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Diin sellitlerin kabirlerine celenkler 

• • 
ıçın yapılan • 

merasını . . 

~birlerin 
ıhtifal 16 

yanında yapılan bu hazin 
martı türkün unutmadıgını 

göstermege kafi idi.-

Qlt ınünasebetle hatipler heye
canlı nutuklar söylediler. 

23 Nisan 
Dun ocakta 
bir ictima 
aktedildi 

kondu. 
AIRDE 

işi olanlar iyi 
muan1ele 

görecekler. 
BütÜn devlet memurlarının 

halka azami nezaketle muamele 
etmesi hakkında Dahiliye veki· 
letinin gönderdiği tamim dün ls
tanbul vilayetine tebliğ edilmiştir. 

Bu tamimi ehemmiyetine bina• 
en aynen naklediyoruz: 

" Bazı memurların devlet da· 
irelarinde işi düşenlere şu · ve ya. 
but bu sebeplerle fena muame
le ettikleri haber alınmaktadtr. 

Devlet hizmetinde . bulunaıll&· 
rın ilk vazifesi halkın işlerini ko
lay ve candan yaparak ve bu 
esnada azami nezaketle liarelCet 
etmeki:edir. 

Buna mukabil halk ta memur. 
lara karşı hüsnü muamele ile mü
kelleftir. 

Bu husus, Türk ceza kanun'll· 



f!er lllln tilr. mes"ele 
~·· ___.. 111 Dahili ve mUteler;il< h~b~,f ~~]lll' S;L,al 

V#fa11effe rıca bir depo isşasıodan sarfı J 320 seyah hazır bulunmuştur. Yorgun r.;hl.,. 

Edebiıit lftaıisi 
~ 

~ Menkulata çok bağlı olmak, meihalleri bile meçhulümiiıdür. 
~ani fikirde fstipdat • on asırdan- Çoğumuz büyüklerimizin yalnız 

Umumi vilayet mec1isi nazar etmiştir. Buna mukabil konferanstan sonra seyahlar tara· Her şeyden bıkmı,. 
Aksaray deposunun tevsii karar· fmdan irat edilen muhtelif sual· ] ft ı d l yaya rnsmüş, ya nız -~ 

beri islim alemini (ve neticede isimlerini bilir. 
Türk alemini) pek değerli ve s~n Teessüfle görüyorum ki edebi
derece mübrim bir kabiliyetten yatımızın tarihine dair ufak kıt'· 
mahrum bırakmıştır: Tenkit ka· ada bir ders ve mektep kitabı 
biliyeti. Tenkide gerçekten isti- olsun yok. 
dadı olanlar bile, ara sıra faali- Yakın tarihimiz bile meçhul-
yet gösterirlerse hemen tarize dür. 
utruyorlar, ya susuyorlar, yahut Bir fıkra: 
susturuluyorlar. On, on beş seneye gelinceye 

Bunun içindir ki bizde edebi· değin Dolmnbah9C sarayının 
yat ve ıair fikri meşguliyetler, önünde demirleyen 11 hzeddin,, 
avrauat manası ile ilerleyemiyor. vapuru pek köhneleştiğinden 
Tenkidin başlıca [faidesi "esprit bozmacı esnafına satılmış. Hiç 
critipue. denilen her şeyi iyice bir ehemmiyeti yok zannedilen 
ve layıkiyle görmek hassasını bu haber Yunan gazetelerini 
bahşetmesidir. coşturdu,.. Neden? Bunun mü· 

Tenkidi bir zihniyete malik him sebebini size arzedeceğim : 
olan, her tiddiayı olduğu gibi "lzzeddin,,, 1867 de, Girit asi
kabul etmez; düşünür, tahlil eder lerine erzak ve cephane yetişti
hükmllnü ondan sonra verir. ren ve bir türlü tutulamayan 

Edebi tenkit umumi ·tenkit "Arkadi,, namındaki Yunan ka· 
kabiliyetin de uyandırır. Edebi- çak vapurunu batırmıştı. 
yat yalnız "müstefilün, failün., Vaktin Yunan gazeteleri, ede
Üen ibaret değildir• tarih de biyatı Arkadi nin menkıbeleri 
edebiyabn bir koludur. Tarih ile çok uğraşmışlardı. Türklerin 
ise siyasete müntehi olur. "Şeytan vapuru,, dedikleri bu 

Edebi tenkitlerin umumi hey' eti heyulani gemi senelerce Avru· 
pir Edebiyat tarihi teşkileder.Biz- !IJanın yalnız siyasi değil, edebi 
de ise bu nama layık hiç bir eser, mahafilini de uğraştırdı. "lzzed· 
hatta bir 'hulasa bilmiyorum. E- din,, in bozmacılara teslimi, işte, 
~ehi cereyanı anlamak ve ondan Atinada bu hatıraları tazeliyor, 
milletin inkişafı hakkında hır canlandırıyor, milliyeti körüklü-
mntalaa ~ıkarmak ınu{ialdir. yor, mazıyi yaşatıyor. 

Hiç bir eser, hıtta şaheser, Biz ise tarihi çoktan gömdük. 

Umumi vilayet meclisi bugün 
üçüncü içtimaını aktedecektir. 

Bugünkü içtimada mühim bw 
kararlar verilecektir. 

Maliye müsteşarı 
defterdarlıkta 

Maliye müsteşarı Ali Rıza bey 
dün Defterdarlığa gelerek bir 
müddet kalmış ve defterdarla 
görüşmüştür. 

Vekaletin bir iş'an 
ikinci kolordu yağ müteahhidi 

Oman zade lbrahim. Şebabettin 
ve Şemsettin beylerin mukavele 
ahkamına mugayir olarak fena 
yağ verdikleri tahakkuk ettiğin· 
den bundan sonra hükumet taah· 
hüdatına iştirak ettirilmemesi vi· 
liyete bildirilmiştri. 

Havvan vem hedelatı . .. 
Jandarma efrat ve küçük za· 

bitanın hayvan yem bedellerinde 
kazanç, masarif vergileriyle kesri 
munzamların kesilip, kesilmeye· 
ceği hakkında Mo.liye vekaletin· 
de yapılan istizana şu cevap ve· 
rilmiştir: 

"Jandarma küçük 7abitanının 
maaşları, yemek bedelleri, hayva· 
nat bedelleri 27 mart 626 tarihli 
knz.ınç vergisi kanununun tadil 
edilen ikinci maddesi mucibince 
muaf tutulmuştur. kendi ba~ına kendim tanıttırmaz. Hiç bir muharrir bu havadis 

Eserleri hallfa tanıttırmak, tak· münasebeti ile tarihi bir makale 
dim etmek müelliflerin değil, mü- yazmadı, Gelecek sene Yunan Eman ,fe 
nekkitlerin işidir. Bizde ise bunca devleti teşekkülüniin yüzüncü se
gazete, mecmua ve kitap bu ih- nesini tes'it edecek. Bir asır evel 

Darülhedayide cezalandı
rılan arti~t 

aşmış ve deponun ittisalindeki lere Ekrem bey tarafından cev· bir sıkıntı ve ıztırabıll """ 
arsayı satın almıştlr. ap)ar verilmiştir. altında zamanlarını 

Fatih - Edirnekapu hat~ına Maslaktaki ceset ve ümitsizlik içersiııde 
tramvaylar bu yaz behemal ışle- çiren bir kısım jnsa 
yecektir. Geçenlerde Maslakta bir ceset 

b 1 B 
ruhi halleri tetkik ve 

Bu hatta ı"şlı'yecek b ı u unmuştu • u cesedin kime ara a ara bua ı:ıayestedir. Bu ad 
kırm · h t b 1 k k ait olduğu anlaşılamamıştır. :5 ızı - sıya a e a onaca her türlü ne e ye seviıl 
ve 35 No haiz olacaktır. Jandarma ve polis müştereken mahrum. fik:ıri ve bedeııi 
Beledı.ye ı·ntı"h b b1·ı· çalışmaktadırlar. Yalnız bu ada-a ı ıyor lışmalannda nol~sanlık ııı 

Ş h · · d . . b mm yanında sari saçlı birinin bl e rımız e yenı cemiyeti e- hede edilir. Bu bal ru 
lediye azalığı için icra edilmek- bulunduğu anlaşılmıştır. Katilin da lii bezginlik ve ezf 
te olan intihabat bugün bitecek bu adam olması melhuzdur. Mak- tendir. 
'd' F k tulün ailesinden de kimse müra· ı ı. a at araya üç gün bayram Laalettav.·in basit bir 
tat·1· · d'ğ' 'h 1 b dd caat etmemiştir. ı ı gır ı ı cı et e u mü et yorgunluğu ile ruh yo 
zaruri olarak üç gün daha temdit Mısırdaki Türkler ğunu karıştırmamak ...... -ın.. 
edilmiştir. Mısırda tabiıyet kanunu neş- dır. Yorgun ruhlarda 

Binaenaleyh intihabat 20 mart redilmiştir. Bu kanuna nazaran cın~ yaradılışın rolü ııı .. 
ta hitam bul~caktır. hanedan azası kamilen Mısır teb· dir. 

Şimdiye kadar intihabatı hitam asından sayılmaktadırlar. Eski Bu gibi tiplerin baY 
bulan belediye mıntıkalarında Osmanlı devletinin tebeasından rıncla taea~vufi ve dini 
Halk fırkası namzetleri kazan· olanlar ise, eğer 1917 teşrinisa- kinler ehemmh-etli ıe' 
mıştır. Yeni cemiyeti belediye nisine kadar Mısırda oturup ta, hasıl eder. · 
25 martta ilk defa toplanacaktır. ikametlerini tescil ettirenler Mı· Hülasa ruh yorgu~ 
Maarifle sırlı sayılırlar. başlı ba~ına bir hadisedi" 

Hakkı hıyarını Türkiye, yahut sanın hayat cidalinde • 
Akalliyet mektcpJerinde

ki muallimler 
Akalliyet mekteplerindeki Türk 

olmayan bütün muallimlerin sur' 
atla yeni harflerden imtihan ol
maları aksi taktirde vazifelerine 
nihayet verileceği dün alakadar 
mektep idarelerine tebliğ edil
miştir. 

l\iektep Javhaları 
Bütün mekteplerin kapı, sınıf 

ve sair odalarının kapısına ası· 
lan lavhalarm yeknasak olmacı 

kararlaştırılm1şbr. 

Türkiyeden ayrılan memleketler- ğlna bir nevi ilmelitir. d-
den biri lehine kullananlar Mısır Bu yorgunluğu kökOO 
dahiliye nazırının isdar edeceği kazımak için neşeli bit 
emir tarihinden itibaren alb ay bitin liuvvetli ve şakra~ 
zarfında Mısırdan çıkacaklardır. kinleri lazımdır. Çünkil, 
Çıkmayanlar, yahut çıktıkları hal- bini vermiyen ve nikbiD

1 

de beş sene inkıznsından evel layan hir telkin, rublat (f 
dönenler memleketten ihraç. olu- rinde kuvvetli dalgalıt · 
nurlar. ratır. 

L Hatcllfl Dayak ve iftira davalari okman 

Baytar Hikmet beyin kayin Ah t H • "'' 
validesi Fattna Firdes hanım me aŞJJ11 
aleyhine ikame ettiği iftira da. Knrilerimizin güzel y~ 
davasının rüyetine, dün birinci her gün "ikdam,, da seve ı hsası bü~ bütün ihmal etmiştir. neler ve neler olmuştu! Accba 

J Gazeteler;miz her havadiste bir kaç ay sonra kalem erbabı 
bahseder; lakin bunun bir müs- bizde bu elim hntıralnrı ihya 

Darülbcdayi artistlerinden , . Müfefer~DI« 
cüment Behzat B. müesseseden 
çıkarlıldığı için emanete bir pro· 
testo keşide etmişti. Buna ema- J 

netçe henüz ce\iap v ı ilmerni§tir.' 
Emanet bu mesf"leye idareten 
halledilmi~ nazarı ile bakmaktadır. 

ceza mahkemesinde başlandı. okudukları çok aziz ve kı 
Dava evrakına göre, mesele 
şundan ibarettir. arkadaşımı21\ Ahmet HaşiıJI / ' 

tesnası \ardır: bir kitap neşredi- ed "cek mi? 
lirse, vel~v o k mühim lf:r esh Tenkit yok, edebi ölçüler yok. 
olsun, onu bir kaç medih satı ı Bunun i in tarih'mi.ıi~ canlı nok
ile takdim etmekle geçiştirir! tabnnı bilmiyoruz. Edebiyat biz· 

Edirnel-apn hattı 

Bundan büyük ve zararlı ten· de an'ane olamadı. Menkıbe
bellik olmaz. Hele Cihan ec!eb1. 1 lermizin en cf.zipleri bile' örtülü
yatındaki cereyanlara matbuatı-

1 
dür. Kabaıığa doğru gidiyoruz. 

mız büsbütün yabancıdır. Va-
1 
Menkıbevı tarih "histoire anec- ı Trarnvr.y şirketi Fatih.Edirne· 

zifemizi hiç görmüyoruz. dotique,, hiç yok.... kapu hattı için Edirnekapuda ay-

lngilterenin şanlı müverrih ve Müntahabat kitaplarımız ne \ Ü~ü t~tebb-; ile, tenkit];-geçi~ 
mimekkidı Lord Mac Aulny her cılız! Tariiıiınız bin bir menkıbe miş. Bizde usul başkadır: bize 
çıkan mühim eseri tet' ik etı "'k ile dolu iken müntahabat risale- ilham gelir, yazarız ... 
şöyle dursun, o münasebetle ese- \erinde bir iki yarım • yamalak Edebiyatın başı bozukluk de -
rin .. me~uı~u,. açar, genişletir, ve gaıe~ acele s:~ilmiş lcrcemc- bederlik devrinden çıkm~lıyı~. 
karıı yenı hır aleme sevkederdi. den, mup~~zel şıırlerden başka çıkmazsak milleti gılzat içinde 
Eserleri hala ve ~aima oku~ur. ne var? ·bırakmış oluruz. Bir millet: için 
Haylı zamandanben genç nesılle- Ortada okuyacak kitap yok. maddileşmek kadar felaket ola-
.rin f~krini yoğuran ~.a~. Aulay' dır. B~z şairi, n~sirihuda~-nabit bir maz. Hayat yemeHen, içmekten 
~a~v~f, .Dantc,. B~!uk Frede- mahluk zan~edıyoruz. Şaır de, nasir ve maddeten eğlenmekten ibaret 
rık gıbı kımselerı dunyaya tanı- de çalı .. n.a >a mecbu dur. iki yü- sanılmamalıdır. 
tan bu. kuvvetli m~neklci~tir. ,. züncü devr· se esi rr.:!r.as.!beti!e Ediplerimiz edebiyatı cazip, 

B~~den, _fouzul.ıden, Ne~ ıde~ ":'e"?tır ~iman Dr--ın edibi ~e!- tatlı bir hale getiremediler. 
b~ gune. degın hır çok edıpleı ı· sıng e d ... ır yapılan monografileri 1 Heyhat, üç defa heyhat! 
~ geldı, geçtı. Bunla._:n te C"- okudum; 1 i · edip bütün öm r- 1 CELAL NURi 

( KDA 1) ım tefri a ı : 1 sa mücevher, siyah olursa kürk, 
beyaz olursa esham ve tahvilat 
manasına geliyordu. 

Perşenbc! saat gecenin 16,30-
z.u vardı. Lnrrıy sabırsızlıkla Ri
chınana Road ı bekliyordu. 

Edga!"' Vı c'la.cc Yohm öbür ucunda iki projek· 
tör gfö iindü ve evela hafiften 
ba~lı;ıyan ışık gittikçe Larry yi 
büsbütün sardı. Otomobil hare· Bö· 'c- bi g1... ..:c .., ... -·nti ı " 

bir şey değildi. Y nğmurlu so
ğuğu insanın ciğerler"ne ir::leten 
bir gece t 

Uzaktan uza '! yanan lamba· 
lara rnğ111en, öylede hir karan· 
\ık var ki, goz gözü•göımuyor. 

Larry Gri1:1 kaldırımlara > u
varlemr.amn '~ :çin, l er rdımda 
bir defa cep lhmbasını yakma~a 
mecbur oluyordu. 

Geniş 'kavl1çuk mantosu 'e 
galoşları ile kendini bir derece 
yağmurdan muhafaza ediyordu. 
Fakat bunlar faideli olsalar bile, 
gece, fırtınası içinde yol nu işkal 
eden sıkıcı bir hal alıyorlardı. 

Fosforlu kol saatmn bir göz 
attı . Larrynin Gr ipi bulmak 
için daha · · ·i dakıkaya ihti
yacı vardı. Bi ırd ki, Grotip, ~ez 

verdımi, randevusuna vaktınaa, 
sa ı. .. i. O .unla l..:;r çok 
işler } apm ş ve hiç te pişman 
olm 11 'ı. 

En g" i l . bı lu , pnrıısı ol
du u için, bt' ün müşkülleri had
di nsgJriye indirirdi. 

Bu deh da epey pr.ra ver
mİ"tİ. 

Van Rissik mücevherlerinin 
kıymetine de hiç bir deyecek 
yoktu. 

Bütün gazeteler hep bu sir· 
kattan bahsediyorlardı. 

Larry şöyle bir ilan vermişti: 

"l'utııey r.ommonda, Jr'imbeld
orı i~tiluımetlnde, içincle kimsenin 
i ıe -:ı·aranıayacak beş mektup 
bulunan bir sarı. ça11ta kaybol
nm§tur. J'. s. ,, 

ketini yavaslattı ve durdu. Kara· 
nlık arabadan sert bir ses çıktı. 

- işler yolunda mı? 
- Bonsuvar, gel bakalım. 
Larry otomobilin iç.indeki çeh· 

reyi tanıyabilmek için, gözlerini 
kırptı. Elektrik lambasını yaksada, 
muvafık olmayacağı kadar, bir 
işe de yaramayacağını anladı. 
Belki de arabanın içinde Grotip 
yoktu. 

Otomobilin penceresinde gö
rülen el, eldivensizdi. Yeni gelen 
sanki kendisine dikkat edildiğini 
anlamış gibi, hemen elini çekti. 

- Gazeteleri gördünmü? 
- Van Rissik mücevheratımı? 
- Evet, üç yüz bin liralık var' 

Beş mektuplu san çanta Gro· yüz altmış bin dolarlık var. Bu 
tip itin bir parola idı. Sarı olur· Vali Rissik denil'!n hanım efendi 

Bur.dan bir müddet evel Hik Anadolu hattı ile Mersin·'f 
-Pc ... """';,;.._.,.,~""t''1n'.!:!!'1~ bey1&1 zevces ı er nanım rımşn :C1!Si tdtı'* 

Türk -· J!,ransız 

Türk-Fransız muhtelit hakem ı · 'h ::ı l kısa bir hastalığı müteakip öl- ığına ıntı ap eui miştır. Ltl 
mal1kemelerinde nisan bidaye- de'9'.·. 
tinde yeniden muhakemata baş· m?ş ve ölün_ı hadis~si üz:rin~ Fikir hayatımızda ve e . / 
la nacak idi. Hıkmet beym !.ayın valıdesı j tımızda mümtaz bir mevld .. J 

Bu mahkemede Türk hakemi Fatm~. Firdes . hanım müddei bi olan arkadaşımız l<efJ'· 

l l
A • .f d M h umumılığe miıracaatle kızının d" d'l .f d dabİI 

o up eve a ıstı a e en e met . b f tcv ı e ı en vazı e e 

Al b 
. Hıkmet ey tara ından, dayak .. .. . ld . l de 

i eyın yerine henüz hükume· t t "ld" "ld"W .... 'f d tun uzerıne a ığı ış er ,.6 
timizce kimse tayin edilmedi- a a a a 0 uru ugunu ı a e ey- .., 'b' ff k ı ~~ı r. lemiştit. 1 ·intak hakimi mese- gu ?ı ı, muva a o aca;ıs 1 

ğindcn mahkemenin toplanması leye vazıyet ederek icap eden 1 hesız addeder ve arka 
gayrı muayyen bir zamana talık tahkikatı yapmışsa da dayaktan layık olduğu bu intihaptan 
edilmiştir. öldüğü hakkmqaki ihbar tahak- candan tebrik ederiz. 

Se:alı vapurlarında kuk etmediğinden, Hikmet bey 
konferans meni muhakeme karan almıştır. 
bandıralı ve Alman Mesele bu suretle hitam bulunca 

hamil "Lütson,, ge-
misi velki akşam Ekrem 
Rüştü arafmdan bir konfe-
rans verilmiştir. 

Memleketimizin iktisadi, idari 
ve siyasi vaziyeti mevzuu etraM 
fında verilen bu konferansta 

bütün parasını mücevhere verir. 
Ben beş bin istiyorum. 

Kat'i bir ses : 
- Bin iki yüz, dedi. 
Larry içini çekti ; 
- Ben makul bir fiat verdim. 
- Mücevherler burda mı ? 
- Hayır ... Fakat şunuda söy· 

leyeyim ki, bana daha fazla ve
renler var. 

Lakin bu sizinle iş görmesini 
daha iyi isterdim. 

Otomobildeki adam: 
- Son fiat bin beşyüy veri· 

rim. Parada yanımdadır. 

bu sefer de Hikmet bey müddei 
umumiliğe müracaatla iftira davası 
açmıştır. 

Dün rüyetine başlanılan bu 
davanın ilk celsesinde istintak 
hakimliğindeki dosyaların celbine 
karar verilmiştir. 

=---=== 
yaşlarında şık ve kibar bir adam. 

Mantosunun düğme deliğinde
ki gardenya hiç bir şeyden çe· 
kinmediğni, hayatı f da pek enfes 
bulduğunu göstermeğe kafi geli
yordu.~ Çünkii ·Van Rissisgin 
mücevherlerini satmıştı ve bütün 
Londrada kimse bu adamın bu 
işi yaptığını kestiremezdi. 

Larry bütün işlerini tek başı· 
na görürdü. 

Bir divar kenarında geçecek 
bir kira otomobilini bekledi. 

Zaif ve uzun boylu bir adam 
yaklaştı: 

- He, Larryl dedi. Larry başını sakladı. 
- iş yapmayor mıyız? 
- Doğrusu ikimizde 

Larrynin purosunda biriken 
vakit kül düştü. Bu müthiş sahnenin 

yegane hadisesi de bu oldu. kaybediyoruz. 
Larry bu sözü henüz söyle· 

mişti ki, otomobil haraket etti 
ve Larry numarasını görmeğe 
imkan bulmadan, kırmızı lamba 
gözden kayboldu. 

Larry purosunu yeniden yaktı, 
bir az ilerde bıraktığı otomobile 
doğru yörüdü. 

Larry, gülümsemeğe çalışarak: 
- Hello, müfettiş efendi sizi 

gördüğüme doğıusu çok memnun 
oldum. 

Hakıkatta bu tesadüften hiç te 
memnun değildi . Larry, şöyle 
bir bakışta, müfettişin yanında 
daha üç kişinin mevcut olduğunu 
gördü. 

Bir hafta sonra Larry Fiesoli Tabii çok geçmeden Larryyi 
lo!.rnt:ı$ır::!~n (''l ı· ,.. -:t1• Kı:+· c'c~,bile bindı ... diie'. O d::ı b:.-

MalüUere yardı~ Jİ 
Mudafaai milliye vekaleti / 

malüllerine tevzi edilmek 

malül gaziler muavenet tıe~,I 
yeniden bir miktar para f"'... 
rilmiştir. ~ 

Malüller heyeti dü~ 
nın bir kısmını tevzi e~lelll ~t 
şına geleni olduğu gibı "' ""1' 

d··rtDl' 
derek, purosunu sön Ll eti tf 
yanındaki üç polısle dered 
peden görüşmeğe başlad111'otJI 

Nihayet otomobil S 'I 
Yard zabıtasının bulurıd0r' 
nanın avlusun:ı girdi. /, 

ilk isticvap pek kısB ~ 
Larry, itham varakası 0 b" 
ken, yüzünde hafif bir te 
mle dinleyordu: 96 I 

- Claybury sokağıodd,ıs 'f 
marada oturuyorum. ora .~ .. 
na başka bir elbise ge!1 ıe ~ 
Mahkeme huzuruna b0~. v 
derece şık çıkmak isteıtl~ ei'-' 
kü pek gülünç bir şey 0 ~ ç' 

Müfettiş Elfora, u-rr}''1'tt 
kapısı kapalı hucerde bır~,b' 
sonra, ~~şmüfettiş aa .J 

yanma gıttı. b"'; 
- Mösyö Barrabal, . 

. dııtl• .... 
Larry yi tutup getır . ·11 'f 
zinle bir az konuşmalc ~" l' 
saadenizi reca ediyor:. ~ oiıtl 
bul etmeyeceğinizi soY e 
kat o ısrar etti. . gı.ııl' 

Başmüfettiş koltuğuP~S 11" 

dü. k .-ı rı çştıld·· 



ksikada Kahire d ell s panya da
1 

~ bi;';uvaffa- Bir b~ahçed'e bazı Talebe vaziyeti va
~andılar meb'uslar yaralandı him bir hale koydu 

~ .. lfeksiko 15 [A A] 
"eşrea·ı ' • 

tlıı. Ceııeraı ~Un resmi bir 
0 ~ su\Tar· es. in kuman· 
1ıı .... dcıtıiryou 1 J>ışdarlarının 
~ i~ l atın.ıh mühim 
~etaıa rıi~i bildirilmek· 
~ti~ a ~n Amaza nıu 

eılerins~ kıtaatın hükii· 
tefti aleJ~n :rakınla~ması 0 tı.rıuy0r acebe terkcttikle~i 
l 1 Duran~ d eneral Calle:-1 

Otreon .~0 .a kurmuştur. 
tadır U?.eı:ıne Yiirümeıte 

• C" 

de ceAleksiko, 15 [A.A] 
~ qlaatın:eraı Jezus Agu· 

eıın .ı dİl tnensup asiler· 
h,:-qllı' ~ h ~ ·~ di~e oop karariyle 

1 ahtan. rol ki~ide haps 
~ ~lleraı ınuştur. 
.. ı.~l'~atın:1~ın~eketi terke· 
~ ..... ı. ıntızaren da~-
ı '"ll~tad ı:-Cderal k ır. Asilerin 

tn~aı.ı.h~aatın Higueros 
hifd' 1Yete uğramış 

·~tedir. 
ltdek· 

ı ınaç 
~l llluht t~ir, 15 {A.A] 
~t. k elıt t.'.ıkımı iJe 
~11ldaarşı~aka muhtelit 
~ %1\ le Yapılan maçta 
' atşı bitle mağlup 

lld;:---h. 
tr 

Kahire, 15 [A.AJ 
Wafd teşkilatına mensup sala· 

hiyeuar bazı zevat bugün Abidin 
bahçesinde çıkan kargaşahklar 

esnasında mefsuh padamento aza· 
sından ) edi meb'us YC azanın 
hafif surette yarlandığl bildirilmek· 
tt•clir. 

Missisipi taştı 
Nuyork, 15 [A.A] 

Albanıada kain Alba 
şehrinin 4000 kişiden iba
ret olan sekenesinin, Mis
sısıpı nehrinin feyezanı 
dolayısiyle etrafla alakası 
kesilnıişth·. 250 çocuk bir 
mektebin ikinci katina 
iltica .etmiştir-. Çocuklar 
henüz kurtanlmanııştır. 

Yeni tedbirler 
Berlin. 15 [A.A] 

Madritten bildiriliyor: İspanyol 
hükumeti lıalkm bil) ilk }Jir kısım 
arasında hüküm c.ürmckte olan 
galeyan neticesi. olarak . '!rnhtel 
olmu~ olan asayış ve ıntızamm 
temini için yeni te<lhirler alacaktır. 

İngiliz tayareleri 
Londra, 15 [A.A l 

İngiliz iınperator~u~unuıı ıu~~
telü aksamı arasında ışliyen İngılız 
tayarcleri 1~25 .senesi~de~bcri .3 
milyon 250 hın mil kat:etmışlcrdır 
ki tahminen 131 d~vrı alem de· 
mektir, Bu tayranlar arasındd 
nufusça tek bir kaza bile 6lmıı· 
mıştır. 

Keııda)c, 15 [A.A] 
Huduttan rrcJcn haberlere naza-

~ 

ran 'azivet vahiml<•ı;:rni~tir. Gre· 
nadada • nıd. tcpliler' turaf ındaıı 
karı~ıklaklar çıl-.arılmıştır. Örfi 
idare ilanı mulıtcınil addoluııu~ or. 
Dir <'uk piyadı· zahiti .Madrit 
i•~ti a"lan }ıı.ıc.tırıldığı ~e Primo de 
e • ~ _1 

Hi\'cra mn rc~mi tuşlandığı sıraua 
jandarma kuvvetleri ile araların<la 
c•ıJ"an hadisclcı· üzerim· nrfediJmiş
t.ir. Karı\ü .. lıklar clün g1.'re valıaıııct 
ke ... hctmi:;-tir. 

TürkJer -Bulgarlar 
Sofva, 15 [A.A) 

Sabık nazırlardan . ve el)evm 
hukılnıet parti:-ıi mclı'uı,:larn~dan 
profebı::Ör Daniloff Loc gazetesındc 
Li.irk • Bul ırar ınualıede::i hukkıml,1 
ııcşıcttiği ~bir rnaI~uledc Balk_an 
iflirak nmbarclıcleriııiıı bir tanh
çesini yaptıktan ve Turklcr ile 
Bulgarlar arasında cereyan eden 
bütiın harplerin aıırnk ba~kalarına 
yaradı~nı !'öylcdiktcıı sonra bu 
muahcdenin aı.ırlar<lanb~ri komşu 
olan~ki milletin tarihinde hll) lık 
elıe~ıııiycti haiz mes· ut bir hadi~c 
oldullun~1 yazarak diyor ki: A) ııi 

lmal-.. ns talie ıı ~ra) an iki millet 
artık kendilerini toı lamağa azmc!
mişlerdir. Fillı:ıkika ) eıli senelik 
bir harptee tt·mamC'n ,.,arı=-ılmış h'.ı: 
vazivette cıf...an kııçlık \C zaı{ 
Hul·:·aristanın idamci ha)llt cdeLi· 
leccğ.ini tkim düşiincbilirdi. 

Bilhassa sultanlar imparatorlu
~unun ihya bulacat,rını ve Fa1tanatın 
khllerinden yep )eııi milli bir 
müessese çıkaeağlnı ve Ankara 

L d K t fından telıakkuk ettirilen muazzam on ra - a p pos ası eserin muvaffaki) etle iıa,arılabile· 
Londra, 15 f A.A] ee~ini kim aklından gcçiı-irdi? e 

Londra ile Ka arasında yakın_..,-... 
1 
.. _.__.._,o.fesör_Daııiloff ild millet.Uı 

da haftaıilr ~liava servısi ~Şa bundan hövle maddi ve manevi 
edilecektir. tealileri içi~ müştereken ahşmala· 

İngiltere intihabatı 
Londra, 15 [A.A] 

Umumi intihabat tarihi kat'i 
olarak tespit edilmiş olmakla bera· 
her, muhtelif siyasi fırkalar inti· 
habatın icrası muhtemel olan 30 
1\layis ıçın şimdiden tertibat 

almakta ve hazırlanmaktadır. 

Alman bütçesi 
Berlin, 15 [A.A] 

Raichstag bütçe proJesının 

müzakeresine devam etmektedir. 
Bütün. hatipler ekonomi yapılması 
sur~tiyle muvazenenin temininde 
ısrar etmekte ye vergilerin tezyidine 
muarız bulunmaktadır. 

Mütehassıslar 
Paris, 15 [A.A] 

MütehaQcı1slar mahafili müzake· 
rat muhıt nd miisait bir hava 
esmekte oıdugunu beyan etmek
tedir. Alman borcuna ait senevi 
taksitler mes'elcsinin tetkikine 
hemen başlanılacağı ta hm in olun· 
maktadır. . 

Bazı murahhas hcy'etler senevi 
taksitin ikiye taksimini ve bunlardan 
birincisinin şartlı olmasına Ye 58 
sene zarfında 9 milyon marktan 
iptidar ederek 17 milyona çıkma· 
sına, lıaı·p borcunun tesviyesi~e 
tahsis olunmasına, 37 senede 1 mıl· 
yona baliğ olacak olan ikinci kısım 
tamirat diiyununa tahı;is edilmesine 
müteınayil<lirler. Bir i~tikraz akti 
suretiyle ınes'elenin te.ı::rii imkanı 
düeünülmektedir. Zikı-i geçen er· 
kamın farazi olduğu çünkü akdo
lunan celselerde Lu mes'elcye 
resmi surette temas edilmediği 
beyan olunmaktadır. 

Romen kıraliçesi 
Pariste 

r'aris, 16 (A.AJ 
Romanya kıraliçesi yarın sabah 

Parise gelecektir. 

Mareşal Foş ağır hasta 
Ptıris, 16 [A.A] 

Matin gazetesine nazaran pek 
bitap bir halde bulunan mareşal 
Foch un ı:nhhi yaziycıi birdenbire 

rına hiç bir mani kalmadıbrını 

yazdıktan sonra Bulgari~tandaki 
Ttirklerin driist ve çalı~kan hir 
un~ur olduklarını Ye Bulgarlar il~ 
hulgaristan Türkleri arac.ında hiç 
hir fark gözctilmeınc:.ini kaL'i) en 
tavsiye etmektedir. 

ICücük telgraflar -ıran gümrükleri - Mosl\ova, 
15 [A.A] - lran<laki sovyet sefiri 
M. Davityan ile Iran hariciye nazırı 
Iranın gümrUk istildalini hazırdaki 
tarifeler dairesinde mutlak olarak 
tanıyan yeni sovyet Iran giimrük 
mukavele namesini imza eylemişler
dir. 

ölen İngiliz meb'usLırı -Lon· 
dnı, 16 [A.AJ - Kanunevclin 2? sin
den beri A.,am kamarası az.ısından 
9 Jd~i vefat etmiştir. :\fohafazakar 
aza<l;n inhilal elmiş oları meb ·usluk
lar içın önüınıizJeki hafta zarflllda 
mlitemmim intihabat icra edilecektir. 
Umumi intilıabatın tekarrlıbii dola· 
visivle bu mütemmim intihabatın 
neticelerine bliyuk bir merak ve ala
J,a ile intizar edilmektedir. 

TERZiLiK 
MEKTEBi 
Yakında Sultan Ahmette bü

yük bir Terzilik mektebi açıla
caktır. San'atlar mektebinin bir 
şubesi olan bu müessese doğru· 
dan doğruya ecnebi mutahas
sıslar tarafmdan idare edilecektir. 

Mektep memlekete tam mana
sile fenden ve zarafetten anlayan 
terziler yetiştirecektir. Mektep 
esas itibariyle kadın ve erkek ter
ziliği olmak üzre iki şubeyi ihtiva 
edecektir. Bütün dersler ecnebi 
muallimler tarafından verilecektir. 

Mektebi tanzim ve lüzum olan 
programı hazırlayacak olan mu
tahassıslar bir kaç gün evel şeh
rımıze gelmişler ve hemen işe 
başlamışlardır. 

Mektepte gece dersleri de 
verilecektir. Bu derslere yalnız 
kalfalık yetişen terzilerle, terzi 
~ırakları ve kalfalar! kabul olu-
n-cak •'" 

·1,ARIHTE YAHUDi l(ATIJIAMI 
lluharriri: Kemalettin Şiikrii 

Taı~ihte son yahudi hükümetinin 

-2-
y ah udiler hükumet kuramaz

lar demiştim. Bu onların belli 
başlı bir mevcudiyet göstereme
meleri demek değildi. Bugün 
ta.. (Lenin ) in memleketinden 
(Hoover) in Amerikasına ve Mi
kadouun Japonyasma kadar her 
tarafı Örümcek ağı gibi kapla
mış olnn (Yuda) nın iktisadi ka
nadı bir mevcudiyet değil de ne
dir? Hem de öyle bir mevcudi
yet ki onun karşısında cihan alim
leri bugün dirseklerini dizlerine 
dayamışlar.. düşünüyorlar: 

- Ne yapacağız? 
Dünyayı ürküten ve yıldıran 

bu yahudi mevcudiyeci temamen 
iktisadi sahada dlr. Paranın her 
kapıyı açan anahtarını elinde tu
tan Yahudiler bu anahtarla bü
tün milletlerin seyaset odalarına 
girebiliyorlar; fakat kendileri 
ıçın bir siyasi mevcudiyet 
meydana getiremiyorlar. 

Başkalarını kurnaz zekaları ile 
elde ettikleri servetlerin kudreti 
ile kendilerine esir eden bu mil
let, hemen her bulunduğu yerde, 
her tabi olduğu devlet elinde 
bir esir hayatı yaşıyor, 

Esaret bu milletin ezeli nasi
bidir. 

Horasanlı bir piç olan Firavun, 
Musanın Firavunu, Mısırda Beni 
İsrail kavmini sefih hayatını süfli 
hizmetlerinde kullandığı, Yakup 
peygamberin neslini zulum kır· 
bacı altında ezip ınlettiği Clevir
denberi yahudiler esir dirler. 
Hatta daha bile ileri giderek ve 
tarihin yanılmaz hükumetlerine 
istinat ederek diyeceğizki bu mil
let (Musa) nın zamanında bile 
rahat yüzü görmemiş, Allah Musa 
peygamberin yüzü suyu hörme
tine bile onlara nefes aldırtma
mıştır. 

Peki, bunlar biç mi hükumet 
teşkil etmediler? 

Mazinin yahudi hükumetleri 
hep birer kuru isim ve unvan
dan ibaret olduğunu tarih bize 
gösteriyor. 

Öyle zaman olmuştur ki bir 
anda adetleri sayılmayacak ka
dar yahudi hükumetçikleri mey
dana gelmişti. 

Ve ğene öyle zaman olmuş

tur ki bu bir çok hükumetler 
birden sabun köpüğü gibi sönüp 
gitmişlerdir. 

Bunların en sonuncu yahudi 
esaretinin daha bariz bir şekilde 
tarihe mal olması Roma impa
ratoru meşhur (Titus) zamanına 
müsadiftir. 

Ben bu satırlarda ne eski 
tarihin (Talmut) kokan sahifele· 
rini, ne de bu devri ta'kip eden 
devirlerin siyasi te' sirlerini teş· 
rih edecek değilim. 

Yalnız tarihini (Kurunu vusta) 
ismini verdiğimiz devrinde Avrupa
da ki katli anıları yazmazdan evel 
yahudiler Avrupaya nasıl ve ne 
suretle yayıldtlar onu kaydedece· 
ğim. 

Bu da son (Y uda) hükumetinin 
(Titus) tarafından yıkdması ile ala
kadardır. 

O ana kadar Romalıların elin-
de, Romalılara tabi ismen müstakıl 
fakat şeklen esir olan son (Yuda) 
hükumeti o andan sonra yalınız 
kuru . (hükumet) unvanını değil, 
mabetlerine varıncaya kadar her 
şeylerini gayıp ettiler. 

Bu inkıraz<la en mühim amil 
ğene yahudilerin bizzat kendile,:~ 
o ~u~· ·r. 

son günleri 
Ellerinde kalan son mevcudı· 

yete dört el ile sarılacakları yer
de bir birlerine düştüler 

Bütün (yuda) aleminde tıpkı 
Bizansın son devirleri, son sene
leri gibi çılgın bir hayatın gözü 
bağlı sefaheti başladı. 

Kırallan Roma tarafından in
tihap edilen bu son hükumet hü
kı1mdar1arı İçinde bizzat yahudi
ler Romalılardan fazla fenalık 
eden hainler de çıktı. 

Yahudi hanedanına mensup 
Kızlar (Titus) ün koynuna girerek 
milletlerini sattılar .. 

Ve bir gün Roma sürüleri 
baltalı mızraklı .alaylarla başsız 

,-V'*' 

kalmış bu milletin üzerine s_M. 
dırdılar. 

Kıralları. prensleri, zenginleri 
müstevli Roma ordusunun reiı· 
leri ile Çılgın zevk sahneleri 
yaşarken bütün millet (Titua) üıı 
sürüleri altında kurbanhk koyun 
gibi doğranıyor, Yahudi alemin .. 
den yükselen son feryadı son 
ölüm feryadını kimse işidC1J1iyordu.. 

Bütün Yahudiler, son bir ne
cat ümidi ile (Kudüs):e kaçblar. 

600,000 nüfusla bu mukaddea 
şehir, mültecilerle milyonlarca 
halkı sinesine çekmişti. 

Ve Kudüs, bu milyonlarca ya· 
hudiye mezar olacaktı. 

l8itmedi] 
1 

Koduı 
Düğünde doğuran kız 

mışlar. 

Derken 11ı-adan beş, on da· 
kika geçipte kızın feryadı kesi
lir, kesilmez misafir kadınlar
dan biri piir heyecan odadan 
dışarı fırlamış, doğruca dama· 
dın yanına gitmiş, kulağına 
yaklaşmış, bir eli ile sırtını ok· 
şayarak: 

1 
-AHaha şükret oğlum.Ka

rın dünyaya bir kız evladı ge
tirdi., 

inhiıarlarda 
Tiitün ikran1iyesi 

Tütün inhisar idaresinin son 

senelerdeki fazla faaliyeti ve es

ki rejiye nishetlt: hazineye temin 

ettiği fazla varidat hükumetin 

memnuniyetini mucip olmuştur. 

Bunun için maliye vekaletince 

umumi müdürlerle meclisi idare 

azalarına verilmek üzere Yirmi 

bin bralık bir ikranıiye kabul e

dilmiş ve ihamiyelcı alakadar

lara kvzi ~dilmistir. 

Umumi müdür Behçet bey 
3000 lira ikramive almış 
ve meclisi idare azalcırına da 

kıdemlerine göre ikişer, uçer 
bin lira tevzi edilmiştir. 

idarenin ilk senelerinde faali
yette bulunan eski müdiri umu

mi Seyfeddin beye 3000 ve reji 
zamanında komiserlik eden Seyfi 

beye de 1000 lira ikramiye veril
miştir. 

Bugün hava açık 
Rasathaneden aldığımız ma· 

l~ilta göre bu gün hava açık 
' ıl· '" '·nfif poyraz C"ecf'l-tir. 

.--------

demiş ... 
Dün heyoğluuua vuka ıe

len hu hadise bize bir hiklye 
hatırlattı: 

Herifin biri yene böyle ev· 
lenmiş. Aradan \iç ay ce9tikten 
sonra bir gün hakmıt .iti kari8l 
doğuruyor, Hemen pür heye
can kain pederine k~muı: 

- Aman peder demif. Ha· 
berin var mı?hizim karı dotm"
du. Olur iş değil. insan üç ay
da nasıl doı!tn·ur ? .. 

Kain peder hiç istifini boz
mamış, telaş C1'Cri hile ı&tel"' 
memiş. Çok şey hilipte eöyle
meğe tenezzül etmeyen insan
lar gibi ağır, ağır gülmü~-: 

- Merak etme sen evl&t 
onun annesi onu iki ayda do
ğurdu. Bunlaı· cinstir. Beyhq.de 
telaşahacet yok .. demiş ... 

Acaba dün beyotfuııda ev· 
lenen orum kızıda herifin karı· 
sı gibi cins miydi dersiniz? •• 

? 

M. l(anonika gitti 
Taksimdeki Cümhuriyet abide.: 

sinde görülen çatlaklıklar iizerine~ 
davet edilerek şehrimize gelen 
heykeitıraş M. Kanonika evvelki 
gün İtalyaya hareket ~tmiştir. 
Kanonikanın abideye ait ifleriylc 
Mimar M. Monçeri meşgul ola
caktır. 

Haber aldığımıza göre komiı
yonun karan üzerine sirkotaj 
ameliyesini yapmak üzere teıek· 
kül eden hey' et bir kaç ıüno 
kadar faaliyete geçecektir. 

Fransız Sefiri 
lki aydanberi Pariste bulu• 

nan Fransız sefiri Kont de Şam
brunun bugün şehrimize avdeti 

beklenmektedir. 
Haber verildiğine göre Fran

sız sefiri Pariste bulunduğu mGd· 
det zarfında hükumetiyle temaa 
ederek Türk-Fransız müzakerata 
etrafında yeni talimat ve salahi· 
yet almıştır. Binaenaleyh şehri· 
mize avdetinden sonra Ankaray. 
giderek yeniden hariciye vekili· 
mizle müzakereye başlayacağı 
c:öyl~nmektedir. 



~driye ümidini kesmişti. 
Doktor arbk köşke uğramı

yotdu. 
"Hayriye,, 

bir .az daha 
kaktı. 

nin mezara her an 
yaklaştığı muhak-

Onlar iki kardeştiler. Hayıiye 
küçüğünün adı idi; Kadriye bü
yüğünün. Yeşil köy kıyılarını 
süsleyen, mavi pancorlu, büyük 
beyaz ôşkte baş başa ihtiyar
lamışlardı. 

Hayriye elli altı yaşında idi. 
K driye ondan tam· alb yaş bü
yüktü. 

Fakat Hayriyeyi görenler Kad
riyeyi daha genç bunlurlardı. 
Küçük kız kardeş çok göçmüştü. 
Henüz elli altı yaşında olduğu 
halde doksanlık bir koca karıdan 
farksızdı. 

ikisi de evlenmemişlerdi. 
Babaları Sakallı Celal paşa 

ııazre !eri vef t ettikleri zaman 
göz kamaştırıcı bir servete kon· 
tn lardı. 

Gençliklerini tanıyanlar, bb 
iki kız kardeşin güzelliklerini an
J.., anlata bitiremiyorlardı · 

· zamanlar Kadriye bir afet, 
\le Hayriye ondan daha fettan 
bir afet imiş .. 

Zengin, güzel ve kimsesiz bir 
pi • ... i hangi babayeğit kendisine 
can yoldaşı yaomak istemez? Fa
ra ,,, zati alileri, zannederim ki 
bö le Bir pf laçkaya mu durlar ... 
Ef dim? 

Eeeeh.. işte, Sakallı Celal pa
şa m.erhumun fettan kızlarına da 
rn ölanlar bulunmuş.. Daha 
do rusu mum -olm yan k !llamış. 

O devrin her genci. cl'ni bı
yığına atmış her delikanlısı za
man zaman] yanmış, tutuşmuş. 
Hatta içlerinde kül ol .. nlar da bu
lun uş; fakat paş~ merhumun 
ne ~driyesi, ne de H:lyriyesi 
bir tutlü yola geti ilc>memiş. 

&nu bruıa böyle anlatmış
larth. 

Annen şu küçuk ka)dı ilave 
etli: 

ı...... Evet.. Çok zengindiler, 
çok güzet ve çok çapkındılar; 
ikisi de evlenmediler. Do~ru .. 
Dofnı amma evela evlenmek is
te nişlerdi. Bfiyüklerl Server pa
ş n kardQi Seyfi bpyle uzun 
Z& an sevi~işti, ben kaç defa 
Seyfi beyle Kadriyeyi kol 
k görmüştüm. 

r .. antanmışlardı da.. Kadriye 
onlın iç.in çıldırıyordu. Fakat, dü
ğiinden tam bir hafta evel Seyfi 
h~yin bifdenbire öldüğünü duy· 
rluk. ·Ohlı.. Ne kadar acımıştık 
bil en 1. Ôyle güzel bir delikanlı 
idi la.\ Kadriye onu bir türlü unu· 
tarrıadı.~ 

Haynye o sıralarda henüz on 
lnş yaşında idi. Galiba bir dok
torla nişanlanmak üzre idi de .. 
Birden bir şayıa çıktı : Kadriye 
ölüncey kad i b hd k, l 1ıağa 
,ıhtetmiş. Bunu bir iki11ci şayıa 
takıp etti: Hayriye de ablası gibi 
ölünceye kadar bekar kalmağa 
yemin etmiş!,,. Bız evvela buna 
inanmamıştık. Fakat gün geçtikçe 
onları verail<leri sözlere bir kat da-
lı a sadı}c bulduk. Yaşlandılar, ıhti
yarladılar, şimdi ikisi de benim 
giOi birer kocakarı .. Ve evlenme
diler. 

* * Ben Yeşilköyün e~ki bir hem-
eri iyim. Sakallı Celal paşanın 

küçük kızı Hayriye hanımın artık 
ölmek üzere bulunduğunu, her 
akşam benimle karşı karşı •a çene 
çalan ihtiyar doktordan, öğren-
mi~tim. 

Ben, hava kararır kararmaz 
d,,ima "İspilendit" oteline gider, 
tar ç"ya çıkardım. O dn hemen 

P.ı ar 
--= 

"Ukdam,, - ~r~.., • ···" • "'..t~~ 

Naziri 
g zefe 

maki na 

UŞAK ŞIEKIE~ 

hakkin da 
•• ... 

likte yer, içer, gece yarısına ka
dar dertleşirdik. 

Dün akşam bir az geç ka1mış
tım. ' ispilendit,, e gittğim zaman 
onu bulamadım. Garsona bir kart 
bırakmış, üzerinde şu kelimeleri 
okudum: 

[Celal paşalara gidiyorum. 
Hayriye hanım çok ağırlaşmış. 
Orada geceli} eceğim galiba .. ] 

* * Bu sabah Istanbula avnı tren-., 
le iniyorduk. Doktor geceyi uy
kusuz geçirmişti. Rengi sararmış 
gözleri hp kırmızı kesilmişti: 

Balnrköye vardığımız zaman 
aksakalını sıvazlıyarak yüzüme 
baktı: 

- Ölüm.. ııe feci şey! - deye 
söylendi - Ölüm ne feci şeyi.. 

Cenı·vre 8 Mart 19:29 
Büyiik hiikQmetİn haririve na· 

zırlarının Akvam ceıni)eti iÇtimaı 
Jıaı;:ı>bile Cene' rede Luluııına,.ı. ı'n 1 

fazl..ı gazC'tecilcr için istifadeli 
oldu. 1uhtelif gazetf'lerin muha
birlPri, lıarici\C nazırlarile tema 
için ko1aylıkl;ra ma1ik bulundular. 

Bu suretle 1\J. lliryanın. Sir Ü'-ten 
"' ' . <,,.t•nı~erla~ niıı, ~I. Ştrezınanın Iıe .. · 
nelmilel si)asi meselci r lınkkın
dnki fikirleri daha <>yi anlaşıklı. 

I\.ı:llog mi ... akıııı 1ngiltn<> 
lınriri) ~· nazırının ııaı.;ı} lt ltıkki 

ctti~iııi kPııcli~in<lC>n anlamak fırı-iatı 
zuhur rtti. Day il) NP~e-; gazete İ· 

nin ımıhabiri .. ir o .. fpn Çember· 
fa) nchn lmııu anl.ıınak İo.;fedi.~ 

1 lariciyc nazırı. l1tına re,·op 
\f'ımrnin, I ord Gu .. lnın<lunrı ait 
olduğunu o\ lı') erek muhabiri 
atlatmak j .. 1edi. \ 

- Demek Öldü .. Öyle. mi? 
- Evet .. _ dedi _ Öldü.. Fakat muhahir hC'meıı ) C'ni bir 

ıne\ zu buldu, tahdidi tt' lihat kon
Bilaihtiyar bağırdım : 
- Zavallı!. Vah zavallı! franc:larından bahcetti, Krl1og mi· 

akınııı sulha ve lahdidi teslihata 
Kaşlarını çath : faide inin neden ibarC't olduğunu 
- Kime zavallı diyorsun ? söyJemesini rica elti. M. Çt>mber-
- Hayriye hanıma .. -dedim- 1 !ayn şu cevabı rnrdi: 
- Neden? -diye haykırdı- '·- Kellog misakı? Fakat cvelu 

r ak şeker fobrikaeınııı hali ma· 
lumdur. Fabrika, bidayette yanlı~ ) ııpı· 
lan he aplardan, daha doğrusu hiç hesap 
) ıı1pılmaını§ olmasından <lolay ı e) i i.leye
nıı) or, cııede so.90 guıı çıılı)ması liiıım 
g~lirken ancnk 20-25 gun çalı~abili) or 
\e çıkardığı geker ağzı yakacak kadar 
p:ıh~lıdır. 

fahrika ) apılırken bir teş\İk n• 
yardım olsun di~ e hükQmet te hi se 
almı~tı. Şimdi hu hi ı:elerin sahibi $ana' i 
'e mR11din hankıı ıdır. Bankanın hu al~· 
kasından dııl:ı~ı lulııikanın \87.İycti Lanka 
tarafından etraflı surette tetkik ettirilmiştir. 

..,. eJ,er \'e Petrol inhi arı f,.n milı1ıı· 

viri l\f. Aziz B. tarııfmdıın mahallinde 
\llJıılun tetkih&t neticesi Jıir rapor hnlındc 
b:m !.anın t !indi'\ bulunu} ar. 

Aziz lıC'~ ın raporu, menılehelte s:ııııı~ i 
lı:ı)aıınıı utılnıal,, fobril,ıı Yücud ıı gl'lİr· 
ınck nrzulnrıuın hı>r devirden fazla o!Juıtu 
<lrninıitdc ~:ınıı)İ erbabının ibretle oku· 
~ ııcaklım bir malıi)eW•dir, 

Milli S.'\llll) i tC'~ehblı~lerinin ne gibi 
lıutal:lrdnıı uzak kalma ı lazım geleceğini 

l :ık folıril\asının esef rdilme<ic <lc"'er 
" o 

halini orta1a ko)nrak ııulntan hu kiymet· 
lı raporu hula n .etmekle milli ,.c vnınni 
lıir \'azife yaptığımıza kııniiz: 

Aıiz B. in raporu her şeyden 

e\·el fabrikanın inşıısınden Unce ya
pılması J,izıın gelen derin ve e~aslı 
ft ııni tetkikata temas ediyor. 

l\f utalıa~:,;ısın dediğine göre Cşak 
şel\cr fabrikası hiç bir fenni tetkikat 
yapılmaksızın 'iicuda gelmiştir. e 
puncarın kaça mal olacıığı, De de lti· 
zıın olıın miktarda pancar yetişip - Bilmez gibi söylüyorsunuz. K~llog misakının ilk netice i ne-

-dedim- O kadar zengin iken, o den ibarettir? Bu misakın ~imdiye 
kadar güzelken; bu kadar sene kadar verdiği netice. yeni krova· 
aşksız, zevksiz eğlencesiz, tıpkı zörler inşası için Amerika ayan 
bir mahpus gibi yaşayan bir ka- ınecli~inin karar 'erme idir. 

d Ahhh F k b b 
Bize kfi

0
<Yal üzPrinc atılnıı iım .. a-

1 ) etişıniyeceği araumış. Hatta fahri· 
J,a) a ı,uJliyetle Jıizım olan kömürün 
nereden Ye ne fiatla tedarik [ edilebi· 
leceği. suyun nasıl getirileceği hile 
dii:;üıı tılm Prniş! 

m.. .. a at u ir zaval- 1 arla ulhu temin ~ttirmek i l<>\ en-
lıdır,. l . k l er. ) em ·ravazör er iıısa ı ure-

Doktor bir saniye kadar dü- tilC' harp iı_:in yeni hazu·lıklara de
şündü. Sonra yumruklarını sıka \ tım ediyorlar. J ellog ıni.;;akmm 
sıka haykırdı :1 &uilı için fili bir lıizınC'ti olduğuna 

- Bir cani, hiç bir zaman kail bulunmuyorum. B nde Aıne· 
bir zavallı drğildir. Bfr caniye rikanın ) eni ciimhur rci i f. Hoo- ı 
hiç bir zaman zavallı denilemez.. 'er gibi diiıünü) orum. Kcllog mi· 

Hayret etmiştim. Sordum: akı dedetlf'rin miidafaa \3 ıtala-
- Kuzum kimden br~hsediyor- rını foz!alaştırm,aktp.n im ka bir 

sunuz ? ~'1 e varama) ar-aktır " 
- Kimden olacak -dedi- Hay- ~ir (),.,ten ( <>nberla) ndan lm t 

riyeden.. ce\ abı alan muhabir (') i bir gazc•- 1 
- Fakai: cani kim? tecilik )aptı~ nldı~ı ('C\abı da ga;:e

tc ine bittabi bildirdi. 
- Hayriye.. F k ilhakı a alınan hahrrh re naz.ı-
- Cinayetini nerede yapmış ? 
- Babasının köşkünde .. Köşk- raıı Kellog mi akının imzac;ından 

c:onra ela İngiltere 'c Fran a hah· 
!erinde.. · · b 1 1 ı nye naznretı a ıri te i ıata. ) enC' 

- Hayret.. Kimi öldürmüş? bahri te .. lihat1n cevap \ ermeğe 
- Eniştesini.. Daha doğrusu te;tebhüc; etınişl<>rdir. Hütiin inti-

ablasının nişanhsmı. Server paşa- balar. haberler K~llog mi akının, 
nın kardeşi Seyfi beyi.. bahri aynı zamanda berri barp 

- Hayret.. haztrlıf,rım tenkı~ değil, tezyit etti-
- Hayret ya.. Ne zannettin ? ğini gö tcriyor. Hükumetlerin mil-

Bunu dün akşam ben bizzat le ti ere yeni lıii) iik bir lıarp hazır
onun cığzmdan işjttim. Baksa na ladıkları anlaşılıyor. 
anlatayım: "Ablası Seyfi beyle Bu harp ne zaman? } ene im 
sevişirken Hayriye de gönlünü ciheti Akvam cemi) etine dahil 
yavaş yavaş bu gence kaptırmış. olan bü) ük de vletleı in hariciye 
O kadarki bir kaç gün içinde nazırları belki biliyorlar. Çünkii 

harp ve sulh anahtarı onların elle-
iğne ipliğe dönmüş, zaiflemiş, rind )mhınu} or. 
zaiflemiş .. Herke bunu bir has- ... 
talığa hamletmiş, kendisini te- talanmış, yoksa o da yeyecekmiş. 
daviyf· çalışmışlar; fakat verilen 1 Mamafi iki parça yediği halde 
her ilaç faydasız kalmış. Su ~ı- kendisine bir şey olmamış. Seyfi 
rada bir gün ablasıyla Seyfi beyi bey tam bir hafta sonra müthiş 
öpüşürken görmiiş; 0 kadar kıs- ~~~ın ağ;ıları içinde bağıra çağıra 
k k. k l .. ğ' . oluvermış .. 
anmış ı az ·a sın yure ıne me- * * 

cekmiş. Düşünmüş, taşınmış, ev
ela ikisinide öldürmeğe karar 
vermiş, fakat ablasını çok sev-
miş. ona kızmamış. Gene bir gün 
yalmz başına bahçede geziyormiş. 

Bahçıvanın bir havanda cam 
kırıklarını tokmakladığını görmüş. 
"Ne yapıyorsun?,, deye sormuş. 
Bahçıvan anlatmış : 

"Her gece bahçeye bir sürü 
sokak köpeği dalıyor; bu cam 
kırıklarını et parçaları üzerine 
ekeceğim, bir köpek bu parçalar
dan birini yer yemez derhal öbür 
dünyaya yollanır.,, Seyfi bey 
sütlü böreği çok şevenniş. Eve 
her gelişinde ablası kendi eliyle 
bir tepsi börek yapar~ köşkün 1 
furununda pişirtirmiş Hemen iki 
lavanta şişesi ln.! .. us, bunları 
havanda incecik toz haline ve
tirmiş, ve ğene bir gün ablası bö
rek hazırlarken bunun bir parça- ı 
sını sütün içine atmış. 

Seyfi bey bu börekten beş 
,,. ı . Abl r: o-··, h·5 

Tren Sirkeciye yaklaşmıştı . 
İhtiyar doktor kıravatını düzelte
rek yüzüme baktı: 

Anladın mı şimdi? 
- Peki bu hikayeyi Kadriye 

hanım da duydu mu? 
- Elbette .. Hayriye bu sözle· 

ri söylerken onun kolları arasında 
idi. 

- Ne yaptı? 
- Kız kardeşi gözlerini ka-

parken ona baktım, iki gözün
den sanki iki çeşme boşanmıştı. 

Az sonra istasiyondan çıkıyor
duk. Doktor elimi sıkarken gü
lümsedi: 

- Fakat, bir türlü anlıyama
dım .. - dedi - Acaba ne için ağlı· 
yordu? Nişanlısının genç yaşta 
ölümüne mi? Kız kardeşinin ce
henneme gittiğine mi? Yoksa, Bir 
kıskançlık yüzünden bu kadar 
sene yapa yalnız yaşadığına mı? 

r. -
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r ·- "' - ·~ • f.t .M. 

Garip bir cevap! 
Yapılması şart olan [fen~i tetki· 

katm işin haşlanğıcında neden ~ap· 
tırılmndığı sualine U;:;ak Tereldcıi 

Ziraat Sirk('ti müc-sisl;rindcıı ''ani . ' . 
fabril,mıın ınllessi<:lerinden birinin 
verdiği cevap şudur: 

Tiirldyede l!angi iş fe1111i, ilmi 
tetl.il.-atcı ı·e teerilbe neticesinde 
teessiis etmiştir /,; b.:1111 f'ıbrilı-ada 
bu isri tal:ip edP· ,.ı. hırulmuş 

olsun! 
Raporda, fıırldyenin bir çolı: 

yP.rJeriııde uınıırni harptPll evel ,·e 
sonro pancar zer'i tecrlibeleri ya· 
pıldığı ve 'Cşak bu lPcrUbe sahaları 
dı;:;ıııdu bulunduğn halde nasıl 
oluptal'~akta gi.ınun birinde muazzam 
bir " ker fobril\ası inşasına başlan· 
dı!;ı da anlatılmaktadır. 

İ~in Lu ciheti hakikaten glılünç· 
tur! Witthal ic:minde bir halıcı civar· 
daki dağlara hava tebdili içirı geldiği 

2anıa11 ıntıec:c:i ferden hiri,.ine orada 
iyi pan<'ar yetişeceğini söylemi~ ve 
İzmire dönlmce tohum göndermiş. 
Bu zat tarlasında ektirmiş ve kom· 
~ularına da clc1icmiş, ivi cancar 
yetişmiş. 

Ye bu safdilfine tel'rüoe en ağır, 
en muğlak ve gUc sanayiden biri 
olup şekcrciliğe başlamak için kafi 
gorU]müş~ 

\ aJ(Ja ecnelıi mutelınssislar gele· 
rek tetkikat yapmışlar; fakat bu 
tetkikat sonradan, yani iş işten geç· 
til\teıı ve bir milyondan fazla para 
~arfedildfüten sonra yapılmış, işin 
acınacak vaziyetini meydana çıkar. 
maktan başka lıir işe yaramamı~! • 

Gelişi giizel işler 
~1utahassıs, folırikanın vaziyetini 

üç cihetten tetkik etmiştir: 1 - Pan
car ziraatı. 2 - Pancar eken çifçi. 
3 - Fabrikanın i11tihsalatını tahdit 
etlen ve ( economique ) yani ucuz is· 
tihsale mani olan sebepler ... 

Birinci 'e ikinci kısımlar şUy]e 
hulasa edilebilir: 

Fnlmkaya en yakın Uç ovada 
iklim 'e toprak pancar ziraatına mtt· 
saittir. 

. 1\t~talıassıs bu Hç ovada pancar 
ekılelıılecek l 50,000 dön Um arazı 
takdir ediyor. 

Bu ınmtakada çif çi ailesi vasati 
olarak 30 dönUm ekilmiş araıı sahi· 
hi olduğuna göre, pancar gibi ça_pa 
'e timar isti yen nebatatla u~aşabilir. 
Bu itibarla, pancar. burada aradığı 
muhiti bulmuş dPmektir. 

:Fakat bu i~ i şaraite mukabil 
mUş~tilier de cl\sik değildir: evvela 
arazı çok parçahmmıştır; bunun için 
iki Uç çift ökUZU olan aileler nadir· 
dir. Saniyen, çay ı:r olmadıBıııdnn 
hayvanlar çok tereddi ~tmi§tir. Ikin· 
ci teşrinde ·yapılması lazım gelen 
derin hafriyat lıu hayvanlarla yapıla-
maz. 

CçUncU bir mani de ha~haş zira· 
atıdır. P:ırıc·, r donum bnc:ına çifçİ\·c 
, . . ' ı· r • ı "li"ı 11 

lıaıı;huş va ati olarak 80 lira rnrİ) or. 
Aynı zamanda haşhaş için tarla· 

yı derin kazmağa lüzum ~oktur ve 
koyhi p:ıncnrııı yabanCU)l olduğu hal
de ha§haş 2iraatını eskiden beri bilir. 

Bu vazi~·ette Uşak 'e ciuırmda 
köylUntin pancarla af) on ara ında 
ıızun .Lir .tereddiıt gl'çirdikterı sonra 
ikisinden birisini tercih etmesi ihti· 
mali vardır. Bu noktadan Uşak civa· 
rrnda pancar 2iraatının istil\bali 
meşkuktıır. 

Uşak mınlıka<:ında pan~ar zcr'i· 
yatı: - KoylUlerin fobrikava 1\ar ı 
taahiitleri geçen sen~ 9972 dtınU;n 
idi. Bunuıı :ıncak 6857 dbnürnh 
eliilebilmiştir. ki eker i tilısali için 
tarlasının ~ nkııılıg;ından dolayı en 
iktisadi olan hu pancar \'azık ki 
fabrikayı 10 · 12 glınden fa~la çalış· 
tırabilccck bir mıktara çıkarmaını)ır. 

Fabrika hu hali gorunce gayrı. 
iktisadi de olsun i"'i apnİ!1.letn1el/c ' :ı n.., ., o 
n~ bir taraftan Balikf"sir. Soma, 
Kırl\aıaç, Manisa \'e Menemen e, 
diğer taraftnn da Eskişehjr, lnönU, 
Karaköy, Pazarcık ve hatta Osmaneli 
(Lefke) ye kadar uzanmağa mecbur 
olmuştur. 

~fotahassıs fuu zarureti teslim 
etmekle b('J'aber "mesela Karakı:>yde 
kıymeti 1560 kuruş olaln bir ton 
pancarı 350 kilometre mesııf eye 

nakıl için 8,5 lir sarftemek doğru 
ve iktisadi degildir.,, diyor. 

BUtUn bu izahat Uşakta bir §eker 
fabrikası yapılmasının tamnmile 
yanlış ve gayniktieadi olduğunu 
göstermektedir. 

Çare nedir? 
Bununla heraber bir mil von 

lirayı miltecaviz masrafla te~is edilen 
bu muazzam fabrika)'I atıl bmıl\mak 
ta doğru olamaz. Vazi vetin nasıl 
dtizelebilcce~ini aramak· lazımdır. 

lııtahAssıs tıu noktadan yukarıda 
ismi geçen blitlirı mıntaka1arın pan
car ekilmesinP. eheri:ı.li olup olmadı· 
ğlnııı etrafilc tetl<ıkı ta\sıyesinde hu· 
lunduktan sonra seyyehatı esnas:n· 
ıJaki za\'ahire miıstfnit ınü!\ahcdele· 
• :ı. 

rme };t'n: en rmrt-cıf mm1alnıhuın 

Uşak ha\'alisinde U~ak, Banaz, ·aho, 
Sincanlı ovaları olduğunu, diğer 
mıntakalar<lıın da Eski~elıirle Pazar· 
cık arasının muvafık"' bulundu~unu 
raponında yazıyor. 

Ancak. U~ak hav:ılisiııin yukarda 
sayılan mU;l\iliittan dolayı fabrikanın 
muhtaç. olduitu pancarın yarısını bile 
) etiştiremiyeceği, fükişehir mıntaka
ıı;ından gelecel\ pancar L~·e pahalıya 
mal olacağı için daha başka bir ça· 
re aramak lazım olduğunu dıı ilave 
ediyor. Bu çar~ fabrikanın geniş ara· 
zisi olan bir çiftlikte bizzat pancar 
ek tirmesinden ibarettir. 

ikinci bir noktni naza dan da bu· 
na mecburiyet vardır: Fabrika far-

kında o}mayaral{ Uşal{ ovasında ye· 
ti:;cn pancarlara 100 para fiat ver· 
miı;tir. Halbuki bu fiat bUtUn dUn· 
yadaki pancar fiatlarından yUksektir. 

Bunu do~rudan doğruya indirme· 
~e de imkan yoktur. ÇtinkU köylil 
100 parayı az görüyor \'e geçen 
sene 3,5 kuruşa çıkarmak için uğ

raşmıştır. Rinacnaleyh, fabrika an· 
cak bir çiflik alarak veya kiralaya· 
rak kendisi pancar ekmek suretile 
fiatı inditmeğe ve köylüler üzerinde 
müessir olmağa muvaffak olabilir. 

Susuz fabrika! 
Fabrikanın mUessisleri bidayette 

su mes'elesi ile hiç meşgul olma· 
mı~lardır. Işe başlandıktan sonra su 
aranmış, toprak üstünde kafi hacim· 
de su bulunmayınca Arteziyen listemi 
tatbik edilmiştir. Fakat 300 metrelik 
derinliklere gidildiği halde su çık· 
mamıotır. Bu faydasız aramalar 95 
bin liraya mal olmuştur.! 

i eticede bir o kadar daha para 
sarfı ile (drenaj· tefcir) suretile ıu 
tedarik edilmi~tir. Fakat bunun da 
ihtiyaca kil.fi olmadığı sabit olmuştur, 

Fabrikanın mevkıi 
Müessislerin fabrikayı kurmadan 

evel bir çok avamili nazarı dikkate 
almaları lazımdı. Bunlardan biri de 
fabrikanın mevkıini tayin mes'elc· 
sidir. 

Fabrikaya en yakın Jiman (lzmir) 
300 kilometre mesafededir. Istanhul 
limanı ise 600 kilometreye yakındır. 
Fabrikanın me,;kıi iyi seçilmemiş 

olduğundan fabrikaya lazım olan 
kömürle di~er bir çok levazım 300 
kilometre uzaktan azim masraflarla 
getirilmektedir, 

l": k ha' .ı1 i~in'1 l::ı ı re:- \'Cti·· 

mediği için fabri1'n 
metre u1.alr lıa\aiid 
meğe rn bir çol\ n 

meğe mecbur J,alJtl ~ l 
İstih~aı fıat 

Ye yapılan ıJJ 
Bu cspap ,e 

fabrika geçen sene 1 

nu 16 lira)a .l 
riJ,ayn 23. 60 lir ' 
mı <la ton ha ına ' 

~ 

kurus şimeııdofer u r 
72 liraya mal etnıi tir f 

Halbuki 1925 •d 
fabriJ,aları 10 lira\ :ı 
rUn tonuna anrah. 1 lı 
kıl masrafı , cnni .. ler 
Fransızlar ur.uz ( to 
alıyor \ e ancak 1 

nakıl masrofı 'er· 
ise dalın ucuza ( 9 · 1 
ediyorlar. 

Diğer masraflar i 
rl!lUy or. 

Şayanı 

• 
1 ton pancar 
1 ., komUr 

1 ,, pancarm l 
İ§lenme.si masrafı f1 Q,ı 

amele ve m mur1 r 

mnsarıfı muteferrikn 3.s3 

. Bu l.ıU ylık farkların t 
ticesi olarak Avrup!l 
anıortili istihsal fiatları 
ker için 8 kuruşla :ı.2 
masına mul\abil .l J \ l 
kilo şekeri 34 kuru 
maletmi tir! 

Blitlin hu tetluhat ' 
lerden çıknn netice şud 
rikası bugünklı şarııit 1 

diğer memleketler gib1 

maz! 
Mutahassıs ~:ıpıl 

alınacak tctbirleri 
nokta]arın etraflı tel 

Hula a etmek iCS 
bilir ki maraz tc:ılıiş 
talığın teda\ isi artık · 

11 

laydır. Bu meseleyi t 
hem k11ruldu~u 
müessif hali fikirleri ~ 
yük ve milli 1 ir 
ava7:ivctini ortava Jc<ı) 
vir etmiş, hem· de bu 
dersleri bütün milt ~1 

arzederek tamim etrn1 

Yavn~ yarnş \e 
kurulmakta olnn mil 1 

'l o başlangıçta pel{ tabı 
hstalardan ibret ahnn 
fade edeceği aşıkardır· 

. • • 13erl1 
_,Iart ıçınde l>j 
pılacak dünya diiJ 
ne hazırlanaJJ Jl 

piyonlarıı1d9 

Jjti
Dünya n1ubte .. f1J 

Dünyanın en ı'fl eU 
nın lngiliz profesY011pı.ı 
muhakkaktır. işte 

• 1 

nelleri yenmek ıÇ s' 
h 1. . ak tıı 

mu te ıtı yapın 
den beri mevcuttu · 
larda bu tasn~ur p.rıı 
çıkmıştır. Cenu~ tir' 
bolculnrının da ıŞbir 
cak takım bir ay 
bnlacakttr. 

Her halde bu 111 

ka uyandıracn rr-
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·------------------------------------------....... -------------------------------------------Atletizm Beynelmflel aleııı~ 

arlar 'ranıizlar• 
masluı> oldular1 

neden 8ir ata_let. 
gecırdılf. 

P.'ı·ansada Caiede Hiiı~ger!:. - Excelsior nıaçiaruıdan c;ok 
savani dikkat bir en..:1antane 

futbol maçlarına .. , ho!culuğununi:u 6İ.in haiz olcluğıı en iyilerl, karşılaştıkları müsait 
-~~am edttmektedir. mevki işle bu istihalenin netice- tekliflerden istifade ederek Gcne-

ı.. ·"'"~ Yapılan lik mac- sidir. b'i memleketler, ekseriyetle Ame-
Qı~a bir takım beynel- Fransız futbolünü idare eden- , rik~ya gitmişlerdir. . 

· 8.. .. akalar da yapılmak- j ler, taakup eden mağlubiyetler işte ı_ıaacar ta~_ımı. bunun ıçin 
~e~~en olmak üzere ı üzeriee iakımı tensik dr!lişler 1 ~ayıflcm.ıs v: tecruh:sız. oyun~.l.ar 

tııte at'iste Fransa-Maca- J ve Ingiltei·e en celb ehi!~ ~rt bir ıfk J.. zımct.eıden mkısara c.::t Ş· 
le hitılaayonal maçı yapıi- antrenörü sn1ahiy ·l; v~sia il~ iş mü~1 rdir. 

, ~ ç ıtahtain olunmayan başına geçirmişlerdi. Ingil!z antre- Işlc bir sistem ve usul m~se· 
Ç'.ıa1- ":[:'~ş .. Fransa takı- nör, köhne latin sistemi yerine lesi ~· ap1k.n vaziyetin iç :yüzü. 
.. -- • IPIQ{ - o mnğlu_p \'.~r~ Ing!Jiz tar.zı jJ...,~ lil ederek • 
,.._Ca..L a bir mÜ d ... t ;çi ae -· Zİ c' ~~l 
• .... --&4ll'ln ın ğl b I · k ld F trı~!lt re şampiyon:ısı maç)erı "'~ "ok a u iyeti futbol 1 crın ar asını ~ ı v '. a .. sız 

l" Şay d.kk · futbolcılan d~ bi a" ·:·ız 1 :.. ·m- son ı..af11c. na girmek i.ızer ... _ ir. 
S L"'e&ileoıaaanıtı aMt n

1u
1
·- kanııueldeedehidi!'-':.ı:;tc ı·rar.-~ I ~iiLıc, Ual. fo!--cçya ve I."a.-

~""'-• uş ur. ese e 
bi~~lhilel muvazenede Macaristan maçı.1 la.; r ıra bı.: - .... a.aS.:.2 ayn ayn yapılan maçlar 

!11k:vki sahibi olan 1 çın uğradığı t<>hlli bu sis' em nok- lıep S':'!l safhadadır. He,. mm~ak:: 
İJ& .. ~. l uıc· f 1 ta:sındandır. fVlacoı~la.m kısa pLlS kendi şaan1~i)0:1Juğımu i1 

... mi:lden 
~lltn F 

1 sını bir kuv- ve Fransızların da Ingiiiz usulünü sor~;:'."I dt;_·t ~ .. ! "'"=- :um: ;yo~ıu-
~ ransızlara mağlup ı t 'h'' <l ı l ' ' , -un ; • ·ı • l • " - ı ı ' i . ~ '"•rşı-aret değildir. · a.. ıt: e c , .en l n o ___ ,_~! c . , j• ,, • ..,. • ....... u. ıt .. • "--· 

' 

ın --L b d h sile macurlarm uğrnd-ır.1 ıı;:>ı.•ı"! - Lşma yapı"a ~!:t'ktır . 
.. °"'°ei aa ., · ôtede yet kıza p.,.s s:ste!11inin ı 1:. ı . T!k- F~kat IngıIL ··ede en ehcmmi-

Kışın, tabii bir tatil devresi 
geçiren atletizm, icr.ası ihtimali 
kuvvetlenen Balkan turnuvasının 
yaklaşması dolayısiyle faal bir 
hale geldi. Spor kulüplerimizin 
atletizm teşkilatına malik olanla
rı, hemen hemen umumiyetle 
seferber bir halde.. Kır koıuları 
yapılıyor, Kadıköy ve Taksimin 
pistlerinde antirenmanlar yapılı
yor. Bütün lıu çalışmalann hep 
kotu vadisinde oldutu nazarı dik
katı celbetmiştir. 

Acaba atletizm yalnız koşu
lardan ibaret midir, yoksa Balkan 
turnuvasında atma ve atlamalar 
yapılmayacak mıdır? 

Kuhiplerin gayretli,fakat aksak 
ve prograrr:s13 fa:ıliy,..line muka
bil, askeri mektcplc_<lcn ınunta
zam bir disip:in altında mükem
melen çalışılmaktadır. 

Mekteplerin idman muallim
leri ve atletizm antrenörünün 
r. 0 zaretinde yapılan bu idman
lardan cok iyi neticeler elde 
edilmiştir. 

Her Abraham günün pek er
ken saatında başlayan mesaisile 
askeri mekteplerdeki 4-5 yüz at
lete azim faideler temin etmek-
tedir. I1k atletizm müs:ıbakala
rında asker atletlerin bariz bir 
tefevvuk göstermeleri muhakkak
tır. Bu gayretin ilk semeresi at
lamalarda daha şimdiden tespit 
edilmiştir. 

Surası ~muhakkak ve şayanı 
şükrandır ki atletizm arbk eski ala
kasıilık karşısında değildir . 

AtletilC 'hareketler cazip leiik
ki olunuyor, sokaklarda koşan 
gençler taktir ve alaka celbcde-
b!liyorlar. Atleti7min ·çok lazım 
olduğu halde- memlekette bir 
türlü. ilerle1cmemesinin iik sebe
bi halkm bu spora ka:şı alaka 
göst .... rmemesiydi. Genç r;porcu, 
etraftan te.ktir ve alkış top~ayan 
sporu tercih ediyor ve istidadı 
çorak bir mecrada heder olup 

""'teknik n ~~eri devam linde telakki olunmakta, y~hut yet veri:~~~:-:!~:- ;:-.dr-syon"'l b-
. .._ "t'tt· oıuayı nazar .. 1 .. -' .1 ı.. d' n l..J· k . k · , · -

ı.. 1r. oy e go!>ı..Crı.r._ .... _ - ı ·, u:ı no ~lnyı ımıarın iri.ita. eLtİkterı maruı· ! 
'duı. nazar ac~ba d.oğrumu-.:!ur? '·Ingiitere kuprsı, ınac 1 arıdıı:. Bu 1 

la- • gU veçhi-le mevcut 

gidiyordu. Genç istidatların mah~ 
vo!nıasını mucip olan bu hadise
ler bizde ne kadar çoktur!. 

ot~•rı · · B.ı si!ale c ..... v..ip ver ... ney; ı.:açırra işt.-ird: edecek İngiliz ve 
~'nı ik_ıçınde en müie- Avtupalı mütehassıs'aı?. bıraka- Iskoç profesyonelleri dünyanın 
~ taıuJ~ t~nedir: ingiliz rak Macar rnaglubiye!i esbabını en san'atkaı" oyuncu arıdır. 

ltrla ~· ngilizler daha h'"I" r1 1. (, ı. J 1. d 
'-'rt.r. Enerjik " bir u asa e e.ım. ':teh05 0Yll1'-) a a 

"•ulde Son aylar ıçinde Mac.Jr takı- AvrupaJa lng-ilteıeden sonra 
~ığı -ı hed.en kaliiliyeti- mı a"det3 inhizam d :ı~cck ş~kıl- fo bo!de eı1 kuvv ... tli olan .1ı!lLt 

l_ ·u cf h de ınağlubiy~tlcn~ uğ"r~dı~N · Çc.koslavaklardır. Pl'ofesyonel bü-
,..._,~ uauı~ da ha esaslıdır. Ç~klere v. Avufi:t1 7alılara lr.ar- ti.in mem1eketlerde olduğu aibi 

.?'11 'tLA ,.. a a müteenni 6 

k ~taned' p ' şı 6·0,5-0 gibi le~'.,··•: < ~· ... • ,·b ı <:r-eko.s!avaky.ada da lik maçlarına 
ısa t 1 ır. as, maksa- kavbcailrn bu ?lla"'_!cr:n bır:dd. Y.ı b 'k · ı t ·ı . b.; iku,.ş ~rl~ yaklaştırılır. J - iıyü . bır e•ıemmıye verı mez. 

S 
ncı 

8
....., • 

1 
intiha çok ~ayanı dilr.L t 1eğ"Tı:.1 ~. Ç~ ... ..i b_.ı:. -"! k"'_:.rrtbrı n.Jc~-

. , itte L. . .. !etnffl a em-llt d !eti ve "".~kı ayrı usulün Çünki1 gerek Çekler ve o-erek ıJ· c h.ı:ı.cyc çıl ak mecburi-
iij-'llıi b· rnud~leri ara· Avustury.::.lı!are k ymeti ü!çüim·i~ yefn<l:: bulunaı~ S!avya, Sparta 
k~.taraf ırs rnücadele yap!':r. kuvv"'Üerdi. Fakat !·ra:ı.-!zlar.ı ! gi i ~akımlar, lıL nıaçlarının en 
· i 1 usuıij,/hada kar~ı!.... __ kaı şı nrn~_.ıp olunması boy1r· ' hcyccaulı n:m.:ınla nd::ı m r.1'e-

'ht ~d un arneli kıymetini telakki olunmadı. k tlerini tr.:.--ketn·ek zaruretinde 
~~~:. ~let~ekk_ yerele işi kaat Bu mai'>lubiyetl r!n hakiki se- kcılırlar · Bu itibMla lik ma. !arı-

. ~~r .. ne ıster. bc·bini arastıro:.n b;,arilf mutahas- nın verdiği netıceler nazarı dık-
w· ~·~~ ztaanıanlarda fut· sıslanıı ittifak etliklen nokta kata alınm. zlar. 
t~ ,,':"clir. 
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m bir iıtihale şudur: Netekim son tamanlarcia Pa-

11:1~Qı~ ~ndan 4 olompiya- rise gitmek için Prağı terkeden 
lı ol daha evel hiç Macaristanda en iyi futbolcu- Slavyalılar. l ; ııı=darmda en 

mayan Fransız fut- Iar profesyonel dir. Bunlardan kuvvetli rakipleri ola~ "Vıktorya 

Artık böyle had!se!cre tesa
düf etmek ihtimali -lehülhamt
ka!mamı'ihr. Bir atlet, bir futb
olcu, bir güreşci kakar taktir 
toplayabiliyor. 

Atletizm, Türk gençliği ıçın en 
muvafık spordur. Oiger sporlar, 
istihlak etmek için hazırlanmış 
vilcut, inkişaf etmiş kabiliyet ara
rlar. Halbuki atletizm bedeni 

1 
binnefis haz1rl~yan, sporcuda ka

l bi!iyeti inkişafa sevkeden bir 
. spordur. 
1 ----=-~- - ---=--- -=--===== 
Z skov,, un kar ;ısın el!. ikinci sınıf 

! bir takım bırakmışfar ve mağlup 
olmuşlardır. 

SJavya ve Sparta mart nihaye
tinde muazzam birer turneye çı
kacaklardır. Fransa, Holanda 
bveç., Almanya. Macaristan, Avus-
turya, ltalya, lıpa~ Danimarka, 
hatta Ingiltere öey t programı-
na dahildir. 

Alınalıyada 
Almanyada mıntaka .ıampi~o~

luklan henüz itmam edılmemışbr. 
Şimal Slmtakasında karm irti

faı 4-5 metroyu bulduğu ve mü
nakalat durduğu için I;k maçları 
bir ay kadar inkitaa uğramıstı. 

Bunun için Almanya şampiyo
nasının intacı teahhür edecektir. 

ltalvada ., 
ltalyada lik maçları devam 

ı etmektedir. Son ve kat'i safha 
Milano, Floransa, Napoli ve Ro
ma şampiyonları arasında halle· 
dilecektir. Milano ve Roma takı
mları neticenin en kuvvetli nam-
:!etlcr1dir. 

Bolfs 

Boltıun hali bizde bir 
tesltil§t; yaoilamadi. .. 

llf•mpsey 
Pızim ıne.111 c-kette teşkilatsız

lığa kurban olan sporlardan biri 

hiç şüphe yok ki Bokstur. Müta
reke senelerinde Beyoğlu salon

larını doldurup taşıran meraklı 
ve sporcu kitleleri, heveıin iyi 
idare idilememesi ve alakadar 
teşkilatm aczi yüzünden erimit 
ve kaybolmuştur. Eğer mevcut 
alakayı tatmin etmek ve onu ma
kul bir mecrada yürütmeği bilen 
teşkilat mevcut olsaydı bu gün 
güreşe muvazi giden bir Boks 
hayatına malik olurduk. 

Fakat maaiesef bu olmamış ve 
bazı gençler çok kuvvetli heves-
lerine esir olarak hala kendi ken
dilerine çalı~maktadırlar. Yol gös
tt"'recek, hevesi teşkil edecek hiç 
kimse olmadığı için bu istidat
larmda heder olacağı şüphesiz
dir. 

Hari~te 
Son dünya Boks hadiselerinin 

en mühimi Şarkey-Stiripling ma
çı olmuştur. Bu maçı maruf şanı· 
piyon Dempsey hazırlamıt ve maç 
"Şarkey,, ün galebesile neticelen
miştir. 

l . .; diinya ~ iiznıc şaınpi~ onu Amerıkalı X işaretlisi 
ıne§hur 'üzıne sür.at şaınpiyonu "Vays muller,, 

==== ez rcz 

Kıs soorları • 

ıHemleltelimizde tada
tnadigımız bir eglence. 

Ba~i....ı memleketlerde yeni bir 
spor, yeni bir eğlence vesilesi 
olan kış ve kar, bizde maalesef 

·atalet ve tenbellik tevlit eden 
bir nevi uyuşukluk uyandırır. 

Vaktile bizde de buz üzerinde 
kaymak suretile spor yapan ba
zı meraklılar ve onların tesis et-
tiği bir muhit vardı. Beyoğlunda 
"Sketinğ" isminde ve patenle 
kaymağa mahsus bir saha bile 
mevcuttu. F afat zaman bütün bu 
meraklıları bir birinden ayırdı, 
öyle ki bugün Sketingin kalaba- · 
lık manzar~ı ve . ~ate~li hokey 
maçları eskı ve sıhk bırer rüya
ya benzerler. 

Halbuki Avrupada kış spor 
ları, bilhassa "paten,, ve "ski 
çok ragbet gören birer spordur: 
lar. Paten ve skinin aynı zaman
da çok eğlenceli olması etrafla
nnda biriken htyecan ve alakayı 
çok ~rtırm~ktadır. lsviçrede bey
n~lmılel bır toplanma vesilesi teş
kıl edecek kadar ehemmiyetli 
bir telakkı uyandıran kış sporla-
rmın da enternasyonal maçları, 

musabakaları, şampiyonları var
dır. 

50 - 60 metro irtifamdaki yer
lerden atlamak suretile uçurum· 
ları aşan ve 100-150 metrelik bir 
s~hayı havada uçar gibi kateden 
y~ksek ... kıymetli kış ıporları na
dır degıldir. 

Memleketimizde kı§ sporlarını 
n_eş~ ve tamim etmek emelile şeb· 
rımızde bir kulüp açılacağını bize 
verilen malumata istir.aden yaz
mıştık. Fakat' kış gelip geçtiği 
halde b6yle bir kUlüp teessfts 
edemedi. Her şeyi ters yaptı§"ı
mız gibi kış sporlarını da Ağus
tosta yapacağtz galiba !.. 

Fransa da 
Pasis şampiyonası ikmal edil

miş ve neticede "Stad Eranse • 
yi maglup eden "Flüp Franse,, 
Paris şampiyonasını kazanımttır. 
Paris şampiyonunun karşısında 
Bordo, Roen, Marsiiya şampiyon
lan bulunmaktadır. iki, nihayet 
üç hafta sonra Fransa şampiyo· 
nası halledilmiş olacaktır. 



Bu esld IDrlı sooıu 
bugan ne haldedir1 
ım olimpiyadından sonra 

Türk güre§ciliğinin g~irdiği t~ 
mül harlkulldedir. 

Son Am1terdam olempiyadı& 
da tespit edilen d~eceler, dört 
senelik mesainin, bu kadar kısa 
bir umana sıkıttınlamayacak 
kadar büyük ve velut olduğu 
temamen anlatılmış, 2··3 sene 
içinde hazırlanan güreşçilerimiz 
yıllarca yenmiş, yenilmiş ve birer 
"minder kurdu,, olmuş beynelmilel 
rakipleri yenerek derece alınca 
buna bütün dünya parmak ısır· 

mıttır. 

Şiddet ve sür'ati hissedilen 
bu terakki hamleıinin esbabı mü· 
taaddit değil, ancak bir tanedir: 
Türle gencinin bu spora kabi· 
J. ., 
ıyetı ..• 

Hiç ıüphe yok ki çok kıymetli 
antrenörümüz " Peter ,, in, bu şid
detlı mahsus ilerlemede canlı bir 
iftihar hisaesi vardır. Fakat şura
sıw söylemek lizımdır ki, eğer 
Peter çal11tırdıkları içinde hakiki 
bir şampiyona malik J olanlarla 
kar§ılaşmamış olıaydı ne bir 
senede dünyaya şöhret salan bir 
çoban Mehmet yetişir, ne de bir 
ayda iki katagori aıağı inmek. 
tab•mmültınfi gösterdikten sonra 
dünya dördüncü&ii olan fedakar 
T«yyar hocasınm yüzünü ağarta· 
bilirdi. Onun içindirki Peteri tak
dir ve hörmetle yadetmekle bera
ber aradıtı hasleti Türk karakte
rinde bulan güre§çiliğin kabiliye
timize çok uygun olduğunu söy
lemek istiyoruz. 

Güreşçiliğimizin terakkisinde 
mezkur Federasyon erkanının, bil
hassa Ahmet beyin mesaisini yat 
etmek kadirşinaslık olur. 

Berlinde yapılacak beynel • 
milel "Greko romen,, birincilik
lerine İ§tirik edemeyeceğimiz 
artık tahakkuk ettiği gibi Pariste 
icrası mukarrer "Serbest güreş,, e 

de giremeyeceğimiz muhakkaktır. 
Fakat güreş federasyonundaki 
mahut hadise olmasa ve vaktile 
çalışarak her iki musabakaya da 
iştirak edebilseydik ne mükemmel 
olacaktı?. 

Geçenlerde Istanbul Amerikan 
kulübünde teşvik musabakaları 
yapıldı. Bu ınusabakalar müpte
diler arasında çok kıymetli 
istidatlar olduğunu göstermşqir. 

ROMAN tefrfüası: 48 

Da.lar 
lft~, dedi, geldi Michel sen çık 

ve kadım yavaıça çağır. Sende 
Hennondiyos eker kadın gelmez· 
se derhal boynuna sıçrarsın. Du
run dunın geliyor. 

Anna haklı idi. 
Karanlıkta ilerleyen gölge Ra

iS1anın ta kendisi idi. 
Çok zeki ve hilekar olan fal

cı kadın, bu sefer kapana düştü. 
Raiua Hardingin şatosundaki 

harem dairesine azmı kadın gön
dermişti? Şimdi artık Hardingle 
ticaret kalmadığı için metalarını 
Santiyagoya gönderiyordu. 

Doktor Kidder, bu jşin far
kında idi, hatta bir çok defalar, 
şatoda iken bile, Raissanın San· 
tiyagoya gönderdiği kızların azi· 
metlerini teshil etmişti. 

Raissa, tato yandıktan sonra 
evindeki kızları dağıtarak, bir 
kenarda vakaya intizarı muvafık 
bulmuştu. 

Falcı başı, doktorun bu ku
lu bede kendiaini beklediğine za. 
hip olmuştu. Çok tereddüt et· 
medi. 

Bu huauıta Peter şu çok §ayanı 
d_ik.kat sözleri söylemiştir: 

-,.,."Gençlerin içinde çok ender 
kabiliyetler görüyorum. Pek müs
tesna derecede kuvvetli, zeki, fev
kalade tahammüJlü güreşçiler var. 1 

Muntazam çalışmak şartıyle 932 j 
olempiyadına her kesce bir -:ür· 
priz addolunacak bir seri çıkar
mak işten bile değildir.,, 

Peter gibi çok ciddi ve vakur 
bir mutahassısın yerinde olmayan 
takdirler ibzal etmeyeceği muhak

kak olduğuna göre güreşçiliğimizin 
atisine intikal etmek güç değildir. 

Istanbul mıntakası güreş heyeti 
Fatihte mükemmel bir güreş yeri 
hazırlamıştır. Güzel bir salon ve 
minderi, duş tertibatını havi olan 

bu salon bu h~usta hi_sed ilen ha
kiki bir ihtiyacı tatmin etmiştir. 

Yeni nakledilecek mm taka 
binasında Iskrim salununun ya
nında birde güreş salonu yapila
caltır ki bu suretle güreşçilerimiz 
hususi maksatlarla genclerimize 

salonlarının kapısını açan ecnebi 
müesseselerden kurtülmuş olacak
lardır. 

Berlin maçları 
Berlinde Mart nihayetinde 

beynelmilel Greko romen güreş 

maçlarının icrası Am terd:ımda 
tekarrür etmi~ti. Bu musabakalara 1 

iştirak edecek milletler faaliyetle 
hazırlanmaktadırlar. 

Mevcut istihzarata nazaran bu 
maçlar çok alaka uyandırıcı ma
hiyette ve heyecanlı olacaktır . 
Muhtelif sikletlerdeki şampiyon· 
lukların Alman, Fin' Macar, lsveç
li güreeçiler arasında taksim edile-
cekleri tahmin olunmaktadır. 

Güreşleri idare edecek komite 
alakadar milletlerle temas etmek 
ve talep1erini tetkiktcdir. Alman
lar organızasyonun mükemmeliye
tine çok ehemmiyet verdikleri 
için Berlin maçlarının emsalsiz bir 
intizamla cereyan edeceği muhak
kaktır. 

ICücülf telgraflar 
A vustralyada grev - Melbour· 

en, 15 [A.A) - Kereste imalathane
lerinde çalışan amele tarafından ilan 
edilen grev 5 haftadan beri devam ' 
ettiği halde hiç bir sureti tesviye 
derpiş edilmektedir. Amele haftalık 
çalışma saatlerini 44 ten 48 e çıka
ran hakem kararını tanımaınali:tııdır. 

Bir ka1.a - Lorient, 15 [A.A] -

lclraia ! 
Bu kulubenin eşiğinden 

çer geçmez, arkasından kapı şı· 
ddetle kapandı. 

Rais~a o zaman bir tuzağa 
düştüğünü anladı. Kaçmak işte
di, fakat kaçacak yer bırakılma· 
mıştı. 

Lamba yeniden yandı ve o 
zamam Raissa karşısında kimler 
olduğunu gördü. 

Anna ile Michelin yanında 
Beppo Hermondiyos ayakta duru· 
yordu. Hermondiyos eski aciz, 
mütevazı çoban değildi. Dimdik 
duruyor, hiç bir şeyden kork· 
mayan bir adama benziyordu. 

Raissa soğuk kanlılığını muha
fazaya çalıştı. 

Küıtahane bir tavur takınarak 
mek- "kaca: 

- Kidder nerde? Beni bura· 
ya çağırmıştı. 

Hermondiyos terccme etti. An· 
na cevabını verdi: 

- Burada Kidder Midder 
yoktur. 

- Nezaman reler.ek? 

Pauır 

Henüz ıenı bititilea 
llllmlerden bazıları 

\~ketlerde i§ hulıt.u.1a11111 
Avrupayı, Amerikayı aıc:ıdi· 

ğini 8f.lyle)en hir genç adama 
1 ~adüf ettim. Bu genç 22 yaola· 

rmdadtr. Jstanbula geldiktcu sonra 

1 
henfü: iş hulamadJtını, muhtelif 
§İrıcetleı·e miiracaat ettiğini, Fran· 
sızcayi iyi bildiği halde bir iş bu

' lamadığına hayret ettiğini süy· 
lüyer. Bu gencin şirket}P.rd~ bir iş 
bulması lazımdı. 

Bu ve. ile ile şu hatırıma 
geldi: Avrupaya ve Amf!rika)U ge· 
len Türk gençleri fenni ihtiqaı::a 
sahip olurlarsa daha kolay i-:. bn-
lurla r 1,annederiın. 

i~antaşmcla karilerinizden 
Cezmi 

,.y 
)jtı 111 

ı\1'v11rı; çeıui~ eti uıeC ~ 
"WQı hu d,.f 11da rene Ce0~w 
Bir JıaftJ )•adar .muzak~ 
011)'\Ut dıvJçtl~rin ılip)ooı;: 
uklw. ~ıli, ~iıı:li nıur.a~ ..w 
aleni i~iıııada hatip diplO~ 
fö)leyeoekler, ruıııauıeye 

1 
meşeleler hakkında kararlar 
bu içtima denesi de bitcceı.tı~ 

Alman ekaliyetl~rin J,eb 
ruz kaldıkları tıızyik ba'-.J;; 
cemiyeti meclicıine verdı 
varılır. . 

Buna mukabil Almamııd:ı ' 1 

li) etler de Lir isticfo terıip et! 
Yam cemiyeti mecli~ine de 
Japouyanın Akvam rcrniJetın 
hası &ron Ad:ıt~i l•u hu u • 
lıazırlaracaktı. Bu mes'ele tıs!t 
,·ıım C'emiveti meclisinin ı ertCt 

hl ·k • 1 · ola Teblier edilıneyen Lir ta \I at ~·:ıpı mcsına ıııt h 
O - verilmektedir. Alman~ ad:ık1 ı.e 

kanun !erin isıidalarınd:ı &) nı ıarıd• 
Un resminin tenzil edilmesine adi!Aeckeği anla~ı~ı~ 0.r • 

1
. ·nd" b0 

Hım cemıyetı mt·C ıQı . 
dair mecliste verilen karar üzerine verilmesinden evet Fransa tıst1 
un getirttik, bu unları vapurlardan M, Bir~anla Almanya haric!"'~ 
mavnalara ııaklettirdik . Fakat Ştrezman arasında ınulıiın bır 

l'llk, mtlzakere cereyan edccel<f 
kanun gümrüğe tepliğ edilmedi· l\tev uk haberlere ınalik 
ğinden unJar mavnalardan tahliye tnnınmış oJan mabafıldcn fi 
edilmedi. Bu suretle bekletilmesi terşguh etmektedir. 

M. Bir) an ve .M, Ştrezınanrtı pek çok masrafa, yeni zararlara 
l:ırı muliketta konu§ulııc•" 

uıaruz kalmamıza sebep oluyor. mes'cle şudur: Lehistan lııt 
~ittabi getirttiğimiz unları daha yayı ilhak için Sov.,ctler ale 

fazla zarara tahammül e<lemiyerek ederse garp hudut~ındıın t 
· d ınak M, Ştrezmanın bu huıutlJ 
ıa eye mecbur kalacağız. Kanu- bu defa_da te'minat ,·ernıe' 

......._~---------~- ' mm rüsuınata bir an evel tebliği niyor. Akvam cemiyeti nıec 

"\mil Jannigs ve Fforeııce Vidor "Vatandaş,, Filminu 
Film stüdyoları harıl harıl Ça- Alfred Machin "Blackand 

lışıyorlnr. Whiten yani "Siyah ve beyaz,, 
Mamice Gleize son defa "Be- isimli filminde, zenci rolünü al

nim olacaksın n ismindeki filmi mıştır. 
çevırıp bitirmiştir. Bu filmde lvan Petrovitch "Kartiye laten,, 
Madam Fraoçeska Bertini büyük filmini bitirmiştir. . 
bir rol almıştır. Gene yeni film. Leon Perret "Hayat yarın 
lerden "Kraliçanın gerdanlığı,, başlıyor.,, Rolüne hazırlanıyor. 

filminde ise, Kıraliça Antoinette "Romeo ile Jülyet,, te yeni-
rolünü Diana Karenne almıştır. den filme alınıyor. 

Denfa talıınlerı yapıfclı 1 

torpidonun toplarından birinin kuyruk 
tarafı patlamı~tır. İki bahriyeli telef 
olmuş, bir askerde yaralanmıştır. 

Çinde milliyetper,·erler - Was· 
hington, 15 IA.A 1 - Çin milliyetper
\ crleri hlıkfımcti KelJog misakını 
tasdii\ etıni ,tir. Bu misal\ ı ilk imza 
eden 15 lıtikuıncttcn yalnız Japonya 
tasdik keyfi) etini lıcnliz bildirmc
mi~tir. 

Japon bütçesi - Tokyo, 15 
[A.A] - Umumi yelcfirıu 1,752,000,000 
yene bali ı'.( olan hlltçe iki mf'clis tn· 
ı·afından da kabul \C tasdilc edilmiş· 

tir. Bahriye tahsisatı 268,000,000 
ordu tahsisatı 231,000,000 yendir. 
Munzam talı isat liiyılıası yakında 

meclise 'erilecek tir. 
Çinde bir ilıtilfıf - Şınghn\·, 

- Gelmeyecel! 
- O halde ne ıstıyorsunuz? 

Siz hırsızmısınız, param yoktur. 
Üstümde de hiç mücevher taşı· 
mam. 

- Biz hiçte sizin zannettiğiniz 
insanlardan değiliz. 

Anna gözlerini Raissanın 

gözlerinin içine dikerek, 
Biz sizden bir şey sormak is

tiyoruz. Doğru cevap verirsen 
sana da bir mazarratı olamaz. 

- Ne soracaksınız? 
- Biz, senin dostun Gardne· 

rin Paristen kaçırdığı Fransız 
kızının ne olduğunu öğrenmek 

istiyoruz. 
Raissa cevap vermedi. 
Anna dedi ki : 
- Eğer sorduğumuza cevap 

verirsen rahat rahat eve gider.sin? 
- Vermezsem ? 
- Vermezsen, güzelim vücu· 

dunuzda husule gelecek zararÜ 
ziyandan mes'uliyet kabul etmem. 

Bu istihza Raissayi adeta çal· 
dırttı. 

- Beni yeyecek değilsinizyal 
Siz gece yarısı kadınlı erkekli 
haydutluğa kalkmış insanlarsınız. 
Zaten benim sizden de hiç kor· 
kum yoktur. Polis nasıl olsa ıi· 
zı yakalamasını bilir. 

Hermondiyos: 

l~cziyesiyle Wuhan meclisi arasında 

çıkan ihtilaf \izerine ba~lanı lan harp 
hazırlıkları durmuştur. Vaziyet tabii 

ve mutat eeklini almıştır. 

lngiltcredc yeni meskenler -
Londrn, 15 [A.A] - Harbin hitamın· 

dan beri lngilteredc 230 bin yeni 

mesken bina edilmi~tir. Bu mesken

lerde 5 milyondan fazla kimse ika· 
met etmektedir. 

1'"'ransa - Estonya - Paris, 15 

[A.AJ - Fransa ile Estonya arasın· 
da eıı ziyade mazharı müsaade mil· 

let esasına mlistenit olan ticari mu· 
kıwelc imza edilmiştir. 

- Ah, ah, ah, efendim, dedi, 
Polis? Poliste bizimle beraber 
harekete geçti, a kadın? 

Raissa omuzlarını silkti: 
- Tekrar söylüyorum, sizden 

hiç korkum yoktur. Beni yeye· 
mezsiniz. 

Beppo Hermondiyos: 
- Seni yeyecek değiliz, deği· 

liz ama, bir az hırpalanırsınız. 
Bu defa Raissa dilşünmeğe 

başladı. Fakat Hermondiyosun 
söylemek istediğini anlamamaz· 
lıktan geldi : 

- Ben yemin ederim ki, bu 
Fransız kızının ne olduğunu bil· 
miyorum. Yalnız şatoda idi. On· 
dan sonrasını bilmem. 

- Yalan söyleme. 
- Söylemiyorum. 
Filhakika Raissa Kırk yılda 

bir, yalan söylemiyordu. 
- Şato yandıktan sonra, ora

dakilerin ne olduklarına da vakıf 
değildim. 

- Raissa güzel kızım, söyle· 
yccek misin, söylemiyecek misin? 

- Bilmedikim bir şeyi naaıl 
söylerim? 

Hennondiyos o zaman: 
- Biz senin dilini çözmeği 

biliriz, dedi. 
Raissa tehdide başladı: 
- Sen mi? Ama ben seni 

hususunda na7..arı dikkati celp et- içtimalarında, bu hususta 
menizi rica eylerim. Lehistana muzabereti teklif 

Un tacirlerinden ve karilerı· - ile ce'ap alınmııtır. ;. 
M. Ştrezınan bu defa )'elle 

nizden Napoltaki menfi ce,·ap ,·erecejfi be)all 
Netice itibarile Lehiatanda ki 

Sabahci kahveleri liyetler aleyhi~e tazyılı:m de""'~ 
Taksimdeki sabahcı kahvesin- alaka !ar mahafilde te'yit ol111111cı

lngiltere hariciye ııazırUlıO ~ 
de bir tesadüf neticesi bir gece ıulb hakkında yeni bui f~~j 
sabahladım. Bu kahvede şoförler bu defaH içtimada beyan eu . 
oturdukları gibi . evi olmayan, la§ılıyor. Fakat bu forıoUllt~ 

gibi harp aleyhine, sulh Jebİfl' 
otelde yatmak için parası bulun- tu'sir huıule ğetirecek mahiyeti' 

mayan insanlar da oturuyorlar. Sa· ğı beyan edilmektedir • 

baha kadar açık bulunan paştane- lngiltere-lrak araıındaki 
dil lerde debövle.ce mütemad~en:_uı..J~';:·~fur 

bahlayan vardır. UykusuzlUk neti· 
cesi pek çok insanlar böylece has· 
talanırlar. Şehremaneti bu kabil 
insanlar için her gece 10 kruş 
mukabilinde yatılabilecek bir ya
takhane açmalıdır. 

CibaJide sakin 
suphi 

Kon dok tör lerde nezaket 
Tramvayla evelki gece gider

ken bir hareket nazarı dikkatimi 
celbetti. Bir kondoktör müşteri· 
lere tabaf bir takım hitaplarla 
cevap veriyor. bir yolcu inerken 
" sende uç bakalım ,, gibi sözler 
söylüyordu. Kondoktörlerin halka 

sonra yakalamasını bilirim. Alçak 
herif r 

- Hermondiyos artık kimse
den korkmaz. Palavra da elinle· 
mi yor. 

- Köpek! Eline yüz dolar ver
sem, istediğim adamı gidip öl· 
dürürsün. Ben malum bilmez 
miyim? 

Hermondiyos artık dinleme· 
yordu biler 

Odanın içinde bir aşajı, bir 
yukan dolaşıyordu. 

Hemıondiyos, hani hani yanan 
sobadan mebzul mikdarda kor 
alarak odanın ortasına koydu. 

Michel itiraz etti: 
- Y oook, işte bu olmaz! 
Anna ıertlendi: 
- Eğer tahammülünüz yoba, 

zatiilileri lutfen teşrif buyurabilir
ler. 

Hermodiyoı, gelirken çarııdan 
aldıtı demirleri çakardı ve bu
nınlan kızgın korum içine sürdü. 
Bu demir parçalan kebap yap• 
mak için kullanılan tlflerden 
bqka bir feY delildi. 

Raissa vaziyeti anladı, ve mü· 
lehham vücudundan biç te bek· 
lenmeyen bir çeviklikle odanın 
içinde kotmağa bqladı. 

Çok koşmadı. 
Anna bir taraftan. Hermon· 

d. • d... af lıadJP' 
ıyos ıger atr taD ,.,,. 

ladılar. · ~ 
Bir saniyeda Raille tP 

yakalandı, bağlandı "e ~ 
met edemeyecek bir 
rildi. 

Anna son defa ,#~ 
- S6yleyecek ıuitİ°' -"" 

yecck misin ? atı" 
- Fakt.. ıiz ne .. . 

tiyormnuz? ., 
· - Bu Eransız ıab• 

1111 ne oldu ? f!JIP' 
- Vallahi bilaıiJO 

bilmiyorum. ~ 
- O halde baı tiıt bİ' 

tıtın bu kadar eıiye 
mmı tatmata bati~· ı 

Anna kadmlD bit t' 
yapışb, HcrmondiYo' 
na yapqb, RaitSSY' , 
baıladılar. • _..AO.,s 

Ve çırçıplak ıtP'~ 
oturttular. old.,. 

lzbrabı müthiı • dl 
Raiuanın etleri -~ ~ 

bqlayınca, odan~ ·~, 
11 ._ .... ilm bit . pr 

amm 11CU ez Ii·.,. 
Kızartma a111e 1-

aaniye aürdü. ediJI 
- Merhamet ' 

tun, .ayleyecetiJll·. cb,ı ·t 
Anne ve oıı (Si 

' 
tt, 



_.""-'!• Harla Pandler. sagda Fa'JI Webb. ıolda Vera 
~ ~ rıolnar. asagda l.atle Paullen. &llJI Damıta 
'11'~ ~il lllodalan degiştik- Fakat bir gün gene keyfli zama- ' tümdeki elbiseye gitmiyor ... 
~ a farketmeğe başladı. nımızda aynı vaziyet: Bu defa da şapkanın ha1 

~,laktan bakıp ta alelade - Şapka çok güzel ama, ü i~:X yeni bir elbis;;_ 

Her birisi 50,000 lira 
kıymetinde dör kısra' 

lngilizler bugün dünyada en 

kıymetli atlara malik olan bir 

millettir. Binlerce lira kıymetin· 

de olan cins lngiliz atlarının 

lngiliz hudutlanndan dışarı çıka
rılmaması için hükumet satılığa 

çıkarılan kıymetli ve asil atları 

• - 4 ... 4 

G 

ngı-

lngilizl~r yetitdirflecek 
atları suya ve denlM 
aliştırmak için Mhfl. 
lerde dolaştırırlar. 

Kadro harici edilen hayvanlar ölene kadar tam bir 
höriyet içinde muayyen çayırlarda serbest bırakıhr. 

hatıra gelmiyecek fiyatlarla sabn 
alarak beslemekte ve orduya cins 
hayvan yetiştirmektedir. Bu sa-

yede lngiliz ordusunda ekseriya 
kıymetli hayvanlara tesadüf edil· 
mektedir. 

; 

~ f~ taplcalar bile, tahmi- = 
:~~Yı e ı>a1ıa1ıdır1ar. Çünkü Tahlisiye dubası 

'h ~Plllak için bir ihtisas Son zamanlarda. sık sık vuku 
~'-i llllftır. bulup insanca pek çok zayiatı 

4iDzellerin lillirleri 
dbL. ate te-=ı h k ı . ~" libi ... 41 er, elbiselere ol- bais olan ba ri aza ar gemı-
' t ~ : ıırndi de şapkalara bi- lerdeki tahlisiye sandallarının 
'- ernı ~ matlup ·derecede işe yaramadı-
'r. 'fit_, 11 ege başlamışlardır. K k 
~ .. O:Lı.· !<ara kedi" 

1 
"Bülbül,, ğını ispat eylemiştir. aza vu u-

.., ••Q unda ya mürettebat sandalları 
'-i ~ indiremiyorlar, ya alabura idiyor-
~ ~· icadın fantazisini lar. Yahut bunlar denizde bir 
~'t.~bih..; ... _. ın etti~n.ı· .ayıe ı"zah d k k b 1 ~"il q_~ M 51 P birin en ayrılara ay o uyor. 
dttlti: ~~ eseıa zevceniz, bir Bu yaziyet, erbabı fenni san· 

• Z&aıanınlzda size dal yerine diger vesaiti tahlisiye 

'

' .t.. aramağa sevkeylemiştir. 
"" elb· · d 

0~11 te olA babletmeje deler. 
Anupanıu en güzel kedınını seçmek için 
Pariste bir mUsabaka yapılmı~ ve M3car 
gUzeli Matmuel Simon A\Tupa glizeli ol· 
arak intihap edilmişti. Acaba bu genç kız
lar, mensup olduklan memleketlerin 
en gUzeli olarak seçildikten, reıinllcri 
guete \e mecmualannda neıredil
mekten, bu ıuretle de, bir çok genç 
kızları imr~ndirecek bir ıeref halesi ile 
tetewUç ettikten sonra dunyay ı nasıl 
görmcıe başladılar. 

biç u ıseıne başımdaki Amerika mütefenninlerin en 
.t~ Jıun °'tmiy Mr. Jerusbark sandal yerine en v 
"'~ .. ~' )l b· •• or. r •"lllı ır d mükemmel vasıtai tahliıiye ola .. 

hul edilen kadın tı 
kıyafetile İrlanda 

Macar gllzelinin babası bir Macar 
kuabasında doktordur. Avrupa gözeli 
iııtibap edilen bu kız, aesi gözel olduğu 

;ı, için ti~atroya intiıap etmek istiyor. sabık 
~ranaız güzeli M 1. Germame Labordeta 

' İçiıı, erece ucuz bil· klth._, ~evcenizin bu arzu- rak gazolin makinesiyle müte· 
. ~ ıat harrik ve 200 yolcu istiap eden 

ıc_ d-.ı eıneuiniz. Fakat 
\ao..._-~ ne çilcaca h. b dubalar keşfeylemiıtir. 
~.,,.._le. gım ısa a Bu clubalar gemi her han ğişe· 

~h b l>~Yı alı kilde batsa ve kazayı ugrasa da 
't~ir. ~nız zevceniz pp-1 denize kolarca inmekte ve hatt~ 

a tnemnun sizde... vapur batai!ken vucuda getlrdı .. 
' 

• 
şampıyonu 

ti girdaba tutulsa bile tekrar 
suyun sathına çıkmaktadır. Bu 
dubalar telıiz milrsile ve ahize
leri ve havai fişenkleri ile mü· 
cehheı;dir 

• byat?oya ıtrmek iatiyor. Sonra bu kızın 
babaaı da, anası da artiattirler ve hem de 
Operada artisttirler. 

Leh gtızcli MI. Vladialava Koetak.I 
Varıuvada gilzel intihap edildikten .aonra, 
daktilo olarak çalııtığı bank.adan Parla 
mUsabakuına girmek için on beı gUo 
mezuniyet iıtedL 

Di~ or ki: •Gene bşnkama, j ıııı 
JT'!l1' in ınin 'nnınn rl nere m • 

Romen güzeli Ganeako l llzer, tenis 
oynar, sandala biner, tıpordan ayrılmak 
istemiyor. Ingiliz güzeli Bennie Dickı te 
bir sporcu kızdır. Arıstokrat )a~amış· 

tır. Fakat babası pek genç ) aşta oldugU 
için, anasına bakmak llztm gelince ig 
ha~ atına atılmıştır. 

Italya güzeli Dema Ciovannt 17 }a§ın· 
da, dikig ve naıuıla meşğuldur. Gene O) le 
kalacak. ilikUpte bir banka memurunun 
kızı olan mp gllzeli Stanislo.nı da evinde 
~~mak, diki§ 'e nakı~ı ile ogra~mak 
ıstıyor. 

Danimarka ~u~eliMis Wibeck Moges
man, dı.inya bısıklet şampiyonu wm 
Falck ile n.ııanlıdır. Onunla evlenecek !Y 

Bankalarda gUzeller çok ~aliba ! Yu
nan güzeli MI. Aspasie Kazatja Atinada 
bir bankada çalıııyor. Nişanlm Parise 
kadar olan . .•eyabatuıda kendiaine 
refakat. etmıştır. Avustur)a güzeli 
ML Lise Goldarbciter, Viyanada bir 
tüccar kızıdır. Kasada oturarak zarif 
tebessılmlerle mUıterilerine bakacaktır. 
lspanyol gUzeli MI. Pepita Somper 17 
yagındad\r 'e Arjantine dansını mUkem· 
mel~n o rn, or "Rıııl:rl \f ıı.... k ,.;ı,. .. 

güzel taganni ediyor. Bir çok. hpaa1 ol 
gUzeli _gibi o da alkıg toplayacak.. 

ls,'lçre gUzeli henUz 16 yqındadır 
İstikbali hakkmda daha bir k.aJv, ,,_i; 
değildir. ---. 

Alman ğuzeli MI. Elzabet evlenmek ye 
çoli çocuk anası olmak istiyor. Rua gbeli 
lrene Levitzk)de btıyle duıunmüyor. 

Bulgar güzeli Luhanın bir FruıaWa 
evlenmek ... 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Beşikta§ta Akaretler de 6, 5-9 numa

ralı hanelerle ~. 15, 23, 27, 28, 32 mti
kerrer 32, 39 numaralı dükkinlar bil· 
mlizayede icar edilec~den ıehribalin 
yirmi sekizinci Perıenba gttnUnden iti
baren ) irmi gUn mUddetle aleni mla
yeJeye \'azedilmi~tir. Talip olanlıuuı w 
daha ziyade malnmat almak iste, enJsia 
Martın yirminci Çarşanba günU uat • 
Uçe kadar mahalli mezkCtrda 54 numm.Ja 
mUte\'elli ka\makamhğına 'e )evmi _. 
kılrun aaat ou uçunden on betine kadar 
Çenberli taşta lııtanbul evkaf mudiri,. 
tindt> i :ıre c lm ıne ur caat etmeleri. 



'' 
(Ha it) ·n 
hayatına 

sefih ve 
son bir 

. "' 
ıgrenç 

nazar. 
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(Halit) in maceraları pek çok

tür. Saymak ,.e yazmakla bitm z 
ve tükenmez. Bu hC"rifin ) a.;ad ığı 
sefahat alemleri jq~ !Jillıa .. a ka). 
da şayandır. 

Onu müsliimnn olnrrık tı.mıpn 
bazı safdiller Fran~ız mnkam. tın
daki işlerinin te 'i) e i, :=irket ' 
müesseselerde kendilerine bir i 
tedariki için bu herife ınuracaat 

ederlerdi. (Halit) in Gala tada Tünel 
hanındaki dairesi adeta bir (merci) 
halini almıştı. 

Kadın erkek bir çok şaf halk 
(Halit) in odasına kabul edilmek 
için dar koridorda sabalıtan akşa· 
ma kadar nöbet beklerlerdi. 

l_~ için müracaat eden erkek
lere daha koridorda iken husu i 
&.damlan ıokulurlar: 

- Kendin geleceğine akraba 
ve ya tanıdıklanmdan bir kadın 
,Cfındersen daha iyi edersin. der
lerdi. Tabi bu sözler ( Halit) in 
emri icabı idi. 

Halit tünel hanının ü t katını 
~endisine hem cnhc:ma daire i 
hem de ikametgah; yapmu;tı. 

Dar, karanlık'\ e uzun bir ko
fJdor! Nehayette üç oda •. Biri ka
btt1 salonu, biri yazıhane. üçünci.i, 
sü ise yatak odac:ı. 

~ Koridorun ha~mda da bir 
franm neferi g ~Ji gündüzlü nö· 
bet beklerdi. 

Kabul $alon.ır tf'ma1n~n arap 
tMi1§at ve tezyinatı n~ f•ii~len· 
iniştir. 

~ Btitün bu eşya çarşı ~O) ğuncu-
f ltlAunun malısuli idi. 
t~ Burada, bu dairedtı ne reıalt.,tlcı: 
oldıamış, ne kepazelikler ) apılma· 
~tır. 

~ lşleri görülmek vr ) a nikahla 
Qfuımak gibi bahanelerle J aç Türk 
kadını, kııı bu sefil t nifin rezil 
flıinde iffet ve ismetlerini kurban 
vermem itti? 
· Bu herifin yüzünden ne çok aile 
facialan ohnu<:. ne- kadar ailf~ 
sönmüştü. 

Böyle olduğu halde onun hu 
melun ru 1 nu bilme) en ve bugün 
bı1e: 

- Eyi, kibar, c ntilmen hir 
aaamdı ... 

Diyen kimselere tf'c:adiif edi-
yorum. 

Halit Soj ri efoinin i-lnin d 
bumunu sokınu~tu. 

Fransız müteahhitlerinin \ iil.· 
de sekseni topraktan ibaret Ölan 
kömürlerini zorla, t<>htit ile idare)<' 
satın aldırırdı. Senelerce devam 
eden bu haba<:et (Halit) i hic bir 
ıtaman hatır 'e hayalinden geçme-

yecek derecede c.-enet ahihi etmişti. 
Istanbulun milli idare) e inti· 

kali esnasmda im herif birdPn biı·e 
ortadan sır oJdu ner ) e gitti ! 
Kimee bilmiyordu. Ila!Luki Halit. 
hemen o günü Mar il) aya lıaraket 
aden bir vapurla am · ]erinden e\Cl 
kaçmış, soluğu F ransn da almıştı. 
Çünkü Türk zabiti n' rntam v,.n. 
1erin intikamından korkuvordu. 

Hele Ali kemalin akıbeti onu 
büsbütün ezmi~ti. 

Esac:en hill aten 1 orkak hir 
adamdı. Her gitti ri ' r h.' k<>ndi
sini iki sivil memura t 'kıp ettir
medikçe rahat ed<>mndi. 

lşte müta1 ke ' • j "'ıl rernlt>t· 
leri tarihind ır t n. imalardı.m 
(Halit) in hÜ\ İ) t .. nl . neti bo:. 
Je idi: 

Şimdi 1;' 

ve nazik "' 
gherek ( r 

\ ur.m 'c lıal ... ikaıta i~e yamnn bir 
Fran ız ca~mc:uıdan batı edeceğim. 

Bu adam, l· nm ız i tihbarat teş
k ilatınm üç fP .. at ha:;-ı~ından hiri 
olan ) üzlıaşı (Delor) dıt. 

(Üt lor) ~ok ) aman, çok de_ a 
bir r~ uı..tu. 

(Tiirk muhibbi) l ... ı]\.r i altında 
hrr ) ı c:oku1ur, l.cr 't rdı• hıır-

" ., ırn t, '<' ikram gurür, hu sun•tl 
m luP \azifı ini kolayJaştırırdı. 

Bu herif Fı nn 1) c:alibi ahmer 
he)etine de girdi. İzmite gönderi· 
len fran:)ız muavenet hevetinde 
o da vardı. İzmitte nylarcn ~turdu. 

·e yaptı bilmiyoruz. Fakat her 
halde orada da ( hoş görünmek ) 
poltikası altında ynman dol::ıp]af 
çevirmiştir. 

l tanbulda lıulundullu zaman c 

(Londra) otelinde ikamet eder ve 
bütün fırıldaklarını burada çevi-
rirdi. [Bitmedi] 

500 Okuyucumu· 

za takdim edeceğimiz 3000 
lira kıymetinde muhtelif hedi
yelermize ait kuponların bugün 
sonuncusunu derçediyoruz . 
Musabnkamıza iştirak ıçm 
toplanması lazım gelen kupon 
miktarı, bitmiştir. 

Yarinki Pazartesi gü-
nünd n itibaren l O gün müd
detle idaremizde kuponların 
alınarak mükabilinde musaba
kaya dahil olacak numaralı 
fişlerin itasına başlanacaktır. 

KuponlNm idaremize tes
limi için 10 gün miiddet koy
mak !iuretile taşradaki kariler· 
mizin de musabakııya iştiraki 
temin edilmiş olacaktır. 

Fişlerin tevziinden sonra 
ilan edeceğimiz gün, katibiadil 
ve nrzu eden kariler huzu
runda kur'a çekilecek ve kaza
nan 500 kariimizin fiş nume-
roları gazetemizle neşredilerek, 
kazandıkları hediyeler hemen 
kendilerine tskdim edilecektir. 
Evelcede yazdığimız gibi: 

Bu hcdiyelermizden biri, 
kıymetli bir altın saattır. Bir 
kariimiz güzel bir oda takımı 
kazanacaktır. Bu iki hediye
den mada muhtelif kariimize, 
işlerine yarayacak ve kıymetli 
ve listesini yakında tafsilatile 
neşredecegimiz bir çok hedi
yeler takdim olunacaktır. 

Bu hediyeler 

di ak 
magazasında teşhir olunmak
tadır. 
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Bir kız I\.cndiı;i ni astı 
Oısmanlı 1 :ıı a · m murJnr n bn 

O:>mnn be\ iıı hizmet<'İ i 16 yaş uda 
Feri 1e ic:minde l,i ı, z dtırı kendi ini 
Lir iple 1 ta\ann n mal, sııretide ol· 
dtırmüştllr. Genç hizm!'tci kız;n l\en· 
disini niçin asdığı henllz anlıı§ılarJla· 
mı:ı:tır. 

Bir cinayet 

l:>l,lıd. rd<t c,turın Ismuil i nıin le 
bir adam pel, gen' tü ~·.:ı~da bıılıı

nan z· \ cesi ;\ 1ele~ haıı ım ı bir şu phe 
uzeriııe p:ı;ulds u~,ır ~ur ıc uııu!:.ı· 
m .,t ı. Ho shanr; ı.. • .lılır J rı. J,..ıdı 
n 11 \ tıC'ıtduııd 7 pı~al\ ':ır .. ı ı' ıl-
m ~tır. 

Bir kaza 
\Iııstnf ı nr.nıınrla bir amele d ııı 

•· B ylll. J!nıan ,. Hıpuıundan ıP,ır 
çıkarmakta ıkeıı sığırlardan biri 'ınçten 
k~rtul .r~' üzerine ) ıkılmı~ \C he· 
mıklnmı hurdalın:ş etmi tir. 

Mu lafıı he. t lıaneH k liJır !mı • 
t lf. , • 

Bir arhosluk vak·a~ı .. 
l\1n atı al uri i:-ımirıde bir adJm 

kafayı tut ılledikten mıra lıi · eb bi 
' yokken aı ,adıı.Jorıııd~n berber Ji~ i 

pıçn'd::ı ~ arn uınıilt r. 
Mecrn lı ıah ı ı 'e J,aldırı)ıııı . 

tır. ..... l 

-ultan lınmnmındal,i Jpeh<'i ha· 
nıncbn dun yangın çıkmış bir 
~ und \,tan oma undUrulmusı 

Bir aınpül hıcızı ~ 
yakaJan<lı 

Snbıl ~lılnrd~n. Koço Şişlınne yo· 
ku .. undnl,ı P.}el.tırıl. lambularının am· 
püllerini a"'ır rl\en c•Urüm me~lıut 
halinde ,·al,İılnnmıstır. 

1 Bir te~avüz ,;e bir kavO'a 
Salih. Hayrettin, Ihsan isim~

rinde Uç mektep talebesi Yeşil hı· 
lurnba brı) r.:ım yerinden otomobil ile 
geçer] erken u • şahsın teca vlizline 
maruz kalmı~lar '\e çılcan kavga ne-
ticesinde muhtelif verleriııden yara· 
}anmışlardır. ~ 

Koca::;,ından dayak 
vi,en kadın 
~ . 

nci_çe hanım isminde bir J::adın 
kocası tarafından dayak yediğini id· 
dia etmiş Yt zabitaca zevç hakkında 
tahkikata ba§lanm.ştı r. 

Bir küçük k1z ezildi 
l:~ 1 dıı•d rıt" "1 !\"'"'" ke.m l•· 
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iHHACAT 

Huida> 
~\dır 
\ryıa 

1 ıuuhe eı <> 
:'<iolıut ıso 

fıadık 

Tıft.ık 
)apatı 4:; 

'lon 

.. 

.. \ \ Dl~IU. 1 

.. 
.. 

esansı 

Mendilinizi bir hafta 

muattar kılar. 

nıaıı liukliı ;ı~yııı 5 yaşındaki kJZt 
Şekibe bir otomobilin altında kalarak 
yaralanmıştır. 

Bir adam ezildi 
Eyip camii BnUnde mendil satan 

Mahmut isminde bir Sl\tıcı bir pın· 
ton nrabas · nın altında l~a)nra.l~ vara· 
lcınm ~t·r -

BUGDAY 
Ku.P • 

ZAHiRE ! 
Ç.a' clıır l< 5 \ umu '111: 
A.-.ı:ı 11 ... ı .. , ıo ı-.sz 17.ss 

'lmr 1 "'. !;' Sün:ı·r 

Yuluf 
Ke:rıı 10?111 ı 
ı;ıuul c 
Mercrnırk 
~olıııt 

43.00 

TfF11K 
f,u, Pa. Hl IR B T 

ı;:u•.ıw 

nı \ ml 

Ucretlerl 
Tek s\itunda 
Altıncı ayfeda 
Beşinf'İ 

DördUncU • 
Uç Uncu 
ikinci c 

santimi 
25 kuru~ 

50 
80 

120 
200 

c 

Banka \'P. mi.lessesatl Maliye il6nlan 
hu!lıısi tarifeye tabidit. Ticaret mUd· 
Uriyetinin, airketlerin taecili bakland
aki ilfinlarile kntihi adillikler ve ano· 
nim şirketler ilAnlan, santimi otuz 
kurugtur. . Devair ,.e mueseesatl re• 

1 mi) e i!Anlnrı, Turk mektepleri ve asarı 
~ mlint.e~ re ıl!clArı !L\ntiıni } irmi 

Enmükeınmel 

ve tam ayarlı 

saattır. 

Dakika ıaşmaz, te· 

minatlı ve ehven fi. 
atlarla saUlmktadır. 

B•ıhca eaatdUk· 

htanbul Ha,-u:ıJubarı 
Her cin• cııet rl ,,r • 



Knmarbulık, bofl>oğazJık, ) aJancdık. 
ve çapkııalıktır.. Sizse, ne kumarbaz, ne 
yamcı, oecle botbo#asıaıı. 

- Nede çapkın. 
- Evet, bunala beraber lia§k• ~ir 

kU8UnlllUI ftl', 

- Nedir? 
- Nııanhınnı7.. 
- Ne ıararı \Sr ! 
- Bu hepsinden milhimdir, böyle bir 

rabıta !.. [gtiler) Hem de hali bana 
kur yaptlta)·a cesaret ediyorsunuz .• Bari 
lll§&DlDlZ gıizelmi? 

- Fena değil, keodisile sırf merha
met aaibsile nı9anJandım, çıinkU benı 
çok aeyiyor. 

- Gördllallzmü, hem zavallıya gUnab 
delil mi?. 

- Nıf&Jllandığım zaman henUz sizi 
tanımıyordum; hem ııizin ~cyiniz olacağım .. 
Benim weyim olacağınız gun [durur] 

- Metresiniz değilmi? Sen artık 
kelimeltrdea korkar olmu~sun. l.avalh 
klmicil!m. 

- Ne ise İ§te o gtin istenen nıpııı 
ia4e eder, SCl'beetİmi kuunrmı .. 

- Zavallıcık!. 

- Kim? 
..... Nip.nlın caJMm; hem onu aldatmak, 

terketmek bukadar kolayını? 
İyi duıuo !.. 
- Ditün4iüm, bir dakika tereddüt 

etmem. 
- Nede olsa teveccühUmüıe tegekk11r· 

ler e4erim.. 
Dinle.. Kocam bana ihanet ediyor •. 

Ö) le bilmez gibi gözlerinini açma! 
- Temin ederim bilmiyorum, fakat 

seni intikam almağa sevkederse bu iha
neti taktiaedece«im. 

- Hayır. kat'iyyen böyle bir çocuk· 
lukta hulunamuıı. Hem onu aldatmam 
ne fayduı var Beni ayıplama, bal& onu 
sevi1orum. 

- [ Kı1g1n J Hiç zannetmezdim. 
- DUtüo ki, )eglne tanıdığım erkek·": 

ti. 
- Seni gülünç bir vaziyete bırakmam 

23Nisan 
munakaşası 

Çocuk balosu 
Çocuklar cuma günü ocakta 

bir balo vereceklerdir. 
Baloya diğer işlerde oldutu 

gibi ancak 3 ve 8 yaşları arasın· 
daki küçükler kabul edilecektir. 

Baloya kızlar ağır ve dekolte 
tuvaletlerle, erkekler de fırak, 
smokin ve silindir şapka ile ge
leceklerdir. 

Dana bir cazbandın refaka· 
tıyla yapılacaktır. Blitün bun· 
lardan başka gürbüz çocuklar 
muabakası yapılacak. konferans
lar verilecek ve filimler göste
rilecektir. 

Gülcemal sefere ha§layor. 
Bir müddetten beri taıair edilmekte 

olan Cülcemal vapuru yarin Haliçten çı· 
kaeak ve cuma gUnU lzmir postasını ~ a· 
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Tünelde 

- Çok i]eri gidiyorsunuz. 
- Affedersiniz, yüzünüzü görmemi~tim. 

affetmeıe bu kifayet edh or mu? 
- Ben bunda bir gulünçluk görmi· 

yorum ki.. eğer bUtün adamlar ·gülünç 
bir halde iseler ... Bir az evvel beni sev· 
diğini soyli) ordun, de~ilmi? 

- ispat etmelfe her an Jıaıırım. 
-Peki ... Madem ki F.tref bu kadar 

aldatmak iste~ orsun, benimle aldatacafma 
metresile aldat. 

- Çılğınmısın Neriman? 
Daha yuzunU bile gormediğim bir 

kadın? 

- glizel oldulfuma eminim. E:§refin 
hilsnütabiatavardır .. Ne olur Karni ? benı 
memnun etmek için .. 

- E"et ama seni nıemnıın Mecek 
şe~in bana da revk verme!lİ ic>tp etmezki .. 

- Ben senden denmlı, ciddi bir 
rabıta isteıni~ ornı. Bir G ce ) etişir. 

Eşrefe: [ Koaı. budala ] di) e bileyim, 
yeter, 

- Ona sv~ le>ecek mi in? 
- Tabiiüi ... 
- İmlc&nsız, sonra ne der.. Beni 

dünyada affetmez. 
- Benim aıık ım olmak istediğini 

dayarsa !. 
erden duvacak? Hem smi SC"tİ· 

Nakil 

yorum; hilbu ki ötekini gormedim bile .. 
- Tanııueını1~ 
- Ahpaplannız.daa bıri mi? 
- Ha} ır, fakat İ!Rıini ve adresini 

bili orunı : 
[ LEMA!'t] . . eo1ı.~ı 21 numara • 
- [ Bırdeıi Jnranr] F.minmisin? 
- Tabiii .. Hepsini sö~le)eceifım; Fa 

kat ne)e bukadnr ehemmi) et 'erhorsun? 
- çu çü çu ... Çünku... ÇUnkU. bah

settiğim kadın NiŞANLIM ! ... 
Butun intikam iımidinin mavolmasına 

ra~men, Neriman kahkahalarını zaptede
me) erek: 

- Par Jon.. Dedi. 

Anlamamışta.. 
T ahaf söz su\ leyenlerden biri, bir 

meclisle nükteli bir lıikl) e anlatm1g. 
Biltun dinleyenler güldükleri halde içle
rinden ) alnız biri gülmemiş. Anlatan 
adamın anlamadığına 7.Ahip olarak, hikl· 
ye) i tekrar etmiı. Evelce gülmUı olaıılar 
bu sefer bir az gülmüılenede, öteki yene 
gülmemiş. 

Bu hal nakıliıı merakına dokundu· 
ğu için hiki) esini üçüncU defa tekrar 

Kıral Boris 
evleniyor 

•) 
= 

edince hiç gulıaemi'li olan adam bu ufer bar j ı••••••• ••••••-••••••-••, 
mı§ kahkaha~ ı .. gözlerinden ) aş gelincere : Bahane : 
kadar gülmüş. \ : 1 

Bittabi hel'k~s. hikayen.in nııktt. iııe -.. I . . . ....................... . 
nıhayet vakıf oldufuna hUknıetmışlcr 'e H ·fi ı,· · lı.ad .J __ L:- •• 

ı . . erı uı ırı ar 1.§ID..... uwmek ıçıa 
gu menın arkası gelın<"e sormı~lar: 1 • , • O 1 • 1 n ıııı ı .• emı~. tc ,ı c c : 

- Ne, e bu kadar guldun. <J da . u n _ • t · ht L' .:.1-_ -- ı.wnım a ını SJ.)'ll rr. m---. 
cevabı \crmı : d · A k d 

eınış. r a a ı : 
-Hilii aıilamadım da, ona1?ıilu~onım. _ Ne)e? Si~ah ata binilmez mi? 

di)e sorıınl'a ıu ce\Sbı \ernıiı: 

Mademki biliyor Ben 'ermek i tl'meyince binilıaez. 
Bıı bahane kafidir. 

Nasrettin Hocanın evinden kilim ri 
çalmışlar. Butün şehir halkı nr:ıdı~ı halde 

hır~ zı bir turlu bulamamışlar. Hocada 

gitmiş, camideki kilimlerden birini ) Uk· 
lenıui:. e~inc gdirmiş. 

Tabii halk lloca~a neden böyle yap

tı~ını soı muşlar. O dı : 

- Biz hırsızın kim oldulfunıı bileme· 

diğimiz için. tutamadık, faı~at Al'ah 

hırsızın kim olduğunu bilb or va. Ben de 
gittim, onun e\inJen benim kilimim 
yerine bir kıliın alıiım. i\ladam ki, 

bili) or, oda gitsin, hırc:ızı ) akalasın, ken· 

di kiliminin yerine benim kilimi alsın. 

Dörducüye intizaren 
Kadının biri iki defa evlenmiı ve 

iki kocası da ölmU~. llçuncti koca)& va

rmış Bir az 1aman gt"çtikten sonra, üçU

~cü koccsı da lıac:talanarak hım ) atağı

na ) :ıtmı ~· Za\ allı kadın ııc tlncii koca

sının da elinden gitmekte olduğunu go· 
rUnce: 

- Ah, heni bırakıp nerelere gidiyor· 

sun? deye feryada başlamış, Bunu son 

deminde ititen kocası güç hal ile gözle

rini açmıı: 
Dördüncü keratayı gondermelfe gidi. 

yorum, demiş. 

Aferin! 
lld nrknd,ı-. n\a ~ıkını~Lar tarla 

kenarında bir huş j?Oren biri bemea 

silüiıını boşaltmHı, fakat tesadüf ettire

memiş, kuş ta uçmuş. 

Bunu goren arkadaşı karşıdan l 
- Aferin ! de' e ha~ırmış. TUfeğı 

boşaltan lıu ala)a hiddetlenmi§ ve arK.. 

da~wa tıkıgm~a J:ıaşlamış. 

Refikinin muteeuir olduğunu sür• 

·Afcriuci• iti tatlıya bejlamak içia 111 
cmabı \ermiı: 

A birader, ben sana detil, llAtll' 
kuşa ·Aferin!· dedim. 

Mübarek zeki 
\ aızıu h.ri camide vazederken biri 

m ırı.'lsebetle, kUc ık )aı:larda ögrenilea 
§C\ lf'nn haf11.adan hiç ailinmeyeceliai 

!I ~ ll"nıi~. Dinle} enlerden biri hemen alJI. 

mı~ •• 

-Çok dotnı öyleyorsun hoca efendi 
demi". hen çocukken ·Elhamdıili.lllhio 

demesini ogrenmi~tim. Şimdi altatı 

)aıında\lm. o mubarek kelimeti elli • 

nedir kullanmak na&ip olmadıtı bUde, 
hilü uııutııuıdım. 

K. - Zavallı babam .. İflas etti .. 
E. - Nasıl, zavallı izdivacımıza rnaııi olmak için elinden gelen her 

şeyi yapmakta asla tereddüt etmiyor. 

Fırtına Kadriye 8. ve 
arkadaşları Mu badele 

Komisyonu 
gidiyor. 

M. M. komisyonu dün sabah 

Prague, 

16 [A.A] ·• 
Ceteka aj

ansınm So
fya muha

Cümhuriyet 
vapuru 

j kaza geçirdi 

Kadriye hanım ve arkadaştan 
hakkındaki tahkıkatın yeni bir 
safhaya dahil oldufunu dünkl 
nushamızda yazmıştık. Mesele 
aynı vaziyeti muhafaza etmekt• 
dir. Tahkikatın harici aafhaaa 
temamiyle hitam bulmuştur. M. Rivasın riyasetinde unumi bir 

içtima aktetmiştir. Pek hara· 
retli bir safhada üç saat de
vam eden bu içtimada komisyon 
merkezinin Garbi Trakyaya nak· 
li etrafında müzakerat cereyan 
etmiş ve baş murahhasımız Ge· 
mal Hüsnü bey komisyonun 
Gümülcineye nakli etrafında evel
ce verilmiş olan karann tekit ve 
tatbikini talep etmiştir. Buna 
mukabil Yunan murahhasları gü
mülcinede müsait bina bulunma
dığından bahsederek, Yunan 
hükümetinin de · temennisi veç
hile komisyonun Selinite nakli· 
ni istemişlerdir. Neticede komiı· 
yon merkezinin talebimiz veçhile 
Gümülcineye nakline ve heyeti 
umumiye içtimalannın orada 
aktine, yalnız Gümülcinede mü
sait bina olmadığı için komis
yona ait bilcümle bürolann Ati· 
naya nakline karar ve- rilmiştir. 

komisyonun ayın nihayetinde 
ta~ınması muhtemeld"r. 

biri Kıtal •~~ 

Borisin pr
enses Gio

vanna ile 
evlenmesi 
taaavwru 
hakkın da 
verditi bir 
haberde it-
alya bane-
da111 larali- Kırat Boirs 
sinin bu izci ca, Papa tarafı ı 
dan takdis edilmesi şartıyla 
muvafakat ettiğini bildirmektedir. 

Gayri mubadiller 
bugün toplanıyor 

Gayri mubadifter idare heyeti 
bugOn içtima ederek tevziat 
meselesi etrafında müzak~ratta 
bulunacak ve tevziabo günijqij 
teıpi , decektir. 

1 Gelen malUınattan anlagıldığına göre, 
İ Karadenizde kıt ve fırtına b ıt n şidde-
1 ti) le el' an devam etmektedir. Hatta ~un 
j Karadenizden limanımıza gelen Cümb~) et 
l vapuru Trah'17.81Ul giderken batmak tehlik.e-
1 sine maruz kalmıı ve çok. be) ecanlı hır 

1 
an geçirmiştir. Vapur Boğazdan . çıkd~k: 
tan bir az eonra mu.au.am bus k ıtlelennın 
hücumuna maruz. kalını§ ve bilabere 
milthit bir fırtına) a tutulmUflur. 

Kaptanın an ıttı~ıoa göre gemi::; e 
çarpan daJgalar geminin bet, on mislı 
bU)·UklUğünde imit. Bütün bu dağ gibi 
dalgalar buyuk. bir ıiddetle gemi) e 
çarparak içeri giriyor ve kam.aralan au 
altında bırakıyormut. 

Neha~ et öyle bir an gelmigki yu}. 

cular artık kurtulmak ihtmali olmadıfım 
görerek elbiselerini çıkanp tahlisiye 
simitlerini bellerine takmıılar ve akibet
lerine intizar etmiılerdir. 

Dalgalar geminin gUgerte kıllll1aı 
tahnp etmiftir. 

Vapurun suvarisi bUtün bunlara 
raifmen saglam olan gemi) i tayanı 
ha~ ret bir ~kilde idare ederek. sahile 
getirmeğe mıınffak olmuıtur. 

Vopur bugün Halice sevkedilerek 
ı,.qı.ir edilecek ve. hu fırsattan bilistifade 
kamar 1 rn cl:ı d l n ı t:ıdıl t apılacaktır. 

Hariçten hiç kimsenin isticva
bına liizum kalmamışbr. Bunun 
ıçın yarından itibaren tekrar 
vazifesine başlayacak olan Hik· 
met bey doğrudan doğnıya mev• 
kufların isticvabına bqlayacak 
ve bir ~ç güne kadar m.._ 
leyi ikmal edecektir. 

Mevkuflara göriilea lüzum 
üzerine dünden itibart-n gazete 
verilmemektedir. 

Telefon •lrketlnd• 
Telefon şirketi heyeti umumi

yesi yakında toplanacaktır. Tele{ola 
şirketi bet seneden beri biue ae
netlerine temettü vermemektedir. · 
Hissedarlar borsaya §iklyette bu
lunmaktadırlar . Şirket bu tene 
yapacağı içtimada yene ıemettil 
vermediği taktirde hakkında Jlllm 
muomele yapılacaktır. 
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Fenni 
süt:un el sizle haro l Isınrİıak . isteyen 

Hubi umumide \'Ukua gelen muılıl. izahab bildikten sonr~ bunu hemen{.· k Üç u k ay aklar! 
deniz muharebeleri; Harp gemilerınde ki men dogru) a }"akın bır derecede hallet.. ~imali Av· ._ ·~ 
tapolann hedefe isabethn U-"Ulldald ademi mek o l ndar mu~ldl olnmıf}acnğı zannın· 
milmareseleriı:ıi i pat etmi~ Bunun ha§· dayım. • . . . . ru~la ınemleket-
JıQ sebebini talimler esnasmda kullanı· Dalı::ı geçenlerde se,gılı Ga~ımı:aıı lerinde pek şid-
1 n bilı hedef tahtulanmn manevra ka· nutkunu bizlere dinletmek §erefıni ba· de1li olan ı:oğuk· 
l;Jfy C!t:tt!::lc..'i:ıde :v~ sur' tlıınn n ıı.zlığın h11 "d,..n rnd)onun 'esaSlnı bir karıştualım. 1ar1a miicadele 
da aram.'.lk icap eder. Tel İl telefon mürAelin~ aksettirilen hrr 

l\luharebden eoura bugibi hedef tah· luıııgi bir seda tel-iz telefon istasyonun· oldukça mühim 
t nnın kabiliyyetsizliği anlMıldığından da elaktrik makinaları rnsıtası ile tP§dıt bir iş ... Bazı ah· 
ı: :ıci eri bir par~ daha de~iştirilmi 'ie edild kten onra ı tası~ onda me\çut uıaın \ alde ,oba, kn· 

r·atlanda romorkorler ) erine torpıtolar direklerin ucunda ga) rı mer·i urette lorifer ıribi tes· 
t:ırnfınılaD çekilmek suretilc tezyit edil· mc' celcr halın de fö1.a) a bırak ılır. Bıı nlf~· ~ 
mek isfenilnii isede manevra hususunda· 'cel<'r ahizeler mrc.fıııd:ın - e\ lerin da· lıin vasıtaları İn· 
ki ademi kifoyeleri ~ene b:ıki ltalruı tır. mJaruıda gorduğunuz antenler 'ası tası sanı oda içinde 

Bunun için ilik evvela Amerikalılar, ile - derhal zapted"lir ve tekrar s:ıd:ı 1 ıtmağa kafi 
Inı:ıili.U r [badehu Frnn ız 'e Almanlar halinde d .nrı~a \erilir· l 
umlı:tan tel "zile idare edilebilecek t>ndaht Sadede g lelim: \!otorbottan gondt'· ge mi) or. 
~ mileri kıillanma"'n başlamışlardır, rilccek lıerlııııı"i bir kumanda bir nabzın I nsımııı ii Ü· 

Bu gibi harp gemilerinin tel iz atma ı gil i ke ik <larb:ılarla geuıhe g n· meğe en m[i . 
' ıtasile ruısıl se\k ve ida.:-e cdilebildik· dcrilir. ~ nlnız L ı d:ırL:ılar bir nabzın nt· · k Bit UZ\'U U}li • 
1 ruıi a~ıda ki ) azılıırımla nnl:ıtma"fn nuıc:ı kadar ağır olma~ up ani~ eııin onda 
,. larıdır. Billıa::-.a ,. ~ım. b.ri J,ndar kı• bir zanı:ında bir darb:ı) a 

Telsizle idare rdilecek harp gemi~ini nıuadi!dır. 1\fotorbot idare cttigi gemi) e 
dro harici eski irb1ılardan intihap edi· yarını )Ol kum:ıuda ı " rnıek içın mür İ· 

lır.Bunlardn murettebat ıınınına hiç bir 1 İm· li \asıt:ı le tıfc <'lii durt tl l;:ı gönderi· 
f' bulunmayaaı.l;,rtndan bunların 1 an !lI'nlar , or. Gemi b ı d rt zarb } ı nnleni 'a ıtn· 

' mühimmat depolan kamilen bo,. katır. ~ile <l rlı, 1 znbt ederek ait olduğu buhar 
Bö)lclikle ho kalan }Crler ı:.u geç· ın:ıkinc indeki )arıııı ~ol nıaııiveleQiııe 

ı bölmelere A nldıktan sonra içeri ine gonderı)Or. 
tnd:ıht talimleri e nnıpnda \ııkun gel • Şimdi m:ınİ\ cimin nasıl lınrel.t>te f.P· 
c k tam isabetlerde geminin lıııtnuıma ırıı lt>bileceğini tetkik edelim·: 
t mın ma dile mantar doldurulur. 

Gemi buharla mütnluırriktir. ): alnız 
kazanlannm te hini lçin J,ömur ntacııı.. 
ci ve saire bulunıı.m.aync gındnn hu 

ı ler otomatik olmak Uzerc Mazotln icra 
lır. 

Gcmlıiin ir.i~de huhnr makimı mdnn 
birde vene bu makina ~e mııta· 

rrik e1ektrik santtralı "°ardır ki bu 
ektrik. santmılı bir tcl!iz i tasyonuna 

1 im gelen tertibatı elcktrİkJ )';) C) İ temin 
c.d •• 

G mi ufacık bir motorbota telsiz m"\ZU 
•Od rici. aleti ile \C 10 .kilometroya 

... d r uzak bir mcsııfedc idare edilir. 
Bu gunderici clet 72 l unıandap 

· teıH i anda 'yrptırnlıilir, Bu ı,umandaler 
emideki alıcı alet \a ıta ı ile zapt edil

dikten soııra dr-rbli.l e·ı oldu-;u m ·na a 

Bulunan sütun 
Cagaloğlunda içtihat Matba

.ısı önünde yapılan kanalizasyon 
ameliyesinde bazı asarı atika zu
hur ettiğini ve Müze idaresinin 
meseleye vaziyet ederek hafriyat 
ba ladı§'ını yazmıştık. Havaların 
fe a gitnıeşi üzerine hafriyat 
bir kaç gündenberi tatil edilmiş 
b unyordu. 

Müze idaresinden bir heyet 
' dün hafriyat mahalline giderek 

tefkikatta bulunmuş ve çıkon bü
yük sütunun etrafındaki sütun
larla olan vaziyeti tespit edilmiş
tir. 

Buradaki sütun ve sütıın bnş· 
lıklan Müzeye nakledilecektir. 

lüssedarana ilan 
Milli oto T r · An im i J, tind n: 

Millı Oto Türk. nonim irkcti s<'rmn e· 

ainin l00,000 r n 10,0 ) lirn'n ten ili 
ırok adile 31 ı, ~ ı 

n tedileİı fı 'ka 

fnde her on hi nin he lıi~ ilin h 
lira kı"melinde 1 ir ndet ~eni hi c sene· 
dil tebdili zımnında Gala tada \O)' oda 

Bu m ni\ ele pı ıklet zenl'irlcrinc mil· 
şal h hir zeııc"r ilt> elektirik motöruna 
ınerbuttur. rvotorhott n gonderilen mc' ce· 
lM" b:ızı tc i t ılc clcl,tirık molurumı 
luırekcle getiri} or im ııuretle lıarelcete 

selen ele ,tiri ... motorude yarını ~ol ma· 
nivdesini döndürüyor. Maııi'ı;e]e icap 
e dgi J ndtır sa ıı 'C\ n ola çe\Tildikten 
sonra motur otomatik bir tarzda dün l)or. 

İşte geminin bllltin kunıandalaıı hu 
~ııretle icra cdılmel. tedir. 

Kendi kendine lıareket eden bu gP-mi 
icabında projektorlarırıı ı.ullnnmal-..ta ken· 
dirri g· ıermemek için sunüi sis )apmakta 
\clhaQıl bir harp gemi ine lazım bilHin 
tccbiuıtı hn\ i bulunıunktndır. 

f;,ğer geminin her hangi bir makinesi 
anı.aya O"rn• acal- olursa yene otomatik 
Jnr tnrzd:ı ) apıl:ın rakit! r lın\n)a çılrnrnl;: 
1 u arızaları hil lirıncl.t dirla. 

Yalnız hu r,ibi g milerin end lıt 
taliınlerinrlen başka ı-imdilik ha~ka hir 
i l!Or<'m )(~Crt i abit olınu tur. Çunkü 

minin 111tetindt' 'e~ a nhzr ind • · ııLet 
'uJ.ııile lıu::ıule gelrccl. ırf. k b"r hn ar 
bıle ı,o ıı gc her t ırlU h 1, ttcn 
i at.. o<ld ilir. 

..................................................... 
ıs·-vc;·e:9·ü·n .. si~nrri e·ra·:ve··5~ 
~~ .__avr'G t:abn a7tida&" ~s ı 
S: Sinır \ c nılı ha talı 1.ları muta- :: 
ii lın • ı Dr. Fıılırl'ttirı Krrlrn ht>\ in ~i ,. "' .. 
:: c ki lınrfl rle ) nzılını inir lnfa ~s· iE 
c: lıl ] 1 1 . • 1 • "d" :: :: ı ııısınc an a ııs )<nt ıır c erı ır. :: 
:: f ıatı 60 kur u~tur. :: 
Ei: ::: : : : ::: : :: :: : : : : : ::: ::: : :: : :ı • :: :::::::: ::::::::: ! : 
FETIIİYE ŞIRKITİ M \DL"\lYE 1 'Il RK 

AXO İ'f ~lRKETI 

Tirıırrt 1 ıınununıın 361 inci madde i 'e 
e es mukm·ol name inin 47 l'lei mııdd~i 
nlıkumına te' f.ı,nn Fetlıh r Ş'irl.eti :\Iode· 
niyesi Ttırk anonim irketinin Jıic:~cdaran 
lıe)hetı mııumİF i ınerndı ntiHnin m . 

:r.:ıt.ere i zımnında gdccrk, lıri i'iis:ının 

15nci Pnzarcı1c i gt nu ~ant 11 de ,.irl tin 
Gnlatadıı b:ı\İ) ar lııımnın 4 lınrU J,atındıı 

kilin merkezi idare'iindc ..:ureti adh ede 
içtimna da\ et ol rnur. • 

1 - l\lecıi i idnrc raponı) le mu7al, ıp 
raponmun kmı:ıti, 

2 - 1928 ır;eııe·i lıisahatııım t:ı rliki, 
mezkur c:enc neta) irine dair eli i idn-

rt'11111 teklıfi 1 1'1 ıncl:ı itti! azı karar H' 

~ Ja n ıd re \er 1 r ı, ur, t ıı t<' piti i in 
nıt' li i ·da re e lrilıi) t t it:ı ı. 

Şirl in c nı~· m ·l n m inin 52nri 
mncl<l i mu lbince i im i linıad:ı ııncnk 
ro l . rdi haınıll ri J ır bulunıı· 

bilır. H ır bulunma •ı arın eden lıi e

drır n Tı r.t Kanu nırııuıı 37lnci 'c e as 

mul m im me inin 57 nri maddt>leri mııci· 
• binr malı! oldul,l:ırı en edatı } C} nıiiçtimadan 

1 :ıl lıir lı"fıa C\ \ 1 l t.ınbulda §irketin 
m r .rıi idaıesirıe te\di t>tmeleri icap eder. 

Hı edar ndan her biri heyeti nmumiyeye 

dahil di er bir zatı te\ kil edelıilir. m~Cl(' 
cnrd 11 ın te\ di oluııdıı~unn d:ıir mlıe . 

" :ıtı n nlh c t rafın 1 ıı muta 't'~ihnlnr 
ım "d hazır lıulu mıık l re 

en l tı L · '.nh:.ıl olµnııcııktr't'. 

geceleyin soğuk 
hir) atağa girin
ce htız gibi a) .ık
larm ı::ıınmcaya 
kadar alıiplerine 
ne nzap çek tir
diğini Jıer ke;;ı 

nefsinde tecrii-
he etmiştir. 

Bunun için ısınmak isteyen ayaklar 
Ingiltere \'{' SkanJina\) ada şık kadınlar mesela Eokaktnn gelip bir 
şezlonga uzandıkları zaman ayaklarını re_imde gürüJen şekilde, 
içi kiirklii a)aklıklar içine sokuyorlar; soğuktan üşüyen bu küçük 
yaramazlar, hu kürklii ) uvanın sıeak dera.- guşu içinde, nıesut ve 
müc:terih, U) uyurlar. ................................................................ ,. .................................................... . 
Kocaeli defterdarlığından: 
Çulıanede cilıct i bahriyeye ait ı-c beher tonu 8 lira kıvmeti mu· 

lıammineli 45 tondan ibaret hurda adi demir ile tonunu~ kıymeti 
muhamminesi 20 lira bulunan•pik madeninin neticei nıcizayedesinde 
meı1zu olan peylrrirı haddi lii:; ik görlilmemesine mebni bir haf ta 
dalıcı. mt'izayedPsi temd;t rdilmi§tir. 17 mart 929 tarihine mıisadif 
pazar günli saat 16 da ilzalei ka(iyesi icra kılınacağından ta.lip 
olanlann şerrıiti müzayedeyi anlamak ve pey sürmek için yıizde 
yedi buçuk teminat akçesini mustas1dben Kocaeli defterdarlığına 
müracaat t'yleme/eri ilan olunur. 

Evkaf müdürlügünden: 
Bur ... anııı Altıparmak r.:ıddc inde bulıaı-la müteharrik un değirme· 

nile derununda lmluıınn makinder ve mezkur caddeye nazır kagir 
hane \C altındaki ür dukkfın \'('ayrıca amclr odaları ve odunluk ve 
balıçrnin ınülki)("lİ, ilınl · hedelinin rnb·n pe~iıı \'e mütebakisi be:.; 
senede ve heş mii :n i tak~ittr ic:;tifa olunmak ve jehu tak itler için 
ınezkftr mahaller E' kaf umnm miidi'ırlüğü namına birinci drrecede ve 
birinci ;::.:ırada ipotek vapılınak ve trdiyat münlıac:;iren nak<len olmak 
\e ihalei kat"i~t-,..i E,·kaf .. l' müdürliiğüncien i;::.:tizan edilme ka)it \e 

)lrtlarile kapalı zarfla (J0-3-929) tQrihindPn itibaren ınlizayt'de)e 
çıkarılmıştir. 

Talip olanların ( 661) numaralı müzayede kanunu müribince 
(2250) liralık teminatı mü tac:hiben ( 4-4~929) Per~enbe giinü caat 
on beşe kadar Bur,.,a F\ kaf idaresine muraı' ıat eylemeleri. 

Vilayeti daiınl encüıneniııdeıı: 
Çar~İ)ikchirde raddede 11 numaralı dükkan 

" divriki ... okağinda 23 numaralı dükkan 
" " '· 21 

Orta ku}dP Cavir ağa m ktebi. 
<;arsİ) ikebirnr: ı;;inckli medrt>ı;esi· 
z('\Tekte Souk Ku) ll ınedrec:e i. 
Ilaı;:ıkide \ u:-ıuf ııa"u.da mektep bina ı. 
J•,) üptt> Ekiriı kutbt>ddin mektebi. 
Ü kiidardJ Hıım frhmc>t pn~n mPktebi. 
l nJ... p:mrnda ) a' uz 1 :r-.inau mahı:ıUecinde S nıımaralı diikkan. 
Bııladn muhnnn emlfık icarn verilmek iizere 31 Mart 929 Pazar 

cr(inii nat onbire kadar miizayedeyc k<ınulınuştur. Taliplerin encü· 
mene müracaatları. 
~~~ ................ ~ ........................................... 1 
l~=~-~~.~~~~!?.~~.~~~!:~!.~?~i.:~?:!!~~~~~ .. . F nrkı fİ) ntı tahhüdllnll ifo e cnıc\ en mııtralıhidc nit olmak Uzere on bir hin ~ edi y tız 

on srl-..iz kilo merr imek aleni mıınaknı: ,a konmuştur. İhalesi 2Nisan 929tarihine 
mtı ndif salı gunli aut on Jortıe ı,onıi )onumuz mUnakasa salonunda yapılacaktır. 
1 !iplerin şartname ureti mu !ıddıı ,ıılar nı ~ irmi kuru§ mukabilinde kornisyorıumuzJan 
nlmabn ve numuneQini gorıneleri Hl ) cmn ~e saat muayenci ihalede ıartnaınede 
)ıızılı olan şckildl'ki teminntlnrıle ıwnıisyoııurnıızrla hazır bulunmaları il!n oiunur. 

Ç orludn ki kıtaat ihti)nc1 itin bin kilo ade }ağı pazarlıllJn mubayaa edilecektir. Pa· 
:zarlığııı ihalesi 19 mnrt 929 tarihine mlısadif nlı gUnU saat on durtte komisyonu 

nıız nıunnkns:ı aalonund!l jnpılaeaı,tır. Talipleıin şartnamecini görmeleri ve iştirak et· 
111 k U trC de \aktı mua<yende Jwmis}onım12de ba7.ır hulunmalan ilAn olunur. 

--~--~------~~-___....-.~---:----~-----------...:.:..--~~------z al ı - Arap lıarflerıle (Ali akı h'n DE\ REV1LECEK İHTİRA BERATI 
'--' Behçet) nmnile mnhkrıı. \e f\'ulı sca. ''Şi§elerde 'urba salih irnıle kabili· 
satı 7.BIİ~ e idare inrlen .34019 numaralı yetli sularJll rad;1 o faaliyetleri için radi· 

d 1 ,,., 1 d ş b · d 1 akta J om kazanları.. hakkmda onbct eene 
cuz an a t.. ,u ar u e 111 en a rn rnllddetle )9 fart 1927 taaih Ye 575 
butundırğum tekaııt maa,.ıın i!:İn mııstamel 

numara tAhtında Sanayi mıldUriyetinden 
tatbik mührUm\t kaybcttlgiıni 'e meıkur bir kıt'a ihtira beratı iatihsnl kılııımı~tı. 
mülılırle hiç bir tarnfo borçlu )ıir senet Bu kere mezkflr ihtira furuht ve ya 
\cmıed""iml ilan ed rim. fonrıı verilcceıtinden l tirnsına ve ~a isti· 

Kıtz!mncuk : Talıtalı Uo t n ok ak carınıı talip ol:ın zevatın, lstıınbuldn; 
) eni po tahnnt> nrkıısrndıı A§ır efendi 

10 nunınrııdn M lehnıt kutuplınne ckağırıda. 'I\ırkh e Hıın No 
Jnr.d~rmr. D.n 19-22 de m ı ... inı \ kili ISTOK e endi-e 

.ı\ N.\l l e ne er · 

"IK.DAM,, 

Soğuklar ve 
münakalat 

19-3-929 
Bir kaç gündenberi havalar 

aç.mağa yüz tuttu isede rüzgarm 
ve fırtınanın kesildiği yoktur. 
Tren bu hafta zarfında ancak 
beş gün kadar muntazam işledi, 
fakat bu gün yene gelmedi. 
Lokomotifin yolda bozulduğu 
söyleniyor. Esasen Alpulludan 
Istanbul postasını buraya getiren 
trenin bu hat boyunda yaşayan 
insanlar iç.in eza ve cefadan 
başka bir şey temin etmediği 
meydandadır. Hele kış günleri 
bu trenlerde yolculuk yapmak 
bedbahlığında bulunan vatandaş-
ların hali yamandır. Vağonlarda 
teshinat ve temizlik namına bir 
şey yoktur. Tren on dakikalık 
bir mesafeyi ancak bir saatta 
alır ve her istasyonda marşan· 
dizler gibi bekler durur .. 

Bizim Kırklarelinde tek bir 
kişi bulamazsınız ki kumpanya
dan memnun olmuş bulunsun, 

@~ 

Şiddetle devam eden soğuk ve 
fırtınadan kendilerini koruyama
yan çoluk çocuk, arasında hastalık 
ba: gösterdiğinden vilayet mer· 
kezindeki ilk mektepler bir hafta 
tatil edilmişlerdir. 

* * Vilayetimiz tayare cemiyeti 
şubesi bu sene büyük bir müsa
mere verecektir. Ocak!mız reisi 
Mehmet, diş doktoru Halit, ban
ka memurlarından Necmettin ve 
muharrir Şerif beyler bir piyes 
intihabı için ayrılmışlar ve gerek 
mevcut sahne vesaitini, ve gerek 
muhiti nazarı itibara alarak Re-
şat Nurinin (Bir gece facıası) adlı 
piyesini seçmişlerdir.. Piyesin 
temsil edilmek üzere hazırlıklarıra 
başlanmıştı. 

Bundan sonra vilayetimiz n Hi
mayei etfal,, cemiyeti de büyük 
bir müsamere: verecektir. 

@@ 
Bundan bir müddet evel Lüle 

burgazda tec!:süsünü haber ver
diğim Türk bankasının küşat 
resmi merasimi geçen perşembe 
günü samimi bir surette icra 
edilmiş ve banka resmen mua
melata başlamıştır. Bankanın çok 
mutevazi, fakat çok temiz ,.e 
bedii bir zevkle tefriş edilmiş 
binası, milli iktisat hayatımızın 
Trakyada yükselen ulvi bir abide
sidir. Lüle burgazın azimkar ge
nçlerine muvaffakıyet temenni 
eyleriz. 

@~ 

Bulgaristanda son sünlerde 
kardeşlerimize pek çok tazyik 
yapılmağa başlanmıştır. Buraya 
gelenler çok feci şeyler hikAye 
ediyorlar. Gelecek mektubumda 
tafsil at vereceğim. 

L".-1. Selçuk 

PAMUK S.ı\NAYİ "VE 
TiCARETİ TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİ 

HlSSEDARAl\Ii'IA lLA 
9 Mart l 929 tarihinde in'ikadı mu· 

karrer olan lıey'eti umumi)ei adiye için 
teydi edilen hisse ıtcnedatı mıktart kanu. 
nıı ticaretin 366 ncı ve şirket esa mu
kavelenamc~iuin 51 nci maddelerinin 
tavin eyledi~i haddi asgariye vaııl olma· 
dığı cihetle meclisi idare hissedaran 
hey'eti umumiyeıini iıbu Niıanın 2 nci 
Salı ~Unü saııt onbirde tixketiu G:ılatada 
Çinilı· Rıhtıı:rı hanında kain merkezi idn· 
resinde ilk içtima nıznnmei mUzakera· 
tındaki meaail hakkında müzakere etmek 
Uzere ikinci defa olarak akti içtimaa 
davet eder: 

Rumamei ml.izakerat : 
1 - Meclisi idare ve murakip rapor

lannın ktraatı 
2 - 1928 senesi hesabatıoın tasdiki 

ve ıııecli i idaremn tebriyei zimmeti, 
3 - Meclisi idareye aza intıhnbı, 
4 - 1929 sen~i için bir murakip 

tarini ile Ucretinin tespiti, 
· 5 - Gerek şalısaıı kendi namlan 

gerek sair ıirketlerin meclisi jadare azası 
yahut mUdürU sıfatıyla şirketle akti mu· 
amele hususunda meclisi idare ll7Alanna 
müsade itası, 

Kanunu ticaret 'e esas muluıyelena· 
nıeıinin ahk~mınca i~lıu ikinei içtimada 
temsil edilen lıi~cıe mıktan ne olursa 
olsun icra edilecek mUzakerat muteber 
ıJhcakttr. 

\IF.CltSt İDARE 

Rom 

Papalık hükutll 
külü üzerine hariç.teki 
ler 1 faaliyetinin Y 
düşünülüyor. Bu ıne 
muhtelif kısımlar n 
misyonerlerin tensıkı 
verileceği anlaşıhY0' 

Fransız ve Ital)all 
şimdiye kadar ınen5 

hükumet tarafından 
liyorlardı. Papalığ8 

kimiyetinin iadesi 
kanın, bütün misyon 
yesini üzerine alına 1 

olmuştur. 

Fakat Vatikao 
maddi kuvvetinin 
temine kafi gelrn1 

olunuyor, hu gibi 
nsa ve İtalyanın bar 
silleri müttahiden hB 
lüzumu ileri süruhi 0 

Bilhassa' çinde k 
nerlerin faaliyetıerix 
ması düşünülmekte r 
çindeki teşebbusıerı 
misyonerlerin faal!yed 
ri ehemmiyetli bır 
Çindeki ihtilalden: . 
Çin milli hükuıneb 
lünden sonra VatikaJI 
mühim teşebbüsattB 

çen sene ağustosun 2 
ken hükumetine t~b~ 
derilmiş, yalnız Çıı> · 
d ğ·ı b"t"" ç· .... ile e ı, u un ın ... 
Papanın bir beyarın• 
dilmişti. Mezkur b 
Nanken hükümetirıe 
bulunulması tavsiye 

0 

Çinde komünistleriP 
si üzerine VatikaniJ'I 
met tarafını iltizalll e 
nıakta idi. 

1922 senesinde 
Konstantin Papalı~? 
sili olarak Çinin eskı 
kine gitmişti. O zsıı1 
Çinde Vatil::nnıri g 
yet ve katolil< ınisY0 

retleri şimdi k" 
den tevsi ed · ec 
kat yapılacaktı . 

Ayni zamand A df 
belçika misyonerierı 
fealiyetlerini t ns'kll 

ları anlaşılmaktadıC 
yetin de Vatikanırı 1 

sa nüfuzundan ziY30 

fuzuna müdafaa ve 
m ek istemesi pariste 
hafilde hayret ·ı;e \ 

ıılamışbr. Çin ~:t 
maarif nazırının, ~ 
da kapanan katolı 
mekteplerinin t~J11 
sına emir verdiğ'ı 
lerden anlnşılmıştır· 
da Çine katolik ~ 
akın halinde hare 

rı \ 
yacaktır. Bu akını 
yanın diger tarafl~1~ 
havalisine de baŞ 

Havayıcl be\ th•t 

rekllimını l apmnlt l• 

sında mlletnit bir hıl 

Mnaş dolğundur. f 
mamda MeMdct 

E ilracaıı• 



Urkiy~ iş 
Bcı.~kCt.s;i 

Sermayesi: Tediye -ediln1iş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

Şubeler: 
Ankara Adana 
lstanbzıl Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

Ayı-alık 

Zorı~uklak 

Kayseri 
.lı1er:sin 

lUüsait muamelat, Kumbaralar 

----........ ,:; ........... m~ 

ı KEŞİD:E TARİJii 
l ı30 llAZİllAN 929 

BiLErfLER: 
1 LlR.A .. DIR 

! 
ESl'A Pll'A .KOSU 

Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( l 000) 
ikraıııiyeyi ihtiva eden hu piyankosunda çok nadade, 

1 

}(ıymettaı· eş)lalaı~ v~ııı:dıı". 

IIasılatı in§aatı bitmek iizere olan ve Ankal'aınızın t-H zarif ve ~n giizeI binalarından hirisi huil 
~, hınan Tii.rk Ocak1arı l\ierkcz heyeti hina~uun ınefru~at V1~ te:-isailiHI sarf P.dihttek i.izere r~ierkez heye!] 
tı geçen "ene olduğu gihi, hu sene <le zengin hir eş~ a piyankosu !er:-ip etıni~tlr. Bu piyankoda ikram1

• 

ıp ~~ f" (50) bin lira tahsis cdiln1iştir. Bu sene ki ikra1niyeJe1 kcınıuj; et -ve ke_, fiyet itiharile geçen sen~-
11ı i11 ikranri)elt~rinılen <.,:ok daha· kıyn1ettardır. l\1fer1 ez h<·Jeti bilhassa ~er]i e~yamızıu ı·evacını temın 

ı içiu ikramiyelerin kısını azanuııı yerli 1naınu]atın<lan intihap eyJcrııi;?tir. Lüks otomobiller ve beheri 
ıJ 2000-2500 lira kıJınetinde pırlanta pandatif ve kiipeler, heheri hiuer lira kıymetinde hüyiik salon 

1 halıları~ pladn erkek ve kadın saatlan, ealon _takıınları, ehuas yüzükler, ipek seccadeler~ 8 · 

11 parça nadide hah seccade, lfereke battaniyeleri, Herekcniıı ipek yastıl !arı!l yerli fabrikalarımızın 
1

ii !nanıu1ahndan ıad · l>avu1Jar, eYrak çantaları, Esirgenıe Derneğile lfilfıl Ahıncr sanat evlerinin 
.en zarif 'c en nadide el ]~!erinden ikiyüz parc;a -::-şya 'ardır. İkraıni; elerin nıecıuun miktarı 
(1000) dir. 

lUerkez Ifc, t tİHİn hu pj~ ankosn şinıdiye kadar Tlirkj~Te<le tertip ccii [ıııi§ eşya 
zenginidir. ikrmnh f'l~r biiyük bir zevk ve hlisnii tabiatla intihap edilmiştir. 

•2!!12: -

--·· ... ··----··~-·~··-..-···--·······--······ J Defterdarlık ilanları · i ~~l!Hil!!t!;l,,7!!11.JG.~;if!/l!!~t111HJ~~.~~~-~~ ... m~~~~ 
• • 

1 ·····-··············~··········..._ .................... ~-· ·= Büyük Tayyare piyankosu keşi

''• .. , 
~...... : 

la11a1•11111.-1111111111a1111tf"i1n••llll'll•••••lllllllllllllle111aa• .. 11111•1111111•1111•11Hılc 

Emvali metruke ilanları i 
L . ••••••••• ı ... ~ı .................................................................................... . 

b ırabale. 
"!!oll~ 51 Sokagı ~o. Kıymeti ınuhamıninc·i 
"ı~ •• ll\ıse ,_ Atik crdiı Liru 
--~ luınğa Taksim 31 39 6000 Sekiz taksıtıc 

\ı.. ~deı· : ~~n katile 4 kat ve kArgır olup 6 oda bir mutbak ve iki 
~ h.1 _sek.· --msı vardır. 
~""' ~ ~ene ve rnus::ıki taksitte te"diye cdilııwk üzre lınlılda evsafı mu-

1' ~ ~,tde-yenın nıul.ki) eti 6000 Lira kıymeti mul~ammen~ ile .ve kapalı ~rf 
1) it~ çıkunldı teklif Z<Jrfları 31·3-929 tarıbirıe musadıf p:ızar gunu 

\, lııııı~ ~e h~'istizan hazin~den ahncak e~re g~i.ire ~ıJııın,el~ ifa5ı .rruık~rr~r 
Qfı.' ~l\, dleauı yuzde ~ edt buçuk hesalııle 4>l0 Llra te mıııut akçelerı "e 

ltl~ektuplerile ) evın ve saati mezkilrde Emvali metruke Satı~ ko· 
eyleı:ı:ıeleri. 

Sokağı No fcan 
Lira F 

&ıkua~acr 35· 12 F.v 430 
Fıstıklı 30-5 ' 250 

s 

Karal.fol 11-17 • t 50 c 

Yeniyol 33 mtikerer • 120 • 
alist Manutır l 7-19 c 312 c 

'tlrll~a.şa Balkapanı altında 28 l\foğaza 72 " 
., Ada 5-1 Birebane 4.-0 Ş 

lfa~ < 3 DUkUn 20 • 
li0ca ~t Irrnıik 52-56 Bostan 4: 17 • 

~' 'l'ata"'ıa li Lrueoi hendek 51 Kagir ev 65 • 
,, ~~ Papaso~u 15 Ev 10 • 

•.,..._,~~~ S&a~~ enıl!kin. icars mptedilmek üzre 26-3-929 tarihine mUsadif 
., · metıı.ıke icra 

SATILIK ARSA 
lJnkapam kı.iprU:.ü itliialın<le ) &\lu er Siııan mahallesinde atik ın:ılııııudiye cedit 

lt,t:ıp iskelesi caddesinde 1261. '10 ııırtro mürabb:ınıdııki ~O 22 lNo ..-e 185117 lira 
muhammeıı 1.ıedeli irııtlı ar..a bedeli 8 ill"ne H' 8 taksitte verilmek ~artile H' kapalı 
zart u,,;uli~ l(' satılıktıı-. talipler lıı?dclı mulıannncn;n ) uzJe ':', 5 teminat m:ıkbuzlanyle 
teklifnameledrıi 6 .Nisan 929 tarihine: ıutl :ıdif pa1.arcrtesi glınü ~aat 15 e k.aılar lstan· 
bul defterıJarlığıııda nıuteşekkil komi&yorıa vereceklenlir. (39ı) 

SATILIK ARSA 
UfjkUdar da ;0eli1Uİ)e kı)a caddesinde 97-57 b leli defıit<·n vcrilict.>l,tiq Muhammen 

bedeli 240 linı, nıi.lza~ ede pazarlık sun:tile 1 ni:>ıın 1929 da Defterdarlıkta yapılacak· 

ı tır. (119) 

SATILIK ODA 
fatnnlııılJ:ı Cakıııakı,ılıır .la Dava lıatuıı mahallı·simle Buvul~ han orta ı.okakt:ı No 58 

o!l ııltıda on iki Jıisseesi, ıııuham~cıı beueli 600 lira defat~n verilecehtır. Satı: pazar
İ.ı.k suretilc 13 nisan 1?29 da Defter<lnrlıkta yapılacaktır. (389, 

Ki.RALIK 
Kadıki.i} ünde O:,maıı :ıg:ı mahalle:>inde Kuşdili çayırından ayrıhnı~ bin <lı.lnürı. 

) er. uç sene müddetle 'enelik )iirası 120 lira, mUzayede pazarlık surelile 14 Nisan 
ıq29 da Deftertlarlı'kla. t 458) 

SATILIK BAlIÇELI KAGiR BiNA 
1 Rumeli .Hisarında 'lai'.oıakçı ~ecaaddin mahallesinin hisar c:ıddesinde Xo 2, 1408 

u!'~ın 11 parıııak Lalıçe i.ı.ı;c.:rinde .., odası \ardır. muiıamır.t·n beJeli 4000 liradır, bede
lı 8 sene 8 lak::.itte vı::ı ilecektir; muıayede 1 uisaıı 1929 <la ,DeftenJarlıkta yapılacak

' tır. (4-5()) 

SA rfll""'IK TAŞ 
Çubuklu Kanlıca yulu. üze.rinde sahilde j:ındarıua karakolu bint!.Sın<la 5600 çeki 

ınıkJarında, mu.lıarnmcıı Ledeli 280 lira, mı.izaye<le pazarlık suretile 11 Nisan 929 
J;,ı defterdarlıkta yapılacaktır. (283) 

SATILIK ZiRAAT ALETLERİ 
Zc~tinl>unıu ı.leposı.uıda. ıuulıaımnen bedeli 167 lira, ınurayede pazarlık. 

l 1 Nisan 1929 da EefterdrırlıJ-ta ( 281 ) · 
sureti le 

SATILIK MERMER T AŞLar 
Be:. koz p:ırkı ) snında t:ılııuiııen 15 metro mikabımla her metro mi ahının n1u

lıammen bedeli 8-10 liradır, mUzayccfe paı.arlık suretile ll Nisan 929da defterdarlıkta 
yapılacaktır. (270J 

KİRALIK DÜKKAN 
Tophımeılc Fe~ l:İ)e ıııcktcl)iniıı .} :ınmamı~ kısınma musadif ve K 400, senelik 

kinısı 7'2 lira, mlıza~ ede p:ızrrhk suretile 14 Niaau 19'29 da Defterdarlıkta. ( 13 \ 

SATILIK ARSA 
rtasl,iı)de kireıııitci ıııalıallf'sinin Iluküy caddesinde l'\o 289-203 bedeli defal.eıı 

verilecektir. ;\1Uzaı ode ptuarlık smetile 13 ııisan 1929 da Defterdarlıkta yapılacak· 
tır. (192) • 

SATILIK ARSALAR 
l::dirnckapıda Hacı :'ıh.ıh.ittin ruahalleeinin Yııauf ağa sokağıııda N. 7, 9, 11. 13, 

15 be~ kıt.a arsa i50 ar~m. bedeli 4 taltsitte verilecekti.r, muhamuıen bedeli 750 lira 
mUz:ıyede p:ııarlıl-. suı-etile 13 Niııan 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır. ( 167) 

KiRALIK BOSTAN 
Si!nhtara~u çiftliği müştemilatından Ali bey kuiyes.i önUne bir kıt'a ve Uç sene 

mtiddetle senelll< kirası 303 lir, müzayede pazarlık auretile 14. nisan 1929 da Defter
darlıkta (20) 

SA'f ILIK Al{SA. 
Kadıköyünde Hılf:-Şnpa~ nıahallesiniu Nahit bey sokağında 15 numaralı 916 

zıra nıl\lıammen bedeli 458 lira, bedeli defatan verilecektir. Müııt>ede pazarlık 
smetiyle 13 Nisan 1929 da. defterdarlıkta yapılacaktır. (164.) · 

SATILIK ARSA 
Beylerbeyi cadderutde 33-75 No ana 1012 murabba& arıın. M. muhammen bedeli 

sekiz senede verilec..:ktir, muza.yede pazarlık suretile 13 l';i.san 929 da deftardarlıkta 
yap:lac:ıktır. (166) 

SATILIK ARSA 

deler her ayın 11 nde dir. 

Bu 

Ayrica: 

~Oo©O<O 
'1l ~o©C»C 
41 ~aOlOO 
4l ©"©00 

Lirahk ikramiyeler ve 

41 @o@©>C 

Lirallk bir mükafat:. 

keşi dede 
Numara 

cem'an : 3,900 
kazanacak 

!M--:1:....•Jl!.'!J.!_!.•••1••·';1'~~.N.:!?.~~~--~ 
ınW.~"'mff.~61 ~~nmiAiffiii'~?r.1'. .. • 

Emlôk ve E~iam Ban~ 

~sa~ 
nunlara::ı• 

~9 

kasindan· 
Satılık Ev 

Mevkii 

Beşiktaşta Şr'1llikdede mahalle· 
sinde Köçeoğlu sokağında atik 
14 ııe 14 mükerrer cedit 20-22 
numaralı ahır ı·e arabalığı . 

Bedf"li muhammcDl 
Lira 
2000 

müstemi.l hane 
Balada 11111/ıarrar 7ıane ~ bilmlizayade satılacağından talip olanların 

100 lira depo parasiyle yevmi ihaleye ınüsadi.f 25/3/2') Patartesi 
günii saat on altıda bankamıza müracaat edeme/eri 

• Sıhhat ye İçtimai musvcnet vekaletinden: c 

1htanlıı.ıl GuraLa Hastahanesinde Etibha içi.o bir rırengi hulalığı tatbikat kanıı 
açılacaktır. Başreroıı zaaııuıı hi~a-lıare . hi~dirilecek olıtn bu k.urıı üç ay devam edecek 
ve nihayetinde devam eıien Etıbba nntıhan uluııacakbr. Jmtihanda ;mUTaffak. olanl.&r 
250 lira ücretle vekaletin. fırengi ~Ucadele mntakalannda ~ııtibdam edileceklerdir. 
Kursa kabul olunacak Etıbba ıdedı mahdut olduğundan ıalipier .acuıı.nda .baktiryo
loji \'e labnrtuvara. &?. çok vu~ufn olanlar ter. ilı edilooektir. lım'hap olanacak Etibba 
ayda 80 lira Ucreti mnktua ile lstnnbula kadar azimet hattırahlsrı da verileoektir. 
Talip olacak Etibba istida ve evrakı müshetelen1o MarJ 929 nihavetiııe kadar sah.hat 
ve içtimai muavenet Yekaletim• ınliracaat edet·P.klerdir. • 

ınıktarında h.~deli defatcn verılecek"tir. Mulıauımı:n bedeli 100 li.ıa, mazaytıdo pn-ılı" 
suretile 13 Nı.ean 1929 da Defterclıırlıkta )ap.lacekia'. ( ]63) 

KİRALIK TARLA 
Dvutpa§a kışlası cıvarında Beylik fırını ittisalinde 40 ~nüm, Uç sene milddetle. 

ıeııeliği 52 lira, müzayede paurlık suretile 14 Nisan 1929 da Defu.zda:dıkta. (l8) 

l(İRALIK TARLA 
K6lıtanede Galata dere nami!e manıf 100 d~'tlm tsrla. kirmı:ı 37i füa. Uç ıene 

müddetle, mtizayede pa7.arlık suretile 14 Nisan 929 da dcfterdm-lıkta :JBP1lacaktu. (17 

KİRALIK DÜKKAN 
· Dtvanyolund:ı Sihluye mUzesi altında 138-.340 11uımıralı. senevi lüHsı 126 lira, 

.,, ··<'c.lP. P:J"nrlrl, •ı,rNi, ı .. 11 ;l\ı1:1 n 1920 rlıı Dr.11 .. ,..rJo:rlıl>tn vonıJ:t,.ııkh.T. 01) 



Se}rrisefain ........ İll!Jll........... 
Ayvalık sür'at postası 

(MERSIN) vapuru 19 mart 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak· 
kale K-Oçükkuyu Ednmıit Bur
haniye Ayvalığa gidecek ve dö· 
nüşte mezkfu iskelelerle bera· 
ber Ahunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alıntr 
yük alınmaz. 

Mersin !".Ur~at posatsı 
(MAHl\Hff ŞEVKET PA· 

ŞA) vapuru 19 Mart Salı 
günü 12 de t'";:ıldta rıhtımından 
hareketle İzmir. Antalya, Ala
iye, Mersine gidecek ·rn Ta~
ucu, Anamor. Alaiye, Antal· 
ya, l1mire uğrayarak gele
"..ektir. 

İLAN 
18 Mart Pazartesi Trabzon 

birinci poc:tası yapılmıyacaktır. 

• en Cl VapW'ları 
Karadeniz Löks ve sur'at 

po tası 

SA ~SON 
VAPURU 

M!ı.r Çarşanba 
Gü.n.ü a i.Jam.ı Sirkeci nh

tımuıdan harakerl- d-0/ru Zon 
gıJ,dak, lneb, lu, Saımon, Or
dıo\, Gireson, 'I'rahzorı, Siinnene 
ve Riuye g;decektir. 

Tafıi/Al için Sirkecide M~ 
sadee Hanı ittisalinde yelken
ci Hazımda kılin a.centaıuuı 
mliracaat. Tel. lstanbul 1515· 

stanbul icıa dairesinden: Müteveffa Ya· 
1 ai veledi Todori ile Petrakinin Elisa· 
veti binti · Avram Te lstratiden istikraz 

eyledikleri üç ;tiz on sem lira doksan 

iki kuruşa mukabil yefaen ferağ edilen 

Bqguiçinde Arnavut k6yünde birinci 

cadde ve dere ve sucu bahçe sok:ıkların· 
da kJ.in 52,54,56,58, kalp ve 4,6,2,2, No 
mürakkam birinci rnddt cle !12,54,56,58 

kalp No maa ar~a baraka dere c:okağında 

Klin 4ı numaralı hane '"~ 6 numaralı 

maa aria mağ'a7.a ve 2 numanilı arsa 

v~ aucu bahçesi !oknğtnda 2 nurruıralt 
di~er 11nanm yüz otuz iki lıis.se itibariyle 

yirmi hissesi borcun \ Crilmemesinden 
dola7ı kuk be§ gün müddetle bilmüuı· 

yede iki yttı lira lıedc!le talibi ühdesin· 

de isede bedeli ımiınycde ha<ldi layıkıu· 

da olmadrğından lıir mah nııi<ldetle tem· 

d~i muzayedesine knrar \"erilmi§tir. !\lez. 
k\lr mahal halen temnmiylr: arsa olup 

Jaududıı bir tarafı Aleksi yndi lıancsi ve 

sucu bahçesi so\(ağı ve çıkmaz sokak 
birt arafı itfaiye tu1uınbaları koğuşv bir 
tarafı dere sokağ ı tarafı rabii birinci 
cadde i1e mnheut olup derununda kapa· 
dılmıı bir kuyu \ e iki bin altı yUz 
otuz dokuz l>uçuk terbiinde olan mezkur 
arsanın i~nde kırk üç buçuk arşın 

terbiinde mahzen ve elli iki arşın terbi-

inde hatnanı harabesi mevcuttur. Ankazcı 
Aleko efendi mahiye on sekh: icar ver

mekdedir. Tamamı yedi bin dokuz yüz 
on tekiz buçuk lira kimeti muhammcne
Jidir. MezkQr hiseenin iştira.sına fnıla 
bedelle talip olanlar ve daha ziyade taf· · 

SilAt almak iste\ enler hisseye musip 
kimeti mulınmmenesinin yüzde onu nis
betinde pey akçc .. ini ve 927 · 9743 No 
mfistashiben müzayede cubesine mUrncaat 
etmeleri ve 22-4 • 929 tarihinde saat on 
altıya kadar mUzaycde ıube~inde son 
mUzayedesi yapılacait ınJ:ı~ mU§tcrilerin 
tarihi mezktlrda h'lıt r bulunmaları ilan 
olunur. 

S ultanahmet sulh birinci hukuk hakim
liğinden: Hayik Apknryan efendinin 

Çorluda mukim ŞeYket Necati bey aley· 

itine açtığı alacak da'fasından dolayı ll
S.29 tarihinde gelmediğinden hakkında 
gıyaben muhakemesi kararlaştırmış ve 

eebabı subutiye olarak bir kıt'a senet 

f!;Hs1c:rilerek medarı tatbik e\Takı olma

dığından iatiktaben tetkikat icrasını talep 

nlemiş ve ademi sUbutu halinde teveccüh 

edecek yemini üa etmek ilzere ,·e rüyeti 

mphakeme ·20 Ni9nn 929 Cumartesi günli 
saat 13,30 a talik kılınmış olmağla yevmi 
ınezkfu'dn mahkemede bulunmanız, beş 
gün zarfında itiraz etmen!z tarihi tebli~

dcn itibaren, aksi trkdirde muamelei 
kanuniye ifa krlıruıcağ ı ve bir nushası 

mahkemenin diYanhanesine asıldığı ilin 

1 K D.A .M , Mart J 7 , 1929 
""'"" 

Evkaf müdüriyetinden: 
Bursanın Altıparmak caddesinde buharla müteharrik makineler 

ile caddeye nazır kagir bir bap hane ve tahtında ıiç dükkan ve ay
: ıca amele odalan, odunluk ve bahçe bilcümle müştemUatı dahil olduğu 
halde bedelin rubu peşin ve mii.tebakisi beş sene ve beş müsavi taksitte 
ı;erilmek üzere kapalı zarf usulile miizayedey çıkanldzğından talip 

olanlann bedeli muhammenesi oları otuz bin liranın yüzde yedi buçuğu 
nispetinde teminatı muvakkate akçelerile (18-A.Jart-929) tarihine kadar 
Bursa Evkaf idaresine müracaat eylemeleri. 

Komprlmelerı ekserıya taklit 
,,- ~ edilirler . - --.--

·- - :'. "---
Taklitlerınden sakınmak lçlö' dalma 

kirmızı bandırollu 1 

ve .. ~.-· marka.h ha.kiki 
ambalajına dikkat ve 
dıgerlerıru reddodiıui . 

1 stanhul Birinci ticaret mahkemesinden: 
Kamil :zade Hacı ,l\Ies·ııt efendi tarafındn 

Osmanlı bankasına terhin e<lilıniş olan 

On beş bin be~yUz on nltı kilo Trabzon 
gayrı ma'mul tUtunlerin 23-3-929 cumar· 

tesi gllnü saat onbe~ buçuktan onikiye 

ve kabil · olamadığı takdirtirde anı tak ip 

eden günlerde furuhtu knrnrgir olduğu 
ndan talip olanların mezkfır tütünlerin 
bulunduğu Sirkecide ayniyede O&manh 
bankasının beş numralı deposunda yernı 
ve eaatta malıaliııde hazır bulunmaları 

liin olunnr. 

B e~iktav birinci Sulh hukuk hııkimli· 
ğinden: Hulusi beyin Fındıklıda 

Suheyil bey Cnmi soka~ında l~ numaralı 
hanede muKim iken dye\m ikametguhı 

meçhul bulunan Binnaz lıanım aleyhine 
ikame eyledigi zarar ve ziyan ve tahrihat 
davaı>ıntn ilanen Yukubulan tehli~at 
ttıerine gıyabında cereyan eden muhake

mesinde kableiınuhakeme keşfen tespit 

delail ile ıruılıallinde ~ahitler istima edile

rek 5380 kuruşlu}t tahribatın müddei 

aleylın taraf·ndan \'Ulmu sabit olmu§ ve 

icrayı muhııhemeei 15 Nisan 929 Pazartesi 

gUnü sdnt 14 de talik ı,ılınınış olduğun· 

dan yevm mezkOrda hazır bulunm:ısı \e 

bir itiraıı vare~ tarih iliindnn itibaren 10 

gUn içinde mahkemeye beyan eylemesi 

ak.si takairde mahkeme~ e kabul olma yn· 

cağı tebliğ makamına lınim olmak Uzre 

ilan olunur. 

Dok.tor A. kutiyel 
Elektirik ı;nııkineleriyle belsoğıikluğu 

idrar darlıjgı. prostat, ademiiktidar, ve bel· 
geygekliği \'e sertan, ı•ilt ile firengi} i 
ağrısız tedan eder. l.;:arako, d.: Btirelcci 
Ç,_._. Ct1"'DG:1n~ct ~ 

Fatih Sulh mahkemesi UçüncU hukuk 
daitesinden: Aksarayda Yusuf paşada 

Hacı hara) mı k~ftani mahallesinin Kup

çil sokagında 10 numaralı hnnede sakin 

iken vefat eden müteveffa Sarraç Mehmet 

efendinin terkesi işbu i\Iardın yirmi lıi· 

rinci Per§enbe gUnü saat dokuzdan oniki 

ye kadar Lilmüzayede satılacağından talip 

olanların yevm ve vaktı mezkfırda me· 

muru muvacehesinde hazır bulunmaları 

ilen olunur. 

} stanbul Birinci '1 icaret Mahi{emesiıı· 
den: Tıırynrc pi)nnkosu mUdiri}eti 

ile Hikmet ve Hulusi beyler meyanesin· 

de miltekenin. davadan dolayı Hulus~ 

bey namın~ tastir kılınan davetiye nra· 

kası mumaileyhin ikametgahı meçhul 

olduğu cihetle teblig edilmedi~i mUbaşiri 

tarafındriıı verilen · şerhten anlaşılmıştır. 

Bittalep hul.:uk usulii muhakemeleri kanu

nunun 141 inci maddesi mucibinr.e on 

beş gün müddetle ilanen tebliğat ifasına 

ve 142 inci maddesi· mucibince davetiye 

mahkeme divanhanesine talil' edilmiş 

olmakln mumaileyh Hulu~i heyin 9 Nisan 

929 tarihine mUsadif Salı gUnli saat on 

üç buçukta bizzat ve ya bir vekil gönder· 

mck suretile birinci ticaret mahkemesinde 

hazır bulunması lüzumu aksi taktirde 
hakkında kanunu mezkfirun 398 maddesi 
mucibince gıyap kararı ittihnı olunacağı 

ilfuı olunur .. 

Safı ·1ı motor 
Conson marka iki buçuk beygir 

kuvvetinde bi~ motor zarif ve kü
çük teknesiyle birlikte satılıktır. 
İsteyenlerin Ç inkograf Kenan be
VP miir r'1n t etmeleri . 

. .... • ı"I~ .._ ...._,_../'· ~ 

I IPW ic,ııe. ~~ ıpuz.a.~ ede 
.!Wlde.o: ew1ı Fuat ve ui'e.ntler Te\"fa 

e!~dilecie 1Jlaş ~w.anı ef.endklen İlik· 
raı yledildui we~ı 111111'1\m• makiiri· 
linde bixin~ dueı;:adc ı~minat iru eyle

ôjkJr.ri Ay\"1111Slry.&da AbdıJlvçdat ınQaj

lesinde &matıı iskelesind~ çedit Ul,lH· 
1, 111.2. 113, 117, 119, ], 3, 5, 7, 2, 4, 

103, 105, 107, 109, 8, 10, 12, 14 ııuma· 

ralarla murskkam gayri menlmliitın tama· 

mı kıkbin hisse itibarile dürtbinUçyUz 

yinnibeş hi$Sesi kırkbeıı güıı nıü.ddetlc 
icra kılınan nıüzayedeşinde sekiıyüzelli 
lirada talibi uhdesinde ise de bedeli mez· 

kur haddi Jaytkında görUlmediğinden mU· 

zayede bir ay müddetle temdit edilmiş

tir. Hududu: cephesi tarikı am arkası 

lebderya sağ tarafı Rizeli Mehmet efendi 

ve sairenin emlaki ~ol taraft Anonim 

girketinin emJiiki ve dakik fahrikaşt 

b~çesile mahdut alettahmin ma mebnni 

arsa 9330 arftn terbiinde muhtacı tamir 

kemerli su hazinesi ve tahtında 4 adet 

mağazaları ve arsaya nazır kapıları bu

lunan haricen kirgir 4 bap haneden 103 

numarah hanede bir ev altt bir matbah 

bir hela Uıt katta bir sofa iki oda tah

tındaki mafıazanın i':emin ve tavanı istor 

kepekli tehi ve gayri meşguldur. 105 nu· 

maralı hane dahi aynı muıtemel&tta olup 

tahtında majfazada bakkal Haytk icrayı 

ticaret etmektedir. 107 ,·e 109 numaralı 

hane ve dukkauları dahi aynı muşteme

latta olup tehi ve gayri meşguldur. Bir 

sakif altında bulunan mezkiir ve k8rgir 

4 bap han? ve dükkanlar tzrika nazır 

genişçe bir aralık olup arsaya geçilmek· 

tedir. Bundan başka 113, 115, 117 nu· 

maralı bir sakif altında bir katlı kepek· 

leri istor zemini ve tavanı beton kiirgic 

mağa?.alar tahminen 130 arşındır. 113 

numaralı demirci mağazasında mUstecir 

verdır, di~erleri boştur. Tahtında mağa· 

:zası fevkinde hanesi bulunan 119 numa· 

ralı tehi mağaza diğerinin aynı olup 

haneye arsadan girildikte zemini bozuk 

çini bir pabuçluk \"e bir aralık: üzerinde 

bir oda bir hela Ye zemini kısmen bo· 

zuk tuğlalt döşeli bir matbab olup mağa· 

zaya methali vardır. Ust katta bir aofa 

bir hela Uç oda olup tahminen 150 &r§tn 

terbiindedir. Derununda kahve<'i Ali Riza 

sakindir. Vasi arsa Uzerinde tahminen 

200 arşın vüsatinde hamam harabesi 

olup Mehmet Kamil ağa tarafından ahır 
olarak istimi[ edilmektedir. Uç masura 

mailezisi mukayyet i~bu emlakin hey'eti 

umumiyesi 20000 lira kıymeti muham· 

menelidir. Fazla tafsilat No 926-7292 

dosyasında muharrerdir. isteyenler mu· 

racaat edebilirler. Mezkiir hissesine talip 

olanlar hisse) e musip kıymeti muham· 

menesinin yuzde onu niııperinde pey 

akçesini teslimi vezne etmeleri ve 22 
nisan 929 tarihinde ısaat 15 e kadar 

ihalei katiyesi icra kılınacağı ilin olunur. 

B irinci ticaret mahkemesinden : Mah· 
mut pa§ada Kefeli Hanı altında 1 

numarada mU:.:im hazır zenne elbise tica· 
retile mUşteğil Yorgi KUrkçü oğlu efen· 

dinin 11 mart 929 tarihinden itibaren 

ilanı ifl§sma ve mesalihi iflisiyesinin 
• rüyet ve tes\·iyesi zımntnda azayı malı· 

kemeden Cemil heyin Jilj komser ve 

avukat İsmail Şevket beyin muvakkat 

sindik. tayinlerine ve ınağa:zasile depola· 

nndaki emvali ticariye ve eşyayı zaidei 

beytiyesinin temhirine ve evrak ve defa· 

tirinin celbine ve kefaleti musaddaka 

irae edemedigi takdirde hapis ve tevkifi-

. ne ve baptaki kararın muvakkaten icra

sına mahkemece karar verilmiş olduğun· 

dan kanunnamei ticaretin yUz yetmişinci 

maddesi Lmucibince daimt ıindikleri 

intihap olunmak Uzere eshabı matlabun 

i§'ım 929 senesi nisanın birinci pazartesi 

glinU saat 14 raddelerinde mahkemenin 

iflas muamelatına mahsus odasına gelme· 

leri lilzumu ilan olunur. 

F atih Sulh mahkemesi UçUncU Hukuk 
dairesinden : Aksar ayda Yusuf paşada 

Hacı bayramı kaftani mahallesinde Kupçü 

sokağında • 10 • numaralı hanede sakin 

iken 15 Kanunusani 1929 tarihinde vefat 

eden Hatice hanıma iddiayı veraset eden

lerin Kanunu medeninin • 534 • Uncu 

maddesi mucibince mahkemeye bilmUra· 

caa sıfatlarını beyan etmeleri ilan olunur. 

Z ayi - Arap harflerile ( Zeynel'abidin 
bin Beh~et) namile mabktlk ve mu· 

hassasatı zatiye idaresinden 33274 numa

ralı cüzdanla UskUdar şubesinden almaı,. 

ta Lulunduğum tekaüt maa~ım için mils· 

tnmel tatbik mührlımU kaybettiğimi ve 
mezkOr mUhUrle hiç bir tarafa borçlu bir 

senet vermediğimi ilin ederim . 
Kuzguncuk: Tahtalı bostan sokak 32 nu· 

mııı nda mUteRait Jandarma binb!!.ftsı 

Ze·~,.J Abidin 

Askeri ınaı~ 
lcasa ilanı r· ... ·F.:d:k.i:d~"i\i. M:. veJWeti ı.!!.tWaxallt 

İ...., ............ ~~~i:~~~~~.a!.1~ ....... ~--.-
] 000 adet velense yeni evtaf dahilinde kapalı zarf usulile munakasa1• _ _., 

İhale gilnll 28-3-929 peqenbe g\inii saat 15 tir. Taliplerin 'I~ 
munesini görmek i.i7re h~r gün •;e munakata~·a i§tirak ('deceklerin ~ guıı ;1 
evvel teklif ve teminat mektuplarını mai.buz mukabili Ankatada merkez 
konıiayonuna tevdi ~)·lemeleri. 

J htiyacatı askeriye için iki yüz metre kaputluk k\Ullaş pazarlıkla sa~ 
paıarlılm ihalesi yirrnt mart 929 tarihinde çar~nba gUnli saat on 

edilecektir taliplerin ~artnamesini ko!lmisyonda giJrebilirler Ye p<..ıarııl' 
etmek isteyenlerde ~namedeki tarıda teminalarila komi'lyond:ı h87.lr b~ 
ilin olunur. 

T opçu kıtatı için !tapalı :zarfla miinakasaya konulup iliin kılınan ruıg~ 
istikametini gösterir iletlere ihale gününde talip çıkmadığından 1 ~ 

Paı.ar günü saat on be~te paıarlıkla ihalesi yapılacağından taliplerin 1 

beraber zaman mezkiltde kotniiyonumuza murar•atlart ilan olunur. 

T opçu kıtaatı için kapalı :zarfla mll!lakasaya konulup ilan kılınan b~loıe 
termometrelere talip çıkm.:ıdıRtndan 17 Mart 929 P:ııar gilnü sa.at 1 

1 
yapılacaktır taliplerin resim ve ııartname.s.ini k omisyonda görme1eri Ye zaınııll 
de teminatlarile hazır bulunmaları ilin olunur. .. ~ 
A sgari 1250 kilo gres yağına verilen fiat gali gürilldtilündan ihalesi l• 

Pazar gunu saat 14 buçukta yapılmak özre bir hııftıı tehır edilıniş!i~..d 
şartnamesini komisyonumuzdan almalan \'e ihale gUnilnde teminatlarile ~ 
malan illn olunur. 

A nkarada tamir ve muntajhan binası yaptırılacaktır kapalı zarf ile . ı:ıı r' 
konmuştur. İhalesi 20 Mart 929 Çar~ba saat on dörttür ıalipleflll 1 

keşü ve ~erait ve resmini görmek hzere her gün Ankarada levaztın SS o,ıı 
komisyonına müracaatları, milnakasa~·a i~tirlik edeceklerin gün ve saııt ıtl ~ 
teklü ve teminat mektuplannın makbuz mukabilinde mezk.tlr komisy oıı 

tevdi eylemeleri. ~ıı' J 2mirdeki kıtaat hayvanatının ihtiyacı olan arpa kapalı :zarfla ıııtJll . 
konmuştur ihalesi 19 Mart 929 tarihinde sah g\\nil aaat on beate J iti" 

pılaeaktır. Arpa şartnamesi komisyonumuzda mevcuttur. Okumak iste~~ 
gün komisyonumuza ve münakasaya iştirak edecekleriu de lzmirde aikef1 

komis.,,onuna mUraceatları iliin olunur. · 

H a~ita postaları için 80 tane zabit çadırı kapalı :zarfla ıılınacnl\tır· 
1 Nisan 929 pazartesi gunu saat 14 de yapılaraktır; Taliplerin n 

komisyonumuzda görmeleri ve ~artnamesini komisyonumuzdan almaları 
gUnUnde te'minatlarile hazır bulunmaları. 

b
. '-1 

145 tane telgıraf direği aleni milnakasa ile alınacaktır. ihalesi ır .' i 
pazartesi gUnU saat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartnaıne5111 

yonumuzdan :ılmalan ve ihale gUnUnde te"minatlarile muracaat etmeleri. 

B eş demir hangar anahtar teslimi ,artile \"e kapalı :zarfla mil nal'a~~ 
mu§tur ihalesi 6-4-929 cumartesi gUnU !Sat on dürıtedir §Craiti frn~ı) oııl 

fini resmini görmek Uzere her gUn Ankara Levazım 1atın alma kornı.SY ı~ 
münakasaya iştirak içinde o gün o saatı muayyeneden evel teminatile tt 
toplarını makbuz mukabilinde komisyon riyasetine Yermleri. 

y er~ mamul.a~ında~ 40000 metro yaıl~k haki elbiseli~ bez kapalı _za_rf ~sul~: 
edılecektir ıhalesı 18-3-929 pazartesı saat 14,30 tur. şartnımesıııı gurııı rill 

gün ve taliplerin ihale gilnU saatı muayenden evvel temınat ve tak.lif ınektLIPlı 
rada merkez sat1n alma komiııyonuna muracaatlan. 

1 A ıkeri ihtiya~ için kırk bir kalem al!it ve edevatı ki\Ilyeviye paz:ırlılôl~ ;;_ 
pazarlı~ın ihalesi 20.Mart-929 Çaqanba günil saat on bejte kornı9 \~ 

yapılacaktır. taliplerin şartnamesini komiıyonda ~örmeleri \'e §Srtnanıede • 
şekildeki teminatlarile hazır bulunmaları ilAn olunur. 

A ıked ihtiyaç için on sandıktan ibaret bir takım seyyar .bakteriyoloji 1'
0 

I 
pazarlıkla alınacaktı.r paı.arlığın ihalesi 23-Mart-929 Cumartesi ~uıı 

dörtte komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şatnamesini komisyonds ıııı'· 
ve prtnamede yazılı olan şekildeki teminatlarile hazır bulunmııları illin °10 . 

rsııı 

U•• ç adet beton hangar inşası mlinakasa şartnamesine merbut ke~fi ye ~eıı# 
yesi ,.e projeı;ıi mucibince kapalı zarf usulile mUnakasaya konmuştur· 1 

10 Nisan 929 tarihine mlisadif Çarşamba aaat ondadır. Taliplerin rn~."c~ 
görmek Uzere Ankerada levazım satın alma komisyonuna her giln JllU~ııttııl 
aşağıd ki maddelerde münderiç §erait dahilinde teklif ve teminat meldU~ e ı~ 
ve saat muayyenden evel makbuz mukabilinde mezkOr komisyon riyasetıtı 
mUnakıısa, a i~tirak etmeleri. 

1 - Taliplerin sahihi selihiyet olmaları ve behemehal 
vucUde getirdiklerini isbat edecek vecıaik1 re!!miye ve makbuleyi 
etmeleri lllzımdır. 

2 - 661 N. mtızayede mUnaka~a ve ihalit kanunu ahkU.mına 

d 

nazarı itibare alınmaz • e 

Y enişehirde büyUk erkil.ni harbiye binası ineası mlinakasa §artıı~lllesııı 11 
keşfi ,.e §eraiti fenniyesi ve projesi mucibince kapalı zarf usulıl~ Jflt '/, 

konmu§tur. ihale gunü 11 Niean 929 tarihine miisadif P~r§embe gıinU ~ cıl 
Taliplerin mevcut esae1an görmek Uzere An karada 1evazım satın alm!l konı~) ~e 
giln müracaatlara ve aıağıdaki maddelerde münderiç .§~rait dahilinde te~l~eır ı; 
mektuplarının yevm ve saat muayyenden evel makbuz mukabilinde ıneık 
ri}'asetine tevdi ile münakasaya iştirik etmeleri. . jıl 

1- Taliplerin sahibi selihiyet olmaları ve behemehal eweke ~un:ıasıl iJ>1" 
cuda getirdiklerini ispat edecek vesaik resmiye ve makbuleyi konıısyons 
leri lazımdır. ıif 

2- 661 N. müzayede ve münakasa ve ihalat knnunıı nhk&mınn nıulta 
nazarı itibara alınmaz. 

Bakır köyünde barut .fabrikalarında imalatl 
• -O- ıstambul mubayaat komieyonundan: 
ı ,o~ 

1 hale günü olan 11 mart 929 tarihinde ituına talip zuhur etmeyen ll~~ 
tanın ihalesi 20 mart 929 çarşanba glınUne temdit ve talı"k. kılııunıgtıt· cı>~ 

olanlann teminatlariy1e birlikte mezkCtr günde .ı.aat 14 te komisyona ınUrl' .................................................. 

l ... ~.~~~::.~::.:~:.:::~::.::~.8:.::::; 
1 - Eskişehir ve Darice kıtaatının 23840 kdo gaz y&gı kapalı zarf .ı;:i~ 1 

saya vaz edilerek talip zuhur etmediğinden 11- 3 · 929 tarihinde 1 ııııı 
Uzre bir hafta daha temdit edilmiı idi. Bu mUddet zarfında da tali~ çı gıtıD~ 
11-3-929 tarihinden itibaren b~ ay zarfında p112&rlık.la mubayaa edileCt efc 
olanlar teminat akçalarile komısyona mUracaatlan. ıeD~ f. 

E slcişehir kıt'atının 5000 kilo mercimeği aleni suretle mıinalcasar•. ~ dtll ~ 
3-929 tarihinde ihale edileceği ll!n edilmiı idi talip zuhur . eıınedı~~ip 

tarihinde ihalesi icra kılınmak üzere bir hafta temdit edilditinden ti 
yevmi mezkOrda saat 14 de komisyona ~Urac·aatları. 

10,000 metre kirbas ka~ zarf la 26 mart aalı günU saat ıs, 
2.000 kilo kösele \ • 
2,000 kilo vaketa J kapalı zarfla 26 mart alı uat 14. 

950 metre talebe elbiseligi l l~ 
lacivert kumaı k alı zarfı& 26 rt ..ıı gunU ~ 

325 • • ka:putluğu ap ma 
4.000 • efrat elbllClligi ; 

20,000 metre Amerikan bezi: kapalı . zarfla 26 mart .-Iı aaat 16. ,,ıfl' ~I 
Deniz kuvetleri ihtiyacı için yukcda yazılı lnazmı ·· kapalı ~t'>',, ~ 

saµ günU biz.alarmdaki saatlarda talibi uhdesine· ihale edilecek.tir. ;~ 1 

görmek isteyenlerin her gün ve mUnakuuına istirak edeccklerın f 
mtiayyende ~~ımpa~a:<l,~ Deniz m~bayaat . k?~iayo!l~a mUracaatlarl ._,. 

Mes'ul müdiri: ESA r 


