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Memleliet baştan haşa • 
ımar edilecektir . 

HükUmet 

~eclise mühim bir kanun 
layihası verdi. 

240 nıilyon lira 
ile m.eınleket 

12 sene 
zarf ıııda iınar 

edilecektir. 
~T;~·~~i~;·;;;·p~i;;"k~~ 
~limanlar tesis ediJ 
· lecek köprüler, 

yollar inşa 
olunacak. •taç. oğlu Şükrü bey i 

'1aliye ve N;;j;~·· .. ;;;k.il-
leri is basinda! 

lftık.. Ankara, 11 [hu usi] 

la;~lltla U~ct ) eni şimendüfer 
rı ıl l' · l' . e ınıan ınşası ve 

'-aiJ)'o ·~t~ri için Mecli e 240 
~lltıu. aı lıralık bir tahsısat ka· 
~Hhll sevketmiştir. Bu kanun 
lltıtd 81n.n göre Ankara ile 

:;as111dnız1 sahilindeki Filyus 
tı~11 a sveç gurupu tara· 

~~)Yllst }'apılmakta olan hattın 
~~ 8 1! Ere~liye kadar olan 
~.._ Sıva "'Erzincan, Erzu· 
~ltı ~attı, Adapazarı ·Bolu 

4 
~-~l nısun, Ereğli, .Mersin, 

ı .. ,.,•rının inşnsı, T~ebzon 
~llttı a, lnebolu dalga kırant'-t 

8 
)apılmnsı için her 

t(:Jt •ı:tedilmek , .e sarf edi· 
~8İtıe k_•ktnrlar seneleri biit
"' 8' onulmak ye 12 sene· 
~ll,0 "~edilmek şarti) le 140 
~ 06 n, . hava işleri için de 
()"-tıı llıılyou lira tahsısat 
. 4 ~§tur: 
'1h.s!t~h~ hükumetin imar 
~~ i~:ı J~Ö ternıesi ve yap-
~yl edıklerini izah etmesi 
~~'11 e çok mühimdir. 
--.~~1'61Ye ve Nafia ,·ekilleri 
ı...~~ er kanunu ile birlikte 
~G.bi.._ere edilecek olan hu 

--.,._ ~ iyiha için şimdiden 
ışlaınışlardır. 

• • 9~9 bütçeei 

1 ~ut Ankara, 11 [A.A] 
~~9 :e e?cilmeni hilkiimetce 
''•k tekrsı masarifi karşılığı 

e ıf edilen 220 milyon 

f 
1 

Recep bey 
297 bin 268 liraya mukabil yeni 
sene bütçesini 218 milyon 529 
bin 987; encümence 929 senesi 
masarifi karşılığı olan varidat 
miktarı 118 milyon 617 bin 82 
lira olarak tespit edilmiştir. 

Buna nazaran bilvasıta ver
giler varidatı 46 milyon 978 bin 
lira, bilavasıta vergiler varidab 
75 milyon 125 bin lira, inhisar
lar varidatı 61 milyon 225 bin 
lira damgalar 14 milyon 656 bin 
500 lira, müesseseler hasılatı 
menafii 7 milyon 756 bin lira, 
müteferrik veridat 11 milyon 57 
bin 228 lira istirdat, 1 milyon 
821 bin 354 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

GaJ1ri mübadiller 
l~c;}'l'j .. 
itti~ ~ nıubadiller gongresi dün rin alakasızlık göstererek muamel~-
~ ~t c~· ~lonunda saat üçte lerini yaptırmadıklarınd.an, tevzı 
~ aldı' ıştır. Muhtelif zevat edilecek daha 30,000 lıra rnev
~tt ite :ır .• S.öz alanların umumu cut olduğunu izah etti'. 
b· , tirn~~tinın faaliyetini taktir Halil paşa komisyona ısnat olun
~ it lltti ıye kadar müzakerattan an 10 lira hakkı huzur istemedikle
~ti toUb çı~madığından bir çok rini, zaten cüzi bir hakkı hu~ur
tirı olchıkI ildıllerin sefil ve peri- )~ sabahtan. akşa~a kadar muste-
ıtn y arından hatta öldükle- mırren ve mütema?ı>:en çalıştıkla· 
~ ~'ili a:a. Yakıla bahsettiler. rını, hakkı huzur ıçtımalara millı· 
il~ - saı' komisyonundan Halil hasır olmak ün·e _7,5 lira olarak 

l)Q \tıı n alarak tevzi komisyo- aldıklarını söyledı ve Ankaraya 
~ tl!vıi t t ş~k_ilde ve ne mıktar bir bey' et gönderilmesine karar 

t ttı~ ni, gayri mübadille· veridi. 

Kadınlar birliği azaları evelki gün reisleri Latife hamının riya· 
setinde toplanarak belediye intihabatın& iıtirak meaeleai hakkında 
hararetli bir içtima yaptılar. 

Bazı genç azalar nutuklar irat ederek behemhal muvaffak ol· 
mak lazım geldiğini söylediler •e nehayet intihabat mücadeleeine 
iştirak etmeğe karar verdiler. 

idam ltararll Haarll veltll l 
Bursa mahkemesi Cemal Hüsnü B. • 

ışe 

hainleri haşlarken 

tekrar idama 
mabkiim etti. 

şayanı 

tamim 
dikkat bir 
neşretti. 

Cemal, ısmell, Sabri Vatanda•ların raf'ah 
ve KAmil çavuş ve medeniyet Amill 

idam edileceklerdir. olmalarını dileriz. 

Bursa, 11 [hususi] 
Bugün taklibi hükumet cürmü 

ile maznun olanların muhakeme
lerine saat onda başlandı. Maz
nunların vekilleri mevcut cemi
yetin dini bir cimiyet olduğunda 
ısrar ettiler. 

Hey'ti hakime uzun müzake
relerden sonra saat üçte kararı 
tefhim etti. Cemal, Sabri, Is
mail ve kamil çavuşun 146 ncı 
madenin ikinci fıkrasına teb'an 
idamlarına, evliya hoca, asker 

Kadem, Yetim, laz Alinin cemiyete 
müaellab kuvetlerle iltihak ve cep
hane, bomba tedarikini vait ettik· 
}erinden 171 nci maddenin ikinci 
bendi mucibince dört sene dokuz 
ay a~ır hapislerine ve hidemab 
ammeden mahrumiyetlerine karar 
verildi. 

Ankara, 11 (A.A 1 
Yeni maarif vekili Cemal 

Hüsnü bey bu sabah işe başladı. 

Mecliı reisi Kizım paşa, Ad
liye vekili Mahmut Es' at, Nafia 
vekili Recep ve Vasıf beyler yeni 
maarif vekilini makamında ziya
ret ettiler. Cemal Hüsnü bey 
mesai arkadaşlarına hitaben şu 
tamimi gönderdi: 
-"Başvekil ismet paşa hazret· 

lerinin kabinesinde maarif işleri 
ulıdeme tevdi olundu. Büyük 
Gazinin ioaretile belirmit olan 
ille hedefimiz, memlekette Türk 
harfleriyle okomamış bir vatan· 
daş görmemektir. Türk cllmburi
yeti maarifinin milli tahsil ve 
terbiyedeki gayesi, yetiştireceği 

r }.{abadı 3 üncü sayfamızda] 

Dün tüJ1ler öroerten 
bir facia oldu. 

Abarayda tüyler örpertici bir facıa olmuş ve üç kif iden ibaret 
bir aile timarhaneye nakledilmiştir. 

Aksarayda Koıkada Darülfünun ıokatında bir ana, bir kız ve 
birde çocukt•n ibaret bir aile ikamet etmektedir. Tahsin B. isminde 
bir adamın mutallakası 50 yaşlarında kadar AYle hanım, validesi 65 
yaşında Fatma hanım 3 yaşındaki çocuklarile birlikte, pek cüzi maaşları 
ile zaruret içinde yaşamaktadırlar. 

söyleyiniz 

"Tür ki yenin 
erekeği 

en yakışıklı 
k . d. ? 
ım ır .,, 

.................................................. 
j Bir çok ihtiyar j 
1 ve genç kadınlar i 
1 hakem hey'etine 
1 dahil olmak 

!.. ......... ~~!.~!.?.~~~~:.......... Jale hanım 
"Türkiyenin en sevimli 

ÇOCf!gU kimdir? 1, 

Istikliil lisesi talebesinden Şehremanerinden 
:Fahrcttin hey Mehmet Zeki bey 

Serlavha içinde gördüğil. valideeinin hakem hey' etine 
nüz küçük kız Jale hanımdıı •. dahil olmak istediğini söyli• 
Jale hanım Kadıköyünde yerek hey'eti le ~il edecek 
Rıhtım caddesinde, Raü bey hanım efendilerin kimlerden 
apartımanında oturuyor. Aşaı· mürekkep olduğunu soruyor .. 
ğı sütunda fotoğraflarıııı Hakeın he) "etimiZ htan• 
gördüğünüz gençler ise Şeh· bulun maruf ailelerine men• 
remanetinde çalışan Ze1ti sup hamm efendilerden tqkll 
beyle letiklal lisesi müdavim· olunacaktır. 
(erinden Falırettin beydir. İlerde hey'ete dahil olacak 

Osman Ziya bey ismind,e hamm efendilerin iıimleriııi 
bir kariimiz yazd1ğ1 mektup ta neşredeceğiz. 

----------.!:....~~~ 

HaJ1at pallaliligi 
Faka son zamanlarda artık satılacak başka şey kalmadığı için 

açlık başlamıştır. Aile şerefleri dilenmek ve namussuzca bir hayat 
yaşamağa müsait olmayan bu fakir ve namuıkir aile sırlarını, 
zaruretlerini her kesten saklamak için kapıyı kapamışlar ve tam b ı iktisat vekaleti dün bütün .-i- kumet, son zamanlarda filhakika 
on beş gün bir lokma ekmek i e yemeden her kesle alakayı liyetlere mühim bir tamim ghı- tahammül edilmez bir hale gelea 
kesmişlerdir. dermiş ve 3 glln zarfında bu.na hayat p11halıhğı ile esaslı ve tii· 

Bu ailenin hiç sokağa çıkmaması, kapıyı çalanların cevap alama- cevap istemiştir. Vekalet bu ta• mullü büyük bir mücadeleye bat
maları nazarı dikkati celbetmiş ve polise müracaat edilmiştir. Müddei miminde. hayat pahalılığı hakkın· lanmak üz.ere bulunuyor. Haü 
umumiliğin müıaadesile kapı açtınlmış ve tüyler örpertici bir man· daki tetkikatına esas olmak ü:ıre bir takım menfaatlar için mem
zara karşııında kalınmıştır. lokantalard~ki çorba, sebze, pi- lekette hayatın pahalılaşmasına 

Her üç betbaht, yarı ölmüt bir halde tahtaların üstüne uzanmışlardı. liv, tatlı fıatlarınm sarih bir sebep olanlarla, sebebi izale et· 
3 Yaşındaki masum yavru açlıktan biitüa kemikleri sayılan bir listesini. iı1temiştir. meyenler hak km da en tiddetU 

iskelet haline gelmişti. Ana ve biifOk ananına ğızlarında manasız Bu f,at.ar en aşağı ve ort.a ıur~tt~ ~araket edilmeıine karar 
kelimelerden başka hiç birşey çıkmıyordu. derecedeki lokantalardan alıua- verılmııtır. . 

Derhal yapıl~n muayenede bu iiç zavallmın açhğın sefaletin cakk ve Bay~ı 8 r1. cedvel Y:ı~la· ~.................................... ..;ı 
· ld Jd .. b .. . : K "k ca tır. u ıstalıstık yann vıla:ıe· PIVANKO 

ıevkı~e temamcn ~ı . ırmış. ~ ~gu te eyyun etmlfbr. üçu tçc Ankareya gUnderilecektir. ıncl sa ... amlzd 
rocuaun hnvatından umıt kesılmıslır. 1 H L ı..ı .. l .. •• .... J ~ • 'f} ~ ''l ımı 7a g e 1u- • ........................................ " .... ~ 



Her hususta dar yaşadığımız seyahati rına ait il.8nl r bir haylı 
bir hnkıkattar. Memleketimizi Av- yer tutuyor. Hareket, cevelftn 
rupad n, hususile Amerikadan 90 • Bu kervanlara karışabilmek 
ayıran bu hayat darlığıdır. için, şüphesiz para 18.zım. İşte 

Yemek, içmek der,, eğlence bu ihtiyaç onlan çahşmağa, tas r
dar, fikri bayat pek dar, seyrü- ruf , icada, ibtira'a sevkediyor. 
sefer az, içtimai münasebetler, Bu esnada bizim şabık şeyh 
muaşeret dar ve sıkı... efendi salavat çekiyor: Ya sahur. 

- Ne yapalım, deyecekslnlz, Teveklceltü alallahl Yevmün 
zengin değiliz, birakis fakim; cedit, rızkun cedit. 

eml kelimiz, sllreldl harplerden Evet 1 Şeyh efendinin turunu 
çıktı, o felaketleri iktisadi sıkıntı· bu salavat formüJlerini bilmcz.Fut
lar takip etti. Bu ha\de hayat bol ve tenis oynar. Maçlarda 
nasıl geniş tutulur? Nasıl biz de bulunur. Sinema havadisini okur. 
amerikalılar gibi hayatm her da- Bununla beraber hnyat hakkında 
kikasındnn istifade ederiz? ... Bu asri bir fikir edinmemiştir. 
iddia doğru mudur? Farzediniz ki (ASRf kelimesi, şu aralık ne 
on dört milyon vatandaşın her kadar fena yerlerde kullanılıyor!) 
birine ayd bin lira gelir temin Edebiyatımız müttehemdir: Hala 
edildi. Kasalar ve keseler dolu. bize yeni hayah öğretmedi. Mat
Acaba, o şıkta, biz de geniş bir buat? Onu da bu ithama t~rik 
hayat sürebilir miyiz? edersem haksız çıkmam. Mektep 

Pek uınnetmlyorum. bu fikri telkin edebiliyor mu? 
Çünkü hayat hakkında tecrü- Bilmiyorum. Aileler? Asla .. 

bemiz, mümaresemiz çok değil. Yeni icatlar zamanı da, mc-
Yqamak hususunda bilgimiz safeyi de kısalttı. Bizim bu icat 

eksik olduğundandır ki çalışmak ve ihtiralardan istifademiz ne ka
ve kaz nmak usullerimizi yoluna dar nisbidir... Nakliye vasıtala
koyamadık. rımız boş gibi. Hükfimetin tasa-

Hay b, avrupalı1ar ve meri- vvuru husul sahasına çıksa, ve 
kalılar kadar sevmiyoruz. Teslim Edirneden Sarıkamışa avagon de
edeliml .Frenk feylesoflan, müver- ğiştirmcden gidilmek mümkün 
rihleri, bntnn şark1ılan "fatalis· olsn, bu gidişle, o vagonlar acaba 
men, yani kaza ve kadere tevek- dolar mı? 
kül, fazla kanaat ile itham eder- Yerimizde çivilenmiş gibi kal
ler. Bu hüküm kısmen doğrudur. mışız. Halbuki memleketimizde 

Dün e kiden kalma bir zatla istismar edilecek nece kaynaklar 
görüştüm. Bu zat kamil, ve fazıl var 1 
bir mazi yadigarıdır. Her sözü Avrupalılar kutup havalisinde, 
kazaya, kadere tevekküldür Spitzberg adalarında-ki meskun 

- Mukadder bu imiş... değillerdir - kömur çıkarıyol'lar. 
- Taktir böyle... Fransızlar, ufok kayıklarla, her 
Şüphesiz, yeni nesil bu for- ene, Okyanusu aşıp, morina ba· 

mUlleri bilmez. Fckat şunu iti- lıgı avlıyorlar. Anglo - suksonlar 
raf etmeliyiz ki me 'um olma· altın madeni aramak için Avus
ynrek bu du turların tesiri altın- turatyayı de1ik, deşik ettiler. Bel
dn knlmı~tır. Hakıki inkılap he- çikalılar Kongo İ:>ataklıklarını 
nüz~on } ına basmadı. Mahmur- kurutuyorlar. 
morluk henüz üzerimizden blıs· Biz ise Çamlıca tepd~rinde1d 
bütiln sıyrılmadı. Yeni hayatın arsaları ekip orada bir tiC• inek 
hala an'ancleri yok. besleyemiyoruz da tereyağını Fe· 

Can bir az ucuz. Ölüm ehem- lemenkten getirtiyoruz. 
miyetDiz. Boş geçen saat ve Dünyada en zengin bakır ma
dnkıkaların birer küçük ölUm denlerinin üçüncüsü bizdedir: 
olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Ergani. Al:denizin yegane kö
Hayat h berimiz olmadan geçiyor. mür havzası bizdedir: Ereğli. Bu 

Zaman hakkında ki fikrimiz yerleri pek uzek görüyoruz. Ya
pek basit. Şarkhlıkı, Cümhur· t, malı gecelik hırkamızı giymiş, 
her gün bir az sürdüğu, uzak aş- mangal başında, tekaüt maaşını 
tırdığı halde, gene fatalismin nasıl sarraf Haralambosa kırdı
nüfuzu altında kalıyoruz. ra"ağımızı düşünüyoruz d bir iş 

Bir ıırrierikalının bir az zamanı tutmak aklımıza gelmiyor. Ya 
boş geçse, yani o mtıadett çalış· saburl 
mnsn, eklenmese, öğrenmese, Deyeceksiniz ki imarat, ie, 
kaznnmn a o vahi geçen h ya\mm iptidai bir sermaye, az çok 
matemini, yasını tutar. işte bu bir para ile olur. Hata! Ame
"fikir,. dir ki garplılsrı saye rikanın birleşmiş devletleri 
teşvik ediyor, zenginleştiriyor yorucu ve ezıci urun bir harptan 

Bir amerikıın gazetesini açınız sonra istiklallerini kazanmışlardı. 
her sahifesi, her sütunu, her sa- 1 Tıpkı bizim gibi. Memleket pek 
tın, her kelime i, her harfi ba- 1 fakirdi. Fakat ahali durmadı; 
yathr. Tenezzüh ve eğlence fakra kanaat etmedi, eziyetli bir 

::... Frldman.. 1 ridman e\İn 

• hibi değil mi? 
- Mösyö Sutton nerede? 
- Daha gelmedi. 
Kadın a§ırdı. 
- Daha gelmedi mi? 
- Bir iş için gitmişti. O git-

tikten sonra telefon çaldı, ben de 
o un yerine cevap verdim. Bir 
h ber ki, değme gitsin. 

Bu, büsbütün başka bir Till-
1 Dairede çahpn Tillman 

bu adam mı? Şaşılacak şeyi 
Orada iken kuzu gibi masum 
görünen bu ad;wı, imdi amira
ne bir t vur takınmı!\, :kıral gel-

e onunla d~ ö· le baca!· ba-
cak ·· .. t,.mc r i benlı göni· 
şec!! , Lti1 n ı .'e Trent tele· 

fon dan gelen haberin ne oldu
ğuna merak etmişti. Fakat Frank 
Suttona da, o zamanda telefon-
da her hangi bir haberin gele
ceğine kani değildi. 

- Bu haber ne biçim bir ha
ber? dedi. 

Tillman cep defterini çıkardı 
ve yapraklarını karıştırdı. 

- lmparatoriça yarın gidiyor, 
siz hiç böyle bir telefon haberi 
işittiniz mi? 

Millie Trent tekrar etti: 
- lmpnrtoriça yann gidiyor. 
Kaşları çatıldı, alnı kınştı: 
- Şu yayılmış kahatı bana 

verirmisiniz? 
- Siz' memnun etmek için 

ynlnız kahatı değil, defteri bile 
' ri im 

rof ösör Zinğe 
d .. n mem eke ne 

avde etti 
Bundan bir hafta evvel Şeker 

hastalıkları hakkında konferans
lar v rmek üzre ehrimize gel
miş olan Avusturyalı tıp alimle
rinden pröfösör M. Zinger dün
kü ekspresle memleketine avdet 
etmi{i ve istasyonda tıp faköltesi 
müderıisleri ile d oktorlanmız ta
rafından teşyi edilmiştir. 

Postalıanede bir hadise 
Aksaray sakinlerinin mektup

larının getirilmemesinden müte
vellit şikayetleri Uzerine teftişnt 
yapılmış ve mektupları sahiple
rine götürmeden imha eden iki 
müvezzi cürmü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

Bu iki müvezzie işten el çek· 
tirilmiştir. Tahkikata devam 
olunmaktadır. ---
Halk denıeğinin azaları 

Rus şuralar ittihadı ulum aka
demisi azasından M. Aleksandır 
Semailoviç ile Maoar akademisi 
azasından doktor Knoş, Türkiye 
halk bilğisi ~crncğine aza olmuş
lardır. ıSemailoviç ayni ıs.manda 
demek tkütüphanesine 20 cilt 
kitap hediye etmiştir. ----

Mussolininin kızı 
Bun1 n bir müddet evel Sin

yor Mussolininin kızının şehri
mi .. e geleceği yazılmıştı. Aldığı· 
mız malumata göre Mussolininin 
kızı şehrimize gelmiyecektir. 

Matmazel mussolini Atin::ıya 
k dar gelmiş ve oradan Tcve
re vapuriyle tekrar venediğe git
miştir. ltalyad ltalyan - -Vıınan 
banka ınm resmi küşadında hatır 
bulunacaktır. 

saye girişti. Vahşi insanlar ve 
hayvanlarla çarpıştı, pençeleşti.ilk 
sakin bulundukları Atlnntik sahille 
ri kendilerine az geldi. Gibip ta. 
Büyük Okyanus kıyılarını imar 
ve istismar ettiler. Elleri, kafa
ları serveti yarattı. Ölmemek, 
yaşamak iradeli kendilerine ha
yat bahşetti.... işte siz~ bir 
nümune! 

f nkilabın başlıca hedeflerhıach 
biri, memleketimizde bayat te
lakki ini tez s atte değiştirmektir. 
Bu devir tekke h yatın müsait 
değildir. Saatlerimizin çoğu boş 
geçiyor. Hayat bir ruya değildir. 
Neticesiz geçen senelerimiz na
kitle ifade edilse mily rlarca 
zarara uğradıA-ımız tezahür eder. 

Maziye,Asyaya, Şarka hiç bakma
yınız. Gözlerinizi hale, istikbale, 
A vrupaya, Amerika ya dikiniz. 

CellU Nuri 

Tillman böyle centilmen dav
randığı zamanlar, Millie ondan 
adeta iğrenirdi. 

Millie gitmişti ki, Lew Fridman 
geldi, elinde çekilecek telgraflar 
vardı. 

- Yavrum haydi şunlan pos· 
taya götür. Yazıhaneye telefon 
ettin mi, yeni bir şey var mı? 

- Hayır akşam gazetelerinin 
yazdığından fazla bir şey yok. 

Telgrafları verdikten sonra 
burada knlnbilirmiyim ? 

- Peki, kal ama arbk sana 
bir ihtiyaç olmayacak. 

Tillman iırladı, Lew de bir 
mijddet maksatsız ve avare oda
dan odaya dolaşb. Nihayet yuka-
rıya çıktı, Berylin oda kapısını 
çaldı. Burası bir küçük apartman 
gibi idi. Salon , yatak odası, 
vestibül.. 

Beryl kanapeye oturmuş, açık 
pençereden bahçeyi seyredi· 
yôrdu. 

• • pere ıçın 

azırlığa 

baş andıe 

-lıezat B. 

Darülbedayi artistleri haziran 

bidaye-tinde turneden avdet 
edecektir. Artistlerden sesi mü

sait olanların tefriki i9in konser
\latuvar muallimleri ile Cerrah· 

paşa hastanesi boğaz mütehassısı 
tarafından muayene ve tetkikat 
icr ed ceklerdir. 

Sesi müsait olanlar operet 
trubund d çalışncaklardır. 

Se) yah geliyor 
Bugün 150 Alman seyyahı 

hamil Laçsof vapuru limanımıza 

gelmiştir. 

•• 

Saatlerinizi artık 
ayar 

e d e b i l ı r s i n iz. 
Emanet lc:tanbulda ~:ıatların 

yekncsek ve doğru ayar olma ı 
için tedbir ittihazına ba,.lanmıetır. 
\ aktiyle nıulga : 11:i)e nezareti 
bir saat kürasi celbetmi9 ve bunu 
babrive hn tane inin kuleJne s - 1 
mı:llr. O zaman bir giin 12 de ku· 
ledC'ki bu kiırc a:.ağı yokarı indi· j 
rilir ve herke:. <:aatım ona ~ure I 
ayar ederdi. Llye\nı bahriy nin j 
anbarında bulunan bu küre emn· 
ııetçe tc ellunı edilecektir. l'-üre, 
GaJata kuleöiue bin lira ma raf 
edilerek asılacak ve hergüıı 12 de 
eskisi bu küre tahrik edilecektir. 
Bu suretle ~ebrimiçdeki sn:ıtların 
hep bir olması temin edilecektir. 

Baytarlar hey'eti 
Etibbayı baytariye birliği dün 

Türk ocağında 3 ayda bir yap
tığı müt t içUmanını ak-tetmişôr. 

Mesleki hukuk mevzuu etrafında 
hararetli imünakaşalar olmuş ve 

tespit edilen asasatın temini 
için Ankaraya izam edilmek üzre 
üç kişilik bir heyet seçilmimtir. 

İspanya hey'eti 
Ankaraya hukumet neı 'inde 

bazı iktisadi teşebbüslerde bu
lunmak için gittiğini yazdığımız 

ispanya hey'eti bugün şehrimize 
avdet edecektir. 

eso vayg 
hane e 

• 

Bah da ihhat 

abarda havaların ı1l 
tah&\ \il olması neti~ 
inde nezle vekayiı ~ 

olur, boğaz nezle i, ı:r 
.ü-ü nezle i vcrenı f l " ' ( lalaşır, bundan dof • 
bu ıne' imde u ttnıeal~ 1 

ğe ço di ·at etme.k 1 
zımdır. :Mide barsal (r 

sadı.. baş ser enıliği ' 
baş dönınesi ile ıuütr 
rafı beyne kaıı b . 
f'Unı1an netiee~ind d 
ıııağ sektesı sı . g()t uJil 
İlk lahaı·da k121 ııt11~' 

çiçek, boğnıa<·a <> sfJrı' 
l,rü, -uş palazı dahi ço~ 
rörülen hastalıklardflll' 
dır. Bu mevsimde gi~: 
leeek elh · sc yündeıı 0 

malıdır, ihtiyarlar knJLfı 
·elbiselerini çıkarmaJJ19' 
lıdırlar, fazla kanh ol 
larsa yün elhi e iyııı~ 
melidirler. En muvııf•. 
olan havaya göre eibl' 
seyi idare etmelidir. tf1 

okm n H f 

- .A~ O Bir ce et bulundu Y 

mide Metris çifliği civanndS 
tarla içinde bir ce~et bulun: 
tur. Hadiseden habsrpar e 
tabibi aali ile miiddei utJ·~\ 
mua' inlerinden Celal be) ( 
mnhaUine gitmişlerdir. ;P 

Tahkikat ııeticesinde c ~ 
o civarda Ihsan beyin yanB }.f 
Agah olduğu nnlaeılmı§tır. . 
hm yam ba~ında bo ispiJ'tO J 
leai bulunduğu cihetle ~ 
içkiye miiptelfi bulunan IJle ır 

g 
o era s e 0 mun ispirto ı.i~elerini JI 

tan sonra on1 n tesirile 61 il" 
tahmin olunu aktadır. eesett.e"' 
rici bir alamet olmamasınJ otf 
men her ihtimale karşı rtJ 

Meşhur Alman tıp üstat -
lanndan M. Vaygant bir kaç 
konferanı. 'ermek için evvelki 

mağ hastalıkları elrafmda en 
son tetkikata ait kiymetli bir 
konferans vermiştir . 

ı':onfenns
ta Giilhn
ne muall-

naklolunmuştur. ~ 
Bir hırsız kompanyaS

1 ~ 

gün şehri 
mize gel
mişti. Pro· 

fesör Vay- .. 
gant dUn 
Gül hane 

bastan esini 
z:iyorct et
miş ve dok
torlarımız 
tarafından 

kalandı Bir müddettetl ti 
imleri ile Bahçeknpı, Alııcahamam oif: ~ 
tıp talebe- da bazı dükk nlarda ırkatlt' ~ 
si hsZJr bu- pan bir hırsız kumpanyası, 
lunmUŞtUr • tarafından derdP t edilDl tır• 

Dün ak- rikJar Tooal Hasan. Tahlrı ~ 

karşılnna -
PÇ" .7«4?:..: ~ 

rak kendi-

şam Tokat-
llyan 6te
linde Po

·-r'<.-..ı fesar Vay-

sine mües- :..::....;;;.;--.:.:.c.,..iiiiıımıiiiİİİiiıı:miiii&>i-i::G:l~~i:i5~~S'ıii 

gant şere· 
fine Gül· 

sese gezdi- V ygtont Türk doktor1ıırı oro ında hane mual 
rllmiştir. [ ne ile ona mer· limleri tarafınd n r ziyafet ve-
but mtiesseselerin intizam ve rilmiştir. 
nezafetini çok takdir eden Pro- Profesör Vaygant şehrimizde 
fesör Glllhane hastanesinin kon· dört gün kalacak ve bp fakültesin
ferans salonunda dimag ile dı - de de bir konferans verecektir. 

- Beryl, nasılsın kızım? 
- iyi ne olsun? 
Lew kızın yanı başına oturdu. 
- Her şey mükemmel gidi-

yor, hatta sana, hoşuna gidecek 
bir ş y de sllyleyebilirim. 

Beryl şöyle baktı. O dakıka 
dünyada onun hoşuna gidecek 
o kadar az şey vardı ki.. 

- işlerine bakan adama söy
ledim. Zavallı Leliyi mahkemede 
müdafaa için en iyi avkatlardan 
iki kişi intihap et, dedim. 

Genç kızın gözlerinden bir 
şimşek geçti, az sonra da se
vinçle dolan bu gözlerden yaşlar 
süzOldil. 

- Lew, çok iyi yapmışın, bu 
iyiliklerin sana ne kadar yakışı
yor. Genç kız, Lewin ellerinden 

tuttu. 
- Bu, mümkün değil, değil

mi, Leli gibi bir adam böyle kor
kunç derecede bayağı ve aşağı 
ol..u:ı? lc;im inanm yor· B ne o ~, 

[Beryl bir saniye durdu].. hırsız
lığı değil,.. Neydi, şu menhus 
kelime.. hn, Sinek olması çok 
dokunuyor. işte bu müthiş .. Her· 
kesin ona emniyeti vardı. Bütün 
bu adamların emniyetini sui isti
mal etsin. Hiç, hiç inanmayorum. 

Beryl, dUşfinceli nazarlarla 
bahçeye bakh. Sonra ~ene : 

- lnanmayorum, ınanmayo
rum, dedi. 

- Neden inanmayorsun? Yav
rum. Leli, Sinek denilen adam 
olduğunu itiraf etti. 

- Şer .. ne diyecektim! Kocam 
nerde? Burada olmr.yışı tahaf 
değil mi? 

- Bir az şehre indi. Gördün
ya, işler ne çabuk yoluna giri
verdi. Lelinin tevkifinden sonrn, 
Frankm dairede işleri de çoğaldı. 
Lelinin yerine baş ~a birini bul
mak lazım. 

Dı nrd hafif bir yağmur 
başl.,dı. Bu y vmur gece de 
de\n ı ede ,.~ b_ t\: C c . 

isminde dOrt sabıkalidan ~ 

Bir iddea el 
"Ticaret ve Senayi Sal~dJ 

müellifi mes'ulü,, unvana .ı;~ 
öteye beriye müracaat e ~ 
para alan Mahmut ismindeaV 
aleyhine lstanbul ticaret 

0
tJ' 

tarafından bir dava ikaıtle ~ 
muştur. Davanın rüyetine ~J 
da ceza m hkem ·ııde 
nacakbr. 

Leli tevkifhanede ikeJI• ~ 
o kocası ile birlikte IskoJ~~ 
)arına düşeceklerdi. ~ 
kap dı. . osıd 

Lew, genç kızın ne dilf 
ğünG derhal n dı: fl1 ~ 

- Beryl, dedi, biliy1 JJ· ~. 
bana ne masrafa mal o~ Ll ,8~o , 
ni bir küçük servet.. Bız Joı.ı~ ' 
ler, parayı elden çıka O 
pek o kadar hoşlanı:naY1k'ırk b 
homa parasından b kn 1 

• f11İ b 
İngiliz lirası- Franka yırclD t~ 
liralık bir çek verdin1, ~ 

1 
sil için katibe ini ban~> e. 
derdi. Frank yaman ~!gu P 
işlerini tevsi için düşüıııdU cU~ r 
jeleri bana anlattı. Bu ço er 011 • 

k ')üO!l · {) yakında muhakka mı !. 0uo0 l 
Lew, genç kızın hUZ ısfllıf 

ğıtmak iç'n gevezeliğe bnŞ 
Beryl durdu: 

- Bu adam kim? f odtıı 
Bahçenin o bir tar 1 

• (1 

da bn ır şa. ı, per du 
tile bir nd<?m u '-.r 



TARHITE YAHUDi KATLiAMI 
•JI 

KemaleUinŞükrü 

~Y'eti askeriye- IA 1 manya da Diyamandopulos (Hastay) 
llu~ pazar günü fırkalar faaliyete Pazar günü 
hnnıize gelecek. . geçtiler. şehrimize geliyor B d 

kollarını açmış ve Y ahud ·ıiğe 
ıaykırmıştı: - Geliniz! 

J'L Ankara, 11 [hususi] Atina, 11 [Husus!) 
ura a size hayat, rahat ve necat var! 

-ıeııietana aa&keri islihat On beı gündeoberi Atinada 
a~t~ olen Klzım papam bulunmakt.a olan Yunan müba-

ndcld hey' eti askeriyemiz delde başmurahhası M. Diya-
llltf tınlı tarafından geri ça- mandopolo! Pazartesi günü 

-26-
Yahudilik, yahudi ruhu ne 

demektir gördük. 
tQ ~tır; E~ganiatandan hara.ket J lstanbula avdet edecektir. 

" Ü Ny eti ukeriyemiz Pazar Veri~n malumata g6re M. 
aronski vapuriyle lstan- Diyamarıdopo1os Ankarada de-

~kt avdet decek ve oradan vam edeo Türk - Yunan müza-

Zuliim ve işkence altında hile 
kendini gösteren bu ruh refah 
ve huzur içinde neler yapmazdı? 

raya gelecektir. keratı etrafında hüktlmetin Netekim yaph da.. Endülüs 
topraklarında yer yer aç.ılan ce· 
maat mektepleri, birer sanat 
abidesi gibi yükselen sinagoglar 

tei h yeni teidifatmı götürecek ve 
İr tay re buradan Ankaraya giderek mü-

kazaSll zakerata iştirak edecektir. 
hep ayrı ayn çalışarak ilim, ede
biyat, felsefe cereyanlannda 
isimleri tarihe mal olmuş yüksek 
ilimler yetiştiriyordu. 

t,ehi Tampiko 10 [A. 
'İt o&..p h tay~ ku~ya~uia J ~ 
!at.~ Bra'Vllsrue gıtmek uzre Mareşal ffiu eiihurğ 
l._ ti" 1t olan bir taylfre Tampi- ı n_....1· 10 fA.A] \ 
-.. •. · · atında du .. al .ocrıın, 
~~· 'ku .. L, şmuş ve par~ an· Kabine, merkez, 1<>1yalist, halk, 
t biri --.p1erden dördti olmuş demokrat ve Baviyera h8lk fırkaları 

81ır 8Urette yaralatımıştır. reislerinin beyannamesini tasvip 
~ ve ne~iftir. 
1 tına •• k ı· Gazet dö Foe hukumet ile fırka yu se ıyor reislerinin lriitç.entn ve ta&arru~ 

Belgrat 10 [A.A] !e.dhirlerinin ka1?ülU . hak~ındak! 
) 1l IÜnl d ' k ıtillflar e&aaıaa müatenıt hır nevı 
'haurı1 er c yağan . . ar ve Jdbarane bir ıurette tesviye aktet· 

hti l>e r~au Turıa neblmın eevl· rtklermi ya~yur. Bu &urcti halle 
tııı taş k tıyade yUkselmi4tir. Sula· nazaran fırkalar metkfir itililflar 

llıaauıdan korkuluyor! hrlcine çıkmamagı. tahıisat kat'ı 
hakkında yeni hiç bir teklifte 

J\t llıanlar çalışıyor 
butu Berlin, 10 (A.A] 

'd Q. ~ 1 ınanyada 1928 seueai 
~ ba;stıhsal edilen maden kö· 
' 2.(1 Pten e' lki wiktara ı:ıaza-
llt baılbil:yon fa la ile 188 milyon 

1t oloıuftUr. 

.\elloğ Pariste 
~. • Paris, 10 [A.A1 
~ • PoıQcare sabık Amerika 
~. llatın M. Kelloğ u kabul 

ite haşladılar 
~ı· Lille. 10 [A.A] 

t'tı~llde grev iliin etmi olan 
"'h ~sanayii amde i işe beş· 
~ rar lermişlerdir. 

llıırların istifası 
L..~tt· • Monte\ idco, 10 [A.A) 
""'lf, •cıve ve harhiye nazırları 

~tnıişlcrd1r. 
---

llir hadise 
~il.tat e"' s o '• 11 (A.Al 
~.~flthan Tribunn gazct<> i yazı sor : "'i b' Vnpııru har ctı e.:no ında 

t'P ır ho) ra ı;ekıni olduğun· 
~ h U~n ı :nde ıc ,i satışı res· 
~~ anı tır. Di r Amerikan 
~d~ da bu hareket! taklıt ede· 

ltıcİireıı indirene 
''1r k Lorient, 11 [A.A] 

1 .. ı1.ı:~vaıorle iki tahtelbnlnr de· 
""ICU 'illi tir. 

bulunmamJtlı ve tevdi edecekleri 
takrirleri evelce itilif hasıl ettik· 
ten sonra veı-megi taahhüt etmek· 
tedir. 

Sahll lfOJIUft 
~r---------------

Koyun mahkemede 
• 
ınsan 

gibi şahitlik 

etti. 
HAkim ve samiin 
hayretler içinde 

kaLd.ılar 

Kalpazanlar 
Cenevre, 10 [A.Al 

Kalpaanhğm tenkili için dipler 
matlar araımda aktedilmiş olan 
konferans bu husustaki mukavele
name projeeiııe ait umumi müza· 
keratı ikmal etmietir. Fransız 
murahban bu projenin mUzakerat 
için mükemmel bir esaı oldupnu 
söylemiıtir. 

İtalyan murahhaaı yekditerinden 
ayrı il..i mukavelename tanzimi 
suretinde Lviçre bey'eti tarafından 
yapılan teklife mtıuh~et etmi.ştir: 
Konferans lıviçrelilenn teklifim 
tetkik edilmek üzre encUmenlere 
havale eylemiştir. 

Diğer taraftan bu muhteşem 
arap saltanabnın serveti içinde 
de küplerini tıklım tıklım 
doldurmakta idiler. 

Yahudilerin ispanyada ve 
arapların idaresi altındaki bu 
mesut yaşayışlannda başka bir 
amil daha mevcuttu. 

Bu amil: Hastay ibni Şaprut 
iaminde bir yahudi idi. 

Fransa da güzel yahudi kızı 
Uudit)in oynadığı rol ne idise 

Namına heykel dikilac:ak adam 
Dünkü zabıta vıtk'nlorı arasında b"r hadise nazuı dikkatimi· 

zi celbetti: Dilzat isminde bir genç kadın kadıköyünde oturan 
dostu <!l)pçülüklc milştegil İsmaili pıçakla sırtından vurmuş. 

Bir kadının eli pıçalth her hangi bir sabıkalılar gibi onun, 
bunun üzerine hucum edip ce.rh ve katil vak"aları yapmasına 
artık bsyrt•t etmiyoruz. 

1 Zamanızda dala erkek kaldıracak kad~r ces~u~ kadın~ • 
cıktıktan sonra bövle ufal\, tefek cerh badısclerınm t-.hemmı· 
;.-ti hile kalmadı. Bu hadisede nazarı dikkatimizi celbeden 
cihet biishütiin başka. 

Carlh kız polise 'erdiği i&dede diyor ki: 
- "Efendim bu çöpçü lımailiD evde biri genç, dijeri 1e9kin - .. ---._ -

bu (Hastay)in de cndülüste vazi
fesi o idi. 

Ne yapmıştı, nasıl olmuştu da 
tarihin kaydettiği yüksek mevkie 
irtika etmişti? 

Bunu kendisine soranlara (Has
tay) :. 

- Allahım lutfu - diye cevap 
vermiştir. Her halde Allahım lut
funa bile entrikaları ile istikamet 
veren bu milletin yeni bir kur
na:ı.hkları olsa gerek .. 

Çünkü yahudi (Haıtay), Endü
lüs aaltanatının en parlak devri 
olan apturrahnıanı salis zamanın
da bu saltanatın hem hariciye 
nazırı, hem de muıaviri bulunu
yordu .. 

• • • • • • • • • • 
(Hastay) yalınız endülüs sal

tanatının hariciye nazırı ve Ap
durrahan salisin siyasi müşaviri, 
akıl hocası değil, ispanya yahu
dilerinin de hükümdarı idi. 

Taçsız ve tahtsız bir hüküm
dar .. Fakat bir çok taçlı Kırallar 

meydan okuyacak bir nüfuza 
malikti. Ne derse o olurdu. Ne 
isterse o yapıln dı . 

(Hastay) ın sayesinde ispanya 
yiılbudileri yeni ve çok parlak bir 
devire girdiler. 

Her taraftan kendi kendile
rine gelen veya getirilen yahudi 
alimleri (Granata) da, Kartaba
da hiç bir yerde misli prülme-
miş darülfünunlar açblar. Dün,_ 
cehalet içinde yüzer ve yüzmek 'e 
devam ederken yaln1z iki millet 
kendini ilme vermişti. 

Yahudiler ve Araplar. Yahu
diler daha baskın çıktılar. Dene· 
biliı· ki o devirde meseli doktor· 
luk Alam~yadaa, lngiltereden 
ispanyaya varıncaya kadar httt 
tar afta, her yerde yahudiler elia· 
de idi. 

Fransa kıralı Sen Luiı bir rln 
hastalanarak doktor arabmftı. 

Fakat doktorun hıriatiyu ol· 
masını istiyordu. Salibin hllldi111-
ran of dutu bütün ölke.lere adam· 
lar salındı. Dellallar b.ğırtaldı, 
bir tane hıristiyan doktor bulmak 

~asusr a kabil olmadı. KililelUa müt.usıp 
evladı olan kıral basta döfetilt" 
de kendini yuda doktorlanDll 
eline tealime mecbur oldu. 

Dünyanin en meşhur 
Alman 

casus kadını 

oldu. 
deli 

Bu kadın cephede 
aabancayıa ÜÇ 

zabiti öldQrmO•tO • 

Her memlekette, her hükümda· 
rm bir hususi dokturu vardi ve 
bu doktor yahudi idi. 

Bütün bu ilim cereyuaı.uıın 
yahudilik arasmda ku..-t bul
masına sebep ve •mil de yu
dığunız aibl (Hut.y) .......... 

Hastay lcollarma açasş yahu• 
diliğe haykırmışb: 

- Geliniz! Burada size hayat 
necat ve rahat var! .. 

Ve onlar da gelmişler hay•t. 
rahat ve necat bulmuılardı. 

Fakat bu hal çok ıürmedi. 
Artık selameti bulduk zanneden 
yahudiliğin üzerine pek yakı.da 
hiristiyanJığın kıyameti kopacaktı 
ve Musa evlatları bu savletten. 
kuftulmak için iltica edeeelderi 
ispanyadan ise enkizisyon nl• 
mümin kucağına düıecelderdi. 

(Bitmedi) 
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Bir cinayet tarihi 
Nizameddin Nazif 

Kasketinin rengi siy hb. Aç.ık ı mma eklemişti. işi bitmişti. Kı
renkli caketinin yan cebinde, ye· mıldanamadı bile .. 
şil bir ipekli mendil sallanıyordu. 

M bir bir orkesbra şefi gibi, 
elinde tuttu~, ince uzun sigara 
ağızlığıyl , s5zlerine tempo vu
rarak haykırdı: 

- O, bir alQaktı1 Bunu hir an 
içinde anlamıştım. Kalın, kara 
kirpikleri albndan, gözlerinin öy
le hunhar bir bakışı vardı ki .. 
Bilfilhtiy r vucudumda bir ürper· 
me hissctmıştim. Hiç bir söz 
söylemedi. Yalnll'., her hain gibi 
ko rlmkb, ve korka korka etrnhnı 
stizdil. Ben olduğum yerde sin
miştim. Helecan içinde idim. 0-
mm en ufak hareketlerini bile 
büyük bir heyecan ile takıp edi
yordum. 

Sustu. 
Ancak yankesicilerde görüle

bilen çalak bir haraketle elini 
cebine soktu. Üzerine bir deniz 
kızı resmi y pıştınlmış, fakfon 
tabakasını çtı; bir sigara aldı; 

ve nda, ciğerlerini dolduran 
dumanlan, esatiri bir ejder gibi 
burunundan sohıyarak sağ ayağını 
sol yağmm üzerine attı. 

Bu ne becerikli bir adamdı 
y w 

Tabakascnı nasıl açmış, siga
rasını n ıl çekmiş, ağızlığına 
n zaman yerleştirmiş, ne zaman 
yakmış, ve sonra burunundan 
çıkan dumanlar, nasıl ve ne 
mman, ta ciğerlerine kadar gi
debilmişti. 

Hayret etmiştim. Fakat yanın-
. adam, arkadaşı, bunu çok 

tabii addetmiş, bunda hiç. bir 
fevkaladelik görmemişti. 

Ve, kara kasketli adam, kas
ketinin siperini kaldırarak devam 
etti: 

- Odada hiç. kimse yoktu. 
Y vaş yavaş ileriledi. Kennrlan 
yaldızlı büyük bir kanapenin ar
kasıda saklandı. Heyacanım fena 

alde artmıştı. Kör şeytan bey
nime girmişti: "Ne duruyorsun? 
-diyordu- Kalkl - diyordu - Git, 
polise haber veri -diyordu -

Arkadaşı büyük bir alakayla 
sordu: 

- Polis kimdi? 
- Rüstem efendi. Manasbrh .. 

Leyla hanımm kardeşi oğlu Ha
ni kUzgüncuk karakolunun yanın
daki evlerden birinde otururdu. 

- Evet.. Evet tanıdım .• 
- O az evvel, bağırmış, ça-

ğırmıştı. Bulunduğum yerden fır
yasım geldi. Rüstem 1 Rtistem 1 

Rüstem bey f,, - diye bağırmamak 
için kendimi zor tuttum. 

- Ôyleya sana ne 1 
Ve bir filosof gibi dal~ın dal

ğın söylendi : 
- ,.Eğer hahi selamet der ke· 

narest !,, 
- Hakkın var .. Bende böyle 

dilşünmüştüm. Sustum ve bekle
dim. Derken.. Camekanlı kapı 
birdenbire açılıverdi. Vay anasım 
O.. E~z f. O kadar gü?.elleş.miş 
o kadar iyi giyinmişti ki.. Of 
anam of 1. 

Nefesimi kestimı baştan başa 
kulak kesildim. Eliz; ilerledi, iler
ledi., ilerledi .• 

Nedersin.. Gelip tam o kana
penin üstüne oturmaz mı ? 

- Akacak kan damarda dur
maz derler! 

- Doğru .. Herif, bir saniye 
bile beklemedi. Saklandığı yer
den bir zıplayışte doğruldu, ha
vada keskin bir hancerin paTıltı
smı gördüm; ve anında Eli, kan 
revan içinde kanapeden yuvar
la 'lt\ erdi. Herif tamamı tama-

Bilaihtiyar yerimden fırladım. 
"Alçak! .. deye bağırabilmişim. 

Sonra ne oldu bilmiyorum. Birden 
gözlerim karardı. yüzü koyun 
yere yuvarlanıvermişim.I 

Gözümü açtığım zaman ken
ldimi eczabanede buldum. Başımı 
sarmışları beni bir şezlonga uzat
mışlardı. 

- Hayret.. Fakat sana ne 
olmuştu. Yoksa hiddetle, kanın 
beynine mi fırlamıştı? 

- Yok canım.. Benim otur
duğum iskemlenin arkasında bir 
şoför oturuyorm~. Ben ayağa 
kalkınca canı sıkılmış. İskemle
sini kaldırır kaldırmaz kafama 
yerleştirmiş. 

- Vay anasını! Nerede oldu 
bu? 

- ÇenberHtaş tiyatrosundc .. 
Ve kasketini başından çıkararak 
sol elinin orta parmağım tepesin
de gezdirerek ilave etti: 

- Tam on beş gün yattım... 
yattım ama; kanım da param da 
helal olsuQ! 

O akşnm, aktörler de, Elizde, 
allah için pek muvaffak olmuş

lardı. 
r&J ~ 

Tirende tanı karşımda oturu-
yorlardı. Hakılô bir vak'a anlat
dıldannı zanederek onları büyük 
bir heyecan ile dinlemişti. Son 
sözlerini işittiğim zaman kara 
kasketlinin kafasını bir ikinci 
defa patlatmamak için kendimi 
güç zaptetfim. 

N zameddin Nazif 

Bu kşam 

Nlıflt Heyde : CündGs: Yıldmm Jal\ 
AlhamrcM : CIJ/lf!İ.: eı latl«n 

Operada ı Şeytani rekl.'Oao 

lclclıttc ı Ciir.ül Iaur.e 

ajilıto ı l'ilan "adın 

A1ri Sinc.aıad ı Kadın Yoldan Çikar•a 

Alemdarda ı San ocuıbak 

Fcrnhda : Ş-<ılır:Uuat n llokka.bıu. 

Galatada Fermeneciler 
caddesinde Şirketi hayriye 
binası ittisalinde ki 100-102 

n 
iki cepheli ve aynı zamanda 
sahilde bulunan üç katlı bu 
mükemmel bina asri bilu
mum istirahati lazımeyi 
muhtevidir. ldarehaneler, 
şirketler ve biicümlc mües
sesab tüecnriyeye fevkelade 
elverişlidir. 

Hır kntta iki kısımdan 
üçer odnh cbireleri ~amil 
dir. Kısımlnr )ckdiğerine 
muva elnyi tcnıiu eder bir 
surette huBusi tertibatı var
dır. Aynı zamaııdn hem 
denize, hem caddeye nazır 
iki cepheli ve kendisine 
malı u rıhtım ve i kele} i 
havi •resi bir mnğnzıısı dahi 
vardır. 

Tafsilat için Galatada 
F reukyan hanına müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 3080 

Dôjçe Oryant Ban ~ 
Tarihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
1'elefon Beyoğlu 247.248-984,985 

re i anbııl 2842.2843 

Banka nıuamelatı 
ve kasal r ıcarı 

Dünyanın 
• 
sınema 

n~ · ıyanın 

g··zel iki 
Hint 

en 
kızı 

yı1 etli 
• 

elmaslarına malik 
mücevherat yarışında 

bu 
j~ 

olan cihanın 
birbirini bastırmak 

mihracelerine çatmaktan başka çare bulamadılar. 

'\ 

-
Brodvcy (Brooduvay) 1ngiliz- \ Onun için günün birinde San sinde şnyanı hit,yret bir sinemaı;ı 

cedc .. cadde ,, manasına gelir. Fransiskodaki ihtiyar büyük an- hüner ve kabiliyeti vardır. 
Faknt ' Nevyorkun Brodvey.i her nesine haber vermeğe bile lüzum "Maruf sinema adamı" olan 
caddeye bem:emez. Gecenin ne görmeden Nevyorka geldi. Henri Kapfın keskin gözleri, 
olduğunu bilmeyen bu nuranur Bodveye dilştüğü zaman dışar- bu genç rakkaseyi sinemada 
caddede her türlü zevk ve sefa dan cicili bicili gördüğü rastgele bekliyen parlak istikbali ilk ba-
unsurlan bir araya toplanmışbr. bir tiyatroya daldı. kışta gördü. 
Filhakika Nevyorksuz ·Amerika Buranın sahibi, ekseriya ters, Genç rakkase girdiği tiyatro 
ne kadar yavan ve manas.ız ka· aksi olan tiyatro müdürlerinin ak- ile mukavele yapmıştı. Tiyatro 
lırsa "Brodvey" siz Nevyork da sine olarak, güler yüzlü, tatlı dil- sahibi sinemacının gösterdiği 
o kadar sönük ve tatsız kalır. li, hoş, "baba,, bir adamdı. Ka- alaka üzerine "Vermemi" diye 

Bir gün bu caddeye San Fr- pasını çalanı geri çevirmek adeti ayak diredi. Fakat altınla oynayan 
ansiskolu genç bir kız düşer. değildi. sinemacıyla başa çıkılır mı? Derhal 
Matmazel Ducille Leseur ismine Gü%el Lucille dansözdü. He- bir pazarlık başladı: Tiyatrocu 
cevap veren bu kızcağız dansöz- men gece sahneye çıktı ve hiç 10 bin dolar tazminat mukabilinde 
lük iddeasındadır. umulmadık bir muvaffakiyct ka- dansözünü elden çıkarmağa razı 

Memleketinde henüz mektebe zandı. oldu. 
devam elti~i sıralarda Nevyor· Tesadüfi 
kun o meşhur caddesini işitmiş, Evet, iki gece sonra Henri 
inciler içinde yüzen dansözlerin Kapf isminde bir adam tesadü
kucak dolusu para kazandıklarını fen ° tiyatroya gelmeseydi, Lu
gazetelerdeo kumuştu. O zamnn- cille Leseur alelade bir sıra dan
danberi dansözlüğe karşı şiddetli sözü kalacak ve çocukluktan be
incizap duyuyordu. O da gazete· ri hasretini çektiği inci gerdan
lerde resimlerini gördüğü dansöz· lıklara, elmas taçlara hiç bir za
ler gibi inciler, elmaslar takmak, man malik olamıyacaktı. Çünkü 
resimlerini gazetelerde görmek güzel Lucille şöyle böyle bir 
istiyordu. dansözdü, buna mukabil kendi· 

Yunan p ostaSuriye meclisi 
memurları grev b i ı a m Ü d det 

ilan e iyorlar. tatil edildi. 
Atina, 10 (A.A] 

P to mcmur)nrı başvekalete 
'erdikleri lıir ictidacla hiikiiıneti 
maı:ıJarının arurJlıuası knkkındnki 
tnleplcrrni i 'afa dın et etmişler, 
nksi taktirde grev ilan edcctkforini 
bildirmişlerdir. 

Atina, 10 [A.A] 
Hukumet maaşlarını artırmnktnn 

imtion etmesini protesto eylemek 
Uzrc toplanan posta memurlannııı 
sonra bUtün memlekette telgraf 
ve telefon ıuubnheratı at 10 don 
13 e kadar münkati olmuştur. 

Atina, 11 [A.AJ 
HUkumet bir ~,. zuhuru ha· 

linde lı r tUrlU 1htimallere karşı 
bazı tednbirler ittih:ız etmi tir. 
Grevin önline geçileceği zannolun· 
maktadır. 

Mersin, 10 (A.A] 
Alınan malumata göre Suriye 

kanunu esasi ini tanzim etmek 
üzre 16 Haziran 1928 tarihinde 
Şamda toplanarak 11 Ağu to 1928 
de kapatılan Suriye ınüesse&an 
mec.lisinin tatili müddetsiz temdit 
edilmi tir. 

Hala konuşuyorlar 
Paris, 10 [A.AJ 

MUtehn sıslar borç tak itlerinin 
miktan ve ııiabeti hakkındaki mü· 
kiilemelerioe devam etmişlerdir. 
Yarın abnh ta mUzakereye devam 
edilecektir. Öğleden sonra Almnn 
morahhaelariyle yeniden tema a 
giri~lebileceği ümit olunuyor. 

D 1 D • ll L. } Umumi ev et emıryo arı ve ınıan arı idaresinden: 

Devlet Demiryollan ı:e limanları ldaresi d~miryoluna ait biletler~rı 
satı§ı ve bagaj muamelatı üe ~tiğa'l etmek ıızr~ . Ya ta klı Vagon §ıT· 
ketile Galatada Köprü bagında bir ~c~nta tesısı hakkın~~ bir mu
kavele aktetmiştir. Bu mukavel.e mucibıncc Arıadoluya gıdıp gel.ecek 
yolculann bagaj/an mezkur acentada teslir:ı ~ tesell!i"!. olunacakt~r. 

Acenta bundan maada paket muamelatı ıle de l§tıgal edecektır. 
Fazla ıafsilliı için ista.syonlar ı·e acerıta ) ozıhanelerine talik ~lıman 
ilanlara muracaar. edilmelidir. ı mumı idare 

lşte o günden itibaren San 
Fransiskolu Rucille Leseur, Yoan 
Kravford namiyle dans sahne
sinden sinema perdesine geçti. 

Fakat ne geçiş!.. Yoan Krav
ford bugün sinemanın en göz
kamaştmcı yıldızlarından biridir. 
Henüz mektepli kızken bes1ediği 
emeller, tahayyülünün fevkinde 
bir ihtişamla tahakkuk etmiştir. 

Holıwtta "Sihirbaz kttıı 
miyle meşhur olan Yoan J(tB 

dun inci gerdanlıklarınıı, ~ 
ferde erbap bir muh. 
800,000 dolar pahrı biçt01fı 

Bütün Holivutta inci ve ~ 
serveti hususunda YonP . 
fortla aşık atacak tek bir ~ 
yıldızı vardır. Evelyu BreD 

Kravfort gibi dansözliiktef. 

tişme olan Evelyu ile J(rJ' 

arasında müthiş bir rakDbe\ 

lamıştır. Son zamanlarda re 
sinin mücevheratına 800 ~ 
lar kıymet taktir ediJıııesı 

rine etekleri tutuşan Eveh~ 
end, Nevyorka gelen bit bS 
Mihracesine çatmaktan 
çare bulamamıştır. 

Hintli mihrace ber ııı~ta 
yüksekten başlamış ve ilk işı 

'1 yıldız,, a ecdattan kal~s 
zümrüt taç hediye etmiştı.!'~ 

Rivayete nazaran şiıııdı. 
ford ta kendine bir :f11

1 

arıyormuş!.. 



Ecnebi takımlar aerl•I 

~ı"'ı atlJrden ıonra 1. T.C. 
e mukavele ıaoıldı. 

Macar· "ldaza B ıstanın maruf takımla· J y~pma~ı arzusu izhar edilmektedir. 
illeti i . ung~anın Is&aııbula gel- ~~Jhakıka önümüzdeki menim 
~ Çin müzakerat cere~an ~t- ıçm~e bir kaç ecnebi takımlarının 
~ ~t~k. Hungarya .il~ bır- şehrımize gelecekleri muhakkak
?. C. nmıı.e gelmek ıç1? ~· tır. Bunlardan müsait §eraitle An
lfer ~da mdr~caat etmıştir. kara ve lzmire gitmeği kabul eden· 
~ takımla muzakerat yapı- ler olursa bu takımlarla icap eden 
Ue ~ Son dakikada Hungarya mukaveleler yapılacaktır. 
~ ıı ~iıfkil~t üzerine bu ta· Bu günkü maçlar 
ediı_. ıetirllmeamdeu earfınazar B .. l"k 1 · · · ~ ve ı. r. c. ile itil&f edi- ~ gun ı ?1aç arının ıkmcı 
:-ııret İnan ..J_ '- ı~L d devreaıne Taksım stadyomunda 
'-- ---r euen a.oatrat a u.a ar- f'l ha 1 'lll tl'aarıda dtln . edil . . ı en § anacaktır. ilk haftayı teş-

A..., uma Dllf~r. kil eden bu Cuma gönü birinci 
4e J...._ __ • rdeu aonra F.T.C.mın· küme kulüplerden h" b" tak .. tQl>uJa im · · . ıç ır ım 
~ . P esuım temm oynamıyacak , askeri kümeden 
11ııı .. _ •antik: merkezi Avru- H b" K 1 1. "-k • Sa . ~ en . ar ı)e, u e ı, n.s en nayı, 

~ .&...L kunetli takımlanndan Halıcı oğlu takımları kat'§ılapcak
-..... "'911& görmek fırsatını ka- tır. 

P T ~yonız. Bu gün Taksim stadyomunda 
la. lS · · &emuzda gelecek ve yapılacak maçların en roühimle· 
L.a_-:"' • 17. ao temuz tarihlerinda ı . d b" Ü ~~ erın en ıri sküdar ·Beylerbeyi l'.a.. · Gtılatasaray· Fenerbahçe müsabakasıdır. ikinci kümenill 
'-re G. S • Be. mohtelitile olmak pmpiyonluğuna namzet bulunan 

r ' nıaç yapacaklardır· bu iki takım, ikinci kümenin adeta 
~ T. C. nin bu sene yapacağı bir ( Fener.Galatasaray ) ı dırlar. 
.._ ~ maruf Macar takımı- Y ekdiğerinin rakibi olan hu •iki 
~ flllrimize ikinci gelmesini eki pin yapacağı maç çok zevkli ve 
4&t1 edecektir. Macarlar bundan heyecanlı olacaktır. 
't .. aeae evel, 925 de lstanbula Kır koıusu ve Voleybol 
~r ve kendilerile berabere 

fi k G 
Bu gün lıaftalardan beri tehir 

""' tere mi azanan alata-
11..L]dan nıada, muhtelit takım da edilen iki mühim müsabaka yapı-
~ ı k Jacaktır. Bu müsabakalardan biri 
~ o ına üzere, biitün rakip-
te ~&llup etmielerdi. Temiz lstanbul kır ko§usu birinciliği, di-

llezib oyunları iJc lstanbul si· geri de voleybol şampiyonası fina· 
Lı · lidir. Eğer ait oldukları teşkilat 
llllt' 'ta..L üzerinde çok müstesna 

""'lllr b erkanının aklına gelmez ve tehir 
~ ırakan F. T. C. oyun- edilmezse her iki müsabaka bu gün 
il.; bir defa dalıa seyretmek y pılaoaktır. 
'ltili lı~anbutlu sporcunun arzu Ktr ko usu Şişli · Taksim nra-
'bır hadisedir. sında sabah ) apılacak, Yole} bol 

ra ve J~mirde finali de Beyoğlu Amerikan kulü-
~nhula gelecek ecnedi ta- bünde Fenerbahçe· Besiktaş arasın. 
le ~an bir kaçının Ankara da, öyleden sonra saat 14,30 da 
~ giderek bir kaç maç yapılacaktır. 

•••••n•••--••••••••uann••u• .... • .. ••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••M•••-•••••n•••• 

Türkiye Milli ithalat ve ihracat 
!i Anon~~ Ş~rketi~~~n 
~ 1.ı_ .. -.... 929 Pazar ıunu alelade senelık ıçtımaa da ve t...-ilmiş 
~~~aran heyeti umumiyeainde nisabı müzakere hasıl olma
~ ~ içtimanın 21 Nisan 929 pazar gününe talik edilmiş 
)'i ~dan hisaedaranm yevmi mezkurda saat 14te Ankarada hima-

merkezi umumisi salonunda hazır bulunmaları ilin o Iunur· 

1
......, Ruznamei mfizakerat: 

2 1928 senesi meclisi idare ve murakıp raporlannın kıraatı, 
- 1929 1enesi bilanço, kinı zarar hesaplanmn tetkikı ve 928 

3 •Meneai temettüü hakkında karar ittıhazı. 
1 - ec:lisi idarenin ibrazı. 

...... Yeniden intihap edilecek azaların intihabı ve hakka huzur· 
S larmm tespiti. 

- 1929 acneıi için murakıp intihabı ve ücretinin tespiti. 

~tıhterem zürraımızın nazarı dikkatine: 
'°1J!atı sürmekten mahsulü harman edip kaldınncaya kadar zi-

1' " .::; aafhasına ait makinelerin lwçuk ve büydk çeşiıleri ile kiiy. 
~ an değirmen.J.m ı.-e süt.cülüğe ı·e arazi sulamağa mahsw 
lf'eca, . Türkiyenin en ~engin depolannı ihtiva eden Hofer Şrantes 
le~ _::~ makiMleri. ıirketinde en elıvt.n ve en mıisait şeraitle 
~ --.rne«tedir. Türkiyenirı hemen her tarafında 82 ~ube ve acen-S. 'j<lır. Şirketin Mürkiye merkez §llbesi lstanbul Ankara cad°" la 9-24 numaralardır. Telgraf adresimiz Istanbul Hoferton, Te-

~ 'anbul 196-3577. 

~kler muhafaza mtidürlüğünden: & kalem kereste malaemesi münak.asai aleniyeye konmuttur S kanunundaki şeraiti haiz olan taliplerin münakasa rü
~ 4/lf.':::..e} tartnameaine ittila huaulinden sonra mtlna~sa günü 

~:'~Cumartesi günü saat 14 de depo zito akçelerile muha· 
urkt .. deki komisyona müracaatlan. 

ı!!»uJ. ithalat Gümrüğü müdürlüğünd~n: 
~b.d "f!careti dahiliye Gümrüğünde defterhane ittibai edılen 

fte Gierındeki demir çab etraf çinko derelennin tamir ve tat· 
~" taf.~ncere çerçevelerinin tamiri ve kınlmış ve noksan ~la· 
~Je ve kenar dere ve çinko kısımlarının sureti fennıyede 
_ ....._ ~·~ç aksamın akan yerlerinin tamiri arduvaslarının kı~kla· 
~ ltluı • 1~ •lanamuınm temini olbaptald suretname ve keşıfna· 
~~ 0~bınc~ .latanbul itbalAt pmrütGnde müte,elckil komisyo'!:8 
~~ . sekızınci perteebe güntl uat on dartte pazarlıkla mu· 

'tl1ttı.1 ıc."ll kılınacaktır talip olanlann mezkilr komisyona müra· 

Dlinltü ltf!fidede 
kazanan numerolar 

Tayare piyankoaunun dünkü J ~241 15345 27842 
lcetiduinde kazanan numerolan 14718 39369 23889 
ııraıiyle aıağıya dercediyoruz. 24630 54481 7842 

30508 
19'13 
49099 
29794 
50001 20000 

Lira kazanan numero 

19586 
15000 

Lira kazanan nuınero 

48026 
f 2000 

Lira kazanan numero 

33052 
4000 

Lira kazananlar 
6993 59050 

a4374 50088 

2500 
Lira kazananlar 
33534 27507 
12655 49651 
52915 31130 

1000 
Lira kazananlar 

21606 42940 44440 
59875 42174 41650 

2575 33281 4635 
28982 9903 16559 

43263 59582 
500 lira kazananlar 

4687 16065 35267 28426 
2057 52807 59568 2682 

41155 1867 8511 44361 
6963 21229 36710 21589 

42652 21196 38267 14809 
25358 203 20 54826 41764 
56398 27792 35081 

250 lira kazananlar 
34900 50576 4805 7358 

5702 28351 49172 13176 
34825 21050 10503 34376 
18292 16723 3244 25265 
55815 19869 45469 34238 
42309 58886 16712 34416 
27930 18747 9455 44209 
46790 55034 21669 55815 
6828 33170 52253 58847 

14037 47444 28503 8592 
21125 2903 38627 13501 
28482 26476 26479 35448 
18422 52851 

150 lira kazananlar 
52168 32787 35628 11384 
27539 29259 28996 45682 
19391 16928 15799 50407 
20617 3479 57394 7510 
21706 33537 31307 25413 
21660 57593 4643 32916 
51117 26933 5902 19683 
5149 6555 4959 17325 

32324 40895 47882 8557 
24974 29984 292 32309 
44670 3417 17059 6339 
32175 28284 40620 1851 
32668 52251 39816 56016 
41607 8856 6379 34739 
43839 40598 1435 21459 
43144 46236 59511 64901 
42663 57851 1143 43420 
25685 21510 2775 28600 
9630 36312 50348 43307 

31654 8737 8578 49256 
50413 19533 18521 26390 
8159 34702 25529 38179 

14720 57679 33674 20741 
44548 4651 16672 54530 
35586 56612 55366 6533 
?1~07 16319 14865 48911 

29490 1436 19993 
25986 25197 49020 
11796 26417 45082 
54142 33979 36945 
33119 22639 18132 

1059 40820 56325 
SS265 59447 27153 
52082 22982 44000 
14311 24144 56546 
53253 507 55 11007 

8533 
13414 
52822 
19497 
43115 
16378 
6632 

70 lira kazananlar 
2757 37561 15324 12889 

32578 55954 16726 4051 
15492 4272 33537 30828 
43677 28676 57080 5172 
12091 7951 16588 38184 
25069 14307 17188 45893 
52487 26751 19792 38818 
30907 26367 1101 29125 
21054 49398 31701 42110 
29223 43685 53781 57711 
36660 1375 21877 18133 
48109 21937 17345 28928 
3053 15893 27229 35130 

27767 56015 49350 52814 
42113 10952 20121 50339 
48782 3935 18908 27545 
Z7621 41484 29287 31539 
33432 9001 2SSS2 43182 
44828 2784 7999 41446 
12206 55782 45989 44707 
10747 44001 34953 26692 
16614 3064 13489 2628 
46005 48139 24842 56354 
59234 21018 40229 5845 
22701 178 808 38424 
21769 7445 22929 23974 
12720 20102 43652 30384 
16087 2915 51395 4664 
11249 2803 55304 57291 
19775 52226 48527 8474 
5686 25041 9137 55596 
20870 5662 18332 48348 
~ı 30'Jl9 49040 32043 
45599 37214 53804 47848 
31092 46126 24752 57372 
15640 7604 2051 8414 
4265 39114 21245 4571 
32222 5486 17581 1186 
16354 56704 28249 21172 
2379 53830 23753 40557 
5690 31086 2904 2904 
3320 57294 27092 8898 
398 57338 7011 7648 
44681 31824 46344 32318 
7322 33648 10279 2222 
34422 35297 39255 56409 
43525 34842 43964 20819 
18557 26870 8382 8447 
20505 237 59 14059 21340 
41914 52738 53877 42851 
16957 17136 35291 9922 
5099 49779 14868 26277 

46681 27004 
50 lira kazananlar 

5339 3863 50135 33018 
52369 19116 55840 17739 
54021 48501 14579 3931 
43867 58450 57901 77202 
24734 6400 11633 25911 
9106 25946 20319 35937 
5623 34898 38283 55138 

31576 12161 27059 3226 
58521 59240 13738 45816 
58273 30252 30389 23536 
19904 9794 12461 45982 
10076 19553 8628 1681 
13989 26487 27988 5587 
54608 47715 20275 11800 
8345 395S8 20892 34828 

16355 20955 34159 37642 
6110 45542 17165 53292 

17131 37864 33719 19055 
17244 4669 27871 47490 
38202 853 5409 49397 
17877 37990 15241 32991 
49312 18480 7914 18928 
12616 12289 12768 48038 

616 15829 54077 37125 
18198 5051 12103 21082 
960'l 56861 3216 10573 
8029 44037 55651 31170 

21420 2529 45194 51774 
15269 45359 2299 30398 
33717 3013? 1r33 2605 

Seytılıaı 11otlurı .. 

masali,, 
-3-

Anka masalı ıudur: f 
B 

ark edememişlerdi. Anlar L-
ir furtunamn kıncı, kopancı, ala "" 

ıökücü sağnakları altında vasi cak çiçek açmadığı karuıcallıt 
bir bahçede dallar gıcırdıyor, toplayacak tane kalmadıtı halel. 

J 
buradan ayrılmamışlardı. 

agaç ar çatırdıyor, fidanlar ko-
pacak gibi sallamyor.. Bahçe bugün üstünde ve içi. 

Bahçenin sathında dolaşan nde esen ıert furtuna ile ah Bit 
rO~gir, topratı havaya savura- oluyor, yıkılıyor. bütün Wtia 

k 
harap oluyordu. 

ca ve yerin dibini yüzüne çı-
karacak kadar tiddet gösteriyor.. Gök yüzünü kaplayan llara 
Çoktanberi sahipsiz kalan bu bulutlar bütiın hızluiyle yalma 
hazin bahçenin izleri bellisiz bunun üzerine dolu saçıyorlar, 
tarhlannı yabani otlar basmış keskin şimşekler bütün ıiddetle. 
ve bu otlan yılanlar, kertenkele- rile hep bunun bqmda ~ 
ler ve her türlü muzir haşereler lar ... Yıldmm1aa• aanki bunu ,a
doldurmuş. mak için inat •mit gibi arka 

Rıhtımları çökmüş havuzların- arkaya hep bunun izine düti)•• 
da çürüyen durgun suları kurba- lar. Ve gökler dehırlle ..... 
ğalar ve bin türlü kurtlar kapla- yorlardı. Günetin üzerine anuek
mış... Fiskiyeleri yakılmış •e ke· kep gibi sıvanan bulutlarua ka. 
narlarındaki saksılar devrilmif, ranhğı, bahçenin içinde ilim..,.. 
çiçekler ıolmuş.. bir laava J&PllllJ ve buraya ...._ 

Güzel ve faideli agaçlar yaba- yen, •tınan, Aklanan kurtlar, llllp 
nilqmiş, ferahlı yerlerinde çirkin lar ve her nevi mahlukat fınaama 
ve muzir çalılar bitmiş, bunJara ..önünde bannmaktan ümit k .... 
korkunç baykuşlar, kara kargalar rek, daldan dala atlamata. ki
çirkin yarasalar ve her ttlrlü fena teden köteye kOflDap, bir birle
ve v'abti kutlar yuva kurmuş.... rİDe çarpıp düşmete, kalkıp cllt
Her geçen yolcu güzel bir fidpı mete bqlamışlardı. 
kırmıt, bir çiçetini koparmış ve Yıldınmlarla bahçe l,lr _.. 
k~mıu~a~ı " du~arlarını yıkmıf, dan yanıyor , yangın at'llıll 
koklenm sokmUf... rüzgira kapılarak yanfmlar ~ 

Sahibi bakmamış, komşusu, nyordu. Bütün bahçede Wr la,-,. 
yıkmış, yolcu sökmüş, kurtlar ve met hali vardı ••• 
yabani kuşlar zaptetmiş olduğu 

halde yabanileşen ağaç lar, 
kara çahlarile beraber tabiabn 
sökülmez, ablmaz, görünmez gü· 
zellikleri, bu bahçeye nemli bir 
gölge altında hazin bir letafet, 
acıklı bir sevimlilik vermişti. 

Hazam buraya geç gelir ve tez 
giderdi. Bin türlü vahşi kuşlara 
mesken olduğu halde, Btilbül sak
lanacak bir klSşe, kon!nacak bir 
gtll, ötecek tatla IHr aa bulurdu.. 

Zemininde ,ebnemler parlar, 
semaaanda kelebekler uçuşurdu •.• 

Bülbül ve kelebek burasını 

12267 31399 15681 9813 
33769 38001 59594 30390 
54123 1249 3030 29662 
3238 12250 24074 8091 

32299 46329 24691 1038 
7922 32482 11736 41094 

26878 10717 21170 18816 
27164 8701 22921 40518 
'l9727 11459 34160 31237 
35048 31424 45046 53345 
13658 74350 32334 11242 
4248 37802 3020 52315 

28301 41054 17761 6048 
21917 14950 1498 6535 
40382 16562 252S4 5314 
5934 25702 3281 39056 

45092 6868 31896 18789 
21888 31229 58924 35269 
36410 46354 51479 56371 
16610 9958 59214 14967 
50716 40519 14744 14990 
3798 25448 10596 41873 

31355 5323 55105 58625 
29822 13908 18826 45751 
56228 52294 15477 45126 
8713 8672 a3216 17690 

17162 19699 14481 19700 
24569 4112v 38807 588n2 -
22047 17658 42040 14409 
7705 37878 .36467 10158 
7051 5'110 32530 36138 

25940 48946 SS685 51933 
28520 25461 32070 42686 
50286 43009 41081 8348 
29379 39956 2259 39979 
43933 34397 21356 7559 
31657 54190 7913 24273 
43Jl3 16062 52915 28800 
40lt8 32618 35802 3959n 
32278 3624 18241 5604 

2880 45021 29186 19296 
5471 13963 37745 860.S 

20696 9516 20310 15901 
34341 20651 2297 58344 
6952 45585 5ııos 48261 

S1851 

Akseden iniltiler tüyleri •pa
tiyor, gürültüler yerleri ...... ,., 
ateı her tarafı unyor, fat ıa 
ağaçlan deviriyordu. Her .. 
yıkılmak, kül ve enkaz olmakta i& 
Birden bire ıimtelderden claha 
parlak. bir şimşek çaktı, .... 
tülerden daha dehfetH bir sik 
gürledi. 

Gök yüzünü göz kamıetu
bir nur kapladı, ·~ ~ JÜllllMI• 
ayakta dunilma,.mlt ...... Wr 
titreme oldu. Semada ......... 
uçtu ve içinden fıtkına ...... 
arasında güneş açdcb. .. fıa 
dünyanın semasına Anka l90IL .. 
Onu arştaki ·yerinden Tira ..... 
çeye her şeyin aahibi yolluufb. 

Fırtına durdu. büyük katrtll 
bir yağmur yangınlan aöndGnlL 

Sıcak bir güaeı üzeriade (All. 
imüuemi) yapbtı bah9enin itlDI 
bakmata bqladı. 

Asumanda Anka b•w' 
değditi yerlerde mor ve mnl 
yaldaz tozundan bir iz bnbrak 
ve süzülerek yere indi vm 
h.hçenin göbetiade dallan futl. 
nadan kırılmış ve yapraklan ,_. 

gından kavrulmUf yübek bir ..... 
dotnı gelmiye başlayınca .... . 
yeniden dal verdi ve dallar ._ 
yapraklarla örtüldü, ona me
oldu. 

Baykuşlar, kargalar, yaruaı. 
akbabalar - bütün çirkin kutlar! 
yalanlar, çiyanlar, akrepler kerte& 
keleler • bütün kurtlar • havuzda. 
ki kirli kurbağlar telişlanncl.
bir ağızdan çığlığa koyuldular 
endişe ile haylarmap bqlamı.;, 
korkulanndan feryat ettiler. 

Anka kurumuş yasemin dalla· 
nndan yuvasını ördü ve yabani· 
leşmiş gül yapraklariyle de date
di, ve dört yumurta yumurtla,. 
Üzerlerine yattı •• Viran ~
kara çalılar kunımUf, dikenli ... 
lar sökülmiif, yabani ataçlar çH 
müştü. 

Anlar bi• renkli bin kolalı. 
çiçeklerin tomurcuklanna laa
mak için bazırlaaıyorlar, -.... 
ca1ar bqaldann kemale ...... 
belcliyorlardı. 

Bir bahar baılamıfb, peela 
nurunda elmaılar 1abalnn teb
neminde inciler ............ 
berler vardı. 

Yusuf Mazhar 
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S rınayes·: Tediye edilınis 

000,0 O Liradır 

U11ıunıi Müdürlük 

Ankara dana 
lstanbul l rapuzo 
Bursa B lıkesu 
L--mir Gıre$on 
Sarrısun Eder mit 

Ayvalık 
Zonğıılduı 

Kayseri 
Mersin 

üsait munmel t, Kumbara lor Er naalar 

F clemenk Bahri Sefit 
Banka ı 

er kezi 
Amstedram 

Tarihi t'eslai 
Sermayesi 50.000.000 Frıın1t 

Tcmamen t'cdiye edi~ 
Merkezi idaresi Istanbul 

t~efun bef o«lu : 
4070, 407L 4072. 4073. 4074 

Iıtiınıhul 2581, 2382 
Türkiy~deki ubeleri 

lzmir, Sruruun, Adruıs, Merl!in 

• .Pa. 

2S 

·o.Pa. 

.. 

Jantlarına in a athanesi nıüdürlüğünden: 
18 ilii 20 bin metre kışlık elbi eli kumaş kapalı zarf usuJile mü

baya edilecektir mi.ıııal.a n 27 i an 929 Cumartesi günü saat 14 d 
Istanbuldn ge<lıkp<t~ad.ı 1ııııdarma ımaı·thane inde icra edilecektir 
garttıame im:ıl tham:de tevzi olu nur tekhfuame inin tarzı imla ı prt· 
nsmede miınderçtir. 

Jandarn a iınalathane i müdürlüğür de : 
B~ h' t 

Dakasa 27 ~ı 
da j n 
e 'ZI 0 

ır ap lı zarf u uhle mubayaa eJıtecektir miı
Cu ı te"'ı gi.miı saat on Ja J anbuldn gedikpa a-

"''" Je icra edilecsktır .artname ımalathanede 
ı tarzı ımllJS.l sartnaıncde n il.ndt:rçtir 

Mide ha toh •ın arı horunmr.k i jn cılmz 'Httlep \tığın kullamnı 

Siit en mam dur, sız ıı· lmıştır. 

Yağlarınızın ınalılut oldu!fınıu isptıt edene 
500 lira ikranıiy l'eereceğiz. 

Asma altı, No. 22, •erecu lah ve İskender 
B ·aderler. Telef n: s: 1585 

DEVL NDEN: 

Devlet l\ atbaası tarafından hiı· büyük a .. 
mtıs neşredileceği beyani e bazı makamata 
e cemiyetle e telefon e ere sonra da abo

ne yazına üzre müracaat e en bazı müteca
sirlerin hareketleri haber alınmıştır. Devlet 
n1athaa ınca böy]e bir l ·aınus tahedjlınekte 

olmadığı gibi abone yazma üzre kimse de 
m mur edilmiş değildir. Bu hususta müte
yakkız bulunulması rica olunur. 

DEVLET MATBAASI iDARE KOMiSYONUNDAN: 

Mektep el kitapları için müstacelen pazarlık 
suretile altı yüz top 17: 18 kiloluk simili battal 
kağit mübayaa edilecektir. İtasına talip olan
ların Nisamn 14U.ncü Pazar günü saat on altıda 
numunelerile birlikte komi~yona mfuacaat 

" 
etmeleri. 

En iyi müsta z rı 

bilbmss 

spirin,, 
rl •liarl ekeel'ıya taklit 

edilirler 

Taklitlertodeıı aakınm&k ·l91D ~ 

kirmızı bandırolh..1 
ve 11 "' lllAJ'kali bakild 

&mbalAjın~ dikkaı ve 
digerler.uu reddediaız. 

En LAK VE EYTAM BANKASI 
ÜDÜRLÜGUNDEN: 
fovkileriyle evsafı mah usası zirde muharrer ÜÇ parça emlii· 

in atı~ı miızay~deye konulmuştur. 
1-lfüzayede (kapalı zarf) muli iledir. İhale 24Nisan929tarihin· 

de Ankarado idare meclisi huzuriyle icra edilecektir. Talip olan
lar beher mülkün hizasında gö terilen mikdarda teminat iraesi-
ne m cbur olup hu teminat varnl{asını tel lif ınektuplariyle be· 
raber makpuz mukabilinde bizzat ve yahut ihale meclisine ye· 
ti mek üzere taahhütlü olarak po taya tevdi ederler. 

-2 ihale bedeli berveçhi peşindir. 
-3Talip olanlsrın umum müdürlüğe ve ya Istanhul veya Izmir 

şubelerimize ve yahut Adana defterdarbğma müracaatla mufas· 
al şartnam mizi mütalaa etmeleri ve müzayedeye iştirak halin

de bir nusha ıru bir lira bedel ınuknbilinde alıp imza ve teklif 
mektuplarına raptetmeleri ic p eder. 

rmumi :ro Mevki ,.... Nevi teminatmik-
dan lira 

9 Adanada bucak mahal- .3 1
0. iki bap kasap 150 

lesinde ipetli caddesinde dükkanı 
10 Adannda küllaçılarda 88,90 No. iki bap dü.l<kAn 6i5 
1 K yerli ve lnaplı Sawkyamdun mahlul tar- 4400 

kariyelerinde Iarla iki üçük çiflik evi 
Tapuda muharrer hudut
ları muteber olmak şar • 
tiyle takriben 4400 

Ormao ve arazü vakfiye m. 
Tuzlada \aki kanh mandıra nam ağıl ile tarlaJa Uç sene müd

detle icara verilecektir. 
Müuıyedej (17- i an 929) Çar anha günü saat onbeşe kndnrdır. 
Talip olanlarm lstanbul evkaf müdilriyetmde orman ve arazi ida

resine müracaat etmeleri. 

•!• (• 
lç erenköyünde hamam sokağında dilkka.n ile ahır (1) teşrinisani 

(929 tarihine kadar icara veril cektir. Müzayede i (4) :\foyı (929) Cu· 
martesi gümi aat on beşe kadardır. Telip olanların lstanhul ı::,. k f 
ruiıdüri'ı;etinde orman \e arazi idaresine muıaca t t:tmeJe.,. . • 

ca ııa ı za( (~ a t n a o 8 
B ı J ere :eni celbolunan 'ür çe hurufatla 

.ı. iathaannzda ga. et ııefiz u ·ette her nevi tal 
işleri ) apılnıaktadır. Ezciiın le ticarethaneler 
ınah u~ ıatura, } 0110, ç k, nı ktupluk kaat ' 
zarf. kaı adrc , dav ti e kartdö' izitlcr nıadetı 
\ e Ja. tik f zeriı c ınhür 'e danığalar imal 
edilnı ktedir 

Billza sa doktorlara malısu reçete /'(ı tdı bın adedi i~1 
buçuf.· lila ·a. 1 nıekteplilt:r i~ı rı lOU cıd t kardöviziı rı~fıs 
liagıtlara matbu olmak wzre 7') Am ınrt.t .'>llpılmaktadır. 

aşradaıı t bnlacal sıp riş er a re~ 
fiyat ve geı·e nefa e husu u a müşteı·iJerı 

e ecek surette Y serian irsal 
olunma adır. 

Ve mıtlıtelif ·en -Ier ... " 
uzerıııt e 

Pazarlikla kiraya verilecek emlak 
VA IF AKARLAR ÜDÜRLÜGÜNDE T: 

Bahçe kapuda dördilncU vakıf hanın birinci katında 27 ve 28 ve 29 ve 89 tf 
iklno1 katında 19 ve 20 numaralı odalar 

Muddet :18 Nisan 929 Cumartesi gtınli nnı on d5rt buçuğa kadar· ~ 
Yirmi gUn muddeUe ilin edilen lıalAdc muharr r • eml!kin pazarlıkla jl 

verilmesine Enoumeni idarcee karnr vcrilmi tir. T !ipler ortnameyi otnunak. ~ 
teminat ita ederek icara ait taleplerini dermi) an erlcmcl.. i~in I tıınbul })' 
müdi=lvetinde vakıf akarlar mlidiirlligline mUra atlan ilin olun•tr. ~ 

Evl!:ıl ve mCi[temil!tı hakkında ma]Qmat almak ıstcycnler m Z3, el• od~ 11 

ecri misil raporunu olt.u} abilrdıır. 

He bcliadada hU) ük tı:!inaatır adde u:d~ , 
Hoybeliadad arka sokakta 30 No hane 
&bi lllıd lain &yreddin mııhall inde 7 !'lo ııyni §:ıh sultan mel tehi 
S11le)maniyede elma uf mahııll d mcdu e sokalııuıt 11 o 'e\ 

mektebi. 'l 
SUleylllllnİ ede Şcm ddıa molla '°'ura ıi ma ali ınd ·u r k ı lal~1\ 
&~nıtta seklıanba ı Yokur ~ mahall •in .rnıt ı oK ınJ 7. o 1) \r'I 

T htnkalada Rüstem pıı a mahallf'!linde m ·ı <la 12 o d ıl ıl 
KUçUkpaıarda hoca lbyreddıa mahnlle ıtt' 1ı d 

sebıecllerdc 153 No dükklnlar 
Hocıı pııpda karalı.i Buseyın çe rbı m l 

11 No dükkiin 
Mahmut paıada tarakçılarda 35 ve 31).3., 
Çenberli ~ta atik Ali pa~ ınnhall~ın 1 
Kumkapıda ta §İ sıileyman nğ mahal 
Gedik pa,.oınd dıvaııı 1ı m4l il ka ınd 
H yatltta sime ~I n tıı.!ı ında 93-89 ,,. 
Uıık panı civnnnd pap~ zade 1ı 11 7\ - ı ... 

kmda odayı mu temil dutkan 
'iehremhıi cıvarında dt:nı:ı: abd l m ha11 
Kasım ımııı.dn ~eyid nlı çelebi mnh ıllesınd 
Be~ikt ~ta vapur iskele inde 21-2 :\o d k 
ÇakmakcılArda vahde hanında bmn ı k r l ' m i tahtıııda iı!l t 

1 

ci Ust katdıı 93 • ~o odal:ır 
Uzun ça~dn }avnşcıı §ahin mahall ind ru ııo g n loda el ' a ,e 
Mahmut """!iad da a hatun maha!le 'nde l maın ok mnda 7.9 'o 

r"o ~ 
&yazıtta sekbanba§ı ) akup ajta mıı.hnlle le H a ı nınıa kapı tat 

nindo çe§m mahallı 
Bayantda kal.ıı) m çıkmazmdn •imek :hane ti runu d 

kapı mAhalli 

K alı6. arsaıar 
Kumk pudn kUrktcU ba~ı Suleyman a~ıı mahalle inde İ!!kcl cndd !ind 11·25 

arsıı Kumkapıda Çadırcı Ahmet çelebi mahalle inde Çe ıe 110ka ındn 20 ve ıı. 
Sadi mahallcainde pntrH hnne sokağında 15 No arsa.faa m reı mılar. ,r.> 

Hocapa§ııda knrııki Hüseyin çelebi mahallesinde ntıbetlııınc caJde nde 11 No ;ı 
Ze1rck civarında boc.-ı aktar mnbolle!inde Zeyrek C:.1dde 'ııde et" mc ark 

amı. Ll ,tJ 
Müddeti mtiza) ede : 12 Ni.ean 929 taıihinden 1 Mıı) ıs 92Q Cwruırtesi ıın 

ondört buç\ığa kadar. '(r 
Bal4dn muharrer enılfi kiraya verilooeğind n ml ı: ;> ed e vauolanmu. tllt'~J 

llplerin yevmi ihale ol.an son gUnllu snnt on d rt buı.u una J r f4Itnameyı oJo ı1vf 
ve teminatı muvakkate ita ederek mUzayedeye ıştırak etmek uuc Istanbul 
mUdilrln~Unde vakıf akarlar m dUrlfiğüne ınura aatlnn ilau olu'lur. tf.J' 

Evl!BC ve mUştcmil!tı hakkında malumat almak ı t eni r bu mUddet ıll 
· mlhayede edasına müracaat ed"rek ecri mısil rapor! nnı görehilırler. 

BASUR 
MEMEl:.ERlrııl 

AMELİYATSI~ 
UDUR KANIK 5ı=;ft 

D.U Y D · EMS,. L iZ DEVAOI~ 
HER ECZ NEDE BULUNU" f' ........................... E;;;H·· .. ···;;;k; .. ua;i;; ........ ~ 

: ...................... , •••••lı ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··················~·~ --•f"liıı 
Hnı.ıneye ııit 2-3 ni.5ı---

emti Mahallesi Soka~ı No Nevi bedeli mnbammeni 
Ura 

Galata Yeni cami Camikapa 2-1 kagir ml\ğaza 6000 Sekiı ~~ 
Mıl,temiJAu: İki lı:attan ib ret ve fevkınde ikı oda ve bir h:ı!Ası vardır_.1ey• !!.S 
U lid e~ mfı muharrer ~azanın 'kapalı ı.arl' usulile mUlki)'eti mnıarcu ıor-~ 

dıler • 1-5 92 tarihine musadıf Çıır nb3 guu l 15 de teklif r.arf.J.antıUl p,stl' 
mukarr rdır. 1ahplerin t mmat a ı; 1eri 1 E a ı m rUke tl~ k.omi9)'0I1-
cııatları. a1tP 

• d e"~' .: ~ıtll' e o lutıd ı tım tım mnlıall inde ada ok 5-1 o bir hane e aı bW--
'19 tunl ne uıu dıf cuma ı nu eaat 11 de rııa}ıalleu 
ple ıo 1Laballi .satı~ komı.t; onuna mUracaat eylemeleri· 



~ Aoenteaı : Galata 
•· ~ '-tuıda. BeyotJu 2962 

Aoenteeı.: Mahmudive 
-~ Jr·nbul 'I/40, 

İllA:ezoN BtRlNci 
P08TASi 

( 9JMHURJYET ) vapuru 
~ pazartesi 12 de 

rıhtımından hareketle 
Samson, Gireton, 

Rize ve Hopaya gi-
~ döniifte Pazar iskele 

• Sürmene, Trl!!>zon 
Clireıon, Ordu, Uııye, 
lnebolu, Zonguldaka 

gelecektir. 
güaü yük alma-

it· Sadık zade 
lraderler vapurları 

llh....!'AJlADENIZ 
-v"'J:4&A.M VE LÜKS 

P0sT.ASI 

Sakan ya 
l'Qpuna 14 Niıan 

Pazar cUntt ~mı 
Gel ata 

dan hareketle (Zon-
r_,,..: lnebolu, Samsun, Or. 
~ ~n, Tınabson Sürme 
~~ iskelelerine azimet 
~~ edeccl·tir. 
'l'•Pailat için Sirkecide M 
~ albnda, acantasına 

._,, 'l'rieetino daireli Te· 
on ı Ltanlnıl 2134 

••hremanetl 
Hanıarı 

Ş ~e~den: KarMc>ı. k~· 
~ -~ H.Mo cilMti Eınııı 
lL. ~ 11 elki 11 yeni, 
~29 yeni l eeki 11 yeni 
._ ~h odalarla Kôprll Oatu-
~eaiııde 23 •ki 66 reni 
11.-: d11Wn, Beşiktaıta h· 
~ ~da ilki clıire bina
~ tlat ve alt katlan kirava 

~OİJı aotk mlllytdıyı 
t. .... : 5 Nisan 929 ~riı.tn
~- olaoaitu. Talipl.tn 

91'i görmek icin her gUa 
~ede~ girmek için mezkQr 
~ ı...211m mudUrtuğlloe 

~ticdee: K.araköy Kö
-...._tia Kadık ÖT iıkel•ıinde 

- ::: 88 yeni 32 ~i 86 yeni, 
'l ~ yeni, 29 eski 80 yeS: l dUk.hinlarla mezkQr 
1'M' 35 eaki 92 ) eni 34·· 1 
\ l.~ralı bilasakaf dUkkan
~ ~. verilmek için kapalı 
~ lbüzayedeye konmuştur. 

n IUtname almak için 
~ IUQ levazım mlidttrltiğüne 
~ eri teklif mektuplarrnı da 
~ 1\1.nü olan 5 m•) ıı 929 
~~ttftııu saat on beJJe l adar t 11ılldGrJtrjle ""rmeleri, 

~· b .. ~ (•er. dairesmdea: bir deyinden 

·' llrlıbta mukarrer hane eş>uı 
~de ... t ıs de Tanbyada 

s).:de.inıde 23 nunmalı ba~ede 
..._' ••tUacagıodaıı taliplerinin 

~de hazır balunacak memuruna 

~ eyı~eri ilin olıaaur. 

~~.,.. A. KUTiYEL 
~ ~ .,.tinelerii!e belstt§uk

'- - .......,, pnmar, ademiik
~ 119Wfekliji, cilt ile fıren

,. _ _!8"&Yi eder • Karaköyde 
......... llr&sında N• 34 • 

. Doktor ..-:::c::w., 

"e 'laduaJar haatanesi Cilt 1: 
Fırenp Hekimi ! 

~flt Kerim~ 
de r.ı~ R" •• 

~.-u ilô.li ahmer Ü 
re~ 1stam. 2622 il 

r.~.... ,. --. •• :: :.m::mm::n:mnı• 

Kiralık haneler 
Vakıf Akarlar ınttdürlüğünden: 
Be)oğlunda A malı m ıd mahtlleeinde Vtn dik eokağmda 12-22 No. ban 
Beyotlunda H seyin ağa maballeo;ind~ feridiye caddt ınde 7~76 No. hane 
('~J.tada Bereket mde mahalle1111de Z rafa aokalında ~24 o. hane 
Galatada Sultıınlıa} ezıd maJıalleslndc eni ehir so~ı ğnı.d 42 No. hant 
ı adıkö' undc O man a~ıı. mab~ll in fo Uuu cı ba§ı cadd~nde l-32, 4 ·9 No hane 
Kadıköyüade Cafer if;a maballeeinde Yeni sol.ak.ta 132·20 No. hane 
1\.dıköyUnde O ınan •~a mabıallt!!'indo mektep sokapnda 4 No. mektep mahalli 
~kUdarda Selimi) e mahallesinde IJauaıdıbı sokağında 2 ~o. haue.'lin aelimlık kısnı 

Kiralık n1edhal ve fe\ kında odalar 
Bahçe kapıda Yeni ,-.hane cı dde inde 46-t2 ııuınar h modhal fevkınde dort oda 

Kiralık diikkalar 
alık pazarında Ahıçeleb" malıalleiın le Ywnu t:ıcııar cande ınde 284-50 dükkl\n 
zun9*'tula Saman vıra'l e\el ma1:ıalle ve cıdJ~'n e .ı2 No maa oda dıikUn 

Uıunçar ıda Bcızaz cedit mahallf'unde L"llnı;tırl)ı c: ı::lı csiııd 2 125 'ie ın~tep 

tahtında 198 12i "' 300-129 o d ld &ı 
Tal\ im dvarınd Firu a a nuıh nde ~ nı erviler c .. de iude 105 \e 107 

No. dukklnlar · 
Be) oAlunda Şalı wlu mal alletiııOl' '\ti lt!k k ldı ımdıı S:l ll- 'iC Merdnanlı 

ııo akta 10 ve ;ıeh uvar mahallesinde Btl Uk he:ı ek s•ıkagmda 55 l\o. dükkinlar 
Calauıda Arap camii ınahalle ind al mudi~e cao' umde Hl No. ddkkiıı 
Tophane cıvarı da Firm ağa mahill n e kadml• r , okuıunda l ve Ağa hamamı 

cadde inde 3.3 Ye Kılıç aJi mıballeıund" l\f dr o a ınde 8-10 \C Fı,ınekçı lıaşı 
nıahalleııinde 8oA&z kesen caddeaindh 34 ,e ul e il Le) ıı al :ııı,.~ mle Topcular 
caddeeinde l 3 ve mektep ta.lttında 4 0422 Nv ık' b p dtıkk!nlar 

Kahetatta omer avni efendi ıoaba ('il de D mahahç caddesi de }QC•.20i 
No. dukk&ıı 

Kadı b) \inde Cnftr ~· m hallmnde & zi lı: ıt uını i tahtında 18 No. dı.l.kan 
Kııdıkö3 l\nde Osman :ıga ırıahallı:b ııJr cl-.l p okagında 2 \t: okud'u ~e~n, 

caddesınde 2-302 o. dukkinlar 

Kiralık gazino ve kahve 
p uoohçesinde Çınar cad<lesindt 1 :\o. ,raı.ino 
\ a90f) ai kebir camii h8\lusıında 1 No. kahvehane 

Kiralık paz~r kayığı iskelesi 
Balık pazarında Ahiçtleti malıallesi.ıde 1 ag ısktlt,inde kanlıcı par.u ka) ıfı 

iıkeleei 
MUddetl mUzıı) ede: 31 1\IRrt 929 tr.rilıınde:ı 22 i'füao Pa:zartesi gtinii ıııı.ıt on 

dört buçuğa kadar. . 
Ballufa muharrer emlU. t. ) ı 'erücce i ıd n mı za, edeye nzolunmuştur. Talıp-

lerin yevmi ihale olan soo gunuzı • at on d~5'1 hııçuıun kcdar prtname)i okumak 
ve t(minau murakkate ita ederek mflm)t-deve i;tit'll t etmek Uzre l•tanbul Evkaf 
uıUdUrltığUnde Yakıf Akarlar müdUrl ğu ıe m\lrncaatlan ıllln olunur. 

E\'saf ve m tcnıilatı hııkkında l..1al0nıal ıılrı:rk · tcy~ı ler bu milddet zarfında 
nı~ı.ayede oda.:nns'" uıtlracaat eder k ecri misil raporlarını • r 1 ılirlcr. 

Kiralik sahilhane 
Vakıf Akarlar müdürlüğiinden: 

Sarı yerde Yeni mallcde Paurbqında miras ye•li •okağında 109·50 No. ~ahillıane 
KIRAUKl APARTMAN DAİRELER 

Be) oğlunda Kuloğlu nıahallesinde ıığa hamamı caddesinde Uçunclı vakıf hanın 
2 ve 3 ve 4 'e 7 ve 9 nun1aralı daireleri 

KIRAL!K DOKKA lLAR 

Beyoltlunda Kuloğlu mahallesinde ağa hamamı cadd sindi" UçUncU \akıf hanın 
tahtında 591 numaralı dllkklD ve banın ırl a cihetıııde 38 ııu n ralı apı ınahııllı 

.Beyo&lunda Hu.eyin qa malaalleeiade mıa 10k11i111da H~ 81-7 No. d kkin 
Be) otlunda HUııeyin ala mahallesinde Abanoz eokağı'lJ 21 o d hkiin 
Be>oflunda K.m r hatun maballcsındc Hamal ha§ı c.add ınd,. 2 o. dukUıı 
P.angaltıda Ca)ır eokağında 53 atik 6.'.\-J cedit numaralı d kkAa 
Pangaltıda franaıs mezarlığı ku ı nda lll ~e lOi numaralı d kk~n ar 

KIR • .\LIK BOORUML\R 

13e,.0ğtunda Hüseyin •I• ınahalleıinde Caddei ktbirdr ap rtır. n taht nda bodrum 
Gaİatada Hacı ama mahallea'nde ŞebitMemet pqa canıu tahtında 6 No bodrum 
Tophanede t;ef cr klh' a mahallesinde ve caddeamde ıld b b lıod rum 
M~ddeti mUıaycdc : 25 M rt 929 tnrihinden 17 Nitan 929 Çarıamba gilnil saat 

on dört buçula kadar 
Balada muharrer emllk kira'e ,cnlect~inden rr.U:za' de l' ..:ruolunnıu tur. Talip

ler'n yevmi lhal olan ıon gUr.fin ıer.t on dort lu~u~ura badar tattı, ı t~ ı okun:ak 
ve teminatı mu\ ilk kate ita t'C'ettk mu. ) cctt) e iıtirik etmek ti .re l tnr.hul Evkaf 
mUdllrlGtUnde vakıf akarlar mUdOrliJit\lne ~\ raceatJarı 1 n unıır. 

Ev uf ve muıtemilatı hakkında nıılCımat a'n nk ı t }<t er hu müddei zarfında 
mUzayede odasına mııncaat ederek ecri mi il rapot'lar nı orebilirler 

Müzayedeye vazolunan pastacı dükkanı 
ve tahtında furun ve bodrum 

VAKIF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Be\owlunda HUsevin a~a mahallesinde Caddei kebirde 84-58 numaralı pastacı • ı; 

dükkilnı ve tahtında furun ve bodrum. 
Müddeti n lı7.a~ ede: 25 Mıırt 929 tarihinden 17 Nisan 929 Pazartesi [{llnU saat on 

dort buçuğa kadllI'. . . 
Balada m Jl :ırr r emlak k ra) a venlecegındcn mUza) edt') e \azolunmu tur. Talip-

lerin ye\mi ıhale olan aon gUnlln 8881 on dört .buçulJuna kadar şartnameyi. okumak 
.,e teminatı mu .. akknta ita ederek mUzandeye ııtırak etmek üzre lstanbul Evkaf mU
dürlllğı.lnde .. ak f alt:ırlar müdUrlllftine mttracaatlan illn olunur. 

fai&f , nı tlltı hakkında malOmat almak ı te enler bu müddet zarfında 
milza ede 0 rek «'eri mı ıl raporlarını rcbilirltr. 

Emlak ve Eytam Bankası 
umum müdürlügünden: 

Mevkii ve evsafı mahsusası zirde muharrer bir parça mülkün 
satışı müzay d ye konmuştur: . . 

ı _ muzayede kapalı 1.arf usulu dedır. İhale 22 Nisan 929 tarihin
de banka idare meclisi huzuriyle icra edilecektir. Talip olanlar zirde 
goızterilen mikdarda teminat iraesine mecbur .o~up bu. teminat varakasını 
teklif ınektuplatiyle beraber m~k~uz mukahılınde bızzat ve yahut ihale 
mecli ine yetişmek üzere t~h~utlu . olara~ po taya tevdi ederler. 

2 _ l h le bedeli ihaleyımuteakip peşın olarak alınır. 
3 _ Talip olanların Istanbul ve ya İzmir şubelerimize ve yahut 

merkez Emlak müdürlüğüne müracaatla mufac: al ~artnamemizi mütalaa 
etmeleri ve müzayedeye iştirak halinde bir nüshasını bir lira mukabi
linde alıp imza ve teklif mektuplarına raptetmeleri icap eder. 

Umumi No Mevkii Nev'i,hududu ceminat lira 

145 Boğaz içi, Beylerbeyi Klğ"r, Abranv~yan antreposu 1910 
Bostancı başı sokağı 'e ınüştemiJfitı DeI.tiz kenann 

da ve nhtımı vardır.3S40zira 
kAğir antrepo ile 4625 zira 
ma ar a da& mabaUi 

10,000 kilo Avrupa kınnabı mübayaası 
Tütiin inhi an umumj müdülüğünden: 

5000 kilosu 15 Mayıs 929 ve 5000 kilosu 15 Haziran 929 tarihinde Aupkapı anbannda 
teslim edilmek prtile 10,000 kilo Avrupa Kınnabı paurlık ıuret.ile alınaaapıdan itaya talip 
olanlann numuneyi görmek üzre her gıın müracaatları ve )evmi münaka1& olan 17-Nisan·9'l9 

atrjhinde saat 10,30 da Galata da mühayaat komisyonunda 0o 7,5 teminatı muvakkatelerile bulunmala 

Istanbul Barosu riyasetinden: 
Meclisi inzibat ınüçtemian istifa eylediğinden reisi evvel ve sani ve on azanın intihabı için 24 • 4. ~ 

Çarşanba günü saat onbeşte rüfekarun baroya gelmeleri lüzumu ilin olunur. 

ETABLiSMAN 

OROZDl-BA 
ÜTÜN IST ANBULDA EN 

UCUZ MAL SATAN 
TiCARET HANEDiR 

Yeni g~len mevsimlik mallar 

rfENZİLA 1.,LI 
Fiatlarla at Jır: 

Kurııtso itibaren 

Krepon basması 40 
Mueelin ytinlD 110 
Kadife Lasması 90 

ün yelekler 325 
adın mantolan 1250 

(fantazi) 
Kız entarileri 475 
6-15 yaşında) 

Erkek çocuk kos-
mü (spor 300 

onnası) 

rkek çocuk 650 
ardesOleri 

de çocuk 750 

900 

Poplin gömlek 200 
anda sırf yün 115 
anela 1-2 yün 125 

25 

kadın 57, 1-2 
orabı 

Muselin çorap oJ, ı-2 

merserize) 
eyunbağı ipekli 4.1 

F anilelcrPişamalar325 

• 

" 

.. 
• ... 

il 

• 

• 

• 

• 
" 
" 
• 

• 

" 

" .. 
on kalan kumaş parçalarında 

BÜYÜK TENZİLAT 

Darülfünunda konferans 
Darülfünun Emanetinden : 

Hamburk Darülfünunu emrazı 

aklh c mUderr'si ve" Friedrich~berı,, 

Hastanesi Ser Tabibi Tıp 'fe Felsefe 

doktoru profes r Vaygandt tafafından 
13 ,Nisan Cumartesi gUnU saat 16 

buçukta Fransızca olarak ( San'at ve 

marazi ruhi3 at) mevzuu Uzerinde 
Darülfünun Konferans salonunda bir 

Konferans verilecektir. Projeksiyonlu 

olan bu Konferans herkes liçin 
ıerbestir. 

S ultanamhmct üçüocli Sulh iCl'AIUldaıı: 
lstanbulda Cerınania hanında 21 nu-

maralı Yaprak ve TUtUnKollektif şirketi 

şurekisından Rızavc ıülU'll efendiler eşya~ı 

mahcmi> enin furuhtu hakkında taatir 

olunan ibhuuame ralmnda lıalllDllD&dık· 

lan bermlicilıi talep illium taltUpt İcra· 

ıına karar Mrilditindea mumaileyhimanm 

tarihi illndu itııı.r. iç gtln zarfında 

ya büz.at veyahut taraflarından muaaddak. 

bir vekil iıam eylemedikleri halde etyayı 

mahcıuiyenin furuht olunacafı i.Jtn olunur, 

16 Kinunuaani 1929 ~de feah ve 
tasfiyeeine karar verilen Anıldaa 

çimento TUrk anonim ıirketinin taafı1e 

memurları kanunu ticaretin 455 nci mad

dcaine tevfikan §irketin bal, \ e vaziyeti 

hazırasıoı bittetkık tanzim eyledlldeti 

mevcuda defteri ile piluçotaıau taitip 

•} lemek tlzre Jaekal yirmi bet hille • 
nedab •hihi olan hiuedarlan ıehri Ni

lmllD otuzuncu Sah gUııU aaat ondörtte 
Galatada Aralan bımnda beainci i&U& 9 
n~nl• vaııbaneye gelmelerı rica olunıar. 

luft,re memarlanı Haydar llifat 
Vladimlt mirmirr.Jlu Armenak Manga· 

ur; an. 

Askeri mana
lfasa ;ıanıari: 

r· .... F;;:Lki;.i:··M: ii:~;kii;;ı·;;;~~~. ··~~] 
l komisyonundan: 
......... . 4~······································--··· E ıine ve Ba> ramiçta buluDAQ kıtaatlll ilati,acı olan .ığtr eö Upah .ariJa .... ..,. 

konulmu tur ıbalt-oııi eıinede askeri saun alma komisyoaund:ı '" NitaD '29 
Çaf!anıb:ı ~ ınU nt 16 da yapıl~caktır. Şartı}amelerini görmek ve teldifna= .. tim 
'ermek tıyculerın meıkur komıS) ona muracaatlerı ilin olunur. 
30 tane h:ırison çorap dikit makinesi aleni munakua ile alınacaktır ihaı.i 21 NI. 

saJJ l 929 puar g nU saat 14 te yaeılacaktrr. Taliplerin flll1DUMlllli komil,. 
numuzdan almalan ve ıbale gUnıınde temina%lanle komıayooumma mmaceatlan. 
}25 tane nöhetci mupmbası ;puarlıJda alınecaktır iJWe9i 1~929 Padftlill lld 

iaat 14 te yapılacaktır. Taliplerin ıartaamesini \:C mllf&IDba pKG& nıımaaethd 
komis}onum ~ gormeleri ~e ihale ~n\lnde temiıuıtlarile komie)'Oll'llW §1.:::ırt A •k«:11. ıhtivaç için 19 kalem Spor malzemesi aabn alınacaktır i1laleai lS · 

tarilunde Cumartesi gUntı saat ,l5 dir taliplerin prtnıuu ·..e numunelerini tllf9ll/I. 
tbre. her gUn ve puarlığa iıtirak edeceklerinde samanı meakGrda ıı d A'Cs 
konuıyonnmuzda llarır biılunmaları . 
A ıkeri liseler için cins ve miktar ve cYsafı ıartnameainde yualı tasyikı Uft 

tUfenklerine mahna ıu1ıu mcnnı 13 Ni.atn 929 tarilılnde Cmmrteei ıtnl ... 
ondörtte pa rlık.Ja satm ahnwktır. Talıplena f&l19alaeyi ~yanda g&weled 
puı;.rlığa i~tirak etmek :isteyenlerinde zaman mezkiirda komısyoaumma mıınmo?hnl 

·:··············· .. ······· .... ···························••·· ı Üçüncü kolordu satınalma komisyonmıdan 
t •••••••••••••••••••••••••••• ~···························~ G uı u, u ha talıancsıoddı bazı mahallerm puadık1a tamm takaırlir etn"ll'r 

Paz:ırl~n i ıalesi 13 niaan 929 tanhine mUl&dif cumarteei gttmı ..- m ~ 
icra edilecektir. Taliplenn prtı ıımesini görmeleri Ye yenn ve ..at ~y-::111j!'• taıt anıt'de ıılı olan ~kıldeki teminaıla ıle komisy1>numııı nıllDakaea ..ı ... 
2rr buffinn rı alin olumu·. F mdıklıda kolordu kararg h binasının bennucibi keır dahili tami$tı p· •·•• 

yaptırılacakUr. Paı.arlıAın ihalesi 14 NiMn 929 tarihine mtlllıdif' ..... ~ 9lat 
on durtte icra ~dılecektır. Taliplerin ıartnameei.ai görmeleri "e prtnamede .. Ph claD 
şekildeki teminatlarıle vaktı muaaycnde komil) onumulda ham bulun•ma .,._., 
S elmi)e kı~Iımnın h r mucibi lce§f paıarlıklıı tamiri tt"karrlir etuıiftir. 'euarbl-

ihalesi 14 i\isan 929 tarihine mllsadif pazar gUnU aut on bette iGı9 ~. 
Taliplerm pr nıuııesini görmeleri Ye ıartnanMıde ~' olan .. kiWeki twein..-.1le 
\'llktı mua code k mis,onumuzda banr bulunmaları iliu oluııur. 
A ~keri misafirhane hthııcı için on ton kok k mtlrü puarlıkla ınlibayaa edu.c.kdr. 

Pa:zarlağın ihalesi 13 ı!&D 929 tarihine mUsadif Cumarteei gllnö Mat • ~ 
"' ed tit. 1lııli ............. ". görmeleri •• ~ juLb .... ~ 

t m'aat an va h m yende bnıiayomumnıda baar bnl....,alvı illa ...._, A lenı Ut 7.8 de~ e konulan dört bin dokuz :>Uz l irmi altı kilo iade ratma ffrilla 
ı n OyatlAr hadı dalda ıı;IJ111bnediılınden 18 Niılan 929J ...,1ııiM ı ıM ı alt P._lr-

nbe g ın\i a t on rl rtte ıhaleııi icra edıhr.k iiıere tnlibı uhdeııiDde bub ......._ 
zammiyatla talıp olaıılann ~ ovmi ihalede ıartnamede yali1ı olan tekildeki ~ 
koıuicı\ on gelm 11.'ri il n olunur. 

•••••••••••••• f 

: Bakır köyünde barut fabrikalarında imAlatt laarbiye i + ıstambul utmalma komilyoaundan: + 
.......................................................... 
B ilimtihan tebeyyUn edece<. iktidarına göre yevmiye verilmek Uıre idaremis İfill 

iki binnci 81nıf teS\ i ıkı birinci 11nıf tornacıya U.tiyac vardır. Taliplelia 
vesaikı ıle birlikte Ankarada Askeri fabrıkalar umum mUdl1rl11ğUne IBlanbalda Toplıu 
a !teri ısan'atlar mektebi müd rlUğune miincaatlan 

Mekitibi askeryie sabnalma komisyonundan 

A skeri Tıbbhe mektebi ıçin 100 kilo tereyağı par.arlık ııuetile mm ............. 
Paarlığı 13- iaan-929 CUIDUtt!ti gllnll tut 14 te harbıye meldelıl ~ .. 

onUndcl\i pazarlık mahallinde icra kılınacakur. Taliplerin ~· ifia k~ 
muu müracaattan \"e iftirak ıçinde paarhlı. malaallhade bam balan-... • • :._.. ... 
i Deniz satmalma komisyonundan 
! ................................. . 

Sut 
2000 kilo Sabun 13 
2.000 Pirinç 14 
2000 .. "-ker ıs 
2000 " §;de yatı 16 

} 
3000 kilo Fasulya } ea.at 21 Diaaa 929 
2000 Nohut 14 Puar 

Deni& kllnetleri e&it Ye talebeai iaf91eri için ballda cins ve mıktarlan maharıW 
erzak munaka~i aleniye ile muba)aa oluaacaimdan talıplenn §8rlıı&melini alma 
uıere her gUn ve ınunakaaaya ijtirak etmek tUpre )llkarıda yaalı glba n tutte .. 
sımpaşada Deniz mubayaat komiayonuna mura$tlarL 

Jandarma imalathanesi müdirliğindeıı: 
200 ili 210 kilo Kinin kompfrime kapalı zarf uaulile mubaya edilecek*" 

mUrıak .. 2 • 5 • 929 Pasarteal gtaıı IUt 15 te lstanb1llda ıedi.kpqacla Jandarlll 
imaJlthaoeainde icra edilecektir. Şartname imal\tbanedea tevzi olanr teldifnmwdı 

tarzı i mllsı ıartnamede mlladeriçdir. 

Pazarlıkla Alô.t ve 
edevat mLıbayaasi 
Yukeek Baytar mektebinin mevkii mttııakaaada olup 10 Niıla !lB tuİllhMll 

talip lllh• eylemcmesioe mebni ihalesi icra kıhnamapa altt 'f't edfwd:a l'miıb• 
17 Nilln 9'S Çar~ gllnl wt 14 te patatlıkla .. y.- im a•t Si ~
talip olaalann eeraıt ve evaafı •e lilteleri görmek u.re her gtln Beytar _...._ 
ye tö11DU ihalede mUelle9atı ttıccarlye " .utndye muMyut lem&,._... 
mtlhoM&ları. 

Mektebi Harbiye nıodüriyetinden: 
12 isan 929 pazartesinden itibaren Harbiye mekte~e lmtaha•. 

girmek istcven taliplerin imtahan günlerini anlamak übere Harha1• 
mektebi nt tçi ıahıtli~i:ıe müracaatları. 



· eınleketin pek çok L..öşeterinde haftalaı·ca J) () Ç • Gralıaındaıı başka 
kamyon işlememiş, bazı yerlerde diğer ka yon ar ancak Doçlarııı 
açtı l rolu takip ed i nı. erdir. 

Senelerden beri meınlekitimiz ecnebiler tarafından aşağı nevi ve ucuz eş} a 
için bir mahreç di~·e te1ekki edılnıişti. Bu telekki bü, bütiiıı haksız degildi. 

Hakikaten nıenılekitimizde ınuesses umuıni itiyat, neviden ziyade fi.ate a. ı 
üzerine mubayaatta bulunnıaktı. Unıumi tecrübelerden tehassul eden: "{Jcuz etin 
yahnisi kokar,, gibi darbi meseller kafi derecede iykaz kudretini haiz degildi. 

o 
hu noktai nazardan adeta yeııi yeni birikti adi çığır açtiği ve yeni bir zihniyet 

. uyandırdığı iddia etmek caizdir. (DOÇ) fiat degi1, nevi esası üzerine satılan 
mükemmel bir kam} ondur. Buna rağmen nıemJekctiınizde ( DOÇ-Gralıam( 
kanıy onlarına unıumi re şayanı dikkat bir rağbet basıl olmuştur. Bu rağbetın 
sebebi (DOÇ) un yaptığı iş noktni nazarından en ucuz kaınyon olduğunun ve 
bir kaınyonun fiatini muti "a ömrüne nazaran hesaplanıak lazım geldiginin 
yfizlerce tecrübe neticesinde sabit olnıasıdır. 

(DOÇ) kamyonunun yarıııı tondan üç tona kadar muhtelif cesaınetleri vardir. 
Her cesaınetteki (DOÇ) ta, yapılacak işe ve ıne\ cut yol şeraitine nazarc. .. 

nıulıteıif ne\iilere ayrılır. Otöbns nakli_ 1atı, ticari ual liyat, . ol mut lıitl i o

maden gibi ağir eşyam n, her nevi inşaat ınalzcmes · uin nakliyatı hususun 
nıeııılekctimizin yol şeraitine azaran, (DOÇ) kaınyonn rakipsizdir. En ) ak . 
DOÇ açenta ına derhal ın ~ıracaat ederek ihtiyacatınızı bildiriniz. 

(DOÇ) l .. anıyonlarıııı satışında uzun vadeli kre<.li verilmesi için icap eaeıı 
tertibat tanıaınile iknıal ed~lmiştir. Kaınyon bedelinin mühiın })ir kı1'\nnnı 
ha ılattaıı öd ınek ınechuriyetinde bulunan nal .. liyedl riıı ve inşaat ınüteahitt 
!erinin hu kolaylığı cazip bulaca -Ianna §üphe etıııiyoruz. 

(DOÇ) isıninin kulak arda se·viıuli bir aksi vardır. (DOÇ)fahrikası tarafından 
yapılıp şinıdi.,ı' e kadar (GRAH ) nanu altında satılan kauı:onlara ekseri~etl( 
(DOÇ) kamyonu naını \erihııekted·r. Bunun içiu (DOÇ) fabrikasının OLonıo
biller gibi kanı~ onlara a a ece (DOÇ) narnıuı ' rrııesi, umum tarafından 
hiç şüph siz hi.,snü telekki dilece tir. • 

T 

V<9Ja.\ff®L-::Uca\lrı1 ~® $ '\:fiş y®ırO: 
Beyoğlu istihlal caddesi No. 168 

• v amır we : 
Ayw~ Paşa Jandarma J(arakolu 

<: l 0 fon eyoi{lu 2124-Telegraf: 11atko Karşısında 
Telefon Beyoğlu 1755 

Ankara : Zabıtçı z:ı. ve Şurek Digarbekir : 
İzmir : MahmutCelalettinB. Bu~ : 
Kay en: Muhaddıs za. AlimB. Samsun : 

Pirinççi zade Sitki edim ve Delip Beyler 
Nesuhi Esat Bey 

.dana: ?\fuharrem Hilmi B. Gireson 
Gazıayıntap: Giizel Bey zade 1 parta 

Esat Efendi zade Seyyit Bil!l Bey 
İsmail zade Vahit ve Şürekası 

: İntibah Şil'Keti 
Hasan Bey }B:lcişehir Tevfik Nadir Bey 
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