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gün il{i büyük bayramı birden tes'it ediyoruz. 
z 

Casusun 
a ~emesine devam 

ediliyor. 
•11M1_...~ -~~--~~ 

"'f!t""~~t: .. oi!~·~~, Kasım bombayla 
Yavuzu 

Berhava etmek 
için tertibat 

etmiştir. 
. . . .............................................. , 
Şahitler şayanı 

1

. 
dikkat izahat -~ ' Cııeıu- Ke11m ........ - ..... ~~=..-......... J 

eni topların plli.nlarını 
da satacakmıs. 

l'i lfeınteketin mudafaasına taalluk eden. Esrarı aslu;. 
'tb.~ey; çalarak bir ecnelıt devlet memuruna satmakla 
l"rl?~l\'llll. bulunan Kusun Tev~ muhakemesine dün 
U' ~ ahkem inde devam edildi. Kasım tevfi)r 

-~ 

e ·-· Kasım huzuru adalette 

~la a saat devam eden bir takı~ mü~afaatta hul~n
tl.l). l"e netice itibariyle bu hadisenın murettcp oldugu· 

•öyledi. 
laeım Tevfik son söz olarak: 
-. "y d d' . lr- a beraat, ya i'dam,, e ı. . . 

ltı.tı ~sınım mudafaası bittikten sonra şahıt olarak polis 
ıııJ:ı~ti birinci §n'he memurlarından bir kısmı 

~~~l'e la memurlardan İskender ef. istima edildi İs· 
er ef. hadiseyi şöyle anlattı: 

h~~ ''Bu adamın casusluğu ta- arandı. Cebinden .mevzuu bahs 
11~ etmişti. pilanla mahrem talım~t!ı~ me v: 

PUt~\lsını tevfiğin derdesti için bir sair evrak çıktı. Ker_ıdısını evcla 
<' ll ta~~ edildi. Pa.~ıg~l~ı polis ~e~~ezıne, oradan da 
~ltt \1. pılana göre arkadaşlardan m~durıyete getıraık,, 

0)ac11kef. göya parasını kaybetmiş Şahit İskender efendiden sonra 
sıttden !,e Kasım efendiye kendi· Celal ef. dinlendi. Mumaileyh: 
'd §up.elcndiğini söyleyecek,bu " _ Aldığımız emre nazaran 
ı..'=lti11 aeresı~i P?lis m~muru Şem- Kasım Tevfik o gün Şişlide bir 
·~sırn1 ~endıde ışe vazıyet ederek mahallebic de ecnebi devlet me
~1lallla harakola çağıracaktı. Bu · muru olan Setiat beye pilanları 
cJ~ı c areket ettik, arkadaşım 

eı. ıolünil } aplı. Ve üt.eri 1 [Mııbadi 4 dıincli sııytu.mızda] 
,· 

are 
ı·. 

Ankara, 22 (A.A) 

\f. Ctiınhuriyet Halk fırkası gropu reis vekili 
l() ~ 0 11 Karahisaı- meh'usu Ali heyin riyi!etinde 

illan d " d"I k t:tllı.ı. qınış ve zammı maaş, erecat ve tea u a-
~l ~ ile huna karsılık olacak varidatı mütalaa 
~a~•ştir. Öyleden ~vvel saat onda başlayan mü
l1 ~l'at nıuhtelif fasılalarla öyleden sonra altıya ı 
i lr 'll' devam etmiş ve mali kuyudatın esaslı 1 
it hı?ı da temin eden hu kanun . layihası es us 1 

.. \ ·de Ye müttefikan kabul olunmuştur. ı 

Otomobil 
Hanri Ford Istanhula 

geliyor. 
------

Otomobil kıralı 
1 

· 1 memleketimizde 
~ 1 bUyük 

~~~ ~ '> . J bir fabrika 

~d~ J; -~-~~~ ..... ~~~~~-
,-.,,..,,....._,,~~~~....,,_~f-J Fort §ehrimizde 

UGU• •N iKi bir hafta kadar 
kalacaktır • 

BAYRAM YAPIYORUZ. ,S~~k,~-;,f;;;,,obilb;;rdan 
MiLLİ HÜKUMETiMiZ sevkedilecek. 
ÇOCUKLAR BiR HAFTA 

ECLENECEKLER. 

13UTÜN DEV AIR, MEKTEPLER 
KAPALIDIR. 

lstanbul bugnn iki büyük bayram yapıyor. 
Milli bayram, diğeri çocuk bayramı .. 

Bugün büyük Millet meclisinin Ankarada ilk de
fa toplanarak Istanbul ile alakasını kesip milli bir 
hô -fi.met teşkil ettiğinin dokuzuncu yıl dönttmüdttr. 

Diğer taraftan gene bugün Türkiyede ilk defa ol· 
mak üzre büyük bir çoenk bayramı yapılıyor. Yarı· 
nın büyükleri olan bu günün küçüleri bir hafta Türk 
ocağına hakim olacaklar. Bu münasebetle muhtelif 
eğlenceler tertip 6dilecek. 

Evvelii çocuklar Türk ocağına vaziyet edecekler, maksmatı iliye· 
ye mektuplar gönderecekler ve ziyaretlerde bulunacaklardır. AJ..· 
tam üstü yalmz çocuklara\ mahsus olmak üzre müsamereler tertip 
edilnıittir. Yarın ocakta konferanslar verilecektir. Bugün resmi, hu· 
susi dairelerle umnm milessesat ve hilum.um mektepler kapalı ola
caktır. Yalnız sabahleyin resmi, hususi ekalliyet ve ecneht mektep· 
leri açılacak ve talebeye muallimleri tarafından 23 Nisan hakkında 
malumat verilecektir. 

[Mabadı 3 Lincü sayfamızda] 

~~~-------------------

Ncvhavat Danım 
" 

Ekrem F: t" n Tky 
iRi z 

Geçenlerde aians telgrafları, 
Amerika iktisadiyabnı ellerinde 
tutan üç mühim kuvvetten biri 
olan F ordun Amerikadaıı hare· 

ket ettiğini, kendisinin Avrupa
da bazı mühim iktisadi teşebbü
satta bulunacağını haber verdi. 

Verilen malı'.lmata göre Hanri 
Fort Avrupadaki işlerini bitirdik
ten sonra Iskenderiyyeye gide
cek ve oradan da yakın bir za
manda şehrimize gelecektir. 
Amerikalı milyoner şehrimizde 
bir hafta kadar kalacak ve Top
hane antrepolarında yapılacak 

-
olan monta! fabrlkuanı .... 
edecekti!\ 

Alakadar mahafilin -.erdlfl .ı. 
temmim malumata gön MW-

' 

Hanri Fort Tophanedeki fabriLı· 
dan başka kamyon, traktor ve zi-

raat aletleri imal etmek üzre Ana· 
dolu sahillerinden elverişli bir 
mahalde muazzam bir fabrika 
inşasiyle de ciddi bir surette 
meşgul olacak ve memleketimizi 
Balkanlar ve diğer şark memle
ketlerinin otomobil ihracatının 
bir merkezi haline koymak ted· 
birleri üzerinde tetkikat yapacak. 
tır. 

Fransa ile yapı- \.oınonis tler 
lan müzakere bugün lzmire 
neticeleniyor sevkediliyorlar. 

Ankaradan alakadar mahafili 
resmiyyeye gelen malumata göre 
Türk- Fransız müzakeratı müsait 
ferait dahilinde ilerilemektedir. 
iki gün evel Parise gitmiş olan 
Fransız sefareti müsteşarı M. Br
ojer müzakeratta te~in e~i!e_n 
evelce tafsilen yazd1 gı nız ıtılaf 
esaalarına ait M. Kont dö Şam
bronun bir raporunu hamil bu-
l ınmaktadır. 

M. Brojer hükumetinden di~ 
ğer muallak mesai\ etrafında da 
mufassal talimat aldıktan sonra 
mayıs evailinde şehrimize avdet 
ederek buradan Ankaraya gi· 
decektir. 

Venizelos kazandı 
Friedrioh hafen. 22 [A.A] 

Graf zehelin bulonu Akdenizin 
~arhi kısmında Uç glınliik hir ceve· 
lan ynpnıak üzre sabahlayın hava· 
lnuacnktır. 

Şehrimiz zabıtasınca 
1 
_:~alanan 

ve adliyece haklarında tevkif 
müzekkesesi kesilerek tevkif
haneye sevkolunan 16 komonist 
tevkifhanede bir gece ka1d?ktan 
~.onr~ adliyece gö'rülen lüzum 
uzerıne Izmire sevkleri karulaş
tırılmış ve dün tevkifhaneden 
polis müdiriye-.ine naklo unmuş· 
lardır. Komonistler po1is tara· 
fından bu gün hapishane j'ln· 
darmasına teslim edil~ceklerdir. 
Marnunlar Cuma günü jandarma 
mulıafawsında. Izmire sevkedi· 
leceklerdir. 

Çinliler galeyanda 
Londrn, 21 [A.A) 

Cbanghai den bildirili, or: Çin· 
liler bir Jopon 'apııruuıı bomlıaı"' 
dnnııo etnıitler ve gemi dahilindeki 
muhafız kıtn&ta kumnııda ~flıt• .kte 
olan bir mula;dnıi tdt•f H 67 
hohdveli ve taİlt:) i cc·rLcyl.:ıııit

leı <lir. 

' 

1 



" 
Her 

Ce • 
Çlll··· 

Aşağıdaki fıkr yı P riste çı- ile gökler, yıldızJar daha yakm
kan le jurn_al g zetesinden harfi- dan ve dııha kolaylıkla görülür, 

- - ilme hizmet edilir. 
yen tercüme ediyorum: 1 , ben de 

0 
darülfünunun 

"Hey'et (yıldızlar, gökler ilmi) meclisinde bulunsa idim tered-
merakhsı bir banker, M. w. Mac 

1 
d 

Donald, Amcrikadn, Texas da- dütsüz ou vasıyeti kabu e cr-
d b ·ı 1 dim. Y pılacak div - endam dUr-

rülfünununun rasat ür ünü 1 e yı - bünle Cen bıhnk görülemezse de 
dızları hayretle seyrederek vak- 15 inci derecedeki hurde yıldız-
tini geçiriyordu. ı k I" 1 b'l' 

Bu cd m öldü ve bilyUk bir ar pe • a a temaş o una ı ır. 
garabeti muhtevi bir vasiyet- * 
name bıraktı. Şu tuhaf macera münasebeti 

Allahı ~örmek için ... son de- ile amerikan zihniyeti hakkında 
k öteberi söylemek isterim. 

rece büyü bir dürbin yaptırma • Pek ileri bir millet olan Ame-
maksadile Texas darülfünununa 
25 milyon dolar ( 150 milyon rikalılnr dinen pek koyo müte-
türlc lirası ) vasıyet ediyor. assıptırlar; çoğu çocuk gibi saf-

M tır; her martavala inanır. Ame-Anladığımıza göre M, c k d ı 
Donald lüzumu kadar kuvvetli ri a a ıer ene yeni peygam-
bir tel~skop olmak şartı ile ta- herler, evliyalar çıkar. Her tür
btı üzerinde (hıristiyanların) ha- lü mucizeye, keramete inanılır. 
bası All hı ~örmenin kabil oldu- Hele koca karıların zihinleri 

büsbütün tütsülenmiştir. 
ğu kanaatın a imiş. Bu koca kanların içinde zen-

Fakat bu v ıyetnameden da-, ginleri, hatta milyonerleri az de
ha garip ve cazip bir şey vars~ ğildir. Bu makule din ve servet 
o da dı rulfiınunun bu vasıyeti erbabının sadakalarını çekmek 
kabul etmesi ve leti inş edecek için, yeni dünyada bir sınıf halk 
uygun bir yer ramasıdır. n • te ekkill etrnı tir. Misiyonerlik 

Ceblimi itiraf ve ilim ederı 1 Ameriknda pek revaçta, gayet 
şimdiy dar benim bildiğim karlı bir tıcarettir. 
Cenabıhakkı her yerde hazır lncil kumpanyası Allahm kela-
ve n zır ol.ması idi... Her dinde, mını her dilde neşretmek için 
mOslümanl kta, hıristiyanlıkta, ya- külliyetli para toplar. Her mem
lıudilikte Allahı arayanlar ibadet lekette bir idarehanesi, memur
ederler. oruç tutarlar, insanlara ları, dükkanları vardır. 
ve bilhass ruhanilere iyilik ed- Bu adamlar protestan olma
erler mlir kab ye dalarlar ve yanları o dine idhal edebiliyor
mevtAyı kendi ruhlarının içinde Iar mı? Tek tük tanassurlar olu
bulmağa çalııırlardı. yor: Ermenilerden, hatta rum· 

Muta! vvifler dünyad n geçer- lardan, j ponlardan, çnlilerden, 
lcr, tabiat aleminden çıkarlar ve Afrika siyahilerinden, Okyanusya 
maksatlarma öyle n il olurlardı. vahşilerinden bu dine girenler ar. 

Incilde mütemadiyen zikri ge· Lakin miishimanlardan av adık
çen "gökler s it nah» bildiğimiz farı yoktur. Bununla beraber 
maddt öle ol asa gerektir. müslüman diyarlarında da mis
•Semavat,, k lime itibarı ile gök yonerler harıl harıl çalışıyor. 
deme"'°.se de dini tabir olmak üı- Y.M.C.A. namında bir büyük 
re şu ta' "'t aleminin ötesi ma- müessese fstanbulda oalonlar 
nasınw gelir. açmr , uğraşıyor . 

Hıristiyan artistleri, eskiden- Bu h rflerin anası "Gençle-
beri, Allahı göklerde, bulutlar, rin hıristiyan cemiyeti,, dir. Keza
dumanlar içinde, bir melekler lik misiyonerler şehrimizde 5000 
ordusu jle ihata edilmiı al- lira sarfı ile edebi ve ilmi türkçe 
tından elm stan Y pılını bir bir mecmua çıkartmaktadırlar. 
tahtın 'üzerinde uzun sakallı bir Bittabi bu süslü ve renkli risale 
ihtiyar olm k üzre tasvir e~erle~. protestanlıktan bahsedemez; etse 
Lakin bunun hakıkat değıl, hır ertesi gün kızılca bir kıyamet 
rmz olduğunu Papa hazretleri kapar. 
bile itiraf eder. O hal e bu kumpanyalar ne-

Ölen banker hakıkat ile rem- den bu n srafa, bu külfete, bu 
zin farkına varamamış. Kaba ve eziyete girişiyorlar? diyeceksiniz .. 
yontulmamı kafası ile Allhı Ortada hiç bir k;r yok. Hiç bir 
gerçekten, gokte, ~ranus ~e ya "ka'ir,,, protestan olmuyor .... 
Neptün seyyarelerın~en b.r. az Bunun karını izah edeyim : 
ötede, sabitelerden hır aı: bende, Şarkta, Türkiyede faaliyetimiz 
nurdan bir ülkede, kanatlı me- var, müesseselerimiz, mecmuala
lelderin sırtlarında tajıdı~ları rımız var diye din erbabının zen
muauam bir tahtın . uzermde ginlerinden mütemadiyen para 
bağd~ kurmu farzedıyor. çekiliyor. Çekenler istifade edi-

Eğer ort da 25 milyon dolar yor. 
olmasa idi M. Mac Donald dün- ı işte kar qudur. Amerikadaki 
yayı dolduran çılğınlardan başka zengin mütea sıpların ise dünya
biri olmazdı. Fakat 25 milyon dan h berlcri yok. 

Dalı 
Bir bomba patladı Sokak sulanacak. 1 k ti sat m Ü d ii rü 

dört çocuk ağır Itfai düzelecek. Kemal Ömer bey 
surette yaralandı. Dilenci kal -t"~cak. Ankaradan geldi. 

Kadriye, Fethiye, Burhan ve 1,..,~J>iiii~lı:Jli""-..·=~
Hüseyin isminde dört çocuk 
Kasım paşada aşıklar mezarlığan· 
da oynarlarken bir cisim bulmaş
lar ve bununla eglenmektelerken 
işti'al vaki olarak hepsi ağır 
surette yaralanmışlardır. 

Bu dört yaralı çocuk zül,." 
hastanesine kaldırılmıştır. 

üsum ifa _ ..... _._ ...... ___ _ 
Muayene memurları 

Glimrük muayene memurlann
dan bir haçının mal yükleyen 
ve ya çıkaran tacirlere kasten 
müşkilat çıkarmakta olduklarına 
dair bazı şikayetler wkua gel
miştir. Rüsumat bat müdürlüğü 
bu hususta tahkikat yapmakta~ 
dır. 

Kaçak rakılar bulundu 
Müskürat muhafaza memur

ları Hasköyde iç bostan soka
ğında Yasefin hanesinde 100 
kiloluk bir kazan, 10 okka rakı, 
100 kilo cibre bulmuşlardır. 
Pangaltıda çemen sokağında Ma
dam Maı ır.in evinde dahi tahar· 
riyat yap:~ış, 1 kazan, 100 kilo 
cibre bulunarak müsadere edil
miştir. Fatihte maruf rakı kaçak
cısı Necati efendin:n evinde ya
pılan taharriyat üzerine kazan, 
cib e, rakı elde edilmiş ve mü· 
sadere olunmuştur. 

Bu hanede şimdiye kadar ya 
pılan taharriyat 12 ye baliğ ol-
muştur. 

Yarın seyyah g<"Eyor 
Yarın Stella Bolaris vapuri!e 

30 seyyah gelecektir. 
Meteor vapurile yakında şeh

rimize gelecel). seyyahlar evela 
Mudanyaya gidecekler, Bursayı 
gezdikten sonrıı.r;. sehrimize Q'e· 
leceklerdir. 

Cemiyeti 
/ beldiye dün 

top landı. 
Gazi Hz ile 
ismet paşa· 
dan gelen 
cevaplar 
okundu. 
Yazın so
kakların su
lanması 

için müba
yaa edile
cek olan 
3 arazöz 
için 22500 

ildi. Topla-
nan .ılencilemı Darül' aczeye 
gönaerı mesi hasabiyle mevcudun 
bin kişiyi tecavüz ettiğinden ve 
bu suretle kadronun taştığından 
bahisle müesseseye yeniden mu
avenet edilmesi hakkındaki 
Darül'aceze tezkeresi kabul edi
lerek bütçe encümeuine göndrildi. 

Kışın iıalkın ekmeksiz kalma
ması için emanetçe Bostancıya 
ekmeğin motörle sevkedilmesi 
hasebiyle bu motöre sarfedileıa 
para şiddetli münakaşaları mucip 
oldu. Neticede bu gibi hesabatın 
ve bütün gayri melhuz masraf
ların münhasıran tetkıkı ~bat 
encümeni tarafından tetkiki ka
rarlaştı. 

Viyanadan eelbedilecekı olan 
itfaiye mütehassısı, Viyana itfa· 
iye kumandan muavini her Könik 
için 4300 liralık tahsisatın büt
çeye ilavesi kabul edildi. Bir ma
ıy~ta içtima edilmek üzrecelseye 
ne~ıayet verildi. 

Doğ·un fa,cıası 
Şişiıae oruw... .ıemal beyin 

zevcesi Lamia ıımın vefatına 
sebebiyet vermekle maznun bu-
1 unan doktor Kenan Hasan, Dr 
Atıf beylerle kabile Müberra ha· 

Iv.lemur alnnyorJ ' nım ve Lamia hanımın zevci Ce-
Liman şirketinde ~ünh i ~ u- mal beyin maznun bulundukları 

lunan ve münhal kalacak lZıfe- davaya dün devam edildi. Şahit 
]ere memur kabul edilm am:.. olarak Nebile, Cemile hanımlarla 
takarrür etmiştir. Bu suretk: hem • M Virtani dinlendi. Bunlar maz
esasen ihtiyaca nazaran bir az n~nların vaziyetJerine dai~ belli 
fazln bulunan kadro makul had- d 

1 de inecek, hem de senelik bilan- ba lı şehadette buluna~a ı ar. 
çoda mühim bir tasarruf temin Neticede, Dr Ken~n be~n maz
edilecektir. nun bulunduğu dığer hır dava

Üluhiyet - ğarip degil mi? -
bir ticazete vesile oluyor. Vak
tUe cerrar sarıklılar vardı. Reme
zanda taşralara dağılırlardı. Za
vallı hocalar! Bunlar dilenmek 
ilim ve san'atında :büyük bir te
kamüle muvaffak olamamışlar. 

Amerikada her şey ilerlediği, 
fenni bir şekil aldığı gibi dilenci
lik, cerrarlık ta asri bir mahiyet 
almıştır. Ahir zaman misyonerle
ri okkti ile, dirhemle Allah alıp 
satıyorl&r. 

"El kasibü habibullah!,, 

nın tevhidine ve muhakemenin 
talikine karar verildi. 

Tahir he\ 
• 

Arnavutluk sefirimiz Tahir 8. 
dün Ankamdan şehrimize gel
mistir. 

Haber aldığımıza göre hüku
metimiz şimdilik Arnavutluğa se
fir göndermeye lüzum görmedi-
ğinden Tahir B. yakında başka 
bir vazifeye tayin edilecektir. 

Buz jnhisarmın emanet uhte
ıinde ipkasmı temin için teşeb
büsatta bulunmak üzre Ankaraya 
gitmiş olan emanet iktisat mü· 
dürtı Kemal Ömer B. dün şeh
rimi.,e avdet etmiştir. 

Kemal B. hususi işleri için 
Ankaray~ gittiğini bu meyanda 
emanete ait bazı işleri de tetkik 
ettiğini söyleyerek buz meselesi 
hakkında beyanatta bulunmaktan 
istinkaf etmiştir. 

Rusvava ihracat 
"' . 

Rusyaya ihracatta bulunan 
tüccarlarımızın bir çok müşkilata 
tesadüf etmekte olduklarını ve 
bu hususta Istanbul Ticaret 
odasına müracaatta bulunarak 
şikayet ettiklerini yazmıştık. 

Ticaret odası bu şikayetleri 
tetkik ettikten sonra iktisat ve
kaletine takdim edilmek üzre bir 
rapor hazırlamıştır. 

Bu raporda sikayetler hulasa 
ve alınacak tedabir hakkında 
Ticaret odasının noktayı nazarını 
serdetmektedir. 

Eğer yapılacak teşebbüsatla 
şikayeti mucip haller kaldırıl
ır.azsa rnukabeleten muamele ic
rası mukarrerdir. 

Vukuat 
Trauvay çarptı 

Sirkecide aşcı tevfiğin oğlu 
Eyube vatman Hakkının idaresin
deki tranvay çarparak yaralamıştır. 

* Galatada Arap camiinde 
oturan Muhsin kaptan vatman 
Salibin idare(jindeki tranvaym 
altında kalarak yaralanmıştır. 

Tabanca çekti 
Vefada otutan Ali ile Mahmut 

çavuş kavga etmişler. Bu aralık 
Şemsi isminde biri araya girerek 
her ikisini de silahla tehdit etti
ğinden dP.rdest edilmiştir. 

Sih eyşte vcha 
Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekaleti celil sinin hıfzıssıhha! 
umumiye 1945 213 numaralı ve 
1 Nisan 1929 tarihli em'rname
sine tevfikan tebliğ olunur; 

Süveyşte 26 Mrrtta bir veba 
vakası haber alındığından mu
varedatmu muayenei tıbbiye ko· 
nulmuştur. 

Hudut ve sıhhıye müdüriyeti 

Edirnede 
23 Nisan akşamı Edirne Hi

mayci etfal cemiyeti t~rafmdan 
bir Çocuk balosu tertıp olun
muş ve pr< g anılar tevzi edilmeğe 
başlanmış r. Bu balonun mem
leketimize' e ilk defa olarak ya
pılması dolayisile pek parlak ve 
güzel olacağına şüphe yoktur. 

i Çocuk bayramı . 
Bugôn çocuk bayr• 

mı, yarına bu günde 
daha fazla ehemmiye 
veren Türk milleti, mil 
hakimiyet bayramın 
tesadüf eden bu gfinil 
aynı za..manda çocu 
günü olarak seçmiştir 
DJğer memleketlerde d 

: böyle bayramlar sık sık 
j yapılır. Bu gibi bay· 
İ ramların maddi ve ma· 
j nevi faideleri çoktur. 
i Her şeyden evel çocuk 
f meselesi bizim gibi ara· 
zisi geniş, nufils nispe• 
ti az olan memleketler 
için hayat meselesidir. 
Cahil ve batıl itikatla• 
rın ·hüküm sürdiiğfl de· 
virlerde çocuk sıhhau 
ihnıal edilmişti. Bugllll 
İ§e çocuk haftası yapı· 
larnk bu hayat mesele· 
.si bütün memleket hu
dutları dahilinde tes'it 
ediliyor. Bu günlerde 
çocuklara hayatın ne 

ı oldu~'ll, sağla yaşayış 
usüllleri öğretıJecek ve 
ebeveyne çocuğun kıy
meti anlatılacaktır. Her 
şeyden evvel çocukları
mıza tabiatı sevmeği 

öğretelim, ha}Tamm ea. 

.~'.~'.~=e~:e~~.:~.:~;;J 
'Yaşasın cümhurj ye 

Paris, 21 (A.M 
oum l gaıete inin Madritten ,J

dı~ı hır liabere nazaran darUlrt.ırıUXI 
haclı eleri val met kcı;betmi§tir. ~ 
selonda talebe Cumartesi gUnU bil 
nl mayiş ~ npmış, yirmi lngiliz ıer 
yohından murekkep bir grupun et' 
rafını alarak ihtilafın menşei b•~' 
ll!ndı:ı bunl [il iznhat vermiştir. v~ 
bnstıı fili mUktepler talebesi Pri~~ 
dP Hivrr taraftar bir muallıtJP 
alenen tahkır etmi-., terakkiperveri' 
OP. fikirJem Je maruf diğer bir Jllıl' 
allimi aL ışlamıştır. Darulfunun eııır 
nı dershaneleri bo-:alttırmıştır. f3tı' 
nun üzerine talebe " Yaş asın CtiJSI• 
huri yet • kahrol'!un hlıkOmet,, oidr 
l ri}le sokaklara dağılmıştır. v.ı.o 
fakultnıi reısi darülfünunun yakınd• 
kapat lacağı hakkında neşrolun-' 
son tebliğ :uzerine M. dö Riverll~ 
bir çok muallimlerin imzasını bJ 
bir protesto mektubu gondermiırit• 

Tekaüt edilenler 
Belgrat, 21 (A. . .ı 

Kıı alm hir emirnamesi, şimd•r 
kndar htıkumetin emı·ine aOJll I 

bulundurulmuş olan 40 eski 11~ 
kat'i surette tekaüde eevketııı 
tcdir. 

dolar şaka değildir. Journal gaze- Allahı görmek için 25 milyon 
teai bu garip v sıyeti kabul eden dola a teleskop yaptırmak iste· 
darülfünun şasıyor. Ben hiç yen banker makulesi kimselerin 
şaşmıyorum. Sebebini söyleyeyim. Şarktan, Türkiyeden ne malfi
Mektep bu '\J sıyeti • icrası muhal matleırı olabilir? Mutavassıtlar 
olduğund- reddetse bu cesimna para kazanır, boyalı risaleleri 
a:neblağ kim bilir kime kalacak, basanlar şu pahalılık devrin
yahut boş yere sarfolunac ktı. de iaşelerini temin ederler. İtte 
Lakin Allahı görmek maksadı kar budur. Komisyonc kaza 
ile yapılan kuvvetli bir rascıt aleti nıyor, mal ahıbi kaybediyor. 

;:;~:.::.:::_:_::_::_:~:._~--... ~~.:_--~--....;.~..-~~~~-:-~----~d..---~d~.~~.~{-m-a~gv:-a--:-h"!"a:k:k~ı ""!!v~a-rd":"ı-. ~Ç'.:-u~"n-:k~iı:--. ~B~e-r""'y--~k~a-r_a_rı-va~r~d~ı,-::b~ir~d~aha ne Wim- - Bilmem, demin de bir ı•' (IKDA1\1) t r. ·ı 37 Beryl seslen i ve mer ıvemn pi 
·' ım eırı .nQı: _ l k l d · · bı'ldana Lewin evine dönecek, zeteci geldi, ona da bildiğinı 

CELAL NURi 
Mumaileyh bir kaç güne ka

dar tekrar Ankaraya gidecektir. 
O gece için Edirne kulubu sa

lonlarının tezyinatına başlanmıştır. 

Oturduğu divrından kalkmak, 
ş6yle penc"'reden dışarıya bak
mak is ed' Fal ~ öy'c ağır bir 
uyku göz k paklarının etrafında 
dolaşıyordu ' i, ka kamadı. 

Ne Le\\in kendı 'ni çağır n 
sesini, ne o ket eden oto-
mobili i g"r' us~ ü duydu. 

Anc p ı c r vuran yağ-
murun ryli uy kusun-
dan uy ırdı. Oda kap karan-
lıktı. F at P " a en e ektriği 
yakrr şu di nın 

üstü. u u u? Bilmi-
yordu. 

y 
nlü 
tar ' 
hu 

~. e · rerl', çü-

nenin üstiınde bir küçük saat du
ruyordu. Bery1 saata baktı, on 
bire çeyrek var. 

On b'r çe)ıek ! 
Hail uti tren kingskrostan s at 

h rel et ediyordu, 
+ı ı ı v 1 ulağına götürdü: 

Mükemm lt n işliyor. 

Bı e i d ki saata da baktı. I 
Ay ı saa .. -.ıc oldu? Na~ıl bir 
hadise geçf? 

Yat k od sına geçti, lambayı 
yaktı, k pıyı hafifçe açtı. Aşağ
da ikı h zmetci konuşuyorlardı. 

- .. Ben çıktığını görmedim. 
Son def gordli üm zaman ba

şapkn vardı. Deli gibi 

yarısına kadar indi: in artı ev en iğım ve o gece 
- Ne var? Ne oldu? Amcam bal ayı seyabatına çıkacağını bil- ne de bir daha Frankm yüzünü varsa söyledim. l• 

nerde? yordu. görecekti. Beryl bu gazetecinin kim 0• 

_ Bilmiyorum matmazel, ga- - Evet, çağır bir otomobil, Beryl kapıcıya sorduğu zaman duğunu anladı ve düşündü ~ 
Jiba sizi aramağa çıktı. ötekiler gitti mi'? şu cevabı aldı : kendisine yardım etse etse 

- Amcam belki benim dışa- - Gittiler efendim. - Kapiten Leli buraya ancak gazeteci eder. 
rıya çıktığımı zaı ,t: t mi tir, hiç - Bana garajdaki küçük oto- yatmak için gelir. Çarşa~badan Otomobiline bindi ve doı;; 
telefone ettimi? mobili çıkarınız. b ·ri yüzünü hiç görmedım · Co11rrier de la Poste gazel 

Hayır matm e' On dakıka sonar otomobil ka- - Geçen gece bura.ya ~el- idarehanesinin önünde durdu· 
- Saat kaç? pıya geldi. medi mi? Kendisini tahrir müdürü Mer 
- On bire çeyrek var mat- Beryl lskoçya trenini kaçırdığı - İki üç gecedir hiç gelmi~oı. J ter Fild kabul etti. 

mazel, bütün eşyanızı istasyona için, bilinemeı neden kendisini - Fakat mektuplar elırae 1 - Matmazel beryl Sted ın~ll·l 
gönderdik. mes'ut hissediyordu. ne ~apıy~rsunuz? ı Efendim, buğün nik;.h mcr~sıtS' 

Beryel, merdivenin tr~ ·1· nına Londraya inmeke karar ver· Kapıcı. vnpılan hanım sımz değil mı? e 
dayandı ve sordu: mişti. orada ne yapacaktı neden - Bur:ıya hiç mektupları gel- ~ _ Evet, fakat yeni is01ir:O. 

d Ç mez dedı. .. s· M jo5 M. Frank geldim· inecekti, o a bilmiyordu. ünkü ' . l l henuz alışamadım. :r az · 
Hayır Leli Londralı idi belki onu bulmak Beryl ~u h~~erlerı alınca ... a - hua ile konuşmak isterdim. 
M. Leli? ihtimali vardı. binden bır huzun dalgasının geç- üsa•· 
O da gelmedi efendim, bu- Londraya geldiği zaman oto- t iğini hissetti. Kapıcı <ledi ki: - Aca~a burada mı, ın 

- isterseniz size ad.resini ve- de edcrs uız sordurayım. .. Of rada hizmetçilerden başka kimse mobili Lelinin oturduğu evin T h · "d" ·· k r duşOl 
d reyim, M. Frank Sut•on müesse- a rır mu uru 1 cO~ kalmadı. Bir otomobil çağırayım önünde durdu. Ora a ne yapa- . d 

1 0 
I saçlarına ragmen kadanları ... 

mı efendim? caktı, bilmiyordu. Yanında parası sın e ça ışıy r. . 
_Neden? da vardı. Eğer icap ederse gidip -Teşek~ür ederim ... biliyorum, seven erkekledendı. (Bıtt dıl 
Hizmetcinin böyle bir s~::ıl sor- bir otelde kalacaktı. Yalnız dir acrıba şımdı orada mıl 



!ınanla~ eskil 
u t mlekelerini f 

İstiyorlar. 1 

• Venizelos 

1
i n t · h a b a t t a 

1 muvaffak old . 

• ne 

, E Parl&, 22 [A.AJ 
Yol'! ~o de Parie,, zMeei yuı· 
~ . Almanlann kaybe · ·leri 
ille r ele geçirmek tçin tamirat 
dikt . i den i tifade etmek iste-

"~~ •nık sabit ohsı uw. 
tıı:ı:ı\' kt o,, gazetesi, müttefiklerin 
g,,.Yria ~ kombi~oıalırro ve 
htıy k rıh itilMlara razı olmakla 
Çtnku bir hatada hu}wuıcaldarını, 
tıı~ad ~unlann fed kurlıkla za'fın 
'-d dıınesi olduTn•nu yazmak· lt, ı;ıw 

S Bedin, 21 fA.A) 
h~ alAhittar meh fil gerginliğin 
Oldu;. hissol nur derecede azalın~. 
hassı l kan anndadır. Ve müte· 

tı nr konf em akim kalasın· 
ll:ıa.h t~\·elhit edebilecek neticelere 
'lır ~ hırakmıyacak muv kat bir 

Ctı te viye derpiş etmektedir. 

ll Berlin, 21 (A . .A.1 
diti, •Yas ajansımn m :tbiri bil· 
~h Yh.r: M. cht in seyahatımn 

~ 1 yalnız Perşembe glinkü 
~ sele~ · qir. Belki bu hususta 

nıtt tn amil Berlm mali pi.ya· 
l ger nlik ve ie!tonto 

~ etini yenlden ter.yit etnıe6İ 
~ temel hulua n Reichshanlwı 

. ;atiyelidir. NuırJar meclisinde 
~cbt ile M. Vocglerin isti· 

S ıti at d etmi~tir. M. 
tcJcıt;11t siyasi ·y11tte hi~ bir 
~ te bulunmamış oldu1W>u 
~er atı etmi · . Kabinenin mtiza· 
&eç tl~ aon derece sükun içinde 
he lnış e zır\ar mlltehas ıelann 
~41uını~ tescil ile iktifa euikle
llf hıç bir münak-.~ olmamış· 
raJti "bayet nnırlar bundan son· 
'Ynı ln\izakerat için mütehassıslara 
~ la serbestli hareketi vcrmeği 
hun~ tıhnı rdır. :M. Schacbt 
ile . ~ sonra Reicbsbank crkinı 

.. ..
18 onto meselesi hakkında 

Otu U§tiir 
' "T Paris, 21 [A.A) 

filtı .e pt,, gazete i yaziyor: Mü.tıe· 
~~il muhik taleplerine karı:ı 

ode ne der ce ukavemet 
ıu ve . .\12ıe . azını oln olsun gerek 

t:ıt &c;ık~ ~e gerek A nupnda sulh 
ler t"" l ıııı~ halline mani olacak 
'lltn tıt. sıyaset aleylrindeki efkliri 
• l?ıt)'enin bu hareketine karşı 

tt hhnamıyacaktu\ 

!lir kurban daha 
lıı Londrn, 22 [A.Ai 

~) \l.~bım Keith Andel"6onu• 
@ • • ' A vusturalyanın aimali 
~ 1'1 JBiı& bir mıntakada her 
~~ muvaealası ınünkati bir 
~her kalmış olduğuna dair bir 
ijQı alnııttır. Ancak müliizımın 
~ olm mdan endişe edilmek· 
t., • Y ann vak'a m hruline beş 

ecek.tir. Kendilerinden 
Und nberi malumat alına· 

b 1 1' olan Anderıson ahiren 
~ olan 'iSouthern Cross,, 

· • aramaga gitmiş idi. 

lçki iptilası 
le Cherbour~ 21 [A.A] 

lerl;; '17athan trans tlantiği limanı 
tdUlllllneUteıı evel yolda istihlik 
~ Uzre 70 knsa içki almıştır. 

~BONE 
-ve ilan tarifesi 

tıç Abone ücretleri 
~~ .Altı aylık Senelik 
~ç 'i . 5 9 17 lira 
Mrea Çtn: 9 16 33 • 
~eli, tebdili i~ 15 kuruı gönde-

't e~ f n ficret lerl 
Altın !Ütuoda 63Jllimi 
n~. cı sayfada 25 kuruı 
l)ltıci c 50 • 
tı;:1uncu • 80 
l ncu 
"-inci • 120 

1lan c 200 • 

h~8 v~ ,... ~tı Maliye ilanlan 
Ul'iyet• ~"-?C tabidir. ncaret mUd· 
a~i ~·. VllkeUerin tascili hakkmd· 
tlhn • ~c kntibi adillikler ve nno-
k etler ilAnlan, santimi otuz 
tıı. tur. • Dev · 1rt ila 

1 
aır ve mliessC$&h re!-

llılllltef n ıırı •. Turk mekteplerin asarı 
l?e illnlin &arıtimi yirmi 

; . 
l~~:~ 

Atina, 22 [A.A] 
Ayan meclisi için yapılan inti· 

hahatm malum olrın neticelerine 
göre Venizelo tııraftarllll'ı 70, mu· 
holifler 22 azalık kazaDIDI }ardır. 

• es s 
-38-

ngilterede amel ve 

1
patron ka şı arşıya 

Loııdrs, 22 [A.A] 

Alaman imp ratorlarının bu
suretle ve böylece yahudileri hi· 
mnye etmeleri neticesi ne oldu 
biliyor musunuz? 

Bütün alaman yahudileri ala· 
man sarayının kölesi oldular. 

Kıral Zogonun 
katolik o acağı 
teeyyüt ediyor 

Turan, 21 [Hususi) 
Arnavutluk Kıralı logo kato

lik olacağı burada katiyetle söy
lenmektedir. 

Memurin kanunu 
Ankara, 22 [A.A] 

Büyük millet meclisi bugün 
reis vekili Nurettin AH beyin 
riyasetinde toplanmıştır. Meclis 
dahiliye memurini kanun tayıha
sının Perşembe günkü içtimaında 
müstacelen müzakere edilmesi 
hakk.nda dahiliye vekili Şükrü 
Kaya beyin teklifini kabul etmiş 
ve perşembe günü toplanmak 
üzre içtima ni ayet verilmiştir. 

/ 

I 

·' 

Bir İngiliz artisti 
aşk uğruna 

yabudi olmayı 
kabul etti. 

Kız diyor ki: ,.Aşk var
ken yahudi de{lil, din

siz biie olut"'um.,, 

İngilterenin maruf aktrislerin
den Miss Rudy Miller yahudi ol· 

uyorl 
Maks Darevski isminde bir ya-

hudi musiki şinasla sevişen bu 
güzel san' atkar son zamanlarda 

İngiliz ımnayi p:!tronltırı ile 
amelesi arasındaki mu terek kon· 
ferans yarın Çtlııca tır. Tarihte 
ilk defo olmak llare patronlarla 
11mele müsavat dairesinde topla· 
nacaklar ve aralarındaki ebedi 
nizalorı knt'i )t'n tesvivc etmek 
için hükumetin müzaheretiyle 
muteknbil mcnfaat1arını telif için 
müzakerattn bulunacaklardır. 

Venize os taraftarları 
Atine, 22 (A.A] 

Ayan intihabatında Venizelos 
taraftarlarının ekseriyet kazanacağı 
muhakkak gibi g6ziıkmektodir. 

Kelloğ misakı 
Wa hington, 21 JA.A] 

Fransız sefiı i, hariciye nezare
tine Kelloğ misakının mnsaddak 
suretini t vdi etmiştir. Bn raeimeyi 
oimdiye kadar ikmal etmemiş 
olan yekine hükumet Japony dır. 

Sun'i petrol 
Borlin, 22 [A.A] 

Boyayan maddeler trbetü Stan
dart ovil kompany ile eun'l petrol 
istihsali için bir itilafname akdet· 
mek füı.redir. Bu maddenin iı:ooli 
dt.lnya piyasalanndn ticareti arlı 
maddeler ara ında sayılacak derce· 
de terakki ~tmi tir. 

Halk nerede bir yahudi gör-

se derhnl: 
- Bu imparatorumuzun uşa· 

ğıdır .. dokunmak olmaz. 
derlerdi. Tarih, yahudilerin 

bu uşEkhk haline (Kammerknecht) 
ismini vermektedir. 

Esasına bakılacak olursa ya· 
hudilerin ~"rihin orta devrinden 
başlayarak bu göne kadar de· 
vam eden esaret hayatlarında 
bu Alman köleliğinin oldukca 

te'siri mevcuttur. 
Gördüğümüz ve dediğimiz 

gibi ehli salip seferlerinin baş· 
laması avrupa da yabudi düş· 
manlığına bir devir ve bir çığır 
açmıştır. 

On üç ve ondördüncü sırla· 
rın birbirini kovalayan zulUm ve 
vahşetleri bu çığırdan başlar. 

Salip seferleri bitince yahu· 
dil erin azapları bitmiş mi oldu? 

Ne gezer? .. 

Bu seferler nasıl ki katliamlar 
için birer sebep iseler, bunu ta· 
kiben başka .sebep ve bahaneler 

de eksilmedi. 

[Birinci sayfadan mabad] 

Talebe öğleden sonra L .. "rı müsait olduğu taktirde gezmeye g(). 
tiirülecek ve buralarda talebe ara ında muhtelif eğlenceler tertip 
edilecektir. Tnlehe semt semt gezmcğe gideceklerdir. Bunuu için 
Beyazıt, Ihlamur, Hürriyeti ebedi ·e tepe i gibi yerler tefrik edil
miştir. Bural4rda çalgılar du bnlunncaktır, Bütün mektepler yarında 
kaplıdır. 

Bundan ha ko, bugün çocuklar için Gülhnne p rkmda Ç-OcnJ.:; 
oyuncak meşherleri hokkabaz, kukla, idman uumeroları ve nir c 

eneeler tertip ediimi~ti.r. Şehzade başım'! i Ferah, Milli, Hilal ,;i· 
nemaları 24 Niean çarşanba giinü snnt (10) dan (2) ye kadnr ve Aya· 
sof yada Alemdar sinemaımım dıı ı;aat (10) dan (12) ye kadar çocuk· 
lara meccanen açık bulundurnlocaktır. 

Diğer taraftarı 23 Niaıı bayra.ro1 müuaeebctile bugiin resmi me· 
rasim yapı1ac k , e vali bey konağında bir çay ziyafeti verecektir. 

Ankara 22 [A.A] 

Yarın, 23 nisan. Vatanın ümit ve istikbali olan yavruların bayramı· 
dır. Türkiye Himayei etfal cemiyeti umumi merkezi bu ümitle do!du 
gün münasebctile bütün vatan çocuklarını tebrik eder. 

.. * * • kara 22 [A.A] 

Yarından itibaren başlayacak çocuk haftasında muhtelif merkez
leri temsil edecek olen çocuk murahhaslarının ikinci kafilesi bu gün 
saat on altıda şehrimize gelmi ler ve istasyonda baş vekil ismet 
paşa hazretleri namına yaverleri Atıf Fikret beylerle Himayei etfal 

onunla izdivaca karar vermiş ve 
Protestan aktirisle Yahudi sevgi
linin medeni nikabı geçen hafta 
zarfında Pariste kıyılmıştır. Bu
nun Uzerine Londraya gelen ka· 
rı kocn dini nikahlarını da kıydır
mak istemişler; fakat hiç bir pro· 
testan kilisesi bir protestanla 
yahudi arasında nikah kaymağa 
muvafakat etmemiştir. 

Bunun üzerine karı koca dü
şünüp taşınmışlar. Her halde içle
rinden birinin dininden çıkması 
lazım geldiği neticesine varmışlar. 

işi daha fazla sürüncemede 
bırakmak istemiyen Miss Rudy 
dininden çıkmağa karar vermiş. 

cemiyeti nnmma merkez hey' eti, Ankara çocukları ve mektepleri 
namına kız ve erkek talebeleri ve muzika ile kalabalık bir halk kit
lesi tarafından hararetle karşılanmışbr. Murahhasların üçüncü ka· 
filesi de bu akşam Kayseri tirenile gelecektir. Bir müddet şehrimiz· 
de kalacak olan murahhasları Ankara mektepleri kız ve erkek 
talebesi kendi evlerine misafir edeceklerdir. 

Aktris "Deyli Meyl,, muhabi· 

rine diyor ki: 
' T" 

. .. . . . .. . 

tirmedikçe Protestan kilisesinde 
evlenmek mümkin değildi. Onun, 
dinini değiştirmesi, hakkında iyi 
r'- .... r . n·-- .... ,,. .. ı, ~ ('""'' , .. ,. 

hudi olmağa karar verdim. 
Şimdi bir müddet bir yahudi 

paı:msdnn ders alıyorum. Sonra 
u .. f... di .... ·r ,. n l "' ... f" ,. ,.. "7"ml . 

r 

Kemalettirı ~ükrii 

a a rı 

as a bir 
iz· yo mahk& 

ateşe a ıyordu. 
Kiliesden fırlayan ve dolo di%· 

gin vahşet sahasında koşan Haç, 
sade yahudilere ve Kudüş derdi 
ile müslümanlara musallat olma· 
dı. 

Bizzat ve binnefis hıristiyan· 
lar da kanlı savletinin vahşi ve 
feci akıbetine ugrattı. 

(A1biju\•B) Jar üzerine yapılan 
kinli akın\nr bunun en parlak bir 
delilini teşkil eder. 

Albljuvalar kimdi? 
Hiristiyan dünyasının dinsiz 

diye Üzerlerine çullandığı bu 
adamlnr, çullananlar gibi onlar
la beraber lsaya silahın oğlu 
diye tapanlar, onlar gibi Mu
hammet ve Musa dinine hücum 
edenlerdi. 

O halde bunlar neden birbir
lerini dinsizlikle ittiham ederek 
saldmyorlardı? 

Bakın niçin: 
Kurunu vusta da bütün avru

pa hıristiyanlan katolik idiler 
ve bütün bunl r hep katolikliğin 
yegane amiri ve yer yüzünde 
lsanın vekil emumisi Papa ya 

tabi idiler. 
Katolik kilisesi, kendi menfa

ati için nasıl isterse dini o tarafa 
çekiyor, incilin ahkamını kilise
lerde, olduğu gibi değil, dilediği 
gibi halka telkm ediyordu. 

Kendini bilen ve kilisenin bu 

Kadınlar yüzlerini, 
ciltlerini 

bozmayarak nasıl 
boyamalı? 

Bir lngiliz güzellik 
mut:ahassısı ders 

v r"ıyor. 

Bahar, yalnız kadın terzilerini 
değil aynı zamanda güzellik 
mütehassıslarını da faaliyete sev· 
kediyor. Londranm meşhur bir 
güzellik mütehassısı günde 40 
müşteri kabul ediyor. 

Bu san'atknr diyorki; 
"- rnüşterile 'min büyük bir 

kısmı bu seneki şiddetli soğuklar 
neticesinde kuruyan ciltlerini 
ted vi ettiriyorlar. 

Son zamanl rda vaktimin 
mühim bir kısmını, müşterilerime 
verdiğim "boyanma ve düzgün
lenme. dersleri işgal ediyor. Bu 
derslere lcadınlar büyük bir 
rağbet go teriyorlar. Kırmızılık 
diyip geçmeyin! 

Onu yanaklara, dudaklara 
sürmek başlıbaşına bir hünerdir. 
~un~n için. salonumda müşte· 
rılenm benım nezaretim altında 
boyanıyorlar; ben de her birine 
ayrı ayrı (}Yanlışlarını gösteri· 
yorum. Ekseri müşterilerime, 
bilhassa gözlük kullanıp ta boyan· 
dı 1 "' ı ıım"n ~"zl"il'ı-i cık~rm k 

hırsını anlayan Isa rnensup'8rm. 
dan bazıları isyan ettiler. 

- Hayır! dediler. Hıristi~ 
bu demek değildir. 

Halbuki kuvvet öbür tarafta 
idi: Bizzat Papanın da işine gel· 
meyen bu itiraz eeslerini boğmak 
lazımdı. Katolik kilisesi dinsizi 
tamgasını yapıştırdığı bu insanlua 
açıktan açığa ilanı harp etti. 

Papa üçüncü Innosan bu gibi· 
leri muhakeme etmek üzre m .. 
hiş bir mahkeme heyeti tqkll 
etti. 

Bu mahkeme tarihin Engi· 
zisyon ismi ile kaydettiği meıbur 
mahkemelerdir ve sureti teşek• 
küfü de bu maksat içindir. 

Mücrimler ayrı ayn yakalanıp, 
diri diri yakılmak sureti Ue 
ceza görürdü. Adetleri fazla ol· 
duğu zaman ise üzerlerine salipn 
seferler tertip edilirdi. 

Hıristiyanlarm biri birlerine 
karşı olan bu savletleri, bu dm 
münazaaları içinde yahudiler pD{ 
okkanın altına düştüler ve Papa
nın Albijuvalar için kurduğu en
gizisyon mahkemeleri binlerce ~ 
hudiyi diri diri çıra yığınları 
üzerinde yaktı. 

(Bitmedi( 

atandaşlar bire• 
bi er Üzerlerinde., 
ki lekeyi siliyorlar 

Ali k rar hey' eti riyasctindenı 
işgal esnasında Fzansızlar 

tarafından Kilis polis memurlu• 
ğuna tayin kılınmasından dolayı 
mülkiye hey' eti mahlusasınca · 
hidematı devlette ademi istihda-
mına karar verilmiş olan Ömer 
Hulusi efendi işgalden ınu:kad· 
dem jandarma başçavuşu olduğa 
ve işgal esnasında Kilis de lata
smın başında kaldığı ve kuvvayi 
milliye ile alakasını kesmeyerek 
muhaberatta devam etmek Ye 
Fransızların vaziyeti hakkında 
malumat vermek ve talep edilen 
jandarmaları göndermek suretiyle 
vazifei vataniyesini hüsnü ifa ey• 
lediği ve polisliğe kaydı bir mu
amelei resmiye üzerine tahvili 
memuriyet şuretiyle olduğu res
mi ve gayri resmi vesaik ile teey
yüt eylemekte ve amali milliye 
aleyhinde bir hareketi de ihbal' 
edilmemekte olduğundan muma
ileyh hakkında verilmiş olan bey'· 
eti mahsusa kararının ref'iae müt 
tefikan karar verilmiştir. 

Ali karar hey' eti riyasetinden~ 
Cidali millide hey' eti hük6· 

metle birlikte Bağçeye çekildiği 
halde bir müddet sonra Fransız 
işgali altında bulunan Osmani
yeye avdetle memuriyet kabul 
etmesind~n dolayı bey'eti mah
susaca hıdematı devlette ademi 
istihdamına karar verilmiş olan 
Ceyhan ziraat bankası sabık me
muru Ahmet oğlu Ahmet Hamit 
efendinin cidali milli batlangı· 
cında kuvvayı milliyeye iştirak 
ile . ~?zifei vataniyesini ifa ey• 
ledıgı ve büyük Fresız ta• 
arruzunda esir kalarak bagçeye 
gitmediği ve Osmaniyede fran
sızlar tarafından yeni bir memu
riyete tayin olunmayip eski vui· 
fesine devam eylediği ve möd
deti memuriyeti esnasıada . dur 
man amalina hizmet etmeyıp bı-
lakit kuvvayı milliyeye hb.metler· 
de bulunduğu resmi ve gayri 
resmi vesaıkın tetkikinden anla-
şılmış olmağla hey' eti mahsuaa• 
ca mumaileyh hakkmda mütte· 
haz kararın rcf 'ine ittifakla karar 
verilmiştir. 

mecburiyetinde olanlara, büyü
tücU bir ayna (yani devaynaıı) 
karşısında boyanmalennı tavsıyo 
ediyorum. Bu suretle boyanma 
hat:ı1"r1 dchn iyi meydana çıkar. 



ı 

Çocuk bayrann nıiinasebPtili 

- "Jtantazi · 

Çocuk ve Çiçek 
Jşte iki f{izel canlı varlık ki, i aradığı şı-y bu mudur? Nasıl 

ller kisi de gözü, göftlü çeker, !Jedii güzellikleri arayan bir göz, 
i:n l'ldıuiıu, duygumnu ok- bir çiçekte bir güzellik, bir ko
şar.. S.~ çiçekler, bir büyük ku, bir renk ararsa cemiyet te 
şa rin ıledl. · gibi, nebatların ka- çocukluğun saflığı içinde gizle
dınlaşmm, dualar da hayatın nen bir çok faziletlerin atide 
çiçckleometidir... inkişafını bekler. 

f kat \OIU da itiraf etmeli- Acaba bu benim daima hu 
yiıı r da hayalın renkli vadide okuyup yazmamdan mı, 
çiçelderilain her türlü güzellik- yoksa çiçeklere, çocuklara fazla 
1 inde toplayan kıy- meftun olduğumdan mı doğuyor? 
met1ı insan tomurcuğu, Her neden doğarsa doğsun ben 
kokul birer adam goncasıdır. şai~n bir k_adı~ ile çi~ek ara~ın-

u...ı_ •- te -ıel sev'ıml'ı b"ır , dakı m.ınasıbetınden zıyade çıçe 
., ... ı.a n ıu ' ·ı k d k" ·· b h t' oc:tdr ltenöz açılmağa başlayan ' ı e çocu a~asın a ı muşa e e ı 

~ · çf ncası gibi güzel 1 daha kuvvelı buluyorum; mesel ey 
kırklao!, ~-·Yalnız giızellik, şairane de_?i!: s_ırffenni (Pür siyan& 

1 nmk 1 koku cihetin- ı olarak duşunursek gene aynıdır, 
~e:~l:!i' ~:k ile çocuk bir bir çiç~k her halde kemale ermiş 

k · rd·n bir birine anaç bır nebııtın çocuğudur. Ço-kMerlU naza 
0 

- cuk ta keza kemale ermiş bir 
' adamın çiçeğidir! 

Bir Çiçek tohumu güzel bir Çocuk ve çiç.ek kelimelerini 
çiçek wttııbllmek için ne kadar andıkça büyük Türk inkılabının 
dik , ae kadar bakılmağa bu günkü çocuklarını, Cumhuri-
mu 90«1k ta öyle değil yet bahçesinin bu günkü çiçek-
midir? Bir fOCUk kendi topra- (erini hatırlıımamak kabil mi? 
ğını, ~. limoniuğunu, ca- Her tohum buluaduğu tabii 
mekhıDı daha doğrusu yaşaması, muhite tabi olarak nasıl 
büyümesi lbnn olan şartlan bu- bir çiç~k açarsa, bir çocuk ta 
lam.ısa )'Ailyabilir mi? Güzel bulunduğu içtimai muhitin 
~okıtlarım, renlcli, parlak, yap- şartlan içinde öyle renkli fazilet
raldıınaı açıp göaterebilir mi? ler, hasletler dol!'urur ki hem 

ftte çocak ta bir çiçek gibi bunlar çiçeklerin renkleri gibi 
akılUM'M, rubunda gizlenen muvakkat, kokuları gibi arizi 

ınsaDlrk dleVherini hakkıyla gös· 
tere:ate1, ~ki buyür, belki ko- değil, belki büyük Gazinin kos
c 

0 
adedi bir vucut olur, koca bir milleti necata eriştir

belkl maddl, canli bir et yığını mesi kadar ali, belki onun kadar 
F k kudsidir. halinde yürür ve gezer. a at 

lns11nlı§'ın, cemiyetin, çocuktan Cevat 'Riiştü 

Casu~ 
[Birincı sayfadan mabat] 

ve mahrem taliıııntnamel · vere
cek ve 400 ıngiliz lir~sı alacaktı. 
\unun için tertibat aldık ve kendi
sini pilAnlarla birlikte yakaladık., 

Ce"!Al ef. Ka•ımın derde<;ti şek· 
!ini diğer arkadaşı gibi anlatı. 

Baifehu memur Fethi ef, din· 
1endi. 

Bu şah\t maznunun evinde taha
rriyat yaptığını Vf' İzmit limanının 
mayn tertibatına ait piJiinların zu· 
hur ettiği ve başka bir şey çıkma· 
dığmı söyledi. 

Fethi efendiden sonra Mehmet 
Muzaffer ef. dinlendi. Mumaileyh 
bir güa amirinden telakki eylediği 
emir fhıerineSadettin efedile be
raber "Lala,, birahanesine gittik
lerini orada. Kasım efendiyle Se
dat beym bulu tuklannı masa al
tmdBn kasımın Sedat beye bazı 
evrak verdi&ini, hu evrakın ertesi 
gü edat 1ı;'y tarfından Polis mü
di:ryc,ine teslım edilmiş:Olduğunu 
ao1ledi. 

Bundan sonra tahkikata ve ta
kibatı baştan aşağıva kadar idare 
eden polis müdüri~l'ti biri~ri şü~e 
birinci kısım takıbat şefı l\lucıp 
bey dfo lendi. 

Mikip bey meselenin ilk s:ıfa-
11.a tı:nı şöyle anlattı. 

- "Hadisenin e;ıasını zabıtaya 

" Elimden gP,lse J\uslardıın 
alınan topların mııa) yen Lazı yar
i ere tabiye edilerek nokatı goste
ren pilanı da \'erecektim •. demiştir. 

Mücip beye makamı riyaset tara
fından şu sual soruldu: 

" - kaoıın fevfiğe müdüriyette 
dayak ~tılmış ve i~kence yapılmı~ 
mıdır? 

- " Her halde müdüriyette 
beraber yemek ve aşure yediğimiz 
bir adama dayak atmazdık,, 

Diğer şahitler l•mail ve Şem
sı-ttiıı efendiler gelınemişlerdi. 

, · eticede Lıınlarla beraber Pan
galıı merkezi komseri Asım, Ada 

rıoli~ merkez memuru Ahmet. po
i; müdüriyeti biriııci şübe birinci 
kısım ba~ mt>nıuru Emrullah. ikin
ci kı ım ba~ memuru Şinasi.Edirne 
polis müdürü Feyzi Leyler, memur 
Sadettin ve Ahmet Rufat efen· 
dilerin ;:rhadetleride müracaat 
edilmesine karar verilerek muha
keme 7 mayısa bırakıldı. 

• 
Bu akşam 

ihbar eden Sedat bey lir. Sedat Le\ • 'aşit Be) de 
Kasım tevfikten elde etmı~ oldıı· Alhaınrada 

: I\.ıtırl'ı 

: lspııııyol güzeli 

~ evrakı birer birer zalııtaya tes· O d 
· · H c.; , t b · rer" a · Ha) ııt fırtınaları 

ım c ııt.r. at!.ı ~ • c. cyııı 

1 
anlattıjtına nazaran ka. ım Tevfik :\felekte : Çılğın Bakire 
S~at ~yd~'! iki adrt derecdi , !Uajikte : ihtiras kurbanı 
homba ısterıu ve b:ınunla ya\ uzu A • . d L " t 

ttal b. '- 1 t' r-.· · srı sınema a: n.ıtıe~an an mu!I ır ı.ıa e g' ırecebını 
söylemi~... Alemdarda : Sarı zanbak 

Müci be. hundan sonra ya· Ferahda : Kutup faciası 
;ıılan takibat; dı:ıer şıılıitkr gibi · 
anlatmı~ ve badehu kusım Tevfik • +++++ 
po~a müdüriyetinrlt ~i . vaziyete i i 
daır Lir kaç siJz soylemı,tır. ;:.a.'D!.ı.ı.ıu••:.. 

Casus poli~ müdüriyetinde 8 İ 
\ahtı nezarette buluııduğu odada Tarihi fesi8i 1888 
oir gün ~[ücip beye: Sermay«i 30.000.000 Frank 

- Beni hazreti Muhammet T•moın•n _t'edive edılmıı 
. b k . ' Alerı..en ıdar""ı hl4nbul 

~arptı. Bu ışten ır a -aını St} ırır· 1 r be 1 • • • . . te ~un rog u . 

yüzümü sürmek olacaktır.,dcıııi•tır. 'ı-ıam.bul 2381. 2~2 
Mlicip beyin ifnı1 ·•ine nazaran . 1 tırkivedeki-ııbcleri . 

maznun o zaman ukndur itiralatta hmır, :.amsun, Adana, M'rsın 

bulunmuştur ki: ++++ •• •• • • •• 

rn I J-. JJ 

J~ - 1 
Dünyanın dort bir taraJında muthiş bir 

iptilası baş gösterdi • 
sınema 

Medeni memleketlerde sinema ;t tiyacı o kadar çoğalmıştır ki 
binalar kafi gelmiyor. Yeniden bir çok mevcut yüzlerce 

İngiliz gazetelerinde okundu
ğuna göre son zamanda bütün 
lngilterede sinema rağbeti bir 
çılğınlık haline gelmiştir. 

31 Martta hitam bulan 1928 
mali senesine dair Varidat ko
misyonu tarafından tanzim edi· 
len raporda tiyatro, sinema ve 
diğer eğlence yerlerine sarfedi
len muazzam sermayeler üzerin· 
de bilhassa tevaklc.uf etmekte
dirler. Tutulan istatistikler, ln
gilterede eğlence yerlerinin ade· 
di günden güne arttığııu gös
termektedir. 

Vasati bir hesaba göre güa· 
de iki yeni tiyatro veya sinema 
açılıyor. İngilterenia her tara• 
fında yeni eğle11ce yerleri açı· 
lıyor ve bunlardan bazıları bir 
kaç yüz bin lngiliz lirasına mal 
oluyormuş. 

Buııların bir çoğu sinema bi· 
nalarıdır. Buğünkü temayül, bun
ları • süpor • sinema. dedikleri 
2000 ili 4000 k:şi alan cıuaz
zam temaşahaneler şeklinde inşa 
etmek merkezindedir. 

Büyük şehirlerin bir çoğunda 
süper - sinemalar var<iır ve olma
yan şehirlerde de bir taraftan 
inşa edilmekt1edir. 

Bu hususta gösterilen istical 
hayrete şayandır. Lew on iki ay 
zıırfında yalnız Biı minıı;n şeh

rinde sekiz süper • sinema açıl
mıştır. 

Londrade sinema rağbe{i son 
dereceyi bulmuştur. lngiliz payı
tahtında bugüne bugün 400 
sinema mevcuttur. Bunlar otur
mak şartiyle 500,000 seyirci 

• • ema binaları ınşasına başlaP"-1 
. . 

' 

Kolin mooı 

istiap edebilirler. 
halkın ihtiyacına 
mektedir. · 

Halbuki bu da ı 
kifayet etme-

Bunun neticesi olarak • Lon
draya civar köylerin hepsince 
birer ikişer sinema vardır. Bu 
civar sinemalar da şehirdekilerle 
ruuvaffakiyetle rekabet edebil
mektedirler. 

Sinema çılğınlığının şi ,ı. 
hakkında bir fikir verebilmek 
için bir misal zikredelim . 

Son zamanlarda yerli film 
yapmağa başlayan lngiliz imıılat
banelerinden biri olan "lngiliz 
Beynelmilel sinema. şiıketi, 
stüdyolarında, hazırlanan film
leri prova etmek için hususi bir 

proj eksi on binası inşasına lüıUtll 
görmüş. 

Yapılan keşif neticesinde 
böyle bir binanın anncak altı hafı• 
zarfında yapılacağı alaşılnııt 

Halbuki iş altı hafta bekle~ 
müsait değil; Neyapaınlar? 

Stüdyo müdürö Mr. Charde• 
büttln lngiliz ve Amerikan inş.,t 
şirketlerine hitaben hır ilAn et 
rediyor ve keşifnamede altı hafta 
süreceği tahmin edilen inpatı 
on beş gün zarfında ikmal edeeti' 
her hangi bir inşaat şirlc.etiııl 
keşf bedelinden yüzde yirmi fazla 
para vereceğini bildirmiş. Yüıd• 
yirmi.. karlı işi 

lnşaatcılar gayrete gelmişler. 
işe başlar ve bina on beş gün g,. 
çmeden meydana gelir. iki aysr 
bir papuca sokulan işçiler bır 
buçuk ayda bitecek binayı 9 güıı• 
de bitirirler. Tabii bu eanad• 
bazı sürat relc.orları kırılır. 

Mesela bir dülgerle muaviılİ 
otuz iki iş saatı zarfında on bi• 
tuglayı duvara yerleştirirlcıl 

lngiltere temaşa hayatına tas 
luk eden meselelerden biri d• 
tiyatroların Pazar tatili meaelr 
sidir. Pazar günü ha ılatlanntll 
bir kısmınııı bayır işlerine terlı 
etmek şartıyla açık kallll 
sinemaların önlerinde saati~ 
nöbet bekleyen yüzlerce ıeyird 

1 hafta tatiline riayet mer.b~rlye' 
tinde bulunan tiyatro sahipleriııl 
acı şikayetlere sevkediyor. 'l'i
yatrocular Pazsr hasılatınd .. 
mnhruın kalmamalarını teıı:lıl 
ıçı r:cb'usları elde etmeğe ~· 
lışıyorlar. Fakat galiba mı:vaf
fak olarn.yacakiar .. 

• 

Türk kadınlari meb'us 
istiyorlar 

Kadın için siyasi hakkı inti· 
hap meselesi mevzuu bahs olun
ca, artık kıymeti11i kaybetmiş 
olan bir takım "demode. naza
riyelerin hala ortaya atılması, 
ölmüş fikirlerin hortlamasına 
benziyor. 

Geçenlerde kadınların belediye 
intihabına iştirakleri hakkında 
bir havadiş çıkar çıkmaz, içti
mai hayatımızın zaruretlerinden 
doğan bu günkü icaplara temas 
edildiği halde aksülamelden ma
hrum bir idraksizlikle gene bir 
çok kimseler tarafından eski na
zariyeler ileri sürüldü. Gazete
lerde intişar edetı mülakatlara 
bakılırsa bazı genç doktorlarında 
buna, muarız olduğu anlaşılıyor. 

Kimi, maşeri ahengin bozula· 
cağından, kimi kadının ruhi ve 
cismi bünyelerinin ademi müsa
adesinden, .. fıtri vazifelerininhilal 
edeceğinden, nihayet, bunun, 
henüz vaktı gelmediğinden bah- 1 
setmişler. Bu itirazların bir ço
ğundan eve! en sonuna cevap 
vermek acelesinde bulunacağım: 

·' 

' .. ~~-~ ,. 
~ 'X:?!~-~- ııı.;- .. 

sonra hem intihap hakkına alt 11'şacaktır, Istanbullu en münevver ı 
kanunlarda, milli vatandaş olmak •bir hanıma sorunuz: latanbuldan 
şart!n.~an başka . alimliğe ve kaç mebus çıkarılır, ve bu zatlar 
cahıllıge mahsus hır kayt yoktur. kimlerdir? Ka'ti ve muayyen bir 

Bu noktada bize, bekleyiniz cevap alamazsınız. 
demek manasızdır_ Yoksa, kadın Oh ld b ki ·ı le k"t b"ıze 
b Ü "b · d" d k · a e e enı ece va ı , en z tecru esız ır, eme mı . . · d"l 
· t ·ı· b ? F k t d · · hıç hır zaman, temennı e ı en 
ıs enı ıyor. aca a a a emırcı . . . .. .. 
örs başında san'atkar olur, biz bılğıyı veremez, tecrube ve ~u: 
kadınlar, daha kırk yıl bu isler- m~resı; ancak iş _başında ke!ldın~ 
den uzak kalsak tecrübe ve ala· gösterır. Bekleyınızl. kelımesı 

Henüz vaktı gelmedi! ne dem~
ktir? Kadının cehaleti mi?., Kız 
mektepleriyle erkek mektepleri
nin adedindeki tevazün, ile, her 
iki cins okuyuculann kemmiye· 
tindeki müsavi nispet böyle bir 
iddiayı belagatla iptal edebilir . 
bilhassa yeni harf inkılabmdan . kamız da bizden okadar uzakla· çok müphemdir.Neyi bekleyeceğiz? 

1 

Kadının başka bir hilkatle dDll" 
yaya gelmesini mir 

Buna ne lüzum var, ne d• 
imkan! Bir insanın medent "j 
insani haklarını istimal et:ıneS 
için ne şekil, ne de hüviyyc::t de• 
ğiştirmesinc ihtiyaç vardır; kad· 
da, erkek te insandır. Tür~ .. ~~ 
keği ne kadar med en'i ıse, 1 ı.ır 
kadını da okadar medenidir. 

Gelelim, bir de, akkın vı 
zifeye takabül etmesi düsturun• 
Kadın, gerek tabiatın tahmil el 
tiği, gerek muhitinin kendisin• 
den diledil!'i vazifeleri 
etmiyor mu? kadının kendi5il1,. 
mahsu3 vazifelerinden unıuııı, 
hayatımız müstefit o:muyor~U '. 
O halde kadın, bu haklara lı}'' 
kat kazanıyor demektir. ye· Bence, vazıfeler, yaşanılan b 'I 
rin ihtiyaç ve zaruretin teka dun 
eder. Mademki muhitimiz ka 1

•
5 

eline, kadın fikrine ihtiynç hk· 
etmiş ve onu, hemen her n° .• 
tada erkekle yan yana getirl!l!f e 
tir, binaenaleyh kadının vazı ıı 
ve vaziyetini tahdit etmek "e. ~ 
meşru bir hakkın tastikini ınu 1' 
hem zamanlara tıılik eyleıııe 
lüzumsuzdur.-N.M _ 

Kasırga ,...1 
Nuyork. 2~ 1f.ı\ "'"' · a 19 ı Arkaneae hökuıııetı ar 1 veı 

niden kasırgaya maruz ka ınış 
bir çok ki,i ıe!ef ol u~ı r. 



f•hlrter arasında ' J ıER TlJNEL 

elalılardan 8alıl<eiireııl:85.= ~Et: 
gittiler. !°.!:!' 21~ ::;_ 

28.50 TramT•J 18.111 hCuaJMal sa 
qı>. Rllş. Dok. A•t. 

119.So Xadilııl;' 5• E.._ Macf P.p 

22.so HiSSE SENEDATI 

27 

tt._!elf._blriaei futbol takımı, 23 
~ Ul\J'l'lmı ünasebetile vu
~ Kel. daven kabul ederle, bir 
~lllak Ülere dün Balıkesire 
lıitboı-~tir. Balıkesirliler, iti 
Jıetıe --.. malik oldukları cı
~ ,.,,._ mü•bakanın vere-
~ lletioe merakla beklenmek· 
~ \refalıla.r tam takımla gitmiş
~ • BUiun yapılae&k müsaba
~ aaötelakip hemen yola çıka
ile "Cama günü Fenerbahçe 
..J~cakları mtlsabakaya yetjşe
-..:n.lir. 
~Şehirler arasında yapılan bu 
ltl'1 ._lı&ltn, memleket sporu 
~ fiideli telakki ettiğimiz 

.iirhların yaptığı bu aeya· 
dir ederia. 

llldÇları 
·~Halk fırkası binasında 
~:ar .,_ıoau yapılmakta oldu
-.r Ve htı salonun ikmalinden --ebt ~çlerinıizin bir takım "-k ınüe95 sata mühtaç kal
~nıtan kortul.:ıcaklarını e' e ce 
~ 1~tık. Ahiren bu salonun 
-n all kabil olmuş ve cuma gü
~pıluı Güreo müsabakalarıyla 

lftır. 

~it 1'e her türlü spor faa· 
~e miiısait olan bu salonun 
~ ul sporculuğu için bir kazanç 

C ~ muhakkaktır. 
tt~t":'"~a günü yapılan güreş mü
~rı mıntaka güreş heyeti 
~Uldtın tertip edılmiıti. Kı
tik} • ve müptedilerin i§tirak. et
tıtı,, e'ti bu mWbakalarda resmi 
l'l~ lll'evzuu bahs olmamasına 
~~ neticeler, umumi tasnife 
ebe ~ olması noktasından, şayani -et sayılmakta idi. 

Yan
4 * günü saat on dörtte baş• 

~ --O:.~ o akşam bitirilemediği 
~ Utnüzdeki Cumaya tehir 
~bık h!l müsabakalara tam 52 

ttf •§tirak etmekte idi .• 
""'taçlar büyük bir intizam içinde 

ii1ELW 

aıaıninyom ve sair 
bıadenJeri parlatmağa 

nıahsus cila 

~!J~~9 
ı:Wc 

~ bakkaliyelerde satılır. ·;:-i vekili : Galatada Voy

ban 7-10 numaralarda 

~IŞ.A~~ 
VC>LF' 

~ 
Olta kutusu : Galata 227 

geçti. Elde edilen neticeleri mfisa
bakaların hitamıl'lde cetvel halinde 
ne§redece~miz için tafsilata giriş
miyoruz. Yalnız senelerden beri 
kendi sıkletinin şampiyonluğunu 
muhafaza eden Haliç kulübünden 
Burhan beyin ğene kulüp arkadat
larından birine yenildiğini kavde
delim. Burhan bey teknik sahihi 
ve muatazam çalışır bir güreşci 
olduğu için hiç umulmadığı halde 
mağlubiyete uğraması bir hadise 
dir. 

Müsabakalara Cuma günü de
vam ve intaç edilecektir. 

Lik maçları 
Bu cuma günü birinci küme 

lik maçlarının ikinci haftasıdır. 
Yapılacak maçlar şunlardır: 

Süleymaniye - Beşiktaş, Galata
saray- lieykoz, Fener bahç Vefa. 
Her üç maçın şaJ.anı dikkat oldu
ğu muhakkaktır. İkincilik ihtima
lini kaybetmemek mecburiyetinde 
bulunan Be~iktaşın Süleymaniye
ye kareı mutlaka j, i bir netice 
alması icap etmektedir. Beykoz
Galatasaray maçı da her zaman 
olduğu gibi çetin bir mücadele 
halinde geçecektir. 

Vefa, geçen dev~ede Galata· 
saray ve Beşıktaşla berabere kat
mlf, Fenerbahçe_ye de 2-3 maglup 
olınU§tU. ~er Vefa geçen devre
d ki muvaffitkıyetli oyununu tek
rar eder ve Fenerlilerle berabere 
kalırlarsa sarı ·lacivert takımın 
ikinciliği şüpheli hir haJ alacaktır. 

Pıı t'aıılar ne lıalde 
ikinci dcvr nin ilk hafta ın

clan soma 6 takımın puvan adedi 
şoyledir. 

Calatasaray 
Fenerhahçe 
Beşik ta~ 
Beykoz 
\iefa 
Süle'm nıve 

17 puva. 
14 
ı. 
10 
10 

8 

" 
" 
" 
" 
" cr uz ırı: re ı: ıs -

. ' • ·' " . • .... ~ >.. ... .. 
1860 senesind müesses 

G~Lt\TADA 
LAZZARO FRANKO 

Mahdum ar fa azalarında 

efıs el işlemeleri, ka-
dınlara mahsus çama
şır ve cihaz takımlari 
.......................... 
-.(TURKU\AZ)da.-

Mili bayram mUnasebetiyle 

tekmil eğlenceleriyle 
matine dansant gece 

dine dö gala __ .. 

K adıl ) ımde çilek "'O ,ai uda 17 
numaralı hanede ik m t etmekte 

iken 6 kam nu e\el 928 tanhinde 
\'efat eden se~ rı sefain i<laresı ba-. 
Mal\ini t!erinden Telat be~ in alncıı · 

lılariyle bor · lul r nın tarihi ilandan 
itibar n bir a) zarf nda kad ı~u ' sulh 
ikinci hukuk ınahkemesıne muraca· 

atları alaca!\ ve borçlar nı kayit ve 
tesbıt ettirmeleri ve aksi takdirde 
alal~adaranın ml\racaatların n kabul 
olunma)acağı }Uzumu lrnnunu medeni· 

nin 558 zin · mnddesiı e t 'filrnn 
ke5 fiyet ilnn olunur. 

S 
ultannhınet DördUncü Sulh Mahke· 
m 'nd n : Mı dd i Hafız Htdavet 

efendı n alacağı n d layı Zonğuldakta 
g z u t M · i M Ri ei ndi 

ale hine ıkame e. ledilfi davanın cereyan 

eden m bakenae md m· dd ial h ilinen 

tebli ta ra 11 n 'evmı muhakemede 

iı;batı vUcut et edıı,; · glhi ilanen tebliğ 

olnnnn gı> ap karan ~zerine itiraz rn 
~ev mi muhakemede de ısbati "Ucut 

etmediğinden iddia olwıan vakıayı ıkrar 
ve yeminden imtina etmiş addile 100 

UrU:ın m afııiz ve masarıfi muhnkeme 

ve ücreti ~ekilet tahsiline karar verilmiı 
olmağla tarilıı il!ndan itibaren aekız gUn 

:zarfında temyızı dava edilebılecefi ihbar 

ı>l:tJlur. 

1 ..,.. .. 48.SO 1 ..... 
1 Aı'111ıf. 9L 21.SO 1 

20 Lq •mııa. M.11 IO f. mıç. 

71.SO it baabll J f.30 Milli lk .... t Bk. 
Jl2.SO Miti& ltilJar, na.et Te eaoyi 

29.SO o.....a Bk. ıs6 ünaf ilk. 
782. 

Y APUR JJJ, ~llRYOLU 

ÇEK 

Lond. St. 989. 75 A...aer. n. 
Nw.Y, 0.49.55 Pnl••· 
P...Ufn. 12.55 v.,._ llL 

1.22. 
16.15. 

3.49. 

Şirketi llayriye 18.50 Siıorıalar 
., Temetu J 1 Tarkiye milll 17.05 

Haliç ffporlar. 1.53 ittihat ,. 30 
Aıa.D.Y. oto ldmat ,. 
" ,. ,. 100 39 'Şark 

MHanol&. ~.36 :-..::.-:: 
Berlin m.2.06.50 Aliaadrab. 

Soiıalev 67.8750 Baknt 
Brüklelb3.52.75 Moakftv. 
Ginevrel. 2.54.50 Belpat dla 

J.29. Mudanya·Bana Bozkurt 
4.36 Samt- S.hU AaaMla Aa. 17 

38• Tramvay 78. 75 r.t. Umıam. 25.30 
24.37. 

UM4 MADEN ŞiRKETLERi 
27.80. Balya Karaay. lt.45 Bua psa 27 

Anılaa Çimen. 8ol.20 ., " (teme&.] 3.50 

iSTiKRAZLAR R:ılorkay .. )4.50 Kadlköy Sa 25 
Türk klmiir 22 laDW' mezbha 109 

Itik.dah. 94.25 
Dilyunu. 208.25 
~. Yohı 8.40 
19ft Ghirllı.ler 

190S Saidlmabi 
1902 Teehiud Alk. 

r 
1903 Tertip I Mermer Tatı 7 

~ •r:~ı .. 1905 ~ DIGER ŞiRKETLER 
~ l ~:ar T.artipl hı.T,t.Aa.Su 41 MU. blraMet· 
= ı909 ,. Ribtimtlek. An. Mehm. Balei 

1909 
lıtı. .t..M.m-ci 40.25 Ma~L .,.__._ 

Şt>hremaaet -.,..- - ....--
ıgıs 1 Şarkıaerkrcu 5.70 Trıılda ,eker 

ht. JC.-plari 27.JS TrL lııtambal 

TAHVlLA1 R.ejt 9.75 Nephla 

.~nadolu Dem. l\:tlL 
1 Tertip [ \.B.C.] 40 

Tark tut. An. Omalioa 

1
2 Tertip (D.E.] 40 Dahan furk Karamurul 
3 ,. [F.Ç,) 4r3 Şark Değirm 7.35 

11.50 
7.50 
7.91 

13 
31 

2.82 
S.50 

(Ticaret Borsası) 
22 Nisan 1929 

IT(IALAT FIND. YE CEViZi ZAHfflE BUGDAl' 

BııtclaY 750 Ton Ku. Pa. 
Çavdar - ,. l'llllkk k. 

Arpa 
Fa•lre 
Noh11t 
Fuıdık 

Tiftik 
Yapa~ı 

Sim., 

3
! A:ır,n iç Fhıdik 

12 " 
" 

UN 

ç .. dar 
Arpa 
1'f: ır 
YalJ 

Ku. Pa. Keten tohum 
Bal Ekle. Eklııt. 1159. Fualye 

4 " Ekiatra 1375. Mercimek 
1330. Nohut 

B!rinci sert 1325. U 1riıl•e IHR t<:AT 
Birinci yum. 

lkiuci B ı !a 

Ku.Pa. 
16.15 Yamutü 

ltlDlca 
Sün ter 
Sert 
Dönme 

28.20 \ UWUl}llk mab 
~eri 

Roma. 
luJcıu:i tııu 

A:nıan 

Ka.Pa. 

17.10 

Ton Uçiiacü 
Razmol 
Kepek 
Paapal 

Hart winler TiFTiK 
HLBlIBAT " 

AY DERiSi 
Ka.Pa. " 60S Ça 

Nohus • Qf)'eml 
Fnıdak içi 25 
Tıfbk 

.. 
BaJ Zerd~a 

Kutılmıuıa 

Ku.Pa. Koaya 

YAPAGI 
AFYON 

'hpap • Samar 
Tilki 
Kuadmı 
Tavpn 

Kirli Bala. 
Akfldtt 

Ka. Pa. Karahbar 
9:. Aolıuıell 

Ak"«'hir 

Ku.Pa 

(Ha!lvan Borsası ) 
21 Nisan 929 

Cla•l Kilo fiyatı Ciaıi Okb fiatı 

Aeiari Azami Asgari Azami 
Adet K. P. K. P. K. P. K. P .. 

Kıvıreık 17 44 44 Knırcık 120 l.f.5 

Dahç 258 59 60 Dalıç 116 135 
karaman Karaman 116 135 
Kara}&V Karın aka 
Kuzu 62 52 52 Kam 90 135 
Keı.i Keçi 75 100 
Sığır 119 18 31 Sığır 57 78 
Daoa 2 15 15 Dana 75 85 
!\!anda 9 17 22 l\fond 54 70 

Posta ve telgraf levazım miidur-iyetinden: 
1 - \e a'ti n ıKliye e kullanılmak üz r mübayaa edilecek olan 

6,000-10.000 kilo L nziıı kapalı arf u ulile münakasaya vazzedilmiştir. 
2 - 28 ~i n 929 faril ine mü adif Pazar günü ihalesi icra kıJına

c:ı~ından talı t • • n ':'aı tnaııı almak için şimdiden münakasaya iştirak 
ıı·in de ın k iı ·arihte 'e saat on dilrlte lsLanlmlcla B. T. levazım mü
düriy etindt' rrı ül ıa \ aat kom İ~} onuna müracaatları. 

Istanbul linıanı sahili sıhhiye 
merkezi sertehahetinden: 

\ crkcz ve miilhakatta kullanılmakta olan motQr ve sandallann 
ihti}acı için 15 kalem boya ve saire ile 29 kalem makine yağı, 
halat ve saire müııakasai aleniye suretile mtibayaa edileceginden 
yevmü münakasa 13 mayıs 9~ pazartesi olarak tespit edilmiştir. 
Taliı lerin şartnameyi görmek iUııe her gün ve münakasaya iştirak 
etmek üzre yevm ve tarihi mezkftrda saat 14 te Galatada kara 
Mu ... tafapa"a sokt'ğında idin merkezimizde müteşekkil ihale komis
yonumuza müracatlar ilan olurtnr. 

Orn1 .. ııı ve erazii vakfiye nıüdürlüğünden: 
Jn, tada vaki vakıf Longo:ı çiftliği. ormanlannın Lülüdi Pe

dine ve Ayapovlos kısmında irae edilecek mahalde bir sene zarfirıda 
katedilecek (75) bin kantar hatap ile (500) bin kilo kiJmür §OTt
namesi nıucibirıcc Mayısuı on sekizinci Cumartesi gLinü saat on beıe 
kadar mıfaayedeye vazedilmi§tir lalipl.erin lstanbul Evkak rnıidiri
yetinde Orman ve Arazi idaresine müracaatları. 

---:O'-"!!!'"'--------------------l s tan bul Ticaret ve Sanayi Od.aaından : 
Milu Bayram münasebetile 23 Nisana müsadi/ Salı günü OJ.amız 

kapalı bulunacaktır. 

Sana torum 
xvııı 

Wieııer Cottage 
Wien, 

Dahili ve kalp hastalığı tedavisi için birinci sımf müessesedir. 
Fennin en son metotları ıle şeker hastalığının tedavisi 

ve zaiflanmak için tedabir ve ilaçlar teşhis ve tedavi için 
......... modern tesisat. ••••••••• 

Hali tasfiyede. bulunan Tür~iye ve Şark memleketleri inlcif* 
iktisadi Tiırk Anonim Şirketin~en: 

Hali tasfi) ede bulunan Tllrki) e \ e Şar { memleketleri İnkipfı iktisadı 
TUrk Anonim Şirketi, (kat'ı tasfiye hey'eti umumiyei fevk11l&desinl. 11 

May .s 1929 cumartesi gunti "~t on altıda ( 16) Istanhı.ılda Sultan Hama· 
mında Umumi Tıcareti Harici e Bankası binasında aktedecelindea, Jülle
daranın bu i timuda hazır bulunmalan rica olunur. 

Ruzoameı muzal~erat: 

]f- Tasfı:ı e memurları raporunun kıraatı. 

2 - Mlırak'p raporunun kıraat. 

3 KaCi tasfi) e Lılançosunun tasdıkı. 
4 - Ta fi:, e memurlarımn ibrası. 

Ta fiye Memurları 

Galata ithalat gümrügü nıüdürügünuen: 

AdPt marka mımero cmsı ena 
1 pa/\eı bila bila deıe ku~u. tüyünden. sü.pürıe 

613 adeı " " ıp ek atkı 
67 " 

,, " " 
ve yunlü atla 

2 ,. " 
,, aluminyom kutu 

15 " " " 
kereste 

2 sandık SB 919210/11 eczalı pamuk 

ıo baly es bila kuru okıiz derisi 
Balada cins te miktan muharrer e§ a yirmi gıin müddetle mU: 

zayede' e konmu.,t r. Taliplerin 22/4/29 tarilıind n itibaren Ga/,ata 
gıinırı'iğıinde satış komis'ı onuna nıüracaatları. 

----~------~-------------

SİNEKLERi 
ve dıOer haşaratı 

ÖLDiiRiİ--
KoKusu SIHHT 

-- VE .. ATIFTIR_ ... 

Evkaf müdüriyeti umumisinden: 
Kıymeti 

muhammenesi zira 
Lira 250 
500 

Fındıklıda Monla Çelebi ma
haliesınin Dolma Bahçe cadde
sinde Mt-zarhk sokağmcla atik ve 
cedit 1 No. ile mürakkam kagir 
ahır ve matbahın tamamı yirmi 
gün müddetle müzayedeye kon· 
muştur. Tal ip olanlar Kıymeti 
muhammenenin yüzde yedi bu
çuğu niıbetinde pey paralarila 
beraber 8 mayıs 929 çarşamba 
günü saat on dörde kadar çen
berli taşta iıtanbul Evkaf mtidü
riyeti binasında mahlulit kalemi
ne müracaatlan. 

1 
etanbul icra daire inden : ~talık um 
bih deyninin temin iQtifuı zımnında 

mahcuz ve furuhtu mukarrer akajudan 

mamul karyola, komodin, gardrop, tualet 

JJlllMSl ile mUteaddit halı ve kanape 

takımı 28·4-929 tarihine mueadif Pazar 

glinü eaat 10 dan itibaren KııdıköyUnde 
Cevızlikte hasırcı ba§ı caddesinde İhlas 

aokağutda Hulusı bey apartnnanının ikinci 

dairesiııde bilmuza, eda furuht olunaca• 

ğından talip olııı aı· n l evm ve vaku 

mezkfirde mahalindc hazır buhmaCAk 
mem\lruna 

olunuı. 

1 rt i bal 
Ahmet İhsan Maıbauı Şirketi mtdbo 

!erinden ve Ahmet lhsaıı Be> iD kard1tı 
Muhtar Halit be mUbtell oldutıı buta
lıktan kurtulamavarıtk tedavi edlnıekte 

oldutu Gttlbane haetahıaneeinde iıtiW 

e) lem iştir. Cenue ~6 ealı ~ 

hastahanedt>n kald nJahl Ayuofya cami
inde oıle 'aktı namazı kılnıdık.tan aoma 
rnakberıne naklolunacaktır. 

ı•mm::.- Doktor ~·:ı 
fi Haseki 1'adınlar hastanesi Cilt 
fi ve Firengi Hekimi 

eCevat Ker~.: 
~ Turbe de Eski Hüau ahmer 
Q bınası. Tel: lstam. 2622 
•a::::•• :::::ı~:c::::::ıı::::•:•••••••••-••nati . . ............... . 
E > ilp ul ı öl kems ıdP. L: Müddeiye 

Balatta Karabaş mahallesinde Salba· 
ne so ında 30 numaralı hanede muki

me madam E"ter zevci Marko haeei9l 

terkle gıtt~inden ıulb tegebbtlattntlD 

akım kaldıRıoa dair al~l111ul veailta itul 
talebile ikame eyl~iği davada: Mllddel 

aleyh Mc.rkonun ikametglhı meçbnl oı. 
duğundan ilanen tel,ligat ifallna malaP. 
mc1..e karar verilmiı olmakla 7eval ma. 
hakt!lllc olan 25 Niauı 929 ,_..,he 
Saat 13-30 da mahkeme7e gelmM •• l'~ 
tarafından muuddak bir vekil göaderme
si, aksi tak inle ıyaben muh 
devam olu:ıaca/tt din lunur. 

1 atanbul Sultan et Sulh Hıı ıık. 
mahkemesinden : Lalelide lale ·apar

bınanları karı WDda f .n ı Ali bey apar
bmanmın ikiııcı k.a• .::ıda mu • · a.ea 
vefat eden Hamide Nebile hm mın klo 
çllk 1LW 1330 tevellütlü Fatma Samiha 
buımın baban Ahmer Tevfik lıeviD 
dahi akdoıace vefat etmesine bioaeD 
velisi olmayan mumaile7haya kız kardqJ 
Emine Hadiye han m D \'alil naap .,. 
tayinine 214929 t&1 ut 1e mahk.._ 
brar verilaait olmal; • alik.adar&DCI! ma
lam olmak ttzre keyfiyeti tayin ilin 
Q DD U'. 
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Seyri sef ain 
Merkez Acentesı : Galata 

Köprü başında. Beyoğlu 2362 
Şube Acentesı: .\fahmudiye 

ham altında. Istanbul 2740 

TkABZON İKİNCI " 
POSTASI 

(KARADE, ·tz) Yapuru · 25 
Nisan Perşenbe aktamı Galata 
rıhtımından hareketle Zongul- [\ 
dak, İnebolu, Sinop, Scıın-un, •ı 
Ünye, Fatsa, ordu. Gireson,'~ j 
Trabzon, füzeye gidecek Ye Of, 
'l'raNon, Pol:ıtlıane. Gireson. 
OrJu, Fatsa, Sam.-uıı, Sinop, 
İneboluya ugrayarak gelecektir. 

ü:ıııı~~---Zlı::ll- 1 

Hıdıviye 
Vapur kumpanyası 

Kostence, İzmir, Pire \"C İsken· 
derive haftalık seferler. 

'f ııkendcriye · pire hattı 
24 Ni~an çarşanba günü sa~t 

10 da Kö&t"'enceden gelecek olan 
RODA vapmu 25 Ni~an per~enbe 
günü aaat ll de her sınıf yolcu ve 
~yi tüocariye alarak İzmir, Pire 
ve İsk.aeriyeye gidecektir. 

Daha ziyade malumat almak 
isteyenla- Gafotada Çinili rıhtım 
hanmu::. zemin katında M. Kilkirist 
Valkro §lirekasına müracaat et· 
melidirler. 

llWlln ~.c ~_., bir 1'11ıodac mamal 
,., ... ıık 

Roussei kemeri 
.. h•ır modası "'uclbince alze 
19.ılup .. AStibil. l<alçanıu letafet ... 
:ımafet. .utudunıw. )'lımufaklık ve 
..enallyet v.,..ııcı gıbl dognı dur
m._ ek <tlllln eder. M>ğazalanlDIZl 

liJIRt ve ııııısavvcr katalogu.muzu 
; W"1' e~iz. 
Vec- llDf ıııalıall : 

J.lrouHel 
de Parls 

tİıl>ul • ~ 1'ııcl mevküııdc 
1 N•2 , 
~ ,_ 1 ılradaa lftb11teadlr 

KRAFORT LA.KSATİF 
Müshil sakızı 

Crawford'~ 
Chewin§ Laxative 

En eyi Amerikan oalızı gayet lezzet· 
lidir. On adedi ibti'a eden hir kutunun 
fiatı 20 kuruştur. 

• 

-========~ 

Kuru bir fırça üzerine konulacak KO
LINOS diş aralarında kalan yemek 

ar~ıkla~ını. çık~rır. • - . I 
. fehlı kelı .mıkrop!arı ımha eder, diş 

a.g~ılarına, dışlerin çürümesine dis etle
~mın hastalanmasına mani olur. f stima
lı.n?en. sonra saatlerce .1ğızda leziz ve 
!atıf hır ra):ılıa bll'akıp a~zın ser.in ol
masını temın eder. Kolınosu tecrübe 
ediniz, bu tecrübe neticesi olarak., ağzi
mın ne kadar terııiz olduğunu hissedi-
yorum ıı diyeceksin it. · 

KOLYNOS 
DENTAL CREAM 

1 uıkive kin clcpozııeri: MAt;RICE FARAGGI 
Beyokl_u. \'entdik ~Olı..J:fı, fbrakım Pıp aparıımıoı 

I AN 
.. 

% 5 faizli~ 1334-1918 istikrazı dahili 
ahvilatı 

% 5 faizli, 1334-1918 istikrazı dahili 
tahvilatı Hamillerine 

.. Vades.i Mayıs.~929 tıır.ihinde munkazi (23) numaralı kupon )ıpcJe· 
lının, 1 :\1ayıs 192~ dan ıtıbarı::u Galata Ye Ankara Osmanlı haııbları 
kişelcrile ınüessesei mezkfıfenin Vitayat merakizinde bulunan hiluınwn 
şubelerinde tediyesine miibaşerel edilerektir. 

~O Türk lir::•ı kiymeti itilıariyle beher trk tah,·il kuponuna evrakı 
nakdıye olarak ;,O kuruş tesviye olunacaktır. 

Kuponların, nurnarJ borduroları ile birlikte ibrazında, Osmanlı 
bankası tarafından lıamillerint>, tarihinden be~ giin sonra tediye edil· 
mek üzre ibrazı laı.ım gelen bir makbuz n~rileccktir. 

Hususi surette üzüm ve ana•ondı n iınal edilerek bir aydan 
Leri Rusyadan getirilen bususi me~e kap:ıır içinde bekletilen 

ve şimdiye kadar p'yasada cır.salı bulımmay:m 

FEVKALADE ANKARA RAKISI 
Pek yakında piyasaya çıkncıı,;.tır. Kibar birahanelerle 

lüks bakl·aliyelerde bulunacaktır. 

Foiograt mal<ınesi=-s:C:.~ 
llalkalı nebatat ıslahı istasyonu müdüriyetinden: 

. ~lü~eseınizce :ılınnı•ak ob:r Lir fotcp,raf ınak .. nr.si alrni münaı..::ı.·a~ n konınu~tur. 
Talır1e!1n ıaraıt ~~ kab,lu~•Jnu · rmek ı.c.e lı ı ~.u:ı c ~~ r<larlık l:nann<la ınii,,.sı-.e· 

Eat 1Jruıyr: muha.et.;JI ınr uıı~ığune vı.~ ın n kas.'l)J iitiro.k ıçin df' ,evmd ihale bulunan 
24 _ni.;an ~29 ~rşanba r-tınü saat on ikı) rı kndnr tt"nıinatı ınu,al:katnları me1.kOr mu· 
hac:;ıplı~e bıttf'Ydı f.l!lt oıı dı •rtte orada tcıplanını ınulıa' uat 1: ıırn'"' rıııuna f!,f•lme!eri. 

Paza.rlı (la tütiin 
l ve ya Uı.i sakı: 60 graınlik !ıint 

yağının tesirini )apar. İ 
•• 1 

satısı 
·> 

Oksürü;e karşı sakız 
•Kravford Congh Cum• 

ökıUrUk. boğnz ağrılarına kaqı pek 
faideli ve lezzeti l!tif olan bu ıakız bil· 
ha•sa tUttta içenlere tavsiye cd'lebilir. 

Butdn eczaneler ve ecza depolarında 
eatılmaktadır. 

Tlirkiye vekili uınumioi: Ri,.r Volf 
Galatada Voyvoda ban 7-10 po"a kutusu 
447 Galıııa 

Fatih S'ılh b".'inci hukuk mahkemesin· 
den: ModJeı Şuhu efendinin Ka,lı 

çeşmede demir hane cadde•inde 77 i\u

maralı dUkklnda Helvacı u•ta.ı lsmıı.il 

aga aleyhine illame eı lediğl m.tluhat 

davası:un icra kılınan m:ıhakemesinde 

m~ddd aleyh;n İkametgahına gönderilen 

celpname zahnndak.i mübışir Ş<rhinde 

lamail aga dtikkllnı terk ederek '1yevm 
ıkametgıhının ır.e~hu 1 bulundu~u zikr· 

edilmesine binaen müdneinin ıalebile 

ilinen tebligat icrasın:ı karar verihnı~ 

ve mulıııkemf'!inin 13-4-929 saat on dörde 

talik edilmiş bulunduğundan müddei aley

hı ı '"nU& yen gUn \'e eaatta muh::ıkemeye 

ı:• mccli ve yalı ut ıa::ı.t. chn musııddak 
l>ır v- ıl n ıeımcd;~i t•ktırde gıyaben 

;,e dcu.m olunncaaı ıliaen 

f 

Halkalı ziraat mekt,.lıl tilisı re1ı:.~11rl~i~Unden: !\Ievc 1t tahrninrn 100 kil<l nıikt.1r1 

tUt1,;n pazarlıkla satılu.ı ıl,tır. T..ıliı·ıcri ı.;u·mcl, uzcre he. ~un ı·ıckh.:l.ir.uizc~ aiınak. 
için 24 1\isan 929 (;ar~amb..ı J!:'!ilU SU:'!t lJ te DfU'teı darlı 1\. hiııa .. ır;ıJ..ı. t.ırnl nıueE- cseJ,..r 
ml.iba~·aat konıis\ orıı.ına p.t"l """'"'Ti. 
.:;::;:~~~~....::__-:::-;;__:-::--·-=~~~~~--~~ 

Pazar ıl(la gübre 

Pendik le h•ktiril;,.oiil.~i l~ri !,Ji~etir~n: }Tahminen 100 araba mikta· 
rında mevcut gübre p::ı"' - ık1a &a.t.:..:!!.calibr. 'faliyı rin şeraitıni uğ~enmek. \izere her 
gün pazarlığa i~tirak içinde 25 Nlaun 929 l'cı,enLe gitnü Eaat 14 de mü.eseescruize 
gelmeleri ................................. ~ .................... ,,.,_,,,,,, .................... ] i Bakır köyünde barut fabrikalarında imıil:ıtı harbiye 

ı ..... • .! " . .:!::ı:~~! .s~::~~~m:. ~~:::~:::~~.:ı:' .... .,! .. • • •• 
M e\·cut Gartııarnc "\'e reııirn ıntıci~ince 7600 ı·akf'!t 'foka ınubayaa::ı kapalı ıafla

milnn.k.a-.aya ..iOnu!:t:.u'Jlur. 1!--..alc11 15 lln:~ırau 929 cunı:ırte.si glinı.i saat on dürtte 
Ankı1rada mezklır satın almll komi.:ıyooı.utla. yap1lacaktır. şartnamesini görmek i!lteyıen· 

lerin komi>Jy~num~m mi..rııeas.tlıırı. Ve. mtlnaka. ·ya iştirak. etmek isteyenlerin temi
natlarını havı tck.hf ınek.tuplarlDl yevını muayyeuındP. balada mezk.Ur komisyona tevdi 
evlemeleri. 

ı ......................................................... 1 
t. . .. ~-~~~. ~.~~~~~~~ .. ~~~~:~~ ~~~.~~ ......... 1 

3000 kilo nhı!n: miınaka•ai aleniye ileilıale tarihi 304-929 salı gUnU saat 14 te .. 
Deniz lcvv.ır.ı •.nban ihtiyacı için liizumu olan balada muharrer 3000 kilo sabun 

mUnak.&3ay:ı ku.ümllştur. 
Şartnamcsıni gl.i:1tırlt it• ... ,·enl rin her gUn, itaya talip olanlnnn da yukarda yazılı 

gun ye BBnl\a Kıısıınpn .. ada l> ni~ ı:ttın alına kom is. \./Duna aıUracaatları. 

- . 
1 ' ! FA 

Şehreman ti 
uanıarı 

Ş hremaııetinden: Hasırcılar cad· 
desindeki hnaliıasyon ameli

yatının ikmali için mezlı.Qr cad· 
denio uzun Çarşı ile Balıkpazerı 
arasındaki kıamıııın 23 Ni&an 
929 tarihinden itibaren vesaiti 

nakliyeye kapalı bulunacsğı iliin 
olunur. 

'°- clıremanetindcn: Hazinei Fv-
1.;l kaf için yapılarak etejerli Doü 
lap ( 277 ) lira br.delle talibi Uze· 
rinde olup ihale müddeti 27 Ni· 
san 929 tarihine temdit edilmi' 
olduJ!;ıından taliplerin şartname 

ve kP~if evrakını görmek için 
her ğlin ve münakasaya girmek 

i~in mezkur tarihte levazım mü· 
•llirlü~line gelmeleri. 

B p,·oğlu Dairesinden: Sahiple· 
rinin bulunamam:ılarına bina· 

en tebligat yapılamayan Hasköy· 
de Aynalıkavak kömürcü soka· 

i/;'ıı<laki 12, 14, 16 numaralı ma· 
ili inlıieanı kagir binaların !H 
•aat zarfında mahzuru izale edil
m•tlip:i takdirıle Dairece hedm· 
edilccel!'i teblig~.tı kan• niye me· 
k~.mına kaim olmak uzere ilan 
olu~ur. 

f\.ıi ütevefta l-llsel'ııı Sami efendi ile 
~adi) c hanının alt olup Kadık.ö~ ün

d_, Üı:Jmana~Cl rnahal!~~inin l\ti~k. sok~ın· 

d1 K.tıin 3? ııunıaralı üç kattan ibaret 

lıir ta~lık il-..i aofa yt·li odah ~e bir 

kurralı hnnıamı ve bir ıuutfak. ıle mik

tarı k(fı OOlıçeyi havi \P: nez.lreti kı1mi

l )1. }iabiz \·e kumpıın.~ a euyu te~i~atını 

nnı~ıcmil hır bap hane 1 Mayıs tarihin· 

uen itibaren altı malı ınilddetle bilmUza.

) ede ic:ıre \er.ilce ğınden tılip olanlar.n 

30 l'\İ$Btl 929 Salı µtinli saat on be~tf" 
Kı:...l. ~.v) Eulh iitlneı huk' ı.. mahk.eme!lıne

gelnıeleri ilan olunur. 

J stauLul uçiincu lıu.h.uk mahkemesin
den: Ist:ınbul C\"l\af müclılriyetinin liS· 

kü<larda Kulı kuyusunda sakin müteveffa 

•t molla mahtumu Me;" ut ve Cağnl· 

oğlun·la Cezri l\.a~ım n1:ıhalle":nde lJnman1 

•·•kaf;rn<lı tB) ·. hanede sakin Sait ;\lolla 

t>fcrJdiler al~) }~ine ikame ç 1uııan ncıksan 

1 c·Jel <la\·ası i~in irtal tı!ır:ı.:.n istida bU· 

ıetlt.·r~ıan ,.a: rına mumnilt-) hiınnnın ika

ı.ıetg.i'hİ.\n meçhul oldu u ınnl~allesi muh· 

tıraıu ye muba.iri ta.raflarından \Cr .~·n 

rueı:ruhnttao anla~ılmış oln1ağla bir ay 

muddetle ililn"n tcbı:~at ic·r(ı.s;na karar 

'eril.niş olrnağla keyfiyet tebli~ mekamıoa 

ı: ıi.n ohnak \i..ı:rr ilan olunur. 

) bt3.Dbu1 ura cı.1:r• ~·ıodeıı,: 'ierpsııea lıe-
1111111~ n1aı..l01oıı1 ~ofiya Ye İrtn ve Piycr 

«fendi,·e ikraz eylrdikleri dürt yilz lira;, a 

.-,ul<abil vefaen mefruğ .,Jan Beyo~lunda 

) eniıelıit ınahalle~inde cedit nalbant ve 

nkarca sokağınd• atik J 2-12-12 milkerrer 

ce<lit 9·11-J.I numaralarla murakltam el· 

yı•vm iki bnp dükkAnı mti~teınil bir bap 

hanenin nısıf hissesi kırk be~ gün müd

detle bilıntiuıyede iki yilı elH lira bedelle 

ta.libi uhde!iude isede b"'drli mUtayede 

Laddi layıkıuda olmarhğından Lir malı 

mliddctle tcnıdidi müz.aycdeıine karar 

verihnittir. 1-lududu: Yervant ~fec!dyan 

ve E.leni hanr.lcri, arknst ~albant. cephe'{i 

~karca sol.;. akları~ la nıahduttur. 

Muaha•ı: 103,5 ar<m terhiinrle olup 

ıni.lştemilatı: hant"yr- lt- nuınarah dükkii

nın de·1ıir hapıeır.dan girildikte zemini 

t.n.htadır. 

Arkod• hır helA bir kahve ocağı mev

cuttur. Buradna ge~ildikte bir oda bir 

sofa ve dolap, ikinci katta hir sofa üzt·

rinrle ,ııklü Ye dolaplı bir oda ve bir 

hrlıi, l'çlinciı k>itt& bi: sofa tize-rinde iki 
odıı ve tayan arn~tn:ı çı~· Ilacak mrrdiveoin 

s.."ihaıılığı ve1.rdır. Biriuci k:ı.t sofadan lıa

r:ıp raı.!rdivcnle inilir bir koridor olur 

albaut ı:ookagtna kapusu vardır, ve )İne 
mezkU.r ~~albant sokağındaki mesdut bu

lunan dukı,Ana geçilmek Uzerede bir kapı 
olup koridorun ,·anında kebir bir mutfak 

iki bodrum bir kuyu bir sarnıç vardır. 
!Jukkiinın iç;nde i>ir halii mevcuttur. Ha· 

nede hiE~ed3r Y orgi efl!o<li ikamet etmek
tedir. Fazla maluı.ıat 927 • 5470 numaralı 
tapo dosyasındad<r. Fazla bedelle taliple· 
rin tamamının kı) mcti mahamminesi olan 

bir. bet ) Uz olli iki buçuk liradan lıisse
)·e musjp miktarın yüzde onu n;spctinde 

pey akçesini te!limi ,-eznc etmeleri ve 
27-5-929 tarihinde saaı on alııya kadar 

temdiden 80n mUıayedesi yapıla.cağından 
muşterilerin biv.at ve ya bilvekile hazır 

bulunmaları ilan olunur. 

eıeııııı Operatör aııııııı 

Halil Sezai 
BASUR ME~1ELERİ 

Fi•tul ve sıracaları ıi'!neliyatlı ame· 

lirat'1z elektirikle tcdaYi ve bilcumle 

ar.ıcliratı icra eder. öğlcclPn 5-onra 

" Divanyolo Acı baman. :\o 20 ff 

sileri müna-
kasa ilanlari: 

f ....... j;.::i."ki:da' "M.' M: ~;kikti-::;;;~~ · · · ... 
t .... , .. ,, ... ' .... ~~~.i~:.:~~~~~~~·--· c K apalı ıarfla milnakaMra konıılup .Anlı.arada 6. Niaan 929 da ilıale edileceli 

kılıoaıı h~ demır hangara verilen fıat gııh p;örU ldil@iiııden 'Z'l N;.n 9'8 
o•da puarlıkla üıale edilecektir. Taliplerin Ankarada M. '4. V. satın alma ı.~ıııio 
.nu11:a muracu.tları ilin olunur. 

1 hliyacatı At!ke-riye iı;in on tane mekkirı ve iki tue araba hayvaı:u 
caktır taliplerin pazar, sah, perıenbe güııleri saat ondan on ikiye 

Uçüncu kolordu karargahında M. M. levazım Iııtanbul salın alm 
mtiracaatları illrı olunur. \ 
~ •keri ihıi1aç için imali tehir edilen ~ç yüz ambalaj aandıiının iha! .. i u-r<ıSI' 

4 929 Çar~amba gtınü saııt 15,30 yapılmak Uzre paaarlıta koıımu,ıur ıaliplel" 
~artn•ıne ve oumu .... ini komisyonda görmeleri ve ~artnamedeki tanda teıniıı~ 
l<omisronda hanr bulunmaları ilnıı olunur. 
200 tane karyola ile 100 tane battaniye ayrı ayn prtnamelerle ve paı.ırb~ 

alınacaktır. llıaleoi 25-Nisan-1929 Perıembe gilnlı eaat 15 te ve lıattaJ11' 
lerinde saat 15,30 da yapılacaktır taliplerin prıname ve numunelerini koıniJ;"'' 
muzda görmeleri ve ihale saatındıı tcuıinatlarile getmeleri. 

•> •) 
Mani"'1daki kıtal için el<mck ihalesi 26 ın•ı ıs •aat 15 te 
Menem,ndck.i • • • • • • • • • 
Kırk~açtaki • • • • • • • • • 
Muhtelif mahallerdeki kıtantm ihtiyecı olan ekmek aırı ayrı ııartnamelerle 1tarl 

ıarlla ınunakasaya kon.uuşlur ihnl~i }okuıda )'azıh tarih ae ı:ıaatlarda t-rlanieadJ ., 
keri sattn alms konüı;yonunda yapılacaktır şsrtname suretleri komisjonwnuzdn .,,r 
dır okumak i~teyenleriu her guo koınis) onumu.uı ve tehlifnın1elerini \ermeli. iJ!f' 
yenlerin de Alani~dıı ask.eri komisyonuna müracaatları ilin olu.nur. •.• .. .. 

~ ~ 
ıl 

&Ianisndaki kttaat ha~vanatr için kuru ot ihalesi 18 mayıs c:umarteei ~at l' 
• • • • ~aman ... 15 • ~arpmha 
• • • • arpa • 18 • cumartesı 

!\faniudaki kltaat b:ıyvanah için liç kalem arpa, sam.an ve k..ıru ot ayrı • 
şartnamcl<rle ve kapalı zarfla munakasaya konulmuıtur. !haleleri lıizalannda l~ 
tarih ve ~aathu da Aianisad3 a~kcri satın alın:ı komisyonunda yapılacaktır. Şarta'.; 
suretleri komİs)·onumuıda mevcuttur okumak iste~ anların her ~ün komi.syon~,..11 
Ye teklifnamelıe:rini vermek isteyenlerinde AianiBAda me,.'<.Cır komisyona mu.raca~ 
ilin olunur. ....-'1 
···~~·~'''''''' ''''''''''''''''''''''~•••••••••••••••n 1 f Uçüncü kolordu satıııalma komisyonundall ı 
''''' '~ ''' ''''' ~' '' .. '' ·' .. '''' '' '''' ''' '' '' ' .. ' ' ' ''' .....-;; K u~um, bı_ıeı,,. mt""klrl\e el\·erıjlı ha}van mubayaa edilecektir. Ila)vaoı oluutıı,ıi 

maya tslıp olanların her haftanın Salı günleri kolordu kararğahlna getirtJle 
ilin olunur. 
C iheti •keriyeye elveriıli olmayan hayvanat her hafı• Cunıart'8i ve Çarı~ 

gılnlerı Fatıhte at pauırında ve P ... r günleri üsklldanla at puarında )ıe 
huzurunda müzayedei aleniye ile furuhtu mukarrer bulunduğundan talip ol4Pı.oıı' 
mezkqr gilnlerde yıızde yedi buçuk t"minat akçderile mezkur heyete miııacaaı.lııt' 

I• ~tibkinı t:ıburına garaj inşa!u. ve guJh3ne haatabaneainin dahiliye Ye bevlil e ~ 
bh3':nm tamiri pvarlıkla münaka•a:ıa ~onmuıtur. ]halesi 24 JIİİl8n 929 r;ı.'rıl~ 

ha günü wı:ıt on dörtten itibaren konıiflyouumuz münakaıııa salonunda yapılacak~ 
Tal plerin şartname tlureti ınLl:j&ddakalarını komigyonumuzdan :a!malnn ve yeı.·nıi ~ 
saat muayyenei ihalede ~artnttme.:le yazılı olan şekilde ki te'minaUı.rile ko.nıİ' 
mı.ır.aknAA !'~lcnıında hazır bulunmaları ilin olunur. .............., ,,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,,, ...... ~~n J 

f .... ~~~~~i. ~~~~r!!~ .. s~t~~.~~~~ • ~~~~~~?:!~~~~~/ 
SOO • adet ~erli beLden ·aıak çarıafı 

lSO • Karyola [bey~ er ıstandart marka91] 
24-00 . Kilo yatak ytinU 
220 · adet yün battaniye fi 
:\laltepe Pirnde mektebi için bailda cin• ~e mıktlU't muharrer 4 kalem en• 1 

. 

ayrt 4 şartnanıe ve numuneleri veçhi.it! ye ınunakasai aleniye ~uretile ihaleleri 23 
11 

~n . 929 ttU' gUnU raat 14 de icr~ı ilin edllmiş i.!ede ~ e\'mİ m6kllnın yevni Jll-' 
lıaeebile devairin tatiline t~eaduf etti~i anlnıılmakla munaka.aaların ferdası gUnü '-'~ 
24 ·nisan· 929 çarıamba gUnU &\31 ı.1 de İcra kılınacağı <'ihetle taliplerin 1ıarb1 ;l· 
mektebi ı emekhaneleri önıındeki munakaııa mahaliinde hazız bulunmaları ıliıı olııD ..... ..• .. ... . ~ ~ 

10 adet bı,.el. ba, vanı 1 
14 • Ko,um • jl Topçu ve nakliye mektebi için 

13 • mekkAri • 
4:5 hayvan ölçü taburları ıçin (} 

Bali<la cins ve miktarları muharrer } erli ha3 '"·analın lıiı..alanmdaki m11l-t•'1e ... f 
ev, af ve şeraiti daireıinde ~!arak ve perakende sureti le pa:ı.ıırlıkla patın • 1ıoa~ ~ 
Mevcudu olurta ... ımak arzu edenlerin Pazarteai ve Çarşamba günleri zevalden "'ıı' 
Harbiye mekt0bı muayene komisvonuna ııetirilerek bilmuaıene raporla C.e<'j!!O 
ı .;:ııarh~ı için yine Harbiye mektebi dahihndeki komisyonu:nuı.a muracaatları 

Junur. ~ 

H alıcı o~lu lIBesi İ\::n zarar ve ı.i,·ao ve farkı fiah ıfayı teahüt etme.,·en .milts tD' 
nam ve he.ahına olmak Uzre 500 adet kaput pazarlık f&rlile \c ölçıi uı<f ol>' 

satın alınacaktır. Paza_r'ı~l 24 Ni..an 92'l Ç;qamba glinil saat 14 te ~arbiye ın•~!,,e 
yemekhanelen onUnuekı pazarlık nuuıaliınde ll'f8 kılınacaktır. Talıplerın prtO ,; 
için komisyonum.uza muracaıuları ve i~tiı·ıık ı.çınr\ç pazarlık. mahallinde hazır bulı.ıP 
ması il.An olunur. 

·:· •> •!• 
50 kilo 8 Punll hurufat 

200 12 • • 
50 16 • • 
50 • 24 
&ı,200 • '.\fııhtelif punta huru!at 
8 adet hurufat ka .. sı tJ! 

Tıbbiy• askeri mektebi için halii<l.ı irae kılınan hurufat ve hurufat kaoa!l '61' 
~artnamede ve m~vcut nu.ınuneleri mi\· rı evsafında olarak alenı ıuretile mtın.a~ · 
koıu.no~tur. ihalesi 13 Maı ıs 929 paZ' ·.esi gilnil saat 14 te Harbiy• mektebi ) ;ıı' 
haneleri önUnde ki milnakasa ma!ıalli•: le icra kıll!!Acaktır. Talipler şarto•ııı;.v 
ve nunıuneleri için komieyonumur.a m.ı:acıatları ve iotirak için de m uak•ta 
!inde hazır bulunmaları ilAn olunıır. 

•) 6 + 
7700 kilo Saman Haydarpaşa he stabanaine 

1000 • Makarna } Halıcı o:lu liıelinia 
500 • Şehrıye " tıc' 

Zarar ve ziyr.rı ve farkı fiatı ;fayı it'ahhUt etmeyen mütP.Rhlıitleri nem ,e "~.ııjf 
olarak balada ciuoi ve mahalleri ı"uhs "" \iç kalem ıııevattan saman bir v• •tıt' 
iki kalemde bir olmak Uzere iki şar!namede olorak paıorlıKla .. ıın aıı••"" ,ıJ 
Puarlıklan 27 Nısan 9:.9 cumartesi gu:ıU eaat 14 le Harbiye mektebi yeınek~'"i•'" 
önünde ki pazarlık mahallinde icra kıl1:1acak.tır. talipleL.Jl şartnameleri için kOtıJ tısı' 
numum müracaatları ve ittirak için du pazarlık :uaballinde hazır bulunu.~491 ....,,,; 

olunur. ~ 1 

Jandarma imalatlıanesi müdürliğind~:; 
Elli bin metre minder kılıflık beıi kapalı zarf usulile mubayaa edil::fıırııı' 

miinak&!la 2l3 Ninan 929 Pazar gııntl saat (14) de lıtanbulda Gedi:<pa,,ad.ı .{:,;.ııeııi' 
imaJıiılıane•inde icra e<lil<'ICel<tir prtname ımallıhanede tevzi olunur ıcıdı. 
tarıı iıulile.ı şertnamcrle ıntırıderi\t;r, 

D4ı\.KT1LO 
Dershanesi 

Be~ikta~ta polis merkezi itti· 
salimle olup ruhsatı resmiyeyi 
haizdir. 

Her gün Talebe kaydolunur. 

; Tulu Öyle lı.ındl Ak 
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Mes'ul müdiri: ESAT 


