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'---- Tevfik Rüştü B. Haftaya geliyor. 
~iyen OOrt. 1 Bir tesadüf ROMA SEYAHAT!! 

8~yetten Bir maçın Har.iciye vekili Salı günü 
Pnıdilik yarattıgı · geliyor . 

tcız ge ·ıtik! bir yı.ldı~ urtesi gün hareket edecek 

"- t>apa ıek1ifunizi 'Şarlo bir kızı nas 
kabul etti. yıldız yaptı? 
~~ gelen son malii
'ııt~ .. ~. tekrar batlannn 
~ttli bi~ rnttzalc.erab ehemmi· 
L..ı'i~ lafb&ya dahil olmuştur. 
~t b -:6ri ~enlerde mu
~~ ~nusil dolayisile şehri· 
' ~' unan tebaama alt em
~ -w~. muamekeine baıla· 
~~ ·yıeıye vekilimizi ziyaret 
ti.~ llaaıı emlikine vaz'ıyet 
~ ~ "ttll geçilmesini iatemiı
W.,~ a ıtı ıon talimat üzeri· 
b~""'· • DH!eelem hakkındaki 
~;~ kabul edilditini de 

trı~ lfti. 
~~h~ı n biday~t!n~e yunan 
~. ~--~.na verdiğimiz bu te
~ lllu~anda iacJeye tabi tü-
~ ~fabnın yunan hilkuS ~ latanbuldalci yunar 
~ et.alllcinln hüldlmetimize 
~ Öd ve arad.ıld farkın nak-

y trıııaeainden ibaretti. 

~ ~dalci gayri mübadil 
~ te~n ifstanbuldaki yu· 
t'~ old1M1... a ait emlikten çok 
~ ~l, ~~u!lu bilen yunan mu-
di..~ "•~~ ılci taraf emlikine ait 
.:."lll1'trekn ödemek meselesini 
~'!!ütı ~u teklifimizi kabul 
~;_ "Yr~rdı:. Fa~at büktlmetim
dıL~~ ırıubadıl olan binlerce 
-~'tı ı. hayat ve muka -
~L ~-...:huma aldıtı cld -
"-.~. etti üzerine teklifiml:ıi 
~~!etini bildirdiler. Hü· ' 
~~ iııt.n bu. meselede. gös
~ iJ>.aı il nıyettea bır az 
~&.: 4klerelc müzakeratın 

161 il ti ' e '7-Ye intiuren yunan 
'dttik t V1:a!ret muamelesinin 
tt~ 'ni Defterdarlığa 

ı-, . 
"'~·· ~ •iırnıı - .- 1 tö ınutemmım ma u-
~ - tc, müzakerat bugün 
~ c~· gerek gayri. mü
\rL ~ ~ ~ sureti katiyede 
~ caa ve iadesi icap 

Komik Şarlo yeni bir kız, ) 
ir yıldız buldu. Bu meşhur ü 

tist. bir gün bir boks maçnu 
seyrederken, kendisi gibi maç 
görmeğe gelen halk arasmda, bir 
kız, nazaradiklcatini celbeder. Uzun 
boylu, güzel endamlı, derin, maJ 
ve carip gözlü Amerikan dilberi, 
Şarloya o kadar tesir eder, o ka· 
dar matlup evsafı haiz görünür 
ki, yanına yaklaşarak : 

- Sinema yıldızı olmak ister 
misiniz ? teklifinde buhmur. 

Kıyafetinden · hemen Şarlo~ t.. ı 
.\lyan kız, teklifi memnuniyeti .. 

\~:Yri mibadil emlakinin 
t~. ~ ~ cmlikile tebdili f 
ı.-.:4~~. ~ de cereyan etmck- ı 
~·~ llaa~.•r mahafilde söy
~ ~ löre emllk mese- ......,._.....,.., 
dt llJı~ dalti teklifimizin Yu- · 
~rt k.d ~~ul6 ftzerine şim- kabUI ed~ ve Şarlo ile b~ral-
'~"- Çt~ ttıllfa imlcin \mal Holivoddaki Studyoya gelır. 
'rı..~ .,e n ~ilerden biri za. Bu tesadüfü nakleden Amerı-
lıı ~t b6.- lllüzakerat 6mit vereıı kan ıazeteai, Şimdi SarlonUD 

t, -O.ya dahil olmuş- yeni yıtdızile yeni bir fifm çevir-

~ti li'licj . . . diA'ini anlatıyor. .. . 
ı\i4~' ~e ~ekilımızle M. Papa Bu filmde, Şarlo bfiyuk bır je:' 

a).llt te ~l üzerinde umumi birde yapyan o maruf sersen "t "'-lt1rıa llltnıne ç.alıımaktadırlar. kıyafetindedir. Başında melon 
~~ t.\biJc.~- C&aslarm teferrÜat şapkası, elinde kamış ba.!,tODU, 

ttl'-i Tte ilci taraf mubadele ayağında meşhur tabartilZ kun-
b. b llletrul olacakbr. duraları, dolaııp duruyor. Bu. şe· 
~ \i J k . . birde, bir sokak başında, çıçek 

a s 1 m 1 n satan ama bir ku; var. Şano her 
tl\ llh k akşam bu kızdan çiçek alıyor, "-k a emesi avucuna para bırakıyor ve az za-

1\tıl\ Cti .. , manda ahpap olup her akşam kı· 
~~~ b11h.ıı.n aıı ~akla maz· zı evinin kapısma kadar, koluna 
~~ tahlci Ebülkaaımın hak· girerek, rafakat ediyor. 
~tt~ llliidd ~t ikmal olunarak Vak'anm hülisası şudur: Bir 
~~- eı umum'iliğe veril· gün kwn gözleri aç.ılıyor ve me· 

~ i.~lltı lon şapkası, bastonu ve jaketi 
~lirtd Qn ıııuha1'emeaine a~ dolayısile çok kibar olarak ta· 

e başlanacaktır. hayyül ettiği adam yerine karşı· 

Cevat paşa askeri mfışavir olarak 
heyete refakat edecektir. 

Hariciye vekili Tevfik Rüştü lcen hiç bir yere uğramıyacağı 
beyin bir heyetle Cinevreye gil- anlaıılmaktadar. 
mek üzre pazartesi günü Anka- Tevfik Rüttü bey, konferans· 
radan hareket edeceği dün Is· tan 10nra, yazıldıfı veçbile Ro· 
tanbula bildirilmiş ve ekspreste maya giderek M. Musolini · ile 
beş kişilik yer hazırlablmaaı ay- görüfecektir. 
rıca emrolunmuştur. Tevfik Rüştü beyin Parise oğ· 

Meri aza olmak üzre Cevat rayıp uğramayacağı" malum de
pqa da beyete refakat edecek- ğildir. 
tir. Heyet için d<>tnıca Cinevre- Yalnız Romadan dönerken 
ye bilet alınmu bfldirildiiine BeJ.,.rat ve Sofyayı ziyaret ede· 

Tevfik Rüttfı beyin gider- ceğı tahakkuk etmektedir. 
·~ ...._ d J • A ,.,,,-

GDn Un hadiseleri 

trbam için dün Haydarpaşaaa 
ihtifal yapıldı 

BP1"'teriyolojihane mttdör1i Osman l\furi be 
nutlumu söylerken 

uün ı..aytar tatbikat mektebinde geçen sene Ruam mikrobunu 
taharri ederken, fen uA-runa kurban giden Kaymakam muallim 
Ahmet beyle muavini Hüdai beyin vefatlannm senei devriyesi mü· 
na~ebetile samimi ve hazin bir ihtifal yapılda. 

Dün Karagümrükte bir yangın 
ve 4 ev yandı 

Dllnktı yangın 

çıktı 

Dün 6A'leden sonra Karagümrükte çıkan uJ yangın neticesinde 
dört ev kimilen yandı . 

Yangının tevesaüüne tene suaızfuk sebep olmuttur. itfaiye uzak 
mesafeden au getirmek mecburiyetinde kalmıttır. 

sında acayıp kıyafetli bir mas· 
kara görünce, gülmekte-n katılı· 
YOT, ~arloya !!<.>lince. halinin yap· 

tığı bu tesirden utanıyor, kınlı· 
yor ve kaçarak, büyük şehrin 
'?'Ürü1tüsü araıırı da gnyboluyor l 

Misafirler Asılsız şayıa 

M. Gr ew Polis müdiri 
diin bir Şerif beyin 

1ziyafet verdi. söyledikleri 
lstanbu1 Vilayeti erüm ile 

Amiral Dayton şerefine AIR.
rilca sefiri .M. Grow tarafından 
ewıllc:i gece sefaret konaktnda 
verilen ziyafet pek parlak ve 
samimi olmUftur. 

Yemeğe bq1anmadan evvel 
~yata kalkan M. grow bir nutuk 
ırat ederek demiştir ki: 

-"Amerikan donanmasına mens
ap Roley krovazörü ile türk su
larına gelen Amiral Dayton için 
ve Amerikan bahriyelileri için 
ıerek bükQmet ve gerek halk 
tarafından g61terilen büsnB ka
bule büyük bir minnetle tefekkür 
ederim. 

Ben genç Türkiye cümhuriyeti 
ile Amerika cümhuriyetini iki 
kız kardq farz ve telakki edi · 
yorum. 

Bunlar el ele vermif ter, öyle 
y~rüyorlar." 
M. Grow kadehini kaldınrken de : 

- " Tflrkiyenin saadetine ve 
Reisicümhür hazretlerinin sılıha
tına içiyorum.,, dem-.tir. 

Bilahara Şükrü Naili paşa kıaa 
bir nutukla Amerikan ...&riae 
cevap vererek demiftir la : 

- •Biz Amerikayı büyilk b&o 
mıire telakki ediyor ve o ;özle 
bakıyoruz. Amerikanın bitmek 
tükenmek bilmeyen feallyetlni 
alkıf lıyor ve onun gibi çalışı-
yoruz ... 

Polis müdürü Şerif bey diba 
akşam bir muharririmhe .Borsada 
çı'karılan son şayialar baklanda 
demiştir ki: 

"- Hadiaeyi tahkik edil::=: 
Açıktan bir kaç bin lira 
mak için bin bir türlü şayialar 
çıkararak huzuru sükunu iblil 
eden bu meçhill adamları takip 
eyliyoruz. Vakıa henüz kimıo 
tevkif edilmiı d~ldir. Fakat 
zannetmesinler ki, bir g!ln yakayı 
ele vermiyeceklerdir. PoU. liu 
hususta daima müteyakkız bD
lunuyor. 

Polis taburları 
Merakize bir emimame p 

derdim. Bu emirle dünden iti· 
barea bütün merkezlerdeki _. 
murlann terb_!yei müoferideline 
başlanmıtbr. Polis demek .._ 
demektir. Her polisin bir uker 
kadar marifet ve malOmab olma
lıdır. Merkezlerde bir atıf IDÜA· 
baka11 yapılacaktır. Bu abtta 
birinci gelenleri toplayacaln. 
Bir ikinci •bf daha yaptıracala huna. da mimffak ..... ili 
albn kupa laediye edeceps. 

Zabıtal belediye ndfemnln 
Polise •erilecetl baklanda laenüz 
bir emir almadık. 

Binaenaleyh bu meMle bak
kmda müspet ve menfi hiç hir 
malumat sahibi değilim." 

Sorabilir mwlzl 

Bu pahalılıkla halimiz ne olacak? 

Istanbulda hayat pahalılığı günden ~ne 
artıyor. Senelerdenberi göya çaresini aradığı· 
mız bu dert yüzünden para ismini verdiiimiz 
mübadele vasıtası• bütün kıymetini kaybetti. 
200-300 lira alan orta hilli bir memur ve ya 
bu kadar kazanan orta halli bir esnaf, hu pa· 
ra ile, kendisine, belediyesi zaptu rapta alın• 
mış, parası sabit, iktisadi işleri düzgün mem· 
leketlerdeki fukara sınıfı kadar olsun bir 
yaşayış temin edemiyor. 5 kişilik bir aile şöyle 
böyle bir e'Tde, asgari bir hayat temin edebil
mek için, ayda dört beş yüz lira kazanmak mec· 
huriyetindedir. 

Nihayetülnibaye akademik bir meclis ol· 
maktan bir adım ileri atamamış olan iktisat 
meclisi ne oldu? 

iktisat meclisini ve onun goreceğı bil· 
viik işleri bir tarafta bekleye duralım, acaba 
belediyeler olsun, kendi kontrol vazifelerini 
bir az daha iyi yaparak, halkın sırtındaki 
bu yükü bir az daha hafifletmezler mi? 

Hudutlan muayyen, koca bir şehrin iki semti, 
iki 8ok.ağı ara ında havayici zarnriyeden bir 
malın kıymeti yüzde elJi gibi azim tehalilf. 
ler irae edemez, ederse, o şehirde ve o iki sob 
kta, belediye kontrolu yok demektir. 

... Ve lstanhulda, bu kontrol yoktur. 
Tecrübesi güç bir şey deiil : Muhterem 

Şebremini Muliittin bey efendi, oir sabah, alela
de bir. vatandaş gibi çarşıya çıkıp evlerinin 
ihtiyaçlarını bizzat tedarik letmek zahmetini 
ihtir.ar etsinler. Halkm belediye kontrolunun 
eksıkliğini ne fahit bir surette ödediğini takdir 
imkanıni elde ederler. 
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ııorl 
Osmanlı-Moskof muharebesin· tarafdarane olmalda beraber ki· 

den beş sene sonra doğdum. lise çanlan lanet ve nefret ha. 
Şimdiye nispetle o gün tarih vaları çaldılar, Akademi az.asın
daha mu\ıtasardı; bunon iki se- ı dan kardinal Dupanloup Renan'la 
hebi vardır: 1-o vakittenberi ya· bjrliktc ayn~ müesse~e~e bul_un
rım asır geçti hem ne yaım asır! maktan haya ederek ıstif a ettı. .. 

T 1 Ç. J R J pon I Her millet digerlerinin de ta-c a ya. ın· apon, us·- a , . . . . . 
..K'" b T ı T bul Balkan rihlni yazar· mılletler bır bmnın u a, ransva , ara us, , 1 . d 

Cih A d 1 d h·ı· · h rakıbı, dusmanı ır. Bu husumet 
an, na o u, a ı ı çın arp- 1 .. . d .. . t t "h l b'li "? . . ,,. . d uzerme urus arı yazı a ı r ma 

lan gıbı fevkalade hadıselerle o- H . t" 1 d ki ·· ı·· . d el ıns tyan arın ) az ı arı mus u-
lu .. Kezahk, aynı yarım asır a -

1 

.. ı· · ı ' kl h" . .. . ef man~ mus uman arm yazoı an ı-
ektnk, mötur, taysre, t~ls~z.tel on ristiyan tar'hlerini gözden geçi:i-
ve telgraf, Rontgen gıhı ıcat ~~ niz: hepsi martaval dırı 

ihtiralar ilmi alt· üst etti ve sanayn, Bir de milli dııyğular bir mil· 
h yatı de~ştirdL.. 2- bu sırada !etin kend ini muhakeme etmesi
t arih c atikıyat ilimleri de tek ne çokluk mani oluyor. 
durrnndı: geçmişe ait bir çok ha- O taktirde tarih kitaplarım ya-
kikatlar keşfedildi. kınalı, yırtmalı! deyeı:eksiniz ... 

Bu kadar uzun bir tarih nasıl 1 Hayır! o dere{;eye gidilemez! 
öarnnilir, anlaşılır ve bilhassa b nun biri emeli, öte~i _nn~azi iki 
hafızada tutulur? Buna en büy- mahzuru vardır. Amehsı: Hayatta 

'tik darülfünunların en yÜksek pro- ?er saat. ~rihi bir hadiseye, bir 
feıôr1eri bile imkan göremezler. ısme telmıh g çer:. Mu~a, Isa, 
B . k d .. 1J11r ek Muhammet, Ebu-Bekır, Alı, Mua-

u terezı o a ar agıt" 51 ç e· . ~ K H · ı k d vıye, Dara, ey· usrev, s en er, 
mez ... 

Fakat bundan evel, "tarih.,in 
do}nı olup olmadığını tetkik 
etmeliyiz. Kütüphaneler dolduran, 

1 okunmalanna milyonlarca sene 
kafi gelmeyen bu mazbutat, bu 
kuyudat acaba doğru mudur, 
birer "nu. mıdıt? 

T aıi1- hiç bir ehemmiyeti, 
lıiç bir hakıkatı olmadığını, haylı 
ilmi ve mantıki kudretle ileriye 
sürenler rvu ve çoktur; bu me
yanda MaX Nordau'u zikrede
blliriz. Gerçek! Mazinin kat'i bir 
surette ihyası kabil de~ldir. 
W atcrloo muharebesinde bir 
sijvari hücumu olmuş ve bu ha
dise Napolecfu'un hezimetini in· 

taç etınjf. 
O fln, bu gün, hila, hu hü· 

~DY kimi• kumanda ettiği anla
şrlama_iluştırl &yle bariz, zahir 
Vak'allP'm hakıkatini anlamak 
mihnkffn olm•aa E- dütününüz • 
90ğu perde arlc.a.sında geçen 
ıiyas1 ve bilhassa diplomatik 
baditelerin künhüne varmak ka· 
bil olur mu? Cihan harbi hak· 
kmda f" arabk binlerce h~tırat 
!leşrcdiliyor: bunların hepsı ta
=edir ve bir biri ile mü-

"· ijele istibdat zamanlannda 
1azılmıJ tarihlerin çoğu büküm· 
darlara hıtaben kasldeİerden iba
.ettir. Muuırımız Abdurrahman 
~ bef merhumun Osmanlı 
tan'\ini oJu.ıyun\W Zu deli Sul
~ lbrahim bile her nerede ise 
büyük bir padi11ah olacak! 

Din tarihleri de öyle değil 
mt? Yakın umana değin din 
tarihini ilmi usuller dairesinde 
yazmak kabil olabilir miydi? 
1860 ıenesine doğru E. Renan 
liaueü laa11m oldukça ilmi bir 
ta{ihini yazdı ve kitabında Me
sihi Allaha yaklaşhrd.L Eseri 

S,I!D;<\M) ım tefrikası : 18 

Eflatun, Sokrat, Arasto, Napo1eoo, 
Kayser, Ani bal.... gibi isimleri 
ve bunların kısaca tercümeihalle-
rini, kimliklerini bilmemek kara 
cehle d elalet eder. Kez.atik Wat-
ter1oo, Marn, Çaldıran, Anafar
talar muharebelerini bilmemek, 
bir insanı medeni cemiyetin ha
ricinde bırakır. 

NazarAai: Beşeriyetin seraü
ze.yti hakl ında hiç bir fikir sahi
bi olmamak, velev büyük bir 
kısmı uydurma olsun cereyanı 
bilmemek insam nebat haline 
getirir; dimağa uyuşturur. 

Bunun liçin, doğru-yanhş tarihi 
öğrenıne~e mahkumuz. Şunu ıöy
leyelim ki u mumi tarih, tarihin 
çerçivesi pek o derece yanlış 
değildir. Mesela, Roma vardı, 
cihana müstevli oldu, sonra çü
rüdü. Aınerika, vaktile, mekşuf 
değildı; sonradan bulundu. Cihan 
harbi oldu. Bunu azim tahavvü
lôt velyetti. Bunlara ıüpbe edile-
meı;llkin bu hadi11elerin teferruatı? 
Bu ci betler karanlıklar içinde gö
mülüdür ve öyle kalacakbrl 

Tarih, zihni bir tecrübe ve id· 
mandar; dimağı tenkit ve muha· 
kemeye alıştırır. - Yahut men-
kulata al,.tınr, gevşetir, yorar. 

tarihten istıfade için tenkit kabili· 
yetini• fazla olmtıı lazımdır. Bu 
sebeplerdir ki eakf usuller mu-
cibince yazılmış eserleri okumak 
genç ve tecrübesiz biri için teh
Jükelidır. Tessiifle görüyoruz ki 
büttln tariht eserlerimiz bu ma· 
kuleye dahildir. Tılııııa, hikuaeti 
huda •kaza, kader, keramet bu 
"ülliyotta çok yer tutuyor. Evli
ya çelebinin başını okuyacak 
olursanız iddiamı yavan bulmaz· 
ıınıı. Avrupa tarihlerinin ço~ 
bile birer "tez,, dir. Renan ın 
kitabındşki lsa, ancak bu müel
lifin fikrindeki t!adır; Meryemin 
otlu dekildir. Hasılı, tari~ dakik 
bir bilgidir: iki taraflı hır kılıca 
benzer. 

CELAL NURi 

1Cd9ar Wallace 
- 9Q1c iyi hanım afendi, ba- - Fakat bir m1ı1ameleye lüzum 

~a naklettiğiniz hikayeyi, doğru· yuk. Eğer bir kabahat varsa 
.w ya, pek beğendim. Demek bendedir. 
ld..ı StZ bu efendi ile görüşmek için Levv, genç kızın omuzlarım 
~ bir yalan uydurdunuz. Ne.r okşadı .. 
a Qlttalım hunları. .. _ Merak etme dedi bir f'f 
.. . ~~en b~§ d~kika içinde j_er Y,'~ da~lim. Lakin sizi be
ıkısı de, banz hır sıkıntı geçır· b .. - e bAJl.lma bi.r ka~a11 
d·ı L ı· .. .. d •.:.:. t b ktan ra er gorunc ~ . 

ı e~. e ı onun eKı a a kaynar sµ dökülmüş zannettım. 
sessı.~ sadasıı Ilı~ Y~~e met'" Bu herif benden daha s~kinetli 
htdu. Hatta vazıyetı dtizeltmek lir meiele çıkaracak- de;Uil .• 

... iç..,. deredt;n ~ped,n b;ş~sedi- Beryl kapıdan çıktı, fitti. 
ıorC:lu. Beryl hır heykel gıbı san· L l' g k·~ oıaklaştıktan 
d 1 'k b"l" e ı, e~ -ayasına oturmuş, gayrı a ı ı aandalyesiai ·aıdı ve~-
~çtinap telakkı ettiği fırtınaya 801. ~rakarınsına o-ti.~ 
. . __]• d L ı· T>l .. ttı~ ının y• &-Y 
möıar ~,~or .U: e ı •·~ .s· _ Azizim, &ledl, Sana &Mieoe 
~asalı ~ıtı r bıtırmez. Beryl hır- ·w k 1" .. l ~ .,;Kil 
den b • e a ağa L:a ktı ve Levvı 1"" e _ıme soy ey e.-~ · 
leol~ n hı arak b ir kenara gö- Leli aandalyasına dayandı, 
tür.dü. ağzını sildi -.;e s:garasını yaktı; 

, ...... ~:~_~· .-
- - .. --- ·--.:::_.........__ ~ 

Çar~an~a IK DA i. '"ı~ ~m S , 1920 

IH Dahili ve müteferril< ha 
vııawene 

Yapılacak mck tepi er 
Istanbulda inşa edilecek 42 

mektep binasına ait tahsisat 
için vali bey taraf mdan vilayet 
meclisine vaki olan teklifin mü
zaker ine başlanmışbr. 

Vali beyin teklifi kabul edil
diği taktirde, mektepler muayyen 
zaman dahilinde yapılacak ve bu 
mekteplere sarfı lUım gelen 
tahsisat ta peyderpey verile
cektir. 

:ı\'Ieclis zabıtları 

lstnnbul vilayetinin 928 senesi 
meclisi umumisinin müzakerabna 
ait zabıtlar bir kitap halinde 
neşredilecektir. 

Millet nıektepleri için 
Millet mektepleri talebesi için 

• Millet grameri ,, namı altmda 

küçük bir sarf kitabı vücuda 
getirilmiştir. Bu kitap vilayet 

meclisi başkatibi Zühtü bey ta· 
rafından tanzim edilmiştir. 

Ik ramiye 
Silivri tahsil memurları yüzde 

seksen beş nispetinde tah11ilat 
yaptıklarından birer maaş nispe· 
tinde ikramiye alacaklardır· 

Vilayete ait davalar 
Bir sene zarfında vilayet aley· 

hine ne kadar dava ikame edil· 

diti ve bunlırdım kaçının kaza• 
Dllıp kaçanın kaybedildiği, vili· 
yet meclisince umuru hukukiye· 
den sorulmuştur. 

Emaneffe 
Inzıbat koınisyonu 

Şehrem neti memurini mzıb t 

komisyonu diın muavinlerden 

Hamit beyin riyasetinde içtima 
etmiıtir. Komiıyon vaktinde Ya· 

zifelri başında bulunmadıkları 
için 1 O memurun tecziyeşine, 

bir çok memurların vazifelerinde 
gört len tekasülden dolayı ihtar-

name ile nazari dikkatlerinin 
celbine karar vermittir. 

Otomobiller muayene 
ediliyor 

~manet aeyrü&efer merkezi 
dünden itibaren bütün otomo-

billeri kontrola bqlamııtır. Oto· 
mobiller hem fenni, hem idari 

noktai nazardan ayn ayn ve 
mütehassıslar marifetilc muayene 

edilmektedir. Bu kontrolda ma
kineler, taksiler, şöför sicilleri, 

hüviyet cüzdanları, fenerler de 
tetkik edilmektedir. Bundan bat· 
ka otomobillere yeni numara lav· 
haları verildiği gibi, otomobille· 

rin içine ve göze görünecek bir 

- Yalnız benimle b6yle bir 
liıanla konutmayın. Çabuk alı
nırım, bilirainiz .. 

Lew , kopacak fırtmanan ön· 
üne geçmek için, cfudaklarmı 
ısırdı: 

- Biliyorsunuz ki, d4"li, Be· 
ryl eylenmek üzeredir. Hem de 
kendiaisıe liylk ve miiaulp na· 
ıaulkir bir adamla •. 

- ltittim, yalnız bu adam111 
namuıklrlıta üzerinde o kadar 
11rar etmemenizi rica ederim. 

- Neyse.. Berylin evlenece
lini biliyoraumaz. Bu kadara Q 
kafidir, değil mi? 

- Evet. 
- Ve bu kızın da sizi sevdi· 

ğini pek iyi biliyorsunu2. Görü· 
yorsunuz ki, dolambaçlı konuş
mayorum . Sizi aeviyor ve benim 
kendısine hazırladığım met'ut bir 
bayatı sizin için pek Ali feda 
edebilir. Sizinle cehenneme de 
ôlsa gider. 

Leli kafa!ını sall?d!, 

yere de "emayye,, numara pla
kaları verilmektedir. 

Süt muayene yerleri 
Süt muayene yerleri açarak 

Emanetin sütleri muayene ve tas· 
fiyc ettirmesi, bu suretle de süt 
işlerinde Emanetin yalnız müra· 
kıp vaziyetinde kalması karar
laşmışb. Muayene yeri.eri, dok
torlar henüt sihhiye vekaletince 
tayin edilmediği cihetle bu güne 
kadar açılamamışb. 

Bu mesele halledilmiş oldu
ğundan muayene yerleri yakında 
açılacak ve sütler muayene edil
dikten sonra aatılacaktır. 

Elektrik tarifesi 
Üç ayhk elektrik tarifesini tes

pit edecek olan komisyon cumar· 
teıiye toplanacaktır. 

inhisarlar da 
Kibrit fabrikası yıkıldı 

Mefsuh kibrit inhisan idare· 
sine ait bulunan Sinop kibrit 
fabrikaaınm duvarları evvelce çat
lamıştı. Alınan malumata göre 
ıon fırtınalarda bina büsbütün 
yıkılmıştır. 

Maarifte 
Teftiş sistemi değişti 
Maarif idaresi mekteplerin tef -

tiı sistemini dcğiştirmi,tir. Her 
giln teftit olunacak mekteplerin 
hangi milfc•ttiş tarafmdan hangi 
ıaatta teftiş olunacağı maarif 
eminliği tarafiudan tespit o1una
caktır. 

Müfettişler, talebenin umumi 
vaziyetlerini, muallimlerin tedris 
şekill .:rini teftiş ettikten maada, 

sicil, yoklama, kayt defterlerini, 
ıınıfların vaıiycti ıi kontrol etmek· 
tedirler. 

Akalliyet ve ecnebi mektep· 
lerindeki sicil, kayıt ve yoklama 
defterlerinin Türkçeye çevrilmesi 
için tiddetli emir verilmi§tir. 

Mektep idareleri defterleri 
tepdile başlamışlardır. 

Darülfünun divanı · 
Darülfünun divanı dön içtima 

ederek, Ankara hukuk rnktebi 
müdürlüjiinü tercih ettiti cihetle 

müderrisliktcn istifa eden Cemil 
beyin istifasınl kabul etti. Tıp 

Fakültesine iki müderris muavini 
tayin eyledi. 

Nlil•lerrllf 
Feribot iskeleleri 

Feri bot işkelelerinin inşasını 
karırlaftırmağa çalı;an komis· 
ybn dün de toplanmııtır. 

DlinkU içtimam sonuncu olması 
tahmin olunuyordu. Fakat mesai 
ikmal edilememiş \le gelecek 

. - Haklı olmanm ~ok arzu 
ederdim. 

Eter ne saylemek istediğimi 
anlamayorsanız, delilitiniıe hük
mederim. Bir şey daha ıüyleye· 
celim: Berylin ıizin gibi bir ada
mla evlenerek hayatının zehirle
nditini ıörmeden evvel, valı.hi 

ve biU-hi ıizi öldürürüm. Eter Be
ryli, Franb bırakmak için ikna 
ederaelliz, beraber nereye gider
aeni ,_eliniz, arkanızdan yetişirim 
ve yeminimi yerme getiririm. 

Leli sigaruınm külünü ıillcti ve 
ıüldü: 

··Doğru ve cantlan söylediğini
ze eminim. B~le daha hoşuma 
gidiyorsunuz. Eğer Frank Sutton 
da, Beryli betbaht ederse, zan· 
nederim ki, bende ıiıin yapmak 
iıteditinizi yaparım. 

Lew brtıımdılc:i adaman 
maksatını ve fikrıni anlamak 
için, Lelinln gözl•rinha içine 
baktı. 

- L.li, b ... ni din·e dc 1i s1-

toplamşta nihai karann veril
mesi takarrür etmiştir. 

Bir izdivaç 
Hariciye murahhası Hakkı bey 

doktor Süleyman Numan paşa
nın hemşiresiyle izdivaç etmiştir. 

Çay ziyafeti 
Tıp fakültesi talebesi dün Sı

hhiye vekili Refik bey şerefine 
talebe birliğinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Limanlar nizaınnanıesi 
Türkiye limanları idare ve 

mzıbatı hakkında ticaret müdi
riyetince yapılmakta olan nizam· 
name ikmal edilmek üzeredir. 

Bey az Rusların enılaki 
HükOmetce vaziyet edilmiş 

olan beyaz Rvslara ait emlakin 
idaresi Zil'lat batıkasma veril· 
miştir. 

Tasfiye komisyonn 
Vilayet tasfiye komisyonu 

tamamile ikmali vazife ederek 
muamelatına nihayet vermiştir. 

KUcUlc ltaberlŞI 
Yeni Memurluklar * Münhal 

olan UçUncU sınıf mi.ılkiye mllfettiş· 
H~ne Şuray Devlet tanzimat dairesi 
tnuavinlerinden Sahip B. tayin edil· 
mi~tir. 

Munhsl ol n Şa•şet Ka1 makam· 
lıiına UçUncU sınıfla Hasıoa kayma· 
kam• a bılu B ııiın \e Merzifon Ka~· 
rnakamlığına binnci sınıfla Shaıı 'lfa1i 
vekili esbal\ı Zeki ve Mazl.irt Ka~ · 
nıakamlıguıa UçtincU smıfla Bitlis 't· 
] a~ etı Tahrirat MtidUrü ı;:e l libıtttın 
&yler tay iıı ctlilmi!o>lir. 

M lnhal olan Bahco kıH'mRknm· 
lı~ına sın ı file M llradİ\ e Kın mal nını 
e alı• 1, t Edip, Fimf{e ko \'mal, nnıl ıı 
sı nıhl abıl. Ü\ lıcıl, l'\.n nı \il ıı 

Ha: ri, Anucrın Knymalıamı Ha\ ri 
Be, in s mlılc Nezip ka makam! p;mo 
n idil nrin ~ n ıfile D t ım im.· 
m fi mı .t 

\ lt>rm ris Kn~ ma1·am1 Hi!.met B. 
hakkında nt murin kanununun mu' k· 

ı, at bidnr i nıudJ ine tı:dif, nn mua· 
nı le ı i a:ı trn ,} nlil ıı ı ştir. 

Sı•ıy ) ah \n poı hın :ri ıti * f ' ' e
lld eıın f;"'" iınixe ~ ( (1 :\merik nlı 
~ej yuh gelır ıı ı, mada ' e Breııl~ a 
,·apurlnr ı dıın !ıHI ı etrn; J, di ı. 

1'~~kkiir 
Talisiz hrmşiremin hazin bıu

münden mütevellit teessürat 
ve iztirababmııı tahfif ve bizi 
tatyip ve leıelli eylemek üzere 
cenaze merasimine iştirak eden 
ve yazı ile veya şifahen taziyet
lerini beıletmek lutufkirlığında 
bulunan zevatı kirama, bırader
lerimle birlikte nihayetsiz teşek
kilrat ve minnettarlıklarımızı arza 
muhterem gazetenizin lutfu tava
ssutunu rica ederim. 

lltanbul Vali vekili 
ve 

Şehremini 
lUuhiddin 

zinle daha açık konuşacağım. 
Hatta !izden Frank Sutton tica
rethanesini terketmenizi isteye· 
ceğim, hem de bugünden itiba
ren... Size iki bin lira verece· 
ğim. Bu para ile kendinize yeni 
bir iş buluncaya kadar geçine· 
bilirsiniz. Bütün mazinizi biJiyo· 
rum. Mahkumda oldunuz .. Beryle 
anlattığımı size de söyleyeğim, 

Bir kaç ay ben de mahpus 
kaldım. Bugünkü hayahnıza da 
çok yakından vakıfım. Çünkü bir 
umanlar ben de o hay~tın iç.inde 
bulunmuıtum. 

Berylin kalbinin, bir zamanlar 
annemde olduğu gibi kalbinin 
kırıldığım görmektenae, her iki· 
ni:dn de ölümüzü ıörmeği iste· 
rim. teli, ılzi sevdiğimi bilir· 
siniz .. Mert bir adama benıiyor
ıunuz, hatta namuakir olduğu· 
nuza da inanmak isterim. Siıe 
timdi bir çok vereyim. 

B nkal r saat üçt~ ka amyor. 
(Pitm i) 

Sıtm~da ferdi 
korunma usull 

Sıtma ancak anofe 
vasıtasile geçer; bin 
aleyh bir adaı:İı ne 
dar sıtmalı yerde bil 
nursa hu nsun ken 
ni ivri sineğe ısırtın 
a sıtnıaya tutulmaz. 

ri sinekler en ziY 
akşam tistfi ve gece 
rır , geyinmiş 

larda topuk cihetini 
çer burası hem kar 
lıkça ve hem de 'gö 
nıeyeceğinden raba 
ısırabili , hunun i 
sıtınalı yerlerde k.ıss 
k rpin ve potin gi 
ınelidir. Enseden de Ç 

ı ırılacağı ıçm ar 
yük..,ek önfi alçak b 
yakalıklar kullanın 

akşaınları eldi ven. 
susi boyun atkısı. tBj) 
nıal icap eder. Gıy 
elbisen~ kumaşı da 
hnca olmalıdır ki si 
sinek delmesin. Y 
odalarının kapı ve 
enlerini tel 6 

kafeslerle kapatmak, 
tak odalarında cibi 
Ihı llannıak faydalı 
K.orunma için alına 
gilıulc 25 santigra 
kinin de niibet gelme 
nıani olabilir sede: b 
biltthı at'i değildir· 

Lokman Halel 

ulcual 
Bir (•erlı vak'a&ı 

Manav Sa1ih ile köuıiir 
lesinden Ömer GaJatada 

Araksi isminde bir kadını d• 
. l mış. Salih d ı.in Araksi Ô 
g çmiy ceğini söyleyen 
dun tabanca ile bacağındall 
hctmiştir. 

Bir abıkalı yakal 
' 

Dün Baki namındaki 
yankesici tramvayda bir 
cüzdanını aımrken yakal 

Para \l ermek istelJle 
Kumkapıda otura{l 'J, 

d ün Nermin barında ife' 
teu sonra para vemııyere 
vuşmak istemiş ve bunu• 
rine bar sahipleri tat 
doğillmüstilr. 

Çocuğun gözü çı~ 
Bir kahr dün B 1 

Recep isminde bir çoç..r 
at~ıak göztinü çıkarmtştlf· 

lki yangın ba§laılf 
Dun b · ri gaf atada. dik"' 

yazıtta iki yangın bati• eiı 
muşsa da derhal yetişiler 

dürulın4st ·r. ·ıdi 
Bir adam ezı 

Mehmet isminde bit 
dün Pangaltı caddesind~ac 
tomobffn altında kala.r-r 
lanmıştır. 11; 

Bir kadın eziıw 
ikbal apartımanın'!:-ı 

Ziya Fehmi beyin ze . ıa 
Pangalbda bir otomobıh 
da kalarak yaralanınıŞd~(lJ 

Söz atan san 
1 
~ 

Akıntı burnunda sandalet 
1 

Kemal ıaamuıda bir şahi111 }d 
J lli~'C) 6 SÔZ attığı a.n181\ıe"~ 
derdest edilerek karakola 
muştur. ,J 

Bir asker kaçağı yak. 
ı J118;J 

Kasımpaşada otumn 5 d 
i minde bir e.c er açaii· 
rn ı l ı fı dan ' 1 

cil etı e erı~ ~ye tcs im e 
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k ra m~nul~~ın Cannede İngiliz - jMeksikada asUer " ~ •. , .. • · • •. 
VVetlen Kabıle Fransız dostluğu son muharebede Sozume dıkkat et! Yalıudılere dunya 

tloğru yürüyorlar için tezahurat galip geldiler .saltanatı yoktur ve olmayacaktır.,, 
t. Allahabat, 2 [A.A] 

"'1daır~ Emanullah knaatımn ba
lnf-kt 0 arak Kibil Userine ytırti· 
~ı~ oldupnu fakat yollann 
L.taetl Ulu yhsnnden harekitı11 
bı:,t" ele cereyan ettiCini bildir
~ ır. 

hulgarlann lehimiz
de ki propagandası 

T.. • Sofya 1, [ A.A.] 
Lugü urlcı~e sefiri Hüarev bey 
llnı n T urk-BuJgar cemi yeti iza. '°" ;e reisleri profeaör Stova
ild~ 11 kabul ederek uzun mü
İai sc ~rlpılftür. Cemiyetin re
fikti . fire Türle-Bulgar dostluğu 
~ap 111 halk arasında tamim için 
lİt t~ !stenen propagandaya 
llıifti liyet; programını izah et
t&tr~ Cemiyetin pek yakında 
~e Pt • ezctlmle Ruscuk Varna 
~~- de şubeleri tesis edi
lrıeb• • Reie yalanda Bulgar 
el-. ..... razetecileri tüccarlar--ta ~ep bir heyetin An
dt1a Yld llyaret etmelinin teminin-

e baUetmittir 
4-B.a tanda tetkilabn Ankara
ltıfit - Japılmuı telcllfi üzerine 
~'de '~en geleni yapacağını 
''•lt·hlıiltir. Bu konuşmaları mü
'ıaa ıp sefir tarafından cemiyet 
}: •na bir çay zizafeti verilmiştir. 

i@J•ııistana giden 
~~'eti askeriyemiz 
~ Ankara, 2 (A. A] 

~h . paşanın riJueti altında 
l' lirle lıiatanda bulurunakta olan 
~kil bey' eti askeriyesi Ruaya 
Gtte e Türlciyeye avdet etmek 
h.ıttı Efran topratını terketmiş 
l'i)e 

11~dır. Hey' eti aske
't '4~ abnan malümata g3re 
l)i ta.de muvasalat etmittir. 

ndistanda yeni 
bir karga§alık 

I\.....~ KalkUta, l (A.AJ 
~~~ ifan yazıyor: Bindiataıwı 
~ glarbt hududu havaliainde 
~. ler °1't11D nditinde alinnilerle 
~ ~ ~ yeniden karışıklık· 
~·--Qr 19~. • Bunun aebebi 
"q 'hfLı_: 17 de aUnnilere brp 
s---..ı kanlı mubarebat netice
~ ..... terk ve tefrik olunan 
~o~t .1-~ndodunu teşkil es liyen 
fiiller ...:.rbendinin iki tarafında 
'ıllut!tıı •~nilerin Drfl karşıya 
~et. , ~ır takım iatihkimat vü· 
~ıııcıtırıneleridir. İki unsur 
;::_>:ldtttır ki gerginlik o dc:!ecede 
~~· hal ve mevlriı pek 
i:'!~ kid~etmek lizım gelir. 
..... ~iki taraf araamda ciddi 
~ 'b'!-di zuhuru halinde itişa· 
~il ~ itanın o taraflannda 
~. llir kabilelere inti§81'1 ka-

&lareşal Joffre 
kaza getirdi 
~ Paris, 2 (A.A 1 

~ıq~ tal loffre bir ıukut neti-
cı;;•-ı~1olan insıbabı ztililden 
aaı:ıll kq unmakta ve odasından 
~i _ .~ rnamaktadır. lUamafi 
~ Yeti hiç bir endişeye 

•eı-ınenıektedir. 
l> llö~ Londra, 2 [A.A] 
L~ Pariaıen iatilıbar ediyor: 
~İııd 111ııu marqal Joffre un 
~~ 0._:11 mühim bir yektina 
'dıilb;ati banknot e&ham sirkat 

s.~ 
~ ta-1--e-be_s_i -ge_l_m-edi 

~~lavyadan gelecek Dar
ı.~t1aiııd talebesi dünkü Avnıpa 
~irı b:" .. çıkmamışlardır. Tale-
ırı,t b.l'atet:' ~el!D~si .mu~tem~l
lbı~ır İatilcb bırlıtı mısafirler ıç
.. -.tlr. S al protranu hazırla. 
~ liiıı :;: talebesi tehrimizde 

•caktır. 

Cnnnc• . l , _,.\j 

•Havııt.., ı•mnsız • ingiliz ~nlik
leri milnasebctiylc ınıip olnnan 
alay ölüler abidesine ~itıni~tir. 
Miaafir 1ng_ilizler abideye bir çelenk 
koymujlardır. AJay bundan sonra 
Edvard \ il in çiç<·klcr \'C bayrak
larla tezyin edilmiş olan abidesine 
gitmiotir· Duk de Coııoaugbt. Fran· 
sız bahriyelilerine h:r geçit resmi 
yaptırmış, samimi itilafın 25 inci 
yı) dönümünün hatırasını teyit için 
yapılmış olan plakın örtüsünii aç· 
mıo ve bir nutuk irat ederek 
biraderinin iki miUetin tarihinde 
derin akitler hasıl edeceğini siyasi 
toşebbfuriinUn ehemmi) etinden he
yecanla bahsetmiştir. 

Paris, 2 [A.A] 
J ornal gazetesi " Cannes ,. de 

yapılan merasim nıUnaselıcti~ le 
netrettiti bir makalede İngiliz· 
Frannz ittifakı intikam ewefüriııin 
husulüne mani •>lmnk için idame 
edilmedikçe Lof'..arno si ·:ıedinin 
tatbiki mUmkun olnu) aca~inı beyan 
etmektedir. CcneraJ nıtıtalaalarma 
t'l auretle nihaıet \ e>rwcktedir: 
"l,te bunun içindir ki aktt"dildiii 
ta.rihtenberi 25 aene gt•çtiti halde 
tamimi itilif ha ath f'tin<len bir 
zerre bile kayhetmemi~tir.• 

M. Myron Herrikin . 
cenazesı 

Parla. r [A.A] 
Amerika sefiri M. Myron Herri

kin cenaze merasımı Nisanın 
dördüncü gUnü sabahı yapılacaktır. 
.M. Poincare bu mUnasebetle hU· 
kOmet nannna bir nutuk söyliyc· 
cektir. Touville kruvazörü sefirin 
naşını Amerika) a gdtürecektl&ı 

Maverayi şeria 
meclisi 

Uıpman, .. ~ i şerja) 2 LA.AJ 
intihap ewlt!n ılk te.şı:ii meclis 

Emir Aptullab hazır oldllğll halde 
resmen içtima etnıi .. ıir. 

Lon<lra. l l i.AJ 

R '"n ajan ının Nu)Ork ıııuha
hiri lıildiri)or: siler F..scalon<la 
dün f Pdcral kıtaatına karsı biiyiık 
bir zafer kazanmıı,: ol<lukların1 \e 
ceneral Atıiz de dalıiJ olduğu hal
de 400 federal efradın maktul 
düştügünii bildirmektedir. Bundan 
başka 10 saat devam elmiş olan 
im muharebede 1500 fccleı·al aı:ıkeri 
esir edilmiştir. 

Waoıhington, l [A.A) 
Meksika federal kıtaatı Sonora 

hükiimetindP. Macoda bir mağlnhi-
_yetc uğramış~ardır.. A ilcr orada 
taarriiıe geçmışlerdır. 

Lizbonda tevkifler 
Londra. 2 IA.A) 

Portekiz hududundan bildirili
) OT: Porlekizde fe at )apmak 
töhmetiyle Lizhonda aski'r \'C sivil 
hir ~ok kim eler tevkif cdilmişt1r. 
Bunl:mn arımnda aabık L;:ı vekil 
mös) ö Alvario Castro ııuu ol lu da 
vardır. 

Bir Jngiliz nazırı 
Atinada 

Londra, 2 [A.AJ 
Yeni 1ngillcrc ·Bindi tan hava 

hdftının kü,,.at ref:ı ıini icra Nm.-kte 
olan hava ielcri n zm Sir ;;;:amucl 
Hoare dun Atiııa) a 'a ıl olınu 

1 
,, 

ü~lc ) emer.ini n~iliz -· farethanc
iııde "e akşam ) emeğini IUÖS) ö 

· '\ enizclo ile yt mı,tir. ?u ımüilej lı 
bugun lekenderiyc) c• ıııılte~ccc:
lıen la)Cramna tlc\nuı dccekıir. 

Havalarda itratsızlık 
Bedin, l IA. A] 

İn!!ilter<' de dahil olduğu halde 
hütun &;arbı Avıu\ada lıarn ~linc,li 
oldugu halde Aln an)anı h r tnra· 
fında gnak lı lind ) af:;'lnurlar 
yağmaktadır. Bu hnl paskal)a )Ol'

tularmının tadını kaçarmı~tır. 
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Tarihin çok kan
lı sahnelerine şa· 
bit olmus ve dahı 
da içtiği insan ka 
nına doymamış o
lan bir sahadayız· 
Puvatye .. 

Bu Puvatyenin 
dışından görünüşü 
harap ve içi bir 
zindandan farksız 
bir binası önünde-
yiz: Sent Rade
gont manashrıl. 

Okuyucularımla 
beraber bu tarihi 
meydamn bu met· 
n1k manastırının 

önüne geldiğimiz 
zaman bizden ev
vel gelmiş ufak 
bir insan kafilesi 
görürüz. 

... 

Bu kn il~ y~h 1 

di kızını kuruldı"' Sözüme <'iıkka et. 
ğu saray saltanat nden ı Bu ratip muhit, bu soguh. ve 

nin kolları arasında Fransayı p 
ne bildiği, dilediği a-ibi idare 
edecekti .. 

Gözlerini uğuşturdu. Nedime-. 
lerine seslendi. 

Boğuk sesine laf odanın aotu1' 
duvarlarından isde edilen ab1in. 
den başka cevap veren olmadı. 

Ve o zaman acı hakikab anla• 
yan (Judit) taramağa kıyamadıta 
ipek saçlarını yolmağa ve hiddet4 
ten dudaklarım kanatarak bmç .. 
kıra hınçkıra ağlamağa bqladı. 

• • 
Kıraliçenin böyle birden bire 

saraydan alınarak (Sent Radero
nt) manastmna kapablmuı ya.. 
hudi güzeline adam akıllı doy-' 
mamış olan Fransa kıraluu btl
yük bir hiddete sevketti. Fabt 
evelce de söylediAim gibi kıral 
hem aciz, hem de korkaktı. 

Diğer taraftan oğullara olan 
.ijç hak sahibi (din) perdesi altı• 
nda da haraket ederek ozaman 
pıristiyanhk aleminde. nufu ... 
hibi olan Papayı da fikirlerine 
ilhak etmişlerdi. Sefih Louia aB
zel kansının hasretine tahammül· 

zorla kaldınlan, daldığı rü'ya ve sıvası dökülmüş duvarlar, bu 
hülyalardan çekip alan kıralza- karanlık ve güneş girmez höcre-
delerin l afilesidir. de ne 1şi vardı. 'ı 

DörL atlı posta arabasından Sarayının ihtişam ve saltanatı 

den başka çare olmad&ğını gör• 
dü ve sustu. Fak2t Fransa ya• 
hudileri kendileri için yegine ha• hala ba} m oian uveyi annele- içinde ve kuş tiıyiı yataklara gö

lerini indırdiler ve kimseye em- mülerek ömrünü geçiren dünkü 
niyet etmeyerek babalarını baş- yahudi kızı, bugünkü Fransa kı
tan çıkarrn bu güzel kadın vücu- raliçesi böyle yerlere layıkmıidi. 
dunu kucaklarında taşıyarak ma- Hayır.. hayır .. o korkunç bir 
nastırın ağır ve paslı dpmir ka- rüyanın tesiri altında idi. Şimdi. 

nerde ise bu karanlık ve rutubetli 
pısı e~iğmi g'!cteler. zından hayali gözü önünden sili-

necek ve genç nedimeler uykudan 

"judit" gözlerini açb. Şaşkın 
aaşkın etrafına bakandı. 

Nerede idi? 

uyanan g- ce kıraliçenin ipek 
saçlarını taram ğa koşacaklardı. 

Sonra baş na pırlantalı inci 
tacını geçirecek taçla kocası (Louis) 

1 mi olan kıraliçenin kurtulman 
için bütUn şeytanlıklannı sarf• 
ediyorlardı. 

. . . ' . . . . . . - . . 
• • • 

Judit aylardan beri metrük 
manastırın içinde bir zından M• 
yatı yaşıyordu. 

Manastır içinde aerbest olarak 
do1aşabiliyor. Fakat dlfUl)'ll W. 
adım bile atmasma m&rııde 
edilmiyordu. 

Gene 1erlıos 
''Terkos,, imtiyazını # 

uzatmak için 
nafıaya yeni bir proje 

verd!. 

F ecll, Ko Kadriye H. 
•ıtt. Dün de bir çok şah

itler dinlendi 
Talıkıkat gelecek ha
fta bitnıiş olacaktır. 

Bir gün Manastırın rutubet 
kokan taş dehlizleri.nde dolafu-, 
ken kulağına iniltiye benzeye .. 
boğuk bir ses geldi. 

Bu ses, kendisini ismi ile ça(. 
ğırıyordu. 1ı.. unvanın iflAsı 

M<"şhur Jngiliz maliyonun· 
dan biri Ermeııinin dediği gibi 
bilyük bir f etmiı;..ı.1.Fuer de
IDİf bu p. 

Paristen şehrimize gelen Ter- ra buhranı 
baylc de· 

kos şirketi umum müdürü M. vam eder-1 
juan dün bir muharririmi::e c:ir- se bir ıün 
ketin yeni projesi etrahnda şu dün~ a itli 
tözleri söylemiştir: ed er., 

- Yeni tesisat projesini hazır· Bu 
layarak vekalete verdik. Nafıa bütiln 
vekileti projemizi tetkik etmek- ruun hor- 11'·';ıııa;;.n.ı~·'-
tedir. Bu projede imtiyazın snları n da 
temdidini talep ediyoruz. Muka- derin akis· 
velenin bitmesine daha otuz sene ler yapını§ 
vardır. Bu proje mucibince ser- Herkes pi· 
maye tezyit edilecek ve yeni • yasa~ ı alt 
tesisat vücude getirilecektir. üıt eden b1& ~~~..ı.. • .m .. ,--. 

Nafıa velciletinin projemiz et- bunağa su~ 
rafındaki cevabını bugünlerde urun di)e 
bekliyoruz. Cevap' gelince Anka· bağırmı ... 
raya giderek yeni mukaveleyi in
taç edeceğim. Mukavelenin ve 
yeni projenin tatbikinden bir 
sene sonra lstanbulda su mese
lesi tamamen halledilmiş olacak
br. O zaman her yere istenildi
ği zaman su yetiştirebileceğiz. 

Şeyhülatıbha _ Nafiz 
paşa dün defn~dildi. 

Şeyhülabbba merhun Nafiz 
paşanın cenazesi dün talebesinin 
ve aşınalarını omuzlan üstünde 
Eyipteki makberesine . defnedil
miştir. Merhumun kabrı başında 
şimdiye kadar yetişdirdiği bir 
çok doktorların samimi teessür
leri arasında nutuklar söylen
miştir. 

Nafiz pap Türk tıp alemin-
de büylk hizmetleri dokunmuş 
muhterem bir hoca idi. irtihali 
ile telifi edilemiyecek bir bot· 
luk bırakmıtiır. 

Herif' hiri flra\ unuau 
bah8rdf"rl kidf" hirrle "'~a-
diyallahiitaaln anb dermia.. bir 
~ ~ r 
Softa hunu isidince birden 
bire ) erinden fa~lamış: 

Bebe) cubil demiş Fira· 
'un Jır' gamber miki ikide, b~ 
de andan hıııh~f'drrken "Radl
\allahiıüaala anb divip duru· 

" J )Or&un. 
ff, rif lıiç i tifini boznııunıt= 

budala hoca delDİf 
sanki I• ira\ nn peygamberliği 
kabul e<li m· miki "'Radi allahU· 
taali anb,, demek pnah olsun. 
Herif Allahhk iddeuında be!,. 

Onun dediji gibi Dünya 
purasıdıktao iflia edeli sen eler 
oldu. 

f<""akat muhterem Avrupa ma
Jiyunu hali bl' hakikstıu mil· 
nak&fll&ına bile tahammül ede
miyorlar. Sen ietediiin kadar 
eGyle: Mihri varakı vefayı Jr.ha 
okur, kim dinler-

. . . . . . . . . . 

Kadın tayareciler 
Mi~ bilmem ne isminde bir 

kız timdiye kadar hiç bir er· 
kek ta)aıecinin çıkmağa ma
vaff:ık olmadığı bir irtifaa ka· 
dsr yt Qf! Jert-k dunya rekoru· 
nu kırım~. 

Uir erkt-k tayareri bu r<'
kı.r hakkında bir gazı teci) ,. 
demişki: 

- Hi~ taacf'Üp etmeyiniz. 
Kadınların erkeklere ııazaran 
hafifliğini dlın)a alem tastik 
eder. KndmJar hu hufiflil\lerini 
muhafozıt ettikleri nıüdl t se 
'iıkselece leri tabiidir. ,, 

....... \ ölı i 

muı çen· 
geldc a ıh 
duran <'itle 
re balwı·ak 
koku~or fi. 
yen r di· 
nin av· 
lamaıu na 
benzettik. 
Şimdiki ka 
llınlara Ö) 

le hafiflik· 
IDİf maıfi f · ı:;..-.-
likmı~ nz 'aceli ·or.Dlr ~e~e papuı 
hırakdı hırı )Ok. ônun i~in 
iyisi mi bir takım peaten 
kerane ıeyler 86.~ leyip valut 
zayetmekıcnse bir an en el 
İf batma ıeçmek daha bayırlı 
olur zannederım. 

MaUkm ya tayareeiler daha 
iyi blli.rlel'I 

Kadriye hanımla diger mev
kufıar hakkındaki tahkikata de
vam o:u .cıl tadı . Dü.. ne bir 
çok şal ı kr c b ve ifadelerine 

..,müracaat olonmuştur. · ::tiçvap 
olunanlar arasında Kır zade Şe
vki, Kalkav n zade lsmai , Ale-
mdar zad I-l fız Aziz beyler gi
bi tamnm sım larda bulun-
maktadır. Zahire borsası memur
larından Feridun beyin de ma-
lumatına müracaat olonmuştur. 

' "lhlokat artık sonsafhasına 
d lı'I olmak üzer dir. Bu hafta 
ikmal edilmezse bile, nihayet ge
lecek lı, fta tahk kat bitmiş ev
rakı ahKıkıyc muddei umumili
ge verı miş olacaktır. 

Ruhsat almayan 
komisyoncular 

1 
Gümrüklerd ruhsatsız komis

yonculuk denler bulunduğu hak-
kmda vaki olan ş'kayet üzerine 

f ticaret odası tarafından tahkikat~ 
t başlanmıştı. Şimdiye kadar im
i tihan olarak ruhsat alanların isim
i )eri tespit olunmuş 'e halen 

komisyo uiuk denlerin esamisi 
de a}nca gümrük idaresinden 
talep edılmiştir. Ruhsat alanla
nn isimleri gümrük müdürlü
ğüne bildirilecek ve onlardan 
tnadasının çalıştırılmaması te'min 
olunacaktır. 

Y «kaelki yerla bu yer dejildJr. 
Bir komonist 

lzmirdeki komonist teşkilitile 
alakadar olan bir Rum lzmire 
~vkol~. 

Dünyaya gelmek hüner delild' 
- E. M. 

Döndü baktı Taşlar üzerine 
uzanmış yarı çıplak ve kadit ol
muş bir adamdı .. Saçları perİf&D, 
sakalı uzanmış bir sefil.. BöYI• 
sefillere bu manastır da çok te
sadüf edilirdi. Yersiz yurtsuz bJ. 
mış seı seriler, ümitsiz kalmıt 
betbahtlar hep Puvatyenin (Sent 
Rodcgont) manastınna iltica 
ederler ve burada bir dilim ek
mek için sürünerek ömürlerini 
tamamlarlardı. 

(Judit) e seslenen ihtiyar da 
işte bu sefillerden biri idi. 

Üzerinde hali Kıraliçelik gu· 
ruru ve azametinin eserini tq~ 
yan ve bir türlü eski günlerin 
ihtişamını unutamayan Judit kea 
disine ismi ile hitap eden ba 
adama yaklaştı. 

ihtiyar, kaburgalan bir birine 
geçmiş vücudunu hafifce dol'· 
rulttu. Sakallı çenesini oynatarak 
titrek sesi ile: 

- Juditl dedi. Ne mutlu sana 
ki burada çektiğin sıkıntıların 
artık sonuna geldin! Pek u 
sonra buradan kurtulacaksın; 
gene eski ihtişam ve saltanatına 
kavuşacaksın! 

ihtiyarın bu sözleri ümitsizlik 
içinde bunalan Juditin üzerinde 
bir sevinç te'siri bırakırken ih· 
ti)ar devam etti: 

- Evet kurtulacaksın .. Yıldı· 
zın gene parlayacak .. Fakat bu 
parlayış da muvakkat olacak. 
Sen ğene düıecekain. 

Boş bir hlllya peşinde koş• 
yorsun! istediğin oğlunun salta• 
natı değibni? O da olacak.. An
cak o saltanattan bekleditia eser 
meydana gelmeyecek. 

Judit 1 Sözüme dikkat et l Y ~ 
hudilijin bel kemiği kınlmıştır. 

(Bitmedi\ 
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Şikagodaki dünya güzellik mü- 1 
sabnkasına iştirak edecek olan-

lardan Leh güzeli kontes Yanina 
Smolenska, güzellik hakkında bir 
gazeteciye şunları söylüyor: 

ı._ Güzellik insan için her za
m n nimet olmaz, bazı da nikbet 

olur \•e insanı sefil eder, Ekseri
ya kendi kendime "keşke dünya
nm en çirkin kadını olsaydım!.., 

iç çam şırın 
kadın hayatında 
büyük bir kıy
meti ve ehem· 
miyeti vardar. 
Fransızların bir 
darbıme!eli var
dır: Kravat de
mek, erkek de
mektir. Krava· 
tın erkek tuva
lcti nde ehemmi
yetini göstereı> • 
bu darbımesel 
karşısında, ka· 
dın da kombi· 
nezonu ile ölçü
lebilir. 

Bir iskarpin, 
~~ıf'.'.-ı:•1 

bir şapka, bir 
elbise gibi gö- ~~~<il 
zün gördüğü tu
valet ksamı gi- , •. T •• , .. , •• 

bi, gözün gör
mediği iç çama
şınnın da mo
dası vardır. 

Son zaman· 
larda Lôndrada 

ci rim. Bazen de gilzel olduğum· 
dan dolayı hamdederim. Öyle 

zcmanlarım oldu ki, güzel oldu
ğum için saadetim, hatta hayabnu 
tehdit edildi. Böyle anlarda gü-

zellik benim için bir facıa oldu. 
1 

Bnzen de yüzümün güzelliği beni 
ölümden kurtardı. 

Kontes smolenska henüz pek 
genç olmasına çok fır-

tınalı bir hayat geçirmiştir. 
ihtilal esnasında Ru.syıımn kal

bA-ahında bulunmuş olan Janına 
kıyam, katliam, askeri işgal gibi 
feci ve kanlı vak 'alann şahidi ol
muştur. 

Yanına Smolenska Lehistanın 
en zengin ailelerine mensup bir 
kontesin kızıdır. Ailesinden te-
varüs ettiği fgeniş malikaneler iç
inde dünyanın en cins atları ye
ti ir. Bundan lmada aile elmasla
rının kıymeti 4000000 Türk lira
ına baliğ olur . 
Yanına g nç yaşındanberi sa· 

hneye heves edermi!j. Fakat an
nesi muhafazakar olduğu için 
kızının bu meylini tasvip et· 
mcmiş, yalnız Rus imparatorluk 
Balet mektebine girmesine müsa
ade etmiştir. 

Leh güı:eli asil olduğı.ı için ihti
lal esnasında çok eziyet çekmiş, 
dostlarından bir çoğunun gözü 
önünde öldürüldüğüne şahit ol
muştur. Sıra kendisine gelince 
güzelJiği~karşısmda mutaarrızların 
bıç ğı ellerinden düşmüştür. 

Kontes Smoleoska Avnıpada 
çok gezmiş, bir arahk Parisin 
"Folis Bergereı,, inde baş dan-
söz olmuş, Lehistan da ve F ran· 
sacla bir çok me.şhur ressamlara 
modelJik etmiştir. 

Şimdiye kadar yedi güzellik 
müsabakasında birinci gelmi tir. 

Y:aninanın aşk maceraları pek 
çoktur. Ezcümle Kont Suhuvaloff 
ismindeki Leh asilzadesi. izdivaç 
teklifi reddedildiği için intihar 
etmittir. 

Leh gllzeli Dundan böyle 
Amerikada oturacak ve evlene
cekmiş. 

Tuhaf bir nokta: Yanina bu 
maceraperest hayatına rağmen 
cigara içmiyor 1 

- Cigara insanı çirkinleştiri
yor! 

Diyor ... -------
300 Antar 

Hasan Rü~tı B. 
O'hıtıanııır Şakir B. hane.sin· ·•11• ••• 11• ···········••ır· • • : ler : Çözülen buzlardan 

kadınlar rasın- Inl#Ti~ 
da bir korsa ~f~'~,,,.~ı:-st:-.i 

501 • 

802 • 

303 f)·on 
30~ u~ 

805 Bergama 

306 Ankara 

de uf B. zavcesi 
)t. M. erk't!Z Mü. Komis-
> onu Yu uf B. 
B. Erkllııı harbiye Ş : 2 
Sıtki B. 
Hacı ~ait :zade Bekir Sıtkı B. 
Hscı demirci zade ~tustafa 
A ım B. 
Auerlik ,ubesi reiıi ldri 

8. 
Hikmet 

307 F... lfehir s-are taburu K. "l Uz.ba~ı 

309 Pravadi 
310 n 
an 1mm 
Sl2 Ankara 

313 

ı B. 
koı Binkalem Mağaı.a· 

oBa Fahri Ferit B. 
karyeai Mehmet E. 

~ı Kwnm zade İbrahim B. 
Maarif Eminli~nde Hakkı B. 
M. 1. V. Hesap i~leri ~· 3 
Hnli! Ahmet B. 
~narif \. Kavı:ınin M. 

Ceut B. 
514 Ad&pcıu.rı Çark Ç.Cddeai No : 7CJ Ni

sıs İzmir 

816 • 

317 

818 • 

319 Mer81n 
~ lzmir 

B2l Ank.ua 
822 

.323 Şehir 
324 Upk 

• S25 uınlt 

326 lıuıir 
327 Buua 

328 İzmir 

ruct H. 
Aydın demir yolu Alsancak 
aııbari Ahmet Han1di B. 
Atkcrl b tnhıuıesi Hakkı B. 

Yıldız B. 
~epe Caddesi o: 9 M k· 
lııı!e Kini H. 
Boca is >onu kar§ıst 55 
Nebi H. 
Barut memuru Nnim B. 
oaun paznn lstAnbı:ıl modast 
Ahmet Rıza B. 

• M. Yüzbaşı Ali Munir B. 
Çank )a m k.tcbi Terimnıı 

Ceylan H. 
Ka1ıkö1 Moda C. Kiiaım H. 

a Ef. zade Ahmet Veh· 
bi B. 

tlık pazıın kasııp Muatafn 
vzj 

Orta ınclttep H. Talat B. 
G.li P~ caddeai Tır ~ e.a· 
lonu ·uri efendiden Yu uf 
Kenan B 

ndıkctlm' Derelı zade M. 
r-ı.·. p 

-ı. ........................... ı 
onferans 

1 tiklal lise i müdürlüğünden: 
Maarif müfetf şi umumilerinden 
Rifat Necdet B.ef. tarafından Şe-

modası başla
mıştır. Fakat bu 
korsalar geçen 
asrın, kadının 
belini kıskıvrak 
sıkan korsalart 

~n~~·; 

Noyork, 30 [A.A] 
Herald gazetesi MiE:oouride ,f n· 

dan ya ·mında hasıl olan bir buz 
kOtle inin da~larnk bir baç bin 
"okr,, genişliğınde arazinin su I· 
tında kalma ına sebep olduıunu 
bildiriyor. Ha arat 50 milyon aolar 

hzade başmda mektebimizin ko
nfeıans alonunda çarşanba gü-

gibi değildir. ~~~~~~illlb~~~~~lii tahmin olunuyor. ----
Çünkü yeni ka· nU akşamı saat 20 de 11 lnkilap 

edebi)·atı,, mevzulu bir konferans 
verilecektir. Herkes gelebilir. 

dın, metruk biı .tdeti ihya etmiş olsa bile, ona yeni bir şekil ver· 
mesi kadar tabii bir şey olamazdı. 

Akademiler arasında 
Parie, 31 [A.A] 

11 ... tıırl tarihinde neşredilmiş 
olan haber hilafına olarak ulQm 
akademi i Berlin akademisinin ve
saikin teatisi u olünün ''eniden ih
ya ı ıeklifini reddetmemiş olduğu-

Gayri mübadillere 
T. Gayri mübadiller cemiye

tinden: Çarşamba günü akdi mu
karrer olan kongrenin, T. oca
ğının salonu meşgul olmakl 
te'hir edilmiştir. 

Re im Lôndradaki büyük mağazalardan ..,ırinin camekanlarında, 
yeni korsaları teşhir eden bir mankeni göstermektedir. 

Büyük Avrupa şehirlerinde ise, camekanlardaki mankenler, geçen 
zamanların mankenleri gibi cansız değildir. Mağazalar tuvalet, 

şapka ye saire teşhiri için camekanlarına şehrin en güzel ve en 

ııu uı rih etmektedir. lczkür aka
demi c ~en . kcndi .. inde mevcut 
olan bir takım nushaları iade ede
rek dürU&t bir cemile ızhar etmiştir. mütenasip vücutlu kızlarını aramaktadırlar. 

mı 
ım· 
=~)= :c-J: 
:ru: Bu akşam mühim ve muazzam filiqılerinden 
i~i ~Ml 
1G. uwu D=Il K lbJJ M lL.~ c:> O 
i~~ nam şaheseri takdim edecekt'r t 
i~jMümessilleri: JOH r BARI IOR-D LORI• S .. \ 
i c KOSTELLO ~ 
lc::ılAyrıca zengin tefenıat ve büyük varyete proğfamı 
~! 

Hakiki bir mücevher 
1 Her evde lmlımma 1 ehem c.ilınnşumııl 
' hir ~öhrcti haiz Klnrfeld Alpaka Bıı;ak, 

ÇDtnl \C k fra takımıdır.KLAIU'ELD 
ALPAlU, d y nıkhgı ve parlaklığı itib · 
ril gUmll t amlan yE>rine kaim olur. 
GUzel ınodclleri her _ofra için bir zin ttir. 
Tumi ıır. dipoziterleriJJ ') priD!!l'J 'e \ . .\m 

Medina h n !'\o 2-~l ı 

. FA. [j\"V"At·· .............. 1 
Kaymak makineleri i 

Halkalı Ziraat mektebi alisinin MÜKEMMEL • • 
tabirini havi raporunu haizdir. : 

Yedek parçaları daima mevcuttur. : 
Türkiye acentahğı: Galata, Mahmudiye : 

caddesinde ~o. 61 : • 
• Telgraf: Muradyan 1 tanbul Telefon: i 
: Beyoğlu 4238 • 
•••••••••••••• ••••••••o•••••••••••••••••••••••••••••••••= 

l\lalılulat l\ üdiriyetinden : 
Kıymeti muhammenesi Bedeli müzayedesi 

200 lira 150 lira 

Kap ndakikte Elvan zade maha11e inde azaplar sokağında kain 
14 No hanenin ankazı icra kılınan müzayedesinde 150 lira bedelle 

libi uhtcsinde bulunmuş işede bedeli mezkur haddı layıkında gö
rülmediğinden bir h fta müddetle temdidine karar verilmiştir. Müza
yedesi Nisanın altıncı cumarte i günti s at on dört buçukta icra 
edilec ktir . Talip olan' r çenberli taşta lstanbul evkaf mUdiriyeti 
b J ~· ' ' I ' L' I " J ... .:: . .ı • ""' • :.t r. 1, · · n_ rr ır ..\ ~~ ~r · ;ın o ·.• ._...,. 

Londranın asil bir aiJesioc 
mensup olan Miss Dara suır 
hope isminde genç bir kıt 
geçenlerde b·r cem"yeti hayri1~ 
menfaatine verilen bir musı 
müsameresinde tatlı oldu~ oi5 
bette garip bir konser , ri ' t 

Miss Doranı~ bu konse~~ 
kullndığı musıki aleti adi b 
odun desteresindcn ı arettir. 

Genç kız bir eman ya~ 
aynen keman çclar gibi, deS . 
renin düz tar fı üz rind(' et 
dircrek ke a sesin beJll r 
latif bir sav ı ıuusıkı çıkarın • 

Dıırülb da)"fde : 

qlt Derde : Pıuıgaluda b 

A1bamnıd 

Operada ı Zefı Bq 

Iclckto : Ölnm F. 

l\lııJlktc ı llahar e.1 lerl ... 
Semq at r • ,.J- ,,1' 

Asri locmııda ı Mata Bari CaıUI 0" 

Alcmdıırda 

Fuabda 

ı Semalar ll hin i 



Avrupada 

I>rores Lu,J0nel futbol takımları· 1 
tilin i . ttırnele.rc çıkukJarı mev
ıa rrıe~~d- Yiı. Havnlaruı, bilha-

lt eZI .Avrupada, çok gayri 
~ı , §ekılde devam etmesi 
I lie • d 
ol ' rn iye kadnr haşla-

t b tna 1 lflzıın gelen hu tur
~I t~ ?.amana kadar gcikti. 
. ü~ ert A\:rupanın her :;ene 

·a 0111 turneler yapmak itiyadın· 
n rı. un~ profesyonel ekipleri· 

t vPo. &§ındu maruf SJavya 
~ ~ta \' rdır. 
fuU::; Çek takımı, bAynelmi· 
r k alenıinde çok tanınmıı;;, 
A.\:annıış ku\'\etlerdir. Yal

~lcuıPada değil, bütün dün} a 
:ıı ol Uğundu tanınmı iki ta
\ ırn~n Slavya ve Sparta, turne 
~n lllde dünyanın her tara· 

tlar ~ klifata maru: kalmakta· 
~ "ek u tekliflerin kazanç temin 

n.l·ld~lanlarmın terviç 'e ka· 
"1.11 1~ • 
nı 6•Dı öylerne&e bittabi 

~ .,. Yoktur. Çek takımlarının 
he da\·et hususunda daima 

edilnıe1 . . eh b' , 'let} . erırun s e ı yaınız 

bnı;rı değildir. Çeklerin tatlı 
lan dUnyada taklit edilme· 

· te n~n oyun sistemleri ve 
~i iku~ın tai.bikında göı::terdik· 

b ~rdı ki Slın;·a \re Sparta· 
~ehi tercih olriıaktadır. 

l\t' t\ltne t~kınılnrmdan mada, ma· 
le ~t etlere en zi;ade Avustur
dur acan tan ekipleri ara mda 

olun ltıdarı. b" ur. Avu turya takım· 
ır Çoğu dah::ı şimdiden 

letdi turneler için angaje edil
u{f Macarlara gelince: Ma

i\ b ut~ı takımının beklen· 
tı il eıinıetlerc uğrama ınn 

tibi uugarya. F. 'J'. C. M. T. 
' atrılrnııruf ekiplerin seyahat 
bu arı doldurulmuştur. 

~tt}ıuıı rnevsim Avrupa futbol 
tsifııd~t~nın en kuvvetli olduğu 

~t ttlü ır, lilli maçlar, be) ettc5-
t l:tıası"hakalar. şehirler arasın-

'1t he ~' profı S) onel karşıla:.· 
~ .. p u nıe" imde )Bpılır. 

l c~~ u .. u birin j]irrj 
~a t a CUnü ic;Ji. Taksim ra-
~ esllli ı. 
~ionlu Istanbul kir ko:ıuı::u 
laitırnı ğu yapılacaktır. Istan· 
~ltıak arının çol-tan hcr.i ha

go ta olduğu malfim oldu-
.,:e bu Cuma yapılacak kır 
~ tah~· çok ehemmiyetli ola
~Ya _ın. olunmaktadır. Şam

eı:ı 1 tırak eden ekipler ara· 
'e Gkuvvetli olanları Be ik-

~ al ~ 
!Qılatd aıa ... arn}lılardır. Uzun 
. de ÇnJ an beri i tema tik 'bir 
tıı e"' 1

ll
811 bu iki takım neti-

'& " ta' . 11nı f 11 namzetleridir. . la-
t'tlda u ~adıl bir neticenin 

~~ Ço gayri melhuz sayıla-
tltöt k 

·in1lerle 

t 1 ha oynayacak 
~i~Si ~ b}ramında :telıriınize 
~~Pallıtı Ukarrer olı:ııı merkez! 
r :?rınt() llınruf prefesyonellerin
~ a~ y: takımını I tanbulda 

t bu ~nıası kararla mı~tır. 
~ i'n.Pıla Uç nıüı::abakarlın kim· 

• Bu u<:ağı henüz malum de
~e ç maçtan i! i inin Fe-

hq ~ı llıuh"e_ G lata• r yla oynıı· 
tıı:allıtı ~:~aktır. l:çüncü mü-

'\~ l old tktaşla nlması muh
ta q iltr)tiln ~ğu gihi, :ıon maçta 
ttıı~} h; 1urşı ıııa fener - Gala-

"'llt ·•ıı..ı ıt ı· ') 
"~lct· llı e <'tkılma ı da 

~ ır F. • 
6!ıla ıl · t"er Avusturyalı-
d ır ,. m t .. eh . rt a Jrun rı • 

. eıJ r, tna~ \ pm ın ın temini 
db lı . n ... ıkta ın kombin

r eınri 11aki olacaktır. 

A matöriin kar ı ın çıkarılarak 
muhtelit takımın şimdiden te-pit 
ve çalıştırılmaı.;ı mevzuu bah ... ol
ınaktadır. 

~1"illi n1aç varını? 
BeynclınilcJ t<'ımı.slar ıçın öte

den heri hnzı teklifota maruz kal
dığımız ıiylennıekte idi. Hal ,,r 
aldı~ımını gorr milh takımın i luh 
Ye teıı .. ik i ikmnl r.dilnıedf'n 
milli maç kabul edilmc.mecıi taka· 
rrür etmi tir. 

> 

Hakem kuru 
Hakem J .. ur unun dri:::atma 

başlayacağını 7azm1 tık. Kurca 
iştirak edenler artık der lerine 
başlnmıs hulunmaktadırlar . Ha
kem derdine !;Bre bulmağa çalı:an 
alakadarlar teşkilatın hu kur~tan 
ameli bir fo.idc gı ırüp ~· irııW) e· 
ccği artık nıünnkn~a t·dilerm z. 
Çünkü bundan eve-iki kur lnrın 
verdiği n ·tice nıe' damladır. Ba
kalım hu sefer m oJu ak? 

Pariste bir ınaç 
Pari", l [A.A] 

Ingiliz ve 1• ran ıı takımları 
arasında )apılan Rugb} futbol 
maçında Ingilizlcr vltı}u knrşı on 
altı sayı iJe galip belınic.tir. 

i eme\ .... Zı .. ıp ra ha ı ll k ıl • 

ğilJir. O ... D'~I r' t : • •r " ~ ızı ı ıık· 
ropt ıı \1 o e d ·r. P k.tm.ıx ı·r... 1.n

l'ıt.l~ a~ınJırnı .. l:ı knl,ildıl'. O ha dL' İ·tİ· 
mal eıleC'egi.,iı mııcıırıların ~:tlıııl hal5du· 

t.i ... f, ı.:ııti f nı İ)rp L \İ olm~ ı 

l,iifidir. 
IPer v ~ş mac nu 

tamamen fuıı i 'c ıblıı ,. a tı ı ... IL; 

olnıaklıı mliten.ıı. izdir. 
-~----

De\Ted'le<-e ihtira beretı 

Cicrnr:ılar ve lıun m ıma il me\ .dı ... 
pal\etlemck i~in alet lınlıhında orılıe:;; 
sene müddetle 2 Ağustu 92i tnrih 

\C 571 mumara tehtırııl..ı ~ n.ı.' ı 
mlıdürİ)etind ·n bir 1\ıt'n ilıtir 1 f'r t 

isıih~aı h ti ının: tır. Bu l. ı rı c rıırzk ir 

ihtira fruht H')O ic ra \eriltce •inden 
istirasm \ r \ ıı i ticaı ıııa t lıp olln . . 
ze\ tın }.:tanlı ıhla ) eııi ı 3f onr 

la· 

j:ındn Tılrl\h Han 

mul.ım 'e' ili 1 tol. elrn li~ '-' n ıira· 

cant e) lcmelerL 

-F-tıh durdanrll ha u ıl ıud ıı. nıuıe 
h nınıın ın !ima ıırıf O. 7123} \;.uru. un 

tahsili \ e hnrci m \ .Guın lı ı, ın 1n F tılı 
sulh mal k mv i ı,. ucu l ukı 1 lıAkimli· 

rihi ıı ı d 11 ıı areo bı ınuh 
bi.aat \e >a mu addak \t' .ut tııııme ile 
\'ekil ~ nılenııt i ok i halde ~h ııbındn 
ınuauıel!itı ıcr::ıh C) e te\ eJt-uı oluıınca -~ı 

ilan olunur. 

I 6\noLul icr duir ind rı: fahruz \e 
furubtu nıuknrrPr iki det hıt ınıırkıılı 

otomobil 4-1-929 torılıirıc ın ı adıf per· 
şenbe gUnl a t 11 den it • ..ıııren 'fok 'm 
m d ııınd hilmilza ede funıht olunnca· 

~ındau talıp c. .-;.nlr n ~:ınallinde bnzır 
bulunnı~ tı.rı ilb.:ı o.unur. 

} ı ,1. \ • 5 

r-··F:hklıcbM.-~+;;;;:ı~:-+f 
: komisyonundan: f 
.................................................................. 
M mcut numunesi gibi a gnri 210 tane efrat Alnman eğeri kapalı zarfla alınacııktır. 

İlınlc i 7 ııisan 1929 pazar gUnll ıınnt 14 do ~apılncııktır. Taliplerin ıartna.mesini 
komis)onunmzdan nlıruılan ve ihale gıınunde teminatlarlle rnuracaailim. 

A leni mUnnknsa~ la alınacak 145 adel telgraf dirl'guıe tnlip çılunadıgındıın 841929 
pazartc i gunu saat 14 te pararlıkb alınacaktır ıaliplerµı tcminatla.rile mUracaatlan 

32 k_aı:mden ibaıet t fıra, mesaha şeridi, peJt r takımı, oe(hel, ''atnan Uadı. .. 
sıbı) a)al \C c C\811 ter lllll\ C kapalı zaafla munakasa) a koıımuetUl' ilzslesi 2S 

Ni ıı 929 per~ nbe ~lınU snal on. dortte koruis~ouumuzda )&pılacakur GartD&meyi .ı. 
nııık "~ numuneleri gormek isterenlerin komi )onumuıa mUncııatlan. 
3 kalem keser, tt•tere, m • çivr \e saire ihale i 27-4-929 eumart • 14 te. z 

knlem r ıık lı k l nı 'e mllrcl,epler. knlem \e irc 27-4-929 cumartesi 15 ıc 
H rbil e daıresi lı:ııı • kıtaatı için cins ve mikt rlaı nrtu mesındc }atılı buluwın alç· 

me nınlZ<"mc i n) rı U) rı rtnamelcrle ,. e kapalı fln biıalanndrı yıı.ıılı tarihlerde ihale 
ı .. ri ~ opılac ktır şİırtıınnıe ini almak , e numunt1c~ini gürınek \ e tiklifleriııi \ Crme'k 
ıstcy nlcrirı kom İl!} oruımuza miiracaatl:ırı, 

Asri matbaacı için en elverişli olup her günkü alelade işler 
için asri bir matbaa bulunması elzrm tamamile otomatik bir 
makinedir. 200 t iraj için elverişli oldu~u kadar 10,000 ve hatla 
100,000 gibi azim bir tiraj için dahi elverislidir. Saatte 3000 
nüsha verdiği gibi iki kalıp ile altı bin nüsha vermek kudreti

} ( ) Ni nn 92 çarıanba gUııü ııaat 14 te pnza ıkla :ı:ırnpııra ve bileii ta lan alına• 

1 

rn~ındıın mıl dıır ve e\sııf lınkkınıla tt":rııiti ıgreıım k üzre şlındiden Aultarada 
merl\e-l ~nıııı alma homİS)orıunn rııürncruıtları. 
K ap~lı ~r.fla munııka..qa)a ko~ulup 11 Ni nd ihale adil ce~i ıtnn kılınan lııklarda .. 

ni haiz olduğundan 
EN MÜSTACEL SfPARİŞLERiN SÜR'ATLE İKMALİ-

Nİ TEMİN EDER. 
Türkh e uıürııe ~illeri G RL J RADERLER 

. E Ş 1 I<A.Sı 
r-o-..,.,...._,,.....,...._,_ .. ~,.._. ~ lstanbul - Galata ~,..,...,,....___ __ ......,..,....., 

er Is.anhul me ·kezinden: 
1 - Görülen lüzum üzerine, Macar, Sırp, Hardvinter, Mikset

dororn , Rozafe Trakya ve saire mallarından Istanbulda mevcut ve 
ya hariçten getirilecek yemekliğe elverişli 400,000 kilo buğday 
kapalı zarf usulıle mübayaa edilecektir. 

2 - Trakya malları 0 de 3 analizle diğer mal1or tib üzerinedir. 
3 - Malların çuvalları Hilaliahmer tarafından verilecek ve müte

ahit malları çuvallara doldurup, her çuvalı merkezimizde umunesi 
meycu t sicimle sağlam ~ir surette dikmeği ve ,Haydarpaşada vagon 
ve ya anbara kadar vnkı olacak bilcümle masarifi kabul etmeyi 
teahhtit edecektir. 

4-M • ..lltir peyderpey teslim edilecek ve cemiyet teslim müddeti
nin temdit ve taksirine mezun o!acaktır. 

5 - Malların evsaf ınca tehaddüs edecek analiz farkı Borsa ar
bitrajile halledılecektir. 

6 - Hi alialımcr m nşe itibarile cin~ ve miktarını tayinde ser
bestir. 

7 - !tns•nn t •'ip olanlar beser numune ve 0 10 teminat 
cıl=resi v ) a mut~b r bir Ban ~a ke' n sile t l hüt edecekle-
ri ın_, H n eha} d k ç gülde teshm ec rinı e tasrih eylemek 
anretilc 6 Ni an 929 cumartesı giınü snat on bire kadar lstanbul Hi-
laliahmcr mer'kezine müracaat etmelidirler. 

8 - He t lim alınan partinin bedeli lstanbul Ticaret ve zahire 
borsasırıuı o.b~p~dli tali .. ıatnamcsine tc1,1 ııkan 1 ürk lirası olarak 
nakden ve def'nten tesyiye edilcce ·tir. 

9 - En muvnfık şerait teklif edt!ne, teklifinin merkezi umumice 
kabulini teıninen üç gün sonra cevap verilecektir. 

10 - Mcmaliki ecnebiyeden bu hus11sa ait vürut edecek Buğ
day gümrük resminden muaf o.duğundan te1 lif _ahiplerinin talep 
edecekleri bedelde bu ci~eti naza ı dikl,<.te almaları l~zımdır. 

11 - lha!ei kot'iycden sonra keyfiyet lstnnbul Ticaret ve za
hire borsasında ka}t ve tescil edilecektir. 

Evkaf mlldürh'i<;Jlınden : 
Bur arım Altzı arrnak ccıddı"siude bulıarla n ut ham'/; mı degirme

nilr d· rurıımda bulı 11an makineler re rne.z/\ür ca ld"} e nazır kaKir 
ham' ıe ultrnda/,i il" dıiM·wı 'l'e r. wıra amele odaları ve rınunluk 
ve bahrrnin uwl/.ı ~ t'l t, ıhııle /Jcrlt limn rub 'u pe~iu ı 11uitrbakisi 

ı bP.~ sem c tt' leş 11111saıi tal··itte isıija olmımak ıe i bu takı;itler 
için mPzl:ıir mal·aller Fı !:af un,um mudıırluğıi 11amma birinci dere· 
c dP ıe lm 'nci slTaclcı ipott k yapılma/, ve ıediyat rıwnhasiren nak-
dr:.ı olmak e ıhııl · /, ıt'ı e~" l!ı. ı. m ıdıirlıiğıind ~ı ; tizaTL edilmPk 
kadt P a ı 1rır lr kıp ıl zarfla (1LJ.3-t.i29) tarihinden itibaren mıiza· 
) /,• çık .rılr11 tzr. 

1 al/' lar l r 11 rC61 11 ımaralı rr li::awdt IMmmu mucibince 
ı: -;( ı raıık t 11. t l ı n ( 1 J.9 J) Per§ ızb KIİmi saat 

01 bP dar l /· '.f idaresint' nuracaaı e.ylemclai. 

HA)E \EHİLJ~CE K 
lar üd ... r oe ~·ün en~ 

A ,erı lı l'de )apılncak paH)Onuu munak ındnn g6rUleıı luzum 02e.rine Mli&• 
1,ar edildıgı ilım olunur. 

t! eri ıi tira için on n<l \t<ın ibar<.'t bir takını en-ar fıııkteri)oloji laburatunrı 
kaı 1ı rfl l u cakur ihnlem 11· ı.sıın·929 Perşenhe unu t 14 de komi· 

s~ onu muzda , apılacaktır. 1 aliplerin ,.;ntnamesini konıi!!) ondan almaları '\ tekliflerini 
~nrtnıımeJ kı tıında ıhz.ar ile komisyon rı) a.'-cline H·rmelcri ılün olunur. 
~ .................................. . ~ .......................... . 
: Ba!..ır ki;yiiııde barut fahri ·nlarıodn imiilatı ::~~y.: .. J J + ı tnnıhul atınnlma komi yoımodan: tQıt 
·~···· .......... .............. ~··· .... ····~· 
Kapalı ?.arnıı mubıı)n euıleccği nkdemce ilün cdılcu ~irmi kU ur ton Boyıı pa:ı:lf• 

lık.la alınııraktır. !halt' i B isnn 929 Pazartcqi gılnU Ankarada merkez Satın alioa 

1 
J,uın! ~ onuııJıı İttıı kılıııııcaktır. Taliplerin tcıninııllıuı) le ) o\•mtımuan-eninde mezkılr 
koını yon mılıacııntlıırı. 

:·~~~······· ....................... .............................. . 
i çüncü ko ordu atıualma koıni yonundan f 
.......................... ~ .... ~ ···· .... ·······················

nr ı fıaı nwte lıidııır rut olmak uzre 307422 kilo kuru ot milbs,aa edilecektir. 
ib 1 i fı J.Q21l tarilun mil ndıf cumarlı:',ı ~unu t on dortte Ço~loda mUbayaa.t 

komi ~oııun a ~ .ıpılcı ııktır. raitı anlamak i~ ) enkrın hergUn 'lie ıtııya talı)> oladların 
d ten ın ı .ı; le i \C ınusadd:ı 'e~·ı..:nlarile \ ktı mu }leninde mezkur mtıbııyaat 
komİs) onında h zır buhınm:ıları. 

orlud:ı ki kılııt ıh ti 1 i in 36000 kilo p tat· e 't'l'Hf'n fiatlar gali gorUldüğUndetJ 
il :ıle ı ().4.JQ29 111rıbine mu dif cumıırtcsı gunu "'1llt ou dörlto ynpıleca! tn:. Şe· 

miti nnltım:ı, i ıc, rıılcrın her gUn 'c laliplerın t ıniı at ak çel ri e musaddakvesasik 
!:ırile <. orhıda ıııulıa, anı komi ~onuna muracutl.'lrı 
C orluduki kıtoı ihti~ncı iı.;in ıııı beı hin kilo ı:;sdc ,ağınn \erilen fi)ntlar gali gö-
., ruldıı ıınıluı ıh 1 ı 64Q29 t rılıinP mlısadif Cumaı tc i gUnU t on beşte yapı· 

lacal.tır § raıtı arıl ımık i ı..re her g n 'e ıtu~u tıılıp ulanlnrın temin t nkç.eleri ve 
musa ld ı~ ~t HmlzınJ Çorluda m bıı nat komi \onun mUrıtoantları. 

u lıklıd:ı l rd ı karar ·1ıı çat~ıııın bermucıbi eşf tamiri kn1>31ı zarf u.sulile 
müııak a)tı oııınu tur. lııales.i 25 Nisan 929 tarihı'le ınU dif perşenhe gtinU 

ı:aat 'n ı. rt tr ke ll OU'll\IZ munnkru r c:ılonunda ~apılııenklU'. Taliplerin f8?1Dame 
ır~t m dıhknl rın ) ırmi ı mıı nıükabılı.ı le koını ) onumu d n lmalıın ve tek. 

lıfnam rırıı :ır1 namede muharrer old ugu ınn: la ıml \ e ıbzar ılc artnıımede yazılı 
1 ı l an ide ' . C\ m ' t muı} \ eneı ıhnlt>d n mukadd m m kbuz mukabilin· 
d ı. m un ri tın \C:r l n ıiıln olunur. 

~··~··········~··~ .............. ~······· .... ··· .......... ~ ! DUrdinıcü kol ordu -=atınahna I·oınisyonundan: i . ........ ~····· .......................... . ..................... .... 

l lt ap.ılı zarf u ıılılc mc\ ı,ıf ıııun:ıkıı~ııp konulan • l o\ • Lin 11mın 16-3-929 da talip 
l: ıılıur nnırd ın<lın ~<'nidcıı bir hafta temdıt f'dılnıiştı )C\mi ihııl" olan 23-3-929 

ıln ıı ııılıp 1uhı r rt li-;indt:ıı nıün:ıl,a!3 kanununun mnd lei m:ıhsll!ruıı mucibince23 
ı '.129 t:ır ı d ıı itiLarcıı bir n\ wrfındn pazarlıkl ihnlt i ic~ ktlına~ından taliple· 

rin ı ınınnt çd rile hoın · ) ona ıninııc:ı.ntlannıo il ıı olunur. ... ~ .......... ·····~·~·... . ................. . ............. . 
L .. !.-~~~~:~~?.·:~!!1:~ .. ~~~~! .~~.~~::~~~-J 

00 l '\ ı ı Le Jen }atak çarp'ı 
lJC> K r ol be) l er i tand rt ma 

2 00 Lılo '\ataklı ) tın 
220 adet ) un buıınni. e rFe4 ane fabrıknsı malı) 
Pl\n 'e mekt bi 1~10 b ·u l'0n~ \C miktan muburrer 4 kalem en•a ayn ayn 

4 arınam d \e num n~d · olarıı, aleni ur,.tle mUn:ık \A koıımu,.tur. 1haı 
2 :'\i nn.<)_') :-- lı n ııııt 1; de Hnrbi f' .m ıttebı ~ ınehhaneleri onUndcki mlina· 
kıı~ fltnlıııllıncll' icrıı lulı• nca ,tır. Talıpleriıı artnam" \'e uumuneleri iı;in komisyo
nunıuıu ın!ır ·~' rı \e i;tirnk içinde nıı.lnaka :ı mahallinde Jıaıır bulunmaıı 
il· n olunur. 

Paşabahçcsi11de Cmar cadde::ıinde 3 11umaralı oretfo List katı 
Rafmtaşla umer arni eferıdi malıallesirıde JJolmabahçe caddesinde 

19'-J.JIJJ mmıarab aukklifl 1 
(ar ula J rm arılarda 8 ıwmaralı clı.iklifın 
fJ y/,ozcla Kaıaklı dere caddesinde 3 numaraa arsa 
E,') r:bda Camiikebir mahallesinde Kapı'ie§mesi sokağında 10·12 

numaralı kapı nıczlıallı 
Mtiddet: 10 i an 929 Carşamba glinli ~aat 011 drirt buçuğa kadar 
} irmi gLin 11uiddPtle iltin edilen balada muharrer emlakin pa=ar

lı!.lcz /,fraya ı rilm ine E.rıcumerıi i iarece Jrarar verilmi tir. Talipler 
şartnamed olııtTTmk t e t mi11at itrı ederek icara art ıalrİ>lerini dermi· 
)! nn eylemeli içhı 1 t mbııl Eı.kaf mudıri3 etinde rnkıf akarlar mtidür
ltiğıine muracaatlan rlan olu rıur. 

Evsaf t'e TlUiştrmilatı lrnkkznda malumat almak isleJ erı!er mü;a· 
yede odaşmduki ecri misil raporurıu oku •abilirlcr. 

aydiye müd üı·l f günden: 
20-1-929 taı ihinde üç cneliği müza~ ede"' konulan Edime cİ\·ıırın

dak! M;ri~, .Arda,Tuııcn. elıi~l~r.ile g~llerinin. Hu umu a)diyc i Mali!e 
vrkaletı c hle inin emn ahın ı1e Lır senelık olmak ilzere 21·3·929 
t rihind n 20·'!1 920 tarihine kadar bir ay .müddet)e} en iden müzayedeye 
' z edilı i oldul'rundan t lip olanların Edırn \arldcıt idaresine müracaat 

~ o 

evlemcleri ;L n olunur. 
" 

a 'lığından : 
_ Edirne v~l"yeti dahilindeki Enez ve lpsala gölleri ve dalyan 

rusumu s yd ıyesı dokuz sene müddetle icara verilmek üzereı 
müzay~deye va~zolunm~ş. ~; b~er seneli i üçer bin liradan d~kuz 
senelığı 27000 lıraya talıbı uzerınde olup 23 • 3 _ 929 tarihinde hıtam 
bulan müddetin 15gün daha temdidi maliye vekaleti celilesinden emrü 
eş'ar buyrulmu olmasına binaen 24 - 3 • 929 tarihinden itibaren 
müddeti müzayede 15gün daha temdit olunmuş olduğundan 7-4-929 
tarihine müsadif pazar günü saat on altıda müzayedesi icra oluna· 
cağı ilan olunur. 

E 'zak münal asas 
Ali orınaıı nıektehi rektoı·luğundan: 

Mektebimizin iki aylık erzak ve levazımı kap lı zarf usulile mü• 
nakasaya konmuştur. J tirak için yevmi ihale olan 24 Nisan tari· 
hine mü adif çarşanba günü saat 15 te defterdarlık binası dahi 
linde müessesatı ticariye k-omisyonuna gelmeleri. 



:&:;:: ' -~ - - -w j 1 JW f;l Atlnaya tenezzüh E"~iı 
1 

J ill Loyd, Tristino, muhterem müşterilerinin Atinaya az masraf· 1ı 1: la ziyaret edebilmelerini temin ar:zusiyle Pire için azimet ve •I 
Seyri sef ain 'il avdet biletleri ibtas edilmiŞtir. Bu biletlerin fevkalade tenzil ı!i 

11 edilmiş olan fiatında Atinada otelde ikamet ve taam bedelleri I:! 
Merkez Acentesı : Galata il dahi dahildir. Bu biletler, yolculara, lstanbuldan Pireye bir azi- fıl 

Köprü başında. Beyoşıu 2-362 ~1!i met ve avdet seyahatından başka atinada arzusuna göre GR·u•! 
Şube Acentesı:Mes ad~t hauı •İ AND BRET AGNE ve yahut PôTi PALE otellerinin birinde • 

altında. lstanbul 2140 i ikam.t hakkını vermektedir. 

TRABZO İKİNCi 
POSTASI 

(ANKARA) vapuru 4 iBaa 
Per~enbe akşamı Galata nhtı
ınuıdun hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ouye, 
Fatsa, ordu, Gireson, Trabzon, 
Hi7.e, Hopa) a gidecek "'e dönüt 
te Pazar Lkeleeile Rize, Of, 

ilrmene, Trabzon. Polathane, 
Tirebolu , Gireson, Ordu, 
,atsa, Samsun, Sinop, lneboJuy 
ugrayarak gelecek.tir . 

.zmir sur'at postası 
(GÜlCEMAL) vapuru 5 Jisa 

cuma l~ da Galata rıhtiımı· 
ndan hareketle cumartesi saba
bahı İzmire gidecek ve pamr 
14,30 da lzmirden hareketle 
pazartesi sabahı gelecektir. 

vapurda mükemmel bir or
kestra ve cazbant mev<:uttur. 

1-lıdıviye 
Vapur kumpanyası 

Köstence, İzmir. Pire ve İsken
deriye haftalık seferler. 

lı.kenderiye · pire hattı 
3 Nisan çarşanba günü saat 

l Oda Kostenceden ge1ecek oJan 
RAŞ1T 'apuru 4 isan per .. enlıe 
günü saat 11 de her sınıf yolcu ve 
<?~yayi tüccariye a1arak İzmir, Pire 
ve l::ıkenderiyeye gidecektir. 

Daha ziyade malumat almak 
i~teyenler Galatada Çinili rıhtım 
hnmnın zemin katında M. Kilkiri:;t 
Valkro şürekasına müracaat et
melidirler. 

TERBiYE 
Mecmuası 

Cilt: lII Sayı: 13 
çıktı 

Mf. Y. M. T. T. Heyeti 
tarafuıoan neşrolunur. 

Fiatı 25 kuruş 
Müracaat mahalli: 

DEVLET MATBAASI 

} aianh.-ıi icrwndau: Bir de;ni mahkü· 
mtnı bihden dolnyı mahcuz marukem 

Uç parça kııltuk takımı işbu isanın )C 

dinci pazar gunu saat ondan itibaren 
dtırdüncü vakıf hanının zemin katında 

11 ııumaralı }&Zlhanede bilintiıll) ede 
nıbt edile~i ilin olunur • 

15 sene teminntlı 

dııkikn şaşmaz 

Sİ TGEI? 
saatlerini kullanınız 

Fennt gozlüklerin her ne\ "i 
Depoau : Istanbul köprü başınd4., 

GRAMATOPOLO biraderler 

T auimde Sıra elvile.rde Hocıı :ade 
oJı.agınd ( 12-8) nuıruualı h:ınede 

muL.;m Jıın namı diier Onnik ) ağlıkcı· 
yanın •arisleri Piycr ,.e Vensan efon<li· 
!erle Enaiı \t: Kıleret lıanınılara. 

Madam A~Al ... IN nıöveri,iniz zimme· 
tinde Bc>o~luoda birinci Katibi adill~i

nin 29-Tctrincn·eJ.)340 tarih ve 13129-
1208 numaralı enedile matlubu olan me

baligin temini ~ımnında tahtı hacze alınan 
Be~·o:ılunda Hı.ıseyio a#a mahalle inin 
Ananik soka~ında 9 atik 10 cedit numn· 
ra ile murakkam milhcuı hanenin hissoi 

~sının frulıt edilcccf;ine dair tarafınız.ıı 

tehlığ edilen ikinci ihbarname ikametgli· 
hınızın mc)hul ulması hasebıle tebliğ edi· 

f'me3 en \'C ilılncn 'ebligat icrasına k rar 
'\cırilmi~ olduğundan tarihi ilandan itıbıı

ren niha> et Uç gun zarfında 340-6075 
do5'a ııumanmnı müstashibcn daireyi 
icra\'ıı mUrııcaııtla deyninizi tesvive etme• 

niz ve 'a kanunen be)i ehven bir malı· 
ı ız \ArC-!l inıe e)lemeniz tAzım gelir aksi 
ı kdirdı:ı mczkOr g; ~rj men'i.folun furuht 
etlı!eteği malümunuı oliuak ve ik.inci ih-1 
lıamame tebltgl makamına kaim olmak 
uıre ıl!lıı olunur. 

•• • ıc( 1§ adam1o.rı il• -'-tinal'l ve asarı atikasını ?iyarct etoıek isteyen ı 
.
1
:i zevatn1 kendilerine pek az ma rafla seynlıat fır atını temin eden Loyt :i g! Trieatinonuo hu tc~ebhusUnU lnyıkı veçhile takdir edecekleri muhak· Si 

kv.ktır. Şehrimize daha fazla seyynh celbctmek mak adıyle Atinad:ı •ı 
bulunup güzel ocbrimi.ıi ıiynret etmek isteyen zeuta dahi aynı suhulet ı:! 
... --•;;..ı:•e•e•e••••a... • •f d ı b h d0 l • • ,,,ıj•••••••••••••••••HI•••:;~ !!!! .. ..!.o .. 41!!~.!!,. ve ıstı a e er a şe ı mıştır. ~!!~~!!!!!!~! .. ~• 

Kiralık odalar 
(1) Dahç~kapıda dördUnciı Vakıf hanın üçllncU katında tioaret ve Seneyi odlWDın 

tahtı iaticaunda Lulunan tekmil odaları ıı.ıuhtcvi k.at hariçtcıı :;.ulıur edecek taliplere 
teslimi tatihiııden bilitıhar (931) senesi maps gııyesiue kad:ır kiraya verileceğinden 

kapalı zarf urnlile ına.rtın > irmi sekizinci sUııUnc c o nısrJ\lU yirminci cumartesi gUnQ 
uat on dört buçu~a kadar muza~ edeye konulmu~tıJr. 

(2) Tahpler müzayede, munakııfA -.e ihıılaı kanununun onuncu maddesi mucibince 
teklifnamelerini bir zarf derununa \at \'C temhir ,·e Uıerlerinc isimlerile ;ıübretlerini 

t:ıhrir ederek mı:ıknk memlıur mrfı ( 2900) lira miMannda ki teminatı mu\akknte 
makbuz ilmuhaberi 'e )B nynı miktarı ııatık bank kefaletnamesile diBcr mUhUrlU lıir 

zarf derununa ':ız edilecek 'e mazrufun \il.erine teklifdıımenin bu uıaluıllin talep \'e 

is:icaruıa ait olduğu işaret olunacukllr. 

(3) MUı.ayededen nkdem temin:ıtı ınm•:ıkkatıt ıınrcllnde \e ikinci madde mucibince 
ita kılınacak mib.tar hedcli ihııle on ı;Un zarfında muddcti icara ait miktar, ihaie tize· 
rinden teminatı kııt'iyc) e ib~ olwıacnktır. 

(4) Talipler mUııl) cde11iı )~\·m ve saat krasından muks<lJcııı i~Lıı zaı fı bir m.'lk
puz mukabilin~e EtıcUıııer.i idare Ri~ ıı eline tcnlı edc.:cektir. 

(5) T-alipler Vakıf Akarlar mUdUrlü~üne müracaatla umuııU şartnamenin bir ameti
ııi ıılacaklardır. 

Dahili mUza)ede obnb.r tarafındnn i§lıu şartnrune alıkllını m\ ndericesi tamamen 
kabul ve ziri imza kılınarak b:ıJlida Lirinci m:ıdlcde muharrer teklifname ile lıirlihte 
nıemhur :zarf derununda mezliilr .,.artnıınıenin de it:: ı };'izımdır. 

l\lahlülat ıuiidi iyetinden: 
Kiymeti muhammerıesi 

9000 Lira 
Beyoğlunda Illise-·f in ağa mahallesinde Bayram sokağında bliyıik 

ve küçük on oda ve mıiştPmilatı sairl'yi altmd'ı bir dıikktinı havi 
ve zeminle beraber l:agir olarak altı krıttan ibaret JR N(). ile mıimk. 
kam lıarıerıirı tamamı dokuz birı Lira b ddelle kapalı zarf usulirlc 
dört haf ta müddetle müzayedeye konulmu§tıır. Talip olanlar kiymcti 
muhammenetıirı yw:dc yecli buçuğu nisbetirıde pey ak.t;esi ıe ya barıl:a 
mektubu ile teklif mcktuplarmı yevmi ilıale olan (24 Ninen 929) Çar
şamba gt1tm saat on dort buçukta Ç'enberlita§ta lstanbul Eı·kaf, mlldi
riyeti bina~ında m;ii,teşeekil idare Enclimeni riyasetine tevdi eylc,.,;e}crı 
iliin olunur. 

~- -----~ 

N<®fü~ H~D~IP .y@QJD©ııro 
Halis ve nefis Hnlep } uğları ile sütten LZdırılmış ve 

tasfiye cdilnıiş h'rc ynğlan daima me\•cuttur. 

Yağl<ırıTluzın nuıhlut olduğunu isbat 
edebilenlere 500 lira ikranıiyt~ vereceğ~iz. 

Asma altı No. 22 Ferccullah ve fskender 
Biraderler telefon : Is. 1585 

Krezival 
... 

Kullanması koJuy \'O tcsiı-i 

kaf't} en şuşmuz. Pek nıuz'ıc 

olan öksürüğü keser • 

Hnva boruhı.rınıla biriken 

balgamlari söktürür. 

Dikkat ! ,,~~" f ll.brıkasi İ 
mu tahıııratı, ,,~" · s:Jibioi 

havidlı 

. . ........ _ 
. . ...... · 

MÜZAYEDEYEVAZOLUNANEMLAK 
VAKIF AKARJ~Al{ ~IÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Bahçe kapuda durdılncü \akıf h:ının :ı:emin kııtında 12-4 numaralı mıı~aza 
Hnnıu anan katında l8 Ye 26 \'e 28 'e 29 ve 31 ve 35 birinci katında 34\'c 21, 

22 \e 30.31 \C ikinci katında 2, 4, 5. 6 mımanılı odalar 
Müddeti müzıı)ede: 22 lıırt 929 tarihinden 15 Nisan Pıız.art~i günü saat on 

dı.ırt lıuçuğa kadar. 
BıılAda muharrer emlak kira}ıı -.erileceğinden müza)cdf')e 'azolunmu~tur. Talip· 

!erin ye\'tnİ iluıle olan -On gllnUn ı;aat on dört buruğuna kndıır §artname,·i okumak 
\'e teıniıuıtı murnkkate ita ederek müzayede) e igtirak etmek tlzre lstanbul E~·lı;af 
ınudilrlüğtincle \alnf akarlar mUdilrlılğUnc mlıracaatlan illin olunur. 

fa saf 'e mUiıtemililtı h:ıkkıuda malCımat almak : t ~enler hu rnuddet zufıı,dıı. 
müzayede odııgına nıuracaat ederek ecri misıl raporlarını görebilirler. 

MÜZAYEDEYE V AZOLUNAN lokanta 
VAKIF AKARLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Be~ o~lunda H lise~ in aga ııuıhalle&nde caddei kebirde l 61-159-181 nunıaralı f ev· 

kınde odalan mU§temÜ kristal lokantası 
Müddeti müıa,yede : 22 Mart 929 tnrihinden 15 isan 929 Pazartesi gUnU aat 

on dürt lıuçuğa kadar 
&lılda muharrer emlak kinı)n \'crileceı:tinden muı:ncdcye '-aıolnnmu~tur. 'l'alip 

lerin ) C\ mi İhale olan son gllnun nal on OÖrt buçuğuna kadar §31"lnatne,)i okumak 
'lie teminatı muvalı:kate ita edere!, mtlmycde) c iıt:rak cımck uz.re lstanbul fü·kaf 
mUdurlUğUnde '"lllaf ııl,arlnr mlld rl ığUne mUrac:ıatları il.An olunur. 

E,-sar 'e mU§temilitt hnkl.ında mnlamat almak isteyenler hu mUddet zarfinda 
mUz.a) ede ılımn.n m r caat edl't'ek ecıı ı ıi il raporlıınııı ~drehilirler. 

ürk Ocakları Merkez Heyetinin Terti. 
ettiği Büyük Eşya piyankosu ikramiyele 

ô 

Cjns 

Kapalı 929 modeli 27 katalog lolu be~ 
" 929 "' Şevrole otomobili 

Pırlanta pantantif 
" kUpe 

Bilyük salon hahu 
Yüzük ,. 
Pırlanta pantantif 
PHiitin çift kapaklı erkek saatı 

Kadın kol saatı 
salon lakımı 
l_pck seccade 
Halı ... eccade 
Hcrekc battaniyesi 

" ': 
" ,, 
" " 

Herrkenin fantazi ipekli yastığı 
... '" , .. ,, 

" 
" '- ,, 

" 
Hereke kuına~ından yastık 

: ,, "' 
Herekcnin jpekli mendili 
lJ ykoz FaLrika::.ı mamulatindan baV?.· 

·,, " " " 
" .. 

kişi Buik otomobili 

4det 

1 
l 
1 
2 
2 
1 
2 
l 

10 
10 

2 
20 
80 

~ 
~ 
10 
10 
10 
10 
5 
s 
5 

200 
20 
20 
so 

Fiyat 
., 

5000 
2500 
2200 
1850 
900 
600 
500 
400 
2.50 
200 

1000 
250 

1~ 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 
3 

50 
30 

5 

Yekun 
LİRA 
şooo 

~ 
3700 
1800 
60ô 

1000 
400 

2.500 
2000 

~ 
8000 
500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
15Ô 
125 

~ 

" " 
'" mektep ~>antıısı 
" eğer takımı 
· evrak Ç{lntam 

5 
5 

20 
50 

E'irgı me Dernegile Hiliilih:ımcr sanat C\ mııım Şömcn ilö tnbl, 231 
ipekli bluı-: yastık, çay tnkıını, rnnsa örıu ii. ipeklı kuııbinezon, 

" 

'· 
'• ,_ 

" .. 
100 
50 
20 
10 

1000 
600 
250 
500 
230 
400 
500 

317ij 

r ~arp. çamaşır takımı gibı nefis eşyaları 
Zarif bir oyn 1 
El i:;i hir obajur 1 

20 
25 
25 

20 
25 
25 Hurdebin 1 

11 i p:ırçn <'eviz sıg_ara kutusu dokuı parça i~lemeli fildişi ha mm sıga· 22 
r.a tabnkn ıle on bır adet gümii~ mineli erkek ye kadın sigara tabakaları 

450 

İçı;risi 1 • b. tipi minyatürlerle i~lcmeli büyük para..-ana 1 
İki kü~i!'ı.. puravıına 2 
G:ıyrt mu(;annu çrrçe\cli minyatür 2 
H Hat .. uri efendi tarnfından bronzla yanlmı:ı- le. ııa 1 

"'' "' (.. h ,, 1 
" '' ·' '' '' '· ... 1 

" '" " ., '" •' l 
" " ,_ ,, '· l 

KÜtuhya çinisı 50 snntim tulüncle \'azo 6 
i!f •· •· 50 '· '· ka \'ano.. 7 

'· " 4-0 '' arzında tabak 10 

400 
200 
200 

50 
50 
50 
50 
25 
25 

400 
400 
400 

50 
50 
50 
50 
25 

60 " tulünde rnzo ~ çift 
10 
60 

150 
71 

100 
180 -

a•mm- lstanhul•---
Linıaıı şirketinden. 

(4) ton gaz y:ığı 
(25) ton benzin 
( l 00) ton mazot 
(5) ton makiııc } ağı 
lıirici ne\ i 
(~)ton makine yağı 
ikinci 
(2) ton silindir yağı 
(25) ton halat 
(500) metre bez hortum 
(30) çift pirinç rakor 
(400) ına\'na kalası 
(1000) adt!t kaol 
(500} adet könder 
Balada cins 've mıktarı ya· 

zıh olan malzeme alınacakttr. 
itasına lalip olanların 10 Nisan 
929 tarihine kadar Galatada 
Haydar hanında mübayaa ko
misyonuna müracaatla şartna
meleri görmeleri ve kapalı 
7.arf derununda teklif mektup
larının umumi müdürlüğe tev
di edilmesi ilan olunur. 
umunıi müdürlük 

,_ KARDOMAff 
CAYI 
Çayların en 
alasıdır. 

Ba I\ kallarda 
aravıD.1% •• 

Si 

Kuru bir ftrça M1.tri• 
ne konulacak Koll

noı diş aralar(nda ka
lan nmek artiklarıne 
çıkarar. Tehlikeli ml· 
kropları imha eder, 
dJt agrilanna, dftlerin 
çQrameıine, dit etleri· 
o I n hastalanmasına 
mıol oJur. lıUmılln
den ıonra saatlerce 
aglzda lezf.ı ve lilir bir 
rayiha bırakıp ığı.in 
ıerin olmHJDI lemin 
eder.Kolinoıu tecrübe 
ediniz, bu ı~crilbe ne
tlceıi olarak Q agıtmın 
ne kadar ıemiı oldu
Sunu bissediyorumldi· 

Kôi.YNos 
DENTAL CREAM 
Türkiye için depuzitcri: 

MAURICE FARAGGI 
Seyotıu, Venedlksokail, 
fbraıum Pap apartımını 

Maııt kuponumu tatbik mUbUrümU uyi 
eyledi~imden yeni mUhir tatbik olu· 

ııaca~ından ta) i olanın hnkmU yoktur. 
Arap camü kayumu e\·..-eli: Rifat 

JO 

rem an 
ilAnları 

Ş ehremanetindcn: 'le,, 
icra edilmekte olan ~ 

·ıe zasyon ameliyatı dolayı 1

1 tucular, Kıble r.e~me. ~ 
ve Arabacılar c~ddc~iniıı 
ve hali unünde Kcre"1

1 caddesine rapteden )0 

nisan 929 tarihinden itı 
\esait nakliyeye kapalı 
naca~ı ilan olunur. 

I.' ihanğir mahalle~inde 
1 

~ lu okauında 12 11•1 

haneye ait 
0

divann nıtı11 
dam ve tehlikeli bir halde 
sahibinin bulunamanı.ı ti 

bni tarihi ilandan itil ·111 

. bıılr saat zarfında defı ma 
nıediği takdirde daireet 
suretile mahzurun izale 
leceği tehliğatı kanuni' 
mına kaim olmak ı 

olunur. 

Deniz 
Bostancı yeni kariye 5' 

Deniz hamamları inşası~',. 
olanların Nisanın yirrll 

're cuma günü ihalei kati 

olunacağından bet cuP18 ~ 
ni kariye heyeti ihtİY8 

müracaatlan ilin of uoıır 

Mes'ul müdiri: ESAT l\1r 


