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mu·kalemeler 

25, 
i 

KİŞİ iş 
Tİ YOR 

f ordun ıehrimizdeki montaj fabrikası 
ne zaman açılacak., nasıl itliyecek., 

neler yapacak 1 
M. lfollln!J bunlan anlatıyor 

F ord müessesesinin inşa 
edeceği montaj fabrikası 

için kiralanan Topane an
trepoları Sey
risef ain ida
resi tarafın
dan tahliye 
olunarak tes
lim edilmiş
tir. 

Üç maruf ıinema yıldızı: Greta Garbo, Beti Bronıon, Lora Uplint 

Kadınların başına en çok yakşm nedir? Şapka mı, başörtfüli mii~ lngillz rc~.-lımla
rından biri bu meseleyi tetkik ederek hali hazırda kadın'arm kullandıkları şapkalar ,aJcy
hinde makaltlcr yazmıştır. San'atkara güre şimdiki şapkalar ka~lmların ylizlcrlni örtmekte 
Ye kadınlar giizcl bir ziynet te~kil etmediği gibi rntifit bir Sl rp:.ış vaziie:ıini de gör
memektedir. 

Şu halde kadın başları .için en gü.zel ve muvafik örtii nedir? 
Londrada münteşir ( Deyli Ek~pres) gazetesi başmakalclcrinin birinde bu meseleyi 

mevzuu bahsederek diyor ki: 
- Bu günkü kadın ~apkaları hem çirkin, hem <.le faydasızdır . .. lradın yüzüne ve gü

zelliğine yaraşamıyan bugünkH şaP.kalar yerine ne kullanmalı? Bir san'atk~nn dedi!f gibi 
kadınların kafasına sım sıkı yapışan şapka yerine bol ve serbest örtüler ve e~rplar. mı 
kullanılmalı? Bue kalırsa moda diktatörlerı şapkalar~ kadın :yüzlerine nefis b~ çerçk'e 
teşkil edecek şeıtiller vermelidirler,, ~ · J 

Gazete bu -ya!t Ue bttaber iiç meşhur sinema yıldızının başörtülü birer resilnlerini 
ncşretmckte, onların da ayni fikirde bulunduklarını bildirmektedir. 

tır. 

Mukavelemiz mucibince, 
otomobil, traktör. kamyon 
ve saire imal edeceğiz. 

Tayyareyi sok satış ol
madığı için sipariş üzerine 
yapacağız. 

Burada kullanacağımız 

Türk memurlarına gelince, 
mukavelemiz mucibince 2 
sene sonra 0

111 60 Türk me
mur 1c.ullanılacaktır. 

Fakat, biz bunu daha 
ilk seneden tatbik edece
ğiz. 

Bu memurları ve amele
leri • her şubede, muha!tebe
de, satışta, tecrübe· kısım
larmda istihdam edeceğiz. 

, Yalnız, biz bütün bu me-
murları ancak 7 ay sonra 
alabileceğiz. Fakat, • inşaa· 
tamızı münakasaya koyarak 
miiüahbile;e verecekiZ. . 
[Alt t1rafı 2 iDci aayıf amızdachr) 

Cencvred 

.;= 

------------~-- · ~ 
Bekarlık vergisi hakkında-ti 

ki fikrinizi bildirinız 8 
Bekarlık vergisi hakkındaki müsabakamız ni- &e, 

hayet bulmuştur. Knrilerimiz g:ızctede sırasi'e ver· k"™ 
ginin lehinde yahut aleyhinde olarak çıkan noktai @:; 
nazarların ve bunların esbabı mucihesinin lrnngi- E;~ 
sine tararaftar olurlarsa o fikrin intişar ettiği ga- ;·!! 

ı.-;::; 

zete nushasındaki kopunun, üzerine adrt'slerini ~ 
ve imzalarını koyarak diğer kupon!arla birlikte fjj 
15 gün zarfında matbaarnıza göndereceklerdir . ~ 
Matbaamızda toplanac:ık kuponların ihtivn c<lcce_;i ~ 
reyler bilahar.-; tasnif olunacaktır. Neticn.ı en zi- ~~ 
yade taraftar bulunan fikre rey vermiş olanlar a- ~ 
rasında bir kura çekileceJC ve kazanacak 1 O !:ari1- ~ 
mize muhtC\if hediyeler takdin edilecektir. ™ 

. EBtlfıl~l!Bt'1~~-

f f g an İsi andaki 
askerl heyetimiz 

Dun şehrimize geldi, bugün 
Ankaraya gidecektir 

Heyet azaları Galata rahtımında 

Efganistana giden askeri 
heyetimizin reisi KAzım Paşa, 
tHin &1bah Çiçerin vapurile 
üdcsadan 
~chrimizc av
det etmiş ye 
nhomda as-
kcri ve miil
ki bazı zevat 
ta rn f ı n dan 
karşılanmıştır. 

Kazım Pa-
~n Ef ganistan 
hakkmda şu 

beyanatta bu-

olmadığından derhal Ank<ıra
ya gideceğim. 

KAbildcn ayrılırken ~chirde 
Beçc Saki Ya· 

rdL i\1anmnfih 
Amanullah h•ı 

nın Kandahar
dan Kr'ıbilc 

doğru hare
ketine dair 
rivayetler dc
yor:ın ctmek
et idi. l:mu-
rniyctk, l~f
ganisrnnôı va-
ziyet s•ıl:lha 

lunmuştur: doıtru git{llek-
- Nisan a· tc ır . ., 

içinde Kabil- Kilzım p:ıµ 
den tayyare bu akşamki 

jlc hareket trenle Anka. 
ettim. Efga- raya hareket 
nistanın şima- Heret relel KlmD Pata cdccktir. 

linde bulunan Prcmize gel- Klzım paşanın refakatinde 
dim. Oradan trenle _Taşkent; Hasan B. isminde vaktilc EE-

ganistanda kalan bir zabitimi~ -
l\!o_skov~ Od~sa _yf .. o.~a~~n.. buhınmakcadır. Askeri hcye-
da baliren vatana döndüm. dn diğer azası evvelce şeh-
lstanbulda yapılacak bir işim rimizc avdet etmiştir. 



ve 

• 
YajJllacaf, ılfİ ş(~/· vaı·dı : 

a.rici Son haberler 
Haberlerı ~----....----~-----. Baremde Askevi teşvi~I Muallimlerin dereceleri 

Bir Fransız IJcomünisti 14yihda Mdilat yaqdarak ._ leltildi 
mevkuf Ankara, '28 {\".akıt) - lla· sosiyeden maaş alanlara şamil 

E«rakı )·a tercı"inıana teslinı etnıek J·alıut ~ris, 2i/ (A.A) - J<o- rem layihası meclis cncü- olmadığından ilk mektep 
1 

, ,. z ,f. l l münıst meb·uslardan .Mart· menlerinde tetkik r;e tadil muallimleri bu sene ıkıdem 
ta .sara; a te graJ çe t.nıe .:... !hin ~rkclc kardeşi :Mişel ıcdilmektedir . .Muallimler yeni zammı alacaklardır. 

. -. 4 9 ~ . . . ~ Ma~i askerl~:i itaatsizlik~ tadile göre ı 3 üncü derece- Orta tedrisata mensup rnu-
lstcd~ım zaman bana ıade Jle Jstanbula ..gıttigı :;r.aman teşvık cürmıle rnaznunen • den b~Jamaktadırlar. ı 3Cincü allimlerin terfilerini salim bir 

etmek lütfünde bulunursanız Sultan llamittcn ~·.cminlerle tevkif edilmi1tir. der.ecede mualllm muavinleri ıı~::~:::~;~~~~~~~~~~ 
· k esasa bağlamak üzere ,Jaa- .ı. .,,._-., mınnettarınız ·a1ırdım . söz almamış miyai '? lFranaaiJa 1 :maya l\'ardır. l\1ua1lımlcr 5 inci de- T f~ 
- Söz veriyorum ekselı\ns! Aleyhine yapılacak iftira- l'erJs, 28 ( A.A) - Mııtcn rcccyc -Oahll olnbilmckte- rilçc bir layiha haıırlanmış- r2:9=rN;ia;~~-~rı VAKi "ıeriı> "' 
A · il S l 1 ı. • h · !il tır. l\leclise vrilmek üzere· nura :ı u cyman paşa ara JJünırnr c emmıyet vcr1 gazetesinin Berlinden istihb.:ırına Birler. 

Ingiliz zırhlısının iskelesine meyip if tirn edeni Sülcymnn na:z:mın 'bir Marısın ıteıı'idine Ecvvclce son terfi 6 ıncı dir. Öhtcsinde mektep mii- t !JI 

gelmişlerdi. paşa ile karşıknrşıya getirerek muka<fdinıe olm:ık üzere komü- derece ıaı. Öhtesinde miite- di.irlüği.i, yahut munvinliği ~ 1)-11.:A-1-. el~. veı::af~~ 
Amiral 1ngiliz zırhlısına yüzleştirecek degil 'Jlliyili? niStter t:ırafınnan .\'Uku bulan ıaddit muallimlik \•.e müder- bulunanların bu derecedeki € ~. .v crın ~ ,_. dır 

iltica ederek hürrivetini kn · « Yallahi lıillilhi \'C :tallahi nüma,vic:ı :teıı-e2bbilsüne ı k b ı J k d ücretlerini alabilmelerine dair ~ bir soğuk a 
J >.J~ ... ris i · u u~an ara i ·inci en 'ff Polis teavün sandı~ı he· l ştır 

z:ınmayıp hapisancyc gitmeyi size söz vcdyorum, gidiniz mfilfah:ıle etmiştlr. lki nısıf maaş verileceği yazılmijtı. ahkam konmuştur. Encümen ~ yet umumifesi dün top- 'Bç'!ıv,_p· ı~ 
tercih eden mert askere nasıl ve emin olunuz, ço}o?i-unuzu arn .. •n"'a "ntrc '""atı' edı·ımıştır B · ı sa k ı tır B ı · d h lı a ·ı rf '!W"" .Na d o ..... u ... • 111 "" • • u su na ~ı arı mış . arem ıstesın e ay 'Cl ı at ğ lanmışhr. Bir sene ı.za ın· d .. -ıaükterin et 
nmnmdc cclcccgini kestire - çocu~ınuzu saraya aldırınm '9-nyaL ayıı l\ia~ ~anuna muvazenci hu- yapma'ktadır. ~ d.a sandığın karı 15800 doewnlrerı'n --.,..:&.ırlt 
miyar olsa gerekti . ve siz dönesiye kııdar kcn - \nddt, fl.7 (A.A) - Jspanya ' • '• • • .. • E .... pv" ..... _.ı 

Amiralın tercümanı Sülcy- dilerini himaye ederim . .,, hlikfuneti bir ma}'.!s mliU\'SebC- beden terbiyesı kursu Efgan .. 1standa ~ ırı;;,ır2o haziranda Lond- ~d!iden ""nm:~~C· . 
rnan paşa ile hirlilrıc f ilikıı,.•a Diven padişnhın ta .kendisi · ı le • "- h- t'- bulu ı Ankara.., 2S (Vakıt)-Çana = Jı.r..ıne an ° A· 

J J ı e a nı .u;za ura uı. nu - :r __ g raaa .. açıla .. cak mahsulat ~ 0E-ınanet ~. 
inip binmişti . değil mi idi Y masıni mcoetmi.tir. Umumi terbiyei bedeniye kursu hita- k 1 k h d J ,, da .A. _,.. 

ra i i şe ir istir at ıetti sergısıne tuccarJarımız • .,,. . . kiP1~ ~ Evrak sandığını almıya Evet evet; :Abdülhamit mcr faaflere hadım mücssclerle mından sonra bir aylık spor t ed"l . . rnedTesesını 
gidivordu . Amiral Komme- b" l d · J <l' 11 il t - t Ankara, 28 (A.A) - scbri- \ ve 1 mı.ştır. ·kaaıetİ~ 

.J oy ece e~ıp en ı e er e Jıü:ıüm ı.dair.eleri mus esna kampı ıyapacaktır. Maarjftc mlz Efgan sefaretine ~elen I «Ot Bir hakimi tahkirle cukların. 1 

rcl de<ligini yapmıştı: Süleyman pnşanın gö~sünc olmak üçere diğer yerlerde talı'm"tname~ı· "l·apılmaktPdır. - 1 k N ı H d ektir 
"' "" ı " malumata llazaran Afganistanin ~ maznun o ara az ı . e ec · L1 Paş"nın bı.ndı' x-ı· İngilı·z bir de imti:uıız ni..:nni zişaru mes· ainin o gün irin ta: tilin~ de s O k··dar-n 

C\ 

5 ı r- .. Moskova sefiri Gulam Nabi ıı isminde bir kadın mah- + 5 u ın fjJiJ\nsı denizi sarsalaytp ırga- .asakomuŞtu. ımüsaadc dilmiştir. Ölüler nasıl 'Cleftı... ( (. : hattın 
lıyan y;ırarken top gümbür- Hey Sulcyman paşacık! Berlinde komünistler Han Me.zan şerif) ile ,mey- J kemeye verilmiştir. tramvay :A. fi\ 
tüleri biribirini konılıyorau. hal:\ o yapmacıklara « Ab<lül- Berlin, 27 (A.A) - komünist· edilecek mene ) yı Daha sakanın ~ + Edirnedeki bir ha- ihale edilrn,~ır. t 

Bu defa vnzifesiz Türk hamidi ani dk.esi:.» deffikle - !erin bir mayı~ta yapma'k ta- Şehremaneti Dahiliye ve- kuvvetletind~n zapt ve istir- G diseye ait n~riyattan do- de işliyCCC~"r. "' 
kumandanın zatını selamlı - :rini :ınlrunıyacak kadar saflık sawur.und:ı ulundukJar.ı ,ııüma· killerine miirncaat ,ederek dat etmiştir. \ layı açılan fikirleri tehyiç + Eınandt: :;r 
yorlardı . göstcriyorClıı. yişin zabıtaca men'i mükarrer bir kabrissanlar mii<lüriycti yerli malı sergisı f davasının .nakzen tetkikine barı için felll 

Siileyman paşa doğru sa- İnsanı -yüzüne &fılerektcn bulundueuni:ian polis müaürü teşkiline m iısaade edilmesini C..H.f .. sı müfettl~i Jiııkkı J başlanmıştır. name yapı:'.!;~ 
hilhnnesine çıktı. İngiliz ter- ısıran, diş yerleri unulınaz ahalire o ı:iin her türlü alay '" rica ecm~ştir. Şinasi Pqa çar;·anba günQ ııııııııuıııııııtı11111•ııı•11tııııııııuılfflıı1111ııııııııı1111•ııııı1lftlfınnıu111ııınııııııı•• 

d l ~ ~ h tecemrnulerdcn uz.ak bsrmağ~ Ank ·• kt' z ı k h 1 ritJ cumam yanın aydı . )'ara ar açtığı ÇOK meş ur davet etmiştir. Vc'1ca.J~ verdiği cevapta, araya. gıue~e ır. engı·n ı· ten oş anıl• 
Paşa e\·ine gelip odasına bir hakiknt idi . _ ölülerin defni için morke?.cc Yerli malları için fırka 1ıiıı!1· 

girince metanetini büsbütün Gdgdcliın Süleyman paş:ı 2~,000 ~,·~· ı·a bir nizamname h~:r.ırfanchlj.mı sınd:ı açılacak sergi hakkında d J 
l 6 istihzarata de\•am edilmekiedir. ı· nsanlar a "'l~rar • ~ topar amıştı : h3la o taraf.lam. yanaşıcı!:mlan ve bu tebliğ cdilinciyc kadar Hakkı Şinasi Pa§'l Ankaradan l' 1 

Şimdi gayet tabii ıolarak dc~ildi . ·ı s ,t ı· y o r hiç bir teşkilat :yaprlmama· ancak mecl;sin tatilinden sonra • k 
yapılacak iki şey Yardı. Ah 1 kör olasıcn ümit!. .. 1 d t d v • i F d b l 300 ·ı fran ~ 

sını bildirmiştir. av e e ecegı ıçın, serg . ransa a ir ai e, m1 yon -· ') t/Jl'i-
Ya evrakını gemi tercfı - şte her kötülük onun başı • t şimdilik açılmıyrcak ve Hakkı - z 

manınıı teslim ederek Rauf nın a1undan çıkmıyor mıyilı? ırOst tarafı bütnd ,-H'--·-.ı_.ı._.., ..,........._ Şin'si .ı>aşanırı avdeti beklen- konmu§, " Şimdi ne fapacagı · " 
ı kk ı 'L •ru~UJ Soğuk hava. deposu kf l ·· l ı cı ') ~ paşanın yaver erile Çana· ·a- Süleyman ıP~~ Aböü ha· Bittabi bu mütaahhitlerin ce ır. ü z ü u y o ar m v 

kaleye gitmiye razı olncaku mide hır tc1graf çekecekti. memura, ameleye iht~acı !Dün Tütün gümrüğiinde Binaanal~yh bu seQ?i ancak ı,ııe 
yahut saraya telgraf çekerek Alacağı ,ce\·aba göre bir olacaktır. emamile ruırl şeraiti havi bir lı.:z:ran ortalarına doğru atıta- Zengin olınak hülyA&&, f~ır. akrabam ölaıil.I• ı.f'-
alacağı cc~·aba göre hareket hareket tarzı k:ırarlaştımrnnın Fordun lstanbula ,gel\p soğı.ik ~ava deposunun resmi bilecektir. ona Jıillt herkesin zilinmcle frank :.ervet bır.k~ 
edecekti . ımünasip olduğunu duşünü - gelmiyecetini sol ruyorsunuz. ki~dı ·yapılmıştır. Mnhtclif Yarım asır evefö yer tutar, hatta zeginler, d&ha evvel pek "ngın ~ .. I 

Bu takdirde cv:rak sandıgını yordu. Ben de hunu stanbul g•- daireleri bulunan bu depoda VAKiT zcnlg\n olma\ isterler. Servete k Y"'11 r =: 
tercümana ıeslim etmekte Şuhaldc 1ngiliz tercümanının zetelerindc .ıgörkidüFm. dFabkat ~ravğıeleykuon~uktıP sor'* 

tm. · ne-cn'rlcr valf-lar bal ki kar~ı istisnasız bütün insalann ,,.. o aceleye lüzum yoktu. neticeye kadar sııhilh:ıncde zanne worum or u- ır.· J 1 ' ı & ' • 1 ar :ve 28 Nisan 181' 11 

Hem bakalım serasker misafir edip nhkomak . pek raya gelsin. ~ünkü kendisi bütün meyvalar bozulmadan ........ &Ya;...,a tarafından b.:y\ik bir zafı, arzusu vardır. 1 bunu yaıdı ... Ü a~ J 
muv:ıfık olacaktı . çok meışguldür. Hem gele· saklanabilecektir. ..,, zannederiz. Ertesi gun o:, ,~•; 

Raut paş.1 snraya haber ":er- cek bile olsa mutlaka bana Avnıpaya giden Yu. k "'" 
meden kendiligindcn hareket Paşanın bir hususi katibi haber verir. Halbuki benim nanlı meb'u$lar flo- Meğer böyle ~ilmiJ. Parbte mektubu alclı . '°"" 'I 
etmiyor miydi ~ \'ardı . ıBu zjtuı ismi ~lah - böyle birşeyacn malumatım Londra ser-gisin<1 mada itaıy.a luır.i - o~uran madam Bcrtölo isminde mektuplarımız ki~~' 

Onun böyle olmadığı ne mut Bey idi· yoktur. ,ağırıldık ~ ~ liir bir bdının ıadiası bu mütearl-. doldur.uyordu · 
ile s:ıbitti? Mahmut Bey nyni ~.amnn& Tedfı·n muhtıra .ita eimi~ - zı~vnretçl geliyordu· ı • 

f b.rik. ] k , , Muhtelif memleket mahsu- feyi tekzip ediyoc. Madam Bcr· ı- .,,,,.-Rau pnşa ı ·ı ısa· pa- orduda l\lira!ay idi. Pa~nmn l.er 'J'e iıbu muhtı- Bır' dü•üoünilı e. 
11 
~ 

G~lı :ı:eıir ile uyuşup emri • bütfın C\T:ıkı hu zatın elinde Arkad~ımız Sırrı d3eyin l~tı teşhir edilmek üzere 20 :rada Yanyanm l'u- tölonun huatralyada bir am- :ı d f if.Ol,-

\'"aki yaptıktan sonra J\haül- bulunuyordu. büyiik anne::ıi .I\liin,ire J lanı- ha7.1ramın !.ondrnda kırallık nanistana illut1cile caıadesi vannlf. Y ctmif ~iz kitl kızımın e,, 
1 ı · ~ 

mm ccnv.csi, dün qğlc ·a:kti ~ 
bamit hana mdcrek : Süleyman pa~ Mahmut S b <l k. zmıat lla.iresinde 11,Çılacak olnn Avrupa ve Balkan yaımda olan bu icadın geçen le? etti. biı.I "'~ '"'. ımıçune '\Ştn a 't evlerinden k '1!... 

- Efendimiz, Süleymo.n Bcyl istedi: kalilırılmı~ nama'5t Fatih sergiye Londra scforctimiz şibilı ce2iresince ayın oluı.unda bir otomobil 1.:a· Tam her et etwf*j 
paş:ı kulunuzun tc\'kffi icap - Oğlum Mnhmuı Bey, c.ımiinde kılınmış Ye T~irne- vasıt:ısilc hlikuınetimiz de tla- pekçok muluıssenai zasına uğrıyarak ölmüı. Matla- ve kafamızı . ditlliYı_:1_.-~ eni . Bu saat mcvkuftur. zatıma nit ne kadar hususi kapı civarında i\Jlahm rah· bıılunacağını iddia ,.,.., 

''et edilmistir. okey!iret bütün :-ı 1 d ı b eni mıt11 '.~ Diyemez miydi? :Bu de\·- C\Takım Yarsa zahmet P.dip metine tevdi olunmuştur. · eylemişler; ba f ai.. ma on iıc.l mi yon ° ar servet b: :Y Ceiıket ke9ildi· ı' 
leti Aliycdc nnlnnıp dinlen - bunları bir s:ındığn yerleştir. ·B~yp;;.~;ın sÖ;:'kffiı<l~ri-;;d-;~· ticaret odalarına hildiril- de Yanan meb'tı$ • bilin~. Gaieteiiler lk.endiaini bil~ 
mi' e lfızum görülmeden Amiral Komnıerel cenap- miştir. lannın a1v'hlerln - Jcbrike ve malıımat alma/\a git· bizim kadar ı bir -şı:yler anlıynmamışu • .., ıs ııı 
nclt:r v!u:ordu 1.. lannın içcrdc bir tercümanı Serasker ya\·erlcri de konak- itizar de olmalıdır • Bu tikleri zaman mükedder bir tasa""-ur ~aerııe · ~ -ı 

Süleymnn p:ışanın böyle olacnktır, o zatı bitişik odada tan giderlerken Süleyman .. ~ılaiklar durunca "' meb'wlar P11ris ve tavurla karıılıyarak <lemfj ki: Madamın.bu saı:~ 
düşünmesinin ba.şkaca sebep· izaz ediniz. Sonra icnp paşnnın adamıdır di)'C birşe"· isimli tefrikalanmız bugün Loknldray~ Bda_:!il'de- siniz? Galiba sızı· 'j 
Jeri de vardı: ederse enakımı muınaifc)·h .J I ce erm"'9. ana ım - Yarabbi! 'imdi ne yapa- k . •• 1 kO""~ ı 

Sö}·lemedikleri için paşanın drecedilmemiştir. tizar da :L 0 z k de ._ _. ·z ı ... 
Trım elli ' ·cdi gu~ n e\'\'el tercümana tt:sl!ın edeceksiniz. ora ne :n ıra· cağım ? Geç.en sene gene bu c cepını 1 

J başına gelenleri bilmiyordu. ederiz. caklar/ d ki adıfll 
\":1rnad.ın Sultaniye \"apuru Dedi. Mirnlay Malıınut JBUmediJ mevsimde Amerıkadald bir yaret e ece - , J;I 

~- ı·. ·~11111. • ( V c.kt } :ıı 29 l\isan 192~ \ch·ilusı : 143 kurşun filan ( P) ham- kenden ltiisı·ev Nizami Bu erken ziyaretin - ~Hcyfoudi s:zi b:r runı.. \,tı ·J ~ııal 
- - · - - - --· - nıııı yaraları ağır ,.e Deyin Şişlideki hane- dcl:llet edcbilcc~ği ıııa- dert ortağı lıilerck gul- ralıııııv.ııı ~-ar~~ıı'f J 

Q m. U S 1 U 
lıayat11ulan kal'ı iinıit sinde n1cr.clivenlerden nayı anlamak ıncra- dim.. İçimin ateşini bosftltal>ilccc~ · ~· 
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surelil a)F oözündcn halsiz lbir zair salona içerivi dinlemek ic .. in ınak ist('yorum. \rüre- ~ ı 11111Z·· wf.. 
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k O k O t 1 il r 
vurulmuş olan ( 11 ) alın ı. lisafirin ismi salon kapısının arka- ğiıuc okadar ganu, GöstcrdiğJll ",tlt:;, 
ne,· in yahıız bu uz' u- haber \'erilir yerilmez sına gizlendi. gussa d~l<lu ki söyle- 11cıc .r 
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ka)·ıp maşuka 1111 Fe- kançhk ateş ile gözlerini l\lecrnhlar Iıastaııeye Fa'kat zayallı adanı liile kudret yok gibiydi. safhasına geldim. 1\rtık ııııı~1 
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y;mıaııdiııiıı ıane -nde zaraya taba ver ohm- müddei unıumılikçc ha- !arla 'bir kaç gıiıı zar- sinden lılis1ıütiiıı bıı- mıı da, fela'ketiııdc be- ıı li•' 'ı"' 
yakalamış.. Onu ki- yarak derağuş .lf1alinde- diseye ,·az'ıyed edilmiş- fmda lıeınen hemen r.uşıuuş suratında sö- niın için hundan 'ötesi ediyorlar. 
ıninle beraber bulmuş~ ki sevdalılrrın üzerine ti~. tanınmaz bir hale gel- nük iki delik gihi ~·oktur. t.nruv.... , reıı#:.> 
J.>ki e\'dalısı «ll» Be- bir ık.aç el cteş el.illi§. -tr ntişli. .. durun gözlel'i y<aşara- - fluyur-0ın1z Hey- - Du ıc1' ~~ 
) le dudak do(lağa.. &yııundan@öğsüuün Y·al'aaau .be§ giin lk.i hedhalıt koca ra'k inleye iıı1cye ha~- föıı(Ji ye's!mzi kendi beli çok4arl c 
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~ok(~nlinin dinıağuu ınüıoaddit yerlerinden sonra sahah.leyiu ~r- harareıle ku~klaştılar. laclı: ye' ·iıni bilerek dinliyo-



S lftn. a1ı11 • . 
~~ ta bu k ıstıkbalini 
~ ~lbindek· salı:allı şa· 
L:' ~İitiikı 1 

mukaddes 
"it, Clflek 

8 ve bana 
ı ıraıt ~ . 
~ditt nı, haykıra• 

tıl..~·k; lflek ıni istiyor-

ı."'Pı.ı Arap 
~ ırıı b o Acem 
~l ev,rndan bu ka-

l .. kendi .kırınış ve 
0z%J oz veznile 

~ ~teren '_n gelen duy-
1 nı.ıııı . 
~ k ~ ettım, ben 

•ruz . sabını hor 
~~ llıOıJa 1.le tasannu 

bir l'" ıken : 
l Utk" ı ~ ~dı.ır um'. dinim, 

1
1 ı...bu - '-dedım; şüp· 
Sr"~uı~uıı eüebiyat 
' 8; • () b/~el kumu· 

1 ıns.ın tııın eserim· 
~ llf!va; kendi eserini 

'4İb kkctı~ göstermek 
~ ı ben eı görünıir. 

lıı.:11 11i 
11 

l~vazuun zin-
:'...., ~sır! 
~ '. Par 1 ellerim le 
\ itin l!" <;alamışımdır. 
~ ~: b Ur sesimle söy-

~~•tı beu s:ın'atı, bu 
' ilılek .Yeııımsiyorum 

etın · 
'I b lelaff ınavi seması 

'~'canı uh edilen bir 
~1ta~r, 

1 
b eceyi yazan 

d'il 'tınd eııce Buda 
,. daha '~. daha ulu-

~1ktırıı ~Ucedir. Aruzu 
1Q~ !iı(fa ke e. onun harap 
~~,1~Utıı t~dı1 Çekicimle 
ı~~ k ş ardan güzel 

t Qi Otad~du.?1· Şimdi 

~Sijnları ugraşıyorlar, 
li . 

11\~l 1 Şa' t::•QtıartirI _ırleri ve han· 
"'%ıg erı e 

uııllı? ıı çok be-
lı...' liep . 
j".1'; O· sıni, a . 

Ruz h 2ız Çocu • 
bıt1' '11ar d~·ıı devrine 
'1t l Akde . uz n Orhan 

''"'aca l:'zde Venedik
~ Yazan eseni.erin des· 

t b11ı~z"• ıııcftf.n,s Behici, 
~ d 1Ya}'ı un olduğum 
ı~ dıv•n •• : • Nedim gibi 

ti ""ltını L 
ı lir nece vez-

~~lıı 11, lla lialıt. Fahri 
''Uiti y Us uf 2: .tta bı r z • 
~~ili •ltında 'Yanın mür
•ıePı· an rııe dernek kur • 
~,'ilin isrııŞal~ci gençleri .. 
I~,i ~•tajh,,, ıbn~ birden sa-

to k ... ur· 
1 Si1 i uıı ş . 

1
un bu ateş 

"" , b aır e · ı•ni~ atr1, rı .. 
' Yorsanız .. 

"- '' soy-"!? "teseıa 
Nazını 1-lik

~ f.ıa .... s· 
ı >\lı ır zamanlar 
"t · 111 d 
~ l!lı:cli ~Vti 1' . eııı, , d · Çol<lan !!'e • 
Qı~ lıtıi h ır devr·"'I' ç 
k(I b .. · O(j lutt " 
"il utiin ~ııç yazdı 
Ilı~. !Ilı r erlerle be · • 
k."% ı~1 'h nım ;'."lld, tıı~rııi ı liva ed 
'li !ıini k takip ed. 

llıı · Uti ~ tyor. 
o~~tıJa tgtikbat~ rı~:.benfnı. 

11 tı bil'isı gotıirecek 
"-' •ruk '" de odur, 
~~ ·~afız? 
k~~ı " n rl ı.. · . 

• llu 11 .uır ış · 
~'3n feııç h at ... 

1 •ıı1 ah ayatının 
-.ı~ sa 

Çrnasile 

• 

-

ocuKHA 
~lttııllUilllllltt1t111111ıttlll1lllKllltını11ıtllll tıı11111ıtıllllllllltıtı111ıttlllllllt1Itı111t1Ulllllltı111111t1tlllllllltıtıııt1tll~ Çocuk kulübü 

Yedinci 

Gün 

Anneler! 

r»~ilfi, 
San'atta çatec lik 

B
aşka liyakatları ça· 
murlamağa çalı-
şanlar ,yalnız ken· 

dilerini kirletmiş olurlar. 
Bu hükmü, şimdiye kadar 
kim bilir kaç kişi ayni (Çocuk sevıtisi ) 

l ça!~:~:cu~u~::~~f::~i~ ~:~ın~0r;~r:~: ne!~s~~~ j Türk ocaöında çocuk-: 
'§ iden büsbütün başka bir yatta hayatın tadı o ka· ;a ' 

El;;eriya bir çocuk, ya
~ında yıiriır, maaıııafih 

daha enci ı uruyenlcr 
oldugu gihi hazan bir· 
kaç ay 'oııra ytiriiy en -
kr de gönilınli~tur Ytı

rumektcki techhur aj!;ır

lıkran da ikri v;elchilir. 

azap ve ayni tiksinme içinde 
söyledi... Yaşadığı karanlık 
dünyanın bir mezardan far
kı yokken ve bu karanlık
ta bir kıvılcım bile olma· 

dan kendini meş'ale gibi 
görenler var. Her kısa satı
rı şiir bilen ve onların 

altındaki imzalarını, ebedi

yetin granit alnına yazıl

mış saanan fikir ve ilham 
soytarıları da bu topraklar· 
dan gelip ğeçmektedir.Bun
ları ikiye ayırmak lazım 
gelir 

i mahiyeti haizdir. Bugün· dar artar, o heyette em· \ )ara daiıni bir daire 1 
= kü insan cemiyetinde niyet, biribirine dayanma = 

-~--L--

--~_=_~ çocuk sevgisi anlayışın duyguıu okadar köklenir. s: __ -=--= ayrılacak 
_ ve medeniyetin bir kuv- Vatan yurdunda çocuk 

s_=-=----== __ =~ :e~ll!ir'.h~biY;~bc~e ~:~I:~; gne~~ :~akklı::·~~lneşdke~;;di~el s~~~ ~~ _=_=====-=----~ 
yat arı ir irine i gileyen ma arı ı e en ı en gos-
en sağlanı dikiştir aile terirler. Yaşlının oldu-

s hayatının güçlüklerini ko- ğundan başka türlü gÖ· ~ 
~ laylaştıran, geçim sıkın- riinme marifetine insan tI 
~ tılarına katlanarak geçiş- çiçeği kendini asla dü- ~ i ~i:~an; ~r~~:~~=r k:~ ~~!;: ~~~:::~~t~~rb~;u:e ~:i~ l 
= nin zevki ile güzeli, en vasız olan yerlerde ce· = 
~ ziyade ruh okşayanıdır. miyetin onlarla temelli ~ 

i ___ :_E ~~~anhud~!:~·~·: ~~!: ~1i!k;~r;:et~; J:t%:t~: ==:_=_-_=_==--=-= 

miyetin bir varıdır. Bence anlayışı ve duygusu böyle 
~ insan oğlunu ot olsun olan cemiyetlere. 

\ hayvan olsun, her hangi Sanıyorum ki, çocuk ~--=-===-
= bir canlıdan ayırdedtn, haltasinın hepimiz için 

Dün Türk o~atında bulunan çocuklar ve anneleri 

~--== ondaki gelecek kaygusu• ne kadar değerli Bayram 
d 1 1 ··• .. d-k = Çocuk: haftası yarın bitmektedir. Dün eğlence prog• 

Galip 1 ~~- ~s:~ ar~z l~ub .. ;ük ;~:~~~n~usö~~:~a 0:~ ==-;=-=-=---_-_=_= ramının diine ait olan kısmı tatbik edilmiş, Dr 
ve ölmez eserler hep zevkli işimiz çocukları· Ç yarına, uzak gelece1'lere Hakkı B. ocuk bakım evlerine dair bir konferans ver· 

mızın hoşuna gitmek için 
inanan, binlerce yıl öte· miş, sonra sinema gösterilmiştir. 

elimizden geleni yapmak- = 
!ere yüreklerinde saygı § 

tır. Çocuk haftas'ında va· = 
sızlıyan adamların v i· E 

tanın havası çocuğun kuş = 
midir. Bir içtimai heyette E 

Çocuk haftasının bitmek üzre olaması dolayısile ço· 

cuklar kendilerine ocakta daimi bir oda tefrik edilmesini 

her hangi. bı't çocuk sesile çınlamalı 1 =~ 
~ hemşirelerden sevgi, ba- İsme{ ~ 

istemişlerdir. Bu odada bir çocuk kulübü ac;ılacaktır. Bu 

fijjııııııırııııHııınııııııttınııııııııııııtıllllllllııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtlllllll11111111ıııt1ııııı111111 ııııııııııııı@ Kulüp için bir faal heyet teşekkül etmiştir. 

Muallimler 
Ankaraya h<"yct 

göndermekten vaz 
geçtiler 

Harcın maa~ lt\yihasımla 

mu· !imlerin tcrfihi hakkında 

tc~clılııisamı bulunmak üzere 
.'\ııkarava ilçtiııcti mektep 
muallimlerinden T:ıh~in Dc
mira\. 28 inci mektep mu
sllinılcrintlen rif Feyzi lky· 
krtlcn nıurckkcp bir heyeti 
munıhha,;anın tlt ııkıi !(İtil 

hareketi tckarrür etıni~ti. Fa
kat .\laari[ vekaletinden alman 
bir tclı:rn [ üzerine heyetin 
hareketi teahhur etmi~tir. 

maarif Yckalcti µ;üııderdi!\i 

telgrafta., idarei hususiyedeıı 

i\Iaa~ alan ilk mektep mu
allimkriniıı Barem kanununa 
dahil olmadıp;rnı, orta mektep 
muallimlerinin de yakında 

çıkanlacak bir kanunla ter
fik edilcccgini, binaenak}·h 
bu hususta hiç endişe edil
memesini bildirmektedir. 

,\luallimkr >alı gunlt >aat 
I 6 da toplanarak hir karar 
ittihaz edeceklerdir. 

Zelzele 
ı:, dki gece 

>aat yirmi <lördlı 

~chriınizJe 

çcrek ı:eı.:e 

dcYamsıı bir zdzdt> olnıu~

nır. .................................................. 
uğraşarak heba etmeseydi 
ne güzel olacaktı .... 

- En iyi nasir? 
- Durağı cennet olsun, 

Mılaslı Hakkı merhum 
T ürk~eyi az, fakat öz ola· 
raR o yazdı .. 

Emin Bey, yeni ve uzun 
bir manzume yaznııı.k için 
hazırlanmı~tı; kendisini da
ha fazla sorgularla rııhat· 
sız etmemek tini öp-

• 

DAHiLDE 
• • • • A • 

ET Il:ITIKARI ll .,l~ 
MUCADELE;· 

Şehremaneti nihayet 
harekete geçiyor ' 

Mezbaha resmi de indirilecek 
Hayat pahalılığı hakkın· 

da devam eden neşriyat 

üzerine Cemiyeti belediye 
azalarından bir kısmı ya· 

pılınasına imkan bulunan 
bazı işler ıçın bir takrir 
hazırlıyacaklardır . 

Bu takrir, haber verildi· 
ğine göre evvela fırka gu

";;punda Şehremini B. hu· 
1 

zurunda mevzuu bahsolacak

tır. 

Bu müzakerede bilhassa 
et rüsmunun indirilmesi 

görüşülecektir. Bundan baş· 

ka evvelce etin pahalı ol
masının alınan resimlerin 

çokluğundan ve ihtikardan 
değil hayvan mevrudatının 
azlığında bulunan Emanet 

nihayet hakikati anlamış 

etin ucuza satılması için 

diğer büyük şehirlerin bir 

çoklarında olduğu gibi ba
zı tedbirler almaya kara 
vermiştir. 

Havr ile muamelesi 
olan tacirlerimize 

/;tanbul Ticaret ve sanayi 
oda•ından: Tiirkiye cumhuri
yetinin (1 la\ r) falırl ~chlıen
dcri mm·akkaten ];tanlıulda 
bulunduğundan Fraıı:;:ı Ya ba

hw<ııs (! la\ r) ile olan nıııa
nıddtı ticariyeıniz hakkında 
iwhat. [\lmak btiyen tticcarı

mızın 29 n"an pazartesi gü
ııii saat 10-1'.l arasında btan
bııl Ticaret uda,ıııa nıünıca· 

atlarL 

r1uru l\a\•ak 

Emanet bu tasavvrunu 
kuvveden file çıkardığı tak
dirde, şehrin birçok semt· 
!erinde kasap i:lükkanları 
açacak ve ucuz et satacak
tır. Bunun yapılabilmesi için 
icap eden tahsisat yakında 
cemiyeti belediyeden talep 
edilecektir. 

Emanet, bu projesini ce
miyeti belediyeye tasdik 
ettirdikten sonr• hayvan 
satın alacak ve mez • 
bahada bunları kesdirdikten 
sonra dükkanlarına sevke • 
decektir. 

Bu suretle diğer kasap -
tarın da ucuz et satmıya 

mecbur olacakları tahmin 
olunmaktadır. ı 

tnıı~on ~ocu~ıar 
Ayasofya medresesin

de iskan edilecek 
Şehremaneti Ayasofya 

medresesini idarei hususi
yeden devren almıya karar 
vermiştir. 

Medresede ' bazı tadilat 
ve tamirat yapıldıktan son
ra, Emanet burasının kim
sesiz, fakir fakat çalışkan 

çocukların i~ametine tahsis 
edecektir. 

Bu gibi kimse~iz çocuk
lar burada hem iaşe ve 
hem de ibate cı:lileqeklerdir. 

Medresenin devir mua
melesi ikmal ecİilir edilmez 
derhal tamirata başlana

caktır. 

• 

()ııiin1uzdeki 

e,?liildc . 
Üsküdardan Haydar
paşaya tramvayla gi

debileceğiz 

Csküdar - Kısıklı tranwa)' 
hattına ila,·etcn inşa edilcccl, 

olan Üsküdar - Dogancılar

Ha ydarpa~a hattının iıı)asıııa 

yakında haşlamıcaktır . 

Csküd:ır iskclcsindrn Do· 

ğancılara ve oradan Eıkülte 

önünden geçerek 1 laydarpa
şaya gidecek olan hu hattın 

blıttın inşaat Ye tertibatı 

( 3 00,000) mark ımıkabiliııdc 

Bcrgmaıı şirketine ihale edil
miştir. 

)irkct direk, ıırnkas. rnY, 
alat ,.c cdcY:ıttan her ne 
l.\zıııısa hepsini şi ııdiden 
!iİpari'.I ttrniştir . 

TesYiyci türabiye ameli -
ycsinc birkaç gün~ kadar 

haşlaııtlacak ilii hat temmuz 
ortasın dogru t liın edil . 
ıııiş bullllıucaktır. 

Bu suretle (;,küdardaıı 
. Haydarpaşa,·a traım ;ty nak. 

li rntı edülc Lkıgnı nıüıııkuıı 
cılabiledcktir. . 

Bu iki hattın i~kıııcsilc 
nıku bulacak \'enııi masraf 

şiındikiıı,kıı rot> lirn kadar 
daha fazla ola-:aktır. 

)imdi gaHi ,a[ i !ı.,-;jl;it 

ı oo lira ikm di~er lıatbr 

i'ilcdigi z:ııııaıı gCıııık ı 50 
Fra cici~ cdİkcL'~İ zanııoluıı
ınaktadır. . ................ '-'••••••• • N • i o. 7 i 

i MUHİI ~ : . 
: Çık:tı i 
:. .................... .: 

tcuıeı buhranı k 
pe çok tah-

\ · iiriimck i<tid t 'c c.:in· 
siycti yiyccc)tiıı cin,ilc 
nıtıtena;iptir .. \nne;iniıı 
sııtile buy t;mu~ lıir ço· 
cu k cııızi k le be,;lencıı 

lıir çocııktan daha C\'· 

Ycl yıırıır. 
Bir kısmı, hakikaten 

dehalarına inanmış, kendi-
Ym ruy'ü kendi hali\ıc 

hırakıııız, emmeyi ııa,ıl 

kendi kendine uj!;rcndı;c 
g-cnc kentli kendi-ine 
yurııycccktir, kalkmak 
için baı.ı tecrubelcr YH· 

p~r, di>rt aı ak rüriır, e
mekler, d ~eınclcre tu • 

nınur. 1 kr tarakki ke
miklerin scrtlenmektc 
olduğ na delildir. Bırgun 
!\'(!lir ki artık tutunma
dan birkaç adım ata . 
Bebek yürutlu J mcktir, 
fakat henüz iyi )iirum • 
yi bilmez, Aıınel r., ya' 
ruya iyi ı urumcyi iip, 
retmck te 'izin 'azifeııiıl 

' !erinin topraktan değil 
'1 ' , güneşten yaradıldığına iman 
· / etmişlerdir. (Bunlar karga· 

1 dır, uçarlar) deseler, vahye 
, ı nail olduklarını davaya kal
ı ! kışırlar. Onları düşündükçe 

kaç kere : ·"Ah, Servantes, 

] 
vası 

Kuzgancu/r- Mu. ta/a &yt: 
Cenplarımtzı aual tll'aaile "eri7oru7.I 

ı - De' kt ~ura;ının go 
rece ı \ c I1ukun1 a1tırın olu 

cap;ı da\Ular k:ııwııcn tayin 
YC tahdit cdilmi7tir. Bunla
rın haricinde kalan daYalm 
h:ıkkında Şuranın rnzife ka
rarı , ·ermesi g-ayct tabii ı;;ö· 

rulmek lı\wndır. 

Bıı cihet umunıi htıklım• 

lcri ha\ i olan usl.llll htıhı

kiycden de an a,ılnıaJ;tutlır. 
'1 - Teblip;, J..Anunu ya

panları!} her ı:aman için 
ehemmiyet Ycrılikl ·rl l:ıir 

noktadır ,.e tchli~ ~.ınunda 

ilcrl 'lırulcn ~ekillere ııok
ta;ı nok-ı::ı;ına riaı t dil
mek >UFctilc ) ır.ılm lıkça 

ilıanıi ki\ metten mahrum 'a• 
yılmak ı•zınıdır. • 

H ' ıciı et kııT,' ı la satı, 
il:\nıııııı tcbliıt hukiim ve nıa
hi)'ctini ta~ıyanııyaca · koJay
ca anla~ılnlıilir. 

:ı - - Borçlar kanunu 23 ı 
iııd maddede ~iiyle dıyur : 

" ;\lü1.ayctledc alınan 
J!;ayri menkuluıı mülkiyeti 
ancak tapu skiliııe kayde
dilmekle nıli~tcriye intikal 
eder.. ::;izin dcdi~iniz men
kul mallar içindir. 1 lcr nc
kar kanunu nıcdL·ni in h'.!9 

un u maddc;!nce ccOt-l icra ili;ı. 
lelL'l'ind<' te;dldcıı e\'\'el nıa

likiyet müı:alıakkak olursada"tcs-
cil mera imi ikmal edilmedik
çe temlik! ta,arrufta huluıı:ı-

11wz.~ dcnilme~i hah>ettip;ini/. 
tadili suya dtı~urnıektedir. 

Şu halde (ihtar) ııı yapılma>• 

l:\tım llkiu~una kaniiz. 

.J. - 3 uııcıı ,u:ıliııiıc \ e
rilen ccrnp >izi bu cihette de 
tem ir eder. 

;; llu lıusu,ta scrbc,tiye 
s:ılıipsiniz Çiiııla. rücu hakla· 
rı malıfuı:dur. 

6 - Buylı.: lıir defe 
iltifat olunamaz. Çünkü 
De\ lct S, ura-ı yalnız ilxılc hi-. , 
niu kanuna ııyg-uıı olarak ya
pılır. yapılmadığını ara~tırır. 

ihale zımnındak1 gayri men
kule taalluk cu~n hukuk ye 

cihana n,.,den o kadar er
ken geldin. Sen asıl bizim 
asrımızda yaşayacak ve bir 
yerine bin ( Donkişot) ya
ratacaktın .. ,_ • Diye hayf· 
lanmışımdır.. Oteki zümre, 
kendilerirıde yaratıcılığın 
izlerini bulamıyan ve eser 
görünce kıskançlıktan ku
duranlardır. Bunlar kc..ın u 
çocuklarını kıskanan kısır 

kadınlara benzerler. Fena 
ihtiraslarına bir insan için 
şerefti sayılan her şeylerini 
fedadan çekinmezler. 

· Etraflarında bir bülbül 
ötse, dinliyenlerin vecdin • 
den kinleri kabarır ve te • 
ncl<c çal.u.ak n na~meleri 
l:ioğmağa uğraşırlr. 

Zaman zaman ed biyat 
tarihinde bir sümüklül:iöcek 
izi gibi götünen ( San' atta 
ç ecilik) işte bu kısır sü • 

{ünün kirli tabiyesidir. 
Dikkat ediniz onl&l'm da

ima temiz, ayarı tam kıy -
metlere saldırdıklarını, pu· 
sularını hep yüksek istidat 
geçitlerine kurduklarını gö· 
receksiniz? Çeteciler, biri • 
birlerini överler; deha, bü
yüklük, harikuladelik kendi 
mahzenlerinde döktükleri 
kalp madalyalardır. Kendi
leri basar ve gene kendi 
göğüslerine takarlar. 

Düşünemezler, ki bu gay
retleri, kaplumbağalara yel
ken açmak kabilinden bir 
şeydir. Ağır, sert kabuğu
nun zindanından kurtulma
ğa çalışır gibi çarpılarak 
sürüklenen zavallı hayvana 
yelken fazla bir yükten 
başka nedir? Evet, san'at 
çok sarp, pek yalçın bir 
(tur)dur, orada çeteler ba
rınamaz, orays başkasının 

sırtında çıkılamaz. insanla
rın süründükleri u topralda 
o tepe arasında katkat 
gökler var. Oraya yüksele

bilenler öyle bahtiyarlar
dır ki kartallar onların a
yal<ları altından uçar ve 
şimşekler onların ayakları 
altında çakar... Hiç böyle 
yerlere kalp madalyalar, 
çete markalı koltul.: değ· 
nekle.ri ile çıkılabilir ıni? ... 

~ 
••••••••••••••••••••H•••H•••u•••U•••oouooo 
~ıtir ~eylerin tı.:t:,tki kanunen 
huku!, m!lhkemcslne ait ol
mak !5zınıdır. 

7 - Bu <ıııllinizc ( hanr.) 
' dcmeklt: iktifa cdcce~i:t. 

Bir noktayı hatırlatalım. 

Sahte ilmuhalıer yapanlar ccz;l 
takibauna tabi tutulabilirler, 

gösterilen - .. •u-.ıu 
al<ikadan d 

h; • - a.ı: 'Jİr 
t mobı/ ı·a~. 
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/ngilizler gemileri zapfederse Ettiği noktasından bir 

kadın dün mevcuden 
mahkemeye verildi 

l111'}Ht ra to rl ıı k ::a 111a11 ııı da rhis ıu ana o·e ın i 
' r 

tcslhn ctı11e11ıefte ahte)·lediği11ıi::.de11 bıı alı-
tınıı::.ı ıutnıaiia l'e f!:e111ileri batırnıo<7-a 

~ ' ' o :..;azlı H. isminde yaş!ı bir 

Ermeni kadını, dfııı akşam hil· 

kimi vazife başında tahkirle 

maznun olarak nıevrnden müd
deiumumiliğe teslim olunmuş, 

hemen lstanbul üçüncü aza 
mahkemesinde muhakeme edil
miştir. 

uıecburduk. 
Ret takdirinde 

Şu halde harbin tekrar baş-
lamasına intizar olunmalı idi. 
En sulhperver Alman bile Al
nıanyanın hala malı olan gemi
lerin İngilizler tarafından koyu
verileceğini tasavvur edemezdi. 
Bilakis İngilıerenin mft.emmel 
gemilerimizi elde etmekle iktifa 
etmeyip onlan Almanyaya karşı 
muvalfakiyctle kullanacağı aşi· 

kardı. 

Şu takdirde Alman fılosunu 

lııgiltereye terketmek vatana 
hıyanet olurdu. Namusu askeri· 
miz harp halinde olmıyan 

gemileri bile düşmana teslim 
etmeği kabul edemezdi. Harbin 
iptidasında emirnamei imparator! 
ile bu cıhete ayrıca işaret 

edilmesi zabıtanın lüzumu tak· 
clirinde bu emre istinat eyle • 
meler! içındı. f.Aer harp tehlikesi 
tekrar gözükür, veya muhasamat 
başlarsa biz zabitler bu emir 
mucibince Alaman gemılerini 

mahvetmcğe ve binaenaleyh 
batırmağa mecburduk . 

Bu emir yeni hükumet tara· 
lından nakzedilmemifti. Şu halde 
gemileri batırmak hakkımız ve 
vaziyetimiz tamamen baki idi . 
Sefineler Alman hukcımetinin 

malı kalmış bulundugundan 
bunların hesabını itilaf devlet • 
!erine değil Almanyaya vere -

cektik. Eger <efinelerin batırıl -
masından itilaf devletlerinin 
limanlarına bir miktar ziy.n 

ıelir, e liabahat mütareke mevadtnı 
keyfince tahrif eden bu devlet
IM"indl, çünkü ıelinelerin bitaraf 
limanlara sevki evvelce karar • 
lattırılmıftı . 

F altat batırma ameliyesinin 
icra.ı ıçlıı iki müşkül atlatmak 
lazımdı. Birincisi Alman Bahriye 

nezareti ıle olan muhaberemlz 
üzerine mevzu san ür, diğeri tse 
mevkuf gemiler mürettebatının 

haleti rubiyesi. 

Sulh ıartlarının Almanyaya 
ıebliğ olunduğu 8 mayıs tarihin
den itibaren sansür şiddetlen -
dirilmişti. Sansürün böyle tiddet· 
lendirilmesiııden maksat aulh 
müzakeratı devam ettil:çe Al -
manya !le nıubaberatımızı kesmek 
idi. Bundan a.ıl takip olunan 
gaye muba.amata tekrar iptidar 
olunduğu takdirde bizi haber•lz 
yaltalamaktı. 

Yeni verilen emir mucibince 
o vakıa kadar nakliyelerden 
gemilere dağılan Almanya pos· 
ta!I Londra •ansür dairelerinden 
geçiyordu. 

Şu metle muhaberahmız üç 
dört haftalık bir teahbura u(!· 
rayacak demekti. Bu bapta 
yazdı(!ım proteıto asla nazarı dik
kate alınmalı. lngiliz hukumeti 
oansor un behemehal Lon<lrada 
yapılmaııını şartı kati olııralt 
ileri sürüyordu. Postanın bu 
tcalıburu, yazdıAı prol<ı!to na

mede kaydli !taret ett~i vechile 
esasen mevkuliyetten meym 
olan mürettebııbn maneviyatını 

bfitün bütüne kcsrediyordu. ih
timal lngihzlcrin emeli de bu 
•urctle mürettebat arasında kar

ga~alıklar çıkarmak, ve ya Al
man bükOmetin! mürettebat 
adedini daha ziyade azaltmaıta 

mecbur eylemekti. 

Şu ıuretle gemilerin itilil
devletlerinin eline geçmesi ko
laylaşacağı gibi, Alman hükO· 
mcti de bu iz' aç vrrir filodan 
yalcayı '1yırm31c için can ala· 

caktı. 

Her balda san•örün teştiti 

öyle vakit•iz ve tehlikeli bir 
karar idi ki lngiltereye karşı 

tedafüi bir vazıyet alma~a beni 
mecbur ediyordu. 

İngiliz bahriye nezaretinin 
Almanyadan hiç bir haber 
almamaklığım için her suretle 
sarfı gayret etmesi ve vaziyetin 
tehlikelencliği ve ya harbin 
meydan almak üzre oldoğu bir 
sırada beni malümattar etme· 
mC81 kavıyyen memuldü. Şu 

halde lngiliz amiralının günün 
birinde birdenbire sefineme 
gelerek gemilerimizi ifgal tale
binde bulunmasına intizar edi
lebilirdi. 

Şüphesiz ki böyle bir anda 

Nazlı 11. m Beyoğlu birinci 

sulh hukuk mahkemesi hakimi 
Şeref B. e hakaret ettiği mev
zuu bahistir. 

Davaya göre, muhakemeden 

sonra, Nazlı H., hakimin oda· 

sıııa girmiş, Şeref B. e karşı 

bir davasıııdan bahsettiği sırada 

•Evvela kırk beş liraya hüküm 

verdiğini söylediğin halde me

ğer seksene hüküm etmişsin. 

gemilerimizi ne babsına oluna Ben artık seni anladım. Sen 
olsua batırmak için ne lazımsa başka bir davada da Antranik 

yapmaktan kaçınmıyacaktık. Bil}· Takforyaııı ehli vukuf tayin ettir-

le bir ande bile vaziyete ha- din. Benim imzamı sildirdin. 

kim olaca(!ımıza emindim. Maı· Sen cahilsin » şeklinde bazı 
yetimdeki kumandanların ehli· ı 

. .. . d sözler söylemiş, zabıt tutul-
yeti.nc tamamen govenıyor um. 

ikinci müşkülata, mürettebatın muştur· 
haletti ruhiycsine gelince; İngiliz Nazlı 1-1. , mahkemede reis 
gemilerinin top aleşı alhnda Kudretullah B. tarafından istic· 

mürettebatın kaffesini ayni emelle vap olunmuş, şöyle demiştir: 

harekeı ettirmemiz ihtimalini - Ka, cahil dedimse, aklın 

tehlikeye düıürüyordu. Evvd- ermez, daha gençsin manasına 

den yapılacak i tihzaratı sakla- dedim. Zira bana • Sen ister 
mak imkansızdı. Adamlardan • istemez bu parayı verecel.sin, 
biri inin projemizi lngiliz amira· 
lına bildirmC8l ihtimali ka,·iyyen 
mevcuttu. lstibzarat eraldın na· 
zarı dikkatini celbetmese bile, 
son dakikada gemileri babrmağa 
mani olmalan veya lngilizlerin 
bombardumanından korkarak te
ıebbüsü neticesiz bıraltmaları 

muhtemeldi. Bu taltdirde zabi
tan nufuzlarının azlığından, 

hem silahsız olduklarlndan il· 
zım gelen amelıyab ifa edemez
lerdi. 

Bu müşkülit ancak mürette· 
bat hem mıktarının azaltılması ile 
rdolunabilirdi. Şimdilik bunu 
dilfünemezdik; çünkü gemilerini 
geri almak için müzakeratta 
sarfı gayret eden Alman hükO
metinin amaline zıt bir yol 
tutmak tehliltcsi mevcuttu. 

( 81tmtJi) -----

Müstakbel 
insanlar 

Bizden bambaşka, her 
biri bir dahi olacakmış! 

\ merika gazetelerinin ver
di~ malumata göre, Karneci 

laboratm· arlarında çalı;an dok

tor O kar Riddcl, Amerikan 
l'cbete ceınıyetiııdc mıihim 

bir konferas Hrnıi;, m[İ>tak

bd be~crlyetin ahvalinden 

bahsetmi5, istikhal in:anlan· 

ııın birer d;\hi olacaklarını 

ve her ha,tahktan masun 
bulunacaklanııı süylcmi,tir. 

Doktor • Rıddel. e göre, 
bu vaziytt, hali hazırda yapıl

nı:ıkta olan bir takım tccrli· 

beler ncticc>in<le elde edile
cektir. Bu tecrübeler, bazı 

hayvanlar ,.e kuşlar üzerinde 

yapılmış, bunların banıba:ka 

bir mahiyet sahibi oldukları 

ı;örülnıli~tür. 

Yarın bu tecnihcler in· 

sanlar iizcrintle. y•ıpılınca, 

iddiaya güre, insanlar 

her hastalıktan kurtulacak ze

k:I., hüner, 'e çalı~ma kabili
) eti ilibarile son derece in-

bu okkanın altından kalkamaz
sın > demiştir. Bu cahillik de-

• 
ğil de nedir? Böyle söylenir 

hiç? Zatınız söylersiniz hiç? 

lahkeme , H. ıı\ 

mevkuf o/mıyarak muhakemesi

ni, yaşı tayin edilmek üzere 

nüfus tezkeresini 
kararlaştırmıştır. 

~etirmesini 

tliikinı Şeref B., dün ınüd· 
deiumuıııiliğe gelmiş, ayrıca 

şahsi istida da vermiştir. Mu-

maileyh, beş bin lira manevi 

zarar istemektedir. 

Dayak raporları 
Kapıiçi karakolunda dövül

düklerinden şikayet eden dört 

kişi hakkında Tıbbı adlide hazır

lanan muayene raporları mül

kiye müfettişliğine gönderilmiş· 

tir. Haber aldığımıza göre, 

darp izlerinin mevcudiyeti, ra

porlarda etraflı surette tesbit 

edilmiştir • 

············-···· .. ···················-······· 
ki~af edeceklermi~. 

Doktor Riddcl, !arcler ii

zerinde vapılan tecrübeler ne· 

tice,indc bunların iki misli 

bllyıidüklerini gürmüş, ku~la

rııı ve kurbağaların dnsiyeti

ni dcp;i,tirmck miiınklin ol

mu~tur. Bu günden fazla ar

uk düne ait olan bu tccrli

belcnlen sonra doğrudan doğ· 

ruyn insanla i~tigal edilecek. 

bunun için evvelıl ana 

ve babalar üzerinde bir takım 

tecrübeler yapılacak, çocuk-

!arın en mükemmel 

dairesinde doğmaları 

şerait 

temin 

olunacak. daha sonra bu va

ziyet bütlin in>anlar arasında 

taamımim ederek bambaska 
' ve son derece mütekamil 

bir insanlık 'ücut bulacaktır. 

Bu insanlar her ha talığa 

mukavemet edebilecekler ve 

bedenen, fikren bizden çok 

mutekılmil ve: çok )·liksek 

olacaklardır. Doktorun iddi
alarının hul:\,;ası bul 

' 
VAKiT 29 .:\Lan 

nura tel', Teıniı· H~ ktı\ \Cİ ıııulıal'I'İke 

Tiiı·k anonim şfrk.etiııin 

·ırt J<J29 tarihinde akti içtima eden alclatk 

hC) eti umumiye zabıtnamc,;idir 

Bursa Cer, Tenvir \'e Kuvvei ıııulıarrike Tlırk anonim şirke
tinin alelade hey'eti ıımunıiyesi, Nafia ve lkti at ~kaleti celi
lelerinİ temsil eden hüklııııeti cumlıuriyenin ıııfırahlıası, Nafia 
umumi müdiır muavini Etlıem Beyefendinin hıızuriyle meclisi 
idare reisi Saffet J;leyefendinin riyaseti al!ında olarak 30 mart 
929 tarihinde saat onbeşte Galatada Ticareti Hariciye bankası 
binasında akti içtıııa eyledi. 

Mösyö Rodier ile Mösyö Hans tasnifi araya ve Salim Beyde 
katipliğe inlihap edildiler. Gerek bizzat, gerek bilvekale temsil 
edilen hisselerin adedi ondolc.ızbin yediyüz on yediye baliğ 

olmakla, içtima usulü dairesinde mün'akit telakki edilmiş ve 
heyet ber veçhi zir ruznamenin müzakeresine iptidar eyledi. 

Ruzııamei müzakerat: 
1 - flleclisi ıdare . raporu 

2 - Murakıp raporu 
3 - Bilanço ile kar ve zarar hesabıııın tasdiki ve meelisin 

ibrnsı 

4 - Meclis tarafındaıı yeni bir aza intilıap ve la)•ininin 
tasdiki 1 

5 - 1929 senesi için murakıp tayini ve aidatıııın tespiti 
6 - Ticaret kannnuııım 323 ve 324 üncü maddelerinde 

musarrah mezuniyetlerin meclis azasına itası hakkında meclise 
sa"1hi)·et vuilmesi. 

Ruz.ıaıııei müzakerat hakkında hiç bir itiraz dermeyan edil
memekle reis beyefe;ıdi müzakerata iptidar edildi: 

Birinci karar: 

/\leclisi idare iıe nıurnkip raporlarınııı kıraatinden sonra heyet, 
1929 senesine ait hesaba! ile bilançonun ve kar ve zarar hesap
larının tasdikine ve meclisi idarenin ıııüttefika!t ibrasına karar 
vermiştir. 

]kinci karar: 

Jlleclısi' idarenin 28 teşrinevvel 1028 tarihli tayinini tasviben, 
Doktor Tal~t Şahim Beyefendi, hali hazır meclisinin salahiyetinin 
inkıza edeceği müddet, yani 1931 senesi alelide heyeti umumiye 
içtimaıııa fadar, meclisi idare azası ııaspeyler. 

Cçüııcıi karar: 

Heyet Mııstafa Hayrı Beyefendiyi, 1929 senesi için murakıp 
nasp ve tayin ve senevi talısisatını 150 «yüz elli » Türk lirası 

olarak \(spit eyler. 

Dürddncli karar: 

Heyet ticaret kanununun 323 ve 324 üncü maddelerinde mu
sarrah meznniyetlerin meclis azasına itası hakkında, meclisi ida· 
reye salahiyet itasıııa müttefikan karar verir. 

Ruznamei ınüzakeratta başka bir madde mevcut olmadığından 
celseye hıtam verildi. 

O mart 1929 t.ırihli le\ kal:lde heyeti umumiye zabıt

name-idin: 

Bursa Cer, lenvir ve Kuvvei ı\1ulıahike Türk Anonim Şirketi 
hissedaraııı, nizamnamei d•hilinin 30 ve 36 ıncı maddelerine tev
fihan, fe,kaliide heyeti uİnumiye halinde, 30 mart 1929 tarihinde 

· saat on altıda Oalatada Ticareti Hariciye Bankası binasında akti 
içtima eyledi. 

Nafia Vekaleti celilesi miıdürü umumi muavini Etem Beyefendi 
Nafia ve iktisat Vekaleti celilelerini temsilen hükiımeti cümhuriye 
konı~eri sıfatile ietimada hazır bulunuyordu. 

- · Nizamnamei dahilinin 34 üncü maddesi mucibince, meclisi 
idare reisi Saffet Beyefendi, heyete riyaset ediyordu. Heyetin 
içtiınaa daveti, nizamnanıei dahilini 32 inci maddesi ahk~mina 
tevfikan « ikdam • ve c Vakit • gazeteleri ile ilan edilmişti. 

Neşriyatı mezkure bittetkik, davetin ş~kli nizaınısı dahilinde 
ve müddeti kanııniyesi zarfında yapılnıı$ olduğu tebeyyün 
eylemiştir. 

Hissedarlar tarafıııdan imza enilen huzur varakasınııı tetkikin
den de rııüsteban olacağı veçhile kanuni nisap hasıl olacağından 
ve mevcut hissedarlar vacibülihticaç olabilecek bir şekilde müza
kerata devilııı edemiyeceklerinden heyeti umumiye fevkalade 
olarak akti içtima edememiştir. 

Sermaye tezyidi beyannamesi 

Mevcudat ve alacaklar 

sınem• 
~ ___ , :4·~· 

O [!]@] O [!]@ [j] @ ~I ~ıe: 
• Mee .A 

Elhamrada: /;i kırllll" ı-
Rm a~kı Ma]ilıteJı 

Operada: "'ukadd« ' 
Kalp hır ızı \ e Kohcn svı 

h.ırhc ,<lcrl.<• ,.u,ıde: 

Guıeller ~ 

:>evımli ve büyük artist 
GUSTAV FROLIH ile 
yeni ve fakat dilber ve 
parlak yıldız BETTi 
AMAN filim silsilesi mü
sabakasına iştirak ettiril
mek üzere UFA tarafın· 
dan sureti hususiyede 
gönderilmiş olup önü
müzdeki iki \Iayıs Per
şembe akşamı MAJIK 
SiNEMASINDA iraesine 
başlanacağı 

ASFALT 
nam büyük ve muhteşem 
dramını bir sureti mü
kemmelede temsil etmek· 
tedirler. 

Matbaamıza ıelen t•erler 

Türk yurdu 
on nu;hası mıitenevvi 

yazılarla inti~ar etmi~tir. Bii· 
tün okurlarımıza tavjye ede· 
rİI. 

Dr. İhsan Sami 

Bel soğu ki uğu ve ihtilatıııa 

l.arşı pek tesirli ve taze a
şıdır. Divanyolu sultan Mah
ut türbesi karşısında N. 18 

fsıanbul Mahl/.emei asliye bi
rinci ticaret dairesinden: Rıısyada 

Abdlilnıecit Ylisuflilbağdadi 

Erendi yedinden 

olunan dört ·üz a 

kendisine ait l luğuııa lıiikiim 

verilmesi calcbile lstaııbuld:ı 

Yeni postahane civarında \'i· 

tali hanında l mımaralı ya

zıhanede mukim sabık Ker

belı\ mebusu , \ıriyyiılbağdadi 

Bey tarafından Kadıköyünde 

Acıbademde Kızlarağa:<ı çeş-

nıcsinde 53 numaralı üşktc 

mukim llaP;datlı Yu,uf Bey 

mahdumu Abdiilmecit Yuou· 
fülbağdadi Frendi aleyhine 

ikame oluııaıı dam netice-
sinde mezkı)r halıların Nu
riyyulbağdadi ~fcndiye aidi· 

yetine dair 8 nisan 1 921) 
tarihinde sadır olan hlıkmli 

gıyabiyi havi ı 4 nisan ı 929 
tarihli ve 99 a•.letli iltlnıı 

Vskfidar <11/h "' 
1 oııııın 'erver 1 ~ 

r a<ar ı ıaııınıla :rıı 
' . oıuta . 

,·e <a\ıaıı !""" ' . k'1 ,,, 
kabiliycıi ta • arı.Jı 
dıl(ınd:ın hilnıu L 

, crıleıt 
tuna karar ıli ııı' 
Seldmi :\li efı:Jl00,iı 
niıı Teke .k~~~' 0 
rırı mıtusta 0uııı 

->t-'.!3 ..ti 
ohınan ~ rahill1 111· 

s.ığ tarafı .·~·e .ııl 
ve bahçe,ı . .:ı 

. \I' ercııdı 
lı\nıı • ı ı 

ait b:ıhÇC 
ne 'k3 J 
kısmen fabfl ,ıı1' 
arka carah kcıa. pı: 

·e he·ı 
arsa;ı ,·e c p alo ı 
lfiJe nıahdut ıa ,ı 
,,. h ''"' be< zira "3 3

· 1. t 
' •lt3 dıilC 1 

katta ın.. . ,c 
. . . oda~ı 

liıerıne ıkı , 1111
1 

bir ,.c '· 
ye metrllk 1 k~ ·ı ı·ıkılı 1 
divcn ı c T ~ir 

ile iki odaY' ı·.c ~ıd'1 
,·irnıı .. ıı 

ve on beş · -c~fl" 
. . ııahl 

mii;mırelı kııı 1ı· 
klıçlik bo,ıan •1 h. rt1 

. ı·e ı a 
tcvi h;ırıcen ı:ı ı 

.;c•I 
raca muhtaÇ 1 ıcr' ı 

oka" 
kı} nıcti ın itib'ıı 
tarihi ilandan ıJctlC 

.. "''" 'ı be~ ı.:ıın ı '" ' ,.,,. (111 
müuvedey• ıanll 
duğu~dan ıaliP n.nin ı 

1 •• dııcr' 
mcri nıu••1 pe' 
onu nbbeıinde .J ~(I 

• •fi l 
9')9.626 1' .... ve . - W,.. .. 

ırıust'' . ' 
marn•ııl1 e<I 

ırıahkctı' . 
dar Sulh rı ·Jeoıcl• 
miiracaat C) 



Emniyet sandığı emlak müzyedesi 
kafi karar ilAna · ııo 210 14787 ç.rşiyikebird• Coh•a h•· 
~ · nı üst katında eski ve yeni 
~ llra Jk~aı Merhunatın cıns ve .nfedyunun 41 No otuz arşın mıkda-

Jiıı Jloı:.-,. b aevııe mlJtemfltu " tsınt nnd:ı ve h~n ÖStünde 

'"QJO ~~bahçesinde Sultaniye ~ bir odanın tamamı Fatma il. 

I~ 

lO'l74 

11267 

12949 

13969 

~nda eski 27 ve yeni 16 
No iklyüz seksen arıın arsa üze· 
rinde ahpp iki kattan ibaret 

sekiz oda, bir salon, iki da Ye 
Lrk beş artın üzerinde bir 
mutf~ ve yctmiı dort ırıaa 
üzerinde kaf'iir ahır ve otuz altı 
ı.arıın üzerinde tirgir bir hamam 
Ye bir oda ve bin dört yliı 
altrn11 &rfUl bahçeyi havt bir 
haneni tamamı Hacı Emin B. 

Süleymaniyede Dc'feoalu aH· 

nnda Dcmlrtaf muahlleslnde 
'Kantarcılar sok~nd: eski 
50,S2 ve Jeni 52 N. yüz iki 
at"'fll' •sa üzerinde kı,ir iki 
icattan ibaret ve mtilnde dört 
oda, bir sofa, arkalUlda yel· 

mit yedi UJUl ~yi havi bir 
dükkanın tamamı Sait B. Neriman 

ve Şerife Fatma Peryal Hanımlar 

Unkapuın& Hwr Bey ma
hallesinde TavanlıQCtme soka
~ın<la e&ı ~ tenı S N yüi 
aqın arsa Gzermde ahfap üç 

kattan ibaret bet oda 8ç $Ofa 
l>ir mutfak Ye bahçede btr 
~uyu Te yCbnif bq artın bah
~eyl hul bir haneoia tamamı 
Naime H. ve Anc Servet, İlyas Hanım· 
lw "le Hasan f dmıı, Osman Nuri, 
Elmdılcr bil'uelc Hatice Hacer, Hü· 
scyin Flhı Emdiler tarafından valideleri 
Naime H. bilvuaya Hacer ft MesudeH. 
tarafından valbl Y ıbp . Hilmi B. 
keu bılva..,.a 

Cibalidc Sef crikoz mahaHesinde 
clk.ı Şeltall l'C ye:tıl K(ıçük 
Mustafa pap aokapda eakı 
4 mokerret , 4 milkerrer , 4 
mükerrer, 4 mükerrer ve yeni 
4, 6, 8, 1 O oumanh yüz aqın 
'ini Ozerlnde maa bodrum ve 
çatı ahfap dtıtt huan ibaret 
Lir tab ~ C)lıaak azte ~ 
oda üç sofl hk mutfak 'fc 
ah.ad. bir cfnkhnı ve yamada 
eekten altı arım ana &zerinde 
kagir dtı d.ıillnı havi bir 
lıanmtn tamamı Hascyın H~D B. 

Kadıköynnde Hasan pata ma
haltestade Kuyu sok~ında etti 
6 ve yeni 16 N.h doksan beı 
arpa ara üzerinde ahtap iki 
\:attan ibaret dört oda iki sola 
bir nıtfal bir kuyuyu ve k.-k 
bcı arıın bahçeyi havi bir 
baoea1D tamamı Hatice Ccm~e H. ve 

Ahmet Salim fi. 

Bab.cafcrde Ahiçdebi mahalle
sinde $otana1ar sokatmda 
eaki 3 • 5 wlnp ve yetil hır 
numaralı altm&f dört artın 

aua Qzednde kAgir ilç kattan 

ibaret lktıi cam~ln bölmesi 

olmak Gzre dört Gda biri sokak 
~ert büyak iki sofayı havi 

) 

mataı.uın tamamı Şaban B. 

) 3970 Orta k3yde taı merdiven Ye 

Şekerci otlu ıtol:atında esli 
25-27-18 ve yeni 25-27-14 
numaralı yOz eUt arıın arsa Q. 

zerinde kirgir hir kattan ibaret 

Yedi yüz otuz bet arıın anayı 
havı bir ma~azanın tamamı Çeleban NAmer 

9•üdarda Bulgurluda Alem 
datı caddesinde yalnız scrvl 

-. 6-3 Ye yeni iki numaralı 
>'ÜZ yetmlı I~ arım arsa üze. 

rinde ahtaP. iki katta hct oda 
iki sora bir kuyu on dokuı 
dönüm bin yirmi sekiz 4ffU' 

lrazıyı havı bir hanealn ·ta· 
ınırnı Emine, Şerife, V asftye H,lar 

Kartalda Maltepe k.-ycsinde 
~al \ay yolunda Çam solı-
tuıd. etlt 723-6 ve yeni 561-& 
1lUtnıra1ı ylız teksen .;..ın ına 
iİ!ertncfc ahpp tkı buçuk kattan 
~ OQ oda lkı tora ve dl 
~ lırftn iiZer1ade '1r _.... 
Ye l>lr oa. Tit l>li cl3dll bil 
~~~ ..... ~ · . 
"~ 1'ir lisf~5n tamama ~ , ..... L 

275 560 

sss 1920 

20750 46154 

.. 

90 540 

1450 3338 

4460 8660 

ı 5783 Şehzade başına:ı Kalender 
han ınaballesinde Şehzade 
başı caddesinde eski ''e yenl 
otuz beş numaralı otuz 
beş arşın · arsa üzerinde 
kağir iki kattan ibaret üs
tünde bir odayt havi bir 
dükkAnın tamıımı Hatice l L 

17036 Beyo'ğlunda Tata\•ta mahal
lesinde Bekçi . s~kağında cs.kl 
34-32-36 ve yeni 30-32-34 

17081 

17386 

17502 

17603 

numaralt yüz arşın nrsn üze
rinde kargir üç kattan ibatct 
beş oda iki sofa bir mutfak 
ve bahçede bir kuyuyu ·e 
kırk :ırşm bahçeyi havi bir 
hanenin tamamı l\lakbule H 

Beşikmşta Yeni ma'hallede 
Posta ve Ihlamur soka~nda 
eski 27.- 10-1 O mükerrer tO 
mUkerrer 1 O mükerrer 1 O 
mükerrer ı o mükrrer 12 ve 
yeni ı 3-t 5- ı 7-19 numaralı 

liln beş yüz arşm ars:ıda 

kısmen üç ve kısmen iki 
kattan ibaret 13 oda, altı 
sofa, ild mutbaıt havi ko-
nald:ı müştcmilıltından bulu-
nan yüz etli arşın arsada 
mebni konak ittisalinde beŞ 
oda, bir sofayı havi k:lrkfr 
selAmhk köşkü ve ayrıca lld 
yüz otuz arşın ar:iada mebni 
kdrgir Üç katt:ın ibaret 7 
oda. 2 sofa, 1 mutfak -ye 
5 ı o.ı arşın bahçe)·! havi maa 
mü~temll!t konaıtın tamamı Zekiye H. 

~ 

Beyoııunda Kamerhatun mı· 
halleslnde 1\lAnkas.ar bostanı 
sokaginda eski üç ve ytıfü 

5 N. kırk arşın arsa ilzerinde 
önden iki buçuk arkadan 
k!rgir ilç buçuk kattan iba
tet beş odJ4 bir: antre Ye bir 
koridor, blT mutbap havi blr 
hanenin tamamı Fatma Vahide H. 

Kadıköyündc O:ımamığa ma
hallesinde eski Hüdavcrdi 
Ye. yeni haStrCtb3,Şt soka~O·. 

da eski l ve yeni 42 ..N. 
yüz doksan arşın arsa üze· 
rinde ahşap iki buçuk kat-

tan ibaret l 1 oda üç sofa 
ye elli arşın arsa üzcrin<te 

mutfak ve çamaşırlığı ,•e sene-

den ı 860 ar$J.n bahçey ihavl bir 
hanenin tamamı Ali Kemalettin ve 

Ahmcht Celil beyler 

Paşab:ıhçesinde Köytçi cl
yevm iskele caddesinde eskl 
f ve yeni 26- 1 N. yiiz alc
mış iki arşın arsa iizcrinde 

kArgir liç knt~n ibaret fis
tündc sekiz oda, lı_ir kotl
dor, bir mutfak ve ~·irmi 

dcirt arşın arsa iizcrinde bir 
aptesane ve gusülhaneyi ve 
yirmi a~ın Bahçeyi havi bir 
f ınnın tamamı ' 

l\Jehmct te,,det B. 

6!0 l?S? 17672 Bc}·lcrbeyinde Burhaniye 
mahallesinde . mukaddema 
Ilalit B. elyevm Bayır soka· 
ğınd:ı eski 2mükerrcr ve yeni 
36 36- ı N. yliz altmış sekiz 
nrşın arsa üzerinde ahşap l· 
ki kattan ibaret on oda, dört 
sofa, bir mutfak Ye Otuz ar
şın üzerinde bir mutfak beş 
dönüm iki yilz otuz arşın 

bahçeyi hıtvi iki kısma '!1Ütir 
kasim bir hanenin t:ım:unı. Kadriye H. 

395 1292 17804 Unkapanında Rum Mehmet 
paşa maballesincle l'n~r 
sokağında eski 1" ve yenl 
59-2 N. yüz yin i beş ar • 

t
. n arsa Üzerinde ahflP iki . 
uçuk kattan ib~ret aıu ~ 
r sofa, bir nuuf~ bir k~ 

tu 7üı on bir arp ba~l-
fl havı blr hanenin ı.maa.. 

GUlfcsa v• Fatma Zehri R 
. ! 

f 080 l~M tftJ)I Csküdardı·Sal*'&f mabatle. 

Adana Vilayetinden: 
l\filnakasa müddeti : 5 mayıs 929 : 25 mayıs 929 
lhalei krti}:csl : 25 mayıs • : cumartesi günü saat on birde 

Bir aylığı Dlr seneliği 
asgarl Azamı asgad azamı 

kilo kilo kilo kilo 
Kapalı 2arf usulü ile 5000 f 5000 60000 180000 ekmek üç yıldız 
Alenl milnakasa 400 500 4800 6000 gaz halis Batum 
ı - Münakasa: Adana , ·illyetl idare heyetince icra edilecektir. 
2 - Adana merkez hapishanesi için 929 haziran iptidasından 930 mayıs nihayetine 

kadar ylrml gün müddetle münakasaya konulan ekmek ve gaz yağınının 25 mayıs 929 
tarihinde ihalei katiyesi icra c."()ileceğinden şartnamede yazılı bedeli muhammenin yüzde 
yedi buçuğu nlspetlnde olmak üzere ekmek için bin üç yüz elJi, gaz yağı için doksan 
lira nispetinde ilAve edilecektir. 

3 - ItAnat ücretile mukavelename ve masarifi saire müteahhide ait olacakur. 
4 - Şartnameyi .görmek \•c daha ziyade malllmat almak istiyenler hapisane müdür

lüğüne müracaat edeceklerdir. 

Bahri muamelat Türk anonim şirketi 
Tasfiye memurluğundan : 

•• k p ıere Katranı Hakkı Ekrem Muntazam ve Lüks postası o s ren s k vapuru a arya l Mayıs 
li]~lililileJMJIMllJjl•rtıj}j[@~jlili1i)I b ~nu akşamı Sir· 

. . . arşam a ked nhumından 

KiRALIK BUYUK BiR BJN A hareketle Zonguldak, 1nebolu, 

f5tanbulda Ankara caddesinde elektrik şirketi binası 
haziran iptidasından itibaren kirabknr. l\Ia~ası, deposu, 

• bir Ç<?k adalan bulunan bu bina bir eaire, Wr şirket * 
müessesesi için fevkılHlde eh-eri~tidir. Talip olanların 

· me.zkôr caddede: binanın karşısında Hilmi kirophane-
sinden sual etmeleri U!n olunur. <i 

sinde Arka sokakta eski 3 
mükerrer ve yeni 1 1 N. ikl 

yüz on arşın arsa üzerinde 
ahşap üç kattan ibaret do· 
kuz ocla, iki sofa, bir mut
lak ve yirmi arşın üzerindr 

bir çamaşırlığı ve dört yiiz 

yirmi beş arşın bahçeyi ha

vi bir sahilhanenin tamamı 

lbrahlm Ziyaettln B. ve Emine Ze· 
kiye ve .Ayşe Ruhsar Hanımlar 

· 95 439 17910 Zincirli kuyuda Atikı1ip:ı~tı 

270 

mahallesinde atik Y eniçeşmc 
taddesl ve cedit De~ rm so-

ka ğtnda eski. 90 mükerrer ve 
yeni 20 lNo altmış arşın ar-

S:l ·üzerinde yanm bodrum 
kan kargtr diğerleri nhşap 

olm:ık üzere iki buçuk kat 
tan ibaret üç oda, bir sofa 

bir mutf:ık bir Jcuyu ,.e 
kırk beş arşın bahçeyi havı 
bir hanenin tamamı 

Mustnfa Et ve Fatma 1 Iıılime H. 

624 18127 lstinycde Kürkçübaşı ve Ç:ı-
:yır soka{ttnd.ı eski l 3 -mii· 
kerrer ve yent 19 :N. em 
iki arşın arsa üzerinde ah~p 
ikl kattın ibaret dört oda, 
ufak bir mutfağı havi bir 
hanenin tamamı. l\Iakbule 11. 

695 7 ı 67 ı 8536 Kadıköyünde Osmanağa ma• 
bııllesinde KAğıtçıbaşı elycvm 
Kazasker sokaıtmdı eski 4,4 
,~ yeni 6,8 N. beş yliz ar-

şın arsa üzerinde ahşap iiç 
buçuk kattan ibaret on altı 

oda, dokuz salon ve iki bin 
yetmiş arşın bahçeri httvl 
bir hanenin tamamı. Emin 

Bev lrakat ve Feride Hanımlar· . , 
•' 1440 19895 L!lclide Kızıltaş mahıdlcsln· 

de Jstanbulaga çeşmesi SO· 

bğında eski ve yeni 27 N. 

yüz yirmi arşın al'S!l üzerin
de kargir bir buç,uk kattan 
ibaret dört oda, bir çatı 

arası bir mutbağı havi bir 
hanenin tamnmL Sabiha H. 

Yukarda cins ye ncy'ile mevkii ,.e müştemil:l.o. yazılı 
emlAk hizalarında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde 
olup l I mayıs 929 tarihine müsadif cumartesi günU saat on 
buçuktan itibaren müzayedeye .mübaşeret olunarak saat on 
alnda (kıymetl mnhammcnelerln~ tecavüz eylediği takdirde) 
kat•ı kararlarının keşidesl mukarrer bulunduğundan talip 
olanların mezkur glindc saat on alcıya ~adar sandık idaresine 
milracaat eylemeleri ve on altıdan sora Yukubulacak müra
caatlann kabul edllemlyeceğl ve mezkôr cmlı\ke evnlce 
talip olanlann kat'i karu esnasında hazır bulunmadıkları ve 
ba$k& talip zuhur eyledJgi takdirde evvelki taliplerin keflyet 
ttmtş addolunacakları Jüzıımu ilan olunur. 

Sinop, Samsun. Ordu, Cireson. 
Tr.ıbzon. Sürmene \ "C Rizeiske
lelcrinc azimet •;e avdet edecek
tir. Tafsil4t i~in Sitkecfde Mcs'a
det b:ını nitında accntalı.ğın:ı 
müraca:ıt Telefon:. lstanbul 2341 . 
Bartınıun ,.e ,urat po lası 

Elcktirikle mücehhez munt1· 
zam kamaraları ve güverte 
yolcularına mahsns müf errah 

mahal!er Türkiye vap~ru 
havı 29~ısan 

D t •g0 •· s:ı t razar esı 11~~ sirke 
clden hareketle ( F..reğli, Zongul • 
dak, Barnn. Amasra. Kuruca 
Şile, Cide ) i kelelertne azimet· 
,.e avdet edecektir. 

Fazla tafsil!t için Eminönü 
Rıhtım h:ın2 unmaraya müracaat 

Telefon: 2684 

Seyrisef ain 
Mcrkeı acen~ Galata Kısprü 

batındL Bey~u 2562 Şube 
ace.nteıf: Mahmudiye Ham altında 

laıanbul '1.7 Mı 

lzR - tfıarsln sDr'al po;taii 
AHUT ŞEVKET PAŞA) 

, . .puru 30 nltan .ah 12de Calata 
nhtımınden lıare\etle lmair, An· 
talya, Alaiye. Menine gidecek 
ve Tlltfleu , Anamur, Alliye , 
Antalya • 1ur.ire uwayarak 

aelecebtr. 
Aynhk sür'at putası 

(MARMARA) vapuru 30 NiND 
s~ 17 de SUUd nhbmı.tıdan 
harel:ede Celtbolu, Çanılkkale 
~, Ednml. Burlullllye. 
A7v&bi• gidecek ve dönüıte 
meaAr t*elelerle blrlibe Altın
ofu~a uğnyar&k gelecektir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır )ilk alınmu. 

Büyükada iskelesinde 
1,3,5,6,7,8,9,11 numaralı 
dükltinlar bir yahut üçer 
sene müddetle kiraya ve
rileceklerdir. Müzayedeler 
8 Mayıs 929 Çarşamba 
günü yapılacağından iste
yenlerin o gün saat 14 te 
levazım Müdürlüğüne mü
racaatları. 

Ticaret itleri umum müdür· 
lüiünden: 

Ecnebi anonim \'e swnaresi 
eshama ınünka5em şirketler 
hakkındaki 30 teşriııis:uü 330 
t::rihli kanunun hükümlerine 
tevfik:ın tütün ticırctile i~ tigal 
edilmek üzre tcsçll edilmiş 
olan Belçika tabiiyctinf ı·n:z 
( f ilmaro tütfin iicnreti Anonim 
şirketi ) bu kere müraenntlc 
tatili faaliy-ete kanır \"erdiğiııi 
\'e j~lerinin tasfiyesine Galatada 
Büyük tünel hanında 15 numa
rada mukim Osman Sermet 
Efendiyi memur erlediğini bil
dirmiş ve !Azım olan vesaiki 
g&tcrmiştir. Keyfiyet tetkik 
edilerek muvafık görülmüş ol
makla me.zkGr ,şirketle alaicn.dar 
bulunanların · Omıan Sermet 
FJendiye · ve icabinda Jstanbul 
mıntıkası ticaret müdnrlOfüne 
müracaatları lüzumu llAn olunur 

• 



ll'rf1 ~ARRAP.I: 
Ti.~rk ivtde JTııriçte 

Kuruş Kuru' 

Gazetemizde çakan fUI ~ r 

reılmlertn bl1Uln h&kla.n mahfuzdur 
Caıeteye Jönderile«k - mettUplınn Uzerlne 

idare için•• (idare), )·uıya aitse ( Y uı ) 
i~aretl lonu1ma1tdır 

r ıl~Jıtı ı5o ooo 
;l • <400 fOO 

1

16 • i:ıiO 1450 
2 J400 2~00 

l!anlmfJ'&n aıekt\.-plann lade.tnd.-, luymoK
mukaddereılz mektuplara lıoruıhrıllf parafann 
kaybalmaamdan " U&nla.rm müadericatıaclan 

' j tdu• meıW dettJdlr. 

J Jr ril ız ilı :ıııı 

1 T·<ılar 

:o Ynı an d;r•huıl 
r:,·ı:,n,ınk 

A'ıırtıırya ~:\IM 

~r J <y Romanya 
~( J r,·a Ptıl1?ar 

Frlrnıer.k florirj 
~O fr11nrız frangı 
:o HaJ,an Jirtti 

" .. 

~O J.:uron Çı·ko - . ıc,,·akya 
1 (•n·onc tı c ~o,iyet • 
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AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piyangosu 
4. CÜ KEŞ.DE: ıı MAVISTADIR 

BLYCK İKHAMİYE: ·15,000 

:\YRJCA: 20,000, 15,000, 12,000, 10,000 LİRAL!K 

İKIL\:\IIYELER VE 10,000 LİRALIK BİR MÜKAFAT 

Bu kcı!dede cem'an 3,900 numara kazanacaktır. 

" T'akt ,, ın 29 1\'isan 1929 tefrikası: 37 

parasını vermediğini hatır
ladı; onu tesviye ettikten 
sonra vasat bir lokantada 
karnını doyurmağa karar 
verdi. Artık bu müstaha
seler kervansarayında ye
mek yemcmeğe azmet
mişti. 

Bunları düşünerek ayak
ta durduğu bir sırada biri
sinin kendisine seslendiğini 
duydu: 

- Heylburaya bak Roşil 
" Cones " takriben on 

sekiz yaşında bir delikan
lının gelip kolundan yaka· 
ladığını gördü. Zenğin ta· 

bakaya mensup olduğu yü
zünden anlaşılan bu delikaıı· 
lı fevkalade iyi giyinmişti. 
Siması şuh ve mütebessim 
idi. Her halde hoş bir re· 
fik olduğu anlaşılıyordu. 

" Cones " tabii bir ta-
vırla cevap verdi: 

- Allo 1 
- Şahsı meçhul dedi ki: 
- Yahu 1 Ne oldunuz? 

Geçen akşamdan beri sizi 
görem~dim. 

- Hangi akşam? 
- Hangi akşam mı? 

Hani bizi M Serseriler., klü· 
bünden bpı dışarı ettik· 

·29 ıısı 
1929 

telJ.,70 (Jdırc 1 leri 1971 yv.ı işl(rl 

~ ,.. .t.- ..... 

j Tİbfl m~e faydalı -1!n 
ıl!ıiJ4nncla o/o 20 tenzillt yapılır 

B~~k '(! ya bir çok deta içi• verilen ilinlır1" 
hususi mahJyettekl ilAalına ücreti 

idare ile kararlııtırılır · 

Cazetem.lz• l.6111t1 ill:ı lc.a~\lt ede• .,.. 
H. S. K. Ulnaı acan.te M • 

Aydın nafia başmii· Emniyet sandığı 
"l~ ıJJl. 

,,. .. ,de beş faıı . 
ı uı .. 13hı 

istikrazı dah~ 
--:- . 1 JJ-11 

hendisliöinden: tahvilat satış ilanı 
l - Bedeli keşfi 11673 lira 9 kuruş olan J<okarlı Karapınar 

köprü ve menfezleri inşaatı 11 mayıs cumartesi günü saat 15 te 
ihalesi irra edilmek üzre 21 nisan 929 tarihinden itibaren yirmi 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile oibaptaki keşif ve şartnameleri 
dahilinde münakasaya konulmuştur. 

2 - Taliplerin mühendis olmaları veya bir mühendis istihdam 
etmeleri meşruttur. 

3 - Taliplerin vaktı muayyeninde yüzde yedi buçuk temi
natlarını lıavi teklif mektuplarını makamı vilayete tevdileri fa-ıia 
tafsilati a:mak istcyenler;n başmüiıendisliğe müracaatları. 

ikraz 
N. 

391 
6794 
6920 
7474 

10016 

Borçlunun 
lllerlıunatın cinsi ismi 

iki ad~~ rumeli tahyili Ahmet B. 
bir adet yirmilik istikrazı dahili tahvili Ali Hami B. 
" a4et yirmilik lştikraz; dahilı tahvili Ali Hami B. 

on adet nısıf bed~li tediye edilmiş 
itibari milli muvakkat hisse senedi Amet Kemal B. 
nısıf bedeli tediye edilmiş bsmanlı itibari milli 
bankasının yirmi adet hisse senedatı asliyesi 

Abdullah B. 
~~4~~1-ıa_na_t~ü-cr_e_ti~ve~r-us_u_m_u~sa-i_r_e_m_u_·ı_e_ah_h_id_e~a-itt_i_r.~~~- 14138 üc adet birinci tertip 

ponlap mevcut 
Anadolu obligasyonu ku· 

Ahmet Hamdi B. 

Pavyon inşası 
Konya erkek muallim Mek

tebinden: 
1 - Erkek muallim mektebine ilaveten inşa edilecek pavyon 

10 nisan 929 tarihinden itibar;n 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münaksaya vazedilmiştir. 

2 - Teklif olunan bedeli haddi layık görüldüğü takdirde 
1 mayıs 929 çarşanba günü saat 15 te zarflar küşat olunarak 
ihalei kal'iyesi icra edilecektir. 

3 - Usulüne tevfikan ihzar edilen zarflar muıyyen saatten 
evvel Konya Dfterdariık makamında müteşekkil komisyona tevdi 
edilmiş bulunacak!tr. 

4 - Talipler teklif edecekleri bedelin yüzde 7 buçuk nisde
tinde teminat muvakkatelerin zarflara vazedilecektir. 

5 - Mezkfir inşaat ait projeyi görmek ve şeraiti anlak üzere 
her gün mektebe müracaat edebilirler. 

Kütahya jandarma yeni ef
rat mek!ebi müdürlüğünden: 

Kütahyada 6 numaraJı Jandarma mektebinin bir senelik 
ekmek ve eti kapalı zarf usuiiie diğer kuru ve yaş sebzelerle 
maiırnkat ve tenviratı ki cem'an ( 36 ) otuz altı kalem erzakın 

aleni münakasa ile (20) yirmi nisaıı 929 tarihinden (11) on bir 
mayıs 929 tarihine kadar (21) gün müddiıtie münakasaya vaze
dildiğinden yevmi mezkur cumartesi günü saat 15 tc erzakın 
ihalei kat'iyesi icra Juiınacağından talip bulunanlar yüzde 7,5 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate makbuzları ve sair ica
eden evraklariie Kütahya Belediye dairesinde müteşkkil münap 
kasa komisyonuna ve şartnamesini almak ve öğrenmek arzu 
edenlerin vakıt ve zamanı ile mektep müdüriyetine müracaatları. 

Asgari 

100000 
8000 
7000 
500 

Azami 

135000 
10000 
9000 
1000 

Erzakın cinsi 

Ekmek 
Sığır eti 
Erkeç eti 
!(oyun etı 

Devlet demiryolları ve liman
ları umumi idaresinden: 

idaremize lüzumu olan yüz bin ton maden kömürünün mü
nalcasası 6 mayıs 929 pazartesi günh saat ( 16 ) da Ankarada 
umumi idare binesında icra edilecektir. 

Müuakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve temiı;atı 
muvakkatclerini yemi mczkiırda saat ( 15,30 ) a kadar umumi 
idare yazı işleri müdürlüğüne vermeleri iatımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini ( 250 ) lmruş mukabilinde 
Arıkarada malzeme dairesinden Haydarpaşada mübayaat komisyo
nundan tedarik debilirler. 

Rusyaya odun ihracı 
lstanbul Ticaret ve sanayi odasından: 
Rusyaya bir milyon dört yüz bin kilo (1,400,000) 

odun sevk ve ihraç etmeye talip olan zevat ve müesse
satın Nisanın sonuncu günü akşamına kadar odaya mü
racaatları. 
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Anadolu aksiyonu 
rumeli tahvili 

" " 

Mustafa B. 
Emine Fahriye H. 

lsmail Zühtü B. 
Osman B. 

Hafız aziz B. 
Ali Ihsan B. 

Hatiçe Mevhide H. 
Misak Ef. 

Osman Ferit B. 
Esma Münevver H. 

Münire H. 

1181 
1217 
1270 
1317 

bir 
on " itibarı milli bankasının 

senedi 
hisse 

Safvet B. 
1325 on üç " 
1332 üç " 
1344 altı • 
1352 " • 
1357 dört " 
1367 iki " 
1476 bir " 
1489 iki • 
1490 iki • 
1518 altı • 
1523 yirmi altı" 
1573 kırk adet 
1599 beş " 
1628 dört " 
1656 üç • 
1695 beş 

rumeli tahvili 
" 
" 

• 

• 
" 
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. -" 
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• 
• 
• 
" .. 
• 
• 
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( " 
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Rumeli tahvili 
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1702 yırmı iki adet rumeli tahvili 
1718 bir " " • 

iki 
bir 

" 
• 

• • 
• • 

Arınanak Ef. 
M. Yafet 

Salamon Ef. 
Ahmet Ziya"ttin " 

Ayşe Nigar H. 
Saliha. 

Behmen Bedra" 
Abdulfettah Ef . 
Fatma Refet H . 

Emine Seniha H. 
Recep B. 

Münür" 
Recep" 
Talha" 
Niyazi" 

Mehmet Tarık" 
Münür" 

Hüseyin Şevket< 
Zekiye Kadriye H. 

Eda" 
1727 
1739 
1752 yirmi iki adet iş bankası hisse senedi lsmail 

Hakkı B. 
1776 bir adet yüzlük düyunu muvahhade tahvili Faize H. 
1783 üç " Rumeli tahvili Recep B. 
1803 iki " " • Ohannes B. 
1837 altı " • • Cemile H. 
1850 beş " " " Hayriye Saniye H. 
1862 altı • • • Hava ilmiye " 
1867 beş " • " Nebahat Mes'ut " 
1874 iki " " • Aliye " 
1897 sekiz " • " Nuri B. 
1900 bir " • • Sher H. 
1906 iki " • • Kemal B. 
1936 bir " " " Mehmet Ali • 
1946 iki " " " Huriye Nasip H. 
1987 altı " " • lsmail B. 
2001 on dokuz adet Rumeli tahvili Abdülkadir " 
2002 beş adet rull\eli tahvili Lütfiye H. 
2006 dört " " " Fazıl B. 

Yukarda isimleri yazılı zeval tahvil!! mukabilinde 
Emniyet sandığından istikraz eylemis oldukları mebaliği vadesinde 
t~diye etmemelerine mebni kendilerine alelO•ul ihbarname 
tebliğ edildiği halde gene lesviyei deyneylememiş olduklarından 

ecnası yukarda gösterilen merhunallan deyne kifayet edecek miktarı 
Sandık satı~ amiri ile icra memuru huzurlarile otuz mayıs 

929 tarihine müsadil çarıamba günü saat on dörtte esham ve tahvilat 
borsasında pıyasa mucibince saıılacağından tediyei deyn veya 
tecdidi muamele etmek isteyen ınedyunlarrn yevmi mezkurdan 
evvel sandık idaresine müracaat eylemeleri lıizumui liın olunur. 
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A Muharriri: 

)eri akşam... Uyuyormusu
nız " Roçester " yoksa 
hasta mısınız? 

"Cones" dedi: 
- Evet şimdi hatırıma 

geldi ... 
Kolunu delikanlının ko

lundan çekti.Yanyana yürü· 
yerek "TrafalgarSkar 11 ı geç
tiler. Şahsı meçhul durma
dan söyliyor, "Cones. dik
katle dinliyor ve arasıra 
kısa bir sözle cevap veri
yordu. Genç adam muhte
lif mevzulara temas etti, 
muhatabının Kat'iyen tanı
madığı hadiselerden, eşhas-

tan, beygirlerden, insanlar
dan,hayvanlardan bahsetti. 
" Cones "i " Bord Stret " 
e götürdü; orada bir takım 
şeyler satın aldılar. 

Hatta " Cones " bir çift 
ayakkabının rengi hakkm
da mütalaasını bildirmey~ 
de mecbur kaldı. 

Mağazadan çıkmışlardı 
şahsı mechul, "Cones,,i 
bir lokantada beraberce 
yemek yemeğe davet edi
yordu. Bu sırada izdiham
dan dolayı yavaş yavaş yü
rüyen bir araba "Roçester,,
in benzerinin nazarı dik-

katini celbetti. 
Bu araba gayet süslü i

di ve yakışıklı bir beygir 
tarafından çekiliyordu. A
rabacı ve at uşağı seyis 
yerinde oturuyorlardı. A
rabanın içinde "Cones,,in 
şimdiye kadar gördügü 
kadınların en güzeli oturu
yordu: rengi esmer, göz
leri mavi kül rengi, dalğın 
hayalperverdi; ya yüzündeki 
halavet... Siması mütahar
rikti, görülmemiş bir hala
vete malikti. 

Genç kadının nazarı 
"Cones" in nazarı ile kar-

şılaştı: "Cones., bu nazarın 
kendisine yarı küskün, ya
rı mütebessim bir halde 

"iiıün' atıf oldoğunu hayretle 
gördü. 

Bunda yanılmıyordu. Fa
kat taaccübünü asıl ziya
deleştiren mesele bir lahze 

sonra bu güzel kadının 
kendisini baş sallıyarak 
davet etmesini görmek 
oldu. Aynı zamanda kadın 
arabacıya bir şey söyledi. 
Araba kaldırım kenarına 
sıralanarak durdu. 

"Cones" şapkasını çıka• 
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