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ıta IDde merak ve alaka uyan . 
t cak bir surette inkişaf etmekte 
le E:ın.anullah hanın tahtını tekrar 
"ll\J\rieçirmesi ihtimali daha ziya~e 

etlenmektedir. 

~ ~cnebi kalmadı ! 
~' ki ln.uilis taba-tının tayyarelerle naklı 

ıu..._ e· Emanullhın yeni 
ef'lırkrtesi gtinii lıitam bulmuıtur. Bu suretle bir resmi 

l"8ilı e ' ~adın ve çocuk nakledilnıi,tir. 
tt ofQ e,.eft.i11 Efganiltan .~efiri sir Hurıfm konaolo~ Lnenirı bayrağını ih ... ir~ 

~ lı4 ,.~~ ıehiri terk. etmiıtir. 
gltıdQ-ıı7:'-~asebetle uzım %amandanberi. ha•ta bulunan Kıral Jorj, luutalı 
""°l"fik 611 ilk defa ola·rak kendi. eliyle Hava Ra .. ınna bir tebrik telgr4ji 
- ''dıliye 1neselesindn dolayı P.n hava kuvvetlerini tebrik etmiftir. 

"'•111111.11 bir lcas•b••• dalla ••ilerden kurtardı. 
'l' Moıkova, 1 [A.A] 

ini 
Amerikaaın bilha11a Nev· 

york fipi mııazıam şehirleri -
nin ticaretgah noktalarında 

araa fiyatları müthiş surette 
kıymetlenditinden yer mas
rafından kurtulmak ihtiya • 
ciyle Ameri~lılar binal~nn · 
mümkün mertebe yüksek ya· 
mağa mecbur olmuşlar. Bu . 
ıurettle "sema tırmalıyanlf 
ismini verdikleri dağ gibi 
muazzam inşaat vucuda gel
nıittir, O derece ki bu tarzda 
binalar Amerikanın bir husu· 

siyeti haline gelmiftir. 
Son zamularda eflake serçek
Dlİf bu . biaalar AvruP4yı kıs
kan dırmatv batladı. Alman-

l§i e~eıııezden bildiriliyor: Efgan hudut aşiı·etlerinden Kuhmandi 
llıe~~ı. Eınanullah hana taraftar olduğunu ilin ederek Dakkede ha: 181Ui içtinıaa davet eylenıiştir. l\fezkiir mecli e, Eınaııullalı 
llin il Z~hir olmalannı temin için, Şinva~i ve Kugiaııi aşiretleri
l':llı llıuınessilleri de davet edilmiştir. Kahil iizerine yiirüyen 
İ\a lltıttllah lıanın kıtaatına merkezi Etganistan aşiretlerinden lar bu lıusuata Ameri- .: 
~ .. Zlare aşiret akası ile cenup hududundaki kosta nıenatıkını kanları taklite ilk yelte-
~lt nenlerdir. Pariste, Lon-

lll.lb e~eıı vezir ve Herat kıtaatı da iltihak etnı;ştir. Kahilin ce-- drada da bu tarzda bina-

hil ll Şınıali inde Eıuanullalı hana sadık olan Efgaıılılar da Ka- lar inşası dü şünüliyor. 
fırı~ doğru taarruza haşlamıştır. Gazi şehri Eınanullah lıan tara· 1 - Amerikada FıJa 

llıı zaııtedilnıiştir. dfıifiya şehrinde 400000' 
Türk lirası sarfiyle bina r 

Q edilen Hahneman hasta· 
~llgln haklı bir lnllall I Vllawet lfon9rgsı hanesi dünyanın en asri ,,.,.,,U .. ftUft fafebeJI• du••n dUn •Cildi :~:::~r~ne~i addolur 

Umumi Vilayet encümeni dün l\ 

öğleden sonra içtima etti. Cel- 2 - Berlinde ()l..,J ~ beriye 1 d~~ ~~r~fından şu tarzd~ düsü- ~ 

-
H O ft o N ı K A seyi Vali Muhittin bey açtı. iç- dakılmış olan mahkemeler asri nulmuştur. 

ft timaa bütün ve muazzam bir bina içine top· Büsbütün yeni bir taı .. J a inşa 
~ v·1 t . ·· laaılacakmı . Bu binanın görülen edilecek olan bu lo.kantalar, yüz-
~aıe • h •• ff • 1 

aye ve mu· ş f d me havuzları, 6 tenıs sahası . Bu 
ı ~tı .... ~ sıne ucum e '• lhakat murah- P.lanı Her Krobn tara ın an ya· sahanın ikisinde üçer bin ki~i 
~~~ :q Pltrilth hasları iştirak pılmıttar. için oturacak yer bulunacaktır. 
~!!\ 'll\ill•in p anesi sallık hu· sen bu gazete hakkında Müddei etmiş bulu- 3 - Pariste inta edilecek A· Bu muazzam apartmanda 10000 
~-~~~h'nit}"k ananıos efendinin umumilik te takibata başlamıştır. nuyorlardı. merikan kari bir apartmanın rea· kiti oturabilecek, 4000 otomobil 
r~ 'Cf 1 ett·)'.· v ı M mı· M. Sova·ı 1·ıminde bir mühen· barınabileccktir. lıtı11tı 1• idateh 1~•. "Horonika,, Türk gençliğinden münev - a i uhit-
ltııMt ~~bta· anesı dün, Darül ver bir parçanın milli bir tin Bey llUr-

.;: 
1 tarafından taşlan- asabiyetle tevessül ettiği bu süye çıkarak 

lltit· it ınGcı hareket,i içinde bir az hamiyet dediki: 
bit ~~ir_ y detteııberi tefrika ve milliyet duygusu olan her "-Hey'eti aliyenizi hürmetle 
bıı .~a ~a .. türklüğe şeni insanın haklı görmemesi kabil se~a~larım. Geçen sene olduğu 
~t~~t. le Vüzatta bulunan değildir. Türk vatanında türkü gıbı bu senede' mesaimizde mu· 
~ı~~~I\ .;; darülfünunlular tahkıre cür'et eden mütecaviz vaffak olmanızı temenni ederim. 

l:!_Ut. rn akıllı tahrip rum gazetesine karşı bu hare - . Yeni teşkilitı mülkiye dolayı· 
~ "" .. k sıle kaza haline ifrağ olunan 

ttec \1 '-ıüt ket, tam yerinde bir mu a • Kartal ve Beykozdan birer iza 
~ içt:~len taş~iz genç, eveli beledir. Her hangi bir medeni intihabı için mahallerine tebliğat 
~ "t 1 Rl"trek şiar ve sonra· memlekette, o memleketi tahkır yapıldı. 

~t?xıişlt tt~r d . hlat~aanın ter- edenlerin cezası, bundan daha .. Muhtelif sebepler dofayııiyle 
~~}' tdıt, B airclerıni alt üst ağır suretlerle verildiği vakıdır. munhal kalan izalıklara da yeni 
~L 'rı..ı u es d al b k t aza · ti.h ı cakb .ı "tl d.a \l\fl c:lah na a, yeni bir Dünkü hadisede, y nız a are ın ap o una r .• 
~ :ı ..... .. dat\iır_ a bahseden tef· savuran fesat ocağmın camları Bu sırada azalardan biri tarafında 
' \\' ··~u l.lllll ı verilen bir takrir üzerine Reisi 
.. t' '"" ~ltih hun ular tarafın- kırılmakla iktifa edilmişse, bunu-
.. 1 -..., .., Cumhur hazretleri ile Baş vekil ls-

lla ~~ 1. ~a2an aneden alınarak da, darUlfünunlularımız hesabına, paşaya ve meclis reiıine tazimat 
~~·tılınişr hluharr rin kafa- makul hadde kalmak iıtedilde- te grafları çekilmesine karar ve-

~t aldı;· rine bir delil olarak kabul et- rildi. 
l!ıı~a ıi)re esa· mık lazım gelir. • f Mabadi zı,üncı1 sayfaml:da ] 

Yine kar fırtınasi 
Evelki iCCe müthit bir hrtına 

ile başlayan kar, dün . de devam 
etti. 

Ruatbaneain dün akpm ıeç 
vakit verditi malumata nazaren 
hava bu 'gün de aynı şekilde de-
vam edecektir. 

Kar, tipi .e fırtına ~nden 
lstanbul ile Avrupa arasında mi
nakalit . tene inkitaa utramıtbr· 

Avrupa trenleri karlara •P
laaıp k&lmıtbr. 

Evelki gece çıkan fırtma aynı 
ıamanda bOtün telgraf batlarnıı 

tahrip ~ oldutundan muhabere 
icrama ela imkin blmamııbr. 

He.az Uman..-ı "-PllJID 
iM ~rı tlGlilleniaeaea 

Karadeniz bağazmda toplanan 
muazzam buz kütlelerinin yeniden 
limanımıza doğru gelmekte ol
duğu haber verilmektedir. 

Jel•r•I ve oosıa 
· Memleket dahilindeki bütün 

telgraf hatlan arızaya ugramıştır. 
Hariçteki teller de bozulmuş, 
Avrupa ile radyodan başka irti
bat vuıtası kalmamıştır. Şehir 
muhaberab rüçlükle temin edi
lebilmektedir. 

Potta telgraf mühendis ve hat 
memurları tellerdeki tahribatı ta
mir . için faaliyete geçmiflerdir. 

[Mabadı 2 inci '41/•HJ 

' • 

Yalnlz 30. 1a1.,... 
toDl•w•c~fQlnls 

g; 1 500 Obyucu.u-

za takdim edecetimiz ~ 
lira kıymetinde muhtelif laedi
yelermiı:e ait kuponların 11 
incisini bugün derçediyoru. 
Musabakamıza fttirak icin 
toplanması lizım gelen kupoo 
miktarı, evelki musabakamız
da olduğu gib.i, 30 taneden 
ibarettir. 

Bu suretle 30 uncu kupon 
Martın 1 S inci Cuma günü Çl· 

kacak nüshamızda nqtoluna
cak ve Martın 16incı Cuur:
tesinden itibaren 10 ıün llli
ddetle idaremizde kupoalann 
alınarak mükabiliııde muaba· 
kaya dahil olacak awıutrôlll 
fişlerin itasına bqlaucaktar. 

Kuponların idaremize ~· 
limi için 1 O gün müddet k.y· 
mak suretile taŞJ"adaki ka:rder· 
mizinde musabakaya itmalri 
temin edilmiş olacaktır. 

Fiılerin tevziinden IODIA 

ilin edeceğimiz gün, katibiaıtlil 
ve arzu eden kariler lwaa· 
runcla kur'a çekilecelc ve kaza.. 
nan 500 kariimizin fiş ndle

roları gazetemizle netredilerek 
kazandıkları hediyeler heaen 
kendilerine taktim edilecektir. 
Evelcede yazdıtimız fibi: 

Bu hediyelermizden Diri, 
kıymetli bir altın saattı1. Bir 
kariimiz güzel bir oda takamı 
kazanacaktır. Bu iki hediye. 
den mada muhtelif kariimizc, 
işlerine yarayacak ve kıymetli 
ve .listesini yakinda tahilitilıe 
neşredeceğimiz bir c;olc hedi
yeler taktim olunacaktır. 

Bu hadiye)er musaltakum 
hitamından evci: 

rozcll bak 
magazasında ve diger yerlerde 
tqhir olunacakhr. 

Ceneral Dölaranın l1& 

fatı derin bir tee•ôr 
uyandırdı. 

Muhtelit Mübadele komisyonu 
reislerinden Ceneral Döl&nmHı 
bir müddcttenberi Alnianya(la 
tedavi edilmekte oldutu bir sa· 
natoryumda vefat ettiğiai teeuürla 
haber aldık. 

Eylülde komisyonun ilci bita
raf azuı tarafmclu v.Uen ra.
porda garbi Trakya ve •etabH. 
mea' eleleri hakkındaki yanlat fi. 
kirleri dotnıltmak emeliyle but.a 
halinde l1tanbula kadar gelea 

Ceneral, yalnız viCdanınm telkıaa-
bna kulak veren dürüst ve namus· 
lu bir adamdı. Türkler için biır 
dostun daha zıyaı demektir. 

Alakadar olduğu iJiıı keadi 
arzuıu veçhile adalet ve hakka· 
niyet dahilinde neticelendijini 
ıörmeden vefata karf,lamd• tam!: 
•t bir teeuür duymam81c mGmkiia 
dejildir, 
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Her gün bir mes'ele 
V' 

Pah lılıgın bir sebebi 
Ali iktf t meclisi ayat paha

lılığı mes'elesini uzun uzadıya 

tetkik etti v raponmu da ba· 
ıp datıttı. Göaterilen sebep· 

lerin hepsi varittir, doğrudur. 
Fakat bir tanesi üzerinde isrsr 
etmeli idi. Bu vazifeyi biz 
görelim. 

Bütün pahalılık amilleri m v
cut olmakla beraber yaşamak, 
Türkiyede, bir kaç kuruş daha 
ucuz olurdu. Bu da bir az t;ş
kilita miitevekkıfti. Teessüfle ~ö
rüyorum i lanl satan ar -
sında pek çok v sıta var. Bun
lal'dan b·r çoğunun ortadan k • 
dırı ı mümkün e hatta kolay 
iken bu cihet ihmal olunuyor. 
Nazariyata gir' eden bir mia l 
2ikrede eği : . 

AnlcaramR pa l ığına karşı 
gelmek ve bilhaHa memurları 
koru tiirlü kar 

· olm \W'e • bir 
kooper · teşkili düşünüldü. Eu 
lianı olan enak ve mahrukat, 
en ~it zamanda yerinde sa
bn alınacak ve ortaklara tevzi 
edil~. Bu te,ebbüaü alkı~la· 
mamalc kabil değildi t Zannedil· 
di ki şirket tam mevsiminde tos
yadaıı, Maraştan pirinç, Mardin
deo, Trabzondaıı, Urfadan 1ade 
yatı, Edremitten, Ayvalıktan zey· 
tia yatı, 1/. S., getire-0ek, hiç 
kir almadan, yalnız nakliye ve 
idana masrafla11Aı zam ile bu za
ruri la.avaici memurlara satacak. 

=. Unutmayınız ki Ankarada böy
le bir şır'ketı namuskarane, müs· 
tekimane idare edecek, velev 
naıaı1 ollml Ko9peratifçiliği bi
len z'tlar da bulunur. 

Netiçe ne oldW. Şirket inhisar 
idaresinm tütünlerini, sigaralarını, 
fransız. markalarının Şampanya· 
larnu şaraplarını, konyaklarmı 

fsvi~e fabrikalanmu pahah çi
kolatalarını piyasa fiatına satıyor. 

Maksat bu mu idi? 
rAemurlar, • sermaye verdik

leri halele • pinnciı odunu, kö
mürü, :Yağ~ sair öükkanlardaki 
rale:e gore alıyorlar. Anhradaki 
b· üa_ memurlar hürmetli bir ye
kıll, yani bir müşteriler hey' eti 
te"il !der. Bunlar hep birlik· 
te l>ak1'al Yanaki Vj! ya Kostaki
re başwrsalar ve daimi müşteri 
olsalar, emin olunuz, o bakkal 
p düşük bir fiata o hey' e~e 
m kavpleye girişirdi. , 

lşte · cenani Beyin vekulr.li 
~ırnında ve nıeb ·us Ali Ri;ıa 
beyia himtneti ile teşekkül eden 
bu firket bu programı tatWk 
edemedi, i-. kırtasiyeciliğe dökül
dü, bütün qrtaklaı zarara ugıa-

memurluk bir daire tasavvur edı· 
n~. Bu zatlar giyinmek mecbu 
riyetindcdirler. Toptan alınacak 
kumaş ve saire ile bu menıuPla
rın teker teket:" alacakları kumaş 
arasında her halde bir fark var
dır. Odun da, kömür de, yağ da 
böyle 1 

Belediyeler de, idareleri altın
da bulunan vatandaşlar için bu 
yolda hareket edebilirler. Lakin 
bani biz de böyle bir belediye 1 
ltalyad bel · teşkilatı Hatları 
her on altı günde bir, sıkı biı 
tetebudan sonra, tespit etmek 
kaidedir. 

Henüz toplanmak, iç.timn et
mek, umumi ve maddi menfaat· 
lan birlikte halletmek istidadı· 
hasıl olmadı. 

Bu kabil teşebbüslerin iflasa 
müncer olmaları halkı ürküttü. 
~ayat pahalılığının sebeplerin
den bjri de budur. 

Komşumuz Bulgaristan, mah· 
za teşkilat kuvveti ile, bu mes' e· 
leyi kat'iyen halletmiştir. Şerait 
bir, muhit te hemen hemen ayni 
oldufu halde Bulgaristan bizden 
daha ucuzluktur. 

Bu hususta hükumetin, bele
diyelerin ıörecekleri çok işler 
olmakla l:>eraber halkın vazifuim 
unutmamak ta iktiza eder. Bel
çikada, f Plemenkte her alım, sa
tnn için bir birlik vardır. Ahali 
tüccar ve esnaf m kinnı kontrol
suz bırakmaz. Bizde ise satıcı ne 
reımi1 ne hususi hiç bir teftişe 
tabi detildir. Deyecekainiz ki 
fiatları rakabet tanzim eder. 
Hayır, çok yanılıyorsunuz!... 

M'1ştet'ide teşkilat kabiliyeti 
ohnadığmı anlayan tüccar ve 
esnaf hiç bir celse akdine hacet 
kalmadan bir "trust,, akdederler 
Vf' fiatları yükselttikçe yükseltir
ler ... 

Tahminimde yanlış yoksa, bil
hassa satıcıyı alıcının kontrol 
etmemesi yüzünden, en aşağı yüz
de 15 ziyan vardır. Yani 2ootira 
geliri olan [170} ile geçinebilir. 

Bir ez uyanıklık!.... Ruhlarda 
küçük bir intibah, bir kese ve 
m~nfeat inkılabı... bir az alaka
darlık ... Eminim ki menfeat hu
susunda birleşmek kabiliyeti ha
sıl olursa hayat pahalılığının di
ğer amillerini i1.ale vadisinde de 
bir adım atmış olur. 

Gerek komşu devletlerin, ge· 
rek bütün milletlerin tuttukları 
yol budur. Biz de bu yoldan git
meğe mecburuz. Aksi takdirde 
pek !akit düşeriz. 

CELAL NURi 

~ı aaş verildi 
dün-

dılar. 

1 T ophı hey' etler bir müştni 
yekunudur. Bunlar meyanecileri Umumi maaş tevziatına 
okaclan kaldırabilirler. Dört yüz den itibaran başlanmıştır. 

Kurban arı 
ıo· . 

KEMALETTiN ŞUKRCI 

, - Evet Stiheyla hanım .. sÖ)· ı vcııdircn sebep nt> dir? Siıin 
lediklerim bir derstir. Fakat gibi bir insanın lfayattan tam 
o .ders darülfünun sınıfında zevkalacağı, almak hakk~ olduğu 
değil, hayat mektebinde tecrübe bir anda inzivaya çekilmesi kr.dar 
hocası tarafından okutuluyor.. mantıksızlık mevcut mudur? 
devanı ediyorum. Demek insanda Hatanız- evmediğiniz. seve· 
a~ ayrı iki kuvvet var: Kalp ve meyeceğiniz bir adamı terketmek 
Mıınıdt.. Beşer bu kuvvetlerin hata sayılmaz amma yene kabul 
ikisine!~ >yalnız birine tabi ola- edelim, evet, hatanız çektiğiniz 
ra~ haraket ediyor ve bu iki iıtiraplarla kafi mıktarda ta'mir 
kuvvet de pek nadir olarak edilmemiştir? 
birleşiyorlar ... Şimdi bbnlan ayrı irfan o kadar yakıcı bir buh· 
ayn tahlil ederek hayatınıza tat• ran içinde idi ki ilk söylediği ya· 
bik edelim. lanı kuvvetlendirmek surctilc ye.ni 

Evvela manbk kuvvetini::ze hi· bird~hlaksızlık irtikabın,dan çekin-

d. s· . me ı. 
tııp e ~ıyorum. ız ne ııteyortu· z 
nuz ? Uzak bir köşeye çekilmek - evcinizin, sizin mürrcaa· 
ve ?İVl'r h yatı yaşatnak degil tınız kar~ısındn bu derece hissiz 
ffiı? Pekı amma bu kararı ııı• hareketi ıizi Y.a.bul etmem si ıÇin 
. ı i 1 

111 
Vila>11Hte 

Da 
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iy~iıin tamimi 
Bütün devlet memurlannın 

iıleri sUrünce~e bıralcmıyarak 
en kısa bir zamanda yapmaları 
hakkında Dahiliye yeklletinin 
göndördiği tamim dün latanbul 
vilayetine tebliğ edilınişıir. 

memurlann bu ehemiyetli ta· 
mimi lafta bırakmayarak erbabı 
mesalihin işlerini ·hakikaten 
sürüncemede bırakmamalarını 
temenni ederiz. 

Emanetle -
929 Butçesi 

Şehremanrti 929 bütçesine 
vrnp3yn ~ey:ıt nt ·ç·n 10 bin lira 

luw .. ıs::ıt koymu~tur. Dahıliye ve· 
kaleti Anııpa seyahatlarmı men· 
ettiği rihctlP btitçcdcn bu tahsı$at 
tn~'yrdilmiştir. 

Tabelalarda yanlı§lık 
Bütiln nınumi yerlerde \"l' 

dükkan mnğ:ı1.a gibi' mahn11crin 
cnm ,.~ tab~l::ıhmndaki yazı1::ırın 

hrmen ckcPrisinJı' imla yanlı:;olnrı 
rarch.r. Emanet bu gibi yarilışların 
nihayet mart bire kadar dilze1til· 
mrsi için nlfikadarlara tebligatta· 
huhmmu_. ~tart geldi'ği haldr bu 
yanlış1ık1ar bir çok yerlerde el'nn 
tashih edilmeml~tir. 

Dün zabıtnı Lc]r>diyc memur· 
lanıl.l vnileıı bir etnirde derhal 
tefüşata başlamaları tebliğ edil· 
mi tir. 

~ lt•m urlar LugUndeıı iti l.ıarcıı 
ttftişata başlayacak Ye yaıılı§ları 
düzeltmeyenleri teshit ııtle\,':eklcrdir. 

Bu gibilrr, l>f>1eC:liye kanununa 
muhalif har~ketlerinden clolnyı. lıir 
dafaya ınah us olarak, 2 ila 20 lira 
ara ... mda nakdi ceza ile teczive 
rd ıll'rPklerdi r. · 

\\ .,, 1 1 

1 de hüsnü hizme eri görülen ati· 
deki hakimlerin, birer takdirnam 
ile raltiflerine karar verilmiştir. 

ikinci ticaret reisi Osman Nuri, 
Şeın&eddiı:ı, birinci ceza reisi Ha 
san Lutfi, yedinci mustantık, Na
zım, ikinci mustantık Hayreddin, 
Sultanahmet sulh hakimlerinden 
Lutfi, Üsküdar müddei umumisi 
Suat, hukuk hakimlerinden Şev
ket, ceza hakimlerinden İbrahim 
Tevfik, hukuk hakimlerinden Ki· 
zım, Galata sulh hakimi Nec
meddin, Beyo~lu ulh hukuk 
hakimlerinden Hasan Şerafed· 
din, hukuk hakimi Kamil, 
Kadıköy sulh hukuk hakımi 
lsmaiJ, Beykoz sulh hukuk hakimi 
Aptülkcrim, ada ar sulh hakimi 
Fehmi, Fatih üçüncü sulh hukuk 
hakimi Selahaddin beyler. 

Bu zevata ait tadk.irnameler 
evelki • gün müddei umumiliğe 
gönderilmiş ve dün kendilerine 
verilmiştir. • 

Ağır ceza reisliği 
Bir müddettenberi münhal 

bulunan ağır ceza riyasetine Ad
liye vekaleti miifettişlerinden Fe
rit ve lzmir ağır ceza reisi Ra
ıim Yakup beylerden birinin 
tayin edileceği söylenilmektedir. 

Mamafi Frit bey katibi adil
llk için muracaatta bulunmuştur. 
Bu itibarla Rasim yakup heyin 
tayini ihtimali daha kuvvetlidir. 

Maarifte 
Vekaletin istediği cedvel 

Maarif vekaleti lstanbul maa
rif eminliğine gönderdiği bir tah· 
riratta, Ecnebi ve Akalliyet 
mekteplerinde bulunan 'rürk mu
allimlerin mufassal künyelerjni ve 
her birinin kaç mektepte, kaçar 
saat dersi olduğuna c\air bir ced· 
vel istemiştir. 

AdllJlede oostad 
Takdır edilen bakı"mleı· Gayholan lemur - Mir· 

Adliye vekaleti intihabi me- gön posta telgraf merkezi mü-
murin encümenince dürü Şevket bey bir hafta evel 

, 

Muharririne) Kolay gele, buzlardan 
ilham mı ahyorsun? 

kafi bir vicdan istrahatıdır. O sizi 
artık sevmediğini ve sizin yüzü· 
ıniizden muztarip olmadığıhı son 
hareketi ile ispat etmedi tni? 

Eğer böyle olmasa idi Kümu
ram bütün mevcudiyeti ile size 
kollarını açarak; geıt.. demez-

i füj? inae~le. "'yatımızın 
zevcimize ait kısmında temamen 
mustaaihsini2d1r. mustarih olma
nız lazımdır. 

Zevcinizde bu suretle münase.1 
beOtıiti kesmen.iı ıite tam bir 
hurriyet de vermektedir. Yani 
artık kendi zevkiniie, kendi dil· 
şiincelerinize, kalp duygtı1Mım:ıa 
uygttn bir adaıttla Hay~ınıtt ye
niden kutabilirsiniı. 

Süh~fa derin derin iÇini çeJı:i. 
irfan nakadar da tnanlıki ve candan 
söyleyordul... t 

- Sözlerinizde belki haklı 
olduiunuı cihetler var ... 

diye mırıldandı. irfan daha ıi· 
yadr: kuvvet ve cesant buls;lu 

- Bilhassa, dedi, unutmayı· 
nız ki ben bunları yalnız ve sırf 
mantık kuvvetinizc hitaben söy
lüyorum. Tahlilimi ilerleterek kalp 
hislerinize de murncaat edecek 
olursam ozaman: 

Süheyla, mağlubiyetini evvel
den hissederek sen bir gayretle 
~alvardı: 

- Susunuz... susunuz irfan 
bey. 

Fakat irfan arbk ne susacak, 
ve ne de sabredecek mevkıde 
değildi: 

- ..• Evet ozaman kalbinizin 
de Mantık kuvetinize tabi olduğu 
meydaııa çıkar. Görüyorsunuzya• 
ruhiyat, felsefe ilimlerinin pek 
nadir birleşir dedikleri bu iki 
his size, tam bir ittifak halinde 
~dcceğiniz yolu gösteriyor. 

Maddeten olduiu kadar kalben 
de lıününz. Hayat, bütün şans 
kuvetleı ini size .çevirınis, bütün 
fırs_t l·apılarını önünüze acmış 

··~--------""'! .......... ___ 
üp etmiştir~ ;Bo~Ui ş raci g · r ~ 

mü ·· · ~tinde bu hususta tahKı- :vazıfeSi 
ka ~apılıyor. . ~ 

Tedavülden kal<lırılaıı pu- Karnımızın sağ tar 
llor - Galata postabanesindeki vü~üdun mühim bir ~~ 
pul aui istimali dolayısıyla posta dır, adı a .karciğ r dıy 

müdüriyeti umumiyesi halen rnev- Tabii büyüklükte J 
kıi tedavüldeki ay yıldız serili pu· zaman el if e zor bısed ~ 
lları dünden itibaren tedavülden fakat kan hücumu t 

11 ~ 
kaldırmııtır. verem, ur, gibi hallerde b 

Y f'nİ tayinler - Posta tPlgraf Karaciğer n vaıift'sİ c 

&zurum muamelat müfettişliğine ı armaktır: Bu safrall1~ 
Apti bey tayin edilmiş Erzurum kısın1 kmaciğere yapışık 
müdürü de Istanbula nakledil· nan kfsede toplanır. 
miştir. Rotkenle ·bakılSığı 

HU elerrllt. 
İktisat l\Ieclisi 

Taksim abıdc-.in tt>tkika ~elen 
SCil)Or Kanonika. aJidt• kaıni"-)Onu 
azaları ile temasa füı.~lanuştır. 

Alide hakkında kafi mukarre· 
rnt komisyonun reisi olan Hakkı 
Şina i Pş. ı:\ nkararlnn aydct ettıK-
ten sonra ittihaz edilecektir. 
= 

kar ciğer görülür. safra 
dahi hu suretle ınu• 
dilebilır; orada ıaft• 

bu unursa on ar da götD 
Karaciğerin Oir de kiiÇ .. 
hali vardır. gıdasızlık ve 1 

yarlıkta görüliir. 
Lokman HıtlC 

= 

IC a, r 
{ 1 mi'i smf adan mabd'l 

Dün Edirne postası alınama· 

mıştır. Vapurlat buzlardan dolayı 
haraket edemedikleri için dün 
Bandırmaya da posta sevk .edilme· 
miştir. 

Bir acil >1erlerde· 
flasarat var 

Şehrin bir çok yerlerindeki 
duvar, ev, tahtaperdc ve emsali 
maili inhidam bir vaziyet olmuş
tur Emanet fen hey' eti şehri te· 
ftiş ettirecek ve bu gibi yerleri 
teabit ederek hedmettirecektir. 

Orlakö>1deki 
duvarlar 

Geçen fırtınalarda Ortaköyde 
Nemlilere {tit olan duvar yıkı1-
mış ve bunun hedmi için sahi
bine tebligatta bulunulmuştu. 

Hedme ileceh kısım Ortaköy
den şimdi tütün deposu olan 
Fer'iye sarayına kadar idi. 

Halbuki son Jırtmalarda fe'i
yeden aşağı isım da tehlikeli 
bir vaz'iyet alılııştır. 

Bu itibarla Emanet Ortaköyden 
Mecid'ye gamiine kadar ki sahayı 
kaplayan duyarın tamamiyle yıktı

r ılmasmı karaı1aştırlmıştır. 

Keyfiyet sahiplerine tebliğ 
edilecek ve karlıtr kalkar kalk
maz duvarların hedmine başla

~ 

nacaktır. 

Bozdagan kemeri 
ve surl r 

Meşhur Bozdağ-an kemeri de 
inhidam tehlikes gostermektedir. 

Kemerden büyük, buyuk ta lar 
dökiilmeA e başlamıştır. Diğer 
taraftan dün Yedikule surlarından 

bir kısmı yıkılmıştır. Nü fusca zayi
at olmemı~tır. 

sizi ~gırıxor. Gell.. diyor. Onun 
,emrine itaat etmeniz lazım. Yok· 
sa size gücenir ve intikam alma
ğa kalkar. Hayatın intikamı ise 
insanların intikamına benzemez .• 
bilirsiniz .. 

Süheyla, kanatları insafsız dar
balarla kırılmış bir kuş gibi is
kemleşinin üzerinde haraketsiz 
kalmıştı. Irfanın sö.zleri, mevcudi
yetini, diifüncelerini alt üst etmiş 
kalp hislerini yeniden kırbaçla· 
mıştı: 

- Bana bu anda vermiş ol
duğunuz ar.ap ve iztırabm derC'
cesini bilemPzsiniz lrfan beyi N" 
demek istediğinizi anlayorum. 
Söyledikleriniz çok tatlı bir rü'ya-
.dır. Bu rü'yayı gördüğünüzden 
dolayı sizi affediyorum. Çünkü 
onun hayali içinde bir zamanlar 
ben de ya:şamışbm. Fakat.. imkan-
sız. olduğunu görünce .. 

- imkansız mı? 
}Bitme 

.ı'1( ' 
lı 

Buzlar ne olddf 
Evelkİ' gün denizi gö~ 

sıl birden bire bir kutup 
rasi1e karşılaştılarsa, dün 
da bu buz kitleleri öyle 
kaybolmuşlardır. ~ •. ..ı 

Kavaktan itibaren li&I""" 
millik bir sahayı kaplat'! 
azım bankiz sürüsüniill 
bire yok oluşu şu sebeple 

ten ittir: 
Kavak açıklarındaki _

1
, 

lusıoen bogazdan giJ'lllı" 

kısır.en de mubtelü 
tesiri altında, zıt ; ce ! _,Jtl 

rüklenerek Karadeniziıı bl"'" 

semtine savuşmuşlar.dır. ·.pel 
Bogazdan giren banki 

niyede 2 metro siiratla. ~ 
cery~rnı taLi olar-al: 
aç~klarına gitmişlerdir. Y~ 
ğ2ziçinin baıı köylerinde 't 
ler kalmışsa da bunlar ~ 
cede hararete yaklaşan ~ti' 
de yavaş yavaş erimekted• 

Vaourlar . _, 
Seyrisefain ve Şirket• ti -J 

vapurları dün muntazam~ ' 
bilm · şlerdir. Bazı k~ j 

hürler olmuşsa da bu, şayan' 
miyet değildir. 

T'irenl r ~c 
Gerek Anadolu ve ge~ 

demir yollannda ba~li~..ı;,I 
muntazaman işleyebılın'f',ri 

Konya ve Ankara tretl 
teahhürlcrle gelmişlerdi.r !\~ 

Avrupa ekspres ve ~o (
onelleri iki giınden befl 
mişlcrdir. PcrŞ(!nbe gücıii ~ 
beklenen katarlar çerkes1' 
tevakkufa mecbur ~ 
Dünkü katarların ne e 6 
lan hakkında henüz ~ 
g~m miştir. 

limanda lt••'oe 
Evelki ge e aat 3 ,ad 

de Yenikoyde &reket .. rt 
bir motl>r Batmış ve do f 
sınden üçü kurtanlrnıftlf• 
]erden biri boA"ulmuştı__::.lf 
Tramvay se,., 

Tramvaylar dün saba'1 
ren yeniden bütün hııtffl 
araba olarak işlemeğe bBf, 
H~r arabada ikişer bi~ 

·durulmaktadır. it 
Şirket çıkardığı amel~ 

kas yerleri ile dönüın 11 I'' 
tcmizlettirmekte ve bu 
hallere tu1 serpmektedif· 

Y llar ıemi•I 
Şehremaneti de tetıt 

lemizletmektedir. . -ti 

Dün bu işe 800 a~ 
edilmiştir. Bunların i dıf· 
Be~oğlunda çalısmalct' ;~ 
saat çalıştırılan gruplf ıe~ 
sonra isti rahata sevke 1 tıJP"' 
Ierine yeni 200 kişilık l 
lışmağa çıkarhlmakta ır 
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Be e, 
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hı .8. M. Pft ~ara. 2 [A.A] 
Yin .,., cdlsı rciı vekili Raf el 

qYllt ... ~..ı "'tile ... lllQe toplanmıştır. 
'-ıf ~· tine luair mob•usu 
· R1a.~'1l .t&yin edildi~ hakkın-

'- ~ .. ~c" b a• 
lif "• .. uın ur tezkeresi oku· 

~-irıe ~ ti farika nizamna· 
~ ka ınadde tezyili bıkkın· 
Y\~d '-un ikin • .. k . 
u lr~ L cı muza ere-ıı 
~I L_ qbul edil-: ti' k"ti"b' ~ ~\&il ... ş r. a ı 

\i.. ~ili ~n.-.n bazı maddeleri
~·"'41 . -.cuuandaki kanun il· 
~~~~~!~~etle müzakere 

1
• ~ k.n ~.Buna naıaren 
lildtki (~~un birinci madde· 
~~ ~-rİçtc. tamim edilmiş 

. ki ) ~ .. tar~h ve imzaların 
~~ ( Ôl~ıı tayyedilerck 
lll lcvt UJrıc batlı tasa rufları 
rl.lta\'eıcı:~ ve senetler ve 
ı ?'ettcıı ıle vas.iyetname va-
-v~~c -~ senetlerini ve ev· 
t tc-..:ı· l'Yelelorinin tanzim 

~\it ~rıı 

~ırı ~ Yazıhp ıetirilen 
L~İ ;ı_ ~ ve imzalarının 
'lıltı ) '" ıki ~tı eti-~ .nci nushalarınm 
llıa 1bi ad'I ıkaınc olunmuştur. 
t ~deai d 

1 
kanunun ~8 inci 

, l>tıi o~ aşatıd~ki şekilde 
~~ tarıtiıtı'ktadır.· Noterler re

tı 1 lal'ttıı v edecekleri evrakın 
,~ lllütcr c. lorcell\C edilen evr • 

k U~n· Cırn tarafından ımzah 
ı Ve h • 

~c t~bli ~rıcle yazılıp taı-
vq, ru. .. _ · i ıçin kendilerine 
t- ~lifliln b"I •. l . 

Londra. 1 l "·Al 
Yakında yap1la<'aJ,; intiJıahat 

i!:İn gösterile• tiberal nıunz~tl<-rc 
ı;Uylerli~i hir nutn.Laa M. Uoyd 
George liheral fırka ının ha~lıca 
me~-aisi İ!;'iıa hazırlanmış Jllwnl:m 
.bulu.o.doğunu. hemen tat hiki miim· 
kü.n olan hı.ı pliolacın i~sizlerin 
miktarım hir sene i''indr rahii 
bir halde iııdireccğini. mahalli 
vergileri hir peni artırmadan miHNi 
daha ungin fdecegini temin eyle· 
mıştır. Hatik: özüne dcv"mla 
demittir ki: İngiltereuin bari~tPki 
nufusu şimdiye kadar göriilmt"mi~ 
derecedtt dun bir halde inmi tir. 
Ben iktidar llle'"kiind<:: bnlımdu· 
ğuro 2amıın Fransa ile do tane 
nıü.ouebatın idaırır .. iue nuıtuf lıir 
usul fakihi lehinde,·dim. t. kat Lıiz 
bir Fransız f'}"aleıi ~ı~l)iliz. iu~iht'rt• 
imperntorlu~u lıeşeriyeh' 'akl 
olacak vasa\amıda kentli Jıawına 
.üz ii~lı·m~lidir. 

Bir 'apurda infilak 
Bôgota, l 1 A .A] 

1~inJe hiı· infilak nılmu c\elce 
haber Yerilıui-;: olan 'l'ritonia rnpu· 
rıı ta) fasmdan iki inin yangın 

:wlrnr l"ltİ~İ zumau di~i'I' arL:ada~· 
lan anı kara,·a t•1knraı. lun atlannı . . 
1. ıırtarahilnıclrri 11:111 lıarntlarm ı 

j . r~da c•ııııi~ olclııJ..:la.rı hildirilıııcl..· 
•~tlir. 

Bu lgari~tanda ınnha•·n:lar 
Cı-ııeHr.. J 1 \. 1 

nevi "h 1 cum e evrak ıle 
ve . llttıe v~ \imame, zabıtname, 1 

~ !1fahı keşifname ve rapor 
rıı ijk1i ktakrirlerin im·lalı ve 

· MaL:edonya muhal'ırlarını Bul· 
gariQtanda i kanı jşlni) l" nH~ırgnJ 

olan ınilti Hıı lg;ıı· l-0111 i ıı·-.i t·cınh·f'ti 

al.. rnma lıir ıalıııı notalnr tı~' eli 
t>d~rek Yunaıı tıltkİıtıİVt>tİ ultıııılıı 
kalan Bulgur ::ıknUi) t>tlerİ) lı· ttul· 
gari,;taua iltica cılı•ıı w aile ıır•uk· 

Jarıuıı Jfüımek arzu unda bulunan 
~la\;edonya ıııuhat•ırlorma kuı ı 

alaka gö tcrnıe .. ini talı·p t>lıııi~, 
Bnlkanlarcfa \'f" hifhaı: a !"lırlıi ıırnıf.l 

bulnııan rıkaUiyetler ınes·de:oiniıı 

lı:ılli hıı-.u unun Hizuwıınn te~rfü 

~b ırcr .ki . 
i~rı \il ve 1 ncı nushasını 
2Qo de h:ıfıed muntazam dosyalar 
tııııh d~ıı 2so erler. Bu dosyalar 
~·te\i 0101Ye kadar muameleyi 
~Yl olrnas a~ ve bu miktara 
~ a bir ta ~ıle nihayet her alh 

r'J:ıt ltı•hicc 1•1 edilmek ve ya 
ltl'ti Ve il~=~tnde . ciltbendlcre 
o~ J) olun edılmek suretile 

lıiu Ut. Her "ld" h . 

eylemi~ir. · 

Titulcsko 

'.\.1. Titufp::ko 

Cenevn•tlc
Cı·rn•nı•. ) [ A. \] 

c >nl"'v:rf'yc ~wl· 
vrt •·- tvtakın cı ın mu tevı 
k .. ""f .. .rı sıra mi~tir. ı'<li • ""•rı . . numarasının 

'ti ~ n ısımlerini gösterir Alnıanyada buhran 
~b.J'rıclat~nUr. . 
ııı~;.ıctiQirı. il efrat ve küçük 

ı.dn?'ctirıc d:~arif vergisinden 
~~c h.kktn~t. olan kanunun 
~a~~ '-'e kabuı kı · kanun müza· 
J,rıdrcn btıı-' olunmuıtur. Buna 
tıı~~llba cfr' ve bahri ve havai 
ttlıf ıf "er&İsi~~ ve küçük zabitanı 
ttlc/~"litin en muaftır. Muh
lcti ırıırı tnuh l 928 senesi büt-

Bcrlirı. l [A.:\] 

llıG~~'nd:clif fasıl ve maddc

İetitıc lesi Ye b 56 bin liranın 
1\4 2o/ b· azı devair bütçe
ı t · ın küsu ı· 1•aı. 'l&e r ıra munzam 
''Yih rı İztl~ vh 55 bin Jira tah· 
'liha -•ı ~ı.. 1

1 •kkındaki kanun 
i'ct "" td'l "ctil . 1 erek içtimaa (i • ..__ tıııştir. 

q ızli ini~ak 
~dik~ 

odu devam 
ediyor 

. . , --
li}ı lilı B .. 
1 l ı1a~ te ıı l ru k (' 1 ] r \ \ 1 

ı, '" ('llba e njJııı ' . 
1> 1 q~1tııızaran "·· ~a7."'" iııiıı 
~ ~~•t4~ [)ıtg}l} t lınan, a ,.t•firi 
"ti .... İttn tlüll llt " 111 İH·ıır.i, ali 

'ti- ·-.ıll utq• • 1 ll 't 
\ı~tı~ lll ·ı:ı 1:.lıt. ~ • . ) ıuau_ ıau 
t lrıı.ı lllJı fıta.11 n dirm mcmk· 
<llhııt ~~ed ltı t tııiaınına Te biitiiıı 

1 lf'<)j ~:te İti~e lllatuf 111 i ~ak 

lllikiimat hiıipl~ri toı.Jaıınıı~l:ır· 
dtr. Ba~vekil blı~ ul;: lıir [,011li-_rlln 
te~kili hakkın•lald le ·clıtıuı:;]cre al-iııı 
kalmış nazariyle bnkmak lazım gel· 
mekte oldHt!umı Lr\ :ın etır.i tiı. Mıı· 
m:ıil0Yh rnll~:ı,·crC"lc~i fi:ıkkı~d:ı Tl'İ"İ· . .. 
<.·uıuluır ıııarşal 1 liıııloııburgu muliı· 
mat \crcrcl,ıir. (~aztte de· \ o " ı,nbi· 
nenin lılilçeniıı J,ıılıu hıne J,n.J~11· il\lİ· 
dar ıuc\·kiirufr J\alncıığ111ı ~ nzmo/,ta· 
dır. 

Herlııı, l (A. ] 
Halk fıı lı.a. ı rııuı::-upl:ırı tualılıü· 

data girİ§llH'zd;.n "'el 'hlU~enin kaimi 
f',lilm~'ini :ırııı l'ltiklninden do)n\ ı 
hnş\'c:kil ile lılıl,lınıet 'e uıerkez f;r. 
J,n):ırı nr:ı ındald mUzal,<'raf akim 
kalnıı._tn. Bu \U?.İy<:t ha;:H.:l,ilin nıu· 
ııthı•i·aıı t:ıtil rtııır,.,ine "eöcbi~ et 'ı r· 
ıni~tir. 

.\lmn!l Iıül,ıimcti, luıttJ haıcl,etin· 
Jen tc' elliit edıwck netir·eler ııe olur· 
su oJ .. un. ilıti~ .ıı}. dıl\ rı:mnc•ak 'c 
uıes·uliyctiııi derulıte cılcmiyect·~i 
tı>"hlifl~ri wddedecckıir. 

itaha'1a intihabat . 
lfonrn. 1 1 ~. \ 1 

ı\lartta iı•ru . olunn,,ak lıir tf r•rı•celi 
mcl;u İntil.ınL•Hı iı·iu lıiİ\ liL: 
fo i;:t mcPliı:.inin nnııır.ct fü1e .. i 
iııti;;ar ı'llllİ ,tir. ti-il' h:H:ı :\t. 
\hıssolini olmak ii?:rl' muhtelif 
te ki.lAtn nıcn up 100 narıııf•ıi ilı· 
tİ\'a etıncktf"dir. 

ft ~1-'li kQ ·dadı dola ·isiyle 
b~ (1 •ll· } ylenıi tir · l\ıleksikada veni 
l~~bla.l) 1g lı •lçila :riik "'· 1 (A.A] 
~"it ll ' ll'l i ıabafıli Uırcdtt 
!kı1ll di ~t~:7 ~Y~~r1~nuan n~şro· 
~<th,t lttıi ı lıarhi . d~ Belı;ıka • 

· ııı '~a'ktı 0ldugn l.clf'~ı arasında 
' ıhırıll lddıa ~dilen 

• 1 ırı ah 'ir, tp oldugnnu 

:Mt>k~iL.:o. 1 [ \.~] 

Rf' mi maliiınata nazarını i1.i 
Amerikalı nıatlen ıniihrn<liı::iııi 
katletmiş olan haytlutlafld.:m onn 
federal kıraaıı ile 2R.2 d" rnkun 
gdcn lıir miii:aclrmrı)r irllif edil-
mianr 

Lnmlrıı. 1 1 \.Al 
Kuyorktan Oaily -'lail gazete· 

.;.in~ hiltlirili>or... M. Hoowrin 
iinümiizdı•ki Patarır:-.i riyo.:.cticıını· 
lıut· rı·zaifiui teth·ir~ ırn,_Jı~ al'agı 

kP~'fİ\'Cti Xu~orl.: Bor5aı::mda o ka· 
<for ı.pcldila.:.,·onl:ıra yol :.ıı•ıııı.:.tır 

ki hozı , ..... Jı;ırn haur w· hnyalr 
gl'lnıiyf'rrk nic:ht>tll' yiik::ı"'luıi~ıir. 
Aıuerikahlarıu kumar iptiliılarmı 
goo:tereu ,·r. 1\1. Hoo\·eriıı rinıseti 
esnasında A ııwrik:ıuııı cm al.-iz 
Lir refalıu nail olacağı kanaatine 
miistenit bulunao lıu h ... lılikeli 
muamı>lelrr. suni H~ alı\'ali şerait 
it:ahı olummn Lir ter,.ffnıın tehli· 
k~-.irı;• hoı· .... ı .ılt•rııiuirı arı.ııarı dik· 
kıu1 n i Lir ı.:~lk defolar <'duNırı iş 
oluıı ··Fı·Jnal Re~ rH• liıml .• rn 
ilıtaratııııı rS!!Ulf'll \OJ:ııhııııkıaılır. 

KaııcH.la hiitc~;:i 
Ouara, l [A.A] 

31 ,\forua niluı) et bufocak. olan 
Kanadaıııu hu seneki bütccsinde 
130 milyon Q56 hin İngiliz lirası 
fazla \ardır. 

Pe~tede 90 J'"i~i~ i l~v kif 
Loııdra. 1 1 \. ı\.j 

Hudl1pc~tedı·u iıiJdirilİ\ oı·: 90 
i..oıııurıiı:.t Jıali ha~ırdah.i i<l.ırc'' i 
t1t'' iruıek tiılıııwtİ\ lı· (t'\ J..if •'llil· 
rni~ıir. 

ff ak]urı talıdit! 
J.oıulra, l 1.\. \ 1 

1-f nli hazmla nwri kada "e' :ılıat 
rtnıektC" olan lort Hothnmcrc. 
'·Daih \lail.. ~a?.Nt• .. inf" ~Umlernıi~ 

1 ... 

Bcıı<'t. .. C'fih •.. 

(Senet) in üçüncii hüviyetine ... 
ynni bu rezil herifin en canlı ve 
~n iğrenç mevcudiyetine gcçiyo· 
nım : Senet... sefih!. hem de na· 
sıl sefih ... Tam manası ile. sefa
het deryasının blitlin çirkeflikleri 
içinde yiizen bir sefih ... 

Kadın hırsı, şehvet iptilası bu 
herife Istanbulda ne kepazelik
ler yapbrmadı. Ve onun bu in
himakini bilen bir takım vatan· 
sızlar sırf göze girmek ve İngi
liz lirası hatırı için ne maska
ralıklara sürüklenmedi ... 

Bunları şimdi liatırlamak ve 
hatırlatmakla cok acı duyuyorum. 

İçimizde )''aşayanlar ... 
• 

Maalesef vicdansız ve vatan· 
sızların kara ve iğrenç isimlerini 
ihtiva eden 150 lik listenin ç~r
çevesinin darlığı, mütareke ve iş· 
gal facıasında rol almış bazıları
nın el' an içimizde, bizim tenef· 
füs ettiğimiz temiz Türk havasım 
teneffüs etmelerini mümkün kıl· 
ınıştır. Bunlar, bu gibiler emin 
olsunlar ki, siyasetin müsade sün· 1 

geri hiç bir vakıt gerek vatana ve 
gerekse haysiyetlerine bizzat sür-1 
müş oldukları lekeleri silemez .. 

Bu meş'um devrin acıları 

içinde yaşanuş bir çok vatan se-
venler lngiliı istihbarat fi yüz 
başı (Ben<."t) in kadın sıms.ırlıg nı 
yapan ve (E ... ), (S... ey, (L..) efn
di isimleri altında gizlenen .şah
sıyetleri pek güzel tanır ve 
anlarlar. 

cılJu~ 11 lıir telf!rofıa hahri le .. lilıatm 
ıaJı,liıli mı>.;(•1f•<>indt• j ns::ilu.:r•! ile 
\ı.ıH•rika .lraıs.ıııılaJ.. i su i tt-felıhii ın· 

inden b:ılıı;;t'df'ı'<·k ln~ifo: lıiil,.(ı. 
ınt·ıiııin ~mılız miifp),.ılıil lı.ılıri 
ku\' etl<'rin k"'piıi mc:-·elP•İni <l<'~l 
ayın zmnanda lıahri lıukuknn taılili 
'e abluka ,,, halıri ka!'akrı]ıua . ~ 

nıiitı·~ıllik. kunuıılarııı \rııi lıa .. taıı l asnllardn olduğu ~ihi 
Bu, ve bunlar gibi akalliyet 

un!>urlarına mensup reziller (Be· 
net) in elinde yegnne zevk, eğ-

dı·~ ı;tirilıııc-.i uw-·ı·lı·lı·dni tı ·tl-ika 
iiıııatlı" oldıı;!.Ullll \\ .ı-.lıiıı!!ion hii· 
kiiıııt'lİıw nı·1kta11 .ıı·ıf!a IJildiı ını•;!e 
d:l\ l'l PtrnPkll'dir. Lort Hııılır-rıuı·r 

110\ le !lir t••,f'lılıii~tt> lıtılumııat.a 
"" karar \"crmrdi~.; ıaktinlı• iki IJth lik 

Aıı;,!lo ~ak-.oıı llliJlı·ıl··riniıı ıniiıı.ı· 
eJuııı tızerindı' -.ui ıı ·;rir iı·ra ('(· 

rnt"ktı ... olau l ngiliz lıaLı·ı .. j, a .. "' inı' 
kar ı Ameri~ıılu '-tıi zuıırım artma· 
uıu iııtiY.ar .. ıwek J.i~ıııı '"'lı•t·c , ,· 

~ "' 

lenct• ve sefahat vasıtası idiler. 
Benet Istanbula g-elırken hay· 

vani ihtiras il<' titreyen benliğini 
yalnız bir tek emel -;arsınıştı. 

Istanbula geli> ordu ... 
Burada bin biı geı·e masalla

rında olduğu gibi şarkın efsanevi 
şe-hvet hayatını yaşayacaktı. 

ııl'lİı'ı' .. irıılı• karaı· kılıııah.ııttlu·. 

I...ondra<la lıir Petrol 
.i\lotıkovn. l [A.AJ 

Saray . .I Haremi.. Boğaziçi!.. 

1 Mehtap safoları . .l 

ı~ıı lıii) m. hıı•iliz JıP!rol kıım· 
paıı~alttrıııııı dahil lmlıınıı:!tı ln
gili?.· uwrikmı pNrol 1 ump,ııl\ a .. iJı• 
( ._'ın) ı·t ı u-.,.,inn oil pl'O~hıelc
l't'lıı;J) ıe':"kilıiu ara ındn Loıulrada 
tiı'tıri lıir ııııık:ıH•],. :-.U\ ı' .. İıııle 

~Cll<'\ i bil' ıııil~oıı ıuu rnıitarnı<la 
So\) l"f IH.'ll"ı•liiıılin 1 ııgiljz J•İ) ufia· 
lal'ımia aırluPn~ıııı ,.,(i\ l<'nıi .. ıir. 
1\lııınnil'."' lı lıu ıııul.,l\clı·ııin alı>l· 
umııııı lu:,!iİİ7. • .So"l'I miiıı::ı~. h.ııı 
ti~nri t?-.iııirı c'\ il<·~ıııP-.İıı!' , unliııl 
!'~keı·µinc· İ -;ar"ı <"'' Jt•ıııi~ ,-e ı;;İın· 
dı) c· ladnr • O\' ı ... ı ııetrollım 
alt') hindı· lıııt 11 ııan \l. Dı·ıı·rtiır iu 1 

d 
• ~ 

e ovycı ı·t·kaheıi kaı·'Tı .. ıııda 
mauılı•batınılı111 sarfı uaınr t·dcrek 
nıuka\ ı·le) i inı?.a l'tıııek Hte<·lıııı·i· 
)Ctiıufı. kuldığııu ilu, L' Nıııi .. ıir. 

Lomlrn. 1 r . 1 
\1o::-kornd:111 lıildirif<lioinf' rr(ir, .. ,. ~ 

'·Naplıtı" S)ndic·nı.. il<" '·Hmal 

Uydurma masallarda o~"'Uduğu 
bu alemleri lstanbula gelince 
arayan ve buiamayan Benet, su· 
kutu hayale uğramadı değil! 

Fakat etrafına toplanan rezil, 
ahlaksız mahluklar onun bu suku
tu hayalini çabuk izale ettiler. 

Berıet bunların sayesinde hakı
katen bin bir gece masallarını an
dıran cünbüş sahneleri kahrama
nı olarak sefih bir ömür si.irdü. 

istihbarat işinden aldığı ve 
bir az sonra göreceğimiz veçhile 
hırsızlıktan ele geçirdiği mebaliği 
hep bu uğurda sarftan çekfomedi. 

Ahlak ızhgm derece. im· hal,ın! 

O, kadın, Türk kadını, şark 
kadını için tutuşuyordu. ilk gün
ler rum ve ermeni muhabbet 
dellalları inanılmaz bir hakikattır 
Kemer altı yosmalarına varınca· 
ya kadar en müptezel kadınları 
bu herife (Saraydan sizin için 
kaçıı ılan cariye) diye yutturdular. 

MU"' 
, 

Nakadar iğrenç ve insanın 
havsalasının almayacağı bir faci
ai ahlakiyedir ve maalesef ki 
hakıkattır 
İn~ili.zre ,)er ane inde ... 
Beyoğlunda .. Taksim meydanın

dan Alman seferetanesine gider
ken, hemen sefaretanenin yanın· 
da çukurca bir mahalle vardır. 
Caddeden bu mahallenin alçak 
olan sokağına merdivenli bir 
yoldan inilir. 

Bu yoldan indiniz mi, onu
nüze çıkan evlerden birinin Ü2e

rinde ozaınan gözünüze şöyle bir 
levha çarpardı: 

liusu.,,i lngilizce der--a .. 
ne ·i laclanı ..... . 
( lngilizce dersane ) niu kapı

mdan her gün sayısı belli olma
yacak kadar genç ve hattn kibar 
kızların girdikleri görülürdü. 

( Benet) in gece gündüz bu 
evden dışarı çıkmadığını söyler
sek bunun ne demek olduğunu 
anlamak kolaylaşır. 

e 

(Bitmedi) 

Park 2 r .\. ı\ 1 
ı h (' Dt'\· 

\tiu.ı I l \. \ 1 

Jl<ıı·İcİ) ı Jı,ızıı ı \1. 1'.ara, :ıııo"' 
l'l'f.ıl .ııindP lUIHll'll l'İ\.ır.iıe mıi<lıi· 
rii \U'oliti,., olduğıı lı.ıldı· ( ıııİ)l'lİ 
ak\ nın meı'lisiaclı• "\ nnaniı;;tmıı 
trın .. ;J rlnıl k iiı.r<' ( t'll•~\ ı·e, ,. Jıa. 

r••l-t ı (•tmi .. ı ir. 

;')of' a. 1 1 \. \ J 
1 l. ı i('i H 11,ızırı \1. lluroff 'ı· 

ııwh·u~ 'L \ u-... ih cf 1•1•111h l'Iİ .1b.· 
'.111111.1 Bııl!!.ıri-.ını;ı tı•ııı-.il ı•ılı•ı rk· 
lrrılir. ıı.:, 0t"fİ ıııııralılı.ı~a ':ınn 
Cl'ııı·' "''' <· lıu r. kPt ı·ıtı .. el'L.tir. 

J o mira. l f A.A] 
ChnmLcı laiııiu :ılı\ .ıli ıhhiye ... i 

Cnın:ıı·t~..,j guııu Ceaeueye rnüteH'I'· 
f'İlıoı vııla çıkmtı-.1.ı.ı ın"i-..ıit olacak 
derc·ceJe t!) ilc·,.nıi.,.ıır. 

• 

T oUtlr:ı. 1 j.\. \ ) 
t.:cnr\J r·dı n hilt1iri)İ) ı>r: C<'tnİ· 

"ıi ~ıı .. ,am ıııı·('li~inin .·ni iı:ıinıa 

<ll'\"l"r.~im· aiı prO"'ranı<fn ıııii n<lı·riı: 
111t».,11·Je:lı"rın rn ınilhimi t knllh<'I· 
lc·r ıue-.···lı· .. i olup \J. Str<" .. l'lll~rnn 
ilı· l.L.alt•,.,1..i hu lıu .. u-.ın hı•\ anaııu 

lrn hm.H .ıUard ır. 

n a 
/ l İllli ·" )}(ıdan 111aLu.tJ 

Bunu mütcnkıp ikinci reisliğe 
Hacı Adil ve katipliklere de 
Necmettin Sahir beyler inti
hap olundular. 

Bu sırada verilen diğer bir 
takrir üzerine ahiren yefat eden 
Baro ikinci reisi kuddusi beye hür
meten celse beş dakıka tatil cdil
mi tir. miiteakiben enciimcnlerc 
.aza itihabına geçildi . 

Bu işler bitikten sonra Vali 
beyin izahnamesi okundu. 

Dutrh ::Slu•ll ... r .• in dalıiJ l111Juııdt;ll11 
Jnµ-iliz • Atıı<'riknn trli ıii ora nı;ln 
.~ ,.l'ııclik lıir ıııukın ,.)t .. aktedihııi-.· 
ı İl'. Bıı ıııııkn, ,-.. (,. '"•" e-.inılı• ırii~ı 
ıııtihim nıikıarila Jfo.. pf•trolii 
ala!'aktır. 

Fakat herif pek az sonra bu
nun farkına vardı. 

Vali beyin izahnamesine göre: 
Maarif 

İ taJvada bir ka~ır•ra . o 
Hoıııa. 2 1A.A1 

ltal)auııı şinıuliııdı• H:' merkezi 
kı mı ııtla zııl111r ı·dl'ıı Jıir 1.u-.ırga 
dektirikli dcırıir rnllarımla nıülıiın 
ıalırilmt ika C'tıııi~. l€']r-.f.ııı "" tel· 
:ıraf mnlınhl'rt>l"riııi lı01:ınu ... tur. 
\ ı•re deHİll'n al"tnı;lar )ofları 'kn· 

f1Tl. ', ... 

işte bu sıradadır ki imdadına 
(E .. ). [S .. ], [L. .. J lar yetiştiler. 

Bu herifler bir çok muhafil· 
de olan tanıdıklarına nüfuz et
mek sureti ile mel'un ingilizin 
sefil arzularına vasıta oldurlar 

Hatta o kadar ki... Bu herif
ler işe evvela kenefi aile efradın· 
dan, kendi mkınlarından başla-

----Vilayetimizde 348 resmi 1250 
hususı mektep vardır. Bütün bu 
mekteplerde tedrisat muntazam 
bir surelte devam etmiş ve bu 
mekteplere görülen lüzum üzerin 
40 şube ilave edilmştir. 

Bugi.in resmi ilk mektepleri
mizde 18648 kız ve 21571 erkek 
olniak üzre 40219 talebe de,·am 
ediyormuş. 1408 de muallim var-

1 
.ı, 

Kocluı 
Eskimoların 

m mleketi 

J stanbul ömürlerini buzlu 
arasında geçiren Etkimola

rın memleketine döndü: Deniz .. 
lerinde buz- -• I • 

1ar yüzüyor, 
dağlarında 
kurtlar do
laşıyor, y()l
larında kı
zaklarla ka
yılıyor! 

Vapurlar buzlar arasında kal
mış, trenler karlara saplanmıı.,. 

Evelki akşam vapura biamdc 
üzre iskeleye inen, fakat vapurun 
Iımanı kaplayan buzlar yüzünden 
haraket edemiyeceğini öjrenen 
bir ihtiyar.• mütevekkilane, ba ını 
kaldn ıp dedi i: 

- " Peki, buna şimdi şthrc
manelı nt: y&psın, Fatin efendi 
ne çare bulsun? Mubarek hava, 
lngilizlerin siya etine benziyor.: 
Bu gün böyle, yarın öyle! 1 ·miz 
Allaha kaldı!,, 

ihtiyarın dediği çok doğru. 
Hakikaten işimiz Allaha kaldı. 
Eğer bu böyle devam ederse 
yollar karlarla, denizler de buz
larla kapanırsa, ne yapılsa nafile, 
kutbun buzları arasında kalan 
meşhur ceneral Nobile heyeti 
seferiyesinc benzeyeceğiz 1 

Şamram h ntml 

S enayii nefise birliği riyase
tinden dün bir davetname 

Idık. Eh· 
\;;mm· ·ef 
binaen ay
nen derç 
<'diyoruz: 
·MuhterPm 
t~femlim. 

Türk sah
nesinin ı·n 

kıymetli 

uzuvlarından biri olan sau'atkir 
Şamram hanımın sahneye dahil 
olduğunun 73 üncü seneyi devri
vcsi t s'il edilecektir. Bu mü 
~ebdle büyük bir müsamere ve
rilecek ve Dumbullu lsmail efen
di, Burunsuz Cevdet efendi, So-
ğulduklar kıralı Şevki efendi, 

Göbekler kıralıçası Hermin hanım. 
aşnğıc.lan kıvırmalar mutahassı ı 
Deniz kızı Eftalya hanım gibi 
bir çok tiyatro iistatlan hazır 
bulunacaklardır. 

Diğer taraftan Edebiyat şube· 
si azaları da dahil olmak üzre 
Filurünalı Nazım bey gibi bir 
çok mütefekkirler davet dilmiş 
bulunuyorlar. 

Bu münasebetle Triyo bey'eti 
bir konser verecı·k ve sahnede 
73 Uncu hayat senesini idrak 
ctm k saadetine nail olan Sam
raın hanını da tiyatro ve göbek 
namı altında ilıni ve ahlaki bir 
kitabe irat edecektir. Müsamere-
yi teşriflcriniz ricasiyle arzı hür
met ederiz efendim ? 

" • 
Halk mektepleri 
lstanbulda 500 halk mektebi 

açılmıştır. Bu mekteplerde 18000 
kişiye okuyop yazma öğretilmiş. 

Bundan başka yeni harflerin 
meclisi alice kabulinden sonra 
neşredilen talimatnamesine tev
fikan 2500 millet m tebi açıl
mış ve bu mekteplere c;lyevm. 
104,458 kişi devam etmekte 
olup bir ay gibi az bit- miiddet 
zarfmda hiç okuma yaı.ma bil
meyenlerin bile gösterdikleri is
tidat ve alaka şayanı şükran 
bulunmaktadır. 

lzahnamede bundan başka ya
pılan ve yapılacak yollar, Zıraeta, 
Nafaaya, Sıhhiyeye ait i§ler hak
kında uzun uzadıya izahat veril-



Latife ücreti ı 
yatak odası irae eder 

b·r i kemle ilzerlnde erkek 
1 • SoLda üzerine kadın 

• ahtmı~ bir iskemle 
o ada brr karyola içinde 
hanımla Midhat bey yor
yoriar. 

e hanım (birdenbire 
· çinde duğrularak) Mid-

Un bunları kocamın 
i z m n ne diyeceğimi 
rum d.ı... Midhat bey 

n.) N d!yor un s v" ilim? 
endisine bu olanları an
:zeman kocanın ne yapa

ı dü ünüyorum. 
- eleri yavrucuğum ? 
- Aşığım olduğunu.' 

Hızla yatakda doğrularak) 
ocana benim şeyin oldu· 

.. y\eyeceksin ? 
fttını olduğunu; yahut 
rdlı edıyonad metresin 

o ı bôyle latif ele· 
den bulursun ? 

Val hi de il ... Dinle beml 
ye kadar kocamdan hiç 

yı saklamadim. 
· or kı ondan hır 

ôyleme em muhak
beni datacak çtinkü 

k dar n onun benden 
·m ond n sakladığımız 

yokdur. 
bn i idilmemiş bir 

ttiğmı kendi ağziln 

Lv\...ı::s :lıı-c1 haber virmekl.. 
B0 lld hakkın var. 

n d bunu ı t bii bir ş y 
mı bildıgin halde yap

asrar edıyorsun ha ... 
Evet, hem itiraf edilmiş bir 

h yarı y rıya affedilmiş de-
r. Muhakk ki zevcim 

d. 'ne karşı bstereceğim bu 
kalbliliye karşı lakayd kal-

- Hayir canım dinle: Sana 
bir latife yapacağım söyledi. 
Müsade edersen bu Jatif eyi pek 

te hoş bulmadığımı s5yleyeceğım. 
- Peki ne imiş bu latife? 
- Dur canm1 anlatacağım. 

Sıına kendisinin dir aşığı oldu
ğunu ve bu aşıgın da ben oldu
ğumu söyleyecekmiş! Ben heı ne 
kadar s na sö_xleınemiye dair 
karına teminat verdimsede, he
men galip sana anlatmaya lüzum 
gördüm. 

- (katılarak) Ayol mühim şey 
diye izam ettiğin bu mu idi? 
Karımın bana bu tarzda ettiği 
latifelerm bu bırincisi olmadığı 
gibi hiç şüphesiz sonuncusu da 
olmayacak. 

Esasen şimdiye kadar sen 
müstesna bütün dostlarımla olan 
bu ksbil macıralarmı anlatır. Bi
Jmemki karıcığım bundan ne 
zevk duyar. -

- Bu çocuklıkları birakalım. 
Biliyormusun seni gugün gördü· 
güme çok memnun oldum, zaten 
arayip bulmak isteyordum. Ben
den bt r yardım isteyPceğim. eh .. 
enm.:..:yetsiz bir şey yüz lir:ı ka
kar, h m bir kaç güne kadar 
muhakkak iade edecegim. Bil
mezsin bu gı.inlerdc i~er ııc fena 
gidiyor. 

• * 
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ır. , 
itiraf et ki bütün bunları ÇEK 

Loud. St. 98i. 1 Anıı;ter. n. 
la n, kendi muk. a- y o 1912 50 P ._ ~·. • • .. r~ ... ur. 

1.22.50 
16 .. '>2.SO 

S.49 i eni de takibdeki is- Parisfrs. 12.58.50 Vi>•ua ın. 
cür'e k"rlıklarımı filanda Milanolt. 9.38 \lndridpze 

3
·
18

•
50 

'or ovulo 4"'l7,75 
edeceksin. Tabii bütün bun· Berlin ın.2.06,75 Atiuadrah. 

kocanın nazarında kiymetini Sofin le,·. 68. n°1t~ 
38.10 

k b ık. d il d Brtık111el h 3.fi3.50 lo;ık,a ç. 
ece e ı e zava ı a a- G' f' 2 5 .. 2~ 3 .. 1 .. .,.,, 111 " ·o ıne' re . .. ."l. a "-'e ~· ......... 

sana bağ'lanaeak deyil mf? 

Do~. Ha>111an Borsası 
t butün bü işlerin arasın- 1-3-929 
ne olacaığm, ne h"alt ede-

canım sen 
Bir rkeyin başına 

'bi hail r gelebilir. 
detlı) hakkınız var! Fa· 

n y pacagımı bilirim!.. 
kdan fırl r hemen gi
pıyı vurarak çıkar) 

* * d kik onra ... Salr-
' ı h r akşam ugr • 

yi ırae eder. Mid
Mabcubane bir 

Ki 
Cini Ad t A~gari Azami 

K. P. K. P. 
Kıvn('1, 

D lı 103 12 -!2 
Kar ıııan 

ıKnra~akn 
Kuzu 321 63 - 103 
l\P.çı 1.,3 20 26 
Sı r JOl 15 - 31 
Uaıııı 

Ticaret borsasında 
hir ın üz e acı l d ı ,, 

Dun ti ı t zahire.: lıoı ıııda 

mu m le "' ıren mnh .. ul:Hm nümu. 
ııel<'rini ha\ i h'r ıniizr nrı]m tır. 

~hizedc ı-.inıd'ki lı lde on iki 
"' nenin nalı,ulatmın nüınundcri 
rnrdır. lü e h<'r ene. oıo;;rııenin 
}eni numuneleri konulacak \C hu• 
uretle malı-.ulleı in hır rneki 

farklar anta ... ılmı., olacaktır. 
müze. Auupada olduğu 

g'l i büı;ük mah1::ulat müzelerinin 
lıai'jlun~H ı mahiyetındedir. 

Ru yaya gönderile
cek eşya listesi 
Hu )U,a g<mderilecck Ladcııı, 

kP-.tan ye hahlann 1 tanbul tica· 
r t odac:ınca tacirlere yapılan 
t ıı ıl ı ı {! ~t rf'n li~l• ıkti ..ıt \e· 
k ta tık dılmic:m-. \ akrn-

• 
I' 

\ 1 ' ' '' l ..___ 

111 HEAAKLI -DDNYA 
Kari koca 
bir arada 

~rt afetten 
Klara l!o 

Geçenlerde ticarethanelerin hirinde 
çnl}E:nn bir g.enç hanımın amirinin 
tac::y ürekliliğinden eikiyet ettiğini 
i~ittim. Dert dinlemekten hoş1and· 
ığım için bu hanımın da derdini 
c:Ol'dum. Me.:f'lc ~u imic:: 

Bu mt>mnr hanım bir 
kor mırdPnberi nmvaffakıw•tJe 
çalı .tıgı hl\ miie ..... e ede. kap; )Ol· 

da\'luı mdan 1 ıirİ) lt• evlenmeğP. ka
rar \ermi-. Simdi amiri kendisin
den rok ıne.mııun olduğu halde 
iQfifa etme-.i hizumunda i-..raıv·edi
} ormu ... 

Çünkü hu amirin fikrinct> e'li 
bir kadının ça1ı~mac:1 nakadar c-aiz 
ise, karı kornnm aynı müessec:<>d~ 

çalı .maQı o nishette muzir \f' mah· 

zurJu imiş. Mamnfi ba .. ka hir yPrdc j 
iyi bir \ azif eye kayrılması için yPni 
geline miiteaddit tavı;:freJpr ,·,.re· 
cekmiş. 

Me 
0

t>lentt1 oldukç.u nazik oldu
ğu inkar edilemez. Ticari bir mil· 
e•sesede calışan memurların bir 
vazifesi de birbirini kontrol etmek· 
tir. Bu vazifenin hüımü suretle ifası 
memurların bırbirine karşı hısaiZ 

olmalarına mütevakkıftır. 

Halhtlki kaıı He kocaum hiı·
hirlerint· kar~ı 1ı1 .. -.i;1, olma-.ın 
k.m \ armıdır~ 

ZeYdn ze' N.'\ 1' l..nı - t Meşhur sinema yıldızı Klara 
İğma?.kftr ,,. himayt~kar dtnrtrnına füwu tanımayau ve sevmeyen si-
sı pek ttıbiıdiı. ı\Ie eJa i~ esna~ın· nema düşkünü kalmamıştır. Obal· 
da karı kocanın \f'~·a koca, karı- de bu güzel artistin gönUilü]erine 
nın bir kn urunu n•ya ya1nıtım müide ..• 
gormiı ...... Bu it• hir 'nzi) Pl kar .. ı-
sında ., apılarak en tabii f'\, , elP\ 1 Amerikada icat edilen sesli 
müe1::ı;;e ... nin wrarma bil; ol a, sinemanın ilk mn:ıı~rinden bi~in
nıec.:elc\ İ cııt Jnı <:lınC'kt<'n iha et· de Klarayı kendısı kadar guzel 
tir. üç arkadaşiyle beraber, resimde 

Karı görülen, mühlik kıyafette gördük-
koca için avm :rerdı• çılı§-

manın diğer bir mahzuru da karı akşama kadar karşınızda görmek 
koca arnı;:ıncla zuhur edecek ihti
lafların. ailC'Yi gC'dm.;izljklerin me
sai santlnmın i!;tilzam C'ltiği zihin 
sükfınr.tini ihlal <'t mr ... idir. Mesela 
kocanızın 'e) a karınızın canınızı 
sıkan bir harPket i sabah dairrye 
gelip j..,(' ba1::Ja, ın \a kadar zihni
mizi j ... gal eder, ond.ın ... onra silinip 
gider. 

Fakat karınızı \C}a kocan\Zı 
ii W :Ez ıc±L1z r 

•••••••••••••••••••••••••••• 
5 PiYASA i 
'·······4··················' 
Bulgaristana 

sev kiyatııııız 

zihninizi 'C' ~inirlerinizi akşama 

ka<lar tazip P-tmek .için kafidir ... 
Maınafi Amerika, Franc::n. Al· 

manya gibi memleketlerde. is ale
minde' mühim meYki ka1..anmağ3 
mtl\"affok olan karı kocaların bü
yük bir kısmı ortak olarak çalı.· 

mı .. ]ar 'Pm aynı ticarethanenin 
memuru olarak işe baQlamışlardır. 

Z&2 

}erim.len kendileri için ayıracakları 
mık tar ilf' "reas;:;urnn ., a ,·ere
cekleri mıktarlnrı ha'i bir cedvelin 
sür.ıtlc 1am~iın ..,cJlle1 ek gö11deril· 
mr-.i lktic:at Yekaletinden ticaret 
ıniidiiri yetine hildirilmi~t ir. 

Ticaret odar.;ıı 
kongrası 

Encümenler henüz mesailerini 
ikmal etmediklerinden ticaret 
odası kongrası bugün toplana
mayacaktır. 

ten başka iistelik hi 
işideceklcr!. 

Ne mutlu onlar!!! 
Sinemanın bu afet ı· gü· 

zel yıldızını tanımayanlar tegafül 
etmesinler. Klara Bov daha 
mektepte iken bir gütellik mus
abakasında birinci gelerek naz
ara çarpmış ve güzel düşmanı 
sinemacılar tarafından derhal 
perdeye mal edilmişti. 

Binaen nlC\·h me1:: ·ele bir ~infr 
" 

vP di ipliıı mC'c:· eksidir. Edenmc· 
den ew•l dört be~ c:ene i~ içinde 
pi"mi bir genr, kızın. sinirlerine 
hakim olarak 'nziyeti hiiı;nü suret
le idare edebilmc,.i imkii.nsız değil· 
dir.ıBean şart ki gündP ) irmi dört 
Qaat bvrun bunma bulunmak neti· 
cesiı1dP kadın kocasından koca da 
karı"ından miattan e\ el bıkmıya 
başlar! «· * 
111[ SAHNEDE Jlll 

au -~·m 
Duiilheda~lcft? : Ayaoroz blm 

IS11Jlt Be) d,., : Şeytan ve Hafa Biiaeyia 
ııaz bey~i 

Alhamrada : Şf!brn7.at 

Operau : Prail.I talelw. 

l\llektr. : Karaulıkta bir kldın 

'1ajlkte : Kr.di \"C Kıhıary& 

All'i Siae....ıa : Konan Şlmılre 

Al~mdarda : FakJontl Dr.niz muhaNbaiıt 

Ferabcla : v arılt-y l!&ahaz lley~u 

lstanbuldan Bulgaristana sev· 
kedilecek tuzlu ve tuzsuz balık
ların tıbbi muayenssmın icra 
edild'ğine dair Bulgar hükume
tince şehadetname istenmektedir. 
Diğer balık, istiridye gibi deniz 
hayvanatiyle konserve, havyar, et, 
deri, yapağı ve saire kakkındada 
1 aytar şehadetnamesi talep edil
mek tedir. Buhusus ticaret müdü
riye lince alakadarlara bildirilmif 
tir. 

'e 32 'aryete, Duıı iıae· 
01ada: lndler ve ~içekler 

Ticaı·et odası bütçesi ---------

* * Bulgaristan.a gönderilecek her 
parti mal için ayrı bir menşe şe
hadetnamesi verilmesi ve peyder
pey sevk edilecek mal içinde 
toptan şehadetname verilmemesi 
İktisat vekaletince ticaret müdi
riyetine bildirilmiştir. Keyfiyet· 
ten ticaret odaları haberdar edıl-
miştir. 

Y ngoslav ticaret 
acentalığı kalktı 

Yugoslavya ticaret ve sanayi 
nezareti Istanbuldaki ticaret acen· 
talıgını lagvetmiştir. 

Si~ortacılar için 
fuıkncd · alı .... an i olta .. iı· 

r t 

Istanbul Ticaret odası bütçesi 
tadilen iktisat vekaletinden gön· 
derilmiştir, Bütçede ikramiye fas
lından 500 lira tenzil edilerek 
motor mektebine verilmiştir. 

Kanhiyo muaınelesi 
Dün borsada isterlin üzerinde 

86 · 86, 75, düyunu mm ahhide 
tah\ iJitındn 22.~.25 · 222.50 istik
razı dahili uzerinde 92,25 -92 den 
müame1e yapılmıştır. 

··sın:ır:··· 
Bankası 

Tarihi t'eei.si 1888 
&\rwayeıü 30.000.000 f r1Mtk 

Teroamen hc1iye edibniş 
l\lrrkt:U idan!4i J,ıaabuJ 

telMYll hevo2lu : 
4(17(). 4071. 4072, 4073. 4674 

latambul 2381. z.2&1 
Ttırkiyedetd şUbelf'l'i 

lzmir. Samsun, AJaea. Mesm 

•••••••••••• 
EMA 

Bu gün 

ONRAT VA YT • VERNER - KRAUS • ANYES RSTERHA 
tarıflıtmdarı 

PRAGL I T ALEB E 

Yeni JAmer'ka Reisi 
Mr. Hover iştihn husutU 
T alt müstesna, ,bütün 
gölgede bırakmıstır~ 

Vaktiyle.Beyaz ~ay d 
rı Mr. Taftın-yemeklerjn' 
altına solc.mağa ~lıı 
muvaffak qlamamışlardı, 
aocak ali mal;ıkeme tj 

geçtikten sonra y~m.ekle 
kµJ bir h d indirebibll 

Bir :ziyaretcinin jfade5. 
Mr. 8ovcr FJorıadnkı 
g~hında sabah kavaltı•1 

attı türlü yemek, 2 parY' 
kahve \ e kaymak > e.._ekt0 

Mr.Hoover hayli hurd 
porsiyanları derhal silu> 
yormuş! 

Roınada: 
Başvekilin nüfüz ~e 

günden gune artmaktadır. 
da kendısine · "Şan'ô\ye,. 
verilmesi muhtemeldir. 

Mussoliuin Baş veltiltl 
riciye vekilliğinden 

ettiği nezaretler 'unlardır. 
Bahriye, hava Nezareti 
siyonlar Ne1.areti, Mustt' 
Nezarcti. 

~fekketle: 
Akebe, Felestinin 

mana olarak terakki etıı> 
layalıdan beri, Bahri 
iki küçilk ada büyük bit 
ıniyet kespetmistir. 

Mısır hükumetiyle 
lı Ibni suut arasında b.a 
hukuku hükümranisi <şid 
nazaalara meydan v 
Akaba limanı ileride 
la süvey§ aruında kilittal' 
geldiği zaman bu iki 
başlarından büyük işlet 
ları ıfıuhakkakbr. 

İngiliz mabs 
Loudflt 

İıı~liz mBh~mlatı lf"h~ 
uıemleketlerdC' pco~aP-" 
ımM i~u büt:çe\C bit 
İngiliz lirası konulmlli>ı 
teklif edilecekcir. 

A BON 
' 

ve ilan tarifee' 
Ab<)ne üeretletl 

(iç ayltk, Ahı ayl~ 
Dalul: 5 C) 

Ilarıçı\ııı: 9 l6 
Adres tebdili tpıı 15 ıc.-f 

lmeli. 

l lAn ilcrel 
'fek sutuhda 
Aktncı .ayfada 
Betilun 
Dtilld \i nr ı • 

t:ı; l 

lkmrı 

Ali 
ku,ruş 

3'.l 
42. 

156 
156 
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J\~avcanda IKD~M v 1 1 
~rhaycanda 111111 
Yeııi alfabe 

. l.._ Bak~, .14 şubat 1926 
tiıtıinıi f llfah.tuıın taibikı ve 
\'~ ed·ı·aaltyetinc hararetle de· 
~or. 

IKI SARlJO~ 

KADIN 
Mediha Ye Nebahat isminde 

iki genç kadın. AYl'lki tzerc Be· 
yoğlundaki Gala me) hanesinde 
kafaları 1 üt· ;~ 

f"'c:kiidnrdaki kıııniir<'iiler f'k· 
... ,.tiyetlr kömürün okkacımı ] Oku
ru~a 'ermektedir. Halhuki kömii
rUn okJca.:;ının 8 koru~a c:atılmRc:ınn 
dair Emnnrtin emri rn kararı 
vardır-~ 1Canda lnılunan bütün 

l"iQdenerde tedrisat latin han· 
Uıt~ lluıan yeni elüba esası 
~•ki Yap~lmaktadır. Azerbay· 

I'ulediktc>n· Jk.~ ~, . 
sonra nara· /,('C,"'ff;, < 
bt at:mık ~ ~ 

Uc:kiidar beleclive-.inin nazarı 
dikkatini erip He kömiirün. Üskü·-

, Clanı1 bilhassa fakir halkına 8 kn· • 
't ru~taıı ... atıl.na.:mııı \<'minini reca 

t ıfba h butUn gazeteler yeni 
lati, ,

1
. •rflerile neşrolunuyor. 

~e t if.bası esasına göre tertip 
,. etpıt d"l 

IG~Ye .. e hı en yeni elifba, 
0 tıııan c~m uriyetinde kabul 
lity de~rı~.ıı elifbadan daha ko· 
~ltfle . 11 

• Hatta, yeni Türkce 
~ rın d h b 
0benrn a a asit ve bunları 

tn' 
8'1leo b· ~n daha kolay oldugu 

c ılır. 
Ga.zi M 

t~tı Ustafa Kemal Hz. inin 
1ltı 'Z.tYaz latanbulda bulunduk· 
~ıtıcit ?tanda Saray burnu par-
v ırat bu d 
t Yen· h Yur ukları nutukları 
~. b·· arf inkılabı Azetbayi
ılc ~· uyuk bir dikkat ve alaka 
'tf Urkcı:1n'P· edilmiştir. Şimdi yeni 

.L ın T·· k· 'tı~ ta.tb·ıt uı ıyenin her tara-
jittıclil büı .. ve tamimi Azerbay • 
1Usı.ıı~ ~uk bir memnuniyet 

A _ ietırrnisl~· 
~trb "· 

lı•rOen aycan ahalisi eski türkce 
~rlli okurlardı. Yeni Tiirkcenin 
tdilen Ycanda kahul ve tatbik 
tijc ta~~b'. elifba ile esas itiba· 
~lt.a ber 1~ . nıüşabehati vardır. 

il' dtn'l ıkı elifba esasda ayni
Bu 1 e bilir. 

Jp . •cbep} A:ı. 
rı \C!n' e erbaycan Ttirk-

~ ' ı T·· k a~etele . ur ce kitapları 'e 
rı okumaktadırlar. 

t . A.,etbau 
Utrıhu. ,can, Soviyet sos}afüt 
l~ rıyetl · · • 

-<\I dl' .
1 
~11 ılhhadına 28 nisan 

f ~ttb 1 tıhak etmişti. 
!Y~ti htı ay~ın sosyalist cümhu

tı. Ceç, Z:ttnnnda tes:s edilmiş
lııiltt. n 8 senede mektepler. 

Şehza<le ha- llJ-..,..ı .. -~~;m~ 
şmdnki !\fi· ~ • ~ 
llet th-:ıtro- tf.·'.i,~~~ 
"'wıa g<'lmi-:· !'.!! 

lcr \t' lıir loca tntup oturınu-ılarrlır 
IKadmlar bir müddet c:nnra alkolün 
tf'-.iri)le ... c•knkt ı pptık1arı gibi 
ti)a1rod.ı d:ı ıı.ır.t ~ıtın<ı~.ı lıaşJa
rmşluı 'c ıwhc1) f't halkın müra
caatı üzerine zabıta tarnfmdan 
c:i.iknta da\"et olunımı:lnrJır. 

\ncJk polisin locaya giıJi-

~ini g• ıren kalımlar hirı]enbire 
oldul.:l.ırJ \ eı<lt n fıı-la\·amk nwnm· 
lllll iil..ı ı ; ı w hli uııı <'l mi•dt'r '<' 

hir km ıııu )"uı'" ... ı .... ınLLı ciıl-."n bir 
h::.ıı u!...Pt \ .ı 1 l)n.ıktaıı ~' kınfn polh.i 
~anrlaliH:lerlt>. ) uuuuklurh1 dvğ· 
mi.ı ... Jı;:rd ı r. 

Poli IPr c.:ırlıo~ kadınları 
hin nıu~kul..tlld J..:ıı ıkolu gutliı e· 

hilmic;lndir. Fakat her biri biter 
pehfü:lm ke-.ilen nı~ın mahluklar. 
knr.ıkolıb k'\1" ... 1lnrın:-ı f'lkaıı ro1i· 
c:in. iiı<'l"İnr hiiı um f'ılC'rf'k ~ nl-.:-ı
lnrına 'ııpı-.mı~1 n- "' nwınurlarn 
rl kalrlırın.ır:a ı lir'rt "tıni;lt>r ... r dP 
111h:.ı)l'l il-,ı .. i dı· \ kalanup <loğrn 
ın iiduı i' Pt f' gt ti rı 1 ın j ... lerdi r. 

Kaılın ıınmım ıa;ıvnn hu iğ· 
rC'n~ mahl i'k.loı udliYf'Ce mnhkc
nH'V' vnilı't c·ı..lr·ı ılir. 

RIP Z\B1T \AR \LA DJ -
Crmnl he\" ic:mindr lıir ınbit dün 

\k" ırawla troım :n l,uı rı t 1.ırken 

dii ı rPk ' ır.ıl ınmı tır. 
\ A ~ti H \Si t\ (,JCI -

etleri ın. 
f'.:kiiJardıı lmrf'howln mukim 

111'1 

Sisli - Tünel traınva\ları .. , ,.) . 
f;f'cf'lni hilhasc;.ı sinPma pa,·· 

clo:;larından <'V<'l \'n c:.oııra ~17li • 
Tiinr>l ara ınrla tPk nraba işletili· 

\'Or. Bu tek arabnlarLln hep 1 inci 
~e\'kidir. Bu zamanları.b. paralı 
olnnlar. "in<'mn<.lnn dı •nenlf'r 1 inci 
rn )ki tramrnya Lin<>hılirlcr Fakat 
Lizinı gilıi işc·ilnde. FNikrı\"·Totw-

hı. uıet. iJiye ktıyli ~ibi mahaJlerdeki 
P\ lerinP h11nü\ nrlıu. l inri mfl·ki 

trk arabalara ~ ki j ~ihi bir ılc 
2 irwi mc\ ki arakı t.akılınahtlır. 

ferik•J) <l~· akirı ı.ı..;cı 
HU;e) in 

lı=ıiıı1siz nıeltep 
f\1 U]an ... altanat ıamanında vU-

"" kc:rk kaldırımda w im c:emte hiç 
Jıir Tiirk ım·I ttlıi ,oktu. Hatta 
lıiitiin HeHıı"rlunda Calnta ... arm· Ji-. o . 

se-.inLlı•ıı l ı.ı~h.,ı Tiir k mt'ktebi 
hu1unıııı\ tıı·du. Tfınd lın;ındaki 

mcdc\ i ıel..k.c:::.inc.lr hazır } C) icilcr 
otururlardı. Bu 1t'kke 'ilii) et idn· -rei bu u İ) e ine rlevreJil<li. Bura· • 
cin ilk rnrh.trp uçılma .... ı temin edil· 
di. ~imdi 150 ti.irk ı;ocugu IJu m<'
kirpte okm or. ~lektebin ic:ıni 
heııüz \Ok. :\Lıarif ınüdür]ül!linün 
lııı ııwJ..tf'bP n i lıir j...,jnı ko\nı:ı .. ı
rıı rica t') lt>ı im. 

~ahkulu mahalle i 1'1uhtarı 
l laliJ 

trı k tı Çok f y t tepı~1.. nzlalaştırıldı. Kız 
t\l?rt 8 dı cv~]ki miktardan el-

Rih iik adada ikamet edPn Haydar 
hPyın "' indPn diin ak~an'l yangın 
çıkmı:;-'"'a da dt•rlrnl )f·tİ:;-ılerek :,,un-
düJülınü~tıır. skeri Senayi n1ektebi 

~~tc v~ rn afa daha fazladır, Ga
~•ttırıl ecnıualar dahi yene fa
n .~lfün"•n:ştır. Bilhassa amele 
~~ .. liltkt~ arı,. çocuk terbiyesi 
k~Uirı bu Plerı tesic olunmuştur. 

flIR CEJUI \';\K" \ST - Cn ıuii<liriyetiııden : 
kapaııındn oturan lLı~.ın ile Alım· c:kPri fahrikalnr ... j~nrtn 
f'I, lıi r ka1.lı11 ınc:>elc ... i ) i.i.ıii rıdeıı tea\ iin sandığııı m Ankarada dip· 
hirbirile kn\ ga ederek yckıligerini 1oınah bir Eczacıya ihtiyacı Y::ırdır. 
pıçnkln cnh Ptmi)erdir. bir <-rne hizmeti mechureyi kabul 

Y \~GIX B \ŞLA~GICJ - etmek ~artilc mezkur Ec7.acı1ığa 
Siilc' ınanirrde otımm Ilırahiın talip olanların .r·raiti anlamak 

~U"n llıekteplerde tedrisat 

he) i;ı "'inden 1'' clki g<'cc yangın iizNP .\ ... keri fabrikalar ha Jfr-
c:ıkmı:;-'-n ela <1Nhnl) ı'li':'ilerek un- 1-.inıli;!ine murac..:aatlnrı. "' 

~tıları k't Yeni elifbaya göre 
t~Icriıt 1 

apfarla yapılıyor. Ga-
l ltfl~l'l~ • ve mecmuaların yeni 

diiriilmüştür. '-tın "ltif a d ~ •nikt tın a ve okuyucu· 
~ı.ıı, ()' 1arında rnülıim terakki 

,e trıişt' 

B]R S \BIKALI TCTL'LDU- I S nbık lı'Tlit ~~eb'uQu Hamdi Namık 
Nuri i ... ıninde bir ... abıkalı ehin po- !Jl· m J,erıuıı 1 P"rılıııı lı~mımla :;-ar· 

, li:-- Hamdi efl"ncli)l' yoldn giderken ' 1-.i korn lıi,..:ır nlf'h·u-u Turı... niri Meh· 

1 · h J • kk' ıera\·u··7 attı' met Emın lır\ın mahdumu Emliilt "" f,. 
ıt. 

t:~ A.~etbay 
;~~hutiyet~~l.'. .sosyalist sovyet 
i~ 5-diyalı tıkurneti ziraatın ve 
~ Çok ~··terakkisi ve inkişafı 
~-~nl tdi uyuk gayret sarfına 
tl}i.ıt l 9'ı/0d· Petrol islihsalatı 

\'f' nç c:e r H yo · ·r.n ' · · 
1 1 k k k 1 tnın ba11kn·ı ınrınıır•:ırındtın Adll 1 ğıız 

tıi11tlt~n <lrı ı14~q P< i 1'11.• arrı ·o a 
c> •f'\ ,n ıı:ııı 7rt1iklı•ıı ınıı .ırılrdı fm rı lıe\· .a• ıtıiriilrnii t iir. BjH <;ocLJ, czıı Ol - l\ie- fuı<l .ıiıı Bı ~iı-ı. 1 t,ı h.ırıı leriııdı Jll'Nnb 

B 
ot,,, 11111 irrn crlilıııı,.ıır. 

cit i minde bir coruk. dün e-
<~en nı nnlılanı uıun uıuıırler H' sa· 

'oiılumla biı otom bilin al tında ._ , e adetler tı menni <'dem: 

rıc ~ık a 1921 dekinin 7 
atılmıştı. 

ııarı !.:uırardan 
Ç\h ~tktitik b.aşka Azerllayca· 
t,t ~ıhYor .. B t sısatının ikmaline 
~ 'ır;k} h u hususta ok b ·· ·· k 
tr it'. U&ule ç uyu 

~dıı' ·~ta n ,ieldi. Araks, Ter 
d'-~t~ Bak~hırlerinden istifade 

bu"" td~ elek . ~e cıvarında ma-
ıU~ • lıtıkl b . tıı.kta, ••lttr c, u va~ıta ıle 1 

k.tlarnl.. ) ar::ıl ınını 111·. 

Ff•lemC'nk Bahri SC'fit 
Bnnkn ı 

l\1erkczi 
Aın. te<lr anı 

" 1ı r,. , ı ·, , , .. ı ı 

Jı3 • k ıpıı ılı•ırluıı 
ı c-lı hın 1 1 111111 ,(.9 '-t dır. A. .. Yapılacağı anlaşıl-

'· ""' c..erba I 1 ınu:ınwl ı ı '" ıı ııı~ ı ~tLı. oqtcl'ıs· . Ycan mi li ikti· ll!lı-•mm-••• ...... - .... 'f'Qıtt ının •• •u . ~. katar ta . geçen sene 1 m~;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o~--~1~~-"!:'k-m 
" ler ne t.bık edilmektedir. , Döy ~ <' 1:1 ont nn 
~l~L.~~n"nd htindeki clektirik Tarihi ti"'Qİıiİ 322 
tt, 'tltik an Bak" Mrrkt>zi itf rt" BRliıı 

, ~ C~ty u ve havalisine Tel~oıı BeJDQlu 24i.2.JS-984 ,<;Bi 

q )a!~ ve'~. sevk olunacak· 1:e üıanbuı ı842,2843 
tilt ~ki 1zni Nuvrabatta Butik.a nıunıne!atı 
l~ ı.t..~~ büyük elekti· , e kasal r icru·ı 
'b~~ . ~ dveceainde is ~ 

't ~CtJct 3 nıaa.t yakında hl· ~i!iiiiiiiDoktor·iiiii!!i!iiiiiii!!!I! 
b'd.~ St· it, Ha Pki kaıhrıl.ar luı:ıınııc,.,i Cilt 
" .... ~ 1P•rı ı. "~r dahi •1terk, Şuşa, Kı- ve Fircngi Hekimi 

Si }''ı>ıı.caYrıca yeni istas- Cavat .,.erim 
'-rıd, >'tkırı b·ktır. Bu suretle 15 aa. 
t-~·1 Ql ~ek b ıt atıde Azeı bay- Turbc ele Ejl\i lliluli ahmer 

'~ı..~ r uyuk tarakkiyata bına:>ı. 1 el: l~ıam. 2622 

F tıb ]) rıluncıı h::ık:ınli inden ilan : 
Bır dı>\ ni rııalıkıımbıhin ndemı te· 

,l ) ı ıııılı n <lol:l\ ı ırınb<'ııı hıılıınnn l.ıak

k lli\• 117.a ı H' ı::::ım niıı fnılıtııru .har:ır 

"rıldı ırıd ·n 9 \1tırt 929 rum:ırı...•ııi <•uııil ... 
t 14 de Fd ı rıek:ıpıdn ı,arivl'i Atik 

Alı pu a nı.ılıallr. ının Eılırııi'l..npı cnJ· 

ıll' iııılt> 13 mıııı:ııolı clııl..J"ıııd:ı :ıtıl:ır>a~'l 

ı Jll oluıııır. 

D .ı ıı.ılı·ıı llr.).ı \ ı m:ılıcııı lıir adet 
:.ılıminen \cdi , a .. Jarında kır renkte 

ukuı: ltıtihtf' .ıt p:mırmd:ı hilmtı?lnl'd<' 

furu1ı1 t"dilf'l'l'Jindeıı tslip olanl:ın°u 4 
ınaı t pn1.::nıc .. i s:ını oııbirrlt• mahallinde 
huluıın• ok mPınurunn mılraroatları ilan 
olıınıır. 

} lonrı t•rııı et lnhkeıııt'"iııdf.'n: Mtıflisl 
\ ahı:ım ~rbulıvnn Hendh r ait \Jıı. 

oifnıu.ra Nmalinin 1929 t>nc i ~1artınırı 

beıinci Sah Ye altıncı Çarjanba \"C Ye· 
dinci Per enbr nıınlerinde ı-:ı.'lt 9 buçuk· 
ton ıtib:ırcn mumaileyh \ r.ıbraın SeLuh· 
yan Ef~ıdiuın ı .. tıınbul da .\fir Efendi 

Kilıı.lplıane&i caddetindeki Mağa21mııda 

bilmUza~ edr f uruht l'dileceğınden ıahp 

olıınlarıu H'\m \e \ kıı \I' rnJhııllı 

meıı.urdıı Mınıı he> etme mur11ı.1itıt e. 
ltır.ı::. 1 ı;.ı ... rt.;a ı... ~ J. ı.u-: 

'\ 1 il 1 1·~ l 

waa 

/(,. RAOIUM )\ 

i:Q O O: 
ı \(" m:A~~J; )/ i 

"RADİUl\I" tıraş bıçaklarının asıl sahibi kimdir? 
·Radium• mnrknc:ı 18·2·190.ı tarihinde '" 7129 nLlıneıo ile Almanya c;anaı 1daresinde Solingende Henrilı 

&ker \ e :ıureklı:;ı nam Anonım şirketi namınn ka) t 'e teı:ıcil edilmiştir. İşbu ~rket Radiwn marka:.ıı:ııu balJu 
istimalini ve i bu marktt~ ı ha\ i ustura bıçakları imalı alilhi) etini yalnız lıize bah~ c) Jewl tir. 

Bina:analeyh. u turaların imal n• ihzarı 318117 nümerolu alGmcti fnrih.a ilm\l lıaLeıine i,.,tiııaden 
ı·dilmektedir. 

ı\lınnın :ı la ka\ t H' te.. .. ril edılmh olan lıaladal\i aluaıetı farıknlar menıaliki ınutcmednıneıuu lıf'nıan 
f e ... ind<' a~ rırJ dahi tesril edilmiştir. 

Rot-Buhner Anonim irketi: (Kotse) 'c: (:;?uıu11..zer) iııua.lar1 
Rot·Bnlıncr \nonim ıyirketi nam na vo1°ı imzuyıı mezun Kotse ve Şumaıer ı-ftındilerin lıal!i\s mPvıu im· 

zalor r<•smen tn dik kılınir. Berlin 15 E~ lııl 1928 

T s<lih: J...ıhııdı. Berlio 18 Eylul 1928 
Berlin Tıcaret , e Snnai ona ı mttbür H' imza: (Firhk.c:) 

Alman) a Hariciye nezareti namıua Bayuekı ,.e Alwauya 
C'İ)e 'ezareti ınuhUrU 

5161-102 zllhrındaki mUhtl1n Almanya Hariciye 1e aretiniıı 
tası:hl.t olıııı n r. 

muhUrlı olduğ•ı Berliu ŞdıLeıı<lı>rlJğint t 

Rnlin Şt·hbrnderi: Eburriza Nanı• k ~ t' 'l'ııı iri~ • Cumlıuı i' eti Hrrlin ~ehht-ndcrli2i mu imi. 

rtı k nsnnl" Yeı mP:i: derereqine gelen hu rnec:e]e> hakkında rakibimiz lamba ıi retbane:ıi tar.fıuJ u 
c:ulıat ]C).29tarihli 'İKDI\ \1. gazetec:inde aıe,·himızde ynz1lan hır takım ~irkin Ye nab('C.ı c:ozlt>rlf' rPvap wrDll"\"C 

bile tenezztıl t>fml'Z idim .. Ancak. muhterem muo;terilnım ıiıı hu baptn kana.atı til.milP h:.1sıl edebılme,i ı in 
murekkilim hulumın '"Rot·Buhner •. anonim şirketinden aldıı?ım \"araka} ı re mi yenin hir ııretini aynen l aliya 
derç etme' j kendime c:on bir vnzif e addettım .. Mezkur \arakay ı lutien kenınlı ılıUnt ,·e iıin:ı ilf' o1·uyarnk ons 
gort> mıılıa •'ın" f'tmf'lerıni muhterem mil tnıleumınlen bil ha :ı ri<'n ı>dcrim. - 'ı ııphP ız im rpc:mi 'arnkaya 
Pore hnkıki ··Radium., tırs" bıçaklarını foı.ıl ı ı n hıLulrn ·•Rot·Bulım r. nnomm şirl\etidir. lJıınr.lllm hf'r 
ı::ırufında me bur •·Radmm .. bıca~lnı ıııııı ı;alııJ,i rnU\ l'Kkilı Luluııdu~uııı mf' hOr ir C't olrlıı~u rec:men tıımn· 

mı ... tır. I !imbn ,irk etinin e;;ki \'e : imdi\ i siı r.eı ııı mudur 'e ... erı ,}erin pt>deıi olan Olıo.nııe Bodros Eınirzc: 
ı·fonrli J,Pndı ini' ltnh mı Su"iı rt>rıliği Lın sııada a ıh ~ Ll ıl,... ı.lt r , ... :ıfıiLi hııı. rb lm1urıına~ urı ··nndium .• 
tımamıı..ı ahip olmak ıc:temi~ H' hu ıım.ın n l\1.ııui ınr ait oldu~nn <'hu.İ\ i ih.u:ı Ptr!H'\ P rnl ~mıc:t1r: 7..avııllı 
rAl.ibirnimı 100 adet biJP ··Radiunı .. tırıı hıçatı: 1\tılııı.ıd ğ'.ııı LılrlıılirndPn kf·ndıc;inf' mah ne: .e ~ndf'rdi~:m 
ndamlaru 80 adet Lf'\G'l. l,Q~ıln aıılmı>l bıcal, alt 1 ı; Lu h...ığıtlaı.ıı ı rıgınj JtorPn hı:ırrettc kalır. f ti" bu se· 
belw mebıııdır kı ··Pnır Prıın .m f ııdı ıııı terilı1iın~i j•fot N!i ·01 •• ılıyt> ynıını-.luı. Du i~fıı.l kclıu1e;in 
kendılerine iudc t dcriı \ t 1umLa tıc Jrı tlıJııt:' .. 11 ııı l>u ~ ırhiıı .. ozlı·riııı ........ Keı'\anııı ı:,r-ı lıgı ıı ılı.tu) J .oruz. 

Berlinde Temelholta Hot·Buhneı aııoninı :şirl,eli \ek ılı fUllUıni!ii 

Gslutuıla, Kurk l ba h Jl ndıı, num ro 4, Pi) er Pir.iaı) an 

Sernıaycsi : 'fediy~ edilıııi§ 

4.000~000 T.ıi rad ır 

Uınuıııi Müdürlük 

Şubeler~ 
Ankaw 
lstrınbu~ 
Burrn 
l:mir 

Adana 
Trapu::rm 
Balıkesir 

Ayı altk 
Znn(:uldak 
I\.m·serı 

ller:.irı 

Tanı irlıanf~:-ıi Yf' c<l~hi l(li~ i lndeınal; 
OtoınohilJerin. Elektrik. alatının .. DPniz 1notörii 

, e ~aireniu taıniri i~iıı Bo ehin niiınun<' 
taınirhan(~~i kih;adı 

t"\I ulıııı lı tri .ı <' in"n tamiri irin hir 
J !it ın ı t ıl ·r ın' ıliıı l'tm 

H B ,, lı 

'P. tamıı i ı• iıı l hı o' ru .ı tam '" ı.lit olarak, bir 

üeret 'e f{"nıinat)ı 
• 
ış 

(, ıl ıta \o ' ıd 1 < lrlP,irırle • l> \S IR :\ 

İ stıınbui i('r.ı dairesindl"n: Kadtk.o~ Unı\e 
il ı ı 'm n"" J m:ıh:ıllfo ııın J..'"Oln 'n u 

raddı·•ıı de mu kcrrt:'T 3 numaralı mııl :ırl
dema k..ı-.k elyeYm t&l'Ja ile U!'tüdardıt 

nltunizade mllhallesınin «o!i'ı ) olu cadde
inde 08 nuııı:ırıdı bat nulı.ıllııılıı. C:.ıddıı 

},o t ıı ıncb S hı .ı ·ı cı dit fıôl> .ı~ıı ıln l ı • 
maralı rıhhm mahalli ile R'lrtık nıl:ırl.ı 
nizam caddeeinde 14 numaralı ar» ile 

'iııc ~ .. Uk ndada fabrika sok. ~ınd:ı 
.ıti ' ı dıt 60 ııunııır lı Lir 1 ap hıım."
ı in ) ı1 lıı .. ···i \in ·n p .,a ıl· ~e. 
<ıh• H aıı. lumınılarııı borı I.ınnıian do
ltı) ı JO u ını.ddetle ıhııleı eV\eJive 

mlı7.s.\ edesim• -çazolun:ırıık. ::\ oumarah 
t rla 'uz Jmı 68 mıaıarıılı b.g :> 111. fua, 
l num ırolı rılıt m mııh Jli • ı ı lira, 1 
numarnh m ~ \"UZ lira. ııO n· mıı.ra.h luuc 
~iız Jim bedelle talibi uhlleııinde Giup 
ıhalC'ı katiyeleri icra kılınmak Uzere te~
rar 1 J 1 n mUıldrtle ..,.e } utdc 5 z.aıala 
.ııU7.a' t.'1eye ':u:olunmuftur. 

3 nuınıırrdı tmh hudı Ju· bir tarafı 
Se~ it nlıınet ı rıec:i, hir tarafı umer 'be,ia 
b ı bir tarafı Rıfat bel'in batı, bir tara. 
fı ıabiı tarikıam ıle mabtuttur. mOillha; 
sathi~ c~1 3 J.ınllın mık.darmtladır. 1:.1) eun 
hir lr.ımam nıahallı, 1 ir rnihJur temd 
ta~ı, 30 krırbr C' :ır 11 ırroirr ve ğayrı 
ıu~~ınıre \(' lıi km u u \&rdır. .Kıymetı 

muhamsnıneı;i tamaını 2000 Jiradır. 

26 numaralı Lı:ı~ mı.ıh tUnin Awl\lll1.1 
Lir t.ı!Jlfı Se~ it ahm~t dere~. Lir tara' 
um r hı ın L:4' , lıir tarııfı :ıhibi sene
din l~şklı 'r ba~~""'·· lıaııen camcı meb· 
ın~ı .,.f,.mli kııc:ku h "rpci}ı- m:ıhtuıt ır. 

\11' :tlıni ıthhr ı 10 rl .. ııı m mikdarınıla· 
ı.lıı. "t-..ı llh ıı mıılınııııııınt ı 230.') lira<lıı . 

l ııı ıı ar .• ıı rı ıtu.ı ınalullı hudmlu 
arl,an tarıl.., ı•ttı ll'b lrn {l\ll mutıu· 
ıl olan \li r~-:ı haj?çacııle ~imalen tarik. 
emıbl"n lı•bıdena ve kı men senitefaın 

hinu ılr ııı htullur. ~lc ... ılı ıı t1ıi '""1 

2200 ıra ı 1i ıl ı n l dır. Kı meti m . 
hamm"nrc:i 2500 lırıııht. · 

l ~ mım ral nrsııuın lıududu: 1ki t 

raf tar K. bır ı r fı ar b:ırı piçi h n 
'r ha c f' i. l ıı ıarnlı ıı ... 1 \ rıdu\ ıç 
\C \ı ,olı ı fenli lıaııes·ı,. nulıtutlur. \le· 
~"hai ... thl\ e-.i ıahmiııı>n 1365 arı:undur 
K n metı mıılrnmmine~i dOOO liradır. 

GO u·dıt mıınaı lı lı~nenin hudud ı: 

Biı tııuıfı ı\ \ (' r-Ulİd<' hanımın kö ıı 
'e h.ı;.: ı• i lıir tJrafı '\ıır ttın be~ in aı ı-

~······················-········ .. ······ .... ·~ ~············- . ı;.ı, lı r t rafı 1 lıı lı r ıı, lıir 1 rafı tarik 
ilf' mn ltıttı r l\{C".:.ahai sııthi)e ı 526 ziıa 
terbündedir: Biruı l 60 arş un terbnnıl,. 
olup mutelı kı ı l•ı .. ç«dir. 1-.: ıpudan girtl· 
dikdt" bir toprak nrlu. bir ~fa, bir ara
lık. Lır lıelıı. tıir nuıtlı:ıh ıeminı Çİmf'nto 
, e kı,mcn ıopraktır. Bir mardi'f n altı, 
lıir oda onllndt" harap bır nhtım mah Ilı. 
Bınn<'i katt ahşap merdireııl yokarı a 
ı; h.ıldıkı hır ııfa Uıerinde 3 oda ikinci 
kutt lııı t ' ı rn,ı ve bir oda olup 
.\li b:ıbc ki ilir. Hnne muhtııcı tam•· 
dir. B.ığQede bıı ku)U 'e bir dut aıııcı 
\tı.tdır. Kıymeti muhammine ı 2000 lfra. 
ılır. Talip olanlnnn kı) mf'ti mutuımmine· 
lcrınıu > U.:Je 10 nisbctinde pey okçesıni 
ınuste 1 1 ·n ~ lZ.1520 numaralı do:;ıvasile 
21 • S • 9'l0 tarihinde ihı.lt-i kariye inuu. 

• . d • 
} Deniz ınühayaat komı,) onun an j 
~ .. ~ ..... -........................ ~-····· .... ··~·~ 

";;~1~-·-• \lalı Ilı ı :-.o ı o 
1
Icar 
ır · 

11t.ı) ı.k ı la Y lı B:ı çn n o"lu 6 200 Sent''i 
) C'ditı:ıı!e lhn bf'\ '" caddf'!l lQO 200 • 
Kadtko~ Cafer a \eni rn 240 

• • l) ı Jıl 240 
föıliid::ı twsufı muh:ırrer em1.'.ikin 7-3-9 > tarı ıınc ırı J ' 1 eınLe llnu sn:ıt 

15 de pnıarlık. surctilf' muunedeleri muk ırrcıdu. Tıılıphuıı b.uı, lı metruke i r 

komisvonuna muracant C\ lcmeleri. , • 
1·································· ·········•·•···•····· 
i Dlil'd üncu kol ordu.mühayaat koıni yonıından: j 
ı~ ............................................ ~~ ............ : 
Eı:kişehirde mllcrırled('n , aptınlnc:ık olan mu temelCitıl hirlikte 4 rlepo ı.ııpah zarf 

U!ujlle 24 ubat 929 tarihınden itıbaren \ irmı g n mtıddetl munaku:n a \8Ze lı· 
l r k ı 1 :'\1arı 92 ı rı~ ınd p zıırte n ı l l ı ıl ı lıl n , ı a t 1 

ol 

1 edesı icr kılmacatından naı 14 d9 
)6 n " •' • nhul ı.r ıbır ,ı ın 

ı H ' !Jıh ek e m..ı 

Iı.ınnr. 



• 

EŞİDE TARİHİ 
30 HAZİRAN 929 

• 

BİLE1.,LER: 

1 LiRAilIR 

' 
Ocakları Merkez lıeyetiııin ( 50,000) liı·alık ( 1000) 

arça ikramiyeyi ihtiva eden hu piyankosunda çok nadide, 
kıyıııetta~r eşyalar vaı·dır. · 1 

1 
Hasılatı inşaatı hitınek üzere olan Ye Ankaramızııı en zarif ve en güzel binalarından hirisi bu-

lunan Türk Ocakları l\lerkez heyrti binasınnı mefru~at ve tesisat1na sarf edihnek iizere ~lerkez heyeti 
geçen sene olduğu gibi, bu r,ene de zengin hir eş~ a piyank.osu tertip etıniştir. Bu piyankpda ikraıni
' e~ e (50) hin lira tahsi eclilıni~tir. Bu sene ki ikraıniyeler keınn1iyet ve keyfiyet itibarile geçen sene
ıin ikraıni~·elerindeıı çok daha kıyıuettard1r. ~Ierkez heyeti bilhassa ~erli eşyannzın revacını teıniıı 
)n ikramiyelerin kı ııu azan1ını ye Ji ınaınulatlndan intihap eyleıniştir. Lüks otomohil1er ve beheri 

0-25QO lira kı~ ınetinde pırlanta pandat:f ve küpeler, beheri hin.er lira kıyınetinde hüyiik salon 
'halıları, platin erkek ve kadın saatları, salou takınıları, elnıas yüzükler. ipek seccadeler, 80 
parça nadide balı eccade, Hereke battaniyeleri, llc-rekc-njn ipek ) astıkları, yerli fabrikalarunızın 
mamulatuıdaıı zaıdf ha' u Har, evrak çantaları, E~irgeıne Derneğile Hilal A lıın~r sanat evlerinin 
ıı zarif ve eıı nadide el işlerinden iki yüz parça eşya 'ardır. İkranı iyelPrÜ1 ıuecın iiu ıniktarı 

(1000) dir. 
Merkez He' etinin hu pi~ ankosu şinHli) e kadar Tih·kiyedt:. tertip edilıni~ e~ya piyankoJarının _, 

zen ~iııidiı·. İkranıi) eler bil) ük Jıir ze' k. \ fl hibnü tabiatla intihap edihnişt ir. 

Seyri saf ain 
il· •. • 

A)valık sür'at postası 
(\IERSL ) vapuru 5 mart 

Salı 17 de Sirkeci rıhtınıın-
<lan harekette Gelibolu Çanak
kale Küçukkuyu Edremit Bur· 

niJ e AyvalılYa gidecek ve do
nu~tc mezkur iskelelerle hera
er Altunoluğa uğra)acaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu almır 
yük alınma~. ---
Mersin, sur'at posatsı 

(KO.ı. "YA) vapuru .J l\lart 
Ş'aiı 12 de Galata rıhtımından 
lııııreketlc İzmir, Antalya, Ala
iye, Mer~ine gidecek ve Taş
ucu, Anamor, Alaive. Antal
ya, İzmire uğrayarak gele-
<' tir. 

---x-
ILAN 

4 ~11lrt pazartesi Trabzon 
hirill1!i ro ta, I \ap1Imarnraktır. 

Sdık zade 
Biraderler vpurları 

KAH DENiZ 
l\IUNTAZA.M \ E LÜKS 

POSTASI 

Sakarı ya 
Vapuru 3 Mart 

P günll ak~ıı· 

azar mı ~irled 
rılıtımındıın hareketle ( Zon· 
n-uıdak. lneholu, Samsun. Oı. 

Gire on, Tırahzoıı Siirıne
e ve Rize iskelelerine azimet 

\'t' anlet edecektir. 
1'af ilat için Sirlrncide l\lf·.,

det hanı altında, aranta'-ınJ 
mürocaat Triestiııo dairesi Te

lefon: Istanhul 2131 

lıkuy !:ıuJh mahcnıe inden : Kadı-

1-o, de Hasanpllia mahalle ind·· Ali 
~ > • •ır.u:ı 12 numaralı hanrde saki 

u \ f t t>d n merhum Ha~im be) iı 
,1 r) le borrlularnın taril i ılarıd n 

b r n bir ti) içiudc Kadıko} ~ulh 

,.nci huku1> m hkemc~ine mlirucatle L · 
n \C k.n)dıkeyfıyet edeme eri ak~itak

l hu ule gelecek zararın kendılerınc 

ıt olaca ı kanwıu medeninin 560, 569· 
J u Jtle1erine tC\ filmn ilfüı olunur. 

ı. nb 1 irr dairesinden: Mah<'uz \e 
t ruhtu n ukarrer [":ıH 1 markalı ti t 

k altı J.~ılık lıir <ıtoı obil m::ırtın be

l g nı.. saat 14 den itıbart"u TaJ,. 

d.mınd..ı hilmUz.a~ ede furuht oh · 

n o talip olımlann muracatlıı.rı il 1 

BÜ Ü( A 
KEŞlDELEI{ IIER A·YIN 11. NDEDİR 

2 nci keşide 11 1\fart 

Büyük ikramiye: 35,0 liradır. 

Bu 

MATBAASI müdürlüğünden: 

Fransız Edebiyatı 

AN.TOLOJIS 
Nakjli : I~eşat Nuri 

On birinci asırdan on beşinci asır sonuna kadar yetişen Fra
sız şair, edip ve mütefekkirlerinin en müntahip eserlerinden alın
mış parçaları ihtiva eder. 

Fiatı 50 k:uruştur. 

.En111iyet ~ .. aııdığı n1udürliiğtinden: 

Şelırenıaneti ilaııatı 
' .... . - ,,. 

Ş ehr<'nıııneh M<.>zat ınüdurluğtlndc·n: 
:;nhibi meçhul hir adtt fonile mu· 

ldnPs; ile Belkı<ö hanıma nit 0101110· 

bil ilıiıı t<.ırihindı•ıı itihar~n 15 :.elin 
..:.'lrfın<la knlrlırılıııııılıiı tal,dirJe bil· 
mu1.ıı\ erle satıla<'a).(ı ilfin oluııur. 

Satılık arsalar 
Bo tanrı w· • Sundiye i'tas'"onları 

açarını:la § ·m,.udufer Jc deniz a;asmda 
ldiin kı~ meıtur uç ı,ıfn ar,a sahibi 
tımıfındnn gn. et ehn·n fintlarl:ı satıla· 
cal,tır. Talıplcrin Bcyoğlunda Mi ı.okn· 
1;ında l iınoııci) an cuanr.,,ine ınUrac:ıtları. 

nrJi mucibim" Emni\ et S;ındı··ın· •••••~••-•••-•••••••••••• ·~ 
$ Emı:;ali hiç olımı) an İngiliz $ 

! Sulpek~s ~ 
: tıra. bıçn ldo•·ıııı trrcilı ediniz $ 
J Fiatı ucuzdur ve her yerde $ 
# bulunur. : 

11 , ir ar :ının nıiı tt'n"i n:ımın:ı hııt'i ferağ '•...,...•• • • • • ••• • • • • • • • • • ......... ~ 

akfiye M . • • re arazn 
Çubukluda vakı vakfa ait on iki dönüm mıktarında ki 

lacaktır. 
Müzayedesi Martın alttncı Çarşanba günü saat on beşe 
Talip olanlatı.n Istanbul Evkaf müdiriY,etinde orman 

idaresine muracaat etmeleri. 

tarla satı-

kadardır. 
ve arazi 

-
et • • ( a ıııı ıci.iıııeıı ~ ıı leıı: 

Ebussuut cadde!>inde ] 5 numaralı matbaa binasile Eyüpte mihri 
Şahvalide mektebi binası icara verilmek üzre 17-3-929 tarihine 
müsadif Pazar gi.inü saat on bire kadar müzayedeye konulmuştur. 
Taliplerin encümene müracaatları. 

lnönü şehir yatı mekebine muktezi yatak kılıfı için 700 metre 
ketenin müzayede müddeti 3 Mart 929 tarihine müsadif Pzar günü 
saat on bire kaJar temdit edilmiştir. Taliplerin encümene müracaatları. 

Kum kapuda Kazğani Sadi mahallesinde patrikhane sokağında 
38·42 numaralı mektep arsası satılmak üzre 17-3-929 tarihine kadar 
müzayedeye konulmuştur. Taliplerin yevmi mezkurde saat on bire 
kadar encümene müracaatları. 

Muğla vilayetine ait binek otomobilinin müzayede müddeti 3 mart 
929 tarihine kadar temdit edilmiştir taliplerin yevmi mezkiirde saat 
on bire kadar encümene müracaatları. 

Aanavut köyünde kain 9, 10-15 11-17 4-31 mükerrer 64-37 16-43 
14-45 23-47 24-49 25-51 27-55 34-57 32-61 29-67 numaralı ha
neler icara verilmek üzzre 17-3-929 tarihine müsadif pazar günü 
saat on bire kadar encümene müracaatları. 

Doktor A. kutiyel 
Elektirik mnkineleri}le helQoğukluğu, 

iclmr darlıl'lı, prostnt, adcmiiktidar, \"e bel· 

ıre\ eldiJı ·rn ertan, ··ilt ile firengi~ i 

n«nı:ıız tedavi eder. Karnkl.ıyde Borekci 

f.ırım sırasmda. 34 

lstanbul Dördüncü katibi Adilliği 
canibi rnlasına 

Efrndim: 

lstanbulda Tahtakaledc Tomrnk so

laığında kain olup tahtı imal \C btica· 

nmdu iken derununda mevcut motör 

\e makine 'e bilumum allit ve ede>at 

,.e muhteviyat sniresini malum bedel

mukab.ilinde \e 7 Kı'inunsani 929 tarihin

de Tuccardan Yazıcı zade Sıtkı beye 

s:ıttı~ımı 12 Kanunuı::ani 929 tnrih ve 

829 • 15 numaralr senetle dııir~i nlivele· 

rine tescil ettirdiğim 35 numaralı san· 

dık imaliithanesindc hiç hir alakıı ve 

h:ıkkı temel!Ultüm kıılmadığından ikdam 

gazete ile ilıin olunmasını rica eylerim 
efendim. t 

Mehmet Hilmi 

Dairede eaklı aslına mutabık olan bu 
nu~ha talep üzerine neır ve ilin edilmek 
il:zre lkdam gazeti!ine irs.al olunur. 

2 mıırt 929 Istanbul d6rdUncU hıltibi 
adili 

İLAN 
lstanbul Ziı,.aat bankasın 

Ankara miidiriy<'ti umwııi) cmiz içiıı yiiksck m&a§la bir l 
miitercimi alınacaktır. 

f talyaııcayi yanlışsız yazıuağa ve tiirkceden italyancaya ve 
cndan türkceye yanlışsız tercerncye muktedir taliplerin 10 ın 
tarihine kadar şubemize rnuracaatları. 

Karaağaç miiessesatı 
umuıniliğinden: 

Barsak ilanı 
Karaağaç mezbahasında zephedilccek hayvanatın bars.aklarlı 

tarafından bilihtiyar zephiye ücretine mahsuben müesseseye t 
mekte olduğundan bu suretle müesı:.:e~eyc mal olan barsaldarı 
] 5 Mart 929 tarihinden tibaren bir ene müddetle ve prt 
lt'vfıkan müzayedeye k()nulıunştur. Teklif edilen fiaıla.r şayı 
giirüldiiğii takdirde ihalenin 7 mart 929 Perşenbe günü on ikid 
mukarrerdir. Taliplerin şartname için katibi umuıniliğe mü 
lüzumu ilan olunur. 

IDikl~at ediniz!! 
1 

Şayanı havrct güzelliğin ancak KREM 
'e temini kabildir. 

~······ ... ~·············· ................................ "':! i :Fındıklıda M. M. Yekaleti mubayaat 
i koınisyoııundan: 
~ 
...................................................... -'!' 

~ enni :ıhır inşa ı k palı ıarf uı::ulile munakasaya konulm11jtur. 1haleli 
929 Pazar gunü saat on <lorttedir. Şartname, kc~if, şeraiti fenni'"~• r • 

tiıre Jırr gun Anl,arn levazım satın alma komis;·onuna \·e muna~l'• i,ıi 
\1lkti muayyeninden en«>l te'minat \·e teklif mektupleruıı makbuz muk&bilinde 
k oıni~yonu meıkur nvnscline \ermeleri. 

1-} o~ hanrlcr irin numuneleri gibi 400 tııne karyola ile 400 tane bat 
a;. rı §nrtııamelm1C' 'e p:mırhkLı satın alınacaktır. İhaleleri 4 Mart 929 

pazartr i glınu karl olanın saat on be~tc ,.e battaniyenin on beıı buçukda y•P 
lalipl<'rın arııınme H' numunelerini komi3yonumuzdıı görmeleri ,.e ibııle 
teminaılurilc hazır hulunınaları :tın olunur. 

l stanbul ~ oll:ımıı mUdılri~ eti emrinde bulunan Cur'et romürk.Vrü içiıa 
knzanııı p:ızarlıı... suretilc ih:ılcsinin icrası 28 Şubat 929 tarihinde 

lıulunmuş isede talip zuhur etm~diğinden ~hk 4 Mart 929 tarihine 
Paznte i glınu :ınt on dört buçukta icra edilmek Uzre te.hir edilmiştir" 
artnanıt',ini kumisrondn gurebilirler, p:ı:rorlıga i~irak etmek isteyeni 
ınrde muhnrrrr tarzda tc,minat :vatırnrak komisyonda hazır bulunmaları i 

Ş nrtnnmesinde yazılı ıılaıı rniktnrda muhnlıere için bronz tel pazarlıkla P 

caklır. ihalesi 6 1nıart 929 çar~amlıa gUnü snat on dörttür itl'iya talip olsnl 
ıınme~iııi görmek tine hPr giid ve pnuırlıjin iştirak {!(ll"ı'ek..lerin ycrm \'e 
ılı'tı C\'\ el komi;..~· ona murarantları ilün olunur. ..... ........ -............................. .._~-... ................... ~ 
i l\f.ekatihi askeryie muhayaat komisyonund 
t ........................................................................... ~ 
T ah,i :ıtmın kufi geldiği kadar Topçu 'c Nakli) e mektebi için 12 adet 

a<lrt kosıım, U adet mekkürc ha) vauı mwıyene heyetinin matlubu o]Jııl 
ıırrniti veçhilr perakende sureti le \ c yerli cinsinden olmak ü:zere pazarlıkla 
olunacaktır. ~le\ cudu olanl:ır p:ızıırteı::i, Çarşanba glinleri zenıle kadar .Hat 
tclıindel:i lı:ı) \Ull muayene lrnmis) onwıa hal \anını iraeqife matluba mu.,·Jı 
haldP- pnıarlığı icra kılınnınk ilzcre hemen mahalli mezkfırdeki komisyon 
raraatları ilun ohmur. 

H nlıeto~hı Jic:rsi içia ın mhur numuneı::i ve şartname i \·eçhile 5000 ıJl 
~,ama ırlıl, hez nleni suretle mııha~·aa olunacaktır. ihalesi 23-3-929 c 

":ınt l4 de hnrbiyt" mektebi ~ eıneklıancleri öııündeki mUnakaı::a mahallinde 
n:ıı:ahtır. Tnliplcriıı şnrlnamc \'C numune i iı;in komisyonumuza muracaatlıırt 
içinıle miin:ıkasa mahallinde hazır bulunnuı ı illin olunur. 

p iynde ati~ mektebi ihtiycı için 5,000 kilo kelle Patates a1eni münakB 
mlıba)ruı olunacnktır. Ihnlesi 23.3.929 cumartesi f!:llnU saat 14,5 da Bar 

tehi yemekhaneleri önlindeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. TaliP 
namesi için komisyonumuza mUrac:ıatlan ve iştirak için de mUnııkBSS 
h:ınr bulunm:ıları illin olunur. 
.......................................................................... 

L ... •• ............. n .. e ... ft~e~rd ..... a~rlı .... k ..... i~l .... a~n .. ıa ... r~ı_._ .... ~--
10,000 metre kirhas 
2.000 kilo kösele l 
2,000 kilo vaketa J 

kopalı mrfla 26 mart salı günU saat 13, 

knp:ılı ıarfla 26 mıırt s:ılı sııat 14. 

950 metre tıılebc elbiseligi l 
32

:; lacivert kumag kapalı ıarfla 26 mart ulı günU saat 
., • c kııputluğu 

4.000 • efrt..t elbiseligi 
20,000 metre Amerikan bezi: kapalı 1.nrf.Lı 26 mart salı :ıll4t 16. 
Deniz kuH•tleri ihtiyacı için yukarda yazılı levazım kapalı ıarfll 

salı gUnıi hizıılarıııdaki saatlardıı talibi uhdesine ihale ediletıek.tir. Ş. 
gormek isteyenlerin her gun ve mUnnkaaasına ietirak edeceklerin ye'idl 
mllayyende Knsımpa;ıada Deniz müb::ı~·aat komisyonuna müracaatları. 

···········-··~········ i İkinci kolordu mübayaat komisyonund 
t ........................................................... .._.._~ .... ..-

Pclı.semet Sucuk 
4500 kilo 900 kilo 

B altıda mikdarlan yazılı mevat pazarlıkla mubayaa edileceıi.odeSJ 
ııeraiti anlamak ve pazarlığa 1otirak etmek Uzre S.3·929 tarihinde 

K. 2, Satın alma komisyonuna mUraeaatlart. 

i Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatı + ıstambul mubayaatkomı&yonundan: 

yirmi küsur ton boya mubayaası kapalı ıarfla mUnakasaya konulmuttı&I'·. 
3 929 cumartesi gUnU saat 14 de Ankarada Satın alma k.omi.tyonuııda 1 

cııktır. Şartnamesini gürmek isteyenlerin komisyonumuza milracaatlan ve ~ 
iştirak etmek isteyenlerin teminatlarını havi mtıbUrlU mektuplarını balada r 
mezkQr komisyona vermeleri. 

Mea'ul müdiri : ESA T MA~ 
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