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~ ...,c•lrl•r 
~,llluat, komısyon ayrılan 
~~le laQ •tltirları birer birer 
~ Ye birleşmenin ve bir-
W..~ ln6tevs~~ra aynlmamuın 
. '~lcti,: a~ıf olduğunu tespit " . 
,.. ~ aGmre artist 
'~ta~ artistleri ~ç zümre-
1 , br. 

.\" teı.ı-·2~ır piyeslerde oynaya· 
~. t ff · P~yeslerde rol verile
~ tol •nı hacette her iki 
"~ 1 bYapabilecelder. 
~ ~it ~ ep te, tiyatroda her 
~ t~ etnsille her SHlıf hal-
~ 'lıı Zevkini tatmin et· 

)°' ..__ hunlard a dt :"1~ an batka komis- ı 
'~ OYftanacak eserlere ~ 
9i~ttekti~nra pek ziyade DarOlbedayiden bazı l 
t~~~ te'l"f artistler 
·"" • .. 1 eserler vücuda 

'" l [ Yukardan itôbarerı, Bedia 
~ 11r.._--• te ça lfacak ve eser Muııahhit, Şaziye, Ceuıile lıammlar ~ 
iL~~ lllail hakkından bq- K. Behzat, Kemal, B. Bebat ve 

~"-:"'111l i . de Verilecektir. Galip beyler.] 
~ .. Çın. Eınanet şimdiden • 
~ '"lnıi tiyatr~ işlerinde mütehassıs üde· 

. ~~- • ne 1000 lira tahsis hadan, üçü yeni cemiyeti bele-

' ~~:~anı..__ D d diyeden müntahap bir heyet ma-•._., -:-vura arillbe a- Bu 
d .. ·~ lrı:.ı-:' llıte....:-...ı ...ı_ 1 rifetile idare olunacaktır. 
.~ ~r -..aae ue esas ı 
~ ~,~ .. ~caktır. Darülbe- heyete rejisör de dahil olacaktır. 

la -~ "'"'-- b' "t Mücliriyet lağvedilecek ve bu rtia· -..up il' mu e-
ın riyasetinde , üçü heyete vasi salahiyet verilecektir. 

~ Bu hafla seltrlıiiiie 
tlb:-""ili)'c 8eJ1 • 
~~ ,, "eiciletinden aldığı kUlllJJefll 
~ .. ~ Aa.lcaraya giden vali bugdaJI gelecelftlr. 

: ~ ~ey, çarıanbaya Bu hafta şehrimize külliyetli 
,. llhİddin be caktır. mıktarda buğday gelecektir. 
~ ite ı~ Y oradan doğruca Felemenk bandıralı Helena 
b..~~ ~tir. Muhiddin B. vapuru 4,000 ton, Yuaan bandı-
~"Q't hilıaff d ralı Kalyopi vapuru 6,000 ton, 
1> t \'~ b· 1 a e lzmirdeki 

L ırad İngiliz bayrağıRı tqıyan Simsen 
~ç .. erinin yanında 

IUrı lca vapuru da 5000 ton buğday ge-
~~ dönccelttilacak, oradan '":ıreceklerdir. 

' hıddin r. ·i ~EYHAN-TJ\ŞTI ~ .. \t 8. 12 .. ....., 
~~ ' lld, gun sonra Ankara, 9 (husuıi] 

'"d·t nya Yolu ile şehn·. "" ~ Seyhan taştı. Borakir ovasına 
e~ktir. akıyor. Mczruattan ı orkuhıyor, 
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HAVA 
Evelki gece yansından sonra 

başlayarak dün bütün gün devam 
eden ayaz yeniden bir çok inci- I 
mat hadiselerine sebebiyet verdi.

1 
Dünkü soğuktan Halicin kaatha· 
neden Kasımpaşaya kadar devam 
eden sahilleri kısmen donau. ı 
Hatta Karaköy köprüsü başla
rında ufak buz parçalarına bile 
tesadüf edildi. 

lld facia davası 

~am ia Hfl gayri 
ameliyattan rn§ 

fennı· 
öldü? 

Diğer taraftan karadeniz sa
hillerinde de şiddetli soğuklann 
htiküm sürdüğü bildirilmektedir. 1 

Odesa ve Köstence limanlan ye
niden doiımuş ve vapurlar buzlar 
arasmda mahsur kalll)lflardır. 

Rasathaneden aldığımlZ mal
umata göre bugiin hava lkapalıdtr 
şiddetli lodos esecek ve yaitş 

olacaktır. 
DOğtılm davasında 

Şiflitle bir dflğum e• r r ala 
Lamia ı.amm ismiRde .bir kadmrı 
öiü.-ine s~ vaaelde r IRazllUll b..lunaalw mublıkeme
ıine dün de apr cezada devam 

Şehr .............. tı" dün müteaddit" 
edildi. 

~...- Mamwıların bundan evvelki 
kollardan zabitai belediye me- celselerde alman ifadeleri okun· 
murları sevkederck lstaabulda d u. 
mevcut dilenciler toplamata ça· Bmdardan Doiuuı mutabasslSI 
lışımşbr. Ani bir baskma oğra- Atıf bey ifadesinde Mort mües
yan dilenciler, kamyonlara konu- 1e&ioia l.amia H. m ölümü haldan-
larak Darülacezeye sevkoluumuş- verdiği nıposa itiraz ile "Morğ 
lanLr. . müeueseaillin bu husustaki hükmü 

Şehremaneti dilencilerin yenı- ademi ıelibiyet ve ademi vuku
den sokaklara dökülerek onu, fundan ileri geliyor, bu sebep
buna izaç etmemeleri içiD tetbir 1 mı dolayıdır ki bir tala111 yanhı 
almıştır. matalalar yörütülüyor. 

Bir matbaacdlk ıneldebi acllcA 
Mektepten mutahas
sıs matbaaci çlkacak. 

Tefik Fikret: maznun 
mevkiinde 

1 Çok nadir dediği bu vak' ala· 

1 

ra biz her gün tesadüf ediyoruz" 
Bundan ıonra şahitler dinlen

.d i ve ilk dafa Lamia H. ın bü
yük validesi Fevziye H. ın ma
lumabna muraraat edildi. 

Fevziye H. dedi ki: 
"-Kenan bey, Çocuğu maki

ne ile almak istediği zaman ora
da bulunuyordum. Ameliyat es
nasında ben, ebe Müberra H. la 
Cemal bey sımsıkı hastanın kol
lanndan, bacaklarından tutuyor
duk. 

Kenan bey makinayı koydu, 
bu da hastanın feryadı kom-
şulardan bile işidiliyordu. Makina 
çıkarıldığı zaman kanla olduğunu 
göı düm. Ameliyattan evci Abf 

Matbaacıll~ mektebi dün açıldı bey hastaya bir lavaj yapılması
nı teklif ettiği halde, Kenan bey 

Maarif vekileti dün Devlet Mektep, tertip, tuhih, Çin- kabul etmemişti. 
matbaaamda bir matbaacılık kografi Litografi, teclit, tipoıırafi Uzun devam eden iztiraplardan 

1 
1 
1 
1 

1 

Şarlonun 
hastalıgı 

j Meşhur sinema komiği "Şarlo. 
gripten hasta imış. Bu rahatsızı.. 
ğın seyri hakkında ajanslar, dün· 
yanın dört tarafına telrraflar 
yağdırıyorlar. Birer ticaret mües 
sesesi olan ajanslar, halkı ala
kadar etmeyeceğini bildikleri 

1 haberleri neşretmek zahmetini ih
tiyar etmezler. "Sarlo,, ile bu 
derece meşgul olmak iç.ia bu 
şahsiyetin zamanımızda cidden 

· büyük bir ehemmiyeti olmak 
limn. 

Komik diyip geçmeyelim. Ta· 
1 haflık kudreti derece derecedir. 

Yalnız bir iki dostuou aiildii· 
rebilenler var: kılık komı1deri 
gibi. 

Bazıları yalnlZ bir mahallenin 
halkı için tabaftırlar: MahaHe ko
mikleri gibi. 

Bazıları ancak hir aunf ve 
bir içtimai tabaka dalıilinde net!e 
uyandırabilirler: Kahve, kotuf, 
veya salon komikleri gibi. 

Bazılannm tahaflığı bir ıebrin 
hududundan öteye geçemez: Şe
hir komikleri gibi. 

Bu cins cins güldürücu er, an
cak mensup oldukları dairt: içi ... 
de bir tat ve bir manaya malilc• 
tirler; o daireyi aşar aşmaz nük· 
teleri buz gibi donar. 

Bir zümrenin maskarası kadar 
diğer bir zümre için, seVimaiZ' 
ve soğuk bir insan tasavvur o
lunamaz. Hakiki güldürmek kud· 

1 
reti, zümre, aınıf memleket, mil .. 
let taksimatını tanımaz. Bütün 

1 

insanlığa şamildir: Nasraddın ho· 
canın nüktesi gibi. "Ş ~ıo., i§te 
bu nevidendir. 

Avamın telakkisine rağmen 
budalalık, bir neş' e malzemeai 
olamaz. Hocada güldürücü unsu· 
run menbaı yalnız zekidır. Şar
loda ise kalp, duygulu bir kalp
tir. Bu dahi Amerikalı komik, 
şimdiye kadar neş' enin :zıddı ol· 
duğunu zannettiğimiz hüzünden 
ve göz yaşmdan kahkahayı çı· 
karmak gibi bir mucize yapmış
tır. Bu adam, bu itibarla d&nyaya 
misli gelmemiş bir sihirbazdır. 

Umumi kanaa~ şu ki, bu a
rın, Donkişot gibi, ölmeyecek 
tipi, yalmz "Şarlo" dur. 

Ahmet Haşim 
======-======~='= ==--
8 u lg arlı tandan 
muhacir gelhlor 

umum iSkan müdürti 
Bandırmaya gii:i:I 

Umumi iskan müdürü Hacı 
Memet bey diin Bandırmaya git
miştir. Haber verildi~'inc g6re 
yakında B· 
ul ga ris tan , 

mektebi açtı. Bet şubeden mü· şubelerini ihtiva etmektedir. sonra çocuk alındı. Bundan sonra 
rekkep olan bu mektep, memle- Bütün bu dersler için en son Cemal bey Lamia H. ın annesine 
kete mutalıaasıa matbaacı yetiş- aiatem aletlerden , makinadan telgrafla çağırdı. iki g6n sonra 
tirecektir. Mektebin müdürü istifade edilecektir. baltanın karaı tifti. Doktor 

dan külliy
etli mıktar
da muha
cir gelecek
tir. Bu mu
hacirler Ba
ndırma ve 
havalisinde 
iskan edi
ıeceklerdir. 
Haci Meh
met bey 
Bandırma 
iskin işle

Devlet ınatbaUHlın müdürü Faik Tashih ve Çinlcorrafi kanla- Mahmut Ata beyi çatırdılar. 
S b · be di Elile hastama karnına vurarak 

a n Y r. nna yalmz erla mektep mezun- Kenan beye : "Paşam bu ne? 
. Faik Sabri bey mektebin rea- lan kabul olunacak, diğer şu· Paşam bu ne?,, diyordu. İdrarı

mı kuşadı emasmda bir nutuk beler için tahsil derceleri aran- nın muayenesine karar verildi. 
irat ederek maksat hakkında iza· mayacaktır. idrar da kanh çıktı. Bütün bun-
hat verdi. b 

Y •ı •-ıı -~oLfa•• lara Ke~ ey verecek cevap eni harflerin kabulünden SO• ftı m~ Z ~· il • • b--1-..... uuuuıyorau . ., 
nra yapılacak işin kolayiaşbğını, bavramllk Bundan sonra Lamia H. ıa kız 
bund&R sonra istenildiği gibi İfCİ Topkapı fıkaraperver cemiyeti katteti Cemile H. dinlendi. 
yetişebileceğiai söyleye. Faile Sab- dünden itibaren muayyen mik· Cemile H. ifadesinck eniştesi 
ri bey, geaçlerin her şeyden evel tarda kimsesiz çocuklara haf- Cemal beyin her zaman kız ka
adam akıllı ça)ışmağa karar ver- ramlık datıtmağa başlamışbr. rdeşi Lamia hanıma dayak attı· 
meleri lazım geldiğini ilave et• Cemiyet bu aene ancak 100 ğım ve Lamia H, ın ölümlnden 
meği unutmadı. çocuğu fiydirebileceknr. sonra Cemal beyin: "Abl.. Lamia 

Faik Sabri beyden sonra Müessese bayramın birinci ne yaptım! seni bP..n öldürdüm, 
Hamdi bey dersler hakkında günü çocuklara aynca şeker de katilin benim,, dediğini söyledi. 
iz ıhnt verdi. verecektir. 1 ı!aı n ·, 1 ıin ~i ç 'fon zda 

rini tefti Hacı Memet 
ottiti esna- a. 
da gelecek mubaci~l~ için yer 
temin etmek meselesını de halle-
decektir. 

Umumi iıkin müdürü Bandır-
ma havalisindeki teftişatım bitir
dikten sonra tekrar şehrimize 
c.vdet edecek Vf' Istanbul havalisi 
i 16n yerlerini gezecektir. 
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- Sizlere ömür, Paşa Bey 
Hazretleri ölmüş! 

- P Bey Hazretleri kimdir? 
- Es seyit Mtthammet el Ha-

bip merhlım .. 
- Anlamadım; ba ismi ve bu 

unvanı yeni duyuyorum. "Paşa 
Kazim.. Beyi bilirim, amm Paşa 
Beyi? __ 

-Elendim, Paşa Be,, Tunus 
hibXlir. 

- T: Krrallğı da ne? 
- Cenubi Akdenizin ortasında 

maruf bir ülke,· bir memleket ... 
- Şu biJdiğimiz F ranSlz müs-

t . mi? 
UHCM.1:.cıtlon,, gazetesinde aza· 

m bir var. Alafranga 
şekeıcilerin mebaretle yaptıkları 

· · niz. Bunlara mimari 
bir fe1ci1 ~. Noel .. gecele
rinde ~D büyük gatolar ... 
T'fpb onlar · · .. lü bir taht. 
& üzerine cicili-
hicili giydirilmiş bir ihti-

ma. 

resme varıncaya ka
ı snmaH. Yay biçi-

işte 'f, beJi, paşa hazret-
Jen. 
~u zat ne yapar? ı· 

• - Yer, içer. sigaıasını tellert .. 
dirir, bir az "Bin bir gece,, ma: 
sallan okur, uyur ve .ertesi gün, 
ertesi seneler hep bu mühim 
n\ı şguliyetlerine devam eder. Hal 
onuttuk: Cuma namazına gider, 
DfiyramJarda muayedc yapar. Ô
lijnce cenazesi mühim alayla 
~ldınlır.. 

-Daha? 
. - Fr.aıısadan nişan alır; Fran

so; Cümhur reisine nişan ihsan 
eder... 

- -Daim? 
· - Eskiden, yani paralar kağıt 
d~1bm senede 1,200,000 frank 
tabmat alırdı. Şimdi bu para üç, 
dört · olmuştur. 

- Ba ısatı istediği gibi 
yer mil 

- Y.old V-asisi nasıl ~ye dirse 
5yle 1=-

iisafir kabUl eder mi? 
- Eder.; lakin vasisinin izni ile. 
- Pek ili1 Buyurdunuz ki ken-

disi Tunus kırallığınm sahibi, pa
şaS&, beyidir. Coğrafya kitapla
rında göımü.ştüm, bu memleke
tiıl · milyona yakan ahalisi var. 
Pap bey efendi bunları nasıl 
idare eder? 

Pazar l KD 4 J. 1\lart 10. 19'X) 

eri 1 
- Paşa bey efendi pek yök

sek bir zattır. Memleketi. idare 
ctmeğe tenezzül etmez. 

- O halde mülk nasıl idare 
olunur? 

- Paşa beyler bunun kolayını 
bulmuşlardır: 1881 senesinde 
Bey, Fransız cümhuriyeti ile"Bar· 
do,, kasaba veya mahallesinde 
bir muahede imzaladı. 

Fransa Tunusa bir konsolos 
gönderdi. Bu memura frenkçe 
" umumi mukim ,, derler. Bu zat 
Beyin sadrazamı ve hariciye na
zarıdır, kahyasıdır. Tunus beyli
ğini istediği, dilediği gibi idare 
eder, keser, biçer, beyi yormaz, 
üzmez. Ara sıra kanunları, irade
leri Beye imzalatır. Bey, ihtiyar 
olduğundan kağatları okumak 
zahmetine katlanmaz; gözünü 
yumup imzasım basar .... 

Saltanatın bütün külfetlerinden 
azadedir; yalnız nimetleri ile mü
teneim olur. 

Efendim, boou size anlatmak 
için bir teşbihe girişeyim : Geniş 
bir çiflik, ismi T.unus. Bunun 2 
müyon demirbaşı var. Sahibi çif
liği kiraya vermiş; işte bu .. Mülk 
Paşa Beyin değil mi; siz ne karı
şıyorsunuz ? 

- Kanştığımız yok. 

Şark ve Kunınivusta an'ane
sini bir saray halinde muhafaza 
etmek tarihe hürmettir. Mazi her 
yerde yıkılıyor. Tunus Beylerinin 
geçmişe bu derece riayet etme
leri inceliklerine delalet etmez 
mi? Vaktile Bağdat halifeleri de 
böyle. idi. Türk milletinden 
"Emirül ümera,, lara işi bırakır

lar ve kendileri , saraylannda, 
bin bir cariye, bin bir köle, ha
rem ağaları, şaklabanlar, cüceler, 
dilsizler, v. s., ile: eğlenirlerdi. 

Fransada da bu tarih teker

rür etmişti: "Merove,, sülalesine 

mensup kırallar işi, gücü "maire 
du palais,, unvanla vezirlere terk
ettiler, kendileri zevk ve safaya 
daldılar. Bu hükumdarlara "ten
bel kırallar" derler. 

- F e sübhan Allah 1 

- Hayret etmeyiniz. Zamanı-
mızda bile böyle padişahlar çok .. 

- kaç tane? 
- Beş yüz tane. 
- Mübalağa ediyorsunuz! 

- Asla... Hindistandaki 13 
milyon tebeası olan Hayderabadi 

Deken "nizam,,ı yani sultanı ve 

irili ufaklı "raca,, ve "maharaca,, 

lar, Kamboç kıralı, Annam ve 

Fas imparatorları ve saire ... ha
zaratı. 

Feshedilen şirketler 
imtiyazları feshedilen maden 

şirketlerinin bir listesi dün ikti
sat vekaletinden lstanbul vilaye
tine bildirilmiştir. 

lmtiyazlan fesholunan şirket
lerin adedi 200 ü mütacavizdir. 

Pmumi vilayet meclisi 
Umumi Vilayet meclisi bugün 

saat ikide ictima edecektir. 
Bilumum encümen azaları 

ictimaa iştirak edeceklerdir. 

İhsai malumat 

da 

lhsai malumatın f statistik 
umum müdürlüğünden geçmeden 
neşredilmemesi emrolunmuştur. 

Kazanç komisyonu 
Kazanç komısyonu dün Vali 

muavmmın riyasetinde içtima 
ederek vakı olan itirazları tetkık 
etmiş ve bazı kararlar vermiştir. 

Emanette 
Yanlış lavhalar 

fabe\a ve camekanlardaki 
yazıların yanlış olup olmadıkları 
tetkik ediliyordu. 

Zabıtai belediye memurları 

teftişlerinin neticesi hakkındaki 

mazbatalarını Emanete gönder

meğe başlamışlardır. imlası yan

lış olduğu cihetle tecziye edile
cekler pek çoktur. Ancak hak-

larmda zabıt varakası yapılanlar 
emanete be1ediye, memu.r•=run 

şikayete karar ve-mişlerdir. 

Bunlar, imlalarmm duğruluğu 

ve yanlışlığı hakkmda memurların 

çok zuhul ettiklerini iddaa ede
ceklerdir. 

Kazalara karşı 
Emanet bazı şirketler tarafın

dan her hangi bir tamir bahane

sile açılan çukurların gece bir 

takım kazalara sebebiyet verme.. 

mesi için hususi tertibat almıştır. 

Bundan sonra açılacak çukurlara 

gece, Üzerlerinde arabalara, 

otomobillere gidecekleri istikameti 

gösterecek bir takım hususi ter

ti bath fenerle konacaktır. 

imiş... Osmanlı mülkünü Kiraya 
verip parası ile yazın lsviçrede, 
kışın havası mutedil, manzarası 

güzel, suyu iyi bir yerde, mesela 
"Nice,,de eğlenmek.Avrupaya göre 
bundan fazıl, bundan müdebbir J 
sultan olamaz. Nitekim geçen 
sene ölen Fas sultanını, bu sene ı 
vefat eden Tunus beyini medih 
ve sena için Paris gazeteleri lfi
gat kitaplarındaki kelimeleri tü
kettiler. 

lnhisarlarda -
Acentalıklar 

Şeker ve petrol inhisar idare
sinin Anad<>luda bulunan acenta
lıklarından sarfnazar edilmiştir. 
Yerlerine inhisar :memurlukları 
ihdasına başlanm~r. 

Bu yeni teşkilata nazaret et· 
mek üzere inhisarlar müdür mua
vini Abıiü1kadir bey lzmirde bulu

nmaktadır. 

HUlelerrilt. 

mekte olan Gülcemal vapuru bir 
hafta sonra seferlere başlamak 

üzre Hal içten çıkacaktır. 
Gülcemal lznıir hattına tahsis 

edilecektir. 

Fransiz sefiri 
Bir buçuk aydan beri pariste 

bulunan Frnnsiz sefiri kont dö Şa
mbrön peışemhe gi.inü avdet ede
cektir. 

Şehrimizdeki Fransız mahafi

line gelen malumata göre, Fran· 
siz sefiri mezuniyetinden istifade 
ederek hukümetiyle henüz netice-

Hüseyin Ragıp bey lenmeyen Türk - Fransız ı H!mke-

Karadenizdeki buzlardan dola- resi etrafmda temasta bulunmuş 
ve yeni talimat almıştır. kont dö y.ı Odesaya seyriseferin mümkün 

olmaması yüzünden, memuriyet 
mahalline dün Avrupa tarikiyle 
hareketi mukarrer olan .Moskova 
sefirimiz Hüseyin Hagıp bey de 
yollar açıldığı taktirde yarın hare· 
ket edecektir. 

Şambrön buradan Ankaraya gide
rek hariciye vekilimizle müzake

ra!.ı tekrar başlayacaktır. Fransız 

maslahatgüzarı M. Brujer dün 

Ankaradnn şehrimize gelmiştir. 

Mazotla . l ak ··rı Posta idaresini protestosu 
ış eyen tr to er . 

Mazotla işleyen traktörler İçin 

petrol mazbatası vermek menedil· 

miştir. Bwıdan sonra mazotla iş· 

leyea taraktörlere yalnız mazot 

verilecektir. 

Hilaliahmer kongrası 
Hilaliahmer Istanbul merke

zinde dün bir ictima aktedilmişti. 
lctimada umumi kongranın ayın 
22 sinde toplanması takarrur et
miştir. 

Jandarma kumandanı 
Umum jandarma kumandanı 

dün akşam Mülkiye sermüfettişini 
ziyaret etmiştir. 

Gtilcemal sekrler.e 
11 • başlıyor 

Bir miiddettenberi tanriT edil-

Posta telgraf müdüriyeti ge-

çen gün boğaza attığı zincirle tel

graf kablosunu harap eden ltal)an 

bandıralı Maye vapuru sahibi hak

kında dün bir protesto keşide 

etmiştir. 

Ta. 
Krala mahsur bir köy - Mer

sine tabi Ts.ta köyü bir aydan beri 

karln mahsur kalmış ve hayvanlar 

açlıktan telei olmuşlardır. Evcili ko· 
yünde km t.ltıncb lsn im sürü 
koyunu da kurtlar parçalamışlardır. 

Sellerin götürdüğü köprü -
Kasaba hattında, Emiralem ile Mu· 
ratlı ara!ındaki, demir y-olu kOprli· 

sunu seller ço•Urml,ie ve tren muna

kalıı.sının aktarma suretile yapılma· 

sına mecburiyet hasıl o)mu,. tur. 

azarlısın ic 

~-~~~' ~ 
kuruşa alıyor musunuz? 

- Şimdi anladım: Altıncı 

Mehmet Vahididdin ile sadrazamı 

Damat Fer'din de emelleri bu 
;.:__~~~~---.....---~~~--~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

V· - Pek ala, verin on kuruşu, alayım. 

1 

kendini topladı. Başını kaldırdı. 

Artık ağlamıyordu: 
yorum. Bir taraftan kendi saa
detimi müdafaa ederken diğer 
taraftan da size görmediğiniz ha
kikah göstermek istiyorum. 

olmayan hatıralar... Bütün bun
lardan sonra ise azap... vicdan 
azabı... işte saadetinizin hakiki 
engelleri bunlar olacak •.• 

KEMALETTiN ŞDKRD 

- Süheyla hanım .. dedi. Arzu 
ettiğiniz, arkasından koştuğunuz 

saadete kavuşmanızı emin olun 
bütün samimiyetimle temenni 
ederim. Fakat ... bu temenni ne
kadar boş bir temennidir. çok 
aldanıyorsunuz .. 

Süheyla hanım.. sizin esma· 
nınız artık geçmiştir. irfan sizi 
seviyor... Yahut sevdiğini zanne
diyor. 

irfan sizi şimdi seviyor... unut
mayımz ki... Bu sevginin sonu 
nefrettir. Sizi biri birinize bu
gün bağlayan zinciri çok sürme
den öyle ağırlaşacak.. Ôvle ağır
laşacak ki.. onu ister kınn, ister 
taşıyın ... Vereceği iztıraptarı kur
tulamayacaksınız. Söylemek iste
diklerimin hepsini söyledim. 

Ben onu sizden çok evvel tanı

dım. O, sizin kalbinizden çok 
evvel benim kalbimde yaşadı. 
lrf an benim için hayatta her 
şeydi. Bu senelerce böyle oldu. 
Bır kaç gündenberi ise ben de 
irfanın mevcudiyetinde ve kal
binde yaşamağ'a başladım. Ben 
onu senelerce göz yaşlarımı kal 
bime akıtarak sessiz bir azap 
içinde sevdim. Bundan irfanın 
hiç haberi yoktu. Ancak şimdi 
benim aşkıma mukabele etti. 

Oıı sevıyorum, o da beni se
v\, o . .:>a det bizim hakkımızdır. 

b 

Si °" ..• 

ın i~ı biri birimize 
muzun üstüne 

(.,.eKı , ıız.. Bu sıziıı 

için yapılacak en doğru hareket
tir. Aşkımızın ateşi o derece 
kuvvetli ki.. yaklaşmayın.. yanar
smız.. Biz hiç bir şey düşünmü
yuruz.. düşünmeyeceğiz. Kendi
mizi aşk kasırgasının insaf dinle
mez dalgalarına bırakktık .. 

Etrafımızda husule gelecek ha
rabeleri görmeyeceğiz. Bizim yü
zümüzden kurban gideceklerin 
iniltilerini işitmeyeceğiz. Kendi· 
ınize ve aşkımıza ait ulmayan 
her şeye, her hisse, her kese 
karşı kör ve sağır kalacağız. 

IztırabmHı şiddeti altında rengi 
temamen atmış olan Perihan bu 
hnrnretli ve insafsız sözler karşI~ 

ı sında gururunun vcrJiği kuvvetle 

Bir gün gelecek, irfan bugün 
yaptıklarına nadim olacaktır. Siz 
ise onun yanında bir zevk arka· 
daşından başka bir şey olamaz
sınız... ve olmayacaksınız.. Bu da 
muval·kat bir zaman için. 

- Ne demek isteyorsunuz? 
- Hakikati... Süheyla hanım .. 

Siz güzelsiniz, Benden güzelsiniz. 
Ben daha henüz bir goncayırn. 
Halbuki siz açılını~ inkişaf etmiş 
bir çiçeksiniz ... öyle bir çiçek ki .. 
solması yakın, .. 

- Perihan! 
- Sözlerimle size hakaret et-

mek '\re ya azap vermek ist mi-

Fakat emin olunuz ki o sizi 
asla mesut edemeyecektir. irfan, 
hatta sizin yanınızda yaşarken 
bile sebebi felaketi olduğu ma'
sum nışanlısım unutamayacaktır. 

Öyle bir nışanhsı ki gözlerine 
baktığı zaman göz bebeklerinde 
yalmz .. yalınız ve daima kendi 
hayalinden başka yabancı bir 
gölge görmeyecek. 

Halbuki siz... sizin gözleriniz
de o neler okumayacak.. neler 
görmeyecek? Evela maziniz ... o 
mazi ki.. içinde irfandan başka 
gölgeler dolaşıyor.. Sonra hatı-
ralar, görülmüş. şahit olunmuş, 
işidilmiş \' e kendisi ile alllkadar 

Anneme teklifimizi kabul et
mediğinizi haber vermekle iktifa 
edeceğim. 

Oynamak istediğiniz rolden 
hiç bahsetmeyeceğim. Mamafi 
günün birinde pek tabii kendi 
kendilerine öğrenecekler.. anla
yacaklar.. 'ışanhnıı almakta te
mameıı serbestsiniz. Onu eliniz
den kurtarmak için hiç bir hara.
kette ·bulunmayacağım. Allahıs-
marladık.. {Bitmedi) 

ve hunlara ilave 
albuminli maddele" 
leşerek sa&a 
teş ·ı ederler. JJO 
ların hityflklilğ6 
tanesinden ~ 
murtasma kadar 
şir, biçimleri de . 
başkadır. Reııkleti 
beyazdan siyaha 
çeşit çeşittir. ~ 
Taş nereden SV"1 

Teşekktılitnün 
ri araştı. -ılırken 

yolunda z ıhur 
nezle tarzındaki 
netler düşüniilill'· 
nun gibi bir ta~ 
zariyeler daha '1" 

onları bcrada 
mekte fayda IJl 

ver dei,ri1dir. ~''° 
bu taşl2 · kese 
de ser1 est olarak 
nurlar. 

Safra taşlanııııı 

snlünde bedeııinisiO 
pılışı ve veraset_:':J 
lesi ittiham ed~..4 
de kat'i değildir. 1 
bugün için en canb 
liimat safra to~J 
mn taş teşekk~"' 
mühim rolü old 

Beli sıkan elbi,Be 
mek, hiç bedeni 
ketler yapmamak., 
fasılalarla yeme~ 
mek gibi haller 
hazırlar. _,.J 

Lokman'"''~ 

·1ı Fatma 
urdw 

Ceçeııleroe lınpisten ~. 
Fatma yine faaliyete ~ 
Çarşambada k00ı1lrctlhik ~ t
isminde bir adamı " sesı ~ 
sansın! ,, diyerek ~ 
\'e bu esnada kömfu'cünÜll c 
1750 liTayı aşırmıştır. 

Bir cinay.et 
FeriköyODde Civdek . 

oturan Zehra isminde bi1 
evinde dtin feci bir cina;ret ,,.-

AbdUrrahman ismini. tıl~~ 
adam eğleooeleriııe maoı 01 t<JU 
yen Ibrabimi tabanca ile b 
tur. la( 

Dünkü yangıJ1l" 
11 

~ 
tıl~ 

1 - Knrngü.ınrttkte 0 f 
dUrrabim efendinin evioOe:ı 
çıkmışsada derhal ~tişild 
rtilmüşrtiı'. d•~i 
• 2 - Yüksek kaldırıın ttJf 
mofoncu Sokanın dükkanı 
ve 20 gramofon yanmıştırt eoeı' 

3 - Pan alu<la i)(aın~ defi 
tip zade Snbri heyin e~ e 
gın çıkmışsa ds. tfWes&U Jıt , 
meydan verilmeden sôndUfll ·fe" 
Kalafatçının Jllatld'f 
Kalafatçı Mehmet ve a~ 

met Ah dun Hasköy cad . 1#', 
derlerken tesadüf ettiklefldıoS 

. . d bı 1'8 - lA 
nını ısnı.m e genç r .. ~ıer~ev-
vtizatta bulunmak isternıor 

vnffak olamayarak pohsf er~t 
) akalanmışlardır. 

10 günlük bir &-' 
0aY 

Unkapauında otocan . iıı 

mı NuBret efendiııin . ~ı ·_.ı 
oobnde 10 gUnlUk bir ·ızıe ~ 
bulunmuştur. Çoouğun ltı 
duğu anl~lamam.ı.ştır. • 

l\.alp sekteS1
. 

MUtekait hahUye ıa1:ce 
Hacı lsmail eferıdi dttn g 
giderken birdenbire nzerirı:oıı'* 

· aı ;, · 

1 

gelerek ~ ıkılmı" ve .. r Jiııit' 
fat etmi. tir. Ism ıl rı 8.,ıJıı' 

- ın ~ 
eı<.tcsırıc o:ı vefat ettı..rı 
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Ta~irat 
ahliy . 

F rans - ltalya 1929 da 
y esız bir tes i-
e SUteti olamaz! -dtı 1't~l'!~iv Pııri•, 8 [A .\] 

·~ h'.~tiıı .b:°" ~~ei, alacaklı 
ilıtiJ.if g" eriJı:an mur:ıhlıasları 

ı;1 a ~elitıer ~rmtş ol-dttkl .. ucı uz-
it~ uı ell f.Ollra berçlara 
J<;ıyıı 1'~Pİti b ll!!U@nnnn Al-

ın'"''-.ı. !'arı bul d . 
~ı, ,_:-ır. M .. h ll1,'llıl u )aZ-

""'cıı illik ute a•.;,ı lar Almanya
ld Cilt ol. •• tarını tespit tmeden 
~ ~ gi\i·-.a. '·.R.~u.,, mes'elesi 

"" kal~aluu T-L" -~ · , .,, lee\'i . • AUUY sız 

-~ d >e·tasal"l'ur edilemez. 
~ ~ııç h ~.. gazetesi bü· 
~~iıı lllıkıılarınm Amerika 
. • lın, ~ ,.e idareoi altıHda 

it '~e llıiisaa.ı Ye tesir icra et· 
· lıı llıl.iız e etmenin mühim 

• 
urları bulunduğunu 

• * 
IG 1 

ı:..1ıe tehlıısısı Paru, 8 [A.A] 
i~· ~lllJ." lqr kı.sa bir umumi 
~ 1 l:ati ~er ve tamirat mes'e· 
l~ llt~I 

8

~~te tatmka memur 
L;~ ' et ~kkıudaki tet
-~ illa .~lenıişlelldir. Ya!ı.ış 
~ ~-h~ ili olınak için yarın 

t, reıınıı tebli" ne rdile· 
~· ~ ' el elli 

1tt.ı1. "il~ halli husll6Unda iki 
~Cıdit. hakim olduğu zan· 

arasinda hava 
hatlari 

Pari•, 8 [A.AJ 
l\I. Laureat Eynac ö~led..-n sonra 

Toriaoya gitmiştir. Orada Fransa 
ile İtalya arasıuda bava hatları 
ıesi•i hakkında bir itilafa e,an ha· 
zırlmak üzre .\1. Baeloo ile gurii~<'
cektir. İtalyanın Pari• •~firi nazırı 
ıe,yi için i•tasyona gelmi~ıır. 

Moskovada Ki Japon 
ateşesi l\likadonuıı 

resmi önünde 
intihr etti! 

Berlin, 8 [..\. \) 
llfoskovadan bildirilivor: Gaze· 

telerin hususi harntım tt'cavii?ka· 
rane tenkit etme"·mdı>n son derece 
mütee.<eir olan Japon ate~eııa,aJi 
Mikadonun resmi öniindc intlıar 
etmiştir. 

Akvam cemiyetinde 
Cenevre, 8 [A.AJI 

Aham cemiveti meclisi tecavüze 
maruz lalan milletlere mali yardım· 
da bulunmnsıııa dair olup "Finlan
de ,, hiikiimeti tarafından teli.lif ve 
mali komitece 3 sene tetkik edildik
ten sonra tanzim edilmi olan muka· 
vele projesi hakkımla müzakeratta 
bulunmu~tur. 

* * ~~ ~nya taah-

~~t~~ l'ia~ etmediği Gazeteler tecavüze r;:!~;,; l~i~~ 
' hu hareketin hükumetlere mel'huri yardım p ojesi 
~. tt h ."'e kendiliğin- hakkında dun Ceııe.rede ct•reyan 
ı.: a .. h..~ k eden ıaüzalı.ere"e dikkatı celbetmek· 
'lh ~ •.:;ı ed' . .. ] 
•ıe ,.ı_. ı· ısı uze- te ve bu laııbaııın oullı le~hiliitını 

t' ... ,.c.1 • 
ll'tn...,, ."'ter husule g:e- ilerleteceği mlltnlaasını beyan eyle-

t· "'""l '14. • = mektedir. " Petit Parisien ., !11.IBrian 
1 '-tl\ı...__ -~ltı. Alman dü- ile sör Clınmlıerlain nın hu muka,e
~·t· ~tl "'l ~ h' le\.·i bilhassa Sovyet Rus.vanın tıı8di· "' lh• " yası ma ı-l' .. , ~ kına iktiran ettirmekteki foideyi ka· 
efeth. llıan:ıi derecede ydetıniş olmalarından dolayı rnem-

'I '<.!ek. nuniyet beyan ~ylemektedir. Bu su-
ıj,. ~ ......._ l\.tı "h' retle Kellog misakı il; mal edilmiş 

\
.. tM. ''111 ını miktar- olacaktır. 
l ~"lYat Pelit Journal gazetesi bu progra-
. a ... , vuku unda mın harbi gerileteceğini yazmaktadır. 
1~~li\e 1 

b. istikrazının ® ® 
Ye düşmesi im- Cenevre, 9 [\.Al 

h a k_ Akvam ccmi}rti ın<>rli•i ırdec>ı>k 
te~· arşı Almanya- içtima devre•i i~iıı Haziranın f lll etnıek. onuncu Salı giinüuii tespit etmiştir. 1 

%<llıis"t;;-d ~ k Amerikada doııanma l 
ı . :s... . a sogu k d l 

,J; ııı~~I.t d Aıina, 8 [A.AJ Baş uman an ığı 
f '~ ~ o~:ıyieiyle münakalatm "\\ aoihiıı:ıtou. 9 [.\.A] 1 

b ~ y~t. Bpirde bir çok Amiral "Pratt,, amiral \l iley iıı 

1 
~M~. ~almıştır. yeriae Amerika donanma" ha~ku· 
-~d h ınandanlığına tayin edilmi~tır. 

e ir arbede 

Y apilacak harp 
gemileri 

Londra, 8 [A.A] 
l'icşredilen !ıf'yaz kiıap lıalıri,· e

ve veıilen talı!.İ83ta ait t •rkaını ve 
~I. Bridueman 111 he,anatıııı ibtirn " . 
etmrktedir 

1"29 >t'nf';ine ait kredHrr ct'man 
55,8<•';.000 İngiliz lira•ma lıal~ 
olın~kta olup 1928 senl"•ine n'.'zarnn 
l.4~5,000 lira derece-inde hır te
nakus ,·ardır. M. Hrid.,eman bu 
kredilerin aliikayi calip f.ususiy«;t
leri olmadıgıoı beyan t't1Rı-lıedı_r. 
Bu tenzilat ne hava ne ıle demz 
kuvW'tlerine mensup filolarda 
tenli-at icra c·dilmrk•izin ppıl
mıştır. 

l 929 ;ı•ne-iude vapılacak inşaata 
ait uwbali•' 8 621,626 lira olup 
1928 •enes'iuc ua~aran 1,008,321 
lira nıiltarında Lir tenakus vardır. 
Bahriye\"<' ait lıaı a kuHctkri için 
230.tOO - lira fazla tahsi•at komu· 
mu~tur. :'\I. Briclgeman, uınu~i 
surette lalıri •·a1.i\ rti ihlal edehı
lccc•k her tiirlü lıiı u s i,·eıin fikta· 
mum lıu prngraını viicuda ~etir
me.:ıine p<'k çvk nıedarı olınuş 
oldu•umı iliiv•· evlı ·ıncktedir. .. -

19"29 ~cnesint> ait yeni ~ro~aın 
3 yeni krövazör, ll torpidoınulırihi 
vf' 6 tayyarenin in>aat tezgahlarına 
vaz'ını ~~tık bulnn~aktadır. 

Balkanlarda kış 
Atina, 8 [A.A] 

Kı~ Makeılonya Epir ve 'frak· 
vada hütün •i<idetile devam etmek
İedir. teni. feyf'zanlardan dola~ı 
vazi't~t daha zi,·.aJe ,·ahın1le~u!i;-ti.r 
Epi;de ıuiiııaklatııı inl.itaı yüziin
den bir ~ok ka•abalar crzahız 
k:ılm1ştır. Re,mi malumata nazaran 
yalnız Y ııı•aıı T rak.-a•ında zayiat 
12 milyona halii: olıııal.tadır. 

Kiicül< telgraflar 
!Uiicrim meb'us - Berlııı, 8 

[A.Al Paristen bildiriliyor: Fransız 

hlikümeti Kastellamaro l•ell'diye ıne
cligi 5zn8'ndan birini katlederek Fra
n•a r a iltiea etmi> olan ı;alıık ltahan 
mei>·ue.lar ından İınPranlİtioin iade~i 
için Italya htiki\meti taraiından rnku 
lıulan talebi re<ldetmi ~ tir. 

Kaçakrı rnpur - ~tına, 8 l .\.ı\] 
Bir Yunan torpiJoei 50 lıin liralık 

uvııtucu mrvat karırııınkta olan .. El· 
Hiynt,, isrninde bir \!ısır \aputU!lU 

tutmu ştur. 

Parçalanan tayare - Xan,i, 9 
[A. \ ; Bir bonılrnr,fıman ta~ are•i bir 
lf'Crıibe la) aran~ <' :::naı;ııula ınot ı 'ırıi· 
nün rlurınası Üz ı"• rine yere tlliş ert>l 
parcalanmı~lır. 3 ki~i telef lıir J;i~i 
mecruh olmuştnr. 

~~ llOliaıe. Berlin, 8 [A.A] 
~~•le ınde kain Heidede 
tlct 1&eleıı 

808Yalistler araoıoda 
}~::::'._!. 7~~~ciemede 3 k~i 
t ~ -ıı ağır surette 

r ı ~- "'" 

1 
Sinoptan l ~I.rı..C>p ... a '"\ 

.... @ilt --
b ete. ıı· d' . ._la" ın ıstan 

• a seferleri 
S· "~ ltılt !{ k'llıeras· Londra,8 [A.A] 
, ~ıı •. 't <>· lll.da hava nazırı 
·~ .. __ Q.llldiıııı 1 
tıı · ı.y 111. ha n a yapılacak 

11tit' kad;ır ~ seferlerinin bir 
~ ' aşhyacagını s~le-

Paqy ~ 
.. a kargaşalık 

ltı 1ltıt 
r~lı,rıı:8tııi b· Madrit, 9 [A.A] 
lııı;'t h ·~de k;~ tebliğ bir çok 

it ı,~~ tira !8Şalıklar çıkmış 
dltıııelt~~ etmemiş oldu-

)l•---::__ 
ıtıı ll' tekzip 

ı,tıı ~<>t • B"kre 
. le!f 1llllts1 ~ • ş, 9 [A.A] 

!, b· 41aıı il harıcıye uazareıi-
lt Ilı e ll. . 

lıııj Ola llalıed Umanya arasında 
qlııl~ ha~r~ lDdVcut olduğuna 

~.. llıı hil~e~ip etmekte 
ttlla ~or. 

. Yalı d' 
l'\l'ilıııer . ınamitler 

~ al~'tiil\.;i~· chrn,kada) 9 [A Al 
~~~ıı,;;"•k içiııeır~~daki buzl~rı 
lıı~lt tıır aııdıPı g~~1':•lıniş olan 12 

..... . 1 ~· . ı •stia] h b h~al t;1 öl :. er ava 1 Vara' ınuştür. 30 dan •r. 

\.. mektup l b 1 r fa b r i k a jı 
Buradaki kibri- fabrikası, ol

duğu gibi duruyor. Bakımsızlık
tan da gittikçe harap olmakta
dır. 

Hükumetin burada, Türkiye 
ihtiyacına kafi yeniden büyük 
bir fabrika inşa edeceğini işi-

diyoruz. 
Bu hususta tahkikatta bu

lund.lm. Kibrit inhisar idaresi 
müdürü Tahir Kevkep bey An
karada bu işlerle meşgul ol
maktadır. 

Arazinin heylanı üzerine, bir 
türlü işletmek kabil olmayan bu 
fabrikanın yerine yeni bir fabrika 
yaptırılması ve mevcut makina
Iardan istifade edilmesi çok iyi 
olacaktır. 

Sinopta, böyle bir fabrikanın in-
şasına müsait ve arazisi heyelan 
eseri göstermeyen çok yerler var. 

Eski şirketin nasıl olup ta fab
rikayı inşa etmeden mahallinde 
tetkikat yaptırmadığını a~amı· 
yorum. 

Haber aldığıma göre, yeni 
fabrikanın inşası hakkındaki la
yiha, heyeti vekiieden çıkmış ve 
meclise verilmiştir. 

Layihaya göre, inşa masarifi 
maliye bütçesine konmuştur. 

Meclis encümenlerinden ve 
meclisten geçtikten sonra da, ta
bii faaliyete başlanacaktır. 

Fabrikanın inşası için lazım 
gelen tahsısatın maliye bütçesine 
ilavesi için vekalete salahiyet 
verilmiştir. 

Fabrikanın inşası için 800,000 
liraya ihtiyaç vardır. 

lnhisann emaneten idaresinden 
varidat fazlasiyle bu meblağ te
min edilmıştir. 
Eski makinaıar 

Eski şirketin Sinoptaki fabri
kasında bulunan makinaların 
500,000 liraya satın alınması da 
mevzuu bahstır.Yeni fabrika ğe
ne Sinopta inşa edilecek, fakat 
arazinin sağlam olma>ma dikkat 
olunacaktır. Fabrika bir ekiple 
çalışırsa senede 5 500 sandık 
kibrit ımal edecekti~. Bu miktar, 
memleketin senevi ihtiyacına te
kabül etmektedir. Fabrikada 
erkek ve kadın olarak 200 ame· 
le çalışacaktır. 

ileride kibritten ihracat yap· 
mak arzu olunursa amele mıktan 
fazlalaştınlaeaktır. Fabrika sene· 
de 65,000 sandık kibrit imal 
edecek kabiliyette inşa edile· 
cektir. 

Faclalarl 
Ferit ve avenesine 
250,000 1.i..-a rüsvet! - Şark balosu 

KE-MA1..ETT'i._. ŞOKRO 

-'68--
Evet.. plan, şirketi hayriyeyi 

Türklerin elinden almak ve bir 
fransız şirketi haline ~vkmak için 
kurulan tuzak çok mahirane idi. 
Bu uğurda çalışan lıir çok turkler 
işin bu çirkin içyüzünü bilmjyor
lardı. Bilenlerin ve ya şüphe 
~"enlerin de ağızlarına bir par
mak hal çalınmışlı. 

Bu i~e Ferit de esas itibarile 
muvafakat etmiş, kabine azasının 
elcspri~; ele taraftar olmuştu. 

Çünkü Unyon Fraflsezde veri· 
len karar mucibince yeniden çı
karılacak yüz bin adet hisse se
nedinin dörtte btri bu işin hu· 
sulünde hizmeti görülenlere va -
dedilmişti: Yani açıkcası Fran
sızlar Şirketi hayriyeyi ele geçir
ınek için Ferit ve avenesine iki 
yürz elli bin liralık bir rüşvet 

vereceklerdi. 
Artık iş olup bitmiş sayılırdı. 

Meclisi vükela 250,000 liranın 
cazibesi karşısında karaı- vermek 
üzere olduktan sonra ne kal
mıştı? 

Fransız sermayedarları muvııf· 

fakiyetleri karşısında memnun, 
Unyon F ransezde birbirlerine zi
yafet çekerlerken Babıalide , 
F eridin odasında iki adam ara
sında garip bir münazaa olu
yordu. 

Bu adamdan biri F eritti. öbi
ri de o zaman sadaret müsteşarı 
olan Cemaldi. 

Cemal, Fransızların çevirmek 
istediği planı anlamış, bu projeye 
itiraz ederek Feride çatmıştı. 

Niçin ? ihtimal müesassenin 
ecnebi eline gPçmesini istemiyor
du ve yahutta hisse senetleri tak
simatında ona bir şey verilmemişti. 

Bu ilıi nokta da tetkikatımda 
karanlıktır. Muhakkak olan cihet 
Cemalin bıı işe muarız olduğudur. 

Sadaret odasında F eritle çe
kişmesi de bu mesele içindi. Fa
kat Ferit müsteşarının bütün iti
razlarını ret etti. Bir kerre karar 
vermişti. Bu iş mutlaka olacaktı. 

Cemal, Feridin yanından asa
biyetle çıktı. lngiltere sefare -
tanesi baş tercemanı mister 
Rayaııı (mühim bir mesele) hak
bnda görüşmek üzre acilen evine 
davet ettikten sonra Babaliden 
çıktı. Saraçane başındaki evine 
gitti. Cemalin evi beş altı odalı, 
mütevazı bir evdi. Bir saat sonra 
bu evin kapısı önünde duran ve 
ucunda İngiliz bayrağı sallanan 
bir otomobil durdu. 

Mister Rayan gelmişti. 
Cemal ve Rayan iki saat kadar 

baş başa kaldılar. 
Ne konuştular.? Ne görüştüler? 
Burası meçhul.. yalııız, Rayan 

Cemalin evinden adeta çılğın bir 
halde çıktı. 

O gün akşamı lngiliz mahafili 
siyasiyesinde hummalı bir faaliyet 
görüldü. içtimalar aktedildi. 

- Fransızlar gözümüzün önün
de lıize külah giydiriyorlardı. 
sizin haberiniz olmayor. 

diye lngiliz istihbarat idare
lerine tevbihler yazdı. Bu ışe 
istihbarat teşkilatı da şaşmıştı. 

Evet... Nasıl olmuştu da bu 
mühim meseleden haberdar ola
mamışlardı? Hükumet dairele
rinde elde ettikleri vatansız ca
susları sıkıştırdılar. Onlar da bir 
şey bilmiyorlardı. (Nasıl bile bi
lirlerdi? iş çok gizli tutulmuş, 
mecliıi vükelada değil, bazı na· 
zırlardan mürekkep bir (Encümen) 
de karargir olmuştu. 

Ertesi günü İngiliz n.ümessili 

· siyasisi Babaljye act bir-{ Nota' 
verdi. Notada denitiyordu ki: 

"·Sulhun aktinden evvel Babı
alinin düveli itil5.fiye tao'asıyla 
aktedeceği resmi ve şumullü ma · 
hiyetteki mukavelat hususunda 
İngiltere hükümeti kuyudu ihtira
Z'İy,. ~ .. rmeyan eyledi'.;ini beyan 
eder ... ., 

Bu nota verilırken esbabı mu· 
cibesi de (Not verbat) tarzında 
izah edildi "e lıunun (Şirketi 
hayriye) meselesinden tevellüt 
ettiği ihsas olundu. 

Netice: Ferit lngiHzleriıı teh
didi karşısında bu teşebbüsten 
vaz geçti ve böylece Şirketi hay
riye de Fransız dalaveresine kur· ı 
ban gitmekten kurtuldu, bir Türk 
müessesei milliyesi olarak kaldı. 

sa!Oidarıada bir balo vermiş. 
Seyahat acantası Amerikah· 
lara görmedilcleri bir f"Y 
ıı;östermek ve akltnca bir ye
nilik yapmak için şark umobu 
bir balo tertip elme/(i daha 
muvafıkbulınuş. Çarşıda ne ka
dar eski halı, yırtık seccade, 
bakır ~amdan, yer ıııiudeı-
leri, şal hırkaları, buhul'dan
lar Wtr88 Turkuvaza• ıaşııutşlar. 

Gözelim salonları çarşıda-
ki antikacı dükkiınlamodıın 
birine çe,irdikten ve bir ta· 
rafa da karakaş Artal..i eten· 
diain tefli. dü..belekli meş
bu. ince oaz takımını yerlet· 
tirdikten ı.onra eyahları ııa· 
lona doldurıım~ıa ... Düuyanın 

[Bitmedi] 
===~= 

Blrclava 
[Birinci sayfadan nıabad ! 
Bundan sonra Peyveste H. ve 

Riza bey dinlendi. Diğer şahit
lerin celbi ıçın muhakemenin 
devamı başka güne bırakılmıştır. 

Mektepli katili 
Vedia H. naminda genç bir 

mektepliyi öldürmekle maznun 
Feyzi Ati lisesi talebesinılen Tev
fik Fikret efendinin muhakeme
sine dün ağır ceza mahkemesin
de devam edildi. Dünkü celse
de Fransız mektebi talebesinden 
Nermin Kazım Neyyire Kazım 

Feyzi Ati lisesi talebesinden Nec
det Hasan hanımlarla maktul 
Vedia hanımın ablası Talia ha
nımlar isticvap edilmişlerdir. 

Nermin Kazım H. ifadesinde 
bir gün iğne almak üz~re evden 
çıkarken; Tevfik Fikret efendiye 
tesadüf ettiğini ve Tevfik Fikret 
efendinin "Vedia bana ehemiyet 
vermiyor, ben onu ölılüreceğim 

dediğini söyledi. 
Diğer şahitlerin celbi ıçm 

muhakeme başka güne bırakıldı. 

Gayrı ınubadil olan· 
lara tevziat haşlıyor 

Gayrı mubadiller cemiyeti re
isi İstanbul meb 'usu Hüseyin 
ve reisi sani Celal beyler dün 
M. M komis~onundaki baş mu
rahhasımız Cemal Hüsnü beyi 
ziyaret etmişlerdir. Bu ziyaret 
esnasında muavazaya dahil ol
mayan gayrı mubadillere yapıl'l
cak tevziat meselesi ve bilbaesa 
garbi trakyalıi.'.ırın da tevziata 
iştirak ettirilip ettirilmiyeceği 

meselesi görüşülmüştür. Bu mü· 
lakat neticesinde tevziata derhal
başlanması ve musakkafat sahibi 
ve türk tabaası olan Garbi Tr· 
akyalı türklerin de tevziata 
iştirak ettirilmesi tekarrür et
miştir. 

Tevziat işine ait bu son te
reddüt de zail olduğu cihetle, 
yarından itibaren ilk defter üze
rinden tevziata başlanacaktır. 

Diğer taraftan tevziata işti
rak edecek olan musakkafat er· 
babı garbi tarakyalıların da bir 
def teri hazırlanacak tevziatı 
idare edecek olan gaynmubadil
ler komisyonuna verilecektir. 

Gayrı mubadiller cemiyeti tev· 
ziata Garbi Trakya Türklerinin 
iştiraki me•elesini mubadele heye
timizden evelce istimzaç etmiş ol
duğu cihetle Cemal Hüsnü bey 
verilen karardan cemiyeti resmen 
haberdar edecektir. 

en o~ır tın·aletini lııı\'ıyan, in· 
gili7~ Aın('rikan kızlarına Bn· 
haradıı pilav ha~ına oturtan 
uzun ~akallı, sivri külahlı, 
entari ile gezen hac1lar gibi 
hafrdıı~ kurdurdu ·tan sonra: 
~iştr tiirl..iyede balolar bö~ le 
n•rilir, bö)I<' <lan• edilir,,.diye 
Galata tiyatrolarında lirli ve · , 
~ııkil vücutları ile göbek atan 
ne kadar kantoeu ermeni kı· 
zı .-ar .. a hepsini içeri almı~r 
ve ondan ~oııra da Karak.aş 

efendiye dönerek: 
- "Ha~di ü•tat,ısıra senin, 

göster kendillİİ!,, demi~ler. 
Elh~ıl bir çengi çilane· 

dir haşlanHş. Aımerılır.alılar ııa· 
bahlara .kadar "Aşağıdan kı- ' 
Yır,, naraları ara;ında göbek 
atau ermeni kııılarıaı bir . 
Sirkte vah.~i hayvaslaTı tema· 
sa eder gibi h~·rdler için· 
cif' saatlnre seyretmişler ... 

I:te, ta &) aklarıııwza kadar 
~clc>rek bizi ÖjlrMiute~f' çalı· 
şan ecnebilere biz kendimizi 
höyle !(İisterılik 'e böyle gös
teri,.·oruz ... 

Ne yazık, i\et•),p! .. ., 
• 

SINEKLIDE TREN 
YOLU KAP~NDI 

Gelen malfirnata göreı Sinek>
lide dün sabah seller ~en 
topraklar ka)'mış ve tren hattı 
kapanmıftır. Bu yüzık:n diin 
Avrupaya mutat trenler gide· 
memiştir. 

lngiliz sefiri Sir Jorj Klark 
dün Avrııpaya gidecekken yolda 
ki arızadan dolayı seyahatını bu 
güne tehir etmiştir. 
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NAKiTLER 
ı lngliz 985.25 20 ı.e .. e..ı. 28.25 
1 Dolar 202.25 ı florin 80. 

20 Frs.F. ı58-50 20 Kur.Çek. U0.25 

20 Lireti 2ı2.50 l ·Zloti 
20 20 Dinar 

Drahmi 52.62 20 Fra..ı. BeL 
l Rayı., m.. 4&2S 1 P ıa 
l Avwıt. SL 28.SO <ae 

20 Ley Ram. 2 l.12.50 20 F. Iııveç. 

CEK 
Lond. St. 987.25 4m•ter. fi. 

:'lw.Y, o .. ı9.ı2.50 Pr•i kur. 
Paris irs. ] 2.58 v;~ ... oil. 

Milano it. 9.38 Muıridp•• 
Vart0Y....ıo 

Bt>rlin ın. 2.06 AU.adrah. 

Sofia !ev. 68.12 Bukret 
Bri'tksel b 3.53 Jllooı.. .. ç. 

22.25 
71.SO 
ıu. 

:ız.so 

780. 

ı.n.so 

16-SS 
3.'9.25 
5.32.5' 
4.37.SO 

Sil 
24.117.SO 

ıou 

G• ,. •> 55 B<lcratdin 27115 
ınevre •· -· , 
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Dariilbf"dayıi.de : H11.mlet 
1'•tit Bryde 
Albamradıt ı Güzel Do .. ı 
Qprrada : ~ll'U Galü 

Mlıtlr..tıt ı Son Eniri 
Majikte : Uuaoa Ku.rbaalar 
A"'ri Sinemada : D. Taban B. bacak Bahri.,.. 
Alerodarda : faklood Drn~ mubattbelt 
1•erahda ı \artler caubaz Hereti ,.f'J 

,·ary~te Vahti bayvaalar, 
ıi11emadaı 



Ihsan R'fat, otuz yas'armda 
bel ftr~ir d · anlı.. On senedir 
Be 1 Mm bir köşesinde pansi
yoner o uı:ur. Güzel, geRİŞ, temiz 
bir garsoni yer· var. 

Masa ki şarptan i~i kadeh 
yuvarlad klan sonra sigarasmı 
dum adı. 

Vazoya taze çiçekler konmuş, 
soba harıl harıl yamym-. Orunun 
hav~sınd' da hafif Bir verven 
kokusu! 

BeHi ki birini bekliyor, bir 
l..adını. 

Si,,.arasını daha yardamadan 
kapının zili' Ah, işte gettltl 

oradan ba.yr.ataneye uğrayacağım, 
bir zavallı hasta var ki, yüreğime 
dokunuyor, bakayım aasıldır? 

·kola, kadının elindeki kü
çük pake·e ehemmiyet vermedi. 

Fakat bir aralık dolabı aça
rak, şışemn içine hastahl<:lı za
manlarından kg mış bir i''a-r şişesi
nin bütün mahteviyatını boşal-
mışıı. 

Kansı gitt*ten sonra hesap 
etti. Şimdi eve varmıştır, şimdi 
soyunmuştur, şimdi şarabı i'Çiyor
lar. Eh! Bize de gitmek zamanı 
düşW. 

s:m Rifat kapıyı açtı, fakat Tam çıkarken kapıda karısıyla 
bir kndın yeıine yaşı biraz geç- karşıl ... şb. Amelya perişan bir 
kin, kısa boyiu ka burca bir hal almısh: 
adam girdi. Ni~a efendi.. - y .. hu bizim bu şarapta ne 

Nikola eski bir meyhaneci, vnr? Hasta a bir yudum içirdim, 
fakat hayfi da zenğ1n ... Eski bnşladı kı\ ranm .. ğa! doktorlar 
zamarilnrda kazasmdan damla k I oşuştu ar ... 

'3mla süzülen şarapfar sayesind~ Bu sefer Nrkola efendin;n 
han almış, apartman almış.. suratı de;is:i. 
Şimdi kazancı eskisi kadar değ'l-5 - Öldümü? Öld.ise mahvol-
se de, ğene şarabın en iyisini o duk. 
içi or. Girerken: - Neye m~hvulaeağız? 

1 san bey, nedir bu yağ- - Şişeye ben ilaç koydum. 
? d ~ Nrkola eseieyi an]atmag";a mur. euı. 

Sır sıklam şemsiyesini bir mecbur oldu. Fakat Amelya ko-
kenara koy.duttan sonra oturdu. casmın süpl esine o kadar güce-
Göz üO:ünü düze tti. ndi, o kadar ·çlendi ki, zavallı 

Ş adam karısının gönlünü edinceye 
- u ya,:mur dininceye kadar 

buradayım oğlum! dedi. kadar nkla karayı seçti. 

H &an ne yapacağ:mı şaşırmış- - Ya adam ölürse .. , 
b." Hayn, olamaz!" da diyemezdi. i Bin nazü istiğnadan sonra 

barışan kadmın dudaklarında 
Zat n Nikola efendi masanın muzaffer bir tebessüm görüldü. 
k narına a.oktan kurulmuştu IJite! - f\.1erak etme, ölmez, zaten 

l "san, Nik-:>la ef eııdiyi eskiden bir yudam içince midesi almaz, 
1 

Dünr:ada zeng.in ..r~,, 
h~ı ilim memnun ·f! a· 
kkak .fı~es bii" eksi~ · •d Jf.Gr. 
Fak-um maişet i'litfyacı ~. 
mutlaka başka ve ~·em ii ··açlar 
olacak! .Bir çok k'libr var ki, ~inc
maya gide gide, finm yıldızl.erının 
s<>acletlerine gıpta ederler. Bu ka
dınlar hakıkaten bu kadar mes'ut
ıııudurJar? 

Oıtlaı~n da bir çok mechuri
yetleri var, hiihassa kontratları! 

Stiidyodan yorgun argın çık
tıkları halclc, şöyle dinlenmek içb 
bile tam bir hur1yetten istifaı .e 
edc~zkr. 

Bazt fılim yıldızları kilola
rmean ka) bctmemek meC'buriyc· 
tintledir}er. Bu mecburiyetin istil-
7.am ettİ-ıJi mahrumiyetleri düşü

nün! Son zamanlarda filim yılruz· 

·--

AKLI UlJ 

sCtlJ;odaıı k~vulur. ih.ya deputti. 
a Bariki, Bm-.otiıv Macte-tril, 

Go'Hbn Moore, ollf O~Day, l!elc 
lm<i yanın k4Jo artsın, mnka

velcleriniu foshohmduğı.ı giin(tur. 
CaHcn Moor.e ile MoHy O'D&y şe
k-erleme, tere.yağı, he1..el-) a yeye-
mezler. Hareketfori sıkı bir t~ay
yüt ve takip altındadır. Kaç yıldız 
mukavele balasından korkunç bir 
rejim takip etmek mecburiyetin
dedir. Mesela dnnsı seviyor değil 
'.mi·? Baloya gidemez. 

t:rkek filim artistlerindc df 
aynı eı::aret vardır. Covboy roHa· 
rmı alan Buck Joncs, antrenman 
saatlnrı hnricind<' ata binemez. 
Reginald Dcnmy öt<>y" beriye git
mek için srrtın aldığı tayyereden 
istifade edemez oldu. ln~anlar de· 
ğil, hayvanlar için de aynı esatrı 

AmerikaEı~as-ın -~~ ·:), 
Amerikalılar müstakbel haro-. 

tnnırdı, sende bir İKİ daf.a yor- hepsini çrkarır. Ben gelirken bir !arının mukaYelelerine bir de 1 Meşhur filim köpeği Rintintin her 
tu1a da ziyarefoıe giderdi. az iyileşmişti bile.. ·'muhafaza ahlak,, ~artları koni:lu. 1 yeni filim de bir yeni numara öğ-

ler için geceli, gündüzlü çalışıyor-
lar. Bir yandan deniz kuvvet
lerini y~ni, yeni vasıtalarla 
tensik ve islah ederken bir 

B tenmeyen ziy!'lreki, fışina ikolc f>ft>ndi, htrının müte- Ri: rezaiet~ s...<4Jebiyct veren artist renmc~c mecburdur. 
bir nazarla masadaki şişeye bessim audaklarından bu ıyı 
b ktı: haberi de du.yunca, dünyanın eı. 

- Bir kadeh buyurun, Nikola mes'ut qd, ılı gib.i sevindi. 
ed r 

t.ı 

~ taraftan da müstakbel harplerde her tür'ü öldürücü 

efendi, hediyedir. ı 1 

İhsan içsin de bir ayak evel .. Şimdi .. Amelya, sık sık ve fü. 
git in deye, hemen kadehi dol- tursuz guya zayallı . hastayı gör-

" en müthiş silah olnrak kullanıla
cak tayareleri yeni bir takım a
letlerle techiz ediyorlar. 

~~=-====:::========-===~ 

durdu ve Nikolanm ağzına meğe gidiyor. Ihsan da bu .şaraJ= 
dayadı. hikayesin; bir türtl.ı unutamıya· 

- Nefis şarap .. bendekilerin 

· mur dindi. 

Peu
taras-

efendi, hani bir 

- Zaten ben de gidiy-0runı. 
Yavrum biz ilrtiyar k~rduz. Şu 
odanın haline baktım da, arua
dıın, birini bekliyorsun •. 

Bir kadeh şaraptan bir çok 
şeyler çıkacağı kimin aklına gelir? 
ıkola efendi evine gi-rince dü

şündü: 

- Şarap benim şarap, dedi, 
hediye de ediyorlMmış. Vay ca-
nına 1 Bu işte brr iş var! ı 

E ki meyhaneci bu şarap şi· 
şele · lİn evinden aşırılelrğma ka
nidi. faril'Ssut etti. Bir gün y.ene 
kan Ame yanın btr şişe şar®ı 
dola koyduğunu gördü, hiç 

\n 
.. · ç" mizdc imiş desene? 

bah erkenden çıktı: 
.iJ;eorve gidiyorum, 

cak ! 

"" Bayram pıroğral'!''.;'(" 
rak önümü d I<~ ,.ett 
şambadan itib~ 

m:ıııııJmıı:.ıııı ıı.. :,ı ıım· ı~ 
-~ ::~ .. ~=~·~·~·=·~~~~r.s~'"'~ ili •• O"". 

G ··11 · ht l :: nun rlfl~' · o err. nm eıem saray arı. g hayatının son gonıe 6r 
~ biitün gözelliJ.deri... ~; ibda ettlgl muazzaf'fl ~ f 
™GONDOLLAR PRENSİ~ H GUZEL ~ 
m filminde. Mi.imesilleri: ~S filmi bu gil,, 

1 ~
FL.ORANS VIDOR ve TUL. YO :: _ 4 

KARMINATI , :: p 
._ ~· '' yakında: iUEl..iEK SİNE- e~ p. 

ii is--....-ofnini !f•sd bo11atf11orL · ,;u MASINDA u siNEMAsu~0 ~ 
Moda, yeniliğe bir türlü ka- Sınema yıldızının bu buluşu ~sr.+.-&--+-..ı..-r+-rıı..ı.,-...ı..,.:ı.+ı--r+.'i'#§:' g iraesine başlanacakUt· ıtO 

mksayamıyorl belki güzel olabi-lir. Fakat b .. t iE ten GÜZEL ARABA Jl~ 11'ltı 
E 

"'il •• LLO'VD f ·ı.· ).{IS 
n müfrit modalar da en evel moda, her nedense bize vucut· h 1ı 5.:. .ı tara ından ır..ı ve m ayet işte dünyayı an üst 

sinema yıldızlannm başmm ~- larına i~eyle "di)ğii~ denilen :: komedi. • •••• :::: 

ınd .ı..... . eden -~efin Bekert ............................. ••:: ••••• t an Çı.._.,-OI'. mavı çiçek resimlNi yaptır&n ,..n. .............................. J 
t Amen1cmın güzel sinema ak- vahşilerm iptidai zevlöni hatırla- Binaenaleyh bugün ayakkap- Soğuğa k~ ~ ~ 
İt tiristlerinden Frances Li, her tıyor... hmntn üzerine çiçek resimleri Çare kuş tüyü yatag\~ n kesin yapmadığı biT şey yapmak ~mafj zamanımızda iptidai yaptıran asri kadınlann yenilik maktır. İ tanbuJda ~~ 

1 
arzusile diişiinmüş taşmmış, bir zencı adet ve modellerinin me- daki kn~ tüvü f~... ~ 

denA • 

1 
göstermek gayretiie yakında ya- -:.- -.; - .. ~,. 

1 hayli zihin yorduktan sonra, 1 ınsan arın ze'f'kine hikim kuş tüylerinin kilosu ~1~- '< ~ 
iskarpinlerinin üzerine ynğh boya olduğu görülöyorl Misal mi isti- naklanna, gögüsferine· mavi d6- ~ar. Yfizile yastık 2 ı~F.·: v., 

t ile çiçek resimleri yaptırmağa yorsunuz? ğünler yapbrdıklarma şahit olur- 24 Jira şilte 14 liradır-- e~ 
karar vermis. işte Çarliston. iste Cazbant, sak hiç şaşmayalım J.. !erine mahsus kunıaşlar ıı:ı 



a• ~•Ye"tt:en gözlerimiz kamaşıyor! 

ır birlerini yeyen spor
c11 efendilere ithal! 

oJ liayalhan . b" 
aQ h' . esı ır az kuvveriice 

'Peru ~ 5ı>&r muharririne ve 

!bazı llıtı!ıtetıtıekten ibaret farzeden 
~ı.,., ereın k' 
ra"~~llıt, ın ımse~er~ naz:ıren, 
alıyeti ernlekehmızdekı spor 

llıa~rt oldukça hararetli bir 

ft~tiliyor lfzetınektedir. Takımlar 
~111.akereİ takımlar götürülüyor, 
ıtler de er oluyor, mukabil tek
~e~ceı l'!ııeyan ediliyor cevap 
~L {•Ce ' 

Q{ llıııhı vap verilecek, ve hatta, 

nuvt&ı dah~llleldi~ k!, Balkan tur
~.. ' Şehrımızde icra edile-

Tilrk·ye ş 
13arıkasi 

Ser111aycsi: 'f diye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdiirlük 

Şubeler: 
Ankara Adana 
lstanbul Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Gireson 
Samstın Edermit 

Ayvalık 

Zonğuldak 

Kayseri 
Jfersin 

l\fii~ait muamelat, Kumbaralar Ka•nlıır 

olan rakııbet· Türk milli takımını 
hatta merkezi Avrupanm en yük
sek milli takımlarıla lıoy ölçüşe· 
cek bir hale getirmiş bulunuyor
du. Türk milli takımı brynelıPilel 
futbol teraziHi üzerinde ~ayı 1 ı bir 
ağırlık olmuştu. Senelerin ve bir 
çok himmetlerin bu yük,ek e.•eri, 
her nasıha spor işlerine musallat 
olmuş bazı aptalların becerih.siz
likleri yüzünden bir iki ay içinde 
mahvoldu. Türle milli takımının 
bin bir emekle vü<:ud~ı getirilen 

ı.... şöhret ve itibarı, federa&yon ismini r .............. ·-·-·-·-1 
t h ··"'n "" t. f Emsali hiç olmayan in giliz · İ ' ~ •~ AS\aıiliulda' oturmasa, verdiğimiz teşkilatın bu işi kavra- ı 

dan İiltr 8Porcularla oııları yııkm- ınağa ve idare etmeğe ehliyetsiz : Suple L. 
~'ti hav:~ıı, zev11.tı tanımasa, bu azası elinde heder oldu. Her taraf- i fi~ ı 
,ta: ".\rerı·Jerı gazetede okuyun- ta mağlup ve peri:an olduktan ı tıra lııçaldarını tercih rd.ııil ı 
Plır n he ah 1 d . k f F 1 J İ ~ernıavı··;i 10.000.00.l F r t'>. . ~ y u. ııe erın sonra, ıyıneti sı ıra inmiş bir ta· f iaıı ucuzrlıır ve ı~r ;·er e Trmamen t'e<livr rdi.mı, l.J, ı "' n . . ,,,;ıt varı L e ınükemınel bir teş- kımla Istanhula dönüldü ve tabii lıulunur. i ~lerk'<i idarı\<il 1 .anhul 

ra;;~m ·:~····;;r.;~···:· ~· ...... ~··· .................... , ................................... u••••••• .•••• ; ... •.; .... .-. ·~ ~ru ~~ ~r:: ~n~ l'.! .. r-:: a0 3a tJJFJ!" ın sms G 8 !!lem tıı 0s m ro ı:s R rarnmmr!H!ıe m 

;~; U ii~ıı ıi i nt i;;~~:·;;;~;;· ·~;:·:~·~i.·~··~;~··~;:··:;·~;::·:;;:·;;········· rn: 
=~· ~]~ 

111 l~n~d:S~a~h~~n!~ik~c~~~J~:ı~a~1~n lil 
!~ =~ 
l~! KaramürseJ l\'lensucat Fabrikaları !~: .s. .;.:.ı. ·m· •r.ı• 
ır.ıı Satış mağazasından tedarik ediniz. io.:i 

·:ass ..... ~.--Cii ~8GlEi8iB8 .. :.i~ ~808f'1G E5ffiai 8 0 88~ ·: ~-~ • ··:· •• :···:· .. • • ........... u• .. • • • jf.:, ···········-··········· ...................................... ~ .... ~~-~~~~~~~~· 
Vakıf akarlar müdürlüğünden: 
Kınalı adada Cınar caddesinde 12 ·o. hane 
Balık pazarında taşcılar raddesinde 191-103 'lo. dükkin 
Balık pazarında l\evfıdan camisi tahtında 71 No. dükkan 
Tahta kalada papazoğlu sokoğında 22 No, dükkan 
Tahta kalada bal kapanı hanı oda başılık ve kahveciliği 
Nuruosınaniye caddesinde han tahtında '19 :-.!o. dükkan 
Nuruosmani)c caddesinde 43 · 15 l\ o dükkan 
Gedik paşada camii ~erif sokağıııda 62-63 .No. dükkan 
Veznecilerde tramvay caddesinde 82·96 ·o. dükkan 
Eyubda ramii kebir mahall~•indt• Hafaflar sokağında 1 No. düWıı 
Kaba taşta tramvay raddesinde 193-201 ı o. dükkan 
Fındıklıda molla çelebi mahallesinde 21 'io. arsa 
Orta kii) de biiyük ayazma cadJc~iııdc G :So. diikkan 
Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden ~uLatın yirmi altıncı 

ıı.inünden martın ) irminci çar~Jınba :rüniine kadar müzayedeye konul· 
muştur taliplerin yevmi mezkıirun saat on dllrl buçuğuna kadar ,artna
ı~enin suretini almak ve temintı muvakkate ita ederek müzayedeye iş· 
tırak etmek üzre İstanbul evkaf müdüriyetinde vakıf ~karlar müdür
lüğüne miiracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve• nıii~teınilathırı hakkında ıııalumrıt almak isteyenler ınüzayedt! 
ocla-.ına müracaat ederek icra raporlarını gorebilirler. 

... 'Yot, yuu ~ ktyamette, kar de- bu takımla hiç bir iş yapılamaya- •..-. • • • • •' • • • • • • • ••• • • • • • t•lefun lıe>·o~lu' + 
"~ ~lllu d J etanhnl İ<'ra L!aire~in<if"n: Kadıkü~·ünd·· 1070, 4071, 4072, 4lı73, 407ı + 

1. }OrJ.tr! . r emiyor, çalışıp cağı için memleketteki futbc>l Caf • ı ıı · llahar· c <oka 1-ı mbul 2 >Hl r.Z.'l.1 E k f •• d •• J •• "' .. d 
(ıhu..0:"'":-dı.ııecek.Fakatne"are, li era~n ıııaıa c•ının " ,. ·iurkhedeİci ~b<·ierı + V a mu Ur ugun en: 
~.~ı hal h.;.... .... b .. eı"h. ıaa "yeti de söndü. ğında kiiin Arak•i hanım uhte-inde bu- •·'•'rn.ir .• Saırı·ıı·ı·ı, \dana ... Mrr.•in ı 
lı."."fııı m~ "" U guz l· ş· d" l d F T S lunan atik 33 miıkerrer cedit 85numaralı ·---·- Ton Cins 

lllılatbğt gih' d 'Jd" ım ı, gazete er e, " • . .,, . k k b 100 k k k.. . .. ı ebı ır maa bahçe kô?ir hnnenın ır eş gun s ·o· ·nmurti 
' . ı._, 6 • geliyor, M. T. K. gidiyor! ta-ında D" o· L'} ., 11\i'i "'il şudıı k' f. d •a mtıddrtl• hilmiı1.ı.ede dı>rı hin brı •11. oyr,e ryant .>U1lti: 100 kırihle maden kc"ıınmn 

ta Yerd· '· . r 1
' e erasyon haberleri okuyunca, kendimi gül- · ı ı ı 1' ıııh . 1 ğıırıız müessese bugün lira bedelle talibi ubdr,ineıle ı,,., c ıc«·.i Tarihi te ·~iı;i 1322 Cura l>a lıa,tah>ıe.-i kaloriferinde ihrak olunmak üzre lüzumu olon 

'·'Qe ~~sile. bı"r -~ı..:-ı...r tekke· mekten zor menediyorum. mtızavede haddı 13\lkırııla olmarlı~ nJan Merke11 ; .. ,.,., ı: .liu b' • 1 1 ·k· · k- .. l k I ,...,.._um:: . · 
1 

.ııaı a mu rnrrer ı ·ı rın' ·umur ayrı a)rı o ara· a eni münaka. ay·:ı va.: 
"'!;... Hangi M T K Celecek? bira ..... ınüıldetle trnıılidi ınuzafeı eı::ine 1C/Pfon B,•\""lu. 247.24C·98t,985 

· e k.ı ... , ... ~ v~ ku]·...l 0 ·imizde · · · · · ' 1 ı 1 n 1 . 1 1
_ ,, 1J0,"".·bı.ı 2842 .. ,0 , 1 • edilerek ınartııı on birinci pazarte~i giinü saat on he .• 'te ihale•ı' ı·~ra 

'"'"'ı..._.'"""acak tabu·· takat kal- ıçın ge ece-. · · d.. • · l t ı· 1 1 · · 1 c. h 
h. ~A-- u~ N' · l k? karnr verihni~tir. l 11~ ıu 11: a ıarı\--f' rtu · 

1

. .. .... ~,. - - " 
... -..or clr•i. ""ğ tarofı f.myalı metruke)• acı aparı. Banka nıuamelatı e ıı.:re<,,;ım <'11 a ıp o an arın şeraıtı an aına .... üzrf' er !!Ün levazım 
~ Kiminle oynayacak? fla ınaıal· maıı, sol tarafı <lerrlesti inıa ;\uri Lev ha- Vf' kasa( r icarı idare,ine ve ihale günü de idare enrümeııinr müracaatları~ 

ı.., h:. L Uıal: .ı.,,.:ı ..., ıııc-'eket· lalı, erki.n.ı muhtereme, birbirle- 00,i, arknsı Semerci; an ar•a<ııa mahdut 1 ~l~~;;;;ii~~i;:~~=~~:J~ 'l ~ -~ ~- llH -- ·~···························~·~· ................................................ . 
ke et~ o hu r . rini yemekten henüz doymadılar. 378 ar,ın t.rhiinde t•r• idı'n 115,S arşın • D ft d 1 k ·ı ~ 1 i 

Pıııelit· ' meş r 0 H11pıyat O l il I ar ın ınurabhaında t.iı:sılır. ~lıııı·lınkısi Felemenk Bahri ~dit : e er ar 1 1 an arı 1 

l~. fıw._,'ndıea~ .e..elL: ...,..r, bı'lhas- n arın, mi i takım a uğraşmak, 1 h Jııf,.·ısı -·. • ................ • • •,, • • • • • • •, • • • • • • • • • • • •• • • •• • • • • • .• -..ııQf m.ı -r- arka."1nda ta"i: <ltıvarln mahfuz ıa t;t' onıp 
ıı.ı. ~li .. yetı"nı' '-tırb.m.w takım getirmek. bu i~i ulünı ha-
'"'! .,.. • ....,___, orta;ında mermer kiisr fl'l<ıyrli havuz, Merkezı' SATILIK MOTORLAR 

. ayuşuk, tenbel, !inden kurtarmak için bir az sil· bir kaç eşcarı müsnıire, 2 kümes vardır. 
;\.llı. ~ kittivermekten dalıa eve!, birbir· Müştemıli!t '" ev'llfı: Kiirgir milceddet A ın s t ed r a m 
l'u ~ iİrrk: IDaezat'Sfa bakın. !erini. kemiklerinİD .. on- zerresine binanın zemin katınlanmada iki kattır. 
b Jt ~,,. uı azemet karşısında d b k h 
0 ~ı ~ ka ar yemek gi i ço mü im i~leri Zemininde çiçekli çini duıeli papuçıuk ~ 

1 ~ t~". gibi, ŞllF kaln-suıız. var. Bu elde Kalan Sıfıra müsavi sofa, 2 hala .emini ı,eza çini uılı '~ 
,ler., ~ L 

6 teşkilatı mt? Bu ku- kuvvetle Seyahat ta yapılamaz. O nıerdive~ altınJa odun '" kom rl ık, taf.. 
lı ., o;ııj;;...ı 

f~alutada knrak15y hnni daır .i uıahsuiarl.ı 

t""iefon Bevo"lu :r;ıı .. -; lEotambuldıı 

bahçe k:ıpu doı 1 nctt \ a.kif han 
telefon kta u1hul 569 herne\'İ Bank.o 
ınuameliHı "e emniyet ka~Lirı icarı 

Hüaumat muhııfazn,.na aiı, muhammen bedeli 10, 40. 60, 20 lindır, mllA-,.le· 
leri pazarlık ureıil .. 11 nisan 1929 ıla DefıerJarlıkta vapılacaktır. (242) 

SATil.IK DUKKAN 
Ç.arşıda ~ahaflar <'aıldefl'inrie 32 numaralı muhammen bedeli 1090 tira ~eli d&

faten. ımlzaı ede 30 mart 9'29 da Defterclarhkta yapılacaktır. (524) a~ ...,.er 111i? Bu adamlar, halde, artık tadı tuzu kaçan ve tında •a nıcı lıulunan zemini çiç<U; çini 
~ '1ijlı lııılı...-.? ~ bu milli takım, hiç bir cazibesi kalmayan bu işli! d;;~clı n·altı' ocaklı mutfak ve zemiııi 
,_Lır k~ ın,? Bilhassa haruya neden uğraşsınlar? Es.15en uğraş· çiçekli çin' d;eli mermer tekneli ha~ır 

ııt!•'ı!l~••••••••nıııııı. :,_ ........................................................................ --... ·-------.., 
.:~ 1 '···~·················ıı: L§ . ., • ·--~7 ALATI ELEKTRIKIYE,.,,; : Emvalı metruke ilanları : 

;"~iltı .ı ~ ile hücum ecl.ild;ı.j zl <ahit bzaalı mıuı teferr•Jat çamaıırhane 
~~ ~ .... l "ö salıır da bir şey yapama ar. her >e zemini ve e raf zarları çiçekli çini ve 

. : : : 

Tanı ir atı 1 ~::iHmm:~:;;::~·;~:~:u•mm·:::·~: ... ~~~: ..... ~:··--.. ~=-::::j f~~_..,.1:11 , asabiyet kesilea, re- şeyi yüzlerine, gü~lerine bulaştı- çimento duşdi ve mermer tek kurnslı 
brıi.._"" ~ C<Jşıın ve amat-Or rırlar. Eskiden başkaları çalışır, hamam ile i 0 ,Jn, ı ıa~lık, ı ~iler, çatı 
~ ~ ~sek şeufini -- başkaları hazırlar , onlar da, boy aru,ın<la odam;ı sofa ve 2 dolabı vardır. 
ı hıı tdıııı ıllarca İ<!Nan yapııı gösterir, bedava maç seyreder, Ahı•p k1'nıı ıa>lı ooy•lı ve 8i)()() lira 
tQ ~ r..:~ ııalihiyeti kendisine ziyafetlerde yemek yer ve icabınrfa. lcı)mcti muhomın<ndi ın;iceddet olup 

Elektrik şirketinin mu!a00mm• 
lira-ın.n Aliitı t'll'ktrikiyeniıı r-.--

BaiıaCaferi Abıçelebi Çobançeşmesı 15 ve 37 15 ve Ti ikibapdUltlı.&n 840-4320 1500 
küçük tamiratı-

~ ·""r" edinen gençler ne· ahkam vazederler; amiyane tabirile d•;u>rnnua medyı..n sakin.lir.Fazla bedelle 
ı... ta1ip olar l.ır vt: daha ıi} ade nıalumat al-

nı 

İtiıt.... ""I ııı.....ı.., . yalnız lüpe k~ınarlardı. ınck <st";•nler kırmeti mulıamminesinin 
lıİ..~ lQo ~ speır, 5 sene Binaenaleyh, şu geliyor, bu yuıdo 10 n;,.peımde ve 'l:lB-10596 dos'"" J\'I eccanen 
~ Gi.....~ik bit: inkişafa :gidiyor, şöyle ola<:ak, böyle olacak nuınAra'ıı ı mU>tas!ıilıen mül.llı eric şube,ine d" w l . . 
,.;ı.'. "",..~· Tütl: ıı:ıiii &etı- B 'd' I micrar.aaı eyleı•:eıeri ye 13-4-9~tarihisde ıger erım 
ooı ~- laflarına aldırmayınız. U gı ış e saat on o!ıııa kadar son muzavede•i icra 

el-
tll'. i\i his~ ~ Ferıeı:bals9f' bu adamlarla ve bu takımla hiç kılınacatın.lan mU~terileriıı tarihi ıneıkllr- emeğini alma-
~~ 'Yiik ~ençlik oeağlDW bir şey olamaz. Çünkü, olmasına, da mıbıı ede şube<inde !cazır bulunmaları d ~ l ld w 

liyo~ de, gtiıı<len giine yük- he5aben ve maddeten imkan kal- ililu olunur. an ma o ugu 
il •••••11

•••••••••••••••••••••• fiatla icra ettigw i 
t•L ıı İti mamıştır. • Ü • 
...._h..... el ara ındak' 'dd ı· Bu ef:endileri miskinlikten : ç cilt bir arada : h • k" ftı ""l,-~ s ı şı etı :. KA.RA DAVUT :. ıç ım3eyemeç-

rıı tt' . ahınaklarw mÜiia- kurtarınca.ya kadar bu i~eri, bu h l d ld 
~ titcleri:e hakikatta bu sutunlarda, mevzuu bahs etmeğe 5 Çıkıyor! S c. U eği ir. = 
~ çin~lı~ay~a-t~e~k~s~i~rı~· """d~e~v~a~n~1~e~d~e~c~eg~·ız~· ~·"""'"""~'"'"""....,""""""~--._•_•_•~·~·~·-·-~·-•_•_•_•~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·;•;·~··~·~·..--~~ll~!l:.:•::::::::::::::::::~:~:::::::~:--9:•;•;•~11~11iiW'~IW".,..· 
~kesa: 46 iade edilmişti. Basconun hadit naU:rlanna~ 

D Şantalın şatodaki taharriyatı rağm«ı kont Ramon tebessüm 

1 le 1 akim kaldı .. Taş taş şatoyu ara· etti. 

a ar ıra 1-· 1 yan Şantal bir şeyler bulamayınca - Ben böyle bir şeyi ne 
Bolsona döndü. 

ll~ -20_ 
0lldiyosun bir 

ş~i " fikri 
10..,~ ~ s.r. 
Ş~ tı\ın t Clait- ile Pri-
~ İit M· Yegane endişeleri 
·ı.. 't •l •cheli bulup kUt"tar-
1.,j ~n'8ıır 

4..~ ~i ve nihayet 
'41~ G ' l<alifonıiya liıııan-
llti~· Onjuras ta oldıkları 

bit .....,,..,el'I) 

tç~'~ıilde Ve bi~ ktsun adamları, 
~I , ttarnıak Goniurasa gittiler. 
1 tiıı btbest kal uzun sürmedi. Şan 
, ...._ 

0DYnıına, ınca, De Saiııt cla
ijllıi<1· Ostu sarıldı. 
A.u •ııı nı h . 

~~ 
11 

seııd~ enım de bütün 
~ oldu? kalnııştı. Acaba 

Heyhat 1 Alice için kimsenin 

bir şey bildiği yoktu. 
Anna Michelin kolunda : 
- Madamki kireç kuyusunda 

yoktu, muhakkak hayattadır. 
Şantal: 
- öyle işe hen şatoy~ gide-

ceğim, dedi. 
Micbel: 
- Ben de gelirim, dedi : 
Amıa: 
- Ben de gelirim, dedi. 
Hermondiyos ta keza! 
- Ben de ~riml 
Haarlık yapıldı, konsolos v-e 

kalemi mahsus müdürü meksikaya 
döndüler, Şantal ve arkadaşları 
şatonun yolunu tuttular. 

Atlar ve katır, sahiplerine 

işittim, ne biliyorum, dedi. 
Orada yeni polis müdürü ile Şatoya 00 çok kızlar gelir-

temasa geçtiler. Yeni müdür Ierdi. Fakat bunların hepsi de 
Bascan derhal taharriyata başlan- arzuları ile gelmişlerdi ve eğlerı
ma~ııu emretti. Bu taharriyatta celere kendi gönüllcrile iştirak 
faide vermedi 

Adliye na~aretinden Bolson ediy0rlardt. 
h - F alc:at Hardi....,. kız kaçır-za ıtasının beceriksizlii!ine dair •• ,,, 

bir tezkere alan yeni p';,lis mü- mış ve hu kızlara çok fena mu

dürü hiddetinden ne yapacağını amele ediyormuş. 
bilmiyordu. O asabiyetle hatta - Belki.. Lakin ben böyle 
kont Ramonu bile karşısına şeyler görmedi . Ancak Har-
çagıcdı. dingin misafiri idim, onun fikir-
Kont mürehessimane geldi: !erine iştirake de mecbur deği-

- Emredin efendim. !im. Ben 1 Hardingi vlihşi ve 
- Sizi buraya çağırdım, se- orijinal bir adam bilirim, fakat 

hebi baladan aldığım emir üze- cani değil, 
rine genç bir Fransız kızı hakkında Ramon hu sözlerinden sosra 
malumatınıza muracaat etmektir. 
Bu kızın izi Bolsondan itibaren kalkıp gitti. 

kayboluyur. (bitmedi) 

hi~•enin Beya.nı; ftra 
her iki dukkiinın lıakkal gedi~ind•n munkaHp malm!tiein li30 lııiıll!lli 1'08 
Ma~azıı 'vlağar.a 2)() 5'I 
Bir senede merbut olan baliı"Ia f"\"!l~fı muharrer her iki tiükk.i.Mak.i M9 hinmin 

20-3-929 tarihine mıısaJif çarşanlu ın;ı saat 15 le furuht edilmek -yed.i -· 
karrerdir taliplerin ) ü1.de 7,50 lı•>•uil• 112.50 lira pey akçelerini 111111 .....ı..,. teo
lim ederek Emvalı metruke sah§ komi!'yonuna müracaat eylemeleri. 

* * Semti Mohaleoi Sokafı No. 
Atik cedit 

Beyoflu Huaeyinağa Taksim 31 39 
Muştemilltı : Zemin katile 4 kat ve lı.ir«'f 

halası vardır . 

Kıymeti IB"lll'-ıamıııiJ·-..;· 

Lira 
6000 

ohop 6 oda bir 
Sekiz ı.bitıe 

mutboi< " iki 

Bedeli sekiz sene ve muaalı.i talr.•itte te'diye edilmek Uzre ıı.tl5.da e-rı ıruı
harrer kargir hanenin~ mulkiyeti 6000 Lira kıymeti mulıammeııe ft .., kapMa a-f 
usulile mtlzayedeye çı_k,onldı tekl'.f zarfları 31-3-929 tarihine musadif puor gttnU 
saat 15 de ku~ ve bıl ıstu:an hazmeden alıncak emre göre muamele ifası makarrer 
bulunduj!;undan talidleain yUzde yedi buçuk he,.,.bile 4.50 Lira te'minat akçeleri ve 
ya lm11ter baol<.a melı.tuplerile ycmıı n saati mezküıde Em'nlli meltQ!r.e Sallt ko
miayoııwuı mllracu. eylemeleri. 

Semti 
Beyoğlu 

* * MalMleoi Solıılgı Ne Kı1e11 muh....u...i 
Huseyia aıa T<ıksim Atık cedit m. 

31 41 9000 seıuz taUitte 
l\Iüşıemüii.tı: Z in katıle 4 kat ve k~ olup 9 oda bir mııtbek "'° ikı ı.ı.. vrir. 

Bedeli sekiz sene ve muani taksitte tediye edilmek tllre ı.ı.ı. e.-. ..ıı... 
rer klgir hanenin mülkiy_eti 9000 kıa kıymeti mıılıammene ile .., kopalı arf ...tile 
müzayedey~ y".8"1dı t~klif zarfları 14929 tarihine musadif puıırtesi gUnU -t JSd., 
küşat ve bil ıstizan hazmeden alınacak emre gere muamele ifosı mukarrer balıaıdu· 
~undan taliplerin ydzde yedi buçuk besalıile 675 lira teminat akçaları •e,.. _...,,_ 
banka ınel<tuplarıyle yevmtı ve saatı mezlı.ilrde &avali metriike sallf ı.-ay
munıcaat eylemeleri. 

ICazmirciler Mefbusat 1Urlı ı.oooim ,irkerie<'zn: 

Kazmirciler Türk Anonim şirketinin hiesedaran hey'eti 11mumiyeei 
sen~i haliye .Nisanının birinci pazarte i günü "Sat orıbeşte Bııbçıekıpt· 
dakı rner~ezı _umumisinde alelade içtima edeceğinden, laakal yüz hie
seytı m~lik lııssedaranının yevmi ıçtiınaa tekaddüm eden on giiıı 111'· 

fında hısse senetlerini makbuz mukabilinde vezneye bilttevdi -ıetea 
veya vekileten içtimaı mukarrerde hazır bulunmaları ilan olunur. 

Rusnamei müzakerat: 

1 - Meclisi idare ve murakıp raporları kıraati 
2 - 1928 senesi bilançosunun tasdiki ve hissei temettüun sureti teıtd 
3 - l Q29 senesi için murakıp tavini 
cJ. - lııhı.ül eden mt!clisi idare azalıklarına rııi.ıııaşiplerinin tayini 
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Seyri sefain 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSiN) Yapttru 12 mart 

Sah 17 de Sirkeci nhtılDUl· 
da hareketle Gelibohı Çaaak· 
kale Küçı1dtupu Eclremit Bur· 
haniye Ayvalıta gidecek ve dö
DÜftıe mezkU.- iekelelerle bera· 
her Altuoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
)ük almmaz. -Menia sur'at posatsı 

(KONY~) vapuru 12 Mart 
Salı 12 de Galata nhtımmdau 
hareketle İmıir, Alltalva, Ala
iye, MereiDe gidecek ve Taş
ucu, Aaamor, All~e, Antal· 
~a, hsnWıe utrayai-a.k gele· 
"ektir. 

iLAN 
11 Mart pazartesi Trab2on 

birilld acaktır. 

• e encı v apur1ar1 

badenitl ~ı 

AllADOLU 
VAPURU 

ull-r Pazartesi 
CW alefaa Sil'Mci nh

tınurulon luaTaMdc dotru U>n 
ıuldak, ltwbolu, Gene, Sam· 
ıon, iln7e, FQIMJ, Ordu.,Gire, 
...,., fWIMılu, Görck v a./tfı 
1rebir, Trcıburı, SilnneM ııe Rı · .. .,.~. 

T1lftlJIJı ipı Sirluıcide Me· 
ıadttt Honı ~ yel.Jten.
ci a.... i4ilı acentasına 
~. T~ı. btaııhul 1515-

Hanım efendiler 
büyük bir fırsat 

Bayram yalda· 
§ıyor kürk man· 
tolan yüzde 30 

tenzilat ile mağa· 
zamızda satılmak· 

tadır 

8 ay vade ile 

kefaletsiz olarak 

veriliyor . Mah
mutpqada kürk
çü han 

Beyko 
T, l.t. 1685, 

SATIUIC MOJOR 
a...en marka iki bnçuk 

hnsh: kuvvetinde bir mo
tor zarif ve kttçtlk tekne· 
eiyle birlikte satılıktır. İs· 
teyenlerin Çinkograf Kenan 
Beye muracaat etmeleri. 

1 ...UW 1kiDci hllbk mahkemeainden: 
M.daa Al*tuıcbra vekili Avukat Mus-

labauiıı B. &anfmdan mUteveff~ye madam 
V aillki 'fer••iadea •la baflllda çuk.\lf 

sokafulda 60 numarada matbaacı Hristo 

cfesıdi ile L.piro ve Andon ve Manol efen· 

diler aleyhine ikame olunan alacak da\a· 

11 malıiyetme auaran buit usulil muha· 

kemeye tabi tutulmuı ve muddea ale}hi· 

mo .. ,. anmalLeaıe gönderilen davetiye 

veralttlatı ıiriııe mUbqir ve mahalle9i 

muhtln taraf ndac \erilen me rubııttın 

lspiro ve Andon ve Manol efendilerin 

ikametglblaruıın meçhul olduğu aıılaııi.· 

mit tıalnnm•naa mebni ilineıı tebligat 

if.uına karar nrilmiş oldulundan ) e\'l?IU 

mıihn eme o1urak ıavi11 kılınan "O mart 

m tarihine m sadif çs.r,anba gunu a;ıt 

13 30 da mıımailc;him mUdJea ıılc)hl~r ıı 

.bı1.:. .• um v~ ik'ni musta hiben mal.kc

mede hanr ,bulunmaları \e ~ ahut tarafla· 

r uda ı nıutaddak lr.r vekil göndermeleri 

lhumu be)ıın \C akıi. takdirde hakların· 

erilecek v>aP karar nın hukuku 'Usulü 

11ılıh.o dmc:!lcr· kımUnunun 510 uacu mad-

Pazar 

BDYIJK fAYARE PIYANKOSU 
KEŞIDELER HER AYIN 11. NDEDIR. 

:ı nci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 
Bu kqidede 3,900 numara kaunaemktır. 

PİYANKO MÜDÜRLü(;üNDEN: 
G DCJ. tertibin l nci keşideeindeki bU) u k ikramiyeler a~ağıdaki j erlere d ımUttür: 

l - 00.000 Lira kaz.anan 18, 700 numaralı biletin 6 parçası lstanbulda, birer parçut (lımir), (Konya/ viliyeti dahilin 
de (Hadım) da ve iki p&l'çuı ~ani l·S lıileti (Samsun) da, 

2 - 18,000 Lira kazana~ 41,734 num:ıralı biletin birer parçası (Ankara), {Akhisar), (Merıiıı), (İzmir), (ödemit) de 
\e 5 parça.."1 Istanbuldadır. 

3 - 15,000 Llr:ı kaı.anan 15,398 numarıı.h bile:in Lire. parçaı;ı, (Kaş), (İzmir), 2 paı.çası 1-S bileti (Adana} da, 4 par• 
çaaı lstanbuliL iki parçası btanbıılda bayiler tarfmdan ııe.tılamayıp iado edilmiştir. 

4 - 12,000 lira kazanan 49.037 n\lmaralı biletin birer parçası, (Ankara). (Menemen) Tırabıonda (Maçka), 9 
parçuı Iıtanbuda; bir Jl&ÇUl satılamayıp ba~ ıler tarafından iade edilmiıtir. 

S - 10,000 lira kaı.anau 41,i09 numaralı biletin birer paıçaaı, (Ankara), ( Ak.hi1ar) , (Menin) , ( Udemi§), (İmıir) 
5 parçaıt' da btenbuldadır. 

DOKTOR 
H. SA1P 

Cilt, saç, firengi, belsoğuklu~u 

ve bUtUn tenasüli hastalıldar 

mütehassısı Çumadan başka her 

gUn saat 10-12 ve 13-19 Be:. oğlu 
Parmak kapı 113 Sempatyan 

ıpartımanı 1 nci kat ~ 

iiıiiiiiiiiiiiilCJO kto r'9iiiii!i!ijiii!! 
Bueki kadınlar haataııeai 

ve Fireagi Hekimi 

Cevat Kerim. 
Tlirbe 4k &ki Hilali alımer 
binası. Tel: lstam. 2622 

S ultan Ahmet ıwh mahkemesi altıncı 

hukuk icra dairesinden: Beyoğlunda 

Calatasaraymda Avrupa pasajında 14 nu· 

maralı dWLklnda iplik ve kordelıcı Ahili:ı 

Hilrmuziadit efendinin mös~·ö K. Zaneti,.e 

oJa.ı UJ•in~ d~);l DlttCU& Ve meı 'ar 
dllkkincla yecli emin nw:linde klundu

rulan 1 adet urtü yapmağıı mahsus •)aklı 

ve müstamel [318431) mana alı Singer 

dikiş makineeinin furuhtu mukarrer bu· 

Jundujundan iftirasına talip olanların 

Martın 24 ucu Pazar ıunu kablelzze' al 

1a&t 10 raddelerinde mabli mezk arda 

memurumuza müracaat e~lemeleri lıl:zumu 

illn olunur. 

Tllrklye Ziraat b&nkasl ıntlfe· 
ttls naınzetlerl nıusabakasl. .. . 

I\isnn i929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 mUfetti' namzedi 
alınac.ıktır. İmtihanlarda muvaffak olanlara Qe.şlanğıçta 150 lira ayhk ile 
seyah~t ve teftişlerde yol masrafından ayrı olarak 5 lira yevmiye veri· 
lecektır. 

MUfettiı namzetleri stajlarını bitirdikten sonra müfettişlik imtihanı 
vererek mufettiş olacaklardır. İmtihanlarda ve tefti~lerde fevkalade muvaf
fak.iyet gosterenlerden ecnebi lisanı bilenler bir sene müddetle Avrupaya 
gönderileceklerdir. 

Talip olanlar kabul şartlarını oğrenmek için Ankara da bankanın 
teftit Mudurluğlıne, bulundukları 'erdeki Ziraat Bankalarından alacakları 
beyannameyi doldurarak gondermek ve ya bizzat 'termek suretiyle mUra· 
caat edebilirler. 

Dikkat ediniz!! 

Şavam hayret güzelliğin anrak KREM PERTEV ile 
Ye temini kabildir. 

idame 

Günırüklerumum miidürlü
~ mübayaat komisyonundan 

1 - Gıimrüklerirı ihtiyacı için 71 kalem defter ve eı'Tl k tap ve 
teclit ettirikcektir. 

Asileri man 
lfasa ilAnla ......•.... , ................................... . 

Fındıklıda M. M. vekileti mubayaat 
komisyonundan: 

2()() çift nakliye kOfUDl takımı kapah zaıf •Wile mUnakal&J• k 
g\lDü 23-3-929 Cumarte.i saat orı bettedir. talipleiin prtname # 

gö~ek U11ere her gun ve mUnakuaya iıtirak edeceklerin o güa o ..
temıoat mek.tuplarile Ankarada levumı 1atın alma konm1onwaa tevdi ey 

F arkı fiyatı teahbudüai ifa edemeyen müteahhidi nam ve helabına 
avcu ve iki tane perdeli sttvari borut\l pazarlıkla alınacak.br. ihaleli Jl• 

Pazartasi gUnö saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin pıtııame ve D\lllllllleleril' 

youumuzda görmeleri ve ihale filuibıde temioatlarile mllracaatlan, 
y erli mamulatuıdan 40000 metro yulık baki etbilelik. be& kapalı arf' ıı.auJi11 

eailecekUr ihaleli 1~3-929 puartelİ IUt 1"93() tur. fUlDamesini gö~ 
glln ve taliplerin ihale gtınıı IUtı maayeadea evvel temınat ve ıaklif mektupı.ıi 
nda merkez satın alma komiıyonuna muraeaatlan. 
B et demir hangar anahtar teslimi prtile ve kapalı anı. m.11nau-ıt 

muıtur ihalesi 6-4-929 cuawtesi gl1DU .at on dörttedir ıeraiti feoDİ 
fini resmini g'Vrmek ttzere her g\lD Ankara l..e'fazım llltıo alma ko · 
müuakuaya iftirak. içinde o gön o uatı uıuayyeneden evel temiııatile 
tuplannı makbuz mukabilinde komityon riyuetlne vermleri. 
U mum harita mUdUrltii't1 için 110 dUzine foto topo ayı». camı puarbJJf 

cakbr ihalesi 11 mart 929 puarteti gjnU aat 15, S yapılacaktır ıalipldll 
mezkılrda komiayonumuza muracutlan. 
} 45 tane telgtraf direji aleni münakasa ile alınacaktır. !haleti bir 

puartesi günU uat on bf!'ıte ~pılacaktll'. Taliplerin prtnallletılli 
yonwnuzdan almalan ve ihale gtın'Unde te'minatlarile maracaat etmeleri. 
U mwn harita müdttrlllğtl için avnca topo ayna camı ve kodak fotograf 

fotograf eczası 11 mart 929 pazartesi günu, uat on \ltıcia pazarlıkla 
edilmek Uıre ihalesi yapılacaHır taliplerin zaman mezkt\rda komisyonumUIS 
atlan ilin olunur. 
ff arita postaları için 80 ıaae zabit çadırı kapalı arf1a alıaac:aJdd'· 

1 Nian 929 pazart~i günü aut 14 de ~ılacaktır; Taliplerin 
komiıyonumuzdıı görmeleri ve prtnamesini komi•> onwauzdan almaJarı tt 
gUnUnde te"minatlarile hazır bulunmaları. 

Ş atTaf minkale ihalesi 3 nisan 929 çarpmb& 1Ut 14 t:ı 
ilç kalem tahta • 3 • 929 • • 15 te 

lhtiyacat askeriye için cins. mıktar ve evaafı ıartnameleriııde yazılı ve mefaıll 
ne ve ıekilleri Uzerine isimleri yakarıda yazılı malzemei fenniye ayn ayrı 
ile ve kapalı zarfla muna~ya konmuıtur. İhaleleri belada hiraJermdA 1 
ve 1&atlarda komisyonwnuz mwuıkau talonwıda yapılıcakt>r, Taliplerin 
yirmi kuru§luk pul mukabilnde komiı)onumuzdaıı almaları ve tekli~ 
ihaleden mukaddem komisyon riyuetine vermeleri ilin olunur. 

200 kilo Çay : Kuleli liseei için. 
650 • Uu : Maltepe lieesi için. 

Balada cinsi ve mıktan ve mahalleri muharrer Çay ve Un ayn ayn 
olarak pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Paıarlıtı 11 Mart 929 Parartesi gttal 
de Harbiye mektebi yemekhanelm önUndeki p;;zarhk. mahallinde icra 1U 
talipl,.rin ıartname için komisyonumuza muracaatları ve iıtirak. içinde 
mahallinde hazır bulunma.ı illn olunur. 

·································~·············· ! Üçüncü kolordu mübayaat komisyonundl' 

K irklarilmdeki kıta.at ihtiyacı için bq bın kilo Patates iki bin kilo 
biıı kUo ff1sul1a aleni rtıUnak.euya konaıuetur lbalai :1-3-929 NırjaeP'"'t' 

sat on Le~te komisyonumuz müı.ayede ulonunda yap~caktır. Talipleriıı 
.ureti mul&ddakalarmc Kırklarilindeki mUbayaaı komayonundan almaları .. 
'e. saatı muan enei ihalede l}artnamede ~ uılı olan ~ekildeki teminat1ari1le 
komis~ on mUnakaaa salonunda hazır bulunmalan ilin olunur. 

F arkı fi) an tahhüdUnU ifa edeme) en müteahhide ait olmak Uzere on bir biD 
on sekiz kilo mercUmek aleni mıınakasa~ a konmuıtur. İhalesi 2Nitan '1'IJ 

muııadif salı gUnli 1&at on dörtte komisyonumuz mUnakua aalonunda 
Taliplerin §8rtname sureti musaddakalannı yirmi kıuut mukabilin<!t komilyOll 
almalan \'C numunesini görmeleri ve yuvm ve aat muayenei ihalede 
yazılı olan §ek.ildeki teminatlarıle l•omiıyonumuıda hazır bulunmaları ilin o 

ı U•• !\küdar ikinci sulh hakimliğinden: Ga
latada Şerap iskelesinde l eşil Bursa 

kö;·lil tutun ortaklıiı Kooperatif tirk.eti 
namına iafetle muaur thaan beye. 

2 - Bu iş kapalı zarf usuli ıi:re miinak~-ısaya konmuştur. ı • 
Döı-düncü kol ordu mübayaat komJsyonundaJI: 

Şirketinizin Heliı be~ e maamasarif mu
hakeme ve reımi Tabs:l ez gayrl ftob \·et• 
mit sekiz lira beı kuru~un temini iati
fuı ıımnında imla kılınan furuht ihbar
ı amesi ıkamet Ahın 7.ın meçhul olrn sına 
mebni bil& tebliğ iıde edilmiı \e vakı 
talep Uzerine il!nen ıeblig2:m L:.-9ır..3 
ktrar verilmiş olma~la tarihi ilind2.rı iti· 
baren on be~ gun zarfında dairei icra} a 
mUr1&caatla bilrizs tesviyei de} n etmedi· 
iıoiı taktirde cnayı m:ıhcuıenın bilmU· 
zayede furuht edileceği teblig makamına 
kaim olmak Uzre ilAn olunur. 

1 ıtanbul Be;iııci K~tibiadılllğine: Den 
zirde \aziıilimza \ uuf Zebuni Be}; 

btanbul Suhan Hamamı sokagında l'W 
numaralı dUkkindA (Şark paıarı Yusuf 

Zebuni)nami~ le maruf ticarethııne i terk 

..e derununda me\cut baumum emtiayı 

tiCF.iye ve eıyayı uiremi bedeli makbuz 

anıkabllinde Mehmet Emin \e ,\IJ'ekl.· 

ıına funıht ve te&li~ eylediru. 

6 Mart 929 tarilıice k.aC:ar meıkQr 
tiçaretbaneye ait her türlU ııdı ve ticarı 

ve caip ve düyun ve matlubat şahsıma 
ait ve mubuır bulundu~u a!Akadaranca 
malum olmak.' Uzere ke)iiyetin lltaAhul 
VilA et gazeteiiyle ikdam pzeteai~ ill
mtu rica ederim etendim. 

Dört aüıbaclan ibaret olup Dairede 
.. klı aslına mutabık oluı bu nilaba talep 
,_hile ikdam gazetesine tcbl~ olunur. 

7 Mart 1929 Istsnbı.:l heıinci 
k.i&ibiadli MUbUrü 

S ııkan Ahmet ili.inci hukuk ıu.ahk.~e
•inden: f stiMın t-fendinin ln:. ba "i ani 

\;el ı l'iıkolı zimmetinde matlubu otan 
elli !ıranın tahsıli hakkında ikanı• e~ le· 
diai dava Uı.erine mUdJei ale. bin ikamet. 
!ahı meçhul oldug.ı :zahn tebliğo.amcye 
veıilcn meıruhattau anla~ılmasma mebni 
ıl!nen teblilaı icra ına kıırar verilmiı 
olduğundan ynmi m• hakeme olan 11 
Niacn 929 ı»Vteabe gUnU saat 13,30 d:ı 
Sultan Ahmet ii..inci bı.ikuk mahke.;.nt-sine 
gelm niz ve ;. ahut bir nkil gOndmneniz 
ve o.kai taktirde mıal:kfllneniz IJ' &Uwn 

nlt11l:M"A l ilJrf' (\ IJMlr. 

3 - MıinC!kasa 16 J.fart 929 Cumartesi gıinu saat 14,30 da ,.• ........ -....-.......... ~--......... ____ .. .,.. __ ,.. .. _...; 
yapılacaktır. • 

4 - Üçiincıi. maddede gösterilen saatan sonra hiç bir teklif ka· 
bul olunmaz. 

S - Talipler şartname ile defter ve el'rC'l·nı ci:rı~ ı•e mikdan·zı 
gôsterir cedveli komisyon l\l'itibi nezdinde gurcbılirler ve §eraitirı 
hulasasını ihtiva eden verakayı parasız alabilirler. 

6 - Bu. i§i deTuhte C:tmek isteyenlerin kanun ve talimata mu.va· 
fik olavak hazırlayacr.kları telılif mektup'anm ıiçlincıi madede )'a· 
zılı saatan evel komisvon· reisUt,:n{' ~·ermelidirler. 

Romatizmadan 
mustarip bütün baatalar için 

eDkOaet ve fff• ! 
• 

' ' Spirosa1 ,, mahh110 

cnte İı~taı, aınıan liikln ve 
güzel .bi .. alcaklik veren yegbe 
~- • 1 

lstanbul Limanı sahili sıhhiye 
merkezinden: 

Müdiri)eti umumi)e mülhakatınm ihtiyaci için aleni münakasa 
ile mevkii münakasaya vazedilen kırk iki kalem kırtasiyenin yevmi 
münaka::ası 17 Mart 929 tarihine müsadif Pazar günü. olarak tespit 
4tdilmiştir. Taliplerin mezkur kırtasiyeye ait oartnaıne ve numuneleri
ni gormek üzere her gün merkezimiz levazım ıubesine Ye müna· 
kasaya iştirik etmek için de yevmi ı:nezkılrda saat 14 te Galatada 
kara Mustafa pıışa sokağında kAin merkezimizde müıe,ekkil ihale 
koml,~on•tna miiıaraatlını ilan 'Olunur. 

E ıki ıehir ve darıca kıtaatıns ait238W kilo gaz ~alı 9-2-929 Pazarteti gttal 
~apılmak llzre :. eniden kapalı 1.arf uııulüe mUnakuaya konulmuı idi ıallP!i 

etmediiinden bir hafta daha temdit edilerek 11-3-929 p .. rtesi günl1 uat M 61 
icra kılwaca~ından talip olanlar praiti gUrmelr. Uıere her gün ve yevıal 
kap:ıh :zarflarilc !..onııa) ona milr:ıcaatları . K ol ordu k:m11gih binuının kalorüferle teehini için yapılacak kalorUfer te 

fen \e san:ıt müdarireti umurniyyeri tarafından tanzim kılınan prtnaınetl 
da Fındıklıda mılli mttdrfaa vekiloti müba~ait komisyonunda K. 4. lrPhl' 
nezdinde bumucibi prtname mezkt\r kalorUferi infaya talip olaalann 
gurdukıen aonrcı teklifıerinin doJruca Eskifehirde 4. K. O. Mtıbayalt k 
ri) asetine bildirmeleri. 

Deniz mübayaat komisyonundas 

10,000 metre kirbu kapalı zarfla 26 mart ..ıı günü ...ı 13, 
2.000 kilo k.ö1ele } 
2,000 kilo vaketa kapalı zarfla 26 mart talı .at 14. 

950 metre talebe elbileligi } 
lacivert kumaı kapalı zarfla 26 mart ula gtblll _. 1' 

325 c • kat>Utl. 
4,000 • efrat elblleligi 

l0,000 metre Amerikan bezi: kapalı zarfla 26 mut ll1ı aaat 16. ., 
Deniz kuvetleri ihtiyacı için yukarda ~h levumı kapalı aarfla 

..ıı gUnU hilalaruıdaki mtlarda talibi ubdeaine ihale edilecektir. .,., 
görmek iateyenlerin her gün ve m\lDakluunı iltirak eclecelLJerin yeflll 
mUayyende Kasımpapda Deniz ml1btyaat komisyonuna mi1racutl&l'ı. 

ak akçe kara gün içindir 
işten artmaz dişten artar 

Bayramda çocuklarınızı ailenizi sevindinnek isterseııİI 
ESNAF bankasına koşunuz ve mevcudu henüz tükenııı 

kumbara alınız. 

lstanbul Sahili Sıhhıye 
sertababetinden: 

Kapalı zarf wulik münakasaya vazedilen 50000 küo ki 
mlinakasa müdt:kti gônilen lüzwm üaerine on beı gün do.htJ 
edilerek 21 Mart 929 tarihine mii&adif Per§Mbe gü"!' ~ 
icrasına karar verilmiı oldulul'Ulan taPPkrin ~i meztr111-. 
eweliye dairelinde tansim -edectkleri ~klif mektuplanm ko 
tevdi. eylemeleri ilan oluııur. 


