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- Dün kazaya uğrayan lzmir vapuru ve iskele bo~dasındaki rahne 

Han 'T A.DJ-' V APU BU BiR 
Iran· sefi;r Frugi han dün An- 1 

karadan- geimiŞ~ir. ·frugi han diin· ı 
kü t>kspresle Avrupava gitmek 
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IÇIN 
1 T ADLA ACENTESi DE 

Kilis, 26 [A.A] 
Hükumet kaçakcılıia karşı 

fiddetli tedabir ittihaz tmiftier • 
Geçen müsademede bazı eşya 
yakalam11tır. 

C•m•I HUsnU 8. 
Ankara, 27 [Hususi) 

Muhtelit Mübadele komiayonu 
bq murahhuımız Cemal Hüınll 
bey buj(in lıtanbula haraket et
miştir. 

2200 II GILIZ LiRASI iSTiYOR. 

Dün sabah 8,25 le limanda 
bir kaza olmuş ve Pake kumpa
nyasının Tadla vapuıu lzmir va· 
puruna bindirerek geminin iskele 
tarafından hasara uğramasına 

sebep olmuştur. Yaptığıımz tah
kikata ğöre kaza şöyle olmustur: 

Izmirin rahnesi su kesiminden 
yukardadır. Bir hüsnü tesadüf 
olmak üzre Tadla tam bölme 
cidarının üzerine bindirmiş ve 
bölmenin mukavemeti, hasarın 

daha fazla olmasına mani olmuş· 
tur. Yalnız müsademeden dola
yılİle lzıuirin müsademey• maruz 
kalmayan tarafında da bir kaç 
sa'i lavlıa sökülmüştür. 

idarenin ziyanı 
Kadri bey tarafından yapılan 

keıif eaaı ittihaz edilerek Pake 
kumpanyaıı proteato eclilmiftiı'. 

Talep edilen zarar ve ziyan 
miktarı şudur: 

Geminin rahnesi için ma!larifl 
tamiriye olarak 2200 lngiliz lirası, 

Diğer taraftan İzmirin tamiri 
laalcal 45 gün : süreceği için va
purun muattal kalmasındm mü• 
tevellit zarar ve ziyanda ayrıca 
istenmektedir. Bu zararın yevmi· 
ye 100 İngiliz lirası olmak üzre 
tespiti muhtemeldir. Bu taktirde 
Pake kumpanyası 45 gün için 
4,500 Ingiliz lirası verecektir k.i 
tamirat masrafı ile birlikte me
muu 6,700 lsterlin etmektedir. 

Mamafi lzmir vapuru cuma 
günkü lzmir postasını yapacak 
ve avdette tamirine başlanacaktır 
, 
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VILA YET l\IF_JCLISI 
CUl\IARTESIYE! 
Umumi Vilayet meclisi cumar

tesi günü merasimle küşat edi
lecektir. Içtimaa 67 aza iştirak 
edecektir. Vali Muhittin bey cel
seyi bizzat açdiktan sonra bir 
sene z~rfında yapılan işler hak
kında uzun uzadıya izahat vere
cek ve yeni sene bütçesinide tas
tika arzedecektir. 

Şile ve Çatalca kazaları namı
na içtimaa girecek azalar dün şe· 
hrimize ıelmişlcrdir. Bu günde 
diğer mülhakat azaları beklenme· 
ktedir. 

içtima salonu hazırlanmıştır. 
Müzakerat niaan nihayetine kı · 
dar devam edecektir. 

HAVA BULUTLU 
Raıathaneden aldı~ımız malıima• 

ta ıore hı\"a buJUn bulutludur. kar 
ve yağmur )'oktur. . . 
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Her g n bir mesele 

l{ötü bir şaheser 
TürEer :iih .... me~, 

el'un, takat saa'at itibatıı i~ 
yüksek, i8ee, r-.. bir eselli, bir 
aheseri, ft1 gıitdel- FııaaMZ ede

biyatı tes•it ediyer. BaAsettigimiz 
eser Victor twgo'Mll "ies Ori
enta)ea., idir fşadc B181tmmeler4. 

u şiir meCllMlaSl b.adan tam 

y z sate ~' ,. da ---
şta. 

O zaw, 111•••
vJetiae k811Şl İ8fMl halinde 
iler.. FTanea, ~, Jıagittere, 

opları i6e, l!lkWeıri ile, denen· 
maları ilıe aaile.e ,..._ ediyer-
1 rdı. Gaıp ediplıui, şaiıderi de 
özıeri ite, yanları ae bu türk 
üşmanllğlaı IOO~ lro,_J.! ' 

dular. 

V. Hwgo'ıwn Yaaanista~~ 
Anadoluru, lsta.bWu hiç görme
diği ıauhakkak&r. BuNmla bMa
ber koca şair nımhın da, IMzi 
de, mahir bir r.e&HID gibi 
tasft- _,_. ltifti eMMli beğı
nyw, · çağstper. "()im.-., öl
dürWüz, ,...._ bir k.a.sı alaA 
şu gi~ ..... iel • NaStl, 
şaheser dejii mi ? . J • 

N-avarin mut.ar~ ... Ka.affs .. 
mira)af FabWeı.. .. h••m ae )'&· 

man deaattlırl Miç bir yeMca,a, 
hiç bir newıi malti.eata mistenit 
olmayan bu IHazwBeier o dere
ce kıwak ve IDÖes&İr idi ki, vak

tında, gari., laMıist.iJan aleminin 
Kalbini hoplatmış ve yURaBlıların 
muvaffakıyelini kolaylaştırmışbr. 

Cihanda, UH-.ff.te Tüıtka mede
niyet alemi-.e e11 köRi fÖ!Keren, 
en feaa taAl'-1 V. H1ij0 olmwş
tur. Eser, bedi itibarı ile, enfes
tir. Romantism noktasında pürüz-
uzdür. Asır dönümü münasebeti 

ı c intişar eden teRkit mekalele
'ni okudum. Büt.tin müaekkitler, 

eserin cloğ.nı olma,an malUaıa
ta müsıe.it olduğ.UJNıI tasdik 
t nekle beraber gweHiğDll, be

dı iyctini sena etmek~frler ... . 
Her naSllsa V. Hwgo Türkleri 

f na görmÜf. Garip cqil midir 
ki Pierre Loti, hu e&ffİ okuduk
tan sonra Tnrk"1e i~e alakadar 
Glmağa başlcl'mlşhr. Lakin, V. 
Hugo.,ya nispetle L~i ne aectp 
ve alil bir kalp sa~ir ... Leti, 
Hugo' mm ibereletiai okluğu 

gıbi kab.I ewe•ifl Me•ieike· 
tiınize gelip Ta.teü keııdi ~rl 
ile görmüşNir. ~, 1-ıa,a gel
meğe tenezail e\lie,..., h•ya 

J amış, zarar e~ ... LMi, bil akiş 
1 urkiyeye gelmiş, baıkıkati g(K
ı. üş ve milletimizin y.Weğinde iz 
bırakmış. 

V. Hugo' nun yaşıtı (muasırı) 
1 martine, ne yüksek simat 

Lamartin Tiir:kler~n he"mzat bir 
dostudur. Hakkımızda lıer ne 
soylemişse doğrudur, gazeldir. 

lloi Zl1: dilli.... Biri 1'Wiüa lfölı 
le~ diiı,manı, öteki ~·ur 
bir dıWu. LamartiA·• Osmanlı 
tant.i başta haşa bir destaadH', 
tariMeA 2iyad~ bir şHmıtr. Ara
RW&da bile bdi o F ıreMlZ kadar 
seven &Dr. EserleMi Tnrkçeye 
-*'edecek olsak Türkiyeyi 
ve l'i:Nildelıi dalta :zWade sıeıııe-
cefb ... 

Yider Htlp'nma (~tı 1885) 
ım seaeshıe bK!ar yaşamasını 
candan, gönii'l-Oen isterdim. "Nüf. 

tf,, ıaanzumesiBia şairi YURaaldar, 
rumlar t-araıtndan tutuşturulan 
g-ad>i Anadoltlfttlll yaRgHloaada ha
ZH' huhınmab idi .... Afyondan İz
miııe kadar bütün mamureler, şe
hWer, köyi'e-t, çifllkler yam.yor, 
mas.- hatk beğa.zlaeıyor, gebe 
kadmlar111 kanMan siingüleaiyor, 
biçue çocuklar çal'mMta ger.r, 
k1ı1yalar zehirleniyor •.• 

Garbi Anadolu bir cehemae
me dönmüş. Her dağ, bir yanar 
daği 

r F1r' awıin, Nemndua yaptıkla
rmdan f~ olan bu mezalimin, 
ey V. Hugol faili sena ettiğin 
yunanhlaı:chr v.e oomra bu katı 
talim eden sizin başvekiliniz C-
lemeaceau ile OIMtfl efendisi Ll
oyd George, dur. Lamartme, Loti, 
Farrer.e olmasa idi, mahza V. Hu
go'nun "Les Orientales,, lerin
den dolayı fraftSIZ edebiyabndan 
teneff.ür edecektim. Eseria yük
sek edebi faziletleri - nazarı
mda onun kadrini bir kat daha 
indtrir, Hugo hakikatı tahrif için 
şeytani bir hünere tevessülle dü
nya.yı işgal etmiş. Fena bir mak
sadın istihsali uğrunda büyük 
bir maharet gösteren bu meş· 
hur edip 1922 mezalimi.nden so
nra gömülü bulundµğu Panthe
on da r.nu.azzep olsa gerektir. 
Eğer ilahi bir adakt varsa 
garbi Ana-doluda şehit düşen 
binlerce Türkün ruhu V. Hugu' 
yu itham edecektir; çünkü Fran
sada, Awupada fikirleri aleyhi
mize yürüteolertn içinde Hugo' 
en bariz simachr. , 

Clemenceau Lbloyd George 
gibi yaman vahşiler Türk düş
manhğvu, daha çocuk iken, onun 
şiirlerinden öğrenmişlerdir. O bü
yücü eli iie nifak tohumunu sa
çan V. Hugo' dur. Saçtlan tohum 
semeresini 1922 de verdi. işte 

"les Orientales,, müellifinin eseri 
Öyle bir eser ki Lamartine, Loti1 

Theophile Gauthien buna mani 
olamadılar. 

... Salihli, Maaisa, kasaba gibi 
yonan, yıkılan şehirlerimizden 
birinin bir meydanına V. Hugo' • 
nun siyah bir heykeli dikilse 
münasip olur zannmdayım. Ko· 
caman bir kondakçı abidesi ... 

CELAL NURi 

~rl,anları 
KEMALETTiN ŞtJKRCJ 

:neri cebintlıe ~ pe111Dalda- KeJıdiJiğm<len asla lrfa1ttn yazt-
klı kapıya d*1 )l'illÜdi. hwsjne gelftlezdi. 

Şimdi parkm te.lla .e ağıaç O halde işi tesadüfe teı-.ket-
v.öl eleri ile kaplı ,_ }IOlnh- mek liıwn gel'iyordu. . 
'd b' ·nc1 ·ı .. .x,.,00• Ha,tı .. ,hayır .. Wan an.k bir 

n ıı et""l"ft' k. ·· 
• k-.-. dat.a 01tU gönaeyece tı .. gor~e-- ? kadar. dalgındı kı, ~· meliydi:, ~rmek istemiyordu. 

o une eğmış, sadece ~·- SeYdiği, •ı ile tahammül edi-
nın ucunu göreıııek yiliyolıdu. ~ iztıM=apl;tr çektiği halde bir 

Hem yörüyor.. Mem dişöBü· dal. karşı karşıya gelmemesi la
yordu; acaba Söhey18 SemilwwD zadi. 
cenazesi ile beNber IMnbttta k.. bıi.f1e -...,dı. Güale· 
ge mi miidi? ree •1te"k teda'tlıi ettiğiae .:.. 

K bine ve biitjjn mev<:udiye- hip olduğu y.aras111m ohu -'er de 
tine hakim olan bu kadın şimdi deşilmesine Waammiil edecek .. . 
ne e deiqi? Süheylayı yene URUtmata çal ... -

0 na rbk İ>ir daha nasıl caktı. 
'We n zaman karşılaşabilecekti? Ba, namuslu iasanların yapa· 

Suheylanın gururunu biliyordu. ~rt:n baait bir vazife idi. 

~ro~;ru~;ır;;-d~h~ı·ı ,~,,,, ~;,dı,=-:~~::-'ı:,-;:-;;-fSı,~~~~~ (: , ~:!~~! 
VJ3!§1•a-iil!!E..a~ .. §§eeii!§i~~~i!ii!~Efü!EE§~§S§~§E§~~~iilira~ea~aEt §:el§m~. ~Ie~rd§ir~. 20~d9a ~b~u~hu- HA F R J YA 1f 

.... .ı1u1 Hülelerrilı 
susu jktisat vekaletine yazacakbr. 

Salnameeiler A · 1 - re ntırepo ınenıur.rarına vda kongrası sanayi 
B.i adamlar• muirıetifvi'M- ikramiye 

yetleri dolaşarak lsteDhalda 5al:ea· 
me çrkar~la-rmdan hahiısk Oll· Tioat-et od:aSiBln topanedeki 
dan Nıııdan para topladıkları n.la- aatirepola:ruua vaziyeti hakkında 
iJlmış ye lsta&b81 vilayetine muh- dün aotirepo komisyonu ticaret 
telif yerlerden şikayetler vab ol- odasında toplanarak antirepolar 

-- kapandığı halde açıkta kalacak muşwn. 

vita,et peüse v.entiği bir emir- memurlarHJ vaziyeti görüşülmüş 
de bu gibiler hakkında takibata ve bwılartn evdce odada bila
t~11essm ohuımasmı bildirmiştir. hara antirepoda yaptıkları hiz-

[;a.b.i ta, i1k i§ ol.ak iSııe büyük met nazarı dikkata alınarak, al
salname namı altında intişar eden tışar maaş nisbetinde ikramiye 
Lir gazete sahibi hakkında tahki- verilerek terfih edilmelerine ka-
ka ta ha~laınıo;;tır. rar veriJmişttr. . ~ 

Emanetle --------
Havadis \ e bevanat yasak 

" 
Dahiliye vekaletinden dün 

gelen bir emirle emanet muavin, 
müdür, şef ve memurlarının ga
zetecilere havadis ve beyanat 
vermesi menedilmiştir. 

Badema bu vazifeyi şehremini 
beyle mektupçusu jfa edecektir. 

Dol işle 
Bir hırsız kumpanyası 

l?oos müdiriveti ikinci şube 
memurları beş kişiden mürekkep 
bir hırsız kumpanyasının izi üzeri· 
nele bulunmaktadırlar. Hırsızların 
Istanbulun muhtelif yerlerinde bir 
çok ehemmiyetli sirkatler icra 
ritik1eri tahakkuk etmi5tir. 

Kumpanya efradınm hl;lgün, 
yarın derdestlerine intizar edilmek
tedir. 

Üçii.ncii §tthe müdürlüğü 
Polis müdüriyeti üçüncü şube 

müdürlüğüne Hilmi hey tayin edil
miştır. 

Gazinin gençliğe hitabesi 
Gazi hazretlerinin gençliğe hi

tabesini havi eski yazılarla yazıl
mış lavhalar her yerden indiril
miştir. Bunlar inkılap müzesine 
konacaktır. 

Hitabe yeni harflerle yazdırı
lmaktadır. 

Zahire borsası gazete 
çıkaracak. 

Zahire borsası tarafından gü
nün piyasa haberlerini ve ihsasi 
malumatı ihtiva etmek üzere ye
vmi bir gazete neşri için hazırlık 
yapılmaktadır· 

Bu gazeteye borsadaki muamele
de dercedileceği için bülütenle
rin neşrine lüzum kalmayacaktır. 

Çuval resmi 
Yeni yapılan gümrük tarife

sinde çuval rü:;umu eskisine nis
petle fazladır. çuval bezi ile 
mamul boş çuval rüsumu &Nı• 

sında 7,5 kuruş resim farkı ko
nulmuştur. Halbuki mallarımız 
çuvallar iç.inde ihraç ed'ilmektçdir. 

Çuvalcılar çuvalın memlekete 

encümeni 
Dün ticaret odası kongrasmm 

sanayi encümeni toplanarak sa
nayi raporları üzerinde müzakere 
yapılmış ve bazı tadilat icra 
edilmiştir. 

Dun geceki sis 
Dön akşam saat yediden son

ra İstanbul limanı Haliç tarafın
dan gelen kesif bir sis tabakasiyle 
örtülmüştür. Bu yüzden vapurlar 
müşkilatla sefer yapabilmişlerdir .. 

lfastalıklı kadınlar 
Son bir ay zarfında Zabitayı 

ahlakiye memurları tarafından 
gizli fuhuş yapdıkları için tutulan 
vesikasız aliftelerin yüzde altmı
şında hastalık olduğu görülmüş
tur. 

Alhanya vapuı·u 
Geçenlerdeki fırtına esnasında 

Köstence cıvarmda Zeytun. bur
nu mevkiinde karaya giden 
Albanya vapuru dün çekilerek 
limanımıza getirilmiş ve havuza 
alınmıştır. 

Yene seyyah geliyor 
Yarın limanımıza Samarya na

namında ki vapurla 300 seyyah 
gelecektir. 

Sakar~ a a bir ına) ın 
Geçenlerde bir ec ebi vap r 

suvarisi Karadenizde b r mayın 

gördüğünü limana ihbar etmişti. 
Ahiren Sakarya mansabındaki 
kumsala bir mayın düşmü tür. 
lmh sı 'için v i gönd le bu 
mayının evelce ihbQı· cd· miş 
olan mayın olduğu zannedil
mektedir. 

Gil7el san 'atlar akademi~i 
Hilıı1İ beyden inhilal edt!n iiçüt1· 

cü şube muavinliğine de Sadık be
\ in tayini takarrür etmiştir. 

Maltlfemelerde 
Nezihe Muhittin H. 
Ne2ilıe Muhittin H. aleyhin

deki davaya dün üçüncü ceza 
mahkemesinde devam edildi. 
Hey' eti hakime bazı şahitlerin 
celbi için muhakemenin devamı
nı başka güne bıraktı. 

lüzumu 'Olduğunu ileri sürerek Maı tın 3 nciı günü güzel san'
çuval ve çuval bezinine yeni atlar akademisirlin 47 nci yıl dö
gümrük tarifesinde fazla resim nümüdiır. Bu münasebetle o gün 
konmayarak kendilerinin hima- saat üçte akademide merasim 
~ eleri için ticaret odasına mü- yapılacaktır. 

Borsa 
Dünkü muamele 

DüR borsada isterlin 985, 7 5 
açılmış, 985,25 kapanmış, 984,75 
aşağı olmuştur. istikraz dahili 
tahvili 92,25 açılmış, 91, 7 5 ka- J 
panmışlır. Düyunu muvalıhide 

tahvili 218,50 açılmış, 219,75 ka
pammşbr. Borsa haricinde Türk 
altını üzerinde 852,5·851 kuruş
tan muamele yapılmıştır. 

Nişanltsı Perihanı düşündü. 
Onun saf mevcudiyeti gözü önün
de tekrar canlandı. 

Zavallı kızı aldatmakta devam 
edemezdi. Kendi saadetini baş
kasmın felaketi üzerinde kurma
ğa me'zun değildi. 

Şimdiye kadar sukut.. hep ve 
daima sukut ebn~ti. Yalan söy
lemişti. Arkadaşlık, et"lcddilc: &is
lerine ihanet etmişti. 

Bunlan yaptıran Hep Söhey
laMD ~m aşkı idi. biirap 
çcluaek liZURSa yahm kelldisi 
çekecek, ağ'lamak lizımsa ya
lmz kendi aflayacak, fakat bu 
iaeirap ve g()z Yatlarına başkasını 
ittir.ak ettirmeyecekti. 

Kalbindeki yarayı Perilta11 te· 
davi edemese bite hiç detilıe 
uyuştura bilirdi. 

!Jfmea bu aktamdaıı itibaret 
Perihanın yanına koşacak, onun 
9tik0n verici $Afiyet v~ nezaha
tinden hüyijk hastalığı için tek
rar şifa aramata koyulacaktı. 

................................................................. ~ ............................... , .... . 
~ahire huı~sasında müz 

Zahire llorsa~mdaki müzenin daha ziyade ıslah 
karaı· verilmi~tir. Kimyevi tahlilleri yapılmış memle-
ket nıahsuliitınm teşhir edildiği bu müze tevsien 
bugün alakadarlara açılacaktır. 

işte bu azim ve bu kararla 
yeniden kuvvet bulan irfan, geri 
dönmek ve doğruca nışanlısınm 
evine gitmek için başını kaldır

dı .. ve kaldırır kakhrmaz da önün
de, on, on heş adım ilerde ken
di yörüdüğü istikamete agır a
dım.la'.rla giden bir kadm gör.dii. 

Bu kadıa... Siilteyta idi: 
Bir an iç.inde lrfamn biitiin 

planlaıı, iradesi, a-zmi ateşe tutu
lan b'uz gibi ıeriyiveı:di. Mntık Ye 

şuur kuvetleri gevşedi. 
lnSaJlların .mukaddeı-atına ha

kim, tesadüf, tali ve ya allah is-
mi verilen kudretin, :aavallı beş
eri lmkla gibi oynatan bu esrar
eagiz kuvvetin elmde baziçe old
uğ»na bir kere daha iman etti. 

- insan nakadar azmede.rae 
effin yene kaderin elinde oyun
cak olmaJr;tan kurtulaRUyor ... 

Diye manldandı. Bu cümle 
geQÇ re.namın bu andaki haleti 
ruhiyesine tamamen terceman 
bitiyordu. 

Tekrar bir daha hisleri ile 
mücadele için kuvveti kalma
mıştı. 

Ah .. ne olurdu şimdi şu sırada 
karşısına mesela bir arkadaşı çı
kıverse ve onu kolundan tutarak 
buradan çekse.. yoluna devam
dan menetse idi ... 

Etrafına bakındı. Önünde yü
rüyen Süheyla ile kendinden baş· 
ka hiç ... hiç kimse yoktur .. 

Ta}iin bu son şekfine de ki2dı. 
la'aet etti. 

Otoınobdin tam ~k kap1&1· 
mn önünde bozulması ... , başka 
otomobilin geçmemesi, hiç aldın· 
da, tasavvllrunda yok iken parka 
girmek istemesi hep.. hep bu 
mel'wı kaderin mahirana kurul
muş planları değil miydi? 

Beşer talii karşısında nakadar 
acizdir ... ve irfan bütün azmine ve 
kararlarına rağmen taliin önüne 
91L:ardığı f irtınaya doğru sürükle· 
niyor~ .. sürükleniyordu ... 

[Bitmedi] 

Danimarkalı serma·· ..... _,
mürekkep bir guruq, 
taş etr~fında asan atika 
rıyatı için hükumete mü 
bulunmuştur. • 

Bu müracaat lıükômetçıe.;; 
vafık görülerek, keyfiye 

idaresine bildirilmiştir. °"" 
15 Martmıı itibaren Çeeberfİ 
etrafında sondaj 
başlayacaktır. 

M. EKSINDA_!fll 
SOFYADAN G~ 

M. Diyamandopolostan ""' 
M. M. komisyonanda Yanan 
murahhası olan M. Eks·~--
dünkü ekspresle Sofyadall 
rimize gelmiş ve Yunan 
le murahhaslan · tarafındaa 
şılanmıştır. 

M. Eksindaris, elyevm 
Bülgar - Yunan mübadele 
yonunda Yunan baş mura 
ğını ifa etmektedir. 
bu gün şehrimizden Pireye 
ket edecek ve Pireden A...--
giderek hükumetiyle temas 
kfon sonra Sofyaya avdet 
ktir. 

GAYRI MÜBAD 
ER DÜN TOP 

Gayri mübadiller cemiyeti · 
re hey' eti dün içtima 
.muavazaya tabi olnuyanlara 
pdaeak tevziat mese:le8iai 
etmiştir. Garbi Trakyahtar 
miyeti M. M komisyon 
hey' etimize müracaat ederek 
T rakyadaki Türle: emvil ye 
lakini i''tlnanlılar 
musader.e edilerek iade 
mediğinden bahisle tevziat• 
dilerinin de iştirak ettiri 
rini talep etmişlerdi. MI 

y'etimiz garbi Traky 
mektubunu gayri mü 

omsiyonuna tevdi etmiştir. , 
Gayri mübadiller idare he1 

dünkü içtimaında bu 
tetkik etmiş, fakat bir kar8"~ 
remiyerek, mübadele hey' e · ' 
den elde mevcut talimatna.o' 
kanunlara göre bu meseleniıı 
sir ve tayinini talep etmiye 
verm ştir. 

Bu m sele yüzünden te 
bır miıddet için geri kalmıfP'• 

Gayri mübadiller bey' eti ;jl:;, 
gırasının 15 merttan sonra t 
nmasına karar vermiştir. 

• 
'f aksim abid~sı ~ 
Taksim abidesine aıt . ~ 

taşlana çürüyerek dökülınefl 
rine vazıyet ciddiyetle ~ 
edilmiş ve M. Kanoni~ 
lumat verilmişti. M. ~ 
abidedeki bozukluğu yalcJ • 
tetkik ve muayene ederek 
eden tedbirleri almak üzre 
lstanbula hareket ettiğillİ 
miştir. lskenderiyeden 
binmiştir. Pazar veyaW 
tesi gfüıü gelecek ve a" 
yapılması lazım yerlerini 
imal edecektir. 

Kanonikanwı harada 
ınaSHtdan bilistifade ~ 
yQMI protesi de tetkik 
tir. 

lstenografi k~ 
Ankara, 27 ~ 

Ankal!a ttcaret ınekt' 
açılacak tık istenografi 
.müdavimlerinin hafif ~ 
sür' at imtehanları buğiİP 
edilmiştir .. lmtehanlara. 11~ 
iştirak etmiştir. Memunıı·Y• 
da tedrisat bitmiştin. 
müdavimlerinin imtelıanlaıt'ı 
lacaktır. 



r H \ 'H 1 1 .ı 

"Elt~ ~ ... 
~il' 

~~ Declı, 
Kocluı 

Facıaları _ ...... -.c--

gaııis ta ıı da harp 
. Eınaııullalı ileriliyor. 

Genç tüysüz bir zabit: 
istihbar amiri Benett. 

ıHadisei semaviye 

•ler bir- içtima_ ak tettiler. 
D ünkü gazetelerden biri, 

karilerime ay,nen iktibas 
ettfğim şu m-
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ühim haberi - IngiJiz Ben'-'t. •. 

l .. Moskova, 26 [A.A] Mütareke rezaletlerini ve işgal 
~.!~~- h·ıd· u· KAi ·ı 1 30 k·ı e l facıalarmı yazarken kalem, bi: {lıL_. ~~ l Ir ıyor: a )l C Cll. ""I OUtetre mesaıeC e isim üzerinde bir az fazla duru· 

~~an) mevkiinde Hngistan kabileleri iJe Anıaııullah arasında gö- yor .. Bu isim, lngiliz istihbarat 
ileli k l h J J K A ı zleri tesadüf- teşkilatını idare eden, bu mel'un 

enıe te olan kıtaatı arasııt( a arp )aı;o aı1ııştır. a- · ·d b d b ı ~ en semaya ve meş um ı are aşın a u un-

,ı_ l,._ de dolaşan beyannamelerde Anıan ullah ilanın (Haı· ilişenler gay- muş olan (Benet) in ismidir. 
~ uttf d ) 1 A l ri tabii bir hadiseye şahit ol- Geçmiş günlerin acı hatıraları h na uğu bildirilmektedir. (Meydan şe 1ri manu - muşlardır. içinde gözümüzti ·kapattığımız 
h~- kitaatı tarafından iş!!al edilnıiştir. Celalahat şehri Kısmen bulutlu olan havanın zaman bu herifin iğrenç hayalinin 
.-~ h (..J mavi bir noktasından beliren dimağımızda carnanmaması ka-
lelib a tılunaıı (Kadi) şelır.i.ııde _(Sin var. i) ve (K.ugiaı~i) ka· Hindistan cevizi cesametinde bir bil değil. 

cqe ın h l b .. k J l 1 t t l d Bu bulut kömesi ani surette hare- Bu herif, idaresi başında bu-Us ili ensup oca ar uyu nr nıec ıs a {. e nıış er ır. ket ederek bir lunduğn istihbarat teşkilatının aç 

Le . lldistand.an gelen JngiJiz taraftarı ıuolJaJar da İştirak ok sür'atile i- ve kudurmuş sürülerini lstanbul 
'tedir h,.,,.. C (S ) • • lerilemeğe ve halkının üstüne saldırmakla kan-
~~. ~iliz konsolosu elalabattan ulırut e gitınıştır. arkasından da mamış, bizzat kendisi de sırf 
'~u bir mollanın ııezdinde ikamet etmektedi. hı!!i - beyaz bir iz menfaatı, hırsı ve rezil emelleri 
Y}ar.AıJ ...... __ • v bırakmağa ba- iç.in şehrin namuslu muhitine fe-
• ı..~~ Hindistan ile (Surhrt) arasında her gün uçmak- şlamıştır. Ayni laket baykuşu gibi kanat açarak 
~}er} b b } d kl · d ll zamanda se- çökmüştür. Rütbesi yüzbaşı .. 
~ e mü11ase atta u un u arı teayyüıi e en ıııo a· manın muhte· kendi genç ve tüysüz bir oğ-lan 

• '\le cenup vilayetlerinin Efganistandan ayrılması le- lif kısımların- gibi yakışıklı .. Türkçe bilir. Bir tiddet da bir Taya· kaç ecnebi lisanına vakıf ... ah-
li propagandada bulunuyorlar. renin suni sis yapmasını andıran çok lak züyürdü .. entrikacı, şöhret, 

Moskova, 26 (A.A] garip bir iki hadise daha olmuş şehvet ve servet düşkünü bir 

llflıa Y~ g_:'zetesi Kahilin lngiliz sefareti tarafından terkediJdiA'inden ha· ve köprü üzerine biriken halk rezil.. 

Pari • 2i] \.A] 

misak 

-Y~ı~ b• k O 1 E.e l ] l l "'l bunları merakla temaşa etmiştir. işte lgilizleıin lstanbulda, Is· · .. e• ır makalede divor i: vun arını ~ ı~uıı < ev <'tinin in ıi a f liJn • · - Bilhassa bu noktada ok gibi ır- tan bulun Türk halkı üzerine mu-
idine istinat ettirmiş olan l ngil iz hükuıııet İn iu ],())le siir'atle layan bir bulut arkasından dum· sallat cttiklrı i bdnnın kısaca 

~ti} Çekilmesi müttehit kuvvetlerin galebesi takdirincle, düşeceği anlar bırakarak gitmesi herkesin tasviri .. 
· "aziyett ·· ıı·ıt· ı· ·ı· t• · (H h ) · ı· hayretini mucip olmuştur. Üç )1üzlii serseri .. ~~leı- en muteve ı ır. ngı ız se ırı ump roy un azııne ı Fatin efendi bu hadisenin ruz-

den (Lavrence) in infikakiui andırıyor. Yalnız (Lavreııce) garların tesirinden ileri, geldiğini Benet Istanbulda pek çok ma-

ltJ;Ye niııı nıuzaffer bir şekilde avdet etti. Halbuki (Ilumplıroy) söylemiştir,, cera yaşamış, pek çok Türk canı 
a 8) • ) J) 1 . 1· l ] "]. 1 E~ • l k Du"n akşam bir tayareci karii· yakmış ve pek çok evler, ocak-

•~h. ·nı .. şey SÖ)~ enemez. a ıa şınu H eıı ngı ız er .;Jııgaıııstan ıa ... 1 ·· d" .. t" A k b 
"" mizden şu kısa mektubu aldık : ar son urmuş u. nca ' o, un-

. ' \ 'J.·clerini de[ristirmic;: hnluııu)·orlar. ller lıalde zaınanı g·eliııce ları istihbarat idaresi nam ve 
" AAl'- ._, .. 3' "Efendim. 

1htl·~'"'ıl.it :ret erka.nıın daha az 1eke1eınniş zevat ile tepiil etınek ınt.~- D 1 d b" · d hisabma degil, kendi şahsi men· 
q ünkü gazete er en ınn e f 
( e kalacaklardır. il uçan bulutlar n serlavhası altın- i aatı icin yapmıştır. 

..Ja bir fıkra I Benet, kendisinin, kendi men· 
'"' faat ve nefsinin alakadar olma-
gördük. Fatin ~~-- dıg~)'ı her hangi bir işte fazla fa· 
efendinin ruz· O ~L' , g_ aliyet, fevkalade mevcudiyet gö-
garlarm tesi- lt..-... _ 
rindcn ileri g- stermcylcek kadar cebin bir he-

ddiğini söyle " '~ rifti. 
diği gazetede- '\_) i istihbarata taalluk eden işleri 
ki hadise ma- I vazife iti-barı ile telef on başında 
atteessiif zan- hal ederdi. 

:~ekili Son merhale Gizli 
ıf bey dün 1 taya~kazaya Haberi kiyameti 
anı· ~a geldi ugradı kopardı 

Urk <'I. 26 [ \. \j 

len şeylerin hepsi ~ onda vardı. 
Türkçeye de vakıf- olması onu 
derhal istihbarat idaresinin başı
na geçirtmişti. 

Babıalı, polis, siyasi fırkalar, 
ve hatta saray hep (Benet)in em
ri altında imiş gibi har.ak« e
derdi. 

Meclisi vükela müzakeratma 
kadar karışan ve her iJi kendi 
planı ve daha doğrusu lnıiltere 
hisabına çeviren casus BeRet, bu
munu nelere sokmamış, ne dala
vereli işlere girişmemiştir • ibret 
almnk üzere biz bunlardan yalınız 
bir tekini. Benetin oynadığı siyasi 
rollardan, yalnız bir tanesini yaza· 
cağız. Sonra da bu herifin diieo · 
hüviyetinin teşrihine, başka b~ 
macerasını nakle geçeceğiz. 

Balnalicle ! ..• 
Bir gün öğleden sonra Babı 

aliden içeri çok homurtulu aç1k 
bir otomobil girdi. Mermer mer· 
divenlerin önünde durdu. 

Otomobilden genç ve fiyakalı 
bir lngiliz zabiti atladı. Bu yüz 
başı Benetti. 

Yanında da uzun boylu cılız 
biı' lıeı·if vardı. 

Babasının evine girer gibi 
merdivenleri çıktılar. 

Dogruca Feridin odasnaa alış· 
kın adımlarla yörüdüler. 

Ferit, meclfsi vükelada idi. 
lngiliz casusunun karşısında yer

lere kadar eğrlen amavut odacı: 
- Bir az salonda istirahat bu-

yurunuz. Meclisin hitamına az 
kaldı .. dedi . 

Fakat Benet hemen kaşlar11ıı 

çatmıştı: 

-Bekleyemem ... Hemen şimdi 
haber ver. Meclsi filan bıraksın ve 
gelsin. 

Emrini verdi. Sonra yanındaki 
uzun boylu ndamla. bekleme sa
lonuna değil, fakat Feridin odasına 
}aübali bir tavurla girdi. 

(Bitmedi) ~ VcJt~~ıa, 27 [Hususi] 
• ~ın a1tf bey sabah
~i~ g~r~, memu

Le l'rix iıı 1'1)) rırl'~İ füm~oon· 
<lan 120 nıil ın<' nf<'ıle diiı;.nıtiı;> '<' 

parçalanmıştır. Tn)nr<'cilcre hir şey 
olmnmıştır. 

11·})11,..nn ınedi .. j Frnn .ı il<· 
Bı·J,;ih.a <ıra .. ıııdn nkdoluıııluıru iddia 
olunan ~izli mi ... ık lıakkıncln lıir 
l•cl,·meuk ~nz<'lc~iniıı rn ... ~ri)nlı 

nettikleri gibi f.akat kendine temas eden bir 
değildir. nokta oldu mu den al paçaları ı 

Boı· a 
~t~abul etti. Va-

'tti n h saat on bir· 
~ ett(e~ vekile içtima-
Vtk~ı . 11eyet· k Yiha a ttince ı ve ·ilede 

'rı 8ltıın .. hazırlanan yol-
0ltın ~zakere ed'ld'ğ' .. t. uy0 t ı ı ı 
"{ti • 

tıı~ .. ismet 
~ &oııderdiğ' P~şa maarif 
:&f 1 hır tamimde 

Q&ı-·" 
. ı~ "ek"' 

\> 1~ i~ ... ·.Hletinin pek 
e<i1 •ııın 

•14 taraf nıu tekil 

Sn~gon, 2i [~.~] 

lndopacific Ajansı Le Brix ile 
paillard ın 4 Martta "porthos,, 
vapuru ile Saygona geleceklerini 
bildirmektedir. 

1\nkarada daktilo 
Ankara, 27 [Hususi) 

Bugün ticaret mektebinde da

ktilo kursunun mütevassıt sür'at 
imtihanlarına başlandı. 

~ le illıı. ... llıdan görnl-
, )\t l\.ıttı b 
i li "eknı ~ lraknıak Pauanıa kanalı 

e Q~l'et)er:tten affiıni \ :ıshington. 26 rA. 
~ 

1 
Ht'dib,. •ııdeıı istir· Auwrika iİ)a111 İ<'nr:ıgun (la 

~it ........ )1 .. k a<'ıln•·nk kanal hakkımla heııwn 
~l 1eıı1e} ~t fıınetin t;tL:ik:ıra ~irieilnH' int· '.~ Pnrıuma 

\\q &al'if ışlerinden kanalımıı gı•ui~lı'dihıH'~i 'ı· tl<'rin· 

I~ ~4 ht.tt" VekuJetiniu, leşdirilıııe:.-i Ja21m olup olmadığını 
''lf llı ıı tf'he) yüu ı·ttirınck İ!;İn hemen talı· 

d, lVaff,n.ı._ ıeıı Ujlla- kılat icra üın dair mi.Ltıu1Cl hir 
t\ ql\JYetl . ~ ~n:ı-a da"' eı·i i..:in. karar ~ıırcti kaimi edilmi,tr. 

l'l(1 ~ı·du" ~alı ·ıca- 1 cc -
ıt.11\\(\Q gCiın <. • ve bilginin bütün feyizlerinden 
~'1 l ıı el l anuııı ı .. f' k "b' k ts• b' k <\r o a:yı muste ıt etme gı ı u ı ır 

~rl(\t. 11~a 'a :•;aarif gayeye varmak vazifesi le mükel-
v'"" 1 'llı ta ki· gı 1 te- lef iz. Bu büyük işi başarmak 

f ij flll <'flp. için meslekdaşlarınun,devlet me· 
ı.ı ~ Valiler murlarmın ve münevverlerimizin 

1cı 'lrqi · e, Maa 'f · h tl · .. · qtıf ltıı ı;r" rı enıın- muza ere erıne guvenıyorum. 
"ek· ı ~0ndetın: · i •act, a eu v . ıştır. Aziz ve kıymetli arkadaşım 

~\lsta7· ~eisic~·l.ıfesine bu- merhum Necatibeyin,yüksck ınec-
·ıl:b,t il Kerna~~hurunıuz !isin tasvibile ve derin bir vukuf 
~ t l'ıı~ İçin i . azretleri- ve imanla yürüdüğü mesai yo-

1 ı 'nl h~d~fl ş;ıret eU i- lunda hatırasını daima tebcil ve 
rı . de il ~ doğru, elem ile yad.ederek çalışacağım. 

Cıl'l haık er eyen şu- Maarif vekili 
•nıızı fennin VASIF 

ınnnn,.,f'b<'li\ I<' 'ı rileıı j .. fo:alı tak· 
ri ı-1<-ri nin nıii7.:ıl..t'rc~ i nrı i r<' .. i mi<' 
hiıkiim"tin lıe' aııatıı11 ta~' ip "cl<'ıı 
'f' proıeı;tlllarına j,..ıir:ık <'' J,., ı·ıı 
hir takaıriri .) mulı.ılif re\<' knr .. ı 
itti!a1'lıı kaimi <'tıııi,tir. • 

Miiı.akı~rr· f'Sıın~ıııda l\l. llHnıuı .. 
nıe\·zuu hah olnn 'ı•:,İknınıı do;u 
olıuaclığını hc,nıı etıııi';' H~ 1920 
~('ne ... in<lc Fr:ı ıı a ile nkdol unu p Lo· 
karno mi nkmn rnu\nfık olnu ,.,, 
Almaııyamn bilutnlırik hir teca

vüzü ilıtinınlini ckrpiı; eden itilaf 

nNict>o;iııc Belçikn için hadis olan 
ao.kcri \aZİ)Cti izalı cylcmi,tir. 

1. B) ııı:ın bu itilaf ııı ıl'f 

Dün saat beste Yeşil köyden sıvar, vazif<', namus, şeref, izzeti 
kalkan bir tayareıniz lstanbul se- nefis. haysiyet.. hepsini unutur, 
masında suni bulutlar bırakarak hisapladığı vurgunu vurmak için 
gözden kaybolma tecriibcsi yaptı. 

aklın kabul cderniyeceği ahlaksı
Gazetenin hay.-etie bahssetti-

. F · f d' d • zlık uçm uınlarına sukut ederdi. 
gı ve atın c ccn mın e ruzgar- . .. .. k d 
ların tesirinden ileri geldiğ;ni Derd! gucu paıa ve n ın ola.n 

.. l d' v • h d' · · ı i (Benet) ın hayatı baştan başa bır 
soy e ıgı a ıseı seınavıye er . . E f k b' d 

"f d 1. k" • çirkeflıktır. n u a ır !!Şme maatteessu arze c ım ı ne ruzgar- . . . d 
ların ve ne de bulutların tesirile ' bütUn ıgrençlıkler~ mey ana çı-
vukua gelmiştir. kartmaga kafidir. 

Bunu, sadece küçük bir tay- ( Benet) in hüviyetini tetkik 
are yapmışt1r. ederken onda bir birinden ayn 

Hürmetlerimi taktim ederim üç şahsiyet görürüz yani bu ingi-
efendim . ., ? liz yüzbaşısı üç yüzlü bir serse-

• ridir. 
Benet... asker tı·<lafii olduğunu, lıinaen alel<') Jı 

N'Jllİ)eti ak\nnı misal,ııa ıınııra ır 
huluıımadığnu hey:ın ctınhtiı~ r. I~ondrn. 26 [A.A] 

Arkasındaki üniforma onun 
bir zabit .. bir yüzbaşı olduğunu 
gösteriyor. lngiliz ordusundaki 
maceralarının rezalet ve maskara
lıklarla dolu olduğunu işittik. Bu 

\T amkn•clclc fclcnıcıık gazete inin Yakııı<la icra edilecek b<') nel· 
ue.~rcttiği metin bii) iık bir :ı<lcnıi milel otoınolıiJ arışlarıııa i tirak 
cidlli)t'l C>JdU~UDll soyleıui~, ınak- t>dl'cck olan Linl>ıışı Segraw S?D 

Lut 'c mııteheı· ~ cğiiııe wsikanın Lecrübelcrind" snatte 100 mil ürat 
cemiyeti akvama tevdi olunan itilitf- elde etmiş old~ııunu heyaıı etmiş· 
tan ibaret oldnğuıın il~\c c)lemiı;;· tir. fomaileyh bu sür'ati artıra· 
tir. ca!!nı iinıit etmektedir. 

r·;c~~~~~~-;;;;~::;::~:·s:::·~~~~.:·:;:·:~~;:::~~· 
ı ı·jlcn cın alsiz ve knv\ctli bir dramı musavver 
• ı 
: ~ıı!raiıı:!A~ı~,~ 

$ ınubte\'em 'e lıaru· M AR 1 A 
: kulaôt~ ıurnletlerlc 

ı tarafından temsil edilmektedir. . ················································ ......................................................... , ..... . J Kadınlardan mürekkep bir heye'tl muga-
• nniye Çingene ve islAv danslarına mahsus 
J muzika melodilerini t:aganni etmektedir. ı ............. ~ .......................................... .. 

hayatını tetkik edecek değiliz. 
Yalnız bir noktayı işaret edece
ğiz ... 

lstanbulda, gayri tabii iptila 
hırsı ile maruf bir İngiliz cene
ralı vardı: Ceneral Dits. 

Bu gayrı tabii iptila düşkünü 
ceaer~in de hiç yanından, dizi 
dibinden ayırmadığı, genç. yakı -
şıklı tüysüz bir ya~ri mevcuttu: 
Yüibaşı Benet. 

Bunun ne demek olduğunu ok 
uyucularımın anlayış kabiliyetler
ine bırakarak ikinci noktay~ ge
çj)'or.um. 

Ben et... Ca u. ! 
Senet, (Entelicen servis) in e· 

mek sarfederek yetiştirdiği bir 
casustu. Bu husus için lazım ge-

27 şubat 929 
N !\KiTLER 

1 hıgliz 93.~.75 20 Lt.~• BuL 28.'15 
l Dolar 201.75 l Florin 80.75 

20 .Fre.F. 157.75 20 l\ur.~lc. l~0.2S 

20 Lireti 211.25 ~ ~~.:. ~~ 
20 llrnlınıi 52.So 20 FraııkB~I. llSQS 

1 Ra) b nı. 48.25 1 Pezeta Sl.25 
1 A nır.ı. ı. 28.25 20 F hnıç 78Q 50 

20 Lt!) ıtunı. 21.12 • • ' 
ÇliK 

Lond. t. 984.75 Amıter. f'I. 1..22 

ı rw.Y, 0.49.25.49 l'rağ kur. 
Paris frs. 12.61 \'l>aııa ..ıı. 

16.S!i.16 
3.S0.3 
3.18.SO . 1 9 1 Mad.riJpeç Mılaııo t. .4 " -• 

• 1 &l'fCh-..o 4.31."::i 
Berlw m. 7 .25 Athıadrab. 38 
Sofia lev. 68.25 Bııkrq MsS7.50 

BrukselL 3.54 M .. ı.Tll r· 1o.w 
Giııev:ref. 2.55 Belçatdiıı 27.90 

l\iatbuat balosu 
Matbuat cemiyeti bu gece Pe

rapalas salonlarında senelik balo· 
sunu veriyor. Hey' eti tertibi ye 
balonun mümkün olduğu kadar 
eğlenceli ve muntazam geçebil
mesi için her türlü tedabiri al
mıştır. 

iki cazbant bulunacaktır. Bir 
orta oyunu yapılacakbr. 

Orta oyunu Osman Cemal bey 
tarafmdan tertip edilmiştir. Her 
gazete baloda kendi karilcrine 
hediyeler veı·ecektir. 

Türk matbuat cemiyetinden: 
Bu akşam ki balo yalnız cemiy.e· 
tin davetlilerine mahsus olup 
bilet satın alınabileceği zanniyle 
bu akşam perapalas otelinde hey'· 
eti tertibiye ye müracaat edilme
mesi rica olunur, 
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MERAKLH DCNVA ŞU UNU 

eli 
-Bitm~ efor muyum? "Bor.,a 

a gittim "Niğde" ye de .. 
- Ha işte o "Niğde,, de ben 

berberMk ediyordum. Zatea Olla

da ~, eıırada biİfial&ş bir 
a--... Aaam ~llu; ha· 
ma g M r:ıe• W11 muWis tatar. 
ı._ ,a.. Be. dıe tlltar oğlu 
ar .. 
Sa6- W..as•ı ltir tar.afa bı· 
r~ ual:tllDIJ& el attı. 

Bileım tlen i5ç beş kFl kestik· 
te11 9Clllilıt Hi tıaı a im almağa 

2 

- Dur efendim, ker şey.in bir 
sırası v.tr .. 

Usturanın seığuk a~ı yana· 
ğtnıda işlemeğe başlaricen devam 
etti: 

- Aradan bir ay geçti. Ba
bam bana dedi ki, bu böyle 
olmaz .. Ben bekar, sen bekar, 
yörümez bu iş.. Seni ~ndir· 
meliyiz .. 

I! 

Rasputin 
piyesiride ı 

Rusya Çarının "Mukaddes pa
pazı,, Raspurtiflin kızı Berlin 
barlarından birinde şarkı söyle
mekte ve babasının hayatına ait 
bazı menkibeleri sahnede temsil 
etmektedir. 

Babasının katili olan Prens 
Yusufof aleyhinde açtığı zarar ve 
ziyan davası şubat sonlarında Pa
riste rüyet edileceğinden kızm 
yakında Par~se çağırılması muh· 
temeldir. 

Veni bir ölke Prs. 
ve 
Avculuğa ve 

Veliahtının meş 
hayet satıldı. 
meraklı bir av 

emekdar hayva 
ken duyduğu te 
lata bitiremiyorl 

ahtın bu sureti 
etmesi kendi h 

na olmamıfbr. 

baştı*: 

Baktım hatlı.. Pe«i dedim. 
Uzatımyal+m, . bir ay sonra 

ben tekrar baş göz edilmiş bu~u
nuyordum. Yeni kullll kumraklı. 
Uzun saçları topuklarmı döğüyor, 
endamı beni dalcikadan dakikaya 
başdan ç,ıkarıyordu. iyi yemekte 
pişiriyordu .. Hele ütüsü. Pek te
mizdi. MalUa ya, biz berberler, 
ütüye pek meraldtyız. T cmizli· 
ği de çok se11eriz.. Bir iki ay 
içinde hana eski karımı; O, 
çocukluğumdan beri sevdiğim 
sarışın boşnak kızını unuttur- 1 

muştu bile.. Artık hen, "varsa 
yoksa kumralım!,, bir hale gel
miştim. Kendisinden emindim de. 
Hiç gezmeğe gitmiyor, fazla ola· 
rak misafirden de hazetmiyordu. 

Prensin, 'babasını nasıl öldü
rüldüğü hakkındaki ifadesini tek· 
zip etmekte, bilhassa Rasputinin 
Yusufof tarafından gönderilen ze· 
hir1i pastaları yediği halde ölme· 
diği yolundaki iddiayı saçma bu
lmaktadır. 

Tayareıerde yeni toprak peşinde 

se attan düşmcs 
vak' alar ara~na 

atlarını satmald 
itiyadını da teı-k 

- illa.. :AR çok okudun da .. 
R~~ Mlucf ,. Fakat ne ya
lan ~eJ · Piş idacft.,ıe geance 
asmiiğa t..•de mektebi .. adam 
olma~ llis !iade bulwaachğım 
mı* rM attı. GinlR biriAde mek· 
teı;le W 8DJ tennamen kestim. 
Bir haıber ct6kkam açtım. Ve az 
z19••• tıamtt. kendimi. 

Bu •ada kulağımın yanında 
ufak bir •• d11)'dum. 

- Hif.. Dikkat et 1 Kestin 
galiba.. 

- !l.e ... eti yok.. Bir az 
şap süreriz, olur biter. 

Mamafi şap ta sü.rmeğe lii
zum gömxıdaı dCTam etti: 

- Az zamanda tantttın ken· 
dimi. DikÜDtm dohıp dolup bo· 

hyor, dime iyi mangır geçiyordu. 
Bir giİll çoculduğumdanberi gözü
me kestirditiaı bir pilici, "Allahın 
emri P,ey~n kavii., G!erken 
kapana difipdük. Saaş.n, UZVA 

bo~t halde etiade, bembeyaz 
teali bir bo§ulc kıZlfdı .• Çıldı· 
l'a8Qla sesi; Ol'dum.. Düldcamma 
rm-ımlsiill oidatu tadar geç gi~i
Y°'7 ~ daha enn okun
madan etJe damhyor.dum. 

Dk iç • son de.ece tadı 
yaşadım.. OM okaclar memnun 
obdar mesultUlll ki.. Etrafımda 
yaşayan lleııkmiıt bm imr.endik
lerini zunediyordum. 

Fakat... Çok geçmedi. Çok 
sürmedi. Ve... bu saadet, bu 
tatlı bayat kararweıdi. 

Bir akşam, yiBe her günkü 
gibi elllime dönmüştüm.. Karını 
dışmda ~ kuruyordu. 

So,.mak için odaya git-dim. 
Tam pmielimi giyeceğim sırada 
mı.ter ÜleriDde duran küçük bir 
kum Raarİ dildcati.i celbetti. 
~milli m6ai, üstü sedef 

k.a-.&., bir siyaiı tahta kutu .. 
- ~ şey! - deye düşü

cl'iiia-8u da ne? 1'-im getirmiş 

Aradan tam bir sene geçmişti. 
Arlık onun da, benim de bir 

tek derdimiz kalmıştı: 
Çocuk! 
Çocuk istiyorduk.. Çocuk. 
Baş vurmadığımız hekim, yap· 

madığımız, tecrübe etmediğimiz 

koca kan ılacı kalmadı. 
Lakin Allah ta inat ediyordu 

galiba .. ki, olmadı, olmadı, ol· 
ntadt .. 

- AHahı k.at:ı.ştJlllna a canım! 
diyecek oldum. 

Gceeeç .• f.i'r kalem de onu da 
-diye bağırdı· onoo da ne matah 
olduğunu öğrendik. 

[Sonu yarın] 
Ntzanteddin Nazif 

Hayvan Borsası 
26-2-1929 

Ki 
Cinsi Adet Asgari Azami 

K. P. K. P. 
Kıvucık 

Dağliç 72 40 
Karaman l~ 38 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 
Sığır 
Dana 

MO 27 
23 18 

40 
46 

36 
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c=- ALATI ELEKTRIKIYE-=. .. 
Tamiratı bmu '-'.,.? 

lliit1Gk bir meratda kutuyu aç- Elektrik şirketinin 
tı&. Bir de 11e göreyim? Ağız Alatı elektrikiyeniıı 

... enfiye ite dolu değil mi? küçük tamira ı-
8- -'iye kullanmam. Babam 

kuf's llH,. ICimin bu kutu? 11 l 

~,,__ kafascta bir şimşek Meccanen 
s .. ımılia, ~ gttsi oldum. diğerlerini el-
.Akabinde beynimi bir kurt 

yemeğe başladı. emeğini alma-
Munakblc aklatı&yordum. Ben. d ... 1 Jd ğ 

Ben.. Ben,. haaa! Ben aldatılıy· an ma O U U 

ordmn öyle mi? Beni aldatıyO!'la- flatla icra ettiği 
rdı öyle Tılr? Hem de enfiye kttf. hiç kimseyemeP.• 
llanan bir haif ıebbet ediyordu ~ 
b.... bul değildir. ifil: 

H"tddetimden bdunr ,mi 'lllllllllllllllllllllalıMI' 
oldum. Derhil o8adaa fırlam- B eyoğlu sulh ikinci hukuk mahkeme-
dHR. ~ bir saniye evveline ka- sinden : Müddei lsak efeadinüı mtıd-
dar çıklarastya aevdiğim kadını, deialeyh Galatada Badem sokağında J:()5 

o güzel S8flflll boşnak kmnı az- naaıaralı kahvehanede Mehmet bin Ma. 
zltll ~rından tutarak süıü,e tefannt aieylmie ikatbe eylediği lıeeeaet 
si.D:idıe ,a .... rı fırlattım. seksen lira alacak davas.ın>n cereyan 
-· -~ uep eden 111ubakemesiade ıaaddeialeyhin ika-

Tabii, bapdı, çağırdı, yat- metplaıam meçlaııl olduğu muhalle 

ya1Yardı, yakardı, araya aracı· heyeti lııtiyari7eai \le aöhatiri tarafından 
lar soktu. Fakat bea, "Nuh,, velilela metJnıhattan ,..taııhnakla b~ 

yiAni giln aıılıkWetle Hlnen tebljpt İcra· 
deditn peygamber demedim. sına 1'llar \lfdlmi§ okhığuodau yevmi 

Ve,,, boşadım kaltağı 1. mul&M.ae olan 20-Mart-929 çll'f!l•ba 
Uaturasma bir iki kene b)11'8 gtmU uat M de llllllkemede hazır bulu· 

suri~ek sol tarafıma geçerken nuımm ve akli taktirde muamelei gıya- · 

Nevyorktan bir Ingiliz gaze

tesine haber verildiğine göre evel· 

ce Atlantiki tayare tle geçen ve 

son zamanlarda cenup kutbuna 
doğru havai bir sefer yapan ku· 

mandan Bırd bu sahada yeni bil' 
ölke keşfettiğini bildirmiştir. Ku-

mandan Bird bu toprağı Cema· 
hiri müttehide namma temellük 
etmek fikrindedir. 

Kaşif mükemmel bir haritasını 
yaptığı bu toprağın adını, karısı
na izafeten, Mairie Bird erazisi 
koymuştur. 

Kumandan Bird son zaman• 
larda keşfettiği sıra dağların fark 
ve cenubunda başka bir silsile 
bulmuş ve buna da meşhur Ame· 
rikan zenginine izafet edecek Ro-
kfeller sıra dağlan ismini vermiş
tir. 

Güzellik ve ya Çirkinlik mevzuu hahs ise 

' 

. 
/ 

Rasputinira kıE 

Hiç şüphesiz tuvalet 
hususunda PERTEV 
müstahzeratını 
kullanmamak büyük 
bir ihmaldir. Güzelliğin 
temin ve bekası her 
l<esin istimal ettiği 

PERTEV müstah· 
zeratı ile mümkün· 
ndür. Çünkü_: Krem 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrası, Pertev briyan· 
tini , Pertev kolonya 
suları, Pertev dişmacu

~~· :a 
(', -,. 

Rasputinin kızı diyorki : "Ba~ 
bam müşfik, fakat bir az haşin 
bir adamdı. Pazar günleri kilise· 
den döndüğümüz zaman ayakla
rını kar pabuçlarım çekip çıkarır 
ve kendisini öperdik. Fakat onda 
mucizeye benzer hiç bir h.al gör
medik. 

nu, Pertev tırnak çilisı ve saireıi en müterakki memleket
lerde bile henüz emsali yapılmayan pek nefis tuvalet 
eşyasıdır. 

1 --
VeU 
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~ Emvali metruke ilanlan i 
: i 
laaıııııııııııııııaı•••••••••••••••••••••••••• .... ınıMıuaııı .... -•ıaua ... •ıı ... u--..ıaauıanan•-••••••• 
Semti Mahallesi Sokağı j'.\;Q' Neıvi Dairesi icar 

Li.ıa 
Bogazi~ı Y enimallalle Paıarlıa§ı 17 Apartman 1 15 ş 

c • 2 1:> c it 

• " • • c 3 1'5 c 

c c c ]Q lliikkin 15 c 

• • Kitise 102 & 2-5 " 
c c .. Ev altında Dükkan l:l c 

c c • 102.1 Ev 16 • 
IWat Hacı lsa Kemer altı 41,43,45 Apartman 480 s 
Büyük ada Yalı l\iacar 12 Ecr.ane 240 c 

Aksaray Katip Kasım Karakol 12,14,16 Area ve Meyhane 66 • 
Yeni cami Hocaaladdin Amıa altı Sl-57 .D'1Wn 72 " 
Bugaziei Bo~acı ki.iy Koruraddesi 3 İrıtlı ar;a 5 § 

• 5 Dtikkin 5 • 
• .. 7 c 5 • 
• c 9 c 5 .. 
• c 11 5 • 

Galata Arapcami fvlakaracılar 50.52 • 30 • 
.. Eski yağkapanı 14 c 20 c 

Balada e~safı muharrer emlakin 5-3·929 tarihine müsadif salı gunü saat 15 de 
ınUza) edeleri mukarrerdir Taliplerin. emvali metruke icar komisyonuna müracaatlan • 

Kiralık imalathane 
Istinyede deniz kenarında kiin mQat· 

tal imalathane kiralıkbr. K~ük sınai 
miıessese içm pek elverifi'i, depo için 

kabil istimaldir. 
Galatada Vo,voda sokağında Agopyan 

hanında .Bomonti Şirketi müdiriyetine 
milracaat. 

---------------------~-----· S ultan Ahmet üçüncü hukuk mahkeme· 
sinden: Mıiddei, Türk Anonim elekti· 

rik şirketi; vekili, Avokat Abdullah beyin 

ml!ddei aleyh Mahmut paSa<la Mercan 
)-OkU§unda kafkas ham akıada 51-56 nu· 

numaralarda Aiımet Feyzi bey, zimmetin· 
de tenviratı alektirik.iyeden matlubu bu· 
hiaan cemaa yDz yinai tıelUz lira alraıı 

be§ ll.usat(l28,6S)meiaiz ve aeaarifi muhake
me ve cüreti vekalet t:Maili hakkaıd. ikame 

e~ davaıwı ceıe,ıaa eden auhake

melincle midclei -- ibaıet .. bJ ~ 
lwıl olduğu mübapri ve multtarı tarafın· 
dan verilen meşrllhaU&n 119Jaşll111asına 

me9Bi ~ ltir 811 möddetle it&aen 
tehtigat ifaeaa karar verilmit oiluk1a 
ye.-i muıhekem.e olarlk 4 aiaaa 1929 taai· 

lriae müeadif perpbe &fiMi saat oa dört tayila 
ıunuuı oldupııdau yevmi med.Or 
\IO l8a&a lüzat Dazll' bMmmaılı M JAhut 

CBafmdllı lllUl&ttak bir vekil g6ndenaeli 
a')lli tak.&irde haklwıda muamelei girabi· 

oluııacaAı uıakuıMı olmak. üzere 

ZAYİ 
Be~ sene mukaddt>m istiklal lisesi ip· 

tidai kısmından aldığını şehadet namem 

kaybolmujl.ur. Yenisini alacağımdan di~e· 

rinin hükmü olmadığı ilan ol~ur. Nidai 

1 kinci Ticaret mahkemesinden: 
Müflis hasan tahsin ef,endi ma-

sasının ünyon suretile tedvirine 
karar verilerek ahiren Ehilotlu 
Zeki beyin ünyon sindiği tayin 
kılınmış olduğu ilin olunur. 

B e) oiiu ikiDçi Saib hukuk mahke· 
raesioden: &eke balıcıoğlunda Fab

rika sokafuıda ziftli mukavva Fabrikıısı 

sahibi ve el~ ikametgahı ~hııl 
Rubi beye. 

FJotırik Şiarıeti vekili J..ubt Ab
duüah be~ in aleyhinize i.k.ame eyledifi 
eiektirik l&lfiyat .bedeli davasından do
layı Fabrik&Bın elyevm mesdut ve ika· 

~bmmn meçhul olduğu zabtı dava 

aureti zalu:ına muharrer mibqiriD mei· 
ruhatıncLn:ı aulaıılmwna mebni tarafmt· 
a yirmi &iiB m\lddetle iJAnen tebligat 
if-.ıa ve muhakemenin 'l1 Mart 929 
~anha gtinl! saat 11 re \alik.ine karar 
1'Wilmiftir. Y evm ve saat mer.kOrda Be
Ytıiha Sulh ..ııkem.i lk.inci hukuk da· 
iresiade hİlllt ham bulunmanız ve ya 
tarafınızdan bir veıtn gDndermeıüı ıu. 
2umu tebliğ makamına kaim. olmak. U2· 

Adalat ve mafsallarda hissedi 
hat ağrilar r~iA ilk. 
met!aridir. 

Spiroza. \ 
mablulü 

UZ'üD ıelil&Ddaaberİ teeriibe ile aaft olduğU 
B ilzere sôrôldôğtı ~et& ıSiz# tlı-

B~ sükunet-~ 

l 
B eıik.taş birinci sulh hukuk mahkeme-

sinden · Aw Rahmi efenin Kandilli 
be§inci belediye dairesi nezafeti fenni)e 
amelesinden SabahaUin oğlu Murat zim· 

metide yemek. esmanından alacağı yüz 
kırk liranın icraen inkar edilmiş oldu· 
ğundan maa tazminat tahsili hakkında 
ikame eylediği davanın ilirıen vukubulan 

tebüğat lizerine gıyabında cereyan eden 
mu.bakemede muddei davasını isbat 

edemeyerek. yemin teklif eylemiı ve 
icrayi muhakeme 30-Mart·929 Cumartesi 
günU saat ena talik kdınmış olduğundan 
yemin etmek Uzere yevmi mezkurde 
gtvap masrafını müsta..<ılıiben hazır bubın
m&sı M bir itirazı vaı:sa tarihi ilioda 

onbeş gün zarfında aıahktımeye ~
etmeai aksi tali.tirde yeminden imtiDI 
etmit addiyle müdd"inin davasına ubil 
nazariyle bak.ilacağı ve ihtar ve keyfiyet 

teblil maumına kaim ebnAk Usere iltıi 
olunur. 

B irinci Ticaret Mahkemesinden: Çar· 
ıuyi kebirde kalpakcılar baımda 

86, tf1 Numaralı dökkinda baıtr elbiee
eilikle meşgul iken iilis eden mehmet 
Ragıp efendiye ait zenne ve çocuk el· 

biaeleri 6 Mart 1929 Çar14ııba giiQil saat 

10.5 da ve kabil olmadıfı &ak.tirde aııı 

velyeden gönleide mahallinde bilınllıa· 

yede fiinlht edilec!ğinde.n talip olanları.D 

GUDRON 
İçiniz, bütün ıniısU. 

menekşe, yeşil ~ 

etik.etlerin de [Miasc 

Rue Jacop No 16) a 

1 etanbul icra dair~ 
rnahk<im bihin teıllıı 

mahcuz ve furuhtu ıı:ıul 
markalı 12208 ınotor JJ 

• numarGlll18 ıııul 
kapalı tenezzüh otoın' 

hine rnlllldil pazartesı 

T . 11 
12 ye kadar aksım sordum: biye icra olunacağı teblipt m•kamma 

~F luıt. A~ılan• n~1.&&1ala.2....l..~-....ı.ı&1ı....a.ı&.ilb...ob:ıırwı.___~~~..l_;k.Alltfi.t:.ıilt....1la..~~L-~~~~~~.L.:ı!ll_JÜ.l!l_.ıılimu,,._~~~~~~~__ıL.ı..Y111-Jıı.ılwıı.-&la&...il.IL-ı!.Lmmı..~~~--1_..el:muı.ıııı.a:s....ii1n...~~-



Atletizim antrenörü 

'l'LE:R HER ABRAHAMI MÜDA · 
FA~ EDiYORLAR. 

raaamsın iyi l:>ir antrenör olmadı
ğını iddia adiyor. kendisini Anada
luya göndermekten ne faide ltasıl 
Glacaktı? 

Şu halde mes'le anlaşılıyor. 
Antrenörün e\·eJa Istanbuldan git
mesi istenifü~ır. Kunturnt hunu 

" icap etlirme4ığı -.·e yahut Be~iw 
heyin Lu fikri federasyonun çok 
garibine gittiği için mümkün oJ
muyor. 

Aradan aylar geçiyor Besim 
bey hu. defa da Al>rahamslll cel~
letiaeea bHis mekaıder ooşredi· 
yor. Bu bir birini ttttmayan teşeb
büslerin hakiki gayesi bu snrt"tle 
aıalaşıhyw. 

Bu dedi k()du bu kadarla kalsa 
iyi. Fakat ortada spora ve bilhassa Ye~imize 

..., ~ Abrahawtsın atletizme susamış binlerce genç var. 
~ ~dığını iddia Onların hakkını yemek ve atletizmi 

1..:..._ •• ıçıll go~terdiği elan bir kaç kişiye inhisar ettirmf'k 
'~~Mpiy!1üarda istiyen1eri artık dinleyemeyiz ve da· 
e,t ak.1~1•11.Hl ğılan Atletfam Federasyonunu de· 
~-t edilmeyip ğil~ amatör spor karilerinin na· 

'; diı. a;ak müsabakaya zai\ dikkatini celbederim.,, .. ~tı . 
atlet· ıse: geçenlerde iıntaka siyaseti 

r~ıt zrn propagandası Mıntaka heyeti merke-ıiyesinin 
1L veren mi ter Şru· 
~ta.ha son içtimaında birinci reis Burha· lıA.:1 ınsı. tanımaması ld · · 
~ e bir ant.renür nettin beyin miistafi addedi iğim 

et~'* Al11ı~ada an· yazmıştık. Ekseriyeti ara ile ittihaz 
1ldaz, d,ıni . olmasıdır. olunan hu kararın, ilk kongradan 

l nıu •~trenör olmadığı evel tebeddül etmPsi miimkün 
au::ı hı.r ~ddindır. feıı-- olmadığmdan mıntaka heyeti mer· 

~d, .ermı kim yetiştir· keziyesine şimdilik ikinci reis 
~iYad~ıat.er Şruder df'ğiJ. Şerafettin beyin riyaset etmesi 
~ gıtrned~n e\el at- tekarrür etmi~tir. 
'le ~h~tn·~ldık1armdan, Esasen dedikodu yuvası haline 
~~ .etierın çok enerji gelen spor i:.lerinin hu son ha-
811tteııi{1.?de~ şikayet edi· disesi haziranda yapılacak mıntaka 
Ue.:t...l"tin ı~tedim eneni- ı 

., .. , 1 
6 ' · ı umumi kongra ında tetkik o ı.ma· 

o nıaına ı mı 
caktır. ı.lrlı Ya çok fazla ant· k . 

tıtlia~~~dığı \ nkidir? Bu Kongradan evel mınta ·a rıya· 
~~ alıyor .. ikisini de setine başka birinin intihap olun· 
il 'il mayarak 'vekaleten idaresi bu inti· 

ı..:~ı.a ~e~ün ehliyetsizli· hap keyfiyetinin xeni bir d:~iko· 
~·~ellı~adeki hangi bil- duya vesile teşkıl etmemesını tP· 

· ~un iddia edebilir? min içindir. 
~ r 1fttr.enoriin me- Fu thol faal iv eti 

·v.e~ . 
kl~ r atttren hr hir Havaların ortada mev~ut m~-
Sea 14. U: tııru~11 lJeğe.ıı· nileri bertaraf edecek dır.~ek'.I 

. "e ne tıtren6rler mıs· ~ması dolayısile çoktan berı tatıl 
diğerı ~~brahnms gibi edilen futbol faaliyetine bu hafta· 

L:ı ..... ra} lı B aJ_an olursa.. dan itibaren başlanacaktır- Eger 
~>esi esıIQ he) in kil- hava bu minkii müı::ait şekilde 

Var h"ı" k ı:ı d Şrlld ' Utetsa~ı: en- devam ederse gerek sta yom, 
ı..ı -· i le!Wl~rden hir senelik gerek Kadıköy ~ahası temamen 
~eden ış. 0 da "tnrzıha· futbul ovnamnva mii<~ait bir ha1e 
~ \'~teın · J c-

aba"'" . em,, demıii. gelecektir. 
Leş .,.i:lf:a~? ağus· Önümüzdeki cuma günü için 

•-.ıııı hepılalZill ne bazı maçlar hazırlanmıştır. 

.::. 

r············~··ı)-;;;::d;~i:ı:··;.i~i;;:·~-.. ~ .. ···1 ·····sATTLIK.MO.TOR ...... . 
Süleymaniyede a .. keri motba:ıda. muhamnwn Ledeli 120 lira, mil· 

zayede 20 Mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (339) 

SATILIK OTOMOBII.J 
Defterdarlık dairesinde Benz markalı, muhammf'n bedeJi 750 lira, 

müzayede 20 Mart 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (103) 

S~t~ !.!i~ı~v~ .9.l~~~~e~·!ı~kalı, 
muhammen bedeli 8.50 lira, mit . ..ıı 20 Mart 1929 da defterdar· 
lıkta yapılacaktır. (404) 

l(IRALIK BAKl(ALIYE 
VE KAHV ECILIK 

Yıldızda Jstanlıul polis mektebinin. senelik kirası 355 lira,· mü7.a· 
yt>dc 20 ~arl 1929 da defterdarlıkta yapılacaktır. (377) 

KiRALIK SATICILIK 
MAHALLi 

Galatada ithalG.t crümrüğü binası dahilinde merdiven altmda souk 
me'kuJat w meşrub~t ı::nt1r1lık mahaJli, senelik ~irası ~ lira, mü7.a: 
yf'de 20 Mart 1929 da deftnclar1ıkta yapılacaktir. (318) 

SATILIK OTOMOBiL 
Deftndarhk daire:::nde hariciye mürali'lıac;;Jığındaıı mlidevver Benz 

markalı, muhammPn hPdPli 800, lira mü1.ayede 20 Mart 1929 da defter-
darlıkta yapılacaktır. (402) 

SATILIK OTMOBIL 
Bahriye ı-e\kl}at garajında M.ersedes markalı. mnhamınf'n bedeli 

100 lira, nıüza\ ede 20 Mart 19'29 <la defterdarlıkta yapılac-aktır. (400) 
J 

SATII_JIK OTOMOBiL 
Bahri) e . l.'d..ıyaı garajınJa Benz markalı, muhammen bedeli 250 

lira, müzayede 20 Mart 19'29 da defterdarlıkta yapılacaktır. (401) 

SATII.JIK OTOMOBiL 
Rusuınat ba~ müdi.iriyeti ğarajında Hizer markalı muhammen bedeli 

300 lira müzayede 20 Mart 1929 da deftardarhkta yapılacaktır. (399) 

KiRALIK SUCULUK VE ŞERBETÇiLiK 
MAHALLi 

Istanbul Rusumat ithalat IJaş müdüriyeti jçinde merdi\ en altında 
muhammen kirası şenevi 300 lira, müzayede 20 1\lart 1929 da defter
dnr1ıkt:ı yapılacaktır. (129) 

r· _. ...... 1·c;·;7·M;;i ·1929··~~;;~;.;ci~k:·t· ........ f 
! ~~ı~·A,~~!.~!~~~~~t ~!11!!. ! 
ı A• u&luryıı ı;ena~ ii ile Avrupa~tn en mllhiıu de~letleri tlll'8fıodau zengin ve i 
t pek mUhiııı ıneşlıerlerle temsıl olunmaktadır. İy ı ve ucuz mal satın almak 1 
: için ~ egane fır!at~ır. Tafsilatı Avusturya. sefarethanesin"e al.ına~ilir. Istan~ul 

i Viyans (Sofya tarıkıle) Uçilnctl sınıf azımet Ye avdet bıleti (128) hra 
,·mne 100 liradır. Huvi~et ,·arakaları mümeuili fahrileri bulunan Calata ve 

Pera Palas karemndaki ~ata sevahat idarehanelerlnden alınabilir . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

STAR 
Ayak kabıları en mükemm· 

el ve en şık kunduralardır. En 
son Paris sergisinde iki büyük 

mükafat kazanmıştır. Alameti 
farikasına dikkat ve musırrane 
talep ediniz. 

rfoptaıı si-

de d~e~ tarzı maiseti- Halıcı oğlu lisesinden 
• E>ı kabir · · · · ı 1 lr.. a~Ya b' . ıYetımızı Halıcı oi•lu 3 -.keri li e::ıı ta e· 

~-sene el ılır atletleri- be.-in<len 2B efendi iştirakile bir 

parişler iç
in Galatada Sen Jorj hasta· 
nesi ittisalinde Yusufyan ha
nındaki fabikaya müracaat. ıl-~'"k o •ne te l~n edip koro~kontri mü-.aL:ıkac:ı ) apılmış· 

""'lllan t a· · · · F 1 . .. hağk 1 e ığı· tır. Lise idman mmıllımı a m ve 
İlıı...~t ~nıız olur. Fa- antremür her Ahrahamm ne'lare· 
_.... ~ L. 'e Ya m ·· fı ' d d k ~Y~ttli a un~ e.: tinde yapılan. bu ko~u. a. o u~u.n· 
• ~i "" eıaa . 8e ntre~ı en sınıftan Zıya B. bırıncı, se:t'~n~ 

· ~İtl~İadc &il de kım- ci suuftan Sabahaıtin B. ıkincı 
~t~ V)it bahset- gelmişlerdir. 

r~y, Yerarn:~ et JDPk BaskM: ve voleybol 
~~ası · · ~ .. -~~ nazarı dikkat- Mıntaka Basket \'e Voleybol 
• ~ İki ij 

1 
hir ıne ·eı<' heyetindeıı: 28 · 2 · 929 Per~.~ 

:':... hitinta) e'.el ak~am ~ünü Be)oğlu Amerikan ~t!Iu?tın· 
ıh~ Be 8 (' ıın he) in. de mm taka Voleybol birıocı ve 

L ' L· }Oğlunda do- ikinci takımları maçlarına devam '."itl ' IJ)}' Şc 
~ ~d Y ) a~- edilecektir. 

~ • . A. oluda gı>nçli- ikinci takımlar 
~ al~ ..\ ~ını bilmedj. ı _ Beşiktaş - I:enerbabçe h:ı· 

~il 01tı ~\ahtre"örön bir kem Muzaffer bey saat 14 
4t it b t lllak ~tı.' apmaı:ıını 2 - Vefa - htanbul spor h.ı· 

• l'e 1tıUıtr(~-1ıııi okumuş- kem .Bedi bey saat 14,30 
il antrf" ·) antrenman Birinci takımlar 
,. n~re ~na<loln 1 _ Fenerbahçe · Vefa hakem 

ln k hi ~iip- ~ecmi bey saat 15 
2 Bt!~iktaş - lle)ke>ı bakeuı 

b Aziz he\' oaat lS,30 i J 

lffü 
Yün ve pamuk ipli~i ,e akmeşe ve s11ire imaline mahıtus 

Türk anoaim Şirketinden : 
ŞirkPtimiz rıizamnamt!İ ılJlıili:.inin 24 üncü madde i mucibiııct> Hisseda· 

ran hPyt'tİ umumiz~inin 27 :\lort 1929 tarihine mUsadif ÇartanLa gllnlı saat 
1 O da yeni postahane nrl\asında Hanımeli sokağında kain lstımhul Hamn<laki 
merkezi idarPsinde 31 inci defa olarak alelade i tiQlat mukarrer oldu~odan 
nizamnamei dahilimiz\n 25 inci madde~ine tf'!vfikan lackal 1 O bin"" seoe<tne 
~ahip olan hissedarlar heyeti umumiye içtimatıtd1& hazır bulunmak hakkın~ 
haiıdir\tr. 

HeyPtİ umuoıiyE>de eı.aleltın ve ya vekaleten hazır bulunmak isteyen 
hiss.-darlarm hamil oldukları hisse sPnetJerim içtima ~tine tekaddöm edrn 
1'0 gtUl zarfında Şirketuı merkezi idaresine ve yahut htanbuldaki bankalar· 
dan her huği birine tevdi etmeleri mecburidir. 

Rumamei möllılr.erat 

l - Mecfüıi idare ve murakıpler raponaum kıraati. 
2 - 1928 bılançosunun \e liriı mrar laesabının tasdıkı, 
3 - ÇULan meclWi idare lıaıındea iki ,.ain tekrar intibaltı Ye yehut 

~erlerine aharlarının tayini· 

Ueuz yatak. sahibi olmak ister misiniz? 
lstanbulda Çakmakcllarda Çepge sokağındaki KMŞ T"üyü fabrikasına 

k09uııuz yilzü ile yaetık iki lira, yUlü ile tibe onbet lira. yorgan onbeş 
lira, kilo ile l.25 kuruştan başlar. Tüylere mahsus kamaşlarımıı ehven 

I fiatlarla sat.ılaıJ.kı.dır. Telefop. ~ıtanbul 3027. 
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Bedava Terzilik Mektebi 
Af aarif vekiletill<'e IstanhuJda bir gündüz 

Terzilik Mekt~hi açılıyOI'. Bu Mektep nehari 
, e meccnidir. Muteh88818 rn11dlimleıi Belci

kadan gelmiştir. 
Mektebe İlk Mektep mezunlanle orta mek

teplerin birinci ve ikinei sınıflannda tahsil 
gören talebeler alınacaktır. Taşradan talip 
olacak talebelere karyola ve yatak levazımab 
ve iaşeleri~dilerine ait olmak ÜUN yatacak 
ver temini~ acaı..tır Fazla malumat al
~ak isteyenleı Et neha ne ka~ her gttn 
Sultanahmette satı --ıtlar Mektebi miidürliiğilne 
müracaat etmelidirler. 

Maadin Türk Anonim Şirketi hissedannunn 
sureti adiyede içtimaa daveti: 

Mudin Türk Aooaim şirketi nır.amnaaei dabıit" · ila ~ --1iui wi
bioce i~bu 1929 seoeei Mertının 27iaci Çarganba gh\l 68't • bette Gr'rrtwa, ... 
Ahit hanında 4tiacU katta 10 Numarali dairei mabso-nd- ilıill8ıi ..... -. 
kaaneo içtimai umumide hissedaran efetadiler davet oauaw. 

Ruznamei müAkerat: 
' - Meclisi 1-e reporuawı KUMti. 
2- .Murakıbto raporunun mutalaası. 
3- 1928 eeaesi hesabat ve hilaaçe!MMBD ~ "M .edili ._ tmiııllll 

'ıimmf'!tiuin ibrası. 

4- Meclisi idue az.aJıigda llliAdedni ..._ ...... .._ mi - ; ' · • 
digerlerinin intihabı.. . 

Liakal yinni adet hisse senedatına malik olup mezkir lllleCÜlte ı.- Rlmmııık 
,.e ya \'ekil göndermek arzusunda bulunan hissedaran efendiler niu=rruıi del 7 1 

21 üncü maddesi mucibince hic:c:c senedatını yevmi içtimaduı bir batta ..ı lir 
ketin )azıhanesiue te\di eylemeleri I.;aa gelir. Şemimizia Bmır•kn · r f 

verilen beyannameler hisse ı;enedatc makaı:maa kabul olaaar. Meotilıl W.. 

Balllf J1••i kmem dlJlenlere 
Besi!- eınal s8byesl 

Havi• olduğu fosforiyeti kilsteB dolayı W.. 
balık vartından daia ku,·etlidir lezzeti gayet latif· 

• t:ı 'I:'- ·1r 
tir. Balık yağı gbi mideyi bozma2. ı:.n -

midelerde bile .kolaylıkla umoıu,. Yöriiye•e 
·en çocuklar için gayet müessir bir deffdlr. Iİtelİ 
kuru tur. De osu: BeşirKemal eczanesi. 

Malulini askeriye mu
avenet heyetinden: 
İstanbul emvalindan maq alan malulini askeriyeye 1'ömir ,..... 

olarak ) apılmnkta olan tevziahn 28 Şahat 929 güni hitam W'ı e• 
cihetle alakadaranm o güne kadak müracaatları illa olUllS. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Üçüncü kolordu mübayaat komi8yonuııdaa 

"Varkı fiyatı taahuhUduuU ifaede~~en mUtaabid~ ait ~lmak Uaeıe lln8·k·ile w-:;:ı 
I1 pazprlıklıı ınUba'iaa edilecektır pazarlııtın ıbal• 3 MMt 929 ~· ~ 
Pazar gUuu saat oıı d.örtte ) apılacaktır talipferin ,artname ve nwııwıeauıı kGIFU8J-· 
muzda kgtirmeleri ve iştirak i~inde nktı müayyeaiııde -..oaüeyon m• llw 
bulunmaları iliin olunur. 

1 stanbut milli müdafaa mUbayaat komisyonu bimmtda ~•cat ~ tlllılll 
pazarlıkla )aptırılacakur paurlığın. ihaleai 3 M~ ~ ~ ~liladif P 

1 

.... 

tıaat oa dörtıe icra e.dil~tir taliplena şartnametUU germelerı ve illale T8kl.ada ı.. 
misyonumuzda ha ır b~maları. ....... 
f Fındıklıda M. M. vekaleti muhayaat 
J komisyonundan: 
........................... 

• . . be b" ı· l k f"-ma kapalı za...n- munalra•- k.<111 • Jl ır 1 htiyacatı atkerıye ıçın ş ın ıra 1 un ""': r 

ihalesi 9 Mart 929 Cumartesi güııu saat on döı1te komısyou~a yapdacU:ttr 
talip olanların numuneleri görmek ve şartname al_mak Uzr~ . komsıyon_umma lllka
c.1atları v~ mi.ınakasa) :ı i~tirak edeceklerinde teklıfnamelerını UDIA1lt ihal._ e.el 
komisyona 'i ermeleri. 

rdu için ıı.sgari 12."':>0 kilo gres yağı ile 1666 ~ lbalık. yatı ayrı ayn .-rt· 
O namelerle aleni munakasaya konmuştur. lbalelen 10-3·929 ~. ~ (pes 
vağının saat 14 de ve balık yağının saat 15 de) yapıla::a~tar. ~.ıipieriu. I* e· 
terini komi!;ronumuzdan ıılmsları ve ihale glloU te mıoatlarile komısyeDua117.a 
nıuracaatları. . 

Aokarada tamir ,-e muntajhane binası yaptınlaaktır Kap&lı 1~rfle ~ munıkHıy::•· ? ıhal · 20 mart 929 r .. - ..... h .. saat on dorttür ta ıp rın prtııame, ve uıtur e ı ,....,.._... 1 • 
·1 .. ,mı'ni " urmek l11~re her gUn Ankarada 1evaznn satm ama konmyomna 

c:eraı \e r.... t"I • od --·-ı ·'·"r • · · ı mUnakıısr.ı• a. i timk edeceklerın gi.ln ,.e saau an oı:--..a t~ ve te mı· 
mUracaat an, J '"' • • d" ı---ı · 
nat mektuplarının makbuz mukabilinde mezkur komıs~ oa rı) asetwe te~ ı e~ 1C1111C11etı. 

ta b ı )Ollama müdiriyeti emrinde bulltDllo Ctk'et rODlotköril için allMC&k 
1 ~a;:Pu ve teferruatı kapalı zarf usalile mtlnabsa)a konulmuş isede ihale g*ıU 
t r :zuhur etmediğin8eia peaarlıfa konularak. pamrlık suretile ihıileai 28-Şuhat· 
98.J' Perşenhe gUnU saat on bet buçuk.ta icra edilecektir. Talipler gartumelini 
komisyonumuzda güre'bilirler pımrlığa İ§tirak etmek . isteyenler de ıaıtnamedeki 
tarzda teıninatlariie müaakau salonunda bulunmaları ılin olunur. 

alkt ııakli1c arabası dalla kapalı zarfla milnak818ya konalmuttıır. ihale gllıü 
} 00 16-3-9'29 Cumartesi saat oo beş dir taliplerin ıartn.'\mesini gormek ÜIE'e her 
.,110 münakasa~ a i~tiralt edeceklerin o gttn o saatte. cnel ıeklif •e t9Diaat mektap. 
brllH Ankara levuıın satın alma komsi)onuaa tevdi eylemeleri. 

K omisyonda mf'' cut ~ekil ve ıeraiti mucibince mermileri le beraber ~ etmİI adet 
ıaz,·ıkı ba'a tufekleri aleni ıaUnak.aaaya konmuftur ihalMi 9 -* 929 ~

tesi gUnti saat on be§te komisvonumuı.da )apılacaktJr tallphıri• temioatlarile Mılkte 
zemen ihalede komi8) omura• buhıa..ı.n ilin olwnur. 

S ibhive dairesi için malullere mahsus bir tane araha pazarlıkla alııwıcakıar ı:-r· 
lıJın ihalesi 3 mart 929 pazar güai saat 08 dörtte k.omWyooummda yapd-.ktır 

taliplerin nu.mune ve §Utllamesini k~ görmeleri ve prto~ yaak tılua 
şekildeki teminatlaile hazır bolu.nımılan i1aa olımırr. 

1 btty...aı askeriye için bir Bdet adi yqıo t .. bMa ile edevatı .............. 
.ı-s.eı mukaner <>Map puarbğın ihaleli iki mart 929 C1llDAl'te8i gunu - • 

dörttUr. Taliplerin §&11oanıeeini komisyonda gllms•ari ve tatumede ..mn.. .... 
dak.i temUı.tlarile bwr bulonmalari illD olamr. 

A sker için ahnacak l 700 çift ylkl eldiTeDe paarlalt gbıünde talip llıDmr tl
memiı oldu~undan pazarlıkla ıhale.i 4 mart 1929 puaı1eli gt1Dl1 IUt 14 de Jll· 

pılmak uue talık edilmijtir talıplerin prtDame \e numuuaüıi Jr.omİlyoDaıau da 
gurmelerı \e ıl:ıale sUoUude ıemiııatlarile baar bıı.luuıalan. 
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Şehremaneti ilanatı 

seyri sef ain 
~~ ............... . Kat'i arar ilanı 

.MUzayede kıymeti rnerhuontın cins Ye .nev"ileri Burçfonun <SfJiıi İzmir sur'at postas· .1.ı.. 
( / Yapuru l Ma~ 
~ 12 de Galata nhtiım~· 
dan harek~i tlO da 
İzmire gidooek ve pazar 13 <le 
lzm.iıdeiı harketle pazartesi 
gelecektir • vapurda mükem
mel bir orkestra ye cazbant 
mevcut\ur. 

bedel" ..tt:.!n 'bırninesi 
t;a.Jışı} bana de 131 

Şıı.b 2 •• Ber 
, ~ez ' 

ikraz 

numara ı 

6222 
ınevl~i 'ie müştcmiliirı .. / ] 

Silh rikapıda Hnnçıkaraköz mahııllesf:ı'd 
rdibi \'c Silivriknpı sokağında eski 2, 2 "·e 

yeni 2, 4, 6 mımarah harap .Dır knttan ibaret 
'e )'Uz seksen dokuz ar§ın nrsada mebni ıki 

Şehremanetinden: Taksi 
otomobilleri için konacak 1300 
küsur Emaye Levha pazarlık
la yapbrılacaktır. Taliplerin 
4 mart 929 Pazartesi günü 
saat on beşe kadar levazım 
müdürlüğüne müracaatlan. 

Ş ehremanetinden: Balık 
pazarında icra edilmekte 

olan Kanalizasyon ameliyatı 
dolayısıyle Eminönünden zın
dan kapıya kadar Balık paza
rı caddesinin 1 mart 929 ta
rihina müsadif cuma giinü bil
umum vesaiti nakliyeye kapa
lı bulunaca ı ilan olunur. 

Antalya postası 
( lEBOi.IJ) vapuru 3 mart Pazar 10 

da Ca nbtmımdan -hııreketJe İzmir 

K1.1llük, Bodrum, Rado~, Fethiye, 

F ke, Antalya)& gidecek \e döDL~e 
mez.kCır itkdck.-rl~ birlıkte Dalyan 

Sa.ı. z, ÇanJkkale, Gelibo· 
ır. 

IBV1 
:!;jQ >\det Munyyen ebatta beyaz 

demir kayoJa 
d.30 Kilo Ad ııı pnmnğu 

l 000 Adet Yerli yi.ln bata iyesi 
{()(j • Be} az pike karyola ur tu ü 

1 00 i-etrf' 1,50 metre eninde k ten 

1000 • 
ı .:-ıoo • 

1 i er 
\.O •ndau: 

yatak yllzU 
Pati kn 

(85) o:ıantim eninde ya.ı.tık 

lık pati ka 

ıuüba,aat ko i~ .. 

(;al&tasaTay Ji esine miılhak pan~i· 
'un .u nıuh&y.aası takarur eden mık tar 

't> 11vıı.ı baJu<la muharrer egya me,·· 
< ı.ıt durt munakaı;a kaime inde mubar· 

er şer tt mucibince Martın 17 inci 

nat on alt1da ihalesi 
ra olanın üırc kapa ı 2arf usulu 

Jc Dlunakasaya konulırni tur. Talip· 
uı ı rt1İtı nlamak UZl'e G l ta· 
;ıy J • e~"ııdeki k.omisron kitabetine 

\ f' tekJıfa lerin tevdii içuı de 
tız C 50) nispetınde teminat 
.. e.lerı ile birlikte muayen saatta 

mı· yonwmıza muraeaatlnrı. 

\skeri ~nayi mektebi 
müdiriyetinden: .. 

::ıri Fabrika1ar sigorta ve 
tf~a\'Üu andığının Ankarada diplo· 
millı bir eczacıya ihtiyacı \'ardır. 
.Bir sene hizmeti mecburiye kabul 
etmek şartiJe mezkur Eczacılğf! 
td.lip olanların ,şeraiti anlamak 
LZere Ask.eri fabrikalar baş Beki· 
mliğine mi.ırocao.tlan. 

.LH:. \!Er :\1A'1 .Bl\ASI mudürlüğUilden: 

H. C. Y E L S 

Cilıan tarihiniıı 

1u11un1i hatlar 
.Beşinci son cildi çıktı 
fi 411: Ecza 105 Kuruş 

Bt::: ciltli.si 135 
Meşin 15> 

llıtira ilanı 
·Demir çu lıın kemer haline ko~ • 

ı ın.;udıael ri aıııal:ıınak tertibatı• 

1 kkmda 'i ti89' olunan 26 !\ısn1826 
arı li Ye 402 nUmero)u ılıtira beretı 

Lıı uefn rm•,J<ii. fil,. konmak tıre a-
1 ıre de\nl fırağ ' .Pı iı;..'lr dilccegın· 
Jetı talip olanlann Galatada çıııili nlı· 

ltlı\ han mda ,Rober Feri ye muracaatlan 
tl u ohınur. 

,. irald\ kii ir hane ve dükkfıu 
lie~kt şta akaretler tle 6,5-9 nu.· 

mTolu hanelerle 7.15,23.27,28,32 mli• 
kerrer 32,39 numrolu dnk.kiiıüar lıil· 
ına.zaa ve de }ora edilecegmden şehri· 
hdin ~ i rını ekiıWci perşenbe gunU· 
ııJeu itibaren yirmi gün mUdüetle 
aleni ınl!4a;-ede-ye \azediJmiştir .. Talip 
olanlarjn 'e daha ı.iyade malumat 
almak iste) enlerin martın }irminci 
ı.arşanba gUn t saat on Uge kadar 
ıuahalli 1D1?zkur da 54 ııumrolu mute· 
ulli ha~ makamhğına \ e ~ evmU mez· 
!.urun saat on Uçunden on be ine ka· 
dar çenberli tac:ta 1 tanbul e-rkaf mtt· 
diırh etindP idare encumenioe ıwı· 
ca3t t'tmekri. 

~··, 

lil 6717 

500 810~ 

105 204 8998 

iB 149 

18 90 10241 

235 

l 18 230 :ı 1458 
r 

180 ' 3S3 14170 

1445 15154 

2110 4200 15284 

90 J72 l.>ilO 

723 16712 

dUkk.An ve bir mağazanın temamı 
Fıtua.t ve Atiye hanımlar 

ErenkvyUnde Içercnk<.iy mahallesinde Koz· 
yatağı caddesinde eski 97, 98, 2, 97, 98. 2 
H~ yeni 77 11umaralı seneden üç bin dört 
:- U2 otuz altı arşın nNMı \"C d l\·ar taşından \ e 
kaimen mC\cut alıır ,.e mutfuk eseri ebni· 
)enin tamamt Ali Riza Bf. 
KndıkuyUndt- O manağa mahallesinde eski 
. u~iltlUçe~me \e Yazıcıoğlu Yeniçilek sokn· 
t'lodıı eskı 23, 120, 122 \e J'CDİ 25. 42, 4.4 
numarnlı iki ) Uz ı;cksen dört arşın arsa 
Uzerine mf"Lni k!lgir bir tattan ibaret bir 
garajın tamamı Cemil B. 

ultanahmet üçUocu sulh 'hukuk. nıah· 
kemesinden : .Muddei a\ ukat Ahmet 

ŞUkrU beyin milddeiinleyha Lalelide Tıış 

banda mukim Talat hanun zimmetinde 
\eniknpıda Katip Kasım mahallesinde Sandık ucreti ..-eklilettcn matlubu bulunan _yuz 
burnu sokaiında eski 38 ve yeni 40 numaralı elli liranın maa masarifi mahıı.kcme tah 
alunııı: sekız ar ın areada ;. ikıanı~ temelleri 
me\"cut bir dUkkliuın tamamı Firdevs H. ıı:ili hakkında ikame eylediği da\"a.nın 
UQkUdarda lcadiye mahallesinde c.c;ki Yıızmarı cereyan edeu mııhak.cmesinde mUdde.ii· 
Arndis '\e leni Salkım .:ok~ında c ki 11 'VI' • ale}hanın ikametgahı mechul olduj;ru 
, eni 18 ııunııırıılı seneden bt-;rruz dol,9' n yedi 

1 
• b . . • ht t 

• _, b 1 ht .,. h. e pnnmesıne mli a.~ırı '\"e mu aran ara· 
arşınuau ı are mu en.:: ane arsasının 

temnmı. Mndıım Aleksnndıra fından verilen meşrubattan anln~ılma ına 
'Hasköyde Sutlucc nınlınllesinde Demirci mebni bittalep bir ay müddetle .HE.nen 
Ohanes okağındn csı.i 4,6 ~e ,,•eni 41.4~ tebligat ifası kararklr olmagla ve yevmi 
numaralı yUı seksen anımdan ıbarct temellen 

9 
C . 

mevcut hane ,.e gazino ·arı::asının temıunı. mahakeme olarak 30 l\f nrt 92 umıırtesı 
Madam Sı-rpulıi Dikrnn \C Hıırant E tinU sa.at on bir buçuğa tıı.rin kllmmı§ 

Kn ımpa.-;:ada Hacı husre\ mahallrc:indc imam oldu~undnn yernıi mez'hOr \C fnntta 
OOhçe i sokağında. eski:; \e venı 7 numaralı mahkemede bizı.at ve yahut tarafından 
doksan ar~ın arsa uzerine mebni alı~p iki 
kattan ibaret dort ocla,bir so a, hır ınutfak.bir mu ddıık \ekil gondermesi akı::i Jakdirde 
ahnncı \"e yırmi dort ar~ın lızerınc de bir hakkında gıya.ben muamele icra olunaea· 
rlukkünı \C iki ~uz eksen altı ar..ın l.ı.'lhÇe) i {•ı m:ıllım olmak füre keyfiyet ilan' 
lı.:n i Lir lıant>nin tama.mı. olunur. 1 

A İ)e \c Sruıı)e lınnıml tin Hasan Eı. 
): enikapıda Çakırağa mah::ıll~in.Je Lın~a 
aıddesiııde eski 40 "ie yeni 62 numıırnlı kırk 
ahı ıır-.ııı arsa üzerinde k!irgir bir katlan 
ibaret Ustunde Ruın kilise ine ait bir oda) ı 
ha"i bir dukklinın temnmı Hat'ı Şukrl\ ,B. 
Eynpsultandıı Sule} mansub:ı~ı mahallesinde 
Samancılar caddesinde eski 10 Ye yeni 12 
numııralı iki Q ksen Uç arşın ar~da '•ür· 
gir bir kattnn ib:ıret bir nıa 1lnırı 1amıımı 

Alı~e H. 
Yenibnlıçede Emincu ma.hııllesinde Topkapı 
caddesinde eski 23 \"C yeni 35- 35.2 numaralı 
Uç } Uz elli arı;:ın ıwa Uzerinde bir fabrika 
bına ını 'e durt Linelli arşın bahçeyi ve dı.ırt 

yU.z eksen arştn rasada mebni nıesdut ve 

harap bir hamamın temıım1 Ahmet B . 
Hasekide Ne..,:bahar mahallesinde Hemimo ... lu 
Alipaşa soka~nda c ki ve ::eni 6 nurn ,rıılı 

M nlıkcmci ac:]i) e ikinci Hukuk dıı· 

ireşindcn• Nikitas efendinin Ge· 
clikpnşadıı G vencoğlu Nikolııkı lınnesin· 
de tnkin iken elyevm firari bulunan 

Ge,·encoğlu Y ordıın efendi) lr lstıınbul lira· 

nın Yilllyeti Defterdarlığı ale} hinr l 0920 
e_aleten ve izafeten tııbcili h::ıkkmdıı 

il.ame t>)iediği da\·adıın do • mtıdd<.'ı 

aleyhımadan Yordan efendinhı ikam t· 

glhın1n :rpechuliyeti h:ı rbi) 1<' n mm:ı 
murs.el dııva arzuhali surt:tinin tebli 

kallı\ olmııdığından tahkikat hakimli· 

~ edi yüı ar~ın arşın ar!lllda mebni soğukluk ., e muddetle ilüncıı teb1iğat ifa ııı:ı harar 
sekiz } Uz nrs~da m hni ıcııklık maluıllini ve , erilmi;1 oluutundan miıddeti mezkfıre 

ğince hukuk usul mahkemeleri kanunu· 

·nun 401, 402, 503 cUncu. maddelerine 

te\•fika.n tarihi il~ndan itib!lren 20 gUn 

dokuz ~Uz nr91n babçe:1 i ha\ i çift lınmamın 
tamamı Emine Hacer ~ıu~lnfu fübat B. •e :znrfıudıı cr\ap 'ernıediği takdirde hak· 

sagirc Fatma Sa.ime \e Hatice Pirn.)e Hanımlar 
Uskü<lardıı :> eniıruıhnllede Ktıramanlı soka· 
ğındn e ki 27 \e )eni 21 num:ırnlı altını~ 
dokuz arşın arsa Uzerinde mebni kilrgiT bir 
kattan ibaret'bir dUkkiinın tamamı 

Osman Ef 
.Boğaziçinde Çcngelkö~ Unde lfasıınpa ~ sel· 
U tu sokagmdo eski 11 \C ) eni 17,19 nunuı· 
ralı yUz altını~ üç aqın ar a llzeripe rn lmi 
ahşap iki buçuk kattan ibaret }edi oda, iki 
sofa, bir ınutbıılı, bir sahrıncı \C ~ irmi ~ edi 
arşın aralık mıılı:ıllini havi bir hanenin tl m nıı 
Emi ıe MüRcn·cnı ve Fntınıı \'cdia. hanımlar 

kında muktezi muamelei kanuni}cnin 
ifa kılına.cn~ı ve bu bapdaki arzuhal su· 

retinin ~hkeme dh-anha.nesine talik 

cdildi~i ilfuı olunur. 

1 stanbul icra -c1aire ilıden: Bır borç 
için h:.ıcz edilmi~ olan Uç adet ka]hur 

Yukarda cins \"e pe•/ilc mev'ki ,.e mıı~temilultı yazılı emluk hizalarında gu"teri· 

\e bir adet savurma \·e bir atlet kırmn 

makinesinin Martın UçllncU :Pazar gUnü 

ı:ıaat onda Gııl:ıtada Per§enbe pazarında 

(55) mım::ıralı Ne.zmi ht>y mıı~aznsında 
sntılacıığı illin olunur. 

len bedelerle talipleri üıednde olup 9 mart 929 tarihine mUsadif Cumartesi ğlınU 
saat on beş buçuktan itibaren müıııycdt'ye mubaşcrct olun:ırnk saat on b bu.c ıl,ıa 
(kıymeti mublınııninelerini teca•Uz eyfo<ligi t:ıl,tirde ~ ti kanırıımı keşide i muknr· 
re.r bulunduğundan talip ola,nların mcıkOr glinde saat ou h~ buçu~a kadar S.ıııdık 
idnıcsine mUracaat eylemeleri \e on be~ bu~ktan onra vuku bulacak ınu~caııtlıırın 
kabul edilmiveceği ~e mczkCh emlüke ta\ip olanlanların kati knrar esna<: nda hazır 
bulunma.dıldan ve ba~ka ta.l":,ı zuhur e~ lediği taktirde en~lKi taliplerin keffiyet etmiş 
nddolwıacaklan llııumu il~n olunur. 

. . . :•: :•: :•: 
=·= :•: 
.········~ .. .,. ... , .... 

mahsus t:c;•··c.:••••e•• ························ 
ediyeli ucuzluk v• • 

sergısı 

İstanbul Sultan Hamam caddesinde 
Macit l\Iehmet ticarethanesinde 

Erzak m ünak~a~ası 
Ali orman mektebi rektorluğundan : 
Mekıebimizin doıt ayiık erzak \' C levazımı knp:ılı zarf usulilC' rn m k $:t· 

vn konulmu tur. liitirak icin yermi ihale olan 20 mart 929 tarihi ıc nıusa· 
dif Çar nd~ guntl s~at 15 te Defterd~rlık binası dahilinde rnüe se atı tucca
:dye ,,e ıiraıye komısyonuna gelmelerı. 

stmıhtıl mahkcıııei ıdi~ e ılçUnclı hu· 
kuk dairec:ııderı: 1 ORGI 1 lı\ Al\l. 

ntNIN l\fadıım larika lıiııti Di:ıınnndi 

aleyhine Istnnhul 3Unrü luıkuk mıılıke· 

ınesinde ikiime ey1edi•i tescih telak dn· 

':ı ı tızerine olb:ıptaki arzuhal bera i 
teblığ gonderilmiş isede mezburenin go • 

tcrikn ikrunctgülıında.n çık.tıitl 'e el) e\ m 
mahalli ikameti mt>.çhul bulunduğu şerbile 

lıila tebliğ i:ıde kılınmıq olı.luğund:ın 

iliinen tebliği temııp kılınmtş ve emri 
tııhkikııt 12 Mart 1929 sa.h gUnl.i aant 

on Uç buçu~a tayin kıl nmıg olduilundan 

ye\"l'Jli mezkiırdn gelmedi~iniz takdirde 

gıyaben ruyet idilece~i il n tılunur. 

B eyoğlu ikipci Sulh hukuk nıahke

mesinden: faelce Beyoğlunda kırlangıç 

soknğınd:ı 25 .Nnmaralı hanede S:lkin 

iken ehevm ikıımetgiihı meçhul Bagda· 
sar Tonuıtyan efendiye 

Ekktirik Şirketi '°ekili Avukat Ab· 

Karaağı"' . ı ·· essesatı 
u umil · 0inden: 

l
• dullııh be) in rıle) hin ize ikame: e} ledi •i 

d.xv:ıdan dolu. ı ikıım<'t ·ı ı l :ııırıııızın 

mc.-çlıuliyetlue binaen teblıgat ifa edilme' 

Barsak ilanı 
Karaaraç mezbahasıbda zephe 1ilccek hayvanatın barsakları habı 

tarafından!;:) bilihtiyar zephi) e ücre hıe mahsuben müesse eye terkedil
mekte olduğundan bu suretle müesc:eseye mal olan hars.ık arın a!1şı 
15 Mart 929 tarihinden itibaren bir sene müddetle \•e şartname ıne 
tevfikan müzayedeye kon~mnştur. Teklif edilen r.~tl-~r '.i~r~nı ~abul 
gürüldüğü takdirde ihalenın 7 m rt 9 .. 19 Perşenbe gunu on ucıde ıcrı:ı ı 
mukarretd'r. Taliplerin şartname için katibi umumiliğe müracaatları 
lüzumu an olunur. 

diği mbtt da.rn sureii zııhnna muharrer 

mübaşirin me ruh:ı tından an~dıxınsına 

mebni ;) irnıi gün muddetle ilanen tara· 

fınızıı tebligat ifasına ''e muhakemenin 

27 "fart 929 Çnrg:ınha aaat 11 re taliki· 

ne karar veril i~ oldu ~dan yevm \"e 

saati mu yyende Bes~hı Sulh ınahke· 
mesi ikinci hukuk a ::Ode bıuat ham 

bulunm:ınız 'le >• ta afırıızdan bir vekil 

göndermeniz ]uzumu teblig nakaL1 na 

kaim olmak l zre ıl-n olwıur. 

İPEKLiLER DAIRESlı. 
Gayet ehven fiatlarla şayanı istifade fırsııtl 

kı·ep do··şı·n Guzel _renlderde reklam 260 ~ 
f ıatı metrosu 

1 

krep do"şı·n iyi cins ve mUntahap 325 
_ renklerde mPtrosu 

krep do"şin En iyi cins 450 
metrosu 

krep hirman Çundtiz ropları için 495 
metrosu 

]•0 ... J·etGece ropları için \e son moda 290 
.ıı. renklerde rel~laın fiatı metrosu ~ 

azÜ'" Şık roplar için son moda 4~.., 
ı. metro 

rep saten Gtındlız ropları için siyah . ı=50 
' renkte metrosu ~.., 

Tual dö sua \:amaşır ve astarlık için 250 
metrosu 

Tual do·· sua .Aliyülll<la cins (Putit Ren) 335 
matkıı metrosu 

Taftalar Stil topları için 
mctr.osu 

• ... • iyi cins 
l pegı reklam fiatına metrosu 
ipeai ek~tra cins~ ınlintahap 

t!) renh.I rde ınNro u 

eıur an O'elez Çok e!1li siyah ve \ ı:l 350 
~ 11ic.n·ert metro u 

tamamen ipekli \ son 650 
rnoda ıcuklerı.le metr u 

21 Şubat 929 tarihli Han hen·eçizir şekilde tashih cdilıf. 
1 - Görülen luzum üzerine Macar, Sırp, Hartvinter. 

Amerika ve Trak) a malleıinden 1 tanbulda mf"\•cut yey:ı 
rilecek Tohumluk Ya yemekliye elverişli (1,200 000) kil 
1ı ~aıf uc;ulile miibaraa ~dilerrkti , 

2 _ !\facar ~rrr: Aın rı ..a malleri Tip l 0 Zer0

fü' T 
3 Analizle alınacaktır. 

~ ~ fallerin Çmalları Hilaliahmer tnrafindan ita olur 
ler Haydarpaşada nbarda \t)a \ agonda Çuvallara dol 
ma arifi Müteahhide ait olmak üzere ihale tarihinden 1 

bir ay 1.orfında peyderpey te liın cdilecf>ktir. 
4 - Tcc;lim mü<lc.letinin temdit \"C taksirine cemiyrt ırı 
5 - IaHerin ~ safmca ft>haddii~ rd<'crk analiz forJ..ı 8 

jile halledilecektir' 
6 _ Hilaliabmt"'r mf·n e itibarile ı'Ul"' ,.C' mikdarının 1.D'ı 1 

7 - Itnsımı talip oldnlnr bt• r kilo uumune Ye 0 ~ 10 
ve }B muteber biı· Banka kefalf•tııame il<' 2. :Mart. 9~XJ ( 
saat bire kadar Istanbnl Hilalialımrr merkezine mürac.".S 

8 - Her te Hm alınan partinin hC'd<'Ji lc:tanbul l' 
Borsasının olbaptaki talimatname iuc:• tt'\ fikan Tiir~ 
nakden ve def aten te:::ı\ İ) e cdilt'rektir. . 

9 _ En murnfık şerait telJil eden teklifinin merke 1 

tıkini temjnen iiç ~iin aoıun ccrnp \"C'ıilel"cktir . 
10 - Memaliki ecneJli) eden bu husu ta celhedilece~ 13 

riik re~mind<;n ınaaf ölduğuncbn tekl"f c:;ahipler?nin t 

~Jrdel de hu ususu ııazan dikkate almaları. 

••••••-• nefaset:ile maruf ....,. .. • ... 

i IS Fi f 1arakh Rakımızı bundan böyle 

ı Rakı ı 
ı Namile takdim ed~~eğiz 
1 

Galatada: Ermeni Jdli e oka~ı 31 · 33 
Tel: Beyoğlu ~772 ••"" .................................... _ ...... 

Vilayet daiıni encümenindeı1: 
Bedeli keşfi 121,224 lira 60 kuruştan ibaret üs~; 

Kocaeli yolu inşaatı kap'ah zarf usulile 20 mart 929 ~ 
dif çarşanba günü saat on bire kadar müna~aso.t9tl 
taliplerin teminat ve teklif mektuplarile ehliyetı fe 
vilayet yollar baş mühendisliğinden alacakları vesaı1'1 
ne kadar encümene tevdi eylemeleri .. 

Kaı·a !\türsel l\fen ucnt Anonim >;ı. irketindeıJ 
Setlhha ile he'" "ı ti umumin•\i içtimaı: da\eti ınutcz:ı 

J • ~ 

mnddeqi 1 <)28 <::Pnasi pilunço~le Kar H Zara... hcsabıı11 

, e medi l idarenin ibrası şe\Jindc) azılması lazım gelır fl '\ 
mi\. ( tc.t ı \e tadili) eklinde \aıılmı~tır. Tn~lıihi im\ 1

' 

• 

Vakıf akarlar ınüdürliigı 
Babc"' kapuda dörd.lneu 'akıf hanın birinC'I katında ;, 

ikinci katında 9, 11, 13. 15- 19, 20 Numaralı odalar kira e ' 0 
)irmi ikinci gunünden mıırbn on altıncı Cumarte i gUnU s:ıat. d 
mu , ,e honul,ınu~ur tal ı?lerı '"evnı 'e sn:ıti mezkOrd l;a 
tinı almak ve 1 minat m .ıkk te ita eder~k muza~ e e 
lıtanlıul e~kaf m üriyetinde \il ıf akarlar mudUrlU" ne ır 

\1es'ul müdiri : ES.A• 


