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Cemal Hiısnü hey 
1 evli it Rüstü ... Be11 dUn gitti 

''Yunanlılarla müzakeratımız 
faal ve ameli 

hir safhaya dahil olmuştur. '' 
lf ariciye vekilım z 

gazetemize 

beyanatta bulunarak 

harici 

>ııes'elelerinıizi 
izah etti. 

Tevfik Rilştn bey dfin giderken 

1' Te,·fık Rüştü bey dün teşyi edilirken 
•hd d" 1 \ı ııtf 1k! teslihat konferansının Tevfik Rüştü bey talya sefiri-

L~ ol er ı içtimaına iştirak ed~ nden sonra Amerikan sefiri Mr. 
'11it1ıiı'; .... hey' etimiz hariciye ve· Grou ve Alman sefiri her nadol
~lld evfik Rüştü beyin riya- niyi kabul etmiştir. Sefirlerden 
llıi~t e olarak dün sabah şehri- sonra hariciye vekilimizi M.M. kom· 
~~ ~lvasalat ve tevekkuf etme· isyonu reisi M. Rivas Viköna 
Srea~den ıonra kalkan Avrupa ile mübadele ikinci murahhasımız 
~btiifti ıle Cinevreye hareket Nebil B. ziyaret etmiştir. 
~ !· M. Rivas Viköna hariciye 

tq tıciye k·ı· ·ı · ti ıtıhı.a ve ı ı ı e nyase vekilimize Atinayı ziyareti ve M. 
~~~Cti t ~nıumi katibi Tevfik B. Venizelosla mülakatı etrafında 
-'\.;}'e nıuşaviri Cevat paşa, ha- izahat vermiş ve mevcut müba
:udiitü vKkileti kalemi mahsus dele mes'elesiyle, Ankarada de-

lit11 S cmal Aziz ve şifre mü- vam eden Türk-Yunan müzake
ttliittldc uat beylerle iki katipten ratı etrafında görilşmüştür. Ziya
'-trıııı, ij> olan heyeti murahha- retlerden sonra hariciye vekilimiz 
~~ ş,h ardarpaşada vali vekili öğle yemeğini otelde yemiş 
ı.litQ şcnı_ıni Muhittin, Polis mü- ve ailesiyle, hey'eti murahhasa
~llıai) Hıf, Hariciye memuru mızla birlikte otomobillerle Sirkeci 

llıisy akkı beylerle M. M. ğarına gel- miştir. Gar teşyie 
:ttkttokundaki murahhaslarımız gelenlerle hıncahınç dolu ıdi. 
~IUpJ. urnandanı, ecnebi sefaret Bu meyanda vali, Amerikan, 
~ i ltı h ve şehrimi%de diplo- Alman, Avusturya, Romanya se-
tı,lt 'c.. a afile mensup bir çok firleri ve bir çok zevatı aliye ha-

.1. 1' e,~/tılamışbr. 1 k .d. 
~ıkte~•ıat R~tü B. trenden in- zır bu unma ·ta ı ı. 
~dtn lonra kendisini istikbal Tevfik Rüştü beyle, heyetimizi 
'tk~ Zevatın ayrı ayrı ellerini teşkil eden Tevfik B .. ve Ce':a~ 
~tll ve selim merasimini ifa paşa teşyie gelenlerm ellennı 
;'ltd!°lis, Jandarma ve zabitai sıkarak veda etmişlerdir. Tren 
~ ~:. ~flarını selamlaya- tam iki buçukta heyeti murah-
1'~ '"1Yctiyle birlikte gardan hasamızı hamilen hareket etmiş-
ı('rıl)~c hazırlanan istimpotla tir. 
)lal ~·reçerek doğru Tokat- Hariciye vekilimiz kendisine 

d· ~· llıe gelmiştir. Çekmeceye kadar tefakateden 
~~ırıden tye vekilimiz otelde ken- bir muharririmize şu beyanatta 
ti~ ba evelce randevu almış bulunmuştur : 

"· 'Uzı sefirleri kabul etmiş· Gazetemize bevanat ,,ti s· meyanda evela ltalya • hd d" 
•ı<:i ıny O " - Devletlerin ta i ı tes-
b_~ }le ~ek·0! rsini Barone, ha-
~ .a:ıır:, .. kılıınizi ziyaret etmiştir. libat için gösterdikleri arz~ ~e 
~"li "itl atta b bu uğardaki faaliyetlere huku
'i . trıiıd , . ugün mezunen metı"miz samimi bir iştirak gös~ rıı ~r en gıdecek olan Or· 
~ e>ne hı • · kT · termektedir. ~ et • ancıye ve ı ımı%e Bu seferki konferans için hü-
~ 0ıtıacta ınıı, aynı zamanda 
~~Vıu\I bVUku bulacak mülakat kumetimizin hazırladığı rapor 
~illttü b, .aha olmuş ve Tevfik geçen seferki gibi cih~n.s~lh ve 

l1&teij t!kııı ~5 Nisanda Romayı müsalemeti için besledığımız sa-
ı. liaticı· arrur. etmiştir. mimi duygulardan mülhem olm-
lVJı.ıa Ye vek ]" · ·· M uştur. Konferans 15 Nisanda 27 
t\i Solini ·1 ı ımız aynı gun . devlet murahhaslannın hu uriyle 
·~ tı ~ornadı e görüşecek ve bir I< f b 
~t ~ a kaldıktan sonra ha- içtima <'clecektir. on ran en, 

r 

Tevfik B. askeri müşavir olarak 
Cevat paşa ve Bern sefiri Mü· 
mür beylerden mürekkep bir 
heytt halinde iştirak edeceğiz. 

r)iünür bey bize Cinevrede ilti
hak edecektir_ 

Konferansın mesaisi bittikten 
sonra aYdette Romayı ziyaret 
edeceğim. Romada ltalya başve· 
kili Sinyor Mussolini cenapla· 
rıyla görüşeceğim. Romada M. 
Venizelosla da görüşeceğimden 
battsediliyor. 

Bu hususta takarrür etmiş bir 
şey yoktur. Fakat M. Venizelos 
aynı zamanda Homada bulunur
sa ve icap ederse görüşürüz. 

Sulha sadakat ve devletlerle 
dostluklar tesisi şıarımızdır . 
komşu olan ve olmayan devlet
lerle münasibatımız dostanedir. 

Yunanistanla aramızda uzun 
zamandan beri muallakta duran 
mübadele meselelerinin halli 
fas1edi1mesi için çalışılıyor. 

Hükumetimiz bu işlerin hail. 
için çok gayret ve hüsnü niyet 
sarfetti. Bu sebeple son zaman· 
larda müzakerat foal ve ameli 
bir safhaya dahil olmuştur. Türk
Yunan müzakeratına gaybubetim 
müddetince Ankarada devam 
edilecektir. n 

Mübadelede .. -
Komisyoıı riyasetine 

Istanhul meh'usu 
Tevfik Kamil heyin 

. tayini kat'ileşti 
Tevfik Kamil beln bir 

k~ç güne kadar 
şehrimize geleceği 

bildirilmektedir. 

Cemal Hüsnü beyin maarif 
vekaletine tayin edilmesi üzeri
ne münhal olan M. M. komis
yonundaki heyetimiz riyasetine 
lstanbul meb'usu Tevfik Kamil 
beyin tayini kesbi kat'iyet etmiş· 
tir. Hariciye vekilimiz de bu ta
yinin doğru olduğı.mu bir mu
harririmize beyan etmiştir. 

Tevfik Kamil B. btr ke.ç gü· 
ne kadnr ~ebrimize gdcrek yeni 

' 1 

Maarif vel~ili o u. 
Söglegi • 

lZ 
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Y "'I'ürkiyenin en yakı

Ankara 10 [lıu!usi) 
Cemal Hüsnü heyin 

şıklı erke"' i kim?-

Dün de bir ço " 
karilerimizden 

r.esimleı· 

aıdık. Buıı ları 

maarif vekaletine tayi
ni hakkındaki hiışveka· 
let tezkeresi bugün tas· 
tilu aliye iktiran etmiş
tir, mumaileyh yarın va- nı uıı taza nı a 11 
zifesine başlayacaktır. • 

Çok değeri'i ! güzide arka- dercedıyoruz. 
daıımız Cemal Hüsnü beyin ma
arif vekaletine tayininin ili irade
ye iktiranını bildiren yukarıdaki 
telgraf büyüle bir memnuniyetle 
dercetrnekteyiz. Bu memnuniyet, 
Cemal Hüsnü bey efendinin, 
maarifı vekaleti gibi çetin mesa
iye muhtaç ve memleket için 
hayati ehemmiyeti haiz muazzam 
ilim makinesini hüsnü tedvir için 
· abeden bilgi, azim ve derin 
bir ideal aşkılc metbu olduğunu 
yakinen bilmekliğimizden ve bu 
itibarla bu tayinin memleket 
maarifi için hayırlı olacağına 
kamil bir emmiyet beslemekli
ğimizden doğuyor. 

Çok muhterem Vasıf beyefen
dinin istifasından duyduğumuz 
tessürü ancak bu kanaat tahfif 
etmektedir. 

Aziz ve muhterem mefkUre 
arkadaşımız Cemal Hüsnü bey~
fendiye yeni vazifesinde candan 
muvaffakıyetler temenni eder ve 
samimi tebriklerimizi b9an ederiz. 

Fikri B. 
lGalata Saray talebesindeııJ 

Musabakamıza devam edi
yoruz. Bu~n de üç kariimiz· 
le bir küçük yavrunun f otoğ· 
rafını dercediyoruz. Orta gör· 

düf,rünüz fotoğraf Necmi TeVflk 
beydir. a.~daki kariimizi~ 
ism!._ talebe Fikri bey, soldaln 
ise Ali beydir. 

Dün ak!Şam bir kadın kari
imiz yazdığı bir mektupda 
di)Or ki: 

11 Kadınlar tertip ettiğiniz 
11Türki) em izin en ) akı~ıklı 
erkeği kimdir?,, musabaka· 
n 1 (•ok alukad r n ı. orlar. 

t 
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1 yalnız beğen-1 
İ dikleri 3 ·ya
l kışıklı erkek 
1 ve 3 sevimli 
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ikesip gönde-ı 
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Türkigenin 
çocugu 

Necmi Teviık B. 
(&lühenclli} 

mevzuubahe edeceğim: 
Türkiyenin en yakışıklı er

keğini intihap edecek olan 
kadınlardan mürekkep hey' 
et hükmünü sadece fotoğraf
lara bakmakla Yermemelidir. 
Fotoğrafı güzel olan bir er
keğin kendisi çirkin ve ken
disi güzel olan bir erkeğin 
f'otoğrafı çirkin olabilir. Bin· 
aennlcyb unu teklif ediyo· 
rum. Karileriniz tarafından 
yakı~ıkh olarak intihap edi· 
e k rkekler. kadınlar bey'· 

c nm I· "z· 1t htızurrnn 11 m· 

Ferit 
lll .. ı .a~l Huluai B. nuıhduoıuj 

en sev mli 
kimdir? 

.Ali B· 

lar. Bu takdirde intihapta 
tam bir i ahet ) apılmış olur.,. 

Bu hu u ta bir karar veril
mesini lıi7..zııt karilerimize terk 
•diyoruz. nu mes"e1e etrafın· 

da karilerimizdcn alacabrımız 
mektuplara göre bir hüküm 
'ereceğiz. 
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Az 
telgraf lıavadlSleri içinde di

kkat nazarını çekmeyen bir iki 
sabr beni bir az düşfindürdü . 
Bahaettiğtm havadis f.ıl(lu: 

ı 929 - 30 en esi Yunanistan 
bütçesi şöyle tespit edilmiftir. Va
ridat: 9.665,613,375' masraf: 9, 
657, 613, 422 drahmi 

Bu bütçe denktir; hatta 8 mil
yon fazlası vardır. 

Acele ile, belki, bu rakam
lardan büyük bir şey anlamadı
nız, d ğil mi? izin verirseniz bu 
bütçeyi kı aca size şerhedeyim. 

Takriben on milyar drahmi, 
aşa~ı yukan 250 milyon Türk 
lirasıdır. 

250 milyon lira b"ızim bütçe
mizden bir miktar fazladır. 

Yunanis un kaç oü:fusu var? 
6,200,000. Bizim 13 buçuk mil
yondan ziyade. 

Demek ki Türkler Yuanhlann 
iki mislinden futa. Eğer ticari, 
sınai, zirai iyet aynı dere
cede olsaydı bizim bütçemiz 
takriben SSO milyon olacakb. 

Bir bakış noktası:! 
Yunani~tanda y~amak Türki

yeden ü.Çte bir nispetinde ucuz
dur. 

Bir daha: 
Yunani ~ 

bul etıney.ece 
aur. 

Bir daha: 

bizden nispet ka
mertebe borçlu-

Yunanis tın n arazisi pek az 
r tr. Aşagı yukarı Rumeli 

rimizle Garbi Anadolu 
k1aclar. 

O halde muhterem Başvekil 
ismet paşa Malaeyada irat ettik-
1 erı utukta yerden göğe kadar 
baldı ıqıi ler. 

Pa hazretlerinin ifadesine 
göre iz at a labmızın, bi9 bir 
sahada, sga i ini bile bulama
dık. Faa 'yet ez. Bunun içindir ki 
istihsal da ehemmiyetsiz. Memle
ket geniş, faaliyet temerküz 
edcm'yor .. 'wticede h yat pahalı ... 
laşıyor. 

Ali iktisat meclisi, uzun tetki
katlardan sonra dürüst bir teşhis 
koy m dı. T şhis oln/ayınca teda
vi çareleri de bulunamaz. Görü
yorum ki iktisat meclisleri teşkil 
etmekle gayeye varılamıyor. Şah
sım itiban ile bu gibi meclisler
den, enet menlerden, komisyon
lar an hıç bir netice beklemem 
ve bu husus a edilen masrafları 
israf add derim. 

lkti at meclisi umumi mutala
alara girişti. Halbuki "generali
tes,, denilen, amiyane tabiri ile 
beylik sözlerle mes' ele halledil
mez. Her mes'lenin, her madde
nin ayrı yn tetebbuu gerektir. 

Mi al: Bütün tiırkiyenin iktisa
diyatını sıkan bir lstanbul limanı 
işi görüyoruz. 

(IKDA.1) ım tefrikası : 26 

Edgar 
Hayatını kolunu okşayan bu 

adamın hayatına bağlamıştı. Beryl 
elini Tilmana uzattı. Bu geniş ve 
kocaman el, küçük ve zarif eli 
hararetle sıktı. 

- Size tebr'katta bulunmaya
cağım, madam Sutton, ve bunun 
için daha mUsait bır zamana mti
zar edeceğim. 

Madam Sutton ? 
Bu hitap gene kızın zerindq 

bir kamçı yeJ11İŞ gibi tesir hasıl 
etti. Fakat böyle bir tesirin husu
lüne de sebep yoktu. Çok iyi 
bir adamla evlf"nm'şti. Sevdiği 
adam ise şayanı nefret bir cani 
idi, imdi de hapishanenin 
dem"r p maklıklnrının rkasın· 
da bu'u uyo dt 

z ... Dalıi lı 

Her kes illifak ediy-ar fci bu 
makina iyi iş1emiyor; ıslaha şid
detle muhtaçtır. Mesela bu iş 
hail dilse tüccar büyük bir ko
laylığa mazhar olacak. Avrupa 
ithalatının mühim bir kısmı Ham-

Şeyh ül eti b ha Sanasaryan hanı 
Nafiz paşa davasının dünkü 

neden öldü?muhakernesi 
Şeyhületibba Nafiz paşanın 

burg'a meyletti. Neden? Çünkü geçenlerde vefat ettiği malumdur. 
0 limanda külfet, güçlük namına Bu vefat hadisesinin üstünden 
hiç bir şey kalmamlftır. Resmi henüz bir hafta geçmeden mer
muameleJer asgarisine ind.irilm~- hum mahdumu eczacı Hasan Na· 
tir. Tehnik noktasından aktarma fiz bey tarafından müddei umu· 
işleri mti emmelen cereyan cdi- miliğc bir ihbar vakı olmuştur. 
yor. Ha burg harpten evelki ka- lhbann mahiyetine nazaran mel'" 
dar iş göriiyor. hum Nazif pqa tabit bir ölümle 

Zonguldak hakkında da ayni 8lmeml§, tehirlenilerek 61dü· 
fikirleri serdedebiliriz. rülmüştür. Hasan bey bu iddiasını 

Umumi düşünmek yegan yegan tevsik için bazı mülahazat ıer-
işleri unutmak demektir. detmektedir. 

Bir de asla hatırdan çıkarıl- Şeyhftletibba Nafiz papyı ölü-
masm ki birden bire iktisadiya- münden menfaattar olanla mev· 
tımızı pek yüksek bir seviyeye cut bulandufu ve eauen hasta 
çıkarmak için uö-raşmak netice- olan papnın ölümünü tacil için 
siıdiğe mahkGm Ç>hnak demektir. zehlrlendiJi söylenmektedir. 
Bu gün ne yapılabilir; işleri bir Müddeı umumilikten aldığımız 
d rece düzeltmek nası) olur? malOmata :nazaran 1ihbar vaki 

ı olur olmaz paşanın kabri açılmıt 
şte hedef... ve ~eset morga naklolunmuıtnr. 

Jd remizde iktisadi faaliyeti Morgun raporu bugün verilecek 
sıkan ne gibi engeller var? Ka- ve vaziyet anJaşılacakbr. 
nui güçlükler mevcut mu? Ali ik· Hae B. ne diyor? 
tisat mecli i vergiler mes' clesine Müddei umumiliğc lıadiseyi 
p rmak dokundurdu, lakin tah- ihbar eden merhumun oğlu ez .. 
lile girişmedi, hangi vergilerden zacı Hasap Nafis bey şüphele
şikayeti olduğunu söylemedi. Hal- rinin esbabını izahtan iStiknaf 
buki ra arda m.ünderi tavai} e- ediyor ve dlyorkh 
yi d ğil hükumet, her kes bilir. - Mo~ mponmu elime al.-

Dfin ikinci hukuk mahkeme
sinde çok şayanı dikkat bir mu
hakeme hitama erdirildi. 

Davanın mevzuu şudur: Bahçe 
kapıda maruf Sanasaryan hanı 
elyevm hllkUmetc ait bulunmak
tadır. Fakat esbak Ermeni pat· 

rlklerinden biri, ermeni cemaa
bııa alt bulunduğunu iddia ettiği 
bu hanın mOtevellisi olduğunu 

söyleyerek binanın iadesini iste
mektedir. Müddeinin ifadesile 
hükumet vekillerinin müdafaaları 
bundan evelki celselerde dinlen· 
miş, kuyudat tetkik edilmiştir. 

Dünkü celsede, kendinde bir 
hak mevcut o1duA-unu iddia eden 
müddeiye hitaben, bUkGmet ve
killeri mevzuu babs tevliyetin 

ispatını talep ettiler. Esbak pat· 
riki11 vekilleri bayle bir vesika 

ibraz edemeyeceklerini ve müd
deialeyhin gasıp Taziyette olduğu 
i~in bu tekilde bir talebin der
meyan edilemeyeceğı cevabını 
verdiler. 

Rels, muhakemenin bttama 
erdlfini ve gelecek celsede b
rann teflahn edilecetini bildirdi. Bu taVSİ) de hiç bir yenilik yok. llUldan hadiseyi izah etmekte 

Ba ta lstanb~l ticaret odası mazunun. yalnız şuraamı söyle· Gümrük simsarları 
olduğu halde ticaret ve sanayi yeyim ki bir insan elinde müa-

d pet deliller olmazsa ortaya b&- Gümrtık simsarlarının dtm rü-
o aJ rı asla hükumeti tenvir ede- yle bir iddia atamaz ve babası· 
mı'yorlar ıumat idaresinde müteşekkil bir 
• · nın ebedi iatirahatsrihında tacize 

ismet paşa kabinesinin iktisa- cesaret edemez. Morg raporuııu heyet tarafından imtalıuları 
diyabmıza bir düzen vermek iste- versin, ben de size bütün bildik- iera edilmiştir. 
diğ-ini, hatta bu cihete büyük bir lerimi tamamen anlatacağım. lmtabanlara Tilrk. Musevi ve 
ehemmiyet verdiğini memnunen, Her halde esrarlı bir hadise Rum simsarlarından altrnrş kişi 
müteşekkiren gl5rüyoruz. Fakat knrtısmdayi:t, kadar iştirak etmiştir. 
~ibda~nn,mfi~ha•d~nr~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

bilel Unutmayınız ki tical' , dar her tabakanın teşkilatı var-
mi teşkilatı ne düşünüyor? Oda- san'atı' ziraatı kolaylaftrran, dır. 
lar boş teşkilata boğulmuşlardır. yaratan bu umum"ı hı"zmetlerdı"r·. G 1 
M h 1f k ı ı azetc er, mecmualar ise, asla 

u te i a em er, müdürlükler, Yollar, lı'man'---. mekı--1-r, ııL- b · B k I" ad aar. "~ • u itlerde &likadar olmuyorlar. 
ve aıre. u teş i at mütem ı- )la• V. S. Bü~miz 550 milyonu 

• 1 · b .. d _, "V'" Halbuki bir demokraside bu 
yen 1i' cycn 'c ır avuç og ay bulmalı iri komşumuz kadar faa-
l .. üt • b" gibi işleri alakadarlar ve her kes o sun oy meyen muazzam ır liyette bulunalım. 

d ğ. b · O h ld k' düşünür. Hükumete gelince, o, e p·mene cnzıyor. a e 1 Bütçenin bu yekfuıa varması 
b .. t' t d J k ld ... I efkari umumiyeyi takip eder, u gun ıcare o a arı a 111 sa istibsalatın 2 milyar lirayı geç-
h·ç bı'r ar g·· "l k b ı temayü ü görilr, anlar, hasıl olan 

ı z arı oru meyece ; e - muine bakar. Şimdiki istihsa-
ki tüccar, esnaf aidat vermekten latımız ise Malatya nutkundaki temenniye gör.e kanunlarını ha-
kurtulacaklar. hazırlar ve meclise verir. 

F b tahmine gare bir milyardır Mes' e ltalyade bu usul o kadar raK-.. 
enalı~n üyükü davanın anla· leyı· bu 1Urette hüliA edece~m: z; 

1 d d D d. ? B ~A bet bulmuştur ki parlamento 
şı mamasın n ır. ava ne ar u· f stihsalatımızı lavık oJdu1n· 
nu bir formül halinde ifade edeni dereceye çıkarmak için tetkika: bile esnaf sendikalannm bir mu-

.. d' H t hal] ğı f hassılası haline aeldi. gor me ım. aya pa 1 1 •- hınız henüz aok5811dır, veya 0 

liyeti daraltıyor. Bunun ilk ne.. yoktur. Tüccar, esnaf ne istiyor? Emi-
tı'ces· umum"ı devlet h" tl · nitn ki odalar bundan b·ıhaberdı'r. ı ızıne erı- Umumi mütalia ancak huıusl 
nin muhtasar bir bütçe ile gö- tahlil ve tetkiklerden ahnacalc Halkın dilediği nedir? Bunun 
rülmesidir. ilk satırlardaki raka· neticelerden çıkar. aynası matbuat olmalı idi. Mü-
mlnrıma bir daha bakınız. Yuna- Bu tetkik Ye tahlilleri yapan rettiplerin haftalığmı düşünen 
nistanda 6 milyondan bir az fa- yoktur. Bunlar bulunmadıkça gazeteler, umumi müzayalcadan 
zla nufusun umumi hiı:metleri d 1 ise hususi mlizayakalannı gider-ava an aşılmamış demektir. 
için 250 milyon lira sarfolu- Ticaret odaları atalet içindedir. mek için sahifelerini kıvrak ya-
nuyor. Bizde ise 14 milyona Esnaf cemiyetlerinin bir iş zılarla dolduruyorlar. 
yakın bir milletin ayni hizmet- gördüklerini bilmiyorum. Halbuki Kaba' a hepimizdedir. 
leri için o kadar para gitmiyor aşçı ve berberlere varuacaya ka- Celal Nuri 

ı 

W il ce 
Bu hayali görmemek için göz

lerini kapadı, açtığı zaman da 
sıcak göz yaşlan gayri ihtiyari 
siızüldiı. 

Hıç b"r gelin nikah salonun· 
dan bu knd r ıztıraplı bir kalple 
çıkmış olmazdı. Hayatın pütün 
cazibesi, zevki solup gitmisti. 
Dünya gözlerinin önünde bir çöl 
gibi uzanıyordu. 

- lskoçya hoşunuza gidece· 
kmi? 

Bunu soran Franktı. Genç 
kadını: 

- Elbette! dedi. 
sanki bu cevabı veren o detil, 

başk bir adındı. 

. 17 
Si el yakalanmı tı. Bır akşam 

gazetesi hadiseden, kısaca ve ih
tiyatla bahsediyordu. 

Malbarulı polis karakoltın
da bir adam mevkuf bulunma 
ktadır. Tevki./ park Lane da 
804 numaraba vukıuı. gelen 
sirkat hadisesini müteakip vu
kuu gelmi§tir. 

Kısacık haber bundan ibaretti. 
Joshua ise polis kvakollannın 

önünden aynlmayordu. Pardesü
sünü bir açıyor, bir ilikleyor, 
asabi bir adam hali gösteriyordu. 

Tam kapının yanında iken, 
baş müfettiş Elford otomobilden 
indi. 

- Vay Joshua, bura da mı 
sın? dedi. Bu sabah Barabala 
senden bahsediyordum. Daha 
doğnısu o sizden bana bahse
diyordu. Hakkınızda iyi fikirleri 
var. Bu hikayede öteki gazeteleri 

atlatır~anız biç hayret etmiyeceğim. 

Joshua başıla karakolun açık 
kapısını g6stererdi: 

- Kim bu adam? 
- Bilmiyor musun? Fran Sut-

tonun kollandığı müdür. Herifi 
elinde mücevherlerle beraber 
yakaladık. 

- Sinek mi? 
- Belki.. Bu akşam gel de 

tafsilat veririm. 
Josbua bir az Şöyle uzaklaştı. 

Yarım saat sonrn EHord kara
koldan çıktı. Halinde mühim bir 
adamı yakalamış olmaktan mü
tevellit bir memmıniyet vardı. 

Joshua sordu: 
- M. BaYabal da ge1ecek mi? 
- Geldi. Bir saattir orada •• 

Leliyi adam akıllı istiçvaıp etti. 
Sana anlatacrım. Matmaıel 6eryl 
Stedmanı tıanırmısw? 

-Tanır~m. 
- Bu kazı evleneceği bir saniye 

gözden k 1çırmAI Bana öyle geli
yor ki, 't ihin görm~iği bir 

Bu yaz sebze -
fiatları çok 

pahalı olacak 
Bu yaz sebze fiatları çok pa

halı olacaktır. Buna sebep te kı
şın ıiddetinden fidanların yanmış 
olmasıdır. Her ne kadar bahç.a
vanlar yeniden fide yetiştirmek
te iselerde bu hem az hemde geç 
yetişecektir. 

Adalar elektriği 
Adalar elektrik komisyonu dun 

şehremini beyin riyasetinde top
lanmııtır, Şirketin sermayesi 10 O 
bin liradır. Bunun 30 bin lirası 
emanete, 1 O bin lirası vilayete 
ve 25bin lirası harice hisse senedi 
verilmek suretile tedarik edilecek, 
35bin lirasıda müteşebbislere te· 
diye cdilecektiı. Müteşebbisler 
arasında Istanbul meb'usu Hüse-
yin,eski meb'uslardan Orfanides, 
cemiyeti belediyeden Avni ve 
Şahin zade Tahsin Nemli 
zade Mitat, Osmanlı ban· 
kası meclisi idare azasından 
Nuri, keresteciyan, Akşam gaze-
tesi sahibi Kazim Şinasi bey ve 
efendiler vardır. Müteşebbisler 
hi !erine iıabet eden mıkdarı 
tesviyeye bqladıkları gibi hal-
ka da hisse senedi sablmaktadır. 

Elektrik taı·if esi 
Elektrik şirketi dün hesapla

rını Emanete göndermiştir. Tarife 
komisyouu cumartesi günü top· 
lanarak üç aylak elektrik fiatları
nı tespit edecektir. Fiatlarda 
cüz'i tenzilat olacağı tahmin edil
mektedir. 

Ekmek ve francala fiatlan 
Ekmek fiab 17 kuruşta ipka 

edilmiş ve francala 20 para nok
sanı ile 23 kuruş azami fiat 
konulmuştur. Son günlerde hari
çten mütemadiyen ekstra-un gel
mekte olması hasebile francala 
fiatlan düşmektedir. Henüz ek
meklik un gelmediğinden ekmek 
fiatları değişmemektedir. 

Emanet nıemurlarına zam 
Hükfimet memurlarına olduğu 

gibi şehremaneti memurlarınında 
maaşlarına bu sene hazırandan 
itibaren cüz'i bir mıkdar zam 
icrası kararlaşmıştır. Bunun iç.in 
yeni cemiyeti belediyeden tah· 
sisat istenecektir. 

seı·seri hir torpil 
Geçenlerde ğireson açı.·!arında 

görülen serseri bir torpil me
murlarımız tarafından imha edil· 
miştir. 

Bir alinı 
Dünya tababeti ruhiye ope

ratorlarından Hamburg darül
fünunu akliye müderrisi profesör 
"Vaygand,, Mısırdan gelmiş, Fa
külte ve gülhane erkanı tara· 
fından istikbal edilmiştir. 

katil ile tanışmış olacaksın. 
Joshua heyecana düştü: 
- Bakalım, dedi. 
Joshua, Lclinin tevkifi hah ri 

ile doğru gazeteye koştu. Gezcte 
mUdürü Field orada idi. Şuur

suzca sordu: 
- Matmazel Beryl stedmant 

tamrmısm? 
-Tanırım, neye sordun? 
Bugün evlendi. Wimbeldona 

git, bekalım bir şeyler öğrene
bilimisin? 

Joshua şapkasını çıkardı ve 
terini sildi. 

- Evlendi ha? Ne tuhaf? 
Doğru Winbeldona gitti. 
Tillman Wilbelmdeki eve 

davet edilmiş değildi, Mamafi 
yolunun üstüne düştüğü için uğ
radı. Millie Trent telaşlı bir halde 
otomobilden indiği zaman, ken
disi holde oturuyordu. MilJe 
hadit ve asabi: 

- Orad ne nrıyorsun? O y 

Baharda slh....at 

Bahara resmen gird~ 
neredeyse havalar da 
nır; htttttn gayret ~e 
kuvvetine rağmen 9" Y 
ğukların artık daha fd' 
Ja hiik .. m sflremeyect' Bii 
ğine eminiz, yalnız b•' k 
har mevsiminin kendi· 
ne mab us bir hıfzıssıb· 
hası ardir. bu nıe1' 
simde kan ~dam atılb kt 
faaliyete gelir, ha,~ad• ot~ 
fazla bir berraklık ollll'• ?fi 

parlayan gök, açılan~ 111 

çekler havanın tazeliği' 11
• 

ni arttırır, bu suretlt 
taze hava vücudunıııı' 
fazla bir uyanıklık ~e
rir, kanımızdaki kırOSf 
zı yuvarlaklar çahf' 
kan fazlalaşır, hazım k. 
lay]aşır bütün azayı ~ 
dende bir cevvaJiye' 
runemun olur akla d•· 
hi küşayiş gelir, faktlt 
h1munla raher bir tll' 
kını da tehi keler l"ard 
kanın fazla dolaşuı.,. 
ebebile kan tükürllle 

burun kanaması, be}' 
kan hücumu gibi b,ı
ler de vaki olur. Har•· 
ret derecesi birdenbır' 
dcği tiği · çin bir takıJtl 
ha talık ar daha zubuı' 
eder k · onları da yarJSI 
tafsilen yazarız. 

Lokman Hat<ltt' -
Alman 
vazıyet 

içindedir. 
Ber'io. 9 l~ 

Ua~ hi~L1ğdaki eo~yafüt f;i 
krLnnzör inşa"ı için i teoilell 1 
i tın ikinci kıi3tnını reddel~ 

29 reye kar t 93 rey ile .;J 
vermi.,tir. ivaı:ıi malıafil '~ 
buhranlı aqfikki etmektedir. ~ 
dö Fo büf.uk bir koali oıı ~ 
line matu·f müzakerelerin .~ 
kaldı mı yazmakta ve kabi...-~ 
i ıifa mı ihtimal dahilinde g'61" 
tcdir. 

Berlin, JO f~ 
Dlm gcc Rayhiştagda · 

bulan m\ilakatlardan sonra ~~ 
daha zirnde niklıiuliklc görııl 11, 
haşlnnnn tır. Hizipler ml\zııke\~ 
buglln tekrar ba;l1yacakur: f I 
ajan~mm lıir t bliJ!inde in18 ,J 
ha ının açık bulunclu~u ~ 
lı , an edilmektedir. -' 4 t 

., B rlin, 10 1 ~ 
h ) ınccliBi j.aıııP ~ 

ahı mda lQplanacaktır. ,./ l-~I 

L tJJl1 ~~ 
ba ırdı. Seni davet eden . \J.ı~: 

Tillman mahzun mahııt0d,.-e' ' 
- Beni zaten kimseler d ~ 

etmez ki .. dedi. Bir baş ol ~; 
başı olursan ol, derler. Bi:.:, ~ ~ 
dık, aldıranda olmıyor. ~·· ti ~il 
patronun emniyetini kazall-11. 
adamsınız. Ben de buray• ge~ 
bu mes'ut diiğün günün~ 
fazlalık mı olur? Zaten P8 .~
mektup getirdim. HaWI Jll)I /. 
hazır bulunmak için alefac• ~ 
mobille gitmiştim. OraO~ter· 
düğün çorbasına davet etti 

- Kim etti? .. iJ~ 
- Ben .. Kimse beni cl~Ş fe f 

yordu, ben de bu ihm•17 ~ bra 
suru telafi ettim, fena JPI buf,P ~L~t ' 
hm, düğün çorbasın~ 'J' ~ 
mutfakta mı, yoksa ye ~ 
nunda mı yeyeccgiı? k~ t~ 

- Ben sizin b?y~e 9\)l'I"" ~ 
ğµnuzu hiç işitrnemıştııD· 
ne bekliyorsunuz? [ Bitrtı'd' 1 
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"~dırt İrtihal 
t\h· hib~e {eni Aydın o1:e1-
l 1ttı. Etb levne eşrafından 

l" barj c~ bey uzun müd-
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a. ır. erı mahsusuna defno-

E 
k 

• 
uvv 
e 

l a 
t ı 

'eni delhi 10 (A.A] 
Efgnnist r'id n gelen son ha

berlere göre Emanullah hanın 
kuvvetleri 6 Nisanda kabil ile 
Kandeharın ortasında kain bulu
nan Mukura fetişmlş ve hiç bir 
mukavemete maruz kalmamıştır. 

edilmiştir. Vekalet bu sene ye· 
niden beş doğum evi açacaktır. 

M arif bütçesinde Ankaradaki 
· Gazi mektebi yeniden açılacak, 
orta mektebin masrafı ve Avrupa
ya gönderilecek yeni talebe mas 
fı, meslek meki:epleri için mühim 

bir para, neşriyat için y ni tah
sısat kabul edilm • tir. Nafia 
bütcesinde şimendüfer siyasetine 
devam için geçen seneki kadar 
tahsısat k bul edilmiştir. 

v ------
ma i tey 
nıerikalı 

ka -ı, oea ra saya 

Bir koc n 
·ıç n 

500 r verdi. 

Ameri k nunlnrında, taJ 
adeta imki ız kılacak ba7.ı sıkı 
kayıtlar mevcuttur. Bunun için 
dirliksiz n kocalar ar lanndaki 
resmi bağı çözmek mecburiyetin
de kalınc sa.ir memleketler in 
daha müsait kanunlarından isti
fade çaresine baş vurmaktad r. 

Dirliksiz karı kocrlann darül' 
emanı hemen daima Fırrm
sadır. Her sene talak mes' elesi 
iç.in Ameriltadan Fıransaya yüz
lerce çift akın etmektedi.rBunlar 
Fıransaya gelip muvakkaten ye·-
1 şmekt , bir ucunu kulpunu bu
lup bag nı çözdükten onra 
memleketlerine dönmektedirler. 

Fakat bu mancvrede istifade 
edilebilen ancak zenginlerdir. 
Çünkü bu şerait dairesinde bir 
boşanın gene 15. 20000 dolara 
patlamakt dır. 

Geçenlerde Fransada böyle 
bir talak olmu tur. Ze.ngin bir 

Am rik lı Banker hem çirkin 
hem de yaşlı olan karısından ay-
rılmak ıstemiş. 

Fnkut kadın, fırsat bu fır at 
diye ko smdsn 500000 dolar 
almadan talak muvafakat 

'yJ m' Banker 

ass s 
leri tes 
iyorlar . 

Paric, 9 [A.A] 

fllteba sıslar omitesi M. Y o
ung nn riyaseti hında bir saat 
devam cilen bir içtimadan onra 
nl!ıkedar hey'ctlcrin katipleri ala· 
caklı milletlerin tW.eplcrine en 
uyğun dtı oe on,.lik tok itlerin 
ni betlt-rini tayin ıı:rın cereyan 
eden ınüztı'kcreye eı;ns olnn rakknm 
''e yekônlan -ar~ıJnştırnıı:,lnrdır. 
Bu nisbetlerin tespitinde Alman-
yan:n tediyr. kabili' eti de nazarı 
itibara nlınacaktır. Mükalemelere 
~arın devam olunacnkıır. AlacDkh 
milletler murnhhıı 1 nnın Pcı·şem
he gUnU Almnn he} 'eti murnhha-
nlariyle yeniden m uıkereye 

bnşlıyacn'rı znnnolunuyor. 
Berlin, 9 [A.A) 

Rayhi., t ğdnki demokrat grupu 
R:ıyhişuııt gruplannm mali mtite· 
has ıelannın hUtçeye ve büyük bir 
koali yon teş1dline mütenllik tek
liflerinin ana hatlarını tasvip 
etmiştir. Grup bu proğrom esasına 
müstenit bir bUylik 'koalisyon 
vücuda g tirilmesi için mUkfılemeye 
girişmeğe komite ini memur et
miştir. 

Bolonya a zelzele 
Bolonya, 10 [A.A] 

Burad iki defa zelzele olmuş
tur. Nufnsca zayıat yoktur. 

- 25 -
Edildiler ama ğcne rahatlarına 

dokunan olmadı. Zıraat ve sanat 
işleri ellerinden alınan yahudiler, 
bu sefer ticarete koyuldular. 

Az zaman içinde bütün Ala
man şehirlerini kaplayan yahu· 
diler adam akıllı zengin olarak 
Bohemyaya.. Lchistana, balkan
lara, hatta Rusyaya kadar yayıl
dılar. 

ilk yayılma devri bu andan 
iptidar eder ve yahudilere (tüc
car) manasına gelen (bezirgan) 
lakabı da ğene bu Ataman mi-
afir perverliğinin himayasinden 

çıkmıştır. 
Fransa ve Italyadan kovulan 

yahudiler için alamanya bir cen
netti. 

Fakat pek az sonra bu cen· 
netin yahudilik alemi için kanlı 
ve ateşli kızıl bir cehennem ol· 
ması mukadderdi. 

Yahudi tarihinde en kuvvetli, 
en mühim mevkii olan yer hiç. 
şüphesiz ispanyadır. 

Zulüm, işkence itibarj ile is
panya ynhudilik için nasıl bir ce-

pal n vursan eşş k, ene şşekt:ir 

Dün mntbaamıza eleleo dört, he "CDÇ bize u bikiiycyi 
n.nlattı: 

- Biz 30,40 genç bir inlıi nr idare ind nıutahıis ıs olmak Uzre 
ç.ıl n kur dnhil olduk. Der ler bitti. Bize "imtih n olac ksı

nız bazırlıınımz,, dediler. Hazır oldu -. 
Bir müddet eonrn imtihan y kti geldi. Bizi b"yük bir s.ıılonn 

oktutar. Bir hey'eti nıümeyyize geldi. Kutipier. mub ırJar, mu· 
taba lıır dh ıl bir ccmmi gafir eski pndlfDhların nyd n 
camiye çıkı§ı e na ında yapılan nıunzznm Alay1n nlu t:"iM büyük 

~ 
:---

bil- ıer ımle lıi i imtilıun ettiler. imtihan kiiotlnranı aldılar. 
'15 ün ronrn elin neticeyi onl yın.Knzan nl rı dcrhnl mntahni ı 
olr.r k tıavin cd ·ru,, dediler, Gittik. On be Un onra hep 
birden netice)i nnlu k üzre inbi idar~indo top) ndık. Uzun 
h ''in bir" memur geldi teliışla etrafını aldık. ft1enıur dedi i: 

"Efem Her örülen lüzum ilzerine tekrar imtihan edilecek i
rıi1# S: lonn giriuU.,, HeDimiz hnyret içh de alona g;rd" -. Bizi 
~öyJc ir h .tarı avma imtilınn ettiler. " on b • fin onrn elip 

etic ~i alın,, diler. On be. gün eçti, yeDe toplandı t. A ni 
uz n lıol lu idi. "Efendiler örülen l zum lizcrinc tekrar imti
lınn o} c eımz. "Salona giriniz,, dedi. llu efor bil btıtün ba~ 
um D\ mn hir üçiincü imtihan olduk! 

Y e dedi er ki: On b~ filin sonra elln n tic )i nhn,. Filhn 
kika on h giıo onn:ı n ticeyi lma~n itti - yni nmn me
mur ımı ç.1 tı. "'Ef cndil "Hrül n lüzum üz rin te "1'ar 
imtil n c iler.e iniz,, der dem z Fayri ihtiyari ycrimi:1.deo 
fır! y k he ifin boy;nnnn &11ldlk.,. 

hey in afi ız ndnm. Bu " örülen lnznm,, ne ise sUyle 
icabmr a :alım ~ok eni alim 11 h ~.tr "'•li bo arıE-.,. 

Herif fenu h ide lıor ·tu. Hnfif bir e le mırıld ndı: 
- S ı ı hn? benden i~itnıemİ§ ohm. l\I le btt it MudDd nmu-
iuin ahi bir ço uğu vardır. Bu çocuk muha ok ınut h sıs 

ole.en hr. lmtıbuolardo mnvaffı k olamnyınc:ı eniden bir imti
hen aba tJyornz. E er mnt ba ıs olmnl niyetinde iseniz bu 
çocu birlF'ri ile ~et' .dirme e çalı nı~ , . illa reın .... " 

"~ rda pelnn ''ıtrı~m eke v ne sektir ., 

' .. .... 

enıalettin Sülrrü 
o> 

e 

s i ı 

henn m olmuş ise ynhudiliğin ı 
yükselmesinde de o derece amil 
olmuştur. 

İspanyaya yahu diler nasıl ve 
ne zaman gittiler? Bunu bulmak 
için ta Roma ordularının kudüse 
hücum ettikleri devre rucu etm
ek lazım. Yuda sürgünleri bu son 
bozgunlarından sonra, yazdığımız 
ve gördüğümüz gibi avnıpaya, 
esir pazarlarına scvkedilmişlerdi. 

içlerinde kaçmaya, 1..-urtulmaya 
muvaffak olanlar soluğu evvela Mısır 
taraflarında, sonra da ispanya 
da aldılar. 

Ar dan seneler geçti. lslamiyet 
zuhur ettir. Şimdi Yahudiler le 
yalınız Isa mensupları değil, Mu
hammet dini salik1eri de uğra
şacaklardı. 

Yeni vaziyet, Suriya toprak
larında kalmış olan son Yahudi 
bakayasmı da lspany-- ·a attı. 

Vizigotların kah zulüm ve kah 
himayeleri altında ya ayan bu va
tansızları ispanyanın Tank ordu
ları tarafından fethini mütakıp 
yeni bir refaha kavuşmuş olarak 
buluyoruz. 

yada genç hir 
kadın 

g··z erile ö üm 
açıyor. 

kış rıyla 

ını d 
vket:ti. 

Almanyada son günlerde 
'Meş'um nazarlı kadın,, namiyl 
türeyen genç ve güze! bir kadın 
muhitine dehşet saçmağa baş! • 
mışbr. Mortha Kargen ismindeki 
bu kadm, şimdiye kadar üç defa 
evlenmiştir. 

Bu erkeklerden hepsi de Mor
thayı ilk görüşlerinde gözler;ne 
" m ftun ,, olmuşl r, gizli bir 
kuve in cazibesin kapılmış gibi 
kadınla izdiv ç ediyorlar, bir 
müddet avare bir hayat yaşa
dıktan sonra ya drarengiz bir 
kazaya kurban sritmckle, yahut 
meçhul bir sebepten dolayı 

, kendi ellerile hayatlarına hate
me çekiyorlarmış! 

Marta gayet haşin t~bia.tlı, eli
nde kırbaç.la gezer, erkek gibi 
bir kadındır. Bir akşam Marlh 
son kocasile birlikte meşhur bir 

' manyetizmc~ini~ verdiği hır mü
merey gıtmı , Manyatizmeci 

eyircilerd n b zıl rını uyutrna
ğa teşebbüs etm · ş. fakat buı 
bir türlü muvaff k olam m1stır. 

Bunun üz r n ad m salondn 

3 
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Arap emirleri ispanya saltan -
tını devirdikten ve y rine tarihin 
göz kamaştırıcı bir ~neşi olan 
meşhur Endülüs saltanabm kur 
duktan sonra burada mevcut 
yerli halka geniş imtiyazlar bah
şctmişlerdi. Bu meyanda tabii ya
hudiler de vardı. 

Kudü salt natının mahiv ve 
inkrazmdanberi hiç görmedikleri 
ve yalnız görmedikleri değil, ümit 
ve tasavvur bile etmedikleri bir 
refaha kavuşmuşlardı. 

Mabetlerinde her türlü ibadet 
ve haraketleri serbestti. Hatta 
il; yahudi arn ında olan havalara 
bile kendi hususi mahkemelerin
de görürlerdi. 

Bu, sureta ve nevima bir hü
kumet demekti. 1 im iz bir hü
kumet. 

Bütün Avrupada, lngiltere, 
Fransa, Almanya ve ltalya da 
yer yer tutuşturulan çıra yığın
lan üzerinde yahudiler yakılır
ken ispanya d r galipler ile be
raber, aynı hakkı haiz bir millet 
gibi muamele gördül r. Kilise 
ve baç, yani hıristiyanlık zulmü 
altında inleyen P.hudilik camiin 
himayesi ve muslümanların ali
cenaplığı sayesinde mesuttu. 

[Bitmedi] 

v I 
ekt pli r genç 

·ıci ayaw na 
ta bağ ayarak deniz 

attı ve boğuldu . 
t: ı benin 

bep 
s vd ği kızın ölm n. 
d do nbir 

Dün genç bir mektepli, em
saline az tesadüf edilir derecede 
feci bir şekilde intih r etmiştir 

Aksaraylı yüzbaşı Saim beyin 
mahdumu Ticaret mektebi talebe 
sinden 18 yaşında Faik bey 
evelki gündenberi evden kay· 
bolmuştur. Faik beyin son m· 
mantarda çok değişen halind 
meyus vaziyetinden nphelen 
ebeveyni, mahdumlarının gôztı\. 
memesi üzrine telaşa dilfmfifl 
ve polise müracaat ebni lerdir. 

Faik beyin bulunm ı melhur. 
ol n her yer aranmış, taranmı , 
fakat kendisine tesadüf etmek 
imkanı bulunamamıştır. T hki
kata devam edıldlği sıralard 
Üsküdar polis merkezine bir 
hbar vaki olmuş ve kaybol n 
gencin feci akibeti anlaşılmışbr. 
Oskiidarda odun Lk le inde bir 
mektepli kasketile bir palto bu· 
lunmuş ve bu eşyanın F ik be
ye nit olduğu anlaşılmıştır. P ı .. 
tonun c binde bulunan bir k'" at 
hadi eyi izah etmiştir. 

Faik b y aylard n beri bir 
kız seviyormuş.. F kat bu ·ız 
geçenlerde ecelile ölmüş. Sevgi· 
lisini kaybeden Faik bey hayatı 
artık usanç verici bulmuş ve 
intihra karar vermiş. Genç 
mekteplinin intiha · ,..:n tertip 
ettiği usul soğuk kanlılıkla ayağı· 
na iki ağır taş bntlamak ve 
kendini demze atmak olmuştur. 

Z vatlı g ncin cesedi hiı1 
hulu m mı tır. 

manyetizmecinin hazır bulundu
ğunu bunun irjn kendi kuvveti 
hiikü~nsüz kaldığını itirnf etmiş
tir. Bu ırad salonun zulme · 
içind Marthnnın gözleri iki t 
gibi parJıyormu . 

Son zcv": in de iiıtibannd 
onra Marth mn gözl r:inde 
rarenğiz bir kuvet mevcut ol 
ğu ve bununla erkekleri büyü 

,. 
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s rverir sır v rmez .. 

- Aferiıı Hüsnü bey 1 Afffe
rin ler olsun Hü nfi beyi 

- Hayır ola dostum!.. Gene 
eler oldu ? Eyi saatta olsunlar 

kulaklarına gene bir şeyler mı 
fısıldadılar? 

- Daha neler olacak? 
- ?, .. 
- Daha neler olabilir. 
- il? 
- Daha neler yapabilir sinki? 
- Fakat .. 
- Fakatı makatı yokl. 
- canını .• 
- Canını manını yokl 
- Şceey .• Dostum! 
- Dostum mu? Bu da kim? 

Ben mi? Sen benim dostumsun 
haa? 

- .. Ôyle değil miya .. Elbette 
- Geç efendim geçi Beyhu-

de zahmet etmel Beni kandıra
mazsın. 

- Aman Hii8nücüğüm .. 
,. - Sus! Dolma yutmuyoruz .. 

Senin de ne mal olduğun anla
şıldı. 

- Aaaaay.. Vallahi çıldıra
c:$rn .. Yahu ne oluyorsun? Ne 
oluyoruz? Ne oluyor? - .... 

- Ne yapmışız? 
.._ .... 
- Ne yapmışsınız? Ne yap

mışlar? 
Anlabaıınl Ne var? 
- Bak hele .. Balan şuna hele!. 

Aklı sıra, bize hala madik atı
yor.. Kendine gel a efendi .. 
Efendiiil Kime oynuyorsun bu 
komedyayı? Kimin karşısındasın? 

- Canım Hüsnü beyi Kuzum 
Hüanü beyi Ne olur.. İnsafa gel. 
insafa gel de anlat şu hadiseyi. 
Bana fena halde kızmışsın.. Bu 
belli .. Fakat neden? Ne yapmı
ıım sana ben? 

- Nemi yapmışsın? Daha ne 
yapacaksm? Geçen gece Ratip
lerin evinde atmış tutmuş.sun .. 
Bilmem ki bana ne garazın var! 

- Y lan.. Ben bir aydanberi 
onlann emtine uğramadım. 

- Dar efendim acele etme I 
Seni görenler var .. 

- F raza kim? Bir tane inin 
fsminl söyle ... 

- Ulvi ... 
- Raya mı goruyorsun Hüs-

nU bey.. Bilmiyor musun ki o iki 
~anberi Paristedir. 

- Peki,,, ya Recebe ne diye
ceksin? Seni Ratip beyin kapu· 
sunu çalarken görmilş .. 

- Palavra. 

- Ala .. Ya Hüsrevinki? O da-
mı palavr ? 

- Elbette.. Çünkü Hüsrevin 
bu günlerde bumunu kaşıyacak 
hali yok.. Sabah akşam kadın 
peşinde.. On beş gündenberi 
köyün ıemtine uğradığı yok. 

- Buna da eyvallah.. Fakat 
Hasan ne dersin.. O Ratiplerde 
imi , ve sen onun yanında benim 
için .. 

- Dur! Dur! Fazla zahmet 
etme .• 

-Neden? 
- Neden olacak.. O zavallı, 

bilmiyor musun ki iki senedenberi 
kulaklanni tedavi ile me~guldur. 
Sağır olmuştur.. -

-H yret .. 
- Ne zannettin ya .. 
Bu muhavere bundan bir sene 

evel, bir akşam, Ada dönüşünde 
vapur Kınalıdan kalkarken, gö
ğerte kanapelerinden birinde ve 
yam başımda oturan iki kibar 
adam arasında cereyan etmişti. 

Hava güzeldi .. 
Ay ~armaranın ensrinlerinde, 

Nizamcddin Nazif 

kim bilir kime göz kırpıyordu. 

Onların gözlerine istemiye is
temiye kulak kabartmıştım. 

Hüsnü bey orta boylu, sarışın 
ve şişmandı. Yanındaki ise ina
dına zaif, inadına cılız ve up uzun 
bir betbahb. 

Hüsnü bey her hilde çok zen
ğin, yahut çok nufuzlu bir adam 
olacak , ki onu kandırmak için, 
dostluğuna, onu ikna için bin 
bir dereden su getirmeye çalışı
yordu. 

" Ne zanettin yal ,, Dediği 
z man rahat bir nefes aldığını 
hissettim. 

Şişman adam, artık söyleye· 
cek söz bulamıyordu. 'Yüzüne 
dikkat ettim. Demindenberi yap
tığı yaygaradan, az çok bir 
mahcubiyet duymağa başladığını 
sezdim. 

O sustu.. Fakat bu defa da 
zaif adamın çenesi işlemeğe 
başladı: 

- Ya Hüsnücüğüm.. Gördün 
mü? Benim gibi bir dostunu, az 
daha kıracaktın. Ben senin aley
hinde söz söyleyecek bir adam 
m~ırn? Vallah dilimi keser, yine 
sana aleyhtarlık etmem. Sırası 
geldi de çenemi açıyorum. Ben 
neler bilirim neler .. Anladın mı 
Hüsnücüğüm . Benim bildiğimi 
uçan kuşlar bile bilmez. O gam
maz heriflerin her gün senin için 
bana söylediklerini, ben sana bir 
anlatsam .. 

Hem evvela O Ratip denilen 
heriften başlasam da, senin hçı 
karılarla oynaştığını şöyle bir 
söylesem.. Sonra o Hasan de
nilen mel'unun dediği gibi sana 

serseri, rezil, hayvan, ayı desem .. 
O Hüsrev olacak habisin baldı
zınla fingattığını sana anlatabil
sem .. Ratibin kızkardaşiyle senin 
Kasımpaşada basıldığını .. 

- Ne deyorsun? 

- Ne deyeceğim.. Hakıkatı 
söylüyorum. Ulvinin bana hikaye 
ettiği hakikati ve ilave ed::bil
sem L.i sen dört sene evel hır-
ızlıktan dolayı polisçe parmak 

izi alınmış bir adamsın .. 

- Ne diyorsun? 

- Hakıkatı söylüyorum. Re-
cebin bana hikaye ettiği hakıkatı. 

- Alçaklar!.. 

- Ne zannettin ya .. Deşme 
beni deşme. Ben daha neler 
bilirim neler .. Benim içimde daha 

neler vardır neler.. Fakat biz 
mert adamız Hüsnücüğüm.. On
lara benzemeyiz.. Ser veririz sır 
vermeyiz .. 

Nizameddin Nazif 

apurda balo 
"Looya Triyestino,, kumpan

yasının Venedik · lstanbul hattı
na yeni olarak tahsis ettiği, 
Tevere vapurunda dün gece bir 
balo verilmiştir. 

Vapurun salonları bu müna
sebetle mükemmel bir surette 
tezyin edilmişti. 

Baloda hükumet ve sefaretler 
erkanı, bir çok türk ve ecnebi 
tüccar, gazeteciler ve diğer 
davetli zevat hazır bulunmuşlardır. 

140 seyyah daha geldi 
Dün sabah Marsilyadan lima· 

nımıza Lotus vapurile 140 seyyah 
gelmiştir. Yann aynı vapurla 
Beyruta gideceklerdir. Seyyahlar 
ehrimiıin bazı mahallerini ziya· 

ret etmişlerdir. 

Bacaklarını 
polis 

alçalarına 
memurları 

adar açan 
tutaciıklar. 

kızla 

ser·ı serpe yan gelip güneş banyo· 
an kostümlerini Poli ak) 

Los Anjelosta (t1mlar iizerine 

yaılan kad nlar n gittikçe açıl 

t;t ıe r n1ecburiye tinde kaldı! ter 

Deniz banyoları mevsımı ge· 
liyor. Geçen haftanın güzel ha
valarından istifade eden heves· 
liler daha şimdiden lngilterede 
denize ginneğe başlamışlar. 

Yalnız kadınların deniz kıya· 
feti meselesi de henüz halle· 
dilmiş bir mesele değildir • 
Havva kızları, bilhassa bunlar 
içinde mütenasip ve beyaz ba
caklara malik olan bahtiyarlar, 
tuzlu su ile azami derecede 
temas te'min etmeğe taraftar 
bulunuyorlar. 

Bunun için vücuda yapışan ince 
deniz banyoları kısaldıkça kısalı
yor. 

Fakat her şeyin bir haddi var. 
Deniz kıyılarının da kendine gö
re bir zaph raptı, bir inzibatı 
var. Çıplak kadın vücudunun ca
zibe ve fusunu her insan üstünde 
aynı tesiri yapmıyor. Buna daya
nan var, dayanamayan var 1 

Deniz hamamlarının kumsalı 
üzerine seril serpe yan gelip gü
neş banyosu yapan kadınlar vü
cutlarının kaçta kaçını ağyar gö· 
zünün tecessüsüne arzedebilir
ler. 

Bu sualin cevabı muhafazakar
lara ve müfritlere göre deği İ· 

yor. Huhafazakadar kadınlara 
mümkin mertebe uzun bir ctek
likten müteşekkil bir "esbap,, 
giyerek denize giyimli kuşamlı 
girmelerini tavsiye ediyorlar. 

Kadın ruhu 
ci den 

a yor. 

Geçenlerde Nevyorkta bir çok 
kimseleri hayrette bırakacak bir 
hadise olmuştur. Şimdiye kadar 
pisikoloji mutahassıslarının anla
yamadıklart ve tahlil edemedik· 
leri kadın ruhu, gene bu mutaha· 
ssı )arla beraber bir çok zengin· 
leri endişe ve meraka sevket· 
miştir. 

Nevyorkta ikamet eden bir 
fabrikator, zeveesinin son zama· 
nlarda kendisini ihmal ettiğini 

görerek gizliden gizliye zevcesi
nin harekatını takip ve tecessüs 
etmeğe başlamış. 

Bir gece zevcesinin yatak od· 
asının kapısına giderek dinlemo
ğe başlamıt ve içerde zevcesinin 

hararetli ve muhteris yalvarışla· 
rını duyunca derhal tabancasını 

alarak odaya girmiş. fakat çok 
earıp bir manzara~1le karşılsşrnış. 

llıa 

Onun için Amerikadıı F tdh 
işi metre ve santim besP lrıı 
haHetmekten başka çare he 
mamış. Netekim Los Anjel0f 
bilinde, bir polis memuru• 
kısa bulduğu kostümleri rnet 
ölçüyor. "Halep oradaysa~ 
burada,, hesabı, kısa koS 
matmazelin yanma yaklaşılı) 

- Pardon, Matmazel, 
nuzu ölçebiliremiyim? 

Mayo ölçülüyor. Şayet J3 
yenin deniz banyolarına ttl 
nizamnamesinde gösterilen .h 
nizamiden kısa ise... GelsiJI 
bıt varakası! 

Fakat merak etmeyiP·" 
haddi nizami okadar kısa 
muş ki resimde gördüğünüz 
kızın kısacık mayosu bile hl' 
nizamiyi tecavüz etmiyo~ 

Çok kuYvetli bit l 
te · 

Havana, 9 l' 
Kubndıı Ti l\ormi~ ndn ~ 

ve l'enubi Amerilta ile do~ 
doğruya muhabere edilebil~ 
reced~ kuvvetli bir tel iz i-t~ 
yapılmaktadır. Inşaann, geltc 
bitmesi muhtemeldir. 

Bulgar kıralı 
11tı• 

alm ' 
Müfritler de bil'akis göğüsle

rini ve yakalarını azami derecede 
alçatmağa, daracık mayonun ba
çalannı da alabildiğine yükseltm-

eğe gayret ediyorlaı l 
Fakat bir de adabı umumiye 

meselesi var. Bunun da mu hafa
zasından polis mesull 

Meşhur sinema artisti 
Liya dö pu ti 

cessur bir tay rec· oldu. 
Son zamanlarda lngiliz film 

kumpanyalarında çah~rnak üzere 
lngiltere, davet edilen maruf 

Güzel artist Ingiltere gnzete • 
cilerine vaki olan beyanatında : 

- Hayatımın en tatlı dakıka • ~ 
ıncma ) ı tay· 

dızı L i y n r. ciliği 

do pııttinin uğrenme· 
tayarecili . ğe ha re· 
ğe karşı çıt- tti~im za· 
gın lıir ip- m a ııl or- ~ 
tila ı vardır dır. Hele J 

.. ,::\F~~ 
Geçen }liZ Dı'mpse · 
tatilini I a· yle Cün • 
li forni) ada ,.,,..,.- yin maçı-
g ç iruı bu m ~ey ret-

1 
g~izcl san · t· mek için 

kur lıu e::ı· ü~~=~~~~~~c;:ml;llms:.=iii:il .. lm_.. Ş ikagoya 
nada taya-- tayyare 
reciliğe mc- ile gitti· 
rak .. ardırmış, ~ : iki tecrübeden ğim günü lıaya~tm!ıı' hiç uııuta· 
sonra bu merakı bir iptila dere- marn ! 
ce ine varmıştır. - Tnyareciliğinize burada da 

Liya dö Putti kı_a Lir şakirt· de\'am edecek misiniz? 
likten onra tayareyi kendi ha- - Ona ne <ıtüphe ! Küçük tay
şına idare etmeğe başlamış, bu- yaremi arkamdam gönderiyorlar. 

nun üzerine derhal kendine mnh- Tı:ıyar mi dort gözle bckliyo
sus ufacık bir tayare satın alarak rum. Gelir gelmez ilk işim in
hava cevelanlarına devam etmiştir. giltere ~ema mı kei'fe çıkacağım! 

Fabrikatora on sene evel hediye 1 

edilen bir maymunla zevcesini ur

yan bir halde karyolasınde gö· 

rünce zevcesini tazyik etmiş. Ka· 

dm zevcine kendisini ıevmediği
ni ve gözlerini hayat kapayın
caya kadar bu maymunu sevece
ğini itiraf etmiştir. F abrikator 
zevcesi hakkında bir tnlak da
vası açmıştı r. 

Kaf kasta igtişaş? 
~Ioskova, 9 [A.AJ 

Maveravi Kafkasta Acariıtanda 
i labat doJİıyisiy)e kanşıklık.lar zu· 
lıur ettiğine dair ecnebi gazetele· 
rinin neşriyatı hilafı hnkikattır. 

le bntumda ne faveravi Kafkast 
ve)a Acarisuında kat'iyen karışık· 
lıkltır zuhur etmiş değil ,.e alfabe-
nin lfitinleştirilmesi husu undaki 
isluhat muvnffokiyetle ve hall"ıo 
tam bir mUzaheretiyle tahakkuk 
cttirilmi~tir. 

b Berlin, 
Bulgar l{ıralı Boris rei i 

1 "Hindenburg,, u zi~ aret e 
MUJiiket takriben üç çe~ re 
de\'am eylemiştir. 

' FındıkFatI111 
• 

solda s.tfıt 
kaldı 

.,,! 
.... - ....--' 

Resmini gördüğünüz ~~U 
Şehrimizde bir çok ıa°" Jll'' 
güzelliği ile canını yak~'\e 
fındık Fatma gibi Parıs bir 
nünUn verdiği kudretle ştıf 
ecnebilerin canını yakf11~rı 
cürümlerinden dolayı "ıt 
defa mahkum olan bı..ı et1~ 
çenlerde zengin bir p..nı t ( 

musallat olmuş ve nehe.r:rı~ 
aşk cilveleri ile zavallı A~,0 
20 gün içinde Paristen 

58 hi 
. d tatl 1 

4bin dolar kıymetın e. tef.' 
11 bir pırlantayı çalarak ııb f 

etmiştir. Amerikalı se)'~tıJliŞt 
zabıtasına müracaat ıs~' 

f ·x.; kızın 
eşkalini tari ettio· 0tdıJ 
tanınmıc. bir dolandırıcdı Jcıı1 

" . ·n e 
anlayınca, hayret ıçı 

1 
b\J 

tır. Şimdi Paris zabıtas tıı~ 
kııı hur dolandırıcı 

meşguldur. 

' 
t, 

) 

~ 
t 
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'· ~eti~:~ı mıntakasi futbol he· J hafta: Sülcymadiye - B ) koz. Y efa
tıı la a ı günü toplanarak lik Fener, Galatasaray-Beykoz 3 üncü 

f ~~ ~nın §ekli icrası hakkında hafta: 'üleymanİ)C ·Fener, -Vefa, 
• trıı§tlk. aran ittihaz edeceğini yaz· Galatasaray, Beşiktaş-Beykoz. 4 iin

?e;eti !~hakıka mm taka futbol cü hafta: Beşikta . V cfü, Sülcy ma· 
· hekı hır ıçtima aktetmiş ve hiç niye-Beykoz. Fener--Galatasaray. 
f: ittib ennıeyen şekilde bir karar • 6 ıncı hafta: Siileymaniye-Ga-

R etnıiştir. latasaray. Vefa . Beykoz, Fener · 
lk ahul edilen esasa göre lik Beşiktaş. 

~tat r;:ı~ 12 risanda başlanacak, Kır koşusu 
~ ıki türün ilk temaslarında 
~! ~e.heddülat icra olunacaktır. 
c~ ılk hafta yapılmak icap eden 
~ a ray-Beşiktaş. Vefa- Süley
tqrıfe maçları Kamilen ikinci 
lıJzı !a, Beykoz-Fenerbahçc maçı
hıta~Cll'Q edileceği ikinci haftaya 

ı rnakt d llk a ır. 
ı:ı~11 hafta yapılması mukarrer 
'1a i tnaçlnr a keri takımlar arasın· 
~Yl~r~ ~dilecek müsabakalar ve 
'ar edr ey1 • Üsküdar meçina inhi-

ecekti 
~lanı fi. 

lta ınd a ı gerek askeri takımlar 
~ koa a Yapılacak maçların. gerek 
l:tıtıı }~r- Beylerhc) i kar~nlaşma
(lıu o) ey canlı hircr temaşa mev-
Cetcaklorı ~üphec:izdir. 

\9 Ni ecek haftadan sonrn. yani 
tlıani anda, Fener-Beykoz, i.iley 
~eşi{~ " V rfa • Galatasnray · 
~fta ~ ınaçları yapılacak ve her 
tile ik· Ylc Uç maç )apılmak sure-

l ıncj devre maçları 6 haftada 
1 oı. Jlqcaktır. 

~1dıı akıp edilerek fiki tür şn şe· 
l tanzim olunmu tur. 

~k~ i __ an : l inci lıafta 
Vera G. Fener, Süle>maniye. 
~ ' alnta arny . Be iktaş 2 inci 

~t . t-c~ . 1'~iııde Uı ~~ıü mcı>hut -Ot Şı:wket 
qİUtk· Lın, Beyazıtta bir aşı!ı 

Geçen hafta tehir edilen kır 
koşusu bu hafta i ti-Tak im ara· 
sında yapılacaktır. Ko unun çok 
he) ecmılı o)acağı tahmin olunuyor. 

Voleybol f iııali 
Be) oğlu Amerikan külübünün 

salonunda lstanbul Voleybol şam
piyonosunun Final maçı B~şiktaş· 
Fenerbahçc takınılan arasında 
yarın yapılacaktır. 

Mıntaka futbol 
he) etinden: . 

12 . 1İsan Cuma gtınü icra olu-
nacak mü abnkalar 1 en eçhi atidir. 

1 

llnlıcıoğ)u • askeri "~ınayi -.ııat 

12 hakem Izzet be). 
Kuleli - Harbiye saat 15,45 

hakem Necmi bey. 
Csküdar · Beylerheyi sant 15. 

30 hakem Saim hey. 
) ukarıd } azılı üç ruaç Takc::im 

Stadyumunda ) npılacaktır. 
Topkapu · Ka ... ımpa~a sa3t 14 

hakem ... nbih b )· 
.Fatıh • Kumkapu saat 18.30 

hakem Sabih lıey. 
Bu iki mnç KadıköYünde icra 

edilecektir. 

u akam 

'~Ula sırkat kasdile girerken 
"e d nıe~hut halinde yakalanmış 
c~ erh~ı adliyeye verilmi~tir. 
~ · leCU 1.~tintak hnkimJilri merku-
"lq\ "Vk fi Eı Naıit lle)dc : J)ngüııdr malıUimİ)C• 
~ F ı ı~e .karar vermiştir. 

cı't ccı hır kaza .A.. Dün Mas-
~~ tadd V OperaCla 
~sı l esinde feci bir otomobil ?ıfolrktc 
Qetıdı·~ıo ın. uş Ye şehremaneti mü· 
,, ,.. ~ !ıtajikte 

Alhıımrada ı c,mgi: t'\ latl .. n 

: Ş,,tani rc/.lmıe 

: Öinm J'ccloiltırl 

ı Ciilt•n adam 
'q}a ı_ •4 ıuden Fuat hc)·itı bu ka-
~h. 1'>\Jth Aari ~lııcmnda ı Cenr 1.ı:ı l."lbl 

_ ~tır. F an gitmesine rarnk kal· Alcııııfnrda : Sarı ıımıba1: 

41 

1 lngli~ 99<>.50 20 l.eT• Bot 
l DolBl' 202.25 l florin 

20 Fr&F. 158.75 2° Kur.Çek. 

Tram\llY 84.751 htambtıl 5'u 
Rihı. nOk. Anı. 

28.50 Kııil! c;y ıı Er~_ğlllıladıı> 
80• IUSSE SENEDA Ti 

ı:ıo.:zs 

;o Lireti 213.50 2~ =ar 
... o Drahmi 52.50 20 Ftaıı1r.B41L 

22.25 
71-60 
ıı&. 

l llarht tn. 48.50 l PCEeta 
l A VUAI, 28.ŞO °"° 182. :20 Ley Rum. 24.12 20 F.laTil9-

ÇEK 

l.ond. St. 986.50 A "u-..r. rL ı .22 
N,\. y' 0.4 9,25 Praiı kur. 16.fiO 

Puri frs. 12.56 ''lyıına ııU. 8.48. 
lUilnnolLY.40 50 ladridpze 

3
'
26

' 
• - ' VIU'fOvadO 4.86 

Berlın m.2.0 ı ,25 Atlnadrab. a7.9l. 
'ofialcv68.l2,50 Dukrq 24.37. 

Drfiksel b 3.54 Mo•kv• ç. 10.U 

Gine' rcf. 2.55,25 Delırat din 
27 80• 

iSTiKRAZLAR 

l tik.dnlı. 63,75 
Dü)tınÜ. 215. 
Dr. olu 0.00 
l 902 Gümrükler 
l 903 Saldfmahl 
1902 Tccliliatl A.J1 

{ 

1903 Tertip 1 
f"' J904 ~ 1 
~ 1901·190; 
" 19 a fcrtip ı 
~ 1908 .. ı 

1909 
l 909 Şchrf'tllanet 
1913 .. 

'fAH\'ILAT 
Anadolo Df"m. l oU. \ 2 1 ertip [D.F..J 40 
1 Tertip (A.D.~) 40 8 ,. f P.G.} 43 

c ET 

it bankın! J4.4S Milll iktisat Dk. 
M~ Jübar. Tkaret ,.e ıanyi 
O mıll Dk. 186 E.naf' Bk. 

VAPOR DEl\IIRYOLU 

Şirketi Jla1ri70 ıs:so lgortaıar 

.. Temenı 11 Tnrldye milll 17.05 

T&po!'lar, 1.SS ittihat .. so 
AD:D. Y. o]o 60 2$.10 ltJDtat 

• t .. 100 89 Şark 

nya-Bona Boz.kurt 
Sam n aWI •l\nadolu n. 17 
1l-amnıy 6-1.75 ht. u nı. 25 

iADE ŞiRKETLERi 
l1dya Karany. ]4.50 JlllTll garı 27 
Anlan Çinıl'ıı. 85.60 .. ,, (ttımet.I 3.50 

Bnlurkü7 ., a.so Kndlköy Su 25 
TGrkk.ömür 22 lzmır ml'ıtbha 109 
Mermer Tqı 7 

DIGER ŞiRKETLER 
let. Tut.An. u ıı.so 

Rlhtlın dok. An. 7.SO 
lat. dePrın ne! 42 Muttnh Err.ıiw 7.95 
,.arkmcrk~ S.70 1 rakla eder 18 
hı. Kaaaplari 27.15 T<'l. l tnmhul sı 

Rcjı 10.20 ptun 
Tork tuı . .ı\ıı. Omnlion 1.90 
Dulan Tur I Karamunal 6.75 
Şark O~ 

B SAS 
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iTHALAT Fi ID VE CEViZ 
Buğday 

Çındıır 26 

Al"Jlll 2 
Fa!nıl)e S78 
"obut so 

l<ıadık 143 
nfılk 16 

52 

1·00 
C vlz k. 

.. 1 ~hTI., 
Ç .. 

1 
Dndrm içi 

uvn 
.. N 
.. 
Dnl. 
,. 

Ku.Pa. 
24 

160 

iHRACAT 
Dirinclynın. 

flirlnd ecrt 

Tou Jklacl 

Kn.Pa. 
1400. 
ı24-0. 

1363. 
1290. 

Bıığda• 

Çııvdar 

Arpn 

Fuul>n 90 
oh ut 

Fındık 10 
Tıftık 8.'l 
Yıı.pıı ...'38 

çüncü 
" Hum o! 

·: 

., Kepek 
Çunıl Pupa) 

AY DERJ I .. 
,, 

Bul 1..crdet a 
11 San 

Tllld 
Kunduz 
TuTfan 

Ku.Pa. 

ZAIDRE BUGDAY 
Ku.Pa. Ku.Pa. 

Çın·da.ı 

Aı-pıı 

Muır 
Yulaf 

15. 32 l'umopk 
ıs. ıs Kını 

Keten tohum 
FIUIUlye 
1'Ierdmck 
Nohut 
Bimilcc 
Bııklıı 

29. 

TIFTIK 
"u.Pa. 

GJ 
u.Pa. 

Sün ter 
C'rt 

I>önme 
lumutakmnh 

ert 
Hoın& 
Bulgıırletaa 

AlmAD 
Hani Wlıı. 

HUBUBAT 
Ku.Pa. 

ll!aİiı 
K.ı1Jmnl 25 

AFYO 
Ka.Pa. 

Karnhlur 
Tokat .. 
Akt bir .. 

...................................................................................................................... 

Ki 
C.msı Adet Asgari Azami 

r. P. K. P. 
Kn ırcık 3 44 44 C:errr.avesi 30.000.000 Fmnk 
Da~liç 232 41 51 "'Teni'amcn t'cdi)e edilmi~ 
Karaman . 305 45 49 lcrkcı.i idnre i Jstnnbul 

Kara~u \U - telefon b yo~lu: 
Kuzu :353 50 54 4070, 4071, 4072, 4073, 4074 
Kr1; i 1 taınbul 2381, 2382 

Sı ır 28g 20 25 
Tuıki) edeki§ubeleri 

lımir, Samsun, Acbno, Mersin 
:\1aııdn :; 18 18 

8Gtl stir ~at B. Maslak caddesinde Ferabdn : Şe1ırlnsat re Hı>Hrı'l,ıı:s. 
ııltıııda ~ e giden bir otomobilin pmm!li:?IP!!2ıir!:.'?~m!i!~:E1mıııs 
~ 6ı almış ve başı da dahil ol- l"elcmeıık Bahri Sefit 
'• eı~~e . \i.icudunun L>ir çok ak- Dankn ı 
b lal} tn1ş bir halde hemen Etfal l\f er kezi dai ttı~~ne nak1olunmu)ur. Jpti
~eye a\•o.!ı ) apılan Fuat bey 
~r h ld gayrı muktedir ve bayğın 

1-'tı. e Yntmaktadır. 
~din at bey dün geç Yakta kadar 
'lıtlan.ı e gelemediği için ifadesi 
~asıı arnıştır. Bu itibarJa kazanın 

'O-~~un geldiği meçhuldur. 
'\tı!ıda ır sarhoş -Ot Anadolu hi
:e ele h otur,n Cnhit efendi bir 
~~t ukkmda, malumatına mü
~"et edi} k üzere merkeze 
:teııdi edilmiştir. Fakat. Cahit 
'll hak~eınurları tahkir ettiğin· 
~~ll'ı Inda bir 1.ahıt varaka-ı 

"'- edilmiştir 
~ll. ırı Bir d . .. 
tı lllhar a am yandı -O- Dun 

lllıh'l .. acı Yokuşunda bir ·ant7ın .. h•~ .. r y o 
ir d • anğında bir dükkan 

(Jq l'il.n eı adnın yanmıştır. 
:ılll du~ ınobilyacı IIaQan ha

} lia a nından çıkmıştır. 
~ ~lat'ltıın n haha yatarken mangalı 
~~~ 1 Yanı başına koymuş ve 

h.ı du Çtnyan bir k.ıyıfoım vatağı 
rrnu t ' 

d Ik· ~ ur. 
F\ dtıkk~1 nçıl· g<ız Y"ni cami· 

unları bulunan elbiseci 

Aın tedram 
Galatnda kımıköy hani dair ı mnh u~ dn 
telefon Beyoğlu 3711 • • Met .. e, 
po tnnci'j ıttisalındc .\il lem• han 
telefoııWa mhul 5(,-9 hPmcvı Dankıı 

emnıyet kruınliirı icarr 

tüccarı dolandırclıktmı oııra, dük
kanlarını boşaltup kaçmı.)ardır. 
Zabıta dolandırıcıları aıamaktadır. 

+ Bir çocuk -0- Cihangirde 
bir yangın arsacımı üç günlük bir 
kız çocu~u hulunmu~hır. Çocuk 

Serına)1esi : Tediye edil 
4.000,00 Lira ır 

..... 
nıumı 

Ankara Adczrıa A) vallk 
lstanbul Trapu~orı lon{!ııüfo 

Balıkesir Kayseri 
Giresorı lıter ın 

• 
llŞ 

~· ....... " ........................... ········· .. :• ::::::::::::::: ............................................ . 
~ ··············································· . . .......................................... . . .. .. .. 
!! 1\lc~hur r ji~ör MİŞEL KERr 'EZ"_ T eseı·i 
ii . ilime silleri .• 

ji DOl .. ORES KOSTELLO · BETi BLA YT • VAR 1 ER OLA1 D ii 
H 1' alkom ia - Gregor i! 
·ı E. . :· q • 
~= 

2 Nisan 1929 
M. Vcniıelosun nasıl bir siyaset 

takip ettiği Atinndaki sivnc:i mahfel· 
lerdc muhtelif surette münakru;a 
edilmektedir. Türkive ile dostane 
iyaset takibine ve tesisine taraftar 

olan siyast mahafılin hayrette kal· 
dıkları mes"eleler unlardır: M. Ve
nizelosun kabinesini tC§kil etmesin· 
den evvel iktidar mevltiindc bulu· 
nan 1. Zaymi kabine inin !iyaseti 
neden takip olunmadı? Mezkür kn· 
binedc lıaricive nazırı olan M. Mi
hnlakoplo , ~ ) unnnistnnın, hUtUn 
komşularile itilaf etmesi ~iyaeetini 
tatbik etmek Uzrc idi. Bu suretle 
Turkiye ·Yunan ihtilafı hal olu
nuyordu. Yeni bir itilnf name imza· 
lnnmnk Uzre idi. Fakat Zaymis lı::a· 
binesinin istifa ı ve M. Venize]osun 
kabineyi teşkil etmesi bu vaziyeti 
deği~tirdi. TUrkİ)e · Yunan ihtilafı 

bir tl\rlu itilufla neticelenmedi.Yapılan 
müzakerelerin onu gelmiyor. Bu 
vaziyetten, M. Venizelosun \"e bari· 
('iye naı.ırı 1. Karaponosun selefle· 
rinin siyasetini ter etmiş oJdukJarı 
nnln tlmaz mı? 

Filhakika M. Venizelo!I kabinesini 
teşkil etmesinden sonra Yunan-Yugo· 
slnvya mUzlikeratı daha hararetli 
bir safhaya dahil olmu~tu. Nihayet 
geçen Mart ayı iptidasında Selfuıik 
ihtilafını hal eden protokollar, Y u
nnn ve Bulgar hariciye nazırları ta· 
rafından imza edildi. Bunu takibe· 
den Yunan-·Yugosla\ya dostluk mi
sakı da im:zulandı. 'Y unnn hükumeti 
\'e bittabi M. Yenizelo un kabinesi 
Türkiye - 'Yunan ihtilfifının hallini 
teshil etmedi. Bu \ aziyet karşı-:ında 
Veniıelus kabinesinin yeni bir iya· 
set takip ederek selefi Znymis kabi· 
binesinin siyasetini terketmiş oldu· 
ğuna knni olmak icap ediyor. 

Atinada 'l'Urkiye ile Yunanistan 
arasında itiliif husul bulma ına ve 
mevcut ihtilaflarııı halline taraftar 
olan iyasi mnhafilde 1. Venizelosun 
hu po1rikası ~K\d~tle en16t edilmek· 
tedır. Bu m hııfıld sualler soru· 
luyor: 

Veniz lo kabine i mintakavi iti· 
luflar aktil~ve TUrkiye • Yunan ih· 
tilAfını idame etmekle hangi ğayeye 
vasıl olmak i tiyor? Megalo ideııyı 
canlandırmak mı i tiyor? Eğer bbyle 
ise ve mtıfrit milliyetperver lgazete· 
lerinin neşriyatı Venizelos kabine· 
sinden ılham alarak yapılıyorsa M. 
\ enizelos el altından Yunan mille· 
tini yeni bir macaraya ve felukete 
daha lırUklemck istedir,-ine kail ol· 
mnk lazım gelir • 

llu mnhnfildc, Yunan milletinin, 
bU) uı, de\ !etinin, yani emperiya· 
li Uerin menafiina hiç bir maceraya 
Urtıklenmcl· i temediE;-i beyan olun· 
mnktndır. Y uıınnistanın mali ve ik· 
ti~adi \aZi) eti de yani en ufak bir 
nmcera~ n llruklenmc iııe hiç bir su· 
retle mUsait değildir. 

Bu gibi sebeplerden dolnyı Türlti· 

ye •· "\ unan ilıtHafrnın , mübadele 
mcseİeleriniıı bir an evci halli arzu 
olunu) or. ) ene n)nı siyasi mahafil· 
de Yuuaui tnmn mıntal•ası de••il, 
bütün 1 om ... ularile ıtilUf yapması talep 
edilmf', tedır. 

nrınyı re Maadin banka .. ı mU· 

dur mun' ini adullnh he) dün akşam 
Anknranı gitmi tir. 

·X· 1.otu vnpurıı ile C\ clki glin 
~t·hrimize gelen 140 ı:ıcyyah dun 
Biruta mlıtc\C cihen harnket ctmi~· 
}erdir. 

·::· A nupnd.:ı tethikatta bulunmak 
üzere itnl) a \ a gidecel\ ol n dahili~ e 
mu klinrı Hilmi bP\ le jnııdcırmn ku
mandanı Zel\İ pe nın bu glın hare· 
liet etmeleri ıııul:<arrerdır. 

Ecnebi ve ekallivet . 
ınckteplerinde 

Resmi i k mekteplerde günde 
beş saat ders gösterildiği halde 
ecnebi ve ekalliyet mekteplerin· 
de günde 6,7,8 ders' okutulmak· 
tadır. 

Pedogoji noktasından bu şek· 
lin doğru olmadığını nazarı dik· 
kata alan Maarif Emaneti keyfi
yeti Maarif Vekaletinden istizan 

ımfa., 

Deniz ınevsinıi başlıyor 
Em net geçen sene d~ ha

mamlannı vakti) ihale ed1JU1edi· 
ği için, geçen sene lstanbullalar 
denizden adam akıllı iıtifade 
edememişler, uzak yerlerdeki tah 
ta salaştan ibaret, balmnsız ban
yo yerlerine gitmeğe mecbur ol
muşlardı. Şimdi yaı geliyor. oe. 
niz mev imi başlayacah. Bu sene 
de dört tarafı denizle Qevrili koca 
bir şehirde, gene adauı akıllı b' 
deniz banyosu edemeyecek miylı 

Arif Salih 

Jüfus tezkeresi 
çıkaramıyonız 

Ömer bin Ethem efendinin 
dört evladından ikisinin nüfus 
tezkereleri olduğu halde, diğer 
ikisine iki senedir nüfus kaadı 
çıkarılmamıştır. Bogaziçi EmirgiD 
nüfus dairesinde zevcesi Ayişe 
hanımla zevç ve zevce olduldan 
mukayyettir. Öyle olduğu halde 
tezkere çıkaramıyoruz . 

Un kapanı Posta ve tel
graf merkzi tevzi 
memuru Şaban 

Hatır gönül olmamalı 
Zabıtai belediye memurlan 

nm sık sık otomobilleri muayene 
ve teftiş ettiğini görüyonır.. Li· 
kin bu teftişe ahbaplığın da b· 
nştığmı gözlerimle gördüm. Baıı 
zabıtai belediye memurları, tam· 
dıklan şöförlere müsamaha edi
yorlar. Bunları da teftiş etmelı"? 

Nuri Hilanet 

Efganistaııdaki heyetimjz 
Efğanistana giden hey eti u

ke,.iyeffiizin bu }ıafta zarfmda 
şehrimize muvasalctinc intiza 
olunmakdadır. 

Bir katilin 
muhakemes1 

Bclgrat, ro U\.A) 
Novo ti gazetesinin müdDrünl 

öldiirmcklc zannaltına alınmış olını 
avukat Rnmlyakın mcvl-ufiyed 
id me edilmiştir. Maznun milcıa&. 
deylet mahkemesine sevkolumo 
caktır. 

Tahdidi teslih-at 
konferans: .. 
Mo ko'fa. 9 [A.A.l 

Tahdidi t lihat konferan..ıaın• 
memur ovyet hc~'eti murahhasaaı 
Cene\TC)C hareket etmiştir. 

akarya taşıt 
dnpav.nn, 10 [A.A] 

{ .,; gllnden b ri devam eden 
'a~nrnrlard n akana nehri taş
mışur. dnpazanmn Sö, utlü nahi· 
) e ini su basmıştır. 

a a~ğı 
Radyon 

Cnmberrn, 10 (A.A] 
A vu turalya hükumeti 100 bin 

İngiliz liralık md) om atm almı tır. 
urork. 10 [A.AI 

Nu ork vali ine gönderilmek 
i tcnil n bomb nın, bu bombayı 
me,·don çıkarmı olduganu iddia 
eden &'\'Dl kapıcı tarafından konoJ.. 
mu .. oİdngu tehe ~ üa etnıi;tir. 

ngi izlerin pamuk 
tetkikatı 

oudra, 10 [A.Aj 
~udııo v İrakta icrn etmiş ol· 

dugu cyalınttco avdet eden İngiliz 
p:ımukçulnn rei i ir William 
Hnmhurg '\'ermiş olduğu raporda 
yapılan muazzam i k ameliye!& 
rinden onrn Sudanda pamuk zira-

atinin fevkalfide inki af etmi; Ye 

Inı ta da i tihc:nlfitıu on 5 sene 
znrfınd 60 balyadan 5400 balyaya 

"A , 



6 

1 
-2-

Hoodof köyünden Ha~roya Fak t bunların Diynrbekirdeki 
kad r bizi götürme ini ihtiyara Şeyh Sait isynnmın hesabmı gö
teklif ettinı -ve menfi cevap ver- ren mahkemenin muhitinde knl
memesi için de vcuna bir gü- m&.ktan ıztirap çekmiş, abtestin
müş mecidiye koydum. den üµhelı kimseler olduklarına 

Gümü ü, ert ~rmakları ara-. hükmettinı. 
ınd bir iki defa çevirerek te- ' Bunl r -orada kendilerine dair 

mat il lik olmadığını anladık- olup pitenlcri uzakta gorup 
tan ra vücüdunun bir yerine dinlemek için böyle l:öy köy gez-
1akladı ve bir ey demeksizin meğe, )'er dcğistirme\Je mecbur 
önümüze dü tü. TopaJlayar k yü- olmu miitevehlıimlerdi. Filen 
rüm e baş1adı. Bir az ileriledik- alakada· ohu dıkları isyana ruh
ten sonra sağa saptık ve dikçe larınd ki taraftarlığın keşfolun
bir dağ yoluna girdik. Beş da- duğuna kani olacak derecede 
kikadanberi ilerliyorduk. maneviyet duşkünlü~üne uğramış 

Arkamızdan gittikçe yaklaşan kimselerdi . 
bir takım se ler, gürültüler gel- Ev hibı bunları kuyun top-
mcğe başladı ve dik bir ses Kü- lay .. n k saplar şeklinde gösterdi. 
rtçe: F k t ikis" v rdi ki, alaylı zabit 

- Hasso! sağ mısın? Seni öl- mütekaidi, Defteri hakani me-
dürdü1er mi? muru, mahkemei şer'iye katibi 

dedi. Hassoya sual soran bu gibi küçük mevkili sabık devlet 
adam alacağı cevapla onun hala memuru kokusu neşrediyorlardı, 
yaşadığını öğrenmek diliyordu. Ev sahibi de uzun müddet 

T mamiyle anlayamadığımız jan r alık etmif, Şeyh S it is
bir takım söz, er kulağımıza geldi. yanından sonra uzak vilayetlere 
ismi Hasso olduğunu öğrendiği- naklolunm k istenildiği cihetle 
miz ihtiyar kürt yolun ortasında istifa etmiştir. 
çöktü ve secde eder gibi yere Jandarma deyip te geçmeyiniz. 
kapandı. O muhitlerde bunlar o vaktın ha-

- Jandarma! Bu herifler üze- line göre, yandan, raftan sayı· 
rımıı ateş edecekler kaliba... lncak kadar mühim adamlardı. 
ken imizi mubaf za edelim, de- Büfün gece • geç vakla kadar • 
dim. konuştuk, bu i siz, güçsüı adam-

Oz ı inden aş ğı tladığım atı· lar can sıkıntısı içinde günleri 
mı ı bo bırktım ve Jandar- çabuk söndürmedikleri cihetle 
ma ile beraber yolun haricinde esrarlı olan gece kı:ıran11 klarına 
bir çukura girerek mukabeleye da yanı} orlar ve gündüzden gece-
hazlrl ndık. ye saat çah}orlardı. 

Jandarma, gür ve yül.:sek sesle: BunI n dinledikçe zavallıların 
- Olduğunuz yerde 1--...alınız. ruhlarındn teşhis olunmamış bir 

Üzerimize gelirseniz sizi y karız. hastalık olduğunu anladım. Hepsi 
Diy haykırdı. gayri memnun idiler. Fakat ne• 

Bun fasih bir Türkçe ile ce· den? Fakat niçin? 
v&p geldi. Artık mükaleme baş· Gayri memnun idiler. Muay-
ladı. yen maddeler üzerinde ikayet-

- Peki... olduğumuz yerde leri vardı. . . 
kalqık. Siz kimsiniz? bu ihtiyarı 1 D~rebeylığın, kaba sofuluğun 
dağa kaldırmaktaki maksadınız aleyhınde bulnuyorlar da, bunla
nedir? ı rm haricinde ve bunlan maglup 

Me ele anla~ıldı. Kılağuz diye 1 edecek bir şey bilmiyorlar, ~İr 
aldığ'ıı:nı: ihtiyarı daga kaldmp 1 k~v~t . tanımıyo~lar, k rtulmaga 
imha edeceğimize zahip olmuşlar, bır u~ı~ b le.mıyorlnrdı. 
ko~uluk hissile gayrete gelerek Hukumete manmıyorladı.bu da 
kurtamıağ'a koşmuşlar... ( cehlin kemalindendi. 

- Bi Liced n k iktak. Had- Muhataplarımın zihniyetlerini, 
roya gidece w iz. İhtiyarı kılağuz- ruhi hal tlerini iyice anladıktan 
luk etmek için para ile tuttuk. sonra muztarip ruhlarmda ümit-

-Ha)· melun herif elinden pa- ler ve tatlı emeller tıyandıracak 
rayı alırlar diye nereye gittiğini şeıler söyledim. 
Ye oiç.in gittiğini çocuklarına Gayri memnunluklanna karşı 
söylememiş .. Bu vakıttan sonra kalblerine bir az teselli verdim. 
Hachoya gidilmez Hadro buraya - Çocuklarımızın göreceği 
üç saat çeker. Siz yolu gaybet- günün biz de fecrini temaşa ede
mlşsiniz. H droyu arkada bırak- bildik, dedim. 
~ışsuuz. 

- Şimdi ne yapalım? 
- N y pack ınızl Biz.im köyde 

geceleye k, yarı gider iniz. Biı 
de sizin gibi mfüılümamz dedı. 

Bassoyu kurtarmak için taki
bimJze çıkan köylülerle birleştik 
ve pek uzak olmayan köye avdet 
ettik. 

Bizimle türkçe konuşan kür
diln evine indik. Burası bir alt 
kat. bir de taraçadan ibaretti. 
Harici bir merdivenden taraça
J• çıktık. 

Ôrad bozulmuş bir meclisin 
izleri v r. Diplt:rinde telve kal
mış kahve finc nlan, bir kilim ve 
dayanmak için yastıklar görü
nüyord • 

Ev s hibimiz bizi oturttuktan 
sonra, eger rahatsız olmazsak, 
başka misafirler de getireceğini 
a6yledi, ben de çok memnun ola
catımı bildirdim. 

Bir iki dakik sonra taraçaya 
dCSrt • i dahıı geldi. Bir fenerin 
sönük aydınlığın a bu misafirler 
bir gölge gibi görünüyorlardı. 

Feknt ziyanın geldiği tarafa 
ırka ·, olduklanndan yiiı-

_iz h ettiğim şeyleri memur 
kokusu olmayan diğer iki misa
fir daha dikkatle dinlemek üzere 
orada bulunanların pCk iyi telakki 
ettikleri aşikar olmuştu. 

Biri dedi ki: 
- u köy Hatip bey isminde 

birinindir.Bu tarlalar, bu topraklar 
hep onundur. Bu evler, evlerdeki 
eşyalar da ona aittir. Bütün köy 
ehalisi onun hizmetkarıdır. Yalnız 
hizmetkard dokil, borçlusu, 
mahkumudur. O, şehirde oturur, 

burada da bir nazın vardır. Nazır 
onun namına istediğini yapar. 
Kazanılan parayı ona götürür. 
Köylüye de borcunu bir az daha 
artırarak hayvan yemi kadar bir 
şey verir. 

Nazır köylüleri itaat altında 
tutmak için komşuyu komşuya 
düşman eder. Bunların arasında 
nazıra karşı hakkını arayacak bi
ri çık a, Hatıp beyin huzurunda 
muhakeme edilerek, cezalandı-
rılır. Bir köyde iki üç sene bir 
arada otortulan köylüler birbi-
rine ısınıp ar 1 rında anlaşacak
ları ıra gelince, her biri al • 
m dığı, tanımadığı bir bnşka kö
ye da~ıhr .. v. . 

e 
Eskişehir. 8 · 4 • 9"29 

Dun Cumlıuri) et Halk fırkası 
Vil vet M •rkeı bina ı alonurıda 
Vali J mail tlakkı Leyfendınin riya· 

tinde Cemiye i Beledi) e 8 alnrıyl 
ijdırimızin lıü) ük t\\ccarl rt ll!lZır 
olduğu halde bir içtima aktederek 
Kuraklık ylhllnden fnl.:ir olnp aç ve 
hi ıln !<alan ~\ Ilı ko\ lölere ~ r
dım Atmeli: t :ı:r bir ko~isyon t ltıl 
cdilmiıtir. Komisyonun teşldlini vııli 
beyfendi tckHf ettiler rn bUtUn aza· 
lar lıu teklifi ınUttcfiknn l~abul eyledi· 
!er. Vali heyfendi ile Halk fırknıu 
mutemet \ekili O m&n beyfendi 
kttylUlt•rimitlıı elim vr.ziyctlerini, 
ölüm derece inde ııç old~ t.Jarını ve 
her (!Un bir çoklerınıu fırkaya ~e 
belediyeye mtil'aonat ile muavenet 
istediklerini izah ettiler 'e zenginle· 
rimizin bu z allı k rdeşlerimizc el
lerinden geldiği kadar muavenot et· 
melerlni, bu zav llıların Eenginlori· 
mi.zin bamiyetleıine eı~ındık.larını 
ve kendilerinin bUyUk merhamet ve 
hflmiyetleri ni esirğemeyeceklcrin· 
den emin olduklarını ilave He 
():derine nihayet verdiler. Bun· 

dan eonra bir inne listeai açtldı • 
ilk olarak ianeye (15) kile buğday 
vermek sureti.le avukat Ismail Hakkı 
bey iştirnk etti -.e iyaneyi açtılar, 
bunu mliteakip bütttn zenginler ve 
Aıalar yük ek hamiyet eseri gı>stere
rek iyane}e tebaltilile iştirak ettiler. 
Bu mel aud şehrimizin btiyUk bir un 
fabrikasına sahip olan Mehmet Ali 
ve Stıleyman beyler ( 400), Ziraat 
bankası ( 400 ) , Eskişehir bankası 
(200), Çifci baukcısı ( 100 ) , kawp 
.Mahıuut bey (100), Al!iyeli wde H~· 
an be.} (50) lire, Funınl!u ::iabri bey 

3 çuval un, svukst Tevfik bey (10) 
kile bugda), Çıkıllı zade-Hafız Oe· 
mım bey (25) kile buğday, kereitcci 
\ alıit ve Hıdır beyler (50) lira, Haçı 
hakkı be.} (50) lira, ,.e daha bir pek 
hamiyetli zen6;1nlerimiz eç köylUlerc 
yardım listesine imlrin nisbetiade \'e 
ellerinden eldiği kadar para, buğday 
ve un yazdırdılar. 

Y ıu m aat iç.erisin de (168) kile 
buğday, bir kaç. ouval un ve (2890) 
firu bir para \'ermek euretilf" ıruıhdut 
bır zUmreyi teşkil eden 8ulsr '<e 
zenginler cidden bUytH: 'e yüksek bir 
hamiyet ve merhamet gosterdiler. 
1..i te t nzim edildikten sonra §ehri· 
mizin bUtUn ltıccıır, memur ve esna· 
fına gö t rilerck, kendileri bu bU) tik 
ve evcıp yardıma davet edilecekler· 
dir. Yardrpı listesi on bin liraya 
ibl!ğ edilcooksede muhterem hami
y ti evenlcrimizin gayretile bunun 
)irmi bine ç,ıkaoa~ı ço tabil \'e 
Uphe izdir. Bu para ile ZS\' llı aç 

köylülerimize yiyecek verilecek ve 
un alınara • tevzi edilecektir. Himayei 
etfol de (400) lira vererek bitmez ve 
tUkenmcz yardım ... e şefkatini bunda 
da g termiştir. Muhterem hamiyeti 
seven halkımıza buyuk tc§k.kUsler. 

C. A. 

Ingiltere ·Rusya 
münasehatı 

Bcrlin, 9 lA.A] 
1oskovadan bildiriliyor. Sovyet· 

l r kon resinde M. Rikoff Ingiltere 
ile mUnasebatı ticnriyenin iadesi 
mUn ebntı iya iyenin tekrar te i· 
sine v beste olduğunu eôylemi~tir. 

•••••••••e .. •e•••••••••••• 
ABONE 

,.e ilan tarif esi 
Abone ücretleri 

ç aybk Alu ıı:r lık Senelik 
Dahil: 6 9 • 17 liıa 

Hariç için : 9 16 33 
Adree tebdili için 15 kuru gönde· 

rilmclı. 

il n ücrellerl 
Tek ıSÜtundıı aantim3 
Altın en ) fodıı 25 kunıa 
~inci 50 
Dördunou • 80 • 
uo ucU 120 ' lkıoci • 200 • 
Banka •e muesııe:ıau aliye il!nlan 

bueusı tarifeye tabidir Ticaret mi1d· 
11riyctlnin, airkcıtlerln tascili baldrnıd· 
aki illnWile Utihi adilliklcr ve ano
wm tifketler ilAulan, wıtimi otuz 
l\unıatur. . Dovaır ve mUCl!c tı re. 

)C ilanları. iurk mektepleri 'o a'!al'ı 
mlintetıre il4nl!n eaotiml ylrml 

" . •r 

Birinci kitap 10 kuruş 
ikinci « 7,5 « 

Üçüncü (( 7,5 (( 

J L Ji 
10 l·unış 

i 
10 kuruş 

vv AT 
10kuruş 

Ortame tep için ........................................... , ......... . 
f Maarif vek41etince muallim-1 
İ lerden mürekkep bir heyete • 
! tc'lif ettirilmiştir. f 
i .................................................... ı 

Müracaat mahalli: 

DE\'tET ~ ATBAA.Sl 
Satış yeri. 

Ş ehremanetinden : Bedeli 
keşfi 308 lira fI7 kuruş olan 

Kadıköy Hali methaline kapı
cılar için yaptırılacak came
kAnlı oda açık münakasaya 
konmll§tur. 4-5-929 tarihinde 
ihafasi olacaktır • Taliplerin 
şartname ve keşif evrakını 

-rmek i!(in hergün münaka-
. saya girmek için mezktlr tarih
te levaıtm müdürlüğüne gel
meleri. 

Ş ehremanetinden : Bedeli 
keşfi 816 lira 22 kuruş olan 

Galata ulesinde tamiri kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
TaJiplerin -:tıırtname almak ve 
keşif evrakını görmek için her 
gün levaz~m müdürlüğüne gel
meleri ve teklif mektuplarım -
<la ihale günü olan 4 Mayıs 
929 Cumartesi günü saat on 
beşe kadar mezkur müdürlüğe 
v rmeleri. 

YENİ MAKSt~ı 
-nümüzde ki 13nisan Cumartesi 

al·şamı ve meşhur 
fantazist aktrisi 

t.:>c----....c· ORENi 
İlk oyunları münasebetile 

ARKTA İLK DEFA OLARAK 
Avrupa turnesinden avdet eden 

meşhur Türk dansözü 
REFET SURET/ A HA lJ 1 

önilmüzdeki Cumartesi ak.:amı 

YENi HAKiiMDE 

rini dökmesini bekleyerek susu
yordum. 

O sözünü bitirdi~i zaman: 
- isyan çıkmca derebeylcr 

sevindiler mi?Y erindiler mi? deye 
bir ual sordum. ı 

Muhataplanm takip eyledik. 
leri uzun bir yolun yanlış oldu
ğunu şimdi anlamış yorgun bir 
seyyah gibi meyus ve nadim bir 
tavır takınmışlardı. 

Halk üzerinde tam yerinde ya
pılmış bir telakkinin mükemmel 
bir deva tesiri yapacaA-ını görü
yordum. Bu adamlar tereddnt ve 
fiiphe denilen hastalıktan şifa 
bulmuşlar ve birden bire nur ve 
ziyaya göz açmışlardı. 

Bunlar taassubun, tegallübün 
mensubu değil, mahkftmu idiler. 

Bahsm burasında birisi : 
- Şu halde Diyanbckirdeki 

istiklal mahkemesi .. Zümrüt An
ka,, dır. O hikayeyi bilir misiniz? 
dedi, 

Bir masal söyledi, ben o ma
sah dikkatle dinledim ve bir ço
cuk kadar evindim. Onu bugün 
bir vesile ile tahattur ettim. Onu 
burada itte b ka bir lisanla nak
lediyorum ki, bir mefkurenin 
ilk mütevazi r'ümzüdür. O adam 
bunun b n dar bir gö~ü ifade 

Hükumetçe Tercih edilen ve Türkiyeııin bet 

tarafında tecrübe edilen büyük bir ragbet gören 

EDO 
YAZ A AL rız. 

'fürkfrc umumi acentahğı : RAD O l\fEKAl IK 

lstauhul GALATA AGOPYA r HA1 
Ta~a acentalan: ANKARA DA :Fahri Be..\ Timarhane caddJ 

No 11. İZl\llRDE Cephane sokah. ı o 9 Nazım Topçu oğla. 
ESKlŞEH1RDE: Mestan zade İbrahim. S ISUNDA: Hacı Jlt 

yn1llah zade biraderler. UNYE. rt SAR, TOKAT, ARB1'= 
Bazlı zade. TRABZONDA: Hacı Hamdi zade biraderler. 

SIV ASTA: Sigırc.ı zade biraderler. ADANA. 1ERSIN: ReJ 
Vasıf GAZİAYINTAP da: Yüzba ı zade fahınut, BRUSı\ ~ 
Namık kemal, K.A YSERİde: Esemeli Behiç mu <>..sesi. B1LECİı. 
Mercimek zade HİLMİ, BANDIRMA da Cevd t b y. 

---------------------------------------------------""""""' 
Mektebi Harbiye ınüdüriyetinden: 
12 Ni ·an 929 Pazarte-iden itibaren Harbiye mektebine imtabaol' 

{,rirmek i teyen taliplerin imtahan günlerini anlamak üzere Harb1'e 
mektebi nöbetci zabitliğine müracaatları. ~ 
1 F1""""" 

Jaııdarn1a in1alathanes· nıüdürlüğündeJl: 
2714 talcım yazlık Elbise ~apka ve dolağıle beraber imal~1 

liapalı zsrf usulile münaka aya lconuldu münakasa 2-5-29 perşe:oıbt 
günü saat 10 da Istanbu!da Geclili p:ısada Jandarma lma)Qtbaıl~ 
inde icra edilecektir şartname imalathaneden te\Zİ olunur tel' 
lifnameııin tarzı imla ı şartnamede mfınderiçtir. ~ 

Aslan ve Eski hisar müttehit çimento ve su kireci iabrikal•ı1 
anonim şirketinden : 

Hi daran heyeti unmmiyesi 11 Mart 1929 tarihind• biliçtim l~ ~ 
he batını ta.edik ve hisse senedatına 13 nunınrah kupon muk lıilinde 440 ve ınU 

his eleriııe 8 numaralı kupon mukabilind 670 kunt§ tediyes.ne ve murıJıl:ıı' -
sıfatil umuru şirketi mU~tereken tenı i,•ct eylemekte olan mecliai idare ~ 
verilecek aıdııun meclisi idarece tayinine karar verildiği gibi meclm idare ıızalll~ 

intihap oluuau F6yzi bey efendinin ko~ fıyeti intihabı taıdik ve 6ııılık.tıın çık.an J~ 
tnn Ethem ve A>·ni zade Ha an Tahsin ve Fc)zi beyefendilerle Af. N. Şor tıv"' 
mccli!ıi idare llı.ahJıınu intihup odilmi., .,.e mccli ı idare wsının gerek kendi ~ 
namına 'e ı;w-elt diger §irketlerin meclisi idare !uısı ve ya mUdiri sifatile ırl' JJ 
muamelei ticariye icra etmelerine mezuniyet \erilmi§ ve 1929 iene& ipin ~ • .ti 
beyin murakıp tayinine ·e Agah beyin de murwp muavinliğine intihabına P"" 
ita olunmu§tur. 

irk et 'bilançosunun Hulii ~ 

Matlup 1. t. Kur~ 

Aalaıı fabrikası mebruıisi ,.e mııkineleri • 163 771 71 

Eskibir.ar fahrikıw mebıınfsi ve makineleri • . 170 804 61 

Hrnz.ı . . 1 . . . . 713 97 
Kıymeti mcnkulei mcvcudc • . . 288 744 19 
Kasa mevcudu • . . 3 247 24 

Bankolarda mevcut • ~ . 231 464 99 

Matlup s~.nedatı . . . . 34 425 21 

Eşhas zimmetindeki matlubat 34 327 Ol 
Muhtelif müteahhitle: . . . . 6 618 ~ 

Teminat olarak mev<:nt hi e sencdah 19 530 

953 6ı7 S6 

Zimmet T. L. Kur. 
Sermaye • . . . . . . 11 . 867 500 
ihtiyat akçeleri . . . . . . . . 103 O(fl 83 

Eahusı "6lise~ e kartı düyun • . 58 086 95 
Geçen seneden mUdevver temettUat . . . . 836 10 
1928 seııui temcıttliatı safıyesi . . . • . . 424 156 48 

953 M7 S6 

---~--------.•---------------------------~ J ilanbul 111liye ikinci ticııret daire.sin-
dcn0: Müvekkili Fuat B. 3 kıt'a senet 

mucibince lzidor Krepen ef cndide.n mat· 

luhu olan 1380 liranın temini istit 

nmııında mumaileyhin emvali gayri men

kul i hissei pyıaın Uzerine mevzu hac· 

ı.ın tıısdikt \'e mDddP- bihin tahsili talebile 

vekili Cevdet Fe.tit B. l4rafmdan muma· 

ileyb lzidor Krepen Ef. aleyhine ikame 

edilen dava üzerine olbaptaki arıühal ve 

mu tenedat suretlerinin mUddci aleyhin 

ikaıııetg!hı olmak Uzere gösterilen Bey
oğlund Sanlutfu maballcısindcı Yemerud 

ıokağtnd 5 oumara 't gönderilmia i e 

mumaile~ bin ikamcıgahınıa nıcçbuliycti 

ha ebilc iliinen tebli~t yaptlmı~ ve t~bli· 

İrtihal 
Bir mUddetten beri ıabatsıı ~ 

Çatalaı viliyetinin orcwıla uıtf815'8 ~ 
fından Hacı Alı ala zade Ati Bor-.~ 
ptrzartesi gthıfi irtihali ~ ~~ 
ve cenaZC6i Maçkadak.i oCfıitlet ~ 
nına defoedilmittir. ~ 

d .. ..n •• .ı. .. :;....-ı ~ 
göndcrmedi~inden H. U. M. ~ 
598 nci maddesi mucibince lll .- lfl 

b:ıkkında gt) p karan ittibaJIP' , 
iki Mayu 1929 Puar g1lı:ıtı 14 do ti",; 
kat hakimi huzurunda ispatı vttc'llllıi'li)tl 
luıumunun gıyap kararı ilo blilııs' 
}\ r:ı.rı bık veçhile ~en te 

J 
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811 sene elılnl rlm ·z UP RAFO 

DÜNYANIN E ~ l\iÜ -
nasıl olaca 1 EMl\IEL VE EN YE 

GllAMOFO UDUR. 
GtY'1 111~ait havalar tüzündea 

Yl1 ıif'aatienesfnin test-
. a bi 2 çi1Uer ae , bili {ı

c ~ sın hallan hissedece
Ql&.a e olmadt§i gibi mılhau
~ da Yeni bir tehlflte tehdit 

11:.. edir. 
, utk ·r 

b ç ı.ilerine hemen ber 
ıktı -..nı k ldıran düşman ku-

. t (ı t •• Buna karşı ancak büyiik 

Üdtf=~ hazırlık ve btlgi ile 
1-'f rniimkündür. 
a~ hiç bir s ne yok ki 
htv 1. lne!nlekeamizin muhte
t ofa İlinde bir fe1aket, bir 
ltt lllaaın, istisna te,kil eden 
lır. v_. .. da hiç. mesabesinde 

t.ı 
ı::ıeaef Türkiyemizde yağ-

Ytlnız az değil, aynı za-
~ ~urun sureti taksimi 
~~ ll)'İi müsaittir. 

'c:alclt!ııtda kuraklığa ke.rşı 
· Ç&relerden bahsedecek 
Ylai Çiiııkü bu bahaa dair 
C:ait Yazmu "zımdır ki bu \et Yet [hiç bir surette kafi 

1-t 'cneki yağan yağmur ve 
~~ 9licnnin memnuniyetle ka
~ ~ ~dir. Seneler· 

iti~ ' ·~ topı.gın ta
\ · &alanıııtaaı vuku bulmuş 
~h~ çtlciye ~u nıtubeti 
~ ita Ve bundan istifade 

flk h bitcfir. 
~ ıeç rar YatmurlU'l olsa ve 

lllüt alsa bile çif.çı1u bundan 
bke b eessir oimayacak ve bir 
~lft;n,a! ~östermeyecektir. 

'lıııtırt tırrıız erken başlayan 
tı ltdın dolayı, ekme za

~ dır, V tehire mecbur kalmış
~~ist ~tlaurlar vasati olarak 
:ı:QıleJc ~1 4}'lnda başlamış ve 
~~ cleıer yerlerinde ekme 
~il ~kt:eye uAıı"atmıştır. w, erken erqnesi iyi bir 
~ i~ hen mühim bir zomarun
.ıı. lıı.c.."'"4ftaşını, ~ :.ıt bir çifçinin 
~~~;rı;ı ve pek çoldarmm da 

1 kaybetm~te mecbur 
lw~ iyet!e iddia edebile
~;~ ~ malHneleı fe trak
~ '-i~t )'apAD büyük c;İf • S ~inelerden luyikiyle 
-~ ıııeıııelcrine sel:iebly..ı 

~....,. sahip eri bir kaç 
ı..; ~ ~fthıirmi vakıa ektiler 

~ı;:~ ır topr~a ~ki-
... ~ tehlikeden salim 

~ ı.Jd~· her 9ffçl bl ir. 
~~ e ıru,ak ve bftyük 
~e ~ılanndafci nispet daire
~n-ı ~~eessir oldukları ve bu 

~~- ha'faludan naşi mem
'k_:_it ltrı..sorı bahar zcriyatında 
be:~ t.h l~ra nispeti~ tenakus 
~ ~l Illın edilebilir. E..~er 
~ ·el.~~ Ç4mura saçılan to· 
~' ılavc cdenclc bu scnei 
~•tın kıs_?1en gayri müsait 
,,~ b~ hu~edebiliriz. 
~t, ııc ıatatiatilder gö.ste-

\ Sttıe 
•ı) tt •en l sonbebar zeriyatiyle 
~'' e erdelti sonbahar zc
~ itt- IXıukayese etmeliyiz. 
~'""Pıtı edcıa istatistik kamı 
~ Ceva:"tut olsaydı bu sua-
~~ 1 

daha kolay vere-
~ ~cll )' 

~~ ~~ağmurlann mah
~· ~ 1 bol yağan bu 

ltıi t ncba .... tın ~ b" .. cllli "" o-~ uyu-
l ~~ ettitine kat'iyen 

~~r. d"' ~'\~ illcb= bu yağmurlar 
~~ . b..httb a kadar kala
~ u, lltiftde a~ hu rutubetten 
~i~ '6r c ccekti. 

~ fı~~ tt d0~lf bize yeni yeni 
ijt ~ h.t z .u. 
~ .. tce~i d erıyatınında teeh
~it h n en korkuyoruz. 

ava olduğu taktirde 

ilkbaharlıklartlaıı geç otan nevi- il 

lerin hasılat -vermesi mubtemel 
iıe de pek çabuk başlayan mayıs 1 

sıcakları bu tohumları pek çabuk 
oldurmağa mecbur kılacaktır. Bu 
mecburiyeti ortadan kaldırmak 
· "n ekme zamanını daha erken 
intihap etmek icap eder. 

Çifçilerimiz görüyorlar ki fa
zla souğun. sı~~ın. ya{rmunın, 
mahzurlnrı çoktur. Buna muka
bil bu tahavvülatın faideleri yok 
dcğildfr ve bunlardan her halde 
istifade etmeğe çalışmahyız. 

Yem nebatının ve mıeır zıraa· 
bnm bu senei zıraiye için fevka
lade müsait olduğu kanaatmda
yım. 

Y cm nebateb ve mısır ekilme
yen memleketimizde kuıak sene
lerde köylü yemsizlik yüzünden 
pek dun fiyatlarla hayvanatını 
elden çıkarmnlTa mecbur kaldı
ğından bu mes'f"le ile pek can
.dan alakadar olmak lazımdır. 

Pek çok havalide bu suretle 
hayvanını elden çıkarmağa mec
bur kalan köylü elinde çif hay
vanı kalmayınca zeriyat apa· 
mamakta ve gelecek sene yok 
pahasına elinden çıkardığı hay
vanını yüksek fiyatlarla tekrar 
satın almak mecburiyetinde kala
caktır. 

Eter köylümüzü bereketli se
nelerde yem nebatı ektirmeğe 
ahştırabilirsek köylü otunu, ye
mini dar senelerde kıymetlendi
rebilir, fakirliğin en büyük sebe· 
bi ortadan kalkar, her sene bin
lerce hayvanın elden çıkmaması 
temin olunur ve dolayısile mem
leketimizi11 heyvan mevcudunun 
esası kurulmağa batlar. 

Hayvanat mevcudunun çoğal
ması dar senelerde kıtlık ve se· 
faletin beıtaraf olma81BB yardım 
eden bir nazmı vazifesi görür. 

Hayvanatın çoğalmasiyle elde 
edilecek gübrenin mahsulat mık~ 
tarının tezayüdünde oynayacağı 

rolu her çifçi bilir zannederim. 

Eğer bütün bu fevaidi türk 
lirası olarak .öylemek lizlm gel
se her sene bu utdrila harice 
verilen mHyonfardan bahsetmek 
lazımdır. 

Bu paralann pek çoğu fazla 
bir fedakirhk etmeden yanımız
da kalabilir. 

Yem nebatatının zer'ine bu 
sene çok iyi bir fırsat vardw. Bu 
9ene geri kalan ektnterin itmamı 
için lkullanılacak olan yem to
humları ileride zaten pek az bir 
miktarda sarf edildiklerinden 
çiçfliklerin her seneki program
larına kolaylıkla ithal edilebile
ceklcrdir. 
. Yem tohumları türkiyede te
darik edilemedikleri taktirde 
müşabih bir iklime malik olan 
macaristandan suhuletle tedarik 
ve ithal olunabilirler. 

Muhterem hükumetimiz bu 
hususta alakadar olmalı ve köyle
re tohumlann tevziine hizmet et
melidir. 

Tohumlar avans olarak köy
lüye verilmeli ve ha'8ttan sonra 
bedeli tahsil 'olunmalıdır. Küçük • 
bir teşkilat bütün güçlükleri 
bertaraf edebilir. 

Bu sene yem nebatah kadar 
mühim olan mısırın ekilmesi de 
tavsiye olunur. Vereceği taneden 
mada ikinci del'cccdc ot ile mü
savi olan saplan bakariye için 
fevkalade bir yem teşkil eder. 

Bilhassa geçen seneden na· 
dasları boş kalan çifçıler cesa
retle mııır ekebilirler. 

Umurca çifliğinde geçen ku
rak ıenede vaktı zamaniyle eki
len mısırdan hektar başına 2000 
kilo mısır elde edilmiştir ki şa· 

K OLL-.ıos diŞ1eri, di~ etler· · ve 
~ğzı temamen t~nf4zler. Dişlerin 

çuruftiesine sebeDıyet ,·eren mikl'o
pJoıi oldorür ve boylece akım miH~e 
fu.. nıelen temizlenmesme hizmet eder 
ve s~1atleree imtidat eden bir tatlılık 
tesirı bırakır. 

Mahliilatı vakfiye 
riyetinden: 

Kuru bir fır~ OztHne IC6nule.n bir 
parça maksada kifayet ettilinden 
cfolayı iktisadidir. 

KOLYNOS 
Kıymeti muhamıninesi 

lira: 500 

l· ındıklıd molla Çelebi mahalle inde Dolmabahçe caddesinde 

DENTAL CREAM 
mezarlık ~okağında 1 numaralı kfigir ahır ve motbak enkazını müştem;J 

250 arşın mıkdannda arsa dört hafta müddetle müzayedeye konmuıtu . 

J'alip olanlar kıymeti muhammine:,inin ) üzde ) e f buçuk nisbetind 
pey akç lerile yevıniı ihale olan 8 ;.\.foy1~ 929 Çar~mba günli saat 14 de 
mablulatı ''akfiye müdüri) etine müracaatları. 

1 u~klye için depozlterı: MAURICE fARA&BI 
Be10Ahı, Ymdlk Sou§ı.fbrabh:ı Pıp ıp!Tbmanı .. , 

Çayların en 
alasıdır. 

Bakh:allarda 
arayınız .. 

yanı memnuniyet bir neticedir. 

Ayni senede memalik ecnebi
yeden getirilen mısırlar yazın 
kuraklıktan müteessir olarak 
koçan bağlamaya vakit bulmadan 
kurumuşlardır. 

Burada ciddi bir islaha tabi 
tutulmayan ecnebi mısırlardan 
ziyade islah olunmuş yerli mıaır
larm ekilmesini geçen seneki 
tecrübeden sonra ileri sürcbiJirim. 

Yerli rnışır'anmızm fevkalade 
mezayacı aah&ı fazla islah olu
nursa "fçiler"miz çok iyi neti· 
celer elde edecekler"ne kanaati 
ktimilem vardır. 

Mac.ıır"standa siir'atle ilerliyen 
mısır islibı bizd >de ta.tpik edilse 
bir iki sene zarfında istihsalin 
tezayüdüne V t: ziraatimizin ink!
phna pek hüyük tesiri olacaktır. --Bu ) aıı larunla yem nebatdı 
ve mısır zh·aatinin teşvikini işa

ret etmek cesaretinde bulundum. 

Men lekcte dolayıs"rJe köylü
müzün terfıhinde pelc büyük yar
dımlar1 o'ucnğı kanaatindeyim. 

10,00 kilo Avrupa kınnabı mühayaası 
Tütiin inhisarı umumi müdülüğünden: 

5000 kilosu 15 Mayı 929 ve 5000 llilo u 15 Haziran 929 tarihinde Azapkapı anbannda 
teslim edilmek şartile 10 000 kilo A\Tupa Kınnabı pazarlık sureti1e alınacağından itaya talip 
olanların numuneyi görmek üzre her gtiıı müracaatları ve yeHni mirnnknsa olan 17- ie n-929 

atrihinde saat 10,30 da Galata da mühayant komisyonunda o 7.5 teminatı muvruikntclerile bulunmalar 

{ itaobul icra ri) n etinden: Mahcuz ve / 
funıhtu mukarrer .liç adet erkek terri 

Singer ayaktı diki§ makinesi iaanın 15 

iııci puarte&i gtinU .aat 2 de aaudal bed • 
teninde satılacağından talip olanlann mn· 

halli mliıayedede buluummalan ilan olunur .. 

F atih ikinci sulh baldınliğinden: IUddct 
Yumni efendinin mUddei aleyh Fin· 

cancılarda Sabri efa eabık Sebubyan 

hanında tüccardan Hacı Etem efendi E.İm· 

metinde matlubu olan yüz kırk bir Jirn 

altmıc .dokuz k.urll§UO tahsili dava 1 U~e· 
rlıf ta Ur kiliaan daveuyc zahruıa muma· 

ileyh Etem elendinin ikametgllnmn meç· 

buliycti ~h 'ferilerek bil&tebhg ıade edil· 

mit ve bermucibı talep ililncn tebligat 

icrasına brar verilerek muhakemesi l l 
Mayı 929 Cumartesi at on bire talik 

kılıomıı olmakla ınumail") h Etem efendi

nin revm ve saat1 makürda bizzat gel· 

mediği ve ya tarafından musnddak bir 

vekil glindermedijfi taktirde muhakeme· 

sinin ~ıyaben rtı>et edilec Y.i tf"blig maka· 

uıına kaim olmak ilue :il6n olunur· 

1 6tanbul ınahkeınei asli) e 6 inci hukuk 
daireainden : Habibe hanınnn koca ı 

Uakapaıunda Ar.api.r hamamı karijı~nda 
S8 nU111erolu d\iıd'Snda camcı Kemaliyeli 

lsıaail FI. bin Mcıbmet nleyhıne ikame 

olunan feshi nik&h \'e mibir ve maaveııet 

davasından dolA.)'l gıyabeiı aadtr olan 26 
Kanunusani 929 terih ve 1833-260 nume
rolu hi1kmli gıyabinin mumıı.ileybin 

mahalli ikametinin meçhul bulunması 

ha!ebilo teblil edilemediği mahallesi 
heyeti ibtiyarivesUe tebliğe memur mlıba· 

şirinin tnhgiyeı inden nnln~ılmı~ Vö il5.nen 

tebli at icra•1 kabı) olm3dığından malı· 

keıne dilanhan ·ne Uılik edilmiş bulu· 

nan ilfı.n suretinin hukuk w:.ul mııhkem · 

!erice dair 1086 nurnerolu kanunun 

ınevaddı mnhsu ına tedikan tarih Hindan 

itibaren bir mah zarfında itiraz edilme

diği takdirde mullDlfllei li:ıımei kanuni· 

yenin i a edileceği ma)Qın olmak uzre 

iliıı olunur. 

ı stanbtıl icra dııireslnden: Bir de)Dİ 
mahkfunu bilıin temini irin f uruhtu 

mukarrer on yedi kıt'a itlhan mült hisle 

eenedııtı 16 Nisan 929 sah gUoU saat on 
uçten itibaren dordlincll 'takı{ hanında 

borudıı bilmUr.ayede f uruht olunncnğından 
talip olıınların borsaya mUracaatları ilr..n 
olo .. 

1 tanbul iot dairesind~n: Villyet gaze· 
t~iuiıı 81 Mart 1929 tarih ve 1907 

Büyük Tayyare piyankosu keşi
deler her ayın 11 nde dirs. 

lffi~ 3 ltlıneüı lk.eşllde '1111 Nisan 929 

1 BDVDK iKRAMiVE 
.il. 40,000 Lirad · 
M Ayrıca: 
~ f ~~ 
~ . 

.irellk ikramiyeler ~,a 

1100000 

ı irahk bir mükafat. • 

·ırı.: Bu keşidede 

ı. numara 
cem'an : 3,900 
kazanacak 

Emlak ve Eytam Banka-
sından : 

Pazarlıkla kiı·alık emlak 
Esas numaracı Mevkii 

16 Şi lide Büyükdere caddesinde 386 

75 

94 

138 

147 

156 

157 

98 

110 

numaralı Garaj 
andillide Vaniköy cadde...inde 1 

numaralı hane 
Heybeli adada yalı caddesinde 2 
numaralı gazino 
Büyük.derede Nizamda Sef eroğlu 
köekleri namiyle 
manıf üç bap kô~k 
::ıirkecide atik Hocapaşa Mahye 
Tahsil şubesi binası 
Heybeliadada Manastır sokağında 
cedit 10 mükerrer numaralı zeytinlik 
yeri ve e~carı 
Şiilide Meşrutiyet mahallesinde mevuti) c ı 
apartmanının birinci dairesi 
Hcyheliadada yalı sokağında 14 numaralı 
ükkan 

Büyükadada Rıhtım sokağmda 14 numaralı 
dükkan 

enevi icarı 
Iba 

2100 

258 

1500 

~ 

2S 

48 

240 numaralı. ikdam gazct,.sinin 28 Mart 1929 
tanh ve 11467 nuuW11h ~c Mimyet gaza· 
te!inin 30 Mut 1929 tarih ,e ıız.ı nu· Balada muharrer emlak pazarlıkla kiraye \'erileceğinden taliplerin 

Şubemize müracaatları. maralı nıahabrile temdiden me,kü mUza· 

yedeyc vaz edilen Beyo~lunda Hüseyin TESIIILA-.1' 
--L-u k •••••• • •••• ,.. ağa WNUl c!inio Kuloğlu ve Bursa soka · • 9 

lannda cedid 114 numaralı apartman Te : MENTEŞ KASAVI • 
ayclt!ı.lılt ma lliuin '"' ıneti muhammi· : I~tnnlıul,_ Ce!ül Ley han No 33 i 
nesi kırk bin lira olarak illa edilmi:.: •Peşıncn lııç lıır para verilmekrizin• 
bede ll!ndan oma yeniden k1)'11let U.k· !VERESiYE HER NEVi EŞYA! 
ıır oıunarak ılmdi meıknr kıymetin kırk : 8 'AY r ADE iLE: • • bir bin ilı:.ı )ttı lira olduğu taslıihe:ı ilWı : faruf mngazahtrından vası-: 
olunur 1 

• t l · 1 • •• ıım1~ e trmın o un ur. ·~• 

............................ 
1 BOMO ITl fabrikası 1 
1 DOPPEL 1 
i Birası ı 
! çıkmıştır f 
• • •• .. her yerde satılır ••M•• 



s~~ri sefain 

TRAB7ı0 1KlNCI 
POstASI 

(K.ARAD vapuru 11 
ı n Pcrşenbe akgamı Galata 

nhtımmdan hareketle Zongul
dak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, ordu, Gireson. 
Trabwn, Rizeye gidecek ve Of, 
Trabzon, Polailiane, Grreson, 
Ordu, Fatsa, Samsun, Sinop, 

oluya ugrayarak gelecektir. 

lzmir sur'at postası 
(GULCEMAL)vapurul2ı i 

c 14,3 da Galata rılıtiımı· 
ndan hareketle cumartesi saba
bahı İzmire gidecek ve pazar 
1 ,30 da İzmirden hareketle 
pazarte i sabalıı gelecektir. 

'apur mükemme.l bir or
k~strn ve cazbant mevcuttur. 

Antalya postası 
(Anafarta) vapunı14 Nisan 

paıar 1 ela Galata rıhtımın
qan hareketle İzmir, KQUük, 
Bomum. Rado , Fethiye, Fini
k , Antalyaya gidecek e dö
nilşt eikfir iskelelerle birlik
te Dalyan, Marmaris, sakız, 
Çan kkale, Geliboluya u~a-
1V8k relccektir. 

f •:::=-- Doktor 4111::::·:a:•,.. 

I
! Ba eki kadınkr haBtanesi Cilt il 
i ve Ffrenp Hekimi fi 
i ~ 
ıiO va Ker I! 
f Türbe de Eski, Hilali ahmer H 
i binası. Tel: lstam. '2622 U 
~-ı•tl•tt•••••••taea•ıa .... na1•a•••••--•••H••l•ll •• -.............................................. . 

. ediha hanım tanıfmd~n Reji mlldUri) eti 
J. oa:ıumiyesi (B) kımıında ikinci ubede 

U ı di~ tabibi Riza Sabri bey aleyhine 

ikame eyled" i nafaka dava9ı :runnınd 

mtıddc olc)hi mumııilc)he hernyı tebli 

irsal kılınan istida teblig ilmtılıalıeri ıııh· 

nna muı:ııaileyhin filhııl ikametgühının 

meçhul bulunduğu be~ an edilme in~ ve 

bittalep hukuk. usul muhakemeleri kanu· 

nunuııun 141 inci madde i mucibine• 

ilben 1ebligat iomıına kaıar 'CTilmi,. \ e 
yönıı1 tahkikat 10 -Haı:irnn-9"29 pnı.art i 

on 14te muallilt hulun.muş olmak:ln 
yt\\'Jlli tnh · ikitta hazır bulunması ve ıüai 
tıktirdc gıyaben tahkikata mUba§erct 
o!ımacaifı t~bliğ makamına kaim olmak 
Gzere il n olnnUT. 

1'(j kudar hukuk hlkimliğinden : Emine 
7..arife hanımın KadıköyUnde Racim 

pa ıa maballeıindc Y cldeğirmcni Sun ger 

ıokağında 11 numaralı hanede muk irn 

Re m Tevfik bey aleyhine ikame e~le
diği boşanmn davasının 9 Nisan 929 

tarihli celse~inde ilanen tehl~at icra 

edildigi halde gelmeyen muddei aleyh 

hakkında bittalep gıyap karan ittihaz ve 
taran mez~Qrun tehliıtı zımnında emri 

muhaume 14 1ayı 929 tarihine mucı • 
elif ı günU saat 14,30 tayin ve ıevmi 
mcıkQr dahi gelmediği takdirde muhn-

tmıenin gıyaben de\'tlm \"e icrası mukar· 

rer bulllllmuı.ı olduğunu mfıbeyin karar

name mnhtcme divanhAnesine talik kılın· 
mı~ olduğu gibi keyfiyet gsz~elcrlede 
ilAn olunur. 

1 11apbul ikinci ticaret mahkemesinden: 
Boğaz içinde Boyacı köyünde Kili 

soka ında mukaddema 6 numaralı ,.e 

1989 tir:ı ve 4 numaralı 1014 zira 18 
parmak diler bir arsa ve Elyernı mczlilr 

amnaralarla mUrakkam ,.e yekdiğerine 

ma lup bir bap hanenin 4 numaralı mıı· 
halin mtlff Suleyman Asaf Be~ e ait 

1350 hme hfbarile 719 hiS!!eSİnİn 12 de 

10 hisse ile kezalik 6 numarah 12 de 10 
hi • 8000 liraya ve yine SUle) ınan 
Asaf beye it Mirgonda atik. 25-78 nuınn

ralı hilhane anasının rubı hissesinin 
-., de 10 hissesi nısıf masura mayi leziıinia 

sUlUBtınUn 12 de 10 hwCl5i 500 lira be
delle talibi uhdesine ihalei eveliyelerl 

icra kılınmıa oldoJundan tarihi ilindan 
it.ibaren on be§ gUn soııra yani 28 nisan 
929 tarihine mtı dif p:m.r gttnll t 16 
da ilııılei knt'iyesi icra tılmacnğıııdan ta· 
lip olanlann 1tı.Zde on nispetinde pey 
ak~elerini mUstashibcn mahkemenin ülAI 
,.. ' nA '1111,..,ı:AJı• e\ 1P:nf'1Pri illin olı.mır 

J stanbııt icra rlııire~indec : Merhum • ırrı 
pa n ;ıe\'Cl'ııi Seniye hanımın Hnlet ha· 

nıma olan borcundan dolavt • 30 • gtın 

mUddetlıı ihalei neliye ıııUı.a) edeııine 

Yat olunan Çarg1~1 kebird" hodnım bıı· 

nının ~iı:ı katında • 60, 61 • numara

larla mlit'Mam bir birine maklup iki 

dukkinın • 24 • sehim itib:ırOe ·6· eh

mi • 100 • linı ve )İlle Ftnerde Tahta 

minare mahallesinde kupru ba 1 so'k ~mda 

tik • 12· mlıkcrrer cedit .42. nwnaralı 
bir bap hanenio • 38W • sehioı itibarile 

.J20· ehim ·20· lira \'C ~ine Kum k:ı· 
pula Çadırcı Ahmet çelebi malınllesinde 

Çifte gelinler cıtddesinıie • 8 • numaralı 

Onnın • 3840 • sehim itibarile • ] 20 • 
sehimi .50. lira; ,.e yine Sıımatyada Hacı 

kadın mahallesinin Samat: a caddesinde 

• 302, 302 • mUkener oumarah fevkınde 

od lan mllftemil iki bap dültMnın ·960· 

him itibarile •120· <:chimi • 100 • lira 
bed~Uerle Uıiibi uhdesinde taknrrUr ctmi§ 

~e jhalei kat'iycleri fora kılınmak ılzre 

ve yUıde boe wnhı • 15 • gUn muddctle 

me\'k.İi mll ycdeye \'&'!: olundu. 

l - Çarrıyı kebirde bodrum hanının 

Birinci zemln katındaki • 60, 61 • nunıa· 

ralı maklap dUkklUılar tahmillen l 70 ar· 

ıın terbiinde olup enısali vtçhile kin 
ı.adim klgirdir. A1ıçı. tlltilncli, kahve 
olamk Uç dilkkllna mllnka9em olup ahçı 
dllkk!nının temini çimento döşelidir. 
Mez Qr dUklilnda msbiye 10 lira kira 
ile Tennfaı:ıi ve Yor,.i; tUtö.ncU dUkk6· 

nında mahiye 6 lira ile Diı:nitri; kab .. ede 
mahiye 9 lira ile Halil usta sakindir. 
Hududu: cepbesile sağı han avlu u, 6-01 

tarafı hane methali. arkası Çar,.1 du\arüe 

mahdut olp tamamı 3000 liradır .. 

2- Fenerde Tahta minare mahııllesindc 
KöprU ~J sokalıoda atik • 12 • müker· 
rer cedit 42 No lu hanenin klrgir olup 

·89· arşın tahmin olıuıan anadan • 72 • 

ar§mı lıinıı. • l l • argını a.rdmlık mahal

lidir. Zcmiu katında ııemini kırmızi çini 

ıaılık, yUk., dolalıı bıı .. ·i bir oda, bir sofa. 

Uzeriııde heli. tulumbalı kuyuyu havi 

mutfak. birinci b.tta bir sofu Uzerindl' 
iki oda. bir 1\l'k, 2 inci lcatta ,bir menli

\'en ba ı tızerinde bir ylik, bir ara ) er, 
bir helll, zemini çinko. etrafı du\ar kor

k ufuklu tara•ı muhtc\"i olup derununda 

mahiye 12 lira kira ile Ana 'te Marro. 

sakindir.Hududu ~rbıwı Dimitriden met· 

rill hane Mihal lıant!i, Madam Ester 
lıuoesi, tarik ile m3bduttur. Tamamı -1500· 

liradır. 
3 - Kum kapıda Çadırcı Ahmet çe-

khi mahalle inin çifte gelinler raddesinde 

atik ,.e cedit ·8• Nttlu. Fırının mecmuu 
meı;abas1 tahminen 341 arşın tcrbiinde 
olup bundan takriben 18.~ ar~ın rruıhnlli 

)arım kfirgir muhtacı tamir bina, mUtf'ba-

kı i bahçe \'e arsadır. Zemin tatında ze

mini k ldı;.m döşelı koridor, unll zemi
ni çiçekli çini dö~eli fıTın kısmen çiçe li 
çini \C kaldırım döşeli aralık \C bir mer· 
di.,en baıı Uıerinede tulumbalı kU}ll \e 

zemini kaldırım odunluk, lıirinci katta 
zr.mini kırnııu dıı~eli tsşlı'k, \!zerinde ta· 
Yansız bir oJo, 7Ctuini elvan çini bir hn-

nıur tekne ini hn\'İ hamur m:ıhnlli, ikinci 

katın bir eofa \lzcrindc bir oda, bir hel5 

bir dolap. diger sofa Uıeriode sabit anb:ır 
'e sofadan tahta ile holünmUş bir aralık 

uzerinde bir oda, bahçede sala§ hclH, kil· 
mes ve nr ada kan kildin mahzeni hali 

\C umum hin dıı kiracı tamfmdıın )npıl

dığı beyan olunan elektrik \'e terko~ ter

tlb:ıtını muhtevi olup derununda Kirkor 

Keşi~yan namuıda biri otunruıktadır. Hu

dudu erbaaın. Madam Yircmgi)a, Paris, 
NC7.arcı, Nişan ef.ler haneleri '\'e Ni an 

a~u hane bahçesi, -oru Tin~r)·an hanesi, 

tarik ile mahdut olup tamamı ·4600· lira· 

dır. 

4 - Samah ada Hacı kndıo mahalle-
inin Sam&t)a • cııddesinde [302,302] ınU

kerrer ·o lu. iki bap Dllkkiin ve fevkın
dcki cdnlnr t hminen 105 ar§ın terbünde 

olup bundan 103 ar§ını nim kfigir bina, 

mUtebakisi aydınlılt mahallidir. Tahbnda 
bakkal ve kuru kahveci Dilkkiinlıınm 

ho.'i olup Eve Bakkal dükkftnındıın giril· 

mektedir. Kuru kah,·eci dükkônının zemi· 

ni tahta olup arkasında ~emini çimento 

aralık: Uıerinde sudurma vnrdır. derunun· 
da mahiye (6] lira kira ile Mustafa ef. 

sak.indir. Bakkal dükkinmın zemini mer· 
mer olup mernıerlcrin bir kuımı kınktır. 
DilkkAndan cam kapı ile ayrtlmıı.ı mahal· 
de bir helJi. Eve çıkan merdi"i en Uzerinde 
iki dolap, birinci katta merdivenden tah-

ta ile bölttnmu ofa, Uıe:rinde cam ile 
bölUnmU bir kUçtık oda, sokak Uzerindc 

ilı.i oda, ikinci katta bir sofa Uzerinpc ıki 

oda bir fo!lA bir kiler me,cut olup oda· 

ı:ı ~ ı r.isim arJ.ır. dcrunundn 

929 mode i 

11, 192Cı 

i 
Ha;ydelberg 1 

Asri matbaacı için en elverişli olup her günkü alelade işler 
için asri bir matbaa bulunması elzem tamamile otomatik bir 
makinedir. 200 tiraj için elverişli olduğu kadar 10,000 ve hatta 
100,000 gibi azim bir tiraj için dahi elverişlidir. Saatte 3000 
nüsha J1erdiği gibi iki kalıp ile altt bin nüsha vermek kudreti
ni haiz olduğundan 

EN MÜSTACEL SiPARiŞLERiN SÜR'ATLE (KMALİ
Nl TEMiN EDER. TÜRKiYE MÜMESSİLLERi : 
BOURLA BiRADERLE VE ŞÜitE AS 

\Takıf akaı~Iar u1ü ürluğiiı de ı: 
Beşikta§ta yapur iskelesind 17-21 ve 25 ve maki ıp Zi · 29 Ye 31-29 ııumarnlı 

f e\ kınCla odalnn mUştemil dükklinlıır. 
Ilı! iktaşta simın paşayi atik nıahalleııindf' J cıs furwı ııokağmda 3.5 'e Iuradıyc 

mııhallesiode l\lurndiye camii itıisalindr 43 1\o dlikkfüılar. 

ar' 

Bc,.ikta§ta Sinanpaş..'l)i atik malıallesiııde tuğln sol{ağında 3.5 No kireçhane. 
KIHALIK AHL'll 

Be~ikta§Uı Yeni ma.halledc Ihlamur caddceind~ 22-23 No o.hıır. 
KlRALlK ARSAl.~R 

Sirkecide Emirler mahallemnde ,·ezir çıkmazında 8 '\'o muhterik. cami rsası. 

Galatada Arap camii mahallesinde Mabmudi} e csdde inde 127 o arsa. 
A a•of~ ai sağır mahalleeinde Çatladı kapı cadde inde arsa 
Kule kapısında Yııztcı r.:ıd ahaUeainde coddeı ı.ebırde 647 c diı mm nılı ar 
Calntııda ..,ahkolu mabıi.llesinde 'l fıksek knldınm cadde inde 607 • 609 nuınl\fah 

Tophanede Karalııış mahallesinde mektep çıkn nm ıb :'-8 • 40 numarnlı nrsnnın 
bir kısım. 

Topluınede karabaş mahallesinde 'e soı.anmdn 11- l vt 2 numıı.rnh fııdmandnn 
mUfrez iki mohal. 

hiddeti mUzayede: 27 Mart 929 taribind n 15 Nissn 929 Pazarte i f!Unll saat on 
dört huçuğn kadar. 

B3llldtı muharr>r emlftk kira} n vcrileceı:;indca mllwyedt>yt" vazolunnıuştur. Talip
lerin )'('\"IDı ihale oları ı;on gunun annt on dl:lrt lrnçu~unn kadar şnrtnamc}i oltumıılt 
'e. ıcminııtı mu\·al.kala ita e !erek mU:t.a) edel e i.tır.ü.: etmek ızre lstanbul E .. ·ka{ •ıı -
ılurlUğı mlc \akıf akarlar müdUrlülUne mUraca tl:ırı ıliin olunur. 

~' f v~ mUştemilatı hakkında malOmat ıılın.'lk irlevenler hu mliddet zarfında 
mOzntcdo od:ıc:ına mllracmıt e-derek <X'ri mi ·~ raporlnnnı ~örebilirler. 

·aman an atı a 
Bu kere yeni celboluuaıı Türkçe lıurufatla 

Matbaannzda gayet nefiz surette her nevi tap 
işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
ınahsus fatura~ bono, çek, mektupluk kaat ve 
zarf, kart adres~ davetiye kartdövizitler maden 

la tik üzeıine ınhür ve daııığalar iınal 
, edilınektedir 

Billıas. a doktorlara mahsıı 7eçete kab"rıdı bin adedi iki 
buçuk liraya, ve meht.epliler içzın 100 adet kard.övizit ncfi 
ku1:ı"'rıtlara matbu olmak li.zre 75 kuruşa yapılmaktadır. 

1'aşradan vuku bulacak sıparişler gerek 
fiyat ve gerek nefaset hususunda müşterileri 
memnun edecek surette imal ve serian irsal 
olunmaktadır. 

're muhtelif 
her 

ren er 
eti .. e 

uz erinde 

ınahi) e .25. lira kira ile Kosti tunıca 

o~lu lllkindir. Hududu erbaası kasap ti· 

meT efendi, Haçik ve Sepub dılkkflnlıırt 
ve karakol ve .... amat~ a caddesiyle mah· 

dut olup tamamı [3700] liradır. 

Ber\'e~bi halli. menkulita talip olnnlar 

hisselern musip kıymelı muhnmmenelerinin 

) Uzde on nisbetinde pey akçesini mUste&

hiben 39. 1648 dos)a numerasi~le lstıuı· 

bul lcra dniresi mUza) eJe -şubesine '1:1 Ni!nII 
tııribinde biz.zat '<eya bih·eküle ve dosya 
ından fazla malumat almak Uıre S:ıat 14 

den 16 )a kadar mUrs.caat eylemeleri 

n t n r. 

1 sıanbul icra dnire.~nden: Be) oğlu fsıik· 
1!I cuddcsinde HrLtaki p:ısaztııda (8) 

No. da mlikım ıken el~evm ikametg .bı 
meçhul Y or~i ef. 

Madnııı Hn~ikliya~ n Beyo~lu lıirirld 
kltibi ıUiniıı (9) Tc~rinie\'cl 927 \'e 
1198 • 129 nllmcrolt senetile borcunuz 
olıın ( 6000 ) liranın tes\;yesi hakkında 
tebli~i muktezi ihbarname ikamtklihınıztn 
meçhuliyeti hacebile iliincn tebliğine k -
nır verildil{ınden bir mah ztırfmda 929-
1643 No. doc:ynya mUracaatUı de,tni tes-
viye TC)'tl kanunf bir itircıı dermeyan et• 
ınediğiniı taktirde h:ıkkınızôa ta'kıb:ıtı 
kanunivcde hulunulacıığı malum ve birin
e\ il; barname tebli~i ınakn.mıoa l:nim ol· 
ı ıık i r fi et il n olunur. 

site i mün -• 
asaı 

~ ......................................................... ..... ~ 

f ndık ıda . . vek.-.. eti satınalma 
ı komisyonundan: 
! ................................................ ........... 
A kcri li eler için cins tce miktar ve ev afı şnrtnameı:.inde yazılı tazyİ~1 

tt.fl."nkll."rine nıabsus tliylil mermi 13 'i an 929 tarihinde Oumartesi g ·ıı 
oııdortte paz:ırlılcla wtın alınacaktır. Taliplerin Ttoameyi komisyandıı gorın 
p:t?..arlığa i~tirak etmek. isteyenlerinde zaman mezkftrdn ltomisyonumuzıı ınnr~ 

k<'ri ihti~aç için 19 kalem Spor malzemesi s:ıtın alınacaktır i11Alesi 13 1 

tarihinde Cumartesi guntt eaat 15 dir taliplorin şartname ve numunelerini 
Uzre her gün \'e pazarlığa iştira!< edeceklerinde mmıını mezkOrd tenıiol 
koınis onumuzda hazır bulunmaları. 

:···~~~································ 
ı f ekatibi askeryie satınalma komisyonundaı1 

........................................................ 
adet kaput Halıcıoğlıı lisesi için 
41895 kilo Saman Harp ekademisi ha) vıınatıiçin 

uırcr 'e zişnn ,.e farkı f mtı ifıyi tcnhllt etme~ en mliteahitlerı 
hesabına \ 'C a)rı a)n şartnamelerde olarak b:ılnda cins ,.e mıkdar ve 
muharrer iki kalem mevat pazarlıkla mubaynn olunacaktır. Pazıırbklnn 11 
Perşembe günu saat I.> te Harbiye mektebi lemeıthaneleri önündeki 
mııhallinde icra kılıruıcaktır. Taliplerin §&rtnameleri için komi yonumuza ~" 
iı;inde pauırlık mahallinde hazır bulunması il ıı olunur. 

tı} clıır paşn hastahanesi için 6 tabutda olarnrak 8840 adet yumurta ~ 
Mtın nlınacaktır. Pazarlığı 11 nisan 929 perşenbe gllnü saat 15,5 da lI 

mektebi yemekhaneleri HoUndcki pa7.tlrlık. nuıhallinde icnı kılınacaktır. '.f 
gıırtnarnc ıcin komisyonımııa mUra tlan \"C iştirak içinde pa:r.arlık mahallind 
hulunrıuıeı ilıtn olunur. 

!lkcri ıbbi)e mektebi için 100 kilo tereytığı pn1..arlık suretile satın alıfl~ 
Paznrl!ğı 13-Mnj ıs.929 Cumnrtesi gUnU saat 14 te harbh e mektebi yeaıctrı;..J 

Lnündekı pazarlık mahallinde icra kılınacaktır. 'l'ııliplerin şartnıune için toıııf',f 
muza mıtrncaatlıırı 'e i~irak içinde pa1JJrlık mabtıllindc luwr bulunulması ilfın ol 

ulcli lisesi için .5000, kilo yerli Pirinci aleni münakasa uretilr. satın 
tır. ihale11i l M ) ıs • 929 {DY- mlın g nU nt 14 de harbi> e mektebi • 

nelerinde vnUndeki miınakasa mahallinde icm olunacaktır. Tıılıplerin §nrtııJ 
komis)onumııza ve iştirak içinde mUnakasa mahallinde hazır bulunulması iliD 

r··~:~:;~Ün<le barut fabrikalarında imiilatl harbifC 

f ••• ···-··:~t::~~~~-·.:t:::~::::ı:::~~::::: ... ~ ~ 
1500 Kilo Sabun 
1500 Barbuuya fasUlyeAi 
800 Pirinç 
50 c Ça~ 

1500 Mercimek 
1500 Nohut 
1500 Bulgur 
1000 Razakı UıllmU 
300 lrmik 
700 Bczel~e 
60 Çeki Odun A 

&lüdn cin \"C mıktarları yıı:zılı erzak \"e nıahruk t mUnakasay ~on si 
İhnlolcri a}Tl ayrı ve 4 Mayıs 929 Cumartesi gUnü icra kılınacaktır. 1' 
trnıiruıtlarile nıe:ıkiir gtlnde sruıt 10 d komis~ onıı uıUracaııtlan. 

·:· <• •) 
1500 kilo Sade Yagı 
800 Zeytin yaifı ~ I 

&iV.do cins ,.e mık.dan yaulı iki kalem Y mLinnko.saya konnlmuştur· ! 101 
ihaleleri 4 Mayıs 9"29 cumartesi gün\I icra kılınacalttır. Taliplerin teminııtlat•1 .J 
kür günde saat 14 de komiııyona mllra<'a tlıırı. ' 

6 O kilo knd:ır Hnmızı azot müzayede ile satılacaktır. İhalesi s. ~e ./ 
1 Çnrşıımba gUnU SMt 14 te icra kılmacaktır. Taliplerin temin.a/ı 

1 
h r komisyona mtiracaııtları, 

ı··························· ... ······•······•······ 

!---~~~:~ .. ~~~::~~~.~:~:~:.:::~.~:/ 
1 taolıul milli müdafaa 'ekaleti Deniz fabrikalııra umum mudurlfiğUnden: sS • 

rikalan dahilinde yapılacak binanın invası kopalı znrf usulile mtınA1'4 

t•dileceı;ıındcn taliplerin yevmi ihale olan ı ı.ı-29 tarihinden mukaddem ~cP 
görmek liı~rr mllclllri.{etimiz Levazım ,.e mlıbayaat komisyonuna her gUo sn 

·:· (+ ·:· 
12 Ton Gnz. MUnaknsai aleniye ıle ihalesi 25-4-929 Perıenbe 14 de ..ı.ııı' 
Deniz: ku.."\·etleri ihtiyacı için b3lll.da muharrer gaz 254-929 per§enbe ı;-

on dörtte ihnle edilecektir. u 
artıuunl'.sini görmek isteyenlerin her gUn Ye verme isteyenlerin yı>~ttl / 

,.e muluırrer ita Kaeımp~ da Deniz tın alma ltomisyonuna gelıneJerı · 
•••••••••• jd~ 
• •• (JP ı 

!..~?~~~.~. ~?.ı:~~: ... ~~~~~~~.~:!~~~?.?~ 
G umuş u~ u hastahanesindeki bazı mahallerin pazarlıkla tamiri taka ot> 

Pazarlığın ihalesi 13 nisan 929 tnrihine mU dif cumartesi gllnü ıı.1 eı ı 
icra edilecektir, Taliplcrın şartnamesini görmeleri \'e ycvm \"C s:uıt muasrf 11ı1 ıV 
şartnamede yazılı olan şekildeki teminaılatile komisyonumuz mUnakasa 

0 
... }. 

zır bulnıımııları ilan olunur. _,./ 1 ............................................................................................... -· 
i Emvali metruke ilanlan / 
E •••• ,..-
İ•••••••••••••••••••••••••• ...................................................... .._.. ......... cııi 

Semti Mahallesi Sokolfı No Nevi Bedeli muhııınat .;(I 
Lira tP"..ı 

Beyoğlu HUseyin ojla Taksim 31·39 Kagir hane 6,000 sekiz ın:;1eli ~J 
6250 mefsuh bit 

Mltctcmil!b : K.Agir ıemin katile dısrt kattan ibaret olup alu ~ 
ve iki beltısı vardır. ııU 

B:ıluda evsafı muharrer hanenin SO • 4 • 929 tarihine musadif Salı gU ttııı.; 
ıurelite müzayedesi mukarrerdir taliplerin temin t ak.çalarile F.ıııvali ııı 
komiııyonunn mUracaatlan. 

I stn.nbul Mahkemei A.sli)'e likiuci Tic • 
ret dniresin<len : Mt1f1ie Vabram 

SUbulıyan efendiye ait manifatura emva· 

linin 1929 ,l';isanının 15 inci Puartcti, 

16 ncı Salı. 17 inci Çarşamba gUnlerinde 

sant dokuz buçuktan itibaren mumaileyh 
Valıram SUbulr;an efendinin lstanbulda 
A§ır efendi kitapbanesi caddesindeki 
ı.n:ı nza ındıı bilmUı.ayede f urnht edilece
ğinden talip olanların ym-m ,.e vaktı 

mezkürda mase heyetine mUraeaat eyle
meler. h ıumu illln olnnUT. 


