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~SMI MUAMELAT SUR'ATLE iKMAL 
}:{{ALETiN PEK MUSIP . · ...... , ... ='= ... ,_... 

EDiLECEK ·naiiçte 

BiR TAMIMI. 

DEVAIRDE MUAMELE 
TESRi EDiLECEK. 

AKSI TAKTiRDE .. 

~MukUN TECZIYESI CiHETiNE 

GiDiLECEK. 
, ~ Ankara, 2l (H\liUSl. 

il dthn· çabuk görülebilmesi 
lll'1u~e ~ekili Şükrü Kaya 
, 8'ı ~ır talimat hazırla· 

iitr talinıat vilayata tamim 
l', edir. 

, 1t::1°1~ göre, şahsi mu
~ aıt nıektup ve is· 

....... _--. ........_. \?e telgraflarla acele 
. ~ t&Jııirat ve tezkere· 
~ ~eye Vürudu tari-
~~' itibaren 24 saat 
~ Ue tahrirat, yahut tez· 
'~d Ce-vap Vel'ilmelidir. 
~~ ~ talıriratın cevabı iıç 

-ıılcııc. 1 teehhür edemez. 
~~L tı müstelzim tahrirat 
' 14lr 't 1 ~d· ' aı o dukları şube-
dethıi 1 ~lunurken muamele 

" ijtrd~aıre nıüdürleri t tayin 
't~Jıh ır. . 

~~ görülen memurlar Şiikrü J(ava B. 
't~tbik o~nuni nıuamele ahka- l..l dir. Ka'-'İ doıs)··a ve dalt 
Qe uııacaktır " ' 

: ay lliha : d tilo masalarında hic biı-
~~dtırleryedtın. elu~ıu- evrak ] 2 saattan fazı"'a ka· 

'tQr aıre en ne 1 ... . 
lll'd e'"l'ak geldigı-"ni amaz. an :n k ' H L!'. • b . k . -. \'~ . e adarına ce· er Katıp le y1z ve ya te sır 

~' es~1tibriııi, teehhür için kendisine verilen evrakı, ayni 
'~k~l l teehhürü ra· giinde ikmal ve mümeyyize iade

tJ'):i ~ hildireef'..k·, ye mecburdur. 

lJN iNHiSARI HALiÇ ŞiRKETi 
Af tJ DURU VEZNEDARI. . noc ---- . 

Yt lIN FiLMLERi DUN 3000 LiRA IH· 

Co~LBDMLERI TILASTAN DOLAYI 
~ DRDYOR TEVKiF EDILDI 

"~ u ""--;;;---- • 
~~~ tütün ~~ gazetesi, son 
llıteh 'itkınd ı ~resinin mua-
L, ll.lıltj a zurra t·· ~..ı 

ld~ b l tt ta f , ucccu1 ve 
:-"'ti \t dutun~kından şikayetler 
~c t-tllltıarnel t ayedetmekte ve 
~~ ~liyt v:k1~1 teftiş etmek 
~ .~olld alct'ınc b' .. 
~ •ı"'~ 'rilc . , c ır mu· 
~ •~tj~Yctl~rlc c:e~nı, müfettişin 
~-"~l il) kunp craber (Britış 

"'t~Yi tetk~nyasiyle yapılan 
(~(&"İti ekted· ı edeceğini ha· 
"Tl.'vtlt ş A."1 .ır. 
ili\ tllu 'b atıkaıı) . k l'tlle..: cı ine fır etine mu· 
~~ • • •tı .,. e son t l" d 
~ •tıt s '""'safında e~ ım e ilen 

Haliç şirketi veznedarı M. Sof· 
yanos dün sabah poiis müdüri

yeti ikinci şube memurları tara· 
fmdan tevkif edilmiştir. 

M. Sofyanos Haliç ~irkcti 

kasasından 3000 lira ihtilas ~t· 

mekten maznun bulunuyor. 
Dün zabıtaya verdiği ifadede 

de cürmünü inkar etmek istemi· 
yerek vaziyeti olduğu gibi anlat· 
mış ve parayı çalmak mecburi· 
yetinde kaldığını söylemiştir. 

A hçt\ b~Y}'ah t n çıkan hadise ""L \ a ını h meseleler hakkında izahat vere· 
'111\llt,." ty, b"g'• te ir eden 
k ".ra " Unk" cektir. 
~da .Ridecektir uB ekspresle Tütün inhisarı müdürü bera· 
cta~ tdarenin b: ehçet bey 

dl.it , aYrı utçesiyle me- berinde tutüm filmi ile Album· 
Ra2tteı ca hüka nete iki Ieri ve idarece yapılan takvim

erd~ bahsedilen leri götürmektedir. 

Dünkü konser 

Gü2el san'atlar birliğinde verilecek konferanslardan birinci!:.~ 
dün ak1am, "Alayköşkü,,nün büyük salonunda edebiyat şubesi 
katibi umumisi tarafından verilm~ti-. 

Konferansı müteakJp bir çok musikişinaslarımızdan mürekkep bir 
heyet, sanatkarane parçalar çalmışlardır. 

Güzel san'atlar birliğ'i bu ilk müsameresinde muvaffak olmuştur. 

VASIF BEYiN 

J\fAZBAT ASI. 

YARIN TASTIK 
EDILECFK. 

SIR KLEYTON 

GiDiYOR. 

EVELA HALEBE 
UGRAYACAK. 

VASIF B.IN MAARiFi M. PONSOT ~LE DE 
VEKiLi 0Ll\1ASI 
J\1UHTEMELDIR 

--
Ankara. 21 [Hıısu•i] 

lzmir meb'usluğuna · intihnp 
edilen sabık Moskova sefıri Va
sıf beyin mazbatnsı cümartesi 
günü mecliste kabul edil~cck ve 
Vasif bey t<?hlif edilecektir. 

Mumaileyhin bir kaç ' güne 
kadar maarif vekaletine tayini 
muhtemeldir. 

DiŞÇi KALFALARI 
ICIN MURACAAT .. 
Diş tabipleri cemiyeti dün An

karaya bir heyet göndermiştir. 

GÖRÜŞMEK iÇiN 
BERUTA GIDECEr· 

S. Kleyton 
Cemiyet reisi, katibi umumisive 

bir azadan mürekk~p olan heyet, Şehrimizde bulunan Irak 
Sıhhıye vekaleti ile temas ede- fevkalade komiseri Sir Gilbert 
rek mıktarı 600 ü geçen dir · Kleyton, zevcesinin rahatsızlı· 
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ğindan dolayı seyyahatını b~r iki 
giln için tehir etmifti. Mumaıleyh 
bugün trenle ve Adana tarikile 
Halebe gidecektir. Sir Kleyton 

An karaya giden Jıcyet 
kalfalarına icrayı san'at etmek 
ü~re birer permi verilmesi aley· 
hınde teşebbüsatta bulunacaklar .. 
dır. 

Halebte Fransız fevkalade ko· 
mscriyle görü,tükten son~a Şa~, 
Berut tarikiyle Ammana gıdecktir. 

ISP A1'1Y ALI BiR 
SEYYAH 

KAFiLESi GELDi 
Dün sabah şehrimize "Mariya 

Kristiyan., ismindeki bir yatla 
şehrimize 75 lspanyol seyyahı 
gelm~tir. Seyyahların içinde ı.. 
panya asılzadelerinden bir kaç 
kişi de bulunmaktadır. lspanyol· 

Maaşatın t~spiti Jar dün öğle yemeğini Tokatli· 
Ankarp. 21 ffiusuei] yanda yemiıler ve sonra lstanbul 

Mahasl'be müdürleri, Nfaliyeniu tarafına geçerek müzeleri ve ca· 
bareme gore. nıa~~tın tec:piti için ·1 · · l d I 1 istediği hisabau benuı bitmncm~· mı erı gezmış er ir. spanyo sey· 
lerdir. Vekalete ancak Cumarteıi· yahlan bu akşam ayni yatla Ak• 
:re cevap ,·ermeleri muhtemeldir. ] denize gideceklerdir. 

BUGUN DEKAR 
YAGACAK. 

KARA DENiZDE 
TIPI YOK. 

LiMANDA UF AK 

hazine! 
[Denizdeki balzk içi~ı 
dP pazarlık olurmuı !) 

TEFEK BAZI 1 
KAZALAR OLDU. 

Kar yağıyor .. 
Rasathanenin verdiği malıl· 

mata göre bugün de yağacak. 
Rasathane bügünkü hava için 

diyorki: 
0 Ruzgar orta bir kuvvetle 

şimalden esecek. Hava kapalı 
olacak ve fasıla ile kar yağacak
tır. 

Dün öğleden sonra saniyede 
16, 17 metro suratle esen ruzgir 
limanımızda bazı kazalara sebep 
oldu. 

Bayır layın kumpanyasına ait 
bir vapur, halatını kırarak üç 
mavnayı ezdi ve bu mavnalardan 
bir: hamulesiy!e beraber battı. 

Dün havanın arada, sırada 
açmasına ve güneş çıkmasına 
rajmen hararet daima sı.fınn 
altında 3 ve 4 dereceyi muhafaza 
etmiıtir. 

Kara denizde 
Kara denizden gelen maluma· 

ta nazaren Karadeniz sahilleri· 
mizde bir poyraz fırtması hüküm 
sürmektedir. Fırtınanın şiddeti 
endişe verecek derecede değildir. 
Havaların karlı devam etmesine 
rağmen ruzgarın poyraz istika· 
metinde esmesi ve tipi şeklini 
almaması dolayısile münakalat 
ciddi bir tehlikeye maruz değildi. 

Mamafi. ufak vapurlar ihtiyata 
riayetle bulundukları mahallerde 
demirlemişlerdir. Dün Karade
nizden gelmesi beklenen posta 
ve ıilepler çok küçük teahhürlerle 
limana muvasalat etmişlerdir. 

f\1arınara havzasında 
Poyraz ruzgarının Marmara 

denizinde yaptığı tesirat tehlikeli 
olmaktan çok uıaktır. 

Yalnız sahillerde yapılması 
mütat olan münakalat, kesif bir 
şekilde devam eden kar altında 
bir az müşkilita maruz kalmak
tadır. Marmara limanlarına kal-
kan bütün vapurlar hareket etti· 
kleri gibi, Mannaradan beklenen 
vapurlar da gelmişlerdir. 

Adalar denizinde 
Adalar denizinden gelen malu· 

mat, bu havzada havaların eıaslı 
surette zikre layık bir fevkalade-
lik göstermedi~ ıcklindedir. 
Seyrisefainin Adalar denizindeki 
büttin vapurlan yollarına devam 
etnıektcdirl~r. 

Trenlerde 
Gerek Anadolu demir yolla· 

rında, gerek Şark şümendöfer .. 
lerinde btltün trenler munta1.a· 
mu yollarına devam etmektedir· 
ler. 

Avrupadan gelen Ekspres ve 
konvansiyonel en ziyade Sırp top-
raklannda müşkilita maruz 
kalmaktadırlar. 

. - Halicin temizlenmesi Jçfu 
lıazırlanan p:rojeyi takdim 
ederim, efendim. 

- Yoo ! Biz bu işe karJf.' 
manz. 

J .. iınanda 
Efendim.. ~elı.remanetl 

yapmıyor. Ru i .. bize aitmış .. 
- t oo ! Biz bu İfe karıt· 

mayız .• 

Bir nıntaha sıs 
- Halicin dibinde hazinf 

var, tarayıp ta bunları çıkar
sanız )a ! 

Karşı karşıya 

- •. Ben temizleyeceğim. _ 
- •• Bayır, hen temizleye-

ceğim. 

DÜ ÜÇ ŞAHiT 
DAHA 

ISTICV AP EDiLDi 
Kadriye H. ve arkadaşları hak

kındakı tahkıkata devam edil
mektedir. istintak hakimi Hikmet 
bey daha mevkufların iaticvapla· 
nna başlamamıştır. 

Dün de hariçten üç kişi davet 
edilerek malumatlanna muracaat 
edilmittir • ... 



Japon devleti belki müstesna -
~nyanın en eski devleti hangi
ai:dir? Hazreti ls2!1ın başlıc1 hav· 
varisi olan Sen Piyer (Butros 
rasu\) tarafından te'si'l edilen 
Papa'ık makamı .... 

Bu devletin geni' ar or 

dusu, donanması ve bu im 1'.ır ı-
• i:lnn, lmparatorlann üstünde 

mevkıi vardı. Bu dt vlet munka
rız olm"dı: Halfı bir az arazisi, 
bir ~ aakeri, bir iki topu, bay
rağı, sefirleri, mşanları "T'ardır. 

Papamn mülkü gittikçe küçül
mü§tii. ] 870 senesine değin bir 
tek ~rden, Romadan ibaret 
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olan bu devleti bir Fransız müf
re.zeei kullanmakta idi. Lakin o 
e\iôlel"de Fransa ile Almanya 
harbe tutuştuklarından müfre.e:e 
l::bedi şehri, Romayı bıraktı. 
Yeni teşekkül eden birleşmiş 
ltalya Kırallığı bu fırsattan istifa-
de ile Romaya girdi. 
· .. Porta Pia,, kapısından içeriye 

giı en ordu şehir üzerine bir pa· 
ıre top la atmıştı. Papa sarayında, 
V ~da, mahsur kaldı. Italya, 
Pa~ ba.ıretlerini lıükürndar ta-
1ı1ıyqr, sarayları!lı bir sefarethane 
gibi ~mleketlen dışarı addedi-· 
i'Y'Or, ve bütçesine tdısı!. .. t koyu-
yo.do,. 

Papa bunları kabul etmedi, 
Yatikandan çıkmadı ve İtalyanın 

~ i:e~t kanununu protes~o etti. 
sone devam eden bu vazi

yet geçen giinlc r sonuna gel
mi.7tir. 

j>,apalığa ait " S::.n - Covani -
in - L.ate-rano,, sarayında Papanın 
hariciye nazm Kardinal " Gas
parci,, ite ltalya bcısvekili Sinyor 
" Mus~o'ini ,, muc ntan meras·m
ltt bir muahe-.ie imza1 adılar. 

•"" Ger;en flalynt} hükı'.irnı!t.\erinjn 
ktline mJvaffak olrımadıkları b~r 

muahedeyi rnş°s"I r imzalaya bil
di er. Kezalik doh•z1.n ru ''Pi,, de 
se!cfle::-inin 1apaınadıkları bir işi 
görm~ş o!du. 
. Pap,. Va ik n Utrnn, Kac:tel

,. Gandolfo bnıa'arına malikti; şım· 
di kendisine pek ehemmiyetsiz· 
ve alıalisiz- bir az toprak, bir gc-

.. , ~it ve.riyorlar. Demek ki miilken 
• ~ ni bir fark yok. O ha!de iki ta
- . tı. karı nedir? 
- ~alya "Kanun" hukuku denil~n 
l~i~ kanunlarını L "tün kıratJık 
d ...... :liııde tatbik edecek; dini t!v
Jl ·mc us1ı:ü m c ,uri. 

halyJi, papalığa yc.rısı hemen, 
ötAi yarısı bir müddet sonra ol
l-~~f:-ij_zr.e .ki mi'yon liret taktim 
çaecek. 

f)u turetle ltalya Lütün katoİik 
dli:ıy.AAK\ın ve l. nJi lebeasııfın 
ievecc'lihlerini kazanıyor. Papa 
· :! dava ettiği hlkları istirdnt 
$!1,~i.ş oluyor. Papa art k 59 se
hed,enberi isleyerek me-\•kı.ıf bu
~un.duğu dairesinden çı 1 ~ Lıbcek! 

• 

Pop hğm derhal milletler ce
miyetine girmesi söylenmektedir. 

Gariptir ki ölmüş, sönmüş za
nnedilen Papalığın cismani hli
kOm t' i de edilmistir. 

r hukJk'U muci-
ı pa ile biri uz aşma ve 

dosluk, öleki ltalyanın dahili dini 
idaresini tanzim için iki muahede 
kdetmiştir. Bu sonuncusuna 

"Konkordato" derler 
Bu müıakere çetin oldu, Faşi

stler iş başına gelince kiliseye ka
rşı pek nazik davranmışlardı. La
kin sonra aralan açıldı. Her kes 
uzla nmayRcal<larma hükmetmişti. 

Lakin Mussolininin dirayeti sa
yesinde işler ğene layık mihvere 
girdi. Bu hadise alemşumul bir 
mnhiyet almaktadır. Katolik ol
mayanlar bile bu neticeden mem
nun oldular. 

Bununla beraber Papa hazret
lerinin ğene tebeası olmayacak! 
Mülk var; tebca, ahali yok... Bir 
kaç dönümlük bir ülke... Lakin 
bu devletin kudret ve şevketi 
bu bir kaç dönüm arazı ile öl
çülemez. Papanın üç yüz milyon 
ruhani tebeasi mevcut. Bu tebe
anın ruhlarını idare etmek için 
onların ekser metbuları Papayı 
bir padışah addederek onunla 
muahedeler imıahyorlar. 

Ne tarihte, ne hali hazırda 
böyle bir devletin diğer bir 
misali yoktur. 

Katoliklik hem bir din, hem 
bir devlettir. Dünyada hiç bir 
devletin bu kadar eski ve kuv-
vetli teşkilatı yoktur. Protestan 
Kilise ve teşkilatının ruhsuzlu
ğuna, sönüklüğüne karşı, Kato-
lik mezhebinin cıhanşumul teşki· 
Jatı, inzibatı, rütpeJçr,~. kanunları, 
vahdeti, musikisi, mimarisi, hey-
kelleri, resımleri, v. s., nazara 
çarpar. 

Eski bir kök... lngilizlerin en 
·büyük müverrihi "Mac Aulay,, 
1. kriben diyor ki: Lôndra, o mu
azzam şehir, dokuz milyonluk 
baş şehir bir Babil, Niniva, Meİı
fis harabesi haline gelebilir; 
Lôndradaki "Sen Pot" kilisesinin 
iki bin sene sonra teşkil edece
ği viranede çoban kavalını çalar, 
lakin romada, Vatikan denil n 
tepenin üzerinde ğene bir Papa 
hükümran olur 1.. 

Vatikan siyasi bir merkezdir: 
"Martin Lüter,, protestanlığı 

ihdas etmekle hıristiyanlığı ikiye 
ayırmıştı. Fakat Vatikan o mer
tebe müdebbir davrandı ki hem 
dahili islahat sayesinde pek zi-
yade takviyet buldu, hem şimali 
Avrupada kaybettiğini orta vece
nubi Amertkada kazandı. 

Papa hazretlerine iade edilen 
saltamıtı mubarek olsun. 

e ii Nuri 
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11ıaııette 

Ecnebi ~öförler 
Ecnelıilerin şöförli.ik edip ede· 

meyccekleri, ~eyrüsefer baş me· 
murluğu tarafından Emanetten 
orul :otu. Muahede mucibınct> 
bazı Turk san'at)arı Türk tebasma 
ınhisar etmektedir . Şoförlükte 
bu meyandadır. Binaenaleyh ec
nebiler şöförlük edemeyeceklerdir. 

Hüviyet varflkaları 
Emanet memurları için bir 

sicil \C birde hüviyet Yarakası 

yaptırılmıştır." Bunlar doldurul
duktan sonra memurlara tevzi 
edilecektir. 

Kulup mu, mektep mi ? 
Amerikan genç hiristiyanlar 

cemiyetinin vaz'iyeti ihtilafı mu
cip olmuştur. Maarif bu oemi· 
yelleri mektep telekkı ettiği halde 
Emanet kulup addetmektedir. 

Bu ihtilafın yeniden tetkiki 
kırrarğir olmuştur. Bu cihet Bey· 
oğlu belediye inde teşekkül eden 
bir hey'et tarafından tetkik oluna
caktır. 

Emanetin davası 
.Maliye vekaleti, telefon şirke

tinden aldığı re min emanete ait 
hi sesini vennediğinden Şumy de
\·lette bir dava ikame edilmişti. 

P'"' ır !!iinü Şuray devlette 
aleni mürafaası icra edileceği ci
hetle emanet umuru hukukiye 
müdürü Muhlis bey bugün Anka· 
raya gidecektir. 

Cenaze için kızak 
Geçen defaki şiddetli karlarda 

emanetin kazma kürek ve aire 
gibi levazımı harap olmuştur. 
Emanet yeniden aJfit ve saire 
t<-darik etmi tir. u .. l; 

Fena h;valarJa cenazelerin 
açıkta kalmamaları ıçm yaptır

tılan kızak Fatih garajına çekil· 
ıniştir. 

Defterdarlıkta 

\ialive vekaletinin taminıi 
• 

Maliye Yekiilet~nden Defterdar-
lığa gelen bir tamime .göre, bundan 
sonra hazineye intikal edecek 
terekeye aıt defterlerin tanziminde 
hazineden de bir memur hazır 
bu.lunncaktır. 

Poliste 
Şüpheli oteller 

Polis müdüriyeti adli şube me· 
murJarı Beyoğlunda umumi bir 
tarama ameliyesine başlanu§lardıı 
~lemurl, r iki geccdeııberi §Üpheli 
gorülen bütün otel, har ve gazino· 
lıırı teftiş ve taharri etmektedirler 

Düngece ilç otel seddolunmu tur. 

şey bilmiyorum, bilmek istemiyo
rum., allahıml.. nakadar körcesi· 

lJ b l ne haraket etmişim. Az daha sizi 8:; l .. rı elimden kaçıracak, gitmenize mü
saade edecektim .. Hayır Süheyla, 

F. El'\.1 ll .. ETT1N ŞÜKRC sen gitmeyeceksin .. seni gönder· 

.5iz! hakaretkri c:ı\tmda ezdi. Na- gidebilirim.demiştiniz.Niçin?.Çünkü mey~~eğ~m .... Baki.. okadar göz 
--ı ' • t'h tt' 'ı · .. orad'a teı·til e kalmamı•b ... Çünku" yaşı d. 0.kt.uğllnuz,ağl.adığmız, ıztırap \lLSUz.ıu .ın ; ı em e~ ı.. . . l zu· ı ,.. kti 

ı.ü~ l.erşı bir kadına ~öyl• nme- sevdiğiniz adam artık. Kamuranın ç~ . A"mız saadet, ı~te P~~. yakı
yr k şeyler :öyletli \C" siz. mn'- yanında değildi ... Çünkü ... ben mm!zden, adeta bıze. suruncrek 

ald d b d id. E.r. v~ geçıyor.. El ele verelım ve onu 
SUilt ·olduğuouı e, o a amın ura a ım... 5 er l'Hmuranın L 1 lk' .. 

~t ıs ·d· · b b ..-.açırmaya ım... ımızm de ha· 
y" 'den bu felakete, bu betbah- y nına ~· mış o at mız en un- 1. . d b 

,_ 1 b·ı k - ;;.... k ya ımız e ugüne kadar yaşamış · tı~ s:W-ükl 'niz, l.iay•itın ve arı ı meyece ·, 0 0 • enmeyccc - b 1 . 
~tı btr kurbanı olduğunuz hal- ti u tat 1 emelı bugün hakikata çe-

k 
. . mp k k d d f virelim. Emin ol 1.. Bundan son-

cie yene susttinuz .. sü iit ettinız... e ya ınım an geç
1
en saak e 1 ra bizi artık hiç... hiç bir ... 

• (..;5z yaşlannızı sessizce kalbinize a~talca~ına k~çır~ış 0 aca ·tım... irfan birden bire sustu. Bütün 
akıtarak bu son aıaba da taham- Sız ... sız benı sevıyordunuz hal.. heyecan, şiddet ve harareti ile 
mül kudretini gösterdini%.. Her Yarabbi,. çıldıracağım,.. söylediği sözlerin son kelime· 
şeyi, 'her haklkatı oldnğu gibi - irfan bey!. çok yalvarırım leri dudakları ucunda kaldı. Çün• 
itiraf etmemek cesaretinde, meta- sakin kalınız... Yoksa size her kü atelycnin kapısı açılmış ve 
Jlfti de, püyuk ·•günde bulundu- şeyi söylediğime nedamet edece· içeriye Osman ağa girmişti: 

d" C'!'Vİ anla- ğim. Unutmayınız ki itirafatıma - Otomobil kapının önünde-
Z ıra vdet başlamazdan evel terbiye ve ah- dir hanımefendi. .. 

oyler n. lakınızn itimat etmişti ... Sonra çeki ccektı.. Fakat Sü-
:-c.ya •• Onun yanına - Hayır .. bayır .. artık hiç bir hnla mani oldu ..• 

Bundan ba:;-ka hat.1 e;tar<'nğ.iT. fan
liy te · hıır oJun barlar da naillrot 
ahınd. lmlunduruhnaktmlır. 

Po1istc dayak! 
Mülkiye müfettişliğine yeniden 

bir çok kimseler muracaat ederek 
muhtelif polis karakollarında da
yıık yediklerini ~öylemi~ ve ~iki· 
yette bulunmuşlardır. 

Bu gibi vakayiin çogsldığını 
gören hey'eti teftişiye Vilayetin 
ııazan dikkatini celbetmiştir. Ayni 
zamanda hey' eti teftişi ye dayak 
hadiseleri etrafında merkezlerde 
yaptıklnrı tahkıkata da devam et
mektedirler. 

Mahkeınel~r --------
Bir apartınaııın kıyn1eti 

Selünik mubadillerinden Galip ~e 
Mustnf a Arif beylere teffı.z edilen. 
BeyoğJunda Istikltil caddesinde Kôce 
oğullarından metrnk apartmana 14 
bin Jira noksan fiyat taktirıetmek 
soretivle devlet hazinesini ızrar etm· 
cl\le mamun Tapo ve kadastro baş· 
memuru Mchmeı Cemıılettin ve kii· 
tip Raşit beylı!rin muhakemesine 
UçUncü ceza mahkemesinde başlan· 
mıştır. Iddeaya naıaran Köçe oğul· 
!arından metruk apartmana kıymet 
taktirine memur edilen bu memurlar 
upartmana Tnpodaki kıytteıı 14 hin 
lira noksanile 8000 liralık bir fivat 
taktir etmişlerdir ve hu suretle de~lct 
hazinesini mühim bir zarara duçar 
eylemişlerdir.Dtink U celsede mekamı 
iddaa tarafından \'akı oJan mlep tize· 
rine evrakların mUtalaa edilmek 
üzere müddei umunıil'~e tevdiinc 
katar verilmiştir. 

Zeki bey hakkındaki 
karar 

Polis müdiriycti ikinci şube 
başmemnru Zeki beyle arkadaşları 
lıakkındnki hcrnnt kararı Malıke· 
mei tcınyizce lastik edilerek müd· 
dei umumiiiğe-gönderilmi~tir. 

Mü,tef errik 

Amerika sefiri 
Amerikan sefiri M. grune Anka· 

rndan şehrimize ~clmiııtir. 

600 Scyah geliyor 
Bugtin ~ehrimize ( Translivanyıı) 

vapuriyle 600 Amrrikalı seyah ge· 
cektir. 

Ronıan ya sefarethanesi 
Romanya sefarethanesi bu 8) 

ıilıa ,·etinde tam::men Ankaraya nak
ledilecektir. 

Romam·a sefiri M. Filalitti iki 
gUn sonra Ankara a gidecektir. 

İngiliz sefiri gidiyor 
İngiliz sefiri Sır Jorj klark bir 

haftaya kadar refikasile beraber Nise 
gidecek tir. 

ndt ıle Şr·kip \dul ( t:n<li aln 
hine :-irkrtiıniz tarafından Baro a 
~ikayf·t erlildiğini }nzdı~ınızı ha)
retle gördiik. 

Buyle Lir hadise olmadığı gibi 
Baroya da bir müracaatımız 'Tuku 
bulmamışur. 

Hakkı Şinasi paşa 

Halk fırkası 12 inci mıntıka 
müfettişi Hakkı Şinasi paşa bugün 
Ankaraya gidecektir. 

13 ınilyoıı fiş 
istatistik ~1üdiriyeti Umumi

yesinin tahriri nufus malumatını 

tespit ile iştigali neticelenmek üz
eredir. On bir milyon fişin tasnifi 
hitam bulmuştur ve mütebaki üç 
milyon da iki 8) a kadar bitecek
tir. Bu tespit neticesinde me\ cut 
nufusun ne kadarının küçük, orta 
yaşlı ve ihtiyar olduğu, hangimes
leklerde bulunduğu, ne kadarınm 
okuyup yazma bildiği çe saire gibi 
malumat meydana çıkmaktadır 
Bu neticelerin bir kısmı hazirana 
kadar neşrcdilecektir. 

Sefarethan eler 
lstanbulda mevcut bulunan 

biltün sefaretler nihayet iki ay 
zarfmda Ankaraya taşınmış bulu
nacaklardır. İngilizler, Ankarada 
aldı.klan ar~ada muhteşem bir 

bina inşa edecpklerdır. Binanın 
projesi ikmal cdılmiştir. Yakında 
inşaata ba~lanacaktır. Diğer taraf

tan Fransızlar Ankarada büyük 
bir villa satın almışlardır. Büyük 
küçük d'ğer devletler sefaretJeri

de münasip binalar satın almak 
üzre Ankaraya memurlar ~lmder
ınişlerdir. 

Istanbu1 Hariciye memuru 
bur!lda ancak daha üç ay kalacak 
c bilahımı bu memuriyet la~)<'· 

lecektir. 

Istanbulda 1500 beyaz . 
Rus var 

Yapılan tctkiknttan anla..,ıl ]ı. 
gına nazaran şehsimizde 1500 be· 

yaz Ru kalmıştır. Geçen sene bu 
mıktar 6000 ni mütecaviz bulunu· 

yordu. Rusların kısmı azamı ken
di arzuları ile memleketimizi terk 
etmişlerdir. 

Burada kalanlar için Ankara
dan henuz hiç bir emir \Terilme
miştir. 

Telsiz işleri 
Telsiz telefon şirketi senelik 

umuır-i içtimamı Anknrar.Jn al tet
miştir. Hükumetin bu sene mez
kur şirketi himaye edeceği anla

Şikayet edihneıniş şılmaktadır. Bu işler hakkında ait 

Bamt inhisar müdiriyetinden: olan makamat nezdinde teşebbü
Gazetenizin bugünkü nü hasında satta bulunmak üzere Ankarada 
güya şirketimizi i~rar etti~lerindeı ı 'bulun~n müdür Hamdi bey bir 
dolayı Avukat Nesım Mazlıyah efe- kaç gune kadar avdet edecektir. 

- Kalınız .. Ben gittikten sonra Süheyla teessürünü güç zapt-
:zannederim irfan bey size bazı ediyordu . 
emirler verecek .. , - Metin olunuz irfan beyi 

lrfan genç kadının plimnı Ben sizden dahamı az betbahtım. 
anladı. Ben dahamı az ıztırap çekece-

Iztırap dolu ümitsiz bir nazarla ğim. Hiç değilse sizin bir teselli 
Süheyla ya baktı. vasıtanız var: Nışanlınız .... Fakat 

SUheyli büyük bir gayret ve ya ben? .. Allah ikimizede acısın •. 
maharetle kalbinin esrarını faş Bu felakete tahammül için iki
ettikten ıonra sevmiş olduğu ve mize de cesaret ve metanet ver
hala da sevdiği bu adamın karşı- sın. 
sında arbk yalnız kalmaktan irfanın başı gogsu üstüne 
korkmuştu. Mağlup olacağından düştü. Yaş dolan gözleri şimdi 
endişe etmişti. hiç bir şey görmüyordu .. 

Sükunetini zahiren muhafaza- Atelyeden hafifce uzaklaşan 
ya çalışarak ressama yaklaştı. ayak sesleri... ve bunu müteakip 

Alelade bir misafirin veda de kapanan bir kapının gürültü· 
etmesi gibi tabii bir sesle : sü işidildi. Bir az sonra ise bir 

- Allahasmarladık irfan beyi. otomobil motörünün homurtuları 
dedi · ta yukarıya kadar aksetti.. 

irfanın dudakları arasından Ve nihayet her şey sustu ... 
kesik kesik şu kelimeler dökül- atelyeye derin bir sessizlik ço-ktfi. 
dü: Osman, efendisinin vereceği 

- Bitti... saadet.. ümit ... aşk... emre intizar ederken irfan ken
her şey .. her şey artık bitti... dinden 'geçmiş, o!duğu yere .. ha-
Mahvoldu ..• ~ lının üstj.me yıkılmıf, batını avuç· 

Bulaşık hastalıklar 
Miinhasiren gençlerde d 
nci yaşını geçirmiş çoc 
sık gilrülür. Sebebi beılf 
ili değildir. Mikrop 
girdikten 18 gün soorf 
yüks .. lmesi ve buğaı r 
lığıyle meydana çıkar~ 
altındaki bez şişer, ku .. 
mesi yukarı kalkar; yüıiil' 
ğneme eti gerilir; ağrı 
gelir; söz söylemesi, 
ma güçleşir; bir müdd~ 
ra diğer taraf bezi de 

Hastalık başka bir 
1 karışıklıklar yapmağa 

hafta zarfında şifo ile 
lenir. En çok görülen 
!ıklar; husye, kulak, 
ciğer ufunetlcri, yüz fef,l 
hallerdir. 

Lokman Ha 

Kuvvetli bir Alman 
Se1risefain idaresine dl 

ederek, idareye Alman 
lannda en son sistem v 
etmek teklifinde bulunın 

Almanlar, Seyrisefain 
tekliflerini esas itibariyle 
ettiği taktirde tediyat 
etrafında büyük bir süh 
termeğe amade olduklstt" 
dirmişlerdir. 

Fabrika yapacağı v 
parasını taksitle alacak 
müddetlerini SeyrisefainiO 
ği şekilde kabul edecekÜ' 

idare. Almanların tekli 
kike başlamıştır. 

Düyunu umumiyedeki 
naktiye sui istimalini t . .a 
mckte olan Maliye hey'P 
şiyesi henüz neticeyi 
muvaffak olmamıştır. 

Müfettişler her gün 
mes'ele ile meşgul olııl 
lar. 

Şimdiye kadar sayıta' 
evrakı naktiye arasında 
şer lirahklardan 240 •' 
liralıklardan da 60 taı11 
çıkmıstır. Müfettişler o~ 
lıkları saymağa başlatll 

Bilhassa onar liratık181'11' 
bütün fazla çıkacağı aıı18 
dır. . 

Maliye hey' etiteftişiyes• 
geçtikçe deha 01ühiın bit 
takip etpıektedir. 

ları içinde sıkarak hüni6' 
gür ağlıyordu ... 

- 9 - _, " - lrf an beyi.. SiıİOJe, 
görüşmek istiyorum .. 

Perihan bu gece 11 

kapıya kadar teşyi eıel 
sözleri söylemiş, ~~ :it 
de güzel simasını elıın 
kaplamıştı. 8 

Sesinin titrediği teIJl 
ili idi : ,, 

irfanın sükutu kııJ'Ş1~~ 
cidi tavurla devam ettı ·ti 

- Yarın öğleden soBe! 
bir az dışarı çıkacak·· 
mda biliyorsunuz geıili 
sizi yarın evde bekleye tt: 

irfan bu garip da~e 
ren: 

- Peki... ,, 
Didikten sonra ııış• 

ayrıldı. ~ 111 Bu vaka, Süheyfan 
son ziyaretinden, . ~e~~ 
her şeyi itiraf ettiği f;yıı_ 
on beş gün sonra [Si 



ı ııııı 1 I\ D t\ \'i ~ı 1 J{ 
) 

~-. 192) 

f işg·nl .facıa Tarı 

~eslihat için Is p any a 

1
1llgilterenin sükfinet 

a Avı·upacla ssğıı· 
lngili.zler, 1-larhiyede 
Nikoyu kurşuna dizdiler. 

eli lifi yok! avdet etti 
klar yeııiden 
şidcletleııdi 
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Siya5) hir hadise! 

.. 
talep ve müracaatları üzerine, 
Istanbuldaki lıı~iliz ve Fransız 
istihbarat rüesası tarafındanbu 

Jlaı-~· J.ondra. [A.A l 
C~ılllnbı;.~~. llaY.ırı ı;iir "Auıo.tı:ıı 
11lıdc·k· ) auı.. a,·anı J..amarasıuda 

l )f'V ".ilah ~ • a11ııtta hulnnnıuştur: 
d"tı ın·· rı tı•ı;Hhat lıakkınfla wni-
••'ıl IJZakt• .... , • • • . . • 1 

1 ........ h" ... _ .ı t' gırıı.ımei'ı ıt·m . n· h ''" uk~ ,. ·· 
attarı tıııwtine uıııumi iotiJıa-

1n11htenı @~nra lıir tı·şt'bhü~ nıkıııı 
~ '·va~ oldutuna dair iogi1ıt·· 
\ıaki nl 111~oıı,. sefiri taraftnr\an 
ltıııt1 iiıan. lıt'yauaı hükumt'tin tali· 

l erıue 1• .l:1 • • 1:10-:1 <'ta t•u..umt•mıştır. 
•·I ~tere h"k... . . 1 

t' batı: \l "UUlt>tının Hl lllt'~· 

nııı~a as]!nd.a ~ir konfe ram: topla
,\%·r:L il nwetı yoktur. H iikO.mt>t ...:a ·ı . 
'" iki 

1 
e olan miiuasebatımı7.a 

"*' a11 lnıf'lllfoketin hahri Ya?.İ\'Pti· 
et.. lfiUbı ın . 1 l . .. . .... " huı ese e erı ~oz onu.n-
lllı hl1Q>, Uodcırnıaktadır. Hıikfrwr'l 
111 ~ .. ~ıa r .... 

ll'ıaz uıı· nctict'Yı> Ya~ıJ olıır 1 • ev, , ... n . 1 asını e il ominwuılarm rniira· 
~. soracakt J . · ı· f' . . YQna1 ır. ngı ız ı-e umın 

~-~ h 
1 doğtıHlur, fakat htikümf•t 

ı..· atalı · · 
~~ hHdi . .'~lıDtaçJarı düzl"ltme'k: 
llıech\lr ğinız lıcyannamf'yi nf'~re 

olınuştur. 

!.ıık ---arada hir ziyafet 
" h· .llonı Ankara, 21 IA. \] 

1l' ~iv ~nya aefiri Aa.kant Palasta 
\~ • aif\t ~.. . H . . L']' lif>fj l .... rı} ur. arı<'ıY<' \'P.an t 

ter davetlı'J' • Jr. 

tüneli 
ln,,il' Londra. 21 r \.A] 

ıı... ı. ız t>rl a 1 • . ı· .:ı "'llln 1 ı ı ııana' ı ı · ı'ncraıo.' o-t tı •. . . 
"tteliııi l~bııtkalat koıu itrsi ~farı~ 

~llıırİ.iı 11 ınşaH ııro.i t-sinin lngiliz 
1' ... )(' ,,., • 1 . f . 1 ı . 

•ıL l nın N ı·ceaı au <' crı ~ •ı eı (' . ı:--
lbi lir b hır karar :-:urcti kabuJ 
'~ ~ Maman hu karar '!'lll'f'tin
~d~hil ltc:ıu_ıııa. ~at'i hir fikir h<'yan 
d!"ttua~e.k 1.~ın projf'nin hiitiin 
-\'f! l ıy]e hılinn:u~~i lhmı crı·ldi<"•i ()\1 • • c \':'> 

llmaktadu·. 

lehrixiu 

.\ladrü. 20 1 \..Aj 
\ ilaw•tlt·nh• lıüklim<-'t tara[m

•lan ta} in edilnıi~ olan zahitlı'r 
ıoµı·ıı alm larıııın kııınamlanhkl:ırı· 
ııı dı· al~ı ... larıhr. tfo: hir hallİ"-ı' 
olmanıı~tıı·. ~i,·il ~i~miş olan ı·l"ki 
zabltlı•r kı~falan tt>l'kt't m r!'lı•rdir. 
Sr"O\ jı~ uıt>kfrhi Jıarh;vt·:.:.i ı alt'he:.:.i ., . 
ikaıur.tğiihlarma µ.itıııt'f iizerı· uırk· tr>. tı•rkı>tmi~Jndir. 

H"rnıa) ... r \.Aı 
i\lartlirit ile Ponlı•nılılra ara:sm· 

da rnuhı.ıhnılt ınımkuıt olmuştur. 

Ht'tıliz tt•P\~ iiı t'lnıeıui:: olan ha· 
lı<'rlt'r \ igıı<h lıir taknn hacli-:ı.t 
zuhnr t"llllİ~ ',-. hu inkıtaa lıais 

olrmı~ olıfo~ıııı lıilı1iruıf'ktt-dir. 
· Londra, 20 1 A.A l 

Saiıli SeLa·IİPu rlı•n Daily \faile 
hildirilivor: 

~on ·harı"k<ltı ihıilali~ı· tlola~i
:-İ) it· açı~a ı·tkanJwı:;- ulaıı hiiti.in 
lı'pau~·oL topl'n zahi.tlcri tckt·ar va· 
zifen· ..-frmı•k i;;tf'rliklc·l'İ taktir<lı· • l':> 

Kraia w JJiiküınt>tı• k4iı' kiirünı• ica· 
at wmini t•ıleeP-kl(•rdir. Bu topeu 
tf'~;·kkHJfninin ilğu.-ı topm zabitle
rivlc- orchula tı·rfi n~ııliiııii lt'n>:ıka 
tl:~·hhiis ı·hnis olan Prinıo ılı• Ri-\ ' . 
vera ara<::ındaki ıniinafrr,•ti haddine 
f'tkarml!'tır. 
J ' 

AFGANISTAND1\ 
INGILIZLE.R 

Hı·rlin. 20 j.\. \.j 
Soğuk tı·krm· haşladı. i\kktl'}>k

rin ayın 'irntİ\ı•di,ıinı• katlar kapulı 
lıırakılııı:;::ıııa ·karar 'ı·rildi. 

l.nmlrn, 20 1 \.A 1 
H;!f,•dt"tı :-<Hıra <:a::ıı :~ lr zaiı 1J 

ılı·n·rl" harm·t'I k:n ılı-ılilnıif'tir. Ma-. . 
ırıafi aln·tıli lın\ :ıi'«· id:.:ırf·,.i ge<·P , 
'ı>niden doıı olHı·a~n;ı Li!tlirııwkkdir. j 

Dııi.<:lıourg. 21 [,\. \j 
'" Blıiıı .• rwhrirıirı ··H11horı .. ilP 

··f°:;oınlıer!!:. ara~rnda Lıız tutnn ; 
01:111 kı .. ıın iizı•rirnlı· ~'.l'lip gı·.-:mf'~c· 
lıir n111<fılı't <·\ <'l ıııii;:aade t'Oilmi~ıi. 
Diin ak-anı lıuz 1ıılı=ıkı> .. 1 hirdt-nhi-

~ 

rr k1r11iııı., '" lı ıı~ıılı· ~d<>n ;ıralık-
lardan "ll~·a d~_., ıı ı:;o · ki~i ~ii<:lu1'.
le ı.:urrarılıııı~tır. 

Praı1,m·. ~1 1 \. \ l 
So~uL.. tr--krar ha~lauıı~tır. Dün 

bararı·ı ::-ıfıra inuıi,til'. im ):!Üll j_.,. 
;.1fmfon a"a<'•ı :!O ila :~o clnl"ePtlir. 

l ·~ ----
Yeni HHkre~ ~efiri 

1 
\nkıul\ 20 {luı-.ıı;;.11 

B11"rı•o11 -.,•firli'-'•lııC' ~arıılıaıı me_lı·ıı-• I"' 

1"11 .:-:alıri )w, in taj iııi ihtimali lı ıı\ H'I· 

lrnınii!tir. 

Beledi, eler tesk itatı 
• ·> 

Aıılrn.nı, 20 llm:-:u.il 
Jfo:.;iiıı top.lıııı:ııı hı>y"<>Iİ n•kilı· iç. 

tinıaınıla lwleıli) d('l' lf'!l\ilfıtı lfi:ı ihası. 
rıııı miizrıkı-rr <'ılilıli,i!i ı:ılııııİ•ı f'ılili,\ oı·. 

" 
Nikonun verdiği bu rapor 

bütiin lngiliz mahafili siyasiyesini 
hem hayret, hem de telaşa düşür-
dü. 

Fransızlar demek lstanhul da 
sade cemiyet teşkil etmekle 
kalmıyorlar. el altmdan müttefik· 
leri olan Ingilizler aleyhinde 
tertibat ta alıyorlardı. Nikonun 
verdiği raporun doğl'u olup olma· 
dığını duşünmediler bile. 

Ortada bir hakikat, bir vak'a 
vardı: Ünyon Fransezdeki içtima. 

lmülizler bu içtimadan kendi 
aleyh~İerine bir tertibat ve t~şki-
lat almışlardı. 

Buluttan nem kapan lngiliz si
yaseti, korktuğu, diişlindüğü, zan 
ve tevehhüm ettiği şekilde rapor 
alınca bunu derhal doğru olarak 
kabulde tereddi.it etmedi. 

lslanbulda lngiliz mümessili 
resmen Fransız nılimessilinden 
izahat istedi. Her iki taraf Fransa 
ve Ingiltereye malumat verdiler. 

Paris ve Londra arasında ne
zaket hududunu geçen telgraflar 
teati ediliyordu. 

Londra ve Paris matbualı, 
izamettikleri bu mesele etrafında 
her gün ve miitekabilen çok 
şiddetli makaleler neşrediyorlardı. 

Haporuu :-.ahteli~i anlaeıldı 
~lfülerriRler ge.li,_ oı·lar 

w Bütün bunlar hep meyhane 
lıonclra, 20 j.A.A.J \rıhnra 20 lliıı"u~il masası başında uydur111an bir 

Af~ani8Ulll hakkmdaki İu· Burn<la lıııltıııan nıurJ,,ı-.ıi-.leriıı 11111• 1 rapor yüzünden oluyordu. 

giliz ~ivasetinin kimin tara· tı·lıaki i. lıugıııı lf;tnıılıııla kırı·l\ı·t "1• Rum palikaryasının jurnalı ış-
f 1 . . ·1 d"I ıııi-.lı•rdır. 1 k b" .. k h d' l m< an tavm \ (' tc~pı c ı - ......,,,-· ...:--~~~~l'!'l!!"'!~~~,..-- te böy c ve ço uyu· a ıse er 
mi~ ulduğ·11na dair a \anı [ doğuracak bir vaziyet ihdas d-

kanıa1·asuıcla iraı edilen hir Me111ı1r aranıyor mişti. 
. .. . Fransızlar böyle bir maksat 

sualeSir Chamht•rlain ;-:u <'e- lOOlı.ra ııer<>tlı aıılıar_ı~ll~.nıur- takip etmediklerine dair lngiliz-
vahı vcrnıi~tir. lnğumı taJıp olanlarııı :;;ı~r~utı ıJ~l'l'll- lere resmi tc'minat verdiler. 

llH'k iizert' 2:~-2·929 tarılıııw kadar F k t l T l bu te'minata 
"Bu husustaki direktifler Dt'ftercbrlığa miirncaath-n·ı ilan . a a nl gı ız er(N.ko) nun ra 

d .ı ... 1 · k"' t ınanamıyor ar ve ı • doğ·nı an uogruya ııı ·ume olunur. poruna bel bağlayorlardı. 
tarafından verilmekte ve •••••• Bn rriin temasa edilAcek Nihayet lngilizlerin musırrane 
hükumet bu hapta Hindis· ~uht~~en~ filim ... 
tan hükôınetiyle Kabildeki MELEK SİNEMASINDA 

- - r:z:s: --;·s== * 

mümessilinin fikirlerine mü- Em~al:-iz ınuvaffaktYf'tler 
ra<'aattan lıali kalmamakta- kazanmakta ola~ 

İVAN MOSJOUKİNE 

raporun doğruluğunun müştereken 
tetkikine karar verildi. 

T arfeyn rüesası tetkıkata baş
ladılar. Raporda mevzu bahs ha
diseler ayrı ayrı tetkik edildi. 
Alakadar gösterilen eşhas istic
vap olundu. 

Nihayet raporun uydurma ve. 
sırf para koparmak maksatı ile 
tertip edildiği anlaşıldı. 

lngilizler, bu netice karşısında 
mahçup bir mevkie düştüler. 

Di ,-anı harpı~ 
Niko harbiye mektebi binasın· 

<laki lngiliz divanı harbine veril-
di ve süratle muhakemesi talep 
olundu, lngilizler o zaman Istan· 
bulda ( Oryenl Niyuz ) namı ile 
lngilizce bir gazete çıkarıyorlardı. 

Bu gazete müteattit makale· 
le.-le lngiliz - Fransız dostluğunu 
l<'yit ederek ara yerdeki sui 
tefehhiiıniin izalesine çalıştı: 

Harbiye mektebindeki lngiliz 
divanı harbi Niko hakkındaki 
hi.ıkmiınü vermişti: idam! 

Niko... kurşuna dizilecekti. 

İdarn! 
Ancak bu idam keyfiyetinin sa

irlerin~ miiessir bir ibret olması 
lazımdı. Bunun için istihbarat iş
lerine.le ıniistahtem nakadar eşhas 
vaırsa İngiliz 4aş koınandanının 
cmR'İ ile Harbiye mektebi bahçe
sinde toplandılar. 

Bütün İngiliz karargah heyeti, 
divanı harp azası, baş kumcın
dan da dahil olmak i.izre hepsi 
mevcuttu. 

Askeri bir kıt'a muhafazasında 
Niko getirildi. 

Ayakta duracak hali yoktu. 
Bir zabit ortaya çıktı. istih

barat işlerinde müstahtem olan
lara hitaben lngilizce kısa bir 
hitabede bulundu. 

Diyordu ki: (Bitmedi) 

dır.,, lle diber KARl\1 E\ HO:\I nin 
Baska bir !"llale <'t"Yahen t<·m~ili muazzamı. S ı: . \';ıı,J~ .,.; " ı . . .. c • 

J ngili~ hal'İ<'İ ye llUZll'l J(abil- ÇARIN 'A VERi : 
deki t"<'rwhi ~cfa1·c1lt·rden lliç 1 ılir. Bu giin hiitiin :.:ınala.rın ~o-1 
hirjnin henii7. , .. 1·kan \<' me- 1 cuklnnnı c:ant 2-l-2 nıatınr-.rnı~ e 
ınnrinin de A l'gan topra~rını : rrl'ılİİl'HH'IPrİ ('ll;<'lmlir. :~ira ~tiıo.-: 
l 1 tt'rilnu·kte olan\• \in l·:n: \m· 
terk et mrnıi~ ohl ıı k 1 a l'JllJ ~fiy· nıbrı p<'k ziyaılr- <;(•\ indirPı·c:=kı iı 
]emiştir. ...••••••M••••••••• 
- . j!jlliM;CFW - • • • • is ca : _ J - - ., 

Bnlı.tİ)"ar ada.rnlar 1 

T iyatro kişesinde bilet alma- J 
· ğa çalıŞan bir genç görür-

sünüz. Hemen tanırsınız. Darül
fünundan bera
ber çıkmıştınız. 
Bakarsınız. Me-

/,i;/;sii11, ="!'im .~ı'frııım. ilıtinı~rı1111 .. 5ttrıtnjııı druıllı olun mnuniyet için-
K .A. J) J N P EŞ 1 N DE dedir. Sevincin-

Filmiııin mliıııessili SEFiLLER filuıiniıı uııntulm.:;,z .l.AN den ağzı k'ulak-
VAl.JAN i GARRIEL GARRIO ~ u hu ~fm larına varıyor. 

Saadet tatlı biı 
A L JJ A ftf R .l:İ S J lV E JlJ A S J N /) A heyecan halinde bütün viicudunu 

temaşa ctmeği katiyen kusur etmeyiniz. J sarmtştır. Sorarsınız. 
Smıt :!.:i rı.ı J • .') ı.ıflti11<>ieri1Id<''··i '}.~ JN 1 (;~/, onınltırı lı<'r /;esi "Yahu ne oluyorsuıı?Seni gören 

lmlılıaluı1arla :.:.iildfiı eı ('/.-ıır. dünyanın en bahtiyar adamı za~-
~~--••ı•••"•· neder,, Büyük bir ordu yenmıs 

••• •••••••••••••••• muzaffer bir kumandanın sesini işi-

ı ......... ıPER ASlNEMASl ı tiyormuş gibi olursunuz. K~lime-
ler ağızdan birer inci tanesi dö-

Bn rriin fı•\ kalfııl(' 1ırn!!;rnmıııckı \nıı>rikan ~rti"llPr külüyorınuş gibi çtkar. + n 45iıldi filiınlrriııılc·n _ "Elbette bahtiyar bir ada-
• K1YA~IET'fEN SONJtA mım, der. 
• l\·k arıklı ,,, lıi~--i fnc·ia. '\1ii111f'~ .. i11Pri + Dün Şehremanetine 60 lira 
ı H. B YARNER. ~ILS ASTEH, ANNA Nil.SON • maaşla memur tayin edildim.,, 
~ IJı•r ,.. i a;.!l.ııbn 'ı· lıı-: rı·mıı· :..;.ır ı<'dn ııl11tlıi': filiııı + Dünyanın en mühim ~~zetele-+ Fll.l'.\lfJI·., 1·.\ \EL_., \1. \Fl~A'l\CA M.ETODLARl.\ TEHTJP •• rinden bazılarının sahıbı olan + ı·:DIJJ.\ Tl H~~;l~ t•:SI•:HLEK KU~Sl•]{LEHl Nortklif bir gün gazcteler~nd~n + \l \CiDE lıı.rnıııı \f' \\ :\:[ 1 1 ı:·v tuaflarmıl:uı 20 Ki~ilik + birinin tahrir odasına gırmış. + nHKESTf:l{ı\i\IN refu",ttilı· + Bakmış ki on sekiz, on dokuz ya+ Uzak ,,.,.ıı•ı.lı·n !:.•·l<'ı·~I.. z:ı.:ma l•»~lıilfıt oinrnJ .. i<;1n ~ıiııılıiz + şında bit genç masada oturmuş 
....... -1(.ı,:~t.ı .. ııwtiı.ı;;ıe.ıhı .. I~ bu .. · kfııı.sı··r "+N·j.Lı'c .. ·ı'l..tir.. • .... ı çalışıyor. Sormuş: . 

ASltİ SINEl\IADA 
E L Y E ' l\l 1, U C Y A N O A J., B E U T İ N İ 

· F·E.CI DA KIKA 
Filtınindc ı->m..:;alsiz 'lnm·affakip-'tler kazanınakHıdır. 

Bıı ak:;:rnı 1 E ·l \'AH\ LTE PI10f;RI\. \il: ZETl ll.E AR~L \:'\I 

- Oğlum burada kaç lıra 
maaş alıyorsun? . 

- Haftade 20 lngiliz hrası. 
[Yani bizim parmızla 190 lira.) 

- Peki hayatından memnun-
musun? . 

Çocuk derhal cevap vermiş: 
- Evet memnunum. 
Nortklif başını kaldırmış: . 
-"O halde idareye muracaat 

Kadın nıeb'uslar 

K adınlar ingilterede sene-
- lerce mücadele ettiler, 

Bağırdılar çağırdılar. " Biz de 
insanız , biz de 
memur, nazır, 

meb'us olmak 
isteriz,, dediler 

ve nehayet er- i.U.._., 
kekler gibi meb- d 
'us olmak hak- .~ .... 

,, ___ _ 
kını aldılar. Ge-
çenlerde ingilterede bir yerde 
intihap yapıldı, intihabata kadınlar 
da iştirak etti. Neticede ancak 
bir kadın mpb'us olabildi. 

Bütlin kadınlar reylerini erkek
lere verdiler. 

Tiirkiyede de böyle oldu. Ka
dınlar: 

-"Hele siz bir kere genç kız 
lerımızı darülfünuna kabul ediniz. 
Onlar da şöyle bir doktor, avu-

kat olup meydana çıksınlar.Oıı
dan sonra görürsünüz ne olacak." 
dediler. 

Jc;;tedikleri oldu. Darülfünuna 

giren kızlar, avukat olup çıkdı
lar ve çıkar, çıkmaz da ilk iş ol
mak üzre gazetecilere: 

-"Biz mahkemelerde yalnız ka· 
dmlarından ayrılmak isteyen koca· 

ları müdafaa edeceğiz,, dediler. 

Hakikaten şu kadınların işine 
akıl sır ermez. Peki bu ne pchriz, 

bu ne lahna turşusu. 
') 
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YOl\:LAilfA 

Kadınlara 

23 Comartebi 
25 Pazartetıi 
27 Çar~nba 

Erkelilere 
24 Pazar 
26 :;;ah 
28 Pn~eıihe 

1 - lstanbul Za~Lu-ı •· 
hasebeciliğinden maaı abnaktıa 
bulunan bilumum mütekaidin ve 
Eytam ve Eramili askeriye ve mül· 
kiye ve ilmiye ile hideıaab vatani· 
ye esbabının mart 1929 yoklama· 
lar1 balada gösterilen tarihlerde 
herkesin tabi bı,ılundutu şubeler
ce yapılacaktır. 

2 - llmühaberlerde mulaarrer 
edesileye mütenazır olarak ıkQu. 
en cevapların gayet açık ibare 
ile hak ve silintiden ari. ve aok· 
sansız ve aynı kalemle yaz.fara. 
sına itina olunac.aktır. 

3 - Ancak Sultanahmet ş~e
sinin tamirinin hitam bulmamHı 
dolayıııyle bu şubeye ait yo~
ma muamelatı merkezde icra olia. 
nacaktır. 

4 - Maaş cüzdanlarında M>to· 
grafı bulunmayanların yokıBma il
mühaberine fotojTafları ilMlt ve 
Heyeti ihtiyariye tarafmdan ta.s
tile edilmesi lazımdır. 

5 - Esbabı maalın bi~~ 
şubelerine müracaat yoklamNaA 
rını icra ettirmeleri metnıt $p 
gidemiyecek derecede hasta lt\1-
lunanların mazeretleri ıtıukim 
bulundukları Polis merkezince 
yoklama ilınühaberl~rine . meşru
hat verilmek suretile tas.tik olu-
nacaktır. , 

6 - Yoklama muamcla~• 
hüviyet, maaş cüzdanlarıyla seıle. 
di resmilerin memura ibrazı mee
buridir. 

7 - Muayyen günlerde pbe
lerine müracaaflala yoklamalan:nı 
icra ettirmeyenlerin ilmlbabede· 
rı maaşın tediyesinden · •ıaia 
alınacağı mukarer olct.jaaadu. 
eshabı maaşın tevziabn hitam• 
kadar beyhude yere ·~t tt• 
memeleri hususuna nazan dikbt
ları celbolunur. 

8 - Yoklama tariJai tanzimi,-.. 
le 1 Mart 1929 arasanda ...... 
7 

lacak vukuatı, aynı atnde jh:bar 
ile hey' eti ihtiyariye mükellef 
olup bilahere bu kabil mekt~ım 
olduğu anlaşıldığı taktirde mü
sebbipleri hakkında tahkikatı ~
nuniyede bulunulaeatı. 

K~ük telgraflar 
A mPriltan fabrika marJuılcın· 

\\ ashington. 21 (A.AJ ~ali Te 
Ceoulıi Anwrikanın 19 CUm.ll-.ri· 
) etinin ruiime şiUcri fabrika _.,. 
katarı hakkında Amerika iey~ 
ara.,mda aktlcdihni~ o)an mllbve
Jcnaııw~ ı imza ctıniş)eı-dir. ' .Arja,1-
tin 'c Salvadcr Cunıhuriveıl«i iıı.-
ı irak ctmiBlcrclir, · ' 

('imlP ~·Pne karaaıolık - Ma-
1lillt·, 21 1 \. ı\) Chautou11g ta Bir 
takım l.~u·ga~Hhklar vukuu höer 
'ı•rihıtiş oldn~nndaa '·Treıwnı,. lira 
'aziirii '1\·lıf"fon ya gitmi•tir. 

inp,iltt>rNle kiimier - J,Oncka, 
~l 1 \.ı\ l ~anıınuııanide lugilterede 
ınaı l<'ıı kfünii rii iıoıilualitı ıecen 
a\ a nazaran :ı mih·oıı toR fazladır. 
l lali lıazmiıt Löm~r madt:-nlc:rinde 
<)] 1 lıiıı amele ı:ah~mal;;ıaJır. 

l'mumiatmıda yeni ôy81ı -
\tina, 21 (A.AJ Hu.kumetiıı •)•• 
int ihalJatuıı foJ rzan)ar seMbiyle 
.Njsan birine tehir edecef:i t.öyleıill· 
nıclacdir. 

Roma • Berlİlı tefofomı - Ro· 
nıa, 21 lA.A) Alma.uya ile İtalya 
arai\mda t<'lefon kahloeu ,·az'1 ameıı 
liye8İne Is, içrede nihayet veri~ 
ıni~tir. 

Bir amele yandı 
Knraa~a~ta Tıpa fabrikasında çah .. 
an ameleden lzzet dUn kurıun duk• 
erken eli kuyarak ku~un kabını de
virmiş ve vlicudunun muıTtolif yerl .. 
.; .. tt.n • nnıı•tır. ____ _ 
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. ıılı •ı ...:..: . l9~'J 

Aş 

Ben de aeverim yavrum! Ben- J 
de severi ... 

Benim de gönlümde zelzeleler 
ılur .• 

Kafamda nice kavak yelleri 
esmi~ir,, bflsenl. 

Beynimde zaman zaman şimşek 
çıtkan hatıralan, sana bir kusa
bilsem .. 

Ben de severim yavrum.. Be
nimde gönlümde zelzeleler olur .. 

Fakat,,, benim sevgim, arslan
la~ çifte kantarma vuran, susuz 
çöl'erin gi\neşine benzer .. 

e irfı sevgim, azgın nehirleri 
yctekfarında kurutan, kızıl bir 
~öktür. 

F.,.. : ,,,Gönlümü sarsan zelzele
ler, se' imın önünde titreşen is
kanı bil ku elerini tekmeleyebilir· 
ler. Göntüm. yüz obüs bataryasına 
g6ğüs peu ııranit bir dağdır. 
yo~a toprakları yer yer çatlıyan 
'l'orbalı ovasına benzemez benim 
gönlüm_ , 

"E~at Mahnıud,, a 
~------------~;;:...--

- Ôyleya.. dc.mincLn beri 
sana bakıyorum. Gözlerin tavan
da.. Dalga geçiyorsun. Buna 
"Kaçıromani., derler... Emrazı 
akliyenin mühim bir şubesidir. 
En berbat deliler kaçıromanlar
dır .. 

Ve,,, gülünısiyerck ilave etti: 
- Hani, az gayret edersen 

Bakırköye kadar bir seyahatta 
yapabilirsin ... 

Cevap vermedim. Bir kelime 
söylemedim. Ye~il maroken kaplı 
d fteri gös ermekle iktifa ettim .• 

Deliler dünyasının Isuınbul se
firi kebiri, s:vri akıllı dostum, kah
kahalarla gülerek bana şunu söy
ledi: 

- Bir kaçıraman! Müşterile
rindendi... Ne yaptım.sa para 
etmedi. Şimdi tımarhanededir. 

Bakalım Mazhar Osman yola 
getirebilecekmi? 

~izameddin Nazif 
;=r;=;; Jk 

VUKUAT J 
Bir yan ı~e~ici yakalandı 

Fındıklıda M. Jr. \"ekaleti mnbayaat 
komİ~)1onundan: 

m;:: 1 F iF .,) G ul~!4ne lııu;tabııııeJi ıı;uı ZBl'l\t" ,,. '4iyaııı u~ fı .. ~ı iliıyi ı~lıhüt ~tmeytm 
~nıtc:ıhJııt nam 'e lıc~ahına olmak tiı:trı' 500 tQıı ı-.rı plc h.üımlnı ı1112arlık 

urqıılc. ıcra kıunacaktır. Paıarlığı 23-2-929 Cuınartcsi orimU saat ]4 ele Harbi)e 
melUcb! . ) cmek~ıaııcleri un ündeki pazarlık ınabalJinde ) ııpılaca.ktır. Talıplcrin ~art
n:ııtıe ıçııı komıs)onumuza müraaıat olllllwa ı ,o i.tirak içinde pıuıırlık mab:ıllin· 
de kızır bulunınal.arı ilan olunur, 

M ~lte~e ııeker,t lisesi (Sabikıın ort~. nıektcp) için ıerar ve :ıiyanı n farkı fiat ı 
ıfayı teahhut etmeyen mute:lhhıtı namı hesııbına olmak üut> 2000 Çeki 

odun p~zarlıkla mllbayaa olunacaktır. Pazarlığı 23-2-929 Cumartesi gunu saat 14,5 
ta. Harbıye mektı:'hi yew,.khanderi önündeki pazarlık mnhallin.ıe icra kılınacal.--tır. 
Talıple~n artnanıe için komisyonumuza mılrucaııtları ve i~irsk içinrle p112nrlık 
m:ıhallınde b!l~ r bulunnı.n ı ilan oluuur. 

J tanhul l ollaıııa ınudııri}eti emrincleiü Cür<'t rvmorküni için alınacak kazan ve tcfer· 
rtı tı ı.ap.ılı z.ırlla milnab ~a konmui2tı,r. ilınle•i 24 - ı.;ubat 929 tarihlerinde pazar 

gıint~ ant l t te icra "dilce ektir. talipleı· §Ilrtnaıne suretini ) irmi knruş mukabilinde 
ktımı yonumuzdıın almaları Ye sa.rtuamedcki tııl"'lda 'enıinııtluı ile koınİı;\ onuwuxda lıazrr 
bulunmaları illin olunur. ' ' 
A kcr ihti)ııci için 1700 çift yıın ddiveıı p;lıarlıld:ı alınacaktır ih:ıle~i 26-2-

' 929 snlı g,ımı oat on dt.rtte ~apılııcaktır taliplerinr ~rtruıme ve uılmuneoini 
oıni \onumuz il ~l rmf'leri H' ihale .antında temin:tt13rıln hazır buluııuınları. 

A nkara ınnhez kıtıı tırıın ilıti)ac-ı ol:m \ı• wiktarı Mrtnaınelerinde ~azılı lıulunnu 
ho• ıın 'e ıgır f'tlen hapalı nrfln H~ ıı~ rı a}rı artoamf'lerle m,vnakasa~a ı,o. 

mılmu tur. fbale i 23 ub:ıt 929 uımartesi gun ı ut on he te Ankaradn merkc>~ 
ııatın ııJmn k •n - ) onunda , apıbca ,t r. Ş rtnı mf' ~ıı etleı i homİ~) onumuz l.'l mi:\· 
cııttur. Okumak ic:teyf'nlPrin her ıın konıi :> onııınııuı '.. mun:ıkııqııyıı L~tirak t>dc· 
ı.:ekkrin Anh raıla mezkiır konıis. ona mu.r. c.uıtları ıl"ıı olunuı. 
}0 O adet \ilense kap.:ılı zarf usnlile mUcıııktı ıa konmu~tur ihale gi.ınu 9·3-

929 cumnrte i !3at on bc~dir taliplerln ~artruıme ,.e numune ini gör· 
nıek \lzrc her gfüı mUnakac3va i~tirak etlcceklcıın 11 gün o ııaatten eyel teklif 
\'f' t"minat mekıuplarını Anknrada leHızım atın ıılma komİ")Onuna te\·di eylemeleri. 
B il" tüp) ri '.' rilnıek. şartil,. 9 tan,. asrtilin Ji .. su tUplı pazarlıkla imla cttirilf'-

<'cktır. ıbale:oı 26-2·1924 ..:ılı g11mı ı;ant 15 dt" yapılacaktır. Taliplerin Eartnamf!3.i· 
ni ı,onıi:.J onuınuzda \t' tııplcri l oııanedt• aktarına nnh:ırındıı gormrlt>ri , ~ ihale 
f.!UllU d.. temiuntlarile l.:omi$J nnummn ımlrac:ıatları. 

] 00 adet nakli) e :ıraba_ı daha kspıılı 2nrna mlııınkn n\a konmuştur. lhalf' g-un l 
· J6 · 3 929 cuınarte~i !!at on be~ tir taliplerin şıırtnı>m<' ini gormek ü;m• 

lıer gıın rıı ıııakasa\ n i~Lirak ı;:dt>cek'erin o ~un o saatten ewl tt>ldif w teminat 
md~ıuplarııu Ankarn lc\azım cat n :ılnıa k(\Jllc:i;onu.n:ı tevdi eylemeleri . 
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veniz ınübayaat koınisyonundan 

·220· Rod:ı muhtelif burğntadn lif h:ılat knp:ıli ınrfla ih:ılf' aribi: 2~ 2-929 Cumaı 
tc"i saat .J 4 •de 

.35. Rocl.ı muhtelif bur;tatn<ln Celik td halat knp.:ılı znrfln ilıalc tnrllıi: 23-2-9.29 
Cumartesi at .ı:;,:;. da 

I J 5tanbul fora dniresindeo : llcpkt~j· J J ı.:ınbul J«'ra cbit ;:indf!f : 
da T~ikiye mahkai.ıütı cin.ar sDka· ti ı h:ıli bs:.ı&ı f , ' 

Pında l fün atik ~ rt'.dit 52 nurnotolc , . ır ıındrm iııtıH ıı: e le!! ı ]hffl 

nrsa iarıi ?.aıf,-. Harı Hıis~\'İO <'f<'IJ· lıra,n ınııl. hıl \&faen t ~ '1 
dinin horcıın(km cloln) ı ~tnz :;:ıııı BeJtıglnııdu l..:uıaıxı ıualıallc..r:ııni.a 
tnılclclr:tk lll"' J,jj l!IU.7.3\ rdf'\ r- kı:ırıııl· . ol u nıda kdın atı 9 edit ısı.;: 

t A 1 • ' · ." h' · ra 1 
'"' ı iııtıkalı ma:ı b.ıh JJ10 nıuı. ur. r u ıa 1mıne11 ıl,ı ııı ('J,1z \ . ı· l · .. paıtuıuııı. ' rı kn t rafından 

~ tız e' en le .. ar:;ım terbıınde olup , f'rilmrm,..,·11 d d '-- h ı ı d d b. . u• ı en owyı ı a c 
enının a ır kuyu hır sarnıç on inin icraQi-rçün otuz g n müddetle 

kadn~ nuınol) a ~anı palıni) a e~cari ııı) edeye konulmu tur. 
\C hır büyük ve bir küçük iki ha't'UZ Hududu: Tarik, Azize H. \C s:ıre 
üç tarafda muntaznm duvar \C seksen Nikolanın \C Mustafa nğa , rt 
lıç arşın terbiinde bir aralık 'e bir arsalnri~ le mahdut ıki yuz bet ar§'~ 
odadan ilıaret me-kiin yeri , e kırk L~ş parmak binn ve elli uç ar~ııı 
dort huçuk nrşun terbiinde salaş dam dır · .,-
ve ta!; w tu••lndan mamul kümc~i '°' 1Ucıtemibtı sokak C'ihetind n 11;., 
ahırıı~sı Lir ~ıahnlli f-ıavi olup hududu \U~ b:ıhçe dhcti~drn hr kıı~lı. 
b . t f Al' }) ·.. muceddct olup hır antire zeıni111 .,, 
ır ara ı ı a:ı:a arsası dı~er tarafı . . 1 k d d L.ad " b l · · ~ çmı taş ı · brt n et merdiven ..,..,. ~lıl 
oç· uya a~t dıger ar.sa arkası Giıllis· Jık dört dııir•:de durt korıdor ild ~ 

tarı o~u ~·ınıır cıoknl?'ıle mahdut olup diırt kil<'r durt hf'ln nuuı ınueıe-ı.ı 
cleruııınde bekçi Siıııon sakindir kıy· zemini çini maltız ocnklı dört ~ 
m~ti ım~hanıınin~i sekiz bin alt ·u~ ~oknk cıheti ikincı ., 0 uçunc ı-at jıJ: 
ellı be~ lıradır. talıp olanların kı) nıetı kı odalar ~ahni~li bahçe cihctinde1l ; 
muhanımine .. inin ylı1de onu nispt tin· ci H' iıçünf'u H' durd ne- kati rcı- '-1 
dP }Jey akçesini \'C' 928 de J5826 odnl~r <la kılkonlu \e bir kı-ını 1'.tfl 
do ya numara ını mu taı;:hiben muza· H' bır ~ı mı lı.uçuk on sekiz od&~ 
yede şu besine mliracoııt C'tmeleri , e mllştemılat c:ınuı ı lıaııc muhdes oÔ;,, 
28 Mart 1929 saat 16 ya kadar iha· \(' ?'~hdes maltız ocaklı Mla~ ~ 
lei e\eliye i icra kılınacağından müş· ~emult ııu bctltort tnl-1 !dar uzdrinde 'ıtö'. 

·ı · ·b· Ç ne atın a •ı oz o un ve 1'".".J 
terı f'flO tarı ı mezl\Urde hazır .bulun· mnıı.azası ·k· 1 k. · • ""'-• ., &UQe ~ ı ·ı ara ı Ye sıreyı ,,,. rJI. 
maları ılan olunur. içi yağ~ı bo)alı Elek~ik ,.e 'fer~;p 
Lı ntih <.JJrdııucll luıkimliğlndm: Şe~ hlll· yu tcrtıb:ıtı ve ne1.aretı fe\ kaladeli uJı" 
.I' i~l m merhum i\luQıı Kı1zım efendi biıı )f'di,üı on altı lira ltı)meti ın t 
'nece cin mutesarrif olup ı:rolei ~U) u mineli mezkur Amırtımanın '41tirl161ıı' 
zımnında hilmli1ıı) ede furuhtu takarrnr lip olnıılar \'P dıı ha zi) ad l'1 rııl 
r.dup h,.hcr nr mı ııc lim kıymeti mu· nıak i tP) enin kn meti muhamnuıı 
lıanıınineli 1\f.ırııt pa~udn Top ,arı c:ıd- ) '1?.l!t' onu ııı .. bf.tind p , ak :·-:-'*' 
<lt-~iııdc 8'l,86 'e Cemılı Pa~da Kctlıu<lıı <>28. 23 ~ ılo ) a num rn mı ın <t~.A 
mah:ılle indt" 6.SJO nıım:mılı uç kıta nr· ınlı7n) ede Rıb irc murn t e 
~ının i rn l.ıhnan tnli7ll\ t>d!'sindc- 8-1,SG nu· 'r 28 • 3 • c29 tarihinde saat ~;; 
ınnrnlı ar·anın 80' c cligcrll'ri 40 km' kuru~ !,ndnr ih.:ılt"i en eliH'"l icra tıl 
tnlibi ııhdesind<-' i~edı• haddı lal ıkınde ilan olunur· • ,A 
g ırıılemcdiğinden 1t>mdiden müı.ayedeııi ,y d 1 k d ·ı 1i ııı~ .l ng e u m ı e eıma .,J 
martın on sekizinci paı.ar gUnU saat on altıda J. muduri) etinin şa~ ian ıııu~ 
ıcra kılınnc:ıttından talip olıınlarm kıy- olduJ,J ıı Nıdıı l; ilnM Hnsim paP 1. 
meti ınulıanıminl"lerinin yuzdc onu nispe- lı i~clc lhl~mur soka~ındn cedi.t ~il~ 
tiuıJ.el pe~ akçı>~iui ınuc:tcı;hibcn 926-946 24·22 kez.'l o·l·ı numaralı ahşap tkı ~ '-1_ Anladın mı yavrum? Ben de 

eeverim. Benim de gönlümde za
nUitr zaman zelzeleler olur .. Fa
knt ben, şevdiğimin önünde diz 
ç1. klip, ahuvah edenlerden deği
lim 

M~şhur snhıl~nlıJnrdnnNu ret. dtin 
Ha) dnr paşa garında ~imrndlifer 
ınnhendi ]erinden nıos\ '' Franrh·enin 
Ct~bindcn euzdauıııı a .ırırh.en f'lırr:ırn 
ın hut halinde yol, ılnnınıQtır. 

Bir birini tırnakla 
J Dcniı. kıı\ ı'tleri ih1;h1<'1 İ\İll liiıunıu olan halııd:ı mu han-er muhtelif Jmrj!;ataıla li 
lif \t' relik td hnl:ıt ı.npalı ı.arilft mılnnknc::ı~a konınu§tıır. Şartnamesini görmek i t~\en 
lerin her ~i•ıı ve ifnQınn talip olanlnnn ihale giınunde ve muharrer saaıta KasınıpMada 
nılıba~ruıt komİS)Olllınn mUrnca:ıtları. 

nıım::ırn ile rntlrac:ıat c~lemeleri ilün katta ınutlın:ı \C ufok kumUrlük iJdnC' 
olunur. iki ooıı ve ufak Lir , ofa tı t kattD b~ 

odn•ı ilt> Lir nrnlık H' ıhi nbdesth' 
ilıarrı hanenin iwleı U) uu :umnıııdl ~ 
muza) ede ~ <'di ~ uı lira lıcdf'! ile ~ 
evveliyeQi icra kılınmı ve 9 Mart 
cumarteııi gUnU E:ınt 15 te ihalei J;. 

icrn kılııuıca&ından talip olnıılann 1L, 
snnt mezklırdn 429-SO:>i numara ile Y 
nlımet icra mn munı.cruıtlnrı ililn olıJ~ 

Beıadc s~verim. Fakat ben, 
yorganının ucunu gırtlağına bas· 

rarak, hınçkırıklarmı boğanlardan 
d6ğilian. 

Küfklil mantosuna 
relc ıSinemadan bara , 

bürüne
bardan 

&gyara giden sevgilim, gözlerini 
ci ema gözlerime ... 

Çünkü g&lorim, bebeklerinde 
·nnlar ft§kıran bir yalan"ı 
ıennemdir. 

Mavi g.ök erin şimşekleri, meş'a
Ielerini benim göz bebeklerimde 
tutuştururla11 ... 

Sevgilim dikerse eğer gözleri
ni g .. z bebekl,rriıne; yanar, kül 
olur •• 

Yanar •• Anladın mı yavrum? 
Yanar .. Kullarmı cehenneminde 
:li~inc gi)re pişiren bir ali.ahım 
oen .. 

FırtmalArla kasırgalar, sarsar
' ı.r; Ciğerlerimden fışkıran başı 
b..,~ «ah 111 larla kudurul'lar, Kir
p ·leı imden süzülen yaşların her 
d lası çorak ovalarda engin 
u yaratan bir deli derya 
dır. 

aslanbra çifte 
susuz çölierin 

cerh ettiler 
Heydar pa~acla hımıallıh eden 

Sıil('ymsn iJ,. attW i. \lıte>r Jıın lr· 

ho~lukla birbirile kavga c:derek birbir 
inini pıçak \ e tırnalda cerhC'tmi ~erdir 

Bir darülfünun nıuallimi 
ezildi 

Ihlamurda ikamet "den Tıp fa. 
kültesi diş tebabeti şubesi Protez 
muallimi diş tabibı Rliştii bey dün 
Ihlamur <'adde::ıiode bir kamyonun 
altında kalarak ağır surette ynraJan· 
ını tır. Doktorun a) al!:ı eh kırı1nıı:ztır. 
Şbf.,r ) akslannıı t r. 

Dr. Arapyanın f'\ i 
'anı vordn 

Geçen ~un Istintnk hakiminin 
gosterdif!i lıizum ı :zerine Kadriye 
iıanımın rne~elet-in<lcn doln~rı tnJ\if 
odılf!1 doktor anıp~ anın KaClı koyu· 
nd<'kı <'\'

0

•1dı n dün gere rnngın çık· 
mış '" derhaJ yeti,.,en itfni tarafınd· 
an s ndiir lmüc:tur. 

Bundan başka yene l\ dakoytlndP. 
dun bin kurb.:ı.t Jı ılcredt· digeri yel 
değirmeninde olmak ıiıe ı· iki \angın 
dnlıa çıkını 'e bunlarda birinci i 
gibi 'ak tile yeti~ilerck sondi.ırülmtt · 
tur. 

Içtiınaa 
C. H. F. mt fetti~lığinden: 23 Şu· 

hat 1929 ı umarı i t:.Unh euat on 
dortte P<'lı i uınunu fırka {!Urubu 
İl timnı \ .ıri\ıt. \z:ılnr n fırka mPl k· 
ezim• te .rıf ri ıncrcudur. 
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OQTrn • ci ) cnimahallc PAT.arb:ı~ı 54·103 

E" 

Vaire 4 
fa 

icarı 

Lira 
54.0 s 
25 ş 

72 s 
17-50 
4;; 
33 
100 :;; 

lbllld:ı c\ fı mukarrer cmliikin 27·2-929 tarihin<' nııısadir çnrşanh:ı guniı s.ınt 
l;i d,. p zarlık ıırctilf' ihaleleri mukarrer d"r. 'falipl,·riıı .fürn ali mt>trııko icar ko
m· 'onuna ınuıneaflt t>ylemcl1:ri. 

~antaşmda ılrı t>Sbak kııçı;. ~ait paşa kon:ı mın Bıroııs.nrof mıırkah rt>\•izi 
renginde bir adet ku) mklu pi> ano 26-2-9'29 tarihine nıu!3dif Sıılı gilnu saat birde 

mahallen aleni mllzeyN!f' ile ı:atılacnktır, görmek iste~ enler 24-25·2·929 tarihlerine 
mllsadif glınlerde saat l den 2 ye kadar orada bulunacak olao memuru mahsusuna 
\C e~ ynmı airede Emvali metruke müdiri\ etine mUracaat edebilir. 

~===-M=e=-k~a--t ... ih=ı=· __ as=k=e=r=i--y=e=ıı=n=ı=h=ay=a=a=t=k-=o=ı=n=i=-y=-o--n=-u-=n=d=an=J 
G ülhane hnstnhaneqi için °4000· kilo Patates all'ni .uretle mUba>·na olunacaktır. 

Ihalcsi 7 mart 929 per~embe @:lıntl ~t J4de Htırhi~ e mektebi yemekhant>leri 
(JllllJlde ki ruilnaknsa malıallind,,, icra l:ılıııacııktır. Taliplerin ~artname için komis· 
Tonumuza \C iştirllk için tle uıUnakasa mahnllindc hnzır bulunulması ilin olunur. 

Üçüncü kolordu mühayaat komisyonundan 

G ulh ne hastaluuıesınin eczahanesi için dolap '" masa imali paı.arlıkla ınl\na· 
karo;ı;a konmu,tur. İbale~i 24 §Uhnt 929 pazar ~ıinU saat on dörtte komis· 

tyonumuı mUzayec1e aluounda yapılacaktır. taliplerin arınamesini görmeleri \~ yöm 
\ e c at muayyenei ihalede farlnamede yanlı olan ekildek i temioatlarile komisyon 
mun:ıka :ı lonund1 hazır bıılunınabn ilin ylunur, T cshhllduntı ifa edenır> n miitaabhit namımı on bir hin ) edi >uz on sekiz kilo 

F ntilı. t::l~ll~ mahk~ıuc:i ı linı~u hul,uk 
luıkmılıgıııden: F etlıı~ e >c • en et lın

nımkı Hncer hamının §ayıım mute ıırrıf 
olduklan Davut pa~a nuılıalleııinde telci 
çıkıruızı sokııgıııda kain No. 3 bir oda 

'" bir !)Ofa \<' bir kuyu ve lfr mikd:ır 
bahçeyi miiatemil \C tam"re muhtaç ah· 
şap hanenin izalei §tıyuı zımnınde f~. 
ruhtu taknrrur ettiğinden tarihi illindıın 

itibaren otuz gtln zarfında ~ :ı ·oi 28-3· 

929 günlı saat on nltıd:ı ihalt-i en-eli· 

) cı:.i icra l ılınmak. uz re mevkıi nıllw· 

: ede~ c 'uz olıırıduğundaıı i~til"$ına tnlip 

olımların kn mcti mub .. mminesi olan Uç 
ytlz rlli liranın ~ tlzde onu ni!!petindc pey. 

ıtkçcslııi mUste ... hıben fatih sulh mahl~e-

J st:ıııbul Be inci hukuk ıruıhkeıne~ 
Iatanbul Evkaf mudur'~ etini~ .

11 
~ 

kapısında .Nesli.oh ultan mnlınllesıtı•~ 
çUk çeşme ı;okağında Sakızlılnrm bıı&I '/ 
mll!ltıfiretcn mu'· im Ziyn efendi re il_ 
aleyhine ikame <'yledij;,>i davndaıı f. 
lieclittcbliğ cnnk suretleri ıruıhalliıle"' 
derilıni§ ede kendi i orada bulu~ 11 'f 
iknmctgiilıının meçhul olduğu he)ıııı111 
rlc J,ılınmı§ ~ e her mu"ibi talep iJ.aııel' .At 

me i JlırJUııclı hııkul~ daire ine müracn· lignt icrn mn karar \crilmi~ old~ I 
atları ilfuı olunur. tarihi iland:ın itibdren bir mııh rsrfııl ';/ 

•• sı.Udar hun.Utı.. uoliınılığıncıen : 
U Muzaffer hanımın izmirde Cumhu-

Yalıını tııh kikııt hakimliğine lıild~e" ~ 
illin olunur. ~ 

Kiralık bir ev ve ye. 
boş oda araıııyo~ 

Sultan Ahmet Cağaloğlu, ıdJ 
paşa, Beyazıt semtlerinde . 0 :Jıl 
Uzere llç kişilik bir ailepıtl f. 

· l · d"J k b" fe ~· mctıne ta ısıs e ı ecf! • ır tr 
iki boş •>da nraniyor. Arzu N1._ 
lerin Babıalı caddesinde A0'~ 
Ajansı illinat şubesinde N~t . / 
müracaat etrt"elcri ~ 

M ııhkemei n li,e 4 nci Hu~ll~ ~ 
inden: ~1üddei l tanbul ti J' 

Benim gönlüm, 
kantarma vuran, 
gjjneşine benzer. 

Anladın mı yavrum? Bu gönül 
isterse eğer, bir tekme savurur; 
"Ay,,ı bir top mermisi gibi,,, yer
leştirir .Merihin göbeğine! 

Y ako 1 k lıdi~ c·C nainiıı em\ lı 
mı tı ukr mı J ıı i \ rtı ıl< \ ıan mutn-

n Prriın,.k. pazarlık. .suretile munakasaya kontnu tur- ihale!>i 24 §Ubat 929 pazar 
~unlı e:ı t 14 te •oıni yonumuz. mUza~edc salonunda )8Jııl:ı.cıaktır. talıplerin §Art· 
ııanıt'~ini ı:ıvrmeleri ve ~ öm ,.e eaat rtıuanenei ihalede ııaıtnıımede ynıılı ulan §ekilı.leki 
ttmiruıtlarilc konisyoıı mUıınkncı:ı salonunda hazır bulunrııalan iL'ln olunur. 

riyet otelinde saldn \e izmir darail:a· 
cınrla Istiblils fabrikasında Ge'fnt 
efendi nezdinde Sıtkı efendi aleyhine 
ili.ame eylediği tesçili talak davasının 
ceryan eden ı;n:ıhakemesi neticesinde 
8 eyllll 926 tarihinden itibaren tara· 
feyn beynindel\i evliliğin 2evaline 22 
knııunu evel 928 tarihinde karar ve· 

rilerk 12-1·929 tarih ,.e 929-45 nu· 
maralı illinın mumaileyh Sıtkı efen
dinin ikametgahının meçhuliyeti hn· 
sebiyle tebliği kabil olmnmı..: Ye bit· 
talep ilanen tebliğat icrası karargir 
olarak ilamın bir sureti tıskUdarda 
Kara Davut Paşa mahallesi muhtarına 
tebJiğ olunduğu gibi bi nushasıdn 
Mahkeme dhsnhanesirıe talik edilmiş 
olduğundan tebliğ makamına kaim 
olmak uzre gazetelerle keyfiyet ilin 
olunur. 

ena~ i odası ile milddeaale~ h Kad1~ 
Moda caddesihdc arif paşa aP811 tJJO~I 
da l\temet Sıdkı beyin nezdinde dl~ 
Hulki .B. arasmda mtitekevvin Jı ~
cer anı tahkikatında: muddeaalef JJ.a1i Jı' 
beyin vilayeti Şarkij ede olup 10~ ?.ırdaki ıknmetgalıı meçhul bil ,plf 

·ıeıı olduğu mUba~ir tarafından ,·erı ~ 

* * Ona •deli gönül,, derler! Be-
aim aşkım "deli gönül,, lerin sev
gı .. idir. 

* * Bu satmlerı, dostum doktor 

ı· 1 

E 
a 

r iti 1 Kerimin yazım3c;c.ı,;)ında 
;ı · im, yeşil marok n kap

ı ir h •• tıra d ftcrinde oku-

1 ·ı 'h'.lir kt1fasının hnngi te
lllztarip bır kumı al deli

' ı mu ·) .... ne ile me"guldü. 
son , yanıma geldi. 

dulSu ıı satırların tesiri 
... goLi riıni tavana dikmiş, 

u. I l) metli dostumun 
dL r en parmaklarını 

ebildim. 

l ? Hiç bit. "'Y yok .. 

' 1 

sarrıf oldugu .Ut> ıl~taşta lmam 2nde 
okagmdu c('dit ( 1 'e 63 nuınaralar

Jn mnr.ı ' ~m ta ırıd istor ncpen~.li 
bir 1 sp d uld,Jn ' Loılruın kntındo 
hi r a \ C' ç nı:ı :ı hane \ c dt.ırt ı~o-
11url ı ... H' bir 9nw; H' cama .ırlık 
hane dt>nmmı le tiınur knlhı tulunho 

] stanhul beşinci hukuk ınalık.emesinden: ruhnttan anlaşılmı§ ve tahkikat ~ 
Istanbul e\"kaf mUdUriyetinin Beyoglu liginin karıırile bir ny ınuddetle ~ 

Hüseyin ağa mahallesinde yağhane so· kılınan tebligata rağmen icabet j(t~ 

A )Hılıkml .. i kıtnntm ihtbaeı için nlenı münakasa usulile iııl'k ,.,, koyun sutlerinden kağında 5~ No. hanede sakin filtiyadi ğinden hakkında gıyap karatltl ~ 
ızdırılmtq 1000 kilo yağ mlinakac:aya kunulu!:tur. Evsaf ve ~eraiti komsiyonumuzda lterimesi Marya ve Zoiça hanımlar aley· kanır mezk.Or bir ııy mudde e gtfJ 

meHut ~artruımedc :.;azdıdtr. Hat mutedil gürılhhiğu takdirde ~ubatm yirmi altıncı hine ikame eylediği tachihi kayıt da\·a· tebliğine ve tahkikatın 26 Mart ,.rt1 fi' 
gunüne muQadif lı gllnll ı;aat on beşte ihalesi icra olunacak.ur. lt:ı~a mlip cılacaklartn tundan dolayı lieclittebliğ inıal kılınan gunu snnt on <l ırde talikine 1' ord• tıJ 
tcmicııt mmukatn akç!ft ı olan 150 lira ile bt>rııber l3alıkesirde ~om•iyoga mllraoatlan rilıni~ oldu~ndae c'imi ~eıl' ~Jıf 

evrak l!uretleri mumaileyha Marya hanı· b 1 · k · •·tırdc ~ ililıı olunur. tır u unnıaiı \C a ·sı ta. d~' 

•llıl~t.U.i kıta lw ilıthacı ir-iıı mUnal ... a ai ale.uiye usulilc i11ck \C lto~ mı ıuıJerimJeu ma gönderilmi.,sede kendisi Franfa>-n gi· da gıyaben icra) ı mubnkenlt',e 

· e.zdınlmı~ Lin br yu~ kilo ~ağ nıliı•akasa)a kuuulnıuttur. fa~f \e aruiti kuınsi- dip ikanıetgfthının meçhul olduğu be)&· olıınaca~ı ilön olunur~ ı' 
~ ıınmnuzd m 'iı..'lıt artııaım.'<le ~azilclır. Fıat nıutc<lil aiJruldügli takdirde ~uLatın ni) le bilA tebliğ iade edilmİ§ \C bcrnıu· 1 le eıııiJI" ..1 ı::. Netet 'c behcct b er • ,,_~ 
·dı ıııi tlltııwı gunliuı; musadif •ah gunu $aı\t on bcıtu jbaJcj icı·a kıhnııc•kllr. cibi talep iliııen tchligat icra ma talı· Lutfıyc hanıml:ırııı nhteı fır.ılı ';c 
l
h11yn talip olnL<ıklıı.rın tnninat1 ruu~akkatB nkç~1 · olan ikiyUz )irrni beş lira ile kiknt hakimliğince karar ·u~rilıni~ olılu- larındıı bulunan hin Lir dire1>~~11~ıı~ ıcrrıbcr Bslıke irdt• ı.omeiyoııa muracatları ilan o uııur. n<:: Jl" ıl'ıı 

lkinci kol ordu ınidlayaat koınisyouundan 

jfundan tarihi ilindaıı itibaren bir ıııah §8 cadde inde ntik 24 cedit ~.J ıı,1' JI, 
8 -'A<'I nııılıtı d h ılı 1 )l ,.ııııil karrir , z:ı _s:z:ı=) müddetle cevabını tahkikat hakimli~ine katı mntbah ve :-emel~ odııst 0ıı:ıe °'-:" 
aı> rtomaıı U\UUn ihnlt-c:i 7.İroıninda t Dördüncü kol ordu mübayaat komisyonundan: dört kattan ib:ıret deruni ııb~abbcı-" ~.it 

bildirmek Uzere illin olunur. l ""' " 
irra ! ı 1 ıı ıı mu2aı ede ut>ticesinde keza ah ab ve ahşap katm 4 tı 1111 i1'11 
Le~ l ın iro Lt•del ile tnlibi uhde.:ıİDf~ E skisehir k~t~5.tının ihtiyaci. ~lan 17000 kilo Pi~i~ç kapalı zarf u•ulile munaka· TEBLİG katta iki oda bir lıelü üçuncU "' 111>ı.r -:..-
ihalei e'felıy,,. i u:ro kılınmış , e tarih n ınd:ı talıbı zuhur l'tmedığuıdcrı 13-2.929 tnrıhınden itibaren bir av zarfında Ramazan münasebetile OROZDI. BAK bir ufak sofa ust ktıttn iki oda ısıell f~J fi 
iliindan itibaren on beş glık ~onra paznrlık.la mubaye!i edileceğindrn taliplerin praiti gürıuek ilzre her gtır{ pey sUr· müessesesinin her dairesinde ıengin çe- odası 'e bir hellidan ib:ıret 0~ ele~ 
yani 10 !art tarıhıne mti:;adif Pazar mek iste)cnlerin te'minat akçelerile Eeki~ehir mUbayaat kom.layonuna ıuUracaatlan. ıitli eıya satılmaktadır. ipekli, hazır el- vedi od:ıdan ve bir kuyuyu ba\°l u J "'..J 

B del• kC"fı 41046 l" 31 k. t 'b et n· bek" L has • 0 terkoadan nri hanenin izaleİ ill)U '-" ~~ ulJnU aat on he te ihcılei katı ... ·esinin e 1 ~ 1 ua UtUj an 1 ar ıyan ·ır mer ... ez taneaının ko- biae çanta ve tuhafiye dairelerinde yeni an~ 
"' J • d t k ·f rt · ib. · ı rf muzayede~e vaz edilerek çıı.r~ _ ..ıtl icrnc;ı mukarn•r olmal!la talip olan]a. mısyon a mevcu ·etıı ve şa namesı muc ınce ın§aah kapa ı ıs uıulile ıalı· menimlik mallar gelmiştir. Meaar mil· J ra ev 

bine ihale f'dilecektir. Ye\"Dli ibsle 9.3.929 pazar günU aaat 14 tür. essesede tatbik olunan fı"atlardan anla- saat on beşte ihalei e,livesi ıc ulı IY,I 
rın \e fazla ınalümat almak i::stcven· 1 T .._ d tal'b" la 1 k ...,etı ın ...,.,~ 

J Tıılip er icaret odasından musaddak hüviyet \"arakasmı Ye bedel ke~finin '-fa 7,5 ıılacağı VC(:hile en ı ı o n arın ·ıı... oı ,,,. 
lerın kıymeti mııh mmen i olan on te'minatı elan. 30i9 lira banka kefaietnamesi ve yahut muhasebe )'Cflle makbuzile ye...-m olan dört hin liranın yuzde on alı 
Uç biıı lirnn n ~ uzdr ouu nl pelinde saat ihaleden muı addem ~uli tek.lifnamelerini komisyona tevdi Ü R O Z D 1 • B A K pey akçesini muQtashiben snltorı .~ 

,. al, asım m ta hıben Be~:i~k~ta~.....U~tl.D:~li.......llı&iiLi~u.rtwı.ıwı:.li.lıu~ııı.t:L.ıiU.ııı....Jld.l~w.ı:ı...J:ı.ıu:..JWLk.ı:ı.ıııı.i.ıı~-.-..>.za. ...... ....J _ _JlllanDlll.lQA..J:ILJ~.ı.z....ııııaı......1ıat1m...JJıımL..:ıi~ı:a.ı:CL.w.ı:!m!a!!-.;il~e::__:IIl:::ur_a_ca __ _. 
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Borsa 
21 şııhnt 929 
AKITLEH 

l lngliY. 984. 20 l.1!,a Bul. 28.7S 

1 Dolar 201.25 ı Joıoriu U0.75 

20 Fre.F. 157.75 20 Kar.~k. l2.0.2S 

e jllelmilel temaslar 20 ı"'1ret1 2ıı.2s ~ ~ ~~ 
A~ıs -- 20 Drahmi 52.25 20 Frank Bel. ll3.25 

n ı 'll:RDAM OLEMPIYADINDANBE- JS";~, fili,..::~ ~ 
l\ı Yapn- AN . ÇEK • 

{J • ..., BEYNELMiLEL MAÇLAR- Lo~d. St. 984 ;,_m•::.,n. l.22.75 

MlJLMADIK NET CELER VERDi. ~:;~·~9·~~!; v.;!00 •• i. '~~! ... 
A.rtıstcrd . . 

•onra b' anı olempiyadından lır. lsveç takımı bu yedı maçta 
Yapıldı ırl çok beynelmilel maçlar (9) sayıya mukabil (15) sayı yap
alcrninde çl~ri.nde dünya futbol 

1 
mıştır. 

1ar, da b ~uhım tesirler bırakan- ı Son beynelmilel maçların şa
Vcrdiği u ~nan bu musabakaların yanı dikkat netayicinden biri 

lsv neticeleri kaydediyoruz: futbolde en mütekamil bir sisteme 
lsveç ~i · Polonya 2-1 Is. galip, malik olan Macarların uğradıkları 
v ç • Es etonya 4-0 Is. galip, Is- mağlubiyetlerdir. Macar takımı 
lcınya • to~ya 1-0 Is. galip, Le- Çekoslovaklara 6-1, Avusturya
Est011 Litvanya 3-0 Le. galip. Iılara 5-1 gibi çok büyük farkla 
l Ya • L·t ·ı . ti onya ı vanya 6-0 Es. galip, yem mış r. .. 

IUilanolt. 9.41 ,~ndridpcçl 43.3184 75 

B 
• Bl"fO'l'U O • • 

crlın m. 2.07 Atinadrah. 38.25 
Sofia )ev. 68.12 Bukrc~ .24.Si.SO 

Brukselh 3.54 l'ıfo8kva ç. 1040 
Ginevref. 2.56 Bclı;r•t dio 2:'.92.SO 

Macaristan 5 mayısta Viyanada. 
Fransa - Ingiltere. 9 mayısta Pa
riste. Danimarka - Norveç. 23 ha
ziranda Kopenhağ ta. 

Bu müsabakalar içinde çok 
şayanı dikkat olanlar vardır. 

Mesela 9 mayiste Pariste ya· 
pılması mukarrer olan lngiltere • 

ı1ERALI 

ir lngiliz ski tiıni 
şaınpİ)70n ııaınizedi ! 

ye 
Ruth Elderin ismini gazete ,.r 

telgraflarda okumuş, re>ımini df' 
görünce de cesaretine ve güzelJi
ğine hayraı. olmuştuk. Ruth Eldt•r 
Bahrimuhiti tayyare ile ilk geçer 
kadın şerefini kamnmak için hı 
te~i~eli te~ebbüse girişmij e hi· 
ndığı tayyare yarı yolda denize 
dlişmüştii. Bereket versin, volda 
bir Hollanda npuru kaı.aiedeleri 
ölümden kurtarmıştı. Rutk Elder 
bu suretle denizi geçemedi. Hatta 
bir çok kalplerin hudutfannı geçı t. 
Avnıpaya vapurla geldiği halde 
Bahrimuhiti muvaffakiyetle geçmiş 

i gibi kar ılandı. 

1 
Gerek tuvaleti, gerek güzelliği 

ve hu vesile ile elde ettiği şöhret, 
1 derhal sinema müdürlerinin na. 

1.Br dikkatini oelbetti ve Ruth 
Eld""ıj film~ aldılar. FilYaki ald~ı 

!\,Ustu .. Estonya 1-0 Le. galip, Gerek Çekoslovakların ve ge· 
~st tya • lsveç 3 2 A r rek Avusturyalıların çok kuvvetli 
4t011Ya • Finland· • 

2 2
vb. gabıp birer rakip oldukları muhakkak 

fu~ m~.~k~~mfy~e 1 ~~~---~-~-~-----~--~~-~--~ 
telakki olunmaktadır. lngilizler, ı 

0ıı" ıya • era er 1 ki b b 1 d d A.r- ~a .. Finla d" . o ma a era er on ar an aha 
Li lıtntin ·Ürü n ıya 2- l Le. ga~ıp, aşağı kıymette olmayan Macarla-
I lvallya .. L gvay 1 ·O Ar. gahp, rm inhizama uğramaları normal 
1'r'eç .. Fi etonya 1 · 1 beraber, bir netice değildir. Merkezi Av
Aı~ ınlandiya 2 - 3 Is. galip, rupa spor mutahassıslerının müş
A.tjaıı~· Danimarka 2-1 Al.galip, terek kanaatma nazaran Macar
l~t011 • Ürügvay . 2-2 beraber, lann uğradığı iki hezimet hiç te 
A. 'fll~e. .. E tonya 1 . ı beraber tesadüfi sayılamaz. Macar takımı-
Çe'- Ya • Norver 2 O Al ı· ' nın her iki seferde de iyi teşkil 

ıtoa) k "' - . ga ıp, 1 lsv~ 0 va .. Macar 6-l Ç aı· o unmaması bu hususta amil ol-

bundan bir müddet evel enter
nasyonal teşkilattan çıkmışlardı. 

17 teşrini evvelde toplanan 
beynelmilel komite lngilizlerin 
yeniden teşkilata idhalini tahh 
karara aldığından Ingiltere milli 
takımı ilk maçını Fransızlarla ya
pacaktır. İngilizlerin maruf pro
fesyonellerden müteşekkil bir 

Ski şampiyonluğuna namizet bir Ingiliz timi 
Kış geldi mi, Avrupa da para- ı Resimde,ski denilen uzun en

sına . gü.v~nen . spor meraklıları siz kızaklar üzerinde kayıp uç-
kendılerıru Isvıçreye dar abyor- mağa alest d b lt 
larl Yukarıya dercettiğimiz resim, . a uran. u a '. spo-

Al ı b ka 1 
_ . rcu, Lehıstanda ıcra edılecek 

P arın eyaz r ar uzerıne 
B 1 ·ı 1 k" · 1 ... parıl parıl akseden güneş, spor- eyne mı e s ı şampıyon ugu 

culann bu tehalükünü izah iç' musabakasına iştirak edecek 
kafidir. olan lngiliz ski timidir. 

~\'\! • Alman 
2 

• 
0 1 

e. g l"ıp, duğu gibi en mükemmel Macar 
A.v st\ltya .. M ya · ( r )g~ 'Pi futbolcuların çok müsait şaraitle takım çıkaracaklarına nazaran ! .-.._....--"'!l"R'......--__,,..~'"""l!l'"T"'!'~"".'r."~n 

· aalip, acar pro e • konturat yaparak diğer Avrupa 

A. /\\>tıatu memleketlerine dağılmaları bu iki 

neticeyi Fransanın aleyhine ola- 1 
rak tahmin etmek müşkil değil- ; 
dir. ı{ i aI· rya-Macar "Amat"] 3-1 mağlubiyetin hakiki sebebini 

~· ga.liıp, Danimarka-lsveç 3-1 teşkil eder. Mamafi, yakın Voleybol ınaçları 
ı lı~, Çe~' ltalya-lsviçre 3-2 it. bir atide macar takımının eski 
~P, y 'ı>rofe)-Leh (amat)3-2çe. kuwetli şeklini alacağı şüphesiz Dün, Beyoğlu Amerikan kulü-

o. ~~goslavya-Çek (amat) 3-2 sayılmaktadır. bünde Istanbul mmtakası Voley-
~-0 ~ ıp,. Çekoslovak-Lehistan Almanya milli ekipinin Dani- bol birincilik maçları turnuvasına 
ıl\'yl ( ialıp, Çek (pro)- Yogos- marka takımına karşı elde ettiği devam edilecekti. Fakat yene 
•t~a-~at) 7-1 çe. galip, Avu- zafer, bu seneki maçların rakiplerden bazılarının sahada 
tia~ ıçre 2-0 av. galip, Ma- verdiği sürprizli n~tic~lerden biri ıspatı vücut etmemesi dolayısıyla 
lip, li <Pro)- Isviçre 3-1 ma. addolunuyor. Şımdıye kadar maçlar çok tatsız bir hava içinde 

~bcr 01a.nda-Belçika 1-1 ber- yapbklan bütün maçlarda cereyan etti. 
1-ı b' Seıçika (B) L"'k b Danımarklılara az çok mühim Günün en mühim maçını Fe-b tr b . - u sen urg f k I 

tah a. er, Italya A t 2 2 ar lar a yenilen Almanların, bu- .nerbahçe takımıyla Nışantaşı ara-
~ıtlı' ~. hal · vus urya • sefer 2-1 elde ettikleri zafer d 

P. ya-Holanda 3-2 it. mühim bir netice sayılmaktadır. sın a yapılacak musabaka teşkil 

19 
'ı'~~r d . Önümüzdeki mevsim içinde ediyordu. Nişantaş takımının gel-
28 ol 

1 akı Hsteve bakılırsa ·yapılması takarrür eden beyne!- memesi, Fenerlilerin hükr. 

SOGUGUN 
RÜTUBETIN 
VE 'fOZUN 
rabatsiılıklarmdan 

kendiolzi vikaye lcin 

· •Deniz kuşları,, filmin 
Ruth Elder ve Richard. U: 
rol genç kızın n'at kabiliyetini de 
gösterdi. "Deniz kuşJan., bunun 
bir misalidir. 

gIDl1'l Dl~ 
s Al.. .. ATI ELEKTRIKIYE . 

miratı 
~~ b ;.nıpyadından sonra en milel maçlar şunlardır: galebesini intaç etti. 
;1lll "I elmilel maç yapan ta- Almanya-lsviçre. Malhaym da, Geçenler de söylediğimiz t.ı, ı llenuz gösteril111e_ye11 .f il11. 
~tütilı. s;eç,, kımı olduğunu Belçika - Fransa. Liyej de, [Bu iki Voleybol, memlekette henüz ta- lerclen: "Esrarengiz kadın., 

NEZLE 
ÖKStRüK 

BRO ·şfT 
Dl GAZ i\"EZLESİ 

için hakiki 

Elektı'ik şir etinin 
AIUtı elektrikiyenbı 

küçuk tamiratı-
} da. ~ ıveç_ takımı 6 ay zar- maç şimdiye kadar yapılacaktı. ammün etmeğe başlayan bir sp
~ Prııış, p rcdı beynelmilel maç .. Fakat muhalefeti hava do1ayısile ordur. Her yeni spor gibi, daha Greta Garho ve Konrad 
\ tirtla 0 

;nya, Letonya, Eston- tehir edilmiştir.] bidayette aşkla karşılanması icap Nagel 
~12\l rı:: ıy ' Almanya milli Fransa - Macaristan. 24 şubat- eden Voleybol, maalesef lstan-
rf ilci d lllağlup etmiş ve an- ta Paristc. bulda layık olduğu ciddiyetle Lindberg ınü teşar 

lırııı.,.ı. ""efa, Avustury ve Da· Isviçre - Holanda. 17 martta karşılanmamaktadır. 

CC-....... 
diğerleriı i 

A~~ ..... nı ~ı lngilizce gazetelerde okundu" 
«'\\>ustu a.ıs Up olmuştur. Amsterdamda. Bunun en bariz misali lstanbul 

DllON GÜYO 
meğini alnıadan 
mal olduğu fiat-~ ftatb0(~ ve Danimarkanın dü- Belçika - Holanda . 24 martta voleybol şampiyonasının şimdiye ğuna göre meşhur Atlantik kah-

~~~ılltı ttı c~~ğu~da haiz bulun- Anvcrste. kadar intaç edilen bütün maçla- ramanı tayareci Jorj Lindbergn, 
--

1lrıtrıın ;~2ı duşünülürse lsveç lsviçre - Macaristan. 14 ni- rının hemen hemen kamilen hü- Reisicümhur tarafından Ticaret 
et \>tt it ' 3-1 gibi adeta mü- sanda; [ yapılacağı yer henüz kmen kazamlmış olmasıdır. Nezareti müsteşarlığına tayin edi-

G 

ıtı ~altıiıı c b~den neticeler elde tayin edilmemiştir] Alakadar kulüpler ve teşkila- lecekmiş. 
'ı İfad ır muvaffakıyetsizlik Avusturya - Macaristan. 5 ma- tın bu hususta dikkatli davran- Lindberge fahri miralaylık rüt-

fçini1,. lıı l ıı ıı ı .. 1aJzPratı tı:;rrrinlC' 

menef..~r. '<' .... j) \'t> kırmı ı re ıl li 

ctikellt'rİn de ['.\1i.:on FHERJ. Par·-. 

a icra ettiği hiç 
kinı.:eve ıneçhut . . 
d<.~U-i dir. 

l\o~ e etmediği tal-tir edi- yısta Viyannda. Avusturya(amat)· ması lazımdır. besi tevcih edildiği malumdur. 
~~'"'!'!!!'!!!!!!!!!~!~~~~~~~~~~~!!!!\"!!'~e!!!~!!!!""'!~!!."'!."~~~~!'!!!!!!!""!!'!!!~~~~--~--~~~~~!!!'!" b~~~;MllılL-L:...;.-'-~ 

Huf' 16 adre.:.i \azılıdn 

İstafrliıın 
~ - Bekliyorum, cevap ver! 

' ··en 

a 

verdi. Üç 
n ı \ie kafile 

işlerine dal-

ı 

dı, fakat içine bir kurt d~şmüştü. 
Bir şüphe mi? 
Nede olsa Şantalın kim oldu

ğunu bilmiyordu. Kibar kıyafetli 
ne kadar scrs ıilcr var. Mutfağa 
inip yemeklere bakıyordu. Arka
dan hafif '"Pist!,, diye bir ses 
işiderek döndü. Karşısında sivil 
hyafcttc bir po!is memuru vardı. 
Polis otelciyi başka bir odaya 
götürdü ve sert sert sordu: 

- Demin yaktığınız k.aatfarın 
ne olduklarını bana söyler misiniz? 

Blanchard ne cevap vereceği
ni şaşırdı. Polis memuru kendisi
ne sokakta bulunmuş yanık ka
atları gösterdi : 

- Gördün mü ? dcdı, bu ga
zete parç~c;ı sizin otelin bacasın
dan çıkmıştır. 

Otelci hiç cevap vermiyordu. 

- Bu evrak posta ile geldi. 
Kendisini zabit diye tanıtan Şa
ntal isminde bir f ransızın adre· 
sine gönderilmişti. Bakınız, neka
dar iyi haber almışım, siz hala 
bir şey söylem.eyin. 

O zaman otelci söylemeğe me
cbur oldu ve bütün hakikatı sö
yledi. 

- Pekala başka gazeteler ge
lirse polise haber verin. Zaten 
artık gözümüz üstünüzde! 

Polis, otelciyi büyük bir telaş 
içinde bırakarak çıkıp gitti. 

-15-
Caııavaruı yanında 

Şantalın kararı çılgınca bir 
şeydi, genç kızl rı kaldıran ada
mın yuvasına girmek .. 

~"\Iltal, Michele diyordu ki: 
- Benim kati kanaatım var. 

Benimki bu Bakfirt şatosundadır. 
Hatta seninki del 

görmek için göğe tırmanırım. 
Şantal, Hermondiyosa kendi

sinden neler beklediğini izah etti. 
Rehber: 

.i\l~hur ) Hakı~ı 
İc,:kilerin t n 

Eahrikn ı: Galata Fcrmf'ni ldli r i o!,ulrı • : 31-~3 

- Bakrfit mi? deyordu, ah, 

orada çok dolar var, çok ta kızı lstaııbul Hilaliahıuer n1erlcezindcn 
küçük kafile iki saattanberi ı _ Gorülc-n ltızum \lzl'rine :\1ıcar Sırp. H.ırontt-r, ~li' f'lt'oıı ın. AmP 

yola çıkmış bulunuyordu. rika H' Trnkva mellaıın~~n Istsn~nlr\a mevcut 'e ya hariçten geıirehili ı •· 
Bidayette atları öyle dört <'çk tohumlu ' \ ~ n "k~ır{c eh rrı h ( 1. C)OOJ 00) 1 il ı 1 u ' \ p .. l ıarf 

u ulile muba> a ı <' iılceektır. 
nala koyuvennişlerdi ki sonradan 2 'fauıı. Sırp, Amerika malları tip uzı-rine 1'ra,, a ın ı:: ır. Ja yliıde 
gemi kısmağa mecbur oldular. uç analizJ.l slımıcaktır. 

N h b dd b" 3 - Ma11arın çmalları HilaliaLmtr t rafıuJ ıı iı.a oluuu~k e maJlar 
e ayet ir mü et sonra ır lla \dar p.t~ndn onbar~a \ P ) a vagonda ihale tıırıhinden itibaren azami bir 

dağın tepesinde ve ormanların ay zariıııda teslım edılceel.tir. (]hale muJdt tinın tt>mdit ve t,.k irıne ceoı i . 
içinde Bakfrit şatosunu gördülor. mezundur. 

Hava kararıyordu. Üç suvari 4 - Malların ev .... af ı dahilinde talıaddtis edecek mıııliz farkı Bor-a arbi-
trajilc bnllrdileoektir. 

dik bir yamacı brmanmağa baş- 5 - Bil.ili ahruer menşe itibarile cin ve wikdarıliı laj inde scrb tir. 
ladılar. Tırmandıkça karanlık ta 6 - itasına talip olanlar be~cr kilo numune \'t: l ü.ıde 10 leıninl\t akç 
kesafet peyda ediyordu. ve ya muteber bir bnnkn kefaletn!\DlC"ile 28 Şubat 929 p r~enhe gtıou aat 

Şatonun pencerelerinde sihre- bire kadar lstanbul hilliliahmer merke2ine mUracaat etmelidirler 
ngiz bir aydınlık vardı. 7 - Her teslim alınan portinin bedeli lstnnbul Ticaret ~e z.ıhire Ho • 

ının olbaptaki talimatname5ı ahkamına tevfikan Ttirk lirası olarak oakd 
. ~antal attan. indi, diğe~.l~ de ve defaten lstanbul Hilahahrner merkezinde lea\iye edilecektir. 
ındıler. Boş bır ahırın onunde 8 - En muvafık şeraıt teklifedeno teklifmin merkezi emumice tastik' 
durmuşlardı. [Bitmedi] / teminen yevmı mezkur ihaleden U9 gün sonra cevap \erıLecektır. 

~ ......-........ 1 ~·.-e=.--lıilft~ıı;.wm_ .. _ ... 
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seyri sef ain 

Antalya postası 
A. AFARTA) .,-aporu 24 şubat Paz.ar 10 
ıla Galata rıhtımından hareketle İzmir 

KUlliik Bodrgm, Rada!, Fetbiy c 

F.ınike Aırtalyııya gidecek ,.e dönUştc 

me2kUr • eldetle birlikte Andifl 

Kalktw, 5&kıı. Çanak.kale, Gelibolu) n 
rııyacal..-ıır. 

irabk mobilyalı 

, apartuınan . 
Beyoğlunda istiklal Caddesmde 

fok.:imc yakın aydınlık ve hava
dardır. Banyosu,telefonu, hava ga
zı, elek.tiriki vardır. Beyoglu: 2942 
telefon nümerosuna muracaat edil
ın.esi. 

..atı MHteplrri mlibnyaat komisyo. 
nundtnı : 1 - Gui pa~. Hakimiyeti 

Wbye, Dumlupınar yatt mektepleriain 

na) ıı. 1929 nihayetine kndar Ekmek 
h~i\"acı. 

2 - Dumhıpıuar Yatt mektebinin ma
çıs 1929 nihayetiııe kadar Beyaz peynir, 

ogan. ıZeytlııvagı, 'Gıı, Yumurta, P ta· 

te-c ım ;.aci. 

~ - Dütidııpınar Yatı mektebinin 

\l \"IS l~ nihayetiııe kadar Pirinç 
ıl • ı .. 

P.~ıtltk suretile (25} Şubat pazar-

gı 1fo ın )118 edilecektir: Ekınf"k 
t 2) diieı-1~ saat (3) de Orllıkuj 

a i p ~:ı mekteii rnUdürltik dairesin· 

·onıi\ı Jnııunındn p:ı1.arlıkl:ı 

1·· editl:!~ktir. T ip olanlar 7,50 ° e 

ı be . i pe, aaı;elerini Fındıklıda 

d ~ aaatlıır Akadeıniı;inde ) lik ek 

• ktepler uh eebes.i tevdi ederek 

lac:ıklut makpuzu komi yona gosterl"· 
reıderJir. ~:ı.rtnnmeler her ~in komis-

on Utipl~ ine müracaat tclibek gö
r l,.hı!ir. 

Ankara Polis mü<liirl ii· 
gih1den: 

A ok.ara. pofü memurları için numunl'

ı 'eçh,ile mlıbayaa ve imiil olunacak 

200) çi.f t fotin 5-2-929 tarihinden 25-2· 
929 tarihine kadar yirmi f!Un mUddct· 
le milnauııai nleniyeye v:ız olunmu~tur. 

'\ evmi ihale olan 25-2·929 pazartt'l!i gUnü 

saat on he~te Polis müdUriyetinde mılfr. 
şekkı l komiiyondıı icra kılınaca.~ındnn 

talip olıın'tarın şeraiti mUruıka.:ayi 'c 
numune<"..ıni görmek Uzre Ankara Polis 

m c rij etine nıüracaatlan ilun olunur. 

Ankara Polis miidürlü
ği.lnden: 

A.ıH..ra Polis retmi memmları ir:in 
nuuı~i \ e~ııle ınubayi.ı olunacak (256) 

ı.ııt ca ·et ma f)antalon elbi e 5 • 2 • 92C) 
tarıbitıe kadar kapalı nırf u uhle l20 

gtın müddetle mevkii nıunakıısaııı J,o

nu muştur. Pev akçac:ı oian ( l80) lira 
ile t klif mektuplarının Ankarada Poli, 
ı'hudııt-ir;etiuin \'C ye\•mi ihale olan 2j. 

2-<>.!9 Pazarte'i gunlı saat (16) da Poli 

rn dlıriyetine gıtfümeleri 'e şer:ıiti m . 
ın a ve numwıevi gomıe: i~te)enl · 

rııı Pul.is nı duriyetine miiracııatl.ırı iliin 
olunur. 

IJ ~ılıi.ta~ sulh icrasındaa: Borı;dan do. 
l )l :h:ıcu edilen l adet 2 nunınrnlı 

rnlı L'lRıel &nz markalı otomobilin 28 

uh t 1929 p<'r~enbe ıztlnll s:ıııt 15 t 

lıC' .,ık.tıtştıı l.ıl ~ Alide ~ ıldız gJrııjındıı 

lıilmı zn cd" furuht edile<"C'ğind<'n tı:ılip 

ulan <mn bı1.ır lıulunacak m<'mureyne. mlı· 
raC" ntlım il"ın olunur. 

1.., n ılı ulh m. hkcmc i üçlıncu hukuk 
<1 <' 111 l n: ~ ;,rirr. e1.:1h<'tc ait olup 

•irc lı kl,ındn rnfo oldu"'u 
n ~clıreıııiııiu<k Ere~ li ınnlı He· 
::ırny me~ dıını soktı/!ındc :·kS-:~5 

'e 11-43 emil k nuwaralı \ c Lin ) ı..z 

••oı, an he ar:ın ınıır lılıııırıcla ılcrıı· 

ıı ın la .car musemmrrc H' baraka me\

ı ut 'e t-trafı du vıırla. muhnt lıir kıta 

u amıı d0k$an nltı his~c itiharil<' )irmi 
uç lıiacıesiııin otııı bir g ... n ?.ar:fuıda 

il alei e,·diş~i icra kılımmk üzre bıl· 

m ızayl"Je fürulıtu takıırrilr ettiğinden 

irtiraııw.. • .. lıp olıuıiArın mecmunnun kn·· 

nıd.i olan bin bej ylıı lirndnn hisseye 

JL .:.ip ~ zde on ni pl"tinde pe> akç~

e ıi n·u·~hcihen Fatih •ııllı mahkeme<;i 
• le l hı;k u • <lııirt>Sinc mUracant Cj le-

Maaı·if vekaletince Istanbulda bir 
Terzilik Mekte1li açılıyor. Bu Mektep nehari 
ve meecnidir. l\iutehassıs muallimleri Belçi
-adan gelııı~ştir. 

Mel~tebe Ilk l\iektep mezunlanıe orta mek-
teplerin birinci ve ikinci sınıflarında tahsil 
gören talebeler alınacaktır. Taşradan 
olacak talebelere l-aryola ve )'atak levazımatı 
ve iaşeleri kendilerine ait olmak üzere yatacak 
yer teminine çalışılacaktır. Fazla malumat al
mak istf~yenler Şubat nelıayetine kadar her gün 
Sultanahmette san 'atlar Mektebi müdürlüğüne 
müracaat etmelidirler. 

Tful~ye ziraat bankası müfettiş 
namzetleri müsabakası 

1 Nisan 1929 tarihinde )apılacak olan imtihanla 15 müfetti§ nam
zedi alınacaktır. Imtihanlardu mm·affak olanlara haş1angıçda ] 2Q lira 
a)lık ile se}ah:it ve teftişlerde yol ma:ırafından ayrı olarak 5 lira ye\
miye verilec ktir. 

Müfetti~ nı.mzetleri stajlarını bitireli !eten ~onra müfetti:slik imtihanı 
vererek mülC'ttiş olacaklardır. imtihanlarda ve teftişlerde fe, kalade 
murnffakiyet go::terenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle 
Avrupaya gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul ~al'tlarını öğrenmek için Ankara da bankanın 
teftii' müdürlüğüne. bulundukları yerdeki ziraat bankalarından alacak· 
ları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya bir.zat \nmek suretile· 
n1üracaat edebilirler. 

Mf. V. 

llK 
M E K E B İ 

iSTANBUL 
t>EVLET 
MATBAASt 
DAHİLİ 'DE\ 

AÇ LMIŞTIR 

KURSLAR - --TERTİP 

TASHİH 
TİPOGRAFİ 
LİTOGRAFİ 
TECLİT 
ÇİNKOGRAFİ 

-GİRMEK ŞARTLARI 
TASHİH Kursuna: Orta mek· 
tep mezunları. 
ÇİNKOGRAFİ Kursuna: Orta 
m~kteple san'at mektepleri 
mezunları. 

TERTİP, TİPO, LİTO, TECLİT 
Kurslarına: Yaş ve menşe 
aranılmaksızın her talip alı· 

nacnktır. 

BEJ~ Gi}~ SAAT l.": ı 1~ 

DF:YI ·'ET l\~A'l'OAASl'XDA 

( Defterdarlık ilanlE.. J 
~-~----·--------------------A 

aıı 
Lira Kunı 1\laluıllesi Sokağı ~o Cinsi 
400 00 B ı~ uk ada Büyük oda ca1de i 20·1 Arsanın on lıırdc 9 lıisseQi 

brdrli ihale i dC'fatrn iııtifa olunmak •• 1rti) le h:ıladıı muh:ırrrr :ır&ının ınıılk İ· 
) rti 21 ı.;ub:ıt 929 tarihinden itib:ıren lıir hafta tcmdif edilmiş olduğundan talip 
olnnl~n 28 şubat 929 prrş<'ınb" ~tın i a:ıat 14 te Adıılnr ınal mlldlirlu~ ınılc mü· 
t~C'l,kil kombJ ona mUrncaııtlan illn olunur. 

.~ ....... . 
~ . . 

Sat ı ~ eşya 
llt::)O~İurnlı ~< h İİ\Jr m::ıhall sinin hü) lik lı<'ndek rnd lı ... indt• maruf 

Roc;o lıaıımın (2) nuuırırdiı <laire inde ~a) ·t kıvmetdar ~.31 p..ırç.ıdau 
ibaret gard'op. komodinu, portınantı:ı \C halı j]r. huna müma:-ıil CE)a)l 

mahcuze ı.t hı i halin 'irmi ikin('i t·nma gi.inü zavdli snnt uııhir raddelc· 
rind" ıniizll\ idei aleni) e ilr fruht olun.ıcağmdan talip ol.ıularm )'C\ mi 
nwzkurd.ı muunuı olan rnkittr mahalli malı::ıur;;unda i'-lıatt \iir.iit «') iP· 
mel eri. 

v• • gu: Vakıf a •• u 

odalar 
Jhhçe kapıdn durduncU vakıf hanınıu birinci katında 7, 10, 13, 11. 17, 19, 20, 23, 

24, 23,ve ikind katında l, 3, 7, 8, 21. 23, 24, 25, 26, 33, 35. 36. 38, 40 uumaralı odalar 
kiraJ a verilecegind!'n şubatın dördllncU g\lnilndcn yirmi ) edinci çar ambrı gUnU srıa 
on dort buçuğıı k dnr müzayede~ e kunu1muştur tc.liplcrin JH'\'m ve eruıti mezkOre knda• 
şartnamenin suretini nlm:ık ve teminat mu,·ak!,ate ita ederek müuı ed"7e i~tirak etm~~ 
uıre lstnnbul E\ ı:ı mlld IIJ' tinde \ li. r nl.arlar ml\d .. rl" .. üne murııcnntlan ilfm olunu 

<l <ıs BAYRAM MÜNASEBET.LE '°"°1 
~o 30 Kar et nek ister nıisiniz? 

lstanbulda Emillönünde köprü mevkiinde 13 nlimcrolu 
binamn birinci katında 

lNGİLİZ PAZA INI 
Ziyaret ediniz. Hazır ve ısmarlama her renkte empermeablize 

gabardin pardesülerle İngiliz biçimi ( Trinç ·Kot ) ların 
müntahap çeşitleriui..- bulacaksmız. İmaliyesi itınalıdır 

Satış toptan ve perakendedir. 
ll!lllHlll:. lllllll[ tıilll· lllıllllllll. UHl .. ll. 1111111'..ı ıl' !IUl'Hlu.l . • lllllllli.ılltılll!llllllllltllllll11 1 lıı.ıllli l~I 
~ ~ 
_:; . .-:: .:::J 

Esas 
rıunınrnsı 

136 

]57 

ve EJ' aın ha .. 
\]ckii kiralık 

Hq Leli adndı:ı mann tır c:okni=,ıncln 
<·edit 10 mül.errt.r numralı ıeytinlil 
\'crl 'e ~scnrı 
8i~lide ·:ıııeşruti} et m:ıhııllcsindc 
Mt•htep sol\nğındn Meşrutiyet npar· 
tumanının birinci dairesi 

asında 
Dedeli ican sene' is.i 

Lira 

250 

780 

EmlAk ve Evtnm bnnl.ns na ::ıit balılda muhnııel cm\:ılin birer ee· 
nelik bedeli icarı Şeraiti atiye ile mlızsredfıyc çıknrılmıştır. 

l - Muza.yede ıhüddetı 4 mart 929 Pazartesi gününe kadar oluP ihale 
muamelesi yevmi mezkurda snnt on altıd:ı icra olunaca~tır. 

2 - Bedeli icarı ilk taksitte ihaleyi mhteakip wrilıuek Uzere üçer aylık 
mti~nvi tnlisitte tedi\·e olunacaktır . 

3 - Muza~ edC:\·c i~tirnk etmek nrzusundo. bulunanlar Bahçe kapuda 
Emlilk ve Eytam bankası Istaııbul Şubesine müracaat etmelidirler. 

Adalar Elekti-ik 
tenviratı 

Tiirk anonim §irketi, ec:ı.c r: 
velenomesinin tastiki üfö e 1 

1 ettiğini ilno ,.e oşadaki }ıUJUSıar 
yan eyler: 

1- Şirketin ndı ·Ad:ıb.r. e d~ 
tenviratı TUrk anonim şirketi' ·ı; 

2- Şirket Adaların clekt!l 
'iratı ile iştiğal edecektir, 

3- J\1uddeti, imtiy.:ıı~.!n 1' 
75 senedir. Serma) qj lW'rv~ 

lirasıdır, her hisse senedi 2:; lı 
4- Safi klirdan ° o 5 jbti~ııt ~ 

'e 0,o 5 birinci tcmcttu açrıl. 
sonra ml\teb:ıkinin dizde b~1 • 

J ·ı 1 
essi ve meclisi idare azaları c 
'.11~ye. olarak memurlara ve . Jı!' 
ikıncı temettU h sse~i olarıı1' 
senetlerinin sahiplerine 'eriltccl> 

5 - Tesis heyeti umuıni"~s 
Nisan 929 Cumartesi günU at 
lqtanbulda Piyerloti caddesinde 
Şehremaneti hinasındn toplanar.S 

B cyoğlu helediyesindı.:n: }Jıı: 
de keçecipiri maluıllesin.:ıe 

Avrom sokağında Mme. Reb& 
ait 20 N. klirgir hııneniıı ar1'8 • 

. hesi üni olarak inhidam e)leııtl; 
gayet tehlikeli bir hal alıııı~tıı'· • 
hibinin adresi bulunmamasına b 
doğrudan doğrura tebligat .~ 
madıfnndan tarihi ilandan ıtı 
24 saat zarfında defi mahzur eti 
mediği taktirde dairece bed~,,ıı: 
ceği tebliğat kanuniye1 mel' 
kainı olmak üzre ilin olunar· ~ 

B e~ o~lu daire inden: l\1ınııt 
malettin mahalleEiııde kosl>• 

desinde ElDllnet malı 4044 . 
44-52 No. bir bap hane ile ill-1 

dı.lkkiin ankazı hedm ve nıkl 
sarifi nlıcıya ait olmak uzre 
zarf usullle satılacaktır. ıarf1ıt 
mart 929 pazar günti saat 14 ıe 
laca~ından talip olanların §Brtn 

sini gürmek Uzere fen meınurl "I 
mürııcııat ve mezkür gUn \e 
kadıır teklif \"e teminatı haYi 
EncUmene tıwdi <'ylemeleri 
olunur. 

A dıtlar Beledi) esinden : 1l 
adada teslim abnınat 

paı.arlık suretile 17 Ton ıniı>ııf' 
kaltas (ıi-Ouk asfalt mahlulu) . 
alınııcaktır. Satmak isteyenlerı0 
Şuhut 929 pazar gunu on bef 
çuğa kadar daire EncUıneniıı6 

racantlm-

I stıınbul icra dairesinden: }3e} l 
Pangnltıda YunussokağındaatilC 

32 numaralı hane Pııpazoğlu yorg' 
Mi hal ile ze\·cesi Angeli biati ı-o!i 

,,;;ıı ııı 
nanın borcundan dolayı 45 ı:ı~ 

le m1.\kiİ mumyedeye çaz olll~ 
be~ yuz lira talibi uhdesinde 
d.p bedeli mu.n~ede hadd: 1$ 

• 1 

v ulmeaibınden bir ny muddetlt 

muza; ede~ e \'llZ olunmuştur. 

Sokaktan iki ayak merdi\'eııle 
girildikte zemini kır ızı çini -~ 
bir havlı yene hııvludan bir il} 

dh·enle zemini malta döşeli b~ 
bir abdesthane bir oda cııınls 
bir mut~h. Mutbahta bir frrnl.: t 

rıı·ı 
bası bir maltız ocağı yardır. • il 

b
. };il 

bah~ye çıkıhr. Balıı:ede ır . 
erik ıı~acı 'ardır. Ha\}nd,n 

1 
t 

nl~np ıncrdi\enle bir ııralı~t:ı 

altında J,ömUrlUk var. Araiı1>1 11 

Dit 
merdİ\cnlt' ~ulum çıkJldıı.ta tI 
sofa üzrindc iki oda Yardır. tlclt 

meayunlnr ~aldndir. t. 
Hududu: bir tarafı .M ıb<rf11 \! 

''ereseleı i hıınesi ve bir tıırofı 
hanesi nrkası Stıı\TO hane \"• { 

ıt t• ' 
cehhcsi Yu ııf 111olrn~h le ul311dıı 

h • b" • 
0

14'1 ın olı p mesn cı ıınt ıye91 nr.., ıı 

~ını bahcc mUtcbaki ~ı ar ırı. 1 
•pıJ'I 

nedir. Kınııeti mnhamineSl ...,t 
• ~ı·· 

2632 liradır. Talip ol:ınl:ırlll 1''· ·ıı 
·srctı 

bnmmcnesinin yıl7.de onu nı tJ! 

akçesini nlarıık 28 Mart 1929,.17 "1 
1 "1'"' "'!ltlt 14 ten 16 ya kadar 34 .,. d 

)O numara"l} it> lııtanbul iCl'3 

Oıoııı.ıt· 
mUrııcaııt e~ leıneleri ilü.n 

S. C'. 1. Ticareti hancı' 
• J co Zh <'foııdi ıinın tlıl 

lulıunuu temini is1ifası içlll ~ 
::>oıruı,.j l•iıı:ıdukri ııntrcpO ııı " 
kırk ·, edi sandı!~ ı,onsef\.rınıo ull 

929 tı:ırilıinc mıı~:ıdif p:ıt.3r tJ ı 
onda fındıklıda ı· ıin antrCJ'1 

1 · ı 
:!.il) eı.lc furuhtuna hıırar ,r~ JJJ 

[•unduo tnlip okııılonn )"C'1ı11 "I 

ınnhalliııde bulun:ıcak rrırtııılrı 
contlıırı ilan olunur. 


