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IJ.JERI I-JAilAKATI 

TAYARE VE 
IÇI 

--~ t •~••ktePferinde kadınlar erkeklerderı 
daha ziyade çahşlyorıar. Anadoluya geçmeden evel l)TOl\fOBILLER TEDARJI~ E1"'~1IŞTIR. 

U AY 50,000 KIŞI 
TIHAN EDILECEI{. 

KTEBE GiTMEYENLER 
TAKIP EDiLi YOR. 

ANET MEKTEPLERE SARFEDIL

Gazi hazret lerinin ikamet ettik
leri Şişlideki hanenin inkilap mü- ı 
zesi haline ifragı takarrür etmişti . 

Bu müze için lazım gelen is
tihzaratı }apmak üzre dün bir 

· komisyo~ topl r.nmıştır. Bu komis- 1 
yon şehremini beyin riyasetinde 
mektupçu Osman, profesör Köp
rülü zade Fuat, müzeler müdürü 
Halil, askeri müze müdürü Derviş, 
es)>ak Şehremini Hayrettin Ne
dim J:-ıı.yler~Pn !1>İ\",..kkf'.ptir. 

Komsiyon inkilip için Türki
yenin Garba teveccüh etti~ tari
hin başlangıç ittihaz edilmesini 
kararlaştırmıştır. Bu itibarla tan
zimat devrinden itibaren inki-

.. 
... 

/ 

ÜZRE 10,000 LiRA VERDi. laplara ait vesika, fotoğraf vesa- \ft 

ire müzeye konacaktır. Yan- ı .--..; 

I laz son ve essaslı inkılap hakk~nd~ Dağlık -.::fgan arazisinde biı harp 
ı müzeye konacak şeyler ekserıyctı • 

Berlin 27 - Asileri dehalete Bundan başka dir çok oto-
' teşkil edecektir. · ' v~b l · 

Müzede askeri, siyasi ve içti· davet için kıra! Emanullah tara- mobil topluyor ve .U i üzerıne ere devam etnıf\yenler 

lf dolayısiyle bir müddet muntazam tedrisat yapnma}aıı· '\Jil · 
ekteplerinde yeniden derslere başluıınu.~tır. )lelaeplere mu-
t elea kaGın ye erkekler<len de,rsleı e de\·am etmeyenlere EYa

. hükümete ademi riavct maddcsindt>n taldhat yapılmasına 
\,.= Yerilmiftir. Bu gjbil~r hakkında zaLita Lir Ji .le yapacak 
·"en tahkikata bnşlaııaeaktır. 

mai eser)cr de bulunacaktır. Ko- fından neşredilen beyannamedeki yürümek için ittihzarat Y•ıyor. 
misyon her perşembe toplanacak müddet hitam bulmak üzredir. Kırallığını ilin eden ıabık 
ve müzenin sür'atle kuşadı için Bu mUddet biter bitmez derhal Kabil valiıi Ali Ahmet, Caa 
hazırlık y~pac~ktır. Müze için 1 harakata başlanacaktır. Ata, Mohammet ve Gilzai ka
emanet butçesme konan para 
komisyon emrine verilmiştir. Kıratın karşlıında mukavemet hileleri tarafından esir alınmıştır. 

~~uu:ı.en· 10,000 lira verdi 
S. KAN ()NIK .LL\ 

GJ~LDI. • 1 

~IDalleti mekteplere sarfedilmek üzere dün. 10,000 lira ve- ! 
• Bu para ile ihtiyaç görülen bazı semtlerde yeniden mek· ' 

'çılacaktır. Bilhassa bu mekteplerin kısmı azamı kadınlara f-1 E YK EL TJ il A Ş 
hr. Daha henuz. birinci devre bitmeden bir çok kadınlar 

cleVre tedrisatı için müracaat etmeğe başlamışlardır. BUR AD A Ü 
inıtihaıı edilecekler ·· L 1 GU T'K(\ ACAK, 

'l zarfnıda 50,000 ki~i itntilıaıı cllile.4·("k \ 'e ka- ı T k · ab"d ,,
5

· 
.. · a sım ı e ı 

il diploma tevzi olunacaktır. lnıtilıanda mu· ı k . d 
l · omısyonunun a-

ı?_-anıayanlar. tekrar tedrisata tabi tutulacak!1r· veti üzerine ltalvaı. 
~aiftan Hazırana kadar Avrupaya talebe gon- h k it . · 

eeektir. Avrupava gidecek talebeye ait tahsı· Kaey e .:aş h s:n~or · 
~ mekteplerine. sarfoluna~aktır. Yalınız dün to~~- a ş~ rımız~ 
...._ "tk.aleti hesabına AvrupaYa hukuk talısil et· ge m5ı~ ıro. K 
:"'",q.~ be · ıny r anorı. 

ş efendi gönderi? h~~t:r. k d.. ··~ı d 
d a, un 0 6 e en 

l{{) SATJŞLARJ jBU- H-AF1;A -ŞEI-JRE sonra Beyoğlu be-

l l'ROLA 1000 SEYYAH le.~i!.e dairesi mu-
l'ti~u K duru Hazım beyle 

ti .... LACA • GELECEK. beraber Taksime 

' 1 ·· •ut. satıŞ1nı . kont- Bu hafta üç büyü~ transatlan- gid~rek abideyi uzun 
ı ' '-! uUerın hillelı olup tikie limanmuı.a 1000 seyyah gel- müddet tetkik et-

~ .... ~~~k üz_ere Istan- eceRtir. . . I J 
1 

h 3. Kan o 
~--:!~ lll' yerınde mua-

1 
mıştır. ta ya ı ey- nlka 

'N~~ ~h- •çacaktır. ilk. vapur bugün imana muv- ktltıraş şehrimizde on pn 
~Yen.. k l asalat edecektir. Diğer iki tr•ns- ıcaı.ı kalar k b'd an· ~ l t ol:. .. d'" rner ez erin- gar a a ı eye DUi'· 

ıstıı. ""' okt la b. atlantik de marbn b~inci ve .._.. .. ların 1·tm·-ı 11e tamirat ile t ıt cc-ı·ı or rın ır l 1:..-1..-.. - -
letırıd.-11 ~ rnesini Sihhı· yedinçi gi,in eri ge ~- meşgul olacaktır. Abidenin ._ 

k dokt ıca etıniftir. Seyyahlar seyrisefain idaresine tabiti, henüz verilmemiftir. Bu-
aı td tor rın memuri- ait tophane rıhtımını çıkacak ve na da sebep abidede gBrUlen 

~te b c-trne, merke- yeni yapılan salon'1aki. rfiyi nokaanlardır. 
· !anacak. 1 ziyaret ede~klerdir. Bu noksanların 4000 lira ile 

edecek bir kuvvet yoktur. Ema- Haydutluktan yetişen Baha 
nullah kıtaatmm pek yakından Saki kaybettiği nuf uz ve itibannı 
Kabile girmesine intizar ediliyor. yeniden temin eylemeie çal~~-

Allahabat 27 (Fos) - Kıral yorsa da pek aı. müzahir bul
Emanullah e-lan Kandaharda bu- muştur. 
lunuyor. Iran şahının mümesilleri Mamafi Kabilde sonuna kadar 
Kandahara gelmişlerdir. Iranın tutunmağa karar vermiştir. Bütün 
Kırat Emanullah ile asiler ara· gayretiyle para toplamağa çalı
sında tavassut edeceği söyleniyor. şıyor. Bahanın adamları Peşaver 

Peşaver 27 _ Yakın bir ati· de para toplamak istemiılerıe de 
cie Efganistan ahvali yeniden Bahaya hasım olan halk iherlerine 
· k" f _.ı_ kt' K al Emanul- hücum eylediğinden adamlar ln-
ın ışa e~ce ır. ır ahatl • ·ı . le 
lah 6000 galon . tayare benzini gilizler m e1111e ı tıpa C,)' -

tedarik etmiştir. mi~l~rdir. , , , 

BınKONSERVATU· BUGÜN SiS VE 
VAR YAPILACA" YAGMUR VAR 

Rasathanenin verdijıi ~
mata göre bugün hafif yağmltf' 
yağacak ve. hava. sisli olacaktır. 
Ruzgar şimalden esecektir. 

Emanet bu sene 200,000 lira 
sarf~derek Şehza~başında mü
k(·mmel bir konservatuvar binası · 
inşa ettirecektir. Bu paranın m~-

1 

fını emanet, difer nılffnı da vı-
liyet verecektir. . 

Binada büyük bir tiyatt0 dai-
resi, koınferafts salOIMI, konserva
hıv.ır kıs•ı bulunacaktır. 

ikmaf edileceği anlaşıhaış, Iİll- . 
yor Kuoaika da bu paranm son 
taksitten kclilmeaine razı olmuf" 
bar. Ancak, daha sonra abide
deki klrmızı t.ftann da döktll
met~ baf1adıtı görülmesi üzerine 
heykeltıraşın davetine llzum ba
sıl olmuttur. 

MEVKUFLAR! 
Kadr•ye H. ve arkadaşları ha

kkındaki tabkıkata din de yaimz 

mustaatik NazHll bey devam 
etmiştir. 

Hikmet beyin . rabatatzlatı de
v~ etmektedir. 

tahkikat ve iıticvabatın bir 
kaç rüne kadar ikmal edileceji 
tahmin ediliyor. 

A~ KARADAN 

G ELIYO RJ.JAR. 

REISI CÜj\fHUR Hz, 
K"ENDJLERINI DÜN 

KAllÜJ-' ETTi. 

Ankara, 28 {A.A] 
Şehrimizde bulunan MoskoR 

..liiyük elçisi Hiiscyjn Ragıp bey 
1 şerefine ha 
rici) e vekilı 1r-=-''"":'"'='~~~~~ 

Tevfik Riiş. 
tü bey tara
fından bir 
ziyafet ve
rilmiştir. 

Ankara, 
28 [A.A] 
I Rua ıetı 
1 ri M. Soriç, 

ı
Moakova b
üyük elçiıi 
HüıeyinRa· 

l gıp bey fe-
refine bir zi 
ya fet ver- H. Aag.p B. 
miştir. Hüseyin Ragıp bey mar
tın dördüncü günü Istanbuldan 
K.rım vapurjy}e Moskov~a ha
raket edecektir. 

Ankara, 28 (A.A] 
Şehrimizden bugün haraket 

edecek olan Moskova bliy\ik 
elçimiz Hüıeyin Ragıp ve Biik
reş elçisi Sabri beyefendiler 
Reisi cümhur hazretlel'i tarahn
dan kabul buyurulmuşlar ve arzı 
veda eylemişlerdir. 

\ nl,ara, 28 (A.~] 

Moskova büyük elçimiz Hü
seyin Ragıp, Bükreş elçimiz 
Sabri beyler bukünkü ekspresle 
şehrimizden mufarakat etmifler
dir. 

lstasyonde Hey' eti vekae erkaaı, 
Meb'uslar, Rus sef•ri Suriç ce
napları ile haridye erkaı me
moriaia W! aosstları tarafılMlan 
tewi eddnllşlerdir. 

IRAN SEF1RI 
DÜN GITTI . 

Iran seNri Fnıgı han dünkü 
ekspresle avnıP.aya gitmiş ve le· 

faret erkinı tarafından teşyi edil
miştir. 

Frugı han, milletler cemiyeti
ni• ictimaından hukumetini tem-
sil ettikten sonra şehrimize awdet 
edecektir. 

ICAtlbladll d99'1, 
Noter 
Ankara, 28 [Hmasl] 

Katibiadil kanunu meclise 
verilmiftir. Badema kitibiadllle
re Noter denecek.it. 
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Haber veri 

millet 

bınce 
borc~ ver 
ten bo•rrıınn 
di i tal...1:frde ve 

doğnı cıe 

:; a,.eım 2 
dilecek · . Bu kaııun 

• 

{j 

• 

hu iyatm d-Oğru 
olduğunu ederek borç ver· 
mem e m ş ve bu yüzden 
bir çok l · r mu kh.ata ma· 
ruz kal ı.ş ardır. 

laıa dairesi baş memuru Ha
kkı bey bu ese1e hakkında şu 
izaha it ...ermiştır. 

•- Böy bir tasavvur oldu-
ğuıwı b de er aldım. Bu 
taaavvwa "re haziran iptida-
sındaıı itibaren lstanbul icrası 

"7 n mietakil icra memuriyeti 
haliae k c k, her icra 
memuru doğrudan dogJ ..ıya icra 
k:uıu tevf kan mukarrerat 
ittihaz ve bi d c ktir. 

Y i · az vukuu a icra 
re~ ve ya baş mu · i ikayeti 
aıacip yi tetkık ede-
rek • e bir karar 
ven ııek, ları bu karara 
itttfııa r. F t dedi~m 
rilM, bu tasıwvur heniız kesbi 
kat'~ . d 

ııre/ı9lıİ1141raııwı.::: 

im ..ı, 

kı.pıtk • 
Yf'tİJİt'f 5: 
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Çl 
O LiRALIK 
ALLAR 

iZ IIR DE 8 KIŞI 
JL 

J l 

de 
ı lı lnıı 

ık hır 

'nı 

ll ffi<..· 

1 ('Vt'· 

'a dı-
en mu da bu ı slc 

""''u-'r ruv.ı t · c.ırların· 
d ıı daha or ,ekız k• \ardır. 

1 akat buı lar.n 1 areketlerinde 

KEM TTINŞDK 

•• u 
.v;ıa ette 

Tarik bedeli 

vuku bulan muteaddit temasla
rına rağmen ı kjnci safhası 
da müspet bir sahaya gireraemİş· 

Tam bedelinin iter yerde 8 tir. 
lira olacağına daır henüz Vila' e- ,Müzakera8tı bu seferde teve-
te bir iş'ar vaki olmamıştır. kkufuna Yunanlılar sebep olmu-

Erciıment Ekrem bey şlaf"dır. Hükumetimizin mübadele 
Um mi matbuat müdürü Er- işlerinin halli için gösterdiği hüs

cüment Ekr m b«:y şehrimize nü niyet ve ferağatı, e lak esele-
e! ı ı t E re bey !erine ait son teklifinde daha cilme 

dün dg eden sonra vali beyi zi· rt bir ekilde gösterdiği halde, 
yaret et 1ştir. Yuaan hükUmeti mükabil ceva-

23 clc:tebin münaka ası hında yene her zamankı ihtilafgi-

Is anbul "ilayet: şelırımizin rizaııe vaziyetini muhafaza ede
muhtelıf !Yerlerinde yapılması J rek kıym.~t ha~ ıyyelerı ~~5 il
takarrür eden 23 nektep binası yon lııgılız lırasına balıg olan 
~aaıın, yarın münakasaya ko- ı ~unanistandaki müsakkafat "e 
yacaktır. dıger emlakimiz için kıymetinın 

nısfından az para teklif etıniştir. \ ilUyet mec isi 
Umumi vilayet meclisi yarın 

öğleden sonra saat ikide açıla

caktır. Bütçe tabolunmuştur. 

Genç kadın sanki 

- Niçin arkamdan takip et
tiniz? 

Demek istemişti. Bunu anla
yan irfan derhal temin etti: 

- ihtimal arkanlf;daD bir kasti 

Mübadel işlerinin ruhu me
sabesinde olan emlak mese
lesinin sırf yunanlıların çıkardığı 
müşkilat yüzünden halledilmeme· 
si müzakeratı akım bir vaziyete 
sokmuş gibidir. 

Müzakeratın geçirdiği tevakk
uftan bilistifade baş murahhası
mız Cemal Hüsnü beyin şehrimize 
avdeti beklenmektedir. 

olduğunu tecrübelerimle biliyo· 
rum. 

Yürüaıeğe başladılar. 

* * 
· wela resmi bir tarzda görü-

üyorlıırdı. . 

Artık hiç 'r şey d ·· Ünljmedi duyunca başını 
Bir kaç ach ileride · sa- rınd;:ın evvıMa 

.<İn y"riiJen 'ya koşmak, diş ık k r 

·et di, rl d la
hayret, so(}l'a 

hafif b•r korku j 

mahsusla gelqiğimi zanneder· 
siniz: Fakat Suneyla hanım 
emın olunıız . . . . ve sizi ye 

min i!e te'min e~irn ki sırf 

irfan zavallı SemibanHJ aııi 

olan ölümünden bahsetti. 
Siiheyli, vereınli kızKI soa 

günleriıtde ki i:ıtıraplar- anlattı. 
Kendİ9iain Bur.!'lldan gelmek iste

medii"ini, pek çok tCFeddiit etti

kini. çiinki lstanbula gelmelctea 
adda kerkduğuuu sö,&edi. 

onua giz tekrar ve gı çıktı. 
cfoya doya g" bir mu·· Derhal kendini topladı. 
siki kadar yalı:ın ses" nı te- Sakin bir tavur aldı. irfanın 
krak işitmek istiyordu. ç saniye bu 

Dımağ a n ses yene el eri d1eırinin • de 
yükseldi. edemed n kaldı r. 

l •• ! ... 

ge 
Su > 

vv ı. 
ısı ıztıraplı olan bu 

• 11 geoç ressaııı ihlal etti : 
- Şüphesiz parka bir az hava 
ak ıçin geld' iz. Ben de aynı 

maksa 0 burada bulunuyorum. 

y nına 
Size refakat edebilir . 'yim? 
Suhey a ce p vermcdı. Na

ıar!arında bır tar şuleıı parla· 
ı~ını yordu. 

bir tesadüf eseri olarak burada 
bulunuyorum. Sizin burada ol
duğunuzu değil bilınek, ümit 

ı bile etJJıiy<>rdıım. Y ollaı-ımızı 

1 
birleştı.rcn rırt kader ve te8'1· 
düftür. Söı..üme itimat ediniz. 

Süheyla, irfanı tatlı nazarları 
altında uzun uzun süzdükten 
sonra ~aşını eğdi. içini çekerek: 

- Size iııaniyorum dedL Si
zin tesadüf dediğiniı; kader, in
sanların en tetbirli ve şuurlu 
kararlarım, en sarsılmaz uiml • 
rini alt üst edecek kad.r kahhar 

- Nedeaı. tereddüt edi}'onlu-
nuz... Niçiıı korkuy<>rdunu:ı? 

- Kork~ .. Çti kı 
- Evet .. 
- işte korkduğt1111 

ge)cli. 
Ge kadmtn titrek sle söy-

lediği bu söz, irfana büyük bir 
ümit vtrsil. 

muh e ı 

Bir 
b;ışka güne brakıldı. 

hır!!IZ hiC m 

Keoıerburğazda, aşa Osmanm 
dükkanından 8 k bir bak· 
lava tepsisi, 3 okka ekmek ve 
400 kuruş çalmakla maznun Arap 
Mustafa ile Ahmet oğlu OsmPD 
mrıhakemcsine dün birinci ceza 
muhkemesine başlandı. 

Muhakemenin cereyanından 
ve maznunlarnı ilk ifadelerinden 
Ahmet oğlu Osmanın cürm" 
faili olduğu anlaşıldığından dolayı 
mücrimiyetine, Arap Mustafa
nın da cürmun faili olduğuna 
dair delailı subutiyc bulunmadı
ğından beraatme kBl'ar verlmiştir. 

Elza iyeğo me ele i 

Elza Niyeğo eselesınde Türk
lüğe hakaret eden museviler hak
kındaki davaya dün birinci ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Musevilerin Türklügü tahkir 
cürmünden dolayı tahtı muha
kemeye alın naları hakkında ce· 
vap geld ğinden museviler tek
rar tahtı muhakemeye alınacak
lardır. 

Süheyla bu bir kaç kelime 
ile kendisini bala sevmekte oldu
ğunu itiraf etmiş olmuyor muydu. 1 

Geaç kadın devam etti : 

- Sizi artık bir daha görme
meğe azinı ve yemin etmiştim. 

Fakat görüyorsunuz ki bu azmim

den dönen ve yeminimi tutınayon 
ben değilim. Tesadüf .. .. plan
larımı alt iist etti. 

Deva lı gırtlai 

Sık sık tekerrür e<i" 
gırtlak ııezlelı-rindeıı ~ 
vamlı gırtlak hastalığı 
na çıkar. Çok tütün · 
değirmencilerde, çİtlleııtf 
lesinde, sigara ya 
daima tozlu hava kokl• 
da, sarhoşlarda çok 
Bunlarda ses örtülü ,.e 
Bu gibı hastalara yap~ 
davi her ~yden eye! , 
izale etmektir. içki suret 
tiyede yasaktır, tütün .,e 
lu hava koklamaktan sa 
lazımdır. Bazılarının 
lannda bastahk rdııt. 
tedavı etmek icap edet: 
ktorun tavsiye edecek1 
!arı kullanmak, küküttld 
nyolara gitmek lazuudıl'· 

Lokınan Hak 
• 

unutturmak istiyorsunuz? 

- Evet.. yarın Jstanbulu tıer 
ediyorum. Bu akşam gidece · 
Fakat Zekai beyin fazla · 
dayanamadım. Onlara o 
medyunu şükranlDI ki.. Semi 
cenazesi çıkbğı güııu oolan 
etmeği nezaketsizlik ve DllDk · 
}ük addetti . 

• Kim bilir •• belki de artık s· daha 
unutınuşµw z. Uzak k, uzak j le "ştinı, Manen o kadar 
kalmak Yibi üzerinde 1 k · ediyo ki. .. 
llJ'UŞturucu ve te' · parçe siik çok ~ 
ler r. ı ar gidecegim. 

- Ô :ı:a ? 1 - Daha bu yaşllllzda bö 
- Zan yorgunluktan, inziva ve sükGn 

Beai p siz de bahsetmeniz inanılmaz bir 
bir guıı bu hakilaıb tesli ede- dir. Ayu.ya baktıgınız 
cdt ""' bir giin.lük aşlnmızın Qe,. gittik.ce güzelleştiğinizi, ta 
liliğjni çabuk lllMltacak, batta tmavde bliründügünüzü 
l>llU habrladıkca gülecekainiı. genç ~ g6nııu 

- Demek hemen gitmek, ? 
buıa ~ıa uzalclqmak, kendinizi 
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ıtvinof protokolunu 
kabul ediyuruz 

~ Aalcara, 28 {i\.A] 

oı.: ~~ siyaset ateti olarak istimalinden feragati mutazam
. M. So ~VHlof protokoluna iltihakımıza dair Sovyet büyük 
efcııdi rıç cenaplariyle Hariciye vekilimiz doktor Tevfik Rüştü 

11\lekiı ı:asında teati olunan notalar berveçhi atidir: 
ıatj nıut yefendi, harbin milli siyaset aleti olarak istimalinden 
•aı'ı ııa:mmm 27 agustos 1928 tarihli Paris misakının mer

lorıy1, Ru ında Sosyalist Sovyet cümhuriyetleri ittihadı Letonya, 
da i hıanya ve Estonya tarafından 9 şubat 1929 da Mos-

'hilıee ~z~ edilmiş olan protokolun metnini hükumetimin emri 

~e~ ~~ takt.im ile. ~~bi şeref eyle~. işbu protokol sos-
13 tuba unıhurıyetlen ıttilıadı merkezı ıcra komitası tarafın

. ~ l~ ~a tasdik edilmiştir. Hölalmetim taralından 
IQltıp zata ılaveten beyana memur bulunuyorumki Türkiye-
. ervcr . • 1 A olnıası .sı~asetiy e vrupa şarkında pek kıymetli bir sullı 
l)nı 1.arrı nı ııtılzam eden cografi vaziyetini nazarı dikkata alan 

'n u anda Sosyaliır ıovyet cümhuriyetleri ittihadı ile Tür
Cltild nı~~i sulh yolunda dostane bir tefriki mesaiyi idame 
llaQ eruu ~iş eyleyen hükumetim Türkiyenin yukarda 
~ Protokola beşinci maddesine tevfikan iltihakını hara
~caktır. Pek yüksek hissiyabmın kaİ>ulünü rica ederim 

-~ dı.,. 
il ferag elçi hazretleri: harbin milli siyaaet aleti olarak istima· 

S:tı mütazammın olan 27 agustos 1928 tarihli Pariı 
a a_ syalist scwyet Cümhuriyetleri ittihadı ile Letonya Po-· 

ldıa ~a ve Estonya arasında mevkii tatbike vaz'ı hakkında 
İlttai4 ol 9 şubat 1929 tarihinde işbu devletler tarafından imza . ~e:-' ~rotokol metnini göndermek ve ayni zamanda Soıya

hiilalaı c.ihnhuriyetleri ittihadı hükumetinin Türkiye Cümhuri
b..Yu etine İşbu protokola iştirak teklif ini bildirmek üzre 
&ldatı nnaş olduğunuz dünkü tarihli ve 26 - 264 numaralı tak
Pada laı beyan ile kesbi şeref eylerim. M. Litvinof un şarki 

bid sulhün tekarriirüne yardHll edecek olan bu teşebbüsüne 
1 ~Ye!t~ dost hükumetin vaktile ve nazigane haber vermiş 
tile 'Yts~e vakıf bulunan türkiye Cümhuriyeti hükumeti bu 

itler ile ~~nryetle görmüş ve alkışlamış ve fikrini müzakereyi idare 
1\ Öted: ınd~ söylemekten geri kalmamıştır. Binaenaleyh Türki-
~tirı nben muhalasat ve kuvvetle takip etmekte olduğu sulh •Z:. t&rnamile tevafuk etmekte olan bu misaka umumi sulhün 

aJc elti~ medar olan mesaiye iştirak emeli ile ve hararetle 

6 . beyana müsaraat ederim. Pek yüksek hissiyatımın 
rıca ederim büyük elçi hazretleri.» 

nkarada 
~etliye heyeti 
._ti ha bati -

8 ' Ankara, 21 [ A.A 1 
~~uınanesi günü icra 

iÇİn C cenıiycti belediye 
\i ı Utnlıuri)et halk fırka· 
le ~Vatın namzctliklcrini 
Oihı 0 etmiştir: Tiirardan 
-~· Alımn , Anadolu 
~ il umumi i Aliiettin, 
~ııq llluhabiri Bilal, mü· 
Ceı..-} hilaliahmer muha· 

._tıdu!·: ttıHemurin koopratif s.;, ~ alkı. İş bankası 
tı ~Hamit, tUccardan 

ld;e ~--nı, emlak bankası 
~ ~sından Hayrullah, 

dok hey'eti merkezive 
et tor Hü <'yn Em·er, 
"'6b halk fırkası muhasibi 

endis İzZet, müben· 
ll'f'ukat Mümtaz Haki· 

1nıtıdfiril Naşit ~Hakkı, ~k: 0 J g&T oğlu aşit, 
'lhı CVrak müdiirü u~ret. 

Oınıan, zıraat ban· 
:üdürü Raşit, a~ ukat 
ş Y•re Cf'mi. eti !'f"İ 

ı.111111~· doktor Vehbi. 
~.._ ba ~f't, (;umhuriyt>t 

Şıır.utibi Ziva bt>' ı~r. ---- . . ltel"th • -e•Sinden istisna 
~ ~ •• 28 [Hususi] 

~11htelif encümen-
~ liyihaya göre, 
'-h,~rif vergisi ve· 

tfrlt ı, havai ve jan-
"traide ~üçük zabitan 

• en maaf tutula-

Atin ada 
Bir kahvehane 

yikildi 
ı\tina. 2i [A.A] 

İşlek hir kalıv<' ö~l<-dcn ı;onra 
birdenbire pkılnııı-.tır. uf uı::ca 
Za)ıat !;Oktur. Enkaz altından 

~imdi)e kadar 10 cf' .. et ~ıkanlnuştır. 
Atiıı:ı. 28 [A.A] 

Panhellinion kahvcıo.inin inhi· 
damı neticesinde illenlcrdcn başka 
şimdiye kadar 13 a~ır ,.e bir çok 
hafif mecruh urdır. 

Manisada hır ızlar 
Manisa, 27 [Hususi] 

Şehrimizde ve kasaba da bir 
çok evleri soyanlar polisin şid· 
detli takibab neticesinde yakayı 
ele verdiler. Hırsızlar sekiz kişi
den mürekkep bir kompanyadır. 
Polis merkez memuru Haşim En· 
veri bey Viliyetce resmen tak
dir olundu. 

Bir uıiifettis hakkında ., 
tahkıkat 

Manisa, r hususi ) 
ilk t<'lriı;at mtifettiti Osman Rah· 

mi efendi hal\kındaki tahkıl\at çok 
şunıuJlu bir afha)a ,,;irmiftir. :Mua1· 
limlerden e\ i~ e, Şül\ruye, Saime, 
Melahet Murstide, Mediha hanımla· 
rın ifadeıeri alınmış 'e bu hanımlar 
fBY&nı dikkat ifsdatta hulunmuşlar-
drı. Tabl\ıl\at devam ediyor. Tahkı· 
kat Izmir maarif eminliğinden \•erilen 
emir üzerine yapılıyor. 

Bütçe müzakeratı 
Ankara, 28 [Hususi] 

Meclis bayram ertesi bütçe 
müzakeratına başlayacaktır. 

Mani ada arteziyeıı 
Manisa, 27 [Hususi] 

6000 bin lira sarfile Manisa
da bir Arteziyen kuyusunun te-

. [ . . \ ,. 

lngilterede 
yeni Amerika 

zirhlilari 
Londra, 27 !A.A] 

Muhafazakar kadmlar i<:tinıam· 
da hir hitabe irat eden dahili)ı• 
nazın Sir \l illiam Jm,ı~on Hirkı: 
kcllo#! mi;:akı ınüuasebcti} l(" İngil
tcrcnin yeni Am<'rikan Jn·m·azi.ir
lninin inşasına karşı hiç bir itiraz1 
olmadıgını \C kendi cıini şahc::<'n 

A merikamn hu grmilerini İn~iltno 1 

ilı· ınlittefik olmak \C onun yanın· 
,Ja mevki almak halinden ha~ka , 
bir nziyctıc iı;tiınal etmesi imkanı 1 
tasavyur edcmcdiµini beyan "' iki 
hüyıık anglo-ı;akc::on milleti arasında 
vukna gelecek bir harhin hiç bir 
dakika husul hulınasma ihtimal 
vernıiyeceği bir cinayet olaca~rını 
ilave etmiştir. 

Avam kamarasında bir hadise 
Londra, 27 [A.A] 

Avam kamarasında işsizlik 
nıes'elesinin müzakeresi esnasında 
saıniler lor.asımla oturanlardan biri 
ukahrolsun sermayedarlar,, diye 
bağınnı~tır. Locadan çıknıası hak
kındaki ihtan din1emek istemiyen 
bu şahıs mukavemetine rağmen 

ihraç edilmiştir. 

Zepplin meselesi 
Londra, 27 [A.Al 

Avam ka,marasında hariciye nazı· 
rının ga) bulıeti esnasında iras t>dilen 
bir suale ce\ abrn sir Loı ·kN L:ımıı· 
son alman hariciye nazırına " Graf 
Zepplin ,, balonunun Mısır afakında 
tayeranına lngiliz lıiıkuınctinin mua· 
rı z bulunduğunu nimresmi surette 
i-;:rap edilmi~ olduğunu S9) lemi~tir. 
Mısır hul\umeti il& lngiliz hükCtmeti 
kendileriyfo t>vclce bir itilaf yapıl· 
maksızın ecnebi ta) are 'e balonları· 
nın tayarsnına mUsaeke etmek h ısu
sunda anla~mışlardir. Bu imtina1n 
Alman · Ingiliz miinnscbatım izrar 
edece6i suretinde ileri sunı len hir 
mutalaaya cernben ir Locker Lemp· 
son ecnebi hiiklımetlcrinin kendile· 
riyle Mısır arasında bir itilaf olmak· 
sızın lıu (! İhi ta:y crnnlnrııı i<'ra edil· 
mi. ereitiııi idrak edcrekkri cernbıııı 
H"rmiştir. 

Muhteşem bir scr~i 
l.omıra, 28 1 ı\. !\.) 

Scrgi]ı"rin · ncılnıakta ohlııı;n 
Olimpİ) at dara\ ı hir mali grup 
tarafından E-attn alınmıştır. hn 
WUP 2 mil)on İngiliz lirac:ı "arfi)lc 
lmrac:ını dun' anm bu ne\ i lıina· 
1annın en 'a ii \C en mulıtcşcmi 
haline sokacaktır. 

Chamberlain ha~ta 
Londra, 28 (A.A] 

Dlin gece ne~rcdilmi ş olan tıbbi 
bir bülten sir Austin Chaınberl:ıin ın 
huğ.:ız nezlesınden muztarip bulundu· 
ğunu ve binaenale) h odasından tışnrı 
ç ıkma~ aca;;ını, mamafih nezlenin 
humma ile mlıterafik bulunmadııtını 

bildirmektedir. Hastalık hafif oldu· 
~undan hariciye nazırının yeni içti· 
ma d~nesi p.ızartesi giın lı açılacak 
olan cemi~ eti ak\ anı medisinin me· 1 
saisine istirak etmek lizre Cinevreye 
µ;itmesi ımimkunclur. 

& w ::zıa 

milmessile i dehaklr 

ARiA KORDA )İ gor 

ek için bugün 

ME&EK 
llNEMAllllA 

_gidiniz. Saat 3,5 matinesinde 
BOYOK VARYETE GERON tema· 
ııa be~ eti, CA BAZLIKLAR DANS· 
L.\R 'e varyete nUmeroları. 

San'atın hütiin güzeHiği 

SON EMRi 
Mümessili: 

El\IİL YA i GS 

Dedı, 
ocluı 

Telefon çaldı 

Dün öğle üzeri matbaanın tele-
fonu çaldı. Makinenin ahizesin-

den şuh bir 
kadının se
si geldi: 

- Orası 
ikdam ga
zetesi mi 
efendim? 

- Evet 

hanım efendi. 
- Bendeniz daimi karileri

nizdenim. ismim Fahiredir. bir 
şeye nazarı dikkatınızı celbetmek 
istiyorum müsaade eder misiniz? 

- Rica ederiz 
- Efendim kış başladığı gün-

denberi hiç bir kadın kendini 
denize atarak intihar etmek te· 
şebbüsünde bulunmadı. Farkın· 
da mısınız? 

- Olabilir hanını efendi. 
Bunu düıilnmek hiç hatırımıza 

gelmemişti. F arkmda değiliz . 
- Hayret ediyorum! 
- Hayret etmekte serbestsiniz 

hanım efendi. 
- Peki genç kızların yazın ya

lnız banyo mevsimlerinde kendi-

lerini denize attıklarını da bilm
iyor musunuz? 

- Bu meseleyi tetkik etme-
dik küçük hanım 

- Çok feci bir hata. 
- Zannetmiyoruz. 
- Aman efendim ne söylüyor· 

sunuz? Derhal tamir etmelisiniz. 
Geçen sene Ağustos ayında ken-

dilerini öldürmek bahanesile de
nize atan kızların numayiş yap-

tıklarını ve sevdikleri erkekleri 
kandırmak teşebbilsünde bulun
duklarını yazmalısınız. 

- Buna neden lüzum görmü-

yorsunuz? 
- Şey efendimi.. 
- Geçen sene yalnız ağustos 

ayı zarfında denize atılan kızlar

dan bahsedeceğimiz yerde mart 
ayında intihara teşebbüs edenleri 
yazsak olmaz mı ? 

- Ağustos daha münasip zan· 
nederim eefendim 

- Ya öyle mi Küçilk hanım? 
- Şiiphesiz efendim. 
- Peki ) azalım. 
- Çok tuşekkür ederim bey 

efendi. 
Telefon kapandı. ' & L """' 2 

E 

OROZDI-BA 
Til'ar~thanesinde büyük 
istifadf'IPr t"uıin ederek 

Mubayaatımzı yapabilirsi
niz. Bütün dairelerimi=e mev· 
simUk yeni çe§it mallanmı: 

gelmi§tir. Yünlıl ~ ipekli 

kumll§lardan 

SON KALAN 
parçalara fevkalade 

TENZiLAT 
yapılmışur. Kadın erkek 

-ve çocuk hazır elbise dairele
rimizde en zengin ve son moda 
çeşitler bulacaksınız . 

OROZDI-BAK 
Bütün lstanbulda en ucuz 

mnl satan 

5 

= 

aclalarl 
·> .. 

(Benet) in çevirdiği bu 
firildak acaba ne idi? 

KEMALETTiN ŞOKRO 

-60-
Emre itaat! .. , 

(Benet) in: 
- Git çabuk çağır .. Bekleye

mem .. 
Dediği adam o zaman lstanbul 

hükumetinin reisi, Türk halkının 
mukadderatını eline teslim etmiş 
olduğu sadrazam Ferit ... di .. 

Yalnız bu hareketi bile (Se
net) in ne derece nüfuz sahibi 
olduğunu ve Feridin bu herifin 
elinde ne suretle bir baziçeden 
ibaret bulunduğunu ispata kafi-
dir. 

Arnavut odacı etekleri zil çala 
çala doğruca vükelanın içtima 
salonuna koştu. 

Beş dakika sonra Ferit, siyah 
gözlükleri ile bir baykuş gibi 
içtimaı filan terketmiş, lngiliz 
yüzbaşısı (Benet) in emrine ita
ata koşmuştu. 

Baş haşa!. 

Feritle. Benet ne konuştular .. 
Neler müzakere ettiler. Bunu 
yazmak kehanetfuruşluk olur. 

Ancak, (Benet) in yanında ki 
ince uzun zatla ve güler bir yfızle 
babaliyi krkettiği görüldü. 

Anlaşılan lngiliz casusunun 
işi yolunda gitmişti. 

Senet çıktıktan sonra Ferit 
hemen telefona sarıldı ve defte
ri ha kani nazın Refik beyi alel
arele yanıma çağırdı. 

Refik hey Vahdettinin küçük
ten yetiştirmesi vr merhum gazi 
Etem pqanın damadı idi. Elyevm 
(150) lik listeye dahildir. Bilahe
rede bu zat hakkında fazla ma' 
lfımat vereceğim. Yalnız şimdı 
şu kadarını sÖ\ lt y eyim ki 
Refik bey sarayda F eritten dah;\ 

1 
fazla nüfuza sahipti. Vahdettin
in yegane itimat ettigi, onun 
fikrinden dışarı çıkmadığı bu ad
aman böyle alelacele sadrazamın 
nezdine çağırılması \ c bilhassa 
bu davetm Inµ:iliz ( B net ) in 
gitmesinden sonra olı a:,,ı oı a da 
mühim bir fırıldağın çevrildiğine 
delildı. 

Aceba ne oluyordu? ve yahut 

ne olacaktı. 
İl .. i saut "'onr.t 

mağı ile döndügüne şüphe ol
mayan bu saray telaşında ve bu 
geceki içtima da çok esrarenfiz 
bir renk mevcuttu. 

Aynı ~f'ee 

Aynı gece Beyoğlunda lngil
tere sefaretanesinde ceneral Dist, 
Haringlon, istihbarat erkanı 
(Benet), (Dikson), (Tomson) ve 
daha bir kaç sivil lngiliz, arala
rında F eridin yanına götürüldü-

! günü gördügümüz ince ve uzun 
herif olduğu halde masa b~ında 
şampanyaları yuvarlıyorlar ve 
belli ki bir alem yapıyorlar. 

ince ve uzun nPrİfin hüviyetini 
fazla gizlemeden okuyuculanmıza 
haber verelim. 

Bu zat, Londradan sureti 
mahsusada lstanbula gelmiı olan 
(Englişe Petrolyum) lngiliz petrol 
şirketinin müm ... sailidir. 

Ve bu gece burada lngiltere 
scf eret&nesinde lngiliz kodaman· 
ları ile alem yapması, o gün (Se
net) le beraber F eridin neıdin
deki tesebbüslerinin limit verici 
bir kil iması şerefine dir. 

Fırıldak 

Bir uc:.ı Sarayda, diğer ucu 
lngilterc sefaretanesinde dönen 
ve çok mühim olduğu muhakkak 
fırıldağın çevirici başısı olan (Se
net) muvaffakıyetinden emin, bol 
bol içtigi şampanyalarla serhoş 
olmuş... sabaha karşı iki lngiliz 
askrı inin \ardımı ilf' otomobiline 
yükletilerek evine ~derilmWti. 

( Senet ) in muvaffak oJ.dutunu 
ümit ettiği hu işten sevinmekte 
hakkı vardı. 

Çünkü nufuzn, şeytanatı ile 
Feridi elde etmiş ve mahirane 

'-urette bu çok ehemmiyetli meseleyi 
lngilfrre lehine hal etmişti. 

Hal etmisti diyoruz, çünkü 
gece sabaha kadar süren Saray 
müzaker.,.tı temamen bu mel'un 

' herifin arzusu veçhile hitam bul• 
mustu. 

Bu miıl ın mes~ le , memleke
tin aleyhine ve lngilizlerin lehine 
netıcelencn b ı esrarengiz fınl
dak ne mi idı? 

(Bilmedi) 
Refik ve Ferit baş bnc; baş, ... 

verdiler. iki saat kadqr gö üşti' ler. • •••••••••••: 
Sonra ikisi beraber sadaret l tiıı : • 

otomobili ile Yıldıza st>ğirttiler. \ 1 fi\ t. \ ı F \1 !\!Si DA : 
Ogün akşam )'emeğmi sarayda e • 

Vahdettin le beraber yediler. • Ş E H R AZ A T i 
Bir taraftan da yıldız ile bazı : • 

1 •
11 

filminin seanslan : İlk matine : şehzade ve sultan saraylan • • 
arasında telefonlar işliyor, ve : saat 11,30 başlayacaktır. Tek·: 
bir takım hanedan azası devet : mil filim birden gösterilecek- i 
ediliyordu. ! tir. Fiatlarda zammiyat yoktur. : 

Şaziye Sultanın otomobil ile i Her seans sonunda salon tab· ! 
ve telaf içinde saraya koştuğu ., l" d • 
görülüyor, Abdulhamit verese- : ıye. e ıleceğinden tam saatta i 
sinin etekleri tutuşuyordu. : teşrıf buyurulması rica olunur. : 

Her halde (Senet) in par- =••••oe• .,•••••••••-•• .. ••.: 
~ ..... -....... ;B .... İ ..... R ......... T .... x···\r···s····-ı·····y-· ... E ................ i 
. -
i Glızel bir temaşanın iotihablllda ZAHMl l' ÇEKMEHNIZ i 
IA.srı siı-ıeI-ı:"I~clai 
! GUsterilmekte olan RA~IO:\ O\ \ ?O • MAHS~ 11 Dl-:\ f 1 '" ROA D.\RS1 nin ttnl!Sili ın 11azzamı i 
ı KORSA ŞÖVALYE i 
1 \. Filmi mutlak.ı ırıclip J!ıırııııüz. j 
......... ••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••··········· ••••• ·······•········••••••••••••••••• • 

OPERA SiNEMASI 
KOXRAT \ l\\T - \ER ER KRAL~ :\<,'\I· s E:sTERHAZl 

ELlZA Lı\ POR fA 
Gibi dort 1-ı~ mettar mumesc::ilm t l"il rtıil\leri 

muthiş facia. muazzam fi l 

PRAG&I TAi.EBE 
16 l .2 · 18 1.2 :\f \. Tİ1\\ELERİY Ll- u' < • l ı \ ııl\ 'ar~ ele 

Franfurt operası arti tlerıntl 1 \lııı. L 1- R tarafından 

Sevimli l\omik 
Rıı 

HARP tLE KO:\~F. R a\ r c 
\c an onlar. 



- tı -
Tuhafı · .. BiT bıcrh-., hnaz, 1c~ çı~a bağla-

. dede büyü "ş bir berber d4m kaf aği", ve. bayıltmcaya, 
· ek ~ı bu kadar lal'llyt olsun1 gebertinceye kadar dövdüm, döv-

yret • m ooğf'USU. Ma- düm, dôv-d:m .. Nihayet güç halle. 
i'eri vennadım; Yalnız - Söyledi mi? Sö} !edi .... i he-

ksed n hayaline şöyle rifm ismini? 
m · işince gördu ki: - Söyledi. Senin gibi sünepe-

.. mn sol kanadı yeniden nin, cılız serserinin biri .• 
mağa başlamıştı hazretin... Benim gibi mi? 
e devamettr. Ne münasebet... Fakat, heri-

h.. Ah. ereden de gel- fin hali öyle ğayri tabii bir şekil 
im k ahi Elime bir almıştı l.i; kahve dönicülerin hınk 
. , deyicil ri gibi ne söylese eyvallah 
ı.. de ek• n b~ ka ça e görf>medim. 

N ticeye · tizar zaruriydi. 

o .,. 
~rk'"fı'wı titriyor, - eudu 

r zangır sal ıyordu. 
1 b . bir korku .. 

-Eyvah! kkak eıtte.i ner-
bir yerimi daha kesecel"ti .. 
izdi bu 1. Bir an evel is

emleden kalkabilmek için.: 
- Perdah istemem 1 - dedim-

bir az ouiktir. 
Düruşt bir haraketle omttzwn
n b sbJ"a118k ı.aylard ı : 
- Otur cantm ! Bana Niğdeli 

et Ali deırler; tüy gibidir 

. ? 
Allah bağışlasın f - diye 

rak boynumu eğdim. 
ladı hem bf'aşa, hem de 

Y i!çG üsü ? ya üçüncüsü ? 
- Off. Gene kestin b · r yerimi. 
-S n d a a mahaHehi ço-

i ·şsin ha! 
mmiyeti yok dedik ya 1 
ü kesmeden dinle heni. 

çar cum. Sesini yüksel-
v m etti: 

-Ah .. O utanmaz. O r.ezil .• O 
f 
Oo 

? yiııer.1İ kestim bir ye
sende ehemmiyet ver

ile ya? Sen beni dinle .. 
diyord ? Haaa.. Kaltak, 
hafta hile sabretrııedi. Daha 

doldurmadan enfiye 
r .. ul.u;;n.uAU minderin üstünde bu• 

? Kanım beynime 

* • 
1 

fılôır fıldır 

Ah nered } di o her ye e bu
n lar n sokan e leri sopalı ğ'ar

diyanlar'? Nerede o ben: bayıltın
caya kadar, döven domates bu
nınlu bodur? 

Görünürde, işitiltrde, hiç kim
se yok.. Çıldıracağım ... 

Berber şimdi, tam gırtlağıma 
yakın bir nokta üzerinde perdah 
ameliyesine başlamıştı. 

Kafamı sıkı sıkı tutmuş, göz
leri büyiiye büyüye; dudakları, 
bıyıkları titr-eye titreye ustura 
oynatıyordu, 

-Evet senin gibi serserinin biri. 
-dedi- tanırdım, müşterilerimden 
di. Mahallemizde bir ebe vardı. 
Onun vasıtasıyle musallat olmuş 
benim karılara .. Parası bol.. 
Hediye mediye derken ... Yele
ğinin cebindeki enfiye kutusunu 
şilteye düşürüveriyormuş. 

Ertesi sabah erkenden dük
kana koştum. Evden uzak olmak 
kendi kendime düşünebilmek iste
yordum. Kepenkleri henüz kal
dırmışlun ki,,, bir de ne göreyim? 
o .. o •• 

Serseri, dükkana girmiyor mu? ı 
- Nasılsın Mehmet Ali? -dedi

Hiç bozmadım. Allah ömürler ı 
versini bastırdım. 

iskemleye yerleşti. Yüzümü 
sabunladım. Başladım tıraşa.. iş 
ğınlak perdahına gelince hafif
ten taş attım: 

"- Eyi enfiye varmış bir 
yerden dedim. Sarardı. içine bir 
şüphe girdiği muhakkaktı. Ben 
hiç aldırmıyordum. Devam ettim: 

"- Eyi enfiye kutuları da 
getirmişler Istanbuldan .. Abanoz 
tahtasından.. Üstü sedef kakmalı 
filan .. " Benzi kül gibi oldu. 

Bu sırada berberin siması 
aynada gözüme ilişmez mi? Ey
vah.. Herif sık sık nefes alıyor, 
alm, yüzü ter içinde, gözleri, bıyık 
lan, kaşları fır fır oynuyor. Bir ta
raftan da muttasıl, başını kolu ile 
tazyik ediyor; usturayı kimbilir 
kaçıncı defa gırtlağımın kenarın
da dolaştırıyordu. 

- Vay anasını! 
- Dur azıcık!.. Azıcık dur! 

diyecek oldum. 
Dinleyen kim? 

. Hummalar içinde baygın ya-
d a feoası kapı da kapalı- t n bir hastanın sayıklaması gibi 

baktım... Bıyığının ı durmadan, dinlenmeden nc>fes 
so' kan:ıdma tempo nefese devam ediy rdu; 

- T p ı senin gibi, 11 Azıcık 
d . "P rd h i t-

ememt de ·.. ' Ci ı n nazik ir!,, 
dey cek oldu. B sını kolumla sı
k ım. Ve yine tıpkı senin gibi, 
kımıld nmal ... · t ı l.. . 

ay yım. d b"rd n, derin bir 
ç oralı hi'e a1 dı, T kr r ı acı · settim. 

basbr.dı. liem de ne bas- Ayn y la tıkli bir pompa ıle 
' lr ş ibi bir atım kan fışkır-

dı .. 
Ben ha- Akabinde bi çı hk işittim .. 

· ' 1 Ç l 1 hır çı !. Ve bu ç.ılgın 
·ı y·· ç gıık a karışık bir ses, onun 

nı. uz . b d k" t h m d" B I sesı,, oynum a ı acı a a -
.~·· d~n mu z bı hale gelirken a~azı 
he ıy-

ç kt ı l..2dar bağırdı: 
... )!Jlİm~ - B s ım us urayı gırtlağına!.. 

; k" Gözlerimin ö ··nde oda dön
d ·i. R ynimd"' bir durgunluk his-

s 
A na kaı ı.a 

o'd .. 
L ılmı ım .. 

br ç saa 

çarpar gibi 

• 
onra hastaha· 

r, Çar istonJ 

Carpant:ierir i:emsiflerinden biri 

Dünya, bir kararda kalan Çok sevimli ve pire kacıar 

kim... işte bir vakitler boks çevik bir adam olan Carpentiemin 
şampiyonluğu gibi zorlu bir unvan Londranın Elhamrasında v,azandığı 
kazanmış olan Jorj Carpentier muvaffakıyeti lngiliz gazeteleri 
döğiiş aleminde sırasını savdık- anlata anlata bitiremiyorlar! 
tan sonra işi daha tatlı bir 
zemine dökmüş, cazbant şarkılar 
söyleyerek yüksek muzik hel· 
]erde çarliston oynamağa baş-

lamıştır. 
~~~--

Aynişt:ayn 

Ayniştayn nazariyesi küsufla 

Yukarıdaki resim, şirin boksö
rü İngiliz artistlerle beraber sah
nede şen bir şarkı söylerken ah-
nmıştır. 

Boı·sa 
28 şubat 929 
AKITL R 

28.2:i 
80. 

isbat edilecek. ' 
Mayısın beşinde vulrubulacak 

küsufu tetkik etmek üzere lngil
terenin en meşhur rasıdının riya· 
seti altında asrı hazınn en mühim 
bir fen hey' eti ayın dokuzuı da 
Malezya yanın adasına mutcvec
cihea yola çıkacağını lngiliı gaze
teleri haber veriyorlar. Bu hey' e
tin tetkıkat nr.tictSinde meşhur 
Ayniştayn nazari1 esi katiyet 
kesbedecektir. 

Sahne 

Götürülecek aletlerin sandıkla
ra konulması :ki ay süı müşEür. Ba
zı hass"'s a etler demir sandıklar 
içine kc ıulmuştur. 

Ayniştayin naz riyesi mucibi
nce g··neşin yanmdan yakın geç
mekle z"ya huzmesin:n istikame
ti tebeddül edecektir. 

Bin na ey yıl ı .. ın bize 
görülen v ıy eri sah;h değil, 
nisbidır. Al iade zamanda gün
eş semada iken yıldızlar görün
memektedir; f ka gü eş tema
men tutuldu u zaman bir kaç 
dakika zarfınd yıldızların fotogr
afı alınabilir. Alınacak bövlc bir 
fotoğrafla geceleyin semanın aynı 1 
kıt'asının alın c · b"r fotografı 
arasınd f rk füü, e i Ay i tayn 
naz ri) si1un ı patı demektir. 

Bu akşa:nı 
Darülbcdaylde : Hami t 
Na it 9,.,d 

Alhamrııd 

Operada 
l\llckte 

IIie yin tıı:: hc>cti 

: chn:zat 

: Pral•h tal :he 
: Kııranlıku bir kadın 
: Kf'di ~c Kan ryn 1\1 "ikle 

Asri C:inemadıı : Korsan Şö\al)c 

Alemdarda ı Fnldond Dcıılı: muharcbeiı 
1-'crnhda : Y ıu ıley mnhoz Heyeti 

'U! 86 val') ete, Danı ıinc· 
mnıln: Fııvuet 

HATİPLER 
MUGANNİLER 

SPORCULAR 

YALDA 
Pastlllerlnt Teaıilıe Ediniz 

ferkllide memnun 
kalıcakSIDll 

BiitOn ccıane ,,., ecVl 
depolan od~ 

aatıhr. 

VALDA 
lllltlal b\IJID kat.111' 
deruinde taftp Mlnlı 

-Hasta lngı iz iratı 
nasil kurtuldü? 

lnğiltere Kıralının ihtiyar ya- sına lüzum hasıl olmuştur· 
şında, gençlerin bile güç muka· Bu su usulü dairesb>dl 
vemet ettikleri biribirinden vahim müessir surette sifonage 
birkaç hastalığı altedebilmesi ta- yesile akıtılmazsa devran• 
babet aleminde adeta bir mucize şacak septicemiya deni en 
gibi telekki edilmiştir. halin husulünü mücip olur·. 

Bir İngiliz gazetesinde bu hu- kıralın hayabndan adeta üınitÇ 
susta bazı şayanı dikkat mah1- stiren de bu olmuştur. 

mat veren bir mutahassıs diyor ki: bu takdirde teneffüs ha. 
" Kıralın kurtuluşunda amil olmak vuku bulsa bile, bahc:e 
üzre üç şey gösterilebilir: Bün- semmi infcksiyon hastayı 

yesinin sağlamlığı, mutahassıs mek için kafidir. 
·doktorlar tarafından tatbik edi- Hastanın iyiliğe dönınesı 
len usuller de isabet ve ayni liyat yapılıp suyun alın 
derecede mühim olmak üzre başlamıştır. Bu suretle 
hasta bakıcıların san'atlarındaki fazla mıktarda imtisası ve 
ihtisası. sinlerin tesiriyle saatten 

Hastalığın başlanğıcından beri za'fa uğrayan kalp adelel 
en fazla endişeyi mucip olan zaif düşmesi tehlikesi b 
mes' ele, kalbin mukavemeti ol- olmuştur. 
muştur. Bu S\lretle Kıratın he~ 

Hastalık huhısatan şu seyri ayrı a~n ölümü intaç edeb•. 
takıp etmiştir: üç hastalıktan kurtulabiJnıe~ı 

Evela zatüccenp ile müterafık .den şayanı hayrettir. Bu ınu 
hafif bir bronşit halinde başlayan betle hasta bnkıcılann ibtil8 

hastalık, kasabat zatürreesi sure· mani olmak hususundaki ga 
tinde inkişaf etmiş, sonra zatüc- ve muvaffakıyetleri zikre 9 

cenpten mutahassıl mayı müte- dır. Hastanın ip d 1 
kayyıb bir halde geldiği için halde daha uzu ·· ddet 
ameliyat yapılarak suyun alınma- lacak ve tedavi devam 

---~ 

Havada 13 saat kalan 
17 yaşında bir kız 

---
f 

.J 

.. 

Mis Eleanor 
Nevyorktan bildirildiğine goı 

ıVlis Eleanor Smith isminbc 17 
yaşında bir amerikalı kız, kadın 
tayyareciler arasında yeni bir 
rekor kırmışbr. Mis Smith tay
arede yalnız olmak şartile havada 
13 saat kalmıştır., 

Bundan evel yalnız uçuş rek
oru, havada 12 saat kalmış olan 
Miss Boble Trontundu. 

Mis Smith geçenlerde Nev
yorkta Esat River köprüsü altın
dan geçmek suretiyle dikkata 
şayan bir hüner ve cesaret gös-
termiştir. 

idrar darlı ı, p stat, 

g vşe liği \e ert n, dit ile 

a~rısız teda\ i eder. Ktırak9,:de 

ı fınnı smısmda. 34 

A!I!llll:::~:::::....... t 1: 
-==- ALATI ELEKTRIKI P 

Tamiratı 
Elektrik şiıketiııiJl 
Alatı el ,trilt.i) eniJI 

k ... çük tamiratr 
ili 

eccaneJJ 
diğt• r l erini e 1-
e ıneğini alnı9-

dan mal olduV, 
fiatla icra ettiği 
hiç kiı11seyeıneÇ-

I . hul değildir. 
S1 ııı················~ 'lllı Mee•••••••e 
f AŞK" A"i,ifV"ı 
1 RO ALD KOLM ı\ 
: \1L,fA BA~ K • ••••••••••••••••••••••• 

~~~~~ Bu seneki küsuf takriben 5 
dakika devam ed ~eğinden te
leskopla iyi bir fotoğraf alınabi
lecektir . 

Rede doktor Şehap, limonata 
bardağını ağzıma dayarken kah
kahalarla gul ·ş u: 

- Delinin sözüne uyulmaz .. 

ticaret ve s n• ~ 
ı •••• anltaıind••~ 

Tüccara bayram ınallanııı çekmek imkanı verilmek üzere 1 mart 9~ d~~ .~tibaren knru. çj!11e · 
Hele deli, böy e eli usturalı b~r 
berber ol r a .. 

iZ 

pcısuna nakli mukarrer olnn anbar eşyasının sevki 16 mart 929 cumartes1 gunune k~da~ ~ehır rt t 
E va ını topane anbarlnnndan almak isteyenler rnalla~ınm m~~a,numara, \Spor ısın nı 16 m t 

ndo.r Anbar idarPsine bilrlirdıkleri takdirde bu esa 22 nısan ~arı~ıne kadar Anbıırda al kolu 
ı\ubar eşvası nisan nelıayetinde temamen sevk ve nakledılmış bultınacaktır 



l\ları 1 • 1929 

BÜYÜI{ EŞYA 
PİYANl{OSU 

liralık ( 1000) Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) 
ikramiyeyi ihtiva eden bu piyankosunda 

kıymettar eşyalar vardır. 

çok nadide 
• 

~ · inşaatı hit:ıııtek üzere olaıı ve Ankaramızrn en ~arif ve en güzel binalarından birisi bu· 
9ıık Oeaklal'ı Merkez heyeti binasının mefruşat ve tesisatına sarf edilmek üzere Merkez heyeti 

~ ielae elduğu. gibi, hu senede zengin bir eşya piyankosu tertib etmiştir. Bu piyankoda ikrami- ı 
· f~~"hin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler kemmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene· ' 

_::--.ıayeleriodes çok daha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını temin 
•r-.iyeleria kl8llU. azamını yerli mamulatından intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheri 

....... ~- lİlllt kıymetinde ptrlanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kıymetinde büyuk salon 
.,... erkek ~ kadın saatlan, salon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 8o 

-.Aille 1'alı seccade, lltteke battaniyeleri, Berekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın , 
. aa zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile Hilal Ahmer sanat evlerininJ 

,4U11lllif~ "1t ~ • aadide el itferindee ikiyüz pal'Ça eşya vard&r. İkramiyelerill mecmiu miktarı 

~~- H~ IMı pry.a.k:osu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyankolirının 
~. ~ramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilmiştir. 

Defterdarlık ilinlan 

'1ÜIDM BiR SATIŞ 

Fındıklıda M. M. vekaleti m.ubayaat J 
komisyonundan: ·f 

'························································· 2 - ~bat-929 cumartesi günil &.ıeaıitte kapalı zarfJe müzayedesi ilin kılman 
4672 kilo sade )ıığina ihale günün .e talip çıkmadığından 4 mart 929 tarahin· 

de peı.artesi guıııl saat 14 te Edr.uiuıe rukeri aa&Ml alma k.oa.ilyoouada ihalesi 
yapılmak Uzre münakasa temdit eıi~i ilin ohıem. 

} {)()() adet vilease kapalı zarf usmile DMiaakaeaya k.oDJmlıt&Ur ihale ~ 9"3-
929 cumartesi saat on betdir taliplerin §&l'tllaı:ae ve nih:nuneeini gör· 

mek Uae her gün münakasaya iştirak. edeceklerin o gün o saatten eYei teklif 
ve temiaat ~tuplaruu AnUrada levaanı samı alma kom.isyouaaa tevdi eylemeleri. 

S ildıiye dairesi için mallUlere m&ftsus bir tane araba pazarlıkla alınacakm pazar· 
lığın ihalesi 3 mart 929 peznr günu saat OR dörtte komisyonumuooa yapılacaktır 

taliplerin numune ve §&rtnamesini komisyonda g0rmeleri ve ~artnaınede yuılı olan 
şekildeki teminatlarile huır bulunmaları ilan ohıaur !. 

1 htiyacatı askeriye jçin bir adet adi yangın tul11B.Jbaeı ile ede..n pazarbtta ..am 
alınması mukarrer olup pazarlığın ihalesi ikı mart 929 cumartesi g\tDll saat on 

dörttür. Taliplerin şartname!İai k.Olllisyonda gönneleıi< \le şartaaae de mubarrer tuz. 
daki teminatlarüe lıazır buluamelari ilii1ı oluaW'. 

H ast&Aaneler icin numuneleri gibi 400 taae bqola ile 400 tane battaniye ayrı 
ayrı ~artnamelerle ve · pazarlıkla satıa alıaaeak*lr. ~leleıi 4 Mart 929 tarilMnde 

paı..artesi gUnti karyolanın saat on bepe Ye battaniyenin cm beş bngukda yapllacıü.tır. 
Taliplerin şartname ve numunelerini komiSJonumuzda görmeleri ve ihale aaatiade 
teminatlarile hazır bulunmalerı ilin oluınır. 

·························································ı İ Bakır köyünde barut fabrikalarlDda imalatı harbiye ı 
ı + ııtambul muhayaatkomısyonundan: + i 
ı ........................................................ . 
yirmi küsur ton boya mubayaası kapalı ı.arfla münakasaya konahnuftur, lbaıcai 23 

3 929 cumartesi günü saat 14 de Ankarada Satın alma komisyooooda icra luhna· 
c&k.tır. Şartnamesini görmek isteyenlerin komisyonumuza müracaatı.ı ve münakasaya 
i§tirak etmek isteyenlerin teminatlarını bavi mühürlü mdı.taplanaı Mllda yualı gii&de 
mezltfir komisyona vermeleri. ..,,.'ite lilaetak -nıta, asfalt ŞOSllBIR en müsteena 

"'-t:."'~ Fevkalade mümtaz şeraiti havi 8l'Sll -E--k--if-----d--.--.---.--J--_-
.,... ........ ........ -.·ıarafı umumi yol, sol tarJıfı. (Af· v a mü ınyetı~n: " :.-:ı BHltlıe ıaaruf) Alferd Gıriao emtaki tamamile an- Guraba hastanesinde mevcut elli adet dgkm& soba ile yüzü ınWe-
.., ,bir llliaa arz eder, üstünde kağir bir karakol binası vardır, caviz kalan saç soba borusu ape'[s sisteminde tnmtamel nıaa tefer-
~ ii.. Lti 4008 metre murabbaı, son talibin teklif etiiği be- rüat rontken makin.esi ale-,ıi müzayedeye vazediletek martm yiroıi 
· kl)'lleö muhammenesi 3901 lira müzayede 9 mart 1929 ü~ünbıi cumartessi günü saat 011 be,ıe ilıak$i icra edilecetiııden 
~ ~ritkta yapılacaktH'. Hertörlü tafsilat için defterdar· talip ol.an.ların şeraiti anlamak üzere her gün kva:ım 'i<Uu~ iJaa-

seyri sef ain 

Antalya postası 
(İ'NEBOLU) vapuru 3 mart Pamr 10 

da Galata rıhtımından bal"eltetle İzmir 

Killlük , Bodrum , Rados , f edlİye • 
Finike, Antalyaya gidecek ve dönlişte 

meıklir iskelelecle birtikte Dalyan 

marmariı, Sakn, Çaaakkale, Getibo· 

hı,.Ufl'a~. 

ilan 
6-3-929 Kadıalara : 
7-3·929 Erkeklere: 
Türkiye Seyrisefain idaresi 

Mütekaidin ve Eytamı Erami
linin kanunsani 929 maaşları 
balada muharrer günlerde ve
rilecektir . 

Sdık zade 
Biraderler vpnrlan 

KARADENiZ 
MURI'AZAM VE Ulu 

POSTASI 

Sakan ya 
y ClpWlı 3 ilan 

p~ ......... 
~ ...... 

rıbtmnadan hmıliede ( S.. 
guldak, hlebohı, s..._, Or. 
ldu G~ Tırabaen Sürme· 
ıne ve Rme iakeleleaae -.et 
ve avdet edecektir. 

Tafsilat i~ Sirkecide Mes
adet ham altında, acantaem .. 
müracaat Trieetino dairesi T~· 

lefon : Iatanbul 2134 

f. ··M;kitiii~sk~~:; ·;ıiliı:;;~·k~~ ... f 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• G ttlbane hastahanesi ~in c4000• k.ilo Pata&es aleni surede uWba,a « aık\ır. 

lhaleai 7 mart 929 per,embe g1iDli sut 14de Harbiye mektebi ,...ır._.ri 

öoUode ki mhakasa rM1aamnde icra .lulınacak.tu. Talipleri& t•&we iPa 5-is
JOIMJ.laW ve iıftirlk. için de IBhakaaa Dlllhallinde ham bala-le • ......... 

F en tatbikat mektebi glYereÜıleri içia 8tO kilo bagday, 1980 kile dm, 5800 
kilo mercimek, 800 kilo mıeır, 600 kilo ketentobnıu, ~ lu1o ....,.., 2000 

kilo piriaç, 800 kilo aolaut, lOOO kilo burçak, 1900 kilo 141il _.., ıtleO kilo 

ekmek içi, 150 kilo aouon, bir f&l1aamede olarak aleni mıede .U.,a •· 
nacaktır. ihalesi 2-3-929 Cumartesi ghtl saat 14 te Harbiye mektobi yemetlm· 
neleri önlbıdeki mti~ mahallinde ieıa oı.ı.caktır. Taliplerin .-m.ıe iPD 
komisyonumma ve iştirak. içiMe mıiillallua ..wı;.. .rıaHrt • mı. ~
malan illa elmam. 

• • • 
306 Ton Kiriple k.ömiirti. gı* -e hat.aMwi itin 
2600 çeki odun Maltepe lipi için 
1.aıar ziyan ve fuk.ı fiatlart ifaya taahti etmeyea matulıiüeri - ,.. k ı ha 

mubaJaalan iliıı ediltip talipleri zuhur etmey• miktarJ.n ....... ,... ~ ....... 
rll ?e odwuıo pazarlıkları 2 • IDAl'l • 929 C9M1Mli glıll lllt l4 .. ta1ilııem ........ 
mektebi :yemekhaneleri öaündelLi man•Ma wı..ım.ie yaıpüıılılıııllr. •Mıl a ,...t 
mezkurda komiayo»WDU1.a muracaatl&rt i1ln cılnw. 
ff arbiye mektebi suvari bölüğünden 12 ve Topoa atat me'3&eW -t • .,..,, 

dea 1 ki ceman 13 adet işe yaramayan baywn mllayede ile ~ ,ı iM. ..., 
tile satılacaktır taliplerin 4 Mart 9'ı9 puarte1i gbü saat 9 dan 12 ,. u.lar r.tila 
at pazannda hazır bulunarak. mevciit memurlarından mllqek.kil kemil,.a ia lllllr 

sinde müzayedeye iıtirak etmeleri ilin ohmur. 

r----~Em;'a--li-m_e_truk __ e_ı_·ı-a_n_l_an _______ ı. 

i .. -··-··-········-···--·------····--·-------,------------MaUlleai Sokağı A~ No Cedit Nm 
• Ke ... ' 

BabaCaferiAbıçeJebi Çobaaçqmeli 10.a37 )5.w.2'7ikih,Uk~ .. •41m&me 
hissenin Beyanı: .. 

~r iki dlikkinın hlıltlRal ptilicııien mmıkalip •wlilrin 630 lıilMli .. 
Matua Mapa .. • c 210 • -
Bir senede merbut olan balida Oftafı m8arrer her iki diikkhdeki .. W.ım' 

20-3-929 tarihine müsadif çareanba gtiDll .aat ıs te funbt edilmek mlmayecieli .,. 

k.arrerdir taliplerin yil:lde 7,50 heaabile 112,50 lira pey akçeleriei ... -ı n .... 
Jim ederek Emvali metruke sabf komieyonana mllraeaat eylemeleri. 

Vilayet meclisi umumisi azasını davet 
Makamı vilayetten: 
Vilayet meclisi umumisinin 2 • mart. 929 

tarihine müsadif cumartesi günü saat on dört~· 
te içtimaı takaniir etmiştir. azayı kiramın tef· 
rifleri mercudur. ~ ~ lllineaat. (439) l.e gün ıi dA! idare encümenine ~-

~ eza ve cefa birakmıyor. sonra ne büyük bir ibtiyabızlolc Hadımkôy askeri satın alma kom18• "'Nl t•: 

D . - Ne yapmak isteyorsuuuz? ettitini anlamış. rJ.;• ----

ağlar kı ... alı.' - Bu kızlaı-ı belki de öldü- Aylarca bu huis insanlara Haemkoythlde .,.._ Ma•ht- ...a k1llıb • pimç ._.,. lılu' 
• ı .. rl et•-...! . rtaclan k&rfl mücadelede bulunmllf, bu eti ı.wı. rarf ualile llrilDskuaya lrawqtm. ~ 9 u- - ,,_ • 

1
• 

ruyo ar ve ces rcnnı o mukavemet Hanlingin -hvet ~ - ._ - • ..._ k u- •-- r ""utl aut 15 de Hadakör -- ..... komie1~ -ı...-ı....-. '•? • 0 i 
...... f"_. •-.,or..-. damarlarım büsbütün tatufbınnut· r.ı~ ,,~ v 

.'i'lllt ~ Bu görmek itteyenler K 3 S.... aı..a ı.c.isyeaam '\le ---...,. iıt'ıılk eııh cılıl ... ., _a d· . ..._-nn:.. L--1-..ıı z-L....l-oll!nrz' 1· PA6'A eltim, - söylediğiniz s6zlerin Nihayet ae""" laza kuvetli bir At--~ ..., 6~_,,,. 1WKH1.-- illHl~U ,.,._ o .. ,. bak mııay}'S gtnde komiayonıı:ıa11m mıöncaau.n. 

'L.i h.. sa.ınt Claire dedi çünkü bilmezsiniz, sizin yardımı- doğruluttJna emin misiniz? münevvim koklatm111lar ve -
. , ~'-da .l!_;·_ye--~ nıza ne bu"yu"'k ihtiyacmı var. Ba- - Elbette, çünkü ben de kından gelmişler. h k bi Do-

UIOIC - L •• la d bi Yaralı bir ma hl gi ·, 
~ ,._. benim de size bir na yudım eder misiniz? "1\ln r an "ri idim. lores ormanlara düşmüş. Açlıktan 
.~ ı .. ~ '-1 iti'-'... - Bütün kuwetimle ·· Konsolus derhal Matmazel ölece~ wada bir delikanlı, ha-

l 1• F' ~ IÖ.zinü ikmal ede- _ Benia erişip cezaanı ver- Alice in gaybubetini düşündü. line :~ıyıp ku~naış. Bu ·del!· 
C>t'-ill De saint Claire, mele istediğim adam çok nufulu Şimdi Hardingin dostu Şan- kanlı Rezof ismınde seyyar bır 
t~ t

4
ibi 

0
':1 Oe•ek iltediğini ve QOlc kuvvetli bir şahsiyettir. talın IHfanhsmı kaçırdığına iman tiyatro artisti imiş. 

~ \l: ~. Son dettee zengı"ndir ve bu para etmişti. Birbiri arkUHla kaybolan Dağlar kıralı bu zaftlh gen-
' b. L- •--lan cin de nişanl&SIDI bqtan çakarmış~ 
....._ ~tisini . ile olmadık cinayetler irtig\p e- genç ım n esrarlı hikayesi şi- Orada birlikte intikam almata 
1' .. ._,... 11\ı se..,..Mtz? d~. Şimdiye kadar da maatte· meli tenevvür ediyordu. yemin etmişltt. 
, ~ haı~!:--n eclerilll. _.. cez•z bhıufbr. - Matmazel rica ederim, bana O zamandan itibaren bet 

1\ ~ttl'h;r - Kim bn adam? bütün bildiklerinizi anlatımz. sene geçmiş. 
~ ıı, haLı Y•b-.11 eeranaı •· _ TalHnlDIZ, Oswel Herdingl O zaman Dolam Dickton ba- Bu müddet zarfında servet ve 

d'!n d'llldaki hiuiıua,bluz _ Bakefert fllİOSUOUR sahibi şından ieçenleri anlattı. şeref Dolareae güler yüz göater-
ı =ı .. O hrtldttiıit. ~ illi? Oau bil' kaç defa gördüm, Dolar& alil anaeını betttemek miş ve genç kız Rezofu da ya-

""&tl,\ı ' - tın da b"l' • • . L---· hıı ed' nından ayırmamış. De s~ -..... ~~.allıanı a azel, .U be- çok zeap oldutmau ı ıyo· ıÇlll, pıyano ~•a· l)'Ol'lll\lf· Claire, bqı elleri aramda, ~ır 
~~ ~~ tillil§snıız. rum. kendisine parlak bir mevkiden tek söz söylemeden aadece dm-

~ı .. s: ~ ceaaıet vor- - Haydut.! Şatoauna b.etbaht bahsetmişler. Dolares tuzağa dü· ledi. Şimdi her şeyi daha iyi 
IU clınleyin,buraya cloldurmut ve aer birine etmedik şm\if. Ancak Bakufite vardıktan anhyor du. ( Bitmedi ) 

ya muv · fapka giyme i&tey·catmam 
G.latada Karaköyde 22 nttmerolu 

ANGELOS RUSOS ppka ••r ı -
Ziyaretle vwnt eden en son model 11e iyi ıaaldwtc 

Lüks ff ABIG ppka1ım. 
örmeleri menfaatları iktizasıdır. 

...... TESHlUT •••••• • • • • lletaabal Celil bey t...fto331 . l : Bayram mtiwebetile p e ı• • i hiç bit mehl&g tediye • ._.. 

: 8İIİn Aer ne.i et:r« 1 

İAL Ti Ay v ADEYLEİ 
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iMaruf magazalardaıı vaut.emızlai 
ee •••• •• ~mın t>lUD\ll' eeeeee •• 

Pertev 
esansı 

llendBlalJ;hlrMft .. 
muattar kılar. 
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er söyleyorlar 

• 
l S2S Buickleri son zamanlar .. 

da otomobil aleminde vücude ge-. 
tirilen terakkıyatın en mümta% 
bir vak'ası olarak telekki edil
mektedir. Bir çok otomobil ha
veskarları-Buick veya diğer oto
mobil sahipleri-hepsi bu şayanı 
hayret otomobilin mümtaz ha9' 
saJarı hakkında hemfikirdirler. 

İşte bir kaçının ımtşahedatı;' 

«Şimdiye kadar tji gorıllmemif btr araba> 

lJzun bir zamandanberi otomobil kul•, 
lanmaktayım, ~kat böylesine hiç tesa• 
düf etmedim. Yeni Buic~ bir şaheser• 
dir:· Azami kolaylıkla kullanılır btr ara._. 
ba l Direksiyonu ve frenleri fevkallde 
hassastır. Ve bir saniyede dehşetli, ne
fes aldırmayacak bir sür'at elde eder,· 
Ve şuna kaniim ki, hiç b1r otomobil bu 
has5-lar,. bu derecede malik değil~ir. 

«Bundan llalıa :r.t>hal bit" al'dba 
lasawur edemem» 

: Cay.et kalabalık bir şehirde, er. gUrilltftlü' 
bir seyrüsefer sutınd~ Yeni Bııickitectilbeye 
mecbur olnusştuın.~ Elde etti~im nctiCeden çok, 
memnunum. Hiç bir şey, Buiclcin idamrindeki 
kofaylıtı hakltıllda edindiğim fikri deiift.ire· 
mcz. Mükemmel süspansiyon tertibatı, ve lüb. 
karoserisi sayesinde hiç yonılmadan saatlerce. 
ge-.:ıuek kabildir. Bundan daha rahat bir araba. 
tasavvur edem~. Gerek yavaş sür'atlerde ol· 
sun ve gerek ııı kilometro gibi yıldınm sür• 
atlcrinde olıtu11 J.:at'iyen earsmaı, ve insan ba 
bfiyılk sür'at telıavvi&liiain fnklnda bile~~ 

• • • 

· - · • • 1 

: -€,n :e;:r:ubed.Ule ohmlobikik!r 1929 senesi Buicklerinde yeni 
bir zeuk nwıbaı bulmaktadır. 

Bu zevki hissedebilmek içİtrt 
derhal bir tecrübe yapınız t Her 
yerde Buick acentaları sizin için 
bir tecrübe gezintisi tertipetmeğe 
amadedir .. 

} il.ıluhııl icra• dıire:.iudcn : Bir de~ ııi 
mabli.dmbihiıı temin istifası zımnında 
~ Ye furuhtu mukarrer halı ve 

giiw~ karyol.ı \e saire 3 mart 929 ta· 

ribiae mwdif pazar günt.I sıınt 10 da 

Beylerbe~Mı.de )ahlar cadde inde Rauf 
Le~ in k 'ıı:k.Unde entıbca ı ilan o ıınur. 

ıuaraJ ı haeede n~kKıı :ıbık D.uLtlfunıııı 

nıiidelriı\terimlen Mf'fıtıı,et .came~tti:ıı rfen
dMıiu t .. htik \'18aj cı ıııde 1 Lulun:ın K:ıdı-

J.oüyıh1de Cafer ~ıı lllahallesinde 34 
11\llil:ıuJ ı l.ıım ~e .snkin 1.1,r<"ın cfemlıııin 

re;.it oMuğuua malı keme c };;.arar 'eri . 
ıui4 old ugun<laıı keyb } et gıızetf'lerlPde 
iliiu "hnmr. 

k:ı 'Lwıtıtın ale~'hinf' ikau1e <' l dı i 27.l lı· 

l"'.&li>ıl ı.u masarif muhakeme '(' faiz talı· 

tl ı bttU:ın~a k i da"~ ?.trİH' z fııtl•:.ı 

.. apılau t.ıhkik:ıtta mı maık>\ lı fü fr' ı 1 a· 

ını u· vek .i Şefik bı \in iknın<'\.alıl. ıı

ıı. ıueclıtı! olduğu t be fın ctnıek1 e ~ ı 

ul.ı. t 929 tarihinde ı . irı ~ılınan ) e\ mu 

i rn kıhııınn· 

• na ra men nrnmnile 1 in nıııı m zhOr· 
1

11 lll! L , ıncd • h:ızı lı ıl nnıudıklarındıın 
ııı ,}J iı1111 talebi ız ri mnlık enH"ıı ırı 

:ıt on Lir· 

J t 'tıı kılınmı. v hı undan Hmı m 'I.· 

l:ıir•l m h r de • .ız r hulıınmaları ı e· 

. 

• 

BU I C K 
OENERAJ.: MOTORS MAMUUTI 

A fyon knrıı. hıror ınarııııgozhane aki· 
bi iheu ehc\ m ikamet[!iilıı mechul 

Ruecuklu Ralimi rfendiye: HaJiye hanı· 

mın mahi. c 40 lira zevce Ye çocuk na
faka ının tahsiline mltted.;ir birinci · hu· 
kuk mnhkcmeı;ınd~ıı ale} lıinize İstih al 
e\ledi~i 15-12-340 tarihli rn 90-1-340 nu· 
rııarolu ilıtn Jair mize \47. ' e tastir lo· 
lınan ilıkrrn:ımP uur ne iknrncl"ahııımn 

ı- n ~ın:ı n:cbni 

nur. 

l tnnl ul icr:ı d:ıi u n: hır Ue) ni 
ınalı kGmun temıni istifa i i1:i.ıı m:ı.hcuz rn 

satılması mukarrer Lir lıoz renkte Ro

m:ın} a dıımizlık inek 6 Mart 929 _arş.'ln· 

ha günu saat 11 d Fatıh at pııuırında 

1-ilml\xa' ede Slltı'ıı.dağı i1fm o ı ·ur. 

S ultnu:ılımet dörd ı\ncu sulh hukuk nııı-
hkemesinden: lbrahim lıey tarafıudan 

Al'8arnydıı kUç Uk Hingaıla l'ürkçü b:ı§ı 

mahalle inde bostan soknğıııda li num· 
rolu hanede mukime ı'."adide \e lıoğnz 

içinde ) eıti mıı.halledc yeni mahalle cııd· 

de inde bıı, ır soknğmdn 3 numrolu Sait 
t•t>) hane ıııde Zeki~ e hamın :ılc) hl erine 

ikımıc cdilup şaylım mutasarrıf olduklıın 

. t.le, mani\ ede l\lollıı. Husrev mnhnlksin., 

de kiı ezlı rnec:cit sokağında atik 17 ınü

l,C'rrer cedit 3 ıımnrolu hanenin ezıılei 

tı\ uu lı:ıhhındaki d:l\anın ) P.'1nü muh:ı· 

ı, ınc i olnn l i "-lll'at 929 tarihinde nm· 
maİlC'\ lıim:ınııı iliincıı tl"b!iğı:ıe rağmen 

ademı 'uı utlarınn mebni haklarında gı· 

,nbı-n icrıı\ı ınuhakenıe) e karar 'erilmiş 
' n u<ldei kefl\i mıısnvi nıczl,tırde hisse· 

' d:ır olduk] rınıı dnir bir kıfa tnearruf se· 

llC ılı il topu l tH dı ibraz t: tnıiş ' e muşa· 
~ i m!'ı\;. ·nın knbili tnksım olup olmadı· 

ının eı babı \ ukuf mnriff'tilc 5 Mnrt Mlı 

unu ant oııbirde 'e 6 Nisan 929 cumnr· 
l• i f!U ııiı saat l~,30 m::ıhnl,emesinin icrııı;ı 

tu n rur t') lem iş olmakla mumailey lıinın· 
• 
ııın yernı keifte mahalli muddealıilıte ' 'e 

~ evnı mııhnk emede de Sultan Ahmet 

dvrdlınc.ü S\l lh hıılrnk mahkemesinde ic

p .. t 'urı.t eylemeleri ve tarihi ilaudıııı 

itıbren hir ın zarfında itiraz etmedikleri 
i iddin edilen \"Bk 'ayı da kabul ve 

ikrar e' lem iş ol:ıcakları ilan olunur. 

Sari mikropların tahribi en mü
es- ir müselles markalı (LİZOL) 
mmudi toafüh nıil~ tthzaratının is
im ali ile tem'n 0 1unnbil" 

-Şehremaneti ilanatı 
F :ıtilı Dnirci Bcledi)e•inden: Un 

kapanında Hocn Halil Attar ma
hnllesinin Zeyrek cndJe:;inde 174,l7tJ 
178 f~ki 'e 186.188,190 Yf'ni emlôk 
numaralı kiirğir Eczahauc ile ~ anın
•laki 'l'ütUncU dükkfınının enkaıı kıı· 
palı uırf u~ıı lilc satıla.car;m(bn isıe
)eıılcrin Martın 18 "i Pıızarte i gı.nü 

1 
ıııı t 15 t e Dııire Encümenine ınura• 

c:ıatLırı lilzımdır· 

~ ................ . 
Devredilecek ihtra beratı: 

"Nebati mevadı yahut uzvi ma
hiyetteki mahsulatı bilama kılma· 
ğa mahsus muaddel ameliye,, hak· 
kında onbeş sene müddetle 26 Ni
san 1929 tarihine ve 65i numero 
tahtında Sanavi müdirivctfobeıı 
bir kıt'a ihtira ı;crotı btihsal kılın· 
mı.,.hr. Bu kerrc mezkur ihtira fo-
ruht ve ya icara \erileceuinden . . . . " 
ıştıra ınn Ye ya 1ı::tır.a1ma talip olan 
zevatın lstanbulda, Yeni postahane 
arkasında Aşır efendi Kütiiphane 
sokağında Tüakiye Han No. 19-22 
de mukim vekili İstok efendive 
müracaai eylemeleri. 

Satılık arslaar 
Bostancı ,.e Suadi' e istasrnıılan 

ct\'artnda şömeudöfer v~ deniz a;asında 
lı:liin kıymettar Uç kıt'a amı sahibi 
tornfındnn gnyet eh\"en fiatlarln &atıla
aıktır. Taliplerin Beyoğlunda :\Iis soka· 
lhndn Umon<'İ\ an rcıane~ine mllrııratltın. 

- - -- .....___-==-....=.;=====-=------=--==~~ 

iLAN 
·ıstanbul Ziraat hankasınd 

Ankara rnüdirj) eti umumiyemiz için yüksek maaşla bir 1tal 
mütercimi alınacaktır. 

İtftlyancayi yanlışsız yazmağa ve türkceden italyancaya ve i 
ca~a~ türkceye yanlı~sız ter<'emeye muktedir taliplerin 10 IJ]811 
tarıhıne kadar ~ulıemize muracaatları. 

Istanbul Hil::-a::--li~ah-m--er-M-er_k_e-zı-. n ..... 3 
21 Şubat 9"29 tarihli İlan berveçizir şekilde tashih edilmiştir. 
J - Görülen luzum üzerine Macar, Sırp, Hartvinter, Miska 

Amerika ve Trakya mallerinden Istanbulda mevcut ,·eya hariçten 
rilecek Tohumluk va yemekliye elverişli (l,200,000) kilo Buğday 
h zarf usulile mübayaa edilecektir, 

2 - Macar, Sırp, Amerika maileri Tip üzerine Trakya mallen 
3 Analizle alınacaktır. · 

3 - Mailerin Çuvalları Hilalialımer tarafından ita olunacak ve 
ler Haydarpaşııda Anbarda veya Vagonda Çuvallara doldurup 
masarifi Müteahhide ait olmak üzere ihale tarihinden itibaren 
bir ay zarfında peyderpey teslim edilecektir. 

4 - Teslim müddetinin temdit ve taksirine cemiyet mezundur· 
5 - .Mallerin evsafınca tehaddüs edecek analiz farkı Borsa 

jile halledilecektir: 
6 - Hiluliahmer menşe itibar ile cin~ ve mikdarının tavininde 

" 7 - !tasma tal ip olan hır be:rr kilo numunf' 'e ~ ~ ] O teminat 
ve ya muteber bir Banka kefaletnamesile 2. :Mart. 929 Cumartesi 
saat bire kadar Istanbul Hilaliahmer merkezine müracaat etme · 

8 - Her teslim alınan par.tinin be<leli lQtanbul Ticaret ve 
Borsasının olbaptaki tulimntnumeı;;ine t~vfiknn Tiirk lirası 
nakden ve dePut~n tesviye edilecektir. 

9 - En muvafık ~erait teklif eden teklifinin merkezi 
tıkini temmen üç gün aonra cevap verilecektir. 

10 - Memaliki ecnebiyeden bu hususta celbedilecek Buğdaylar 
rük resminden maaf olduğundan teklif sahiplerinin taleb ed 
bedel de bu usu u nazarı dikkate almaları. 

Karaağaç miiessesatı 
umumiliğinden: 

Barsak ilanı 
Knraağaç mezbahasında zephedilccek hayYnnatın barsaklan ~ 

tarafından bilihtiyar zephiye iir.rethıe mahsuben müesseseye terk 
mekte olduğundan hu suretle miiesseseye mal olan barsaklarıll 
15 l\Iart 929 tarihinden itibaren bir sene müddetle ve şart ..... ~. 
tevfikan müzayedeye konulmnştur. Teklif edilen fıatlar şayaJll • 
gürüldüğü takdirde ihalenin 7 mart 929 Perşrnbe günü on ikide J 

mukarrerdir. Taliplerin şartname için katibi umumiliğe mü 
liizumu ilfın olunur. 

Istanbul Limaııı sahili sıhhiye Merk 
Sertababetindeıı 

Tahaffuzhane/er ihtiyacı için kapalı :.arj usulile mer;kii 
kasoya vezedilen(S0.000) elli bin kilo küklirt için yevmi münaka$d 
1929 tarihine mü.sad~f PerşenhP olarak tespit edilmi:ıir. Tı 
şrı.rtnarneyi görmek ı ·e almak rlzrr her giin Galatada Kara 
paşu sokağında merkezimiz Levazim şubesine ııe münakasa 
saat 14 1<' münakasa)a iştirak edilmek i.çin münakasa ı·e 
kanunundaki şerait dairesinde ihzar ı·e tanzim edecekleri tek 
tuplarmz tayin olu.nan saatlan mukaddem merkezde mütejekkil 
Komi.syorıuna teı:di eylemeleri iliin olunur. 

Güınriikler ı1ınum ~ınıldüt 
ğii mühayaat komisyonund 

1 - Gümrz"iklcrin ihtiyacı i~·in 71 kalem defter re el'ı k 
teclit ettiri leccktir. 

2 - Bu iş kapalı zwf usuli üzre münakasaya korımuştt~-,,, 
3 - ılllirıal<asa 16 Jllart 929 Cumartesi giimi. saat lV· 

yapılacah.'iır. 
4 - Üçıincü. maddede gösterilen saatarı sonra hiç bir 

bul olunmaz. 
5 - Talipler §artnamP. ile defter ve eı•rakın cins ı·e 

göstP.rir cedı•eli komisyon katibi neuli1ıde görebiürler ve 
lıulasasırıı ihtiı·a eden z:erakayı paraslz alabilirler. 

6 - Ilı!, işi deruhte etmek istevenlerin kanun ııe talinıatl 
fik olarak lınzırlayacakları teklif mektuplarmı üçüncü mtı 
=ılı sarıtan evel komisyon· reisliğine. vermelidirler. 

Vakıf akarlar müdür 
ğünden: 

Ilcfikta~a Şenlik deılı: mahalle inde ~·eni >ol eokıığın<la 4 No. h' 
Beşiktll.§tıı Eltmekc: Laşı mahallesinde ~mc arka..q sokağında 2 ' 

numaralı n) rı ayn iki oda 

Kaba taşta Omer AYni efendi mahallesinde Dolma Bohç.e caddesiddt 
numaralı <lukkllo 

.Kasımpa~ada Scyitali çelebi mahallesinde mandıra 6okaıtıoda 25 • tjJ 
clUkkiiıı 

Er~n küylinde cndde bcıstanında Bağdat <!ııddesinde 276 numaralı }ıalle 
Gnlatıııln Per~~mtıe pazarında 16 No. ma~aı.a ,.e iki oda . 
Sirkecide Emirler mahaJlesiı:ıdc Vezir çık.maı.mda B No. nıuhterik ~· 
Baluda muharrer emlıik kiraya Vl'rileceğiıııleo §Ubatın on birinci 

o.-rtın ahıocı çar§aoba gUnU saat on cWrt buçuğa kadar mUzayedc:)e 

tur. talipleri~ yt\'lD ve saati mezkilr~ ~adar ıartnamenin suretini alma~ ~ 
mu,·akkate ıta ederek müzayedeye ıfhrak. etmek Uıre Istanbul evkaf ınU 
nkıf akarlar ruüdUrlUğUne mUracaatları ilin olunur. Evsaf ,.e ın~ 
hakkında malumat almak isteyenler müzayede oduına murac.aat 
raporlarını görebilirler. 

Mes'ul müdiri : ESAT MArl 


