
~ ...... r ............. -.. ......, 
1 ~el yıl.sayı4Q72 
i Çftrfamba 

1 8 . 
f 5 inci= Ay) 
: Mayıs 19.29 
l...... J ......................... 

----
Ha iyenin yeni mezunları 

317 genç zabitvekiline 
hadetnameleri verildi 

Harbiye mektebinde yapılan 
Harbiye mektebinin yeni 

devre mezunlarına dün şaha· f 
detname tevzi edilmiş ,.e bu 
lllünas:!betle Harbiye mekte· 
binde merasim yapılmıştır. Me 

rasimde Galip, Basri, Pertev, 
A.laettin, Cemal, Nazım, ŞükrU 
Rüştü, Keramettin P~alarla 
Polis müdürü, Jandarma ku
lllandanı, askeri mektepler mU- r;:ı;-..,.ıc,,... 

dürlcn, meslek müfetıi~lerl • 

alay kumandanları ve daha"". '""""''.....,. . .J~.·~--b· k sr;. ırço zevot hazır bulunmuştur. ·.~~.-~ ... ,,.-, 

Merasime saat 14 te b~lan
tnış, mektep müdürü Cemi1 ~~>'l'· 

Hadi Bey bir nutuk irat ede· r 
rek, Türkiyede askeri mek- PSmlif~ 

• 
merasım 

tepfertn ilk defa 1140 da 
teessüs ettiğini söylemiş ve 
askeri mekteplerin tarihçe;inden, 

Türklerin tarihi mefahirinden 
bahsetmiş ,.e genç mezunlara 
hitap ederek demiştir ki: 

Harbiye mektebinin yeni mezunları 

işte Efendıler, siz böyle 
kıymetli bir neslin evlatlansı-
nıı. Bundan wnra takip edi
'::eğiniz vazif er karşısında hazan 

kudret ve azmi size vazifeleriniz 
esnasında daimi bir rehber ve 
gaye olacaktır.» 

Nutuklln sonra 317 mezuna 
şehadetnamelri tevLi edilmiş ve 
tahlilleri kra edilmiştir, 

Müteakıben davetlilere ve 
mezunlara büfeden limonata ve 
dondurma ikram edilmiştir. 

Yeni mezunlar zabit vekili 
olarak askeri meslek mekteple
rine sevkelileceklerdir. 

. Yarın Af Iiyihası 

Mecliste müzakere 
olunacak 

Ankara, 7 (V AKIT)- Büt
çe encümeni Barem layiha
sının tetkikini bitirdi, per

şembeye Mecliste müzakere 
edilecektir. 

! k Encümende tetki-
. Barem anunu ke başlandı 

o}ahadetnamefer dağılırken 

Uğrayac;ığınız güçlükleri kolay
laştırmrık için tarihi menakı
binizı hatırlnmanız azmü ira
denizi canlandırmaya kifayet 
edecektir. 

Cemil Hadi B. bunu daha 
canlı bir misalle izah için söz
lerine şu cümleyi il&ve etmiştir. 

- Alemin dehasina hayran 
kaldığı büyük müncimiz.in yok
luktan büyük bir varlık yaratan 

Tapu harçları 
Ankara, 7 0/ AKIT)- Biit

çe encümeni topu harçları 
layihasını tetkik ediyor . 

Hamdi B. 
Viyana-Ya ha

reket etti 
fzmir, 7 (A.A) - Viyana 

sefiri Hamdi bey bugün 
İtalya bandıralı Piyer~-F os
kari vapuru ile ve Trıy.este 
tarikile mahalli memurıye • 
tine hareket etmiş ve er -
kanı vilayet tarafından teşyi 
edilmiştir. 

J~ayiha husust 
rnrı hiyettedir 

Ankara, 7 ( Yakıt ) -
Cumhuriyet ilanının beşinci 
yıl dönümü ve yeni ceza 
muhakemeleri usulü kanu -
nunun kabulü vesilesile ka -
bahat fiillerinin affı ve bir 

kısım hafif cürümlerin taki
binin ve cezalarının infazı

nın tecili hakkındaki kanun 

layihası Adliye encümenin
de tetkike başlanmıştır • 

Bu af hususi mahiyette ve 
mahdut ufak suçlara aittir. 

Tevfik Rüştü B. 
Ankarada merasimle karşılandı 

Celil Sahir beyin nikahı 

Ankara, 7 (A.A.)- Hariciye 
vekili Tevfik Rli~tu B. bugiin 

avrupadan şehrimize a' det 
ctmi~ 1 ·tasyond:ı başvekil 1s
mct pa~a hazrctlcrilc vekiller, 
meb"uslar, Devlet Şurnsı reisi 

sefirler taraf mdan istikbal c
dilmi~, asker, jandarma ve 

polis mi.ifrczelcri ve muzika 
tarnf ından scl~\mlanmışur. ------
Demiryollar 

lzmirde b~ Ko~gre toplandı 
lzmir, 6 (A.A) - Demir

yollar kongresi bugün Ay-

dın Dcmiryolları idaresinde 
ilk içtimaını aktetmi~tir. İçti
mada Devlet Dcmiryolları 

umum nüidiır muavini Rifat 
harekt reis muavini Niizhct, 
müfettiş Kemal ve malzeme 
reisi Şaban beylerle Şark 

Dcmiryollan, Kasaba, Mersin 

Adana Dcmiryollan mümes
silleri hazır bulunmuşlardır. 

Tahdidi tesllhat komis 
yonu dağıldı 

. ~- --
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YARllN •• 
Barem layihası M. mecli
sinde müzakere edilecek 

····························-···················································-·-······~ 

Ticaret serbesttir ,kasaplar eı::.========:::::c-~ 
tahdit edilmemelidir ay~ 'li:.111fü@©:ı. 
Hukukçular ne diyorlar ? 

Hukuki noktai nazardan tahdit muvafık değildir, ancak-· 

Kasapları tahdit mevzuu 
etrafında dün mesele ile 
doğrudan doğruya alakadar 
olan kasapların ve iktısat -
çıların fikirlerini toplamış, 
neşretmiştik. 

Kasapları tahdit etmenin 
hukuki l}oktai nn1.ardan nasıl 
mülahaza edileceği hususun
da da ayrıca tetkikat yaptık. 
Muhtelif hukukçularımızla gö
riiştUk. !-!er hangi b r kanun 
veya nizam ile havııyici za
ruriye satan bir kıslm esna
Iın adetlerini tahdit etme
nin hukuki csn lada telifi 
kabil midir '? Sorduk. 

Görüştüğümüz ~ukukçular 
ticaretin serbest olması esasına 
istinat ederek, tahdid~ huku
ki noktai nazardan muvahk 
bulmamışlardır. Ancak f ev .. 

mülılhaza scrdetmi~lcr ve ti
carette rakabetin idı:ımesinc 

herhangi bir surette hnlcl 

gelmemesi icap ettiğini fütYc 
ctmi,lcrdir. 

Baro inzibat meclisi aza
sından Ali Calip B., bu hu· 

susttıki fikrini ~u ~ekilde ifa
de etmiştir: 

- Ticaret, aslolarak da-
ima serbest olmalıdır. Teş

kihltı Esasiye kanununda da 

buna dair madde vardır. Fcv
kalftclc zarurecler ol madıkl,a 
bu hiirriyct takyit edilmez. 

Kasapların tahdidi, iktisa-
dt bir zaruretin neticesi 

olsa bile, bu, serbestli 
ticaretin takyidini icap etti-

recek kadar mühim olmasa 

gerektir. Çünkli bu bir ikti

sat ve rnkabct mes'elcsidir. 

llunun çarci halli, iktısadi 

şerait altında bulunabilir. 

Tahdidin necice~inc gelince, 

bence bu tahdit yapılırsa, 

1\-.ıaııllll!E.'!IE'illmı.r-.-. .. Il\\. ~ dnlfü 
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Sanıyor mus_ ... a 

Şişli kadınları yalnız ev işlerile 
zz ğ r a ş z y o r l a r ? ! 

Çalışan kadın f!üzelligini kaybetmez 
kadın nihayet güzelliginin 

bekçisi değildir ı 
Nebahat Ha-

mit Hf. İstam-
bul Darülfünu

nunun felsefe 

şubesinden me

zundur. Uzun 
tahsil senele • 

Aoukat Ali uafip B. 

• mahdut kasaplar arasıl\da 

rakabctin azlıjtı bundan mak

sut olan :fa.ideyi ~ iiphcli bir 

hale koyar. Binaenaleyh, etin 

u uzlamasını remin çaresini 
başka vasıtafarla tahaari etmek 

,.e scrbcstii tieareti takyit et-

knl.ldc ~ırurctlcr karşı ındn 

takyidat vazolunabilcceği, hal
buld kn~aplar roes'elc inin 
böyle bir vaziyete kıyası 

miimkün olmadığı şeklinde 

rinden ü~ünü 

de Almanyada 

geçiren kıymet

li münevver , 

şimdi, kız mu

allim mekte -
binde terbiye 

ve ruhi yat 

hocasıdır. Meş

gul olduğu fa. 
aliyet sahala -
rmdan birisini 

de "Kadın bir

liği,, teşkil edi

yor. Geçenler
öe burada be- Terbiye ve ruhiyat hocası Nebahat Hamit Hf. 

lediye ve intihabat hakkın- Anket münasebetile ken-
dn verdikleri konferans dilerini tasdi ettiğim ilk 

memek, mm·ahkcır. hayli büyük bir ehemmiyet dakikalarda herşeyden e-
] Alttaraıl 4 üncu sayıfanıızdadır J ye alakayı cclbetmişti. vcl, muallimliğin ulvi kıy-

B_eyler~em millet meUepl eri n~e üene mi nünıoyi~ 1 
- ~ ~.} ı· d k .. . 1 

metini tamamile tadan ve 
onu tam bir iştiyakla se
verek diğer faaliyetlerine 
takdim eden bir hanımla 
konuşacağımı anlamıştım. 

Beylerbeyinda millet me~:.~P.tılcrinde ikinci devre im 
ti hanları yapılmış ve 100 dt~,, ~kade müdavime şeha
detname verilmiştir. P · •., :!:-:.·.ı şehadetname alanları 
göstermektedir. 

--. --, ı • --.ı t 
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Birinci garson - Bu Ef en<liyi üç defa uyandırdım. G~nP 

uer ın e omunıst er 
yeni bir hareket için 

' hazırlanıyorlar 
Evvela anketin umumi 

mevzuu etrafında konuştuk. 
Sonra suallerimin birer Berlin, 6 ( A.A) - .Yeding 

ve Neukoelen mahalleleriııde "Ü birer cevaplarını aldım. 
knn teessüs 
~tnıi§ oldu

' ~undan polis 
müdürlü~ü 
örft idareyi 
l\aldırmıştır. 

sabık muha-
• riplerin bir 

lrnmünist f e
derasyonunu 
faaliyetini 

meneden e
mirname bu 
sabah icra 

Berllıı polla müdı:. 

M. Zorgibel 

Nabahat Hanımefendi -
nin çok vazıh fikirleri var. 
Selis ifadesile anlatırken, 
taşıdığı bir hayreti ve su
ali sık sık mutalaa e\mekten 
kendini alamıyor. Bu:kadın!a· 
rı~ ayrı bir sınıf olarak telak
ki edilmesi.. Fikridir. Bunun 
içindir ki verilen cevaplar
dan büyük bir kısmını 
doğru bulmuyor : 

- Bunların ekserisi en
füsi diyor, belki bende ce-

mevkiine konulmuştur. Bu teşki- vaplarımda şahsımı düşüne-
lata ait batün vesikalara, leva- bilir, bunun tesiri altında 
zıma ve banka hesabatına \'azı- kalabilirim, fakat bu umu-
yetedilmi§lir · miyeti düşünerek cevap 

Berlin,6 (AA)- Gazetelere ., kl"ğ" · l 
1 • ~rme ı ıme manı o maz. 

naıa·rın komünist er 1 mayıs 

kurbanlarını F eridrihsfeh le müş-

terek mir mcuıra defnetmek ruh
satını istihsal için her çareye 
ha, vurmıya \'e bu münasebetle 
büyük bir nümayi§ icrasına ce-

{ Alttaraiı -4 uncJ sa}ıiarnızdJdır 

iG~~i""'Hi'"I 
}şehrinıize ne za ... f 

naze merasimi için umumi bir - -
grev ilan ctmiye karar vermiş- ~ 111811 gelecekler?[ 

::: - :. 

lerdir. ~ Ankara, 7"' ( Va - ~ 
Polis komünist entranasyona- ğ 1• t) 0 . .., l . .., . ~ 

ı b k . = hl - rr,:enCıı<rı- = inin alman şu esinin mer ·ezı . : o b ~ 

olan Kari Libknetin evinde ta- ~ 111(] g6re, Reisiciinı- ~ 
harriyat icnı ve bir çok vesikalar ~ h ll r Gazi fi::,. Kur-~ 
müsadere etmiştir. g b b d E 

Cemiyetleri feshedildi ~ an a y~·aının an ~ 
Münih, 6 ( A.A) - Sabık ~ sonra ls lan bulu J 

muharipler komünist cemiyetinin 1 teşnf ('C J'"GZl11 Ora-~ 
feshi ve cemiyete ait emval ve ~ da ikanıcl bu;yura- ff 
emlakin müsaderesi emredilmi§tir. ğ 1.z d fi k ~ 

l Şair meb' us Celal Sahir beyle iktisat ve'kaleti erİCının .ı 
tllail Hakkı beyin kızı Sevim hamının evlenme merasimi An
b~rada yapılmıştır. Resmimiz bu mes'ut raslmede bulunanlardan 
A.ı.r kısmını göstermektedir, Gelinin solunda Abdalhak. Hamit, 
I ~~ara vali ve ıehremini vekıJi Vebl, sağında Celil Sahtt Beyler 
yv~ sefareti müsteş!l.r müsteırik mösyü Holmodin QürUlmektedir. 
enı evlileri tebrik eder ve saadetlerini dileriz. 

Berljn, 6 (A.A.)- Tnbdidi 
teslihat ihzarl komisyonu 
gelecek içtimaının tarihini 
tesbic cdemı:dcn dağılmıştır. 

uyudu, oimdi gene uyandıracaiım.. • -
·ı
1 

İkinci garıon - Ne için kapı dıoarı etmiyorsun ? 
Birinci garson - Ne iç.in edeyim? Hor uyandmıımda heıa· 

bını te.viye ediyor. ! 

Bir gazeteleri kapatıldı ~ Cf!:h ar. tr, .. are ı e.l~ 
Magdeburğ, 6 ( A. -A.) _ ~ gunlert henuz belir i 

c.Tribuııe:ıı namındaki ıkomünist E deB_·ildir. t 
g:ıztcsiııin intişarı menedilmiştir. füııııııı111111ıııı11 1111ııımıı11111ıııııı111uııırııııuııııııııı1i 



• Süleyman. Pata 
ve 

Akibeti 
Yazan 

AYHAN 

H ~ 

SlllEYNAN PAŞRYA /NTt 
ZAR EDİLiYORDU... J 

Seraskerlik 1naka1nı samisinden şirndi a
/111a11 rınir ii=..erine istikbale çıknuştırn. 

-56-
~hıta"a"<ıf ancak o zaman şurada zaptiyeler yanında 

:ıia binebilecekti. müzakeresinde mahzur var- ~ 
G:ııip z:ıptiycciklcr öteden- dır. ~ 

beri bu usul ve crk:\na Dedi. Zaptiyeleri arkada / 
alı~kın adamlardı. Mutasarrıfı bırakıp pek ali kendileri gö-
güçli.ıkle atının eğerine yer - rüşüp anlnşaraktan gidemez- • 

lznıir çırak ıncktebi ınüdürü Tilki 
zade Ahmet Ef. mektebinin ldğaın1nı 
tanzir için belediyece gösterilen nuiş
küldttan Eşrefe şikayet etmisti · 
Şair, duda:klarını kıpırdatır kıpırdat-
11ıaz Tilki zadeye, yaz!. derniş ('e şu 
kıt' ayı okuyuçernıişti: 

le~tircbil<lilcr. ler miydi? Acaba Sabit pa'-a '( Halıcıoğlu ask~ri lisemiz talebesi S myıs mekteCler bayramını muallimlerile be•aber 
Altı kişi az ilerde Sabit bu k ... d .. rcık bı"r hı"leyı· seze - t ) b. h ld Kah d ı dir T la •· " " op. u ır a c tal)F c geçirmit er • alebe er r eğlenceleri, spor müsabakuı 

Kıt.'a 

Git.:ler bari çırak mektebine, 
Hepsinin milhriJ kebir lmzasL 
Ac&ane lutrqır"1r l~lma 
Beledi mecllJlnln azası! 

paşaya rast geldiler. memiş miydi ? Kim bilir , te~p etmişlrdir. Resmimiz talebeyi Grup halinde göst~rmektedir. 
~~t~~~~~ ~ley- orn~ ~lli&~!.. f5~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

man paşadan aldığı bir tel - Hep birden hükllmet ko·-
graf üzerine GeliboJuya nağına gittiler. Sabit paşa 
geliyordu . merakından çatlıyordu : 

Bu telgraf Süleyman paşa- Süleyman paşa neredeydi? 
Hariçte 

nın f ngiliz gemisinden dö - Kendine nereden telgraf çek-
nüşte: • Bilcümle arkadaşlara mişti ? Yaverlere teslim ol -
istihlali hukuk eder ve Geli- muş mudu ? 
boludan yarın çıkmaklığtm Mutasarnf ·pek yaman 
muhtemel olduğunu arzede- adamdı • Sabit paşayı oyala-
Iim .. • diye Sabit paşaya mak için: tez .. : siniler, tep
~ telgraf idi. · siler kurdurmuştu .. Çoröalar, 

Sabit paşa daha evvel yemekler getirtmişti. 
sımsker yavcrlerile makine Nam olsa yemekten yanm 
~da muhabere ettiği için saat kazanacaktı . Ardından 
Süleyman paşanın te)grafim gelsin bhve, çubuk .. Hulasa 
ahnca merak etmiş, hemen Sabit paşa bir oyalanabile -
atma atlıyarak « Bu1ayirden ıt cekti . 
çıkmıştı. 

Mutasarrıf, yaverler Sabit 
paşaya doğru ilerleJiler. At
lanndan indiler. Sabit paşa 
başyaver Jsmail Beye sordu: 

- Hayrola ojlum lsmai1 
Bey. Tavsiye euitim gibi 
Süleyman paşa lmretlaini 
gördünüz mü?Ne buyururlar? 
Ben de onu merak ettim • 
işte geliyordum! 

Dedi . lsmaif Bey Sabit 
paşamn Süleyman paşa ile 
birlik olması ihtimali hakkın
da Rauf paşanın makine 
başimfa S6yJediJdeiinf ha6r -
ladı . 

Zaten Sabit paşayı avla
mıya çıkmış değiller miydi ? 

- Paşa hazretleri seras -
kerfik makamı samisinden 
şimdi ahnan emir üzerine 
efendimizin istikbaline. çıkıldı. 

Zatı devletinize iradei seniye 
~ buyuracaklar. 

- Ya !.. Orduyu teslim 
ilm.l:bğmr için mit 

Bu sefer ariaya mutasarrıf 
Reşat paşa girdi. Reşat paşa 
fsmaıl Beyjn :t#ZJndan bir -
şeyler k:ıçırarak Sabit paşayı 
kuşkuland:rmaktan korku 
yordu: 

- Efendim, vakit yok, 
zaman nazil"tir, hükumet 
dairesine teşrif edilsin . 

Sabit paş:ı efendimize arzc
di!ecck mlihim hususatın 

Reşat paşa hemen telgra
faneye bir telgraf gönderdi . 
Kendi Sabit paşanın etrafında 
yanık pervaneler gibi döne -
şip çırpınıyordu. Hele şu 
Rauf paşaya gönderdiği tel
grafin cevabı gelsin, o zaman 
Reşat paşa: 

- Haydi gözüm, sen sağ 
ben selamet .• 

Deyip çubuğunu yakarak 
sefasına bakacaku . 

Gelibolu mut:asunfımn 
Rauf paşa).'• çektitf şifre 
nafile merak edilmesin: 

- - Sabit pafa ~imdi Ge!i
bOlu b6ktlnet ~. 
Berayı malttm:ıt arzolunur, 
ferman. 

Fıkrasından ibaret idi. On
lar hükümet dairesinde zerde 
pilav yeyip içe dursunlar .. 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Mutasamf telgrafı çabucak 

Babıali telgraf teline \•eril -
mlşti. 

Maltlm ya .• Rauf paşa 
BabıAlfye bildirmelerini ısmar
lamaşta. 

Telgraf müdürfı telgrafa -
nede. yoktu. llqat paşamn 
te"9fma nöbetçi muhabere · 
memuru çekmişti • 

Telgrafın cebıbı şimşek 
gibi gelip yetişti, Rauf paşa: 

« Geliboluda ferik Sabit 
p:ışaya " adresine bir şifre 
çekiyordu. Muhabere mc -

: Ve kt )ln 8 Ma}ıs 1929 tefrik:ısa : 152 - ---- - ~---....---.....__...... ----....................... 

Namuslu 
kokot 

Asilerin relal Amerika1a mı 
dtlca ecllJOI' ? 

Me~lpaso ıTelcaas•, 7 ( A. 
A.)- Meksika asilerine kuman
da eden jeneral Eskobar tayyare 
ile buraya gelmiştir. Refakatin
de sabık Soncra eyaleti valisi 
Jeneral Topet vardır. Jeneral 
&kobar, qağt Kalüomya valili 
ile görüfmüş ve büyük bir meb
IAğı hamil oldufunu s6yliyerek 
Amcrıkınm himayesini talep 
etmifür. 
------·· 1111 111 ••••• ·-· ••• 

muru olup biteni bilmiyordu. 
- Acayip Geliboluda Sü

leyman paşa var. Sabit paşa 
yok. 

Anlaşılan adreSl yanlış 
yazdılar. 

Diye düşündü. Evet nö-
bttd efendinin ııa1da vardı • 
~batın dördüncQ günü izinli 
olduğu için Wıtü gün. çarşı 
pazarda gezip tozarak akşam 
Ostn yalı boyunda bir mü -
kemmcl kafayı yaptıktan 
sonra az evvel nöbete IJlr 
mişti. 

Şimdi iyice anlaşıldı mı? 
işte bu sebepten sabahın 
allturk.a. saat üçünden iki 
saat e\•veline gelesiye kadar 
gelip geçen firaklı macera -
lan bilmiyordu. 

Sabit paşa adresine yazıh 
telgrafı SCıleym.n paşaya 
gönderip yanlışa dOzekecekti. 

• Sabit • Paşa ismini bozup 
yerine c SUleymm • pqa 
cfımlesini yı:anap bile 
üşendi • Adam sen de ne 
olur? Bukw yanlışlıkla 
kusur kadı kızında da bulu
nurdu. 

Telgraf Ç&\'llŞUDU ça&ırda : 
- Al~ Mustafendi, 

Sülcyamo .,... hurcderine 
bir şifre . . Aman azizim, 
dikkat, ileri geri söyleniyor
lar, bir yerJe eğlenmeden 
şunu yerli yerine UiUI', ha -
şımız derde girmesin 1. ....... , 
bopeat kadar ona 
kin ba~ı.. l.alhuü 
hakikat hie te r.annet-• 
tiği gibi değildi. Sey-
feuiniu,Şebııaz için de
runi infilüı gittikçe 
artan bir yanardağ 

şiddeıile ~vleniyordu. 
. .. . . Falat kadın bu yanğln 

l/ulıarrırı _: . ııusey.11ı Ra/11nı karşısında biteessür, 
O günlerde Şehnaz resııu~ ~eru hayatını 1tir şehri Ayin seyr

liıuf erle sevişiyordu! pel bilmıyordu. Or&ada eder gibi bu çdl za
m.., yekçoşinıe ihLiyocı göze görünen bir şöför vallı Aştlile eğleni 
obmyacal kadar etrafı ,·ardı. FJi dirlesiyonu do. yor-

Njl itilafı ...... 
A.a.t doldöio " eczaalar + Vilayet. Ol'IDID )'ID8ID- + T ahdıdı teslihat ıhzad 

Mi11r de 1...nt.. aruandald konpwt Leadracla toplandı lll'lu mani olmak için by - komiayonu gelecek içtima t.ari-
anlapna adaayet lmzalancL Lonra, 6(A.A) _ Bemelmiltl mıbmhHva bir tamim aön - hını tespit etmeden ~lmıJbr· 

Kahire, 6 {A. A.)- Röyter askeri doktor ve eczacılar kon- dermlttlr. + Berlınde komOnlsler yeal 
muhabirinin istihbaratına naza. gresi 6fledm tonra JnaUJı + Cmtyetl umumlyel Bele- biıı nlhnaylf icrası için hazır • 

J 
harbiye num M. Ev1111111 riya- ..._ L..-.. ._1 ___ 1. ... ı.ı 

ran MISU' ile ngiltere arasanda setmcle açılmıttır. 40 memleketi ... ,e "'°".... wı--- ....,. lanmaktadırlar • Almanyada 
Nil sulan hal~~nndı akdolunan temsil ejcrı 75o murahhas kon- nameyi mnzakere edecektir · komüniltlere ait balOp ve 
itillf bu alqa01 imza edilmiftir. grede hrzır bulunuyordu. Ruz- i + Emanet, saat 12 -12,S gazeteler birerbirer kapabJıyar. 

znameze duhil olan maddeler J L_ bazı Bu itiW "'il ilzcrinde ,·ncuda d has _ tan sonra upatmıyan + ll.ıLı __ ,L_ __..__,_in r-'-L 
~r ıra&ın a taJann ve yara- - meuau ~ -

retirilmi~ olan bul setlere idamı hava deniz ve ııehir \ anem& " tlyatrolsı polil nln Ameribya iltia etmek 
taallQk etrncije, Mısır, Sudan tarfklerile tahliyesi ve nakli, f marıfetıle kapatacabr. 0zre oldutu haber verılmektecllr. 

toprak!~ •lamaı itlerine :b!' ıür:em~~~ sı:; J -~ !~ ~:a:-=: •dualmlabmBw'.=, T=ür=k~s:lta=lyanu ·~::~ 
bakan memurlar arumda el- hastalıkları ve tıbbi if!erde .-- u..-~ 
yevm carlı olan 114 mesai iftJ- kabiliyet derecesi meseleleri ve mılkiye mafettlfl Nami muahedesi için tehnmize gelen 
nldni teyit eylemekteclir. vardır. '! beyt tahkikata memur etmlftlr. M • Karavollinl Ankaraya 

V'-LJ. Valc:lemarua _ .... , ___ .. 1 + Sahte aspirin ve bnıak Bltmlftlr. 
.... - Nil sularını mu- IRlllUIH ~ 

rakabe ~ idare maelai Maaar Kovno, 7 (A.A) -M. Valde- ) cilisı yapmakla maznun Odes- • ()QD zahire bor.-
Jle Jn....m.- ır---~- ..... lerd- mcraa ile refikası, yeğeai, 1 ya ile ma&ıwlan. muhakeme- ineclillade 16 maddedea ..... 

guK"..... UlllUll ...._ ~ yneri ve eınfrber zabiti dQn ı __ LL 

teri mnzam. edilmektedir. saat yirm.iyi yirmi geçe bir eri içi{ı iiçilncfl ceza ~e - nkkep bir am ekmek ...,.. 

imza edildijf haber wrifrn iti- :;~•il.Ola .. ~:ıa: ı- 7 A~~ kon- lesi aerattdmllltlr · 
llafgııırne U."11.~ .ef t~; ln.W.un-; L-_~:.LL_: L .. 3.:: .J • Saa sblercLt .... 
nı tenwnerı kontrol etmeği is- larm tesirile yaver d:rlıaı ~ ~ """ ,... · bna S-- rt*wlm ete b.tla • 
tiJzam .edi)U. Bu. Jromrol içia._ ölmiiş, emirber zabit ciferin- ~ c:auJI" •• A ka 1 ._ ... ı, Jnlfbr. ~ br. dilr 996-,50 

dea. M. Valdemaru .ile refika· "° t • • yaz mmi L- _.. il•· llmn. ollll jnpat ~on sene ba,la1ınca. Awupa _,...._ -..- ... 
~ hitf.-a ~. ~. ve bu iana isabd vati oimaRIJffır. -L.eakJ.rdr. + Tia.et rtAllyet T.lrlı: 

M ilte.ıaırıztan:ı bç. tip ofdufu ~ 
auretle NI, ıpenham«fan m.._. laelrilz anlafllmamı,tır. + C ım 'a Ye çoaK. do. •• alsa ......... DOJillf 
bnaa lc..W r.ızaret altında. Varım asa evef.d ~ea lSlüm dav.Jan. ...... b.ak hak.bade tMklbt 'fSP • 

blltunac:at111 c VA KIT celbine k~. . mlkt.cLr. 
Nlilt<4• mlhim kollartDClan. + Dan H.ı.tye mebebiaia + 15 maJ111a yapdacak 

olan Beyiz Nil ilzeri:ıde bir• ·-~-~-8 ...... Af.-......;::._ı_s_11_,,.,, Jea1 devre mezunl.ına pba- ol• _... nc:aref odaları 
lef ... OıeiıacaJı ail>f Mavi •• 1 detname tevzl .-.lıl-ı..aı.. k--' 25 .. .,,_ L __ LI • ~ Aa wılllr 'btfJflllı - ~ ..... - ~- Dl1MJI 

Nil ~ bir 1et 11- lerl f 1111 tlaerlne ,.._ + Seyrl8efatn mBdora ~.. IDllbr. 
pllacai ft bu sUftue ntJaria WI .. ı.-.•1ne mu- :,!IHlll1t111111_.I ........... M .--..ııılllllıtssııdıslus M JWIA- M[JW ..... 

IUlanldld tkm vlli lldtrata """' Mitalauaıılar koınJ.,.,nuncla Londracla ıtddetli rüzgi~ 
ı..&:ı...._ ~o·J{_...__.t.;&2... vllflalı qlanılldılcla- Paril, 6 ( A. A. )- Vung Londr 6 (A A) _ Ha'·ı' 1 
IRll- cu ~~ nndlln bir oldcayı malrtırısile M. Şabbn ba bal:ıs-- a, · "' • 

Jiım:ltn hjl:a NI nebriııda 321 Aileme kndl ta Strdett:~i ihtirazı ka»itler bir fır11na, fldd~le eaen kuvv~ 
k;riadetibh-(ok bdt»klrcla ~ 1-e ,.,_ akpm oJdutu hllde he oz mü· bir rüzglr Londrada baca'an 
tathir ticUJcrek seyrDrdere llliJI tıhasSıSlara resmen tebliğ edi!-
IJ. bale getlnJ«eldfr. iti "'*"' oir. 'l6e 90 memiştir. Mutıtıramn miitahassıs-
uw JMl'lt Nlur l~ln veri- !arı bu ak~m Alman iiıtiraıi 

Bunun r:eticnl olarak ~ lecek JUUU adzlıt kayitleriniıı yarın sabah vcril-
yonJarca d&nlm ınzi Wra ecff. olluMl.r ~ mesi muhtemeldir. M. Moro 

J«ektlr c:n.ıbını vermekte gelmiştir. 
....... WiJük hlr ,.Dllll 

~ ~- medan lnılıındıılılar U Pir~ 7 (A. A.) - Şdldf'tli 
Bnıbel, 6 (A.A)· Tenia T'lfrld y1J&ıyor ki bir yanıın 15 mil)on. dral:milik 

biri·--!l!t Vıin ..,.. .. ~1......... --L.IL ı-- c lı zarar ve hc:sar ika etmic:tir. IKlll .....- ,,..._, ~ ...,..,. ~ .,e rema. -. 
l>avea f}uını kazanmak netinin IMWln dik- Laypalade p-ev yapacaklar 
üzre yapılan seçme müsa- 1uJtlne ,ayan ah. laypzig, 6 ( A. A.) - K<.-

baL ... ı .. ..;;n 1-.ı. Bel-:L- Ro-•""-'- -•~ -~ı mü ıistler 8 mayısta bir prctesto _..., aa ~ --.- 1._.~ • .-.·u.ıe_,... __ .r_. ----.:ı grevi ilinı.a.ı karar \"erınqLr-
yaya ip gelmiftir. dir . 

dan baŞka bir şey de
ğildir. 

Bir ~n Hurren• Lut
fi Bey. Seyleıtini, so
lak kelllrma çeldiği 
arabaŞJnıu içinde, de
rin düşüncelerin ye' -
sine dalmış bir dur
puldl halinde gördü. 
Şet.naza dair bazı nıa
lômaf alabilmek ünd-. 
clile şemra yaklaşarak: 

- .... doFtı 
~··· 

cevap Yerdi: 
-Müşterinı var •. 
- Seyfettin beni bi-

lemedin nıi! 
- Bildim ••• 
- Ya niçin yabancı 

gibi istiğna ile nnm
nıele ediyorsun! Müş
teriın ''ar ne demek! 
Ben müşteri değil nıi
yim ! 

sinirlenen Hurreın Lut
fu artık kend!ni luta
nnyarak: 

- Beklediğin nıü~ -
terinin kinı olduğunu 
biliyoruuı •• 

- Bil.. Ondan ne 
cıbr •• • 

- Zavallı altnl8l 
cocuk ... . 

- BeyefeHdi çaıana 
bana çelil orada11 rien 
ederlDl.. 

devirmek~ kirc&Alltleri uçurms'...&a. 

çitleri vq tahıaperdeleri yıkm~ -

tadv. Birçok klmselcr yaralan "' 

mqtar. Berri Avrupa ile bava 
mnaaludatı muvakkaten kesılm ş*• 

R111yac:lan bir yolcu dahar 

Berlıu, 6 (A. A) - M,,. 
kevadaa bildiriliyor: Memur.ye
tinden azleddmlt olu R.. lr<!"' 

diiayonlan lideri T omskı Al· 
mmayaya plecektlr. 

ııunla uwşğul. Hedbuf 
cocuk lhunnnn IJt'~ • 
dakik.:acık olsun ~eui 
alJuıa gef rtliği ol ~ 
bar: •• MaL ukan siıudJ 

• • 
nerede! Kimlerle bu-
lunuyor biliyor ıuusuı•f 

Dünyadan hubt'rin 
yok budala- Eıuet 
Hağtp, Af;f l.tsuiı ıte 
Lekrar ınuhahbeu ~
zeledi k ten soura \' .,Jı 
Şeyda naunuda b. r 
üeüucü &Unan zühut 

• 
eUi. . 

lleŞli ütıadelcrle sanl- luDannıaltan nuır-
nnş olmalı.. Perrauın lanmış benzin lolulu Şeh~ nizal'lnde 
hadisrsinden dolayı bir şor&- lendine &er- Seyfettın onun boş vn-
Durrenı lutfinin bu cih elpouyordu. lıdannı oyalanıak için 

Se,,.._. bu &ek -
lir l;*.şısmaa oykudan 
UyaDJr ~ ajir ~r 

:Ml•-~-99"nrek çok 
.WMl-iorJ: ...... • ...... ı. 

nıaeenlan ıeıkika vak S&Yfettini htılsa he-; ıatdak. --~ 
oln:aouş&ı. Ji:eti. men- 1Jr bf1t _.. · SUSla tl&lll•:.. 

- Mezardan babam 
çıksa yalvarsa gôtüre
menı. Müşterim var. 
Bir şolör müşterim var 
dedilteo sonra tnırdı 
kesilir. 

Dedi başuu 6bür la
rafa çevirdi. Bu 11eza
k.a•a· :-- , büıil• Wi&üa 

- Apeal ap&al işte 
burada akşnnılara ka
dar arpacı .luınrusu 

gibi düşünerek pirae~le 
dur. Cç tün beklesen 
naıeaiaı pkniyecek ... 

• 

Hirden hi re beıaZt 
u~m sofüı· ldtırJ.yı • ~ d.L 
kesLi. nndi Lüuin ı "' 
katile süylenene ı.u}a,j 
vermive •'A\ta!Mlt "ordu • 

J -r-........ 



Dün bir arkadaşımla be
raber otomobile binmek 
icap etti. Ankara caddesin
de duran boş otomobiller, 
nedense, hep mırın kırın 
ettiler. Kimisi: 

- Müşteri b~kliyoruml 
dedi, kimisi başka türlü 
sızlandl. Her ı.aman yüksek 
sesle müşteri çağıran btı 
adamlara ne olmuştu? Ar
kadqım: 

- Yirmişer kuruş indi
rildi ya, bu naz ondan ola
cak! dedi. . 

Sahiden de sebep oydu 
galiba. Na.A~t bir otomo
bil bulup biadik. lnditimiz 
zaman taksimetredeki raka
mı okudum, (20) kuruş ek
siğile parayı ödemek iste· 
dim. Şoför kabul etmedi. 

Ben: 
- Gazeteler öyle yazı· 

yor l dedim. Şoför hem 
benden ( 2 ) kuruş aldı, 
hem de ders verdi, nasihat 
etti: 

- Sen o gaz'!telere i -
nanma, onlar iç.m yalan 
söylemek peynir ekmek 
gibidir. 

Artık bu aelama, nasıl 
!len gazeteci diyebilirdim. 
Yalnız numarasını aldım : 

1251 
Guctcler mi 'Yalan yazı

yor, yoksa • bu foför mü 
emir dinlemiyor, bunu sey-

rüsefer merkez me -
JDUru Ihsan Bey dostuma 
havale ediyorum, o yapa· 
cağını yapsın 1 ,. 

BenUli onundur! 
Nezihe Muhittin hanım 

ablamız, baharın ilk çiçek
leri açar ve İstanbul sahil
lerini ılık bir rüzgar bürür
ken " Benliğim benimdir,. 
isminde bir roman çıkardı. 
Sabık birlik reisi bu sa: ı 
kaplı eserine tam bir cüm
leyi ıerlivha koymak sure
tile, serlivha bulmak husu
sunda, Nizamettin Nazifi 
bile kıskandıracak bir inkı
lap yapmış oluyor. 

Dün, bu eserin teşhir 

edildiği camekanın önünde 
duran iki kişi, şöyle konu
şuyorlardı : 

- N~he hanım, bir 
zamanlar benliğini kadın 
birlip1e vakfetmişti; şimdi 
oradaa aynlınca k-ındinin 

oldu demek. .. 

israfın önüne geçmeliyiz ıaker:ıtma iştirak etmek uze
re muhtelit mubaüclcde 
bitaraf aza l.\I. Hol~tat. :\1. 
Rh as ve Ye • :rcbil B. cuma 
günii Ankıtraya gideceklerdir. 

__....,__~---

in tili& Hraa 
'1enide~ınevvüce 

başladı 
Geçen hafta 980 kuruş o

lan ln~Hz ltm son günlerde 
gene ytikselmiye ba~amışcır. 
Uün sabah Borsada lngiliz 
lirası 994,7 5 kurµşta 4lÇılmış

tır. Öğltden sonra 997 ye 
~adar çık~ akşam 996,50 
kurusta kapanmlitır. Bu tc
rdfua sebep 11.mirdcn ve sa
ir yerlerden Jwııbiyo gelme
mesidir. Netekim dün lzmir
dcn hiç kambiyo gelmemiş

tir. 

Sadullah B. Ankaraya 
gitti 

Scyri~d;_ıin müdiirü Sadul
lah B. bütçe müzakcraunda 
bulunmak üzere dün Anka-
raya gitmi~tir. 

Sinemaların devamsaab 
Sinrınalardan bir (Ofunan 

saat 12-12,5 dan sonraya kadar 

devam ettikleri bu suretle 
Emanetin tenbihatına riayet 

etmedıldtri ttSbit edilmi?tir. 
Badema muayen olan saatlerden 
geç kapayan sinema ve tiyatrolar 

polis nıarifetile kapatılacaktır. 

Şoförlerle mücadele 
etmek lazım 

Emanet yeni tarifeye rial· 
yet ctmiycrck cı1k\si gibi iic

rct alan şoiörkı;i ~iddctlc tc,;
:&iyc ~dcccktir. l Jalkm r:ı~i 
ucretk."rini tts\i)e eder.kan 
kat'~ycn şpförlerin inatçılık. 

larına. ehemmiyet ~ ermeme
sini ve derhal ~klyctte hu
lun111alannı tcbli' e<m~tir. 

mizin zirai, ticari ve sınai 

Yaziyeti hakkında her sene 
yapılmakta olan istatistik cet
vellerinin ne :'iir"atle yap11aca
ğı hakkında ticaret oda~ıııa 

yeni bir formül göndermiş

tir. lktısat vekaleti bu gibi 
istatistiklerin bir elden çık

masını muvafık gfümti~, ba
dema bu btatistiklcrin yalnız 
ticaret oda:;ı tarafından tan· 
zim edilme ini de bildirmi~tir. 

- - -
ediliyor 

Buz mukavele ... 1nin Dahili
ye 'ckalctince tetkikine lu· 
zum gôsteriJmi~rir. ~1litkiye 
mi.ıfetttş'terinden "'azmi Bey, 
<.liin mezbahaya giderek tuh
kikata başlamıştır. 

.. 

A.uk1tlar, ~cçeıı sene t t.ı 

LS ı ~ınJa İta"y:ı, is,·;çre, J raıı ... 
'e iıı,...ilteredc ~c .ılı ıt , tııı -

~ 

1 rdi. B ı s nr, Ko tc.:ııce taı ı-

hılc R ın ıı: a~ a gidecek ı, 

Bu' reş, B gr t, Pe~t , \'ı) .ı :ı, 

Tri) cst , P"nıa, \'eııedi ·, 1 -

Ooyçe bankın son gün

ler zarfında bankadaki Tü
rk memurlarına yol verme· 
si hakkında ticaret müdü-

riyeti tahkikat yapmaktadır, 

Dün bankaya bir tezkere 

göndermiş, malumat talep 
edilmişt,r. Alnan cevap 

derhal ikiısat vekaletine 
bildirilecek, talimat talep 

edilecektir. 

Tevziat komisyonunda 
Tevziat komisyonunda 

tahsil~t işlerile meşgul ol
mak üzere yeni bir teşki

lat vücuda getirilmssi te
etmiştir. 

[ Adliyede ] 
Sahte aspirin ve cila -- ~-

yapmakla maznun Odesya ve arkadaşlan ls-
tanbul üçüncü ceza mahkemesine verildikr 

---~---- -
Bir müddetten heri sahte 

aspirin ve tırnak cilAsı yapıp 

satmakla maznun bazı kimse
ler hakkında Jstanbul üçüncü 
istintak dairesince yapılan 
uıhkikat neticclcnmi~tir. 

Odesy:ı, H:ırnao~ Ya il, 
Koço ve Koçonun babası bir 
han odabaşı:-ı Potinin miı~tc
rcken sahte a:'pirin yaparak 
iizerine "Bayer,, marka"ı Yur
duklan ve Faruki Beye ait 
nrnak cilasını taklit ettikleri, 

ikrarlan, di!'mti hlrhirlerine 

atfetmeleri, odalarında ıtSpi
rin y:ım:ılta mııbsus makine, 
sahte "'Bayer,, markalı :ıspi

rin ve mukallct nrnak cilı1-
lamın zuhuru, Koço ile \' a
silin aspirin pakctile birilikte 
Eminönude yakalanmnları, 

Koçonun üzerinde: sahte mar
kanın çıkam:ısı. Ode:ıyanın ge
ne SRhte a~pirin imalniden 
sabıka ... ı hulunma~ı, tahlil 
raporları cleh\letlerJle fiflQit 

~ürulmiiş, c:eza .lwıummun 
31l5 inci roaddesi mucibince 

muhakemeleri luzumuna },a
rar 'crilmi~tir. 

Jak l\Jcna.;c ~:r. isminde 
bir tadr de rapılnn şeyL!ri 
s:ıhrc ve mukallct olduğnnu 

bilerek . attı~ı iddiasilc da, aya 
ithal olunmuştur. 

Evra'k, üçündı miı,.tatik 
Fehmi B. tarafınd:ın muddei · 
umm~ ,.erifrili~ miıd<.leip

mumiltltı:c ü+mcü ce7.a mah
kc~ NtJerPmi~tir. l\lu-

günli on it; buçukta ba"8na
caknr. 

Konkordato 
Avundllk~delerin if 

las işinde bugün 
imzalanıyor 

Bir: mliddcc e' ,-el ikinc 
ticaret mahkeme ... inde haki l 

rmda iO:\s kararı n:rilcn .\ 
vunduk zaddcr, atacaldıların 
konkordato teklif ctmi-.Jcr 
muzakere için birkaç c~b 
akrolun mu~tur. 

Konkordato miizakcra 
son safhasına gdmi~tir. l l:ı 
her aldıgımıza !!,"Öre, muNtİ 
bir netice elde etm~tir. Ala 
cakhların ekscriyedni tenı!'>i 

eden Metr "\ :tbel ile müz·ı 

kere bitmi), itilaf ha!>ıl ol 
mu~tur. Büyük bir bank. 
) tade otuz lizcrindcn yapı 

laak konkordu)nun ) uzl1 
yirmi ini tckdfüi rtmi~ti 

~lütcbakbi için de ai.tcakh 
!arla ba~ka bir şckıl iizcrind 
anla~ılını~ır. 

Konkordato şartlrm hnıı;u 
aktcdikcck bir c.:l:cdc 
z~lanacal,ur. 

Kalan d?..valar 
Casu,luk m~unu Kasl 

T evfikio muhakemesio~ diın ağı 
cezada devam ohınmu~. şahill 
gelroediğinden muhakeme ayt 

on dördüne bırakıltnışt?r. 
Lttmia H. ın 6"ıümG <l11.va11n 

tahtt ııf.rıle Dr. ~aııvad 

C Bilmedi> hakt;~cye. ınayısm oa altına 
--~~~~~~~~~_ı_~~~~~~~~_J_~~~~_!_~ 

-:/~ ~ aıukavelai tetkik 
rıahal alm~ b-. cl&•a da ph! 
celbine iulllNIJbr. 



~ .. Skapaflovda ··~ 
Alman donanması kendi kendisini 

nasıl bahrdı? 
-Muharriri: AmirolFon Röyler Mütercimi: M. Gayur 

............ ~.,...,. ... - 3-1- • ...,. •. ,,.....~~~ .. ·ı 
(}e11ızler l1irer birer bcıtctr/(en 

--- -
İngili:::,{er ,ılınan genıilerinin battığını ve 
Alınan nıiiretlebat11ı sandallara dökı'i.ldii -
<l·ı"ilıı'i. a;öriince anlaşılına:: bir havra kapı-,.., ' J' 
[arak sil dlısı:::, efrat z"i.::.erine ateş açtılar. 

-------

. 

Sekizinci bap 
Gemilerin batın/matı 

Bugü n te:;avii leyli nehar 

,;llnüdür. GLineşin rev akı ve 
hulrnm süren süklın sıcak 

bir yaz gü nü geçirece1("imizi 
bildiriyor. 

Saat 1 O da firkateyn kap

taııı "Aldekop" ln v;iliz ami

ralının zırhlılar ve muhripleri 

ile a çı !\"a çıktığını bildirdi. 

lıı gi llz gazeteleri ltilHın Al

man filo;unu satın almağı 

reddederek bih\ kaydLi şart 

teslimi talebinde bulunduğnu 

ye posta vaıiEtsini gören 

.\iman torpitosuııu ertesi gü

nli ö~lcden sonra varması 

ımılıtemel bulundu!(unu bıl

diri) orlardı. llemen karar gir 

olmı i ~aretin çekilmesi emrini 

Ycrd'm. "Gemileri bila tehir 

batırınız. " 

l\llirettebat azlığı işaretle

rin taatisi için muayyen sa

atler tahsi sini icap ettirmiş 

ve bu baptaki emir tebliğ 

olunmuştu. Binaencylcyh işare

tin bütü filoya tebliği ve 

muhtelif kumandanlarla tor

pitolar kumandanı tarafından 

anlaşılması için oldukça bir 

müddet geçmesi icap etti. 

Emri henüz kendi amiral 

scfiııem olan Emdene tebliğ 

etrnemi~tim. Diğer gemilerden 

•gördük işareti" verilmejte lıaş-

ladığı zaman saat on bir 

buçuk idi. 

l!:mri heniiz "Emden,, e 

tebliğ etmeyişimin sebebi her 
gün iki lngiliz vapurunun 
muhaherntı temin için sefine
ye yaklaşması ve bir sarniç 

sefinesinin suyunu Emden haz
!lelerine bo~altması idi. Bu 
gemilerin mlırettebatından kru
vazör[im[iz mlircttebatının 

emri alınca uğr:ıyacağı heye· 
canı saklamak pek güç ola
caktı. Bunlar meseleyi haber 

• verecekler, Amiral gemisini 
im,lada çağırarak diğer gemi
lerin batırılmasını i~kal ede

ceklerdi. 
Öğleden biraz sonra ~ Frih

ckrgros,, hem batmağa hem 
ele yalpa vermeğe başladı. 
Sandalları arka tarafında 
rnya indirilmiş bulunuyordu. 
(anıııın inkitalı darbalerlc: 
"Gemiyi tahliye ediniz!,, diye 
çakhğı duyuluyordu. Adam
ların sandallara inerdı vapur
dan uzaklaştığını görüyorduk. 
~ Fridrih der gros ,, gittikçe 
et;:!di; açık lumboz kapakla
rıııdan sular hücum etti. Bir 
kaç dakika sonra devrilerek 

dibe battı. I lava şöminelcrin
tıen çıkarken suyun sathında 
iki iri fakırdama girdabı ha
sıl etti. 

Sonra her şey sükuna 
daldı. Kaybolduğu noktada 
hir kaç en kazdan ba~ka bir 
~ey kalmadı. Saat tam 12 yi 
16 gcçiyorodu. 

Çanın çalınması diğer ge
nıileri sanki uyandırmı~tı. On 
lar bu işareti bekliyorlarlınış 
gibi, ciimlesinin üzerinde 
hummalt bir faaliyet görüldü. 
!lir taraftar. Sandallar çekili
yor, diğer tarafta efrat ağır 

ç:ıncalaanı arka sahile çıka

nyorlar. ötede taife ~mdal-

!ara atlıyor \'e "hurra" say
haları ile gemilerini son bir 

defa alkı~lıyorlardL 

Bir müddetten beri• Frede
rih dergros • un yanında 

bulunan küçiik bir lngiliz 

gemisi zırhlının gittikçe te

maylil etmesini hayretle sey

rediyordu . Çanııı glirliltlis ü, 
yaklaşan efradın görülmesi 
onu birdenbire endi şelendirdi. 

Dt\' a;:a gemi birdenbire albura 

olarak den izin dibine batınca 

küçük gcmiclckiler birdenbire 
korktular ve sebepsiz olarak 
sandallara biriken ve beyaz 
teslim sancakları açan sil ahsız 

efrat üzerine ateş açtılar . 
Ayni zamanda küçük gemi 
uzaklaşıyor ve durmadan dü
dük çalıyordu . Geminin kes
kin düdüğü diğer lngiliz ta
rassut gemilerini dalmış ol

dukları rahavetten çıkardı . 

Bu rahavet pek tabii idi . 
Bir taraftan İngiliz amiralı o 

sabah gitmişti, diğer taraftan 
günün en ~ıcak zamanı idi . 

Rahavetinden kurnılan ln

gilizler birden bire en şedit 

ve görülmemiş bir gadir ve 

itisaf arzusuna kapıldılar. Ken

dilerini adeta kaybettiler ve 
nizamı tabilye muhalif gör
dükleri her şeye körcesine 

tehacüme ba,ladılar. Arala

nııda adeta "panik. oldu. 

Bu panik limanda kalmış bu
lunan İngiliz muhriplerine 

intikal etti. Bu panikin tesiri 

tahtında müdafaasız Alman 
mürettebatına karşı türlü ga

dirler yapıldı. Yapılan gadir

ler lngilterenin harp esnasın
da sözde Almanlarca yapılan 
itisaftan şikayeti hakkını ne
zetmiştir. Bereket ,·ersin ba
tırma ameliyesinin siir'atle 

yapılmasından ve König Al
ber, l\Ioltke, Brommer zırhlı
larının "Fredrih der gros" u 

hemen takiben batmalarln

dan dolayı, limanda gemisi 

batmış taifelerle dolu san
dallar o kadar çoğaldı ki 
lngiliz gemileri şaşırarak ne
reye ate'İ edeceklerini tesbit 
eyliyenıedilcr. 

Sür'ltle ve gelişi güzel a
teş ediyorlardı. llede[in bu 
suretle mütemadiyen değiş

mesinden dolayıdır ki fazla 

telefat ve mecruh ve~medik 
c Fredrih dergros • un ve 

•Brummer• in batma~ı bun

ların "Emdcn,, in arkasında 

bulunmasından dolayı "Em

den. yanında bul,ınan İngi
liz gemilerini de kuşkulandır
mıştı. "Em den,, mürettebatına 
gelince güvene altında ye-

mel:Je meşgul olduğundan 

limanda olup bitenden ha

berdar deği:di. Fakat artık 

"Emde,,in de batırılması için 

emir vermek sırası gelmişti. 

(Bitmedi) 

Y anıı ka:.:anan at 

lzmir, 6 (A.A.) - i\luha
sebei hususiye son koşularda 

muvaffakiyet kazanan"! fatlit. 

i;mindcki halis. kanlı .\rap 

aygJrını: 1-zmirdeki· · aygır de

posu için ı-.256• liraya satın 

almışnr. 

VAKiT 8 '.\tayı~ 

İş ha yatında kadın 
[ Üsttarafı 1 iaci sayıfamızdadır ] 
Hanımefendi, meslek ha

yatını nasıl girdiğini şöyle 

anlatıyor: 

- Bu maddi bir ihtiyaç 
neticesi değil.. Küçükten beri 
bir ideal arkasında koş

maktır. Küçükken birçok 
meslekler düşünüyordum. 

Hasta bakıcılığı, doktorluk 
gibi.. Fakat o esnada tıp 
fakültesine kız talebe almı
yorlardı. Nihayet felsefe 
şubesine girdim. Doğrudan 
doğruya hailedemediğim 

meselelerin felsefe sayesinde 
açılacağını, halledileceğini 

tahmin ediyordum. Felsefe 
tahsilinin felesoflarla bir 
hasbiha! şeklinde olacağını, 
ruhumu tatmin edeceğini 

düşündüm .. Doğru düşünmek 
biraz da felsefe demektir. 

Şimdi muallimim ve onu 
çok yüksek bir meslek 

buluyorum. En büyük ar -
zum tam ve eyi bir mual -
!im olmaktır. Demin de 
söylemiştim değil mi? Mes
leğe intisabım doğrudan 
doğruya manevi zevkım için
di. Bugün hocalık yapama
sam bedbaht olurum. Dü -
şününüz bu zevki.. Mektep
teki maksat çocukların is -
tidatlrını uyandırmaktır. Ço
cuğun zekasını, hislerini, 
bütün elamanlarını uyan -
dırmak zevkını düşününüz. 

· Sınıfa girdiğiniz zaman 
orada bir lakaydi havası

nın esdiğini ve siz söyle
dikçe dikkatin, heycanın 

ve muallimde olan iştiya

kın onlarda da başladığını 

görürsünüz. 
Muallimliğin en büyük 

zevkı işte buradadır .. Her

keste ebediyete az çok bir 
inhimak vardır değil mi? 
ma,nevi ebediyet muallim
likte 'bulunur, denebilir. 

Bildiğini onlara vermek 
onlarda yaşamak ebediyeti .. 

Nehehat H_ birkaç sa
niye duruyur ve gülerek : 

- Burada da kadınlık 

ve erkeklik münakaşası 
doğru olur mu rica ederim 

efendim, diyor. 
Bundan sonra anketin 

esasına geçiyoruz: 
İt sahasında kadın 

- Evela bu suali doğ
ru bulmuyorum diyor. Bu 
suali sorunca kadınla er
keği ayırmış oluruz. 

Halbuki kadın erkek büs
bütün ayrı değillerdir. Şa
şıyorum bazı mizah gazete
lerinde, mesela •çiçek sevi

lir, kuş sevilir, kadın sevilir" 
şeklinde cümlelere tesadüf 
edilir. Niçi~ böyle yapılır, 
niçin kadına ayrı bir husu
siyet verilir ne bileyim! 

Bence ikisi de biribirini 
itmam ederler. Onların bir
leşmesidir ki iş bölümünde 
müessir olur. 

Muhtelif şeylere karşı 

istidatlı olan kadınların bu 

istidatlarını körleştirmeye 
manı olmıya hakkımız 
olabilir mi ? 

.Hiçbir kadın yoktur ki 
kadınlığa atfedilen meziyet 
ve kusurları taşısın. Erkek· 
!ere atfedilen meziyet ve 
kusurları daima taşıyan 
erkek olmadığı gibi! Bunu 
halkın dili bile ifade eder: 
Kadınlaşmış erkek denir! 

Erkekleşmiş kadın denir! 
En tabii hürriyet istidat

lara mani olmamaktır. 
Bir zamanlar Yunanis

tanda insanları hür ve esir 
diye ayırırlar ve esirlerden 
birçok hakları esirgerler
miş.. Şimdi de kadın, er
kek diye ayırıyorlar! 

Kadın hariçte çalışmakla 

bundan evi müteessir ol
maz. Bakınız benim evim
de bir noksan görüyor 
musunuz. Yemek pişirmek 
büyük bir İş değildir. 

Nihayet içtimai bir za
ruret olan çalışma bunun 
için lazım gelen şartları da 
doğurur, hazırlar. Mesela 
aile mutbakları teesüs 
eder, yemek buralardan 
tedarik edilir. Çocuk yurt
ları vücut bulur, çalışan 

kadın çocuğunu burada 
muhafaza eder. Çocuk ya
parsa o kadına bir müddet 
mezuniyet vermek en in
sani şeydir. Erkek askere 
gittiği zaman işinden mu
vakkaten ayrılmıyor mu? 

Hülasa zaruret çalışmayı 
bu da birçok ihtiyaçların 

hariçten teminini ve telafisini 
amirdir. 

Nebahat H. öyle seri 
söyliyor ki sözlerini kısmen 
not edebiliyorum. Bir saniye 
duruyor ve gözlerinde bir 
parıltı ile çok samimi de
vam ediyor. 

- Aile, ev kadınlığı di-
yorlar. Zannediyor musunuz ki 

mesela Şiş)i hanımları yalnız 
ev işile meşgüldürlerl Gö· 
rüyorum, konuşuyorum. Si
nemaya gidiyorlar, arala
rında ziyaret, kiıvaförde an
tişambre yapıyorlar! 

Havaiyatla meşgul olu
yorlar. bittabi dedi kodu 
ile de. 

Bu kadınları dedi kodu-
culukla ittiham edebilir 

miyiz? . 
Hayır; çünkü b'u bir ha

yatiyetin başka şekilde 
tezahurundan ibarettir. İşi 
gücü olmıyan kadın dedi 
kodu yapar. 

Sonra evlenmek bahsi. 
Bence çalışan kadın cl:a · 
evlenmelidir. 

Mesela burada Hüviy t 
hanımın fikirlerini kab11l · 
edecek ohlrsak kadınların 

• ekeseriyetl . evlerterit'lye·cek 

.demektir •. Halbuki bıı doğ
ru değil. Evlenmek bir iş- . 
tirak ve ihtiyaçtır . . F,ansız-
1ar" zevcelerine: 

- "Benim yarım. derler.' 
Esasen ceil\iyette birbirini 
seviyorlar, ayrılmaları doğ
ru değildir. Herkes bir 
yuva ister. · 

- Diyorlar ki çalışan. 
kadın gurµrunu kaybeder, , 
sinirli ol11r, evine döndügü 
vakit ahenksizlik çıkar? 

- Çok yanlış. Gurur , 
meselesi erkek için de va
rittir. Fena mı kadın eğer . 
fazla mağrursa bu lüzumsuz 
gururu kırı,ır'?! Sonra işinde · 
sinirlenen ' kadın ' evinde 
sükun bulur, Çünkü evidir, 
hususiyeti, yakını, teselli -
sidir. 

- Diyorlar ki hariçle 
temas neticesi eskisi gibi 
sevemez!? 

- Doğru değil bu da •• 
Eski kadın bütün mevcu -
diyetini eıkeğe verirdi • · 
Erkeğin sevgisi ise me -

sela mesleğinin aşkı ile 

tadil edilmiş bulunurdu. 
Seven kadının yükü ne ka
dar ağırdır değil mi? Ka- · 

dm, hayatını yalnız aşkta 
doldurmayan kocasından 
beklediği Jtarfllığı göreme
yince bedbaht oluyor, müf
rit sevgisi yü;ı:ünden dezan
şante · oluytı;du. Kadına 
kıskanç derler, evet kıska
nıyordu. Bir erkek olsay
dım, buna ben de taham
mül edemezdim'; ' 

Şimdi kadın 'da çalışırsa 
alakalarını : dağıtacak ve 
aşkı da mutedil olacak 1 
-. Şu halde, aık ka~-

Kosoııur to~~it 
e~ilnıenıeli~ir 

(Cst t arafı birinci ~ay fanı ı zdad ır) 

Ancak, sehlmeti amme için 

hiiktımet hakkı takdirini istı

mal ile bu tahdidi zaruri gü

rlirse, hiikiııııet içııı lıunu 

yapmak hem bir hak, hem 

d~ bir vazifedir. 
Avukat Rıfat B. de şuıılan 

söylem iştir : 
- Tahdit, scrbestii ticare

te mlinafidir. Gerçi zararı 

i\m yerine zararı has ihtiyar 
edilirse de, bu gibi mes"ek
lcrdc tahdidat vaz'ına lıuku
kan imkan görmem. Esasen 
tahdidin iktısaden de faydalı 

olacağını, etin ucuzlamasını 

temin edeceğini zannetmiyo

rum. 

Diğer bir hukukçu da şöyle 

demiştir: 

- Ticarette esas, rakalıettir. 

Ancıık rakabetiıı serbestçe 

mevcudiyetini idame edecek 

tedabir, hlisn[i netice vere

bilir. Rakabeti kaldıracak 

~urette tahdit, muvafık de
giklir. Tahdit, bir kanun 
mucibince yapılabilir. ................................................. 
bedecek diyorum 1 

- Hayır diyor, bilakis 
gıdasını mütekabilen bula
cak! 

- Çalışan kadın güzel

liğini kaybeder mi? 

- Bence etmez. Pek 

ağır işler de belki bir az 

kaybeder. Fakat kadın gü

zelliğinin bekçisi değildir. 

O güzellik ki hükmü esa

sen tahdit edilmiştir. Sonra 

güzellik telakkisi nedir? 

Kadında bir kukla, bir 

bebek güzelliği devri artık 

geçmiştir. 

Güzellik bir hayatiyet 
ve bir esrardır. Bence ça
lışan kadın daha manidar, 
güzelliği gözlerinde taşıyan 
enteressan bir güzel ola
caktır. 

- Siyasi haklara taraf-
tarsınız bittabi Hanım-

efendi? 
- · Siyasi haklarımız öy

le zannediyorum ki yakın
.dır. Kadın da gören dü
şünen temyiz eden bir uz
viyettir ve insanlık mev
cudiyetinin yarısıdır. Siyasi · 
haklarına sahip olan ka
dınların iştirakile ' yapılan 
kanunları tetkik ediniz, 
göreceksiniz ki bunlar· da
ha semereli neticeler ver
mişlerdir. Kadınla erkeğin 
mesaisi bu sahada da bir
leşirse bunun muhassala-

. sından her halde çıkacak 

şey eyiliktir, isabete daha 
yakınlıktır. 

Belki bizi doğrudan doğ-
rudan aliikadar etmi -
yen meseleler de var-
dır. Fakat mecliste de, be
lediyede de iş bölümüne 
riayet edilerek kadının da 
gözü ile, sözü ile yapıla
cak çok şeyler · vardır. 

- Kadının fazla hassa
siyetinden bahsediyorlar? 

Nebahat H. gölüyor: 
- Bütün böyle cevap

ları verenler galiba hep 
kendilerini düşünüyorlar. 
Hayatı görmüyorlar. Zaru
ret karşısında harbe giden, 
vatmanlık eden, en ağır 
işleri gören kadınları düşü
nünüz. Bunların sinirlilikten 
fazla hassasiyetten aldıkları 

nelerdi? 
Sonra zarif bir telmih ile: 
- Fena mı, bu şekilde 

fazla hassasiyetlerini, zaaf
larını kaybederler! diyor. 

A.Sırrı . 

Elhamrada: 
;: ür;ük Prenses 

Operada: 
Amerika 
Ferahta 

Melekte: 
Al beni 

Majikte: 
Asfalı 

Asri da: 

Haliç vapurları şirketinden: . 
Kapalı zarf usulile 200 takım yazlık elbise yııptırılac~k

tır. Taliplerin şeraiti anlamak üzere 9 mayıs 929 perşeın:~c 
giinii akşama kadar Ayvansarayda idare merkezine mııraca· 
atları. 

Feı·alı Siııcnıada 
2 filim birden 

I larp ve a~k, ve Dcııiı 

kapfanı ayrıca miikcııımel 

variyete matine: 1 5 tc 

Ku~dili sinema ve ciyatrosıında 
Türkiye cihan komikleri (Sünnet 
oluyor) J\omik Naşit, Şevkı, Cev
det Beyler birl:kte (Sünnet düğü
nü) komedi 3 perde hokkabaz, 
karaküz, saz. Duhuliye :ıo guruş. 

Beyoğlu sulh icrasından: Ke
feli zade hacı Mehmet Efendi 
mahtumu Yusuf İzzettin Beyin 
ve Safiye ve Nebiye ve Senihe 
ve Bedriye ve Sadet, Belkıs, 

Enise, Samime Hanımlar Riza 

Aptullah, Y edet ve Mehmet 
Nebih Beylerle şayian ve müş
terken mutasarif oldukları Gala- · 

tada Kemanke~ mahallesinde 
rıhhm caddesinde Kara Mus
tafa paşa sokağında 15, 17, 
38 atik ve 40, 42, 19 cedit 
numaralarla murakkam bir bap 
dükkanı havi ve Mesruriye hanı 

namile maruf bodurum ve birinci 
katı kahvehane ve ittisalinde 
müfrez hana duhule mahsus 
antre ve ikinci ve üçüncü ve 
dördüncü katları muntazam 
kar;ılıldı ikişer büyük oda ve 
bit haladan ibaret olup. beher · 
kata çıkılmak için etrafı demir · 

parmaklıkla d~mir levhalardan · 
mamnl merdivenleri ·§amil ve 
aralarında küçük birer salon ve · 
5 inici kah iki küçük oda- ve 
elktirlk ve terkos teçhiıatile 

mücehhez mücettet kagir ve 
denize her katın nezareti ka
mtlesi ve kahvehanenin senevi 
sekiz yüz lira bedeli icarla 
Maks Efendinin 1 /11/1928 
tarihinden itiberen bir sene 
için ve bila mukavelename 
ikinci katı milli teshilatı bah
riye şirketi müdürü Mehmet 
Kasım Beyin 10/4/929 lari
hinden itibaren bir sene için 
dört yüz elli lira bedeli icarla 
ve üçüncü kalı bila mukavele 
ve icar hissedar Yusuf izzettin 
Beyin ve dördüncü katı dört
yüz lira bedeli icarı senevi ile 
1 /3/929 tarihinden itibaren 
Naci lbrahim zade Cemal Be
yin tahtı isticar ve işgalinde 

olup talip olanların tarihi ilAn
dan itibaren otuz gün zarfında 

kıymeti muhammenesi olan 
yirmi bin beş yüz liranın yüzde 
onu nispetinde pey akçesini 
müstashiben Bey~lu sulh ic
rasına 929-2857 numara ile 
9/6/929 pazar günü saat onbcşe 
kadar müracaat eylemeleri ilan 

olunur. 

İstiklal lisesinde konferans 
Şehzadebaşında istiklal 

lisesinde bugün (çarşamba) 
saat yirmide bakteriyoloji
hane müdürü bakteriyolog 
Osman Nuri bey tarafından 
(mikropların hayat ve tabi
atteki vazifeleri ) mevzulu 
bir konferans verilecektir. 
Herkes gelebilir. 

Tevellüt 
Ecnebi şirketler komiseri 

Hayreddin beyin bir kızı 
dünyaya gelmiştir. Yavruya 

uzun öıniir dileriz. 

Almanyanın da'hıli lıtlkrazı 
Berlilı , 6· f A.A ) - 500 

milyonluk dahili lıt!kraz tahvil
leri mayıs •yı :wfında piyasaya · 

İstanbul ·tayyare cemiyetınden: 
Kurban bayramıııdıı müııh •ı,ı· 

ren tcşkih\tımız rarnfındııl' 
toplattırılııcah deri ve bar;akl•r 

ayrı ayrı müzayedeye kon
muştur. 

Mayısın on üçiincii pazarrc>İ 
giinü saat on b~te derilerin 
ve saat on altıda barsaklarııı 

ihalesi yapılacaktır. TalipleriO 
şeraiti öğrenmek üzere Cagal
oğlundaki şubemize nıiinıt:ııııt· 

lan ilan olunur. 

Gram of ori Edison 
Edison gramofoıılaı·ı 

jğııesiz olarak çalınır 
Edison graınafonları 
Kırk dakika calar 

• 
Lokantalara, kulüplere 

dans salonlarına ve otellere 
daima stok olarak büyük 
kıt' ada mevcudumuz vardır. 

Vekili unıuıııisi: Jl. 
VOLF Galata Voyvoda 
han 7-10 posta kut.usu 
44 7 Galata satış ma
ğazası: Beyoğlu İstik
lal daddesi No. 127 
Lifonti mağazası . . 

UFl'K 
BlÇKl DİKiŞ l\IEKTElll 

Dikiş bilen halıımlara 

ÜÇ VE AŞTI AVDA 
Makastar, hiç dikiş bilmeyen

lere bir ve iki senede terzi 
diploması verir, diplomalar 
Marif müdürlüğünden tasdik 
edilir. Usulü tedris asrın P.n 
son metodu üzerinedir. Taşradan 
talebe kabul edilir. Kayıt ve 
şerait için mektebe ınüracat. 

Beyazıt 5abuııcu Han sokak: No 1 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkem<>irıden : Nişantaşında ku -
yumcu sokağında 17 numaralı ha -
nede sairin iken 28 Şubat 1929 
ta~ihinde vefat etmesi üı..crine tere .. 
keıine vaziyet olunan Memiş bin 
Ahmet E:lendinin eşyayı metrukesi 
bilmüzayede füruhı olunaca~ından 
talip oliınlann yevmi müzayede olan 
12 Mayıs 192CJ' Pazar güaü saat 
9 buçukta mahallinde hazır bu -
lunmaları lüzumu ilin olunur. 

Belediye Doktoru 
aranıyor 

Gönan Belediye riyasetin
den: 100 lira ücreti şehriyeli 
Beledire Tababeti münhaldir. 
Dahili mütahassısı olması 

matluptur. lla\"eten fenni 
kıbalede de ihtisası bulundu
ğu takdirde şayanı tercihtir. 
Taliplerin vesaiki lı\zime asıl
larını v-:ya suretlerini daire
mize göndermeleri. 

Çana/ekole Jandarma yeni efrat 
mektebinden: 

Kilo 

300,000 Birinci nevi ekmek 
Çanakkale Jandarma yeni 

efrat mektebinin haziran 929 
taridinden mayıs 930 gayesine 
kadar bir senelik ihtiyaclıri 
olan ü~ yüz bin kilo birinci 
nevi ekmek kapalı zarf usıılil <' 
28 nisan 929 tarihinden itibar' 11 

yirmi giı ı müddetle ınüııakos:ı)' a 
vaz olunmuştur. ıs mnyıs 929 
cumartesi günü saat on altı ." ·1 

taliplerin ver~ceki fiAtıar koıni>: 
yonca haddı itidalde görü!dıgı 
t~kdirde ihalesi icra kılınacaktır: 
taliplerin bu babdaki şartııameYI 
~örmek ve izahat almak üzere 
Çanakkalede hükumet dairesin
de müteşekkil komisyon malı-

• · · ıu or. 



. 
' Saylfa 

•••••• Dr. Operatör ••H•: 
! RlZA ~NVER i Spor 

l'erbiyeyi bedeniye~ 
şenlikleri 

i Bas~ nteİntleri, fistül v. s. : 
• makat hııstaJıklarıle bilu- : . , 
• mum kadın rahatsızhklan ~ 
: \ 'C kıstrhk en }'eni ~ısullerle : 
: tedavi olunur. Ciğaloğlu, : 
: Emniyet sındığı karşısında ı 
:e:>o•••• No. 37 •••••••• AYln 17 sinde Taksim ~:Jı :::::~~ 

stddyomunda ya - lstanbuf asliye mahkemesi clt>r· 
düncü lıuk.uk dairt!$inckn: Nuh 

pılacak Beyin Mehmet Ali Bey zimıne-
licr sene mayısın ilk h:ıf- uı·r teczı·nn ~orarı tinde matlubu buiunaıı beşbin 

t<h1nda icru ı ~uk:ırrcr olan JfJ liralık istikrazı dahili ta!ıviliıti-
~crbiyci bedeniye şenlikleri Hnliçt;;-N;;H Beye nin hali hazır piyasası mucibince 

ti ı::l ne ma) ısın 17 inci cu- iki sene boykot tutarı olan dörtbİ':'ı üç yüz lirn-
ına ~iınli Taksim stanyo- İstanbul mıntakası Güreş nin senet farihiııdcıı ev\'cl 
ınunda y:ıpılacakur. Bu sene- heyetinden: J 9 nisan I 929 zimmetinde teraküm etmiş olan 
ki ~cnliklcre 2000 ni erkek tarihinde icra kılınan lstan- bin yediyüz lira ve kopanları 
'-'e bini kız olmak iizcrc bul :;dıri birinciliği glireş mü- bedelinden redi }'ÜZ elli Iiraki 
3ooo mektepli i,tirak ede- sabakarında hukem heyetine ccman Altı bin yedi yl.z elli 
Cek ayrıca ç.ıpadaki tcrbiyei karşı tecavüzatta bulunan liranın mumaileyh Mehmet Ali 
bedeniye müessesesine men- Haliç idman kulübü üzalann- Beyden esaleten ve her mucibi 
sup kadın ·ve erkek muallim- dan Necati Beyin evvelce de kefalet iki bin Beş yiiz lira 
lcrde harekatı bedeniye ya- heyetimiz tarafında nynl mad- kıymeti itibariyesinde bulunan 
Pacaklardır. deden. a0,_.avı tcczi\•c edilmi' · 

Ş J J J " elli adet ıstikrazı dahili tahvı-cnlik hazırlıklarına devam oldux-11 esbabı müşec.ldedc nd-
1 b'"' 15.tinin hali hazır piyzs:ısı rnu-o unmakta ve muallim M. dile mumailevhin bu gibi 

La J cibince tutarı olan iki bin yüL nsonla Matmazel Nerman halan bir itivadı sakim ha-
h J d elli lira ile koponTar bedelinden er gün mckteleri teftiş ede- line getirdiği anlaşıldığın an 
tek kk t şimdiye kadar teraküm etmiş · hazırlıklara nrızaret et- iki sene müddetle muv:ı ·:ı 
rn k ·1 · s·nr bulunan yedi yüz elli ve ( 1 c •tedirlcr. Bu cuma giinü bovkot cezası e tcc-lıyc 1 

1. ı. • f k ı erı'ldiK·i k!nunevvel 1928 ) tarihinden at:sim sitadyomunda umumi müttc i an {arar v b 

bir prova 1..apılacaktır. tebliğ olunur. itibaren mahiye yirmişer liradan 
fil .... _ <I> bu güne kadar teraküm etmiş 

Aktarma tarif esi hakkznd~ bir tayzih mebaliğ ki ceman üç bin yüz 
almiş liranin da diğer müddei 

İstanbul Liman Şirketinden: afeyha Nimet H~ınıdan hase-
1 - Tenzilatlı aktarma tarifesi doğru konşmento. bilkefale tahsili hakk,nd~ ikame 

ile bir vapurdan diğer ·bir vapura aktarma edilen olunaıın dav!dan dolayı müddei 
eşya hakkında olduğu halde bunun bazı mahallerde 

aleyhimanın ik!met:Cahlarfoin Yanlış tefsir edildiği görülmüştü"r. 
1 meçhtıl olmasına mebni verilen 

2 - Aktarma tarifesinden istifade için ma ın karar üzerine il!nen tebliğ 
limanımıza muayyen bir limana aktarma edilmek d . 

1 1 dava olunduğu halde müd eı 
Üzre gelmesi ve bu cihetin manifestoda yazı ı 0 • h' 

aley ımanin davaya cevap ver-
ması lazımdır. medikleri anlaşıldığındaa Meh-

3 - Yalnız aktarma kaydile gelen ve 1imanımııda 4 

k met Ali Beyle N:met Hanım ba'Şka bir konşmento ile tüccan tarafından a tarma haklarında Tahk.ikatm ~ıyabw 
edilen e.şya dizbarko tarifesine tabidir. 

4 - Bu cihetin nazari dikkate alınması muhterem iırasına ve iş bu kararı gıyabinin 
alakadarana tavzihan ilan olunur. beş gün zarfında Gazdeye derç 

••lilii~~I ettirilerek iki ay müddetle 
@ ilanen tebliğat icrasına (5-5-i29) 

Devlet demjry_olları ve liman- tarihinde ~arar werilmiş· ·e 
- yevmi .j:.Uına .olarak.,itmmuıun 

ları umumi idareaindeıi: . on ~kizind perşmıbe JJilnü 
tensip kılınmiş olduğundan 

Geçen Ramazan bayramında ofduğu misillu Kurban bayraır.ın- yevmi mezkürda saat on d~tte 
da da seyahat edecek yolculara 1~17 mayıs 929 gccc yarısını:lao müddt;i. aleyh~manın _.)stanb~I 
26..27 mayıs gece yarısına kadar teuzil!th bayram tarifesi tatbik Mahkemei asliye dördüncü 

Olunacaktır. hukuk dairesi tahkikat hakim-
Fazl" maJfını:ıt almak arzusunda bulunulduğu takdirde ista-

.. liğinde isbati vücut etmedikleri 
ıiyonlarımıza müracaat olunması ilan olunur· taktirde haklarındaki tahkikata 

lstanbul icra dairesinden: Koşunuz! Koşunuz! gıyaben devam olunacağı ilan 
Eğrikcipıda Hıdirilyas ma- Çakmakçılarda Çeşme so- _o_ıu_n_ur_. _______ _ 

ltağında Rukiye hanımın sında yüzilc kuş tuyu yastık hallesinin Çıkmaz kale so- kağındaki kuş tüy~ .~abrika- 1 BDOMOONp'fİ pfabErikLası il 
Uhdesinde bulunan atik 11 iki lira, yorgan on dört, şilte 
Cedit 13 No kayden bir on beş liradır. Kilo ile 125 İl Birası çıkmıştır İ 
tlyvm iki bap hanenin nı- kurustan " başlar kuştüylerine H 

~ k :::ı:::: er yerde aablır === 
sıf hissesi borcun verilıne- mahsus kumaşlar her ren te 
lnesinden dolayı kırk beş mevcuttur. . 
Riin müddetle bilmüzayede ~~---~-:::--:--i 
haddi ıayıkında olmadı- Seyrisefain 

ÖPERATÖR 

iından bir ay müddetle M.-kcz :ıccnted: Galata Köprü 
temdidi müzayedesine ka- b ında. Beyoğlu 2562 Şube 

Halil Sezai 
IlASUll MEllELERI 

'tar verilmiştir. a:rııc.ı: Mahmud.iye Hanı altında 
Hududu: Çıkmaz sokak latanbul 2740 

Fistül Ye sıracalan mne
li yadı ameliyatsız elektrikle 
tedavi ve bilcümle ameliyatı 

icra eder. Öğleden sonra Di

van yolu .Acı hamam No. 20 

kale duvarı, Canbaz lsma
il ağa hanesi, Hasan bey 
bahçesiyle mahdut yüz yet
miş dört arşın murabbaın
da iki bap hane; müteba
kısi arkasında teneke tahta 
Perde ile müfrez arsada 
bir dut ağacı vardır. Müş
temilatı kalenin ittisalindeki 
hanenin zeminindeki beden 
duvarları kiğir fevkamsi 
ahşap olup toprak ev altı 
Üıerinde salaş bir oda 
L i r h e li ark a sın da 
arsa. Üst katta: bir aralılC, 
birisinde yükü bulunan iki 
0 da vardır. Kadri ve Ihsan 
atalar 111üstecirdir. lttisa· 
lindcki diğer hanenin be
den duvarları lcimilen kağir 
<>lup zemini kısmen çini 
taşlık üzerinde gömülü bir 
lcüp, mazayılc musluk, do
lap, merdiven altında kö
"1iirlük ~ bir heli, arlca
•~nda ..arsa. Üst katta bir 
&ofa, yüklü · bir oda olup 

kuc:J~ne sakindir. Her i · 

1
. ının tamamı beş yüz 

• tradır. MeıkUr hissenin 
'tlirasma lula bedelle ta-

Trabzon ikinci posta~ı 
(KARADE~lZ) vapuru 9 Mayıs 
Perşembe akşamı Galata nhtımın-·ır•-----------ıı 
dan harcletle Zonguldak,_ İne- Lüleburgaz Asliye Mahlt,eme-
bolu, Sinop, Samsun, Unye, sinden: Umurca köyüııde Meh-
F:ıtsa, Ordu, Giresun, Trabzon, met Ali kızı J-latiçenin zevc,i 
Rizeye gidecek: ve Of, Trabzon ibrahim oğlu N~zir aleyhine 
Polathane, Gircson, Ordu, Fat· 
sa. s~msun, Sinop, Jneboluya ikame eylediği feshi nikah da-
uğrayarak gelecektir. vasından dolayı müddei aleyh 

namına çıkarılan davetiye mer-
lzmir sür'at postası kumun mahalli ikameti meçhul 

(COLCEMAL)vapuru 10 Mayıs olduğundan tebligat icra kılın-
Cuma 14,30 da Galata nhtımm- mamış ve hittalep il!nen tebli-
dan hareketle Cumartesi sabahı ka 

14 30 gat icrasına rar verilmiş ol-lzmlrc gidecek ve Pazar . 
da lmurdea hareketle Pnartesf duğundan muhakemenin bıra-
sabalu gelecektir. kıldığı 4 haziran 929 salı günü 

Vapurda mükemmel bir Or- saat oııda mahkemede bulun-
kestra ve Caz.bant mevcuttur. ması veya vekil göndermesi 

Iip olanlar ve daha ziyade aksi takdirde hakkında muamc-
malumat almak istiyenler lei kanuniye icra kılınacaği ilan 
hisseye musip kıymeti mu- olunur. 

1----------~-------ı h~mm~nenin yüzde o?u Miik' emmel piyano 
nısbetinde pey akçesale .. 
928 -9396 dosya tlUmarası- Me~ur EHRBAR markalı 

_ . _ d - ıodser piyanosu satılıktır. Her 
nı musta.shiben muzaye e -s.ı-..ı ayyel saat ıo dan 

b . .. I . ~ Oga~CD ~ 
şu esın~ ~u~ et,me CJ'! 12 ye kadar Şitlidc, Terkoz su 
ve 10-6-929 tarihinde saat. kulesi civarında Vervant kalfa 
on albya kadar son. müıa.: apartımarn karf1Smda Hanim 
yedesi icra kıh~~ iJin Şah (cskJ Celal Paşa.) sokağuida 
olunur. l ı 8 numaralı evde ıörülebilir. 

Biiyü 
~ş~1!~ıP1~8g~ı:1 Eşya piyangosu B~~~~~R 
Türkocakları merkez heyetinin tertip ettiği 

Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cins 

Kapalı 929 ınodeli 27 katalog No. hı 
Deş kişilik Huik otomohili 
Kapalı 929 nıodeli Şevrole otoınobili 
P~rlanta Pantantfi 
« J{iipe 

lliiyiik salon halısı 
Yüzük 

(( 

Pırlanta Pantantif 
Pih\tin çift kapaklı erkek saatı 
« Kadm kol saalı 
Salon takımı 
İpek seccade 
Halı seccade 
llereke battaniyesi 

(( , (( 

ıl .. .) 
(( (( 

t< (( , 
., (( « 

ffe!·eke~!n fantazi ipekli yastığı 
(( « « « 

. (( (( « 
(( (( ' (( (( 

' ' · Hereke kuôınşı ndiln yastik 
:1 •• • -il 1 

(( .« (( 
.. fferekenin ipekli ınendili , 
Beykoz tfahrikası ıuanıuh\tından bavul 

(( 

tı: 10\ , « Mektep Çalf as ı 
41 " c « eğer takımı 

·~< · ., « « ertak çantası 
« ' (( ' (( (( (( 

~ ' ~· ~ 
1 f;' , • "~1. « u 

1 (( (\ • (( • 

~ -~_şj!fgen~ l>e'Eiiigile llilaliahıner 
.. ,.,Sau'at eyinin Şöınen dötalıl, ipekh 

muz, y8strk , çay tak.ınn, masa örtüsü 
lpe~1i R~mbinez.on, eşrap, çanıaşır 
Takımı gibi uefis eşyaları 
Zarif· biru oya 
El işi bit abajor 
Ilurdelıin · ·· . ~ . ~ 

iki parçn .e.eviz sigara kutusu, dokuz· 
_, Par«r'l -işlettwli fil di~i hanını sigara 

Tabak:asile ou · bir adet gümüş ıüineli 
' e'rkc~· \·~ . İqtdın şigara tabaka.tarı 
İçerisi Türk tipi nıinyatürlerle 
işlen~li biiyiik ı)ara vana 
iki' kiiçük paravana . 
.~ayet 1~1~1 anna çerçe\'eli nıinyatür 

. Hattat N ur.i Ef entli tarafından bronzla 
Yazılmışı levha 
. \!,\ « • « ~ 

(( 

<( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( « « 
· ~ü.ta~ıyui .. çin!si 50 santinı tulünde vazo 

« « « kavanoz • 
?. 40 « arzında tabak 

60 « tullinde vazo 

Adet 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
öO 
.30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 
5 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

50 
20 

231 

ı 

1 
1 

22 

1 

2 

2 

1 

ı 

ı 

ı 

ı 

6 
7 

10 

3 

Flat 

5000 
2500 
2200 . 
1850 
600 
900 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

3 
50 
30 

5 
100 

50 
20 

. ıo . 

20 
25 
25 

400 

20) 

200 

50 

50 
50 

50 

25 
25 

10 

cift 60 • 

100) 

Yekan 
URA KU. 

5000 
2500 
2200 
3,.{00 

1802 
600 

1000 
400 

2500 
2000 
2000 
5000 
şooo 

500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

1000 
600 

220 
500 
250 
400 
500 

3178 50 

20 
25 
25 

45Q 

400 

40) 

4a<) 

50 

50 

50 

50 

25 

150 

71 5J 

JOJ 

180 

59,1)()0 0) 

Enini.Yet sandığı emlak müzayedesi 
· :Kati karar ilanı caddesinde e.llı 11 nuınarah iki döAümden ibaret bir fundalık 

ıubllinia tamamı. 

Sandığın uhdet taıamıfuoda olup metili müzayedede bulunan 

ve dGa Ye nmle mevku yobnda ptcrilen emvali gayrimC11kulcnin 

talip zuhuru takdirin<Ie 1 1 mayıs 929 tarihine müsaclif culDCS'tesi 

günO saat onakada kat'ı kararlanıwı çelilmea mukarrer bultuıdu

pdan Jalıp olamltlll mezko.. tünde aut oa albya kadar sandık 

idareaine munacaat eylemeleri lüzuma ilin olunw. 
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Gazetemizde çıkan yazı ve 
ıreaimlerin bütıin hakJai'ı mahfuzdur , , ' 

8 Mayıs 
1929 Tiirk mekteplerile faydalı eeerltn 

ilinlarında of ıı 20 teuilat yapılır Türk l~e Hariçte l Gazeteye gönderilecek mektupların llzerine 
: idare içinse (idare.,, yazıya aitse (\'azı) Kuruş Kuruş 

ı Aylı~ı ı~o 000 
· i~aretl ıonulmalıdır 

3 • 400 fOO 
6 

12 • 
• 

rso 
1400 

1450 
2100 

Butlmıyan mektuplum fadedndeu, klJ'llllllf· 
mukadderealz mektuplara konulmuı paraluıa 

kayholmaımdan •e U&nlann mündericatmdan 

Büyük ve ya bir çok de!a lçtn "erilen llanllrla 
bususl mahiyetteki ll~nl.ınn ücreti 

Jd3re ile kararlaştırıhr. 

Guetemb:;, huıud U&'l ka~al e::llt JJr 
R S. H. ll&ııı.?: ae:?:.teıl. 

'fi ldue meıul deiildfr. 

il~ gece~ı ay· İstanbul, Babıalı, Ankara caddesinde '<'V akıt,, yurdu Sayısı 
L tcll970 idare isleri 1971 ya?.ı l!:'lerl ı * telf:'ral: V TJK po ... ta kutusu: 46- ,,; 

r---~~__,-=,,,,,.~ .. _,,,,,,,,,"""""'"""""",..,.._""""""==,,,..-.:························ 
Borsalar 1 mayıs r929 : flcele satılık mat-1 Adana Vilayetinden: 
-

N' ukut 
Jr~IJiz Jira.ı 
llcılar 

:o 'Yunan dır:ılıır.l 
l Ro;yhE:n1ark 
l .A'u~tnry:ı ~ilini 
:o lry Romanya 
~O L<',·a Rulf!'ar 
l Felcnıeı:k florin\ 
:o Frar.Fız frangı 
~o Jt:ılyoın Jirt"li 
:iO kuron Ç{'ko - Slovakya 
1 {'en·onets c ~oviy~t • 
1 Zeloti c Lclıil'tan • 
::o Dlnar c Yogoslavy:ı • 
:.o Peltika trançı 
f rrzeta ]fpanya 
:o IE,·içrc frangı 
1 Mecidiye 

Çek 
[~nura üzerine bir lııglllz lirası kuruş 

J\n ıtrk 1 TUI'I< lirası dolar 
Paria • • frank 
~filano • • • llr<'t 
Berlin 
Scırya 

Drlık•cl 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

mark 
leva 

belka 
• • florin 

C1ncvro 
Prag 
\•jy:ı.na 

Madrlt 
\·arş ov:ı 

Atina 

• • • frank 
• 
• 

• kuron 
• silin 

• • pezela 
• • zeloti 

• dirahml 
l W<rrı 
lel~ırat 

~o ley 
Türk lirası 

Tahviller 
Jıtikraz tlahili c ,·atleti• 
rıuyunu rnnvahido 
l~r:ı.nı.iyeli <len1iryol1.1 

l•tanbul traruny •irketl 
Rılıtım Dok vo Antirrpo 

krus 
dinar 

lt t'1nLcl anonim En şirketi 

Hisse senetleri 
ı, hnka ı 

Ci'n:anlı bankası 

991 75 
204 00 00 

52 '75 00 
~9 00,00 
~9 000 
24 12 so 
21 7 soo 
80 25 

160 00 00 
213 75 
no 25 

0000 
22 75 
72 'lS 

119 2500 
:;:9 7S 

782 15~ 

994 75 
0,48 8400 

12 48,00 
9 30 (1) 

2 0800 
67 00 50 
s 51,00 
1 21.CO 
2 5275 

16 42 so 
s .4650 
s 4075 
4 94,25 

97 74 
24 37,50 
27 6500 

93 25 00 
202 75 00 

r , ao 
25 

14 00 
188 00 

993 25 
204 0000 

52 7s 0) 
49 oo,oo 
29 00 
24 18,75 
28 0075 
80 25 

16) 00 00 
213 
120 

0000 
22 
72 

113 
29 

782 

ses 
0,48 

12 
9 
2 

67 

75 
25 

75 
25 
25 
75 
so 

25 
11,25 
4e,oo 
29no 
C400 
97,50 

3 50,50 
1 21,00 
2 52 so 

16 40,00 
3 4825 
3 4l,1~ 

4 3375 
87 74 
24 43,75 
27 60,00 

94 62 ı.o 
208 25 00 

7 6!) 

14 100 
oo 'oo 

Ticaret ve ıahire borsası 
fiallar Tjcaret lıorsası kltibumumtUgl tarafıntl:ın Vf'rflmJstfr. 

Okka11 
Azami Aıgnrl 
K. P. K. P. 

ru&day % Çavdarlı 
Yumu'8k oo.oo 00 00 09,00 

1 
Kl7'1Ca C0-00 00,00 00,00 
~~ntcr C0-00 co.oo oo.oo 
,rrt . oo-oo ı520 1520 
L·rnme C0-00 oo.oo 00,00 
Sert ruald•t 0-'!0 00,00 00.00 

-ZAHiRELER-
1 ra<dar 
1 lrpa 
j tı ır 
ruı.r 

Faıulye 

ıs.s5 

1000 
15, 10 

00,00 
00,00 

15,30 
1000 
14 10 
oo,oo 
0000 

-HUBUBAT-
..;:uıaın 

(ı.;.u fl~_rni 
00.00 C0,00 
00 00 00,00 

• 

-UN-
Çuvalı kilosu 
Ekistra eklslra oo 
Eklıtra • 
Birinci yumusnk oo 
Dirinci rert • 

1300 
1130 
138l 
1300 

Jklnci • 1200 

TifTİK -
.Aııkara 197,20 197,20 

Akşehir 000,00 000,00. 

Yapagı Guz yunu 102.20 ıo2,00rl 
-AV DERISl-

Zerdcva çitli 0000,00 0000,00 
Sanur COOO,oo 0000.00/ 
Tilkı • 0000,00 0000,00 
Kundu• • C000,000 eOO ~· 

ç fındık 
Badem 

•VVı 
-FINDIK-

ooo 00 000,0<J il 
.. 000,00 000,00 

nan 
Teminatı muvallaı.. 

Cinol erzak lira kuruş 

Un 3.000 

Sıgır eti 1.0::>0 
Sade yağ 600 
Arpa l,203 

hami 

kilo 

190.000 

45,000 

6.000 
220'030 

asgari 

kıl o 

125,(){)() 

25,()()Q 

4.000 
130,000 

Kilis hudur taburunun haziran 929 iptidasından 930 gayesine 

kadar Lir senelik ihtiyaci olan yukarda cinsi ve miktari ve temi

natı muvakkatesi yazılı dört lcalem erzak 1 mayıs 929 dan itibaren 

20 gün müddetle münakasaya vazolunmuştur ihalesi 21 mayıs 
929 salı günü ıaat 9 da kapalı zari usulile icra kılınacağından 
ıartnameyi görmek isteyenlerin tabura müracaatları ilan olunur. 

İstanbul gümrükleri .baş 
müdürlüğünden: 

1 ~ lzmirde tamir olunacak olan lzmir ithalat gümrüğü 
nmbarlarıyla rıhtım hakkındaki münaka.a neticesinde telclif edilen 
liyat fazla görüldüğünden teklifler kabul edilmemiıtir. 

2 - Tamirati mezkOre yeniden pazarlıkla münakasaya konuldu. 
3 - ihale 15/5/929 ( 15 mayıs ) çartamba gü~ü •aat 

14 tedir. 

4 - Şeraitte değiıildilt :ııoktur. 

5 - Taliplerin Anlcarada Gümrük mübayaat komisyonuna 
müracaatları. 

1 
! haa makineleri İ . •
1 

Birisi çift battal ve çift kazanlı diğeri çift lstan- 1 

l\Iünairnsa müddeti 
lhalei katiyesi 

5 mayıs 929 25 mayıs 929 
25 mayıs ~ cumartesi günlı saat on birde 

Bir aylığı Bir seneliği 
asgari azami asgarl azami 

' bul ve çiıt ka_anlı iki matbaa makinesi müsait • 

e şeraitle acele satılıktır. Görmek istiyenlerin Sonsaat 1 
8 idare müdiriyetine müracaatları. 

kilo kilo kilo kilo 
Kapalı zarf usulü ile 5000 15000 60000 180000 ekmek üç yıldız 

. •••••••e•••••••••••••••• 
Istanbul itlıalat giinıriiğiinden: 

Adedi mıktan kilo 
1 sandık D C O 128 Vernikli boya 
1 • l\I l\I E I 51 Grama fon makinesi 
3 bağ A B 131 Ağaç kasnak 
1 sandık Bil<\ 81 Çizgili yazı kağıdı 
1 • V F 23 Eşyayı zatiye 
1 • A B 21 Şapka 

I • D C J F 60 Demir makina aksamı 
1 Balya K Z SS 80 kunı manda derisi 
l Sandık AZ F 328 Pamuk mensucat 
2 • K O 278 Eşyayı zatiye 
1 • B Z F 189 Yün mensucat 
2 Balya A l\J 554 Pamuk tela 
1 

1 
• 
• 

s J c 
AO 

90 Demir anahtar zenciri 
35 Kundura boyası 

1 • Z KF 203 Pamuk mensucat 
1 • :\I V 169 • sofra örtiisü 
1 • Adres 61 Demir yaka düğmesi 
Balada muharrer eşya 11-5-929 Cumartesi gününden 

itibaren Istanbul ithalat giimrüğu satış an barında bil müzayede 
lüruht edilece i ilan olunur . 

AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞiDE: ıı MAYlSTADIR 

İKRA~fiYE : 45,000 

AYIUCA: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LİRALIK 

lKRAl\IİYELER VE 10,000 LiRALIK BİR l\IÜKAFAT 

Bu keıidede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

Bahkesir Encümeni dai
misinden: 

Balya - Bayramiç yolu için atideki evsafı haiz bir tiraktor 

i!e bir yol kazma ve tesviye makinesi kapalı zarf usulile mübayaa 
edileceğinden !alıp olanların Mayısın 19uncu Pazar günü saat 
15,e kadar Balıkesir vil.lyet Encümenine müracaatları ilan olunur. 

1 - Tıraktör 50 ila 60 beygir kuvvetinde otoşcni tertibatını 
haiz ve benzinle müteharrik olacaktır. 

2 - Tesviye ve kazmak makinesi 12 kalemlik kürek tertiba

tile mücehhez ve kazma tertibatı 7 dişli olacaktır. 

3 - Tesviye ve hafir makinası tekerlekleri e;ilebifir tertibatlı 

e• aynı zamanda hendek hafri için Jazımgelen tertibatı ol~caktır. 

CA~AKK~\LE JA~DAR~IA YE~l EFlt\T • 
MEKTEill~DEN: 

Kilo 
13500 
13500 
13500 
13500 

Pirinç 
Bulgur 
Kuru fasulya 
Nuhut 

6750 Mercimek 
18000 Patates 

600 Kurubakla 
13000 Sovan 
6000 B<rülce 
6000 Makarna 
2000 Kuru bezelye 

roo » bamya 
7~00 Tuz 
2000 Şehriye 

1000 Salça 

Kilo 
1000 
1200 
200 
100 
50 
10 

2000 
1000 
100 
100 
50 

2000 
10000 

Kuru üzüm 
Reçel 
!<uru kaysı 
Çay 
Kahve 
Limon tozu 
Süt 
Yoğurt 

Sirke 
Kırmızı biber 
Sarmısak 

adet Limıın 
» Yumurta 

Çanakkale jandarma yeni efrat mektebinin haziran 929 tari. 
hinden mayis 930 gayesine kadar bir senelik ihlipeı olan yukarda 
cinsi ve miktarı y"zılı erzak afeni müzayede surctilc 5 mayis 929 
tarihinden itibaren yirmi gün müJdctle münakasaya vaz olunmuş
tur • 25 mayis 929 cumartesi günü saat on altıda taliplerin vere
ceği fiatlar komisyo:ıea haddi itidalde göriiidüğü takdirde ihalesi 
icra kılınmak üzre taliplerin butaptaki şarhıameyi görmek ve 
izahat almak üzre· Cınakkalede hükumet daireair.de müteşekkil 
komisyon mahsusuna müracaatrarı ilan olunur; 

Maarif emanetinden: 
Sultan Ahmettc Terzilik mektebi dahilinde hanımlar için 

terzilik, moda, çamaşır, şapka, ve saire derslerini ihtiva 
eden bir ( Akşam san'at mektebi ) açıloııştır. Talip olan 
hanımların her gün (4,30) dan (6) ya kadar mektebi mez
kOr miidürlilğüne müracaat eylemeleri ilAn olunur. 

Aleni münakasa 400 500 4800 6000 gaz halis Batum 
1 - Münakasa: Adana vilayeti idare heyetine~ icra edilecektir. . 
2 - Adana merkez hapishanesi için 929 haziran iptidasından 930 mayıs nihaycnne 

kadar yirmi gün müddetle münakasaya konulan ekmek Ye gaz yaj:tının 25 mayıs 92ıı 
tarihinde ihalci katiycsi icra edileceğinden şartnamede yazılı bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğu nispetinde olmak üzere ekmek için lıin üç yüz elli, gaz pğı için dok<:ın 
lira depozito akçesi makbuzu bedeli ihale teminatı kafiye ylizde on b~ş nispetinde ilhC 

edilecektir. · 
3 - lıanat ücretile mukaYelename ve masarifi saire müteahhide ait olacaktır. 
4 - Şartnameyi görmek ye daha ziyade malumat almak istiyenlcr hapisane ımıdür

lüjı;üne müracaat edeceklerdir. 

Emlak ve Eytam Bankası is -
tanbul şubesi müdürlüğünden 

Esas No. mevkii Mu ha mm en bedeli icarı senevi 
1 • 1-J:ra 

160 Boğaziçinde kiin kalender kasrı ve 30 dönüm bostan 
ile 126 dönüm fundalık. 

1000 

Emlak ve Eytam Bankasına ait balada muharrer emval birer senelik bedeli icarı şeraiti ati)'• 
ile müzayedeye çıliarılmıştır: 

1 - Müzayede müddeti 15 mayıs 929 çarşanba gününe kadar olup ihale muamele:'i yermi 
mezkorda saat on altda İcra olunacaktır. 

2 - Bedeli icar ilk taksiti ihaleyi müteakip verilmek üzere üçer aylık müsavi taksitle ted;ye 
olunacaktır. 

3 - Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçakapıda Emlak ve Eytam Banb<ı 
lstanbul şubesine müracaat etmelidirler. 

İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilô:nalı 
Nevi Semti 

Kadıköy 

Mahallesi 
Caferağa 

Sokağı 

lzmir 
Nem Hası 
atik 15 

cedit 33 
maa b~lıçe 

k:igir hane 

tcmaıı.111111 kıym.tı 

nıuham:ııi:·sı 

4500 lira sck:Z ta::sitte 
Müştemilatı: altı oJa bir mutbak bir ham 

• YeşHköy Şevketi ye )Stanbul cadJesi 66 nıaa bahçe hane 4000 • • • 
l\\üşteınilatı: Büyük ve küçük on bir oda bir nıutbtk ve iki hai.1 
Baliida eYsafı muharrer Emlakin bedelleri sekiz taksitte tediye edilmek i1 re ıı:z~ı~r'"'fı 

muharrer kıymeti mahammene ile 25 - 5 - 929 tarihine musadif cuıııarl<s. s 15 Je ııleni 
nıuzayide usuliyle S'. tılacaktır. Taliplerin bedeli mu ham menin yüzde yedi luı·ugu h<sabiy:e 
teminat akçeferiyle emvali metruke salış konıusyonuna ıııüracaat!arı. 

Semti Mahallesi Sokgı No Nevi lcıri l:re 
Bogaziçi Yenik5y Ayanikol Köybaşı 195 Gaz:no 20 şeLri 
Beyoğlu Huseyinaga BülbülJere 7-72 Mağf,za 10 < 

Bostancı BagdadcadJesi 493 dükkan 96 s·n~vı 

Balat Karabaş V;qmr iskelesi 41 72 • 
fener Güfcami fener 278-240 dükkan 150 • 
Kadıköy Rasiıııpaşa Otoıı efkııdi 27 hane 240 « 

• • • 29 dü<kan 60 • 
Unkapanı lfaraccı Karaı\lelımet Fcncrcaddesi 7-19 dükkan 270 • 

Balada evsafı mıılıarrer emlakin 13-5-929 tarihine müsadif puartesi günü saat 15 de pazar
fıkla müıayedeieri mukarrerdir talpleriıı Emvali metruke icra komisyonuna müracaatlerı. 

Mekatibi aliye mübayaat komisyonundan: 
Nev'i 

Ekmek 

Ne suretle münakasaya 
konulacağı 

Kapafı zarf 

ihalenin 
Müddeti Tarihi 

Bir sene 27-S.929 
Et (koyun, kuzu, sığır) 
Sade yağı 
Zeytin yağı, sabun, zeytin 
Kok ve maden kömürü 
Odun ve mangal kömürü 
Arpa, saman, kepek 
Makarna, şariye, un, nişasta, pırınç unu, irmik 
Pirinç, tuz, fasulye, uohut, soda, kırmızı m:rcimek, 

siyah ınercime<, çay 

« « 
« • 

aleni münakarn 

• « 

• « 
« 

• « 

« 

« 
« • 

• 
« 28·5-9~9 
« « 

« 

• « 

Patatis, yumurta, kuru soJan « « c 29-5-929 
BeyaL ve kaşar peynir, üzüm, erik, kayısı « « « • 
Yaş sebze « « Altı ayfık • 

Mülkiye ve Yü'.,sek muallim mektepleri için haziran 929 iptidasından mayıs 930 ııihayıtirıe 
kadar lüzumu olan bıl.lda ınüfre:latı ıııu!ıarrer erzak ve saire hizaiarı:ıda gösterilen günler.le 
fındıklıda Yüksek mektepler muhasibi mes'ullüğünde ihale ed:!ecektir. Taliplerin şeraiti anlamak 
üzere l\\ülkiye mektebi müdürlüğüne müracaat eylemeleri ve iştirak edeteklerin ilıal~ güı:iin.Jerı 
ev\'el teminatı ınuvakkateyi muhasibi mes'ullük veznesine teslim ile mak!ınz armaları lüzunııı 
ilan o'unur. ' 

~~~~~~----~:----~~~~~--~ 

Yozgat Nafir başmühendis-
i . ., • J • ( 43896 ) lira 39 kuruş bedeli keşifli ve 
ıgınaen • kapafı zarf usulile münakasaya konulup 29 

n:san 929 tarihinde ihalesi takarrür eden Yozgat - Yerköy tariki 
üzerinde 5 - 805 den 9 = 75 kilometroya kaJar olan kısım tari
kin imalatı sunaiye ve şosa tamiratı esasiı·esi için yevmi mezkiırda 
talipler tarafından yapılan tenzilat haddı layık görülemediğinden 
kısmi ıııczkür 18 mayıs 929 cüıııartcsi günrı ihalesi icra olunmak 
üzre te;.rar münakasaya konmuştur. Taliplerin teminatı kanıırıiyc
lerile encümeni vilayete ve fenni hususatta malumat almak iste -
yenferin Yozgat nafia dairesine müracaatları tekrar ilan olunur. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığı ilanatı 

Satıbk odab dükkan : Şehzadebaşında Emin Nurettin mahallesinin 
Şelızadebaşı sokağında N.80-104 iki katta 1 oda, r sofa ı haf:I 1 tavan 
arasını müştemildir, muhammen bedeli 22~0 lira olup SL·kiz senede 
sekiz taksitte tahsil olunacakur, müzayede 13 ,\l~yıs 1929 Pazartesi 
günü Defterdarlıkta yapılacakar. 

Mayıs 
!I' Zilkade 28 Bürç: Seo't 
i ·Ayın Jog•Jşu r;ı Arın bJ[ı;ı 
1 1 4,N ı.!ı r s.40 J' 

, l Çarşamba ' 
N&ıilaz vlıkıtları t-·•• 

5Ua!t ÔJI• Jkipiı Akt•• Yatı• ,l ı;I 
4,50 12,10 16,05 lfl,13 '.?0,511 .... 

-Bqün ,1.a7'l iıiııı: 

1 

ErkıL K>< 

Etem - - - _!'elirı 

~ 
Günün nasiha!ı: 

ı.e~le~ln omru ltlı.lkla geç<' 

Bu.ıü~tü ha '1 1 hJ\·~ 
Ruzgar hafı! nıuteh.l\\ ıl 

buluılu olac.ıli.ur. _ ---- -·- -- ili-' 
; ,..c.;a·uı mü • ' et ı ~ 


