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aık 
Babıali de gürültü 

SeJ&mi izzet B. Münire Hanımı, Muh
sin beyi ve Emaneti dava. etti 
Ahmet Cevat B. de Celiılettin Ekrem 

beydr 1avacı 

Ahmet Cevat B. Selı!mi izzet B. 
b air HaJit . Fahri B. ·, "Dar._ 
.cdayi.. rejiaörü Ertuğrul Mub
~ .B. aleyhine Alaykötkllndeki 

daae aebebile bir hakaret da
~~11 •stıktan aonra «Darülbeda

Ji• ·~11'\luındaki bazı neşri-

yattan dolayı da ikinci bir ha
karet davası ikame etmiştir. lık 
dava, Sultanahmet birinci sluh 
ceza mahkemesindedir. ikinci 
dava, albncı iıtintak dairesince 
tetkik olunuyor. 

( Alt tarafı 2 inci ııayıfamızda ) 

A;ado u a et i seyahati 
lfelk bilgisi İlim encümeni Türkiyat 

enstitüsünde toplandı 

l:>tııı ilim enctJmeni içtimaı 
biQı saat ~6 da Hal~ Bilgiai neği tarafından Anadoluda ya· 
l(Gp cncllmenı, encUme~ın reiai pılacak tetkik seyahati için bir 
~~lü zade Fuat B~y~ !'Ya· program hazırlanmaya başlanıl-
to e, Türkiyat enııtitilsunde ınıtbr. 

ili~'llnı1t~r. ~~nkü toplanbd.a !:'laik biJgisi derneği yua 
\tt encümenının folklora aıt dogru Anadoluda yapacağı se
ta~~İcc:_ği eserler . h~~kında yabatte halk hayatına dair bir 

muş ve Halk Bılgısı der- çok vesikalar toplıyacaktır. 
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Haftalık 

Bugün parasız 
--nüvezzilerden 

Yakıt 

ilavemizi 
isteyiniz 

'iV lr&zını Nami, Sadri Etem Refik Rhmef, Huhip 
11"ettın Beylerin yazıları, ~inema, gelişi güzel 

uonf aları, havai mıuahabe • • 
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1940 de büyük bir harp 
olacak! 

OK uyunuz 
f"atin B. üstadımız "Güneşteki Lelceler,, 

makalesinde bu iddiayı izah ediyor 
r 3 Üncü My fada l 

ı 

·zi mut 
.. • z. 

M. Valko 
cenapları 

Bugün şehrimize 
avdet ediyor 

iki memleketi alAkadar 
eden meseleler tekrar 

gozden geçirildi 
Ankara, 26 (Telefon)- Macar 

Hariciye nazırı M. Valko cenap
ları ve refikalan, Hariciye ve
kilimizle ref kalan ve refakatle
rinde maiyetleri erkinı olduğu 
halde öğleden sonra etnografya 
müzesini ziyaret ettiler ve sonra 

Türk Ocağı tarafından ocak 
binasında fereflerine verilen 
çay ziyafetinde hazır bu-
lun du lar . Ziya fette ayni 
ırktan iki milletin kan kardeş
liği , samimi hisler uyandıran 
nutuklarla tebcil edilmiştir. 

Müsafirimiz 19 da ikispresle 
İstanbula :tıareket etmiş, istas
yonda Hariciye, Ma 'iye Vekile
rimizte rcfikalan ve Hariciye er
kanı tarafından teşii olunmuf, 
bir polis müfrezesi resmi selim 
ifa etmiştir • Dört memleket 
Hariciye nırzın, taliaısusab hak
kındaki sualime ka111 şu beya
natta bulunmuştur: 

"Türk ocağındaki sözlerimde 
tebarüz ettirdiğim veçhi!~ Anka
rad&ki ziyaret ve ikametimden 
unutulmaz hatıralarla dönüyo
rum. Esasen mevcut Türk-Macar 
dostluğunun devam ve tezayidine 
çalışmak benim için vazifedır. 
Reis cümhurunuz Gazi Hz. nin 
büyük şahsiyetleri yanında geçen 

[Alt tarafı 2 inci sayıfamızda ] 

Mimar Sinan 
Büyük mimanmı
zın yıl dönümü 

Edirnede hazırlıklar 
yapılıyor 

FENNiN HARİKASI 

Markoni, Ceneve açıkla
rından A vustralyadaki 

lambalan yakb 

Anketimiz 
Her erkeğe nazaran 

Kadın nedir ~ 
1-füseyin RaJı.mi Bey: Vala Nuı ettin Bey : 

~ 

Lfstat Hüse
Vala Nuret -

tin Bey sualimı 
/İn Rahmi Beye eksik buldu . 
nazaran: Kendisi-nin ta-

Kadın, 
mamlayarak ce-

hayattaki iki vap verebilece-
müntehanın bi- ğini söyledim. 
rincisidir Aşk Ben, öyle zann

ile tutuştuktan ediyorumki Va
sonra analık Nu c ev a b ı n ı 
şefkatinı öğre- kasten umumi-
nir. leşt riyor. Kim 

.. Hüsf'yin Rahmi B. - bilir?Belki hun Vaid Nureıtn }- . 
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I Cennet Fedayileri t 
s § 
! Yazan: Omer Rıza ~ 
§ ~ = .s ~ . Cen~e! Fe.d~yileri, ls•a~ tarihinde çapraşık siyasi ve dini ~ = akıdelerını gızlıyerek ça.ışmış, bugüne kadar da sırlan ~ 
·~ ğJ ı ~ ::~!~!~ surette meydana çıkarılmamış gizli cemiyetler ~ 

Edirne 26 (A.A) - Mim". 
Sinan ın ölUmfiniln 342 inci yıl-
dönfimil olan 31 Mart gilnil 
yapılacak ihtifaller için Trakyada 
hazırlıklar başlamqtır. O giin 

ve gecesi bir çok tezahürat ya

pılacak ve "Milli Gazete" bir 
Sinan nüshaSJ çıkaracakbr. 

1 i" Her türlil kontrolden azade kalan bu insanlar kendi J 
~ aralarında bir aşk ve tehvet hayatı yaşadılar. = 
( Bizim nisan başında tefrikaya başlıyacağımız Tarihi hikaye ' 
~ bunların sırlarım meydana vurmakta ve o sahneleri tasvir = f etmektedir. \ 

"! Bekleyiniz? l 
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J za 
Bir miiddet daha 

çıecikecek 
Ankara, ~6 (Telefon) - Türk 

Yunan it lafının ımza işinin bır 
daha gec keceği anlaşılıyor. Yu
nan sefırı talı mat beklemektedir. 

v 1 

Bahn kont erans 
Altı ay tehir edilecek 

gibi. .. 
Feyezan Paris, 25 ( A.A) - Tamps 

Saragos, 25 (A. A.) _ Ebre gazetesi yazıyor: Roma ile Paris 
nehrinin sularının yükselmesi arasında bir itilaf zemini hazır
yüzünden Saragos mıntakasının lamak üzere bahri konferansın 
hasaratmın yekunu 20 milyon 6 ay müddetle tehiri suretinde 

t 

stikraz 
·· ı{umet una as
a tarattar değil 

Day nler vekilleri şeh· 
rim •z~ döndüler 

peçetaya baliğ olmuştur. M. Grandi tarafından yapılan 

tspanyada kabine teklif ihtimal zevahiri kurtarabilir. 
Bu teklifin kabulü takdirinde 

Ankara, 26 (Te.efon) - Tüık 
Fransız ve Ingiliz el ayinler ve
kil ıeri 11 de başvekilımiz tara· 
fından kabul edi!diıer. Bu ziya
ret esnasında maliye vekilımiz 

de bulundu. Sonra mümes.;ıl er 
maliye vekili i.e de ayrıca gö
rüştüler ve akşam ekspresle 
İstanbu a hareket ettiler. Ora
dan doğru Parise gideceklerdir. 

buhranı mı? İtalyanın Fransa ile teadüı elde 
Madrit, 26 (A.A) - Adliye etmek iddiasında kıyam etmek 

nafia ve iktiaat nazırlan bir iç- deruhte etmit olduğu mes'uliyet
tima akdetmitlerdir. 4 naı:ırın leri bir müddet için unutturabilir. 
tıtifa edeceği şayi olduğundan Fakat, İtalya ha i hazırdaki 
\çtima eden nazırlar içtimaın so- vaziyet ve noktai nazannı mu
nunda bir kabine buhranı mevcut hafar.ada devam ve israr ettiği 
olmadığını beyan etmişlerdir. takdirde bu teklif istikbalin müsbet , 

Öğrendiğime göre vekiller 
meclisi idarenin kendilerini tav
zif etliği şekilde vaziyeti tetkik 
ve bugünkü temaslarda da 
alınacak tedbirler hakkında mü-c:d=a=b=a=kl=ıd=ı=r=. ========I neticelere sahne olması imkanını 

işte cevabı, kendisinin yazdığı kat'iyen ihtiva eder mahiyette 
gibi, aynen naklediyorum : değildir. 

Sualinizin başına iki kelimecik Paris, 26 (A.A) - Fransız 
daha ilave ediyorum: "Bugünkü ltalyan müzakeratının bahri kon-
:emfLet mız.cıe ... ,, Yani " Bugünkü ferans m;.zakeratından tefrik 
cemıyetimizde kadın nedir?,, edilmesi suretinde evvelki gün 

Cevap : Londrada serdedilen teklif do-
Her halde, hayali tereddi layıaile Petit Parisien gazetesi 

etmiş bir mahlfıktur 1 Çünkü Fransanın böyle bir teklifi kabul 
ev işlerinde, aileye, - eskisi gibi - edemiyeceğini, çünkü bu tak
faydab olmıyor: Mutfakta, orta dirde müzakerabn p anı değişe
hiımetlerinde çalışmıyor, bu iti- ceğini ve Fransanm Londraya 
yadını kaybetti ... Keza, sokakta Avrupa teslihabnı değil cihan tes
da çalışmıyor: Eve erkek gibi libatmın tahdidi imkinını araşhr
para getirmiyor; belki kocası mak için gitmiş olduğunu yaz-
kadar yahut ona yakın tahsil maktadır. 
gördüğii hat de, hayatıa pençe- Konferans siyasi 
leşmeği münhasıran kocasma bı-
rakıyor; kendisi işin cakasında, saf hada ... 
fantezisinde ... iş başında bulu- Londra, 26 (A.A) - Bahri 
nan kadınların da akalli kalilini konferansın birdenbire siyasi 
işı benimsemiş goruyorum ; 

bir safhaya girmesi Fransız İtalek&eriyeti : u Aman bir koca bul· 
sak ta sahılt selamette yan gel- yan ihtilafının mllntehi olduğu 
'3ek ı ,, Diye bekleşiyorlar... çıkmazdan kurtulmak için başka 

Samimi fikrim budur: Bugtınkn bir çareye müracaat etmenin 
cemiyetimizde şehirli kadınımız tamamile imkanıız olduğunu 
( Kusaba ı te k_öylü }{adını iltima edi- göstermektedir. Bu yeni safha, 
yorum ) müthiş bır tufeylidir; bet devlet arasında bir anlaşma 
laakal manen tufeylidir. husuln için pek az ümit ver

mektedir. Konferans şimdi üç Fa. 
Ta\'zİh-Dün bir dalgınlık neticesi o
larak muhterem · \'e kıymetli müderri
simiz Şckip 13f. nin isminin önüne 
• Tokadı Zade ., lakabı yazılmışn. 

Ruhi) at müderrisi Şckip Bf. ile To
lcadı 7..ade Şekip Bf. ler arrı ıı.yn zat
Inrdır. Tavzih ve itizar ederiz. 

hafta evvel bulunduğu noktaya 
avdet etmittir. 

Bazı takacı kimseler, konferan
sın henüz timdi faaliyete geçmiye 
baıladığmı söyliyerek istihza et
mektedir. 

V AKIT ın tefrikası: 130 
Yazan : Hüseyin Rahmi 

Ertesi akıam zevcim geldi. 
Çok dalgındı.. Çehresinde apa
tikare evine dlSnmekten sıkılan 
bir adam hali vardı. Çocuk 
arkası kesilmez bir vıııltile ağ
lıyordu. Saffet çatık kat öfkeli 
gözlerle bana haykırdı: 

- Sustur şunu ... 

Artık benim de tahammlllüm 
yandı onun iki katı hiddetle 
kabararak cevap verdim : 

- iki akşamdır ben susturu· 
yorum. Bu akşam da sen sustur ..• 

- Yahu iki akşamdır yoktum. 
Evim dediğim bu çilehanede 
bırak rahat bir kaç nefes ala· 
yım ... 

- Çilehanede güzel tabir. 
Bu evden ne kadar sıkıldıtım 
anlatıyorsun. Benden ve çocu
ğundan kaçmak için güzel bir 

bahane buldun.. Neredeydin 
Beyfendi? 

- Nerede olduğumu bankaya 
gidip anlamııım yal... 

- Koca bankada Borsaya 
gönderilecek senden başka açık 
göz bir memur yok miydi ? Bu 
iti imirlerd'en kendin istirham 
etmişsindir.. Ali bir deniz sey
yabati.. Sonra tiren, ~eşil dağlar 
vadiler, iki gececik olsun iyi 
bava aldın... Burada çocuğun 
bir tarafta çatlasın ben öbUr 
yanda pathyayım... Senin umu
runda mı? 

- F arzet ki tenezzüh etmiş 
hava olayım.. Kocan bulunmam 
itibarile sen bundan memnun 
olmalı değil misin ? 

- BöyJe sessiz, apansız hasta 
bir çocukla beni burada yap 
yalnız bırakıp gittiğine ben nasıl 

davclei efkar mahıyetinde ko
nuşmuşlardır. Hükumetin tedi
yatm tecilini, dayinlerin ise 
yem b r istikraz muamelesıle 
muayyen bir zamana kadar 
taksitlerin mahsubunun icrasını 
ıstedikleri tahmin olunuyor. An
cak hükumet açık sebepler kar-
şısında yeni bir yük kabulüne 
taraftar olmadığından böyle 
bir hesap muamelesi şeklinde 
bir istikraza kat'iyyen taraftar 
değildir. Müsbet temasların da
yinler vekillerinin Pariste mec
lislerine izahat verip yeni tali
mat ve salahiyetle avdetlerinde 
başlıyacağı anlaşılıyor. 

~e 

Recep bey diyorki 
Ankara , 26 ( Telefon ) -

Syrisefain umum müdürü Sa
dettin B. in Nafıa Vekaletinde 
bir vazifeye getirileceği ve meb'
us olacağı hakkında bir lstan
bul gazetesinin neşriyatı üzerine 
Naha Vekili Recep Beyle görüş
tUm. "Sadullah Beyin Nafıa
da büyük bir memuriyete ta
yinine dair bir tasavvurum yok
tur. Mebusluk keyfiyetine gelin
ce bu da fırkanın büyük diva
nım alakadar eder.,, dedi. 

Yunan istiklali 
Atina, 25 (A.A) - Yunan 

yüzüncü yıl dönümü memleke
tin her tarafında bir takım 
merasimle tes'ıt edilmiştir. 

~-----

memnun olabilirim? Ne iş gör-
dün Bursada söyle rica ederim ... 

- Bankanın haysiyet ve iti
barını muhafazaten derhal bas
tırılması icaheden bir ihtilas, 
bir sui istimal keyfiyeti... 

- Ben dubara yutmam Saffet.. 
- Dubara? Bu nasıl lakırdı? 
- Otomobilde yanındaki o 

morlu kan kimdi? 
Zevcim ciddiden ziyade yap

mıya benzer bir hayret jestile : 
- Otomobilde, yanımda mor

lu kadın 1.. 
- Evet hem bursada aeğil 

Beşiktaş caddeainde .•. 
- Delisin Sahire ... 
- Deli değilim fakat b6yle 

giderse olacağım ... 
- Olacak değil olmuşsun .• 

Gözlerine hayalet 
başlamış. Bursadaki 
şiktaş caddesinde, 

görünmeğe 

adamı Be
otomobilde 

morlu bir kadınla yan yana 
görmek ... 

- Ayan beyan gördüm diyo
rum sana beyhude saklama .. kimdi 

o yanındaki kadın? .. 
- Sahire sen çıldırmışsın, be

nim aklımı da zıvanadan çı -
kartına ... 

aberleri 

Tedbirler 
ı inci kararname 

tadil edi ivor 
Ankara, 26 (Telefon) - Milli 

Tfik parasuıı koruma kanununa 
müstenıden neşredilen bir numa-
ra ı kararnamenin mühım bır 
kısmının tad i içıo Malıye veka-
letınce 2 numaralı kararnamenin 
projesi hazırlanmıştır. 

M. Vol~o &eneplorı 
( L st tararı 1 inci sa)ıfumızdadır ) 

iki saat zarfında kazan· 
dağım şeref Y.e bahtiyarlık duy
guları , benlığimi teabır eden 
kudretli intibalan hayatımın en 
aziz hatıralanndandır. Bununla 
çok müftebıri:n. Mılli hudutları
nız içınde gördüğüm inkılap ve 
bunun fey:ıli tesirleri ileriye 
doğru yapılan hamlelerin azeme
t•ni göz önllne koyuyor. Bu er 
necip Türk milletin ın vaalı
ğındaki kudretinın, kabiliyetınin 
muvaffakiyetidir kt tebcil eder
ken bunlan görmilş olmakla hu
sule gelen derin memnuniyetimi 
de kaydetmek isterim. Şahsi 
dostluklari'e müşerref bulundu
ğum Hariciye vekiliniz Beyefen
dının hakkımdaki samimiyetine 
çok mnteşekkirim. Buraya çok 
samimi tabassüslerJe geldim . 
Çok samımi heyecanlarla, mu
habbetlerle aYdet ediyorum. 

Ankara, 26 ( A.A ) - Mat
buat umum mlldOrlüğtinden teb
liğ olunmuştur: 

Macaristan hariciye nazıra M. 
V al konun &iyareti münaaebetile 
Ankarada cereyan eden mUICa
lemeler esnasında iki memleketi 
alakadar eyliyen meseleler göz
den geçirilmiştir. 

Macaristan ile Türkiye arasın
daki münasebetlerin en sağlam 
ve ıamimi bir dostlukla meşbu 
olduğu ft m6temadiyen ku.
vetlenmek yolunda inkipf eyle-
diği her iki tarafça mütahede 
edilmittir. 

Bu taatii efkara iftirak eden 
devlet ricali Ttırk-Macar dostlu
ğunun ft bu doatluğun inkifBfı
mn gerek her iki memleket 
havaliaini ve ~k umumi mil
saJemeti alikadar eden çok 
mnhim bir sulh ve wak amili 
olduğu neticesine ftl'IDak huau
aunda tamamile milttehit kalmıt
lardır. 

Komşulardan itiditecek bir 
haile feryadı kopararak: 

- Başka söz istemem. Sua
lime cevap ver.: Kimdi o kadın? 

Saffetin de gözleri bilyUdU. 
Soluk dudaklanmn arasından 
şu cevap fırladı: 

- Kimdi o kadın ? Artık 
saklamıyacağım.. Metresim ... 

Bu itiraf karşısında ne hale 
geldığimi tasavvur edemezsiniz. 
Derhal kocamı . arkasından 
çocuğumu sonra '- kendi ken-
dimi boğmak istiyordum ... 

Bu, büyük ıztırabımı açıktan 
açığa ona anlatsam belki bu 
galeyanımı kendisine olan mu
habbetimin şiddetine hamleder. 
Hayır Efendim onu sevmiyor
dum. Ben kadınlık izzeti nefsi
min ta can evinden vurulmuştum. 

Uyku zamana geldi yattık. Bü-
tün damarlanm ok gibi gerilmişti. 
Kalbimin gümbürtüsünden göz
lerimi yummak ne mümkün .. O, 
döşeğe uzanır uzanmaz horul 
horul kendinden geçti. 

Aman yarabbi ne hissiz mah
luk., Benim müthiş gönül azap-
larımdan ona bir zerrecik biJe 
bulaşmamış olduğunu gördükçe 
cinnetim arh ordu. 

Babıali de gürült 
Usı ıarah J ıno H)ı!ıınıııdadır . 

Dün sabah mecmua aleyh• 
deki davadan dolayı, müsts11; 

Siireyya B. , mecmuamn ~es1 müdürü "Darü bedayi,, artıst. 
rinden Münire Eyüp H. la reJ 
sör Ertuğrul Muhsin B. i i . 
tak dairesine davet etmiş, 
delerini almıştır. Diğer tara«' 
«Cumhuriyet)) refıkimizin ta~ 
müdürü Kemal Salih B. le 

11 
tör ve muharrir Ertuğrul Saor 
tin B. i de dinlemiştir. 1 

Haber aldığımıza göre, t-1• 
Fahri B., bu iki zatı davasl 
mucip olan neşriyatla Mubsio 
tarafından şahsının istihdaf eJ 
diğini ispat için şahit gö5t• 
miştir. 

Ha it Fahri Bey, iat da.J 
davasını mucip olan «Zobo o .. 
imzalı yazanın Ertuğrul M 
B. tarafından yaz.ıldığmı id 
etmiştir. Muhsin B., dfin b 
kendi inin yazmadığını söyl .ı.
tir. cıcZobo oğlu» imzasının )tw 
sin B, e değil, Darilbedayi • 
tistlerinden Vasfi Rıza B. e • 
olduğu mevzuubabsedilmiftit· ı 

Bu itibarla Vasfi Rıza B.. d~ 
de kefiyetin istizahı ye ılP 
sahibinin kendisi olduğunu t•br 
dik ettiği takdirde, Halit f • 
B.den V aafi Rıza B. den da1'b 
olup olmadığının sorulması ıo11 

temeldir. . 
Bunda"n başka "Darlilbed•fl' 

mecmuasındaki bazı neşriyatt~ 
dolayı muharrir Selimi lzıet •J 
hakaret davası açmıı, nıe9 

mftdür Münire H. la ..,, 
kale sahibi Muhsin B. i ve 111• 
sahibi aafatile Sehremaneti · 
va etmiştir. Bu dava, t 
için usulen altıncı istintak d 
resine gönderilecektir. 

Bir bllşka dava ~ 
Dil enclmeni azasmda~ _; 

Muhit mecmuası sahibi Abl' 
Cevat Bey de hiklyeci ~ 
tin Ekrem Bey aleyhinde_»! 
hakaret davua açmlfbr. ~!:J 
dijine göre, Celllettin ~.J 
Bey, Ahmet Cent Beyd~ ..J 
bite yazdığı bir hiklyeııin 00"' •• 
ni iatemif, Ahmet Cevat Be1 
timdi yok, ceYabmı • 
biklye muharriri lmarak 
met Cevat Beyi tahkir e 

Bu dava, latanbul 
Ceza mabkemeainde 
cektir. ~ 

Bir yanımda Saffet b'I 
benim elemlerimden b~ 
hınldarken öbür tarafım d~"' 
kat uzun hıçkinklarla ti' 

tıkana ağlıyordu. Kocamın ... ~ 
nine yumruğu kaldırdım. C/ 
ğu da şöyle haykırdım : ~· 

- Çatla yumurcak.. ~ 
dunla bu hissiz adama },. 
zencirlemek için mi dD iıı'! 
geldin? Bu hastalık ızt"; "#_ 
bu sıska hayatına uzutm• 'I_, 
mi sana bir kaç yudum ·6 
süt vereceğim? Hayır ve'f} 
ceğim.. geber o çipil g6~ 
bir daha açmamak üzere uf"/ 

Saffet Bey - lşidiyor ?' 8;1_ 
Efendim analık şefkatinı? rıl 
hanım şecaat arzederken 
söylüyor? ,el 

Sahire Hamm - Ben ~I 
gibi yalan dolan bifınerOdetİ~ 
hakikati dosdoğru itiraf e 17i~ 

Ben bu azaplar içinde ıı' 
tükenirken sen boğazın• dlf''I 
kaçmış köpek gibi hırıl 
uyuyordun ıefkatli bab•·~~~~ 

Saffet Bey dönuk f1" 
zevcesine atılmak ,. 

göstererek: ( 81,~) 
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r azım Şakir 
·nema artisti ! 

- -----
filim şirketi doktora 

Ele teklif etti 

b Foto Sllreyya 

I'\ r. Nazım Şakir B. 
\.IUn çok tuhaf bir haber l~lttık 
C~\ T ahktlc ettik. yazıyoruz: 

do~ı h•ne haataneıt asabiye muallimi 
Ot ~~ 

1) '"hım Şakir Bey bundan bir c.,. 1 
loı~ c Tnnelbaıında Soreyya Beytn 

f\1 lfaneaınde btr resim çıkartmıştır 
~~ i üeıscae sahibt fotoğraf gilıel çık
ll'ılf çlrı btr tanesini bilyilltmil1, boya· 

Sa~ınck!ndn iyi bir yere aımııtır. 
~ cyınan Süreyya Bey bu resmi 
l!' ırn Şalctr Beyin izhar etti~l bır 

lU ilı 
ttf d erine degıl, güz.el çıkan fotoğ-
f olayıatlc kendi aan'atının kudreti· 
1 Qôatcrm le. k d ~ e ~•ycslle came ftn a teş-
r etmııtfr. 

Andre 

Juı aya .kadar olan kııımda bir fev

k!lladehk yok. Şımdl ıml meıe\eye 

geliyoruz: 

Üç gOn ı vvel Sol,yman Süreyya 
Bey atelyf'stndc otururken içcrty~ uzun 

boylu, teml7. gıytnmtı iki kııt glrmlş, 

ıunları ıöyl,miılerdtr: 

"Biz lngiherec\e bir hlım kumpan· 
yasına menıubuz. Aartıst bulmak ga· 

yeılle ıeyahat edlyoruı Bu~ün Ro
manyadan geldtk. lsıanbulu gezerk•n 

sızın camek!nda çok fotojenık bır 

adamın reımtnl gördük. Aradığımız 
tipin ta ktndiıi. ... Bize o zahn adre

sin\ veriniz • 

Süleyman Süreyya bey atı~ıya in· 
mı~. iki İngiliz camekanda teşhir edı· 
len btr çok Rudolf Vallntlno, Con 

Cilb"t, Du~laı taklıtlerlnln Oı.erlnde 
duran Nlzım Şakir be)'ln resmini 

~fülermı,ler, a; çok fevlcal!de,, ıöLUnO 
lave etmi~lerdır. Sült'yman Süreyya 

bev bu reılm sahibin n memlekette 

yUkıek bır mevkii lçtımat sahibi, kıy· 
metil bir ılım adamı oldu~unu, sinema 

artlsthAl için yapılın teklifleı 1 kabulüne 

lmkln olmadı~ını ıöylemiştfr, lng !izler: 

- Acaba f aıla para teklif etıek 
gene kabul etmeı mi ? demııler, bunun 

lizerine Süleyman Süreyya bey Nuım 
Sakır beye telefonla keyfiyeti bıldır
mlş, doktor buna yanlız gülmekle 

mukabelede bulunmuıtur. 

Bu cevap Oı.erlne jkt lngilız ademi 

muvalfakıyettn verdi~\ n'ıeslı.lik içlnde 

atelyeyl tf'rketml~lerdır. 

Rebi 
ilk macını bu akşam Saranga 

ile yapıyor 
~~~s hayatımızela gorülen mucibi 
c~ ~ilniyet canlılık devam ediyor. 
ı~, tasarayın ön ayak olduğu bu 
bı. ~I hareket hemen iki haftada 
Cı~- giizel bir gbriınüc:le kar!';ımıza 
"'llıaktadır. ' ~ 

~oks bu cani J ıt .• hr • ı ıbı şuphe yok ki 
ij lrnıze gelen ecnebi boksörlerden 
11,~aktndır Bir av evvel R 
"il . ı .. oman ya-
'eh e~ kıymeılı boksoni Knrpen 

tlınıze gelmi:;-ti. 

~lyl\.eınal ile yaptığı maçın ve şam
ltt~nurnuzun kazandığı muvaffak1 

n n heyecanını hala hic;scdiyoruz 
Und 

~?of an sonra ikinci sınıf fransız 
~a esyoncli Franki :\)artan Saran

Yı v l\ e luladm içi nakaut etmişti. 
011'·· 

a:ı 1 eıUn bize bir de bokcör tanınl-
~tı· 81 ııeıı · rlnci sınıf fran ız profesyo 
erden , d 

lrıce Andre Rebi Fran a a 
bir ve teknik döğüşle pek büyük 
fr \ôhrct sahibi otan hu genç 
trı~ız b 

tind u akşam Galacac;aray rin-
~tbie ilk rnaçını yapacak. Andre 

~tı ~ae çıkar,Jıın rakip Sarangadır. 
hakk ç Fransıı.ın yüksek kıymeti 

ında bl ~1 ze bir fikir verecektir. 
aç B 

tôrerck b· eyoğlunda Galatasaray 
ıı ına<:ında yapılacaktır. 

er sınıf h 
nıyen alkın boksla al~kasını 

tclirt çok kıymetli boksörler 
lttıfa en Galatasaray bununla da 
hır ltr etrneınış numarah iskemleleri 
1 il Ya t1ar111 Pınak surctlle spor merak-

a Pek büyük bir suhulet te 

göstermiştir. Maçın saati de lyl 

lntehap edilmi~tir. Saat 19 da maça 

geleceklerin Kadıköy ve Boğaziçinde 
oturan kısmı da saat yirmiyi otuz 

geçe bitecek olan maçtan şonra 

vapurlarına yeti~ebıleceklerdir. 

Dün Galatasaray kulübünden 
bu müsabaka hakkında şu teskereyi 
aldık: 

"Perşenbe gtinü saat f9 da yapı

lacak Andre Saranga maçının yalnız 

Galııtasaraylılara mahsus olduğu 

ve bazı gelmek istiyenlerln höyle 

mühim maçlardan mahrum edtldlği 
tarzında mektuplar almaktayız. 

Galatasarayda yapılacak boks maç
ları he k r ese eçtktır. Bu maçın 
orada ,,3 ı 

, J pı ma~ındakl yegAne :;ebep 
Galatasaray ringinin böyle mühim 

· bir boks maçı için k .. . ço muııaıt 

oluşudur. Hatta numaralı iskemleleri 

birer lıraya yapmak suretlle merak
lıları tatmin etmeği düsiind .. k 

~ u . 
Bu hususun muhterem gazetenizle 

cebllğini hürmcclerimize terdifen rica 

eyleriz efendim.,, 
--t!'ee'W""J--

U skiidar tramvayları 
şirketinde içtima 

Dün Üsküdar Halk tramvay
ları ıirketi idare heyeti top
lanmış ve yeni batta ait şart
nameyi tetkike baılamııtır. 

r Vukunt ~I' 

Katiller 
• 
ır r er 

yakalan yor 
lTnkapi\nınd:ı Sebze halinde yapılan 

feci ciıııı~ Ptİ cliin lıüıiin tnfsil:\cile yazmış· 
tik. Cinayetin miışc\'\ iki :ıddcdilen bahçı
van llaif a~a ile üç katıldcn Sabri Bey
kozda te\ kif t:"dildilmişlerdir, Haif njtıı ilk 
verdıği ıfadçdc hu cinayetle kntıyen 

alakası olmadığını si)\·lemiştir. Polis diğ"r 
iki katili de 'akalam1k üzeredir. 

Meçhul kur şun! 
E,•clki gece lkşiktaşta Kı'ıcali mahal

le"indc Cemal Paşanın evinden Beşiktaş 
merkezine telefon cdılmiş ve •·pencere
lerine hariçten bir kurşun atıldıp;ı bildi -
rilerek mua\enet istenmiştir. Polis derhal 
har<·keıc g-eçıniş 'e civarda bir şüpheli 
adam )ak.ıl:ınını~tır. Ccredcli Ali ismini 
ta~ıyan bıı ~aho:ııı bah11sının cv,·eke Ce
mal Paşanın c\İndc ahçılık cttiAi anluşıl
ınış ,.e bu hal şuphc) i cclbetmiştir. 
~lahaza Alinin üzerinde çıknn tabanca
nın :ıulmış olmadı~ı da tcsbit edilmiştir 
tcıhkikata devam edili~ or. 

karısını ·vurdu! 
Evvelki gece Divanrolunda bir cerh 

hııdi!!csi olmuş ve J likrnet isminde bir 
~da'.11 bi~ evde hizmetçilik eden Ayşe 
ısmındekı karısını bıçakla ağır surette 
yarıılamı~tır. Ayşe bir rnüddet evvel ko
casilc darılmış re kendisinden ayrılmı$· 
o. ~I km et yakalanmıştır. 

Buz fabrikası 

Bıı sene tevsi edile
miyecek 

Buz fadrikasmın (50) ton nisbctinde 
tevsii tekarrür etmişti. Fakat kambivo 
dolayı!ile bu tevsi işinin bu sene teıi'h-
hur edeceğine muhakkak nazarile bakıl
maktadır. Tevsi için 98 bin liralık tah
sisata ihtiyaç vardır. 

Emanet asansörii 
Bir müddetten beri in~a:-ına 

devam edilen ·Emanet asnnsöriinlin 
lşl bitmiş ~ibidir. 

Asansör oda~ının buglin yerine 
konma ·ı ihtimali kuvvetlidir. 

1sterlin 
İngiliz: lirası dün 1027,75 ku

ruşta açılmış, 1030,50 kuruıta 
kapanmıttır. 

Büyiikdere köprüsü 
Dünkü rüfekamızın birisinde geçen 

sene inşa edilen BüyUkdere köprüsünün 
ayaklarının ) ıkıldığını ) azmıştır. Tahki
kimize nazaran hövle bir hadise vaki 
değildir. Bu köı·rün-ün geçenlerde istinat 
duvan yıkılmış, tamirine başl;ııımıştı. 
Meseleden o vakit ha) 1i bahsetmiştik. 

Hu tamirat d'an de,·:ım ncktedir. 

Kadzn birliğinde 
.Kadınlar birliği idare heyeti dün 

toplanmış ve intihabat işler 1 etra-
fında görüşmüş birlik tarafından 
verilecek konferanslar hakkında 

müzakeratta bulunmuştur. 

Emanet fen müdürü 
Emanet fen heyeti müdürü Zi\·a B. 

Yalovaya gitmiştir. . 

Dişçilerin ihtifali 
Dü·n Halit Şazi Beyin 

hatırasını andılar 
Dişçi mektebi banisi merhum 

Halit Şazi B.in vefatının yıl dönümü 
olmak mlinasebetile dün Eyüpteki 
kabrinde bir thtifol yapılmıştır. 
lhtı[alde Diş tabipleri cemiyeti reisi 
ve azalarlle Dişçi mektebi müdürü 
ServerB. ve talebesi, sair meslektaşlarla 
mahrum ve kf'rimelcrinucn mürek
kep kalabalık bir kütle hazır 
bulunmuştur. Akrabası olan Dişçl 
mektebi müdürü Server beyden 
sonra DJş tabipleri cemiyeti namına 
kAtibi umumt merhumun mezaya 
ve fezalllni yndetmlş ve ceml}:et 
tarafından yapılan mermerden kita
be ka~rlne asılmış, Jhtifale nihayet 
verilmıştir. 

1#' 

y 
o 

F :-ansız rıeyetş111~sı Abeb~ Morö~l'c 
göre dü yanırı geçirdiği harp ve 

su se ele i güneşteki lekelerle 
a akadardır 

Tleyetşinaslarda _ deJJre hastabğz 
Vaza.n: Fatin Bey 

ğnsanlar kendilerini alakadar 
1 eden hadisatı bir taraftan 

daha basit bilgilerine raptile 
izah ederek tabii ilimlerin esa
sını kurmağa başladıkları gibi 
diğer taraftan da izah edeme
dikleri hadisatın kanunu teker
rürünü mütevali müşabedat ile 
bulmak ve bilmek arzusuna 

düşmüşlerdir. 
İnsanlar görmüşlerdir ki mü

şahedeleri altında bulunan ve 
kendilerini çeviren hadisatın ba
zıları gayet muntazam olarak 
tekerrür ediyor ; bazıları da hiç 
bir intizam altında olmıyarak 
zuhur eyliyor. Ve ke:ıa görmüş
lerdir ki en muntazam hadisatı 
semavi hadisat, yani kevakibin 
hareketi teşkil ediyor, gayri 
muntazam hadisat ta arzda bu
lunuyor ; hemen " kainatta inti
zam asıldır ,, mevzuasını ku
rarak sebebi meçhul olan arzi 
hadiseleri kevakibe atfetmeğe 
başlamışlar ve bu suretle " ilmi 
nücum ,, u husule getirmişlerdir. 

İlimlerin en eskisi bulunan 
heyet, bu nilcum ilminin mu
avenet ve sevki ile tekevvüne 
başlamış ve hatta iki üç asır 
evvele kadar terakki ve teka
mülünde bu saik ve yardım 
daima amil ola gelmiştir. İşte 
bugünün şayanı kabul görmediği 
ve ilim silsilesinden çıkardığı 
bu eski ilmin yani ilmi nücu
mun mevzuunu tabiatı ve beşeri 
hadısat& arziye ile yıldızların 
harekatına ait olan kısa ve uzun 
devreler arasındaki revabıt teş
kil eder. Henüz ilmi hüküm 
malzemesi bol olmıyan eskiler 
bu hususta o kadar ileri gitmiş
ler ve o kadar devreler ve ra
bıtalar bulmuşlardır ki mesela 
( Ebumaşer ) in ( Kitabüledvar ) 
ındaki asarı maziyeye bakıp ta 
hayret etmemek kabil olmıyor. 
Bulunan bu devreler arasında 
hazan hakiki devrelere de tesa
düf edilmektedir: Küsiif ve hü
sufun ıS sene 11 günde taaku
bunu gösteren Gildanilerin 
ketfettiklcri ( Saros ) devresi 

gibi. 
Okadar malzemei iliyenin 

mevcudiyetine rağmen bugün de 
esbabı izah edilcmiyen ve te
kerrürü kanunu bulunamıyan ha
diseler hakkınde tatbik edilen 
usul yoktur : Yani hadiselerin 
zuhur ve tekerrürünü malum 
bir hadise devresine veya zaman 
devresine raptetmek .• 

Bir farkla ki evvelkiler ara 
daki münaaebatın izahını hiç 
hatırına getirmedikleri ve yal
nız vazettikleri " ecramı ülviye 
arzdaki hadisatı sUfliye Ozerine 
müessirdir. ,, Mevzuasına istinat 
ile iktifa eyledikleri halinde 
şimdikilerin araya uıak, yakın 
bir münasebeti tabiiyye sıkış
tırmağa uğrqmalandır... İşte; 
sebebi izah edilemiyen hava 
tahavvüliitının devrelere raptı da 
bu sınıftandır. 

Geçen makalemizde demiştik 
ki : Bir taraftan şemsin kudreti 
münşa'asının 11,5 senelik dev-
re dahilinde bir miktar tahav
vüle uğraması ve diğer taraftan 
arzda husule gelecek tahavvü-
latı tabiiyenin şemsin kudreti 
münşı'asile alakadar olması, 
ilmin ahsaiyatçılara bu noktai 
nazardan kuvvetli taharriyatta 
bulunmaları hakkında emir ver
mesini mucip olmuıtur. Bu em
rin bUyük mikyasta icrası neti-
cesinde bilhassa hava tahavvü
Jatına ait o kadar devrelet 
çıkmıştır ki bir iki ve azami 
üç, dört tevafuk üzerine iıtina 
eden bu devreleri yalnız tadat 
etmek bile makalemizi 
uııya kifayet eyler. 

Biz bu devrelerin en meıhu 
hakkında biraz malumat vermek 
le iktifa edeceğiz ki bu da 34 
36 senelik 8' ult,n~r devresidir •. 
Bu devreye göre takriben he~ 
otuz beş senede bir sıcaklı 
ve yağı,Iık ve soukluk ve ku 
rakhk teakup eyler. Avusturya 
ceviyatçılarından (Brukner) hah 
bazerin ve bazı büyük gölle 
seviyesinin takriben 95 senelik 
bir devreye tabi olarak bir mik~ 
tar i?ip çıkmasmı esas almıı 
ve hır buçuk asrı mütecavi1,1 
zamandanberi erkanı cevviyea• 
uptolunan Avrupayı garbini 
son istatistiklerini bu 35 seneli 
devreye göre tasnif ederek bi 
çok mesai neticesinde devresini 
tesis etmiştir. Gerçi 1790 da 
1900 e kadar derecei harareti 
azlığı :veya çokluğu bir teakup 
gösterıyorsa da Fransız alaim 
cevviye teşkilatı müdürü A. Ang 
nun ortaya koyduğuna gör 
bu teakup fasılası 35 aened 
değil 20 sene ile 50 sene ara 
sında bulunmaktadır. 

O halde bu devreye gör 
gelecek bir sene hakkında ve 
rilecek bir hükfım o sene etra 
fında on bir senelik bir saha• 
deki her bir sene için de ver:i 
lebilecek bu kadar büyük biı 
meşkükiyet dahilinde verilen bil 
hükmün ise hiç bir kıymeti il-
-- Lütfen sayıfayı çeviriniz 
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lonını o~i olmasa ~esu~ını oö ürf nı 
Karşımdaki havai bu sözleri sarfedince ne 
yapacağımı şaşırdım; kanım dondu.Zevcemi 

bile uyandıramadım 
- Namazı falanı geç, dediğin 

zatın senin rüyana girmeı.ini ve 
sonra bunun gidip te memur 
arkadaşına et>ylemesini nasıl 
izah edersin? 

- Hiç bir şeyle 
- O halde? 
- O haldeyi bıraK, hundan 

üç ay evvel gördüğüm hadiseyi 
de dinle. Şimdi bulunduğumuz 
eve taşınırken bu evin pek 
uğurlu sayılmadığını söylemiş
lerdi. Gül<lüm, böyle şeylere 
pek kulak asacak değilim. Yat
mam için ayırdığımız dairede 
her gece bir sıkıntı hissediyor
dum ve bunu da odanın vaziye
tinden basıl olma bir şey adde
diyordum. 

Bu hal bir iki hafta devam etti; 

istiyordum, akin korku her hare
ketime mani oluyordu. 

Nihayet kendimi zorladım 
onu dtirtmeğe başladım. Fak at 
asıl garabet bunda ki refikam 
gözlerini açar açmaz hayal 
kayboluverdi; ben de artık ken
disine bir şey ,öylemeğe lüzum 
görmedim. 

- Hadisenin iptidasında ken
dini uyku ile uyanıklık arasında 
zannediyorsun; ya devamı müd
detince? 

- Ozaman uyanık olduğum
dan eminim. Hayalin sözlerini 
pek sarih olarak işittim, refi
kamı uyandırıncıya kadar, bana 
baktığını ve sonra kaybolup 
gittiğini ayan beyan gördüm. 

- O halde bunu ne ile izah 
bir gece sabaha karşı, uyuyor- edersin't 
muydum, uyamkmı idim, karşım- - Bilir miyim ben? 
da bir hayal belirdi mUthiş bir - Öyleyse benim yazdık-
tavırla bana bakıyordu; bu larıma itiraz etme; bu hadise
kabustan kurtulmak için silkin- lere şahit olduğun gibi, ben de 
dim, gözlerim fal taşı gibi bir çok vak'a ar gördüm, senin 
açıldı; hayal hala yerinde duru- gibi doğru söylediğine ve kim
yor, hala o vahşi halini muha- seyi aldatmağa tenezzül etme
faza ediyordu. eliğine emin o1duğum zevattan da 

Derken üzerime yürür gibi bir çok hadiseler din1cdim. 

Soğuk! 
ahu bu palto ile bu 

havada nasıl geziyor-
sun; bunalmışsm? 

Şiddetli bir kış hticumuna 
uğramasına intizar edilirken 
birdenbire ısınan İstanbul so
kaklarında bir tanıdığım bana 
böylece çıkıştığı için paltomu 
çıkarıp pardöslimü giymiştim. 

Ben pardösü giyince hava bir
den soğuyuverdi. Havanın so
ğumasında acaba benim bu 
h=1reketim müessir olmuş mudur? 

Hani, Bektaşi dervişi çamaşır 

yıkıyacakmış, bakkala gidip 
kulağına iğilmiş : 

- Kuzum, bana yarım okka 
sabun veri 

Bakkal merak etmiş. 
- Derviş Efendi, niye kula-

ğıma söylüyorsun ? Bu iş sakla
nacak iş mi ? demiş : 

Bektaşinin cevabı güz.eldir: 
- Aman sus, AUah duyma

sın! Şimdı çamaşır yıkı ya cağımı 
öğrenir de yağmur yağdırır. 

Bizim pardösünün de bu şe
kilde bir tesiri mı olc"u ne 
dersiniz? ,.. 

Ne cesaret! 
ka Gündiiz., Ertuğrul Muh-

sine müthiş bir makale 
ile hücum etti. Vallahi büyük 
cesaret ! Bahusus Darülbednyi 
Ankara turnesine çıknıağa ha

wumruklarını sıktı ve: Vakitte intişar edenler hep 
' - - Yanındakine dua et, yoksa bu hakiki hadiselerdir; ssım- !lopbı j,q,re 
timdi seni boğardım. !erinin baş harflerini yazdığım l=d=e=v=r=e=y=a=l==nı=z=:::F=ra=n=s=ı=:z\:=a=r=ı =ta~k=:i=p= 

zırlanırken ... 

Diye bağırdı, fena halde bu ze~atın ekseri buradadır, ediyor. .Yani faaliyeti şemsiye 
'korkmuştum yanımda tabancam fakat !hiç biri tarafından bir yalnız Fransızların asabı üzerine 
olsaydı muhakkak vuracaktım; küçük tekı.ip o sun vaki müessir oluyor ... 
refikama uyandırmak ve hayali olmamıştır. işin tuhafı bizim 1854 Kırım, 
görüp göremiyeceğini anlamak ( 13ttııudt) 1878 Rus, 1897 Yunan, 1911 

=============:===== ltalyan muharebeleri lekelerin 
1• • ı t1 v •İ mete verdig-i vergi kanununu miye ve ame ıyesı o ma ıgı 8

r - azamisine degv il asgarisine tesa-
t d · nasıl biliyorsa bu kanunu da kardır. Bu şek, ya mz evrenm l düf eylemesindedir. Anlaşılan öylece bilmesi lazımge ir. 

kendisinde değil sıcak, soğuk k bizim sinirlendigı~'miz zamanlarda İşte en meşhur devrenin ıy-
iki müteakip safhaları hakkında Fransızların sinirleri gevşiyor ... 

meti bu olursa diğer devrelerin 
da vakidir. Yani bilzat devre kıymetini buna kıyasen anlıya- Faaliyeti şemsiye devresinin 
taraftarları bile bu 25 sene da- biliriz. Şunu da ilave edeyim ki yalnız Fransızların değil İngi-
hı.lı'ndeki sıcak, sogw uk safhaları lizlerin asabını da tehyiç ve bu devreyi, taraftarları lekelerin 
vazih olarak tesbit edememiş- devresine atf ile izah etmek teskin ettiğini şu münasebetle 
lerdı·r. Bı'r devreden digw er dev- G f l' · · ilave edeceğim : isterler. uya aa ıyetı şemsıye-
reye, bu safhalar altı, Y!!di se~.e nin iki devresi her hangi bir Geçen sene ŞijeYsky namın-
fark ile yekdiğerine tekabul suretle kapanıyor da üçüncü da bir Rusyalı 1830 dan 1925 e 
ediyor.. 1900 den sonraki teva- devresi icrai tesir ediyor ve bu kadar bir asır zarfında İngilte-
fuklara gelince, bunlar daha çok suretle üç 11,5 senelik şems rede liberaller ve muhafaz.akar-
intiıamsıdık göstenyor. lıte devresile 35 senelik devre hu- ların · mevkii iktidarda kalmala-
otur. sene evvel oldukça şöhret sule geliyor. rile şemsin lekeleri arasında bır 
bulan Kouch un dediği gibi Bu devreler meyanında öyle münasebet bulmuş ve bu bap-
çok propaganda edilen ve yal- garip ve öyle tuhaf olanları da taki raporunu Paris akademisi-
nız Avrupayı garbiye mahsus var ki hatırıma gelenlerden bir ne vermiştir. Bu münasebete 
olarak vaıolunan bu devrenin tanesini burada zikretmeden göre bir asır zarfında ( üç . is
bugün, lehine olan hadisatı bü- geçemiycceğim. Bu da " Abe tisna ile ) faaliyeti şemsiyenin 
yülten ve aleyhine olan hadisatı Motö" nn " harp ve sulh ,, azami olduğu zamanlarda libc-
ktiçlllten bazı taraftarlarının id- dcnesidir : rallar, asgari oldu~u zamanlarda 
dialarından başka bir kıymeti Abe Morö bakmış ki 1871-1870 da muhafazakarlar mevkii ildi-
kalmamışbr. Fransız Ataman muharebesi le- darda bulunuyorlarmış. Bunun 

Dütünmelidir ki eğer her otuz kelerin aıamide bulunduğu za- sebebini de pek güzel izah edi
beş senenin muayyen bir kısmı mana tesadüf ediyor. 1917 de yor ; diyor ki : 
k k b' yani harbi umumi içinde de le- «Azami zamanlarında halk a-

ura ve diğer muayyen ır k 1 b' ~ 'd . sabi v·c tche)•ytiç halı'ndedı"r. e er ır azamı en gcçıyor. kısmı yağışlı gider ve bu gidiş 
Arada geçen üç a:ıami zaman- Yani ne vaptığım bilmez, asga-her otuz beş senede muntaza- J • 

k larma da Tum.ı s ve Annam, ri ıamanlarında sükunu tam men te errür ederse tabiidir ki h b ı k 
Madagaskar, Fas mu are e eri- içindedir. Düşünerc yapar. Her 

mahsulatın bereketi her 35 nin tesadlif ettiğini gördüğü gi- halde muhafazakarlar lehine il-
senede bir azamiden ve bir as-

bi lekelerin asgaride bulunduğu mi ve asilmani bir esasa müs-
gariden geçer. Yani bir bolluk zamanlara da 1867, 1878, 1889, tenit bir propağandayı da şamil 
ve bir kıtlık olur. Dünya ikti- 1900 meşherlerile Gand mcşhe- olan bu fırka devresine bizzat 
sadyatınm yarısından ziyadesini d"f 1 • ld v fır'·a ların ne derece kıymet ver-rinin tesa u ey emış o ugunu K 

teşkil eden ziraat iktisadiyatmda h k d' k" 1 k 1 • dı' klerı'n'ı bı'lmı'yor ı'sek te egv er buıuyor; ü me ıyor ı e e erın 
bilhassa Avrupa garbındaki bü- d v • h b bu devre lngıl tere ı'çin tabı'ı bir azami en geçmesı mu are e 
Yük ziraat borsalarındaki temev- . d d knnun ı'se, bu ünlerde şemsin devresiair, asgari en geçmesi e 0 

vücat vaktinden çok evvel ma- üzerı·nd" lıı'ç bı' r leke kalmamış suıh ve sukun d~v.residir. Ve " IU
A m olur. Ve zırai iktisat b f . t' . . oldug- unn na .. nran rnuhnf"tak~r-unu aahye ı şcmsıyenın asap 1.. .. a. 

müesseseleri ona göre vaziyet üz.erme icra eylediğt tesire atf- larm şımdi en kuvvetli bulun-
alır; hükumet erde ona göre ederek izah ediyor.. duklarına bükmedi mek icap 
tedabir ittıhaz eyleri ve bu Bu devreye göre gelecek eyler· 
haller cihanşümul öyle bir uğultu 1934 senesi sulh ve sukfın se- [ Bu makalenin ikinci kısmı 
husule getirir ki hatta .Anadolu- nesidir. 1940 senesi de muha- yarınki nüshamızda intişar ede-
muıdaki bir çiftçinin bile hükü- rebe senesidir. Bereket versin ki ceklir. ] 

giltere ile Amerika a 
sında b~klenen harp 

Hayatın her faaliyet şubesinde 
memleketin şiddetli rekabeti 
neticeye varacak ve İngilte 

mağlup edilecek ! 
Amerikanın maruf muharrir

lerinden "Ludvel Denny,,, " A
merika Ingiltereyi fethediyor 
serlivhasile ~41 sayıfelık bir 
eser yazmıştır. Zamanımızın en 

mühim meselelerinden birini 
açıkça tetkik eden bu eserin 

mevzuu bahsettiği meraklı ve 

mühim meseleyi hülisa edece
ğiz: 

Muharririn, dediği şudur: 
Amerika ile İngiltere arasında 

harp vuku bulacaktır. Bu harp 
hazırlanmaktadır. Bugünkü iktı
sadi mücadele bu harbi hazırla-

maktadır. Bu harbin hedefi, ln-
gilterenin cihan şumul bir dev
let haysiyetini kaybetmesi ve 

Amerikanın dünyada en büyük 
devlet makamını ihraz etmesi 

olacaktır. Dünya, iki muazzam 
rakibe tahammül edemiyeceğin-

den bunların biri ister istemez 
ikinci dereceye düşecek ve dü
şen lngiltere olacaktır. 

Bugünkü iktısadi mücadelenin 

neticesi olarak İngiltere ile Ame
rika arasında vuku bulacak 
harpte İngiltere neden mağlup 
olacak? 

Amerikalı muharrir bunu mu
fassal bir surette tetkik ediyor. 
Bu tetkiklerin hülasası şudur: 
İngiltere iktısadi sahada günden 

güne zaafa uğradığı halde Ame
rika ikltsatliyatı mütemadiyen 

yükseliyor. lngiltere ada devleti 
olmasına mebni eskiden bu va
ziyet onu himaye ve siyanet edi-

yordu. Halbuki bugUnkü bahri 
ve havai şerait, İngiltereyi 
tecavUze açık bırakmıştır. 

Millet:er, sınai inkişaf dolayi

sile artık İngiliz masnuatına muh
taç değildir. Hatta İngiıterenin 
dominyonları ve müstemlekeleri 
bile ingiliz masnuatına rağbet 
göstermiyorlar. İngiltere adası 
ehali ile dolmuş, insan olmaya
cak hale gelmiştir. Amerika. mu
hacereti tahdit ettiğinden lngi-

• 

lızler bir şey yapamamaktadır
lar. İngilterede amele hayatı 
muıtariptir ve tlirlü türlü >htilaf
lar içindedir. Bu.na mukabil Ame
rikada amele hayatı sakin ve 
müstekirdir. Amerika son dere
cesinde ve faikiyet hissile müta
hassis olduğu halde İngiltere 
yorgun, köhne ve endişelidir. 

lngiltere imperatorluğunun ik· 
tısadi bir vahdet teşkil etmesi 
de mümktin değildir. Çünkü im
pcratorluğun vaziyeti buna mU
sait değildir. 

İngiltercnin iktısadi piyasaları 
7..apt için vuku bulan teşebbüs

lerine rağmen Amerıka, Avrupa 
ve şark piyasalarına daha ha
kim bir vaziyette bulunuyor. 
İngiltere mali piyasalardaki mev
kimi de yavaş yavaş Amcrikaya 
bir ltıyor. 

İngiltere ile Amerika arasın
daki mücadelenin en mühimmi, 
iptidai maddeleri kontrol üze
rinde cereyan ediyor. Bakıf, çin
ko, teneke ve bilhassa lastik 

lizerinde vuku bulan rek 
İngiltere mütemadiyen ile 
mektedir. 

Petrol meselesine gelin 
tarafın petrol kompanyala 
smda başlıyan mücadele ' 
ırafeyin hükümetlerine sira 
taraf efkarı umumiyesini 
le alakadar etmektedir. 

Yakında petrol istihsali 
dığı ve fiatlar yükseldiği 
iki taraf arasındaki mü 
tehlikeli bir sahaya gire 

lki taraf arasındaki re 
bu kadarla da kalmıyor, 
bet bahri inşaat, tayyare İ 
kimyevi terkibat sahaların 

mil bulunuyor ve bahri İ 
faaliyetinin istisnasile her 
cia İngiltere gerilemekte ve 
rika ilerilemektedir. 

Nihayet, lngiltere ile A 
ka arasında kablolar, tel 
ve telefonlarla muvasalatı 
trol etmek meselesinde ba 
rekabet hükümfermadır. in . 
İmperatorluğunun sinirleri t 

ki ettiği bu muvasala ha. 
inhisar albna almak istediği 
de, Amerika.ılar dünyanı 

büyük ticaret müessesesi 
beynelmilel telefon ve t 

korporasyonunu tesis etrtt 

İngiliz inhisarını kırmııla~ 
Bütün bu ıerait lngıltere • 

merika harbini tevlit edece 

Çünkil İngiltere, hiç bir • 
Amerikanın faikıyetini sükU 
kabul etmiyecektir. Bu h' 
neticesi olarak, İngiltere, i9 

değil, filen bir Amerika ınü5~ 
tikesi olacak, hiç olmazsa cJ 

şümul bir devlet vaziyetiıı 
inecektir. 

Amerikalı muharrire götC 
merikanın İngiltereye ait 11le 

ele geçirmeıile dünyanın 

yeti bozulmıyacaktır. ÇünkU 
yanın muhtaç olduğu pat• 
makinedir. Bunlar da Amerİ~ 
mebzuldur. Bu itibar ile ~ 
mahkum olan birçok mı ,J 
Amerikanın tefevvukunu t lıl 
edecek harbi memnuniyetle 
lemektedirler. 

Amerikalı mu"ıarrir M. pi 
den anladıklarımız bunlardı' 
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lelaiıo MrieiacleW m-. •e 

...... ı.bllli ..... 
....ııa...hLsi9ııdwlaa~ 

111 edilmiftir. 
'r ••ı...-, tu, ...... tesisi 
hele.U,. iN-• iaŞMi için 

~.._ hbdr.. llltçecle ka-
·'•ılhjı ipa gelecek se-

"L,. lwala'-fbr· 
J...iı-: kaaıı ibtiyaç ıaporan
~ l*'k. ,.. reri .... 
lrıti.? ıia tlyatrofa kMIN. Terli 

~- yvclm ıil; &blekle" 
...._dHmiı, ~ blidl et 
..... için SO.tOO lira kabul 

Ankarada Tork ocakları umumi 
merkezi dahilinde bOtUn ur! vaı-ıtaları 
havı blr tiyatro yapıldıiJnı, burada 
temtil •tıırteek .. h, yetin • temin 

edtlmesı içle ı.al1"1dJitm evvelce yaz· 
...,.ak. S. tqebh&ıla d~e 4>1· 

chıiun• dDn *1dıtıw hlr heber*n ........ 
Haber akLatimta ıere T9tk Ocak

tan dim ve un· at heyeti ocaklarda 
temal eclilmelı: Ozere mdh blaler mızı 
ve oe.klı mefkareal ifade ve kikin 
etlecek im pi.yam "'_....01 mo.ba
h,a ftlt*illflt. ~ tnaddetl 
ahı .,.dtr. En IO'ıel ~ yazan mO· 
t-lllfe 2000 lira moka at vl'rtlectlttlr. 
F.Mrlfr ..... A.brada TOtt ocek 
ten mtrkedMle ilam ve m 0

11 M~ ...,__t 1& .... tta. .. r. 

ıarlili Mb 
Y-.,, Ef., on be, sene •lıt 

/uJpM! ve 2000 lır11 tauni
nata mahkdm oldu 

Bir mllddettenberi eski ıeriki 
Meatafa Ef. yi ildllrmek ve 
Sami Et. yl yara1amaltıa maznun 
olarak 1-tanbaJ alır ceza iiudJ.l 
1tı6ideiiuch ~emtt den 
Mbif;etl Yakdp tienll. , din 
.-e'9m1 '* -~ ttılae~n 
katil M UllıtıM tRi bet H8e 
•iv ...... 7,000 lira tudainat 

R~kabet nasıl 
mcnedil~cek 

ı'icaret od•ıı 1beclisi dllb 
ltled•a eonra levk8'ide bir 
ittim• yapnutttr. 

E\'ft11 lktıaat ...ewıetince tu
.. eclilet-ek g6nd~rilen odta 
bitçeai olrunnıuttur. V ekilet 
bltçe4e ltau tni At yaJ>mlf, 
b• cü~n olmak &zere nısaa
da Urejde açala~k olan bey
aelmilel Mrgıye ti4ecek iki oda 
a_.. için 3000 ılra tahsisini, 
geçen aeae tarfında teraknm 
e.&en ticaret odalan banka11 
hiMesi ol• 20433 iiraauı Sanayi 
ve Madin ltaak.... raı..-..
auaı tavıiye etiniftir. 

Bundan IOnta ötaat M BlldMI 
M•ita beyin bir takriri oba
mattut. 

Bu takritde htatft teWerlb 
itleri bldufu talillll oda,_ p
JeMaecllkıeri ve lıN ,a.ltıti 
tlıccarbı iflerinia tıe1lt'nn ..
dfı, itleri6 lbrii lçfd bid~inll 
malca•ele ve uhuda\tab madlt 
her etraka ve ticaret varakala
nlla ltltibi utnuMinin tam bir 
salllıitetle reiı namına imza 
aW.ilfDeıi leltlif edilmekte idi. 
Biı teklif bazı monakalllatd.b 
Wll'& bl,ul eddmip. liuadan 
ao~ miHt.ap_,dsrla Seyri
aef.ia ••ıacldd .. yn m.
rekabetta ı~ fpn bahrjye 
rapoıtlrl ile buausi bir komi9-
yan tarafmclaıı lıuırlanan rapdr 
Ye rekabeti nıen kanudl jk'Ojetİ 
okuiad°!:teye g6re,Tllflt ....._ 
lan ar a )'Ok ve yoleii •9'-

Tmzllll Mtltci ıostıı 
( lF.ŞtrP AŞA ) vapmu 27 

Pttart l'erıembe alqam1 Galata 
nhbmındu hareketle Zon
pldak, İnebolu, Sinop, Sam
IUD; Ünye, Fatsa, Ordu, Cire
son, Trabzon, Rize ye gidecek 
ve Of, Trabzon, Po athane, 
Gireaon, Ordu, Fatsa, Samsun, 
Sinop , lneboluya uğrıyarak 
gdecektir. 

lıılr Sltll '8Sf ast 

Darlllfllaun Pen 
f akülteıl Rei.U
lbldtn: 

Fen Fakultesl Kimya enstitüsünde 
yapılacak tahlillerden aşalJda }'Kılı 
ücretlerin ahrııc:atı W1n olunur 

Suı 
Un 

Urı 

5 
] :; 

!O 

Umuınt ınec1is ve daimi en- vermeğe mahkum olmuıtur. 
-----~f:.~111-•~MMlliJI ekltıaelde 

lumunda rekabet •• , llur. 
Hiç bit vapur acentesi yük 

ve yolta' na•Jiiibnda teaatlM 
yapmıyacak, uvlaniar bir lc.-

( GÖLCEMAL ) •apuru 28 
Mart Cuma 14,30 da Galata 
nhbmından hareketle Cumar
tesi sabahı lzmire gidecek ve 
Pazar 14,30 da lzmirden 
1.arek.tle P-azartesi sabahı 
l'elecektir. V....U ..akemmel 
bir orkestra ve cazbant 

Birı 

Şarıp 

l:;plrto 
20 
!O 
ao 
30 da .. 

aene ajır hapse mallldlm ediJ-
IDİftir. 

11117• ......... tl"8 ft -
bit Mileeek.. bn.,.a ...,.••• ba--======:=:s::=========t ,.. ..tldlet btj ;at litatln 

&ı,,ol'1 i/tlncl '*4u~ mo/Jtemuintlen: beş bin lirap kadar ceza vere- ı•--~~------
meveuttur. 

Ali Muzaffer Efendiye: CÜlert alb ap ladar bapaecli- ltdl~i '8Stail 
lecelderciir. S. L----- mo· · ( l N E B O L U ) vapuru 30 Kamik Ef. t1rafından aleyllinize İka- b ...._ ,.- IJeal _. _ _._ 

me eylediği matlubat davuandan dolayı ir h.,n ~· edilm .. ko- mmı; Paw 10 da Galata 
J7 tablt 9So tüfhll ce1se1 iü1ıl:etMye :fôb nill _ Şefket l>ey, ilen- ilhtumbdü lıateketle lzmir, 
lltiriCMtdıı%i dllt JUlliıi CSpbiiMde ........_. Aabı-.._ :teni ~ifııi Klllllı. Boci. m • Raıos, .. et-
~~ ihttH!1*Ötifl Çı1ı:ttttntt ltlte- _.._. •w.-. lmiita- hfte, Finib, Antalyaya gide-
bllet t .... t lf• ltılfafbeClıllı llllfNıtiri 6lt - hWuıl lljlıt111:i Dl*· cek ve d8a0fte mezkiir iake-
llnlfııuiin ~lpnme zUnita Yerıl~n lise aetbblik ._. 9ıd4u lelerle birlikte Andifli, Kal-
-ham. -'-'-- ._;_ • ...._ bu Ghetle eda tarafmd• h....ıa- k a.ı...... 
baptaki teblJğabn on bet gia Mf:W'lietle - ,..,_ _. 811 ~ -....-- .,....... .. __ ""- - L..... = '--' ... &.&.. an, --. C.iMJrhle, Gtli-

ilanen y1p1lm811na tarar veribnıf oldu- =-~ ı&ndetUaleiiai boluya u~ gelkektiı'. 
tundan yevmi muhakeme olan ı 4 nisan Ji'ate•t ida •ed.I Jmidn ........ dehilılıtcWd taJU' 
980 talihinde •at ıs.*> ü ~ ....a otlan ddluyed~ ldıetl~ -... 
1Hrıent11nr. eya nm98t1dtt bit ..U p • .., ı' •ilı Wt* tdlmtlt •t- lacıekbr Kat'i ihaleai Jl Mlrt 

..... ~ ........ dia 
göndermeniz tehli~ makamuta kai1n olmak fıltldk tt fıiltikett.ı..e 1IM.. 930 ttiiMftde itti lbhMtöhr· 
üzer' lla. olanur. 11. . .. _ _... 1alipleriA 0 -ıı.. ... t 1, da ~ .............. t.. • ... 
~, -... Jalmi erıcclnWt ttıı.- ableiıal..ten ••k ... ilderi ve tedliut altteletite .,..iter 

•inilen: ldarct hususlyeye ait 22500 lira IMi ylzden m•llketin lllta ieYazım miidnrlajtie mit•· 
ttedetı keşifti cumhuriyet otelıne muctdetJ tbaelde oW... ~. tto.et caatlan. 
6aımde raltp zuhur etmediği cihtde " aahire ~ ,..,._,. ıaılılıııılllllllMfllllMM•mı!l••--
Lıe llnununa tevfikan bir ay zarfmda oltullli*iil ' l.. lmnıda .. tle Muata&UI lletdi ,.,._ 

luıwhlt1a nbtmuı kattrlaşunldığından tedblt lllttialt llMmı-. ftkAlete E A dnur V 
......... 19 nisan 930 tarihine müsldif bildinlmeit klW Mbaittir. rcumen apuru 

........ güati saat 15 e kadır ericü- Etaebl ··~ l.tanbuı M'Jj Pc m be 
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Palımctt ~ t111te 
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ffilecek sa 
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Sabun 
S.O.yi •JU 
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Zampara Kırat _J 
~s _ _.. ..... 

26 Mart 930 

Borsalar 
1 Acrldı Kap•ndı 

"Ho~onı~orın emrini if n ~orcunı~ur ,, Kambyo 

1 Jnıriliz liraıı Kr. 
w T.L. mukabili Dola 

Frank 
Liret Oü "Barri,, kırahn ağzından çıkan bir söze 

mim koyarak genç bir markizi hizmetçile
rine tutturmuş ve adam akıllı döğdürmüştü 

.... 

.. . ... 
Belgı 

Drahmi 
Is. Frank 

teva 
Florin 
ıturon 

Siline 
Pez:eta 
Mark 

Karalın emniyetini kazanarak 
onun zevk ve sefa muhitine gire
bilen nazırlar, onun nezdinde 
en ziyade nüfuz sahibi olurlardı. 
Hnknmdar artık bir aşık vazi
yetinden çıkmıftı. Onun zevk
leri hayvani idi , barekib en 
iptidai canavarlannkini andırı
yordu. Güniln birinde «Bon sö
kur,, manastınna gitti; orada 
dört genç rahibe seçti ve onları 
cebren "Parkoıer,, e naklettire
rek orada bekaretlerini izale 
etti. 

Nihayet Paris polis müdüriyeti 
dosyesinde zuhur etmiş olan 
bazı raporlardan anlaşıldığına 
göre On beıinci " Lui ,. kendi 
kızı ile bile mllnasebette bulundu. 
Bu bapta "Pöıe ,. nin hatıra
tından fU sabrları naklediyoruz. 

" Dük d6 Növerin temin etti
ğine göre on beşinci " Lui ,, 
kızı madam " Adelayit ,, le 
kendi biraderinin yaptığı veçhile 
milnasebette bulunmuıtur. Kont 
" Lui dö Narbon ,, un baba 
Ue kız arumdaki bu mukare
netten peyda olduğunu herkes 
bilir.,, 

lf 
Gözde kendisine karşı yapılan 

bntün hücumlara rağmen selef
lerinin kazanmamıı olduğu bir 
nüfuz sahibi idi. Muasırlarının 

aöledikleri veçhile o vakte kadar 

Türlr. Maadın şir~tındtn: Alelade 
ve f cvkalide hissedar an heyeti 

umumiyesi yekdiğerini müteakıben 
nisanın otuzuncu çarşamba günü 
saat on ikide ıirketin merkezi 
idaresi olan Galatada Ahcn ve 
Milnib hanının dördüncü katında 
1 ve 2 numaralı yazıhanede iç-
tima edeceğinden hissedaranın 
behemehal teırifleri rica ve iç
timaa ittirak edebilmek için 
gerek asaleten ve gerek veka
leten liakal tlç hisseye sahip 
olan hiısedaranın malik oldukları 
biase senetlerini yevmi içtimaa 
tekaddtim eden on gün zarfında 
tirketin merkezi idaresine teslim 
ile mukabilinde makbuz almalan 
Uln olunur. 

Adi ruznamel müzaA!erat 

1 ) Meclisi idare ve mürakıp 
raporlannın kıraati. 

2 ) Şirketin mevcudat defteri 
ile billnçosunun ve kir ve zarar 
hesabının tasdiki. 

3 ) Heyeti idarenin tebriyei 
zimmeti. 

4 ) Meclisi idare azasile mll
rakıbın llcurat ve aidabnın tayini. 

5 ) 1930 senesi muamelitı 
için mürakıp ve hesabat müfet
titinin tayini. 

6 ) Şirket namına tef eruğ 
edilecek maadin ruhsatname ve 
imtiyazatile emvali gayri men
kulenin takrirlerini kabule me
zun meclisi idare azasının tayini. 

7) Ticaret kanununun 323 ve 
324 fincü maddeleri ahkamına 
temkan meclisi id!!!"e azasından 
bazılannın kendi veya şahsı 
ahar namına bizzat veya bilva-

zaman zaman aşkın, ihtirasın, 

hasisliğin bazicesi olan asayı 
kıralı kontesin elinde deliliğe 
alet oldu. o sırada sarayda iki 
aşıkın hayatı hususiyesine dair 
geçen ve etrafa sızan hadiseler
bu sözlerimizin doğruluğunu 
gösterir. Bir muasır diyor ki: 
" Bütün Parisin akşamlarını 

geçirirken konuştuğu bu reza
letler başka bir devirdeki 
"Kaligüla,, sefahatlerinin teker
rürUnden başka bir şey değildir.,, 

Bir sabah kıral madam dli 
" Barri ,. nin yanında idi. Gözde 
öğleye kadar yatmak itiyadında 
olduğundan yatakta bulunuyor
du. Papanın sefiri ve kardinal 
dö "Larş Aymon,, gözdeye te
meUük ederek kıralın gönlünll 
almak için içeri girmişlerdi. 

Bu sırada noter " Lö Po ,, 
bir mukaveleyi imzalatmak 
için girmek istirhamında bulun
du. Gözde noteri evvela kabul 
etmek istemedi, sonra vaz geçti. 
Ve çınl çıplak yorganların ara
sından sıyrılarak iki papasa 
terliklerini giydirdi. Bunlar yap
tıkları hizmetin mükafab olarak 
güzel kadının mahrem letafetle
rini doyasıya seyrettiler. Noter 
vazifesini ifa edince dışarı çıkti 
ve kıralı gayet hoılandll'llllf 
olan bu hadiseyi herkese anlattı. 

(Bitmedi J 

Mükemmel bir 

-·. Kasık bagı 
,.... J. ROUSSEL Kuık 

ı '.1 
• bağı bCıtıı.u tıp llcmiD· 

• • cc uim takdirlcrcl 
maıhar olmaıtur.Zira 

ancak bu b~ ile cm~ 
niyet n rahatı tammc 
elde edilir. Batın ku." 

ıursuz olarak tatbikini temin ·için 

Yal~ J· . . 
·Jıtanbul ıubeleri : 

Bl')Oğlunda TQnel meydanında 

No H ve lstıklıll caddciindc No 
385, mağazalarımızı :ıiyaret veya· 
but kutrunuıu bıldirmek ıuretile 

ıipariıınizi posta vuıtaılle icra 
ediniz. Fiatlar: Adi bat 4 TL çift 
bağ· 7 TL. Lfiks kuvvetli bağ 8 

l TL. çift bağ · r2 TL. Lrılu ekıtra 
kuvvetli ıo TL. çift ba~ ıS TT ~ 

Pıyanko müaürlüğündm: D6rt 
milyon kağıt rozet tabı ile ayni 
mikdarda toplu iğne mubayaa 
edileceğinden taba ve itaya 
talip olacakların pey akçeleri 

.. .. . .... ... 
Zloti 

" " Pengö 
!o Ley ltura, 

ı Türle Jfruı Dinar 
" Çervoneç Kuruş 

Nukut 

l Isterlln (lngtllı) 
ı Dolar (Amerika) 

Frank [Fraıısızl 
20 Liret [ltalyal 

O Frank !Belçika] 
O Drahmi [Yunan] 

Frank (lsvtçref 
o Le~·a 1 Bulgar] 
ı Florin [Felemenk] 

20 Koron (Çekoslovak_ 
t Şllıng !Avusturya] 
ı Peıeta !ispanya) 
ı RanmarlılAlmanya 

t Zloti !Lchlıwıl 
ı Penıö 1Mıcırtstaıı 1 

Ley [Romanya) 
Dinar !Yugoslovya] 

t Çevoneç ISevyetl 

Altın / B ona 
Mecidiye \ harici 241 
Baııkno 

241 

Tıcaret ve zahire 
flatlu 1lc:aret ....... kltSM-ualllli 

tarafuadu •ertlmlfdr 

Buid•Y 
Ynmu~al 

Slinter 
Sert 

- Zahireler -
Çavdar 
Arpa 
Mısır 
Fasulya 

Oldıu• 
A&Ulll .A.sarl 
K. P. K. p 

tı 2o 15 ıs 

13 13 20 
12 3t 

8 
6 20 6 35 
6 2n 6 3:) 

40 

o Bulmaca o 
DOnkn bulmacamızı ballede

mediniue bugtınkll balledilmif 
tekle bakarak yeni bulmacamı -
ıın ıımm meydana çıkarabilini
nlz. Bunun için qaiıdaki tarife
yi tatbik ederek iç bq dakika 
meıgul olmanız klfidir: 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Dllnkli bulmacam1Z1D 
halledilmit ıekli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

tesi günü saat on dörtte piyan- ; -liJ===ll!riJ-(i] • 
ko müdürlüğllnde müteşekkil --[i-- --
mubayaat komisyonuna müraca-

4 L _ • - - - - - -
atları. ~ _ili]_ • (illi!__ [i)!I 

ile birlikte 29 - 3 - 930 cumar-

sıla şirketle muamelei ticariye 1 fiJ[i)~=IJ==(i][il(il!J 
yapmalanna ve şirketin icra 8 / __ li] _ - - - • -fil_ 

eylediği mu.amelei .tic~iye nevinden 
1
9
0 
ii--_ (l _ IJl- (i]!fij -\ 

muameleyı kendılerı veya ahar- 11 rı-;--- • - -,- .-- -1 
lan hesabına yapmalarına me-
zuniyet ve mfisaade itası. 

Fev'lt_aldde ruzname/ müza/eerat 

1 ) Şirket sermayesinin tezyidi. 
2 ) Nizamnamei dahilinin 11 

inci maddesinin birinci fıkrasının 
tadili. 

Meclhi idare 

BugünkiJ bulmacamız 
Soldan sağa ve yukardan aşağı: 

ı - Yıpranmış [7), gür bıyık [3]. 
2 - ŞikAyet [2], kalbi yorulmak [7]. 
3 - Boya ile fotoğraf yapan [6]. 4 -
Vermek (3], ip yapılan maddı· [7]. 5-
Camide yapılan şey [5]. lı - ~aire la
zım olan şey [.'>], ilim [3j. 7 - A) ı 

DÜŞKÜNLER: 3 
OQul 
Yazan : Sadrı Eteaı 

Dünkn kısmın hUlisası 
[ Sacit ile mektepte başlıyan dostluk 

üç sene kadar devam etti. Bu üç senede 
Sacir bir haylı değişti. 908 de meşrutiyet 
illn edildi, bu seneden sonra mektebe 
Midilli ile ,·e arkasında Arap köle ile 
gidip gelmedi. Sacidin benimle dostluQu 
biraz da benim ona ait ders vazifelerini 
yapmamdan ileri geliyordu. Ben bundan 
istifade ediyordum. Onun çok mükem • 
mel oyuncakları vardı. Ve zaman zaman 
birlikte sinemaya gidiyorduk. Bu vesile 
ile gördüm ki Sacit evde pek yaman bir 
derebeyi idi. J 

Sacit ve kızlara nezaret eden 
habet kalfa soyul~ derilere 
soyulmut bir muza bakar bibi 
bakblar ..• 

diyardan gitmeli... istersen 
istersen bohçanı al. Baba81 
ricik oğlu için dünyayı kül 
alimallah... Beyefendi bunu d 
masan senin kemiklerini kırat• 

ÜJtimatom müthifti. O za 
hizmetçiler için bir kapı 
kovulmak, qağı yukan nam 
suzlukla bir tutulurdu; kimae 
pwnı ona açmazdı, kimse 
yüz vermezdi. Hizmetçi 
kalfanın bu aözü önünde bir 
tereddOt etti fakat her ned 
sözler onun sinirlerinin zenbet 
gini dilzeltti. İJerledi bu giclifr 
kolundan ve bacaklanndan 119' 
tulup silrüklenen bir inMnın 

Buna benzer daha neler... linden daha acı idi.. ı.....-
neler... iradesini, istemediği anu ~ 

Bir ğlln gene Sacide gitmiş- diği ı~ylere uydurmuı ne iri' 
bm... Sacit oyuncak odasında dar acıdır. 
tepiniyor, bağnyordu, kulak ver- Hizmetçi kız da iatemiye, fr 
dim : temiye ilerledi kafumda mD1' 

- isterim kalfa isterim .•• Onu hem hayaller dalgalanıyordu : 
isterim .. , illiki onu çağır .•• yok- Geldiği yeri d6f6nllyorclft 
sa seni öldurürüm... Emsali is- geldiği yer Anadolunun adı 
t · E ı· naz haritalara germiyen k6f erım, msa ı. .• w 

Kalfa odadan çıktı... Emsal lerinden biri idi. Bu köyde ki' 
kilçfimencik, esmer yeıil, kara seai yoktu, babaaı Y UDaD hat' 
kuru bir kızdı. Sofanın bir kö- binde ölmnıttı, anaaım ate' 
fesine büzülmüş ağlıyordu... bilmiyordu. Haluı onu ya 

besliyordu. Bir glln bir 
Kalfa kızın yanına geldi. bqçavuıu geldi. Askerlik 
Em•iae bir l&plak iadircl1 : la••• ~apdacalda. Muhtar 
- Haydi küçük beyi üzme... hoı görilnmek için : l 

Bugüne bugün senin efendin. _ Zatınıza bir tutma (ili' 
Dedi, kız : metçi kız ) verelim.. Dedi. ~· 

- Kalfacığım haddimml... balaıına ı6yledi. Kızın ~ 
Ama benim ağzım abdesthane- ÇBVUf& yolluk yapb ve bol, .,. 
mi? ... Sacit bey ağzıma abdeat dua etti. Köyden d6nllfte ça1 
bozmak istiyor.. kızı terkesine aldı ••• kazaya r. 

- Hayır büyOk abdeatini de- di.. kazada Ç&VUf ytlz bit/ 
ğil knçilk abdestini bozmak iı- gördil hot görünmek için : 
tiyor bu da bir şey mi?. (Bu sö- - Efendiqı bana köyden 
zil ne tabii söylüyordu ben yaz- ahretlik verdiler, bizlere it 
maktan utanıyorum ) hadi çocuk değil zab Alilerine takdim 
ter ter tepiniyor... Küçilk beyi yim dedi •• 
celillandırma sinirlidir... sonra Ynz başı: 
karışmam ha !.. - Nerede? dedi ••• 

Ya bu deveyi gfttmeli ya bu B 

ımıımııMm~ımıoo~nmıı~ımımıımımıııı~~ıımııımımııııııııımmı~ıımı~ı~ıı~ı~~ııımıı•ı 
Kiralık • Satılık 

VAKi Tın 
Küçük _ilanları 

Her sün neırolunur ~ı-• .. 11 
•••••••••Tarife••••••••• • • • ı Def alık kuruş 30 • • • • 2 50 • . .. .. . 
: 3 " 65 : • • • • 4 :15 • . " " . 
: ihtiv11ç kalmavın- ) ! 
: caya kadar (azami ( 100 : : 1 O defa) il&n edil- ~ : 
: mek '/Izere ·maktu ) : 
• • • Abonelerimizin her üç aylığa için • • • 
: bir defası meccanen l : 
: 4 satırı geçen !!Anların fazla ~atırı : 
• için :1 er kuruş zammolunur. • • • .......................... 

Sablık Muşamba Tente -
tre 8 X 9 = 72 metre murabbaı 

parça, adres Beyoğlunda 1stildll cı1 
N. 195 Şirin gazinosunda müsteciri 

ço Efendiye sual olunL 

Kiralık hane - Fındıklıda 
bayırında tramvay mevkifine pek 

fevkalAde nezaretli terkos ve I 
tesi~atile _on bir. oda ve müştemilAO .1 
ireyı havı on bır numaralı hane kist;,. 
tır. lstiyenlerin derunundakilere ,,-

caatları. 

Kiralık hane - Aksarayda 
fularda Ortaçeşme sokağında on 

bir hane kiralıkur. Talip olanların 
Yusuf ağaya müracaat eylemeleri. 

evi [2]. yük gemisi [4]. 8 - Yama [2], 
inanmış [4]. 9 - Bıçak [41, yapılan iş Acele satılık kigir baJI' 
[6]. 10 - Bir sebze [5). 1 l - Değer Mercanda L'zunçarşı başında l{iliC 
]4], söz [::ı], çok ivi [2] karşısında çıkmaz sokakta caddeye 

1 - Acemce 6, ek [2 · 2 - lln· beş oda, teraça, mutpak, terko8. 
) ırın aksi !4], nazik <leğil 4]. 3 - elektiriği ha' i üç katlı kAgir hane. 
Üste mensup [5], ay [3]. 4 - Zinet [3], satılıktır. .,. 

Pa"·ıtahtımız [61. 5 - Yakın değil [4
1
• ·ı· ı· 1 I s· kecı"de Jhsaıtlr 

J a ıp o an arın ır · 
6 - Lcilcameti temin eden şey 5], ce - b .. 1 
nu degil [5 . 7 - De t 2 • beyhude an na muracaat arı. 

\~L~ i.:~ :~ı~'. ~~.' [2İY- [~~ ' iz9 
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a Kff OIK~J 18Kflf ~Zf HiUOf Ki a 
lo~onto, üozino ue Hile ~ons solonu 

Müzik muhtelif eğlence ve numaralarla her gün ıaat 
18 den 24 de ve Cuma günleri de 13 ten 24 de kadar 

1 muhteşem bir ıurette dansla beraber devam eder. 
lii Sabahtan ak11ama kadar ıayin husule getirdiği yor-
1!1 IUnluğu izale etmek ve neteli vakit ( iyi hava ve man-

i 
taraaı çok güzel ) geçirmek istiyen her zcYki ıclim sahibi 
lllGfterilerimize ıalona her zaman uğramalan tavsiye 
0hınur. 

F'i ati arı m ı.z. zannedildiğinden daha fazla 
Llcuz ve ehvendir. 

~ a•a• MüdfJriyet 

bAydın Nafia Baş mü• 
endisliğinden: 

,, l - 108911 lira 30 kuruş bedeli knşifli olan ve Kuyucak - _Ka
,~u yolunun 5+320-9+044 üncü kilometreleri arasında ı~a
Vt ... _ ~ınaiyye inşaatı yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulıle 
~aaaya vazedilmiştir. 
~ 2 - Taliplerin 661 numaralı kanun mucibince ihzarına mec
lifıı olduk~an vesaiki lazime ile % 7 :5 teminat akçes~ni ~.avi tek
'" •rııelenni yevmi ihale olan 7 nısan 930 pazartesı guofi saat 

htşe kadar vilayet daimi f'ncümenine müracaatları. 
di.u~.- Fazla izahat almak istiyenlerin Aydın Nafia başmühen-
~ müracaatları. 

Her türlü spor ha. adislPr n , cumartesi sabahlan 

Bahıftl\ Ankara <·:ıdcie sindt~ Odıan B. ham, Ana- · 
dolu :ıjau 11.ıu tcrkrttiği dairf'l~ı· ıvr.ılıktır. ~\liikern
ıııel b.ı· otel <le ol.tiniil'. .-\ yr ayrı ve lıeps i birden • 
"·•·alıktır·. İ~l vt>nlt .. 1'111 ( rAKIT yur._;u)11a ıııl'ıraea:ıtları. 

. . . ': ' ~:-~~~~ . . 
0000 kilo yer i tonga ipi· mübayaası 
'['iit Ün inhisarı un1uı11 ınlidürlü

ğündeı1: 
iıı· Mevcut nümuoesi veçhile yerli malı olarak 20,000 kilo tonga 

11
1 Pazarlıkla mübayaa edileceğinden itaya talip olanların nümune

l ~arınek ve şartnamesini almak üzere her gün müracaatları ve 
~n 930 çarşamba günü yüzde yedi buçuk teminah muvakka
~ Galatada mUbayaat komısyonunda bulunmaları. 

Devlet demiryolları H.Pş. 
ll'ıağazasından: 
l\t ~ğazamı~da mevcut külliyetli miktarda saç, demir ve ahşap 
.... çı •e hıdonları aleni mfü:ayede ile 29-3 930 tarihine müsadif 
-qlllarteı· .. ·· 
~ 1 gunu saat 14 te sablacağı ilan olunur. -

l<~tidcler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarlık, t,, 
Ziraat ve Osmanlı bankaları mürakıpları ve halk 

huzurunda yapılır 

Büyük ikramiye 40,000 liradır. ::: 
H == 

er keşidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 4'=--2Ş 

~~ ! ı: u 11 m1 U N~1~ ~ ~l~l~~~l~lıll~~ 1~~11~~11~1lf rP" 

~efterdarlık ilanatı J 

SATIUK HAN - lstanbul Mah

mutp&JA caddesinde kargtr 4kattan iba

ret ortası avlu ve 50 adet mağaıa •e 
odaları milotemll (Buyok Yıldız hanı) 
namıle maruf han müzayedeye çıka
rılm!Jltr. Bedeli 4 ıene ve 4 tak,ıtte 

verllmf'k prtlle tahmin edılen kıymeti 

106, 747 liradır. Sattı muameleıl pa
zarlık ıureUle 26 nlsan 930 cumartesi 

günü .. at t 5 te İstanbul defterdarıı· 
~ndakl sattı komlıyonunda yapılacak
br. ( R • 24) 

Usküdar malmüdür ... 
lüğiinden: 

SATILIK ARSA - numaruı 54 
Kandıllı ıoka~ kandtllı denlıf' rıhtımı 
ve kıımen kArglr temelleri mevcut 

olup ebnlye lnıasına elverlşlıdir. me
aahası 2000 ziradan lbaretllr. T ahmtn 

olunan 2000 lıra kıynıet defaten ve

rilecektir. Mnzayf'deye iştirak edecek

lerden ° 0 7 buçuk peyakçesi alına
caktır. Sarı, mııameleai 14-4-930 
pazartesi Rilnü saat 15 te O,kodar 

malmüdüı lüğünde alenl müzayede 
usulıle yapılacaktır. ( R ) 

t0t St\TlLIK ARSA - numarası 
6 Maltıs soka~ı ZühtUpaşll mahnlle.ı 
Kadıköv etralı aÇık olup kö~k inşasına 
elverı~lıdtr Mikıan me-ahası 707 1.1-

radan ibarettir T ahmtn olunan l 4 14 
lıra kıymet delaten verilecektir. Mü
zayedeye it11ral! cdeceklt'rden •;0 7 
buçulc pey akçes ı alınacakıır. Satıı 

muamrlrsl 1 ~ 4-~30 pazartesi günü 
saat 15 tt> U11küdar malmOdürlOğünde 
aleni müzayed usulıle yepılaca~tır ( R ) 

+ SATILIK ARSA - Numarası 
3 Dcrlcı so~a~ında Ha•anpaıa nıahal
lesı Kadıköy Kuşdıl ne kurhlyetı bu

lunup tarafeyntr,de ebnıye mevcut olup 

ıkamctg!h lnşaıMna elverlşlıdir ve 172 
zira 1 ~ parmak mıkıarı ndad r. Tahmın 

olunan 172 lıra kıymet defaıen veri

lecektir. Müzavedeye \ştırak edecekler-

den °/n 1 buçuk pey ııkçesl alınacak
tır. Saıış muamelesi 14/ 4/ .l31 paıar
tesl günü saat l 5 te Üsküdar malmo 

dürlOğünde aleni müıayede U!!ul le ya· 
pıla aktır. (R) 

t0t SATILIK ARSA - numarası 
18-36 Dcrıcı sokağı Ha11anpa9a ma

hallesi Kadıköy Ku2dılı kurbındedır . 
. Ve lkı tarafında haneler mevcut olup 

ikametgAh inşasına müsaittir. Ve mık. 

tarı 1 ~8 zira 12 parmakttr. T ahmln 

olunan 188 lira kıymet def aten veri

lecrkttr Muza~ "deye totıı ak edecek
lerdrn ° 0 7 buçuk pey akv•si alına

caknr Satıs muamel,.,ı 1 4-4-930 pa-

zaı tesl ~ünü saat 15 1-: Csküdar mal

mOdilrlü~ünde aleni müzayede usulılf' 
yap.la ·aktır. ( R ) 

-0-SA TIUK ARSA - Numarası 16 
Türbe soka~ı Hasanpaşa mahallesi 

Kadıköy Kuşdılı ça~·ırı kar§ısındadır ; 
T arafevntnde apartıman ve bir tarafın
da hane mevcut olup ebnıye yapılma
sına elv~rlşlıd r ve 167 z raındadır. 

Tahmin olunan 200 lire kıymet defa

ıan vrrllecektır. Müzayedeye iştirak 

edeceklerden ° 0 7 buçuk pev akçesi 

alınacaktır. Satış muamelesi 14/4/ 130 
paıaıtrıi güı ü saat 15 tr Üsküdar 

malmüciilrlUğünde aleni müzayede uau-

1 le yapılacaktır. (R) 

ZAVILE~ 

Taksimde Valdc çeşme caddesinde 
madam Vartnnoş Takvorynn çaldırdığı 

çanta dcnınund:ı nufus kA~dınrda zayi 
ettiğinden yenisini çı~art:ıcn~ il~n olunur. 

Se/;:izind icradan: İstanbul sekizinci 
icra memurlugundan: Tahsili !Azım ge
len bir borcun mahcuz \ 'C saulması ka
rarlaştınlan 4 halı ışbu nisanın ikinci çar
şamba günü satılacağından talip olnn
lann memuruna müracaat etmeleri İl:in 

ı olun ur. 

7 - VAKiT 27 Mart 1930 -

l!!!1119m:~ MÜZAYEDE iLE EŞYA SATIŞI ... ~ 
Maran 28 inci cuma günü saat 10 da Beyoğlunda lstikHI caddesinde Posta 

sokağı köşesinde Meymenet apartmanının 2 numar:ılı dairesinde bulunan \ c 
,\Jadam Namel'e ait nefis ve müzeyyen eşynl:ır, tablolar, biblolar mü' 'ede 
suretile saalacaktır. 

Masif mavun Paris mamulAtı otantik ampir marketi ve bronzlnr e müze e ı 
nadide bir salon takımı. Almanyanın en meşhur fnbrikasının mumu , n şen 

ağacından ve 11 parçadan mürekkep yemek odıı takımı Ayni f; brikamn 'c 
ayni ağaçtan nefis yazı odası, Fransız marketiri ve bronz işlemeli \'e .alon mı--:ı•ı. 
vitrin yazıhane ve komotlar, namlı ressamlar tarafından imzalı yağlı bo) v 
pastel tablolar, Saksonya, Sen, fildişi ve mermer heykeller, \'azolar minyaturler, 
Kıymetli biblolar pelesenl{ a~acından Alman mamulaa ve lngilız usulü müze\· 
yen yatak oda takımı, şezlong, ipekli ve file perdeler, karıape ve koltuklar. 
ltaJya mermerinden güzel bir havuz, bronz ampir ve albatr elektİrik a' izckr, 
araba çay masası, gümüş kaplama 147 parçadan mürekkep bir sandık derunnnda 
çatal biçak takımı, tabak takımı, kristal bakara su takımı, metal blan ça , 
Jikör takımları, kristal ve gümüş eşyalar, emaye salamandr sobası, dikiş singer 
makinesi, havag-azı i\e banyo ocat;ı, _POrtll!~ntO, m~~fnk eşyaları, )'.eni halde mu 
şambalar ve sair bir _çok eşyayı beytıye, \ ıktor Hugo, La Maron. Alfred do 
Mus~e, Chiller, Rnslne ve diğer bir çok namlı şairlerin eserlerini havi ce~im ı.u· 
tüphane. Mükemmel bir salon gramofonu, Heyi marka zarif . Alman pi~ :ıno ı. 
lran ve Anadolu seccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 25 temınat alınır. 

Hamit: Zivaret saeti 11· 1, 3.7 ••Rll!l:z!::-.::?~ 

Devlet demiryo la ı 
Limanları umumi 
resinden: 

-· 
500 ton yerli çimento kapalı zarfla miinakasaya konmuştur. 
Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü saat 14,30 da Ank-ıra· 

da Devlet demiryollan idarP.sinde yapılacakti. 
Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve muvak 

kat teminatlarmı ayni giinde saat 14 de kadar komisyon katipliği· 
ne vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini. 2 l~ra m~ka~ilinde Ankarnda 
umumi idare maliye ve muhasebe ışlerı daıresınden İslanbuıda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebiıirler. 

Devlet Demirvol an ve 
Limanları umumi ·da-
res" nden 

Bir adet sabit buhar kazanı kapalı zarfla mtlnakasaya konmuş· 
tur. Münakasa 14 nisan 930 pazartesi günü snat 15 de Ankarada 
Uevlet Demiryolları idaresinde yapılacaktır. 

Münakasaye iştirak edeceklerin teklif mektupla.rım ve m~va.~~at 
teminatlarını ayni günde saat 14,30 a kadar komısyon katiplıgıne 
vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini on lira mukabilinde Ankarada 
Devlet Demiryolları, Maliye ve Muhasebe işlerinden, İstanbulda 
Haydarpaşa veznesinden tedarik edebilirler. 

- ,. •h t ANONİM • Türkiye milli ithalat ve ı raca şıRKETINnr.N. 
n · 1930 .... ' k" · d f olarak fevkal'ndeden içtimaa davet olunan .., mart pazar gunu ı ·ıncı e a 

. . . . . b k· ·,.·et hasıl olamadığından içrima 13 ni-
hıssedaran hereu umumıycsınde nı.sa ı e :.en.1 . . . 

1930 
.. ·· l'k d'I · · Hi sedaranın snhıp olduklan hısse senetlerılc san pazar gunune ta ı ·e ı mışur. ' . . . 

1 l 
. k•' d 14 'nkarada Anııfartalar caddesındc şırket merkezı 

>Cra >er vevmı mez ·ur a saat te J'I. 

umumisi. binasında hazır bulunmaları ilan olunur. 

Fevkal'ade içtima ruznamesi 
. . . . hakkında meclisi idare raporu, 

t - ,:-;irketin ,azıyeu umumıyesı r· . 
•• • ı_ • d mı faaliyeti veya tas ıyesı tıklanndaıı hlrisinlr. 

2 - Rapora gore şırıı;ctın eva 
tercihi, 

d. d casfı\'e memurlarının intihap ve ta'-'İn ve 
3 - Ta fİ) e karan \•erildiği tak ır e • • 

ücretlerinin te:s.:.bi:.:.:ti~. ----------------:-----..... 

Gaziayıntap vilayetinden: 
1 G 

. . t k Sıhhiye dairesi için 800 liralık kinin ve 1265 
- azıayın a . . . . 

1 1
. 

1 
k 1 80 

münakasaya vazedılmıştır. Şeraıt berveçhi atidir· 
ıra ı neosn vars . . . 

2 _ Kinin komprimelerı mavıy~ boyanmış olacak ve her kom· 
. 25 t'gramı ihtiva edeceldır. 

prıme sanı 

3 _ Kompirmeler 50 ve 100 er teneke kutular içinde olacak 
ve bu kutuların üzerinde "~~ccani kinin komprimesi, havi olduğu 
kınin mıktarı her kutunun ıçmde 100 veya 50 gram saf kılormai· 
yeti kinin bulunduğu yazılmı~ olacaktır. 

4 _ Neosalvarsan 15, 30, 45, 60, 75 fer santigramlık beş ne

viden ibaret olacaktır. 
5 - Kinin ve neosalvarsan en birinci fabrika mamulabndan 

olacakbr. 
6- Bunların bedeli iki taksitte tediye edilecektir. Bedeli ihalenin 

nısıf kinin ve neosalvarsamn sıhhıye müdürlüğünce teslim ve te
sellümünü müteakiptir. Nısıf diğeri ise birinci taksitin tediyesinden 
tamam bir ay sonradır. 

7- Bunların Ayintaba kadar icabeden bütün masrafı müteah
hide aittir. 

8 - ihalesi 3 nisan perşembe gtlnU saat 16 da Gaziayintap 
Encümeni vilayetinde icra edileceğinden talip olanların müracaat-

ları ılan olunur. 



---c..a.ı-ı.ct• cıkatı pu .,., rralmlerln lttün ~al.lan rr.abCuxdur '\ 

Gazeteye r(inderilccek melmıplann uzcrlne idare içinse (idare ) yazıya ~ 
alt ~c ( Yazı ) işareti kon imalıdır. ~ 

i f ., ..... ,,... ... ..._ı.,.. loe~ı'rcl•"• lqrnli n ~: tc.'<r .. 1% rr~Ltuplara J. rulmuı poralenn 
~•Jl ahne.,nc:laa •• tflnlanıı rnDnclerlutuıdan lc!are me•ul c!eUldı.r. 0 

FORD ACE RI 
Toohane fabrikası mamulatından olan 

AAAB 
VE 

KAMVO 
tarı nıuhterem halka takdim ile kespi şeref ederler·-

~r ' -~~ 
E 

T ürkiyede Başlıca Acentaları 

ISTANBUL: 

Katib zade Sabri Bey Muhurdar zade Vefa Be) 

ANKARA: ANTALYA~ 

1<..oc •-Ade V ~hhi Bey lıtikbal Şirket: 

lzMJR, GAZI A YİNT AB : 
C. P. Balla.dur & Co Mehmed Sakin Bey 

~ERSfN~ TRABZON~ 

Sait Arif ve Sait Ômet J. J.. Hochatruaer & Co. 

SAMSON: 

Çakir Otlu Huıeio Ari( 

Türk;yanın her tarafında tali Acenteler 

Emniyet sandığı mü
dürlüğünden : 
l~nu · et sandığında nılinl1al me-

n,urıy~'-~ ~tajivt~rlik ve odacılık gil~ı 
l1izınetle1 olnıadığıı1da11 heyhudt· 
ınüracaat ulurın1an1a~ı İlltll olu1ıt1r. 

' 

Dr. A. KUTIEL 
Gizli vr. cilt hat1talıkları müteha!!sı~ı 

Knrnköy börekçi Fırını s-ırno;ınt.la No 34 

lL ı\N 
Deynlnden dolnyı mahcuz ve füruhtu 

mukarrer olan bir adet küçük sarı Ko · 
modin \'e bir adet san Lavmıına ve bir 
adet sarı gardırop ve bir adet yazılı 
la' ha 5 . 4 . 930 cumartesi günü ~aat 
14 te Beşiktaş Bayat pazarında hilmför.a. 
yede saulacagındıın talip olanların hazır 

bulunacak memuruna müraca:ıcları ilan 
olunur. 

--
ı 

-- SAYISI HER '\TJ7Cı; l!ı KU~UŞ 

MATBAA VE iDAREHANE: 
fST ANRl'I., llahıııtı, Ankara nıddeslndc • v •KIT n•ırntT • 

~J(i ... t :ıl ı 1..arall 
t' ı hı·.kas 

P.!k NEFİS olan 
TÜRK 

san'atı mamu -
tını muhterem a
haliye takdım 

eder. 
KREM 

Briyantin 

PERTEV 
Pertev diş ma

cunu Pertev 1 o
lonyaları, Pertev 
PUDRALARl 

Sinek, sivrisinek, tabtak 
pire, güve, örümcek ve 
haşaratı kat'iyyen helik v 
eder. 

Kokusu hafıf ve sıhhi 
insanlara ve hayvanlara 
o maz. Yerli malıdır. Türk 
mayesİ, Türk akh ve ırfanı, 
dimağı, Türk amelesi ile 
edilm ıştir. Avrupa ve Afi! 
mamu atana karşı müthıt bı 
kip olup yarı yanya daha 
dur. Ticaret ve san'at sah 
da kazandığı muvaffakiyet 
sebı ı e rakiplerini ıaşırt 
Pompası gayd • ğlam ve • 
yarı yarıya ucuzdur. ş:ş 
teneke ve pompası 75 ku 
Hasan Ecza deposudur. 

Toptancılara tenzilat 

i\J/(c~f U11ıLı111 Jlfiicliirlı'lğ·Li 

Akcırlcır J\!fı},diirlıis·ünden : 

Müzayedeye vazolunan eml 
Kiralık haneler 

- Aksarayda Şirment çavuş mnhallesinde Arap muıav sokagında 10 No. lı 
2 Aksard)da Oruç gazi mahulleııinde KöprUlU aolt&ğıo4 ı ı No- ı. hary" 
3 - Aksarayda ~ofular mahallesinde ~eftali ~okağıı c!a 8 No. lı hane 

4 - ı\ksarayda Mıırntpaşa mahallesinde Cami havlısında 2 - 4 No. lı hane 

5 - Şehzadebaşındıı Kalenderharıc mahnllesindc Cami sokağında 4 • 7 No. lı 
6 - Veznecilerde Camcıali mahallesizde tramvay caddesinde 95 No.h mektep 

7 - Saraçane ;\limnravas mahallesinde 1 Jaydarhane caddesinde 2 No.lı Taşıııt 
8 - Şehremininde lbrahim çavuş mahallesinde değirmen sokağında ı .No.h J{ 

çı i\luslafa Ef. mektebi 

9 - Ta,•şataşında ~oğan ağa mahallesinde Daltaban yokuşunda 2 No. 1ı .Mil 
Ef. mektebi 

Kiralık dükkanlar 
10 - Çcnberlitastıı Atikalipaşa mahaıleıinıle Çilingirler sokağında 2 No. 1ı d~ 
1 I - Mahmutpaşada Cami ha,·lısında 17 - 23 l\o. lı dükhn 

12 - ,\lahmutpa~ııda Nuruo~maniye caddesinde 99 - 97 No. lı dükkln 

13 - ;\Jercarıda Harbiye caddesinde 68 - 3 No. lı dükkAn 

14 - Uzunçarşıda Bezzazi cedit mahallesinde mektep tl.btında 198·127 No.lı d 
15- " .. " ,, .. 300-129 .. 

16 -Uzun çarşıda bezuızi cedit mahalle$inde mektep tahtında 302·131 No.. ' 

ı 7 - Veznecilerde camcı Ali maha!Jesinde tramvay caddesinde 80-94 ~o 

oda dükkdn 

18 - Şehzadchaşında Kalenderanc mahallaıinde tramvay caddesinde 

dükkAn 

19 - Vefada i\lollahüsrev mahallesinde 70· I ve 70-2 No. dükktnlar 

20 - 7...eyrekte Ferhatağa mahallesinde 14- ı 20 t\o. dük Un I 
21 - Unkapanında Papaszade mahallesinde 20-28 :\o. fe\'kinde odaları r:JJı/ 
dukk:ln ~ 

22 - Küçükpazarda I locııhamza mahallesinde sebzeciler sokağında 1S3 No. d ; 
2!3 - Küçükmustafopa~ada Mollahüsre\' mahallesinde şerefiye rokağında 34 ~ 
~o. dükk:lnlar 

24 - Fatihdc Atpazarı <'addesinde I ve 3 No. kemer gözleri 

25 - Çarşambada Beyceğiz mahallesinde Feciye caddesinde 5 :\o. dükklıt fi 
26 - Çarşambada Cebecihıışi mahallesinde lsmailağa mektebi tahtında ıtO 
dükUn 

kiralık han ve kahvane 
27 - Yenibahçedc ,\rpa~mln i malıallesinde 36-38 :\o. hane ve kahvanw 

Kirahk vasi arsa ,1 
28 - Kabutaş ta Ômcravni Efendi mahallesinde Dolmabahçe caddesinde ııaot 

mah:ı\li ~ 

Müddeti müzayede: 27 mart 9JO dan 19 nisan 930 cumartC$i giif1 .,I_ 
13a\Ada muharrer eml~k kiraya verileceğinden milzayedey; vazoıuııııı ;'~ 

Taliplerin yevmi ihnle olan son günün saat on dört buçuğuna kadar şı~_.ıı' 
okumak ve teminatı muvakknte ita ederek müzayedeye iştirak etmek üz.:rc 

Evkaf mudürlügünde vakıf akarlar müdürlüğüne müracaatları ilAn olunur· / 

Evsaf ve müştemi!Atı hakkında malOmat almak isteyenler bu müddet 

müzayede odasına müracaat edP-rek ecri misil raporlarını görebilirler. ~ 

Mes'ul müdür: Refik ,,4 


