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İııanyada hükıimet buhranı . --

~;,-:::.::::7'2::~:.~~:;:~::: Türk- lran hudu itilifı evelki gün Ankarada imza 
t~::i:ı:~ipa~~~ka~;~er~:yü~:~: edildi, Fransa ile de saslarda itilaf edilmislir .. 
~ •r §eyi devletten bekliyen, ve dev-
~hizınetlerıni en mühim bir intifa -----------------------:-------------------;---=--~--::---::---7"-=:----·---------::--------------

§l:::::~~:~:::=:1~ ~: TürkiJe-lınerika ~~ b ed d üiat Boğazların ser~estisi 
ı, .. 1•nmektedir. Fikri ve iktisadi Uç müdiriyet 
kı''Yesi yükselmiş olan milletlerde Dostane münasebat İzmit körf e . 
• lıtika ıhtirası, başka his ve düşün- lağvedildi.. zıne ec~ 
:~:••yeriniterkederscdehcnüzbu Yeni Reislcunıhur evelce T" t d d" k'' nebiharpg-emilerinin 
~ teye vasıl olmıyan memleke hükiimetlmlze verilmiş ıcare o asının un u . . . 
~'de bütiin enerjileri yekdiğeri a· • olan mektubu teyit pfll gizli içtimaında nelere gırmesını menetmek 

:ı ~cıne tahrik eyler. Portekiz, Mek- Yeni A· b 
ve Orta Amerika gibi Latin 1J!erlka Cu karar Verildi? izim hakktmızdtf 

~leketlerinde her gün şahidi ol· 
lıo.fUtnuz dahili harp ve cidallar 

l:lo - Sakaonların spor maçları 
~iYtindeki alelade vakayiden iba
tltir. 

~ l.ttin aileoinin büyük bir uzvu o
~~ 1.ıpanya da ötedenbcri bu politi
!ııı tıdallerinin cevelangahı olmak
! hali kalmamıştır. İspanyol kanı, 
ltı'lı<nyoJ katolikliğinin maruf taas 
~~~ bu cidallerde bazan hayli kan 
~ Ulınesini de mucip olmuştur. Ci
n harbinin İspanyaya temin ettiği 

~f~ ve servete rağmen politika mü
deıeıeri son zamanlarda o kadar 

,~detıenmiftir ki demir bir elin ar
bu anarııya bir nihayet vermesi 

\ııuın_ millet ve ;atta krral tarafın-
11 hıle auu edilmeğe başlanmıştı. 
~ ltyını 1923 de Ceneral Primo de 

j ~ '"•'nın askeri darbai hükümetı i· 
~hu arzu tahakkuk etti. Ve İspa
ltl'l bir diktatörlük rejimi altında 
~disini toplamağa koyuldu. 

1. •ela üç ve nihayet altı ay müd
~t 1Çin diktatörlüğünü il;ln eden 
ı neraı İspanyanın dahili islerim 
''l~J· . 
•it 1 Yoluna koydu. Memlekette o 
~ ,ta kadar görülmemiş bir nizam 
"< ·nzıbat tesisi etti. İspanyayı öte 

·1lıe . 
~~ . rı yıpratmakta olan Fas mes 
~i ve Apdülkerim gailesini or
tı kaldırdı. Fakat dahili ve bari
~ ~•iyet bir defa tabii halini aldik
)q Sonra İspanyollarda mutat si· 
~I hayallerini yaşamak tehassürü 
~ 1•ııınağa başladı. Primo de Rive
~n •tnniyet ve asayışı temin hizme
~U~n sonra büyük islahatcı rolü
ltdb· oynamak ve bu hususta cezri 
)'lt~rler almak istedikçe memnuni
~ ~•lik hissi çoğaldı. Askeri ve 

1 
'o;, ~ı &ahadaki bazı islahat orduda 
ı-.ıı 1aıın memurların siyasi mülaha
•- •tıesiri ile tasfiyesi idare alemin-

ııı ... L. 
~~ '."'lolik üniveristelerinc bahşedi-

r ~ 1flltiyazlar münevverler ctrasında 
a ııı_ 1~•lere karşı yapılan muameleler 

ıle it Uattar reyi am usuliinün ilgası 
'"li ?'Poratif meclis teşkili projesı 
11,d

11ka aleminde aksülamel uyan 
ı. 

il 
'ti~ tnemnuııiyets,zlik ve aksüla-
~r-ı ldayette s<;,zde iken son zaman-

a r· lııet ııJ sahasında da tezahür et 
~~ ha ladı. Geçenlerde ba.ı topçu 
)Ji /'Onlarının isyanı hükumeti ha 
t.db~la§a ve netice itibarile şiddetli 
.;, ~~ler almağa sevketti. Bu mes' 
~ nç1'1rııe~ Üzere iken darülfünun 
~u b •ı:.::-ın hasmane nümayışleri vu 
t•~aı"ldu. Taşra darülfünunları v~ 
tuııG•ndırmağa kalkıştı. Madrit Da· 
b;ıd; nunu ile mütesanit olduklarını 
• 'diler B .. . h··k-'ttrtı • unun uzerınc u umet 
te>aı talebeyi hem <le müderrisleri 
r •nd1 ·• , 
uııun oaga kalkıçtı. Madrit Da· 

lı.I>at ".?u l9JO tcşrinievclinc kadar 
k · lI ukfımet bir kararname 

~tc rüe kendi tebligat ve mü 
11""...:t r- h S • sı. ayrı bır yer ayır· 

r 01 giinlerde Barselon gaze 
' l1 ~Cd ın cburiyete riayet etmek 

ık' . 
Uite:t Crındcn Kapatıldılar. 

~41aı ;ıor Ceneral bütün bu miış
hıde ' e ogr,.şıp dizğinlcri daha zi-
~ Bıkma· "ad ga çalışmaktadır. Fakat 
b· ar Çok 
ı.ıı. muhasım kuvvetlerle ve 

~! ın·· tnu Untvver sınıf VC' gençli-
lıu as tadctc kolay olacak mıdır? 

·C ~ ''da h'·k· • haı. k' . u umetlcrin en büyük 
Ilı 1 1 ıst. Uhab ınat noktası milletin 
~hed ot ve ınu h . . eııı . •a eretıdır. Onu ka· 
'lı•Ieri •rın akıbet sahneden çekil. 

ı ınukadde d' r ır. 

ZEKİ MESUT 
• t ..... _. 

Dlin c;_enevreye hareket eden lıty'ttl murahhasamız Haydarpaşa /stasyonunda11 pkarke11 ..• 
= ~ -

Hariciye vekilinin gazetemize çok nıübinı beyanah 
• 

Ta~~i~i teslilıat konleransın~a tezinıiz ye~ ~eni ola~ k 
ve ameli esaslara istinat e~ecektir 

Tevfik Hü~tü BeJin beJanatın~an : Milletler harp iste-

miyor ve hükumetlerini de tahdidi teslihat 
konferansına iştirake mecbur kılıyorla ,, 

•••••••• 
Devletlerle · münasebatımız dostanedir, Yunanlılarla 
müzakere iyi bir haldedir, Rusyaya fevkalade bir nota 

verdiğimiz haberi doğru değildir 

Hariciye Vekilimiz geldi ve gitti 1 

arlclye Vekilimiz TevtikRU,tU I H B. in riyasetinde Tahdidi tesll
hat konferansına iştlrı;tk edecek 
olan heyeti mı.:rahhaısamız dUn 
Ankaradan şehrimize gelrrilş ve 
o!)leden sonra ekspresle Cenev
reye müteveccihen şehrimizden 
ayrılmHıtır. 

Ankaradan gelen hey'at Hariciye Vaklll 
Tevfik RU,tU, Rlyaııotl CUmhur kitlbl umu· 
mlııl Tevfik, Numan Rlfat, Kalamı mahsus 
mUdUrU Kemal Aziz, Şifre müdUril Suat 
Beylerden mürekkepti. Hay'etl murahha· 
samız Haydarpa•a istasyonunda Vall Mu
hiddin Bay, Kol Ordu kumandam ŞUkril 
Naifi, Umum Jandarma kumandanı Zeki, 

Merkez komandanı Emin pafalar va Muh· 
allt mübadele Türk murahhaslarından Nebil, 
Hariciye mamuru Hakkı baylar tarafından 
ıstlkbal adllmlftlr. Tevfik KU•tıl Bay ve 
hay'at azası istimbotla RHprUya gelmlflar v• buradan Tokatllyana giderek otelde 
misafir edllmı,ıardlr. • 

Tevfik Rüştü B.in beyanatı --
Hariciye Veklllmlz Tahdidi tasllhat kon-

feransı ve dljiar harici mesall hah· 
kında bir muharrlrlmlze şu b yanatta 
bulunmu,tur: 

- Bu hususta şimdi bir şey söyleyemem. 
Devletlerle münasebatıu11z dostanedir. 

- Devletlerle münasebatımız ne safha
dadır? 

-Devletlerle münasebetımız dos
tane bir mecra takip ediyor ve Yu
nanis!aııle muallak mesall hak
kında müzakereler ceryDn etmek
tedir. 
Fraızsa. ile esaslarda anlaştık 

- Frans:ı ile ee· cyan eden ıniizake

ratımız iyi bir ~aflıada devam etmekte
dir. ı·:saslarua anla~ınış ve ıtilül' edilmiş

tir. Yakında intaç olı nacağını şüphesiz 

addediyon·m. 
~ Yunanlılarla cereyan eden müzakerat 

ne safhadadır? 
- iyidir, müzakerat ameli' ı•e i.~tatii

ko11uı mulıafazası üzerine ı.~tlnat etnıelı
tedir. Yakında inla(' edileceğini iimii erli· 
ııorum, Saraç oğlu Şükrii bey efendi 
müzakerata deııam etmektedir. 

Mül1adele homisyonu kalacnh 1111? 

mhıır relAl 
M. Hoverln 
Lozanda a 
ktqlunan T 
ürk.· Amen 
ka rouahed 
esinin· tasdı 
ki lçin,mua 
hedename 
yi tekrar A 
yan meclis! 
nı tevdi ed 
eceğlnen b· M. ııo,cr 

ahs edilmiştir. 
Mevsuk bir menbadan aldığı

mız malOmata göre Türk-Ame
rika münasebatl son derecede 
dostanedir. Fakat Lozanda akt· 
olunan muahede meselesi başka 
bir safhadadır. 
ınatomdur ki geçen sene sa

hık Amerika Cumhur reisi M • 
Koli<; Lozan muahedenamesinin 
tastiklnl Ayan mecliılne teklif 
etmişti. L!kin tastik için ekse
riyet hasıl olmamıştı. 

O zaman Aınlral Brlstol,Hü
kOmetinden aldığı talimat üze· 
rine Ankaraya giderek hUkO· 
metimiz ile dostane mUnaseba
tıa devam •ttlğl hakkında 
mektup teati etmişti. 

Teati olunan bıı mektubıın 
muhteviyatı meyanında Amerl· 
kanın bir sene içinde Lozan 
muahedesini tastik edeceği de 
bulunu; ordu. Bunıın tııerndeıı 
bir sene geçmiş ve muahede 
iastlk olunmamışttr. Blnaenaley 
artık Lozan muahedeı.amcsl 

mevzu bahs olamaz ; 
Dlln bir muharrlrlmlz bu 

mu'eleyl Hariciye Veldll Tevfik 
Rüştü Beye aormu9tur. Tevfik 
Rüştü Bey, yukarıda yazmış 

oldıığumuzu teyit ederek şu 
beyanatta bıılunmuştur : 

- Türkiye ile Amerika aras111da 
arlık Loıan muıılıeıiena111esi yoktur. 
Gtçeıı <erıP iki fıfikumct arasında 
mcktup tnıti edi/nıişll. Yeni Anıt· 
ri/.:a cwulıur reısi ılı: ha mektubu 
teyıt etmıştir. Mwıasebcıtımız dvs
tmıe bir srıre// deı am etmektedir 

lstihbu. ıttıınıza güre Ame
rika tlUkCmeti Anknrada teati 
olunan ve mahiyeti itibari ile 
Tlirk - Amerika muahedesinin 
temdidlri lifikfımetimlze lblilğ 

etmiştir. -------Yol değil 
maktel! 
-·---

Biı· Emanet nıühen
disi Maslak yolunda 

ezildi ·-·--

- Tahdidi tesllhat ko11feı·aııs11ıa git
tiğimiz malıinıunıızdur. 4yın 011dördünde 
lsviçrede bııluııacagız, ko11fera11s 15 Ni
sanda Ceneı•rede toplanacaktır. Bern 
sefirimiz ıllünlr bey de delekemlz nıeya· 
nında bıılunmaktadır. 

Yunanlılarla ltllılf yapıldııtı takdirde Muh
telit mübadele komisyonu kalacakmıdır? 
- Belki, kısa bir müddet için irnlması-

na lüzum olabilir. 
1 

DUn ak~am Uzerl Maslak 
yolunda geı:e feci bir otomobil 
kaıası olmuş ve otomobil kul· 
lanmağa kalkan bir Rum eczacı. 
Ş~hreınaneti tamiratı mUtema
diye mlllıeııdlslerlndcn Fuat Be-
yi çiğnemiştir. 

Ko11fera11sta Tiirklye kendi tezini .~erd· 
edecektir. 811 seneki tezimiz geçen seneki 
değildir. Tezimiz ameli yepyeni e.ça,ç/ara 
istinat etmektedir. Tezimizde müMekllllz. 
Roıııaya do.dane bir ziyarette bulunacak 

Konferanstan avdette nerelere ujtrayacak
sınız? 

Romaya giderek dostane bir 
ziyart!ttc bulunacağım. 

Berline de gldecekmlslnlz? 
Hariciye vekili sıfatıyla Berllne de 

ır;ltmeklijtlm muhtemeldir. 

- M.aarif vekili olan Cemal Hüsnü be
yin yeı"ine baş murahhas kim olacaktır? 

Ben Ankaradan Hareket ettiğim da
ktkııya kadı.•~ Tevfik KAmll beyin olması 
mutasavverdl. Mustafa Şeref bey başka 
vazifelerle meşgul olmaktadır. 

Dayinler vekili kim olacak!_ 
- fethi bey, Cenevreye gelecekmldlr ve 

dayinler vekili kim olacaktır? 1 

fethi bey gelmlyecektlr ve daylnler 
vekaleti meselesi heyeti veklleye aittir. 

Maliye müsteşarı Ali Riza beyin ola
ca~ı söyleniyor? 

- ı\\uhtemeldlr. 

Fuat Bey yol Uıerinde tami-
ratı idare etmekte iken ani su
rette ve çllgınca bir sür'atle 
çıkan otomoblli kullanan eczacı 
de yanlış manevre yaptığından 
Fuat Beyi ezmiş ve kanlar için
de yere sermiştir. 

Mecruh ifadeye gayri muk
tedirdir. Etfal hastanesine nakl 
edilmiştir._ 

Başından ve vucudunu diğer 
mahallerinden yaralıdır, yaraları 
ı;ğırdır. 

Kazayı mUteakıp, Emanet, 
Seyrüsefer Başmemuru Ihsan 
beyi mahallen tahkikata me
mur etmiştir. 

Kazanın müsebbibi olan 

lstanbul Ticaret .ve Sanayi 
odası meclisi dün hıtfl bir lçtlmıı. 
akdederek oda
nın yeni teşlcl· 
!Atını tespit ey· 
lemlftlr. Buna 
nazaran Oda
nın " neşriyat 
ve istatistik _, 
~Sanayi • ve 

«ticareti bahri
ye • şubeleri 

lı:aldırılmış ve 
yerine hepsini 
ihtiva eden 
•tetkikat şube- Galip Bahtiyar 
si> ihdas olun· Bey 
muttur. Neşriyat ve istatistik 
müdürü CelAI Esat Bey kadro 
haricinde kalmıt ve kendlsile 
diğer müstafi müdürlere üçer 
aylık tazminat verilmesi takar
rür etmiştir. 

Tetkikat şubesi 1'icaret ra· 
portörlUğUne 217 llra maa,ıa 

odanın eski anbarlar kiltlbi 
umumisi Galip Bahtiyar Bey, 
162 lira maaşlı olan diğer ra
portörlilklerden Ticareti bahri 
ye ve nakliyat kısmına bahriye 
miralaylığınadn 

mütekait Ali 
Riza, - MUde-
vvenat, vergi· 
!er ve kredi , 
raportbrlilğüne 
eski Emanet 
1 isat müdür 
muavini AIAed
dln Cemli Bey• 
ler tayin olun
muş olupSana 
yl raportörlU
tll mıınhal bu- Alatddin 
lunmaktadır. 

Ctmll B. 

Bu raportörler tarafından 
iktisadi faaliyeti tetkik edllecek 
kendilerine mülga şubelerin me
murları muavin olarak veri
lecektir; 

Neşriyat ve istatistik işleri 
kiltlbl umumiliğe merbut birer 
tefle idare edilecektir. Bu şef
!iklere tayin edilecekler bugUn 
oda memurları arasından ayrı

lacak ;e tıariçten kimse alın
mıyacaktır. 

• işler fazla olursa kadro tevsi 
olunacaktır. -·---Gedikli lıüçük zabit-

lere harcirah ···- -
\nkaıa. 1 O \ lillh et, (;edikli 

küçük zahıtlcıc hi ıı be 'ıiz kuı uı· 

ts.n t.~un ınaas1ı mc"Tiurlar rnı!'lıllu 
harcırah ica"'t icı.p dccep;i J)j\ 1nı 
.\Tuha~ı.: >.atJa l'tlr"'tıt-.;41 ert· kııar1 ~ 
urılmı,ı· . .......... ~ 

mühim 
ha/Jl'ri 

Her Türk talebenin 
iştirak edebileceği 
musabaka 

20 11lsan Cumartesi 
güııünden ili/Jaren başlı
yacaktır. 

- Şimdiden kendini
zi hazırlayınız: 

Boğazlar komisyo
n'!iıun raporu 
- neşredildi 
~---

• Boğazlar komisyonunun 928 
senesine alt raporunu Cemiyeti 
akvama gönderdiğini yatmıştık 
Raporda hükOmetimiz terafın. 

dan gösterilen ıessllAttan mem
nuniyetle bahsedilmektedir. 

Raporda nazarı dikkate va
zedilen bir nokta var~a o da 
lzmit limanı dahilinde ecnebi 
gemilerin girip çıkma'<ı mesele· 
sidir. Ecnebi harp gemileri iz. 
mit mıntakası dahiline girme
ler! memnudur. Ticaret gemile
rinin girmesi ise ancak hususi 
bir kılavuz almaya mecburdur• 
lar. 

~ 
Raporda zikredildiğine göre 

omlsyondakl lnglliz murahhası 
undan bahsederek kendi hU kO 

metinin bu bapta Türkiye hUkil 
metine müracaatla İzmit klirfc· 
zini Marmara denizinin bir kı>· 
~ 

mı olduğu noktai nazarında bU 
tunduğunu, bu takdirde ise bg 
tün Boğazlar mukavelesine im
za koyan gemilerin mezkQr de· 
nizin her mıntakasında serbesç, 
seyrtl serer edebileceğini söyle
miştir. Bu bapta Tllrkiye hükO· 
metl tarafından verilmiş ıııaıı 

cevapta lzmit körfezinde ecnebi 
harp gemilerinin girmesi men· 
edlmesl kefiyetl Boğazlar muka. 
velesl ahklmına mugııyir olma-

dığını bildirmiştir. 11 Temmuz 92, 
de Türkiye hariciye Vekaleti tara· 
fıodan komlıyon riyasetine gön· 
derilmiş olan bir mektupta, 
doğrudan doğruya komisyonu 
alilkadar eden tedabirln ittilıa-

zında keyfiyetin komisyona bil· 
dirilmesi için ıeşebbUsatta bu
lunduğunu,izmit mıntakası hak
kında ittihaz edilen tedııbirin 

idari mahiyette olduğunu,yoksıı 
gemilerin harekfttına mani olun 
madığı bildirilmiştir. 

Komisyon içtimmnda bu tl',s 
elenin müzakeresi esnasında Tl'.r 

kiye murahhası kendi hilkOme
tinln noktai nazarını izah etn:if 
ve hUIAsaten vaziyetı şu suretle 
anlatmıştır: 

Boğazlarda gerek denizd. 
ve gerek havada seyrü ı;efer 
serbcstisi umıımi surette vaze
dilmiş bir kaide olup muka,·eıe 
nin birinci madde. inde zlkredll 
miştlr. 

MczkOr ınukaveleJe mülhak 
olan z~yilde bu perensibin na ıl 

tatpik edildiğini göstermektedir. 
Harp gemileri hakkında lahilta· 
da bu gemilerin tam bir seyrü 
sefer serbestisine malik olacak-
ları zikredilmiştir. Ticaret gemi· 
leri ise zaten tam bir serbesti· 
ye maliktir. 

lzmit körfezine ~irilmesi ha 
kkındaki memnuiyeti mUrUr 
serbestislni ihlal eder mi? •• 
- Hayır.,. Çünkü İzmit körfezi 
yolun istikameti haricinde bir 
mıntakadır. 

ınııkavele hususi takyldata 
tabi tutulmamış olan mıntaka· 
larda ise Türk hükOmeti mu· 
vafık gördüğü müdafaa tedbiri
ni ittihaz etmekte serbestlr. 

Bunıın üzerine komslyonda. 
ki bir kısım aza da lzmlt kör· 
tezine ecnebi harp seflnelerinin 
girmesi hakkındaki memnul.ve· 
tin Bogazların seyrU sefer ser 
bestisine mani olmadığını sö) • 
!emişlerdir. 

Bogazlar komisyonu dün Vasıl 

,~ 

!la vemiz 
~"filin renkli ila
l ellıizi müvezzi
~den isteyiniz Yunan gazeteleri Atlneye de gldcce

tlnlzl yazıyorlar? 

Ru.~yaya feı•kalade bir 11ota vermedik 

lnglliz gazeteler! Ruslara bir nota ver

diğimizi yazıyorlar? 

JJfabadi 2 i11ci sahifede 

eczacı yakalanmıştır. kendisinin 
otomobil kullanmak için ebllye
tnamıyl halz olmadığı anla~ıl
mıştır. Müddei umumlllk te tah
kikata vaz'lyet etmiştir. 

- llaftsr.<R en mii/lJ.ı-: 
haberi hangisidir ?. 

Paşa nıo riyasetinde toplan• 
mıştır. • • ur=• 
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gıldırıı1ı ile kavga çıkıyor 
Bir kısını Tataı·ların Anadoluya gelip 

işlere harışnıa.f/ı git gide ilıtilii/a 
yol aça<·ak 

Ik!nci aber Ahmedi tama· :zaman Ahmede neticeyi şu su
mile aldatamadı. 1 emirin yak· retle bildirdiler: 
laştıgını anlayıncaya kadar şe- - Gördüğumüzü gördük. Se 
hirde kaldı, sonra Didenin obür merkant ~ehri artık e•Uisi gibi 
tarafına geçti, nehrin üstünde- değilidr. Semerkantte şimdi çi
ki köprüleri yıktı. Temirin as· niden, mermerden yapılmıs kub 
kerleri Bağdata girdi. Halife. beler, saraylar görülüyor. Eski
lerden kalmasaraylara <lahil ol- den develer bağlanan yerler şim 
dular. Sonra Ahmedin izini ta- di saray olmuş. Tatarların E
kip ederek nehrin obür tnafına miri olan T emirlengi yeni bir 
geçtiler. saray yaptırıken gördük. Ken-
Atımet büyük bir kuvvete ma, disi bu binadan memnun olma

lik değildi, Badiyetüşşama doğ,, mış, onu yıktırıp başkasını yap
ru kaçtı. iki gün bir gece atla· tınyordu. Yirmi gün :zarfında 1 
rını sürdükten sonra Tatarlar her gün birer kerı-c ııelerek İn· 
f rat nehrine geldiler, Orada 1 şaatı gözden geçıriyordu. 
tekrar nehre dalarak ve kelekle Yirminci günde saray bitti
re binerek nehri geçtiler. Bey .. • - Daha b:ışka ne yapıyor? 
girleri de kendilerini takip edi · · - Sünni ve Ale•ıi imamlari· 
~·ordu. Ta talar nihayet Ahme· l yle mübahasıılar ediyor. 
din bulunduğu yere geldiler. O-· Ahmet, casuslarından T emir. 
nnn hazinelerini bıraktığı ma· lenk hakkında bu malumatı al
halle vasıl oldular. Lakin Ah· dıktan sonra bir kerre daha sor
medi orada bulamadılar. Daha du. 
eve! davranan Ahmet sağ salim - Daha bıışka ne yapıyor? 
Sama kadar gidebilmişti. Fa· Casuslar cevap olarak dedi-
kat ailesi, oğulları Tatarların e- ! ler ki: 
!ine düştü. Bunlar esir olarak 1 - Biz gördüğümüzü, bildiği 
Temire gönderildi. Bundan son mizi söyledik. Eğer müsaade e
ı·a Bağdat şehri Temirc haraç derseniz şunu da arzedeceğiz: 
verdi ve onu hükümdar olarak Temir şimdi Hindistaııa gidi. 
tanıdı. Temirlenk burada bir yor. 
vali bıraktı. Ordu gddiği gibi Ahmet, Temi.in binlerce fer
cekildi. Fakat Tatarlar şehir- sah uzakta olmasına rağmen o
cİen cikmadan evel Bağdatt.ı. nu düşündükçe endişeye düş· 
huld~kları bütün şarapları Dic- mekten kendini alamıyordu. Ge 
leye döktüler. Temir Bağdatta- çirdiği sergüzeşti, kaçtığını, Ta 
ki müneccimleri, mimarları a· tarlar tarafından takip edildiği
lıp Semerkanda götürdü. ı İ unutamıyordu. Etrafındaki 

Ahmet şiir ve edebiyata ya- adamlara karşı itimadı kalma
bancı bir adam değildi. Uğra- dı. Kızdığı zaman bunların ha
dığı felaketi yazdığı bir beytle yatına kendi elile nihayet veri
ifade etmek istedi. Bu beytinde yordu. 
Temire hitaben diyordu ki: Nihayet harem dairesine ka-

- "Sana muharebede topal olmu~ pandı, Çerkeslerle zencilerin 
diyorlardı. 'Fakat muhakkak ki ben muhafazası altında ya~amağa 
'cacarken ayağım topallamadı" başladı. Yalnız harem dairesi-

Fırtına nihayet geldi geçti. nin pencere•inden endi~eli na
Fakat Ahmetli, aşağı yukarı zarlarla dışarıya bakıyor, etra
Çtl"Çıplak ve şeref ve itibardan fında bir fevkaladelik olup ol
mahrum bırakacak bir halde; madığını anlamağa çalı§ıyordu. 
geldi geçti. Mısırdaki Sultan ~ Nehrin diğer sahilinde, pek 
nu yanına ç.ağırdı, orada kendı- itimat ettiği adamları vasıtası
sini barındırdı. T emirlenk te le gizlice birkaç beygir hazırlat 
Mısıra Elçiler gönderdi. Bunlar mıf, bunlar her ihtimale karş 
Mısır Sultanına dediler ki: bekliyorlardı. 

_ Cengiz Han zamanrnda, bizim Bir gün hiç kimsenin huzu-
efendimiz Temirin ecdadı sizin cc-, runa kabıil edilmemesi hakkın-, 
::ıdrnızla uzun müddet muharebe et- da emir verdi. Köleler, cariye-, 

tiler. Nihayet ara/arrnda sulh akde- ler bile artık yanına girip çıka- 1 
ııilcli. D3ha sonra bütün Iran dahi. mıyordu. Yemeğini bile yanına 
lindc isyanlar başgösterdi. Bizim e- kadar getirtmiyor, dairesinin 
fendimiz olan Temir Iranda sükiı11 kapısı önünde bır.ı.ktırarak ora
ve asayişi iade etti. Iranın hudutla- da kendisi alıp yiyordu. Ahme
rı sizfo hükmünüz altında bulunan din adamları hakkıl'daki itima
olkerıin krmışusudur. işte cfe~dimiz ı dı işte bu kadar aaraılmış, kor-

1 bizi size Elçi olarak gorıderdı. Mem kusu arttıkça artm çtı. Gece o
lekctimi.• tüccarlar ı,elip gitsin, o-,1 !unca gi:!!lice sarayından çıkaı·, 
ıada kavga olmasın. işte bunu SİL~ değiştirdiği kıyafeti ı;ııyesinde 
bildiriyoruz. Bütün diınyal;urn Tan 1 kimse tarafınd3.n tanınmıyaraJ, 
rrsr olan Allaha hal!:'dolsurı! nehrin kıu·şı tarafına· :;:eçerdi. 

Fakat Mısır Sultanı Temir- Orada emrine amade duran atı· 
lengin yolladığı bu Elçileri öl- na binerek firara ve selamet yo
dürmeğe kalktı. Temir Bağda- lunu tutmağa hazırlanırdı. Bu J 

dı zabtetmekle hudutlarını ok•· suretle her gece bu tecrübeyi 
dar büyütmü~ oldu ki memluk- tekrar ederdi. Lakin bu sırada 
terin bundan telaş etmemesi kendisine bir kağıt :ı-etirildi. Bu 
mümkin değildi. Bir de bu esna- kağıt güzel bir yazı ile yazı~mış 
da Memlukler hiç beklemedik- olup Hafız Şirazi laraf .ıdan 
!eri son derece kuvvetli bir müt gönderiliyordu. Hafız yazdığı 
tefik buldular. kıtada şöyle diyordu: 

Tatar ordusundan bir kısmı Ey Sultan oğlu Sultan olan Ah-
Anadoluya giderek oradaki vu- met! .. . Baht ve tali sana lıem Key
k ta karıştılar. Türk Padisahı husrevin tahtım, lıem de Cengiz Ha- 1 ua • 

1
. . k 

Beyazıt buna son derece kızdı. nın şanü .şere rnı verecr .. · • 
işte ittifak bu suretle tamam ol- Ahmet, evclce Hafız :Şiraziyi ken-

di ııezdine davet etmi§ti. Şair .şimdu. T emirin Garbe doğru olan 
ileri harekatı bitmiş gibi görü- di kendisin" hu rnretlc cevap gön-

deriyordu. 
nüyordu. Türkmenlerle, Suriye Ahmedin bwtdan sonra kalbi-
Araplannın yardımile Sultanın 
askerleri Şarka dogru ilerledi- ne emniyet gelmiye başladı.Bir 

sene geçti. Ahmet artık kendini 
ler. Yolda karşılarında Frata emniyette hissediyor, sükun i
ve hatta Hazer denizine kadar çinde yaşıyordu. Lakin bir gün 
ciddi bir mukavemete tesadüf hiç beklemediği "' r anda bir da 
etmiyorlardı. vul sesi bu sükunu birdenbire 

Mısır Memlukleri Dicle neh- bozdu. 
ri boyunca ilerledi. Başlarında 
Ahmet olduğu halde Bağdata 
girdiler. Ahmet bu sefer tekrar 
saı·ayına girmiş, yerleşmiş olu
yordu. Memlukler Bağdattan, 
Türkler de Mısır hükumetinin 
Valisi sıfatile Musuldan çıktı
kları zaman Ahmet kendi bildi
ği gibi harekette serbes kalmış 
oluyordu. Temirlcngin ne yap
tığını öğrenmek 11!!.ksadile Se
merkanda casuslar gönderdi. 
Bunlar oraya giderek bir müd. 
det sonra Bağdata döndükleri 

bitmedi 

İtalya-Fransa ınüzakeratı 
Roma, 10 (A.A. - fstefanl 

ajansı Fransa ile ıtaıya ara
sınd11 bir ikamet muahedesi 
akdı lçln mUzakere) c başlanıl

mış olduğunu bildiriyor. 

fe11a bir kaza 
Londra, 10 A.A' - Lon-

drnda iki katlı bir otobus dev
rilmiştir. OJıız kırk lcadnr mec· 
ruh vardır 

Atıtaıı bomba1 ~ahrılan ~enıi Bulgar kralı Türk·ye .. ıran u 
T~::~-~a~~~p-::ra~r, Ka~a4;·İngiliz ~:r::::.1 :~~:::; 1 

HariCiJe Yekalelinin resmi le~Mi . 
SUSllgOr 
-- ... -

Yeni Delhi, 9 A.A. l Po-
lis, te~rii mecliste bomba atıl· 
mıısı hadisesi hakkınd:ıki ta!l 
kıkatt:?a faali) etle devam etme
ktedir. İki maznun on beş güııe 
kadar ) en iden isticvap edilece
ktir. Bu ma7.nunlar beyanatta 
bulunmaktan imtina eımekte ve 
yalnız dUn gönılerilıni~ olan 
risalenin hatııharcket!crini izah 
eylcdigini sö) leınektedirler. Po 
lis maznunlardan birisiııin geçen 

kanur.u~velde Lalıore de öldUrll· 
lmclş olan Poli• amiri Saunders 
in katlinde methaldar oldugun
dan şüphelenmektedir. Bomba 
l11rın tesirile yaralanmı~ olan 
zevatın sıhhi 'n:...yctlerindcki 
sahUı m•mnunlyct verecek bir 
surette terakki etmektedir. 
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gcnıisinin J-aptanı etti Hudut muıtakasında asayişin lemini i~11 S 
nıahkemcde Berlin, 9 < ~~A:) - Bulgar j ittihaz olunacak tedabir hakkında lııt 

011 _ -••• kralı Borls reisicumhur "Hinden· mukavele iınza edildi 
Nuvd-Orlcan,!l A.A. Ame- burg. u Zi) arct etmiştir. Milll\kat te 

takribeil "ııç çc)·rck s:::at cC\am Ankara. 10 ( A. 4) - Ha- j e<lıln•~tır ill ıı ~a ile ~ 1 ~ 
ri ·:ın sahil muhafızları tara- evlemistir. riciye ı•ekaleninin resmi zanı:ııı re ki 'k pi, ~' ı.ıı 
fuıd11n t• hrip edilen lmalone , · 1 t · 
·.apurunun içki memnuiyeU hilA- Kabi11eni11 ı•aziyeti leb'iği: mbyoıı .• kında ll'c • ; L 

fın11 h reket etmiş olmakla Berlin, 9 ( A.A ) - Rayhlş- J •~ ;eh,. wr_ili TC\ fö~ Ru~tı '•rnkN. 
maınun kaptanı Rand1tll ile teğdaki demokrat grupu Ray· Hcv.F"ndi i lraıı biinik dçieı Bunda ı ıııa.cda h ,!ut nıı ~ 
)e:i 'a feslnl!I muhakemesine hişıag gruplarının mail mUte- l'nnıı';ı ı lZrrtkrl nr ın<la lıir kn,ımla , c ı':m,ııı CL ~• ! ' 

başlanmıştır. ilk celsede maz- hassıslarının bütçeye ve bUylllı; ını.tltktcuı hirı dc\a·n eden mu takriri için iki lıuklinıc[~c nW 
nunlar takihatın ıerkedilme•ini bir koalisyon tes1<iline mllteal- l"l'"'' · cıı ı'tt'ılı.·ız ,,]ı•nac.·ı" tL't•l 

f · • ti k;\lcıııc nctıLC ndc 'l'urki\· ile , -~ ~ isteyen mllddel umuminin talebi lik tekli lerının ana tıa arını 
· ı G b ğ 1 1 1 lu iı•n t ıht tı' " ·ı lı .. 'kııı•la ,·,ı·rı··.·ı lıır ıııuk:l\ ,·k üzerine •erbe. t bırakılmışlardır. tasvip etmışt r. rup. u pro rnn ara'll\( 11 ıu, l : "' u~ ' ' 

Bundan başka mUdei umumi ram esasına müstenit bır bUyllk >atı 1 akkı da d,m bir nota taatı iını"ı oiunıııu,cur. 
sahil muhafızlarının içki kaçak- j koalisyon vücu~e. getirilmesi '.çin ':' * * 
çılı~ ,Yapan gemiler Uzerine mukAlemeye gmşmeğc komıte- Bursa mahku" mlarının muhit 
ateş elmek ve onları batırmak sini memur etmiştir. 

hakkının bu meselede takıbatın Jfarp gemisi yapılıyor kemelenı"ne yenı"den başland 
terki dolıı!islle kat'iyen halel- Berlin,9 (.\.A.) Rayhi~ta!;- J. it 
ct_r olmı)acağııan anlaşılması d ı.· .. J' t rupu krıa·azör 'ı ~) 
lazım ""e'd;"'·ını· ·"• I "•tir Ame a ı sosya ıs g Mu·· ddeı· • l.b b t•ı11 . ". '"' .,, ~ıı:ı, · • ·nşası için istenilen talısi<atın UfilUfilf, Onun erae I' rıLa adlıyc nazarcıının federal lkınci kısmını reddetmeye 29 

memurlarına takibatın terki hu- reye kar~ı 93 rey ile .knrar .'er- talep etm istir 
·usunda emir vtrmi~ oldugu miştir. Siyast mehafıl '11;zıyeti • ! 
zannediliyor. buhranlı telAkki etmcktedır.Ga- Bursa, 10 (Milliyet)- Mah- j kumet maksııt ve gayesile ... , •ı 

• zet dö l'os hl yük bir koalisyon ı .
1 

.. rı" \ı. Ce11t'ral f)aı•es .~e/ır oluyor teşkiline matuf milzakerelerin kemei temyizin nakz karan ii-ı rat cemetme4 suretı e muc rf • 
Nuyork, 9 A.A Mail iş- akim kaldıgını yazmakta ve zerine Gökbayrakçı Cemal,Sab- yellerini ve reisicumhur _hıı~ 

ıerl tensık etmek memuriyetile kabinenin istilasını. ihtimal d11· ri, Dikici lsmail, Kıdem, Laz !erini elde etmek gayesinın ~ 
San-Uomlngo oa bulunmakta bilinde görmektedır. Ali, Evliya Hoca, Kamil, Ibo liyatta kaldığından malı11~ 
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ı olan ce,•erııl Ua vcs .. e 11\. A/1111111 medisi ve Yetimin muhak<0melerine bu cünniyesi bulunmadığmı. 
1 05 h o 

00 Houjhton nin yerine Londra Berlm, 1() (A.A Riilılıiş- gün tekrar başlanmıştır. Meka- akkmda da deliil mevcut 
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1 sefirliğlnin teldif edildiği tağ meclisi Nisanın on alt13ında mı idia dıı•ıanın temıyisini ta- ı dığından beraetini talep etıt' 
istihbar ! ılı"rnıştır • toplıır.acı.ktır. lep etti. idam mahkiimlarmm tir. . 
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avukatı Asaf Bey de bu talebe I Suntan sonra reisin su~~ B 00 

afla i~tirak etmis.tir. Yetimin vekil_i zerine, avukat Asaf bey d" ; o Messlnıı, 10 (A.A) Burada ~ .. 
1aıııiral n:#zakerat: icar yar;mayll ttllşlamıstır. ı Namık Ce~al bey de n~kzın ı- 1 k_a~ununı~~ (16~) üncü. nıa si' 
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TtCARET ve ZAHıRE 
BORSASI 

( () l l)!ll 

I> 9 • '\ '1.. 1 ..,.. d.o.m mahkumlarına ş:ımıl olma . sının ltabılı tatbık olabılece,,,. arı . "· . .. ute- ı 1 b " 
PılSSl~lar [wmite~ı "ıl.Youııg- j Sudalldll p:ımuk ::iraati dığını idia etti. snylediktcn sonra Ibonun , 

Londrn. IO (A.A.) Sudan Hey'eti haki.me, Y_~rını saat etini talep etmiştir. .. 1 ~ 1 un rlya•rtl ııltındıı bir saat ve irakta icra etmiş olduğu devam eden bır muzakereden Müteakıben ayağa !,~ . 
devam eden bir içtimadan seyahatten avdet eden i11giliz sonra Namık Cemal beyin id- Gükbayrakci Cemal «Hü1'~~ 
sonra alllk.ı Jar hey'etlerln pamukcuları rcibi ~ir \\'illia.m diasi mahkemi temyizin seraha- b - b b d "k stl• ' 

enım a am ıı·, suı a p., kıltiplcri alacaklı milletlerin Hamburg vermiş oldı:ğu rapor- tına karsı varit olamıyacagın- k ı• 
1 • k , ·ıd· kam yo tur. Hiç olmazsa r taleı>lerlne en uygun dilşc- da yapı :n muu::ızzıı~ ıs dıı ame- danbunun reddine karar verı •· kımda (IG3 üncü maddeye 

cek senelik taksitlerin nls- liyele~ın e_n. sofnr~. sıuAdan. ak_pa-f f.ini tefhim eylemiştir. d · · 
muk l.raatının cv.•a .. c ın ışa 

1 
.. M"t k be hakkında ı-e ceza veriniz,,. emıştır. ·~ 

b tlerinl ta'·ı"n içi ce e an · "' · " !At u ea 1 n esas D' 1 · d 1 t ·"1 l e . n r Y etmiş ve Irakta .,a ıstın~a ın 
1 

.. t ed"l ıger erı a a etın aw, ~ 
• 1 d cıüta easıııa mu racaa ı en ~ P~ > eden müzakereye esas olan son ;i sene zarımda 80 baya an ' .. dd . . bey· Müdafaai talep ettiler. Sabri ise: "" 

rakkam ye •ekunları kar~,ı 5400 balyaya çıkmış olduğunu mu .eı_ ~mumı . ' . .
1 

t" . 'lt' d' , 
' beyan cıınektcdir. din dını ısl~m ce~ıyetı na?'ı e ınıze ı ıcae e ıyorumı · pır 

ı laştırm17l11rdır. Bu nlsbetlerir. • •- bir cemiyetı fesadıye teşkıl e- Muhakemeye yarın de>'' 
tespitinde Alman)'anın tediye Sırbistandahi .~iy,1si cinayet dildiği, bu cemiyetin taklibi hü dilecektir. 
kab!llyetl de nazarı itibara Belgrııt, ıo, (A.A. Nove- •:' ~· * ~ 

;~~l~c:~!~r~ ~~~~!~c~~t~~~~- ~~~~!;e~~;E~·~::d~~~;~:~!;;~ leni ~ıaaril vekili ~u~ün vazifesine ~a ~lıJ~: 
lacaklı mllletlcr rnurahhsla- lda?'e edilmiştir. Maznun nıUda- Ankara, 10 [Milliyet J Cemal Hüsnü beyin M~~ıl 
rını:ı Perşembe günu alman raaı devlet mah!<cme~lne sevko- vekületlne tayini hakkındaki kararname geç vakit tıı_ ,ı 
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hey'ctı murahlıaslarlyle ye- ıun11cnktır. _ ~ .. ·-~ aliye iktiran etmiştir. Cemal Hilsnil Bey yarın yeni ~ rt' )' 
nlden muzııkereye başlıya- İngiliz-Bu.~ müııasebatı fesine başlıyacaktır.Bu husustaki riyaseti cumhur tezk 
caıtı zannolunuyor. Berlin. 9 A.A Moskova· yarın mecliste okunacaktır. 
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Kral ilerliyor munasebatı tlcarlyenın ladesı O JDU V ' V 9 1 
1 Yenl-Delhl, ıo A.A) Af mUnasebatı siyas'yenin tekrar .\d~n~. J o \lillıı et) Scı han ııckri t.ı,ını, tır . .\'chink ı:I-. 

ganistnndan gelen son haberlere tesisine vabe~te QJ1uğunu söy- lılr '!'C•ri batıl',, nltı ki~i YC bir ha\ ı-an garkolıııu~tur. 

göre Emanullalt hanın kuvvet- ıemiştlr. - ....... - ismet Paşa Hazretlerinin sıhlıatı ,ı:ı 
leri 6 Nis"~da l{llbil ile ı<ıınde- liıısya _ Rlllllllltya -\ııl • .ır 1• 1 o ( \lıllıycc ismet Paşa l lazrctlcrı lıu~·un 
harın ortasında kô.ln bulunan ! Mukura ycu·miş \'e hiç bir ınu- mii11asehatı cyk~d r .l lrniız kiı~kuııdcn ~.''',!1ı~ııışcır. 

1 kııvenıcte maruz kalmamıştır. Berlln,U(A.A. LonJradan . · ·pe/İ 
llu.~ ınıiii!hİüiSİ (ll'lİl/Or t;ild.rillyor: Sör cıııımlıc~ıaın ile Ad~na ıneclı~l~I. umuı~ı1~ıc· Menıurlaruı mezu//1 flıl 1 M k . CJ (AA) fohdidi 11\.~\lnoresco nrasındakı muza. \(,ana. 10 (nıı_I ~et) _ • . Ankara, 10 (Milliyet .. ~ 

• Ol' 0\11, • • ı · · · ı ·c , - 0 -,o lıra ı k 84 ı.J t lı"h konfer"r.•ına memur kerat Rus-Rumen m!inasebatı- '' ı: mııııı ıu .,.cı 1 • "' •'" mur n anur.unun ( 
il .. ._ 1 l k . 1 1 .. t ,, nra lh 

1 
Sovyet hcy'etl mUrabhasıısı Ce- nııı yeniden tesisi hakkında 0 arw :ı 1' cttı C"l • '· maddesinin (A) , (8 • ~~I 

t · ti reyan etmiştir f!;ılmı t.r f k J d 1 ınet ~ 11~1~~.;~;;~ıı~·~r,~~~:ıH·f;rjci~H''"~eilii'"'TH~l~··mnüqf üevıö~"iJLiliatlnnr.ımMnnmmmıım~ y:ıtI~~a~~~~üt;::~:::ı~::. 
U J Y J re muhtelif suretlerle _ıı~ı~ 

!ananlara yine eskisi dl~ 
doktor raporlarına ıstlf1 111~ı1 
mezuniyet ve maaşııır i 

bir kaç giln Istanbuldn kalaca*'tm. Hirincl sahifeden mab111 
!Hesalll cariye hıtkkında devletlerle 

her vakit notalar teati olunması tabiidir. 
Fakat yazıldtitt gibi Ruslara fevkalade bir 
nota verlldl!t"i doıtru tleğlldir. Münaseba
tırnız dostanedir. 

ı'Uuharrlrimlz bir hasbi hal esna ında 
vekil beye dilnya afakında bir harp bulu· 
tunun dolaşıp dolaşmadığını sormus, vekil 
bey de şu cevabı vermıştlr: 

Milletler harp isteıniyor lı·anla bir itilaf imzalanacak 
- Talıdidi teslilıat gibi ko11f era11.'tlar 

lranla cereyan eden tahdidi hudut taplanıyor, deınek ki milletler lıarp iste
ye hududun asa\·işi ınlizakcratı ne ıner- miyor, ı•e Jıüktime:teri de bu konferans-
J·ezdediı? tar·a işlrak ediyorlar." 

-· Dün hareketimden iki saal: Cenevrede toplanacak konferansa 21 

i hükümet iştirak etınelctedlr. Bu meyanda 
evel yiini saat 17 de ran Sefiri Türkiye, Rusya, Ameri:rn, Arjantin gibi 
ile bir itililfname imzalanmıştır. Cemiyeti Akvama dahil olmayan hilkllmet

Efgandaki st•firimiz ı•e lıey'eti nsherl11_":!!!.!:, ter de iştirak etmektedir. 

E fgani tandakl hey' eti askeriye- Heyeti murahhasamııa iştirak edecek 
mlzle birlikte sefirimiz ae gell- olan Cevat Paşa dün saat 14,15 de 

yormu? Sirkeci istasyonuna gelmiştir. 
_ Sefirimiz kalmaktadır. J\,İnın Pa- Hariciye vekilimiz de trenin hareketine 

be;; dakika kala istasyona gelmiş ve 
şanın hareketine dair de resmi maltinıat istasyonda sefaret erkanı ve sefirlerle 

gclmcmi~tir ('ünkii tayyare ile geçilen giirüşmüştilr. Tcvfllc Rllştil bey ltalya 

I Jin<ligu dagı ıniışki.ilıitla geçilrnektedır. sefiri ı\\. Orsinl Barone. AJman sefiri 
· Her 'adolnl. ispanya ~eflrl ve diğer 

Helki geçilmi5tır. ı sefaret erkanı ile ayrı ayrı görilşmüştür. 
Yahya kemal beyin Varşovaya hareketi 

yazılmıştı? Bir iki dakika sonra heyet azası 
- Evet hareket etmiş, hastalandığın - trene binmişler ve iyi seyahat temennileri 

dan Praıtda kalmıştır. şapka selamları ile teşyi edilmişlerdir.Tevfik 
Segallat yil'ıni gütı .~ürecek_ Rilştü beyde trenden selamlara mukabele 

Yirmi giin lrndar kalaeagım, dönilşte l etmiştir • 

verilmesi ve yalnız ıntı~i·ı( 
mllddetln hitamında tıl 

1 
~ıı 

klta temadi eden hasll-;,ısı' 
haseblle aleddevam alt ıl 
olan mezuniyet müdde:, ~ 
ııin mecmuu sallfüzıll< pı~ 
ralardakl miktarı teC ~, 

. üt j<P ' ettiği takdirde teka 4f 
nunun malulln haki<'

11t 
<11.hkamının tatbiki ıaıııfltrl 

İlıti11af zabit ı•e a.~Jı 
memurlar 

1
, 

Ankara 10 (MilllYc "~e~ ' , ıı;;:ı 
ihtiyat zabitleri ve ııı~· 

memurları kanununtJ~) 1 

vakkat maddesinin ( ,l 
(0) fıkraları muclblllccııe~ 

""nııse çağrılış talim mu ,ııı 

silah altına davet ıtl r 
tinde olup bu fıi' 

11 
ti' 

tevfikan çağrılaniardll ıı-~~ 
mur olanların mııaŞ . 1ııd J 

ddC.!> il' 
nunun 25 inci ına tşrt1 
istifade edecekleri 

, edilmiştir. 

< 

t 
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ŞEH._..__.._ VE ~MLEKET 
Adliyede -

Pürüzlü dava 

;ı ~evgilisi ;1-in Sanasa~y~n _Hanı 
v 1 meselesı bıttı, artık 

~11 , , da bı'r · karar verilecek 
~eıuz /,aşın _ 

te... • d" · ~ • e .. ç Ren ını uenız B irrnuddette1' beri ikinci llu-
atar;ık hayatına kukta riiyct olunan Sansar-

h d 
yan davası, dun hitam bulmuş-

llJ l tur. 

ı ~un Üsklld~r:;:--Pa~ll limanı 
1 

Caddesinde Odun lakelesln-
11 1 Ozerinde bir palto ile Ticaret 

c~lebı !Ulslne ait bir kasket vı 

Hazin vekili, Müddei tarafın. 
bir sıfat ve oalAhiycti olmadığı. 

bu sebepkrdir ki davada bir h~sım 
tarafın mevcudiyetini kabul etme
dikkrinl. f:rıneni Patriki tnrafının 

1altonun yakasında iğne ile 
!Hrilmi• bir kftğıt bulunmuştur. j 
tReied:n :ıabıla haberdar cdi· 

müteH:!' 'i~ni i;bat etmesi lu.ım 
' geldi/tini ·;,·!edikten sonra ek 
' di ki: 

· ve paltonun yakn•ındaki 
~ıt tctl:lk edildiği zaman tU 

,ı 

ı' 

•iiıı ı:ııruımnşıur . 1 
" Sevdiğim kızın "vefalı 

lttine lnllbara karar verdlm.1 
~Yatıma bir taş bağlayarak 

nl2in dalğa'arı aras nda 
ı-aıi ıe veriyorum - 1 

imza : Faik 
Bunun ilz rı-e zabıta tahkl-

1 ta bnşlnmı!'ı ve milntehlrln 
ltsarayda Horhorda oturan 
tba~ı Saim e endlnln 18 ya

~· d 
0

ki oğlu Tıcaret mektebi 
•ıı o ta kısım mlldnvimlerin
. Faik efendi olduğu a laştl
ti • 

~ir ihtivar yandı 
l • • 

uncb hı l racı O• J• da 
l n 10ialı m bilye majpzıc.ının 
ı , O va•I da 1\ .-:nal aga 

.,_ n l \eperık .. p , in "dt ten 
a nm ~, y .. mtş o 1ğu 

1 ı ı· ., ak' a nnı kıpamadan 

\: l' -.ıs k )murden ıı::ıçra~:\n 
0

l"llİır 't1!';1 tULUt'lnTIU, ' . tjı·nr •Jtık ~ \ -nağ:ı a.;ılamtştır 

r h •ınıı' \~a "nıklardon miltc· 
'1 tat •nı.ı lL tu ı. d~nk \e 

Ja kendi ~ınden ıı::or nu"tir 
f\ /Jir günlük çocuk 

,ı. ı,• %a ı·• memı lnr• Cih~ngirde 
ravuk çıkma7. )Ok un l hiı 
~· kt7, ,·ocuğu !:>ular k Emine 
, c-rıı~1cr "' l1a.r1 ı cezcJe 

r 

• dir. 
İlli dola11dırıcz 

,' c ide lr:ınlı lhrnhim ile or 
hr>ıut lr çık tac•rl<rı dolan 

'"" ıııırn Jükkftnlacını kapatıp 
~fi 1 ~"I. rdcr. iki Jnlandmcının lıal· 
ti~ k,\ lıklJırı <O\'kCJİ\•ır 
,ı f l<amyon aıiında ezilmıs 
((' ' 

1 7. telgır:ıf onu c'radından 

,, 
( 

' c 
ııt 
,~ 

r 

Cbı ltılu .... .'abri dün 'azift:~ine 
' .. u 'ere f !alıcı nğlund3r g<çer-

Ttı: '" nL. . R '-ıekte olan şofür 
.., h.!:trc 'nd,.J..i J ~Jq ı 1 uma 

~ nı"ınunı: .ılımda kalarak 
rtdı..n \ .... 1 ı'°'l:ırınJan \arılan-

' IJor -(~uma maçları 
lıu l 1 ' . . . 

ı · .:ı utbo ııt:~ ctıno~n: 

'1 :ın cu,.,, giıniı cı a olunay 
1 ·~ •bakal:ır :ıcrvc\·hi atiJir 

~ 11 c 11 >~lu-.\:o>I eri ~an:ı' a:ıt 12 

~ . lzet he• 
• li.( •:biı c -oaı ı .ı 4.' hak ·n 

C\ 

d.: lk.lcr' cıi .aat J:L>O 
1, aiıu he\ 

~ Eğer mutcvclli olduklarını 
F:vkaf idare i kabul ediyorsa, 
b• .u tr. tik ettirip ibrv. etsinler, 

ıres n;-ı re rar tahkikat hakim· 
!iği _ hav a1e>inc sebep yoktur. 

'\J ddei tardın 'ekili de de· ı 
m ştir ki 

hul'aııı' ın "g •P~ keli'llesi 

!.: ııbir' lıuk ıhdir. ~.ızlcrimdc 
h c,. ir zr.!ll?, ~~del •, bastıla.r, 
ı,irc!' , '~ demedim. ?.Ja!buki h , 
lrııa.ı 

hd)l ll.1 

kı! nı ' n ru 
ıral> irde 1 

c ıka il 

t C'd' ' Jr11l , ve 9'i· 

ı b • kı r nuek· 
>ir 

'' ["' 

ı i t ' kir 

ele i iitl den 
ldJ. B•' 

: lzım c!s CC\ apla \ el k, ken 
d.ıle • kanunen •p Hll'Yetiııck 
dirlcr, .ıizdc ehli) et 'e,i Jsı > 

rntak .ncvkidc dcği'dirler. ~ 

Bt.;ıd .ıı sc~ ı kc~ fi) •·tin t~h· 

ı.:tkat hs im' ;t. .~. lı \ ·' sine a 
rar ri' ".il ı ı,:..rar u lp e tL 

Hey et i Jkı 1e mL• ıkc'n nin 
hı tam l':..du unu tt 'hirr ·tti. 
Kar2·m te[L mi ge'e~,],, ccl•cye 
bırakıldı. 

AŞ('' cliihkrlmnda J11rsız 

Şt' .t lu ( L'rnrJ brııı Jc 
Liri d ıı ~ece Bcvaııtta ı 1.ı· 

.:ıcn lin :ııçı dıikk~ ııııa 

ı:• crke'l uırm nıeıhut halinde 
yal.nlaııını~ ve \dliync veril· 
mi~tir. 

Hadriye H. meselesi 

Kadriyt 1 lanım ye nHcka•ı 
hakkındaki tahkikatın bari<' 

ıstic' Jbnt <alho ı tamamen hitam 
lıulm.ı~:ur. l )undrn itibaren eı. 

rakııı ta"ıifinc ba~lnııınııtır. 

Yeni bir -aha ZL.~lir ctmt· 
diıti takdırdc c Hak bir haftaya 
kadar '11arko:mc»c Hrilecektir. --···--
'Logd Triestino,,nunl 

yeni vapurunda 

Emanette ------yeni narh 
Francala 23 kuruş, 

Müteferrik H. 
Hıı\KfKAT 

ANLAŞILACAK 

İktisadi H. 

Ücret arttı 

ekmek narhı ipka 'ı· Nafiz pasa zehirlen-
edildi d' · . '2 

ı mı . 

Yüzde kaç olacak? 
Kayıt ücretleri 

tarifesi 
Dün yeni ekmek narhı te>pit edil· 

miı francala 2J buçuk kuruştan 
23 kuruşa tenzil, ekmek l 8 kuruşta 
ipka olunmuştur, 

Son günlerde <ehrimize fızl• 
mikdarda un gelrr'. aeclir. l.Alcin hu 
unlar ekiscra cinsten francalalık un 
olduj!;u için francala fiatlarına tesir 
etmiştir. . 'i;an 1 S ten sonra ek· 
meklik un da geleceğinden bundan 
sonra ekmek fiatlarıııın da dü rceıti 

tııhmin edilmektedir. 

Elektrik tarife.~/ 
yeni elek-rik t ife,inc esns olmak 

iizrc elckrrik ~irketl diın hesap 
lannı Şehremanenne göndermiştir. 

Komisyrn Cumartesi glınü toplan• 
uık tetkikat y~pıc kcır: Tarifenitı bir 
mikdar tenzil c•'ilmesi umil olun· 
maktadır. 

* * * 
Adalar elektriği 

100 bin llı·a ser111ayeli 
bir şirket teşkil ediliyor -

A t.a'Jrın f.l '.trlkle tcnvı ·ı;-ol 
\dal~r ehnll · dcruht1, eyle-

mı~ti. im i ın mL• e<ebhisleri 

l,t,ınt • meb u ll f userm. "-' ın· 
zade rahoin ._ nli7ac lidh•., 

Osm r iı har ı me li 1 idare 

" r lan 'uri, 1 7.rm ınası be\ -

!er. Kcr_,t,c:iy.ın \ e csbak btal''rnl 
mebusu \Jrı· oldb clcndıler ve 

'"' 'rtclen i'.ıartt ı. :'lhit.,cbt :skr 
el , ~el rl mnnetı'ıdc "c' rrmıni 
hyir riı :ısctındc trıpi n ırnk tet 

kilata !r ,1.ıır '.ırdır. 

.'crn:ı.yc 100 bin lira clup 
ht. ıuıı ,,o ;ıin lim,• En 111cttcıı, 
ıo bin ra,ı \"il,hl't lıiitçt<in.lcn 

temin ~dilecek, '.!fi bin liralık 

hiı,se endi h·or c~ au'eca · ı;cr

maycııin ust tarııfını d:ı. mutc· 
~ehlıi,ler koyaeal,ttr. 

ıWemuı·lara zam 
fi:nıanet Cemiyeti belediyeye 

teklif ede('(.'k 

l hikl)mct nıcıııurlarıııın ma· 
a~larına zam yapılacnıı-ı ıçın 

Şehremaneti de ktndi memur
larına Zlm yapmar;a karar Yer 
mi~tir l .:\kin Emaiıetln yeni 
bütçe;i !.:abu! edileni~ olup [a7.la 
varid3t olnıadıJ!:ındaıı hu husustu 

bir ,dd bı.ıluıımım yeni Cemi-' . 

yeti lıclcdl yeye teklif edilecektir. -- _._ ___ _ 
Vilayette 

/ahan işleri 
Yeni tertibat sayesi11de 

ileriliyor 

Bul 'l\"3 tttkikat için Kitnıiş olan 
l,k:ln l'mumi \füdürü llacı 

\lehmer Hey. ,ehr• ni7.e g lmiıtir. 

Şeyhületıbba Nafiz Paşa mer· 
humun zehirlenerek, vefatına 

<ebebiyet verildi!!;! ~eklinde ;\lüd· 
dciumumiliğe bir ihbar vakı 
olmuştu. Bu ihbar üzerine kabir 
açılmış ve merhumun naşi morga 
naklolunmuştur. 

lhbaratta buh,nanlnr, mcrhu 
mun yakınlarından birinden ~Üp· 
helc'ldiklerini bildlrmi;leıdir. 

;vıerhumun mahtumu cc7.:ıcı 

Hasan Vasıf Bey, dün hu hu· 
susta dcm~tir ki: 

"' l\Jorg tetkıkatından şç_nra 

hakikat ani ~ıl&l!akttr. Bittabi 
~imdide'l bir şty söylemek mıim· 
kün değildir .. , 

Keııan bey ııe diyor 

Miicldei umur. 1 Kenan Bey de 
tm ve.ile ile tir mulıarri

•·inıize su nal• matı vermiştir: 

" ı:vct, iki giin e' el mc· 
muriyetiırize lıoyl" bir ibbar 

__ .,._ 

oda mecllsinin dünkü .ı.~ı içtima· 
ımla, odanın 1929 bil:lnço u ıc. 

tik olunmuş, azıdan ( lmcr r~utfi \ e 
Haçı \lehmct bc~lerc istec.likleri 
mezuniyet ıer(lmışıir Oda n. ~m 
namesl;ıin ıadil~"na d3ir lkıı at ı·e 
kiıletindctı gelen tezkere okunmu~rnr 
Buna g•)fC, odalar koııgrası Yeki! 
Beyin ıi\'O<elinc.lo t&planacak, odaya 
ınuknY)et l.ıulunanlar ' sınıfa J)"rt· 

lacak. lıudar.i. h ka s,rm8'elcrı 

:ıoo,omı den faz! o ılar fevh---cıe 
~ırııf a~•laca. or l nuul ticar .... t (da 
sın da lıi ınci sınll !:lZ& 50, ı ir. .:i :,tl!.i ~ 

.ıo, iıçuncü sını 20, uordilncu snıf 
lll, be~ıncı :·uf ~ lı ucrctc tabi 
tJ 1ılac "!ardır . \·oı~uz nJuamcierl 
g:ırulen kırmacı Har la boz. Ynsil 
'c ikı ilk. ..,in .... 1i • sims:ırıvc 

ere tPJJl CCZ3) ıbıyrd •r uzdc 2, 

al" ııblıiyede.ıı \ ~·uc ~e; ılınması 
I· ı:, .f ı.. gorl lml.,,tiır. 

, aki eo1c ~ Knb..ı açtırdı' İhlıar 
r- rh ''.! \er esi • · rahııdıın 
\iapL.mı,r.r. Morg raponınd n 

sorra ebc'-ıi RVt tan) ytı:' cdc· I 
ce .,c J:ıba-ın <>' hatı tce;rut 
etti~ takdi d ;,ar eden nıua 

ıne'('ye tc< es ,ıl cdilecekttr.,, 

Türlligede şarapçılık 
TiCJ ret serbest olacak, bir 

nizamname yapılacak 
'1_uci..ir ı i"ht>- umı n! müdürü 

Y 'Aı bey, \ Yek eti 

müot • ~ma t ' i t '.k lok.. ha· 
1: e in c. l""ru oim ~' r! vlemt, nr. 

Z A.i be). ı i • r ıe dair 
şuız:ıhu..,:rı. 

... 2 apçı ., r ızın ,a.1 aft için 
'""i hir niz•mı "lC yapuk. Bununla 

c. ırct crbec::t olacak! r 

'inr bir <en ede şanp at i yaıında 

Polis tayiıılerl 

M crkez '1lernrları ve SLr ko 
rr.'serlcr 0 •a,ında ÇYelki gün 

ytnidcıı tebcddiilat yapılnl',:ır. 

Bu tebeddulat reticı:,indc Tak· 
sim merkez .ncrııuru Ahmer bey 
\dalnra, He,-'l~lu merkez me

muru :\laclt hey tak>inıe, l\tdı 

köy merkez mr·muru .'ü1eyttıan 

bey Bcyoıtlunn, Çengt:lkdy t r· 
kez memuru l\:emal bey Kaciı 
köyüne, Çinili merkez memuru 
"\tıf bey. Çenp;clköyiine nal<le

dil rnlşti r. 
~er komiser 1 lidayet bey Pan· 

!!altıya, :\rııa\utköv >e' krımi

'cri :'ITurat bey Dolapdereyc. 
Dolapden· >er komi<eri l>mail 
Hakkı lıcy Fenere. Fener ser 
komberi K:l~if bey Arııarntkö

.·üııe. ı\qikta~ ""r komiseri Rasim 

bey Fatihe, Fatih ser komi,cri 

:\ \ulı;in bey ı la., köye naklcdil

mi~lcrdir. 

Topkapı ko11grasz 

Tnpkapı i\farfcliıııkn: \lanfel!n 
senelik um111ni J; ın~ra~ı ı 2 

\'isan 'l'.!'l C'um:ı ~Jnıı s::bııh 
;aat l O da Topkapı mahfil mer· 

kezinde inikat edeccr,-iNlen bil'ıı 

mu'11 ;\znmıı te~riflcrl.. 

J1erh11111 A il Reşat .ı"l ı;; 

1 

'4-00,0W\ k lo ızlalık vardır. idare 
nin varida.u ıı:tda vas3ti olarak 
'93(1,000) liradır. Rakı w•alAtıml!t 

1 

;ırt ıruı 1- bir r.am"i' 1111.. elcsıdı.,, 
R1k• iıPalile iştigal c~. l 1 O' mii 

1 

e.s,sc mc' cut olup h,ı:ıun (84 ii 
Türk. mütcb:ıl i-i diğer ~a<ırdır. 

:;_,.,p~1iar cıı, rindcki ;omaları 

f 
fnhisaı daresine kilosu ( fıO , tan 
samı:ık için r"Üra~aat eımıştir Bun· 
lann (58) 1..-ıınış hesahilc muha\aas: 
'lluhreMcldir. 

/(omisyoncııların imtihaııı 

oun llu;uınatta komİS\'Onculuk için 
müracaat eden (110) kişinin im· 

ıihanlnn yapılmı~tır; Bunların \29) u 
komisyoncu, (48) i müst•htem, diğer
leri komisvocu mavec n1en1uru olmak 
istcmckıcd.ir. 

Bor.~ada dünkü vaziyet 
Dün Borsnda lngiliz lirası 988.25 

ten açılmış "e 986 kuru~• düf· 
nıüşttir.:\.ltın 838 duyunu müvahhıde 
215 l>tikrazı dahil! 93,75 tir. 

Yiiksek Ticaret nıezunları 
yL ·sek ticaret mektebi mazunları 

cemiyeti diın akşam Ticaret oda· 
:itnda kongra halind~ Ctlplaamıştlr. 
Bu içtimada, nıc7unl.ınn 'devlet mil· 
e.s"'e:':ıt1ntla \c iklf~adi ~ah:ıda ıneslek:i 
hüvvi\·et \'e hakl:ırını ranıtmık İ\-'İn 
teşebbüsatra htıhınm~~· karar 'erH 
rniştir. ( 'emiYetin nizamnamesinde 
ıadl!Ac yapıl mı~ ı e 'eni idare hey'eti 
intihap olunmu~tur. 

Bank marnıaruş kapandı 

Ş dırinıizdckl Romen nıarnıa· 
r.,~ hankö-ıııın ·ı.;btsl faali· 

}(tini tati' etmı1 tir. -------

~IEittLE~ETımA.BERLE ~ 

Komünist tahkikatı bitti 
Mevkuflar tamamen itirafta 

bulunmuşıa·rdır 

Aydın ve istanbuldaki komünistlerin 
muhakemesi lzmirde yapılacaktir 

1zmirde komünistler hakkın- ve muhakemelerinin ikmalinden 
dairi tahkikatın ilk safhasi it- sonra meydana çıkacaktır. 
marn edilmiş ve artık istintak Mevkuflardan Nuri efendi 
vaziyeti hasıl olmuıtur. Müstantiklik emri ile ve kefa-

lzmir müddeiumumisi Ha.: !ete rapt edilerek tahliye olun
san bey bu münasebetle demiş- muştur. 
tir ki. Nazillide iki kişi tevkif edil-
.«-.- !ahkikatrn ilk safhası miştir. Bunlar komünist te,ki

bıtmıştır. Anlaşıldı"ına göre litı ile alakadar bulunmaktaaır 
şimdiye kadar lzmirde komünis htanbulda tevkif edilenler 4 ki: 
tlik eserleri bunlar tarafmdan şidir. isimleri Mustafa Kasım 

·ortaya atılmıştır. Bundan eve) Ismail ve Hüsameddindir. ' 
; atılan beyamıamelerin bunlar lstanbulda bu dört kitinin ar 
tarafından atıldığı tespit edil- kadaşları da tevkif edilmek için 
miştir. lzmir teşkilatı tamamen Istanbul zabıtası faaliyette bu
meydanıı çıkmıştır. Diğer ma· lunmaktadır. 
hallerde bu kabil hareketler ol- Bu mevkuflar da hmir geti
muşsa bunu tabii bilmiyoruz. rilecektir. Bunların lstanbulda
Tahliye olunarlann fiilde ali- ki komüniat tefkilitından Iz
kaları ~ahit olmamıştır. Yalnız 1 mir te,kilitina talimat getirdik 
mevkuflarla fazla temas etme- l !eri anlaşılmıştır. 
leri ve bu meyanda bazı şayanı 1 -------
t~tlik vaz~yetler ~en~il rinin isi· yeni bütçe 
tıcvabmı ıcap ettırmıştır. Mııh-
keme s fahatı .da herşey daha Varidat ve masarif 
ziyade tenevvür edecektir.» 218 milyon liraya 

Mevkuflann itirafatı tuhaf tevzin edildi 
bir şekilde vaki olmuştur. Aldı- 1 
ğımız malumata göre teaviycci 
çırağı Nazillili Şükrü polis dai
resindeki i~ticvnbında hiç bir 
şey söyle.-nem' ş, dışan çıkanl
mıştır. Mütaakiben Rahvab Ah

i met Kayanın i&ticv"bında ken· 

1 
disine: 

- Beyhude ink·r etme, za. 
f ten arkadaşın Şükrü her 9eyi il tiraf etti, senin için iyi olmaz. 

Denilmiştir. Ahmet Kaya bu 
na rağmen böyle bir şeyden ma 
lumatı olmadığını söyleyi:ncej 
dışarı çıkanlmıştır. Mevkuf di
ğer odalardan birine götürülür- 1 
ken Şükrü ile karşılaşmıt ve 
kendisine bir küfür savurmUJ· 
tur. Şükrü de bundan kızmıt ve 
her şeyi itirafa karar vererel< 
kendisinin tekı·ar dinlenmesini 
istemittir. Mumaileyh, şimdiye 
kadar ne yaptıklarım, teşekkul 
)erinin hariçle olan münasebe
tini tamamiyle anlatmı~ bu su-

1 • ~· ret e mes ele meydana çıkmıt-
tır. 

Mevkuflar meyanına Buma· 
vacla oturan "Y akovia Korin
to1» isminde bir Yunanlı da ka 
rışmıştır. Bu şahıs gece tevkif 
olunmuıtur. Evinde taharriyat 
yapılmış ve komünist gazetele
ri ile bazı evrak bulunmuştur. 

Muallim mektebi talebelerin· 
den Arif efendinin kaydi mek
tep idaresince terkin edilmiıtir. 
Arif efendi, Ahmet Kayanın ak 
rabasmdandır. 

11' '" bfü~esl matbuda t bedii 
mekıedir. Biltçc, ~:ncümende tııı:ıame'l 
tevzin edllmi, '. Son ·ekle g ıre 
devaire verilen tah<ır· mlkdarı şudt : 
il. M. Mec;ı i 2,082.0UO 
Rivascti C'u ıhur H\!000 
Divanı muhasebat '80 ()()() 
Bas Vekalet 1!20.000 
$urayı Devlet 212,000 
lstatlstik :YI, U. 77,000 
Diyanet işleri riyaseti 1 .~OO.OOQ 
.\!aliye VeUleıl 14,700,000 
Düyunu umumiye 32,190,flOO 
Rasümat ~f. 5.000.000 

'l'apu :w. l,J00,000 
Dahiliye \'. J,900,000 
Posta ve Telgraf M 5.900,000 
Emniyeti Umumiye :vı, 4,800,000 
Umum Jandarma K. 11.000.000 
lskln M. U. 1 .500,000 
Hariciye V. :l,750,000 
Matbuat L'. M. 440.000 
Sıhhiye V. 4,325,000 
Adliye V. 7, 188.000 
\1 aarif V. 8,000,000 
N afla V. :ı:ı,000,000 

11msat \f. 8,J00,000 
Limanlar iduesi 
( karı büıçeıi ) 
'.\.llllı müdafaa \". ~s,ı,oo_ooo 

• havı blltçe~i 7, 175,000 
~ • deniz • tı'000,000 

lmalln harbiye 4.800.000 
Harita M. U. 8<Kl,OOll 
Hülı:Umetçe masarif 220.29~.1?68 lira 
olarak teklif edllııı!f ı&edc bıicçe en• 
cümeni bunu 218 milyon ~~9 bie 
980 lira olarak kaba! etmiştir. Varı-

dat ycktlnu da o niıbette oldu~ıındaıı 
bütçe tamamen tevzin edilmiıtir. 

O. Veygant geldi 
Hamburg Darlllfllnun cmrau 

akıtye müderrisi profesör Vey
gant diln aktam şehrimize ıt•l· 
mlştir. 

~ 
1 

ıııa1. '!Jk im ı rnmun· 
11 a.en~.tır 
1 

ı~r d ·rr nn kuınpan,·a..;ı j,_ 

ı-,hul T ies e :ıra<mda ı eoi bir 
,..;uı ·1t pc .,ta'-l ıhda~ etmi1 \ e ht!na 
iki hLi• uk luKS \'apurıınu toh<ls et 
mi ... Hu \'lf.Urlard~rı hiri elan 
1c\crc de h UJrt rc~rrı •~tışJdı -:ıı:· 

n:ısebetilc dı_;ı ks;ım 1-.t 1bu ' 1'urk 
'e cLnehı dl ı.:lerilc matbl! t Kılıına 
müke'ıet ~ır 1:lr t \crilmi~tir. 

\ purun alt kaitak cızile ·şa~a 

. alo da dan< cı.li.!Jr rn, l•ir or•estra 
da li•t katı• pek zenr;ın bı- O\'e tah 

Hacı \khme; llcy, cl;in bı, 'lltı 

ı h:ırrj aıizc dcmı,.tı"' kı ~ 

cenaze merasimi 

Evci ki alqa ı · d ıt eden mu
clcrris .\li llc~at be) ın ccna

zc>i dün lıiipik ih•ifallc kaldırlı· 
nııştır 

Kadınlar birliği 
İntihap hakkı için 

teşebbüslerde 
bulundu 

Istanbul, Aydın ve bazı yer
lerdeki komünistler de tamami
yle meydana çıkanlmıflardır. 
Istanbul tevkifatı muntazam 
ceryan etmiş ve lzmirdeki ala· 
kadarlara vaki it'arda mevkuf
larm lzmire sevkedilmek iizre 
bulu;1dukları bildirilmiştir. Bun 
lamı Izmirdeki mevkuflarla o-

Bu zat marııf TUrk muhip· 
lerlndcndlr ve 1902 de memle
ketimize bir kere daha gelmlt 
ve bir çok Tllr doktorlannıa 
yetişmesinde Amil olmUftur. 
Profesör Veygant bu gllıı tıp 

laklllteslni ö~ledea sonra GUl
haneyl ziyaret edecek ve Cu· 
martesi gUııll DarUlfUnunda ru
hiyat h&kkında bir kooleraaa 
vererek Pazar günil şehrimizi 
terkedecektlr. 

•' 

( 

, aııı: r 11nıı 
'İh he 

tıh ,. 
~ h l\ınk at ı _ !O hake,.., 

lı 1 
, k ınaç h dıkcı\ umlc icra 

[{ " 
~,;?tl ko11fri lslluıbnl 

' 11clligi nıü.çabakası 
' a l ı. n 1 le' "etinden: 

.J kı ıl <.dılJi~i \eCh.,c <.mi• 
1 n ı Cuma. :L.ıti icra 

ıı 

, ~lczktlr , u 3bakalara :;iişll 
rn Cl"Josı orunden başlamış 

' I • z • lııtı arkaoından dola~ı 
1 '-'T'rl\C( 

t<,,c• 0ne giden caddeye 
ı~ ' •<tan .. ı · 
'""•v 'IJ ke va 'i•liden de 

'~d Cadd ·· ' ııı <•111 takiben Taksim 
' unda I' ·h· ' c "'et bulaca kur 

' \1lisab ı.... • 
' 1kınc•v 1 '"Y' bitiren blrinci<e 

" u ' Ik~ uÇlıncuye uç olmak 
~1 ıt!"t Vtrilectktir 

~nb llitin,·id · 
ı n ~. Kr" en heıinı:'İ\·c kadar 

1 ~ uçu ' konırl birlncui ve 
Cı n ne il, dordunctısü be 

ıı ıle b ' 
ırtr 'lladalye vert 

11er kul b nc1 11 Un llk bı •n be< 
lrı ,ın PU .... 

Jlt.ı. l~ ' 3n mecmuı.: en az 
trı bı . de htan'ıul <ncı kr s 

r ne .. 
ı l""tan e ~. kıpa 

1. 
u ı dığl :nus ' 

' ılır \~ · htşten 

sis edile s:ılı>nda ~iirel ha. ılar ı;a· 
•,.,. 1rdu. 

Lm d Trie<tiro dün ak,.ım danı· 
lileoine ~•bahın dordünc kadar ;iızd 
ı..ır t; cc ~c~·u-,.... 1 ~tir 

1• .. e•••••••• ............ ... 
1 t1ce .. ıde birincide Üt:"Ştnci\ c kıdıtr 

TJlU' ~aK3\, kaı ,dıkları takdirde 
derece<ine gore madah-e .ılır. \liıso· 

bokanı" t•kım kı mına Rirnck içın 
l'eŞ \'t.: \ t '-..eşte" J7.l:ı mü .. ahıkla 
i~clrak ermek şarmr 

h- .llu-ıhıl-lır onıki ni•an cuma 
günu <aat <ı,10 da Caiata •• rav klü 
hunde tııpl•naeaklardır. 

' ik>ıen .ız ı·cv.1 hcı 'c ziyade 
sureti~ it: m1};;1tbakava i~tirak edecek 

khıplerin mti •hak• ~ünün< kadar 
her ıı;un mıntıka merkezine tahriren 
müracaat ve ıhharı •c»fiyeı etmeleri 
ltzımdır 

Ba.,kel "" lioleybol maçları 
:\lıntıkı llashı ve rnleybol 

h•ı etirden: 
92'1 scne51 \ lıntalıa \'oleyhol 

ıampı..-1na<ı 12 "''"" Q2Q cuma güniı 
ınınç dllecekt < .rup binnciı...cıı,ın 
f nal mü,.lıakısı !· enerhahl'e Beş k 
llt tak._ -nları llr<tSJnda . .;aıt t~rn oniki 
ıı ,. Bevııp;lı: \mrnkan kılllihü 
aı~ unda vapılal'agı t•bll olun· 

l r t nl! h •mi .. evdfr 

\'eni alınan ıcrtil->ıı ·'"'esinde 
bk.ln j,Jeri iler' ' ' llir k.ç güııc 
kadar lz:>1ite ~ldeccj!;im 

Vilauet medi.~i toplandı 

'

Tilil)'Ct l mı..:nı ,\ lecli.>t dun wp 
lamlı. \Taarif ;,Jeri hakkınd•. ına· 

arif t:J cUffienırin aıbı t ı ohunC'u. 

llunda. \ ılil•ctç atın •l·omış olan 
ıhşıp nıek ·p hi""''"' ıtira7. edili· 
\Ordı.ı 

.\luha<ebei hıı>o irc müdürü hu 
binalıı.nn tıl"U7. olınakla herai er sa~ 
lam oldL1gıuıu ılirdi. 

\lcrH .. badec.,_a bina :-atın ahn 
ronroasına ~cniden hina 'aptırılnı.tsına 
riavet olunmacını k.1rar altına aldı. 

,\lualliml<rin mesken. m•kam 
maa,l:ınrıın tczviJi llütçe (tH.:ünH.:nine 
gönderildi. 

Beş senelik yol pro~:aım y•pıl· 
mık üzre ıfia \"ekJletindtn ye~ 
kanun layıhı<ı hakkında mıhlmaı 

mcnme,in• karır verildi. \l•cll,in 
ıçUm• müdueıi de 15 guıı temdit 
olundu. -------Çocuk yurdu 

Emanet kimsesiz ve serseri 
çocukları geceleri yatır

mak için Alasoiya medrese
sini tahliye ettirmektedir Bu 
medrese İdarei hususiye ta
rafından bu iş için Emanete 

Cenaze· ımrhu ııun (,'cmberli· 
taştaki eviııdt n kalolm!rıı~ ve 
Darul üııüna !\.:tirilmiştır. ,)anı 

fl, ıün tlft lıürnk hir ihtıfal )a 

pılm·~·" ;\lııdcrris :\lu7.a!fcr beı 
bir "' !ıık irat ederek merhumun 
c;erkrindeıı, hizmetinden uzun 

u7.adıva bahsctmi;tir. 
!\unu nılltc:ıakıp i.J'tat .~il Re· 

şat B. in talebelerinden iki efendi 
nunık irat ederek, ustadın me· 
za,·asınd:ın balı>ilc namını ) adec. 
mı>lerdır. 

Bunu nıuıeahıp c~naze mera· 

sımle Edirııl' kapu nıcurlığını 
defnedilmi>tir. Cenazeye nıııder

ri;ler 'e dartilfıınun talehe>I i~· 
tirak etmi~ur 

Gayri mübadiller 
toplanıyoı· 

GaHl mubadillcr cemiyetinin 
altı aylık kongrn· ı lıu gıın 

on br~tc Turkoıcajl;ında t 'd· 

cak:ı•. 

llul!'i!nki içtima çok hararetli 
nl:ıcak \C azanın ht1n~n ck>erbi 
1' z r bu!ı, ıaca ·Jı . 

v•n•rll ı 

' . lan muhaberelerı tamamen mey 
dana çıkmıştır. 

n.:ıc!ın hırlitı h! ı: he) 'eti h edi
ve intihalıauna k1dcnlann lştira~inl 

remın in lıtikıJ:nere mlirıcuat ctıniş 

ı c ;ele· " inıclıalıat ıçin şimdiden 
h:ızırıı~ıara ha ı ımı~ur 

Mevkufların 1 Mayıs amele 
bayramında vasi miktarda faa
liyete geçmek tasavvurunda bu
lundukları söylenmektedir. Fa
kat işin en doğrusu tahkikatın 

Bi-rıı:: reı~i · ufc jci.ir h&i"ım 
dun iıi"' ıuuh:ırr~ ifl'iıc dernı..ur ki: 

1 luk~nıctı;.. t .. \di et ~mi,. IA 
,·uada. kadınlarn gelcce lıelcdive 
inrih:ıhaana iştirakır. ' .. rilnıi~ bir h3k 
olarak t lakkt c tl~ıın.ıi bıldirdik. r 
\l<lı·u,luk int•habaıt ıçin henüz bir 
teşebhü;rc hulunmuı tlc~iliz. 

ıtnıele kadoı!artn ııaziyeli 
l~çi J..adııılarııı aldıkları ı;iindellk· 

!erin. erkek amelenin vevmivelerine 
tckabill etmesi için tciehbil;aıtı bulu· 
nulAcaktcr ---·-----Yaka sigaraları 

Tütun inhbar idaresi çoktan 
b~ri terhdilen Yaka 'ip;aralarını 

yeniden imıtlc lıa:lamı,tır. . . 
Sakarya nelzri taştı 

Adapazarı, 10 A.A)- Üç 
ı-ilnden beri d~vam eden 
yağmurlıırdan Sakarya nchrf 

ta:;;mıştır. \uapazarının sövüt-
W P:>h! .:. ı ı su bas • lır. 

a 

-
ÇOCUKLARI'\ CZA 

.... 1!~r BORNVIL mamulatı 

KADBURİ 
Sütlü Çikolatasını 

• • 
verınız 

fler yarım litrelik çikolata 
paketinde 1 ',, kadeh 

sut kaymt::öı 
havidir 

... 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Dün hararet Azamt 16, ••ı:ul 

2 derece idi. rüz~r mUtehavv!I 
olarak sanivede 8 metro sür'atle 
e rniştlr. R.üzgAr bugün hafif ve 
mütehavvil ol•rak esecek. havı 
açık olacaktır. 

FELEK 
Allah Allah 1 

Bir kaç gündllr gane1 ve 
soguk iki rakip talip gibi 
karşılıklı. lstanbulun ruhunu 
çelmeye çalışıyorlar. Her biri 
saat besaat galebe ediyor, kdh 
sıcak kıih scguk oldukça 
/stanbul bir o tarafa bir öbir 
tarafa meylediyor. &n sıcatın 
faz/asından hoşlanmam ama 
sceııtun ziyadesini sevmem. 
Onun için bu seneki sotıJk 

nisan ayından müştekiyim . 
Dün yine lstandulun havası 
borçlu ne/ esi gibi idi. Ben bir 
taraftan " şiddeti serma • dan 
şikdyet ederken bir arkadaşım 
harıl harıl: 

- Allahım ! Çok şükür 

havalar ısındı; diyip duruyordu. 
- Deli misin yahu? Atem 

donuyor, sen sıcaktan bahse
diyorsun! 

- Evet dün ben de donu
ycırdum, lakin bu grin bir ah
baptan bir mektup aldım : 
Karsta sıfırdan aşatı 42 de
rece oldugunu okuyunca ateş 
kesildim I 

Bunu işidince bana da ateş 
bastı. Ne serin yer yahu l 

Menkdp kelimeler I 
Her kesin sevdil!i ve sev· 

medi/!i şeyler arasrnda bir de 
işitmek istemediffi şeyler vardır. 
Her kes bu sözlui söyledi/i
miz zeman kııar ve içerler. 
/kl gün eve/ Cumhuriyet mat
baasında Y. N. Beyin ziyare
t/ne gitmiş olan bir zat söz 
orasında: 

- Sat limanlık I diyecek 
olmuş. Y.N. &y derhal: 

--Bana limandan bahsetme
menizi rica ederim I dlye ters
lemiş, adamcaf!ız evirmiş, çe
virmiş ve lakır. 'ıvı kendi sıh
hati üzerine getirerek: 

- Efendim I Midem bozuk! 
Ne yesem hazmedemiyorum ! 
Mide değil adeta rıhtım! der
demez: 

Müsaadenizle ben çalış

maya başlayaca· ım 1 ceııabını 
almış ve giderken : 

- hşaftah yirır buyurun, 
fa/;at liman ı·e rıhtım sözlerini 
kul/anmamul: şarflle ! tavsiye
~nden de mt..hrum kalmamış. 

FELEK 

l n 
2714 t:ıkım yaz ık Elbi e, Sapkı 

ve dol~! ile ıı...,,ober 'maliyesl hpalı 
zarf " J 1Je munakı,a:,a konuldu. 
Munab;a '1.15129 Perşembe ı;ünü 
.sa lO eh l<ra".l ..ı Gedikpa:;ada 
Jand:ır.ııa lmalathJ , de icro edile· 
ccktit. Ş.artn:ım ... ırrı.ı ariı3.ncdtn tevzi 
ohı:ıur Teklif,, :ııe ain tarzı imlı<ı 

şartn;ım .!c mu11d n • ... 

yolcu ile emıeal tüccariye ılırılı: met civarında icra edilmekte o- KADIN YOLDAN ç SA Selamet dotru S.:ltni~ lzmir, Pire. Yafa. lan kanalizasyon ameliyatı do- Kamçılı IKAR 
Port-Sıit ve lskenderiyeye hareket layisile Ticarethane ve Şeftali 

va Poru edecektir. Tafsilitiçln Galatada Çinili sokakları arasındaki Toprak Medeniyet 
Her Perşmbe gü- Rıhnm hanında ıcentalığına müracuı Sultanahmet ve Yerebataa cad-
nii htanbııld:m lıa T l f B ı 23>8, 2~01 062 e e on evoıt u · · • deleri arasındaki Şeftali ve A- , • · 
re ketle ( Çanakkale lstanbul Ticaret müdürlügUnden lemdar ile Şengül Hamamı yo- ·~ RAı 'SIZSINEMAve 

ve Körfez) iskelelerine uğra- k d ki s 1 Saraç san'atkaranı uşu arasın a zeynep utan 
yarak Ayvalıga azimet ve sokaklarının 11 Nisan 929 tari-
aynı 1ar.kle htaııbula avdet cem'iyetinin idare hey'- hinden itibaren vesaiti Nakliye· 

edecektir. eti intihabı 13 _ 4 _ 929 ye kapalı bulundugu ilan Olu

TİYATROSUNDA 

Mthalll miiracut; Yeınlş Tavil zade 
biraderleri Telefon: lstanbul 22!0 

............. lal ...... 

pSAUIK ZADE BİRADEfi
LER VAPURLARI 
KARA l>E~tz 

MU!\TAZAM VE LÜKS 
POST AS 1 

SAKARYA 
vapuru PAZAR 

14 Nisan 
giinfı akşamı Sirkeri rıhtı
mından harekPtle ( Zon~ııl -
dak. lııeboiu, Sinop,Sanısurı, 
Urdu, Kirewn, Tralmm, 

Surmene ve Hize iske.e1erine 
azimet ve avdet ede ektir. 

TafsilM için Sirkecide l\les. 
adet hanı altında areııtah
~ına muraraat . Telefon: 
ı•fanrnlıııl 213.ı 

l~•----m:ııımıı ........... a 

m---i!llİ:ı!mllı:zmEmlBI~·· 
Merkez Acenıası; Galata köprü 

başında . Beyo~lu 2362 Şube 
acentesi: Mahmudiye Hani altında. 
l<tanhui 2s.ıo 

i ı mir sür at o o s t ası 
(GüLCEMAL) vapuru 12 

Nisan cuma 14, 30 da Galata 
nhamıudan hareketle cumarte 
si sabahı lzınire gidecek ve 
pazar 14,80 da lzmirden hare
ketle pazartesiubahı gelecektir. 

Vapurda mükemmel bir 
orkestra ve cazbant mevcuttur. 

Tll!BZH GlalNCI POSTU! 
(CVMHUR1YET) vıpuru 15 

Nisan Pazartesi 12 de Galata 

nhnmından hareketle lnebolu, 
Samsun, Glreson, Trabzon, Rize 

Hopaya gidecek ve dönüşte 

Pazar iskelesiyle Rize, Sürmene 
Trabzon, Tirlbohı, Gireson, 
Ordu, Cnye, Samsun, İnebolu, 
Zonguldağa uğrayarak gelecek
tir. Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 

Antalya ~oragı 
(Analarta) vapuru 14 Nisan 

Pazar 1 O da Galata rıhtımından 
hareketle lzmlr Kiillük Bodrum 

Rado;; Fethiye Finike Antalyayı 

gidecek ve döniiştc mezkör 
iskelderle birlikte Dalyan l\lar

maris Sakız Çanakkale Ge

liboluva ul';ravarak ııelccektir. 

ira zon ıkınci 

Emsalsiz bir muzafferiyeL Ga
yet zengin ve lüks bir komedi olan 

AŞK PERİSİ OPERA 
Bu gün 

SİNEMASiı~DA cumartesi günü Mah- nur. 

mutpaşada tarakçılar Şehremanetinden: Bedeli keş
hanı sokagu ında 10 nu- fi 816 lira 22 kuruş oh~ Galata 

kulesinin tamiri kapalı zarfla 
mara . a kain ce11iyet münakasaya konmuştur. Talip

merkezınde icra ve saat lt:rin şartname almak ve keşif 

filmlnln dehak!r mümes,ilesl 
di!b•r ve çapkın 

KOLEN MOR 

meşhur sinema yıldızlan 

JİLDA GREY ve KILAYV 
BROK un yegane temsilleri 

Bütün tcrnaşagf'ranı teshir e!oıiş
tir. P •risli muganniye 

JANJ\IARSO 
nun zarif şululan cidden birer 
mücevherdir . 

1 O d k d 
. evrakını görmek için her gün le 

. an 15 şe a .ar ın: vazım müdürlüğüne gelmeleri 
tıhaba devam edıleceğı ve teklif mektuplarını da ihale 

alakadarana ilan olu- g~ü ~ı~ 4 Mayıs 929 Cumar· 
tesı gunu saat on beşe kadar •ll!)!!!llmUl!llll!ll!~•-lllJ.ll•~ıi 

Ş~YTANİ RAKKAS 
fevkalAde heyecanlı film. Aynca 2 kısımlık 

komedi - varyete programında m~hur artistler 

KA THLEEN ZANıı\flT ve 
FİDİ GRUBE nin yeni ve 

eksantrik numeroları nur. !!lml!llmlm.............. 
HER TAl<AfTA 

Söylenmekte ve lşidilmekte olan 
ECER tenezzühe çıka.,anız 
ECER otomobile binecekseniz 
EÔER cumılu g'eıiyomnız 
EÔER lstanbulun şayanı hay
ret yerlerini ziyaret cdiyor<anız 
beraberlni7.de her halde bir 

KOD AK 
• 

J\\akinasını alınız 

mezkur müdürlüğe vermeleri. Eşcar müzayedesi 
Sinop orman baş müdiiriyednden: 

Şehremanetinden: Bedeli keş Sinop vila-·etine tabi Ayancık ka-
fi 308 lira 8 7 kuruş olan kadı- ?.asının K•radag ormanından lleş sene 
köy Hali meth:ıline kapıcrlar i- müddetle Çam, küknar eşcannın be- l 

her gayn mamul metre mükabı 350 
çin yaptırılacak camekanlı oda devrik aksamının 300 kavinin ıoo 
a -ık münakasaya konmuştur. kuruş bedelimuhamıne ile 4275 metro 
4 5/929 tarihinde ih2lesi ola- mi· · •'knar 270 Çam f(l(l hnn 
crktır. Taliplerin şartname ve vece rik olarak 169 m tromUk~p ~ 
kesif evrakını görmek ic.in her kü>. ..ı56 .metromükap '. .. -~- < 

- can kapalı zarf os ?!ile 7 Nisan 929 

1 
gün münakasaya girmek için tari~hden itibaren rıuz güı müddetle ' 
mezkur tari:1te levazım müdür- nıü?a ·edeye vaz olunmuştur taliple
lüğüne gelmeleri. lrrin yevmü ihale olan 8 mavıs 929 

t rihiode tekl!{namelerini salt on 

~-· 
Bu ak$am 

MAJIK SINEMASINDA 
bütün bedıyfperveran, JENNY JüGO ve V1LL1 FRİ 
in güzel temsilleri 

YILAN KADIN 

Kodık fotoğraf makinaiarı, MÜZAYEDE İLE SATIŞ 
!ilimleri ve Veloks kAğıtlan Nisanın 12 inci Cuma günü sabah 

c' ı.rıre:ı •· ~ ~ rman b::ş mü -
r y t'n e müte ckkil ıhole korr;i,i cr.u 

filmini ıeyredeblleceklerdir. Mevzuon kuvvet ve fecaati, ııılltnesstnertı' 
gayet tıbil ve dahiyane oyunları, miis!lca adaptasyonun mükemmellyed 
sıyesinne bu filmin MAJIK SINEMASININ zaten ibrazına amol' 
muzafleriyetlerl kazanıcajtı şimdiden tahmin edilebilir. 

Her yerde satıllr saa' !Oda Taksimde Ödağacı (Me
•--m:ımmll!llmııa:ım:mııEl:İİ zarlık) sokağında İsmail ve Musta-

rıyascn .. c "". ıını.:ıcrt ve daha zi~·ıu .. 'I 
malumat almak isteyenlerin Ankırada 
orm:ın I\Iüd.Jriyeti ·umumiyesine ve 
Sinop orman Baş Müdüriyetine mu
rnı·ı"t ,.,.ıf"mtT~ri il:ln 01 11n11r. 

Haseki ve Cerrhpaşa hasranelerl sinir hastalıkları 
mütehassısı 

SİNİR HEKİMİ ŞÜKRÜ HAZIM Pt:rıhan F,>togralham:si fa beyler Apartmanının 2 numaralı 
dairesinde bulunan müzeyyen eşya
lar müzayede suretiyle satılacaktır. 

Ayer ağacından ve 6 parçadan mü
rekkep güzel yatak oda takımr, oto
man lı:anape takımları, İngilizkari 

bufe, yemek ınasası ve sandelyeler, 
markteribayu ve ayna. Edime ma· 
mulatı etajer ve tabureler, Capon ve 
Çin vazoları, Saks Vien:ı ve Çin ka
ııeler, tabaklar, blö-blan divar tabak
lan, kristofl çatal pıçak takımı, kü-

Beyazıt Okçubaşı 

Tabii cesamette "50 S. T.., 

bir agrandisman ve 6 kartp0stal 

175 kuruş. 

Üzerine kend1 f.>toğrafları 

yapılmış bir mendil ve 6 kart

postal 100 kuruş. 

SA YET 

1 Kere 
PERTEV DIŞ MACUNU 
lstımal etmiş iseııi takd r eder

slnlzki ne diş ellerinizde iltihap 
vt kanamak vt ne de dişltrinizde 

guek sigara ve gerekse rnvui sa
ire ilt tahassul tdeıı saflltklardan 
eser kalmamıştır. Bıından t7aaıla 

(PERTEV DIŞ MACUNU) diğ.r 
macunlar gibi KURŞUN tehiikesl 
arzetmez. ZiRA Per/lv diş macunıı 
kalay tüpler derununda ihzar 
edilme/dedir. 

..... ane, kadın yazıhanesi, salaman
dra soba, eujer, portmanto, Kanton 
taook13n, ln~i!i z güzel bir para ka
sası, eski silahlar, 1-lint çekmecesi 
ve ir eşyalar. ı\n~dolu ve Acem 
halı ve seccadeleri "ibah" markalı 

gü:ıet bir Alman pıyanosu. Pey &Ü· 

renlerden lOOde 25 teminat akçesi 
alınır. 

lsta Dul ı a t1dtrt:sını.len: lstanbul Sultan Mahmut Türbesi. Telefon 2622 /ı 
11.lit efenuı ve Şahcste ve Mu-

azzez h•nıml•nn aıı;vaı s•ndııtınd•n Havdarpaşa demı·r volları 
istikraz eyledikleri 800 linya muka- C. C. 
bil vefaen mcfrup; bulunan, Beşiktaş- b t k • d 91 
ın meşrutiyet mahaııesının atik yenı mu ayaa omısvonun S•' 
mahalle cedit meşrutiyet sokağında C. rf 
cedit 20-22 numaralı mabalıça hane Aşsğıda yazılı malzeme pazarlıkla alınacağından talip oJarıl1 

ihalei evveliı•esi Yapılmoık üzre otuz 15 Nisan Pazartesi günü saat onda komisyonda lsabatı vücut eııfl 
gfin müddetle müzavedeye konul-
muştur, Hududu Arnavut Tevfik ığı !eri ll4n olunur. 
ve hacı A~net efendi ve Şahin otlu 25000 Adet Elvan zarf 1 1 f'l No. 
Kirkor haneleri ,.e tarik ile mahdut 1 SOOO ,, Sarı zarf orta 
dört yüz on iki arşın terbiinbe ara-
ziden yü7. doksan arşmı bina ve iki 5000 • ,, ,, bilyilk 
vüz virmi ikl arşını bahçedir. Müş- 100 Kilo Çim tohumu İngiliz ( Begra ) 
İemiı~rı hane ahşap ve iki kattan ı O ,. Erkek ham anahtarı ( Büyük' demir ) 
il arettir, lki kısım olup yckdiğcrine 
geçilir kapıcı vardır. Yirmi numnralı 5 Adet Gazi Hz. Almanca nutukları 
lusıın dört oda bir ev ala bir hal! 50 Kilo Hurufat merdane tutkalı ( AJA cins ) 
bir musluk bir kuyu iki kiimürlük J 5 Adet Sicim kutusu 
merdivende dolıp iki sofa bir !'1ras- ı 5 ,, istasyon asma kampanası 
tın iboret olup lkinçi kuttaki sola 
mli•tcdr wafından tahta perde ile 3 Kilo Lııvha kllngrlt 2 m.lm 

Ticaret iş'~rl un1'1m m dür! ~iirdrn bô'üamiiştür. iki odıdı gusulhınc 25 Adet Madeni tampon 
30 Birincitcşrin 330 t•ıihli kanun ve iki odada yük \"C dolap vardır. 80 ,, Gratu var 

hiıkiimlerine göre Türki\·ede iş pp· Bohçede mtitcaddiı mü<mir ve gnyn 
müsmir eşcar vardır. Abdullah efendi 1 O ,, Türk bayrağı l ,50 metre tul 

ma~a izinli hı"' n 1 ecnebi şirket- müştecirdir. Yirmi iki numoralı kısım 120 ,. Donanma hayra~ küçük 60 Orta 80 büyük 30 
irrln len Q. V. Yi rol F: Knmp•ni hir ev altı bir kömürliik bir mııtbak 20 Kilo Asfalt verniği 
liml"iJ şirke•!) bu kerre ırü ora•t 1'i, sola iki oda bi r halAdan ibaret I Adet ( VİOLElN ) in Almanca hesap kitabı 
ederek şirketin umumi 'cı ierinc olı:p Zekiye · anı!ll müstcdrdir . 
i\hetcn ve ~irkeı narrın• )Opacağı l\1utbaktan b b eye kapu vardır. 4 ., kutu komi!yondaki krokisi veçhile 
iıirrden dn~acık dıulardo bütün Fazla m•IOmat 926·6040 tı doıya - 500 Kilo Japon nefti 
~alt'·•mele ". de -;:ddcl müddeıle,.·h d!dır. Taliplerin kıymeti muhamme- k 1 . -" k d 
" ' '" ne<i olan 3.0~2 lir, ın yılıde unu 100 Top opya çın o:ı.Wt ıla ı , fJ 

lkıncı ııcuct ma ıkeme,ındon: ve ıiçuncü şahı< • fat .ıl• hozır bu- ni,bctindc pey akçeşlnl teslim vezne 15 Kilo yuva_rlak başlı demir perçin çivisi 25X6 mim ebS.~ 
llüvükdtrede kAiıı asri !urun •~hibi luıımak üzere ın 0 1 ız tah sındın etmeleri ((ı mavıs Q29 tarihinde ıııiSY' 

müflis ~ı.san l lıızı <fendiye ait olup (Kcıırik r:d\lrt Viıtol) efendiyi tayin saat on alııva kadar !halci ev\eliresi l 5 Adet Lastık ve madeni damga ve numaratör ( ko 
eh-cvm yedi emh ~ıLtıl~ Hiı, ukde- e\.·lelii~ini bildirmiş \'C !Azım gelen icra kılınac,,ğmdan müşrerilerin bizzat daki krokileri vechile ) ../ 
rede Mİltız cadde,incl•' 197 nııma- "•- tl;n vermiştir. Kecfi~et muvafık ve ya bilvek~le hazır bulunmalın - ____________ ....; ________ _ 
rada bakkal Ynrgi ete"dı nezC:inde ' ., , il~n olunur v· 1 . t JOZEF ZlGETl 
bulunan üç merkep llebl· ya>ru bil- giirü.müs ol"' k'n i~I~. . btanbul .kra daıminden: VilAvet IYO QfllS ,~ 
müzayede fürulıt edileceg ndcn talip- lsunlıuı ,\,•h1>enıcı A-lhc ıkh -i g-•zetcsinın 31 1\lart 19::!9 tarih -efÇO? Meşhur Macar viyolonist önümüzdeki hafta şehrimize muvas•!eılrııı~ 
!erin görmck için bakkal Yorgi efen- ticııreı mahkemesinden: l\lüllb Vah- nıımaulı, ikdam ~azetcsinin 28 Mart Nisan Cumartesi akşamı ~aat 21,:30 TEPE BAŞI KIŞLIK TIYATROSV 
di>e ve müzaye iştirak içn 16 nls•n d' . 'f 192CJ tarih ve 11467 nu.narslı ,. zlrdeki programdan mürekkep ilk resitalı verecektir. 

' KARADENi•/\ v· ı ı Salı g··nu" <'at 1 ı de ın· Lallı" mez ram Sübuh,·an efen ııe aıt manı •- l\J'll · \. '"'J apuru u ·• •.u • , , 5 ı iyet ~aıetesınin JO !\!arı 1929 1 _ Korclli La folia 
ni~n perşembcu ak~anıı Galata kiırda hazır hulıınm•ları il.in nlımı'r. tura emvalinln 1929 Nisonının ı. tarih \'e il N numaralı nu,halarila 2 - Bach Sonate pour violon seul sol mL 

D~rul'atcu 1 ıüdürllig-..ındLn: inci Paıertesi, 16 incı Sal~ 17 inci temdiden mev~ii mlı7.ayedcyc ,·a:ı'· 
nndan umıh hareketle Zon)iU!dak ç•. ~. amb' wu··nlen"nde s ı&t do:wz bu- idil en Bevcı"luııda llüse>.·n a•a ma- 3 - A) ~mest Bloch Baal Shcm 

DarüJ'accze irdahııncsinde me- "'' • ~ ' ~ ' B) !' Kr · 1 s· 1 Jnebolu Sinop Samsun Ünye, çukc:ın itibaren mumaileyh Vnhram halbir.in Kuloglu ve Bursa sokakla· •rancoeıır aı er ıci ienne et Rigaudon 

T 
b vcut mcnı~deki çocuklar evlatlık Sübuhvan efendinin f,ranbulda ,'\şır nnJa cedit 11 numaralı aparıımon (..') Paganini Capricc en mi aolo 

Fat~a Ordu, Gireson. r:ı zon olarak verileceklerdir. Evlatlık s.1- • dd d ki ,c •ı·<lınlık mahallinin kimeci muham- 4 - Sclıubcrı Sonatine en re 
P ı efendi kim1ı honesi ca esin c ma- 1 ·'· ı di Rizcye ve Of Trabzon, o at· mağa ihtiyaci olanlar kırk p~ını minesi kırk bin liro o or...: i an i ·1- 5 _ Hubay Scene de la Czardı 

hane' Gı.reson Ordu, F'at··•, "k 1 · b 1 ak '-azasıııda hilmüzayede fruht edile- ıni< bede ilandan sonrn \.'Cniden ki-. ., ~ ı ·ma etınışve arnc kudrLtL! ~ ' Pl PLF.'YE'L klıdır .1 1 . . , re,inden talip ol;ınların revm ve met ıakdir olunarak simdi mezkOr yano , - mar • . , •-eJ' 
Samsun Sinop nebolu3 n bulunanların darul acezeyı.: mur;ı- \'akti mczkılrda mas• hey"etlne mü- kimetin kırk bir bin iki yıız lira Mcşlıur vlvolonistin ikinci ve son konseri 22 Nisan Pazartesi günü venle 
uıtraı arak gelecek ar~ cMtları. ·aeaat cvlenıefP,i lü•"mtı ilan nlıınıır. nlduıtu..:..·~~en ___ ~~n •h~ı~_:__ . _ _ .. ~sitallmn biletleri için Fran.ız Tivaırosu kişelerine murocıt•~, (fi 

J --- -- ·--- Bü illi bu emareler, ~ahi: ü tJi bu muhareoe başlıya:-1 ac yaralanmasına sebep ol- patlayıp kanlar aktığı (Zehdi. DÔktor (Suat ~)~iV" 
!'il tler m~~deiumumiye bir to c.~tr:nı haber al~n babasının ~~ğu için ş~mdi ;:~rı_ölüır~) nın vahşi gözl~rini, ta~~ k~'."1 gördükten so~a bıI~ 

Bilrhan Cahlt 
bekçileri, yanaşmalar kal-!kişiymişler. Herhalde on
krni:;;;lar, (Hacı Yakup) ef. '.arda yaralanmışlarki hc
bütün köşk halki uyanmı~- men çekilip, dere boyu isti
lar. O sırada (T\1olla zade kametinde kaybolmuşlar. 
Ahmet) in sesini duymuş- Yanaşmalardan (Burdur) 
lar. (Ahmet): lu(Hasan)gelenlerin (Mol-

mar kagıt doldurttu. Bun- (Zenra) yı alelacele akraba ,Jır halde bagda, hafa Jan- hır mercana benzıyen dın ku kanlı vakayı hıçte O"' 
lara doktorun raporları da sından bir gence nişanladı- darına muhafazasında otu- ve püriştiha vücudunu unu- ehemmiyet bulmiyor ( 
zammoldu. Yaralılar (ya- ğıru da söylemişlerdi .. (Ha ran (~a.cı) Ef.nin töbe ve tamıyordu. ' Cemiyet içinde, saY1~ı\I: 
ylı) ya konup kaldırıldı. Ve cı Yakup) Ef. okadar muta istifar ıçınde, kız evlat sa- Ve bilhassa kalbini din- insan kitleleri içinde. ~i 
kanlı vakanın en yakın şa- assıp ve dik başh bir adam- hibi olduğuna yüz bin kere lerken gözgöze geldikleri za tabiatın bir mucizesi ôl ~ 
hitleri olan (Suat Naci) ile dı ki sirf bu kızı yüzünden ianet ediyordu. man genç kızın ürperen vü- nadide mahluklar va;;ı,ıl 
müddeiumumi, jandarma kasabadaki konağı bırak- O gün (Suat Naci) koyu cudundaki o haz verici, en sükun ve asayışı b0.,~ 
kumandanı bu mes'ele etra mış, bağdaki köşke çekil- samur kirpiklerin arasında uysal bir mahluku bir kap- sinirleri harekete. gell~~ 
fında konuşup dertleşerekımişti. Or~da yanaşmala- görünen t~ze yeşil yaprak lan gibi kökretici saldırtıcı ve kurtlanan, kızış3Sl~~ 
kasabaya avdet ettiler.~· . n, uşakl~rıle. ~~z~ı o ka: gi?i gö:derın hayalini_ uzun k~dur~ucu titreyişini hala !-~ z~:Vallı. k~aı:ı il~ - (Zehra) çık dışarı evi la zade Ahmet) ile arkadaş 

ateşle.i'eceJİın! diye haykır lan olduğunu zaten bir iki 
mrş. gün hep bu civarda dolaştı-

Yanasmalar silahlarna kl:ırnı söyliyor ... 
f>arılmıslar. Alaca karanlı- (Hacı Yakup) ef. nin i
kta silahlar atılma <a başla- fadesinde, sabah namazına 
mış. İçcrdekiler korku; hey- hazırlanırken silfıh sesleri i
can içinde bayılırken dışar- şittiği vakanın anlattıkları 
da kıyamet kopmuş. (Ka- gibi olduğunu, (Molla Ah
dir)ağa ile bir yana ma öl- met) in üç gün evvel kendi
müş, (Ahmet) in arkadaş- ne mektup yollayıp (Zeh
larından biriyic (Yakup) jra) yı başkasına vermekten 
Ef. nin bir usağı a yaralan vaz geçmezse işin fena ola
mı". 1 cağından bahsettiğini söy-

Gel er. d .. t yahut beş ledi. 

Genç doktor meslegırun dar emnıyetlı goruyordu kı mıiddet muhafaza ettı. hıssedıyordu. (Zehra) bu ıçın gozlennın bır. . Jıl" 
her adımında ruhunu hare- onu everip gidermeğe ko- Bu yeşil hayale arasıra iklimin, bu durgun semanın bas.Iarnm bir çevri!ış• . .JI 
kele getiren bir vaka ile yuncaya kadar yüzünü kim (Leyla) nın canlı ve çap- bu ölü havanın mahluku de- geliyordu. Jtiı'~· 
karşılaştığına şaşıyyordu. seye göstermemek için ka- kın bakışları, Çan1onnanın ğildi. . O clenizler, fırtına- . Ve b~ tabiatın fc~et ~ 
Bu ~a~ah a~elade bir cin<· rar bile ve?llişti. . daki esra~eı:ıgiz ?'enç kadı- lar, meh.~ap.~ar diyarının ar: ki mahliikla~ ar~ın }Jit l ( 
yet ıçın keşıf raporu yazma Böyle bır kaçırma tehlı- nın metafızık bır mabude ber ve gunluk kokan şehevı rafcıa, her sıtenut Jı t ~.i' 
ğ~ giderken bu iklimde, hu kesini hatırına getirmemiş- gölgesine benziyen gr,rip aşk mabetlerinde dogrnuş şe~ine dağ lın.ışla~, ; / 
dıyarda ender tesadüf ed'. ti. O (Zehra) nın kasabada silueti de karışıyordu. Hat- bir ofelya evladına benzi- mın, ~er kahılenın,.~ 11' 
len ne şayanı hayret bir kız kalmasında mahzur göıii- ta araya bir küçük perde a- yordu. Sanki efsanevi bir labalıgın arasına gı ~A) 
keşfetmişti... (Hacı Ya- yor, genç kızın hamama, rası gibi (Bucak) köyünün dev bu güzel mahlllku pen- di.Her cemaat,.~fr~ f,f, 
kup) t:;f. -~~n_lazm:J~n ~o~ akraL~ıımııt, çeır~ıye:ı g·;dtt"- esmer kız1 do. giriy;>tdu.ıçcsine takrnt:. bu h~c~·a, bu §m~ Y:1J::ına!c, a:gdıı ~il' 
bahsedıldıgını ışıtmışl!. ken hır kazaya uğramasın- Fakat genç ıı.darr. ugmnıı metruk topraga getırıp zen mn~. ıçın _ko~'T1:1fJ: pi_ 
Hatta son zamanlarda bu dan korkuyordu. İki biça- kasaba delikanlılarının bir- cirlemişti. !ya sıyah mcı gıb!. "el' 
kı~ın 'lsık arı arasında şid- renin ölümüne ve ikisinin birine dil-tükleri. silahların Ve bu mahluk tehlil·eliv·l '11

"' 
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1 ,, 

i 

Bu gilnkil yeni bilmecemiz 

( 

Soldan sajta: 

C .,zcl m\!\sim (5 ... 'amus 

2 '\cfcr ' 

.ı 1 Jurguıı ·' 

1 - <,'ocuklnr " \c\lrdiği I• 

" \'.;tın altı 5 
ı, 

'! 

Ytmck 0 

Ka<hn i m 
okta ·' 

'ı 1 ılhım c 

1 

R A 

Dünkü mecemlzln 
halledilmiş şekil 

Yukardan aşağı 

Küçü~ h3~ ı 5 ı ,\ la7.u rror 

mek 1 ı!) 
2 ( sttcn j'.!.e~·ir emri h.1zı .ı. 
.ı Hiayet (I• 

4 - Su C2 l·tilhaın ,t 

Teni~ oynanan şc~ 
[a ( .ı 

ı .l 

lı · Geçmek ı ~) 
: - llağlamak .ı Fen noktası 

• 

Sana hayret ediyorum ! .. Öyle açık na ... ıl rahat yatı) orsun? 
Elbette kırrdeşiın, sende benim gibi Flida kullanmış olsan 
belki daha serbest yatardın. 

( ·~ d< t ~ 

fi - ota '2 Kadın 'llahfeli'.") 

•ı - Az, ender 1.~ 

VilaJet encünıeni ~aiınisin~en : 

Avrupada hasaslıgı ile şöhret bulan en son sistem ahizelerden 
·:~ ,.- . N O R A * ..... 

ahizelcrı nkiiınüla!Or anot pıli bobın ve anten külfetinden kurtardığı kıbi '.!00-2000 tuli 
ınevcc kadar biitiin avrııpa stasionlarınt para::itsi:: alır 

Cereyan bulunan vilayetl~rde acent araniyor 

-Nişantaşında iki, şişli 
ortaköy, beykoz, ana- •• 

r J Lambalı' mütenavip cereyan 

Do!Jrudan prize takılacak 

K. 3. W 

K. 3 G 

ıtO V 
120127 v 
220 v· 

r.EREY~NI MÜTEN~VİP 

• MÜTEMADi 

oluhisarı , üsküdar, 
atlamataşı, ihsaniye, 
kadıköy hünkarimamı, 
iğrikapu, eskizaptiye, 
bakırköy, yeşil köy, Gal}'ta Voyvoda caddesinde 45. "KULELİ..elektrik maazası 

1 

rami, un~apa~ı,kas~!'"-To,000 Kilo Avrupa kınnabı İiıübayaası 1 

Daşa cıhangır eyup Tütün inhisarı umumi müdürlüğünden: 
' ' ' .'iOOOl\iJo u 15 ı\layıs •ı~ıı \C !'\UOOkil< ·ıı ı.5 11.lz•raıı •12 ı tarlhindL ,\zapkapı :tııbıırııı:ı tc.lim .. . k . ey U P n 1 Şan Ca top a P U c<lilmck .. artilc IUOOO kilo Autıpa hııınabı pazarlık wrctile alın~« aj!,ından itap talip ul:ınların ııümu-

) ' neyi p;ornı.ck iızrc her gün miiı:ac:ı:ıtları 'c ~ n ·ııi !niın:ı_ka.<a "lan 1 :- :\i;an 1J2'1 tarihinde >aat 

azepkapu, cerrahpa-
ıo, 1 d:ı C .alatnda miıbayaat konw;yoııuııdR • 0 !,5 ll"'nııı:ıtı qu n~k:ıtekrıle lıuhınmaları: 

Şada birer ki ceman yir -
tlıi iki mektep binasınını 
• 
ınşası kapalı zarf usu-
lile kanunu mahsusu

\ ER J., 1 MAL L i\. R l yapabilnıek için ı\IAKiN ı\LAR 
ve fabrikalar tesisatı nıotorlar ve sanavi cezaları 

H İL M f ı TA 1 L İ İstanbulda Sirkecide Nur Han ~t-23 

ı .1,tik imaliııdc ııe kadar wnilik 'c ıehmnıu!At 
'1r<a hcp;i KO:\Tl\.\. "f.\L de ccmedilmistir, Şim· 
dıyc ka<hr lıu kadar ı ıik,ck ev;•fı ıaiz bir B tik 
'Ucutla gctiriln1eıniştir: 

TÜRKiYE VEKiLi C[ı,ta' hun 
rllirkıy\.. l(lf! lllflJllll tlt:p·>~U J ... t:Jnhı.:lda Jlcrıtıh;ır:!. 
h11;ır1dJ 

MESliERI: r 

na, olbaptaki resim ve ~nıinenı• 
f~raiti inşaiye layihasına ~e~- Emlak ve Eytam Bankasından· 
•kan 19-mayıs-929 tarıhı- . ,.. · 

ne ınüsadif pazar .günü saat . ı-:s,ı- Pa~!~lıkla kıralık emlak 
o~ birde bedeli haddi la vık numara,, 
('J • C. Hı ~i,lidc fül\·iikdere cadde,indc J8u mııııaralı "ar· 

Scncı i kan 
Lira 
~roo 

?0ruldüğü taktirde ihalesi · ·' 
•era edilmek üzre · m ünaka- :i~ 
saya konulmuştur zarflar 
vakti muayyene kadar encü-

11 o 

1 ... • t"t ' 

Kandillide Yaııiköy caddesinde 1 numaralı hane 
1 kyheJiada<l:ı Ylllı caddc,indc.' '.! ınımaralt !'":t7.'"lO 
lluyiıkdcredc , "iıaıııda Sckrnıtlu kö~klcri ııarr:iylc maruf uç b,ıp l.ü1k 
Sirkcddc atik 1 locapa~a .\!aliye tahsil şulıl"'i binası 
l lcylıcli.ıdı,da '.\Ta nastır >oka)(ında ccuit 1 O nıiıkerrcr numaralı ZC} cinlik yeri 
::-i~lidc !\1c~rutiyeı mahalksindc l\Tc~nıtiyrt :ıpartmanı~ın birinci dair~ 
l lcybcliada<l,, Yalı ,okağınd:ı 14 nuıırnralı dukkiln 

1500 
:150 

780 
48 

'.!40 Bııylıka<lada Rıhtım wkaJtında '.!(ı numarnh dLikkaıı 
J:ııJ;\d~ muharrer cmliik paza•lıkb ki ·;ıy:ı ı erilcc<j\indcn talipiı.;'rin ~lıbcmizı.. ınur,,\,,;al' .. ları. 

------ - -----.-------·------------

ı 
1 
1 

E iM 
jG YS 

SLER 
1 

1 

1 
ıııız gelmistir 

Simdiye kadar 
gelmiş olanlardan 
pek çok rnüterek
kidlr. Diğer hiç 
bır marka oto
mobillerde mev
cut olmıyan te· 
ceddüdatla nıu

cehhczdir. 
Makas başları 

lastik derununa 
vataklandınlrnıs 
olduğundan sa
miaya hoş gel
ıniyecek hiç bir 
gürültü yapma~. 

Frenleri hidro
lik olduğundan 
şimdiye kadar i
mal edilmiş olan
ların hepsinden 
daha mük~mmel 
<lir. 

Vasi rnikdar
daki sehebi rüç
ha.niyetini n her kim • 

bizzat şahidi ol• 
mak arzu ederse. 

liitfen ziyaretlerile 
serefyap edilmek- g 
li~imizi rica ede
riz. Talep vuku-

unda. kataloıdaı:ı
mız gönderilir. 

Tediyede ibra
zı suhulet, yedek 
aksamı ve tamir
haneleri: 

Istanbulda Tak
simde rsabıkl El
dorado binasrnda 
KRAYSLER 
ACENTASI 

aıaıım::ı:ı:::z:::=mam11ıım ........... c::oısıı;ı;ız.:.-.;o;ıa;._ .. 

Gümrükler 
lüğünden: 

umummüdür-

ı <ı Kilnunu53ni CJ29 tarıhinJcn itibaren munaka;;ava kunnlan lzm r 
Gümrük anb:ırbn t•mir~tının ihalesi ıah,isaı temin edil~cmc~indcn t hır 
olur..n1uştur. 

2 Tamiratı ınc?kôrc 1 nisan 929 dan ~O rusan 929 taı:ihinr kadar 
'irmi gün mi.ıddetle şarınamcnin bazı maddeleri ıadil cdilmcl; ;urctiie 

yc~iden kapalı zarna münaka ·aya konmuştur. 
3 - Bedeli heşfi (i ı 400) yetmi~ bir bin dörıyüz liradır. 
4 - Bedeli ihalesinin sülüsü 20 bin lirayı ~eçrucmeı. üzcm teminıt 

mt' '.Ubu mukahilindc '"'" cçhi peıin Yerilecektii. 
5 - l\Tuaddcl şartn:ımenin alınması için Ankarada lcı3zım müdurl"~"'C 

lstaııhul ye lzmirdc gümrUk haş müdilrlü!Jerinc müracaat edilmesi 
b - Taliplerin cnı:lki ililnda gösterilen maddeler dahilinde müddeti· 

ınuaHenesinden c\·yc! gümriiklcr umum müdurlüı;üne mt•acaatları '° temı 
nal1 ınuvak\.:are.inin redi~ c.si. 

,\lllllakasa Ankarada umum Cümrükler '\ludıirluj!ünde 21 \ı;aıı 'J'.!'i 
Pazar ~üniı saat 14 tedir. 

7a~?i vil~yete tevdi edilecektir 

1 ~p~erın şartname ve proje-
f ~~ ~dar~i hususiye hey'eti 
il" nıyesınden ahzedecekleri 

Eınlak ve EJlanı laıı~ası istan~uı ~u esi ınii~"rlii~ü~~en Tokat sıhhat müdürlüğünden 
TnkatYfüyeti hamhanesi için mübayaa <>lunacak alat ve cdcıat 

an olunur. 
~2 

24 
81 

.\le\ ki. Bede' 

Galatada Sirkeci i;l,ck,iı•,h: trcz.ıa' t mi" ıi~li~i ııı:iıtcmilatın 
dan 4 ııuMaralı dükkan. 
füı~ zlcirdc \k'llrburmı gazino a 
Şişlidc lzzerpJ~a çir ,.. c.arilindC' -: 

Kadıkoı ındc Kuşdilind dere kc'1• da 
m.•r11 TL "a fıırunu 

l x 'c 18 1 nu T ·ıralı 
1 H <;ırpıcı<lJ fıh'l don ı ıue!l •nufr,1. ı fi duı un t.ırl~ 

· c:trı ~-""'ncvisi 

im 

20() 
~1)0 

~;; 1 

1 0() 

ccrrohiyc vo <ıhlıi) c kapalı zarf usulilc "e '...'O gün ınilildctlc münakasaıa 
konularak tekHf olunan fıat haddi liyıkı gürüldüğü takdirde 13 , 'l>an CJ2!l 
Cumartc>i günu saat ı 5 tc Tokat .Encümeni daimisincc ihaki kat'iycfi ic, 
kılınacağından talip ?lll_'ların _bu b~ptaki ~artname ile alit ye edcrntı mez 
ki.ırcnin cin;. Y<' ne\1lerını ınubeyyın cedvel suretlerini mezkur tncümenı 
ı11imi ile Toknt ve lstıınhul Sıhhat ve iÇtimai mu:neneı müdürlerind "I 

alma13n ve tcklifnamelerini dahi hiil:t\ınetçc ·rnkubulacak mü7.a ede \C 

münakasa ve ihal~t kanununun 10 ve 1 J inci maddelerinin tarı :ıtı doircsinı:< 
iıHe irsal cvlcmelcri i!A~ olunur. 

.. lı 
\ "' ,. . . 1 H Cırpıcıda cyır ıralıa!Li \ r •ııa oda J,alnd·.ınc ;;;; Maessesalı sıblııue ınfibaya~ı ır • • H d 

ı·:mlilk \'i.: Eytam rıankasııı.· ·ı.t b~'1tla •mıhharr r Cllh J!in bh:r scn,!iJ; bt"ı)l'lk iı.:arı ~craiıl atiye ' J Q rıOIDISJUDD rıyaseun en: 
"1lsturva f3l "k 1 .. ,.... ı t '" '''" 

tırc ın n :ın hc71r :ı ~a U - 1 • 
· ıarıı · 1 ''ğıu hanındt ·"16-4, n aı ye erı umumi satış depo>;lstanhuldıuı 
kıırıı~i ayn, depoda cn\·a;° '."':•rılı Joz. ii. Aciman telefon lstanbul 2409 
''ril.,·"'· nıutentni ıstur l'\c~t perde 'c .. döşemelik kadife hare ,.c fanta, 

'· Plrıç k<·r~ıı ma 1[ ·~ c m1>tcr, tul; keten perde, iirtüfcr: maroken 
pı nç 'clakc hrv<ılahr ile çocuk knn nlahrı fab 

ile miızaycdcyc çıkarılmı~tır B:.~ l:.4ı1P. ~-~uıı tkll. H ~' Hıntanc.inir inşaatı 
ı - · l\luzaycdc nıllddcti ~-t • is.ın •ı2l) ~·ır~mıhn ı;iııhır.~ ~~< ~r ,ıJııp lhn.e mu~mele~I ye\'tm b\tmlş olan çamaşırhane binasına konnlııcak buharla miıtrharciK 

mczklır<la saat on alcıd.ı icra olunacaktır. ıl.!Atı edevatın tanzim edilen olbaptaki şartnamesi ve•b.il.!' ''' 9J 
2 ·Bedeli icar ilk taksiti ihaleyi miitcakip Ye ilmek üzre üçer aylık mma\ l taksitte tu.!iyc olunacaktır. Nisan 1929 Sah günü saat on bc~te kapalı zarf u~ulile !hak edil
.ı - · l\luzaycdcye i~~irak etmek arzu<ur. d: lL I; ,, -ıar llahçckr.pıda Lmlak •c l~ytam Bankası mek lizrc münakasaya konulmu~tur. Ru baptaki ~artnameyi ıı;iirmck 

-~~-..ı...:..·" 71 • oh•t n m,~~ i;tcs~nle i'1 nıczki\r ~omi•vona miiracantfarı 

ı 
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Bin S öz 

Resi m 

Gümrük lr.omlsyoncularmdan 40 kişilik bir partinin imtihanları dün yapıldı. 

Hariciye vekllmlz Tevfik Rüştü Bey dün eklspresle Avrupaya azimet etti. Hariciye veklllmlz Sirkeci garında 
Sefirler, Hükumet erkAnı ve bazı zevat tarafından teşyi edilmiştir. 

Ulumu Aliye! Ticariye mektebi mezunları cemiyeti dün senelik kongrasını akdettl. Ticaret odası meclisi dOn toplanarak müzakeratta bulunmu~tur. 

İLAN 
927 14675 lstanbul icra daire· 

sinden : 
Mehmet Durru ef.in Ma. Olambi· 

yadan istikraz eylediği mebla ğı ma
lflttıcye mukabil vefa en ferağ eyle
d ili Fatihte Mimar Sinan mahalle
ıinin Nişancı ve Bakkal zade soka
gmda ki 11 ve 13 No. lu sırf mülk
naa bahçe ha;ıc ile 5 No. lu vakıf 
bahçenin aşagıde zıkr cdikcek his
sclcrı birı · .i.Cl ıha!esi yapılmak üze
re otuz gun mürt 1etle ınilıayedeye 

kv;ıulmuştur. 

VERESiYE 
6 il8. 8 ay vade ve 

,- k • :ı uruş 

Ilaftal ı k 

Taksitl e rle 

Tre~çkıt 

ZAFlYETİ UMtJMlYE Sinir zafiyeti, ademi iktidar ve nekahet h~lind' 
olanlara (NORO-~'ORTIN) müstah~rı pek tesirlJdir. 

Çorlu Belediyesinden: DOKSA 1 

En mükem
mel ve tam 
ayarh saattir 

Dakika şa-

Evelce ilan ve projeleri Şeh
remanetinde mevcut bulunan 
yüz yedi bin lira bedeli keşifli 
Çorlu su yolları inşaatının 11 şmaz, temi

nath ve eh-

Belsoğukluğu frenği 
olanlana nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulile kat'i 

olarak eski ve yt ni belsoğukluğu, 

frengi, idrar darlığı, bel gevşekli~ 
n me<:mc ve hilcilmle kadın ra-

hat5,,lıkları tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Tokaılıyan yanında mektep sokak 
, o ;ıs Tel: B. o. :ıı s2 

Talebe el kitapları serisi 
~~~~~-~-=-~~---

HENDESE 
Birinci kitap 
ikinci kicap 

Üçıincıi ., 

1 o k 'ıı; 

7,.5 •' 
:-,5 .. 

JEOLOJi 
10 k nı~ 

FİZYOLOJ l 
ı O kuruş 

Mczkür il IJ No. hı sırf Mülk 
ın.ıhcl tahmıne~ 731 ı:ıetro tcrbiinde 
.ır.i ian 20 m trı> muhtacı tamrr 
.ıh•"P hına v 4 3 metro murabbaın
d.ı :kı '·. undan ı:::ıurckkcp bahçe ve 
'6 metro har t' ±şap ır.:ıtfak 24 me
tr"> su da v k.~ .ııt olup kısmen bu 
~rd Y" gi. m' r.:ıi:zaycdeyc gayrı 

do.hı! çeşme d<r. 

Nisan 1929 tarihine müsadif ven fiatı arı a 
, ı Perşembe günu ihalei katiye- sa tılmakta-

dır. 

1 -Ihsan Sami llAYVA~A'f 
Gonokok Aşısı !5 k• r.ı, 

Mu'it nıl.ıtı Nişancı Caddesıno 

it harem ve .;elamlık kapıları bu
•· uan zer..lı.ıle üç katlı tahtında ke~ 
,e ık! !,odurnr.lb dukkin şimdi o

da il:.' tt:;lı.- gLmülü iki küp merdi· 
eu altLorı b •• ı Sela:nlık bahçesinde 
ı~ " h" · m daıresindc fi renk tu
mba! ıny hı mutfak diğer kuyu 

' ba ç de lir, bı< kısın yüklü 
' . 6 ıs ne • ı yedi uda bı. 

dor hır tav n ~rası biıyük 1 

ır c,f v ar .lı' n.a.hallerini ve sal-
ı } h~'W"iJır bahç...- e!lı kadar meyva 

\: 
1 

• ve zı. t agacı vardrr, me
ur h- n: 1 ck:zde ıki hi!sesi mü
ay dcy~ konu' .-.,tur. 5 numaralı 

Kazık -<,'ocuk dbıselerl 

llaz:, \C 

J,marlama 

ve he1 n vi lngıli1. kumaşları ls
tanhııl ~·mını;nu l\ı rriıbaşı No. 

15 1 h l\arahş elbi'e mağazasında 
'ıu ıl~nı ke;ıg murı.-aat ediniz . 

akıf bahç de taş duvarile üç setli ı;:.,ı.uları ızale eden 
mahfu nısıf masura mailezizi mev- En mükemmel muzadı 
cut h seksen dôrt metro terbünd, taaffUnd ur 
tonoz mahzen ve bir miktar incir ...:.ıhhatine itinakir kadınlann 

aga~ları vardır. samimi de. tudur. 
Bunun da tamamı beş hisse itiba- Zehirli değildir. Raşlıc:ı ecza 

rile bit h ·sesi satılacaktır. Her iki· depolarile ec-zanelt~r \'C ıtri\"at 

inin Hududu. Tabur katibi Osman ma~azalnnda •atılır. 

f kcimurcü Mehmet ve dairei be- •• llll••••••-••
MaMa 

Dr. I-Iakk1 Sinasi • 
r., ıhhi .,ouık ı;ıdas ı 

ledıyc arşası Hamdi cf. Fatma han. 
fsmail d. Tckyç arı.as: .• D fterdar 
Aguş b. vercsclcı emJ.ıkleri ve Fa
.ıh Nişancı ve Bakkalzaclc sokağile 
nahdut Her ıl<isinın tamam kıyme
i yedi bı'l lıraclır derunundu kiracı 

Cemal ef. diger kıs 1da medyun pey akçcs'ni ve 9271 4675 evrak nu
marasını ı:-ustashılıen rıüzaycdt şu· 

J;p ola11lar ve besinr muracaat eylem lcri ve 13, .5 
t lmak ıst,ycn- 929 tarihınde sadt on altıya kadar 
ı ..-.nctı muham ı birıncı ihdlesi yapılacagı il~ln olu

nist tinde nur. 

wki..,dir. 
Mezkfır hi se!-re 

laha zıy .-_ı~ 

·er hisclcr mu p 
ninet rı i:ı d 

si icr a kılınacağından taliple-
rin yevmi mezkiirda Çorlu Be
, lediyesine müracaatları ilan 
olunur . 

Emlak ve Eytam ban
kasından: 

Adada kiralık k ·· şk 
\ Ü F as 

'JR l luı "bdad• ııımda ~der<>ğk k ~k rı 
namh le mJnıf uç bap k< k. 

1 cılcli icın rı 

1500 

!la do mciar•c• • O Kkr 1 ılr sene iT' Jd<ıe~ ., H pa.ıarlıida i 
,ej!;ınd cn talipluin ubem..Le !!"Hac.at • ,ıcmelen. 

·a r. tedil• 

-------·-
lstanbul Milll l\1üdafaa Vekaleti deniz 

fabrikaları müdüriyeti umumiyesinden: 
lkniJ: fabrikaları dahilinde yar"acak binanın in~a ı kapalı znr[ 

ı;sulil~ mıi nakasaya vazedildij!;iııdrn taliplerin }C\ mi ihak olan 

1 ı --1 <ı:.19 cari hinden muk:ıddcm şartname) i görmek lizre mudiriyc 
timiJ: lcvaZl'n ve mıihayaat krırıbyont;na her gıın m .•acaatlarının 

!uzumu ilıln olunur. 

Deniz mübayaat komsiyonundan: 
12 'l'on c;a.ı nüıı.ıkasai aleniye ile ihalesi ı>~·-1 'l21J I'cr~emhc ~. 14 re 

!)eniz k~Hctleri ıhtiyacı için lıa\Ada mııh , rer ( ·•'- 25 -t <l2•1 pn, emhc 
gunu oaat or dorııe ihale edilecektir. 

'ar .. ı ame:sir. gc rmck i"tc\ enlerin her hiir \ ' C Yt:....'"m<'k j,i.c' crı.lt.: 1r ) t ' nıı 
ıhalcd~ \.C muhijrrer sa tta l\a~ırnpa.:>ada deniz $httn alına konıiı;;yonuna 

~el melen. 

t 
27 çeki kaıın \C (5) çeki mahlut 

hatıD • ı e 540 adıt kestane çııhuğu 

2. 5 929 Per~embe giinil ihale edilmek 
ıizre müza) edeye çıkan im ıştır. J'alip 
olanların yeni kapt o,-mın muamel~t 
mcmurlutuna müracaatları. 

Ba~lıca ,aat dukk:lnlarından 

arayınız. Toptan satı~: 
RIKARDO LEVI \c Biraderi 

stanhııl, l lavıı1.l11 han <J . f 4 
l lcr cins ,;aat dcpıı<u. 

Kiralık Park 
\"azlık sinema tetıi<.İı:c mü..;;ıit ve 

p•rk olarak i timalc eh cfi~li Be:ik 
t~ın er i~lck nıalıall..,.ınılo \khmet 
\H Pa a kona!;t.ının \a!'oi bahçeleri 

kir.I\ :ı vcı ilcccktir. Talipkrin (;a]atal\a 

\l ı.: ınhanc un "ıhııktı.,ı s;ahihi 1 lıı~iın 

'eye n-ur c1atlar 

Bir efendi aranıyor 
l ulı ını·x ı:ı ff.ı\ aşına 'ı.: nı~ha 

kimde 'Jl(\ ~ut c \ '"3J..ı takibe ın ııkt 

Ji , ir efcnuı e ihti~aç \ardır 

J,tanhul !'ı. k<d<lc 11 midhe ıu·be-ı 

cnddc inde \IU\llU:'i J'UVlrL\ · 

l:~I \ ne müracaat 

IScb ktc J\ili .. t.' -.oka~ıııda tl 

nüıncrod• 'l rıda ınaahahçc. llchck 

ıc \!adam \ lidciıon 

nıurac at .ııunncal.:tır 

l cldon lkhlıe• \oı '.-fi , .. _ _______ __ lllEClll 

Daktilograf aranıyor 
Tı -"ç~ ve ı:ran•ızcava v:ıkıf 

h;r Turk dakt;\o~rn[ hanıma ih 

ti) l> 'ard·r. Talıpkriıı T . il ru
muzilc J,tnnht 1 :'6 nıimcrolu 

Po ta kutl!3\I 

mıiracnatlan. 

Bel ojf,uklu~u 'c ihtll:ltatına karşı ·ıı Orta mektepler iÇ• 
Pek tesirli ve taze aşıdır. Dl-
vanyolu Sultan \lahnıut tilr· 1 :\laarif vek~ktincc nıııalliınl~( 

1 
den mlirckkcp hir he,·ctc celi 

besi kar~mndn , 'o 189 • ••-lllllll•••••••••• cttirlmi~tlr. ,,,,,, 
Frengi tedavisi 

:\lıiclli[i: Dr. ( lsman Şcrcfettln. 

\luracaat n,ahalli: · ( 

DEVtET i\IATB \A~ 

1kinci tab'ı bir çok ilheleri Satış yeri 

hıı' i<lir Fiatı 50 kuru" 
, 

1860 sene•lndc müesses 

"' BOMONTI labri~ası • 

1 
G A [ A T:A O A 

DOPPEL birası Lazzaro 
çıkmıştır Frank O 

lı'!!!!!!!!!!!!!~h~e:_r 2y'..'.:e:rd~e~a~s~tı~lı~r !!!!!!~!!!ı Mahdo m lan ma~Jzal a nnC 'ı1ı ı'I ' 
:.: - 'Nefis el ı,ıamelerl, ı<a "" 

İLAN tara mahsus çamaşır 

G ı 'k 'd · · ·· cihaz takımlar ı ....,. em ı orman ı a:·csının m u- 1 
saclara ettiği küçük kuı;ılu iske
lesinde( 3 )mağazada mevcut be 
her kantarı 100 kilo itibarla tal. 
minen 1229 kanta~ kömür m ü
zayede kaimesinde nwh.,rrcr 
şerait dairesinde 4 Nisan 929 ta 
rihinden itibaren 24 gün m üd
detle müzayecleye vaz olunmuş

tur talip olanların gemlik kaza
sı orman idaresine müracaat e
ylemeleri iliın olunur. 

l'ERTl':\ '\I \' \L VAKiT DA.': 
)işilde lzıer p•şa sokağınd" Vnlde 

aj'•<ırl1'11.1nıl"ın ':" numaralı dairesi 
vırm ~ün nıticider'e müı1vrdc\ c 
kıınlilmuştur.'rutm:ık isteyen rn: ınü 
za' c:c.lr.: gunu ol11n ·i .. anın \ irmintj 
(~umartcsi günü ı::ıat onhcşc kac'ar 
uwıb~l E•kd muJiıriyttiııdc per
tevniyal idaresine \.eya encümlnc 
müracaac etmeleri. 

il i"< W 
Karadeniz boğazı ~ 11: 

lisiye müdüriyetio te~ 
ldarc•ıin \ııadoluka\ ·ılt1 11 

. t 

ambar mcmurlu~u mıonJıal. ·c'' 
. k U~I ) 

lunduğuııdan evsalı •1 ~ tJ 
hai1. taliplerin 1-1 cıırt r:~, 
günü >aat onuçtc: c:nıaca ~~t 
mında \ hıritim hanındakı f!'C _/ 

idarcvc ı;dmckri. ~ 


