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Montaj fabrikası 

'tophane fahrıkaları 
tessllüm ediliyor. 

~ord, fabrikayı mayıs içinde 
f.esellüm edecek ve eylulda 

ife başlayacak 
Tophanede ki antrepoları 10 

ıene müddetle isticar etmiıtik. 

Y akmda mezktr antrepoları teael· 
lüm ederek fabrikayı inıaya bq
layacatız. Amerikadan parça ha-

MO .. bakanua 

BugDnde 
4reıim 

linde getirilecek olan alit ve ede- Melih 
vat teaiı edilecelr atelyecle mon· E,..,...,., Dr. lmaail 6nin °iJ. 
te olunacak, telvin ve itmam edi
lecektir. 

Sandan sonra Türkiyeye ve Şar
la karibia diter kwmlarına aevla

yat yapılacaktır. MezkGr mahal aym 
zamanda gümrük memurlarınıa 

Sadullah Bey murakabalan albDda olacaktır • 1 

l ~fain müdür& Sadullah Fabrikanın alit ve edevatı Türki-
' T obtlıyan otelinde F ord yenin ihtiyaci ıçin dahile 1evk edİ· 

t-.,1. __ ., Miater KoU... ile line beher traktör, T.,.... - ._. 
~ ...._ anterepoların111 telellü· yoa mat kinek60 lira kakar pirim 
~taeleaini ıGriifmiitür. M. verecetiz. mamafi bu pirim bir 
~ il bir muharririmize Yer· milyon olup daha az olabile
~ iaahata g6re F onl müaı•esi cektir • 
~ lbtiduında antrepolann Aldığımız müsaade 25 senelik 
~ i teaellüm edecektir. yapı- bir imtiyaz mahiyetindedir. 

" fabrikaya ait yedek abam Ancak teala edilecek fabrikaya 
""-~·· •ilaayetlnde Amerikan 400 metre ıahada başka bir 
l ·~ec:elctir. Bun• nazaran 
-..,._ tirket ıelıp çalışmayacaktır. 
~ ... ...._ fabrikaları ancak Eylul 

~ faaliytlte bqlayabi- Terbiyei bedeniye 
~k n~~~ 

"- oDens fabrikanın vaziyeti 
'~la it hakkında ıu İD· May11ın 6 ınc' gllnü Taksimde 
~on yapılacak terbiyei bedeniye aü-

~ ~ otomobil, traktör, ta- mayiıi çok muazzam meruimile 
albi · · d edil icra edilecektir. ~ Lı Veaatti emonte · • 

~..., laalde Amerilcadan cel· Bu nümayiıe tahminen 15 bin 
~ Y apacatımız fabrika kiıi ittirak edecektir. Çapidaki 
\~ aıonte bir hale koyacak· terbiyei bedeniye kunund,. nü· 
~ ~tımıa taahhüt mucibince ma)'İf protramını teabit etmekle 
~. ameleaİD % 75 i mu· meşjul olan orta mektep mu-

bar zamandan itibaren allimler hey' eti yalanda 'ıini ij ~. ikmal edecektir. 

ftu.yup yazma öğrenenler 
l, - ..,,, 

Mehmet Ali Bey 
.Jiıalcanlda ,,.,.,,_ 

Bedia 

MuntTer bey 
Sal'P\."4U'IMffl 

..._ __ __ 

birden yapıldı . 
1 

Dü~ Türk ocağında profaör Skanielli, Oaman Cavit bey, Bariton M. Layar. tenor Mütücfiyan w 
matmazel Yanıki taraflarmdan bir koMer verildi. 

Dün lıtanbul canla bir apor güllü leçirdi. Yubrdeki reaim 2 7e kartı 1 ile matlup olu Bııllat !irinci takımıdır. 
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IC•drhle H. 
Taharriyat yapıldı 

ve mahrem 
mahiyeti haiz bazı 
mektuplar bulundu 
l'alk beyin bugQn de 
l•tlçvabına devam 

edllecektlr .. 

Kadriye hanımla dipr mev
bllar hakkındaki tahkikata de
•• eclilmekt~dir. G&rijten lü
aum lleifiie •Üfi<i
yet karan dan. etmektedir. 

Geçen pa mevkuftardu dit 
doktoru Arapyan efendinin evin
de bulunan lnfilizce, Fnn111ca, 
ermenice mektuplarda mAim 
olduta iddia eclilea mal4mata 
teaadüf edilmlftjr. 

Ba mektuplar terceme edil
mek iiDn polia müdürlüjiine 
verilmiflir. 

Bir haftadan beri devam eda 
iatiçvabat neticesinde Kadriye 
t..nımm kocua Faik, ı.. 
dqi Nuar beylerin Londrada 
bazı kimselerle mahrem muJaa
beratta bulunduklan teabit ebil· 
miftir. 

Faik beyba ilci pden beri 
devam eden iatiçvabatına bu
gün de devam edilecektir. 

Çocuk haftasında 
müsamereler 

Çocuk llaftaaa münuebetile 
Dİlanın 30 uncu ulı pnü uat 
ikide, Çapadaki terbiy.ei bede
niye muallim kurmnda bir mü
uaıere verilecektir. 

ıc_.. müdiriyeti, çocuk hafa· 
ille alikadar olmaya karar vermiı 
" o aGa içiD, her mekte~m 
-.r talebe ile bir muallim d .. 
etmeyi muvafık bulmuftiar. 

Bu ınüaamere sadece çoeak. 
lara tahliı edilecek ve umumi 
müfettiı Selim Sam bey, yetit
tirdiji kadm, erkek talebeaile 
beraber kendi eseri olan zeybek 
rakıalan ve lıveç usulü harekat 

1 yapılacak, kurs talebesini teşkil 
1 eden erkek ve kadın muallimler· 

de cimnastikler, terbiyevi oyunlar 
ı r&tereeekle_rdi_'r_. __ 

Tale},e birliginde 
Dün talebe birlitinde idare 

dıl hey' eti bir içtima alctetlilit ve 
~ yerli naellann revaca için takıp 
"' edilecek protr•mla teplckül 

1 
eclen caıiyt:tln proğraını ıorü· 
1ifün:'1tir. -

Mau.ıs ı &m•null•ll 
Bir In?.iz, yüz bqı Bir telgrafa ~ 

Campbell saata Emanullah 
400 kilometrodan Simlayı hilihadiee 

fazla gidecek. itgal etti. 
Bugüne kadar böyle 

bir rekor hiçte 
görOlmeml•tl 

"Mavi k.uf,, 
Geçenlerde Amerikada Flori 

da kumuhnda binbaşı Segrave 
isminde bir inailiz, imal ettirdiji 
buui bir otomille, timdiye kadar 
otomobilde elde eclilmemif bir 
slr ,at rekoru teaia etmifti. Saatta 
300 kilometroyu geçen ba bat 
dlndürücü rekoru kazanmak için 
maruf bir Ameriblı J otomobil 
yante11ı da pek feci bir tarzda 
otomobili ile hurdelıat olmuftu. 

Şimdi de ~~m CampbeD is
minde bir inaili.ı yüzbq111 bu 
rekoru karmata kalktı. Telgrafa 
nazaran Campbellia katedeceti 
ıur'at akla veleb Yeren bir sür'at 
olacaktır. yani aaatta 400 kilo
metrOdp fazla, .. 

Kap, 18 [A.A] 
Yüzbata M•lcolm Campbell ni 

yaran aktam • Blue Rrid.. (ma-

ıranın hudutllla 
ıtt:ıhaz et:tlOI 

tedblrf•r 

Efıaniatuda vuiyetia W 
Emanullah lehine bil~,.,,... 
Mwül~dln ........ 
telrraflardaa aalaphyor. ....... 
min müait aitmemem, 7•11ut• 
mlifkillb, bundan bir Mfta. • 
2'ln evel bqlıyan ilerilaanltlıla 
Latileştiriyordu . 

Fakat bu son ileri ...,.... 
gittikçe inkitaf etmekte .... 
anlatılıyor. Harekatın bat'••• 
günden beri ciddi bir çarp .... 
oımamışbr. Emanullah ~ 
rinio uilerden xiyade tallil 
mevani ile utraıtıklan ...... 
ileri harekabn devam ettlli 
anlıılmaktadır: 

Simla, 19 [A.AJ 
Emanullah, lı~ bir ,... 

kavemete mana kalıtaadaa 
Gasneyi ifgal etmipir. 

Cenevre, l8 (A.A) 
lran heyeti mııralıh-. 
Cennredelıi ecnebı ıraat
tı muhabirlerine Efp 

1'1iıta11 hududunda ittilıa 
edilınif olan ihtiyat tefi. 
birlerinin :res4ne p.yui, 
ba.sı Efgan kabilelerinin 
lran toprağına alem e,_.. 
lerine mani olmak olda
ğııtı• bildirnıiftir. 

M01koval, 19 [A.Al 
Havas ajansı bildiriyor : S. 

gan çeteleri hudutta tarrala 
Kalakhoı:ı 4ehrini zapt, bir ta
kım zorbalık ve yatmaeabk icra 
ederek avdet eylemitlerdir. O.. 
tıtılmalan için tedabir ittibu 
olunmuştur. 

vi kllf) namındaki yarq otomol,il 
ile 221 mil Qtetmek furedyle 
Segrave m tesis etmit oldut
sürat rekorunu lcırmata tesebbl9 
edeceği resmen bildirilmatedir. 
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er Dn bir m 

erlı m llftrı 
- Yerli malları giyelim; hari

ce· paramız gitmesiDI 
Pek doğru bir fikir. Bu söz

leri söyleyenin ağzını öpelim. 
Bu maksatla geçenlerde bir 

miting toplanmışb. Neticesini bil
mıyorum. 

Bu sözler ile, bu propaganda
larla müsfchlikc hıtap ediliyor: 
- Yabancı malı almayınız, yerli 
malı alıa12. 

Fikri ce bu propaganda asla 
kafi dcjildir ve belki yanlıştır. 
Sebebini izah edeyim: 

Müşteride b{\sniniyet yok mu? 
Yani alıcı ecnebi allarım yerli 
mallar tercih ediyor mu? Zan· 
netmern. 

a·r kumaş tasavvur ediniz ki 
lngilte den, yahut Çekoslovak· 
yadan e-eliyor. Bunun bpkısı biz
de d yapılıyor. Eğer türk müş
terili y bancı meta'ı millisine ter
cih ederse iktisaden günahkardır. 
Mcs'ele bu değildir. 

Türk müstehliki, müşterisi, 
türk malı bulamıyor. Hani türk 
kuma~lan, makinaları, ilaçları 
otomobilleri? 

Pek güzel r Ecnebi malı kul
lanmamağa yemin edelim. O da
kılaıda çıplak ve aç lqılacağız .. 
Bu yemini edeni bir memur 
farzediyorum. Kendisi lstanbulun 
val'sidir. Cümhuriyet bayramı 
oldu. Frakını giyip merasime 
iştirn!:: edecek. Kcramü"'!el ku
ma_şından frak, Beykoz derisinden 
merasim için ayakkabı yapılabilir 
ni? Yaptırsa, vali Bey Efendi her 
halde garip bir tekil almıf olur. 
Ziyaretleri iade için 6teye beriye 
gi'decek. Otomobile binemez, 
çünkü otomobilin yerlisi henüz 
yoktur. O h ide Adapazarında 
ypılmış bir yaylıya binip dolaş
malı ..• 

imdi müstehliklerden, müşte
rilerden evel müstahsılları, sabcı
lan teşvik etmeli, onlara karşı 
a i bir propagandada bulun
malı: 

..:.... Ey efendiler 1 Tere yağı, 
makina yedek aksamı, çorap, 
aba. kumaş, dokuma, sepet, 
kutu, halı, konserve yapınız ve 
yapbklannızın cinsi Avrupa ma
mulatından aşağı olmasın ... de
meli, 

Eğer m\mtahsıllar dilediğimiz 
gibi e ya vücuda getirirler ve 
mÖ§teril ele hila Avrupa ve 
~erika elalan almakta israr 
ederlerse o zaman kendileri nez· 
dinde kuvv tli bir teşebbüste 
bulunmak icap eder. 

Ben bir gazeteciyim. Bana demir 
kalem, oabit mürekkep, kağaf 
lizlm. Memlekette demir kalem 
yap yor. Kamış kalemle latin 
harfleri yazılamaz. Is mürekKebi 
ise bu işe gelmez. Kağata gelince 

o, mut:loka A vrupada ve ya ka· 
nadada yapılır. Eter bende 
urpumi yemine i tirek edersem 
bir satır yazı yazmamalıyım. Mat
baa edevab hep dışandan ge
liyor. Yemin matbaıılara da teş· 
mil edilecek olursa matbuat 
durur, ölür. 

Böyle bir yemin av mfiribane
dir. işe başka noktadan başla
malı. Büyük s n'atlar hcnür; gi· 
rişilemez. Daha bir müddet bir 
çok eşyayı idhale mecburuz: 
makin 1 r gibi: 

Fakat basit eşyayı pek ala ya
pabiliriz: Alel'ade kumaşlar, yağ, 
peynir, deri, hcz, v. s. 

Bunlardan, ihtiyacimızdan faz· 
fasını y pmata mahk:Umuz; zira 
ihtiyacımız çok, daha bir haylı 
mevadı dışandan getirece~. 
Bunlan ödeyebilmek için yap· 
mata muktedir olduğumuz eş
yadan fazl8sını istihsal etmeli
yiz ki diğerlerini lSdeyebilelim .• 

Mes'eleyi ancak bu ıekilde 
nazara alabiMz. 

Evvela gıdai mevadı yapalım. 
Yeyecekimizi de Avustralyadan 
getirtecek olursak bizim faaliyet 
sahasında ne mevkiimiz kalır? 

Mali müesseselerimizin t~kil 

ettiği şebeke dahili sanayii, is
tihsalatı [tergip edecek bir mev
kide bulunuyor. 

Bu gün mahir, namuslu, mli
tt> ehbis, mütebass.ıs biri elinde
ki iki bin lira ile bir yağhane 
tesis etmek istese mali müessese
lerimiz nezdinde bir yardım bu
labilir mi? Hayır. Hiç bir istihsal 
kooperatifimiz yok. Küçük san'at
lan düşünen var mı? 

Yerli malları mitinginde bu
lunsaydım takriben şu sözleri 
söyleyecektim: 

- Efendiler, ben bir müstahsıl 
değil, alelade bir müşteriyim. 
lhtiya~arım şunlardır: Elbisele
rim, kunduralanm eskidi. Her 
gfin yeyecek ve içeceğe muhta· 
cım. Büyük miktarda kalem ve 
kağada ihtiyacım var. Hamiyet
perverim; yabancı mala para 
vermeği milliyete münafi görü· 
rüm. Bu takdirde, hey' etinizden 
istirham ederim, bana yerli eşya 
yapan ve ıatan türklerin adres· 
lerini bildiriniz. 

lhtiyaçlarımın belki yüzde bi
rini, ikisini defedecek kimsele· 
rin adresleri gösterilebilir. 

Fakat her kes benim gibi 
hareket etse Herekenin, Kara
mürselin, F eshanenin çıkardığı 
kumaşlar on dört milyon tür
klliı on dörtte birinin ihtiyacına 
kafi gelmeyecek ! 

Muhterem hey' et: Biz mtisteh· 
tiklere müracaat buyurduğunuz· 
dan dolayı pek mütetelckiriz. 
Fakat bir az acele buyurdunuL 

Dalıi 
Emanet cenaze E 

nakli için bir 
tarife yapıyor 

anımın Fatih- Edirnekapı 

Mezarlıkların belediyelere dev
ri baklandaki karar üzerine ,eh· 
remaneti, bu işle ciddf surette 
meşğul olmağa karar vermiş ve 
bu sene %arfmd mezarlıkların 
muhafazası, cenaze defni işlerini 
tanzim etmek için bir mesai 
proğramı tanzimine ba~lamıştır. 

Şehremaneti ilk iş olmak Uue 
belediye dairelerine bir tamim 
göndermiş ve belediyelerden bir 
çok malCimat istemiştir. Bu saat
ler aşaJ'ı, yukarı şudur : 

Bir mezar kaça kuıltr, tetfin 
tecbiz masrallan kaçadır, muar
lıklarda vakıfm ceaaze sahiplerin
den aldığı para nedir? 

Bu malumat her daireden gel
dikten sonra şehremaneti, ihtika
ra mani olmak ve kendilerine 
ölümü bir ihtikar menbaı telakki 
edenlerin açık gözlülüklerine ma
ni olmak için evela bir ücret ta
rifesi yapacak, şehrin iktiaadi va· 
ziyetine Ye hayat pahalılığının te
sirleri nisbetindc defin işleri için 
bir narh koyacaktır. 

Emanet bu ücret tarif esini ya
ptıktan sonra bu iıleri tanzim 
için ayrıca bir talimatname yapa
caktır. Bu talimatnamede kabris
tanların muhafaza ve iman gibi 
esaslar vardır. Emanet mezarlık
lara musallat olan dilencileri de 
ortadan kaldıracakbr. 

İzmir iskan işleri 
iskan umumi müdürü Hacı 

Mehmet bey Jımire gitmiştir. is
kan muamelatını teftiş ettikten 
sonra tekrar gelecektir. 

Vilayetimizin iskan muamelesi 
hemen hemen bitmiş gibidir. An
cak evelce verilen müddet zarfın
da müracaat etmediklerinden 
dolayı muameleri yüz üstü kalan 
ve ya mübadil olarak Yunanis
tandan ilk geldikleri zaman şeh
rimize çıkarılan bir kısım müba· 
dillerin henüz ikmal edilemeyen 
teffiz işlerini intaç etmek üzere 
şehı im ize gelecektir. 

Her şeyden evel istihsali yolu
na koyunuz. istihsal olmadan is
tihlak kabil mi? istihsal olur, 
ihtiyaca kafi gelir, lakin vaten
da lar yerli mala tenezzül et
mez er. O zaman milleti bu kö
tü huydan vazgeçirmek için olan
ca kuvvetle çalışılır. 

istihsal başlayıncaya kadar 
mahrumiyete katlanmak ise mil
leti büyük bir sıkıntı içinde bı· 
rakmaktır. Matbaa edevatı mem
lekette yapılıncaya kadar kitap 
ve gazete ve ıaire tab'ını tatil 
edebilir miyiz? 

Bir az yanhs görüyoruz. 
ceıaı Nuri 

• ce azesı 

dün ka dırı) ,. 

· nkii cenaze meraeiminC: 
iki intiba 

Viyana sefirimiz Hamdi beyin 
kerimeleri Emel hanımın cenaze
si dün sabah merasimle Sirkeci 
istasyonundan kaldırılarak istim
botla Beylerbeyine nakledilmiş 
ve oradaki aile makberesioe def· 
nolunmuştur. Merasimde Avus· 
turya sefiri M. Oküst kıral ile 
refikası, polis müdürü Şerif bey 
ve Hamdi beyin dostları hazır 
bulunmuşlardır. 

Abidenin merınerleri 
Taksim abidesinde bozulan 

mermerlerin tamirini mimar M. 
Monceri deruhte etmişti. 

Havaları müsait gitmediği için 
henüz bu tahkim ameliyesine 
başlanmamışbr. Havalar düzelir 
düzelmez, &meliyata başlana
cak ır. 

Evela çatlak olan kısımlar 
bir cila ile tanzim olunacak, bila
hare düşen taşlar tutturulacaktır. 
Bu ameliyatla beraber meydanın 
tanzimine de başlanacaktır. 

Deniz haınamlan 
Emanet deniz hamamlarının 

vaktında açılmasını temin için, 
bu husustaki ihale şeraitini 
hazırlamıştır. Emanetin fikri bu 
sene şehrin muhtelif yer erindeki 
hamamları teker tekel' ihale et
mektir. 

Sadullah bey gitti 
Seyrisefain umumi müdürü Sa

dullah bey dün akşamki eks· 
presle Ankaraya gitmiştir. mu
maileyh idarenin 929 senesine ' 
ait bütçesini beraberinde götür
müştür. 

Sadullah B. Ankarada bütçe 
etrafında iktisat ve Maliye vcka· 
!etlerine izahat vererek hafta 

içinde şehrimize avdet edecektir. 

hattının Mayısta 
bitmesi muhtemel 

Fatih· Edfmekapı tramvay 
hattı bitmek üzredir. Filhakika 
havalar büzğün giderse nihayet 
bir ay sonra attın küşat resmi 
yapılabilecektir. 

Hat üzerinde yapılan ferşiyat 
Çukurbostana gelmiştir. Bundan 
sonra Çukurbostandan itibaren 
ikinci kısmm fer şiyatına devam 
olunacaktır. 

Hat Edirnekapıya kadr bit
tikten sonra Edimekapı haricinde 

tramvayların manevra yapabil· 
meleri için bir daire yapılacaktır. 
Ancak bu kavsin insası uzun 
süreceğinden hattır.. bir an evel 
faaliyete başlaması için Edime- · 
kapıda arabaların bir hattan 
diğer hatta geçebilmelerini temin 
edecek bir manevra makası yapı
lacaktır. 

Edirnekapıdaki daire hattın 
resmi küşadından sonra inşa 
olunacaktır. 

MUbad lede 
1\1. Rivas iyileşti 

Ankarada de\·am eden Türk ·Yu· 
nan m uzakerahnda itilaf esaslarının 
tesbitinde M. M. komi!yonundaki 
bita raf azan nda hazır bulunması ta· 
karrlır e•ıni~., ftı.kııt komİSl'On reisi 

1. R•-. lSın h-sUar.ması Uzerine bi· 
tn r."?f aznların Ankara se\ yaiıatı te• 
clıhur etmişti. 1. Rivas dtin tama· 
men e~ ileştiı:l.inden iki güne kadar 
M. Holştntlu Ankaraya gidecektir 

Ikinci liste 
lstanbulda vaziyet edilen Yu

nan emlaki b edeli icarının gayn. 
mübadillere tevzi edilen birine i 
listesi ikmal edilmişti. Birinci 
lis eye dahil olan 105 kişiye şim
diye kadar 6 bin küsur lira da
ğıt ılmıştır. Halbul . Defterdar
lıktan mübad iller cemiyetine dev 

edilen parn 19 binliradır. 
Cemiyet , ı~inci liste muhtc 

viyatma ba şı. m< k için istihka 
S" İ 1 . • . .... ,.~, 
rini tetkik etmektedir. Bu tetki
kat, bir iki güne kadar tamam-
lanacak ve önümüzdeki hafta 
sonunda ikinci listeye dahil olan
lar davet e 

Japon sergısı 
Karaköyde V agon!li binasınd 

açılacak olan Japon sergisin. 
ait hazırlıklar bitmek üzeredir. 

Sergide teşhir edilecek olaı 
Japon emtaası bu hafta i~ind ı.. 
lngiliz bandıralı Kaliforniya va
purıyla şehrimize gelecektir. Ja 
pon sergısı 1 Mayısta merasimle 
açılacaktır. 

Dans verlerinde miiskiril 
Dan; mahalleri ve saire gibi 

eğlence yerlerinde müskirat ffal
ları çok pahalıdır. Bir kadeh ra• 
kıyı 30, 40, 50 kunışa veriyorlar. 
Bu kadar pahalı olmasının sebe
bi sorulunca masrafların az;anıe
t inden, verilen vergilerin faılah
ğından b hıediyorlar. Bu ·~· 
ret onlara alabildilelerine fi•t 
koymağa hak ve müsaade veri· 
yor. Buralarda mfü:kirat uoUS 
olsa, daha çok müşteri gelir. A~· 
aba bu noktalar kontrol edıl· 
mez mi? 

Beyoğlonda yeniçarııda 
sakin: Rifat 

"Serkl doryan,, 
Her şeyimizi millileştiriyoruJ. 

Lakin benim daima siniriıo' 
dokunan ve nasıl olup ta alik•· 
darların ihmal ettiklerine şaştı
ğım bir şey var. Ben her güt 
bir iki paket "Serkl doryaa. ir 
garası içerim. Bir defa bu P'" 
ketlerin üstünde hala eski artJ 
harfleri var. Sonra "Serkl dor 
yan ne demek. Tütün inhi.,, 
idaresi meclisinden bu paketi• 
isminin heman tepdil edilmetirsl 
isterim. 

Namık Kadri 
Memurların sihhatı 

Üç gOn evelki nüshanwn lor 
riler sütunupda memurlar hakkı" 
da calibi dikkat bir fıkra ~ 
zunım oldu. 

Bu fıkr da memurların elc!trİ' 
sinin verem olduğu yuılmıttl· 

Bu pek doğru bir teydir. Sif 
memur hergün sabahtan ~ 
kadar umur besabiye ve kalelll' 
ye ile iştigal ederse, zihin yor 
ğunluğu ve müsterih olduğu ,.. 
atlarda da fikrinin vezaifile roef 
gul o~ması netice itibarile o ~ 
murun verem olmasına sebebir 
eşkil e r. ESnaf ve tüccar ki" 
mı böyle değildir. iş nakadarf" 
la olursa o nimette sihhatı yol" 
a girer. 

Memurlara senede münaveb" 
en bir ay mezuniyetten bat~. 
az ~ünleri de öğleden sonra ~ 

1t 15 te tatıl faaliyet edüp te: 
niz hava alması çok musıp ol•t 
cağından bu hususun ehemıniY~ 
e nazarı dikkate alınacağını il' 
nit ederim. Karilerinizdol 

t. ı. 
Rnıin önündeki saat 

Emin o 'nde §İrketi hayrit" 
in bir saatı v rdı , Tramvay s0ıı~ 
lurmnsı yapıldı ~tan sonra SS~ 
rtık meydnı ın her tarafından !~, 
ülen e ~ bir hale gelince itiraıl'fJ 
)3 l d . Netice şu oldu ki, sS~tl 
ı ad n kaldırdılar. Saatın .ro;, 
·Jki i) d gıldi, fakat büsbot8~ rıldırılınası da hiç iyi olmadı. tı' 

-aatı yene aynı meydanda ds 
gözt! gorünür bir yere koymalı· f 

Emin <'nünde uma~ 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-"-~~~------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Edgar wanac 

Trent hadidane: 
- Göremiyecekmiş, pek ala 

gürecek, d ddı. 
Hava artık dektirilenmeğe 

başlamıştı. Fırtına nerdeyse ko
pacaktı. / 

- Paralar nerde? 
Trent çantayı açtı ve üç bank

not poketi çıkardı: 
- Yüz iki bin dolar, dedi, 

Lewin çekinı haylı zahmetle 
değişti rdim , gişeier kapanmak 
üzre idi. 

- P ar nın gerisini Romaya· 
mı g dinil? 

" t.. Ar ba beni nereye 
hır 

Reg~n Street-
r.. decek va· 

pura yetişirsiniz. 
- E, siz gelmiyecek misiniz? 
- Ben sizi Sutamptonda bu-

lurum. Paraya ihtiyacın vardır 
tabii .. 

Frank elindeki desteden bir 
nıikdarmı ayırdı. 

- Siz sonra geleceksiniz de-
ğil mi? 

Kadın birdenbire taştı: 
- Bana bakınız Sinek efen

di, sizin her şeyinize tahammül 
ettim, sizin için ne hapsedilme
diğim kaldı, ne hakaret görme· 
diğim. Be§ genç kızla evlendi· 
niz, fakat hepsini de kilisenin 
kapısında bırakıp kaçtınız. 

Fran kuru dudakların ıslattı, 
fakat cevap vermedi. 

- Seninle bu habaset yuva
sının içinda çalışıyorum. Polise 
gönderdiğim bütün raporları 
makinada ben kopye ettim. El
maslarınız1 Anverse ve Parise 
götüren benim, sizin için bir 
boynumu vermediğim kaldı. 

- Bu sözlerinizle nereye 
varmak istediğinizi anlamayorum, 
size ne oldu Millie? 

Her ikisi de pençerenin ka· 
ranhğında duran bir gölğenin 
peyda olduğunu görmediler. 

Lew Friedman eğilmiş, endişe 
ve merakla bu muhavereyi din
liyordu. 

- Ne mi oluyorum? Beni Su
tam tana ne diye gönderiyorsun? 
TuzaA-a düşecetimi mi zannedi
yorsun? Ya siz nereye gidiyor· 
sunuz? Bu kadınla her halde 
lskoçyaya değil.. Ben babaları
nın çeklerini cebinize koyduk-
tan sonra bıraktığınız öteki ka
dınlara tahammül ettim, fakat 
buna edemem! 

- Sus, yahut yavaş konuş, 1 .kmayor, o vakıta · kadar bir şey 
çılğın kadın, ya duyarlarsa.. düşünürüz. Burada bir şey konuş-

- Zaten çok geçmeden her 
şeyi ö~renecekler. Siz Kanadaya 
gidiyorsunuz, Jskoçyaya değil. 
NaQıl anlarım değil mi Sinek 
efendi, ben sizin zevceninizim, 
kanun nazarında bir tane zevce
niz. Ya benimle beraber Sutamp .. 
tona gelirsin, yahu Tillmana söy
lerim, 

- Tillman mı? 
- Ah, siz Tillmanın kim ol-

duğunu bilmiyormusunuz ? Ben 
anlar gibiyim. 

Frankın yüzil tebeşir ~gibi be· 
mbeyaz kesilmişt, 

- Millie sen delimisin, bana 
böyle pis bir oyun oynamağamı 
kalkacaksın? 

- Benimle geliyor musun? 
Sinek her zaman teri karar Ye• 

ren bir adamdı, fakat şimdi di
mağı bu meseleye bir hal çaresi 
bulama yordu. 

- Tren saat ondan eve! kal-

mayalım. Bir saat sonra parslar 
kulübüne gel, beni bul. Yemin 
ederim Millie, sen beni ~anlış 
düıUnUyorsun. 

- Sen bir yalancısın. Eğer 
bir saat sonra beni orada bekle
mezsen, iki polisle iıtasyona ge
lirim, ondan sonra hapishanede 
çürürsün. O zaman herkes öğre· 
nir ki Can Leli ile Lew f ridman .. 

- Sus be kadml 
-22-

Joshua gazeteye uğradı. Tah
rir müdürü, muhbiri dört gözle 
bekliyordu. Gelecek yeni hava· 
dis ve bol müsveddelerle ikinci 
bir tabı yapmak kabildi, fakat 
muhbirin elleri bom boştu. 

Joshua dedi ki : 

- Gazetede meraklı tafsilat, 
demek vidaları ayrı ayrı konulan 
bir makina demektir. Bu vidalar .. 

M. Fild bağ'ırdı : 
- Canım ben senden kfnfe· 

r an s istemiyorum. Yeni bir ~ 
getirdin mi, sen yazamayacaı şM' 
notlann ver, ben yazdınrıın, ıe 
le yarım sütunlük bir nıa"' 
çıksın.. ..~ 

- Yarım sütun deAil, ÜÇ ~.J., 
yalnız ben gidip şu.. hiki>"'"b;r 
sonunu parslar kulübündeO 

tahkik edeyim. ---~ 
joıhuada bütün gazete ~ 

birlerine has bir tabiat " d 

esaslı bir şeyin nerde old0,-,., 

sezerdi. Rakıp olan MegOl'h" # 
gazetesinin henüz bu ııra %~.,a 
etmeğe muvaffak olaın• 
bildiriyordu. d.;t': 

Joshua Frank Suttonun bbi~ 
sine gitti. Kapıcı artık oı&ı 
tanıyordu: c1eJi1 

- Ah müsyü Joshua, 'f'" 
bizim Leliye ne oldu? onu ~ 
kalamışlar hal Bu nas•.~ ~ll" 
lanmak böyle? Leli bu guo 

den sonra geldi. "'"' 
J h ınera 

Bu haber os uanın . rnedi} 
dokundu: [Bıt 



.. 
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TAR ı: .1:4HUDI 1 ATUA 
Kemalettin Şükrü 

~ütehassıslar Meksikada kadın Tahdidi teslihat Geniş şarap mahzeninin ratıp toprak~ 
on fer ansın da son ihtilalde rol için Sovyetlerin duvarlarını binlerce Yad udi sesi sarstu ~ 

bir hadise oynuyor· yeni bir teklifi. - ölürüz yene hıristiyan olmayız!. 
PUia, 18 [A.AJ Ncvyork, 19 [.l.AJ Cenevre, 18 (A.A} 

Al 'l'~ Scha.tıt, muhtıradaki Nogales (Meksika) dan bildiri- Talıdidi teılibat ihz~ konfe· 
i n;an teklifatını teayit etmektell liyor: Yedi hükumet ıayareei bu ransında Çekoslovakya, Romanya, 
:•llıa eyle.İftİI' . .BinDetree Almau sabah henlız asilerin elinde bulu· Japonya murahbaaları Sovyetlorin 

f llralıh.ı.1-. -.. ... haHı61ar kon· nan ogales üstfindc 0 ,.mus ve Yermiş oldngu takririn müzakere· 
~ -... anuu .... • sinin komisyonun aalilıi eıi hudu-
itrd~ ı,tinkıen ferıgat eylemit· yedi bomba atmıştır. Hasarat pek du dahilinde olup olmadığını 

ır. cUz'idir. Yalnız Amerika hududuna divanı ri)•ac;etten istıfsar teklifinde 
İtiJ.~~ ·mk~ doğru kaçmakta olnn ihti~ar bir bulunmuştur. 1tal~a murahhası 

CU. 1 u.DSIZ kadın korkusundan ölmUştür. mösyö dö l\frinis A vrupanm biıtıin 
l8 (A A] devletleri tarafından kabul edilmek 

1 Paria., · Meksika, 19 l:\.A] Şftrtile teslihatta tahdidat icrasının 
t h tilaf imkiaaızhğı Alman mu· ( Kndınlnnn mlıdaf:ın~1 orclmnı ) şimdiden kabul edeceğini b~yaıı 
~•slannın da buzuriylc mfite: nam ile maruf huic n.ın ı, tn!ik te~- fakat Sov~ et takririnin diğer iki 
ctl.e l8~ar komitesini• . yann~ kilatının reisi " iria ltucta,, geçen nokta ına itiraz eylemiştir. 
~ •ınde rMmen teacil edileceknr. hafta tevl.if edihni~ o!ım dil!er on 
~ıı.... ... , 15 Nisa• muhtUHi'D• iki kadınla mahkeme'~ 8('' kedile· K UcUlf haberler 

itan tamint hakktada 58 &ene ooktir. Hukfımet hu kadınları Dabağl:ırm bJr nıüracatı _ 'da va.ıi 2,200 milyonluk Yalisoo bllkfıınetiııdcl-i asi kato1ik· Dııba~lar cemiyeti )f'TIİ fanıim cdi-
~e . .r taksit ile hali buuda kıy· lerin ınilzaheretiylc nifakcuyane len g\imrük tarifeleri ml!nesebetile 
- 'ti 40 milyardan ibaret olan faaliyette bulunnıu:: olmakla ittiham hiikOmete mllracaat cimi tir. Cemiyet 
.. thıı.._ tedi ... e etmek esasına eylemektedir, dericilik hak ırıda bir rnpor hazırla· 
~tıet -gı J mıştır. Bu raporda derıciliıiin &on 
llııiL.enit bir sureti hal ve beyııel- ---- seneler zarfında nasıl inkişaf ettiği 
~ bir tediyat baıak.a ihd881nı Jr.kiyi yavaş yavaş izah edilmektedir. 
" if edeeelderdir. Almanların bu ~ Yeni gümrük tarifelerinin mamul 
~tan taMiarine iifdnki k•hlil kaldiracaklar dericiliğimizi himaye edecek esasla· 
~p ,._; ....... ..u,...; --.Jam deıı..:•dir. rı ihti\a etmesi temenni edilme etedir '°' -._...,.............,. ... H ~u eaa Wa)ıington, 19 [A.A[ Hamallar cemiveti tetkdatı -
ili._ fetaı... Mr ..,,.eeye nill Cenubi Caroline iyanından ve Esnaf cemivetlen komisyonu Hamal· 
~!°1!. ?hnüla ~her, talllirat demokratlardan möayö Bleate, ayan lar cemiyetinin teşkilatını değiştir· 

~il ı-'l.A.: hmuıalida meğe karar vermiştır. Yapılacak tcş· _,....& meclisi divan riyasetine bir kanuni k·ı~t I{ • ı· bı"r la" ı;:ubesı· 

~ 
....,_._,. ....u...... ıealim ı a a gvre cemı.) e ın ~ Y :t 
•----........ -.... teklif tevdi etmiştir. Bu teklif 

t .. ~ el:-.1.:...... n .. L.4.---~n bili· olacaktır. 
~ ~ :1:u1A;u~u mucibince mösyö Hoover den, 
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o gece (worms) kilisesi baş 

papaıı kuleli ve surlu ıatosu için
de sürurlu bir an yaşadı. 

Kilise yoba7.ı memnundu. Na
sıl melDflun olmasın! binlerce ya· 
hudi, binlerce lsa düşmanı etrafı 
saran gecenin karanlığı geçtikten 
sonra sabahın ilk ışıkları parlar
ken kilise evlatları olacaklar. 

lsardini bu baş papasın saye
sinde binlerce insan daha kay
dedecek. .. Bundan daha sevinçli 
ve şerefli bir iş mi olur ? 

Esasen baş papas cenapları 

yahudileri böylece ve kuyruklarını 
sıkıştırmak için hima) "'sine almış, 
onlara:· 

- Şatoma gelin .. Sizi beli bal· 
talı ve eli mızraklı ehli salip as
kerlerinden ben kurtarırım.. de
mişti. 

Filhakika ilk hamlenin kanlı 
akibetinden yahudiler bu papas 
sayesinde kurtuldular. Kurtul· 
dular amma işte şimdi sur kapı-

intihabata haz r k 
~ ~n teepk ettikleri washi:ngtonda bulunan bUtün diplo-
~ e1MUU1 iıtin,.ien tekrar mallardan içki içmemelerini ve 

erata girişmeleri mtımk6ndfir. içirtmemelini talebetmcıi istenile-
Parh, 18 f A.k] cektir. 

ı ~ munhh... lord BeYolı· 
~e un riyueôııdeki tali komite· ıcacalı •••• ,.,,., 
~ dtbı 81)edcn aoma aktetmit 
~,.. İçtimun :at.bayetinde .Alman 

)' eti n:nrnlalMıMmD ~ telle 

~da I.m> mily011 altuı marktan 
~ ~t olan eenevt taksitleri tezyit 
~il yeni bir teklifte bulunmak· 
h·ı.ı· İ11ttina etmi§ olduğu resmen 
~~t*· Bmnetice, Alman 
c-t ~ .. ~n~a iftiraktoa fera
ıı.u ~. Alacakh dffletln 
~-~llilleri yann tamirat meee
~~1~- Jı.lli. lamwıunda Alman 
tt~•slan Ue bir itilaf vücuda 
~~enir& miiakttn olmadığını 
~ "!İlt ed-. bir rapor tanzim 

Ceklerdir. 

V eril•en muhtıra 
Paril, 18 tA.A] 

lll ~~ 8blıiııdit i•, verm~ oldu· 
~ ~ ~~ takaitierdeD 
~-~ la «mn kafdU fDUU 

l
~ ilaratı mtiakan olmıyaca-

1-llnn •ilDikh olabilmeti 
Ya~ ve ıakBiler mikta
~ ~ Ye,.ı.at DaDtsig 
~ ...... k.w.nımuuu 
~ ~ mtWiemlekelerioin 
~ lllt1 llfad a.u.ıta lnıhımak 
ft) ~ çtllıkti bu arukıia 
~--.. ~ ikıitediyatJDnl 
~ cilaalu-u beyan etti~ 

"-'.. ~edir. 
~~ ~ mösyö Schacht, 
~1......_ ~' oldulu siyasi menafi 
~ ~ ayD'i samanda . müuke
~ h.ıı~ça daha yübek 
~ ~t tdlpiti im.kinına ait 
~ f!ratta bulımmaktan kat'ı 
~ e iınti• etmi§lir. Dainler, 
~ l9Ui olan &alihivetleri 
S ıiy..S bir müzakereye 
~eıahı imkiıuızhpıda mUtte
~er. Binaen18leyh konferans 
~ okiınatomıu dola:yiıile egas Se •emi ;itilifı tespit ve 
~~ Q ~· l>ir ~ey yapama-lla . 
ikanı arda 

İtalyan tayaresi 
be Pfta Roma, 18 [A.A} 
~ h edo mm lrumaadaıı al· 
b~ ııb11aan 35 İtalyan uyareai 
h:.ıee~c balkanlarda icra 
~ ert bani ıe:lerin ilk mer-

oJaıı Aıioaya gidecektir. 

Çin vakayii 
. lllı Cbangbai, 19 [A.A] 
tle l c~ niıa iki sahilinde Sbasi 
dt~ltıı araeında mr.:ıarebe 
l~~ ~ekte~~· Wuban • kıtaa· 
~illi it OOo ~ eağdan Nankiıı 
tt~~ Ul'\'etleriııiıo taraftarı olan 
~b-llan:11 kUVvetlerinin taamızıına 
lttde ika adır. Y chaag Te havali
~t' J,Po illet eden kadın ve çocuk· 

· n gemıilerine iltica etmit-

Fran .. ya giden inıilizler -
Londra, 19 [A.Al - Harici) e miıs· 

teşarı Sir Locker Lampson dün av· 
artı kamarasıoda lngiltereden gelen 
yolcuların tıbbi muayeneye tabi tu· 
tulması hakkında franıız memurları· 
nın vermiş oldukları emirlerin geri 
alınmış olduğunu resmen öğrendiği· 
ni beyan ıetmi,tir. 

Tolendak eergi - Tolon, 19 
{A.A) Beynelmilel sergi mUnıısebe

tiyle Barcelin a bir filo gidecektir. 
Nisan takıiti - Berlin, 19 [A.A] 

Gazetelere nazaran Alman hazinesi
nin NisaD nihayeti taksiti için vere· 
ce~ parada 150 ila 200 mil~·on açı· 
ğı vndır. Reichsbank, kredi elde 
etmek için bankalarla mUaakeratta 
bulunuyor. 

Bir tayare geliyor - Halep, 
19 [A.AJ - Tayareci Bailly ile Re· 
giııneoıi Batdattan buraya gelerek 
karaya inmişlerdir. 

Yeni arnavut hariciye nazırı -
Tiran, 19 [A.A] - Arnavutluğun Bel· 
grat sefirı, Arnavutluk: hariciye na· 
zırlıtıoa ta~ in edilmiştir. 

A111ıs yolcular - Ha\T, 19 
(A.AJ - Beledi} e reisi, İngiltereden 
gelen ve altı aydan beri aşılanmamış 
olan yolcularla ta} fanın şehre çık
ıd&İarıaı meneden bir emirname neş· 
retmiotir. 

Gene bir suikast - Tunus, 19 
[A.A] - İtalyan jeneral konso1oslu· 
pnda bir boınba infilak etmiştir. 
Nufuaca u ·iat yol\tur. 

Bu akşam 
Naıit Beyde r BalnrköyQnde. l 

l'e Cici &yim. 

Alla•mncla : lıpanyol IJÜMli 

Operada : Hayat fırtınalan 

Melekte ı Çıl,an Baltire 
Jhjikte ı 11ıtmu lrurl>cuu 

Aıri Si~emada : Ka/e Şantan 
Aı-118,.da : San sanfuık 
Faııhcla ı Kutnq facian 

Gripe yakalanmaktan. ~orkan
lar en mükemmel tedabm tahaf
fuziyeden biri olan Hamburgda 
Şülke ve Mayer fabrikası mamu· 
!atından LİZOL olduğunu bilsinler. 

.m.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiı.~. 

An icara ,, •.•• 
(ANKARA) 

Butunodalarda telefon, 81cak suyu, 
kaloriferi vardır. 

HUJU.lf banyoluapartmanlar. 
Odaların fiatlari: 6-8-10 ve 12 lira 

dır .Amerikan barı, orke.stra, erkek 
ve kadınlara mahsus perklr salonu, 
Ç&JDAttrhane, gara teniz. nkUtliphane 

yataklı vagonla şirketinin acentahğı. 
"l!&W quz;s az '* ••P.it •• t»#J!!• •....a: 

lngilterede fırka reisleri 
yer yer seyahata çıkarak 
siyasi nutuklara haşladılar. 

Londra, 18 [A.A] 
Başvekil mösyö Baldwin, bu 

gün Brury Lane tiyatrosunda 
azim bir kalabalık buzuzunda 
mühim bir nutuk irat etmiştir. 

Mumaileyh, muhafazakar fırkanın 
intihabat siyasetinin ana hatları
nı izah ve teşrih eden bu nut
kuna, bizzat reisi olan mösyö 
Lloyd george un itirafı veçhile 
liberal fırkasının bir mevait fır· 
kasından başka bir şey olmadığını, 
muhafazakar fırkanın ise icraat 
fırkası olduğunu söylemekle baş
lamıştır. Mösyö Baldwin sözüne 
devamla demiştir ki: "Baskaları 
hiçbir zaman tahakkuk edemi
yeceğe benzeyen bir takım si· 
yaai perogramlar ortaya atarken 
biz senelerden beri, gayesi iş
sizlik buhranına nihayet vermek 
olan, faal bir cidale atıldık. Bir 
kaç sene evelki büyük grevden 
beri yeni bir muhit hasıl oldu. 
Şimdi, patronlarla amele arasın
da küküm süren vifak zihniye· 
tinin memleketimizin san' atine 
yeni bir hayat nefhetmiş oldu
Aıınu iddia edebiliriz. Salaha 
doğru gitmekte olan ticaret ve 
san'atımızın cihan piyasalarında 
kaybetmiş olduğu mevkii bati 
ve fakat emin bir surette istir
dat etmekteyiz ve bu salah ile 
bu terakkiler, milli sanayi siya· 
setinde bir tağayyür, bir şuriş 
hasıl olmadıkça, daima devam 
edecektir. Hali hazırda İngiliz 
sanayıının istinat ettiği esaslar 
o kadar sağlamdır ki daha şim
diden takriben bir buçuk mil
yon itsize iş tedariki imkanını 
temin eylemittir. Ve pek Y~~n 
bir istikbalde işsizler adedının 
normal bir miktara tenezzül et
mesi ümit olunabilir. Bütün me
saimiz muvakkat tedbirlerden 
ziyad~ daimi say şeraiti intiha· 
bina matuf bulunmaktadır. Diğer 
taraftan dominyon hükumetleri 
ile bir takım itilaflar akdederek 
deniz ortasındaki dominyonlara 
muhaceret etmek isteyen Britan
ya adıftanndaki kadın ve erkek-

k,; or•r• yerleştirmeğe ufra· 
şıyoruz.,, 

Mösyö Baldwin, muhafazakar 
hükumetin iktıdar mevkiinde kal
dığı takdirde, vasi istikrazlar ak-
dini tavsiye eden bütün program
lara muarız kalacağım çünkü bo 
istikrazların memlekette fazla 
mıktarda kavaimi naktiye ihracı 
tehlikesini tevlit eyliyeceğini 
ehemmiyetle kaydetmiştir. Hatip 

sözüne davamla demiştir ki: "mu
hafazakar hükumet, sanayie bü
yük bir alaka ve muavenet gös
termiştir. Sanayie ağır gelen bir 
takim mükellefiyetleri hafifletmiş, 
ona ıimdiye kadar yapılmıyan 
muavenetlerde bulunmuştur. Zira, 
~anayiin himayesi işsizlere daimi 
ış bulmanın en eyi çaresidir. Zira· 
at içinde böyle olmuştur. Muha
fazakar h~kOmet ziraata pek kıy
metli muavenetlerde bulunmuş· 
tur. Önümüzdeki senelerde de bu 
muavenetlerine devam edecek· 
tir.,, Bunu müteakıp mösyö Bald-
win, pis meskenleri yıktırarak ye
rine yeni ve sıhhi evler yapbrmış 
olan sıhhiye nazırının mesaisin
den uzun uzadıya bahsetmiş ve 
demiştir ki: "Bu gibi piı mesken-
lerin ortadan kaldırılması için 
daha süratle ve daha geniş pro· 
gram dahilinde çalışmanın tam 
zamanıdır. Muhafazakar hükumet 
tekrar mevkii iktidara gelirde, bü
tün dikkat ve faaliyet kuvvetini 
bu noktaya tevcih edecektir. Ço-
cuk analarına ve çocuklara mua
venet muavenet mes' elesini cid-
diyetle nazarı dikkate almak için 
şimdiden bir takım teklifler ileri 
sürülmüştür. Bu mes' ele ile işti
gal muhafazakar hükumetin ilk 
icraatından biri olacaktır. Muha
fazakar hükUmet müstemlekeler
de yeni servet menbalarının inlci-
tah imkanlannı tetkike memur 
müstakil bir komisyon ihduı tek-
liflerinde bulunmuştu.,, 

M6syö Baldwin netice ola
nlc, müntahiplerden muhafaza
kar fırka baklanda icraahna gö
re hüküm vermelerini talepet· 
miı ve yerine getiremiyecefı şey
leri vadetmiyeceğini söylemiştir. 

ıına dayanan silahşorların avaz 
avaz: 

- Kapılan açın l yahudileri, 
dinsizleri isteriz ... 

Sesleri karşısında aynı papas 
efendi onlara bu vahşi sesleri 
işaret ederek : 

- Ya hıristiyan olursunuz .. 
yahut da kapıları açarım 1. 
tehtidini savurmuştu. 

Bu tehtidin tesirini gösttre
ceği muhakkaktı. Çoluklu çocuk
lu kadınlı erkekli binlerce yahu
di, bütün rw orms) yahudileri el
bette hıristiyan olmağı ölüme ter
cih edeceklerdi. 

Baş pnpas, şatosunun önünde 
kan isteyerek uluyan sürünün ele 
başısma haber gönderdi. 

Yarın sabaha kadar sabır 
edin. Ya size bütün · ynhudileri 
balta ve mızraklarınıza tes
lim ederim ve ya hep beraber 
bütün bu dinsizlerin büyük kilise
mizde vaftizlerini yaparız ... 

Bu haber kilisenin kudurmuş 
mensuplarını sevindirdi. Taassup 
ve cehalet kör dımağ ve vicdan
ları o derece bürümüş, sarmıştı 

ki, Kan ve vaftiz.. bu iki kelime 
şaha kalkan hislerinde aynı kuv
vet, aynı vahşeti ifade ediyordu. 
Bunlardan her ikisi de onları tat· 
minedebilirdi. 

Binaen aJeyh baş papaz gibi 
papaslarm fitillediği sürü, taşkın 
ehli salip sürÜ'"Ü de sabahı bek
leyorlardı, 

Onlarda gene baş papas gibi 
bütün yahudılerin sabahleyin şa
fakla beraber İsa dinine girecek· 
lerine emin idıler. 

Bütün şato zemininin altını 

baştan başa kaplayan rutubetli 
şarap mahzeninde yahudiler üst 
üste tıkılmışlardı. 

Din değiştirmek ve ya ölümün 
uluyan ağzına atılmak cihetle
rinden birini tercih için yahudi 
ihtiyarlarının istedikleri sabaha 
kadar müsaadeyi burada, bu pis 

karanlık ve rutubetli y•cle ~ . 
. ki nt• \ çırece e ı. 

Yerin çok geniı olmuma-nt- . 
men kalabalığın fazlalığı yalmcfi. ' 
leri bir biri üstüne adeta id ~ 
ettirmişti. 

Musa mensuplarının hemea 
ekserisi buraya niçin bkıldıldatntıı 
dan gafildiler. 

Hakikatı ancak ihtiyarlar ~ 
ileri gelenler biliyordu. 

Mahzen kapılan üzerlerine 
kapandıktan sonra bu yer aftl 
bodrumnnun toprak duvarlara 
dolaşan ihtiyar ve titrek bir st* 
yükseldi. Bu sea şöyle diyordu: 

- Ey ta Mısır Fıravnlan devı, 
rinden beri sefaletten sefalete. 
esaretten esarete yuvarlanan Ya
kup evlatları, lsrail çocuklan, 
Musa mensupları!. Bizi hepimizi 
buraya neden kapadılar biliyoaw
musunuz? Asırlardan beri lahç. 
mızrak, balta tokat, sille ft 

tekme altında yapamaddc bir 
şeyi yaptırtmak • • luristiyaa 
dinini kabul ettirmek içini 

Siz baş papasm himayesi -. 
tında kurtulduğunuza scvinirk• 

o baş papas bize yann saba 
kadar miihlet verdi. Ya mıualck 
askerlerin elinde topumuz: delik 
deşik edileceğiz, Yakılan evleri-

mizin ankazı üıtünde diri dirt 
yakıl~gız, yahut da hiristiya 
olacağız. 

Hıristiyan dini.. Yani bizi Mi
rüm sürüm sürilndüren, İDİm inim 
inleten insanların tapblclan din.. 

Evvela (kurtaracağım) dediil 
halde şimdi bizim itimadmm 
aleyhimize bir ıilah ıibi kulı.
nan kurnaz papasın dini.. 

Bunu kabul ediyor muamıus... 

Geniş şarap mahzeninin nbp 
topralc duvarlarını binlerce yaı.a
di sesi sarstı. 

- Hayır •. asla 1. ölürüz.. ,_. 
hıristiyan olmayız... (Bimeji) 

DENİZ LiSESi MÜDÜRLüGONDEN: 
Heybelıadada kain deniz !isesi Lu ene Haziranının birinci günöndea 

itibaren a nğıdaki ~arılarla talebe kabul edecektir. 
ı - Lise ve orta mekteplerin 8 inci sınıfını ikmal eden ve ya o 

sınıfın tekmil der lermdt:'n imtihana talip olanlar (Yaş, 15:19) 
2 - Liselerin 9 uncu sınıfinı ikı]ıaı eden ve ya o sınıfın tekmil 

derslerinden imtihana talip olanlar. (YSş, 16:20) 
3 - Liselerin 10 uncu sınıfını ikmal eden ve ya o sınıfın tekmi 

dersl~rindcn imtihana talip olanlar, 0' aş, 17:21) 
Mümcnat u ulü:- Lise müdürlüğüne biri tida verilir ve buna Atide-

ki euak raptedilir. . 
1 - Fotoğraflı nufus tezkeresi yahut musaddak sureti: 
2 - A ı şahadetnamesi ( bir seneliği geçmemiş) 
3 _ M~zun alduğu ve ya tahsil ettiği mektebin fotoğraflı eahadet-

name ve ya tasdiknamesi: 
4 _ Ailesinin ve kendisinin hüsnü halini mübeyyin mahalli hükt-

ınetinin foto~raflı ilmühaberi. 
5 - Mektebe kabul olunduğu halde her türlü kavanin ve talimata 

aynen ria}et edeceğine dair velisinin ve kendisinin teahhüt senetleri. 
6 _Evli olmadığı ve tahsilini terketmek isterse ve zabit olma· 

dan evlenirse masrafını tamamen tediye edeceğine dair velilioln 
katibi adilce musaddak senedi. 

7- 4 adet vesika fotoğrafı. 
istida müddeti Haziranın 15 şine kadardır. 

··················jj~r;_;~~;;~~-iii~~··· .. ····:::::::::~ l... .............................................. . 
SATILIK ARSA 

Kocamuatafapaşada Ramazan efendi ve Sazende sokaklarında 2·i, 44-36 Ne. 
mak.lup iki kıt'a arsa, muhammen bedeli 400 lira, mUuyede temdinen 27 Nieaa 
1929 da Defterdarlıkta. (373) 

elbise mu~a""'''i Onnan mektebi alisi rektörlilgilnden: Talebe ıçın lmk tak.~ ~ aleai malaaU-
eaya konulmu~tur. Taliplerin şeraitini anla~k \e n~munemnı gtirmelt 111ere ber 
ç.arşanba ve Per§enbe gUnleri ve munakuaya ııtirak ıç~e. 5 May» ~ Puar11r;: saat on iki)e kadat cjd\erdarlık binasında miieueeatı 1.1raıye mu . . ı ~". mta 
teminatı munkkatelerini te\di ederek eaat on dörtte mezlr.Or muhuiplikte mu 
eMcselcr mubu aat komi&) onuna mliracaatları. 
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16 Nisan 1929 relere haşluımadan ev\'el konferans 

riya~etine bir muhtıra verdi. 

-
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'l' lihabn tahdidini mUıı:akere 

edeck: o."lferans dlln resmen açıldı. 
Konfı ran iştirak edP.n hükumetle· 
rın rniimessiller~ hemsn temamen 
Cenevre _geldiler. Muhtelif otellere 
yerl stil • T. C. Hükumeti murah • 
hası Teyfik Rüştü bey dahi Loıan 
tarikile Ceııe :reye geldi. Konferansın 
mtizakeratlna İ§tirak etti. 

Bariz ihtilaflar 
onfercnata ilk celse açılmadan 

evvel tefllihatın tahdidi hususunda 
tam bir ihtilAf mevcut oldu~ anla· 
,ılıyor. Konfera sa iştirak eden hu· 
kıimetlerin mtlmcssıllcri, rne\·cut ih· 
tilifları izaleye mu,·ııf fak olabilecek· 
lermi ? hiç zan cdilmi) or. 

Bu muhtırada harp için hnzırlanan 
mubinmıat istoklarının tenkısı, har· 
biye \'C bahriye hutçelerinde tenkisat 
ve tenkihat icrası clahi talep olunu· 
yor. Sovyctler murahhaslarına riyaset 
eded M. Litvinofun bu talebe muza· 
haret edl.'ccği aıılaşıh) or. Ttırkiye 
Cumhuriyeti murnhlıası Tevfik Rü tU 

beyin aynı talebi tercih edeceği pek 
muhtemt"I addoluıımaktadır. Bu rne· 
yanda 1\1. Litvinı>fun, teslihatın ten· 
l i ind n ameli bir netice husu!e gel· 
miyeç eP.in i he) an ederek, silihlan
manın külliyen ilgasına karar veril· 
mrsini e\elki lioııferansta olduğu gi· 
hi bte} eceği kuvvetle muhtemeldir. 

Bir sinema yıl 
• snema 

ızı olma :;, hevesine kapılanl 
üstatlar dan tavsiyele . 

ra 

Buyük devletlerin 

ar uf 
yere 

diyorlar ki: 
tedarikin iz 

''Sakın Holivood deni en 
muhakkak 

Bir tarafta tepeden tırmağ'a ka· 
dar silahlanın ış olan Fransa, Ingilte· 
re, An erika gıbi bJyUk, Rumanya, 
Leh"stazı. Yugo lavya, Yunanistan, 
Belçika gibi küçük btikilmetler var. 
Bu lıUkum~tler, idare ettikleri mil
letlerin mevcut menabiini h:ırp hazır· 
lığına, silahlanmağa hasretmişler de
mektir. Her eene harbiye ve bahriye 
neuıretlcri bütçelerine konan. tesli· 
hat ve harp hazırlıı~m:ı sarf edilen 
pa~alar mily rl:ırca Franka baliğ oli· 
yor. 

vaziyetleri 

siııema yıldızları 
gelmeyin.. Eğer 

burada sefil • ve perışan 

de yoksa 
olursunuz. ,, 

Diğer tarafta umumi harbın mağ· 
luplerindeıı olan Almanya var ki, 
berri \'C balıri siluhlarından tecrit 
edilmiş, silahlanmak hakkı bütün 
tD.leplerme ntb'l!len kendi ine veril· 
miyor. So') etler ittihadı hükumeti 
11Ue siseleri te lihatın ve binnetice 
arbın ilgasını teklif etmiilti. , 

Teslihotı tahdit için geçen sene 
'\oplannn aynı konferansta büyük 'e 

mperiyali t hlıkumetlcrin bu bıibi ta· 
pi ri ıstihza Te i tihfafla kar-.ıla· 

mışlardı. 

Almanların muhtırası 
Almanya murahhaslarına riyaset 

eden Kont Bernsdorf henliz müzake· 

ı • .ınya. Sovyet, Türkiye mu· 
rahhusların•ıı tnlep]erine emperiyalist 
bUylık devletler mtlmessillerinin iti· 
razda Ye muhalefette bulunacaklarına 
fazlaca ihtimal \ erilmektedir. Bu 
takdirde bu defa toplanan tahdidi 
tcslihat korıferansıda, yene siliihlarm 
tahdidi için ameli ve müsbet hiç 
bir lcarar vermeden da~ılacaktır. 

A ynı ?.amanda htiyük ve empe· 
riyalist devletlerin kendi aralarında· 
da sillihlanmnk: yarışı vardır. lngil· 
tere • Amerika arasıudaki bahri tes· 
lihat yarışma şiddetle devam olu· 
nıyor. 

Bu \ aziyete nazaran bu defa 
toplanan tahdidt teslihat konfernnsıda 
yene müsbet bir karar veremeden 
ciağılaraktır. Hükumetler, idare ettik
leri milletleri silablandırmağa eskisi 
gibi devam edeceklerdir. 

Bu akibeli şimdiden müşahede 
edenler, tahdidi teslihat konferansı· 
010 lrnpısına -.u kelimenin yazılma· 
sını tarsıye ediyorlar: 

" Hüvelbaki. .. ,, 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 
....................................................................................................... •••••• •• •••••oooee• ••• a ••~•••••o• •••••a•oe ...... ,.~·· ·················••1J•••••·································································· 
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Dünyanın dört tarafın dan ta
liine güvenerek Holivooda akın 
eden genç kızlar, bu sinema 

şehrini kadından herkesin gına 
hasıl ettiği bir kozmopolit belde 
haline sokmuşlar. Oraya düşen 
ve yahut orada yaşayan bir erkek 
için, dünyanın her tarafından 
güzelliğine güvenerek ·gelen bu 

kadar genç kızın içinde müşkil
pes~nt olmamak elbette mümküh 
değildir. Bundan en .ziyade azap 
duyanlar bilhassa tanınmış sine
ma yıldızlarıdır. 

Bakınız N onn Shearer ne 
diyor: 

- Bir defa müracaatlardan 
bıktım. Her gün tanımadığım se
kiz on kız bana geliyorlar ve de
laletimi rica ediyorlar. içlerinde 
öyle güzelleri ve hatta bir bakım-

yorum." 
Buda Doglas F airbanksın fikrf: 
- Doğrusu yazık oluyor. Ben 

bu kadar zahmet ve masraftan 

sonra buraya dlişüp, taliinin gül~ 

yüzünü görmeyen ve buna muka" 

bil Holivoodun sık zabıta nizaıll• 

namesi içinde bunalan bu kızları 
acıyorum. Tahafbr ki bunlar 

kakkında henüz hiç bir kayt yok. 
Bütün dünyada bu hevese kapı· 
lan kız ve delikanlılara taVGi)'t 
ederim, buraya kadar gelip 

başlannı nara yakmasınlar .• 

Hulasa bütün t:ınınr. ış bütfiıı 
sinema yıldızlarının fikri bir 
noktada tekasüf ediyor. Hazırlık
sız Holivooda giden gençleri 
orada istikbal değil, l 0 t 
bekliyor . 
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Emlak ve Eytam Bankası Istanhül 

şubesi müdürlüğünden: 
Esas ı o Mevkii Bedeli icarı senevisi 

2 Galat iskelesinde mezbaha müfettişliği 
miiştcmıJfümdan ı numaralı dükkan. 

Lira 
96 

22 Boğaziçinde ~le.sarburnu gazinosu. 200 
24 ş· Hde İzzet pnşn çifliği dahilinde 7 numaralı Tuğla 290 

furunu. 
81 Kadıkoyünde Kuşdilinde dere kenarında 18 ve 18-1 750 

numaralı ar a. 
144 Çırpıcıda 669 donümden müfrez 10 dönüm tarla 100 
144 Çırpıcıda seyir mahalli ve ma oda kahvehane 55 
Aınlak ve Eytam Bankasına ait balada muharrer emvali birer 

senelik bedeli i ·arı şeraiti atiye ile müzayedeye çıkarılmıştır. 
1 - Müza}ede müddeti 24 Nisan 929 Çarşnnba gününe kadar 

olup ihnle muamele ... i yevmi mezkiirda ı:;aat oıı altıdu icra olunacaktır. 
2 - Bedeli icar ilk tak iti ihaleyi ınüteak.i.k verilmek üzere üçer 

aylık müsavi tahiue tedi} e olunar kur. • 
3 - Müzayedeye iştirak etmek arlu,tında bulunanlar Bahçekapıda 

Emlak ve Eytam Banka ı I~tanbul şubesine müracaat e)lemeleri. 

Kilo 

320 
65 

69.5 
996 
92 
27 

Marka 

Bila 
HTHH 
YA 463 

AC 
STTH 

226 1 J A C 
533 TMA 

1107 Adet G T 
48 OR 
44 Adres 

Kap 

8 fıçı 
3 sandık 
9 (( 
8 balya 
2 sandık 
1 bavul 
1 balya 
3 sandık 
3 (( 
l (( 
1 (( 

A. 

İgiımrüğiinden: 

Siyah havyar 
Demir çivi 
Adi şişe subardağı 
Mücellit kağıdı 
Porselen ve pirinç alektrik aksamı 
Eşyayı zatiye 
Pamuk mensucat 
Yün elbiselik mensucat 

Norma Shearer 
(En yeni resimlı3rinden J 

da istidatlarına o kadar şüphe ı lizor : 

edilmeyenleri var ki, bu hücum - Tek başına buraya kada" 
karşısında, sinemanın yeni unsur- yorulmuş ve sefil olmuş bir çok 

:\. lar kazanamaması pahasına, niha- genç kızlar gördüğüm kadar, hali 
""~yet kapılarımı kapamağa mecbur vaktı yerinde hatta parası bol 
" oldum. Zaten bizim kendi saat- bir çok aile reislerinin kızlarını 

\arımız:, hatta dakikalarımız o ka- elinden tutup buraya getirdikle
rini gördüm. Bir taraftan sinema· dar yılı ki, böyle bir tedbiri 

John Gilhert 
[E11 )eni resmi 7 

yn güstcri!cr bu r:ıgbetin fü:mni 
ittihaza mecbur kalmakta kendi- derece ine nakadar memnun 
mi mazur addediyorum.,. isem, diğer taraftan bu kadar 

Wilma Banki de şunları söy- kızın düştükleri sefalete de acı
~~~5=5-===~~~==--~~~==~~ 
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f komisyonundan: 
f 

--······················································ S abra telefon teklifi Ye numuuelerin kabul mUddeti görlilen IUzume mebni 929 
eenesi nİS!ln sonuna kadar temdit edilmiştir. Nisan sonundan sora vaki müracaat 

f8yanı kabul olma acak tır. 

A skeri ihtiyacı için 22-4--929 Pazrtesi günU saat 14,30 da on altı kalem alat ve 
ede\ alı tıbbi) e pazarlıkla ahnacnktır. Taliplerin §llrtname) i komisyonumuzda gör· 

rneleri ve ihale atinde ~atnamede ~azılı olduğu gibi teminııtlarile konıisyo· 
unmuza mUracaııtları, 

\ 

( 

; 

... 

Vilma Bankı 
l En yeni bir resmi] 

A skeri ihtiyacı için 20 · 4 · 929 Cumartesi gUnU saat 14 te fotoğraf ve malzemesi 
pıwırlıkla alınacaktır. Taliplerin §artnamcsini koınisyonurnuzda görmeleri ve 

ihale saatında onrtnnmede yazılı olduğu gibi te'ınicatlarile ko iayonumU7.A mumcaatlan. 
• btiyacatı asker.iye için ttçyUz ıınbalaj aımdlğı pıwııiıkla imııl ettirilecek ve par.ar· 

lığın ihalesi ~irnıi .bir nısan 929 tarihinde psıar gltnti saat on beu buçukta yııpılıı· 
caktır. Talıplerin ~artname ve numunesini koıniJyonda görmeleri ve oarsnamedeki 
tarzda teminatlarile yevm ve saatı muayyende komisyonda hazır bulunmııları il o 
olunur. 

Hükumetçe Tercih edilen ve Türkiyeniıı her 
tarafında tecrübe edilen büyük bir ragbet görev 

A hnacak be bin liralık yerli pamuk iplilioden yapılınıg pamuk çorabın beher 
çifti 32 kuru~ta talibi uhtes.indedir. İhalesı 2l··Dİ.5aD·· 929 pıııar gUnU saat 15 te 

bırakılmıgttr. Taliplerin ıartnamc \"C numunesini komisyonumuzda görmeleri ve ihale 
gUnUnde teminntlari)Je mUraCMtları. 

T PE 
YAZI MAKİNELERİNİ ALI 
Türkiye umumi acentijlığı : RAD Y Ü MEK_ 
İstanbul GALATA AGOPYA HA.ı. 

663 Parça 

Hasır şapka 

Şa ... e aksamı 
Şekersız silt 

Bakır köyiinde barut fohrikalar1nda imalatı harbiye + ıstamhnl satınalm komisyonundan: 
Muhtelif cins ve şekilde kereste ı 
Saray burnunda 

20 Fıçı • Gazolin Saray burnundu ..,.,....._ ... __ ....,.~....., ..... ~_. ...... _..,..~ ......... ~.-~~~ ............ -.. 

Taşra acentalan : ANKA {A DA Palıri B v Timarbal'l 
caddesi To 11. İZMJRDE Cep} ane sokak N<ı 9 :Nu ını 
Topçu oğlu. 

lstanbul idhnlat gümrüğü "atış anbannda 20/4/929 tarihinden B ilimtihan tebeyyuıı edoo k iktidaruıo göre yevmiye 'crilmek üzre idaremiz için 
itibaren balada muharrer 13 kalem eşyanın bilmüzayede furuht iki bmnci sınıf tesviyeci iki birinci ıımıf tornacıya ihtiy:ıc vardır. Taliplerfo 
edileceği ;lan olunur. vesaikı ile birlikte Anknrnda A.lıkf' Uıbrikıılar um:.ım mlldllrh.ilYUne lsla.nbulda Tophane 

a kert sıın'atlar mektebı ınudurlU~Une mUracnntlım lektiri Mektebinde 1~ , ........................................................... ! 
l layıs 1929 ~r,•mba gUnü ıedri ata başlamak üne ayrıayrı _ J..~~:~.~:~~ .. ~~~.~:.~:.~:~:'.:: .. ~~-~~~::~:~:: ... J 

e tırik ve Dıı ·l şuhderiue ait dercıler için yeni kayıt muamelesine _ E ki§ehir ,e Durıca kıtaauna &it 238ıO kilo gaz l ağı 11-4-929 tarahinden itıbaren 
l. ıa a ~iııili rihtım hanı srka'3mda {Arapvsn) hanına _.:: 20 gun mildd tlc )eniden kapalı zarf usulile mtinahasa)e komılnıugtur. Taijp 

E"""" olıınlar şt>ra.itini g rmek Uzre her gün ve pey !llrmek i~te~ enler teminat paralarilc 
~1 .ine· Motı:ır · Ele tıri~ • n ..... tehi ~l:ffiılılllll'Jlll!. lıffiıfrrJ 

1 
'e\mı ıl le ol n 1.5.929 Çar ıımoo gunu saat 14 tc komi ) ona r,elrn l1>ri il.1n olijrıur. 

ESKlŞEHIRDE: Mestan z.adc İlm1him. SA 1Sl SD.\T: 
Hacı Hayrullah z~dc birad r~er. U ' E ... İKSAR, 1ü:K.Ad • 
ARBA: Bazlı zade. TRABZONDA : Hacı Hamdi e 
biraderler. 

SIVASTA: Sigıı:cı zade biraderler. ADA A, 
Recai Vasıf G.AZİA ~ TTAP da: YUzba ı zade !\ .. 'n 
BRUSA da: Tamıl,. lcemal, KAYSERİde: E emeli .Behiç 

sesesi, BİLECİkJe !\fercimek zade HİLMİ, BM" ) R 
Cevdet hev. 

' 



Sadık zade 
Biraderler vapurları 

KARADENiZ 
MUNTAZAM VE LÜKS 

POSTASI 

... 

Dünkü maçlar 

Galaiaıaray Besilflasi 
2-1 magluo etti. 

KEŞİDE L 
ARIHİ 30 

HAZiRAN 929 1 1 BiLETLE 
P V8ftKOSll 1 Liradır 

Firüzan 
1 apuru 21 Nuan 

Pazar gunu aktamı 
Galata 

~ hirinci küme futbol maç
~ Tabi. stadyomunda bq
._ lfaYllUn çok soğuk oJması
~"trnen ıtadyom bir baylı kfıla-

tulJah hey, iki takım sahaya 
tekilde çıkıyorlar: 

Türk Ocakları Merkez Heyetinin Tertip 
ttiğ:i Büyük Eşya piyankosu ikramiyeleri 

rıhtımından hareketle (Zon
guldak, Ineholu, Samsun Or 
k:lu Gireaon, Tırahzon SÜrme
ne ve Rize iskelelerine azimet 
ve avdet Pdeccktir. 

1 afsilat için Sirkecide Mes
adet hanı altında, acantasına 
muracaat Triestino dairesi Te

lefon: lstanhul 2134 
1' toplanml§tı. 

~-=-. lllaçı Vefa - Süleymaniye 
~ Japblar. Tarafeyn saha
....... ~~ları zaman takımların 
~b oöyle idi : 

Htıaameuin (Vefa) 
~~ir H. Ragıp 

l ~ ıca Şekip lbaan 
1 Sayit Gazi Osman ~ubteşem 

Q~IUf (Suleymaaiye) 
"tlClı Necati 

~ lelabatti.lı Sabih Murat 
ır. lh1a1a Burhan Halit Necati 

..... ~ her iki takım arasında 
kaıınamak için bir rakabet 
t oldup ciheile çok heye

" Soldu. Gerek Vefalılar, ge
~ illeymaniyeliler uami gay
~lflyorlar, ufak bir hataya 
~ in bir mağlubiyete mal 
'~takdir ederek çaba-

~ hdayım bu suretle hera
~ bitti ikinci devrede de 
' ll1fetle çalJ,fan tarafeyn ma
.. ~Vatla bitirmek .Urere diler 
~ .r. IOll dakikada bir gol ya-

~çı galibiyetle bitirdi 
'lltınci maç Fenerbahçe - Bey
\ ~ı idi. Kemal heyia hakem-
1' e. oynanan maçta iki takım 

tekilde vaziyet almıştı: 
Rıza (F.B) 

~ K.dri Fürüzaa-~ .... 
' t Sadi Retat 

Af tır.a«er Zeki Fikret iyai 
Şadi (Beykoz) 

~ Nebi Sedat 

' Ih rahim Saip 

Rasim (G.S) 
Burhan M. ahit 

Mithat Nihat Suphi 
Mehmet Kemal Necdet Latif Kemal 

Halis (Beşikta~) 
Adnan Zeki 

Rıdvan Tahir Hüsnü 
Hayat lbrahim Şükrü Efref Selah 

Maç, rüzgarı lehlerine alan 
Beşiktaşlıların hücumu ile buşla· 
dı. Daha ilk dakikalarda allla
şılıyordu ki her ~ takım mut
laka galip gelmeğ azmindedir ve 
bu galibiyeti temin için her tür
lü çareye bat vuracaktır . 

Hakemin bu noktayı takdir. 
ederek lüzumsuz sertlikleri daima 
cezalandırması lizımken Aptullah 
hey çok müsamahakar davranıyor· 
du. bu müsamahanın zararı oyo
nun mütezayit bir şiddet kazanma
sı ve tekmeleri tokatların takip 
etmesi oldu. Daba ilk devrede çı
ğırından çıkan oyun 22 oyuncu
nun iştirak ettiği muazzam bir 
boks maçı ile az daha inktfaa uğ
rayacaktır • 

Fakat hakemin hiç kimseyi 
cezalandırmak isabetini göstererek 
işi güya hal ve fasletmesi maçın 
bir tekme ve hayata kast etme 
iptizali içinde devamını temin etti. 

Birinci devre Galatasarayın 
] - O ga1ibiyeti1e bitti. İkinci de\
rede de Beşiktaş eveia müsavatı 

temine •••••• eliııiiıjlıren 1Ji 
hara Galatasarayın son kaydettiğı 

Kar alı 929 modeli Z7 btaiog NoJu beş kişi Buik otomobili 

" 929 " Şevrol~ otomobili 

Pırlı nt ı pantantif 

" kiipe 
Büyük salon balısı 

Yüzük 

" 
Pırlanta pantantif 

Pili.tin <}ift kapaklı erkelıa aab 

" Kadın kol iaatı 

salon lakımı 

İpek seccade 

Halı seccade 

Hereke battaniyesi . 
" ,, 
" " 
" " 
" " 

fantazi ipekli yastatı 

" " " ,, " " 
" " " " 

llereke kumaşından ya.:ıtık 

" " " 

Herekenin ipekli mendili 

" 

" 
" 

" 

" 

Fahrika:.ı mamu atından ba~ul 
H 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

'" mektep çantası 

" eğer takımı 

'· eual... çantaaı 

u " " 

" " " 

Adet Fiyat 

1 5000 
1 2500 
1 )()() 

2 cJjO 

2 900 

1 600 
2 500 

1 400 
10 250 

10 200 

2 1000 

20 250 

El> 100 

50 10 

50 15 
30 20 
20 25 

10 
10 
10 
10 

5 

5 

5 

200 

20 

20 

50 
,.. 
.,) 

20 

50 

30 

10 

20 
25 
30 

25 
20 

:-1 

50 

30 

5 

JO 
.:;o 

20 
o 

Yeldin 
URA K. 
5000 
2500 

2200 

3700 

1800 

600 

1000 

400 

:1300 

000 

)()() 

1()() 

000 

500 

750 

600 

500 
300 

100 

200 
230 

130 

125 
100 

600 

1000 

660 

250 

500 
250 

l-00 

DAKTİLO 
Dershanesi 

Beşiktaşta polis merkezi itti
salinde olup ruhsatı resmiyeyi 
haizdir. 

Her oün Talebe kaydolunur. 
Z a i - ken e ıka le nufus tezk• 

remi a\İ e;> ledim. 
1'.adıkeı Aakerlik şubesinden 319 

t velldtlil Hakkı oğlu 
Mehmet 

yant Jli 
Tarihi te'ei9i 1322 

Merkezi dare Berliu 
Telcf<1n Bey~ 247,248.984,985 

w inanbul 2842.283 
Banka muamelatı 
ve kasal r icarı 

ı•aumn D ktor 4ISl:m: • _ .. 
1 

Hueki lredınlu hutanesi Cil 
ve Firengi Hekimi 

9
Cevat K 

İi Turb de Eski llilô.li aJımer 
Ü binası. Tel: lstam. 2622 
•e&11Hll.IUll::ZU111:1111111111:m:11111111 

TREPARSOL 
Frenginin yeni ilişıclır. 
Hap olarak dahilen abmr 

Ve şırınga ye
rine kaim olu 

Eczahanelerde araymız Depo1u 
HASAN ECZA DEPOSU dur 
~, ................. .. il Sait Salah Mehmet Rıdvan 

~tleabaka çok samimi ve gUzel 
ıl~etti. Fenerliler iki devre· 
~ 11yı yaparak O • 4 galip ,r. 

savı ile mağlup vazi}ete dü~tü. 
Netice, maçan onuna kadar he) -
hude bir didişme yapan tarafe,. 
nin bütün gayret ne rağmen de
ğişmedi \e Galata--:ıray 2 - 1 
galip geldi. 

Gureı maçları 
Beyoğlundaki ) eni alonda 

başlayan güreş maçları dün gece 
on ikiye kadar devam etti. Neti
celeri yann yazacağız. 

f ,sirgeme Demegile Hililiharner sanat evinin 'n ~·men dü tabi. 231 

jpekli bluz. yastık. ça} takımı, masa ortüsı.i, ipekl1 kejnbinc:zorı 
ei'arp, çamai>H' takımı gibı ncfi.) eşyaları 
Zarıf bir O) .ı 1 

500 

3lıo 
Doktor A. KUTIYE~ 

Etekttna Nktnettrl)le lı9'IGI'*· 
ruğu, idrar darhp, pl'Ollli. ...... 
tidar ıe MI geYfllllllt, • ile ti,..: 
giyi aOnsıı te\lawi *. Karaklpe 
Börekcl flnm lll'Ulllda .. 34 • .,..,. 

llaaç glnün en mühim ma
!efkil ediyordu. Hakem Ap- El işi bir obajur 1 

20 

25 
2> 

İki parça ce\ iz ıgara kutu:su.dokuz parça işlemeli filditi hanım ııp-
1 

22 450 ABONE lralık harıeler 
~akıf Akarlar müdürlügünden: 
t<::i:yde Taşcı sokağında 16 No. hane 

ra tal aka:sıle on bir adet gümüş m"neli erkek ve kadın sigara &abak Iarı 

İçe ; i Trrk tipi min)atürlerJ,. icı t-meli buruk para\ at 1 

2 

2 
1 

1 

1 

1 

1 
6 

7 

ıoo 

200 

200 

50 

50 

50 

50 

25 
25 

400 
400 

400 

ve ilin tarifesi 
Abone tteretleri 

Uç a hk Altı avlık Senelik. 
~k P•da Bayezit ağa mahallP.Sinde Camii şerif sokağında 14 ve 16 No. hanebr 
ts"ıda ile} ezit ağa mahallesinde Camii şerif &oka~ında ] 2 N o. hane 
~ada BostanAli mııhallesiude Mehmet paşa ~oli.uşunda 19·25 No. hane 

Ulta(a pa§ada Ramaı.an efendi tekkesinin selamlık kısmı 

-..~ Kiralık dükkanlar 
~O. •hında Çelebi oğlu aliieddin mahallesinde A ma a'tı caıld inde 4143 ve 
~~ ı dukk.in 

• ~ 1 cıvannda Lala haueddin mahallesinde 18 5 No. dııı-kAn 
r ~~ ta Dikılita~ mahallesinde cami ittisalind 2·1 ve 6 ve cami taht,nda 4 

~ ~-ı2= tabi İmraniye kariyeainde Meli.tep sokagında 2 \e Al mJ8'ı c:ıddes 
~ No. dukk tar 

kapıcJ\ Me) d ne kta Yenipuı.tat e cau<le inde 42·44- J\o. wa ukp ikı Lara,, a 

" Kiralık arsalar 

İki küçiik para'tana 

ayet mu aıına çerçe .. eli mjnyatür 

Hattat Nuri efendi tarafmdan bronzla yazılım~ le'tha 

" " " " " " " 
" " ,, 

" " " " 
" 

,, 
" " " " "' 

" " " " " " " 
santim tuliinde vazo 

" •• ,_ " ka'tanoz 

" " " 10 

50 

50 

50 

50 

25 

Dahıl: 5 9 17 lira 
Hariç için : 9 16 33 
Adres tcbdıli için 15 klll'Uf gönde

r lmeli. 

acreııerl 
Tek autunda 
Altıncı • \ fada 
Bet inci 
Döıdunc 

Uçilncü 
lkiı.ci 

1&11tiıni 

25 kuruı 
50 • 
80 • 

120 • 
200 • 

~da karadavut Jı&p ır.ahallesinde Kararııbmet c ddeı"nde 168 ve Hacı 
1Daballesinde Pqalimanı caddesinde 6-23 No. arsalar 

~tl'ee Kiralık kayıkhane 
" " 

:10 

50 

4-0 

60 " 

anında tabak 

tulüade vuo ____}çift 
1000 

10 
60 

150 
71 

100 
180 -50,000 

Banka ve r- ~l1' Maliye ilanlan 
hu u ı tarif ... ~e tabidir. Ticaret m11cl
Urivetinin, şirketlerin tascili hakbnd
ak i ilinlarile kltibi adillikler •e ano
nim ıirketler ıllnlan, santimi otm 

kuru~tur .. Devair ve mUeueeab Ni

mi} e ılftnlan, Tıirk mektepleri ve uan 
mUnteıirc ilinlirı santimi yirmi 

~s:i de Mahmut tla mahallesinde Sutluce caddesmdc 15 No. ka\ ıklımıe 
L~~ llıUzuecte: 15" ısao 929 tarihinden 6 Ma ı 929 paznrte i gunU saat on 

hı.....~• kadar · 

ı...~ ıfıaı rn lıarrer emlak kira)a 'feri' c gınden n za)eJc• e \3 olunmu lur. tal plerin 
e ola 

ı••••• ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••• ...... "••••••••••ı.--..an•••••••----••-ı 

; Emvali metruke ilanı 1 
lllıı n on g n o at on dort Luçuğuna .,adar şarlnanıe~ ı ukumak 'e 

t ._lt";kkata ita ederek mUıa edeye iştırak et nek Uzre lstanbul Evl af mud r· 
~~ "ı •karlar mUdürlt ğilne muracaatl.ırı ıla ı olunur 

e.le e llıilşteuulitı hakkında n ahim t almak 11te\ enlt'r Mı muddtt zarfında 

• 1 
1 ................................................................................................ .-....... -.. ... . 

Semti Mahallesi Sokall Nevi lcan 
L" Ş 

~içi '\enikuy Ayuikola Kö>lıqı 19S C.ıiao 21J'" Şehri 
il müracaat ed rek ecri ıui ıl raporJaruıı İ;o ebil'r n. 

' 

-Beyotlu Hı )1'1 al• Yeoifebir 169-lSlDıaklı.la 12 
~ ------------ • BllbDldere 7·72 M.pa 10 • 

\1.t (?-üzayedeye V azolıınan Emlak ~:: Selami Ali er. =ca4d-:98 ~~ : ~evi 
~~ıF .. .. .. o~ .. Balat Karamı Vapur ;,u&eti 41 72 • 

AKARLIB MUDURL bUNDEN: Fener Cül"8mi Feaer 278-240Dlklı.la 150 • 

1 p ı, paı.ar da fel lunde odaları m pemil 16 nmaralı wa asa Kınaı ıada Ze> tinHk \ 8 Hane • • 
~-~- . ın 7_.'ede: 14 Msan 929 tarihinden 6 Ma ıs 929 Pa rteli gü u uat ~irkc ~i Hoe:apap Caddesi '5-49 IDM dtakk.la... 120 • 
:....._~ kedar. Kadıköy Ruimpaf& Oton .Nadi 27 Hane llO .. 

rrP.r f' k kifa, e verileeeiinden mUzavedeye vuoJuDIDUftur Talip. • • 29 Dllkltla • • 
an son g n•n gaton dort buçıı'lunnk.\cıaqartname)'I o!,unıa' \e ı f ı.Jk:ıca ~~-a~ikaraMebmc~~~~~:.ddeai~-19 ~Un ~O : 

le ita ,ı k m • ) d"}e i~ti..' etı ek üzre Ist:ıı bul fuK • 1 H~)b~~:! a Livadya • 18 Hue 7'/. • 
••arlur mud.ı.rl:.ı,(uue mllıacua•lan ilAn o ı ur & ada e\1&~ ~uu eı:ulik ·n 29 • 4 tarih e m •d'f p ~~ n saat 
il ı n .. ında malilmat almak i te\ enler bu m ddet zarf nJa ıs de r: za, ede en muarrerdir taliplll'lll [m,.ı. IMIJUke ıcar aom1J. oeua 
•c:aat ederek ecrı mıaıl raporlarını ıörcoıhrler. muracaaı.lıırı. • 

kuru~t11 ·. 

Iatanhal Yatı mektepleri rnuhayaa komisyonundan: 
Cuipap Yatı oıektebı • • b' i.. Ca kc '"ı m i mu ıh ' , ı k baçı t.ıtlAf 

kapalı rarf usulile münakasa) a kouulmugtur. İhale i 254929 per eniıe giinü 8Mt l 
da Ortaköyde ~~ Yat_ı mektebi nılıdlirlü do.ir inde ıcra edl cektir. Tali~ 
yaade 7 buçuk aıabetindelu muvalü at teminatluın! :Fındıkbda Gtıel aaııatlar a1'.d 
nüaiade ytı'-k mebepler mub:ıs L sine ıev<li ıle m bulan teki C r.arfı için 
to1maiıclıl'lar. TaJJfler perıenbe gllnli aaat 0 1 be• .. nç 1 • kııdar koam on reialiii 
verilmellciar. ş.rtume, ketıf'name her gun Ort;•ö~ de Guıpqa yatı mektebin 
~l1lJclıilir. . 

Jadarma imalathanesinden: 
Adil Miiukua ra•ulm 
J : l9(JOG - ..... kıtlık elbi.eıik k 30 - ' - 29 
16:181*> - • Kaputluk ~ SO - 4 - 29 
• .489 - • Yaı.bk elhieelik • 1 - 5 - %9 
O. ıreoo - Çift Kundurn 1 - 5 - 29 
O: 7!!<00 - A ı l ) urı batıani' e 2 - 5 29 1 

&18daid bt'~ ltaleot ll)f\ • k.ıpab zarf ııllllile mobetaa .edılecektir. MtınalLua 
g tJ t1 ve 61\atlatı h..11 ·a mubamn olciap .,er,h:ıe lmabulrla (~~k~da Ja.;uJann 
lmallıhaaee ode ıc:ca edMecıektır ..,...... l...ı&tbaoecle tcV&l cıııınur tnJrr .. _ea 
wzı iınlü& taıtıı..aıcdf' nıJndc:"çtu. 



{, arehane vr Satış yeri 
Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 168 

Telefon: Beyoğlu 2124 
Telgraf adresi : 'l' A T K O 

ANKARA : ZabıtÇ;J. zade ve şürekasl 
. ZMİR : Mahıı ut Celalet tin bey 
ICAYSERİ: Muha ldıs zade Alim B. 
ADA TA : Muharrenı HiJn1i bey 
GAZİA YINT AP:Giizel b. zade Hasaıı b. 
ANTALYA: İstikbal şirketi 

· TRABZO T~ !(alaycı zade acı Ab
bas ve nıahdumları 

~ DIY ARBEkİR:Pirinçi zade Sıtkı Ne
dim re Edip beyler 

Yaz geliyor, Otomobil veya Kamyonunnzun lastiklerini düşunecek zamandır, 
çünkü: faaliyetin çokluğu ve sıcağın tesiril~ yazın lastik sarfiyatı kıştan çok fazladır. 

Lastik intihap ederken, piyasada işten anlayan ve hesabını bilen bütün otomobil ve kam· 
yoncuların tuttuğu yolu takip ediniz. Bunların hepsi mutlaka (GUDYER)i tercih ediyor. Çünkü 
GUDYER, nevi itibarile dünyanın en iyi lastiğidir. GUDYER fahı·ikası dünyanın en vasi teşkila
tına malik en büyük lastik fabrikasıdır. Bir GUDYER lastiği satın alırken vasi GUDYER teşki· 
latının temin ettiği menfaat ve mükemmeliyeti de satın almış olursunuz. 

:nımııunııımııım ·: ıuınıınım:ııırrttn: :u:mımoouuııım: tnuuumuıınııııın ~: [::ınııumıııoıın ·: ınımıuıınııınıııu: :nııııııııııııınııııııı:: uıınıımıııııııııını: : rımııııııımınııııo:. nıııııımıınııımın:: rrııııııııııuıııınıın: 

~ GUDYER lastiği kullanmak, Otomobil ve Kamyonunuzun işletme masrafı ; 

~ meyanında lastik masrafını asgari dereceye indirmek demektir, •• 
: nıınıııııınıııınıııı:: nıınımllllınıııllll: ~ m:mıınıımınuıu:: nııınuuımınmıno gnııunıııınııııııua g uııııııııınııuuııııı • mnıuunm!unıııı: :nııııınııımıımm: ~ nııuınınmuıııun:'" lllllll!llllllilU!llın:: nıuuııııııııınımu: 

Otomobil ve kamyon işleten, her hesabını hilen adamın kendi kendisine soracağı sual 
şudur: İşletme masarifi meyanında kilon1etro başına lastik ınasarifi ne kadar yer tutuyor? Bu hesabı 
yapmağa muvaffax olan adam nıutlaka "GUDYER,, n1üştcrisidir. Çünkü nıeınleketimizin her köşesin· 
de tecriihelerle sabit oldnğu üzere kilometro başına işletme ınasarifini a~~'lri dereceye indirmenin 
çaresi, G tJDi ER dış ve iç lastiği kullanmaktır. 

M~HMIET' Rü 

Garaj ve Tanıir .rerı 
Aynzpaşa Jandarma karakolu karşısında 

Telefon: Beyoğlu 1755 

f , 

BURSA : Nnsuhi Esat hey lf 
KAS'l'Al\IUNİ: Hacı yirmi beş zade t 

R1fkı bey 
SA '.ISUN : Esat efendi zade Seyyit 

Bilal bey 
KO tlA : Ekırıekci zade l\fehınet h. 
GİRESON: İsmarl zade Vahit ve ı:; 

şurekası 

ZONGULDAK: Taşci zade Mehmet 
çavuş malıdunıları 

BARTIN : Bdrbn Bonınarşasr 
BERGAMA: İbralıiın llutıeyin ve 

biraderi 
AFYON K.H.: İstikbal şirketi 
ÇANAKKALE: Sevim ticarethanesi 
ISPARTA: İntibah şirketi 
EDREMİT: İsmail Hakkı Ley 
EDİRNE : Rifat ibrabiıu bey 
ESKİŞEHİR: Tevfik Nadir bey 


