1 

tıı Yiiks uzre futblu terketmişti. Hayır. Am,kıdamda bulunan 
~te\Csi?l ek haddine vasıl olmuş bir Türk sporcuları kufılesi n:ıc:ı, 
kııt ttr ~a:u asgari dereceye su- memleketlerinin :ı.erefi namına 
thi llı:,nı anlamak için futbol mücadeleye gekn hu tiç genci is-

1860 senesinde müesses 

GALA TADA 
LAZZARO FRANKO 

Mahdumları Ma~azalarında 

Nefis el işlemeleri, ka-
dınlara mahsus çama
şır ve cihaz takımlari ... .. 

MAADIN VE CEVAillR VE ME· 
V ADI MAADENİ TÜRK ANO
NiM ŞİRKETiNDEN: 

Ticaret kanununun 361 nci mad

de.sile niıamnamei dahilinin olbapta· 
ki 24 ncU madde~i ahkimına tevfi· 

kan Maadio ve Cevahir ve mevadı 
Maadeı.1lye Türk Anonim şirketinin 

hi:>~edaran hey'eti umumiyesi mevadı 

ntiyenin mUzakcresi .zımnında nisanın 

30 ncu salı gt\nU aa:ıt 15 te şirketin 
Galatsdıı Nlerkez Rıhtım Hanında 
kijn Merkezi idaresinde sureti adi
yede akti içtiıuaa davet olunur: 

1 - Meclisi idare raporile mu
rakıp raporunun kıraatı ve Meclisi 
idara aınlarının tebıiyei zimmetleri, 

2 - 1928 .. enesi bilançosunnun 
tastilı:;, 

3 - !\1ecli i idare lizalorına ita 
olunacak hakkı huzur mıktarının ta· 
y;n ve teshiti. 

4 -.M!ılümıtı fenniyesine bina
e.n Maadin muhendisi Canik beyfo 
mecfüj idare rtıalı gına irıt ihııp ve 
ta~ inin tasvibi, 

5 - 1929 senesi muamelesi için 
mum.kip tayini ..,e kendisine t~diye 
olunacak Ucretin tesb1tı, 

6 - GörUlen ltizuın ,·e menfaat 
Uzerine ahiren Loryom ~1aaden1eri 
Eransıı şirketile aktolıınan mukaYe· 
lenin kırDt "e tastiki. 

Lauluıl beş his1:>e senedine malik 
olau i~bu içtimadan bılilasale \ e hil
,.ekale ıazı r buluınc:ık ıenıt, Tica· 
ret ktlt;Uıııınun 371 nci maddnıi mu
dlıinorı uırılfü oldukları senetlerini 

~ cHui i~tiı ıadan laakal bir hafta e· 
'el Iı:.tııı bul<l..ı Şiı {Cıtiıı Meı·h:ezi ida-

rı.·::ine \e a Pu İı:;le Latit ~okag-mda 
2- nun e··od:ı l.oryoın ~laııdenleri 

Fnmsız şir eline fe\di etmeleri l!
zımd r. 

r 8h.. ıtte çok rngbet kazanan tiska1 etti. kcn<liicriı:i bes]eyeme· 'de "t'Vl'\l t k · ~ ulıor tıhn tt euln i..r sıudao: Hacı O -
~lcr} e~r ve bi::sikleti tercih yeceğini, hatta menıle' ele indı> .::.J man t fc ıdı)e nıedyuıı Lıılunduğu 42 

2t' ole, gordtiğü atal~tten rnüte- için yol parası hile veremeyeceğini lir:ınııı ta ı ılı hııt. ınd Be)llzit civarında 
~~8.Ye arak bisikletini satanları söyledi re buna "ehep olarak elın· <lalmk.ı: mal.:Jl .. sınde BtmıısP<ı~a yoku· 

2. 19~ 

Kiralık dülCkan 
Haseki . ru~tafa ağa vakfından 

Bahçe\rnpıda Çiçckpaıarınd.a mektep 
tahtında kain 18 numaralı dükkan 

pazarlık suretile ihale edilecektir. 

Taliplerin 16 · 4 · 929 tarihine kadar 

Istanbul E''kaf mudtkluğti idare en· 

cüoıenine mUraeaatlan. 

J stanhlli icru daireıinden: M. Mari, 
Firedirikttn ietikraz eyledi~i paraya 

mukabil vefaen mefruğ bulunan Beyo~lun

de Asına.la me~cit mahallesinin Gılavanı 

sokağında atik 11 No {Mcdern] eııelinin 
bin yUı elli w sehun itibarile iki yüz 
on yedi sebimi ibalei e~eliy~min icrası 

için otuz gUn mUddetJe m\lzayedeye 

konulmuflur. Hududu Nikola. ,Anturan 

Simonaki ve tarik ile mRlıdut yüz otuz 
arşuı terbiindo araıi il.zerine mebni altı 

!>attan ibaret ııim kligir bir kısnu ıehui~li 

cm dört oda dört sofu he~ hali bir 
h:..ruaın bir urııire bir bodrum bir mut· 
fak iki nduıı 'e k.ömUrlıık bir sarnıç 

bir kiler bir tımı&a bir çama~ırhk vardır. 

duv:ır 'e kııpılnıı )ııglı boy-alı terkos 

elektirik ha. a gaıı kalirifer olup mUstecir 

Soke.sysnadır. Fazla malumat 928·58-534 
numaralı Josyasındadır. tamamının kıymeti 

mubemmene!i on bin liradır. ~1eıkür 

his enin i~tirasına talip olanlar hi,sp•ye 

musip kıymeti muhnmmene:;inin :· uzde 

onu ııisbetinpo pey akçe-im ıes1imi yezne 

etmeleri ye 4 Mayıı; <l;!9 tarihind'? saat 

14 ten 16yA k.Mlar yeniden ihalei e\ el iyesi 

yapı!t1ca~ın,~an mli~lerilerin l.ıiı.ıat ve ya 

bil'\"ekô.le hazır lıulunmıılan ilan olunur. 

I !tanbul birinci ıticnret ınahke:n~ioden 
Istanbul Balık pazarında Arnapolu ha· 

nında mukim Yapurculukla mUştegil A.b
met Slınai~ lıeyin .i() mart 429 tarihinden 

itib.uen iliiaı if1a ına 'e mesalihl iflasiye· 

&inin ruyet :ve teS\ iyesi zımnında uayı 

nıahkeuıeden Dıtniş heyin Juj: komi~er 
,.e Java \ekillerioden Arif Sırrı ve Laza

mk i Be;.·lt·rin mımı.klrnl ~ırıdık tayinleri

ne ve uıa#azıuıile rlepolaı-ındaki emvali 

ticariye ~e e~)avı ıuidl·İ lıe~tiyeşiniu tem

hitirıe ve enak , c <lcfaterinin <'dbine 

\'e ı.efJ lcti ıııuııadtluka irse eılı:med,gi 

ıak iırdt lıapi~ \ele, kitine 'c Lu baptaki 

karıınn mu\ aiı..1,eten ku1suıa mahkemece 

karar ,. rilmı:o oldu:cundaa ka:ıunnamei 

tİl.'8rct r. ı-o ıucı m <idesi mucibince da

imi indik len iııtih1p olunnıak U:ı:cre e~-

lıabı matlubun i bu 29 senesi i 0 an ayı· 

nın l i iuci ı.;ar~anba gılnlt ":tat 14 raılde· 

lcriııde m11hkcmeııin iflii muamelatına 

mahsus oduıııa •clmelcq, 
4 

Sisik~: et~ek ~ifayet. eder. de para olmadığını ilave etti. §ULdıı i ü uumımı.lı hımeılt- mı.ıL.im Acem 

arekets· t
1 

alemmde görülen bu Halbuki bu zatın ~linde para oldıı· Mı~htı!.r ete adiye li~diuelıliğ ir~l oluruuı l 1 h 
ııı~ ı1: İIYj h b h 1 . b l h. f . f h ihb:ııııaı le ,a!n-ına rırnnıailr.yhin hanei B eyoğlu beşinci sul ı rnlm~ a-~ \tsirrı· · h n es a ını e e yem ğu i a arn '·ta~arnı ettıın,. te a • kinıliğindcrı: Galatadıl \Linıar 
~~ §tı ~ başJamak üzre bulundu· um ilt> iade ettiği :3~000 liranın nıezkfiı-u ter· ·ıc el~ evnı nm·dc lııı1un- hıınında 40 nunınrada mııkım iken 

"C&~ d . lerde tetkik etmek fai- mevcudiyetile pek ala anlaş1ldı. :dn~u meclıul ıdüki ım\lıa§ir rn mabıı!lesi elyevm ikametgahı meı,:hul bulunan 
e~ıld· mul tiır efenJilcrln der"ktnarınd n aı:ıla- 1\1 1 ' h 28 ır. Bisikletcilcrimiz Amstcrdamda • adam Seko aya. Ziya eyin aley· 

~fiıe ... ..,eıı:atı SJhbi,-e ınil-
• 

hayaat komi.; yonu riya· 
etinden: 
Bakırköyde kain emrazı akliye 

ve asabiye hastanesinin inşaatı 
bitmiş olan çamaşırhane binasma 
konulacak buharla müteharrik 
a1atı edevatın tanıim edilen ol
bapteki şartnamesi veçhile ve 
23 Nisan 1929 Salı günü saat 
on beşte kapalı zarf usulile ihale 
edilmek üzre münakasaya konul
muştur. Bu baptaki şartnameyi 
görmek ve fazla izabat almak 
isteyenlerin mezkur komisyona 
müracaatları. 

Av ve Rovelver Fişenkleri in
hisarı Türk Anonim şirketinden: 

Iley'cıi u111ıııııijesi l8 nisan 1929 ta· 
rihine mUsadlf perşembe ı;ıtnü saat on 
birde c;a\;ıt:ıJa Babti)Sf Laındaki mı:ı-1,P.
zin<lc içtima r.decrl.tir. J~timRda lıaıır bu
lunmak i~teyı:n hissedaranın içtima gü
nünden bir lıııfta ıwel malik oldukları 
hlı-sclcri şirketırı merkezine te,di etruc· 
leri ]Uzumu iliin olunur: 

Ruznamei mU111kerat: 
1 leclisi idare 'e murakıp rapor-

larının kıraati. 
2 - Mc\'cudat defteri. kiir "\·t: :r..a

rnr lıesıılıı ile lıil!io•·onuıı tasdfai •;e mev 
li•i idare iiwile mUrakiplerin ibra ı. 

3 - tcınettllUn tespit ,.e te.-zii. 

4- ~ledi· i iJo.re :izn,i~ le tnurak1ple
ıin yenideıı intihalJi -.e llcretlerirıin ıes· 
pili. 

5 - Sene :r.arfında azalığa intihap edi
len :zevaıuı ta tiki 1111·muriy..:ti. 

o - leclı ı idare auısına ticaret b:a· 
nununun S23 'e 324 Uncu madclelerin<le 
go terilen memuriyetin ita:a •. 

B eyoğlu beşinci sulh hukuk 
hakimliğinden: Galatada To

pcular caddesinde 164 numaralı 
Mimar hanının 39 numarasında 
mukim iken elyevm ikametgahı 
meçhul bulunan Mehmet Ali beye: 

Ziya beyin aleyhinize Beyoğlu 
Üçüncil sulh hukuk mahkemeşine 
ikame ve istihsal eylediği 22 
Mayıs 628 tarih ve 928·369 nu
maralı i!am ile yedi bin yüz dok
san kuruşun mamasarif talı.siline 

karar verilmiş ve alelusul tebli· 
ği muktezi ikinci ilıJ?aınamenin 
mah~lli ikamdinizin meçhul ol
ması hasebiyle ilanen tebliğine 

karar verilmiş olduğundan bcr 
mucibi karar tarihi ilandan iti· 
haren üç gün zarfında 928-2259 
numara ile miiracaat ederek 
tesviyei deyin cylemediğiniz su
rette mahcuz emvali menkule
nizin bilmüzayede satılacağı ilan 
olunur. 

\-.t:L gene · ~ılmal.la be mu01p talep iliinen tebligat 1 h k 
'~~ s bsınde göriilen atıl \·azi· çok sefalet ccktiler. Kafile idare· ıinize Beyoğlu UçUncl\ u uk mah· e • icrasına Karar \CrilmeJde mumaileyh ta· Balatta A)ıı.stirnti kıli:ıcsl caddesinde 
ldt 11 eplerinin en başında, ~ilerinin her gün otomobille gidip rilı ilaud n ıtıbıır n otuz bir glın nırfm- l,.:mesine iknnıc \ e istih al ey ledibri aynclı dlikkün Evk. ~ııda yofortçu 

.. t(! \>ee~·delki senelerde faaliyeti geldikleri bir buçuk ::aatlik yolu. da .. ıı Liwıt 'lif' ,_ahııt 1arofı~dnn musııd· 27 Haziran 927 tarih ve 928 - 1906 Kllmil sokn~ındıı S numaralı hanede mu-
"ll ı J ta~rrifcn nkin hak Koben efendi. 
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ABONE 
vP ilan tarifesi 

bone ücretleri 
Uç ııdık Altı u~Jık Senelik 
Dahli: 5 9 17 lira 
f lariı; için : 9 16 3! 
Adres tebdili idn 1: kurıı9 !rÖnde· 

riltut'li. 

ilan ilcretleri 
'l ek ı;i.ııuuJı. 
.Alııocı avfada 
Be§İnci · 

DtırdUal"U • 
Uı;uuctı 

lkinl"i 

ı!&ntimi 

25 kınıı~ 
5C 
8(; 

120 
200 

1 

Banka ,.e mUe~.esatı Maliye iianJaı 
husus! tartfeyf;! tnbidir. 'licaret rnud
ri~ etiuin. eirk etlerin ta~cili hakkınd· 

aki ilunlarilc Utibi adillikler ve ano· 
nim §irk etler ilanları. u.ntimi 9tm 
kuru§tur Pevair ve muessesau res
mi~·e ilan!Arı, TUrk mektepleri ve asarı 
mlintc~ir<' illnldrı santimj vil'ml 
kuru~tur. 

Barut ve J\Je,·adı inf'ılikiye 

iııhi arı Türk Anonim 
şirketinden : 

Heyeti umumi)esi 18 isnu 1~9 
tarihim: mllsadif Pe~embe gUnıl sut on 
buçukta Gıılstndn Bahtiyar h3Dllldaki 
merkezinde içtima edecektir. İçtimada 

hnzır bulunmak İite~ en hissedarlatın 
içtima gUntinı.len bir hafta evel malik 
olJukları lıi seleri ıirketin merk~.: 

~e\'uİ ctmcltıri luzuıuu ilan olunur: 

HUZN.H1EI ~IG'ZAKERAT: 

) - Ieelııu idare \e muraldp rapor· 
J nnın kıreııtı. 

2 - MeYcudnt defteri. kir ve .zarar 

hesabı ile hilan~oun ıastık,ve meclisi idsr• 

liıa<•ile murakıplerin ibraSJ, 

3 - Temeııuun tespit ,·e te\-zÜ, 

4 - MeclU idare iwıile murakıp

lerın ,, euid ıı intihabı rn Ucretleriniıı 
IG-'Piti. 

• 5 - ene uırf ında iıalı~a intihap 
e iilcıı :zevatın tas:ild memuriyeti, 

ti - Meclia.i idare aza.ınmn ticaret 

kanununun 323 'c 32-ı ncü maddelerinde 

gö terilen meıuniyet ita ı. 

S ultauahmet ·ulh birinci hukuk hakim• 
liğinden : Diş tabibi Mehmet Huda· 

'erdi bey Galaıada Topcular caddesuıde 
124, 114, 116 numaralı dtıkkitun bıl· 

mUzıı: ede furulıtıle şuyuun iıalesi hak· 
kında Okıır cfendile l\lıınnigin evlidı ve 

di~er C\ lıidı aleyhine i.ııtih.ia.l eylediği 

9 Mort 9 . .:"9 tarih ,.e 29.47 numaralı 

fıkra;ı hiiknıhc m:ıbkO.ma :ılevhine . . 
bcrayı tt>hliğ irsal .kılınmış isede filhal 
ik:ıml\lgahları meçhul bulunmasından 

dt'la) ı tebliğ edilemedi~i olbabtaki 

ıuahnllc ht:) eti ihti~ ariyesile mubqiı 

tarnfındtın lıa~ k!itip ihbarnameleriniD 

1.alırınd:ı \erileu şc hdeıı :ınb~ıbıı:o · ulun. 
masııı:ı benaen tebliğ makamuıs. kaim 

olmak Uue keyfiyet il!n olunur • 

esiJı.J ame eden zevatın 28 yarış günü. bi ikletleri omuzların- cak bir .,cHl g ndernıediği halde bak· 4:n ceJ.t numaralı ilam ile kırk 
lb ... · 1.1e d Efrayim efendi)e ınehkumu bih )"UZ elli 1 stanbul Aslıye Birinci Hukuk Ma 
r~eı .. ~ e aynı alaka'-'1 göster- dave yayan olarak katettiler. Çünkü Jmı.da mu:sınelci karluı i5erıin i("ra u!u- sl"kiz liranın me anfi muhakeme.} le hkem""~ı"ndcn·. latanhul·~ Zi"ndan-~ } "" J liranın temin iı;tif11cı için taLtı lıarıze alın· """ .. -

l a iı. .. ti . \'ardır. Filhakıka 26-27 bi::.ikletlerin ]Jİ "t üzerinde ko~ma- n:uo.~ı ılSn oluı ur. birlikte talısil:ne karnr vnilmiş ve Jcnpusunda 22 uum0 ralı M8i'h:ı .. ada ~ "' llı ~ nuş olan tıŞ) ayi rıı!!nkuleııin fuıı.ıhtu .. .. &..u. 

~ trı ~l '1, nazımı vaziyetinde bu- ğa malı~us ipek la~ tiklerinin cad· tebliği muktezi ikinci ihbarnamenin. ht1kl,ınıia iınlfi olunnıı ihbarname maha.li iken 2ö Tc~rin fü·vel 1927 tarihin· 
I~ ~l~t 9~ affak ve Hüsnü Naili delerde hozulmost tehlikesi vardı. spor<:usuuuıı ma.:ıaj ve yardım gi- ikametin izin m~çhul olması ha3ebiy· ilmıı~tinizin nıcı;hul oldııgu muhaiir , e de· ilfin ifla:sına karar verilen un tUc· 
b.~•tı:ıtde senesinde, bisikletci- za,·allı gençlerimiz, yaonocı rneın- bi mutwcııetine mi.iracaata mec- le. iltmen tebliğine karar verilmi§ mahnlle muhtarı ııırafındaıı şerh verilmi~ carı f.;turri AnaBnostopulos efendi 
~Ilı ayn1 k"ld l l l k . . bur kaldıhr ld b b h olJuğundım 1.ıiHıılep ilanen tcbliğııt ic-raôıııa :ılacal.lılarla uyuş:ı~ak 27 Msrt 1928 
ı,.,.. l~la .. d §e ı e meşgu o a- e ette. milli şeref ıçin }lpranma- ' · o uğundan er muci i karar tari knrar \erilm ki ıııritı ilandan itiLarcn 
-~L:l ' ır l\I l N l fl tarihirı<le Aklettikleri konkordato 
~ ~•itıh · uvaffak B. Futbol ğa geldikleri halde, yarı:. sa ıasm·· e ıay~ 7.Ul'Uri ma:-ra arını ilandan itiLaren üç. gbn zarfında 928 Lir a.v :r.arfımia birriın tes\i~ei de~·n .•t-e l ""'ın d b d d şerait 1 anuııi reye muvafik bulundu· 
{Jjd O ettıl>· a a~ında bulunduğu da Lir Türk yardımcı Lulamadllar 0 eycm i - eri jçin kendi malla- 4:!13 <lo:ayc numarasiyle müracaat medığiniz taktirde nıabcuz eş}anın Lilmü- ğu cihetle meıkur konkordatonun 

111 ~ c·~at mcsailile alakadar ve kırtasi muameleyi de kendile- rı ı.>Um nıakıneleri <le orada tçrk- ederc.:k tesvi)·ei deyn etmediğiniz tak- fa~ ede furubt olunoca~ı teblig makamına tasdikile iflas karannın refine ıs 
a~ ~ etle bi ikletcileri zaruri ri ikmal ettikten .-,oma, y?.rışa I etmeğe ıne bur k lan bu gençler dir:de mahcuz em••ali menkulenizin kaim "lmalt uzerc: icra kanununun maddeı Temuz 1928 tarihinde karar verild. 

lt~QM ltıal etmiş, Ilüsn;ü~b~e~}~·d;e~~g~ir;;m;;;e;k~iç~iı;ı~ç~'o;;k~n;a;;z;;ik;· ~u;;· ç~F===ra=n=::>=IZ=:;=in;;:;k=·i::;sa=ı=·a=u~r;a,::d;;a;rs;;a~ço;k;· ~m;;;u,;d;u;r?~=::;;~~u~ru;h;;t=e;d;;i;:;le;;c;eğ~i~il;An~o;l;un;u;;;;r;,,. ====;==m=a=h=us=a=c;=ı =ın=u=ci=b=ın=ce=H=a=o=o=lu=n=u=r ·===~ği=·=ı=· lıt=A n=o=lı=ın=u=r=. ======== 
~N t fı • 

e rtkast: 5 ı. Iares deı hal Gardneri tanıdL isti· Adeta kaçar gibi uzaklaştı. aldıktan sonra nereye gittiği ma Claire, Madanıe Şantal, Opera-

krahla baktı, Gardner oralarda Dolares, masanın üstündeki lum değil! da verilen bir balodan çıkıyor· 

aslar 
~r an 
~-~i <itn ~ö~le rahatsız edile-
~ Gtnid· stırmeyor değildi .. 
~ttl~ Gar~ Gardnerde kalmıştı. 
~llU di. /\ ner de eski Gardner 

ı.ı~_ kea:. ~ardingin amiri 
b~in lftı. 
t'_L_ 1 dtişünd'' 

~c . "'t b ka u • 
Ş~~İYor: dtn ııerden geldi, 

't~~ liı>beaiz 
bit '· Bin bu kadmın parası 
~ ~titnılltı aenaleyh korkulacak 

~İt: ~~li~ olabilirdi. 
b~ 1 ~\l}>u &'~ıltrinden şatodaki 
~h ~YlJ:y:u itçti. Hiç olmazsa 
llı~~~t t~lip k:tıl~~lar, arbk bir 

l\q.,.ciL ndıııni rahataız ede-
bh b lkıctiy . 

llva ~nın içine evela ax.... 
Ç6ktıı. !;.Y 

Llrall ı 
Nihayet Harding dedi ki; 
- Ne istiyorsunuz, onu söy· 

leyin. 
DoJares kendini güç tutuyordu. 

Bir müddet düşündü. 
Dolares maıı~osunun cebin

den bir yazılı bir kaat çıkardı. 
- Şunu okuyunuz v'b ımza 

ediniz, dedi. 
Adresini uzattı: 
- Yann imzalı kaadı evine 

gönderirıiniz, dedi. 
Ertesi sabah Dolaresin evin

kadm hizmetci haber verdi. 

-Matmazelle, biri konutmak 
istiyar. 

- Gelsin!. 
lçeriye bir adam girdi. Do· 

değildi. kaadı aldı. Harding maglup ol· - Harding ne oldu? lardı. Kocaları da yanlannda idi. 

- Size bu mektubu tevdie muıtu. kaatta şunlar yazdı idi: - Tecennün etti. Şimdi so- Balo sabahın saat dördüne 
geldim. kak sokak dolaşıyor. Çocuklar kadar devam etmiıti. 

Dolar es, hıncını aüç zapte- '' Bu 11aJdedile11 maceranın üstüne taş ve çamur atıyorlar. B l d -

d 
e. doğru olduğudur. 11atmazel a 0 an çıkanlardan oraya 

iyordu. Bir aralık kendisini tu- Hatime toplanan dilenciler d uzatarak 
t d d Madlen Letrrant, artüt h· 
ama ı ve masanın üzerin e e- sadaka isterlerdi. 

duran kırba"& yakaladı~• gı·bi, mile Dolar~ Dickson benim Dolares Dichsan, Pariste ha-
... ı& l Bunlardan bir tanesi Madame 

Gardnerin suratında şaklatb. amirlerimle tu~ağa düfii.rü • riciye nezaretine tayin edilen De 
S el ·ı ı d Şantalın arabasının kapısını açtı. 

ince kırbaç, kadını kandırıp, müıtür. aint aire ı e ev en i. 
Hardingin kucağına atan Ga.1- OSWE-"'L HARDING Alice bir kaç aydanberi, me- Kadını tanıyınca derin bir say.: 
nerin yüzünU adeta biçti. Bir ktebi harbiyeye tayin edilen Şa- lla kopardı: 
kan fışkırdı. Gardner inlemete Bir kaç gün sonra Con Pratt ntalm zevcesidir. - Oh, o... hala o! 
başladı. Hizmetçiler koşuştular. Dolores şu haberleri getiriyordu. Michel ve Anna, Şantalm Pr- Bu adam Osvvel Harding idi 
Dolarca emir verdi: Her ihtimale karşı kaçmak ovensteki malikanesinin işlerini Bitmiş, perişan bir hale gelmiş, 

_ Bu adamı sokağa atın, için bütiln servetini yanmda bu· idare ediyorlar, Hermondivos ta g&~leri adeta perdelenmişti. 
eğer sesini çıkarırsa polise haber lunduran Paskalm evine hırsız· dos+Jarından ayrılmadı. Beraber Alice otomobilin bir köşeıine 
verin. lar firmiı ve bütün nukut ve yaşıyor, O da 'malikanede ko- sığınarak: 

Gardner yüzündeki kanlan sil· mücevherabnı çalmışlardır. rucu başı.. - Oh, yarabbi, dedi, ne ıefil 
meA-e çalışıyordu. intikam almak Do1areı sordu: Pratt Pariste hususi bir zabi· olmuş. ne müthit ceza çekiyor. 
hırsiJe yandı. Fakat polis korku· - Bu soyanlar kim? tai hafiye bürosu açtı. 
su, gemterini tutuyordu. - Gardnerl Herifin p•nalam11 Gecen kış Madam de Saint (Bitti) 



Meık~ Acentesı : Ga1ata 
Köprü ba~ında. Beyoğlu i362 

Şube Acı-ntesi:Me ·adet ltanı 
nJtmda. Isıanbu1 27·10 

--v---

~ vabk ürat po ta ı 
(MEllOLiIN) vapuru 2 Ni~an 

'.ılı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çamık· 
kale KiıçiikkU\·u !t;:dremft Bur
Jıarıi} e A)Talıga gideoek ve dö· 
nuşte m&ı.kür iskelelerle hera-• 
her Altunoİuğa uğra} arak 
ğelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolou 
alımr yük ah.um.az. 

TRABZON İl\.n:rcı 
POST Si 

(A. RA) vapuru 4 '' n 
Per eiıhe kşaını Galata rıbtı

mmdan hareketle Zol\::,trı1ldak. 
· İnebolu, inop, m u~ Oııye. 
l·atsa. ordu, Gire on, Trabzon. 

. Riz , Hopaya gidecek ve donü~- , 
tc Pazar iskele ile Rize, Of, 
Sürmene, Traluon. Polathane, 
Tirebolu , Gir Ordu, 
F ats=ı, Su\Il"uu, Siııap, lneboJu} 
ugmyaTak gel. rektır. 

-- + c 

6, 7 ~lisan 929 · Kadınlara 
8 • Erkeklere 
Türkiye Se.yrisefain idaresi 

mütekaidin, eytam ,·e erami· 
linin rt m maaşları balada 
muharrer günlerde verilece· 

·nd n fart yoklaması yap· 
brıl:ırak müracaatları lazımdır. 

Y elkenCİ Vapurları 
Karadeniz Lubve imat postaeı 

VAPURU 

rı~ ... ~ Çaı·şa a 
Günü al-.şamı Sirkeci nluınu,ndan 

harakctlc dolfru Zonguldak. lnebo
lu. Sqpr,son, Ordu, Girescm, 1'rab. 
::on, Sü ne ve Rızeye gidecektir. 

Taf$ılô.t içın Sirkecide yelJumci 
Hanında kain acentasına müra· 
raat. Tol. lstanbul 1515 

ı••••• TESHILAT ....... 
: M TEŞ KASAVi • 
: lstıınbul, Ccliil be~ han No 33 : 

~ :Pe ınen hiç bir para 'ferilmek izin11 

:VERESiYE HER NEVi EŞYA! 
: 8 A T , 7 ADE iLE : 
~ D 
:Maruf magazalıirından ,.a ı-: 
• 1 • ' n ••• tamli~ a temın otunur. 1111 

Operatör 

H ii z 
R MEMELERİ 

Fi tlll 'e sırncaları ameliyatlı nıncli· 
) nt ıı el ktirikle tcda,·i \'C bilcılnılc ame
li~ tı icra eder. oğlcden sonr.a Di\an~olu 
Aci lwwıru i\v 20 

Kiralık e\• arawyor 
:,. Bomontı, Tata\la \C Ni.,ı<ant~ı tanır. 

!Arın 5 odıılı. bııhçelı, elektrik \'e 
U)U h \İ bir e\ nranm:ıkttıdır. ikdam 

idaresinde 1uamıner beye miıraca t. 

Do tor A. kutiyel 
Elektirik makineleriyle belso~uklliğu, 

idrnr darlıgı,. pru tal, ademiiktidar, \'e bel 
lle' ~ekliği, dit ile rirengiyi ağrısız tc·dııvi 
eder.eKarıık ·de Bürtkci fırını sırasın fa.34 

Ademi iktidar 
VE BEL GEVŞEKL1C1NE 

En müe sir deva Seroin haplarıdır. 
Deposu 1 tanbul irkecide Lken· 
deriye oteli ittisalinde Ali Hiza 

• eC?.ane idir. Taşraya 150 kuru:;- pos
ta ile gönderilir. lzmirde ecza de· 
polarında ve Irgat pazarında ki ec

zanede bulunur. 

. 
15 .: 

Turbe de Eski Hilali almıer H 
binası. Tel: lstam. 2622 :: 

"l'"l .. "r.ı•ııı•uınn:•••:"'"'"'"l"n••••• H ••• •••• • • an Ha• ... •'•"•••• tt•• ••·' 

at 
ından: 

Yeniden alınacak n1üfetti .. nanızetleri iç.in il&nla 
teSbıt olunan 1 isan l 929 tarihi. on müracaat 
gülliidür. Bu tarihten .. ora yapılacak talepler naza· 
rı itibara alınmayacaktır. l\1ü~alıaka imtihanları 7 
Ni an 1929 da Ankaradan başka lstanbul ve lz· 
nıiı·de de yapılaoakbr. 

vlaı umum m üdürlüğüııden: 
Kiralık apartman daireleri 

Beyo ıı Katip mustnfa ~elebi mahnll inde Küçült p:mııa'k kapı ıinc:t 
çıkumında 6.13 nunmralı apartmanın birinci ,;e bcşir.d ve altıncı katları 

T11bim cmmnd:ı Sorınagir mahıılle ve cadddnde 31·33 numaralı apartmanın 
ııltıııcı kcıtı 

Kiralık haneler 
forikvyUnde Sııkıı a,;?acı 50 etik 75.77 " l~i·l5 numaralı hıı.ne ve a'kır 
FerjlWyund~ Ruıu ı,ilisc_i ıırku sokağında 32·12 ve Ayazma ve Akasya soka~LD· 

C\)a 41·l4 nunııu-alı hruıeler 
Betikta ta Şenlik dede ınahaUeııinde 'ieniyol eokıığında 39 ,.e 41 numaralı 

haneler 
'bekudarda llısani;e mahallesinde Çiçekçi sokağında 4-6 numaralı hano 

Kiı·alı odalar 
hda Frnueız mezıırlıoı kar ısında 115 nwnaralı iki odıı bir mutfak 

'm C'l\arında Firuz a~a mnhııllesinde fmız n a camii tahtında 29 ııunll\· 
ralı Q<f:ı 
~ ltnpıda Hıımççi hanı deruııılpde l No. odıı 

abmut p~da Kürk.çil h:ınının üst katında 38 numaralı oda 
Çak.ınnk.çılarda ~ıkçı hımının üst katmdn 18 nıunaralı odıı 
tere.anda Tijtc.ılar cadde.iade Imnnıeli Jııımn tı~ kaunda 10 nııDlA1'alı uıla 
~udArdu Hnce hcaua hatun ınnlıallc inde Kur~ıılu medirese ıokağmda Mılıril 

nıah ımartti dahilinde iki oda 

Kiralık dük:kanlar 
Yı ui\a Pil illetllerde 18 \"C Hasırcılardıı 5 \"C 6 ve Alem~alı sokağında 6 'C 

Ft'l'AchQiİerde 4 \"C Hacı memİ§ soknğtnda 2' ve Yai!hkçılarda 97-127 ve Gelincik 
soka~n9a ~5 ve 28 ve 30 ,.e Sıılı:ıflnrdn 95 'e K zıızl:ırda 35 ,·e Fesciler cn4desinde 
1-3 \"C Çaclırcıbrdn 4842 >c 44.50 \C 60-54 \'e 70.66 ve 80 ,.e 141 nuınıırıılı 
dıı rlr~nfat 

Cnr~dıı Bedestende $1ğdıı ikinci adada 4647 numıırıılı dolap kanadı 6nU 

Kiralık set ınahalli 
"dl~ kapıeııKla Şehsuvar bey mnhııJlesindc Knranfıl soka~mda &i6 ar§ın arsa 

ve 'ktıh,·ebaJ\e 
o k~arda lıırnıl reis mnhallesinıle Silihdar aga bııhçeai soit91ında 56 numaralı 

matı bahçe knh\ ehane 

Kiralık kahve ve bahçe 
"Q<tnziçinde Kire.; burnumla iki adet et mnhıılli 
Milddeıi m\Wycde; 2i Mart 929 tarihinden 20 Nis n 929 Cumartesi gUııU ııaııt 

on dörı buçuğa kadar 
Dal!tda muharrer enil&k kiraya 'crilcceğindcn mUm)adeye ''aUllunmt11tur. Talip· 

terin v6Vmi ihale olan on günün saat on darı huç.uğuna kadar ~ıutnııtne)"İ olruxruık 
\'e t~hum mUHlk.kate itn ederek mUraycdcye i~irnk etmek tı:ae 1Stanbul J.)rkaf 
m\ldtirlilğunde -;nkıf aknrlar mUdürlü •Une mUrııcaatlan illin olunur. 

l:.'vsaf ye milştemHfitı hakkında maliimat almak isteyenler bu mUddel zaıi'ında 
nı ıa} ede odnsıruı mUmcaat ederek ecri misil raporlarmı görebilirler. 

-· " 

eıfüs HaD~p yag aro 
Halis ''e nefis Halep yağları ile sütten sızdınluılf ve 

ta fiyc edilmiş tere yağları daima mevcuttur. 
Yağlarımızın nıalılut olduğunu i.sbat 
edebilenlere 500 lira ikramiye vereceğb. 

Asma altı No. 22 Ferecullab ve lskender 
Biraderler telefon: Is. 1585 

nş at münakasası 
aytar mektebialisi rektörlüğünden: 
Meklebimiıide Distufajin ihmrınıı mahsus bir ameliyathane in14s1 ka pah :ıarf 

usulılo mUnıü• ııa~ ıı konmu~tur. Keşif \'t şartnnıneeini gfünıelr. üzere f4l.iplerin h~r 
gUn ugleye kadar Haydar~aşada mektep rekt15r1Uğ\ıne ve mUfl:'-~asaya iştırak. i~~de 
~evmi ihale bulunan 10 Nisan 1929 Çnrınmbı:ı ganu sant l)D ıl.:ıye kadar temınatı 
mu,·ııkkntıılnrını deftc:rdıırlık bina mda mtıessesatı ziraire muhasibi mes'ullUğtine 
badette\di enaı on dörtde mezkCir muha iplik dııire inde mUbayııat komis) onuna 
gelmeleri. 

liı. ve edevati f ennige 
munakasasi 

Mnbnvaaııına lüzüm gôrlılen nliit \l'e edemtı renniyo kapalı :zarf nsulile mUruıkn· 
aya konm~tur. Taliplerin §SrtnaUn_ini glirmek Uzcre bc.l' gun öğleye kadar Haydar· 
Ra~nda mektı:p ve rektörluğUne mn nl:asııJn İ§tirak içinde yevmi ihale bulunan 10 
Nisan 1929 ~r~&mbıı gUnfi ana! o ikiye kadar teminatı mııvakkatalarını defterdarlık 
binnsında ruUe esah &irai~ e muhasibi nıes·ullllğUııe badette'idi saat on beıte mezk\ır 
wUbaaiplık dairesinde muba) nat kom is) onuna gelmeleri. 

PE TEV ÇOCUK PODRASI 
ilk \'alide olmak şerefini ihraz eden hanımlara ta'f • 

~ siye olunabilir. 
._ ÇÜNKl: onlar mahiyeti gnyri malum her hnngi bir 

~ podra ile çocuklarının nazik ve ha.ssn ciltlerini ~ayri 
kabili tcda' i cilt hn talıklarına mubteln olmak tehli· 

·5i~~~,--~ kesine maruzdur. 
ı:: ikinci ve~·a tlçlincü nevzndım yetiştinni., olan 
-=~·\\!\. J \alicleler onuu hnvnsu kıymetini çoktan tak<lir etmiş· 

Jer<lir •. Bir kere tecrUbc ediniz. 

FotoQraf makinesi:'a~:~~ 
Halkalı nebatat ıslahı istasyonu müdüriyetinden: 

Mües e emizce alınaı;ak olan bir fotograr mnkinesi aleni ınUnakasaya konmu_gtur. 
Tııli~le~in ~arait ~·c: katııloğu.?u gvrınek üzre her ~U~ de~te_rdarlık bina .ında mUe se
atı zıraıye muhasıbı mes'uOüğUnc ,·e m nıı.kasa}a ııtırıık ıçm de yevmU ıhale bulunan 
24 nisan 929 tn~nbıı gunü saat (ln ikiı e kader teminatı muvakkatalan mezk.Qr mu· 
haiiplite bitte\"di ' ııt o:ı dc.rtte orada toplanan mubayaat komi&yoı:ıuna plmcleri. 

T ata\lc Bckçimehmet aokağuııda 
22 No. bnrap 'e ) ıkılAeak bir 

\lltİ)etle olmuına 'e Mhibinin "1· 
reşinin d~ meçhul bulunmamı& bina· 

en 24 t :r.arfında Te.fimahıur edil· 
m~di i taktirde dairece ıktırılarıık 

nıa.ernfından ~bca 0 
• 10 da er.o 

alınncağı tcbliğat rnakamına \>aim 
t>lmak üıeııe ilan cluııur. 

Ş eb-.emuetiıldes: Bedeli k~fi 111 
lira olan {:ubuklu Gu depolarwın 

tıı.ıuirl kapalı z:vfio mUnakaaaya 
konmuıtur. Talipleriu k('fif evrakını 

gormeJ ve ~rtname almak için hf._r 
giln levaııııı lııdurlüffuıe gelmeleri 

,e tekfir mektuplarını da ihale sunu 

olan 24+c 29 Çar~:ıuba günll saat ıs 

kadıır mezkOr mUdurlUğe vermeleri. 

Ş eh rem netinden: Çır~ır ) an[;ıo 
yerinde Turbe caddesinde 22 !'lrn 

numaralı emanet mali arN.dan ifraı 

edilen 22, 83 metro murabbaı eaha· 
sındıı. y üzsilz arsanın metro nıurnbba· 
nıa SOO kuru~ kiymet taktir olu· 

narak satmalr. için bu nrSA ile alika· 

dar olanlar arasında açı~ milmyedeyc 

konmu~tur. İhalesi 234929 tarihinde 

olacaktır artııameyi gürmek ~ 
mezklır tnrihte leyazı.-n mUdiirlü ilne 

gelmeleri 

Ş ehrcmanetinden : Kursa denm 
eden tercümanlara M. Mambouri 

tarafındnn ameli tedrisatın bulunula· 

ca~ından 6 Nisan 929 Cıunartesi günU 

wıt 9 da terouınanlacm Beyoğlu.odald 
fırk binasında hazır bulunmaları. 
,, ~ . ... . . . . . 

I 6tanbul icra dairesinden: KadıküyUnde 
lbrabim tığa mahalle!inin koitl yolu 

c:nddesirıdc m ülierrw 3 nıımaralı mukııd· 
dema kö~k el) e'\"lil tarla ile UekUdardn 

Altuni z:ıde mahallesinin ko"'u yo)u cad· 
deainW, 68 numaralı h::ğ nıahalli ve cad· 
de bostanında aahrn}ı cedit sokağında l 
numllrt.lı rıhtım mahalli \'C BUyUkadada 
Nizam c:adde!inde 14 numaralı ana ile 
yine BU) Uk adada fabrika ~oka~ındn atik 
~4 ~it 60 numaralı bir bap hanenin 24 
te 21 bivse.si Muhsin pa§a ile Necibe \'C 

Aidtı bammların borda.rından dolayı 45 
gUn müddetle müzayedeye vazoluııarak 

~ No ıırln yUz lira, 68 No bağ yUı lirn 

lNo rılıhm yllz lira. 14 No arsa yüz lira 

60 NQ hane >Uz lira bedelle tılibi ubde
aiııdcdir. Bedeli milmycde baddıla)ıkında 
görülmediğinden muzayedenio 20 glln 
müddetle temclidine karar verilmiştir. 

ô numaralı tarla hududu; Bir tarafı 
SeytAhmct deresi, bir tarafı ömer bey 

ba~ı bir tııraf ı Rifat bey bağı, tarafı rabii 
tarikla n ile mahduttur. Meısabai sathiyC!i 

tahmidcn 8 dVn\im mikdanndadır. Elyt\'m 

muhterik k~ke ait bir hamam mahalli 
vo bir miktar trmcl taşı vardır. Derwıunda 

SO kadar e§e&ri mUemire ve ğayıi mUıı· 

mire, bir kuyu \'ardır. Kıymet mıiham· 

minesi tamamı 2000 liradır. 
68 No: Bağ mehallı: Bir tarafı Seyit 

Ahmet dereçi, bir tarafı «5mer beyin bağı 
bir tarafı sahibi senedin kö§kU ve hahçe

sj, bazeu camcı Mehmet efcı:ıdi kö§kU 

bahçesile mahduttur. Meaabai satbiye i 
tahminen 10 duıı.lhı:l mikdarindadır. De· 
nıonoda bir kuyu ~-ardır. K17mCU mu· 

haınıniaesi 2500 liradır. 

l No Rıhtım mahalli hududu: Şeı:kan tarih, 

garbeın lebideryaya muttasıl olan Ali pa§a 
bııhçeai, oilr.alen tarik. cenubeı:ı lebiderya 
ve kı men Seyrisefain binasile mahduttur. 

Mesaluıi sathi~ esi 2200 1Jra miktarında· 
Kıymeti muhamminesi 2500 liradır • 

14 numaralı arsaam hududu: İki tara· 

f1 tarik, bir tarafı arabacı piçi hane ye 

bahçesi, bir tarafı madam Vrado'lri9 ve 
Nikoli efendi haneleri. Mesabai sathiyesl 

tahminen 1365 arşındır. Kıymeti muham· 
minesi 3000 liradır. 

60 numanılı hanenin hududu: Bir ta· 
rafı Ay e Gtmde hanımın ki:lgkU ve hah· 

~esi bir tarafı Nurettin bey ariası, bir 

tarafı lelıiderya, bir tarafı tarik ile 

mahduttur. Mesahai athiyesi tahminen 

526 zi.nıdır. Bina 160 ar~ın terbünde 
olup mUtclı:ıkl!i b!ıhçedir. Kapıdan giril

dik.te toprak bir a'tlu, bir ofa, bir aralık. 

bir hela, bir mutfak zemini çimento \'e 
kısmen topr ktır. Bir merdiven nltı, bir 
oda UnUnde harap bir rihtım mnhalJj Bi

rinci katı •h§ap bir merdi\'enJe yubn· 
ya çıkıldıkta bir wfa Uıerinde 3 oda, 

ikinci kııttn bir tıl\an arası 'ie bir oda 
olup derununda Ali haha sakindir. Hane 
muhtacı tamirdir. Bahçede bir kuyu • ve 
bir dut a~acı \'ıırdır. Kıymeti muharnmi· 

nesi 2000 liradir. Talip olanlar krymeti 
mulıamminelerinin yUzde onu nispetinde 
pey akçeıini mUstaahibcc 332-1520 numa
ralı do ) asile 254929 tarihinde temdiden 

ihnlei kaı'iye mUzayedeai icra kıhnacağın· 
dan saat 14 ten 16 ya kadar Isıanbul icra 

daireıi ınuurede uheııioe bizzat ve ) a 
bil\'ek!le mttracaııt eylemeleri iliiD ollUlur. 

Aslteri müna"' 
#tasa ilinlari: 

i Fındıklıda M. M. vekaleti satınalnıa 
i komisyonundan: . ~ --· ···~········-································· ........... ~ J 7 O taııe som yalı karyola aleni ııiuıı:ıkasıı. ile aJıuat".akhr ihalesi JO ıı 

!:J.r§anba giJ11U saat l.·t. <le yııpılacaktır. 'faliplerin şartnamesini J<O 
muıda gijrmeleri ve ihale-: gUnünde teminallarilc muracaatluı. 
H arita postalıırı için 80 tane ıern iye pazarlık BUretile alınncaktır. ltıal~~j 

· 929 Cumarta!i gu-nll .eaat H de )tıpılacaktır. !'ı\Hrlcrin numune 'e ~_..-. 
komisyonumuzda gdrmelHi ve ihde ~UaUnde teminntlarile h.sur buhınmnları 11•0 

A skr.ri ihtiyaç için on ndıktan ibaret bir t kun senar bnkteriyolo1ı ~ 
puarlıkla alınacaktır paz:ırhğm ihale i 2.~Mıırl·929 Oumart~i gun 

dortte konıi )Ooumuıda yapılacaktır. Taliplerin şatnamesini komis) onda 
\'e §ıırlllAınede yazılı olan fek ildeki teminatlarile hazıc bulunmnJarı ilan oJUil, 
} $ianbul le\'anm sa.raoire imalathanesinde bulunan iki bin kilo mahlut ~_:<! 

he .. )ÜZ )irmi h~ kilo posteki \C on hin kilo köscla kırpıntısının t~ 
mUmye<leic konmuştur. Uuı.IC!i on bir eisaıı 929 tarihine mUeadif per~eobt f 
''o dört lıuçultta i.cra edilecektir taliplerin ~rtnruneaini yirmi kuru~ ınuJ.I 
komisyonumuzdan almaları \C §ltrlnıımede muharrer eldıığu tarzda lemina~ 
nıiayonda hazır bulunmaları ilA."1 olunur, 
J -Orduya satın alınacak motosikletler için milli mlldafaa vekilleıinoe biı ıll 

ve tccrube yapıimasmn karar vcı ilmi§tir. 
2- lttirake talip Fimabr teklifnamclerile kal~e do şarilıırını ve nınU t 

lcrini ve fıııılarını Harbiye dairesi riya etine \e ekli! eyledikleri nıatka l 
'l'Urkçeye çeuilnıiş katoloğ pililn \e maktalıırlnı fen 'ie saııat umumi mudUr 
Nisan 929 tnrihine kadar göndermiş bulunacaklardır. 

3- MUsabaka ,.e tecrUbe 5 lnyıs 929 dıı Ankarada b:ı;lanncaktır. T•J~ 
teklif cyleyecekleri marka ve tipe ait birer ndct motO!ıkleti 3 Mayıs ~ 
kadar Ankaraya getireceklerdir. tf 

4- 1Usab:ı.ka)a igtirake tıılip fı.mıalar teslim eyledikleri fobrikalarırı 
lunduklarına dair fabrikaca mUsaddak v ika ihraz edeceklerdir, 

5- Müsabaka -ve tecrUbe tılli MUdafaa veltlilctince hiç bir taabudu ınll' 
olmıımak \:C bUDa ait masarif teklif C) leycn Firmnlarıı ait bulunmal> 
olunacaktır. 

6- Mueab::ıka ve tecriıbeye iki tekerlekli ve)« üç tekerlekli \'e fCDl~İ Jl'I 
)erden aşal;ıdaki y:wlıı.n ıa.rtlan halı olaıılıır kııbul edileceklerdir. bır fır01• 
levi mutoıik.leti Je gctiı:mesi şayanı arzudur. . 

A - Motoıun tek silindirli olması müreccahtır kuvveti dört be~ gird 
olmayacaktır. . . . . . . , 

8 - rı o.or ve sürat değışlırme tertıbatı aym bılok dahilwJe lıulurıJll 
C - Tenviratı alektiriltiycsi kılliksonıı 'ie port ba~ajı bulunacaktır. 
D - 5aytgar takılacak tertibab bulunacak Uç tekerlekli ve şenililerde 

olarak tıofonlen b:ışka arkasına daha bir ki i binecek tertıb:ıb hulun caktır 
L - İntikali babeket kardanla veya zencide olacaktrr. , 
M - Gidlln 'e Eele kabil ııyAr ''e emniyetle mahallerine tesbr• 

bulun:ıcaktır. 
7 - Bu §eraiti haiz olup müsabaka 'c tecrUheyt girecek mot b 

mUsabaka net iccaiode heyeti fcnniyecc kola) lıla ı;ukUlup takıldığı. 0 

cmni,>etlc koll&ııdığ:ı, ~yatt nı ~tcryalı ~lam \C in§lllltı hata&~ .old~#: 
cmit havsyide \'e her cıns ve tabıattıı arıızıde en ri bıırcket kabıh)eti.ıl 

•,. 12 den y1115.arı me)Here tınaana bildıği tehe) lhı eden ve makoı;it 1 

elvcri~li bulunan marka ve tipten iotihap ohınacakbr. 
11 

8 - Müsahlia ve tec:rUhe 11rHcesmde intihap olunacak ıruırbı '~ 
parti 30 adedi saytgıır~iı ve 8 adedi oaytkl\l'lı olarak l'Cm&n 38 adeı 
adilccek.tir ,·e bedelleri tcsiimlcrini mutcakıp h men tesviye olunacaktır. lı" 

F arkı fiah talıhildUnii ifa ed .. meyen miltealıhidioe ait olmak üzre 500 fŞ!ltı 
peıtemali pazarlılcln alnuıcn\ı..tır ilıaleM 2 ·isan !Alı gilnU saat 14 te yapı!Jde 

!iplerin ııırtname ve numunesini komi!yonumuzda görmeleri ve ihale gaollll 
minatJarile müracaatları. 

• l 
Bakır köyünde banıt fabrikalarında imalatı harb1~ + ıstambnl satınolma komi yonundan: f' 

B akırhtiy barut f.ahrikalan nnızieinde mUtchassil otların biçilip ~e ~°' 
mcsi ,.e buna mukabil tıılibino yilzde nispetinde ot itası muzayedeye ~ 

22 nisan 929 pazartesi gUnU sant 14 te ibnlesinin icrası mukarrer bulunnıuşi 
olanlarıo teminatlariylo beraber komisyon mıll'BClUltlan. ~ 

Kapah zıırfln mubayaa edilece~ akde~e illin edıleıı yirmi ktisnr ton ~ 
lılda alınacaktır. ihalesi 8 ~isan 929 Pnzartd gUnU Ankarada merkC: dtı 

komisyonunda İl.!ta lalınacakhr. Taliplecfu teı.ninııtlar1yle yövmumuııyyı::nııı 
komiıyona mürıı.ca.atlaıı. 

Üçüncü kolordu satınalma komisyonuııdııı' 
ı.-.... --...-~~_.. ...... _.. ______ ..__._..~~ 

S elimi ye nnbannda me~·cut dörtbin dokuı.) UE l irmi ııltı kilo rode )agt~~ e 
ta)edc suretile aatılm:ısı te arrtır etmi§tir. llınlesi 11 Nisan 929 tnrıhi.llt;i 

Per en be güııU saat .on dörtte komisyonumuz müza) t:de salonunda yapıls.~ 
)erin rtnıımeyi yirmi kuruş mukabilinde bnıis> onumuıdım afuıiılar! 
mezkılr aııbarda ::ırmelerl ve ~ emı ve saau mua) e:ıei ihalede Ş&rtn~med~uıı / 
ek ildeki teminııtlıınLı birlikte komi .. ~ onumuıd:ı haıır hulunmıılan ıllln 

i Deniz satınalma komisyonundaıı / ! ............................................. ~~ 
3000 metle 2 numero yelken bcz.i ) kapıılı ı:ıt a't 
1000 .. 4 • • c J 4.929 lı • 

10 Roda 2 burgatalik gırndın halatı } 
5 • 2,5 c .. c 1 

15 c tirnckelik lif balnt 1 
• 

15 kilo gircnla } 

20 pak.et makine ıığ ipliği 1 14.4.929 51lı 
20 • ispavlu J 

1) kilo balmumu ·:al• 
1. 1. V. :ın. fabrikaları ihtiyacı için lıaltıdn muharrer malzeme hı • 

harrer gUn ve saatta ihalei k.atiyeleri icra edilecektir. Şartnamesini ı;~r~ t:J 
her gUn ,.e veroıek. isti yenlerin > Ö\"lllİ ihalede Knsımp:ışadıı D. M. K. ,, •• ..................................................................................................... 
1 Emvali metruke ilanları / 
1 ........ •' 
••••••IDUlll11••••&111•••••nn••••••••Ullllllllllllllllll~l•'Jll11111811f:lllll•llll•I•••••• 

No temıımının 1ııı 
Semti Mahallesi Soka~ı Atik Cedit Nevi kıymeti IJ]Ll • 

Beyoğlu Hilseyina~a Bayram ve 21 29 KD.gir apartman lira Se).(ı 1'' 
_yeşil l 0000 ıılı.1 

MUetemilatı: Bodrum katıle beş kattır. Bodrumda kııptcı odası od0 M 
mUrlilk, birinci dairesi yedi oda bir mutbek bir bala, ikinci ve uçuncil ,~ 
oda bir mutbak bir hali, dordüocU daireıi Uç oda bir muthak bir ve ' 
çamagırhktır. Elektrik ve terkos suyu te!İ t ve tertibatıru havidir. 

Bedeli sekiz sene ,.e musnvi taksitte te•diye edilmek Uzre bnlild:ı " ,rf 
rer apartmanın 10000 Lira bedeli muhammen ile ve ıuıpalı 
mUlk.i)cti mlizayedeyc çıkarıldı i-4929 tarihine muS3dif Pczıı.r gilnti ~ f 
zarflan ku§ad \'e biri.atizan hazineden alıncak emre göre muamele '~I 
rcrdir taliplerin \'Uzde yedi buçıık besatıilc 750 te'min:ıt nkçelerinı '\ ' 
teslim ederek. ala~'k.lan makbu? 'ie -a muteber b:ınkn mektuplarile fiP / 
sah~ komisyonuna mUracaatlan, • --)" f 1 

Devlet demir yolları ve limaJJ il 
umumi idaresinden 

iki adet 15·2 Tonluk kamyonet alınacaktır. .. e t 
Cumartesi günü saat on bire kadar teklif verilmek uz: ~ 

nlarm fazla izahat almak için Hnydarpa:ı:ada mubayaa 
dairesine müracat eylemeleri ilan olunur. 

Mes'ul müdiri: ESAT MArl 


