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Zeka ve fitrenizi 
TA.YARE 
Cemiyetine • • 

verınız. 

~Evel 
Adapazarı 

yolun 

Feci bir tren kazas oldu! 

a 
gece onbirde · 

geyve önünde 

dag gibi 

, bir kayaya çarpti 
teınanıen parçalandı mecruhlar Haydarpaşada 

trenden çıkarıhrkan 

Alakadar mahfilde söylendiği
ne ,göre, şehremaneti müdür ve 
rüesası arasında ehemmiyetli . 
bir tebeddülat icra edilecektir. 

Haziran birden itibaren tatbik 
edilecek olan bu tensikat ve 
tebeddülat hakkında geçen çar
şamba günü şehremini Muhittin 
bey emanet memurin müdürü 
ile uzun müddet görüşmüştür . 

Hariçte başka ve husu i meş· 
ğuliyetleri olan, kendi ihtisas
larından emanete istifade temin 
edemeyen Ye vazifeleri pek az 
rüesa, müdür, müdür muavinleri, 
şube 'lıeflerinin vazifelerine nihayet 
verilecektir. Bu cihetin Ankarade 
vekaletle Muhittin bey arasında da \r agonların altından üç ceset On konuşulacağı soyleniyor. 
~~~~~~ 

bir yaralı çıkarıldı. 
~~gece geyve ile doğançay arasında miithiş bir tren kazası oldu. ftıı.1ilar 
t~ he il saat 4,5 da kalkan Adapazarı postası gece saat oııbirde doğan~,ay ile 
h· llh. ;ası?-da giderken dağdan kopan 24 metre mikabnıda büyük bir kaya 
~ıerıııe düştü. Lokomotif sadeıııenin şitldetiııden devrildi, Bütün vagonlar 

geçti, Lokomatif yuvarlana, yuvarlana dört, beş metro ilerde bir çamur 

____ , ________ _ 

s. Klark 

lngiliz sefiri Sir Jorf Klark 
dünkü ekspresle Avrupaya hara
ket etmiştir. lngiliz sefiri doğru 
Londraya gidecek ve bir ay so
nra şehrimize avdet edecektiı: 

IARKDANll 
Zabitaca 
takibata 
baslandi 

Türkuaz da seyahlara verilen 
balo meselesi hakkında şehremi
ni muavini Hamit B. tahkikata 
başlamıştır. 

Hamit B. henüz iptidai ma
lumat cemetmekle meşgul ol· 
duğunu beyan etmiştir. 

Diğer taraftan Polis müdüriy
eti de bu mesele hakkında tah
kikata başlamış bulunuyor. 

Seyahlara balo veren acenta
nın Nata oldoğu anlaşılmıştır. 

Mamafi bu acentanın mes'ul 
memurları hadisenin :zannedildiji 
f;_İbi olmadığını seyahlara hususi 
bir salonda ince saz dinletildiğini 
ileri sürmüşlerdir. Vaziyet henuz 
tenevvür etmemiştir. 

Hadise tahakkuk ettiği taktir
de mes'uller şiddetle tecziye edi
leceklerdir. 

TürkaYun nmuzakerall 

as murahhası 
dün Atinadan 

e i lalimali aldi. 
Ankarada hariciye vekilimizle 

Yunan sefiri M. Papa arasında 
uzun bir zamandanberi devam 
eden mubadele müzakeratı, sırf 
Yunanlıların müzakcratı sürünce
mede bırakmak için takip ettik
leri ihtilafcuyane b"lreketlerı yü
zünden henüz bir adım bile ileri 
gidemediği malumdur. 
Beklenilen talimat: 

Müzakeratm bu suretle müsbet 
bir safhaya iktiran edememesine 

Dikke1. 
Karileriıniz için aldı

f;rımız lıediyeler Mar
tın 16 ıncı önümüz deki 
Cumartesi güniınden 

itibaren 

©lr©~<dlü 
B~k 

Tics. ·thanesi camcl\iinla
rında teşhir edHecel\tİr. 

en mühim amillerden biri, Yu
nan murahhaslarının ikide birde 
Atinadan talimat istemeleri idi. 
Nihayet Atinadan gelen son ha· 
berlerde Yunan hükumetinin M. 
Papanın mevzuu bahs mesail ha
kkında istediği talimatı hazırla
yarak Yunan mubadele komsiyomı 
müşavirlerinden M. Tatarakise 
verdiği bildiriliyor M. Tatarakis-
dün limanımıza gelen ( Teo
dora) vapuriyle şehrimize gelmiş.. 
tir. 

Aldığımız malumata göre M. 
Tatarakis bu hafta içinde Anka· 
raya giderek talimatı sefir M. 
Papaya verecek ve bayramdan 
sonra hariciye vekilimizle Yunan 
sefiri arasında, gelen yeni talimat 
üzerinde yeniden temaslara baş
lanacaktır. 

{Mabadı 3 üncü sayfamızda j 

Kuponlar 
Maliye vekilimiz 

Ajansa 
Beyanatta bulundu 

Ankara, 10 [A.A] 
Maliye vekili Saracoğlu Şükri 

beyefendi kuponlar itilafı hakkın 
da bugün sonsaat gazetesinde 
intİşJr eden ht'ther hakkında 
muhal.ırımizc dcmiştirki: Haber 

1 esas itibarile dogrııdur. Yalnız 
1 iki milyon lit'anm dayinlere te· 

divesine dair emrin verilmesi için 
3~yinlerin P:uis scfaretimiz~ tc~-

1 li cttikl,..ıi nıth..l ı.ıiauıı Anknra 
1 ya viirudun:ı in · ~r cdi) orıı:. 

·mri hc:rn • ,. r!~n-.~! .. ı,tir. 



-Dil hakkinda-
Hayatımda belki on defadan 

ziyade lezzetle okuduğum güzelve 
meşhur bir eseri, şimdi, alıcı gö
züyle tekrar ve dikkatla okudum. 

"Alıcı gözü" nden ne anladı
ğımı şerhedeyim : Sanki kitabı 
.ürkçeye tercüme edecekmişim 
gibi ekseriya zihnen, bazen yazı 
ile rnül im tabiri rin, kelimelerin, 
üslup kıvraklıklarının dilimizde 
karşılıklarını aradım. 

Bahsettiğim kitap E. Renan'ın 
pek maruf "lsanm hayatı,, dır. 
Bu eser alel'ade bir roman ol
madığı · derin ve pür.stilah 
bir felst. \! risalesi olmaktan da 
uzaktır. Fakat üslubu o derecede 
sağlam, parlak, cazibeli, tatlı 
ve işlehmiştir ki 19 ncu asır fran
sız edebiyab bunun nufuzu altın
da kalmışbr. Anatole France doğ
rudan doğruya E. Renan'ın şaki
rdidir. 

Bu eser çetin istılahlan ihtiva 
etmez. Lakin tekarrür etmiş, 
lisanda yeri olan pek çok tabirleri 
muhtevidir. 

Mes' ele, harfiyete kat'iyen 
uymak üzre mesela böyle bir 
kitabı tütkçeye çevirmektir . 
Güç bir iş!.. Tabirlerden bir 
haylısının mukabili bulunabi
lir . Fakat acele etmeyelim : 
Bunlardan bir kısmını eski dilden 
alacağız, Bu tercümeleri ise bu 
nestl n ,, amıyor... Diğer b·r 
kısmın.1 is rf türkçe olarak 
uydurmak abi1dir. Bunun da 

( Muasırların) onu anlamamaları
dırl İşte dilin bulunduğu tekamü 
safhası budur. 

Şu mutala.amla beni bir az bet
bin göreceksiniz. Hayır, bil'akis 
nikbinim. Çünkü eski devirden 

çıkıyor, yenisine giriyoruz. Eksik-
likleri anlıyorum. Yakın :r;amana ge
linceye değin noksanı anlamıyor
duk. Mademki bu uyanıklık hasıl 
oldu üst tarafı bir gün işidir. Bun 

dan böyle mütemadiyen tecrübe
lerde bulunacağız. Oataya bir çok 

düsturlar, kelimeler atılacak. Za· 
man bir süzgeçtir: Bunların bir ta
kıım düşer, bir takımı kalır. 

Yeni kelimelerin, tabirlerin 
Kökleşmesi için bunların iptida 
cereyana uygun olmaları, ondan 
sonra, milyarlarca tekerrürü ge

rektir, O halda gidilecek yol 
kendiliğinden görünüyor : Neşri
yatı, edebiyatı çoğaltmak! Edebi
yat hatciam olmab, halkın sevi-

yesi bir kaç basamak yükselmeli 
ki yenilikler tekarrür etsin. Ede
b~} atın harciam o!ması iki faide· 
yi muciptir : 1 - Kelimelerin 
yeniliklerini, aykırılıklarını kaldı
rır, onlara kafi, değişmez bir 

~ekil verir; 2 - Uygun olmayan, 
bünyeye yabancı gelen icatlar, 
tasarruflar, çürür, söner, düşer, 
unutulur. 

Macar ve Çeh dilleri on doku
zuncu asırdaki tekamüllerinde 

bu safhalardan geçmişlerdi. 

Bir asır eve! büyük şaheserle
rin mesela Macarcaya tercümele
ri muhal gibi imiş. Bulgaristanm 

teşekkülünde bilhassa rusçadan 
bulgarcaya olan tercümeler bu
gün gayet yavan geliyormuş ! 

O halde işe başlanğıcından 

mahzuru • bu yeni bulacağımız 

ıstılahlar halkç.a hazmedilmedi
ğinden - kimsenin bunları anlaya· 
m masıdırl İki cami arasında 
bi ümaz kaldık. Suleyman Nazif 
merhum, bahsi geçen şahest;,
ri haylı kolaylıkla türkçeye 

ter ilme edebilirdi. Fakat tuta- başlamak icap eder. Dilimizin 
cagı yol şüphesiz şu olacaktı : bu safhasında bir az müt :vazı, 
Eser din tarihine ait olduğundan alçak göniillü olalım, E. Renan' ın 
ve orada~i tabirlerin hemen hep-

şaheserlerini gelecek senelere 
sinin e şıhkları hıristiyan arap 

d L
. l t t b , d bırakalım. ilk edebiyattan. ro-

e e ıya ınc: a mevcu UJUn u· f d · d t il l 11 mandar., e sane en, tiyatro an, 
• ~ e.~·~c_.e 

1
1 ~uf da- masaldan baslamak tedt·iç kaide-

r us.up a ı rı e. · 
sine daha uyğundur. Zatent me-

Bu tercume Yusuf Kamil pa
şanın "1 lem k" ı nev'ınden 
hoş bıı yadigar olurdu. Ve belki 
Sultan Aziz devrinde yazıl...a idi 
çok ra be 1 uhırdu... Lakin de
vir de!; ~ • iştir. Dil, artık o saf
hada değil. 

Muktedir bir zat - Kelime· 
leri kendi ica etmek şartı ile -
bir, iki sene mütemadiyen ça
lışmak üzre bu kitabı şimdiki 
dile değil, müstakbel türkçeye 
tahvil edebilir. Bunun da 
zararı, tekrar edelim, yaşıtların 

sela Kant'ı, Spinosa'yı, Spencer'i 
kim anlar? Iptida ilk mektepte, 

sonra orta m ... ktcpte, en sonunda 
darülfünunda tahsil görülür. Halk 

henüz iptidai tahsile başladı. 
Y'ik ek sınıf için şu sıralarda 
edebiyat ) apıiamaz; çünkü bunun 
ha a iptidalsi vücuda getirile
medi. 

Yukarı tabaka · şu çeyrek 

saatta - seviyesini muhafaza ede

bilmek için, ecnehi dillerine muh

taçtır. 
CELAL NURi 

ur 
KEMALETTDN ŞCJKRl:J 

Perihan ciddi adımlarla kapı
ya doğru yürüdü. Tam cıkacağı 
sırada arkasından Süheylanm de
ğişmiş sesi yukseldi: 

- Bir az durunuz. 
-Artık ne lüzum var ki .. 
Hayır .. gibneyiniz. Bu şekilde 

gitmenizı arzu etmiyorum. Ben 
sizin öy e zan ve tahmin ettiğiniz 
kadar sefıl ahlaklı, düşkün bir 
kadın degilim. Hakkımdaki fena · 
tehabınlZl düv•ltmek isterim. 

P 1 nl.. bu son seneler zar
neler çektiğimi bjr 

~ namuslu yol a, 
• <... n )'urum · . 

ap ara, ne uıihnetlc:re 

katlanmadım! Fakat artık yorul
dum. Hiç bir şeye mukavemet 
kuvvetim kalmadı. Kendimi ha
diselere terkettim. Belki ğene 
bir az kuvvet bulabilirim. Bu 
kuvveti ise ancak, simdiye kadar 
fazla hırpalanmamış vicdanım 
bana verebilir. O zaman ne 
olacak? Öene serseri hayatımıe 
sarsmblan ıçıne düşeceğim ••. 
uzaklara.. çok uzaklara gidece
ğim.. sürükleneceğim.. Neha-
yet ölüm beni, yakama sanlan 
kaderin pençesinden kurtaracak .. 
İşte o zaman saadete kavuşaca
ğım. 

Genç kız müteessir oldu : 

- Süheyla hanım.. rica ede-
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111 Dahili ve müteferrik haberi 
Vil~MIU! 

Vilayet aectisi 
"itiyet trmami meclisi dün iç.o 

tima etti, Ewdi Gm h.z.ıte geçen 
celsede çda"tea telgr.aia göader
dikleri c~apla ismet P .ş. h.z. nin 
cevabı okundu. 

Cevap şudur: 
"Umumi meclisin toplanması 

dol ... y1sıyla hakkımda izhar bu
yrulan hissiyata teşekkür ederim.,, 

MUSTAFA KEMAL 
"Vilayet umumi meclisininin 

duyğularına teşekkür eder, me· 
saisini muvaffakiyetle başarması
nı dilerim.,, iSMET 

Nahiye iken kazaya tahvil 
edilen Beykozdan seçilen lsmail, 
Kartaldan gönderilen Selahattin 
beylerin mazbataları kabul edil
di. 

Azadan Necmettin Sahir B., 
azaya tevzi edilen matbu bütçe
hin, Dahiliye vekaletinin formü
lüne kat'iyen muvafık olmadı
ğını beyan etti ve yeni bütçeye 
uzun beyanatta bulunarak itiraz 
eyledi. Bu hususta epeyce müna
kaşa cerayan ettikten sonra bu 
mutalaamn da bütçe encümeni 
tarafından tetkik ve 929 bütçe
sinin müzakeresinin ruznameden 
çıkartılması kararlaşb. 

Deliler hastanesi için bütçeye 
vilayetçe konulan 75 bin liranın 
100 bin liraya iblağı hakkındaki 
Sıhhiye vekaletinin teskeresi büt
çe encümenine havale edildi. 

Şile, Silivri~ Bakır köy kaza
larının zirai ihtiyaçları hakkın· 
daki talepleri ziraat encümenine 
gönderildi. 

Hariciye hukuk müşavirliğine 
tayini hasebiyle azahktan istifa 
eylediği hakkında Suphi Ziya be
yin istifası kabul edildi. 

Eman ene -
Beledive mektebi 

lerinin manzaraları filıme aldı

rılnıış. fakat bu, emanetçe beğenil
meyerek filmin islahı için filmi 
ya~ ıoüef;seseye mühlet v~i· 
§ti. Emanet filmi yapmakta olan 
müessese ile olan mukaveleyi fesh
etmiştir. 

usumana -
Yeni bir kaçakçılık 

iki gün evel limanım.za gelen 
Alman bandıralı Etna vapurundan 
üç sandık malın yanlı:;ılıkla çıkar

tıldığı anlaşılarak mahalline iade 
edileceği memur tarafından ithalat 
gümrüğüne bildirilmi~tir. Bundan 
şüphe edilerek sandıklar muaye· 
ne edilmi5 ve içerl~nde 400 tane 
L . B markalı ruvelvcr zuhur etmi
ştit. Bunlar geçenlerde kocabaş 
hatuna kaçak ruvelver iddihar 
edeıı Ahraham Muize ait bulun· 
maktadır. Keyfiyet polise bildiril
miştir. 

Rusumat müdürü geli..\or 
Umum gümrükler müdürü 

Ihsan Rıfat B. iki üç güne kadar 
Ankaradan şehrimize gelecektir. 

ticaret odasi ---------Madalya alanlar 
Izmir 9 eylül sergisinde mada

lya kazanan bazı tacirlere ait ma
dalyalar iktisat vekaletine, tica
ret odasına gönderimiştir. Mada
lyalar sahiplerine tevzi edilecek
tir. 

Ziynet eşyasını himaye 
ipekli perde gibi dokuma ziy

net eşyası imalatçıları ticaret 
odasına muracaat ederek hariç
ten mamul olarak gelen ziynet 
eşyasının, ibtidai mevadını cel
bederek burada imal edilen mal
lara rekabet ettiğini bildirmişler 
ve yeni gümrük tarifesi yapılır 
ken yerli malların himayesi için 
Avrupa mallarından alınan güm
rük resminin bir az daha tezyit 
edilmesini istemişlerdir. Mesele 
oda heyeti idaresinde tetkik e
dildikten sonra mecüste de mev
zuu bahs edilecektir. 

A vrupada emanet ve beJediye
lt'rde çalışan şeflerle memurlar 
belediye mektebinden çıkmakta
dırlar. Bu mekteplerin miiddeti 
tahsiliyeleri ikişer senedir. Bunu 
nazarı dikkata alan emanet şeh· 
rimizde de Avrupadaki emsalihe 
müşabih bir belediye mektebi 
tesis etmeğe karar vermiştir. An
cak hu mektep 930 bütçe~i ile 
kü:at edilebilecektir. Yalnız ema· 
net 929 bütçesinde zabitai bele
di~·e mektebini lağvetınektedir. 

· Mahlfemelerde 
Bir kadın hakkında 

takibat 

Adalarda elektrik tesisatı 
AdalJr elektrik tesisatına bu 

yaz başlanacaktır. Bur: _,:1 için vila
)'f't ve emanet bütçelerine otuzar 
bin lira tahs1sat konulmuştur. Bu 
para ile hısse senedi alınacaktır. 

Istanbul filmi 
htaııbulun ~ayam dikkat yer-

rım ... 
- Hayır .. Rica fila netmeyiniz 

beyhude.. Unutmayınız ki biz 
ikimiz iki rakibiz ... ve birbirimizi 
asla sevemeyiz. Ancak, dediğim 
gibi size .. gençliğinize belki acır, 
merhamet eder .. hayatın şafağın
da belki sizi ümitsiz bırakmam. 

- O halde.. hemen gidiniz, 
- Yarına kadar beklemeniz 

icap edecek.. size karşı merha
metsiz mi olmalıyım, yoksa acı
malımıyım.. Bunu yarına kadar 
dU,ünmeklğnm lizım. Fakat,. eğer 
ıizin saadetiniz için size acırsam 
sizin de bana acımanızı, benim 
çekeceğim ii:braplan hafif .. 
letmesi ıein cenabı hakki töa' ı-

, U1ll kalbinizle yalvarmanw.. dua 
etmenizi rica edeeeğim. 

Perihan, gayip etmek üzere 
olduğu sevgilisini bu kadının 
elinden kurtara· bileceği ümidi 
içinde : 

;.;.;.ı. Müsterih.. olunuz.. dedi. 

ikinci istintak dairesi Hafize 
isminde bir kadın hakkında tah
kikat yapmaktadır. Haf ize kadın, 
henuı ismi anlaşılamıyan bir şa· 
hısla yaptığı bir kavga neticesinde 
dii.şürdügü çocuğu, ruhsatiye al
madan defnetmekle maznun bu· 
lunmaktadır. 

Casus 
Casusluk yapmakla maznun 

kumandan oğlu Kasım tevfik hak
kındaki tahkikata devam edilmek-

Sizi hiç bir vakit unutmayacağı
m ve daima sizin için dua ede
ceğim. 

Sonra .. yavaş adımlarla odadan 
çıktı . 

Süheyla bu sefer onu gitmekten 
men etmedi. Ve gittikten sonra 
duvardaki aynaya yaklaştı, yüzüne 
bakb. 

- Perihanm halda var .. diye 
mırıldandı. Bugün daha henüz 
güzelim yüzümde bugünkü güzel
liğimi temin eden çizgiler yarın 
buruşacaklar •. O zaman.: irfan 
beni istemeyecek.. Bu, bana da
ha büyük bir acı olacak .• O gü
nü görmektense şimdiden orta
dan kaybolmak.. Hitiraım öl· 
mez bit şekilde ilelebet itfanın 
kalbinde yaşatmak daha iyi de

ğil mi? 
Süheyla bu düşünceler içinde 

odasına kapandı. Yarına kadar 

bit karar vetecekti. Bu kararın 

tedir. Ka~ım polis müdüriyetinde 
verdiği ilk ifadeyi inkar ettiği ~n 
ifadeyi ı.aptederı polis memurları
nında i.;;tintak dairesine celbine 
karar verilmiştir.Bu cihetin temini 
için dün polis müdüriyetine bir 
tezkere yazılmıştır. 

Müteferrik 
Ba~ raın hazırlığı 

Geç n sene arife ve bayram 
günleri posta telgraf merkez ve 
şubelerinde tebrik mektubu ver~ 
mek için fazla izdiham olmuştu. 

Bunu nazarı dikkata alan posta 
idaresi hu sene aynı hale meydan 
vermemek üzre po~ta telgraf 
kişelerinde fazla memur bulun
durulmasına karar vermiştir. 

.A.menejman ameliyesi 
Orman amcnejman hey' eti 

hakkında hazırlanmakta olan ta
limatiıame ikmal edilmiştir. 

Profesör Bemhart, bu müna
sebetle dün Ankaraya gitmiştir. 

Bir beraat karan 
Nufus kaadı üzerinde tahrifat 

yapmakla maznun Emine H. hak

kındaki dava dün birinci Cf"7.a 

mahkemesinde hitam bulmuş ve 

Emine hanımın ne maksatla tah
rifat yaptığı anlaşılamadığından 

bu cihetten beraatına \e nufus ka
admm kendisinden istirdadına ka
rar verilmi~tir. 

Hiiseyin Ragıp bey 
Moskova 

Ragıp bey 

memuriyet 

edecektir. 

sefirimiz Hüseyin 

bugünkü ekspresle 

mahalline hareket 

Mumaileyh buradan 

Berline ve oradan Varşuva tari

kiyle Moskovaya gidecektir. 

450 lira çalındı 
Baytar kaymakamlığıdan mü

tekait Vehbi bey, dün Bayazıtlan 

geçerken cebindeki 450 lirayı 

yankesiciye carptırmıştır. 

Otomobil kazası 
Şöför Halilin idaresindeki 

3-387 numaralı otomobil, dün, Ka· 

bataştan geçerken Yorgi namın
da birine çarparak başından 

yaralanmasına sebep olmuştur. 

Bir amele öldü 
Holiçte su almakta bulunan 

Gülcemal vapurunda amele Ha
sanın başına dün bir vinç düşe

rek derhal vefatına sebebiyet 
vermiştir. 

şekli hakkında ıse henüz kat'i 
bir fikir yoktu .. 

** -12-
Ôğleden sonra... Saat iki .. 

irfan Süheylayı bekliyor... Sabır
sızlık içinde atelyesinde dolaşıyor. 

Yakıt .. tam genç kadının gele
ceğini vadettiği vak.ıt.. (Nerde 
ise gelir) heycanı genç ressamı 

yerinde oturtamıyor.. Artik bü
tün endişeler .. Bütün tereddütler 
ortadan kalkmış de.ğil mi?.Saadet, 
zevk .. her şey onlar için .. Ne 
Perihan, ne de kimuran .. Hiç bi
rini düşünmiyor bile. Bu günün 
saadet zevkını dört başı mamur 
bir surette çıkarmak için irfan 
yatak odasınt ince ve mahrem bir 
zevk ile hazırlamıf.. Çiçeklerle 
süslemiş .. kokulara boğmuştur. 

Burada.. bu odada bir az 
sonra uzun ve iztıraplı hasret
liklerınin neş'esinı çıkaracaklar 
ve ğene burada atacakları ilk 

Safra t.aştar'."_! 
yapılacak şev--

Çok defa karac~ 
civannda sancılar, ~ 
sanlı~ yorgunluk 1" 
ile meydana çıka:rt 11' 
lar da yapılacak eıı ~ 
şey, evela hazını ~·a tit· 
sını tanzim · ctnıe1' 
Oturak bir hayat, ~ 
fasılalı yemek Y~ 
çok fazla yemek f'1' 
verir. Hazmı güÇ ~ 
ler, şişkinlik verell ~ 
huklu meyyalar., 1"' 'fi 

turşusu, mayone~l~~~ııır 
rarlıdır. Küullü ıÇV'-
de yasakb ·. , 

Sancı nöbetinde ~ 
tora haber verıne~ 
zımdır .. 

Lokman 1-1a~ 

Gayri mubaclil 
dün bir 

ictima aktetdi 
Dün gayri mubadiller ,_ 

komisyonu, Beyo~lunda lıô i.ıı>' 
kağındaki binada bir içt . e 
tederek tevziat me~elesı tıJf• 
da müzakeratta bulunrnuf 

Gayri mubadiller konti~ 
lstanbul dahilindeki firari 
~mHlkinden şimdiye kadar t 
bin lirayı mütecaviz para .. 
mıştır. Bu para, muavaı~r 
bil olmayan gayri mubacl 
beyannameleriyle mura~ ~ 
lerle, verilen son karar ~ 
ce Türk tebası olan G 
rakyalılardan musakkafa.~_t ~ 
na taksimi gurema us'"?,... l)l, 
edilecektir. Tevziata 5 il~ .{ık 
arasında olan ilk yüz kiŞ1 ~ 
üzerinden başlanacaktı~: deİ 
teye dahil olanlar bu gun t 
haren komisyona murac••,rı 
rek hisselerine düşen Jtlln 
mağa b~şlayacak)ardır. ~ 11 
ye ait tevziat devam ede~ 
mubadiller cemiyeti mül 
teleri hazırlayacakbr. ~I 
fat erbabı Türk tebası dl 
rakyalılara gelince bunl~ 
rer beyanname ile cemiy.,.. _ 
racaat ederek Yunanlıl•! de 
dan musadere edilerek ı• 
meyen emlak ve emvalin~jll 
rını, kıymetini, hissedarl 
direcektir. Komisyon bu 
meler üzerinde tetkikat 
tevziata dahil olacak ohi~ 
Trakyalıların defterini 
yacakbr. ·yev 

Gayri mubadiller cern;,tl 
idar~ hey' eti, bugü~ • t{ 
meb usu ve cemiyet reı~ ~ 
beyin riyasetinde bir ıÇ tfif 
tederek bu meselele ~ 
müzakeratta bulunacakb'' 

t ~ 
adımda etraflarında haY3 ~ 
beleri bırakarak ve yaı.rııt ,ti 
lerini düşünerek ~üriiy'ec 
yürüyecekler .. 

• • • • • 111• 
Saat üçü çalarken k~I' y 

zili hızlı hızlı çalındı. Jrf ~lltıP 
den fırladı. Gelen biç f 

Süheyla idi. 

Emektar uşağı O~~' 
sabahtan izin vennişti· 
nızdı. ·.,de' 

Heyecanının şi-ddetJibiP. 
layacak gibi çarpan kB 
tıra bastıra kapıya koŞto ~ 

· aı 
Açtı... ve açar açJ1l 1'·· 

len sevgiliyi kucaklaıı1~ ,,111 

üstünde sıkmak için kol 
9 

" 

irfanın iştiyakla aç.tıS"ıı.ıı 
ıvı ··teı• 1 

arasına biri atıldı. ı.ı .. ~5e 
heyecan do}u bir seS ) LI ee 

-irfan ... kardaşıı111•• 7 
d 

.,•l ıJll 
bl:klemiyorduu.. eg•1

13
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Bir karar 
telgraflar lngilizler Irakta 
edildi ıslahat yapacaklar --

Tutankamenı 
90 sandık eşya 
Kahireye gidiy~r 

.siz is i 
skilatinin iç -

KEMALE'TTiN ŞOKRD 

-69-

~ Birinci sayfadan mabad j 

EksindariS ne 
konuşmur;? 

Dün atinadan ğelen bir tel
graf ta, geçen hafta Ankaraya 
giden M. EksirlUaris ile hariciye 
vekilimiz arası"Jda vuku bulan 
miilakattan bahsederken hüku
metimizin mubadele meselesinin 
toptan halli hakkındaki Yunan 
noktai nazarını kabul ettiğini ha· 
ber ver"mektedir. 

l!tk. Buı«•t Ankara [A.A] 
e,.c: lllUnasebnı~aheddeainin ,imlalan. 
ı. ~ llliştu betıle harciye vekilimiz 

ıyap,...f eyle Bulgar La~ vekili 
~tof ve Ve h 

ar~ıııde arci~:e . ıfazırı M. 
edı~i~j: berveçbıatı telcrraflar 

~. "'t'-lt: b 

Cenevre. 9 fA.A] l,ondra, 9 [A.AJ 

Kmıl TutaııkanH.' uin mczanıula 
bulunan Yt' in...,iliz Cart<'" tarafm· 

"' ılaıı iki st>ıwdcn heri tamırınc 

!:alışılım-. olan kı} mc>tJi ""Ya) ı lıa\ i 
90 Hmdık, hu ak:;-am Kahirc:yc gii,1· 
decileccktir. 

rarih affetmez! anlamak vazifesi ile mükellef tu
tuluyordu. 

i't 94lt 
'Açef başvekili M. 
'l'ii,.k.8)1 1•. lıazretıerine 

e ~' -ger b" 
' "~ llızt ıtar':"f_lık .uzlaşma 

Akvam cemiY<'tİ mediııi Leh 'e 
Alman ckalliv~tlcrini n istiıf aiarı 
hakkında tetkikatta lmlunmu~ ve 
baron Adatci ııin raporunu kabul 
etmiştir. Japon murahhası hu maz
batesında mc-.'ele lıakkıncla izahat 
vermekte, alakarlar ekalliyette ted-

birlerin kendi aleyhine nıütm eccih 
olduğu intibamın hasıl olması için . 
tahkıkatın adliye memurlarınca 
te'sir edilmesini temenni C) !emek
tedir. Meclis Irak idarei adliyesinde 
islahat icrası için İngiltere hükfime· 
tine mezuniyet vermiştir. Btından 

Beynelmilel banka 1 

lngiliz istihbaı·at teşkilatının 
bir çok ve saymakla tükenmez 
iğrençlikleri, çirkinlikleri vardır. 
Bu hadiselerle a!akadar olanların 
ekserisi bugün berhayattırlar ve 
(vatandaş) ismi altında aramızda 
ya~ıyorlar. Bu itibarla onlardan 
?ahsdmeği muvafık bulmuyorum. 
içlerinde, yaptıkları fenalıklar, 
vatana karşı iı·tikap ettilderi kast 
ve nankörlükler ehemmiyetli bir 
yer işgal edenler de mevcuttur. 

Vatana baykuş gibi çöken bu 
heriflerin haleti ni"hiye ve ahlak
larının derecesine bakın ki yan 
yana harbettikleri halde bir bir
lerinin ayaklarına karpuz kabuğu 
koymak hırsı içinde iki tarafda 
kaynaşıyordu. 

Halit: ••. 

Dün T okatliyanda kendisini zi
yaret eden bir muharririmize M. 
Eksindaris bu mülakat etrafında 
şu beyanatta bulunmuştur: 

- "Ankara ya Yunan - Bulgar 
mubadele komisyonu bitaraf teisi 
M. Dö Renye ile gittim. Mesai
miz esnasında Bulganstana ait ta
po kuyudatmı tetkik icap etti. Ta
po idaresinde bu hususta tetkikat 
ta bulunmak için hükumetten mü
saade talep ettik. 

ilk h .llı"'4.ıs~ a~edesının ımzalan· 
o •. "'siy""t tile zatı alinize dost-
"'G(pt,:ı_ J .... '1tıt v . 

~kı e memleketlerJ.mız 
~ll.. carı,.,.. .. 

t. "lQ"l .. ~unasebatı dostane 
ı~l ·•ar~ 

Yi edile sulh. gay.esi lehine 
lqlle de,.irı 11 mes•ut netice<kn do· 
Q~ tıe l4k;pnı~uni:yetim ile dos
~i,,. "'~dıtkarane ihtisasatmu 

vı ndinı. 

"'"•cı" Tev.fık Ril§tü 
"~f ~ nazırı M. Bü

~/kı rıı Clzret:ıerine: 
ı..' aon.~enzleketin - , ç .. . ,, J 
··ı~.· ···~ı ... enaJ ıını maa-
ıtı"ııL~etiee . ve §l.ff.lrlu bit teşriki 
beti;ıetitı:: ~l-0.,.ak Türk - Bulgar 

l'QrıiQ 1le Ztıtı ı~~i.«uması müna
ıı 'h. r~ U.. tıl.,.ıze ~bu akli. bal
'eıı· 'Ilı bı,. 814 

lehine son derece 1t:i,,.. 01tıil J_ 
rı~Cltı ı t•e ow.rak telekki ey-
ı4.· tı~ tıozarımda iki komşu 
ıı ~ 0ldıt1; .. tıazıyeıfo beli(! bir ifa· 

rıort· 6<4flzt •. 
rıfıl . '3eclc . arzeder ı·e bu mes-

erıh- il ı t '."' ~eti ·~ §0'4s· s ıJa.de ederek zatı 
l'Q l)ı efe.,,di ı dostluğumu teyit 
~~"iti"- nı. • Tevfik Rüştü 
~~Ci"e Ctirnhüriyeti 
IJ· •tu ra"ekili Tevfik 

hı~ffıtaflık eYfendiye: 
IQrQ}i de.siııi4 U.z~ma ve hakem 
1Qrı do ~t· . alttı münasebeti ile 
~h~)' .StQ11.e ~~n izhar buyuru

ııı.~, erıe,. a&sıyaıtan dola.yı te-
0~ıı ~"1iz . ~ sıılh Üe her iki 
lııfit bit ı.. ~n gavet kıymetli 
r eı:.,11 ~"tırı . • 

lııi '""it d . ımzalanmasmdan 
,ı 11Qb~ e,.ın _ z.. • • • 
't!~ -.. ıı ı ı. m<MtzUzı v ete m ın 

'"'" lfQo l b • r1tııi Jl.l/csek " uyurmanızı rica 
Qrıeder· ve samimi lıürnıetle

ıl'lı ',. 'l'(l eJ enclim. 
~~ .. ~hA Başvekil Liyapçof 
~ ... ... _ . 
~~·cı~ Cümhuriyet:i 
ll •t\i b"ekili Tevfik 

?ııt el" >L· E!Yfendiye· 
(/lj ~ nıe ' 
~~ '4!1 bıızu "hıl.eket arasında im-
llıJek·t'tıııtla. ~an mz,ahedenin mü

• lcı~ ehenz al~n~r müsaJeme
, Cirb.tıtıı;:q :ı';j~ti~e mütedair 
ııı; ~ t:e . amınuyetle i§tiralc 

il ıdrakl" ı. . 
,, e~~k· lllQlltılci ı uır teşriki me-
' Qlqrı 1 §"hs;, . tıet.ic~si olan bu 
lo tl

11 
feb,.ik. hısseı ıştirakinizden 

~ g" Cltınıı 
ltfo. tlııtn an:-.eder ve .w.hsi 

"'ıt>ı. te\• ·a· . . ~ 
ı Qr... .J ı 1 ıçrn vesile ad· 

.. ed<!r · . ij ım efendim. 

~l' -;---__ Biirof 
e-v- h . 

evın . 
~· hey an atı 

li1ısr~ ~ı....... . Sofya, 9 [A.A] 
~et ""' b ""-"81 T" k' t llıek e>'in b· ur ıye sefiri 
aq led· ır b , a iıtı tr. li eyanatmı neş-
~kııı~ ı'1•n•n u.;:.ev bey Anka

&11 tı bahsecı urk - Bulgar mi
te~ 1llı'1al..- , . erek demiştirki: 
tjL "e ~e •k· 

• 1ıaıı ll<fi 111 
1 menıleketin ge-

'11Yitst 8\tlh;: enfaatları, gerekse 
92 <l '4 n f'· flf S Ilı 0stluğu e ı~e yaptıkları 

Yearı fi~ahede~ .bır semeresidir. 
k ili "1' ıt~tı .=~.lhakdine hakim 
1i a.t'i:ye~sak, Tnüte~ ~m olan bu 
e h.. t,,... · . abıl bitaraflıaın 

ı... "t f· ·•ltnııı. . . o 
'"eltt . ıktin · 1 ıstıhdaf etmekte eq, ı httn 

t. aınen reddet-

flil' -----
Oıı A1!1ahk dnı 

~ehıeı beş sen:P~~arı_,, 10 [A.A] 
~ itvitffakhaPishan urege mahkum 
atltl~a olıtıuş .eden kaçmağa 
~llıış 11 24 saa ıse de zabıta ta
lış~t Ve tek t zarfında yaka-

. tar h <'\. apse konul-

lttel'at---
.\ an aın· 1 ~t' tı-ıil'a. "' a . ıra 1 

sonra Sarre mahalli iclare"'i hesn
hına istikraz akdi hu,..usunun tehiri 
lüzumnndan bahseden rapor kabul 
edilmiştir. Meclis Amerikıınm hev
nelmilel daimi adakt divanına jı;;.ti· 
raki mcs'elesini tetkik için hukuk
şinaslardan mürekkep hir komite 
te~kili ve bu iştirak keyfiyetini 
teshil edebilecek telkınların meclise 

arzolunması hakkında lngiJiz hev
'eti murahhasae.ı tarafından vaki 
olan teklifi müttefikan kabul et· 
mişıi.r. Meclis şimdiki içtima dev
resine hıtam vermiş ve gdccek 
Haziran devresinin J\.Iadrid te açıl· 
masun kararlaştırmıştır. 

Streseman 
"San Reıno" da 

Berlin, 9 I A.A 1 
.M. Steresemanın Italya Rivye· 

raı:ıında ağlebi ihtimal San Remo 
şehrinde kısa bir ikamet için Pazar· 
tesi günü Cenevreden hareke• NJ"" 

ceği mezkfrr şehirden bildiri I • · · 
tedir. 

"Çanherlain~ 1. 

ve Amerika 
Londa, 9 [A.A] 

Cenevreden bildirildiğine göre 
Sir Chamberlain Akvam meclisinin 
son içtimaında Pazar günü topla· 
nacak olan hukukşinaslar komitesi
nin Müttelıidei Amerikamn Lalıaea 
divanı adaletine i,tiraki meselesi 
hakkında bir sureti hal hulahile· 
ceği ümidikavi~iııi izhar eyleıni~tir • 

Fasta bir hadise 
Paris, 10 [A.A) 

Matin gazetesinin Rahat tan al· 
<lığı bir habere göre Fastaki top
cu)arla nişancı efrat arasında kadın 
nıes'elesindı•n dolayı çıkan arbede 
neticesinde bir kii<~ük zabit ınaktül 
düşmü~tüı-. Vak'ada kababatı sahit 
olan ni~anc:. taburu fran!'aya nakl· 
olunmak üzre 'apura bindirihııi;;ıtiı-. 

Pari,.;, 9 [A.A] 
.Mütclıa~sı~fann tt•tkikatına arz· 

olunan hcı ııcluıilcl lıauka te)'kilat 

Jayihaı.ı tamirat tediyatıuı almak 
için vücudu ~wtiı·iJmio.; olıuı mum· 

kkat tc~kilJ.tm hih ü! ... bir kı .. nıının 
tedricen ortadan l'-aldırılmasmı ve 
hunların 't rinc ıniiınl.ün ol<lu~u 
takdirde s~llh ;,anıanıua ait olmak 
iizre tlaimi tc"'J..ii.;ı ikuınesini İsti· 
h<laf etmektedır. Bu teşkilfıtın ilk 
iı;.i bir truııt giL.i hareket ederek 

Almanya tarafın<lan ifo-ı kararlnş
tınlacak senelik taksitleri tahsil ve 
alacaklı milletler sracmda taksim 
etmel1o. olacaktır. } eni te~l ... il:it ~ıla
kadar lıiikumctkrle birlikte ç.ılı~a
cak, Alınanlar tarafını.lan ödene
cek takasıtlerin ticarilo.şruef'i it;in 
tPdaviil rue\kiine çıkarılacak heııo
ların piyasaya ihraç iı;in lıiikftmet· 
lerle bankerler arasında ınutavatisıt 
röliinii ifa edecektfr. 

Bu projenin kabulü halincle 
ilıtiyat ecnebi paraları yeni teşkila
tın bir takashaue vazifesini görme
sini de miinıkün kılacak ye bum· 
retle heynclruilel banka ticari ve 

mali müesseselerle rakabete giri~
rniyecektir. Banka hiç hir ı:;iyasi 

mahiyeti hai:r. olmayacak, beynel
milel olacak, şube ve kalemlerini 

kendi:,ine vergi muafiyeti temin 
edecek küçük bir nıeınlekette aça
caktır. Bu mue.sseıoenin alacaklı ve 
Lorı;lu memleketler jçin faydalı 
(}lacağı ve cıhan hanka tcşkilatmda 
balen mevcut nokı:ıanları ikmal 

edeceği zannolunuyor. Projenin 
kabul ve ya reddi mütehassı~lar 
arasında yakından cereyan eclcct'k 
müzakerelere bağlıdır. 

Komite ictimaı .., 
Paris, 9 (A.AJ 

MütehasM:;lar komitesi Martın 
11 inci gunü sabahı uıuuı11i Lir 
içtima aktedecektir. 

Gidiyorlar 
Cenevre, 9 [A.A] 

Sör Clıamberlnin ile Quinoncs 
de Leon Cenc' reden lıar:ıJ ... N t:tıui.,,. 
lcrdir. M. Brianıl l'azar, M.Strs; ... 
nıann Pazarlcsi günü gideceklerdir. 
1\1. Brand .M. Koumaidis ile M. 
Zaloski 'i kahul ctıni;;tir . ' . 

r = 

1 
Londradan~ 

mekt:up : 
\... 5 

lngilterede 
Iş~i.z;Iik ' 1 

.J 
J~sizlik mes"clesi lngilterede hal 

bir safbaya girdi. Ilisiz amelelerden 
mürekkep bir grup Londra iızerine 
yörüytiş yapmışlardı. Hu gr p Ingil
terenin muhtelif mıntakalnrıııdaki iş
sız amele tarafından intihap olunmu· 
~tur: }~sizlerin murahhaslarını ;\I. 
Baldvinin kabine:,İ erl\unı kabul et· 
medi. llu ademi kabu1un iş~izler ara· 
sında çok fo:ı:la lıir infiiil lıw=ulc ge· 
tinli Trafalgar Square i~sizlerin hu· 
lundukları yerlerin en mlıhimi<lir. 
Bu mıniakadaki iş:;izler kesif bir 
l\itlc te:_;;kil edi YOrla.r. Bunlar, i~si.z 
amele ınurahha~larnıın Londra üze
rine Yorüdüklcrini vesile ittihaz e<le· 
rek bilj ük bir rılinıayİ§ yapmışlar· 
dır. Işsizlerin murahhasları Londra 
i.izerine yörlıyliş yapınca Loıı<lradaki 
ame!P. hazırlıl\ta hu l unmu~tu. Bunlar 
Londraya geldikleri zaman lıııj uk 
bir istikbal yap ıl<lı ve bir tah.ım mı· 
mayisler icra edildi. 

l\tuhtelif amele sendikaları tred-
ünvona merbuttur. terrl Unyona M. 
M;kdonaldin siyasi amele firkasının 
rliesası nazaret etmektedir. Tred tini· 

· ht üzerine 

\ 
amelesi muhitinde infial lmsle ketir· 
di. 

Tarafalgar Squardaki ntimayi '>te 
nu~u~ SÖ\ .1e.1. en hatıpler ve işsizİer 
çoı\ şıc~detlı Jısan l\ullanmışlar, Lıbe· 
ral fırnus na, muhafazakar fırka\ a 
ve Makdonaldın amele fırkasına i.ti· 
mat edilmemesini Ui\ ,.,ive evlemi .. tir 
B~ ~az~se~in ve nlıma ,,:işlerJn y;pı: 
lacak ıntıhabatıa :\l: Makdonaldın 
an~~lc fırkası ale~ hine neticeler vere· 
ceı.rı anlaşılmaktadır. 

J.ondraya ğelen ı··sız amele 
~ondrada ki_ i:iQizlerin "~ çnlı~an eli~ 
g~r a~elenın iltihalrile pek miihinı 
numayı~ler yııpıyorlur. Bunlar Av-
am lamara~ına giücrek nümayiş ya· 
ptıl~r: Dey~ı Herald gazetsi 1~sizler 
ıılej lıırıe Lır rapor neşretmişti: 
. 1~. ız)ı.:r lıu sebeple JJe~ l i } Ieral· 

dııı ıdare haııe ... ine ~dip mlmads 
yaptılar. M. Balth iııin muhafazakü; 
kabine~i i~sizlC'r mes 'elesile seneler
denbcrı meşgul olu vonlu. Bu suretle 
lngiltere saııa:viinde. ve iktisadi\ atın· 
da mevcut tehlikeli buhranlan • izale 
etmek isteyordu. Fakat muvaffak ola
madı. imdi ne ~·apılacaiJ:ı Londrada 

Bu gibilerin hayat ve ihanet
lerini yarınki tarihin sahipleri 
kaydedecektir. Vatana yapılan 
fenalığı biz affetsek bile bızzat 
vatan ve tarih affetmez. 

~ransız istihbarat 
t:eşkilat:ı. 

mgiliz istihbarat teşkilatı ile 
bu teşkilatın ele başlarını yazdık-
tan sonra Fransı.z. istihbarat 
teşkilatının kirli çamaşırlarını 
değişdiriyorum. 

Memleketin başına musallat 
o!an müstevli kuvvetlerin neler 
yaptığını anlamak için onların 
kullandıkları zulüm ve tethiş 
usullerini, vasıtalarını bilmek za
ruridir. 

Fransız istihbarat idaresi de 
Ingilizlerin ki kadar, hatta daha 
igrenç, daha kepazecesine bir 
le~kilattı. 

Bur.::a sokağında bir apartman, 
Beyoğlunda, tünel üstündeki 
Metro hanı, ma'hut ve mel'un yüz 
başı ( Halit) in fesat yuvası 
olan Galata tünel hanı, Ünyon 
Fransez bir terceme yazıhanesi, 
gedikpaşada ve Eyupta birer 
müslümanın sahip oldukları ev .. 
Bunlar hep Fransız istihbarat teş
kilatının merkez ve şubeleri idi. 

Hallaçyan 

Bu idarenin başlıca erkanını 
üç yüz başı, üç fesat başı teş· 
kil ediyordu : 

(Halit) .. , (Delor) .. , (Sari) 
Bunlarm maiyetlerinde tıpkı 

İngilizlerde olduğu gibi bir sürü 

haşarat, Rum, Ermeni, Yahudi 
olmak üzere sefil ve serseri ala
ylarından casuslar ve hafiyeler 
çalışıyordu. 

Yene tıpkı lngilizlerde olduğu 
gibi bu palikarya ve baldırı çıp
laklar sürüsünün bir amiri vardı: 
Hallaç yarı ... 

Fransızlar dar lngaizler gibi 
bu bin bir çeşit vatansız nan· 
körlerle doğrudan duğruya tema
sa gelmek istemiyorlar.. onJarm 
idaresini içlerinde en fazla em
niyet ettikleri eski bir Ermeni 

:gazetecisi olan Hallaçyana bıra
kıyorlardı, 

Hallaçyanın sevk ve idare et
tiği haşarat · her sabah it sürüsü 
halinde lstanbulun dört köşesi
ne saldırılır, ve akşam oldu mu 
bunların getirdikleri haberler uz-
un bir rapor halinde teşkilatın 
üç başlı melanet f merkezine ve
rilirdi. 

Fransızlar lstanbul halkının 
ekserisinin kendilerine taraftar 
ve İngilizlere aleyhtar oldukları-
nı bildikleri için halktan o ka
dar ve Ingi!izler kadar da 
korkmuyorlar .. endişe etmiyorlar
dı. Onların en büyük korkusu 
İngilizlerdi. 

KenJileri aleyhinde mütema
diyen çalışan, uğraşan İngiliz 
entrikacılarının faaliyetlerı Fra· 
nsızlan haklı olarak korku

saldırdık• 

Fransız istihbarat erkanının 
hüviyetlerinin tetkikine geçiyo· 
rum. Bu üç başlı kepazelik saç 
ayağının en mühimi ylizbaşı Ha
lit. .. dır. (Benet) İngiliz istihbara
tında ne rol oynamış ise Halit te 
a}'-nt melaneti yapmıştır. Hatta 
daha fazla.. daha kepazecesine 
demiş olsak yanılmış olmayız. 

Şimdi bu herifin rezaletleri 
v~. sefjJ hay~tını anlatayım da 
Turk mektebi harbiyesinde 
okomuş bu vatan haini hakkında 
hükmünüzü verin. 

tBitmedi] 

[ 1 inci scyfadan mabat} 

-"Ocağa kömiir atıyordum.Doğ
dan sİ) ah bir karartının makine
nin üzerine doğru geldiğini gör
düm. Fakat Aman derneğe va
kit kaimadı. Müthiş bir sarsıntıyı 
müteakip yıkıldık.,, 

Bir kad· in 
WF rı igi 

En arkadaki vagonlardan bi
rinde bulunduğu için kazayı yü
zünden hafif surette yaralanmak 
suretile geçiren Fatma hanım is
minde bir kadın da demiştir ki: 

- "Kaza o kadar ani oldu ki 
neye uğradığımızı anlayamadık. 

Yanlız kendime gelip te ne 
oluyoruz diye şöyle bir etrafıma 
bak1:ığım zaman felaketin dehşe
tini anladım; karanlıklardan inil
tiler, feryatlar yükseliyoadu. 

Vagonların makasları arasında 
kalmış kanlar içinde "Anne,. 
diye bagıran bir yavruyu bızzat 

j ben kurtardım,,. 

tlak' an !Janra 

Harici~ e vekili Tevfik Rüştü 
beyle iki eski arkadaş sıfatil 
görü~tüm. Bu mülakat bir haa 
bühal mahiyetindedir. Mubadel 

meseleleri üzerinde re5mi hiç bi 
şey görüşmedik. Esasen bunun 
için salahiyetim de yoktur. Bina· 
enaleylı bu telgraf haberi doğr 
değidir.,, 

Yunan murahhaşıar 
geldi. 

Diğer taraftan Ankarada b 
lunan Yunan mubadele baş mu 
rahhası M. Diyamandopolos il 
M. Mamopolos dün şehrimize 
gelmişlerdi. 

Tarafeyn mubadele mursh 
1arı müzakeralın fevekkufu mü 

detince burada kalacaklar, dav 
vuku bulduğu taktirde tekr 
Ankaraya gideceklerdir. 

M. M. komisyonun 
ıçtım 

M. M. komisyonu bugün u 

mi bir içtima aktedecektir. 
· çtimada komisyon merkezin 
Gümiilcineye nakli etrafında 

zakerat ceryan edeceli:ir. Ay 
zamaı da Ceneral Dolaranın v 
fatından komisyon resmen hah 
dar edilecek ve bitaraf azad 
M. Holştada bir ay mezuni 
verilecektir. 

irtihal 

Hadise haber alındıktan eo.onra 
gerek İzmitten ve gerek Haydar
paşadan müteaddit imdat tren
leri gönderilmiştir. Bu trenler-
den biri ile İzmit valisi ve müd- Gümrük baş müfettişi 
dei umumisi bizzat kaza maha- bey vefat etmiştir. Cenazesi bu 
line giderek tetkikata vaziyet oğ1ede Ortaköy camiinden kal 
etmişlerdir. ı rı ıp Ortiıkiiy kabri~tanına def 
f:llenler. dilccektir. i\Tahtuınları sanayi 

!lill' nanı r 1iği umumi ğatilıi avukat :\ 
Son tahkikatın verdiği neti- Nuri ye İlgaz şirketi sahibi Ka 

ceye nazaran ölenler üç kişidir. Nuri lıe}lcre beyanı taziyet C)'İe 
Bunlardan birisi asker, birisi 
talebe ve birisi de sivildir. 

~ 
Venı yazılarla 

ilk milli roman 
Yuralananlar dall kişidir. Dün 

öğle üzeri trenle Haydarpaşya 
cretirilmi..,Jerdir. ~ 
0 Bunla~ arasında 6 tane de as- AL.AS 
ker vardır. 

Yaralılardan üçünün hayatı iSTiKLAL HARBİ 
tehlikededir. ROMANI 

Yol açıldı: Kaza mahalline .MEHMET RAUF BEY 
sevkedilen yüzlerce amele dün (lSO) ciltli (170) 
gece yolu açmağa muvaffak ol- Muallim A. l !alil kitaphanesi 

muşlardır. ~--------·--· 
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akşamından itibaren PARAMOUNT şirketinin 
ku'\o-·vetli eserlerinden 

TUZAIK 
~S Süper filimini lrae edecektir. Son derece realist bir dra 
:: musavver olan bu şah eser OETEKTiV rolünde JO 
fi BANKROFT ve kibaralüfte rolünde EVLiN BRE 
:: taraflarindan temsil edlJmektedir. .. :. :::::::: ::: :::::::: :: :: : : :: ::·· ............................................................................ . ............................................................................... 
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Biri ı ..ı ın se ı ıaı. ©b'Ürii 
ince sesii.. Biri nezleye hd:ulmuş 
bir su ~ı gibi ~~k b~ğuk 
hum\lr<hı l)«>r.du, öbi"rii a~-ı. 

t ak bit- ZtH'lla,.a benzi:for-du. 
Ô~c r.a batııa ku~u~.,r-

rdı ki, Kallık~OOdeıı k ikan 
t r Kız kulesini bordalar-ken 
namadım, kulak kabarttım. 
lın seslisi: 

- Çek ınuva.ff ak oldu. Mer 
es pc nak ısırıy.or .. 

- D0::ru .. 
- Azmm, ~ ilk eiefa 

ütülüyor 'bu.. 1'iıtabsnın OD. se
ıinei tabtat )MtPtı .• 
- Doğ"1 

- .. Ve,.,, '6e sa.tfi.. tanesi 
dört lir.dan bir ~p et .. 

- On sekiz bin ıw.ıslaa •• 

- Beheri dört 'Fürk papeim-
den .• 

- Yirminci tabını yapnu~ ol
saydı seksea btn eder<J.i.. Ama 
mesarifi çıkar.tmadt~ .. 

- Çıkal' efeadim.. :2ea GH.91· 

uda değilim. 
- Beş hlfl fü:a olsa .• Naetlsın? 
- Çrk efendim.. Çık J 

-On~. 
- o.a. çMcl 
-Onb~bin? 

- Hap camu~ V.:imıi bin 
olsun .. 

- AttmtŞ hın kW .• 
- Otuz bin olsUR .• 
- Elli bin kalır .. 
- Kırk bin hırzetJ 
- Kırk bin ka~ır .. 
- Em bin farzcoosen ne 

Aaybeder.sift •• 
- H!ç ... 
- ~ bin olsa ? 
-Gene .. 
- Ne za11ettm ya? Alt1Rışbin 

ı · ra ma.af etmiı(; olsa, yene dinde 
w irmi bhı k~ır. Az para HU bu?. 

-.Ayda yüz lira ha.-{:etse .. 
Tam iki yüz ay gel keyfim gel 

' ar. 

-Aea naetb? A}fıakJHtDı ttR· j 
hr Ja @~ y,eşat: .. l'ki ~z <ıtira 
sar.feüre bir ayda .. 

- 'f.atn vm av r~at rakat 
- J 

y;an geleb 'f rr .. 
- Dört yüz sarfetse?. 
- E1 i a~ .. bal gibi yaşar. 
- S l-"z )Üz sarfolse? 

Yirmi beş ay saltanat iirer. 
- Neii:annettin a düduğüm'? 

Mamafi, bu yir.e bizim hesabı
mız., Ya ayda bm füra sarfetse'? 

- Ozam.an Saltanatı yirmi ay 
devam edebt!ir. 

- iki bin lira sfffetse? 
- On ay .. 
- Y.a dört b;n füa sarfederse? 
- Ecler ama be.ş ay sonra tah-

tını ter«e mecbur olur .. 
- Olsua,,, heş ay yaşar .. Be-ş 

ay sORra yeıaideR paçalarını s1Yar 
bir ikioa kitap daha yazer .. 
-Doğru .. 
Bir deıkika kadar sustular .. So

nra çatlak zurnanın şu suali sor 
duğuau du}'EIWR: 

- Peki.. Fakat eMtn methur 
1hir rakibi vaıadıu-. Bu mühim 
nuwaffakı~, onu kuşkulandu

m~r 11J1.? 
- Kuşkulaftaırmez olur mu? 
- Eeeey? Ne )Ulptyor Rakt-

bmın gü1,1den güne yükselen şö
hreti karş!sıRda eli kolu bağlı mı 
dunıy.or .. 

Bir dakikalık yeni bi-r sükun 
oldu. Sonra nezleli bir su ay.gı
nnt aadwan sesin şu sözleıei ta
t'le tane söylectitini dvydum. 

- O bir keH..ı çektlmiş, sia
si sinsi ça~ .. 

- Nasıl ? )'Cllİ bİI' ~ail HU 

:b;12ınayor ? 
- Yoooook camıturn ! Selim 

Suın beydıeR b<ıb dersleri alıyor .. 
- Tuhaf şey .• Fakat bufta ne· 

den llizum göra,or ? 
- Rakibini yere sermek için 

başka bir çare bulamıyor da on
dan .. 

Nizan-ıeddin ·Nazif 

RA UUN. 

Buzlar arasında bir cw ltalall 

Bütün Avru.payı--hayret ve Eleh-
t iç~nde bırakan soğuklar biJ. 

hassa Şimal de büsbütün taham
mülsüz bir hal aimıştir. Şimal 
ve Ba1tık denizi hamen, hemen 
kamilen donmuş gibidir. 

hilıAw:esi. 

Titgin vapuru bUzlar ar .. anda yolcular 
imdat: bektlyorıar. 

Bir çoık vapurlar günlerden kalan Titgin vapuru yolcuları 
beri budar arasında mahsur fÜRler.oe bekledikten sOBM ancak 
kalmtş imdat hddiyorlar. sahillerden sevkedilen kııalderla 

GeçnleNe Kepenhaidan 200 bin müfkilat içiade kurhilabil· 
mil mesadede budar arasmda mişlıerdir. 

Sog . ~ıardan bunal ip kalan 
Amerikan 

çöller~ 
Deve çöl denilen kum denizi

nin tahammlil ğemisidir. 

Avrupalılar şimdi çöllerde de 
etomobil yürütiyertlar. Bu surette 
bir zamanlar yalnız kum ~rap
tanllltl cevdangahı olan ~üyük 
sahrayı ot\>mobilier bir baştan bir 
başa kat!edebiliyorlar. 

Fakat otomobillerin bu terek
ılrisi develeri kıymetten düşürme· 
di. Develer ğene cöHerde en emin 
nakil va.s1tasıuı teşkil ediyorlar. 

SoM-a develerin şekillerindeki 

ve 
akın 

lngiliz kizlari 
ediyorlar. 

Şarlo Şaplinin yeti~ 
çük Ceki Kuğanın çocuk 
rinde nake.dar muvaffak 
malumdur. 

Anca~ Ceki Kugan ~ 
lerde gördüğümüz ••Y 
değildir. Bugün yetişmiş lıl 
kaalı olan Ceki şimdjlik 
yı terketmiş, !Andrada 
artistliğiRe başl&mıştır. 

Son zamanda Cekinİll 
ti~minde bırakbğı boşluk 
hissedilmeğe başlantldt 
ni Cekiler yetiştirmek 
düşünülmüştür. 

Cekinin son rakibi, 
dereettitimiz küçük Toll 
serem. Tem lngilizdir. 

Bakalım küçük T ellİ 

Veni Ceki 

~=~==~=====--==--=======~ 
hususiyet çöllerde seyahata çı-

s ATflfK MOTOR kan bir çok Avrupalıların takti-

Çatalca icra memurluğundaa~ 
mahkfım.u hmten dolaH 

furuhtu mukarrer olan yU1Dİ .,.. 
ya~rularıyle ma&n 929 ~ 
perşenbe gUnti kablezzeval ond• 
çarşısında pazar mahallinde bUot 

furuht olunaca~ından talip oıanıs.r'1' 
ve vakti munneninde mezkur 

hazır bulunmaları ilıin olunur. 

tz \lllR VE PARIS SERGİ
LERiNDE BÜY-OK MüKA
F AT VE ALTIN MADAL
y A IHR~Z EDEN MARUF 

iDEAL 
KONSERV ALARINI 

Herkes, bilaistisna tercih eder. 
~Je oor doktor Ze-rgerin takip 
l ı0"İ usul uzere sureti imıtll"ri, 

h li ı.biile11ffıin muhafazasınt 

temin eder. 

PES! MÜKEMMEL 
SIHHI! 

Her 1.ir tccrlibesi btiy-Ok bir 
muv..ti.Sikiyet, bir zaf« ! URtUm 

h. alı'i e mağazalar nda bulunur. 

Beı.eğlu ikinci sulh hukuk mahke· 
me9İ9dell: İkametgihı hazırı nıeçul 

\ aıfıye hanıma şeyian mutasarrıf bulun

duğunuz Top1'ıanede Suiteyil bey muhal· 

1 s de Topçiler caddesiade 4().460 atik 

180 cedit nuıııora dük.kh arsasmın iza-
1 ı §Uyui hiaseduaadan Mikail Nuriean 

<: e di taraf.ntdan Beyollu sulh mabke· 

ıkht i huiruk dairesine iknmc olunnn 
adım d<lla i ikametkahı ızııı nıeçlıuli· 

a b le. ~evmi nıuıdlak muhak me 
22 tc.-şrini sani 1928 tarihinde ı.e~ · 

u uHı mahkeme i ikinci hukuk daire· 
hazır bulunmanız luzumu ilanen 
1 <lifi halde )evmi muhakem~de 

, ttC\ıt <"tmedığimzden hak4.:mızda 
ı 1 · ı;ıvap kararı verilmiş aii<Jdei 

tah ve vesaikı subutiy el erini 
cıhi karar mezk tir mUlkin 

olduğundan lıerveçh.i 

ve , .ıp lan muamelenin on 
n ı ıl t e ılan<'n tarafınıza tehli

• foJe 28 Mart 1929 
t on bire talik edilmit 
·· ıı ezkürda itir z ede. 

hlizır bulunma ı· 

e kabul olunul· 

l'Ş. rini celbediyor ... 
Coııson marka iki buçuk. Hiç olmazsa deve üzerindt! 

OO'Y.gir kuvvetinde bir mo· bir iki fotoğrafını aldırmadıktan 
tor zarif ve köçitk tekne· sonra çöle kadar zahmet ihtiyar 
-siyle birlikte satılıktır. İs· etmek neye yarar? 
teıyenleriıı Çinkograf Kenan Fakat belaya bakın ki deveye 

·~--e-BtUl'ı.tıeaat etmeleri. binmek her yeğidin kıvıracağı 
Bu«az içinde İstin.ye tamir marifet değil.,. Hatta insan iyi 

havuzİarnle tezkabları Türk bir suvari bile olsa deveye biner
Anonimeer..keti hi8Sedarantna: ken nede olsa yadırgıyor. 

Ti<'aı l't
0 

kanunltflun 361 nei ma· Yere çökmüş bir deveye bin-
<ldesi '~ nizamei dahiliıWn 24 ncü 

mek uslü, bir ata binmek kadar 
maddesi~ le mevadL muteakibesi mu· 
<'İlıinı.:e lstinve Tamir Havm:la.rHe kolaydır. Fakat asıl müşkilat bu-
Tezgihları Turk Anonim şirketi lıis· ndan sonra başlar. Dizleri üze-
sedanın he .. · eti uınuıniyesi Len edıi. rinde yere oturan deve evela art 
ali ruznamei muzaJ,eratta munderiç ayaklarıaını kald·mr ve buna te-
nıevadın müzakere i zımında işbu bb.. d' .. d .. d ~ 
1929 sen<>~i ı; lı i :Ni~ 11 ıı , ·rmi ılo· şe us e ınce vucu unu one o&-
huznncu Pazartesi !! nu sa t onlı '~te 1 ru fazlaca eğer. 
ı;ıirketin G latada mnkez H lıtım O zaman üstündeki acemi he· 
lı ı n•n i in i •atindn h.im merkc·zi cinsuvar şayet boş bulunursa 
id reı:ıindf' sır ·tı adı ede ak ti içti· 
maa d:n t ölmı rlar. devenin uzun boynu üzerinden 

ıluzn ı wi m ızal,t>ral: aşarak yere tekerlendiği gündür! 
ı - L <128 ıe i nıumalat na ait Bu ilk hareketi müteakip deve 

ını>clisi iden· rrıporu ile ınmakıp ra, 
poronun ı ıraeti, ön ayaklarını kaldırmak teşebbü· 

2 - 1928 senesi bP.salHltlnın tas· sünde bulunur, bunun için de vÜ· 
dıki \P mı rli i idım: nin t ·lıriei :tiıneti B 

cudunu Ön taraftan yükseltir. i 3 - mecli::ı iuar<'j c aza intihabı 
, e sene zaı fında intilı .. p ulil01 iş ola· az evel şiddetle öne eğilen yolcu 
nlann taskild, bu sefer aksi istikamete meyle 

4 - muraktp tayini ve te::ı\ iye ol- der.. Bundan sonra devenin ta
unacak ucretin te:-piti, 

5 - Mecilisi idare azalarına ita mamiyle ayağa kalkıncaya kadaı 
olunacak kal\kı huzurun ta~·ini ve bir öne bw arkaya yaptığı yalpa 
ıınüdure y-erilecek maa~ıo tayini ha- Iar esnasında pusulayı şaşırmamak 
k-kında meclisi idare} e selahiy.et it.M. için inaan hiç değilse sieema 

Hey'eti umumiye asRleten -veya Lt" ·· D-."CJ F b k kad 
veklleteu laakal virmi hisse senedine a~ oru ~ .. as eur an 8 ar 
irıalik hissedarand&11 teşekkiil eder. hokkabaz olmalı! 
i§hw içtima& bilasale y•y.a bilvekile Son gelen lngiliz g-azeteleri 
iştirak Mln.ek i&tey-en hiesedtıııan, ke· soğuklardan bunalan dünyanm en 
ıtunu ticaretin 371 nci maddeeiyle meıhur zengin kızlarının Mıau-
niumnamei daailinin 25oei abkimitaa lle • 1__ k old lda 
tefıkan malik olduldar.ı hisse eeee· çö nne &IDD etıne te u • 
tatlerini ve yahut •t.ieeiesatı mttliye nnı haber v.eriy.orlar. Amerikan 
wraf ından muta vearik.alen ye•mi ve lngiliz kızları develerin üze
içtimadn bir hafta 1Wel _şirkain Ga· rine binerek bütün Avru'1a hal
latada merkez Rıhtım Hanında klia 
merkezi idaresine te\'di eylmeleri kınan ıoğuktan bunaldı ları şu 
laz m elir. sırada kan ter içinde deve sır-

••hur tnglllz zengfnlerlnaen Mis ••rllna 
deve üzerinde 

da sanlerca ateşin çöllerde 
dolaŞtyorlar.maş. 

GazeteıleJitı yazdığına göre 

Avrupalılar için çölde 
yahab yapmak çok 
oluyormuş. 

deYe •e
etlenceli 

;ı. ~hıadll lstiklit caddesi.nde 356 .numaralı (~.. G UD R ÜN 
1 !h· -~urıadıS . '1 u 
fil Koıtdura ~nmn icra eykdlğı hakıki % 15 ıl4 2s İ:ı İçiniz, bütün mustabzerB 
!il tenzilatlı satıştan muhal.efen hava hasebiyle istifade edememil ili nekş .1 ve kır~ 
1.: olan mv,.rem halkın istifadelerin.i temi11e1ı iıbu tensilatlı 1:1 me e' yeşı . F~ 
1!1 şahşznı valnı: on beı gün d~ha temdit eylediğini . ıı•ı etik.etlerin de [Maıson 

1 
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~ Sevri sef ain 
ı J 

Eıer h~;a~;;;;,, olur- 1 

ıa ıaoilacalt maclar col<
1 

süzel olacalttir. 
. 
• arınd 

ltıın · . an sonra artık Bayra-
ıçınd . 

'.dilmek .. eyız. Bayramda tathik 
lıyet uzere mükemmel bir faa
h.\'a~rog~anu hazırlandığı halde 
deyarnt Uınüdi kıracak şekilde 
latııı. d·~tnıektedir. Mamafi hava
larının u~elrllesi \ e ::-por meraklı
boı ın j0ktanberi özledikleri fut
teıneı~ç arına kavuşması da muh-
~· Bunu temenni edelim· 

~ltr sene Bayramlarda yakın 
lltQ 1 ara ında ı;por temasları-
ı._ crası nı , 
"'"ala utattır. fakat bu sene 
bu t tın Çok fena devam etmesi 
SOtlrl:lllasları imkansız bir hale 
hahÇe Ştur. Buna mukabil Fener-

lüpıeti. ~ala~asaray . Beşiktaş ku· 
Yapı.tayı endı aralarında bir maç 

Ev kararlaştırmışlardır. 
h.L elce de L l . w • • 

l"! Sa a ısettıgımız veç· 
FetıerbY~amın ilk günü De~iktaş · 
karşı a çc ınııhıeliti Galatasaraya 
C\i gun~~nayacak, bayramın üçün
tnllhtel~ .de Beşiktaş - (;alatasaray 
Şa~t 111 

Fenerbahçe ile kar~ıla-
" ır Ya 1 lornıaı · pı acak maçların rakip 
"ellit y:ıı _karşılaştırmaktan müte· 
allı, 

1 
k:sek heyecana malik olın-

kıyllıe~~ ınukabil Iatrınbulun en 
kare1 ~ 

0Yuncularını bir arada ve 
llılliıyet l'şıya toplamasındaki ehe
henıen 1/a!.anı dikkllttır. Hemen 
ları...,.,\ Ulun bevne1milel onmcu-

.. , ll b' J • 

lllaçlard ır araya toplayan Lu 
te~kn t tnk1nıların ne suretle 
~ deo ~11~"ağı heniiz tf';;pit e<li1-
elelllan7 dır. Mamafi elôe mevcut 
l~ttı oldar ,.~ .onların k1ymeti ma
-hır nk' llğu ıçın hakikata mutabık 
sı~ 1

1
:. d~rmeyan etm<>k inıkan-

Osman (muhtelit) 
Kadri Hüsuü 

Cevat 
Ala Şükrü 

Sadi Rü~W 
Zeki Fikret Eşref 

Ülvi 
Burhan Mehmet 

lıphi Nihat :\Jithat 
.:\ldnuet Ercunıent Kemal :'\luslilı Rebii 

Fenerbahçe · Beşiktaş muhte
litinin kuvvetli bir te~flkkül oldu
ğu muhakkaktır. Buna rağmen 

maçın mutlaka Galaiasaraym aley· 
hine biteceğini tahmin etmek 
doğru olmaz Çünkü hir arada hiç 

bir ekzersiz yapmamış olan bu muh
telit takımın iyi bir beraberlik 
güsterememesi rle muhtemeldir . 
Neticedeki müphemiyı-te rağmen 

ınuh akkak olan bir şe) varc;a,o da 
maçın çok hararetli ve zm kli ola-
r.ağı<lır. Bayramın üçünr.ü günü 
yapılacak Fener-Beşiktaş muhte
liti: Galatasaray nıaçınJa takımlar 
şu iiekilde tahmin olunuyor: 

Ülvi (muhtelit) 
M. Nazif Hüsnü 

Suphi Nilıat Mithat 
\1heuıct ~iikru Kemal E§re! Hebii 

Hii:-nü (Fenerbahçe) 
Kadri Nejat 

~1.Ut,:.<.ıt Sadi Cevat 
Ala !\lu1,affeı: Zeki Fikret fü>fik 

Bedri, epeyce zamandan beri, 
futlıol ü terketl iğiıı i ileri sürerek 

idmanları Lmı.ktığı için ne muh
telit takımda ve ne de Fenerbahçe 
takımında oynamayacaktır. 

t ( r>gıld. 
~ınııa tr. ilk günkü temat>ta ) ukarn.la da srı: lediğinıiı veç-

~il ~~1.~ aşağı yul~arı şu süretle hile bu maçlar çok heycanlı ola-
~~ri muhakkaktır. caktır. 
ı ~~~ t, - • -~ .................... =-=.._==~=·=·=·=·= .. = .... ==-==--===== ... =_., 
~ Defterdarlık ilfüıları : 
~ .................................................... ..... 

DÜKT<~~:\T :r KtRALII< 
ııııı.. 0f•harıed,. 
~Yede 

10 
:. :tıl'ktep şltı~1da o<lıı•ıdtt 'ıtr<lır. I~l No kira~ı 
Nısan 929 da dcftndıırlıkt'I ~ apıln,..ııktı!". (177) 

50 lira. 10 kuruştur, 

KİRA.r IK l)tJKK_;\~ 
~h 't C>ph • .l,J 

"'t'"'"d an,.,ı '" · 60 ı· d 10 ,.. 929 d ~, ltlııt r: •T!" tı•p ııltında 141 ı'o kırası mı, mıııa) e e .~ısan :l 

Uı Yapılııraktıı-. (180) 

MAHALLİ d Gıııa~)flALIK l(AflVECİIJJ( 
·httıt~lı~t a } olcu ~a!onu dahilinJe, kira~ı 4:!0 lira., rnUzayede 10 Nisan 929 da 

ıı ~ apılııcaktır. fl8i) 

~ roph • l'"İRALJK. 
~~\a ~:ne1 de lı1l'ktep ııl1uııh 4:>:3, kıı-:ı ı 72 lırıı, !uuz.ı)et!e 10 Niııan 929 da defter· 

DOT<KAN 
..-ı 8.ı ·a~. t .. ı-•l 

•• 1 ' 

DÜKKAN 

~.lstanb 1 SATILIK EŞ y A 
~en\, Poı:ı1 ınuduri.' rtı depQsuııda, ıııe\ cut ~ aJd kaputla 92 çift k.undur.'.l, 

tdeli l90Jiradır muza, ed~ 31M:ır1 921.ltln d.:fter,larlıkt:ı ı·:ıpılacak tır.(•!22) 

SATİLIK \ APUH ~~ l{a.liıate A. . 
923 tıle.t l'lJ. Yakapı hnUnde 18.'1 toııilato 'e 104 X 20, f, X 10 ı;:ıdem v<' ·~baıLndakı 
'-ıı~ l1t111ı1t t~ha_fa.za idare:>İne ait 2 No vapur kapalı 7.:ırf usııli't" ~:ıtıltıcak tm taliplrr 

il\ ıi"ftertınat ınakbuzlarıle l<'~'-ı:r nan::n:lcrini :H 'forı tı2tı uırilııne kudar ı,,. 
erlığında mııte~ekkil l;.omİS)rıtıa H'rı•rı>l,lt-rılir. n2n 

~Unırükler Umum müdürlügünden: 
~ ı.ırnruı. . . .. 
30ktır, 1't:k ı · .1dare~ı .ı~ık Jenizlerde ~efı,rt> m i.i t1'haın ını l rnoturler ala-

~4;rıa11 g2~f~a~ı~lerini vernıck ve bu hu·n~t ı tafsilat alma~. i~_tc~-~~-Jer 
llcaat aııhıne kaJar Ankarada crümriikkr nmuın mudurlugune 

":--_, eı ıneletL b 

Sıı~b -
1 at '" · '' ı t41tıLı.ı f• l(•liuıai ruu3,·enet Yckiiletindeıı: 
1" 

1 
t J< l.lu~lııı Hııst.ıhaııeQiııde Etil.ılın irin bir fİrt'ngi hastalığı tııtbil<at kursu 

3. ııın · • · d 1
18

' "it, 11 z·uıı .ı lıil!ıhu:-ı.: bil tlirilerı ı, olan lıu kur uı; a~· devam e e..:ek 
"lr · l •ı C bl :ı ; utihnn ohınnı-. .. ,tır. 1mıihar.da p·maffak o!aıılar 

lırı•ngi ıı:ılı'aıi lı· ıııııtakalıırınd:ı istitı,Jarn t>dilecekle~·dir. 
''U\ ~ tJL;ı ... J d malıdut o'dıı"'unJnn taliplı·r arasında baktıryo· 

4tn ı.. ı:: 1 l l r 'bb 
1 

t • \ • ul c.ı: lı:ı tercih rdile :ektir. ııtibap o una'a: r.tı . n 
ı;LL ' · ,,,,., ıl' I •nnlı ıl. !,udıır .ızim'"t hım;ırehları da verılecektır. 

'':l. a ı \ • Hıt nı sbet•·l(.'r I · \hırt Q·">9 nth!tı etme kadar sıbbat 
~'\.l ,...t • - • 

'· ·<.: • lctırıc ır t:r:.ır.~al coe~eKI dıı. 

·11 

A~ Yalık. ~iir'at posla~ı 
tMf~RSr\) vapıırıı 12 mart 

~alı 17 dı· ~irkt•ci rılıtmıııı· 
dan harı k~tlc Gclil ı>ln t,:anak
kalc Kliciikkın u Edremit Ilur
lıaııiye A·'-·Yalıia c.riderck ve dr•-.r c l"' 

nıi~tr ııH'z.i\.fır it·kf'l<'lerlc her.ı· 
~ 

lıer Altıınoluğa uğr<ıyacaktP·. 
Gı·libolu için )dlnız )Oku alınır 
yi"ıl-: a1ııınıaz. 

lWersin su r'at posabı 
( O ) A) Yapuru 12 Mart 

Salı 12 de G.ılata rıhtimındaıı 
hareketle İzmir. Antalya. Ala
t y<', i\lersinc gidrrı"'k ve Ta~
ucu. Anamor. Alaiy<'. Antal
ya. izmire uğrayarak gele
"ektir. 

Değirmencilik sebat 
T.A. şirketi bissedaranına ilan 

Dei!irmencilik sebat T. A. :;irkf•ti 
hisscdarnn hey'eti umumi) esi, şirke· 
tin e.oas mukaveJenıımesinin 4 7 inci 
,.e •13 inci ye tiraret kanununun 361 
inci maddelerine te'\ofikan i~bu mar
tın otuz birinci pazar gllnü sabah 
~aat on birde Beşilda~ta Ihlamur dere 

cadde..:iııde .. Be~ikta:i FaLrikaların
<la,. hıliıı n!erlH'Z idaresinde sureti 
adi~ e<le ictiınaa davf'l olunur. 

Rl'ZNAMEl ~t C" Z A K E R A T 

1- Be~iktaş fabrika::ıı nami:ı le ma
ruf ı.leğirmen teşebbiisiiniırı kefiyeli 
iştirasıııdan malumat :ıhn:ık. 

2- Merlisi idare \P. miırııkip ra· 
porları\lın l\ıraatı. pilnnı;o ilr> kar \e 
zarar he!'abınııı ta~tiki, senelik muıı
mdat 11etaicine d.ıir meclisi ic1arenin 

l 

ı· 
1 

Hllrid ~cıaru Jnlialatk gıJ#uııtJ tw it~ ıayam hoy~Ji.r 

1 •• \ 

Şaranı lzarret terakki-patı 
sayesinde yeni Büı'cK 

• 1 

muvafakkiyatının J zi,rvesinde 
1929 s~sı Buick otomobili otoa:ıoblkile. 

rln bütün arzuMınnı latrn in edecek ıaralette
dir: Hıc; gayret sarfctmeden tdare edtlebmr. 

Bu fevkalade netice nasıl elde edildi ? 
En rnüşkil şerait tahtında en tena yollar· 

da bile gayet kolay idare edilen bu araba, 
bıt güıide hassalarını 25 senelik mazıoın 
sağlam prensipleı ar.erine bina edflmjş çetin 
ve .uun bir tecrübe aevreslne medyundur. 
Her türlü şerait dahfllnöe senelerce tecrübe
den sonra iş.bu eser vı:.c da getirilebilmiştir. 

6 stllncUrll motörü geçen senelerinkine 
nispeten altıda bir daha ·kuvvetlidir. Her 
hİngl yokuşu kolaylıkla tırmanabilen bu mo· 

tör~ ufak blf gayretle saatte 1 ıı kilomeCID 
elde ~ebHtr. ~ 

Gazc basar bısmız 6 SflindfrH ba .,.,_ 
mn asli ~Din ortaya çıkhğı ~ 

1929 senesi BuJc:k otomobili üçüncü vlk8e 
saaUe 5 kUometrodan, 45, 50, 55 kilometlO 
ve hatta tld miSll sür:au kolaylıkla dile e
der. Benzıo sanıyatı ise geçen senentnkinlo 
aynıdır. Kuvvet n tabtlJ,eu gittikçe y6Uel-
<ttğt balde masraf tat•ıyen artmu. · 

Her hevesli otooobUcl bu otomobflr ttç• 
rübc etmeUdlr. Butck acentasma mclrm:ntla 
taksitle de otomobüe sabij> olmuın yolumı 
öğrenini2. 

• 
--------------------------------------------------------------~~~....., ______ ...,. ____ __ 

teklifi hRkkında karar v~rmek 'e 
rııecli:si iJ:ıreııiıı zimmetini tebriye 
c.; lemf·l\. 

3- Esa~ nıuk~welenamenin 2:1lincli 
madde!)i mucibince 
nza intihalJr. 

meclisi idareye 

1- llk sem' i.-in ıııuessisler tara· 
fından ta~ in olunan ınural\ilıin ııcre-

cyo~hı (5) iııri tnıllı hukuk mahkeme· 
,.,inden: Miltia li ,,, :\ndon'lki efendi· ~I -ıJ., tolar. m fis(lnıer•e•le•r-Lı:iiia 1 B 

Kadın birliği balosu ler ile madam FlisaH•t 'e Uraoia ve 
Aleı,,.aııdrn ile ı~taıılıııl Defterdarlııtı ve 

Kadın hirli~inden: Kadın lıirligi aza- ıııadaın Makrina aras nda nıUşterek olııp 

1 staııbul icra dairesinden: Nesim Yeı • 
tora lııı\i hayatında ~epon Civan ef.dı·ıı 

istikraz eylediği hin liraya i&Ukabil \e· 
faen ierag e~ !ediği Kuzguncukta alık 
boAtnn cedit yt>ni sokakta kain atik l 
cedit 23 no. Apartnnanın nısıf hi~c,.,,j 

varisleri tarafrnJan boccun vcrilm..aeeüa. 
d~ıı dolayı ihnlei e\-velıJcsinin ıttaainüıı 
otuz t;un 1uud<letle nıüza) edeye koaulı:ıw~
tur. 

sının balo davetiyeleri merkezdedir mü- ,.~ · kabili taksim oldu undan dolayi 
tlrıİ tav in rtmek, J 92Q sen~si için • rncaat ederek bizzııt almaları rica olunur. bilmlizıı.ycdc fııruhtu -ııretile §Uyıı 'un i1ıı· 
bir ıııllırl ip "e ücretini tayin etmek 1 lesi karar H•rılPn Be~ozlunJa Ihı eyin 

S ultan Ahmet sulh malıkemec;inden: ı il · d ı b Jd · d ve nüirııJ,il.ıin maat.ereti halindP iföi nğa ma ın esııı ı:: tara aşı ca esın e 
Bedeli icarnan b:ıki.\ e matlubu altıııı~ 68 70 ı · · t ı b. \llZife etmek lizere lıir mıırakip mua· . n.umora ı zcnııııı mermer a§ ı ır 

il<.i buçuk liranın tahsili talel.ıile 1 'uri sofa ,e bir oda ile bodrum katında harap 
viııi ta.y"n etmek. 

bevia divan \·olunda Ankara fotogrıınıa· lıir mutfak ve (2) in,.i hatln Lir f'Ofa ve 
5 - l:sr.s ınukavı·lenamesiniıı 39 nc;i sahibi Ferit İbrahim bey ale\·hine bir oda ve bir hala ve (~) Uncu katta iki 

wnı'u ınaı ılesi ınuciHnce ınt•clisi ida· · ikame eylediği <lava) a mübaşeret için o<la ve bir sofa ve ,Jolap ve .:;ofa hiçinıın· 
re azalıılunnın l.ıtl\kı lıuzıırlannı ta- h l h ı d ı ı de ta~nn arnı:.ile ittisalinde zemini tugla ikiioıetgahının meç u u un uğu an aşı an 
} in etmek. müddei aleyhe iliinen tebliğ:ıt icrosına ke•me bir taraçayı şamil divarları kagir 

6- Şirketin tedvir muamelatına ve derunu ah~a.p hane ve tahtında ta~ 
karar verilmi~ oldu)!undan : emıi nıuha· r . b kk l d lk' A memur aza , e müdtlranın Ucretini mermer me rug kiirgır n · a ı 1tanı· 
keıne olan 10 ~i~an Çarşanha cıaat on Uç nın tnrıhi ilendan iıibar"n bir mah hita· 

ta) in etmek llzne meclisi idareye se· 
ı·Jıip>t it, ·ı. 

7-- e ir1~etle »aptıklım ve ya ileri· 

Je yapRbilı-cckleri muamelat hak
kında ticaret kauumınuıı 323 üncü 

ınaıldesiııin eınrı>tti~i ınusadeyi ınec· 
li~i iciare a~rnbr:ııa it:ı etmek. 

Lii.ıkal ~ inni he~ l.i"-seyc malik 
olup i-;:lrn lıe)·'eti umumiye içtimaında 

lıazır bııiımnıa~ı urm t>dcrı his-,.da· 1 

mnııı lı',;scı .::l'netlerıni ı~ı:aret kanu· 
fül ıun :171 ını.:i nıaddt :-ıine tevfikan 
\ evm: i •. tinıa lan lfıak.ıl Lir lı:ıf ta ev el 

~:rketin ırıı rl f'Z irlaresine tevdı etme· 
lt:'"i iı::ıp t-ll r. 

Jlisse 5enc•1atı teH!i oluııduıs-una 
c 

r:h" ı mue~~l'"::tt mal iye taraLndaıı 

ınu:ıtla V\!•1kalar he.\''eti ııınıımiyeıie 

hanr 1 tılunmal\ iizı•rı> ın<'rkı>z iıiare
ye nıe-.- lu hio e senedatı gıbi telaki 
v~ kabul ulurnıı:ı:ıhtır. 

ı Kirnlll\ lifigiı· hane ,e dükkan 
ı -; .. ~il,tn~ıa Akaretler de 6, 5.9 numa· 

rah lıaııelerle i, 15. 23, 27, 28. 32 ınll· 

kerrer it~. 39 numaralı dukkiiolar lıil· 

uıı\ıa_yede icar edileceğinden ~ehribalin 

)İrı11i sı:kiıiııı.:i Pt:ı-şr.ııLa l!lıoüııJı:ıı iti· 
Laren ) irnıi gü11 mııdJetle a ı:ııı ıuUza· 

) eJeJ ·~ \azedilıııiş:ir. Talip olarılarıu ,e 
rlalıa zİ)aJe malumat almak iste". enlerin 

~lnrtın )·irnıinf'i Çar§anba giinii ı::ant on 

lirı> kadar mahalli meıkiır<la 54 numaralı 

mütevelli ka) ırmkanılığına ve )e,·mi nıeı· 

kurun saat on ilçtinden on be§ine kadar 

ÇenLerli taşta Jstanbul evkaf mUdiriye· 

tinde idare encumenine muracaat etmeleri. 

Zayi: Maa~ tatbik milhr<lınU za) i ettim. 
Zuhurunda hUkmU ) okıut. 

33519 !'\u Cuzdırn uh:l·i mı.tekait 
Bioba~ı Mehwet Fe~ınıUah 

lıuçukta mahkemede gerek bizzat 'e 

gerek bih-ekiile L,patı nıcut C) li~medijfi 

tnklirde hakkırıJa gıyabeıı 

icra kılmaca~ı ilan olunur. 

muhakeme 

G ebzc icra. daire·imlı'n:Grlızc.' e mlılhak 
Tav~!lncıl karyt..,,tııde nıutcveffa Ali 

kerime.si Emine Nez.'.lhat \'C Zehra l\ltizc) · 

y~n lıammlEırlu $a:ı.J~ttiıı cfendi)e kfitibi 
adilden ınusaıldak dort kıta seııf'.tle med· 

yun karyei m('zk ireden dı ıııirci .Mch met 

u ... ta ze\CC"i Hava. Mintcha hanımın 4482 
lira 5 k<11 u:;u it ı eı lı>ınedigiııden mezlııı· 

renin ııhdeyi tasarmfuııda olup tahtı hncza 
alınan c:enulıen Halhal I;tlıeııı ZC\ cesi Eıııine 

tanım bağ1 şimalen kara Ali hağı şarkan 

koca uwı-ırlık 'e gnrlıen lndııs lluse) irı 
vetl'SC}Pri tarlaları ile mahdut üı; döntim 

mikdan denıııunda yedi ~eftali binbeşylız 

ad,-t ilztlm kiıtııf!;u 'e ~ekizyuz lira kıy· 
metindeki bağ ile Halaç dere nam mev· 

kide nıı.m diger Kanlı Ah!ut me•:ki;nde 

durt ılömım iki lek \e ı;ekizyiız lira 
kı' metinde derununda iki bin iki yiizelli , 
adet Amerikan çubujtuııu lınn ccnuben 

çalılıl< kısmen tarla ~imalen Ham Mintelın 

hanını bağı şarkan Balabal Raif b:tgı gıı.r· 

ben kahveci Mehmet bağı ile mahdut 

olup ııı~fına mı•dyunı> tasarruf eylediğini 

ve ~1intehaoın isl•u nısıf hisse-ine Lir 
tarafı ~·ol bir tarfı bs.lbal o~lu Haif lıağı 

bir tarafı kahveci Mehmet ba~ı derununda 

~ek.iz.vllz Uzlım k.utugü ile elli yedi adet 

kiraz folanı ye bir adet ceviz agac1 bu

lunduğu i§bu nıcıf hissenin dört yilz lira 
\, l) ll!rti haıırae.ı nnla§ılnııq ,-e vazi~ et 

nıuamelesi dahi usu len 'k ılınarıık mevki 
mUzayedeye var. ve 2400 lirada Saadettin 

efendi uhdesinde takıırrur etnıı~ \ e ilıalei 
nıurnkkate&i icru kılıııdıı;ından nbe;i ı;ıın 

sunra ihah·i k.atiyesi icra kılınncağmdao 

) uzd,. bP.~ 2anıla t ılıp {anların C.rbıe 

icrıı dairc~:ne !Uzumu ınUı ..,caııtlsrı gazete 

ile dt- l .ı olunur 

mında , ani 16 nisan 11129 tarihine mu

sadif !'alı !!"ıınu 'aat llçte ilınlci eH'li) esi 

icra k ılınacnğınrl:ın talip olnnlımn ve faz. 

la malumat almak isle) enlerin meşa'ın 

ı, n meli llıulıanııı.:.ıe~i olan altı bin lira· 
~ın ) llzde onu nispetinde pey akçesini 

hamilen Be~ oğlu ımlh hukuk mahkeme

si icra dain!<İııe 1929·133 numara ile wti· 

racaat etmeleri ilan olunur. 

F ntih -~ılh mahk~m.e;i Uçtinciı hukuk 
dııircsmden : hıtıhde at pazarında 

araba iınıılcisi nıuteH'·ffa önıer efendinin 

, arislcri bem§iresi Fmetullah hanınılıı 

kardeşi Hasaıı efenJinin çocukları sagir 
;\iedime, :\e\ 1~t, Klizım ve Hasilıa nam 

kııçu.kleı·e intikali liızııngelen ve terekenin 

tasfı yesi neticı:sınde borçtan dola> ı furuh

tuna k.arar verilen Fatihde at pa1.ari 

charıoda l\lanis:ılı l\1elımet paşa ıu.ııhalle· 

!<inin tıırbe caddesinde 36. 36, 36 müker

rer atik ve 5S cedit oıııııaralı iki buçuk 

metre murabhaı sahaya malik ve ) uz lira 

kı} mdi nrnlıım.mincli bir kıt'a arM ile 

gene a~ nı caddede 4, 7, 5, atik ve 49 

cedit numaralı 4 metre yUze ve zahrında 

arsaya ilhak olunan sekiz metre murahbai 

emanet mali ile cem'an 39 metro murab. 

baına in~a olunan ve beş' Uz lira kıvmeti 

muhammineli kiirgir bir bap dukkan 31 

gUn müddetle ihalei evveli) esi icra kı· 

lınmak üzere me' kıi mUmyedeye vaz 
olunduğundan iştirasına talip olanların 
l.-ı} ınelı mulıamminelerinin vu7.de oou 
nisbetinde pey akı;alarıuı ~u~taslıibcn 
F:ıtih sulh mahkemeı;:i Uı;üncil hukuk 

dairesine mıını<'aat t•ımeleri ilan olunur. 

l )~az nuf~s ıı~eınt_ırlıığunda~ .ı;ltnı~ 
olduğum hır kıt n nıifus te'1ktremı 7.A) ı 

e ·lerlim \ enisini alaca[rımdan e.~ki"iııin 
h \kmU olmadı~ı ilun olunur. 

Talıtaknle<l• Kcbalıcı [umında 
.\ 1ı o lıı \1 ı lıareı em !\25 

F..I yevm hududu, iki tarafı tarik ft.a. 
sı §ahsı ahere ait aıu sol tanfı EMterya 
Baharın apartmaniyla mahdut kayden 212 
arşın kusur parmak bilmesaha yUz on iki 
arşrn tcrbiinde araziden yuz oekİ./. artım 
bina mutebakisi arkasında aydınlık malıa · 
li verdır. 

Mü§temililtı, Zemin katından matla Uç 
katta bir tajlık iki oda:ı 'e k auk 
Uç koridor 111 ateferruat kumpaııy a SU) u. 
nu cami mutfak ılı; helfi iki 'ilk dört 
raf ,-e dolap sekiz oda vardır . 

!kinci 'e ılı; incU katlarda ki her iki 
~okat;a nazır odaların kö~ ve yan taraf. 
laıınd.ı şahniş k~'rkulıığu demir parmak 
lıklı halk o ılnrı ha'i haricen ~tvasız be~ 

bin lira kı. meli muhammineh apar1mlan
dA Luvi \"e Semoil efendiler kiracı uat 
katta Yarisler sak.indir. 1ıtir86ıtla talip 
olanlar ve daha ziyade ı::sliı.m:.t almak 
i4cyenler hi• i:} i mu~ip li.l;>meti muhıım
ınineııinin ) lızde onu nispetinde pey ak· 
çesiııi ve 928-6657 dosya No. möMaahi. 
lıen ınıımyedc şlıbosine ınUr:ıcaat etmeıe· 
ri \ e 13· 1-27 tarihinde ~aat on altıya k.a· 

dar ihalei cvveli~e i icra luhnacagı il" 
olunur. 

B eyoğlu he~ri sulh mahkeınesindt 
Madtlın Zaruhi katipyan ile eml 

metruke M o<l ufr~ eti tnaıırrufunda lıulwı 
Beyoğlunda A~~1all ın ı::cit ıııahiDe 
soka~ıııda atik 23, 25 ve cedit 31, 
numara ılc murakl,am on adını arz ' 
otuz iki adım tulunda arazi uzerinc mebnı 
dcirt katta zemin katında geniş ve uzun 
bir sofa zemini mermer tııı§ 'e bir oda 
ile iki kömurlUk \e .binnotrı ark&ın1da 
a~ rıca bir sakaf altında harap çaw~Lrlıa· 
ne ve mu1bah. Birinci katında merdhen 
hiıastnda bir geni~ oda ve ikinci katında 
geıı.i§ ve bina boyunca uzun bir. salon 
ve bir hnla oçllncii katrooa genıı sofa 
dört cıda ,e bir hala dördüncu kabnda 

keza dört oda bır hala kafesi muhtacı 
tamir ve bazı odaları ınuşnireten isticar 
edılıni~ bir bap kllrgir hane tarihi ilandan 

itibaren 30 \İn mUddt'tle mlizayede) e 
, az.edilmiş olmağla talip o~ ve daha 
ziyade malumat almak istiyenler kıymetı 

mubaruıninesi olnn on altı hin liranın 
) uzde on nispetinde peı ukçasıııı musıa • 

)ııbeıı , e ilıalt:si icra kılwacağı 14 Nısaıı 

l 929 tarilııue uıusadif Paı.ar güıııı "aıt 

~3 e k 
Sıılh ıı.- ı\" ııw~1 lcrıı kı~ııı ı.n m. ıacaat 

ctn ·lerı. 
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IffiSİDE TARİHİ 
30 HAZİRAN 929 

ES~A 

BİI,ETLER : 
1 LİRADIR 

Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( 1000) i 
1 parça ikramiyeyi ihtiva edeıı hıı piyaıık_osuııda çol{ ııadide, 

kıymettar eşyalar vaı~dır. 
) 

• 
L Hasılatı inşaatı bitmek üzere olan ve Ankaranuzın en zarif ve cıı giizeI biııalrrından hirisi bu-

ı 1:ıunan Tiirk Ocakları 1\1erkez heyeti binasının nıefruşat 'e tesisatına sarf edilın("k üzere ~!lerkez heyeti 
geçen sene olduğu gibi, bu sene de zengin bir eş) a piyankosu tertip etıniştir. Bu piyankoda ikranıi· 
yey-e (50) bin lira tahsis edilıniştiı:. Bu sene ki ikraıniyeler keınıniyet ve keyfiyet itibarile geçen sene
nin ikramiyelerinden çok daha kıyınettardır. ~ierkcz heyeti bilhassa ~erli eşyanuzın revacını teınin1 
için ikramiyelerin kısnıı azaınını yerli ınaınulaundan intihap e) lenıiştir. Lüks otonıohiller ve beheri 
2000-2500 lira kıymetinde pırJanta pandatif ve küpeler, beheri biner liı·a kıymetinde büyük salonl 
halılan, platin erkek ve kadın aatları, ~alon takınıları, elnıas yüzükler, ipel~ seccadeler, 80 
parça nadide hah seccade, Hereke battaniyeleri, flerekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarlmızııı 
mamulatından zarif bavullar, evrak çantalan, Esirgenıe Derneğilc Hilal .Ahnıer sanat evlerinin 

ı en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya vardır. İkraıniyeleriıı ınecınfiu ıniktarı' 
(1000) dir. " 

Merkez Heyetinin 1lu piyaukosu §İındiye kadar Türkiyede tertip edilnıi§ eşya piyankolarının 
zenginidir İkramiyeler bir zevk \ e hüsnü tabiatla intihap edilmiştir . 

ak akçe kara gün içindiı" 
işten artmaz dişten artar 

Bayramda çocuklarınızı ailenizi c:evindirnıek i terseniz hemen 
ESNAF bankasına koşunuz ve rne\ cudu henüz tükenmeden bir 
kumbara alınız. 

iPEKLiLER DAiRESiNDE 
Gayet ehven fintlarla şayanı istifade fırss~lar 

krep döşin Guzel ifa~~ 1~;~~s~ıeı.ıaın 260 kuruş 
krep doş•• ı·n İ)İ cins ve miintalıap !l25 

renlderde metro u il 

krek do··şı·n En i)i cins 450 
metrosu • 

krep bir man Gündüz ropları için 495 
metrosu 

k • • t Gece ropları için ve son moda 290 rep 1or1e renklerde reldfirn fio.tı metrosu 

krep azür Şık roplar ı~!~o son moda 425 
krep saten Gundüz re:~r~ar~c!;~nu siyah 550 
Tual dö sua çama:.•r '~etr~~~rlık için 250 
Tuaı do•• SUa AliyUlalii cins (Potit Ren) 335 

. marka metrosu 

Taftalar Stil ropları için 
metrosu 400 

,, 
" ,, 

" 
" 
" 
" ,, 
" 

• • 
ıpegı 

iyi cins 
reklam fiatına metrosu 250 kr. 

• • 
ıpegı 

E kstra cins, müntebap 275 " 
renklerde metro u 

V l l Çok enli si) nJı ve e ur ange ez ya lacivert metrosu 350 Kr. 
Ve) ur Şı• ~OD tamamen ipcl,li 'e son 

it moda renklerde metrosu 650 
" 

Bayram m linasehetile müstesna 

fiatlarla büyük Hediyelikler meşheri 

çoraplar; çifti 3 23,23) ve 135 kuruş 
Prensibimiz: Çok satıp az k azanmak 

c lır '.:o"' O, 11 

1 c.rli maınulfıtındarı : 
Krep D ö Şin-Krep Da

m ur - Krep Jorıit -
Kvep b i r man 

Gibi ipe'di kumaşlar \C hediyelik 
ipe1di mendiller ve ;,arka ait bilcumJe 
eşyayı tel\ iniye. 

Brode cihaz ve çamaşır takımları 
l\zc1inc ı;ipnri~ J,abul edilir. 1erkezi 
İstıınbul )lahmut paşa haşmda ayna· 

lstnnbul 2017, §Ubesi Be) oğlu tttnel hs~ın<lA 
7. 

G~~eh fi 'e ~ ~&M "ti.nckin iE-K mevzuu bahil ile 
Hiç şüphesiz tuv .. lct 

hususunda PER1.,E \ 7 

müstalı zera tını 
kuUanmanıol\ hüyül" 
bir ihınnldir. Güzelliğin 
temin ve bel"a'ıı her 
l"esin istimal ettiği 

PERTEV mü~tah-
zeratı ile müml\ün
ııdür. Çünlı:ü : Kr~m 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrns1, Pertev h1·iyan
tini , Pertev kolony e 
suları, Pertev dişmacu· 
mı. Perk•· tırnak çilası ve sniresi en miitnral<ki ınemlcl\et
lerde bile hen üz emsali yapılmayan pek nefis tuvalet 
eşyasıdır. 

Dördüncü val<if haninda 
pazarlikla kiraye verilecek magazalar 
Vakıf akarlar müdürlüğünden : 
Bahçe hopı<l:ı Dordıın ıı 'nl.ıf hanın tahtında \'c Am .. ril>:ın c •. i pres lıankasmın 

isticnrınd:ı lıuJunaıı 11,70 ve 12,i2 ve 13,74 No. m:ı;;;azrılnr ile tahtınıfol,i bodrumlar 
Dorcluncü 'akıf Jı:ını zcmm katında 3 No. mağaza 'e tahtındaki bodrum kısmı 
Dorduncu '!ıl,ıf hanı :zemin ı,atındn 4 No. ınn~nza 
DördtlncU \nkıf lınm zemin ı,ı;.tında 8 ro. mağaza 
Dorduneil vnk ıf hnnı zem n katında l 5,16 !\o. mıığauı 
ı ıddet i 16 Mnrt 929 Cumnrt~si glinll saat on dört buçuğa kadar. 

Yirmi gun muddctle ilfin edilen bnliidıı muharrer eınl!ıkin p:ıznrhkla l<iraye 
,erilmesine EıırUmen id::ırcc~ ı,arnr VNİlmictir. Talipler şartnaıncl i okumak ve temi· 
rı:ıt ita ederek iı ura :ııt talepler ni dcrıııiynn eylemek i~in lstanbııl EYlrnf müdiriye. 
tinde 'nlof n!,nrlar mııdur!U[!iine muracaatları iliiıı olunur. 

Evsaf ,e mu.temilutı hakkında ınalGm:ıt almak istC)C.nlrr mUzayede odasındaki 
ecri ınisıl raporunu oku) abilerler. 

ı Dördüncü vakıf hanında 
1 pazarlikla kiraye verilecek odalar 

Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bahçe ltnpıdn Dorduııcil vakıf hanm asnıa katında 2 \e 12 ve rn ~e 26 ve 28 

ve 29 'e 30 \'e 31 ve 34 ve 35 'e 37 ve 38 ve 39 ve 40 ııuın:ırah odalıır. 
Müddet : 18 l\lart 929 Pa?.artesi güm! saat on dört buçuğa kadnr· 
Yirrni glln mltddetlı> iliin <'dilen baliidP. muharrer emlakin pa?.arlıklıı kira)C 

, erilmesine Eııcumcn idıırc<:e karar verilmistir. talipler şartnnnıt'yi okumak ve 
teminat ita ederc;k icnra tııt taleplerini c]ermi~ an e~ lflmck için lstıınlıul Evkaf 
muJiriyetinde vakıf nknrl:ır mudllrhil;Une mıiracaatlan iliin o lnnnr, 

E\"af ve mü~temilatı hal.kında malOmat almak lsteyenlcr mUzayedc odasındaki 
ecri misil raporunu okuyahilirlı·r. 

Evkaf müdiriyetinden: 
Darül ünun fen fakültesine :ılınacak a1fitı dcrsiycnin icra edilen 

miinnkasa .. ıııda talip ıeuhur etmediğinden p:ı7.arlıkla a1ınncağından talip 
o1anlarm şeraiti :ınhmıak fü:crc her ~ün levazım idare::ne müracaatları. 

Askeri müna' 
ltasa ;ıanıaıl: 

~ ............................ .............. . 
: F~ndıklıda 1\1. M. vekaleti m uhayaat 
t . 

: komisyonu ndan: 
f ......................................... ~ -~~~.-. 
} 00 :ıdet nakliye arabası daha kapalı zarfla münakıısayn konulmu2tur. ıbBI~ 

16-3-929 Cu'lınrtesi s:ıat on heş dir taliplerin şartnamesini görınelt ~ 
giin münakasaya iştirak edeceklerin o gUn o sııatten e\"\ el teklif ve teminat ıı;ıe 
larıııı Anl,ara }eynzım satın alnın komsi) onuna te\di eylemeleri. · ~ 
A nkaradn tamir ,.e muntajlıan binası yaptırılacaktır kapalı zarf ile ınü0~ 

konmuştur. İhalesi 20 l\lnrt 929 Çarı:anba saat on dörttlır taliplerin ~ ,JI, 
ke~if ve §emit ve resmini gurmck Uzere her gUn Ankarada levazını satın ~ 
kon~İSJ onma mUrncaatlnrı, ınUnakasal a iştirak edeceklerin gUn ve saatın~ 8' 
teklıf ve teminat mektuplarının makbuz mukabilinde mezk\ir komisyon rıY 
te\di e) lemcleri. '-

U mum ~aritn. mlldUrlUğU için 110 .düzine foto topo ayna camı paz:-rhk.lS ;_ırl 
caktır ıhalcı:ı l l mart 929 pazartesı gunU saat 15, 5 yapılacaktır talıplerı0 

mezkOrda komiayonuınuza muracaatlıın. 

U mum harita müdUrltığll için a;ncıı topo ayna camı ve kodak fotograf k-::ı' 
fotograf ecznsı 1 l mart 92::> paurtesi gUnU, saat on altıda pazarlıkla 111 oıJI 

edilmek Uzrc ih:ılc i )llpılacııHır taliplerin zaman mezkQrda komisyonumuza 111 

atl:ırı ilfin olunur. ~ 

J zmirdeki kıtatıt ha) vanatının ihti) :ıcı olan arpa kapalı zarfla ınu~lt ' 
konmuştur ihalesi 19 ~lart 9:.!9 tarihinde salı gUnU Mat on beşte Izrnl~ -; 

pılııeaktır. Arpa şartname i komisyonumuzda mevcuttur. Okumak i teyenleriJI, 
gün komisyonumuza ve mtirıalcasa) a iştirak cdecekleriu de Izmirde askeri E&tııı 
komisyonun~ ınlıraceatları illin olunur. ;I.. ~ 
E <lremit ve cmırındaki kıtatın ldlcrlerinde bulunup satılacağı ilan kılı~~ .:rı 

}ağına ihal" gUnUnde talip çıkmadığından kapalı zarf muz.ayedesi 24 ! ~ '1, 
P:v.t1r gi.ınüne taliknn temdit edilmi-.;tir talip olanlıınn Edremitte askeri satın 
komisyonun:ı murncaatları ilan olunur. tj hı 

A sgari 1250 kilo gres yağına verilen fıat gali görUldüjfündan ihalesi 17 ~~ Ça,
1 

Pazar r,llnU saat 14 buçukta yapılmak Uzre bir hafta tehir edilmi!1tir tali~ lak 
şarıname"ini konıis~ onumuz<lan almaları ve ihale günlınde teminatlarile hazıl' &İtj 

maları ilan olunur. o~ bt 
T opçu kıtatı için kapalı zarfla mllnaltasaya konulup ilan kılınan ruı.gir slit' 

istik:ımetini go~terir tiletlerc ihale gUmlnde talip çıkmadığından 17 ~~.I 
}lazar glinU saat on be§te pazarlıkla ihalesi yapılacağından taliplerin teı:ııiD"' 
beraber zaman mezkiırde komisyonumuza muracaatları ilan olunur. . liıl. 

K tıpalı zarfla 9 Mart 929 tarihinde ihalesi yaptlacağı ilan kılınan beş bın_:-.1 
muhabere fılnmasına ihale gi.ınUnde taliplerin verdiıti fıat babalı S(lrüldil~ 

12 Mart 929 tarihine mu.:ındif Salı gllnü s:ıat on dörtte par.arlıkta ihalesi ) 1P~ 
Uzre mubaya:ı edilecektir taliplerin numune ve ~rtnamesini gurmek Uzre her 111-
pazarlığa i,Jirak edeceklerin zemanı mezkıirde komisyonumuzda haztr bulun~~ 

A leni munakasnya konu1up 9 Mart 929 da ihalesi yapılacaifı ilAn kılın~ ; 
liselere ait 70 ndet mermilerile beraber tnıyıkı hava tilfeklerine verıl~ 

pahalı gtırUlduğUnden 16 Mart 929 Cumartesi gUnU saat 14 te pazarlıkla ~ 
~ apılmak Uzre talik kılınmıştır taliplerin zamanı mezkQrde komisyonumuza ııı 
atlan iliin olunur. ~ 4 T op~u kılantı için kapalı zarfla munnkasn}a .rnnulup ilan kılınan baro ~ 

termometrelere talip çıkmadığından 17 Mart 929 !'azar gUnU saat 14 t~ 
)apıla~ ktır taliplerin resim ve ~artııamesiııi k mİS) onda görmeleri ve zamanı 
de teminatl:.uilc hnzır bulunm:ıları ilan olunur. · ~ 
................... . ... . .... . ....................... ~ 1 
İ Bakır kövünde barut fabrikalarında imilatl harbıfe f 

i_ :!' ... :~'::~:~.::~:!:~~~::·:.:::::~ ... :!-j 
Y alı§ihnn civarında ) uksek ve alçak tevettürllı elektirik enstalii.syonunda -ve ~ 

motorlan io;lcınc ve tnmirntında uzun seneler çalışmış ve tecrUbedide il' d'
ihtiyaç vardır. Derecci ehliyetlerine güre 4 ila 8 lira yevmiye verilecektir •. ~;, 
istihdam a"P"Bri bir senedir. Talip olanların Askeri Fabrikalar umum ınuduı• 
biz1.at veJa 'csiknLırını göndermek suıetile mUrncaatlan. .................. 
i Mekatibi askeryie mubayaat komisyonundaıl 
!.... •••• ~·············· b~ 
Z arar ve ziyan 'e farkı fintı ifa~ ı tnahhut etmeyen mUtaahhidi nam ,.e ~ 

olmak Uzre Kuleli lisesi için • 1100 • adet kaput komisyonumuzda mevcut § 
ve kumnşm p:ır~.asından numunelerile şartnamesi evsaf ve ıeraitinde olarak P""~.J 
mubayaa olunnc..1ktır. hl'~ 

Pazarlığı 16.3-929 Cumartesi gi1nü saat 14 de Harbiye mektebi yeme1',ıııt İV' 
önUndeki pazrrlık mahallinde icru lulınacaktır. Taliplerin numune ve şarlP ot· 
komısyonumuzn \C i§tirak içinde pauırlık mahallinde hazır bulunması i~ 
........ . ................ .......................... ~~11: 1 

L. ~~:~::~.~~! .. ::~~-=~~:~~~:.~:::s:.:~=~~ 
E ski şehir ve darıca kıtaatı na ait2384-0 kilo gaz ) ııjı 9·2-929 Pazart~i .s:~ ~ 

yapılmak Uzre yeniden kapalı zarf usulile mL\nakasaya konulmuş ıdı d f? ib'".111 
etmediğinden bir hafta daha temdit edilerek ll-3-929 pazartesi gUnU saat 14 ° ~ 
icra kılınac.1:-;mdan talip olanlar §araiti gi.ımıek U:ı:ere her gün ve ye

4
\'tPil 

knp:ılı zarflıırile komisyonn mUracruıtları • _ 
~······· ............................................ . 
f 

f Deniz mühayaat komisyonundan 
f .................................................................. ~~ 

1350 ton Rekompoze kömUr 
500 • l.nvanuırin kömürü ,.rtl•, 

M. M. V, Deniz kuvı:tleri ihtiy~cı. iç~ıı hızumu görUl~ kömü~lcrin. ı~aps~ı jcr' J ~ 
mart 929 tarihine mUı;sdif pazaıtesı gUnü saat 14 de talıbı ulıtesınde ıhale:ı ııııılı1~ 
nacağıııdan şartnamesini gormek isteyenlerin her gün ve (vermek isteyeıılcrııı 
gUn ve) saatta Kasımpa~ada Deniz muba) aat komisyonuna mUracaatlan. 

Dördüncü vakıf hanınd8 
pazarlikla kiraye verilecek odal~ 
Vakıf akarlar müdürlüğünde~:e s1 
lhbçe kapıda Dördüncü ,·:ıkıf hanının birinci k:ı.tında Hhel4vcl7 't' "' 

ikinci katınd:ı 21 ve 23. 24, 25 \'C 26 numaralı odal:ır, 
Muddet; 16 :'.lart 929 Cumartesi gUnU saat on dört. 1 ı.J:ı 
Yirmi gUn müddetle ilfırı edilen bclada muharrer cml4kin pa~r 1 1'11ııı'~ 

verilmesine Encümen idarece karar verilmi§tir. Talipler şartname~ ı 0 bııl 
teminat ita ed~rek icara ait taleplerini dermiyan eyl<mek için Jı;tıın / 
mUdiri}etinde Y:ıkıf akarlar mUdUrlUğüne mUracaatlar illn olunur. d od',ı# 

Evsaf ''e mUştemiliitı hakkında malfumıt almak isteyenler müza)e e 
ecri mi&il rnporunu okuyabilirler. 

Me,:'u l miicHri: 


