
- - -- --- -

~-li· ,11 1 ,l 
lllJVSABAKA KUP 

=i:Jve2 
-- kuponu kesiptJ (JCnlliii'ftStY 

saklayınız. 

ANKARA CADDESi l 1428 

• 

•• 

Gazete ·z 

CUMRU'RIYET iÇiN VE BALK fÇlN 

8 Say, 
<.:Ul'ttA, 15 :,tJBA'l\ J9'29 , Tiı hT ı •9 1 r E . 

.ADHR"ı l fELGH: l::ıf. IK.DAlıı ~ ~ 1 A K I ll: t89 t. 

Alınanlar guı abideye çelenli r. 
"EMDEN,, I TAH ll{AT Ban 1 <~ j de 

lJGUN ABI E E 
ELENK KOYACA 

B IR DUN l\1UV ACEC 
çalııı:. ı 
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l.JAR HE YAPILDI "Bank Belj., in muamelatını 

«F ranız memaliki S< rkıye» Baıı
kasına devrederek asfiyeye baş
ladığı malumdur. zkur ban
kanın veznedarla dün Ortan
ıyan, bir hafta kad .. r e\ el, ba
nkadan bir "bo.ı 5L I'\ ı ,, alarak 
Parise gitmişti. 

E YAPILACAK MERASiM 
~I SUVARIS 
'lENGı YERiNE 
IZzar KOYACAK 
o --ç ıün 
~ı, AI dcnberi limanımızda 
,,~tii !ilanların "Emden" 

ı.k t on i~bıtazı ve efradı bu gün 
~ l' e tabur halinde şehre 
k ve l' aksinı meydanına gele
edteek~ksi~ abidesine çelenk 
~, erdır. 

t~e Çıka a&lcerleri saat on birde 
:~ alca.le ve önlerinde mu
~c duğu halde Karaköy 
•'~kuşu tarikiyle Taksim 
:&~er geleceklerdir. 
•ıı onutanı saat on ikide Abi
,,~iyc~e nıevki alarak se· 

en lcru e geçecek ve bu sıra
t V&zörünün kumandanı 
~ ~ngi abidenin altına 

t~,.k Slr~d 
~ ~ a Alman bandosu 
Cııllıb~ltıı çalacali:ır. CeJen
~t ~t ~ sonra asker Reisi
~ ~ .-e etleri ile meçhul Türk 
ttij ~~ illıen selamlayacak ve 
.\~~. ınerasime nehayet 

~~- 'd.:lceri bilahere gemiye 

Mamafi 
""lld lctir. 

ıtı~ ~.. bu gün ve yarın da limanımızda kalacaktır. 
Yarın akşam hareket etmesi muhtemeldir. 

Aziz karilerimize e=r ·• ; 9lFrl 

~llsahakanıızın ilk iki kuponunu htlf,ıiin 
:"""'' biı·likte dercediyoruz. - .... ' _. ............................ 111:••············· ! Bu kuponları kesip saklayınız . Bir ! 
•, .. ,, hediye de size çıkar. -.. i ······ : J\. t ·~········································ 
' ~lZ k . ı . . t d ·kı . . F k t ~ı4 t arı erımız e ı erını , a a 
ttyt ertip ettiğimiz birinci kuponu te· 
ı.ı.l aın hedi- da1··1 edenıe· "' et. 
aı- 1 llıusa-
~ası"' ilk. Qa a-

lı. d. -~ll.po
~t Un. ga. 

enı.. 

İl§~ •~in 
tld hıza .. 
, a lle~ret 
ll.şt~L ~ .. 

-l.l(. D .. 
llzet un 
i~ eıııizi teda-
i.- ed.enıeıniş olan 
~ı Çok k ·ı . . ef0n.ı arı erımız 
~tle a Ve sair su· 
llta g~etenıize 

~İisa~t ederek 
lt-ak kaınıza iş-

etnıe . 
ıs -

u kleriııi 

söyledi .. 
ler. Diiıı· 
kü ııus

.tıamızdan 

'da eJdepek 
az ka nııs oldu· ., 

~u için hu gliıı 
her iki kupo
nu bir arada 
neşrettik. Bu 

tek kupon 
her iki ku 

• • pon ıçın 

muteber 
dir. 

Kadriye hanın1 ve rüfekası hak· 
kmdaki tahkikata dün de devam 
edilmiştir. ' tintak hakimi lıaricft 

tetkikatını .... r .. ,,.,~-· _,,~--~~ 

- -

ikmal etme 
diği ıçm 
mevkuflar
dan hiç 
kimseyi he
nüz istcvap 
etmemiştir. 

Dünyanııı en bilyitk vapurlaruıdan "Bomeric,, 

Hisabatın la5f1ye · t:nasında, 
bu memurun zimmcf ne 56 bin 
lira geçirdiği tahakkuk etmiştir. 

Ortanıyanın bu parayı defaten 
aldığı ve ondan sonra Parise 
gittiği muhakkak addedilmek
tedir. 

Dünyanın · en büyük vapurla- Homerik limanımızda ilci gün 

Dün de 
bazı kimse
ler davet 
edilerek 
malumatla
rma mü:-a
caat edil
miştir. 

rından olan 34000 tonluk Ho. kalacak ve bilahere Hayfaya mü
teveccihen baraket edecektir. Se
yahlar geceyide şehirde geçire
cekler ve istedikleri zaman gemi-

nıeric vapuru Pazar günü 500 den 

fazla Amerikan ve lngiliı seya

hini hamilen ayin on yedisinde 

limanımıza gele<:ektir. 
lerine avdet edebilmek için emi
rlerine motörler tahsıs edilecektir. 

Sarık veznedarın elindeki 
hüsnü hal varakssile başka bir 
müessesenin canını yakmasına 
mani olmak üzere keyfiyet icap 
eden makamata bildirilmiştir. 

Bu meyan-
DE KAR l s. KLFıYTON GiDiYOR! 

da davet YOK, HAVA Hükumet mer-
edilen yaşlı~ ......... =-........,=;:; 
bir zat uzun 
müddet is- TahJ\.Jkatı •dare eden 

GÜZEL OLACAK kezinde ricali ati-
yemizle temas 
eden ve elyevm 

- ~---·~ . 

tintak ha- Hikmet bey 
kiminin nezdinde kalmıştır. Hatta 
bir aralık Kadriye hanım da is
tintak hakiminin yanına çıkarılmış 
ve bu zatla muvacelie edilmiftir. 
Kadriye hanımın pederi Ali Riza 
bey dün de tevkifhaneye giderek 
oğlu Nusret beye yatak, kahve ve 
saire getirmiştir. 

Kadriye hanımın yıldız imza. 
siyle gönderdiii mektup aynen 
şudur: 

"Reisi cıimhur gazi llJ1ı,5tafa 
Kemal Pa§a Hazretlerine.,. 

Bazı hususat için görüşmek
liğime miisade buyunılur mu 
efendim? 

10-11-928 Yıldız 
Tophanede: ltalyan hastahane

si yanmda 3.S numarolrı apartman 
3 numarada. 

FRUGI BAN 
ANKARA YA 

GiDiYOR 
Iran sefiri 

ekspresle 
Ankara ya 
gidecektir . 

Diğer ta
raftan An
karada ye-

Frugi han yarmki 

Evelki gece başlayan sis dün 
sabah saat sekize kadar devam 
etmiştir. Mamafi sisin kesafetine 
rapen vapurlar muntazaman se
ferlerine devam etmitlerdir. 

Rasathaneden aldığımız malu
mata göre hava bu gün de dünkü 
gibi iyi gidecektir. 

Bugün kar ve yağmur ya.ğmı
yacak ve ruzgir da mütehavvil 
esecektir. 

TOKYO SEFiRi 
YARIN GiDiYOR 

Bir müddettenberi şehrimizde 
bulunan Tokyo sefirimiz Cevat 
bey, yarın zevcesiyle birlikte 
memuriyet mahalline hareket 
edecektir. Mumaileyh Portsaide 
giderek oradan aktarma edecek 
ve Nisan iptidalarında Japonyada 
bulunacaktır. 

Cevat beyle refikası şerefine 
dün Japon sefarethan;:!sinde bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafette Japon 
maslabatgüzan ile aefaret erkanı 
ve şehrimizde bulunan Japon 
tıcaret heyeti hazır bulunmuştur. 

1 
YUNANISTANDA 
TÜRK EMLAKi 

Dün Ankaradan şehrimizdeki 
alakadar mahafile gelen maluma
ta göre Yunanlılarla müzakerata nişe h i rde 

Iran sefare- evelki günden itibaren tekrar ba-
şlanmıştır. Müzakerat şimdilik 

thanesi ola- Türk ve y onan milbadele mura· 

rak hazırla- hhasları arasında emlak meselesi-
nan binaya ne ait ihtilaflar üzerinde devam 
konu la cak etmektedir. Malüm olduğu vechi-
mo bil yeler le hnkumetimiz Yunanistandaki 
Ankara ya Türklere ait muavazalı emlakin 
gönderilmi- müıakkafattan tefrikını iıtemiş ve 
ştir. Iran Yunan hükumeti de murahhasla-
sefiri bade- nna verdiği son cevapta bu nok-

şehrimizde bu
lunan lngilterenin 

Irak fevkalade ko
miseri Sir Kleyton 

dün refikası ve 

refakatinde sefa

ret memurları ol
duğu halde şeh

rimizin muhtelif 

mahallerini gez

miş, bu meyanda 

Ayasofyayı ve Mü

zeleri ziyaret etmiş

tir. Sir Gilbert 

Kleyton yarın refi

kasiyle beraber 

Benıta hareket 

edecektir. S. Kleyton An.karada iken 
-==:o:=.:=====->:!_='====-·=:;=;::~====-~====-~-=---==~==-~==-........ -.. 

JAPON IŞI TEFTiŞ 
Sergi eşyası 

geliyor 
Japonya ile ar_a~ada ~~rf mU

nasibatın inkişafı ıç~ oehr~m~e gel~ 
Japon ticaret heyeti şeh!l~ızde hır 
sergi açmağa karar vemıışti. ?J:d.ı~
mıı malumata göre, J~pon s~rgm ıç~ 
Perapalas ötelinde hır daıre ta&haıı 
edilmiştir. Sergi için Japony~d~ !ola 
çıkarılan eşya bu ayın . yırmııı.nd~ 
phrimize gelecek ve s~rgı Mart ıhtı 
d111nda kUtat edilecektir. 

Poliste teftişata 
haşladılar 

Mülkiye müfettişi Hakkı beyle 
Adliye müfettişi Muzaffer bey 
dün oğleden sonra lstanbul ci
hetindeki polis merkezlerindea 
bazılannı teftiş etmişlerdir. Mü
fettiıler defterleri tetkik etmişler. 

Nezarethanelere bakmışlar w 
vuku bulan şikayetleri nazan iti-

l 
bara alarak mahallinde tetla1c 
etmişlerdir. 

1 Bundan başka Unkapanı mer
kezine mensup memurlann da 

1 bir nieseleden dolayı umumi-
1 yetle ifadeleri ~mmışbr. 

ma Ankara- . Frugi han tai nazanmıza cevap vermirti. El-

TOPHA EDEKI 
A TREPOLARIN 

TAHLiYESi '· 

daki sefarethanede ikamet ede- 1 yevm bu meaele tetkik edilmek-
c ektir. tedir. 

••••••••••m••2••••••••••••4•••••••••••••••••••••••••••••• .. 
! ~ Musabaka tafsilatını iç sayfalarımızda ! 
m • 

: okuyunuz. ~~ ~ 
• , • rı.!il 

Fort müessesesine geçen Topha 
ı ne antrepolarının Uıhliı•ine 
· başlanmıştır . Antrepolar mart 
ortalarına doğru tamamile tahliye 
dil: re~. Fart mucssc.sı>::ıine teslim 
ı 1:1.iş • 

~~~~------------------------------------------
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5 Şubat 1929 
) u oılay• ilt '\ unnnıetao h1.ıku

m ti ri ar ı da ceryan eden mtiıa· 
ker erln bu gttnlerde t:hemmiy tli bir 

flıa. a girdıği an18§ılıyor. Ynpıl n 
muzıı.kercl r k kkın a tafi ıli.t verllm· 
yor. Muhim oldu~ için gizli tutu· 

lıyor. 

Ancak ıi3•Mi mahafıldcn tereşşuh 
eden hah rlerd~n n1Uz:ıkeratın mahi· 
yofaıe ait fikir cldeetmek, malumata 
malik olmak mu kin oluyor. 

Atinadaki muhtelif gazete muha· 
birleri bnriciyc neıareti mahnfilinden 
ald kları m lümatı kısaca kaytediyor· 
lar. Bunlara tam haber \ e fazla taf· 
ıl tt içtin p etmeltrinin kendile-

rint tavı ıye olunduğu he ap edilmek· 
tcdir. 

Kral Aleksandrın parl emento} u 
ilgil ıle ı tatorlük te i elmebı uze 
rine §imdı ı muzakcrelerin hararetli 
bir saflı ) o girdiği taayyun etmiştir. 
Belgr ttan, Atiııadaki Yugoslavya ee· 
faretıne bu dan sonra muh im talimat 
gt>nderildiği haber veriliyor. 

Kral Al~kaandrın , kabine reisine 
ve harici1e nazırına, Yunan htiküme· 
tine dah mUı it teklifat yapılmasını 

• emr ve tav iye eylemiş olduğu t re§· 
şub eden hah<"rler arasındadır. Bn se· 
heple Yu an hariciye naz retine tev· 
di edil ao teklifatın Yanan noktai 
naz rı a daha Usait olduğu izah 
edil ektedir. 

Yo o 1a ya httkOmetinin, Jtalsa 
hariciye mti te§arı M. Grandinin Ati· 
naya yeptı ı sel lihat tt:r:erine faali
yete geçtiği, Yunıın·Yugoslnvya itilii· 
fını temine çalıştığı görUliiyor. Kral 
AJekaandr ıle kabinesinin, Yunan, 

ltalyn ara ınd husule gel6cek bir 
itilaf veya ittihadı akim birakwak 
fikrile hır kete geçtikl rine şliphesiz 
aaıarile bakılıyor. 

Fra hariciye nazaretinin Yugos· 
la\ ya kabinesinin bu f alili) etinden 
esa h bir amil olduğu, alınan malfi· 
mat me anındadır. 

Y o o ) -vya btikftmetile abık Yu· 
nan b vekıli diktatör jeneral Panga· 
lo kabinesi arasında yapılan bir iti· 
llif 'ardı. Bu itilafı Yunan meclisi 
kabul etmioür. Y ogosla vya hükumeti· 

de ısrar gö teriyordu. Şimdi yapılan 
airp feklit tın n Yunanlılar için daha 
mUeait oldu~oa pek farla ihtimal 
verilmektedır. 

Zifosa çare 
Calatada köprü b04ında Voy· 

tJoda cadde3i ve şi§haneye kadar 
olan )Olda hemkar, hem çamur, hem 
de su var, Otomobiller bu cadde· 
den geçcrl rkerı etrafa çamur ve 
su siçratıyorlar. Biraz yava§ geç· 
sefer fazla ,amur ve su sıçramaz. 
Seyrüsefer merkez nu.nıurlıığu o· 
tomobıllerin bu caddeden geçme· 
/eri zamanında yat aşca gitmelP· 
rirıi temin ederse çok iyi o1ur . 
rvaznr tlikkatı celbf'tme11 ··i rica 

ıp la ıı;ı zı 

Vilayeth3 
ila ~et hü tçesi 

AUtün dtvair bUtçelerini \'iliiyett 
ondcrmı tir. l Martta içtima edecek 

olan umumi Vilayet mecfüi lıtıt elari 
tttkik vo tasvip ettikten sonra veki· 
lcte gonderecek tr. 

Y spılaıı tetkikattan ı:nlaşı ldığına 
nuaran Istanbul vilfi} etinin umunı 
bUtçeei 2,240,000 liradır. Bu sene 
Maarif btıtç.csine 80,000 lira fazln 
't'crilece!.tir. Bu 80,000 lira ile nıual· 
!imlerin maa:ıılarına ) Uzde on nisbe· 
tinde znm icra edilecektir. 

acı Memet h{ 
1 kan mUdlirlı umumhi ilacı Me· 

met bey ile .'\1iılki~ <" ser mUfcttişi 
\ltlf it b .. y dün oi'ileden sonra \ ilııs ete 
el('rt•k tflffiz komis~ onlarının içtima· 

ına i~tirlik etmişlerdir. 

ıanette 

yunu, 268 hin lira, blıtceoin °10 ~.8:>, 
ltfai, e için 210,200 lira, bUt~enin ° o 
3,02, UekUdar • Kısıklı hattı için 100 
hin lira, htitçenin ° 0 1,43. T"'z) inat 
ve tenvirat mıısarıfı 320 bin lira, 
but~enin ° 'o 3,30, Maaşat 1,422,347. 
blltçcnin ° e 20,44, Tanrifat m arıfı 
666,846, 0 o Q,58. idarenin mUtef er
rik ma~arıfı 449.554 lirıı. 0 o 6,55. 
Ma arlfı sıhhıl e 301,920 lira 0 o4,33. 
Muavenet 241,857 lira, 0 o 3,45. Şeh· 
riayin 100 bin lira, 0 o 1,43. Şehir 
suları 70 bin lira 0 , l. Aidati tah!5i· 
Ji) e 45 bin lira, 0 o 64. lktisat mli· 
durnyeti masanfı 10 bin lira, 0/o0,14. 
Bunların yekQnu umumisi 6,957 ,542 
lıradır. 

aarifde 
Millet n1ektepleriııde 
Millet meh teplerinde tedrisat ya· 

pan muallimler, mekteplerin kUşadın· 
danberi mektebe muntazsm surette 
<levam etmemiş olanların bir listesini 
yapmışlardır. Bu li teler maarif ida· 

• re ine \ erilmi tir. Maarif, bunları 
maııetiıı yeni sene polis mildlıriyetine \ermiştir. 

bütçesi 

1 

Polia bu gibiler hakkında tahkıkat 
. yapacaktır. 

Şehremaneti 929 sencsı masraf 
hütçe ini hazırlamıştır. Vııridat btıt· Adl • d 
çeai ile mıı raf ara ında tevazün var· ıye ,e 
dır. 

Tarla başı cadde i 
Emanet dün de me• cut amelesini 

yolların temiılenme!ine memuretmi · 
tir. Bel oğlu cadd indeıı hem tram· 
va, hem otumobil geçti~i cihetle 
ves:ıiti nakliyenin gayet a~ır 

olarak hareket eyledikleri emnnetçe 
nazarı dikkata ahnmı~tır. Bunun için 
emanet dun Tarlabnsı caddesinin de· 
rhal açtılmasını emcretmi~tir. 

Bu gtin Otomobiller Tarlaba§tn· 
dan geçecektir. 

Kızakla naklıvat 
"' 

Şehremaneti karlı ha.,,alarda kı· 
2 kla e ya nakli için dtln tecrllbeler 
yapacaktı. 

Y aptınlan kızak beğenilmedi~i 
için bu tecrübe yapılmamıştır. Yeni 
bir kızak yaptırılıncaya kadar ortada 
kar da kalını) acağından, bu tecrtibe· 
den vaıı: geçilmesi lazım gelecektir. 

Ne sarfediyor 
Şehremaneti, varidatının en mU· 

him kısmının manşata sarfedildiği 

ve bu itibnrlu sehri Jiyıkı veçhile 
im r etmedit-i hakkındaki iddialara 
kaqı, ~eudini mudafan)a devam 
etmektedir. 

Gcçenl rde memurine rnrilen 
maa~ mıkdarı hanında \aptığı bir 
i talil.te memurlara 'aridatıu 0 

(1 50 
ini ve-rmeyip 0 o 15 ini 'erdiğini 

i bata ç.nlışınış ve memurları iki kıs· 
m tefrik uretiyle iddiasıuda hak 
kazanmıığa gayret eylemi~ti. 

Duo de matbuata ) eni bir istatistik 
\ererk şehrin imarına nekadar para 
harcadı~ını gosteri) or. 

Inıar i~leri nelerdir 
Lınnnet. lrn i tatistikinde iınaratı 

umummi)e ) ckunwıu 36.50038 lira 
olarak tt> pit etıui)ir. Bu emanet 
uri lat m 52,4ı ti durr. Imarat 
şunl r r: 

Gazı Kemal hoprlısu için 2.50 hiıı 
liıa. b tçeuiu 3,59 In- t umumi· 

5 1.8 8 li . blıtç nin 
d n m de\ t"llit dt • 

Bu avukatlar kim? 
Adli~ e mahafilinde tanınmış, ma

ruf ilci avukat hakkında dun burya 
bir şikiiyet vaki olmu:.:tur. Bu ikayeti 
yapan mliessese avukatlar ytır.Unden 
] 50 bin lira 7.arara duçar oldu6'lllltı 
ve bu iki zat hakkında lazım gelen 
muamelenin ifasını rica etmektedir. 

Baro meclisi inzibatı meseleye 
vaziyet etmi~tir. 

Mahkemeler 
Bir merkez memuru 

nıahkuın oldu 
KöprU memurlarından Ziya efen· 

diyi, hilafı kanun merkeze seYket· 
mekle maınun Be§iktao merkez me· 
muru lsmail Kasım efendi hakkında· 
ki dava dun UçUncli ceza mahkeme· 
sinde hitam bulmu§tur. Ismail 
efendinin gayrı kanuni hareketi 
anlaşıldığından tecil edilmek Uzre 
bir ay hapsine karar verilmittir. 

Bir iflas 
Asma altında Papas oğlu hanıu· 

da 23 numaralı handa ticaretle 
me ğul hacı lbrahim efendinin ifJll· 
sma, ikinci ticaret mahkemesince ka· 
rar verilmiştir. 

Dosya sirkatı dava ı 
Polis uıüdilriyetinden dosya sir· 

katı ile mamun Enis Fahri efendi 
hakkındaki davalara dün ikinci ceza 
mahkemesinde devam edildi. 

iddia ınekamı Enis Fahri efondi· 
nin dosya meselesinde polis lllemur· 
]arından Jlbami efendiyi bazı vaatlar· 
la igfol ettiği anlaşıldığından ceıa 
kanununun 264 lincli madde.sine göre 
teçziyesini ve llhami ·efendinin de 
memuriyctiı:ıi sui i tim1tl etmeı:ıinden 
dola) ı ceza kanunun 240 inci madde· 
ı:;ine te' fikan tecrimini, meselede ala· 
kadar bulunan Abidin efendinin be· 
raetiuı talep etti. Heyeti hakime, ka· 
raı it ı için muhakemeyi başka gi1· 
ııe bırnktı. 

mi,ş, onun saf ve samimi itima· 
dını sui istimal etmişti. 

h IA lli ş 

Karşısında şimdi bir çocuk 
gibi ağlayan bu kadına irtikap 
etmiş oldu~ yalan ile bile bile 
en müthiş bir ıztırap aşılamıştı. 

arian susuyordu ... 
Bu sükut, belki genç kadının 

göı ye şiarına hörmetendi .. , bel· 
ki de bi şa kınlık eseri idi. 
Süheyla boş bulunarak kendisini 
bird n bire teessüre kaptırdığı a 
u ndı yallı gözlerini ressama 
çevirdi: 

- Affediniz... beni affediniz 
Irf n b y.. dedi. Hata ettim. 
K .. bimin bu derece zaif olduğu
nu s ze rrôstermemeli idim. Fakat 
ne }up m ki elimde olmadı. 
WaL o 

un! ı 

ıra. boitub 

j Bogdlını tıkayan şehikler ara-

1 
sında bütün vucudu sarsılı} ordu. 

irfan hala susuyordu. 
1 Agzını açıp ta bir teselli keli-
mesı bile söylemeğe iktidarı 
yoktu, 

Yaptığı cinayeti, söylediği 
müthiş ve menfur yalanı düşiinü-
yordu. · 

Bu cine} etin, bu ahlaksızlığın 
ağır yükü altında ez!lmis gibi, 
idi. Bırdenbire hiç düşünmeden, 
sonu nereye varacağını muhake
me ve idrak etmeden delicesine 
şuursuzcasıı n yalan SÖ} lemişti. 

l' ard , gibi, hatta b~r kardeş
ten d ha f zl, _ \:diği, hörm<'t 

k Ja5mın ndisine 

N. . ') N' . ? 
ıçın r ,., ıçın , 

Evet, niçin bu derece sukut 
etmiş, kendi kendisinden nefre
tini mucip olan bu ahlaksızlığı 
niçin yapmıştı? 

irfan. şuursuzluğu içinde bü
tün bu bir sürü ( niçin ? ) lere 
nehayet bir cevap verebildi : 

Seviyordu .. Süheylayı sevıyor
du. 

Kuvvetli ve şiddetli bir aşk 
ile sevmenin imkansız ve şuur
suz olduğunu iddia eden irfan, 
şimdi inkar ettiği aşkın kahre

dici p~nçesi altında iııleyor ve 
bu uğurda en ulvi hisleri bile 
ayak arı altına almaktan çekin-

Sıılı.ıt 1) • 1')2<) 

Miitef errik 
Za' allılara ) aı·dıın 

Vali vekili \C' J:elıremini Muhiddin . 
B. dlın Halb. fııkasına giderek nıuh 
t cı nıuaven("t olanlara zengiler tara· 
fından ~ apılacak: ) ardım hakkında 
Hııkkı • inasi pş ile görUşmU§ttir. 

Seı·seri torpil var! 
Karadeniz boğar.ı haricindeki Ko· 

ca.lıaş iskele.,i civarmda serseri bir 
torpil gbn\ldUğti Liman müdüriyetine 
bildirilmiştil'. 

Torpilin imhasına çalı şılnrnktndır. 

Bir temaşa şirketi 
Temaşa rn Tiyatro şirl,eti naınile 

teessüs eden bir §irket, tescil için 
Ticaret mlidUriyetine müracaat etmiş· 
tir. 

Mezkur şirketin yıldız gazinosunu 
isticara talip olacağı söylenmektedir. 

M. Rosveltin zevcesi 
Seyyah sıfatı}le gelerek bir hnf· 

tadan heri şehrimizde bulunan sabık 
Amerikan cumhur reisi M. Rozveltin 
zevcesi, ve kızı ile birlikte dün Pire· 
ye gitmiştir. Mumaileyh Pireden Ati· 
naya gidecek ve tekrar Pire tarikiyle 
lskenderiyyeye geçerek bir mlıddct tc 
Mısırda sey yalıat edecektir. 

VUKUAT 
Tavuk hı ı·zızları 

Zahire taciri Divrikli Edhem Nuri 
efendinin evinden dün gece tam 42 
tavuk aşırılm1ştır. Tavukları birer, 
birer kesip çuvala dolduran oıechul 
hırsızın izi hulunamamı§tır. 

Karısıni zorla oynatan 
Kasımpa~ada oturan Çingene Ha· 

san oynamağa gitmek istemeyen ka· 
'tısını bir sopa ile dövdüğünden der· 
dest olunmuştur. 

Dünkü yangınlar 
1 - Dun akşam eski liman daire· 

sinden yangın çıkmış ve merdiven· 
lerin bir kısmı yandıktan sonra son· 
dttrulmtıvtur. 

2 - Aksaray da ikamet eıJen Ismet 
hanımın evinden yangın çıkmış ve 
tevcssU etmeden <;öndUrUlmliştir. 

3 - Mahmut paşadaki iarııkcı 
Seyit Ali efendinin dükkanı tutuş
muş ve kısmen )'anmıştır. Itfai snde· 
ce ateşin diğer dükkanlara sirıı) etine 
mani olmu§tur. 

Bir intihar teşehhü "'Ü 

yeniköyde oturan kalH'eci Meruet 
efendinin oğlu 18 yaşında Hilmi 
evelki gUn bnbasile yapbğı kavgadan 

muteessir olarak eline geyirdiği 
tabancayı göbeğine sıkmak ııuretile 

intihara te~ ebbtis etmiştir. 

Hilmi bastahanal e kaldırılmıştır. 

[\.. 

e 
7-21-929 

Kırklareli bir haftadanberi 
müthiş kar, tipi ve fırtına içinde 

sarsılmakta. ve nefes almamak
tadır. Ruzğarsız yerlerde souk 
sıfırdan (14] buçuk derece aşaya 

düşlü. Bütün mektepler, halk 
dershaneleri, çarşılar ve dük
kanlar kapalıdır. Dört günden

beri Istanbul treni gelmiyor, 
Kasaba posta ve gazeteden 
mahrum yaşamaktadır. 

Ortalıkta bir dirhem odun 
yok. Merkep yükleriyle vetirileıı 

iiç, beş parça odun 70-80 ku
ruşhır. ki okkası t kur ıştan __..,. 

pahalı gelir. Marn fi onu bul
mak ta mümkün de-ğildir. 

Köylerde mlithiş kar ve kış 
olduğundan ve bilhassa balkan 

köylerinden tek bir kişinin 
yola çıkması mümkün değildir. 

Binaenaleyh odunsuz tutulanlarla 
zavallı fakirlere "Allah acısın 1,, 
demekten başka çare yoktur. 

Geçen gün iki orman memu
runun yoldn soğuktan donduğu 

ve bir kişinin de kurtlaı tarafın
dan parçalandığı şayi oldu .. 

® ® 

Vilayetimiz dahilinde (400) den ı 
fazla millet mektebi açılmıştır. 
Bunlara (13) binden fazla kadın 
ve (14) bine yakın erkek vatan

daş devam eylemektedir. Köy
lerdeki vaziyet şayanı memnuni

yet bir derecededir. Yapılan 

tehişlerden halkın çok muvaffak 
olduğu görülmüştür. 

.ı.I. Selçuk 

Fersude paralar 
Evrakı naktiye mübadele da· 

iresinden: Evrakı naktiye müba-

dele dairesi bukerre hesabatmı 
sureti katiyede kapatmak mecbu
riyetinde bulunduğu cihetle, bu-

güne kadar nezdlerinde mukabili 
tesviye edilmemiş fersude evrakı 
naktiye ashabının, yedlerindeki 

makbuzları ibraz eylemek ve mat
Juplarını almak üzere niha
yet şubatın 28 ine kadar, cuma 

günlerinden maada, her gün saat 

9 1-2 tam 12 ye, ve 2 den 5 e 

kadar duyunu umumiye binasın

daki mübadele dairesine müra-
Belediye kanunu caat eylemeleri betekrar ve son 

Ankara, [A.A] defa olarak rıca olunur. 

Dahilye vekaletince hazırlanan işbu müddetin hitamından 
ve devlet şurasınca tetkikatı nra metalibatı nazarı itibara alı· 

hitam bulan belediye kanun la- nmamak tehlikesine maruz olaca
yihası icra vekilleri hey' etine klan alakadarana ayrıca arz 
takdim kılınmıştır. olunur. 

O, artık eski betbin irfan 
değildi. 

Çünkü ... seviyordu. 
Tutulduğu aşkın ilk tezahuru 

da onu bir cinayete sevketmişti. 
Dün, arkadaşı hisabına vazife 

şampiyonu kesilmişti, kendisinde 
namus haysiyet, şeref meselele
rini hatedebilecek bir hakim ku
dreti görmüştü, zayıf kalplere 
karşı ateş püskürmüş, hissiyatına 
hakim olmayan kimseleri haka
reti altında ezmişti. 

Bu gün ise (aşk) irfandan inti
kam alıyordu.~ 

Hissi, duygusu, kalbi, ve hatta 
bütün vücudu, asabı durmadan 
haykırıyordu 1 

- Seveceksin 1. Seveceksin 1.. 
Bu hitap karşısında artık sarsıl· 
mış olan vicdanı da bir aksi se 
da gibi cevap veriyordu: 

eri nasıl 
anla~J 

Mikrop vücuda gi 
2-7 gün sonra hastadJ 
kını şikayetler çıkar, ~ 
nsızlık, iştihasızlık, baŞ k • 
rın ağrıları görülür; ço 
da şiddeti' bir boğa% 
nazarı dikkati celbeder 

Boğazın içerisine bS f 
zaman hafif derecede 
ve bademciklerin k 
olduğu görülür. . 

Hafif beyaz IekeCI 
nazari dikkati celbed~ 
kaç gün içerisinde bıJ 
lık gittikçe çoğalır, be> 
ortü halini alır; baıe11 

beraber olur, bazende 
kaybolan bir sıcaklık 

Bunun bir de şidd 
lı va dır, agır bır h st9 

de olur; yutkunmada 
çekerler l 

1-2 gün içerisinde b0 

difteriye oğranuş kısııllr 
ta bir harabiyet nazarı . 
celbed r; kalbin ahe.ııgı 
lur, nabız fennlaşır. Veıs' ' 
seronı yapılıp yetişıtı 
devirde ha ta ölüp gide-

oman ıı~ 
Nazif beye: Fakült 

ye seririyatına müraca 
ıs'niz, hastanızı kabul \ 
davi ederler; evde ted3t 

r 1ezsınız. Oradn ın ·· 
bir surette ha.,tanıza 
Eğer yalnız muayene i/. 
niz salı günleri öğledell 
miir c~k.t ediniz. 

İnciı ç nr;ı O\ 
t l ""d"...;j lf numune ar ası mu uı .. 

raat baş ınüdürlüğündell 
cir çel'ği . stemi~tir. sa~ 
bu çelikleri Ödemiş ınıııt 
dan tedarik ederek g~ııd 
tir. 

9 Hı 

t bd lı .çı;ı 15 

• 
Han iicretl<'11 

r ,, d.ı 

Alt ncı sa ı d ı 
Be "nr.ı 

1 l ırduııcil • 
l ~uncu 
Jıdnı:ı 

t 
ptfl 

Irf an yavaş yavaş yrı. 
laştı. 

1 
- Şimdi ne yapınrı.k 

dasınız? 
Genç kad n ın 

Göz yaşlan -ile ısla 
yanakları hüzün ve el 
bir l daha güzelle J1l 

ılm yorum ... dcı.i 
şey bılmıyorum ve hı 
dü imcınİ) orumı. ~ay; 
dsr c ı çektim kı., 
b ni kabul etm : 
son hal" ç resi ol r 
dunı. kendi kendine: · 

H. d w ·ı ıe"'' ıç cgı se g' 
nında her şeyi unutıntl 

Dün hücum ettiği ahlaksızlık
lardan daha büyük, daha müthiş, 
daha menfur bir ahlaksızlık uçu
rumuna bugün kendi yuvarlan· 
mıştı. 

- Seveceksin! Sen de bir çok 
ları ve her kes gibi sevecek, se· 
vileceksin. lztırap çekecek, ıztı
rap çektireceksin. Ağlayacak ve 
ağlatacaksın. En tatlı zevk ile be
raber en müthiş azabı duy"cak, 
sırası ile diinyanın en mes'udu 
ve en menfuru, en alça" ı olacnk· 
sın. Hem ulviyPte yükseleceksin, 
hem siıfliyele düseceksin. Bu,be
şerin (Tali) i, (Aşk) m kanunu
dur. Madem ki sen de insansın, 
sen de bu (Talı) ve bu (Kanun) a 
tabisin. Sen de her kes gibi her 
kesin geçtiği bu yoldan geçecek
sın ... 

ve unturum... . f{ 
Diyordum. Şimd~ ··111 

beni ret etmesi bütun ı.ı IJ 

Dımağını, ruhunu' kalbini isti
la eden bu müthiş iilete karşı 
son bir defo daha mücadele et
mek istedi ... 

Süheyla, eğmiş olduğu başını 
avuçları i ine almış haln agfa-

kırdı. Tam kurtul 'uııı , 
im bir ruıda yenidt;._~ t 
daha büyük bir fel 
landım. 



'·llııy Bartum, ıs (A.A] 
~.Q i ka~dajan ı hildirlyor: Sü
~tdeıı -n- 1~~ veı poli J...-uv' etle· 
~ 1hir .. •-.re"-lli: l b ha, G ep >ir kol me hur 
~l!l lr.ai ~"'efnvondingin ihtifaga· 

eltr ~ bulunduğu Dengkru 
~hiı . •nında 8 Şubatta Nuer 
~ı ~f ~l'll;'unn uğramıştır. 

leaı efrat} cdilnıı11 ve Nuer kabi-
~lliler 1b firara mecbur oimnştur. 
. taki UnJan S mil mesafeye 
it 18 P .e~iştir. uer kabilc-

k:işı telef ve bir çok kişi 
~da C olu:ıu tur. iaktuller ara-
ll1-dır lVt_ _.wondingt te bulun· 

te ll n:ı~ ~liderden biç mal-mi 
~ ~u'°l' ctııh Yoktur. Bu müsade
~lıea tnenı)ekerindeki iByanın 
~ ~ olan Gwek won· 

~· At~ ~ e nihayet vermek· 
~ h atleyhin İngiltere ale)· 
.t l~ a nıane fııaliveti 1927 
1~ ettir ~~erinde a ker sevkini 
ffl r. 

1itehas-ı-sl_ar_ı_n 

P . , 13 [A.A] 
lurna:ı,, gaz tesi Alın n 
~l'ln m~lektnşlarını Al-

• tt 'Vr.rid menbalnnnın .. 
inandıramayacağı01 

Almanyanın mali 
tı da b hseden ru zkiır 

teh 
rın l 24 tc ir.:hnr 

• t il kan dardan rucn 

ihtimal verilmediğini 
CttıJektedir 

~fj --- • 

n. Zabitan 

. .. -- - -- ------- --- . - - - - ~ - -~-- - -

Sıılı.:ıt IS • Jl29 
3 

ı. • 
• ı 

a 
ğ klar 

e e a e. 

İ§B·al f acıaları 
ceh.nden 

Sağ ş 
anc sını çı 

ağına a eş e ti . 
Hindistan Naibi kraliai Lord 

İrvin, Efgnnistan vaziyeti hakkında 
Hey'eti teşrüse huzurunda şu beya
natta bulunmu tur : 

s 
t oldu 

Berne, 13 [A.A] 
Soğuk hala şiddetli sur<."tte hü

küm iirıncktedir. laviçrenin ı;:arki 
kıı1mındaki bnın vadilerde hararet 
SJfırdan aşaltJ 30 dereceye inmiştir. 
Cenevre gölil üv.crinde seyri sefer 
durmuştur. Bir kaç kişinin oldüğü 
bildiriliyor, t 

Pari . 13 [A.A] 
Frnnsanın muhtelif verlerinden 

gelen telgraflarda şicld~tli ve de
vamlı bir oğnk hüküm sürmekte 
olduğu bildirilmektedir. Bir çok 
yerlerde mebzul surette yağan kar 
dcmiryolJarnıda Vf' di~er vollarda 
münakalatı güçlf>ştirmektedir. Mü
teaddit akar sular Ye kanallar 
donmuştur. Ölümle neticelenen 
haylı kazalar vuku bulmuştur. 

Paris, 13 [A.A] 
Sot:ruk her tarafta devam ~dnek 

yeni zayiata sebep olmakta, ıktisadi 
hayııtı felece uğratmaktadlr. Bu· 
nunla beraber Paris havalisinde 
bava mülayimleşmiştir. 

Londra. 13 [A.A] 

Bu gün termometre diinkünden 
daha aşağı düşmüştür. Dnha fa~.Ja 
soğuklar olacaW. söylenmektedir. 
"Herford!lıirc,, de kain Ro 11onw-re 
de l''ahrenlıeit nakıs 6 dır. Readi~g 
yal:..,nındn Tayınis nehri buz tut
mağa ba lamıştır. "Guildford,, ta 
Vey nehri donmu~tur. LondradnJ...-i 
Lea nehrinin hir ı..,~m1 donmuştur. 
Kennet kannlında bir çok salapur
yalarla diğer bir takım bahri mcra
kip huz.lar içinde mahsur kalmış, 
wıL~a .Ee:ıdinz. Jwrhinde don

muştur. }~u.Ja mil..-ıarda ) ağan kar-
lar dolayi le Gal memleketinde 
Salisbury onsında yollu geçilmez 
b~ hale gelmiştir. 

Bir ceneral mazul 
Londra, 13 [A.A] 

kamarada 
bir sual 

Londra, 13 [A,A] 
A vanı kamarasında kendisinden 

istlınhatta bulunan Sir Austen 
Chamberlain atideki beyanatta bu
lunmuştur: 

"Vatikanın cemiyeti akvama 
kabul edilmesini talep etmiş 
olduguna dair re mi hiç bir ha
ber almadım. Böyle bir müracaatın 
vukuu taktirinde İngiliz hükumeti· 
takip edeceği hattı hareketi şimdi

den tarif dtmck nabenıevsimdir. 
Sir ChaınbcrJain ı:ıöziıne devamla 

demiştir ki : 
Ben hükumetin cemiyeti akvam 

azac.ı olmak sebebi) le icrasını 
muvafık göreceği !tir teşebbüsü 
icra etnıeğe hükuwct namına ta
abut edebileceğimi zannetmem.,, 

"Bundan sonra Sir Austen den 
Papanın papalık ile cemiyeti ak
vam arasında her hangi bir rabıta 
tesisine çnlışmakta olduğu hususu
nun kendi ine vazibnıı ibı:a:ı edilip 
edilmediği sorulmu"tnr. 

Harir.ive nazırJ buna ce·rnhen 
meseleni~ bu şeldlde oldugunu 
yeni papanın böyle bir niyette 
hulunmndığını zaıuırtmemektc oldu
ğunu söylemiştir. Bundaıı sonra 
Vatikan ile İngiltere arasındaki 
siya i münasel ata ten as eden Sir 
Ghamher)ain Papa ile İtalya kralı 
arasında akdolunan muabedenin 
bu mfinn ehatııı her hangi bir 
surette tadilini irnp edeceğini 
sö)leyecek vBzİ)ette olduğını beyan 
etmiştir. 

rvan a i ngiliz er 
Yeni Delhi. 13 {A.A] 

Bundan hir kaç gün evel :mec· 
huri surette Eff:UU kabileleri ara
sında kara}a inmi, olan iki İngiliz 
tn) areciı;inden biri bava ta.ıikiyle 
Pcşavre dönmüştür. Bu tavareciler 
ecnebilerin tahliyesi am~liyesine 
iştirak mnksadiyle Kahile gitxniş· 
lcrdir. 

Parker Gilbeıt ha:-Jta 

Muharriri: KEMALETTİN ŞÜKRÜ 

- 46 - Teslim olduğu taktirde netice 

Doktor Reşit bey kendini tan
ıyan ve deı hal karakola giren 
Mehmet bey ismindeki bu ada
mı çok eskiden tanırdı. Onu bö
yle alelacele karakola girmekteki 
maksatını derhal kavradı. Adım· 
farını sıklaştırdı .. 

Ihlamur köşkü üzerindeki sır
ta doğru koşmağa başladı. 

Teşvikiye karakolundan firari
nin arkasından polisler koşturulur
ken komiser de del"hal beşiktaş 
merkezine telefon ederek Reşit 
beyin firar ettiği istikameti tarif 
etmiş ve muavenet istemişti. 

Bir kaç dakika içinde vaka 
polis müdiriyetinde, Babıalide, 
fırka merkezinde, lngiliz ve er
meni mahnfilinde duyulmuştu. 

Telefonlar harıl harıl işlemiş 
ve lstanbulun dört bir tarafından 
tahrik edilen üşera güruhu Reşit 
beyi ölü diri yakalamak için oto
mobillerle Beşiktaşa koşmuştu. 

Beşiktaş merkez memuru çer
kes Şevki de maiyetine aldığı po
lis kuvvetleri ile firarinin arkası
na düştü. 

Bu müddet esnasında Reşit bey 
nefes nefese mütemadiyen koşu
yor.. kırlara doğru açılıyordu. 
Nereye gıdiyordu? Kime sığına

ne olacaktı? 

Ermenilerin batın için asılmak 
değil mi? " 

Bir an içinde kararını verdi 
ipte asılmaktan ise intihar ede
cekti. 

Büyük bir soğuk kanlılıkla pal
tosunun cebinden tabancasını çı· 
kardı, namluyu sağ şakağına da· 
yadı. Titreyen parmağı ile tetiği 
çekti ve derhal ) ere yuvarlandı. 

Kurşun bir saniye içinde bey
nini dağıtmıştı. 

Doktor Mehmet bey namında
ki şahs ne oldu? Mel'un ihbarı-
ndan ne mükafat aldı? 1 

Bunu biimiyoruz. Yalnız Reşit 
beyin cenazesi defnedilirken F e
rit hükumeti takibe çıkmış olan 
polislere bol bolmükafab nakti
ye dağıtth .. 

(tese pase) rezaleti 
Hükumet adeta lngilizlerin bir 

emir her neferi derecesine düş
müştü. 

Bu v11ziyet karşısınde Galata 
ve tatavlanın rumlan, Beyoğlu 
ve kumkapın\Jl ermenileri büsb
ütün işi azıtblar. Birer suretle 
itilaf devletlerine yaranarak, mü
tareke ve işğal devrinin meşhur 
(Lese pase) rezaletlerini meyda
na getirdiler, caktı ? bilmiyordu. 

T eşvikiye karakolu 
arkadan yetişmişlerdi. 

polisleri Bu rezaletin mahiyetini hüla-
satap. yazıyoruz: 

Bunu g-örcn Reşit bey yolunu 
değiştirdi. Ihlamur deresine doğ
ru koşmak istedi. 

Fakat o taraftan da çerkes 
Şevkinin idaresinde Beşiktaş 
merkezi polisleri geliyordu. 

. Türk Polisinin elinde artık hiç 
bır kuvve ·almadığını gören rum, 
ermenı hırsızları, sabıkalıları fır
sat bu fırsattır diyerek paçaları 
sıvadıler. 

itilaf zabıtasına müracaat etti
ler: 

- Türk polisleri bizi tazyik 
ediyor. Sizlere hizmet ettiğimiz 
için her kes bize kin besliyor. 
Ne olur ne olmaz elimize bir 
vesika verin .. , icabında kendim-

" HUkGmetin siyaseti otedenbeti 
olduğu gibi huglin de kat'i bir ademi 
müdahale eiyaBetidir; b8.ftan bqa 
memleket dahilinde ulh ve asayişin 
te UsU ve Hindi tanın §imali garld 
hududunda Efganietanıu gene aul~ 
pener, kavi ve ml.Attebit bir mcmle· 
ket olarak kalmasını hararetle 11mit 
ve temenni ederiz. ,, 

Kıral Emanullahıo vaziyeti hakb· 
nda Deylı Eksperes gazeteaine yazı· 
lıyor: 

Herat ve Kandahar Efganiatanın 
zenğin \ilayetlerindendir; Kıral Ema
nullah bu Yiliiyetlerin ,.ardımyile di· 
ğer muharip Kabilelerin sadakatlerini 
temin edebilecektir. Bu suretle ken· 
dine bakim bir vaziyet, mali muza· 
heret, ihtiyat kuvayı harbiye temin 
edclıilecck musait bir vaziyettedir. 

Krallık illn eden Habibullahın 
ıııuvasıı.laeı Peşaver tarafından karlı 
kayalıklarla kapanmıştır. Emanullah· 
da kendiaini ~imale doğru surmekte· 
dir. Binaenaleyh abık haydut kAbil· 
de mütemekkin 200,000 kişi ile kendi 
kuVl etlerini he&lemek için şimal vi· 
lfıyetlerinden bnşka bir menbaı yok· 
tur. 

Ası kral Sovyet bUkumetinden 
yardım görmedikçe havayici zaruri· 
ye ve müh'mm t hemen tllkenecek 
\ e buyUzdcn knrğ&§ahk çıkmaeı go
cfümeyecektir. 

Kral Emanullah, Efganlıların mu· 
zahereti olmadıkça krallığın kendi
sinden nez'edilmiş olacağını sövlive
rek Kımpaharda ancağını indi~~i 
halk lızerinde müheyyiç bir tem 
yapmı:.:tır. 

Hali hazır vu'ıyeti kabileler ara· 
sında ki gerğinliP'in bir neticesidir; 
bıuıun da delili ecnebilerden hiç 
birine bir ft-nalık: yapılmam'l§tır. 
ÇunkU Efganlılar hO§nntsuzluğu ısll· 
hat ve inkılaba müteveccih olsaydı, 
bu derhal Avropalılara karşı oahsi 
bir adavet ve husumet ıuretindo 
tezahur ederdi. 

Taşra 

Vukuat 

Selilmet ordusu ili meclisi ce-
neral .. Booth,, u1,1 avukatını dinle· 
dikten onra mumaile h cencrnldan 
kumandan!~ sıfatını nczcdilmc· 
sine 5 muhnlif ve 4 müstenkif 
re~ e karşı 52 rey ile karar ver
m~tir. 

iki tazyik arasında kalan Re
şit bey bir lahza şaşırdı. Bu va· 
ziyetteo kurtulmak imkansızdı. 
Polis ku.vvetleri etrafı sarmağa 
başlamışlardı. Yegane çare tes

Parı'i, 14 rA.A.] lim olmakb. 
·~1ııtin• g z te ı l. Parker Gil- . . .. 

izi itilaf zabıtasi sayesinde kurta-· 
ralım .. 

ViJa) etlerde bir gUn zarfında TU· 

ku bulan alelade vakayi hakkında en 
mevsuk bir menbadan aldiğımu mı· 
lılmatı ne,.rediyoruz: 

Bir suikar;t 
Bogota, J..1 [ A.A ] 

~foskeli 10 şahıs Gurııcaı:o kurbun· 
da reisicumhurun otomobiline ateş 
açmı~lar ise de reisin maiyeti efradı 
tarafından imha edilmişlerdir. 

Yunan meclisi 
Atina. J4 [A.A] 

Meb'usaıı mecli i bütçeyi ka· 
bul etmi9 'e l\f rt uiha)ı.:tine kadar 
içtimaını tatil etmiştir. 

Bir ta yare düştü 
Paris, 14 [A.AJ 

'.Matin,. gazete inin Mnr İl)adan 
i::ıtihbanna nazaren Cunıa gtinfi 
bir tet'riibe ta r:ını ~ .ıpınak it iu 
karargahından hareket etmiş otan 
deniz tayaresiniıı enkazı bulunmuş, 
Tayarenin rakipleri olan iki gencin 
akıbeti meçhuldür. Bunlnrnı denize 
düştU ·leri zannolunuyor. 

Hoovm·in reyleri 
mı biuf,lOU, 14 [A.AJ 

Kongra geçen tc"riııi anımıı 
altısında yapılaıı iııtilınlıatta .M. 
Hoover iıı aldı!1ı 445 ye .M. ~mite 
verile 87 reviıı ıuhhatmı teklif ve . . 
teskaittmiştir • 

Yeni kruvazörler . 
yeııı 

\\avlıington, 14 [A.A) 
M. Coıidge Lruvazörler lıakkın

daki kanunu imza etmietir. 

Bir vapur battı 
Londra Sur mer, 13 f A.A] 

"Manchı>..rster Gonmerre.. \'apnru 
mürettebatı 16 kişiden ibaret olan 
'·Etoile du Su~, namındaki Fran· 
ız vapuruna 5 Şubatta "Palymouth" 

kurbundn sis e!nasında çarpmış, 
mezkur '\'apuru hatırmı"ur. Bu 16 
tavfaııın kurt wadı •• 

bert in gripr tutularak esir firaş ol· Teslım olmak!.. kıme ve nıçın .. 
dıı~nu y:ıznor. 1 hanği cürüm için? .. 

M is Cemi isminde birlngiliz 
kızı bir kaç güne kadar 

Menş denizini geçmeğe teşebbüs 
edecekmiş .. 

Tasavvur edin 
bu teşebbüsün 

azametini. Her 
kesin b · r karış 
kürkün altında 
donarak öldüğü 
şu sırada sanki 
sızı icbar ediyorlarmış gibi 
anadan doğma soyunacaksınız, 
tir tir titreyerek deı iz kenanna 
geleceksiniz. Sular üstünde yüzen 
buz parçalarını görüp tüyleriniz 
diken diken olacak. Donacak
sınız, titreyeceksiniz. Fakaf aldı
rış etmiyeceksiniz. Nehayet ke
ndi ayağile idam sehpasına giden 
bir mahkfım gibi ilerliyecek ve 
tutup kendinizi denize atacaksı
nız. Ondan sonrasını allah bilir. 
Ayaklarınız, kollarınız tırnakla
nnız hatta gözleriniz donacak 
fakat vaz geçmiyeceksiz. Saatlar 
geçecek, geceler olacak ve nih
ayet yanaşınızı ve y~hut ta naaş 
haline gelen vücudunuzu oltaya 
takılmış sersem bir ayı balığı gi
bi tutup sahile çekecekler .. 

Ne imiş bu ? spor.. Ne imiş 
bu? şeref.. Allah kahretsin bö-

Ben İngiliz devletinin yerinde 
olsam bu havada kendisini de
nize atarak Manşı geçmeğe te
şebbüs eden bu kızı tebrik etmek 
değil, delidir diye tımarhaneye 
atar ve herkese şaheser bir im
tisal nun unesi gösterirdim ... 

Zavallı Zaro ağa! 

J ozef isminde bir zenci Ame
rikalı, 120 yaşına girdi diye 

bütün Vaşington şehri bayram 
yapıyormuş. Amerikanın her 
tarafından zenciye hediyeler 
geliyor, tebrik 
telgrafları yağı
yormuş, Sırf 120 

sene yaşadığı için 
bu gün Aıneri· 
kanın en maruf, 
en bahtiyar ada
mı haline gelen 
ihtiyar zenci, şimdi bir kıral gibi 
saltanat sürüyormuş. 

Zavallı Zara ağa kaç senedir 
150 yaşındayım, ayaklı bir tari· 
him, Sultan bilmem kimin dev
rinde çember çevirdim diye zan
gır, zangır bağırır dunırsunda bin 
bir maceranın, bin bir çizgisini 
taşıyan yüzüne kimse başını çevi
rip bakmaz. 

Zavallı Zaro ağa! Senin maa
sırların kırallar gibi yaşarken sen 
burada 150 seneden sonra ola, 
ola ancak Sehremanetine bir ka
pıcı olabildin. 

Neyleyelim taliine küs •. 

Dedi er.. Bu talep derhal in
faz edildı. 

lngiliz, Fran!iız, ltalyan müme· 
ssille:i istedıklerinc ( Iese pase) 
ismi altında himaye vesikası ve
rdi. 

işin garibi bu vesikaların ek
serisinde isim yazılı değildi. Her 
kimde ise istimal edebilirdi. 

Bu vesikalar sayesinde Rum 
ve Ermeniler neler yapmadılar. 
Güpe gündüz evlere girip soy
gunculuk mu etmediler. Sokak 
ortasında gözlerine kestirdikleri
nin yolunu çevirip karmanyolacı
lık mı yapmadılar. 

Bunlara kimse bir şey yapa
mıyordu. 

Bu küstahlıklardan birine biz-
t şahit oldum. Beyazıtta, eski 

Darülfünun önünde iki Rum pa· 
likaryası oldukça temiz giyinmiş 
bir Türk kadınının elinden zorla 
ve her kesin gözü önünde gümüş 
çantasını aldılar. Kadın feryada 
başladı. Halk yetişti. Rumlar ya
kalandılar. O sırada iki Fransız 
ve bir de Türk polisi vak'a ma
halline geldiler. 

Cürmü meşhut halinde yaka
lanan hırsızları karakola sevke
deceklerdi. Bu esnade rumlardan 
biri cebinden bir kaat çıkararak 
Fransız Polislerine gösterdi. Bu 
bir (lese pase) idi. ' 

Eransız Polisleri derhal vazi
yetlerini deyiştirdiler. Heriflere il
tifat göstererek serbest bırakblar. 

Bütün halk ve Türk Polisi hiç 
b~: .. şey yapmadan aşırdıkları 

1 gumuş çanta ile beraber kolla
rını sallaya sallaya uzaklaşan 
rumların arkasından bak:a kaldılar. 

itilaf kuvetleri, bizzat yaptık
lan cinayet ve facıalardan ma' da 
bir de Istruıbulun bütün serse
rilerini böy1ece himaye suretile 
şehri bilvasıta so a a ba ladılar. 

Ordunun Kıla\"Uzureo köyttoden 
lbrahim ofdu Mebmedi yaralayan ay• 
nı ko~ den Ahmet oğlu Mehmet ve 
bir arkadaşı adliye) e verilmiolerdir. 

Rizenin Alacame cit mahallesinden 
Şahin oğlu Hacı Mrltmedi l)ldtireıı 
Bekir Çavuş adliyeye verilmigtir. 

Erbnnnm Keçeci köyünden Hasan 
oğ)u Huseyini oldUren ayni köydea 
Hasan oğlu Mustafa adliyeve veril-
miştır. • 

Mustafa Kemal Paşa kazuınıu 
ŞeyhmUftll mahallesinden Ahmet o~u 
Alili öldüren aJnı mahalleden Eyyup 
ol{lu Vasıf adliyeye verilmiştir. 

Aydının Sultanhisar nahiyesinden 
Kırlı Y~sufun _evinden para ve eşya 
alan Alı lbrahım \ e arkddşlnrı adli· 

5 e\ c '<erilmilerdir. 

Senayi bankası 
müdürlüğü 

Ticaret umumt mtıduru Sadettiı 
beyin Senayi Maadin bankası mU· 
duru umumiliğine t yini kafi)en ta· 
karrur etmiştir. 

S dettın he-} on beş gUiı sonra 
) eni 'fazifesine başlayacaktır. 

l\iües esattaki türk 
memurlar 

Ticaret müdüriyeti bilumum 
bankalarla müessesatı maliyeye 
gönderdiği bir tezkere ile mfies· 
seselerinde müstahdem memur 
adedile bunlardan kaçmın Türk 
olduğunu ve Tfirk memurlarla 
gayrı Türk memurlar arasındaki 
adet ve maaş nispetini sormuştur. 
Alınacak cevaba nazaran kanu· 
nu mahsusunun ahkamını infaz 
için tedabire tevessül edilecektir. 

Biz alınacak cevapların da mü· 
rakab · · lüzu lu bulu· 
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Pinti Hamit 
Tarihi hikAye 

Mabarrlrl : NİZAMEDDIN NAZİF 
"Köprülü Mde,, ye 

Tek flltel pla bir yatak ... 
ve tek tilteli piı yatatın içinde 
plaldıtn .it sakah bakıra çalm· 
lf ulf .. adam.,. 

Bu yatak davarları yeşil çinil
erle liillil, tavanı ceviz, zemini 
mermer, böyük ve pnit bir od
anin tam ortdmda serilidir. Ve 
bu oda, bu müdepdep oda; Ye
şil çiallvi, oyma cevizleri, ıüt 
beyaz mermerleri ile binbirgece 
saraylarım• perili odalanna pek 
benziyea ltu oda, Ayuofya ca 
mliain yanıhafıada ve Yereba· 
tan aarayının tam karşısında yü· 
kselea koskocaman bir konatın 
kırk oduind.a biridir. 

Bu 1ark odadalı keuk latan
bulva INlJllı ua' at eserlerin
deıclir; ve kırk oda.IUWl otuz
dokusumda bia hazine doldurur, 
gözkamqtanca bir lervet saklıdu. 

lıtubulda bu konağı ve bu 
konatm aahibiııi tammıyan yok
tur. 

Gün seçmez ki Yerebatanla 
A.yuofya lll'Mında dolatan yüz
lerce '*tabott•• üç beti bu ko
nataa davarları üzerinde yakayı 
ele ftrmelin; ve yine gün pç
mem la Y edikule cellatlarmm 
surlar üzerinden denize fulatbk
ları bqaızlardan birkaçı bu ko
naktaki buinelere ağızauyu akı· 
tanlardan buluamaıınl 

Bu konak l.tanbulua :meşhur 
!..pıi Pinti Hamidin malıdır. 
Oarnplı devletinin dört bir ta
ı afıncla Ytlderce hu, banma, 
diiW•, saray ve kervansaray, 
biDlerce Köy ve çiftlik ; aayıaız 
albn, elmu, inci, zümrüt ve ya
kut,, ve daha neler, neler, neler 
salıibi olan Piati Hamit bu ko
nakta oturur • 

Fabl... bu konap uyuız 
zenginltkler, kıymetdar, eşyalar 
bal•la•, mv ... kandiller, albn 
fUldanlaria ıüllü ve dqlu olan 
otuzdokul oduaada detil •• 

Mubte.-m konarınm kırkıncı 
CMLwiıda.. 

Y eriDde bal111 olmayan, köşe· 
siacle mineleri, lediri llzerinde o· 
ttmÜ~ hiç bir şeyi bulun
mıyan kırlmncı odasında .. 

Y mi mermer zemini üzerinde 
tekfllteli pis bir yatak serili şu 
oda4a. 

• • 
l\tet .. Şu pİI yatatın içinde 

yataa , abalallı bakwa çalmış 
zalf ••, büt6a bir ülkenin en 
büyilk ıeagiaitlir. 

Fakat ne yer, ne içer, ne gi
) er ne yedirir, ne ~r, ne de 

Onun yardımıyla ıutma hırka 
~irilmit bir fakir ıösterilebilir . 

• • 
Şimdi tam yetmiı yqmdadu, 

Tam yetmit sene evel ültilnde 
dünyaya ıelditi bu filte, yetmiş 
uZllll Mile ona '1ataklık etmiftir. 

Bu koskocaman binanın içinde 
onun kullandıta biricik şey bu 
şıltedir. Ve Pinti Hamit ile b" 
mulatcşem bina içinde beraber 
yaşamak yalmz bir kişiye nasip 
olmuftur. Yani, fU lı:onatin içinde 
sahibinden bqka yalnız bir tek 
insan varcbr: 

Bir kadın •• 
Pinti Hamittea yirmi yq bü· 

yük bir lcacha lüzmetkir •• Bir 
eıire .• 

Zavallı, Pintinin babası tara· 
fmdan onbef altına satın alın
mış, ve aeksenbeş aene çahftap 
·abaladıtı haldt: hüniyetini ka-
zanamamış ır. 

• • 
1470 s ne iı deyiz.. Pinti üç 

aydanberi yatapdan kalkanu· 
yor, ökstlrüyllr, tıksırıyor, inle
yordu. 

Son günlerinin gelüp çattiği 
muhakkaktı. Gözlerinid feri sün
müf, yüzO mumyalaşmış dudak
larında bir damla kan kalmamıştı. 

Bir kış sabahıydı. Odada şi· 
mali kutbun dondurucu soğukla
n büküm sürüyordu. 

Üzerlerine nefis hatlarla ayet· 
ler yazıh mükemmel çinilerle 
süslü, büyük ocakta değil atef, bir 
zerre kül bile yoktu. 

Sıska vilcudunun son kuvetle
rİDi sarfederek güçlükle doğrdldu. 
Ôlü bakışlı ıözlerini yanıbaşında 
duran pis ve içi boş bir bakır 
tasa dikerek aç kurtlar gibi ba· 
tırclı: 

- "Devleti Devle ... eeeetl 
Kısık bir ses, ürkek ve isteksiz, 

bu ulumaya cevap verdi: 
- Buyur ağam .. 
Ve nereden çıktıği belli ol

mıyaa yırtık entarili bir kadın, 
çinili dıvarlardan birinin önünde 
belirdi, yalın ayaklarını soğuk 
mermerlere basa basa ilerledi, pis 
ıiltenin ayak ucunda elpence 
di-.an durdu. 

Pinti bakır tası işaret ederek; 
- Devlet 1 -dedi • çorba istiyo

rum... Çorba ğetir! 
Kadın ürkek ve çekingen mı-

rıldandı: 
-Yok .. 
- Nasal yok? kalmadımı? · 
- Bir damla bile yok .. 
- Ya tavuk.? 
- O, duruyor. 
- Eh,. tavuk duruyorda ne· 

den çorba yapılmıyor? koy ten
cereye, kaynat.. Al suyunu getir 
banal,. 

Devlet başım salladı: 
- imkanı yok.. O tavuktan 

arbk ıu alınamaz.. Onbeşinci 
defadır ki kanatılıyor •. 

Pintinin gözlerinde bir elem 
sezildi, yalvaran bir sesle : 

- Etme Devlet 1 ·dedi • Et
me.. Ne yap yap kaynat şunu .. 

Ve sanki yüzbinlerce altın bah
şeden bir adam gururu ile; ilave 
etti: 

- Eğer bu tavuktan bir ıu 
daha alırsan ölümümden sonra 
1eni azat ettiririm .. 

Devlet kadınını bu hitap su
ratına bir tubt indirilmiş gibi 
kızdarmıftı. Sür' atla geriye dön
dil, koşa koşa odadan çıktı; ve 
bir an sonra elinde bir saban 
olduğu halde avdet etti. Tabağı 
efendisinin burununa degdirir 
gibi uzatarak: 

- Ağam! - diye bağırdı, • sen 
beni değil, fakatAllahını seversen 
şu tavuğu azat eyle! 

Ve .. . koşa koşa pencere· 
lerden birine yaklaşarak et par· 
çalannı sahanıyla beraber sokağa 
fırlabverdi. 

• • 
lrteıi sabah Ayasofya camiin

de •saJit" lar okunurken kırk 
odalı Sarayın kapusundan bir 
tabut çkanlıyordu. 

Bu tabutta on beş defa suyu 
alınan tawtun poaası pencere
dm fırlabldıtı anda yüretpae 
inme inen Pinti Hamidi tqıyor· 
lardı. 

Usküdar bankası 
" Nıkudar baııkuı ,, namile 100,· 

000 lira sermayeli bir banka, teşek· 
kulUoU tiC41"et mUdflriyetine bildir-
mittır. 

1 fl 4 ' 

AFRIKADA CANAVAR AVLAR 

Yaralı aslanın heran 
pençesine düşebilirdik 

Muhariri: 
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EDUARD FOA 

Müthit bir büğürme oldu. 

Ani bir sademe üstumüzdeki 

ağacları başımıza yıktı. Kum ve 
toprak içinde kaldık. Ay ışıtı 

altında ortalığın toz dumana ka
rıştığını gürdük, 

Çok fena vaziyette idik, elle
rimizle başımızdaki dallan tuta· 

rak yaprakların arasından yaralı 

hayvanm ne olduğunu anlamağa 
koyuldum. Çünkü kurşunun do-

kunduğuna şüphem yoktu. Eğer 
aslan yam bqımızda ise, kımıl

damak hiç işimize gelmezdi. Ba
ktık ki, ortalıkta bir şey kımıl· 

danuyor. Evela başımı, sonra bir 

kolumu çıkardım. Etrafa baktım, 
yanımdakiler de beni taklit ettiler, 
hiç birimiz şüphe edecek bir şey 
görmeyince, :dalların altından 
sıyrılıp çıktık. 

Ne olmuştu? 

Aslan ya yaranın acısından, 
yahut ta korkudan altında bulun· 
duğumuz dallara sürünerek kaç-

mış ve zaten bu daldan çardak ta 
pek muhkem bir şey olmadıiın· 

dan üıUlmüze yıkılmıştı. 

Ayağa kalktıktan ve silahları· 
mızı da elimize aldıktan aonra 
etrafı bir kerre daha tarassut 
ettik. 

Yaban merkebinin ölüıü kar· 
şımızda yatiyordu, fakat başka 
hiç, hiç bir şey yok 1 

Arkadqlan çapdak a~ 
inerek yanımıza g·eldiler ve bızl 

Hayvanm aldığı yaradan kur· 
tulamıyacatını anladık ve bu ha
lile çok uzaklara gitmesi de 
mümkün değildi. 

Fakat onu meş'alesiz nasıl 

arayacağız, nasıl bulacağız? 

Büyle bir taharri için ay ışı· 

t• kifi değildi. Zaten gündtiz 

bile, yaralı bir aslanı aramak 

tehlikeli bir teşebbüstür, Her ça

lıyı şüpheli bir canavar haline 
koyan karanlığın içinde, böyle 
bir taharrideki zevki tahmininize 
bırakırım. 

Müştereken karar verdik, ta
barriyatı ertesi güne bırakacağız. 
Fakat aklıma bir şey geldi, eğer 
aslan öldü ise, bu civarda meb-

zul olan çakallar, ertesi sabaha 
kadar kemiklerini bile bırakmaz
lardı. 

Bu fikir adamlarımn bevesıni 

uyandırdı, bir az daha bekleme

ğe karar verdik. Ne kadar bekle

sek aslanın ölmesi ihtimali oka
dar artardı. 

iki kişi orada bekledik, diğer
leri bengala ateşi almak için ka
rargaha gittiler. 

Arkadqlar gidip te berşey 
sukOna avdet ettikten sonra, ova 

istikametinden iki defa inilti işit

tik. Fakat bu bir kuş mu, yoksa 

dolqmağa çıkan bir çakal mı, 
anlayamadık. 

inilti devam etmedi, böylece 
bir ._at geçti. Ay da yavaş 

yavaş gurup edıyordu. Sabahın 
saat biri vardı. Işıklar göriindu, 
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1 Ray1.f -. = :lO FnnkBeL 
l AY1Ut. SL 28.2S l Pada 

20 Ley Raa. H.12 20 F. la•eg. 
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9.IS Sen S.S 

Dlaae 

Blriaciyum. 1800. Nohut 
Birinei Ml'I ll60. IMrll.e iHRACAT 

Bulday 
Çımlu 

Arpa 

Fuulye 
Nohut 
Fuuhk 
Tıfbk 
Yapalı 

Ddaei Balda 
·· Toa Uçbel 

" Raamol 
TiFTiK 

" Kepek 1'w.Pa. 
108 Çuval Paspal 

" AV DEBiSi .. 
.. 7-dıeYa 
• s-

Tilkf 
Kaachuı 
TaTpa 

ltw. P.. Aakara = YAPAGI 

gördüklerini anlattılar. Aslanlar 
eveli arkadaşların bulunduğu aga-

cın altından gecmişler ve sonra 
suyun kenarına gelerek uzun müd-

takviye geliyordu. ı 1 TIY A. TRO, SiNEMA. 
Meş'alelerle beraber kanları ta- •llıiiıiliıiiilİililllıiiiiiiiiİİlll .. 

Hayvan Bor 
13-2-

det yaban merkebine ve bizim 
çardağa bakmışlar. Atet üzerine 

yalnız ulanın biri kaçmiş ve ar
kadaşının da gelip gelmediğini 
anlamak için sık sık arkadqına 

bakmış. Onlar ikinci aslanın öl-

dütünü zannetmişler balbu ki va
ziyet öyle değildi. Ortada aslan 
yoktu. 

izlere bakmak için kuru dal 
yaktık. Eveli aslanın üzerimize 
atıldığı zamanki izlerini gördük. 

Ah 1 işte kan 1 Çarclaktan bir 
metre ilerde bir kan gölü 1 

ilk ateşten sonra aslanın öne 
atılması tabiidir. Çünkü aslan 
tecavüzün geldiği tarafa saldırır 
ve kendini müdafaa etmek ister. 

lcibe başladık. Bu suretle belki 200 

metro gidebilmek için bir uat sar 
fettik. Bngaela ışığının altında etrafı 

tarassut edip bir ıey görmediğim 

bir anda, tam önümüzden sarih 
bir hanltı ve arkamdan da milt-

hiş bir bötürme duyduk .. 

Bu sesde hamleye hazırlanan 
çıltm bir canavarın hali sezili

yordu. Bunu hepimiz anladık ve 

derhal meş'aleler ıöndü. Ortalı
ta bir sükôn aeldi ve bu esnada 
ayda ufukta batıyordu. 

Her yer karanlık, her kes 
datılmış.. Ben de hayvanın bir
den üzerime atılmasından korka
rak bq on adım sola koştum 

yatarak silahımı hazır-

Türkiye iş Bankası 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler: 

.4nkara .4dana 
lsıanbul Trapu.ıon 
Burscı Bal.ıkuir 
/zmir Giruon 
Samsun Edemıil 

Ayvcılık 
Zonpl.dak 
Kayseri 
MersiTJ 

MOeait muamelat, K11mharalar Kasalar 

Bu akşam 
o..tıllleclay14e ı !lqaak 
Napt lle7M ı Gladüs Dalda Geee 

Albamrada 
Op...ıa 

Melekle 
llajlkte 
A.rlSi ...... 
Alna darda 

A!fil batı Toeoa ... 
ı Rupotlala maaphlan 
ı Fahlfeala lua 
ıVen llirpYa 
1 Deryalar cıaa&ftn 
1 SeYda puan 
ı Faklc.d Dada .... 

reııe.i 

ı Güellik beta.. ve Caabas 
ince-. 

~-····--~~ .... 
Selanik Bankasi 
Tarihi t'eaiai 1888 

Semıayesi 80.000.000 Frank 
Temamen t'ediye edilmi 
M 

. 1 
erkezı idaresi btanbul 

telefun beyoglu : 
4070, 4071, 4072, 4073, 4074 

lstambul 2381, z28.1 
Türkiyedeki ııubeleri 

lzmir, Samsun. Adana, Mersin 

MELEK 
MARJA JAKOBINI 

ıan' atları olan 

Cinai Adet 

11 40 

281 26 
113 12 

VERA MIRÇEVA 
Filminde bütün perutqk4rUınnın nazan takclirl.eriM 

olacaklardır. Saat beı buçuk matinuinde DUO yJLLL 
DUO IY ANOF ve büyük can.bazlık nümerolan. 

Haıive: Varyete temaıa1ının mali fedakarlıklarına 
fi.atlar kemafissabık 30 ve yüzde 55 kuruı b~ ıftlT· 

1qllll-



!!LETIZIM ANTRENôRO 

0Ş lOŞTURACAK ATLETi, NE DE 
:CAK PiSTi OLMAYAN BiR 

ltAsYONA ANTRENÖR L.AzIM 
DEGILDIR. 

~:~· Türk Atletizm 1 - Tabii, diyorlar kentli getir· 
' anır a.~tanı Besim beyin , 1 dikleri antrenörün yekdiğerlerini 
'rinika):rıor~ h~kkında düşün· ittihama kadar varıyorlar. meseli 

llltniyet et?1ıştık. Mesele, çok antrenörün işe yaramadığını itiraf 
•tle•:_ vc:11~Dıeai icap eden etmek teş kilit er.kanına düpnez. 

t . . ~ııııııuı f . 11 k 
~ı ıtibariı a ısıne taa u Buna mukabil işte antrenörü 
Uıctiıı.dc ~ çok mühim olduğu müdafaa edenlerin fikri: 
A.tt-.:_ · urnıııı5.a de~er. 

:---lııın -s e - Antrenör dürüst bir adam· 
't et aııtrnôrü kontura· dır. Kendi~ini husu~i bir müessese 

lfiıılerd:e~ nıevzuu hahsolduğn malı gibi kullanmak isteyen bazı 
~e s~ı u nıeselenin leh ve kulüplerin arzusına ram olmadı. 
iltfe et~~k sözlere kıy· Eger olsaydı atlet Leylerin itirazına 
l!er ,, faıdesiz değildir. mahal kalmaz ve her Ahraham, 
ttr~ekıi Abraham ,, ın bpkı M. Hanter gibi en yüksek 
: IÖ)'lenenler flllD· mwhbMSıı olurdu. 

l , Atle Motekabiieo Ml't eddea bu 
bir~ antrenöru kiy • ittihamların doğru Te ya yanhf 

2 ..... 
4 

.•~s delildir. olduğunu tetlcık etmekte bir faide 
~ bir tletkim antrenörü görmüyüriiz. Antreııöru kıymetten 

.\ttetizj IDutabassıstır. ıskat edenlerin kendi k-uluplerinin 
~ old'lll antrenörünün kıy· menfaatı namına titizleamesi DMt· 

~ ~nu iddin edenler htemel olduğu gilli, her Ahnhamı 
~111rı 'ZZat atletlerdir. Bera- müdafaa ed.nleriıı de lrendi eser· 
t~ olınaJarı itibarile her leıl,ai müdafaa pyNJtine düşmele
~ Hıtisası hakkında ride mü.uıkıüııdiir. 
~ ve sel,abiyettar ol· Yalnız ~tinühBe.i icap eden 

.eden bu gençler. bir nokta var : Her Abrahamm 
~ l'urk. IM}etleritte f'Mde en muktedir aatrenörlerden oldu -

Oeit bir kıymete sahip ğunu kabul edelim. Fakat bu ilrti · s;1 ~tiyorlar. dar, elinde çalı~tıraatk adıederi 
.._lan.itan AntTenörün olmayan, bir koşu pistiine bile ma· 
lYnıete sahip olduhunu lik bulunmayan fakir federosyo • 

'lı v ~ • ·- ... .,.,,, aı;ıe li 
~ · vermesi içi;ıı;;.eı;;p;iı:;erı:;;? 

~- IDell!U_P olan hu f:ier her .Ahrahamdan bir fai· 
911 aalihi1ettar olanı- de göreceksek onun iktidara 

' lir makk <Mmasm111 bizim için bir 
~~, ~IAJ. 
~ ~ ._,;u kıymeti oW>ilir. Fakat madem ki 
!it-.~ bötun., c:tünyamn elimizde atletimiz yoktur, madem 

h...:.~-... antrenörlerinden 
~ '"1' ~dün ki o adetleri koşturacak bir pilte 
~ '-t, . yaca maruf malik bulunmuyoruz, o halde her 
~1~ vardır. Bunlar· Ahraham Eflatun bile olaa bundan 
·~ halen Almanya· bize ne? 
~~ adar. Oodaıı sonra 

IGOra gehnekte<Iır. Abra· Adetmm federasyonumuzwa 
'L. •. geı. µçüncü antr- seraede (3000) lira vermete kudreti 
111...~ lapoiı milli at.le- varaa o para ile bir koşu pisti 
~ ~ •• Lı Qallftırmak ii}İD yaptınm. 
J J~ ~t ve çok müsait atletlerine vesait temin e.t. 
~llYan"Y6)'ı a gitmiştir. rek onları çorak bir sabada ça}ıt-
.ı.ı l\d" k h L -"'~11 u~ya atletizıninde ma ve mire uğradıkları inkisar· 
~tr .. h llaevlcı dfü:;iınülürse dan kurtarsın, vesaitsizlik dolayıs" i· 

""'lıtii. . ~ . nuıı kı} meti an . le atletizm sahasında bir adım 
'~.ı .. ,, "'teri biJe atamayan mıntakalara yardmı 

e ne zıt b 'k' · · eti , birbir} . ~ ı ı fıkrm etsm. 
b·r Gftr.a~1 erını ilzam için, Yoksa mesele Jııer Abrahamın 

k Y~t " 1 iddia edenler kıymetli olup olmarnaunda değil-
Verenler için : dir. 

~t'tikae.ı: 19 

Dağlar kıralı! 
derhaı ~ 

V 1 : 'l'antalıa kalbi-

il~du •ıcak b 
"ı '-il ' elki de her 
0'-diyotu<>lınanu,tır, dedi. 
t'tna da llluayene eden 

~ ayni fikri serd· 

~~-ılının k 
~ r, Şak ~netlenen dişle· 
h daınıaa d:rını ialattı]ar, 

1 ScVİndi . ınla ıu verdi· 

• Ça'J>ıy~r 
~~ho... ' :Yaşıyor, ya-

. •rıcnd· 
ftı rı Po'ı~os ta öyle! 

ıs rnud .... tl.. h uru emir 
lfflı e ! 
1 b· 

ın 'b· 
a "'ıf ... ır ihtimam le 

ıL· ııge g· t' • 
•q ırı- b· 0 uraüler. 

ır y~tağa ya-

z.aman mucize husule geldi, eveli 
Hermondiyosun, sonra Şantalm 
vücutlannda bir hareket görül
dü, her ikisi de bir müdet sonra 
gözlerini açtılar. 

Bir iki saat sonra Şantal ko
nuşmağa başladı ve vaziyeti an
layınca haliskarlarına teşekkür 
etti. 

Bu suretle macera bir facıa 
ile bitmekten kurtulmuştu. 

Şantal iyiden iyiye kendisine 
gelince polis müdürü sordu: 

- Şimdi ne yapacaksınız? 
- Vazifemi ... 
Ve Şantal Alice Lanzet nin 

muhakkak o civarlarda olduğunu 
iabat eden delilleri saydı. Fakat 
Aatbon: 

- Ben artık daha fazla bir 
1 • f't 1 ro .. ,, __ .,.......,"..., _,1...,..1: '<' .. t':vprı 1'n. 

Şubat 15 , 1929 

Ev kiralan pahalı 

I ' ( . MER~KLI D~ A ~7 A:ALARı 
Makınalı adamlar her Son moda 

) 
0..1Vltlpmuz ecıe ha ay 30 lira 

kira. veriyoruz. Bu eıı 2 odadan 
ibamtir. 2 oda için 30 lira çok 
fa:.lamr. & ~ahipleri icarlan iJte· 
dikloi miktarda aldıklarından 
muta.amr ~yu. KiTalamı 
'maleul ~ ""'~ bir mikttll'tla 
olmcıı linnuir. Bundan bt11ka 
bir ne giUMk i.Keaek yine b6yle 
f~la kira tJereup. EtJ kiralan 
{ula cMacırnalı. Mtlıtecirla mucir· 
krin arw.una tabi kalmamalı. 

Şiıhaneyok.uşu YeDiyolda 
aakia : Sultan 

Kiş ve kazanç 
Konn fa.zla yajm<uı ifkrimi 

~ekteye duçar etti. eveb kazan· 
dıjun yevmiye 150· 200 Jcuru.,ıu 
ıimdi kazanamıyorum. Bazı gün· 
ler hiç para kaaanmadığun da 
oluyor. H.- ay (j() lira kadar 1110Gf 
mukabiUnde bi,r i.lte çaıı,ımak 
ıstı.yorum. Çalı.§tırmak isı.yerı 
mde.ueımin ıu. adreıe büdirmeıüai 
rica edNİ•. 

~ C.bay bM•dı 
Murat Bey T--.ı1ı. 

Şevket 

yerde artık insanların 
yerlerini tutmağa haşladı 

bir şapka 

Horoz ibiği 

Bu ieDç kadının başmci 
düğünüz serpuşu, insan ilk bakı 
cakizaman mühariplerinin miğf e
rine benzetir. Halbuki bu zarif 

lel'pUf, harbü darpla hiç alikaea 
olmayan tık ve son moda Yr 
1&pkad1r. 

Bataklıktan geçilmiyor E 
Karlann yagdığı zaman.da ye· R bo dedikl b · 1 d b ski kıyafete 

.;., w 1M"f""h<>1taki ticareıhaM- " o t" · eri ir makına ı a am iriç oynuyor 
Ser İ.f yapamıyan .Uıkül bir "°" •Robot.. namı ven1en maki- lngiliz bahri zabitanından kap· ragv bet 
ziyat,t lralaıı malwılhrdtlndir. 

ŞinHli. ksrlor ~e baflafuaoo neli adamlar Amerika ve Avru- tan Riclardı dahi söz süliyea bir 
bu ıııa1wılkr mcJan t1e çamwdon pada çok taammlm eylemiftir. Robot icat eylemittir. Londrada 

:ı--·z J..!_ L~1- ....ıAö. B11. rna- D..ileblllr ki, ..:-..liden makineli RC.... wr ~ tJ ... - puau alairen tertip olunan makine ser-
rde galı,arı ~ce inMUı adamlar ve bunlara benzeyen 

vardar. Bımlann luayocı Aq feta mihlDiki ve elektriki A:A- ter- aiaini bu Robot iftitahi nutuk &Öy· 
.-;;,d• td6ıi olıt.wak _,,jyor. ..._.... livarek kü11..at eylemiştir. Bu Ro-.,__... ,,_..J tibat efradı L--.- ait llflt ve ı- r-

Şelwtnaıtdi yollalt M_. el- Ali .,...ini• "M iiçülli ifa bot o kadar mtıkemmeldirld n-
mJi ve iJrek yoptınrıalı • ediyor. &.,ia ·R~ lar kili- bak aöylerkeo canlı yerlerde g6z· 

~ua kap:inıallan lwlt.rJc aede vaaz .. ::..ı:yor. reaml ı...-ı-...a. leri parlamakta ve gölmek icap 
~ 'l.at luda yibekaiw hatip,...:....:: eden yerde 11ntarak bem beyaz 

Bekleme mahalli tuk irat ediyor, hamuna aeJ&m. madeni diılerinl göitermektedlr. 

ı,.~ ıiı*eıi bazı ~ layor, briç OJDU)'Or, orta1ak WE- Gayet nazik olduğwıdan buaro-
W•hx ,,.. arf yap• rA. Mat ~obot N 110I'· aa ıwwan.la ••'imlaya{ .. 
~ 4'\ıMte bôyle il• bd'-e •R "wıiz A.erilulda Nyu- Robotlar laep erkek defOdlr. 
'fftalwlli ,__,.. Buru. beltkıae JOfkta (Chellea) mahallerinde CU.i latiften olaalan dahi varclar. 
ma1wıUi y~ naüM&iUir Metbodist kilisesinde vazifei ru.- Bunlardan biri Amerikada icat 
Nowı •l*.ıi ~Wiıa. . lluiye ifa ediyor. edilmif ve maruf bir flimde • 

SalıM ~te Bu ldliMDin Papua (Reiıner) mühim rolları icra eylemiftir. 
.!Mit Iadri uluma cliniJede yecll blla abibl Makineli adam zabıtanın dahi 

- oldup kadar, riyuiyat ve maki· 
Bomontide karlar ae fenleriDla ele uatuı imiş. 9Uifeaini tahfif edecektir. Mr. 

&Jrnonıi .semtüade karlar kolay- Pazar paü kiliaecle toplanan Hugs Geruaback namında bir 
ca erimiyor. A'l&lap/on buraıının cemaata atzma yonp yaız Yer· Amerikalı bir tehirde igtişaş Ç1k
f!luelc 'IPMtJltNle olnaaA. buna •· mekt:en lmrtulmak için ınakiDeli 
~t>lu~s:!":w'!. bir adam icat eylemif Ye bunun 
deJri karlan tMıizletmuini 1İCa iGine muhtelif vaz parçalarım 
~. Bomontide muhtevi plıJdar yerlqtirmittir. 

ınifki1A Luafi •M•kine 8'bi IÖ)'lllor. derler. 
Aal k.ı-tı-n-ısıtmalı Bun\ID ıibl ftZ Robot her puar 

tatı zaman kayış topuzlar ve göz 

yqı çıkaran gaz vasıtasile asa

yifi iade ve temin edecek ~=
Robot icat eylemit ve bükWııete ' 
tevdi eylemittir. Makineli müthiş ıı Kıyafet makbule geçecel 

ni olduğunuz gün belki size yene 
hizme~m dokunabilir. 

- Obalde? 
- Ben bir az kendimi topla-

mak için yirmi dört saat burada 
kalacağım. Michel peritan oldu. 
Ben de öyle. Hermondiyoı hiç 
bir şey olmalBlf gibi aapsağlam 
duruyor 

- Aathon: 
- Evet, dedi, herif çelikten 

yarablmlf. Fakat iyi gcXetin. 

- Bu son denten i.tifade 
edeceğini tahmin ederim. 

- Ben de öyle.. Demek ki 
siz benimle beraber Bolaona dö
nmiyeceİc miıiniz? 

- Hayır, kendimi kuvvetli 
hiuedince atlarum alacaiun ve 
aramaia Ç1kacajım. 

Aathon dütündü: 
- Hımmml atlarınız, bakalım 

atlarımız yerinde mi? Bir de şu
nu soralım. 

•. , .... - '-"""'"' """""'~~--1 ... 

gilnii vazuu vermektedir . 
Ameribda Kaliforniyada Pa

.. dana şehrinde bir mülaenclia de 
briç OJDA)'AD bir makineli adam 
icat eylemiftit. 

Mülaeaclia evde olmadıjı za
manda bile "Robot. ev aabibesi 
ve miaafirleriyle briç oynayarak 
ilanları etlendirmektedir. 

- Bana bak Ja1et efeadiWim 
adarmı badi atlann ~bi i~ 
bakm ...... dır zunederim. 

Bu IU8I üariae pflik sahih! 
titredi ve bn11 da: 

- ipe bu .efw mahvotdukl 
dedi. 

iki adamua kuyu dibiDden 
çıkmayacalclarma ve üç6ncüaün 
de o hunmalı başıyla bir dalıa 
clönemiyecejine kani olan c;iflllc 
..ıaipleri atlan ye kabn çoktan 
•tlmtlardı. 

Polis müdürü: 
- Anladım, dedi, sen tasar

ruf için onlara arpa vermedin, 
atları çayıra gönderdin, haydi, 
şimdi hepsini ara, bul ve buraya 
ıetir. haşallah atlara biı'- teY 
olmamlfbr. Epr olmupa .ay 
laaline! 

Aıtboa Ş.Otala sorclu: 
- Bapjlannızda ae vardı? 
- Kon• erva, silib, kararplı 

f ~Vll "'"" , 

Polisin topuz ve iazlarını hallan Son günlerde Şerıdanın e.kı 
ıu'tında ve gözünde tecrübe için bir komediıi ihyaen temsil edil. 
bir igtipf ve hadise zuhuruna inti- mit ve bilhassa aktörlerin giy
zar olunuyor. dikleri eski zaman elbiseleri bü-

Söyleclitimiz Robotlardan baş· yük bir rağbet kazanmıştır. Reı
ka muhaaipli1c yapan ve diler yük- mini dere ettiğimiz oyunun baı

mek ve mühim itler gören bir çak mümeısilesi Mis Mery Neyın elbi
makineli adam faaliyette bulu- sesi bu elbiselerin en zariflerinden 

nuyor. 

Bütün bu 91yayı köylüler tak
sim etmişlerdi. 

ilk evel konae"alann yenil
dildsi anlqaldı, boş teneke ka· 
tular sağda 10lda parlıyordu. 

Şantal: 

- Komervalar ehemmiyeti 
yok, bua atlarım 
lizım! dedi. 

ve ıilihlanm 

Poli. müdürü batırdı: 
- Naad hali bu qyayı getir

mediniz mi? 6yle iae bltün çif
liği bqtan af&ta kadar araya
catım. 

Bu tehdit derlail kendini göa
terdi. Siliblar, battaniyeler, her 
rey çabucak bulundu. 

Asthon tekrar aral>aya . bindi, 
Şantalın elini sıktı: 

- Burada ne kadar ister:se· 
niz kalınız. Size artık iyi bakarlar 
zannederim. Eğer Bolsona gelir
seniz, tabii beni görürsünüz. Ha· 
~ '' ' l • .. • 

biridir. 

Polis müdürü ve maiyetti yo 
la çıkınca çiflik adamları müsa
raatle mısafirlerini kuşattılar ne 
dikkat ne ihtimam. ' 

Aksama da atları bulup ıeti
rdiler. 

. . . . . . . . . . . . 
Bu hadiseden bir kaç gün 

sonra Şantal ve arkanaşları tama
mHe iyileşmiş bir kaide Bolsona 
döndüler. 

Şantal ilk evel gidip Polis 
müdürüne tqelckürde bulunmak 
istedi. Fakat M. Asthonun bir 
emri ali mucibince teptil edilmiı 
olduğunu öğrendi. Şantal bu 
tebettülde geçen geceki vakayı
m bimıl oynadığını derhal anlad: 

Çok meyus bir halde aynldı. 
Şimdi ne olacakta? Tek bqını ' 

ne yapabilecekti? Fakat ne olv
sa olsun partiyi bırakmamat• 
karar verdi; 

.., 



ya 

iKDAM,, , g çen yaz zarfında yaptığı iki büyük ınusaba
kanm kariler tarafındai1 mazhar olduğu çok büyük rağbetten 
ce aret al k ve 0 IKDAM,, ı takip eden okuyucular için bu 
gazeteyi daha cazip kılmak arzusu ile, bugünden itibaren, 
yeni bir mü abakaya başlıyor, musabaka, evelce yaptığımız 
nmsabakaz:arda olduğu gibi, gayet basit bir şckil"e tertip 
dilmii ve An doluda bulunan karilerimizde istifad~ edebil

melerini temin için eski musabakalann verdiği derslerden 
istifade o nmuştur. Musabakı:ımızm eso.sı şundan ibarettir: 

1- KDAM, ka ·i eri 1 •n 5 
rlra kıymelJj,nde muh elif he ıyeler takf m 
~decektir. 

2- Bu musabakay iştira etn ek için, 
karile ·n t tiyar edecekleri bütün zahı et. 
bugünden itibaren oazeten · n TI)a ığı ızası

an ne r ha ladığı.mız u >o l rı top a)ı' 
"' ........... amaktan · arettir. oponlar toplaud.ıl~

ve i n edeceğimiz ına t ı i ·tara Ju ~~ 

o do tan sonra, ariler, bun aı1 ~u ~ya ko_, -
rk id.areınize te liın edecekler 'e mukahi

terolu hi 'iş alaca ,.. ardır. 

3- nsahakaya hu fi er d~ h.J ol t•akhr. 

4-A adoludaki J aJ"ileri ·z·n ı usaba
amen iştiraklannı tem· n içın 

u m nalle ·de · ulunan!ar iç·n ile., ku-
ponlarını öndereb "lme ,.. için kati 
b c" tır. 

5- Redi~veler.imiz I tanl> lun e 
................. a.cl.1alarındtan alınmış olup mu )akanın 
•tanlından evel o mağazalarda halkın naz-

t :.ıırJ ~ına ar7~lunaca tır. 
• 

ariimize taktim edec<>~i iz3 
bir tane:,İ ~a._, et kıymetli bir altıu 

un ı r bir kariimize çok gözel ve 
zarif b. o a takımı hediye olunacaktı . Bu 

• 

e "yeden başkr iiçüncii bir kıymetli 
·) f• i nı · . . . . bir sü p · · z ohnak üzre, 

m · re, sonra ilan olunacaktır. 

• • • . . .. . . . . 
Bütün bunlard n mada, her ailen· n salonu için seve seve 

ceği ve herkesin ihtiyaçları dü iinülerek alınmış 
hcdive taktim olunacaktır Bunların listesini 

l rini okuduktan 
ı av d riz Kariler bu 

ir kuıh:::t ve y f dakar ık 

[ Karilerimi%e vereceğimiz muhtelif hediyehrden bazılt.ırı 
unlardır.] 
Şemsi.ye,kadtn §emsiyesi, atkı, sofra talmnı, hndın eldiveni, 

l{aloş, bot, pantofla, çok.uk elbisesi. ko tum, kadın yelPği,ylin 
~o ap, pijamv. boston, bataniye, masa örtti v, çay takımı, yun 
" c · fı t~nlan, i karpin, şosorı. şapka. palto. muıı mba, krz 

ista ' 1 dm çorapı, yiin fanile, 6 kisilik sofra wkımı, 12 
kişil'k ıofra takımı, tıraş takımı. boyun m ndit· kaşkul.hadrn 
çauta ı, eıaıp, kundura, gramofonlar. plaklar. diki~ makine
ları, el ktirik utıileri, vazolar, zabitana malı u eşya, sporcll-

lara mahsus eşy , kitaplar v. s. 

Bu lı.ediy l(lrdP'l mada, mersim icabmcı p,öre, lmril<>rimizi 
her n. 11rnun edecek dalza bir çok lıediyeler de tıyır

'liz. 

ve nütchakJ ku-

' 
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öy f lerın 
Rolla ·ı 

Moskova 4 şubat 1929 
&alin -Troçki mücadelesinde 

köylüler meselesi mühim bir 
mevki işğal ediyor. Stalinin si
yasi büroya hakim olması dola
yısile köylünün, zürram ve netice 
itibarile müstahsıllerın himayesi
ne fazlaca çalışıldığı, bu yüzden 
komünizmin ati itibarile tehlike
ye maruz bulunduğu Troçki ve 
taraftarlarınca iddia edilmektedir. 
Stalinin bu sebeple Troçki ve 
taraftarları hakkında lazım ğelen 
t-.tbirleri ittihaz ettiği anlaşılıyor. 
Yene bu nH'} anda Stalinin, 
gelecek kongrasının müzakere 
programına ilk defa bu işi koya
cağı beyan olunuyor. Soviet hü
kumetinin köylülere karşı takip 
ettiği ~iyaset gelecek kongrada 
müzakere edilince verilecek karar 
neticeyi taayün ettirecektir. Sta
linin köylüyii him.:ıyesile beraber 
ameleyi de ihmal etmediğin' 

söyJeyenler şimdiki hükumetin 
bu siyasetle va1iyete hakim ola
cağı mutalaasındadırlar. 

Elyevm Soviyetler arazisi da
hilinde l 50 milyon kadar nüfus 
vardır. 

Bu nüfusun ekseriyetini teşkil 
ettiği beyan oluniyor. Köylerde 
ziı aatln mııldna vt~sıtasile yapıl
masını ve terakkisini, islahını tel min için ç:ılışıln,akta, ihtisas sa

l hidi zurrn yetiştirilmektedir. 5 
senede 150000 in~anın, daha doğ-

1 rusu ziraat makinelerinde ihtisas 
sahibi ziraat makinistlerinin ye
tişlirilmesine uit bir progr.amm 
tatbikıne devam olunduğu anla
şılmaktadır. Yene bu 5 sene zar· 
fında şindiki mezru erazinin °'O 50 
sinin makinelerle ekilip biçileceği 
izah olunmaktadir. 

Bu programın tatbikile 25 
milyon hektar erazinin yeri temin 
edilecektir. Bu programın tema
mcn tatbikile bütün memleketin 
iktisadiyatrnında islah edilmiş 
olacağı izah oluniyor, yene hu 
suretle Sovyet Rusyayı sinaileş
tirmek programının temamen tat
bik edileceği hesab ediliyor. 
Devletin planı komisyonca bu 
hususlara ait mütemadi faaliyet 
sarf edilmektetir. Hububat içinde 
aynı suretle mesai sarfedilmek
tedir, 

Muhtelif mıntıkalarda ve yüz
binlerce hektarlık her mıntıkada 
hububata mahsus erazide faaliyef 
sarfedildiği görülüyor. 

ın 

'· lRD .J , .. .. ---
·caret 

alıedeei 
3 giin eV\el Fra11 a hariciye 

ııezaretinde yeni hir muahede 
imzalanmıı.tır. Bu yeni muahede 
Fran a-) ugo lavya ara~ında akte -
dilen ticar~t rnuahedesidir. Eransn 
lıariciy e n zın . Brianda, namına, 
) ogoslavy nm Paris sefiri 1. She
lay ko-. itch ile M .. Majurovitch yugo
slavya namına bu muahedeyi imı,a 
ettiler . 

1ta1) a· Yugosıavya 
<'vvclcc aktedilcn ğeçen ayın 27 
sinde miiddeti hitam . bulan 
muahede tecdit edilmemişti. Bu 
suretle tarafeyn rnünasehatı daha 
citdi bir deueye dahil olmuş 

bulunu)or. 

Italya.Yugo~fa-.)a müna ebatı 
hgyle citdi bir atbada iken Pariste 
imzalanan ltal)a·Y11rro!:ılavya mu
fihcde~i manidar telakki cdiliyoı::_ 

Biraz da bu yeni muahede 
ahkamina ait malumat vereyim: 

İtalya· Yugo~Iavya ticaret ınu· 
ahedesile Sırbistana yapılacak 
ithalat için F.ransaya en ziyade 
rüçhan hakkı verilmektedir. Yugo -
l.ıvya gümrüklerinde Fransa itha
latı için tenzi1iit yapilacaktır. 

Hu tenzilat bilha~"a Fransız 
şaraplarına, ,,anpanyalanna, rnm
larma, sabunlarına tıbhi mevadına. 

ipliklC"rİne, kumaşlarına "pamuk w 
} iin iplikleriıw v~ ip<'kli ınen~u· 
catma, makiıwlerine, otomobille
rine şamil olar ktır. 

Fransa lıiih: nıeti dahiYogoslav-
yadanFran aya yapılacak ithalat için 
müsaadatta hulunacaknr. .Bu mu
ahedeııin imznc::mın 7ugoslavyanııı 
Paris ~ef iri 1\1. Spala}kovitch ile 
M. l juranitch turafmban yapıld
ığını kay tetmişt:im. M. Majurani
trh, Y ugoslavya ticaret nazın olup 
muahedeyi imzalamak içiıı Parise 
ğP]miştir. 

A lıuan haberlere nazaran, :\1. 
majuranitrh ayni zamanda yeni bir 
ic:ıtikraz akti içın zemin hazırlıyor. 

Fransa hiikfimetinin, )Oguc::lavyap 
istenilen yeni bir istikrazıda te'min 

edeceği anlaşılıyor. 

Fran~anm Balkan siya-:etinin 
çok gizli tutulmasına çalı~ılmakta -

dır. Ancak bu siyasetin şimdi çok 
faal bulunduğunda şüphe yoktur. 

} stanbul icra dairesinden: llir deyniıı 
temini 7Jmnında mahcuz ve fııruhtu 

mukarrer 50 res sağmal ko; un ile iki res 

inek 20 §Ulıat 929 taıilıiue nıusadif ı;ar

şnnba gUnU saat 10 da Fntihde atptı· 

1.arında bilmUıa)ede furuht edilece~iu. 

den tııliplerin yevm ve vakti meıkOrde 

GECE SA1 'A1' ı1E TEBİ 

Su1tanahnıeıte kain Sım'at mektebinde geceleri Elek 
~lotorculuk, Te.,viyerilik. Maıangczluk, Mobılyacıhk, (f 
sılıbıye. Kurşunculuk, Kalirüfercilik, Sobacılık, .&nY0 

u tosisatı) Terzilik, Döşemecilik San'atları 
oğrc>tllec ktir. 

ŞeITit: l - Türk olmak -2- asgari 16 yaşından 
yaşına kadar buluıımamak-3- tnlip olan ve an'at qgreP 
arzu edenlerin okumak ve ynzmdl ı ı mevzubahs değt 
-4- ogretilecek san ·atlara az bil rn )'U biç hilıneJC 
kabuJ edilecek \"C Jm S9ll 'atlara a.it resim tekno oji ile fflt 
ve hesap öğretilcccktır -5- Talip olanlar şubatın }irnıi ~ 
kadar mektep müdüriy tine müra atları, 

S ultan Ahın t ~ullı birind hukuk malı 
k<:mesindeı: Hudaverdi bey tarafın-

dan galatada topçu r enddesinde ke 

maııkeş kara Mustafa pıışa mahallesinde 

atik 124 c dit 114 116 numaralı dUk· 

kiinda Mıın ııtın c\ladı \e diger e\ladı 

ile Okar efendi alt'yhine ikame edilen 

i:zalei şuyu dava mdnn dolııyi 13 §Ubat 

929 tarihinde i~hiit vucut etmemiş ol

doğunuıdan hakkınızda gı)aben icrayı 

n.uhakeme:e karar 'erilmiş 'e bu bap· 

ta rUyet mahkeme 6 maıt 929 çar§llll· 
ha gllnü saat oıı buçuğa tavin kılınmış 

olmıikl:ı ~e'ım ıne~l:i.fırdıı ınahkenıede is· 

pat vucut etmeniz ve aksi taktirde mu· 

arııelıeyi kıınuni)e ifa edileceği \e bir 

n ı lxısı her mucip kanun di-ranhnneye 

talık olımduğu illiı olunur. 

J tanbul kar dair sinden: 1 e§il köyde 
bulu c.r sokağında 1 orga ki efendirun 

tahtı t amıfund:ı bulunan 34 numaralı 

nıu bahçe h ne ile zemini Yunan tebbaa-

ında I ttfanosa o1:uı borcundan dola, ı 

iııdclmılm~ ede l\ç bin lira bedelle talibi 

uhde ınde ihalci e"·eliyesi bil icrn ihalci 

kat'i3 rsinın on he§ gUn ınuddetle mu1.ııye· 

de' e ı,unulmuştur. Hududu iki tarafı 

soknk dıger tarafları müsyU Giranbrolun 

hane 'e bahçesi aıkas ı mUs\ u Tomasin 

ar ile mııhdut sekiz ~\iz on yedi arşın 
terbiinde araziden tahminen yüz elli Uç 

arşın ınUrabbnı Uzerind<' abgap olarak. 

inşıı olunan bina ve mUtebak.ısı limQnluklu 

bahçrde on } cdi buçuk arşın mdmbb:ı

ında ııh~np kulube var<lır, haricen H' 

dahilen yağlı bo~alı kfıııkiin iki tarafı 

drmir pannalthklı du,ar ve digcr iki 

tarafı t nı:ını n duvarlı bahçesinde mnh· 

telif l'~carı mılsmure ve gayrı ml.lmıUreli 

olduğu gibi tulumbalı l>uyll5Undan dahi 

borular "insıta ıyle köşk.Un her tarafına 

su isale edilir. mUstemillitı camakanlı 

mermer sarnıç zeminin katında bir 

sofa ıız"riııde bir odn kapu ile } ek· 

dığeriııe geçilir alon merdi\'en ba11 ve 

zemiııi beton rnrnici bulunan mothak "iC 

lıır nmlık uıerinde bir hela birinci kat· 

ta nıerdh en ha ında tahta ile hölUnmUş 

AOfa \'C merdh·en başı tı1.erio:le bi r 

hela ve ınezKOr ofa üzerinde Uç oda 

Taksi met rol 
zam kalktı 

Kar ve kış dolayisil' 
metrolara yapılan % flJ 
15 şubat cuma günündl' 
aren kalkmıştır. 

&yent daireıeinden: 
Mahallesi So~ 
Hmrbe) Hacırooep 
Aksaray gurabs 
Huseyin a Traunay cadde" 

c 

c 

c 

Camcı Ati Vemec0er 
• 

1 ukanda ) azılı .bir baP' 
dükkanın ank&zı k.apah ssft 
hedm ve nakli alıcıya aiC 
uzere mUuıyedeye vuz;zednısıl' 
de talip zuhnr etmediğindesı 
!ık mretile satılacaktır. rılit 
lann 26 • Şubat • 929 Sab ~ 
14 te daire CD<:Umenine 
ları ilan olunur. 

ayazıt Dairesinden ı 
bulunup dairo,e ıesliıJı 

3 Res Kuzunun tiç gtın 
hibi müracaat eylemediği 
s.ıtılacağı i1in olunur. 

Ş elıremanetindeıı : B~ 
565 Ura 36 k.urugtan 1 

lun Dolmabah!(C C'.amiai _s~ 
nun Gaz.bmıf' civaruıda JjOIP"" jll 
de ki bozuk kısımlann ı,ıst 
1.arlılı.la ~ aptınlacağındaıı 
ıs.2.929 pau.rtesi gtıoö ıııl 
beşe kadar levazım ıntıd 
gelme len. . 

Köylülerin ve köy hayatmn, 
ziraat ve iktisadiyatını böylece 
tanzim ve islahının, memleketi 
esaslı bir tarzda sosyaliştirmek

ligi temin edeceği beyan olun
maktadır. 

m••ınuruna müra.cnatları ilan olunur. zemini çinko baH.on ikinci k ttn mer 
1----~~--------- diH•ıı Lıı~ı uzcriude iki kiler deruuunda 

1 stnnbul irrıı daire inden: Maheuı ve do abı bulunan iki oda zemini çinko 

Ş <"hremanetinden : Be~~~ ... 
597 lira 7 kuru..ırtan ~ 

Cnğal oğlundaki Halk fırlı 
sına i-nle olunacak su lta~,llP 
munnkasaya konulmu§tut· 11' 
şartname almak üzre her~ 
ıım mUdılrl11ğ\1ne mtit• 
mektuplnnnı da ihale gııııU oO 
3-929 Cmrnırtesi günli san~ 
kadar mezkOr mtıdirliğe d• • 

Ş hrcm:ınetinden: ü!lkuda~ ~ 
Aga mahallesinin Jeıır'~ 

met Caddesinde 79,81 N?· eı 
malı Dükk~n kıra~a :,erı1;~ 
müıa \edeye konmu§tur· 9 1' 
rihind · ihalesi olacaktır· . t 
yüzde 7,5 Nishetindc terll~e 
lcrile LeTazım mUdürlUği!O" 

Muhtelif mınbkalardaki köylerde 
ziraat kursları açılmıştır. Bu kurs
larda köylü ziraat için yetişti

riliyor. 
Bütüıı bunların Stalin tarafın

dan gelecek kongrada izahından, 
yapılacak müzakerattan sonra 
verilecek karar bittabi netice 

mühim tesirler yapa-

=====•CZ! 2 

sirkecide fmniyet oteli sahi
lJi ikeıı clyevm ikametgahı 

merhul ~lustafa oğlu Osman Hıfzı 
efendi tarafcııa: 

Şazi)C hanim tarafından aley
hinizde ikame olunan boşanma 

davasından dolayı namınıza irsal 
olunan arzuhal nıı hayı:::anİ) esi 
ikametµahınızııı mechuliyeti hase- • 
bile tebliğ e<lilPıneyerek ilanen 
tehliğat ifa i kararğir olarak yey
mi tahkık 17 ni"::ın 929 tarihine 
mü,..adif ~ar anha giiclii ~aat 11 
olarak tayin kılımmş olduğundan 

hukuk uc:ouliı mul ıkC"meleri knnu -

furuhtı mukarrer iasa, I kemle, do· 

lap, masa ıuuhtf'lif Liııstl'! kuğ' t. Kalem 

rl ftl'r, §t'ker, kah\e ve sair ııttarı)c \e 

ktrtashe e,.Jn•ı ..,,ubatıo 17 inci pazar 

günü ı>aat 10 dan itibaren u~kudarda 

i kele cnddeııiude polis karakolu karşı· 

ımıdıı 56 mımanılı dUkkan önünde bil· 

mlıznye<le furuht olunacağındıın talip 

olanlann mahallinde hazır bulunmaları 
iL'in olunur. 

y o~gi Y?'~nid~ efend~n inmadıım Ma. 
rıka lııntı dıaman dı aleyhine ikame 

e) !ediği tescili telıık davası Uzerine olbap. 

taki arzuhal hera) t tehliı;t gonderilmiş 

isede mezburenin gösterilen ikametgülıında 
çıkdığı ve elyevnı mahali ikameti meçhul 

bulunduğu ıerhile hilii tebliğ İ!ede kı· 
immiş olduguı.ıdan ilanen lehli~ ten ib 

ltılınmi§ olmnğla on gün zarfında cevab 

verilmek Uzrc ilan olunur. 

B O· 4. iL llakiınliğinden2 şubııt 925 ta
rihinde 'efat edeu Galatada Unuyon 

hanında oda ba~ Kirkor nğanın vere e-

sin in gaip olma ına mebni ''eresenin hu· 
kukunn sıyaneten Galatada Hüriyet Jı.ı. 

mnda 7-6 numarada Avukat Pirim efendi 

Kav'.\ um tayin edilerek ke) fi yet kendi· 
&ine teJılir,. edilnıirı olduj:<undan 

balkun lıodnıında zemini çimento sabit 

kwıııılı tckııdi çııına§ırlık 'e merdi\ en 

ıizerinde dolap vardır. ıııalıiye kırk iki 

buçuk lira icarla Tahsin bey kindir 

dört hin he~ ytız lira kiymeti muhıım· 

menelidir fnıla nıalunıat dooy114ındadır 

iste) enler ınüracıuıt edebilirler YU:ııde be§ 

znnıla talip olıınlıtr kı) meti mohammine· 

sioin ylızde onu nispetinde pey a~esıni 

ve 927 de 9739 dosy:ı numerosunu mli:r 

taslıiben müzayede ~übesine müracaat 

etmeleri ve 4 mart 929 saat on beşe 

kndnr ihnlei katiJ esi icra kılınaı:ağından 

milgterilerin tsrihi mezkOrda hazır bu· 

lnnmnları illin olunur. 

I\levliidu Nebevi 
Ramazanı şerif in be~ci Cuma 

günU Cuma namazJnı müteakip merhum 
Kefeli Zade Hacı Mehmet efendi ruhu
na l\Ievlı'.idu Ncbe\'i kıraat ee:irılcceğinden 
merhumun ebibba 'e din kıırdaqlnn EyUp 
Sultnn camii şerifine dtıvet olunu:r. 

) stanbul csliye mahkemeısi liçııncil hu· 
kuk dnire•inden:Nıızmlye hanım tarafın-

d:ın zevci Munmmer efendi nleyhine ikame 

olunan boşanouı. davasından dolayı mu· 

maile~ h \1uammer efendiye ikametgahı 

bilinme<lı~inden tf:'W'isı:at ifa kılınamamıı 

ima a bir a' ınuddrl\Je illDen tebliğat 

J stanbul Jkıncı ticaret ~~Jf İ 
Seyhan zade Alı mahd~,.. l' 

tarafından Uekudıırda KııW' . ,Jt 
da mukim fınncı Emin ereııdi 1 ' 

ikame olunan alacak dava51uıtı 
929 terihli colsei muhakelll~ ~ 
vukv bulan tebligata ~eti 1" 
bet etmt'dijginden hakkında fJ ~ 
v rilerek mezkdr celsede ~~ 
ye okunmak suretile eı:ııt' J'' 
mart 929 per§enbe gttnU -~,J 
lik k1lıum ~ otdıığuııdall el /, 
muhakemeleri kanunun 402 

11

1 
~ 

ee tevfikan mevzu hah& karsr 
0
o1 I 

bilmek hakkına malik bllill~ J, 
rifab kanunire d&iresinde tJJ'flJ'j 

dij!;i taktirde mebh!\in anfe ,f' 
muteber ad edilerek aıuhll'~ 
ol•ınaoağı Tc müddeti mtıaY ~ 
itiraz olunmaz.sa muhaıteıneYe 

arıJS' 
mev~i kanunun ID 



cakla r eyet·nin 

e ikra ·yeyi iht• 
kı-.........,..e ta 

e hu p· 
eşyalar a 

•ıı ·iKO \ :T. ~ 1 , l ') 

li ·a ı 
n suıı a çor nadi 
dır. 

tıaıı ~~~!atı inşaatı bitmek üzl're olaıı ve Ankara:ınızın en zaTif ye en güzel binalarından birisi bu: 
Çeo ut Ocakları J.1erkcz he) eti binasının mefruşat' e tesi--atına sarf cdilnH·k üzere Merkez hey et1 

~~e (~ene ~ldu.ğu gihi,. bu ~en: d~ zengin bir_ ~ş~ a p~yaııko"u t~rtih etınişti~. Bt~ piy~nkoda ikrami~ 
. ııı ikt~) . b ıı lı ra tahsıs edı im ıştır. Bu seıı <' kı ı kraıııı) el l'r 1 <'illi~ e \ <' k e} fı} <' t ılı harıl e ıı;cçcıı eı: <' _ 

fn. il . nıı~elerinden çok daha kıyınettardır. l\lerkez heyeti hilhaı:-;ı-ıa ) erli eşyanıızın ı·evar.ıru temııı 
2ooo .. 2~anu)_e1 ~ıin 1 hi ı ı azaunıu yerJi ınaınufiitıı1daıı intihap t") l n1İ~tir: Lük ... otoınoLiHer ve beheri 
halıı 00 lıra kıymetinde pırlanta paııdatif ve küpeler, beheri hıner lıra kı vmetinde hüyuk salon 
ıat;rı, _platin erkek ve kadın saatları, salon takımları, elınas yüzükler, ipel'- seccadrler, 80 
ttı~~~dıde halı seccadeler, Hereke battani)eleri, Hereken· iı)<'l yastıkları, yerli fabrikalarımızın 
'
1tt ~tından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile. Hilal hıııer sanat evlerinin 
lnnl'>) . Ve en nadide el işJerindt>ıı iki) üz parça eş) a 'ard~r. lkranıiyelerin ınecmiiu miktari 
vvu dır l\1 . . 

erkez Heyc·tinin hu 
~ng· ·a. . 

tııı ır. Ikraıniy eler 
pi)ankosu şinıdi. e kadar Türk.i)'eJt~ ~t·rtip ediin iş eşya p") ~ul,,.olaru11n 
bü) iik Lir ~f' k 'e hf :;nü tahiatJa intihap edilıniştir. 

~~----;;;:;~.-.;:a:o•=-....,m;;;;;;;o;;;;;;;;;;u; __ -...._. .... ,__._ .... -..;;;;;;;;;. __ ..., ___ ..;..i...-~,,.,,,;;..;m __ ..-..-;m.;;.....;;;;;;.;,;;._.• ---~-·------

Defterdarlık ilanları 

hup u baiıı, ııaım e maru. :-.tıbıc bahr i, uç 
lir m znrede 7 ın ... rı 1929 da def tercl:ırlık 

z 

.eındıkhda 1 i. 1. V< kaleti ıııubayaat 
konıisj on undan: 

okat \ k Tİ oı • nıekte ıi içın 1 izuı 1 olan 335 Tnknn hırici T lcb·· t-llıi· 
Ac~i kapalı 1arf1a m ınakusayn konulr ı§tur. Ilıalesi H • şuh. t· .... 9 ı ı 

"~t 14 tur. Sartn:ııneqı H' kumıı~ nun m i komis)omımuzd.3 \ardır. 1a ip 
ol. nlann Tokııtt.ı A keri orta mehtelıindr sııtın alma komisyonuna muracaatlan 
ilan olunur. 

M nı~dahı kıtuatın ihtiyacı içİ1 ~-apa?ı z.ı n mu , , 1 kon ı1 n , l'I'ıl. 
tan §.ırtuame mde ) ııı.ılan kuru fasu e) e talip çıkmadığından 23 şubat 929 

Y gane tavsiye dilecek 
EN SON \ E El\ DOGRU 

1( 1 
SABRİ CEMİ 

Her k için bilinmesi IU.Zumlu ilmi, ahlaki, va
tani, milli parçalardan seçilmiş ye en son imli kai
delerine göre yazılmıştır. 

Fiatı 45 kuruştur. 
-;c--

illet mektepleri 
AL ABE 
SABRİ CEMİL 

Fiatı 20 kuı·uş 

. 

0 let mektepleri 

az ehberi 
Dört defterden ibarettir. 
Her biri 5 kuruş. ---

Toptan alanlara yüzde 60 iskonto 

Satı~ yeri : ikdam 1 atbaaSI ~ 

r illi Oto Türk Anonim Şirketi 
31 7 anunusani 1929 tarilıli favkalade 

Hey'eti Umumiye İçtimaı 
l\li li Oto Türk Anonim Şirketi hissednranı, 31 kônun 

l 929 tnrıhinde Gn ntadn lımuıni Ticareti Hıiriciyc Bankası bina· 
sınd!', fevknlftde hc~~eti umumiye halinde içtima eylemişlerdir. 

Içtimndn İktiBnt V cktıletini temsil zımnında komiser Behaettbı 
be\ efendi lınzır buluıımu tur. 

Heyeti Umunıi)eye ihsan Namık bcJfendi riyaset etm.İf W>Mİ
deki mukarrerat ittihns edilmiştir: 

l •. Şirketin scrma e i 10,000 liraya tenzil edilmi§dr. 
2 ·• OU.000 lirs illi urctile şirket ormayesi 110,000 1b9ta 

ihl ğ edilmi tir. 

r 

inde kUç k Ç mlıocda :-\o 92 d irt oda ,.e altında 
h~r ı 96 lira nııızayrdc 7 mart 1929 da Def· 

--ALIK ÜK 

C~mnrteqı gun saat on Jeşle \fan"s:ıdalti ask ri satın alma komisyonunda il ·. 
l'!.ı aoılı.ın • llz.e mu ıa .a.a te nJit edil ıigti . T lıp o anların t • ın n i ve tek· ( t J 
lf l Emvali. metruke ila'"'nlan ı name erile mezkOr komisyona mü.rııcaatlı ı. 

Q •mhl~e ~~b~~ ~ mıMb~n~~~~ I~~d ---------------~---------~-~ 28 2 9.2<) pc~ ı h • at oıı 1 ·e~ti tal.p.erın ;,~ı :xw. e ini görmek üzre Semtı Mahallesi 

nı 1 tep ıı tında 39Q No. muhammen lıcdeli 120 lıra, mU:ıayede 

det rdarl kta }apılacaktır. 

IHALIK TARLA 
l. h~h 

;)6 1 llllc T 

ttt 50 kur 
ı a 12 <lor ım, icar ı ı dJ tı llç eenedir, mı l.ıımmrn 

r, muza e e 7 mart 1929 da Uef tcrdarlıkta • 

os A 't 
°ıılt•Pı 1 ~ ı· lltıt•yı dnhil"ndeki f ner kulube i dilı"ndeki ilı.i parçadır, ımıl amen 

l?a Cta ınudde•i iıç sen•dir, muza.yede i Mart 1929 defterdarlıkta 

l'ıı .. 
~ 'Plıı.ın 

' ~1.iz:aytd k!Spru l şındn. muhammen hedelı 500 lirn, ırar mUddeti Uç 

ıa e 7 ınart 1929 da Def terdarlıktn . 

ıı., ~LI:[( ODUNLUK-ve ÇUBUKLUK 
12 l'okaı çubkluğunun dördUncU ve be§inci lmıml:ı.rı, muhammen be· 

ll'lt1za)ede T hart 1929 da detterdatbktıt :>BPH& aktır. 

(IRALIK A SA 

'f A {LA 

her giın 'e mlınakaca 11 i~tiral, edenlerin o gön 0 saatten evel teklif ve teminat 
mektup.arını makbuz mukııhili Aııkara ıı erkez satın alma komıiyontına teYdi 
,•yl• rr.eleıi 

stanhul ~ ollatna ıniid ıı iv eti emrindeki Cutt·t rumorkorU için alınacak ltaıaıı "Yı: tdeAJ 
rılatı kııp.n}, rfl::ı ınllnakasn n koı muştı ·. ihalesi 24 • ~uhat 929 tarihlerind,. p~ 

h.n ~ .ıt 14 t icra edilecektir. talipler şa nam ·ret"m 'rmi kun,~ mu "c tıi nrl :ı 
Uonıı,, onumuzdan almaları \"C' §llrtnamedeki tarıd.ı te .n 1 r t • komis)on nn dali 11 ı 
uJunmabrı ıliin olunur. 

4 4 adet l\loto iklet kapalı 1.arfla müna' asya konulmuştur. ihale gUnil 16 ıubat 
929 cumartesi saat 15 tlir. Taliplcriı §nrlnamesini öı m •k ti rr ber ı:f n 

ınlın3knssyn i~tirak edere}; luin o gı n o .ıattan cn·el teklif \C tcmiı;.ıt meıtı.p· 

!arını Ankara m,.rkez E!!Un alma komsh nuna tevdi eylemeleri. 

1000 ndet Vilense !tapalı zarf usulile nıünah,mıya konmu§~tır ıhal gunU 9-3-
929 cumartesi saat on beııtir taliplerin ~3rtııaıne "e nurnune&llli .:>rmek U11ere 
her giln mUnakasaya igtirAk edeceklerin o gUn 0 santtan evvel teklıf 'e teminat 
mektuplarını An karada ıe,·ozım satın alma komllıj onuna te\"di eylemrlcri. 
l htiyacatı askeriye içiu alınacak yirmi adeet itfa aletine en son verilen fint 

haddi lajıkında görulmcdiğinden ihalesi yirmi şubat 929 tıır"h"nde çar a"lb:ı 
ıinti saat on dortte imı edilmek Uzre bir haf ta müddetle tnlik edilmİ§hr 

t ıliplerin ,.artnamf' su tini ) .rmi kuruş ınul :ıbilinde onn onumu dnn al malan 
nwnakasava ietirak etmek isteyenlerinde §artnamcdeki tarzda teminntlarila ko· 
mi ''onda hazır bulunmalrı ill\ıı olunur. A nknrıı merkez kıtnntının iti yacı olan ve miktarı şartoanıelcrınde 'azılı buluuan 

koyun ve s ~r etleri ı epıı.lı r.ari' la ve ayn ayrı 1artnamel r un aka~ n 
k nr!luştur fh:llf'cıı 2~ şub t 929 cumartı-:;l llnU ı;aat on b ~te Ankarndıı ıner· 
~ez • tın alma konıi 'onunda )npılacakur. Şarın me t!Ureileri kamı'. onı . . b 
n t'vcuttur. O rnmak i:ıte) enlerin her gUn komie}onumu:t.n ' mnoakıı }i.l ıcıtırnk 
cdt.cdderıu Ankarııda mezkez komisyonn miıracı::atları ilan olunur. 

U ıııu..n horıtu ınüd lr ıı ı m ıb:u içiı cin H' m· d r ıtr m nd ı.ılı 
AHup~ malı ınatb J lıurufntı \C teSe rUatı 17 ulı:ıt 1 r gunu t on dvrtt 

µazınlıkla satıu alınacaktır talip olauların ıemanı mczkürda te'ınm.ıll rıle ben.der 
ı.ıtirac::ıntla~. 

(;ördüııcü kol oı·du ı~übayaat komisyoııuııdaıı: 
1 - Esıdi:ehır kıtantının ıhtıyacı olıın .)000 kilo mercim k ~cnıden aleni sureti . 

ıuiinaka!ası 11·3·92<; plaııl<' j nü saat 11 Je icra cdilecc~ndeu talip olanlarm ye,'lllı 
mezkOrda 

2 - kigelıir kıtafttının ihti'1"'a1.:ı olan 14000 kilo bulgur talilıi ... uhur etınedigindeıı 
eniden aleni Auretlc munaka-a ı 11·3·92l) tarihli pauı.rtcci. unu tını 1 ~ de 

3 Eski§ehir ''e Darıca kıtaiitının ihti}acı olan SOOOkilo to , e kup ızeıterinin aleni 
mllnakasacınd:ı talip zuhur etmediğinden 11·3-929 t..ırılıinden tibar n hır ay zarfınd ... 
pamrlıkla mltba}ıtn edileceğındcn talip olanla.Iıu ~eraitı gurıneli. ı re pe) slırmek iste
l enlerin teminat akçelerıle 11-3-:929 tarhinde komi,,j ona mı ra :ıtlan 
E skişehir 'ie Darıca kıtaatı icin 23-840 ldlo gaz : ağının bir tı) uırfında pazarlık ~ 

talipi zuhur edınedıgind n 'eniden kapalı zarf uzulile. munakasa~a \&l olunmu~ 
olduğunda 4·3·929 tarihli pazartesi guııu saat 14 de ilıalesı icrn hılınııcaJından tal". C'rin 
yevmi mezkıirdıı teminat akçelerile ,.e şeraiti gtirmek i ti~ enlerin her gün komi vonP 
mUrncatları 

B . O. ı H. Hııkiınliginden: 2 Şubat ( 

929 tarihinde .-efat cdee Gnlatada Deniz mühayaat komisyonundan 
Un~~ ~nın~ o~ ba~ K~km~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
om terek ine mahkemece vaziyet edil· 

mia oldufundnn kanunu medeninin 61 

ııci madesi mucibince esbabı matlubun 

bir ay ~erese 'e alikadaranın kanunu 

medeinin 534 nci mo<ld i mucibine!'! Uç 

ay zarfında mahkeme} e m rııcat e) lrmr· 

Sokağı No Neri 

UskUdar Selami Ali efendi Papaa 11 
B:ılkapnnı Rilstempaşa Balkapanhan\1.!kat 34 • 

c 

C!i' ıt 

85 
36 
31-39 

• 
• 

CT!Cf 

\y\"llll88r8) 

Kadıköy 

Knrnlıtı§ 

Tevki Cafer 
Atik mıstap:ışn 
Ztıhtiipaşa 

V :ıpunskeleai 
Gerrah 
Attar 
Reşadiye 

3 
ıa 
31-l 

Ev 
c 

• 
c 

Balat 
Osnıaua~a 

Karabaş 

33 • 5)6 • 
Nüzhet efendi 49 • JıııM 

Vapuriskelesi 39 Arsa t Ş 
KarakurUk 
Tahtakale 
B \ikada 

Atik Ali paşa 
RUstempqa 

Kilise 5 Dtıkkln • 
Tahtakala 9().92 • 12 • 
Nizam 23 Ev 10 • 

Ye~ilko) 
B<>P:aziçi 

h.ııJıköy 

flcığaziçi 
(<.adıköy 

Balad 

Elvnıı ade Demirkapı 11 Apartman daire 1 lS • 
Ferikb) Bilezikçi 2044 Ev S4() S 
~~e ~~ ~ ~ • 
Tarah)a Kostaroğlu 14-12 c ft S 
ll se~ rı. a •ıı KUçlik duvarcı l 17.SOŞ 
1 ıığlacıba~ı Badat caddesi 57-102 • 45 • 
Yeni mahalle Pazarbaşı 56-103 • 100 
Cafer nğıı &demaltı 4 Apartman daire4 as $ 

' muharrer mlakin 20.2-929 tarihine mUedif Çnrvamba it1 
ten <lıt ve p:ızarlık suretile ihaleleri mukıırrerdir taliplerin F.mvan 

e. lemeleri. 

P STiLLERi 
serinlik verir. 

TeneffüsO takviye 
~der. 

BÜtÜD eczane ve ec%D 
depolartnda 

eaulır. 

VALDA 
ısmlııl ta\IJ•D kutatar 
derun ··nde talep edlnlı 

J tıın~ul eı11i) e hırınci hukuk mahkC-° 
mesınden: İlünı iflllsına knrar verileo 

Bakırko) Şııhran çitli~inde mukim e1ltçll 
Hıılit bey ziınmetiude muk.ayet alacağı 
olanların tastiki de}in muamelesi i9in 
20·2·929 çar§tlnha gUntt aıuıt 14,30 da 
mahkemede mUteşekkil mnsa bey'tiııe 
mUracaatlan ilan olunur. 

4Nl••e••••••••••• 
Abone 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

Cç aylık. Altı aylık, Senelik 
Dahil: 5 9 17 lirş 
Hariçiçın: 9 16 33 • 

Adres tebdili için 15 kuru~ gönderi 
lmeli. 

ilan ücretleri 
Tek alltunda santimi 

Cevat Ke im 
Altıncı sayfuda 25 k~ 
Beşinci 50 
Dördllncü • 80 • 

Türbe de Eski Hilali ahmer 
binası. Tel: lstam. 2622 

UçüncU • 120 • 
ikinci " 200 " 
Banka ve mlleaseMtı Maliye ilAnla.rı 

hl188Ul!f tarifeye tabidir. Ticaret mttd· 
Url) etinin ırketlı-rin tcscilı bakkmd· 
aki illnLırı)la kitibi adillikler ve an· 
onim~irketler ilAnlart, l!antimi otu z 

uruatur. Devair ve mUessesatı resmıvc 
il&nlan, Türk mektepleri ve asan mU· 

"' 



seyri sef ain 

Bozca ada 
pos tıs 

(GELİBOLU) Vapunı16 §uba 
cumarttJÇi 16 da idare nhtl11undan 
~ar~seki,Çanakkal 

mroz, Bozca.adaya, gi,decek ve Ç 
'IUAJ"""'ı.(; Lapselci., Geliboluya offraya 
rak gdecelui.r 

Antalya postsı 
ÇANAKKALEnpuru 17 §Uhat pazar l 

Galata rıhtımından hareketle İzmir 
Küllük Bodrum, Rados, F'ethiye, Finike 
A.nt&1yaya gidecek \C dönU-şte mezk 
iskelelerle beraber Dııl~ an, .Marmaris, 

I
S&kız. Ç'.anakkale, Geliboluya u~ra~ l 
caknr. 
r.-................. ~ 
Vakit gaip etmemek için 

Pazarlığın verdiği usanç \'e 

gaypettirdiği zaman hasabil ma · 
ğazamızın umum dairelerinde 1 

Şubattan itibaren 

Maktu fiat 
Usulünü tatbika başlandığını 

abalii muhteremenin enzarı ılaına 
vazolunur 

Kadın ve erkeklere mahsus 
safi yün İngiliz kumaşlarımızın fe. 
\·kaladeliğini ve katiyen rakabet 
kabul etmez ehven fıatlarını takdir 
eden muhterem müşterilermiz bu 
ısulu de kendi lehlerine yeni bir 
nenfaat [telakkı edeceklerini şup· 
ne etmeyoruz. Galatada Kara.köy
le Topcular -0aedesinde Bebek 
Tramvayları tevakkuf mahlinde 

53 numerolu Tayihman ing-
j]jz kwna~ları Ticaratha' . 
nesı.· 

Dişlerinıin halaskarı 
·~~~~~~~-~~~~~~ 

1 5tanbul ikinci ticaret mahke • 
mesinden : Seyhan zade Ali 

mabdumıırı ... irketi tarafından 

~1ersinde mukim furuncu Ömer 
Lütfi efendi aleyhine ikame olunan 
alacak da'va.,ının 7 Şubat 929 
tarihli celsei muhakemesinde ila-
nen vuku bulan tebligata rağmen 
da'vete icabet etmediğinden hak -
kında gıyap kararı Yerilerek mez • 
kur celsede evrakı tahkikiye okun-
mak suretile emritahkikat 21 mart 
929 perşenhe günü saat 14 de 
ta'lik kılınmış olduğundan hukuk 
usul muhakemeleri kanununw1 
402 nci madde::ıinA tm fıkan mev -
zu'bahs karara itiraz edebilmek 
hakkına malik ta'rifatı kanuniye 
dairesinde itiraz idilmediği taktırde 
mebhusün anh muamelenin mute -
ber ad idilerek muhakemeye de
\am olunacağı ye ır ·· 1f"ti muny. 
~enesi zarfında itiraz olunmazsa 
muhakemeye kabul edilmeyeceği 
kanunu mezkıirun 405 nci maddesi 
mucibince ilanen tebliğ olunur. 

Fatih dordüncü sulh hakim-
liğinden: Ahmet efendiyle 

haci · lbrahim efendinin :tayian 
muta arrif olbukları cibalide Mu
hittin kocan mahallemde 7 numa-
ralı hanenwı izalei ~uyfiu zımmın· 
da ~atilacağından icra kılınan mü
ın' ede inde 500 lıra · ınukabilin
d~ talibi uhte~ine ihalf· i icra kılı
nınıs '<' martin ikinei cumartesi 
{!tınu t on aJtıha ihaJei katiyyc
ı;İ irra kılınacağından talip olan
larııı kı}meti mubaınnıine i olan 
Pkm iiı lıranin ) üzde onu ni~pe
; ,,,t" • ' ~r <·P \ !f' muraraatları 

Cıııııa • l K ]) A M 
' 

Şııhat 13 , 1921> 

ÜYÜK TAYARE PİYANKOSU 
• 

KEŞIDELER HER AYIN 11. NDED1R 
2 nci ·keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 
Bu ke~idede 3,900 numara kazanacaktır. 

Devlet matbaası müdürlüğünden 

TERBiYE f(ongraya davet: 
lstanbul Ticar~et ve senay"i Şubat nushası çıktı 

.l\ılaarif vekaleti Milli Talim 
odasından: 

İstanbul Ticaret ve senayi odasının 1929 kongrası : 

24 şubat pazar günü saat 14 te 
Dördüncü vakıf hanrnda üçüncü katta oda meclisi salonunda akte· 

dilecektir. 
1 - Kongra ruznamesi müzakeratı şunlardır: 
I Senayi kredisi 
11 Ticaret Bahriyede kredi 
2 - Kongrada müzakere edilmek üzere erbabı ticaret ve !enayi ve 

şirketler ve müesseselerle iktisadi cemiyetler tarafından raporu 
ihzar edilip 

21 şubat 929 perşenhe akşamına 
kadar oda umumi katipliğine tevdi olunacak mes'elelerde kongra 
ruznamesine ithal edilir. 

3 - Kongrada, ruznameye dahil olan mevattan b~a hususat 
kakında muzakere cereyaıı edemez. 

4 - Kongranın müddeti devamı on gündür. 
5 - Odaya mukayyet ve müseccel erbabı ticaret ve senayive eir· 

ketler Ve iktisadi cemiyetlerin işbu kongraya iştirak edebilecekleri ilan 
ve teşrifleri rica olunur. 

> Teshil<lt Matbaası 
Ankara caddesinde kalı

raman zade hanı altında No 8 
Bu :kere yeni celbolunan Türkçe hurufatla 

l\fatbaamızda gayet nefiz surette her nevi tab 
işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
mahsus fatura, bono, çek, ınektupluk ağıktve 
zarf ,kart adres, davetiye kartdövizitler maden 
ve lastik üzerine mühür ve damğalar imal 
edilmektedir 

Bilhassa doktorlara mahsus reçete kağıdı bin adedi iki 
buçuk liraya, t'e mektepliler için 100 adet kardövizit nefis 
kağıtlara matbu olmak üzre 75 kuru§a yapılmaktadır. 

Taşradan vuku bulacak siparişler gerek 
fiyat ve gerek nefaset hususunda müşterileri 
memnun edecek surette imal ve serian irsal 
olunmaktadır. 

Ve muhtelif renkler ôzerinde 
nevi etiketler. her 

!im 
"ftlektep ınşaatı 1nünakasası: 

Gireson vilayeti muhasehei hususiye 
müdüriyetinden: 

Muhasebei hususi) e) e ait .., illiyet merkezinde Kale Camii ittisalinde 11024 lira 24 
kuruş bedeli keşifli natamam Mektep binnst ıs mart 929 gUnU saat OD beşte ihaleai icra 
edilmek llzere iki ay muddetle ve kapalı zarf usulile mUnakasası temdit edilmiştir. Talıp 
olanların dairede mevcut olan ve şartnamesini gordUkten sonra yıizde yedi buçuk teminatı 
muvakkate akçe i ve )a Banka mektubile hUkiimetin kabul edebilece~i esham ve tab .. ;. 
!atla .teklifnamclcrini mUsteshiben encümeni vila) ete ve )a muhascbei hususiyeye mUra· 
caatlıırt. 

Matbaacılık mektebi nıüdur vekaletinden: 
lstanbulda Devlet matbaasında bir matbaacılık mektebi açılmı§tır. 

Mektep; 
Tertip 
Tashih 
Tipografi 
Litografi 
Kırma ve Tcclit 
Çinkografi 

şubelerine ayrılır. Tashih §nbesine Ortamektep mezunlan, Çinkografi kur!larına 
Ortamckteplcrle Sanat mektepleri mezunları di~er §Ubelere matbaalarda ve ateJye
lerde çalışan işçilerle yeniden matbaacılık sanatına intisap etmek isteyen •;atan
da§lar yaıı ve menşeleri nll7Ml itibara ıılınıııakaızın kabul edilir. 

Tahsil müddeti iki senedir. Yalnız ta hih kursları her ene dört ay devam 
eder 'e senede iki devre yapılır. Mektebe girmek ısteyenler her gUn ö«leden 
sonra saat 3 ile 5 arasında Devlet matbaasına müracaat etmelidirler. 

r Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatı harbiye + ıstambul mubayaat komısyonuııdan: + 
l nşa edilecek 15 baroka temelleri kapalı zarfla 'liC 9 mart 929 cumartesı güuü 

saat 14 de ihale i icra edilmel,. üzre munakasa}a konulmu~tur. Şartuıınıcsini 
, T"TIP i•tf>• P.tılrrin ı onıiql'Qnl'mu a mUraNllltlıırı. l\lunakos I\ a i~ıirük etmeı.. hıtP· 

ve Terbiye heyeti tarafın· 
dan neşredilir. 

Nushası 25 kuruş 
1 stanbul icra dairesinden: KadıköyUdc 

Cafer ağa mahallesinin Bahari) c so-
ka# mda kiin Arakı:i hanım uhtesinde 

bulunan atik 33 mUkerrer 35 numaralı 
maa bahçe kAgir hanenin otuz gUn 

muddetle icra kılınan müzayedesinde 

dört bin b eıı yUz lira bedelle talibi 

uhtMine ilınlei evcliye1i yapılarak ihalci 

ltat'iyesi yapılmak Uzre on heı gUn 

muddetle müzayedeye konulmugtur. 

Hududu: Bahariye cadde6i Semerci

} an arsası ve Nuri bey hanesi ile 

Emvalimetrukeye ait apartımanla mahtut 

378 nrşın terbiınde araziden 115,5 arşın 

mUrabbaında bina \"ardır. Mtttebakisi 

arkasında taş duvarla mahfuz bahçe O· 

lup ortasında mermer kase fıskıyeli ha· 

vuz bir kaç eşcarı müsmire, iki k\i· 

mes vardır. 

.Mttgtemilbtı ve evsafı: Kagir mUced· 

det binanın zemin katından mnada il,i 

katlıdır. zemininde çiçekli çini dogeli 

pabuçluk 3 sofa 2 hela zemini kc-ı.:ı 

~ini taşlı ,.e merdiven altında odun '\e 

köml1r1Uk, tahtında sarnıcı bulunan ze
mini çiı;ekli çini döoeli maltız ocaklı 

mutfak ve zemini çiçekli ~lni Ôöıoe i 
mermer te\.."llf'li b:ıkır ı;abit kaı.anlı maıı 

teferruat çamaı,ıırhane \e zemini ve et· 

raf zarları çiçekli çini ve çimento dö· 

şeli ve mermer tek kurnalı hamam ile 

7 oda bir ıaglık, bir kiler, catı arn· 

smda odamsı sofa ve iki dolabı vardır. 

Ahşap kısım }ağlı boyalı \e 8000 Jira 

kıymeti ruuhamminelı ı:nUccddet olup 

deruniııde medyun 53kind ır. 

Yüzde lıcii zammile iştirasınu taltıı 

olanlar ve daha ziyade malilmat almak 

isteyenler kıymeti nıubnmminesinin ° 0 

10 nispetinda ve 9'28 - 10596 dos) a nu· 

DllU1l!ını mUateshiben mlıza~ ede şube· 

~ine mUracaat eylemeleri ve 4 mart 929 
tarihinde saat 15 kadar ihalei kat'i)esi 

icra kılınaca~ı il!n olunur. 

1 staubul icra dairesinden: Kum kadudo. 
niıanc.ı mahallesinde patrik hııne soka· 

gında kiiiıı 2 cedit \ e dört numaralı dük· 

kanların ıUlUs hissesi Yani efendinin bur· 

cundan dolayı otuz gUn mUddetle ihalei 

eveliye müzayedesine vaz olunmuştur. ilci 

numaraJl mahal ah14p ve muhtacı tamirdır. 

meaahasi takriben doksan bir buçuk nrııın 

terbiinde olup zem.ini tahta do~eli ddkklin 

Ust katı bir sofa ilzerinde bir oda bir hellı· 

yı muhtevi olup derununda Hamparsom 

efendi kiracldtr. elektiri;1. tertibatını havi· 

dir. diger dort numaralı dükltun takriben 

doksan Lir buçuk arııın terbiindc olarak 

ku kadim touoz k&gir ve zemini çimento 

ve Uç tarafında ah~ap musandıra ~e elek

tirik. tertibatını ha\·idir derununda Aartin 

efendi mil!tecirdir. hududu bir tarafı Şakır 
usta funınu ,.e haneai diğer tarafı aııcı 

Mehmet efendi dl.l.kk.fi.nı diAer tarafı nı§an· 

ca caddesi ve cephesi patrik.hane ıok.ağına 
ınahduddur. her iki dukkanın tamamı bin 

ikiyüı liradır talip olanların kıymet mu· 
hamminesinin hisselere nisbet yiizde onu 
ni.sbetinde pey akçelerini mUstahsiben 928 
4955 dosya numarasile 21 Mart 929(24 
kadar) tarihinde biu.at ve bilvekAle mUracat 
eylemeleri iliin olunur 

Kiralık Diıkkan 
Haseki Mustafa ağa vakfından Bahçe 

J(npuaundn çiçek pazarı caddesinde Mek· 
tep tahtında 18 numaralı dükkan yirmi 
üç gUn müddetle müzayedeya çıkarıl· 
mıı ve 2 Mart 9'29 Cumartesi günil iho.· 
lesinin icrası mukarrer bulunmug oldu· 
ğundan ioarına talip olanların Beyazıtta 
Panruık kapuda Çatal han altında istim 
boyahancırinde mlltevelli Namık he) e 'e 
,.n evkııfı ınuUıaka mudllrivetine m • 

1- Nisan -929 tarihinde ierası n1ukarrcr 
Maliye ınüfettiş nıuaviııliği ıııusabaka' 

sına ait şeraiti d1ıh ul 
Umuru umumiyei Maliye müfettiş muavinliği için 1 - Nisan· 

taribinde Istanbulda ve Ankarada bir musabaka imtihanı küşat 
coktir. 

l - Türk olmak 
2 - Me1citibi aliyeden birinden mezuun olmak 
3 - Sinni yirmi dörtden dun ve otuzdan efzun olmamak 
4 - Namzetler tarihi ilandan itibaren 25 - Mart - 929 tıı. 

kadar Ankarada Maliye Vekaleti teftiş heyeti riyasetine b~ 
müracaat edecekler ve verecekleri istidalara bervechi ati e' 
vesaikin )İrer sureti musaddakalarını rapt eyleyereklerdir. 

1 - nufus tezkeresi 
2 - Tercümei hal varakası ~ 
3 - Hizmeti muyazzafai askeriye ile mükellef buluııuu.dık1 ""' 

dair mensup oldukları ahzı asker şubesinden alınacak vesikai resJlllr 
4 - Şahadetname 
5 - lkamefgahlarınm adresi 
İmtelıana muba~eretten aktcnı talipler bir nıua\enei ::ıhı~ 

,, ' 
tabi tutulacaklardır. şeraiti lazimeyi haiz olanlar tahriri ,·e \ 
olmak üzre iki defada icra kılınacak musabakaya iştirak edece 
Evelce yapılan musabakada bir dafa ii-tİrak ile muvaffak olın8Y8 

maruzzikir şeraiti haiz oldukları taktirde icra olunacak i~bu :ıııU· 
kaya lştirak hak.kına maliktirler. ~ 

!Nisan 929 tarihinde icra kılınacak olan birinci tahriri kısmı ). 
ra ve Istanbulda ve tahrirde muvaffak olanların ikinci şifahi.~ 
Ankarada icra kılınacaktır. Tabriride muvaffak. olami) mılar ~ıl 
kabul edilmezler. 

Musabakada muvaffak olanlar 3000 kuruş maa~la müfettiş ınus 
liğine tayin olunacaklar ve maaşlarından mada seyyihatlerındıı J 
edecekleri hakiki ~t!yyahat masrafile ayrıca 360 kuruş yövmiye s1' 
lardır. . 

Müffettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir ıııii~ 
refakatında sitaj gördükten ve üç sene nıuavinlikte kaldıktan ·' 
bir ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar rn i~ bu imtihanda da 
vaffak olanlar Dört bin kuruş maaşla dordüncu ınıf Maliye nıil~e 
liğiııc terfi olunarak ikmali tecrübe 'e mümarP,,<' zımmında ckalh 
sene müddetle Avrupaya izam edilecklerdir. . 

Avruqadan avdet eden Müfettiş}Pr Hey.ti tefti:i"-~de ekalh 
sene müddetle ifayi vazıfe etmt>ğt-- mecburdurlar, hu uıüd 
hitamından evd hey"etten infikak t•tmek iısteyen miifetti~ler A,•rıJ 
bulundukları zaman zarfında hazinece kendilerine ~arf edilen 11 

liğin hey' ete bulundukları her senei kamile .için ) Uzde yir 
bittenzil bakiyesini Hazineye bir güııa itiraza mahal kahnB~. 
iade edeceklerine Jair Maliye VekalNi celile~iııe katibi adı 
musaddak bir kefalet nanıe ita eylcyeceklerdir. 

İmtihan porogramı ve aire hakkında Tefti~ 
alına bilir. 

lıntilıan proğraı111 
1 - Maliye ve lkti 'dl ilimleri hakkında umumi mallıınat. 
2 - lstikra7..ar 'e muhtelif şekilleri, borçların itfa:ıı, tah' 

tevhidi u:sulleri, Türkiye (Düyi.inu umumiye ... i) hakkında malfınııı1• 
3 - Vergilerin tarihintle takıp edilme i Hizım gcl~n umuını ~, 

ler bilth ıısıta \.e bilva:ııtu vergiler. ermaye ve irat üt.erine ınt:,ııl 
giler, ve bunlardan her birinin foidf• ve mahzurları. 

1 
4 - menkul olmayan emvalin tac:nrrüfuna ait kanuni maliıııJtl 
5 ···· Türkiyedt: bugün tatbik <'ılilmcıkte ol.m H:ıgi \e ıe:;iıı11 

bunların tarihi, cibayeti. tah il u::ıulleri 't> ~ apılnıa..,ı hzırıı 
kanuni takibat 

6 -··· Muhasehei unıumivt> kanunu \C LuLapt.1ki ıııutal..ı..ıt. ı,ı.ıt 
tabi oldığı e asi kaideler, mali (·ne 'e de' reı he::-alıi\ t , 111.ı· 
tediye ve itası ,.e mürakabasi u ulleri ilt! Tiirki\ eden bu hu u .. w 11 

kanunlar 

7 •·•• Mali u ... uli def teri, Kaza, ilii) et mal kalt-ınlf•riniıı ınıı.t 
hesabi) eleri ile' posla \ e Tel~raf \ c ıibümal U"'uh hl'"d bı) t kr 1 

8 ••·• kanuni malumat. Hukuki idure hukuk ve ceza u«ulii ıı11 

ıneleri hakkmda umumi Vt! mücmel malumat . 1 
9 - Basit ve miirekkep faiz lw aplar, ni::ılıPl \t' tf'na-.ııp k 11 ~' 

silsile adediye ve hendesi ye, satıh ve hacim me::ıahalan, ) eni ın ~' 
vezin usulleri ııJ 

10 - Usuli defteri. basit ve muzaaf u::ıuller lıakkindrı ti 

malumat. 
1 T 'h. ali C f r·· k" . b"· "d . j~I 1 - arı ı m ve oğra ıya, ur ·ıyenın ta ıı, ı .ırı, 

u fi . co0 ra ı. ~ 

12 - Türkce ve Fransızca kitabet (numara ita ıııda Frıt~.;. ~J 
mada İngilizce, Almanca ve İtalyanca vukuf ve malumat darı1 

nazarı dikknta alınacaktır. __/ 

Romatizmadan 
musCarip büti\n hastalar için 

s ükOnet ve f ifa ! 

'' Spirosal ,, mahıuıo 
ci1te ııüfuz, ağrıları tesk in .o 

~üzel bir sicakfik ,·eren y•&iuıtı 

ilaçtır. 


