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CUlUHURIYET iÇiN VE BALK iÇiN 

ŞA.RKLILAR, EFGAN IÇIN GAZiYE MURACAAT ETTiLER . 

~~ILIZ TA YA ELERI
!,E ATEŞ AÇILACAI(. 

-
EFGAN K RALI 

ÇOI( ~f ÜHil\i 

BiR 

OLTIMATOM 

l'tntıc ETTi: 

YENi MAARiF 
VEKiLiMiZ. 

...... __ 
'ASIF. BE) VEKJL 

OLCYOR. 

. 
FEVZi ~AŞA 

HAZRETLEIU. 

Ilt AKŞAM 1.$1';\.! 

BULA GELDl. 

KARAR~AME f~1ZA· BlfRADA BIR HA:F1 A 
GITTT. 

l\'.lE CLIST E T AHLIF 

YAPILDI. 
lzmir m 

bus lu gu na fii~~iiij!iiiiij;~~ 
intihap edi- • 

KALACA 

MÜFETTiŞLER DE 

GELDILER. 
Umum eı 

kim harbi- ,.-------: 

l' 
.\ l ı\ItELERINIZE ATEŞ AÇILIRSA ~l~nv;:~ı~ 

ye reisi F ev
zi pş. Hz. 
evvelki ak
şam lzmir-

HAYRET ETI\1El'INIZ. 

hl. Son 
"""~llda l~l~n telgraflardan an\aşıldığı~a nazaren yakında Efga 
~ llluhını hadiseler cereyan edecektır. 

q~ .. erdenberi elindeki Kuvvetlerini tensik ve ıslah ederek 
~~~ine nıüthiş bir hücuma hazırlanan kıral Emanullah hazr~.t
.,, ldığına göre istihzaratını ikmal etmiş bulunuyor. Dun 

Çok şayanı dikkat olan şu telgraf verilmislir. 
~I Ki~ ef. 22 [fo ] 

~~ -t~anullah hazretleri Efgaııistan flabilinde hıgiliz 
ı '~ l'ilıt? faaliyeti şiddetlemliğ~ rilıet!e ate~e. ı~ıar~~ lrnl: 
~ lal(tirde hayret etmcmelerı lazım geldiğını kabıldekı 
~itlefbine bild\rmiştir. 

t taraftan Pişanerden gelen bir başka telgrafta da lngiliz 
• 

~ 

~ ~~~ 
-ttirı" · 

ın kabili terk etmek üzre emir aldığını haber vermektedit: 
~~ la Pi§J\<tcr. 23 [A.A] 
~~ .;·taket ettiği bildirilen tayare, )~ar fırtınası sehcbile 

ı_.- bll ..,6.!e inememiştir. lngiliz efareti memurlarının 
'~ biitil Uıden geri kalmıştır. 
>'iitii~'ri ın n bu haberlerden anlaşıldığına göre Kıral Emanullah 
"l\q~ttek ~ tae!eyi kökünden halletmek üzre yakında Kabil üzerine 

' lcaldıtı agle~i ihtim:J her hangi bir ecne~i müdahalesi karşı-
~ taktirde silahla mukabele edecektır. 

~ ** 
[Dnıı gece Anadolu ajansı şu telgrafı verdi: J 

1\ Ankara. 24 [A.A) 

~ elsi Cümhurumuz Gazi Hazretle· 
it~ llzak ve yakın Şark memleket· 
lih den, Efganistanda tece düt lııki· 
~t:ııı._ haşlamış olan Emanullah haz· 
ttın eti lehine telgraflar geldiği ve 
~lttl'aea.atlarda bulunulduğu istihbar 

J\ ~ur. . 

lladolu hattı tesellüm 
ediliyor 

~~~ [H ·ı 
1 tde"at u hattın Ankara, 24 ususı 
a S ~~nı letki ın satın alınması münasebetile hattın. m~zef!le 

•tı td·ı tur· ~ ve tesellüm için bir komisyon teşkıl edılmıı· 
?tıiş tj ;~ ınhisarı umumi müdürü Seyfi B. bu komisyona aza 

dünB.M.M. 
inde icra 

edldi ğinden 
maarif vek

aletine tayi
ni karama-

Vaııf bey 
tasdikine anolun-

den şehri

mize gel
miştir. 

Fevzi pa
ta hazretle
ri Haydar
paşa gann-

da merasimi 
mahsusa ile 
ıs\İkbal o
lunmuıtur. 
:emumi-er-
kim harbi· Fevzi P. H, 
ye reıamıze ordu müfettiflerin· 

den Ali Sait, izzettin ve Fahret

tin pqalar da refakat etmektedir

ler. Paşa Hazretleri müfettiş ku· 

mandanlarla beraber lzmir gaze

telerinin yazdıklarına göre lzmir 
ve havaliıindeki kıtaatı askeriye

mizi teftiş eylemişlerdir. 
Fevzi paşa hazretleri ile ma

iyetleri erkanı Afyon karahisar 

tarikiyle şehrimize gelmişlerdir. 

TiCARET . ODASI KONGRASI . 
DUN TOPLANDI. 

--~---------------
OKUNAN ÜC MÜHll\1 RAPOR 

-> 

•• 
ENCUMENLERE VERiLDi. 

KONGRAYA DEVAM OLUNACAK. 

Ticaret ve sanayi odaaı kon- ( encümen intihap edildi. Bu encii· 
irası dün iki buçukta ticaret mene müderris ~ynJ ıa~~ Ta~in, 
odası meclisi salonunda toplandı. Şakir ıade Tefik. Kazım Ziya 

Reis vekili Hamdi B. ceJseyi beyler dahildir. 
açtı, kongraya muvaffa)Qyet te- Daha 80nra ticaret horaaaı 
menni etti. · umumi kitibi Nizaınettim Ali B., 

Bundan sonra kona-ra riyaseti- bizzat yazmış olduju raporu 
ne ticaret borsası reisi F ortun zade okudu. 
Murat B., reis vekilliğine Omer :ılcti.sadi haJ~bmızı . unayie 
Muharrem zade Faik mazbata tevcıb, Zlfutı tahtit etmelı .•• unva• 
muharrirlikler~ne de Habip zade ~ıl!c:laki bu r&J>o.nlD ihtiva etti'i 
Ziya, Hüseyin Rıfkı beyler inti· fi~~rler fU auretle huliaa ~ 
hap edildiler. bıbr. 

Kongra münasebctile Reisi• :'T~rkiye ıir.aabnı tJl\tenmiil 
cümhur hazretlerile Başvekil ve ettirdıkç.e makine bllarulacak, 
Kazım paşalara tazim telgraflan binaenaleyh ziraatt# daha az 
çekilmesine karar verildikten nufuaa ihtiyaç Jcal,c:ak, bu llU

sonra sanayi kredisi hakkındaki fUı ya yüksek ıir .. t iatihsaline 
rapor okundu. geçecek veyahut tehirlere akla 

Rapor okunduktan sonra bu edecektir. 
raporu tetkık etmek üzere bir I ~1abad1 B ı1n cii ~a,1/ad" 7 

LÜGATA AiT ESASLAB 
TESBIT EDiLDi. 

'ı m 1 ti d ad z • 

MÜDERRiSLERiMiZ 
TOPLANDI. 

•• 
YENi ~BÜSBÜT~ TURK LiSANI 

BASiT OLACAK. 

NEŞ'ET ÖlVIER BEYiN GAZETEMJZ~ 
BEYANATI. 

İlmi ıstılahların tesbiti için darülfünün fakülteleri faaliyete g~· 
mişlerdir. 

Dün fakülte müderrisleri fakülte reislerinin riyaseti altinda to~ 
lanarak Ankaradaki içtima hakkında reislerin verdikleri izaliab 
dinlemişlerdir. 

Müteakiben ilml ısblahların tesbiti etrafında lJazı kararlu 
alınmışbr, Ankara toplanmasından mülhem olan .bu 1'araflara; 
göre ilmi ve fenni ıstılahlar Larustan alınacak ve Ti:irkçede .muka-. 
bili bulunmayan kelimeler için Arapçaya muracaat edilerek ancak 
bu suretle alınacak kelimelerin dHiıııize uygun ve munis oimuma 
dıkkat olunacakbr. Mukabili bu evsafta olmak üzere Arapçada.: 
bulwımayan ıstılahlar beynelmilel kullanıldıklan şekil~ Latinceden 
alınacaktlr. ...,. 

Müderrislerimiz içtima 
Fakülte meclisleri bu esasları kararlaştırdıktan sonr 

dağılmışlardır. 
Saat dörte, fakülte müderislerinin müteferrik mesaisini toplayacak 

merkez komisiyonu, Neş' et Ömer B. in riyaseti albnda ilk içtimaını 
aktetmiştir, Komisyonun iç'timaı iki saat devamı etmiştir. 

[ Jıfabadı 3 iincü sayfamızda ] 

Kar Cinayet 
Hava bugiin de açık Y enikc;y sırtları~da 

olacak öldürülmüş 

kar yağmayacaktır. bir a.dam bulundu 
Fıft}na, tipi, soğuk ve bin bir 

çetit afetlerle geçen bir devreden 
lClira, dün nihayet Cüneşe ve 
~ararete kavuştuk. 

Parlak bir güne§, ılık bir hava 
ıören lstanbullular, özledikleri 
bir havadan istifade için sokağa 
dökülmOşlerdi. 

Raaathaneden aldığımız malu· 
mata göre dün derecei hararet 
nakıs 4,S la zait 3 araaında 

tahavvül etmiştir. 
Rüzgar nihayet lodosta dur

muştur. 

Bu gün rüzgar hafif lodos, ha· 
va aç1k ve bol güne lidir. 

Büyü1kdere caddesine civar 
Hacı Cl/sman bayırında iıraren· 
ğiz b~inayet ika edilmiıtir.Vaıilı 
ismirde bir adam hac.Osman bllJ 
geçer\ten yerde bir adamın yattı• 
ğını görmüş ve karlar arasında 
uzanan bu betbahtın donnuİt 
olması ihti"1'lini düşünerek yanınr 
yaklaşmışqv. Cesedi çrirmeğe 
uğraşan vnsil, beyaz ld(r kitleai 
üzerin<\e kan pıhtılaı ı görünce 
ürkmy.ş ve cesedin başında bir 
kur~·an yarası görünce bir 
ci{ılayetle karşılaştığımı anlayarak 
}\eman mahalli hadiseden bir 
~eyrek mesafede kilin Derbent 

. karakoluna malumat vermiştir. 
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Bir müddet evvel Tahrand: 

- lllllıııliii~ 

aaş projesi Fransızlarl~ 

lişgal .facıaları 

1 .1. . .hb t t 1 .1 ....... t Iı·an - Mısır 
no-ı ız ıstı ara eş il a ı· h d · 
-~ mua e esı 

nııı fes at ocal{ları.s. 

lrauda "lkdanı,. 

tk·dUn lsp3nyollar 
1~ ~dildi bozuşuyor ali'." 

Rom ada 
miihim Iran-Mısır muahedesi imzalandı. 

Mn harriri: KEI\1ALE1.'TİN ŞÜKRÜ lmza merasimi 28 birinci kanun 

ict·ma 56 - Ji'ahi~elerde .. ! 1928.Pe olmuştu. Bu muahede-
lngi1iz istihbarat teşkilatında ye Iran-Mısır dostluk muahedesi 

hizmet eden yalnız erkekler de- ismi verildi. Mısırın şimdi Berlin 
ğil, hıristiyan kadınlar da vardı. sef!ri olan Hasan paşa Mısır hii

kUmeti, Fethullah han Pakrevan 

., 
:~kara, 24 [Hususi] Bcrlin, 23 LA.A) 

lba .. _ ~steŞan Ali Rıza B. 
Uonıa, 23 [A.A} 

~ Pro1 · Daily t1>lgraf gazetesine nazar· 
lll\lh esı etrafında vcka· an ispanya hükumeti lspau~ada 

N zırlar nwcJj.,j maı1m on lıi· 
riuci paz.ırlc i ~ünü toplaıuııaga 
<la\ N •'JiJuıi,.tir. A' ui tarilıtl' lıiiy· 
iik fa_,ı l ıncdi i fit· içtiımı edece
ktir. Hu ıııüna ebetle \L hı oliııi 
Iıal~ anın <lahili '\C lıarici ~İ)füıeti 
hakkmdu izahat H~rccektir. 

ünı.t ~elerinden gelen 7.uyutu madeniye iııbi arının u.ı·ı· 
t vern,.· da maliye vekiline ndan dola)ı Fransa ile zuhur <'tın· 

Vekil ıştir. i~ olan peırol ihtiüıfını hir hakem 
• 8. ile Ilı" mahkeme.iline teHlie JDU\afakat et· e blüt usteŞar bu gece 
ekf,.._., eallık hesapları tetkik medigi takdiı'dc Fransa Jspanya~a · 

1 \111', karşı iktisadi ınalıiycW' ıımkabde 

}t --- bilmisil tcdahirinc ıııııracaal edec· 

Usyada çif cilik ektir. 

JepHn })alonu 
Fridrihshaft'ıı. 23 l A.A] 

kont j<'plin balonu martın 26 
rnda Bahri efit cevelılnına iptidar So\'Jet h"'kA Bedin, 23 [A.AJ l\iadritte bir hadiı:-;e 

~ b-1 u unıetinin j;ı:ırkr sih· 
il!~ lllt?ı • • 
ı. U 'ecr"~ nn çiflikf tı idare 

.bet biti\: ettiği ve hu mak· 
'-titıde Otı dır kaç iiz hiıı (Akr) 

lltlll.rı d ort. çiiük tt> i olun· 
,,~ 0 

11 
a hır trü t t<'!;kil <'t· 

l.Q ll t:lörr • k 
t •aıeui} .. ır etin talıtı id-
"ekıecı di~ı nıo&ko\·ndau lıi•r. 
8tr n--=-

\lmlrid. 22 (A . .\] 
\ ukuntı izam Nh·n ec1 lıi mn

lıahirleı iıı iılclial ırı hil.ıtrna ol. r .. k 
ra ra ajall'-1 ··S ~O\ İt· •• dı ki lopru 1 
mekıdıinde anı ık 2\)..)0 tal<'! { 
hulmıduµumı ' · lıınılıu m ft 1h 
t>mri şa) i olur olım1;1. ınıOard ı 
gliri.ihu <·ıl.qrdıLlarım tn rih ı:tın ·l. 
tedi.r. \1iulürün 'azİ) ıi kı•udik
riıı' aulııtm.ı .. ı u.ı ·rj ue lııı u•leLc• 

Papanın n1rnıicketindr 

Utkun tesiri 
~ Qİ\ıl dbıt• ~İ\ıııi~l<·r \t•,iik,,ı·k 

~''ld-e Bedin, 23 IA.Al sc8le şarkı ı,ihli ım·k J,euui ar:ı:nlu· 
Kail iita\ 2 'ı ~ ibtİ 

\11 ıh."ı at, i3 t.\. \] 
Tm ar<'c i • Lehri'C• diiıı • Baum· 

rauli • ) e ~itnı1" H' aat İı('h' l\.al· 
küta' a •it ıİ!-.fi " 

ltltılr 11 
gelen bir telgrafna· riyle mcktept<'n çıkuıı~lardU". :\ta-

l'' ~l ~elçıka hükumeti, mafi ı..iiL.\ın , e lıuzur ihlul edil-. •t ~·k çihdan • ayrılmı:ığa ınenıiı;;tir. 
hi ~1-tı f~l eden hir nutuk irat liiiii=:2~~::;:;.:;-.......,...~rioe-~.-----;.....,.--

't'iııin 1 e~enk profesörlerin- I Jugata a· 1•1 llletj ile~· ranatım felemeıık ~ . 
•nde ın·otc~to ctmi"· 

~e~ 
"'~a hey"'eti 

~~ ~ Va~gt~n. 2.3 [A.A] 
<\ıaıel'ii;ıı Nikarago,•ada bul· 

h~S.tı heyeti seferi) t'sinı' 
~"Q ~let teınınuzuıı lıirindt•n 
'' Qı~e karar "ermiş 'c 

ı g~ tarihe kadar geri al· 
ttit . .A. l'~ nrzusuuu izhar 
~ Cl'~cde tato yeni 

~eıı ~ g6atcıiJen kro\a 
3'ı e ''"İnin masaı~ifi in~· 

O h}._ do olaı1 on iki mily· 
ıt, larlık tahsisatı kabul 

~ ... f'~Zat --.._ 
~ lllda kaçakcılık 
~ 1" tnenı .ı\dapazan, 23 [A.A] 

lıt ~~ ?rları tarafından Lir 
ı ll'ı 'l'tttu.ı•n ~~ara kaadı tutulm· 

~lıtnıd~at 14 hin lita cc· 

~lÜ(--;:_ 
4 llıığferliler 
~~Yeti trı Berliu, 23 [ . !] 
~ 'lfctliı eçbll} bir kaç ~ahıs 
~ ıteacı {r cenıiyetine mens· 
. '- ~ldu~ .. ~r nıit\ngten avdet 

l~~ h ~ı~lardır. 

{ Birirzri 'in\' ra,l<'Tl n abad J 
Içtimaın nihayetinde Neş' et Ömer bey gazetecilere şunları söylemistir: 

« - ilmi ıstılahların tertip \le tanzimi iç'n yapılan bu günkü 
içtimada (A) harfına ait fişler alakadar müderrislere tev.ıı edildi. 
Bu fişler her faktilt...de ınüderri!,\erden teşekkül eacn ihzari komi • 
yonlarda tetkik ve mi.izakere edi!dikten sonra ınerk z ıstılah encı.i-
menine sevkedilecektir, 

Merkez encüın ni l O müderrisle güıel san'atlar Akademisi ve ticaret 
mektebi delekelerinden mürekkep bulunmaktadır. 1 tıla1ıla!' burada 
sili'atla tetkik edildikten onr .... Dil encümenine crônde i cektir. 

(A) harfinin ihtiva ettiği ilim ve teknik sôzl rinin tt rtip ve tan1i
mi 15 marta kadar bitecektir. Ve darülfünun aynı tarzda mesaisine 
devam ederek bir senede bitecek olan "ın:lli sözkitabının ilim ve 

teknik kelinıelerini itmam cdecekfr. 
Merkez komisyonunda '·Edebiyat fakültesi,, ndcn Fuat, Ali 

muzaffer, lbrahim Hakkı, "Tıp,, tan Ali Süreyya, Ziya Nuri Pş, Tefik 
Recep, "llahiyat,, tan Ş.efik, Izmirli lsmail Hakkı, Fen fakültesinden 
Hüsnü Hamit, Tefik, Burhan, Hukuktan Mtinlir ve Sam;ın beyler aza 
olarak bulunmaktadırlar. · 

Bu günkü içtimada diğer bazı mukarreıat de ittihaz edilmi~Lir. 
Bu cümleden olarak Fen fakültesine merbut olmak üzre yeniden 
ihtas edilen Hayvanat starsyonunun Baltalimanındaki binada th · mi, 
Arziyat tetkik enistitüsünün de kadnısu ve tarzı mes,ıisine dair 
talimatnamenin de vekalete arzına karar verildi.,, 

Ticaı·et odası ko ~rası 
L. 

Nankörl~r 

Doğrusunu söylemek lazım 
gelirse R.&ııı ve Ermenilerin bu 
vakta kadar üzerinde refah ile 
geçindikl~ri topı-sğa ve bu top· 
l'ağm sahibi olan Türklere bu 
deıece melanet ve alçaklık yapa
cakları hatıra gelmezdi. 

Yakinen b;Jiyoruz k~ Ingiliz is
tihbarat idaresinin hafiyeleri ara
sında Türk mahallelerindeki rum 
bakkalfar, ermeni aktarlar, ecza
cılar çok vardı. 

Hemen hemen lstanbulun her 
sem inde bulunan bu gibi zezil 
herifler mahalle kahvelerinde~i 
de 'i kodulara va mcaya kadar 
kulak uzatı.r)ar, gördiıklrrini işit
tiklerini derhal lngi iz isti! barat 
idaresine yeti tirirlerdi. 

Ele ba~ılar 
Ingiliz istihbarat t ~kılatını iki 

kurnaz haois idare ediyordu: 
yüzbaşı ( Benet ) ve ( Dikson ). 

Bu ·ki Ingılizin yerli mel'un
lardan ve azılı hainlerden biri 
rum ve diğeri ermeni iki mua
vını vaıdı: Doktor Topcuyan 
ve Te dosydi•-! .. 

Yüzbaşı (B •net) ve (Dikson) 
ile dogrudan dogruya temasa 
gelen bı hel'iflerdi. E.miı leri al
tıı da vüzl rcı:- Rum ve Ermeni 
çal şıyordu. 

Ua,tlu l t ı ı i de ·i 
Bc-yoglunda (Dor Palas). al

ın hakka da (Panga!tı) apart
mam, lfütsa sok ınd... (Mina) 
ap.:ırlm nı. Beyo lu tünel başında 
(Helveçya) magazasının üstündeki 
daircave daha bir takım yerlerde 
İ5tihbarat ub leri kurulmuştu. 

ikinci ve miıhim bir te ·ıat ta 
Istanbul po lan sinde idi. 

lttihadi terakki zamanında 
postn ve telgraf nezaretinin muh
telif dairelerine memur sıfatL ile 
alınm.ş bir çok ermeniler vard{. 
Bu erıncniler büyül. harple işle
rinden çıkarılmışlardı. 

Mü r "ke olunca bu herifler 
sureta hak daH\ e<lerek eski \a
zifelerini istemi ler ve Ferit hü
kumeti de bunları tekrar işe 

almıştı. 

işte lngiliz istihbaratının bir 

Bunlardan biri, Alman sefareta· 
dahi Iran hükumeti namına munesi civarında ve (Hususi lngi· 

lizce dersanesi) ismi altında istih- ahedeyi imzalamışlardı. Fethullah 
han Mısır hül<:umetinin Tahran barat işleri il ugraşırdı. 
sefiri idi. Muahedenin imzasından Be ogluada, kırlangıç soka-
sonra Berlin sefaretine tayin olğında bir rum ebesi, evini 

randevü rnahali yapmış, yeni unmuştu. 
Iran - Mısır dostluk muahede· İngiliz melaneti hesabına harıl , 

sinin imzasından sonra iki hüharıl çalışıyordu. 
Istanbulun hatır ve hayale kumet arasındaki münasebit 

gelmez y"rlerindc böyle sefahat- daha fazla samimi bir devreye 

l f dahil olmaktadır. Bu sebeple haneler açı mı , ücretli ahişeler 1 
toplanmış, bu yerlel'c düşecek muahedenin esaslan hakkında 
kimselerden ma'lumat toplattırı- malumat vermek isteyorum. Mua· 
lıyordu. hedename 12 maddeden mürek-

Telefoıı kızları kep bulunuyor. Ayrıca iki mad-
deden ibaret bir protokol dahi 

Telefon idal'esinin muhavere mevcuttur. 12 Maddeden birin-
kısmına da lngiliz istihbaratına cisi, her iki hükUmet arasında 
mensup hiristiyan kızları afınmış. lh d l su un ve ost uğun devamına 
bütün telefon muhaveratı kontrol 

aittir. 
ediliyordu. j 

kinci maddede her iki hükü
T elefon kızları her akşam elle-

metin siyasi mümessillerinin mü-
rinde bir liste, istihbarat şu'bele- tesaviyen mazhar olacakJari hukuk 
rine koc;arlardı. 

hakkındadır. 
Bu listeler, o giınkü telefon 3 üncü madde, yene her iki 

muhaveratınm şayanı dıkkat olan- hükumetin mütekabilen göndere
larını ve k'm er aras. da cere}an cekleri konsolos, vis konsoloslara 
ettiğini ihtiva ederdi. • 

ait bulunuyor. 4 üncü madde, ve 
Bunun üzer'ne derhal ve er-

i 5 inci madde tarafeyn tebaasına, 
tcsi günden itıbar n telefonla tabi olacaklan kanw1lara ve buna 
koı u n ki 115 l rjıı a kasımı bir ait ahvale dairdir. 6 ıncı ve 7 
sürü hafı. c saldır lırdı, 'nci maddeler dahi, yene bu 

Su ı i < I' \raplar.. .ibı hususlar ve hukuki vaziyet 
lııgiliz.ler büyük harpte işgal \e mezaili muhtevidiri. 8 inci 

t·ttiklcri bir çok suriyeli araplan maddede denili yorki: 
para kuvvctı ıl istanbula geti· 11 Tarafeyni akideyn, eD kısa 
ı erek ( Casusluk ) vazifeleı inde 1 bir zaman zarfında konsolosluk, 
kullanmışlardır. 1 gümrük, ticaret mukavelelerini 

Teman en Istanbulun islam ihzar ve imza edeceklerdir.,, 
mahallelerine d~J ılan ve yer- Iran-Mısır ticaretinin inkişafın'\ 
!estirilen vı.:. böyle e Tiirk halkı· ç.ahsılıyot. Bu sebeple pek ya
nın harimine sokulan bu herifler. kin bir zamanda ticaret mukave· 
surda lngiliz aleyh arlığı maske- lesinin aktine ait faaliyet sarfe
si aJtında v lngil'z zulminden diliyor. 
mcınlek< tlerin" eı c ip 1 tanbu- Iran v Mısır tacirlerinin ticaret 
la iltica etmiş ıbi haraket ede~ muahedesinin bir müddet evel -
rek aldıkl rı {dir ktit) le,.. muci- aktine matuf teşebbüste bulun
bince n mel' an tler yapmamış· dukları söyleniyor. 
lardır .. : 9 uncu madde, doştluk mua· 

Istanbul halkına bu Suriyeli hcdesinin 5 sene müddetle 
Arap casusları Rum ve Ermeni muteber olmasına dairdir. 
hafiyeleri kadar fenalık etmiş- 1 O uncu madde, muahadenin 
lerdir. musattak nushalarmm Tahranda "~ ll' alay111 ısyanı 

il lllteau d Pekin. 23 [A.A] 
~ .,~. lllkİa an "Chantung., un 
l c.~itıd. ~Unan bir liva sarı 
h~ "~llg Ct 

1 Yan etmiş , e ma· 
~l' l~ııg Cbang.. a tar· 

[ 1 ir ci sa) fadan mabat 7 kısmını da bu herifler idare edi- ,,.,...,,..,.,"""""'"'.,." 
(Bitmedi) taati edilmesini ihtiva ediyor. 11 

ve 12 inci maddeler, muahedenin 
Irt!.nca, arapca ve Fransızca olarak 
tanzimine, ileride ihtilaf vuku-

tl: ltll"an ci .~tt_ıiŞtir. Bu Iha 
•l b.~ şi-d~lltycsiue iltihak 
~ı - ı ••T. . 60 
il d '-ki . sınau.. ın 

..._ o~ il~n~e bulunan "Wu· 
q·O}i"~~ektedir. 

~•ıı h· 
r,ıı ır nutku 
~~<ır~taıı bil ~r~i11, 23 [A.A] 

ı~ l.f t~tsi Cll dirilıyor: Esbak 
~~i \'i~~u Vaşigtonun 
~ı.. ~ llt~ · a etı lllünasohcti· 
~,i ltat ede . 
~~ .\lller"Jta n M. Kolıç 

'- ~ ·~.tıti h· nu1 kt>ndisini 
tittt. 'l)'lei b: nıe:ınJekete .ra

'tltt '~11 hn .takını taahhüd
ili ~ ~Yh tiııa ~tnıcai hak· 

~' " 'hatıl'} tarafından vakı 
~ .ıt •ttı)tı .. -

l ti i..:~llttu , .qq sonra ted· 
()1S"'Qdar ::ı her hanği bir 

" "'- t~tled eıı tenihata da· 
ij ~e.ıt,tini en Aınerikamn 
l . l(füı s.';.. ~Ş~riyctinin 

td,ltı. ~tı:nClin hukt!nıetlerle 
~ ı . 1Yee~-. e hır meni 

'~ b ~'ili •• l 
~ h~ll&)a 

111 
.. suy emiş ve 

'lt iti li'ltr.ln UStesna olmak 1 

~il \~~it- rn~erle aramızda 
ltl halli~etiııı: knlo:ıaınıştır. 

h_ : ile • - h~--
1 ~e •Ştiralti.ıı ~at me· 

ıı,l\ll tı Avtup ı ınüttefi.-
'tirı:ı~~ .ı\ıneri~uı hn ısrarı 

ıtı en Ya karşı he-
Yuk ek deli1i· 

Şehirlerde çoğalan nufustan 
dolayı işci iicretlcri tenezzül ve 
bu sebeple sanayi işleri tekem
mül edecektir.,, 

Raporun ikinci kısmında sa
nayi kredisi mevzuu bahis ol
makta, bizde yardıma muhtaç 
63,000 sanayi müessesesi bulun
duğu zikredilmektedir. 

Müteakıben üçüncü rapor oku
ndu. Ticareti bahriye kredisine 
müteallik olan bu dikkate şayan 
raporda, deniz ticaretinin krediye 
ihtiyacı olduiu ve bunun acil kıs
mının 2,5 milyon lira olduğu ya
zılıdır. 

Bahri kredi 10-15 sene vadeli 
ve yüzde 6 faizli olmalıdır. 

Kongra bu raporu Seyrisefain 
müdürü Sadullah, limc.ın şirketi 
müdürü Hamdi, sadık zade Riza, 

yelkenci zade lütfü beyler den mü
rekkep encüm ne havale etti ve 
encümenlerin işlerini bitirecekleri 
zaman tekrar toplanmak üzere 
dağıldı. 

yoı du. 
Bunlardan (Tezek) efendi, 

(Coı·ci) ve daha bir takım hainler 
po .. ta ve telgraf muhaberatını 
her gün el altından didiklerler, 
meclisi vükela kararlarını, Ha
ncıye nezaretindeki (lstihzarab 
sulhiye komisyonu) müzakeratmı 
günü gününe İngilizlere yetiştirir
lerdi. 

RalnalidP. bir ~a ... u 
Bu seneki kongra ehemmiyetli Hariciye nezareti kalemi mah-

meseleleri müzakereye davet susunda bir rum vardı ki, geceli 
edilmiş olmasına rağmen kalaba- gündüzlü Feridin yanından ayrıl
lık değildi. İçtima salonunda an- mazdı. 
cak 30 kisi bulunuyordu. Feridin en ziyade emniyet gö-

Tahriri nuf u:::. sterdiği adamlardan biri olan bu 
Yangından k1u·tarma herif, hariciye nezaretinde memur 
Yangından koruma şirketime- Ankara, 24 [Hususi] olan bu rum, hükumetin bütün 

murlarından olmadıkları kalde 1930 senesi birinci teşrin ipti- tasavvur ve muamelatına her ke-
kendilerine bu şirketin memuru dasında bütün dünyada olduğu sten fazla vakıftı. 
süsü veren Faiz ve Apram na- gibi umumi nufus tahriri yapıla- Hiç bir gün geçmezdi ki Babı-
mmdaki eşhas geçenlerde 3 ncü caktı.r. alide olan işler, söylenen sözler, 
ceza mahkemesinde üçer ay ™ müzakereler lngilizlere haber ve-
hapse mahkUm olmuşlardı. Avni rek müddei umumiliğe gönder- rilmesin. 

l miştir. 
zamanda bunlardan ellişer ira Polisce yapılan tahkikatta bu Ferit, bu rum kakkında ken-
hakdi ceza alınmasına karar ve- eşhasın son zamanlarda yeni bir disine ihtaratta bulunan samimi 
rilmişti. isimle faaliyette bulundukları dostlannın sözlerini dinlemiyordu. 

Bu eşhas Pangaltıda 4 eve tespit edilmiş, yangından koruma Herif gündüzleri Baqaalide, gece
daha yeniden müracaat ederek şirketi ismine müşabih olarak Ieri Feridin yalısında serbestce 
kendilerine memur süsü vermiş- ı yangından kurtarma namile faali- habaset ve mel'anet programını 
ler ve poJis bunları derdest ede- yete geçtiklerini anlamıştır. tatbik ediyordu. 

Taş,.a 

lzmirde fuhu:;-lc mü<'ı:delt-
unda Fransızca metnin muteber l'll n ·i ' f'uhu Jc m t 1 it J< ın Iz. 

mirde , li 1'u m p ~::ın u ıi' n" tin· bulunacağına ait hususat hakkın
dc ~. pı n j, tiımıd,ı ir c mh t t<':· dadır. 
\ili1w nrnr ' ıHm'~tır. Hükfımrt Protokolda, iki hükumet ara-
te~kil •tın n l u cemi' il lı r m ıl 
, .ırdımda lıulunıın ı , r.11lcıı 1 a:rnr sında 23 temuz 1929 da aktedi-

ll d len mukavelenin meriyetini beyan 
arıı:;ın n ır. 

Gripiıı tahribatı etmektedir. 
brip algıııının l\ı m"n 1 ı itle<J.iği Iran-Mısır tüccari ve iktisadi, 
nııl ılı\ or. Griptı ıı ulcn ~oldur. J n· aynı zamanda siyasi münasebeti
kat grıp nctic o:i zaturrce hn~talı~na nin bundan sonra çok mühim 
~ al\nlaııarnk ı1lcnler vardıJ'. terakki ve inkişaf devresine gire-

lezbaha münnkusaıı.1 - lznıir 
hclrdh" ml"cli"i mı zbahrı müıı.ıkn a· ccği beyan ediliyor. 
ınıu h ıkum uz ncld dilm<' im· !\arar ı;;.c-.,.,....--"*"'~~----..;,;~Mi•.e:;...-o;.;;;;;~aiii==~a 

\crnıi tir. Hu J\ ırarn bdcdı~e J,e .. fıJe çık isıidaa 
mluıa , 0 :ı ma ındn 70 000 lırn fark I :ı. ] jJ • ı·ı • 
bulunm 1 eb p olnıu~tu . ıoıtunuu '\ · &)eti ce ı esıue 

Ku tnmoui li e~inde - Ka ta· ~laruzu çakerlerimizdir. 
monı li ıııin 30 int'i ~il dı nünrn Bi!!/er bil) iik çar§ı içinde icrayı 
l\.uUulamı tır. Bu vesil<' ıle parJak san at eden /mçuk esnaflar oldır 

bir rnh mer 'erilmi tir. ğıwmz Jıalde iki üç muscri dük· 
l\lezarlikların a l'ile*mcsi - kô.ncın11 lıaklarım1zda müracatlan 

lzmir meznrhki:ırını asrilc~tirmel\ için zizeri11e icravz san'attan iki 
scrma, C"dar bir gruı> tarafından hele· 
diye) c ıuürncıınt ) ~p_ıl~nıj;tır. Bu gurup günden beri men cdüerck altmrp 
mezarlıkların tamırmı '<' rrııazelerin mütecavi:: /\iiçük esnaf sefalet 
otonıobiller1e l\.nldrılma 1111 tel.lif ine Zardı 
e~as ittihaz t ~ lemisıtir. rn pcri§anlık içinde lwlmı§ r. 

Hayat hnhahltL'l _ lzmirde ki l!ı'ikii.meti Cümhuriyemizin. §erkat 
• Yeni a~ır- da denili \Or ld: ı·e adô.letine iltica ederek. tekrar 

• Şc>hriı:ı1iz de . ~ııukr geı-tilq·.e ticaretimize nziisade istiyoruz, aksi 
tehamlıl edılmcz hır "ekil alnn h:n at takdirde ailelerimiz açl~ğa .,.. 
bal alılı~L hakkında koparılan fer~:at· /\umdıır. 
Jnra ra mun h<'ledi~<>ıoiz bir he~kel 60 'mzn ı h lİ K. "ıı:ıf N. 

. ' 
J,nd:ır lnrlıl t"İı H' im~ at 1zd r.• il <' i 1 Ali Rı ~ 
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Futbol lıeyeti toplandı 

ISTANBUL "A,, tTAKIMI iDMANSIZ 
• 

OLDUGU iÇiN IZMIRE GiDiLEMiYOR 
Iımir mıntakasıntn daveti üze· 

rinc I tanbul "A,, mubtelitinin 
üç maç yapmak üzere Bayramda 
Izmire gitmesi mevzuu hah olmak· 
ta idi. lzmir mıntaka mm bundan 
bir ay evel yaptığı bu teklif, mm
taka futbol heyetinin bir türlü 
toplanamaması yüzünden şimdiye 
kadar oe\~P yerilememişti. 

Nihayet lzmir mıntakasıııın 

gazetemiz vasıtasile mıntaka futho 

ded~ ilk fır ... atta bir Izmir eyahatı 
yapmak hu u unda bir temayül 
mevcuttur. Me ela kurban bayra
mına kadar ·· A,, takımım hazırla· 
mak '\"e bir Istanbul - Izmir maçı 

yapmak mümkün olacaktır. 

Bayrama doğru 
Bn} ramda muhtelif ~ ehirler 

araıo,ında futbol temasları ) npmak 
ınu ttır. Bu rümleden olmak tize
re 1 nl ul takımlarından bazıları-

he} etine vaki olan sonuncu müra- nın Edırnr, Kocaeli, Tekirdağ, 
caatından sonra futbol he) eti Per- Ba•dırma gibi )akın merkezlere 
şenhe akşamı toplandı ve hu hu- se} ahat etmeleri takrrü r etmiştir. 
susta son kararını verdi. 

Bazı şehir takımlarının da Istan
Verilen hu karara göre, lzmir 

mıntakaeının teklifi kabul olunma· bula gelmek hususunda kulüpler 
nezdinde münferit teşebbuslerde 

maktadır. bulundukları temin edilmektedir. 
Futbol heyeti bu kararı verir· Hokey faaliyeti 

k.en " A ,, mubtelitine mensup 
oyuncuların lik maçlarının tatilin- Bu sene ilk baharda çoktan 
den beri idmanlarını terk etmiş beri terk edilen hokey faaliyetinin 
bir halde olduklarını nazarı dikkate canlanacağı söylenmektedir.Osman 
almışt • Hakkı he)İn bimmetile dolaplarda 

Bir noktai mu.ara göre mm· çürü} en stikJerin çıkarılacağı ve 
taka bu kararında haklıdır. idman· kulüpler arasında bususı temaslar 
sız bir takımı, ho) le temsili bir ) apılacağı temin edilmektedir . 
maça çıkarmak, çehirler arasında Yaptığımız tahkikata nazaran fil. 
bir rakabetin tebarüz etmeğe baş· hakika böyle bir tasav mr mevcut 

bulunmaktadır. Yalnız bu tasav
Iadığı bu günlerde hiç te musip 
'llmayacaktı. \urun proje halinde kalan diğer 

emsaline benzememesi ~ayanı te-
y alnız gönill isterdi ki İzmirli meımidir. 

sporcu arkadaşlarımızın, makul 
bir fıkre istinaden bu talepleri Avcılığa dair 
büsbütün ret edilmeyerek bir su· Gerek Geçen karda, gerek 
reti tesviyeye rapt edilsin. Bütün bu karda şa)anı dıkkat bir av 
sporcularin,bir birine hizmet etmtsi faali) etine tesadiif edilmiştir. Bil
icap ettiğine gore, lstanbul spor- ' hassa ördek \e ta\~an cin ind"ıı 
cularının İzmir seyahatini icra bir çok av ha}vamıtı varulmu:ı;tur. 
etmeleri bir vecibedir. Ta Kalamış koyuna kadar inen 

Memnuniyetle haber aldığı· örd.-;ık sürüleri pek mchzuldü. Fa· 
mıza göre, mmtaka futbot heyetin- kat otdekler iyi ciıı ten değillerdi. 

Fuıdıklıda 1\1. M. vekiileti mubayaat = :s:~ 
komİS}~Onundan: 

A ak.er ihtiyaci için 1700 çift ~ eldiven pazarlıkla alınacaktır ihalesi 26 2-
929 ..ıı gunli 1a&t on dörtte ; apılacaktır ta iplcnnr rtname ve n murıc!ıini 

komisyonumuzda görmeleri ve ihale saatında tcmin:ıtlarıl.ı hazır bulunmalıı.n. 

K ınık. ve Bergamadaki kıtatın il ti; acı olan \e kapalı zarf1:ı munakasnsı ilin 
kılınan ekmek, kuru ot \e samıma talid çıkmadığıodnn 10 mart 929 pazar· 

tcsi guaUnde ihalesi ;apılrm.k Uzre mııruıkasa temdit edilmi)tir taliplerin Edıe
mitte ask.eri satın alma kom is) onuna muracaatlan. 

F enni ahır inıaaı kapalı zarf usulile munakasa)ıı konulmuetur. İhale!Iİ 10 Mart 
929 Pazar gunu saat on doı ttcdir. Şartname, keşif, şeraıti fennı) e, resmim gormr 

2l'e her gUn Ankara levazım eatın alma konıi ) onuna ve munakasaya iftırak içinde 
akti muaneninden ene! te'miuat 'e teı...lif r.:-ektupicr nı m:.kLuz mukabılinde Ankarada 
komisyonu mezknt nyasctinl'! vcmıelerı. 
100 adet nakli}e aralıa ı kapau ~rn:: rnllnnkaııa;a kor .u~tur. İhale gtinU 28-2·929 

perıenhe saat on be.tir tal l rin .Qrtnamc ini g rm k Uzere her gtın \e 
mtinakaaaya iştirak edeceklerin o gun o eaattan e'el teklif \e t mimıt mektuplarını 
makbuz mukabili Ankara merkez Ln alma kom' on a t \dı <'. l mel ri. 
D i~ ~bekirde 20 adet kabil nakil ba ka inp cttırılecektir t~ı~lcrin şeraiti fenni~ c

ımı gormek Uz.ere 20 Mart Ç.arşanba gUnüncı kadar tekliflerını lınva mu tc arlığına 
mllracaatlan ilan olunur. 
A ıkerl ihtiyacı içın 21 kalem eczayı tıbbn e p:ızarlıkla alıno.cak.tır pa7.arlı ın ih:ılesi 

28 ıubat 929 perşenbe.gunti sacı.t on b lite ._om }O um da apılacaktır talıplerin 
prtname)i lırot"-.ıyonda gormcleri \e ıartnamede yaz.ılı olan ckildcl.i tcmin:ıt arıle 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Bakır köyiinde barut f:ıbrikalarında imalatı harbiye l "' + utambul mubayaat komısyonundan: + 
yirmi kilsur ton boya muba)aası kapalı zarfla ın nııkn~ya konulmu tur İhalesi 23 

S-929 cumarte i gUnU saat 14 de Ankıırada .... tın alma kom' 'onu da i ra kılına· 
calı.tır. Şt.rtnamesini gormek iste) eni rin komı ) on ıınuza m cn:ıtl rı 'ie m nakasa) a 
~tirak etmek isteyenlerin teminntları:ıı havi mUburlll mehtuplarıoı balada yazılı gunde 
mezkür komisyona ''ermeleri. 

Orman ve arazii vakfiye ınüdiriyetinden: 
Beykozda metruk kabristan mahallindeki ihlamur ve kara ağ~ç

tan i al edilecek yüzyirmibir meromikop gayri mamul kereste ıle 
be~yu elli çeki hııatap s.:uılacaktır. 

Müzayedesi Şubatın yirmiyedinci Çarşanba günü saat onbeşe 
ka dır. 

Talip olanların Istanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve arazi 
ida ... müracaat etmeleri. 

* * 1 luda vakı mesire mahallile kır kahveciliği üç ıene müd-
de a verilecektir. 

y ·desi Şubatın yirmi yedinci Çarşanba günü saat onbete 
kac d ır. , 

p olanlann Istanbul Evkaf müdiriyetinde Orman ve arazi 
ida ıne müracaatlan. 

Pauırtı i J K D A f, Şubatı 23 , 1929 

KOl\'llAT VAYT ve Vl•,RNER KRAUS mı 

ANY!:S ESTERHAZI ve ELIZA LAPOR'fA um ii'tirukile 

temsil ettikleri muazzam filim 

Mf. V. 

MATBAACILll 
MEKTEBİ 

İSTANBUL 
DEVLET 
MATBAASI 
DAHİLİNDE 

AÇILMIŞT.IR 

KURSLAR 
TERTİP 
TASHiH 
TIP00RAFI 
LİTOGRAFİ 
TECLİT 
ÇINKOGRAF1 

GİRMEK ŞART . RI 
TASHİH Kursuna ı Orta mek
tep mezunları. 
ÇİNKOGRAFİ Kursuna: Orta 
mekteple san'at mektepleri 
mezunları. 

TERTİP, TİPO, LiTO, TECLİT 
Kurslarına: Yaş ve menşe 

aramlmaksızın heır talip alı
nacaktır. 

KAVİT: 
HER GÜN SAAT UI ı l, 

DE"\~LET l\-IATBAASINDA 

D"kk d" . " ı at e ınız .. 

Şayanı hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ile idame ve 
temini kabildir. 

• 

Emlak ve eytam 
Bankasından:· 

umara 
11 
34 
.55 
79 
60 

. 93 

Satılık mahaller 
Rangaltıda Canbaziye mahallesinde 

Şişlide !zzet Paşa arazisi dahilinde 
Tahtakale caddesinde 
Kadıköy ünde süğütlü çeşmede 
Cağaloğlunda sıhhiye Müdürlü{,rü yanında 
He) lıeliadada Rülıban mektebi yolunda 6 
cedit mükerrer 

93 He} beliadada Abbas Paşa so, lğındaS cedit 
numaralı 

Nev'i 
H['ne 
Tu~la Furunu 
Iradı arsa 
Arsa 
Dükkan 
Bahçe 

Bahçe 

103 Büyiikadada Nü.anıda atik 0 5 cedit 7 No. Arsa 
104 Bi;yiikadacla Gakomi sokağında 69 numarada Arazi 1,2 hissP. 
lOG Büyükadada Ni~mda 5 num.-ır h Bağ 
108 Büyiıkadada Çakomi sokağında 71 numara Fundalık 1,2 hisse 
109 Büyükada da ,, ,, ,, ,. ,, ,, 
110 Büyükada da Rıhtım Jokağında.26 No. Kahvehane 1,2 ,, 
115 ,, AyanikolaJa 37 mükerrer No. Bağ 1,2 ,. 
116 ,, Acem sokağında 39 i 41,41 No. Bağ ve Bahçe.1,2,. 
118 ,, Ebe sokağında 11 nnmaralı Bağ 
119 ,, Y orgolu mevkii ma bahçe Gazino 1,2 " 
121 Kati ırga Bostanlı mahallesinde Hane 

" 151 Büyükadada Nizamda 34-36 numaralı Dükkin 
152 ,, Ayanikolada 71,2 denizden dolma nhtım arsası 
153 ,, ,, 32 numara bağ mahalli 400,768 hisee 

154 " " 23 " " 400, 768 
Balada mevkii ve nev'i yazılı emlak puarlıkla satılacağından talip 

olanların her gün şubemize müracaatları. 

Muhterem züraımızın nazarı dikkatine 
Top~ı ıUrmek mahsulü harman edip kaldtnlıncaya kadar ziraatın her uNımw 

ait makinalarm küçük ve büyük çeşit ile köylll ve bu mı defirmenleri ff atltçtllüie "Ye 
arizi eulamafa mahaut makinalar Türkiyenin en r.engin depolanm ihti'n eden Hofer 
Şrantea Macar ziraat makinaları ıirketinde en ehven ve en millait ıenitle teni edilmek· 
tedir. Tlirkiyenio hemen her tarafında 82 ıube ve acantemiz vardır. Şirketin Ttırtiye 
merkez ıubesi lstanbul Ankara caddesinde 18 • 24ı numaralarda.dır. Telgraf adreaimiz: 
Je&ıaMl Heiertoo, Telefon: ı.taubul 196 • 8577 

Vakıf paralar Müdürlü .. 
)Jahçe kapıda dörduncü vakıf 
hanın ikinci katındaNo.17,18 

Emlak ve tahvilat mukabili gayet müsait şeraıt ve 
suhule\le ödiinç para verir ve şerefli yerlerdeki karğİI 

lakin üçte birini rehin olarak kabul eder 

. 
Evkafa meıı.Jup mütekaidin ve eytam ·l'e eramilin seni' 

mart yoklamalarının icrasına 25 Şubat 929 tarihinden itıb~ 
baıeret edileceği.nderı eshabı maa§ın mahallat hey' eti ıh ti yat' 
den imla ve tastik ettirecekleri maaş senedi resmi ve cıizdan ~ 
fus tezkerelerini yanlarına alarak yoklam.alannı icra ett ·,~ 
her gün lstanbul Evkaf müdiriyeti muhasebe kalemin.e 
~ylerneleri ilan olunur. 

Vakıf akarlar müdürlüğünd 
Bahçe kapuda dördüncü vakıf han tahtmda ve ziraat b 

isticannda olan 8 No mağaza 
dördüncü vakıf hanın asma katında l,2,4,12.13,14,18, 

30,13,34,35,36,37,38,39,W ve birinci katında 15, 34 numarall 
Yirmi gün müddetk ilan edilen balada muharrer 

tıe odalann pazarlık suretile kiraya verilmesine encümeni 
karar verildiginden talip'lerin martın dokuzuncu cumartesi 
saat on dört buçuğa kodar §artnamenin suretini almak tJI 
natı muvakkate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre ı 
evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdıirlügüne müracaatld' 
olunur. 

Vakıf akarlar müdürlüt;ünd 
Bahçe kapuda dördüncü vakıf han tahtında ve Feleme~ 

kasının. isticannda olan 4 ve dahilde 9 numaralı makluo iki 
Bahçe kapuda dördüncü vakıf han tahtında 4 No ;,,~ğazd 
Yirmi gün müdde,,Ze ilun. edilen balada muharrer emlakin 

sııretilekiraya verilmesine encümeni zdarece karar veri 
ta/ipi.erin ~ubatın yirmi yedinci çarşamba günıi saat on dört 
kadar şartnamenin, suretini almak ve teminatı nıuı·akkate ita 
müzayedeye i.ştirak etmek ıizre lstanbul evkaf müdüriyetindl 
akarlar müdıirlügiine müracaatlan ilan olunur. 

• 11YA1RO. SIJ\EMA • 

Bu akşam 
Dıırülbedayide : .Ayııaroz Kadı11 
Nııtlt Beyde ı 

Albamrada ı Kadın Peılnde 
Operada : Kiyametten Sonra 
Mlekte : Çarın Ya,·en 
Majlkte ı Maear RapBOdıa 
Ani Si..nr.mııda : Feci Dakika 
Alemdarda : Faldcra.d Deni& maluttbei 
Feralula ı \'artley ranbaz BeyeCI 

•e Aık ölünce 

(DAVETLER ) 
H asta olduğundan bahisle bili mezu. 

niyet teı ki ,·azife ederek Istanbula 

geldiği anla§ılan Çe§me mUstantıgı Ihsan 

beyin hernan vazifesi ba~ına gitmesi 

lüzumunun ilin olunur. 

Z ayi - Fatih askeri~ §Ubeainden al· 
mıt oldugum veaikai askeriyemi ı.ayi 

eyledim. Hıskmu yoktur. • 
Fatih Haraccı Muhiddin mahallesinin 

KUlban sokagında No 3 te 313 lü 
, lbrabim Hamdi bin Ahmet 

B u sene iptidasında Istaobul kız 

lisesinden aldıgım tasbknameyi ı.ayi 

ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 

hükmü yoktur. 

Istanbul kız lisesi talebesinden 

775 No. Iff et 

1 Emsali hiç olmayan ingiliz 

ı ... ~~~~~~~. 
Fiatı ucuzdur ve her yerde 1 bulunur. 

· HEDIVYE V APOR 
KOMPANYASI 
Istanbul acentalığı , badema 

Köstence poetasını yapan vaPor· 
larmm her puartesi günü saat 
15 de limanımızdan hareket ve 
her çarşamba günleri saat 10 da 
Köste ced n audet edeceklerini 
ve 1zın:r. lire· dort sait ve İsken· 
deriye poe'ııc:;ını yapan vaporlannm 
da her per embe günü sabah tam 
saat 11 de limanımızdan hareket 
edeceklerini muhterem ehalinin 
ııazarı itlalııa an eyler. 

Şehremaneti ilan 

Ş ehremanetinden: Samatyada 
Hu eyin ağa mahallesinin 

caddesindeki Fmanet malı t5n 

baraka mahalli icar edile 

talip olnnların Martın onyedinc:İ 
gUnlı saat 14 te daire 

m •racaatları ilan olunur. 

Pazarlı 
Kimyevi gu 
milnakasası 

Erenköy Asma fidanlıkları 
tinden: MuessesemUe pazarlıkla 
kilo kimyevi gubre alınacaktır· 
şeraitini ögrenmek üzere her gıııı 
idaremize; pazarlığa iotırak iQİ'" 
Şubat 929 Carşanba gUn11 saat 
kadar kirk bet liradan ibart' 
muvakk&telerini müeueaatı zirait' 
sibi meaullüğUoc badettevdi ... t 
defterdarlık binaamda zirai Ol 

milbayaat komisyonuna gelme!~ 

Doktor A. 
Elektirik makineleriyle be 

idrar darlı~ı; prostat, ademiiktİ f 
geytekliği ve ııertan, dit ile 
ağnsız tedavi eder. Karaköyde 
fınnı sll'811ında. 34 

Abone 
• 

ve ilan tarifeSJ 
Abone ücretleri 

Cç aylık, Altı aylık, ~ 
Dahil: 5 9 
Hariçiçin: 9 16 
Adres tebdili içın 15 Jtorot 

elmeli. • nan ücretletJ 
Tek •\itaDda 
Altmcı laffada 
Beşinci • 
Dördüncll • 

Uçunctt • 
lkiDci • 

matiısd ~ 2S , 
Sô , 

fi) 1" 
2(IO 

Banka ve mtiessesab Ma.ı;::..ı 
,.1189Sl tarife) e tabidir. T• .. 
tiriyetinin tirketlerin t~' ı,ı fi 
ak.i ilanlarıyla Utibi adilli).tidi' 
oniın ıirk etler ilAnlart. ~'"'1 
kunqtw. Denir ve mu~, 
il&ıiları, Türk mekteple~ "~ ~ 
uteıire illnlan aantimİ yirıJll 



EIHVldi metruke fllnlan 

~ a.cln eabak 1ı:tiçk Sait paşa konaiının Bıronsaırof markalı cevizi 
~ ÜeQi adet kuyruklu piyano 26-2-929 tarihine müııadif Salı gUnu saat birde 

....._ llııJer.d •'-yede ile satılacaktır, görmek iste' e.nler 24-25-2-929 tarihlerine 

""1-. ~ la&t l.den ~ye kadar orada bnlunacak olan memuru mahsusuna 

BÜYÜI{ EŞYA 
PIYANl{OSU 

• 
Enı..u m.etrub m.udiriyetine aıuracaat edebilir. 

* * MıLn..t 
Sok atı No Ne Ti Senevi 

;:::re Anddoaaki 
Muhtar 

lak.aqpoı Taıhan caddcai 
• 

10 Ev 
60 
102 

ürk Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık (1000) 
çok nadide 

100 • c 

• 100.l 
y"lbkgllV 

ör11ctıler 3 DUkkirı l'aıı 
ilkı 6 Ev 

ikramiyeyi ihtiva eden hu piyankosunda 
il> .. _, c 

cadde1i 190 OUkklo • r..t-.,. 19' lCi ET • kıymettar eşyalar vardır. 
• 

Hasılatı inşaatı bitmek üzere olan ve Ankaramızın en zarif ve en güzel birıalPnndin birisi bu
lunan Türk Ocakları Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına sarf edilmek iizere Merkez heyeti 
geçen sene olduğu gibi, hu sene de zengin bir eş~ a piyankosu tertih etmiştir. Bu piyankodil ikrami· 
y~ye_ (50) _hin li_ra tahsis edilmi§tir. Bu sene ki ikramiyeler kemmiyet ve ke~~tibarile geçen 1en~
nın ıkramıyelerınden çok daha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli ~uzın revacım temın 
için ikramiyelerin kısmı azamını yerli mamulatından intihap eylemiştir. Jj s otpmobiller ve beheri 
~000-2500 lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde biiyUk salon 

tablan, platin erkek ve kadın saatlan, salon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 
arça n~dide halı ~eccade, Hereke battaniyeleri, ~erekenin ipek yastık.lan, yeırli fahrikaları~n 
amulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esırgeme Derneğile Hilil AhnJer sanat evlennın 

en zarif ve en nadide el İ§lerinden ikiyüz parça eşya vardır. İkramiyelerin mecmuu uıiktar1 
(1000) dir. . 

M~r~c~ Heyetin~n hu piyankosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiı ·~· piyankolilrımn 
zengınıdır. İkramıyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap ,edilmiş1ir. 

&mift ..(i\llhıuaehastalwıeai için) 
1'141 l(jı. ıın a tepe 11.eıi için) 
1'- l89C) ~ Halıcıoğlu lisesi için) icabında umumunun ° • 25 i olan 

'-~ ~e .kilo aynca alınacaktır 
~ ~ ~ ve farkı fiab ifayi teahh11t edemeyen muteahhitleri nam 
~ .~ k üzere ballde cint ve miktarile mahalleri yazılı 3 kalem 
---~ 27.ı. llll'9tile ve ayrı ayrı 3 1artnamede olarak mllba)&a olunacaktır. 
ıı.....ls •• lf ~ Çarıanb. gUnli kıriplenin aaaı 14,5 de, odu-nun saatl4,5da, arpanın 
~br. 'r'1bı~ nıektP.bi ~ emekhanelari önündeki pamrlık mahallinde icra 
~ llipleri.n prtnı..me için komisyonumuza mUracaatlan \'e İftirak için de 
~ rıde hazır bulunrruılan ilin olunur. 

)' -......., laaatab.aeei i~ 3000 kilo mangal kömürU pazarlıkla mlibA~·aa olu
~ ~ PazulıjJ 25-1-929 pazarteai gUnU saat 14,5 da Harbiye mektebi 

~ 'tOQ "-ttndeki puarbk mahallinde icra kılınacaktır· Taliplerin şartname 
')~ llaa ._Ilı.& 18.llraoutlan '" iıtirak içinde puarlık mahallinde hazır bu
(., "-t " li alunw:. 
~la ~ •e farla fıah ıfayt teahlitftllleyeu aı teahhidi nam ve heHbına olmak 

' , 1 ked k.li Uçuk ıabı mekteb1 için 333 çeki Odun pazarlıkla 111uba)&8 
....... ~ tlcilıaı-1 '27 2-929 çarş mba gıin11 ıaat 14,5 da Harbiye mektebı Jemeıdıa· 
'~ " i....:~ hk nıahallınde icra kılınacaktır. Taliplerin prtname için k.omia· 

' ~ içinde pazarlık mab.alliıut mUracaat ve hazır bulwıulmuı ilin 

NEZLE 
ÖKSÜRÜK 
BRONŞİT 

BUGAZ mzu:st 

~&gl.için hakiki 

GUDRON GÜYO 
İçiniz. bütün müetahzeratı üzerinde 

menekşe , yeşil V6- kimim renkli 

etiketlerin de [MiasonFRERE Paris 

Rue Jacop No 16] adresi yazılıdır 

lZMlR VE PAR S SERGi
LERiNDE BÜYÜK MÜKA
FAT VE ALTIN MADAL
YA iHRAZ EDEN MARUF 

iDEAL 
KONSERV ALARINI 

Herkes, bilaistisna tercih eder. 
Me~hur doktor Zergerin takip 
ettiği uıul üzere eureti imalleri, 
hali tabiileriniu muhafazasını 
temin eder. 

NFES ! MÜKEMMEL 
SIHHİ! 

Her bir tectUheAi btıyttk bir 
muvaffakiyet, bir zafer ! Umum 
bakkaliye m~a7.&larında bulunur. 

- . ------- --- - ------- - -· - -- ---

~01111119 Kiralık dt~po ve fabrika 
Kasımpaşa ile Azap kapısı arasında ve Unkapam köprüıOne 

ipek yakın bir mesafede olup t'iitün i§letme ve depo ve fabrika 
=halinde istimale elverişli ve zemin katından mada bet btlı bir 
es 
::= klgir bina kiralıktır. Galatada 1 tfavra sokağında IAcivert ~nmda 

!lfill111DDll1llftllllOJlllDID11lllllfillft üç nümero. va müracaat. 4111~ 

.. -------• Nefasetile, maruf ___ , _____ •I 

· ISTAFILil\fA 
Markalı Rakımızı bundan l'>öyle 

Türk ''ÜZÜM,, Rakısı 
Namlle takdim edecep 

Galatada: Ermeni kiliie eokağ:r 31 • 33 
Tel: Be,·oıı-lu 2772 

------------ -
Diş Macunlarının en mükemmelidir Baı, ea 

Eeza 
Depoıaa ·da 

~•efain 
)l'~ 

tı.t ~l\s 8iir'at postası 
'-'1ı 17 d~ .•apuru 26 fU" 
~~it ti Sırkeci rıhtımın· 
fa...."': IC.~' Gelibolu Çanak
~ Ar. 1 uyu Edremit Bur· 
~ 'l:IJ.tfJı.~I~ gidecek ve dö
ct~t\ınoı 18Keleler1e bera· 
tall ~~_içın u!İn Uğrayacaktır. 'r ~ 1 ıı yolcu alınıx: 
~ı.ı;--;

~.\}f~~ at posats 
t..~ 16 ŞEVKE'!) paşa 
~ rıh Şubat Salı 12 de 

' • 4-ı~llluıdaıı hareketle 
'~k'Ya, Alliye, Mer
~ >Jtı,, l'e Taşucu, Ana· 
~~ c~ı An~ya, İzmire 
,~ 6ctktır 

llzONıirncr 
<~0stAsı ~ t liDRJy 

~llhat p ET ) vapuru 
~ l'ıhtını61'fenhe akşamı 
Sth.~.Jd,~ lllıdan hareketle 
~~ f't llehoı s· \Jllye u, ınop, 

)a g d 'tra~ F'ats~, ordu, 
r k eeck il, Rıze, H• 

ile ve. dönü§'te Pa-

1' r ~~· Of, Süt· 
0

· Polathane 
n O ' 
0 

' rdu, Fatsa, 
P İneboluya 

Kiralık mazalar ve 
bodurumlar 

(1) Bahçekepıda dbrdüncu vakıf han tahbnda ( 11-70 ve 12-72 TC 13-74 numaralı 
mazalar ile tahtındaki bodurumlan mUıtemil olup Ekiıprea bankutnın tahtı isticarında 
bulunan daire 22 •Jart • 29 tarihinde 931 &eneai Mayu gayeeine kadar kira)& verilece
lındeo kapalı zarf Ulllliyle Şubatm yedinci gününden Martm ikiaci Cumartui gU.n11 
sUt ondört buf\lla kadar mUıaycdeye komılnuıftıır. 

(2} Talipler mu a) ede ve muoakua ve ihallt kanununun onuncu maddesi m· 
ciltince teklıfnamderini bir zarf denınuna vaz ve teoıhir ve llzerlerine iaimleriylu 
-tihretıemıi tabnr edetelf meıkılr meinhllr .uri( ( 2.570) lira ınıktarındaki teminatıe 
muvakkate makpuı ilmiıhaberi veya &\ nı mık tarı natık ba,ık k~fa}etnamesile diler 
mllhUtli bir i.aif derununa vaı edilecek ve murufıın berine teklifnamenin bu 
mahallin talep ve isticarına ait olduğu i§aret olunacaktır. 

{3) MUr.ayededeıı akdem wniııatı muv&lckatı suretinde ve ~~ci ma~ muci. 
hince ita kılınacak mık.tar badelibale on gun zarfında müddeti ıcara aıt mıktar 
hale tierin~en temmab kat'iyeye iblAt olunacaktır. 

(4) Talipler mUzayedenin )e\'Dl ve saat icrasından mukaddem iıbu 7.&lfı bir 
makpuz mukabilinde EncUmeni idare Riyasetine tevdi edeoektir. 

(5) Talipler \ak ıf akarlar Mudurlu üne muracaatla umumi ~tnamenin bir 
auretini al cakl&Tdır. Dahıli mUrayede oJanlar tarafından iıbu wtname ahkJ.mı mtin· 
derieesi ~n Kabul Te tiri ımı.a kılınarak balada birinci maddede mıılmrer 
eklifname ile birlikte memhur zarf derununda mezklir tartnameniııde itası llzundır. 

Istanhul Limanı sahili sıhhiye Merkezi 
Sertahabetinden 

· TaJıaffuzhanelu ilJtiy~~~için. kapa~ z~rf u~ mevkü naüna-
kasoyavezeaüen(Sö,(XJO) etlı 'bın kılo kdkurt ıçın yevmı münakasa 7Mart 
lP.29 ıari.hiM mılılUli/ Per,enb~ olarak ~pit ediUrıj;ıil. Talipkrin 
§11'tnameyi görmek ve almak uzre her gu'! Galatacla Karamu&tafa· 
pafQ sokağında, m rkezim_iz. Levazİ.1!1 §ııf>:s!ne v~ münaka$a günıi de 
saat 14 te münakasaya ış ırak edilmek ıçın munakasa ııe mıhaye~ 
kanunundaki §t.rl.ıit dairesinde ihzar ve ıanı:ün edecekwi llekli/ ml!k· 
tuplanm tayin olunan saatlan. ~u._kadaem merkezde miiteıekkü Ma1raf 
Kom~yon.una tevdi eyl~melen ılan olunur. 

Deniz miil>ayaat komisyonundan 

1350 Ton Rek.ompoze kömLlr 
500 • LAvamarin kömür 

M. M. V. Deniz kunetleri ihtlyaci içın lüzumu görülen kömUrlerfn kapalı 
zarfla 18 mart 1929 tarihine mliaadif Paı.arteıi gUnU saat 14 de talibi ubteaine 
ihalesi icra kılınacalından ıartnaıaeaini görmek isteyenlerin her glın ve vermek İlteyen· 
ı.riD mua17en ,wa ve 11&U. Kuuz:ıpqada Deıık muhayut komi1701l1Ul& mllracaatJan· 

..dlllll llllllllllllllllllllll~hb.ı. 
16' ALATI ELEKTRIKIYE \§. 

Tamiratı 
Elektrik şirketinin 
AlAtı elektrikiyenin 

küçük tamiratı· 
Dl 

Meccanen 
diğerlerini el· 
enıeğini alma· 
dan mil olduğu 
fiatla icra ettiği 
hiç kimseyemeç
hul değildir. _ 

'-i1111111111111111111ıu~ 
Kir~lık mobilyalı 

apartuınan 
Beyoğlunda lstiklil Caddesinde 

faksime yakın aydınlık ve hava
dardır. Banyosu,telefonu, hava ga· 
zı, elektiriki vardır. Beyoglu: 2942 
telefon nümerosuna muracaat edil· 
mesi. 

M ağdel kadın ile em\"llli metruke 
mUdürh etinin gayıan mutaaamf olduk· 

lan Kadıkö~ tinde Ruim paja mahallesin· 

de Ihlamur sokağında cedit 24-22 ker.a 

S.1·7 numorah ahpp 2 kat alt katta 
muti alı ve ufak kömUrlUk 2 inci katta 

~i oda •e ufak. bir aofa 11Bt katta bir 

çab odaaıyle bir aralık ve iki abdeat· 
handen ibuet hanenin ialei ıuyuu zım· 
ıuDda bilmtlıa} ede 700. Jıra bedel ile 

dünyanın en yeni ihtiraı 
tllllii Emniyeti, IOD derecede lk· 

" tisadi ( benzin ) llmba , fener , 
soba , ütü , yemek oceklan w 
fırınlan. 

Sirkecide Nm wı altında 

utlam makine .atmakla maral 
Faik Remd Ye Şeriki otomobil 
ve alib ziraiye müesseaesinde tq

hir edilmektedir. Fennin harilcuı 

elenmeye aeza olan Amerilwun 

ifbu (Colman) Kolman fabrikası· 
nın vekiletini almakla müessese 
sahipleri cidden halka ve çiftçiye 
büyük hizmet ebnİf oldukları 
kaaaabndadırlar. 

Kat'iyen tehlikesiz, ucuz oto
matik tenvir ve teahi .n elde et
mek ve akıllara hayret ""911 

yirminci unn bu muci'.zesini •ör
mek isteyenlerin mezldlr müesae
sedeki meşheri bir defa m· 
yaret etmeleri kilidir. 

Mektepler " mü-.etab hay
riye için bm·asi ft tcmzilitlı &
atlanmız varıdar. 

Ankara, Edrine, Kıtkl~reli, 
Uzunköprü, Çanakkale, Balıku\r, 
Buru, Afronkarahisar , Upk , 
Adapuan ve Edremit için ciddi 
acentalar aranılmaktadır. 

ihalei eveliyeıi icra kılınmıt ve 20 Mart 

929 Çarpnl:ı)( g\lnl1 saat 15 te ihalei kati1• 

1 ~ ıkıhnacatırıdaıı talip olularua 

yemı .,. llati mallarda m.8057No111 
Sultan A.luul lcıruma auıncaidJan .. 
ob&.aur • 
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• 1 1. 

Altı fren sisteıni tabir edilen frenlerinin ınü~em:o · 
• 

ıneliyct ve eınniyeti sayesinde Yeni FORDu en. fena 

yollarda, en korkunç yokuş ve· i'n'işlerde, en kala

balık. şehir· yollarında kullanırl<en büyük bir iti-

.;ıat hissi duyarsınız,. Bu frenlerde herkesi ve bilha~ 

kadınlan cezbeden bir hususiyet var; frenler tedrici ve 

tath bir surette icrayl tesir eder. Fren pedalına yap-ı 

tı!,11nız hafif bir ayak tazyikı dört tekerlek üzerinde- -

ki frenlerin anut ve hakinıane tesirlerine kafidir4 Ef 
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. .., 

. 

or 

Yeni FORD otomobilinf~rıf 
& . • ı. ~ 
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b üyük bi~ . ~t~.at tv_~ _eronı 

hisst~':ij~lıta. 

< • 

FreJ)leriiı_iiin lüzun1 ,. oldukÇa ~ ~:·t;; f1angi b~ 
... . ~ 

tehlike karşısında miikemn1eJ işliyeceğl düşunce . -v~ 
.i 

~ en1niyeti otomobilinizden azami zevki du_yabilmcnit . .,,.., 
iÇin ne kadar kıymettardır, -... 

- - ' -..... ,,, 

Vites değişti·rnıekteki kolaylık, debreyaJdalu-tıa~ 

lıhk, kapn1asındaki ,.fevkaladelik, velhasıl kuJJamt .. , 
şındaki cazibesiyle yeni Ford enarzu•edilecek bit'~ 
rtnobildir. Bu hassaların~an dolayı kadınlar· Yeni~ 4 

., , 
du bilhassa t_akd.ir ede~ler. freni kolunu ku,~vet sarfetnıe<len yavaşça kendinize. i~ 

·doğru çekince eıuniyet veya 'imdat freni tabir edilen ·:ı.~ çı 
• :d 
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·Nerede ikamet ederseniz ediniz, gerek men,le1<~ altıncı f renlcr oto111obili olduğu yerde nlı hlar. 1 
1 
)' 

Bütün Yeni FORD otoanohilleı·inin ön caınlnı·1 

Triplex (tripleks) tabir edilen parçalaıınıaz cins

·tendir. Bunun l<azaya karşı olan en1niyet Ye muhafa

·nsını izaha lüzum yoktur .. 

. Yapılışındaki hususiyet ten dola~ı Yeni Ford- : 

n izde ve gerek diğer bir n1eınlekette, nereye gide~. 
'niz gidiniz, daima ve her yerde emrinize amade bi~ 

FORD acentalığı bulacaksınız. FORD acentalığı fc~ 
ni ve son sistem teşkilatı ile size seri. n1üdrik ycmm

faatinize muvafık tarzda hizn1et eder., Bu suretle h.eJ
·gün oton1obiliriizden ınütez~yit. ~evk duyarak {ha,.; 

it 

tını uzatmıs olursunuz. ~ 


