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CtA{ iDE AMELi TEDRiSAT GÖREN 66 ALMAN BAHRiYE 

TALEBESi VARDIR. 

ta~1~Yanın "E.mden Kruva· kumandanlığı tarafından kendisi- 1 nde kalmış ve ora~an da Mcci
ltı un s b h 9.30 d ı· ne mihmandar tayin edil...n kıde· diye krovazörüne giderek dona-
h. Çı11lı a a saat t a ı- F h b 

luoılllabl?t lnuvasalat etmiş ve mli yüz başı Necati bey bulunm- nma kumandanı a ri eyi ziya-
cı..• ı:thre ki d d · akta ı'd ile r. Emdenin suvarisi se- ret etmiştir. "'tşr :a- açı arın a emır-

~ ~ farethancde bir saat k dar istirat Alman sefaretinde 
''• de... · k 1 k ·· etmı'şt·ır 
~'ll""'ıd· -. " ı arşı ama uzre · A • ti · · b't' E .... et>mı zıyare erını ı ıren m-.,ı_ lYe " kruvazo-rÜnÜn diın }' " • at'(' tlAr 

"'ı.:: L, \e8IDJ Z Y ' '- den suvarisi saat on ikide kemisi-tıı%. ~eye gideceği yazıl-
r k Kaymakam Amold re-smi zi- ne dönmüş ve elbiselerini değiş-~a . a .. a. M~cidiye Alman 1 

d
li.inu lımanda beklemiştir. yaretlerine vilayetle baş amış ve lirerek Alman sefarethanesinde 

t(' ~ M saat . onbirde vali beyi ziya- I 
ll ~t- annarada hüküm sü- ret P.tmistir. Alman gemisinir [mabadı ikinci ıayfamı:dal 
~ ~t~d·~~eim~a~--~---~~~~-~~---~~~~~~~ 
. t\'~ -.tJ • .._ t. .... ııırarıe ~ 
Şıqd •t tm" .. f 
~ eu, d' c ış ve tıpı ırtınası 
t~a..c.q~~ 1~İ için Bogaz çinde 

h~ Cevelandan vaz geçe-

1 

Avrupada kış olur, Kar, neş'e 
ve eğlence getirir. 

Şayet lstanbulda olursa, yol
lar kapanır, kimse evinden çıka· 

11ler •• 

8 Sayfa! 

DÜN GELDi 

ir Gilbert Kl~yto11 ve refik ı 

Evelki gün Tckirdağından Ma· · 
rmara vapurıyla şehrimize gelen 
lngilterenin Irnk fevkalade komi· 
seri Sir Cilbert Kleyton, dün ak-al'§tbıdı dem~lemiştir. . . 

.ı. tlııd sel~ m ar · 
lll .ı~ trı ı· 
"l '4.11't~· •mana gi erken gran-
' h2ı t~rıe Türk Bayrağı çekmiş 

• şamki ekspresle lnğiliz sefiri Sir 
~~~~~~~~~~~ Gorç Klark ile birlikte Ankaray.a 

Z iŞLERi gitmiştir. 

m'az. 

söyl~diler. 'Bunu ·ç ·n Ankarayı 
görmeği çok m ra1• diyorum. 

- Ankarayı tiyaretini:zin se
bebi nedir, Irakla anımuda hatle 
muhtaç meseleler var mıdır? 

[mabadı ıkinci sayfamı.:da] 

,:h~ seı: atmak suretilc cvela 
•t na llılarnıştır. Bu selama 
~ rrıc' müstakil topçu ala
t bahçensup bir batarya, Dol-
0I>la ~ rıhtımından, yene 21 

~ '~~p Vermiştir. 

AnkarDt 11 [Hususi} 

tj~ll.tıdan~ır, hilahara donanma 
~>"e}'i 

13 
kı forsunu taşiyan Me-

{!~lf ve ı>arçe topla selam- Dün iınanımıza gelen ''Emden,, kuruvazöru 
~ il "er::Ci~iye de ayni şekilde suvarisi büyük onifurmasını 

lstanbul limanında kontrol, 
gümrük ve tahmil ve tahliye mu· 
amelatına tevhiden ihdas edilecek 
deniz işleri müdüriyeti layıhası 
alakadar vekaletlerden ikisinin 
.serdettikleri mülahazalar üzerine 
henüz heyeti vekileye sevkedilme
miştir. 

~iYar ~t~r. labis ve mütaaddit nışanları 
~ ~Vaıö: . . hamil bul.unma~ta idi. Her A~- M. P AP AYA T ALIMA T 
t~flltarı Sef·~ernırler demırlemez mold vah bey n yanında bır 
l ltatıtıd ırı her "Nadolni,, çevrek saat kadar kalmış ve o-

~~ t~kanı aol s~faret ~taşenaval i radan kolordu kumandanlığına u N I s TA D AK 
.llı!§ 'le bedugu halde Emdene gibniştir. . . . . . 

\tir· Yanı hoş amedi et- Emdenı? ~u~·arısı~ı, .. Kuma~- UR MUSEKT.TAFA 
lrldcn danlık daıresının onunde bır l~ • 

tıhld 8aa~UVQ.rj5j kaymakam Ar· kıtai askeriye ile kumandan pa-

ef~llıtrtd~ onda Dolmabahçe şanın yaveri istikbal etmiştir. TININ iADESi 
~ •tc İid karaya çıkmış ve Şükrü Naili paşa kaymakam 
0htı eı ıi kfı h b · • t~ . et Al Y ret etmek için Amoldu, yanında er nı ar. ıy,e; 

l'~ftll~t, l<trıın sefarethanesine reisi olduğu halde kabul etmıştir 
e ~tttiııd •Yınakarn Arnoldun Kumandan Arnold bir çeyrek 

e Yay · •· crı ve Donanma de kolordu kumandanının nezr 

• 

'' M.ecidive de resmi kabul 
'~ ol " 

Ankara il [HusiısiJ . 
Türk--Yunan müzakeratına devam 
için komsiyondaki murahhasların 
avdeti hekleniyor. ~f. Papaya ge
len talimatın yunanistandaki Türk 
uıii ekkafatının iadesini kabul mer· 
kezinde olduğu anlaşılmıştır. 
Emlak meselesinde halle muhtaç 
nokta, bu suretle yapılacak takas ne· 
ticesinde Yunanistaı:un bize verece· 
ği para miktarının teahitine inhisar 
etmektedir, -

Dün bir muharririmiz Sir Gil
bert Kleyton ile lngiltere sefa· 
rethanesinde görüşmüştür. 

Fevkaliide komiser diyor ki: 
- "Paristen Alpulluya kadar 

seyahatım tabii şerait içinde .geç
ti. Fakat Alpulluda trenimiz kara 
saplandı. Üç gün beklemek lazım 
geldi. 

Bu yüzden seyahat programım . 

alt üst oldu. 
Alpulluda hiç sıkıntı çekme

dik. Oradaki şeker fabrikasının 
müdür ve memurları geldiler. Bize 
çok hüsnü muamele ettiler, hatta 
bizi canımız sıkılmasın diye fab. 
rikanm sinemasına götürdüler, kö
mürii biten trenimize kömür ver
diler. Kendilerine çok müteşek
kirim. Tekirdağından gelen vali 
bey de bi:r:e çok teshilit gösterdi. 

Trenimizin Muratlıya kadar 
gelmesini temin etti, oradan 
bizi otomobillerle Tekir dağına 
getirerek vapurla lstanbula gel
memiz esbabını hazırladı. 

Sir Kleyton. kendisine g6steri
len mihmannuvazhktan pek müte
bassiıtir. 

- Ankaraya ne zaman gide
celcsiniz? 

- Hemen bu akfuıı! Sefir 
Sir Klark da beraber gelecek. 

Sir Kleyton gülerek ilave etti: 
- Hava fena anıma, Anlaira 

treninin mutlaka işlcyeceJ'i!le 
inim. 

Sir Klcyton Ankaradan töyle 
bahs~iyor: 

Ankarayı hiç görmedim. 
Yalnız bu şehrin son seneler

de şayanı hayret bir surette 
j,mar edildiğini ve orada hum
malı bir m~ai mevcut oldutwıu 

YE ~I ERTlP 
PIYANKO 

DÜN Ç iJKILDI 
Tayare Piyanko mudüriyeti

nin yeni bir pilana göre tertip 
ettiği piyankonun ilk keşidesi 
dün icra edilmiştir. Keşıdeye bu 
gün de devam edilecektir. Yeni 
pilapda ikramiyelerin adedi arb
nlmıştır. 

Yeni tertibte ikramiyelerin fu.. 
la olması havanın mu halef etine 
rağmen, keşide alonunda büyük 
bir kalabalık vardı. Dünkü kefi
dede kazanan büyük ikramiyeler 
şunlardır. 

Bu 

10000 lira 
41709 

.maranın amortisi yold.. 

3000 lira 
42467 10691 32491 

2000 lira 
60197 27220 609•4 

66503 

1000 lira 
48775 22818 41979 
24429 40949 32960 
39987 4 1317 4823& 
5664 f 69' o 47843 
29169 66646 13408 

400 lira 
42843 29t80 44628 
1 1604 6888 f 30214 . 
42489 18468 6863' 
32568 47807 37842 
[ K'"anan diğer numrolar İf 

•ohifelerimiz<kdir.] 
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[1 ıncı Sayfadan mabat] 
verilen hususi oğle yemeğine git
miştir. 

Bu yem kte dona ına kuman
danı Fahri bey de bulunmakta 
idi. 

Kumandan Arnol d saat üçte 
Emdene avdet etmiş bulunmakta 
idi. 

adei ziyaret 
Saat 3.30 da vali bey Emd n 

su varisine iadei ziyaret etmiştir. 

~ "uh 'ttin bey toplarla selam
lanmış ve Emdenin gövertesindc 
bir müfreze ve bando tarafından 
istikbal edilmiştir, 

Saat 4,30 da Şükrü Naili Paşa 
da gelmiş ve o da topla selam
lanınıstar. 

Donanma kumandanı en sonra 
saat 4,30 te kumandan Arnolda 
iadei ziyaret ebniştir. 

Totonya kulübünde 
Şehrimiz Almau kolonisi tara

fından Beyoğlundaki Totonya 
kulübünde, dün gece mükellef 
bir ziyafet veıi iştir. 

Emdcnin suvarisi şerefine ve· 
rilen bu ziyafettd erkanı müikiyc 
ve askeriye bulunmuştur. 

Emden ve su\arisi 
Şel rimizde buıunmakta olan 

Emclcn kravüzörü, Alman donan
ması kadrosunda aynı ismi taşıyan 

krovazc erin üçüncüsüdüri 

Birinci Emden 1914 - 1918 
a bi esn ınd bahri 

v b i muhiti k 
ı l abra Iıklaı ... ıı 

h~u · tarihinine • ş "'re' ilıaı ikala 
rından birini yara c:tı. 

Aylarca açık d c!e do-
l ı d im u Jmi-

Emdenin akibeti 
neticeye vardı ve 

bır gün kendisini takip eden 
müteaddit Ingiliz kruvazörlerin
den birine, kendisinin tam iki 
misli ce amet ve kuvvete malik 
"Sidney,, e tesadüf etti. mücadele 
kısa oldu ve Alman gemisi kahra
manca sergüzcştlerinin mukadder 
akibetine kavuştu. 

Almanlar Emdeni unutmadılc r 
ve derakap ikinci Emdeni yaptı
tılar. Fakat bu "kinci i, birin i ·
nin şerefini itmam edemedi ve 
«Ska af o> da · 'ni ·na ed -
nl in eU ri e b ı 1 ı. 

Uı umi l rpt .... ra uçuncü 
Emden da mükemmel olarak 
yap ldı. G mi «6 00» ton hac
min , 8 ad t 15 li topa ve 4 
tane torpido kovanına malildir. 
1925 sene "ndc yaı ı an v sı 
mil uratinde bu uıı n E nden ~ n I 
son t kemmiı h h:ıi2dir. 

( 1 inci sayfada1ı mabat] 
Hayır, Türkiye ile Irak 

araS!nda bir mesek yoktur. Ben 
an karaya Türki) e ricalini tanımak 
için gidiyor-um. Şahsi dosluklara 
çok ehemmiyet veririm. Şayet 
iki memleket arasında görüşüle
cek bir mesele varsa onu da 
görüşürüz. 

Ankarada bir gün kalarak av
det edeceğim. Burada bir kaç 
gün kalark ai emle ve vapurla 
B ru a gi ceğim. BE'ruttan Ha
lebe ıd k Fran ız fevkal;;.de 
kumandan \11 Ponsoyu z~yaret 
e~ece im. Halepten Şam, Berut, 
layfa t ı ıkı} le Ammana gide

rek, burada Em"r Abdullahı 
ziyaret l'dccegim. Ammandan da 
tayare i ~ Ba\!<lata gideceğim. 

- Irakta vaziyet? ... 
- iyidir. Başvekil Ebulmuh-

sin Sadun hz. iyi idare ediyor. 
Ben eskiden de uzun müddet 
Mısırda, Filistinde bulundum, 
hatta Mısırda rütbem liva olduğu 
için bana « Kleyton paşa » der
lerdi. 

- Tekrar buraya gelecekmi· 
siniz?. 

Sir Kleyton ayağa kalkarak: 
türkçe cevap verdi: 

- inşallah efendim. 
!E 

Birinci Emdenin hatırasına 
hörmctcn gemiye verilen büyük 
« demir salip » nışanı geminin 
başmd dır. 

Emd n SU\a isi kaymakam Ar
no d, E d ne ln) ık b·ı su midir. 
Umumi l a p e bahrisefitte bir 
tahtilbahir kumandanı olan bu zat, 
batırdığı gemilerin adedilc biı
rckor tesis ctmi ve "Akdeniz 
kra ı,, ümanım almıştı. 

Kaymakam Arnold, Versay 
muahede i mucibince istenEn 
harp mucrümleri liste=linde en 
başta buluıın a idi. 

Faka~ bu hatıraların unutul
du" unu, g ç nleı de Italyayi ziya
ret eden Emd n Suvarisine, biz
zat Sinyor Mussolini söylemişti. 

Bu günkü faali yet 
Bu gün Alman deniz talebe· 

leri bahriye mekteplerini ziyaret 
edecek ve kendilt.xine bir çay 
ıiytıfeti verilecektir. 

Gece Don, nma kumandanlığı 
tarafı. lan Em en suvarisinin şe
ref" 60 k' i ık bir ziyafet "eri
lecektır. u ziyafette \ali mua
vini, Kolordu kuı andanı, şehri

n izde bulunan erk~ n medudurlar: 

o • 

rıı 

t ezzf lı e · 
Anka a 1 1 [Hususi) 

Rei icumhur hazretleri öğle
den sonra otomobil ile Yeni şc
hiı de bir tenczzühtc bulunmuştur, 

KEMALE'ITJ. ŞUKRU 

ve nihayet saöaba karşı, şafağın 
pcnbelikleri ufku sarmaya baş· 
laı ken temam en bitap bir h~ tl 
o kultuğuıı üzerine · ştü. Uyan
dığı zaman ise başı Süheylanın 
kolu n ay ndı ı ye c kıvrılmış, 

dudaklnn Süheyl n elin" değ-
digi m·ıhall mas tm i. 

Dudaklıınnda beliren hafıf bir 
teb~ ··m tatlı bir r·· . anın mu
hayyel saa ind ) a ~dığmı 
gösteriyo u. 

1 

1 

1 

- Acab u 'andır~ 11 mı? .. 
di>e t r .... d ut c ti. So lr : 

- B Ik' müh"m e mü t 'cel 
biı şeydir. NiQin hab r verı edin 
diye canı Si ır. LJiten bu gün
erde tuhaf tabiatlar peyda et-

ba lad1 
Diye düşiindii. Ressama yak-

la 
Bey f ndi... Beyefendi ... 

Delikaı gözl · i eçtı. Kar
a Osmanı görünce yerinden 

Sl d1.: 
- Ne var? 
- Bir t.elgr~ geldi de. .. 
Telgraf! ... 
Bu kelime irfanın vücudunda 

bir el kti a.: ccı eyanı geçmiş gibi 
ar ı. Kalbind bir şeyin erı

diginı, optuğunu hi eU: 

Şubat J 2 • 1929 

ŞEEµIB VE MULHAK.ATA 

'ihl' et nıcdisi 
Vilayet Umumi nıedi i martta iç· 

timaa ho~layacaktır. Bunmı için lın· 
ıır1ıklar ~ apılmaktn. p:rçeıı sent'lllll 
z.abıtları bastırılmaktadır. 

Vilayet ınecli i . 
\'il:i) et umumi meclisinin 1 mart· 

tn toplnnnıa ı tahnrı lır etmi tir. ~lııa· 
rif lıtıd •rc.i ihmal edilmi~ \e hu gt n 
'ilJ t " m .-.ılın ~ıır. 

Tarik hP<leJi 10 liradir 
Taril~ lıeddiııiıı 12 lir,ı)n çıl\arı· 

lncni!: hnlddııda ha11 gaıC"telerde go· 
riileıı haberlerin cloğm olmnd ~ı arı· 
ln ilrni~tir. 'fnrik h ·deli esl,iı.ıi gihi 
~ rııe ı;eııufe lO J irahır. 

I\ iifettiş]erin talıkil11.atı 
~lulkiye \ P dHJ c miifrtti;:lcrinin 

Poli te mU::;tC'rekcn yapmakta olduk· 
Jarı talıl iknt heniız ikmal edilmemi;;:· 
tir. ~fulliıye mufettişleri \altı olan 
bnzı .ika) etleri de tahkik etmekte· 
dir1cr. 

eı c su yok! . 
Şrhrimiz uc gündenberi suı:uzdur. 

Buna sebep terkos gi.ıltınden şehrimi· 
ze gelen ve Kiiatlıal'c sırtlarında bu· 
hınan ana boru sof,ruğun §İddctinden 
patlamı~tıı·· Borunun geçti!;ri yerlerde 
yarısı buz tabakası olmak Uzere 7 
metre irtifo·nda kar " rdır. Bunun 
jçin tt:'rko ş"rl" ti h n iz p tlnyan 
'ı ı i bulup tamir E J memiı<fr. B ı 
' rlerin t mizlenm ı imdili" im: .ın· 
ı.. ? cıldu ıır. 1 d lıa hi ı.ın h· 
rimizin u ız )\alma-. muht m ·ldı . 

. lanı afi emam" şirkete §ehre "ur· 
ntle su isnlcsini temin eylemesini bil· 
dırmis:tir. 

El nıek nar]ıı 
Bu"undt•r itibaren c.\mrk f iatla· 

ruı ı 10 para uımmedilmi~ olup 17 
kuru ... a " t lncal< tır. 

talı il ıtııı bir el<Jcıı İt r -.ı dı şuntıl· 

nıckt dır. 

Bu su dlC' tesaruf ~ apilacak 'f' 

nıecli i uınunıilerde tadılat yapılaca· 
1itır. Mamaf i hunlıır henüz taasawur 
hıılinrledir. 

Adliyetle 

lsviçrede tahsil 
Adliye \ehaleti namına Hulrnk 

folwltecıi meıunlarind:ın 4 g~ncin, talı· 
ili j,·in Jc;, i~rc e nondl'rilmesi takar· 

ı ıır t. tınistir. 1 J ukuk ıuezuıılariodan 
Hıı:sl'~ in \\ ni, Cemal Hakkı, Suat rn 
Galip beylerdt n ibaret olan hu genç· 
in Js, içrPde 2 sene kalacaklar, bir 
taraftan tıılısillerini ikmale çalı acak
lar. Jiğer taraftan da Js\'içre mahke· 
ıııclrrindr tatbiJ,at görı-~ceklerclir. 

l;ençler hu glin Is' içre ye hareket 
cdt>celdcrdir. 

·yangın talı kil,.. atı 
T:ıtm la yangını hakkında ki ibti

dai tahkkikat ikmal edilerek evrak 
evel ki gun mtiddei umumtliğe tevdi 
edilmiştir. Müddei umumilik de icap 
eden isticvap Ye tahkikatın ikmali 
için, cvraln be~inci Mustcntik Necip 
Nadir beye havale etmiştir. 

~ecip Nndir bey, zabitaca yapılan 
ifü tnlıkiknt mTakını t<•tkık ettik· 
ten sonra. icap <'derse Tatavla rum 
lıeveti mütevelli) esini ve Terkos 
kompıınyası mürllııu 1\1. Cartelna~ ı 
cclbedecck yeniden i tiçvap edecek 
ve yangının tevesı:uunde bir cürüm· 
leri olup olmadıgmı tesbit edecektir. 

ltlüt~ferrik~ 
Ticaret umum müdürü 

iki guııduı ~ehrimizde bulunan 
ticaret umum ıniidüru Sadettin be) 
dün akşam ııkaraya gitmiştir. 

Sadettin beyin sanayi ve maa· 
din bankac::ma ıııüdür tay 'ıı edildiği 
ınevzubnh oldu. Dun akşam zahire 
horsa mda kendisilc gorü;eıı bir 
muharrimiıe, mumailelı ~u malu
matı \ erm · tir: 

Akhisar havalisinde tütün mu
bayaatile meşgul olan inhisar 
idaresi baş ekisperi Cafer bey 
bu mıntıkadaki mubayaat faaliye
tini bir kaç gün zarf mda netice
lendirecek ve şehrimize gelecektir 

Bilahare Seydiköy ve Torba
lıya gidecek mubayaat yapacakbr. 

Tokyo sefirimiz 
Tok>o sefirimiz Cevat bey, Cu· 

mnrtt>si r,unü ailC'~i ile birlikte me· 
muriJ et mahalline hareket ~deccktir. 

Ce' at bf'y e-V\ t>ln \1 c; ra l!İdec \ 
'e oradan To'. \O) a azim t edece!, tir. 

Bir cerh' ak..'ası 
Polis tarafından ar mlan sabı

kalı Omn dlin saklandığı ) eri za
bıta) a haber '('ren Sü lcymanı pı· 
çakla bacağından 'urınuştur. 
Ticaret müdürü Ankaracla 

Ticaret müdürü umumisi Sadettin 
hey bugun Anknraya gidecektir. 

Et ve kömür 
Et, kömür, erzak fiatlari 

hakkında şehremaneti iktisat mü· 
dürü Kemal Ömer hey §U izahati 
vcnnitir: 

Sıhlıat 

Oruç 
Orucun sıhhat uzerinde 

siri şahsa göre de M işir, 

mlaym ve sahurda ço~ 1 
mek şartıyla şişman bır 8 

için perhiz rolunü ifa eden 
zaif ve hastalar için de ~ 
zuru havidir. Bundan doll 
dır ki hazik bir tabibin rB 

runu alanları dinimiz de 
zur görmektedir. . 

R . kl 
amazan vesiylesile ıÇ 

t ıtüne tevbe etmek sureti op 
viicudünü zehirlerden k 
yanlar da tebrike hak kate' lrı~ 
lar 1 sfı ~" 

Oruç tutan yaşlıların 5 d 
1 yemeğinde miydelerini $ 

doldurup derhal yatt11 
yüzünden kalp çarpıntıl.arıdt 
kalbi bozuk olanlarda şıd 
li sıkıntılar görülmekt uf. 
Bundan dolayıdır ki sa~ 
hazmi müşkil yemekl 
sakınmak ve yemek yet ) 

yatmam ~k lazımdır· , 

maıı a '1 

KADRiYE H.A~J 
TAHl(IKA 1'1 

- " Et f iatlarmın yükselme· 
si tabiidir. Mal gelmiyor, Ccrçi 
şehir civarmda. Çatalca gibi. Kaa· 
tane gibi yederde ı:;tok mal varsa 
da hunfaıı hu havada c:ehre mıkl-
C'tmek. Ka.rad ııiz:len al g f ın- Evelki gün tekrar tevkıf 
ekten daha kolay do!!ildir. \ azivet !erek tevkıfhaneye görıd 

v d.: 
du :. Pk!lde devam eder~e f iatların Kariye hanım ve arkıı 
daha yuk elme .. i beklcnf'bilır. hakkındaki tahkıkat ve is 

Tekrar f di) orum, h r l n!!i 1 bata dün filen başlanmıştır 
J ·r z darlıgı. c kı k. f iat .ırm Dün, Yıldız imzalı mek 
aıtı aı:ıı me\zuu dahı::olın • I tan· en fazla alakadar bulunan f(s 
Lul dahilinde sehiri üç dort a) hanım, validesi Nadide, heJ11 

~ ' . d ·ve 
idare ebccek zahire vardır. Hamı de hanımlarla Ka rı,. 

Odun ve kömür f iatlarını da- nımın biraderi Nasır bey isti 
ima tetkik ediyoruz. Umumi bir edilmiştir. Bugünde diğer 
ihtik~r ) oktur. Mahrukat reıui' eti kuflar isf çvap edilecektir· 

J o·· k"" h d da >1 
diın miiı.ıraa ede k uz ti· } erler· un u nus amız a 

d 1 •• • q ı .1 ğımız veçhile şimdilık fust'f 
e l\.C n:ı ırucı .. uru~a tı mnsı · K l Al' R' e t 

d 
. . B 

1 
. sı, ema , ı ıza v 

l adıl'"ö) kuınluğu 
Kadıko' rıht m nın ifraı: eau e1r 

taliplerine sntılmnsL cımınet\e takar· 
mı etmiştir. 

- Gaz lelerin azdı ibi. I 
sanayi ban a-.ma tnyinim hakkın· 
da malumatım yoktur. Bu ak~am 
Ankarnya gidi)orum, L.ınk..ı)a t • 

) mıın tahakkuk eder.;;c tekrar 

l.stanbula gclecı•ğim. Yerime kim

in geleceğini de bilmiyorum. Un 
rüc:uınınm tenzili hakkındaki ka· 
ııuıı projesi encümenleıdcn rıkm· 
ıştn. ) akında he) eti uınurni)e)e 

urzoluna.caktn. 

ıç n ı . a 1 t dı. u ta hı beylerin tevkifaoe lüzum ( 
rt <ldet k.,, m~ınektedir 
arlı f ıı un enı · nıııi dava Mevkufla~ tevkifll n e 

Adli e mec:;h•k mu t ntik ~ub ayrı hücre erde ve ihtilatW-0 

Inkilap müzesi 
Gazi lıazretlcrinin Anaduluyu geç· 

meden evel Şişlide ikamet ettikleri 
hnncnin inkilfıp miızesi haline ifra~ı 
takl'rrur etmişti. Bu mlııeye konacak 
eşya \c fotoğrafları tt:tl.ik \'e tefrih. 
etmt-l• U'4ı t' t'mnneUr bir komi yon 
te,.ekktil ı"tmiıı:tir. Bu komİS) ona ko· 
prtllU ıadt- Fuat, 111uzeler ıııudlır 1 

Ham, A k ri mUZt: ı m ıdlir To un 
Snbik Şclıreıııini 'c "li Hn) ı tt ıı 

Cl hın \ e en ı et ım· t u pçu~ıı O m n 
bC'} 1 r<len murcu. ptır. 

hl zrnin hu ad. 1~ in en nnttin 
929 ııııı.~urif btıtı. C"İ ııe tah:::ıisnt kon· 
muşt1r. 

Vilayetle eı11a11et 
\ i]A, etln emanetin t Yhirli hal.

k nda henüz bir karar .., erilmrmi tir. 
VekalPt idnr i hu u:::i~ leride emanet 
rn bclediv!'lerin tedıidi esusından tet· 
kıl attı bulunnıah tadır. Idarei hıı..,u· 

İ\ el erle bel di\ clcriıı fos Harı ın rı 
m h üzr~ bir bııtçe yap lm~ı, i 

Dudakları arasmdan bir söz 
bil çıkmadan elini telgrafa uzattı. 

O man çekilip gitmi ti. Genç 
re scım dal~ııı gözlerle elinde 

1 ' 
tuttuğu telgrafa bakıyordu. 

- Kıvrımları arasında hiç şüphe
iz ıırkadıtşı Kamur.anm Süheyla 
hakkındaki Kararmı taşıyan bu 
kaat parçasını evirdi... çevirdi .. 

Bir türlü açmağa cesaret ede
miyordu. 

Telgrafın Kamurandan geldigi 
muhakkaktı. İçinde accba nelcı: 
ya1.ıh idi? 

irfan bütün hayatim, bütün 
saadetini bu kaat parçası iizerin
dc okuyacağı bir kaç kelime ile 
sönlip rnahvolaqıgını adeta his 
ediyordu. • 

Bu dakika içinde tabii p~ 
mühim bir noJ:da da.. bir önüm 
noktasında idi. 

Bütün zafiyetine rağmen .rinn 
vicdansız degildi. Arkadiı.şına 

şı d nıhte etti2-i vazifeyi aynı 

E<'nehi ıuenıleketlerde 
tiiı 1 tacirlt-ri 

I .t·nebi memleketlerde bulu
nan t "u-et ı 1iıt c: ... C' ... rlcrimizin mık
tan H' ) .ptıklnrı i:-lrr hakkında 
tiı·.ıı et mudiri) et ince ticaret oda· 
ındnn malumat isteımnştir. 

Tütünler satıh ·or 
~ 

Tü~ün İnhisar idaresi muba-
yaat memurlaıı Menemen ve Fo
ça havalisinde Tütiin satın al
makta devam etmektedirler. Mü
him miktarda tütün almışlardır. 

sadakatla sonuna kadar ifa etme
si lazımdı. Bunu, kendi hislerini 
feda ı tme .. ine mukabil olsa da 
yene yapmak bir namus borcu 
idi. 

Biı- az sükunet buldu. Artık 
titremeye.1 parmakları ile telgraf 
kaadının kıvrımlarını açarak 
okudu: 

[Her şeı ·i unuttum ve affettım 
hemen harnket etsin. Çok mes-
udum .. ) «Kamuran» 

Telgraf, gayri ihtiyari elinden 
düştü, gözlerine inanamıyordu. 

Yanlış okuduğunu hükmetti. 
Hayır .. Yanlış değildi. 
Kamuran Süheylayı aff ediyoı·-

du, yalnız affetmeklede kalmıyor, 
onun avdeti ile mesut olacağını 

yazarak hemen haraketini işti
yordu ... 

Bunda şaşılacak, hayret edi
ecek ne vardı? 

irfan, nrkadaşına yazdığı ikin
ci mektubuııda genç kadını mü· 

ı..i m 11 arinrlan Ekrem Z 'Va , • nu bulu m tadarlar. 
·m t ndiler d.ır•ı funun huJ...uk Dün heps'nin eşyalı:ı~ı. 

fokultesiııc girmek jstemişler, fa- miş ve dairelerine yerleŞlJ 
kat darülfünw1 emaneti bunların tir. 

taleplerini traviç etmemiştir. Bu! Geceleri kahvede ted 
nun uzeriıı mezkur efendiler da- R ı h rııtl 
ı (ı}fuııun emaneti ale) hine da' a 
ikame etmişler, layihalari de\ let 
şurasina gönderilmi:tir. devlet şu· 
rasinin ,·ereceği karar üzerine \ a
ziyet tavazzuh ebecektir. 

7üzde 50 Zam! 
Sokaklarda tabii vaziyet iade 

edilinciye kadar Otomobil tak
silerine Emanetçe icra edilen ~o 
50 zam devam edecektir. 

Charcotun konferansı 
Amers, 10 [A.A] 

1 

Doktor •• Charcot ,, co •rafya ce
mi~ etinde Amundscn hakl ında bir 
konfornns vermiştir. 

amazan a ce eri ava 
li 'e oguk o t:ı ması yi"ızrtndctl, 
zade ha nıda (rezilcmi)·eceA

1 ~ 
M e ·nıı 

lunıdur. Sahura kadar vaktı 
11 

zade .ba ... · nda geçirmek iste)~! 
ekc:eriı::ı kah" e~erde oturacıı1'b 
B 'ıi ga \ rde her gec~ 
,t k dar \ m t 1r ce tedrı~ 
n it I 11 ı dur. 
1 d · ot mıı nrin ... bunu 1 

mi) etle kabul cdecc>klerı~e 1 
a tlerini yem türkce der 1 

hnsrerleceklerinc ş ıphem d 
Halk mektepleri de 

ren muallimler bu dersı t" d ~ 
ler. Alakadarların nazarı ~ N 
!erine vnz eim k için bu 11~8 
mm karilc imize ait sutuO 
ini rica f"} lerim. 

----------~--~------------....-ı-----~ ~ . c ) 
kemme an müdafaa et miş miydi? 

Beklenen cevabın yüzde dok
san, halta yüzde yüz böyle ola
cağı esasen belli idi. 

O halde irfan neden hayret 
etmişti'? 

Kamuran Sü~ ylayı seviyordu. 
Onun aşkı ile aylarca hasta 

yatmıştı. Pek tabiidir ki genç ka
dını, terkettiği yuvasına tekrar 
avdeti arkadaşı için bieyük bir 
saadet olacakb. Kamuran bu 
mücrim zevceyi ~imdi bir peren
s s gibi karsılayacak, ihanetle· 
nnı, sadakatsizliğin', temamen 
unutacak ve hayata yeniden doğ
muş gibi mesut olacaktı. 

irfan, mevcudiyetinde çok kıy
metli bir şeyin kırıldığını, yıkıl
dığını hiseder gibi oldu. 

Artık her şey ... Her sey bit
mişti. 

Namuslu bir insandı, Şimdiye 
kadar namusu ile yaşamJtjtı .. ye· 
n namuslu kalıı.c ktı 

Başını kaldırdı. GenıŞ P r tlh 
!arını gerdi. Atelyesinde lu 

ağı bir yukarı dolaşırken bıı-
daıuy du: jıı1 

- Her iş yalandı,. 1' 
affediyor. Süheylanın da ef 
. ed'ği b •d' ş· d' b il~, ıst ı u ı ı. ım ı ~- taıı 
de mesut olacaklar. V ~ 

b. eJ. 
muran bu hususta ır 
cömertlik etti. ihanet ~e ~ 

·,-de 
katsız, kabahatı öyle bı f 
ve temam en affedil~eı· pi 

buna benim karışmags 
yok Esasen ma 'kul dıJ 

111 
olursak Süheylanın ko~ ~ 
kettikten sonra geçirdiğ" I• 
öyle fazla hicabaver no"tıı ı.;ı 
vcut değil. Genç kadıP gıb 
lir sıl bir his vo ~e ııP 
saik ile 1ilk lıarekctı > 

1'5r 
sonra temanıen naıxıUS 

• ştO 
Cl!k bir yo dan ) oru(~it 



•• 
ttr~-~talya 'Misli hiç gö- Meksik ada 
/;kanun rülmemiş yene bir ,_ 43- 1 elli ve hatta yüz lira bırakwk 

Di•anyolunda, çifte lanflar mecburiyetinde idiler. 

~ mfi.thış kar sui kast bq= n.. Pm•• lair IObk ve ~ pualan .... orta biz. 
b• thn •laıim iPlıde.. metiae h.kan biri toplar, mık-

Mmco, ıı [.A.A} J-ldl- bis ev ,.nlL tanm (efendi bazretlerine) ya ita-

Ber . 18 EA.41 
Bütika Alma ada lıarikulide 

Lir sot• ~~dıt. Ren 
aelm' ..... kid.t -~ İÇİA 
bu nehir üzerinde aeyrieefer tatil 
edilm~tir. Btttttn Ren havalisinde 
grip bltJUk tahnhat fora eaiyor. 

BerliD, 10 (A.A] 
SehleaWic Boleteia vo. ~ 

IWDllldaki Almaa arbbJan Bal~ 
~e deaiande hın m tküliı içinde 
budar aruızı• bir yol açanı buz. 
lar ıçmde mahaur kamu. olan bir 
çok gemileri tahlis etmİfdr. Bu 
gemilerin mevkileri hir Alman 
tay.- carafuıdaa tayin edıboifııjr. 

Pflris, 11 [A.A) 
Paril havalisinde llOJuk yeni· 

den şiddetle hüküm sürmeğe baş
lamıştır. Hararet nfırdan aşagı 

.... ,. dit•lfdlr· 
PP. U l.ul 

Belcraı ~ Bflkrq&ea '1uwa 
telgraflar eojuAun artmıo olduğunu 
bildirmektedir. Bam yerlede hara
ret uakıa 32 ve 3ıl de inmiştir. 

Belgrat. 11 [A.Al 
Bel&rat ~du biı ÇQllJ· 

aa FırllDllS ricatiDin ilimleri ffriı\
miş olmasından dolayı M. Briaud D 

göndermit oldogu teşekkiır telpt· 
namesi ~min tarafından We
diye meebaiae 1eblii ~. 

13 Hintliyi 

bir bomba 
Yelli Delhi, 11 [A.A.] 

T etrii lllecliatı ordu idaııeai 
reili aeçen lcin-.n.ai ayıaın ,3 
inci giiDll wb bqlmnı •lan, 
lem hak'-'9 i ... t• Y...-ih•tta 
bulunmuşbr. Bu kaza bir lnailür 
tayaresind• bir bomh. ablmMı 
ıuretiyle vukua ıelDÜf w 13 
yerli ukerin telef olmaamı intaç 
etmit idL Ordu idaresi bu kaza. 
im sebebi abi bir t:akıll.l badi· 
utm bir araya ıelın11i eldujunu 
mama& bundan bir takma ubit
leriD • dahil buluadutusıa ve b'1 
zabitlerin divana har"a 1evkedi-, 
lecelderini beyan etmittir. 

Tunm heyi öldü 
Tunua. 11 [A.A] 

Tuus beyi 71 yaşuıda -yefat 
etmiştir. Haletinin ibt meıuimi 
4lerbal icra edilecekar. 

Sabak rei&icmalmt- Obrogo m Bu n, tariiini yazdıtımlz met- ı-.t ve ya kolapa flllld•DMk 
katili oı.ıp idam edilen Toralin um devride makamı mqihat mi- ssetl ile bildirir ... Efendi baz
ceı,ıame meruimi eaaasında vukua birdan Muum hocaaaı evi idi. rttleri de derW Ye bili İtiq& 
gelen bir arbedede bir kişi telef işte hu çıkmaz sokatm hu batumı buuclı. 
ve otuz kadar kimse mecruh ol· • auretJe bdar aliler • muştut. Mevkiln stızergihında kiiçüc6k m, ifpl facıalm tari- M ta • 
bulunan binlerce kişi "Yaşa'1!1 To- hinin mühim roller oyDIPP\lf bir yiD eclilmlt. mkadar ....n.r, 
ral,, diye hgınıııflar ve ..ı.uıun merkezidir rii'Jalannde bile ı&-1- iaana
üserine çiçekler aımıflmbr. ldaiye Çünkü bu evde Hürriyeti iti• mayacakllın ..muı.. yiek ı~ 
efradı halkın ~e ~ uknwla l8fm bat yobazı Konyalt Zeynel· lmitlenli. .. 
meebur ol.._utlardır. s~ polia a&idin oturuyordu. Dit- tanftan itilaf clewletlerl 
me&arl•lh :a .... 1 etmi tir. :!> kişi d F ..:u.- L_ı...1 __ ,_,__ -ll!-'el 

-&- ~ Zevnelabidin tarihteki m--· e eıul.CU UUIUUIUlll'I .....-
tevkif olunmuştur. ı·· ..., • zab -..L:••.a... -..&.1 

M~co. 11 [ • •ı h•w 'cinci boca) oibi mercii enam üzenne da ..,,...;... ,..._. •• 
..,_ AoA 0;:.~.. "...!- 1·1.·~...__-...1.J.n t-"tı-a,. 1--:1:- zablta .._ .... berı.P Naevo Leon Va&i ve ibtiW ...... ....,. ~ uwnı.._ .. il!l"u.ra ........ _, 

fubnnın reilieumhar namsedi dik evi her p relen ve memu- da metbur ve melan ( Mabnt) 
M. Aeroa Seemsia hıMlinde hafi. eUab~ tavsiye talebalmindıyorde buh-.0 ftrcl( ı.Çavnavan ) , ( sm.. ) , 
lak elmit bir bomba klamnUfllll'· .. b u - ·• - 1

-
Berlia, 10 ıA.AJ 1 muracaa ' ..,,.,- ( Yaai ) ve b....ı.ra 111ü••il 

Mebikodan çekil n bir telg· kak içba tl caddeye kadar (efen· rum ve ermeni ~ ~ 
rafta Reisıcumhuron rikıp olduğu di hazretlerinin) şerefmülakabna metlerine aldılar. 
trene kartı bir sui baı icra edil· nail olmak için nöbet bekleşen (Kroker) oteli, (Arapyan) baqı 
di~ fak.at-kendi&ine bir şey olına· halle ile dqlardı. işgal ~bıta mer~ezi ittih-. edil· 
dJlı bildıriliyor. Bu. bent yüzelli kiloluk vüc- di: 

Papa ve Musolini uda ile daracık bir odanm kö§e Bunlardan ltqka &e,otlaıMla 
Roma. 10 [A.Al mimd .... batdat kurarak kuru· Mektep ......... .... lapda 

... ık hır, L.~ )aü- bir 11man el· Modada, Bo•..- 1ı.,· • 1 
Italya hükOmeti le Pa~ı ma· _,.-...nM!I -w ler t-:.:ne L •• •--.J-. 

kamı arasında akdOlunan idli:fname • d bırakmad JC.. "lesiai to- ~· ut19UUK11 yarın M. Mueolmi U. k-.a.ı Gaa- m en •a• nargı Bitia M Wbizler ldt 'wt 
pam tarafından imza edilec tir. Salı lalldatarak •üracaat edenleri h.kba --..1:..-- ..m ıunu d~ J>r ns CoJonna li s neden da.mdL Bualar çeşit çefit iua· h•h 1ıü ~.. .. 
&»eri kapılh duran .U olan çacaktır. nlaıdı. içlerinde .._1ıa11c imamla.· di1oıcha. 

Paril, 11 ( A.A 1 nDdaa ayak tala1a1 politikac*ra, F-.idia ..W6ew• m.-
" Edıo de: Pan, ' · Roma· •--vmakam ma'--:.n_..:_..1_ vali olan zabıtai hususiye ki, Wni.Yefi. 

dul il\ibhar odi)Of: D veran eden IUlr~ ..... ~ &.!la.& ı.._ı_ -L.!L -• 

b R 
' } . dACD}-:•e _. .. __ ..,,,.. 1--..lar .-.. iÜtM un"8 DC& t..-... wuDmllp., 

ır §&''laya nazaran oma mes e esıne .pw---- ... --ı- -.u .... -
mütdalhk itilafnamenin imzası kardi· rcb. b..a.a altmlfll" .. ma&I ft 

liliJa verdiler oal ·• Ga rri ,, Din hasıalıA"ı doJayi- •r kes istedilini evveWea 
ıiyle teahhur etmi tir. M. MusoliniDin la d cajı tavsİ! e • u...wım Fericlin lel'Vetİ hu· 
bir çok kardiııa lari ayan izalığ ııa tasar mış, ya ara y JI ıusiyeainden alırlardı. Ferit, ta. 
tayin etmek nil elinde bulunduğu 1 bizzat kendisi yazarak ce\nne mabkirhtı ve hiuet tab'ı ile 
.tcu:ltAm dlJ, kqJm b~ öyle gelınifti. olmıw • ba im· 

Romandan bildirdi~e göre papa 
ile M. Mu orni ara ında husule gelea 
hususi bir ıtilif muci · ooe telifi be-
) CD muahed ind b

0

da ten tespit 
edil~ tazminat miktan yedi t.tz elli 
milı~ on liret t nzil edilmi tir. lf4}ya 
hUkUm tı bu m bl!gı vatikana derhal 
tedi e ve ona avn1 amanda 1'r mili· 
yon lıret in metind hızineeabamı ita 
eyleyecektir. 

• ve ııuan 
Amerikanın m .. hur ruhiyat 

~p.1möasitlerindtn bir zat 
hayvanların insanf arla iıtedıkleri 

sini okumadan verilen panmM 
mıktarma g6re imzalardı. 

EYet.. Verilen paranın dere
ce8ine pre I, Çüakii Hoca e
fendiyi ~rete pıe.Ier kendi
leıiae ikram edilen kalive, çay, 
limonata zalmıeti içia servet de
reuı.rioe pe beş, OD, yirmi, 

tder mi? Detil ben, Ameriı.c•· 
aıa a1ilaı bilen Etekler bile li· 
ıiale konQf1111k teneuw8*'e • 
~yorlar. Binaeul• bir 
claha rica ederim bana hu cibi 
tekliflerde bulunmaym. Solara 
rücenirim.. 

Y arabbil ne zamana kaldık? 

• • • • • • • • • • 

,. .. 
Eerit, ın,.ıteıe sefaretan.eli 

teıcü••ı Miller Rayana vadet
tip veçhile ~ çddaiı a
maa ilk vdti emir tebQI' u 
h.ıp meauıı.ı bahuesi U. b.iı 
çok namuslu, •tuaenw ~~ 
tevkifi emri olmufbı. 

Bunlano muhakemesi i~ ele 
(Hqret) PIJIDID riya-.eti ... 
bir dmm laaip ~ edildi. 

Tevkifat pelç pCI ....... ·
lnuaiyet ve kanunun ~· 
tfhdidabn haricine çıkıldı. Talaa-
rriyat vesilesiyle nler ..,.WU. 
Tevkifat lideaine dahil olmayan 
bizi zeasin lchuelerdelK 

- s..I .. teYkif ••cefiz.. 
tehtidi ile bialeree Hra (fidiyei 

necat) alındı. 
Polis müd1ri7eti o aman t.

hçe bcW. (Sanuaryan)-hanmda 
idi Mevlmflar, vuıyeti ~ 
leriae bakılmadan müdiriyet bina
ımm a.tüncleki laöcerelere y«
leftirildiler. Bunlann aileleri ile 
ıöriifmelerine bile meJcla veril-
1Dİ~ Hup devrelİDİD udaa 
2Ull elan SaitHas. ••D 
tubm11JC1a o ..cta. me'mnen 
latanbula ~ wlilere ftflıl• 
CAJa kadar bGtiia b& rİnei llDlf 
rical tnkif _,ilc'p. 

Halka cleı.t ......... 
(Sabmh) • (Alemdar) razete. 

leri M tMifab allaflayorlar; ada
let ......... pldijini ilin ede
.. atGcrilalerin tecziyesini ta
le~ (Bitmedi) 

Bir tayareci düşü 
Villa eoablay, 10 141 

.,_ •• ,...._ .. )lsıhın' 
........ kömGr Wt• · 

M. F O§llll sıhatı 
........ F P.111. D (.U.J 

siyetindeki ipi."...:; ı.t"' ..... 
atmıkı.dar. 

Emanet vari 
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A vustury anın .llmanyaya 

. 19.29 
il ti-

Muharriri: EDUARD FOA et e d i ı d i hak etmesi için hararetli faa liy 
___ı_ 

lzmirde çıkan Aiıadolu ıaze. 
tesi aynen· ıu ma11lmah veriyor:-

lzmirde ve kara bunın hav•li .. 
sinde asılsız, dini, iıticai havadis 
çıkararak halkın huzur ve ıilkunu
nu ihlal ederek efkin tehyiç 
etmekle maznun 5 kişi zabıtaca 
tevkif edilmiş ve haklannda li
zırtı gelen tahkikat yapılarak ma· 
znunlar dün Asliye mahkemeaine 
verilmişlerdir. 

Dün akşam mamunlann As
liye ceza Mahkemesinde muha· 
kemelerine başlanmıştır. 

Bunlar Laz Şevki, SÜJ'D)eneli 

Sl sarfeden panj~mumistJer bu 
larda müşkftlatA maruz ka 
Avusturya · Almanya arasında 
''am edilen ticaret muahede 
tine ait mfü·.ikerelerin bir 
hitam bulmadığı anlaşılıyor 
vaziyet Avusturyada asabiyy 
heyecan husule ğetirmekted 

ra· 
ldıla r. 

de-
k-si a 

tür lü 
. Bu 
et v e 
ır. 

urya-Yene bu yüzden A vust 
da bulunau panjermamistle 
ekserisi Almanyadaki panjerm 
stler mug.ber oliyorlar, Avus 
sosyalistleri ponjermanistlerle 
zakeratta buluniyorlardi. 

rdeıı 

anı· 

turya 
mu· 

edil-
tleri 

ek-
uhi· 

Şaban, Kemaneci seyyar sabcı 
mustafa, Recep Kaptan, we Kıb
nslı Ahmet Hulusi namlanndadır. Bet dakika sonra .. Polis Müdürü Ômer bey ile 

racağımız zamanlar, taşıması fto- Müddeiumumi Hasan RafyetWI 
lay oldutu için yanımıza hep bey biuat tahkikatla meıgul ola· 
sütlü pirinç almasını tercih eler- rak maznunlan isticvap etmiı· 

. Bu 

Ticaret muihedesinin akt 
memesi Avusturya sosyalis 
arasındada inf iil husule getirm 
tedir. Demokrat liberallar m 
tindeki infii.l daha fazladır 
fırka erkinından bir zat Alm 
hükumetine hücum etmekt 
Yene hu fırkanın fikirlerini 
reden ''Stunde,, gazetesinde ol 
ca şiddetli yazılar neşrediliyor 
vusturyada iktisadi vaziyetin gi 
ce daha miışkül bir safhaya 
mesi Almanyadan yardım bek 
mesine sebep ohyor, Avustu 
Almanyaya iltihak ederse bu g 
kiı buhra~ın zııil olacağı hisle 

-33-

Kararglhda daim~, civar kö
ylerdea para vererek getirttiki
IDİI OD kadar çocuk vardı. Bu 
rmç a.cular her sabah erken
den adamlanmızdan birinin ida
reli albnda, ellerinde kafesler, 
tmaklar ve saire olduğu halde 
yola çıkarlar ve a kşam üs ii ne 
yakalaya bilirlerse ~' p: dönerlerdi. 

Bu suretle koleksiyonumuza 
çetit çeşit kaplumbagalan, zeva
hifin envunı, bqka suretle hiçte 
elde edemeyeceğimiz muhtelif ve 
nadir başarab ilave edebilmiştik. 

Gnıptan az bir zaman evel, 
su kenarında bir gölğe gördük, 
bir az yaklqtıtımız zaman bu 
gölle bir uat kadar evel ölmüş 
bir yaban merkebi idi. Bir aslan 
ve yahut bw çok aslanlar tara
fından öldllrilldüğü anlaşılıyordu. 

,..ünkü vücudunda bir çok yaralar 
ördük. Bir kan gölü ortasında 
atiyordu. Bogazı parçalanmış 
,. açılmış, gözünün biri oyol- ı 
ıştu. Göksünden de hi!a kan 
ıyordu. Mücadelenin pek çetin 

.çtitini anladık. 
Derbil civan araştırttık. Aslan-

-m yaklaştığımızı hissederek 
VUflD81an çok muhtemeldi. fa
t etrafta pyani dikkat bir şey 

.>ktu. 
Bu gece taliimizi bir kerre daha 

crübe etmeğe karar verdim. 
rargih iki kilometre kadar 

u '1kta olduğu için, yeyecek ve i-:.e
-< almak için adam "gönderdim. 
ıyambiri benimle beraber kaldi. 

) a an merkebinin }eşinden uzak
tık. Çünkü aslanlann şüp~

l r llİ daha fazla uyandırmak hlç 
ize gelmezdi. 

E rah şöyle bir tarassüt ettim. 
E d t için iyi bir sahada bulu
nu y rduk. Mükemmel, ortalık aç
ık . v ay da bu akşam tam be-

ir inde dogacakl Fakat ıöyle 
an cajımız bir tele ağaç bile 

Saklanabilecek bir tilin
' ır anza, bir çukur da bula-

adı Binaenaleyh, hiç vakıt 
ayb tmeden hemen bir tarafa 
ur çukur açmak icap ediyordu, 

tta bir yerden ağaç dallan 
u up retirmek ... 
Arkadaşlar uzaklardan ağaç 

ıllan keaip getirdikleri zaman 
am da olmuştu. Altı kişi bir 

)' rde salclanamazdık. 
Arkadaşlardan uçüncü 60 metre 

dik. Ne tabağa, ne tuza, ne de lerdir. 
başka bir şeye ihtiyaç yok 1 Sa- Müddei umumilik makamı ta-
dece bir kaşık kafi.,. rafından maznunların Türk ceza 

Yemeği bitirdikten sonra gayri kanununun 161 inci maddesi mu
müteharrik bir halde beklemeğe cibince cezalannm tahdidi ve 
başladım. mevkufen muhakemelerinin yapJ-

Soldan, yani yabani merkebi- ması talep ed"lmiştir. 
nin bulunduğu yerden ay doğ- Dün akşam ilk muhakemeleri· 
mağa başladı. Adamlarım ağaçta, ne başlanmış olan maznunların 
yaban eşeki de on metre kadar hazdan ikrar etmişler ve bazdan 
önünde idi. da inkarda ısrar eylemişlerdir. 

Pusumuz bizi ancak gözden Haraketleri memleket asayiş:ne 
aaklıyabiliyordu, fakat müdafaa- mühim surette müessir bulunmuş 
mıza hiç te salih değildi. Bir as- olan maznunların muhakemeleri 
lan üstümüze. sıçrasa, her şeyi henüz ipt~dai saf hada olduğu için 
altüst edebilirdi. bütün tafsılatı ile yazmadık. 

Önümüzdeki pu.arteai günü 
Bayi~ bir maceraya atılmak maznunlann mahalcemelaiae de .. 

her --hlil e pe' akıl kin 
d 

. . vam olunacaktır. MaQl(e?ıY@ ~-
eğıldı. fakat düşünmeli ki biz h taki ed k 

b k 
' asını p ere yazacatımız 

u pusuyu urmaya hemen ora- tabiidir. 
cıkta ve vaziyetten istifade için Bunlardan Laz Şevki ile Re
karar vermiştik. Böyle av pe- I cep kaptan Kemeraltında Hacı 
şinde tesadüfü güç mahluklar Sadu!lahın kahves·nde oturarak 
için, ele geçen fırsatı hiç te ka- konuşu.-ken Laz Sevki tafevvühat
çırmağa gelmez. tehlikeyi göze ta bulunmuş ve sılsız, dini bazı 
almayan bir şey kazanamaz. havadisler söylemiştir. 

Ben aslanlann nerede ise gö- Sürmeneli Şaban da Karabu-
rüeceklerine emin bulunuyordum. run havadisinde gene asılsız bazı 
Çünkü aslanlann aç olduklarını- şayiaların yayılmasına sebebiyet 

ye bizim takarrübümüz üzerine vermiş. 
muvakkaten çekilip gittiklerini Maznunlardan Laz Şevki Fo-
tahmin ediyordum. çada yakalanarak ıehrimize geti

rilmiştir. Bu şayialann membaı 
Grubun son kızıllıkları da Kemaneci Mustafa 'ıle s- 1• fukta ·ı· d' U ki urmene ı u n sı ın ı. za ardan iki Şabandır. 

an ya 
edir. 
neo-
duk-
• A-
ttik-
gir-
len· 
rya 
iin· 
riııi 

fazlalaştırıyor. 

eti .Avus.urya hükumeti ceıniy 
akvam deJaletiJe yapılan ikraza 
ıizerine vaziyete biraz bakim 
bilmişti. Şimdiki vaziyet dahilin 
cemiyeti akvama yeniden mlira 
at edilmesini, vaziyetin tslahı i 
yeni ikrazatta bulunulmaıinin n 
.edilmesini teklif edenlerde vard 

t 
ola 
de 
ca· 
çin 
ca 
ır. 

Ancak, m1 ıfrit -panjermanisd 
~oyte bir tal p yapıhtı1sını rnuv 
f ık huinıi} orlar. Bunların yapd 
ları propagandaya nazaren cem 
yeti akvama yapılacak bu tarzdak 
mtıracaat akim kalacaktır. Biıy 
devletlerden ekserisi Avusturya 
karşi ınugber ve mtinfaildirle 
Başveki! M. SeipeJin son nutk 
mezkur infiali fazlalaştirmiştir. 

er 
a-
ık-

I· 

1 
iık 

ya 
r. 
u 

. Avusturya kabinesınin, pam . 
n· 1ermanistlerin bu gibi propaga 

dalarına tabi olarak cemiyeti ak 
ama müracaat fikrinde olmadı 
söyleniyor. lktısabi buhran dah 

~e~aA s~flıa.yıl girerse, Almanyay 
ıl.t1hik1.n dır emri vaki haline get 
rıleceğı tahmin edilmektedir. 

V· 

ği 

a 
8 

ı· 

defa bir yaban merkebinin ava- Müddeiumumiliğin maznunlar 
zını duyduk. Gaip arkadaşmı an- hakkında tayin edilmesini istediği (' ) 
yor Artık gözlerimizin bütün ceza (161) inci maddede şu sure- ,,- U K U A T 
rüüyet kabiliyetini teksif ettik. tre tayin ve wrih edilmektedir. 
Sağa. sol~, her istikamete bakı- Türk ceza kanunu: madde161 .. l Bir hırsız yakalandı 
yoruz, hıç, hiç bir şey göremi- Efkir umumiyeyi tehyiç edecek Memet Kizim ismindeki me§ . 

ı yoruz .. Ortalık oldukça a}dınlık. suret veya mahiyette aslı olma- bur sabık·-1 du·· A fy dak 
A -ı d A b' k h . wı n yaso a y, ço e ma enı ır ren ver- yan avadıs veya musanna veya Haci Slıleyman rt . 

. miş.. Ölü merkep önümüzde du- muharref veya aslı olmaks- maıı.... çalıQ rk ~.pa .. ımanıhnı sohay ~.. ..,ı en curmu meş ut 
ruyor. ızın bir kimseye ihanet olun- !inde yakalanmıştır. 

[ Bitmedi ] muş evrakı bilerek neşir ve p lt 1 l b 
• == ı * = M nakled nler hakkında bir aydan a O ça an ta e e . 

(
. Dı ..4 VET'LL'R ) altı aya kadar hapis ve 25 lira- Faik isminde bir mektep tale 

E:1. :l.:J '" dan 50 liraya kadar ağır cezayı besi dtin Ayasofyada bir kahveden 
nakdi hükmolunur.,. müşterilere ait dıvarda asılı bir 

Muhterem karilerimizin bu kuş- paltoyu qınrken yakalanmıştır. Ortaköy sporcularına 
OrL..köy spor kulübü umumi 

kitipliğ"nden: 

}( ulübümiıziın kongra içtımaı 

geçen Cuma ekseriyet hasıl olama

masına binaen, Şubatın 15 ine 

mfısadif Ctıms giinü saat onda vu
ku bulacaktır. Bilumum azanın o 

beyinli heriflerin alelade dütü- yangın baQlangıçlan 
nüşlü birer adam oldulclannı an- ~ 
ladıklan şüphesizdir. Şebı.ade baiında Letafet apar· 

Halkın huzurunu selbetmek tumanı altındaki tayare piyango 
isteyen ve saçmalayan bu adam- kişesinden yangın çıkmış ve derhal 
lann kıymetsizlikleri iaimleriDden yetiıilerek söndürülmüıtür. 
de anlaşılmaktadır. Bakır köyünde Kartal tepede 

Cemal Hiisnii B. gitti 
17 numerolu evden de ateş çık.m~ 
sa da bu da öhuru gibi hemen sön

erde bir ataca gönderdim. iki- gün ve saatta kulfıp binasında 
i benimle beraber kaldı. Alda- hazır bulunmaları rica olunur. 

Mübadele baş murahhaaımız 
Cemal Hüanü beyle Y ~heye
ti bq murahhası M. Diyaman
dopoloı dün akşamki ekia~le 
Ankaraya gitmiflerdir. 

dürülmO§t11r. 

Bir otomobil 
ele bir çukur açbk, üstünü a-

ğaçlarla örttük ve içine girdik. 
Artık ortalık iyiden iyiye karar
mıfb. Hepimiz pusuda düşmanı 
al'USut ediyorduk. 

Bu istirahat anından biliatifa-
! Bertranın getirdiği sütlü pi
ıci abfbrdık. Böyle pusu ku-

il( huıolar, m • ımerelf'T Jll 
Meşriki azam balosu 
Ayın on dördüncü Perşembe 

günü ~kşamı türk1ye meşriki aza

mı tarafından PeraP.ılasta bir balo 

verilecektir. 

Yunan murahhaslannıa Ati
nadan bekledikleri talimat gel
diki cihetle bu hafta içinde mu
badele müzakeratına devam edi
lecektir. 

dükkana girdi 
Ahmet Hilmi isminde bir ıöfO

rün kullandığı otomobil dün Emi
nönilndeki eaatfı Koçunun dOlli
nına çarparak cemakinlan parça
lamıj ve dükkana girmiıtir. Soför 
yakalanDU§tır. 

Hiki e 
Şaıı .. 

1 nci Perde 
[ Otel müdün1nün odalı J 

Otelin biricik müıtemi - Mü
dür efendi, bu ne tahaf iş?.. Gar
son kızı izzet efendi sokagında 4 
mumroda arkadqlardan Hazim 
Beyn evine gönderildim. Bana 
1 imdi gelip deyor ki, bu adreste 

yle adam yokmuş .. ö 
Patron - Affedeninlz efen .. 

im. Hizmetçi kız bir az şqıdır. d 
Belki 4 ü, 44 görmüştür. Ne ya
alım, kusuruna bakmayın.. p 

il 
Otelin biricik müıteri.ai _ Pek 

a, başka sefer, işe rakam lca
şb mı, ben de yansını loaret 
derim. 

n 
e 

2 nci perde 
/Ayni oda] 

ef 
Otelin biricik m.Uafiri - Müdür 

endi, ben bu işi gittikçe biç 
lamıyorum. an 

li 
Hizmetçiye bozdurmak için on 

ra hütiln para verdim. Bana beş 
a bozuk para getirdi. lir 

b' 
Patron -Affedeniniz efendim, 

ızim hizmetçi f8fıdll'. Muhakkak 
e on lira bumk para Yel'İY@l'IAD 
ye S lira vermiftir. Çünkü teki 

giiriir. Kusurunı l>Kmayın •• 
Otelin birinci mü~temi.- Sahi .• 
smı unutmuştum .• 

ıiz 

de 
çift 

ora 
3 ftnü Perde 

L Mı1ıtmnin odası] 

ım 

Otelin bir.cik müıterisi - Kız
bana baban a.. bir az ıöyle 
bakayım. Vallahi ne rüzel 

udun var, Allah beğenip ya• 
tmış. 

gel 
vüc 
ra 

Efe 
Müdürün kansı { memun ) -
ndim vazifemiz milşterilerim

emirlerini yerine getirmektir. izin 
Başka bir şey düşünmeyiz. 

. . . . . . . . . . . ' 

rakl 
Şaşı hizmetçi - [Kapıyı aça· 

Affedersiniz efendim [Kapı· 
apatır ve nuiıtenye yumrupnu 
terir 1 Ah şu menhus müıteri

intikamımı alacağım. Ben 
bu hale tahammül edemem. 

yık 
gôs 
den 
işte 

4 tlnctt perde 
[Otelin yazıhanesi] 

o 
ron, 

telin biricik müştensi - Pat
nasıl keyfin yerinde mi ? 

telin müdıirü [Ağır bir şa
- Bu sabah kanından başka 
bir kadın otelin merdivenle
çıkmadı. 

o 
k] 
hiç 
rini 

kar 
Ot 

Oeelin biricik TTUİfterUi - Çı
ve yahut çıkmaz bana ne? 

elin müdürü - Sizemi ne? 
fU demektir ki, otelin biri
müşteriai biricik lcanmın 
ihanetine sebep olmUfblr. 

telin bi.ri.cik mü.fteri.3i - Ne
böyle bir zehaba difllyor
? 

Bu, 
cik 
bana 

o 
den 
ıunuz 

Otelin. müddnl - O halde 

nual oluyor da, lıizın# 
bah lcapmızı açbtı zare& 
ta iki bq birden görüyete 

Otelin biricik müıteriıi 
edeyim, bundan daha 
ıey olur mu? Sizin • 
fqldır, biri iki rörüyor. 
yerine iki bq rörmiif 
Zavallı kız tafıdır ne 
kusuruna bakmayınız! 

Otelin müddrü -
bu kızın hatalı mubakbli 
lıtmdan ileri geliyor, Af 
Siz de kuaura balcmayuıdo 

San'at mekteplsri 

iz mirde 
yeni mekt 

lzmirde San'at Me 
( İzmir akfam Mektebi ) 
bir mektep açılacaktır. 

Maarif Vekiletindea 
emirde bu aan'at melde • 
abnı ilerletmek isteyen 
l:I~ eti 1J,)ı 

Mektepte ameli ifler 
nolojf, malekt reaim, 
mesleki hesap ve defter 
usulleri gösterilecektir. 

Mektebin gayesi filell 
atca meıgul olan veya 
san'ata intilap etmek iati 
tandqlara; muhtaç 
ameli ve nazari bilgileri 
ve seri usullerle verm 
ve tahsil farla ıöz · 
bütün vatandaşlar bu 
devam edebilirler. 

Yukarda saydıgımız 
)erinden her birinin 
için enaz ıs talip ... 
melidir• 

Tedriut mahalli ~ 
dikkata alınarak ögledelt 
ve tenaip edilen aaatlard' 
lacalctır. 

Akşam un' at mekt 
ta san'at mekteplerinde 
iı gibi kuyut ve defa • 
tutulacak ve müstakil 

Orta san'at mektepıec' 
kaba hey'etleri bu ID 

de mürakibidir. 

Ba mektet:r şim 
bul, Buna, ir, 
Koayada açılacaktır. 

Alqam aan'at 
den iptida Ye intiha• 
komiayonlan 
edilecektir. 

Aci gülenler filimi mJJrettibi ""'fhur rejülr 

HERBERT BRENONSIN 

H. 

IW a~etli e..n 
KIYAMETTEN SONRA 

Momessilleri 
B. V ARNER NILS ASTER K. N 



e ka· 
vap rda 

:-.alı • 1 K D A.M. 

u 
Solucan gibi K ü 

ir kıyafe ... kızg 
Bazı maruf aileler vardır ki 

bütOn azal~rı gayet zeki ·ve değerh 
olduklan halde hayan hu usiyeleri 
çılgınlıktan ibaret oluyor ve akı
betleri fecaati miithişe ile nihayet 
buluyur. Bunlardan biri de Vaşin
gtonµn en me§hur ailelerinden 
biri olan bayt ailesidir. Vaktiyle 
Müttchidei Amerikaya müddei 
umurpiler, amirallar yetişdiren bu 
ailenin son azalan hep birlikte , 
çılgınlık gö termişlcrdir. 

ı 

Bunlardan ileri gideni ortanca ı 

... -·. 

s 

çocukları olan Elinor bayt namın· f 
daki kızlan dır. Elinor şaire ve ı 
roman muharriresidir. kolton na· , 
mında bir şairle evlenmiştir. likin · 
şair kocanın şaire karisiyle daima . 
mu~ere yapmaktan ziyade ek· 1 
mek parasmı çıkarmrğa çalışuğııı· ı ·~;..u.,: • ..._, 

1\11. Germaine 

dan hiddetlenen genç kadın W} fü-- ı 
namında evli barklı diğer bir şa
irle kaçmış ve bu hadiseden mü· 
tessir olan zevci vefat eylemi:itir. 
~airf' bir kaç koca değiştirdikten 
::onra lngilterede döxt merdiveL · i 

. --r • 

\ 

l)ü~ün evinden kaçar 
ansv ., 

6in1erce sene evel de 
böyle icli 

Asri genç. kadınların ve kırların 
el çantalarında pudra, allık Ye dudat 
boyası taşımaları ve lıt'r fırsat dttı· 
tükçe bunJan kullanmaları bazı eski 
kafalılar tarafından tenkit olunuvor • 
Lukiu hakikati hnlde l unJar el~ei 
flpc:er kadar eski hulunuvor. 

\1ısırda, kartacn d;. Balıil 
uryada asari atika mutehassısları 

tarafından icra olunan hafriyatta kadın· 
lann allık, pudra ve dudak boyuı 
ko lanmalnrına m:ıh us bir çok altın, 
gıimüş H' işlemeli ıarflar bulunmU§· 
tır. Ahiren Amcrikada Kalifornia sa· 
lıilinrll" Kntalina adac:ında icra edilen 
hafriyata bir pudra kutusu mevdana 
çıkmıştır. Tpıkı bu gtinklllere benze
yen bu kutu il•i bin ~enr evel yaşa· 
yan bir H ıntli gfi7.elin!' ait olduğu 
sııbit olmnştur. 

Çarpı~an traınvaylar 
1 • 

1.olhıı, 11 [A..AJ 
lki tramvay müsademe etmiştir, 

37 mecruh vardır. 

Fasta eyah1ar 
Rahat, 11 [ A.A] 

1100 amcrikelı eyah •'Kazablan
ka" da karayn cıkmı llr. 

l\fısırdan kapa 
Londre, 11 [A.A] 

Mısırda bulunan lngiliz bava ko· 
~·etlerine mensup bombardıman ta· 
yarelerinio bir kısmı kapa icra ede· 
cekleri scvahatn 'arın hı>.şJanacaktır. 

Simon koınis~ onu 
Mandal a "Birnınn}a,. 11 [A.A] 
Simon komi"' onu Raıı~ondan 

buraya g<'lmi~tir, 
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ata La ., 

' z. 
!e\ ziata iın· 
, , l >akanıız 

u m seve seve isti
det.e i ve her kesin ihtiya

n maz. ar o u ITTl 1 ç 1 dü a üler k alınmış dalia 
t ~ · ı rce h diye taktim olupacak-

nünde ı ibaren, ~m ı ra
mına mahsus yeni hır musabaka 
yapmağa karar vermictir. Müsa· 
baka, evelc yaot m z m .. sab -
kalarda o g ı gayet basit 
bir şekilde terti edilmiş ve bil
hassa Anncıo • bulunan Kari-

uştur. mız n esası 

.undan ibarettir : 

. uıılar n li t ini yakın a ne-
şred "iz. Şımdilik bu hediyeler 

d : Elbi eler, k-unduralar 
il gramofon ar plak-

r dı kinaları, elektrik ütü-
l ri, sofra takımları, çay ve kahve 
servisleri, vazolar, zabitana mah

ya e porculara yarayacak 
eşya \ardır. l 

ikdam. lmrilerine, 14 şubat pe- 1 
rşenbe günij, gazetelerin okudu
Han "'onra, kuponları kesip sak
lamalarını ta\•siye eder. Kariler 
bu müsabal,aya iştirak içni başka 
hiç bir k"Ü fet ve ya fedakarlık 
i' ar na mecbur değildrler. 

k . erinmı * * 
Ranıazan { KarilerimizP. ı·erecegımız 

er tı. t 

ol- mul t lif hed;yelcrderı bazıları 
ı- şunlal'dır. J 

f-( j.. ŞemsiH'. kadw ~emsiyesi, atkı, 

2 - Bu miisahakaya 
frak etmfAk -

fra t ıhmı, lndm l'ldiveni,galoJ, 
tıot, pmıtııf la, çocuk. dl>isesi, kos
tum, kadın yeleği. ylin çorap, pi
; u . ba ton, bntmıiye, masa ör-

t-1 ' ( 

. ,u. ,., v ta' um, ) in çocuk fistcı-

1 ı ı, i-;Aarı in, §Oson, şapka, palto, 
ı umb . k - fı~tmıı, kadın ç,ora

t • /, ili/, sofra talwıu, 
/· sojra taknm,traş takmıı. 

O\Wl m ndili, kaskol;kadm çarı
arp, kitap/cır t•.s. 

Bu hedi)derden mada, meı·
im icabma güre, kari/erimizi 
::1w" ilH t m ,nrnun edecek daha 

l ır wk it dı)Cf('r de ayırmam s 
ı · 

' -· .. . .. . ... -· .. .. 

kın nazan teıııc.rnaı..:ına uı·- ' 
zoluııar k ı ·. .. 

6 - - O ı·z l:P .1 r 

tim edeceğimiz ::1000 he ~L!IB.!Ei!llllıl8l!1Sm11lı-l•)a•m•ll~a --. 

diyed;•:. bi.r taııe~i • •. et p crtev 

••• 

• • 

h 

I nri . · 

] 50 lircı 
3270 ( 9545 
464S1 57403 
37880 13695 
42352 57365 
54079 10532 
34287 26 ( 84 
51745 15261 
42319 40388 
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50162 2461 1 
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57508 9185 16067 
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4929 27080 ( 0499 
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' '4 f 2 
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60 
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3079 
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57813 
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46 56 
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3929 
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5867 
1 153 
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8006 
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26189 4598 
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55018 29525 
6 1361 '635 1 
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18997 
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Darilltedaride : SaiaaL: 

N.pa Beyde ı Peçeli kadııı 

Albamrada ı \' olga... \'o.la• ve 

Dlleııdleri 

O~ara4a ı Kin Ye qk 

Melekte ı Madam dö Powpadur 

llajllue ı Deryalar ~ana\·an 

Atrl Siae111ada ı Se'da pıı7.arı 

Ale•aarda ı 1''akload Dcnia mııka 
rebeti 

Feralata ı BÜ)Ük Ilnnııı7.an pro rnmı 

ha~adı 

Darulbedıı~itlc ramaz-ruıdn liınnııuı 
mahsus olmak fü:rclıcrgt~ tcm.tjl \ardır 

Cevat Kerim 
Tlirbe de Eski Hilali ahmcr 
bina.sı. Tel: !~tam. 2622 

11 Şubat 1929 

• AKiTLER 'J'UNEL 
1 1 ngliz 985.25 '20 I.c,·a Bul. 
1 Dofor 202.25 l Florin 

20 l<'rs.J.'. 158.751 20 Kur.Çek. 

20 Lireti 212.75 
20

1 Dzı.ou 

29.75 Trawvuy 4.251J.etaıubul9' 
RJb&. Dok. Allt. .~ 

S0.'7S Kadikü> Su Ett~ıtl-

no.2:> HiSSE' SE~EDA'fl 
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,, J' IDf'tU 
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ISTIKRAZLı\R Balurkö) .. 14. o KadiltÖY 

Jstik.d!ıh. 91.62 . r 1903 Te tip 1 

Düyunu. 223.25 ~ . IQ~~1 .j90 , 1 

Dr. Yolu 8.80 c l 1908 Tertip ı 
1902 Gümrüklc-r ;j 1908 ,. l 

1909 
1903 Saidim11hi 1909 Ş h 

, I' rl'ıuanrt 
1902 T~hıznıi f,81'. , 19Ja ,, 

TAHViLAT 

Türk kömür 22 hmır 

!\Icrmı-r ~;GEı: ŞffiKE~ 
hL Tut. An. Su 41 MiL biJ'9 fil! 
Rlbtim dok. An. Mebm. ~ 
ı.a. dt>ilrmaıci 4 t M nu.Ja t.f""" 
Şnrk merk ecza 5. 70 Trak.ia ~ 
ht. KnNıplari 27.15 Tel. Jetalll"""" 
Reji 11.05 NeptuD 

Anadolu Dem. ) oU. ! 2 Tertip (D.E.J 41 Tork tut. An. Omııil~ .....1 

l Tertlp(A.8.C,] 41 3 ,, (F.G.) 48.SO ~~ ~~ S.OS K ... ıauı~ 

TiCARET B RSAi 
11 Subat 1'>29 

~ 

ITH~LAT :FI 'D. \ E CEVIZ Z HIRE 
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ÇaH1ıır 

Arpn 
1-'a•olye 
Nohut 
FmdJk 
Tiftik 
lapajıı 

)(, 'lon 
35 
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28 

lı; Fındık 

" 1 Kabuk ,, 
Çu, ... l 1 C • ç cvız .. 

UN 
" 
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iHRACAT 

Ekis. l'ki ı. 

Eltistru 
Biriacı yum. 
Birinci ıert 

Ko.Pa. 
111. 

" 73. 

Ç&\ılıır 

Arpa 
Mııır 

Yulaf 
Ku.Pa. Keten tohuru 

135(}. Fıısulyc 
1225. .Mer<'İm k 
1290. Nobuı 

.. Barillce 

lon llıJnci " Balda 

,, 
20. .. 

Duğd11y 

CaHlnr IJ 

Uçüncü " 
" Razmol ,. THTJK 

Arpa 
" " r ., u. 

Faeul)c 
Nohut 
Fındık 

Taftık 

lapntı 

" 

ç l l'llllJı:ı.l " 
U\ll Av DERiSi 
" 

E.kifehir 
Bohadia 

2SS 

" 
" " Ku Pa A rıı 230 

100 li 1 7. rtlf'•ll 

Sansar 
Tilki 
Kunduz 
Tavpn 

,, YAPAGI 
" .. .. 

" 
" 

l'aJu 
Ankıır11 

Ka.Pa. Çtkınu 
., Akfdllreli 
,. Oriuua 

Piyasa Borsa -----\ uınurta fiatları 
"ı: umurla :sehrimizde hemen 

}ok t 'dir. Ruhn h'lt> t 
8-12 l ıru;:.ı k lar -.at ı k ı 

Yumurta buhranı ve fıatlaıda 
ihtikar olup olmadığını ticaret 
oda ııuı. orduk, c;u malum ıtı aldık.: 

H11 l nf'l rd mnter kim bu 
lunan } omu t ların hepsi arfolun 
m•.ı:;ıtuı. Şiddetli kaıdan beri f!. rrk 
An d luda Ot t n a 
gelmem I t ~dir. 

_Türkiye _ .. 
Ba1ı

1 

ası 

Sernıay~i : Tediye edilmiş 
4,000,000 I.Jiradır 

U1nu1ni Müdürlük 

\_NKARA 
Şubeler: 

Ankara Adana 
lstanbul Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
/zmir Gireson 
amszın Edermit 

A}valık 

Zonğuldak 

Kayseri 
~Mersin 

:Uüsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 
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''ll(DAM,,ınl(ıraat Sax ası ... 
ihtiyarlar . ve gençler 

· Ortaya bir doktor V oronof çıktı çı
kalı artık her yaşı geçkin olan adam, 
~ğer parası varsa iştiyakla gençleşmek 
ıkstiyor. Her ihtiyarın gen dik hatıraları, 

Bunlar gençleşti mi, malUm değil .. -
insan Fennin terakkisine baktıkça 

açırdığı fırsatlar gözlerinin önünde 
eanlanıyor. 

gençlik aşısının bir zaman sonra, Gİ<.;ek 

aş,sı gibi, umuru adiyeden olacağına şüphe 
• 

etmıyor. 

Fakat Voronofun bulduğu usul~şim
diki halde yalnız koyunlarda faidesini 
gösteriyor. Bu usule göre aşılanan ko
Yunların yünleri · çoğalıyor, nesli çoğa-

Fakat o zaman da yeni yeni doktor 
V oronoflar çıkacak, hu sefer de gençler içi.ıl 

daha çok gençleşmek aşışını bulacaklar. 

hyor, ömrü çoğalıyor. Eh, fena bir usul 
de~il. Fakat V oronof bunun insanlara 
da kabilitathik olduğunu iddia etti. 

Bir genç o vakıt yene kendi seviyesine 
gelen ihtiyarlardan daha fazla genç kala.c~ 

insan kendi kendine soruyor: 

IIatta dünyanın bir çok yerlerinde bir 
!:ok ihtiyarlar, bu yeni aşıyı tatbik et· 
tiler.Aınma faidesi oldu mu, olmadı mı, 
hun henüz lcimie hilıney~ Çünkü 
her memlekette hu neviden aşı ile 
aşılanı)rorlar, fakat doktora gittikleri
ni saklıyorlar. Bizde de doktor Behçet 
8abit hey bir genç maymun getirtti ve 
dört müşterisini aşıladıydı galiba! 

- ihtiyarlar ne kadar gençleşseler de 
kendilerinden iki, üç, dört defa ğanç olan· 
ların yanında yene ihtiyar kalacaklar de
mektir. 

Bu suretle ihtiyarlık ve gençlik yene 
ortadan kalkmayacak demektir. 

Ohalde etek etek verilen paralara y~k 

d ğil. . ? e mı. 

Fındıklıda M. M. vekiileti mubayaat Emvali metruke llinlan Met••ımiiiiiiil lşTE liiii!!iiil!i!i!!l•H•••· ' 61--------· 
~ 'lıa komisyonundan: 

~laıı."' •leıu . . 
11' 11 d rt u t mUookuava konulup 6 ıubatt4 ıhalcai yadılacağı ilin 

Uz du ıne t t ırraf camlanndan 175 duzine (repotorN.D k.ran) 
d ası ç ız ili kuruştan ~. E. marknlı 175 dtızina canım 

~ .. ~ 1 
1 

e I ht- ku~tan. ve ellı düzına (radİ)O ekler) camm 
~ilden Uz elli kuru tan talibin 'ediği fiatlar komisyonca pahalı 
;;' edil 

1 
it lesı 13 ~ubat 929 tarihine musadif çarpnba gllotl aaat on 

~e li:ae hır hafta müddetle ta'Ük edilmiftir. itaya talip olaıı· 
;.- •• cıv e bır ık te zem.ani mezkllıde komi yona muracaatları. 
..... ~ıed"i ıııda tın kilerlerinde bulunu sahlması lii.zım gelen çe 
... ;"llllade ta) evetce r kıl n n sade yatf arına talip çıkmadıtından 5 mart 
... 'l'aJi 1 gun t n be~te avrı ayrı ıartnamclerle \e pazarlıkla ihale 
... 1\ P erı •, , . 
~ <'.la tlarıl Bursada askerı aatın alma komfs)Onu nyase-

Semti N~ NıYi loan eabılu loan muh••men 
Lira mLira 

Edirnekapu. AtikAlipqa Lökt1mc'1ler 19 Dllkk&n 17 Şebd 
BtıyUkçuıı Yllıkçılar örttcUler S • 12 SeDevi 

• • • 3Ş • 36 • 

Büyük ada Yab Şalcı 6 Hane 200 • 

Yedikule İmabor lıya.a bey İmrahor 190 Dtık.kln 200 • 

KadılLISJ Cafer ata Yad 10 Hane 240 • 
• • c 12 • 240 • 

Kuıalı ada Ankara livady111 ı. 48 • 125 • 

.\ i: ltaıı.ıı ta t Lı Jı;İn lllzumu olan 335 fakım l.ıarici Tal~ elbi· Bak 
'tttr. :01a ın nak sa}a konubın~tur. Ihalesı 24. şubat-929 pazar gU~U ır köyünde barut fabrikalarında imalatı harbiye 

Ba1lda evsafı muharrer emlikin bir IOC mtlddet ve müf&bere tureti11e icara 
rapt olunmak fizre 21 • 2 • 929 tarihine aıtıadif perıembe gönü ...ı 15 de f11e1eri 
mpkarrerdir. Taliplerin emvlli metruke iCd komisyonuna mttncut eylemeleri. 

ol l'o ıta llarne 1 \e ku n1r.9 numunesi komisvonumuzda vardır. Talıp + ııtambul mubayaa& komııyonandau: + 
--~t, '\ kerı otta mektebınde satın alına komisvoouna muracaatlan "1111;"=--oı;;;ı;;;;;;a;;;;ı~-------..-.-_.. _____ , ____ _, .. 
he.~ l'nuL T ~kliatftn mubye ıeıinde tercih edilecek ıilteme göre Sinema makm~ ve mabem~ 
0-.. rıı llakasa dılece i i!An kılınan beş bin liralık muhabere filamaamın ıtastna talip bulun anlar 9'J9 ıubat nihayetine kadar katalof, NIİID ve tair malllmat• 
llia.,._. 

0ltınıır. a konulmak Uzre gimdilik muba)ııesmdaıı sarfı naıar edil· havi teklifııameleriyle Ankara ve 1.atanbuJ ..ını alma komilyoaı.rma mUracutlan. 
~ltı k 

aıı11.~lınd ihti ~cı için kapalı zarfla münakasaya konulan ve ~- M evcut ıartnui vechile 1100 adet ıahta mubayauı mUııabuya koaulmuıtur. 
1 

..... e ıl ihalesi 11 mart 929 puarteai "°" Mat 14 te icra kılıDatUtır. Taliplerin 
'J>ıl n ... t an kuru fasulyeye talip çıkmadığından 23 §W.t 929 teminatlariyle mllracaatlan. 

Elastiki 
kemerleriıa 
~eaeri 

Mtlltel DA lılr 

melUeCe malik 
bana bir iti· 
kodan gayet tik 

imal edilmit 
oluı 

Roussel 
bınerleri hali bam modalı muclhhıce air.e 
matlup tenuilbO üa, blçalanıma latafet ve 

anı.t, YDCQdunwıa yumııpktık n ceva· 
liy9t bah,.niii ııibi, dllrtllt, rahat durma· 
nm ela temin eder. MaıuaJanmızi ziyaret 

" mDlffftl' btaloJumum talep ediıık, 
Y eglııe 11t1f mahallJ J, Rouuel ticanthaneti 

Din Jltlnbul ıubeei bulwıan : 

Beyolfu, Tunaı mnlründe 
Flyad 6 llndaa idhareDdlr 

J.Reu.el . ~.lılelllf~···· 
İLAN 

~ Uzre on tc Man sadaki askeri satın alma komisyonunda iha· ... 
e ınu ''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!l!!ml!lll!!!!!!!!l!!!l!!lm_.. ___ ~la!!!l!!9!1!!!!!!!!!!1!1-!l!l!!!l!l!!!!!!ll' Muhterem mOfterilerimizden gördliiü· 

~ lııtzkar nakasa temdıt edilmi§tir. Talip olanların te'minai •e tek· j 

i!ı..·.- ' • "e k.oııı yona münı.caatıarı, Dördüncü kol ordu müNyaat komisyonundan: · müz ~bete ve iltüata fiilen tetekklir 
~~ 16 2 ~e up u k uzere dort kalem malzeme paıarhkla almacak.tır , etmİf olmak ıçio Be> otlunda Tokatlı· 

J_, 7<ı'I ın ~iiiiiiiiiiiiiiiiiıiiill_._. ______ lliiiiliiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiliiililiiiiiiiiiiiimiiiii&iimiiiii......, yan oteli kar111• ndaki tolı.atlı> an peru· 
~ı lı.o- •rt ı Unu uat on beıte yapdacaktır taliplerin prtıwne 4 K O Esk' hir ı.-__ :L..: ı 1 __ 17700 ·ı ' ' L-palı urfla 

... ıy · • · 1§e .-.tının U...ylıC Oaan kı o pınoç .... Ur alonumuzu ramazanı ıerü mtınue-
C d~ onuınuzda görmeleri ve ih&le gUnöode temmatlarile mfJra- 4-2-929 tarihinde alınması iJln ediJmiı isedt ye'Yllli meıkQrda talip zuhur etmediğinden betiyle geceleri saat yirmi tlçe kadar 
~2.~ ~~kar aılınacakt mezkOr pirincin 13-2·929 çar ambe gttntı l&at 14 de ihalesi icra edilmek üzre açık bulunduracatımız.ı ilin ederi&. T~ 

1 
"• ~•hine mu , ır kapalı zarf usulile münakasaya konmUftur ihaleai munakasası ber mucibi kanun bir hafta daha temdit edilmi§tir talip oJanlarua katlıyan oteli perukir lalonu ..hibi 

iç 1ld Pto.ie. ili g aadif Ç&rf8Dba ıunu aut on dörttedir talipleain prtııame komsi yona mUracatlan Koetantin lata'Y1'idia • 
.... °il .. e '•ktı - rmea 11ıre ber gtıa Anlı.anı.da MtlD alma komisyonuna ~ 
"""~ ••)a-.i .... 1ıay, e11d •• :•••••••••••••••••••••••••& 'llt ~ ne ın.'-b en evvel teklif ve teminat mektuplarmı mezkllı U •• ;. k J d üb• y t k • dan 

tı.y._ ıııuı.t ndazı .. uz IDUkabilinde vermeleri. çuncu o or u m - aa o~youun ~ ı Darüttalioıi musiki 1 
~ tdiıeeeıttr 1~ metrelik beyaz utarhk bez kapalı zarf uaulile ~ 1 Raeıaznda her ıeee V emeel· 1 

1 l'tne'- eeı 20.2-929 çarıanba saat on dört buçuktur aamoae C ibeti a keriyeye elveriıli onayan bayTauat her hafta cumartesi ve çarpn.ba gil-n 1 
1 
__ ... eki __ 1 • 

al~. • ••- ed b ..ı_ il ı'---·Ltu mu llX"U ... onda tereJmlmMS • ~ :ıt...._:, e1a laatt-- enleruı her gtın ve münalı.M&ya iftirlk edeceklerin leri QıkUdarda at pazannda heyet oıunmlUl mllr.ayedei aleııiye e ıun•u • 1 olacak.tar. 1 
...... ._,__ e1a evvel teminat •• teldilerile Aııkarada merket leVIZUD karrer buluadlliUlldan talip olanların ID8ikUI' lblerdı 1Uıde yedi bClçult te'mınat ak· 1 I 

........ ..._ çeleri1e .Um bqett mıanoutlan , •••• •••• •••••••••••••••• •• 

A dalar beledi:veııinden: Bedeli ket· 
U 6196 lira 24 kwuıtuı ~ 

ret Bllytık adada Vapor ia~eleli 
önünde Yat Kulubuna kac!ar ~ 
Din tamiri ve tan 'mi ile qllk. 
utfaltla inp ı ameli_yatı kapalı qtl 
U1ulile münakasa} a konulduğn W.. 
de münasip talip çıkmadıtıadan 17 
Şubat 929 ~&.!&I' gilDl1 saat OD hef 
buçukta pazarlıkla ihalesi mokar· 
rerdir. Talip olanların mezkllr gu 
de Daire Enetim nın g lmelerl. 

Ş ebremaııetin 1 n: \ u ıa kapwn· 
da Kazancılar cadde ınde 35 zra 

2 parmak sahasındaki kulei zenu 
ma_balli pazarlıkla aatılacaktJr. tflip· 
lenn 16 ıubat 929 cumarteai g:tıa.U 
aaat on beşe kadar Jevuım mOdıı.r· 
luıune ~elmeleri • · 

Ş ehremanetinden: şw.ım 12 ci 
salı gununden iıibuen biripci 

EkmeRe on yedi .,. hncola,.a 1 yirm" dört kurut azami f ilı v.. 
in olunur. 

•••• i Selanik Bankasi 
Tarihi t'eeiıi 1888 _ 

Sermayeli 30.000.000 Fnat 
Temamen t'ediye edilmit 
Merkezi idareli l•nbul 

telefon ~a ı 
4070, 4071, 4072, 4073. 40'1t 

htambul 2381, Zta2 
Tılrkiyedold ıabelari 

bmlr, s.--. Adam. ...... 

.. 



seyri sef ain 

\ alık sür'at posta!:ıl 
\1ERSIN) vapuru L2 'liu· 

.. lı l 7 de ~irkeci rıhtı mm· 
hareketle Gelikılu Çanak· 

1 KOçükkuyu F..d., emit Bur-
1 an ve Ayvalığa gıderek ve do

te mezkiir i..,ke1elerle hera· 
Altunoluğa °e«rayacaktır. 

ibolu için yalnız yolcu alınır 
kalınmaz. 

IRA ZON ·KlNc· 
POST AS 

Re~it pa~a) vapuru 14 ,.ubat pt."rı:em 
ak.pmı G lata rıhtımından hıırehetle 
7..onguldıık lnebolu Sinop Sam un 
Unye FatM Ordu Gireson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dönu~te 
Pazar i&kelwyle berP.ber Rize Of ~ur· 
mene Trab1on Polathane Görele Gi 
reeon Ordu fat!:ı Samsun Kinop ine· 
bolu)a uğrayacaktır. 

Kıırahiga postalarım z için 14 ınbat 
pertembe gUniinden itibaren tatbik 
edilecek aej rüsef er poroğramı 

Cumartersi çarşamba postalan: 
lstıınbuldan hcırPI et T~kird!!ır. MU· 

~ 
refıe Karabigaya gidecek ve Te1.irdağa 
$ayarak. gelecektir. 

Pazarteai postası: ls1anbuldım hare· 
ketle Tekirdağ Marmara &dek Ka
mbigaya gidecek ve Şarköy Murefte 
Tekirda~a uitrnyanık. gelecektir. 

Per§elllbe postıısı: lstıınbuldan ha· 
eketle Tekirdağ Şarkby Kıırııbig)lj ıı. 

gideeek ve &dek Mamııırn TekirdJğa 

1 r:rayarak gelecektir-

-~ .. * **h 

A 
YAZI MAKlI ASI 

(ADLER) m ufki hurufat 
tipi imtiazi munhaQİrf"n J). 

ELR yazı maki nasına malı· 
sus bir hususiyettir. 

Arzu bulunduğu Jrndarçol< 
t~opyalar çıkarılabilir. llel

,ehet dayanır. 
İl · yı.zı makİlrn"ı, 

senesinde ADLLR fabrikası 
tarafından imal clunrnuştur. 
Bütun dünyada 360000 ma· 
kina satılmıştu. Türkiye > 

vekili umumiliği: Istanhul, 
Galata 'oyvoda han ,.o 7 -
10. Posta kutusu, Galata 447 

Anadolu vilayatı için eyi 
acentahldar ve seyyar me
murlar aramvor. 

1\1 ak.rıköy kıwısının ıkiıelli kari) esinde 
31·2 numaralı hanede mukim ikin 

elye\'1D ikametgAhı me~hul bulunan Is-
mail efendi tarafına: 

SerUnimi hanım tarafındın aleyhinize 

1kame olunan feshi nikah darnsından 

olayi namınıza irsal edilen arzuhal nus

i saniyesi utarnetglihmızın meçhuliyetı 

.sabile tebliğ edilmeyer k ilil.-ıen tebliğat 

rası karargir olmuş ve yevmli tuhh.ik 

7 Nisan tarihine mUsadif çar,.emb!ı gu· 

t1 saat 14 de tıılık edilmi~ olduğundan 
evm ,.e vakti mezburda tahkikat hnkinıırı 
ızurunda bulunmanız lüzumu hukuk 
rol mnhkemeleri kanununun mevaddi 

dteallakasına tevfikan ilan olunur. 

l stanbul icra dairesinden: Makcuz fu. 
1 ruhtu mukarrer Sa~e markalı altı 

şilik bir adet otomobil şehri halin 
inci p:ızar günü s:uıt 10 dnn 11 re 

dar UskUdaı ıla iskele me} danında hıl· 

uayede furuht olunacağından talip O· 

ılann mahallinde hazır bulunmaları 
ı olunur. 

tanbul :ı lı)C b rın ı 1 uk " mahl.c
Jnden: Toplayan luınmda 7-9 numıı • 

15 :ı osto 928 tarı1 i .de ilAnı 

na karar \erikn A. Dumv.n~an \e 
os, mı fcı dıl r alaca ki ları ıle 
h. 11 kfinıınu nı 92<) tarilıınc.le 

ulunur. 

~·:ııı. J K J) AM. Şuhat l~ . 1929 
CS • W ~ .ı::::• - 1 ===- - g fY' 1 4 'Si ~·=ır.ı..,-.,,...,,.=-,_--=,........,.,.,._, 

Ida ei inhi~ariYe mamulatından: 
Yıırım kiloluk 

Konyak (150) uru~ ( f zümden m mnl) (35) kuru a 
ı:.a ılan ufak şişeleri '\ardır. 

Muhtelif mnrJcuh olup Avrupa mamulatıdır. 

Likör --· Şişesi (150) huruştaıı (550) l uruşa kadur 

Şampanya -- Şişesi (600) (700) • 

Viski --- ~ı~e~ı (4-00) (700) 
lJOID --· 
Vt tkn .... 

(300) kuruş 

(J 00) kuruştan 

Şarap -· (75) 
vrrıpa Konyakları Şİ§esi 

(200) kuruşa kadar 

(300) 
(100) kuruştan (150) 

kuru:.a kudar. 

İspirto ve ispirtolu içkiler ··· inlıisan idaresi Galata 

rıhtımında kefo~i zade hanı altında kü .. at etmiş olduğu satış 
mağazasımh ( r erli ve vrupa.) içkilerini yukarıdaki 
fiutlnrla s.1tmağa ba:;;lamıştır. 

Toptan alanlara ( 0
0 10) yÜzdeou tenzilat)apılıı·. 

İstnfılina fabrika'Jmm 

TAPINCAK Rakısı 

İçkilerin en ·cfiAidir 
Galatrı Fermeni Jiiliscsi sokağı N.: 31-33 

En ·yi .ı .. a.stah:z:ertat. 
ve bilhassa 

''Aspirin .. 
ekseriya tah.. .. 

edilirler .... 

Tıı.kfülerırıden sa!cınmnk için tini· 

kirmızı bandırollu 
ve .~ ... - markalı hakıki 

ambalAjına dikkat ve 

digerle.riru reddecliıtiz. 

T. -aret ve se-
sı phana 

rı a 
İstanbul Ticaret ve sanayi Odası Tophane anban binalannın Fart mües ese

sine terki dola);si!e an barın kapanması ve eg) asının Rıhtım. §irketinin Kuruçe~
me antreposuna nakli tııkarrUr etmiştir. 

akli}llta 1, Mart 929 tarihinde ba§lanılarak o tarihten itibaren bir buçuk 

ayda bitirilecektir. 

f'..Ş, asını nıuddeti meıküre z..-ırfındıı Tophane anbarından almak iste,·en 1'Uc· 
ear keyfiyeti bir Mart 929 tıırilıinc kadar mektupla anbar idaresine bildirdiği 
taktirde bu knbil eşya Tophanede alakonulacolttır. 

· Kunıçe.meyc gondrilen e~)anın sevk ve nnkil nıasarifi Tophane anhan tara
fından tesviye olunııca ktır. 

Kuruçt'~me Antrepomna n klohınnn eş)anın Tophane anbarında kaldılı mlid
dctçe tahaı.. uk eden arziye k O~nt ınuın en ede geçen gUn iki kat arziye Ucretlcri 
anb.'.lr tarıfesi mucibince Rıhtım §irketi tıırafından anbar nam Ye hesabına asha
bından u.tifa o'uruıcnktır. 

Hnnunaliye ucı eti de kezalik anhar tarifesi mucibince nhtım şirk eti turafındiın 
istifa olunacaktır. 

1' uruç~mej e naklo' nan e..ya için Tucear ) alnız hir kerre luımrruıliye .,·erecektir. 

İstanbul Tophane Ticıırct 'c sanayi Odası nnbarı 
Katibi umumiliği 

Türk Uınuıni Tiyatro şirketinden: 
Şirketimiz hisedaraıılarm 10 Mart 929 tarihine müsadif pazar günü 

saat on dôrt buçukd:ı Y e~il sokakta kain l 5 numorolı merkezi idarf'.siıı· 
de suret adiyede akt edilecek heyeti umumiye ictimasında hazır bulu
nanları ıeca olunur. 

Şirket nızanınamc inin 371 ci maddesi mucibince lackal yirmi beş 
hisse enedine malik ve ictimada hazır bulunmak arzu eden hissedara· 
nm ictima günııne takaddOm eden haftaya kadar hisse sem•tlerini şir
ket merkezi idaresine te,·di etmeleri lüzüınü beyan olunur. 

Şehrimiz veya rnemaliki ecnebiye bankalarına tevdi edilen Lisse 
~encdatı şehndctnameleride hisse eencdatı yeıiıw kabul olunur. 

Ruznamci Muzakerat 

1 - Meclis idare raporn 

2 - Murakıp ve mufettiş raporu 

3 _ 1929 senesi muamelatına ait he abat ve pilanconun kabulu ve 
meclic; idare azalarının tt.briyei zin meti. 

4 - 1ecli;:, idare 3zasi inti:ıabi. 
5 - Merli · idare azalarını9.2'1 senesi irin hakkı huzurlarının tayini. 
6 - . lur.ıkıp ta) ini \C ücaetin;n tesbüi. 

G alata~ay Liee~i mud1.m:o;eti?llien: 
1- Mart uçuncu takıc:it üereii tt!.druiye. 

ınıo alız ve iEtifasına Z5. 2. 929 dan 

ı ıbaren ba,lantlaeak ve S rıJa:rtta nıblLJf't 

v"nlccekur. 

Mua}eu ınuddet zarfında ucrctini tc· 

diye etmemi§ bulunan talebeniD tnksi-. 

tini todiye edinceye kadar leylt olarak 

devam etmelerine mUl!aade edilmeyecek· 

tir. 
2 •• Devlet bidematmda aidati tekaU· 

diyeye tabi maa~le ınUstııbdem ve De\· 

Jet memurinine kanunen hah~ olunan 

bul< uk ve imtiyaıı haiz olan memurin 

ile mUtekaidin, e} tam, eramil çocukla· 

rının yUzde yirmi tenzilAttan istifadeede· 

bilmeleri filen tfayi hizmet edc-nlerin 

bulundukları daireleri mubasebelennden 

nıusaddak olmak u:zre aJmııı olduk lan 

\CSikayi Mutekaidin eytam ,.e eramilin 

dahi maa~ cUzclanlarını idaremize ibrsı 

etmeleri ile kabil olabilecektir. 

A gııvni hanımın Gbalide Gül camii 
mahallesinde Fener caddesinde 164 

numaralı hanede Hacı Pıraşguva o~lu 

Simon efendi aleyhine ikame etti~i 

boşanma davası neticesinde bir ay zıır· 

fında evinize M·detle kocalık 'azifelo

rinizi ifa etmenize dııir 6 • 11 • 1928 tııri· 

hinde ihtar kararı sadır okluihı hukuk 

usu: muhakemeleri kanununun memdı 

mllteallikıısına tevfı an il!n olunur. 

Z ll}i - 31 Kanunusani peıııeıııbe gunu 
kliprUılcn ah~ın 19 da ha•ekct eden 

Yapurda defterlerimi unutarak Kınalıya 

çıktıf;ımdıın def tcrlerimi bulanın Galat&· 

da Mahmudiye cadde.inde 43 numaralı 
magazaya teslim ettiği taktirde milkifat 

,·erileceRi illln olunur. 

1 stanbul a&li~ e nıahkenıesi bırınci hu· 
kul.. dairesinden: En·elce de ilan e-

dildiği Uzere feshi karargir olmu~ olan 
mUtekaidini B!lleriye ticaret anonim !lir· 

ketinin tahliyesi zımnında intihap olu· 

nacak zevatın esamisini natık raporun 
bilistıbssl mahkemeye tevdii için 28 · 2· 

929 pcr~enbc gtmu saat on üçte Sul

tıın hnmamı caddesindl' Sanihiye hanın· 
da 5 • 6 nonuırndn a\"Ukat Ali Galip 
heyin ) azı hane.inde içtiıuıı edileceğin· 

den §İrketi mezkürenin hey'eti umumi· 

)eşıııdcn bulunan ze~·ntın )evm ve vak· 

ti nwayvıır le mezkur mahalle gelme· 

1 ri illin • lunur. 

Cumhiıriyet 
Şapka nıağazasına 

Alton madalya 
ParLin konfor modern sergisi 

G:ılatada Voyvoda caddesindtki 
cumhuriyet şapka ınağraa::;ını tak· 

tiren Ahun madalya ile bf"ıyfık bir 
taktırname gunderıniştir. Sebebi: 

Mezkur mağazanın tertibatı dahi· 
li) esinin fevkalade intizamla cer· 
ynn etmekte olma:;ı başta "Habig,, 
firması olmak üzere Avrupanın 
en hf"ıyiik ve namdar fabrikaların· 
Jan hususi surette getirilmiş en 
~ik ve modern şapkaların mezkur 

mağazada do.ima ıuevcut bulllJ'ldu
rulına_mdarıdır. 

Diyarıbekir bele
diyesinden: 

Diyarıbckire oıı be§ kilometro me

safede Gözeli kariyesindcn gelen hamır

vnt suyu ka abaya Uç kilometro wosa
fedcki bir noktadan Font boruya alı· 

nnrak dahili kasabadaki tesisatın icrası 

16 mart 929 tarihine.le ihale edilmek 

llıere mUnakasa kıınunundald şaraite 

te,fıkan kapalı zarf usulile mUnakasııya 

koııulmu§tur. Münakasaya me,·zu olan 

kısının bedeli ~e~fı yliı doksan beı 

bin sekiz yUz liradn. Mebdeinden şeh· 

re \iç kilomeroya kadar olan eski 

mecra belediyece tamir edilecek gerek 

hu on iki kilometrolu k kısmın demir 

boruya alı zı geı ek kasaba dahilindeki 

aksamı mutcferria in§aatınn m!lteallik 

muhammen dört yüz liralık kısım ~

nini atiyedc münakasaya vazedilec ek

tir. Proje ve münakasa kaiınesini mil· 

talea ve tetkik etmek üzere Ankara ve 

Ltanhul ıehrcmnnetlcri hey'cti fenniye. 

sine mUracaatlıırı ve ehli~eti fenni) e 
\'e maliye) i haiz taliplerin mUnaklU!a 

il rnitine riayetle kııpalı zarflarını Oiya· 

nbekir beledij r. riyasetine ita ve ir63l 
etmeleri illi.o olunur. 

D~VLET MATBAASI -iüdürlüğünden: 

HAKll(AT 
Büyük roman 

Müellifi: Mütercimi . 
Fmü Zola Re~at Nuı . 

Her hafta bir cuz çıkacaktır. 

Birinci cüzü çıktı 
16 büyük sayfa 10 kuruş 

DEVLET MAT~JAASI 1\lüdürlüğündeu: 

HALI( 
HAIT ALIK RESiMLi HALK 

MECMUASI 
Haarif vekaleti Talim ve Terbiye dairesı tartı 

dan Pazarte::ıi günleri neşredilir. 

l iNCi NUSHASI BUGÜN ÇIK'fl 
rushası 3 kurus 

Tevzi mahalli : r.ı:ı.~aloğlunda Devlet matbaası 

Hilaliabmer Istanhul merkezinden: 
Gemiyetin malı olup demirkapıdaki emlak ve arsanın ınUZS 

sinin 17 şubat pazar günü aaat 3 de merkezimiz binasında icrıı e 
ceki ilan o1unur. 

Nefasetile maruf 

ISTA FiLiNA 
Markalı Rkımm bundan böyle 

Türk "ÜZÜM,, Rakısı 
Namile takdim edeceğiz 

Galatada: Ermeni kili e sokn~ 31 • 33 
Tel: Be··o d 2772 

Kiralık 
Bahçe 

Gazino 

Emlak ve Eytaın Bankası Istanhul ş 

ıniid lgfinden: 
E.eas numarası Mevkii Bedeli :p 

Lits 
15 Bebekte 95 numaralı Gazino ve Bahçe 6300 

Emlak ve E~ tam Banka ına nit balAda muharrer ma bahçe Bebek gazinosııll 
senelik bedeli icarı şeraiti ath e ile mUzayedeye çıkarılmıştır. 

l - i\luzayede (kapalı zarf) usuliyledir. Talipler ihRle gunünde teklif 
•annı bir mrfa koyarak bedeli icarın yUıde be§i nispetinde depozito akçesi1

10 

tevdi edeceklerdir. 
2 - Müayede mUddeti 16 Şubat 929 Cumartesi günUne kadar olup 

yevmi mczkilrda saat on altıda icra olunacaktır. 
3 - l\IUwvede ·e i~tirllk etmek ve daha fazla tafsilit almak isteyenler 

Rahçekapııdaki §ııbemiz.e mlir~cut etmelidirler. 

Acele satılık emlak 
Ayasofyada kain Ahmet Abut efendi konağı ~O 

bahçesile yanındaki Alemdar sineması ve arkıı:ı 
kebir arsa birden ve ya ayn acele ve müsait fis 

1 

lıktır. Evin .iç.:ndekilere müracaat olunması. 

KAP ALI KAPLARLA MO:-;K1Rft1 
SATAN BAYİLERE 

İspirto ve İspirtolu içkiler inhisarı İstanbtll 
müdüriyetinden: _ _ ıi) 

İspirtolu içkiler inhisari tarafından ( 7~,80,200,500 graınl 1'İ fı 
drollu ve memhur şişeler dahilinde safi pirto etiketler~ d~er!nd~~ 
tan yüzde on (

0 
° 10 ) tenzilatla mevkii furuhta vazedılmıştır. 

Hüdavendiğar hanında Satı· şubesine mfıracaatları ilan olunur· 

Emniyet sandığı müflürlüğündeıı = . .,dt 

Topane Salıpazan 19 Nn. Ahmet bey tarafından 25 nisan 92<> tatılll e~ 
edilen mebliğa mukabil ,·erilen iki )UZ kırk altı nomralı cUzdnıı1 za~' 110 

. d . . ·1 ~· 'h ti k " b --·1ıut'1 ihbar ettiğinden za) ıın en ) en ısı ven ece.,ı cı c- c cQ ı ononun nıı 

ınU kalml\nca~ı illin olunur. , \ 
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ISTANBUL BAŞl\IÜDÜRİYETİNDEN: 
Ahalii muhteremenin a:ıfispirtoya olıın ihtiyaçları nazarı dit>k
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piyasaya bandrollu ( 75, 80, 200, 500 ) gramlık gi~eler dahilinde Gıılıı~ı 
caddesinde Kefeli handa Umum müdür&) et satı; ma~nz.ıısiyle, taP' 

mUskirai satan bil'wnum bayiler tarafından her arzu edene etiketletiııdo 
rer fiatlarla serbe çe tatılması temin edilmiş oldu~ıı ilün olunur. 

Erzak münakasası 
Ali Orman mektebi rekwrluğundeT~ 

Mektebimiz.in altı aylık erzak ''c levazım kapalı zarf usuliyle d; 
konmu~tur. İ§tirak i~in ) evmi ihale olan 13 §Ubat tarihine 01U84 t1d".~ 
gUnll saat on dört buçukta defterdarlık birum dahilinde muessesatı fl 
maiye komisyonuna gelnıelerı. lü · imes'UI: BUl t.. 


