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Yol vergisi 
"Meclise verilen yeni 

Iayıha 

Vergi hasıüitıııın yüz
de ellisi milli şoseler 

HUsal>alıalarımız 

En yaklŞiklı erkek .. 
En sevimli çocuk .. 

Her iki nıusabaktı 
içiıı gazetemize 

g·eleıı 1·esinıleri 

laarif vekaletine tayin edilen Cemal Hüsnn 
heyin vazifesine haşladığı ilk gün Ankara fo
toğraf muhabirimiz tarafından çekilen resnıi. 

. aldı8·ınıız sıra 
ile dercediyoruz. ı . .................................................... . 

İ Müsahakaiarımıza 

«ecep bey 
Ş Ankara, 12 f llususf} 1 leceği iş __ mıkta~md.nn ibarettir: 

ha ose ve köprüler kanun layı- Bu mukellefıyetı nakten ıfa 
81 ~ lllcclise verildi. edecekler senede maktu olarak 

l'ij)~ihaya göre, şoselerin, Köp- 8 lira vereceklerdir. vergi iki mü
~ea· Yapılması, muhafazası va- savi taksitte alınır. 
leti~ ~as. itibarit~afla e~ ~amafi um~f!li n: d: .. ler ma· 
' .aıttir. Vilayetlerin bu hu- hallı yollar ıçın ıcap ederse 
>'a2 l ~1 hakları kanunda aynca bedeni mükellefi) eti 12 güne, na-

Bu Cevaba gö~e M. 
Troçki Aln,anyaya 

gidemiyecek. 

Mevsuk bir 
menbadan al· 
dığımız ma
lumata göre 
Alman hüku- t11•r~ 
met M. Troç-Dı ır. kti mükellefiyeti de 10 liraya 

lctj ~vletce mühim görülen şose- çıkarabileceklerdir. kinin müra· 
!artı ıstikameti alakadar makam- Verginin % 50 si caatına cevap 

Btar~fından tespit olunacaktır. merkezd toplanacak vererek ken-
IJıiııi u rbi şoseler Milli ~ ose is- Yol vergisi ancak yolB sarf disinin bazı 

Fe a ~caktır. edilebilecektir. siyasi ve ida-
a:~~ esaslar tatbik edilecek yol vergisi h~sılatının ~er ~Ü· ri esbap do-

ltr NYu.k köprüler ve Milli şose· kellef ?~şına ~ lıra ~es~bıle y_uz- layisiyle Al
tin afıa vekaletinin teklifi üze- de ellrsı Nafıa vekatetı emrıne manyaya du
lec:k~~killer heyetince tespit edi- ziraat bankalarına yatırılacaktır. hulüne mü
)e k·~r. Ankara civarının şose Mütebakisi hususi idarelere ka- saade edile
'•ray 0 Ptülerinden mühimleri ilk lacaktır. mi ye ce ği ni, t.: konacaktır. Vilayetler bu paranın yekunu Almanya ya 
l'-l>ıl son fenni terekkılere göre ne tutarsa yüzde hesabile 20 sini seyyahat ar
'°Seı acak olan ve inşası biten yol vergisinin tahakkuk ve tah- zusunun has-
tatq ~~b~~~a: m~ttemadi tami- sili için idari masraflara, talığını teda-
\ ı·ı... u u aca ır. v ·· d 5() • · t k' vı· maksadını ayeti · b · 1 · H ki ı uz e sını mevcu es ·ı 
V. erın u ışte u a - arı l ifade ettiği-

~ , da tl . . şoşe ere, 
'ili ol ye er şu şose ışlenle meş- Yüzde 30 nu mahalli yollara ne göre, te-

A acaklardır: · d • . ' . ' 
l'o)J - Blyevm mevcut bütün sarf edeceklerdır. avısı ıçın ı · .i"· ) eni bir vergi ca bin da en M. Troçki 
~\-: ~ugün olmayıpta inşaları Milli şoseler üzerinden geçeck hazık Almnu daktorlnrmın ken· 
b•lie~lı !d.a.releri tarafın~a~ ma~ motörlü motörsüz dört ve daha disine gönderilmesine delalet 
'oUar •çın faydalı gorulecek fazb. tekerlekli vesaiti nakliveden edeceğini bildirmiştir . 

C :_ .. .. ayrı bir kanunla tayin edilecek Alman sefiri Her Nadolni 
~gi b' De~letce ~or~lece~ her nisbet dairesinde vergi alınacak- hükümetinin cevabını M. Troçki· 
)ı}ti'et ır lüzum uzerme ınşası t A S ye tcblig etmiştir. 

v·ı~e tevdi edilecek yollar. ır. -------·-· ----~----
!\ rn 1 

ayetlerin umumi meclisleri u ı t • 
iıç 'ddesindeki yollann başlan- n ve ieres e 
'hıı~e nihayet nold:alarım tayin 

es mı 
k• hakktRı haiz olacaktır. 
lb:ı\er Yergi vereceklerdir u n 

'tlct 18 Yaşı11darı 60 yaşı
l kadar olan erkek
Le,. eskisi gibi yol mü
"ıellefiyetiııe tabi tutul

res nı · artırıldı, 

iııdirildi. 
ve buğday 
kereste resmi 

l'JıQktadır. 
Ancak malul olan 

fak!rler ile lıayatta 5 
et>ludı olanlar, bilıı11ıum 
~ekteplerde okuyan ta-
ebeler, silalı altındaki 

:;-du, Jandarma efradı 
~' tıaftır. 

b "''"den d l.lltuı n e ikamet tezkereleri 
le11 

1 
an ecnebiler 6 ay ikamet. 

lef 01°nra vergi versalde mükel-
a~t'lt. 

B· Vergi senede 8 liradır 
·ki hed seı;ıe~ik yol mükel~ye~ 
b l" enıdır .. vasati kuvetı haız 

amelenin 10 günde yapabi-

Ankara 12, [Hususi) 
Meclisin maliye ve iktisat encümenlerinden mürekkep muhtelit 

encümen, gümrük tarifesi etrafındaki tedkikatını bitirmek üzr lir. 
Encümen milli istihsal ile alakadar mühim kararlar vererek, un ve 
buğday gümrüklerinin artırmiş,kereste gümrüğünü de, dahili kereste 
istihsalatımızın azlığı, hariçten kereste gelmediği takdirde, inşaat ve 
imarı güçleştirdiğinden tenzil etmiştir. 

Şiındi 100 kilosu 360 kuruşa tabi buğdayın güm· 
rüğli ayni miktar için 630 kuruşa çıkarılmıştır. Ev
"elcc' 100 kilosu 1140 kuruşa tabi iken, şubatta altı 
ay sonra huktimetce tezyit edilebilmek üzre, 552 ku· 
ruşa indirilen un gümrüğü de 950 kuruşa çıkarılmış· 
tır. 

Kereste için de şimdikine aazaran, çok hafif olarak işlenm~-
miş müdevver kerestelerin 100 Kilosuna 3 lira konmuş~r. lşlenmış 
keresteler, işciliğine göre, derece derece 4 liradan 21 lıraya kadar 
güm .. ük rrc:mine tabi hJulmuştur. -Ali Sür '.l 

- AYrupannı muasır şair· 

leı· Ye cdiplcrimlen fazla zc" k 
slamı)Oruın. Biitün mutalaa 
zcYkimi Homere, Virgile, Ovi· 
de, Danteye hasrettim. Hiç hir 
ıqmdar av.rupah nıua ıı· 

tanımıyorum ki - ilhamı-
nın menbaı eskilerden biri 
olmasın. E kilci', yer yüzünde 
akan hü} ük nehirlerdir. l.ua
sırlnr iee o nehirlerin kıyısın
dan yudum yudum su içen 
bir takım geyiJderdir. 

Dostumun belki hakkı 
vardı. 

Eski ôlem, bugünküne na
zaran, güzelliği az bir alem 
idi. Yahuz elektriğin zamanı· 
ınızda 'ücuda getirdiği barı· 

kuliidelikleri düşünür ek. eski 
in an ile yeni in anın ınaışet 
çerçeveleri ara mdaki fark 
hakkında bir fikir edinebiliriz. 
Kadım Yunanın güzelliğine 

~ iştirak etmek is-
i teyen karilerimiz-
den pek çok foto
grafl ar alıyoruz. 
Gerek lstanhul
dan, gerek taşra
dan aldığımız hu 
fotograflar, göste-

: 
irilen ali aom en 
1 canlı delilleridir. İ . . :.................................................. . l . . . 
En ıgı resım erınızı 

intilıap ediniz 

dair yaz°ılan şeylerin ekserisi 
uydurmadır. Bir İngiliz mü
vcrrilıine göre eski Atine, dar 
ve pi oknklardan, peuçercsiz 
evlerden müteşekkil sıkıntılı 
bir şehir, Perikles muasırlan 
ise, berber dükkiinlarında, 
me} danlarda bütün gün geve-
zelikle val\ıt geçiren bir şar- Mehmet Ali B. Mustafa Remzi B. 
latan kalabalığından başka Ankarada Ankm-ada 
bir ~y değildi. Eskiden insan Bugün de müsabalcıalanmıza Müsabakalanmıza dahil olan 
hayati gayet nakıs ve iptidai iştirak edenlerden dört fotoğraf lcarilerimiz.in gönderdilcıeri fotot 
şarait içinde geçtiği iç.indir ki, dercediyonaz. Nebi~ hanı~ Bey- raflan sıra ile tasnif etmekteyiz 
milletler bütün deruni kud· oğlunda Ahmet ~lim ~eym kı- Bu resimler alındıklan ve taınif 
retlerini ilahlara mabetler in- zıdır. Diğer her ıkı ~~ı.m .Anka-, edildikleri sıraya göre muntaza· 

d b 1 'ki ka •!_..l:- man dercedilecektir. 
şası suretile harcarlardı. Bu ra a u unan ı nı ~ · 
kudretin başka suretle İ8tima- ' =~=-~=--~~;;;ii;iiiQiiiii~-:---':::"~:-~ 
line imkan ha ıl olunca, mi
mari de, eski alemle beraber 
dünya yüzünden kalktı. Hayal, 
havatın renksizlıC!i nisbetinde 

" faaliyetini nrttırır. Snn"at bu 
itibar ile, Abdulhak Şinasinin 
dediği gibi, sadece bir züğürt 
lf!scllis~dir ·ve hunun için, eski 
san'at, zamanın çürüdemedi:ği 
sert bir teheyyüç. maddesile 
mahmuldür. 

Şimdi hRyatin maddi gü· 
zelliğini hayal znrarıyle öde- 1 
yor uz. 

' JH t ı\ li 
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"fer !:Un bil" mes "ele 

Gazete ve 
Bir tarihte, uzak bir denizde ... Aklımda ka1dığı kadar gaHte 

seyahat ediyordum. Vapurun gü- meraklısl, aşıla, yolda~mın fikir
vcrtcsinde, yüzünden bir az sinir- lerini hülasa ettim, 
li oldu~u aalqılaıı bir yolcu, Bu en1DU2eÇ bir müste1na· 
önüne, her yJrmt, yirmi beş· mıdır? A la. japonyada "Asahi. 
ten aşağı olmayan bir takım ga- gazete.sinin 2,400,000; Londrada 
zeteler yrğ ş, ehemmiyetle, ha- "Daily Maiiy" in 1,900,000; Pa· 
raretle okuyordu. riate "Petit Parisien" in 1,700,000 

Gazetel bitti; seyyah büsbü· nusha sattıkları düşürıülönce yol 
tün sinirlc.şti. Kendisi ile tanıştım; arkadaş.mm nadir bir kuş olma· 
dost oldu dığı görülür. 

"- ~esizük fena şey.... Dünyayı bilmek 16 ncı asırdan-
Seyahaf sonuna kadal' nasıl da- beri bir mübrim ihtiyaç oldu ve 
yanacağımı bilmiyorum. bu ihtiyaç günden güne latif bir 

"- Ki ~ roman okuyunuz. iptiia haline geldi. Tütün ipti-
•- Kitap mı ? Ben havadis lası gibi bir şey... şu şartla ki 

isterim. Bir kaç gün havadissizJ zararı yok, faidesi var ve ucuz ... 
kal ak cehennem azabldır. Dün- Amerikanın keşfindenberi es
yadan uzal-Jaşmaktır. Hayata ka- kiden hiç bilinmeyen iptilalar 
rışmamakhr. Ben bu dakıkada meydana çıktı: Tütün, kahve, 
kendimi bir manastıra, bir zavi· enfiye, tönbeki, esrar, ve sonra• 
yeye kapanmış bir kurunivusta lan morfin, kokain. Bunlara rnu
k işi zannediyorum. kattar içkileri de ilave edebilir-

"- Gazete sice o kadar mü- siniz. Bu maddeler kamilen za-
hirJ:l mi? rarlıdır. Hepsi sinirlilik alametidir. 

"- Ne diyorsunuz? Yirminci Ayni devirde matbaa ve gazete 
asırda ya~ıyoruz. Ben doğmadan de icat edildi. Bu da asabiyetin 
cenabı Hak bana: bir eseridir. Lakin muzir değil-

.. Seni halkedeceğ'im, Jtıkin dir ve bil'akis müfittir. 
gazete okumayacaksın ... desey· Gazete sayesinde hayatımız ge
di emin olunuz, Allalıın teklifini nişliyor. Görüm köşemiz (Zavi
reddederdim. Hayat, gazete ile yei ruyet) açılıyor. Cihan cereyan 
Gıimdir. Beni bir mutalaa bu- ve hadiseleri dimağımızda bir 
dalası telakki etmeyiniz. Size makes buluyor. Umumi hayata 
bakıs noktamı şerbedeyim: Gaze- yabancı kalmıyoruz. Varamadı
te umumi hayatın, yani milli ve ğımız yerlere zihnen gidiyoruz; 
beynelmilel hayatın bir aynası- onları görüyoruz. 
dır. Ancak o vasıta ile cihan Matbuatı en münkeşif millet 
hayabna iştirak ediyoruz. Şahsi> en ileri millettir. 
ha) atımız az, küçük, kısa, ehe- Eziyetsiz bir ilim, her gün 
mmiyetsiz bir şeydir. Umumi· tazeleııen bir ansiklopedi, eğlen
hayatı bilmekle, öğrenmekle da- celi bir ders .. 
hn çok ve daha heniş yaşıvoruz. Teessüfle görüyorum ki bizde 
Matbaanın, matbuatın icadından gazete, henüz avrupalı, Amerikalı 
evel insanlar adeta bir nebat zihniyeti ile anlaşılamadı. Eğer 
gjbi yaşıyor r. ış. B <;er;yetin ga- kariler sabit olsa idi her halde 

C ı. ı.ute-i l K () \ "t1 • " 

Da hı • 
l 1 

V:lllıelte 
Yapılacak mektepler 
Vilayet l1*fU• k•ar v~rilen 46 

.ektqp binuı.ndn (11) ini ihale 
etmiftL 

Bônlar ınti!bakatta inşa edilecek 
mektepler idi. Bu defa da şehir da· 
bilinde 22 mektebin in~ası m!Ulakı· 
saya kouuJmU§tur. Bu mektepler şu 
mahallerde inşa edilecektir. 

NİÇlilıta.,ında 2 , Şjıli 1 , Ortaköy 
1 Beyo~hı l Anndulubiııar 1 Uslm
dar 1 AtJamataşı 1 lh~aniye l Kadı 
köy HUnldir imamr l lğrikapı 1 
Eski zaptiye 1 Baklrkoyl Yeşilkoy l 
Rami 1 unkapanı 1 Kas1mp8§21. 1 
Cihanğir 1 Eylip 1 Eyüp nişancasıU 
Topkapı l Azaplrnpı J Cerrahpaşal. 

Em neffe 
Eınanet memurları 

Emanetteki memurların barem 
IAyıhasmdan ne derece istifade ede
bilecekleri hakkındoki bir süale ve 
diğer me elelere dair şebiremini şu 
izahatta bulunmu§lur: 

- Yeni hlHçe ile birlikte me· 
muria kadrosu da çti<mıştı:r. Barem 
layihnsı yıkarsn ye-ni sene için dll· 
şlinUrüz. Varıdatınıız hudutsuz de· 
ğildir. 

Otomobil plaklarından yeşil 'ii2e· 
rine kırmıu iyi görülmediği benim· 
de nazarı dikkatımı celbetti, bunları 
değiştirece~iı. Bu pliiklarda, doğru· 
sunu söyleyelim, bfr hata yaptı~; 
renklerin intihabım yalnız heyeti 
fenniye~ e bırakmıştık. ffalbuki reok 
intibahı için göz doktoru bulwıdur
mak lazımdı. Cerrahpaşa hastahanesi 
g·-,z mUtelıat'stsını <la\Ct ettik, tavsı· 
) esi Uzcrinc \eşil üzerine beyaz ye· 
rine yeşil Uıerine kırmızı olacaktır. 

Havalar iyi giderse Edirnekapı 

Fatih hattı 15 • 20 gune ı.edar bite· 
ccktir. Bu hat bittikten sonra Şehza• 
deba!;l · Unkapanı hattını iıı~a edece· 
cet'::iz. Mukıncle mucibiuce eı,;\'clA 
E~ ip - Emirıönıi hattının yapılması 
1.8..tıınd ı r. 

hkat, malzemenin tramvay şr.a· 
hıılarilt" na idi iç in e\ela Unliııpıırıı-

Şehae.d~L hatttıu yapmak lazım. 
Ma~a hattı ile nafia komseri 

Nar.lm boy ml)Şğul oluyor. Yapılan 
t~tkikat ve gılzergftb roeseleai i~in 
zıın edersem nafia v~letin6 yd4ı. 

itfaiye için Viyana.ya 20 kioi 
gtirı~ce!'im. Fak.at or~a e&-,t gö· 
adorme1de beraber bura a da ieWıat 
yapmak İ4'İD mlttahassıs lz\m. ,, 

Cemiyeti belediyenin 
ilk içtimaı 

Cemiyeti belediye illi içtimaını 
Paıartesi gtinu yapacaktır. l~:tiruada 
reiıı intihabı ) apılacaktır. Aynı 48-

manda hariçteki komisyonlara ayrıla· 
cak azal~r intihap edilecektır, 

Enıanet i~leri 
Emanet işlerinin yünunedit!i için 

haıL gazetelerde şikayet neşriyatı ol· 
muştu. Şclıremirıi Lu me::ele haltkm· 
d diyor ki: 

- J;:leriııin gecikmesinden mi.He· 
essir olanlar varsa ortaya çıksınlar. 
Her iş gUnli gUnune yapılıyor. iddia 
edhorum: 

• TUrkiyedeld bilumum mUes csat
tan en iyi işle} en, Emanet mUesse
sesidir. 

Elektrik f iatlan 
Elektirik tarifesi hakkında Şehre

manetinin nok.tai nazarı Nafia veka
letince J,abul edilmiştir. Bir seneden 
beri eloktirik. tarifeleri Emanet mti· 
measili iştirak, etmeksizin tespit edi· 
liyordu. 

Sirket, Emanetle bu husustaki ihti
laf halledildiği için _yeni tarifenin 
tespiti maksadile Ema.oeti da~et 
etmiştir. 

Bozuk konserveler 
Beyazit beledi \'esi, piyasada sa

tılan konservelerden ço~dan nu
mune almıştır. Bu kon::ıervelerden 
coğunun ba} at ve muın olduğundım 
ştipbe edilmiştir. Bunlar, tahlil edil· 
meb: Uzere kim~ ahan eye gönderil· 
nıi~tir. Tahlil netice.:.iude baliikateo 
bayat oldukları anla:ı;ıhrsa imha ve 
sahipleri tecıiye edileceklerdir. 

in is rl rda 
Pe~tede türk tütünü 
TUtilrı inhisar idaresi Peşte tica

.ret ergisi ne i, tirak edecel~tir. Inhi-~ 

sar idaresi Peşte sergisinde tiıtunle· 
Jiıniı: için hir pavyon açacaktır. Türk 
tütün pa\ryonu için serginin en mu· 
teua yeri tefrik edilmiştir. 

Pavyondaki i:;:ler~ oaıarct etmek 
U7.ere inhisar idar~si döı:dtıncli şnba 
m'Udttru AbdulJab Naci B. Pe,.teye 
gidtt.6k tir. 

Sergi bir ild hafta sonra n~ıla· 
caktır. JQhisar idaresi Italyadııki .Mi· 
lano ticaret panayırına da iştira!·. 
edec<:ktir. 

Orta mektepler 
Bütün orta mekteplerin bUtçeleri

ni mnyısa kadar hazırla~·arak maarif 
vekaletine g6ndermeleri maarif vekli.· 
!etinden bildirilıni~ ,·e bu meyanda 
hu mekteplerde ynptlacak inşaat için 
ne nıikdar tahsisat ayrılur..agını ve 
hunun mulıiın bir ihtiyaç olup olma
dığı sorulmuştur. 

M. Steg 

Bahaırda sihhat 
Baharda J enilecek 

mek.Jer arasında biriıı 
ci ·ği yoğurt alır. yoğı1 

tun bir çok devai 1ıus· 
sasları vardır. bunda 
dolayıdırki son senele rt 
de Avrupadada yo~ 
fazla taammüm etJJıiŞ 
tir. Orada da parklard8 

umumi yerlerde sütt.tl 
dtik.kanları, yoğurt satı· 
cılar açılmışnr. MaY18 

ayında yapılan tereyağ· 
ları "e sil tün gıdai bsB· 
saları her vakitkindell 
daha fazladır. Bu ıne''" 
simde yenilecek yeıne1'· 
)erden biri de enginar 
ve kerevizdir lıazınısıı· 
lığa mtıptela olaıılarıı 
yeşil salatalar zarar ve· 
rir. portakal en kenıs· 
lindedit bol hol yenıııtr 
lidir. Bu mevsimde in• 

Sabık Osmanlı bankası mü- san çabuk yorulur buJJ• 
dürlerinden tve barut inhisarı dan dol yıdır ki bilha8" 
meclisi idare azasından M. Steg sa fikren çalışanlar sıl' 
dün Ankaradan gelmiş ve öğle- ık kırlara çıkmalıdır• 
den sonra Avrupa eksprcsile Pa- Çiç~eğe kal'Şl bu zanııall' 
rise gitmiştir. da aşılanmak dahi fs.1' 
Cemil efendiden sonra del"dir. Hulasa babst 

lstanbul işgali zamanında Fran- tabiatın en güzel 'fe 
sız divanı harbi tarafından malı- canlı mevsimidir. )Jtı 
k<lm edilenleı den Ayasofyalı Ah- nıevsinıde tatil günl~· 
met efendi Afrikadaki Fransız rini evde ve kahvelerııı 
müstemleke hapishadesisden tah- basık ve dumanlı ~ö~ 

lerinde geçirmek en bil• liye edilmiş, Hariciye vekaletin-
den gönderilen 500 lira ile Is- yük günahtır. hen kıt• 
panyanm Barselon şehrine gel- rHerimi bu giinahtsD 
mişt!r. Ahmet efendi, Barselon tenzih edıyurum büti10 

'şehbenderliğimiz vasıtasile bu gönül fcra.hlığıla tabifJ' 
tın sinesine kosa hm. günlerde ana vatana avdet etmek • ~ 

üzeredir. Lokman Haki .... 
.................. 4••••·············· ... .a•········································ .. ········, ............... ~·· 

~etesiz geçen asırları hederdir.O gazeteler daha mütekamil olurdu. barınıyor.- Yalnız fena 7.amanlar- bir vazife terettüp ediyor. -Cüın
devirlerde, insanlar kendi hayat- Bir sütun muharririn keyfine da, buhranlarda uri artıyor. Bu- huriyetin iki mukaddes gayesi 
larına ve yahut küçük ve dar göre yazılmaz; onu yazdıran na iyi bir alamet denemez. Nor· var: 1 • Halkı tenvir, seviyeyi 
muhitlerinin hayatına mıhlanmış kariin keyfi, zevki, ihtiyacıdır. mal zamanlarda kariler çoğalma- yükseltmek; 2 • Yeni harfleri en 

kalmışlardı... Bir in~an, kabuğuna Halk bu vaziyeti göremiyor. lıdır ki bir terakki hasıl olsun. uzak köylerdeki çoban çucukla-
saplı bir sümüklü böcek, bir mid Gazetelerin tekemmülü kariler Gazetelere ehemmiyet verme- rına kadar içirmek... B hedefe 

ya, bir istirityad n farksızdı. Türk hey'etinin tekemmülüne bakar. mek seviyeyi indiriyor, memleket varmak için gazeteden büyük 
padişahı Amerikanın keşfini vuku Bir demokraside h~rkes umumi işlerinde alakayı azaltıyor. bir vasıta olur mu; ve bu güne 

undan on beşay sonra öğrenmiş... ve milli hyata karışır. Bizde ise Cümhuri bir rejimde bu kayt- değin harf inkılabına gazeteler-
ve anlamış! henüz demokrasi yeni uyanıyor. sizlik yüksek menfaatlarla telif den fazla hizmet eden oldu mu? 

Bir hadiseyi, ben, vukuundan Demokrasinin en birinci vasıtası, edilemez. Böyle bir durğunluk- Bir vazife de karilere isabet 
azami dört saat sonra öğrenmez- aleti mntbuattır. Gazetelerimiz tan Padişahlar Türkiyesi, Çarlık ediyor. Kariler matbuatı milli 
sem o müddette kendimi Kloro· ne mertebe kuvvet bulursa halk l b l L k b fik 
form altında kalmış zannederim! Rusyası memnun o a i irdi. a in ir müessese, · ri ve içtimai 

hakimiyeti o derece kökleşir. unutmayalım ki Cümhuriyet reji- bir ihtiyaç, yükselmeğe bir alet, : 
Muhtelif milletler ne düşünü- Bı'r demokrs'ıde vatandaştan fazla T k b" d 1 kk l d 1 f l minde hı.:r ür vatandaşı siyasi ır gı a, te a i etme i ir er. 

Yorlar; büyük siya ilerin ka.a an karı' olmalıdır. bı'r fert bı'rden kl l'k h · G k l k ha ara ma ı tir, münte iptir. azete o uyan arımızın mi -
neyle uğraşıyor; fikirler nasıl z'ıyade kar'ıdı'r,· çu~nku·· bı'r kaç M 1 k ·ıı .. h k' · t' t t · d'ki · h" l k k em e et mı ı a ımıye ın eza- arı ştm ı nın ıç o nıaz a on 
çarpışıyor; ceryanların ta ip etti • ~krı' takı'p eder ve bunun ı"çı·n h . 'l 'd l G k . l' k l d ki ·ı 1 d'ğ' lst !Jul muallimln birliği kong· lıabatı yapıJmı9hr. . ·ııt 

lUuallimler birliği l'o grası 

d. ? 11 Ürlİ ı e ı are o unuyor. ere mıs ıne çı ma ı ır ı er e ı ı- ,,1 ı 
leri seyr n ır k rası dün birlik merkezine init·at Bu arndR idare heyetinin şe" ı z119 

Bu ciddi dedi • kodulan bil- dört beş gazete 0 ur. ferdi menfaatımız, tenevvürümüz mizi anlnyalım. etmi~tir, Birliğin Istanbul da 2600 bı ve tarzı mesaisi etrafında ll 

meden yaşamak miimkün mü? Türkiyede kari miktarmın için, gerek umumi, milli gayeleri- Yunanistanda, Sırbistanda, Ro- yzası olduğu halde kongraya ancnk mtinulınşalar cere'an etmişti~· .
0 

{r 

En adi havadisin, polis vukua- azlığın bir içtimai hadise gibi mize yaklaşmak için şu asri vası- manyada, hatta Bulgaristanda 30 muallim iştiıak etmiştir. Kongra· I~·timnda muallimler birliğ1"1 Jlı.10 
b tahlil 1. · tayı sıkı tutmamız vaciptir. bir gazeteııin yüz bin nusha demsyon hııhn<le idaresi ve l>ı.J tl tmın bile iç.timai ir manası etme ıyız. yi heyeti id11re rebi raporiyle Tev- i~in birde nizamonmt; yapılınaSı ,sı 

vardır1 kadın modaları, spor cere Her halde okur - yazarlarm, Evet, bu içtimai bir hadise- satması harikulade bir iş değil- fık B. açmış ve scınrn muallim Mn· ıind<' mllıfıl erat, mUualuısat .. er~,• 
yanları, v. s. den bayatın aldığı hatta münevverlerin miktarı kari- dir, hatta bir hastalıkbr. Milletçe dir. TiirHyede ise on bini bul- hir D. koııgra reisi intihap edilmiş· etmi , l n m qeJenin gelecek koııS 
şekil umumi zevk, cihani tema· ferden pek çok fazladır. Bununla bunun izalesine çalışılmalıdır. mak küçük bir zaferdir. tir. Evyela he~ eti idarenin i tifası tehirine karar \erilereh Irnn11 ı:ıı 
yül sezilir. ,, beraber okuyanların yekunu ka- Bu hususta hükümete esasla Celal Nuri okunmuş ve yeni idare heyeti inti· dorlte dağılmı.tır 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~ ........ ~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!~~~~---........ ~-------~~:-:-:---"!!!~~~~~~!:-~~...-:ıo~~ 

rini yalnız bırakmasına intizar müsait değildir, Biz muhbirlerin nedense daha muvafık buluyor- çıkardığı evrak hemen bir sıı 

Edgar Wallac 

Lew, başını uzattı: 
-Tanıdım, dedi, Courrierde 

la Po te un muhbiri . 
- Zav Ilı adam yağmurdan 

ır klam olmuş .. Lew. iiunu ça
ğır da bir çay ikram edelim. Her 
halde düğün için havadis almağa 
gelmiş olsa gerek. 

Lew mdi, uşağı gönderdi, Sı • 
ıldam olduğuna hıç te ehemmı· 

yet vermez görünen Joshua içeri· 
ye girdi. Be yaz geçirdiğinden 
muhabbetle bahsettiği hasır şap
l.cısının d h~ be }az geçirmeğe 
müteha mil o.duğunu söyle
yordu. 

Lew: 
Ya\'r ım, siıe verilecek 

faıl~ h " dıs:m vok. ~v'l. Frank 

Suttonun izdivnç ettiğini biliyor
sunuz. Eğer teferrüata ait hava· 
dis istıyorsanız, Tillman size 
söylesin. 

- Tillman mı? 
Joshua şaşırmıştı, Fakat isti· 

fini bozmadı. 
- O burada öyle mi, ne tahafl 
Beryl münakaşaya nihayet 

verdi. Joshuayı kolundan tuttu 
ve küçük bir salona götürdü. 
O kadar memnun garinüyordu· 
ki, Lew Fridman, Beryl böyle 
bir anda bu ne 'eyi veren adamın 
boynuna sanlacak oldu. Lakin 
genç kızm bu derece saadetini 
mucip olan bu Zİ}aretin sebep· 
ierini düşilndü ve ~nlar gibi oldu. 

B rvl, hatta, Lewin kendile-

bile etmeksizin, süallerini sordu: bir mahrumiyetimiz de şayam du], eğer ben sizin yerinizde kaplamıştı. . b 
- Ha}'lr Leliyi görmedim. dikkat mevkuflarla görüşemem- ol aydım, Leli ile böyle ap a~ikar Beryl nedense. bu k8tibeY1 ,r 
Beryl pek acul görünüyordu. ektir. meşğul olmazdım. Ben öyle sevmiyordu. Tillman1a katibe git' 
- Mösyö Joshua, sizden bir - Bir haber de gönderemez- anlıyorum ki, siz anuıla iyiden sındaki husumet te1 hoşura9 ot 

şey rica edeceğim, dedi. Acaba misiniz ? Acaba o sizin vasıta- iyiye meşğul oluyorsunuz. En miyor değildi. Tillman hold~ de 
Londraya dönüp !kendisine bir az ıµzla hana bir haber göndere· doğrusu.. Bilmem anlıyormusu- rurken bile, Millle biddetJfl 
para lgötürebilir misiniz? Belki mez mi? nuz? kabına" sığmıyordu.. 

0 zavallmın bir şeylere ihtiyacl Beryl çantasını açb ve içinden - Anlıyorum. Bu ikisi hep sert sert k~P 
vardır. Hatta onu görüpte Lewin bir avuç para çıkardı. joshua - Pek ali, ohalde sükut! yorlardı: 
kendisi için en iyi avukatlan tut- dedi ki: - 18 - - Başka yerde oturaıll9z 
mak üue meşğul olduğunu söy- - Bir tek verirseniz kafidir. Tillman döndüğü zaman, Jos· sın ? ,.ı 
leseniz. Lakin bir rica daha... M. Tillman düğünde hazır bulun- hua gitmiş bulunuyordu. Bcryl, - Siz salona hiç uğr~Jfl 

0
t 

Ona benim izdivacımdan bahset- dumu? soluk soluğa ve nefes nefese nız değil mi, isterseniz ora 8 

meyiniz. Onun bu hadiseyi öğre- - Evet, ıahit olarak.. ken- gelen Tillmanı şöyle tetkik et- rayım. 
necek henüz vaktı vardır. Ne olur disini tanırmaaınız? mekten bir zevk duydu. Çok be- Bazen Tillman takılır: ;O 
fU hizmeti benim için yaptnız. - Evet, ona Leliden hiç bah- cerikli bir genç olduğu halin- - Telefondan hala haber 

Joshua dalğın bir balbe çe· settiniz mi? den belli idi. Halta Frank efendi mu? di' 
· · k t d Ha nede rd ? M'll' p ver ' nesmı araş ır ı. - yır, n SO unuz ona kendi maiyetinde bir iş te ı ıe sert sert ceva ri? 
- Elinden ne gelirse onu ya· Bahsetseydim, bir işe yarar mıy- vermiş olsa, Tillman daha bundan Ne telefonu, ne ~a~dorıcıf 

pmağa çalışırım. Belki bana Le- dı? çok iyi işler bulabilecek vaziyette - Bir telefon beklıY0 
li ile görüşmeğe müsaade etmez· Bu süale cevap gelmedi. idi. gelmedi de onun için sord1.1:,ie1 
ler, siz de pek ala tahmin eder- - Eğer, matmazel Beryl, ben Millie Trent ise diğer taraftan - Size ait olmayan ş 
siniz ki benim zaif vaziyetim ve· sizin yerinizde olsaydım, (joshua koltuğunda o kadar azim bir karı.şmaymız. [Bit c 

1
1 

şu halim böyle bir şerefmesu!e muhatbabına böyle söylemeği do:;ya kolehiyoıw gdirın'şti ki. 
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içind yapıl. n Ui kn 11 tatbik ve 
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Tc\rii mecli j ile ~urn) jcfevle· 
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valii umumi emniyeti umumiye 
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rntı n) <'._İn ' 1 b ıl 
duf;ıınu nlı en kt ndi ıoden ) cniden 
istifsıırntta buiuıınn ıuumnilel bin 

Belçi a tarafından yapılctn tekzipten 
sonra dn \ ikanın s hhatı 1 ııkkındn 
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• •• • dün se esı uzerıne 
• • an m.e ·ası 

Şark li anları mütahassısln
nndan ve eski ttirk muhiplerinden 

Şair Gadik an efendinin 44 
üncü t d i s n i münascbe-

tile dün T ·k t y n ot Iinde bir 
ziyafet veri miş ve bazı m r sim 

yapıln ı tır. rasiıne vali, po1is 

müdüru beyler ve Türk muallim 
ve mütefokkirlerile bir çok Erm-

eni aileleri iştiruk etmiştir. Şairi 
Gardikyan efendi bu münasebet-

le bir konf r ns vermiş ve alkış
lanmıştır. 

··den 
ey~e • 

ir hafta evvel hükumet nez

dind bazı iktisadi tesebbüslerde 

bulunmak uı.re Ankaraya gitmiş 

olan 1 panyo; hey'eti dün avdet 

etmi~tir. 

Isp nyol hcy'eti daha iki gün 

l cak ve şerefleıine 

r h siı de bir zi-

Sükrii .. 
• • · di tesliha ı ur us 

' • c • 
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Al an u tırası 

Cc.ncvı r~ 11 [A.AJ 
H rmı a' o ı bıldın or: Alman 

1 cy'oti rnurhbı ., ı talıdi<li t~ihnt 
nct.ı eı: • r · t 'ı ıidi te lihet 

hak tDd .i o\.lm.~ 11 kt i nnzrırını 
i ah den hiı mubur tc'id etmi~
rlı. Y t ni hır te lifi mut z mmın 
olmınu bu nıııL n cnclımcnde 
muellak b r h d kalmış olan ve 
fe, kalıtdc <'h ıı.miıwti hulll'nan 
rueı;eJclı r 1akı ıud ki Al nan uok· 
ıai na.-. r.nı <''Dİ<lt•n tc rilı etmek· 
ıcdir. rliırk murnlıhasm10 Y<"Dİ 
tcklifJtı hı:ıınil oldur;uu d ir bir 
,3) in de •cı n etmektedir. 

an a a 
he ecn.n· 

talebenin 
ar yo 

Pnri , 12 rA.fl] 
L,. Journnl Tıs ritt n i rihb:ır 

edjyor: Dıır lfunun t. lehe inin 
heH:cnnı ifratn '\arın tır. Gr ~, 
J· omite i hüt l.ı. m d risıcri itil· f. 
giriıliğc tlnvct cd<.'u ) enı bir 
be)tuınnnı · c~ret.niştiı. S:.m,ge·e 
ve Gr<"D <le t leL i dnri.ılfUmm 
emini ·ine Y' lıa t kınişler 'e 
lı ttn dö ,mil le.ı dir. 

l ayhoi· n ta} yare 
.. ,dn "• 12 [A.Al 

den. (Ncvjt ıse~ ), J l L • A]- Presi· 
dant Jlo 'clı rnpurundn vulrna gelen 
bir infilak lletice ind ~ bir l{i i tllmUş, 

be~ ki:) de vahim surette yanmıştır. 
\ npur Bolıoden doldnrında bulun· 

makta idi. 

1 nrr> 1 }hindeki u lhede
W nshıngton, 11 l .Al - H rp ıley· 

hindeld mu h denin l \eç hUl\funeti 

tarnfınd n mu addnl nusl n 1 lc;veç 
sefaretine ge] nı · tir Yakında harici· 

ye neznr trne 1 'di olunacaktır. 

eni bir ı an ız tnlıtelbnlıri
Nante . l 2 lJ\ .A) - 1500 tonluk lıir 

tahtelbahir denize indirilmi~tir. 

Atinı1d tel uıfrılnrm gte\i -

Atina, 12 {A.A] Po ta tel raf ' te· 
lefon grevi b rtor f edilmic:tir. 
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lspenyada, f ngiltercdc, F ran

sa ve Almanynda ki yahucliler 
işle bu ,aziycttc idiler. 

Şimdi okuvuculanmı bir az il
eriye ... on birinci asra kadar gö
türecC'gim. 

Sizinle beraber bu asrın üstü
nü örten perd yi ucundan kaldı
rarak altında sırıtan vnhietlere 

• 
göz gezdirelim. 

Avrupa, kıratların para hırsı, 
papazların kör taassubu ve hal
kın şuursuz cehli içinde çalkanır
ken bu i cil meclislerini, şehvet 
sahne erini v cehalet denizini 
bir dalga .. d Jga değil bir kasır
ga birden bıre sn tı. 

Çılğm i 9 et e_lemlerinin taçlı 
kahramaııl&rı !iırıhm dişleri arasında 
uludular: 

- Müslümanlar üzerine sefer 
var! .. 

T ş 1...-ilisclerin mermerden 
daha soğuk suratlı ve kap kara 
libnslı papaı.ıı)ar hnykırdılar: 

- Hırstıyanl r!. lsa ev!atlan!. 
SilAh ll mal. 

Avrpa birden çalkalandı, dir
den "ıltı hlondı. 

Haçlı dünyanın karanlık sema
sında incil ayetleu yükselirken 
kilisenin günlük kokusu kıralların 
cünbüşlii sefohat saraylarmdan 
sızan şarap ve şehvet kokularına 
koşuyor, fitil alon taassup ve 
kunda : okulan C"halet ateş 
piı klirerek, vahşet kus rak hav
layo:ı:du; 

- Hıristiyanlar sil"h başına ... 
Müslümanlar üzerine akın varl 

Tarihin nefretle kaydettiği 
ehlisalip seferleri başlıyordu. 

............................ 
Ne olmuştu? 
Yabudilerle uğraşan Avrupa 

neden böyle ve birdenbire vahşi 
taııssubuna h def deyi5ıtirlm_işti? 

Her halde bu nnı ve beklen
meyen deyişiklikte bir sebep 

Milli Türk talebe birliği d~ buçu~ kadar devam :tti. 
fe'lf kc.lndc olarak Türk ocağı Neticede idare hey' eti istifa 

salonun d ---~--•-,,_...----:::=:::=-~-~--_ etmiş ad-
bir kongr& doluna rck 
aktetmiştir. ıeni intiha-
Kongra ri- bat yapıldı 
yasctine ti- ve hukuk-
caret mek- tan Ferruh 
te bi n den bey reis , 
Kadri lbrn- mühendis -
him, lkincı ~n Nuri bey 
reislike mü- · ıkinci reiş, 

hendis mek- ::>rmarı mek-
tebinden tct:. ln den 
Sabri, ka- KBmran bey 
tib li k le re - umumi ka-
edebiyattan Süreyya ve baytar- tip, ticaretten Şahap bey mühasip, 
dan Zeki beyler intihap edildi- ı edebiyattan Süreyya bey veme
ler. dar, hukukt n Halit bey hariciye 

Bundan sonra idare hey'etin- kalemi müdürü bayt rden Vasfi 
den istifa eden dört azanın isti- Seim bey dahiliye kalemi müdrü, 
faları okundu, Bu istifalar üze- mülkiyeden Haydar bey, seyyahat 
rine hey' eti idare arasındaki kalemi nıüdilrU, fenden Maşuk bey 
ihtilaflar, vazifo taksimi mesele· spor kalemi müdürü olarak intihap 
leri üz.erinde uzun ve şiddetli edildil r. Intihabatfon sonra veri
münnkaşalar oldu. len bir takrir ile milli Türle talebe 

Münnka lar bir ar ık şahsi birliginin mües i ; olan Tahsin 
bir şekil a dı, mütekabil bloklar Bekir . beye mue i unvanının 
leş {ll eden .. ı birbirlerini ittiham verilmesi ve kendisinin, ikinci 

eınıey başl. 1 r Kongra buka- f hri reis olarak idare heyetine 
n ık ve gır , ulu "aziyet içinde dahil olması kabul dilerek kon-
sabab on bu ak ~m beş gar a • vct vc!lld' 

vardı. Hemde bu ebep öyle 
bir sebep, bu amil öyle 

mühim bir mil olmalı idi ki 
bütün hıristiy nlığı sarsa bilsin. 

F kat... Hayır.! Cahil hıristi
ynnlık kürresi in gene her ne 
tarafa sürersen o tarafa yürüyen 
halk sürüsünü böyle kışkırtan, 
haçlı suvariye kırbaç şaklatarak 
kilise taassubunu şaha kaldıran 
sebep... Amil öyle zannedildiği 
kadar mühim bir sebep ... Büyük 
bir amil değildi. Bir kişi ... Evet, 
bütün bu alemi lt üst eden, 
kanlı avl tlerc, •ahşi salğmlara 
sevkeden yalınız bir tek kişi idi. 

O halde bu bir tek Jnsanın 
Isa mensupları aleminde kuvet 
1...-udret ve nüfuz sahibi biri ol
duğuna hükmedeceksiniz. 

Hayır .. BudA d<>ğil. 
Cihanı teşe ve kana boyayan 

bu ndaının yegan kuveti ç.ıplak 
ayağı ve çıplak kafası, yegane 
nüfuzu da belindeki tespihti. 

Bir papas.. Amyen ş hrinde 
serseri bir baba ile sürtük bir 
anadan dotmuş serseri künyeli 
bir derbed r.. ismi bütün piçlere 
veril n umumi isimlerden biri: 
Piyerl işte bu, belki de bir piç 
kurusu, elde sopa, sırtta aba ya
lın ayak başı kabak milyonlarca 
insanı ş ha kaldırttı ve beşer ta· 
rihinin mühim bir faslını kıp kı 
zıl kann buladı. 

Amilin, tabrih edenin na
kadnr hiçten e maskar ca bir 
nn il olduğunu gordük. ebebe 
gelince .. 

Buda birinci kadar ehemmi
yetsiz ve vahi bir sebeptir. 

kudüsü biliyorsunuz. 
Araları yene insanların uydu

rdukları din tahta perdesi ile 
höliinmiiş bir çok vicdanlar bu 
şehre bir kut İ) et iz~fe ederler. 

Musa, 1 a, Muhammet menM 
suplor bu mukaddes şehri bir 
türlü payl şamnzlardı. 

f' 

so 
t vk at 

= 

.. . 
uzerı e yaı) an 

talık· a 
lzmirde tevkif edilen komü

nistlere ait hkikat hakkında 
"Anadolu.. refıkimiz şu malu
matı veriyor: 

"Komüni t maznunlar hakkın
daki tahkikata dün üçüncü istin· 
tak dairesinde devam edilmiştir. 

Mü tantik; sabahleyin Hapis-
haneden celbcttiği mevkuflardan 
Muallim Kndri efendi ile maran
goz Hilmiyi isticvap etmiştir. Bu 
iki mevkufun isticvabı akşama 
kadar dev m etmiştir. Akşama 
do~ı Nazillili marangoz çırağı 
Şükrü de getirilerek diğer mev
kuflnrl muvacehe edilmiştir. 

azillide berber Nuri na-
mında bir komünist dün Aydın 
t.rcnile şehrimiz getirilmiştir. 

Berber Nuri, lzmiıdeki ko
münist teşkilatı ile alakadardır. 
Jandarma mubaf azasında tren
den inmiş ve hapishaneye nakleM 
dilmi tir. 

Nazillili komlinist, bugün müd
deiumumi !-f~ an safiyettin bey 
tarafından ıstıcvap edilecektir. 

Berber Nurinin isticvabından 
sonra koıvünist teşkilatı ile ala
kadar dahn b zı kinıs lerin mey
dana çıkımlacağı ve tevkif edile
ce·· ~ .... h in ol n ~kt eh . 

ha 
hıris-

ilk once )' hudiler, sonra bı· 
ristiyanlar ve d ha onra da mü
slümanlar eline düşen lmdüs 
üzerinde bu üç cins din telaWcisi 
halkının ayrı yrı hakları ve id
dcnları vardı. 

Her birinin de orada din esas
l:ırı gömülü idi. 

Musliımanların elinde •lan 
kudUse kilise papaslan ve 
Isa dini mensuplnn giderler 
ve dini ddettikleri ziyaretlerde 
bulunurlardı. 

Yukarda bahsettiğimiz herif, 
yani papas Piyerde bu ziyaretci
ler meyanında bir gün udüse 
gitmişti. 

Fakat pap efendi arkasında
ki cübbenin verdiğini zannettiği 
bir cüı 'etle kendi dinini11 bile ce· 
vaz göstermediği bir ahlaksızlı
ğı alenen mukaddes şehrin so· 
kaklarmd yapmak istedi· 

Netice? Araplardan bir temiz 
dayak yedi. 

Jşte bu haklı d yağın acısını 
çı rmak içindir kı : 

- Mü lümanlar hıristiyanları 
Kudüsü ziyaretten menediyorlarl 
l ierze i il yalm y baş ka
bak ortayı r csat ve teşe verdi. 

(Bitmedi) 

Hükfı 11 etı ıı mal alanlar 

Hükumetten müzayede ile 
emlak tın mış olan nn borç
lannı v melerindcn bazan müş
külata duştükleri görUldüğü için 
bau t hilat knbul edilmis ve 
Maliy vekaleti, buna dairs ala
kadarlara cir emir göndemıiştir. 

Emre naz r n müzayededen 
mnl alanların ikinci taksiti 1,S 
sene sonre nhnacnktır. 

Buna dair yapı cak muamele 
hakkındaki emrin bir suretini 
yazıyoruz: 

Şimdiye kadar hazineden mal 
almış olanlardan mart ve eylül 

ayları ra anda ksitlerini verme
ye mecbur bulunanlann taksitle· 
ri eylül yında verilmek lazımdır. 

EyllU ile m rt aylan arasın· 
daki borç.I rıda mart zarfmda 
alınacaktır. 

Bu emirden sonra taksitle ya· 
pıl cak olan satışlardan Mart 

929 sonuna kadar olanlardan 
peşin olan birinci taksiti alın
dıktan sonrn diğer taksitlerin 

her sen M r za r nda ve 1 Ni
san 929 dan C) lül 929 sonuna 

kadar satışl rm in, taksit! peşin 
ve ikinci tak itler gelecek seoe· 
nin eylül aylarında tahsil sluna
caktır. 

B deli taksitle ödenmek üzre 
gayri menkul mal atın alan 
zirnntı ve senayii ziraiye erbabı
nın borclnrına bu emrin şümulu 
yoktur. 

Hükumetten taksitle mal satın 
lmış olanların lehine olan bu 

emir aynı zamanda Mal Memur
larının vazifelerini de kolaylaşb
raktır. • 
~·~ll!::~!!llll:S!'lı'l~~~:ÇZ:f3!:!1m!E;~~ • 

a 
(Al\K ARA) 

BUtuııodnlıırdıı ltlcfon, 11ıcak SU) u, 
knl riferi \ardır. 

Hu usı h:ın)oluapArtmanlar. 
Odaların flatları: 6-8-lO ve 12 lirn 
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Filim ilanlarında sinema artist 

Kadın denilen m a hluk • • e l • • k · le l 
~~:!'7.ı~"~'::::; -:~::: .. ·::~:·:~':':"'::::: nnın resım erını ım r yapar a 

dostlarından birinin evinde gilzel edebilir? c k b ~· fik ' k"' ı · k • h } k } 
bir kıza tuadllf ~ti. Evveli Kocası olan adam bütün bun- -> 0 uy San at ar ar V8r 1, ayat arım Ve azallÇ anJ1l 
sor~;e:~yi~?.cevap aldı: !:d~~İıeen =::j ~::: sinema ilancılığına dökmüşlerdir ve hepsi de bu tarzdaki 
"Dünyanın eD i)oi, en terbiyeli Aklında daima şu vardır. "Kanın i} • 
tlZI '· Derhal kararınılda verdi: bir gün beni başka.sına tercih mesa ennden memnundurlar . 
MO halde bu kıza talip olurum.. eder mi?. Bu endişe bir koca 

Kızcağaz o kadar zengin değil· için az iztirap mıdır? Daha ortada 
di. Fakat Muhsin Adil bir aile hiç bir şey yokken bu iztirap 
yuvasının saadetini temin edecek mevcuttur, ya bir gün insan müt
bir mevki ve kazanç sahibi idi. hiş bir hakıkatı öğrenirse. Şimdi 

Beş ıene evvel evlendiler. Beş Semahat eskisinden güzel değil 
senede mes'ut, tam manasile güzelken bana sadık kalmıştı, 
bahtiyar geçindiler. buna eminim. Artık eski güzel. 

Saadet · acaip bir şeydir. En !iği kalmayınca korkumda kalma
küçük bir vesile insanlara bu dı. Bazan felaketin de olurmuş 
zevki verdiği kadar, gene en hayırlısı .. 
küçük bir vesile her şeyi mah- Tamiri gayri kabil bir felaket 

önünde betbaht bir kocanın bul
vetmeğ kafi geliyor. 

Bir iÜn Muhsin Adil eve duğu bu teselli tarzı hiçte fena 
değil, 

öğle yemeğine gelmişti. Karısı Faka geçen gün gene Muhsine 
Semahat ta, yemeğe yetişmek rasğeldim, evela hasta zannettim, 
üzre terziye kadar uğramak o kadar değişmişti. 
için evden çıkmıştı. Cok geçme- - Yahu geçmiş olsun. hasta-
den kapı hızlı hızlı çalındı. Muh- mısın? Ne var, ne oldu? dedim, 
sin , Adil, birden sarardL insan- Yüzüme baktı, ne deyeceğini 
lann kablelvuku hisleri felikct şaşırdı, o sonra: 
bahsinde nedense daha kuvvetli - Gel şu birahaneye otura
oluyor. Muhsin Adil hemen ka- hm da sana anlatayım, senki 

Pıva koştu. Bir polis yabancı bir benim kardeşimsin ve arkadaşı· 
' msın. içim içime sığmayor. 

iki adam, kansını perişan bir ha-
Birahancye girdik ve oturduk. 

ide içeriye getirdiler. Muhsin hemen derdini açtı : 
Vak'a anlaşıldı, Scmahatı ca

ddede bir otomobil çiğnemiş ... 
- Söylesem inanmı.zsın, Se

mabat yok mu, şu karım bana 
Muh.sinin ıztırabını anlatmak ihanet ediyor. 

müşkül olacak. - Deli misin ? Ne söyliyor-
Şaşkıo ve çılğın bir halde ne sun ? dedim. 

yapabacağını şaşıran Muhsin ta· - Hiç deli değilim, söylediği· 
nıdığı en iyi doktorlardan üçünü mide biliyorum. f Zavallı kız beni 
hemen çağırdı. Bayğın yatan ka- aldatıyor. Aldatmak için bulduğu 
nsıııın başında doktorlara yal- sebepte, benim artık hiç korkma
vardı: ğa mahal olmadığını emniyetle 

- Aman iyi bakın. Otomobil zannettiğim sebep., 
yiisünün üstünden geçmiz, değil Muhsin cebinden bir mektup 

çıkardı: 
mi? Amana bu felaketin eseri ka- _ Oku, dedi- karım Perihan 
lmasın, Semahat sonra yesinden isminde bir arkadaşına yazıyor. 
kendini öldürür. Bu mektup tesadüfen elime geçti. 

Doktorlar ellerinden geleni Halbuki Semahat mektubun şu 
yapacaklarını vaat ettiler, fakat dakika Perihanin elinde olduğu-
teminat vermediler. nu zannediyor. 

Beş hafta sonra Semahat fil. Doğrusu çok merak ettim, 
vaki iyileşti, yüzündeki sarğıları uzatılan mektubu aldım ve şu 

satırları okudum : 
çıkardılar. 

Lakin Semahat eski Sema- "Seı-gili Perihan, 
"Bilirsin kocamı ne kadar hat değtldi. Burnu çarpılmış ve· 

çenesinde derin ve kırmızı bir 
yara çizğisi husule gelmişti. Fen, 
daha böyle bir kazadan sonra 
tam bir ifakatın sımnı keşfede
medi. Yoksa cerrahlar, opera
törler kaybolan bir hüsnün iade
sini temin için milyonlar alırlar 
ve milyonlar da memnuniyetle 
verilirdi. 

Muhsin Adil uzun zamanlar 
müteessir ve tesellisiz kaldı. 

Fakat git gide insanlar her 
şeye alışıyor. Hayatta bu hep 
böyledir değil mi? Muhsin zaman 
geçtikçe, yavaş yavaş yeni fela· 
ketine alıştı. Hatta insanların his
leri çok karışıktır . Semabatın bu
gün eskisi kadar güzel olmayışı· 
na memnun oldu. 

Bir gün sarahatan bana şun· 
lan söylemişti. Her güzel kadın 
kocasının düşündüğü gibi .. 

- .. Şu zavallı Semahatın böy
le bir kazaya uğramasını gönlüm 
istemezdi. Fakat kazadan sonra 
ben evlilik hayatımda kendimi 
daha rahat hissetmeğe başladım. 

Güzel bir kadının kocası ol
masını herkes ister, erkek guru· 
ruun okşadığı için.. Amma bu· 
nun da çok mahıurlan var. 

Siz istediğiniz kadar: "Kanm 
beni sevrr, bana ihanet etmez. 
deyin. Fakat bir güzel kadın bila 
ınkıtn etrafında pervaneleşen er
k ki r'n girgin iltifatlarına, zeka 
ve ytanat dolu talakatlerinl' 

aeı•erim., o 1.adar iyi ad"m, 
o kadar bulunmruı mizaçta 
erkek bir çocul.-. Ben beş •ene 
ona ktiçiicıik bir keder ı:erme
mek içirı, elimden "elen her 
şeyi Japmıf bir J;admım. Bii
tıin lıa:yatımda ona ııadıl\ kal
nıaga alıtetmi ·tim . Eğer şu 
hiç ıeı·mcdiğim Ali Rizanın 
randevuııunu kabul eltimıe, 

bu da erelce sana SÖ)ledikim 
sebeplerden ileri geliJor. Fğer 
başımdan ırı geçmemiş olsay· 
clı, öliim Allalıın emri, kocama 
hıyanet etme%dim. DıişıinıiJO· 
rum, bıı kazadan eı:el bana 
ne ifiinı aşklar olmadı, lıem 
kimler, bilsen l•imkr. Bir ta
nesine bile JLİ::ı vermemiftim. 
Benim JCrimde olsan ne ya
par. m • ende benim gibi ka
dın değil misin? 
Kozadan sonra artık kocamın 
y~ıirıe bakamıyorum. Daha 
be altı ay evel on defa, yir
mi defa dalıa gü::ıel olan bir 
kadın, şimdi her sabalı aynaya 
bakıp ta benim gördıikıim gibi 
yü::ııunu l(Örıirse, neler dıişıin· 
me:::. !fııhsin beni eski gtiııelli
ğimle ıevdi. Ben ıimdi yeni 
bir emahat oldımı. !fuhlin 
beni eaki güzelliğimle naaıl 
ıermişse, yene ôyle ıevilmek 
i~terim. Fakat beni JUuhAin 

1 
/!İbi ııeı:sin. Kendisini de bana 

tuh•in gibi eı:dirıin .. ,, 

PolaVegrinin Tadc Steka isminde, hn 
ressam tarafından afiş olaı·ak yaptığı mıi

kemmel resimlerden biri.. Bii) i'ık lelı ~an·· 
atliiirı bu resimde leınamile J,endisine 

benzemeli tedir. 

I,te . ize bir Doll y Davi~ ki, l\lare l o~trun filminde çok milv•ffl' 
bir iilim ilanında bütiin gençliği. kıyetli rolleri ile hem takdir, hem mubslr 
tabii hali ve cazibegi ile mükem· bet kazanını, olan Alice Terrynin ArrıP.' 
melen tasvir edilmi tir. Dolly hitritc filmi için yapılan bir afiş rllfJl.11' 
Daviıı fıreanm ucundan bu kadar Alice Terrv J,;eııdisıne hu kadar belite' 
keııdi~ine lıeıııcyerel. çıkmawıştır. yen bir recim daha yapılmadığını öyli} 0t• 

Sinema, nefis san' atlar alemin
de bir çok şubelerin de istikbalini 
açtı. Bunların arasında en ileri 
giden tezyinat san'atıdır. 

Filimlerin çevrildiği stüdyo. 
lan bir tarafa bırakın, ın sela 
Istanbulda bile filimlerin reklam 
levhalarınde bazan yerli san'at-

Rüyada insan 
istikbalini 

görebiler mi? 
Rüyalarımız doğru çıkıyor? j 
Manıf lngiliz muharrirlerinden 

olup . 1907 de ilk defa olarak 
askeri tayare inşa eden muhteri 
Mr. j. W. Dunne, insanın rüya· 
da mazısini ve istikbalini görebi
lece~ini iddia ediyor. 

ı le~ahir ne fikirde? 
Meşhur lngiliz temaşa muhar

riri Bernard Shav diyor ki: 
"Ben başkalarının gördüğü rÜ· 

yaların eheri>·a doğru çıktığına 
şahi~ oldum; fakat her nedense 
b~ı im rüyaiarım hiç doğru çık· 
madıl 

• Mamafi bir kerre bir rüyam 
bana elde etmek istediğim bir 
malumatı verdi. 1904 senesinde 
"Silahlar ve insan. ismindeki pi· 
yesim oynandığı zaman, temsil ve 
vaz'ı sahne mesarifini veren kim
senin huviyeti benden bile sak
lanmıştı. On sene sonra bir rüya 
gördüm. 

"Göya bir salonda oturuyor
muşum. O sırada Miss Horuman 
içeri giriyor. Ben kendisine "De· 
mek, piyesimin temsilini size borç· 
lıyım,. diyorum. 

" Ertesi gün Miss Hornmane 
gittim. Kendisi rüyamı teyit etti. 

"Rica ederim, fen erbabının 
rüya hakkındaki fikirlerini alır
ken dikkat ediniz. Bilirsiniz ki 
mütefenninler dünyanın en inan· 
ğ'an insanlarıdır!" 

Meb'us J. H. Thomas diyor ki: 
"Rüyalar hazımsızlığın ve ku· 

runtunun mahsulüdürler. Ham· 
dolsun bende ikiside yok 1. 

Meb'us Matmazel S. Lewrence: 
"Bir çok kerreler rüyalarımı 

tahlil ettim. Her seferinde rüya
nın eski bir hatıra ile ve ya oku
duğum bir ıeyle alikadar oldu
ğunu gördüm .• 

Alim Profesör Low : 
•insanın ~azisini rüyade gör

mesi mümkündür. Gözlerimizin 
rengi nasıl ahfadımıza intikal 
ediyorsa, hafızamızda aynı suret-

1 

karların muvaffakıyetli eserlerini 1 samlar sinemada dekor yakmak eserleri te~hir. ~ilen Hıııı 
görüyoruz. için, san' atlarını bırakmışlardır. chmanın şımdı sınemada 

ilk zamanlarda sinema ile re- Albcrto Cavalkanti gibi .. Yvtte, cudur. ·gıl 
sim arasında o kadar büyük bir Rapitaine Frcmsa Gö:süyten . Bu neviden bir çok y~ 
1 • k ı ·b· f·1· 1 d b ' d d zıkretmek mümkündür. )1 

a a anın mevcut o acağı zan ve gı ı ı ım ~r e. u. a amı·n· e- daki üç resim, bu resa•" .. J 
tahmin edilmiyordu. Çok geçme- korları harıkuladedır. Parısın en sinemaya 1 b ğl•ndı~" 
d 1 ld ki b h 1 . .. I . d b' . nası a 

en an aşı ı , u zan ve ta • güze resım muze erın en ırı görmeleri itibarile şaya-111 j 
min boştur. Bir çok maruf re- olan Luxeııbur~a~ bir çok güzel kattir. ~ •. 

..--;;.;;;.;.~~~~~--~ 

l(adııı ve şampanya 
mis Ce!fn'JI Colmann 

Beş bin Yun , 
amele dün gre 

ilan ettiler. 
Atina. ll~ 

. ~ok ve deniz amelesi.' le 1~ ışlcnnde müsıahıem kıiıı!'. ıf 
mürekkep Leş lıiu ki~i kapo~( 
ihta.@ nı prote•to etmek içi~;J 
t'lm i,lerdir. Gre..-cilcrio a e;l 
!eri içtimadahükiimeti bu ıl1 1 ~,, 
müdalıalede lmluom:ı,,ıta da" flfl 
bir karar sureti kabul ohı.11111,ıı~.i 
İ~tima esna•mda Pir~ lı'jııt?, 
scyriı ef Pr tamamen taııl eıl 1,ıı;.ıı 
Yunaniotnnın dil!l'r lilll~~iııJI"' 
da hu kabil proteeto ıÇ 
nktoluıımu•tuT. 

ABONf; 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretlerı 

Uç aylık. Altı "' lık Sen1•.!'~W ll•hil: 5 9 ' • 
Hariç için : 9 16 t' 
Adres tebdili itin 15 kunıt 

riliil.n ucreı••" 
Tok •Üluoda 
Altıncı ... yfiıda 
Beainci c 

Dörduncıı • 

... nıiıni _,,, 
25 J<ll'" 

• 50 • 00 
UçUncU c ]20 • 
ikinci • ::.'I)() ~ 
Banka ve ,.. .-satı [aliy ,,. 

huıını ıarif~ye tAbidir. 1i.~ ~ 
Uri1etinin, tirkctleriıı faS'.'ili _. ,/ 

lUis Cenny Colmann aki ilinlarile kAtibi adill•"'er . 

M. C C nim irkeıl~ il!nlan, ..,nıiit'1 
ıs . enny olmann sinemada henüz yeni yeni parlamaya baş- .,.vt'ı 

!ayan b.'r .l'.ıldızdır. İlk temsil ettiği filim "kadın ve Şanpanya. dır. kuru.tur •. Devair ve mil ..,,; 

Bu yenı falım kadın gibi, Şampanya gibi baş döndürucü iki mev- ::~:ı!~;:'.arı·:~me~;:'~ · 
cudun insanların hayatında oynadıklan rollarl tasvir etmesi itibari- kuru tur 1..1, 
le çok muvaffak olmuş bir filim sayılmaktadır, ~~ 

~~ - -- -- - -- - - - - -- ··•'' 
le ahfadımıza intikal edebilir. :•••••••••~·.~••••••••••.!•.•~.•••!••••.••••!••••••~·;i J 

Bazan boşluk içine düştüğUnü- : Iluyıık eserler reıısrıru Mı~el Kartezın son " rı J\. ~ 

i:r;~y:ğ~t::~~:~rl~~di~Rt~:J~ i HAYAT FIRTIN AL8 , 
yada yılan görürsünüç; maymun· : M''th' ~ . f k lAd -=1 
larında yılandan ötleri kopar. : u ış ıacıa ve ev a a e ten1::.J'I 

Diğer bir ilim: : _ i\lü,mesilleri . ,\ y'f. 
"Gündüz görülen rüyalar ba- : DOL()RES KOSTELLO - BETTi BL 

zan fikirlere pişuva olurlar. Fa- : \'AR. ·ER OLA. D. :'ı1ALKOL\l !AK GREGOB 
kat uyku esnasmda gördüğüm : Gelecek hafta U P ER AD ıı•• 
Ş~ylere hiç it!mat etmem f • : "'" o.ıeeee•OctOODOOOCOeoo•eoeoe.aoeo c,oOO:>CL •oe>c>OO 
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•aJiJ::;osumm dünkü 28544 57839 45334 4l667 
c za n numel'Otarı 9733 3897 11145 "988 

ğaya dttrcediyoruz. 40452 ı<>388 2496 304,03 

Liralık büyük 

10441 45948 35109 43726 
54756 14250 37982 16296 
17720 37636 7418 48615 
21373 3241 39762 25337 
13539 17857 33584 38161 
6882 51356 2285 19662 
8963 4196 20299 .5223 

46605 54065 24267 36615 
7101 55594 3411 20405 
1242 24311 24719 36351 

47368 44006 35518 20236 

• 
1 

num roya çıktı. 
38836 13140 43476 36008 
45183 24534 2517 53889 
44515 42403 51186 11455 
25810 52684 11050 33947 

Lira kazanan ııumero 70 Lira kazananlar 
1489 25322 14664 43677 

42711 25043 26986 36199 
n k~za:an 19396 50231 51227 24285 

3 7 3 

40 15775 47546 40816 20873 

3 246 32917 47546 10040 35184 

Dün ü koşu: Beşikta h i\fehmet B. 5365 28295 44047 57922 

birinoiliği ka~andı. J 2 5 O Lir kazanan 
8067 

42826 53988 19503 D num rolar 24884 8675 51676 34275 

tPo lin Istanbul için hakıki bir 1 <lırdığı alkışların salonu titreten 41704 21367 26222 26024 
ba.tr faaliyeti} geçti. Sebahtım iti· şiddetinden anln:sılıyordu. 24510 23497 38192 34317 32597 22308 
~ h_aşlayan muhtelif müsaba- haya çıkan Fenerbahçe ta- 13402 22334 5137 58586 

\•a, bitn inkıta o ma kadar kımı final maçına su kadro ile 21605 38389 85840 46478 29704 5163 
lıtıJ rn e~i. Içl rind iki de Istan· çıkmı~tı: 5154 15132 15105 25039 

1 
ınpiyon ı buhınnn bu müsa- Bedi, Yu uf. Aziz, Salih, Hik- l o Lira kazanan 18337 56197 46184 52456 

"ad· ar s risi tn bir aradl içtimaı met, Sıtkı. Jhtiyat1 r arasında res- numerolar 42576 24641 43150 35927 
8edi~ te adUf edilen bir hadi- mi mü abnkalara ilk ii'tirak eden 9946 338 3 5402- 4057 16939 9730 32974 

Tiirk hanımı nbiha hr:uın da bu- 8816 2042 15067 11643 

t" ÇQ~o u yukarıda yazdığımız üze· 
h ) ecaııh ' e munt zarn ol· 

e neticelerin ta ndinde Be-
. 1 aıi~ bir fı rkl alip gelmiş

Ce ıt edilen neticelere göre 
~ .. ~ı n ko ucul r şunlardır: 

l,.~ ı6 inci Be ikt<lştan Mehmet 
l ~7 d i a. 

l5Ji ~1~.k- Y ni) ıldı1Jan Panald: 
• 'C ."'1 ~da. 

(ıl~ h Çüncu - Beşiktaştan Ibra-
l)cy 16.50 dakikada. 
i ~r'1üncü - BP- ikıa ıaıı Su
ile ~ 17 ,3 dakikada. 

ı; l7 Snbacı -:- Beşiktaştan Mecdi. 
Ole: ık~da. 

\)bol fıııali 
~ s:le} bof şampi) ona ı f iuali 

il. r.ıt:~lu Amorilc n kulübünde 
'lldı ıkta takımları arasında 
tıl~ l tanbul Voleybol :.nmpi

. } nu halledecek olan Lu ma· 
~YitCiret.n1ek için kalaLalık bir 
~ ıılkı ~ıtle i toplaııaıı§tı. Takım· 

t. se; ar ara ında sahaya çıktı-
hoı el rdcn beri 1 tanbul Ve

I aınpiyonluğuııu kazanan 

1 
ç ıle onun dninıi finalist 
j ıkt ara ında cereyan 

i 1 niıı ok aJ · ka m~m-

lunuyordu. 33360 23 14 44792 9684 191 10715 38197 

aça maruf sporcumuz IUıa- 54612 367 8 12984 6399 2434 58495 51176 
mi beyin hakemliği ile haşlandı. 6886 10796 7385 16974 

Ilk dakikalarda her iki takım 45524• 57 52 1839 20997 53496 41032 44650 
müsait puva Jar kazanıyorlardı. 28011 5244S 35628 35068 8867 35793 29122 
Fakat bir kaç dakika aksavan 25196 16179 33868 13596 

nerJilerfo ge ekliğinden Ltifa- 51076 37714 30785 4802 11508 
de eden Beşikt Mar aradaki far- 454Ş§ 43637 26588 53516 
kı birde bire nçtılnr \e ilk ~eti S lira kazananlar 38796 37757 24157 10273 
13-15 kazandılar. 19239 22652 57325 55557 42281 57233 51404 27518 

lkiııci d vre. senelcrdenberi 9486 52205 8057 9647 27960 27342 36346 32533 
muhafaza dilmi bir ı;ampiyon· 8915 23741 41421 9757 42395 59012 28677 25294 
luğu ka) betmem k J!auetile ça- 34875 3905 1209 56050 16453 55395 23587 5947 
lışan Fenerlilerin. 'ene seneler- 31868 36801 9755 10212 59332 11442 49790 23269 
denbcri takip edileıı~ ümide yak- 44119 29427 47394 23784 22845 30715 11087 
!aşan Bcşiktaşlılnrln çetin bir 250 lira kazananlar 132901 50940 13909 51968 
mücadeJe yaptıkları göriilliyordu. 24955 46466 44453 39582 41924 583 9623 18149 
Filhakika mücadd çok heye- 11438 46962 59033 2482 32346 41372 46407 4203 
canlı bir mecra t kip ediyordu. 19910 36119 21182 6716 5879 7172 22185 32685 
cticcd~ ikinci seti, 9-15 Fener- 42365 44724 4935 40117 12456 8208 22819 52301 

lilcr kazandılar. 29911 59502 1457 38603 45403 52941 16856 8912 
(çiiııcü d \Te netfoevi belli- 44589 53571 20889 25263 24926 57982 13671 47027 

ed cekti. iki takm1 .. ah )8 çık- 1347 27034 40409 55116 59242 44159 8504 55905 
tığı 'akıt O)Unculnrm piıündc 57702 8429 12155 42512 10674 29605 32225 56005 
asnrı gozUken he~ anın eyirci- 12303 46246 54004 42920 6874 13624 15569 16316 
lere kadar ira)Ct etttiği gözii· 42256 41350 57729 42688 56205 37766 12076 40149 
küyordu. 22078 15634 37070 13350 53690 14839 24532 48426 

Devre ha~lnr lxışlnmaz Beşiktaş 26197 12763 51771 53470 11271 37289 23363 

oyunculorrnm foali)ett: geçtikleri 40054 . 50 lira kazananlar 
miişahede edildi. llu faaliyet üst 150 lıra lazaı anlar 18830 55029 40422 58138 
üsle kazanılan dört D)J ile tev- 34680 41628 25366 38044 22714 7957 7647 54268 
sik edilin e artık l•enerli \Oley- 27588 56626 34230 7155 819 29608 32388 14627 
bolculaJJD n ·I rden heri muha- 13769 54662 330 2393 41564 51383 45278 1822 
fa1.a ettikleri 1taınpi)onluğu kaylı- 16658 427 32372 34623 19277 16858 57053 43980 
ettikleri knnııntı h"'tııl olmağa 53221 3131 27761 28296 41964 1827 11760 59724 
OOiladı. 54613 15388 41174 10431 54383 50532 25762 46197 

Fakat O)Un, gayretlerini artıran 846 30184 58376 8945 15370 16393 26233 31817 
F nerlilerin C\kile )eni bir mec- 14036 24285 42570 27384 13134 7537 24670 4539 
raya girdi v üst li te 15 ~ayı 36743 19710 24310 14537 7575 37332 16644 44968 
yapan E>urı ·lacivert tıık101, Beşik- 46324 39600 55920 13844 32081 10572 33666 40710 
taşı 4 ayıdu lıırnkarak maçı 15-4 51071 8872 39275 11376 5460 30925 16857 27851 
ka1ıındı, I tanbul şampi)Otıu oldu. 3611 5644 44087 16529 14896 4769 36961 34617 

Askeri suna1fı-llalıcu>ğlıı 12361 3573 515l l 21324 53678 53675 22927 10692 
Çok hey ııh c r yun eden 56492 39281 22894 55886 19396 26141 14875 13582 

bu mnçta foik bir O)Un oynayan 312 31244 35062 41553 30209 47266 15223 19429 
Askeri an yi tal ımı 2-0 galip 29775 50205 291 ıs 50627 46369 5522 34541 40422 
geldi. 9510 47176 56315 46927 
l:larbiye. Kuleli (l küdar) 5i608 59615 33750 20159 

Ilı met 582 
Bu maçta b şlayan imtihanlar K dır alıh O 27375 A9300 47518 

dolayı ile de\ re sonuna talik lbr hlm M ıçt ~ami 33522 22956 8249 18979 
olundu. Şeref Hahl O u n R ıu Mehmet 40546 32453 60915 43714 

O 
JJk devre rii7.~iir aleyhine 47125 46319 41782 55256 

Beylerl>eyi • skiidar oynaynn l küdar nıkihirıin hil- 5952 43618 27914 40211 
ikinci kUmenin hu en mühim cumlarım ınüşkülAtln tevkif ede· 57393 51509 44287 46165 

maçı diin yapıldı. Tarafeyn '"aha· bili}ordu. Bu d •He.)i l-0 Beyler· 50993 55065 56330 56020 
ya şu şekild çıkını~lnrdı. he) i faik bir ' zh ette lıitirdj, 20719 40740 24290 37349 

(Bey] rbeyi) lkmci dcu de B )lerbeyi daha 16677 17817 31959 31029 
HalıthmetHadi zi) de hal~im Lir O) un 0~'113) arak SS683 11946 28903 142 

Tc' fik 5e) fi Mu •afa iki a ı dnh3 ) • p!Irak ın iı ahakn} ı 23237 43104 22997 29323 
n ~ t tın ı ~th:ıp ı 29996 32592 3292 l Z 13 Yusuf 

-4-
rmak.ta, t.oprak· ıp r, dailanJıı et.et. - .. .,. 
faidcli acbatlar ~şti~ini ~işle;dı. "A.'""• 

kte, bu baharın sardJtı her ta de · ti ki: l'lfÇ 
şeyde t ze ve · kuvet'li bir hayat - bilirsin\% ki benim daha 
kay amaida idi. Bu hal üsre gün- bud fI yandı, yapraklanna 
ler geç rken b bçcde rahatları dökU1dü, ec l kö1te da)'.Bndı, eter 
k an l-uşl la yılanlar ittifak 0 J~ eydi, di göYdem 
ettiler. Ankayı öldürmek, yu- Y ır r bkdu, alev aLw 
murtal rmı dondurınak, yuvasını y n rdı. Çelcil" iz kar,ımdan 
bozmak i tiyorlardı. Anka benim camın.dır ağaçl.; 

B h · h · . d aleminde t6kenmez bır" 'c::.!ln·-~ .... 
Ç nın ancın e onu avcu· Y-•IWQ .. 

lar go .. l kt k d Fena kuşl r bahçenın· '-arınca. z eme e ve en i yerinde " d d ·· 
1 

lanyl nnl nna mttiler. Onlan 
e uşman arı ona fenalık etmek A k k o· 

çaresi aramakta idiler. Sabah n nyı sarıp so mağa, öldörmete 
kandıdırlar. 

ve akşam düşündükleri bu idi. K 
Ç 

arıncalar bir sel aibi aA>ac:a 
ünkü o kaldıl·ca, yeni bir baha-

6 ıs tirmandılar, anlnr bir bulut 
ra giren otları, ağaçları yenilme-
ğe başlıyan, muzlim köşeleri nur- gibi yuvaya yükseldiler• yuva-
lanan, bulanık suları durulan bu ında oturan Ankanın önüne 
b hçedc kendileri için durmak geldiler . Anka onlara sordu: 
ve kalmak müşkill~mişti. - Karıncalar, arılar, söyleyin, 

H dileğiniz nedir? Bu uyğunsuz 
epsinin derdi bu, hepsinin saatta ne ic:: için geldiniz? 

emeli birdi. ... 
Hele yumurtaları cılk olmadan Karıncalarla arılar cevap ver· 

diler: 
günler geçer de, yavrular çıkar. 
b"" ·· ka - Biz hem doğru özlüyüz' 

uyur ve nntlanıp uçarlarsa h~m .. de pek açık sözlü. hiç aç 
kendilerinin çirkin rahatlıkları ve gozlu değiliz , bilakis çok 
karanlık maksatları bütün bütün tok göz1.ü.. Sayenizde haylıdır 
ölecekti. rahat ettık, rızık bulduk, biz çi· 

Hepsi birden rüzgara gittiler. ce~in balını, bizde buğday tan0 
en sert fırtınayı yedinci kat gökte sini yuvamıza taşıdık, taşımak· 
buldul r, yalvardılar, yakardılar, tan yorulduk. Lakin sizin dört 
gecenin birinde esip Ankanm ot- tane piçiniz doğarsa, ruzgirlann 
urduğu d lı kırmağa, yuvayı bo- kışların, fitine uyarsa, gene bu 
zmağa, yumurtaları düşürmeğe b hçe solar, bu bahann yerine 
kandıramadılar. ~azan çöker, bunun için birleş· 

Fıntna dedi ki: tık, aramızda dertleştik, ya ka-
- O bahçenin şenlig"i yerin, rsın, ya gidersin, ya candan vaz geçersin, dediler. 

göğün sahibine dilektir, o Anka· Anka güldü ve onları etrafına 
nın tüneği gökten yüksek felektir. toplayarak kanatlarını açtı, altın· 

Ben esasen nefesim, o altından d l d an, e mastan, sa eften, demir· 
kafesin karşısında kesilir, namım den dört yumurta gösterdi ve 
nişanım silinir. Ben yapmam o dedi ki: 
işi.. Sizler de vaz geçiniz. O An- - Bunun biri seciyyedir atbn· 
kay uyunui, beraber su içiniz. dan, moyesini almış Türkün ka• 

Fen kuşlar riızgarCl n sonra mnd 11, biri lmas ilim ve fenli 
soğuğ gitmişler ve onu kutup- bir irfan, Türk tam Türktür ma• 
larcLı bulmuşlar, yalvarmışlar, lım olduğu zamnn. Bedii zevk şu 
yakarmışlar ve Ankanın yumur- sadefte aklıdır, Türk ezelden 
talarını dondunnesini istemişlerdi b~na pek meraklı.dır, bu demir
Soğuk onlara demişti ki: j dır, servet, h~rf~.t bundadır, bu 

- Büyük Tann dilemiş, vira- her 7.aman Turkun yakınında~~· 
neye can vermiş Ankasını yol- Be

1
dn arşımdan bunlar ıçın 

1 d ' 
1 

ayrı ım. T nrı dileği ile buna 
amış, ora ~ . yavru atmış, siz kayrıldıın. Şu virane ortasında bu 
sanınnyın bu 1~1 • yapar akıllı kişi.. yuvada beklerim, boşa değil bu 
~en oraya gıts~,:n de, yuva} ı iş için verilen emeklerim.. Yaıa· 

ltıt_r~ts~m .d~, gun~şle~in ateşi, da~!n. dilekidir. bulacaktır yerini, 
erıtır tıtretışı .. Haydı gıdin bura- degıştirmek mümkün müdür b· 
dan, yok etmeden yaradan. 1 nunumdan biri ni? Haydi gidin 

Fena kuşlar Anl<anın yuvasını yerinize özlerimi dinleyin, yu
tnşıynn ağaca yalvarmış, yakar- murtalor yavrula ın düa edin 2

6 
......, bekleyin .. 

004 57791 46808. 20518 Arılar ve karıncalar bu söz. 
28717 25995 38691 14838 leri işitince memnun oldular ve: 
43553 19467 44922 32981 - biz bilmiyorduk, dediler, bi-

6984 20534 9018 30991 zi aldatmışlar .. 
2390 12924 6712 5066 Geri dönüp gitliler. Fena ku~· 

49115 18420 196 21533 lar maksatlarına muvaffak olmak 
19151 48114 23501 36086 ıçın yılanln ittifak etmişler 
49471 7102 29636 2673 ve Ankanın u içtiği çeşmeyi av• 
37363 40431 37781 833l cuya haber vermiş! rdi. 
30008 21816 43366 4462 Ank U} gittiği zaman aycu-
31272 54456 21155 5343~ nun okuna uğrayacaktı. yılan da 
14508 36219 20560 48675 boş yuvaya tırmanarak yumurta· 

30305 
ları yiyecekti. 

14464 s~jı~ 28252 4220 ~armcalarla, anlar bunu öğ-
11895 3466 renınce son derece mütessir 

45964 21100 6064 25139 1 olarak bu fenalığa mani olmağa 
8558 44100 55354 371291 karar v~~mişler ve rahatlarını 

16124 39723 55441 39861 b~rak~p ışın arka ına düşmüşler· 
39533 36505 32455 43651 dı. hır haç gün sonra avcu ha· 
18992 23742 54573 14715 ~aretini le kin iç.in çeşme [başına 
38425 28601 24116 33280 ınen Anka iizerjnc yayını çeke 
17598 1085 45600 41472 rken bir b Y arı elini soktu. 
45423 24542 56881 26307 Aynı dakikada boş kalan yuva· 

9706 7113 24503 21982 daki yumorla!an yemek için yılan 
3679 50222 39992 19314 ağ-ca tırmnnırken bir !iÜrü ka-

45513 24864 6740 50185 rinca üzerine ü~üşüp belini 
13175 28893 ısırcııl r. yılan de.ld ki sarmasını 

] OOOO hin lı·ı .. alık çözdü. yere düşup öldü. 
Anka apn sağlam yuvasına 

ııükafat 

1 

geldi, yumurtalarını ı~ıtmağa bq-

10 ı • ı· 1 k ladı, fenn kuşlar korku ve ümit 
>lll ıra l ın iikafat en sizlikle birer köşeye snkhmdılar. 

on Ç kilen 8363 3702 Seciyye, irfan, bedii ıe.vk, 
23636 2067 18 ~25 216!5 servet v harf et isını~d~ı..; Anka 

5
? 

92 6300 269 
)BV:Ulannın doğum gunu yaklq· 

... 88 6328 maga bnşladı. 
nun1arlnra :rerilec~ktir. ·u uf 1azhar 
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. • "'\ Vulcuaı 
den: evenj Yuular - Ewlki gttıı Beyoğlunda Lemb r 

mektup !bir belde_ Kum.,_.,... ı•kUfUDd•(l4) oumor h "'°" 
--------------------------- lıılly .. MW..daıı rmıcın çıktı n kua 

Leınberg .. Lehi tanın bu i
rin ııehri hala türlderin hatıraJarı 
ile meşbuctl». Umumf harpte 19· 
uncu ve 20 inci fırka! r Galiçya· 
ya geldikleri zaman, hu ehir pek 
çOk Mehmetcrkl ri b ğrma bastı, 
onlara muhabbetinin e erini gös
terdi. Dün) nın birbirine karı -
tığı 1ıımnnd her fert gibi • her 
millet te endi c n ka ğı ına <lüT 
tüğü halde, Lemb rg, k dını, kızı, 
b b c::ı rn nn -.ı ile ~ol la r Pi· 
1·. pü. 

h 
k . 

t .. huri .mı •ıı• ı. l'ı 

m.ll ti \aı l ı. tli k 'i 

t;.ı 

gc ldiğim zaman 
gelir g'bi oldum. 

ı un bu şehir, daha 
urmeğe Laıı ladığım 
··lt fit çelıreJ~ı den 

bg)ıcılığımı unut-

ot lin c:ahibi ben· 
hif i. o kdd r 

·rn· 

~angın çıkarnıak 
Bır gece ticarethanesini 90 bin 

lira sigorta bedeline tam an ~ak 
makta maznun Yazmacı Artin 
efendinın muhakemcsıne ağır 
ceza ma ıkcmesinde başlanmıştır. 

Maznun, vuku bulan süale 
cevaben yan ından bir gün evel 
mağazaslnı nasll l'ap ı ı ı;.ını izah 
etmif, ticarethanede hiç bekçf 
kalmasının mütat olmadıgmı an
latDUf ve demiştir ki: 

- Yangının ertesi günü Cüm
huriyet bayramına tesadüf edi 
yordu. Mağazam kapalı kalacaği 
içfo o gl\n inmedim. Yangından 
haberim yoktu. Müsterihane ge
zerken dostlarımdan birini gör
dilm. Teessür içinde ynnıma yak
laıtı ve: 

- Geçmiş olsun! dedi. 
Hayretle yüzüne baktım, bir 

;ey •layamamışttm. 
Nedemek istediğini sordum. 

Maia'IHlm yandıgım bildirdi. 
n.,.lmden vurulmuşa dönmüş
tü& Bir otomobile atlayarak 
ınaPmauma koştum ve feci ha
kibtla karşılaştım. 

Arlia efendi reis ve müddei 
uımıai muavininin muhtelif su
albrtae cevaben 927 senesinde 
...-v'ede bulunduğu bazı ta
chlwtıa iflasından dolayı 8 bin 
&;ra kad:ır zarara uğradığını, 928 
de ba parayı telafi ettiğini söy
ledi. 

Maznun vaziyeti ticariyesinin 
dtbQüa, bonolarını daıma vaktın
da 6de111ekle maruf bulunduğunu 
söyliJOrdu. Kendisine mağazasını 
lcuten yakmakla maznun olduğu 
-<>ylendi-

Artin efendi, senelerden beri 
namuskarane çalışan bir adam 
olduğu ve böyle bir şeye tenez
aül edemeyeceği cevabım verdi. 

Şahit ol rak Vahan, Mustafa 
Rufat, Kenan. S~lvator, Herant. 
Avram, Abdu,}ab, Oscp, Cemat, 
Vahan, Murnt 1izrato fendilerle 
Müsyö t-I ı; n (;! dı. 

Şah·., ef n"lmin lehin· 
de b v 

c 

tiblasım görmitş bir şahtr, c;tık 
geçmedcu aklaTmda türk u
h"tini güler ylialerile ksr lıattı. 

mberğd kaldıAım zaman 
a11fad1 ım şudur ki, bu gfiler yiiz 
urıutulmamı ltır. · 

J 1 r goru tüğün, bana Türkün 
nletini anlatıyor, Türkön bırak· 

tığı h tını) ı anlatıyor. Bu hu·a 
i 'Lı le- yab ncı bir chre gclmi . 
) ı 1 ir dmnm ruhi haletini 

ı ı ~ n · kil d ~ıldir. 
.., r ııyrtrn en·rr"::ine bakın 

kı. h r k m o rnc:rnda otudu· 
ttım hır ıt ha·rn ınl ırı ~CJ\·ledi: 

iz Ct \,tt 'P} esini bi1irmi
·? H ı tt penin dört tarafında 
· u \ k{ ndi hallerinde ktı\ ler 

# 

ı. ( plıt tanı orap geldiği za· 
p k la ta~d\' ur eder..,iniı 

roı l•\ ı ı.d il Lir tek C\ 

lı. \ ulnız ehırlcri değil. bir 
i c ·r lı"'ı ,e hu kı )· 

ıi doıa~ınız, (7 riinu~ konu~u-

mv,. Oolar ı::ize bu· çok menkıbe
! 1 r nnlntacnklardır Ben bir Türk 
olar.ık Lcmberğe k dar gelmiş ol
sa} dun, halfi pek ~ok' Türk ıs.biti
nin ve neferinin ) attığı toprakları 
l ·r cfola :rdı.n. Çok değil, buradan 
J rje mi}C gidin \'C ondan onra 
r im } ür· erek on, on b kilo
ım tre dainlindeki bütün köyleri, 

ı 1 rı. '\e havaliyi dol .. ın, 
u l rimizı d nüşte bana anin· 

ri 

R i' r m. redtil~ kadar gOrttldU ki 

ctü• kimo mtif'efisi K.e..IUı HHU min· 
der \belinde yaıı11uo ve ilmiı§tUr. 

llll zamanlar bir kMa neticesi oklu· 

iu zaurıedikn vak'• etraünaa tahkikat 

yipı!Jı ılpheli, deliler görUld\1. 

Bu UpheJeri uyandıran bilha sa Ha· 
sanın bognzında görtilen bereler olmuttur 
Dunun Uzerine ceset moarene edilmİ§, 

Ha9&nuı b~larak öldllrUdüğU anla~ılmıı1 

ttr. 
• 'ındi ıabıta bu c nayeti i,lemekle 

maznun oliır ı.: Haııanın hem chrilerinden 
Riıa ılc Mclın edı t .,·kif L'tıni tır. lı de 

rınrn tnınnlıı oldu'Yn 1.annediliynrsa dn Riuı 
ılc MeJınıcı cUr nılenni ınkir etmekte· 

dırler. 

• Hıı7.İrı bir focin - Diln Koska da 
ı;ok lınz"n bir aile faci11 ı olmuş. Uç kİQİ· 

den ib:ırel olıın bir aile tiımırhıme;. e nak· 

ledılıni~tir. 

J\o kııd DarUlf unun cokağındn bir 

ana, bir kız \'C Lir de çoı.-uktan ibaret 

o ıır. bir nile iI;anıet etmektedir. 

Tah!in B. isminde bir adamın met· 

ı uk ı 40 ya lımndıı kadar olan bu ha· 

nıının ismi Ay edir. ,·alidesi 65 yatların· 

da Fatma hauını "iC lıç )aılanndaki ço

cuklıınle birlıkıe 15 gUndUr aç kalmıvlar

dır. 

Aile ııcrefleri dilenmek ,.e namussuıca 

bir ha) al )n§amalarına ınUeait olmııdı~ın· 
dan açlıklnnnı kimseye bildirmeden ka· 

pılımnı kapamışlar ve ölUmti heklemiiler 
Dun kom uların ihbttrı tiıerine zabıta 

bu eve girmi' ve açlıktan cinnet getiren 

iki kadım timarhııne\·e ve kilçUk ~ avruyu 

da Dıırul:ı :eye ıcvketmi,ıir. 

* ı.ıııdürıllen ,sugın - Dun Bejıı· 
Dtta Şekerciler sok ı['ınd lbnhim den· 
dıııın (3500 lira) a r.igorta ettiniiği evden 

nteı çıkını~ i ""d • • mi rUlın şt .r. 
Aıeıın ne .. Jı plen ı;akıığı uıhkik 

edilmıı. knı.:ı • & r. o.Ju~u aıılııtılmı~hr. 

• Pencereden Juqt Oun snı:ıt Jtıda 

Dolapdered oturan ta:ı.i Harilaosun oglu 

,edi )B§ınd lnııi ;-viıı pencere inde O)· ... 
narııaktn iken o, rtll muş ağır urrttc 

} urnlanark ha•t n~H )l.'lttnlmı tır. 

* GuzUnil pati ın 1'optaşındn Fat· 

ma ultan mal ııll · iııde oturau Tevfik 

efendi ile arkad:ı~ı llaınıı efendi kahvede 
ııltmıı altı oynsrkcn aralarında kavga 

inhisarında - Çlkmı§. Tevfik ef. Ramiz. efendiain gıs-

lzmir tiıtün inhisar idaresi vez· zUntı bir demirle vurarak. patlatmııtır. 
Mecruhum yara ı ağır oldu~undan 

nedar muavım Ramazan bey 
hastane) e ~ ımrılmı~tır. 

kasada çıkan (2000) lira a-çıktan 
dolayı tevkif edilmiştir. 

Gine lzmirdeki tütün inhisar 
idaresi anbarlarında çalıştığı zan. 
nedilen mevhum amele namına 
para almdığmdan bir çok kim -
selerin ifadelerine müracaat elun
muştur. 

Bir kaza daha 
Berfin, 10 (A.A] 

Paristen bildiriliyor: Bir Franaız 
askeri cayar i Mar ilya dvannda 
bir eyin damın dUşmüştUr. Pilot 
ölmü' ye tayare harap olmuştur. 

Izmir tütün fabrikalarında 
üçüncü bir mes'ele daha olmuş· ViyanaCla bir hadise 
tur. • Viyana, 11 [A.A] 

Fabrikalar murakibi Münir Miıtiyetperverler, sosyalistler, 
Hamdi beye de bir kabahatin· "Heimwchr,. cemiyeti azHiyle 
den dolayı işten el çektirilmiştir. mukabil nümayiş yapan amele 

Ve bt.1 mesel~ler haldcmda ara&ında bir arbede olmuş, 10 kiti 
tahkikata devam oh.ınrnaktadır: yaralanmw,.tır. 

lzmir 9 eylul eePgisi - ----
lzmir 9 Eylul sergisi beynelmi- Romanya hariciye 
lel bir hale ifrağ edlhnektedir. 
Bu takdirde de sergi için esaslı 
ve muazzam bir binaya ihtiyaç 
vardır. Şimdilik Halkapinardalci 
bataklık kurutularak 500 bin lira 

nazırı 

Londra, 10 [A.Al 
Romanya hariciye nazırı M. 

Mireuescu buraya mnvasalat et· 

sarfıla xeni bir bina intaaı, bü- miştir. 
yük kışlanın satın alınmuı, bu 
tasavvurlar meyanındadır. ispanya donanması 

fzmirde içilmı rakı - Ya- Madrit, ıı [A.Al 
pılan istntistike nazaran 1928 DünkU kabine içtimaında ya· 
senesi içinde lzmir viliyeti dahi· 
!inde 520 bin okka rakı içilmiş- kına 8 lmnaısör, 14 tahretbabk 

tir. Muğla, Manisa, Aydın, De- ile 6 torpido tmıbribi iotutrıa 
nizli, Isparta, Burdur, Antalya 
ile lzmiri ihtiva eden mıntaka 
dahilinde de içilen rakmlD mık· 
tarı bir milyon 160 bin okka
dır. Bu rakamlara nazaran lzmir 
vilayetinde yedi vilayetin !8J'fi .. 
yatına muadil miktarda rakı sar
fedilmiştir. 

Muğla titünleri - Muğla 
vilayetı dahılinde 1928 senesi 
zarfında 53,366 dönüm tiitün 
ekılmiştir. 

Tiıtiln ekenlerin miktarı 4634 
tür. Istihsalat miktarı 2,296,69 
kilodur. 
Satılan tütünlere 30 • 180 kuruş 
ar da fıat bu'un. uşt..:ır. 

karv verdi81 unooluaayor. 

ADulmnd• 

Melekte 

Majikıe , f'Uan Kflflue 

Alri lıııtmadlı ı ICGdm Yoldan ÇilrarMJ 

ı Sarı :otıbalc 

Fer•• Jıı 

--- ----- -- ----- -

• . . .. 
• 

arıın 
Kariin derdi 

{Bu sütunda dertlerini dö#mck, 
§ika·yetlerini bildirmek veyohut 
bir arzularını izhar etmek iste· 
yen l:arilcrimi:, mektuplarını 

uzun olmamah ve a~ık yazıl
mak §Ortiyle ( ikdamın kari 
sütunu ) muharririne gönder
melidirler. Mektuplarda im::a 
ve adre. sarih razıLmalıdır. Ar
zu edilirse imza ve adres hıfze· 
dilir.J 

l)i bir iş var 
i iyasanın şu buhranlı zama

nında bile kar getirecek iyi bir 
iş var. Yalnız bu işe konacak 
sermayeye mali vaziyetim müsait 
değildir. iki bin lira sermaye 
devamlı olmak şartiyle bir va
ridat menbaı ihdas edebilir. 

Kari sütunu vasıtasıyla 
Namık 

E.,kiye itibar 
• 

Gülcemal vapuru kavuzda ta-
mir edilmiş, boyanmış, makinala
rı değiştirilmiı. Haliçten çıktık
tan sonra ilk lzmir seferinde ben 
de bulunuyordum. Vapurdaki in· 
tizam hoşuma gitmedi değil. 
Türkler bir yolcu vapurunun na· 
sıl idare edilebilecekini tam ma· 
nasile biliyorlar. Fakat bir şey 
içime dokundu. Vapur çok eski 
imiş, yapılan zahmet ve masraf 
bu ihtiyar gemiye değmezmiş. O 
halde seyrisefain idaresi daha 
çok masrafı olan bu gemiler ye
rine, en son sistemlerini neden 
almıyor? 

Mehmet Ali ---
Salan1ileriıı etleri 

Ha kaUarda Salanıi denilen 
domuz fiucukları sa.tılayor. Bun
laru1 bir kısmı ltaiyadan geliyor, 
bir kısmı -da burada yapılıyor. 

işittiğime göre, bu Salamilere 
yabancı etler de karıştırılı} ormuş. 
Hatta at, deve ve süylendiğine ı 
göre de başka etler .. 

Istanbulda domuz mezbahası 
var mı, yok mu, bilmiyorum, bil
hassa yazın bira zamanmda bu 
salam ilerim sarfiyatı fazladır. 
Fakat ne nesne etlerden yapıl

dığını kontrol etmek icap eder. 
Hafız Reşit ----

Ne Yakıt düzelecek? 
Taksim abidesi kurulalı haylı 

zaman oldu. Fakat bu abidenin 
etrafındaki çirkinlik artık taham· 
mül edilemiyecek hale geldi. Va
kia bu bir para ve tahsisat 
m~selesidir, bilirim. Liıkin acaba 
Şehremaneti biltçesinin fasılla
rından münakale yaparak, tahsi
sat çıkarsada şu meydanı düzeltse 
olmaz mı? 

Zaman znman ecnebiler geliyor, 
hatta abideye çelenkler koyuyor
lar, Bizim tahammülümüzün ef
zun olmaması ve onların da 
zarafetlerine dokunmaması için 
bu yaz muhakkak meydanı düze
ltmelidir fikrind€.'Jim. 

Sadon Kemal -Su fiatları 
Artık havalar ısmmağa başla

dı. Yolda gelirken sucu dükkan-
larından ve IC)'yar ,su sabcılarından 
.su içmek lazım geliyor. Su mese· 
lesi halkın sihhatı meselesidir. 
GfSya sulannı haJ;s bamidiye su· 
yu diye satanll:.rda vardır. Sucu 
dükkanlarında 30 paraya değil 1 
kuruşa su sabhyor. Bu 1 e ema
netin kararına muhalifetti. Na
zarı dikkati celbetmenizi rica ey
lerim. 

Be,iktaşta sakin 
karileriniıden 

Rifat -Beraber çalışabiliriz 
Epeyce bir müddetdenberi 

çalışmak ftıre müteaddit müesse-
selere müracaatta bulundum. 

Kredi ile para alamam. Terhin 
ederek paıa almaklığımı temin 
edecek emlak ve akarım yoktur. 
Bana terhinatsız para ve 500 li-
ra kadar sermaye verecek bir 
zat olursa kendisile teşriki mesai 
ederek ticaret yaparım. Böyle 
bir zat olursa mektupla şu ad
rese haber vermesini rica eyle
rim. Beyoğlunda bomonti bul· 

gar çarşlsında Kağatanc 
cııddesinde 7 numaralı 
hanede sakin Hamdi --B kciler 

Aksaraydaki bekciler lı "ın
da evelce bir k ç defa nazarı 
dikkati celp etmiştim. Vaziyet 
esaslı bir tebeddüle duçar olma· 
dı. Ha1buki bekci teşkilatının bü
tün Jstanbulda bir an evel temin 
edilmesi pek mübrem, asayiş nok-
tai nazarından pek ehemmiyetli 
bir ihtiyaçtır. 

Bekciler böyle bugün olduğu 
gibi bir kaç heyeti ihtiyariye ile 
ve bir kaç polis karakolu ile 
alakadar olduğu müddetçe vazife
lerini layikile Ha edemezler. 

Tasavvur olunsun ki bugün 
bir bekçi 3 mahalle ve 3 karakol 
ile alakadardır. Teblig vezifesi· 
ni ifa için aym zamanda 3 ka
rakol ve 3 mahalleden de vazife
Y.C davet ediliyor. Gene bu bek
ci aynı zamanda 3 mahallenin 
asayışını temin için geceleri sa· 
b hlara kadar dolaşıyor. Bu ku· 
dreti beşt: ın haricinde lun n 
bukadar mün vvi · er·n oi bek
dye tahmil edi m si p ktc h, klı 
olamaz. 

Ak , ayda kaı ilerinizden 
l ıUSt fa 

Cel'"i Rogan 
Ben sinema mernklısıyım. Ya

şım b ll:i küırük oldugu için, si 
nema san'atkar arı içmdc en çok 
Ceki Koganı severım. Ona bir 
m<'ktııp yazmak istiyorum, fakat 
adrcsıni bi.meyorum. 

Arif 
Ceuap : Ccki geçen ay lngil

terede idi. Fakat ailesi ile Ame
rikaya döndü. Califomiyada Los 
Angelosle Ceki Kogan diye ya-
zınız mektubunuzu a ır. 

içki içen gençler 
26 yasındayım, göıüyorum ki, 

çok arkadaşlarım içki içiyor.ar, 
içkinin mazarratını bilmediklerin
den değil, fakat gayri şuuri- içi} or
lar. Ben içkıyi sevmem, hatta si
gara bile içmem. Bu içki iptilası-
nm bir çok sebepleri olabılir. Fa- l 
kat en büyük sebep ncşesizliktir. 
Tahaftır ki, neş yi içkide bul- 1 
mak isteyenler, aradıklarından 
büsbütün uznkfacıyorlar. Biz"m 
gençlerin cemiyetınde bir eksik
lik var, bu eksikliği bu!up ta dol
duranlar, memlekete büyük hız
met edecekler. 

Samih Merzuk 

Takeitle e~ya 
Avrupa gazetelerini slk sık 

okurum. Bilhassa ilan kısımJa.rıla 
çok meşğul olurum. Çunkü bı i
rim, ki, ılanlarm muhteviyatı 
memleketin iktisadi vaz'iyetinin 
aynıdır. Bir çok şeylerden evel 
yalnız ~unu arzedcce::ğim: H'ç 
bir memleket, bizim kadar teda
vül eden parası az bir memle-
ket değildir. Öyle olduğu halde 
başka yerlerde, her nevi eşya 
satan müesseseler alıcılarına aznmi 
sühulet gösteriyorlar. Taksit mu
amelesini muntazam bir zaptırapta 
bağla nışlardır. 

Halbu ki bizde bu nevi 
müesseler az .. Mevcut olanlar da 
kontrota tabi değil .. İstediği ka
dar faiz alıyor. Acaba bu nevi 
müesseselerin hem işlerini zap 
tırapta almak, hem de miışteri-
nin hukı kunu vikaye için bir ka· 
nun isdar cdılem z mi? 

Necmı Süat 

Gizli lfarb r 
"' Fakat biç birisinden mü. bet ' Vilayet ve polis müdiriyeti 

bir cevap alamadım. Şimdi ne barlar ve meyhaneler içın bazı 
iş yapacağımı biln ·} orum. tak.\ ıd.-.t ,. i .. B ı 

E :!r.dc ~ .. :l'f!. m yo~tur. s. 

3 jı:all 

. 1 ç ının teb';dindell 
muhalefet, yahutta komltoiet 
ıçindcki muhalif ı.nimre arasıodt 
ha sı tematik bir tanda çalı 
ba.laudığı oJa.ılı.} or. Bmıll'!lt 
rnher vroletarya dlktatörliliP" 
bir bald bulunma ına mani 

ın mücadele ibdaırından 
dilmcktedır. Ihdns edilecek 

ddeniu, murteci unsurlarla ~~ 
du mani rımn m ııafüne yarı1;1 la11 
nteril l rına yardım edeceği ~ "· 

olunu 01. Bu Hııiyeıe ua.zara• ;t ~.,_ 
mlıni t fırk ında esa itibarile , .. Q 
turapt 'c dısıplin tesis edillllll'" tt 
denilcbilır. ~o 

lngıliz iktisadi ve ticari bf! ~ CiQ 
nio tctkıkatı 'e ınlizakeratı dl 1~ 
edi) or. Bu t U i~atın:Ve muıat~ ~li 
gaye i ncdirt .M. Baldvinin P ~ ba 
zıı iir hine i h kıkatan Sov) el il_ },). 
kOnıetilc i ·a i mUnac:ebatı~ı .·.J l~ 
etme fil rınde mı? Bilh ssa ıkOI"'.,; 
mUna. bat t it r teı::ıs edıle~l ~ 1'lo2 
Komuııi t ı> ıtisin eki mı.ıfritl~ ~ 
suallere mUsbet cevaplar verrnı) , .... 
Bunların fikrince vaziyet §Udur: t' ı 't 

Ingiltered<:' i~sizlik fazlala~tı· ~ 
müddet e\\el ı:;;sızlcr Loudra ~d 
ne bir l tırUl U l aptılar. M. B sD 
nin l•ahinesi i~sızli •c çare bulalll 
1 ızli , sın ) ıdc ' t carctte JJle 
olan bir ' ~ m teaddıt bJhraD 
r n hır ntt· 

Bu sur ti 

\ tı. 
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~~alis Haleı> JSglaıi 
S~~lı ından korunmak için yalnıv. ''Halep yağı,, kullanım 

}'; ••tten m muldur, ve sızdırılmıştır. 
Uilaruııızın 111alılut olduğunu ispat edene 

ı\slll 500 lira ikrami~,. veereceğiz. 
' altı, No. 22, Ferecullah ve iskender 

l Braderler. Telefon: J~: 1585 

~lldt-ada ""' ,,..,, ·çtima 
l' lls~Y Londra, 10 lA.A] 
. f>1-,.,: ta.tillerindcnheri ilk 
~ ~•lrı\\i ltıabıne i tiına ctmi tir. 
~rı. iı1t~ lllf'oliıue muhafaz .. kfir· 

t-ırı1 • ap Programının esııs 
~aa 1~.ah ' 'b l . . 
1 ~tyb b t n e} cmı:.tır. 
~r'- u. Programıu tatbikına 
~ ~ ı,~011r.a. Druey Lowe de 

1 hur1::hilt~tıugte b~lıyacaktır. 
~ ~İrıd intilıabRUn neti· 

\~ -O e tesü- icr edecek 
1 tlın tç"'Ye ınüteallik bulunan 

1, aı : ·kında r tfekacıına 
~ ~ • ernıişnr. 

1[1\tle-:-
r n kongresi 

ı r o ı '1 1 tlıa.dan . rl n, 10 [A.A] 
1tıe li i bildirili\ ar: l u, uk 

t lld .. ı.. an, ·l , ·ı 1 .. ~, ı e pııtroıı ar 
~ tı • ~lenı n eb ı tanzim ve 

t etı 'C • ~1u olini 
hi nı altınd bulunec.:ık 

tır .1• . . 
· ını t vıp 

anadaııın ııotası 
Wa hingt<>n, 10 [A.A] 

Hariciye nazın M. Stimson 
lmulone g~ıni iniu haunlma ı 
mes'elesi hakkında Kanada lıtiku· 
weti tarafından gönderilen notaya 
Ameriknmn ı receti cevabın hu· 
zıclanmakta olduğunu ı:.ö)lemi ve 
Kanada notasının pek mutedil ve 
ililifpcrverane bir li anla kaleme 
ahnn11ı:1 oldugunu ila\•e e· lemiştir. 

Kiralık köşk 
Çcng lköyunde Bekir deresinde defter 

zade soluıl,rında 10 oda, ııgAÇlı bahçe, 
ku) u u ba\i Kaymnkam Ali Riza be in 

kö kU }azlık ve kışlılt kirahldır. T:ıliplerın 
Çen clkoyunde iskele bUfosinde Hileerin 
efendiye mUracaııtı. 

Gölp arı Sulh m bkc cııindon: 'f\ı.rk. 
meD kacyes.indeıı ıkcn uzun mmandan 

~ri hali firarda \C ba)at ve mematı 

meçhul olan ): u uf oRlu MchmediB klıı 

um ~ ın emlik. 'e armL'liııi idare ve 
t svh·eı umuru ir'n k neden ahmet bini 

usufun kn.y, ım na p \e ta)"ın kılınmı~ 
ol- u u 

~lbliUN«:H ~lb»VCK 

TA y· YA R E PİYANGO 8 
4 Oncü KEŞiDE: 11 MAVtSTADIR. 

BCVCK IKRAMiVE: 
45,000 Liradır. 

~ 20.0000 

12.000o 1 o,ooo iL. n 
MDV~8=E~ \PIE 

LIRALDK 

si~i~~ 
BAVGINLIGA 

V ÜREKtÇ ~RPINTf SINA 
E M s A L ti ' ı D 'E .y AD ·~ 

'H'ER ECZAfilE:bE 801..YNUR 

Kiraılk haneler 
Vakıf Akarlar müdürlügünden: 
Be of urdıı K tıp mu ts.fa çelebi mahııll inde T lgıraf sokağında 13-15 ve 13-19 

ve lbıl &ok.al\ınd 21 ve 23 ve Abdo!lah sokağında 18 numaralı haneler 

Bercğlıındn Kmner lıab.'Tl mnballe:.inde Eleni sok.ağında 11-13 numaralı hııne 

BeJ • ~ tnl Hfüıe. in ağa nıab:ıllcslndo lrmek sokağında 19 numaralı hane 
!J magaza ve dükknalar Kiralık 

B lllQt kapıda Hub)ar mahal c inıl He.mid > e cadde "ndc fevkında iki odayı 
mılflom 1 21 nı.ını.ırııh dl.iki.an 

G t.ıd Kel'll<lnkc mahallesinde Çl:imlckci soa. ınd.ı 1 ~ ntik 16-18 cedit "ie 
l ı.w nuımr lı ruaA' :uar 

Gal&tnd Bereket ~ad~ msb:ıUes:udc YUksek ka!dlttıiıclıı 53 numaralı dil kln 
Ga a• d 1 emankeş kare. mustaf pa§a mahallesind Yer altı <:amisı <ınllnde 

63 • o. uliluln 

Gnlatat1a Ke'l:&nke kora mu!tafa paşa mnhalle!irıde Y6lli §<.>bir so~ında 40 
• o. k ~ 

G1ılatndıı \rap camisi m:ıbııllesinde Alm ca sok~ında 64 No. d&k.kin 

op uc • Tımtım mahalle inde ) eui rarııı c:sdd "ndc 144-138 No. dllk.kan 

K.asw l ı.Ki:\ Euıin camisi malıalldsinde Samancı sok$ndıı 4.3 ve 45 
n lı d Unlıır 

Has%oyi Ke.çcci piri mdıall~.nde cami itti hnde 5 No. dtılııllS.n 

Çmııkapı a tramvay caddesinde 80 numara chtk.kiln 

Ç.nr~ıda Sal ıa.r o n ııd 59-57 \'C Ha ı m•mi§ soka!:ında 11~9 ve 7-0 ı e 
~ülcilerde 4 ve G lincı soknğıada 24 '>C Çtıdırnl rda 12S.S3 \C 5149, 5246 
numarialı duk lar 

Çıırı da Ağa sokağı ela 51 5-3 .,e Sip hı sok ·mda 22- ve \#eruçı hanı soka· 
gında 1416 v • Zıenn tilerde 3\> ve Rci sokagınd .>4-39 ve P kttleültrde 11' ve 
Takyecilerde 1 03, 105, 107 'e Parçacıiarda 20 nunıarah dUkknnlıır 

Çıı tıda Ş rif $ 60Kağında 124 • o. dolap 

Kiralık oda maa garaj 
13cıc~lurıdıı Huse}in ağa mahallesiude Cami soka~mda 7.9 numaralı mu oda gara 

Kiralık hane 
Asma altında Çelebi o~lu nlücddin mabnlle inde Ça\'11~ b:ıfı gokağında 12 

numaralı ban 

Müddeti müza)cde: 1 isan 929 tıırihınden 2ı Nica.n 929 Çarşamba gUnü saat 
on dı>rt huıuıta kadar. 

8al5.da muhaITer emlıi.k kira ye ~erilecetinJen mUzıı) ede} e 'a.zolumnu~tur. Talip
lerin )C~uıi ih le olan eon J!ünüıı saat on. dort .buçı uro kadar şartnameyi okumak 'e 
teminatı muvakkate na ederek mli7.a)ed )e iıı:tirak etmek zre Istanbul Evkaf 
mttd"rluğündc \DıHf nknrl r mUdurlil~line mııracaaıbn illin olunur. 

füuf '~ m ewılatı hakkında maliimal almak i le) enler bu mUddet ır.arfındn 
miiıa~ ede oda na müracaat ederek ecri mi"il rnporbrını gôrcbilirler. 

••••••••••••• 
T:lli~~fii 

S rmay si 30.000.000 Frank i 
Tem:ıme.n t'ediye edihmş ı Merkezi idarw lstanbul + telefon beyoglu : 

i 
4070, 4071. 4ô?~ 4073. 4074 • 

l&tambul 2381, 2382 i 
Tllrkiyedekit_ubcleri 

12.ıRir, S81ll8tıtı. A&na, Mersin 

•••••••••••• 
Felemenk Bahri Sefit 

Bauka91 

Merkezi 
Amstedl" am 

Gelatada karalitiy hani ~ mıWemr 
telefon Be,c(>ltı mı. 5 'Me*e 
astan~· it ; !iade Allalemc hıın 
elefonleta mhul 569 hcrnevi Banka 

ve emn .-et k sal!rt icıın 

r····Fı-;iiıki:ri~·ii.M~;i:ii;~···~;;:ı;.;··--; 
• k . 
1. ....... ~ ............ ~.~~:~~~: .................. .... 
A sıs.:rı lhfiyac içın ~9 lcnlem SpoT malz~f'!l; tın ıılınaCllktır ihalesi 13 Nisan 92 

tarihine!; Cumartetı g.:im1 saat 15 drr t~plcrın şartname ve numun.:1.-iai gormek 
Utto . hor atin ve pazaıbğa ijtirak. edecek le . nde ıamunı nıezkfırda tcmiaatlarlle 
komuyontibnı~ bızır tml•m;,,J,m. 

Askeri Ji!eler için cins 'e miktar \e evsafı §Brloame!inde yanlı ı.,itı bJTa 
tlifenklerine mahsus ttiylJ mermi 13 isno 92"9 tadlıi.nde Cu~ gKIMt • 

<>ııdöctte p.rnh :ı tın alıruıcakur. Taliplerin §artnaıaeıi k it1aMa l'Sruıhri~~ 
PJ.Uırl l§ürn etn k iste~mlerinde aaman mcz~nra.. k.o'.m' nıneua mm:m~-:.. 
] O Adet moto ıklet knpalı 1.arflıı mub.'lyaa cdile1Setindeo evelce kGmisyom. Miiıılt( 

\ • lo t 'dı eden tAlipleriıı ,>t-\ i ihale olan 2i4929 Cumartosi KittrU .-ı 
15 ten a\ 1 t klif ve teminatla;ı ile Ankara ilh Müdafaa m~.rkCE saha almt k_.. 
) onuna selmeleri 

K ııpalı zarfla m nııktlSllf& konulup Ankarnda 6 isan 929 da ihale ediluefi illa 
kılın:uı beş d mır hangara \erilen fiat gali görti ldugtiodm 21 • 1ı11an 929 .. 

onda paz:ırlıldıı ıhale edil cektir. Taliplerin AnkaraW. M. M. V. satın alma komisyo
nuna muracııatları ilan olunur. 

l\f evcut şnrtname 'e rcsbn mucibince 7600 pake!t 'foka mubayaası ka,.tı .A. 
mUnaknsn~ a konulmuştur. İhalesi 15 Haı:iran 929 cumarte i gUntl s:ıat on dtıtt. 

Aııkarnda ıneiktlr tın ıı.lma komisyonunda yopılac&lttır. şartnameeiııi gormelt ~· 
lerın komis\onuınuza milracaatları. Ve m ukasayıı işıiTak etmek isteyenluilt w.> 
natlarını h \ i teklif mektupln.rını } e\·mi mnayycnındc balada merl<Or komi yona...,,., 
C) lemeleri. 

A f}' nd "iheti ru .criyede me\"cut 223 kalem ml!stamel otomobil ıoa1""1M8i IO 
Nı n 929 dn pazarlık !Uretile sattlacajfindao taliplerfo fövnı mezlt6re meaılif' 

por enbe gUııil ııaat 15 te teminat akçalarile beraber Af} on kanı hıNU'm da aK.eri •· 
tm alma komisyonuaa mUracaatlari. 

i .. ·o ~ü;;ü ·i:~i~;(i;;· ~·;;;~~i;;:~ i~;;;~~;; ·· 
............................................................................... ..., F ındıklıdıı kolordu kararglh binasının hem ucibi k.eif dabUi hlmiratı Jlllllllıl!!:lflıa 

aptırıl:ıcaktır1 Pauırlığın ihalesi 14 Nisan 929 tanlıine mtt:sadif paur ~ 
on. ~rtt~ ıcr~ edilec ktir. Taliplerin artruımesini görmderi \e prtnnıede _J'İııdı • 
§6.tıldckı temıa:ıt)nrılc vakU mU.1B}Cnde komİ"\ onumuıd& bazrr bulunmaJan illbı ~· 
S elmi)e kışlasının ber nıucıbi ke~r paı.arlıkla tamiri ~karrilr etınlf*iı'. P= :17 

ihnlesi 14 Nisan 929 tıırıhioe müttadif pazar gUnU saat on hepe iora edilec: ..iliıt. 
taliplerin prtnam ini görmeleri ve eıırtnamede yazılı olan oekıldeki temin~ 
\•vltıı muayende komisyonumuzda hazır bulunmalan ıllln olunur. 
A skm miwuh ne ihtiyacı için on ton kok kbmürO pazarlık.la miiba.~aa edilecelııll.P. 

Pıızarlı;.ın ihnl i 13 ı n 929 tarihine wU elif Cumartot1 gitıı11 .aat on d.l!ıie 
icra ed:tecel tir. Talıplerin ~rtnacıesini gornıeleri ~e p.rtwmıede yuılı olan ı,ı'"kil&ll 
teminatlanle vakıı muayende komisyonumuzda hazır bulımmalan illa oluııur. 

············································-············· 
~ürdüncü kol oı;du satınalnıa kom.iııy-ndan: 
E sk~ehir k.rtAıılı içın kapalı zarf usulile mUnakasaya konulan 17000 ;kilo lwnl fa. 

sulya> a talip çıkınadı~ıuden muoakıısa kanununun maddei Olllbstısaıw mı>ei>riaoe 
bir ay zarfında pazarhkla alınacağuıdwı talip Olanlar şartııam ini g5mek üzre y\l2de 
}edi buçuk temio:ıt pa.rnlarile komisyona mlinlcaatları. 

, ............................... -.,················~····l 
ı Bakll' köyünde barut fabrikalarında imalatı harbi,_, , 
f •••••• :': ••• ::•::ı:~:~.::~:~-:::~:~:::ı.:~~~•••~•·u~•·J 

1500 Kilo Sabun 
1500 • Bednıuya fasölyeai 
En> c Piı:inç 

50 c Çly 
1500 • Mereimek 
1500 • "ohut 
1500 c Balgtır 

1000 • Buakı Uzumu 
&lO • İıwik 
700 • BeııeS.ye 
60 Çeki OrJue 

Balada cins ve mıkts.rJan )azılı enak ve malmıkat ml1aaluısaya kon ........ 
İhal!ıleri ayrı ayrı ve 4 lqıs 9'29 Cumarte3i gllnıi icra kılınacaktır. TaJipleriı: 
t nıinatlarile m,.z.kQr gnnde Si.:lt 10 da komisynoa mUrııcaatlan. 

<• <· + 
1500 kilo de Y~ı 
aoo c Zeyıiıı > aıı 

Balada cins 'e mıkdıırı )azılı iki kalem Yağ munakasa)B konulmuttur. ""1 •Jll 
ihaleleri 4 Mayıs 929 cumartesi gtinU icra kılınacaktır. Taliplerin temiutleıiyle ... 
k1lr günde a:ıat 14 de komisyona mUracaadm. 

• f f'J:ekatihi askeryie satınalma komisyonundan 
•••••••••••••••••••••••••• 
A ekeli Tıbbiye mektebi için 100 kilo tcıcya~ı pazarlık suretilo _satı&D alıwııllllW, 

Pll7.lllığı 1S.Ni!an·929 Cumartesi gıuııU saat 14 te harbiye mrictebi ~ 
tinUndeki p:ızarhk mnballinde icra ktlınnmkUr. 'Feliplerın şartn&Qle i9i~ l;~QJ:a• 
mum mUracantlarc ve i~tırak içinde pazarlık ınalınllindc h ır bukınulmıuıı clln otsmır. 

müııakasası 
Ali Orınaıı mektehi rektorluğundan : 
l\fektcbiınizin iki aylık erzak 11e l~&ımı kabalı zarf w• 

münakasaya konmu§tur. iştirak için yevmi ihale ola'l. 24 ...,. 
tarihine nıüsadif çarşamba giinii $aat 15 te defterdarlık bilwia 
dahilinde miiessesatı ticariya komisyoouna gelmeleri. 

smaiye 

ingenleur J • HER Ü K 
Istanbul, ikinci vakıf han N o. 15-17 
Mensucat maki.neleri 

Ekmek makineleri 
Demir inşaat 

Demir çatılar 
Su turbineleri 

Motörlar 
seııa i makiıuıleri 

, Makine-Elektirik Mektebinde 

1 1 Ma~ ıs 1929 Çarpmba gönü te4tieM& ba[ilrsat ~ &JftlfTl 

elektirik ve Dizel şubelerine ait derıler için yeni b)"t moameieiliae 

= ba._lanmıştır. Galatada çinili rUıtım :hanı arkasında (Arapyan) bMJma 

== e • :'vlot r • Ele tirik • mektebi 41Il 
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Tüı·k Ocakları Merkez e}reti 

iği Büyük Eşya iyankos 
Cins Adet 

Kapalı 929 modeli 27 katalog Nolu beş l:işi Buik otomobili l 

" 929 " Şevrole otonıol>ili 1 

Pırlanta pantantif 1 

" küpe 2 

salon halısı 2 

" 
Pırlanta pantantif 

Pilatin çift kapaklı erkek saatı 

" Kadın kol saatı 

c:nlon lakımı 

İpek seccade 

Halı seccade 

Hereke battaniyesi 

" 
,, 

cc 

" .c 

" " 
Herekcnin fantazi ipekli yastığı 

" " " " 
" " " ,, ,, 

Hereke kuma~ından yastık 

" " " 
Herekenin ipekli mendili 

Beykoz Fabrikası mamulatından bavu 

" " 
cc 

" 
" " 
" 
" " 

" 
" mektep çantası 

' eğer takımı 

" e\•rnk çantaaı 

" " " 
" " " 

, 
ı 

2 

1 

10 
10 

t) -
20 
80 

50 

50 

30 
20 

10 
10 
10 
10 

5 

5 

5 

200 
20 

20 
50 

5 

5 

20 
50 

Dernegile HiJalihnmer sanat ev.ininin Şömen dö tabl, 231 

ipekli bluz, yastık, ç.ay takımı, mas:ı örtüsü, ipekli konbinczon> 
eşarp çamaşır takımı gibı nefis c yaları 
Zarif bir oya 1 

El işi bir obajur l 

İki parça ceviz nıgara kutusu,dokuz parça işlemeli fildişi hanım ;:;ıga· 

ra tabakac:ıle on bir adet gümüş mineli erkek ve kadın :,İgara t.'.lhakuları 

İçerisi Türk tipi minyatürlerle işlemeli büyük parnvana 

İki küçük paravana 

Gayet musanna çerçeveli minyatür 

Hattat Nuri efendi tarafından bronzla } nzıl ım~; 

" 
u 

" 
" " 

" " 
" " 

" 

" " " 
·' « c: 

u " " 
" " '· 
50 santim tulündP vm 

50 " '· l ıv 

40 

60 ·' 
arzında tııh k 

tulündo vazo 

l 
22 

l 

2 

lOOO 

.. 
OksOrenlere 

• 

;)(}{J 

2200 

1850 

900 

600 

500 

40C• 

250 

200 

1000 

250 

100 
10 
15 
20 

25 

30 

10 

20 
25 
30 

25 
20 

3 

50 

30 
5 

ıoo 

50 

20 
10 

20 
25 

25 

4{)0 

200 
200 

50 

50 
-o 

, J 

) 

Liradır 

Yekfı.n 
LİRA K. 
5000 

2500 

2200 

3700 

1800 

600 

1000 
400 
soo 
00 
I ) 

) 

~-O 

500 

750 

600 

500 

300 
100 
200 
250 

150 
125 
100 
600 

1000 

600 

250 

500 
250 

400 
500 

3178 

20 

25 
25 

450 

400 

400 
400 

50 

50 

50 
50 

25 
JSO 

71 

100 

180 

krem 
Bustancı yeni kariye sahilinde 

cleniz hamamları inşasına talip 
olanların 'isanm yirmi altıncı Cu
ma günü ihnJei katiye.si icra oluna
cağından her Cuma günü ) eni kn· 
Ti} e heyet ihtiyariye-.ine müracaat· 
hırı ilan olunur. 

Onnıın mektebı al} i_ rck!örhıgurı_cl~n: Talebe ıçin kırk takı~ clbıse aleni nıiınııko· 
~ a konulmuştur. 1 alıpl<·nıı ~erıııtuıı orıl:ım:ık ve numunes.ni "brmek u~ere bf'r 

Çnr nnba ve Perşenbe g ınleri \'C nıunaknsıı} a iştirak ıçinde 5 l\Jay~s 929 Pa~r unu 
sa t. on ikiye ı.ndar defterdarlık bimısınJn nıUess tı 7.iraiye muh:ısibi mcsull~ ine 
temınntı muvakkntclerini tevdi edereı, s:uıt on <l6rııe mezkur muh.ısiplikte zirai ~u. 
e!scseler mubnrnnt komis,·onuna ınllracıuııları. 

İLA 
lstanbul füessesatı Sıhhiye fühavant Komi...vonu Riv:ısctinden: 

. &kırköJUnda klin Emrazı A'Jcliye \e Asebiye Mu esesinin fenni °Ç:ımaşırh:ırıesi 
içın .llizım olan ~µtıwı, ı!lkma mt\kınrleri ile ıefferru3.tı tıınzim edilen ~artnamesi 
'eçhile 7 Mayıs ~~9 Salı gunU sant 15 te kapalı z:ırf usulile ihale .edilmek Uzrc 
mUn:ıkıısaya konulmuştur. . . 

. Bu b ptaki ~rtnameleri glirmPk ">C fazlıı ız:ıbnt nlm:ık Ue)enleriı mczld'•r 
koı:nıs, onn m ıracanıları ılfın olunur. 

Sermayesi: Tediye ediln1iş 
4,000,000 Liradır 

U11ıu1:tıi Müdürlük 

Ankara Adana 
lstanbul Trapıuon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

Ayvalık 
Zonğuldak 
Kayseri 
ıllersin 

lUf,sait muamelat, Kumhnr3far Kaı:.nlar 

ı·amaıı 

esiı de 
ham altın a N ~ 

Bu kere yeni celholunan Türkçe hurufatla 
Matbaamızda gayet nefiz surette her nevi tap 
İ§lcri yapılınaktadır. Ezcüınlc ticarethanelere 
nıalısus fatura, bono, çek, ınektupluk kaat ve 
zarf, kart adres, davetiye 1 arldövizitler ıuaden 
ye lastik üzerine ınhür ve danığalar inıal 
ccıilnıektedir 

Bilhassa doktorlara malı us r~çelc kuğıdı bitı adedi iki 
/.ucuk. liraya, ve mektepliler içım 100 adet kardövizit rıefis 
kftğıtlara matbu olmak lizre 7.5 kuruşa yapılmah·tadır. 

Taşradan vuku bu aca sıparişier gerek 
fiyat ve geı·ek nefaset hususunda miişterileri 
meınnun edecek sure ·te iınfil ve serian irsan 
· unmaktadır. 

mt ~ tc ·f re "' . .. 'e · ııze ·ın e 

,osta ve telgraf levazım üriyetinden: 
1 - VC'saiti nakliyede ku11anılmak fiZre ı .iibayaa edilecek olan 

6,00Q.] 0,000 kilo benzin kapalı zarf u ulile nıih ıkasaya vazzcdilmiştir. 
2- 28 Nban 929 tarihine miisadif Pazar günü ihalesi icra kılına

cağından taliplerin şartname almak için ı;.imdidcu ınünaka'oya iştirak 
için de mezkur tarılıte \'C saat o döatte Istaıı1 1ulda B. T. levazım 
müdüriyetinde ınübayaat komisyonuna müracaatları. 

Va Akarla· n .. ür .. .,.,. .. 
ugu den: l 

Çenberlitn~ cıvıı ında Mollafen:ıri mııhnlle inde Boyacı soknğmda 3-5 l'\o. h:ıne 
Çenherlitaş cmırındn MoUafenari mahallesinde c:ımi iıtis:ılindc 1·2 :'\o. lıane 
Paşnbalıtcsinde Çınar caddesinde Yeni ~·ol okn~ındo l ,.e 2 ve 3 \"O Şehitli\ 

sol.:ııf;ında 4 ve 5 ve ö Ye 7 ''e 9 o. haneler 
Pn~abııhçesinde Çınar c.:ıdde~inde 3 numıımlı otelin arkıı cihet d:ıire!ii 
De; kozda ııtik Çr~ıne ccdid Cami soknğın<lıı 2 "e 4 ccdid numaralı luınder 

Kiralık duk anlar 
Pangnltıdıı Fransız me1.arlığı kar~ısında 105 No. iki ocln mıı..1 dUkk& = 
Dnbıilli cmırında Nallı mcscid mahalle inde A2i:d) c caddesinde 55-16 No. dU};ki:r. 
Mehmut p:ı~nda Hacıkilı;illt aımi i tahtında 4 \ C 6 No. dukklinlar 
Bc)nzidde Kn§ıkçılar aıddesinde 9 No. dükkfin 
Çer§ıda Parçacılardn 17 No. dukklin 
Zeyrekde Ferhad nğn mah:ılle inde Zeyrek c.1ddesinıle 14 No. dılkkan 
Ak 0 arnv cıvannda Yusuf pa~ada Ha eki caddesinde mektep tnlıtında 25 ve 23 

No. duk .ilnİİır 
Akranı~ cmınnda Çakır nI;ra malınllesinde D.:ıvud p:ışa iskelesinde mektep 

tnhtında 21·2i No. dükkan ' 

E. ubda Camii ltebir mahallesinde Katııflnı· Eokağında fe,kınde odul:ırı mu teınil 
1 No. dukl,ün 

Arruıvud köyUnde Trıunvııy cııddes:inde 42·38 No. dükktin 
Rumelihisarında Çeşme sakağında cami ııltında 2 No. dtikkiin 

l(iı alık arsa ve barakalar 
Ferikö> ünite atik Aknsye cedid bulıııri sokn~ında 14 ~o. lıaraka 
Gnlotada Şehidmemet pa~a nıııbJllcsinde UstUpciler caddesinde 13 No. harnkn 
Uzunçnruıdn 1brnhim paşayı ntik mahallesinde Nasuh ağa sokağında 29 No. lı"rıı'-.l 
Çenlıerlitnşta Atikali paşa ma Besinde Nurosmaniye ceddesinde nr!ll'lda bnrnl.a 
Çnr§ambadıı Beyceğiz mahallesinde 64 .ı: 'o. l panakçı arsacı mao lı:ı.rııkn \'C teferrUatı 
K esmeka) ada tcrcilnıaıı 'un Us mahallesinde Dır mıın caddesinde 13 No. lınrakn 

mııa bahçe • 
Aks:ırnydıı Yusuf pa§ııda Topkapı Cllddesinde çe~mc ittisalinde 115 No. mna 

b:ıraka arsa 
U&kUdarda Selimiye mahallesinde Hamam sokağında 56 ·o. m~ruta nwıdn barakrı 
tıskUdıırda Hncıhesruı hatun mahallesinde lmııret çıkmazında h:ırakn 

Kiralılr nıaııdıra mahalli 
Ka-ımpıışacla Sc~id :ıli çelebi malınUcsinde l'\laııdıra sokağında 2945 No. 

mandıra mııh;ılli 

iralı ~ ayazına mahalli 
Hasktıyde 'fur§ucu mahıılles:nde Ayıızm:ı solrni;iında 49 No. ny'87.ma mahalli 
Müddeti müzn' ede: 7 Nimın 929 tcrilıind<'n 29 Nisan 929 Pazartesi gUnu Ql:ıt 

on dtlrt buçuğıı ltııdar 
&l!dıı muharrer cmluı~ kiralık olup lıblarındo gö terilen bedellerle tıılipleri 

ulıdCJ indedir. l::ncUmr.n idarece bir h:ıfua müddetle temdidi mUı.a) edelcrinc knrnr 
vc.rılıni~tir. fazla.s.ıle tnhp ol:ıolnr l!On sunun ı::ıııt on dört buçuğuna kadar Istnnbul 
c\+.nf mlıdiriretinde vnl.,f Akarlar mUdurlU~Unc mUrncaııtlıın ilan olunur • 

f, ar \'(' m. t"ıniJ:. 1 h:;' kıı d. ır C'ım 1 in J l ,... 1 r' ? 

1 l d il it 

Seyri sef ain 
l\lerkez Acentesı : Galat~ 

Köprü başında. Beyoiı-lu 23~ 
Şube Acente~ı: Mnhmud' 

ham altında. Istanbul 2740 

Antalya postası 
(Anafarta) vapuru14 NiJ311 

pazar 1 O da Galata nhbrnıır 
dan hareketle İzmir, Küllıık 
Bodrum, Rados, Fethiye, fin~· 
ke, Antalyaya gidecek ve ~o· 
nüşte mezkur iskelelerle biri•~· 
te Dalyan, Marmaris, snkt' 
Çanakkale, Geliboluya uğrll 
yarak gelecektir. 

l\IERSİN SÜR'AT 
POSTASI 

(MAHMUT ŞEVKET pA· 
ŞA) vapuru 16 nisan sıl 
12 de Galata rıhtımından Iı ' 
raketle İzmir, Antalya, A 
iye, Mersine gidecek ve .J 
nüşte Taşucu, Anamoı·, Al.'.i•J 
Antalya, İzmire uğrayar 
:?<'lcc ·ktir. 

KOKUSU ... 
VE LATİFTi.~ 

Jan arma ·nıa ,ı 

resi nıüdürluğuııo 
Elli bin metre minder t1Iıfl1

1 kapalı znrf uculile mubn)tıa cdı 
ınUneknsa 28 Nisan 929 Ps7..ar g 11 

14) de Istanhula.ı gedikpn (ııda J 
lmnlfith:ıne inde icra edilecektır §,.ti 
Jmnllithanede te\'Zİ olunur teıdıffl 1 

tarzı imliısı şartnamede mundl'~ 

U•• çUııcll Hukuk mnhkemesind'11 J ı 
Naime lıanıınım oğlu l\f 1 illet ııJ 

efendi nle) hine ikame etti~ 
1 
g 

ılııvası Uzerinc gönderilen at%11h:ı ıe 
ilcanıetgiihı meçhul olması baııcb.H, 1 

olunmuı ve ilanen yakı ıeblı 
cevap \ermemiş ve bu ıttrrı' { 
ıııhkıkat 18-4-929 tarihine tcssd 1 

Per§enbe ~at onbire t.ı)in O• 

olma~la ~ t'\'lllİ \'C ssatı mez.lt(ll d 
mcdigi takdirde gıyaben talıkil>llfll 

1 
olunacağı iliin olunur. 9',ı" 

ve ilan tarifesi. 
Abone ücretletl. 

elıı> 
llı; ~ylık Altı aylık SCll17 1' 
[)3bi} : 5 9 ss 
Hariç için : 9 16 tffe 
Adres tebdili için 15 kul'U: 

rilmtli. 

Tek 
Altıncı 

n 
cfüundıı 

)fada 


