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'J erans salonıı-gıda düıı lıeyecaı ,ı 

;öylendi. nutııkla. 

r ..... ız mektepler mıtınge 
gelirken 

bır m vz.u, hır vazıfedır. akıa, 
bu vazife ağırdır, güçtür. Fakat 
iktiham etmek kabildir. Biz bu 
gün için değil, yarın için çalı
şıyoruz. u 

[Mabadı 2 inci sayfamızda ] 

Bir koı~f erans 

ayd rp şa 
ğ at 
sal si 

t~ e • Irak - Türkiye arasında Nusay-
b~ hi~~~ saat ikide türk bine kadar yataklı vagonlar ~e 

, lld il 1
lS1 rei i Ferruh bey Nusaybinden sonra otomob~

'ıtrıt~ ~ açıldı . Bu zc..t mitinge terle seri, muntazam munakalat 
}41"c "ak~ Jençleri selamladık- temini için dün Haydarpnşada 
lld den d 1 avete icabet ettik· bir ı;ıimendüferler konferansı top

ll~ta, olayı te ekkürde bu- lanmıştır. 
~~' ııli. f\ sonra dedi kı: Konferansa devlet demir yol-

it. F.t\ sahasında muvaffak ları namına Zihni, Nüzhet ve 
lıı> <>lnQ at iktis t. sahasında Cemal beyler, Irak demir yolları 
~~lip t 1 dık. Mamafi tamami- murahhası M. Born, yataklı va-

4 .. ~and &cimi değiliz. Üç sc- gonlar umum müdürü muavini 
ı..;'?\pll)l • • O milyon liramız M. Matko ile Nusavbin müdürü 
't in (i gitti: .Bu serveli umu- M. Oduan ıştirak etmişle~.ir. Dün r,, Çte bındir öğleden evel ve sonra ıkı \:else 
~ ı~ k tin tehl'lc . - - akdedilmiştir. Müzakerey devam 

&<1.'.ıcnd r! enın onune geç. edı'leccktir. 
ır. ou mevzu vatani ~~~~;;.;oE~~ 

tl.i 
ıen.aUarı te:rlıir edileceği kürsüden bir genç 

nutuk söylerk.ev. 

o za 

ki ediyelerimiz 
8 üandn 

iÇiN • 
ağıtı)aca { ır . 
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Spen r derki: "Göz önünde 
cereyan eden en ha it bir ha
disenin ebcplerlni kar ınız
dak.ine sorunuz. l\luhatabıntz 
en akla gelmez şe} ler sırdla
yac -, fiıkat göze bat.en a ıl 

''Tü ____ ıyenın en ya ş 

erl~eği ki dir?,, 
s behi bulup öyleyemeyecek. M k b • • • • 

:!v!'... bir merdiven daya· üsaoa amız uyu 
yuuz, üzerin bir adam çıka· b• l" k t ı•t l'hoı7,, merdiveni te iniz, ad- ır a a a ev ı 
am yere y.uvarlanacnk. Etra-

fınızdakilere orunuz: Bu 8U• etmı· ştı• r, 
kutun ebebi ne? Btç kim~ 
asıl sebep olan cazibe kanu-
nunu biraenblrc hntırlnyamı- d 
yacak.,, karilerimiz en 

Filesof Ailen, kitaplarının 
birinde u fıkrayı nakleder: k l lı 

"l\feşh?r at "~u .. f~I", ge.nç file tup ar a yoruz • 
lskenden kebirin onunc ilk 
defa getirllirken1 mfitemddiy .. Kollarında kadım metedeıı bir erkek 
en ahlnmyor, çifte atıyor, onu ' 
kim e zaptcdemiyordn. Orada ' 
ha7..ır bulunaolarm cümlesi 
"Bu hayvan hur uzdur de
mekle bu garıp nsıWiyetin 
sırrını keefetmiş olduklarını 
zannettiler, fakat bu nevi hü· 
kümlerln kıymet izlil!ini bi
len İs -ender, giZli ebehi araş-

Türkiyenin en sevimll' 
çocuğu kimdir? " 

tırmakta devam tti 'e niha
yet nnl d -·, "Bu ,, · ndi 
gölge ınden milth b r sure
tte korkuyormu . Hayvan 
korkud n şahl ndıkça, göl
ge de onnnl birlikte sıçrıyor 
ve bu uretle heple netice, 
inkıtasız bir daire halinde te
medi edip duruyordu. l Ken.
der atı ~üncşe doğru çevirdi, 
gölge aı·kada kuhuea hayvan 
6irc1en bir koyun gibi sakin 
ve muti oldu,, • 

Bu iki misnli bazı mütefe
kkirlerin ehep ara tınnakta-
-i usullerini muhafaza için 
yazıyoruz. Bn çok yüklü ka
falara göre, (Sebep) mutantan 
ve g!rift olmadıkca, ıı ehep" 
olmak hay iyetini ihraz ede
mez. Bunlar için ebepler va-

1 

knyi arka ınc\a dolaşan bir 
takım 11ller, develer, aslanlar, 
züı·cfalnrdır. Halbuki sebep, 
hakiki sebep ek erivetle gö
rünmez bir pire. ayak altında 
dolaşan ufacık bir knrmcadır. 
Bir iil iu dedi6ri gibi, bir çöp 
parça ı >aı.an bir dünvanın 
t .. iıl ırrını İ7.alıa f'etcbi
lir. 

Ahı et Haşinı 

adriye H. 
tahkıkatı 

Kadriye hanım hakkındaki 
tahkikat, nihai safhasında intikal 
etmekle beraber hala devamet
mcktedi r. Dün müstantik Hikmet 
bey. geç vakta kadar bir takım 

isticvaplarla meşgul olmuştur. Hik
met bey, verilen adeler lüzwn 
gösterdiği için, diln Kadriye ha
nımı bir kaç defa yeniden isticvap 
etmiştir. Şayanı dikkat bazı ifa
de sahiplerile Kadriye hanımm 
muvacehesi icra olunmuştur. 

l.1ayd Hughes 

'•1"ürkivenin en 
ti 

yakışıklı erkeği ki-
d. ? m ıı·.,, 

nıu abakaınız hiiyiik 
bir alilka tevlit e i. Bir 
çok karilerimiz daha 
şi n iden adresleriyle, 
fotoğraflarını gönder
nıeğe baş adılar. IIer 
yerde yeni nıusabaka· 
mızdan hah ediliyor. 
Ikdanı, k 1 rilerindcıı g<>r
diiğii hu a aka e rağ· 
b te } ni eıı bir şük
ran mukah le .... i olmak 
üzr yene karHe-imiz 
ta ~afuıdan vuku bulan 
aı zu Ü7.erine aynı za· 
ınaııda bir de 

"T .. r iyenin kız ve 
ya erk:ek en sevimli 

Seyrisefainin yeni s~.ne . çocuğu kiındir?" 
hutçe l musabakası ., apın~ğ~ 

Bugünlerde vaziyetin kat't su
rette sarahat peyda edeceği ıan· 

nedilmektedir. 

Seyrisefainin 929 bütçesi mü- karar verdi . Her iki 
zakeratında hazır bulunmak üzre 8 · 
müdiri umumi Sadullah bey Pa- musabakaya da msan 
zar güaü Ankaraya gidecektir. l Mabadı 2 inci sayfamızda] 

~~~....;.-~ 

M. Helem lichard Bartheleme ?' 

""' H. u a • Lehi tan 
- Madam ki dostuz, gel sar 

maşalım 
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Bu sırada lzmirde yerli mal
ları korumn cemiyetinden bir tel
graf geldi. 800 kişiden mürekkep 
liir heyet olduğunu bildiren bu 
c:emiyet geııçtere muvaffakiyet 
diliyordu. Talebe birliği reisi tel
grafı okuduktan sonra dediki: 

- "Görüyorsunuz ki, bütün 
memleket kendisinden bel lenen 
va;!feyi yapın ğn amadedir. 

Fakat bunu söyterhen üze
rinizde ki elbiseleri akıp, yırtın 
demiyorum. Bekleyin eskisin ve 
eskidikten sonm yerli malı giyinin 

Ferruh bey bu sırada içtimaa 
vtirajt edenle j yerli malları gi
;eoeklerine dair yemine davet 
etti \'e gençler de yemin etti. 

Talebe birliği rei~inden sonra 
kt1sat müderrisi Nizamettin 

y bir nutuk irat etti. Nizamet
bey bu nutkunda yerli malı 

Jial4mm mak tehlike .. ini uzun 

r d!ya teşrih ettikten sonra d 
kı. 

(IK.Dili) ım tefri 

1 
1 

9 
[ 1 inci sayfadan mabat] 

- ııTarihi bir düşman karşı
sında bulunuyoruz. Bu düşman 
askeri 6ahada olduğu gibi, bir 
asker hüviyetile karşımıza çık
mıyor! Gizli gizli iktisadiyatımızm 
harimine sokulmak isteyen bir 
dü mandır. 

Şarapnel yağmuru altında bir 
o r d u nasıl mahvolabilirse , 
yabancı idhaJatte yerli istihsala· 
tımll':t öyl ce mahvedebilir. 

Nizamettin beyden sonra daha 
bir Çok gençler ateşin nutuklar 
söylediler ve bunlardan bir genç 
dedi ki: 

"Ben en sevdiğim bir kızı 
başına o Avrupa malı kordele 
takdığı için terkettim. Ben yerli 
malı olduktan onra şalvar giyen 
kızı kırepdeşinler içinde yüzen 
her hangi kıza tercih ederimi,, 

Bu sırada Sırp darülfününlu
ları s )ona girdiler. Alkışlandılar. 
R i ler' doct ne bir n tul söy-

ledi. 

Edg r Wallac 

.8ıi ıebepten ha .. tahanelerd 
taharri at yt pmaMadır.K ırıl 
qanı~r;n iist .. nde l·an lekeleri 
efe görülnwı tur. Bu camların 
e114ırini ke8mi§ olmcı& dalıa 

muhtemeldir.,. 

BerYf put gibi l:esildi. Çünkü 
aynı zamnndn Lelinin yaralı elini 

hatırlamıştı. 
-14· -

Lew: 
- Gel kızım, dedi, Frank 

seninle gör" ınek istcyor. 
Lew bir iki defa odadan 

çıktt. Çü lefon zilini işitir 
gibi olmu 1 • S d fa çıknr-
ken · • hab r b k· 
lediğir.i ~ "y e ·. 

O zaman Frank gene kıza 

teklifte bulundu: 
- l ter niz bir az bahçeye 

çı 1 m. 
E, in tırYa tarnfında geniş 

bir tcraça va dı. Oraya gittiler. 
- Beryl, Allah aşkına sen 

bu teb ddiile ne dersin? Ben 
çok ıkıhyorum. 

- N ye? 
Frank genç kızı beş, alb se· 

neden beri tanımakla beraber, 
Nışanlılıklannm üzerinden çok 
?.aman geçmiş değildi. 

- Bcryl, s .. ninle bir az açık 
konu mnk isteyorum. Birbirimizi 
seviyoruz. B na g lince, sana 
ol~n de ·n uh bbef n.i ben bi
lirıru. 

Cun n 

Jzdivaç günü hayatımın en 
mes'ut günü olacaktır. Fakat ben 
aklımı kaybetmiş değilim, Senin· 
de izdivaç için istical etmediğini 
biliyorum. Hatta Lew in bu işi 
tacil etmek arzusunuıı senin ar· 
zuna tevafuk etmediğini de bili
yorum. Lew neden bu kadar ace· 
le ediyor? 

Beryl, bu siialden sonra Lcw 
in Leliden Franka hiç bahset
memiş olduğunu anladı. 

- Ben perşenbeye gitmek için 
pllinlanmı on& göre hazırlamıştım. 
Ne düşünüyorsunuz ?ı 

Beryl bunun için çok dilşün
müştiı, fakat hiç bir neticeye de 
varamamıştı. 

- O iıtedi, ben de kabul et· 
itm, dedi. 

Frank, geı;ıç kızın koluna girdi. 
Bu öyle tuhal bir nişanlılık-tı ki, 
Frankm kolunu kolunda hisseden 
Bt-r} 1 sıkıldı. Bunu Frankta anla· 
dı \ .u· .u çekti: 

merdiven de bir haftaya kadar 
almacaktır. 

Adalar elektriği 

mada, seksen teneke kadar is· 
pirtoyu sahilde sakladıklarını 
itiraf etmişlerdir. lspirto!ar inhi
sar idaresine, kaçakçılar da 
adliyeye teslim olunmuşlardır. 

vererrı mücadele,t 

Adalarda elektrik ceryanının 
bu sene yaz meV!iminde temin 
edilmiyeceji yazılmışb. Vali ve Hlhlıfemeferde 
Şehremini Muhiddin 8. bubapta iki canavar 

Bugün 'erenıle ın6 
dele cemiyeti sene11~ 
toplannıasını yapıyor4 

"lk teşekkülü 'gunonde0 

heri hayırlı çalışmalstl' 
na şahit olduğumuz btJ 
faydalı te ekküle bOtilJJ 
Türk vatanda. farı caJS' 
dan alakadar olınaJıdJJ'• 

dün bir muharririmize demittir ki: 

- "Adalar elektriğinin bu se· 
ne teehhur ettiği yanlıtbr. Bugün 
Adalarda elektrik tesiaatına baş
lattım. 

Bu tesisatı en kısa 2amanda 
ikmal ettirerek derhal cereyan 
te'mm ettlre~,e§im.,, 

Muhiddin B. dün Beyazıt kav· 
sini teftiş etıniftir. 

Tü tôn inhisarı 
meelisinde 

- Iskoçyaya gide. sek iyi ya
parız deye dUşündüm. Hatta Hay
lant ta güzel bir otelde iki oda 
tuttum. 

Burada da garip bir şey oldu. 
o ana kadar aralarında bal ayı 
seyahatı için hiç bir şey kunuş. 
mamışlardı, 

- lskoçyada da olur, başka 
yerdedel • 

Bu cevap muhavereyi kesti. 
bir müddet hiç kunuşmadan ge
zindiler. Nihayet Frank dedi ki, 

- Lew pek cumert davrandı, 
sizin için oldukça mühim dra
homa ayırmış. işlerinin inkişafını 
temin için bana yirmi bin liralık 
bir çek veıiyor. Bana kalsa cu
martesi günü büyük bir cA"lence 
tertip eder ve bu parayı kami
len adamlarıma dağıtırdım. Şu 
zavallı Lelinin payına da bir 
haylı mikdar isabet ederdi. 

Frak bunu gülerek söyledi. 
Fakat neşesi gen kızda bir akis 

Geçenlerde Kabakçada zavallı 
bir kızı, kafasını sopa ile ezmek 
sureti\e öldüren iki canavarın 
mWıakemcsine dün ak&r cezada 
baftnmıştır. 

Bu iki insafsız katilin biri er· 
kek, biri de kadındır. Halil ve 
fatına ismini taşıyan bu katiller 
masum kurbanlarını, feryatlarına 
kulak asmaksızın, sopa ile öldür
mii91er ve nihayet kanunun 
pençesine düşmüşlerdir. 

Mutat merasimden sonra şa· 
bitler dinlenilmiş ve bunlar ka
tillerin aleyhine şahadet etmiş
lerdir. 

Muhakeme, bazı şahitlerin cel
bi için talik olunmuştur, 

Adliye vekili dün 
yeni kanunlar hakkı· 
nda bir nutuk söyledi. 

'r ereın mücadelesi iç' 
ha ka memleketleri0 

yaptıkları propagaod' 
n şriyatmı gözden ~ 
çirdiğimiz zaman bu t~ 
şekktllün kıynıetini dı· 
ha lçok anlayoruz. 't' 
remli bakıma mohtaç· 
tır vereınli kuY\ etli gr 
da ister, verenıli açı~ 
hava sana1 oriumları.JJ' 
mtthtaçtır. Bunlar ısı 
paraya mütevakkıf i;· 
terdir, dlye kolunıuJ~ 
bağlayıp oturmaktan b 
şey hasıl olmaz. Üç ~ 
ne evvel toplanan fr 

Ankara, [A. A) kir çocuklara yardJJI' 
BUyük Millet Meclisi bu gün kumitasının faaliveti 

reis vekili Hasan beyin riyase- ; 
tinde toplanmışbr. Ceza usulü ydandadır. Demek biir 
muhakemeleri hakkındaki kanun le te ekküller cok tJJt 
layihasının müzakeresine geçil- f l b"I" .. ŞO 
mesi dolayısıle Adliye vekili ıt 0 a 1 ıyormu · ~ 
Mahmut Esat bey nutku iraderek halde azayı çoğaltoı . 

J' demiştirki . vcreın ınücadele f;CJIJ 

Muhterem efendilerim, Reisi vetinin idare ve JJJer 
cümhilr hazretlerinin nutuklarında J 

büyük hey'etinize taktim olun- kez heyetleri arasına 
duğunu beyan buyurdukları Cüm- kiııı ohnayan vatand•t 
huriyet Adliyesinin ana kanun- larıdu alnıak çok faide 
larından sonuncusu olan ceza mu- ıJÇ 
hakemeleri usulü, icra, iflas ve olacaktır. Bilhassa ge 
deniz ticareti kanunları tamamen ne le ve halka bulaş~ 
hazırlanmıştır. Takriben 2500 tehlikesini anlatmak 1 " 

maddelik bir mecmua teşkil et- d 
mekte olan kanunlardan ceza mu- vereın di panserİD e r 
kakemeleri usulü kanunu layiha- aıııa usullerini 6~ 
sını yüksek hey'etinizin mutalaa ıııek pek ziyade ietıl'' 
ve tasvibine arzetmiş bulunuyo· 1 ) d k d 1 "' 
ruz. Di~erlerini de birer hafta < e i ir. Ar ·a aş ars iJt' 
onar gün fasıla ile takdim ede· ndan muvaffakıyet d 
bileceğimizi umuyorum. riz. 

BüyUkTürk meclisinin bu ve Lokman HaKI~ 
takip edecek kanunlar etrafında 
esirğcmiyeceğini umduğum yüksek .. .. • dı~ 
mütalaa ve tekitleri her halde Roley kruvazoru di1JJ e-.1 
bizi doğru yola sevkedecektir. o .. d b . r anıo>J':' 
Buna kaniim." (alkışlar) . ~ gun en "en ım . ırtJİI. 

Adliye vekili Mahmut Esat mısafır bulunan Rolev,, J .j 
be~den sonra söz alan muhte~if ki Ameikan kruvazörü dün 91 ; 
hatı.pler kanunun hututu esası- saat ondn şehrimizi 5e]aınl•1"· 
yesı etrafında beyanatta bulunarak . . ·r 
kabulunü teklif eylemişlerdir. Akdenıze hareket etmıştı • 

Bu meyanda sorulan bir suale JI' 
cevaben milli müdafaa vekili Ab- Yeni alınacak vapot ~ 
dulhalik bey i,hzar edilen yeni S . . F . kuP1P~ . 
askeri ceza kanununun ali şura- eyrısefaın resme ..._, 
yı as~eride tetkik edih.ne~te .?u· sına ait iki vapor satın •

1 r" 
lundugunu ve on beş yırmı gune karar vermişti Bu vaporlar t' 
kadar meclis heyeti uınumiyesi . . · ,,e 
nin nazarı tasvibine arzolunaca- sılya lımanında muayene ısı -1 
ğmı söylemiştir. Müteakiben ka- sellüm edilecektir. tesellU .,I' 
nun layihası bir kül halinde reye muayene heyeti 15 nisan~• ~ 
vazedilerek kabul olunmuş~ur. dan Marsilyaya hareket edect 

bırakmadı. Hatta Lewin bu se- madığı için daha derine ~ 
rin havada dışarda dolaştıkları dim. h'f 
yükselttiği serzenişi duyunca me· Beryl bu cevaba bir aı 
mnun oldu. etti. .. , I 

Frank yemeğe kalmadı, Be· - Frank, düğün günii11;;1 
ryl buoy da memnun olmuştu . den yazıhanede malOm o,l ot· 
Odasına çıkınca küçük yazıha· sını istediğinize hahret edıY ,,J 

nesini açtı, Con Leli ye bir me- Lew güldü: etti'' 
- Öyle ise benim zanrı 

ktup yazdı. Zihnen çok yoruldu-
ğtı için, aradığı kelimeleri bula- kadar zeki de~lmiş. tdı _, 

Muhavere b rada ka · .. ,~ 
mıyordu. Dört defa başladıgı k ıt.ı ~ ,~ 

Beryl salona çı bıs · .-f ~ 
mektupları yırttı ve aşağıda Lewin t tgı-
bulunduğu küttfphaneye girdi, hizmetçi dışarda bir e 'I 

vezzii ile konuşuyordu. ki~ 
Bir noktanın tenvirini isteyordu: _ Matmazel M. Fran 

11
t$r.J 

- Franka, Lelidt\n hiç bah· telgraf geldi, siz alır f!11'~ lf.j 
scttiniz mi? Berylin ilk hareket• f' 

Lew gözlüğünü kaldırdı, gaı:e- Lewe göndermek oldU· iı 
tesini indirdi. sonradan telgıafı aldı ~:f,I 

- Evet, onun bilmesi icap Bu, belki de Lewin t 
eden tarafları söyledim, bilhassa beklediği haberdi: 

""1' düğünden bir hafta evvele ka
dar Lelinin seni görmeyec~ğini 
vaat ettiğini ... 

- Sebeb'ni sormadı mı? 
Ha~ ır. Ben de zamanı o 

Cekson içirı husuıi 
ler hazırdır. :F ·f,· o 

PasıJ ı 
(Bıt :rı~ 



" s urya 
zzarı 

re s"j 
~ .. 

e {l 
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lrı..,·ı Kahire, 3 [A. J 
1.artıuc! tcB hava i~leri nazın Sör 
<ıalde 1 . oaı-e u hruuil olduğu 

a llgıltere ·Hint cferiui ynp· 
t f3kru1 biiyii po ta tay'"rcsi 

S f u~ k te İsken deri yeye gclmi~, 
~ ~ta gent: h:n al anarak akşam 

[ ., nıedc yere inmiştir 

Us ev ey geliyor 
'l'utlt" Sofya. 3 [A.A] 

llliıtl" 1)e efiri Anknmya har,.ket 
ı h ır. Muıuaileyh ornda mczunen 

" @lın kalacaknr. 

11 'h a a it·nr,leri 
q ~· Londnı, 3 IA.A] 

ltıit· ,., 1ımnda ı•Jlınfımıkfirlar bir 
Ilı b 81' cakhırdır. Huna İngiltc· 

l ı ~~~n muhafazakUr teşkilun 
· lu Cie :ek 'c ıııiting csııasınJa 
h -awnı iutihnbnt pı o_grnmını 

'e t rih cdccekur. 

ıı ahi i -............ , .... are 
~ 

er 

l kalk Londra, ,, ı .AJ 
1ldili1· Uta dnn "Dailr Mail •. e 
. Li 

1h Ot: liindistnnuı şimrJi 
11 let Ududlı:ırınclaki Sunilerle 

~tları ~uhnrebcye lıDrarı•tlc ha· 
~ ik~ta ve silab ve mUhimmat 
~\t'. {.1 gece gündü! çnh"ınak· 
l't ın Utanrrıı olan Şii)ier ilk 
lt:~dUe:Fl~hi)«c u~nhn~lıır adn 

ır, nı ıunğlup nddctrncmck-

~a 
~ linıt Me iko, 3 [A.Al 
lllıate~~de iki gün t,;ili·cn bir 

lttp eden onrn tomnmiylc 
, t'tl~~ :,.clqen 86iler şimal istika· 
le" ' .~ıc at etmekte , c lıtıkumet 

lr• ol.Un hnıfındnn yakından 
~ n:ınktadır. 

b.. Çn ok . ~cngh y, 3 (A.A] 
·~~l 11Hekiıı Kiyuki~ angadaki 
, 

1llı~et;11tlaıı bıldirildiğine rrorc 
~ o\' /rver 1 uvvetlcr diin 'iiu· 
~ hede: cer<'~ an eden hir mu· 
'~ ir onrn llnnkovlalnrdnn 

ı~t.ld' 1000 tUfe • , c 21 top 
~ ır. 

~ 
e1 ll6Yte Yeni· Delhi, 3 [A. ] 
cı:iqıUllah h muhabiri bildiriyor: 
)~f \ı k nn ile rakibinin malik 
tıı;ıı. titıbı u, Ve ti erin asi ni kabili· 
Ilı 

1 
lıttı de .ne. <lcrcoc;dc olduğu 

1 ~ !la ~3dır. A vrupndan Efrra
~1 'nkt~v t ctmi, olan Nn~ir 

tı •tıde . . . k . d lı ı-ı- Olıün )ctı,tığı ta tır c nr· 
tıı~1 111ıektc~· g çilme;ıi muhtemel 
!ı. \ldut ır. Nadir hnn çok nn
•kı:ıgi •11• ve tahta unmz ·t olnnlıırın 
c;ıdıı~ hllıknılckete dnhn muva· 

tir llJ" 8 kında kıırar vermeğe 
h ~1 tnıi 1!~i hir mecli!j içtinınıı 
'l' ır. 
lt 

taya e en 
ha er yok 

ıı l\ı.:rıdiai Sidnay, 3 [A.Al 
1 ııt ıırı S nıJen hiç bir hııber rılımı· 
t 'l:ı ı. . outbern G . . 

1,\ ıç1ıı . ross ., tn \'nrcsını 
1 1 a\..... ~npılnn tnlınrrh nt seme· 
r ··•ı§tı B • 

ıl r u tavnre 14 'olcu-
t, \ den ° duğu halde 31 Martta 
•b ~· ı-- Ingiltercye hareket et· 

\\' "'Cad· • h 1lldbn ısınden alınan son tel· 
ı.ı llti ur ~ a YUz mil mesafede 

b·ıdi te karaya inmiş oldu· 
rınektc 'd· 1 ı. 

( l 

ATLIAMI 
lUnharriri: Ke1naleffi11 ~ilkrii 

• •• • ae 
!Ild 111 ı er uzeı·ıne\ 

·"'- (1 
• a s etiyle çökecekti' 

Lomhn. 3 f .'\.A] 
p ri '\ (' herJ' il I! }' • V(' 

Alınan) nm bir <:{ k ' derinde 
o ukJuan ' lct et. i;: oldu •u bil

Jirilmektl'dir. 

Bcrlin. 3 JA.AJ 
Bulun Almnn)n yeni bir soğuk 

dol a ı nltındn titremektedir. Ccnu· 
im douru • ıh n et olnn hu dal~ 
Jalrn şimdiden ı:;iuınli İt lı ) a ve 
şarki J<'ı·ımcııya r·rişıniştir. Son 
gtmlorde ıfır dere.t'esi <'lrofmda 
dolııŞ2n tcrmometr dnhn nşağı 
inmcl ... tPma) iılünu g · teri, or. Her 
tur::ı.f buz tutıuukt. dır. ll, u bOll 

iki lıaf(n ?.nrfıudn hemen hemen 
) ?l nndrnn hir bavıının cz\nl ını 
tı?tmı:ı olruı in"iltcrt.' de hile 'aı:İ)Ct 
h ) !edir. Sor.u un L .ılmi· 
) en dfö1uşunden e z.~ nne nıutc· 

~ İr olnn m mit' C't h. a' ~a· 
dır ı..; burnd:l tcrnıoıuNre.- dün 
ıfıroan a,nğı 18 d ~ yi göste ... 

nıcktc idi. 

Pari~. :; [ !\. \] 

'f. n ~{.Zt'( ..J ,aznor: l·au.h -
1 in - u olirıi ıı 1 katım uı ı Hm 
hir lıadi..;c nddc:.tıııel. ) anlı .ır. 
Frnn ız ct!...fırı umur ıİ)c•i l o t rn 
ile Romu nr t.ınduki munn chı:tın 
muhndcnetkuranc olmn ından aıı
<·ıık memıınnİ)N hi ı.-dcr, ~ünku 
1nı oıuh dcurt, ear ılrnııY., eı:a ını 

Frnnsız İn~iliz samimi itilafı te~kil 
eden tesaniit siyaseti i~.in pek 
clıcuımİ) etli bir unsurdur. 

eh·stan a a 
l ondrn, 3 \A.A] 

Uö} tt'r njım ı \ ar, o' adnıı ı tıh
bnr ediyor: Henuz tet·n Lıt t'lnÜ\en 

bir 3)ia\ n göre r hi tnn lı~ \ (' ili 
~[. Hartel in iı:tifö t-tti• ·, d'i.cr 
kabinenin ıe kiliqe şinıdid<'n teşeh
br edilmiı: olduğu rirnyct olu. 
llU)Or. 

Bt·rlin 3 l ~ ] 
M. Bnrtel iıı riya. ctı ahında 

- 19 - ı ten çıktığımı cekemeyen lrktaş-
P 1 b" . k"ld"l !arımın çcvırd:kleri fesat planıdır. 

npa ar ır az gcı ı çe 1 1 er. On!ar kıralzadeleri aleyhime 
Karşıl ... ı mda <flz çoken bu ka- tahrik ettiler. Benim manastıra 

dm, haliı Fransa krnliçesi olan kapablmama da onlar amil oldu
bu yahucli kızı ne olacak, ne lar. 

söyleyecekti ? Ve ben, isa kadar, İsa gibi 
Intizc:.rları çok sürmedi : mazlum bir hakarete tebessüm 
judit, sesine tamamen masum gösterdim. Hiç sesimi çıkarma-

bir eda vererek : dım. Söyledikleriıninde doğru ol· 
- Ey muhterem rahip efendi- duğuna sizi inandırmak içindir ki 

ler ! dedi. Bana bir salip verin ! salip istedim. Getirin .. Haç geti-
Papaslar b;rbirlerinin yüZlerine rin yemin edeyim ki doğru söy· 

baktılar. lüyorum. 

Salip ha; .. Yahudi kızı salip 
istiyordu. 

İsanın mukadd~ 'ta .• uatınun 
çivili tims lini taşıyan lııristiyan
lık alemini istiyordu! 

Judit, muhattaplarınm terepd
üd ünü görünce onları kazanmak 
ıç.ın dahc kuvvetli ve ayni za
manda vcka:rlı bir sesle devametti: 

. . . 

of~o. 3 lA.~] 
Ha\ nlar hirdC'ubire tıo~unıuş, 

Sofyn 'c ciuınnıı L.~r d ·~mtlşt ır. 

Leh knhincsinirı intifa ı tcnüt et
miştir. Murnnile'h halefi olacak 

1 

marc~ .. al Pil u le ki muhtelif fırkalar 
rci leri ile ınii:r.nkerede bulunu) or. 

- Ever.. Sizden salip istiyo· 
rum. Onun önümde hörmetle eğil
meğe benim de sizin kadar hakkım 
var. O sizin olduğu kadar benim 
dir de. 

Irkı hisa bma ve saltanat hırsı 
namına hıristiyan olduğunu ileri 
sürmekle yalan söyleyen ( judit) 
Papalık makamının Fransaya gö
nderdiği papaslar mahkemesinden 
ber~t karan aldı ve kendini ha
risane bekleyen sefih kıralın kol
ları arasına atarak biran için gaip 
ettiği eski haşmet ve saltanatına 
kavuştu. 

Tire de saatta 1 - -- • 
mer·ka a en 

5 ilo etre 
Pari , t [A.A} 

Pnri ile ~crburg ara mda ya· 
pılan bir tecrübe.de hir sür'nt 
kntnrı bu mc fo)i snut ll5, bn
zcudc J 50 kilometre stir "nd,. hare· 
kt>t ederek 3 nnt 18 dakikadu 

·iğnendi 
Kadri i minde bir arabacı dün 

bizzat kendi arabasının altında 
kalarak çiğnenmiştir. 

Bir çoc r ezildi 
Haydarpaşadn oturan Esat 

beyin oğlu 4 yaşında Mustafa 
dün bir otomobilin aitında kala
rak yaralanmıştır. 

Bir çocuk aha ezildi 
Kasımpaşada oturan Halit 

efendinın oğlu 4 yaşında Ahmet 
dün bir otomobilin altında ka
larak yaralanmış ır. 

Para nıey' 
Yazıcı f;okağmda ranaevucu· 

lul: eden f\ıary nın do üı Kazan· 
cı Şükrü kcndis"Jc p .... ra \ermek 
istemeyen Marynmı bıçakla vur
mak istenıişsede yakalanmıştır. 

I(okaiu taciri 
Memlekete hr.riçten l-ol~ain 

getirerek muhte if vn ıt ... ıarla sat
tıran Beyoğlundaki Anado ıı lo· 
kantası :;:ılı:bi yun~nlı To a oün 
Taksim polis merkezi mem r arı 
tar.afından tevkif ol nr.:u tur. 

Yapılan tahorriyatta h r biri 
birer gramlık olmak üzre 100 

1 

paket kokain bulunmuş ve mü· 
sadere olunmuştur. 

Tornanın çoktan beri kokain 
ticareti yaptığı ve bir teşkilat va· 
sılası ile idhal edilen kokaini 
tevzi ettigi anlaşılmıştır. 

Polis bu teşkilatın diğer aza· 
Iarının izi üzerinde bulunmak
tadır. 

Bir kadın kendini pıçak-
la e iz yerinden vurdu 

lzmirde Maksudiye sokağında 
ikamet ettiği anlaşılan Abdullah 
efendinin zevcesi Meryem hanım 
dün tahtı teda· ide bu unduğu 
Haydarpaşa has ahanesi de eli-
ne geçirdiği bir pıçnkla kcn?i· 
sini 8 yerinden vurı:ıa~ suretıle 

intihara teşebbüs etmıştır. 
Yapılan tahkikat neticesinde 

Meryem hanımın k"casını lzmir
de bir başka kadınla münasaba• 
tta bulunduğunu duyması yüzün-
den intihar etmek istediği anla· 
şılmıştır. 

en 
içk· 

urk. 3 [A.A) Sizler beni İsa dininden ayn 
lJmurui unı)a miiramat netice

Eindt' \'\ isconon lılıkumeıi 11C'kcncsi 
kabir bir ckscri)etle iı.;1 i nwmnu· 
İ\ ı•ti aleyhinde rey ' rıni"tir. Bu 
ı;ı nuı.ıi) etin rcfini t.ulep c mck· 

zannediyorsunuz. Halbuki ben 
başıma Fradsn saltanat tacını 
giymezden evel hıristiyan ol
muştum. Beni buraya atan öveyi 
evlatlarım değil, fakat yahudilik-tedir. 

Feci bir elefon muhave es· 

Diin bir l .. ndıu genç muharrir lll'hadu)orduu birini telefon· 
in nrııdı: 

B<>\ efemH ( .... ) he orndn mı? 
n ır 1 nun ·fendi ) ok. 
ccı. ip ı:;e , lıekleme i liizımdı. 

Oı un t!detidir hnmnı cf cndi. 
c ··bi? 

)ani rn nız ize değil~ Her kndıun ())le )apar, geleceaim 
der (•el ıe . 

l'ak t ue ti le' orsunu1 .. Beni tnnmıudıııız m1? Se imden 
anlıınınormu uuuz"! 

l . nficdt• biniz hanını efendi tamdım .• a ıl mız l\lünirc 
h:ınım':' 

Münire hanını da kim? Dikkat edin Jıen lUUnirc hanım 
değilim. 

E\ ?t. E' et ) cmlclım. Dü b<'rnber mntbna) n gelmiştiniz, 
Af bıı)ııru ııhrin ıi :ı !ı·mım. Hirdt>n bire eeainizi nlamndım ..• 

B ·n F ııhriııni a lrnnundn değilim. 
Tulmf e' ! .. Hn şimdi buldum. Hiddetli, hiddetli konu •. 

ınanızd~ u nnlndım. 
Hatırlıyor mu unuz. Hani izinle ~ cme~e çıknrl·cıı '' Ben 

t~:hlil <>li bir .. e) \Upnorum.Kurım işidir e "~ y::hut ~iri i biz! gö· 
ı·up tc orınıa övlersc mah,oldnw,, dcını h de sız ) ene boy le 
iena holde kızmı fimdi tclcfondmı na ıl b ğırı)or nız öyle 
hağırmı tınız. Deri mi ..,elm"n 1 nnun'! 

Den Selmin Juımm filan de~ılılll. Sizin bugiin ~a kmlığı· 
nız Lz I"İni7.de. llen onunla ~emeğe bir bır ız gibi saklanarak 
gidcccl k. d r j7.zcti ııefı;imi k ) hctmi bir kndın da değilim. 
Anlndınız mı. Egcr ben iste~ _e~n o l'czil herifi yakn ından ~np· 
ışır. oka · ol nl ürliklcyeb!lır!1!1· 

- A Suat hanım cfendı nıçın dahu "'el hö) le 1 onu mndı· 
nı ..... Hiç , oktan asnlıh ellenıucuiz<> ehebiyct \erdim. ·altın de· 
mimlcn 'beri sö)ledil lcı·ime clıeınmiy t ntfetme) iniz. Jlep i 
utüc idi. O izd n fbnşk:ı kinı eyi sevm z. Hatta kurı ı bile 

gözünde yok. Ne o~ln oruıı ız? 
- Siz hUtün erkekler alçak811Duz? 
- }"'nknt Suot hnıum , 
- Ben Suat lıemm değilim. 
- E kim iniz rica cqerim. 
- O , icdansız herifin karı ıyım, duan heni tanıynmıiduıızmı? 
Telefonu kapandı. - E. M. 

Kıra! Louis~ tel"Tar başına ga· 
ile çıkarmasınlar diye oğulları 
Papen; Louis, ve Loter arasında 
Fransa topraklarını da paylaş· 
mıştı. 

Bu saltanat pek az sürdü. 
Judit el altından ğene yahu· 

di parasını fransa maliyesine 
katarak fransağı iktisaden yuda 

== 

~irkcti ha) rİ) enin. nadolo de-
mir ) ollarınm , 'e) risefainiıı , 

ark şümendüforlcriııin, Ra atha· 
nenin aatl ri } ekdiğcrine tevafuk 
etmiyor. Bu ebeple )Okular -.aa· 
tlerini tnm olarak ayar edemiyor
lar. Eıninönünde bir aat vardı, 
iyi kotü bir işe yarardı. 3 3} dan· 
heri bu aatiıı de )Crinde yeller 

•e iyor. _. ehrin .. u umui saat işleri de 
düzelse .. 

Kadıköy: foda cadde i 
ff ü .. e) in Riza 

Mennırıara i tiralıat tatili 
Mateıı gazete inde okudum: 
Frnıısada hiikfırnct memurları 

arasıııdn 'ercın ha talıgınııı fazla. 
}aşması naznrı dikkati eelhetrni~· 
tir. Bu cihet meh'usan mecli iııd<' 
uzun unıdıya münaka~a edihniş, 

hükumetin bütün memurlarına 

müna\ clıc ile izin 'crilme ine, 
fo;:laca i ti rahat tatili ) apmalurma 
karr.r 'erilmi,.tir. 

Bu keyfiyet burada da tatbik 
edilmeli, fakat e\\ela hükumet 
mcmurlnrı aravında 'erem hastn
}ılrının miktarı tetkik olunmalı. 

" Karilerinizd n: Basri 

Cüzdan kayp olıııuş 
Zev im ii küdar vakif dairc.:i 

ikinci mıf kctebe inden idi. 1 mi 
falım ut ıail beydir. I. V. C\ kaf 

ıniidiirİ) eti vezne inden aldığım 
ı 07 kuruşluk maa ınıı beyan eden 
cüıdamııı ka)b ttim, ,bu cfü..d.an 
ü ki.idar e' kaf ~ube inin 22,3 ıra 

numara mda mukayyet idi.Yeni ini 
ala cağmı. } '..kisinin hükmü ) oktur. 

O küdarda Ih aııi)ede 62 nU
marada Kamile 

K erestc rii uııı u 
Keresteleri bir kaç seneden 

beri Türkler hazırlıyorlar. Bu su
retle Romanya keresteleri gelmi· 
)Or gibidir. Romanya kerestelerine 
evelce konulmuıo olan rüsumun 
tenzil edileceı;,rine dair bazı haber· 

çenberine sokmaya çalışıyordu. { 
Halk bunu farkctti. Kilise p~ 

paslan da Uudit) in hıristiyaq, 
dinine girmesini yahudi fırddağı.' 
olarak görmüşler ve halkı içiq ' 
için yalnız Judit aleyhine değil,\• 
bizzat kıral Louis ve bütün Fransa. 
yahudileri aleyhine kışkırtmağa 
başladılar. 

Ve nihayet gunun birinde 
papasların haçlı fitillerinden. 
ateş alan hıristiyan halk, kıral 
sarayını basarak sefih kırallarım. 
güzel yahudi km ile beraber la 
kıvrak yakaladılar. 

Ve karı koca ikisini de Tor.ıı 
ton kalesine kapadılar. '1 

Artık hamisiz kalan yahudiler 
üzerine, ve bu sefer bütün hın 
ve 1...-uveti ile salip kapusu c;ökQIP 
cekti. (Bitmedi) 

Kücük telgr flar 
1 .. ihinof protokohı - Mo~~ 

Hı, 3 [A.A) - Taıss ajan ı bildiriyor: 
Kdlog misakının ta dild [dolayısiyl 
1. Lit\irıoff renlnııdıynyı kendi :d'ıi,. 
mım t~ısnn protoJ.ı.ola iştirak etme• 
ğe da\ el e~ lemi tir. ~ 

Lizbonda ükfınet - OZbon. ı 
4 [A. ] - Bir ui ı.n ıt tertibatı! 
kCifodildiğine \C lıir çol. ı.imselerin 
tcvl\.if olunduihmn dnir ccnebt mem• ı 
leketlerdc inti~ar eden haber dahili•\' 
yc ııczar ti taraf tnclsn k::ıti surett, 
tekzip edilmektedir. •• 

Alman~anuı Tirnn elçi i -~ 
Berlin, 3 [A.A] Aln nrnnın Mos•i 
koYn eforeti mustcşan Tiran ilgili• ı 
•tin~ tns in edilmiştir. 

Mos'korn, 3 {A.A] \ 
mor nehri ahıllcruıde j"Jeyeu ' 

bir ferfüot bstmı .. tır. Dokuz ki~i he>i 
ğulmuştur. ~ 

lncar ha 'ekili Romada - ) 
Romn, 3 [A.AJ Mac.a:ristan ba§~'C1 
kili 1 ont lBethlcn• . Mussolini ils 
~oru~mck \ızre buras a gelmi,<:tir. 

Hir tayare 'liiı;;tü ım·Semo, 
3 [ .A] Altı yolcuyu hamil oldur : 
b'U halde bu sabah Romadan ?11~0"! t 
ket etmiş olan bir tnynrr Borcliglieı- ı 
ra da ere dU~mü tlir. ıfu ca zaya' 
nt )Oktur. 

Cenıiyeti belediye 
naınzetleri 

Yarın yeni cemiyeti belediy 
fırkada içtima edecektir. · • 

Bu içtimada divanı rlyuet 
ve encümenler iç.in namı.etler 
tesbit edilecektir. 

Bir taarrnz 
Kuleli lisesi talebesinden 

\ 

Abdullah efendi dün Saime . 
hanım namında bir kızla Çengel 
köyüne giderlerken arkalarım , 
takip eden iki şahs tarafındarı 

1 
tecavüze maruz kalmışlardır. 

ler vardır. Bu haberler hakikat 
olor a yerli kere_tccilik inhıtata 
düç3r olur. Ben kere te alup satan 
bir kim eyim. Romama kereste-
i de ol a alır, atarım". Sırf Tü.rt 

kiye kere teciliğinin iuhıtata uğra.. 
maması için fikrimi Bildiriyorum,, 
ı. Tazarı dikkate \'nze ·}nim. ı 

Karilerinizden ıı kapanında• 
Aziz 

Bakıın .... ız bir dere 
Gorr u der :::i bakımsızlık yfuı 

zünden ~harabe haline geldi. lstan• 
bul , ali i ve şclın:ıniııi Muhittin, 
beyin ıuı1.arı ?ikkatini celp etme
nizi rica eylcrım. 

Karilerinizden foamme.r 

Zayi şahadetname 
fcfa orta mektebinden 927• 

928 ne inde alm~ olduğum şa• 
had tnamemi zayı etdiğimden ve 
yenisini alacağımdan eslıiisinin 
hükmü yoktur. 

Vefa orta m. talebesinden 
Süleyman ,Şakir 



Mıısabaka11ırziı iştirak eden 

Taşra karii erimize 

,. 
.. ~ Karilerimize hediyeleri11ı ·llJ 

aç!ar beşi ark• n 

Bugün taşra karilcrimizden gelen kuponlara mukabil aynlan 
fftlerin nwnerolanna bu gün de bervechiati devam ediyoruz: . 

....... ur'a keşidesi bugün id 
remizde icra edilecektir· 

Altla ili< gelen nolıta 
halıem lilıdanldlr. 

511 Mepia Agu c~ mahkemMi bat bl 1 U..k 
kltfhi ~ti 8. 

512 l.m ıcu.1lıiH ~ Mkak 26 
U.ahiln llikkı B. 

513 Kutamoai Li1e muallimi Jzaet B. 
514 Ankara Kaca doıaa 17 AbdunihmanB. 

612 l...ir 
618 Antalya 
614 Anlara 

O. B. ~. mttdbr H:ayredctiıa 

'tııtflk 118. 
B.H.j.l. s.rinı B. 
Ük.._M.~B. 
O. V. Y. Arif B. hanesinde 
Munea H. 

Arzu eden karilerimiz keşide 
hazır bulunabilirler. 6 ve 7 Ni 

na buğun Galata· 
saray maçı ile baflan-
ınak bol maçı denince 
akJa ilk evel rmiımin bir dert ha
lini aı. hakem meselesi geliyor. 

BifPıuea tttw~tli rakip1eri kar
ştlapan mdhim maçlarda kendini 
fıi86ettiren bu derdin hala çare i 
bulunamadı. çunkü mahzurun ne· 
reden teveilöt ettiğini c aslı urette 
tetkik ed~rek alınacak tedbirleri 
ona g re ihzar t>hen }Ok. Sanki 
ortada yalnız " Hakem fıkdanı., 

'arm1f1 gibi biz boyuna kurs açı
yor ~ lıer müracaat edene bir 
nizamname eıberl tıp hır şahadet· 
name veriyoruz. Halbuki bizim 
derdiıwz hakem }Ok uUuğu değil 
'·ıyi hakem olmamac:ı,, dır. Ortaya 
bir çok icaaetnamcli zeyat çıklll'
makla bu derde iliy bulacağımızı 
an~oraak sadece k~diınizi alda

byoruz. 
Mevcut hakemlerin hiç biri

nin umumi itimada mtaher olma
ma:;ı muhtelif sebepledle11 ileri 
(?C mektedir. içlerinde teknik bil-

Heri şüphe sötilrmeyecek kadar 
kuvvetli zevat bulunan mevcdt 
hakemlerin hepsinde bir pftrtiz 
tevehhfim ohmması esbabı tetkika 
değer. Hakemin vazifesi elindeki 
niza~enin dnr ve mabdUt çer· 
çevesi içinde kalmak de~ldir • 
Nızamname bazı ahkamı halemin 
takdirine bırakır. Şu halde yalnız 
bir n~mnamc alimi olmak.la iyi 
bir hakem aayıJmak imkanı yok
tur. 

Mevcut hakemlerin umumi 1 
:mniyetJ celp edemediklerini soy
lemi:ı tık. Bu nde.mi itimada saik 
olan sebe• §UDlarWı": 

1 - Mi ve iyi hakemlerin 
iktidarlarını teslim etmektç her 
kes mi.ttkdibir. yalnız hu zevatın 
her biri bu günkü tasnifte ismi 
g çep ~!erin ~'ll başında ya 
iÇİllaedir1er. V eziyetleri itibarile 
bitaraf olmaları kst>il olmayan bu 
iktidar ub:ipferi, bu noktadan em· 
ruyet ~tadırl.ar. 

2 - IWiemi bMenmemek ve 
tenkit ~ biz~ riıaraa haline 
~4wil Qir ltMcti ruliiye~İll arazın· 
eandır. f t\\O).ijı ~ilemeıpiş heves
terıınrzin ilikisarmı hakeme çat
makla te~ edrriz. Misalmi ister
siniz? tfte tir 1ınesı: 
&~ qr.n maçlardan 

hirind&. tw ~ -- Muhtelit 
takıgı ma~, sküc!ardan Sala
hattin bey, bin biı: peadan &00~ 
hakemlik vhifesini kabul etmişti. 
Bu arkadiş, vazifesini iOk iyi, bir 
çok mar'lıf hablmlerimizden daha 
durhma1t' ilı etti. Fakat ertesi 
gün iml,..- edıeu gazetelerin birin
de, spc>~ıwsmı )azan arkada • 
ma~ı e ha~lark.en hakeme 
hücum ı sadede girdi ve ilk ::ıöz 
olarak 3ııJlaltattin beyin ooyle mü-
1ıim maffatıda hakem vazife.@ini 
} pabılecek iktıdara malik olma
dığını ima eden bir cumle ... arfeui. 
Salaha~ bey gıhi :ıen@lerce bu 
işte PİflbİJ,, _re'yinde ınü~takil bir 
hakemi IJelenmeyenler eğer bu 
ereyana yeili girmiıılerden ohıay
dılar yapılan tenkidin samimiyeti 
ıüphe götürmıezdi, Fakat Salahat
tıiµ heyi ··~mm maçları idare 
edemec,, tadında bir hükme rap
teden arbdq, dejil hoyle ekzer
sız !Qllbiy etİJl(feki temaslarda hatta 
şampiyona linallarmda Salahatlin 
beyi mumla arattıran garibeler 
gormf.i§tör. 

l§te netic~i bizi memnun 
etme} en müaahakaJarm ha~e~ın.e 
kulp takmak ishlii ıdır ki ıyı hır 
hak.em obnak ~tidedma mali 
olanları reqcide etmek, münkesir 

4 
bırkmakt:Adır. Bu gibi tenkidatm 
yeni yetiıen hakemlerde "nahız
gir olma~ ,, istidadı ) nrattığmı 
mutma)abm. 

3 - Hakenrler üzerinde men
fl t iri r )8.pan amdlerden hirı de 

rcılerin oyun idare.;ıine mü
d lerıdir. Tehdit küfür ve 
1 ar te lnaruz kalan bir adam 

ı ı efkarını n .. ıl mııhafı a 
c.;r de maçı l) ı idare etmek 

imkinmı bulur ? Tabii bu kahil 
değildir. 

Talıkire . tehdide layık gorü
len hu zat belki maçı iyi idare 
edememi§tir. Fakat düşUnmeH· 
dirki, yaptığımaı gürültülerle mu
hakemt- mi kaybetmf's~ne ~ehep 
olduğumuz Jıakem hu i:ri ha he· 

515 Tuıua Bek.el M. Memuna ZfteriyaB. 6\5 • 
516 OllDdi19 flttala rade Emin B. 
517 Tırabıon Muat ~ 911e Ali B. 61(; Hanea 
518 lmıir me1ttte yn1t61'aad 12 Ahmflt 617 lamir 

Hamdi B. 
5i9 Bulgariatan Hanıuftılı muallim Ali K.e- 618 Buna 

mal :B. 
520 Muda111a A, iO B, 3, K, Nabit B 619 

H. Ş. S.lı. Meı.ıet Osman 
AhmeffC 
G. B&yü Meia1mt E. 
i.nlNr otl. Matıafa Ha· 
ND t_ 

Z. 8. M. lnaya 8. km 
lluattar R. 
lo-.CSl ffatim .... Kadri B. 
Qelebilacte s.dn Aydm B. 

musahakamızda kamnanlarm 
tesi çıkacak ve hediyelerimiz 
Nisan Pazartesi tevzi edilecektir. 

tenhllah yapmaktadır. · 
l ·te ayrı ayrı mcnbalardan 

gelf'n bu ebepler. hep hirle5ince 
orta~a bir hakem derdi çıkıyor 
\ · biz marazı i} i leşlıi;.: edeme) e· 
rek udan tedbırlerl~ iktifa edi· 
yoruı. llbt>t onun içindirki müz

521 Ak tehir Mftddel umumi llsnaffer B. 680 Diy•ri 
522 Eakiıehir Bo)acı Suleymıu t. 9*-kir 
523 Aydın Demiryol M. Faik B. 621 Kılıa Ee.cı Keauıl baet B. 
524 KırklareH S ~la, 4, B, Omer 8. ke. ~2 Fırka 6 L.M. kti1119lebını lbrahim B. 
525 Ültigehir Marangoz Şevket tsmer 'E. 62a Anttıiya Zrraat B. Hami B. 
526 l11nir 1. T, mUfetti~ Matlahaddin 6.24 lıınir H 1. N· Kıayum~u HiJıai B. 

Ali B. tı25 Kısam D. Y. memuelarından 
527 ? lsak f rarıgo B. Ahmet Rec!'p B. 
528 A) dııı Powl&cı ııtde İbrahim Uı&lu· 626 TekirDıg Talcd>eden 255 N. l"'ermio 

si B. lımaıf H. 
529 lmıir Borınrva S. H. M-'lbat H. 627 lzmir I. M. A. eıaiı- Z. Ybbtı 

SOO Kariimize takdim edece· 
fitaiz 3000 liralık hediyelerimi
zin liıtelini berveçbi ati derce
iiyoruz. Keıide ba ıabala arzu 
eden kariler ve Kltibiadil huzu
nmda Matbaamızda icra edilerek 
yannki ve 7ni1&11 Pazar günkü 
nutbalanrııızda kazanan karilerin 

mın bir ekıldedir. 530 7..ooguldek Bayi Hakka '.B. 9.pi .8. 
531 • Guz ıahib Ali İheu 8. 628 Suuwı o._ıııır otfu miielleliıade Behlç 
532 lmıit Gthnrlik Me. Sami 1. 8. 

iaimleri llflfffdilecektir. Bu su
retle hediyelerimiz, evelce ıeh-

533 Adıı.na 1'. ~ D, Ş, M. 1Cadri B. 629 Adma ..... mtJDurlarnıdalı M•h. 
534 Şe Sirkeci 1, O. Fahri cihall [. Mt Al 1. 

ven ilia eclildiii gibi 7 Nian 
Pazar thü defil, fakat 8 nisaa 

535 Bursa M. 8, H, wmdau Halil 63e A•.-- Pou k._ 28 fıaat B. 
Şehr~l\ndelJ: .Hilmi B. eSl Aabra Devlet D. Y.tlli Me, Şefik B. 

~ ~ ::.,-: :ı.:;~; ili e= E i:"f J.rt. ı: :--..... t~;! ~.c..ıı~ 
Pazart•i paiiaden itibaren 
idaremizde tevzi edilecektir. TM
ra karilerimiz hediyelerini 8 Ni-

prup ami« nwariatiline matlup 6Y· 539 ~-}-. M. ~ K.m -m. 68f Aaı..a ~ .--m OılDlıll Nun 
saf ve ebliyeti haiz bir memur ıatin tİll \S ~ Xiın 

lan tarihinden itibaren idare· 
milden alclırahilirler. 

edilecektir. Talip olanların F.anauetc SılıO Buna ~ llj~ kir · Muhittin fi· Imir · l&f M9 N. Ubecle 
mttmıaatlaa. 5'1 Şile Milli \'=et Neli B. 

2 - lıııli,.ıe ..,.u .mı.o ta1'rip 641 ~ Z.~~ Ahmerl'luif B. 616 lAoli .... 1. 8. L y ... , 

1 kariimiz 
1 • 

Altun uat 
Oda takımı 

1ıı11frewi i.._ iki JQemur alıııwktıL 544 Du1ee Çelmi ıp ı. 6!t7 taıair t ha.,lllıi M""* 1Wa Menm P elaaıet Ali B.kf"rimıı-' Bttek.t a.er l- 1 • 

fa•,.elce ~im rabittiginde bllldn· 545 ~- ,._.._ Na.ll a...TabliaB. i . 1 • 
ıu, nı6da veya mlıtekaitlerdea 546 T. Y. Melmaet Nmi B. • 8ıBa ~ 
tahrip v .... e t.th§tbafa Jra.billl- ' 1 • ~ v r . ' . ' 6 yeli ~}'ili müaait olaatano K7 • Kalacı a.ulm ,._.. B. M0 • . . . 

malıalluin&e Zeyrek Clllld-.ude -561 Myon S. ~. l&ltibi Nau 8. ı...... G6 a, 

3 
4 

Emanete m\li'acaatlan iliıı olunur. ~ T~pthı ~ lı(~ !: 6'l ~ I>. ikp · B. 
B e,aaat daiı'eaiııcien : Hmr be) ssıo Bolu T. l Me. HttseJiaRUIMaB. ! ..._. Ali B. 

146 No. maa oda dükkln ile 1$150 552 Kula z. F. )le. ltami B. Aabn- . ıDala lıl•uaB 
o. hanenin hedaı \e naltJ maarafı -553 laıair No 400 Sıcbb Ha~kı H. 6's lmir ude Ahaiet f.ıUal. 12 

alıcı~• ait olmak liıue kapalt Ull 5$4 Ankara ~- G. M. Murtasa B. 
8 

646 AaU. ••ictimaidepom-..rıt 12 
uıulito mibayede~ e vaaodilmit&ir. ~5 Tanuı ç.t. Baı M. Ali Riıametti.D . 7 • Mmadlri ~B 4 
30 ~n 929 S..lı ..tınl1 Mat i;t te 11&6 Maalkara eni Şfkrtl 8. • " • laaı.t 1ıfi. 

e· 567 q(r -... . Be.mi B. ı\I· 1. . 
ıtı.le edılt'cetrth. Almak iateyesılerin 5'8 Alyoo ~ ZUhla B. .669 • T.l ~ Mu. Teftik B. 

6 prtnameaioi Wimıek usre len memur· 559 Boltı ~· O. Vüa~·et . A. Hakkı B. f5IO iakifel* &;m.dter M. MuaWmi 
hatuna m~t \e med.o.r ıtln ve ~Alma Dit.il'. Fahtttria B. R. Ay· fb.dt-l. 6 
saattan enel teklifi hm r.aTfl..ı dtlre .. H. c ı.....:- u • ııw: L <ı 

1_, ;,. ~ ' .. •N 67 A . l AMAN ~Ulc!llvet ı.u· • o ~ ~ cıncUmenine tevdi e) Jemıeleri ilin 561 ımut Yft8 r•tep ıı o mar laııaf &. 
3 

olunar. 562 A~r :ı lıau. ~haetı;n B· d5I i'Ak1tehir .:,IJ). l.~ l4*CUl 1.tra 10 

Beyutlu 'biriac:i!Mllh hôukmabkemeaindn 56S ~ s.lıılılt m~eeüj Abdullah B. _, Alakan 3 V.P,Ş. Yllllıılıp M.F-. 
Be, ku;iirketl vekili awbt ~k elen· 564 bmir 2 No. A. lllJe R. Y }., il. 8 ~ ,._ ,.. ~icil 

11111 
11fuif B. 

dinin Ankara~ EmYali Er.Mm n6l&m7e· 5(ı6 Aakan & 7, U, 1 M~ lt~1 Hak· 155 laktpklr ~ ıllcle 91ı19 w a. 4 
6 

ti mUtnev)izi Ce.wtt bey aleyhin itdaıe u~ _Relıka H.. fB )(~ ı...11 
olunan alacak davaıma dair sönderllen 566 Ankara lt Re .. ı B. İamail 656 Alakan e.kkı I. . 
da,etiye ve aaptı dlva sureti ıahnna mu· ..,· . • 6i7 Buna dluteahhk e.. AU B. 
barrer metruhata nazaran mümaileybin ~7 İzmir NO 33 ıuccar ömer Lutfı ~· 6;a .bmir Ool!ak sade kltibi ömer Lut· 6 
ıkametgOfıntn ıneçhuliyeti anlaııla;ıatla 568 Adana '!':. J, ~u:aıuımat me Arif fi 8. 

6 bir •r mUddt!tle illnan rebli#at icruı -l"labMt f'• 

kararla•tırılmrı olduiundan muhakeme 569 Adana T, J. ~mat me Arif 689 lmair R. O. M. E. T. Mudurıı e. 6 
.. 9a...!...-6 .., · N · H. h. Eftat B guou olan tarihinde .mahkemede iıpatı ~ 11. ıncea tan)• , • • • 

vncud e1medigi takdirde hakk ınaa mu· 570 Afyon Aablr Mü, Şeref B. 660 ~ hılMDn Kob B.. 2 
hakemeyi gıyabiye icra kıhnac.tı ilin sn Ankara E. Lise.i maı•lüm Sıtiu B. 661 T~ iaıi Melaet Alı ef'. 3 
\unur »erimesi l'tiltlfer H. 6Cll ı-. k.,.ftınc. RtıfilL B. 0 

• _ 572 Bur• c..bi 8. mahdumu 6mft' İl· ~ AllUıa J.oat 1 M. Ş. 2 T. 174No 4 
1 ıtanbul loraaıadan: B4wotlı.aada Faik han B. ~ il 5 

P6P c&ddell)lde Bolulu apartımanınıa 573 Ankara 8 Mo B, ihluı B. Ma Ma· 664 GU9IOD ~Ali Bifıll B. 6 
7 No daireıfnde mukıme iken elynıa lik il. ~ ~fiWMıteeeh" llıaaa B. 
Ut~ a:uçlwl olan Amala>• hanıma: 574 Ankara Ka.1a!"108i Meb'uaa Haauı Cl ltı) 

Cıbihdc Karabaı mahalleai Fener cad· Fftai Bey otıu Beklin B. ~ laair 
deainde cedit 298 · 295 No maa -fS. bir 575 Ankara S. ], M, V, Me, O.mıuı B. .._, 8- Ali Pata Hu No 22 4 

tuı.iaB. 3 
İ. U-. T. -ua Blba B. l 
Bonnıw dit othı Ş. o 7 

2 Tin ..-ı No SS M.-.C 

bap hane l\f. Artur Alfret Roı.ıerç<en 576 Kanaat mllğazuı aıl.lltaf 
borç aldıiınız 1000 lirala mukabil ver.en Sabri B. 
m~ru* olup mtt.kOr emlak şehrematıe· 577 • J. P, Mektebi tale~sindl"n 
unct- ıııtimtak edUecejfi a&ri muameleden '.Mellbat 11. 
anlaıılnuıtır. Tarilıı ilanda itibaren bir 

667 • 
668 • 
669 Burea 

a) 1.arfında \128-6672 T numaraslle daireye 578 Buna Tvbafiyeci Mehmet Tevfik 
bilmliracaa bir de,eceqıniz olup ulmadıtı B. mabdlimu lımail ZuhtU B. 670 A)valık 
\!' ı;a anı kabul liir itırazınızı dermeyan 579 lımir B. tab.udar Ahmet Hamdi r. 

Nuri ve tariki fil. 
SifOI m\tıı.dilleriııdn M. 12 
l&de Apdi B. etınecliAınlz takdirdt- nzanıza bakılman· 580 İnebolu Müddei U. lrü B. keri· 

rak ~ehrenıaııttıntt f<'rakının icrll kılına· mesi Fabire il. 611 Mtlnila Ank.ı Mitbat B. 6 
672 Adapuar C.I. lrhabuebecl Muammer& 3 a tt'hliK mııknıııınıı kaım ölı ıak fizrc 581 SallllOn Doktor E) •P Hikmet it. 

ılin cılunur. 582 İzmir 12 ~o baa~e Seide H. 

B e, ~lu he ınaı lıukuk mahkl'ınesin· 
den: Malıkllmlln bih olu~ furubtu 

t k rıır C'h i olan G latada ~ 
0

lt'! han-
e hanıudu 2 o mıı·azad11 me\cut t'~· 

> &) i br lı) 1929 en~ isanııun 21 nri 
pamr gl n ı saat on ikade bilmlıza~ ede 
furuht ooılecettindcnn talip olanlann ma· 
hahnde nı muruna muracaatları illn 
olunur. 

F atıh ""ulh dorduncu Hakimlığinıitn: 
Hir dciıı mahkumun bilin tet'mini 

zınınıııd11 mahı'Ul [ ipek IK'ccade "e terzi 
pnn ko u hir hık U lamba ı mtıtt'attit av. 
ıı ı ı ıuhtf'lıf n•nklf" kUnıaf keten iıkarpin 
ı, 1 ı la lıa ır ~apka ınOödura canıakani 
, n J mııh a Jıalın ) edinci Pazar gUnll 
saat on kide b > kozde çarşıda •tılacafı 
ılln olunur. 

583 Samtoa F:. 15 S. A. K. R. binbaıı 
673 Af'~oo Ş. M. X ..... ı M. Ama 8. 9 
674 Adua Sait ikiler T. Nıllat Rilfl'B. 3 

Pulat KlmiJ B. 
584 Ankara Ka 11.-i 341 No Suan H. 
585 Ji. fab~alan kltibi Hulaai 

B. M. Necati B. 

675 lJtak Bayi 7JW B. 
676 M•lın ~ koı.,c. Jwilef. 2 
677 ilkitelllr il . o- a. 

586 Kfttah> a Meclisi A. Sabit B. 
587 Bilecik Elelr..lirikci M. Nuri ~ ILe-

m Gemlik 11. a il TaJwlden Mat s. 
619 Bar• Dit lllılbi A11met BUllli B. 
680 Aakara Yllll ŞHlr TaMi1 ~ riıneei şekdre H. 

588Uııınköpr11 Mtrkn eoabaMti LMlrl B. 
589 Maniaa M. B. Reeep B. kerimeai (ı8l 

Suat H. 

a.&a 
Btıyü ErUD Hariıiyı Ş 2 
8. Ali Rm B. 59() • 

591 Şehir 

592 Havraıa 
593 Man11a 
594 İzmir 
595 

F', 16 tetkık Me. H"1wıi B. .-
2 Jh~kdere Pottantı L. Ya· uu • 

ver E. kerimesi Melek H. 
Cuaıı ıı:ade Aaam B. 683 
Matbaacı Hüae_yin Muammer 
13 o hanide Apdanalunan8 984 • 
259 No Haau Tablia B. 
mahduma Asa a. 

Tttrk Tayan C. M. M. Mfıt. 
hat B. 
M. V. M. Mldiriylliacle 
Adil 8-
z. B. Daktilo Uaia ee.. 
det B. 

596 Ankara H. T. E. y öllıqa S~ 
(18.5 • Di... M. v-. 3 ş Hali 

lei& .. 

2 

2 
2 
4 
21 
9 
6 
4 

s.di B. 
D. D. Hll•meddin B. kw 

S ulıan ahmet lwıanci bUlh hukuk ;;.; 
keme ı .,ulıan ahmet cnarınd.ı nahil. 597 • 

bent mahalleıande ~e rokaiında 18 nu. 
(ı86 F.ek ifebir Mklla Me H.ıui B. M. 

t-. link B· 
697 Babktlh ~ 1.eki i. 

1 
1 

maralı hıınl'de mukim ik~n \efat eden Pennaa H. 
muallırn Otıman ~fendinin tnrk~ııne 598 Sam.on 
mahkemece ,·azı et eıdllmıttir. Muıeveffa, 599 Bıana 
aıumaaleyhin alacak 'te borçlWaııuın <ıOO Söke 
olacak \C borçlannı tarihi ilindan itibaren flJl Tuıuı 
nibayl"ı: mr "'i anında •ultan alımt"t 602 fınıir 
fufh mahk~mesı betın<"ı hukuk dairt-r.ıne 603 ·°'ııkAra 
muıaraaıla kal t ellirmcleri luzilmu ıları 

Muallim Kadri B. 
.Muallim ahit Melih B. 6881Mhhı lT ........ ı..&1. 2 

689 Akhilar Ti. Buk..- Daktile 

olunur. 

I ıııobnl ra ıJaıreıinden: .Bir de,.nin 
nmnında mah ıız 't" fnı~tu mnııı;rrer 

hır adet Pa>•no 10.+29 tarihine mbadıf 
'-"'1anl !i g lnu ... t J ~ df"o iıiharen 1ak.· 
ıım cnanDda imam !Oka~ında 15 nu· 
mualı 1 antaz um birabaMli 5nllnde bil· 
m za ede f ruht cdılec.etınd~ salip o)aQıı 
l 'a tı m~kt1r f" hazır bulunacak 

""''''"'"• mura J.ill ., lf'Ulelerı Ul11 

A\'llkat Ali 8. 

Ça\'lll oghı Sabit B. 690 Jamlr 
Keıml pqa baıu Hakkı E. 
~M.~.R.K.P· .. ofrıcuı laPlet 691 &ftmtı 
Efeııd ı. 692 Saıuun 604 Buna Çekirge peruklr Kadri E. 

693 
Alılrara 

605 F.ak ipbir imam wie Mapueuıcla 69ıi hmlr 
Hbee1in tat M,&ımet E, 

fi06 Burea G.P. ('lcldesi 259 No Osmaa ~ 91111.., 

1'uri E. 696 Aakara 
flJ7 Ankara D. V. H. Mup-virlitinde M. 

... ,. B. 2 
X-1a1*a No 7 ....... 3 
Nteml. 1 
i'.cllel RtttiB. k111 MelllaaB. 3 
Ş.Ş. Me. ArifB. oalu NamukB. 

M. Y .mllmeyizlerhad• Ztllml& 6 
Palud~a ticvetbaaeeinde 6 
f an7ah Otman .E. 6' 
Malllaeai Ali E. 
fa1lk Yt ly 8. - All 6 

«>8 Buru 
609 lıın f 
610 Maoa 

Fuat \>e, d~n Cevat B. 
Sl'ıbatı Xo 2 Halil Recai B. 

~B. ~ 
tin Mtnia ithalat CIWtlfl B. ... 2 

A~ 8. 
L P. Mı 95 ~o Sabiha H 698 iti* (İIM ı• ·o 9"il9 s.. ıs 
Lı~ 82i. o HUMyia T\U'f"il· .,. H. lŞ 
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~:~İn91İ 
r-aa 
Plfama 
Kravat 
ipelcli mendil 
Yarımşar d Uz üne 
mendil 
Zarif kadın çorabı 
Şık erkek çorabı 
Y anmşar düzine me
ndil 
Zarif askı 
Şık jartiyer 
Zarif koıttlm 
,.desi 
Muhtelif kıymette a
rif çocuk elbiseleri 
Top patlllca 
Oçer metroluk birer 
parça kumaı 
Erkek fotini 
llkarpin 
Şapka 
Vaporlzatör 
ayna 
Zarif podra kutum 
Lwanta 
Zarif ve ipekli hoyua 

mendili 
Zarif bat öıtüai 
PWtülll .,.. örtüsü 
yelek 
Zarif ve kıymetli et· 
eklik 
zarif entariler 
Y&nlü battaniye 
B8y(ik battaniye 
Pike örtiiler 
Sofra talamı 
18 puçaclen mürek
kep çay takımı 
Kıymetli çatal Ye • 

pk takamı 
Zarif trat talamı 
Ka,metli kathn pntua 
ı..rtf kadın çantuı 

.. telDliyeler 
Kıymetli ıemaiyeler 
Zarif buton 
Y umqar diziiM zarif 
blaYe fillCaDI 
Kı,metli bir filtn 
,......_ laymldi 
!Jir IO&a talamı 
Kıymetli IU bdebi 
Zarif IU kadehi 

• heykel 
Kıymetli ~ tala• 
Tratflrtaaa 

" kahı 
Dit petı 
Sıbu y)ien Roz 

,. " kokum 
• • kolcalu 

&istw No 66 
Sabun pi•n _,. 
Briyada 

I 7 
6 
6 
16 
12 
12 
10 
6 

kariimiz Sabun atkinsoD 

6 
6 
24 
6 
23 
12 
6 
31 
8 -500 

,, 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 

" 
n 

" 
" 
" 
" 

Krem musun 
Pudra musun 

Sabun sarj 
,, apollo 
,, Luxs 

" atkinsoa 
Dit macunu 
Sabun muson 
Krem muson 
Sabun muson L11, 

Traş Sabunu jtP"' 
Sabun Liı 
Gliserin 
Sabun odekololl 
Diş fırçası 

Şampuvan muıoO 

Mevlut k.ıraatı 
Ayandan merhum Raıf P81A • 

merhum Ih.san Raif hı:. mm 
ithaf edilmek 11zre ısanın 5 1n 
gtıu\l lifle nama.ıını müteakıp 
Valide camii şerifinde meYIOdıı 
kıraat edıleceğinden akraba 
dinin teırifleri rica olunur. 

ıtanbul Mahkemei Asliye 
Tic.ıret mahkemesinden: 

Vabram ~!udıyan efendi~e 
oifırura emvalinin 1929 sene f 
nının 9 ncu Salı, 10 ncu ,... 
11 DCi Perşembe günlerinde 
kuı buçuktan itibaren m 
Vıbram Subuhyan efendinin 
buldı Aıır efendi kitaphanesı 
ıiıadeki ma&azasında bilmU 
furubt edileceg:inden talip ol 
yevm ve vakti mezktırde mail 
etine mUraıat e~ lemeleri 1 
iiln olunur . 

İ ıtanbul icra daireainden:Alaol 
ım cinrındaÇelebi alae · 

nin Fındıkcılar sokalhnda k~n 
Mehmet ZUlkufl efendinin ıa-
Nrrutuuda bulunan atik 34 Lf~ 
lu ananın tamamı y iiz beş IJJll""'"" 

heriyle onaekn hissesi boreOJI 
memesinden dolayı kırk bet 
mttddetle bilmuzayede belYdf 
bedelle talibi uhtesinde isede 
mUzayede haddi layık:ıoda dlcli 
tından bir ay mtlddetle te!JI 
zayideıioe karar verihnqtir. il 
illi taraflan tarik, diğer 

Huıfit •Aa vereseleri ve~ .. • 
manav aleksi ve sepzeci il~_ 
llklariyle mahdut dörtyüz d 
biiade zemini toprak amboj 

hanesi olup 2-5·28 taribinde0:-2 
r111 bet tene müddetle IraOI 
mtllteciridit mezkur ana 
mebuü mllelecire ait olmak - .... .-
tamamınuı kıymeti mu 
Ahı bin liradır fazla maın_.& 
6966 numerolu dosyasında~ 
ınna fula bedelle talip oıaıfıll :J 
•ye IDUltp kıy411eti muh~...-l 
niD ya.de onu nispetinde . pe1 9 
ıuıı teılllmi vezne etmeleri fi dl 
9119 taribbade saat on dorttd' 
"Ja kadar IOD müzayidell 
lıadtn müfterilerin bmat ~ 
veUle miluyide §ubesinde 
l•..&arı ilin olunur. 

S 1lkaıı abmet betinci suUa:::. 
k-.i Sllennaııi.\fı c 

bama maballe9Uade met be1 .. ~ 
~2 ........ıı baaede nıukl• 1/ ~ 
kaı.de buırcılar caddesuıdıı ... 
talı dtıkklnda iek.ercilik. etııJe ~ 
~etat eden Ahmet Muhittin bet~J 
cılan -mda küçük o~ eeP""...I 
....... mahkemece vuı~ .- fit!: 
Mtlteftft'ayı mumaileygiıı ~ t-. 
lın&anua alacak •• borçldJD~* :-4' 
dma i&ibuea Dibayet bir •• beflO" ...., 
- aJuut lulb mabknt-~ 
cWr..m miraeaatla uyı 
l6a illa ebmar • 



EDI L~O-
Bankasi Anonim Şirketi 

e~anıen t.ediye tMJilmi.§ eeı·ınaye 355 milyoadur. 
6rlf.ınu sanı 1929 &.rihindeki bilançodur. 

v MEVCUDAT 
C=ede ve Bankalarda mevcut nukut Fr. 
'reın~n ve ınüdaiiyı milltye senedatı 
ij ınaUı nvaıı lar 

~~~~)'~ 
t nu tn ve talMiati meycude (esham, bonolar, 
ldu~t ve tahvilatlar) 
~lif hesabat 

f'r. 

DÜYUNAT 
vd ~e iz Ol{ 

8 ~batı carhe 
p :ı1 .eltahıttl \•acibültediYe heeabat 
o l<' 1 • 

\
. ~a ar 
&dt.ı· 

' ç 
1 ened t l'luh a 

ve senedat Fr, 

Seıı ~ lif hesabat 
&fu: ~btkanm kar ve zarat hesap bakiyesi 
'l'e tetir ihtiyat akçaları 

trıarnen tt,ijiye edilmiş sermaye 

~ tr. 

988.321.725,59 
8.254.901.175, 74 

768.472.377,90 
3.350.487.379,37 

4.300.428.12 
] 77.926.966.7] 

35.Q00.000, •. 
13.579.413.053,43 

5.002.310.945,03 
6.Ms.702.699,10 

212.085.896,22 
370.722.8.53,öB 
344.821.9';3,37 
309. 977.04 7 ,33 

18.542.219, •. 
2Zi .250.000, .. 
255.()()p.000 ..• 

13.579.413.053,43 
8 1 H · · Müdürü Umumi!er ~llON BtttNÜR R. MASOJ" E.ESKARRA 

Soo metro mik'abi 
kereste mübagaasi 

'l'Gtiin inhisarı u:ıumi müdürlüğünden: 
~ ~~n fabrikası için 1500 metro mik'abı muhtelif eb'atta keres
!-lr •Piık suretile alınacağından tamamını ve ya bir kısmına itaya 
~OjQ oflzltınn % 7 teminatlarile 13/4/929 Cumartesi gilnü saa~ 
~da Galatoda mübayaat komisyonunda bul~nmaları .. ve yevmı 
~ c kadar eb 'adı ötrenmek üzre mezkur komısyona muracaatları. 

~:.~~ Vekaletinden: . . . . 
~ 6 N~tıhan mimarlık ruhsatnan esi almak ıste) enlerın n~~ıhan!.arı
~~·~tJ 1•an 1929 Cumartesi günil Istanbul Fındıklı da kaın Guzel 

t\ltkt Akademisinde başlanacaktar. . .. .. .. .. 
~,!a.r olanların mezku~tarihden evvel Akademı mudurluğune 
~eylemeleri ilin olunur. 

YKat mlıdlırlTIQlınden: 
r, ~ra imaretlerine lümmnu olan iki bin beş} üz kilo fasulyanın 
~ft~~an r.~unakasasmda talip zuhur etm~diğin.d7n Nisa?ın o~uncu 
d) l a gunü saat on beşts pazarlıkla ıhalesı ıcra edıleceğınden 
·~ıc 0 ~nların şeraiti anlamak üzre her gün levazım idaresine ve 
~f· gurıüde idare encümenine miiracaatlari. _ 

ıoııkar ahisıir vilayeti maarif mudarıuğundeo= 
~aı.111•r kazasında inşa olunacak beş dershaneli ~ektep binası 

~ rrı~ uıulile Nisanın 14 üncü günü. saat 15 te ıhale ol.unm:ı~ 
~k ~akaaay vazolunmuştur. Taliplerm şartname ve Proıele:ı~nı 
~tre vilayet encıilmeni Daimisine müracaat olunması ılan 

~~ . . ~ıı. llh~ı Yatı mekteplerı mubayaa komıs,onundan: .. 
._ ~ ~a \ ı.tı mektebinde bir kıt'a keşifnameıi mucihince )ıtpılacak baçı tadilat 
~"tt41tb tuulile munaka&a\a koııulmu~tur. lhaleii 25-4-929 per enbe gtınU Eaat 16 

? .!_~e Gazipaşa )'atı mektebi mUdü.rJllL: dairesinde icra edilecektir. Taliplerin 
~ ~<.tÇUk niabeiindeki muvaUat teminatlarını Fındıklıda Guıel sanatlar akade· 
'ttıı~~ita-..k mektepler muba!elıcsine te\di il oıakbuzunu te.k1if urfı, !~ne 
r...;ııtlid t. Teklifler perş nbe gUnU saat on UC§ l.mçu~a kadar kowıt) on reıslığıne 
-.:.'ll'elıııit ır, Şartname, keşifname her gUn Ortaku~ de Gazipaşa yatı mektebinde 
b\ . 
itleri 

nıuhafaza etmek hayatı kurtarmaktır. 
Otuz senedenberi 

tarzı istihzarındaki ne
faset ve kudreti fenni
yesinden naşi herkesin 
memnuniyetle istimal 

e~tiği Pertev 
Dis macunu 

veya Pertev 

~ - · Bu m~a~~ıe!i?.~a~ir. 
11, ~~tikler muhafaza müd~rlüğ~n~en: 
h~ırı1 talı Motora vtızedilecek nz mfiı;:famel bır maktna ı]e guverte 

lt k.: cuzı tnıniratı aleni münaka aya konmuştur. _ ıu!ıaka~a 'e 
~~' \ı'e kn~ndaki ~eraiti haiz olan taliplerin miidüriyetımızd~~ı :.art· 

929 C e-.şıfııamesine itti la hu ulünden onra miınskaca gunu o)~~ 
~~ı· ... d Utnarte. i l!liuü saat 14 te depozito akre ile muhafaza mu-. , ek· . 1::1 " 

~ 1 konııs,ona müracaattan. 

v~Z..,~tlıkla kiraya verilecek Emlak 
' ::-ıF AK RLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
~ PUda dörduııcu uk1f banın ikinci katında 9 'e 11 ve 13 n 15 numa· 

, \ det: 6 •. 
ttt,~ı 81in •saıı 929 Cum:ırlesi günU saat on dört buçuAa kadar. . 
~ 111ı: t llıUddetle ilau edılen hıılide muharrer eoılakin pazarlıl.ta kıra}'I\ 
~~ 1~ e:cunıeni idarece J,arar \'erilmiftir. Talipler ıaıtnameyi okumak ~e 
t t:"°~~lldc erek icara a t t lcplcrini dermi~·an e~ !emek için htanbul [, kaf 
~ ·~ Yakıf L_ ' lbi. '<e nıu 8 "'1lrlar m\ldurlu~üne mliracaaılan il&o olunur. . 

ıl ll.p fteınilatı h:ıkkında malnmat almak ıste\enler muza~ ede odasındakı 
tı.ın;ı o uyc.bilirlt r • 

. . '• . ' ı- · .~ ~ ~ ' > Ul\ANiA ~ 
l\tAKİ1'1ELERi 1DEN YAZI 

YBNI BiR PARTi VÜRUT E1'ltdS'1iR .. 

Dun fıatlı eyi bir makineye malik oJınak rıtenfontınıe kabı olmak~n 
mubavauında istical ediniz ... Makiueletimiı, her ttirJlı ihtiyacat1 temın 
~erl~r. Ya)o11 bir Alman ba'b1tist tar~t dan iki bin makine satın 
ahnmııtır. Mısır Maliye nezareti her s~ne mnl\1nelertfuizi ter<'.'ihen 
mUbo. ·aa eder. · 

JiERKEO 
Azente \'e D

0

ipozitorleri; DA YiT ve I.JEO~ . 
I tanhul. Topalyen H n .ı. o 36.38·40 Tel. lslanbul 217 

Ankara ncentalı~ı;" I~ıklar eaddesinde 3 numarada Nejat Te\ file. 
İzmir 8 ·nntahğı; Nafiz Mu.:tafa, Mer .. in Acentn)ı~ı; Mazhur Ua an 

luhr biradr }ı>r. 

llllli Adapazarı acentalığı: 1 ınail 

- --

~'Aspirin • 

" ' 
komprıın-e b&Jinde istimal etmok 

en sade ve basit bir 
dur . Her komprimenllı vezni 

tnm O. f> gram Ôlarak tesbil edil· 

~ .... \ t • ~·} ;· 

bardak u çihıı atilınca 

hemen el'·ır.. aır •• , •• 
flnda Aspirin , dlg,.•r( 
tarafind• ı·~~(t 58· 

Ublnl havı olma1an· 

Kiralık 
Vakıf akarlar nıüdiirlüğiinden: 
B"fktaşta 'apur iskelesinde 17-21 ye 25 \C maklup 27 • 29 \"C 31· 29 numara': 

fe,kında odahm mU~temil dukkanlar. _ • 
Deşikta~ıa sınan pata~ i atik mnh31lesind" ha furnn sokağında 3 :> ,.e Muradı)t-

mnlıallesimle .Murıtdi! e çamii ittisalinde 43 No dUl.k!inlıır. 
Beiikta1ta Sinanpa~a: i atik rnahaUecinde tuğla okagında 3.5 o kireçbane. 

KİRALIK AHUR 
6eeiktaşta Yeni mahallede Ihlamur caddesinde 22-23 ı o ah ur. 

KlRALlK ARSAi l\R 
f'irkecide Emirler nuı.Jıalle inde \'Czir çıkmazında 8 o muhlerik cami nrsa.sı. 
Galatada Arap camii mııhallesinde Mahmudh c caddesinde 127 No arsa. 
A,a Of\ai @ eır mnhalleşinde Çatladı kapı cadde inde arsa. 
Kule J,ap ~ında Yazıcı :adf' mahallesinde caddei kebirdl' 647 cedit numaralı ıırc;:ı. 
Gnhtadıı hkolu uınlınlle-iııde Y ksek. 'kaldınm caddesinde (JJ7 • 609 numaralı .. 

ar!a. ' 
1 ophrmede Knral:ı ş ma}ıall ı>inde :rıektep ~ıkn ll2tnda 38 • 40 numaralı ursan n 

bir kı ını. · 
Toı h nede karnba~ mahalle inde ye scıtı.a~mda 11 • 1 'lfC 2 numaralı ~ndınandan 

mllfrt:"l Hti mahal. 
M ddetı muza.ede: 21 Mart 929 tarihinden 15 • i an 929 Pazartesi '1ilDÜ saat 

on dürt buçuğa kadar. • . 
Ballida muharrer mlfık kirna \'eri1ecr~ınde1ı mU:z.ııHde}e \azolunmu)ur. Talıp

lerin ~ t:\ mi ıha le olan ıon ~Un\ln c:aat on dtlrt lıuçuğuna k11dar ıartnameyi okumak 
,,. teminatı mu\akkate iı:ı edtrek mfiza)ede)e iotiruk etınek ü1re btanbul E,·kaf 
tuiidUrlU~llndt' \llkıf Akarlar mlldUrhıgllnc nıUıııc .ntlıırı iİAıı olunur. 

Evsaf \4' tııllşt nıılitı hakkındn ınatllnıat aı al, isteyenler. bu milddet :>.arfında 
m1lta\ ed,. odasına mUracaa.t edtrek f'cri mı ıl raporlarını g rcbılırler. 

J stanbul icrnsıudan: Boğazjçinde Boyacı 
kli) Unde koru caddesinde 5 ı 'o ha· 

nede mukim iken vefat eden me) hanl"ci 

Timonun Llonidadnn baıka varillerine: 
l\turi imi1ln Kostantino ef:den borç 

aldı~ı J :ıra a mukabıl vefaen mefrug Bo· 

> acıkö) ünde Koru caddesinde cedit, 
52·54-56 'o hır b:ı.p dil klinın 120 sehim 
itibarile 89 buçuk aelımi tıım 'e iki pul 
sehimlc 51-56 No altında dukk5nı muıte
mil bJT bap hanenin dtirtte bir hiate!!i 
bitfnuıavede iki yUz lira bedelle talibine 
i~I i kat'iyeıi '•pllmıetır. Tarihi ildndan 
itibaren üç !gün zarfında <>27·1347 T - ·o 
ile bilnıGıacaa defaten borcunuzu verme· 
difinlı ve ,. k&nunj itiraz derme)sn ey· 
1emedi;;inb

0 

taktirde ta ıh"ne kat'ı. en fe· 
ra ı llpılaı a~ı n tebli i 

rnıkımıın:: ı- m "'m- -:ı r 

Emiak ve Eytam Bankasından: 

Aclacla lclrallL lcı,L 
Meı kiı B deli icarı Esas !\o 

138 Büyükadada ı\ izamda efer oğlu ko§kleJi 
namiyle maruf üç bap koşk. 

Lira 
1500 

Balada muharrer k6şkler bir sene muddetle 1 e pazarlıkla 
raptedileceğinden taliplerin Şubemize müracaat eylemeleri. 

icarcı 

...... TESHILA 'r ...... • • : MENTEŞ l"ASAVI : 
: lstanbul, Celal bey :tan ~ o 33 : 
:Peşinen hiç bir para \erilmek iıdıı: 
:VERESiYE HER NEVi EŞYA: 
58 AY VADE iLE! 
: laruf magnznJnrından ya ı-: • • ı ••• tamızla temin olunur ..... 

K oJıı,oy ık inci sulh hukuk ınnhkeıı ı · 
ıiuden : Şuyuuıı izale i ı.ımmındıı 

alenen hilınUr.ayede furulıtu karargir olan 

güzıopede kavışdıığı l'.Sddesınde demır i 

sokn~mda kain atik 2 \C 3 mll~errer '" 

3 mCikerrer 8 5-240 numaralllJ'la murak· 

kam 650 rıın atik zemini Uıcriııde gıı 

tenekel!'ril kaplanmış zemini taprak 
ve bir kattan ıbar t kapQSUndan içerı 

girildıkte z mini taprak mc il ıle ufak bır 

oda ,e itti~lınd d' r bir oda ,.e bir 

aralık ve içbu hanenin illi imde zemiııin 

ıowak an az luılınde hir oda ' e lıir ııra· 

lık ,. ar .. a dhetınde imtidat etmekte 

olıın bahçe deruııunde ankaz hıılırıde 

llıeri tenekelerle örtUlll zemin katından 

İ~" t bir kulUbe Ye kayıı d&llı cadde ı 

üzerinde şalı.ri ~ kurna bedolile icarda 
kah\ehane iıtıhaz cdılmiı bir bap dukk n 
,e ittisalınde hanp diğer bir dukkiiıı 

i bu 1929 en si Ma} sının 5 inci Paınr 

gümi saat 15te ıhıılei ewelivc min icras 

mukarrer lıulunıım~ olduğundan ıalıp 

olaıılnnn k ı~ meti mubamminesı olan 800 

liranın ) tizde cınu ni petinde pey akçasını 

mn tashıben K dıko~ Unde moda cadde,inılr 

b.i.ıin Kııdıl. ~ ullı ık nci lıuhuk ııuhke· 
ıne in mUr caat C) lemeleri !uzumu ilan 

olunur. 

B orçtsn d11J l ı mahcuz olup catılına ı 
mukarr< r otın mu§aınlın lrnnepa Kol· 

tul: immı dıpa t }S ı nın$.l!ı t tun .... 

mek i~in [ 50) çu,al l 00 J adet tuıun 
denk u~açlon tUtUnleri bahe haline kO)· 

n:ıak için ton~a makınesinin 8-4-929 tari· 
lı"rı~ ın ı.adıf olan iıatfell ııtt Yat 

J4 t bılmuzıı~ ede hazır lıulunac .. k ıne· 

• T' 11An olunur. 

Seyri sef ain 
l\f crk z Act'nt ı . Galata 

Kf prü başında. Be} oğlu 2362 
Şube Acente ı: Mahınudive 

ham ahında. ] tanbul 2710 

An tal~ a po ta t 

(Çanakale) vapuru 7 Nisan 
pazar 1 O da Galata rıhtımın
dan hareketle İzmir Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, Finı
ke, Antalyaya gidecek ve dö
nüşte mezkur iskelelerle birlik
te Andifli Kalkan, sakız, 
Çanakkale, Geliboluya utıa
yarak gelecektir. 

Bozca Ada 
po tsı 

(GELiBOLU) / apuru 6.1\isa 
umanesi 17 da idare nhumı 
lıarekedeGelıbolu,LapselU,Ça.naJr.tca;~ 
lmroz, Bo::caadal a. gukcell ve 
nakkale IAp eki, Ge/ıbolu) a olra) 
rak gelecektır 

TR BZON BİRİNCİ 
PO TASI 

(REŞiT PAŞA) vapuru 8 
Nisan pazartesi 12 de Gala
ta rıhtımından hareketle İne
bolu, Sam.son, Gireson, T rab
zon, R'ze ve Hopaya gide
cek ve dönüşte Paz11r iskele-
siyle Rize, St.irmene, Trabzon 
Görele, Gireson, Ordu, Ünye, 
Samson, İnebolu, Zong-Jlda~a 
uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
~ mm , 
B ET AB L t S l\1 A illıo•lu•n•m•a•z.--•·-----
0 R Q ZDI BAK 
BÜTÜN IST ANBULDA EN 

UCUZ MAL SAT AN 
TiCARET HANEDİR 

Yeni gl'leıı me' i mlıl\ mallar 

TE ZII..ıATLI 
riatlarla sat lır: 

Kur9tan itibaren 

Krepon basması 40 
Muselin yünlü 110 
Kadife basması 90 
Yün yelekler 325 

Kadın mantoları 1250 

(fantazi) 

Klz entarileri 

(6-15 yaşında) 
Erkek çocuk kos-

tümü (spor 

orması) 

ı:;rkek çocuk 
ardesUleri 

Erkek çocuk 

kostümü 

Erkek çocuk 

ostümü 

lacivert) 
oplin gömlek 
anela sırf yün 

Fanela 1·2 yün 
Fantazı erkek 

415 

300 

650 

750 

900 

200 
175 

125 
25 

57, 1-2 

67, 1-2 

45 

" 
" 

" 
" 

" 

" 

• 

,, 

" 
" 

" 

" 

.. 

.. 

S ulıaual>ınct l!ç ncıl Sulh lıakımliğiı · 
den: Mtıddei a\'Ukat Ahmet ;ukr 

be in mllddeı:ı ,.,.he Ulclid Ta~ hand 

mukim T~Jfit hanım zimmetinde llcre 

'ek lettcn matlubu bulunan ~üz elli lin 
nın mua me arif muhakeme tab,.iJi hak 
k nda ikame C\led' i da~anın eer ııtı 
eden muhakeme ınde mUddeıa1eyhuın 

ıkam tglihı meçlul olmasından ııqi illnen 

tebligat ıc.ra eyledıği halde ) e\..W mua~ eo 

muhakem,.de mllddeialeyba muhakemede 
i patı \Uetıd etmed~i gibi hır \ekil dahi 
odermcmıo H~ gı) aben muhakeme ı ra. 

ına karar 'erılıui~ ı>ldu~undau ve mud· 

dei t&r11fından e~rıabı ubuti~ e olarak 
en~ kı r("smi) c ibraz eylemig \'t ru>eti 

mul kem 11 .MR~ ıs 929 Cuw:ırt~i aa:ı~ 

ond ırde ta) in kılın mı 'e bir &) m 1· 

det!· 1llincn tehligat ıcruına karar \eril· 

mit c ms~ıa mud ei leyhanın uirat e}lc

dı hıkd r e '°e'm rn kürde mahkeme· 

de ıspaıı ' tıl tme · v~a bir vekil 

ndenne.ı 'e ak ı taktırde mbttebaz 

1) ııp karnrı 'e ınU ddei tarafından dtır· 

me ac olun n \akın ı kabul C) lemit ad 

olunacağı leblit mekamına kaim olmak 
Uxre ılin olunur. 

B e~o lu dürdun--11 ulh mahkemesw· 
den: Gal:ıtadn Tophnnedc Kadrıler 

'okuiu ııda ılO ı numarıılı hanede sakin 

ıken (24 şubııt 1929 ınrihinde vefat edeg 

Dede tani AlıGulıım efendin"a terek.etıne 
'Dtahkemece 'azİ) el edıldığinden tarihi 

ıı·ndan itibaren Hhahı matlubun bir av, 

'cres 'c al!ka<l ran o Us- ay r.arfııJaa 

Be) ol?lu dordun t & lh rr.abkcme&'cc 

nıUracaaıları i in olunur . 

6 H l . ı ın t uhleri arasında Pn a 
b .. hçe tuglıı İşkelesi onUode magrut, 

nhşap dob:ının bomba ile tahrip edi-
leceği ilin ol nur. 

1 tanbul Ticareti b!llıriye 

rnUdiri) eli 

U fak cins bir l\opıok \e zarii birıie 
t ma ı \•ardtr ubibinin lst bul 

I bankası aikssmda çi ek~ i lliri ... -
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5 I 
10 ur~ 

6MENDE E 
1 inci kttlp 10 kul'U§ 

Orta mektepler 
. . 
JÇJD 

··: 
V~ce Mualliinluden mürekkep J 
bir heyete telif ettirilmiştir. 

• • 1 A 
·--...WWııa. ........ }llft........................ .........w.. ._ ........... 

Miiracaat mahalli : 

R~.YLET MA T~A;~~I 
satı• yeri 

l!iliIAk ve E ytain Bankası 
umum müdürlügünden: 
Mev1'iletjy~ evsafı malısusası zirde muharrer üç parça emlakin 

sa~ı m~yelfeye koıımuşlur. 
1 .._-M~yede (kapalı zarf) usulü iledir. İhale 22 Nisan 929 

tarihinde Ankarada idare Mccli i huzuriyle icra edilecektir.Talip olani 
lu beher mülkün hizac:mda gösterilen miktarda teminat akçesiue 
meCbur olup bu t-eminat varakasını teklif mektuplarıyle beraber mak
P\lZ ~ubbilinde b~t ve yahut ihale meclisine yetişmek üzere taahUtlü 
~ara.le ~taya tevdl ederler. 

~ - İhale bedeli b&vcçhi peşindir, 
3 - talip olanlanıı Umum Müdürlüğe veya Istanbul ve ya İzmir 

ıubeleria:ıtte ve yahut Adaus defterdarlığına mfiracaatla mufassal şart
namemizi mütalaa etmeleri ve mümyedeye iştirak halinde bir nnhsasın
bir lira bedel mukabilinde alıp imza ve teklif mektuplarına nıptetme· 
)eri icap eder. 

Umumi Mevki Teminat mik
darı lira No 

9 Adanada Bucak mahalle • 3 No iki bap kasap dükk§nı 150 
sfude Sipetli caddesinde 

10 Adanada Küllahçılarda 88,90 1
0, iki bap dükkan 675 

14 Kayerli ve lnaplı kariye- Sadıkyandan mahlul tarlalar 4400 
hinde iki küçük yiflikevi. Tapuda 

muharrer lıud'Utları muteber 
olmak şartiyie takriben4400 

Emlak ve Eytam bankas1ndan: 
Satılık arsa 

Esas No Mevkii Mesnba::.ı J ~minat 
M.nıurabbaı T.L. 

159 Begikta§ta Sinanpaşayı atik mahalJesinde 201 125 
Köprü ba~ı sokağında atik 13 cedit 5,7,9 
numaralı arsa 

'BalAda 91evkii ve evsafı mulıarrer arsa 10 isan 929 tarihine mü
sadil Çarpnba 2ÜUÜ bilmuzayede satılacağından taliplerin yevmi mez
kfirda saat on a1tıda bankamıza müracaatları. 

Nefis Halep yagDaro 
Baliı ,.e nef"ıs Halep y~ları ile sütten sızdınlmış ve 

tamye edilmi§ tere yağları daima mevcuttur. 
Y ag'1anmızın mahlut olduğunu isbat 
edebilenlere 500 lira ikramiye vereceğiz. 

Asma altı No. 22 Ferecullah ve lskend ~
Biraderler telefon: Is. 1585 

Hilaliahmer lstanhul merkezinden: 
1- Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp Hardvinter, Miksetdorom, 

~omfc Trakya ve saire mallarından Ista bulda mevcut ve ya hariçten 
getirilecek yemeklite elveı işli 400,000 kilo Buğday kapalı zarf 
uawile mübayaa edilecektir. 

2- Trakya malları % de 3 analizle diger mallar tip üzerinedir. 
3- Malların çuvalları Hililiahmcr tarafından verilecek ve mü

ceahhit mallar çuvallara doldurup, her çuvalı merkezimizde numn· 
nesi mevcut sicimle sa§'lam bir surette dikmeği ve Haydarpaşada 
vagon ve ya anbara kadar vaki olacak bilcümle maarifi kabul et
meyı teahhüt edecektir. 

4- Mallar peyderpey teslim edilecek ve cemiyet tesmil müd
detinin temdit ve tabirine mezun olacaktır. 

5- Malların evsafınca tahaddüs edecek analiz farkı Borsa ar· 
bitrajile halledilecektir. 

6- Hilaliahmer menşe itibarile cins ve mikdannı tayinde ser
bestir. 

7- itasına talip o]anlar beşer kilo numune ve % de 10 teminat 
akçesi ve ya muteber bir Banka kefaletnamesile teahhüt edecek
leri malları nehayet kaç gün de teslim edeceklerini de tasrih eyle· 
mek suretile 6 Nisan 929 cumariesi günü saat on bire kadar lstan
bul Hililiahmer merkezine müracaat etmelidirler . 
f- Her teslim alınan partinin bedeli Istanbul ticaret ve zahire 

Borsasının olbapta ki talimatnamesine tevfikan Türk lirası olarak 
nakden ve def'aten tesviye edilecektir. 

9- En muvafık şerait tektif edene, teklifinin merkezi umumice 
kabulini teminen üç gün sonra cevap verilecektir. 

1-0- Memaliki ecnebiyeden bu hususa ait vürut edecek Buğday 
gümrilk resminden muaf olduğundan teklif sahiplerinin talep ede· 
cekleri bedelde bu ciheti nazarı dikkate almaları lazımdır • 

11- !halci kat'iyeden sonra keyfiyet lstanbul Ticaret ve ~ahire 
borsasında kayt ve tescil edilecektir. 

.... 

YENi MODEL 
CHRYSLER 
KRAYSLER 
Otcmobllfteır mu~ 

gelmlştCıra 

Şimdiye kadar 

gelmiş olanlardan 
pek çok muterek· 
kidir. Diğer hiç 

bir marka oto· 
mobillerde mev• 

cut olmıyan te-
ceddiidatla mü· 

cehhezdir • Makas 
başları lastik de-

rununa yataklan· 

dırılmış olduğun-

dan samiaya hoş 

gelmiyecek hiç 

bir gürültü yap • 

maz. 

Frenleri, hidro· 

tik olduğundan 
şimdiye kadar 
imal edilmiş olan-
1 arın hepsinden 

daha mükemmel· 
dir. 

Vasi miktarda

ki sebebi rüçha· 

niyetinin her kim 

bizzat şahidi ol

mak arzu ederse, 

lütfen ziyaretlerile 

şerefyap edilmek
liğimizi rica ede

riz. Talep vuku· 

unda, katalogları· 

mız gönderilir. 
Tediyede ibra

zı suhulet, yedek 

aksamı ve tamir

haneleri: 

Jstanbulda Tak· 

simde ( Sa b ık ) 
Eldorado binasında 
KRAYSLER 
ACE.NTASI 

Bil'unıum Esnaf ve Esnaf Cemiyetlerine: 
lstiınhul Ticaret müdiriyetinden: 

l - Eımı: "ın Eenaf cemiyetlerine litı~tlnrı mecburi oJdu~ndıın san"ntları itib:ırile 
mensup olmııları lizım gelen cemivcte .k~yt ~ılmiıı bulunanbrın. t~didi kıı,1Jar1 ,.e 
lıiı; kayt edilmemiş olanlann knyt\an 1910 bır ny mUhlet verilmıııtır. 

2 - Bu muddet zarfında ınUracaat edenlerden knyt edilmişlerin kn)diyye teııh· 
lıüdall liehriye ve saireden cemiyete k!Ull olnn eski borçları cemiyetler tarafından 
kat'iyet aranılmayarak, ~eni ita} t edilecekler misilli ıı!mdililt ancak ciizdan bedelile 
o ccmi~·etin nizs.T11Danıeııinde yarılı teahhUdat bedellerı alıııacak.tır. 

3 - Esnaf cemiyetleri, cemiyetlerine .k~) t edılme.diklerine \'ıtkıf oldukları esnafın 
Lı:imlerini ıabıtai beledİ)e mcn.urlarınıı bildırroekl€'rdır. 

4 - Muayenci Slhbıyeyc tabi olan esnafı!1 muayeneleri esk iden <lldugu gibi ce• 
miyetlerdeo alılcaklan Hüvij et -.eratalıırı Uzerme kn> t olunaca\;tır. 

5 - Bil'ıımum esnafın ileride ceza görmeme üzere hemen cemi) etlerine murn 
cruıtlo knyt olunmaları ta'.'Si} e ve il!n olunur. 

~--~----------~---------
lstanbul Limanı .. sahil sıhhıye 

Merkezi sertahahetinden: 
Merkezimiz anbarında mevcut Sühlüme, muhtelif Salmasbra 

600 ü mütecaviz boş Benzin tenekesi muhtelif lambalar ve hurda 
demirler müzayede sureti1e satılacağından taliplerin yevmü müzaye· 
de olan 14 Nisan 929 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te mer· 
l-ezimizde mü~·şekkil Masraf komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

Asileri müna
kasa il aiari: 

r··,;.;d.kh:b·~ı:M. vekaleti 

f komisyonundan: 
.,...~•••••-...~··~•O••••••••••••••••••••••••••• l.tfl }0 Nisan 929 çarpı:ıba gUnU saat 14 te p37.tlrlılda :zımpara ve hile~i ta:µ 

es nda-q rnıkdar ,.e evsaf hııkkındıı crııiti tigrcnmek tlıre eimdiden 
merkcı sntıo lW:na komieyonnna müracaatları. A leni mllnnkıısayla alınnoakl45 adet telgraf dire.gine ralip çıkrruıdı~ından ~ 

paııırtesi güntı saat 14 t pırarhkla nlıuacıık.tır ınlipleI'!D teminııtlnrile IJ'l I 30 tane bın-ison çornp dikış ıruıkiııesi aleni munııkasn ile alınacaktır ~ ~ 
s:ın 1929 pazar flUnU saat 14 te ynpılaooktu. Talip)crin şarıı.ıamesını ~ 

numnzdan almalan ve ibııle gunttnde teminotlarılc komisyoanmur.ıı muracıı• 

Ş eff af minkale ihalesi 6 nisan cumartesi saat 10 da 
S Jtalem sahra plan tahtaları 6 nisan cUmart i S&Jlt lŞ te 
Kapalı zarfla nıımııkasaya konulup 3 ni n 929 tnrilıinde ihale edil~ 

edilen şeffaf minkale ve plan tahriratınn taliplerin verdikleri fiat lıahalı ~ 
den kılada irae edilen tarih ve saatlarda pazarlıkla alınmak Uzere ihaleler! ' 
tır. Taliplerin numune ve ıartruımelerini görmek \"e pazarlığa iııtinık etJll 
komisyona muracaatlan. . 

r.··;;:ı;·~~~j~~:;a~:S:1k!:::;:a::~: 
Kapalı tarfla mubayaa edileceği nkdemce illin edilen yirmi kUsur ton B 

lık.la alınacaktır. lhalefil 8 i!an 929 Paııırtesi gtınU Ankıı.rada merhtz d 
komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin teminatlarıyle yövmümunyyeniıı ~ 
komisyona mUraQ!ltlar1. r Üçüncü kolordu satınalma komisyoıiUJJdl' 
K ırk ton mkletinde ki lelıııımnt Askeriyenin Bostancı iskelesinden ~O~~ 

kol ordu deposına pazarlık aoretile onkli taknrrUr etmiştir. Ihale!l • 
tarihine mUsadif par.ar gl.ınG eruıt on dört te omisyonnmnz munakasa sa~ 
pılacıık1ır. Taliplerin şartnnmeyi komisyonum:ızda görmeleri '\"e ) cvm 'e ~ 
nei ihıılede §artname de yanlı olan şekilde ki tcminatlarıla komisyon ınlı 
nunda hazır bulunmaları illl.n olunur. 

F nrk Ciııtı taahhüdünü ifa edruneycn mUteahhide nit olmak Uıre yirmi ,ıı 
di y\iz altmı§ sekiz kilo elleme meşe kumUrll pıuarlık suretile muba~ 

tir. Paıarlı~ın ihalesi 7 nisıın 929 tarihine mUıuıdif pazar gUnU saat on d eti 
yonumuz ı:ııunakMa salonundA yapılacaktır. Taliplerin ~artoamesini görnıel 
ve ualt muarycnei ihalede şartnamede yazılı olan §ekildeki teınin:ıtlnrıle 
numuzda hazır bulunmaları illin olunur. 

L.~~.~~~!~:.~~::Z~.=~~_:l~a koınisyonund,ı 
2500 kilo YUn } ... .- l Ii . . . 
370 • Pamuk ma tepe ısesı ıçın 

800 metre yerli he7. • • • 
SOOO kilo Pıımuk Hnlıcıo~lu lisesi için 

3 Balnda cins \e mıktıırlarda mahalleri muharrer malzeme. &m artı 
numuneleri veçhile '"e aleni suretle mUnalrnsal a k'ôihılmuştor. 1ha1elen ~ 
Perşcnbe gUnU 6311t 14 de Harbiye mektebi l emekhaneleri önUndak•. 
mtıhallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartname 'iC numuneleri için ı;otıll' 
, .e iQtirnk içinde mUnakıı mahalline mUracaat \·e hazrr nulunmalıın illin ° 
ı~·························· 
• Deniz satınalına komisyonundan 
f .................................................... ~ 

Saat 
2000 kilo Sabun 13 
2000 c Pirinç 14 
2000 • ~ker 15 
2000 c ·Sade yağı 16 

} 20 nisan 9'}9 
Cumartesi 

8000 kilo Famlya } eaat 
2000 c Nohut 14 Pazar 

Deniı kun·ct.leri efrat -.e talebesi iaşeleri için balllda cins ve mıktar~0 
ermk mlınakıısai aleniye ile muha} ıııı olunacağından taliplerin §&rtnadl ;,I 
Uze.re her gl\n ve mUnakasaya i~tirak etmek Utere ) ukarıda yanlı gUn .,e 
sım~-adn Deniz mubayaat komİ8)onuna muracaatlan. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

L ................. ~~~::~~~~~ .. ?.~~~~~! ... ... 
Defterdarlık. dairesinde mevcut iskambil k!intlan §l'rtıİIİ DlUkllJTC~ 

aatılı~a çıkanlmı§tır. faıla tafsilat için defterdarlııta mllr:ıcaııt olun~~-' 
7 Nisan 929 tarihinde icra olunacaktır, taliplerin 60 liralık depoııto 
lazımdır. l "'9) çıJ 

1 stanhul viliiyeti defterdarlığı ltndrosundan açıkta kalmış olup el) lİ\'lJI ~ iİ 
mu .. ıehak bulunan muamele ııcrgisi talın\.:kuk mua\iui Atıf, maktu te 1 

Cnvit. i ıtih!ilk tebli~ mcm•ıru SeLihaddin H~ d~er Salahaddin ve ~li keıJt~c 
§ehri halin yedinci paz::ır gilnü saat onda defte.rddrlıkta isb:ıtı ' 
gelnı yenlere açık mnaş verilmeyeceği ilanen telıliı; olunur. jf>-1 
:MflZAYEDEYE V AZOLUNAN E~ ~· 

VAKIF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNOf; , 
- ,e 

Bahçe kapıda dörduocU \"lllaf hanın birinci katında 12 '\"C 33. 35 

ralı odalar. 
İkinci katta kara kısmında mnJ·addemn kah,•e ocağı olan oda 
Hanın zemin katında lıclllann arkuındr. 9-1 No. ıırnlık. mah:ılli --~ 
:\luJdeti mUzayede:l8 Mart 929 tarihinden l\isanının onuncu çııtl 

saat on dürt buçuga kadar. nıtl 
BalB.da mubr.rrer emlllk kirnyn ,-enıece~inden müza~ ede\ e ~az.:ıtun ıı t 1 

lerin ye,·mi ihale olan son gUnün saat on dört huçuğuna kııdar şaı1P·1 ,e teminatı mu,·akkate ita ederek mUzııycde~e i tirnk etme\ uzre 
m\idUrlUf;tludo vakıf akarlar mUdUrltiğUne mUrarııatl:ırı iliin olunur. d 

E'\"eaf , e mUştemilatr hakkmdc malOıruı.l almıık istcyenl"r bu tll 
nıUza) ede odnsına mUrncaat ederek ecri m~ ·ı roporlnrını gorebı lirl 

Pazarlıkla tel mübay8··~ 
Halkalı ziraat ıııektehiili i rekto ·lii~ 

Pa1.arlıkla dört milimetre kutrunda bin sekiz )llZ kilo dik nl~ cr. l 
b . •· ı~· 1 Taliplerin 10 Ni.•n 929 çarennba g\knO r.aat on e§te temınat nı>Çı: 

terdıırlık binasında zirai mUssesat mUbayaat komisyonuna gelmelerı. 

Tayyare piyanko müdürlüğiinden 
1110 

Mevcut numuneleri ,-e~bile miktarı bir milyon yilz doksan altı 
Uzere dokuz ııo'i noter c\Takı utınlacaktır. . 9 ? 

Bu talıi)ala ı;i!'mek iste) enlerin pey. akçelcrile beraber . SNısan 
8 
~ rf 

15 te pi~aııko mUdililUğUnde müte§ckkil mUbaunt komıs}oııuıı 
olunur. 

~cs'ul 


