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Ve lstanbi.ılda bayraın günleri 

ol_<Jı.!Jagım? Kurban bayramı 
1IUliisası "Ne okuyayım?,, dan 

rbaret olan iırk kadar Kari 
lllektubn masamın üzer"nde du
ruyor. Bunlara makale şeklinde 
açık ve umumi bir cevap ver
tn_ekten başka çarem kalm~dı. 
Bır bir karilerimin affını dilerırn. 

Mektup sahiplerinin çoğu - yü.:
d~ doksanı • türkçeden gayrı hır 
dıl bilmiyor. Bu da tabiidir. Ya
bancı lisanlara inhimak fazla 
0l'an Almanyada bile halkın yüz· 

h
de doksan dokuzu ana dilden 
aşkasını bilmez. 

Ne yapalım, ne okuya1ım? di· 
Yorlar. 

Münhac:ıran gazete mutalaası 

li
la\reiye etmek pek ham bir tek
f olur. 

Gençler öğrenmek sevdasın: 
dadırlar. Kitap yazılmıyor; Eskı 
~.arf Jerle yazılmı~ kitaplar ~se g~· 
rıu geçmiş gazeteler mahiyetındedır. 

Bir kari asrını bilmek, yeni 
zihniyetin icaba.tını anlamak, te· 
nevvür etmek ve bilhassa haya· 
tında kendisine yarayacak ilim
leri edinmek ister. Hani eser? 

Bir türk genci seviyesin.i y~k: 
se1tmek is'?.&yor. Garp medenıyetım 
alıyoruz, degil mi? P~k ali Garp~
ların kafalarını meşgul eden mes -
e~Ier hangileridir? Elde ~ev~ut 
1:ıtaplardan bunu anlamak ımkin· 
·":dır. 

Bu devirde fikri terbiyeye 
<l.rar diye gençlerin eline yalnız 
~iya paşanın "Harabat"ını de vere

eyiz. Belki bir alim, bir müne· 
~ k~t bu müntehabattan pek ç~k 
:;tıfade eder lakin bir genem 
ıstifadesi? HiÇ, hiç, hiç ..• 

Memleketimizde hayat pahalı
·tğı var; midemiz bunu daima di· 
llağımıza ihtar ediyor. Emin olu· 
1uz ki hayat pahalılığı fikir paha· 
·lığının yanında hiçtir. Ateş pa-
. =ısına da olsa bir dilim ekmek. 1 
~ir az katık buluyoruz. Lakin ceh
'~izi gidermek için bir kamus, 
'r kitap, bir risale? Ne gezer ... 
Çarşı pazarda gidai mevaddan 

başka l Uks eşyası bile var: en ince 
kokular, en nefis çikolatalar, ipe· 
kli kumaşlaT, mücevherler, nazik 
!çkiler •.• 

Lakin fikri mahsulatın iptidai
~erine bile tesadüf edemiyoruz. 
f>· Şöyle tasavvur edelim: Genç 

1~ türk, adam olmak, vatanına, 
tnılletine hizmetler etmek için çır· 
Pırııyor. Bu delikanlı BabiBli cad
desindeki kitapçılara, Beyazıttaki 
~~aflara baş voruyor. Vakti var. 
d Unde üç saatini okumaya hasrc-
k ebil~r. Parası da yok de~il. Bi.r 
taç lıra verip, on, on beş cılt kı· 1 
ap alıyor. Bunlar hir birini tuta· 
~~ı, derme çatma kitaplardan 
}Vll!~Ur. Abuk sabuk: yeyecek: 
~rı!1 rnide fesadı te' li t etmelerı 
d· hılinden belki bu sahifeler de 

1trıağı alt • Ü$t eder ... 
Gazet~re, mevkut risale ve 

~cınualara müracaat ediyor. 
?tıUnları• gayesi ya havadis ver· 
il ektir, yalt'Qt garip §eyler neşri 
'ile halkı oyalamak, eğlendirmktir. 
;ıııardan da hayır yok. insaf 

e eliın, genç millettaşımız ne 
)apsın? 
i . l\e~disine cehlini az~ltmak 
~n hıç bir vasıta arzetmıyoruz. 
ğunun hevesi kırılıyor, öğren· 

lttek · · ·t . , tenevvür etmek ısteğı gı · 
g~de 7.ail oluyor; bir az vakit ge
• nce o ilk hevesin yerine baş· 

h.a emeller geçiyor; yahut genç 

1 nyatla pcnçeleşmeğe mecbur bu· 
tınuyor. 

. Crn~lik irfanen açtır. Korkunç 
' .. '.- :n, •cu \"C edebiyat kıtlığı 

1 • ' · • ıyoruz. 
· · lc':cf mi .. dc en fena gi· 

güzel ve nş' eli geçtj .. 
Kurban bay

ramı da geçti. 
Temiz giyinmiş, 
saçlası taranmış 

binlerce çocuk 
bayramı neş'e 
v~ sllrur içinde 
tes'it ettiler. 

Mesireler, kır
lar, Adalar, si
namalar ve di
ğer bütün eğ
lence yerleri 
büyük bir insan 
kalabalığı ile 
dolup boşalıyor-
du • Çocuklar 
içinde bsyram 
yerlerinde envai 
türlü eğlenceler 
h a z ı rlanmışb • 
Tahtadan taya-

reler, vapurlar, 
ş i m e n döf erler 
sahncaklar, atlı 
karıncalar yapıl-
mış. 

Diğer taraf tan 
bayram müna -
sebetile bir çok 
cemiyetler de 

ı Cüın!ıur hazretleri Bayl'ilm tebrik"{ TIL 

mecliste kabul buyurduloı· 

azaları için tenezzühler tertip et
miı bulunuyorlardı. Bu meyande 
Mat'buat cemiyeti de bir vapur 

tenezzühü yaph. Seyri sefainin 
Heybeliada vapuru ile icra edilen 
bu ailevi gezinti, çok eğlenceli 

geçti. M. Boriçerinin meşhur 

cazbandı da iştirak etmişti. 

Gazeteci arkadaşlar geç vak-

itlere kadar dans ederek 
vakit geçirdiler. 

anl«arada 
Kurban bayramı Ankarada 

neş'e ve sürur içinde geçti. Rei!' 
Cümhur hazretleri Meclistel.ı 
makamlarına teşrif ederek Meclis 
reis.nin, Başvekilin ve hey'eti 
vekile azssiyle mcb'usların, erkanı 
askeriyenin ve hükumet erkanının 
tebrilcabnı kabul buyurdular. · 

İstanbulda bayram yerlerine bir nnzor 

den san"at kitapçılıktır. On dort 
milyon nufus içinde kaç kitapçı 
,·ar? On dört; milyona bir. 

Benden kitap ismi soranlar
dan gerçekten utaıuyorum. Olsa 
olsa kendilerine şu tavsıyede 
bulunacağım: Bizde bir edebiyat 
(edebiyatı en geniş manasında 
alıyorum) hasıl oluncaya kadar 
beynelmilel dillere, Fransızcaya, 
logilizceye, Alm~n~aya .. kuvvet 
ve ehemmiyet vcrmız; boyl~ o~· 
mazsa, Babiali yokuşundakı k:· 
tapçılarm camekanlarında teşhır 
edilen soluk kaplı kitapçıklar 
sizin fikri ihtiyaçlarınıza kafi gel· 
emez. Ilim vadisinde bir adım 
bile atamazsınız. 

Arap harfleri ile olo.n ilim ''e 
edebiyat bs.yat yeyecek ve içeceğe 
döndÜ. Zaten dil o derece sü:'atl.e 
ilerliyor, ko§uyor ki c·imhunyetı· 

ıniziıı o:ı 1 c~inci devri ~enesıni 
te 'it ettiği~izdc eski yaz!mızı 
anlamak için bir bölük tercümana 
mut...taç olacağız. Yeni lıir edebi
) atın başlamaması, yeni bir kü
tüphanenin temelleri atılmaması 
tekllmülümüzü geciktirebilir. 

Iktisadi hadiselerde bozukluk 
derhal kendini gösterir. Maatte· 
essüf edebi ve ilmt hadiselerdeki 

ga) ri tabiilik böyle çar çabuk 
anlaşılmaz. 

Bunun makusu da doğrudur: 
Bir ilmi, edebi cereyan başladığı 
vakit hemen bir tesıri göriilmez. 
fakat azıcık zaman geçince feyyaz 
bir devir baelar ... 

Hııyat pnhl\'ıhğına knr~ı bir 
seferberlik buelıyoı-. Bu hareketi 
bit be§aret nddotmeliyiı. Bununla 
nıütevuziyen fikir • ilim • edep, 
e.debiyı:t, f~n, fr{ım ekı;ikliğine 
kat ı bir mücadelenin e~ref saati 
acaba gelmedi mi? - Ce!fil Nw·i 

Ajanslar ~-
kongresi 

Cumartesi Tarap
yada açılacaktır. 

itilaf oluyor ! --... 
Yunanlılar bitarafların teklif

'erini kabul ediyorlar. 
Atina, 23 [A.A] 

Ajansla. 
Tarapyadald 
içtimaını a~t 
edecek vt. 
Istar.bul me-

resi' cumartesi gtinU 
1
• M. Venizelosun riyaseti 

• ·_,~atliyan otefüıde ilk nltında toplanan salihiyet-

h'usu Tevfik 
Kimil B. ta· 
rafından aÇl· 
la<.'alttır. An· 
adolu ajansı 

namına kon
feransa Siirt 
meb'usu Ma
hmut, Falih 
Rıfkı, Ru~en 
E~ref, mat
buat umum 
müdiri Ercü· 
ment Ekrem 
ve ajans idıı· 

re meclisi azı 
sından Ala
attin be~ler Falih Rıfkı B. \
i .tirak edeccltlcrdir. Konferansın 
toplanacağı salon dün tamamen ha
zırlanmış, salona bUtlln murahbasla· 
rm oturabileceği buyuk ve de3irmi 
bir mııs:ı. konulmuş ve Reisicumhur 
hazretleriyle ismet paşa hazretlerinin 
büyUk kıtada birer resimleri talik 
edilmiştir. 

Kongreye i9tirak edecek olan ec· 
nebi mlittefil'- ajanslar murahhasla· 
rındnn Havas ajansı id:ıre meclisi 
reisi M. Meno evelld ghn 1ırimize 

tar devlet adamları muh
telit mübadele komisyonu
nun bitaraf azasının tek· 
liflerini ve Yunanistanın 
Anksra sefirinin izahatını 
tetkik. etmişlerdir. Yuna
nistan, esas itibarilt, bu 
teklifleri kabul etmiştir. 
!Uübadel~ komisyonunda bu· 

lunao bitaraf mur.ahbaslar bay· 
rawdon evel Anlcaraya gittikleri 
zaman, orada Yunan sefiri ile 
de,·am eden müzakerelerin tarzı 
cereyaoına göre, hu işi kökün· 
den halletmek üzere bir teklif 
projesi hıazırlamıtlar ve hu proje 
suretlerini dört gün e,·el her ... M. V P.nizelos 
iki hüktlmcte tcklit etmişlerdiı·. 
Hariciye ,·ekiıletimiz ker iki hlı· fık Kamil B. m;~zakerat hakkında 
kumet münasehatındnki pürüzleri bir muharririmire şu izahatı ver
hir an evel ref ve izale için, hi· vermiştir: 
tar.afların telkin 'e tavsivelerini 
ehemmiyetle nazarı itibara almış 
ve e~s itibarile muvafakat ede· 
bileceğimizi de '1-tildirmişti. Dün 
gelen yukarld telgraf Yunan hU· 
kômetinin de hitrrafların teklif-
lerini kabul ettiiini bildiriyor. 
Bu takdirde IU. Venizelosun bu 
yoz Ankaraya gelerek dostluk ve 
hakem muııhedesini imzalaması 
müsteh'at sayılamaz. 

- "Ankara müzakeratı iyi bir 
mecra takip etmr.ktedir. Müzake
ratın bu sefer kat'i bir neticeye 
iktiran edeceğine ümidim vardır. 
Çünkü her iki hükümet bir İti· 
laf elde etmek için azami gay
retini sarfetmektedir. Müzake
rat elyevm emlakin tasfiyesi me
selesi üzerinde devam etmekte· 

gelmiştir. . .. Dıjnku Tevl'ik Kanıil beyin dir. Aianslar konğrasmdansonra 
1 esle de 'J tekrar Ankaraya giderek müza.. 

~e~~:::ı::~ Verdiği izahi:ıt kerat ile meşgul olacağım. Mü· 
M.Ofrdye ve Evvelki gün şehrımize gelen badele murahhaslığına tayinim 
Holanda mli· mübadele başmurahhasımız Tev- komisyona tebliA" edilmiştir.,, 
messili !\1.Şi· lfl•••-•mi••••-••••-•••llİm•-İlllİİI• .. lik ı;ehrimize lii%Riiiiiii1iiiiiiiiiiii1!iii~m5iiliiBi!Bi9~ ....... ~~!!!!!!i!~!!jji;i;M!i;;;;;s::9'!il&ft'!i: !!!si&i!!iiöi!iii!ii!iiii!i __ _ 

~~~::E Suselıri felaketi 
rirleri tarafın· 

:ı'.::~~:1an· Müthiş bir zelzele şehri 
Bugün de h k • 

~~~!~':~::;:· arap etti ten sonra cıva 
, laı-iıiıiıııillliııi~UI ~~~~n~r~ rındaki köyleride yıktı. 
Ruşen Eşref B. .:\1. Oietz, Da· 
ııimnrkn ajansın M. Rilzan ile 
Macaı, Çclrnsoh al\~ a ve Romansa 
ajansları mtimessilleri geleceklerdir. 

Konferans programı 
Konferaru programı fUdur: 

25 Mayıs cumartesi ıaat, 15: ilk 
kü~at resmi. 

[Mabadi 2 inci sayfamızda] 

Fethi Bey ve 
kuponlar itilafı 
Paris sefirimiz Fethi B. Cu

martesi günü Ankaradan şehri
mize avdet edecektir. Fethi B. 
febrimizde bir gün kalarak Pa
rise gidecek ve önümüzdeki ay 
zarfında Pariate toplanacak olen 
düyunu umqmiye konferanamda 
bük6metimiıi temsil edecektir. 

Dayinler vekaletine tayin edi· 
len Zekii bey de bir haftaya ka
dar Paril~ hareket edecektir. 

Aldığımız mevsuk malOmata 
göre yeni Kopuıılar itilihıamesi
nin bir maddesi mucibince ha. 
millere itili.fnamede tayin edilen 
faiz miktannm yüzde kırkı tediye 
edildi{ıi zaman itilifnamenin tama
men tner'iyet mevkilne alrmesl li
ıım gell,ardu. Gelen maltmatap 
re hamiller ıon gönlere kadlr 
faizin yüzde elUslnl aldıktan için 
itilafname mevkii meriyete gir
miş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar 53 ceset sayıldı. Yıkılan 
evler 500 den fazladır. Hükumet mu

avenete başladı • 

Alınan yeni malumata göre 1 leri, harap binalar bu meyanda 
5 gün evel Şebin Kara hisarda bulunuyor. 
vukua gelen zelzele zannedildi- Zelzelenin köylerde yapbA'a 
ğinden daha büyük bir facia ve tahribat ise btisbütün fecidir. 
felaket tevlit etmiş bulunuyor. Yalnız 19 köyde 642 ev ta. 

Anadolu Ajansının verdiği mamen yıkılmıştır. 
malumata göre zelzele ayın on Şimdiye lcadar sayılan cesehı 
sekizinde ve tam saat dokuzda lerin mıktan 53 e baliğ olm~. 
~lamıı ve fasılalarla devam HükUmet ve Hilaliahmer ida-
etmiştir. resi derhal imdat hey' ederi gö. 

ilk harekette 14 r.şi vefat d- dermişlcrdir. Aç.lıktan ölüm teh· 
mit ve 6 kiti ağır surette yara· lükes.ine maruz kalan halka ek.mM 
lanmııtır. Suşehrinde bir gün son- tevzı olunmu§bır. 
ra wkua gelen ikinci hareket ise Mamafi haber ven1dijime g&-

btl b ,.t_ fec' bir netice vefo' re zelzele fa"'lalarla bili .bine-
1 u un 1 dilmekted' 

miştir. 18 ev kimilen ve 252 Al ır. _ d-
lm ınnn malUmata ıore un 

evde kısmen harap 0 uştur. Rizede ve Trahzonda da iki ha· 
HükUmet konalı ile mektep- fif harabt hissedilmiştir-

Irandaki zelzele tahribatı 
Tahrandan gelen son nıalüma

ta göre lranda da azim tahribat 
yapan zelzeleler devam etmekte
dir. 

Bllhuea RobOt 'ft RoQan 
ıehirlerinde vukua gt.l~n 1ıahribat 
adeta bir af et şeklini almı~br .. 

lranın bazı köylerinde öyle 

vefiyat 0lnuı,._ ld kalk ·cenazderi 
kaldırmak imkanını bnlamam\t' 
lardır. 

Zelakdeıı ~im kuita-
yazıtardan bir ~n açlığa 
maıuz bldıkhn haber vesilme~ 

[Mabadı 2 inci sayfada] 



Adliye vekilimiz 
Bayram arefesi 
ehrimize geldi 

• Çok değerli Ad iye vekilimiz 
Mahmut Ssat beyefendi bayramın 
birinci günü ankaradan şehri
mize gelmiş ve Haydar paşa i • 
tasyonuod Vilayet namına Voli 
muavini Faz;lı, Şehremaneti na
mına E:manet muavinleri Hamit 
ve Şerif beyler, Polis müdürü 
Şerif Bey ve bütün adliye erkan 
ve rücs sı ve diğer bir çok ze· 
v t tarafı <Jon istikbal edilmiş, 
ve bir müfreze polis, bir müf
reze zebıhıi belediye memuru 
bir müfr e adlıye tebligat 
m muru tarafından r smi selam 
ifa olunmuştur. 

Vekil Bey trenden indikten 
ıonra istikb line gelenlerin elle
rini sıkmış, ayrı ayrı iltifat etmiş 
ve resmi selamı if eden müfre
zelerin hatırlarını sormuştur. 

Vekil Bey istikbaHne gelenler
le bir ıız görü tukten onra moda 
d i evlerine gitmioler ve bayramı 
bu s e e ramızda geçirmişlerdir 

Ve kendilerini evlerinde 
ziy et eden blr uharririmize 
~ n ayleaıiştir: 

- lstaııbula sırf d:i.nlenmek için 
geldim. Bqyparn@n. sonra Anharo.· 
ya avdet (Jtle~{Wn. On gtin sonra 
tefti.§ aeyahatı içi tekrar geleceainı 
tıe geçen seneki g'ibi. bir programla 
menıle~ ·n muhui!.if oksa.mmdal i 

• ~ · ı ıeftiı edecegim. 
eni ha rın hcpsı tamam ol-

m ~z t, B..n an'ı bir li.ts· 
mı 4 ustosta tıc bir kısmı da cy-
lülda .ı, k edilec rtir. 

[ Birinci &ayfa.dan mabat 7 
Saat 20: Şehremaneti tara.fin· 

daıı Tarapyada zi3·af<'t. 
26 Mayu pazar: Sabahleyin gc· 

zinti, öğleden 

Bonra BoiJa::d· 
çinde t.enezzüh. 

iaat 21,30 da: Anadolu ajansı· 
mn, Bü:yti.k ada
da l' alkülubiin
d.e zıyaf eti ve 
otele avdet. 

27 Mayu, pa•art.esi, ıaaı 10· 

Celaf:. 
Saat 13,30: .Matbuat ımiıım m~1 

~ 
dürliiğünun ziyafeti. 

Saat 16: O he. 
Saat 19: "IJmıir,, vap11'!"'Unda ba· 

lo, Botazda t neızüh. 
29 Mayıs çar amba, saat 1 O: 

Son celse. 
80 Mayıs pCl"fC"Tnbe, saat 19: Bil· 

-

tün muralmaslar 
dahil olduğu hal· 
de Ha3 darpaşa· 
dan Anlwraya 
hara ket. -

31 Jlayıı cunıa, aut 9: Anlmra· 
ya muvasalat. 

&aı 18,30: Hariciye vcl-ili 'f.. v
fik Rtştil bey tara-

"iKDAM,,, nı t~frilr.ası: 13 
Arsene Lup n 

Kapalı oda 
Y zan: 

fMa rl 
orada değildi, kn)l olmuştu. ) e· 
re baktım, tahta J) bu laı orada 
duruyor. Kadın ın a} k kaçını . 

Paul bu le d ü bil\ iık hır 
alaka ile dinledi. · 

- Yüzünü J} ice f!Ordün mü? 
- Çok iyi gnrdüm. Azimkar 

bir çehre. Si h ka:. siyah nöz. 
Elbisesi de ı } hi ı adınt efbic:e \.. 
Bana tt>p 1ih k afet gibi bir şey 
göründü. 

- Kaç ) ı br da vardı. 
- Elı. kıı ), lalan .. 
- B ı da~ ' ı c n tamr mısın? 
- Ona •ht L mbayı 

tuttuğ· m h ş ı yü-
züne k .p e ıe ta 
-Sırl 

Rom y t rb'yei bedeniye mektebi alisi talebesinden kız ve er
kek 1 O g nç, miralay Badileskonun refakatinde bu2ün sehrim: 
gelerek ~ 
ml 
lece 

Terbiyei bedeniye kursunda 
alı talebe de iştirak etmek kararını vermiş ' ır. 

R .. n en talebesi arasında tam bir mukayese yap
mak i 1 nı ~ sıl olacağından müsamere pek hararetli geçecekttt-. 

Rom } lılar bugün saat ikide limanımıza muvasalet edeceklerdir. 

ı gi • • 
iÇi 

acı · den re 
o 

çe • 

Ge.çenlerd lanar k nmc· 
liyat ed·Icn ve i di nel·ahat de
vresini geçirm kte olan lngiliz 
Kır lı için, bir kaç gün evel, me
tnleketiımzin a eker ticarct
henes· ai bı Hacı Bekir zade Ali-

Muhittin beye mur.acaat ederek ke
ndisinden lngiliz kıralına gönderil
mek ilzre bir mıktar gül reçeli yap· 
ması is nmış, ancak resmi Jngiliz 
memurları bu amalin Jngiliz sefa
retinde y pılm ını şart koymuş· 
lnrdır. 

Bu k "fe k r ı dü yada en 
güzel gul reçelı y pmaHn maruf 
H cı Bekirz de Ali muhittin bey 
lngiliz k r l i · n hususi giıl reçeli 
im lmı re addettiğini, ancak 
stala•mı al k s 0 farethanede 

reçel }apmayı kabili edemiyece
ğini bildirmi tir. 

Bu haberi Hacı Bekir firmasına 
ekl.. o sun d·y y !:1Illyoruz. Pek 
eski ve l o1 n bu tica-
retb De!lİ ihtiyacı yok· 
tur. Anc k 
t i ı er 
bir şLiphe l esine bile te.h m
mUlü olm y n bir Türk tacirinin 
bize iftih r h · si veren hn 1ı 
itı ezını ) d t iş olmak için 
yazıyoruz. 

:m Z:Zi 

:fındarı ziwıf et. 
Saat 1 O: ~c· 1 tıl• G .tzi çiJtlı@· 

l :ı ' '"'· 
Saat 19: l ta ıb a lıara/,et. 
1 lla-ira 

- Ôn t fı bir başla iliştiril-

dan bır y 1 
- Eve, 

sun? 

ş rdı: 
arında altuun· 

v değil mi? 
en nereden biliyor-

Paul • z müddet düşündü: 
- Sana yarın Omken şato· 

sundaki bir odada bir kadın res
mi gc t r c- ım. Bu resimle 
seninle konuşan bir kadın 
arasmda bir müşabehet bula
cağını zannediyorum. Bunlar ya 
hemşire .. yahut.. yahut. 

Paul, Bernardın kolund n ya
kaladı ve onu bir kenara sürük
leyereh 

Bernard, dedi, etrafımızda 
çok korkunç. şeyler dolaşıyor. 
Mazid~ nasıl olmuş a, ~imdi de 
öyle.. B nim, El"eabethin, dola-
yı ·ıe c n"n y t mız tehlikede· 
dır Bir kıtr k mde çırpını· 
'l<'TU ·r nok a bu-

I.·i ge ç 
tabanca 

a 

çocu 
ile in~ 

etti. 
Dün şehrimizde iki mühim in

tihar vak'wı olmuştur. 
Bunlardan biri Küçük pazar

dadır. Burada ayranc•hk yapan 
Kazım efendinin yeğeni Kuleli 
lisesi talebesind~ıı Riza efendi 
evinin önünde tabancayı kalbine 
üç defa sıkarak kendini öldür
miiştür. Rıı:a efendinin sebebi in
tihan henüz tesbit olunamamış
tır. Diğer taraftan intihar vak'ası 
ise Sarıyerde olmuştur. Sarıycrin 
Saray arkası denilen yerinde 
oturan Kazım beyin 21 yıı~aa
ki oğlu Rahmi efendi Kalbine 
tabanca sıkarak ölmüştür. Bu 
in .. iharm sebebi de henüz te!bit 
olunamamı;,tır. 

~ayat a a ığı 
ile m··cade e 

Bayramdan evvel Ankaraya 
giden l tanbul vaJisi Muhittin 
bey ş hrimize avdet etti. Muhit
tin bef Ankarada Dahiliye veki
li Şükrü kaya ooyle görüşerek 
hay t pahahh ile esaslı müca· 
deJeye girişmek üzre talimat al
ını tır. 

Muhittin bey yarından itiba
ren ve ıilet1eıı aldığı bu direktif 
mucibince mücadeleye geçecektir. 

Bilhes a vekillet ekmek ve et 
fintluının hehmehal indirilehi
Jcc~i fikrini ileri sürmüştür. 

Şehremnnetine ait iktisat teşki
latı bütün vccıaitiyle seferber edile 
rek her türlü veı:ı ite miiracatla bu 
işte muvaffak olmağa çalışılacaktır. 

lamıyorum. Düşmanlarımız yirmi 
seneden beri bir plan takip edi
yorlar, bu planın ne olabilece
ğini hala anlayamadım. 

Bu mücadelenin bidayetinde 
babamı vurdular. Bugün beni 
öldürmek istiyorlar. Hemşircnlc 
izdivacımıtt bozulmuştur. Dünyada 
hiç bir şey artık bizi flirleştire
mez. Seninle aramızda bir dost
luk var, o kndarl Fazla 'bir ey 
sorma Bernard. Bir gün neden 
senden ıllkOt talep ettiğ'imin se• 
bebini öğrenirsin. 

-6-
0rnken şato:oıunda 

neler oldu? 
Delroze sabahleyin gözlerini 

açtıktan beş dakika sonra topcu 
düellosu başladı. Paul 75 lik 
fransız topları ile 77 lık alman 
bataryalarının kısa ve kesik ses
lerini tanıdı. 

Bernardla sabah kahve a.lh-

DAI\1~ 

Abdülhamidin es
tigi başlar o kuyu

nun içinde mi ?! 
lstanbulda ikide b•r udefine 

bulundu! 11 tarzında havadisler 
çıkması bir nevi adet haline 
geliyor. Geçen sene bu zaman
lar Sultan Ahmet hafriyatının 

meydana çıkarrdığı eski biznns 
at ynrış meydanlarıla meşgulduk. 
Şimdide Maryo Serranın meş
hur Yıldız Saravı brhçesindc 
çoken bir toprak yığınından 
hasıl olmuş bir kuyunun derinlik

lerinde bulunduğunu farzettiğimiz 
bin bir esrar ile meş<"'ulüz. Emn· 
net mühendislerinin tetkik ettik· 
leri çöküntüden şimdiye kadar 

hasıl olan netice kuyunun bir 
mahzen olduğunu öğrenmekten 
ibaret knlmıştır. Bazı kimselerin 
tahmin ettiklerigibi Abdüllıamidin 

gizlice yok etti~i insan başlarının 
bu mahzende olduğuna dair şim-

dilik biç bir mMpet emmare elde 
edilmemiştir. 

Çemherlaynın 
yeni beyana · 

Londra, 23 [A. A] 
Dün Birm ingham intih&p dai

resi müntahipleri humrunda irat 
etmiş olduğu nutukta sir Aus· 
ten Chamberlain, harici siy set· 
ten de bahsetmiş ve şu sözleri 
söylemi ıtir: 

"Ben bari ci meseleler ssıha
smda bir fırka siyaseti takip et· 
mekten daima içtin"ap ettim, ve 
hangi fırkaya mensup bulunmuş 
olursa olsunlar seleflerimin ese
rini, hiç olmazsa umumi bati -
rmı takip eyledim. 

Bu suretle hangi fikre sahip 
olursa olsunlar. haleflerimin mu
hakkak surette inhiraf etmiyecek
leri bir siyaset tatbik ettim. Son 
beş sene zarfında büyük harici 
meseleler hakkında muhtelif fır

kalar arasında derin noktai nazar 
ihtilafları zuhur etmemiş olduğu
nu söyleyebildiğimdeıı dolayı bah
tiyanm. Uhdemdeki vazifeye beş
i dtğlm günden beri daima üç 
hedefi gözümün önünde bulun
durdum. 

Bu hedefler, sulhun muhafa
zası İngiliz tabaasımn himayesi 
ve lngilterenin meşru menfeatla
rının vikayesidir. 

Çine kartı takip etmiş oldu
ğu1nuz dost ne ve menfeat en
dişesinden ari siyaııet semerele· 
rini vermiştir. Çinliler kendileri 
hakkındaki yegane arzumuzun 
memleketlerini kuvvetli ve müt
tabit görmek ve bir karış top· 

sını ediyorlardı. Korvinyi şatosu
nun na!nl işgal edildiğini sağdan 

soldan tahkık eden Paul anlattı: 
- Şatoda bir fmınsız bölüğü 

varmış. Bu bölilğün vazifesi hu
d ud.a tarasaut etmekten ibaretti. 
Şayet bir taarruz alameti g6rür~ 
lerse, şiddetle mukavemet ede 
ede ric'at edeceklerdi. O çarşan
ba akşamı her şey sakin geçti. 
Hudutta şayanı dikkat bir oey 
yoktu. Derken bir düşman hücu
mu teressüm etti. Buna bir hü
cum denemez. Birdenbire lransız 
kıtaatı muhasara albnda kaldı. 
Nasıl oldu ? Düşman kuvvetleri 
nereden, hangi esrarenğiz yol
dan peyda oluverdiler. Bunu kim
ıe bilmiyor. 

Korviniyiden hudut 24 kllo
metro uzakta. oldu~·u halde şato
ya düşman mermileri düşüyordu. 
Herkes bu havsalanın almadığı 
vaziyete hayretler içinde idi. 
Sonra budt·du taras5uta memt r 

Trapzonda Yeresiye yok ! -
Trnpzon da esnaf 1 Mayıstan itibaren 
\'eresiye muaıııele}·i kesmişlerdir. 

* İş Bankası Tarsus şubesi
Dankanıu Tıırsus ~ubesi yarın açıla· 
caktır. 

* F otomu r,fehmet - Afyon 
Karahisarda ~ ak al anarak orada bil· 
muhakeme hapsedilen Fnntoma Mch· 
met te tahliye edilıni§tİt Fentomayıı 
tahliyesi esı1asmda nasihat edilmiş· 
tir, 

* İzmirde tahliye edilenler
İzmirde Af ve tecil kanunundan is· 
tifade eden 320 mahpus tahliye 
edilmiştir. 

* Bir ad m yandı - Poz t a 
taLı Evgerli karyesinde Susgul oğlu 
Mehmedin evinden ateş çıkmış ve 
Hasan oğlu Muı:ıtafa isminde biri 
diri diri yanmıştır. 

* Adnnoda ucuzluk - Son ge· 
len Adana gazeteleri sebze fiatları 
hakkında bazı nınlumnt veriyorlar. 
Halda 100 para, engiuar tanesi 2 
kuruş, semiz otu 5 kuruş, ltnbagın 
tauesı 40 para, taze fasulya 50, taze 
soğan 10, sarmusnk 12, hezel) c 25 
kuruş. 

* Dalıkçılık mehtebi - Mar· 
mnra adasındaki hal çtlıl\ m ktebi 
Hnzirnndn açılacakttr. Bilabara mek
tebe stingercilik ubesi ilave edilecek· 
tir. Mektebe ilk mekteplerin l,2,3un· 
eti sınıflarmdan çıkanlar alınacaktır. 

Sis - Samsundan Hopoyn ka· 
dar olnn sa bil ho\ unda bır hnf tn 
kadar kesif bir sis· bttklım surmU§· 
ttir. 

Vukuat 
Bir kız ezildi - Şoför muharremin 

idııresındeki otomobil dun Ko!lknda mu· 
112Zez isminde bir kızcağıza ~arparak ağır 
surette yaralıımı~tır. 

r@ Snrho~luk vnk'ası - Sabıkalılar· 
dan Ziya Dostun ba,.uıda hır kahvcdr 
otururken nrkııda§ı İsmeti vurmak iste
mi~. fnkııt sarhoş oldıı~undau , nnlışlıklıı 
kendı elini kesnııştir. 

~ für çocuk yaralandı - Be~ikta~ta 
oturan llt"rbıor O!!IlUln efendinin 4 va§ın· 

daki kızı clUn evin en Ust katında pen· 
ecre öniintlP o milken soke~ı:ı dUvmUş 
,.e varalıınmıştır. 

@ Uir kız intibıır etti - Oıkudarda 
oturım poliı:ı Numıın efonciiııin kızı Adile 
bl!n;m sinir haqtalığından kurtulama}'ll· 
cağını anin) men dun kendi.sini Tıp lıı· 
k Ulte .. inın taraça nd n ıı~.nğı atarr.J. in ti· 
har eımiştır. 

@ Bır eahtekürlık- Zabıta ve Maarif 
emaneti memurları mu,tercken yeni bir 
tııhkiket ile me.gul huluuuyor!ıır. Bu 
tahkiko.t, geçenlerıfl"' Stad umda Hıpılıın 
idman ba) ranııııda sahte olarak. basılup 

dağıtılan duhnli lıiletlerı dol ı ile 
cere)'ıın etmektedir. Talıl.ıkımn ilk saflın· 
sıyle Terbiyei hed<-nh·e kureu mUdilrliijfU 
me11gul olmtı§tur. 

Sahte 2000 duhuli.ı e \'Crok.ns1 da!f ıtıl· 
dığı te.:;pit olunmuştur. 

Bir ıalel eııiıı Uz rinde 150 sahte dıı· 
huliye bileti çıknıı tır. 

Terbi. i bedcoıye mlidUrlüğUnce tan· 
zim edilecek. rnpnr ) arın Mnarü emaneti· 
ne verilecelllır. SahtekArlığı tebo ) un 
eden talebe hakkında taruıim olun!!. ak 
ennkı talıkil-tı\ ~ mnl>keml"\"C verile l'lı.tır. 

raklarına bile göz dikmeksizin 
kendilerilc muslihane ticarette 
bulunmak olduğunu anlamışlar
dır. Eğer Çinliler dahili "şlerini 
intizama solcmağa ve hidematı 
umumiyelerini, ve bilhassa adli 
sistemlerini Avrupndaki bu kabil 
müessesat derecesine isal ede
cek surette, tensika muvaffak 
olacak olurlarsa lngilizlerden 
daha snınimi ve daha hayrihah 
bir dost bulamıyacaklardır. 

300 kişiden lıala bir haber yok .• 
Ne kaçıp kurtulan, ne yaralı, ne 
c. ... set .. Hiç, hiç bir şey., 

- Olur şey değil.. 
- Öğrendim ki, on ki i bu 

muamm yı balletmeA-e çahşmış
lar, bir şey anlamağa muvaffak 
olamamışlar. Y alAız bir şey kat'i 
görünüyor. 

Düşman, bu vaziyeti uzun 
senelerden beri ihzar etmiştir. 

T eferrüatına kadar hesaplanmış 
bir plan 1 

- Peki ya şato? Ya Elisabethl 
- Bir ey bilmiyorum, daha 

bir şey öğrenmedim. Şatonun 
kensrmd ki Ornken köyü ~ taş 
üstünde kalmayacak derecede 
yıkılmış. Bu vaziyette şatodakiler 
ne yaptılar ? Şato w:nktan bile 
el'an görünüyor. Fakat bu duvar
ların arkasında acaba neler olup 
bitti. Elisabetb ne yapıyor ? Sağ 
mı, öldü mü? 

Kilise meydan ığına g ·mi ler-

·ı 1 

Bayramda müşahedeteı 
Bay:r w geçti. Cümlemize gele

cek yıllar için saadetler ve teıı 
yıl dönümleri diledikten eonr• 
hazı rnUş hedelerimi tespit etmeyi 
foidcli görüyorum. 

B"yr mi rın en büyük içti01ai 
hikmeti, insanların bir kııç güıı 
ohun ''ucutlerini dinJcndirmeleri. 
knfolarmı istiralıııt ettirmeleridir. 
Bu ncş'c ~lınlcrinde dostlarla hem· 
bal olmak da da en derin sevgi 'fe 

saadet 'nrdır. 
Bu · program dahilinde yapılın 

bayramın sinirler l.lzerindeki tesiri 
kadnr iyi bir şey tasavvur oluna· 
maz. Fakat teessufl'e görUyornz ki 
bir çokları hn)Tanılarda ~nursu 
hir surette e~Ienmekte ve kafa 
nm fenalıklar anası olan iç 
zehirile zehirlemektedirler. Sokak· 
lardn sag ve sola yalpa eden ne 
bctbrıht ecrhoşlnr görduk, b6ylc 
biçareleri ikaz etmek hemcinsleri 
için insani bir borçtur. Şuurunu 
kaybetmiş bir halde sokaklarda 
kendini u~~hir eden, şahsi şeref "e 
haysi~ etini koruyaruayan bu za· 
•ı:ıİhlarn ~cımamak elde değildir. 

Hele hunların evde bekliyen b.C• 
baht aileleri, çoc ıklan ne kadar 
merhamete muhtaçtır. Onlaruı 
vUcutlcri bu gi ı zehirlerden ne 
kadar müteessir olur. B lhuki 
hnyramdn ailelerile birlikte gezip 
dolaşsnydılar, mes'ut ve gezseydt
ler hem ça11şma yorgoulu~unu 
çıkarır lıem de şeref ve vekarlan.nı 
rnııhnfoza ederlerdi. fakat ne de
meli, bunlnrın kilçUk kadeh için
deki essiz mayi akıllanm alıyor e 
<'..addelerde herkese rezil o]nyorlar, 
hayramlardao istifade edemiyorlar. 
- Lol.marı Hal.im 

[ 1 inci say fadan mabcul 1 
tcdir. Felaket o kadar büyük 
bir fecaat arzetmektedir ki Iran 
hükumeti adeta aciz bir vaziy~ 
te düşmüştur. Sovyet salibiah
meti tayyare er v ı · e d 
tor, hastabakıcı ve ilaç gönder
miştir. Rusyadan ve Türkistan· 
dan otomobillerle erzak gönde· 
rildiği bildirilmektedir. 

Dolu, yağmur, seylap 
TMbzondan telgrafla verüen 

malumata göre., gayet şiddetli 
ya{(mıtrlardtın husule gelen eyMp 
1'arl zan-Erzurum :roluqda bir mil
yonluk tnJıribaı 'apmrşlır. V cka1et 
bozulan yolların tamiri için naka· 
dar masraf gideceğini Gümü;Jıane 
ba§mahe11disüğinden sormu,ıur. 

Anadolunun bir çok ')'67;.erinde 
bu hafta mebzul yağmıırlar yab· 
mz§tır. Marmara havzasına, billuuso 
Bursa ·a §iddetli dolu yağdığı gden 
malumattan arıla§• lmaktadır. 

Beyaz Rus ar 
Türk tabiiyetine girmedikleri 

iç.in memleketimizi terketrneleri 
icap eden Beyaz Ruslardan yeni· 
den 65 kişi pasaportlarını almış· 
lar ve dün Amerikaya gitmek 
üzere (Sicilya) vapuriyle şehri· 
rnizi terketmişlerdir. 

di .Paulu alay komadanı çağırdı. 
Fırka komandanmm kendisini 
tebrik ettiğini s5yledi. 

P ul o zaman alay ko nda· 
nmdan rica etti : 

- Hududa giderken milfre. 
zemle beni Ornken şatosu üze
rinden sevkediniz. 

- Peki, şatoya hücum vaki 
olursa .. Fakat diışman hudutta 
değil mi? 

- Bizde ôyle zannediyordak. 
Şato müdafaa itibariyle iyi bir 
me' kide bulundu~ için, diipnsn 1 
takviye kıtaab gelinceye kadSJ' 
ş toyu bırclanak istemiyor. Bizde 
şatoyu bom ediyoruz. 

Paul sap snn ltesildi.: 
- Yoksa bu şatoyu tıınıyor

musunl12. Sizin şntonuz mu? 
Orad akraban.a mı vnr1 

var., ırıiralayun! 
air " fasıhıSi otdu, maınafi 

bo:ııbard man dcxram ediyordu 
(Bitmedi] 



y nan aoKtor a- ı ~kep kenai 
ceplerini düşünüyorlar. 

h~~~E.:-.ı"a-~; -"od-u .. · 111 
Boz reııkli pardesü 

Yollarımız r Küçük itilaf ... 1 Atina 19 Hasta amelenin kaybolan s.wtJeri 

Ba' ramm ikinci ıece;ıi büıa. 
~k~d.~lflı:- bir vapG:rla Böyüb41.Ja 
h,tt.k. Sa&t 9. Ada. apı kapalı bir 
l·ouan kuyı&eu gihi kuanlık Ye 

korkun'...'. Dört, lwı;ı arkada{, kttl 
ı.:?lrı, ıl.-·j!r.u Y atkuliı~ çıkıyoruL 
Bmforı iki genç polis göründü. 
Karaulık \'C engin bir denizde b
~akçı ara)an fenerleri ııöndftrill
müş Lir Uiisumat motörü gibi, 
şiddetle gelerek omuzumur.a çar
pı orlar. Biri i yakamızdaıa y.-

: : 
Nafıa vekaleti bü·I Belgratta toplanan !Rilwf yolda5ın sov· 

GPçenlerdn Atinaya Cemiyeti milli tasamı r i.çin 300.0U'J,OOO 
akrnm tarafrndan bir hcyrti sıhhi) e dralmırlih bir =arar ıerl ı ed1yor. 
gı >ndcrilmişti. Bu heyet Yunani ta· Doktorl.1r şah i nıenfaat!an 
nm umumi :ıhYnli sıhhiyc.-i hakkı- içjn halkın sıhhatını feda cttik
uda tetkikat ) aptı ve neticeyi eJrinden bu proğramı beğenmeye· 
Ylınan hükumetine bildirdi. Hey- bilirler. Hatta onlar ~ i.iziinden 
etin Yunanistandaki umumi sihhat "imdi}e kadar ~örmediğimiz büyiık 

tün şaseleri yapma-' nazırlar bir tebliğ fyet koııg14ası ııda 
ğa hazırlanıyor. ııeşrettiler. ~ okııduğu rapor 

Ankara, 23 (iKDAM] Belgrat, 21 [A.A] 
Mecliste bu ıene intaç edile- Hariciye nazır 'r.kili i\l. Kuma· 

cek maddeler arasmda; yeni şi- nodi hu ak~am 1\1. Benes ,.e M. 
rn d Mirenceko eerefine verdij:.ri ziya· 
. en öfer hatlan inşası, sulama fette bir nutuk irat ederek küçUk 
ışleri için 240 milyon lira tah.ı- itil:tfuı hu glinc k:ıdar oynadıbrı rol· 
8~t itası ve Milli şoselerin inşası Jcrden ve bunlarm ehemmiyetin· 
gıbi mühim meseleler vardır. dcu, nıuabedelerin kutsiyetinden, 

Milli ıoseler kanunu Meclisten i bunlara nazaren tespit edilen nıilli 
çıkar çıkmaz Nafia vekaleti der- : toproklara el sürülmiyeccğinclen 
hal Ankaradan başlayarak mem- i bahsederek, üç memlekette ele ne 
leketin muhtelif cihetlerine doğ- 1 katlar nazır ve kabine deği~se 
ru yollar inşasına başlayacaktır. i küçük itilaf programının dC'ğişme· 

V • diğini beyan ve küçük itilafın 
ekalet yapılacak şoselerin 1 aklen ve vicdanen sulh davasına 

asfalt olarak inşasıaı düşünmek- ! sadık kaldığını ilave etmiştir. 
tedir. Bu meyanda Ankara-Istanbulİ Bunun üzerine Çckoslovakva ha
Şosesi de asfalt olarakJ yapılacak İ riciye nazırı M. Beneıı bir nutuk 
Ve otomobil ile sabahleyin lstan- f söylemiş ve bunda 1\1. Kumanodi· 
buldan kalkan bir adam akşama İ nin biitün beyanatını teyit ettikten 
doğru Ankaraya gelebilecektir. E sonra, hassaten küçük itilafın Av· 

Meclisin kapanmadan müuke- I rupadaki umumi sulh ,.e siyaset 
d 1 fikirlerinden ve cereyanlarından 

~e edeceii liyihalar arasın a ! bir adım geri kalrua1.hğını ve 
30 senesinde yapılacak umumi E fikirlerle cereyanlar ilerledikçe 

nufus tahriri kanunu da vardır. : küçük itilafın da onlarla l:irlikte 
Nafia vekAieti Ankara yolları i ilerlediğini kayıt ve tespit etmiş 

İçin 1 milyon lira sarfedecektir. ve sonunda hunlar her ne kadar 

12 d 
h malum hakikatlar ise de tekrarında 

a a seya atı mahzur yoktur. Çünkii hunlar 
Paris, 23 [A.A] bizim Avrupaya taktim edilmiş 

Moskoya, 22 [A.A] işleri hakkında ki kanaatı Kısaca mü-.külatlarla karşıla~acaf::,11mızı da 
M. Rikoff sovyetler kongrasın· ı.O)le ifade edilebilir: "Çok fena!,. bili)oruz.,, 

da okuduğu raporda iki sene lfo)et Yunan hükumetine bazı Ba~vckilin siızleri de pek açık 
Rusya He ticari münasebatın nacıihat verdi ve tayc;;jye]erde bu· g; terİ)Or ki, ) unan hükumeti, 

= munknti olmasının İngiltere iJ. .. ii- lundu. En•ela, hali ha~ırda muh- dotor1arı Lir cephe halinde kar~ı
sadiyatına ve bilhassa harici ti- telif nazar der ara.:ınde dağınık ında ·re ~ktir. Ancak \ enizelo
carctin azim zararı olduğunu bir halde bulunan sıhhat i~lerini11 ısun ah i ntifuz ve kuvvetinin bu 
kaydederek bu hususta lngiliz bir dairede tevhidi laztm geldiğini i~i ba~~ralıilcccgine kani ohn ayan
hey' etinin Rusyaya muyasalatın- süyledilcr ve: " Siz eğer memleket Jar da yol ... değil.. 

: da M. Piyatkov tarafından der- sıhhatını düzeltmek isterseniz, Bir çok doktorlar, kendi 
! meyan edilen mutalaatı tekrar evvela politikacılığı bu işlerden cemi} etlerine bir takrir vere· 
~ etmiş, ve siyasi münasebat tesis ayırmız! Tesis edeceğiniz yeni rek, derhal ictimn edilmcc:ini 
i etmeksizin iktisadi münasebatın daire de doğrudan doğruya baş ve hu ı:::on grojenin tetkık olunma· 
j inkişaf edebileceğini iddia eden vekalete merbut olsun!,, smı istemişlerdir. 
İngiliz muhafazakar liderleıini Fakat bu teklif edilen proğram Cemieti akvam heyetinin ra-
tenkit eylemiştir. M. Rikoff müte- bü) ük itiraızlarla karşılandı. Ve- poruna göre, Yun n :,ıbhiye da
akiben Amerika ile olan iktisadi nizelos, auplie de bir nutuk söy- irc i ihrlas e ildil ten sonra ce· 
münasebattan bahsederek, bu !erken şü beyanatta bulundu: ~niyeti akvamın sıhhiye teşkilatı 
münasebatın son seneler zarfın- - İtirazlar ne olursa olsun, ılc sıkı urette, tcma!:)ını muhafaza 
da muttariden inkişaf ettiğini ve hükumet, Anupa ve Amerika· edecektir. 
bir sıra fenni teşriki mesaiye ait dan gelen bu doktorların tavsi- 1 ::ikin hu günkü 

11 Büyiık Giritli,, 
! mukaveleler imza edildiğini söy~ yelerini tatbik etmeğe karar ver- nin yarın "Felaket bayku~u,, ol-
Jemiş, ve demiştir ki : miştir. Hatta bu yeni teşkilat mac:ı çok muhtemel oldu~u için 

"Bir çok Amerika mühendis- bizim için 48 milyonluk bir fo. çok kim eler sıhhatı umu;iye da~ 
feri Rusyada çalışmaktadırlar. Bu <lakfırlıga mal olduğu halde.. irec:ini te · dıL bil ceğ·ne inan-

Belı bu mas f mıyorlar. El'r0 er fırka mücadeleler"ı 
münasebatın daha dcvamiı bir ra 1 yapar am 

k kimse beni takbih edemez· Çün- bu planın tatbikine mani oJur:~a, 
suı ette in ·işafına mani olan şey, kü halkın 'e müstakbel ne.slin bir çok ha tnlıklnr, bilha ,a verem 

: tabii münasebatın mevrut olma- 8 hhatı mevzuu bahistir. Yun. ni 1 nı a ıp kavur cnktır. 
m~dı~ Ameribnın ~hu~~ sF~~n~~~~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~~ 

pışıyor: 

- Yürü karakola! 
- Niçin? 
- Yürü diyorum sana! 
- Peki ama niçin? 
- Polisi tahkir ettin! 
- Kim? 
- Sen! 
- Ne vakit? 
- Biraz en·el. 

erden biliyorsun? 
- Boz renkli pardesünden.

Dört kuvvetli kol tarafında 
ağzımızı açmağa vakit blmaclaa 
karakola doğru sürükleniyoruz. sa. 
tün halk ışık görmüş gece böcek· 
leri ı;ihi peşimizde. Dedi kodu 
hemen başlıyor. 

f ıı;ıJtıfor işidiyoruz: 
- "Bir çamın altında mugayiri 

edep bir halde yakalanmışlar! 
- ·• Birisinin kanımı kaçıra 

mı~lar? 

- " Meşhur kasa hınm Apu .. 
tolmnş! Ylltkulübün kasasını aoy• 
mak için dün akşam Tatavladan 
gelmi~, fakat müte)akkız poliıimis 
d~hal derdest etmiş! . Havaa ajansına atinadan bil- • kartviziderimizdir. demiştir. 

iırildiğine göre, ltalya kıral ve M. Benes ten sonra Ifomanya 
kıralıçasının on iki adalara seya- hariciye nazırı M. Mironesko söz 
hah ile, ltalyan gazetelerinin bu almış ve küçük itilafın harp mey· 
husustaki ueşriyab, Yunanistan· dan.larından doğ~ur.unu haklı bir 

taki ısrarı hakaiki ahval ile ve ve bitarafane reyi anıdır. " Sovyet hükumeti bu mem· ı 
iki memleketin menafiile tezat Moskova protokoluna iştirak lek in dalıTi işlerine kat'iyen 
teşkil etmektedir.,, M. Rikoff etmemiş olan F enlandiya bu mi· müdahele etmiyecektir. Basmacı 
Fransa ile olan münasebatı daima saka yakında iştirak edeceğini çeteler·nin Sovyct toprağında gö-

- " Herkesin yanında genç bir 
kızı öperken enselenmişler. Edep 
yahu? 

d 1 
· · b"r tesir uyandır- netıceye raptedı.mış bir dtnayı 

a e em verıcı ı ... k · · · k 
rn t 

: oruma~a azmettıg-ını, onun oru· 
ış tr · : k · d · · d k 
A d · t" d V nı' e ı ma ıste ı~ı ~eye o unanın f a a m ışar e en e z • : - · m , . i umumi, korkunç bir kargaşalığa 

rünmesi, hükumeti bunları da-
M. Rakovski nin 1927 de hare- resmen bildirmiştir. Bu suretle ğıtmak için icap eden tekmil 
keti esnasındaki noktada bulun· protokol Rusyanın tekmil kom- tedbirlerin ittihazına mecbur et-los taraftarı Etnos gazetesı dı- : müncer olacalhnı ve bunun neti· 

k. " " Yor 1 : E cesinde müsebbiplerin de mu2tarip duğunu ve franaız hükumetinin 
•lta1ya 1cıralının bu ziyareti olacaklarım beyan ettikten sonra f borçlar mes' elesinin halli hakkın

yalnız on iki ada ahalisini değil, yeni ittifakın mühim bir rol oy- 5 da M, Rakovski tarafından yapı
fakat bütün Yunanlıların milli nıyacağını ve buna inzimam ede- • lan teklife hiç bir cevap vcrme
hissiyatını rencide edecek lüzum- cek olan iktisa~i küçük itila~ın 

1
da miş olduğunu beyan etmiştir. 

su'7 b · t h d ayrıca 'e kendıne mahsus neuce er 
· ır eza ur ur. vereceğini ilave etmiştir. Fransız hükumeti bir ademi te-
Zeppelin ne halde? Belgrat, 21 (A.AJ cavüz muahedenamesi akdi hak-

. . 
2 

[A.A] Küçlik itilaf hariciye nazırları- kındaki Sovyet hükumeti teklifine 
Frıedrıchshafen •• 2 . nın bugün ö!Icden sonraki içti· d 

K Z 
ı ~· e cevap vermiştir. ltalya ile 

umandan Eclcner ın epp ın maını milteakip atideki tebliği neş· 
h l 

.. olan münasebata gelince, Roman-
a onu Friedrichshafene götur· = rolunmuştur: 

ıneğe yUzbaşı Lehmanı memur "Küçük itilaf kiikilmetlerinin yanın besarabya üzerindeki mu-
etti~i söyleniyor. M. Eckner yarın üç lıariciye nazı.rı . bugün f!ğ~eden hayyel hakkına dair olan Paris 
ak~am mezkur limanda Zeppelini evel v~ son~a _ıçt~ma eı1~ıştır ı:~ protokulnnun ltalya tarafından 
bekliyecektir. unıumı vazı' etı sıyasıyenın tetkı· :ı tasdiki hadisesi müstesna olmak 

kine deı·am ederek bu hususta tam : Ü b .. b b b • * : zre u munase at ta ii ir su· 

T 1 22 [A.A] bir itilafı efkli.r meı;cut olduğunıı ! . k' f k d M R 
• 0~ on, . . tespit etmi§IPrdir. Bu nazırlar bil- : rette ın ışa etme te ir. · i-

Bahrıye naı.aretı Zeppelmın ha- hassa kendi memleketlerik komııı ~ koff Lehistan ve baltık memle
~eketi için lüzum görülen müvel- ve yakın memleketler miinasebet- ~ ketleri ile olan münasebata te· 
lıdilmaya vermiştir. Balonun ha- lerini tetkik etmişler, bunların nor- i mas ederek demiştir ki: 
teketine yardım etmek üzre bu= mal bir surette in~itaf etm~kte b~- ! "Moskova protokolunun basit 
gece Cuerae 500 asker gönderi- ! lunduğunu k~espıt C}1'lemııle~dır: i bir beyanname olmakla kalmı-
1 l..ı· ! Bunu mütea ıp nazır ar cemıyetı : k f")" t h . 
ece,mr. . ! akvamdan b" husustaki tmısiyesin- ! yara ı ıya sa asına gırmesi için 
Zeppelın Ancak yann saat ya- i den mül/ıcnı olarak kendi araların· i protoko!a iştirak edenlerin mü

rınıda uçabileceği zannolunuyor. da umumi bir muhaderıet ııe ha- j salemetperverane icraatı takviye 
* * kemlik misakı mes'elcsirıi tellak et· : ve inkişaf ettirmeleri lazımdır. 

BerHn, 22 [A.A] mi§lerdir. Bu umumi t•e miişterek Sovyet hükumeti bu emelleri 
M. Ecber Zeppelini Friedric- misak ogleden sonraki içtimada beslemekte, fakat akit devletler-

hsbafene götürmek çin Cuerse im:alanmı~tır. A?'".' zaman<la, aynı den bazılarında bu arzunun yok-
i . . maiıada olan ıttif ak mualıedele· 

i bne~e karar vermıştır. rinin temclidinC' dair olan protokol- lağu hissedilmektedir. Lehistan 
f S tar da inızclmı.n·§t 1·. devlet adamlarının beyanah, Vo-
ngilterede işsizler: ~ Gelccc1: içtima :rann saat owlrı ~ itsekovski hakkındaki hükmün 

1 milyoni harici)'e na::.aretinde akıcdılccektir. : tahfifi Lehistan matbuatının Sov-

Londra, 22 [A.A] 5 • * ~ yet aleyhtarı neşriyatı ve diğer 
1 d 

Belgrat. 23 (A.A] .. i vekayi, Lehı"stan hu'"kuAnıetı"nı·n 
ngilterede 13 mayısa ka ar k · ·ıAf k fe nı:::ı Kon Küçü ıtı a on .ra ' . · :.· Moskova protokolunu Sovyet 

taydedilmiş iısizlerin mıktarı ge- feransa iştirak etını:-; c.lan .u~ 
Çen haftakine nisbetle 28005 ve hariciye nazırı ın mlckctlermı S Rusya ile dostane münasebatın 
geçen se.nenin aym devresine na- alukad.ır eden bütün me~'e1~1.er· E takviye ve inkişafına esas olarak 
Zatan 13690 noksan!a 1 milyon de noktai nazarlarını~ hırbırme S telekki etmediğine şahadet et• 
Ioı bin 700 dür. mutabık olduğun~. ınuşah'hade et- mektedir.,, M. Rikof Romanya ile 

tikten sonra mesaısıne ıbm ver- olan münasebattan bahsederek 
Türk - Bule:ar Misakı : . 1· ...., .: mı~ ır. demiştir ki: "Romanyanın Mosko-

Sofya, 21 (A.A] S * * va protokolunun imzasına iştirak 
. Hükumet A~karada akted~len ~ Belgrade, 23 [~-~] etmeei Sovyet Rusyanın Besa-

~ url~ - Bulgz:r bıtaraflık ve hak_e~-· Mesaisini ikın.ıl eden k~ç~k : rabya üzerindeki hukukdan vaz 
1 k n-ıuahe~c~ini meclisin tasdıkı- itilaf konfe~ansı . önü~ür.dekı ıç- i geçmiş olduğunu asla ifade et· 
ne arzetmıştır. timaını Eylul nıhayetınde .P~a- ! mez. Sulh siyasetine daima sadık y . da akdetmeğe karar vermıştır. 1 S 1 •• 
unanıstanda Kg .. "'k "t'l""~ ·v rTOsbvvanın ce- 1 olan ovyet Rusya hak.an ıçm uçu ı l w, .ı ut:) J ı ı• d • A b ı k .. riyaseti cühur 

1 
ıniyeti akvam meclisi azalığına ı ya nız e ın e sıla o ara muca-

. ] mzetlilrini koyacaktır. deleden feragat eder. 
Atına 25 [ı\.A na ;.i. ................. -....................... M k k ı h' b' 

H · · . . . . ..... -·•··· • A · . os ova proto o.n ıç ır za-
, ısıcümhur ıntıhabı tarıhı bu Zaimıs: yan retsı B b ' l . . 

a rn 'irmi dokuzu olarak tespit A . 22 [A A] man . csara ya meshe.ehsım~ ebe~-
•· ıı..ır.. •• ., l t • .. .. lma, · herinı halleden er angı ır 

:,ı.ır.!v1uı-:aru111ıcy ı er esı gunu • -, . 
n :

0 
h;·zurandır. vemin ede· M. Zaimis ayan meclisi reis· tarz! hal dcğildhır1.1 . Bu mes :_leoın 

" )'Cet ne larzı ~ ı r.3mus ·arane 
!iğine irıtilrnp cdilmic:~ir. 

şqlapnı ccmetmiştir. M. Rikoff · t" mış ır . ., 
Estonya ile imza edilen ticaret M. Rikoff, sözünü bitirirken, 
muahedesinden dolayı, memnu- Sovyet hükumetinin istikbalde 
niyetini izhar eyledikten sonra, dahi sulh ve müsalemet siyaseti 
Çekoslovak hükumetinin Sovyet takip edeceğini, fakat bazı dev
Rusya muvacehesinde diğer kil- Jetlerin Sovyet Rusya hakkında
çük itilaf hükiimetlerile tesanüt ki hasmane temayülatını nazarı 
arzusunun iki memleket müna- dik ·ate alarak memleket müda

faasının takviyesi hususunun kat. 
sebatı üzerinde müsait olmıyan iyen ihmal edilmemesi lazım gd-
tesirler icra edepileceğini beyan diğini beyan etmiştir. 
etmiştir. 

M. Rikoff Japonya ile olan 
~münasebatın tabii bir suretle 
inkişaf ettiğini söylemiş ve So
viyet-Iran ademi tecavüz misakile 
ticaret muahedesinin imzasını 
müteakip Moskova protokoluna 
iştirak etmemiş olan Iran ile 
mevcut dostane münasebatı 
kayt ve işaret etmiştir. M. Rikoff 
müteakiben Türkiye ile olan 
mütekabil münaıebata geçerek 
demiştir ki : 

''Tiir1dye ile olan mü
nasebat yalnız bu müna
sebatın takviyesi noktai 
nazanndan değil, aJ·nı 
zamanda yakın şarkta 

sulhun tahkimi noktai 
nazanndan da sanıimt 
bir dostluk 've teşriki me
sai havası i,inde daima 
inki§af etmektedir. Sov· 
yet hükumeti ve Sovyet 
Rusya e.f kltrı umumiyesi, 
Türkiyeııin Moskova pro
tokoluncı i§tirakini, Türk 
hükumetinin bu teşebbü
sünde Sovyet Rusya hak· 
kında yeni bir dostluk 
tezahuru 8Örerek hararet
le al.Jn§lamıılardır. Gen!: 
'l'iirkiye cumhuriyeti mev· 
cudiyetinin baılangıcın· 
da bile Sovyet ittihaclını 
bir dost ve sulhun ida· 
mesinde bir §eriki mesai 
olarak bulrnU§tur.,, 

M. Rikoff, Efganistandan bah
eedcrek, demir.tir ki: 

Almanyanın vere
ceği senelik taksit: 

988 milyon! 
Paris, 22 [A.A] 

M. Schacht, muhhranın tetki
kine bıışla.J11ışhr. Bu muhtıra 
hakkında vl'ilen mütemmim taf
silata nazaren Almanyanm öde
mesi istenilen senelik taksitlerin 
)'ekunu ilk 37 sene zarfında 32 
milyar 900 milyondan ibaret ola .. 
caktir. Vasati senelik tahsit mik
tan 988 milyondur. Müttefikler 
bu umumi yekundan 20 milyar 
600 milyonu harp borçlarının 
te"viyesine tahsis etmek uzre 
ayıracaktır . 

Son 22 sene için Alman dü-
yunu şimdiki kıymet üzerinden 
2 milyar 900 milyon olarak 
tespit edilmiştir. Bu miktar Da
ves planı hesabına 1 milyar 100 
milyon daha zammolunacakbr. 
Senelik taksitler 1 milyar 550 
milyondan başlayarak, 1 milyar 
700 milyona kadar yükselecek, 
son üç sene zarfında ise 900 er 
milyondan ibaret olacaktır. 

Doktor, Schacht ın ileri sürdü
ğü ihtirazi kayıtlara gelince, ala
caklıl rm Almanya lehinde bir 
tedii düyuna razi olmayacakları 
sncak deın:ryollar eshamı hari~ 
olmak üzre diğer sanayi tahvi-
li~ için. karşılık ve teminat gös
terılmesı kaydmdan vazgeçmeğe 
muv.sfe~r!t cdec~kleri rivayet 
?'~n.uy?r. Yp'·ında a;__"tedilecek 
ıkı ıçtımadn Almanyanın ileride 
hn.ı~ .. b,orçları hnH:ında yapıla.:ak 
tadı.lnt .. an ne 1 :spctte i!Hfade 
edc~ılec_:vıj ta:ı: ün ey!eyeaktir. 
Y cnı pl nın n:c i ·et mc\·kiinc 
ko:"l'ılma~ı tnrihi henüz tespit 
cdi' D"mi .. tir. 

- "Kıyafetine bakmL Meşhar 
sabıkalılardan hiri imiş. İskelede 
bir kadının cüzdanını araklarkea 
cürmü meşhut yapmışlar ... 

Nehayet merasimle karakola 
gınyoruz. Merkez memura ile 
karşı kar~ıyayız. Bizi tamy~ Ü 
onu. O da hayrette, bi% del Kaile. 
peyi gösteri} or. Oturuyoruz. Aft. 
dan iki dakika geçiyor. 

İçeri~ e boz renkli pardeaillf1 bir 
genç getiriyorlar. Arkaeından mer
kezin ser komiseri giriyor. Komi· 
ser davayı teşrih ediyor. Boz reııkli 
pardesülü genci göstererek diyor ki: 

"-Bu adam vazife halinde .. Bu 
kıynfette ser komiser olur mu? 
divc beni tahkir eui. Ben de 
te-.·kif ejtirdim!" 

Me ele anlaşılıyor. E.uea 
genç te itiraf ediyor. Y erimisdea 
kalkıyoruz: 

- Eh şimdi lutfen söylermiaie 
niz. Beni ne diye getirdiniz baka
lım'? Ce,·:ıp veriyorlar: 

- "Hadisede kasıt yoktur. Ser 
komiserin gözünde biraz kaarülba
sar ,ardır da boz renkli p1rdeıtt• 
nüzden sizi tefrik edemeınia --r•·.., 
Kasıt olmayınca cürüm mnzau 
babs edilemiyecegine göre meı'ele 
yok demektir.,, 

Karakoldan çıkıyoruz. Kapaya 
kadar teşyi ediyorlar. İskeleye dolnJ 
yürürken kol kola girmi, bir çi&in 
fısılusım işidiyorsunuz: 

- " Yolda, kimsenin görmedili 
yerlerde öpilşmek yasak olmadılı 
için serbest bırakmı~lar. 

-Esat 1lfahmut 

irtihali hazin 
ihtifali milli reisi Mehmet Ziya, 

Şehreml?.D~ti sıhhiye mildiri Net et 
Osmnn, eczacı Celil Ergun ve 

Eşref Nc~'et beylerin enittal•ri 

mütekait &.kinı harp Mirliva

larmdan Ali Nuım pata haz· 
retleri fücceten dün vefat et• 

miştir. Cenazesi bugün SMt 
dörtte Şişlide ki istasyon lcar
şısmda 171 numrolu haneden 
haneden kaldınluak Rumeli hi

sarında ki ailesi makbereaine 

defo edilecektir. Cenabı hak 

gariki r hmet eyleye. 



Borsa, Piyasa J 

~ i maçlar 

Oırtıwyalılar F enerbahçeyi ve 
Vulllelit takımı mağlup ettile 

Maliye vekileti spekülasiyona karşı 
kat'i tedbirler alıyor. 

lngi,lls lirası dlln 999,5 da ltapandı. 
Bir kiraz i,çin .. 

ra Mreketleri ubit olealar •lu 
ceaya çarpbnlacaldardır. 

... Sper noktaya nazarın- ----------.-
d• ~ reçti. Ecnebi bir "' 

1 

Blylk Millet Meclisinin IOB 

içti .. ı.da kabul edilea Mali 
borular baunu taıtikı al)'C ikti· 
raa ebaiftir. 

TGrk parasllll ve Törle itiban 
aaliaiai kendi menfaatları namma 
•yu11cak haline getirenlere karp 
lcat'i bir darba mahiyetinde 
bulunan bu kanun. borsaya da 
tebliğ oluamuttur. 

Boru.. IOD U•Mlarda bil· 
baua Sterlin üzerinde göztlken 
ehemmiyetli temevvlçlerla bir 
takım apelcülit&rlerin eaeri olması 
ilatimalini nazarı dikbta alan 

M6iy6 Kottilon ile karısının, 
iyi Wr mahallenin oldukça iflek 
bir kOfelİDde aenelerden beri mtlf
ten ay.,. allfllllf bir tuhafiye 
maAazalan var. Senelerce bu dük· 
kindan ekmek yedikten bqka 
epeyce de para biriktirmifler. ttıkı11.. lillarimmle bulunmasa 

ctoa., ıie futbol merakhlarıaın 
çobt z•mi özledikleri faraat zu
hur ._., demektir. 0.110 içia
dilti Tak.- Statiyomu bayra
IDln biriaci ve Oçlncü günleri 
lcaJabaJık bir •anzara arzediyor
du. 

Biriaci shü F enerbahçe ta
kım millftrlerile karşılacaktı. 
F eı1e•b•llç..m ecaebi tabmlara 
ka111 .... muvaffak ofu oyun 
aiateei •• '"' ekipia ekseriyetle 
ea İJİ Mıkeleri elde etmekle 
maruf .ı. il ıtaci,09& çok~ 
lal>alak bir laalk IMleai topla
mtb. 

Ghla .. ~u GM•ta
aanj--+ .... kk; lllçmderi yapb· 
lar. E~ tolc dGqia Ofll&Y&n 
~W. LMP= ye fllik bir 
vm,.t alıt ltNa ela ilıliawıi devre
de IMa • •• ·f,e ede•e
d .... ft 1 - 4 ...... ohlular. 

T .. _.,,,. uatte Feaer Ye 
Oet•,a ....._. llatük fası-

lalVla -~çakblar. Mütat 
meM1iaulea tekı•lar kar-
~ .... aerbüçeain fU 

t ıeldıJme _..ya çıkbtı görül6-
)'orch. 

ili., 

M.:ı; ftw Sadi lletu 
ıyui AJI llıki Fiknt Muzaffer 

fMwı ılJI-" orta ..Udm 

•"' iı14e $lhri oyutmak are
tile mkl•llRar'ıa lclc6k bir t .. 
beddel µp ıt.rdı. Oyuna Şeref 
befia idaN.-le bı .. anch. ilk 

dakiblucla Mim .. geç• Fenerli
ler ..... Olluryalılann kalesine 
ındıler ye lf&acl dakikada Ala
attinia çok gGzel bir vurutu ile 
ilk pll fll*lar. Bu uyı Stad
yoau dolcl..a binlerce halk ta-
rafta•· ..... ,., takdir ve me-
..- ... ile brtılaadı. 

IWae • cWabda kaydedilen 
bu.,. ~D ... e
va,_ti llcı .. "3 gözle fukedil• 
bir~;iiı(ptl. 

F .... P .. rln laDcum hatb 
bir kaç d siren afallamadan 
bar a-6ıu temia edemedi. 
~ .... bir muddet geç

·-iıli ki OlharyaWar muYa • 
eaele.W buldular Arbk oyun 
meıbd liWeti Fenerbabçe ka
leliain ~•ine iatikal etmiıti. Ga
yretle .,..,_ Fener de • 
fa••• hltia mesaisine ra -
tmea Oltuıyablar sıkı ve 
seıt ... lelerle mütemadiyen 
teWikeli Wlllyetler ihdas ediyor
larcla. NdeW. böyle aalardan 
bi..... ~en yerinde bir 
pM ..... IOI ~ lwa mesafeden 
ıert bir tat Mtı. Fener kalecisi 
ku•te• clitea topu bloke ede
medi ve o.t-Jablar müaavatı 
team ... •yıvı böyle bedava-
dan ... adllır. MüMvat uyası 
F ea.&1.- pyretini tahrik etti 
ve ba ... ele Osturyalalar 
ııbı ....... lllddar. 

Aıedee '*kaç dakika geçme
~ ki, hua6l en güzel oyuala
rmdm bithtl oynaya• Aliettia 
saytı11 diriblmsf e le kaleye kadar 
gMüPCfütu topa ağ'lara taktı. T e
fenulc y•e Fener i!ere geçmışti. 

Arka arkaya yapılan bu sa-
yılar h yecam mi haddiı e 

tirmi ti. Buıt hareketler bile 
al lanayor, takdır nıdalan. teş-

e.sleri bir tur h ye e e • 
..... u........ D vren n ka-

k mu 

Son ~ltırtJr.ı fet1luıMde bir oyı 
8Ö•teren Feııerbolaç_.n 

Aliettia 

Bu kanunun tatbilcab bakkıa
da Maliye vekilile temaıta bôlu
au Borsa komiıer vekili Huan 
bey bayra1DJD üçüncü günü, bu 
lauıuıta aon talimatı hamilen 
şehrimize avdet etmiştir. 

Yeni kam111 boru iıleriai maz
IMat bir bale getirecek Ye ıpekü
lisyonlara mani olacak euah 
tedbirleri havi bulunmaktadu. 

Bu kanuna aazaren gayri me 

çhal ılıman bir adam, keadi ta· 
kımınan kaleli yanına gitmek is-

Maliye vekili Saracotlu Şükrii 
bey bu husuıta esasla tetkikat 
yapılmasını boru komiserlilin
den talep etmiıtir. Bu husuata 
faaliyete geçea Borsa komiıer
liii bir rapor bazırlıtyacak ve 
bunu yakında vekilete tak~im 
edecektir. 

Eter pyri tabii temevvüçler
de taksiri olanlar varsa bun
lann. tecziycıi mukarrerdir. 

lngiliz lirası dün yene yük-
selmekte devam etmit ve 
999,50 de bpanmlfhr. 

Bir sabah mösyö Kottilon 
dedi ki: 

- Eh, artık, seninle bu yaz 
sayfiyemize çekiliriz . Ben son 
parayı da verdim, tasarruf sene· 
dini aldım. Evi döşeyip dayadıktan 
sonra bahçesini cennete çevire
ceğim .. 

Nihayet o kadar bekledikleri 
gün geldi. Bir gün köıklerine 
tqandılar. 4 odalı, genişce bir 
salonlu köşk .. On tarafta bir tara· 
çasıda var. Fakat Kottilon efen
dinin cennete çevirmek iıtediği 
bahçede ye,illik namına küçük 
bir kiraz apcmdan başka hiç bir 
§ey görUnmiyor. Dallarınd ada bir 
çiçek! 

vıffık olen F enerbahçe, yen"' 
kaleciain laatuıadan bir •yı da
ha "41betti ve 2 - O plihiyetle 
bitirebileceti ilk dfNl'llfİ 2 • 2 
mliuYatla niha,ete enllirdi. 

teyen · antrenör Şaferl poliı vası
tuıyle aahadan barice atmata 

blkqta. Eter vaziyetin aezake
tini kavrayan bir kaç kiti müda· 
iMie etmeaeydi çok çirkin bir 

hadi• olacakb. Kendim izi 

Oıturyaya tanıt m ak için 
celbettiğimiz takımların oyun
cularını tokatlar ve antreuörünü 

.......... .,,,,~""""...-. 

- Bak kancığım , ıimdi bu 
,,, çiçekler güne,in altında sana kıp 

lkiaoi devre her iki takımın 
mütevali hiicualan ile geçti. 

Her iki takım neticeyi kendi 
lehine çevirmek içia kabiliyeti
nin üat8ae çıkulata çahfıyor, di· 
diniyor, terliyordu. 

Muatazam paelar, Hri hami• 
lerle baıtaa bap bir futbol .... 
heıeri halinde devam eden oyun 
aeyireilerio alaka ve beyecaadan 
büyüyen gösleri önünde bütün 
hwyla devam ediyok, her kea 
ccaala b8fla oynuyordu. 

polise teslim edersek acaba aa

ııl bir teıir huıl etmek iıtiyo
ruz? 

Bu çirkin ve insana spordan 

arbk halcıkaten iğrendiren halle
re bir nihayet versek iyi ederız 
fikrindeyiz. 

Bugilnltil nıaçlar Devre ortalanna dofru sat 
içten güzel bir pas alan Oıtur- Bagün T abim Stadyomunda 
ya ut açığı mükemmel bir saya lik maçlarına devam oluucaktır. 
yapb. F eaerliler müuvatı temin yapılacak maçlar için Fener • 
edecek uyıya _yapmak için çok 
~hııyorlardı. Fakat bir defas1nda Beıiktat maçı gibi ebemmiyet-
Zekinin direğe çarpan enfeı bir lileri de vardır. 
ıutunu Niyazinin kafaıile bot Bir gen9' üç gaııde An· 
kaleye ıokamamaımdan bir defa •·- da l ta b la b• •ı. 
Zekinin bot kaleye plase ıut 1K&ra n ı n u ısı11· 
atmak arzuıu ile t'?pu kaptır- letle geldi. 
mumdan, yene bır defa da 
Zekinin tam biçiminde sol aya- Arfe günü Ankaradu hiaik-
tına ıe:len topu Niyaziain ~parak lete binerek hareket eden genç 
bleclnm koUan arama atma- b·tı · · d .. L ••• H lit b 
11ndan ba müuvat sayaaı bir za 1 erımız en )'l&Zuap a ey, 
türlü yapılamadı. maiyetinde yene biaikletll bir 

aef eri ile dün atJe ileri Hay· 
Uçunca gtın • darpqay• maYualet et•iıtir. 
. B.ay!amu~ .. ~çü.!'ü fÜnÜ misa- Ebpreain 15 saatta katettiaı.: 
fırlerımizle uçuncu maç yapıldı. .. . ~· 
Bu son maçta Oıturyalıların yuzlerce kilometroluk meaafe11, 

Geceleri hep birinci mevki 
Müteaddi.ı defalar ıikôyette 

bulunduk, ıehremanetine münfe· 
riden muracaat edenler oldu. Fa· 
kat tramvav kumpanyasına .s6.ı 
d"nletilmedi. Yahutta Emanet kum· 
panya nezdinde teşebbüste bulun· 
madı. Geceleri Şi.§li· Tünel hattında 
yalnıa linci mevki tramvay araba 
lan ıeftr yapıyorlar. Gündelikle 
'®§anlara bu para ağır ğeliyor. 
Tekrar nazan dikkatı celbeımenld 
nca eylerim. 

Bomon.ti Fırın sokakla 
ıakin Hidayet 

Şeref sokagında lamba yok 
Nuri. O.smaniyedeki Şen/ ıo

kapıda senelerden beri elektrik 

lamban yokıur. Bu ıokaktan sece
leri geçenler müıkül4t çekiyorlar. 

l~lek bir caddede biT elektrik lam
lxmnın bile bulunmanaaıı hayret 
edilecd bir ıeydir. Şel&remanetin 
na.san dikkaUni ce~ ricG 
e,lerl.. MukaNlenanteti nwcibin· 
ce elektrik ,&rkefine bu ıokap 

eklarik lambaa koymaa teblil 
edilirse karonl&k 6iT caddeden ~ 
nler müıe,ekkir kalırlar. 

Karilemizden Sami 
önüne Fener- Galataaaray muh· yollan bozuk bir aalaa fizerinde 
teliti çıkartıldı. Son maça en son bu gencin biıikletle üç günde v aktmda vergi 
umidımiD ukaadığımız içia Stat- kat d bil . bü .. k b. vermeyenler 
yuma çok kalabalık topl81UD1fb. e e ~eaı yu il' ma· 
Mulı- telit takım sabaya çıktılı vaffakıyettir · Bu seyahaba • M.liye Tekiletl defterdarlık-
zaman ou ıekilde idi: ehemmiyetli noktuı pdarki Halit lan pclerdlli bir tamimde, 

Rıza bey yolculutunu hiç bir armya veflİ taUlllbadan bakava bıra-
Burhaa Jl.l.ih maruz L.-•madan g-irmı·ı •e Lı .,--r- w -y- - .. ur kılmaaa11aı ficldetle wetmif-

uphı ıhat Mithat ufak b l.e....&.!L 
Mu lah Ali Zekı Kemal Fikret liklette en lr ...üA pat- tir. Tabitleri ftkbada öcleme-

Bu tqekkulün ümit edildiği lakhta bile olmamlflır. Sportmu ,_ıer h•lclnMa d.-ı iCNI m• 
kuvvette olmadıtı derhal fÖZÜ· zabitiaizi tebrik eder Ye daha amele,. teTulil eclilm81i bildi• 
~prdu. • d~bq~n~p •b•ü~~.·1c_m•u•w-~.ki~)~e.t1.u_dM~.".~--•ri•l~~'•ti•~--------• 
Osturyaldarın hakimiyeti al· 
tında geçti. Misafirlerin 3 sayı
ıına mukabil ancak bir gol ya
pabilmişti . ikinci devrede biri 
bariz ofsayittea, diteri de pe
naltıdan iki uya yapabildik Ye 
3-4 matlip olduk. 

Çirkin hadiseler 
Üçüncü maç günü çok çirlda 

iki hadile oldu. 
Birinci hadiseye muhtelit 

takım oyunculanndan küçük 
fikretin babuı yerinde bir rakip 
oyuncuya tokat atmuı sebep 
oldu. Guzel futbol oynayan bu 
ıence buçirkin itiyattan vaz 
keç..-ini tavsiye ederiz. 

lkıncı hadiae daha garip ve 
belki ..._ çirkin diittll: 

ve s "'hiyeti me-

KODA 
llaklnasıyle ~tlglnl• 

lot~allamıscllr. 
Kodak flliıleri yeglne emniyet edip 

memnun kalacatınız filmlerdir. 

Kodak makinalan ve filmleri ile 
VELOX k&ğıtlan alimin8t fotograflar için 

Minu.teros kartları 
kullanınız.Her yerde satılır.~ 

kırmızı meyve vereckler. Ben ye-
tiftirecelim. aen de kendi elceğe
lbıle koparınm. 

Müsyö Kottlon bir gün evvel. 
o taraflara hır::;ızların dadanDUf 
olduğunu ögr~nmişti. 

Evi değil yetişeceğini vaat 
eden bir tek kirazı dü~ünüyor
du. Ağacı hırsızlardan korumak 
için alelicele bir müdafaa ter
tibatı vücuda getirdiler. Möıyö 
Kottilon evde ne kadar bot ıife 
varu hepaini parçaladı, kireçli 
çamur hazırladı ve divarın Ua-

tünü dört taraftan ıite kırmtı
lan ile çevirdi. Eh, artık hırsız· 
lar pek bu telılükeli divarı p
mazdı. 

Artık daim üstünde çiçelin 
yerine bir tek meyve h&kim 
olmuıtu. 

Mösyö Kottilon hırsız korku· 
ıundan geceleri adeta uyuyamayor· 
du. Diler taraftan kansı da bir 
diretin tlltüne eski paçavralardan 
bir korkuluk dikildiğinden ha· 
berdar detildi. 

O ıece Kottillon ıüpheli bir 
gtlrilltU ifitiace, hemen yataktan 
&dadı, kamını uyandırmamak 
için uaulm giyinerek , silllıuu 
aldı, bir elde tabanca, bir elde cep 
lambatı ayak yordamıyla, bahçede 
aeebı geldiii tarafa dopu ylirüdö. 

O Dıprda gtiul bir mehtap 
pceli vardL Kottilon dııarda, 
hafif ritzglra kaqı kollarım ..ı .. 
layu korkulup göriince, uçla. 
rmm dim dik oldupu hiuetti. 
vay, bir hınllf 

Tabancamı kal1en_.cak yerde, 
korkuaundaa avaz avaz bepaıü. 
kotke gevti: 

-Humftll 
Kamı teJlılı uywb, fakat 

kocuaam nedm korktaluna 
alaymca, bbkabıyı batı. 
~ eehepeil oıtahiı tellfa 
~ UtaDdL Geae korkak .. 
hl-1 llklaınU - ' çlt\elini 
cloldarda .. bir bir llUbıe iki geee 
........ D6bet bekledi: 

Ayn hir tertibat ülaa ald•ler. 
Klrll •ll•m 191Jna eolw dört 
bet .... brt kapaaı kaıJdalar . 
Koctllan iklDcl pce ~ 
dolatırbn ay 1f11a yoktu " b· 
rulıkta bir IJapu UpaN b
tırdı. Çelik difls sert ,.,. 
bneti ile , ~otlilomm -.k 
bileiiade ta kemii- US. da
JUUIUlb. K.ottiloa o - ile br
tar pbi bepdı. Geae .. biılft. 
riae airdi •• adMl'Cli>m' ., .... 
nı lflçllkle kurtardılar. 

Haziranm ortalarına dotnı 

Kottılon kirazın kırmızılqıp iri· 
leştiğıni g rim , b · uk gi
bi seviniyordu Kan n • 

- Bu ak am, ded ırazı ko-
~ra~k m re a 
koyacak m. "\ 
atma, onu d 

on defam ) e 
rettiler. Tam ır 

geldi. korkuluıta h"l 
miyordu . Daldan da a sıç
radı ve tam kuazm d n kondu. 

KottHonun akh ha 
kuşun m adın an 
si de sap arı k ild 

Kotti on hem n ı t 

Jadı ve fı a 
tiğ dokun u. 
fakat ı tır 
bit oldu. 

Kiraz yerinde değildi Saçma· 
lar güzelim kirazı parçalamışb. 

Refik B. Amerikada 
Gelen malamata nazaran tet· 

kik ıeyahatına çıkan sıhhat veki

limiz Refik B. Amerikaya muva· 
salat etmiş ve Rokfeller müeaaeu 

tında tetkikabna ba amııtır. 

Be-vaz Ruslar 
Türk tabuyetine girmedikleri 

için memleketımızı terketmeleri 

icap eden Beyaz Rusla dan yeni

den 65 kişi pasaportlarını alm.,. 
lar ve dün Amenkaya gitmek 

üzere (Sicilya) vapunyle ,ehri

ınizi terketmişlerdir. 

Kemeri ..... , ..... 
Meda ve 1w1a11 bir atlııDda ..-.1 
.. ,.. ııü ao ...... , ........... ...., 
llOdut IDudblaoc m ....... --
lfibü. kaiçıftlll lct:lf.c w: ....... ... 
........ ,. •• ,Ü ... " ..... ..,.. 

vetdl&IJ:-~.:11 •• dl .... *'· mı,.. .... 
""~ .......... 
Yegane Atlf mat.ili: ........ 
~ ....................... 

Tini •vkliHI • • 12 
fla&ı 6 Llndan idblla. 

Belsoğukluğn frenli 
olanların nazarı dillitbıe 

Dr. Horhoroni 
Femaia ea 1011 uaalile kat'! 

olarak eati •e yeni belsot.ıklutu. 
frengi. idrar darlığı, bel geytek· 
liii •e mesane " bileUml kaduı 
rabatawıklan tedari olunur. 

Beyolla Tokatlıyan yuuada 
mektep tokak N 35 Tel: B.O. 315 

ABONE 
ve UAn tarifesi 
~ ücretleri "° al* Aı'tı ., lık Sene 

IWılfa ;. i 9 ı lira 
11.tg iil_ia : 9 16 • 
AAsel tibtili içia 15 bnıı ad 

ribıılllL 

U• Ocrellarl - ..... ...... ..,.. ..... . 
~· ...... . 
lkbıei • 

IUtimi 

15 kllnlt 
50 • 
80 • 

120 • 
~ . 

BlıaU •• .,-~ Maliye illnl.ıı 
luaılaııl tuil.19 tabidir. 'ficaret m 
1111..-.. tlrkedaria tacili bekkıad
akl lllalarile Udbi adillik) ye aao
Dİll fİlllllllr .. IUllimi ollll 

.. 



10 ŞltD·Tltnel 

11 .1.ur aluı • TiMi 

J 12 Harhtye • Patih 

.... ~:::::::...:~~~~~~~~~~~~y--~~~--__..~--~~~~~~-----~ J l'MaÇka-'1'8n61 

Jj. 15 T•kelm • Slrkeel 

l 16~-Beyqt 
18 Tabim • atila 

19 1'8'tu1Qf ·B yazıt 

31 'Topka)P • 
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KEŞİDE 
T ~1'tİHt 30 
HAZiRAN 929 

' . ,,. pıva 
BiLETLER 

0111 1 Liradır 
J, 

ürk ·0ca~ları Merkez Heyetinin Tertip 
ettiği Böyük Eşya piyanl(osu ikramiyeleri 

" 

Cins 

929 modeli 27 katalog Nolu beş kişi Buik otomobili 

929 " Şenole otomobili 

pantantif 

küpe 

salon halısı 

Pırlanta pantantif 

çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

•alon )akımı 

İpek secca:de 

battaniyesi 

" " 
" " .. " 
" . " 

fanta7İ ipekli yııstığı 

" .. " .. 
" " " " 
" " " " 

Hereke kumaşindan yastık 

" " " 
Herekenin ipekli mendili 

" 

" 
" 
" .. 
" 

Fabrikası mamuliitından bavul .. 
" .. 
.. 
.. 
" 

" " 
" mektep çantası 

" eğer takımı 

" e\Tak çantaaı 

" .. " .. " .. 

Adet 

1 

1 

1 

2 

2 

l 

2 

1 

10 

10 

2 

20 

80 

50 

50 

ilO 

20 
10 

10 
10 
10 
5 

5 

5 

200 
20 
20 

50 
5 

5 

20 
50 

Dernegile Hilfılihamer sanat evınının Şiimen dö tabi, 231 

ipekli lıluz, yastık, çay takımı, masa örtüsü, ipekli konbinezon, 
r arp, çamaşır takımı gibı nefis e~yaları 
Zarif bir oya 1 

işi bir obajur 1 

Hurdebin 1 
iki parça ceviz sıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım sıga- 22 

ra tabakosıle on Lıir adet gümüş mineli erkek ve kadın sigara tabakaları 

içerisi Türk tipi minyatürlerle i~lemeli bliy ük paravana l 

İki küçük paravana 2 

Gııyet mu~anna çerçeveli minyatür 2 

Hattııt l\uri efendi tarafıııdan bronzla yazılmış levha 1 
.. .. 
" .. 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. " .. .. 

.. 
•• .. 
.. 
50 

50 

40 

60 

" 
" 
" 
" 

santim 

•• 

" 
" 

" .. 
" 

tulünde 
,, 

" .. 
" 
" 

vazo 

kavanoz 

arzında talıak 

tulünde vazo 

" 
" 
,. 
.. 

1 

1 

1 

1 
6 

7 

10 
.3 çift 

1000 

Fiyat 

5000 
2500 
2200 

1850 

900 
600 

500 

400 

250 

200 
1000 
250 
100 

10 

15 
20 

25 

30 

10 

20 
25 

30 

25 

20 

3 

50 

:m 
5 

100 
50 

20 
10 

20 
25 
25 

'100 

200 
200 
50 
50 

50 
50 
25 

25 

10 
60 

Yekun 
LlRA K, 
5000 
2500 
2200 
3700 
1800 

600 

1000 
400 

2500 

2000 

2000 

5000 

8000 
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 

180 
50.000 

Gazi ayintap vilay-etindeıı: UFUI( 
BiÇKi DİKiŞ MEKTEBİ 

Di',.i bilen hanlm1ara 

ÜÇ VE ALTI A1DA 
1al,.l!$tar1 hic; di iş lıilmeyenlrre bir 

\e ilil f!ICT.td~ ll rıi dipJcrr.~ı \·erir diplo
\laarif ın dur!Uğunden ta.•dik edilir 

u:u tr.dris U..."'ln rn son metodu Uıeri· 
ı ~ir. Taıra,ian talclıe kabul cdil:r. Ka· 
) ,t.. ıen.it iı;in me!-.tebt mürııcn~t. 

Pı•\a7.ıt ... aLı.:nrıı tlan Eioknk: !'\,, 7 

Doktor A. !<l11'~YEL 
fk~t!riiı maklnC:L'f.tk b•Jsnğuk· 

, , . 
• . ı. !d•~r ı! iığı, ?rnstal. lC:::.ı•ıı· 

... r ı.,0 /- ~tt ao.·ı~ek1tti, c.:!t iJ" f;rer.· 
ı·ı:.. '""': tt:1~ · .. c .. ·~r. :ar~e1~e 

, .J t.r ,,.: ._;, ":11,d::ı. r~~ 34 . 

1- Grızi ayintap hapisanesinin 1-6-929 tarihinden 31-5-930 ı 
gayesine kadar 130 000 kile üzerinden bir senelik Ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile munasaya konulmuştur, 

2-lhalei katiye 1-6-929 tarihine müsadif Cumartesi gün;i saat 16 
da yapılacaktır. 

3 - Teklifnameler munakasa kanunu mucibince yapılacaktır 
kıymeti ıııulıammenesi beher kilo için 20 kuruştur, 

4 - Taliplerin Ayintap Tahril'at müdüriyetine müracaat etme· 
!eri ilan olunur. 

Istanhul mııhasehei hususiye müdürlüğünden: 
llazı inşaata nezaret etmek üzere şayanı kabul şeraiti haiz olduk

ları lıaldı• i.~tihda111 edilmek ıi:cre istihkam zabitliğinden mütekait 
:~lalın idareı hrısı.sıye hey'eti fımni)C$ıne mıirucaatları. 

Seyri sef ain 
Rma:ı:ııımıı:i:szııı:ımı ..... •• 

Mrekez Acantc~ı : Galata 
Kı,prii ha~ın<la. Beyoğlu 2362 

Şuhe Acaııtası : !lle$'adet 
hanı altıtıda lstanbul 2740 

TllABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

(CUMHURiYET) vapuru 
27 mayıs pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından hareketle 
İnebolu, Samson, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu, Gireson, ,Ordu, Ün
ye, Samsun, lnebolu, Zongul
dağa uğrayarak gelecektir, 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya postası 
(ANAFARTA) vapuru 26 

Mayıs pazar 10 da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Küllük, Bodrum, Rados, Fet
hiye, Finike, Antalyaya gi
decek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Dalyan 
marmaris, Sakız, Çanakkale, 
Geliboluya uğrayacaktır. 

yelkenci vapurları 
iZ. IİR SÜRAT 

POSTASI 
Lüks ve seri JSl\ffiT 

PAŞA vapuru 26 ~layıs 
Pazar günü tam saat t5de 

Calata rıhtımından doğru 
lzınire hareket edecektir. 

Tafsil at için Sirkecide Yel· 
kenci Hanında kain acentası· 
na müraca:ıt. Tel. İstanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıhbm 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentalıgına müracaat. Telefon 
BeYoi!lu 854, 

Ale11ıdar zadeler 
t'apurları 

Seri, lüks Karadeniz postası 

Milleti Vapuru 
26 

l\luyı• Pazar 
Gıiııi! Ak;nm saat 18 de . İr· 

l.ccı nhtımından luırcl.-cıle (Zon
guldak, lrırbolıı. Sirıop. Sam•un. 
(il\'<', Ordu, Gircson. Trabzon. 
Ui::cye a::İ:1 ~t ı·c (T aıji/,c/,ir, 
gürele) iskc 1 1 ı ne uğrayarak av 
det edecektir. 

Mü racaat mahalli: İstan
bul .\leymenct hanı altındalii 

yazıhane, 

TPlcfoıı: fataubul ll5ı 

• 

as ................ ~ ....... ~............... ......... .. ··~······ · ı :Fındıklıda M. 1\1. vekaleti satınalnı.a ! 
1
, komisyonundan: ! . ~ ............................................................... ~ ..... . 

300 Adet yün bıttani"e 25·3·929 Cu:~uteoi ..,;.t ı.;,:o 
5000 Kilo Y atılı.lık viİn • l:i 
2232 .. Sarı sabu~lu kQiele • • .. 15,::!0 
416 Adet Karyola • • • !6 

5 • (Kasa) demir dolap • • • !C,0 0 
, &lıida ciııo ve miktarları gösterilen bı!ı kalem ayrı :ıytı ~::r:::ıo!-::, ~<~,··· 

kı t.a.atlaıda pazarhkla ihaleleri yapılacağlndan ı.a'::-.ie~·r: ''~1."".'.1'-' .,.,. O\,H.'.' ..... ltrJ.i 
komisy~numuıda gi.irmeleri ,.e ihale gtın ve ıaat:nda ıerr.i~&t1o,·ilo -.,_, .• ·J ..,..ı.;.n 
gelmeleri. 

p azarlıkla alınacağı illin edilen 19-12 metre çe~ torlı:l!k be;re u;.'i7' :İ:rı.' ·ı~ ""•!&c 
, ib.alcai 20 ~layıs 929 Cumarte.i günü saat 13,:~ dtt. ~:ıpı' - .• ·: t.:- r ·· ~·ı·.r. .c'J.!tı:1!1 

tar. l"alipltrin tartname ve numune .. inı komisyonumuzda gcırm~leri ~·e Jh :~ g 4'1 ... 1• 
temipa1lariJe komisyonumuza gelmeleri. 

f• ··u~ü"ı;~ü. k~i~~:.i~. ~·~;;~~~ 'k;;i;;~~;~;i=·1 , f 
~····~ , ..•.................... , .......................... . G ümUş suı u hastahanesi ihtiyacı için 23725 kilo koyun eli k•!"'lı zarf uoutil 

münakrsa) a konmuştur. İhalesi 6 Hariran 929 tarihine ınUsadif perienLe gJnü 
saat 14 le icra edilecektir, 

Taliplerin ıartnamesinj komisyonumu1dnn almaları ve şnrtnımcdc yanlı ohn ıe· 
kildek.i tcminatlarile vaktt muayyende komisyonumuzda haztrlıulunıne.Lırı ilAn olunur. 

K ıtaat ihti}acı için yirmi ~~, bin iki , tlz kilo nohut kavalı zarf usu~e mllnı-

'kD!aya konmuştur, İhale.ı 26 lllaııs 9;?9 Pazar gtinU ""'" 14 de kcm,.yonuaıı.t 
nıüıayedc Eal(lnunda ~·ap1l.:ıcaktır. Tnlip)erin ıartname ıurcti mu~ad .. lakaJar:nl rinni 
kuruş mu!iabiliııde kouıisyonwnurdan alnıalan [numunenııi t.omisyonumu.da ı:orup 
temhir etn1eleri] ve yeYm ,.e ttenli ıntHl))enei iha1ede ~artnnm('de )az.ılı olan ekil elii 
leminatlarile komi!~·on münakasa salonunda h.:ı.llr bulunmaları Han olunur. 

K ıtnat ihtiyacı içon 31500 kilo pataıeı 23100 kilo bbak 2800 kılo bakla 3500 kilo 
semiz otu 28000 kilo ta?e fa•ulıa 8200 patlıcan 8i50 ki!o bamva 5::50 kılo lnhaı a 

5250 kilo i>panak 23500 kilo kuru •man kapalı :uırf u•ulile mUn~ka•aıa ı.onuıuftor, 
llıaleıi 20 hadran 929 ısrihine mu'"1dif perıeııbe g'ıntl l'llat l·l de iccn eJilecokıir. 
'fnlipleırin ~artnamesini koınisyonumuzdan almall\rı \'e ;;artcnınede yazılı olan ~ekil· 

deki tcminntlarıla komisyonuıuuıda ha.zır hulunıuaları ilıln olunur. r· ~;:.~:=-.:~:r~~. :::::;::··~~::;:::\~~~~. ··r 
...................................................... , .... , ....... . 
C iheti Askeriyece )aptırılacak olan kftr~ir depolardan (13) aJcdi Eski,elıirJe ve{IO) 

adedi de lrmit ve Derıncede )Bptırılaca~ı 'e 15-5-929 ihale,i kapalı zarf u ulile 
kra kılıruı'.·~ı ili!n edilmiş idi, Yevmi ibatede talip zuhur eımediğinden tatil ıı:unleri 

mime.na olmak uzre bir hafta mudJcıle ıemdit edil mi§ o!maJ:la talip olanlar 25-5-929 
Cuıcartcsi guuü taat ll te kapalı zartlarilt· komisyona gelmeleri. . ..•.•.....•.... , ............................................ . 
! Bakır köyünde barut fabrikalarında inııiltı harbi ye i i + lstambul satınalma komisyontmdan: + i 
~······· ............. , .. , ................................ ... 
A akeri Fabrikalar l:mum mUdürlUğU tarafından inga ettirilccel< obn kurutma. 
. . han~ye muktezi ~lakine ve tel~Uatın:n itasına talip firmat~ ~u ha.pdeki 
lıl,.aame) ın gLr111ek Uzre her gUa komıs)Onuwuza müracaat etmclerı ve ıta eJılc:cek 
tey k lerct maKinelere ait resim ve kataluğları raptcdereı.. işbu teklifleri llaı.iran 9~) 
~aesinrr kadar Ankaroda .~kerı Fabril~alıır L·muın mudilrh.ıgune goGdl'"rnıclcri. 
................................................ , .•....•..........•••••• 
f ... ~~~.~t!~~.:~~:.ı::~~.:~~ı.~~:n.:..~~n:!~!.~~~~~.~ ... J 

500 Çekı Harbi) e mektebi için 
60 5u,ari 

300 • . bltepe piyade atıı için 
1:20 Ha)darpa:ia ha.tdhant!sı için 
189 Top~" aıış me:.ıebi "e olçil taburları i~in 
400 • J,uJcli lioe•İ için 
HalAda miklsrlarile malınlleri ) azılı ol•n odun her mahallin ki ayn ayn şartna· 

mede olınnk uzere aleni mıuıaknsa ~uretile satın nlınar:aktır. lhaleleri 25 \la-yıs 929 
Cumnrtesi g\\ın.ı btlı.ı.t 11 te Harbi) e ıuektcbi ycınclı.haneleri Onlindeki munakfl!ll. ına· 

hallinde icr.J kılıno.c:ıktır. ·ralipl~rin ı;:ortnaınc için komis)onumuzıı müracuoılnan 
ve i~tirak içinıle şaı-u1anıeleri YC\lüle ihale gUnı.i snatı muayyent:siııde muoaliasuoınde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Yumurta tabut 
••• • •"• • 

100 ,\fallep•, Halıcıoğlu li!clerile gülhone ha<tone•i, llarbiy• mektebi 

100 

~uvari, Topc~ 'e l'lakliıe, KeJikli 'kü~ük zabıt mektebi topçu 
atıı mcklt:pleri içın. 
Kdc!i li!.esı ı·e Urla me'kırbi, Tıbbiye, Ea•tar, Piıade atı~ mek• 
tcp!~rHe ] laydarp:ı l:a tane i ıçin. 

Ilalii.tlıı maluıllerile mi~tarı n1uiıarrer 'ı umurla iki şartnamrde olarak ka~lı 
1arf !Hrt:üle ırıur.n\...a ayn ı..onularak s:ıtın ahnaca.k.tJr. İhaleleri 30 \la} 1s 9"29 Perıem· 
lıe E?ilnU saat 15 de lta.rhi) e mekttbi l f'mekluıneleri önündeki munakasa mabııllind., 
irra l\ıhnacaktır. "J'aliplcrin ~artnaıneleri için l omi~}Onumuza murar-aatlarl ve ı~tiraı.. 
için de ~&.rtnarneleri vcçhile haztrlayacaklnrt teklif mektuplarını ) e"·ıni ii'ıaled~ saat 
mun)'yene!!liue katlar muselsel numaralı ilm:ı.ber mukııbiliııde komis~ on :i~ a:;eline 
te~liw etmeleri illin olunur. 

K&ınne dekovili için 2,5 ilft 7 metre ıulilnde ve 20X20 ili! 30\~0 eb'adında olarak 
21, 160 mttro mikabı meşe cin..,i kere te aleni n1unakasa suretile satın ı:ılınaral~tır. 

lhnle i 25.lia) ıs-.9:!9 cumartesi günU saat 15dr harbi}'.: ınektt'bi yemekhııneleri onttıJe 
ki munakasa mahallinde icra kıltnacak.tlr. 'J'aliplerin şartname- için kornisyonuıuuı.a 

~ mlıraçaatları ve i:atirak içinde ınunakasa m:ıholtınde hazır lılunD"·ıları ilan olunur. 

BRILLO 1 r···· .. ~~: .. :a~:~~~:·~~::~~~:~a:·· .. ····1 

·l.r ~. 
M~ıt(ak edevatınızın bir ay· 

na gıbı parlamasını isterseniz: 
B,RILLO yu istimal ediniz. Jyi 
bır ev kadını evinde daima 

ı .. ,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, .. ,,,,,,,,,,,.,, .. ~ ..... , .. 
50,000 Kilo Koyun eti kapalı zarf usulile ibal•i katife>İ 8 · 6. 9;?9 Cuınarıesi 

..,.t 14 te 
200,000 Kilo Ekmek kapalı zarf u•ulile ihale! kotiyesi 8 • 6 • 929 
10,000 Kilo Francala CumMtesi ııaat 15.5 
Mud•faai milliye deniz kuvvetleri efradı ile ıalebeoi İ35esi için yukarıda yazılı 

Et ve Ekmek kapalı zarf usulile hizalorında muharrer gun ve oaatta ilıalelerı icra 
edilecek ıir, 

Şartoameleri gürmek istoyeoler her gün ve •'lmek isteyenlerın teminatları 
t.ıanbul ınllesııesab bahriye muhasip mesathı~une mskbu• mukabilin3e teslim <!tikten 
aonra yevmi ihalede ve muharrer aaatta Kasunpa.ada deniz satın alma komlsyonuns 
muracaatları. 

bir hufu BRILLO bulundur
malulır. BRJLLO elleri kat'i· B ı k • • ı A t• d 
ven kirletmeden tencereleri ve a 1 esır vı aye ın en: 
bütıin madeni mevadı parlatır. 

Umumi acenta: Galatada 1 19 Mayıs 929 tarihinde ihalesi mukarrer traktor ve tesv:ye v~e 
V oyıoda Hanında 7-10 numa· . kazma ve hafir makinelerine bir talip zuhur etmemesıne müslenid~n _,o 
rrıda RI) AR VOLF. Galata Mayıs929 tarihinde evvelce icra edilen ilanda muharrer şerait dahil'r:le 
pMtcı kııtıısu No 447 pazarlık suretile mübayaa edilmek üzre münakasa müddetinin bır 

""1W hafta temdit edildiği ilan olunur, K &radcr>işağo ul<aratınd,n Dakırllö)'Un· ________ ..::.. ____________________ _ 

de cami •oka~ında 12 numaralı kUçUk 1.:ımı:=- Doktor 4111;ım::e .. 
dukkftn ile lstanbul caddesindeki 37 nu· •• "' 
maralı dtillkfin kira) a verilmek ü'ere !! Haseki kadınlar haotanesi Cilı !i 

'ıl ve Firengi Hekimi ii 
15 l\lıyıoıan iliburn yirmi gun mUddetle c Tr ri •ı 
tekrar mUzayedC)'C çıkanlmıı olduğundan i

1
! evat aa.e mıı 

talip olaııl:ınn Jlaziraııın altıncı per~enbe ı E k H'l l' h 'I 
gunu aııaı Uçte pey akçeleriyle birliUe ! 1 ıirbe de s ·i ı ii ı cı mer !: 
ınlllhak Vı.aıfln iıiuesıne müracaat eımo· fi bina.sı, Tel: lstam. 26:!2 JI 
!eri. 

.. . 
•au:s::ıı:::ıuu::ııı::ı::~!~::!!et:::ı:;:ı:ı:::ı• 

- -.:..-;- -=.-:::·. - _, -

24 Perşenbe 929 

Tulu öııe ikindi Aqam\ Y •l•u ,,,, .. ~ 
· 2.u 12,1 J ı~oq 19,47' i21. !1 ~~! 

7,16 ..t l~ 1 tı.-iCI 1 l:!,t~) f~ n~!' 
. - ..... 
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