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Ze 
;oırtınnya tntu do ve bir 

81U8Jll uırradı. 

Seyahat 
dewam edecek ini, etme7ecek mi? 

l BURIYET IÇlff VE BAL IÇIR 

1 ralı 
BugGo on i i adaya doğru bir 

eeyahata çıkıyor. 

Kıral 
ilk defa Radosa uğ.rayaiclk. 
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Dünkü maç: Galatasa a lılar 3-1 kaybettiler. 

ikinci Ulman fBRl~i 

Dün Taksim sta yomunda 
denecek derecede 

mahşeri 

kesif ve görülmemiş bir kala alık vard . 

Kızlarımız ve erkekleriıniz dünkü bedeni hare
ketlerinde f ev kala de .lnuvaffak oldular. 

t>Ga Btleden evel stadyom 
cidden temaşasına doyolmıyacak 
ınuatqem bir manzara arzediyor
du. 

Daha aabatan balkoa, tirbün
lcr ve sabayı çepçevre çeviren 
&eyirci yerleri ipe atılsa düşme
Yecek tabirini hiç te hilafa çıkar
lllayan kesif bir kalabalıkla dol
ınıotu. 

Muntbznm, beraber, hiç aksa· 
nayan ve şaşmayan hareketler 
'lÜrilst durus\ar müstakbel genç· 
ğ"n i 'ne · an.landığını ve 

le şe'/den ev../ 1 sıhhat sahibi 
Lir vücut.. fkuresinin teslim 
alundulunu st riyordu. 

Gen~ kız c.onn hakikaten mun
~m hareketleri çok sörekli 
ıatkışlarla takdir edildi. 

Kız: mekteplilerden sonra er
lkcklcr sahaya çıktılar. Aym mi
haniki haı·eket, aynı dürüst ve 
k~~~cık hal ve bacak fırlatış· 

Umuni takdir ve olkışlar, 
ınahnlli e nulsruf olarak genç 

~f abadı 3 üncü sayfiidal 
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Zeppaftn 

Balonun hu defaki 
gidişi de 

haylı müşkülAtla 

kar~ılaştı. 
Batta geri döndftgil 

blldirtllyor. 

Pari•, 16 [A.A] 
Graff ZeppeHn balona aaat 

14/30 da Barcelone ve saat 17 de 
S.ragosae fizerinde .açmuttur. 

Friedrichahafen, 16 [A.A] 
•Saat 18/35" Graff Zeppelin 

mr>törleri eyi işlnmedipden 
dolayı geri d<Snmo.ştür. 

Fnedrichshafen, 17 (A.A] 
Saat 1-30 da Graff Zcppelin 

balunundan şöyle bir telsiz alın· 

Neci iste -
Barem layihası 

bugün 
müzakere ediliyor 

Ankara, 17 [Hususi] 
Biltçe encOmeni reisi Şakir 

1 
bey bu gece Barem layıhalerı
nın ma:ıbawmı yazmakla me~
ğul oldu. Gece yansına doğru 
bütün heaabat ve teferrilat bite
rek layıha tab'a verildi. 

J. Pangalos 
tevkif edildi 

Y unanistanda reisicümhur in
tihabatı yaklaşıyor. Ayan mecliıi 

mışhr: ~--mliİiıııiİI---==:: "Bouchcs-du-rhone. nun cen- i' 
dün açıldı.Fi-

ubunda ve oraya sckaell mil me· 
safedeylz. Mistiral rüzgarı dola
yisile gayet yavsı ileriliyor." 

Bertin, 17 [A.A] 
Gazette dö Vosun Graff Zep

ppelin balonu yolculan arasında 
bulunan muhabiri balondakiler 
arasında fütur hüküm sürmekte 
olduğunu bildiriliyor. 

Berlin, 16 - Zeplin balonun
da 40 mürettebat ve 18 yolcu bu
lunmaktadır. Balonun hareketin
de 200 kişi bulunuyordu. Ame
rika bahriye nezareti . balonun sc-

hab muvaffakiyetle neticelen
meai için her türlü muavenette 
bulunacaktır. 

Sabık Avusturya 
başvekili geliyor. 

Viyana, 16 [A.A] 
Sabık başvekil ve hi

ristiyan sosyalist fırkası
nın reisi Monsinyör Say· 
pel deniz tariki ile TUr· 
kiycye mfiteveccihen ha
raket etnıiştir. 

rkanizaiaı mın 

Kral Eman.uel son derece 

ltalya kıralı bir~":::;~~ 
f • l • l lckettc böyle 

ı o ı e .. h. b .. mu ım mn· 

Rodosa geliyor. tihabın hatta 
kargaşalıkla-

Dün akşamki Anerk· ra sebebiyet 
sartiıos gazetesinin Atina- vermesi pek 
dan telgrafla aldığı ma· mümkündür. 
lômata göre, Italya kıralı Veni:ıeloı va-

iktor Emannel alb des· ziyeti idrak 
troyerin refakatında bir ettiği cihetle 
zırhh ile, on iki adada 7e iaicü mı PangaJos 
bir ceYelan yapmak flzre, namzetliğin bul etmediği g"b 
bugün hareket edecektir. Konduryotisi bütün israrına rağ 
Kırat evela Rodosa uğra· men tekrar namzetliği vazetme
yacak ve oradan diğer sine de ikna etmişti. 
adalara gidecektir. Dün gelen telgraflar bu husuı-

Fethiyc, 16 f A.A] ta vasi tedbirler alınmakta oldu-
ltalya kıralı ayın 19un- ğunu da göstermektedir. 

da Rodos adasına gelecek· Atina, 17 [A.A) 
tir • .Kıral Rodosta 10 gttn Jeneral Pangalos ve )&-
kadar kalacak, Stank.öy neral rider tevkif edil· 
ve Leryos adalarını ziya- miştir. 

idmana iştirak edecek erkek 
\le kız mektepleri talebesi, önle
rinde mekteplerine ait flan1alar 
olduku halde peyderpey stadyo
rna geliyorlardı, Bu binlerce va
tan yayruaunun, yeknasak talehe 
tlbiseai için de muntazam adım
hırla Ye all:ıılar arasında sahaya 
gelmeleri görülecek bir manz r 
id· 

"Osturya,, il.e ilk nıaç 
ret edecektir. Atina, 16 [A.A.J 

Ayan mclisi merasimi mahm11 
ile açılını tır. ~a tahlif edilmiştir. 
M. Coundouriotis in milli meclidn 
20 Iayısta oktcdilecek oelaeeinde 
cümhur rei liğine intihabı muhik· 
kak görünmektedir. 

lnkilap müzesi 
Tamiratı bitiyor. ı. 

Artık ayakta duracak bile J 
ltalmam11t1. Stadyomun şimdiye 
kadar görmediki bu azım kala
bılılc muvacehesinde idmanlara 
be,laadı. 

Seyircilerle her taraftan kesif 
bir hatla çevrilmiş olan sahanın 
0rtaaında temiz kıyafetlerile kız 
"e erkek mektepliler küme küme 
nr almg, kumandaya intizar 

~~ 011da Terbiyei Bede· 
lllye -i lilifettişi Selim Sırn 
beytn bir hltabesile merasime 
hl§l.d.. Seihn Sını bey gençli· 
te hitap eden bu nutkunda tun· 
ları llÖyledi: 

-Bu gi1D Türkiye Cumhuriyet 
~ ildaci jimnastik 
k~ )"'PIJOl'IL Geçen yıl 
~ tenllklere Anadoluda •e lı· 
~ 7000 ~ iftirak et
llll •• ti, ba .ene ba adet bir miali 
tr.:~lbr. 

Jill 1 .iL f".111i1cletiaia te' sisini 
~ ..... 14.Ufr himaye ve 
,_, ı ai&ıemw •io olan biiyilk 
~ _...._ Mınif Veldll Mm· 
~ ICeaıti .,.,_ •ıtaatmı goy· 
~ Jlpt•M,no. 
~L 
. iuıdi it' wy4ada iki biıı 

Elrrı b: "-1.lt tl.ıTe 

'.. iıt Iurlı 1""'"" Ji-1Ulldk 

Selim Sırn he:· nutuk 
söylerken. 

yapacak, yani bir beden orkest
rası çalacaktır. Onları müteakip 
beden terbiyesi kursuna devam 
eden kız tıe cr/\e/\ stajiyer mual
limler yedi aylılc mesailerinin ne
ticesi olarak kazandık/an bedeni 
kudreti göstereceklerdir. 

Gayesi sıhhat, aherık, intizam 
ve bera'berlik olan bu tem<J§ada 
muallimin filon. takbenin veya 
filan mektebin daha çok muvaf-
fak olduğu m_eyfii~U bahs_ değildir. 
Heye# umumıyenrn cehttı gayre
tinde herkesin hissesi vardır. 

Mekteplerimizde terbiyevi, ilmi, 
sınbi jimnastiklerin yer tutmas~
da büyük b!r amil olan Maan.f 
erkintnın kurs müdü~ü Nizame~ın 
Rifat Ye Vildan Aşır beyleno, 
beden terbiyesi direktörü !A~
JoDSODla Mile Nermanın ve buyük 
bir feragetle, canla başl_a çal~~ 
beden terbiyesi . mualh~l9!'1nın 
kıymetli mo"Uenndan brr lisanı 
~kranla balas etmek benim için 
~udli bir vazifedir. 

Gnyemlz memlekette 
afiyetli ni~Dl§inas, ha· 
lu1'9 ç kan ve htır Tflrk 
votddatİ yettıtlrmektedir., 

t«ite4klben llveçli mutehaaıs 
tusmıul Nmnan kumanda mev
bme Çlktı •e kıı mektepleri 18· 

bJa ,.wııer. 

Jalatasaray 3-1 yenildi 

Düıık1I bl1IÇWI ru intiha 
[Tafsilô.t spor sütunumuzda] 

lnkilap müzesinin tamirine 
devam edilmektedir. Tamirat 
Haziran evailinde ikmal edile
cektir. 

Müze ile meşğul olan komis
yon haftada bir toplanarak, 
müzeye yerleıtirilecek asari 
cem'ü telfiha çalışmaktadır. Ko
misyon müzeye konulabilecek 
eserler hakkında malumab olan 
bir çok zevata müracaatta bu
lunmuştur. 

Uşakta zelzele 
Utalc, 17 [A.A] 

Bu ge<:c 23 te şiddetli ve saat 
3 tc hafif olmak üzre ilci defa 
zelzele oldu . Bir evin duvarı 
yıkıldı. Başka zayiat yoktur. 

Ne kadar mahpus 
tahliye edilecek? 

Af ve cezalann teciline ait 
kamn tasdik edilmiş, Dahiliye 
w Adliye velciletleri tarafında~ 
derhal vilayetlere tebliğat icra 
olunmuştu. 

Müddei umumiliğe de bugün 
tebliğ edilmesi muhtemeldir 
Serbest bırakılacak mahpusl.; 
memleket dahilinde 15000 den 

ı fazladır. lstanbulda 700 kifi bun
dan istifade edecektir. 

Türkiyenin en sevim
li çocuğu kimdir? 

Mu tafa Kema' .H 
[ riskıidarda J 

TOrklyenln en ya
kışıklı erkeOI kimdi 

MÜSABAKA KUPO!lılJ 

N°41 

TOrklyanın en ae
vlmll çocuOu kimdi 

Jı1CsABAKA KUPONU 

N°41 



{ler @~ bir mes'ele 
~ 

D~ne kadar eİ!l i terbiyeden 
bnhsetmeğe kimse cesaret de
miyordu. Evlenmek doğurmak, 
doğmak, ai:rıli ha!tabklardan ko· 
run ak, çe ıımek, çocuk yeti • 
tirmek... Bu ilimler mekteplerde 
Öğretilmez, onalar, b balar, ho· 
calar çocuklara bunlardan bahse· 
demez. Çocuklar ııkıhr. Yaş 
kemaline gelince zavallı yavrular 
te. ddütle. iç..inde kalır! r, kız~
rırlar, bounrlar, bat d n !ıataya 
düşerler. Ki s ye dertlerini aça· 
mMlar, kimse re'sen onlara bir 
nasihat vermez:. 

işte terbiyenin bu esrarlı ve 
gizli nokt ı şu zamanlarda, Av· 
rup da mün kaşa olmıuyor. Res· 
mi teşkilat, F ransv.da, muhalefe
tin anune geçti; çünkü yeni bayat 
bunu icap ttiriyordu. Aksi tak· 
dirde gençlik tehlnkede kalacak
h. 1922 ele franaiz maarif nazırı 
muh lefetlore gögüs gererek 
meı'eleyi ruznam ye aldı. 

Geçen sene ise cinsi terbiye 
maddesi tıp akcdemisind müza· 

I kere cdılip bunun umumi tedri-
tta bir kısım addedilmesine 

karar veTildi. Şu gilnlerde de ki
lise mahafili bu işle utraşmak
tadır. Bu mes'elenin müzakere 
edildiği içtima'a bir kardinal re· 
islik etti. 

Demek oluyor ki, biz de, hiç 
olmazsa gazete sahifelerinde ci si 
terbiyed n bahsedebiliriz. 

Filbakik mes' pek ehem· 
miyetlidir. Cinsi in ılap çocukt 
g yet erken b şhyor. Ne kadar 
eng 1 korsanız koyunuz, genç, 
cin iyete taalluk eden bir çok 
}eyleri öğreniyor. Fakat nasıl 
öğreniyor, n rtlar altında öğ
reniyor? 1 te mcs' lenin mühim· 
ciheti budur. Mütehassısların 
tııhkikntın göre, genç, bunları 
pek f na ö~renmektedi~. Bu fe. 
na öğrenme zavalhları türlü türlü 
tehlükelere ilka ediyor. 

aziye şudur: cinsi hususatl 
gençlere öğretelim mi, yoksa on
lan kendi b şiarına bırakalım mı? 

Hali hazırda içtimai alem teh
lük ler, intiıamsııhklar, inzibat-
ıziıklarl doludur. Tahrikat çok

tur, elbi e, roman, eğlence ga
zeteleri, inemn, tiyatro, dans, 
hep rik i llleridir. Genç bu 
aleme mücehhez olmadan atılı-

yor. 
&.ıı ençler bu tahrikat kar· 

şı da ergtite te atılıyor! r; bir 
kım1 d tıl mayıp sinir h ta

Iıldarın tutuluyorlar, hulyalar 
içJ de boğuluyorlar. Tabiat mec
ra çıluyor, hlaksızhk, te· 
reddiy t olanca dehşeti ile baş 
gösteriyor .•. 

Ailelerinden uzak kalan genç 
'kızlarm istikbali talii tesadüfe 
b ğlıdır. Bid yette hiç bir şey 

"[/(DAM,, ın tefrikası: 10 
Arscııe Lupin 

Kapalı oda 
Y zan: 

L bl n 
Bu ca UB ar, .tJcrmine Daııd· 

vile b(;.DZC}en babasının katili ka· 
dm aynı hnnçeri kullanıyorlardı. 

Erte i sabah Paulun merbut 
olduğu fırk , dü m nı tardettik· 
den onra Belçika} ıı girmi~ti. Fa
kat akşama rir'at Pmri geldi. 

Ric'at b 171 ıdı, Du~manın mü· 
tefovv·k.. dedi mukavemet; kırmış 
ve franc:ıv. cephe;,İni ) armıştı. 

Ric'at e n ı::ında Pnul bir köyde, 
bir h fta e ki tarihli bir gazı::tc 
buldu. G. t d~~man 11 Korvinyi· 
ye gird ll bi Jı iyordu. 

Paul <lı.1 n ü. d mek Ornken 
fl.\t .. g r ıler. Her halde 

bilmeyen bu küçük hanımler 
y ut fena malumat al n bu za. 
vallılar felaketlere uğruyorlar. 

Corip değil mi? Bir doktorun 
i retine gör , ge ç kızlar m k
tepte her eyi, lisanı, ilimleri, 
edebiyatı, tarJhi ezberlemekle 

mükel ftirler; y lnız bunlara ayat 
ilmi, z vce, ana olmak hüneri 
gösterilmiyor... eşhur hakir.ıler 
h klcında söz sahibi oluyorl r, 
lakin kendi vazifelerinden baber
d r değildirler. Bu terbiye usulü 
kendi ı rarlarınadır. 

Yeni nesil tabipler, terbiyeci· 
ler cinsi terbiyenin progFamlara 
alın sı hususunda mUtteflktir
ler. '! aloız bu t rbiyeyi kim ver
meli; ne vakit verm .. li; nasıl te· 
min etmeli? işte bu noktalarda 
ittifak h ıl olmamıştır. 

Ulu orta bir cinsi terbiyenin 
zaran mucip olacağı şüphesizdir. 
Ana, baba bu terbiyeyi vermeğe 
kadir mi? Bu bapta ter ddüde 
mahal vardır. Ebeveyn mutlak 
fiziyoloji ilmini bilmez; bir de ço
cuklarına karşı çeking ndirler. 
Kendileri gençliklerinde böyle 
bir terbiye görmediler ki onu z:ü
rriyetlerine verebilsinler. 

Ebeveyni çocuk1ardan evel ter
biye elm li. Bu halde bu tubi
yeye memur olacak ya muallim· 
dir, ya doktor. 

Bieloji (hayat bilgisi) dersle
rinde küçilklere tenasüle dair 
olan kısım öğretilmiyor. Bir mü
tehassısın fi rince bu cihet s tbi 
bir surette programa idhal edil
melidir ki zamanı g ldiğinde mu
allim çocuğa açılabilsin. 

Cin i terbiye rlişt çağına ge· 
len bir çocuğun dimağını tered-
dütlerde kurtar1r, ruhuna bir 
müsalemet temin eder. Sinirliliki, 
hırçmlığı giderir. Eğer genç kendi 
'h line bırakılacak olur&a maddi 
(yani bedeni) ve ahlaki sui tc a-
düflere maruz kahr. 

Doktor P. Vachet diyor ki: 
·"bunlara mani olmak için tabiab 
inkar eden itibari bir terbiye 
usulünün yerine tabiatı salim bir 
mecr ya tahvil eden bir terbiye 
usulü ikame etm k gerektir • ., 

... Şu satırlarımla, ilim ve ter
biye alemini yoran bir maddeyi 
hül&sa ettim: bi:ıim terbiyecile
rımizin de uğra~mağa mecbur 
oldukları bir hat we.s' ele ıc rşı· 
sında bulunuyoruz. 

CELAL NURi 

dliye ve il. 
bugün geliyor. 
Adliye vekili Mahmt at bey 

bugünkü trenle şehrimize gele
ceklerdir. 

Vekil beyi H ydarpaş ist s• 
yonunda lstanbul ve Üsküdar 
müddei umumileri. mahkemei 
asliye birinci reisi, Polis mü· 
dürü ve diğer adliye erkünı 
istikbal edeceklerdir. 

Elisabeth, Jerome ve karısı Rosa· 
lie şatoyu bırakıp gitmi§1erdi. Za
ten Paulun de istediği bu idi. Fa
k.at gnze daha iki üç gün müda
faası k bil olan bu ka ah ya 
düşmanın pek esrarenğiz bir 
surette girdi~ini de ilave ediyor
du. 

Feci günler. Paris tehdit altın
da! Şimalde on iki vilAyet işgal 
edilmiş.. Fransanm üstünde bir 
olüın ruzgarı c iyor .. 

Işte bu ~ünlerde Paulun ala
) ına enç bir gönüllü miırfrzesi 
geldi. 

Arkadan bir ses: 
- PauJ, Paul, nihayet seni 

buldum. AIJnha eükür .. 
Paul baktı, genç askerlerin ara

smda Bernnrdı, yani Elisabethin 
k rd ini tanıdı. 

Bir daha yüzünü görmemeğe 

karar 'erdı i karı mm karde ine 
n sıl nıuamel )&pacağmı dü)iln· 
n Pr.-e vak' t kalmadı. 

( . ._ ........................... .............................................................................................................................. . 
· ilA v · e ;- - · r r c 
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~ 
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... ",1;.~Lari veka eti 
bir dava açtı. 

M rif v kaleti, Büyüle adam· 
lar sorİ•İ unvaRı altmda intişar 
eden hitapların tabı ve muhar· 
rlrleri aleyhine bir dava ikame 
eylemiştir. Davanın ikame ine 
sebep bu kitapların berayı tetkik 
vekalete göndrilmemiş olmasıdır. 

Tedrici tas fi ye 
Mütehassıslar müstasna ola

rak, Şehre anetinde inhilal eden 
ve edecek olan memuriyetlere 
ha içten kimsenin tayin edilme
mesi tekarrür etmiştir. Bu suretle 
Emanet memurları arasında ted
rici bir tasfiye tatbik edilmiş ola
caktır. 

atili 
Kıııltoprakta se•diği Meliha 1 • 

minde bir kızı öldüren "Feyıiati,, 
li esi talebesinden Tevfik Fikret 
efendi in muhakemesine bugün 
devam olunacalc.tır. Bugün badi· 
senin on ıabitleri dinlenecektir. 

Maç kazası evrakı 
Fener • Galatasaray maçında· 

ki k a tahldkabna ait vraic 
bug" üddeiumuınilik tarafand n 
istintak dairelerinden birine veri· 
cektir. Yeni af kanununa nuamn 
b di İA vukuu k nunun kabu
lünd evel olduğu için yapılacak 
talcibatıa te'cili ioapetm~ktedir. 

------Mekteplerde tatil 
Kurban bayramı münasebe

tiyle P zar gününden itibaren 
mektepl r bir hafta müddetle 
tatil edilecektir. ----
Kadastro mahkemeleri 

lstanbul kadaıtro mahkemeleri 
lstanbulu alta mıntakaya ayırmış· 
lardır. Her mıntaka dahilindeki 
ihtilaflı i ler mahkemece tetkik 
ve karara raptedilmektedir. 

Mahkemelerin Bahçe kapı ve 
civarındaki faaliyeti bitmi§tir. 
Tedricen mıntakalara geçilmek
tedir. 

Mtı.hlc meler elyevm Hoca 
paşadan Beyazıt ve Çarşı niha
yetin k dar olan mesafe ile, 
bir taraftan da Kumkapı ve Kü
çük pRUr taraflarında çalışmak
tadırlar. 

Seyyahlar 
Bugün Otrente vapuru ile 300 

kadar seyyah gelecektir. 

2000 lira ile tagayyüp 
Rıhbm şirketinde bir memur, 

bankaya teslim edilmek üzre 
kendi ine verilen 2000 lira ile 
birlikte tagayyüp etmiftir. 

Bemard boynuna atıldı: 
- Paul, ne iyi değil mi Artık 

ikimiz bir alayd yız. 

Paul silkindi. Şöyle dü§ünü· 
yordu: 

- Bu hoynu a sanl n çocuk 
babamı öldüren kadın o lu! 

o a ırıcı r 
çogalmakta ! 

lıtanbulda son zamanlarda 
malum tabirile mantarcıhk ve 
zarfcıhlc vak' alan çogalmıştır. 
Her gUn bu gibi hadiselerle 
cani rı yanan bil assa taşrah 
ahali Polis müdürü beye kadar 
müraca~tlarda bulunmaktadırlar. 

Dün de bu tekiJd Üli mant r
cıhk vak'a ı olmuştur. Sirkeci 
otellerinden birinde otura Mus
tafa Hüseyin efendi Yeni postane 
önilnden g çmekte iken maruf sa· 
bıkalılardan Arap Sabri ile San 
Ihsan kaııısına 91kmışlar ve Mus
tafa efendiyle güya hemşehri ol
duklarmı anlatarak bir yolunu 
bulup 300 lir sını almışlardır. 

Galatada yolcu salonu önünde 
sandalcılık eden Ri:ıeli Şükrü, 
bir kaç sen gece güııdüz lışa· 
rak biriktirdiği 190 lira parayı 
eşkalini bile tarif edemediği ıııeç· 
hul bir adama kaptrrm hl. 

Şükrü dün ağlaya ağlaya polis 
müdüriyetine müracaat etmiş ve 
başına gelenleri anlatmıştır. Polis, 
bu meçhul mantarcıyı aramakla 
beraber blitün polis merkede
rine verilen bir emirle polia e
murlannın bu gibi vakayie brıı 
müteyakkız bulunmaları bildiril
miştir. 

f 1 ' 
Polisler bugün 

toplanacaklar 
Poliı alayı dün Saray meyda· 

moda toplanacaktı, fakat hu top· 
lanma bugüne te'hir olunmuştur. 

inhisar idareleri 
müdürleri 

Şeker ve petrol in hisarları 
müdürü Hüsnli 8. Maliye vekale
tinin daveti üzerine Anksraya 
gitmiştir. 

Hüsnil B. Ankara da bir lcaç 
gün kalacaktır. Aynı zamanda 
Tütün inhisarı müdllrü Behçet B. 
kibrit inhisarı müdürü Tabir kev
kep B. de Ankarada bulunııak
tadll'. 

Maliye vekaleti inhisar mldür· 
lerile bir kaç içtima aktedıcek
tir. Bu içtimalarda idar,lerin 
müstakbel "·aziyeti görilşüle.ektir. 

3 ayda satılan ispiıto 
Geçen üç ay zarfında mükirat 

inhisarı tarafından lstanbıldaki 
ispirto satan bayilere 1,14~,000 
liralık ispirto tevzi edilmi \I'. 

Valnıı geçen Ni11 n 191 ayı 
nih yetine kadar (375,000) iralık 
ispirto satılmıştır. 

- Hiç te değil· Ben vell et
mek için teyzeme de uğrau~tım. 
Harbin bidayetinden beriElisa
bethten hiç bir haber alma~ı§. 

Paul ıarfs baktı : 

"Pari te M. Andvil vasnuıyla 
Pa.ul Delroze.,, 

Pulun üstünde de Ornt:!n ve 
Korvinyi mühürleri okunu{>rdu. 

•.i•••••••aaa.au•••••••••••••••••••••••••••n••.J 

i adın avga 
etti, sonra öldü 
Şehremininde Kara ha ma· 

halleıinde oturan ~"atma hamın· 
la arabacı AH aganın zevcesi 
Feride hanım kavga etmişler, ne· 
ticede Fatma hanım evela bayıl
mış sonra da vefat etmiştir. Polis 
tahkikata başlamıştır. 

Kurbanlık koyunlar 
Bir kaç gündür şehre kur· 

hanlık koyunlar gelmeğe baş
ladı. Koyunlar geçen seneki gibi 
sokaklarda satılabilecektir. 

Kurbanlık hayvanlann yalnız 
borsad satılacağı doğru değil· 
dir, her sene olduğu gibi so
kaklarda kurbanlık hayvan sa· 
tılacakbr. Bu sabş keyfiyeti hay· 
ven borsası talimatnamesine 
mu~ayir değildir. Çünkü pera
kende sabştır. 

\ Sokaklarda toptan satış mem· 
nudur. Borsa bu işi murakabe 
edecektir. 

Odalar bankası 
lzmir iktisadi mıntakasında 

mevcut 25 ticaret odası, bir ( Q. 
dalar bankası ) teşkili için şimdi
ye kadar her sene bütçelerine 
mu yyen tahsisat koymakta idi
ler. Yapılan bir hesaba göre, 
toplanan paranın 48 bin liraya 
baliğ olduğu tahakkuk etmiş ve 
ileti t vekaletine bildirilmiştir. 
V kaletten son gelen bir emirde, 
bu pı:ıranın derhal Sanayi ve Ma· 
adin bankasına verilmeai bildiril
mi§tir. 

Kaçak rakı 
Balatta Sultan hamammda 

Mehmet efendinin e llynzarın 
evlerinde müştereken gizli rakı 

yapıldığı anlaşılmış, tabarriyat 
yapılmış büyük bir bakır kazan, 

cibre, 25 kilo kaçek rakı müsa
dere edilmiştir. 

Esnaf heyeti idareleri 
Esnaf cemiyetlerinden tevhit 

edilenlerin müşterek heyeti ida-

resinin intihabına de\am edilme
ktedir. Şimdiye lead r ekmekçi, 

kayıkçı ve mahrukatçıların yeni 
idare heyetleri intihabatı yapıl-

mıştır. Yorgancıların yeni heyeti 
idare intihabı bayramın 7 inci 
günü yapılacaktır. 

Bayramın 6 ncı günü gümrük 
kemisyoncuları birliğinin yeni 
idare heyeti intihap edilecektir. 

Terzilerin bayramın 9 uncu ve 

hamamcıların 10 uncn günleri 
yeni intihabatı vardır. 

Paul. Annem benim ıçın diin· 
yanın en temiz kadınıdır. Beni 
kollarında sallayan, babamın da
iına aşkmı muhafaza ettiği ka· 

dından hatta şüphe bile edfü mez. 
Fak~ siz onu ittiham ettiniz, siz .. 
ve ben de size kar~ı annemi mil· 
dafan edeceğim. 

SIHHAT 
Karilerle lıasbihal 

Cibal"de ôsman beye: Miiş· 
küliinüz L.akkında görüemekl 
üzre her gün öğleden sonra 
Anhara caddesi 71 numroya 
gelebilirsiniz. Telefon numr~ 
su Istanbul 1933 dür. 

Ciltte ·i kılları düşürmek 
için Rontken tavsiye ederlerse 
de iz bir cilt mütehassısınıD 
fikrini almadan hiç bir şey 
yaptırmayınız. Zira hu suret
le hfisbütün işi bozmaktan 

urtulursnnuz. 
Haldun heye : Yeh ha ta· 

lığı mikrop bedene girdi ten 
üç gün sonr çıkar, binaen• 
alt·yh izin kor unuz IOzum• 
suzdur, bir az uruntulu ol· 
duğunuzu zannediyorum. Ad· 
resimi soruyorsunuz, yukarı· 
da yazdım. 

Rahim Ziya beyefendiye: 
Size şif. hen izahat ,•erme ~u. 
"im icap etmektedir. 

Saç dökülmesini soran 
ıie : Cilt mütehns ıslarma gi
diniz, rasgele reklamı ro in n 
mayınız. 

Lok11ıaıı Hakim 

Nakadar bakkal var? - Bakkal· 
cemiyeti, bu sene Istnnbulda mevcut 
olan bakkalların mıktarını gôsteren 
bir Liatistik yapmıştır. Bu istatietika 
nazaran "'chrimizde • 168· tane i ka• 
dın olmak Uıre • 4280 • bakkal 
vardır. 

Bunlardan ·44· dti kadın olmak 
l.ızre ·] 725· i Turk, ·85• i kndın 
olmnk üzre ·2ll0· u gayri Türk, 
•39· u kadın olmak Uzre •483• ta· 
nesi de ecnebidir. Bu rakkamlar 
bakkal dUkkinJarıoın ve sahiplerinin 
adedini g()eteri} or. Bakkal dl!kkiin· 
lnrındn ücretle calışan mlistabdenıler 
de ·267 • sı kadın olmak Uıre ·2186• 
kişidir. Bunl·udım •620· si TtirktUr 
ve eri, ı . 136. ı kadw olmak 
u:zre • 1133· u de R mdur. Mütebaki· 
leri Ermeni, Mu evi ve ecnebidir. 

* Gelip giden 'npurlar - Harp· 
ten e\·elki senelere nazaran l"rnanı· 
mıza gelen ve giden 'apurlar yarı 
yarıya azalmılitır. Limana uğrayıp 
iş y&pan gemilerin tonajından bUyük 
nol\Sllnlık yoktur . 

Asıl noli san olan transit suretile 
gelip geçen gemilerdir. 1914 sene
sinde limanımıza 14,809 vapur gel• 
miş 'fe gitmi~tir. 1928 senesiııdevse 
l l ,577 \'apur ~elip geçmiştir. ~ 

* - Hoianda tahlisiye firketi -
Bir Holnnda grupu tahlisi~ e i~lerl 
yapmnl~ uzre memleketimize gelmiş· 
tir. Grup bu hususta müsaade almak 
için deniz ticaret mlıdiriyeıine mU· 
racaat etmi,.tir. Dolanda tahlisiye 
şirketi Istanbul limanı dahilinde ça• 
lı;;incaktır. 

* Elektrik şirketi lataobul şube· 
si - Elektrik şirketi Beynzıtta yeni 
bir bina yaptırmıştır. Bu bina şir· 

ketın IstanbuJ şubesi olacaktır. Bi
nanın alt katı •daimi bir sergi ola· 
caktır. Şirket bu bina için 70 bin 
lira arfotmi tir. 

- Hayır, orada. 

- Aman yarabbi ne çlığın1ık! 
Tenha bir şatoda büyle ciz, 
müdafaasız bir kadın! Hem ·rem 
aklını mı kaybetti? 

Paul, yüzü ve yumrukları müte
kallis bir halde düşünüyordu, Ber
nnrdn bir şey s0ylemedi. 

_c: _ 
Büt n \•üeudu titredi, ve Ber· 

nardın deraQuşundan silkindi. Fakat 
hu on yedi yıışwds çocuğun ima·I 
ında öyle bir samimiyet v rdı ki •• 

Paul kekeledi: 
- Hakkın var, dedi. 1 agus

tusta po taya vermi:s. Kırvinyi 
i e 20 agustosta alınanları\ eline 
geçti. Demek ·i bir gün ~vvele 
kadar Eli beth orada idi. 

Kendim için delaıle ihtiyaç 
yok, fakat seni inandırmak için 
del~· lj' vesaika lüzum var. Bu de· 
Jaili de ancak burada hulabilece· 
ğinıi zannediyorum. Binaenaleyh 

Korvin~ ideki köylü '"adın 
- Paul, unutuyordum, snna 

Elis be ten mektup var. 

Paul titredi. O ana ad r ka· 
yın bi derinden hemşiresi hak· 

k.mda bir şey aram k istememişti. 
Mektubu alırken sordu: 

- O mu verdi.? 
- Hayır, Omkenden eve gön· 

dermiş. 

- Ornkenden mi? Hiç olur
mu? Elisabehtı seferberlik akşamı 
şatoyu terketti. Şomona, teyzesi· 
nin yanına gitti. 

Paul mektupta ne oku cağın· 
dnn nrtık şüphe etmiyord· Zarfı 
yırttı. Er sabeth ~unlsrı yhnıştı: 

"Pau)1 

" Ornkeni terketmeğ karar 
vermedim. Burada hiç uf gös
termiyeceğim bir VAzif beni 
alı ·oyor : Annemin bpra~mı 
kurtarın.ık . Beni iyi unla 

kalıyorum. Düşmanın takarrübünü 
haber almakla beraber jerome ile 
Rosalie de kalıyorlar. Çok mert 
ve iyi in~anlar. Şu ha]de korka· 
cak bir şe_ yoktur, çiinkü yalnız 
değilim.,, • Elisabeth Delroze 

Pau1 mektubu katlaô. Sapsarı 
kesihui~ti. 

Bernnrd sordu: 
-· Aı tık şatoda değil, d ğil mi? 

Üç hafta evvel, Paul harbin 
ilan edildiğini haber aluıcn ken· 
di ini bir obüs, bir kurşun , bir 
~arapnel kar~ısmde öldürmeğe az· 
ınetmişti. Hayatındaki felaket, 
memafi hala evdiği bir kadınla 
izdıva ının kollarında bıraktığı 
ıztırap, oruke· ~ato unda gürdüklt 
rındrn sonr ıçinde yer eden kr.· 
nnat, bütün bunlar övJemüthiş 
darLı !erdi ki. Paul öi'ümü bir 
halA yolu olar k kabul etti. 

[Bitmedi) 



ebat ın 
tlar 

Paril, 16 [A.A] 

1 
Alacaklı devi tler ütehaasıı-

nrı bu g ~ öğleden so ra M. 
~c~aclıtın · ri sürdüğü atideki 
ıhttrazi yillar h ldciııda tetki-
katta bul lard.ır: 
, 1 - Ş uallak borçlann 
2 sene üddetle tecili imkanı, 

2 - A eo teslimat kabiliye
tinin a:[al ı takdirinde Alman
Y<ının b yaehnilel tediyat bankası 
becliaine müracaatına müsaade 
ahşolacak olan ıyanet maddesi, 

3 - Mali ve iktisadi Dawes 
kontrollannın ilgaıı, 

Bilhaas Alman şömendüfer
leri taahhildatmn ait teminatın 
ref'i meı' lesi in müzakere edile
ceği za nolwımaktadır. Al cak
lılar y n bütün ibtlraıi kayıtları 
~ctkik edec lderdir. Eğer bir iti
lf i ı bul urs müteh s-
stslar i r porun rakamla
rını üzak re edecek! rdir. An
cak o an aonra taksitlerin ve 
heyn 1 il bankaya ait temettü· 
:erin tevzii hususile iştigal edi-

celc:tk. 
Pariı, 17 [A.A] 

M ti gazetesi M.Sch clıtın bazı 
borçların bir kısmının iki sene müd· 
det) teciline d ir olan ilk ibtirazİ 
kaydı hakkında diyorki:A\acaklılar 
hazine mes'elesi mevut olmadığı 
v d ild tediy tın tatili sndct 
haricinde olduğu suretinde ceva~ 
Vereceklerdir. Siyanet madde ı 
hakkında d sözün Amerikaya 
Bit oldu~ §ekl"nde cevap verile: 
tektir. Alman şömendüferlen 
Üzerindeki haczin k ldırılmasına 
relince dainler bu rehinenin ta
nınmen ortadan kaldırılmasına 
razı olamaılar. Ancak bazı m· 
lcışmal r olaabilir. 

Pariı, 16 (AA] 
Tamps gaıete i müteh&ssıslar 

ko rnnsı münaıebetiyle diyorki: 
" Mütehassııların itlerinin eııas 
itibarile teknik olan cihetini sü· 
kun içinde tam mlamaları ve her 
türlü hüsnü niyeti felce uğrata
c~k olnn milnakaşal rla sayleri
nın bozulmaması son derece ar
zuya ~ayandır. Siyası::t, devletler 
Incs'uliyetleri Üzerlerine aldıkları 
taıuan, hukukuna tesahup ede
cektir. 

Cemiyeti akvamın içtimaı 
Berlin, 16 [A. A] 

Y kı Madritte toplanacak 
?la c iyeti akvam meclisine 
•ştir 1c edece Alman murahhas 
heyeti 2 har:ir nda hareket ede
cektir. M. Ştresemaan heyete ri
ıaset cd cek Von Schubert iş
tirak etmiycccktir. Mumaileyh 
Mı ır kralıDl k bul için Berlinde 
k lacaktır. 

anşe "ği 
{ 1 inci sayfadaıı mabat] 

mekteplilerden de esirğenmedi. 
Sır terbi'yei b dniye kur-

5Unda tahsil gören muallimlere 
lelmişti. 
,, Kız ve erkek muallimler bir
ılcte h ya çıkblar. Erkekler 
Y onsonun, kızlar da Matmazel 
~ermanm id resinde, her biri :u terek bir zeobereğin kullan-
ığı otomatik insanlarmış gibi 

relik kad r ert ve muntazam 
tıreketlerile candan gelen alkış· 

r topladılar. 
. M ktcplilerin hususi selam 

nıdalariyle şenliğe hitam verildiği 
z~tnan, Stadyomdan çıkan on 
~nlerce halk memnun ve müfta
ırd· ı. 

eniz li esinin dü
ıı k ü mü s aıneresi 

d Heybeli dadaki Deniz lisesin-
en bu sene mezun olanların e

t>efine dün mektepte bir müsa
tnekre verildi. Bu müsamerede bir 
~o . :ıevat haz1r bulunmuş ve dn
<! ~tlıler izaz ve ikram edimişler
~rk Müsamerenin neticesinde 
l tep t lebesi ve yeni mezun
n r deniz.e girmişler ve atletik 
tnUtnnr lar yapmışlardır. Müsa-
111. re geç vakta kadar devam et-i ve davetliler bundan sonra 

da bir tenezzüh yapmışlardır. 

a Ze 
rsa 

Birmingham, 16 [A.A] 
Bur da bir nutuk irat etmiş 

olan Sör Austcn Ch mberlain 
muhafazakarlar intihabatı netice
si de tekrar iktidar mcvkiine ge
lirlerse yeni parlam tonun de
vamı müddetince hariciye nazır
hğmı muhafaz etmesini mösyö 
B ldwinin kendisinden talep et
miş olduğunu beyan ve bu talebi 
kabul etti~ini iliivc etmiştfr. 

Londra, 16 [A.A] 
Daily Mail gnzatesi M. Bal

dwin muhafazakarlar iktidar mev
ldinde kaldıkları takdirde teşkil 
edeceği kabinede kendilerine 
nazırlık teklif etmiş olduğu zevatın 
cevaplarını aldığını yazıyor. 

Ticaret nezaretinin M. Walter 
Guine e, ziraat nazırının M. Ey
res Monrelle teklif edilmiş olduğu 
zannediliyor. M. Churchillin 
maliye nezaretinde kalacağ söy-
leniyor. M. Neville Chamberleinin 
müste ek t ve dominyonlar 
naurı, Sör Philip Cunliffe Liıte
terin harbiye veya b hriye nazırı, 
Sör Sammel Hore un Hindistan 
ve Sör Lnming Worthington 
Evan ın d biliye nazırı olacakları 
riv yet olunuyor. Sör Willam 
Joynıon Hıcks ile M. Ameri nin 
vaziyetleri me koldur. 

Londra, 16 [A.A] 
Bugün Site müntahiplcriııden 

mürekkep bir kütle huzurunda 
nutuk söyleyen M. Baldwin Lon
dr nın beynelmilel ticaret saha-

Gleweland, 16 lA.A] 
Dün hastanede bir çok has

taların doktorların hasta bakıcı-' . 
ların ölümüne sebebiyet vennış 
olan kül rengindeki zehirli gaz 
bu gün de ölüm s çmakta devom 
etmektedir. Kurbanl rın miktan 
hali hazırda 125 e baliğ olmuştur. 
Mühlik intişar devam ediyor. 

Lankachirde grev 
Londra, 16 [A.A] 

Lankachir pamuk sanayiini 
tehdid eden ameleye yol verme 
mes' el esinde müdahale etmesi 
için Lord Derpi nezdinde bir te
şebbiiste bulunulmuştur. 

Alsasta nıulıtarivetciler 
' 

Strasborg, 16 [A.A] 
Umumi meclis muhtariyet ta

raftarlannın kolmar mahkumları 
hakkında umumi af talebine ait 
temenni takririni 14 reye karşı 
17 reyle reddetmiştir. 

Vatikan pul çıkarıyor 
Roma, 16 [A.A] 

Vatikan, Haziran iptidasında 
muvakkat pullar çıkaracaktır. 

Sıhhi tayarecilik 
Pnris, 16 [A.A] 

Sıhhi tnyarecilik kongresi iizıı. ı 
şerefine hnva i leri naz.ırı tarafın· 
dan bir zi} nfet Yerilmiştir. 

Amerika ve tamirat 
W n hington. 16 {A.A] 

Hariciye n zırı M. Stimaon şu 
beyanatta huluııwu~lur: 

" Amerika, tamirat rncaele-iniu 
halli için hali hazırda sarf olunan 
mesairi her nckadnr hiisuii naznrlR 
gl>rmekte ise <le federal Reser ve 
hıınk ınüme silinin teJrili teklif 
olunan heyn huilel bnukaya do{!· 
rudnn doğruyn veya bilvneıta işti· 
ra ctnı,. ini arzu eyleme ttedir. 

sında ve bilhal!M lngiliz ticare
tinin muvaffakiyet ve ya iflası 
sadedinde ifa ettiği ve edeceği 
nazik ve mühim rölden bah
ıetmiştir. Mumaileyh muhafaza
kar fırkanın mali işlerin salim bir 
halde muhaf az sına hususi bir 
ehemmiyet atfetmekte olduğunu 
söylemiştir. ----

Prusya diyetinde bir takrir 
Berlin, 16 [A.A] 

Prusyada ziraat 
• 

Bedin, 16 [A.Al 
Rei ıııtıı , şaıki Prusya ziraatine 

muavenet projesini üçüncü okunu· 
şundan sonr kabul etmiş ve 
içtimolannı 3 H zira a kadAr uıtil 
C) lemi~tir. 

lmanyadıın 

mektup 

Bertin, 6 Mayıs 1929 
Pariste içtimalarma devam 

eden mütahGstsıslar koderansın
dıki müzakerelerin müteaddit 
çıkmazlara d hil olması Berlin
deki mali ve iktisadi mahfellerde 
eqdişeler husule getirdi. Alman 
markı düşmeğe başladı. Markın 
bu sulcutunun foılalaşmasından 
ve mali iktis di buhranlnnn had 
devrelere girmesinden korkuluyor. 

Alman sanayi ve iktisat reis
rınm, bankerlerinin telaşları 

azlalaştı. M. Mullerin riyaset 
ettiği so:Jyal demokratların hakim 
bulundukları koalisyon kabinesi 
nasıl bir hattı hareket takip 
edeceği hususunda mütereddit 

bulunuyordu. 
iktisat, sanayi erbabının ve 

mali mabfellerin verdıkleri di
rektifi t kip eden M. Müllerin 
kabine!i yeni bir mes' el eyi orta
ya attı, 500 milyon altın mark 
mıktanndn dahili bir istikraz ak
tinc teşebbüs edecek. 

Bu teşebbüs hakkında muhte
lif tefsirler yapılıyor, müteaddit 
mut laalar serd ediliyor. \1azi
yeti bit r fane bir surette tetkik 
edenler şu mutalfıadadırlar: 

500 Milyon dahili istikraz akt· 
edilemez. Bu mümkün değildir. 
Böyle bir teşebbüsün mevzuu 
bahsolması, sukuta başlayan mar
kın kıymetini daha fazla düşür
memek için ittihaf edilen tedbir
lerden s yılabilir. 

Prueyo di) eti komünistler tara· 
fından verilen ,.e l 1ayıs hadise· 
lcri dolayısile ba~vekil~ dahiliye 
nazırına karşı demi itimadı mü
bcyyin olen takriri 46 muhnlif ve 
33 mfütenkif re)e karşı 210 reyle 
reddetıniştir. 

Dahili an yideki buhran, bu 
gibi sebeplerin inzimamile baha 
fazla mevcudiyetini his ettirmek
tedir. 

lngiltere sanayi ticaret erba
bının, Alman sanayii bir az can
lanlarıaga başlayınca, bu inki
şafı akim bırakmak için bazı, 
teşcb~u lerde bulunduğu söylen
mektedir. Almanya hükumetinin 
yerine, Amerika siyasetine tabi 
olması muhafa1.akar kabineninde 
infialine sebep oltnuş. Bu yüzden 
Baldvin kabinesi, Povankara ka
binesitin Alman aleyhtarlığı si
yasetile muzaheret etmektedir. 
Bu sebeple dahi M. Müllerin sos
yal demokrat ve ya koalisyon 
kabinesi diğer mühim çıkmazlar 
içinde! bulunuyor. 

Berlinin caddelerinde ve sok
aldarı?dn Mayısın birinci ğünü 
şiddetlenen müsademelerin hay
lıca tıanevi tahrikatta yapmış 

olduğll anlaşılıyor. 
Berlinden başka Almanyanın 

diğer büyük ve küçük şehirlerin
de, pai mıntakalar da yapılan 
nümnrişlerde daha mühim hadi
seler vukua ğeldiği söyleniyor. 
S naJi erbabı, sosyal demokrat
lar, fEŞistler ittibadile müfrit sos
yalistler rasmda büyük uçurum
) r ~ılmıttır. iktisadi buhranın 
ve iş~zliğin fıu:lalaşması · neticesi 
sosyrJ c1emokert amel~inde pey
der pey müfrit sosyalistler iltihak 
ettikeai söyl"tnmektedir, 

Vııkuaı 

Ka •• agumr 
ir cinayet 

e 

1 
1 

Knraglımr\ıkt oturan irfan i min· 
de bir adam ımıbacı HaHdin evine 
f!arhoş olal'l\lt taarruz etmiş, ev sa· 
hibi Hnlit te huna kızarnk karde~i 
ŞtikrU ve dan adı Kiimil ile birlikte 
• Irt'tın • ı yakalnrnışlar ve bıçakla 
mUtAaddit mahallerinden yaralayarak 
öldurm lışlerdir. 

Ktıragümrhk merkezi bu 3 katili 
yakalayarak haklarında tahkikata 
bn lamıştır. 

* içki yUzlinden - Üskudarda 
at pazarında oturan amele Vahit ile 
Ferit. iç inin tesirile arkadaşları 

Ahmedi ağır urette yaralnmışlardır. 
* Bi ikletl r de - Kızıltoprakta 

oturan Hatçe hanımın kızı • 1ediha• 
ya meçhul bir şalı ın idaresindeki 
bisiklet çarpmış ve Joz yaralnnmı:ı· 
tır. Yaralı Haydarpa:ı;a lıtuıtanesine 
kaldırılmıgtır. * Para hırsızı - Şi§li palas 
npartımanında hizmetçi Agavninin 
28 lirası nlıçı Ali Osman tnrnf ındruı 
çalınmıştır. * Otomobil kazası - Şofôr Sa· 
idin idaresind ki otomobil Şi:ı:bane 
caddesinden geçerken lsak i minde 
bir çocur.a çarparak yaralamırtır. 

Gelen Bayram 
en degil • 

gı 
Adana gazeteleri yazıyor: 
Mersinin Araplar köyünde 

çok tühaf bir meseleye tesadlif 
edilmiştir. Altı aya yakın bir za
mand nberi bütün bir aile ve 
hatta köylüler aldablmıştır. Me
sele şudur: 

Seferberlikte Araplar köyün
den Ahmet oğlu Bayram ismin· 
de birisi askere gider. Taliin 
aksi bir tecellisi neticesi adam
cağız askerlikte vefat ederek kö
yüne avdet edemez. 

Kıt'ası bura nufusunu haber
d r eder ve vefatından dolayı 
nufustan kaydını terkin ederler. 
Bu d mcağızın Araplar köyünde 
bir refikası ve bir kız çocuğu 
kalır. 

Seferberlik, işgal hadiseleri ve 
milli mücadele seneleri geç.er. 
Bundan tam nlb ay evclsi asker
de vefat eden Ahmet oğlu Bay
rama müş bib birisi Mersinin Ar
palar köyüne gelerek askerde 
vefat ettiki bildirilen Bayramın 
kendisi olduğunu ve binaanaleyh 
kaydın sehven vürut etmiş olma
sından bahisle elyevm berhayat 
bulunduğun söyleyerek bütün 
köylüyü Sf''lİndirir. 

Asıl Bayramın zevcesi, koca
sının vı:,at haberi üzerine başka 
birisi ılc teehhül etmiştir. Sahte 
Bayram bu kadım hanesine davet 
etmişse de kadın gelmediğinden 
mumaileyh başka bir kadınla ev
lenir. Bir müddet sonra müte 
veffn babasının -guya- mirasını 
aramağa b şiar. 

Kalan bir miktar para ile 
koyun ve saireden hissei irsiye· 
sini tcmamen alır ve hatta mü-
teveff Bayramın kızını da - ken
di kızı imiş gibi - evine alır. 

Ar, dan beş alb ay geçtikten 
sonra köylünün aklı ba~ına gelir, 
bir şüphe üzerine tahkikat ya-
parlar, netice itibarile Bayramın 
kendi köylüleri olan Ahmet oğlu 
B yram olmayıp Izmirin Seydi 
köyünden Tevfik oğlu Bayram 
olduğu meydana çıkar. 

Bunun üzerine köyün ihtiyar 
hey' eti hükfımete müracaat ede
rek aldabldıklannı ve meselenin 
mahiyetini haber verirler. Zabıt 
işe vazıyetle merkumu derdest 
eder. 

Litvanya hariciye nazın 
Paris, 16 {A.A] 

M. Briand bugün Litnnya Jıa. 
riciye nemnnı kabul etmitti.r. 

Bamhurg limanı 
Hamburg, 16 (A.A] 

Ayan mecli i. Hamburg limanı
nın Prusyaya rapnna müteallik bir 
projeyi kabul etmiştir. 

y 
• e 

em ak itila 
Vogoslav hükU eti Sırbi tnn

daki Türk tnhaasınn ait eraıi ve 
emlıik meselesine müteallik ihti
laflar üzerinde uzun muddetten
beri devam eden müzakerat ne
ticesinde, arada mevcut ihtilafatı 
bertaraf edecek bazı formüller 
bulunarak itilaf hasıl olmuştur. 

Bu itilafa göre Yoguslavyada 
mevcut türk müsakkafab ile şe· 
hirlere yakan bulunan yerlerdeki 
türk tebaasına ait tarlal m ve kü
çük çiftliklere harp münasibeti
le konan haciz kaldırılmamış ise 
derhal kaldırılarak bunlar aynen 
ve derhal sahiblerine iade edile
cektir. 

Sırp hükUmeti tarafından çı
karılan ( Ağrat) kanununa tabi 
tuhılan ç.iftlik, mer·a, crllzi ve 
saire ile (Ağrar) kanunundan is· 
edilen şehirler haricindeki Türk
lere ait tarla, orman ve madenler 
iad 2 edilmiyeceğinden bunlara 
muhtelit bir heyet tarafından 
kiymet taktir edilerek yoguslavya 
hükumeti tarafmd n satın alına
caktır. Bunun iç.in müzakeratın 

nihayetinde Yoguslavyanan Türk 
emlak ve erazisi bulunan muhte
lif mahallerinde takdiri kiymet 
heyetleri teşkil edecektir. 

Esaslarda itilaf hasıl olmakla 
beraber mfi-ıaker t Belğrat mas-
1 hatgüzarımız1a Sırp hükümeti 
arasında deyam etmel-te ve tak

diri kiymetin ne suretle yapılacağı 
ve tcşpit edilecek kiymet mık· 
tar ve nisbetleriyle heyetlerin 
mesai tal"lları etrafında dir for-
mül bulmaya çalışılmaktadır. 

Müzakeratın hitamında takdiri 
kiymet heyetleri teşekkül ederek 
vazifelerine ba lıyac ktır. Heyet
ler v zjfelerini b~ ay zarfında 
ikm 1 edect:klcr, ondan sonra 
emlak ve arazi me elesinin bilfiil 
tasfiyesine bnşlnnacal-tır; 

Taşrada --------Vok' nr - hmitin Salihler kö· 
yUnden Hulusi \e Mehmedi oldurenler 
adliyeye teslim edümi,.tir. 

Gire onun Bayat kbyündt'll İzzetin 
C\'İııe geceleyin J;İrere~ izzetle kansını 
yıınılayan ~e gelinini öldUren be§ kiıi 
sil&hlarlle ndliyo) c teslim edilmi§lerdir. 

M 'udiyeuin Anlpala.n kö.> ünde tarlıı 
mUnauıası nctıceswde kard~i Ihsan \C 

Tııhsini darp!:ı oldilren Raif ndliye) e tes
lim edilmi tır. 

Barıının Ordu , eri mahallesinden 
tarla munıww.ındruı Fatma~ t katil, Faikı 
cerhede Hıısau Adlı) C}C te .. Jim edilmiş· 
tir. 

Zafranbo)u bıığbrından erlotlukla 
mUnaıııa ncti i Mustafa İcm:ı.il lJld r· 
du~unden Adi >;C c tesfım cJ mı,.t~r. 

Zonguld kta K nd linın 1 \2 n:ın_otm· 
lı kbınilr ucıığıı dıı ) c. -:ıgın n lİ<.·efİ Ali 

' <' ltal)an H oı · ölm ttlr. 
ıJışi hır k .. til 5al..ıılandı -

Bundıııı edi i.: guıı mukaddem Karn 
1 ı kaz;: ıııı l'iı ılı ko) ndtn Adana, a 
g lm kte an Abm t o lu 1\lehıncdin 
valide ı 1' ima ile hem ire zadesi Asker 
Ahmet o lu beş ysııında Ha, darın kireç 
ocağı kııryesı ch·ıınnda önlerme çıbırak 
p mlanna ıamanıı Fatmayı kurşunla 'e 
7.41ullı Mehmedm ~ını sopa ile cwıek 
surctile ,.nh~ı)ııne bir surette katleden 
kıpti milletinden NWf oğlu Zekeriyya 
) akalanmı~tır. 

* TUrk dili - Balikesirde çıkan 
'l'örkdili refıkimiz dört yaşına girmi,.tir. 
Tebrik eder, uz.un ömUrler dıleriz. 

~DUzcede pcblhan gUreşi- Dıııce 
Ttirkocağı 80 Mııyuı için bir pchlıvan 
gllre~i ve ertesi gUn için de bir at ko§usu 
tertip ctmi§tir. * Tren bir genci çiğnedi - Mn· 
kinist Hasan efendinin id:ıresinde iz.mir. 
den hlkan Afyon Treni Manisa ile Ço. 
ban 1 arasında Recep isminde bir ilen
ci parçalamıetır. Makinistin Treni Alafe. 
hire kadar göturme!ine mu :ıade edilmiş 
ve ornda tevkif edilerek. İzınire gondcri}. 
oıiotır. 

Alman istikrazı 
. Berlin, 16 [A.A] 

Reıchsrat, 500 Milyon marklık 
dahili istilazın akdini tasvip 
etmiştir. 

Sırp filosu 
Corfou, 17 [A.Al 

Yugoslavya filosu limana gef· 
miştir. 

İstanbula canavar 
düdüğü lazım 

Bir İzmir gazetesinde olcadam. 
İzmir belediye i bütün ~ Mı& 
lanmo yannı te pit ve taneim 

iı;io bir canavar düdüğii lipalt 
etmiş. Bir oehirdc bütün sutlaaıs 
hem· nr gitmeainin ehemi,.d 
kabili inkar mıdır? 

1 tımhulda i umumi saat1uıc1a 
hiç biri birine uymuyor. Bu ı.-.. 
LÜptco randevu unu koçıran tilccu. 

apurunu kaçırau yolcu çoktu. 
Belki mühim bir işini kaybecdli 
için klını kaçll'Stllar bile vardır. 

e olur, bizim şehremaneti «le 
İzmir belediyesinden örnek oluda, 
şu her halde bir kaç yüz lirafl 
geçme ccck, f kat bütün şehirlit. 
rin çok işine ynrayncak ola 
nesneden bir tane getiı-~e .. 

Emanet alamıyorsa bir hayu 
sahibi ul ın, u medeni asırda bla 
bir sebildt n zi)nde bütün tehir 
balkmm dtrnsını alır 'e düdliga 
bik la ~ t ehil kabilinden ismi 
i,:...fc d lir. Çün ü evahı büylilr.. 

Ali Rakım 

Şark deıhiryollan 
komi::ıyoncuları 

~ark demir ·ollnn idaresin·n 
Sirkecideki nnbarlanndan lS nu
marnlı nuıbann eenelerden beri 
müstcciriyim ve muntauıman 
icnrmı veı:ml'kteyim. Bu defa kum· 
pnnyanm ga)rİ kanuni ve keyfi 
bir rnuımıclc ine maruz kalıhm. 
Bu muamf'lenin b şlıca sebcbh 

..Jdip1t1'1lıkl ata~ aı olmıyan Oç 
mu C\ •• bir türkü tav ıt ederek 
mezkur onbnn. mulun t>lenin hfta
mınıı binaen tnlıli) c ettirmek i!ti
yorlnr. Ruhu milliye taban tabana 
v.ıt im te ehbü kumptm) aca ilti
zam edilerek B) nı zamanda hal 
l omi erliğince de kabul ediliyor.. 

• 
Cümburiyet idare inin mtlll 

i tisadiyatto umde olarak kabul 
ettiği hir pren ibi hatırlamayarak 
bir türk mile e e ini körletmek 
ve bu meyandn bir kaç türkün 
medarı maişetini öndürmek Te 
günden giine ioki"af etmekte 
ı>lnn bu mües c C) i üç mu eYinla 
emellerin rnmetmek doğra im 
h rekct detildir. 

Hat komi erliği türk komie
) Onculanmn müracaatını nuaa 
itibara alını) or. Milliyet mefhı> 
ınmıd n ny rın olduğu kadar da 
h k81z olan bu muamelenin tahkik 
ve tn lıihi için nazarı dikkata 
celhctmenizi rcca ederim. 

) u_uf Kemal 

Tak ilerden şikayet 
Bu otomobillerden ve ililldıi 

mü tek : on zawnıılnrda taksiler 
yirmi kunı~n iudirild~i halde (tene 
c ld fiyattan para ah) or. Bundan 
ha k& hütürı lak i nrıtları iu. 
ynzı or. Dün Be~ıha tan 
ot nı b le l indik. ı\r!t vut -ö 
kadar 20 ru nlaılo Fil 

ltl 2 O )ru :or. HulLul.i her gtht 
b n 130 kurt vcri,orum. Seyıt 
efcr merkezi son 7.nmnnl~ 
kontrolıı gev~etti. Zannederim ki 
ih an Le' itfnh1e işlerinden pek 
fazln )Oruluyor \C hu işi ihmal 
ediyor. Bir memura ~ehrin böyle 
iki i i tahmil edilirı e bittabi mat
lup cmerc iktitaf edilemez. M~ 
cii oidinin nazarı dikkıtini 
celbed rim. Kamil 

1 tanbul )Lesi 
Be)azıtta elyc' m 1 tanbul U... 

eini? işgal etın~kte olduğu sabık 
malıye ııazareti binası şehrin ea 
mutena bir yerinde y:üzük taşı pbl 
duruyor. Fakat ır.anııcderim ki 
uzun senelerden beri harici hio 
telvin cdilnıcmiı;-: çok çirkin bir 
:manzara irne cdivor. M~ktep mü. 
düdü hey dahili teşkilut ) aparkea 
korici de himmet buyursalar hew 
halde müfit bir iş görmu:. olmlar. 

s. 

.. ., 
Anllara palas 

( A1"1< ARA ) 
Bütün odalarda telefon. sıcak ı;uyu. 

kalHrif erl varılır. 

Husu.el banyolu apartmanlar. 

Odalann fıatlari: 6-8-10 ve 12 lira 
dır. Amerikan ban, orkestra. erkek 
ve :ıuıdınlara mahsus perkar lonu, 
çam&IO'hane, gara tenu:. nkUtUphııne 
ataklı v onlar ~irketinin aoentsMı 



l tanbu ı r daıre ıııden : O maoh §1::'· 

ketı Uayrl\ eı Hamıdiye terketine 
iafeten Galatııda Fermenecilerde 100 
numaralı hanın 11, 12, 13, 14 numaralı 
odalar.uda ikuıet etmekte ikn el} övm 
lk.amctglhı meçhul bulwıan Tevfik molla 
efendi)e. • 

1998 uh reb si 
Müteveffa Mihran Gesaryan efendi 

'*eresesine O manlı Şirketi Hayri)& ha· 
nıidiye ~ k.etine iı.afeten med) un bulun· 
dufmıuı bet )ÜI otuı küsur lirayla ma· 
urffi muhakeme ve eairenin temini mi. 
fası zımmında ikinci hukuk mahkemeain· 
den sadır olan 16 KAııunuevel 1336 tarih 
ve 837 • 442 nunMlrab il4n lieclil tenfiz 
mevkıi icraya vaz ve gönderilen ihbarn•· 
ınc ikamcı&glhınızın meçhuliye i huebile 
teblig olunamamasına ve i.linen tebligat 
icruma karar vcrilmeıiae binaen tanbi 
ilind.n itibaren bir ay ı:arfında 1928-1840(i 
hukuk dos~a nuınaraaile muracaatla ka· 
nuot bir itiraz demıeyan edilmediji 
taktird~ gıyabıııızda icraya devam olu· 
rıı • birinci ihbarncme tebliıti makamı· 
011 kıııın olmak Uue illnen tebliif olunur· 

u günde kısa lun dünya 
hadiselerinden bah!ede· 
lim. Bizim gcuetekrimü 

maatteessüf bütün dünya hadise
krini günıi gününe ajans tdgraf 
ları y'la öğrenerek karilerine bildi
recek vaziyette <klildi,rler. 19')8 harbinin cjze bir kaç 

utır ~hıde küçük bir tarihini 
yapayı11l. Vakla bu harp başlayalı 
luft sele oldu. Ye halli dı.ı devam 
ediyor. Fıdtl\t 40 sene eve)ki 
nka1i e karışmış demektir. 
O un · tarihten bir sabife gibi . 

Galiba 1998 den takriben bir 
8911 kader etvel de yer yüzünde 
wnılftl bir &uırp olmuş. Bu harp 

bi Obf8 mıHf'tler }irmı 
sene y ı bir harbe intizar cnniş· 
ler. Bunun da sebebi basitti. insan· 
larm zihniyeti bu giinün yarına 
b 02ey ceğinc kani değıldir. On· 
dan sonra yeni bir nesil gelmiş. 

rtık: herkes ulha alıştığı için 
yirmi ene devam eden müthiş 
intizar ) V3i yava~ zail oldu. Yeni 
n ıl sulh t ba ka bır şey gör· 
mediği için artık hu 'aziyeti kiii· 
natın tabi! hali addetmeğe başla· 
dılar. 

1 te böyle bir zamanda kimse
ııin aldmdE )Okken harp patladı. 

O zamanlar hır Cemiyeti akvam 
~ardı. Bu cemiyette h-r milJetten 
adamkır, sadece nutuk soylerler 
ve 1 u zahmetlerine mukabil bol 
bol para alırlar, saray gibi kaşane· 
le d ) a ılardı. O zamana kadar 
hiç bir i§e yaramamış olan bu teş
k'l t, iabii bu sefer de hiç bir işe 
ar madı . Bu te kilAt şimdiye 

r b'ıim .,ördüğümüz \:e bildi
imız ameU teşkılata hiç benzemi· 

) lu. 
e ki ff modası geçmiş bir 

u olduğundan ilanı harp eden 
( 1 n olm dı. 

lliç haber vermeden en müke
mmel tandrelcr, muha ım millet· 
ler n havalnrına akın ettiler. 

ivil ahali delıeet içinde kaldı. 
Zat gok eekid n tahmin ediJi .. 
)Or u kı, yeni bir harp zehirh 

harbi olacaktır. Binasnale) h 
muha UR milletler hemen zehirli 

ı k ndıl r. fobte em 
r lecde bütün bir koca şehri 

b cak zehirli gaz bombaları 
' rdı. 

yıta tlar, büyük şehirler, sa· 
n ' JOOT len kiimi1en tahrip 
e ı . Pens, !Londra Berlin Man· 
çe t r 1 p bir birine benzeyen ha
r beye doobliJcr. Sıvil ahalinin 

ıniıbim bit kısmı zehirli gazden öldii 
Ya ask.eder, ordular? diyecek 

sin'r bir tek neferin bumu bile 
amadı. 
Huk<hnct1er sivil ahaliyi ölüm· 

-Oen kurtarmak için, bunları ~ehir-
1 rden çikamaş ve sık yapraklı 
k f ormanlara dnğıtmışi. Orman 

bipleri mutbiş para kazandıiar 
Çif çiler çifliklerini daha doğrusu 
tarl rın terketmemişlerdi. Bi· 

te biç bir d' m n tayyaresi 
b on n&m için geni tnrlalan 
z hirli geda örtmek i temiyorlar4 

dı. Fakat sonradan bir gaz keşfe
dildi, bu gaz mezruatın köküne 
hibrıt uyu ekiyordu. Elde mez· 
ru t klmayınca tarlalarda adam 
da kalmadı. 

Sanayi cihetinden en çok zarar 
d ln ıltere oldu. 

Ftı at aradan ı rt rnc gr"'tik
l n onrn bakınız, neler oldu anla· 
tayım. 

1998 de harp be ladığı zaman 
fr n r halli Ren havza mı. ) ani 
R n nehrinin sağ ahılini i t'"'alleri 
altında bulunduruyorlardı. Müza· 
kere, müzakere, müzakere ... Fakat 
h Ia Ben havza~ı o vakta kadttr 
tahliye edilmemişti. Binaenaleyh 
I ran ız ve Belçika Ol'duları Ren 
b unda tahaşşüt etmiş bulu· 
nu) or} rdı Kim e Renin neden 
tahliye edilmediğini liiımeyo rdu. 
Galiba bunun için i~gal devam 
dip · mi ti. E' akat Ren ha vmsı 

hulun almanhJığını hala muhafaza 
dı) du. Jşte hunun içindır ki. 

al yyarPleri, oradaki alman
ı ı ha rı için zehırli gaı bomba
la ı kul namayorl1rd1. Eğer bura· 
l , fi ı ızla tmlrm ol aydı har· 
b"n ı ı değişirdi, çGnkü alman 

nı ıl t ddut .zehirli 
11 n dı Art ık iş fi) Je hale 

ki 1 ı d ı n otdı ı unun 
t memleketin 

la bir 
az 

- Pierre l\tille den -

Franeanın iç taraflarındaki 
sivil ahali bu hakıkatı ögrenince 
hep i ilen havv.asına hicrete baş· 
}adılar. Burada ııe gaz var, ne 
gülle.. Teh11ke3lZ bir yer .. Hepsi 
cennete kavu mu gibi oldular. 
Belki 30,000. Fran ız buraye 
topl ııdı, Hen imanları bida-
yette tel diı;;tiıler, fakat baktı
lar ki tehlıke ) ok. Yeni yeni fab
rikalar kurulu) or, ekilmemiş bir 
karı toprak kalmamış, Ren nehri 
bo) unca muazzam bir §elıir uza· 
ıuyor . 

4-0 seneden 1 eridir ki bu harp 
hala devAm ediyor, hala neticesi 
) ok. Çüııkti hiç bir millet kendi· 
ni maglup addetmiyor. 

Alman şehirleri de bittabi fran
siz tayyarelerinin gazlarıyla ı.ulan· 
dığı için., or da da :.ehir ot ve 
insan ve mahluk namına kim· 
eler kalmamış. Yarı Alman 

milleti Renin kenarına akın et
miş, yarısı da !Ulhperver koylü· 
lerden rniırekkep Rus Şuralar 
cümhuriyeti aratisine hicret et· 
mişler. 

Bu hicret eden alınanlar Rusya· 
yı mamur ve abadan bir hale koy· 
mu lar, ovyet idare makittt•s• 
muntaıam işleyor. Memleket feri 
hi fuhtır ya~iyor. 

Hende ise h~r biri ikişer milyon 
nüfu Ju müşterek Fransız, Alman 
şehırleri meydana ğelmiş. bu ~c· 
hir)ede yar 1 almanca, yann fran
sızça acaip bir li an kullanı) orlar. 

Şu satırları yazdıgım sırada 
sulh hala imıa edilmedi, harp 
de~am ediyor. Tayyareler zaman 
zaman 25 seneden beri metruk 
yıkık şehirlere gaz döküyorlar. 

Hudutta orduların kadroları 
ancak lüzumu kadar a gari bir 
hadde indirilmiş. lngilizler A vus· 
turalya, cenubi Afrika ve Kana· 
daya hicret etmişler, yerlerine de 
harbe iştirak etmemiş olan lrlan
dalılar g lmi , yıkık şehirleri 
imar ile uğraşıyorlar. 

Büyük Britan)a ismini Bü· 
yük lrlandaya tahvil etmi~ler, 
habire çalı ıyorlar. 

Harp hala devam ediyor, ba
halım onu ne olacak? 

y •lnı.z kınmzı 
embel8Jına dıkkot 
talep ediniz. 

Satılık hırdavat 

eşyası 
KlltllnÇ vergisıodcn deynine mukabil 

tahtı hac7.e alman khlliyetli miktarda 
Podnı, Lavanta, Gözlük n saire hirdnat 

' c namın satıtıne devam edilmekte oldu· 
ğundarı talip olanlann Tahtakalede Tele· 
fon ırketi iıtıselinde 31 numaralı mağa· 
za, a muracaatları. 

Zayi 
Nufus tezkeremi za' i e!tim. Yenisini 

alaca~ımdau hUkmu olmadııtını ilin ederim. 
lnebolunun Abua nahiye inin Sinci· 
IO kar~ e inden TJiflı oğullarından 

318 tevellUtlll Mehmet oğlu Fe,zi 

UFUK 
ÇKI DiKiŞ MEKTF:· 

Diki~ bilen hanımlara 

ÜÇ VE ALTI AYDA 
Makaatar, hiç dikiş bilmeyenlere bir 

ve iki senede teni diplomatı verir diplo
malar Maarif mlidurlll,ğundea tasdik edilir 
U ulıi tedrıs asrın en ııoo metodu Uzeti· 
nedir. Ta~radan talebe kabul 'edilir. Ka· 
yıt 'e ı rait için mektebe mtiraoaat. 

B azıt Salıuncu Han aokak: Nrı 7 
-------------------------~ Adalar kado tro hey'etinden : 

BU) Ukadada Tepe köyünde Acem 
mevklinde 27 numaroyla mUrakkam ıar· 
kan Aarlan oglu Manok arsuı garben 
mukaddem sandalcı ottlu lstcpan elyevın 
knramaıılı oğlu Nikolaki müfrez arMM 
oenubeıı ~e şımalen tarikle mahdut ve 
vinni bln zira miktarında arsa TUrkiye 
C mburı eti taba11ndan Nikolaki \•eledi 
1üuyhdı Manolakı efendi veledi o.n to

tcllı namlanna fapuda Haziran 332 hlri· 
hi> J mukayyettir, Bura nen tahdit \e ta· 
hriri 28 Mayıs 929 paı.ar gtlnil 1111at onda 
icra kılınacaktır. Bu ananın mutaaarrı· 
fı> lı_- al ıkndar olan \C hem hudut bulu
nan kım elerin muan en gUn ,.e saatta 
mahallınde hulunma'ları §8hsan tebligaı 
makamına kıım olmak Uzre ilin olunur. 

Vakıf müd1irlüğünden: 
B t pıdn dörduncü Yakıf hanm ı;ı>ınin katıoda 22·5 o. mağa.ıa ve 

3.4 o. t lefon mahalli \ e hnliiların arka nda aralık mahalli ve hanın asma 
katında 8·~ No. penceresiz odn \C birinci katta 12 ve 33 ve 35 ve 37 ve 
38 ve 10 'e ikinci katta 27,28,29,30.3] ,32,34 ve ikinci katta kara kısmında 
muk ddeına kalıv" O<'ıı~ı olan 8· 1 o. oda 

Mtuldet m ız yede: 12 Ma) ıs 929 tarihinden 5 Haziran 929 çarpmba 
gunu ı;aat on d rt hu uğa kadar. 

Bnl de muharrer cnılftk kiraya verileceğinden müzayedeye vazolunmuı· 
tur. Taliple.tin HVmi ihale olan son glinUn saat on dört buçutuu kadar 
artuanrnl i okumak ve teminatı muvakkntıı ita ederek mtizayeaeye ittirak 

etmek 1.ııre lslanbul Evkaf mUdlırlti~Unde vakıf akarlar mudurlttğUne mU· 
ne atları ıli.ıı olunur. 

lstihbarat i'in her çeşit telgraf 
teşkildlı muntazam oJan memle· 
ketlerde zengin gazetelerin, CÜİn· 
yanın dlJrı kdıeaind.eki. eıı küçı1k 
hadise} i günı1 gttnüne haber t e· 
1ebilme$1ndeki zevk ve mazhariye· 
tinden mahrumuz. Bizim için dün
yada ne olup bitiyorsa, bwnlan 
daha ziyade gtlen AfJ7'Upa ve .Ame
rika gazetelerinden oğrcnnıek ka· 
'bil oluyor. Politika i§leri bertaraf, 
bugün bu slltunlarda, kısa kısa 
bazı dünya hadiselerini yazıyoruz. 

9 senedir imzasız 
mektuplar yazmış. 

Fransada Niyort kasabasında 
aileler arasında tali klar, karı 
koca nizaı, 
hatta buyü-
zden cina· 
yetler çog· 
almıf. Seb
ebi araştır- ··-____.,_, 

f ıJmış. Büt- ~ 
ün hunlara 
imzasız me
ktup 1 arın -----ı·
sebep old
uğu anlaşılmıştır.. "Senin icarın 
falanca i)e sana ihanet ediyor." 

yahut: "Senin kocanın karıştırma
dığı halt yolc. Daha geçen gün 
falan kızla falan yerde ... ., gibi 
mektuplar.. Hani mektupların 
uyandırdığı şüpheden bir çok 
gizli hakikatlar da meydana çık
mamış değil.. Nihayet bu imza-
11z mektupları gönderen yakala
nıyor: Kimmiş, biliyor musunuz: 
TelCier isminde bir kız. Tam do
kuz tenedir ötekine berilcike bo
yuna imzasız mektup gönderi
yormuş. Mahkeme kızı 4 ay ha· 
pte mahkiim etti. 

On iki yaşında gaip 
bir tacir aranıyor! 

Ne\'yorktan • Deyli 
yaııhyor: 

Nevyorkda herkes 
taraf waf Otto Szı· 
ute isminde bir ço
cuk: arıyor ... Oa iki 
Yatında bir tacir 
olu bu çocuk ban· 
kalardea biriae mU· 
raout edip ticaretini 
tevıi etmek üzre l O 
oilin~ istikraz etmek 
istedi{tioi eöylemiştir. 

Ekapres• e 

-

Bankanın müdiri bu ktiçUk ınot
teriainia talebiyle çok allkıdar ol· 
mUft ve on ıilingi ne yolda earf ede
celiui kendiıinden aormuştur. Otto 
maksadını ıu yolda izah etmiştir: 

- İstikraz edeceğim bu partyla 
bir köpek satın alaca~m. Bu kt>rAi 
iıportama kopcaRı111. Bu .metle 
iş-.... daha ileri gideceibıi aanPedi· 
yonun! 

FU,..ki Otto İfporta aatıcıhiı 1•~ 
tığına dair bazı ,·esaik göstetmit 
bunun Uıerine talebi iı'ıf edilerek 
istediği para kendisine verilmiştir. 

Otto keudiıi gibi bir çoc,utu 
ortak olarak itine ittirak ettirtllit; 
fakat bwıdan aonra • her JMdente · 
iki çocaık ortadan yok olm"flar.,. 

Banka idaresi kü9\ik taciri& bUyle 
ınaızın ortadan kayboluşunu ijleri· 
ıaiu bozuld~na hamletmekte ve 
kendmne ticaretini ileri götttnbil· 
meti iç.111 yeniden ietikıuda bul•· 

E~ f ~e mu tcmilitı lıakkuıda ma)Omat almak ieteyenler bu müddet 
zarfında m ıa ed" odasına muraacat ederek ecri misil raporlarını görebilirler, 

,ıliaek l1lre taraf taraf gaip it addııu 
aratmakta imit! 

···-·-· .............. -...... -.... - .............................. ·-·---·--~ 
L. . ..................... ~~:~~ .... ::~~~-~~-.. ~~: .......... -... ~ .... _! El !~ ::!:u:h~ 
Semu \ahalleeı 1'~ı o Nevı Kıymetı mubamminesi bir Afrika maymunu geçenlf!rd. 
Kadıkoy Ca Orağa Bahariye caddesı 87 Maa bahçe Lira ınini mini, ıirin bir yavrucalc lira. 

Klgır apartman 10,000 Sekiz taksitte · · tir 
Mtıttemil&ıı: 1..enun katı ile dört kat 'e Uç daireden ibarettir Zemin kat iki buyuk yaya. lletırrnıf • k .. 

odn b r mutfak ve bir hala 'fe çama ırlık. Birinci dairesi \iç oda bir mutfak, bir " Kuzgwna. yavruıu hoı goru· 
kil r v bır hail 2 ve 3 ncU daireleri döıder oda birer kiler birer mutfak ve bırer raür!,, derler ama, her nedense bu 
h l ı h r ırcnıo odunluk v kbmurlülfU bBhçededrr Hava gut Ye kumpanya 1Uyu rnaymuruı yaı'111IU hoı g~rUn1rUl-
t rtıh t 'ardır , 1.. --Lı· 

Ik e safı muharrer apartmanın bedeli sekiz taltaltte tebiye edilmek. lue 10,000 mlf tte PU taı Yunll( ı anıte ılGY• 
lira bed!'I muhanune11 ıl.e ve bpalı zarf uı ulıle 29.5.929 .tar•liine mU~dif Çarfam~ mWICUIO Iİ&I wnıMtea imJİna 

a 15 ıe mum edesi multarr rdrr. Talıplenn bedeli muhammenın _yuzde 'edı tMİ§llT Şifttdi u Timori iıminlelri 
· e t t e · e r e a m ı ber Banka aıfftup a Jk ~'..U met· e · . .. .. . , 

1 ı. rı4lt :ııt, em:.ih ı;utı le beslenı) or. 

&rlinde bir di"lenciler kıralı var, 
bütün dilenciler vergi alıyor. 

Dilenc.i vergiyi vermezse? 
Berlinden "Deyli Ekıprea" ga· 

ze esine yaıldığına göre 50,000 
dilenci •dilenci kıralı"na isyan 
etmiştir. 

Dilenci kırala de
nilen adam Seriinin 
en zengin adamların· 
dan biridir. Yeri ızi ~ 
belli olmayan bu es- l 
rarenğiz şahıs bir \ 
ihtiyardır. Beı-linde 

icrayı san'at eden 
her dilenci buna ver- · 
gi vermeğe mecburdur. Yalnız 
son zamanlarda 'kırat" işi azıt
Khış, tabasından aldığı verginin 
nisbetini arttırmağa kalkıımış. 

Bunun üzerine bazı azılı dilenci· 
ler kırallarma kartı durmağa cür· 
et etmişler. Fakat bu cür' etkir· 
lar iki gün vergi vermekten im· 
tina edince, meçhul bazı kimse· 

ler tarafından ölüm derecesinde 
döğülerek sokağa atılmışlardır. 
Bunlardan bir kaçı ölmüş ve bu 
hareketin tethiş maksadiyle d"· 

~iler kırah tarafından t 

Lupe Welez 

Bir ened? bir 
milyon sterlin ! 

F ransızlann bir darbı miseli 
var: •Saadet uykuda gelirmiş. 
Fakat bazen de danı ederken 
geliyor. Londra civarında ehemi· 
yet.iz, ıilik bir barda dans eden 
Natmazel Lupe wclez sinema di
rektörlerinden birinin şu meşhur 
w klasik tesadüflerinden biri sa
yeainde bu gün hem şöhret ve 
hem ıervet ıabibidir. Annesi bir 
çamqarcı kadın imiş. Keııdiıine 
tesadüf eden Crifittin sayesinde 
evveli W ere Eat iı Eıt filmini 
çevirmifti. Şimdi de La Pün fil
mini çevirecek. Lupe bu filim· 
lerde rakse tiği için, ayrıca raks 
paruı yani &tekilerden bir mitli 
fazla ücrat almaktadır. lki sene 
içinde bankaya bir milyona yakın 
lnıiliz Urası koymuştur. Henüz 
oa dokuz yaşında olduğuna göre 
daha bir bayh milyon kazaııacak 
demek. 

Otomobil yüzünden her 
sene 95000 kurban 

Newyorktan 13 mayıs tarihile 
bildirilditine göre, ticaret mns
teşan M. l..amont teYaiz telgrafla 
bir konferans vermiştir. Bu kon
feransa göre, Amerikada her ıe· 
ae otomobil albnda can verenle
rin adedi 95,000 dir. Aynca da 
10 milyon Amerikalı bilvaaıta ve· 
ye. bilavasıta bu kazalardan zarar 
görmektedırler. 

edildiği kanaatı ha ıl o mu tur. 

Dilencileı ''k ral , 1 ının v i 
metalıbini is af e m n ıml~anı 
olmadığını söylıyorlarmı . Son 
zamanlarda sadaka v nl r pek 
az lmış, buna muk b 1 encile· 
riu adedi fevkalade a mıştır. 
Dilencı kıralı rdah ve saadet 
içinde yaşarken zava 1ı t b sı 
scfolet i~inde inim inim inliyor· 
muş. Dilencil~r.·n ifadesine naza· 
ran Almanyanın dılencılik tari· 
hinde bu kadar buhran ı bir de
vir kaydedılmemiştir. 

Dilenci kıralı, teşkilatı va ıta· 
siyle bütün dilenc'ler s kı bir 
konturol altında bulundu ar. Nu
fuzunu kuvvetle teyit eder. Çok 
para mukabilinde çalıştırdığı ser 
serilerden mürekkep küçuK bir 
ordu kıratın icra vasıtasını teı· 
kil eder. Bunlar her gun bu~uD 
dilencilere uğrayup "kıral., namı· 
na vergi toplarlar ... 

lstanbulda da dilenciler çok 
ama, böyle bir edık i kırallan 
lmadlğma şük ·etsinler. 

ngilterede dans hocaları 
ç! 

Ingilterede dans muallim ve 
muallimelerı fena bir buhran ge· 
çiriırorlar ... 

Son zamanlarda türeyen ama· 
tör dans hocaları, maişetlerini 

bu işten bekliyen mes ekten ye
tifme muall'mlerin ekmeklerini 
ellerinden almıtlar. Muallimleria 
"Korsan" ismini verdikleri ama· 
tör gurubu, gündüzleri başka iş· 
lerle meıgul oluyorlar, akşamları 
da gayet ufak bir ücret uka· 
bilinde verdikleri derslerle cep 
harçlıklarını temin ediyorlar. 

Bunun için son zamanlarda 
dans derslerinin piyasası fena 
halde düşmüştür. Meşhur danı 
muallimi Mr. Lamb diyor ki : 

- San' ahmız adeta can çeki· 
şiyor. "Korsan. lar, aç kurt gibi 
mu terilerimizi elimizden alıyor
lar ... Şayet dans muallimleri sen. 
dikası bizi bu haşarattan kar-
tarmusa halimiz fena 1.. 

Fran ada intihabatın 
Acaip cih eleri 

Fransa ve lngilterede intiha
bat yapıldı mı, muhakkak bunua 
bazı garip 
cilveleride 
tezahur e· 
der.13ma
yısta Fran· 
aadalci be .. 
lediye intı
habatmın 

neticesi m- -...~ 
alum olm
mUftu. Ba-
zı netice - M . Herrıo1 
lcri şunlardı; Liyon belediye ri
yasetinde uzun müddet kalan 
Herriot, bu basamaktan bir kaç 
defa nazırhga irtika etti. intiha· 
batta aosıyalistler radikallerd • 
beı kürsü fazla kazanınca Herr· 
iot hemen kendinemahsus makam 
haline gelen belediye riyasetinden 
istifa etti. 

ikincisi Al.as ve Lorendeki 
intihabat.. Bu vilayat hala Almau· 
lıgını muhafa ediyor. Hep muh· 
tariyet taraftarlarıyle komunıst· 
]ere rey vermiıler. Fransız gaze
teleri: "Biz zaten böyle olac,a· 
ğını biliyorduk,, deyorlar. Dab• 
şık olanı: Perpinyana tabi Rive
saltte belediye reisi seçilmiş.Fa• 
kat daha ara neticesi yeni m•· 
lum olmuşken polisler kazanall 
belediye reisini tevkif ediyorlar· 
Çünkü herifi bir ihtila madd .. 
ıinden arayıp duruyorlarmış ... 
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GGlatasitraylıİar 3-1 
mağlup oldular. 

IUl..Cll: .... beklenen 
'-IM•ii dla ıebrimize 

.-111 yol yoıtunJu.fuu 
l'IClienıte•llia i maçını- Galata· 
-.fa yaptı. Avusbırya tab· 
.... ktymeti lıakkmda 9Öylenecı 
bbı çok mlltebayin iddialar do
... aile hiç kimae miufirlerimiz 
........ baldlai bir fikir ıahibi 
-.adi. B{r az merakın sevk ve 
tealrile, bır u da çoktan beri 
Wenen 1S_Fnebt takım seyretmek 
elDellle Statyoma plenler kala
behk !tir yekin t-eıkil ediyorlardı. 

il maçı F enerbahçe-Vefa kü
llldıerl oynadılar. Müsabaka 
'8ft ve heyecaada mahrom bir 
J.aıde ptti. NeM:ede F enerbah
~ rllka1ıi9i 2-1 mağlup edebildi. 
pt. aetke F enerbabçe için muci
oi memnuniyet olmaktan çok 
~. Çinlcü Fener takımında 
~ takım kadrosuna dahil it' k\çük oyuncu bulunmakta· 

F eaerbahçe - Vefa maçı bit
liltten sonra saha liakal bir saat 
bot blclt. Galataıaraylılar soyu• 
laup Stadyoma geldikleri halde 
....._iraiıı bir lürlü glzilkmi· 
Jorlardı. Saatler elde, gözler ka

d.a 'iiat: uzua mOddet bek
yet bot ~ çırpaa,.r.a. .Uenn ümitm· 

)'Ol'Qldutu bir .U beyaz 
mor formalan ile sahaya 

t4blar " ~- Bir da-
~ IOlll'& (Watasarayhlar ela 
..ıa.,a çıkm11 bulunuyOrdu. 

A'fU1taryalıı.. butüa gördü
iümüz Avrapa takımlarında ol
~ gibi iri yan, atlet tavurlu 
-..ı&r... ilk manzaranın bırak· 
~ bu intibaa kale önünde çe· 
Wlea aert tutlann, diztb \111.l'\Lt' 
,-...,o:~ tesir de ilive edi-
line deha oyun baflamada• 
llbaafirlerimidn halk üwincle 
llla11eviyet kıracı bir fikir husule 
~anlaşılır. 
L Mltat merasimden, futoğraf
•dan 90th talamlM karşıla~ 
-- O.la'811arayı_• şu şekile 
\ttz!Jft akhtı g6riildii: 

y6bekten vurulawa 7lıilltl• 
neticesiz kaldı. 

Birinci haftaymın ~ 
doğru Avusturyalılar yeme ~ 
lak hakimiyetlerini \uia dalif· 
lerdi. Bu hakimiyet fili .......
sini vermekte geçilemedi : Soldu 
gelen aıkı bir hücumu tevkife ça
hşan Galatuaray müd faasa topa 
kendi kalesiae soktu ve ilk •JIJI 
misafirlerimiz bu suretle kuan
dılar. 

Ketıdi kendine gol yapau mil· 
daf anın şaşkınlıfl epeyce de
vam etti. Fakat her nedense 30 
metrodan pıt atmak hevesile bit
birlenne rekabete çıkan Ans
turya muhacimleri bu hrsah b
çırdıl r. Mamafi devre somma 
doğru kornerden gelel! toP_U. •: 
yıya tahvil etmek auretile bınna 
devreyi 2 - O bıtirdiler. 

ikinci devrede AvustlJFYlllılar 
daha az muvaffakiyetli, Galata 
saraylılar çok daha iyi oynadı
lar. Her iki taraf bu dewede 
birer sayı yapabildi. Fakat nı:c 
sonuna dotru tefevvuku ele 
Galatasaray bir az dalıa samlı 
olsaydı araClaki niapet belki keadi 
lehine tadil edebilirdi, Neticede 
Galatasaray misafirlerimize 3-1 
matlup oldu. 
Naaıl oynadl,_. 

Hakem - Hamdi Emin bey 
dünkl maça idarede gösterditi 
mavaffaldyetle iyi ve nafiz bir 
hakemin sert oynamak istida
dında iki tabm makul oynamap 
nasıl mecbur edebilecejini göı· 
terd:. 

En küçük hataları bile, kasdı 
makrum olsun olmasın tecziye 
etti ve QJ\al ~ Iüıa.Y4-JJit:~ 

de cet.,• :etmeliai temia ejkdi. 
Yabllı Aft8bnıya kaleciBin 

profe.yoaelee bir hileeini göre
medı ki bu maçı bqtan bap 
mükemmel idare edea bir ha
kem içia büyük bir kasar sayı· 
lamız. 

ikinci dewede bir Galatua
ray hücumu esnasıa~ topu bl· 
tan A vuıtufya kalecesi hareketi· 

Rasim Vaki ni işkil etmek isteyen Galatasa-
~ Burhla Nihat Mitbat ray muhaciınlne baten dinelc 

lılselilı ~ Noodet Latif Rebü vurdu ve devirdi. 
f&. __ j;~-kabi Aw.,..-a takı- Sarih bir peMltı cezaslDI icap 
~ _,.ı •n--7 ettiren bu bata, lcaleclhin k_. 

llM ı~ teşkil o unmuşlu: diaini hataya maruz kaim• pbi 
Yeltl gö.tenaesi yüzünden ~eaia 

Rep•ht T.mler g_özünden kaçtı ve Hamdı bey 
Mok GRi Gal Galatasaray aleyhine favl verdi. 

5-r&r Raf-• Süadilav Çiaer F'utu Galataearay - Galatuaray-
• Awturya takımı, kafile ile ldar ikinci devrenin aon dakika. 
~: .. geldiği laalde oynamayn }arı 'istisna edilirse muvaffakiy
~ maluundu. ye siz bir oyun oynadılar. Y almz 

Hakem, epeyce zamandan Nihat, en mükemmel oywıunu 
~ &&hada görmediğimiz Ham- oynadı, her yere yetişti ve takt-
41 Laia beydi. Oyuna Avustur- mm mağlubiyetten brtaramadıy· 
~n h6cum11 ile b şlandL ıa inbizamına mani oldtl. ilaha-• d k.kad n itibaren AYUıtaryald•- Düakü oya 
~ w aerl oynayan misafirle- na auaran Awaturya S&a.,. ft 
... ,..,ıada çok isabetli Sparta derecesinde olmamakla 
~ Galatasaray kalesini teh· beraber lcuvetli, bir takimdır. 
~- -içmde bır kıyor ve bu hal Kafa vuruflannda isabet, yer 
~yın çetin b·r mücade- tntu larında, pas verişleriadeld 
~ ,.,.... ıaruretile k rşılaştığı- m lcemmeltyet •tiklrdı. 
"' l&lteriyotdu. bk çeyrek uat Sağ ve 10I ~n,m~ ._. 
~altlann kat'i hikimiyeti vinleri ve ber ıki aıidafilen gok 
~a r~· Galatauraym bazen eyidir. 
~ eden b~cumlan A~stur· Şafer ne diyor,. 
-... çok s rı oyuaydan ıkkı de- Futbul kralı Şafer dün oyna-

• ~aculU -.ıam a a ame· 
'- llaahk6m oluyordu. mamışbr. • . - - . 

ilk ç.e k uattan eonra Gala- Şafer, kend11ıle, ~°'~fen bır 
d;:Ylal.>:'kendı kaleleri etrafın· mubamrimiıe dei1~~10)8 • le 

çent.eri kırmağa muvaffak - Yol yoriun Ua... _ ~ 
~dilw. Satdan Mualihin gö- oyııamadımL Puertesı ıuau Fe
~lii lrir iki hile m, to un nerbahçe e kartı o,-yacapa 

Balıkesir Encumeni daim· inden: 
Bat Sa · · n .. eva fı haiz bır tarakt6r ile bir 

)"11 ~ ~ 8~1 ıç 1 .. k palı arf uaulile -.ıübayaa edilece· 
~ taı·;~ 1}1~~ ay n 19 uncu Paz~r gtinu saat 15 ıe kadar 
8'ıllk~, vi et En meni e n üracaatlara ıliD ol811111'. • 
~ l T tör 50 ili 60 beygir kuvvethıde ototeni teıtibahnı 

\'e b 1 rr ol cakbr. ha ·ı 
2 - T esv " kü ınakanesı 12 kalemlik kürek terti ti e 

lbicelıh azma t.erti 7 d" li olacaktır. 
3 esı tek!rlekleri eyilebilir tertibatlı 

•e a çin lazımplen terübab olacaktır. 

ı-. 
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116 f159 

IS 116 

5IO 

85 1068 

1895 

1176 

ın 

lfılO 

1'10 1113 

195 

.. 

ı iklu Merlıuutm cim ve nevile mevki .e ~d~nn 
1'e..a mlftemi~b l~I 

61118 ~dellaaimplll mahalleemde Yeldelirmeni Cu:ui ..._& nMıa iaiele caddesinde e ki 53ve _yeni 93No.lu 
Co1ıhıı setiz Sfl•n ana ttzerinde ahpp iki kattan ibaret 
ig_ .... Mı eofa alt_. bodrum, bir ~ta tatlık, bir mut

M bir kaya " otua aftın lıab;eyi lw.vı bir hanenin tamamı 
• Madam Havdı 

.!6 ~ÖJtlade Ztthtlpata mahallesinde Kalamış sokağında 
ai 13 ~ yeni :il N-o. lu i i yU on arıın aru iizeruıde 
....._. katı Urgir ~eri ahpp olmak Usere iki buçuk 
llllllD illllet on ıkı cida, iki so a ve ytız ) irmi arruı 
..... do lııir •nılfak b• ahır ve dok.uz yliz sekaen Uç ar
.. ~ havi bar k k n tamamı 

Fatml SUreyya ve Server Hanımlar 
..., lııeUlfbde Sahrayı ced t maballeainde 1 tasfon aokaim· 

da yeni 30, 30, »l, 30-2, 3(). , 3(). o }u biri iki yüz 
ı:.-. yedi arpa ana üzerinde bir katı klrjir dilcrleri 
8hpp olmak llaeTe Uç buçuk kattan ibaret on altı oda. 
iki ~ bir mutfak d'leri :\tiz olli bet arım ana liznio
de ~ bir kattan ibaret dört oda, bir sofa, bir kuyu 
ve iki ytiz artın ana tlıerinde klgir bir katlı üç dukkAnı 
.e yedi döntmı yuı ahntııı sekız arşın bahçeyi havi ıki 
laboaio taman:ıı lamel H. 

11186 \Mık.tldarda Aralmeci Hacıoafer mahalleainde Nuh ku:pısu 
'°"91iında eski 71 No. ve yelli 93 No. yUı altmıı iki 
arıın arla Uzerınde ahpp ıki katlan ibaret beı oda iki 
Mlil, &aş döteli hir a•lu yedi artın arsada bir mutfak 
ve otuz bir arııo lıehfeyi havi muhtacı tamir hır 
baneain tamaıw 5ellhattin, Bekir Sıtlu. Mr.bmet 

Tahir Beyler 
13300 BaklrköyUnde Ü!\tt il mahallesınde Yorgancı eok~ında 

12 No. ym kırlt -~ ara uaeri de ahjap ikı kattan 
ibaret altı oda, bu lofa. hır mu ak bir ku u ve yuz 
4oksan dokuz arım lıahçeyı havı hara~ bir hanenin 
tamamı ~vni H. 

13618 titıkildarda Ke_pçedede mahallesinde KararJı&lunet cadde
silıcle eaki 65 ve yai 337 No. ) ırmi ıkı rşın Ar:ıa 
Uıeriııde kirgir iki katlan ibaret üttunde bır oda) ı ha,; 
bir dlikklnın tamamı Sfirey, a H. 

U890 Vefada MoUahüarev mahalleımıde Aoıçc me soka~ında 
eski ve yeni 19 No. yüz ) etmıı ar ın arsa figerinde 
haricen iki dahilen asma kat ve ~tı kah ile ahşap üç 
katlım ibuet yedi oda hır sandık odası, iki sofa, bir 
mutfak. ve yirmi aqm kadar aralık mahallini havi bir 
baneııin tamamı Emine Gulizar ve Fatma Sabiha hanımlar 

14669 Baıatta Hoculı mehallee de Demirci o~mda eski 26 
ve yPni 30 No. altJmt arı n ana zerınde mu bodrum 
k~ iki buçuk klllt8D ibaret dört oda, bir sofa, bir 
mutfak, bir kuyu ve kırk arıın bahçe i havi bır hanenin 
tamama Hayrettın FJ. ve Safiııaa H. 

1'9SO ~clillicı. Ayamaa 90Ulında etki ve eni 7 No. y'1z 
altmıı arııu •na tlllriDde ahf&P iki kattan ıbaret beş 
oda, bir eofa, bir mutfak b r kuyu ve e ı& yüz kırk 
IU'fin lıabçe)i havi bi baoenın tamamı !Sel.iriı, Bogos 
Yaldızcıyan efendilerle A9Ülle H. 

15020 BU} l.lkadada Cami~ mahalle.inde e ki ve eni dol· 
nmacı eokaiıada etki 13. 8 ve yenı l~ 13-2 numaralı 
yetq sem artın anad a ap 1 1 at an ıh r t fiç 
oda, bir sofa, b't mutfa ve 'Uz ou d rt arşın bat ) ı 
havi muhtacı tamir bir hane ıle ) il ot ız ar ın arsada 
abtaP iki buçuk kattan iöaret dört eda, bir sofa. hır 
mutfak ve yüz elli llrfUl bahç ) i havi di r lıir ne:rfl 
tamamr. ~ a p Cemıl B. 

15587 K•bataıta ömer A • Ef. ~ahali ind n m:ıfre Fatma 
~ -ı.ııı•mtr •lrı.pada 28. 90 _..ı, ı ana maa 
.... 111 ~ kanu t l> uca k ta iki mu k. 
lıir kufıı. iki köaı ftl ve ı at ııd bul 
amaMaalfoda biriufıko k IUIOAl 
ildnci bata dört Od9, ( 1 k 
ft ~ Olta dört oda. ütl 
çı11ı .... ,. uk arpa tl9eria4 ıkı kurnalı bır hamamı 
v.! tahminen ~ ar U.eriod bır 91mllcı v 
JebmİI hlıt -.m babçeyı havi ve derununa cari nısıf 
maeura mailemla iç rubu tii1M11i ık ltilı.lt konağın 
taıı Mehmet Selim 8. Meryem ve 

Bl!hiye Hanımla 
178'6 Yedibledc lwabor ll1aıı bey m b 11 'nde eski lstuyo 

mddeli .,. B.kltal fiti; ve yeni lsta yon caddeemde eski 
57, 57, 57, JDtit~ ft yenı 67·1 numaralı altmış arşın 
11'11 llm:inde ~ ikı kattan baret ıki oda, bir k ıler, 
bir ..a w cm iln arpa ana itim· ~e ahşap hır mutfak 
ve altımt d6rl nt•n hahçeyı ban mukaddema dukkin 
elyewt lıir banenia ....... • Sabiha H. 

l'MIM Bltytlbda aıkaddema Balık.puan el evın nhtım cad
deebwh aıki ll mükerrer ve yeui 17 19, 2~ 30, 32. 34, 
36 M'PM'h iki JÖS otm U'fUl ana \&zerinde drgir iki 
kattan ihuet albDda iki dllkkinı ve üstünde rusumat ve 
ÔJ.bll aınmıye idaruin n tahb iıgalinde bulnnan altı 
odik iki kapılı b1r haaenın tama • Vafiye H. 

11962 ~Camii kebır maball ıınde Tttbakane caddesin
de eekl 8, 8 m kemır 8 mıikerrer ve eni 14, 16, 18 
No b iki yüz GD aqm usa tiz ınde kirgll' ık.i kattan 
ibaret altı oda m koridoru hır hanenin tamuu 

~hmet Sakip B. 
180S3 RumeU hi._qrında ~ emini mahalleaınde Kv.yu sok • 

ğmda eski 4 ve yelli 2 No h ;rilı elli Uç rşın arsa u . . 
rinde ahıap iki kattan ibaret birı sandık odası olmak 
Ur.ere beş Oda. iki sofa, b r mutfak dört hin yüz sekiz 
arp bahçeyi ba•ı blr hanenin t&Pl&mı Mulıaine, Va.'ff ı e 

Hanım 
18112 Kapalı Sem pıabal nde ter r eokağında eaki 17. m • 

k'9l'rlr ve 1tıftı 5 Nuh altmıı beı ar m ana üzerin 
kirgir dört buçnlr. kattan ibaret hın y mek odut ve u 
il.itik " waeı bü k olma on OOa'\'l. biz. mutfaAı v 
eDf dokm Ar ua ~ ve alt nda ) ll'mı ııekız No l 
diikltlam hav&lllU un bır barıemn tamamı 

Fatma Mevhibe B. 
l&25ı Bcıi,ui~de :Qmrpnc)a Fmir~ aadd de eKi 30 ve 

Jeltı 86 No lı Us elli a ıın ar Uaenude ahşap dört 
Ultm iMret olup birine, kı\ta bar oda. bir mutfak 
lkiaci. üçllncil. 4örcllncu katı.rda kaq lıkb ikiter oda, 
birer M6yı ter~a Ye elektrtk Wlllt1 ve yös on~ ....,_r »'fi bir batabı tamamı. Ihsan, Sıdıka. M 

H. ve .Melmet Dmınm E. 
.-, ........... Qlıılııuuma ..-u..tnde Yıh IOkajuıda eski 

4 ao.erer 19, 41 48 Ye yenı 8-1, 17, 19, 21 No h bin 
ı• --~ UflD araa Ulerinde klrgir bet katta 
... ye bei ..... birer .... Ye ll~cll. dOrdlacıa 

Şiflide traavay ilcaa oau arkwda .r.fur atma a. Baım ~ .+ t .. 
eeki 25 yeni 41 No apaıtıaaıa ~ cW .,_ ti ... _.e ve rmı'* .....,.. 
satılıktır, mııhammen bedeli 18000 llNchr. llaale 17 ~ 1919 Pwllll .... 
Defterdarlılltaki komityonda yapılar-kt&r. (M8> 

SATILIK TARLA 
AmavutklSyUnde Fenerli Hiritto IOka anda Uln Ne 4,. U &J.h 525 .. 12 

parmak mıktanndadır. çte b'r bis@eai ea1ıla la. N Uw h" ı ... mıılaam •• 
be 1 ti p ' fa il alınac:ak&ır. ıfüa eda 11 :Ba.ir.gı Jsr.z9 illa fllltl 
Defterdarh ta. (728) 

SATILIK ARAZI 

ile 9. 6. 1929 Puar 
• Q, 6. 1929 
• o. 6. 1929 c 
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Çanakkale Jandarma mektebi müd.ür

u"'üı den· 
Kılo 
5200 

00 
000 

2000 
2000 
6000 
4000 
1000 
1000 
1000 

Sadeyat 
Zeytinyağ 
Sabun 
Beyaz Peynir 
Zeytin tanies 
Gaz 
Şeker 
irmik 
Un 
Konserva 

Kilo 
5000 Ispanak 
7500 Lahna 
7500 PrMa 
1000 Pathe&ll 
1000 Kabak 
3000 Taze bamye 

500 .. domates 
1000 Kereviz 
7-'00 Tue fasalye 

10000 .. Bakla 
4000 • Üzüm 

Canakkale Jandarma ye~ e&at mektebinin Hazinm 9'l9 tarihin
den Maym 930 pyeame kadar bir leDellk ihtiytacs .._ 

• ı! nli birer odayı 'te tto yit tlf .,.. ıra llleriacle 
llllllııP_ llir 1ldı ..aat depoyu '" yüz .atıaıı Uç artuı tdat11D 
-1ıililli llai Uılir beloD ame mübamıel bir ~ 
- ....- E..Iekiaoıt Ef 

11481 ,._ .... 'rü1eei mahallainde eaki Fazlıpap v~_}'eai 
............... eeki 7 milkerrer ve em 16-lNo la 
...... ~ - ~de bir lnaçuk kab biir diieri 
......... dd ~ kattan biri .,, ... oa..ı 

cms ve milctan yuılı erzak aleni müzayede suretile 1 Ma,lt t9 
tarihinden itibaren yirmi sün müddetle münalca18ya vu oı-nllflm'. 
27 Mayıs 929 Puartesi pü mt on albcla. taliplerin vel9 ... &ıı ... 
komisyoJıC& haddi itidalde görüldüğü taktirde ihalesi icra Wma-
cakbr. Taliplerin ba baptaki tarbıameyi ıt•sfr w iuUt alpaak 
tlzre Çanakble htıkGmet dairesinde miteş ·ı ._...,on ... ._.. 
m ·· racaatlan ilin oluur. 

ll1ıılı* .... ilet ~ ili ufalt IOla. bir mıtdit 't9 l:in .... ,.. ........ .... .... .,..,i hm Wr 1-eain 
....... • Fatıa& Me1i.ba H. 

11111 ._. ,., .... ~ ıulallninde B.bui,ye e!RYID 
••ır: ı ı' t••• •kl 2S m111mnr .. :· n Ne 1u 
;ıll e iç lı$B - \1111ia4t 78lm Mil IJı-., a..,.... ..... •• ..... .... .... ~ :tıt 
...... bir ........ lkl flf• )adi aıp ~,1 !ıavt b1f 
haenln ...... . Emin B. 

- K=rm EmbuDll IWDl diler Bethuan ofeııdi 
m •ki lblar •• ) eni Samana aokalında eaki 
25.25 mtlkerrer ve yeni 1. 3 No. 1" .ıtmıt edi •l'fUl ane 
81erhıtle ktrp bet IMlou kanu ıbareı la daire 
~uk odayı. bır antt ı e bir k k m 2, 3, 



T· Oeakları Merkez Heyetinin Terti 
ettiği Böyük Eşya ııi1a1tkosu ikramiyeleri 

Oills 

919 m<Mleli rt btalag N* bq kiti Boik 
• !>'l'J " Şeıvıole otomobiti 

Pırlaata pantantif 

1ıılpe 

Büytk a1ioa Mlaaı 
Yr..ll .. 
Ptriuta ~tit 
IMin 9üt kapaklı elkek ll8b 

" Kdn kol saatı 

aaloa ı+*' 

ı~ tecade 

" " .. . 
" .. 
.. " 

• • 
" .. .. 

" 

" • 
" 

" 

" 
" 
" 

&r..ltcm ~ meactili 

Be,ta fabrikw •amWAtmdaa bavul .. 
.. .. 
.. • 

" 
• " 
• " 

" 

" mektep çantasi 

" eter' takımı 
" evrak çantaaı 

" " " 
" " " 

Adet 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

10 
10 
2 

m 
00 

50 

50 

30 

20 

10 
10 
10 
10 
5 

5 

5 

200 

20 
20 

50 
5 

5 

20 

50 
Demegi1e Hilalihamer eanat evininin Şömen dö tabl, 231 

ipıki ~ yubk. çay takımı, mua örtüaü, ipekli konbinezon, 
8f9ıp, ...,.. takımı gibı nefis eıyalan 
Zarif bir • 1 

1 

1 
İki parça ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım siga- 22 

ra tabalremle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakalan 

İ9eı11i 'hık tipi minyatürlerle i§lemeli büyük paravana 1 

iki kilçiik paravana 2 
Ga,et muunna çerçeveli minyatür 

HıJnat Nuri efendi tarafından bronzla yazılmış levha 

• " 
• 
• " 
• " 

• " .. .. 
.. .. 

" cc CI " 

•• .. et " 

" " " " 
" " " " 
50 santim tı:ılünde vazo 

50 

40 

60 

" 
" 
" 

" kavanoz 

arzında tabak 

tulünde vazo 

" 

" 

2 

1 
1 
1 
l 

1 
6 

7 

10 

3 

Fiyat 

5000 

2500 

2200 
1850 

900 
(J()() 

500 

400 

250 

roo 
1000 
250 
100 

10 

ıs 

2) 

2.5 

30 

10 

20 
25 

30 
25 
20 
3 

50 
30 

5 
100 
50 
20 

10 

20 

25 

25 

400 

200 

200 
50 
50 

50 

50 

25 
25 

10 

60 

YekUn 
LİRA 
5000 

2500 

2200 
3700 

13X> 
600 

1000 
400 

2.500 

2000 
2000 

5000 
0000 

500 

750 

600 

500 
300 

100 

200 
250 

150 
125 
100 
600 

1000 
600 

250 
500 

250 

400 

500 
3178 

20 

25 
25 

450 

400 

400 

400 

~ 
50 

50 

50 

25 
150 

71 

100 

Köhne kiğıt, mukavva,amhalaj kağıtları 
ve sigara püskülleri müzayedesi 

Tnttın inhisan umum müdürlüğünden: 
Cibali fabrikuında bir seae urfuada birikecek olan kij'ıt ve mukavva kırpıntıları ile ııgara lcitıd· 

) rından çıba püskülleri ve hurda 8'Dbalaj klğıtlan bir 9e11e müddetle milzayedeye konulmuştur. 
aliplerin 25-5-9'29 tarihinde ... t 10,30 Galat•da mübayaat komiayoaunda bulunmalan. 

lüstamel 3 kamyon miizayedesi 
'fütün inhisarı umum müdürlüğônden: 
1 ereye ait kullanılmış 3 ad.t BERLIYE kamyonu satılacaktır. Talip olanlann her gün gGrmek 

6zere mOracaatları ve 25 • S • 929 Cumartesi pü IUt on otuzda Galatada mübayaat komisyonunda 
un rı. 

Se ri sefain 
Mrekez Acantesı : Gala 

Köprü ba~ında. Beyollu 2.%2 
Şube Acantası: Mes'adet 

hanı altıuda Istanbul 27 40 

BOZCADA POSTASI 
(GELiBOLU) vapuru 18 

Mayıs cumartesi 17 de idare 
nhbmandan hareketle Geli
bolu, Lipseki, Çanakkale, 
lzmir, Bozcadaya gidecek ve 
Çanakkale, Lipbeki, Geli
boluya uğrayarak gelecektir. 

Antalya postası 
(INEBOLU) vapuru 19 Mayıs 

pazar 1 O da Galata nhbmın
dan hareketle İzmir, Küllük, 
Bodrum, Rados, Fethiye, Fini
ke, Antalyaya gidecek ve dö
nüşte mezkur iskelelerle birlik
te Andifli, Kiikan, Sakız, 
Çanakkale, Geliboluya uğra
yarak gelecektir. 

lzmir • Mersin sur' at 
postası 

(KONYA) vapuru 21 Mayıs 
Salı 12 de Galata rıhtımından 
hareketle lzmir Antalya Alaiye 
Mersine gidecek ve Taşuz 

Anamor Aliii}e Antalye lzmire 
uğrayarak gelecektir. 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

( REŞITP AŞA) vapuru 
20 mayıs pazartesi 12 de Ga
lata nhtımından hareketle 
lnebolu, Samsun, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide· 
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Görele, Gireaon, Ordu, Ün· 
ye Samsun, ine bolu, Zong ul -
dağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

lneholu ı~;r:;e POST ASI 
Elektrikle mücehhez muntazam ka· 
maraları ve güverte yolcularına 
mahsus müferrah mahalleri hahiz 

Aydın 18~~~ Cumar-
t • gUnil saat 12 de Sirkeciden hareeSI ketle (Cide İnebolu Evren ye Aba· 

na ialtelelerine azimet ve Bayramın beıin· 

ci günü aynı iakelelere utrayarak avdet 

edecektir. 

Fazla taftilit için Eminönü Rıhtım ban 
2 numara)a muracaat. Telefon: 2684 

yelkenci vapurlan 

IZMİR SÜRAT 
POSTASI 

Lüks ve seri iSMET 
PAŞA vapuru] 9 Mayı 
Pazar günü tam saat 1 Sde 

Calata nhbmından doğru 
lznıire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında lciin acentası
na müracaat. Tel. lstanbul 1515 

Ve Galatac\a merkez nbbm 
hanında Celipidi ve Stafilopa · 
centalıgına müracaat. Telefon 
Beyoklu 854. 

Dr. IHSAN SAMI 
GONOKOK AŞISI 

Belsotukluğu ve ibtilitatma 
karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mabmuttür-

besi kartıımda No. 189 

Doktor A. KUTIYEL 
Dıktirill matlı ı'lr'-8 ...... k .. 

........................ 1 

.... " ... ••flldili, • ile .... 
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Piyanko müdürlügünden 
Tayyare cemiyeti sevk mndUrlliğti 

kUçUk çinacıyan hanından l&DUll.r.)&D ba· 
n n n b i cı kalına nıatuJ etmiştir. 

Aslterl mana
ltasa ilAnlari: 

Fınrukhda M. M. vekaleti satınalma 
komisyonundan: 

1411 

..•..•........... ,, .....................•...•............. 
C ağ torbabk )erli mali 19'ı2 metro bez puarklıtla abnacakt1r. lhelee.i 18 MaVlS 929 

cumarteei saat U te yaplacakbr. Taliplerin prtname ve numunelerini komia o 
nuzda görmeleri ve ihale gttnuade teminatları.le gelmeleri. 

~ahlaiidllall ifa edemeyen mllleablait nam ve he1abma 295680 kilo saman abnmak 
Uaere kapalı 7AriJa mllnakuaya k.oaulmllf'W'. 11Weei l·Haziraa-929 tarahiae mü

aadif cıımartesi gUou S.nkaımfta ukeri Atın alma komiayonunda l apılacaktır, Şart
oameaiııi almak. ve teklifnamelerini vermek İlteyenlerin Sarıkamııta me&kür koaü. 
yona müracaatlan, 
M eııemen Manisa ve civanadaki kıtaatm ~tiyacı olan aı.tır eti iki ıartname ile 

ve kapalı zarfla münakasa)• konulmll§tur. ihalesi 27 Mayıs 929 Puarteai gUaii 
saat 15 te Maaitada askeri satın alma komiayonunda yapılacakbr. Şartname sureti 
komis~ onumınıda vardır ok.uıaak. iateyenlenn her gön komia} onumm.a ve teklifna
melerini Yermek ilteyenlerin Manisad& ask.eri atın alma komisyonuna mılracaatlan 
ilan olunur. 

Çorlu Tekirda Cimi 
84000 70000 Sıtır eti 

Mönakalll8ı 
Kapalı 

7500 5500 Koyun eti 
12000 9500 Sade yağ • 
660000 200000 Kura ot • 
9500 8500 Futılya • 
<ıOOO 6000 BuJgur Aleni = = ı:ı.~ ~~ 
7000 6500 Mercimek • 
4500 8900 Nohut • 
9000 8700 Pata&ee • 
2250 2100 Makarna • 

lbaleei 28->929 
Sah Saat 10 

} 

lbaJeei 29->919 
Çapnba uai 10 

{~ ~ ~:; .. l Ka~ } İhalesi ~~922 
1100000 800000 Odun • Perpnbe IUl 10 
1700 l 500 Zeytun yati Aleni 

Çorlu kıtaat ihti>acı için bervecbibali mevadı iaoenin hizalarında göeterilea ta
rihlerde ihaleleri icra edilecektir taliplerin vartnamesıni Çorluda ki aatm alma ko
mİs)Onundan almalan ve §&rtnamede yazılı olan ıekilde ki tem.iııatlarile vakb mu.ay· 
yende mezk tlr koaıİ.aJ onda hazır bulunmalan illıı olunur. 

K ıtaat ihtiyacı için on bet bin ytlz yetmit ilü kilo hemin ve iki bin 11diyU. 
yirmi yedi kilo vagom "atı pazarlıkla mubayaa edilecektir. Par.arhbıı ibale8 

19 mapa 929 tarihine mnSadif Pazar günU saat 14 te ıcra edilecektir taltpleria 
prtoamesin i görmeleri ve fU'lD&Dlede yazılı olan tekildeki temlııatlarile koaaİIJ'Oml' 
muzda hazır bulunma.lan ilin oJwmr: 

A masyada bulunan Kııat ihtiyacı için bir 1e11elik te kapalı 7.arf uaulille mUnakuae_ 
konmuştur. "İhalesi 29 Mavıs 929 Çarprıba günü saat 14 de yapıJacaktu. Talıp

lerin §Artnamesini AmasJ:adald satın alma komiayonunda görmeleri ve teklifn•me"ııruıı 
mezkQr ltumieyon riyasetine bildirmeleri ilin olunur. 

J etanbul cihetindeki kıtaatın ihtiyacı için 268275 ve U.klidar cihetindeki kıtaat 
ihtiyacı içinde 135050 kilo sığır eti a~n ayn olarak kapalı zarf uaulilo munat .... 

ya konmuştur. İhalesi 8 Haziran 929 tarihine mliudif Cumartesi glin\l saat 14 .. 
icra edilecektir. Taliplerin prtnamesini komi-,onumıızdaıı almaları ve prtnamede 
yazılı olan oekildeki te'minatlarile ihale uatuıdan enel komiayonumnadı ham 
bulunmaları ilan olunur. .......................................................... , 

i. .. ::ı::~~: ·=~T.::.8:!~?:!~. ~~!1!!:~~~!1:!~~~ ...• 
Zarar ve zİ)an \'C farkı fiati ifayı teahhtıt etmeyeu mtfteahbitleri ...... .....,._ 

olarak halıcı oğlu lisesi için 500 adet kaput numuneleri ~eçhile ve kapalı u 
sl.!retile iml.1 ve satın alınacaktır. İhalesi 2l>Mayı•929 cumarteai gtlllü aaat 14 t. 
Harbi~e mektebi .)emekbaneleri öntinde ki mUnakw rnaMJlinde icra luhnacekbr. 
Tali~= numune ve prtnameai için komilyonumıar.a mllracutlan vo ittink i.çaD do 

mUna mahallinde hazır bulunmaları illn olunur. 

Çanakkale jandarma mektebi müdürlütwadeaı 
Kilo Kilo 

13500 Pirinç 1000 Kuru üztlm 
13500 Bulgur 1200 Reçel 
13500 Kuru fuulya 200 Kuru kayısı 
13500 Nohut 100 Çay 

6750 Mercimek 50 Kahve 
18000 Patates 10 Limoa tozu 

600 Kuru bakla 2000 Süt 
13000 Sovaa 1000 Yoğurt 

6000 Börülce 100 Sirke 
6000 Makama 100 Kırmızı büber 
2000 Kuru bezelye SO Sarmıaak 

100 • Bamya 2000 adet Umoa 
7200 Tuz 10000 • Yumurta 
2000 Şeriye 
1000 Salça 

Çanakkale Jandarma yeni efrat mekteplerinin Haziran 929 tari
hinden Mayıs 930 gayuine kadar bir ıenelik ihtiyacı olan yukarda 
cin1 ve miktarı yazılı erzak aleai münakasa ile 5 Mayu 929 tarihin· 
den itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vaz olunmUfhır. 25 Ma
yıs 929 cumartesi günü aaat on albda taliplerin verecegi fiatlar 
komiıyonca haddı itidalde g6rüldügü taktirde ihalesi icra kılınacak· 
br. Taliplerin bu baptaki prtnameyi görmek ve izahat almak üzere 
Çuakkalede bikümet daireaiade müteıekkil komi8yon maluuauna 
müracaatları ilin olunur. 

Çanakkale Jandarma mektebi 
müdftrlüğünden: 

Kilo 
14000 Arda 
15000 Saman 

280000 Odu 
Çanakkale Jandarma yeni efrat mektebinla !lllkM 929 tarihinden Mayu 930 

&~e kadar bir 1e11elilı. bayvanabmn ihtiyaca- olla Jıokmla mik uı azılı Arı-
n ve Odan mllzayidei aleniye ile 9 Ma1• 929 t.nıdaden iti.bum ırmı 11 

mllddctle milnakuaya vuolunmuttur 29 Maf18 929 caz1&1Dha ı;-ln\l uat (ID d• 
taliplerin ~erecefi fiatlar komia~ onca haddi itidalıle giJrllldUğU taktirde ıbal c:rıa 
kılıııacaktır taliplerin bu baptakı prtaameyi g&nneJL ve iı.alıat .ı..t \ize CaısaJtk .. 
lede bilkGınet dairesinde mUte19kkil komilyonu mahıuaurııı mu.adan ilin o1unut• 
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Hueki kadınlar b.utane1i Cilt 
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