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Dünkü Maç 
Be.şiktaş takımı faik bir oyunla, 

muhteliti 5-1 gibi büyük 
bir farkla yendi. 

Tafsilat spor sütununıuMla • 
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II1LALiAHMER ISTANBUL KONGRASI DÜN TOPLANDI. 
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BAZI TAKRIRLER. 
A , Halil Fahri beJI 
~~lIUDATIN TAKSiTLE Halit Fahri bey aziz bir arkada-

şımızdır. Bu muhterem zat kadar 

NMASI KON UŞULDU "şair" sıfatının ehemmiyetine 
• inanan, onun kadar şiir görün-

~--· meği, şair yaşamağı seven hiç 
''~'h-T bir rübap sahibi kalmadı. Hatta 

... uPLARA 20 p ARALIK PUL. bir zaqıanlar Halit Fahri bey, 
alelade insanlarla karışdmlmar b't-.--- İ m.ak için, romantikler gibi uzun 

~ TAKRIRLER UMUM KON- saçlarla dolaşırdı: o güzel başın 
, GRAYA BiLDiRiLECEK • her tarafından parlak bir mürekkep 

gibi akan uzun, karışık ve dolaşık 

Kongranın toplanması müna
sebeti]e Gazi hazretleriyle baş 
vekil ismet paşa hazretlerine ve 
merkez umumi reisine tazim ve 
hürmet telgrnfları çekildi. 

Umumi kongraya aza intiha
batı yapıldı ve toplanmaya ni
hayet verildi. Dünkü içtimaa ?~ 
kişi iştirak etmiş, müzakerat ıkı 
saat devam ylemiştir. 

n:ım 3 G 

saçlar! Halit Fahri bey, insanların 
en munisi ve en uysalı olmakla be
raber anlaşılmaz bir tezat eseri 
olarak, korkunç şiirler yazmağı 

sever. Çalıtma odasına gitme
dim. Fakat şiirlerine bakılırsa 
yaşadığı köşede görecef,rimiz şey, 

ancak haşyet verici bir eski sihirbaz 
malzeme-sidir: Ateşten i'Tözlerle 
bakan baykuşlar, yerde sıçrayan 
kurbağalar, ıaflarda süriinen yİ
lanlar, köşede düşünen s;yah b ir 
horoz, iskeletler, inbikler, yeşil, 
san ve kırmızı dumanlar çıkaran 
sihirli tencereler .. 

Anlaşılan " Baykuş " müellifi 
artık şi're kullak asmak isteme
yen yeni insanları, ürkütmekle 
cezalandırmak istiyor. 

Haldı bir ceza 1 
Fakat aziz şairin son günlerde 

çıkan "Paravana" isimli yeni bir 
şiir mecmuasını okurken hayret 
ettik. Zira eskiden perili bir ev 
gibi korkunç seslerin işidildiği 
bu muhayyelede, şimdi ne tatlı 
bir bahar havası esiyor! gerçi 
Halit Fahri beyin şi'rinden ğene 
ara sıra yüreği hoplatan gürültü
ler işidilmiyor değil! Fakat ne
rede o eski gümbürtüler, nerede 
o tüyler ürpertici eski boğuk 
iniltiler l 

Belli ki şair şimdi ilahi nef
hadan bir şey anlamayanları es· 
kisi gibi ürkütmekle değil, fakat 
"orfe» gibi rüb.ııbının sesile on
ları şi'rin altun yoluna çekmek 
istiyor. 

Ahmet: Haşim 
E EZZ ZE ;-.;. 

AVRUPADA 
AÇILACAK 

FABRiKALAR 
Bundan bir müddet evvel tü

tün inhisarı müdüriyeti ile bir 
Türk-lngiliz şirketi hakkında ida
renin Berlinde elyevm hali faali-: 
yette bulUDaD fabrikasını işlet
mek, aynca lsTiçrede ve lngilte
rede birer fabrika açarak burada 
munhasıran Türk tütünlerinden 
sıgaralar yaparak bunları inhisar , 
idareslnin firması altında satmak 
hususunda bir itilaf hasıl olmuş
tu. Bu itilafın ahiren hükumetimiz
ce de tasvip edilmesi üzerine 
umumi müdür Behçet beyle şir
ket mümessilleri arasında parafe 
edilmistir. Mukavelenin imzası 
için şirket mümessilleri Londra
daki merkezlerinden talimat bek
lemektedirler. 

Şirket, hükumetin arzusu üze
rine sermayesini şimdiden bir 
milyon fngiliz lirasına iblağ et
miştir. 

Katil Süruri 
adliyeye 

teslim edild'-
Kalyoncu1'ollu~u 

faili Nazif 
Süruri evel
ki gün be
şiktaşta ya
kalanmış ve 
adliyeye te
slim edilmi
ştir. Nazifin 
ifadesine gö 
re sevgilisi 
Viktoryanın 

kendi sinden 
ayrılıp Mısı
ra gidece
ğini öğre· 

nince onu
da annesi· 

cinayetinın 

nide büyük Katil Sünıri 
annesinide wrmuftur. 

Dr. Şaht nı
sanda geliyor 

K 1 1 
22 500 ar1111ıze 

Hediyelermiz 
···············································-················································-· ... 

7 NİSAN güııü hediyelerimiz 
tevzi olunacaktır. 

............................................................................................... _._ 
•• ve aynı guıı ... 

7 N l SAN Pazartesi 
Venı musabakamız baştayor. 

500 Okuyucumuza takdim edeceğimiz 3000 lira kıymetinde 
muhtelif ht!diyelerimize ait kuponların sonuncusu olan 30 uncu 
kupon, 17 ltlart Pazar giinii neşredildi. 18 Mart Pasa.rteti
nden itibaren, ldarehanemizde, karilere, getirdikleri kuponlar mu· 
kabilinde numerolu fişler veriliyor. Kuponların idaremize teslimi 
için konulan müddet 1 O gün olduğuna nazaran, fişlerin tebdili 
muamelesi lstarıl>uldaki kariler için 27 Mart Çal"fGA
ba akşanıı 11ita1n bulmuş olacaktır. 

Binae11aleylı, lstanbulda bulunan ve kuponla· 
rımızı topla)'Un okuyucularımızın nihayet 27 Mart 
Çarlanba giiııü ak§ama kadar topladıkları kupo• 
lan idar .... '•ıize getirerek mukabilinde numerolu 
almalan Jif ldz;ım gelir. 

Son kuponumuzu neşrettiğimiz günden 
itibaren gerek kuponlarını değiştirilmek için 
idaremiu! muracuat eden karilerin mikdan 
ve gerek posta vasıtasıyla taşradan gönderilen 
kuponların keserek, "ikdam,, ın tertip etti· 
ği musabakanııı aziz okuyucularımız arasın· 
da nasıl biiyük bir alaka uyandırdığını gös
termeğe kafidir ve gazetemiz bu teveccühten 
dolayı karilerine nekadar teşekkür etse yeridir 

Bu suretle, lstanbul da bulunan karilerimizin kuponlarını' 
tebdiline 27 Mart Çarşanba akşamına kadar devam ve : 

Taşrada ki karilerimizin posta ile göndere
cekleri kuponlar da 31 Mart Pazar akşamına 
kadar kabul edliecektir. 

1, 2, 3, 4 Nisan tarihli nıuhalanmusda tQ,frada 
bulunan ve musabakamıza i§tirak eden kariler için 
ayırdığımus f if numerolan, adreslerile beraber 
ne,redilecek ve 5Niaan Cuma günü musaba.kamusa 
dahil olan numerolu fillerin kur'a ke,ideai icra 
edilecektir. 

S Nisan Cuma günü icra edilecek bu keşide \ÜtibiadH 
huzurunda icra olunacağı gibi arzu eden karilerimiz de, Cuma 
tatilinden bilistifade, idaremizi teşrif ederek keşidede bizzat 
hazır bulunabileceklerdir. Keşideyi müteakip kazanan fiş nüme
roları tasnif edilerek müteakip 6 isan Cumartesi ve 7 Nisan 
Pazar günkü nuahalarımızda ilan olunacak ve : 

7 Nisan Pazartesinden itibaren lıediyeleri
mizi kazanan karikre tevziata başlanacaktır. 

Aziz karilerimiz için aldığımız hediyeler 3 gündenberi Oroz
dibak ticarethanesi camekanla ·ında teşhir edilmektedir. Bu cam 
eki.nların önünde bir an tevekkuf etmek zahmetini ihtiyar ede
cek olan kari~erimi~ kendileri için ayırdığımız hediyelerin intiba· 
hında nasıl dıkkatlı davranıldığını derhal takdir edeceklerdir. 

Fi Bu suretle, "ikdam,, ın 500 ka· 
riine takdim edeceği 3000 liralık hedi
yeler~ te~ziine 7 Nisan günü başlanacak 
ve aynı gun: 

ı-;-ı-ı·ıı·ır=.~= .. ~~!~ 
1 musahakası başlayacaktır. 
----·---··--·····-···-··-..... -----······----------------"ikdam,, m Şimdiye kadar yaptığı 

musabakaların hepsinden daha 
cazip ve daha zengin olacak olan yeni musabaka· 
sına behemehal i tirak e'liniz. 
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Durgun ruhi r 
Bir istatistik salnamesinde, l 

bütün dünyada maarif teşkiJa -
tına dair olan rakamları dik
katle tetkik ettim. Vardıgım en 
bllyük netice şudur: 

Avrupa devletlerinden hiç bi
ri müstemlekelerinde yerlilerin 
tahsil ve terbiyesi için bütçeden 
mühim bir miktar ayırmamış 
tır. Mesela lngiltere Hindistandp 
pek çuk demiryolları, şoseler, 
KanaHar, limanlar ve bu gibi 
nafia umuruna milyonlarca, bel
ki milyarlarca lira sarfetmiş. 
Lakin maarife? Bütçenin kırpın
tısıw bile çok görüyor! 

Fransa, bu hususta daha ha
sistir. işte bu sebebe mebni 
nıüstemlekelerden adam çıkmı
yor. Yerliler adi çifçi, adi ame
le seviyesinde kalıyorlar. Zaten 
tnüstemlekelerin sahiplerine de 
lazım olan bu. 

Büyük • Britanya Hindistanın 
maddi işlerine sarf ettiği paranın 
onda birini halkın tahsiline has
retseydi beni - beşer temeddün 
sahaamda bir kademe daha iler· 
lerdi. 

Felemenğin, E'e1çikanın, Por
tug_lin genif müstamereleri var. 
Oralarda hükUmetin en birinci 
gayesi balkın cehlini idame ett
irmektir. Devlet, tebeasmın res
men düşmanıdır. Eğer yerliler bir 
az ilerliyecek olurlarsa metbuia
rın mevkii tehlükedel Geçen gün 
Fransa dahiliye nazırı, Cezair 
müslümanlarına siyasi hakların 
verilip verilmemesi mes' eJcsinin 
halli için büyük bir komisyon te
tkil etmiş. Orada söylediği nut
ku ehemmiyetle okudum: Nzır, 
mes'oleyi aleyhte hallettirmek iç
ia; 

- Halkın seviyesi yükseldi mi; 
müalümanlar bu haklardan istifa
de edebilecekler mi ? diye soru

)'oı. 

Ben, şahsen, buua menfi cevap 
vereceğim: - Cezairliler, bu ha
klara nail bile olsalar onlardan 
müstefit olamayacaklar; çünkü 
ke.dilerinde · o istidat yoktur. 

,.. Neden olmasın? 

- Zira 1789 da bütün insan
ı.. ( yalnız fransızların değil ) 
mülla•bnı, hürriyetini il a n 
eden Frensa cümhuriyeti fra
mas olmayan tebeasını cehii 
içi.de - kastan - bulundurduğun· 
dant 
Eğ~ yüz senedir Fransa ce

zairiileri halis fransız)ar gibi 
obba, yetiştirse idi, elbette, 
onlar da bu hakları istimal ede
bilirle!dı ... 

Medeni dev)etler medeniyct
lcir değildirler. Avrupalılar bir 
kaç asırdanberi Asya ve Afrika
yı mü.stamere şeklinde idare edi
yorlar~ Tasavvur ediyorum: 

(iKDAM) ım tefrikası : 7 

Bu müterakki devletler temdin 
vazifesini Üzerlerine alsa idiler 
küreiarzda medeni olmayan hiç 
bir kavim ve kabile kalmazdı ... 

Gasp, sirkat, zulm, istismar 
politikasının yerine vasayet, iş

tirak, adil, siyaseti geçse idi 
dünya biiyle iptidai bir halde 
kalmazdı. 

Elli milyon malez (Cava ve 
sair adalar ahalisi) küçücük F e
lemenk devletinin esiridir. O ge
niş kişver F e!emenklilerin malika
r. esidir; arazi ahaliye ait değil
dir; malezJer haftada bir kaç 
gün ücretle ve bir kaç gün 
angarya tariki ile çalışırlar 1 

Bütün bu müstamerelerde he· 
şeriyetin kadir ve ınenzileti son 
derece inmiş ve indirilmiştir. Av
rupalılar iıısandır, yerliler ise in
sanla hayvan arasında bir mah· 
lOktur, 

Halbu!d bu müstamir devlet
ler, istese idiler, yerlileri mede
niyete idhal edebilirler, insani bir 
vazife görürler, medeniyetin inti
şarına muvaffak olabilirlerdi. 

Medeniler, yalnız kendileri için 
medeniyete taraftardırlar; fakat 
başkaları için medeni olmak hak
kmı teslim etmezler. 

Hindfota:ıda 40,000 Ingiliz 
mili uzunluğunda demir yolu 
var. Türkiyenin bütün demiryol
ları 2,173 milden ibarettir. lngil
terenin varidat getirir işlere ne 
kadar himmet ettiği buradan an
laşılır. 

Hindin nufusu 316 milyondan 
bir az fazladır. Acaba bu müthiş 
yekunun ne miktarı okur-yazar ? 

Yalnız 22 milyonu 1 Fakat ne 
derece okur -"yazar ? Orasını 
Cenabı hak bilir. Hele Mısırı 
cahil bırakmak hususunda gös· 
terilen himmet kayde şayandır: 

Nufus 14 buçuk milyon; devlet 
meJ..-teplcrinde talebe mikdarı 
100,8841... 40 milyon Mısır lira
lık bir bütçede kale alınamaya
cak mertebe az bir meblağ ma
arife gidiyor. 

,Halbuki eski Romahlar zap-
tettikleri yerleri temdin etmeği 
şerefli bir vazife bilirlerdi. Roma 
eazımı içinde pek çok yabancılara 
tesadüf olunur. Romanın halef
leri böyle bir esalet göstereme
diler. Avrupa müstamerelerinin 
y;!rlileri ne kadar medeniyette 
geç kalacak olurlarsa ır.etbu dev
letler için o kadar iyi ! 

Bir de bunun aksini düşüne
lim : Müstaınerelerin sahipleri in
sani bir siyaset ittihaz edip yer· 
Iileri kendi seviyelerine çıkarma
yı hedef bilselerdi gerçekten in
san olduklarını, insaniyete hizmet 
ettiklerini o tebeaya göstermekle 

kalplerini kazanmış olurlar, ve, 

Sinelc 
Edgar Wallace 

Vilaıetıe 
Yeni vollar 

" 
Idarei Hususiye tarafından bu 

sene yapılacak yollar, geçen sene 
gibi geç değil, daha erken ihale 
edilecektir. Geçen sene yolların 
ihalesi geç yapılmış. birden bire 
havalar bozulmuş ve kış pek şi· 
ddetli devam ettiği için kışın he
men hiç bir inşaat faaliyeti ya· 
pılmamıştı. 16 günden beri ha
valar düzeldiği için geçen ve bu
senelere ait programların tamam· 
lctnmasına ve tatbikine çalışılacaktır 

Emanette -------Yeni Belediye kanunu 
Belediye kanununun B . M . 

Meclisinin bu seneki içtima dev
resinin hitamından evel ruzname· 
ye dahil olmasına çalışılmaktadır. 
Diğer taraftan f darei hususiyele
rin lağvi ile varidatımn umumi 
muvazeneye ithali kanunu da Be
lediye kanunu ile beraber neşre· 
dilecektir. 

Aldığımız malumata göre yeni 
Belediye kanunu Valilere yeni bir 
çok salahiyet verdiği gibi, ldarei 
Hususiyelerin lağvından sonra da 
bütün vilayet işleri bir elden 
idare edileceği ıçin valilerin Sa
lahiyetleri de yeniden tespit e· 
dilecektir. 

Valilerin ne gibi işlerde Veka
lete müracaat lüzumunu görmek
sizin hareket edecekleri ve mes
uliyetler1nin derece ve salahiyet· 
lerinin hududu daha sarih surette 
tespit edilecektir. 

Buz satışı 
Emanet buz inhisarına yıcni 

bir şekil vermek tasavvunındadır. 
Geçen sene mezbaha ve Buz 

Fabrikası gibi müesaesat Kara 
Ağaç müessesesi namı altmda 
mülhak bir bütçe ile idare edil-
diği için, Emanet re.ten bir ka
rar vermek mevkiinde değildir. 
Kara Ağaç meclisi idaresi bu 
defaki içtimamcla buz sahşa me-
selesi hakkında kat' i bir karar 

·verecektir. Buz satışının şekli 
bu sene değiştirilecektir. 
------·--- -------

istikbalde hiç bir hezimete maruz 
kalmazlardı. 

Büyük - Britanya medeniyete 
ettiği bu düşmanlığın cezasını 
çekmeğe baslıyor: Her ne kadar 
olsa, medeniyetin asarını gören 
yerliler ağır ağır gözlerini· açıyor· 
lar. Hindistan, bundan dolayı, 
fevaran ve galeyan halinde. Mısır 
kaynıyor. Irak bile çırpınıyor ... 

u hal daha bir asır süremez. 
Müstamirlerin hasis karlan cehli 
idame sureti ile mümkün merte
be Asya ve Afrikayı ekle tutmayı 
muciptir. 

Bu zalimane siyasetin netice
sinde beşeriyetin ekseriyeti ekal
liyetinin esiridir. Esircilerin ise 
en büyük silahı cehalettir. Cehli 
bir tasallüt aleti ittihaz etmek 
boğucu gaz ve kolera, tifo mikrop
larını bombalarla düşmana atma
ktan daha vahşi, daha cinai, daha 
fecidir. 

CELAL NURi 

Hülelerril< 
Yunanistanla tical'et 
Yunanistan tarafından lanzim edi· 

len bir istatistiğe güre 928 senesinde 

YuQanistaudan Ttirkiyeyc 1587 ton 
ticı:ıret emtiası gelmiştir. Türkiyeden-

ıle Yunanistana 61375 ton eşya gön· 
derilmiştir, Yunanistanın memleke· 
timize ihracatı şunlardır: 

Kokular ve sabun 28062 kilo 
lpek 2400, kimyevi gUbre 7005, es· 

ans 44162, badem 6486, lı;.onserve 
2852, muhtelif eşya 64399 kilo. 

Türkiyeden Yunanistana gönde
rilen eşyanın başlıcaları şunlardır: 

Odun komürü 411102 kilo, or
man mahsulü J 65586 kilo, pamuk 

504·5080, taze sebze 62381 fasulya 
198379--ı.6, yulaf 426766, mısır 9360. 
taze bahk 684927, yumurta 2165861 
muhtelif met·adı gıdaiye 1551468, 
tereyağı 11052, peynir 4852. 

Tiearet odası katibi 
Ticaret odası umumi katibi Ce· 

mal B. Ankaraya gitmiştir. Cemal B. 
ticaret odasındaki komisyon tarafm· 

dan hazırlanan Gümrli.k tarifeleri hak· 
kında Maliye Vekaletine izahat vere
cekm. 

Buntian başka odasın teşkilitı 
hak.kında da iktisat vekaletile temas 
edecektir. 

Araşit yağı 
Bazı sabuncular ve burılarla mü

zakere eden mali bir gurup araşit ya· 
ğının zeytin yağcılığımız için pek 
zararlı oldui;"llnu ileri sürmektedirler. 

Şehrimizde bulunan umum sana· 
yi mtidtirll Recai B. bu hususta tet· 
kikatta hul1lrlmaktadır. Bundan evel 

Recai B. Balikesir havalisinde de tet· 
kikat yapmıştır. Mumaileyh burada 

sabunculuk sanayi erbabile temas et
mektedir. Bu tetkikattan araşit yağı· 
nın muzur olmadığı anlaşılmıştır. 

Ormanlardan kat'iyat 
iktisat Vekaleti tarafından alaka· 

darlara ormanlar hakkında mühim 
bir emir verilmiştir. 

Bu emirde sahillere ve şimedif er 
hatlarına 50 kilometre mesafe dahi-

lindeki ormanlardan 50 sene müd
detle hiç bir suretle kat'iyat yapıl· 
maması bildirilmiştir. 

Hereke kooperatifi 
Hereke fabrikası memurları 

arasında bir memurin kooşeratifi 

tesis edilmiştir, Kooperatif yarın 
ilk içtimaını aktedecektir. İçtimaa 
iktisat vekaleti namına şirketler 
komiseri Ahmet Rasim B. nezaret 
edecektir. 

"Gülcemal,, in tecrübeleri 
Evelki gün makinelerinin tecrü

besi yapılan (Gül Cemal) vapu-
runun vasati sürati 14 mil olarak 

tespit edilmişti. Asıl sürat ve 
mukavemet tecrübesi yann yapı-. 

lacak ve hakiki sürat bundan 
sonra anlqılacaktır. 

Tecrübeden sonra pusula tas
hih meselesi icra edilecektir. 

- Belki zannettiğimiz kadar - Belki .. Fakat namuslu adam 
çirkin değil.. Zengin bir aile kı- olduguna şüphe yok! 
zıyla münasebete giriyor, kendisi· Beryl bqını çevirdi.. 
ni sevdiriyor, kızın desti izdivacı· - Ne demek isteyorsunuz? 
nı istiyor. DUğün günü de yükte içimizde namussuz adam var mı? 
hafif, pahada ağır ne bulursa alıp Lew cevap vermeden evel du
götürüyor. Diyorlar ki, çok güzel- rakladı ve nihayet dedi ki: 

bir ko!tuğa gömülmüş olan Lew ı - Zavalh, her halde onun gi- d b' k N I ld -Var, meseli Con Leli .• Bel'-! 
F · d d h l b k ld d bilerden birine kurban gitmiş e ır çocu muş. işan ı o uğu ıu 

ne eman, er a aşını a ır ı: zamanlarda, bafka bir kızın hiç bilirsiniz' Leli bir ihtilis mesele· 
- Leli çıkar çıkmaz mı? deye olmalı. k d · sinden üç ay hapse mahlrum ol· 

Wimbeldandaki bu geniş evi- ar asın an gıtmezmiş.. muştu. 
ıordu. Frank düşünceli bir tavurla: 

- Bekci, Leli midir, yoksa şu nin geniş kütüphanesi, rahatca b 6 Le b - Cona enziyor, dedl - -
yeni memur Tillman mıdır, pek tahayyüle müsaitti. w ir çok Beryl, havran bı'r -----'a Le. 

b Yeni zenginler mbi de1ı1ldi. Lew saata bakb: r- ~ bilmeyor. ikisi de hemen ir biri b' !;A bak 
arkasına çıkmışlar. Her halde Evini Zt!vlde döşemişti. - Delikanlı, artık gitmek za· we h. 

d k Berye, hafifce içini çekerek ga- mam geldi, dedi. · -Con Leli eıki bir malık6m-
ben de sokağın köşesin e pe F k ka kad · d ? 

ki d d ·ıd· B' · · k zeteyı· kapadı. ran ı J»Ya ar teşyi etti. mu ur uza ar a eğı ım. ırısı onut- E 
mak üzre merdivenlerde bir iki - Bir hırsız heyati, her halde Frank otomobile bindi ve oto- - vet, size bir şey soraca· 
ıaniye durdum, fakat hiç bir şey ıztıraplı, güç bir hayat olacak. mobil bir dakika sonra gözden ğım, biz ne vakıttan beri tanışı· 

kaybaldu. yonu:? 
işitmedim. Bir defa sokağın her köşesinde 

Lew Friedeman dudaklarını bir tehlike kendilerini bekler. Lew tekrar kütüpnaneye geldi. Beryl, böyle bir süale hiçte in-
ısırdı. Sonra dedi ki: Lew purosunun külünü silkti: Beryl ocagın önftnde, ellerini diz· tizar etmiyordu. Daha ziyade ha-

Larry Grim, bu isim malum. - Ben geçen gün Pretosıyada lerinia üstüne kavuşturmış, at· yret içinde kaldı; 
Fakat bu nevi adamlar her hafta bir adama rasgeldim. iki kanla ~i seyrediyordu. Lew gelince - Fakat her 1aman tanışıyo-
değ!şirler. Acaba bu adamı bir adam.. dedi Lld: ruz. Ben baıka bir baba bilmi· 
yazıhanede tanıyan varmı? Berye haykırdı: - Frank hazan pek sert ko- yorum ki. 

--~------.....ı.o~~~----~~~--.ı_~--ır:lh--~,cidc.~·.___~~~......ı-n.ı.ı:awilQl'.--~--------~-----ı.......~L~e~w'.Ll:!~~~C!i 

Mübadelede 
N·akiJ Nisanda başlıyor 

M. M. Komisyonu geçen haf
fa aktettiği bir içtimada komis· 
yon merkezinin Gümülcineye, 
büroların da Atinaya nakledil
mesine ve komisyonun bir müd
det için garbi Trakyada calışma
sına karar vermişti. Bu karar 
üzerine komisyonun nakli için 
her iki hükumetten nakil masra
fı için tahsisat talep edilmişti. 

Bununla beraber mevsuk ma
lômabmıza nazaran hükumeti
timiz, Yunanistandan gelecek pa
ranın teehhürü ihtimaline binaen 
bu tahsisatın tamamını bir kaç. 
güne kadar komisyon emrine gön
derecektir, Bilahara yunan hü
kumetinden gönderilecek paranın 
nısfı alınacaktır. 

Buna nazaran önümüzdeki Ni
san ayı availinde komisyonun 
nakline başlanacaktır. 

Yalnız alakadarlar, Ankarade 
h'.ariciye vekilimizle yunan sefiri 
arasında tekrar başlıyan müzake
rat inkişaf ettiği ve teknik mese· 
leler için mübadele murahhasları 
Ankaraya çağrıldığı takdirde nak· 
lin bir ay kadar daha teehhür 
etmesi ihtimalinden bahsetmek
tedirler. 

Haber aldığımıza göre Yunan 
baş murahhaşı M. Diyamandopo
los komisyon merkezi için Gü
mülcinede bina ve bürolar için 
Atinada yer tedarik etmek üzre 
bir kaç güne kadar Yunanistana 
gidecektir. ----

Seyrisefaiıı bütçesi 
.Seyrisefain idaresine ait 929 

senesi bütçesi hazırlanarak üç 
gün evvel Ankaraya gönderil
miştir . Bütçe muvazenei maliye 
encümeninde tetkik edildikten 
sonra heyieti umumiyeye takdim 
edilecektir. 

Sadullah bey bütçe işile uğra
şmak üzere bu hafta içinde an
karaya gidecektir. 

Iran sefiri 
Iran sefiri Frugı han bu haf

ta içinde Ankaraya gidecek ve 
hariciye vekilimizle geçen sefer 
yarım kalan müzakerata devam 
edecektir. 

400 Seyyah geldi 
Dün şehrimize ltelia v~uriyle 

400 Amerikalı seyyah gelmiştir. 
Seyyahlar dün şehrin muhte

lif yerlerini, Camileri, Müzeleri 
gezmişlerdir. Bugün aynı vapurla 
lskenderiyrye gideceklerdir. 

Merhum Halit Şazi için 
Salı günü diş tabibi ustat 

Halit Şazi beyin vefatının yıl 
dönümüdür, o gün diş doktor lan 
merhumun mezarını ziyaret ede
ceklerdir. 

nrn içinde bir saga, bir sola ge· 
zinmeğe başladı. Sonra gene kızın 
önünde durdu. 

- Bilir misin, ben nasıl olduda 
seninle meşgul olmağa başladım? 

- Evet, babamın şeriki idiniz, 
o öldükten sonra beni büyüttünüz 
ve terbiye ettiniz. 

Lew dikkatle gene kıza bakb. 
- Dogru, dedi, babanla ben 

şerik idim. Beraber çalıştık, ayna 
bankayı beraber soyduk. 

Bu defa Berylin agzı ap açık 
kaldı, o kadar hayretler içindeydi. 

- Taaccüp ettiniz değil mi? 
Fakat halcıkat budur. Bugün 
olmazsa yann, hakikab öğrenme
niz lazımdı. Bunu da tesadüfen 
öğrenmiş olmanızı gönlüm arzu 
etmedi. Binaenaleyh her şeyi 
ben kendim söyleyeceğim. Bill 
Stedman, yani babanız ve ben, 
ikimiz Cenubi Afrikada banka 
hırsızlan idik. Valideniz, hırsaz
lığım1zı öğrenince kalp haıstalı
~ ından öldü. Valideniz, zavallı 

Kara sev~a lıastob'. 
ğı iyi olur. Bu /uıstıl~ 
çok yorucu ue tııiJ 
olduğu için has 
devam ederken aileli 
derin bir bezginUk fi 
ümitsizlik gösterirlL'' 
Bu doğru değildir· 
sin arkası.ndan n 
güneş parlarsa bıı r' 
lıi sisin arkasıııdatı 
gönül aydınlığı ,,,er 
daıta çıkar. 

Bu hastalıkta JılJ' 
talık saikasiyle h6' 
ların kendilerine 
etraf dahilere sardf 
dokunmaması ~ 
dikkat etmek ve "" 
rulı doktorunun~ 
visine tevdi e~k "' 

Taşrada ...ı, 
Vukuat - Bmdorull ~ 

köyünden Mustafa uğlo. ~ 
tıldiiren, Hüseyin o~u MelıJll-' ~ 
ve Ali oğlu Saimi hafit ~ 'jJ 
lıyan aynı köyden dokuz kil 
yeye verilmişler&. ~ 

- Safranbolumm Çi.ftelik ~' 
den Emir oğlu Tahsioi öl ;t 
karısını ağır surette yaral~f*' 
köyden Mehmet oi}u H . 
karısı Aliye Adliyeye vori ~ 

- Niğdenin DeğirmeDli ~ 
den Şehan oğlu MastafafllD fi~ 
nından eşya ve pal'861Bl al.a ',I._;, 
yaşinda bir çu~ ve&t!O' if 
biyet veren aynı köyden ~ 
Adliyeye ver~. . ~ 

- Niğdenin Değiı'menh ;t 
den Yusuf oğlu Mevlıidtin "~ 
rerek kendil!lini yaralaroalt ._pf' 
ıne~ut parasmı alan aynı d't· 
altı kişi Adliyeye verilmişi~ 

- Gariarıntabın Lekit --~ 
Arap oğlu Gultekini ölduıtl')t' 
kövden Mehmet Ali oğlu 
Adliyeye verilmiştir. delJ ~ 

- Ne1ibin Tilfar köyUo 1 r, 
suf o~ln Mehınedi öldüren ar~ 
den Slileyman oğlu Halil 
verilmiştir. 9' ~ 

Ziraat ban alarındil .-)dİ ~ 
ne ziraat banka cı ıbe mil~1fıt fW.J_ 
sında mühim bazı tebeddU «ı 
maktadır. Bu meyanda ol~'] 
Izmir Ziraat Bankası d'lil ~ 
Bey birinri sınıf mufettitU~IJl..J 
et~iıılmiş. v.e .Nail Beyin z''.e~ ~ 
mır mudırlıitine Samsun ıt. ~ 
k~::n. mlidiri ~Hakkı. _Dey )a:~ı 'I. 
r.u~tır. Aydın ınUdırı A~1 bıo' f 
Trabıon mildiriyetine, ·lra~ 
diri ~nsret Namuk Bey Sa ti 
dirlihine nakleJilmiş ve An1'bıll .IJ 
]{ez mlidiri Ra:;it Bey Istıın f· f' .. 
müfettişli~;in terfi olunnı~Ş~ıı 
kez l\luıiiri \etine lıenilz ı~: d~ 
edileceb"i malum değildir. ~feteO" 
raat Bankası umurunu vekil di P", 

mir mıntakası müfattişi l{aı:ıt 
tedvir edecektir. 

Bill, Port Elizaheth te S~ 
bankasını soyarken bir 1' 
öldükten tam beş sene ~1~ 
nefesini verdi. Babanız u 
de beş sene Brikwater h~ 
nesinde kaldım. Çıktıl' 
maıı, anneniz vefat ~ 
daha sekiz gün olmuştu; tt' 
kaat bırakmıştı. Bu ka8 O 
bana emanet ediyordu. uk 
larda sen tam dört buç 
da idin. 

Beryl evveli şaşırnııştl· ~ 
içinde oturduğu muht~ 
mobilyalarına baktı. Le ~"' 
kızın düşüncesini antaınıŞ 1 

- Beryl, bende naııı~ 
kazanılmış on para da~~ 
Bir dantela işinde vuJ', ıı 
dum. Bir az da koşular r 
dım. Ondan sonra Prenııe se 
hisse senetleri aldım. a~ 
den 30 tilin iken be~ ,.~ 
almtŞtım. Yükseldi, bır 111~ 

llttı~· 
aatın aldım. Bunları s " 
man tam iki yüz bin lira [J3it 
tım. 



--~--~ f. Londra, 2'1 [A.Al 
~ t.rllı ~ un cenazbsindc 

8Ü ed .nı preııs Gcorge un 

'~--res~1en bildiriliyor. 
'e ~ Ullletı Fransa lıüklı-

. ~ ~e telgraf göndermiş ve 
~ ~ Focb un ziyaı do· 
~te,tffa 11 tee~sürlerini iblağ 
~ Un nın lllü.ttefiklerc etmi;;ı. 

. • UtU}-. h' tl . ' . Al ... az ume erı ya· 
~tir~ Foch a da aynı me· 

• '--•~ ... af gönderilmisri.r. 
., "'lQ(l .. ın d • ~bir e M. Puvankare ye 
ııı~ttin:}gra~ göndererek İngi
~telelli nıuteveffanın ziyanı
. ~tltı ha~ derin teessürlerine 

te uıdaki hürınct ve 
~~ rce11tan olmuştur. 

Yetler 
~'şal F Paris, 22 fA.A] 
ıu, bir <>eh un vefatı nıüna· 
~e 11.aıaço~ ecnelii müe~sisler 
llıuşla ~etıne giderek taziyette 
~ır. Her taraftan tazi· 

11
11a1l hir gelmektedir. Pariste 
~lar çok Fransız ve ecnebi 
e~ 11 sabahleyin müteveffa 

1 e tı:ıer~~111• selanılamışlardır. 
~ektit, Nrn Salı sabahı icra 
~ Etı.ı" l ac;ı Pazar günii ve 
~ ~ ... ~ d~ı zaferinde teı:hir 
ı) Otak k elçıka, İtalya, İngiliz, 
i~ q ~lareş.aı ıta.atı askeriye~i ile 
lııq Ceııer~ıı:~n<lan Caviglia, İn
l3t:' Allıit l l'lndan Puhner ve 

lÇiL_ a Wemvs ye Haauanl 
~hı..." llı · · " t::e ~ ~ h .eclısı ııırlı"usımıııdı:ın 
t 

.'et1• ey ellerle bir çok ccnc-
aı · ın" 11llitıd urahlıasaları ccna~e 

1~ tne;1 .. hazır lıulunacaktır. 
ltı" " ısı • lu ltteleff aranında M. Dou-
~dtıkta11 a hakkında tekrimatta 

~elııev· son~a matem alameti 
~ht. akil; 1 hır saat tatil etmiş 

St@at k.eııb <'enaze merasimine 
• a ttl t·dilmi<!tir. 
lqd ~ \ 

e Yeniden harp 
~ ~~.. a· Nunkcn, 21 [A.A] 

1ll hii.k.u~ansı tehliğ ediyor: 
'ıı11 ~ harp etle W uban lnzhı 
ıg t oldulr l'nkuunno ırnkabili 
~~lq'g 0~ zannedilmektedir. 

lr·Celleraı uhan a~·aletindeki 
i ilk~ .1arı takbih eden ye 

{)},... L etan h' ·ı ·ı·ı b"kA ~ı .... a .. · . ır ı ıtı a u ·u-
. ~tılL ıtıbar'ıl 'h ·ı·ı ı .. ~ e ı tı a vasıta-

cı~e ~aktan ~<'kinnıiyecc
l111~it. ~u hir beyanname 

• 11 •ilah k u h~l Nankenin 
c~ de}iı uvvetıne müracaat 
~ \'~t etmektedir. Hii
~ ~ ~ hızbınm tecziyesi 
t~~da ar~ın gece ne=iredi· 

'1. llQ., hır şayia deveran 'I, __ 
~ Yada ecnebi 

Setınaye 

urncırtf ı 

sır a re ıs 
Osmanlı istikrazın-· Dün sabah meksi
daki hisse n1es'elesi 

Loudra, 21 [A.AJ 
Maliye nazın avanı kaınara:-,ında 

Mısır lıiikfımetiniıı muallak bulu
nan bazı mcsailin ye lıillıa:;:::ıa Mı

sırın 1885 Osmanlı istikrazına ~şti
rak mcs'elesiniı.ı halline müteallik 
İngiliz- Mmr itilafım tasdik etmiş 
olduğunu hc~aıı etmiştir. Mısır 
hükumeti im istikrazın uhdesine 
düşen ve 192 ı tarihi.nt>enberi tes\i
yc edilmenıi~ olan rucbaliği tediye 
etıneği kabul etmektedir. Bu miktar 
328,000 İngiliz lirasına iıalit:; olmak
tadır. 

Bir sinemada 1.14 
kişi yandı 

~foskonı, 22 [A.Al 
Golkin kas;ahahır:da nhş:?p bir 

sinema binasmd.1 vul.u hulun bir 
yangm esnasındu 111 l-i:;-i tC'}ef 
olmuştur. Pt'liküliin iştiali hina~ ı 
si.ir'ade r,ıarmı:;tır. Telt·!' olanlardan 
ba~ka J 1 vahim ve 6 lıafif nıecrulı
ta \ardır. 

KöJ1lertde 
ceveıar 

---· 10 :Mart 29 
Bu sene fırtına -;e kar İıt'r _i'enl:..: 

hir afot şeldiııde tı>celli etti. Kc'ı~ İiı-
1.'r tnhi:itın Jıu ağ r znrhasııı.ı bir 

Afrtı rablıarıi elediler. 
Bu lıakil\r.len lıı.iyle miılir? .. Yok· 

fa gerek fertlerin rn w·.·t>k cemiyet-

lerin zaif zmnanlurına tcsadiıf <'!til!:i 
içinmidir l\i büyle tPlJkkı c•diliyol'. 

işte bu nokta ı;lyaııı teeınn;lilcl•ır. 
Geniş giircme~·en güzll're ve ihat:ılı 

dıişıınme.çen dımuğiarcla ralıbani lıir 
af et suretinde tcıcclli C'dcn bu hadise 

lıir Amerika ve ya bir avnıpa muhi· 
tinde olsaydı. muhakkak bir errlenre 

temin olurdu. Kompartmwda yatuk 
koın~um bir :ılman:.ı ~ordum: 

~ 

- Kışı nasıl geçirrliniı? 
- Her senekinden tlaln e::!lence· 

li dedi .. Sustun'l .. \e maddi iztirap· 

!ara big:ine hu nıC's'nt in~.ınları j, in. 
için luslrnmlım. Ilk Cf'ııwiıtlara bir 
korku ve felfıket vas•tr1sı olan Ye 

clyevm iptidai ınu~erlcrde a· ni va
ziyeti muhafo7..'.l eden hu haıli•at ~·a· 

hut kuvayi tal.ıiiye medPni milletlt.'r· 
de birer yaşama vasıtulan olurken 

bizim memleketlerimizJe de telakile

rin değişmesi maddi tekaıniilümlız 
iç· in ~a) anı arzu bir temennidir. 

Kadın kii\·Unı.len Edırnern ),adar . . 
imtidat eden saha dahilinde hala as· 
ğari bir metro kar var. Akviran, ka· 
bakça, Ermeni köy, Çatalca ve civa· 
rında evler ahırlar lrnrla örttılm li~tiir. 

Yollarda IHmdi hendine ölıniic: 

ve \"a kurtlar tarafındtııı pırı;ıılannıış 
do~uz le~lerine her yerde hatta l\ti\' 

içlerinde te;adiif edili,\'or .. !\oyun ve 

l\eçi zayıatı korkunç bir yel,une ba· 

liğ olmaktadır. 
Köylerde sanıan kalmaım~ iki 

kuruşa. kadar alınan c:umanın okkası 
be~ kuru~a gü ;liıJ\:e iıulunıı~ or. 

RUzırara maru;ı: l;nlıın tarlalar ela 
b • • 

kar tubii bir yataldıli vazıfrsı yups.· 
madığı için tohumlar clondaıı ınute· 

essir olmuitur, Ermeni kiı~·ünde çe~
me ba~ı denilen mahalde ıiç kilo· 

metrolıık lıir saha tlalıiliııdı:: oıı il\i 

Jwlaç bo~ u !;ar ı·J"an mevcuttur hı· 
ı,;ın lrnralanla fazla tnlırilıa.t ycıpınnsı, 

;nahallin irtifaı ve ıwılıtclif nızgur
lara maruz buluıımasıcl ı r. Karadeniz 

sahiline te!;adtıf etlen ·'Ormanlı ., 
ki>yıirıde küyHiler bıız tutan ılerıizd<>n 
krıme, küme balıl\ tutııp tu n hasmı~-
lar ve kahır ylızünJcn lııiyiık bir 
tutfc oğramıilnrrl ı r. Şimıli lııittın 
köyllıler imtimlı~deki loşa hazırlanı· 
yorlar. Bu sütten a1;rz ı. yananın. yo
ğurdu üfleyerek yemc•sıne henzıyor, 

J.~)29 senesinin hava dalğalanoa 
genç bir muallim de kurban gitti. 

Çatalcanın bztıtti11 J\ijy ii ~ualliı~ini 
köyluler köy cilarıJııla r•!ınrle sılııh 

dular . ..._ \'Jrnt oıtl•.J M, Aıilıı 

kada idam edildi 
.Mckbiko. 21 lA.Al 

Dün bir ormanda ~ akal.ınnıış 
olaıi ceneral J P::ıus Aguirrc. V eı·ak
ros ela kı:;a bir muhakcııwden ::ıon
ra hu sabah saat yedi<le idam 
cdiluı i~tir. 

Danimarlca bütcesi 
<» 

Kopeulıng. 21 [A.A] 

Danimarka meclisi nırlı'u~mıı 
hütçe) i c;;; reyı· kar,ı 52 rey ile 
reddt'lıniş o!dnı'!ı•ndan sirnsı lıir 
Lulıraıı znhuruııdaıı endişe t·dil
mektedir . 

Cecil Hurst öldü 
Loudra, 21 rA.A] 

lngiltere hiikumeti harici) e 
ıwzareli hukuk ııı:il'a\ iri Sir Cecil 
Burı:t ahiren ,e;iat ~tn.i .. ol~n Loru 
Ttiııla) nı )Crim• Jıc, ııdnıikl · lı'.:
kem di\ amna a ... d la) iu dmq~..: 

karar \'ernı iştir. 

~·rSSjiCftflıl 
tesaıillaii 

- ... 
il) :\lart 1929 

Protestan mis\ oııerl ·ri te- \ilıitına 
l.ar~ı ~·eniden nı .,;m lıir ıııiıcadı·le 
r. ,)ılı. !htil'ltlen ~onra d<t 'u mi-., o
ıı~ rkr '!de ·f>.. gizli. ~ zli t.ı li \ ·c>te 
l .,;:hmı"br. p, 'roır .. · t.ı son anııler le 
l.ıı;11rırıı; !.) ıb dcınnne:.ı ( ı .t hapa· 
l ltl . 'ı ,r i \<'ık j t:ır•l\uılar. nwdt
\ ln. i e_. \ iier \C. :lİıC' lıut ın 1 .. ıll\ı 
1 İrı.;;r fııretk hcndilc riıır, tarih.atle- 1 

ıiııe c:·i p etıııi:der, ruhl .r. ıı , fı,'1rle
ri11i, bııliin mevt ııdiyetlninı iradele
rine frl i bir kılı• ~ tirn.i~ enli- Tıır
J.iye dımlıuri:ı eti l u taı i! ,ı!leri tag. 
\ c'cİip, mulıetlt"l'inı J,,ıııattıhtun sonra 
lıile ~ene gizlice' i"tıalı,\ ette bulunan· 
!ar ihtimal ki olınıı~hır. ".'\ede ol"'l 
TıırhiyeJel\i mezl\fır tarıl•at mensup· 
hu·ıı ıı bol pnrası, muntazam bir 
rnr.d:ıll \ oldıır. ç_l.ıııh<·a du!!ılırlar. 

1'ıihat prote~ltı.ıı ıııi-.\ onerkri te~· 
l\iliitı l uyle df'Ço.ilc1ir. llu ınisyorıcr
lcrin t'ınirlerindc- ıni!roıılar değil, 
mil~ arl.ır \ nnLr, Hu "t'be1ıle ılurıya
nııı lıer tarafına da~ılmı~lnr, mill<'l
lt>rin ruhlarını \f' fıl\irlPriııi prok.;- 1 

tuıı1.J, diııir.in n~lan, lıırafcteri iç ine 
al ınai:hı çalı~ ı ~ orl.ır. 

Bu\ lece ilıtilfıl<lı·n c:oııra lıütlin 
mnlwtlf'rinin kapatılmasına rn~nıen 
lwr ııas k1 ı;lltad'l 1 ıırad:ı gen0 faa
liyete koyıı:ınu~ lnr. Ko11ıiııı st partisi 
lıııııları ıı aJc, l11nt· :-iıkk tli bir nı Lira
dcle acına, karar ~ı H'rdi. 

Nf'~redilen bir İ<ıtati.,t k lıarrete 
şayandır, Jlw:;~ ada ilıtilaldc·n · C\ el 
50.000 prnk~taıı nıabcLli v.urn ıP.. Bu 
nıabttic>rılehi pı otPslaıı rulıiplcrinin · 
mikturı<l:ı 250.000e balm olıı rormu-. 
Prott•stan to~kilntınu 'e misvonerler~ 
samimi 'e sad ıl\lme ıncrı:ltıt Altı 

milyon insan me' cutmuş. 50 bin pro· 
testan ınalıediııden başka ytizbinlerce 
ortodol\s mabetleri de varmış. Katolik 
misyonerlerin . faaliyctleride ba§l\a, 
Bu lıesaµ~·a mıc;yonrrln. blitün Rus
~·a:n u~lurı iı;inc nlnıuğu lıa~lamış
lardı. Çıırlık z1ınan ndnıla bunlarla 
kı$;ınen ınııcadelc eılilmi~. folü1t mu
rnffak olunaınamı;-;lır. • 

Hindistanda 
Cümhuriyet 

ı Mrut, 21 [A.A1 
Dün muhtelif şehirlerde tev 

edilmiş ola." 
ve ekserisi ~~==== 
amele fırka 

~111111a .... lllllml!ll!llll&l11111Alm ................................ ~ 

günk i yahudi ruhu, yahudi teşki
hir yahudi tabutundan mı çıktı. 
-8-

y ahudiler arbk esaret zenciri
ne kafalarını sokmuşlardı. 

Artık yahudi hükumeti, yahu
di, mevcudiyeti kalmamıştı . 

Tarihin daha henüz eşiğinde 
il<en bu dereke ve bu derecede 
olan yahudi milleti nasıl oldu da 
kök, budak saldı? . 

Bütün Avrupayı aleyhlerine ay
aklandıran, katliamlara Si;;vkeden 
yalnız onlarm din ayrı lığı değil
di. 

Din, museviyet belki bir sebep 
o!muştu. Fakat hakiki sebep, ha
kiki yahudi kini di.inyaya yahudi 
ruhlarından, yahudı!erin göze 
göriinmeden müstevli şekil alan 
ku;·naz zeka ve menfeaat kabili
yef erinden do.:;nı şt:ı. 

!sa mı nna hareket ettiğ'ini 

söyl. yen hirisLiyan kılıcı, eh Iisa
lip baltaları, engizisyon· işkence 
aletler!. hep lı~~p y 1lı!.1di1cr:n ö
nüne g~çi!rrıez iktisa.l! isti aları 
için işlemişti. 

Vaz:yet, tarihin eskimiş sahi
felerinde ne ise yirminci asrın 

h .• 1 • d d 1 sa ııeıer n e e aym~11r. 

Yahudi ruhu, yahudi kabiliyeti 
ile müca~ele 1... 

Bu ruh, bugün siyonizm fılc
nıine korkunç bir tehlike şekli 

'ilei't.:n .J·1lıudi n.ılm son hükumet
lerinin in kın 'ın da o ılard1 yoklu. 

Gripi:en tahaffuz 

f 8tanbulda }ıer J,1ş sonu, mev· 
sim değh;ıincc 4rip artıyor. 

Şimdi kim bilir her (''de gl'ip~ 
ten rahnf«ız kcç lınl!ıta \ar. Gr.
:1:cteJerdc doktorlar "'Gripten 
tahaffuz c;arcleri., ni ~iinlcrce 

..J .., 
) aı,dılar. Fakat övle "nrcler ki, . " 
tatbik edene aşkolsuıı. l\Iesela 
"'Kalahalık ) erlere gitmeyin!" 
Yani im ne demek? "TramYaya 
binmeyin~ ~iııemalara ugrama· 
) m, pas tuh nııelerin semtinden 
geçme) in!., 

Hiç olur ıım? Herkes gidi· 
yor."8abab nkşam, ngznnızı bur· 
nunuızu bitmem ıH>)le) ıkayın!,, 
, .... s ..• 

Yani (yahudi) der demez bütün 1 
dünyanın bugün daldığı ma'na 1 

o zaman ve o devirde hiç bir şey 
ifade etmiyordu. 

Hatta Musa zamanında bile 
yahudi demek bugünkü yahudi 
demek değildi. 

Yahudiler bu ruhu, bu kabili
yet ve karakteri nereden, kimden 
ve nasıl aldılar? 

Yani bugünkü ( siyonizm ) sal
ğınının, (Tehlike var!) diye cihanı 
avazı çıktığı kadar haykırtan, 
yahudi mevcudiyet ve ruhunun, 
yahudilerin içtimai teşkilat ve 
zeka kabiiiyet erinin anası kimdir? 

Bu her halde merakla bilinecek 
bir nokta. Ve merakla bilinecek 
bir nokta olduğu kadar da nakli 
haylı gaı ip bir hadise ile başlar. 

Bu günkü yahudıliğin bila istis
na blitün ruhu, teşkilatı ve hatta 
dini umdeleri esasları bir cenaze 
tabutundan çıkmıştır. 

Bir tabut! ölmüş bir adamın 

tabutu .. 
Vak'a yt anlatmak için, oku

yucularıma kudüs muhasarası 
esnasmda ve şehir daha sukut 
etmezden evelki vekayie girme
lerini rica edeceğim. 

(Titus) askeıleri surlar önün
de halkın açlıktan, kıtlıktan tes
lim olmalarını bekl;yorlar. 

Ey Jel, 300 metre irtif aında (Fran
sız )'UJ>lSI ) 

2 - Diinvmıın en seri lohomo
tifi, .matta i 10 J.·ilometre (Fransı;; 
yapısı ) 

3 - Diirıyanm erı l>iiyii1.· Tay
yare lwııf!art. Orleyde (Frmısı;; 
yapısı) 

4 Dii11ymı il ftTI bii) m • .feneri 
Saint 1 ·alerire11cle 1 000.000,000 
mum lmt'vetiIHle ( Frmmz rapı~ı) 

5 - Diinywıın en biiyii!. telsi: 
ista.~yonu,Saint<> A.ssised<.', lı<'r /Jiri 
2.10 metrı' irt fmrıda 17 dirı•ldı 
(Fransız yapt.''1 ) 

6 - Diin ·<mili Pil bih iik Tal -
tdarz ltaııalı, Ro.·e hwwlı (l•'rmı· 
sız Yapısı ) 

7 - Diinpınm lıarpten sonra 
in§Cl edilmiş en bii.Yiik rapurtı, 
/lede Fmncc, 42,000 ton {Fransız 
yapısı) 

8 - Dlinyamn en seri harp 
sefinesi. Tourı ille (Fransız yapısı) 

Daha da bir koç tane ... Bir 
millet hesabına şerefli bir cet· 
.ve) .. Fakat terakkı asrının im 

Evelce yazdığım gibi açlık baş 
gösteriyor, ölenlerin haddi ve 
hisahi yok. Ancak şehir mezar· 
lığı surların haricinde. Romalılar 
ölülerin gömülmesi için surdan 
çıkmalarına müsaide etmiş!er. 

Her gün binlerce cenaze bin· 
lerce tabut k~düs dışındaki top
raklara gömülüyor .. 

işte böyle felaketli günlerden 
bir gündü; Kudüste, her kesin 
yahudi akıbetinden ümitsizlike 
düştüğü bir sırada yene her kesin 
muhabbetini kazanmış bir mek
tep hocası, (Y ohanan ben Zaccai) 
isminde bir muallim (Mabet) in 
kapısı önünde ağlaşan, sızlayan 
halka şöyle bağırdı ; 

- Korkmayın t Yahudiler ölse 
bile yahudilik ölmeyecektir. Onu 
ben tek başıma kurtaracağım. 
Yahudi aleminin ikinci Musası 
ben olacağım. 

Her kesin sevdiği, hörmet 
gösterdiği, ilmine itimat ettiği bu 
mektep hocasının sözleri halkın 
ye'sini bir az azalttı. 

O gece yahudiler bir az ra· 
hat ve ümitli bir uykuya yattılar. 
Ertesi sabah ise bütün Kudüs 
ahalisi bir tabutun arkasından 
göz yaşı döküyorlardı. :çocuklar 
feryat ediyorlar, kadınlar saç
larım başlarını yoluyorlar ve: 

- Bizi kurtarccak olan adamı 
Allah elimizden aldı •. 

Figanları gök yüzüne yükse
liyordu. 

F vet cenaze mektep hocası
nın cenazesi idi. Tabutun iç.inde 
yudalılan kurtaracağını söyleyen 
(Y ohanan ben Zaccai) vardı. 

Çenaze alayı tam surdan az 
bir kalabalıkla çıkarılacağı sıra· 
da bir ses yükseldi: 

- Ey Yakup evlatlanl Göz
lerinizin ) aşı dinsin. Artık ağ· 
lamayınız. Bu Tabut yuda ale
mine necat ve kurtuluş getir· 
meğe gidiyor ... 

Bu sözlerin ma'nasım anlama· 
) an halk bağırmalannda, döğün
melcriode devam ederken (Y o
hanan ben Zaccaü) in tabutu da 
mezarına endiriliyordu . 

[Bitmedi) 

Kücülf telgraflar 
Ergani hakir madenleri - Ergani 
Lakir madenleri ~irketi bu ay sonun
da senelik içtimnım aktedecektir. 
Içtimada şirketin bir senelik faali· 
yeti hakkında meclisi idarenin rapo
ru okunacaktır. 

JE,k:ınbil kaçakcısı - Çanak· 
1\ale vapuru tayfalarından Yakup. 
nu~ıımat memurlarının şüphesini cel· 
hetmi;;, dün üzeri arandığı zaman 
'· 13 ., dc.9te isk~~bil kağ?dı çıkmış· 
tır. ;\lenıurlar kagıtları müsadere et· 
mişler ve Yakup hakkında takibata 
başlamışlardır. Yakup kağıtları Ra

dosta~. satın a~dığını söylemiştir. 
~arulhed~yı Adanaya gidecek

Ilırkaç tem:.ıl vermek üzere Adana
y a git~ek arzusunu gi.>steren Darlil· 
hedayı l~eyetine Adana Türk ocağı 
ınem_ı~~nıyetle muvafakat cevabı göu
derdıh'lnden yakında Adanaya hare· 
ket edecektir. · 

1 nisanda halk mektepleri -
:\ lillet mekteplerinin 2 aylık kursla· 
rında imtihanlar bitmiı;tir. Muvaffak 
olanlara ~ahadetnameleri 1 Nisanda 
merasimle verilecek ve mel\teplerde 
a~ rı ayrı ıntisamereler tertip edile
cektir. 
............................. .. 

Anif ara oalas 
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• za rı 

ngilizlerin zulüm 
zındanınm 

" 

vasıtası Kroker 
• •• •• 
ıç yuzıı... 

,,/." ...... , • .. ' •• 1 - • { - ~ - • ... : 

LE'T'TI. KE 
-;s·

Kroke1: Zındanı 

ŞOK 
Dünyanın her 
kahkahalarla 

rlo! 
yerinde genç, i 
güldürmege muvaffak 

ti yar her k 
ola 

işgal devrinin itilaf zabıta teş
kilatı demde kurunu vusta devri 
işkencelerine taş çıkartan bir zu
lüm ve zından devri demekti. 

Bu cezalarda Bostancı, Topane' 
Kum kapı işk ... nce hanelerinde 
tatpik edilfrdi. Nasıl? 

Onlarıda yazacağım. Yalnız 
Krokerden bahsederken bir ha· 
inin ismini kaydetmeden g~ç· 
meyeceğim. 

bu artist, san'atının kuvvetini ne ~~en alıyo 
Bu teşkilatm etı başında da 

ma'hut kroker oteli gelir. 
Bu otel ta Hamit zamanmdaa 

beri Beyoğhmda Tepe başı ile 
Belediye dairesi a-raşındaki cadde 
üstiiP<ledir. Kocaman bir binal 
fşte bur.ası ingiliz inzibat merkezi 
ittihaz edilmişti. Otelin en şayanı 
dikkat bmını bodrum kab teş· 

kil ede.L 
Burası esici otetin mutbak o

dunluk, kömürlük vazifesini gö· 
rürdü. Bilhassa iki büyük su sah
nncı mevcut:bır. 

Her tarafı ç.imento ile sıva· 
nmış bu loş ve karanlık yere, 
insan tüyleri örpermeden giremez. 

Bu yer, bu bodrum krokerin 
zındamdH'. (Panayot) isminde bir 

rum da bekcisiJ 

Bu herif, kıranta, h ergiin her 
saat terhüş ve bütün rum palikar
) alar1 gibi paraya haris rezil bir 
mahruktu. 

Bu zındana düşenler hatır ve 
hayale gelmez işkencelerden son
ra Panayota teslim edilirdi. 

Panayot b11 zavallıları evela 
ır süzer, eğer para sahibi görür

se hemen sızdırmak için en iğrenç 
lere baş vururdu. İngilizlerin 

itimadını da kazanmışb. 
Z.abıi:a rüesasına kadm simsar· 

hğı eder, rüşvet almalarına vasıta 
olur, velhasıl para ve rakı 
llğtıl'Unda her haltı işlerdi. 
Kış mevsiminde kroker zmdanının 

çimento zemini üzerinde yatan 
ve ::ı.:ıkat olan yüzJerce türk ev
ladı vardı. 

Her sabah yoklama yapıhrdı: 
Ermeni ve rum kopillerinden 

tercemanlar inzibat zab'tleri ile 
ber~ber her sabah zmdana in~r
ler, mevkuflara bir göz atarlar, 
sonra defolup giderfordi. Aradan 
yarım saat geçince ... tercemanlar
dan biri gelir ve elindeki listeden 
bir çok isimler okurdu. 

Bu isimler o gün isticvap edile
ceklerin isimleri idi. 

isticvaba g;denlAr otelin (Haliç) 
carafına nazır tenha kısmmdaki 
bir odada ı.abıta heyeti huzuruna 
çıkanlırlardı. Ortad~ miralay rüt
besinde bir zabit, iki tarafında 
muhtelif rütpode iki zabit daha 
sol tarafında ufak bir yazı masa
sı onünde oturmuş bir ermeni 
genci. Ayakta iki ermeni terce
manı. Sahne işte budur. 

Ttirk vatansevenleri işte bu 
zulüm heyetinin huzuruna çıka
rıldı. Bu zavallıların yüzde sekse
ni kendilerine sorulan suallerden 
haberleri yoktu. Hep Türk düş
rnanlan tarafından uydurma ra
porlarla buraya Sefıkedilmişlcrdi. 

Muhtelif tarzlarda sorulan su
aller cevapsız kalınca lngiliz zu
lüm heyeti sinirlenir ve söylet
mek için işkence emri verildi. 

Yene cevap alınamayınca (is
.ıat olunan cürmün faili olduğu 
tahakkuk etmiştir. Fakat kendi 
iı:ıkar ediyor.) 

Raporu ·ıe zavallı türk vatan
!everi ingiliz divanı harbini boy
lardı. 

Divanı harp ise şıpın işi ka
rar nı verirdi. u ka t-a ın en hafifi 

lngiliz zabıtası emrinde yalnız 
rum ve ermeniler değil, maalesef 
bazı vatan hainleri de vardı. 

Ferit hükumeti (irtibat me'mu
ru) ismi altında itilaf zabıtasına 
bir kaç polis, komiser, ve 
muavini vermişti. 

Bunların arasında lngiliz para
sını her şeye tercih Eetmiş bir 
rezil mahluk vardı ki bu herifin 
mel'anetini kaydetmek bir vazife
dir. 

Ancak ve peşinen söyleyeyim 
ki bu irtibatmemurları arasında 
hakikaten vicdan ve namus sahi
bi olan ve lngilizlerin el'1e düş
müş olan vatandaşlara yardım 
eden güzide simalar da eksik de· 
ğildi. 

Bunu kaydettikten sonra yu· 
karıda işaret ettiğim vatansızdan 
bahsedebilirmi. (Bitmedi) 

V11L11al 
3 yangın 

1 Üsküdarda Selamsız cadde
sinde 188 numaralı Feyzi beyin 
üç katlı fırınının ikinci katmdaki 
motörü birdenbire patlamış, et
raftaki un çuvalları tutuşmuştur. 

O esnade çuvalları kurtarmak 
istiyen amele Aı·açli Ahmedin el
bisesi de tutuşmuştur. Ahmet 
arkadaşı Yani tarahndan güçlükle 
alevler arasından kurtarılmıştır. 

Bin liraya sigortalı olan fırın, 
içinde bulunan 11130,, çuvalla bir
likte tamamen yanmıştır. 

2 - Şişlide Perihan sokağında 
oturan Mali~e ınemurlarımlan Avni 
b~yin evindeı yangın ~· ıl\ını:ı;srıda 
derhal yeti~ilcrek suıı<lUrülnıii~ti.ır. 

3 - Dun Aksara~ dıı Sofular ma
halle inde trann ay amelesinden Be
k irin ,~,inden yaııgm ~~ıkmı~tır. )fo. 
ticede Be kirin evi ile beraber Şalıan, 
Htlse_yiıı ve Şiıkrlı efendilerin evleri
cle ynnmı;stır. 

Kaybolan kadın 
Evelki gön genç bir kadın 

kaybolmuştur. Bu kadın Emin· 
öni.inde çaycı lranh Hüseyinin ka
rısı 25 yaşındaki Edirneii Behiye 
hanımdır. 

Evelki akşam işinden çıkıp 

evine giden Hüseyn her akşam 
kendisini karşılayan zevcesinin 
sabahtanberi evde olmadığını 

öğrenmiş, bütiin tanıdığı ve zev
cesinirt gideceği yerleri dolaşnıış

sada zevcesine tesadüf edeme
mişfir. 

Bunun üzerine karısının kay-

bolduğunu zabıtaya haber ver
miştir. 

J\.a' gnlar, cerh ler 
1- Sabıkalı takımından Dur

muş dün Galatada arkadaşı Ha
sanı sustalı çakı ile bacakların
dan yaralamıştır. 

2- Bakırköyünde İbrahım ve 
Nikola isminde iki bahçıvan ara
sında kavga çıkmış. neticede Ni
kola İbrahimi cethetmiştir. 

3- Bakırköyünde Basmahane 
amelesinden Hasan arkadaşı Hü
seyini keserle başından yarala- j 

Gene Şarlot Bu kahkahalar 
üstadı yeni bir füm deha çevirdi. 
"Canhazhanel., Perdede en mi 
ni miniden en ihtiyarına kada 
şu toprağın üzerinde götdürmt 
dik kimse bmrkmayan Şarlonu 
kendi san' atındaki ı.dehasmı anla 
yabHmek için, şu sabrları okum· 
ak kafidir! Bu satırları Şarlonun 
en eski ve en yeni filimini btr ara· 
da seyreden maruf bir sinema 
münakkidi, L. Delapree yazıyor. 
Münakkit diyor ki : 

"İki film? Herkesin belki bir 
kaç defa gördüğü iki filim... Bi· 
ri harpten evvel imal edilen: 
"Bir köpek hayatı,, , öteki, harp
ten sonra yapılan: " Altına hü· 
cuml n .• Kim bilir siz de bu iki 
filmi kaç defa gördünüz, güldü
nüz, üstünüzdeki kalan neşeyi 
gidermemek için , gördüğünüzü 
görmeyenlere anlattınız. Fakat 
bir şeye dikkat ettiniz mi ? Halka! 

Siz, filim çevrildikce halkın 
neşesile kendinizden fazla alaka· 
dar olm"'2.Clınız. 

Şarlo perdede, yeisle tcbes· 
sümün karıştığı bir sahneyi can
landırırke, seyircilerin hepsi de 
susuyor. 

Fakat film biter bitmez, de
minki derin sükuta mukabil müt .. 
hiş bir alkış tufanı kopuyor. 
Genç, ihtiyar kimse yerinde 
duramıyor. 

"Bir köpek hayatı,; nda Şar
loyu hatırlarsınız. 

İş ver;len gişeye daima her
kesten geç varır. Türkçede "Sona 
kalan dona kalır., darbı meseli· 
nin ne canlı misaiidir'. Komik 
bu filmde hayatın ta kendiail 
"Tribune libre,, de herkes, gişe 
önünde mücadele eden, ötekini 
berikini itip kakan Şarluda hayati 
aynen görüyor. 

I 

-

kaç defa bağ1rdı. Yanınıd• 
bir 1 adın, alkışlamak il' 
yapacağım şaşH'BUf, ş 

muttasıl yere wnıy<>l'. 
Beş yaşında bir ç~ 

ellerini çırpıyoc. 
işte Şarlomm büyü 

kuveti buradadır. Filındt.r 
güldürürken, halkın nıb_. 

l
ı termekt Dikkat ediniz, Şllİ' 

filminde böyledir.. ../ 

M. rrocllı 
~ ~~!~!1·'' 

dcmiştirki: 

- Noktai nazarım ast? 
.J. yim. İngiltere kördür, fa"'~ 

_ , da müthiş bw darbe yt1"J, 
Amerikanın vuracağı bir 
neticesinde gözü pek geÇ 

beraber açılacakhr. 
lngilterenin komünizınıJt11 

rkmasi bir çocuğun ko,ktl 
man göz}erini kapaması11• 

~-" 
Na1 inlikle ~iflik araşınd' 

bir fark vardır. ~ 

H~nı~ efendile~ ~a7et·ııt 
pılı ıscnız tuvaletınızın 1 ve i 
da ho}nunuzu, kollannıı\,e' 
cak1arınızı mümkün merte 
lamağ·a dikkat ediniz. .,, 

·ııı JI' 
Zaif bir kadının kıyaf:~ı if' 

hususunda göstereceğ'l re 
vücuduna nasıl ahenk .,,e 
ceğine çok misaller var· 

Bunun için zaif yapıl~~ 
]iyecekleri elbisenin koli I e 
k.. b bO' un merte e uzun ve 'fl o 
leti keza uzun ve zetı ıb 
sına, boyun hatlaııuın 

1 
b 

"' .. ğu kadar kısa ve örtiı llelı 
·1sagda masına bilhassa itina etll1·}lB 

B b. · · ııa!:l1 

Arkamdan hem beyaz saç 
bir adam kaiktıı kendisini tuta- Yukarıda Şarlo "Altına hncuın ,, filmind< 
madığı için, "Bravo!,, deye bir yeni filmlerinden bir ikisi 

l-la~feı;dazlık . \ sokağa düşmüş, tehlikeli bir su· •fda,, nın ayağını köpek ısırmış-
Cerrahpaşada Bostan soka- rette yaralanmıştır.. tır. Köpeğin kuduz olması ihti-

s k k h malinden korkularak genç kız 
gw·ında oturan Abdüll<adir efendi, O a ta ır ceset tedavi altına alınmıştıı. 
dün gece yanında bir kadınla Polis esrarengiz bir meselenin Bir rum intihar etti 
~Yenikapı şimendifer istasyununda tahkikatı ·ae meşğuldur. Dolap· 
otururken makasçı Mehmet kadı- derede Tatavla caddesinde dün 
na laf atmış, bu yüzden çıkan sabah bir ceset bulunmustur. 
kavgada iki erkek birbirlerini Bu eesedin üstünde bir kaç 
döğmüşlerdir. yara vardır. Meselenin bir inti· 
Sokağa düşen çocuk har mı, yoksa bir cinayet mi ol-

Beyoğlunda Yeniyolda oturan duğu henüz anlaşılmamıştır. 
lliyanın oğlu 13 yaşında Temis- ](uduz ınu? 
tokli, dün evin penceresine çıka· 

1 
Evelki akşam Perapalas ote-

rak taş atmakta iken bnş aşağı tinin arkasından geçen matm.nel 

Dün gece sabaha karşı saat 
6 da tatavlada orta sokakta 18 
numaralı hanede arkadaşı Niko 
ile birlikte yatmakt~ olan kundra 
eskicisi 60 yaşlarında Vasil ken
disine ait bulunan 10 santim uz. 
unlugunda bir çakı ile intahar 
etmiştir. Vasil evelce nevresteni 
ile nıalul olup balıklı hastanesin 
den t"l:-urcu edilmişti r. Ceset 

u ırıncı ve son 
- ~st' 

moıJa nakledilmiş, tah1'
1 

vam edilmektedir. 

Öfke 45 .. 
Evelki gece saat ı,6. 1s 

rüden Kadıköyüne ka e 
gel .... n vapur vakti gehnc0~ 
ni almış ve kapular [dl 

İşte bu esnada nefe:r 0 di i 
leye gelen Tevfik efen p. ı 
bir zat iskele meınul'U 
beye: 0rı 

- Kapıyı aç ben ".e.P 1'e 
nm.. demiştir. Ali Rı~~ e 
teklifi reddedince Te h ı e 
köprü memurunu fena ıı 
muştür. 

h 
çi 



••lldas-Hulltelll l•lılm • • 

._ llttas, lail< orunla • 
t 1118(1 5-1 l<azandl. 
~ •tadyomu dün oldukça emmiyet veremiyorlardı. Bu vazi
~ l'inlerinden birini ge- ) ette çok bozuk oynayan muavin 

hattının ataletini ilave edersek 

Be,iktaş oyuncularıwn vazifeleri
nin ne kadar kolaylaştığını anlat· 
mış oluruz. 

Beşiktq mubacimleri bol, bol 
nail oldukları fırsatlardan birin
den istifade ederek güzel bir 

sayı yaptılar. Birinci devre, Be
şiktaşın 1-0 galip vaziyetile bitti. 
Ik inci haf taymda mubMlit takı· 

mın vaziyeti telafi edeceği ümit 
olunuyordu. Fakat ilk devre<:le, 

riizglra kartı oynadıktan halde 
hakimiyetlerini teıise muvaffak 
olan Beıik.taşlılar, bilhaua bir de 

uyı yaptıktan &0nra, kolay kolay 
fırsat vermeyecekleri de muıı.k· 
kaktı. Netekim devre baflar hai
lamaz hücnma geçen Betik.taşlı· 
lar-, tıpkı ilk devrede olduğu gibi 

hakim oynamqa bqladılar ve çok 
geçmeden penaltıdan bir sayı 
daha kazandılar. 

Muhtelit 2·0 mağlup vaziyete 
düşmüştü ve oyun un takip ettif 
şekle nazaran muvazenenin değiş· 
mesi de pek kahil değildi • 

Oy1ln hararetli bir safhadan 
uı.aklaşmaja bqlıyordu ki Ala
attinin muhtelit hesabına kaydet· 
tiği bir sayı tarefeyoi bir az can· 
!andırdı, Fakat bu vaziyetten Be· 
tiktaflıJar iıtifad• ettiler ve 11ra
sıyle UçUncil, dOrdOncU, bqınci 

ayılarını yapar.ak çok güzel bir 
galibiyet kazandılar. 

Şurasını söyleyelim ki Beşikta11n 
plebesi bir teudüf eseri, yahut 
şanslı bir oyunun neticesi değil· 
dir. Bu galebe tamamen bak edil
miş bir zaferdir, bakim ve faik 
bir oyunun çok tabii neticesidir. 

Kolejde kır koşusu 
Dün Kolejde Beşiktaş, Kolej 

ve Pera atletleri arasında bir 

kır koşusu yapılmış ve Beşiktaşlı 
atletler 18 puvanla birinci gel-

mişlerdir. IkinciUii Kolej takımı 
kazanmıştır. 

H adımköy mUba) aat komiı o:ıaadan : 
İhale g\lnll olan 20 Mart 929 tarihin· 

de itasına talip zuhur etmeyen 2500 kilo 
yerli pirincin pazarlıkla mııbayuaına 

karar verilmi.tir. Pazarlığın ihalesi 30 
.Mart 929 Cumarteti gunu saat 1$ de 
yapılacaktar. talip olanların k.U.10011· 

muza mllracaatları ilin olunur. 

~kası: 50 

._ D .. lar lclrall ı 
.. ~ltı- ı: _ _.I 

~· '&IUCle hali ne ola-

._ ... ;-u Sili Ilı .... _, 
la..~ ile 1~\i&Iaaya karar ve-
~~ -.:? Nasal? 
~~~de olunca Alice 
~ ı..._ ~ .. 0;:-r verdi. Çünkü 
~ · 1teıac1 beri ıözleri .,.. 
,, İlle kapanıyordu. 

411:.. Z.ınan ya bu aefil 

·~stid 
L dertn de • t-:&: • ki Uİt lÇ.._,. iÇ • 

O ralıavete diiftüğünii 
~ ~ içi bir az ferıılı 

hJc ~dı, uyudu. Uya
tz~ ~ lf oldu. Alice do-
~ ~aid" • ı. 

ı.,. latla-a . . . 
,~. Q 1 ~ prOJe8ıDı 

enç kızın uyudu-

ğunu billedince, yanma yaklqtı 
ve pmdi de kolları aruında idi. 
Fakat mücadele çetin.oldu. Aliee 
vücudunu saran ilci eli çözmete 
utraşıyordu. Kidder, daha ku
vetli oldap için bu ~taze kız vü
cudwu sıkı sakı yakalamlfb. V •· 
kıi bir şey yapamıyordu, fakat 
Alice de bir ıey yapamıyordu. 

Genç kız, lanetinin ualdıtıııı 
hiıaedince Kidderin boynundan 
ısırdı. 

Kidderin canı iyice yandı 
batırdı ve kollan çözGldil: 

- Sen benim elimdea zor 
kurtulursun, dedi. 

Kidderin boynundan kaa akı· 
yordu. 

Kidder beraber!nde ietirdiji 

( 

Anif aradan aldigimiz resimler Afganistan da 
Londra, 21- M.....a. bulwlaı 

ve miktarlan mühim bir yekUqa 
balig olaa Afganlılar a•atannda 
bir fÖniilll alayı teşkiline kara 
vermitlerdir. S. alay techizabm 
ikmal ettikten sonra Afganistana 
gidecek ve Kıral Emanullahm 
emrine tabi olacaktır. Hindiltan 
daki Afpnhlar arasında ve diter 
tark memleketlerinde de bu tarz.. 
da cereyan baı gönenniftir. 

Aııkara4a toplanan Sıtma kongı·ası Fe,·zi Pş. hazretlerini Ankai'ada istikbal 
[Ankara mulıabirimi~in gönderdiği resimlerden] 

Son haberlere göre Kabilele 
arasında Kral Emanullah lehinde 
baş g6steren cereyan devam edi
yor. Bir çok kaball dehalet etmİf
tir. 

Istanbulun en şerefli ve piyasa mahallerinde sahlık emlak ve her türlü 
Fabrika ve imalathane inşasına müsait arsalar. 

~eaıti Maballe&i okagı Numara ı Lln i mıUk M kt-ri Satılan J iıo Satılan miktara ait Takıit mUtemıita 
meıhur ı ziraı k metimuhamtne muddeti 
Galata Arap camii Kalafat yeri 78 ~hşap depo 15 

miktarı 

18 de9 his 
60 • 12 • 

350 fıra Tamamı peşinen Oıtunde lııir ... 
• • • 82 Denız keaarınu kereate depolu 3642 

'\e im ı~tlıane io~~ına müsait 
7~ c • 

İraUı Uill 

• • • • c 76 A p d k:tln 15 0064de4680 • 
.Oda 1- .. 

400 lira 
756 

.. . . 
• • c c 74-I. 74-2 büyll kereste dcpoeu ve iratlı 1600 

arsa 
içüade ilLi oda 

• • • .. c 

~il ide :tın.ek yemez 1skender 

7411 74-3 

52 

Deuiz kenarında her dUrlü 1926 
inşaata eh ·ır iratlı anıt 
Uç katlı kigir ev -2 

c c c • 

Tamamı İki UUitte 
C.:ibaııiir f ı.ııml• A~a hamamı 

Şlfli Fuiki.ly auı 
c c Oazoğlu. 

f&DU TevküCafer Zamba 
Balıt.pua.n Şeh. l\f. ~•ylani Kaft11li 

.. 

58 
75 21 
21 afk 

12 
3 

s.ı 

10 

... 58 
t i kath ahşap • 280 
Bomonti fabrikası kurbunda 1433 
her durlu tesisata milsait arsa 
M bahçe kagir hane 331 
Tüccar yazıhanesi 198 

BiskUvi ve tahaa ve teker 150 
ı malithanesi 
Kagir lokanta 48 

7000lira 
8000 c 

2000 c 

2866 c 

2000 c 

120 d 32 2200 c 

buçuk. hİlle 
l2l> de 32 11375 tira 
buçnlt hiNe 
120 de 32 l 755 
buçuk hıtse 

• 
Tamamı ııe.Unen 
İki tat.ftt--;-

10 oda s IOfa 
5 c 2 c ...... 

5. .. 2 • .. • 

Tamamı pefiaen 5 oda 2 ..U 
lkı taksitle 1 uloa 2 oda 

Ü c Ultilnde i&i oda ltir bela 

Tamam petiaen • bir oda 

Balida ~rrer emlik y!rmi. gUn müddetle müza~edeye KODllUlflur, Kı)meti 5000 liradan yuk~n olanlar kapalı rarf. ~tulile atılacaktır. Talipleria yu..de yeclt kçuk 
ailpotinde totDlD&t akçelerıle 2 nısan 1929 tarıhine ı,ad r Defterdarlık muza) ede ve m nakasa komıs onuna ml1racaatları ılin olunur, 

Emlô.k ve E~iam Ban~ 
kasından: 

Esas 
IUUllAl'Ul 

19 

Sahlık ev 
Mevkii 

Beşiktaşta Şenlikdede mahalle
sinde Küçeoğlu sokasında atik 

14 ıe 14 mükerrer cedit 20-22 
numaralı ahır ve arabalığı 

mLİ§temil hane 

Bedeli muhammeoi 
lir 

J 

Balada muha"er hane bilmıizayade satılacağından. talip olanlann 
100 lira depo parasiyle yevmi ihaleye müsadif 25/3129 Pazartesi 
günü saat on altıda bankamıza müracaat ey'lem.eleri 

Öksprenıere Katranı Hakkı Ekrem 

ı····~·············································· .. ···· : DİKKAT!! DİKKAT!! 5 
! Bayram nıünasebetile 5 

Türkiye iş 
Ba.:rıka.sl 

Sermayesi: Tediye ediJınq 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlillı 

A A 
Şubeler: 

Ankara 
lstanbul 
Bursa 
lzrnir 

Ayvaltl· 
Zonğu · 
Kays ı 
Menin 

! Londra Birahanesinde i 
1 : ' • Çarşamba • Perşembe ve Cuma günleri • Devlet demir yollan ve limanları 

umumi idaresinden: 
• • : 2 1 • 2 tan S 1 • 2 a kadar matineler : 

i ASRI TÜRK MUSiKiSi E 
: Servio'oniat Mustafa bey, Piyanist Anjel hanını, Klarnist Raı:pazan E. : 

5 Hanende Artistler ! 
: Semiha, Nektar, Melahat ve Melek hanımlar : 
: Matinelerden maada her akşam 6 dan 12 ye kadar müsamereler : 
: oldu&u Pbi alafran&• orkestra dahi vardır. : . ........................................................ . 
. çantada pamuk ve iliç aradı. 

O ıırada Alicenin bir ıey ak
lına reldi. Doktor yarasını sarar· 
ken Alice çantasının içindeki alitı 
cerabiyeden ıöılerini ayırma· 
yotdu. 

Genç kızın cerahi aletlerden 
birini aldıiuıı görünce bağırdı: 

- Brak onu, zehirlidir, bir 
tarafım keaenin. 

- Eter bir daha elinizi bana 
kaldınnaaız, bunu citerlerinize 
uplanm. Alice, ay ıııgmda par• 
laytn büyücek bir bııturlyi ya· 
kalunıttı. 

Genç kız bu silahı ele geçi-
rince içini çekti: 

- Ah, dedi, timdi rahabm. 
Doktor, ditlerini gıcırdath. 
- Kaplanım, başka bir yolunu 

hulu naz. 
Alice, doktorun başka bir tarz

da mukabil taaruza geçmek niye· 
tinde oldutunu anladı. 

Ortalık aianyordu. Kayık sa-

hilden uzaldqb. Hava esnediği 
için, Kidder küreklere aanlmağa 
mecbur oldu. Bir kaç aaat kürek 
çektikten sonra kesildi, elin ruz. 
pr çıkmadığı için, bütün gün 
o halde deniz üstünde ,kaldılar 

Kidder, Alice bir şey aöylme· 
den iştahlı bir yemek yedi, mü
kemmel de içti, sonra pipo 
üstüne pipo çekti. 

Hali rüzgar çıkmadıtı için, 
Kidder ife yaramayan yelkeni 
çözdü ve güneşe kartı bir perde 
gerdi. Sonra horlayarak uyuma· 
ğa bqiadı. 

Alice yavaşça uzandı, demin 
Kidderin içtikten IODr& tekrar 
sepete ko1dutu ıi,eyi aldı. 

Genç kız, cebinden küçük bir 
Jİie çıkardı ve mubteviyabna 
içki şiıesınin içine boşaltb. 

Doktor uyurken Alice de bot 
durmuyordu. Kayıkta bulduğu ur· 
ganları eğerek bükerek çal ştı ve 
sakladı. 

Muntazaman devam mecburiyeti olan TMkteplere delH.lln eden tak
'beye mahsue olnıak ve halen tatbik edilmekte olan 2 numaralı \'olciı 
tarifesinin yerine kaim olmak uzre 10 numaralı muRkkat fevkiJliiae 
bir yolcu tarifesi ihdas edilmi.ş ve 1 Mayıs 92'.J tarihinden itibaren 
tatbik edilmesi takarrur etmiştir. Fazla malumat almak re mezkw 
tarifeden tedarik etmek isteyenler istasyon ı->e ya ambarlar müdürlük 
'lerine müracaat etmeleri. Umumi idare 

Doktor uyandı, yarasını sar
dıktan sonra, şişeye uzandı. 

Alice hafifçe tebesaiim etti. 
Düello devam ediyordu. Nihayet 
gene ortalık karardı, gece geldi. 

Alice ve Kidder otunıp ye
mek yediler. Doktor yemekte, 
şişeden doldurduğu bir kadehi 
dikti. 

Yemekten sonra piposunu çek· 
ti ve küreklere yapıfarak sahile 
doğru yol aldı. Fakat yarı yolda 
kuvveti kesildi. 

- Ne oluyorum dedi, başım 
tlönüyor, uykum geliyor. 

Kafasında son bir ışık parla
dı. Batan güneşin altında, p
nç kızın g6zlerinin kendi gözle· 
rinden aynlmad,ğını gördü. 

- Ah, sefil kadın, dedi, bana 
lavdanum mu aiçirttin, yoksa am· 
onyak mı? 

Atılmak istedi. Alice hemen 
k kin bisturiyi line aldı. 

Kidder'n miıcadcle edecek 

hali yoktu, kaJıtın içine yıkıldı. 
Çok geçmeden de derin bir uy
kuya daldı. 

Alice hemen kürelclere yaPJfb, 
kayıtı sahilin teBlıa bir yerine 
getirdi ve demirini altı. 

Sonrada hazırladığı iple Kidde
ri sım sıkı bağlacla. 

Bir kaç dakıka soara her ıe 
derin bir uykuya daldı. 

Sabablaym tene tekrar kürek
lere yapıştı ve açıldı. Hava çok 
ateakb. Ba esnada doktor kımıl
damata bafladı. lçtili ilacın tt" 
siri pçmifti, Kiclder bağlı oldut 
içia, Alice tene bir derece kork
mayurdu. 

Uyandığı zaman Kidder 
ıımsıkı bağh olcluğunu ıö· 
rünce hiddetinden kuduraca 
gibi oldu. Uğrqtı, uğraftı, kur
tulamayacağını anladı. Ya var· 
mağa başladı: 

[Bitmedi] 



Büyük Tayyare piyankosu kafi· 
~ deJer her ayın 11 neledir. 

Seyri sef ain e;;ı m •'"· L AiUU 

keşide 11 Nisan 929 
Bozca Ada BCVCJK iKRAMiVE 

40,.000 Liradır pos tıs 
(GELiBOLU) Vapuru. 23 Mar 
il~ 17 da !da.re rıhtımın 
~Lapseftic,Çanalıka 
f,,.,oc,, Boza.ıada.y«, gidecek ve Ç 
n&th .. ı..s. Geli.boll;,J'a o/ray 

20,,000 
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11211000 
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, ..... cektir 

Antalya postası 
Liralık ikramiyeler ve ~) vapUl'U 24 mart Pazar 

ıe n C.... rdııkmından hareketle · 11 ©)10©@ 
IClllmt,. BıDdram , Rados , Fethiye , 

~ya gidecek ve dönüşte 
-..iıı8E iek.ıerle birlikte Andifli, 

Lirallk bir mükafa·t. 

Bu keşidede cem'an : 3,900 S.... ç.&nakkale, Gelibolu· 
ya ~ufny.U. gelecektir. 

25· llmt Pazartesi Trabzon birinci 
Postaeı yaydllllyacaktır. 
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YElı CHRYSLER 
KRAYSLER 

OTOMOBiLLERI 

MODELLEAi: Pi. YMOUTff 
65, 75 ve 80 

olup zirde muharrer hususat ile tandır cins ve neHııın kiymettar olması 

Benzin ı;;arfi) atının gayet azlığı, Kafiyyen şayanı itimat olma51 

l«linin z 
boyasınin 

raf eti le 
IHI 

1 

,,. • 

guze~ ıgı 
. ... 

Bilumum KRA VSLER n1odelleri, ~iıudive kadar .. . 
olduğu üzere badenıa Jahi KRA VSLER otonıo-

hilleri namını ila edecektir. . 

Şerait tediyede büyük teshilat· yedek aksam depooı_ 

Tan1irlıaneleri - Kataloglar ile izahat enıre amadedir. 

Taksimde (Sabık:) Eldorado binasında . 

Hakiki 

''Aspirin,, 
komprimeleri 

bakınız bir bardak su 
içinde ne kadö.r kolay ve 
ne kadar çabuk hal 1 o
lur. Du suretle alındiğı 
takdirde rnallım o]au şa.· 

yaw hayret tesiri ziya<leleşil' . 

Dalma lurmrzı benderallu ve 

DOK SA 
En nıfikenıınel 

ve tan1 ayarlı 

!~aattır. 
1 Dal\ika şa~maz. te

l minatlı \e ehvı•n fi-
aılıırln E'atılrııktadır. 

Ila -lıca :-a:ıtdu k -

ki\nlarından arayınız. 

'l'optan ı:ıatı ~; 

,,V3.apl" sallblnl havi hakflki 

ambalijh AS PİR i N Komp

rlm•lerlnl isteyiniz • 

RlkARDO LEVİ VE BiRADERİ 
lstanbul Havuzlı.ıhaıı 9-14 

Her cins saat deposu 

~--Dok1:or·~!!!!!!!!!i!!!!! 
Haseki kadınlar hastanesi Cilt 

ve Firengi Hekimi 

1 

UFUK BİÇKi DİI~İŞ MEKTEBİ ++ .. 
Müddeti tahsil 3 ve 6 aydır. Kayde devam ediyor. }.l<:ariftcn + 
musaddıık diploma \erir. Asrın en mükemmel metodu t1kip eder. • 

·~ \"ew~cil~r S~bunc!l Ben soka;ı numara 7 ...... 

eva Keriın 

Asileri mana• 
#tasa ;ıanıari: 

f._. ..... F:;:ı;kbd;·M.M:·;~i:ii~ü' ~:;;~;~~~ 
$ komisyonundan: . j 
! ................•........................................ M erkez ihtiyacı için 150,000 kilo dakik. Ankaıada_ merkez satın alına koıııi~yonu 

tarafından kapalı zarfla mu.nak.a..c:aya konınuşhrr. .Lhıılesi 25-w.art-929 pazatteii saat 
oıı ~ştir. Şartname sureti komisyonumuzda mevc:uttıır. Okumak isteyenlerin her gi.ı.n 
komısyonumwa ve munakasaya ijtirak cdecekleriude tek.lifnamderini Ankara.da meı• 
kW- komisyon tiyasetine vc.rmdcrl ilaı:ı alu.ııur. 
K ıımaşı verilmek şaıtile 700 tane kasket pwatlıkla yaptırılacaktır ihalesi 25 ~~ 

1929 pauırtesi güoU sattt 14,30 da yapılacaktır taliplerin numune ve ~namC$101 
komisyonumuzda görmeleri ve ihale ~Unün de minatlarile müracaatları. 
A skeri ihtiyaç için 103 kalem Di.Jçi alat ve malzemeşi paz.arhkla alınacaktı.r pazar· 

lı~n ibaleel 25 Mart 929 pazarteııi günü saat 14 te komisyonda yapılacaktır talip 
olAnların şartnamesini komisyonda görmeleri ve şartnamede yazılı şekilde ihale giinU 
teminatladle komisvonda hazır bulunmaları ilin olunur. M üessesat ihtiya'ciçün 8 : ıo adet iki tekerlekli Motorsiklet mubayaa edilecektir. 

Taliplerin teklifname ve kataluğlarıoı en kısa bir zamanda komisyona teslim 
eylemeleri ve mezkfu kataluğlar ve teklifler mutahassıslarca tetkik edildikten sonra 
intihap edilecek firmadan alınacağından 25-3-929 günU ak§amına kadar teklif ve 
kataluğların Ankarada M. M. V. satın alma komisyonuna gönderilmOii. 

ı·························································ı 

L .... ~~: .. ~~~=-~~~ .. ~~::::~~~::~ ........ 1 
40 Ton maden yn~ı : kapalı zarfla ihale tarihi 7 nisan 929 pazar günU saat • 14 • 

Sefaini harbiye ihtiyacl için yukarda muharrer Maden yağı hiı.asindaki gün ve 
~atta talipleri uhtesine ih~le edilecektir. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün 
ve miinakasastna iştirak edec.eklerin muayyen gün ve sa.atta Kaeımpaşada Deniz mli· 
l:iayaat komisyonuna müracaatlan. • •••••.•...........••..••.•.••.....•••••••.•••.•• ...•••.•. i 
L~?~.~~~.~~!?.7.;!r~~~!.~~!.~?~!.?.~~~?.~~ ..• ı 
Ç odu a ki kıtaat ihtiyatı içın ın kile sade yağının pazarlıkla ita edllen fiatı galı 

görüldüğUnden yeniden pazarlık suretile mlihayaası takarrur etmiştir. Pazaılıı?ın 
halesi 23 ·Mart 1929'tarihine musadif cumartesi gJniı saat 14. te komisyonumuz salonu-
nda yapılacaktır. şartnameyi Taliplerin komisyonumuzda görmeleri ve yevm ve saat 
mu!lyyenei ihalede şartnamede yazıh olan şekilde ki teminatlarile birlikte münakasa 
salonunda hazır bulunmaları iliin olunur. 

L ... ~~~~!~~!.~~~~~i.~.~~~~!:.~ı.~~~::!~~~~?~~ .... 
1500 Kilo Yugurt Gülhane hastahanesi için 
1500 Pamuk hallaciyesi Harbiye mektebi 
1000 Süt Halıcıoğlu lisesi • 
Balada cins ve miktar ve mahalleri muharrer 3 l~aleın mevat a \'rı ayrı 3 gart

namede olarak pazarlıkla intaçolunacaktır. Pazarlıkları 24-Mart-929 Pazar günu saat 
15 de Harbiye mt>ktebi yemekhaneleri önündeki pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri için komisyonumuza ve pazarlıkları içinde pazarlık mahalline 
nulracaat ve hazır lmlunmaları ilan olunur. 

•!• ·:· •> 
1500 k~lo Kuru fasulya Tihhiye mektebi için 

600 • • • Baytar • • 
600 Pirinç unu Harbiye 

arar ve zi van ve farkı fiatı ifayi teahbüt etmeyen mliteahitleri nam ve hesabına 
olmak iiıre ba1ada cins ve miktarları ve mahalleri mukarrer mevat ayrı ayn 3 
~artnamede olarak pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Pazarlıkları 24 Mart 929 Pazar 
günli saat 14 de Harbiye mektebi :yemekhaneleri önündeki pazarlık mahallinde icra 
olunacaktır. Taliplerin şartnameleri için komisyonumll7.a ve iştirak içinde pazarlık 

mahalline :x'.!racaat ve hazır bulunmaları ilan olunur. 

·········~················································ 

l ... ~~:~::::~:ı .. ::~::~:~~.:t .. ~::::~:~:~::~ .... ı 
J - Eski~ebir ve Darıca kıt'atının 23840 kilo gaz yağı kapalı zarf usulile muna· 

kaeaya vazedilerek talip zuhur etmediğinden 11-3-929 tarihinde ihalesi yapılmak 
Liıre bir haft11 dalın temdit edilmiş idi. Uu müddet zarfında da talip çıkmadığından 
ll-3-929 tarih;n<len itibaren bir ay zarfın'la pazarlıkla mubayaa edileceginden talip 
olanlar teminat nkçelerile komisyona mtiracaatları. 
2 - Eskişehir kıt"atınm 5000 kilo mercimeği aleni suretle nıtinakasaya vazolunarak 

11-3-929 tarihinde ihale eJilece;,ti iliin edilmiıı idi. Talip zuhur etmediğinden ıs. 
;;ı.929 tarilıin<lc ihalesi icra kıhnmak lizre bir hafta temdit edildiğinden talip olanlann 
yevmi ıneıkurda :ınat 14 de komisyona müracaatları. 

••llll•l•IJ.llAllllllllllll•e1•1aca1111181111••1•1•1111lllllllll•lll1llllllllelll•118a•Ral•lllllllllll1Ullllllla811111 . . . . 
i Emvali metruke ilanları 5 
: : . . : .................................................................................................................... : 

Semti 
Beyoğlu 

Mahallesi 
Pangaltı 

Sokağı Atik 
Cedidiye ı48 

Cedit Nev'i Hissesi 
ı66 maa bah~c Tamam 

kagir kane 

Kıymeti mııhamminesi 
4500 Sekiz taksitte 

Mu~tcmilatı: 
Bodrum kahnda bir oda, bir mutbnk. odunluk Ye l>ömtirllik. İkinci kat bir 

Sofa iki biiyUk oda bir hala, Uçlincü katta bir sofa v~ dört oda ve bir hala. dördilncU 
taraça katında il-..i oda ve lıir büyük taraça ve mutbal< ve miktar kafi buhçeyi havidir. 

Il:?deli sekiz sene ve müsavi taksitte tediye olunmak üzere balada evsafı 
muharrer hanenin mıilkiycti 4500 lira bedeli muhammen ile müzayedeye konulmu~tur 
6-1-929 tarihine musadif Cumartesi günU saat ıs ek müzayedesi mukarrerdir. Tıı.liple
riıı ) uz<le yedi buçuk heaabile 337 buçuk lira te'minat akçelcrini melsanc.lı>{ına teslim 
C',lerek makbuzları ve) a muteber banka mektnplarile yevmü mezkurda Emvali 
metruke satı~ komiyonuna muracaat eylemeleri. 

·:· <~ ·:· 
Semti .Mahallesi Sokağı l\c:ı Nevi hazinc,·e ait nısıf hissesi Kıymetim 
t;aiatu oı ... çu Musa Ve Cadde3i Ye ~tik Cedit Cazoplo naınile ı Lira ham.inesi 

Şi~hane kara- "70 82 maruf maa dük· 2 20000 Set<iz 
kolu ve tram · 72 kan aparlman tak:;itte 
vay giizerguhında kagirJir 

Mii§trmilfıtı: 
On de iredeu ibaret olup 1.2. ilçiincil daireleri iiçer oda birer ınutbak ve birer 

ht>ladan, dördüncü dairesi dört oda bir mutbak bir helfıdarı, 5,6,7,8 ve <lokuzuncu dai
rı·leri Lc~cr odu birer mutbak birer heladan ve zemin kat odunluk ve ç.ama~ırlık ve 
alektirik 'e terkos suyu tertibat ve teSİ$atını havi olup tahtında birde bakkal diikkani 
vardır. 

Bedeli sekiz sene ve müsavi taksıUe tediye edilmek şartile baliida evsafı mukarrer 
maa d\lkkan kiirgir apartmanın hazineye. ait nısıf hi~seı.i 20,000 lira bedeli muham· 
rnt'n ile ve kapalı zarf ıırnliie mülkiyeti wUı.nyedeye va:z. olunmuştur. Teklif ıarflım 
28-3-929 tarihine mü~dif perşenbe gunu saut ıs te kü~at hazineden alınacak emre 
göre muamele ifası mukaner bulundujfundan taliplerin yiizde ) edi buçuk he.sahile 
1500 lira teminat akçelerini mal$llndığına teslim ederek Emvali metruke ııatı~ komis
yonuna müracaat eylemeleri. 

Semti 
Beyoğlu 

Mahallesi 
Huseyin ağa 

.. +:. 
~ 

Sokagı 
Taksim 

·:· ·:· 
No Kıvetı ınuhamminesi 

Atık cedit · lira 
31 41 9000 ııekiz taksitte 

MU§temilah: Zemin katıle 4 kal ve kagir olup 9 oda lıir mutbak ve ikı halası vardır. 
Bedeli seki~ sene ve musavi taksitte tediye edilmek. üzre balada evsafı muhar

rer kagir hanenin mülkiyeti 9000 lıra kıymeti muhanımeue ile ve kapalı :L&rf usulile 
nıüzayedeye çıkanldı teklif :ıarflan 1-4-929 tarihine musadif pazartesi gunü saat 15de 
kü~t ve bil"istizan hazineden alınacak emre gbre muamele ifası mukarr~ Lulundn
~undan taliplerin yüzde yedi buçuk hesabile ()75 lira teminat akç:aları ve ya muteber 
banka mektuplarayle yevmü ve iUtı mezkth:de Emvali metruke &atlŞ komilyo.ımua 
muraeaat eylemeleri. · 

+:• •> ·:· 
Sokağı No Nevi Tamam1nın kıymeti Semti Mahallesi 

atik cedit atik cedit lira muhamıncnesi 
Beyoğlu Hiiseyina~a Mektep-Bayram 12 : 9 kiigir hane 7000 sekiz taksitte 

Mu~temilatcBodrum katı odunluk ve kömürliik ve mutbak zeınin katında:Blivük 
v~. ~11çük iki ?da, birinci katında büyük ve kiiçUk iki oda bir lııılii ikinci katında· üç 
kuçuk oda hır hala dördUncii katında bir kUcük oda ve bir sandık odası, be~inci 
kat tar~ ve. kiremitlık. olup elektirik ve terkos suyu tesisat ve tertibatını havidir. 

Be~eli sekız. sene ve müsavi taksitte tediye edilmek Uzere balada evsafı muharrer 
hanenın 7000 lıra kıymeti muhammene ile ve kapalı zarf usulile ruilkiyeti müza-
yede~~ ç_ıkarıldı .8-4-929tarlhine ınutadif pazartesi glinü snat lSte teklif zarfları kUıat 
\e liılıetızan hazmeden alınacak emre göre muamele ifa8l mukarrerdir. Taliplerin 

, ., 

Metin 

.ziyaret wc masavvtt kati 
talep ediniz. 

Vegtne saDf mahlfl : 

J.ROM§el 
de P' 

~: Beroıtwıda, Tünel -' 
N•2 

Ptaıı ı llrado ttıbarc•d" 

I· 
Felemenk Bahri 

Bankası 

Merkezi 
Amstedra 

Galatııda karaköy hani dairei 
telefon Beyoğlu 3711·5 
bahçe kapu dördüncü 'V . 
telefon lsta mhul 569 berile"• 

ı~-ı 
muamelatı \'e emniyet ka~al'V . ....... ~,.... 
ı Selan· 
ı Tar~~!i~s: 

Sermayesi 30.000.000 . · 
Temamen t'ediye edı bııl 
Merkezi idaresi Jstaıı 

telefon beyoglu : 
4-070, 4071. 4-072. 4073. 

istambul 2381, ı~ 
TUrkiyedeki subele~ 

lzmir, Samsun, Adana. 

•••••••• Deynllmüba 
Alır satar mahsup yaPı:'l 

Maksudiy~ Han 3:J 

DEVREDİLECEK 1HT1Rı\ V 
•·Şişelerde ~urba salih ~e 

yetli suların radyo faaliyetlerı 1 

yom kazanları.. hakkmda 0ib 
müddetle 19 Mart 1927 taB iifİ 
numara tahtında Sanayi ınlı~ J; 
bir kıt'a ihtira beratl iatih~1 
Bu kere mezkfu ihtira fi ,e 
icara verileceginden iştirasıııa Jı 
can.na talip ola'l zevatın, /.4 

Yeni postahane akasında . ; 
kütüphane sokağında, TU~1'6~ 
19-22 de mukim vekili lS'f 
müracaat eylemeleri. 

DEVREDİLECEK 
BERATI 

da' •Gaz ya~lart hakkı!l ı>İ 
müddt!tle 34 nlimero vo l~ııti 
tarih · ıahtındas anayi Jll11 ,

8 
istihsal edilmiş olan bir ıotiC 
ratı bu kere furuht ve ) 8 ·cıı 
ceğinden i§tirasına ve )'il 

1
. 

)'crı1 

olan ıevatın htanbulda . bJ 
arkasında A"ır efendi kutUP 

" 9-""' ğında Türkiye Han ;:'11.ı l .?' 
vekili htok efendi.> e nıurıı 
leri. 

üç aylık Altı 

Dahil~ 5 
Hariç için : 9 
Adre.s tebdili için 

rilınelı. 

··crell u ·11 ilan 
Tek sütuıufa 

Altıncı sayfada 
Br~inci c 

Dördüncü • 
ıı~Uncli 

ikinci 

cJiltıtl 

21 

a1yuzde ye<li Luçu1' he.sabile 525 liru teminat Rkçelerini mnl ıııındı!!ın:ı. teslim edP.rck 
:ıc:ıklnrı ı:ı:ı.kl.ııız ve~· a muteber b . .mii.n mektuplarıle yevmi mezko.r'ae Emvali metrukı: 
s:ıtı) komısyonuna müracaatları. 1 Mes't .. l 


