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!!ayat pa.halılığı ile mücadele : 4 

Pekala! Hayat pahalılığı Istanhulu 
kasıp kavururken, acaba 

ticaret odası meclisi ne yapıyor? 

Ajanslar kongriisı 

Murahhaslar gel
mek üzredirler. 
Bu ayın yirmi beşinde Tarap

yada inikat edecek olan ajanslar 
kongresi için şehrimizde lazım 
gelen tedabir ittihaz edilmiştir. 

Ona hiç bir vazife terettüp etmiyor mu ? Vazifesi, yalnız 
esnaftan bir nevi vergi toplayıp, lıic iş görmeyen kala

Aldığımız malumata göre , 
kongre Istanbul meb'usu Tevfik 
Kamil beyin riyasetinde içtima 

edecektir. Kongreye 48 memleket 
mümessilleri iştirak edecektir. 

balık biı· teşkilatı beslemek midir? Murahhaslar şerefine şehrema
neti ve Ankara ajansı tarafından 

Bir kaç günden beri, hayat pa
halılığının sebeplerini şu sütunlar· 
da araıtm)·oruz. lhtikarın ve do· 
~cı?'ısiyle pahalılığın önüne geçmel: 
~çın, bu şehirde nazım vaziyette 
ıtlunan hiç bir makam yok mu

dl4r, deye düşündük. Bir şehir ki, 
belediyeıi ııar, ticaret odası var, 
daha sair te§ekkülleri var. Fakat bu 
"esnıi teşekk/Uler, kendilerine mevdu 
~·azifelerini yapsalar, şehirde ma
ışet hayatı bu kadar tahammiil
f ersa bir hale gelmezdi. Mesela 
ticaret odasını ele alalım: 

Ticaret meşrudur, elzemdir. 
lakin ticaretle ihtikar ba~ka 

h
1 
aşka şeylerdir. ihtikar haydut

uktur. 
Ticaret ne kadar himayeye la

yıksa ihtikar da o derec ezilmeğe 
Şayandır. Muhtekir cemiyeti be
feriyenin milletin düşmanıdır9 . , 
ıstihsalatı öldürür. 

Bir günlük toptm b'r kac için 
lcaynağı kurutur ... 

Ticaret odası, et n ıfın, t1c· 
kt"ın resmi birliğıd r. lhti-

ara nıüsaede etmemt'k, mu
h!e~iri aforoz etmek bu leş· 
ktlatın uamus ve şeref bor· 
cudlll'. 

Her yerde, odalar bu vazife
lerle mükelleftir; bunun için piya
s~ya nazaret ederler, günü gününe 
hatları tespit ve neşrederler. Ar· 
b~arından birinin irtikap edeceği 
ır haksızlığın hepsine bulaşma

ması için çalışırlar. 
Odalar, - kaideten - hükiimetle, 

belediyelerle, mütemadiyen ve 
:esmen temastadırlar. iktisadi 
ışlerde devletin sağ kolu, odalar
dır. 

Tek bir muhtekirin mevcudi
Yeti bile tüccarın hey' eti mec
llluası için bir felakettir; çünkü l ·-uhtekir emniyeti ortadan 

<l 1n·ıyor ... Phali fakir düşüyor, 
•atın almak kudreti azalıyor. 

Pe ~ ala! Hayat pahalı
! P,ı l 1anbulu kasıp ka1,u· 
2 t- • ke ~, Oda ne yapıyor? 
f.J_ııu hiç bir vazife t~ret: 
ti.ip etmiyor mu? Vaz~fesı 
Yalnız esnaf~an bir ııevi 
t:~gi toplayıp hiç bir i§ 
~ormeyen bir kalabalıklı. 
te§kiliitı beslemek nıidir? 
b·O~alar, böyle, eski tekkeler gi
.11 tıcaretin yalnız tasavvuf ciheti 
b ~l ugraşırlarsa şüphesizdir ki, 
ı-{ ediyeler de tenevvür edemez. 

asılı oda bir dergah olmamalıdir. 
rn Oda, esnafı itidale davet ede-

ez mi? Oda, muhtekir dükkan
ld~ra karşı bir teyit kuvvetini 
1~ızdir : Eğer aza arasında tesa
nut fikri varsa, öyle biri ile mu· 
<ltneled e bulunmaz. 

Betı diyelerin faaliyetinden ay
~ 0 lm ıık üzre, her şehirde, Av· 

Padıt, ticaret odaları, hayat 
f.ahalıhğını tehvin etmek için 
~at cedvelleri, haremleri, ve sair 
k e~aik neşrediyorlar. Alış-verişi 
n.ıo aylaştırmak için, ait olduğu 

l ' 
lığı ve oğır faizler hakkında ga· 
zetemize vaki olan ve dünkü 
nüshamızda neşredilen beyanatı

nın iki mühim noktası fena tah 
edildiğinden, beyanatın bu kts• 
mını karilerimize ve Celil bey 
efendiye arzı itizar ederek ber
''eçhiati tekrar ediyoruz : 

"Kredi bulmak ve almak bizim 

ziyafetler verilecek bu müansebe

tle Büyük derede gece şenlikleri 
y•pılacaktır. Kongreden sonra 

bütün murahhaslar Ankaraya gi
derek ziyaret edecekler beş gün 

kalarak döneceklerdir. Murah
haslar 100 kadar vardır. 

şaraitimize göre çok kolaydır. ' 
Fakat bunu yerinde kuJlanmak B. er 1 in 
ve krediden menfaat temin etmek 

zabıtası 
müf ett·~ r- • 

r 
liyakata mütevekkif olduğu için um um 
güç bir iştir. Bu liyakab göste
renler krediden istifade etmekte, 
bazıları da kredi çokluğundan 
iflas tehlükesile karşılaşmaktadır
lar. Bugün size rakamlardan bah
sedemiyeceğim. Fakat lzmir tica
ret odasının kıymettar bir aza
sile görüştüm. Bana mütareke 
senel-erinden itiberen ihracat ista
tistiklerini vermek lütfunda bu
lundu. Bu istatistiklere nazran 

I ! 

100 

Berlin polis müdüriyeti umum 

mufettişi doktor Barmard Wais 

evelki gün Almanya.dan şehrimi

ze gelmiştir. Mum;:.ıleyh tenezzüh 
maksatile gelmiş olduğu şehri

mizde bir hafta ka1arak Roman

ya tarikiyle memleketine avdet 

her sene ihracatımız artmakta- edecektir. 
dır. ihracatı artan bir piyasada 
buhran tasavvur etmek bittabi Adanada Süne 

haşeresi kalmad.,, 
gülünç olur. a ı - Çalıştığınız saha üzerinden 

< bakınca memle-ketteki hayat pa
halılığını nasıl telakki ediyor
sunuz? 

- " Hayat pahalılığı denilen 
şey üzerinde bir çok avamil 

Türkiye Eu1g:ıri~tan / aramak zarureti vardır ve hayat 
[Umumi harpten beri, çok şeye muhtaç old.u.ğu için ~u-
1 t bul ile "U en ya- nun esbap ve avamılı de o ms-
s an -s b .. dd't · H h · kı nımızdaki komşu ~tte 1:'1ut7a 1 tır. er . angı 

B 1 
• d hır aılerun kazancı sarf ıyatma 

u garıstan ~ra~ın 8 .' tekabül er . .' ~mi yorsa orada hayat 

Adana, 9 [A.A] 
Ekinlerdeki süne haşaresi bir

den bire kaybolmuştur. Haşere 
ancak yüzde on nispetinde gö
rülmektedir. Bunun bir kaç gün-

den beri esmekte olan sıcak 
Sam ruzgarının tesirile vukua 
geldiğine hükmedilmektedir. 

Bitaraf mübadele 
hayat pa~alıh~ı ?ısbe~ı, pahalılığı vardır demektir. 
bugün böyle azım hır Bunda da israfı asla nazardan 
fark göstermektedir.] kaçırmamak lazım gelir. Çünkü 

memleketimizde ihtiyaçtan maida azası yarın gidiyor 
Hflkiimet ve heJediye 

işe hiç karışmasa bile, 
tüccar ve esnaf, kendi 
hakiki ve daimi menfaat· 
larıuı bilseler, hayat pa
halıhğına tesiri dokuna
cak tedbirler ittihaz ede
bilirlerdi. 

Esnafa soraraz: Bu çirkin ihti
karla halkı soyuyorsunuz. Bugün 
değilse yarın elde,avuçta metelik 
kalmayacak. O zaman mağaza
larımzdaki öte beriyi kime sata
caksınız? 

Bakkal Koço. kasap Y ordan 
kazandıkları ile Atinadı:ı, Şirada, 
Kalamatada birer dükkan açabi
lirler. Lakin, ey bizden olan 
esnaf siz ne yapacaksınız ? 

Ti~aret odası bir yatak odası 
haline geldi. Orada herkes derin 
uykuda. Ne de deliksiz uyku !.. 

Ticaret odalarının bir hüküm, 
bir teyit kuvvetini haiz olduğu 
kanaatındayız. Odalar, Üzerlerine 
ot1ırdukları dah kesiyorlar. 

israf hayatı yaşayan ailelerin ad
edi de günden güne calibi dikkat 
bir şekilde artmaktadır. 

Ben meşgul olduğum saha üz
erinden size gördüklerimi ifade 
edebilirim. Diğer mevzu üzerin
de salahiyet iddiasından çok uza
ğım. 

Memleketimizdeki faizlerin ha-
yat üzerindeki tesirini kuvvetli 
görmekteyim. Bir kelime ile fa
izler ağırdır. Büyük şehirlerde 
kredi iptizalinden milli ticareti-
miz mutazarrır olduğu gibi taş-
rada ise faizlerin yüksekliğinden 
ve kredi noksanlığından ehem-

miyetli surette mutazarrır olunmak· 
tadır. Bazı bankaların faizleti 
asgari 18 den başlayarak 38 e 
kadar çıkmaktadır. 

Müstahsiller kuvvetli teminat 
ile bu bankalar hududu haricin· 
de buldukları krediye ayda yüzde 
8 ve 12 vermektedir?er ki bu 
yüzde 80 ile yüzde 120 arasın· Dal kopacak. iKDAM da tehalüf etmektedir. 

Eğer bizim memleketimizdeki 
Celal Beyefendinin istihsal şeraiti ile alış verişimiz 

bu ağır faizlere kafi geliyorsa ha-
ağır faizler yat pahalılığı üzerindeki avamilin 

Türk - Yunan müzakeratının 
emlake ait ihtilaflı mevadma 
hakemlik edecek olan bitaraf 
aza M. Rivasın henüz tama
miyle iyi olmaması yüzünden 
dün Ankaraya gidememiş!erdir. 
Bitaraf aza yarın mübadele 
ikinci murahhasımız Nebil ve 
müşavir Midhat beylerle birlikte 

Ankaraya hareket edeceklerdir. 

TAR IHI: 1894 

Mm. Wallenbergin iıediyele,.i 

Çocukları h"maye cemiyeti 
dün hi çol~ 

yavrucukları sevindi.rd.i. 
Himayei etfal 

cemiyetinin ls

tanbul merkezi 
dün bir çok fa
kir çocukları se

vindirdi. 

:~.,..~........,...~ Jll!JS:?'!i~~~ " ... ~ 

lsveç sefiresi 
Madam Wal
len bergin te -
şebbüsü ile ço
cuklar için ce -
medilmiş ve bi-
mayei etfal ce -
miyetine veril· 
miş olan hedi-

f ... 
yeler, dün Sul· 
tan Ahmet ca
miine nakledil-
miş ve saat üç
ten sonra fakir 

Y e.ni elbise giyen yavru· lardan 
bir gurup 

lsveç mHJi kıy af etindeki hannn kızlar 
çocuklara tevzi edilmiştir. Çocuklar burada bando muzl-

Yeni elbise ayakkabı, şapka kanın havalan arasında ak:ama 
ve entarllerini orada giyen. Er- kadar eğlenmişlerdir. Çocuklara 
kek ve kız çocuklar, gene cemi- parkta da oyuncak ve şekerler 
yetin delaleti ile Gültıane par- tevzi edilmiştir. 
kına götürülmüştür. İsveç milli elbisesini 1abis bazı 

Parkta çocuklar için muhtelif hanım kızlar tarafından da İsveç 
e1Y~enceler tertip edilmiştir. dansları yapılmıştır. 
ô"----~~=----""'-.~-~~~·=;,~~ 

Üstadın doğdzığu. 
köyü1ı 

ismi cleğ·iştirildi. 
Kayseri, 9 [A.A] 

Vilayet umumi meclisi mimar 
Simımn doğduğu Cirlavuk kö
yüac M;mar Sinan köyü denme
sine ve seherde saat kulesinden 
Sıvas volu methalinc kadar olan 
caddeye Muştafa Necati bey is· 
minin verilmesine knrar ver
miştir. 

Rııs toprağına 
g·eçen.lerin 

arılattığı şeyler. 

Moskova 9 [A.A] 

Termeze gelen Efgan firari

lc·ri !3ecce Sakkının Kabilde İÇ· 

timiıa davet ettiğini, bir cirgaya 

s2b1k Buhara emiri Alim han 

ile basmetcıların reisi Ibrahim 
be.yin de·~··~~· ., .. •v "ni ve Becce 

1 

Snkkıyi Tac:~i~tani ortodoks Bu

' haraya kalbıçıh hunlara muave

net vadettiğini bildirmektedirler. 

Krzıl ordu kıtaatı Tacikistanda 

yeni ve kuvvetli bir basmacı 

çetesini dağıtmıştır. Bu çetenin 

efradı cadrayı reddeden kadınlar 
çarşı ve pazarda halkın müva

cehesinde asıycrlardı. Yakala· 

nan çetecaer iki bin basmacının 

Rus erazisine akın yapmak için 

şimali Efganislandu toplandığım 

1 \'a7ıyorlar. 
Moskova, 9 [A.A, 

Ter-nezclen bildiriliyor: B"'cce 

1 akamlara telkinatta bulunuyor
ar. 

hakkında beyanatı en kuvetlilerinden birini yakaJa-
1 Utınkü maçtan bir enstantane '.:,_C oyunundu 1m·;z 

is bankası müdiri umumisi mış 0 uyoruz. 
Cela1 beyefendinin hayat pahalı· fıltabadı 3 üncü sayflidal l · bir .fevkaladeliği görUlen Alaeddin 

· Sakkı taraftarları mazharı şerife 
on kilo metre mesafedeki dey 

· Bizde ise odalar bir heyuladır 
I• llf ' 
~ 1 var, cismi yok. Daha doğ-
~su cismi var, ruhu yok.... Is
ı-· nbbulluların odadan bekledikle-

1 u dey ·ıd· gı ı. 
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1 dey istihkamını Gulamı Nebi han 

tarafmdnn kumanda edilmekte 

olnn EınanuHah taraftarlarına 

iade etmişlerdir. 





Çindeharp 
tevakkufta 

Londra, 9 [A.A] 
k Hariciye miiatepn, 56r Loc
k. r l..ampaon, Çinin hali hazırda-

1 vaziyeti bakkinda bu gün av· 
aın kamarasında fU beyanatta 
u unmuttur: 

-Orta Y uı-tse vadiıinde ahi
ren oldukça mlhim bir salah 
:Ule ıelmiftir, Ve bu vadi hali 

u'da tamamen millt hük6me· 
U. kontrola altmda bulunmak
ta<fır. Kwupi nin matlGp olan 
~ ienerali, kendilerine lnıiliz 
ıınayeande olduklarına dair te-

:inname verilmek şartile cidal
i en vaz ıeçmek arzusunda bu
Undaklanm liylemiılerdir. Jene
~ •a...,kaishe. muhuema
~ nihayet balmumı te9CİI için 

telclift lrabal etmiı Ye bunun 
llıerine üç ui reiı lngiliz harp 
'-il-=- bi eli ·•-=-ti· G · le -- n n....., r. emı 
. endilerini Şanp.ya götürecek-
'!'· Cbantaansta matl6p ve pe
fitall edllmif olu jeneral Chang· 
~Chanı eyaleü terketmiftir. 

rıltiyan lllal'efAI F enr-Yulı-Si:;r ın btvetleri Claantonıta 
Gnaaa liiriilmiif ve eyaletin 

~trola Nulda laülmetillia iti· 
~dııu hm bir jeaerale tedi 
edalnıiftir. Ti ... Tainde bulanan 
lnilli bwetler hali bmrda Ho-
1'eıun ti..U.. dojla teveccila 
~ılerdlr. lftnlf' F-s-Yafa. 
ı.ıaanrın bitin Waftaılan Naa-
ldııi terltetmfll-dir· 4 Ma,..ta 
ICwanpinia lmvetleai Kwang-
!"nr• ~- G&Dton erkinıc:la 
iatili1a •ui olmak için ganbot-

Ganton, 10 [A.A] 
ı...~°" mtetleri 9 .,.. ... 
-uuıaa Maçao istihkimlan ya· 
kınınde Kwupi Kuvvetlerine 
~harat etmekte olmuındaa 
~laelendildm Çin c1oaanmua 
'lıerine ani olarak •tef açmıflar!"· Aymi zamanda ukeri ~ta11a
~er gemilere bombalar atlalf

dar. Miicaclele yarım ... t *" 
~· Bir çok telefat vardır. 

filom Claamclea açıldarma ttereac ecnebi pabotlan yanm
~-· demirlemlflenlir. Gantonda 
.-.alc hGldim liirmekteclir. Şehir 
~de~ ,edi ecaebi pmili 
: -"'11111Daktadır. 

Blyek hlr Tapar 
Sala Naaire, 9 [A.A] 

~.soo tOllluk La Fayette ıe· 
~ deaize lnclirilmiıtir. 'Bu gemi 
...... ile timalt Asıerika ara

...... ifleyecektir. 

ı .. ,... ptlriislerl 
Kowe, 10 [A.AJ ..:_ .,~a vo1c1e .... m yeteni

-.. .... ftliyeti 1elih .,.,... 

~· Mayaı mi lcudma İf-
1.L~ etmif olmak töbmetile bir 
..... tevkif eclilmiftir. 

ltalyaa aymmda 
R..._, JO [A.A] 

~- meclili Karalın nutkuna 
~~ cevap pr0İe9İDİ tasvip 
.- .. tir. 

il. V eıalwel09 döndü 

.. Atina, 10 [A.A] 
'1oayg V enizelOI avdet etmit-

13 ::b'UlaD ve ayan mec1iıleri 
'-ittir. Y11ta içtimaa davet edil· 

Açlık grevi 
P. Berlin, 9 [A.A[ 

~la lriat• bildiriliyor : Ahiren 
edibait olan 28 komiinilt 

dar ~vi yapmata bqlamqlar
lll\Qi ·WIQl&tlan, kendilerine ae
"cba-.~-'. ~mclan liyui malapu 
.• ~~ yapalmlfbr. 

Almanların 
borçları 

Londra, 9 [A.A] 
Avam kamaruanda Parilteki 

mütehauıılar komitesinde mös
yö Young tarafından yapılan tek
lifler baklanda ıorulaa bir suale 
cevap veren mÖIJÖ Churchiil 
'11 beyanatta buluamqtur: 

• lngiltere hük6meti Parilteki 
lnailiz heyetine biç bir zaman 
talimat göndermemiftir. Bu he
yet müstakil mütehaasıalardan 
mürekkeptir. Onlar faydalı gi
recekleri her türlü kararlan al· 
mak hususunda tamamen serbea
ttirler. Mamafi bu kararlar Ja. 
giltere hükOmejini hiç bir taah
hüt altma 10kmaz. Hükümet 
U1Damt vaziyeti yeniden tetkik 
etmekte mnhtardır. Fakat ecne
ıbi memleketlerde her türlü aui 
tefelabüme mani olmak için ve 
ayni Zldlaanda lnıiliz efkiri um· 
umiyelini teskin mabadile mat· 
buat tarafmdaa nepedilmit olan 
tekliOeria kabule tayan olmadı· 
tuıa ve hiç bir zaman kabul eclil
miyec:etini IÖyl .. ek belki ama 
olunabilir •• 

Paria, 9 [A.A) 
Şchacht M. y oaaga ziJaret 

etwiftir. ......iteyla malabraDID 
tepzimi ioia Almaayaam tediye 
prtlanıuD ft Y CMllW plinuun 
telif ettlli talmitlerin derin hir 
.. ette tetkiki lizıa geldifiai 
liflemqtir. Mötyö Schacht bu 
•esikaya yann sabaha dotru 
tevdi edeceğini ümit etmekte 
bulundutwıu ilive etmektedir. 

Wubington, 9 (A.A] ....... ....._..,..Ahun,.. Ame-
rikaya borçla olclatu mebalıtden 
temilit talebi için Amerika laii
kametiae kat'iyyen müracaat 
etmemit olduldannı beyan etmif
tir. Hazine aeureti erlcamam 
temilat m..ıeli llakkında arala· 
nnda priiftü)deri rivayet edili· 
)'ON& ela lüç bir teblii yapılma
llllfbr. 

Paril, 10 [A.A] 
Pn paetelen yazıyor: Bütün 

müteM•slmn filcıince senede 
2 milyar 200 milyon liark öde
mek kabiliyetinde balunanı ve 
mlayl Yoar tarahndan yalnız 
2 mil,ar 50 milyon vermesi tek
Uf ohman Abnanya her sene 2 
milyar 100 milyon miktanacla 
bir meWlta pek iJi tediye ede
bilir. Almanya bu miktan öde
mekle iki buçalc milyar olarak 
tespit edilaiı olan Daweı taksi· 
tine nazaran gene iyi bir tasarruf 
temin edilmit olaCaktır. 

Beyılelmilel bir kin .. lr 
merkezi 

Cenevre, 9 [A.A] 
Jltiprt iktisat komitesinde 

mölyö •Depeyrimhoff.. beynel
milel bir kömür tevzii merkezi 
ibdaı tileri aleyhinde bW.mut 
ve bu fikri hayali d~e tavıif 
etmittir. Mösyö • Jouhaux. iki 
taraflı itiWlann buhranı halle 

ldfi ıelmiy eceli iddiuanda bu
lumn&lflur. Mumaileyh, konferansı 
olduğu yerde .. ymakla muahaze 
etmiftir. 

Cenevre, 9 (A.A] 
latifad iktiAt komitesi, beJD

elmilel iktisat komitesine yapı
lacak vuayama tanzimine dair 
müzakereleri bitirmiftir. 

A6aa bir t.eYldl 
Atina, 10 [A.A] 

Amerika elçisine bir tehdit 
mektubu göndermit olan bir 
adam tevkif ohmmafbır. Mevkuf 
elçiDiD kendİIİDİD Ameribya 
avdetine mani ohnakta bahmdu· 
tuau iddia etmektedir • 

Küsuf iyi 
görülemedi 

Jedan, (Sumatra), 10 [A.A] 
Klsuf bava bulutlu oldutun

du ancak bir kaç uaiye görü
lebilmit i8e de giinefİD halesi 
miifahede olun•aftm'· Felemenk 
heyeti bütün proaramını tatbik 
etmiftir. Fakat elde edilen fenni 
neticelerin ehemmiyeti hakkmcla 
ittibah edilmektedir. 

Bir lngiliz • Fraaıız maçı 
Paris, 9 [A.A] 

Futbol maçında lngiliz takımı 
Ftanm takımını bire kartı 4 sayı 
ile mağlOp etmittir. 

Bir tayyare kazası 
Cazzel, 9 (A.A) 

Rotterdam • Prague hattma 
menp bir tayyare mecburi IU

rette Jere inmit ve harap olmut
tur. Oç kiti telefolmuştur. 

Adaada yeni bir sefir 
Atiaa, 9 (A.A] 

Reiıi cümhur. Almanyanın yeni 
elçili M&yö V OD Kardoff u kabul 

etmiftir. Elçi, miifarinleyhe itimat
namelİDİ takdim e~r. 

Bomaaya4a atfa maami 
Bükreş; 9 [A.A] 

Resmi ceride u ... mt af karar
nameliai Defl'etuııiftir. 

lleklika lladWl 
Melmiko, 9 [A.A] 

Hük6met kuwetleri, Colotlan
da bir kilisede toplanmıı olan 
1600 asi katolıii dajıtmıttır. 
63 asi telef- 48 i mecruh olmuş, 
di~erleri datltra kaçmııbr. 

Bir • Tef'at etti. 
Paril, 9 [A.A] 

MGverrila Glltave SchJamber
ıe vefat etmiftir. 

Bir heli Iazım 
Şirketi hayriyellİD kaprii iD 

lelerinde evelce bir heli varcla. 
Şimdi yoktur. Halbuki bu aeYi 
yerlerde şirketler halka ıülaulet 
göstermekle muvuzaftırlar. Biz 
de ise tersine .. nazan dikkati cel
beclerim. 

Françeska Bertini 
Efenkim, si.den cevabını ümit 

ederek bir ıual soracatım. Met
hur ıinema artisti Françeska Ser
tini öldü mü •t mı? 

Cevap: Saldır ve balen Pa· 
riste bulunuyor. Ve •Sen benim 
sin,. filminden sonra şimdi •cb
anm l lciss your hand Maclame .. 
isminde yeni bir filim çeviriyor. 

Balıklar pahalı 

Şu fakır lstanbulda balıtıa 
bu kadar pahalı •talmuma şqa
nm. Bu bahk denizden çıkma
yor mu? Şu denizde bol balık 
yok mu? Ve lstubulun dört çe
vresi denizle çevrilmit detil mi· 
dir? Fakır fukaramn bu Allahhk 
yemeti de lüb eşya ıibi satıh· 
yor. Batırıyorum, yahu tu bahtı 
bolca çıkarın ve fiatmı azaltua. 
Hem 1evap kazanırsınız, hem 
paral F atibte 

Mecit Kadri 

Çatlak fincanlar 
Zabıtai belediye nizamname· 

ıinde zannederim bir madde 
vardır, kahvehanelerde lcınk ve
ya çatlak fincan kullanılmua bu 
madde ile menedilmiştir. Bu nevi 
lanlc ve çatlak fincanlar kınhr. 

Fakat bir çok kahvelerde böyle 
lank ve çatlak fincanlara rugel· 
dl& Bana Jet-~ Kal
Yeci mi, miifteri mi? Kır.. lana 
zabıtai belediye memmu kıracak 
ama. kahvehaneleri kim teftit 
ediyor ki.. Hilmi 

Müsabakamız 
Türkiyenin en sevimli! Türkiyenin en yakı-
~ kimdir? ııklı erkeği kimdir? 

J 
Ankaradan Fehamet 

TOrklyenın • n ya• •••kh erkeQI 1cım 
llOSABAU. KUPO V 

N•34 

Beykos bleel81 Şui 

TQrklyenın .en ... 
~il çocu•u kimdi 

111t8AJwtA KtJPON11 

N•34 

Celil beyin beyanab 
l Birinci •y/adan mabat J 

Cünkü yüzde 20 gibi atar faiz batb bir .......- bu mevzu 
te' cfiye eden her hanıi Dir zat üzeriıade uzun uzadaıa k~f&'" 
ve7a mtleue.e, ~ti İ.fİD al- biliriz. Faizleri .-uı- bir racld .. 
tmclaa kalkabilmek için kendi- ye indirmek ve orada tatiHk 
llne laakal yiizde 40 kir temin imkanı hilen mncuttar. 
etmesi 1imn plir. Yiilde 40 klr Vanbtua netice pıclar ki t• 
ile mGeueR • ticaretinde UIDll- ler ba ... tabii .-We detilclr 
mi ihti~ ., deıece tazyslt.. ve bu.p~ tabiilik umamt ibti
ecleceti meydanda bir ke,61ettir. yaclar i&erinde lialeuir olmak. 

Netice: fllve edeyim ki- belki tadır. 

s 

Tatavla dilberi: 3 

Sobati 1 
Barba So&iri, Bey efeadinin 

veWharcadır; ak'8• meseleriai 
hazırlar; kiralarım tUlil eder; hu
lul ve Mmiml her ifiJli görür. 

Kana kokona Eıti•go, Beyia 
yemfliiai pifirir. 

otlu Sokrati, her cmu, ,._., 
ealı, peqenbe ıeceleri Beyin lm
ıuei himıetinde baluar. Beyin 
uykmu udu. 

Kısı Efterpiçm, ayni hismederi 
cumane1i, puu1eei. çutaDhe gece
leri görür. 

Eter Bey habızbk edene. yui 
nrayı mabafua etmeue kwlca 
bir kıyamet kopar. iki brdaf .bo
IDfarlar. İhtiyarlar, Bey, arayı 
bulurlar. Likin Beyin Sobadye 
ıeveccııha ziyadedir; Efterpiça ba
na çekeme&. Kudqler kedi· köpek 
gibidir. 

Bir gön hekime ihsiyaç göröl
mtitttı; Efterpiça kinmb, bozardı. 
Anan iti Sotiriye anlatmak liaım 
g~ldiiini kmaa söyleyince. EEt. 
paça: 

- Aımecllim b.ham beni öldU
rOrl dedi: 

- Korkma ya91'8m; baban leDi 
öldUrmem; lakin kade.Uadea kor-
karım.... I . 

İti babaya açtılar. Barba Soliri 
İfİ pek tabii buldu. GUrUltü etm& 
di. Beyle IÖliiflll. Efterpiçaya Wr 
ebeniD evine bldmblar. iki hafta 
llODl'a, Efte~P, ter ve tue eve 
d6ndu, pne ~in hizmetine ko
yıWlu. Fakat Bey tuhaf hir adamdı; 
yeaiHktea hotlamr. İki brdeti. 
her lece. miaavebe ile hizmetinde 
kullılamakla beraber, Tatavlanm 
daha batka gençlerini de him1ye 
etmek ittiyoftla. 

Kendi Yatıtlannm eye daYeôni 
ne 'Yakit Bey, Sotiri ile Efterpiçaya 
=~~f edene, iki kardeş, tiemen 
bırlik olarak &ttrliltiı koparıyorlar 
Ye bueıa ele ~ye tokat auyorı.r.h. 
Bir gttn veliDimet BeY Efeıadl 
...... Sd:lje: 

- A .. 11atiJmr! S'eaia ~ 
ne dacaD pytw_ Bea banlana 
ikiaiai tle kcmaiw•· K~ya ~ 
pm.k illedim. lmbndd.. Olpya 
daYet edecektim baa )'1UDl'Ukla 
vurdular. Göad ha ya? Bu Y8fımda 
mahell•in gençlerine bir bol 
meseli rakı içirmek İllİyonnn. 
Sellİll afacualar bana kaqa geli
yorlar. Hepinizi kovacaıun. Edeplis 
familya... nankorler! 

Barba Sotiri tlrktU; 
- Bey Efendi! Sana öyle bir 

rakı IOfrUı yapayım ki ömründe 
lormemİflİD: 

On turlu ( nun fiveti ile) ha· 
bak.... Sek.en torlu me.edakl. 
Duiko ve mallikL ... 

Bey Ja&lfb: 

1 - Kaç okka rakı? 
~ yirmi, iiz.-

- Pekit bunlan kim içecek? 
- Tatavluun bdm. oğlanlan. 
- Eyi Sobati ile Efterpiça? 
- Onlar hazmet ( hizmet ) 

yapacaklar. 
- Sösun sa. mu? 
- Söllüm l6s. "Mato Hristo!" 
.... O aqam barba Sotiri çocuk· 

lanna bir g zel c;abtu- Kanıı da 
şahitti: 

Piç 4>1lu piçler.... edep.aler • 
namu1111dar. 

Ba kelimeleri yeni, ifidilmemit 
1ark bet ldlfur kelimesi takip eui. 
Çocuklar korktum. urktiler: 

- Terbiyem... Sea gene berber 
çtnll ... olacablll; lell, bltak., 
eyde mi kobeak••? Bütlill 8mrlo 
muza bna ı.alf• He mi geçire
cetis? Haydi plia bu .q.ma, 
Bey Efendiye ... otlan. bet las 
bulun. Bw Mdae !>eter lira vt'ri
ri&, heMbe yedi pçiririL Ben de 
yemelderi, IBetlBlmi. ickileri hazır. ...... 

Soknd ile Efterpiça ıuı dök· 
•ut b(iye dOnduJer. Tek bir söz 
.,ıe..a- eyden çakıp davetli 
tedulkime gittiler. 

Aqat• kadar bmba Sotiri de 
prçebm nefis yemekler piıfinmi 
maeler huırla111"9 nkıyı bu ' 
ko~11fbl. a 

Bey, geç gelecek. 
11.G•firler geldi: ney otla•u 

en ~tiltellla dilberleri.. Lain d 
~..... bet lira ~ ım.... .. 
olmaJorlmh. :O.ha ......... ._. 
bma llab. 

Sadri ile Efterpiça ......... 
lar. Babalan kendilerini te11fM 

ko,uldu Ye menfeaı icabama lıia 
oldqfua teknr tekrar 16ylecli: 

- Jaebnçlak JOkf 
Barba Sotiri eski brum. • 

itleri bilir. Oa mllafid fewial• 
yakada, kendilerini •'•lfMli. I:;! 
yaladı. 

Erkekleria bslardan ,_... W. 
mamıth. Be manundaa 
dti,ea Soknti ile E&erNa .. 
Nlmeye çıkan artilder gibi MJSS 
dalar, kokular drlıMlöler; ....._ 
lerden geri kalmak ittemiyer•& 

Geç vakıt Bey Efendi. bir .. 
tar dltsülU geldi. Soq ile bll ... 
dahil olmak Uıre on iki olla .. 
km o hali ile ve o hlll•f .. ı 
görtıace aklı baflndan bçtı. ltaİI 
dilberlerine ziyafet! Saat ...... 
rablar tlkeniyor. 

O gece ne oldu? Kiwede bla 
kalmamlfb ki babrlayabibia. Gl8a 
duz oldu. Oylen oldu. 1kiatll ..... 
Agızlanna bir damla iiplrto ~ 
mayan barha Sotiri ile ~-
Kaan,o tam IUt dörtte ~ 
açmca Bey Efendiyi on iki ...... 
baıa ko)'llanda horlar ye U)Mlıa 
buldular. 

Bepei, on üç kip deria ..,.. .. 
Userleriae ıu Akdi; uylMll ,. 
Salon berltat. Çocak)ann ...,,.... 
bir birine kanşmlfb. s.m: 

- Ba ne bmavll. Ktdftlfl 

Yunanlılarla 
müzakerele 

Atina, 9 IF•J 
M. Papa etabli vm,.tlillııll 

tespit etmemiş oa.ı R 'ı .. 
avdetlerinin menedilmemıll w 
Yunan emlilcinin mllad ... 
kında Türk hllcGmeti ......... 
Ji tif~ nota ~· 

A ... t 
Aabradan ~ .......... 

D ................. IL 
Papa ile Tevfik R~ bey W. 
müzdeki pazartesi paü, bbnııf 
izamn ~ nujzp .... ltll
ralderi maeleUi mfiabre .... 
celderdir. Bu miizakereJe ... llıi
larm hakem olarak m1 Ye ,,.._ 

bqka suretle mi ~rak edeOelaa 
leri ..alüm delildir. 

Ameırlkadan ...... , 
Nevyork, 9 [AA] 

Amerikan ticaret nezanıti1aıia 
IOll iltatistiti Ameribmn IDail
tereye olan ihracahnda feftallde 
bir teuyüt kaydetmektedil'. l6ila 
baki la~ Amerilcaya .. 
racab teneaul eylemektedir. 
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"Zaif, nahif, fakat çok haşarı, ele M.::ım~ta A:ıe~=n ~:~!~0; 
öhretten avuca Sığmaz bir çocukmufium. '' ~eıı:~:i:~~~~~r~ir ndam kendilew 

Plumard fa§ıp §!iIP kalıyordu. 
Arkadaşı boks şampiyonu Parmo
untier, her gtin koluna başka bir 
kız takıp geziyor. 

- Vay canına, dedi, o gençse 
ben de tncim. GüzeHikse ondan 
çoook · elim. Bu "adam nasıl 
e~tJk te u kadar kız tawyor, Mu· 
h ak hu i~in kolay bir tarafını 
hulmu . 

Plumard karaqnı verdi. Bu 
yeni Don Juanın ilmini oğrenc· 
cek. 

Bir iki şarap kadehi arasında 
sordu: 

- Allah aşkına söyle, sen 
ringden çıktın mı, i!k rasgcldiğin 
kızı hemen koluna takıyorsun. Bu 
nasıl oluyor böyle.. Sonra senin 
gibi şampiyon boksörler, kızlarla 
hoyle sık sık .• 

Ben de seni zeki , bir adam 
zannederdim be, bunda anlaşıl· 
mayacak ne var? Kadın denilen 
mahlük şöhret budalac:ıdır. l,c
niın yanımda gezdil.leri ~.:ım_a~ 
herkese gorunmck rn kendılerını 
gostermck i terler ... Hani ~oks 
ş n.pi} onu Lsna ıtihar eclıyor, 
demek yok mu ) a ! ismimden 
kendilerine reklam yapıyorlar. 
Ama ben hep ini son dakikada 
s;.ıvarım, iki gün sonra Bettling 
ilP sekiz ravuntluk maçım var, 
d d~m mi, anlarlar ve beni rahat 
bırakırlar. 

Piumard dü~ündü: 
- Fakat bu kııların kardeşi, 

dostu, kocası falan yok mu? 
Parmountier arkadaşına acır 

gib" baktı, bariz \'e sağlam ada
lelerini oynattıktun sonra: 

- Kardaş1 olmuş, kocası ol
muş, var a bana ne ? Sana bir 
hika;e anlattı) ım. Bir gün bu ka· 
dmlardan birisinin kocaaı, tıüplıe 
mi etmiş, ne etmiş odanırı kapısı· 
nı açıp içeriye girmez mi? Karşı· 
sır da kim olduğunu anlayınca 
vaziyetini degiştirdi. Pantalonumu ı 
verdi. Hatta pardcssümil tuttu, 
ü t~lık t~ IY-'ni ertesi pamr öğle 
yemeğine davet etti. , 

Plumardm gozleri ı),;ıldadı. Şu 
kuvvet denilen şey, yaman şey .. 
boyun eğmeyen kimse kahnı}or. 

P rmountier gittikten sonra 
şöyle düşündüm: 

- Vay ranına! Elinde o kadar 
fır at olsun da istifade etmesin .• 
Errer bec onun } erinde olsaydım, 
h omın yerinde olsaydım. Bir 

kadına kendimi· boks şampiyonu 
deye tarntd)ım da, . onu ~üt~n 
kendi hevesı, kendı zevkı ıle 
elime gctlrmeye) ın. Sonra bu 
kntl•nm koca5ı gelmiş, kardaşı 
golınis, doetu gelmiı;, laf söyle: 
mek haddine mi? Karşısındakı 
otur' olmGz adamlardan değiJ, 
bok g.ampij onu! Alimallah, herif, 
şapkamı da verir, pardcQümü de 
tutar ve beni ta merdiven başına 
kadar teşyi hile eder. 

Bu fi.kır Plumard ın çok hoşu· 
na gitti. Hemen bir progra?1 çiz
di ve derlıal tatbikata geçtı. 

Daha o ak~am arkadıışı boks 
:sampiyoııunun sıf~t ve ~alıbına 
girerek sarışın, guzel hır kadın 
yakaladı. 

K.adınm koca.:ıı seyyar komis· 
}Oncu imi§. O gün bir iş için 
uzak bir ~e gitmiş, 

Sanşm kadın. boks şampiy~· 
nunu yak.ala_ınaktan mütevellıt 
deri bir haz ve bir memnuni
yetle, Plnmardı derhal kendi evi· 
ne götmdü. Kocası da yok ya ! 
K . ! 

Tam gece yarısi açılan sokak 
kapısının gürültüsü Plumardı 
sıçrattı. Yanında yatnn kadın da 
teJfişla uyanmıştı. 

- Eyvah, kocam geldi .• 
Plumard hiç i tifıni bozmadı: 
- Celirse sanki ne olurmu~? 
Yatak odasının kapı ı açıldı, 

içeriye iri ynrı, geniş. o~uzlu, gö· 
zü kanlı bir adam gırdı. Man?.a· 
rayı görünce gözlerinden ateş 
fışkırdı: 

- Bu ne ? Be herif en benim 
evimde ne arayorc:un? ı.; 

Plurnard gene istifini bozmadıt 
- Bir az daha nazik olun. do_· 

tum. kar.ınız<l ki damın kim 
oldulunu bilme) or unuz. 

-Fransızcadan- l°" Bunun üzerine iki hemşire der-
hal Ömerin üzerine atılmışlnr ve 
adamı yomruk ve tekme ile döv• 
meğe başlamışlardır. , 

-~ bilmeyorum. Bu karşımdaki 
herif kim mi§? 

Plumard yataktan indi, bir ka· 
hraman tavrı takındt: 

- Bana adıyla, sanıyla Par
mounticz derler. 

Gelen adam yelkenleri suya 
indirdi: 

- Parmountier? Maşallah, efe
ndim. hoş geldiniz. 

_ Ta kendisi.. Şimdi getir şu 
pantolonumu, şu potinlerimi... . 

- Şu meşhur şampiyon zatıalı· 
nizsiniz değil mi? 

- Tanıyamadınız mı? 
- Ne iyi tesadüf efendim. Ben 

de izin gibi boksta ehil bir adam 
arıyorum. Çünkü affıninze igtira
ren, ben de bir az boksla uğra§ı· 
rım. San'atım se'/Y..ar komisyoncu
luktur. Bu stın atta bir adamın 
bir az boks bilmesi icap ediyor. 
Hele geceleri,. Ne olur, ~c ?1?1~· 
Kaç defa hQ§ımdan geçtı, ıkı uç 
kişinin taarruzuna uğradım. Yal· 
mz hoksta benim en ziyade galiba 
"Swing,, denilen usul işime ya· 
rnyacak. Tabii siz bu usulü ben· 
den çok iyi bilirsiniz. 

Plumard kekeledi: 
- Amma burası clers yeri de· 

ğil, yarı; gel de sana bütün ince· 
liklerini oğreteyim. 

- Rica ederim, şurada öğretin, 
beş dnkıkacık ne olur! 

Karının kocası caketini bir ta· 
rafa attı, kollarını sıvadı, iri ada· 
leler meydana çıktı. İri adaleler, 
iri kollar, ne iri yumruklar ... 

- Mösyö PaTmountier, bu san· 
atı o kadar iyi bilmem ama, bün
yem dayanıklıdır. Vursanız da ko-
lay kolay yıkılmaı~1.. . 

' 'Lehistanda, Varşova civarında Lipno şehrin
de dogdum. Dört kişilik mes'ut bir 

Annem, haham, kar eşim, bir de 
aile idik. 
hen .•. ,, 

Acaba yazılarımı okuyan siı, 
karilerim, benim eskiden nasıl 
bir çocuk olduğumu göz önüne 
getirebildiniz mi? 

Size ben anlatayım ... 
Lehistanda, Varşova civarında 

Lipno şehrinde doğmuşum. Dört ' 
kişilik mes'ut bir aile idik: ba
bem, annem, yegane erkek kar
deşim, bir de ben. Etrafı geniş 
crazı ile çevrilmiş, küçük, sevimli 
bir evimiz vardı. Açık hava için 
çıldırınm. Zannederim ki bu zevk 
bana oradan kaldı. 

Bünye itibariyle kuvvetli ola
cağına ihtimal verilmiyen, cılız 
bir çocukcağazdım. Annemin 
söylediğine bakılırsa şirin, cana 
yakın bir çocukmu~um. Ayni za. 
manda zaif, nahif olduğum için, 
aklıma her ne eserse yaptığım 
halde kimse ağzını açıp bir şey 
söylemezmiş. 

Bir afacan! 

Muharriri: Pola Negri 
olmasaydı muhakkak midillinin 
attıkt tekmelerle canım çıkacaktı .. 
Midillimc karşı reva gördüğüm bu 
eziyeti düşündükçe yaptığıma 
hala peşim~n olurum! 

Baba fedakarlığı 
Cocukluğumda azimkirdım. 

Fakat inatçı değildim. sadece 
· azımkar... Yani hiç bir müşkil 

önünde ric'at etmezdim. 
Bir gün ltalyancadan tercüme 

edilmiş bir kitap okudum. Trece
ıae bir eser olmasına rağmen 

kitap çok hoşuma gitti. 

Fakat bu kafi değildi. Eserin 
Italyanca aslını okumak lazımdı. 
Hemen karar verip Italyanca 
okumağa başladım. Lisana çok 
istidadım vardır. Pek az sonra 
kolayca ltalyanca konuşup oku
mağa baıladım. 

Şimdi anadilim olan Lehçeden 
maida, Fransı:ıca, ltalyanca, Al· 
manca, Rusça, Çekoslovakça ve 

Onun için ben de erkek kar- bittabi lngilizce bilirim. Bu li· 
deşim her ne yaparsa derhal sanlan hakkiyle elde etmek be· 
aynını yapmağa kalkarmışım. nim için güç olmadı. irade kuv-

Hcmen yürümeğe başladtğım vetli olduktan sonra, iş kolay1a-
zarnandan itibaren ata b:nmeği şıyordu. Fazla 6öylemedı, "Swıng,, usu· 

lünü ögrenmck için hemen tecavü
ze geçti ve ilk direkt yumrukta 
zavallı Plumard bihuş -bir halde 
yere yıkıldı. 

ö~rendim. Atn bind;' :m zaman O zaman sevgili Lehistanımız 

1 
bütün kırları "nlan tar .. n,, . t~e~- acı bir imtihan geçiriyordu. 
dim. Kardeşimle ata bındığımız Lehistanın hürriyet mücadele· 

' vakıt adam akıllı binerdik... Pola ~t1'ğri ve IngiHz edibi si tarihinde ismi altınla yazılan 
Bir saat sonra hac;tancnin ara· 

bası geldi, Plumarddan et ve ke· 
mik namına ne varsa nlip götürdü. 

' Öyle Bulonya orn.anında at<:ı ler ıa d Show babam tam manasiyle bir vatan-
binildiği gibi deği!.., j llatı atıncı ait res•rn 'erden l perverdi. Lehistanı tekrar hür 

BALOI .. AR, MÜSA.UBRELEll. 

Dünkü konser 
Istanbul koneervatvan, eenclik talebe 

konserini dun sııııt on. begte Tepebngı 
kl§lık tiyatrosunda verdı. 

Daha erkooden davetliler gelmeğe 
ba~lamıı saat on beşten evel ti;·atronun 
biltlln ~erleri, locaları, parten tıklım 
tık hm dolmuştu. 

Konsere tam zıımanında,muallim Hulusi 
beyin idaresindeki şehir bandosunun ça~· 
dığı, 1stit1.liil marpyla baslanmı~tır. Ayak· 
ta dinlenilen mnrş \e bcndonun genç 
saı:ıatkArlan tiddetle alkıclan~ıştır.letil:.Jlil 
m r~ındnn sonra >er_ıc şeh_ır or~estra ı 
lanıfınJan Zeki beyıo ( Dızavolıno) su 

çalınmı~tır. 
Bundnn onra konservatvar muallim· 

}erinden Cemal Rc§it B. tarafınd~n ar· 
monize edilmi~ olan Anadolu tUrkUle· 
rindeıı (Ekin ektinı çöllere), ( Sa~ı ),'I· 
dız), (Çnyır ince), (Sarı Zeybek) ısm!n· 
deki ı;arkılar çalınmıştır. Anadolu türkU· 
lcri hilhıııısıı çok be~cııilmi~ . ve. d~lukn· 
larcn alk ı!ilanarak tekrar ı;ttınlmı~tır. 

Köv arkılarından son~a muall_im Ce
mal Reşit B. tarafından ıdare edılen k°: 
ru muhtelıf pnr~ıı'ar çalını ve U!ğnnnı 
etmi~tir. Bumda 5oli::.t Nimet Valııt ha· 
nımdı. Evvela piyona solo, Medi~n. H: 
oldu~u halde (Şunınnın) s1mııtının bırıncı 
ı ır ._ lınmı.t'l". "' ı B•fika H taralı~dım 
(Nozart) in (Nos du h~ııro) su. Bedrıl <' 

H. tarafından ( Ro ini) nin ( Borbiye do 
sevil) i vf' Muzaffer H. ıarafındnn yene 

zartin (no do fi~aro) sunaan l arçalar 
~ağııuni edilmiştir. 1\foı;t: na i~tidntlarını 
1 k e taktırlcrlc l' •hm rttıren ~enç 
~:-ıa~mız çok murnffak olmuşlar 'e haklı 
ıd ki rı alkı!ılıırı toplamı lnrdır. 

o u a . ı l ·1 \' . . 
Bundan .,;onra 'ı)O nı e. ı e u~ım 

H tarafından (Kloııgelden b.ır perça) ça· 

ı · bıınu takiben Pakıze, Masume 
ınmış, f d . 
luınımlarln _Ferru(Hh Bd. 1 'd:ı 

1lı .. ;~ kr;ı;:~~ 
, e kCJnn ıle en e 
çalınmıştır. . 

Bu suretle kouserın birind kı mı 
nih:ı} ete enni~tir. , 

Orı dakika istirahattan sonra kor;:dn 
ikinci kı mına ha lanmıştır. Bu kısım a 
Macide H. \adinin Rigoletta) sının. Ju· 
lide H Henrleliıı \Er do kleopatro) sının 
taganni etmi ler ,. c hararf'tle alkışlanmış· 
}ardır. Bundan onra (Mendd .on)un Sen· 
fonilerı 'iC muallim Se\ feddın Asııf B. 

t afından id;ıı e edilen orkestira tarafından 
8~uhtelif klasik parçalar çalınmı~ ve kon· 

da.,etlilerin ~öniıld n do~an alkı§ ve 
~er · d h' · t taktirlcn rasın a ıtmış ır. 

Istanbul kon en at varının dU~~ ll mu. 
aoıl"re~i bu kn mrtlr mUe seııemınn gUn 8 

t"kçt" ınrnkk; t'lti im ~, terdı. Bunun 
~C:ç ı 00 ta nı dUrleri '\: u~ur Zi' a B. oldu· 
~cın halde lıU n muallimleri 'e genç tale· 
b~lerı ınu,;ıffakı}etlerinden dolıı)t tebrik 
eder ı. 

Öyle mania, filan dinlemez· Bi.r O'u··n ı ıidilli ile geznıeğe b" ·ıı t h 1" d ·· k · 
dik... Ama attan düşecekmişiz! r, l h ır mı e a ın e gonne gayesı 

gitm', tik. Ben bir ara ık ay- önünde karıSJnı, çocuklarını, evi
Ne zarar ... Esasen atta•ı düşmek V"'· ın 1rkasından k<>yıp ellerimin 

d ? .... '" ni herşeyini feda etmekten çe-süvarili~n şanından dc~ril mi ir ve di· .. 1 <"ıimin uzcı-iııe yere düş-
5' .. b ı kinmezdi. Netekim çekinmedi ve Bu satırları yazarken bazı ha- tüm. O zaman ne yaptım i irmi 

bizi kendi halimize bırakıp gitti. tınılar zihnimde canlanıyor. siniz? 
d · dii t" H k ayağını ısır· O zaman baktım ki benim Bir gün fena bir üşüş ş um a~v nın ar a 

için bir şey olmak lazım 1 ve kardeşim de • her kardeşin I dıınl... Yarın: 
yapacağı gibi_ karşıma geçip I Yaptığım aptalca, ç~lgmca bir 

kahkahalarla güldü 1 , şeydi ve şayet -~~·:_~r"'"'d..;;;;:ş~r ı~m~o'""r'!!'ad~a~~~~~~~P_..o~l~ıı ._g~1e~n~ç~··!!ök~ız~,.:_~ 
Atinada "lKDA!f,, .-ff""' Ronıc:ııyada "iKDAM,, 

V- . 1 Bir fabrika yandı - lzmir· T··rkler arasında e D l Z e 0 Ş de keresteciler içinde Manisa 

Sevmı• yorlaı• kereste fobrikPSI bir kaza eseri bir içtima 
olarak yannıışbr. Zarar 15,000 

8 Mayıs 929 
Zannederim, burada ~apılan .umu· 

mi avan intihabatı nets\ ıcı türkıyede 
pek · dikkatle takip ~dilmedi. .Her 
uzun sozden dnha belı~ .?lrnas1ı ı~ap eden şe~· rakamlardır. Sıze \ enııe· 
list vnrtısini şiddetle mudafaa eden 
hir gazeteden aldıgı ın şu raknm~arı, 
hem de resmi raka~lım g~~derıy~· 
rum. Resmi menabım 'P.r~ığı ma~u: 
mata göre, hir buçuk mıl \on kı;:ı 
intehabat Ji ıelerinP ya~ı~mışlardır. 
Umumi intihabatııı neta) ıcme Ye hü· 
kumetin tebliğine gör~ .an:ak 8~ 
bin ı i~i rey halderı rıı ıstımal .etmı.ş· 
}erdir. Yani butl'n mUntehıpleırm 
ylızdP f'lli beşi! 

Bu hadısenin bir sebebi Hır. ~fa· 
hacırlar arns•nda hükumet nleyhıne 
şiddetli bir propaganda yapılmı;:tır. 
Bu propagandanın izleri intihabatta 
gorundii. Hiıl\umete karşı .ta~yık 
vasıtn<ıı. olııa olaa intihabata ıştın\~ 
etmemekten ibaret.ti .. GorU~lı!or kı, 
propaganda neticcsını vermı§tır. 

1928 Ağustosunun 19 und.a.yapı· 
lan intihabatta 1,015,0?-3 k!§ı rey 
haklarından istifade etmışlerdı. Ay~n 
intihabatında ise. istinkaf cdenlerın 
mikdarı yüzde ~ irlI)iyi geçmi de· 
mektir. 

Teşrii intihabatta hqkumetJn. al· 
dı~ rey 650,000 va:dı, fialbukı §1!11· 
di 450.000 dir, y11m 200.000 eksık! 

Muhalefet fırkaları ise 19 A~us· 
tosta 250,000 ı·ey almı~Jıırdı. Hal· 
buki hu dnfa 350.000 rey aldllar, 
yani 100,000 fazla .. 

Şu rakamlar beli~ bir manzara 
irae ediyorlar. M. Venizelos artık 
eskisi kndar sevilen bir adam olmak· 
tan çıkmıştır. 7 aylık reisikiirda bu· 
lunduğu mUddet zarfında kazandı~ı 
aranın yüz~e . otuzun~ . kaybetmış 
oldu. Tabii ıntıhabata Ijtır~k. etm~· 

enler bu rakamdan tıarıçtır .. Bır 
bııı~ıma gore -.iu;ı :liki At~nr. l~~bıı P· 

ıc;irıin vnıı} Ptı pe.. L lren . de _ ıldır. 

liradır. 
Yüriiyen toprak - lzmir

de Kızıl çullu ile Kan çeşme 
arasındaki heyelan sahası geniş
lemektedir. Heyelandan demir
yolu da kısmen bozulmuştur. ":' e· 
zir ve Osman ağa bentlerı de 
tehlükededir. 

Ceyhan barosu - Ceyhanda 
bir baro teşkil edilmiş ve bu 
münasebetle bir de ziyafet veril
miştir. 

+ 102 bin kuruş ceza - Ada. 
nada evlerinde kaçak sigara kaa· 
dı bulunan Mustafa ve arkadaşı 
Ahmet 102 bin kuruş cezaya 
mahküm olmuşlardır. 
+Uşakta bir kongre - Uşak 

ticaret odasında aktedilen bir 
kongrede, Amerikada. rağbet 
bulan Uşak halılarından alınan 
yUzde 65 gümrük resminin indi
rilmesi için hükfımetimizce Va
şington hükumeti nezdinde te· 
şebbüsatta bulunulması iltima1 
edilmiştir· 

'°9 Samsundan mısır ihracatı
Bugünlerde Samsundan lzmir ve 
lstanbula külliyetli mısır sevkedi
cektir. Bir vapur Samsun, lzmir 
ve Istanbul arasında iki ay mısır 
taşıyacaktır. 

+ 72,586 hayvan öldü - Bu 
sene Balıkesir ve mülhakatında 
kışın şiddetinden muhtelif hay• 
vanlar arasında ehemmiyetli su· 
rette telefat olmuş, " 72,588 n 

ha>1•an ölmil' tür. 

Romıınyadaki 'I'ürl<ler arasında 
taassuba ve cehalete kar~ı mUcsclele 
haraketleıi gUn geçtikce fazlalaşma!(· 
tadır. ·Cemnatı islamiye. komisyonu 
reisi ve iizası okuyup yazmasını hile 
bilmeyen mutaassıp bir takım şahıs· 
lardan ibaretti. Mtif tilik bu kom is· 
yonu son gtınlerde feshetti. Mer.ahip 
mufettişi M. Roşedno feshedilen 
komisyonun hesaplarını tetkike baş· 
lamıştı. Blıtun muamelatın ke) fi ol· 
du~l anlaşıldı. 

Yene Romanyalı 'l'urkler arn<ıında 
kaba sofular fazlaca idi. Bu yt zden 
Turk kadııılııı ı içtimai hayatta bir 
mevkie sahip olamı yorlnrdı. Romanya 
Tl.ırklcrinin etrafındaki Romen erkek· 
ler 'e kat.lııılar içtimai ha.\ atta bir
likte ve mlısavat dairesinde yaş.yor· 
lar. Koyu ve cahilane bir taassup 
eseri olarak Türk kadınları ve erkek· 
leri eski asırlardaki ananeleri muha· 
fazaya gayret ediyorlardı. Romanya 
Türkleri arasında asrileşmek ve me· 
denileşmek fikirleri galebe ediyor. 
Burada geçenlerde Kalyakra •Mual· 
limini islamiye• cemiyeti merkeziye· 

si tarafından bir tiyatro verildi. Sah· 
nada 2 Türk hanımı bulunuyordu. 
Bu ilk defa vukua gelen bir hadise 
oldui!undan tiyatro salonu tamamen 
dolmuııtu. Türk hı:ıııımlarının sahnada 

bulunmaları memnuniyet ve takdirle 
kar:ıılandı. Şu suretle Romanya Turk· 
leri arasında taassup ba~arı ve zen· 
cirleri birer, birer kırılmaktadır. 

Romenler asrt bUtUn tarakkiyattan 
m\sihedar olurlarlien, mlıtaaddit da
rulfunuııl r nı~\ cutl\en Romanyalı 

O esnada oradan elinde iki şişe 
ile ihtiyar bir adam geçiyormuş .. 

Matmazel ~1arya kardeşi hemen 
bu şişeleri adamııı elindrn kapını§· 
lar, ikisini de Ômerin başında 
kırmışlardır. Polis memurları bu 
sokak kavgasınm önüne güç halle 
geçebilmişlerdir. 
~ Kanlı bir kavga- C8küdar· 

da oturan şevki B. dün akşam e\iİ· 
ne giderıcen meçhul bir adam tara· 
fmdan sustalı çakı ile arkasından 
ağır surette yaralaınıştlr. 

BiJahara yapılan talıkıkat neti· 
cesinde carihi Şevki beyin amca· 
zadesi Sabri bey olduğu anlaşıl· 
mıştır. 

-O- Bfr deniz korsanı - Mu· 
hiddin ic;minde bir deniz hırsızı 
dün gece Seyri ... efainin Antalya 
,·apuruna girmiş· fakat bir şey 
çalmadım yaknlanmıştır. 

Acemi yJııke!:iiri - Sabı· 
kalı Osman namında biri dür. 
Yenicamide mavnacı Mahmudun 
cebinden parasını çalarken yaka· 
lanmıştır. 

+ 8 teneke yağ - Ahmet ve 
Nuri isminde iki sabıkalı diln 
gece limandaki İhsan vapuruna 
girmişler ve 8 teneke yağ çala· 
rak kaçarlarken yakalanmışlardır. 

Arkado.~? - Kuz[,'1.lncukta 
oturan llakkal RefaeJin 210 lira· 
sını Miii'on isminde bir arkadaşı 
çalmı tır. Polis Mişonu yakalaya· 
rak elinden paraları almı~tır. 
+ Otomobil kazası - Orta 

köyde oturan beş yaşında Ekrem 
isminde bir çocu~a Şoför Haşi· 
rnin idaresindeki "l.913,, numa· 
ralı otomobil çarpmış, çoou1' 
ehemmi~\etli surette yaralanm1ştır. 
Şoför yakı:ılamnı;;.tır. 

<; Tramvaydan sukut - Hay· 
darpaşa haı;;tanesiude emirber ne· 
feri işan dün Çarşıkapıda tram· 
\ayn binerken düşmüş ve ağ.r 
surette yaralandıGmdan tedavi 
altına aimmıştır. 

~Darp - Anadolu hisarında 
oturan müddeinrrıuınilik katiple
rindcııı ee, at beyle .Fazıl bey 
rp~ ~ ~erile kavga etmi§ler ve ne· 
tıcede Cevat bey .Fazıl beyi bas· 
touln d ., müi'tür. 

Vurmak istE'rken - Fener 
i!::kel -.ındP kayıkcı Raif, dün evine 
gitmlkte iken gene ynı i kelcde 
kayıkcı Tahir onüne çıkmış ve 
pıçakl rnifi vurm:ık i.;temi5sede, 
o esnada hadise m!:!.hallinden ge· 
çen zabıta m<'murları bu adamı 
yakalayarak karalola sevk etmiş· 
}erdir. 

eu akşam 

Naşit Beyde:iYa it · a•ıza . r 
Alharnrada:Kurul. Preııses 
Operada : 1 eri ı a 
Melekte : Al B 1i 
Majikte : Gurur 
Asri "nemada: Kadın kurbanı 
Alemoarda: Surı zan ak 
Feralıda : H tr•1 P ~ • Den~ 

kcıı a 

=TılrkJ;;m lıt'rıUz mccJreııelerı bu.un• 
duğunu \ azmağa sık ıll\ onım. Bu· 
ııunlu beraLer bura l · T r l r r · 
sında tııa up mue ı leriııi'l i1 a· 
sını temiu eı!ecek har1h tlt•r s .. bır· 
sızlıkla bekle.ımel\tedir. 

Kalyakra sancakı muallimleri nU• 
munc mektebi salonund ı geçen gün tM' 
kongre aktettiler. Bu lcongreye 
kadar muallim iştirak etti. KongreY~ 
yapılan tekliflerden en muhimi içti
mai teşkilatın faılalaştmlması ~· 
tak'fiyesi olmu§lur. Bu buretl.e b_ıt 
• .-Iuallimini islamive Cf'miyetı- nıD 
te~kilide teklif olunmuştur. 

\ 



.... -..y..,. 
~ ~· Vefa ile Beıiktaı 

• Dk devre maçlannda 
!!'tll..._ kalan bu iki takımın 

alika ile bekleai· 

AOJusus1' 

•t.-. wı,.ı. telllU " Beylerbe1i oeuklmada SS. 33. aı. 41, 41. S9, 
87 4:,4', 49, 45 n1UW'ah 10 kıt'a --. Ml9 aqaadır. Mw.... bedeli 690' lira, 
..... , .. ~ llesjran • Camateli ~ Defterdarhkta 1apıı..tw. (59') 

SATJJ,JK EV, , ARSA, BAHÇE 
ı:aıiıpDda ile•• loklitnd.a No 4, 6, 8 ev hamam anuı ve babçe ile iki 

-.ura tadı ta; kııen hillede doltm hllleli, muhammen beclelı 400 lira bedeli def. 
aten alıaaeakbr. Mttıa ede tmndidea 18 Ma 11 ""tumarteli Defterdllhkta. (472) 

<.;anakkale Jandarma mektebi müdür-
lüğünden: 

Kilo Kilo 

~ --..... .,.., 
s.... ..... .......... -· .. ...... .... .... 

• 

• 
• 
• 
ıra 

• 

- ... • 

S.dept 
Zeytinpt 
Sabun 

5200 
1300 
8000 
2000 
2000 
6000 
4000 
1000 
1000 Un 

5000 .... k 
7$)0 •••• 
7500 Prua 
1000 Pathca• 
1000 Kabak 

-nrı..,ı-a-

Beyaz Peynir 
Zeytin taneli 
Gaz 
Şeker 
frmik 

1000 Koa1erva 

3000 Tue buap 
500 • domates 

1000 Kereviz 
7500 Taze fudJe 

10000 • Bakla 
4000 • Omm ....., 

Çanakble jandarma Jelli ._ mekt biaia Haziraa m tarihin- =-
den Mayıa 930 pyeaiae kadar bir Hnelllc ihti1acı olan ,.arda ._.,. ı• 
cina ve miktara pzıla erDk aleni m&_,yede IUl'etile 7 Ma,.. m = ... . 
tarihinden itibaren ~ stiia miidcletle mr'Gabuya va ohm.... tms •ı 

• ....... ... 
li.,.-. 

v..- P.lak .. 
.... 

• 
ç. c.t. .. 
• UN .... .... 

27 Mayıs 929 Pmrtai paü wt OD altıda talipl.U. vereceti &a.._. _. 
komiayonca haddi iticlalcle palclilf1 taktirde ilaaıe.i icra la.... lllJUC~T -... 
caldar. Taliplerin ba ı.,tald ıartnameyi görmek w ._.., .-.1r ....., 
Gire Çanakkale .. l'r'met dlliıelinde mlitete)ddl 1comi1Joa me•••• ~ 
•tlracaatlan illa oı_,... :"9.,. 

e' 'jandarma me tehi ::' ...... := ... 
300,000 biriaci MYi ... ek ::. : 

Canak ble ~~efrat ........... 929 tll'ilda-
dea .,.. 930 .. ~ kaclllr bir ..... ihtiıracW& .. Üffla .. 
Wlo blibi ..................... 9'J9 .......... 
itibuea yirmi ... ~ ..... ,. yas ........ 18 Ma,.. 
929 camarteıd IÜDU 18&t oa altıda talP.*ID ..-eli ftatl.r kom .. 
ia)'C>DCa haddi iticlahle aöriUdili ..WW• il.aelli ic:ra kılıucaktır. 
Taliplerin iN babdald ~ .... n lalaat e'wnk 1zere 
Çtıa&k blecle lailkOmet ••eıald:D koaulyôla •'--• 
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Y elkenCİ Vapurları 
iZ~ İR SÜRAT 

POSTASI 
l"üks ve seri S 

vapuru 12 l\fayıs 
azar günü tam saat 15 de 

zmi e hareket edecektir. 

Kamaralar ve servis son derece 
mükemmel, fiatlar mutedildir. 

li.s Pazar 
Günü ş mı Sirkeci rıh

tımından reketle doğrra Zon
guldak, inebotu, Samsun, Or
du, Gireso , Trabzona gide
cektir. 

Ta ilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası

ÜJ'.ac . Tel. stanbul 15] 5 
Ve Ga ada merkez rıhtım 

hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentahğtna müracaat. Tele-
fon Be u 854. 

Biraderler vapurları 
KARADENiZ 

l\IUNTAZAI\l VE LUKS 
POSTASI 

INÖNÜ 
Vapuru 12 Mayıs 

PAZAR gUnU ak~amı 
Galata 

nhtımından hareketle(Zongu 
ldak, Inebolu, Sinop Samsun. 
Ordu Gireson,~ırahzon Sürme. 
ne Ye Rize iskelelerine azimet 
e avdet edecektir. 

Ta&ilat için Sirkecide Mes 
adet hanı altında, acantasına 
müracaat Triestino dairesi 

lefon : Istanhul 2134 

Dr. HSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

BelsoğukluA-u ve ihtilatahna 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mahmuttür-

besi karşısında No. 189 

Sinan1aya niçin ğidilir 
Her günkü yorgunluklardan i.s

ıiralıat etmek ve güzelce eğlerı
mek için. Sinemaya gidiniz. Fakat 
:zcaklann basmasıyle sinema sa
!onlannın havası ta af JÜn eder 
ve pirelerle tahta kurulan kaı'i· 
yen sizi rahat bırakmaz. Sinema 
müdürJeri Avrupada yapıldığı gibi 
herseanstan sonra salonlara FLl
TOKS serperler, bütün haşaratı 
öldıirmÜ§ salonun haı•asını hem 
dezenfekte edip ta ·eleıniş hem de 
ona güzel bir koku vermiş olurlar. 

Gaip 
Flibe Tatarpııı.arcı~ndan r,ehp Sirke· 

l'ide Anadolu otelinde misatireten bulu· 
nan He.fız Hasan efendi Pazar günundl"ıı 

b ri gaip, gören -.e ner de oıd:ı~uııu bil n 
ın uiyet namına at ideki adrc•e mıılıinuıt 
' ermeleri rica olunur. 

Sirkeci hU) Uk lstıklnl otr li İnegôllu 
Hacı Şerif o~ıu Ha an 

- E~Ş 1.D E 
ARI I 30 

HAZiRAN 929 Dlvanlcos Liradır 

arı Merkez Heyetinin Tertip 
Eşya piyankosu ikramiyeleri 

929 modeli 27 katalog NoJu beş kişi Buik otomobili l 

" · ı 929 " Şevrole otomobili 1 

Pırlanta pantantif 1 

" küpe 2 

Büyük salon halısı 2 

y~~ 1 

" ı. 

Pırlanta pantantif 

Pilatin çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

salon ]akımı 

İpek seccade 

Halı seccade 

Hareke battaniyes· 

" ~· 

" ,, 

" " ,, " 

Herç_kenin fantnzi ipekli yeıstığı 
,, ( 

" 
" 

" 
" 
" 

,, 
" 
,, 

Hereke kumaşından yastık 

" " " 

ipekli mendili 

" 
" 

" 

Be)k~z Fabrikası mamulatından brıvul 

" 
' " ' 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" " 
" mektep çantası 

" eğer takımı 

" enak çantaaı 

" " " 
" " " 

2 

1 

10 
10 

2 

20 

80 

50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 

5 

5 

5 

200 

20 

20 
50 
5 

5 

20 
50 

Dernegile Hilalihamer sanat cvımnın Şömerı dö tabl, 231 

ipekli bluz, ) .. astık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli 
eşarp, çamaşır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir oya 

El işi bir obajur 

Hurdebin 

konbinczon, 

İki parça ceviz sıgara kutusu.dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga· 

1 

1 

1 
22 

ra tahakasıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakalara 

İçerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli büyük paravana l 

2 
2 

1 
] 

İki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatlir 

Hattat Nuri efendi tarafıııdan bronzla yazılmış levha 

" " " " 
" " " 
" " " " 

" '· " " 
Kütahya çiuisı 50 santim 

" " 

" " 
" " 

Istanbul 

50 

40 

60 

'• 

" 

" 

ithalat 

" " 

" " 
" " 

. " " 
tulünde vazo 

" kavanoz 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" 

" .. 

güınrüğiinden: 

1 

1 

1 
6 
7 

10 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 

185() 

900 

600 
500 

400 

250 

200 

l.000 

250 

100 
10 

15 
20 

25 

30 

10 

20 
:25 

30 

25 
20 

3 

50 
30 
5 

100 
50 

20 

10 

20 
25 
25 

1-00 

200 

200 

50 

50 

50 
50 

25 
25 

10 
60 

Yekun 
LİRA K. 
5000 
2500 
2200 

3700 

1800 

600 
1000 
400 

2500 

2000 

2000 
5000 
8000 
500 

750 

600 
5QOr. 

300 
100 
200 
250 

150 
125 
100 

600 

1000 

600 

250 
500 
250 
400 

500 

3178 

20 

25 
25 

450 

400 
400 

4-00 
50 
50 
50 

50 

25 
150 

71 

100 
180 

50,000 

.. 
f ..... 'F:;;d;kı:~· M: M."~~kii~ti··;~;;~~i:;:; .... ··1 
f komisyonundan: J 
·~· ·~~·· ················································ .. Manisada-ki kıtaat hayvanatı için kuru ot ihalesi 18 mayıs cumartesi saat l~ 

• • • "' saman • 15 • çnr§amba • l:> 
• • • • arpa • 18 • cumartesi "' 15 

~Janiudak.i kıtaat bayvaoatr için ııç kalem arpa, eaman ve kuru ot ayn ayrı 
şar.thnım~erle ve kapalı zarfla münakasaya konulmu§tur. İhaleleri hizıılannda yaııb 
tarı ve ııaatlarda Manisada 11skeri satın al ma komisyonundıı yııpılııcaktır. Şartnıııne 
suretler1~ komisyonumuzda mevcuttur okumak isteyanların her gun ltomisyonwnuıa 
~I~ tek ıfnamelerini vermek isteyenlerinde Manisada mezkO.r komisyona mUrncatlan 
ı an olunur. 

A l~~i mUna~aaa ile alıD&C&ğı iliin olunan 1942 metre cag torbalık beze ibal• 
gwıUnde talıp çıkmamış oldu~undan pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 11 Mayıs 9'8 

Cumartesi saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin eartname ,.e numunasini komisyonumıaıcla 
gbrmeleıi ve ihale gUnllnde te'minatlarile mUracaatJan. 
O rdu için k~misyo~da mevcut §&rtnameleri mucibince take ometre teodolit, panto 

metre, tesvıye aleti, gönye metre, mimar gön~esi, vemiyerli minkale, mira. Dle

saha zinciri, barometre, şeffaf kllat ve saire eatın ahnackttr. İhaleleri 12 .Mayıs 929 
Par.ar gUnli saat 14 te yapılacaktır. İtaya talip olanlar şartnamelerini görmek 
isteyenlerin komisyonumuza ve pazıı.rlı~a i~tirak etmek isteyenlerin numuneleri ile 
birlikte komisyonumuza gelmeleri ilin olunur. · 

A skeri ihtiyaç için 150 top 100-68 ebadında 35: 36 kiloluk birinci hamur haritai 
muntauıma kiiadı pamrlık.la alınacaktır. lhaleei 11.5.929 cumartesi günU snnt 14-30 

da komisyonumuzda yapılacaktır. Taliplerin şartname suretini komisyonumuzdan 
almaları ve şartnamedeki tanda teminatlarile komisyona muracaatlan. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
J Bakır köyünde barut fabrikalarında imiiltı harbi ye 
f + lstambul satmalma komisyonundan: 
....................... .............. ~ .... ................ ... 

100 Kilo Bamya 100 Kilo Domates 
300 Sakız kabağı 50 • Yeşil biber 
350 .. Patlıcan 200 • Prasa 
150 • Bak la 700 • Patates 
350 • Anekadın 700 • Soğan 
Muhafız bölUgilnün haziran 929 il! 30 ikinci teşrin 929 tarihine kadar ihtiyacı 

olan ba1lid.i cins ve miktarları muharrer sebze mUnakıısaya konulmuştur. İhalesi 3-
Haziran-929 pazartesi gunü saat 15 ıe icra kı lıuacaktır. İtaya talip olanların teminat· 
lnrıle beraber me:zkO.r günde komisyona müracaatları illin olunur. 
A skeri sanatlar mektebinin Haziran 92~ ilA 31 Mııyıs 930 nihayetine kadar ihtiy .. 

cı olan 16425 asğari 27375 azami kilo Koyun eti kapalı ı.arf usulile milnakıısaya 
konulmuştur. İhalesi 5 Haziran 929 Çar§llnb:ı gUnU saat l3de icra kılınacaktır. Şart· 
namesini gôrmek isteyenlerin her gun komisyonumuza müracaatları \"e münakasar• 
i~tirak edeceklerin teminat ve teklifnamelerini ha\·i muhurlu mektuplarını mezkilt 
günde ihale saatından mukaddem komisyonumuza tevdi ey lemeriı 

M uhafız bölUğünun Htırirnn 929 illi 31 Mayıs 930 niha) etine kadar ihtiyacı olan 
480()J asğari 601>0::> azami kilo E kmek kapalı zarf usulile munnkasayn konulaıot" 

tur. lhıılesi 5 Haziran 929 Çar-.nnba günU saat 15 de icra kılınacaktır. Şartnamesini 
görmek iste) enlerin her gUn komisyonumuza mUracııatlan ve münakas:ı.> a iştirak 
edeceklerm teminat ve teklifnamelerini ha-.i mühUrlıl mektuplarım mezkCir gUnde 
ihale saatında mukaddem komisyonumuza tevdi eylemeleri. 
A skeri Fanatlar mektebinin Haziran 929 ila 31 Mayıs 930 nihayetine kadar ibtl· 

yacı ,,\nn 88100 kilo Ekmek kapalı zarf usuliyle münakasıı) a konulmuştur. lha· 
lesi 5 Haziran 929 Çarşanba gunil saat 14 do icra kılınacaktır. Şartnamesin i görınek. 
isteyenlerin her gun lt0mİ8)..,n11muza murııcaatları ve munakasaya iştirak edeceklerin 
teminat ve teklifnamelerini havi muhurlu melttuplannı mezkOr gılnde ihale eaııtındall 
mulrnddem korniş~ onırnmza tevdi C) lemeri. 

900 
900 

3600 
800 

3600 
2000 
1250 

............. ,. . . 
Kilo Taze bskla 1800 Kilo Kuru sogan 

> 

"' 

Semizotu 
Sakız kabağı 
Taze bamya 
Patlıcan 

Kırm ıı Domates 
Dolmalık ve salatalık 
yeşil biber. 

5700 Muhtelif cins taze fasuly• 
3050 • 

400 ~ 

180 > 

130 • 

Patates 
Ispanak 
Dereotu 
Maydanos 

Askeri sanatlar mektebinin Haziran 929 ilO.n 30 ikinci te~rin 929 tarihine kadar 
ı ı lıtiyııcı olnn Balada cins ve mıktarları muharrer se~ze mUnı-knsaya ltonulmuıtur. 

!luılesi 3 Haziran 929 Pazartesi gdml saat 14 de icra kılınacaktır. İtaya talip olaıı
lann teminatlariyle beraber mezkılr günde komisyona müracaatları. 

r ................................ E;~;ıi· ... ;;~;~:i~·; ... iii;~ ....................... J 
. . 
: ··········································••il•••······························································ Semti Mahallesi Sokıığt l\o Nevi Muhamesı 

Lira kıymeti 
Kııdıköy Cafera~ Atik:Nisbiye Cedit: Hacı ŞdkkrU 21 Kagir hane 10000 8 taksitte 

Mü§tcmellltı: Uç kat ve altı odadan ibaret olup bir mutbak iki hela odunluk ve 
kömürll\k \"e hıı\·a gıızı ile kumpan\"a suyu tertibatı vardır. 
Baliid:ı evsafı muharrer hanenin bedeli sekiz taksitte tediye edilmek Uzere 10000 

lira beddi muhammen ile ve kapalı zarf ueulile 2S.5·929 tarihine müsadif salı gUnii 
saat 15 de mUzııyedesi mukarrerdir. Taliplerin muhammen bedelin ~ ıızde yedi buçuğll 
hesabile teminat akçelerı ve yn muteber banka mektuplnrıla Em\ali metruke •tıl 
komisyonuna mllracaatları. .... ... . ... . ~ ., 

Semti Mahallesi Sokağı Atik Nevi Cedit Nevi Hazineye ait 33-120 tamı 
Emın önU Şeyh Geylani Peynirci 11 9, 11 K~gir ve sulus hissesi kıymeti 

Magazaln muhammenesi 
Lira Sekiz taksitte 
6410 

i\tilştemilah: 9 No lu dukk!nın iki kat üzerine dört odası olup hu dUkkiinın Jttleo 
ci sokağında birde medhııli Yardır 11 No lu dUkkünın havnsı yoktur. 

B:ılilda evsafı muharrer eınllikin hazineye ait 120 hisse itibarile 38 tamı ,.e sllli;t 
hisc:enin bedeli sekiz taksitte tediye edılmek Uzre 6400 lira bedeli muhammen ile ,., 
kapalı 28.rf usulile 3-6-929 tarihine mUsndif p:ızar gllnll saat 15 te teklif zarflannıO 
kUQadı mukarrerdir Tcıliplerin bedeli muhammenin ) üzde ) edi buçuğu hesabile 480 
lira teminat akçeleri • e ya muteber Banka mektuplarıyle Emvali metruke saua ko

misyonuna müracaat eylemeleri. 


