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Vasif 8eJ1 istila etti. 
Cemal Hüsnü Beyin 

Maarif vekili 
0hııası kuvetle muhtemel. 

Ceınal Hüsnü Bey 
dün akşam 

An.kar.ava hareket ,,, 

etıniştir. 

lfey'eti murahhasa \ 
t teisinin hareketi 
Unan 11ıüzakeresile 

al-Okadardır. 

--

ı> 

gelmiştir. Hükumetce bu ihtiya
ca başka suretle çare l:;ulunmak 
mukarrerdir. 

* * Vasıf Beyin maarif yekale
tindcn istifası üzerine Başvekil 
ismet paşa hazret)eri fırka kil· 
tibi umumisi affe.t Revi V."' a
bık maarif miisteşan Erzurum 
meh "usu afi atnf Beyi çağıra
rak ıııe ele}i tetkik etmiştir. 

·' 
Guzi hazretleri Başvekilet 
' binasından çıkarlarken \ 

Hususi haber 
Memur maaşlarına 

yapılacak 
zammı hey'eti vekile 

teshit etti. 

Kanunun tatblklna 

Müsahaliam z ç ka 
uy an r '-"--·-. 

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

Müsabakalarımıza 

iştirak eden genç 
. 

bir Baba ile 

Çocugunu 

fotograflarını 

n.eŞr e d'i yor uz. 
'

Anadolu ajansı me ~ınurlaı·mdım Ahmet .Nıhat B. 

ba'!~::::~~;:~usi] , En yakışıklı erl\:.e 
kanununu müzakere etti. Layiha 1 -~ ...... -~.-. 

let~aar!f vekili Vasıf bey veka· 
ke.b el ıstifa eylemiş ve istifası 
tifa u olunmuştur. Vasıf bey, is
Sa.tısına sebep olarak ilk tedri
~c <in t:unamen idarei umumiye
Y' er CV-rı hakkındaki fikrinin he' 
l'~t 1 

vekilede ademi muvaffa'kı
lel>İ .u~ramasınt ve sanayi mek
ll\ın er( .. hakkında teklif ettiği ka
c11v l ayıhası hey' eti vekil ece 
tlisl a tasdik olunarak B. ~ Me
dahl~ takdimi takarrur etmişken 
l'ine

1 ıye ~ekili beyin itirazıw üze
~~t levkıf ve reddolundugunu 
lis&?lerniştir. Filhakika ilk ted
~·e dn t~mamen idarei umumiye
llra e\'rı. bir çok tetkikaltan so· 
lurıtn hey eti vekilece faideli bu
•i te 1~arak şimdiki halin idame-

Maarif veknlctiue Gümüsha· 
ne nıelı·usu Cemal Hüsnü .. Be- , 

Heyeti vekile buğün "Barem,. çoculz- k • 
etrafındaki mütenakız neşriyat l 
tashihe muhtaçtır. Mevsuk istih-

1 
barıma göre, hey'eti vekilece 

evel Belçikada ya:-'..ılan 
güzel kadııı.ı m usahaka
sıııı 39 yaşında iki ço
cuk anası bir kadıııı 
J;azandı. Binaenaleyh 

hazi gençlerin gülece
ğini . bildigiın· halde 
nıusabakava istirak ·et· 

S rcıh edilmistir. 
burıı:nayi mekteplerine gelince 
lehthln idaresindeki müşkilat 
ler "1 ~ Vasıf bey darei hususiye
tıal'altatıdatından yüzde iki alı· 
duş" bunutlla ihtiyacın teminini 
İdıtru?ınüştü. Bu ikinci teklifin 
~iiçt~1 t' hususiyelerin vaziyetini 
1' ş ıreceği endişesi de galip 

t Utkiye - Macar 
ınuahedesi 

tastik edildi. 

. nnYiik Ankara, 8 [A.A] 
1$ "ek'ı· Millet Meclisi bugün re
~tind 1 1 Nurettin Ali beyin riya
'Vlaeqt~ toplanmıştır. Türkiye ile 
•kit b'·~tan kırallığı arasında mün'
~Uhad 1 ~~flık, uzlaşma ve hakem 
r~İllltı~Sının tasdiki hakkındaki ka
~b~tıi ' ecnebi memleketlerde ta
fatıurı~ s~r~ti tahsili hakkındaki 
iltak kn ıkınci müzakerersi yapı
be ağııİbuı olunmuştur. Mandıra 
asının b' ~akkındaki kanun iayi

~1~ır. Mınc.i müzakeresi yapıl
Plana keclıs perşenbe günü 

ca tır 

Ce .-· -
llı )'eti Akvam 

<::e . Sofya, 7 [A.AJ 
•itııtı 1111Yeti akvam mali komite
hıllar Projesine tevfikan demir 
~ikitıd•:uı ve tuz idarelerinin ten-
1htif._1 ~ dolayı kabinede çıkan 
~l tu Uzerin d · il b 1vı. M e .emır yo ar nazı-
~Vek'ı~carof ıstifa etmiş isede 

ıt'ı-... ı ın İsra ·ı . 'f . h ··•ıştır. b rı ı e ıstı asını gen 

1
."? göst u suretle birden bire 
ıl·csi b eren kabine buhranı teh-

ertaraf edilmiştir. 

yin crecccel'r i haLer verilmek· . e ~ c 

tcdir. 

* * Cemal Hüsnü bey dün akşam 
Ankaraya gitmiş ve haraketin
den evvel bir rnuharririmize 
şu bt!yanatta bulunmuştur: 

- "Maarif wkaletine tayin 
edileceğime dair olan haberleri 
gördüm. 

Bu hususta ne resnı'i' ne de hu
susi malümatım yoktur. 

Ankaraya mevcut mübadele 
meseleleri i\.İn gidiyorum.,. 

lbnissuut Akvan
lara karsi 

hücuma g·eçti. 

Londra, [A.A] 

Cidde ve Basradan gelen ve 
yekdiğerini teyit eden haberlere 
nazaran Hicaz ve Necit kıralı 
İbnissuut Irak erazisine bir çok 
kerreler abn yapmış ve orada 
yağmacılıkta bulunmuş olan "Ak
van ,, lara karşı bizzat bir sefer 
yaparak onları şiddetle cezalan
dırmıştır. lbnissuudun kuvvetleri 
asileri Sihlada yakalamış ve on
lara ağır ı:ayiat verdirmiştir. 

Reisleri Eaysal Devle maktul

ler arasındadır. 

Bir 
• 

zesı 

Efgan müfre
lran toprağina 
hücum etti 

Tahran, 7 [A.A] 
tran gazetesi müsellah yüz ka

dar Efganlının han toprağına a
kın yaparak yağma~ılık ettiğini 
bildiriyor. Bir çok Iranh maktul 
ve mecruh düşmüştür. 

verilen şekil şudur: 

Dereeclel' 17 dir. Kanun 
üç werlıalNle tatbik oluna· 
caktır. Birinci merhale 929 
Hazirauımlan lıaşlayncak:, iki· 
ncisi devairce yapılacak ta· 
sarı·ufut kur~ıbk tutularak 

1 930 Bütçesile, fü:üncüsü de 
mali vaziyetin ınüsaadesi nis• 
betinde nıüstakıl hüt~elerle 
meclise tt·klif' edilmek sure· 
tile tedricen tatbik edilecektir., 

Kanun bü~üu dereceler içiu 
ayni zamanda tatbik oluna· 
caktır. 

Bu seneki tntbikatta büyük, 
küçük hüti'ln ın~murlar 10 
lira kadar bir znm görecek· 
lerdir. 

Üçüncü derecenin tatbik 
edileceX·i zamanda memurla-

t"I 

rııı kıseri ·eti ilk zamma ni~ 
betle 15 İira kadar bir zam 
daha gormüş olacaklardır. 

Liiyihaya göre babalılık zam· 
ml kalkıyor. Uzaklık zammı 
için de şu ahldim konuyor: 

Alelumum memurlar üç 
sınıfa ayrılarak hunlardan 
iki sınıf hey'eti vekilcce tes· 
bit edilecek mahallerde 3 se
ne mecburi hizmete tabi tu· 
tulacak ve hu 'mahallerdeki • 
hizmetleri için kendilerine 
kıdem zammı yapılacaktır. 

Knııuııun bu seneki tatlıi· 
katının bütçeye tesiri 5 mil· 
yondur. 

Ağnam resmine pek az 
bir zam yapılması ve bazı 
verğilerin tevhidi ve bazı 
verğilerde mevcut tefavütün 
ref'i suretilc hu 5 milyonun 
mühim kısmı temin edile-
cektir. A. SÜREYA 

• 

9!t.. --== ---

N'eriman 
Karilerimizin musabakamıza 

iştirak etmek üzre gönderdik- l 
leri fotoğ·rafları neşre devam 
ediyoruz. 1 

Yukarda fotoğrafını gördügü
nüz kariimiz Anadolu ajansı 
memurlarından Ahmet Nihat 
beydir. 

Aşağıdaki küçük yavru ise 
Nihat beyin kızı Netiman ha- 1 

nımdır. Nihat bey musabaka
mıza kıziyla beraber iştirak et~ 
mek arzusunu göstermiştir. Ka
rilerimizden aldığımız bir çok 
mektuplardan anlaşıldığına göre 
musabakamız büyük alaka tevlit i 
etmiş buluniyor. 1 

"Türkiyenin en yakLŞtklı erkeği ı· 
kimdir?,, musabakamıza yalnız 
gençler değil, ya~ları ilerlemi~ ·ı 
karileriınizde iştirak arzusunu gös
termişlerdir. IBursada, 42 yaşıuda 
ipek ticareti ile meşgul oldugunu ~ 
yazan Ihsan Nahit bey isminde , ,ı 
bir kariimiz yolladığı mektupta 
diyor ki: 

.. .,) "' . 
,:uıekte · mahzur ~n;ıe--
dim.,, 

i 4i 

-"Vakai 4:2 yaşında Fotoğrafını dcrcettiğimiz. hu inl{İİ;,ı; k:z· 1.sl:cçyada oruran asi~ 
bir adamın "tiirkiyenin bir familyaya mensuptur, lsmi iJfü: Krown dur. Duny~da en ziyade 

en yakışıklı eı·ksği kim- sevdiği mahluk Ceymi namını t şıyan kü';ük köpc~id!r. M~s :YJow~ 
dir?a,, I\'Iusahakasıııa gir· köpçğine o dere~e şi:ldelii b:r. aşk !.le .mer~uttur ki icahm&t · + · 

· ) . · •b• runda hayatını bıle feda odebılır. Nırekım oyJe ~apmıştır. Geçen. 
mesı ur az !?arıp gı ı 1 d h 1 b dık k d b' d b. .__ h-~=~ -~ er e er nası sa u sa ar a aşını u en ıre ımyuÇW~ ~ 

görüniirsede doğru de- l lerce yapılan tahaı-riyat ak;m kcılıncn bir t:abüııc.:ı ile k.aıd&ni 
ğildir. Bundan üç sene. wrm~k suretiyle intihara teşebbüs etmiştir. 



2 . 

Btıyük achmılar, meşlMr dahile1' 
2ç yaşlumda şaheserlerini VÜ· 

cu.da getirebilirler ? Ceı:ıçlikte 
mi, kemal .. çakında mı, ihtiyarlık
ta mı bny«)k işler görürler? 

Bir mutefeldcir, M. Georges 
'llti, edipler hakkında böyle bir 
Me girişmiş. Karilerimici mü
efit etmek iç.in ondan bazı fık

"'ılar naldedeceğiz: 
J. J. Rovseau, o meşhur ha

"m, mühim eserlerini ancak kırk 
ı yaşından sonra yamıağa ba-

• 
Anafamlarda yüksek kalibiyet

lerinin büyük kahramanlıklarını 
gösterdikleri valdt kırka yaklaşı
yorlardı; memleketi kurtardıkla
nnda ve inkılSbı başardıklarında 
kıfkı geçmişlerdi .... 

Evet 1 Kırka kadar tecrübe 
devresidir. Ondan evel kemal ba
sıl ol u~op. Dünyayı, insanlan, ha-
diseleri, cereyanları anlamak için 
uzun seneler geçmeli. Bir insan 
eski tabirle, alemin germ ve ser
dine alışmalı. Deha ancak bu 
uzun ve yorucu ümarese ve tec-

•aıtş. O yaşa kado.r ömrü tec· rübelerden sonra görünüyor. Bu-
belerle geçmrş. Dünyanın en nun isti .. nası yok değiJ, lakin ne 
yük hikayecisi, La Fontaine dil- kadar az ... 

destan oltı pürüzsüz ve Hele edebiyatta ! Artık yalnız 
Jifitlnzum masallarını tam k1r.k knriha, yalnız selika kRfi gelmi
yedi ya~mda iken yazabilmiş. Edip yor Edebiyatın teknik kısmı bü
MalherbeJ 41, "Pol ve Virjini,, yüdü. Hiç bir sayılı müv~rrih ba-

üellifi B. de Saint Pierre 47, 1 kı kalan bir eserini .otuz be!ten 
hal im Buffon 42 yaşlarında başlı- evel yazamamıştır. İtıraf ederım : 
oa. eserlerini yazmıılar. teknike muh~aç olmay~ :serler 

Bütün Ustayı tercüme etmekle çocuklukta bıle yazılır. Lakın bun-
. · ğı ı !!k' lar olsa olsa "pastoral" dedikleri 

sızı yormayaca m. La ın şunu .. . 
...:%.. 1 · ._. k •- ta çoban şıırlen ve onlara yakm ;A.>y eyeyım .-.ı pe [.ı~enç yaş 

1 
d" 

~ir şaheser, mükemmel bir kitap şey er ır. ., . . . . 
·Vft d hal bil•,,.t'- ı..,_ "b t M. Poltı nın tetkıklermden ge-
J , ... ıan, er 1 ..... OU' şo re c ı·v k tl' b' d b' 
da"l ı · · d' nçııge ıyme ı Jr ers, 11·..na· 
.-l. 

1 oBial~ kişaır, nktasıdr gayet ne ~r- sihnt çıkabılir: Kendidnde bir 
'Cilt. a s kır. n an sonra ış- k" b. · ti"d t .. ı · 'h ~ . ze a, ır ıs a goren genç ıwrı-
ti ar edenler rıyadedır. Fransa- iz pek o kadar acele etmeme-
'lln en .benam h0ke?1asın.~n La lldirler; ç~nkti, bir ~aheseri vü
~ochefoucauld vecızelerını S2, cud getirm_k için ya.!oız ~ka, 
)e§hur Saint Simon ise hatıra- yalnız istidat kifayet etmez. Tak· 
ilrmı 65, yaşlarında kaleme al- dir ederim, bunlar mühim biı· 
mıı1ar. eseri meydana koymak için iki 

Fransanm en yaman komedi mühim, mübrim amildir. Fakat 
atadı Moliere kırk yaşına gelin· bunlarla beraber tecrübeye, tem· 
~ye değin susmuş. ~Kadim Yunan ri~e, il~e.ve bilhassa çalı~maya 
18-İrlerinin iki üç en büyük sima- buylik ıhtıyaç var. Bunlar ıse za
larından biri' olan Sofokl, altmış ma~la olur. Tecrübenin "hemzat" 
beş yaşında iken 11 Qedip kırat,, yam anadan doğma olanı yokl 
namı ile cihanca meşhur eserini Kadim devirlerde ilim muh-
ottaya koyabilmiş. tasardı, azdı. Arasto zamanın-

Eski Atinada yaşı elliye var· daki ilim ve hatta edebiyat bir 
mayan hatiplerin kürsü üzerine senede mükemmelen okunabilir, 

ve belr.i be9, o s uede ~ğreni-çıkıp nutuk söylemeleri kanu-
nen yasakmış. lebilirdi. 

işte bunun içindir ki, M. Polti Şimdi öyle mi yat Yedi yaşm-
ıbn dediğine göre Atinanın me- dcı mektebe başlayan ancak yir· 
#iydi bütün tarihte nümune mi üçünde yüksek tahsilini biti-
ittihaz edilecek bir derecede riyor; bu tahsil ise sadece insa-

na ilmin anahtarını verir. Bir parlaktır. 
darülfünund.:ı bjr mes'ele üzerine 

Şu mütalaalara daha bir co bir tez yazmak için o mesele 
misaller ilave edilebilir. Zengin- hakkında her ne intişar etmişse 
tikte de öyle. Mesela şimdiki hepsini okumak mecburiyeti 
halde dünyanın en maruf milyar- vardlrl Napoleon' a dair bir tez .. 
derlerinden biri, otomobil fabri- Bu mevzu üzerinde neler yazıl
katoru F ord, ellisine kadar madı? Bin cilt okumalı ki yeni 
hayatını tecrübelerle geçirmiş ve bir şey kaleme alınabilsin. 
ancak ondan sonradır ki bu ser- ... Meşrutiyetin ilanında, 1908 
rete konmuş! de, birden bire yirmi yaşında 

Bu makaleme dini ve siyaseti "meşhur" edipler, on beşlik ama
tarıştırmak i&temezdim. Fakat tör beyler, terütaze siyasiler, 
bir dini ve bir siyasi iki büyük rüştiyeti btiyük hatipler. milellif
simadan bahsetmeden susama- ler görmüştük. Bunlar ne oldu? 
yacağım. Sabun köpüğü gibi bir üfleme 

Haveti Muhammet kırkından ile dağıldı. Niçin? Çünkü bir 
aonra lslamın esaslarını vazetme- mektepten çıkmayan darülfünun 
di mi? Büyük Gazimiz Mustafa müderrisi olmaz. him -'rütbe gibi. 
Kemal hazretleri 1880 senesinde tevcih edilmez. 
do~mütlardır. CELAL NURi 

(IKDAll) ım tefrika8ı : 24 

~~ 
Edgar wauace 

- Gerdanl~ı çalan adamın 1 - istihbaratınız pek yanlış .. 
lımiui liı:e söyleyecek değilim. isterseniz üstümü taharri edebi
Pakat bu zat bu sabah tevkif lirsiniz. 
edilmiıtir. Gene aynı zat gerdan- Taharri memuru dik dik Le· 
h!ı gece saat on bir buçuk-ta her liyc baktı: 
yerde Sinek denilen bir adama -Siz buraya saat on ikiye çey· 
vermiş olduğunu söylüyor. rek kala gelmişsiniz. Bu demir 

Millie Trent dedi ki: kasanın anahtarı kimdedir? 
- Leli, saat on ikiye çeyrek - Bende. 

kala burada idi. - Başka kimsede başka anah-
Tabarri memuru cevabını verdi: tar yok mu? 
- Saat on ikiye \eyrek kala Millie Trent istical ile dedi ki: 

mı? iyi, vakıt var delıek, çünkü - Hayır, başka kimsede 
gerdanlık Tamise rıhtımı ürerin- yoktur. 
de tam saat on birde değiştiril- Fakat Frank tashih etti: 
miştir. Alan adam gerdanlı~a - Oh, affedersiniz, bende 
tam dokuz yüz lira para vermiş· vardır ama, nerdedir bilmem, 
tir ve bu alan;adam da sizsjniz. çünkü h'ç. kullana am. 

Leli: - r syö Leli, anahtar şimdi 

S ılı 1 K D A IU • ,ı l () 19.!.9 

Dahili lıaber 
Adliye eski bir cı- Si*ortaci Refik B. Zonguldak liman 
nayetin esrannı vılayet meclisine sirketi davayi 

meydana çıkardı. aza oldu~ kaybediyor. 
Geçenlerde Silihdar ağada hü- ' 

viyeti meçhul bir ceset bulun
muıtu. Bu cesedijı kime a1t ol
duğu hakkıı.da yapihm tahkikat 
intaç edilmiş ve maktulün Süley
man isminde ve seyyar ticaretle 
meşgul bir adamın olduğu tespit 
olunmuştur. 

Tahkikat tamik edilmit ve 
m ktuJün metresile münaısebatta 
bulunan Seyfettin isminde bir 
genç, Süleymam öldürmekle maz
nunen tevkif edilmiştir. 

Seyfettin. tevkifinden sonra, 
hakkındaki tahkikatı idare eden 
polis memurlarına 100 liıa rüıvet · 
teklif etmiş ve bu hususta bak- 1 

kında bir zabıt varakası yapıla
rak cnakına reptedihniştir. 

Seyfettin. müstantiklikce is· 
ticvap edilirken hem katil hadi
sesini, hem .de rüşvet teklif etti
ğini inkar etmiştir. 

Merkum gayri muvakkat tevkif 
müzekkersile mevkuftur. 

Emanetle -------Komiser Halit B. 
Şirketler komiseri iken vaktile 

işten el çektirilen Halit B. dün 
iadeten vazifesine başlamı~tır. 

Cemiyeti belediye 
zabıtnameleri 

Eski cemiyeti belediyenin 
zabıtnameleri tabedilmiştir. Bun· 
lar yeni belediye azalarına tevzi 
edilecektir. 

Refik bey 

Dün Darülfünun konferans 
salonunda münhal olan Umumt 

Vilayet meclisi için intihabat 
yapılmıştır. Bu azalıfa sigortacı 
Refik 8. intihap edilmiş, yedek 
hahğa da doktor lhsa11 Arif, 
tüccar Faik, Fikri, Yusuf, Vasfi, 
doktor Ihsan Sami, Avukat Fuat 
beyler intihap olunmuştur. 

Hahlfemelerde 
Dava halledildi 

Takdiri kiymet komisyon aza
sından Reşit ve Mehmet Cema
lettin beyler, kıymeti dun göster
mek suretile vazifei memurele
rini sui istimal etmekle maznunen 
mahkemeye verilmişlerdir. Vuku 
bulan iddiaya nazaran Reşit ve 

Yeni itfaiye makineleri 
itfaiye için sipariş edilen ye

ni makineler dün şehrimize gel
miştir. 

Buz inhisarı lağvedildi 
Şehrin buz işleri inhisar usu

lile idare ediliyordu. Bu inhisar 
da emanetin uhtesinde idi. Ahi-
reo hükumet buz satışının ser
best olmasını kararlaştırmış ve 

-Cemalettin beyler, elyevm posta
hane olarak müstamel ve Beyoğ· 
lunda kiin 5 katlı bir binayı 
3 kat göstermişler ve 8000 altun 
lira klymet koymuşlardı. Dün 
son şahit olarak mübadillerden 
Lutfü Arif B. dinlendi 

keyfiyeti dün emanete bildirmiş
tir. 

Emanet, Karağaçtaki buz fab
rikasında Hamidiye suyu ile yev
miye 50 ton buz imal ediyordu. 
lnhisarm lağvı üzerine emanet 
fabrikayı kiraya verecektir. Ma-
mafi emanetin fabrikası işlemese 
bile şehir bu yaz buzsuz kalmıya-. 
caktır. Çünkü Bompnti yevmiye 
40, Mişalam 30, Fındıklı fabri-
kası ise 1 O ton buz imal edebi
Hrler. Esasen şehrin ihtiyacı yev· 
miye 70 tondur. Ancak bu mües
seseler buzu terkos suyu ile yap· 
maktadırlar. 

Buz inhisannın lağvı üzerine 
bu yaz buz geçen senelere naza
ran gayet ucuz satılacaktır. 

sizde mi? 
diğeri: 
- Captan Lelie ... 
~iye tashih etti ve: 
- Evet, işte ..• 
Diyerek ceöinden zencınnı 

çıkardı ve içinden uzun bir anah· 
tarı çekip aldı. 

Polis anahtarı aldı. Kapıya 
soktu ve kapıyı açtı. odanın niha· 
yetinde çelikten üç sandık vardı 
ki içlerinde bazı muhasebe 
kitaplarile aydınlıka getirdiği ve 
gümüşü bir kaada sarılmış bazı 
eşya vardı. Frank sutün kaatı 
açınca bir hayret sayhası çıkar
maktan nefsini menedemedi. Zira 
elmas gerdanlık polisin elleri 
arasında şimdi parıl parıl parlı
yordu. 

Frank kapıya koştu ve arka· 
sına kadar açtı. 

- Lew, diye seslendi ve Lew 
Fridinan ile genç kız içeri girdi. 
Ne büyük hata 1 

Neticede, hükme kafi delil 
mevcut olmadığı için makamı 
iddia, maznunlann beraatini is
tedi. Heyeti hakime, kanaati vic
daniye teminine kifayet edecek 
delil mevcut olmadığı için gerek 
Reşit ve gerek Cemalettin bey-· 
lerin beraatine karar verdi. 

Futbolcu Adil 
Bir futbol maçında Betiktaş 

oyuncularından Adili kazaen öl
dürmekle maznun olun Askeri Sa
nayi takımı oyunculanndan Hü
samettin efendinin muhakeme
sine düaa devam edildi. Bu hu
susta teşkil edilen ehli vukuf he· 
yeti mesaisini ikmal etmiş ve ra-

Leliyi bu şeye malik olmakla 
ittiham ediyorlardı. Gözünü açın· 
mış, polisin 'elinde parlayan ger
danlığa bakıyordu. 

Leli: 
- Skotland-yar dan mı geli

yorsunuz? diye sordu. Yalnız o 
sükunetini muhafaza ediyordu. 

Denebilir ki başka bir ada
mın felaketi onu derin bir suret
te mütahassis ediyordu. 

Bütün vekarile: 
- Nereden geldiğimle meş

gul olmayınız. Benimle beraber 
"Marbruk" caddesine geliniz. 

- Bir araba tutar mısmız. Yü
rü mekten nefret ederim. 

Ölü gibi hem beyaz, Beries
tedeman, masanın gerisinde dim 
dik duran adama bakıyordu. 

Başını çevirince, Jon Lclmin 
gözleri, onun gözlerile tkarşılaştı. 

Hafif bir sesle: 
- Sinek benim ... 
Tuhaf oeğil mı? d~dL 

Seyrisefain idaresinin Akde
niz vapuru geçen sene Zongul
dakta karaya oturmuştu. Seyri
sefain idaresi, Zonguldak Hma
mnı tanzim ve tathir etmek 
mecburiyetinde bulunan Ereğli 
kömür şirketinin, bu vazifesini 
ifa etmemek suretile Akdenizin 
karaya oturmasına sebep oldu
ğunu iddia ederek mahkemeye 
müracaat etmişti. 

ikinci ticaret mahkemesinde 
ruyet edilen davanın mevzuuna 1 
nazaren seyrisefarin idaresi Ereğli 
şirketinin limanı tcmizlemeyerek 
Akdenizin karaya oturmasma bil
vasıta, gemiyi limana sokan ve 
mezkU.. şirkete ait bulunan romor
körlerin yanlış manavra yaparak 
Akdenizi kaza sahasına sokma
ları dan dolayı bilavasıta muhti 
a dederek zararının tazminini 
iıtiyordu. 

Geçen celsede limanın kafi 
derinlikte olup olmadığı tetkiki 
kararlaştırılmıştı. Vukubulan is
tilama gelen cevapta limanın 
matlup derinlikte olmadığı bildi
rilmektedir Bu n ... ticenin şirketin 
aleyhine olduğu muhakkaktır. 

Akdenizi çeken romorkörlerin 
hata edip etmediklerini tespit 
için, dünkü celsede, bir ehli vu
kuf heyetinin hadiseyi tabkik 
etmesi kararlaşmış ve mahkeme 
tar(fından naip olarak Recai bey 
intihap olunmuştur. Recai B. ehli 
vukuf heyetini teşkil edecekti. 

Hiitelerrllt 
.M:uvaffak B. 

Mubadele heyetimiz sıyası 
müşaviri iken açığa çıkarılan Fu
at beyin yerine heyeti murabba- I 
sa müşavirliğine Gümülcine tak- 1 
tiri kiymet komisyonunda Türk ı 
murahhası olan Muvaffak B. ta· 1 
yin edilmiştir. 

Bir kanun layihası 
Devlet demir yollarında yük

sek tahsil talebesinin yarı ücret
le seyahatı için maarif vekaleti 
bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Lağam tathir makinesi 
Kadıköy lağamlarının tathiri 

için emanet bir lağam tathir 
makinesi celbetmiştir. 

porda hadisenin, Hiisamettin 
efendinin taksirine taalluk etme
yen bir kaza neticesi olduğu 
zikrolunuyordu. 

Heyeti hakime, muhakemenin 
hitam bulduğunu ve kararın son 
celsede tefhim olunacağını bil
dirdi. 

Cevap vermedi, hatta son 
sözlerini işitmedi. Birdenbire 
ayaklarının bağı çözüldü ve Levv 

yere yikılmasma mani olmak için 

alile belini kavramağa ancak vakıt 
bul bu. 
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Berile eve dönüşünü müphem 
bir surette hazırlanıyordu. 

Lew, ona, arabadan indiği 
zaman kendisine gelmiş olduğunu 
söyledi. 

HWinbeldon" daki kütüphane 
odasında oturmuş, açık pençere-

den gelen serin havayı teneffüs 
ediyor ve artık ternamen kendi
sine gelmiş bulunuyordu. 

Şiddetli bir münakaşanın ara
sında bulunmaktan hayretlere dü
şerek uyandı : 

- Bugün değil, bugün değil 1 
diyordu. 

- Yavrum! 

1[" 
Verem hastanesi 

Vel'em hastanesi ~ 
ntln en mübrim thtl 
yacıdır. 

Veremle mücadele ~ 
miyetinin kongresi v 
rem hastanesinin bir a 
evvel açılması hakkın 

da meınleket da1ıilind 
çok haklı bir arzu uyan 
dırdı. 

Kıyınetli şehremini 
ıniz:- geçen sene söyle 
miş olduğu sözü herhal 
de yerine getirecekle· 
rine itimadımız tamd1' .. 
Cemiyeti belediyea@ 
başka bir yere tahsıeat 
vermeyeceğini anca" 
verem hastanesini sür· 
atla yapacaklarını sö}" 
leyen ş hreminimizitl 
yalnız bu va 'ti eri bıt 
çok biçarelerin kalple· 
ı·inde şükran uyandır· 

ınıştı. 

Şu son günlerde mub· 
telif hastalar tarafındaJl 
mütaaddit müracaatla 
ınaruz kaldım. Rahat 
ölmek için bir hasttl' 
neye koııulmaları husıı· 
sunda ıııeslektaşlarıuııı 
nezdinde teşehbrıs et· 
memızı rica eden bıl 
veremli hastaları yatı• 
racak bir yerimiz maal· 
esef yok tur. Geçen sene 
Neşat Osman hey btl 
hakikatı ortaya attif 
zaman ~hücuma mattı' 
kalmıstı . Halbuki bll 
bir hakikattır . Artl1' 
yaşamadan ümidini 1ce• 
sen bazı zavallılar (ııe 
olur rahat ölecek bit 
yer tavsiye edinizdife 
müracaat ediyorlar. f.1e
kimin vazifesi son dıl' 
kikaya kadar teselli et· 
mek olduğu için bu gf• 
bi aciz ve nevmidi1e 
kapılanlan teselli edİ' 
yoruz. Hakikatta vere:ıJl 
bugün kabili şifa bs8' 

talıklardandır. lstanblJ' 
hunuzun yakacıbrı.. 1'6" 
tabyanın çamlığı, uıat' 
sanın ulu dağı, KastB; 
moninin Ecevidi be11' 
b. . b'I d" . . bit ızını ı nıe ıgınıız .

11
, 

çok verlcrde hol ı:ıı 

1 ı . d . . . d -vt >o gı a ıçerısın e . 
cismani ruhi sükun Jı9 

Hnde verem kols1e' 
iyi olan hastalık.lard9; 
dır. Sert ruzgarlard " 
malıf uz bir yerde ~it 
kolay verem iyi oJab• il' 
iktisadi amiller biç f 1' 
pbcsiz miihim rol 0 

nanıaktadır. ti 
Et, süt, yag, yuJJltl~ıa· 

gibi gıdaların ucııı ıO 
tılması nıeselesi vere,,.. 
tedavisinde çok ebe 
miyetlidir. "' 

Lokman,...,. 
-- e 

Pr. Zingerin konfer::, 
Viyana dahili basi':~ 

Profe örlerinden p,.. 1~ol
bugün saat 14 te Tıp 

1 
ğııı•1' 

lesinde Diyabet bas'd~~tıA'' 
tedn,isinde naz.arı 1gıı6J-1 
alınması icap eden bu , eı r 
hakkında bir konferan 
ccktir. 
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TA.RIHTE YAH-UDI l(ATLIAMI 
\-~~~L-...1:.----------" 1 1 l\luharriri: Kernalettin Şiihrii 

1 ;aın be r l ~ i ~ 1 yenizelos TürkiyelM ün ta~i P.ı eri.n Yahudiler, hem kurnazlıkları, hem sülük 
Mussolını ıle dostluktanlmıktarıyırmısekız gibi emerek aldıkları paramızla 
tnülikatı. bahsediyor. milyondur. başımıza püsküllü hela oluyorlar! .. 

'1. !ti Lon<lra, 7 (A.AJ I~ondra. 8 (A.Al 
lltt "O uasolini ile mülakattan Üç siya i fırka tarafJndau 6~ i _ 

23 
_ 

· · 'kah hservPr,, gazetesi muharri· kadın olmak ıızrc l(Y!O namzet !!OS- ı 
ltıgi}te ~ eden sür Clıambcrlain 1 h b · · Bl ) d d d kıl lla._b ~ ile İtaha arasındaki mü· :•rilıniştfr. nti .a atın ucucesı_ n~ ( ois a iri iri ya a~-
d """C atın · · .ı d·~ oh1rsa oLc:un yeoı parlamento ce.;ek· ların akıbetlerine, Fransanın hır 
''letle. ı~ı 'olduğunu ye ıger kulu itibariyle şimdikinden farkh k h' 1 . d ... b·r çok 

g tireL·ırıu ınenfaatlarına ?.arar 1 k ço şe :r erın e ve gene ı 
ı ec k k o aca tır. h d'l ... d 1 f"diJlll e mahiyette teliik -i Cünklı 58 i muhafazakar olmak ya u ı er ugra ı ar. 

''ıtıi,~Illesi lazım geldi~ini hepn tızr; 83 kadar fıza uıeh'u:ıluktan Dar ağaçlan yer yer kurul-
ile t r. Sör CbanıLerlain J•ruıısa va?.ğecınck niyetimle olduklarını muş, yağlı çıra demetleri öbek 
.4Jltl,:gilt;re nrasmdaki itilaf~n 1 hil<lirmişlerdir. Harbiye unzın sir öbek konmuştu. 
ha9s11 Yt ıle olan mttuasehatı bıl· J.amirıg \Vortlıin · gcon EYanıs, Lu Fakat bu vahşi ha raket, bu 
ka}..ı- te

1
shil eylediğini ehemmiyctle1 1 1 k · d ı.: haf 

~y enıittir. 
1 

güıı ıiı· nutu ırat e ere· mu a· lüyler örpertici zulüm umumileş-
zak--Urlarıu propııgacda .. ına lıaşla~ı- d. 

ltaı Boulogue, 7 [A.Al . şur. Bu nutuk yuzlerce radyo 1"" ,me ı. ~ 
btt~adan a,·det eden Sör Cham· tasyoııu tarafmdıın nı~şrcdilerektir. Saldıran f~la~e~ ve ısıra~ zu-
dtııı k Londraya dönnı.r·k üzre Loıı<lra, 8 lA.A) lümden kendılerını kurtarabılen-
llıişı:, faı:ıı buradan vapura bin· Daily Expres gazetesine ııazaran ler kontların ve vikontların hük-

-~ Paris, 8 [A.A] 
~Clt. cbo de Paris0 gazete:.inde 
lllU~ Chnmberlain • ~I ussolini 
llıtth.ı.lııun ferdasında İtalyan 
~lltutı ~da Roma hükumetinin 
itilir, 1liyeti ve Fransa ile bir 
~llau "lllıl olmak bueuaundaki 
~ tı' bakku:ıda kat'i teminat ye
~-.:lnt~m'i eesler yükıı.elmesini 
diy0t ~1Yete 04yan buluyor ve 
•iy"et~: "Bu kabil sözler lıalyan 
•ıt "1 •nııı şimali' Afrikadaki Fran· 
tlllu:tıfaatları aleyhine müteveccih 
-~:adığını ifade ediyorsa iki 
"-ltt et lraaulda mukarenet hu· 
l\iı~lnkün ve muhtemil adde· 
l'llicl ve birlikte çalışmağa 

~b~d;ı; 
En son 

inüzakere 
Vaziyeti 

l\tı"' 
lıt :aan gelen M. 
~- i"as Cemal 

l\Q beyıe görüştü. 
fBi·. -

1\1. Venizelt 
Selanik, 7 [A.Al 

Ayan intihahao l!lü.nasebetiyle 
açılan mücadele) e ışt1rak ~tmek 
uzre Seliiniğe gelen haşvekıl M. 
Y enizelos iktidar mevkii ne geçtiği 
zaruandanberi hükumetin gördüğü 
i ler hakkmda iıalıat ·verıni\'tir. 
~f. \ enizelos htikumetiıı Türkiye 
ve Bulgaristan ile bir dostluk mu· 
a\ıedesi aktederek sulh uğrunda 
çalışmakta devam edeceğini bildir· 
miştir. 

Panamada bir facıa 
Nuyork, 7 [A.A) 

Panama mıntakasında 5 Anıe· 
rikan askeri timsahlar tarafından 

incilıap ce<h ellerinde mukavyet mü altında nisbeten rahat yaşa-
.. t h" 1 · ·ktan '>8 milrnn . mun_ e ı? erın mı .. -: · yan Irktaşlarına iltica etti. 

ve şımdı' e kadar gosterılen nam· D b 1 . ·ı k"l. . 
1 ı/.m ere ey erı ı e ·ı ısenın ara· 

zet er 0-:tV lıT. k d · 
sı bu yüzden açılma erecesıne 

Tamirat müzakeratı geldi. 
Kilise, dine ve taassuba, de· Berlin. 7 [A.A] 

Alıuan matbuatı tamirat hak'.· 
kındaki muzakeratın almış o)Jugu 
buhranlı safha hakkında uzun 
uzadı)a m\ltalaat derme}nn f•tmekte 
ve Almanyanın malı istitaatmı 
kale almabızm uıüttefılderin son 
muraleb:ıtım bile artırnıı~ ol.ıu~ 
mütchas~ıı:ların hu lıareketlcrmı 
şiddetle tenkit eylemektedir. .Ko
mut!istlerin mütalaalan umumıyet
le betbinancdir. 

Filosof Edvard öldü 

rebeyleri ise para ve menfaata 
istinat ediyorlardı. 

Papas)ar Isa namına Musa ır
kının köküne kibrit suyu ekmek 
istiyorlardı. 

Kontlar prensler ise borçlu 
oldukları yahudilerin kurnaz pa
ra entrikaların pençesinde onları 
himaye mecburiyetinde idiler. 

Yahudiler olmasa sefahet 
enmiştir. Askerlerin bindikleri 

~andal denilmiş ye içlerinde yalnız Pnric;, 8 [A.Al 
llçli ağaç dallarına mnlınak ve. hu Muharrir, fılosof Ed vard Sbure 

uğurunda bütün servetlerini eriten 
asılzadelere kim para yetiştirirdi. 

vaziyette 11 saat kalmak suretıyle 89 yaş10da oldıl'ğu halde vefat et· 
kurtulabilmişlerdir. miştir. 

Can kaygusu ile gölgelerine 
i.ltica eden Yahudileri Fransız 

-==========~=-=-=-==--= 

Ava çıkan avlanır· 

asılzadeleri işte bu düşünce ile 
himayelerin~ aldılar. Hatta kili
senin ölüm saçan savletlerine 

silahla mukabele etmeği bile dü· 
şündüler. 

Papasların etekleri tutuşmuştu. 
Ellerindeki haçlı kundak avam 

halkının taassubunu ateşliyor, fa
kat gözlerini para ihliyacı ve 
para hırsı bürümüş derebeylere 
te'sir yapamıyordu. 

Kaleli sarayların, borçlu şato
ların sefih muhitinde yaşayan 
asılzade tamgalı prenslerin iman
ları para ve dinleri de arap sar
hoşluğu içinde güzel kızların 
kolları arasında sızmaktı. 

Kilise, Haçın hayalini gölge· 
de bırakan \ ' C unutturan bu 
iptila ile de uğraşlı. Maksat hep 
aynımaksattı: yahudiler. 

Asırlardan beri bu himaye-
lerinden vaz geçirmek için on
lann suyuna gitmek lazımdı. 
• Ayrı ayrı papas misyonerleri 
çıkardılar. 

Bu misyonerler vilayet vila
yet gezerek armalı ve fermanlı 
dere beylerine: 

- lsa düşmanlarını korumak
tan vaz geçin. Bu sizin maddi 
menfaatmıza daha uygundur. 
dediler. 

Maddi menfaati.. yani .. para .. 
O zamana kadar hayatlarım Ya 

\ 

ee:ncı sayfadan mabad 1 
i·~·e~ al Hü.tmll Bey. mulıadele 
),~~ {;ıkkında, dün kendisile 
~ ~ernıı ,,. nıuharrir:imize ~u iza-

1\1. M ftir. 
\.'- A..t: Komisyonu reisi J\ıi. Ri
~ ı~:ıdan geldi. Kendisi 
~l ~ ~ukumetiyle mevcut me
n~· dül'indc temaslarda bulun
.. ~af n akşam mevcut mesa-

Son gelen Amerika gazetelerinde şıtyanı dikkat bir hadise 
okuduk. Genç bir adam çok zeugin hir kızla izdivaç etme~i ka
faeı a koymuş. 1 er yüzünde bundan tatlı bir iş olur mu? Oh, 
bir s'lnive icinde hem zenginliğe. rahata kavuşmak, hemde gen'=, 1 
giizel ,.e· ynk~şıkh bir kadına koca olmak .. Fakat böyle bir parça· I 
y,ı nerden e!e geçirmeli ? Böyle bir kadını nerde bulmalı 't J 

7 ili 

Bir paket 

~ -Q~da uzun uzadıya gö:-iiş
~ '"tlc nun üzerine Ankaraya 
tl'di111 htikumctle temasa karar 

!id't•h~i . 
l.~'ctk dı teslihat konferansına 
t~k ~U 0~~n hariciye vekili 
• ''' k Ştu beye tesadüf ede
~ b tndisile yolda konuşa-
lıı~ldit eraber gelmemiz muhte-

l11.li6krtıneu-· f d "h . 
~ ltlüh ... ız tara ın an ı tı-

Bir reko~ - -
Amerikaııııı en gü· 

1 zel liızı 
Amerikaııın en ces
sı1r tayarecisidir. 

Bütün gençler'ın pe .. 
restiş ettikleri bu kız 

1 o,ooo met:ro yükseldi 
~"'tile adele meseleleri etrafın-
~ ıtı:t 1İklifler hakkında yu- Tayarecilik Amerikan kadm
~c·rlcr b'erinde _intişar eden larını şiddetle alakadar ediyor. 
\~ra ve ır cok noktalardan k d l 
''-lll.had Yanlıştır." Yeni Dünyanın sporcu a ın arıı 
~fit~ ele teklifatı sporun her sahasında olduğu 
d'i~ ~ kaldığımıza göre An- gibi, tayarecilikte de Avrupalı 
~ t l:Qij e tar başlayan müba- hemşirelerine taş çıkartıyorlar! 
~'•in za~eratı yeni bir intizar Rekor rekor üstüne kırılıyor. 
~ t e gırrniştir. Kimi " uzun müddet havada 
~ )lı~:ck~~e sebep, teklifatı- kalma ,, rekorunu kırmağa he
~hı b \1hukfımetinin vereceği ves ediyor, kimi sür'at rekorunu 
toh. tj"• e emekten ibarettir. d .. ·· 0 kimi 

.,ı~ -.J... v k'l kırmak sevdasına uşuy r, L_ .. ~e .... L e ::ı imiz Cinevrede bb .. 
~f -~ ol hd Bahri muhiti aşmağa teşe us hı:~~tt-.ı . a~ ta idi teslihat 
~~ A..:a ıştirak etmek üzere ediyor. 
~~ trı ınuarakdan hareket edece- Son gelen Amerikan gazete-
~:_"'e 'tek~İ erata hariciye ve· leri bir amerikan tayarcci kızı
~Oğlu a ~t edecek olan nın mühim bir muvaffakiyetini 
y -..•sın~ukrü beyle Yunan haber veriyor. Miss Mervil IO

bıl\ı l.lıılltl h''ka devam edilecektir. rossan isminde bir tayareci kız 
lt~l·f haıırl tbneti mukabil ceva· Los Anjelosta, bizzat idare et
ftl.. ı:atıll 0 ~maktadır. Mukabil . . . ·ı l0.000 kadem 
Y'«ti1t1· nUrnüzdek· .. .. tığı hır tayare ı e , 
,.% •ze a d ~ı pazar gunu ! irtifaa vükselmiştir. 
"l ~ ın··b"' et edecek olan A · l ~. u· u adeJ b l Mı· ss Orossan Los nJe osun 
,M.! 1)'a,.., e aşmurahhası ·qtil ··,and 1 h k d 1 d t~eii h <:_Polos tarafından güzelligiyle meş ur a ın ar an-

aoer verilmektedir. dır. 

Zengin bir kızla tanışmak i~in. en·ela :zengin ailelerin salon· 
Jnrma girebilmek, onlnrın yaşadıkları yerlerde dolaşmak llzım

)le\ sinı yaz mış. Hcmenbir ,·apura atlamış,Amerikanın meşh~r 
eğlence yeri olan Ct:r c~ c gitmiş. Gazinolarda, barlarda, denız 
keuarlormda dolasmağu haslamış. 

Bit· ~ün, iki p;ü .. ıı, üç giln:. ve nihayet üçüncü gün akşam üze
ri .slhilde arndığıoı bulur gibi oln~u~ .. Suı·ışın. orta boylu, bıdık 
•·1 ndc, _en. ~uh hir kız. gii.ıel, .ıarıf hır motor<l:ın çıkıyor ve çe· 
" ik bit- ıçruyışla rıhtmıa çıkı)or. Gl>z gaze geliyorlar. Bizim 
dchkıınlının yürt~ği lıop hop edi) or. Aradan iki giin geçi) or, aynı 
) crd\." V<· a' nı sautta bir ikinci tesadtif .. Bir gıın sonra ayın yer· 
de bir üç~ııcü te!adiif.. Gene göz gl)ze geliyorlar. Genç bilyük 
bir pişl mlikle şapkusıuı çıkarıyor: _güzd ktz beyaz dişlerini gös· 
teren bir kiburhkla gülümsiyor. Bıttabi i~ ya,aş ya"•aş başlıyor. 
Genı· nz yelten memnun. Ö~ le değil mi ya? Kız giizelmi güze) ... 
zengin ol duğ"u ise motörundeıı belli. 

Bir !!Un cebindeki son part.sı ile iki at kirnla\·or, kızı bir gt:-
1lnf ~ e dnvet cdi yor ve Cerseyin ~Uzel bahcclerinden birinde 
i~i piş ' l'ivorlar, ikisi de 8olağu nikii~ duircsimle alıyoı·lar. 
Hadısenin hu kndrırı ~ok eilleııcclı .• Fakat bu mes'ut hadiseden 

bir hafta sonra genç adamın cesedini bir sabah Nevyork parl\la• 
rmcbn birtnde bir çmar dalında osılı buluyorlar. Cebinden çıkan 
mektupta şu satırlar okunuyor: 

" Karım benden berbat çıktı.,. 
Meğer, te!adüfün )>aşına doladığı kadın dn tı kı kendisi gibi 

zengin ltoca oranıağa. çıkmış biı· kokoz dcğtlmi imişi 
benç t lar! delil anlılar dıkl,nt ediniz!. 

0.0..1E5!'Ed: fili P M ' 

Ayda bin • • 
yırmı 

Ingiliz 
lirası kazanan 

Bir yıl(lız. -

1 
Bu kıza geçen haft:a 

makbule geçen bir 
hediye gönderildi. 

Geçen hafta Holivudun güzel 
sinema yıldızlarından Mis Marp 
Brava hizmetcisi gayet zarif bir 
surette sarılmış bir paket getir-
miştir. 

Paskalya .arifesinde .g~~el bir 
sinema yıldızı , hızm~tçısının. ge
tirdiği böyle zazif hır paketı an-
cak bir hediye zannedebilir. Mis 
Brav da öyle zannetmiş ve pake
ti alıp merakla açmağa başlamış. 
Kağıt sarğının içinden bir kağıt 
sarğı daha çıkmış, onun içinden 
bir daha.. bir daha kağıt, kağıt 
kağıt... Mis Brav bunu ahpapla
rının yaptığı bir azizlik olmak 
üzre kabul edeceğı sırada bahar 
yapraklarına benzeyen bu bir sü
rü kağıdın en içinde bir zarf 
çıkmış... Onun içinde de... bir 
kontrat!. .. 

Holivudun en en maruf bir fi. 
lim amili Miss Briana haftada 
20000 lira ücretle ve bir sene 
müddetle iş teklif ediyor. Riva• 
yete nazaren hediye haylı mak
bule geçmiş! 

lıudi murabahacılarından te'min 
eden derebeyleri yahudileri hi
maye etmeden menfaatlannı na
sıl koruyabileceklerini anlamak 
istediler. Papaslar ise esasen işin 
bu dereceye gelmesini bildiyor
lardı. 

Çok kolay.. Dediler. Siz .. 
Size para veren yahudi faizcile· 
rinin elinde birer esirden başka 
bir şey değilmişiz. 

Onlar, çerden çöpten bara. 
kalarmda size ve şatolannıza 
hatta koynunda yattığınız dilber
lere varıncaya kadar hakimdirler. 

- Peki .. Ne yapalım? 
- Himaye edeceğinize bizim 

yaptığımızı yapın, Yerlerinizden 
kovun. 

Fakat dikkat edin. Yahudilik 
aleme hem kurnazlıkları, hem de 
ellerinde gene bizden sülük gibi 
emdikleri paramızla beli obnak· 
tadırlar. 

Kovarken yanlarında servet 
namına bir şey bırakmayın. Elle
rinde ne varsa alın. Böylece hem 
alacaklılarınızdan kurtulmuş, hem 
de par:alarına konarak sıkıntınızı 
azaltmış olursunuz. 

(Bitmedi) 

YERLi MALI 
gençler 
tak tir 
edildi. 

Ankaraya giden Birllk 
katibi dün 

istanbula döndü. 

Yerli malların istihlaki iç.in bir 
kas gün evel "Darülfünun,, da bir 
miting yapılmt'ib· 

Meting mukarreratını bildir· 
m& üzre Ankaraya giden T.T.B 
umumi katibi Nihat Ali bey dün 
şehrimize avdet etmiş ve .şu iza
hatı vermiştir: 

- "Yerli malları koruma ve 
kullanma için Ankarada hükumet 
erkanını ziyaret ve muzaheret· 
lerini rica ettik. 

Darülfünundaki toplanma A~· 
karada çok iyi karşılanmışbr. 

Reisi cümhur bz. tarafından 
bilvasıta kabul olunduk. Genç· 

l iğin bu teşebbüsünü takdir bu· 
yurdukları , katibi umumileri 
tarafından tebliğ edikli. 

Gazi hazretleri ayrıca teşeb· 
büsümüzi himaye ·edeceklerini 
vaat etmişlerdir. 

Meclis reisi ve hey' eti vekile 
erkanı da teşebbüsümüzü memnu· 
niyetle karşılamışlardır. 

Elhasıl gençliğin ciddi ve 
vckarlı mesaisi Ankarada çok 
ümitli intibalar bırakmışbr. Bu 
emniyete biz müsbet ve neticeli 
hareketlerle cevap vereceğiz ... 

Trahlusta İtalyanlaı. 
Bingazi. 7 (A.A] 

ltal)an kıtaau ilt".ri harekita 
devam etmektedir. Bir hafif kol 
6e Nisanda Birbughedaria civannda 
rhabı kt) amdan l.ıir grupu inh.U:a· 

wa ~raıwı, 'e 160 te1efat.v~ 
nıi ~tir. nzlerce de\e ığtinam 
t:dilmiştir. 1ıal)an1ann zayıatı 15 
yerli main ul ile l O kadar mecruh· 
tan iharettiı. - - --

Fraıısa • ltalya 
Paris, 7 [A.A 

Journal gazetesi hu günk 1..4 
başnıakalceinde Fransa ile ltalra 
arasımla muallak bulunan İileruı 
bilhııs T ralılua hududunda &aı• 
bibat fornoı 'e Tunusluların tabi· 
iycti mes'elelerinin iki ~ar~ için 
adilane hir surette halledılebileeeo 
eini beyan etmel.."tedir. 
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bir parsa 

Fatmanın babası 
lUuhnrriri: Tizameddin Nazif 

u924. senesinde türk ordusu 
Macaristan içinde ilerliyordu. 
Orduya kumanda eden, sadra

zam Sokullu Mehmet paşa idi. 
"Siketuvar,. kalesini muhasara 

ettiler. 
Bu kale geniş bir sahraya 

hakim, yüksek bir tepe üzerinde 
bina edilmişti. Gayet sarp ve 
sağlam olduğu tek bakışta belli 
oluyordu. 

Siketuvan müdafaa eden ku
mandan, meşhur Macar milliyet
perveri "Zerini Mikloş,, tu. Kale 
ü~erinde onun bayrağı dalga
lanıyordu. Macar muhariplerinin 
çok hü~met ettikleri "arslanlı 
bayrak,. .• 

• * 
"Sikehıvar" muhasarası gün

lerce devam etti. Zerini Miklo
şun arkadaşlan yaman barbedi
yorlardı. Kale topçulan öyle isa
betli endahtlar yapıyorlardı ki, 
güllelerden biri sadrazamın yanı 

başına düşmüş, on dört yeniçeri 
~ldürmüştü. 

Türk ordusu bir türlü kaleye 
yanaşamıyordu. Yeniçeriler, hen· 
dekleri odun, yün ve gübre ile 
doldurmak istemişler, fakat mu
vaffak olamamışlardı. 

• * 
Nihayet, "974,, senesi Seferi-

-ün yirminci sabahı şafak söke
rken büyük bir hUcum yapılma
sı kararlaştı . 

Yeniçeriler metrislerde aptes 
"'1dılar. 

Az sonra hücuma kalkılacaktı. 
Yeniçeri bölük başılarından 

biri, sessiı sedasız, aptesini al
dı. işini bitirdi, yoldaşlarının 
arasına katıldı. 

- Arkadaşlar! - dedi. Ben 
bu gece güzel bir rü'ya görd
üm.. Şehit olacağımı anlıyorum; 
fakat şu kale de muhakkak sure
tte fethedilecektir. lstanbuldaki 
kızım Fatmayı, bizim odabaşı 
"Mehmet Beşe,,ye ısmarladım. 

mazgal, Siketuvar kalesinın cep
hnneliti idi. 

Tabii ... 
Fatmanım adı belirsiz babası, 

Siketuvar kalesinin enkazı arasın
.da gömüldü, kaldı. Türkler bir 
yörüyşte kaleye daldılar. 

Ne yazık ki bu büyük türk 
oğlunun yaptığını yazan tarihler, 
onun adını da kıskandılar. 

Nizameddin Nazif 

Eskişehirda (iKDAM) 

itliltla 
mücadele 

Bu sene kuraklık do1ayısile 
tevellüt eden· sefalet, ( Hilaliah
mer) in ( Hinıayei etfal) in, ( Ta
yare cemiyeti ) nin ve bunların 

fevkında hükumetimizin azami 
muavenetine rağmen yüzlerce 
fecayi doğurmaktadır. 

Bu güne kadar Türk köy1ü
süniin aç kaldığı ve dilendiği 
görülmemişti; maalesef bu sene 
bunu da gördük. Memlekette mü
reffeh halkın muavenetile vücuda 
gelmiş bir hayır müessesesinin· 
olamaması mıktarı pek cüzi aç 
kalan betbahtlann imdadına yeti
şilememesine bais oluyor. 

+:· Eskişehir icra memuru Ali 
Osman efendi ye işten el çekti
rilmiştir. icra işleri hakkında mi
nelkadim vakı şikayetlerin nazarı 
dikkate alınmaması bir çok yol
suzluklara yol açmıştı. Ahiren 
icra riyasetini deruhte eden ağır 
ceza reisimiz Nail ve yeni müd
dei umumimiz Haydar beylerin 
dikkatleri sui istimalleri meydana 
çıkarmıştır. Rivayete nazaran sui 

istimal mıktarı binlerce liraya 
balığ olmakta imiş. Bu paranın 
bir dükkana sermaye olduğu 
söylenmektedir. 

~.Z. HUkUmeti ciimhuriyemiz 
imamların ihtiyar heyetlerindeki 
vazifelerine bir fikri teali ile ne-

Ve,,, yoldaşlarıyla helallaştı. 
istihkamı dolduran hücum mer- hayet vermişti. 
divenlerinden birini sırtladı. iki Haber aldığımıza göre bazı 

köyler imamları muhtar intihap 
eline iki humbara aldı. Yavaş t kt · · 1 

'h . tl 'h . ti .. .. .:ı:. •e mc e ımış er. 
yavaş, ı tiya 1 1 tıya 1• yurume~e. intihabata namzet gösteri!cn-
başladı. ler ait olduğu makamat tarafından 

@ @ ciddi bir tetkıka tabi tutulma-
. Uzakta, Macar kalesi, Davudunu dığmdan maelcsef köylerimiz 

istihfaf ile süzen, taştan ve koca- yene snnklı güruhun pençei 
man bir l Calut gibi mağrur du- hakimiyetine düşmektedir ki bun· 
ruyordu. daki tehlikeyi izaha hacet yoktur. 

Fedai bölükbaşı, sakalının ucu ~-+ Az mıktarda yağmur yağdı, 
ile kaleyi işaret ederek, yanı ba- fakat bir kaç günden beri burada 
şında ilerleyen yeniçeriye : (Sam) denilen lodos esmeğe baş-

- Y.oldaşıml ·dedi - Sağ ta- ladı. Kuraklığın en birinci amili 
rafta bir mazgaldan duman tütü- olan bu sert ruzgar burada har
yor .. Az sonra bu dumandan kırk kesi endişeye düşürmektedir. 
bin kerre beter bir duman Sike- A. Ayni Ali. 
tuvarı kaplıyacak!.. Siz burada 
kalınz .. 

@> @ı 

Düşmana sezdirmeden kale 
bedenlerinin altına yanaştı. Mer-

divenini, duman tüten mazgala 

dogru dayadı. Alaca karanlıkta 
kara bir örümcek gibi Y':'karıya 

tırmandı. Humbarayı fitilledi, 

mazgala soktu. Fakat akabinde 
bölükbaşmın palas pandıras mer

divenden yuvarlandığı görüldü. 
Bir Macar askerinin silahından 

fırhyan kurşun, bu mert adamı 
ta kalbinden wrmuştu. 

Vurmuştu ama.tam o anda du
humbaranın patladığ'ı da yulmuştu. 

Ve, Davudun s~panından fır
lıyacnk çakılı bekliyen taştan ve 
kocaman bir Calut gibi,az evvel 
Türk bölükbaşısının hücumunu 
istihfaf eden kale, bir saniye 
içinde d tüst oluvermişti: 

Yeniçerinin humbara soktuğu 

adri Te hanımın 

tahkikatı 
Kadriye hanımın ve rüfekası 

hakkındaki tahkikat müsbet bir 
sahada devam etmektedir. Şim-
diye kadar yapılan tahkikat ne
nicesi olarak Kadriye hanım aley
hinde bir çok delail toplanmıştır. 

Kadriye hanımın isticvabına, 

yakında bitmes; beklenen şahit
lerin ifadelerinin arkası alındık
tan sonra başlanacaktır. 

Dün Tarabyalı Madam Eleni 
Beyoğlunda sakin Madani Klara 
isminde iki kadınla Kapriyel is
minde bir ermeni isticvap olun
muştur. Görülen lüzum üzerine 
Kapriyelin hanesi de polis tara
fından taharri edilmiştir. 

Tasfiye :edilen memurlar 
Geçenlerde tasfiye neticesi 

açıkta kalan emanet memurları 
dün yeniden vazifeye başlamıştır. 

Saiı 

[b 

Milyönerlerin 
nimet kime 

~~[b~~ il 
-o.lamadığı 

nail ol.du? 
.. tüıı Anıerikalı geııçleri kendisiııe 

Noeı11i ıneşhur bir dolandırıcıyı sevdi 
nerlerin ın 1vaffak olamadıkları 

perestiş ettiren matmaıt 
ve bu dolandırıcıyı ınil)t 
bir saa P.te nail etti. 

Newyorkun aristokrat eğlence 
yerleri Brodvey denilen meşhur 
caddede kAindir. Amerikanın en 
güzel ve füsunkar artistlerinin 
hüsün ve san1atma sahne olan bu 
muhteşem müzikhallerin . gedikli 
müşterileri altın, petrol, şömen· 
döfer ve saire kıralı olan milyar
derlerdir. 

Bankasından ve ya fabrikasın· 
dan yorgun bir kafayla çıkan al
tın babası, çek defterini cebine 
koyar, gönül eğlendirmek için te-
maşa yerlerinden birine damlar. 

Brodv y caddesinin en güzel 
artistlerinden biri Miss Noemi 
Jonsondur. Her akşam perestiş-
karlarından mürekkep bir ha!eka
yla çevrilen bu nefis mahluk, 
mültefit bir nazarı, bir gülümse-
mesi aşıkları için paha biçilmez 
bir saadet teşkil eder. Unutmaya
lım ki bu perestişkarlar, çek . 
defterleri ceplerinde gezen mil-
yarderlerdir.I 

Ve bütün buna ragmen zaman 
olur ki Miss Noemiy iltifatını esir
ger, tek bir tebessümünü ne el
mas, ne de~ inci mukabilinde ih
san etmekte tereddüt eder ... 

işte böyle! bir akşam, Nevyor-
kun en zengin insanları Miss 
Jonsonun etrafmda petvane 
gibi döndükleri bir sırada, dan
sinkte yene bir müşteri görünür. 
Uzun boylu, mütenasip vücutlu 
esmer, yakışıklı bir genç: Brezil-
yanın \V/aşington sefareti katibi 
Jon Cirn .. 

Brezilyndaki malikanelerinden, 
ailesinin asaletinden dem vura
rak araya sokulan Brezilyalı der
hal Miss Noeminin nazarı dikka
tini celbeder. Etrafında durma-

Vehabiler 
h··cuma 

başladılar. 
Ada nada münteşir "Adana,, 

refikimizin Şam muhabiri bildi
riyor: Suriye fevkalade komiseri 
M. Ponso Beruta avdet etmiştir. 

Arap h.zet paşanın oğlu Meh
met Ali Ahit beyin yene Suriye 
kabinesini teşkil edeceği hakkın
daki haberler komiserlik dairesi 
tarafından resmen tekzip edil
miştir. 

Halepte bir çok kimselerin 
esbak reisi hükumet Suphi Be
rakat beyin tekrar mevkii ikti
dare getirilmesi için çalışmakta 
olduktan bildirilmektedir. 

Halep tüccarlan gümrük dai
resinin göstermekte olduğu müş· 
kUlattan bahisle fevkalade komi
serlik nezdinde şikayette bulun· 
muşlardır. 

14 Nisanda müddeti hitam 
bulacak olan reji şirketi imtiya
zının yeniden beş sene müddet
le temdit edileceği hakkında bir 
haber şayi olmuş ve keyfiyet 
bütün Suriye halkı tarafından ali 
komiserlik nezdin de protesto 
edilmiştir. 

Muhsin Sadun bey yeni Irak 
kabinesini teşkil etmekten imtina 
ettiği taktirde kabinenin teşkili 
harbiye veziri Nuri paşaya veya 
Abdülaziz kanap Beye teklif 

d.:ın para sarf etmekten başka bir 
meziyeti olmayan, maddi ruhlu 

iş adamları arasında genç, güzel 
ve bilhassa asil bir diplomat na
sıl beğenilmez? 

Miss Noemi her şeyi, bütUn 
aşıklarını, perestişkarlarını unu
tur. Varsa yoksa Brezilya 

Sarlo • 
sıne-

.... 

madan 
müşteki 

" - Yeni icat edilen sesli sine· 
malında kat'iyen oynamıyaca~ım.,, 
Bunlar sinema sau'atını mahveaivor· 
1ar! •• • 

Şarlo seJi sinemada b:ışka artist· 
leıin de oynadıl\larını gormek iste· 
mediğini, sinemanın bu kat ylızlin· 
d ·n cazibesinin muhim bir kı mını 
ka~ lıctti&rini soylemişıir. 

Ş:ırlo diyor ki: 
" Sessiz sinemada seyirci, nk· 

tfütin vaı'h et ve hareketlerini kendi 
bildiği gib

0

i tefsir eder. Sinemanın ı 
en blll Uk cazibesi de budur. Bundan 
sonra oyrııyacnğını filimlerde bazı 
lııırekctlero sedanını refaketini temin 
edeceğim: fakııt sinemada kat'iyen 
lconu~ını aca~ım! ., 

e i ece tir. 

• 

--- .. - :: 
sefaret katibi 

İşi ehemmi) ~lle takip eden 

g~nç asilzade güzel artis üzerin
de kafi bir te'sir y~ptığına hük
mettiği bir sırada ~izdivaç tekli
finde bulunur. Esasen dilb'er 
Noeminin de istediği bul 

Sefaret katibi evlendikten son-

Prens Corç 
hariciye me
muru oldu 

Vehabilere mensup ibni Hami
din kumandası altında bulunan 
üç bin kişiden mürekkep Uteyde 1 

kabilesi Irak hududundaki Bedur, 
Yakup ".e Şammer aşiretlerine 
hücum ederek bir çok telefat 
verdirmişler ve bütün mevaşilerini 
aldıktan sonra Necit arazisine , 
çekilmişlerdir . 

Keza Vehabilere mensup di
ğer bir Kabile de Fransız inti-
habı · altında bulunan Akılat : 

ra güzel karısını doğrucA w ~ 
gtona götürecek, orada dip1° 01 
ôleminin debdebeli hayatıoa 

hil olacaklar.. . NI 
izdivaç olur. gelin güveyı Jr 

york otellerinden birine Y 
şirler. Saadeti 

Fakat saadet alelekser çabıl~ 
val bulur. Hele Noeminin saa dt 
ancak on iki hafta devaıne 
Sefaret katibinin muamelesi i' 
den güne değişir, nihayet ta~ 
mül edilmez bir raddeye g ti! 

Bir az sonra koca dipl~ 
otel hesabını tesviye etııı 

için kapı dışan edilirl 0 
Esasen karısı da kendin <' 

şüphe etmeğe başlamıştır. A 
zamanda gördüğü fena 111U8~ 
leden bizar olduğu için ınB 
meye müracaat eder. ef t 

Waşingtonda Brezilya •; 
tine telgraf çekilip katip h ...t r 
da malümat istenir. Sef arv 
namda bir katip tanımıyor! 1-

Tahkikat, tahkikat... Ô Ot'° 
artistin başına bu çorabı tof 
adamın beynelmilel şöhrete ıl 
lik meşhur Brezilyalı bir d0 

darıcı olduğu anlaşılır! eÔ,f! 
Muhakeme izdivacı iptal ~ 

Meşhur serseri de bu sırad• ~ 
him miktarda mücevheratı b 
len ortadan kaybolur! ~ 

M. N · W ~ı ıss ocmı onsor ~ 'f)( 
Nevyork sahnesine avdet et / 
tir. Fakat, çorbadan ağı1~1)'( 
dıA-ı için şimdi yoğurdu 

rek yiyor ve: ~lt~ 
"- Bundan sonra er1'e 

inanmak mı? Diyor. Tö~ 

Amerik~d3 
maymun 
kadın 

~ 
··steıı1 

Afrikada Kamerun ınu ~us1 f·1 &' 1 kesinde bir Alman ı ~ 
çok garip bir hadiseye 
olmuştur. şı(t.-" 

Bir gün ormanda do~ ıtı 
ağaçlar arasında bir sürll ef t 

mun görüp, Üzerlerine s: " 
miş. Tüfek patlar patlanı0 Jııtl~ 
tan bir şey yere yuvar ı 
Maymunlar dakıhp ka~ın~~ ı 
vurduğu maymunu gorı11 Y' J 
yaklaşmış, fakat yerde etııt!I 
maktulün maymuna ~bet· dıtl "'r 
ğini, bunun bir zencı tle f 
duğunu kemali hayre 
müştür. srııcı 

1 Kadın maymunlar , b,ı 
1 yaşadığı için büsbütün rt':dil 
1 miş, maymunlardan ayı 
! biı hale gelmiştir. 
ı JJll1'' 1 küçük oğlıt Prens JorÇ 

de vazifesine başlamı~t5ır.rtl ıll 
Prens Bukinehan 3 

~ 'tıtı1 ' (ı 
otomobille vazifesine gı efil;. 
ye kadar olan zamanı r • L 

aşairine hücüm ederek sekiz yüz 1 \ 
reis deve ve koyununu gasbet- ı· 
miştir. 

takdim geçlmiştir. hll"ıl"1 ~ 
~ Prens ikinci katta A ,.rı 
,! 1 --ti t~ ıı ' 

Sefvaan mıntakasında istikşa
fatta bulunan hudut muhafızları 
sekiz Vehabi casusunu bilmüsa
deme derdest ederek hudut ku
mandanlığına teslim ettikleri Bas
rcd:m bildirilmiştir. 

odada oturacak ve va~ ı;,·ı:ıfl' 

1 
devletleriyle Cemiyctı ı:ı ~ 

· - ·-, - .._ ' işlerle ıneşğul oJacaktır· ;yet' 
Prens Corç Stajiyer pmsin nıen:ıur Jl1ıı-1 

f .. .. .. f katiolığC bit'' 
Son ı.aınnnlarda Bahri} eJekı ı. uç~ncu. ~mı ··~ ~aat oll ~ 

stajını bitirip Hariciye Nezareti dır. Kendı~ı her gu ~ 0I 
emrine verilen Iııgiltcrc kıralının akşam :ıltıy:ı k:ıdı!r ınC!~-



Teni& mevsimi geldi 

'ten; bir col< tenis saha· 
lari ıapilmalftadir. 

?,....~ ICbe 9ok şayanı dikkat bir 
"lll8 ,_ - '. • 

rtnıdi 4'alıyetine tshit olacağımızı 
laı ed.den mevcut hazırlıktan istid· 
~ erek, geçenlerde kaydetmi:s· 
ille ~vılarm güzelleşmesi ve te· 
?Q ~müsait bir \•aziyetin zuhu
de}· b ne de halısı tazelemeği fai-

1 u!duk. 
Te .... :~· 

~ ~uı ehemmiyetinden, umu· 
olıış le ıami] bir ragbcte mazhar 
SPot~ndan bahsedecek değiliz. 
teııe ~ a!ikadar her kes. memle 
~ )etıı taammüm eden bu spo-
'Po~Untesiplerinin bu gün her 
ll,or. daha fazla oldu~unu bi-

bu mü abakaların hepsinden fazla 
ehemmiyetlidir. 

Tasavvur halinde mevcut bir fik
re güre muhtelif şehirler ara:::ında 
tenis mü abakalan da icra oluna
caktır. Mesela, hir J tanbul- İzmir 
- her sene olduğu gibi - çok alaka 
uyandırabilir. 

Mıntaka futbol heyeti 
Bu hafta yapılacak maçları tes

pit etmek üzre içtima edeceğini 

yazdığımız mıntaka futbol heyeti 

bu akşam toplanacaktır. Mıntaka 

futbul he)eti fi.zalarından bazıları 

ile yaptığımız temac:a nazaran Fi
~is faaliyeti yalnız Ltanbula kistürün heyeti umumiyesile taliki 
4,~ sır, değildir. Izmir, Ankara ve maçlara ilk müsabakadan, yani 

~eıllla, Konya gibi büyük mer· Galatasaray-Beşiktaş, Vefa- Süley
liy~rde müteka if bir tenis faa- maniye maçlarından La)ıınınası 

'r nıevcut bulunmaktadır. ~ok muhtemeldir. 
""- 'ilisin bu kadar ragbet bul-
"""'Slnın b Fılhakika, lik maçlarının akı· lib se ebi çok nezih, çok 
da ar bir spor olma ı, aynı 7..aınan- beti üzerinde te ir yapabilmek 
olın llı.atni derecede zevkli bir oyun iktidarında bulunan bu maçm. 

asıdır vaziyetin hir az snrahat kespet-

l?ıfj~u e~e şahit olacat;,11mız teni~ ıne i için c\' ela icrası çok makul 
)et ~akalan çok şayanı ehemrni- hir hareket olacaJ...":tır. 
~llp olacaktır, Tokatlıyaıi. Şalanj Güre faaliyeti 
tı!ada F'e~erbahçc turnuvalarından Gelecek haftadan sonra Güreş 
daq k ınutaaddit gazeteler tarafııı- he) eti tarafından l ·tanbul Ameri· 
Ctık 0nulan kupalar için ) apıla- kan ku1iihündc IJir güreq müsaba-

B turnuvalar lıu ci.imledendir. kalan c:erisi tertip edilecektir. 

1e1ir \ rnu nbaka~ardan. mada muh-ı· Bu müsal.mk~l~ra ~alnız kıdem~iz 
llta. eıntlerdekı tenıs grupları amntorlerm ıştırakı mukarreraır. 
~)a'rıda. yapılacak hu i maçlar İn "iliz • .Fransız ınaçı 

L nı dıkk b. ~ı· . . 1,-, :ı cı.,.,..,t_. ·at rr nm ıyet zemıııı 1 d ... [A i\.] "'Q'Clr • on ra, ı . 
lıu g' . d lngiliz \t' Fransız orduları taktm· 

l?ıad ayrı rec;mi temac:Jnr an Jnrı aras•ndıt ~ ap ılan rugbi maçında 
İsta ~ ınıntakanm yapacağı re,..mi lngilizlcr c:el\ize l\ımjı 21 sayı ile 

n ul hirinciliği maçları bütün ıı;nilp {!elmiclerdır. 

liazin bir ölüın - :•••••••11m111ı•••••11mcıaı•••••ır~ 

~b ll~ll'lik Gazete snlıib Zeki Cemal ! Davetler : 
~" .. rt d •••110••11 .. lil•••••ııı••••a••m•11•~ 

':i lah ıı aşımızın l.ıirn<lerleri Ziya F atih a l\l"rlik daire<ıinden: 322 
'hJ>a tı tec1nyide bulunılu~u Cerr· Ooguınlu \C' Lunlarln muameleye 
tll§d a. h~ tanesinde ve pek genç bir taLi ~erli w: yabancı bilumum mll· 
'l\sta~~ttıhal etmiştir. yarın meıkür kellef rrniu 15 ni andnn itibaren 
ıc.ıdt den oi"•lenden evvel ceuaze"i celp Hi '!deri nıul,arn rdır. 
'tka~lacak(ır. Ailesine ve kıymetli Mukim \ e muka\ yı•t bulurıduk-
1-t t- Şırnız Zeki Cemal be\ e ~abır· ları a ı,erlik şubelerine murarntlnrı 

'l:lllen · d • tebli~ olunur. 

11 
nı e eriz. 

T opkapı mahfilinden : Mahfilin 
e] (h,, ı enclil\ umumi ı,ongrc i 12 ni ... nn 

~.a. atta soğuk ar 929 Cuma guıılı abalı sant 10 da 
Topl,:ıpıd:ı mnlıfıl ıntrkt'Zinde ini(,at 
cdcce-ınd n bil'mnum azmıın te~rif· 
lı•ri . 

f>ek . Belgrnt. 7 lA.Al 
l!tı..._ '· şıddetli bir soi'.;'lık hlıklım 
lifı' ille{\ t d. 
ll ao e ır. Saraybo nnda kanıl ir- Balkaıı kongı·esi 

snntiınetro) u lıulnnı)ur. 
Yugo in\~ :.l, Bulgari tnn. Roman· 

hutu Bclgrat. 8 [A.A] va. 'l\ııl,iHı ıııurulılıaslari\ le. ~laca· 
~l'ttıekte~·rnemle~ctte ~<)~uk hiık iim ;.i tan 'e .l'oloııyn mll alıitlerinin i~· 
'ila>'etler ır, Şehır \'e C'l\ arında ve tirak C'df'rl'Hİ lblkım kongre::i tem· 
~tad~ mebzul surı>ttc kar )ll~· muz bidn~ etinde Aııl,aruda ynpıla· 
~ caktır. 

trcz ~ 5 
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Cle irnaı edilen leziz ve nefis:_~ 

ABBURI~ 
= 

Sütlü çicolatasını tr--g 

lf Yiyiniz ve çocuklarınıza veriniz. ~ 
h·el' yarım liralık sütlü nkolüta pilakası ~ i huçuk kadehlik en alil 'ütii muhtevidir.: 

-~DBURI sütlü çikolatası~ 
Uyük ve küçüklerin zevk: 
"e neşesini muciptir. ~ 

Sütsüz BURNVIL çikolatası 
şikemperverlerin zevkini 

muciptir. 

i 
~ 
== = 

Şekersiz BiTTER çikolatası == 
şık ve kibarların memnu- e 

. l' == niyetini. mucıp ır. ~ 

ı mM1ı n1ımum ıııı·nxmı1mm ı 1 ı 111 ıırı1ı 1 r ın ·, ıır.11 mmıı~1rw 

ıse er 
Asaletin bir hahçı van 

İngiltere Veliahtı ameli bah
çeciliğe çok meraklıdu. 

Veliaht "Kamwall,, daki ma· 
likanesinde gayet nefis nerkisler 
yetiştirmekte ve nerkislerini di-
ğer çiçekleriyle birlikte munta
zaman piyasaya sevketmcktedir. 

Avukat olunuz .. 
Amerikada avukatlar büyük 

nüfuza ma1iktir1er. Reisi cümhur
larden Taft, Wilson, Kuliç hep 
avukatblar. Son üç hariciye nazı
n da keza avukatlıktan yetişmiş
lerdir. 

Hepimiz ınaymun 
olınalıyız ! 

f ngi1teredc Viktor Gort is
minde bir asılzadenin terbiyeli 
maymunu hastalanmış tedavi ve 
tebdilhava için bir sanatoryoma 
yatırılmıştır. Hastahane maymun 
için sahibinden günde on beş ln
giliz lirası tedavi ücreti alınmak
tadır. Bizim paramızla günde 
510 lira 1 

Adaın çekiştirme· 
yenler kulubü 

11 Frank Melvil,, isminde bir 
İngiliz papazi ba~ımtza gelen be
laların yan yarıya dilimizi tuta. 
mamamızın cezası olduğuna kat'i 
kanaat getirmiş ve bu hale ni
hayet vermek üzere "Adam çe
kiştirmiyenler kulübü., namiyle 
bir kulüp tesis etmiştir. 

Papas efendi diyor ki "Ben de 
dahil olduğum halde biz insanız 
süfli huylarla maluluz. 

Birbirimizle k"nuşurken, hiç 
lüzum olmadığı balde, sırf dik
katsizlik es~ri olarak bazı tanı
dıklarımızı tenkıt egeriz. 

Halbuki bu lüzumsuz tenkit-
lerle bir çok kimseleri rencinde 
etmiş oluruz. 

"Tesis ettiğim kulübün az.ası, 
başkaları hakkında ya iyi söyle
yecekler veya fena söylemek la-
zım gelirse hiç bir şey söyleme
yip dillerini tutacaklardır. 

''Kulübe her giren aza kulüp 
nizamnamesine riayet edip etmi· 
yeceği anlaşılmak üzre bir kaç 
hafta gizli bir kontrokı tabi tu
tulacaktır,, Nizamnameye muha1if 
hareket edenler muhtelif cezalara 
çarpı lacaklarmış. 

---
Kilise yürüyor 

Amerikada (Şikago) şehrinde 
muazzam bir kilise, yerinden kal
dırılarak caddenin bir tarafından 
diğer tarafına nakledilmiştir. 

Kilise olduğu gibi, hiç bir taşı 
bile ) erinden oynamadan, dört 
traktör vasıtasiyle çekilmiştir. 
Traktörlere çelik bir kablo rapte· 
dilmiştir. 

Bu muazzam ameliyenin binler· 
ce amele ile başarıldığını tahmin 
ederseniz aldanırsınız ... Koca ki· 
lisenin bir taraftan bir tarafa 
nakli yalnız 20 amele ile olup 
bitmiştir. 

adınlar çalışıyor. 
Son zamanlarda Liverpol şe

hrinde vapur acentelerine bir çok 
kadınlar müracaat edip gemiler· 
de vazife istemektedirler. Kadın
ların talip oldukları vazifeler 
muhteliftir. Kamorotluk, hasta· 
bakıcılık, dükkan, satış memur· 
luğu, berberlik v.s. 

Kadınların gemiciliğe ı:ağbeti, 
daha ziyade para sarfetmeden 
dünyayı gezip görmek arzusun
dan ileri gelmektedir. 

Bir kadın kamarot iaşesi gemi
ye ait olmak üzere ayda "90n 
Jira kadar bir maaş ve üç aylık 
bir seyahet zarfında 1000 lira ka
dar bahşiş alır. 

BUylik gemilerde muntazam 
hastahaneler vardır. Bunlarda 
diplomalı hasta bakıcılar çalışır. 
Anlaşılan bu gidişle kadın raka· 
beti denjzde de erkekleri rahat 
bırakmıyacnkl 

Vulcual 
Pota paketi 

Evelki gece Taksim polis mer
kezi mPmurları Firüza~a caddesinde 
bir hırm: yakalamışlardır. 

Arka ındn iki çuvalla giden 
bu hıraız, memurların nazarı dikka· 
tini relbetmiş, çevrilmiş ve çuvalların 
muhteviyatı muayene eclildi~i zaman 
hırsızın ve ynpııgı hırsızlığın ehem
miyeti anla~ılmı~tLr. 

Bu hu ızın ismi Mustafadır sır· 
tında ~~kalaıınn mallar dn Beyoğlu 
postıme ine mcvdn ve iki çuval do
lusu gazete, mecmua ve evrakı res· 
miyedir. 

Mu tnfa, bunları nasıl \C niçin 
çalını Lır? Bunu oylcınemekte, yal· 
nız: 

- Bunları, iki tanımadığım ço
cuk yangın yerinde paylaşıyorlardı. 
ağızJıırına iki tokat ~urdum, ben al· 
d.m. <lemektcilir. 

Fakat, postanenin hemen hemen 
bir gilnlUk mevduatını te-.:kil eden 
bu ilti çu\81 na ıl çalınmıştır ve bu 
sirkat po tanede neden nazarı dikkati 
<:elbetm mi ,tir? Bura~ı meçhul Ye 

gariptir. 
Tahkikata hem zabıta, hem de 

postane ba)nmı. tır. 

Bir nıü adeıne 

Dt\n sabnh ArnavutltöyUnde \'at· 
man Alinin idarf' indeki 231 numa· 
ralı trnm\a)la şofor Ahmet Niyazi· 
nin 3-331- numaralı otomobili çarpış· 
mışlnrdır. Otomobilin on kısmı par· 
çalnnmt§tır. 

Şaka 
Slıtlicedo tuğla hnrmnnlarmda is· 

tifoi Cemil ile çamurcu Sıtkı, Cemi· 
li hizlrca itmi~, yere dUşen Cemil 
J>ııııından ynrnlanrmştır . • 

Bi .. irkat vakası 

alııkahlardrm Cemal dlin gece 
Şehzade b:ışında Halil efendinin Jo· 
kantnsma g1rmi:., e:ı;)a ~alarken ya· 
ko.lanmı:.;tır. 

Ölüın arzusu 
). cnil\npıdn Bo\"acı sokai;'lnda 

oturan 17 ~n .. ında \'anlı Arı.ak ha· 
bn ile geçiııenıenıel\te olma ından mU· 
tccs ircn dlln Aks:ırayclıı Fahrettin 
efendinin 1\ah\'e inde içtiği çaya ten· 
tlırdiyot karıştırmı~, lıirden içmi~ 
baygın lıir lınlde hastanı·ye kaldırıl· 
ınıştır. 

Sopalarla döviiş 

Ushlıdarda hamal Şevket ile ka· 
yıkçı AptUllrndir kv,\'gn etmişler. bir
Lirlerini sopıılarln dovmUşlerdir. 

Gene kaza 
Samat\ ada Ağahamamı cadde· 

inden geç~elue olan §Ofor Ohane.sin 
2-463 numarnlı otomobili posta me· 
murlarından Kemal efendiye çarp· 
mış, Cemılıpa~a hastane ine yetınl· 
mı tır. 

• Kmltoprakta oturan 45 yaşın• 
da Mesrure hanım dlin Ihlamur cad· 
desinde 7-313 numaralı otomobilin 
altında kalarnlc muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. ŞQfor Mehmet yaka· 
lanmıştır. 

Zehirlendi, öldü 
KtıçUk Mıstafo paşada oturan 

Iran taba~ından Bcvtullah dün zehir· 
tenere \ t.ılnı t r. · 

(•r.ııgarıs tan 1 n 1 er ı· 
mektubu s ""Lıyor • .J 

5 Nisan 929 zehirleri bir yılan gibi, Tüıkün 

Geçenlerde Bulgaristan Türk- büyüklerine ve mul<..addesatına 
lerinden bahsederken oralarda saldırarak vazifesini yapmağa 
saf müslümanlar arasına sokula- çalışıyor ve, bu vaziyet devam 
rak zehir ve fesat tohumları kus- ettikçe, sinsi ve zehirli propa• 
maya çalışan vatan ve millet ha- ganda muhitini daha ziyade ge· 
inlerine de temas etmiştik. Bun- ı nişletecektir. 
Iarm bir kısmı elyevm "Yunanis- Bulgaristan Türklerinin çok te
tan,, da, diğer kısmı da ''Bulga- miz namı için kara bir leke olan 
ristan" dadır. Her iki tarafta bi- bu kirli vaziyet karşısında bu 
rer gazete neşreder. "Yunanis- gün yine bizimle beraber inkilip
tan,, dakilerin (Yarın), "Bulgaris- çı geçinen ve gazetesinde Türk 
tan,. dakilerin de (İntibah) adlı inkilabmdan ·fakat çok zımni bir 
birer r>açavraları vardır. Vatan surette - bahseden Mehmet Celil 
hainleri bunlarla oralarda }aşa- efendi ile Başmüftülük erkanı, 
yan saf bazı arkadaşlarımızı elde bilmeyiz vicdan acısı duymuyor

ctmeğe de muvaffak olmuşlardır. lar mı? ... Zira (intibahcılar) bil-
Bulgaristan da (Osmanpaznrı) hassa son günlerde neşriyatlarırı. 

kasabasında başmüftülükle vatan öyle rczilane ve sefil.ine bir jsti
hainlerinin himayesinde (Şumnu) kamet verdiler ki bu yalnız bizim 
daki (Nüvap) medresesi talebe- deği1, Bulgar gazetelerinin bile 
sinin çıkardığı (İntibah) gazetesi, nazarı dikkatlerini celbeylemiıtir. 
koyu bir taassubu, karanlık bir Dünkü posta ile Sofyadan g• 
cehli terennüm etmekte ve her 

1 

len(Zora)gazetesinde bu paçavra• 
nüshasında büyük inkılabımız ve nın neşriyatına ait milhim bir 
sevgili yurdumuz aleyhinde neş- yazı vardı. Bu kirli ruhlu ve sa• 
riyatta bulunmaktadır. Şimdi tılmıs yobazların türkün gözbe
elyevm yobaz ve softa yefü;•ir- bcgine kadar dil uzatmalarını 
mekten başka bir iş yapmayan, hi\ bir şe)le kabili telif bula· 
müdür ve muallimleri vatan hain- mıyan bulgar gazetesi hakiki bir 
lerinden mürekkep olan (Nüvap) dost1uk ve samimi bir komşuluk 
medresesinin bütün talebesi bu ve insanlık eseri olarak: .. Mille· 
paçavranın gönüllü efradından, timize ve memleketimize karp 
fedai propagandacılarından sayı· çok derin ve samimi hissiyat 
lırlar. Bun~ar. gitlil-leri yerl~r~e pcrverde eyleyen ve bütün 'dün· 
(yarın) .ve (ıntıbah} g~etelerının, 1 ya tarafından bir dahi olarak ta· 
velev kı par:~~z ~ahı olsa, halk nınan büyük ve dost bir adam 
arasında. surumun~. çalışır:_ \'~ hakkında bu kabil neşriyatta 
bunu (dın _borcu) bılırl~r. ~u~~u .. 1 bulunanlara tahammül edemeyiı. 
mek~~plen~d~ elde ettiklerı kuflu Hükümetimizin nazarı dikkatim 
ve kohne fıkır ve kanaat budur. lb l ·· dd · T,,: 

Biz bir zamanlar bu medre- ce ey er ve mu eı umumı ıı;.G 
derhal mes'eleye vaz'ıyet etm~ 

senin açılmaması için çok yazdık 
k b 

,... d k · ti. • sini isteriz .. " diyor. (Zora) guc· 
ve ço ali.r ı , zıra ne cenın . . . 
b .. ı ··th" b. h t k tesının hak ve ınsanlık namına oy e mu ış ır va ame es- . . . 

d ğ. b 11· d. ·· k.. d l yükselttıği bu ses, bizı pek ço~ pe ece ı e ıy ı, çun ·u me re- .. . . 
senin müdür ve müderrisliklerine mutehassıs ettı. 
ana vatandan kovulan vatan ha- @ @ 

Bulgaristanın münevver Türle 
gençleri bu adamların :ricali bükO 
metimizi-tabirimi mazur görünü& 
aforoz ettikleri o kirli ve karan· 
lık günleri henüz unutmadı. Bugüs 
istedikleri kadar teceddütçn gö
rünsünler , biz onların içlerini 
biliriz. (intibah) cılara gelince: 

inleri geçirilmişti. Bu adnmlann 
sokuldukları her yerde zehirlerini 
nasıl sinsi sinsi kusacaklarını ve 
bilhassa genç talebe üzerinde 
nasıl fena tesirler yapacaklarını 
bir ç,ok dafalar söylememize rağ
men medreseyi müdafaa eden 
o zamanki 11 efkari islamiye,, 
müdürü ve şimdi " Rehber ,, 
gazetesi sahibi Mehmet Celil 
efenbiyi bir türlü ikna edeme
miştik. Bu gün Mehmet Celil 
efendinin eliyle ekilen o fesat 
tohumları artık büyümeğe baş
ladı ve yer yer, zaman zaman 1 

--

bunlar zaten ölüme mahkumdur
lar. Reaksionların yaşayamıyaca· 

ğı bu inkilap asrında Bulgaris
tan-n imanlı gençleri zaman za
man kulaklarımızı tırmalayan bu 
kirli çanlara ot tıkayacaklardır. 

Mustafa Şerif 

Mis Vulit ismın1 taşıyan meşhur Ingiliz artisti geçen gün ihtiyar 
bir milyonerle evlenmiştir. Para için geçliğini sattığı ileri sürülen 
Mis Vulit on gün zarfında tam 800,000 lngiliz lırasma sahip' 
olmuştur.Çünkü Mis Vulit izdivacından beş gün sonra ihtiyar mil
yoner bir kalp sektesine uğramış ve bütUn serveti bu güzel kıza 
.kalmtştır. 
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lsaıini her zaman soyleyebile· J y t eyi bir tarzda izah etti~i vcç· 
çejim tüccar bir do t bana u soz hile. Frnn ada da anlaşılmış ve 16 
\-.i ııakletti: -'·Namıma gelen on· ine i "Loui , nin bn vekili ''Tilr· 
~ yağın Yemi:.. te mauııadan kara· ı got,, bu hu usta ilk adımı atmış
)'& 9ıkar1lm ma hammaliyc üc· tır. 

retiııden. B)'ifl ola~ak '·T~prak h~ . 1 o ... ımmlı imparatorluğunda, yu· 
t;a., namıyle muhımce hır para ıs· kaııcl i h ildi i üzere, iotimai 
tediler. İsyan ettim. ne ve hanITT ı z rurcl1 doğ bu hal, hicre· 
lukla? dedim, orada bulunan zabı- tin 12· n ı a rmda dmi ki:s eden 
ta memuruna baş vurdum, '"GE- yrılm ya başlar. Ar· 
DıK,. hakkıdır uyuşmağa bak, a ıJ r, mtir'tler. fet\a-
dediler. mecburen verdim ve bu r, bu de\ irde, tekke 
~yı mali) et fi)·atma zammettim. 'e zavn r ) rJ rim •·Lonca,, la-

Nisan 
NAKiTLER 

1 Jngliz 994. 20 ~11 BuL 
l Dolar 202.25 l Florin 

20 Frs.F. ] 58.75 20 Kur.Çek. 

Riht. l~k. AnL 
'l'ram,ııv 84.751 btambnl Sn 

28.50 l\:acUlı:öy 0 lirqU l\laclep 

ao. HiSSE SE EDATI 

20 Lireti 213.50 2~ ~~ 
J!!0.23 
22.25 J~ barıwi J4.4S ımm Iktbat Bk. 

71.50 ılügJaJtibar. Ticaret ,cAnyl 

20 Drahmi 52.50 20 Praıık BeL 
1 Raylıt m. .fC.SO J Peuıa 

ııs. O.manli Bk. 186 FAnaf Bk. 

2~ t,;;~11~ ™~ 20 F. ineç. 
32.so VAPOR DElUIRYOLU 

782. 

ÇEK 
I 

Lond. St. 990. Auıstu. t1. 1.22 
Nw.Y, 0.49 Prafkur. 16.!.0 
Pariefr 12.56 Vl)ana aIL 3.48. 
tilanolt. 3.37 Msdridpse S.26• 

Val'{IOlınlo 4.36 
Berlin m. 2.06 AUnadrah. 87.91 

Şirketi Hayriye 
" Teme1u 

flaltç Yaporlar. 
An.IU. oto 60 

,. " " JOO 
Mudaaya-Buna 
Salllfun Sahil 
1'ramvay 

18.60 lgortalar 
11 Turkiyc milli 
1.58 ittihat ., 

24.10 itimat ., 
39 Şark 

Doıı.kurt 

Anadolu An. 
84.75 hL Uıaum. 

J\IADEN ŞiRKETLERi 

41 

J1 
2S 

Vapur navlunundan fazla tutan; ve rJ. her k") IJra, fehadarlar, 
makulita istınat etmeyen bu hal \J it h.ı l uı terketm~tir. 

Sofinlev 67 .87 Bukrq 24.37. 
Drük el b 3.52 oekva ç. lC.U Bal}a Karaay. ı4.SO lhma pu 27 

Gjneuef. 2.54 B !arıııwn 27;80. Art.laa Çimen. 85.60 ., • ltemet.J 8.50 

oodir? Böyle bir muhitte ticar t unl rın fili yıldlmnları Avru· 
nasıl inki af eder? ha) at na,.ıı u. cuz- p dnki e ild olmamı$. Avrupa-

&kırköy .. 14.50 Kadiköy Su 2S 

iSTi KRAZLAR 'filrklı:ömür 22 lmur mttbhıı 109 

~ 1 tik.duh 93,25 
lar?Sorarım dünyanın lıangı lıma- ııın serbe t r a eti )ÜZünden ha- Düyunu. 216.75 
m.ııda bu hal '\ardır?,, ıl olmua.tur. I-o r tetkikatımda Dr. Yolu 8.90 

Dostumun hana heyecanla an· im \ ,., 1 l 1 ne 1236 ne 1902 Gümriiklu 

lattıaı bu hnl, içtimni ve iı.ale i 'a- de 12 '2 ı l hat f.crmanlarmda 1903 ~•'dimaW 
l - Tcch.Jmti Ask. 

Mermer Tqı 7 

{ 

1903 Tertip 1 OIGER ŞiRKETLER ~ 190' " ı 
Q 1901·l905 ht. TuL An. Su 40.50 Mil. bira Mq. 
C.: 1908 Tertip 1 Rlhtim dok. An. 
~ l 908 • ı Mclmı. Bıılcl 

1909 ht.dctınnend 42 ttih Er 
1909 Şcihrcma11eı ŞarkmeikecsA S.70 Trakia teker 
1918 1.t. Kuaplui 21.15 TeL lnambııl dp bir derde, hem de e::ıki bir der buna ait sarih bir lıtiküm yoktur. 

de temas ediyor. İşte ben bu kal- Bunu ilk defi tahtid eden kanun 
B~l 10.!0 Neptma 
Tark ..ı. kD. 0...U-

TAHViLAT 

dınlması lWm olan ve "İktisadi 
~' Barriere economique,, diye 
t;aYaif ettiğim §ey hakkında kari
ltrıle btipuhalde bulunacağım. 

A11J1dohı Dem. YolL 12 Teniıp (D.E.J 4-0 
28 zilhicc de ne~redilen nızamna- ı Tertip(A.B.C.14.o ı ,. (F.G.I '3 

medir. İstaııbuldaki meslek ve sa-
nayia mevzu gedikleri ilk evvel 
kafiyede kaldıran kanun ise 16 
şubat 1328 tnrihl1 kanundur. 

TiCARET 
7 

Dw... Tarlı: .,. -----~-· 
8 ~ Şark. DetiJ'ID 

BORSASI 
1929 

18 
81 

iTHALAT 
22 Ton 

FTh"D. VE CEViZ 
K.u.Ps. 
106 

ZAHllW 
hPL 

BOODAY 
Ku.Pe. 

' BALARI 

Su hayat ve zenginliğin 
BAHÇEDE SU: Şiddetli zer'iyat temin için lazım gayri 

mufariki olup bol hir mahsulün başlıca amilidir. 
ÇIFrLİK VE KÜMESTE SU: Çiftlik hayvanatı için en 

Kuvvetli gıda kadar beslemek hassasını haimir. 
lUESAKiNDE SU: Sih hntın muhafazası ve hıfzıssıhhaya 

riayetin en ba~hca amili yine sudur. 
F ABRİK.ALARDA SU: Alet ve makineler kadar 

mühim bir uzuvdur. 
OTELLERDE SU: Muvaffak olmak için en birinci ıaarttır· 

· Türkiye mümes illeri: 

BURLA BİRADERLER VE ŞÜREKASI 
İstanbul· Calata 

Rejisör MİŞEL KERTEZİN 
BAYAT Fi INALARI 
Mf1meı.allleri: 

DOLORES KOSTELLO • VARNER OLAND - BETİ 
BLAYT MALKOLM MAK GREGOR 

Muazzam film pek yakında OPERAD~ 

Yemi§ iskeleleri ile diğer mü
~ y&rlerde tüccardnn ve halk-
18D glh "'fopre.k ba tı,, P.ara ı, 
ga.lı "ııakıl inhisarı,, n mı altında 
allBell ve bir ivıız mukabili olma· 
.;. bu iş inhisrırmın a lı nedir? 
~ yden evvel §Unu arzedelim 
~ bu gayri tabu hal temaınen 
'hrk kanun) rının rubu ile mu
ıabekatı olmayan ve anlatacağı

tn.ıl atki bir takım taamtiHeriıı on 

O halde, bö} le Haliç sahillerin
de, hatta bir çok Anadolu iskele· 
lerinde, Liman Şirketlerinin, nak
liyat mtie leri in yanında ça
lı an, elden e e } i · ek ücretlerle 
deuolun n bu kurunu vustai te
nzzi ne olU)or'. En tipik numune
Jcrini, A ı Yemiş, Sirkeci 
g r nd . VE' aır erlerde gördüf,rii
nıu bu te~ kküller kuvvet ve mev· 
cudiyetlerini hangi kanunun ru· 
hundan alıyorlar? 

Buğday 

ÇaYdar 

Arpa 
Fa nl)c 
Nohut 
Fındık 
Tiftik 
lapıığı 

ı Yago• Fındık içi. 

2 Sini " 

88 ç;l'al DadClD içi 

ss ,, UN 
ll3 " 
28 .. Ek1ı. Ekbt. 

160 

Ku. Pa. Kete.ıı tob11ıa 
1400. F•ulre 

lS. 22 YomQf&k 
l&~ Emka 
ıs. Siiater 
9.Se Sert 

45. 
~ 
Y nmufak mab 
Sert 

17.20 Vakıf Akarlar müdürlüğünden: 
21

•

25 

MÜZAYEDEYE VAZOLUNAN EML» 

kırıntılarıdır. 

•Gedik,, .... "Lonca. gibi gördii· 
ğünıüz bu miı e 1 r mesaiye 
mcnu bir t kım t lıtıdattır \'e yal
nm memJ k tin ize has bir şey 
~eğildir. Garp U ~rinrle artık tari
he karışan bu e wıf "corporation,. 
lanın tetkik edersek görürüz ki, 
6a tqekküller bir takım içtim i 
&atur tlerden doğmu~tur. En en· 
ibuıeci Lır mi l nrzedebilmck 
için (foo 1 k) derebeyliğin tesir
lerini zikr dt biliriz. Bu devirler
de hama1l •ın. kayıkç1lığın bile 
dahil oJdu~u 1 · r annyi ve mcsa
Uk erb ı n e ru liyetlerini feodal 
idarenin tazyıkmdan uzak tulnbil
aek için "Corporation,, ]ara taarr
uidan masuniyetleri içm daimt 
hl; mahiyet iıafe etmişlerdir . 
AJnı zamanda azizlerden kendile· 
rlhe patronlar intihabım ihmal 
etınemişlerdir. 

Bizde de hal temamen bunun 
tynıdır. Bizde de birleşmek zaru
!'etinde kalan esnaf " Yeniçeri,, 
ıpahileri, timar ve zeamet erba
JIDa karşı cephe alıyor, kendile
&e " FVTVET T RIKLER1 ,, 
umını veriyor, şehler intihap 
ediyor, [l] fı tvadarlar naspediyor· 
daı. Evli} a çelebi eyahntnııme İ· 1 

ıdn birinci cildinde, dördün ü 
Muradın Bağdat seferine gitmeden 
nel yaptırdığı geçit resm·nde 
WDi mütecaviz esnaf derecesi 
ftldı. 

Da teşekküller A vrupada Feo· 
s!aJitenin yıkılma amillerinden 
)jrl olmasına rağmen, sanayi ve 
:aesalik erbabına dolayısiyle ikti· 
l8ds inlci§afa bir engel olduğu ça· 
bucak anla ılmıştı. llk evel bu 
.tıa,kikat İngiltere ve Holanda ta· 
rafından görtllcrek me" cudi) etleri
ne nihayet \'Cr0 ldi. Bir mi al arze· 
acbilmck için diyelim ki. Fransa
da " corporntion ,. ların il0 a ta.· 
rihi, mütealıhir bulunduğundan, 
bu memlekette kendi ine. loncnlnra 1 

dahil olmaclıklar nd n taalivet c:a- ı 
hası bulama) n u r çok ana) i 
erbabı Ingilt re 'e Hnllandaya hic· 
ret ederek, or. ard t uvuk i lerc 1 

temel koyımt ır iha' et hu 
hakikat 1 Prı ilı ' ~li 1 n., in g:.ı-

o 

Aı rok Kurunu Vustai edvarda 
cari olabilecek bu hal hakkında 
tekrar edelim, Türkiye Cümhuri
yeti kanunbnnda c:araha(e ait bir 
ey yoktur. Yalnız 23 nisan 1325 

tarihli bir n'zamname vardır ki, 
14-tincü maddesi aynen şöyledir: 
(Tüccar '\e esnafm hocnudisini ce1-
bettik1eri taktirde, kendi hududu 
kadime1eri dahilinde, nakliyattan 
munhasıran mü tefit olacaklardır.) 

Buaalordaki ieşckküllcr işte bu 
14-üncü maddenin mevlududur, 
kendi müsecceJ cemtyetleri vardır; 
siz,fan istediklerini yormeyecek o
lursanız "kanun,, diye yakanıza 
a ılırlnr. malınızı serbestçe ncldet
mek hakkına malik değilsiniz. 

Bilmiyorum, tüccar ve esnafıa 
imdi) e kailar hoşnudisini soran 

olmu mudur? 
Istanbu1da hayat Marsilyadan 

yüzde 15 ila 20 bahalıdır, liman 
ğün geçtikce cıönüyor, işsizlik artı· 
yor diyoruz. İktisadi hayatın can 
damarı Sll) ıl yalnız bu kısmında 
böyle bic çıban olursa. bizim şaş
mamız pek unlıemahal olur. 

Bdediyclerin yalnız tarife tatbi
ki kifayet etmiyor, yapılacak en 
mühim ey: Serheıt çalışmayı her 
ne haha ına olursa ol un tesis et
mek, bu sabada da rekebti Vtıcuda 

GS ., Ekletnı 1275. Mereimek 

IIIRACAT 
Birinci ram. 
Birinci Nrt 

1350. .Noh&t 
1320. llaıiilcc 

Roma, 
hlpri tan 
Masa 
Bani Wlıı. 

Butday 
Çavdar 
Arpa 

Fa ıılve 32ti 
Nohut 60 
Fındak 14" 
Tıftık 
lapa~ 

T Jklııd Balda 
va Uçüııcü 

Razmol 
ııao. TiFTiK 

Jıı::epek 

Çunl Paspal ~bra 
.. AV DERiSi KUtama11u 

1'a.Pa. 

" K11. Pa. k01lya 

B.t Zerden YAPAGJ 
• " Saaur 

1lDd 
E.ulldu 
Tavtaı 

HUBUBAT 
ltu.Pa. 

Suııam 

Kut1eai 

AFYON 

T 

25 

.. 
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Türkiye iş 
Ba.:rıka.sl 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlü.k 

ANKARA 
Şubeler: 

.Ankara .Adana 
1stanbu1 Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samsun Edermit 

Ayvalık 
Zonğuldak 
Kayseri 
Mersin. 

Müsait muamelat, Kumhal'o.lar Kasalar 

ğetirmek, gümrf!k hamallığını me· ···~ .. ıa:..tk····· , 11 muriycr halinden çıkarmaktır. 
Bunların asıl iç yüzlerinin te~ 111 SAHNEDE 

rihini başka bir güne bırakırken Bankasi Bu akşam 

knldırınılnrı elzem olan bu teessüs- Tarihi t'esiei 1888 
ler hakkında, iktisat müdiriJ eti· Sermayesi S0.000.000 Frank 

Ternamen t'ediyc edilmiı 
nin Şehremanetinin meşgul olma· Merkezi idare!i lstanbul 
)arını dilerim. telefon beyogla: 

Aı.amrada ı Şampanya n Gcılin Dııı:aji 

Operada ı 7.afi Bq~r 

ı Ôlilm Fedallerl il elekte 

ı 
4070, 4071. 4072, 4073, 4074 i 

lstambul 2381, 2382 lılaJlk.te 

Fransa -ltalya . TUrkiyedki gubeleri • Sema ateıler içinde 

ı Bahar Jliuldelerl .,. 

lımır, Sam un, Adana, Mersın 
.bri Sinemada ı Mata Bari C<uıu Danııı. 

filÜDaSebatl •••••• •• • • • • Alemdarda ı &malar BiJkind 

Paris, 7 [A.AJ 
"Tcmp ,. gazetesi hadi atın 

Fran ız - İıalyan mükalemelerinin 
de\ amma m ait hir şekil alma· 
cnnclan dola ı memnuniyet beyan 
ederek d ) o ·ki: 

l ran iJ İtalya arcı ıoda kar-
lıklı itim, t c a ıııa mü tr.nit 

bot Avrupa uJhunnn mu· 
knnı t i bir zaman 
ıi ın nuclaf a ı 

l k l eder. 

1 
Felemenk Bahri Sefil 

Banka ı 

Merkezi 
An1stedr aın 

Gnl:ıtada karakö, hani dairci mahı;usad 
tel<!fon Beyoulu 3711 • 5 Merke 
po t ne i ıtt'salınde Allalemci han 
t lefou 1 ta mlıul 569 lıeme•·i Dnnka 

icıın •• 

Ferahda ı Şclıricaat re Iloklcabas. 

.-ı>öyçe Oryant:Bank
Tarihi te'eisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
T~lefon Beyoğlu 247.248·984.985 

ııe Utanbul 2842.2843. 

Banka muamelatı 
'e kasal r icarı 

. 
Akvarny civarında Murat pnşa camisi havlusunda 2-4 No hane ,,ı.. 
Çenbe li taşta molla fenııri nıalıallesinde tramvay caddesinde l~ 

216 o köprülü mektep mahalli -» 
Hoca paşa civarında karaki Hüeeyin çelebi mahallesinde orhll" 

caddesinde 33 No Kamer hatun mektebi 
1ahmut paşada cami ittisalindn 20 No mektep mahalli 

Ü!küdarda atik valde tekkesi ve semahanesi 
Üsküdarda ayazma mahallesinde enfiyeci sokac nda 9 No metf": 

l!!,neniii bir kısmı . fi 
O küdarda Selami Ali efendi mahallesinde karakol soka~nd• 
ff~~~~~~ ~ 

Üsküdarda tavaşi Ha an ağa mahallesinde menzilhane yokuf 
425 :ro Tekkenin selamlık kısmı ~ 

Sütlicede Mnhmut ağa mahallesinde bademlik sokağında 51~ 
51-35 No haneler 

Aanavut köyünde yeni mahalle sokar,rında 10-52 No hane 
Orta köyde büyük ayazma caddo inde 18 No hane , 
Usküdnrda Rum Mehmet pıışa mahallesinde çeşme meydanı ca_,,,-

sinde 3-1 ve 13-15 ve bedesten derununda 6 ve l ve araba \l'SP" 

iskelesinde 6 No dükkanlar tl 
Üsküdarda selemi ağa mahalle inde bülbül deresi caddesioeE' 
~d~~ , 

Üsküdarda mirahır mahallesinde ayazma iskelesi caddesinde 1 
dükkan 

Ortn köyde vapur iskelesinde 36 "o dükkan t# 
Üsküdarda hacı Hesna Hatun mahallesinde Pa:a limanı caddeSİ 

8,10,12,14 cedit No yağhane 
Osküdarda gülfem hatun mahalle inde cami kurbinde baraka ·od' 
Osküdarda Selman ağa mahallesinde Karaca Ahmet cadde!1 

Selman ağa ı=amisi medhali ,ı 
Çenberli taş civarında atik Ali paşa mahaile inde yağhkcı hatt• 

katında 7 ve 8 No odalar 
Fatih civarında At pazarı cadde inde 1 ve 3 • 10 c:u kemeri gôl"r!I 
Hocapaşada ibni Kemal cadde inde 46-48-50 No ınaa oda bodr;tff 
Hocaşada ibni Kemal caddesinde 4S ve Koça M uc:tafa paşada ınt ""' 

okağında 5 ve Kasım paşada Gazi Ha an paşa mahı:ı.llesmde 'ftl 

baba sokağında 25-23 No arsalar 1t1ııd' 
Şehzade başında muhtesip kara goz mahalle inde camı ı:;okt1 

15 ve 17 cedit :ro arsa ve bostan ıııb' 
Müddeti rnüzayerie: 9 Tic:an 929 taaihinden 1 Mayıs 929 çarşB 

günü saat on dört buçuğa kadar fıS"' 
Balada muharrer emlak kiraya verilec<'.ğinden mi.izayedeye vaı;ıJıı' 

muştur. Taliplerin yeymi ihale olan son günün saat on dört buÇll i)tl' 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkatn ita ederek ~t ıC 
yedeye iştirak etmek üzre lstanbul EYkaf rniidürliiğünde Vakıf ak 
müdürlüğüne müracaatlun ilan olunur. 

0
# 

Evkaf ve müştemilatı hakkında malumat almak i teyenler bu :ı:n 1,11ıa1 
zarfında müzayede odasına müracaat ederek çeri misil rapor 
görebilirler . ~ 

~ 
Devlet Demiryolları ve Limanları ı~~,:~ 

Devlet Demiryollan ve Limanları idaresi demiryoluna aıı b fi 
satı§ı ve bagaj muamelatı ile i~tiğal etmek t1zre Yataklı J' oı; ,_~· 
ketile Galatada Kôprü ba§mda bir acenıa te$i3i hak~ ~ 
kaııele aktctmi§tir. Bu mukavele mucibince Anadolaya gidil' -, 
yolculann bagajları mezkur acentada teslim ve teselliim oıur;;:ce~w· 

Acenta bundan maada pak.et muamelatı ile de i1tiğal . ~ olıJilfl 
Fazla tafi ilat için istasyonlar ve acenta yazıhanelerine :.alı/\ JJıJ" 
·ı A l • d'l lid' Um1 mı ı arı ara muracaat e ı me ır. 



ZAT 
NE 

~. 
~auta imparatorluğunu taksimf'l u~ra~. n Dil~ unu umumı} esi Mecli~i 

-···~·- uıtıuıni}:estııin tensi ki ve Tiirkiye~ ıo dllşen lı' c:•e servisınin yeniden 
~~ 

1 
ında .Turkıye Cumhuri1cti hukQmetilcı hamıller nılınıes ılleri nrasında 

İltt l92SJ928 ~nr.ıhinde Pari te tanı.im ~c imm olunan nıukavclı namenin Medicoin 
· i ~'-- tehlig tuıda muharrer şerait daır inde ta tık. olunduğuau 
~ ·uımıillerinin naz.:ın ittilaına arzedcr. 

ll ll!ııUın~~ Fransu mand1111 tahtında bulunan rk devletlerinin Osmanlı 
ltU~g nlı~esuı~eki hi elerinin tes'<iycsi zımmında mezkür de\letler mUmeS!illeri 

ın nı 1929 tarihinde tanzim '\C imza olunan muka,elcname dalıi 
~ ta~fından tastik olunmu§hır. ,. 

.fa. Belçıka. Fransa. lngıltere. 1t l}n \f' ı~~· rf'Je mute ekkıl lıam"ller 
hı tasy~ındau ham illerce kabulu ta\SJ\ e edilen i~bu iki muknH·lenamc 

!fa;lJ~ ınc tınolunur. 
1 ..... ~ bb ıqa~ıdalti \·eçhile talınkkull edccekt'r: 

lft""' ~ vadeli izrtkrauıt hamılleri i~n : Turkiye hUkfımctilf't Fr:ın•ız manda 1 

. ihirıe n~t'k devletleri hes:ılııon 4 Nis:ın 1929 tarihind n itib:ırt'u 31 Ma\IS 

2 
tneba}· r, Mecll tarafından tedı,e)e 'az "dilen ' a nd:ıki rıatvefde 

- k ·a~ıu alıı ,e knhzilc. 
'.hJj 

0
!?25 ~l~elerd kura isabet etmemiş ıkrnıni) eli l lırk t il\ il.ılı hamilleri ilf' 

,· ~ı ııunı dır) tarihli 331 num ralı ke idedtn itibaıen A~u tos )1928 (&hi dir) 
!lttrtenn ta!1 ~ide, e ltauar kunı icl>et eden ıhrnmi) eli 1 Ork tafo ılitı hamilleri 

. a - l9ıi hır fltıhnk vizesi vazedilccek ol:ın tnh' illeriııın ilıra 'I\ le: 
~4hu lıon ve 1913 yüzde 5 ve 1912 )ilzde 6 ttrtipli hazine Lourılnrı lınıı illeri 
~o~1 o:rhı~ •Sabık O ınanlı lmpnratorlugu luıline bonolarının , uzde 5 faiılıı 

t, 'Cl'dll vılab• ismini taşı) an ) eni tahviller ıle bilah:ır • nıuh ıdclc di mek 
t lııı , •ııreti 1 le. 
~u ~etle ib~ 'e ya t~'di edilecek olı:n esham 'e ı h\ilatın \t'kOnu Osmanlı 
1~1:::- rnuesı res\llmsli itibari i vekünunı,ın ) llzde 40 ın bnlı "olduıtu tal dird 

• .:.~ bue r SUreti kat'hcde m v ii mı:r·ı:cte ~ireceklerd'r. 
~ talı . kel fi) Ni hamili rine itdıli~ etm kle berab r h ıır,,. honolan hamıller t f 

ı!l2.'!'tlci lı; 1 • ı ı '\C a, ni ınnumda kendilerin hu '"uı talnillere mtrbt•t 
~ huıof PQnıı mukabil ~ §ılın 10 peni tedijcsİ '\c 6 ~u to 192! ten e'el 
~ et it olso mUtednbil m~tlubat cnedaıının .. up ıt mo. ti c ham 
b t er .... &~~ latimUliıfa ·Mukabil bonolm .. ile tebdili rımnır:d ı 1Azuı gelen 

31 ""ÇJ1,tır • 
. ~;5 l~~ tarihinden eve! mevzuu bahis kabul ni b .. ti ., U1.de 40 a b lig ol· 
~.:_t tı:ıe te ıtilllfnamcler munfesih addolunacak \e haınıllcre tt.'CIİH' edılmiş olan 
~ları' Ot hamili r sureti kat'i> ede temelltık edecek 'e '' \di cdilmış olan Hn· 
~ Ba iple ne iade olunacaktır. 

te~~ka izahat içio, Meclis, hamillerin a~nda gb terilen muc e elerde bıı· 
• 1( Uk . ~lere müracaat e tmalerini rica eder. 

etin 1 ~u il!nda zikrolunan tedi) at için, hamiller l upon \'c tah\ ılleriııi il) nl 
'l'ıırki gı~elerine ihraz edebilirler, 

11) 1'ını!e Osmanlı &hkbsı Duge Bıınk 
""'lllda ıı ul Galn.ta (Istanbul) Gıılatıı (l•tımb11l) 
~ 'fe lta}ltrolunnn tediyat Alman,n, A"usturya, Belçıkn. Fransa, in iltere, Fele· 

J ad ki hamlllere dahi ifa edilecekti:-. 
Sabık Osmanlı Imparntorlugunun inki mıı ul{ramı~ 

Duy un umumi) c iecli i 

lazımüttediye olan istikrazlar: . 
1 ~) 1ne . 

~lız lirasıyle 
k.raıat 

inci 

~ 

,.adeler 'Kupon 
num11rnııı 

:\nkten tedi) e 
olunncaı~ gayri 

fı meLJ a (l) 
1 nııliz lıra~ı 

14 E.> lUl 1 :..J 42 0.2. 8 
14 Eyluı 19-1 0.1. ıı 
14 ~IO!! 1924 0.J. lJ 
14 Kn.n - sınıi 1925 0.2. 5 
11 • • 1925 4'1 0.1. 1l 

ri 1 Mart 1028 Sl 0.1. 11 
14 Kfıu · sani l 925 :j7 0.1. il 
l • !925 39 0.1. 11 
l Mart 1928 40 0.1. 11 

&eri 2 KAn • sani 1928 40 O 1. 11 
2 • • 1928 O.J. 11 

14 • • 1925 31 0.1. H 
14 • • 197.4 30 o 1. 11 
2 • • 1928 g.ı. 0.1. 11 

14 Te,. - sımi 1924 0.2. 11 

frankı ile lazıın üttediye olan 

Vadeler Kopun 
numarası 

N:ıkten (tedi) ~ 
olu ncal• ga ~ ri 

f1 meblllg ıı 
\~,~F 
~ 4 tanklık rk demir yollan l Klin - sani 1925 
.~ · lı.n~903 Rusumu Snydı)e l Mn}n 1928 51 

27 
27 

Frnn ıı Frankı 
ıo. 2s 
10 20 rn: 20 
10, 20 

Tamamen 

IQıı tde • Saırınn l Teş • ('\el 1924 
• •l nn ı . . 192ı 

llıı iık.rıti 6 Agusto 1924 
(\ ten 19 Te · ni 1924 e liııdnr 
"J l' vadesi hulOI ctıniı faiz 

ls~~Yitsiz Fraesız Frankı ile lazımüttediye 
~razlar: ' tr t AL o Mlll'Vıl h 

olan 

Ke~idelerin 
Tarihi nuıruıro~ı 
T~vel ve Kan·e'el 1924 328 
ile Şubaı 1925 'keşideleri 3:..9 

330 

(1) Ralır:t-k pıda dordJnı:ı\ Vakıf luınırı üçUnlil kotınd ticarf't 'e ruı~1 od mm 
tahtı ı tı rırı u b ılunnn tc mıl odaları muhtevi kat hariçten zuhur rdecek taliplere 
te liını tarihı ıden biht b:ır l 31) senesi nıa~ı g )5111 kadar kira~a ... mıeceğioden 
kapalı zarf u ulıle martın ~ irmi kizinci gününden llİ!'llnın ~ irmincı cumartesi gllnü 
aat on dört butu~a -.adar mllr. ~edeye ı.onulmuştıır. 

(2 faliplcr mliwyede, muun'ka.en ve ihalut kanununun onuncu maddesi mucibince 
lt>kli nıım ·l rini bir 1nrf dcrununn 'at 'e temhir 'e l z rlerine icıimlerıle şuhretlerini 
folırir ed ·r k mPzkiık men lıur 1.arfı ( 2900) lira mikt:ınoda ki tem"nnt.ı nıu-.akkate 

makbuz ilnıuhabcri ve ya a) nı mıktıırı ııntık ba.'lk 1 daletnam ile di er mUh rlU hir 

zarf dcnıuunıı vnz dilecek ye ııuz.rufun üzerine teıdifd;ııuenın bu m3luıllin talep \e 
ist" C!lrına nir olduğu i~ret olunacaktır. 

3 Mu ~ Pdedcn nkdem teırin tı mm ak kot uretinde '\C ıkinAi m:ıdJe ınu.cibınce 

:it ılıı ııcak nıili:tar bedeli ihal on gün zarfında muddctı icarn ait miktar, ihale Uu 
riı den tcmımtı kti.ı'i) C) e ib~ olunacaıı.tı . 

{4) Tc.J"ı in ınuzayedt>nin , nm \C: 5381 icra ındnıı mıık dd m işlııı uırfı bir mak· 
puz muk b li!lde Fncüme'li idnn: Ri~a etini' te>tdi edcr.ektır. 

(5 Talip. r \'akıl karlar mUdürlu nt m ırar ntla umumi şartnamenin lıir sureti· 
nı alnC!ldıırdır. 

Dahili m )ede olanbr ıımı ıııdsn i~l,u .nrtnnnıe ahkamı mundt"ricesi tamamen 
k. bul ve ziri ITu~ kılınarak b:ıl§da birinci mad::lede muharrer leklifno.m ile birliktt> 
mcnılmr Z8 r dnuııunda mezkür urtnnm"niıı de iıa 1 lazımdır . 

Af. yonkarahisar vilayeti ınaarif mudurıuğundcn 
Dinar kazasında inşa olunac;k beş dershaneli mektep binakı 

kapalı zarf usulile Nisanın 14 üncü günü saat 15 te ihnle olunmas 
üzre münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin şartname ve Projelerin 
görmek üzre vilayet enclimeni Daimisine müracaat olunması ilani 
olunur. 

0 r ··ğü de 
vazolunan emlak 

• • 

Bııh~ • ı, r uda dorduııcu ,aı...ır h-ı.11111 ırmiıı kntıııdn 12-4 numaralı mn~nı.a 
H nın a an J.-.atınd l 8 'e 26 \ e 28 \t' 2<> 'e 31 \ e 35 bi rınd kcıında 34\'e 21, 

2.4 \ 30,dl ve ıkinci kntındıı 2, 4, 5. 6 num:ımlı od:ılnr 

'Müddeti mUz.a,ede: 2 ... Murt 92q tarihinden 15 • i nn Pazaıt i ~unu saııt on 
dvrt buçuğa kadar. 

Bnlficla muharrer emlak kira~ a \ertlt>cf'ginderı m\ııa~ ede} \azolunmu~tur. Talip· 
terin ye\mi ihnle olan on gunua saat orı dort buçuifuna kadar şartnameyi okumak 
'e teminatı mu,ııkltntıı ita ederek mUz:ı) ede e İljtirok etmek llzre J tan bul E\ kııf mu· 
dı rlUğ nde ' ,.ıf akarl:ır müd rHi lloe mUracaatlan illln olunur. 

E,saf v mUş mıl"tı lÜlkkı d3 maluma• lnıak •"t<'}<'nl r bu muddet :zarfmd 
nıuzn' ede oda ına m rncnat ederek ecri mi-ıl rnporlarını gurclıılırler. 

otoQraf makinesi 
I alka ı nebatat ıslahı istasyonu mü dlh·iyetinden: 

. M~eq e e~izr.e nlınar:8ı. olan lıir fcıtownf ınnkinesı aleni mllnakastı) n konmu~tur. 
T:ılıplerııı §nrıııt 'e knt.alofrnıııı ~ı.ırınel, tı rrf' h r ~ün defterdarlık hinasınJ:ı miie c· 

satı ıır~ı) e mıılıa.tlbi rnf',..·l Ilı ,.,uııc H' ııı n. llı>a\.ı ı ,tırıık için de ) I'\ mu ihnlc bulurum 
24 nisan 92.J çtrşanbn g ınu ruıt on iJ,j> e kadar ıcıninatı nıu\nkkatnları nıeıkCır mu· 
lııı.sipli~e bıttevdi t:Ut on dı rtte orııd:ı toplnnnn ın ıbn) ant komı ) onuıın gelm 'eri. 

B ··yük Tayyare 
ee ayı -

ır 

Ayric 

~©v©@© 
11 ~v©@@ 
1120©@© 
11<0>o©@© 

L i r ilk ikramiyeler v 

11 C v@@@ 

L i r h k b i r m ük fat. 

Bu keşi ede 3,900 

ara 
zade hanı 

kah
e 8 

Bu kere . eni celhol un an 'Türkçe huı·ufatla 
iathaaınızda gayet ııefiz urette her nevi tap 

i leri ) apılı:naktadır. Ezcüı11J ticare1lıaneJere 
nıah u fatura, bono~ çek. nıektu pluk kaat ve 
zarf. kart adres, davetiye ı~artdöYizitler ınaden 
ve la tik üzerine ınhür ve daınğalar imal 
edilın ktedir 

Billıa a doktorlara nıausu reçete kağıdı bin adedi iki 
buçuk lira•·rı, ı•e mektepliler içmı 100 adet kardövizit nefi 
kiifıtlcıra atbıı olmak ü:re 75 /\.unı a j'apılmaktadır. 

Taşradan vuku bulaca ~ ıparişler gerek 
fiyat 'e gerek nefa et h ususunda mü terileri 
ıneııınun ed •ek surette iınill ve serian ir al 

o unnıaktadır. 

e 1 telif renkler 
etike 

fi.zerinde 
er. 

.. ~ ..... · ··· ·~ · ········································ 

L . ."~ :~?:::1: ... ?.ı~~~~ .. ~~!!~~.ı~~ .. ~:.~~.~o.il.:!~~~!! .. f 
o~unı, bınek. mel,llrıye eherişli ha) :mı mübarna edilecektir . . t1nynıu olupta sat• 
ma)a talip olnnlnrrn her haftanın ı gunleri kolordu :karnritahına getirmeleri 

ilün olunur. 

elimi) e anlıannda mevcut dörtbin dokuz~ Uz ) irmi altı kilo sade )ııgtnın aleni mli 
m, de suretile sııtılma"-ı ıek:ımlr ctmi.tir. lhalesi 11 isıın 929 tarihine mUsadif 

Pc~~enbe gllnll nal OD dörtte komi yonumuz milza} ede wonunda }llJlllacııl"tır. Talip 
lenıı şnrtıınınc~ i > ırnıi kuru§ muknbilirıde komi ~ onumuzdım nlnınlnn Ye yaglaiı 
ml'.zki'ır nbarda gormcleri 'e u•\m \e atı mııaH~nei ıbalede artnamede \azllı olan 
şel,ildckı \cminatlnrıla birlikte. komi!!:\ onumuzda hazır hulunmalıın illin ol~ıır. 
C ıhrti a 'keri~e~e eheri lı olma~an lıny,ıınnt lısr hnf'ta t.:u.marte i 'e Çaqamba 

gunlerı 1'ntıhtc at pnzarınd:ı 'e Pazar gunlerı ü kild rda at pazannda heyet 
huzuruud nı d i lt>nı~ e ile furulıtu nıuluırr r bulunduğundan talip olanlann 
mezkur nunlcrdt- ) ılzde. ~ cdı bu~k ıemınat ıskç lerilc mezkur he) ete m racaatlan. 

................... . ...... ~.~·~·~·~·~····~·~·~·~·~··· ........ ..-. .......... ~ .......................... .-.-i İkinci kolordu ..,atınahµa kom i yoııundan 
····· ····· ·••tıi j 1 iori kolordu iıı natı için nıUnaluıs3)a konulan 16 metre mikabı ince kereste 

He 80 m tre ıulu klimılinde C) man urmP ) emlıklerin in,a ınıı tnlip zuhur etme
diğinden kere tenin itnsınn, ) emliiderın in§:ıııınn talip olanlar 16-4-929 tarihinde 2 K. 
311§ komi yonuna mllracaııtları. 

Bedenfnlzl in· 
l!tltir. Ocomadk 
hlr mı:sıJ tcsfrilc 
:c:üflwr. Hu :ı 
C~~ll;t \"C tnkO U· 

nune1 t&lyctiga· 
\et moka' m ol· 
ması h" ebivle ar· 
zu olundugu kıı· 
dıır l!1.ıı\tbilmcsl 
~arcslndc her iki 
tarafı tı.:m&mcn c!o· 
t'l'ultur. Sizı gençleştirir. Vücudunuzu 

~ umuş;ıtır 'c ( kl~unr. 
mu.at ccşrifınlzdc \C,a sipariş verdiği· 
nizd 1.:amınııın kutru belinizin inifaını 

santımctro Oc blld•rinlz. 
Muuwcr ıırt!emlıı istt}1ııtz. 

ııballl: 

şubcs!: 

........... 111 .......... lllıilZilll•· 
• • 1860 senesinde 

GALAT 
ZZAR 

müesses 

o -

BONE 
Ye ilan tarife i 
Abone ücretleri 

Uç avlık Alu a}lık 

Dahıl: 5 9 
Hariç için : 9 16 33 
Adres tebdıli için 15 kurut gönde-

rilmeli. 

i n ·cretlerl 
Tek sütunda 
Altıncı sa) foda 
Be§ inci 
DordUncll • 
Uçılncu 

lkind 

ntimi 
25 kurug 
50 
80 

120 
200 

c 

Banka ve mtı tı t aliye i1fi.nlan 
husu i tıı.rife)C tabidir. Ticaret m d· 
Uri~ etinin, irkellerin tasclli bakkuıd· 
ki ilanlarile katibi ndillıkler ve ano

nim ı;irketlcr illlnlan. santimi otuz 

\ı.unııtur •• Denir \C mliCS!CS&tı r ee
mİ) e ilunlan, Turk mekt~pleri ve 

i 
mfinte ire i finl n ntimi yimıi 

kuruştur. 

I• stanbul Mnlıkemci Asliye Birinci 
Ticaret dnireoinden: Bozkurt vapu• 

nı muta nrrıfı Aziz \C \·ey i ooyler 
tamf ıııdan e) ri efı in idare i ve :kap. 
tan Hulu i bey alel hine ikame olu. 
nıın alacak d vasının csn yi tetkik 

\ e rill ctind il\nmetgibı meç.bul liu• 
lunan müddei ale} bi ınumaile) h hak· 
kında iliinen icra kılınan tebligata 
rağmen ye, mi mu w) ende i batı \"U• 

cut eylemediğinden hukuk u ulu 
muhakemeleri kanununun 298 nci 
madde i mucibince hakkında ittiha 

olunnn giynp kararının 141 nci mad· 

desi mucibince ilanen 'tebligine ka· 

rar verilmi ve emri muh kemenin 

18 Mn) i 929 climnrte_i gUnU saat 
14 de icra kılınacıı~ını mua> yen 
nUde ilan kılınan davetiye varaka 
Sll le nlifUzzikir gll ap knrarnsmes 

kanunu mezkurun 142 ııci m ddesi 

nin birinci fıkrasına te\ fiken mab 
keme divanhanesine talik kılınmıı 
olduğundan mumaileyhin illl.nın ne.ri 
tarihinin ferda ındnn muteber olmak 
Uzre bir ay :z. rfmda tsrifatı kanuni· 
ye dniresind mebbusu an karara 
itircz etmediği takdirde kanunu meı· 

kQrun 405 ve 408 nci maddeleri 
mucibince \akıaları ikrar ''e kabul 
etmiş ad olunacağı iLi bir Qaba 
muhal emeye abul olunmi~ acnğı 

ilGn olunur. 



Merkez Acente"'ı : Galata 
löpril batında. Beyotln 2362 

Şube Acentcsı: Mahmudiye 
haııı ahında. Istanbul 27 40 __.,,.._ 
A~vahk sür'at postas 

{MARMt\l\A)vapuru9 N\uınm 
~h 17 de Süeci rıhtımın· 
dan hareketle Gelihoha Çanak· 

e Küçülluyu Edremit Bur· 
lmıiye A1ftl• gidecek ve dö
*6tte meaur i.keJelerle bir· 

te ~uta utrayarak 
leeektjt. 

GeJi*l!.ı için y.kıız yolcu 
lmtr yli•alıiiritz. 

t 
~ON 11.tNCI 

PôSTASI 
~) vapuru 11 

Nieln ~he akpmı Galata 
nlabmU.U harek~e ZonpJ .. 

t..M&, Sinop, fam!UD, 
~ onlu, Gireeon, 
l(RiMye gidecek ve Of, 
~ Polatbane, Gireson, 
(>ıdu, ~ Samsun, Sinop, 
İneboluya ugrayarak gelecektir ... 
tı•) adet kagjt ve- r.arf 

~1-~) talihinde paar· 
illi& mübayaa Qlunacaktır. Ta
tiıhia ogüa Pı9lt 16da levunn 
llltlldCl!rlll!lılenriiracaadan. 

...... kırw ~: FmamcıJan1a A. 
1a riıtl*o ..... Urpuulııki !Mp'IP 

&:,s:;.ıda ........ aerede oldaju 
~ SaJ-ilu efendip J' 

SimoD ~ ~ -- Mlclia 
~- d,lfa ......... ... .. 
~ ........ ..,.. ile ~an Jloe. 
...... ·•rl: • le UiD .ti 22 ~ 

lw tm.i M L ı llaa ettirmifd
......... mt*Gr....,. 

... eaftnail w • hacze iftink •• 
w. _, •• ılllu ... almaaıı icap 
ll•1rJSn'9' i6lil e'lemekte balWllllllf 
• =hhr• .. •• WU.. almaarak davum 
elp oJonwme.-. dolayı iptal edil-

-~ bu lıtpta bir diyece&> 
afi cılclwp Wcle OD gUD zarf'ıııda daire) ... 
........ hl!de gıyabınmta mua
.ı.. ,.,.._. ilin olunur. 

llıltil ft .....m. ameliyatlı ame
,.. ~le tedavi Te bilcümle 

.... - eder. ölleden IOIU'& 

Dl_,GID Aeı lwm No 20 

F;:'! ..Ua &kak Mahkemellnden: 
Maddeyi Ballı Beyin mllddeyi ale1h 

U.. Tüya tfeadi ile meyaneleriade 
deel..c raiy& t300) lira alacak daV8MIU 
-1 pmlw•...mcle &cı Yahya et'endi
na lbmet&lhı ~ lnıhmdutu a1a. 
......... Te ..... oillede mlddei aleyhe 
:relııalD teklif edilenlt ~)'hi pyap 
~--~anıp ....... 
,... _...,_ -- ..,. klbm 2 
M.- 9'l9,..... stm• saat JDlıacakta 
m~ .ıeybin herayı tahlif muhakemede 
bitiM Wıetı Tlldıt etaieai ve aka1 tU&iide 
yeıniddeQ alUtGl etJDlt ~ iJlıı 
otumrı 

YENi MODEL 

CHRYSLER 
RAYSLER 

~ft..-.. oblllerımız 
gelmlştır. 

Şimdiye kadar 
gelmiş olanlardan 
pek çok müterek
kidir. Diter biç 
bir marka ot• • 
mobilJerde mev
cut olmayan te • 
ceddüdatla mü • 
cebbezdir • Makal 
baılan lastik de· 
rununa yataklan· 
dınlmış olduğun· 

f dn umiaya laot 
1 ıelmiyecek hiç 
J bir gürültü yap • 

IDllZ • 

F realeri, hidr• 
lik oldutu nclan 
ıimdiye kadar 
imal eclilmit oWt• 
la rın laepıintlen 
daha mükemmel
dir. 

VMi miktarda· 
ki 1ebebi riiolaa· 
niyetinin her kim 
bazal pbidi ol
mak ..... ederse, 
)itfa ..,._... 

şerefyap edilmek· 
ı;umzi rica ede
nz. Talep wku-
unda. kaWoıJan· 
mız lfÖDderiHr • 

Tediyede ibra· 
zı nbulet, yedek 
abamı ve tamir· 
haneleri: 

lstanb11lcla Tak -
aimde ( Sabık ) 
E'Jclorado binamda 
KRAYSLER 
ACENTASI 

PERTEV ÇOCUK PODRASI 
ilk valide olmak şerefini ihraz eden hanımlara tav· 

siye olunabilir. · 
ÇÜ Ki: onlar mahiyeti gayri mal6m her hangi bir 

podra ile çocıık.lannın nazik ve hauu ciltlerini J&yri 
kahili tedavi cih hutalıklanna mııbtela olmak tehli· 
keaioe maruzc1ıır. 

ikinci veya UçUncU nevzadını yetiftimıit olan 
valicf~er onun havuu kıymetini "çoktan takdir etmiş· 
lerdir .. Bir kere tecrübe ediniz. 

Ticaret miıdüriyeti umumiyesinden: 

Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama mtırıkuem fİl'ketlerle Ecnebi 
sigorta şirketleri hakkında 30 TetriJıjaani 300 tarihli kanun abkimıtıa 
tevfikan Türkiyada nakliyat sigortacdığmı ifa eylemek ür.ere ifayı mu· 
ameleye memn kılınan müseccel ecnebi irketlerinden İngiliz tabiiye
tini haiz ve altı bin be§ yüz İngiliz lliuı sermayeli L SANDEM:AN 
ALEN tirbti hu k.ere müracaatla Tttrkiyedeki muamelitına n~et 
verildipai ihbar eylemit ve keyfiyet bittetkik muvafık görülmüt ol· 
malda mezktır tirketle alAkaşı .bulunanlann latanbulda ticaret mfldiri• 
Aeline lüzumu mfiracaatlan ligoı1a airk~t1erinin tef tiı ve mürabbesi 
hakkındaki 25 Haziran 9Zl tarihli kanunun on birinci maddesi muci
bince ilin olUDUr. 

Cipnt. w hdaa aitalılil lilıftddı 

paketlemek İfİ9 alet ı.at.bl.. ca bl!I 
aene•.weeleJ~-
ve 571 BOIDll'a 1 ... Slufİ ~ 

J8linden bir lata IWn IMnb UtW 
kıimnttttn". Bu lletrt ..., ... ,.. 

Te ya İcara ~ ittirama ft 

ya ittirıt11aa tüp o'- afttaa bCaıtiıü 

Y eai poatahue ltUlt Aatr e&ndi lııiap

bane eokailnda Tufllre ffu Na 19-~de 
mukım •ekili latok Jdadive mllracaat . . 
eylemelsi. 

J ~uJ icraaındao: Huaıı Halki ~e 
Hımmet ef eudilerin lstilyaaoe Kalyadiı 

limmednde&i alacaiıadau dolayı muma· 
ileyb zevcesi mütevefti7e Artiyacliye inti· 

kail icap edea Ferikoyüııde Franaz me

Drlfiı caddetintie atik 211 22 miik.errer, 
23 mükerrer 23 mtıkerrer 22 mükerrer 
22 mükerrer cedit M, 56. 58, 60, 62, 64, 

64-1, 64-Z, 64-3 o te\'IÜ intikali bir bap 
kömür deposu ve )'edi hap dökkhı mUı· 
temil Apartamanm yil yirmide eakaan 
hiueai tekrar yüz yirmi hiue itibarile 

kırk hillede on hisaeO birinci ihalesi 
yapılmak Uzre otua giln mttddctle mllr.a· 
yedeye konulmuıtur. 

Hududu : bir tarafı bakkal Vail ve 
M. Fcuf biaalan arkan Htırmüı efendi 
hane ve Ma Dirohi belkancıiyan hane 
ve babçaleri iki taraf tarik. ile ıubduttur. 
Albnda dtıkklnluı ha•i aputumanm 
mesahuı tlçytlz kırk. -ıın terbiinde olup 
bir kat dlikk.lnlama tam ff aputwnan 

yarım klgirdir apartumanda birinci kattan 

itibaren çıkma ve Gç balkoo -nrdır. 54 
No dUkklnda Ma : ltalyopi ye 56 No 
dtlLklııda Sarop efetldi. 60 No dllkklnda 
Ahmet efendi. 62 No dtıkklade Mmtafa 
eCeohi, 6' NÔ dtkklnda Koama efendi 
·we 66-1 No dtikklnda AllUlq efendi 
kiraeıdır. 66-3 o dtılllnda Cafer efendi 
kiraoachr. Dökklnlann zemini çimentodur. 
58 No ~ID metbalidir. Apartu· 
muın semin katı çiçekli çini aatire Ye 

mermer tqbkta bir kuyu bir lrapueu 
odaa bir heli zemini kllDlen brmw cini 
Te kumen çimento döteli ubit k... ve 
iki mermer 7aJaiJ llavi çamqll'lık birinci 
kat merdinnleri mermer olup bu ka&t.a 

bir No ~ bir m u.eriDde .............. ..,. ~
bal& ve kırmızi çini aralık. öıerinde diler 
bir oda ıemiai tınma çini bna pah 
ocai& ha'ri madü. ve bir yemek odaa 
...- o1ap botl*· llt W mdinaleri 
111..,m. 2 No ai 3 kat S No daireler 
bir naımnlı dmnio a7aı ohap 2 o da 
hiaeclar Koald 4 No da bir IOla Uze. 
rinde birinde yük ve dolap huhınan llç 

oda kırana çini döfeli aym tetkilatta 

mutfak ve bellyi mid.tm olup Etlmya 
hanım ..aadir. e. Utta semini kırmıa 

çini kagir korkuluklu tana tıı.erinde d6rt 
depo Tardır. Tamamının kiymeti muham
miaeai Jinni tekiz bin alb ytla aekaan yedi 
lira ve 75 kurqlar- Taliplerin kıymeti 

malaamnin•indeıı hiueye muaip mıkda

na yllıde onu milpetiade pey akçasını 

teelimi veme etmeleri ve 13 Mayıs 9'l9 
tarihinde aut 15 e kadar birinci ihalesi 

lapılacajfuıdan mllıterilerin 338 • 2391 
doeya numara.sile müracaatlan ilin olunur. 
~~~~~-~~~~~~-1 ltanbııl icra dairesinden : Şiflide, 

Ahmet be) B<>bıtında 54 numaralı 
Nıırbyan apartmanında mukim iken eı. 

yevm ikametgthı meçhul bııhınan Mığır
dıç Manukiyan efendiye. 

Osmanlı Bımtuamn Mahkemei temyiz 
ticaret daireeindea 25 Tqrinillllİ 9'l9 
tarih Te 1001·2658 namaruile, Jlfanbul 
ikinci ticatet daıftllinden 5 Mart 929 
tarih Te 2506 numaralı illmın taııdikına 

ve 23512 konat barcı temyiz tarafeynden 
ahzma dair istilal eyledifi i.llmı berayi 
infaz dairemiıe tevdi ederek Mllllnua 

taıtir olunan ihbarname ikametgllnnııın 
nıeçhuliyeti huebile teblil olunmadıiın-
dan illnen teblilat icruma karar Yeril· 
mıttir tariJi ilandan itibaen nihayet bir 
ay zarf'uıda daireye 929-2572 ·numara ile 
ticaret luheeİne mUracaııtJa feniyei deyD 
etmeditiniz ft ya tehiri icrayi mucip 
bir diyecekinb oldaıa takdircfe dermeyao 
eylemedipıiz tak.dinle icra:ra deftm 
olunacaiı birioci ibbanwnenbı teblJiı 

makamına kaim olmak ilsen illııea 

tebUi olunu. 

1 ltanhal icra dairesinden: Bir deyDi 
..ıatama bibüı temini Wifası &UIUllD

da mlıcmı " funıbtu makamır o1aa 
uymetdar yirmi dısrt kitiik J emek 

- cin Japon mahtell( reakte 
tıiıı*li dlYllr talılklm ft - Jılr p 
antika .. yalar 28 N'mn 9'ı9 tmibiDe mi• 
.ur Puar gtanu sut onda Berlerbeyiade 
7ablar addeliade Ahclarınf be1ia köt· 
ktlnde ....... , .. fmuht omw.tı ilAa 
olmıur. 

Asileri mana· 
lıasa IMnlari: 

1 -C>ıdllfa ~ abmc:ak m*81detlet için milll .......... .-.ıltinaı * 
ve tecrUlle ,.,....._ UrU' ..erilmitıir· 

.. a- loıinııe '"ti...,. ....ıilumeleril ıı.,,. ~ " ~oı Vf tıaalarsaı ·ye -.... riy...W. Te tek1il lllltııli 
&111'k~~- pilla•~-... ........ ....... 
Niaan 919 tarihine kadar fi._ ~ır. 

. 3-- MUaabaka ve tecr6e S Mayıs 929 da Antanda ~. 
teklif •tleyecekleri malka ve tipe .U birer adet motoeıkleti 3 Ma,. 
kadar Ankara, a getireceklerdir. 

4- MUaııbauya iıtirake talif firmalar teslim eyledikleri fabn"kallrS 
lunduklarına dair fabrikaca mtlalddak vaika ibraz edeceklerdir, 

5- Müabaka Ye tecrlbe MıUl Müdafaa Teklldiooe hiç bir tMbild&a 
olmamak ve IMma ait masarif teklif eyicıreD Firmalara ait bumamar. 
olunacaktır. 

6- Mlltıabaka ve tecrübeye iki tekerlekli Teya üç tekerlekli ve ~ 
ler~en ataiıdaki JUılan prtlan baiı olaa.lar kabul edileceklerdir, bir 
levı mototıkleü, de getirmesi tayam anwlur. 

A - Motorun tek lilindirli olmuı milreccahtır kuneti d&t bey 
ohna)'acaktır. 

B - Motor ve surat deıiıtirme tertibatı aynı bilok dabilinde bal 
C - Tenvirab alektirikiyeti kıJIUonu ve port hatajı bulunacaktır. 
D - Saytgar takılacak terti!Natı bulunacak üç tekerlekli ve teni"ililllll9' 

olarak toforden batka arkuuıa daba bir kiti binecek. tertibatı buluna 
L - İntikali babeket kardanla veya ıeocirle olacaktır. 
M - GidUn ~e ıele kabil ayÜ Te muıiyetle mah•llerioe 

bolımacaktır. 

7 - Ba ıeraiti hail olup mO•tı.lra Tc teerllbeye girecek 
mUaabaka neticeainde heyeti fenniyece kolaybla .Utlltlp takıJdllı, 
emniyetle kollandıtı. urfiyatı u auıteryalı -Alam Tiı İlllUb bata.- old 
,erait bava.) ıde ve bez cins ve tabiatta aruide en eyi hareket bhi.liy 
0 

• 12 den Y"ltan meyillere tırmua biJdili tebeytln edea .,. ..,.a.alil 
elverıtli bulunan marka Te tipten bıtitı.p olunacaktır. 

8 - Muaatı.u ve tecrtlbe ııeticelinde bıtibap olamcak mub 
parti 30 adedi • > tganiı ve 8 adedi •ytkarh ofaralt ceman 38 8dtl; 
edilecektir 'e bedelleri teslimlerini muteakıp hemen teavİJ• ohmacakbr. 
} 70 tane 10myab karyola aleni muraakua ile alın.w:akbr ihaleai 10 

çarpnba gUoll saat 14 de y9ıJacaktır. Talipleria fU1DametİDi 
muzda görmeleri ve ihale gününde teminatlarile m .. : dm. 
A aked ihtiyaç için on aandıktan ibaret hir takım seyyar lıakteriyoloji 

kapalı arfJa alınacaktır ihaleli 11-NieaD-929 Peqeabe gllDil aut 16. 
•) onumuzda ~ apılac:aktll'. Taliplerin ptn•meaini k.omia7ondan almalm '9 
tartııamedeki tadda ilmr ile komil7oa riyuedae Termeleri ilin olunur. 

} O N11&11 929 çarpııba gtaatl saat 14 te paarlıkla ııampara -.e bileti 
catıııdan mıkdar ve ener hakltmda .-aiti UpeDmek Gire ........ 

merkeı mtın alma komiayonuna maı.cudarı. 
J stanbul levuım aaraciye imalathanesinde bulan&D iki bin kilo mahlut 

bet ) ili yirmi beı kilo poııteki ve on hin kilo kötela kırpmtıamın 
mliayedde konmUftur. Jbaleai on bir aiauı 929 tarihine mtt.dü' pcqenlıe 
OD dört buçukta icra edilecektir taliplerin prtnameaİDi yirmi kaıut 
komi•> onumuzdan almaJan ve prtnamede muharrer oldup tanda teaııillll!P': 
DÜa)'f)Dda bam bulunmplan ilin ohmur. 

Bakır kiyünde barut fabrlblarlada imlletı + ıetambal 1atı•lma komiayoaundaD: 

1500 Do s.bma 
1500 • a.n.ı,. fadlr..ı 
800 • Plrinc 
50 • Çay 

1500 " Mercimek 
1500 • Nohat 
1500 • BaJpr 
1000 • Ruatı llı\latl 
300 • İrmik 
700 • Beaelye 
60 Çeki Od11D 

Ba1lda ciııa ve mıktarlan yualı enak ve mahnıbt mUDaka1J9 
İhaleleri ayn a)n ve 4 Mayıs 929 Cmlllrteai gllnQ kıra lrılnwektll'. 
teaıinatlarile dlezldlr günde aut 10 da komisyona mllncutlan. • • • 1500 kilo s.de Yatı 

800 • 1.eytİD Yatı 
Balida cim ve mıkdan yanlı iki kalem Yal münümya konalm....

ihaleleri 4 Mayıı 929 cumartesi güııll icra lahucaktır. Taliplerin smdDll~ 
kllr günde .. ı 14 de komüıyoraa mtıracutJan. 

Mekitihi askeryie satınalma komisyon 

500 adet kaput Halıcıoğlu lısesi için 
4t895 kilo Saman Harp ekademiai hayvanatıiçin 

ıarer ve zi) an ve farkı flatı ifayi teahut etmeyen mııteaJıid4ıll 
hesabına ve ayrı ayn prtnamelerde olarak ballda cim vo mık.dar ~ 
muharrer iki kalem mevat puarhkla mubayaa olunacakbr. Puarlıklan 11 
Per§embe gOnU .. ı 15 te HarbiJ e mektebi > emekbaneleri ön~ 
mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin prtnameleri içia komilyOD...
içinde paurlık mabaliiııde hazır bulumaua iJAD olunur. 

60 Ton Tuvenan komlirtl Kuleli lileli ~ 
1000 Kilo Beya peynir Harbiye mektebi için 
1000 • ZeJ tin daııeai • • • 

Ballda cins ve mabaDeri muharrer 3 kalem mevat ayn ayn 3 a..tııllll"I 
ve aleııi mllnakasa suretile milbayaa oluacak.tır İhaleJeri 10 Nitea 
gUnil eaat 15 te barbi,>e mektebi yemekhaneleri &allndeki mttmka• 
kılınacaktır. Taliplerin prtnameleri için kOlllİlyonwnuza ve fttiıak ~ 
malı.elline müracaat ve bazll' buhuımalm Ula olunur. 

ı• Kilo y6a. 
400 Adet Putide. 

Kuleli Wıesi içia balAda cim .,. mikdarlara mahaner 2 kalem et1' 
tutnamede olark ve aleni mU•lr- aandle allba:raa ohamcütır. 
929 Çaqenira gUoU saat 15,5 da Ja,rhiye .....a.i ,.....lrtbri ÖD~ 
maballiDde icn kıbnacekm. Tllipleria pıtnameleri için kcmüiyoa-
içinde aumatua mabaDiM ıalltaeut Te ı.m lıahıınmelm illa olmuar. 

H a7dlr pap huın•smeııi iciD 6 talNllda .._ Mto .det y.
llbn alu11ıctket. Pwdilt 11 ..... 918- pıqeHe gtlDil iMi 1"' 

mektelıi 7emeldımıilen GnttndMd pwrbk •ballin icra •ıl·•_,. 
~ .. k~ ........ 11 .,. ittiıak. içbıde pmrlık 
bulunmam ilin obaur. • 

Emva6 metruke illnlan 

H a1io cWaiHncl~ Fentrle Balat U..-. ...,_ u olaraJr. lılumt lıir Jlllll! 
FeniırWaçe qpundam IWiıiej.ftli -lsidder o1m 850 Ura ~ fllll 

muı fıcia ~ taribiae mltldif ~ 11118 ilet lSde mllDJ .... 
talipMriD jlıde yedi haçaak ...... temimi atseledle F.m-6 ...... 
mtıtqetlül aauı komi1-. liatrtıailt 91'n ılwf. 


