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BiR KAÇ GUNE KADAR 
4NKARAYA GIDEBEKTIR. 

Meselenin 
tahkikina 
bas landı 

ııtilahlar 

ikinci 
içtimai 
ya pildi 

Darülfünun emini Neşet Ömer 
beyin riyasetinde teşkil edilmiş 
bulunan Merkez Ilmi ııtılahlar 

1 encümeni dün ikinci içtimaı nı 
aktetm iştir. 

ılci artılı 
Abidin Daver bey, geçenlerde 

"Şarlo" ve "Emil Yaninka. ara
sında bir mukayese yaparak, bi
rinin hiç değişmediğjni, diğerinın 
ise her filmde yeni bir hüviyetle 
ortaya çıktığını yazıyor ve bük· 
münü ikincinin lehine veriyordu. 

Bazı filosoflara göre mukaye
se, yanlış neticelere vardıran bir 
muhakeme usulüdür. 

Rus ihracat işlerini tetkik ve 
vuku bulduğu iddia edilen sui 
istimalleri tahkik etmek üzere 
iktisat vekaleti şehrimize müfet
titler göndermiştir. 

Müfettiıler hemen tahkikata 
başlamış 'bulunuyorlar. 

Encümen, bu içtimada, Fakülte 

1 
encümenlerinden gelen {A) har-

11 fına ait ıstılahları cüzi tadilatla 
kabul etmiftir. 

Bundan başka, Ankaradan 
yeni gelen (D) harfına ait ıstı

: lahlar muhtelif encümenlere sev-

Mukayese ancak temamen ay
nı cinsten olan iki şey arasında 
yapılır : Bir karpuzla bir karpu, 
bir portakal ile b:r portakal ara• 
sında hacım ve tat farkları .,.... 
tırılabilir. Fakat bu şerait dahi
linde yapılmayan mukayeseler da· 
ima hatalı hükümlere müncew 
olur. Faraza, bir müddet moda 
olduğu üzre, insan uzviyeti ile 
insan cemiyeti arasında yapılan 
mukayeselerden çıkarılan içtimai 
kanunların cümlesinin hatalı ol
duğunu tecrübe göstermiıtir. Zi
ra kıyasın bu ilci unsuru .,...... 
daki müşabehet hakiki olmaktaa 
ziyade sathi ve istiaridir. 

Hey' eti tefti şiye i:talanndan 
bazıları dün kasmen ticaret mü· 
düriyetinde ve kısmen de ticar 
odasında çahşmışlardır. 

Şimdiye kadar evrak üzerinde 
tetkikat yapılmıştır. Yakında ba
zı memurlann malumat ve ifade
lerine muracaat edilecektir. 

is't Şaziye hanı 

~ehremin~ 
memnun 
Darülbedayi hakkında Şehre· 

mini Muhiddin bey d.!:n· ş~i.r k i : 
- Darülbedayide islahat ya· 

pılacağını, bir takım komisiyon· 
lar teşkil olunacağını ve artistler 
hakkında kararlar verileceğini 
bilmiyorum. Ben darülbedayiden 
memnunum. Artistler mütemadi
yen tarakki ediyor ve her gün 
birazdaha güzel oynuyorlar. 

lnglllz klrall tarihi aralJada 
ihtiyar yaımda ıatüccenp ve ı tün düııya nazarmda çok ıerefli 

zatürree gibi iki vahim huta• bir mevki temin etınit bulunuyor
hkt~n ve ibtilitlarından kurtulan ı lar, 
lngıltere kıralı geçen Pazartesi . . . . 
günij ilk dafa sarayından çıkb. Bu hadıse, ıhtımam ve dıkkat· 
Muhakklk bir ölümden kurtulan la haraket edildiAi taktirde en 
Karal, o kadar iyileşmiştir ki, in· mühlik zamanlarda bile ömrG 
tihabf\t münasebetile Parleınen· beşeri bir müddet daha temdit 
tonun fes hine müteallik evrakın etmeğe iı ıı-.an mevcut bulundu-
tetkikile bile meşgul olabilmiştir. ğu . ' · t" 

K.ırahn bindiği hata arabası nu gostermış ır. 
vaktiyle Kıraliçe Viktoryanm son 
ıünlerde kullandığı tarihi bir 
arabadır, Kıraliçenin vefatından 
~ ~1çak bir iki dafa kulla· 
nıl~ V. bu sefer baştan af&iı 
yenileıtirUerek 5ind Jorja tahtı• 
edilıııitti•. 

Karalı l&rtarı'ması mu ad-
dtdit n bi ölümd n t hl .. . ' ... ~ ' 

Çinde açlık 
ankin, 16 [A.A] 

Kıtlık hlikllm sUrmc:kıe oı.n 
menatıka gönderllmhı olan ııhhlye 
naztn, vemıiş olduğu raporda 
Uonanda 7 • 2 ınil)OD, Sheııide 
6,250 000, Kansouda 3,5 milyonki 
c m. n 16 mil) onr1~m fazla ki inin 
açh~ "" kmekt,. olduğu hildiril· 

dilmiıtir. Dünkü içtimada 
Jaytar mektebi namına Rek ör 
Halit, Güzel san' atlar akademisi 
müdürü Namık Ismail beyler de 
hazır bulunmuşlardır. 

Komisyon vazifesine devam 
ederek ıstılahlar meselesini bir 
an evel bitirmek için mümkiin 
olduğu kadar sık sık içtimalar ak
tetmeğe karar vermjştir. 

Mühim bir karar! 
Atine, 17 [ AA ] 

Maarif meclisi ilisi sulh ve 
kardeşlik fikrini takviye edecek 
hususi kitaplar neşrederek tekmil 
mekteplere göndermeğe ve mil-
IMfer al'Ullttlf ~de fikrini ve
ren cümleleri muhtevi kitaplan 
kaldırmta karar vermiştir. Bu 
maksatla mekteplerde sık sık 
konferanslar verilecektir. 

iki artist ve binaenaleyh ilci 
ayrı alem olan "Şarlo" ve •Ya
ninks" in biri birine nazaran mu
hakem-si de, bu itibarla, esasla 
hükümler istihracına müsait bir 
fikir ameliyesi değildir. 

"Yanml:s" tenevvü "11dretile 
dahidir. "Ş~ı-lo,, fan aym olmak· 
ta dahi 1 Şarlo, değişmete mulı· 
tap olmayacak kadar tam olduğQ 
içta değişmiyor. ~--ıbeii 
ne aesi, ne IÖZÜ, ne de teldi, .ne 
kıyafeti değiımeyen, fakat ieDe 
herdem terütaze kalan &mez 
karagözümüz gibi 1 

Ahmet H•••m 
~----~~----------------------~ 

Mubadeleye Vilhelmin 
tabi olmayan kız kardeşi 
ların içtimaı ilanı iflas etti 

Gayri mubadiler cemiyeti 
idare heyeti dün fevkalade bir 
içtima aktctmiştir. içtimada gayri 
mubadillcre tevziat yapılacak gil
nün tespiti için müzakereler 
olmuştur. Bundan başka gayri 
mu badillere tevziat kumisyonu
nun vaziyeti ile idare- ettiği 
Yunan emliki hakkında g6rü
~iilmüş, bu hususta hükümetten 
tem:mniyatta bulunulması mev
zubahsolmuştur. 

Gayri mubadiller kongrasınm 
Mart nihayetine doğru toplana
cağı haber verilmektedir. Kon
grada yapılacak müzakerelerin 
hararetli olacağı tahmin olunuyor. 
Geçen ~enenin Nisan ay~nda 
neşredilen bir kanuna göre Yunan 
emlaki müzayede suretile 1ab
lacaktı. Bu zemana kadar bu 
kanun abklmı henüz tatbik edil
memiıtir. 

Koaırada bu kanunun tatbi
lana geçilmesinin ve başlanma
ımm hüldlmetten talep edilme
ıine karar verileceti anlaşılıyor. 

Gayri mubadiller her gün tev
ziat komiıyonuna muracaat edi
yorlar, fakat tevziata henüz bas· 
lanmamıştar. Tevziat komisyonu 
kongraya tezkere yazarak gayri 
m~badill':"n h.iasele!"İne düşen 
mıktan bırer, bırer bıldinnelerini 
isteyecektir. 

Maliye vekileti mümessili F 8 • 

ik Nüzhet beyin riyasetindeki 
tak~ kıım~t koms!)ronu Seli
badclin, Celil galip, Supbi Salih 
Sezai. t?mer beylerle H~Jil pa: 
tada ıştirak edeceklerdir Kom
siyonda fimdiye kftdar sO kitiden 
fazl~ eşhasın emlakine kıymet 
•,ı.t r e<Jilmi.,r r 

Sabık Almanya improtoru 
Kayser Vilbelmin kız kardeşi 
prenses Viktorya mahkeme ka· 
ranyla ifa ... 
etmiş v' 
mevcut mal 
lanna haciz 
vazedilmiş • 
tir. Malüm 
olduğu veç· 
hile prenses 
Viktorya 
bundan 6 
sene evel 
61 yqında 
olmasına 
rağmenma

ziıı karışık 

30 yaşınd"' 
genç birPı-enses Vikforya 
Rus mültecisiyle evlenmqti. 
Bu 6. sene zarfında prensesi .de
ta bar hırsız gibi aoyarak ihtiyar 
kadmın aşkından bilistifade mev
cut biitün servetini mahvetmif ve 
nehayet bir barda yaptatı mİna· 
sebetaizlik üzerine Almaayaclan 
koğulmuştu. Prenses Viktorya 
şimdi çok feci bir vaziyete düş .. 
miiftür. Ber1in mahkemesinin ge
çen hafta verdiği iflas karan il9 
büs bütün vaziyetini tamir edile
miyecek bir hale aokmuştur. 

Mamafi müflis prenses \,&itan 
bunlara ratmen matrut kocaama 
para _yetiştirmeğe çallfmalctad.r. 

hatta Ingiltere Kıraliçeai Vikt~ 
nan kendisine hediye ettili mii
cevherattan bir kısmını bifc l'lz.. 
d~n çıkarmış ve satmışbr ... 

G ilnül bir kere sevir...ce. .• 

, 
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E.I< il< ldebiıat 111 Dahili ve mllieıerrilt habeılerJlll 
Edebiy.abn gayelerinden biri Toprağın canı vardır. Kan dök

de milli duyguya bir istikamet mek menfurdur. Yunan ailesi ve Unıunıi Vilayet ıuecli İ 
vermek, ahlakı inceltmek ve ma- onun üzerine müesses Yunan bel- Umumi Vilayet meclisi dün 

vııa,,eııe dikkata alınarak Taşlık yerine 
Valdeçeşmesinden geçirilmesi ta
lep edileceJ..-tir. 

Kouservatuvar binası 
nevi seviyeyi yükseltmektir. de (cite) si zahirde bir şiir, bir Hacı Adil beyin riyasetinde iç-

iki çeşit edebiyat bu gayeye masal, batıl bir akıde olan böyle tima etti. Vilayetin 929 bütçesi Şehremaneti 200 bin lira 
varıyor, daha doğrusu yaklaşı- esaslar iizerine kuruldu. bütçe encümenine havale edildi. sarfederek Şehzadabaşmda bü· 
yor: Çocuk mukaddestir ( Hermes Şehrimizde bir fidanlık tesi· yük bir k"nservatuvar binası 

1 _ Eski destan ve efsane efsanesi ) ; vatandaşın mevkii sile ayrıca Amerikan asma fidan- inşa etmeğe karar vermiştir. Son 
edebiyatı; 2 _ Yeni psikolojik büyüktür; kahramanlık gayedir. lığı tesisi hakkındaki tezkerelerle senelerde şehrin eğlence noktai 
edebiyat. Apollon nam Allıth ziya ve ziraat umurunun hüsnü suretle nazarından merkezi sıkleti Bey· 

ahengi temsil edivor. Herkül tedviri projesi ziraat encümenine oğluna nakledilmiş vaziyetinde-
Birinci kalem tarihen müey· ' h d. s· ı h ş denilen yarı Allah kuvvet ve kud- avale edildi. ır. maena ey ehzadabaşında 

yet olduğundan daha müessirdir. H I k b d ,. " retin mümessilidir. Promete si· arp malülleriııe idarPİ husu- yapı aca ina an matlup neti-
Hindin RAMA YA A ve MA- · · d · · t·ı l d'l ı 

HABARA TA Iarı, Iranın A VES· hirli bir efsanedir; gökten ateşi sıyenın yar ımı hakkındaki ma- cenın ıs ı ısa e ı emeyeceği i eri 
çalmış ve medeniyeti tesis etmiş- luller cemiyetinin tezkeresi büt- sürülm~ştür. Konservatu\a" bina-

TA ve ŞAHNAME leri bu tir. çe ve Beyo~lu mahallelerinin ka- sının 1 aksimde cümhuriyet abi-
edebiyatın nümuneleridir. Bu Mnk d b- .. k d t dastrosu mülkiye encümenlerine desinin karşısında emlak ban· 
edebiyat Avrupaya az tesir et- .... .. sa ımız uyu es an- j k · 

ıar ı ·•ıA t 1 d ... 'ld' "'- l havale olundu. J asına aıt arsa üzerinde inşası 
mictir ı ıu asa e me.' egı ır. ı a - ki' . ... 

~ • nız şun .. l k · t · k' b Encümenlerin daha sık içtima te ıf edilmiştir. ~ehremaneti 
Ibr "l · MUKADDES Ki' u soy eme ıs erız ı u ı k . .. . 

ant enn • edeb· t b' .11 t' h b. etmesi kararlaştmlarak ~çtimaa onservatuvar bınasının mahallı 
TABI d b. k d bA k ıya li mı e ın ru una ır . . . a ır ço e e ı ısım- 'stik t . 

1 
nihayet verildi. ınşası hakkında tetkıkat ıcra ede-

Jan ihtiva eder·, lakin, itiraf ede- 1 ame verıyor, gaye er yara- k d ı k ' t B A f r r h b · E c~ , on an sonra mese e at iyet 
rim, Hint ve Iran edebiyabnın bıyodr. eş:_rı ea ıye ın erDşu esı manefff'/ kesbedecektir. 
karşısında pek soğuk, pek kuru un an mulhem olmuştur. estan B 

ve efsane edebiyatı münevverleri alo meselesi Mamafi, milli tiyatro, musiki •e küçük kalır. V ·b· ··t · ğl de, münevver olmayanları da Geçenlerde gelen seyahlara · 1 • gı ı mu enevvı e ence 
Garba tesir eden, Avrupalının l · · 'h · d k J k nufuzu altında bulunduruyor. Hiç Türkuvaz:da verilen balo mesele· yer erını 1 tıva e ece o an on-

kalp ve diır.aiını yoğuran, Mukad- tu b' Be ğl d - okumak yazmak bilmeyen Hintli si hakkında emanet muavini Ha· serva var ınasının yo un a 
des kitapla birlikte Yunan ve Latin ve lranlı bu canh masalları hnfı· mit B. tahkikata devam etmek· inşası tercih olunacaktır. 
külliyabdır. R.amayana derin bir 2asmda, hatta kalbinde saklar; tedir. Ad''i d 
tiird;.r; iyiliği telkin ve terennüm bunlar kendileri için, hayatta bir Hamit B. bu meselede alaka- 1 re e 
eder. Hint dehasının gizli derin· kuvvet kaynağıdır. Onları dinle- dar olanları birer birer çağırıp A k b" h 
likleri bu destanda mündemiçtir. . . k vn --at ır anım 

dikçe taşar, coşar, harekete ıstıcvap etmeğe ara vermiştir. 
Hayranı olduğumuz ince ve gü~el Avukatlık yapmak için Adliye 
Hint san'atlannm ilham kaynağı gelir. Be§iktaş • l\ılaçka hattı vekaletine müracaatta bulunan 
bu mubarek kitaptır. Remizler, Hintliler için dinle edebiyat Maçka, Te vtkiye ve Valdeçeş- Hukuk mezunlarından Nigar ha-
enmuzeçler pek caziptir; ruhları bir şeydir. mesi halkı müşterek bir mazbata nıının bu husustaki talebi kabul 
yii.beltir. "Ziyaf'I , "Şafak,, ha-· Avrupanın edebiyatını, güzel hazırlamaktadırlar. Bu mazbata· edilerek Baro riyasetine bildiril· 
yatın birer timsalidir. Hayvanlar san'atlarını, mizacını, seciyesını ın- lar Nafaa vekaleti ile yeni cemi· miştir. Nigar H. yarın tahlif edi
bile beteri muhabbetten hisse- celten, bu zarif hale getiren hep yeti belediyeye ve şehremini Mu- lerek ruhsatiyesi eline verilmiştir. 
lerini alırlaı-. Fil, mukaddes bir bu ruhi ve eski cereyanlardır. hiddin beye verilecektir. Bunda iki nıemurun davası 
manzumedir. insanlar Allahlarla işte bizde böyle destanlar, ahali iki şey talep edecektir. 
müsavidir. efsaneler yok. Eski ve osmanlı 1 - Ahalisi günden güne ço-

ticaret komseri Bahri bey iştirak 
edecektir. 

senelik kongra 
lstanbul ticaret mıntakası se

nelik kongrasını nisanın ilk on 
beş günü zarfında yapmak üzere 
lazım gelen tedabiri ittihaz edil
mektedir. 

Kongrada lstanbul limanının 
islahı meselesi meyzuubahs ola
caktır. 

Ziraat uınunı 
nıiidül'ii geldi 

Bir müddetten beri Avrupa
da bulunan ziraat umum müdü
rü Naki bey dün şehrimize av
det etmiştir. 

Naki B. Avrupaya ziraat tah
siline giden yüzü mütecaviz tale
bemizi teftiş etmiştir. Bir hafta 
kalıp Ankaraya gidecektir. 

~!aliye müsteşarı 
Moıliye müsteşarı Ali Ri.%a bey 

dün şehrimizdeki maliye müfet• 
tişleri ile görüşmüştür. 

Sıtma mücadelesi 
Vilayet sıhhıye müdüriyeti Ha

ydarpaşa ile Pendik arasındaki 
sahada sıtma ve Sivrisinek mü· 
cadelesi yapacaktı.Bu mücadeleye 
Emanet te iştirak edecek ve ba
taklıkları kurutacaktır. 

lnıha edilecek. torpiJ 
Geçenlerde Akçe şehir sahille

rine fırtınadan düşen yuvarlak 
şekildeki torpil henüz ayni mev
kide buluniyor. Bir kaza olma
ması için torpilin imhasına bu 
gün bir müfreze gönderilecektir. 

Mektepleı in taıniri Rimayana ruhun bir istihla- edebiyatı lranm inkıraz edebiya- ğalan bu semte gayet seyrek 
sıdır. Hayvan, IDı8an seviyesine tının bir kopyasıdır ve bunun tramvay işletildiği, :halkın saat
çllcar; af ve merhamet hudutsuz- içindir ki halka munis gelmez. larca istasyonlarda beklemeğe 
dur. Iran destanları belki Hin' Bir lranlı Şehnameden bir par- mecbur olduğu, hatta Harbiyeye 
dinkilcrden daha insani ve s~ çayı dinleyince ne kadar cahil kadar yaya gittiklerini ileri slire
listir. Toprağı takdis eder, ona olursa olsun, bir heyecan duyar. rek tramvay arııbalarının ihtiyaç 

Polis müdiriyeti kısmı siyasi 
baş memuru Ziya beyle Rusu
mat müdiriyeti memurlarından 
Mazhar beyin birbirleri aleyhine Istanbul Maarif idaresi fırt
ikame ettikleri mütekabil darp nalarda tahribata maruz kalan 
ve hakaret davasının rüyetine ilk mektepleri tamire karar ver
dün birinci ceza mahkemesinde miştir. Tamir edilecek ırtektep-

hakkım verir; çahşmağı tergip Biz de ise avamımızı tehyiç ede- nispetinde tezyidi istenecetkir. 
eder. Hayr ile şer, Nur ile ka- cek böyle bir destan bilmiyo- 2 - Maçkadan Beşiktaşa indi· 
ranlik, Hürmüz ile Ehrirnenin rum. rilecek tramvay hattının Taşlık· 

devam edildi. ferin keşfi şimdiden yapılmıştır. 

Dava evrakına nazaran Ziya Gelet"'ek . e:yahlar 
beyle Mazhar bey bir ikramiye Bugün Sen-içi Maritimi kum-
meselesinden dolayı birbirlerini panyasının ltalya vapurile şehri
darp ve tahkir etmişlerdir. mize 100 kadar Jngiliz ve Ame· 

U2-Wl harbinde Hayr nihai galebeyi Tan:zimattan sonra teşekkül tan geçirilmesi tensip edilmişti. 
kazanır. Şeytan, hıristiyan ve müs· aden edebiyat ta vazifesini gör- Bu mazbata da yeni hattın 
lüman efsanelerinde olduğu gibi medi. Millete duygu ve fıkir iti· ahalinin nüfus kesafeti nazarı Dünkü celsede Hurrem bey rikalı seyyah gelecektir . Yarın 

namında bir şahit dinledikten Adriyatik namındaki transatlan· 
miş şeklinden ıbarettir. Bu ede· sonre bazı hususatın polis mü- tik \iapurile ikinci defa olarak 
biyat havassı da, nvamı da mem- dilriyetinden istilami için mu- 400 kadnr lngiliz ve Amerikalı 
nun edemedi; halkımızın ihtiyaç- hakemenin devamı başka güne seyyah şehrimize gelecekler, iki 

kıyamet gününe değin işine devam bari ile bir yol açan hangi edi- ı 
etınez. Ağaç (Hôma) aydınlık ve bimiz var? Zamanla kadr ve e
kelim timsal,idjr. Ruhun Kanadı hemmiyeti zail olmayacak bir 
vaıdır, uçar. Kartalla yılanın mü- klasik bilmiyorum. 

ları, kalbi ve fikri zaruretleri hiç bırakılmıştır. gün kalacaklardır. caddesi :arif bir remz teşkil . Tezkerelerde isimleri geçen 
eder. taburlarla şair hep ayni garami 

Unutulmak raddesine gelen zeminler üzerinde hünerlerini 

tatmin edilemiyor. Kalbimiz de, ı " .. .. · 
dimağımız da açtır! Edebiyatımız- Müteferrik Ru~tu bey gcldı 

bu efsaneleri koca Firdevsi ihya göstermişlerdir. 
etmekle lrana yeni ve milli bir Bu şairler bir birine benzer; 

d~ bi_r "amateur,, lük kokuyor. Ticaret lllÜSteşarı ı Bir müddettenberi Avrupada, 
Mılletin ruhuna lazım olan gıdayı Maarif vekaleti namına tetki-

ruh üflemişdir. biri diğerini, en eskileri de veremedik. Vi.ıcut bir kaloriye Şehrimizde bulunan iktisat ve- katta bulunan Yüksek tedrisat 
muhtaç oldugu gibi ruh ta muh- kal~ti ticaret müsteşarı Şa~ir ~ey müdürü Rüştü bey dün şehrimize 

Yunan ilk feyzi Hint ve iran- acemin inhitat şairlerini taklit et· 

dan aldı. Saiamin harbindcr can- mişlerdir. 
taçtır. Demek ki edebiyatımız vekaletten aldığı telgraf uzerıne gelmiştir. 
eksiktir. bugün müstacelen Ankaraya gi-

landı; o nıh asırlarca örtülü kal- Karşılıklı iki endam aynası 
dıktan sonra 1500 senelerine doğ· tasavvur ediniz: Ayni r,..sim ila
ru Avrupayı uyandırdı. Şimdi ki nihaye tekerrür ederi Bizim ga
medeni,ctin başlangıcı o hare· zeller ve kasideler de tıpkı öyle .. 
kettir. Yunan da toprağı tebcil Yeni şi'rimiz ise ayni selika ve 
eder: Demeter - Ceres efsanesi. karihanın frak ve silindir giy-

Şair ve edip beyleı in hiddet decektir. 
buyurulmamalarını rica ederim. Kocaeli banka ı 

(iKDAM) ım tefrikası : 2 

Sı e 

Ziya Paşa merhum demiştir: 
"Aflat-,ai İftlr ke 'nlniu; ıifa balulmu. 
',.ah•w ı.,öı-üııilr rütp 1 ı:klı r~ rindc11' 

CELAL NURi 

çok delail bile bulursunuz. Yalnız 
bir şey anlamak isterim, beni ih
bar eden kimdir? 

Barrabal sesini çıkarmadı. 
Larry parmaklarıyla aaydı: 
- OJsa olsa bunu üç ki,i ya-

Edgar Wallace par. isimlerini söyleyemem. 

(Dünk11 ili: tefrikarı·n hulü· deaen e ! Biri mücevherleri benden 
san - Larry Grim isminde bir Başmüfettışin bir çok biz- alan adam. ikincisi 2 numaralısı 
adam ,·atmurlu bir gec:cde. t.Jaldığı metleri olmuştu. Me~hur Goom fakat o şimdi Fransadadır. Üçlin
mücevherleri satmuk ıçin ga.ıete ile sistemini keşfeden zat ta bu idi. cüsü de, otomobilinde benimle 
randeı:u ı:erdiği bir adamı. :sokağın 
ımhcı kö,esinde bekli) or. Oıomo· Nihayet: pazarlık ~den, tırnağının kırık 
bille gelen bu :at ile. pa::arlı1.-ıa - Görelim bakalım, dedi. olduğunu görebildiğim adam! 
uyu,amıyorlar. Bir hafra sonra Larrynin höcreıine indi. Mev- - Bu tırnağı kırık adam da 
Larry. lo1.anıadan r kıp otomobil kuf, elbisesi ve göğsündeki gar· kimdir? 
btlklediti sırad~. poli"ler ıeı:kıf edi- denyasıyJa arada garip bir tezat Larrynin yüzü e~şidi. 
yorlar. L<ırrv .:l.otlan·rnrd deni/ n te~kil ediyordu. - Fakat ben öyle kolay ko-
~liı müdurıyetmde;; ba. müjcttı§le Larry, lngilterede olduğu ka- ı lay pabuç bırakan adamlardan 
ıörii§mel: iıtedıgini söyli)or. Baş· dar, Amcrikada da, zabıta me- değilim. 
müf ettiı bunun meı. kuf oldu~u 
höcreye gelı.,-or. 1.arn ı.endl$irıi ele murlarını pek yakından tanırdı. Baş müfettiş dedi ki: 
ı:eren adamın. camdıgı ı.iç J.( 'den - Geldiğinize teşekkür ederim 

1 

- Demek ki, bu üç adamdan 
biri olduğunu s > '" or. Di} or l.i j efendim, dedi, mücevheratı maal· birinin size ihanet . ettiği fik-

5 memnuniye verdim. Hatta Shel-
1 

rindesiniz. 
- B n ·m e 'öruşın ~ mi ir.ti- tan otelindeki bav..:lumu da arar- Bana isimlerini söyleyiniz, 

yor. O h.:ı.lcte, mt: i ur ola.agıi sanız, orada alt:"h mdc dnhD bir namusum üzerin yemin ederim ı, 

Kocaeli halk bankası umumi 
heyeti bugün toplanacaktır. Içti
maa ticaret müdüriyeti namına 

size kimin ihanet ettif ni söyler
sin. 

Larrıy baş müfettişe baktı: 
- Ben bire iki veremem. 
Baş müfettiş küçük bıyıklarını 

burdu: 
- Ben sizinle. eğer isterseniz, 

mahkemeye çıkmadan evvel de 
görüşebilirim. Belki hakkınızda 
hayırlı olur • Bu üç ismi bana 
söyleyiniz. 

- Bakalım, bu gece bir dil
şüneyim. 

Baş müfettiş Barrabel odasına 
döndU. Gelen evrakı karıştırmağa 
başladı. Yazı makinasından geç· 
miş bir çok kaaatlara göz gez
dirdi, Hepsinin de aynı makina
dan çıktıkları belli idi. 

Bir tanesi nazarı dikkatini 
celbetti ve okudu: 

Larry Grim. Afadam Yan Ri
sıik irı müceı•heratını almıştır. 

Larr::r· o gece ~Madamm balo-

Rüştü bey dün bir aralık ma
arif eminliğine gelerek maarif 
emini Behçet beyi ziyaret eyle
miştir. Rüştü beyin bugünkü 
posta ile Ankaraya gitmesi muh
te~eldir. 

sunda lıizmetci şeJ,linde teb-
dili kıya/ et etmiıti. !tlücevlı~ra
tı Brıikseldeki yunanlı Mar
pulasa .~attı. Bu l'ınıaıılı pe
nbe elmastan yıldız şeklinde
ki bir broştan madusını sa
tın aldı. Broı11.ıatın almayışı 

penbe elmasların herkes ta
rafından kolaylıkla keşf edi
leceğini bildiği içindi. 

Nota - Bu broş Larrynin 
Sheton otelindeki bavulunun 
gizli gö:ündedir. 

Kaatta imza voktu- Bu da Ö· 
tekiler gibi aynı tarzda yazılmış 
bir rapordu. 

Başmüfettiş küçük bıyıklarını 
tekrar burdu. 

- Bu sefer seni yakaladım 
Larry, dedi, bakalım bu işin için
den daha ne işler çıkacak ? 

-2-
lki buçuk sene var ki, Larry 

Grim, bir çok defa mahkemeye 
~e1,kedilmişti. 

Türk 

Avrupa 
3 fahri 
açılıyot• 

Tütün inhisar idaresi A 
kendi tütünlerimizden sigar' 
için üç fabrika açmak iiıı' 
şirketle müzakerede bulun 
Nihayet itilaf edilmiş ve 
vele imzalanmıştır. 

Şirket yarım milyon Inffı' 
rası sermaye ile teşekkül 
inhisar idaresine gayri safi 
sılattan yüzde iki vere'. 
Şirket dört ay zarfında faali 
geçecektir. 

Rusların 
Rus hilkllmeti mukavele 

fına olarak muayyen ıaıuaP 
fında tüccara verm~ğe ın. 
olduğu borçlarını verme · 
piyasa sıkışık vaziyette kal. 
Bunun için Rus hükumeti 
dinde iktisat vekaletince 
büsat yapılmaktadır. 

v .. 1c ... ı 
Kansını öldürd1l 

Sehremininde oıuraıı ~ 
fendi i. mind bir adam kı 1', 

lık yüzünden zevcesi SafıY~ ~.JI 
mı bıcakJa öldürmüştür. ~ 
yaptığı tahkıkata ;nazaran ~ 
efendi ile zevce i Safiye ı 
utedenberi geçinemiyorlar ~al' 
küçük ve-.ilelerle kavga edi~or 
ınış. ~ 

Dütlin bu kavgalarda.. -; 
efendi kalıahati ze,·cesinin ~~• 

·ıtıD" 
atar ve onu vefa ızlık.ls u 

edermi~. 6' 
Evelk.i ak.jam i)nden d bııl' 

Ahmet efendi z<"\ cesiııi evde · .~ 
tld"'~ mayınca fena halde a=>ııb JI 

ve ak~am ç 'akıt geırrıit" 
a\det eden Safi e hanımın 11 
bire üzerine atıJınıştır. . ~ 

Kı kanç koca büyük bit.; 
drtle bıçağını çekerek k~ ı 
mulıtelif }erlerinden vurııı• 
r ti ·le uldi'ırmii tür. 

~ ıtı 

Balıkçının hırsız)~ 
Yenikapu ıfü,umet m" e~ 

meınurlı:ırmdan Mehmet P, 
evelki gün ) organını h~"'' ;I. 
diye kulube ... inin yanındak1• sa;.ı 
yanın üzerine ermiş "e bıt 

1
; 

det c:onra hu ) orğan çaJınffl ıl 
Arkadaşını ryaralaJll ~ 

Eve]ki akşam Fatihte f. 
kardeşler caddesinde bir ıııe 

"'. nede beraber içen Hasan ~ 
mi isminde iki arkadaş ar ~ 
<la çıkan bir münakaşad•P 'J 
Hasan 1ecmi}i bıçakla bB 
elan yaralamıştır. ,,,, 

Bu son sirkatı içinde .e~.,_ 
üç sene hapse intizar edıY ~ 

Mevsim değişmişti. So0 ~ 
gelmiş ve Hyde park ta .. 1 1 
ların yapraklan sararııı9I 
dökülmeğe başlamışt~ . ıJi ~ 

iki gişi geçtiler. Bırı h ~ 
görünen çehresine rağıneO ~ ~ 
yaşlarında vardı. Yalnıtk' ~ 
rına düşen kır, bir çoc\J yıf 
zeyen çehresinde, yaşırıı0 

alameti gibi görünüyord~· 
Biri kadın, biri erkek· ~ 
Erkek dedi ki: d fi r. 
- Herkes ölecek ı:rı 

onların da hayata hak 
11 

e· .J 
Fakat işler, şimdi harpte ifil'· 
kinden daha zorlaştı .. ~~jr 
bahsettiğim oldukça ıyı 
kidir. 

Beryl Stedman 
dm başını salladı: 

- Canım. bu 
oturacak değilsiniz. 

Kadın tereddüt etti" (6 t' 
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,l~ARIHTE YAHUDi KATLiAMI 

r~astı T e .. s .~ i .~at M 1 ~ 1 r1 1 1 ar y;hud!l~r düşman karşısında bir hirle-
,.ı.. 2000 ev Bugunluk sılahlar Eskı borçlarını rını bo~azlamga koyuldular! 
~unda kaldı terkedilmiyecek verecekler <-

..__ -3-
lıerı· ı Londra, 16 [A . .A] Kahire, 16 [A.AJ Yahudiler düşman karşısında 

hiktiı;~6 [A.A] Washington dan Daily Mail ~ Nazırlar meclisi ~Iı--ır ile İngil- müttehit bir cephe teşkil edecek-
~~~·~ taşarak. F~~: bildirildiğine glire Mister HeM"er tere araMnda O~LBaulı hükumeti lerine bir birlerine düştüler de-
~ıt L u't kıa- · 'IA umumi terki teslihat lehinde her zamanına ait müdafaa i~tikrazına · t'k 11:an b' "ıu.nu ıstı a 1 ll 1 mış ı . 

L -~ ııı e" t · ı t1'1'rlu" harekaA i \'e teı:aeı.lıu" ı.ı0n İHıriliz 'c rınrplcrı mfü<'\ c it >azı zarar· 
~~ • cnıa:mıv c .. )' u ""' ., Yalnız bir birlerine düşmekle '! V.e h -ı __ _i_ umumi 1·ntihabatının ferdasma tehir lann tazminim• müteallik olarak 
Ştır. il" .. u.-ı.nn · ı ı · l ıı· de kalmadılar, kendı" kendilerini .. batı. U,:~~k hi.r korku etmeğc karar \ernıi~tir. .Meıkür nıuallak huluwm mes e c t•rın ıa 1 

r. ' )uksck yerlere intihabat Detice:-indc lngiltereuin hakkrn<la İogilkrc ınafo ı' nezart:- gırtlaklamağa da başladılar . 
.8 tahdidi teslihat mes'elesinc karşı tiylt' akdolunan itilafı tas,ip et- Tıpkı bizans sukutunda olduğu 

tıe1ıtİıı<le~grade, 16 [A.A] olan vaziyetini tt'spü l·e tavzihe ıniştfr. gibi ( yuda) alemi üzerinde kanat 
'e hu.zlann çö- medar olacağı zannedilmektedir. Al h • • b ' çırpan ( Roma ) kartalı bu mille-kıtl k r -1 man azıncsı os. 2S Saı..-' ımanua Ahvali .hazırada Amerika tarafından -> ti iki paı-liye ayırdı. 

'11.nıp ·~.~ya sular terki teslihat lehinde yapılacak her Bedin, 16 [A.A] 
Yt :.1. h•~ goturülmü!i,tiir. h . ı..: bb l il · Muhafazakarlar ve milliyet ~ ... angı uir teşe üsün ng terenın Gazatelere nazaran hükfımet 

.........__ - ıatış batmıştır. dahili umuruna bilvasıta bir mü- perverJ.er.. Bu iki partiyi ( ihti· 

llt. ---... hazinenin maruz kaldığı Jıazı mül'· l l l 1 ) 
tii..hei · clahale tarzında tefsir edilmesi ğ ci er ) ve ( sulh isteyen er 

...--. kül.ata çare bulmak İ\'lİll hususi 1 k _ ..ı b li · 
ihtimalidir ki Washinutonu ihtiyatlı li 1 ı isim eri ile de aydeue i 'rız. · lo dra ~ sanayi erhabi~·lc k1;,a 'adc · o ma,.;: 

lt. bld~n · .16 [A.A] davranmağa sevk.eylemiştir. k Romalıların istila ve vahşeti 
l ua .,. 1___ üıre 150 milyonluk Lir isti raz 
<-e liiıteı knm . ıutea· akdetmiştir. karşısında bir kısım halk : 

ıı ~ '\"e ~-o~ısy~nu Mütehassıslar 
teş~k·.''~ıı.ı.ı D>.•le-

, heı- liid·~l ~tlecek ve 
tılarak u sıyasi ınüta· 

Ceteyaıı eyli)le· 

"--
Yadaki had· 

h ıse 
~drit ~cı9e hı..: .• , 16 [A.Al 

. ~ ~ reisi Mar
~ istievaptau 

~· 
~bir 

komitesi 
Paris, 17 [A.A] 

llü.tehaesıslar k6mitesi tarafından 

tanzimi tasa,·vur olunan plan mü· 
nasehetiyle bazı mütaleit dermiyan 

eden Matin gazetesi Fraasanın bu 
tasavvura g&e tamirat bedeli ruarak 

iran tastik etti 
Tahran, 16 [A.AJ 

!arlamento Paris misakını taş· 

tik etmiştir. 

Bütün dônya 
.. azırlanıyor 

Londra, 16 [A.AJ 
cem'an 60 nıilyon frank alacağını Meksika niıkıimetinin mi.ittebi-
evelce 80 • 100 milyar almuı mev- dei Anıerika~a Lu,·ıık uıiktarda 
.zuu behs olmuş olduğunu aradaki hocp malzeme~i sipa;iş eıti~iui .röy-

- Kanımızım son darnlasma 
kadar yurdumuzu ve dinimizin 
mukaddes kaynağı olan küdusü 
müdafaa edeceğiz. 

Diyerek silaha sarıldılar. Bun
lar ihtilalcilerdi. 

Jiğer bir kıS&m halk ise: 
- Romalılar çok kuvvetlidir

ler, bizi ezerler. Onlarla hoş ge· 
çinelim. Boyunduruk altına gire

(lim fakat hayatımızı kurtarahm. 
Dediler. Bunlarda sulh taraf

tarı muhafazakarlardı. bastaJık hu farkın Fransanın iı'lafpcnerli· ter ajansı Washington dan haber 
ğini gösterdiğiui yatmaktadır. alıyor. 

. ~ .. M~,16[A.A] ~:~w==~~~-~m~~~-~-~---·~==~====~-----~ ~bdarre~n,~~clnh~ 
d-:'1 CJ.varıudaki k.:. E ~ ..... · • ·-2 500 000 .. , bi yahudiler ·,.,arsa hepsi bu son 

bit h:.~ heııöz an~:- kraynadan ~ t ' 1 partiye iltihak etmişlerdi. Çün· 

2Ulıur et· mektup =.: ki {:ap ) kü bin bir ihtirasla doldurdukları 
u~ _______ ..:.·--------·--------- küpleri boşalacak malları, mülk-

' -'5 llıisakı kiyef, 9 Mart J929 meslek ~alıihi in5'anlarla karşıla- leri Romalıların ellerine geçecek-

~~ ~:?<:klıolm, 16 (A.A] Ukrayna ulum akademisinin şılıyor. Çiftcikr, darülfünun tale· ti. ihtilalciler ise (Yuda) halkının 
\~ h~ ,, _Briand - Kel· lOinci senei devriyesi tes'it edilmek l.ııll~r:, _ik~is.T:ı1lr, h~itün saı~'at en fakir kısmını teşkil ettikleri 
~i ı..,.1_ka.1 }ıt ve sart iıı· tedir.İlmive harsi sahalar<la 10..,ene- sn ııp erme en ıın erce ın~anın aı-;:a- 1 için koruyacak yalnız bir vatan-

""uu .. -s ılc•mi) e teıeblmata rn tetkıkata l d 
M.............._a t-"Ut ~ etnıilitir. denberi çahşılan bu akad.emiJeki ld'kl . .. ··1·· z '. ı tt·ğ· arı var ı. ~~ ~ d ge ı en guru U) or. Lt.re ı ım . . 

l'e k kitapların yekunu: 2.500 000 en 2,50 ),()()() <lf'n fozla ıuulıtclif meı:;- işte hır taraftan R()llla ordu-n. azası ı fazladır. Bu rakamı okuyan arın !eklere ait kitapların okuyucuları ları yuda diyarmı~ kana ve ferya-
~~~reshıi!0~Yo, 16 [A.A] milyonlarca kitabın tozlar içinde Yilrdır- Bilgi sahi!,i. tNakki cd en da boğarak istila ederlerken 
~~Şi 0~~ldan çıkma· çürümeğe mahkfım bir halde bu- ınilfetler i:$tc 1>i yle ) cti~i yorlar, diğer taraftan ihtilalciler silalı-

ıL 1Ştır y uş. on yedi Iunduğunu tasavvur edeceklerini _)"f'ti,tiriliyorhr. larını evvela bu vatan haini mu-
" ~dır. aralımanların 1 d ·1 = " 
,11 cani"': .Alakadar me- düşündüm. Fakat böy e eğı · •H I ... utfen ziyaret etliniz •• e hafazakarlara çevirdiler. 
r , ... ne b Ulum akademisindeki bu mil- 0 \ 7 ı · · • k l · ir harekete h ~ e ıer nevı e:.ya) 1 pe~men : Yahudi evleri. yahudi öy eri 

............_ yonlarca kitap yeni kOllIDUŞ gİ •l C I ' } " a· k ' . O J L d 
11 --....._ <ı ı ıç m şey te ıyc etme -sızm e yahudi e i ile yakılmağa, yaHu i 

't ~t yerlerinde duruyor. Her hangı o 8 d l ' d l l d "' dı· ,,.anı !. ay va e ı· eo ~ kanı yene yahu i satır arı a tın a ,.. bir ilim fen hakkında ınalUnıata - .., 
C l 'k '1 ak · t 1 k"'len11· o "" dereler misali al..ıwag" a başladı. 

~ .ı "~~e"te, 16 fA.A} ma ı om ıs eyen er, a . ""' . : Vcrcgiye teJaı ~k e<liııiz. ! İhtilal, alevden ve kandan bir 
... , .. ~ ye gelince istedikleri kitabı bu- • I l l 1 B l k ı. C l l 1 • 
ı...~tıi teıı...:ı t. ~t\'auımn lk'l " ~un Hl a ıçe ah.u 1

' '
1 füY • tufan halinde bütün yuda yurdu-~o~~h~ ıç,n t~şkil luyorlar, arzu ettikleri tı.; ·ı rntı : han No 33 : 

. 'Qlt~· .._6"ll' k vapabili)·orlar. ; 1ESHlf.. AT.•. nu kapladı. ili t~·le oınitesi ' ... 
l -iL ik· Profesor K. Zabolotııi akade- • . 

1 1 . o Bu vaziyet karşısında Roma-~, Q'i t 
1 nıazhata ~oçe•o ır:eo :ı are ı:ınc ... ı ııDo••eoe•• 

~ h~~ıı.1 gele~ek minin reisidir. Profesi'ır K. Vabti ~HM•••••eH••Me••• hlar çok kurnazca hareket ettiler: 
''~ı la .. lnağa ınemur reis muavinidir. Bunlardan b3~ka AB ON C - Yahudiler birbirlerini bo-
'· e~- ~•n da d' h A ı· "" ~ ""ile 0 1. ıvana ayrıca 29 muta assıs aza gece 1

• ğazlar1arken biz ne diye yorula-
' ~lise l~ ınce komite gündüzlü akademide çalı~maktrı- ve ilan tarifeRi lım. Onları kendi hallerine hıra-
~ ~arı 6 

konferan- dırlar. Enstitüler, laburatuvarlar, Ah l · te}' lll fJ:ı:)tokol pro· 1 onc ü<.'rel crı 

1 
kalım. Bizim baltaları mızın yapa· 

h es el . ha i]mi taharriyat kabineleri, ~ube er, l'ıı' n,lık ·\ltı a lık .;:enclı' k v . . o l t 1 f 1 t"tt,, ir l'tij· esı kkın- ... · ..., cagı lŞı . n arm sa ır arı az ası 
ı: ... af komisyonlar her gün faaliyette bu- Dah·ı: 5 <J 17 liı .ı .1 CeLı-;._ l"ellid projesini ı e yapıyar .. 

~ ... .r etl ki Iunan alimlerle, akademicilerlc llııriç irin: 9 16 3:l • 
\t.!Q~ tct 'kini k ı hı ı · i Dediler. Tam ikı' sene yal1u-~.- ~ _l ~ doluyor. Hiçıni, lı ı ç ses yo r' ler Adres tl' ( i i ıı;in j 5 kuruş güı11le· 

e b kes işile meşgul. rilıııcli. dilerin kendi aralarında boğazlaş-
" h. b -lrl .Uslar Bunlardan Laşka akademinin 1 ilan ücretleri malanna seyirci kaldılar. 
~~.siy: lın, 16 [A.A] müzesinde güzel san 'atler kısının- Tek ~iiııınıh santimi S Ve iki sene sonra, artık son 

ah <q'jfj l "e" .L dd' l 1 t l 'f mil Altınrı sa~ fada 2S lturm ı· nefesini vermek üzere olan Musa ~... 1 ltles' aıKiu salı- da, mütea ıt eser er, mu 1 e ı - " 
'O ... eles· d l · l l l lle)nci SO t klanna ,. ld d 1 .... llh.a .. - ın e met letiere ve re~sam arına aıt t~ ) o ar Dorduncu • 80 opra -=-a ır ı ar. 
'- CJ.rllti tevkii mevcuttur. Laburatuvar komisyon· 111.'iiıH·u • J20 · ı • 

hl .. ~ ları, müze heyetleri ayrıça ukray- ikinci • 200 • 

~ .ra nanın tabii servetlerini tetkik et· Hrınkn Ye mUes•esatı :\lalhe il~nları 
İlı-:().~e J l'a!?Uvay J lıu~uı-;i turifrye tıı.lıiılır. Tıc~rN mtid· 

M '" ti ll"'e' ..;;) melde meşguldür er. . . . •. 1 ,~ ~ .. il' l h ııı i~ elıııııı, ;;ırt.N erin t:ı~cili hakkınd· 
V tı ~ lla.r 

0
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~ıl ~ktas1tl~te ait olması kongralarada i~tirak ediliyor.Aka- i··ı~~~·k+++ .. i 
ı .. ıt~~ tltuŞtllt apşliphe ve deminin reisi profr>si'ır K. Zabo- g'l!ii ı&~ 
,~ lltc) • arag ne 1§} 
~lh~i~ıer~ hitiode e 1 ,r Jotni Avrupada ak tol un an müte· ~ 1i'?ii\ llroa~ıS 
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1 tıt ll "ll~tı.ı Altı hareket addit kongr::ı ara ıştıra e mı~ ır. + Tarihi fesisi 1888 • 
ı... ;q.,. <!elb Akademi sayesinde ukrayna- • + 

~ ~ht .:•geıu etmiştir. r Sermayesi 30.000.000 Frank 
lı u~,.. eı· diıı- mn !:>ütün dünyadaki ilmi ve ıen- ı 'Jrmanıen ı'ecliye edilmi~ ı 
t fel" 'h1de h "'er adayı l 1 d l or Merkezi idare~i l•tıınlıtıl 

' h l:t .... 
1
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1
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Ancak bu seferdir ki yahudi· 
ler Romalılara toplu bir kitle ha· 
linde mukabele gösterdiler. 

içlerinde (Simeon Bar·Giora) 
gibi Romalılara dehşet salmış 
kahramanlar da çıktı. . 

Fakat artık hiç kimse de mu-
kavemet için takat kalmamıştı. 
Hele (Y osef ben Matthia) (1) gibi 

~}erin Yahudi kalelerini düş· 
mana teslim etmeleri, ve Roma 

sefahet alemlerine beraberinde 
götürdüğü yahudi dilberleri ile 
iştirak ve iltihakı evladı Yakubu 
büsbütün ümitsizliğe düşürdü. 

Her taraftan tası tarağı top· 
!ayan Yahudi halkı doğruca Ku-

1 
• :•Uko.111 ~ıse vuku salıihi in ... anlar Jıalmde ) e1ı~tır- + 'J ıı rı, " ' 1. ul ı"I ~ ı + 

<l;ı} e, nı . Akad~ıni: e f! '•'Il \f' • Jım ' r "' , ıYı l \ .ı. M•r,in .. · o \ u 
(1' l'ıı . dam ). nlı ı.ı · ta rihin le Fla· 
) rı t:f i ırıi ılı• ·m. ruf ur. ' 

diisün mukaddes gölgesi altına 
koştular. 

Öleceklerse orada öleceklerdi. 

gu ve yerine (Vespasyen) in Iın

paratoru olarak cıktıgı devri ta'kıp 
etmiştir. 

Yahudiler, kendilerine mezar 
Bu devir Romada (Neron) un olacak Kudüse iltica ettikleri u

hiikumferma olduğu devirdir ve 
man ise yeni Iınparator (V espu· 

Yahudiler aleyhindeki seferi ise yen) in oğlu Titus, 60~ kifi-
(Vespasyen), oğlu Titus ile be- lik Roma ordusu ile Kudüs du· 
raber idare etmiştir. varlarınııı dibine gelmi.ı bulunu-

Yene bu devir (Neron)un öldü- yordu. [Bitmedi] 
ı::ı:e :is:: ı== _ z s ~- m ı saıu:: ==--=:: =-± S 
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Sigorta tarifeleri 

• iM SU 1 omısyon~ 
~ U ili Sigortaların tarifelerini tetkik 

Tramvay arabaları .. 
Bilhassa Şişli-Tunel hattında 

tramvay arabaları geceleri tek ve 

birinci mevki arabalara münhasır 
kalıyor. Sinema paydoslarından 

sonra da yene tek ve birinci mev
ki arabalar işletilmesi muvafık de
ğildir. Tramvay kumpanyasının 

bu suretle harekete fazlaca kar 
yağdığı zamanlarda belki de hak
kı vardı. Bu usul karlı zaman· 

larda icat olundu. Karlar cridık
ten sonrada terkedilmedi. iste-

yen birinci mevkie biner. Fakat 
ikinci mevkie binmek isteyenler 
bu yüzden muztarıp ve mutazar· 
rır oluyorlar. 

Tramvay kumpanyası yalnız 
1 inci mevki ar.'.l.balar işletmek 
usulünde kazanmıyor. Müşteri

lerin ekserisi Tunele, Harbiye ve 

ya Pangaltıya kadar yürüyerek 
gidiyorlar . Eğer 2 inci mevki 
arabalar da olsaydı bittabi bine
ceklerdi. Hem 1 inci, hemde 2 inci 
mevki arabalar daima bulunmalı. 

Harbiyede sakin karile
rinizden Kadri 

Seyalı otonıohillcri 

Aksaraydaki yanğın mahalleri 
fena bir manzara teşkil ediyor. 

Bayazıttan Aksaraya kadar 
devam eden caddenin iki tarafın-

da yalnız harikzedegan apartman
ları vardır. Bu apartmanlar iyi 
bir manzara teşkil edıyor. Ya1mz 

diger tarafları havaliden ibarettir. 
Seyahlar geldikleri zaman bu ci
hetlere seyah otomobilleri gön-

derilmemeli, bu caddenin her iki 
tarafıda bir an evel imar olunmalı. 

Aksarayda sakin Hilmi 

Petrol pahalıdır 

Petrol kumpanyaları arasında 
itilaf yapıldığından, ihtikar ol
duğundan ara sıra gazetelerde 

bahsediliyor. Fakat petrolun 
ucuzladığını görmiyoruz. Hep 
aynı tarzda fahiş fiyatla petrol 

alıyoruz. Bunun sebebi nedir? 
Petrol kumpanyaları ise inhisar 
idaresi daha ucuz fiyata petrol 
veren baska bir kllmpanya bul-

malı. Eğe.. inl1isar idaresi bu 
i\h,thlıga seLı.:p ohıyoı sa ona 

. eden komisyon azaaana ta~t 
olarak gelen 1,500 liranın hakkı 
huzurlarına mukabil . azaya tevzi 
edileceği yazılmıştı. 

Bu paranın bu koınisyenduı 
mada teşkil olunacak komİs)IOB• 
ların masarifi kırtuiyyeline 
sarfedilmesine karar verilmiştir. 

Komisyonun 16 azası oldutu· 
na ve komisyon azası baltada 
iki defa toplandıtma göre, bir 
kişiye senede 60 lira gibi az bir 
ücret düşmektedir. Azalarm ko
misyon toplanmalarına devam 
etmedikleri iktisat yekaletinin 
nazari dikkatini celbettiğinden, 
gelecek sene bütçesine hakla 
huzur olarak fazla tahsısat vazc
dilecek-tir. 

göre tetbir ittihaz olunmalı, pe
halı petrol almaktan kurtulmalıyız 

Beşi.ktaş : Kar)lenıizden 
Cevdet 

Yumurta pahalıdır 
Her sabah evden çıktıktan 

sonra Pangaltmda sütçü diildci. 
nına ugrarım. Ekseriyetle süte 
yumurta karıştırır içerim. Sütçil 
dükkanında bir yumurta 8 ku· 
ruştur. Halbuki yumurtacı dük. 
kanında 5 kuruşa. Her ikisi de 
pahalıdır. Şimdi ilk bahar ğeldi 
demektir. Yumurta fiya~larmın 

ucuzlaması lazımdeğil mi? Şehre
maneti erzak ve gıda fiyatlanDa 
ucuzlatmağa çalışmalı. 

Bomonti Cabi sokakta aakin 
Tabir 

Bisiklete binen çocuklar 
Taksimde talimhane meyda· 

nında çocuklar bisiklete ve mo
tosiklete binerek geziyorlar. Cu-

ma günleri açık havalarda biailc
lete ve motosiklete binerek •e· 

ı zen bu çocuklar içinde acemile
ri de varaır. Bunların bir kılmı 

da genç mekteplilerdir. Acemi 
çocuklara ve gençlere bisiklet ve 

motosiklet teslim edilince cadde
ye de çıkıyorlar. Bu yiizden kaza 
oluyor. Benim oğlum mustafa da 
bu suretle elinden yaralandı. 
Belediyenin ve ya seyrisefer mer-

kezinin memurları Cuma günleri 
nazarette bulunmalı. 

Kabataş karilerinizden 
Osman 

...... 



gazeteci eri a açyanı 
nası atlattı ar? 

KEMALE 
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Hallaçyan 
t:" ski gazeteciler arasında meş

ır bir sima vardır: jurnal d' 
ant gazetesinin siyasi muhbiri 1 

llaçyan. Halaçyan bıyıkları mat .. 
ru , oldukça iyi tahsil görmüş, 

ulgan bir ermeni kc.toliki idi. 
s!egi icabı daima türk ga-

ecileri, türk (raportôr)leri ile 
b raber bulunurdu. 

stanbul matbuat mensupları 
... u ermeni gencinin fransız istih
b"rat dairesinde ve bilhassa si
yasi entrikacı (Delor)un maiye-
" nde çalıştığını bilirler ve fırsat 

c iştükçe onunla al y ederlerdi. 
Gene bir gün Hallacyan iki 

üç tiirk gazetecisinin toplanarak 
oturduk1arı bir kıraathanye geldi: 

- Havadis yok.. Bugün ga
teye hiç bir şey götüremeye-

c ıın .•• 
Bedi. Ttirk garıetetileri bir 

i/rlerinin y .. une bak,ılar, bu 
b kış: 

- Acaba söyleyelim mi? 
fanasmı ifade ediy oı du. 

Bu baklşı sezen Hail çyan }' l
varmağa ba~Jadı: 

- Sizde hır hab.!r var. Ku-
.lUm soyleyin. Hep ark~dqş d !"il 
miyiz? Ne olur. Bet de de '\ a-
<lis olduğu z .. man size öyle im. 

Çot.. ı ıJ1· · ir .aLer illı: 
Türk gazetccilcr'nde öy e H .. l. 
çyanın zann ... Uiği gibi haber 

ı n yoktu. On1arın maksatı fıran
_,ızlara hizm t d n ermeni ile 
alay etmekti. r ekrar bakıştılar ve: 

- Şu herife bir martaval yut-
lur hm .•• 

Şeklinde karar verdiler. lçle
riu.de en zeki ve en kurnazı ola
rak ma'ruf (K ... ) bey Jurnal d'
oryanm muhbirine: 

- Hakkın var Hallaçyan efen- 1 
di dedi. Biz çok ühim hır hn-
cr aldık. Arkada olJ ğumu ıçin 
buhu sana da sö eyece iz. 

Fakat bir ş rtt . s··} e ec i-
ı ıiz haberi daha bir haf gizi 

caksın. Kimseye haber ver
meyecksin. 

- Demek okadar mühim? 
- Okadar de ·ı.. Çol,. fazl--

mühim, hatta siy~s'i bir sürpriz .. 
Hallaçyanm gözleri fal ta'ıi ı 

gibi a_çıl~ı: 
- Emın olun hi~ kimseye 

~öylemem. 

Ala) !. 
Türk gazetecilerinin bu su

retle mahremiyet ta ep eri er
meni gencini daha z YMc me
raka düştirm l', oy•ı dıkları 
oyunda daha f zla muvaffak 
olmak içindi. 

(K ... ) bey ·· 
-F 
u l 

Geçen ay Japonyamn en ma
ruf yüzgeç kızları arasında çok 
meraklı bir yüzme yarışı yapıl
mıştır. 

Bu yarışa otuz kadar 
genç sporcu kız iştirak 

etmiş ve o gün havanın 
hayli soğuk o'masına 
rağmen ).lr ş muv f. 
fakiyetle icra edil
miştir. 

Dercett"gi, 1iz 
resmin, yarışa 

iştir"k eden genç 
1 

kızlardan bir l s
ramı ~zimet nok
tası !ttihaz edi
l n gemiden de

ki eden Hallaçyan alelacele Kır1 
ataneden çıktı ve soluğu doğruca 
Londra otelinde aidı. 

Loııd l'a oteliııde ... 
Londra otelinin yüz ba'lı (De

lor) ın merkezi habasf"ti olduğunu 
yazmıştım. H~llaçyan işte burada 
(Deler) u r,ördü. İşit-tiklerini ol
duğu gibi Fransız casusları reisi
ne anlattı ve ayrıca da kendi 

imzası ile bir de rapor verdi. 
Esasen lngilizlerden ku'ikula· 

nan, lngilizlerin Babıaliyi avuçları 
içinde tutmalarından endişele
nen Eransızlar, Hallaçyanın rapo· ı 
runa hemen inanıveıdiler. 

Derhal yüzbaşı (Delor) a şid
detli talimat i~e beraber külliyet
li tahsısat verildi.Her ne bahasına 
olu sa olsun Babıali ile jngilizicr 
n asında nktı aöyien n gizli mu
h denin b · r surctınin bulunm sı 

istendi. 
DPlor Lu emri a· r aln z he-

1-: n y .... nı ça rdı: 
- S na "stedi&in kadar para, 

b · c bu n uahedenin sur tın~ 
b ı cal n. 

D •di. Hc.llaçyan şaşırmıstı. 
Sımdi ne )'apa<'al-Jı. Ortada 
sda ahl ı p r..ı do abı d1 vaı

d . D rhal · k ~wzd cileı ndcn ... 
( ' . ) b ye t1 • Bu haberi on-
dan almıs' ı. ·Muahede suretini 
de ene ondan te'min edebilir
di. 

Gizli ınuahede ! 
K... bey planım sonuna !'a

dar tatbik etti. Sersem bir 
ermeniyı vasıta kılmak sureti ile 
di.ı~man muhnfili siyasiy r:sini da
lalete, iki müttefigi biribirinc 
düşüımeğe muvaffak 0I111ayı bir 
vatan v:ızifesi addediyordu. 

lngilı -Fıansız menfaatlarımn 
Tür iye "ize ·nde biricst .i nok-

tala bu 1 u ?' zetı.;;c.since malum 
old i und, 
rmı tnkib n 
miıs edde i 

no ui naza
ır m 1ahede 

azı ali. çytımı 
ıçı cl Lı'iften 

diyer l t~n '5C )) 

ı: lir de n.u:.lıedl' 
do~ru L ( lor) n 

lBıtmedi] 

eril ı~tifon 

\lemi~ 

n ı u ul n ir n ed riz . 

1 tifan J..,tıfonıdı~ 

nİZt atılmak üzr • 
hazırlandıkları sırad 
alınmıştır. 

Yalnız Japonyada 
henüz yerıi, yemi yapıl
mağa başlayan bu gibi 
eğlenceler es ki aileler tara· 
fından büyük bir nefret ve 
istikrahla karşılanmakt dır . 

Bu cümleden o!mak u.ı:. 
geçenlerde mil yon er bir j, • 

rupanm en 
mahal ol· 
riy ti Am 
J r 

;pon fabrikatörü kendisinden izjn 
almadan nişanlısı ile sözleşerek 

bir bara gidip dans eden 
kızını bütün servetinden 

mahrum etmiştir. Buna 
r benzer daha bir çok 

hadiselere tesadüf 
edilmesine rağ

men küçük ayak
lı, kiraz du
daklı Japon 
kızlannınAv
rupalılaşma • 
sına mani 

olunamama
ktadır . . 

Avrupa gaze· 
telerinin yazdı
ğına göre eski 
ananatından ve 

kıyafetinden uzak 
laşan Japon kızları 

Avrupalı kıyafetiyle 

pek acip oluyorlarmış. 
Hatta bazılarının idde

asına göre eğer Japon kızları 
Avrupalılaşmağa devam eder -

lersc Rslen Avrupalı olan kızl<;\r
la tehlikeli bir surette rakabet 
edebıleceklcrdir. 

Anv·riknn r~kk::ı.t;cl"rinin Paris gi· 
bi b y ,. n.,z:-.ı ı dil~~mti cel-
b~· I ·-· büs'>'"tün yeni bir ı; .. -
ki d:ıi1S elme1 rindcn i!~ri 

"Deyli Ekspre ,. 

Mussolin· Ital 
miycsinin bütün s 
sil eden 4000 ki 
kitlesi huztırund~ 
icraabndan bah e 
irat etqıiş ve e:ıcu 

- 60000 ki i 
bulundum ftalyao 
müteallık olup do 
ya kalemi mahs\l 
bilen 1.887.012 J1l 
ıat alakadar oıJc 
uzak köylerden ° 
vak~ olan husuJ 
hepsine c vap veri 

En u:z~k, en -bakı~ 
vatandaşa va ınca}'1 
millet ı.am ıdı~ 

1 
kendilerinin ft-\'ki 
dertanlar, y~rdırıı e 
dan m üteşek &clir· 

10 Tc~ı:inisnr · 
Ali bcv ıadc:> 1 ır 
Bey imz it altı 
muharrer Ko ı 
~iniz bono Pap . 
ciro edilmi;;. 'e bıı. 
te. bin do .. uz } uz : l 
Kiinun usani ayın tl 0 

Eminönünde '!il.de Jı 
uçuncu katibiadıl 
(600) liralık 1. bu. 
tediye c:dilmem~i1• h 1 
tanzim ve tebliği t 
te tonun tnnziıJlini 
ademi cdh·e ~ebebc 
dairemiz niemuru .

1 

fıııdnn ynpılan ıaht-1 
bulunduğunuz anln~ 
de meçhul bulnn!ll 
ı •w "fı d'l n1" ı f· ıl!'at ı n c ı me 

Alacaklı uıraf 
ğat ifası talep t dil 

1 tediye hasebide. J 

kanunen ted \ :ı;ı 

1 
Amerikan ı 

kerin bütiin A 
soktuğu "oJı 

' ktılliyen ter'. 
adeta csl;i poı • 
lru:ınını yeni . 
hareketlerle 1

•
1 

yorlar 
Fransız 

nrı göı ~ in 
~alonl .. rın+ı 
boto::ıı yerı 

ntı.!\ıı.:: ~ 



Q} TERTiP NUMARALARI 

C), 2685, 4-390, 54·26, 5880, 5904, 
il( 6838, 7590., 9497 

- ~iYE iSABET EDnN TERTiPLERİN 
~ ~~~ rrtll«Yri 
l~ 1 Tart:ip numarası Sira numarası 
~ 5904 45 
lOQ 6838 92 

110 5904 6 
o 2685 8P 
ıo 9497 13 
lQ 5880 59 
ıo 6838 sB 
s 6838 70 
s 2685 31 
.s 6838 24 
.s 7590 16 
s 5880 48 
s 5904 17 
s 5426 61 
s 6838 42 
~ 1316 4 

·~ 9497 72 
' i teı-r . 1590 95 

ll\ltrı ıplerm hizalarında aüıaterilen numaroJardan miiteba-
ll '~ti;riları i~e •.-e 4390 :umara! ı tertibe kim ilen. ~orti 
~~lYe edttaınıye ve amorti bedeli 26 Mart 929 taribillden 

1 ~eı· ıney~ başlamıştır. 
1 beher tahvil içiıı l>ir Türk lirail on kuruştur· 

Defterdarlık ilanları 

~ s ····-
~~~ı. 1~>-~p1 .• ATILIK VAPUR 
~t~lıbd96o Iı?ll 11tı.~de demirli, R..aumat muhafua idaresme ait N. 3, ı:ııubaal· 

S .A. t ,t!rııl' 1~alesi 17 Niaao 1'929 tarihinde pazarlıJc sııreıile Istaabol · 
~) .("\_ l 'J acaktır, ( 334) 

~~~ ...... ~I"K.__ VAPUR HALİÇ'.f E 
1 hd lır,, ih ~idi Ruwnat mllbafua id&ffei.De ait .füı l mUamnı•o 

" raI>ıla a.leıı l 7 Nisan 1929 tarihiııde pezaclık ı~eti;le btanbul 
C&kt.1r. 

r eshiBt malbaasi 
.l~aıt.btıl 

r-aıu.an 

Ank11r.a ead{leMnde 
zad~ hanı alt1nda No 

Bu k~ yeDİ c lboluHan l~iirkç~ huruf.ada 
Ma.tbaaıuızda g«yet 11el'iz ı;u ~e ber •ev~ tap 
•~ri ~a.pılwaktadır. EJj~t~le ticaret~elere 
ıt.1ab us fatura, houo~ çek, w~,ktupluk. k.ait 'e 
zarf ,kart adre , dav.eriye ka1·tdöY.Witler uı.aden 
-. e lastik iizer..W.e ıuiihiir ve ~ala.ı· imal 
ed ilwekte4'.r 

BüJKıMQ. d~k.wı·lQra mglısus re-9'?te ku.ğ~ bin ııd.edi iki. 
bu.çuk liraya. ı.:P- mektepliler içmz WO atHt. kar~mt m'fo 
kiğttlnra maı~ıı oimıı/.: ıi•re 75 l-i.JKlıl§'t )"~lıuulır. 

Taşı•adau vuku bulacak sıpuişler ~rek 
fiyat Ye gerek nefaset husl.Wunda miifterileri 
ıuewuun edecek surette im.al ve·ser.iau irsal 
luumaktadır. 

Ve ı:nıılıtelif renkler üzer.inde. 
uevi etiketler. lıer 

:•••••ııı••••••••••••••••••••ı••••••t••••••••••••••••••••n•••••••••n•••••• .. •• .. tıı1••••••••••• .... 1 
..... 

1•.-....•e 
!:~ ~ Emvali metruke ilanları i . . 

A ı.sarn ~ du Hı.ıl•&i be~ apıı.rtnıanır.Jıı. 
mukim iken eheuu iko.ruetgahı mı-ç

bul Hıı!ı.ıöi. be~ e: .\ti. cf. ia. A~saıa1 &ıı)Jı 
.rııahkelllil esirıdcn nıııta 8 te rir.llf!ıW 39 la · 
rih •e ~o :w.ı8i4 iJ~.n 11ı.u.ı~itt11e u~r:
Lill)ldc affiçaiı ~•n ;)iQ lı:.ı.ı6wJ .Waıııı 

t~iyeaiı:ai natık tuafmıaa tastir llıhnın 

t.W>ıırrıaıae ikam~ihırııaın ııırtr.ıhıtl •ltm. ı 

bat~iyie teblii cdileqıemi§ ve•JaJlOJI tdl· 
. litat ic.ru~ karac nriıl.miı el~1,1~H~IA"6 

wihi .iJiaclaıı. aihayot bil' ay ı ufııaJ.a 

rM0-96S S. dos:a nı.ımaruınt miiııt•ti'-"• 
dıı.irf'yi ir.raya miiraeuıln ~i.crfaa tedi,ei 

deylıı Yf' ya kaııw.n n ~il> anı kaimi lıir 
itirazınız vana ı.lı:ru:ıeyırn eylemeni{. l~a 

ıelip akıi taktirde nuıaınl"llih ierai~·eyt: 

clevam. el.W1aeaiı lll4l!wmuıuız elmak ve l,j. 
riuci ihbarnaıncmin muamma 'kaiaı olmak 

wıerc iJiD "hıaın. 

MJGDAY 
Ku.Pıı. 

16 S '\'umu~ı.. 
ı :.., l ~ K.ıa:ı.ln.a 

ı ~ . to Sbkr 

Kv. Pa 

1 S,:.W 

~ iı ın i dokuz ~ePcı.i Kaını rn:>ani a; ı · 
ııın or,ı. udıncw rılmü Emiırnul.in,<.Jt> 

; tJt.le Ua:nmL btaııLol ti ün n.ı Uli· 
~iadil daüeiine .ıelerı::ı.. <;00 liral ı.: 

.işl.tw b~nQnı.rn nJr_,imle ı~.Ji:ı e e-t.lw
memr.i baiebiyle kanı.rneµ tanzim ~e 

tı',lll~ği li zı ın~ :J~n Jıi !,lf!ialoname~iR 
tın1-İııtfi,Ü t.-l~ıt !"~ le.-ı i~ n· aJeıni te· 
Jiyr s~$i sQrulmak \iure nezdi· 

NİZe ıwnderü~n ılafrelllİz ıuewurla· 

rJnWı.n Cclıat af enw 1.Uç \ı k İiınail 
.Pıp Kanında sizi i,}wmam ı. ve rnez-
ı..ur h3-0 oJaba~ıwı tarafınJan istifaar· 
,nJOle ı.iripc ve,jlcn şerh den de .i J -J -
929 tarihini.le \farloiille wMet e..dt>
Ji~niı ikamttg;Auıtaülda ıne~ıl.wl ı• 1 -

"4liw a@lhılnnif ır . 
Bv ~rJı•mi tı-di~e ha••iıle ileri· 

°Y~ ccJoço&ı: Ye .k.OVUCll tediye İ )a· 
:111» l"leaek fıi?. V!': zarar Ye ziyan 
~e ~Ü edilecektir. Keyfiyıtt teh· 
lii ~amwa ka~IR olmak i.iıe.re Is· 

A merii\ada 'i ene:ıu<'hı. ş~briı14e ıı:wu1a• 
Vida bınti .Neain;t Fraukg ıacafü:ı•: , ..-..ı \'.ijjyet 'f{e :Lk.Jaat ıazetelerile 

Sin• li~i Frauı>ızoa ıuuallimi Alber S.· i'ill Qlıunır. 
rı.ıh efendi ile zev~ai madam Viııia J..iAıi btaıabul ügüucü katihiadli 
.Noairı:ı. Fraak1;1 meyaııe~iaiie S..va?. alllye 

Jıukıık mahtem-n.4e mü.ttkıvvia dayan111 
sePıt ul• mıdı.ıı.hua"i neıioolıiill'1.~ mwtılc.lei 
mulQllıİMyh Ali.--er Banılı efeoJ~ .kanıt 

ıaea,bıa-eyl lsı&ııbıM l'Wı•mba11~Uı~e .a. 
kbH. lllÜIMİyeye te1fiba terk ve tctılik 

itmit old~ mUbrez Ii'\an.blll H.hambJ;ıa. 
şılığımrı. bir kıt'a talak. iMaiMbwile aabiı 

gMJuiwıdan 21 teırin evel ~7 ı.tibi.ncloa 
if.,ip&,rCJA mı.idd.ei aleyba madam Viduıa 
m\tdd.i A.lber Baruıh ef.-ıciiden mvtaMKa 
buiundujua U ~umt 929 &f.l' lbiucie mec
burenİJı gi:abıada karar virilmit olaı~l& 

karar mezkar muddei ale~· lıaya teblii 
maliam1na kaim glmak uıre iliıı gJı\"1ıır. 

Z ayi - Be~·ejlv. evkafıod•n almakta 
oldugu~ itaoı WM§ (·ııadaııımı miih\i· 

rı.ıınle zayi ettim. Y en'8ioi ala-tımdaıt 

laij" mii olmaWiı Kin olı.wı "". 
:&vk.af Qibat kaleıai miılı».e)'iri 

$aiib ef4Nldi kerimeai 

Ay§C Sidika 

Z a;vi - Be.>"·ığlu e>kafından almakt. 
oldwtııua itaaı maq cıaııdu~ ı 1111ıla-

ıiirnle 1.1yi .Uinı, Yeııielui ıWaa.juııdu 
uı.k-mü. olıuadığl iliu olunur. 

Evkaf cihat kalemi ketebeıinden 
Mehmet Nazım efendi .kerim f.3İ 

Ayşo LUtfiye 

. . 
:._. .................................................................................. ,.!!fmll ..................... .. 

Maballı-,.i 
H\t1eyiıı afa 

:-.; o 
Atık cttı4t 
31 iol 

Kı ~eli aınbııımmineai 
· lira 

900Q sekiz tauatA 

~lü!teıı.ıil~tı: Zemin ı. at ıle ı! bt ve U:ır {ıllııp Q 11Ja ~ir ı~~ ve ~ baluı vardır~ 
Bedeli sekiz ene \ e ıuwyyj takıiıte tediye eıUlJUek _.ırt ..... •flllfı •lilw'· 

Tf"J ldi~ir lı;ıne:ı in ııı i.i lldyeti 9000 lıra l.:ıyıneti mıdıwnmr.n" ile ve kapalı ıatf lllWliH 
ınüıaYe.derr ~ılı::arılıJı teklif ııarfları l-4·929 tarMıige muad.if ,....,..j ttrı.a ııMt 15de 
!<i.ıtat v~ bifıi-lizan harined ı> ıı alın.tcak emrt' :fire nıı.ıamele if•• ~rrer :b~w
ııı.:ıı:dıırı tıı lip} rlıı ı.ı de yedi 1'uı:uk he.,.lıile b7& lira teıat•ıt akca'-rı Yt ya unıt•r 
lmıkı;ı uıektuplıırı (,, ) e~ ıt1U n-. atı m zl urıle l';Qn·ali 11u•lılwkc ,-.. 1"...-~ff&Da 
anıra~.aat ,.,{,rgfl.IC'!r i. 

Stııı ri Mal sJle,,i 'tkaiı ~o 

i{ıl~a~!; İ Yeı.ıi ınalıaJle Paurl.ı11.fı kil..iu 102·1-l 
19 
lo:.l·] 

• l02·i9 

~evi 

E\· 
Ll\ie.5& 
ıı:., 

Dllkku 

lcan 
Liaa 
16 
15 
2li 
1' 

ş 

c 

• 
c 

c;alıııa Arap ~mii Esı..ivaiiı.:apaı.ıı 14 20 
Bwylu"- hlı Ma~r 12 I~ ~ :; 

Biti~ enafı n.uıhllrrer f'nılakiıı i~ra rapt4"litı.w.~ ıizr~ 21..ı.Q.241 wihlne w~~ 
cuwaz't4.lliİ ,wu\ı .oaat l~ te paurlııı.:~ m4bayedderi R1t.1iwarrert.iir talipkt-kı Em.a mot· 
ruke icar komiı) onımıı m11ra.:sat e lcmeri . 

B Ü\' i.ik ııclaı.l:ı 111acar c.ad'1nain"ı- kilin 2 Ne lıı ıa:üuQJ& nıt>vcı;.t •:ıJ&ı;ı mitoae~ı. 
~O .~_ 'J2Q ıarihine milsaeif ı;a.r-anLa ~lbıw :.ı 12 ılı- ıruılıail\1.1 Lıi.Wll.wi.~ 1:1a.ıe 

utrllloaktıı- tiil ipleriu mabıııli i•r kOJAoiıyenAa 111ir11tıMt e,Jellld~ri . 

NEZLE -ÖKSURUK 
BRO ŞlT BL GAZ ~El.LESİ 

i~u. ba«W 

GUDl{ON GUYO • 
f ~iQİz. R.ütwu ııüi.stabzex&lm ~riDiJe 
H'"H~ e, )tıw ,. kırmızı tt'ııkli otiket
l <·rind~ [ M \iş O F RKR E Puia 
rue Ja(lQp Mo. 19 l :ıdrHİ y:ııalJJır. ______________ ._..._,... .... ___________ ...,,_.~~--------.-.~~:-. 

Orman ve arazii vakfiye. m. 
Tuzlada vaki ka.nh ınaııdı.ı·a ıuun ağtl ile tarleıarı iç sene miiddot.le 

iNC-a voriloooktic. 
Müzayedesi (l 7 · ~i~an . 929) Ça:r;anba güuii >aat gabete kadardar. 
Talip olanlaru:ı lataubul Evkaf m:ütliriyetmd~ Or.man ve al'Mi iır.iu. 

iiAc m~aoaa.t etme.leı:i. 

·> + • 
8\lrgaz ada~ıul.lı.ı (kalpazan kaya. Halik kal~ger) ~e knlalı _aJutn~ 

(Çakıl) mevakiindt:ki çiroz kuru.tına yerleri ayrı ayrı ıcara ;·erılecektır. 
Müzayed~:ıı i (13- ~isan-929) Cumarte:.ı günü saat onbeşe kadardır. 
Talip olanlaruı Jstanbul E\kaf ınüdiriyetinde Orman \e arazi idar• 

sine muracaat etmeleri. 



F~İDE TARİHİ 
30 HAZİRAN 929 

BİLETLER: 
1 LİRADIR 

u 

Asl«erl mDll 
lcasa ;ıanıat 

ESYA PIYA GOSU 
i A skeri ihliy~ç iç~ kuk. blı' kalem alit ve edevatı kimyeviye pazarlık~ 

pazarlı~ı.ıı ıhalesı 20.Mart·929 Çarfallba g\inU saat ou be~te }toıJl11• 
yap~ca~tır. ~ipleri.o. §artn~eıiui . komisyonda &örmolcri ve ~na.,nıed0 
şekildekı temınatlarile haıır bulunlD&laiı Uaı:ı olu.nur. 

Türk (,05 000) Ocakları Merkez heyetiııin 
ihtiva eden hu piyangosunda 

liralık 

ikramiyeyi çok nadide ve 

kıymettar eşyalar vardır. 

1 M erkez ihtiyacı i9-in 150.000 Kilo dakik Ankıradı merkez .sahı:ı aitn' 
tarafından kapalı zarfla munak~ya konmu§tur. ihalesi 25-mart-9.29 . 

on beştir. Şartname sureti komisyonı.ı..ro~da mevcuttlll'. Okumak istevenlefİI' 
komisyonumuza ve munakuaya iştirak edeceklerinde tcklifoamelenui 
kür komis,ı on riyasetine veraıeleri ilan olunur. 

J h.ale g.ilııU ~.lan 11 mart 929 tarihinde itasına talip zuhur etmeyen 11~.I 

Hasılatı, inşaatı bitmek üzere olan Türk . Ocakları Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına 
sarf edilmek üzere, bu sene de zengin bir eş)·a piyangosu tertip edilmiştir. Bu piyangoda ikrami· 
yeye (50) hin lira tahsis edilmiştir. Busenc ki ikramiyeler geçen senekinden çok daha kıymettardır. 
Merkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacım temin için ikramiyelerin kısmı azamım yerli ma
mulatından intihap eylemiştir. Arada lüks otomobiller ve beheri 2000-2500 lira kıymetinde pır
lanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyiik salon halıları, platin erkek ve 
kadın saatlan, salon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 parça nadide halı seccade, 
400 Jini kıymetinde minyatür resimli paronamalar, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastık· 
lan, yerli fabrikalarımızın mamulatından zarif bavullar, evrak çantalan, Esirgeme Derneğile 
Hilaliahmer sanat evinin en zarif ve en nadide el .işlerinden ikiyüz parça eşya vardır. İkramiye
lerin mecmuu mik.ta · (1000) dir. 

1 
tanın ihalesı 20 mart 929 çar~ba gününe temdit ve talik kılıanıı~tıt· 

, olanların teminatlari)le birlikte m1.:2.lür ·günde wı.at 14 te komisyona ınUta 

r ı • f Üçüncü kolordu . mühayaat komisyontııl 
1 

Ç orluda ki kıtaat ihtiyacı için bin kilo $ilde yağı pazıırbkla mubayaa cdi~ 
ııarltttın ihalesi 19 mart 929 tarihine müsadif ealı gunu saat on dörtte ı; .ı; 

mız munakasa salonunda yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini görmeleri re 
1 

meli. üzere de vak.tı mu.a.<yende komisyonuµızde ha:ur bulunmaları ilin oııııı 

İk.in~i kolord~ ID:übayaat 

Merkez Heyetinin bu piyangosu şimdiye kada·r Türkiyede tertip edilmiş eşya piyangolarının 
zenginidir. 

J kinci kolordu inşa~t dairesi ta.rafından 16metro mikabı ince kereste !~e l~ 
tugla mubayaa edılecek ve 80 metre tulinde de ıiman arme veınlili.Jof 

gün müddetle aleni munakasııya konulmuştur in~a ve itaya talip ~!arılar * 
purejeei?i görm~k Uzere 2K inşaat dairesine vepey . ıUrmeŞ. u.zerede Njjallııı 
günU saat 15te 2 K mubayaa komisyonuna mUracaatlım. 

Deniz mübayaat 

.~Büyük Empergal Oteli açildia '1350 ton Rekompoze kömür 
500 c Lavamarin k.ömtirü _.b f 

M. l\L V, Deniz kuvetleri ihtiyacı için lU:zumu görülen kömürlerin ıtaı; 'ıf 
mart 929 tarihine mi1sadif pazartesi güall saat Hı de talibi uhtesinde ih81 ili / 
nacağlndan 'artnamesini görmek isteyenlerin lier gtin ve (vermek i.steyen:er 
gtin ve) saatta Kasımpaşada Deniz mübayaat kotnisyonwıa müracaatları· 

Beyoğlu Tramvay caddesi Ingiliz sefarethanesi ittisalindedir. 
Istanbulda Sirkecide tramvay caddesinde OSMANİYE Oteli müsteciri bulunan ve lzmirdeki ASKERi Oteli ve ktraathanesi 

sabık müsteciri OMER LÜTFÜ bey tarafından emsaline minküllilvücuh faik bir surette nevakısı ikmal ve mobilyeleri müc
eddeden tefriş ve tezyin edilerek küşat edilmiştir. 

10,000 metre k.irbas kapalı zarfla 26 mart salı günü s.ut 13. 
2.000 kilo kösele } 
2,000 kilo vaket& kapalı zarfla 26 mart salı saat 14. 

Seyri sef ain 
Ayvalık shir'at postası 1 

(MERSiN) vapuru 19 mart 
Salı 17 de Sirkeci nhtımın· 
dan hareketle Gelibolu Çanak· 
kale Kuçükkayu Edremit Bur· ı 
haniye Ayvalığa gidecek ve dö· 
nüşte mezkdr i!!kelelerJe bera
ber Altunoluğa. uğrayacaktır. 
Gelibolu için ya'lnız yolcu alınır 
yük alınmaz. 

Mersin sur'at posatsı 
(MAHMUT ŞEVKET PA· 

ŞA) vapuru 19 Mart Salı 
günü 12 de G:Alata rıhtımından 
hareketle İzmir, Antalya, Ala.
iye, Mersinr: gidecek ve Taş
ucu, Anarr.wr, Aliiiye, Antal· 
ya, İzmir~ ııerayarak gele· 
'!ektir. 

,• 

TRA.BZON İKİNCİ 
POSTASI 

~RADENİZ) vapuru2lmart 
~ Perşenbe akşamı Galata rıhtı
mından hareketle Zonguldak, 
İnebohi, Sinop, Samsun, Ünye, 
Fatsa, ordu, Gireson, Trabzon, 
Rize, Hopaya gidecek ve dönüş
te Pazar iskelesile Rize, Of, 
Sürmene, Trabzon. Polathane, 
Tirahizon , Gireson, Ordu, 
Fatsa, Samsun, Sinop, İnebolu ya 

i ugraydk ·gelecektir. 

Satılllf motor 
Conson marka iki buçuk Leygir· 

kuvvetinde bir motor zarif ve kü· 
cük teknesivle birlikte satılıktır. 
~ , 
İsteyenlerin Çinkograf Kenan be· 
,.e JT,:; "" r q~ ~ etrr. ı:- l erİ. 

kullanmamak büyük 
bir ihmaldir. Güzelliğin 
temin ,.e bekası her 
kesin istimal ettiği 

PERTEV müstah· 
zeratı ile mümkün· 
ndür. Çünkü : Krem 
Pertev, Pertev tuvalet 
podrası, Pertev briyan· 
tini , Pertev kolonya 
suları, Pertev dişmacu· 
nu, Pertev tlrnak çilası ve sairesi en müterakki memleket
lerde bile henüz emsali yapılmayan pek nefis tuvalet 
eşyasıdır. 

Dördüncü vakif haninda 
Müzayedeye vazolunan kiralik odalar 
Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bahçe kapıda Dördüncü nkıf hanın asına katında 8-1 numaralı penceresiz oda 

ile ikinci katında 10, 27, ~8. 29, 30. 31, 32, 34 numaralı odalar. 
Muddcti roi.Wyede: 12 :Marttan 3 Nisan Ç-ar~anba gUnü saat ondört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraye nrileceğinden müzayedeye vıızolunmu~tur. Talip· 

le"rin yevmi ihale ol.ln sı.ın gUnlın saat on dört buçuğuna kadar şartnameyi okumak ve 
teminatı murak.kate ita ederek müzayedeye i§tirak. etmek üzre !stanbıll E-vkaf 
müdllrlügünde va.uf akarlar mudürluğüne mUracaatlan il4n olunur. 

Evşaf ve mUştemil!ttı hzıkkında malfi.mat almak iateyenler bu müddet zarfuıda 
mW.ııyede oda.sına milracaat ederek ecri miıil raporlarını görebilirler. 

Müzayedeye Vazolunan Emlak 
Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Bahçe kapusunda Dl.irdi.ınci.ı · vukıf hanın birinci · katında İ2 ve 33, 35 ve ·37 
numaralı odalr · · · · · 
İkinci katta kara kısmında mukaddema kııhve ocağı ohın oda . 
Hanın zemin katında helaların arka:ıında 9- l No. aralık mahalli 
Mddeti· müzayede : 18 .Mart 929 · tarihinden N~anın onuncu Çarıanba 
saat on dört buçuğa kadar. 
Balada muharrer emlak kiraya verileceginden mtiza~·edeye vazolurimuştur. T~lip· 

leriu ye•..-ıni ihale olan aon günün SAat on dört duçuğuna kadar ıartname:ı i okuınak. 
,e teminatı muYnkkate ita ederek mUzayedeye i~tirak etmek Uzre lstanbul Evkaf 

İZMİR VE P ARİS SERGi
LERİNDE BÜYÜK MOKA
F AT VE ALTIN MADAL
y A iHRAZ EDEN MARUF 

iDEAL 
KONSERV ALARINI -

Herkes, bilaistisna tercih eder. 
Meşhur doktor Zergerin takip 
ettiği usul üzere sureti imalleri, 
hali tahiilerinin muhafazasını 
temin eder. 

ENFES! MÜKEMMEL 
SIHHİ! 

Her bir tecrübesi büytik bir 
muvaffakiyet, bir zafer 1 Umum 
bakkaliye mıığaza)arında bulunur. 

Kiralık kagir hane ve dükkan 
Be§iktaşta Akaretler de 6, 5.9 numa· 

rah hanelerle 7, 15, 23, 27, 28, 32 mü· 
kerrer 32, 39 numaralı dukkanlar bil-
mUzayede icar edileceğinden şehrihalin 
yirmi sekizinci Perşenba günönden iti· 
haren yirmi gUn müddetle aleni mUza· 
yeJeye vazedilmiştir. Talip olanların ve 
daha ziyade malumat almak isteyenlerin 
Martın yirminci Çar§anba günü saat on 
üçe kadar mahalli mezkil.rda 54 numaralı 
mlltevelli kaymakamlığına ve yevmi mez· 
kl'.irun saat on üçünden QJl beşine kadar 
Çenberli taşta Istanbul evkaf mUdiriye
tinde idare encUmenine muxacaat etmeleri 

DOKTOR 
H. SAIP 

Cilt, saç, firengi, bclsoğukluğu 
ve btitüD tenasüli bastabklar 
mütehassısı Çumadan başka her 

gün saat 10·12 ve 13-19 Beyoğlü 
Parmak kapı 113 Sempatyan 

apartımant 1 nci kat 

950 metre talebe elbiseligi l ı> 
lacivert kumaş ka alı ıarfla 26 mart uh gUJıil ,,,ı 

325 c • kaputluğu P 
4,000 c efrat elbise.ligi 

20,000 metre Amerikan bezi: kapalı zarfla 26 mart salı aaat 16. ~il ' 
Deniz kuvetleri ihtiyacı için yukarda ya:ı:ıh levazım kapal~ 'öl 

salı glinti hi.za.larındaki saatlarda talibi uhdesine ihale edilecektır. "·ııı ~ 
görmek isteyenlerin her gün ve mUnakasasma iatirak. edeceklerin ye' 
müa"ende Kasımpa§adıı Deniz m\ibayaat komisyonuna mUracaatları. 

, 

· Büyük T a~are piyankosu 1<~ 
deler her ayın 11 nde dıt• 

:3 üncl\l.lkeşlde 11Nisan9~ 
. BCVCK iKRAMiY 

Bu 

40,000 Liradır 
Ayrica: 

20,000 
150000 
412"000 
1100000 

Llrallk ikramiyeler va 

108000 

Llralık bir mükAfat. 

keşi dede 
Numara 

cem'an: 
kazanacak 

. . 1 

· Pazarlikla kir<lye verilecek od~ 
Vakıf akarlar müdürlügünde11' 

14 \e 
Bahçe kapıda Dördüncü vakı~ ~~ınıo birinci katında 10 'e 

9
. tjJ '' 

27 ve 28 ve 26 ve 29 ve 39 ve ıkıncı katında 9, 11, 13, 15 'IO · 

24. 25 numaralı odalar. ıJJIS• 

•!!!e!i!i!!!!!!!i!i!!-S!!i;DOkto Muddet: 23 Mart 929 Cumuteei gtiDU saat on dört buçaia ır.a ~,~~ 
Haaeki kadınlar ha.staııeııi Cilt Yirmi gün müddetle ilin edilen balAde muharrer eu:ılAkİJJ. J' ,i 

\'e Firengi · Hekimi • ., · ' ,verilmeııine. Encümen idarece karar verilmi.§tir. talipler garto~"'ıı 

C 
.... teminat . i~ ede~ek icara ait taleplerini dermiyan eylemek iç.iti 

l 
evat ~erim. müdiriyetinde vakıf ak.arlar mlidürlll~üne mUracaatlan ilAn olnn•ır.uışfrJ' 

• • • • A • Evsaf ve müıteİn.il!tı hak.kında mal11mat ıı.lmak ilteyenler lll 

mlidüt'luğUnde vnkıf ııkarlnr mUdUrltlğUne mUracaatları ilan olunur. 
Evsaf ve mU~temiltiti haklı:ındn mn!Omat almak iste:enler bu müddet 

muzı.'-e.1e uda•:na m..!ıE.atat ederek ecri mi.sil raı:ıorfo.rwı görcbilirla. 

1 
1 Turbe ek Eskı Hılalı. ahmer ecri ,ıni,il raporunu ok.uyahilirlt:r. • ..... ~ 

zarfında 1 binası. Tel: !stam. 2622 1 ................... ; .............. HH.HUhlHllllUIJllHHlllUl_l ___ .... 'EsA 1 
1 ~ 2E!:S _ ._...... ::-=- __ Jj ~ . .. .. . . Mes,ul müdiri: 


