


Bir altın liraga 
Her ıey ,.Jaalı, laer teY ıtet 

..... ._ .. Diyorlar; akın para 

.-.a lagiherede bile llayat ytiz
de 165 pahlı İlllİf ... 

Şelaremini Muhiddin Bey Efen-
• ile: - Öyle teY yok! buyuru· 
yorlaı. Dartlmayı11, k:ınıayın amma 
ben de §ebremininin fikrine yak
placatım. Makıadıau izah edeyim: 
· Bir hafta evel hile bir pzte

ci geld~ bir etek "ıaeane,, getir· 
eli. Buaları vücuda getirebilmek 
içiıa, bir iki asır evel, yirmi bet 
amele, binlerce saat çalıı•ıtlar, 
göz auru dökmüşler, eziyet çek· 
mitler. Kısa bir puulıktan son· 
ra Aıir e&ek etrayı on kiğat Ji. 
uya • y&Di bir isterliııe • satın 
al dun. 

NMae dediğim eski el yazısı 
kitaplardır. Bir iki dini ciltten 
ha§ka bir kaç gtizel ve tezhipli 
divan, eski ıauharrerat mecmu. 
alan, hiç intitar etmemiş terce
meilaaller, tarihi fıkralar ve daha 
neler, dalaa neler! 

Sehremiııiae hak verdim: u
cuzluk var. 

Bir iki gün abiem Amerika. 
dan ufak bir eser geürtmek 
ioap etmifti: 235 sahifelik 
bir cilt. Bunwı içiıı lıB9I beo do
lar (lO liıa) verdim ve memnun 
da oı..m.. Ne pahalı! 

Halbuki bilim köhne el yazı· 
lan belli pleroe oyaladı, etlen· 
clirdi " müstefit elti. 

Bir elt&D liraya hu kadar •abl
.. t! Abadi kiptlar eski kaplar, 
hak.Jd altınla yaldıda•mıı yap
nkter, bitin bir mazi. •• 

Bundan on bet sene eYel Hiza 
pqa, Haliı efendi, Ali Emiri efee. 
eli &ibi kitap meraklılan hayatta 
ik• bu lauiııe 25 akında ataAıya 
alaamazdı, ve belki bq __ ciltlerden 
biri bir amerikalıya t{)() isterline 
ct.wedilebilirdi ..• O gfiııler gelme-
• 11re pçti. 

Bu telifatm karileri kalniadığı 
gibi, bulKı ıü.& makamında~ İilab· 
ta wl tayia etmek ~D alaa •e
lllltfdar. kıhmdt, ttt•di. 

Dem çok tabuk deAfyor. Db 
IJir kıymet tefkil edea bu gün bir 
pua etmiyor· V ak&ile bir aifAll, 
Mr madalya pek cleterli pir ıune 
111. Bu,tu elde etm-* içia himmet 
• ı.zen nakit sarfedilirdi. llitvet 
.... ..tili llBllll bile bir çok 

n.-ı eluourda. Bir banka 
tnu hali ~ nail oWu· 

hir altın ci+tmıttı. Şimdi 
_.. berat ve fermanı•• hde ...,....! ... •oda yet seri geçiyor: Ço

eeJef aauun kantar· 

Si tlbayyitz allme&i idi. 
ve Beki, Naili, Kadim " 

efeadi dbanlan hakkında 
&İl ~r, mtıbahaseler olurdta. 
Jlu .-ıerin e-leıiaden bir kaç 
.. eırberJemsk &dehi. 

On iki eeııe evel Yahya efen· 
diain lıaylı kof divaBı devlet 
Jaaardi ile baeılmıotı. On iki 
llM evelki mazi, h\I gün biR, tlç 
Mir evelki mai kadar eski ~liyor. 

•aDAM., ın tefrikası: ıs 
.lnene Lupin 

Kapalı oda 
Yazan: 

Naurlc• leblanc 
1* h•lde idi. Onun için bilüa 
clifmM ordusuaclan ziyade bir 
adamıa ehemmiyeti Vardı, ve 
bi.Uyordu ki EhaabetlU kar,.... 
dizea adam da budur. ~h, onu 
kendi ellerile bir öldün( itte o 
a1111an belki kini tatmin edilecek. 

Fakat bu adam kim? Neci? 
ll1mu nerden öğrenmeli.. Hd 
... .ı yakalamalı, nasıl borula
mah?. 

Bernard dedi ki: 
- Şu esirlerden sor babha 
Daha zıyade ilerlemeği tebli-

keli bul n yiı başının emri üz.-
rine bö geri çekildi. 

P•ul ke di müfrezesi ile ,.to-

Dikkat ediyor musunuz? Mu•· 
habe denilen güel bir vakit geçir· 
mek usulü vardı; otomobil, sine
ma, tayyarr, telefon, gramofon, 
spor, radio ve elektrik devriade 
o da aradan kalktı. Dört dostun 
bir araya gelerek hoş bir zemin 
üzerinde saatlHca konuşmalannı 
bile moda istiskal ediyor. 

Fra111ızlar "hons cau seurı,, 
tath musahaheci olmakla maruf· 
turlar. Gililel soz soylemek ken
dilerince bir hiin6 rdi. 

Fransız laklika salonları Av
rupaca meıhurdu. Gazetelerde 
ok11yorum: Sözüa modası orada 
bile geçmiş! Telefonun sözü mah· 
vettiği iddia olunuyor. 

Dört, beş yüz sene evel mek· 
tuplaşmak ta moda imiş. UMlll, 
zarif, havadisler, fikirler, dedi· 
kodularla dolu mektuplar yazı· 
lırmlf. Hatta edebiyatta "genre 
e'pistolaire,, diye bir mektup va
disi var. Fransada madame de 
Saivip' hunun en birinci mü· 
meuilidir. Fakat gazete ihdas 
olueur olunmaz btı vadi de söntli. 
Bir man&ır verip bir gazete aldı
nız mı dünya ve nuıfıhanın dedi • 
kodusunu oğrenirsiniz. 

Kim bilir? Radiografi ve fo
nografinin iler Jemesi ile belki 
yakm bir istikbalde gazete ve ki
tap ta iakHaz bulacak. 

AJeti kulapıım yerlettiri•ce 
küçük kıt' ada ve münkesif bir 
pllk me bütün bir eseri, gözel 
bir setle o1uı1arak, gözleriniz 
asla yorulmayacak. Belıki yazı bi
le •ookarız olacak, ifadenizi bir 
ipliğin fizerine naldedebileceksi
n.İL ... Bir kulaç iplik: bir mekt1.lpl 

Her ıey, git gide ihtisar edile· 
oek. İnsanların artık uzun söslere, 
ardı gelmez mukaddimelere ta• 
hammülleri kalmadL ~i edipler 
., gitti, geldi, yedi, içti, öldü, doA· 
du. demek için seci ve kafiyeler, 
&ö& oyuııcaklu1 ile dolu sahifelerle 
yuı yazarlardı. Hayata, asmana 
sui kast! Yirmiııci asırdaki be§& 
riyet dar canlıdır. 

Aeaba bir etek el yazması iri· 
taba bir albn verdiğim çok mu? 
Bu itibar ile, evet, çok, pek çok. 

Lllda eskileri• arasında da 
ne huiaeler var! Gelecek devir· 
deki ttlrk müste,riideri bwaJarı 
karıttırdıkları vakit neler keefe
decekler .. .. Eskiler alaf 1111 bir 
moda olacak. Fakat, her ı.alde 
etki eeer-'er, olduğu gibi ihya 
edilemeyecek. Bu ciltler sftlıleç· 
tea geçaıeğe mahkumdur. Şöyle 
farzediııi.: Bir çuval cam kırığı, 
içiade bir inci tanesi var. Bu 
diri yek.ıtlyı arayıp meydana 
çıkarmak içm bir bünerver gerek. 
Bu bünerver ise gelecek devrin 
aima1anndan biridir: müsteşrik. 
-CeW Nuri 

nun itgaline memur edildi. 
y olcla elirleri iMiçvaba bat-

lach, bualardan fazla malOmat 
almadı, çüakü bir gün evel llor
vinyiye gelmiıler ve şatoda an
cak bir geıce geçirmiılerdl Ha
yata ve ıahm için can vermete 
memur edildikleri bu zabitin ia-
miai bile bilmiyorlardı. 

Y ala11 bu ada.. Binbqı di-
yorlardı, O kadar 1 

Pal sordu: 
- Bu adam aizia dotnaclan 

doiruya '9bi oldutun• lmeı• 
elan .. idi? 

- Ha,..., bizim e11 yaba_.. 
rillİI bir müliziımi evveldir, o da 
yar.ı..da. G6türmek istedik, 
blnba11 fiddetle ~·i oldu. fa
bueMS•ın teladidi .at.da "1oa 
derece maawemet etti. Jçimizcl• 
iti .... 

- Yal biabaşı otomobil ... 
liecey• kadar sizin ınaJawe.et 
etmeaizi iıtiyordu, delil mi? 

- Evet, hepimizi kurtaracak 

' 
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Emanette Adliyede Küçük heberler 
Emanette barem 

Ş.hre .. aeti Baremi EylOJ 
ayımda itibaren Emaaette de 
tatltik edip etmeyecetini tetkik 
etmektedir. 

lmanette Barem tatbik edil· 
diği takdirde bütçede 1 .50, 200 
bia lira kadar bir fark huıule 
gelecektir. Bu itilarla emaaette 
Baremin ancak 930 Haziranında 
tatbika baılanacağına ihtimal 
verilmektedir. MaJıaza bu meaele 
halckancla bir kere de Cemiyeti 
belediyenin fikri alınacaktır. 

Yeni bir bent 
Şehremaneti ıirketler komiıeri 

MUaffer B. dün Elmab bentlerini 
tcftiı etmittir. Bu bentlerden bl· 
riai büıbütün yeRi bir ıekilde inp 
edilmiıür. 

Bu y .. i bendin kabulü muvak
kat muamelesi yann yapılacak
tır. Bu •uameleyi nafia vekil etin· 
dea, H1Uetten ve tirkettea •ÜD· 
tahap birer murahhas ifa ede
C9ktir. 

Elımah bentlerinin inp ve ıs
lahı "'9Nle Aaadolu yakasının 
1U ilatlyaeı tamamiyle temin edil· 
ınif&ir. 

18tMbul bentlHinia teftiıi için 
tehrimiso 1_elea ntfia vekileti er· 
kanından F ebmi 8. teftiıatuu ik· 
mal etmiş olup bir iki güne ka· 
dar Ankaraya avdet edecektir. 

Baro dün toplandı 
Baro heyeti umumiyeai dDn 

toplandı. Bu toplaamada 31 ma· 
yuta Baronun müsameresinia ya
plbp yapılma•aaı mevzu bahs
oldu. Neticede bu müsamerenin 
tehirine ve bu lıusuıta mecliıi 
inzibata ıalihiyet verilmeei lca
rarlqtınldı. 

Ağır ceza reisi 
Şelarimiz ağır ceza riyaıetine 

tayin olunan Ferit bey şeiarimize 
gelmif ve dünden itibaren vui· 
fesiae başlam11tır. 

( J .. apon sergısı 

Şehrimizde bulunan Japon 
laeyetinin burada bir sergi açmak 
içia yapbtı hazH"hklar bitmek 
üzeredir. Serti 1 hazirandan iti
baren Karaköyde Yataklı vagoa· 
lar biaasmda açılacaktır. 

Sergi üç ıene müddetle devam 
edecektir. 

Japonlar 1efSide menıucat et
yaııaa ehemmiyet vermektedirler. 
IOll aeaelerce japoa mensucat 
aua1ii iUitaf etmş, Alye.da 
A•rupa mallanna kal'fl rn bfr 
vazi et alaılftw. Bu yüzden apon 
mrn~atura fabrikatörleri m wı· 
na pazar aramaktadırlar. 

Japonlar sergi münaıebetile 
Tlirk tacirlerile temae edecekler 
ve bu münuebetle taairlerimize 
acentalaklar vereceklerdir. 

Deniz hamamlan Ingilizler bir köyü 
haziranda açılıyor. bir kadına satmış. 

Şehremaaeti deniz hamamla
rının •evıim için küşadıaı all
kadarlara ihale etmiftir. 

Mtlteahbitler aihayet 15 bazi
raaa kadar hamamlan açmaA-a 
mecburdur. Bu mlddet zarfında 
açmayaalarm emanetle yaphklan 
konturatlar münfeaih added~ 
cektir. 

Deniz bamamlan bu Hne de 
11la.-n •• eaki tertip üaırine 
açalacalctır. Emanet beton deniz 
bamamlan inpaını gene gelecek 
seneye bırakmıştır. Yalnız h• 
ıeae hamamlar küşat edilmeden 
evvel emanet doktorları hamam
lann ııbhi şeraiti haiz olup ol
madıtım teftiş edecektir. 

Paris sefirimiz 
yarıu geliyor. 

Pariı sefirimiz Fethi B. yana 
Aak .. du gelcelctir. 

Ankaradan gelen malflmata 
göre Türk-Franıtz müzakeratı 
hudut meıeleıindea dolayı yeni 
bir tevakkuf devre8İBe ·ıir•iftir . 

Parie Hfirimiı, F ranıu: bük6· 
metine veril•ek üzere b61côm• 
timizin müzakerat etrafında mü
him teklifatını hamil bulanmak· 
tadlJ'. 

takvıye kıtaatmı bekliyordu, fa
kat gele gele otomobil gelcl. 

- e. mülizimi evvel biDba· 
flfllll ilmini her balde bilir. Ya
ruı çok •Av mı? 

- Bir ayatı kınldı, ormanda 
bir kulübeye götfirüp koyduk. 

- Şu duvannda bir kaç kiılyi 
barı ... dizdikleri kuHibe mi? 

-Evet. 
Kafile bu latlübeye dopıı 

ya)dapyordu. jerom ile Rosalie
ala ce.etlerİllİ kaldll'IDltlardL 
Fakat •et'- zeecir duvarda 
cl.rayorda. 

Paul diflacli. Demek ki bir 
... ewel, dltmandan alchtı 
otomobille Korviaylnin ı&betiııe 
kadar ıtderek, Fransız kollaraaa 
101 açtatı .... n karumm kur~ 
Clidleoeii aaa tethil ve taoil 
etmlf olu7erdu. Deifman kendı· 
linden bu ıuretle intikam alıyordu. 

Paul hila yerde duraD bir 
tutam Hçı taabbiıtle aldı. kulü· 

Hayrabolu kazasına tabi Arzıh 
namındaki mahallin madam A
ronik isminde bir kadına ait bu
lunduğuna dair garip bir dava 
açılmııtır. 

Bu davamn müddeisi bu ma
damdır. Müddea aleyhte mez
kOr karye halkını temsil edea ih .. 
tiyar heyetidir. 

Müddei madam bu karyenin 
kendiıiae sabldığını iddia etmek
tedir. Satıhaıı olduğuna dair de 
ortada hir 1e11et me•cut bulun
maktadır. Fakat bu seaet İngiliz 
liraıı üzerine taazim olunmuştur. 
Karye ihtiyar hey' eti bu senedin 
Arapyan hanında İngilizler tara· 
landan cebren yazdırıldığını be
yan etmektedirler. Bu da'va 12 
haziraada beşinci hukuk mabke.. 
mniade rüyet oluaacakbr. 

Romenlerin tenezzühü 
EYvelki gün şehrimize gelen 

Romen Ali terbiyei bedeniye mek
tebi talebesi din talehelermizle 
birlikte bujaziçinde bir teneuüh 
yapmlflardır. 

Romen talebe şerefine Roman· 
ya aefarethanesin~e. .bugün bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

iskan müdürü gitti 
lakin umum müdürü Mehmet 

8. Ankaraya gitmiştir. 

beye girdiler. Ayatı kırık Alman 
mbitl orada yabyordu. Paul he
men iatiçvaba hqladı. Zabit te 
..ıattı: 

- Saat akpm yedi vardı. 
ıidn toplanmz tatoyu ateş altı
na almıtlardı. Yüksek rütbeli 
AJmaa ubitlerinin eşyası ve 
otomobilleri hazır dunıyordu. 
Bana mlmkün olduğu kadar 
mukavemet emriai Yenliler, en 
ıonandal da 1&toya uçuraclfbm. 
Zaten ptuya uçurmak için bif-
batı la• ıeyi lauıriamqta. 

- Bu llinbq.am iDli nedir? 
- Bilmiyorum. Şatoda genç 

bir zabitle dolaıayordu. Cenenl· 
lar bile binb•şıya bir nevi btlr
metle hitap ediyorlardı. Bana bu 
binb111ya •Kaysere itaat eder 
gibi. itaat etmek lhım geldiğini 
emrettiler. 

- V amndaki genç ~hit ki• 
dir? 

- Prenı Konrad 

Ruıyaya ıönderilen ma İlu -
Rualarıa buı ilttacat emteamııı 
geri çe•irmelcte olduklan yf'ılmı§tı. 
Ba lııuıueta resmt mahafUde malft· 
mat mevcut delildir. Yakıız Ruelarla 
bu huBU&*6 h,ntiz itilaf edildi~ için 
böyle bir iLtiıaal uzak addedil· 
mektedir. 

* Adliyede bayram tebrlld -
Adliyede bilumum mahakim reisleri 
ve m\iddei umumıler bayram mtt· 
nasebetiyle düa yekdiğerine tebri· 
kitta buluamutlardır. 

* Bir bUJ yakalandı - lhHD 
ismindeki bir kadın yüaliJlden 
hacı Ömer efendiyi öldürerek kaoan 
karaka§ Httaeyia dün poliı ıaUdiri
yeti memurları tarafından yakalan· 
m~tır. 

* Nufus mildürii - Bir mUd· 
dettenberi meaun hulunan İstanbul 
nufus müdürü Hilmi B. dUn 
vuifesine başlamtıtır. 

• Teffiz komisyonlarıada -
Istanbul teffiz komisyonlarına birde 
aaaliyP. mUfettişi tayin edilmiı ve 
dünden itibaren komisyon muamell· 
tıaa ittirak etmiştir. 
* Romanyadaki emlik - Türk • 

Rus muharedeainden sonra Tttrk 
vıtanıadalil aynlan yerlerde bir çok 
tUrk emvali kalmıftı. Bunlardan 
Yunanistan müstesna olarak, kemi· 
yet itibarile en buyUk türk emlaki 
Yogoslavya mütebakisi de Bulgaria· 
taa ve RoJDa11yadadır. 

Y ogoslavyadaki turk emllk ve 
aruiaine ait meselelerin ne tekilde 
halledilmek tizere olduğunu evelce 
yum ştJk. Y ogoslav) adal i emlık 
metelesı, araziye a t takdiri ldymet 
itleri ıntaç. edildikt n sonra ynkında 
tama111ile halledilecektir. 

Sırbistandaki türk emlikinden 
sonra müzakere zeminini teşkil 
edecek olan Romanya ve .liulgaris
tandaki turk tebalı\81 emlaki için bir 
sureti tesvi~ e bulmak sırası 

gelmiştir. 

Hariciye vekilimiz ile Romatıya 
eefirı M. Filalitti aasınde. yak lada 
l>a J a) acak olan ncaret mu-ıh dcs ı 
m ızakeresiıadea evel ttirl\ emlaki 
metelesı halledilecektiı'. i arım asra 
yakın bir zamandan beri muallakta 
kalan bo it esash surette balledi· 
lccektir. 

Beaarabya ve Dobricedeki türk· 
lerden ekserisi Romanyayı terketme• 
dikleri•den memlelrntimizde Roman· 
yada emlaki olan pek aı kişi vardır . 

Kadriye H. davası 
istintak tahkikab biten Kad

riye hanım mes'eleaine aif evrak, 
henuz müddeiumumilikçe mutalaa 
edilmektedir. Müddeiumumilik 
bu husustaki m.talauını 3 aiine 
kadar yazacaktır. 

Polis binası 
Beyazıttak.i mülga Maliye ne

zareti binaaınuı poJis müdiriyeti 
ittihazı için tekrar Dahiliye ve
klletine müracaat edilmiştir. Bu 
hususta Dahiliye vekaletinin ce• 
vabnaı intizar epilivor. 

- Kayserin oğullanndan bi· 
· ri mı? 

- Evet, dün akşam şatoyu 

terk etti. 
- Blnbası geceyi burada mı 

geçirdi? 
- Zannederim, fakat Ybah· 

leyin burada idi. Biz dinamitlere 
ateş verdik ve geri döndilk. Fa
kat geç kaldık. ben yaralandım. 

Paul 10rdu: 
-Bu kulübenin duvarı dibinde 

llç Fransızı kurtUDa diıdi4erı 
deiil mi? 

- Evet. 
- Ne zaman kurşuna dizildi· 

ler? 
- Dtln akşam .at albya 

doğrul 
- Kim kurşuna dizdirdi? 

- Binbaşı. 
Paulun alm terlemeke başladı. 

Aldanmamıştı. EJisabethi kurıu
na dizdiren bu adamdı. 

- Oç Fran.aızı kurşuna diz-

ınrsıhhal un 
İntihar sillgmı 

yine mi bathye•! 

Bir bç gb.cler geae bdlllu 
ealgını kendini gösterdi. ...... 
hethahdar arm ve indeledle llig 
hakları olmadıll halde cıulanu 
kayıyorlar. İçrimai,atçtlar ae dene 
desinler her mflıııellir aecnaa 
veya 11aif .Vadeli aiiteredclidir. 
Binaeaaleyh ı.. r.aif iradeWer 
kartaeında ltey'ed içtimaiye eıub 
tedbirler almak ve inlMıarlanla 
ıebebi araftırank ona göre ..U.U. 
ler almak imp eder. TarAte börle 
iatihar ..ıgı.1an daima ....._..a,. 
tür. Biitüta bu iıatilıarlarda ueek 
cezri tedbirler ......... , .... 
salgıaau öaüne geçilmittir• Milnte
hirlerin cenuelerine meraıiıa Y• 
pılmamak, onları vatana ka!'fl 
kabahatli addet•ek. gihi ihtarlar, 
umu•i koafera.ns ve netri11tla 
intihann fenalıklanaı izah etmek 
ıuretile çok istifade edilmit olar, 
mühim olan noktalardan biri de 
intihar edenlerin ancak sabıta 
vukuatı arasında isimleriain yuıl· 
111881 ve oaların yaptıkları fena 
hareketlmnin millet hunrwada 
tcthiridir. Bu tarzda hareket edi
lirse bir çok uif iradeliler kurta
nlmış olar. - Lolmaan llai,_ 

Vukuat 
Galatada bir cl11ayet - Düa 

gene feoi bir cinayet oldu. Galetada 
Meyi yol uşunda makaracı Mutafa 
efendi apartımanında oturan maru
goz Hasaa, dün karısı Ayte a...ı.ı. 

kavga etmiş ve karısuıı Ultuıa ile 
bo~uından ağır surette\yaralulııtır. 

Bu esnada Hsanın l1ve1 kuıı 

Zı~de araya girmek iatewiped~ 

Hatıan, üvey \lllllı da y...ı..ıp. 

Polis Haaanı yakalamış, yualılan 

da hastahaneve keldırmııtır. 

* Tentflrdiyot içmit- Samatyadlı 
oturan Sahure hanım aileYI bir me· 
eleden dolayı Tenttlrdiyot içerek 

ölmek ıstemİfSede kurtarılmıştır. 

• K.m. anaya ......... ~ 
Ccrranpa aua oturan Galıp ıle arb• 
da§ l\ışı ç Ahmet bir kadm 
yUz nden ) ekdiğerlerioı bıçaldamıt-
1 rdır. Ara} a girmek isteyen berber 
Mustafa da bir sustalı çakı ile 
cerbedilmıştir. 

• Pencereden aflllı - Hu
kövde balıkçı Salamon un kuı 
Mahınika dUn pencereden dt11erek 
yaral.nmıt ve kaldırıldıtı butaaede 
vefat etmiştır. 

• Tramvaydan dilfttl - Gedik· 
paşada jandarma imalithuetiade 
azıc Ahmet dUn Çeaberlitqta 

tramvaydan au~rek varalanmıştır. 

"Sanayi birliği,, 
bugün toplanıyor 
Sanayi birliği kongresi burüa 

toplanacakhr. Kongrede muh
telif meseleler mevzuubahaola
caktır. Sanayi aergiai 22 Hziranda 
açılacaktır. Sergide eıya tetbir 
edecek müeuiaeler ıimdid~a bazı 
alla göndenn 'başlamıtlard.,.. 

dirdikleruıe emansınız. 

- Evet, ihanet etmişlerdi. 
- Bir erkek, iki kadın d .. 

iil mi? 
- Evet. 
- Ôyle ama. duvarda iki ce-

set vardı. 
-Evet, prensesin emri üzerine 

ıatonun hanımını gömdüler. 
- Nereye? 
- Bilmiyorum. 
\ Ne için lçuqana dizdirdilc

lerini biliyor muamauz? 
- Zannedenm. çok mlhim 

bazı esran ~it o1acak. 
-ôldüteeekleri yerde bir esir 

gibi al_!P gotüremezler mıydı? 
- Elbet.. Fak.at preQı Kon• 

rad artık onu ı iyordu. 
Nasıl,~ 

Paul busbütun şarardı. Zabit 
devam otta: 

Camm, prensi ~erkes tand', 
butun aile içinde ondan zanp .. 
ras& yoktur. Haftalarca şatoda 

[Bitmedil 



'Taggare 
A'*-ra, 25 [A.A] 

Türk tan-e cemiyeti wnumi 
nı rkezi bupa afyon mell 'usu Ali 
beyın ..., ........ içtima ederek 
nıerkezi idare hey' etiailr 6 ayhk 
llleaai raporiyle mürakiplerin tef. 
tit raporau tetkik ve tasvip et· 
lllİftir. Mtlralcip raporu cemiyet 
ınuamelltmm heaabatmın ve itle
rinin aıuJe ve nizamnameye uygun 
\re muatazam hir halde muvaffa-
1cıyetle cereyan ettitini tespit et
nıektedir. Merkezi idare hey' eti
nin raponmda iktiıadl vaziyete 
rafmen cemiyetin geçen senenin 
i k 6 aylık geliri ile bu 1enenin 
ilk 6 aylak 'ftl'iclab arumcla hemen 
hemen hiç bir fark olma.1ı1ıtı zik. 
redilerek denilmektedir ki: dlnya 
nıilletlerini asil Türk aıilletiaden 
ayıran hususiyet her fırsatta göze 
Çarpan vatanperverlik cevheridir. 
Şimdiye kadar laer içtimaJIDIZda 
lcalbimizi dolduran şükran bial .. 
rini bap bir defa dalaa .UZ 
llıilletimiz• merkezi idare bey e
tiıaizba atmclaa tekrar emekle 
bahtiyarız. Son altı ay içinde iza 
lcaydı, alrit, fitre. kıymetli evrak 
ve mab_... aniye varidat men· 
balanmma pirini çotatmak 
IÇin tetlairl• abmmt ve bir taraf· 
an da braklık yülflnden basene 
tohumluk ;r6z6ncl• Çikilerimize 

00000 lira lcıpl,tbıde tohumluk 
odunç ~ Gemiy• • 
ti111izin ... ..... olan tDrk 
köyliiüat bWI terclill iane ile 
en dar .-•·ada yardım etaemiz 
halle ilerinde çok eyi bir tesir 
hb'alrmıştır. Piyanko satışı mu· 

etle devam etmektedir. 
IOJa ~~ 

yanko hariç olarak iki ~ 234 
bin liradır. Cemi1et beynelmilel 
hava birlijinin haziranda kopen
hanada yapacaiı k91iferanea itti
rak edecektir. 

lmpratorluk giinü 
Londra, 25 [A.A] 

•Jmpratorlak ~ü., münaee
betiyle din akfam kdif b ka
labalık huzurunda Hyde park ta 
l>ır nutuk irat etmit olan bqve
kil M. Baldwin. impratorlutun 
ınulıtelif a111DWml birbirine 

tlayaa rabatelerlan bahmetmit. 
e im_pı:_.t~ bariftldi-idea• 

li ia 5'al1ı •• -·ilim. kelimesiyle 
telhis edllebllecejiıd .aylem~. 

Mumaileyh, iliveten deıniltir 
lci: • laptere, zal&m ve itiaal el&• 
•ına aüaltait idarelerin 6mrl 
Pek u liireçeiiııe dair tarihte 
Pek mebzGI olan mdallerden vul 
lllıkyuta clerı aJmqtır. 

t.piZ intihabatı 
Loaclra, 25 [A. A] 

Amele fııbaı, mevkii iktidar· 
da ıken maliye aaırbtmda bu· 
hınm.. olan M. Snowdea din 

etmif oldutu bir ..nutukta 
talllirat haklancfa ve yahut dü .. 

Ull tesviyesine •ilteallik bey· 
ılel bir konferansa davet 

ı eliti takdirde ı.,·ıtereden 
zengin ôlM meinleketlerin 

aatlarma lıılrP.liz m~tla· 
feda~oeadJMnıalut. 

.. u ... '""'"Jec:eğilli beyan etliliftit .. 
1'1Daileyh /f eaıiıth' k(: 

.. evkl iktidara plen ldikO.. 
eski kükumetlerin icraa· 
rt elarak bağla olm ının 

o utu fikrinde d ğilim.,, 
İtalya ve d. ğer milletle
~ borçlanna müteallik 

·~ıtdim itillflarma nakli kelim 
Snowdeo lngiltereniD 

C"\Qieft!L •• ..ıao iltikfu etmiş olduğa 
t diye etmek için 

"'ıı:ı•ava v me e mecbur ol-
ktarıam bu millet· 

'"'""'•••• ecleCC!ttn°nden fazla 

Borçlar 
Paris 24, [A.A) 

Alacaklı devletler mütehassı1-
lan malüm muhtıra hakkında M. 
Schachtaa ileri sürdüğü ihtiraz 
kayıtlara dair murabbaı bey' et er 
araıında olmak üzre fikir teati .. 
sine devam etmişlerdir. Şimdiki 
halde mütahassıslar muhtelif no
ktai nazarlan biribirine yakın· 
laştırmağa çalıtmaktadtrlar. Geçea 
güne bir hazırlık ve bekleme de
vresi nazarile baltılabilar. 

BerHn, 24 [A.A) 
Berlin ıutbuab mütebuualar 

arasındaki müzakerattan müte
vellit vaziyetin buhranlı bir dev· 
reye girdiğini, mllttefikleriD mola· 
tırasmda zikredilen bazı talepler 
defiftirilmediti takclircle koDfe. 
r&DSID naaaJ bir akibetle lcarfda• 
pcatw tayın ebnek ~kinsaz 
olacafma beyan etmektedir. 

Bertin, 24 [A.A) 
Raylüetaı mecliaindeki nati· 

onalist ~pu mütehassıslar ko
mitesindeki Alman murahusı 
M. V oeglerin istifası hakkında 
kabul ettiti bir karar suretinde 
mütehusıalar arasındaki mllza· 
keratm kesilmesini tavsiye ve 
iltizam etmiftir. 

Çinde 
Londra, 24 [A.A] 

Nankin mHli hükameti, c:ene
r l F eng • Yuh • Siang ıailliyei
p rv r hey eti merkeziyes·ne kar
şı aai ilin etmiş ve kendismi bu. 
ttin vazifelennde• azil, yakal3D· 
masım bütün çio memurlarına 
emre7lemiftir. 

Berlia, 24 [A.A] 
Shangai dea..ant olaa bir tel

ırafa göre ceneral Fen&"' Yuh-Si· 
yang kendisini şimali çinde dik· 
tatör ilin etmııtir. Mumaileyh, 
Pekin milli kuvvetlerine kuman
da etmekte olan ceneral Y ensi
cba ng ye bir oltimatom göndere-

rek kendısin ·n büküm ve nufmmau 
tam mağa davet etmiş ve Yenıi· 
cbang de buba k~rşı cevabı red 
vererek N&nkin bükOmetine sa· 
dık olduğunu bildirmiştir. Bu 
1enı ihtilifan neticesi olarak Pekin 
civannda bir muharebe vukuuna 
intizar edilmektedir. 

Kovnoda bir idam 
Londra, 25 (A.A] 

Kovno dan ror.er aJallsına 
bildiriliyor: M. Voldemarası 
öldürmete tetebbll tmif olan 
talebe idam edilmıftir. 

Ajanslar kongresi 
l B ınci Slf1ı 'adan mabaı 

Sudi, Cormok, Mahmut, Navtoni, 
Periç, Berk, Abo ano, Klomen, 
Mey Falih Rafk, Kozmen. Mo
rapoi, Alaettia, Koplota, Kolar· 
,a beyanı botamedi eder ve 
davetli murahhasların içtimaa 
iştirak eylediklerini beyan eder .• 

Bunu müteakip Türk Reisi· 
cümhuru hazretlerile Başvekile 
tazimat telgrafları çekilmesine 

aiDıi9t.liW.11r:r 

balarmn ganteciler w dtt
andin ıçtima terketti. 

Kongre. nıznamede mevcut 
dünya ajanılannı alikadar eden 
mesaili mü~kereye bqladı. ve 
celseye uat dOrtte n~bayet verdi. 

Murahhaslar bugun bir muşla 
latanbula inerek tehri pz~ek· 
ler cuaileri, muzeleri ziyaret e
dee~ ve gece de tereflerine 
yat ~pte ven ec:ek ıiyafette 
buluaaC:aklard1r. 

Şehreminı Mub ttia bey mü
measillere dun g'eee Tarabyaclakı 
T okatliyan alonlar.mda liaülc~llef 
bir ziyafet verclL. 

Te-riik Kamil beyin nutku 
•Eı.dn-
AnadOlu Ajaumı temsil eden 

arkaa..Jarun, size hoı geldiniı 
demek ~ini bana tevdi et
mit old""1armdan bo güzel vazi· 
feyi y pmakla bahtıyanm. 

Efend er, llun an kı sene 
evel Var u a bı nmızden ay
nlmadan vel d r ncü koa,,._ 
niıin ıçbma m h l ı ol ak fthn
uaiz intihap edi m ".. ve bu n hap 
bizde b yük bir m nuıumyet 
uyandırmıştL Çilnkü b m n he· 
men Avnıpanın her o es nden 
ve Aıoenka dan g mutahhas
lann İştirakiyle topra nuıda b y
nelm r~ı b1r çtima aktedddı .. Dl 

gormek b zim çin alıi mubah•b 
calip bir hadise olfiak idi. Fazla 
olarak l:a ı tima murahhUlara 
lnemleketimızi görmek ve mem· 
leketimizde yapılan mua2:ıam te
ceddüt eserleri h klanda bar fikir 
edinmek htsabm a verecek idi. 

Bu umumi mü1ihaıata diğer 
bir ıaülihU.)'l dab il&ve etme• 
liyim: 8eyiae mıl-1 mahiyette 
olan bütiin ıçtima lara hu' ehem· 
miyetten mıda sizin ıçtimalannı• 
ıın hususi bir ehemmiyeti haiz ol· 
duAunu, Ajansımızın mües11sle
ri11den b.ti sıfatiy e aret tmek 
ist ·ın. S.z fa i}et a 2 ı mah· 

dut bir mıntıkaya mUDbaıır ol
mayan belki butün arzın sathına 
tamil o an bir istihbarat şebeke
"Sini temsil ediyonunuz. S 
rimizin e8881 ve hikmet' 
olan neırü tamim lcu 
bir şey müsavi olam 

Efendiler, kıt'alar ki 
münaaebatın hankuliaae 11 ışafa 
mazhar olduğu bu zamanda faa· 
. ~t ftll ~JJP~l'-

e ... 
dolayi Af~m laiZmetleıt 
muhtelif kat' .ıar ve muhtelif miJ. 
~tler ar8'111d• mukarenet teaili 
nbasmda kuvveti gitgide artmak
ta olan bir amildir. 

Murabhu efendiler, bu gaye
nin tahakkuk ed bilmesini temin 
yolunda içtimaİannmn ifa edece
li rolü müdrik oldutum ha de 
gerek kend· namıma ve gerek 
b u husustaki mes ut teşebblslen 
sizi burada toplanmıı ıQrm~k 
terefini temin eden ukadqlanm 
ve doatlenm namına muhterem 
meclimnizi bir kene daha aelim
lamak iaterim. Metaiınde bma bir 
muvaffakıyete nail olmamzı da 
aynca temenai ederim •• 

Riyaset divanı intihabatı 
Tevfik Küıil beyın nutkunu 

müteakip kolagre riyuet divanı 
intihaba ı 'J palm14 va riyuete 
Havu ajansa meclı.i idare reısi 
M. Menot ilciaci ıeislikleie de 
Rö.yter Aja sı muralıhuıı M. a .. 
m ns v Anadolu ~ 11 ıaurcla• 
basların an Bolu m b uaa Falıh 
Rıfkı bey ve katibi um1llllilitide 
ispanya ajansa murahhası M. Ana
kt in~p ec1·ımiflerdir. 

M. Menot kongreye iftink 
eden murahbblan lefimlayarak 
dördünel koaırenia lstanlnılda 
açılmasanı temill huausmada As. 
dolu aıa11 tarafından ~ 
maı olan alakada.- ve murabhd
Jann Tütkiye toprafmda •azhar 
old\lklan hüsnu kabuldeıı dolayı 
heyaaı t ekkur etmif ve konP 
ye m a· de muv layet te
menna eylemiftir. M. Meabl nut· 
kmida V arşova lconfetaıSllDdaıı 
sonra vefat etmif olao CekoaJo. 
vak a·ana müclinlllll- babruml 
taziz etmiş ve kongre u.Jan ba
nu kaimen di w suretile 11-

har hörmd: ey ~-
Bwıclan soara konpe içtimm 

dolayisile ~u.:ciilabur hazretleri
le bap ekil. .. P.P. hairetlo-
Jipe kon run ibial 
mütlefi n b :oı·ümıı~ 

B yn el 
ın B ak1te{titkle~ 

Çölde bir lng·iliz imdınıı 2 ... --... 

"Sen kocamı oyala da, hen 
aşıkımla buluşayım! •• ,, 

Yazan: 
Afrilıada d6rı aylık aeyalaatından yeni d6nen 

Laydi DOROTl MlLLS 

Anlqılan zayifliiim Tutuslu 
ıeybi fena yıldırmıt ki kendisiyle 
evlenebilmem için bir şart koşu
yo\'du. Diğer zevceleri b~im içia 
husuat bir yemek pişireceklerdi; 
ben de bu besleyici, yeme~ her 
~ yemek sayesinde bir ay zar
fında kifi derecede semirip şeyhe 
layık bir zevce haline gelecekdml 

Teklifini nezaketle reddedışim 
üzerine Şeyh efendi hayli bo
zuldu. Hele benimki gabi narin 
bir endamm Avrupada pek mak· 
ı.ı olduğuna söylediğim zaman 
adeta cinnetime hükmetti!.. 

Mfiz'iç bir koca! 
Bır kerre de bir kaç gün din

lenmek ve erzak tedarik etmek 
üzre diler bir Şeyhin evine mi· 
safir inmiştim. 

Şeyh yaşlı ve son derece mi· 
11firperver bir adamdı. 18 ya· 
şında güzel bir kadınla henüz 
evlenmışti. 

Ben eveli bermutat harem 
dairesme bulut ettim, kadınla· 
nn gozune girdim. İşte o m:ada 
y ni gelin bir aralık beni bir 
kenara çekti. Bana eırarengiz 
b r tawrla şu ıırn tevdi etti: 

- Kocamı 'ördtın değil mi ? 
K ndiai ~k iyı adam, ama çok 
ihtiyar 1 Ben guzel bir delikanlı 
seviyorum. Hani dün gece ker· 
van a cen p an yaklflklı bır nnç, 
bir şalım mürebbisi geldi... işte 
o! 

Hasret kavuşturan ••. 
•Şeyh bu gece lellin ıerefine 

büyük bir şenlik tertip edıyor. 
O senin akhnı, konuşmanı çok 
beteniyor ..• Sana yalvannm, ko
camı eç vakite kadar lakırdıya 
..pam,,.......a.de baa -1ı~ · · 

.... ~.. gı 
Vakıa bö~ bitı lweket &. 

nim içiD-pek dolril ollllayacakb. 
Fakat genç kaclm o kadar ~I, 
öyle firia... ~an mürebbisi de 
o lcadar yalaşılclı, güzeldi ki. •• 

Bir onu gözimün onüne ge
tirdim b r de &a elitleri dlfmüş. 
açı sa1calı bir birine bn mış 
muhterem feylii dütlnduml 

Haaıh, fasla matmıyalam. •• şey· 
hin kansa ile pbm mürebbisi, 
sabahın ilk sutlarına kadar bir 
birlerinı dC)ff doya gördüler .•• 

Randevudan sonra! 
Erteu akpm, avare zevce 

gelip beni buldu; oktaDmıt bir 
kedi yavnuunun minnettar sır· 
natıldığı ile ellerimi öptl: 

- Sen nasıl benim muradı· 
mı verdinse Allah da senin her 

srecle Bulp 8jlPllW temsil etmif 
olan Bulıarillanm Ankara ae&ri 
M. Pavloff an kaa.gre murahbu
lannı aelimlayan telgrafı oku
muş ve kendisiae l>ir tefelddlr 
telanfı gönderilmiştir. 

Konan mesaiaiae devaaı ede
Cektit. 

Ankara; 25 [A.Al 
Beynelmilel m fik ajaılllar 

koDputAm ~1111.t aıflDuebeclle 
kongre ...,..._ reitı cilmhar 
basredbrile ı..t v~kil Lmet paşa 
ha etlerine 'llddttkl telgnflar ke
tide ediliDletit: 

Ankaradtt TtiWye relmeba
h11111 pll MUttafa Kemal 

lıazretlerbae 
D&dfhidl umumi llonfermae

... akdetmek Oseıe Tanhf~a 
toplalUlllf olan möttelik ajamlar 
muraWJ.Jan Zaıı deTletleriııe en 
~kir ~ ve Tiirkiye-
11111 refab ve eaadeti hakkındaki 
tenıemaileriai G'lletinkle balıdyaı
mrlar. Ank...... ... .. ,.. ............... 

Tlrkjyeaia .. _ .... _ .... 
nlulda am-1 blıfenııt ltilPcle 
.içtima etmekle halad 11' olan mit· 
t ik 
d vltctıeırbae· 

muradını CSyle versinl dedi. Ko
cam senin güzelliğine, seniD aklı· 
na hayrandır •• sen ki bir prenses 
kadar güzel, aslan kadar cessur· 
ıun. Bin kocama söyledim; şayet 
benım üzerime evlenmeğe Diyet 
ederse, mutlaka seni alaınl ... 
~ ~kri!D kocamın çok hotu

baligıdtti. Bız icadınız, birbirimizin 
D ~ anlarız. Şayet 1e11 bana 

kartı daıma bayle .iyilik edersen, 
ben de sana bpla küçüle bir kar
deş gibi hizmet ederimi .• 

Göriyorsunuzya! Benim ortak· 
lığım hıyanetim çok ifime gel· 
miftil •.• 

Vakıa bu şerefli bir izdivaç 
teki· fi idi; sonra ufacık icadının 
iıteditini yapmamak biç de bo
ıuna gitmiyordu. 

Fakat her nedense kadmın ba
na oynatmak isted"ii rolda fazla 
bir cazibe bulamadım! 

Geçen kıt Şımali Afrikada bu 
kabilden bir ıey daha hapına 
gele ı. Bu sefer tesadüf ettitim 
Şeyh güzel ve çok meden fazla 
olarak f8İr mizaçlı bir adamdı. 

Bana nefıs bir izdivaçteldifinde 
bulundu. Bu eadece bir teklif defi\ 
Bin hır gece masalından mülhem 
Şark edebiyatımn teşbih ve İatİ· 
arelerıyle yoğrulmuş şairane Mr 
lısanla bir ilanı aşkbl 

Bu şair şeyh bana diyordu ki: 
- Parmak1annm uçlan , se

her vakti semayı örten pembe 
bulutlara benziyor .•• 

Yann 
·ıanı aşkın devamı 



Rk ve son buse 
Bir parti tenis oynadık, Ger

mai-.e • a la garçoDnc • saçları
nı ı<Syie bir taradı, başına ıap
kaaına peirdL 

- Bir daha ne zaman ,aru
ıecctia, dedim. 

- 0...... Allah bilir monıer. 
Siz belli bilininiz, ben bir dalda 
durm... Yann Mısıra doğru 
yola çıkıyorum, oradan Filistine 
kadar uzanacağım. 

- Hili aeyabattan bıkmadı•z mı? 
- Seyahat et"'1eyeyim de ne 

yapayım? Param var, fakat di
kih ağacım yok. Sonra size yüz 
defa ıöyledim. ben eY kadını ola· 
mam. 

Germaine in gözlerine balc
hm , ne: acip mahluk . Kendi 
gibi tabiab da öyle.. 34 yaşla
ruıda var.. Vücudu mütenasip 
ade eleri yerinde, gözlerinde ze
ka IŞltJ yanıyor, çehreıi sıhhat 
v hayat içiade... Yalnız elbi
s sinde mi ya, oturuşunda, yü
rü · şı.iıade bile erkek hali var. 
Ne miıcevher, ne pudra, ne bo
ya.. Başı döndürecek kadar gü
zel değil ama, sihhatia, neş'enin 
ıe imliliğin verdiği güzellikle bal 
gi i bir ıey ! 

Bugun bir az cesaret edüp ıu
a erimi derinleştirdim: 

- Neye evlenmiyorsun Ger
m 'ae? 

Bu saal brtısmda kızın kıh 
bile oynamadı. Ama yapısı metin 
mahluk 1 

Monşer, dedi, o da başka 
m ele! Ne diye evlenecek mi
şim? Dizleriaia &nünde göz yaşı 
döken yüzden fazla erkek ıör
düm. Hepei de: " evlenelim ,, 
dedaler. Madam ki, soruyonun, 
neden evlenmecliğimi anlatayım. 

Germaine tabakaaından bir 
ince ıigara çalcArdı, dudaklarına 
ilıtürdı, çok yakışan bir zarafetle 
dumanlatbktan sonra aDlattı: 

"... Seyahat değilmi? intan 
çok ıerter glrüyor. Başımdua 
bir vak a ıeçti, o zamandan beri 
kalbim kurumuştur. Aşk dünya· 
sına külttha. Bu vak' anın iistin· 
de de, laani on sene geçti. 
MaıaORba vapuru ile Cezaire 
gidiyordum. Bu vapur olur olmaz 
clalgafard.- sallanmazclı. Tele 
bat INt Wr iaAn böyle gölde 
tleniz ••••da 1.1zun müddet 
ka14tiı zamanlar, rasgeldikleri 
yelculaıia ta•..,dar. Halbuki ben 
o mizaçta detildim. Y alnızhk ta 
o amaad• beri zevkimdir. Yarı 
yolda dem kabardı, ama ne ka-
banş.. Ben pertede ıezloaga 
uzanmıf, lmduran tabiatın hiddetbıi 
le)'!'edi)'Ordam. Ah, milthit dalga
lan, f~ı, boraya, şimteği ae 
ıeverim. Dalıalar vapurun köpeı
te iae çarptıkça, köpüklü sular 
ta J&'lllD& kadar fışkırıyordu. 
O dayanıldı vapur beşik gibı 
aallaamata bqlaclı. Nerde iae 
vapurun bacaaanı aşıp geçecek. 
Ben olduğum yerde zencirlenmiş 
fibı idi& 

Bir arakk müthit bir dalga 
g idi, beni olduğum yerden 
aldı. O ada hisaettimki kurtulut 
yoktu, lmdaran denizin hufresine 
gıdı yordum. 

F alcat bilejimden bir el yaka
ladı, çel& gibi, beni alıp götll
rea dalgada kuwetli bir el.. su 
çekildi, keadimi pehlivan yapılı 
bir aclaıbHa, karfııında gördüm. 

- Madam, bu ne ihtiyatsızlık! 
- Hakikat 6yle, dedim, ha· 

yabm kuıwdınız. 
- Bereket burada bulamıyor

dwa. Sizi kamaranıza g6türeyim, 
kurula-. 

SaJo.. hadile. Hayatımı kurta
ran adam da elbi esinı değiıtirdi. 
Ot z yqlarında bir delikaah .. 

1 nllda oyle tatlılık var
dı kı.. Mantomu çıkarttı, bana 
bır ı·gıara verdi. 

- B'r sigara ıçın'ı:, iyidır, ce-
tebrik c m madam 

Gcrmaine sigarat11nı bir fiıke 
darbasile uzaklara fırlattı. 

- Ne diyecektim dedi, ıec
ellin bir kısmını beraber geçir· 
dik, piyano çaldtm , dinledi. Mu
ıikiden çok eyi anlıyordu. 

Hulasa bu adamı sevmiştim, 
kal~im hakikata itiraf ediyordu. 
Bem kamarama götürürken bir 
aallanh beni halaskirımın gök
ıüne düşilrdü. 

Beni himaye eden bir vaziyet· 
te kollar ıa aldı . Naııl oldu bil· 
miyorum , kendimi bu adamı• 
göksünden çekmedim. Kendimi 
her zafa karşı kuvvetli bildiğim 
halde, o dal(.ıka bir çocuk gibi 
zaıf hiasettim. Bana, orada bu
luadukça hiç bir feyden korkma
ğa mahal olmadığını anlatmak 
istiyordu , beni goksüne baab 
ve... dudakları dudaklarıma do
kundu. Bu ateşli temas bir aa 
sürdü. Delikanlı h~men kendisi
ni çekti. O gece sabaha kadar 
uyuyamadım. Sabahleyin delliz 
İllmif tİ, vapurda limana yaklaş
mıştı. 

Kalktım, gezindim, dı,anya 
çılc:bm. Yolcuların araaındaa 
haliıkirımı aradım, meydanlarcla 
yoktu. Vapur limana yaklaşb, 
makiaalar durdu. Birden yolcular 
arasında bir kargaşalık oldu. 
Bir adamın deDize ataldıtım 
llre!Jdım. Vapur durmuştu, cfer
hal bir sandal indirdiler. Bir ara
lık yolcular denizde bir baı 
göıterdiler: Demin atılan adam. 
Baktım ve tanıdım, beni kurta
ran adamdı. Fakat ona kurtar
mak için iadirilen sandaldan 
acıklara dotru kaçıyordu. 

Yalvardım: 
- Matmazel kamaranıza ininiz, 

daha iyi.. çok hauu olduğwauz 
anlatılıyor. Bu adam kendi ken· 
dine deaJıe atıldı. 

- Birisiai kurtarmak için mi? 
- Hayır canım, adaletin pea-

çeıindea kurtulmak için •. 
- Neye? 
-,- Neye olacak? Katilin biri 

de ondu.. Vapurda oldupnu 
telsizle laaber aldık .. 

Oracıkta duran bir ıezloaia 
yığılmııım • Artık hepsini anlı· 
yordum. Beni öperken birden 
bire ne içia dudapı çektiğini 
arttk biliyordum. Bu buse ile ha
yatını borcla oldutu bir kızın 
duclfaldarım kirletmek iatemiyor
du. Bir katil, beni kurtaran bir 
katildi •.. ,, 

Germaine auıtu, pzleri uzak 
bir ha~le dalmlftı. 

Sonra birden kendisini topla-
dı: 

- Deniz bu ada1111 derialik
lerine aldı, fakat hali dudakla
rımda bana vermek iıtemediR'i 
busenin lezzeti var. 

yi giyinmek, elbisenizi gü
zel bir biçim ile en iyi cins 
kumqtan gayet ucuz bir fi 
atla tedarik etmek isterseniz 
Galatada Karaköyc!e Voyvad 
caddesi karşı anda 

EKSELSIOR 
Btıyük elbiıe fabrikasıaa 

müracaat ediniz. Mezkilr ma· 
ğazada erkek ve çocuk kos
tümlerinin, pardeıülerinia ka
dın mantolarının en büylk 
ve müntahap çqitleriai bu 
lacaksınız. 

Tedi)atta teshilit 

1 ataubul UçUncU Hukuk mahk.e.me9İJI. 
dea: Emil oe Leonida vekili Avukat 

O mıtrak.i Grıgor adi efendinin. madam 
Melpomenı Vaagel aleyhme açtılt bofan· 
ma davuı Uzerine, mUddeialeyhaıun ik• 
metklhıntn meçbuliyetiae biaaen aleıhmıl 
gıyab kararı illnea teblii edilmeeine 
ı m n ıapatı vuc•t etmediğinden @ly&· 

hında apıhnalda olu tahkikatında ~ 
ta eebebı olarak terk hadileaa ~· 
rılm e meboı, muma le banın hultuku 

ıe ria~ etle evlilik birl.iğıne •~ deti 
,. 1 ln""tl ıhı rac ka· 

r IK DA 

1 

r 
' Borsa, Piyasa 

Kuraklığa karşı müessir tedbirle 
alındı, ıskaya başlandı. Sterlin dün de yüksek vazi-

Eıkife ıirtk '-iKDAM,, 

Eskişehir •e havalisinia ezeli 
derdi olan kuraklıp kartı (sula
ma) itlerinin artık talaakkuka bq
ladığını tör8yor ve seviniyordum. 
Bu mühim ve hayati teşebbüs 
ve faaliyetin kemiyet ve keyfiyeti 
hakkında salahiyettar ve bilfiil 
meıgul olan vali Hakkı beyin 
kazalar ve köylerde laemen her 
gün gibi bir aydan beri devam 

eden geceli, gündüzlü tetkik ıeya
hatlarmdan bir fırsat bularak ma
kamlarında ziyaretle bir müllkat 
rica ettim; ricamı ke11diıine has 
aezaket ve kibarlıkla hü•nü tel
ikkı ederek berveçhi ati izahat 
verdiler: 

- "Üç sendenberi devam eden 
kuraklık halkı pek bizar etti; 
iate hususunda zahmet çektirdi. 
Buna karfı bu sene Hililiahme
rin çok faydalı ve müımir mu
avenetine mazhar olduk. Bu 
defa yağmur yağıncaya kadar 
geçen seneki gibi 1.uraklık kor
kusu bir takım esaab tedabir 
ittihazını icap ettirdi. Gerçi vila
yetin her tarafına bili istisna 
yağan yağmurların temadisi bu 
sene kuraklık kurkusuna tema· 
men bertaraf etti; çok bereketli 
bir ıene addiae ıeza derecede 
ekinlerimiı kuvvetlendi; fakat 
yakmurlardan evel kuraklık kor
kuaundan meb'uslanmızın t~eb
büan ve muhterem başvekil 
paşa hazretlerinin çok bllyülc: 
alikaaıyla vilayebmiain yazlık zeri· 
yatanı temin et.ele:, sulanabilecek 
ıahalara m111r ve dan ekmek üzre 
ziraat bankasmdan idareilıusuaı· 
yeye 200,000 lira ikraz edildi; bu, 
halk ve idareihususiye için çok 
nafi, lehte şeraitfe yapıldı: Faiz 
O/o yedidir ve üç senede öden
mektedir. Bu para ile Sakarya 
ve Porsuk havaliıinde nadas 
ve enez halinde bulunan pu-lalan 
slirdurmek ve buralara cİYar kö
ylerin fukara halkına mısır ve 
darı ıer'iai temin etmek dütii· 
nüldu; vilayette farka müfetti•i 
Ali Nazmi beyefendinin ve •e
b' uslanmızm, alakadar drra, .. 
babı erui, halk farkuı autemet-
leri, meclilİ umumi halan, Zira· 
at ve ticaret odalan ve A•....._ 
du davet edilen müteh11111lar 
lauzurile aktedilen b&yik bir 
kongre iki günlük meaaiıi neti· 
ccıinde yardımm ıekli ve alına
cak alitı züraiyeain maktaruu 
tayin etti. Tarlalaraa ibzan 
için iktisat vekiletini• çift
elerde mevcut 8 taraktorile 
yeaidea mubayaa edilecek 8 ta· 
ralctor Ye 8 taralctor için alınacak 
8 tulumba , Bent, Arklarla •· 
luamayacak dere kenanndald 
tarlalan ıulamak üzre de aynca 
OD bir S.ntrefüj mubayaua U· 
rarlaştırılch ve May11 bidayetle
rinde faaliyete geçildi. 

Gerek Sakarya, ıerek Porsuk 
ve diıer uialc: nehirler eh'afmda 
bu suretle tespit ohanaa 36,000 
dönüm arazi tamamen it.zar ve 
beş, on gündenberi de mııır zer
iyatana başlandı. HükGmotin pek 
ciddi alika ve himmetim ve bun
daki bariz feYaidi görea laalk, 
hükUmeti cümhuriyeye mimet· 
darhğım ıdıarla beraber kendi
liklerinden ele beat tutmak ve 
ark açmak, arazi ihzar ederek 
tohum atmak buaulWlcN a.,. 
raca faaliyet göatermitler, bu 

. suretle de oa bin dönü• arazi 
•ürülmüf, zerine bqlanmııtır. 

Alman para ile mubayaa olu
nan beı vaıoa mwr gelmif, ma
hallerüae gönderilerek zeriyata 
bqlanmııbr. Aynca Bul1ariata11-
daa a MD iif qgon ak danda 
ıelmiftir; dan aeriyab için daha 
blr ay kadar müddet oldutun· 
dan banun içia de aynca yerler 
ihzar edilmektedir ve Yiliyati
mizde ak d•ı zeTiyabnın da bu 
suretle tami•i düıünülmektedir; 
Akdan, u emelde çok mahml 
veren mlYüm bir gıdadır. 

Y eDİ icraatımız meyanmda bu 
ekilen ve ekilecek olan tarlalan 
sulamak üzre E kitehlr merkez 
l' .. ~ ındn Fo s l.) n hrl ·· e• 

yetini muhafaza etti. rinde Çavlum, Gtındüzler, Alpu 
ve Şefkatiye köyleri civarında 
dört, Çifteler nahiyesinde Mah· 
mudiye, Çifteler ve lbıaniye, Emi Sterlin yüksek vaziyetini hill lngilız lirasının fırlamasını muCİJ. 

nekin, Körbaaan kö)lerinde dartki muhafaza etmektedir. Dün 1001e olmuıtur. Bu huıusta tahkikat 
cenwı yekua sekiz bent tutulmuı, kadar çıkmlf ve 1000,50 de ka· yapılmak üzre Borsa komiserliği
ve bunlarla 20,000 dlnümü mü- paomqtır. ne emir verildiği de d<>tru d e-
tacaviz arazı aulanmaaı temin lngiliz liraamın yilkaelmeıi ea- !ildir .• 
oluomuıtur. L b L-LL._...1 b ı f k ·---~--------. ıııa ı nmuuDGa mu te i no tai 1 1 

Bu bentlerin en mühimmi Alpu nazarlar mevcut bulunmaktadır. HOrS~ 
ve Sefkatiyedekilerdir; bu huausta Vaziyete vakıf olanlarm kanaa- - • 

25 ebaliye on, on beş bin lira de- tına nazaran (sterlinin yübelme.. Ma_yıs 929 
recesinde muaveaet edilmiıtir, ıi tamamea iktisadi eabaptan te- NAKiTLER 
her iki Bent bitmiıtir. Bu iki vellüt etmektedir. llqlfs 997. _. ı- Bal. 

Bendin arkaları temdit olundut Bu hususta spekülisiyon ya· 1 Dolar 205. ı l1oda 
halde 40,000 d6nüm arazı ıu • panları ittiham etmek dotru 20 Fn.F. 160. •Kar.Çek. 

nabilecelctir. iki, üç senedir ku· uyılmamalctadır. Ticaret odası 20 Lireti 215 • .! ::.'!. 
rakhtın en kesif nokta11na teA· umumi katibi Cemil bey, dün JO 1>n1a.ı1 5U5 

düfeden bu Alpu, Şefkatiye ve kendiıini ziyaret edta bir mu• ~ !=:: : 75 ~ ~=llel. 
civarltıdeki kura hemen hiç de- harririmize demiıtir ki: 20 1..ey a-. W5 20 F. bveg. 

19 
il. 

122. 
21.15 
7UO 
11~ 
19.25 

'111. 

nilecek derecede mahsul ala- - İngiliı lirasının lercffüu C 1'.. K 
mamıılardı; bu iki ben~ dola- ıpekülaıyondan ziyade apeküliıi- Lond.St. 1000 .uıı.e.. fL ı.a 
yısile her iki k6y ve civarındaki yon yapılmamasının neticeaidir. Nw. Y, 0.48 Pni br. ıut. 
Y eşildon, Rafkıye köyleri ea be- Speküliaiyon!ar yalnız lıer hangi Parbfn. 12.40 vt,.aaa 110 !.:. 
reketli seneler derecesinde mah- bir kambiyonun yükselmeli için Milanolt. 9.26. = U2. 

ıul alacaklar ve tolıumluldarmı yapılmaz. Bazen, hatta ekseriya Berlin m. 2.03 Aha._. a7AS. 

yemekliklerini tefrikten sonra JSpekülisiyonun kambiyo fıatlan Softale. 67 • ......., Ka 
borçlarınm kısmı mühimminden üzerindeki tesiri müsbettir ve fi· Br6bel b S.48. ...._,. 1111 
de kurtulacaklardır . atlar kınhr . ihracat itibarile Gfneuet 2.51. Belpwa.. 

27
.IG. 

Sivrihiaarda A_rab, Burma, en duriUn devirde yaııyoruz. :: ... ,. } Bana 11ar1e1 8:. 
Holanta, Atlaı, Gicek, Sank~y, Bu ayın ıonundan itibaren Baabot DUS 

Damrek, Adahi~r, Kurtşeh, Ha- ihracat menimine girecetiz. O IS'l1KIUZUR 
midiye, Buzluca, Yaverviru, Ge- za•an Sterlinin makul ve tabii ltik.dah. 93 75 { ı90a Terdpl 

reali, Kaymaıyayluı kariyelerinde laaddine dönmeai emri vaki ola- Dtlyuna. 206~5 ~ :::1 •1905 
Bent ve arklar açbrılmııbr ki bun caktır. Eter ıpeküliaiyon oluydı, Or. Yolu 7.25 ~ 190I T«tlp 

larla 10,000 dönümü mütecaviz· ihracat mevaimine girmek üzre :: =:: 11 l::: • 
arazı aulamuktadır. buluad""ğumuz için, taahhütler 1902 Tedmad AK- ~::; ş-. ... 

Bunlardan L-ıb Sevit~uı'cl hep lngtlizin aleyhine olacak ve tW' ~ l ,, 
1J11 r e fiatlar düş~cekti.. .ın L.41 

ÜÇ Bent ve ark inp e ilerek A.a.W. De-. ıw. a T_.... fD.&.I • 
2,000 dlnüm arazi sulanmaaı te- Diğer taraftan salahiyettar bir ı Tertitı IA.B.c.I 40 s • IF~ a 
alia edilaıiftir. zat lnıilizin yilkselmesinde ıun- TUNEL 

MHıaliççik kazuı bu huıuta ları ıebep olarak göıtermektedir: r.:a~ Aat. 78.11 \ ,_ .... e. 19 

Sivrihisar dereceainde faaliyet "1 - Mevıim itibariyle kambi· Xadlka,. s. Enill....,, 
göstermiş ve S-6,000 dönüm ara yo fıkdanı tabiidir. Bunun neti- HiSSE SENEDA.77 
zi aulaaacak bent ve arklar yap: celi olarak lngiliz liruı yüksel· ı baabll ıuo lllllllktl8M• 

tırmııtır. Bentleri ve arkları rör· miıtir. ............. na... ft_,. 
mek ve fenne tevfik etmek ve 2 - Devlet ıbankuı için mil· o.m..a ilk. 111 ....., Bir. 
bir gilna zaran müeddi olmamak bayaa edilen hir buçuk milyon VAPUR DEMlRYOLlJ 
üzre Nafia vekiletinin _ elyevm Sterlin, eauea fikdaa dolayıalle flrlled BaJri1• ıa.se ........_.. 
f9hrlmiade tetkakatta buhuıa yükselmek latidad... haiz o&.n W. .:,~ 1~ ~ -:ı ::• 
p hey' eti fenniyeıi reisi mii- Aa.D.Y. • _. -... 
mülaendb Necip beyi, vekileti pek mühim bir meblatı bütçesi· .. • ,. ıoe n şan • 
müşarllaileyhuuı müsaadelile ya- De koymuflur; bu meyucla ,.laız ..._,...._ ....._ 
nımau alarak bütiin bu but ve orta Aaadoluya 125 milyon lira ..._ w ., ,, .. Aa. ıt 
arklar pzdirilmit va ufak, tefek ~hmftar; Nafia veületi ceHleli ......._, '8.TI 1rL ......_ .. 

aobanlar ıalah edilmiıtir. bkiıelıre ıöaderditi hir su hey- JUDEN ŞlRIB'Jt.BJU 
Zer ettirilea arazide bu bent eti fenniyeelle 'tetkibtma çoktan ...,. ~. tMI a... ... ., 

batl•ID&f ve en euılı noktalar --~ .... " • ..._.... ... 
ve arklarla •laamayacak akı .. , ........, • u.- • ......, • • 
taraktorı.-• tulumbaları ve ll teıbit edilmiftir. Heyeti fnai,. ,....._. • ._ ...... lif 

Saatrefüile ıulanacaktır. Bu .. reili Necip beJle birlikte ,apta- •- 1'rıla 1 

ldnalar bedeli mabbilinde Köy· tımaı tetlalc aeyababnda, Ponak DIGDI ŞIRKB.l'fJm 
lere mal edilecek, ita mretle lcc'S- ttla ıw bu •tm mail üeria- ıe.1'111..u.e.. 61 

• .._ .... 
ylilerla maldulanndan daimi · ufak, tefek dere, aelairler ......... -. ..._, ..... 
iltifadeleri temin oluaacakbr. tllbll~.-" ve fenai bir telde ifrat ::::..: ~ == 
H!S.L.tı.- u-:-l- c d ec:lilmca §Utile Eakitelıir ve Alpu ... , ıh< 17.11 'N. 1 1 w 

'""1111e 1111&111 yerin • olaa ovuıaın bir lcantı lı.riç kalma- ..,. 9.W ..._ 
1>a wveaeti t't bir bütle •ak üzre .Wanabileceti aalatd ır.a-..-. o • 
llalka ... a.... ba RDe oa ~ _,.,... 1>ır1111m ..._. ıııc..s-.... A 

UM , .. ,.. 
• • 

1111 ... 
d 

T-- .....,... .... n...a..- 7a -
ereceeinde menfaat t .. in ed• c....1-- ~....--~~--------

cektir; eok nafi o1u yat-urlar .,_;-:..:=~·.:..-: T l car e 
,........... bite olu~ iltillaı ovamiı vardır ki buaan da Sakar- 13 <> r 8 a. 8 t 
Ohman tecl.bir yene iplui bu 
aeae bihalckua açhkt.. lmrtan- ya ıuyile ttae orada Wuna 25 oyu 19 
cakta. Ufak bir tetkılc netic•in- ve Sakarya d.-ecainde ZCllllİD Zı4lllRB 
de anlıyona ki 5,000 Ura •rf bir ıu oı.. Dodesa tur" ve dit• BVCD..41' 
edilerek yapılan bir beat yala11 afak MlairlMe "'•••• ,..._ ~ 
bir w urfmda Ulb • • cıatı •'9111 .. lltaclır. Llcipldr AIJlll 

... 
100,000 lirat .. ediyor; ba, vwtf ba ıfiaü idrak ettiii delak..Ja = 
Aaadohuaua yapun delil, beat bltGa anadoluyu belleyecek bir ..._ ..._ 

wr k!:-..::::=tmv.:= ..wre ...,.,. o1aca•. P.aWt• =:- k 

feyizli yatmurluua deftml -. • ria methura cih.. olan b~ ,..... 
pllah villyetimiain üç •neci• nm emali memleketimizde delil, ...._ 
beri çekmekte oldatu darlajı ve A.eriada da ,.-..... Amerika- ...._ 

y- ılı ...... ..... -.... • ..... • 
y. ...... -.... . ..__ -
•• '1 -
~ -........... 

kurakhtı tamamen izale edecek ... e• aefia butdayı Eaki,.brin nnu 
ve halka büylk bir refah temin AkbatdaJI denceainde beyaz ..._ • ·• a.. ... 
edecektir. clqilclir. Yeni Eald,.brlmbln bi- s.ı• • ..._ 

BUBUB..47 
Ka. ... 

Mayıam bidayetinden beri müJ. ra imılinde kullanılan AıpeJ... ...,. :ııt...,,....AFYON 
hakatta enlWm menabiindea lale bir tarafta yeti,.aem~r. Y~.AGI :ııt.. .. 
bütOD ~~~eri üıerillde en an- Bizim ti•dlli v•~•-·· ba Ka.Pa ... ,, .. , 

zah ma rcle he,etitniıle ... Hat ve Aılds mu:.kb:±.JJ .. =~ --- ~ avu 
raber yaptalt• teyahatlardıa urm,.. IT&tl.Ar r .c. r; 

baclan yüılerce Hile e"1 eocla- bera'*' çele •tiftt netic:el• ve: 
~-..L&:... N-1:.- ---LA•.-..: --1!•.. ....., - T. :ııt..Pa 

chmızıa bu lulardan U881İ i6 rwaa...- ... YWIUUvu llöCIU ~ L 
fade ettikl..W ıördGk. ark w lliDia ,.pbraoalt ...ıı hrıall ç..- S:. v, • 
beatleria uarma tewltlf ettik; .eteak., "'•lara liima ve lali- ::.,. • ~ c..q it 
teeirab havaiye, au1ana tebdili yaç lcalmayaaakbr.. IWılll • VN s.. .. 
mecra etmui ıibi hD1aut laalea Vali ~ 16yledilderi = 11 

:: M U11 

bualardan iıtifade temin ede- burada bilti w kendlleriMlıe- T... • • me 
mez; fakat oaa mukabil fenala tekkür ederek .,,.W... JBJL4Gff' = 
tayin ettlti yerlerde tutulacak Bu beymmttu adlflla10" iri iki ....., • 
beat ve yapılacak arklar mem· yü blD lira pbi bill•kaa ... ~ ım 
leketi ihya edecektir. baWae munıf bir .,._ çok Alfa 

Hüku•ti ciimburi7emia bu büyGk .... yap~ _. ... = 
ciheti ehemmiyetle ....,. dili- ıaldak ejderine ...... lıııt• ...... iti 
kata almlf, bilditiniz veçbile yakaada bUDda ela muzaffer ola· =. 
Nafia vekaleti au itleri için 011 catımız muhakkakm. 
b f ıenede sarf edilmek (izrc A.AVNI. AU. 
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Futbol nasıl oynanır ? 

liahem encümeni 
Hüsnü lbey ne 

rei.si Fuat 
diyor? 

(Terkler arasında futbolu ilk 
'8afan \le tAlnimiue çalıpıılar· 
-. biri lserbahçeli Ftıat Htisnü 
~ir .. Fwbalüo nar.ariyatına de· 
tiJl 'vukufu her kesçe teslim olu
~ hu ut, ayni zamanda teşkil~t 
lÇlade d~ mühim bir mevkı sabı-
Lldir. • 

Son Galatasaray • Fenerbahç~ 
~-. batia emsali gibi, baştan 
~ hata iÇillde geçen safabatı~
daiı aonra FUı&ı Rüenö heyden hır 
lıaektup almı~. Çok kıymetli bir 
tetkık ıulısulü esaslı fikirleri 
ihti.,. eden bu mektubun neşrini 
dedikodu eafhasmın kapanmasına 
l«lik etmiftik. Artık münasip za· 
bıaıun huliil ettiğini tahmin ede· 
l'elt mektubu ayııeıı neşrediyoruz] 

'f'ııtbolde hata ve ceza 
Asabiyet, hüküm ve kararla it~

dal ve basiretin düşmanıdır. Bır 
oYuncu oyunda asabi) ete kapıldı 
lllı hatadan hataya düşer, oyunu 
hem hasmına, hem kendine ve 
laatta arkadaşına tehlük~li 0~1:11': 
"8.bi vuru§larla nere) e gıdecegmı 
~Uşünmeden topu tekmeler durur, 
uu şuursUI harekatıyla oyunun 
&bengini bosar, lüzumsuz bamle
lerie hasının, hatta göz kararma· 
Slyla arkadaşının üstüne atılır. ~~ 
lbanasız haceketlerile ya hasmını 
taralar, yahut kendi . y~ra1anır. 
l(eıJdi yaralanırsa amelınm ce~: 
81ııı çekmiş olur, fakat hasmını 
Yt1talarsa hakem tarafından oyun· 
dan kovulur. 

Tehlikeli oyun 
Futbol baştan nihayete kadar 

hlike ile dolu bir oyundur. 
unun için futbol hakemlerinin 

~aıifeai gayet mühimdir. 

şedit olduğl\na göre bere, incik, 
iltilaabat ve ya kırık, çıkık mu· 
hakkak olduğu gibi tekmenin şid· 
detine göre de incik, mafsal çık: 
ması, kemik kırılmil&ı bir emrı 
vakidir. 

Bu gibi sui harekata meyyal 
oyuncu!ar, ekseriyetle has~ına 
başka türlü ve meşru şekılde 
galebe galmayanlardır .. , 
lzınirli tenisciler geliyor 

Önümüzdeki hafta ehemmiyetli 
tenis maçlarına ~ahit olacağız. Her 
sene şehrimize gelerek bir. ıs~an
bul . Izmir maçı yapan lzmırlı te· 
nisciler gelecek ve burada 9 maç 
yapacaklardır. Şehri~ize g~l~es~ 
mukarrer olan Izmır tenıscılerı 
temamen lngilizlerden mürekkep 
6 kişilik bir kafile teşkil etmekte
dirler. Harri jiro, iki oğlu, Febo 
Alyoti, Şamo VA bir de lsk~ya: 
lıdan müteşekkil olan bu tenıscı 
kafilesi kuvvetli bir ekip manza· 
rası gmıtermektedir. lstanbulda 
9 maç yapıJacak ve bunJarın ~tısı 
" Smgl . tek ,, üçü " Dabl · çıft " 
olacaktır. Tek müsabakalara Fe
nerbahçeli Suat, Sedat, M. kara: 
kaşla Şirinıyan, Şoduvar, Batyon'ı 
i§tirak ddeceklerdir. Dahi müsa· 
bakalara Suat • Sedat, karakaş • 
Şirinyan ve Şoduvar • Bins ekip
lerinin iştiraki muhtemeldir. Maç· 
)ar 1,2 ve 4-5 Haziran tarihlerinde 
"yapılacaktır. 

Ecnebi takımlar 
Şehrimize gelmek üzre bazı 

ecnebi futLol taknn1arı miiracaat 
etmektedirler. Bu meyanda Y o· 
goslavya şampiyanu ''Beograd ki 
klııp,., lf: bir BuJ&aı; takım.ıı da bu.
lunmaktadır. 

TekJifler alakadarlarca tetkik 

olunmaktadır. 

a ı a arlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlik 
Şişlide BüyUkdere caddesinde 3~ ve 353 num~alı haneler 
&yoğlunda Okçu Musa mahallesinde Kara Molla sokağında 22 No. 

apartımanın ikinci dairesi J 
Galatada Arap camisi manallesinde Mahmudiye caddesinde 127 No. ana 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde Yüksek kaldırım caddesinde 607-609 

No. 30 aqın arsa 
Feriköyttntle Rum kilisesi arka soka~ında 32·12 No. haae 
Taklim civarında Firuz ata mahallesinde cami tahtında 29 No. oda 
Hocapa~adı Emirler mahallesinde Hamidiye caddesinde 3·48 No. ma 

oda diikkin . 
Topkap da Bayezit a~ mahallesinde Aksaray caddesmde Bakkal soka· 

ğında 30-1 No. ma oda dükkau 
Eyıpte Baba Haydar mahallesinde Mıstaefendi tekkesi soka~ında 11 No. 

dük c6n 
Tophanede Karabaı mahallesinde Mektep çıkmazında 38-40 No. arsanın 

bir kısmı 
Beyoğlunda Okçu Muaa mahallesinde Kara Molla sokağında 22 No. apar· 

limanın birinci dairesi 
Kabata~ta Ömer Avni efendi mahalleainde Dolma bahçe caddesinde 197· 

205 No. ctukkiıı 
Bc~ktaşta Şenlik dede mahallesinde Çeşme arkası aok.agında 2 ve 4 

No. odalar 
Deşikta•ta Sinanpaşayi atik mahallesinde vapur iskelesi caddesinde 27·29 

No. ma oda diJkkfın 
Beşikte§ta Muradiye mahallesinde cami itsalinde 43 No. dUkkb 
Beykoıda Kavaklı dere caddeıinde 3 No. arsa 
Paşabah~ eı:ıinı.ie Çınar caddesinde 3 otelin list katt 
Üsktidarde Pnıarbaşı mahallesinde Şehit Abmetpap soka~ında mektep 

mahalli 
Eyipte Cam"i kebir mahallesinde iskele caddesinde 21 No. dUkkin ve 

Kapı çe~meei sokağında 10·12 No. kapt mahalli 
Sut1tıcede Mahmut ağa maha1lesinde Filipos sokaSında 33-45 No. hane 
&rşıda Yorgancılarda Hacı Memiş sokağında 13 No. dukkln 
.;aqıcla Parçac larda 8 No. dtikkin 
Muddeü nıUzayede: 15 Mayıs 929 tarihinden 8 Haziran 929 cumartesi 

günU saat on dort buçuğa kadar 
Balada r u ıarrer eml!I, kin.ya verilccerinden mUzavedeve vazolunmuştur. Talip

lt'Tin ) evmı ıha e olan ııon gUnUn sazı on <lort nuçuğuna k~dar tartnnme) i okumak 
he temınat nıu,akkııte ita ederek müzayedeye i~tirlik ctınek ur.re lstanbuJ fakaf 
müdUrlüğlind \ akıf akarlar mUdUtltıil'Une mlıracaatları ilin olunur. 

Enaf vo m\i§teınil!\tı hı..kkında malumat almak isteyenler bu müddet zarfında 
mllza~ ede oda ına mliracaat ederek ecri misil raporbnnı gdrehilirler. 

Emvali metruke ilim --............................... ; ............................................ ._.. ..... ------
Semti M.halleai Sok~ı No Nevi 
Kadıkö7 Caft:raira Atık Cedıt Atik Çedit maa Bahçe 

Loraodo Şair Nefi l mtUlerrer 1,3 kötk 
Kıymeti mvha•m•oai 

Lira 
13850 Seü taUitte 

Ballda evsafı muh~ maa bahçe KöşkUn 13850 lin bedeli muhammen ile ve 
kapalı zarf ueuliy}. 1().6.929 tarihine mUsadif paz.arteai günll saat 15 te ıntiıa) edesi 
mukarrerdir. T'°aliplerin bedeli mnhammenio 0 o 7,50 hesabi.le 1038 lira 75 kuruut ve 
ya muteber Banka mektubiyle Emvali metruke satı~ komisyonuna mllncaatları . 

r:::: :: :: :::::: ::~~~~~:~~::!~:::·:::::::::::::::: 1 
KİRALIK BAHÇE 

. Kigıthanede ~!ayan kötkünUn 70 dönllm mıkdarında etrafı duvar ile muhat 
ıç bahçesi teraiti mukarrereai mucıbince Uç sene müddetle kiraya verilecektir. Kirası 
1000 liradır, milıayede 2 Haziran 929 Pazar gunu Defterdarlıkta. (705) 

Vilayet daiıni encümeninden: 

fJ.tanbul 22 inci mektep 
Pendik kız mektebi 

.. eyoglu 28 inci mektep 
Balade muharrer mekitip 

ı~t on bire kadar müzayedeye 
muracaatları. 

Bedeli ketfi 
869;80 
256;30 
733;70 

tamiratı 19-6-929 çarşanba günl 
konulmuıtur. Taliplerin eaciimene 

• • • Topkapuda topçu bqı Mehmet ata mektebi icara verilmek 
üzere 19-6-929 çarşanba günü uat 11 re kadar müzayedeye 
konulmuttur. Taliplerin encümene müracaatlan. 

HUMMAYI MURZAGİ - ISITMA 
IANSIZLIK -Zafiyet ve Kuvvetsfıtlk hatannQI 

KINYUM LABARAK 
ilam Mı1111, dafll humma " tmwnt ,.,...,.... '8Umıl ıdlftlt. 

Yemekten evvel ve ya sonra bir tıkar kadehi. 

lcıaneı.nl• utAfr : MailOft L. FREM el Yalllant & Clet 
ti. ftue .-Ob. PAIUI 

Vakıf akarlar . . . . 
•• •• •• •• .., Posta ve Telgraf ~evazım mudırıyetındenı 

mudurlugunden• 1- Çanakkale haricindeki Adalar araımda bulunan kabloJann 
• tamirinde kullanılmak üzere asgari hir ay için önünde kuvvetli buhar 

Miizayedeye vaz olunan emlak vinci mevcut oıan bir vapur isticar edilmek üzere kapalı zarf usume 
' . münakasaya konulmuştur . 

EaJıı; ı.: ın:da dorduncU valaf hanın tltırdUncll katında 28, 29, .~O, 31, 32, l 5 H · 929 t ·h · e m ··sa "f cumarteıi günü münakasaaı icra 
34, 3.). 36, 3 , 38. 39. 40 numaralı odalar. azıran arı m u nı 

l\hıcldet' ım•ıa) ede: 10 Mayıs 929 tarlhinden 1 Haziran 929 Cumartesi edileceğinden taliplerin bu husustaki şartnameyi ~örmek için her 
g'mı\ saat on dört lıı.l'~ga J,adar. teklifnamelerini tevdi için de tarihi mezkurda saat 14 te yeni Po• 

B.ıliida ınuharıer ı•mlak ldra}a \·erilece~ınden müzayedeye Yazoluıımu~tur. b d ··b t k · fi ati r 
Tnliplerin vmi ihale olan son gt nün saat cııı. 4! rt buçui=\una ı udnr ~artna· ta ane e mu ayaa omısyonuna m raca a 1• 

~yi ol um ık \le temmat mu\lak.kata Ha dctrei nıUaa) edeye İ%1irak etmek 
Uzrt" IstaaLul Evkaf mUdUr1UAunde vakıf ıtkarJar mlldUrlülllne mUracatluı 
ilan olunur. 

Viyana tedris ve talim institiileri 4m-.~ 
Mektep sene& başı l E~ Jul 929 

fasnf ve mliştemilitı halckında malumat almalc ısteyenlar bu muddet 
zarfında muza~ e<le odasına ın lracaat P.clerel ecri misil raporlarını p;ör~bilirler 

Kız talebe pansiyonları. 
tabail 

Hakemin futbol kavaidinin em
ti tatbıkında küçük bir teseYY1:ibü 
hüyük felaketler d urur. Bahu· 
•tıs yan hakemlerinın hakemin 
~ÖZünden kaçan ınugayiri nizam 
llarekata nazarı 18.kaydi iJe bak· 
~ıı yalnız oyunun intizamını 
uuınıakla kalmaz; belki bir an 
~ra vuku bulacak büyük bir 
~laketin aasdarı ol ur. Zira yap· 
!ıiı bir hatadan dolayı ceza gör· 
'-'eyen bir oyuncu ik;nci defasın· 
da daha büyük bir hata yapı:na· 
'6 pek mfüıtaittir. Futbol nıza· 
~tı yalnız felaket doğurac~~ 
lehlikeli oyunları de~il, mug~yır~ 
~et harekAtı bile teczıyeyı 
'llılirdir. Nakemin karan ne de
~ muta ise nizamname de 0 

~rece sarihtir. Şu . h.alde h,ake~ 
'1lllei nilftızıye' sah1bı .v~ azımka~ 
~ ve emrini iqfaz ıç~n ~uvveı 
~diyesi olursa ya tehhkelı oyun 

S!ii!ii!iiiiiiii_..iiliiiilfii!i!!iii!!-'!z"'"""L'-'::w:;e,,~~~F-'~ t 

Doktor A. kutiel rm"KİKı BOMONTt GAZOZLARININ 

lnstitUt B. Fre\ lerı Nachf: A Meızger 1. kolo\\ratring 9 u : Buıun 

derccelerıni camı 1 vıçre tarımda sa) fı) e pan ıyonu Le> lı. ıharı, > ımmle li. 

tlebfitün tatil olunur, yahut ka· 
t.t tevlit edebilecek mikroplar 
:Juııdan çıkarılır. 
~•nıı tum1ak ve topa 

elle dokunnıak 
Ovund yapılacak Lu hatala.r 

filhakıb- baslıca tehlike tevht 
~ez. Fakat bu küçük hataların 
~ eaı tarafından lakaydı ile 
le ~ılanmaeı daha büyük felaket· 

l'ill zuhuruna en birinci eb ... ptir. 
Çe"-Zira ceza sahası dahiHndc şut 
~tnek ibere bulunan bir oyun· 

~tıun hcısmı tarafından gayri 
=1.aınt bir şe.kilde harekatına mü

fllıaat olunması 'e bu hnrekPtin 
u."1.a~ıı kaiması tahia iyle o oy~ncu 
ı:rınde fena bir tes1r bırakır v_e 

oyuncu ik"n i d fa hr 1 hır 
~\lanı leye m •. ruz k. lınra-asabi
~en ve ya )eı e ·üı nı ın c z.ısız 
lla 1acağı zannına c ~ ııd ·o -

layı bizzat t ·'Ve "' kalk«r ve 
toL . .. 

'<lt, dır k , h ıt t kmeV"" mu· 
l'ac 1 ' . • · aat ôyu 1 1 n :ı.m v .ıtıza· 
~ltı ·ı "- ı11laled . 
~lrne tak a~, tekme 

o ak 

Elektırtk makınelerıyle belso~uklu~u, idraı ALAMETİ F ARİ.KASI 
darlığı, ·prostat, ademııktidar, bel ge~şek
liğı cilt ve firengiyı aQrısız tedavı eder. 
Karakövde B r ~ı fırını ır mda 3 • 

A dalar sulh mahkemeı:ıin<len: Terek.e
nin resmen tesvi) esi dol:\ ısıle bıl· 

~zavede satılmasına karar verilen mU· 
tevefflye matmazel Mar~ a uhtesinde mu· 
ka)Yet ve bilmuza, ede ıki biq elli lira 
bedelle talıbi uht~ınde ıhaleı en eliye8İ 
icra kılınan He~ beli11dada ismet paıa 
caddesınde kain 15 nlımerolu hanenin 
ilıalei kafi)e&i ıcra kılınmak üzere on 
beş giln muddetle muuyede)e vaı olun-

mu§tur. 
Etrafı: Sağ ıarııfı nıUtevcffa hoca Zi)a 

efendinin ,ere e i hane "e hah,.esi sol 
tarafı müteveffa doktor prokop} os efendi 
zevce 1 Mar a hanım bahçesi arkam nıa· 
dam Sofya l aneAı bnhçe~i ıle Çe\ rilmit 
ve 12 metre 40 aııtiın<.'tr ı,ıeni~lik ve 
16 30 saıııımetr ınmııl baı ü:ı: inde iki 
kısım an i nr ı o nınk ı r ııplıı ı~ ah· 
_ap ~ •lt' iki ı;ıılon b~~ . c da ik ı aralık 
bir s a ikı pt ne ıkı ı ull ı ha\İ 

ıki k t!ıdır 
Arka tarafında bir nıil,tar ve ·ş a;acı 

bulunan hah lW mf'lr(' 58 ar tim 
mur b 8 nd olı p bir tarafı yı lnuş 
du ıırl a\ nim tıı·. 

Enk ı ıtib n} le üı bin J e~ 
kırk allı kuru~ muham· 

k.
1

\ nıette bulu , ı harap ve gn, ri 
uıen ,, b·ı · 
kahili tamir lı enin maa bahçe ı mu· 

1 •1 lcı· kat İ\ e j cra kılınaca~ın-
ıa) Ctıt' ı a . 
dan ıııteveııl rin 15 Haziran 929 cumar· 

. nıı Sbllt on dord kadar ~ tizde on 
ı c: ı ıa ·w . ·1e birlikte mur4caaı n ı ı pey akçe ı ı 

olunur. 

.. •. ı 

·BOMONTİ'· 
' '. ·~ ... 
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Gazoz ~.şcleri Gazoz f İşeleri üzerindeki 
üzerindeki kapsuluoıuz etiketimiz 

Gazoz. kapaul \ c Wketlerim ·ıin taklit edildijlı görülJUğttnden hakiki 
Bomonti ;.,aıozunu içmek arzu ed,.nJer 'kap ııl ve etiketlcrimize dikkat 
etmelıdirler . 

Emniyet Sandığı müdürlüğünden: 
lbrahim Etem ve Münir beylerin 12921 ikrH nnmaı·ah deyn se· 

nedi mucibince Emniyet Sandığından iıtilcraz eyledikleri meblağ mu
kabilinde Sandık namına merhun bulunan Anadoluhisarında Ayazma 
sokağında eski 100 ve yeni 26, 28 numaralı ve 95 arşın 111rsa üzerine 
nıebni ,hşap iki kattan ibaret iki oda, iki sofa, bir mutfak, 155 arşın 
bahçe ve müştemilatı saireyi havi bir sahilbanenin tamamı vadesi 
hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılığa çıkarılarak 325 lira 
bedel ile müşterisi namına kafi kararı çekilmiş iken bukere yii%de 
on zam ile başka bir müşteri çıkarak müzayede bedelini 358 liraya 
iblağ eylemiş olması cibetile mezkur sahilhanenin 29-5·929 tarihine 
mii~dif önümüzdeki Çarşamba gllnu tekrar son müzayedesinin ic
rası ve muamelesinin ikmalı mukarrer bulunduğundan talip olanlarm 
mezkUJ' günde nihayet saat on altıya kadar Sandık idaresinde hazır 
bulunmalan lüzumu ilan olunur 

1 8 aııbul icra dairesinden : Bcyoğluuda 
Aıımalıme cit sokağında No 35 ve 

Kilçllk vazıcı soka~ınd 10·12 No haned~ 
sakin 21 Klnunu!!aDİ 929 da J~ı 
Hastahanesinde vefat eden madam Vıoleı 
Trof ~ereşesınden Pariate ikametgahları 
meçhul zevci ]ol Trof ve aıabdomu 
Loran Trof 

Lu~aFtoo Trof efendinin murisin!z 
madam '\) ioletten matlubu olan uç hm 
liranın ilamsı ıcra usulile tabailini talep 
ve tebliğ edılen ibh.mame üzorine ink':1' 
\'UkU bulmaması dolayııile matlup kesin· 
katiyet eımiı bukerre tecdiden muam~l~ 
talebi Uıerine keyfbetin vere&efe tebliği 
takarrm etmittir. Tarihi Ulndan itibaren 
bir ay sarfında deyni teavh·e ve> a ~\re
mize kanun! bir itiraz derme~·an edilme
diği takdirde hakkınızda IAzım gelen 
muanıeleye teveuul edileceği malum v~ 
biıinci ılıbıımam mal amına kaım olmak 

:- kc. fi t Ufir. o 'r 

ı •tanbul mahkemei asli> e beıinci hukuk 
daıresinden: Ahmet efendi ve~üi avukat 

Mustafa Zeki beyin KadıköyUnde Sakız 
atacı keresteci Aıiı sokıfında 59 numa
rah hanede mukime Sehavet hanım aley
hine ikame eylediği matlubat da\&ıatP. 
dan dolayı lieclitteblıt irsal kılınan da
vetiyye :r.ahrına mumaile~ ha Sehavfl 
hanım ilti mah mukaddtm mezkW- hane. 
den çıkup halen nerede ikamet ettili 
meçhul bulunduğu mahalleai mubtaranı 
ile mub&§ıri taratlndRn verilen meifuhat· 
tan anlqWnıı olmaama binaen her mu· 
cibi talep illaen teblipt icrasına karu 
verilmie ve 2'l-6-9'l9 tarihine mtteadif 
cumartesi gflnU .. , on dörtte icrayı mu· 
bakemesioi Dltsk aynca imli kaluıu 

davetı~ e vere kası dahi mahkeme divaa
baııctine talik edilmiı olduAundaıı yevm 
v.e vak tı meı.burda aumai)oyhanın ~ 
k.eme~ e biaat gelmesi ye } ahut tarafın· 
dan muuddak bir ,·ekil tilnderıııeai ilin 
olunur. 

JnstitU Gunesch, I. Brı\unerrtrase 2. Le) li, ıhar~ nrım le. lı. BıllUn tahsil 

derccelcnue nıılsail. Y etişmış genç Kızlar içıu pansı) on. 
Maria kaminski 1. • Fre) ung I. Le;. li, ~ anm leyli, ikmah tahsil kursları, Muti 

, ki ve ev işleri Kur !arı. 
Pan ion Stem: ı. V. erdcrtor.y. 12, le) Ji, tası iki re nıiyi haız ilk mektep ve 

buna merbut orta mektep ikma!Tiııbsil ve lisan nı ktı>bi. Mu iki tatil ) urdu. 
1ııstİllil ( Szanto n. Obı-re Donau tr. A3. Le Jı. \ aı ııyte~ li \•e nıhari, resmi 

tashkı hai ilk mekt p akmalı tııhsıl melı:t ı tatıl ) ıı du. 
Luıitut Liste. \:. Nikol dorfer ır. 8. Hu usi ılk ııi ıu p, ık malı tahsil kurıı-

lan, bütUn tah ıl d recrlerıoe muaaıt ecn ·b lı lar • 1usık • p r. b Uk ha P 

a A f! nhl k, \ 111. \ \ ı nl r t B .t n 0-ektep 

Spor, Ana :ıınıCı muallime mektebi. 
Penaaonat Hannah \i\ olff XlX Rudolfinerg. 18. BüyU\I ba çeli Vı la, ikmalı 

tahsil mektebi, e~nebi lısaı lar, nıu ıki, spor, ifnalı lak m 
Tuchte:heim Hinıerb,.Uhl b, V\iıen. Ecn in 1 sanlan E" ı ~c i. musiki, spor, 

Adabı muateret, aynı 1.nmanda taiil urdu. Dr. MnX. B ron ve Baron ·s !\lanndoıif. 
Erkek talebe pansiyonları: 

1n titut '1 rtel, l Hahııhııq~erga se 5, Lise ve orta mektep tnheili . Her nevi 
mekt p tal~be!i içın ınn i)On. F nebi lisanları, musıki, t tıl kurslan. 

Familienheim Pror. Falı r lV kleine Neu~ lı. Ort ktep 'e ına hdut 
mıkdarda tıcaret akadcmı talebet!ine mab us tatıl ıırdu. 

Knabenpansıonat. Schulz, X \ili V\ allri . 112: But n m : tep derrceleti 

ile ala 16d r. zarıf , hlıt mevli ide, gtızel tat.) ' urdu. 
Landerzıehunı;sheım filr knab n Xl:X, trasserga e 39, l\ U_ ddak fen Jİmnuı 

( Lise ), le~ li, 'anm le~ li, tatil yurdu 
Paneionat Prot. Rainer, Mnuer beı V\ ien J..an eg 113: Mu addak orta mek· 

tep ve fen j mna ı { Li e ), Lt li . -nr m le lı, Orman m ktehi smıflan, tatil yurdu: 

Hali Tasfiyede bulunan ve Türkiye ve Şark mem· 
leketleri İnkişafı İktisadi Türk Anonim şirketinden 

Hali tasfiyede bulunan Türkiye ,.e Şark Mcmleketlen inkişafı 1kti1&dl 
TUrk Anoni~ şirketi, kat'i tasfi\'e fevkalade hi sedaran hey'eti umumiyeti, 
11 Mayıs 1929 Cumartesi gunü saat 16 da lstanbulda Umumi Ticareti fta. 
riciye Bankası binasında, Ihsan beyin riyasetinde v iktisat veklleti oelil• 
aıni temsilen koıDiser sıfatıyle lstanbul Tıcaret muduru MUHSİN NAİM 
Beyefendinın hU1uriyle in'ikat elmiş ve atideki mukarrerat ittihaz edilmitôr-

1 - Tasfiye memurları ve murakıp raporları kıraat ve tasdik edildi. 
2 - Kai'i tasfiye bilançosu. tasfiye meı-.urlarınııı re~ leri hariç olmU 

Ur.ere mlittefikan kabul edildi. 
3 - Tasfiye memurları ekseriveti Ara ile ibra edildi •e firketiA mn

cadiyeti bukukiyesine nihl\yet veriİdi. 
'f:tbik aıllh"rbnıU U\ i C) le dim. ı\ıeık.ıir 

mtthilrle k.ıuıae~ e deynim olmadıtırı· 
dan ır.a) iin hükmu olınaJı~ı ilin olunl:I'. 

Be~·oğlu heledi~·e deireııi tahaklmk 
m ı~rru '.\I l.eıct Adil 

Z ayi : lJpa abaiukeriıadea alııl .. ltiır 
kı&'a 81kerf vai!.uıı ıaycttim. Y• 

apıi alacatımdan eskınin hllksıll l o&t& 
&wıbw val ilkeles·ade Sar&f -...1111 

7 No ıııııta:oda Mehmet oilG 
ı.-n,.t sırı 
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Seyri sefain 
Mrekez Acante~ı : Galata 

Köprü ba ında. Beyoğlu 2.362 
Şube Acaııtası: Mes'adet 

hanı albuda Istanhul 'Zl 40 

TRABZON BİRİNCİ 
POSTASI 

(CUMHURIYEn vapuru 
27 maJll pazartesi 12 de Ga
lata nbtımmdan hareketle 
lnebola, Samson, Gireson, 
Trabzon, Rize, Hopaya gide 
cek ve dönüşte Pazar iskele· 
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Tirebolu. Gireson, Ordu, On-
Ie, Samsun, lnebolu, Zo~gul· 
cJap ujrayarak gelecektir. 

Hareket pnü p kabul 
olunmaz. 

İrmiz Mersin sr'at 
postası 

(MAHMUT ŞEVKET PA-ı 
ŞA) vapura 28 Mayıs salı 12 de 
Galata nhtamından hareketle 
lzmir Antalya Aliiye Mersine 
gidecek ve dönüfte Taşucu 
Anamor Aliiye Antalya Kut
adMı lzmire uğrayarak gel&
cektir. 

A. valık sür'at pos ta~ı 
( MERSiN ) vapuru 28 Mayıs 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın· 
an hareketle Gelib lu Çanak

kale Kuçukkuyu Edremit 8 r
baniye Ayvalığa gidecek ve der 
ıµl§te mezkt1r iskelelerle bir-
likte AJtunoluğa ugrayacaktır. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
almtr yük alınmaz. 

yelkenci vapurlan 

iZMIR s1İRA T 
POSTASI 

Lüb ve aeri iSMET 
;AŞA vapuru 26 May 

Pazar tünü tam saat tSde 

Calata nhtamandan doğru 

lzmire hareket edecektir. 

Taf.;Jit için Sirkecide Yel
kmd Hanında kiin acentası
na müracaat. Tel İstanbul 151 

Ve Galatada merkez nbbm 
hanında Celipidi ve Stafilopati 

.. -.tallgına müracaat. Telefon 
Be 854. 

Emlak ve Eytam Bankası müdürlüğünden: 
SATILIK APARTIMAN 

1 - fıtanbulda Beyoğlunda Meırutiyet mahallesinde Mehtap Sokağında Me,rutiyet apartamanı 
namile maruf olup Bankamızın batapu mutasarrıf bulunduğu apartımanın 1abfı tabitle müzayedeye 
konmuştur. 

2 - Müzayede kapalı zarf uaulü iledir. 10 Haziran 1929 Pazarteai günü Ankarada idare Meclisi 
huzunmda icra olunacakbr. 

3 - Satın almak istiyenler ( 8400 ) liralık teminat vermeye mecburdurlar. Bu teminat mektubu 
teklıf mektuplarile beraber ihale gününe yetişmek üzre bizzat Umum Müdürliıfe verilir. Ve yahut 
taahhütlü olarak Posta ile gönderilir. 

4 - ihale bedeli bilafaiz sekiz taksittedir. ilk taksit peşindir. 
S - Talip olanların lstanbul veya lzmir Şübelerimize ve yahut Umun Müdürlüğe müracaatla 

mufassal şartnamemızi mütalaa etmeleri ve miızayedeye iştirak halinde bir lira mekabilinde bir 
nuıhasını alıp teklif mektubuna raptetmelcri icap eder. 

Istanbul ticareti dahiliye 
Gümrüğü miidürlüğônden: 

Atkt Nevi Afı rk sı -- -1 Sandık Bila 
9 Bağ « 

.8 Çuval B 12 

Kilosu 
37 

220 

1 « Bıla . 7 

Cinsi eşya -Tehi lira 
Tehi kıife 

Odun 
Topraj;. 

1

1 v f T 6868~'jfl 1 : : Pil lclimürıl 

~ si 

I ....... ~:~:.~::~~;:;;;.::: ...... ~ 
M ardin ve civannda bulunan kıtaat. mllellllAl ve butaııenin ihtiyacı olan ekmekt 

• Sıiır ve koyun etleri, sade yatı, ar,.. -. " odun kapalı mrfla mlnakal~ 
konmuıtur. İhaleai 1 Haziran 929 tarihine mllladif cumartesi gUnü saat 14 te MaıdiP 
d
1 
e. ~keri atın alına komisyoaunda )apılacaktır. Şartnamesini almak .,. teklifo&Jlll' 
ennı vermek itteyonlerio mahalli mezktlrda ki komi) oaa mllıacutlan. 

Uaniaa Ye civarındaki kıtaatm ihtiyacı içita iki milyon kilo odun kapalı arfla alml" 
U"-c:aktır. baale.i 13-Hairan-929 perlftlbe &ini .. OD bette MMiaada alkeri .. 
alma komisyonunda ,..,.ı.eakaır. Şmmmemi rmet iateyenleria komisyoamallll 
ve teklilnameJerini 'fftlllelt ilteyenlerinde MQieeda mezkQ.r k.omisyou mQncaadarl. 

~Udtlnu ita edemereo müteahhit Mm ve beuhma 295680 kilo w aham4 
bere kapalı ıarfla m11nakuaya konolmap. lhaleai ·ffairaıı-929 tarihine mll

..mf aımarte1i gutiil ~ Mkeri llbn alma koaiatonoada yapl.caktır ş.rt
Darneaiai almak ve tetlifn.emoleriai vermek iayealerin Sankarmıta mezkGr komifo 
'ODa IDtnc.tJan. 
9 bin adet bati renkte ~ makaruı aleni mllnabsa ile almacakbr. lhal• 29 

Mavıa 929 çaquha gUnll .. t 14 te ~ apılacaktır. Taliplerin p.rtaame IUretini ko
miayonl1111111daa almalln ve n._llllal k.omla,.ıı•tda görmeleri ve iba1e gönUDlll 
teminatlarile komiayonumma gebuleri. 

ordu hayvanab için 96000geyim beylir ve •• Dlh milbayauı kapalı sarf uulil• 
münakasaya konulmuıtur. İhalesi 27-Ma}ıt-929 tarihiıae mllsadif .,..mı.i IUt OD 

dortbnçuktur . mllnakuaya iftirak içinde revın ve sut maayyenden eni teklif ve 
teminat mektupJanıuıı mübm mukadilinde Ankarada merk~ atın alma koalİlycıDll 
riyuetbıe tndı eylemeleri. 

ll'•1ııerideki kıtaat •r-natı ıpa JllUDÜ..,. toma1ap ao Mayıe • n.ı. edil•-' 
•"mukarrer o.lan trakya upasnun _... ihaleli lebven 30 ilan oladlr. .... ~ 
dijı görUldUgünden mmOr mın•katııl•a illaı.i 30 Ma)'ll 929 putmbe lflDll Mil& 
14te Kayteride ukeri uıın alma Ko apalıcıelı 111h011a ilin olmıar. K •1serideki kJtut ha vanah için Taıa.kJ& ırpuı kapalı r.arfJa mlukaaya k• 

llWftUr ihalt11 30-Mayı.9!?9 Perıenbe 8'nll uaı 14 te Kayseride ak.eri atlJI 
alma komisyonunda yapılac.tktır. Şatııam88i bmis oaumuıda mevcuttur. okamak 
İste) enlerin komia.ronnmua ve teklifnamelerini vermek. ilte enlerin Karaeridcı ukeri 
1atın alma komiayonuna vermeleri. 
T aahhudtptı ifa edemeyen mlltabhidi namına ukeri ihtiyacı için bir adet lalUD 

tathir makinesi 27.S.9'l9 paıarteai gtınU N&t 14te pazarlıkla alınacaktır. Taliplerill 
tartname. ve ıekilleri komia onummda göımeleri ve ihale Habnda prtaamede 7aala 
olduğu gibi tenainıtlarıle komiıronumua mllneutları. 
M aniadalı.a kataatuı ihtiJacuı olup kapalı arfla munıka• a komıhmat ola_.. 

na ihale gtııailnde talip zuhur et.medifiaden ihaleei 23-6-929 l&rihhule uaı ae 
bqte ~apılmak Uzre mllnakm temdit edilmittir. Taliplerin S8llllDI ill8lktra kadir 
Maniada askeri satın alma komia oawaa mıancaaılan. 

E laıizdeki kıtaııtm ihtiyacı olan arı- kapalı zarfla maaah•ya konmuttar· IJıaW 
bir • Haziran • 929 tarihinde cmaart• gGall IUll 14 te EllMzde atken 11&m .ım. 

komiaroomada yapılacaktır. Taliplerin teklifnamelerini mezkOr koausyona ita eylemeleri. 

1 bti7acatı ukerbe için hayvan ahaacakbr. itaya talip olaalarm 6 haira. 929 tari
hinde peqenbe gllnll llMl 14 te Mardinde uken Mbn alma bmit1cmu riJuetiae 

muracaatlan. 

58 Adet 1 I 505 Mıistamel adi tehi sarıdı/c = Teıtirda Cinsi 

1 Sandık Bılii 703 Gazla mıite1ıarrik demir müstamel makiJ 1500 ~ !u.etit11 
MönahNU 

Kapalı 

l Denk ~l S 116 KPPi koyun de isi 12800 ~ Jllll 
-'lf"' ~00 IOOOOO ICma ot 

• 

1 Sandık S M 26 ~ hi bira f.fe.si 9500 ssoo Fll8Ulya f 

2 Çu l J[ 227 Şap 6000 6000 ~ur Aleni 
60000 60000 y .. tebıe Ka~ 2 Adet Bilô. 118 Mustamel kayık mu,amması 5000 sooo ~ AleDi 

11

1 • « 205~ l « yorgan = = ~~mek : 
« • 34 cc yun yatak 9000 8700 Patatea • 
« cc • yastık 2250 2100 Makarna • 
« « Emayye mutfak takımı 1000 5000 Sabaa Kapah 

l 9000 15000 Ga yatı • 
1 Çu al 11 23 Tarhana ll<mX> 000000 Odun • 
l Sandık T O 62 ıizüm 1700 1500 ?.e,tun yati Aleni 
ı « 41 13 Gemici peksimeti Çorlu kıtaat ibti acı için bm-echibatı mevadı iqeaüı hiza1annda ~ ta-

rilılerde ihaleleri icra edilecektir taliplerin ~ Çorluda ki mm .ıma koo 
lstanbul ticareti dahiliy Gumruğıi anbannda m ı·cut ve balada envaı muı arter qy u.uı. bücl.imk miaıonwıdan almaları ve prtnamede azıh olan ıekilde ki teminatlarile vakti ...,. 

rusum ve masarifatı mıuteriye ait olmak v gmnrükte teJlim edilmek ıwe tarihi ilandan itibattn yende mmGr komisyonda bam bulwimalan ilin olWUIT. 

-~~~~-~~~~d~~~-~~~~~~~~~~'_:~~--··-~-·"1-~--~'·~~~~~~~~~~ ••• D •• U.rd •• u.·ııe···ia.··"··ol··· .. ······ .... ···~·.· .... ···.··komi······,,··OB··:~d·:an::··~~~ı furuhtuna mu p t e · eceğın n cumart si ı;e s gıinu:rj mezl\İİT gun.,'111' .satış omisyonuna müra- L= 
caat edilmesi il4n. olunur. 

~~ .... · ... YAT1"1\1IZ'IN A YN .... s1·~~ ı L A~ N ··· · · ·· · · ···· ·· · ·· · ··· ·· ···· · · ····· ·· _ n 1 ~. n ı - Omca kıı.etınm ilati ~ olma 11000 ıwo .p etİDİll kapalı ..n u..uı. 
20-S.9'8 tuibiDde ihaleei icra ~ aacatı ilin ~ idi yevmı me&ktr -~ 
tesadlf etmeeindeıı bismrilr tdair ~ JS.5.9'l9 CUmarteli gthıll IUt 14 d tabi 

KODA 
llaklnasıyle çektiginlz 

fotograDarnızcllr. 
ICodak filmleri yegane emniyet 

memnun kalacağınız f ilmlerdtr. 

Kod~k makinaları ve filmleri ile 
ELOX kağıtları alaminüt fotograflar için 

Minuteros kartları 

Gazi ayintap vilayetinden: 
1- Gazi ayintap hapisanesinin 1·6-929' tarihinden 31-5-930 

gayesine kadar 130 000 kile üzerinden bir senelik Ekmek ihtiyacı 
kapalı zarf usulile munuaya konulmuttur. 

2-lhalei katiye 1-6-929 tarihine miiladif Cumartui günü Mat 16 
da yapdacakbr. 

3 - Teklifnameler munalcaa bnww mucibince yapalacaktır 
kıymeti mubammenesi beher kilo ıçia 20 kuruştur. 

4- Taliplerin Ayintap Talarirat mldüriyetine müracaat etme
leri ilin olunur. 

Orman ve Arazii vakfiye müdürlüğünden: 
Saylm ocağı arazisinden iki parçada otuz yedi d&aüm bahçe 

ve tarla üç ıene müddetle 29 Mayii 929 ÇUfHlba günü saat 
on beşe kadar müzayedeye konulmuştur. 

Tal'p olanların ul Evkaf Muclıriyetindo Orman ve Arazi 
t rı. 

D unu Umumiyei O.manire ı.k· 
kındalu mukaveleleri kabul edela hamil· 
l nn adedı muaylen nispete ı.lii oldu· 
lundan. mezkOr mukaveleler 15 Mayu 
1929 tarihınden itilıeıen mer'illli-.hf. 

Binaenaleyh 21 Mart 1929 tarihli 
ilin macibincc icra edilmekte olan kupoa· 
Jarla Şnk DealiryoUan tab.ııatma alt 
tedhata 31 May11 1929 tarihinden 90Dl'a 
da munını 1a1DaD tarihlerine kadar el• 
'f8ll1 edilecektir. 

Diler cihetten. kuponJarla Suk J>e. 
mil' oDan tahvill.t na ait ikincf tedi, at. 
~rın edilen 25 Ma1 .. 1929 tarihinClea 
itibaren ıcra edılecektir. 

MeıkGr kuponJana vaclelerile bedel
leri hakkuadA Te kep.;lıbrde çtlaıp 
vac.ıb ttecli e olan ~ ~ ~ 
tahvilltı UzeriDdeD ~ tem e edi· 
lecıek •ebllt hakkında bamaller f raııu, 
Almaıı a. AV111tar1a, Belcika. lagiltere, 
Felemöak, lt&J,a ve Tlltklyede tediY* 
memm mu-ı nezdinde ilam gelen 
ııahab iltih..ı edebileceklerdir. 

Huine bonolan Jerine kaim olacak 
tahkim talrrilltuı ve ıllaetteleri mGJaa. 
lil bcmolarm ilnct mnımelttıu maı.. 
ıerek tarıhleri ilerde ~ ila.. 
lada bi.lcl1rileoektir. 

SABIK OSMANL1 bmRA
TORWCUNUN TAKSiME 
OOIAYAN DCYUNU UMU
MIYESI aonJsl IDARISI 

1 11abul icra clainaiDdea: Ticcarda 
Mehmet Şollıtl heyin ... keli idanli 

BuribeWe klİll kGata.ı jea..ı ~ 
tlıketindeki mathabaıum temilli itdlaa 
n•nıada malıcm " fandltu muaır. 
3000 adet pmi •kn.uı " ...... 80 
Ma1• 929 tarihiae mlllldif l*'l9IDhe 
ıunıı •t 10 da GMatadlı kalafat 
maNlleeiade w Yapar a..Jarile 
UpK .. miıteba .. Jmatl .-arda 
Te aut 15 ele 8IJAtta -..i hu&ıaeli 
ittilalinde Hakkı be1ia klllk mbaDWe 
bllmll• ede finıbt edilıeeelinclea talip 
olanların m•hıHinde bubmeoak memwg.. 

ı ilin ur. 

edildiiL 

111111 Doktor ....... ~ 
H...ıd k ....... ı...taneli Cilt 

" finali Beldmt 

Cevat K 
Ttlrb. efe &ki llillli ..,_ 
6İftall. TeZ: lııam. 2622 

asPer 

7,16 
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