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BATAN, ''JACQUES 
FRESSINET,, iSMİN· 
DEKi V APURDUR. 

Sof ya, 16 [A.A) 

"Jac<.tueıs Fre~sinet,, ge· 
misi ~is dolayıt1iyle Bulgar 
:sahilleri açı arıııd ozo
oplis ile Kupria arasınd bir 
rasıf üzerine oturmu~tur. 
Tayfanın 40 ki~iden ibaret 
olan ekseriyeti sağ ve ~a-
limdir. Diğ·er]erin ak.iheti 
nıedıuldür. .. 

TOKYO 
JAPON 

SEFI . 1 CEVAT BEY DÜN 

AYA HAREKET ETTI 

-

Cevat Bey nntımda teşy. edilirken 
Tokyo ıefiri Cevat bey, dün refikasiyle birlikte Romanya va

puriyle Portsait tarıkıyle Tokyaya hareket etmiştir. 
Cevat Bey Portsaide giöerek oradan aktarma edecek, ancak 

nisan evailinde Tokyoda bulunacaktır. 
Rıhtımda Japon scfaretbaneıi erkanı ve bir çok dos1arı tara

fuıdu tef)'i edilmiştir ve orada bulunanlarw ..ayrı ayrı ellerıni sıkarak 
\•rı1;ı trı j ~ı ... 

iklim ve aşk 
Geçen sene Pariste metbur 

"Gonkur., mükafatını kazanan ve 
dcdikodwu hila kesilmeyen [Je
rom 60 de l' attitude nord] i9imli 
hikaye, Norveç hakkında yazıl
auş edebi bir tetkik kitabıdır. 
Tabii hakıkat ve bayii burada 
aynlamayaçak kadar birbiriııe 
kilitlidir. Kitabın muhteviyatı 
Norveçlileri o clercce fk.ızdır<lı ki 
~eçenlerde müellifin tuYiri, bir 
uıeydanda, mvuimi mahıusa ile 
halk tarafından ihrak edildi. 
Bu kitabın bütün günahı ;ıunu 
s6ylemekteıı ibarettir: 

"Roznuar,, sahıbesi Madame Senya 

"Norveçtc aşk mefhumu yok
CUllf, her kadın gömlek detiş
tirir aibi üç dört ayda bir koca 
değiştirirmiş; bu memlekette aşk ' 

cia.ayeti nedir biliDmezmiş. Bir BEYAZ RUSLARA ARTI 
genç erkek, bir genç kızın par-

.. ;ına nt§an yüziltü ıeçirmcıdea YOL GORUND u 
evel dudaklarım tırnaklarıa.a bile 
dokuaduramazmıt; tlaa ... » 

Kutbu şimaliye yakua bir me· 
ınlekette cinsi ihtirasatm bu IÖ· "Roznı·.var. barı · sahibi Si-
ııül2lf1lü hiç te garip değ-il. mon Yakobeviç,, ile refikası Ma-

1 keti terk etmek üzre hazırlıklan
nı ikmal etmeleri bildirilmiştir. 

~k bir bünye ve istiCL.ıt işi dam "Seny• 
o maktan ziyade bir iklim ve bir nı~ ~evic:if cdi·..-~ ...... 1!1!1!11!!11111111111111!1~~ 

Tevkif hadisesi bundan galettir. 

coğrafiya meselesidir. Müslüman dıtı yaz~lmlf· 
memleketlerinde kadının ürfen tabi tı. Y aptıgımız 
o1duğu tcsttür şeraiti, erkeğin hır~ tahkikata na-

M. Simon, ban devrettikten 
sonra Parise gidecektir. Si
mon efendi iyi Türkçe konuıt
tuğu için ona müşterileri Sedat 
bey derlerdi. d zaraıa ne Mös-sı. · ve binaenaleyh kıskanç ol uğu 

biltün memleketlerde aynıyla ca· yö Simon, ne 
ridir. de madam 

Şimali Rusya kadınlarına na- Seaya tevkif 
.ıaren cenubi Rusya kadınları er- edilmiş cieğil

Iran ~efareti 

kek kıskançlıtmın daha fazla lerdir. y alruz r::-.;,,.·~~'IE 
boyundurutu altındadır. beyaz rusların Ankaraya taşınmakta a6ııın 

taşınıyor 

Zira bu aynı memleketin iklim hudut harici e Iran sefaretine a!t son eşya ela 
farklarına göre erkek ilıtirasatı dilmeleri h~- bugün trene konulacaktır. 
azım tahavvüller göıterir. Şimali kında ven-

i k Sefaret müsteşarı Sait han ile 
Fransa ve cenubi Fransada ayni e~. arar mu-
t b' t hl"k f ki .. cıbıncc, her sefaret erkanı ve memurini de 
a ıa ve a a ar arı goze çar- .ki . d b -İİiİİİıİİİıİİİİiiiıiiııi .... ~-, bu gu··nkü trenle hükumet merkezin• 

E k. y . _.. d kad l ı sı e eya:ı;. 
par. s ı unanı.ıı.an a ın arın 1 b Simon efendi müteveccihen haraket edecek -
h d" 'd d~ rusoan u arem aıresın e yaşa ı5 ı ma- kınd memle- lcrd:•. 
l .. d zevç ve .zevceye ya a u 

um u~ 111111.;;. .. lilllil .. ;...-. .... liill ... iimilMl_._...,.iili!I ................. ... 

ispanyada kadınlar hala demir k .
1 

. . 
kafes ;ırkasında ömürlerinin bü- Muhterem ~arı erımıze: 
yük bir kısmını aeçirirlcr. Aşıkın 
elini hançerle silihludıran ıü -
nqtir. 

Bunlan her keale beraber tabii 
iıvcçliler de pek ala bilir. Fakat 
iılaanların en zararsız kusurların -
dan bahsetmek bile affedilmez 
bir günahtır . 

Gıdamız yalnız ekmek, et, 
sebze ve meyve dej'ildir; ayni 
zamanda ve bilhassa yalandır. 

Bir çokları günde beş altı 
yalanı, rafadan yumurta gibi 
mideye indirmeden beslenemez, 
kuvvctlenemez, yaşayamazlar. 

Haltikata gelince, o, en müthif 
zehirden bile daha tehlikelidir. 
Bir katraıı bile İDSalll bazen bir 
yıldırımla vurulmuş gibi devire
bilir. 

Ahmet Haşim 

HöMERICBU GÜN 
GELiYOR 

Şeluimiae plmeai beklenilen 
meıhur "Homeric,, seyyah vap
uru bu akşam limanımıza 
gelecektir. Homericle şehrimize 
SOO Ameriknlı seyyah gelecek 
vt' iki p-!in kalarak Port aict~ 

MiZAH VE SiNEMA 

"IKDAM,,ın meraklı şuun sayfası, eski arap 
harfleri devrinde, gazetemizin en cazip kısun
lanndan biri idi. Bu sayfayı eskisinden çok dam 
güzel bir hale koymak için aldığımiz yeni te.rı 
tibatı karilerimize arzediyoruz: 
1--Beşinci sayfamızın "Spor,, dan sonra gelen 

dört sütunu haftada 3 defa meraklı dünya ha
disatına, bir defa mizaha, ve üç defa da ''gazete 
içinde Sinema!,, unvanlı yeni bir kısma taksim 
olunacaktır. 

2-Mizah sayfasını kıymetli arkadaşımız, "Ak,.. 
baba,, sahihi ı: usu!· Ziya bey tertip edecektir. 
Bu sayfada karikatorler, mizahi makale, hkra ft 
hikayeler bulunacaktır. Mizah ayfamız her 
günü neşrolunacaktır • 

3- Gazete iç}.nde «Sinema»ya gelince, bu, kariler i~, EJb.,,._ 
raya Operaya, Ma1ığe, Feraha ve ya ~ri Sinemaya gitmek gibi, er 
lenceli, heyecanlı, meraklı bir şey olacaktır. iKDAM karileri, o giiD. 
kendi sıcak odasında, hiç yorulmadan, hiç masraf etmeden•IKDAM. 
ın iç.inde, tıpklı Sinemada gibi, resimler ve yazılarla gösterilecek ola 
en bahalı en merakla ve Istanbulda hiç gösterilmemif Amerikan w 
Avrupa filmlerini seyredeceklerdir. 

•JKDAM,,m en güzel taraflarwdan biri oacak olan bo .. Sinema., 
hakkında daha ziyade ilan yapmadan, karilere, çarşanba günü 
beşinci sayfa, nzda yapacağımız re mi kü ada davet ederiz. 

Gôst t' c ğirniı filmi, Pnnı-*c~i 'e s:ı' ı nushalarmıızd<> tıpkı diğer 
~;,. 1 , . 
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Şf:J IRE \1.E 1\ltjJ.J 1AKA1, A 1'1' J\I 'f.l~J~'t~llRIK .1 IA BERJ.J~R · Sıhhat 
Tiırifeler oif,-tc-ride koru 

l".71• l ..C.ynU.,,. R tt ile maDartf i au~ında dA tc\•azlın o· •• lr 
Artık Türkiye cümhuriyeti Is- J Bunun için tarifelerin güıel, 

tediği ğibt gümrtifrtariiui koy- pürüzsüz:, yanh~sız olmaları şart
mak hasuaunda aerbe. kalıyor. br. Tüccerımızın, komisyoncula-

Lozan muahedesi devletimizin 
bu husuataki hfirrlyetini bir kaç 
sene için tahdit etm!fti. Bu miid
dot sonuna geldi. 

HGkGmet bb-~ hazlrladı. 
Bu proje büyük MOı.t meclisinin 
Bütçe, iletim ve maliye eacüu1ea
lerinde m6zak~ batlamyor. 
Yeni Tarife bütfm milletimize 
mubarek olsun! 

Artık hürrüz.... ealciden çeşit, 
çeşit kapitülasyonlar, engelJer 
ticaret ve san'atımızı esirlikte 
bulunduruyordu. Devlet bir san'
ab, bir hirfeti himaye etmek 
istese kanuni Sultan Süleymanla 
Fransız kıralı Birinci François 
arasında aktadilmii bir mukavele 
ortaya çıkıyor ve terakkimize 
mani oluyurdu ... 

TiiccarJarımız, Çffçilerimiz , 
san'atkirlarımız bayram etseler 
yeri var. 

Bir tarife yapmak kolay bir 
iş değildir. Her dakika tarifeye 
dokunmak ta caiz atmaz. Bütün 
dünya tarifeyi bilmeli ki ona göre 
bizim ile alış - veriş etsin. 

rımızın bilhaHa san' at erbabunı
Z1D hükümeli tenvir edecekleri 
zaman geldi . 

Memleketimizde bazı san'atlar 
sıkuatı çekiyorlar; ecnebi rakabct 
kar9ıJ?ında eziliyorlar . 

Halbuki gümrük tarif esine 
konacak bir maddecik bunları 
canlandırabilir ve memlekette en 
düstri uyanır. Ticaret ve ziraat 
odaları, muhtelif esnaf cemiyet
leri ve teşkilatları, hatta şirketleri 
ve fertler akıllarına gelen mühim 
noktaları hükumete, meb'uslara 
arzedecek olurlarsa layihanın 
eksiksiz bir kanun olarak mec
listen çıkmasına hizmet ederler. 

Bir memlekette yeni bir tarife 
yapılması, milli bir mes'eledir; 
kurtuluşa, inkişafa doğru en 
esaslı adımdır. Hayat pahalılı
ğına karşı düşünülen çarelerden 
biri de mahalli faaliyeti himaye
dir. 

lştc tam zamanı g.eldi; hüku
met ve meclisin işini kolaylaş· 
tırmak İ<.~n alakadarlar vazifele
rini görmelidirler. 

Celal Nuri 

Feci bir kaza TAHKIK.A~r 
BiR 01,0MOBILLE D DE IKI KIŞI 
, RE ARA I DA IS'J'Ic·v AP EDILDI 

MUSADEME 
lzmir gazetesinin verdiği maluma

ta ğore, Menemen ile Ulucak iatasi· 
\ vnu ırasında bir otomobil ile treo 
aruıada feci bir ml\aademe olmUftur. 

Otomobilde bulunan 4 kadın \'e 
< rkek bu kazaya kurban gitmitlerdir. 

Bu feci mü.sademe otomobil ~~ö
ri.ı Un otomobili sttr'at1e se,lı:etıne~n· 
len vuku bulmuştur. 

K. Kemal bey tıyatro kumpan
~ası temsilleri vermek için Ayvalığa 
gidiı~nnu • önden giden K. Kemal 
l eyiı1 otomobili şosa ile Trl"Tl yolu· 
nun birbirini kat'ettikJeri yerden geç· 
nıi§ daha arkadan di~er otomobil 
geliyormuş. 

Afyon postaaı ba otomohik çup· 
mıg ve lokomotif in önüne düıı:ıı oto· 
mobil bir muddet stirüklendikten 
cıonra paroalanmıştır. 

Otomobildt' bulunan dariılbeda} i· 
n eKi aktorlermden Adil hey der· 
wıl vefaı etmijtir. Şofor de dahil ol· 
uıak Uzeıe dört kiti ağır ıurette ya· 
•alınımı§lardır. 

Nadide han1mla tft-t hamm ve 
~ofı5r derhal Menemen Askeri Hıts· 

tanesine göttlrillmU§lerdir. 
Tren k.aı:adan sonra tevkif edilıı:ıi~ 

\e yaralıların bir kısmı trrn teker
lekleri arasından çıkarılm1 tır. 

Hastaneye göttirtılen mecruhların 
yarası ağırdır. 

adide hanım keçecilerde ve kar· 
şıyakada ıinamalarda tomıiller verir· 
J i. Hatta Bergamalı bir gen~~endi· 

(İKDAM) m edebi romnnıı: 26 

Y ılchz imzalı mektupla alaka
dar mevkuflar hakkında yapıl -
makta olan tahkikata devam 
ediliyor. latintak hakimi harici 
tahkikatla meşgul bulundutu için 
dün de mevkuflardan kimseyi islic· 
vap etmedi: 

Mevkufların isticvaplarına 
ancak, harici tahkikatın ikmalin -
den sonra başlanılacaktır. Bu 
tahkikat devam ettikçe mesele 
daha ehemmiyet kespetmektedir. 
Bunun için dünde yeniden iki 
kişi davet edilerek bazı noktalar 
hakkında malumatlarına müra· 
caat edilmiitir. 

S. Kleyton 
Bir haftadanberi şehrimizde 

bulunan Irak f cvkalida komiseri 
Sir Jilbert Kleyton seyyahatını 
bir iki gün için tehire karar ver
miştir. Mumaileyh Homeric sey
yah vapurıyle ayın yirmi birinde 
Hayfaya hareket edecektir. 

sini kaçırmıştı. Cumıt giiııli 1-ıtanbul· 
daıı gelrni~ti. 

Hayri~ e han ımıı ı Sl'"İ çok f!İl 71"lrli. 
• inamalnr<la ha1t·ıı ıı•ganni edPı- \ r• 
yUk ek para alırdı. 

Tahkikata gem~ tren yoluna yakın 
hir mesafede zeytin a~açJıtrı \'ıırmı3• 

Bu ar;açlnr ) uıunden hiç biride treııi 
gıırnırmİ-a lnd ir. 

Aşk k-,',,,rbanları 
KEMALETTlN ŞÜKHO 

Süheyla, şaşkm nazarlarla res
sama baktı, Onun parlayan göz
lerinde, temamen deyişmiş sima
sında okunan manayı anladı. Ir
f anın söylemesine hacet yoktu. 

Süheyla çok tecrübe görmuş 

bir 1cadındı. H's ve kalp mesele· 
Ierinde genç kızlar gibi görgüsüz 
:leğildL Bir bakışta delikanlının 
nevcudiyetinde tutu.şan hissi gör
ııüş, i temeyc istemeye zevci 
nin arkadaşının kalbinde kuvetle 
ve çok haris bir aşk uyandırdığı· 
nın farkına varmıştı. 

Acı acı güldü. adeta bir cinnet 
kahkahası odanın içinde çınladı. 

Sonra bu kahkııhayı büyük bir 
hıçkrık bastırdı. 

SUhe'yla kendini 2.aptedeme· 

den ınütcmadıyen ağlayor ve 

hıçkırıkları arasından dudakların
dan şu kelimeler dökülüyordu: 

- Anladım... anladım irfan 
bey.. Beni seviyorsunuz .. Bu. şim
diye kadar çektiğim ıztıraplardan 
daha acı, içinde yuvarlandığım 
felaketlerden daha büyük bir fe
laketi Bunu görmek, bu ıztır:abı 
çekmek için mi ben hayatımı ze· 
hirledim? Bu dakikadaki felaket 
ile karşıla,mak için mi o kadar 
göı: yaşlan döktüm? 

Genç kadın bu sözlerle neyi 
kastediybtdu.? 

irfanın kendisini sevdiğini an· 
laması neden bir felaket olmuştu? 

Ht-r holde Süheylanın gerek 
hayat v ierekse hisıiyatmda bir 

'r ; , u,ı r;.f.t-e ll~llllLU (l ı · · Bulııcmaya nıani olJllP rn rnu•roıftır. -r 

c~miv~t k!tihi nmuıniıi ] 50, mu· hastalar ve hastaya b 
26 l\ılektep binal!SI Bir ta) Üı lıasebeciİi 80, lıaftada bir defa top· şiddetle her kese te 

n t . 1 . h lt;k d b' k" lanan heyeti idare azaları her ictiına· 
Viliy~t «neW.,.ni butüıı nı\ibitl.ı 

bir ictima aktcder~k inıa11 taunur 
,.ıJeıı 2f> ~leb:tr.p hirııı ın111 ılıall'~İ 
mııaıııı•l&Aiııi ikı.ııal t:ılercktir 

Karga nıücadelesi 
\'ili~·rt 111"\°abi~ e l!iJııdcnliği hir 

taa.ıiınrlr. 29 ıı~n,.~i L.:argn mıi çadelt· 
i1111 lıa~larınıa ~ ııu w~ lıu İ!t' ch:ırami· 

yet atfrdilnırsini hatır]acmııtır. 

·yeni orman ıniid ıirü 
1 tnııbul viliyeti Orman nllidiir· 

liı~Une tayin ediJt>n Emin hey bmir· 
<ien geJerl'k y,.ni uzifı.sine ha~la· 
mışı ı r. 

l·:itJ.i (Jrnıarı mi1tliiri.i1Hfü: Lvet 
lwy dt> Ankarayı gİlA1i~tir. 

ı\ıl11allin1lerin ınaa~Jarı .. 
.\luıtlliın maa ~larına yllz<lr. on he~ 

ni~b,.tindt" 2am irra ecfebilınt-l. iı;in 
budçcde karttlık bulmak mr.r.buriyeti 
ha~ıl olmuştur. Umumi viliyt.t mec· 
liıi icıiroaııı da\'t'l edihnt-drn r.rd bllt· 
çede kar:ılık buhmmağa \Rh§acaktır. 

:\1aroaf i lır:r ne ~m:tlc olur~a ol· 
ı:un bu t"ne Jnuıllimlerin mufLtrauı 
ınuhaklcal\ ;ı;am if•ra cdilectktir. 

Ema1ıette 
Tnr uJar irk~Ii ola,•d.k 

l 
l.erelı: .AHupadan gelı:ıı ~c:rc- h 

~ erl i tur&ulara fazlll da anmuı oı ft:· - . 
min i~ iıı ıirk.e yttİrıt> .Asit uitik ku· 
uulroakrad ı r. Bunu.u sı bbat.a .aıuzır 
olduğu anlaııldıgıudaıı emauct Jıu 
madde ile turtıı satıtını aıeııetmi9tir. 

.AıneJ~v~ zıvaf~t 
• 

Şehremaneti uezaft:ti fen•iye aıne· 
lesine karı temiılernck h\lsusund• 
~O t~di~ Clyreti DIJ&l'l dikkat& ılı• 
ralc. am,.Jc-ye ıiyAfet ituırıa karar 
veruıiıtir, Pilav re tatlıdaa ibaret 
olan Lu :ıiyafet düa akşam ameleaiD 
toplu olarak ikamet etuklcri 111abal· 
lere teni edilmi§Iİr. 

ehrewini denilwiyece"k 
Şıırayı De\ Jet ye11i belediyt ka· 

11unW1a ait tetkihtıui ikmal etmlılir. 
Bu karıuuda çok esa&lı tadilat yapıl· 
mıştır. Kaırnıı B . .M. \11!cfüiııo ~eril· 
mit olup yakında müıakere edile· 
c•ktir. Kauun tatbik edildiği ıaman 
,elıreuıinleıiae bt"kdiye reisi denill"· 
l!ektir. 

V ~renı pavi~·ouu 
Cerrahpaıa bastıııuitıin yarıındı 

iıışa edileoelc olan vereoı paviyonu· . 
nun planlırı dün •on dıf a tetkik edi· 
Jerek kabul olunmu~tıır. 92C) bUtÇt'· 
siuiıı tathikini mtıteak ı p psvi~·onıın 
in.s~ına haşlanal'aktır. 

Maar(f.de 
ı\lilJet ıuektepleri 

için kuaat 
Tuliııı n lt!rbiyf! tu~~eti tar-afın· 

daıı Millet mekteplcrjae wah us ol· 
mnk Uzerl"' tertip ,.dilen "Şehir 1" ıra· 
aıı,, nın talıı ikmal ecJiJmiftİr. Kitap 
gayf't Ul'UZ fİ) atla ~lillet mekteplerine 1 
<l~Hllll ı-d,.nlnıt tl'\'Zİ rdiJerl"''ktlr. 

çok karanlık ve anlaşılmaz nok
talar vardı. 

Onun bu suretle ve bü~bütün 
artan teessüriine bir mana vereme
yen, o teessiirlerde gizli bir ha
kikat saklı olduğunu keşfedeme
yen irfan, yiizünü ienç kadın 
dudaklarına doğru yaklaştırdı. 

Yalv41ran bir sesle inledi: 
S"h ı· 1 - u ey a ..• 

Ve sonra kollarını açarak af
kı ile tutuştuju bu kadını ken
dine doğru çekmek istedi. 

Fakat Siiheyla birden bire ge
ri çekildi. Derhal kendini topla
dı. Bir az evelki vakarlı sükune
tini tekrar elde etti. Acı bir ih
tar okunan ciddi ve ıert bir sesle: 

- Irf an b~y !.. dedi. zannede
rim benim hala sızın sevgili 
ve samimi arkadaşınız Kimura· 
nın zevcesi olduğumu, hala onun 
tahtı nikahında bulunduiurnu 
unuttunuz. 

irfan anladı ... Y~ptıklvı çirr..in 

uauma li en 1 
. ıu a ır ı· da 7 lira hakki huzur almaktaclırlar. menedilmelidirler. 

l•Jı ""Fr.dip mııhıı~,.mıt ~n,.Umenince 
mt'!ni nııılıal\~mt"~İnr karar Y~ril,.n ~on zarn:ınlarda l'!l"miyd ecnafı Yemek kapları , Q& 

lıiu:ıayr. etmek iı; in bir d"' Kllzete çı· k 
nısıım.ıt nılif,.ttı~lnindf'n H:ıif bey ,, ·itaplar ve oyuncaklar 

J\arma,-a haılaoH§, bu j' Ur.dcn <le LU· 
tarif~ ın lHHir v~HletiRr tayin edil· ~ lik Jıir Lor.; altıua girm~tir. el sürülmemelidir. Atf'I 
ıuiştir. Ihı-ahiın Grandi bey sık gargara etmek r 

- - - Riga maslahatgüzarımız ibra- bu husus için 10-300 
llJ.ahke111 eler him Grandi bey bir haftaya ka- de Boraks mahlulü ile ada 

dar memuriyet mahalline hareket nı kaynatarak şıka~ 
Hapisha11erlen kaçan katil edecektir. istifadelidir. Bu suretle 
T~,·kıfbanetlen çıAarak ka.ırııpaşada fta kadar tecride dev.-

doılıı Atinayı katletmek]e ınur.ıuıı bu- Borçları il tas fi~ c~i mek zaruridir. 
lunan Mecidjn nıuhaiemeşine o hu Al 1- t ·· k man ma uma a gore ya ın- Hastaya banyo ya 
ağır rl"za mahkeme"inde de,·aın ı-dil· d D" · · t f' · ~ a uyunu umumıyenın as ıyesıne çıkarıldıktan sonra od•ı 
rııittir, Day~ ~\rakının tetkil.:inden B f d 

J 1 başlanacaktır. u husus etra m a içı"nde bulunan l>u··.ı..:~ \f f'cİ e ait nıii.alırde raporunun ee · "~ 
mtodi~i aulaştldığıDdao mubak.eUlenin hazırlık yapılması emredilmiştir. ile birli,kte dezenfeksiyoll 
de'famı baııka gUne t~lık t'djJmiştir. Tasfiye muamelatının uzun pmak icap eder. De • 

Dr. Adilvan ef. müddet devam etmemesi ve bu yon yani temizleme içill 

Bir doğum ameliy,.si ,. nuında 
Nl"hil!': ismiDrtl": gt'nr hir kadıum cfüı . 

uı iıne :a;ehtbiyr.t -vnmelde mnınun 

doktor r\rlityan ~r. hakkınclalt i dava~a 
dlirı ağır ~eu mıı.hkeme~inrlr d,.vam 
edilnıitfir. Razı ~shitlerin celbi fçhı 
u:ınhakt:m~ ba~ka ~üne hırak ılmı şt ı r. 

~lii.tejerrik 

'r erem le miicadele 
\'errnıle mUcadele cemiyeti bey· 

eti idırt•i du.n bir iı:limı& ai(deyle· 

uıiıtir. l::iu içtir.nada ct-mi.vetiu faali· 
yetiain te\ aii ile ~a 11.ıledi.oin tezyidi 
&uril~ülmuş -.e uu buımslarm temini 
içiu baıı kararlar verilmiştir. Hey"eti 
idate •) ni nuıanda c·enıiy~t menfa· , 
atıııa bir mıisaınere verilme~ini de 
kararlattırıoıttır. 

Gavri mübadiller . 
c;ayri mubatüllt-r cemiytti heı 

altı ı.yda lıir lı:ougra ai.tederek vazi· 
yetleri ~t?afüıda mukanarat ittihaz 
etnıeitfl idiler. Gayri mt1badillcrin 
koıa.gra muddet.i ~eldi~i h.l.l. o. 

ıaiyet iaare b1ıyeti akteıtiği bir içti· 
mada Ankara uıUıakeratıma elyev:aı 
gayri ıaubawller meeelcleri tir.erinde 
denın ettiğini nazarı itibara alarak 
m\hakeratm vumhlu bir safha alma· 
:mıa intizaren konıranın bir hafta 
uıUdJI:tle tehirine karar vermiştir. 

füu~naleyh, gayri ın~adi!ler, 
Ankaradaki mtiıakerattı kendılerı Te 

f"UJ 1 tJ{ ml"ıai li etraf ıada •erilecek 
karardan ıoua toplanarak vaıiyctl~ri 
t"tl'ıfındı görU~eceklP.rdir. 

Borsa nıeclisi idaresi 
Kıunbivo eıham bor&aııııııı 15 fU· 

batta uaecfi~i idare intihabmıD yapı l. 
ına"l icap t"ttii:!i balde, yeni boua 
kanunuun mP-clisten \·ıkırıcaya karlar 
intihabın tehirine boria mecli ine~ 
karar vr.rilmittir. 

E. uaf ceınivctlerindc . 
~t>hrimizdPki e!tnaf remiyetlerinin 

besaball viilyet mlirakipleri tarafın· 
dan tetkik t'dilaıektedir. Tt'tkikat M· 

tiet'ıirıdı•, bazı r,.miyetlerin varidatı. 

nııı musrifi koruyamadığı anlaşıl· 

maktadır. Bu meyanda tahmil tahlise 
cemiyetiniıı heııabatı tetkik edilmiş. 
rllt'murlarına YrrdiA'i ücret, fazla gö· 
riildiiglınden tPnzil edilmiştir. 

.Hakkallıtr remi~·eıinin <lt- \·aridatı 

haraketlerden nedamet eden kim
selere has bir mahcubiyetle ba· 
şım öniine eğdi. 

-8-

lrfan genç kadını çekilip gide
cek 7.annetti ve giderken de hiç 
bir harekette bulunmamaga, hiç 
bir söz söylememeğe karar verdi. 

Süheylanın sarfettiği son cümle 
ressamın üzerinde çok acı bir te' -
sir bırakmıştı. 

Fakat Süheyla gitmedi. Hatta 
yalnız gitmemek) kalmadı, bir az 
evvel üzerinde ağladığı koltuj'a 
oturdu. 

lrfrn hayret etti ve bu hay
reti genç kadının f U suretle ıöze 
başlaması ile büsbütün arttı. 

Süht>yli : 
- irfan bey 1 dedi. Bu hadi· 

ıeden sonra ikimizin arasında 
bir az ıamimi ve ciddi gürüşmek 
rtiecburi> eti hii.!!ıl cld~. 

işin en kısa bir zamanda ikmal iyi vasıta formolin buh 
edilebilmesi için azami gayret Bunun için de hususi alet 
sarfedilecektir. dır. Eğer bu tarzda 

Yunan en:ı.Jakinin kira] arı yapılamayorsa kuvvetli 
Gayri mübadiller komisyonu mahhilile her tarafı yı 

lstanbuldaki firari Yunan emla- evi badana ettirmelidir· 
kinden alınan varidatı muava1.a· s ı d ·ftaıl on zaman arda ı 
ya tabi olmayan gayri mübadille· nde anatokin nnmiyle ~~ 
re tevzi için taksimi gurema usu- keşfedilmiştir. Bundaıı çr 
liyle bir liıte hazırlanmıştır. tifade edilmektedir. 

Gayri mübadiller komisyonu 
tevziata başlamak için Hariciye ve l ... okman H 
Maliye vekaletlerine muracaat 
ederek istizanda bulunmuştur. EFG ANISTAN 
Ankaradau bu günlerde emir A 
beklemekte! olduğu'ndan tevziata S(JN \ 1 AZfffJ• 
nehayet bir haftaya kadar başla-
nacaktır . 

E nı den 
hareket 

dün 
etti 

Deş gUndenberi liman ımızda mi· 
:o>afir bulunan Almauyanıu Emden, 
KruvazürU dun eaat dörtte oehrimizi 
top atarak selilmlaını§ ve Çanakkal"· 
l-' P. har ... ket ebrudir Fmtlen. kruvazorU 
Lu saLaL Çanakkaleyi ~e-~erek aog· 
rndan doğruya Portsaiae gidecektir. 
Alman kruvazurU Port:.aitten Bahri 
ahmr.r vohıvle Hinci denizine geçerek 
~·e Hindi ç iÔ~. Japon~ 2\ tarikiyle Arue· 
rikara gidt>cek. 'le. ] 5 ay zarfında 
başladığ:ı Je11ri aleın seyahatmı ik~iil 
ederek, Almanyava a•t'det edecektır. 

Dlin uğ)eyin tuıtlen kruraıörUnda 
hufülıi bir ziyafet verilmi~ re Alman 
ıefiri Her .Nadolni ile SP.taret erkanı 
haz ır bulunmuşlardır. 

KruvaıiJrUn hareketinden e\ ı:l ko· 
mandan kapiten Arnold, vali Muhit· 
tiıı beye, Kol ordu ve bahriye ku· 
mandanlartııa kendilerine gösterilen 
mihmannunzlıktan dolayı beyanı te· 
~,.kkiir etmiştir. 

TERZi ~IEKTEBl 
AÇILIYOR 

Maarif vekaleti tarafından Is
tanbulda tesis edilecek Terzi 
mektebinin bütün noksanları ik
mal edilmiştir. Mektep için Sul-
tanahmette ğayet büyük bir bina 
tutulmuştur. Mektebin kadrosu 
da tertip edilmiş, tastik edilmek 
üzeredir. Kadro tastik edilir edil
mez tedrisata başlanacaktır . 

Sustu.Fakat genç ressamın gö
zlerinde sevinçli bir ümit şu'lesi
nin parladığım görünce derhal 
ilave ettı : 

- Evela şurasını katiyen bili
niz ki bir aı evel söylediğim gi
bi kararını asla değişmeyecektir. 
Gideceğim... Hem de bir daha 
gelmemek üzre gideceğim. Bir az 
sonra ntelyenizin kapısı son defa 
olarak arkamdan kapanacaktır ve 
siz beni bir daha asla görmeye
ceksiniz. 

irfanın mevcudiyetini boğuk 
bir inilti sarsarken Süheyla ciddi
yetle sözüne devam etti: 

_: Hislerinize temamen vakıf 
olduktan sonra burasını hemen 
terkedip gitmem lazımdı. Gitme· 
yip kalmamın sebebi size ve ter
bifenize olan yüksek itimadımdır. 
Zannederim bu itimadına beni 
nadim ettirmezainiz. Siı:inle görü· 
şeceği~ şeyler si2den ziyade beni 
alika.~ar etmektedir. Ko amı, yu-

Tı•rnır7.deu J1i1diriliyor: 
t:ıuııı ,imal eyaletlerill 
ço_gundu fuııauullah haA 
mıtingler oktedilmektedir. 
den alman malnmat.a . 
Hcra .. nka nıu ) apnğı <'ebrı 
Lerlik Ye şekavel yiuüod411' 
histaıı balkı ara ınd.a 
lıaşlamı tır. CelaJabattaJJ 
haberlerde Ali Ahmet ~ 

__....._..)_ ~-1--L • L.---·-
tarafıUU gec,:tiği bildiri!~ 
Kahileln arasında teY.aytl' 
ibtiluflnrı bertaraf ~tmek ~e 
kar ı yapılacak mücadele 
mıuı ha?.ırla tınak tizrc Gel 
hir lllf"<'li aktedilmiştir. 

Hoınanya <leınir Y 
Bukreg, l 

lJU kn uıet Homanya deaıit 
şebekelerinin reniden wızi..,il' 
:; z nı ll bendislerindı-n M. 
memur etmişti r. 

1ek ikoda sui ka"f. 
Londra, J 

"Exell ior,. gaı:etesi.nin 
iı.tihlınrına ııa~aran aııiler ~ 
dinaruitlemişlerdir. \° ukua ~ 
ifil\ ueliee~iode trendeki sıı f 
tuat Jl • ofor ' P :rnakini.:.t tele 
lard ı r. 

Anı(Orikaya nıuha ıD 
Nııvurk. 

Hıı ırti n ıneb'uc::an ~ecli!İ 
dnn J,abul ı>dilmiş olan ~ 
hakkuıdııki kanun laribssı 
yi ulum ve fununw; i.A&İ~ 
olan muha('irlerı- hnkıkı r 
Ş<'tını>ktedir. 

rum, yalınız, yapa dı, 1. 
Ne bir arkadaşım ..,., 

bir himaye edenİID· ~tl fÖ 
karşısında pek tabii ditif 
kesin indinde mücrilll b ~ 

. • tel' 
zevcmı ve yvvasanı 

günahkar bir zevce tebfll 
hedef oldum. Hatta ılı. 
bey, siz bile beni m~t~ıt 
larmız altında ezdıniZ-• ·..1ı1 

(SittP,r 
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~ ~al •facıaları • /'P&"ROS] 
· --_c.:- lngıltere sefaretanesı baş Edebiyat dileniyoıl, 
MESELESi tercumanı Mister Ravan ye- &de~:-:.ı.:m:.· .. '!::: AIIMUT MUHTAR PAŞA 

MECLiSTE ENCUMEN TAKRiRi OKUNDU, MUZ-

i) .\lERE CEREYAN ETTi. ENCUMEN MESELENiN 
IVANJ ALI MESELESi OLDUGU FiKRiNDEDiR. 

lttectia ~kara, 16 [Hususi] 
' . ınut Muhtar paşa 

,~ ~ulatellt encümen 
1•~ • • 'UU.Zakere etti 
~ llaeb' • 

Ulu Enver bey, en· 

-~ izahat vererek, 
lhatı flnıdiye kadar olan 

...... ~ llalıttı : 
Pıaa ı d eclis bize " tahkikat 

la.: eınedi, bu it divani ali 
-a lllidi ~ h''lc r. ? ,, diye tefair 
ttti •. Ornetin tezkerelerini 

'1.nlln : • 
Ienuı ı~ .e?~ümen, yalnız 

1Qa b dıvanı alı meselesi ol· 

•e 'ld~ılinete bildirilmesine 
k.ı: ~rı ' ded· -~,. t l. 

~ atık bey, bu mesele· 
11».Gt tal meclisinde 1Düzake-

1Öyl eallik zabıtları okudu-
' ""',_eYerek. Ali Cenani be· 
• '"llQt nı-ı· . b' İıaJaa ""' ısı me usana ver-
~ .. anlattı. Buna göre, 
-11;"ll lataubul bankala· 

rından birinden kefalet verece- 1 - Arkadaşlar vaziyeti izah 
ğini söylemiş, keyfiyet banka- ettiler. Bendenizin ilave edece
dan sorulmuş, banka Londrada ğim tek bir s6z vardır. HükOme· 
yaptırdığı tahkikat neticesinde tin fikri bu gibi mesailde dot· 
kefalet edemiyeceğini hatta bu rudan doğruya selabiyettar olan 
şirketle muamele ;apılmaması ~ecliıi ili!'in m~eleyi halledece-

. . d b 1 d L 'ld. gı merkezındedır. 
tavsıyeaın e u un upnu Dl ır- M ı· k"l t' · t k · . . . a ıye ve a e ınm ez oroaı 
mış, . b.ır mü~det sonra ban~nın şu mahiyettedir: 
verdı~ı malumata rağmen, şırke- Meclisi meb'usan evelce takı· 
te para verilmiş.. bab kanuniye yapılmasına karar 

Tank bey neticede, mcclisiD verdiğinden takibatın adli mu
senelerden beri sürüklenen bu hakim tarafından mı, yoksa 
mesele hakkında tahkıkat kararı ~i~a~ı ~lice~i y~ılacagının ~ef· 
vermek gibi büyük bir vazife sınnı ıstedık. Tekrar ederım, 
k d b l d .. 1 d" mesele temamen meclisi alinin 
arşısın a u un uğunu soy e ı. J" h' t· d h"l' d d' 

C ı ""l .N . b h"k . fik sa a ıye ı a ı ın e ır. 
e a un ey u tlmetm ı · N t" d l . d. 

· · .. ~ · · . tt' e ıce e mese enın ıv· 
rını _,1.emeıını rıca e ı. ı· l · ld h 

A tal b R ·ı b anı a ı mese esı o uğn a .. 
n ya me ,usu asın ey kk d k' k 

T k b · fkr' · r ak t. m a ı encümen ararının 
arçı eyın 1 b~ne "ı ır t be tı. ha§ vekalete arzı ile beraber 

orum me usu ıme ey, 1 · ·r hkık · 
muhtelit encümenin mutalaasını mec ıscekteşn ta ril at ~c: 
izah etti. rasına arar ve mesını 

Maliye vekili hüktmet namına isteyen takrir nazarı dik· 
dedi ki: kate alındı. 

:-~tefikler Kutuptan bir Yene tahdidi 
ll- fırsat soğuk dalga- teslihat 

'çırnuşlar sı daha! · teklifleri.. 
~ ~rliıL 14 IA.Al 

eaıere lllünteşir Dail y Be-
t 'li Yazıyor: 

~~el Almaoyıt Renin 
Olar lllukabilinde vuvarlak 
~ muayyen bir para 

........ ~•de idi. Mamafi 
~ın örıUmiizdeki &e· 

tahliyesi icap etmekte 

"-dide.~ milleti hıı era· 
lıtt ~~ ~de etuu;t}e müte

fı?.; • Şu halde müttefik· 
J' ~ar demektir. 't trıeclisinde 
·~et . Parit, 15 [A..\) 
~liıı itıınaı ıneı'ele.iıai 
~ ~den meb'usan meclisi 
~ bir 320 rey ile hilldimet 

talep :J'ı UJnumi projesi 
~et11ıi . ~ sosyaliıt talai· 

~lll'. Araya müracaat 
• , C~e} M. D-~L ff' 
~. ~Jatı UllfiDOD a l 

· ~ a, tabriJı:iıa ve bu 
~e f_etct IQ~reren icraya 
~ llıahiyeıinde göıter· 

~h u beyan etmiş idi. 
~ '~ ıa . ~11ris, 15 (A.A] 
te~ eclieı hariciye en· 

tıı1 lo1ı ~ D1ilakına ait rapo-
>'ttı!~İştir D1ını müttefikan 
qs~ ~'Bu rapor hafta 

~. Uilara tevzi edi· 

~~ı- lıtttn P~ı, 16 [M] 
...._--.. ~ nıettn muanzlar 
.::_..._,hld. I> ediieu manevrayı 
~L_ '~ •ki111 btrakm1ş ~ı .. 
·~ ~ ltılı~ırıekte, ıiikun 

;1'tlitta "6 •fatıa eden siyaıf 
. e~ 18~ humlttaden 

et beyan eylemek· 

l\ :-:----. 
~ Cllıdeharda 

111 'llltb ~dra, 15 [A. A] 
li ~ ~ sabık hariciye 
~la büdi: Karıdehardın 
~llllah Dıektedir. 

~ assıslar 
4.ı~lalar P~, 15 [A. AJ 
)~~.... koıaata,i ;w.ı_.J 
.... ~ ' -.qlla it . ~MIUell 

~ ~'1-..ıı:•dt ve mail 
~~ı iPtid. \Unu~ IM· 

~:'1"· f tetkikatını 

d~~ ~ar-, 16 lA.Aj 
i~ '•·- ilJt tetkı!WD Vui• 

tt' .,.., IUııu tı bitirrzıit· 
tdUec borçların mes· 

•ktir. 

Deı Un, l~ [A.A] 
Ahvali havaiye mütehassısları 

şimali kutpundan gelen iO~ok dal
gasının yeu.iden artacağJDl soyleme• 
ktedir. 

Amerikada bir yangın 
Boenos Ayres, 15 [A.A] 

Limandaki antrepolarda bir yan· 
gın zuhur etmiş ve mftthf, infilak· 
)ara badi olmattur. 

Mısır tahvilatı 
Kahire, 15 [A.A] 

Mısır kredi fonüye ıalavilitıınn 
:J,ubaı 1929 ela ya~ kcfide

.Udeki aumaıUN kazıomı9tır. 
.1886 cbı ilnc edilea 276.156 

ınu~ıara 50,000 · I903 ıe ihraç edi· 
l~ 638,617 50,000 1901 de jbraç 
edilen 2SS,8J 7 50.000 .. . .. . 

1 d kitaplara _,. paralık pal ~ 
ne paça arı sıva ı tın~:ı:~:'rürk edebiyatı dlJe. 

niyor f 
Bundan aoııra, luıat kitaplara, 

romancı, hikAyed, f11r kellm.ı. 
rinin manasını şöyle yuauı: 

Dilendf., 
Bundan sonra, Bel.U,. ... 

murlan, sokaklarda dolatan faW. 
rleri detf l, çıplak odalarda af 
ve bakımsız can çelcften Taık 
ediplerini topla11n ve bundu 
sonra DarOlaceze, kapılarml Olll
ara açsın! 

Nefis san'atlarm en uili ollMt 
edebiyabn, meğer nasibi clllen
cilikmiş! 

iki zengin bfiyeyl, d~ 
bütnn servetlerine detlfmeJeo 
zavallılar .. Hayal servetiniz, baka· 
kat dünyasında nasıl kalp akçe 
gibi geçmeditini görünüıt 

Sizi doyurmak için her satı
la~ak kitaba on parahk bir pal 
yapıştıracaldarmlf. Ne pflet. .. 
Eğer, kitabın miljterisi obaydı 
hit bu adamlar aç kalırlar mıychl 

Yusuf Ziya 
Kral . Aleksandrın icraaa 

Belgrat, ıs (UJ 
Kral bir emirname ile ,... 

belediye kanununa tevfika ~ 
grat. Zagrep ve Lubliyma cemiyeti 
hele<liye1erini fesederek yeni be
lcdi) e reisi ve iulanm ıayia 
etmiştir. 

Yeni bir kutup aeyahata 
Londn, 15 (A.A) 

Cenup kutnp ~ Sir ı>o.s
ı.. Mamon yeni bir kutup ..,a· 
hatine tetebb\ls etmek ila:e Adela· 
yattan buraya gelmiştir. Mumaileyh 
hali hasırda Avrupada hflkfla 
sürmekte olan şeraiti haftiyelda 
yaz meniminde cenap kuıpu8* 
httkiim ıliren teniti haniy91'1 
muadil olduğunu töylelllİftİr • 

Yunanistanda ıska 
Loodra. 16 {A. A] 

Yunaniıtanda vaaı miky•ıb\ hir 
takım etazinin ziraata salih bir bale 
ifragiyle ıskası hususu Heuy Boot 
namındaki lngiliz mttesseaine Oııide 
edilmiştir. Mesktır mtteuee bua ka· 
diline ihale ettirmek ~in prek Inp 
liz ve gerek ecnebi bir takım ıakip.. 
terle ugraşma~a mecllur olmuştur. 

toplayacaksınız. Kaç imza toplar. 
1a11ız okadar para alacabmıı .. 
Yirmi kuruşa bir imza 

iş fena iş detildi. kolaydı. Fa· 
kat meıele imza baıma kaç para 
verileceji ve parayı kimin tediye 
edeceği noktasında kalıyordu. 

Saatlarca müzakere, hatta mü· 
nakaşa ettiler. 

Molla parayı biz.zat kendi 
vastası ile alacaklarını söyledi. 
Fakat imza başına vereceji 
mı~tarı hakkında çok cimmri 
hareket ediyordu . 

Ewela yüz paradan baflayan 
pazarlık nehayet yirmi kunqta 
karar kıldı. 

' Bir mıktar da avans alan 
vatansızlar mazbata suretlerini 
alarak yirmi kuruşa imza topla
mak üzera baykuflar aibi latan
bulun muhtelif mıutakalanna 
datıldılar. 

Imralanacak mazbata da iae 
ıu satırlar vardı : 

" Zirde vazıttl imu 
bizler, hamii adalet ve 
imaniyet lnsililere " m11• 
bip ,, olduğumuzu imsa • 
mızla tevsik ve ( lngil:i• 
muhipleri cemiyeti ) namı 
ile bir cemiyet teşkiline 
karar venlitfmid . beyan 
ederiz .. ,, 

I hillnedi \ 
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Kocaamın ölümünden üç gün 1 

sonra onu, iki tekerlekli bir zafer 
arabuı üzerinde, • Meze" cad -
deainde uçar gibi ıcçerken gör -
müşlerdi. 

yerlere serpilen altınlara el uzat-
mamıştı. 

Halbuki Bizansta her yeni lm
pcrator taç giydikten sonra kili
sed cn çıkarken her kes yerlere 
kapanır, biribirini eze eze,çiğneye 
çiğneye altın toplamağa çabalardı. 

Gürültüsüz ağaçlarla çevrilmiş 
tümsekli bir araziye geldik, tek 
tük akbabalar şuraya buraya kon
muştu, Bir sebep bu hayvanları 
şikarın üzerine konup, onu di
diklemeye mani oluyorbu. Bunu 
anlayinca ihtimamla yürümeğ'e 
başladık. Elimizde silah, parma
ğımız da tetik, boynumuz ilerde 
yürüyoruz. Çalıların arasında ha
fiften bir gürleme duyuldu ve u
zaklaşan hayvanfarın vücudunu 

~O Lireti 212 ~ ::r 71.16 it bauk•i ııuol lllllllk 
bir delik açabilirler ve buradan 20 Drahal 5237 to I<'nusk s.ı. 113.25 ltipa ldlıar. Ticaret ., 

b ~ kl k l d 1 
Raylat •· "8.2S 1 P-• 31.23 O.meali Bk. 136 Eana.f a6ırsa arı çı anr ar, sonra a 1 Anaat. 11. ~5 '780.50 

da husule gelen boşluğun içine 20 Ley Rıuma. 24.12 
20 

F. 
1·~ VAPOR DEMIRY 

girerek bütün ~etleri yerler. Ôte- ÇEK i.rked Bayri7e 18.50 sııortaıar 
kiler de gözlerini ve dilini parça- Lond. St. 983 Anut .... fL 1 •• s-•~ Temeta 11 Turldye 

·- ... ~ nporlu. l,U ittihat 
larJar. Siz ne kadar acele edip gel- Nw.Y, 0.49.31.25 Praf kar. 16.6S Aa.D.l:'.•ıo 60 23.'5 itimat 

Dört ç.if ak atın dizginlerini, 
sedef tırnaklı penbebeyaz, tom -
bul derinde tutuyor, iki teker -
!ekli zafer arabasının fildi'i sa -
h&nlıtmda ayakta duruyordu. 

Hipodromun en mahir araba
cıaından daha cessur, daha dik 
ve leventli. 

Bembeyaz vucudunun bütün 
güzelliklerini, ölü benizli, aç şe -
hirlilerin kaldınmlarda sönük 
birer isli kandil feraizliğil~ dizili 
duran götlerine avuç avuç 
serpen beyaz bir ipek entari 
giymişti. 

Dört nala doludizgin koşan 

genç ve azgın taylar, parlak 
tüylü boyunlarıyla dizginleri dar-

' tıyor; şehlevent arabacının çıplak 

Ve... az adam mı yaralanır, az 
gürültü mü olur, az kol ve bacak 
mı kırılırdı? 

Fakat !renin sarı saçlı başına 
taç giydiği gün hiç bir baş eğil
memiş,hiç bir Bizanslı altın topla
mak istememişti. 

Çünkü lrenin inci işlemeli kır
mızı libasını geren tonbulluklar, 
lrenin diz kapaklarından bir karış 
yukarısına kadar aç.ık duran bal
dırlar, o mevzun kolları, o, içle
rinde birer volkan yanan gözleri, 
o, her telinden genç gönüllere 
bin bir ok fışkıran kaşları hep
sım oldukları yerde tabanla
rından çivilemişti. 

senis mesela vurduğun uz bir gaza- Paris fra. 12.64 vı,-. •ll. s.so.7s .. " .. 100 s; Şark 
Mil ıı. 9.42 Vı:::~P_-,_ 3,U M··->--7 u n __ ._ t Jin yerinde deri ve kemik parçala- ano -.-~ -..... •·uu.na ~ur 
Berlfn m. 2.07 Adaadralı. 4

..!
9 

!Ullfwa Sahil Aıaadoha 
rından başka bir şey bulamazaınız. Sofla lev. 68.25 Bıalua :!.s7.50 Tramny 82 

Sonra bu kuşlar -yerliler nagora Brubelb ::S.St Mo.k.v~ç. ıoıs8 MADEN ŞIRKETL 
derler- bir leş buldular mı, tıpkı Ginenet: 2.56 BeJııratcJJ.ıı 21S llal)alta.raay. J-l.25 Hua .:aıı 

hindiler gibi «guluk, glukl» deye iSTiKRAZLAR ~~~· ~ ~a'r 1 

bir ses çıkarırlar, bu anda yerde 'flirkHmllr 22 Iamır metı 
yürüyüşleri de çok komiktir. Iatik.dah. 92·25 '"" l ~=! T~p l Merm~r Tat& 7 

Düyunu. 220 ~ 1901.190;; DIGER ŞJRKE1'L 
Bu, bana, Dabomeyde bir ltal- Dr. Yolu 8.80 ~ 1908 Tertip ı 

< 1908 " l lat. Tat. ~.~ıı 41 Mil. bln 
yan yüzbaşısına oynadığımız l902 Gbarilkler = 1909 Rilııtlmdolı:.Aa. Jlelua. 

190.S S&lc1Uaala1 küçük bir oyunu habrlattı. 1909 Ş~hremaaeı ht.defirmeacl 41 Matta!ıE 
1902 TeclüzatiAak. 1913 ~ukmeı-k-• 5.'70 Tnıkla t 

Yüzbaşıya bir küçük kafes 111. Kuapları 2us '.I'-' ı-•-
1'AHVJLAT -. -içinde «memleket hindisi» namı Rrji I0.95 • ephLD 

al d Anadolu O-. YolL 12 T.Up (D.E.J '1 Tvktut.Aa. Oam.Uoıı 
bn a dört adet akbaba gön· 1 T r .. D c J ( J DWuuı Tvk r ----m-P ...Up.-. , 41 S ., F.G. •1 ,_ D..&.ı- 8 .....,._ 

dermiştik. ~ar... .. __ 

sezdik. 
Yaklaştığımız zaman karru de

lik deşik olmuş bir yaban öküzü 
leşine rasladık. Hayvanı parça
layan üç aslan biz yaklaştığımız 
zaman karınlarını doyurmakla 
meşguldüler. Ayak seslerini du
yunca uzaklaştılar. Geçte olsa 
saklandık, bir çok saatlar geçti. 
Ne gelen var, ne giden. Akba- Yüzbaşı bunları kemali afiyetle TiCARET BORSAS 

ve dolgun kolları dartılan dizgin
lerle geriliyor; tatlı bir Nisan 
rfiııArıyla okşayan sütbey~ göğ· ( 
siinde tepeleri tomurcuklanan 
olgun memeleri bütün bir Bizama 
meydan okuyordu. 

[Bitmedi] 

balar bile leşin üstüne inmeğe yedi. Biz de bir mektupla hedi
cesaret etmediler. Kuku ~ları yemizden memnun olup olmadı
gibi ağaçtan bizi seyrettiler. ğım sorduk, cevabında (Bir az 

Gece için orada bir tuzak sert amma çok Iezetli) diyordu. 
-) kurmağa karar verdiğimden leşin Hatta diğer ikisini Napolide 

~ ~ U K U A T_ üstünü ağaç dallarıyla örtUm. Noel yortusu için saklamış oldu-

16 Şubat 1929 
iTHALAT FIND. VE CEViZ ZAHiRE BUG 

Batday 66 Ton Ku.Pa. Ka.Pa. 
ÇaYdU' 

Arpa 111 
Fanl1e 175 

iç fı.ndll.; 

" ltahuk ., 
" 19 Cen2 

Çndar 
Arptl 

15. O l wna ak 
ıs. 20 IUalca 
12. 20 Süntu 

Dedimya. nafile uğraşmışız, as _ ğunu da ilave ediyordu. 
Cerh edilen amele ]anlar bir daha gelmediler. Niha- Bu hikaye aramızda uzun Bd Eıu.. Uiıt. ı:;.Pa. ;_:::hum ~oh ut 

Fındık ııa 

Çla.al u .. 
Mıaır 

\"ulaf 

26. 

Sert 4.6 
Dl>llJlll' 

Yumafak 
Sert 5.6 * • 

Koca.11nın ölümünden tam on
beı gün sonra onu, Mayısm 
damarlarda ıchvet kaynattığı 
günlerden biriade Ayasofya iba
detgihının önünde görmüşlerdi. 

assa alayının en iriyarıların
<lan altı nefer, çelik kalkanlanyla 
onu baılar1 üzerinde taşıyorlardı. 

Ton bul kolları yene çıplaku. 
Geniş göğıünün sütbeyaz dol

ğunluklan yene kalplerde fırtı
nalar kopartıyordu. 

Üzerine büyük ıeylan incile
rile aaliplcr işlenmiş kırmızı ipek
ten bir libas giymişti. 

Fildişi tabanlı sandallarının 

sırma baiları, diz kapaklarından 
bir karlf yukanaına kadar göze 
çarpan mevıun baldırlanna derisi 
altından bir yılan gibi sarılmıştı. 
içlerinden kıvılcımlar fışkıran 
mavi sözlerinin bebeklerinde 
sanki elli bin şeytan .. Yelfecir. 
okuyordu. 

Samur kaşlannın her telinden 
etrafına dolduran gençlerin üze
rine bin bir ok fırlayordu. 

Kalın 6rfiil6 san saçlarının 
altın pıraltıh uçlan,ayak parmak
larının aadef tımaklanyla öpüşü
yordu. 

Başına tacmı giymişti. Koca
suıdan arta kalan tacı, kocasına 
babasından, babasına dedesinden 
ve ona kimbilir hangi kanlı cina· 
yettea artakalan tacı gimişti. 

Arbk bütün bir imperatorlu
pn bakimuiydi. 

Artık her Bizanıh onun ayak
ları ucunda yerden yere vurulma
i• mahkU• bir eıir, onun bir tek 
emriyle ımdandan zındana, mak
telden maktele yollanmağa nam
zet bir zavallıydı. 
Hatırlayorlardı; onu ogün Aya

sofyadan kalkanlar üzerinde çıkar
ken okadar ıevmişlerdiki, okadar 
sevmişlerdi ki ... 

Ooooh .. lren .. haata ve cılız 
kocasından genç yqta dul kalan 
bu fÜ.Zel kadın, hepsini bir an 
içinde teshir eylemişti. 

Onun, ogün Ayasofyanın ıç 
avlusunu geçerken avuç avuç 
etrafa altın serptijini de batırla
yorlard ı. 

Fakat yene batırlayorlardı ki 
geniş meydanı dolduran kesif halk 
arasından bir tek kişi bile bu 

Hayrettin tütiin deposunda yet leşi açtık, akbabalara bırak- müddet kahkahalara sebep oldu. ,, Ekı.a. 12so. ltttcimd• 

amelelik: eden Sedat, ustabaşi Ale- tık . Hatta acaba yenir mi, deye em.a~ıyum. 1280. ~oluat 
k b iHRACAT Bfri.Dcl ft'rl 1346 Börilce ·sandır tarafından bir kavga esna· Bu kuşlar avcuların hayabnda en bile meraka düştüm, Fakat Ikinri 9T:> Bakla 

sında l.:ıaşmdan cerbedilmiştir. mühim rollar oynarlar. Ekseriya öyle pis bir kokusu vardı ki, de- ~~= T:a = 11"5. 

Kaçan hır~ızlar havada uçarlarken bir leşin ve ğil yemeie, bakmağa bile taham- Aıopa .. K:epelt -

Dolmabahçede bakkallık eden yahut yaralı hayvanın nerede mül isterdi • Fuut1e 198 Çnnı Pupü - Eekltelıi.r 
Lef: ?tiohnt ,, AY DERiSi Laeam..u 210. 

terin dün gece dükkanını soy- 1 olduğunu haber verirler. Bir hay- Sonra beyaz karınlı başka cins Fı.cbk 220 .. Ka.Pa. Koar• ııo. 
ınak isteyen üç hırsız cıvarda nob- · van ölsün ve bir akbaba da akbabalar da var. 1,75 metre, Tdb.k Bal :ur.ı~.... " YAPAGI 

llf'tlk 
ı·apatı 125 

JC>. 

TIFl'JK 
Ka.Pa. 

Roma. 
BalprUtaa 
A.lmaa 
Bard lti•· 

HUB 

et bekle)en asker tarafından ,goril· kazara havaau ,•ere.in, c hatta..2 melr@ bil. b.;,Jl11.rı -va ....... Yapalı 174 
" !San,'U:r 1'n. P 

lerek üzerlerine ateş edilmiş ve '0 
r- Kw:Mlm Yaqat kirli --,.·-leşin üstünü Örtmezaeniz a ...... z '-~za~- Zenciler bu kuşun çok lıasaas T.,,_ ~eli 

hır~ızlar da korkularından kaçmi- man içinde bir şeyler bulamaz- bir buma malik oldugu" nu iddia Aakara or ~ 
şlardır. Jl B Postanenin öıı sınız. Bir fil için korkacak şey ederler . Ben kanaat getirmek ayvan. orsası. 

Tramvaydan düşenler yoktur. Çünkü akbabaların gaia- için uzun müddet tetkıkatta bu- 14- 2-1929 Aldığımız varakadır: 1 
Yani ve Kemal isminde iki ları filin derisini delemez. Lakin lundum. Bu iddianın doğru olma- Ki tarihli nuahanızın ilk ~ 

kişi dün Be;.ikta ta tramvaydan bazan hayvanın vumşak yerinden dığını anladım. (Bitmedi) Cinıi Adet Asgari Azami 2-3 üncü sütunundaki re 
tHişerek yaralanm1şlardır. K. P. K. P. yazıyı gördüm. 

Bir diikkan ~o,·uldu Kıvırcık 83 34 38 Postanenin merdivend 

Küçük pazardaki tUtüncü Hü- OPERA SiNEMASI ~~~an ren temizliği girip ç 
seyin efendinin evelki gece dükkanı Karayaka caddeden ıetirdikleri 
soyulmuştur, Bugün Kuzu rağmen mümldln oldu!" 

Bu ne uyku Dilber GRETA GARBO nun Keçi 4 32 32 iyidir. Hatta yaya kald 

Üç hırsız dün ge~e karagüm· Fevkalade taktirlere mazhar olan temsili ~~~ ~ 11 ~ evelce ve dünkü cuma 
rükte bakkalhk eden Hüsevin F A H 1 Ş N] teııililettirilmiftir. Buna 
efendiniu dükkanına girerek~ sı E N K 1 Z J T·· k · k ttiğiniz resimden de ani 

r;;· ur ocağı pı yan osu göre maksadınız postanefl 
rada dükkanda u}umakta olan Hü- ~~· Hissi ve aşki dram. Aynca ndeki caddede bulunan 
seyin efendinin cebinden 15 lira- ~GRITA K O M İ Türk ocağından: Türk ocatmın 
sını alıp gitmişlerdir. An D.. E D ve saire bu $ene için tertip ettiği piyanko oldutu anlaşılıyor. 

B lı k I< ~ büet/.erinin üzerindeki tarih $ehven Postaneye girmek .,e 
ir cer va ası için mani t-•kil etmeyen 

I
•••• 928 yazı~ bulunduğundan ke- -... d 

Celal ü:mindP bir adam dün Pe·k··}~·a·k·ı·ı·ıd··a··o··p···E··R··A·····s·ı·N··E···M··A···s··ı·N···o··A···· lan temizlemek ise i 
gece Eıninönünde tanımadığı bir şüle edüip e~diti hakkında olmamakla beraber i 
adam tarafındanihiç sebebi yokken TUrk Musi.kişinaıları tarafından vaki olan müracatlar dolayuik vesaiti de buna müsait 
pıçakla böğründen cerbedilmiştir. A S R t MET OD LA R LA ALAFRANGA =:~ tertip bu tavzihin gônderilmai mecbu- Mamafi dODc:lmberi kar 

Bir adanı yandı TÜRKÇE ESERLER KONSERLERİ haşlaya:aktır. riyeti ham olmu,tur. Piyanko diye tarafmdan kaldırı 
henüz kqide edilmemiıtir. Kqide efendim. lstaO 

Süleymani)ede oturan komür· AR N OL D İ ORKESTRA S 1 ".seri~ pro"'."~· tarihi aynca gazetelerle ilan edi- Potta ve T. ~---' 
C'Ü ldri~ efendinin çırağı Hilmi dün Bu hafta muganni le muganniyelcrlc son provalarun yapacak v!b~ 1~7~~~ lecektir. D~ 
mangal yakarken birdenbire üze- KONSERLER BAŞLAYACAKTIR. E 
rint> fenalık g~ler<'k mangalın ii s- Cnlımırak H~ ta?anni edileoe~ eserler : KAPTAN ZADE,ALI RIZA JKT SAD VE SINA TESiSAT VE IŞL 
tiine vık1lmı~ \P vucııdunun muh- MUALLiM ZATI ve NURULLAH Beylerin eserleridir. TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDE~: . 
t "1 i f '<>rl Prinden yanmıştır. Tafsilat bir kaç gtıne kadar verilecektir. Nizamnamei dahilin.in 23un.ci ııe ticGre. t kanun. unun 36l~k ........................................................ :-~· ""'~· 

·Yangınlar rine tevfikan lktüadi oe nnai te.nıat ve .,-.~ ~"'' 
••• • • • • • • • • • • • • • •• •• • • •• •• • • • • •• •• •••••• •• • • •• • ••• •••• •••• •irketi hiııtdaranı i•bu 1929 ıeM$i ··'"ri Martının lBincı p 

] - Kiiçiikpaznrcb oturan Ze- : MELEK SiNEMASINDA ~ :aaı on bqte 1irketm Galatada ~ufF'C:,.us sokağında Lacivet' 
hra lıaniının f"Vinde yangın çıkmı- : : kain ~rkezi idartjinde atideki rumamede muluırrer metJa' 
ş a da itfoi tarafından ~iindüriilm· : • -·1--•--· et-·k ,-;...,.e aı-uL surette inikat ed«ek olan • gosterilecek olan : uMU~~·... """ .....,, , w:KtUC 

u,ıur. • 1· VAN M O S J O U K t N • miye ~imaına davet olunwlar. 
2 - Yc,. ildirekteki trikotaj : 1 N : Ramamei müzakerat 

imalathane i evvelki gece tutuş- : dehakirane temsil ettiği : ı. MecliA idare ve murakıp Ttıpurlanmn kıraatı 
muş 'e imalathanenin üst katı ::• Ç A R J N y A V E R J •.:• 2. Heıabatın tGldiki .. rra«:liıi idare zimeıinin ibrası t)e 
kamilen yanmıştır. sureti ealısiıi hakkında meclili idarmin Nklift 

3 - Galatadaki börekci Me- : filmi siııemaııuı bu mevsimin en bttyttk muzafferiyetini : 3. Bir murakıp tayini ile ıah.ıilatwn "'bili a.ıe bir 
met efendinin fırınından yangın '••• ...... •• .. •••••• ... teşkil edecektir. •••••••••••••••••• ••-' rakıbın iTGyui 
~mış~da~mmoodü~lmü~~ =============~----~~-~---~- ~~c~i~~~~~u~ı~ri 

• • mur idilen. azanın ucreti nti.kdarlanmn tayini . ,ıJI 
Akit Bir musikışinas öldü Mısırda venı hır hat s. Ticaret kanununun 3'l3unca maddesinetnfika.n 111~~ .. 

Borsa komiseri kemalettin be- Parla, 16 [A.A] ' .Martum, 16 [A.A] ı latı ticariyeck bulunmak üzere meclili Ulare azalarına me' ... ~ 
~1eşhur musıkışinas "Femand Le· Gedaref·Makvoa demir yolunun 6. Mdddeti hitan bulan_ mecliıi İıdare °:'"'~ yerine : .. i 

yin kerimesi Meziyet hanımla horne,, 68 v. a1110rla oldu!hı halde ve- -'-t k k~'-•....... 1--k-1 - 11 L.:. • •• ,.J., .. 
Ş :ı - kUpt reami dün icra edilmiştir.a rası esaıe en ve gere · ve wc_,-. wu "' ""' ,...ıe -:!-__wif. sabık urayıdevlet azasından Mah- fat etmittir. olan hWedaran içtimai makartle 1umr b.Junab~il 

mut Nedim paşanın mahdumu Romen istik.razı Çin maliyesi içtimada hazır bulunmayı anu eden hilıedaran hamil ~ 
Ferit Mahmut beyin dün akitleri N . k 16 [AA] Ş.npay, 16 [A. A] $enetlatını veyahut ~ 1enedatın Bankalara ~ ~~ 
icra edilmiştir. . Roman~ a Istikraz~~i~~n' Amerika· Çin umuru maliyesini iıllba me• mii~dair olaiak bankal.ar ıarafindan ila olunacak ~,-

Tarafeyne saadet temennı ede-ı ıılar tarafından yapılan kayt riıuame· mur olan Amerikan mutahass11lar içtimadan laakal bir hafta evel firkeıin merkezi ~ 
riz. leıi kapanmak tlzrt~dir buraya muvualat etmiılerdır. tevdi etmeğe mecburdurlar. Meclüi 
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N.EDE .OLSA .. YENE-·PAR1S~! 
r, . t -... ~_ 

Atletizm antrerıörü 

lfEıt ABRAHAMIN KONTURATINI 
'I'ECDıT BiR HADiSE OLDU. 
~ 
~~eıa.1.:;ru her Abb hraha

1
• 1 ağustosta Amsterdamdan Istanbula 

l-:"-...... T IDeTZQU • • o . 
. ~ Be.ı..abk blilli atletimı takı· dönmiiştük. 
~ e.ı::1 bu huaıııta gaZ& • Gelir gelme:ıc: 23 ve 30 eylül 

a. baa beyauatta bu· için Rumlar]a bir miLabaka kabul 
~ e..taı lte,aıaat mnhitte deria 

1- etti ve ber tarafdao an. ettik, Bu maçlara hazırlanırken her 
e tı.ı,ı;:a ale,lıiade Mialer Miylea· Abrahamla asla tema"' .. ıuu•dik. 
~· u llleyaııda Güret he)e· Hatta ınii alıakadaıı bir nıiiıl· 
.ü..._ --- b&riıaret.t Ahmet bey de rti- det eve] K adıkrıviindt> aııtr .. uPıııau 
~ a.... de kendi flkrioi Defi'· " 
~ ;::. ~ beyia putemlz· yaptığımız :sırah.uxia bir güıı kt:u· 
.._: ~ beyuıatuıa cefap ,ere- di::si de geldi. SeruLe demi. ki: 
~ b 1 

ndidar .. etmektt:dir - .ı\ İ) e lıeııimlr· ı;.-dı~ n11yor· 
~ " hah .. ait bir ıuekh•J> :,un? 

IHJ...-:e"-lyeyi teu\ire yardua Sı->mih re\ap vı-rmi:-ı: 
,,__ .__ kıylDetli olan bu .mek- - He:.ime sorıııı! 

"'li- -V ediyonıa: ' 
·~ Abr Banu gt·hli 'e B) nı suali sor-

. bu ~ham hakkında söyle- du dedimhi: 
i oldu H~ bia dedikodu ze· 
~il . t:Us bir sporcu sıfatıle - Bu maçı Liz (:,aJata,.,aray 

. g(ililltülcrin arasına ka· namına yapacağız 'e kendi keudi
"lri llte111eıdiı:ıı. Fakat hu gün· mize çalı~mayı tercih ediyorum. 
~ Y.t beııinı söylediğim si)&. işte o tarihten sonra hir daha 

•O&ır Antrenörle çalışmadık. Jladiee 
ı tıbaddüs ettiği için 

ta 'b oloınpiyattan avdeti takihcu he· 
ijllla.c srı etmeden ortadan 

.-..ogl ın f~t. mrn zuhur ettiği için lırr Abar-
tı uva u.. bulmadım 
'ler Ah · hamın Galatasaray hesabıııa kaza-

" Kelctitirabaın ilk defa Türki- nılamadığı cihetle aleyhinde bulun-
eıJi bir zaman bu zatın kıy- duğum mevzuu hahs olamaz. 
'Ilı. 0 adanı olduğunu söylemi· 
~ Benim şahsen antreııör olmak 

· beııi . llrfedilen bu sözler heve~inde olduğum söyleniyor. Be· 
t~ k ilzaaı için bir silah ni tanıyan ve bilenler taktir ederler 
~ ullaıulıyor. Ben evell bu ki Besim böyle çocukça hevesler 
~etmifim de sonra peşinde koşması kabil olmayan ,.e 

1hiııde IÖZ söylüyormu- spordan menfaat beklemeyen halis 
8ıı likn.ı bir sporcudur.,, 
l1tt ihtiva ettiti basit Besim beyin cevaplarına yarın 
~ flfnıauıak kabil değildir. da devam edec.eğiz. 

baaa geldiği vakıt kula-

' ~ r.atuı har;kulide kabi· 
~\l. yapalan senalarla 

8-buauı enakAr1ar teı;;-l&hib · .. 
llcr 1 aali.hiyet erk.Anıydı. 
~ Ah~m işe başladığı 

. ~tekilde bir kanaata sa· 
~"il se~kiledirki antre· 

ecliY•ptığuu ayni bikm~t 
~-~JOr, mahiyetine hulul 

11h...~ bir fevkalicfelil.: zan· 

It.e :· 
all>ıa. llıııan, yani her Abra· 

"erle ·1 

10000 amele açıkta 
Sidney, 15 (A.AJ 

Cc:nulıi ~eni Galdeki madt:u 
i!abipleri ameleye :ı ol vermi~lerdir. 
10 000 amele açıkla kalmıı;tır. 

Çiçe.riu Alman yada 
HerJiu, .15 IA·AJ 

So-.i) c::L lıüluwc::ıi ."tl. ~içerwiu 
we~uniyetioi 3 8) temdit etmiştir. 
.Mumaileyh lıu mUddeıi Alnıau)·ıJa 
geçirecektir. ----

~'.ladeııi paraya avdet 
Biirüke-el, 15 [A.A] rı e karşılaştığımız 

t ltı1-dık ki bu 7.8.t biıjm ken· Maliye nazın ,.inıdiki kiğu pa-
• '°C?di.ıı..i . ralar yerine elif nikelden 150 milyou 

, · :-" rnı.z kiymcte layik: fraııkhk ııikke tfadııua lllt'?.UUİ)t"l 
1Y~r~. tllndi sauıimane itiraf 'f'rt•n proje·~ i krula te' di duıiı:tir. 
lf.kk. en evelce aldanmışım. 

t)itı:ı ında'ki itthamları tac:nif 
l 

y - lie A . t'&}~ r braham Gabta~a-
İn.. e hiıınet ı · • · · · 
'l( göıij .. etm~wgı Jçın 

liıı idd:uı~en dü~mü~! 
~ bır nıasaldır. Biz 14 

~ 

Tokyoda hir yangın 
'l'olı..y,), 15 [A.AJ 

Bir ) angııı Tok) o ~ifahaıwsini 
taıııarııc'ıı tulıt'İp ~tmi,tir. Oa hir 
ha ta Liiıniir halin«" g<·lmi, 7 tant"sİ 
dtı gaip nlmu~ım·. tı•':' a .. keri 
oıekteh<" de .. ira) el t"ılnı>k ıkiiı iip· 
harıesiui yakwı~tır. 

, Dağlar kıralı! t' bir . ~ AJ..ı!'ernıy~ bindiriniz. 
~ y "ı Ç(il -~~ .ionderiniz. 
'1d ol, Bir gı •dır, ne tiren var, 

t b·c ~r b~adcn amelesi k6-
lt .... , ır dah d" b'l' --Yt s· a ne one ı ır 

'b..i.. lider 12 de iyileşdiğiniz 
~~nu' onu beklediği yer· 
~ ; ~i l. ~atta onu kurtar-
~· rııı1 i•bi davranırsınız. 

l\ ' lllt te ~ htlrıı-ıc Vap vermedi. Alice 
~~. ~tdi~ Olidan uzak kal-

'' h· ı için dil ~ ıt 'Z&hı . . nyanın en 
' dn~ b ıdı. 

:~,Ah, l\l ~ika türlü dütündü: 
d~ k, c:tu danı buradan bir 

~ 'v c ~le.eaı.~•nırı en bahtiyar 
~l\ • "rd· . 
~ıd c6rtıt~~in korkuda b"' .. 

~tı • "'ı . n uyu-
'rtıı Vt ~nden biliıtif ade 

0 ttrncnimi do]dur-

duktan sonra menhus bir kaleye 
benzeyen şatodan çıktı. 

1 

-14- 1 
Esrarengiz bir paket 
Son sergüzeşti Hermandiyosu 

içki iptilasından tedavi etmişti. 
Şantala kendini affettirmek ve 
ona minnetini daha ziyade izhar 
etmek için, Bolsonda bir dakika 
boş durmamıştı. Alice in betbaht 
nitanlısına çok kıymetli malumat 
toplayıp getirmitti. 

Bakıcı Raiuayı sık sık tarassut 
ede ede, nihayet bu kadının Bak
fert şatosu kırahnm parasiyle 
•tın alınmıt olduğunu anlamış· 
tı. Şehrin bir barında Kont Ra· 
monla bot bir adamın şüphe· 
siz Kıralın katibinin muhavere
lerine pbit olmuştu. 

• 

LONDRAYLA NEVYORK PARISIN MODA 
HAKiMiYETiNi ELiNDEN ALMAK 

.,_STEYORLAR .. FAKAT ISTEMEK: __ E IŞ BiTSE ... 
.. ·i 

Son günler<l~ Londrada bir 1 

kadın elbiıe sergisi açıldığı za· 
man lngiltereDin büyük terzileri 
ıayrete gelmişler, ötedenberi 
kadın modasına bakim olan Pa
riai bu mevkiinden düşünneğe 
karar vermişlerdir. 

Bu karara göre bundan 
böyle güzel cinsin rağbetine arz
edilecek yeni tekillerde Paris 
terzilerine fikir danışılmıyacalc , 
Londra kendi zevkini bu işte 
yegane miyar addedecekti. 

Bu esnada bir Fransız moda 
münakkidi Paris terzilerinin dik
katini muhtemel bir tehlike üze
rine celbetti : 

Bu tehlike moda aleminde 

bclirmeğ'e başlayan 
rekabetiydi. 

P.arisin bir taraftan Londra, 
Dir t.araftaD da Nev york rekabe
tine: maruz kaldığı şu sırada bi[ 
lngiliz muharriri Parisin en nam
dar kadın terzilerinden biriyle 
bir mülakat yaptı. 

Pariıli san'atkar manidar bir 
tebessümle karşıladığı lngilize 
şunları anlahyor: 

- Biz Latinler kadınlarımıza 
bakılsın isteriz, siz lngilizler iıte
mezsıniz. Bir F ranıız ve ya bir 

Bütün bu malt:imattan Şantal 
şu neticeyi çıkardı: 

--. 
Osvcl Harding adeta bir ka-

KöyHilere kumanda edip bizi 
kuyuya atan aeam her halde 
kont Ramondur. O zaman tanı· 
yamamıştım, Çünkii kısmen kal
kık yakas111ean görünmiyordu. 
Fakat sesi hala kulaklarımdadtr. 
Bir gün yanı başımda polis mü· 
dürü ile konuşmuştu, aynı ses! 
Hermandiyosu degil, ono vesile 
ittihaz ettiler ve deni tuzaga 
düşürdüler. Madamki bu adam
lar beni ortadan kaldırmak' iste· 
yorlar, demek ki Alice du Lanzet 
satodadır. 

Hiç bir şeyden çekinmiyen ıu 
karunlar karununµ Osvvel Har· 

ding hesalıva kaçınJmıştır. 

Şantal müthiş bir heycan 
içinde fikirlerine bir ıellmet, bir 
teıelıül vermeye ça•şıyordu. 

Bakferte kaçmak ve Alicai 

kurtaşmak: işte mulel 
Fakat bunu nasıl yapacak? 

lenin içiııe tahassun etmit gibiy
di ve Şantal uzaktan ,bu kartal
lar yuvasını görmüıtü. 

Çıldıracak gibi oldu. 
Muhakkak bu şatoya girecek. 

Dostu fransız konsolosu De 
Sainf Claire ~u kısa telgrafı 
çekli: 

"Ben s;rrı keşfettim, çabuk 
gel, sana ihtiyacım var.» 

Şan tal 
. Fransız konsolosunun bu telgrafı 
aldıktan sonra Bolıona kopca
ğma şüphe yoktu. 

Ayni zamanda arkadaşınada 
kısa liir mektup yazdı:, bu mektup 
ıöyle nehayetleniyhrdu: 

« Eğer beni Bakerfitte bula
mazaanız, biliniz ki beai Alicei 
kaçıraD haydutlar öldürmütlerdir. 
O zaman intikamımı alınız.» 

Bu mektubu Mebikadaki Fra· 
ıııız konıoloau M. De Saint Cla
ire biuat teılim için kapıcıya 

lıpanyol, lokantaya ıidip otur
du mu,refakatındaki kadının kıya
feti nazarı dikkatı celbederse 

memnun olor,başlar kendi tarafına 
çevrildikçe ömrü artar. Halbuki 
lnailiz öyle değildir. Gazetesini, 
Viskisini Sodasını bırakıp karı· 
ıile bir bara ıittiği zaman, kadmm 
ne giydiğine dikkat bile etmez. 

Şayet farzı mahal olarak refi
kası kıyafetiyle dikkatı celbederse, 
fena halde içerler ve eve gittik
leri zaman karısına hayretle sorar. 

« - Yahu lokantada herkes 

-vereceği sırada, odasmın kapısı
na hafifçe vuruldu. 

Avrupa otelinin sahibi M. Bla
nchard ın başı göründü. 

' Bu kırk yaşlarında bir adam
dı, uzun müddet Bolsonda kal
mışt;. Odaya göz rezdirdi ve SO· 

rdu: 
- Yalmz mııınız M. Şantal ? 

Size ıon derece mühim bir şey 
haber vermek istıyonım. 

- Ben de öyle.. işte bir me
ktup. Beni şüphesiz buraya ara
mağa gelecek olan Meksiko lco
nsolosumm bizzat eline veriniz. 

- Pek Ala, veririm , şimdi de 
beni dinleyin . 

Şantal Blanchardın elinde bir 
pmta paketi tutmakta oldutunu 
prdü. 

- Adresinize böyle iki paket 
ıeldi. Biri San Fransiskodan, öte· 
ki Puebladan .. 

- Tahaf şey., Ben bu iki te
hir de kimıeyi tanımam. 

sana bakıyordu •.. Neden acaba? •. 
« Kadın dbisesi hususunda 

Amerikalı da lnğiliz kadar vurdum 
duymazdır. Ancak onun başka 
bir illeti vardır. İster ki karısı 
alabildiğine para harcasın. Onun 
için Amerikada kadın terziliği 
terakkidedir. 

Buna rağmen Amerikan kadın· 
lan Paris tuvaletlerine bayılıyor
lar ... Parise gelecekleri zaman 
memleketlerinde kucak doluau 
para sarf edip kat kat elbise yap
hrı yorla r. Fakat buraya gelip tc 
Paris şıklarmı görünce hepsini 
bir tarafa atıp bizim elimize dü
şüyorlar . ., 

Paris terzi.sinin hakkı vardtr 
Filhakika Pari.s, ne de olsa gen~ 
Paristir. 
Mes~li(l)oumaralı resimde aöW· 

len elbise serepa sim işlemeli çu
hadan yapılmıştır ki bu san'atta 
Paris daima birinci gelmiştir. Ne-
tekim 1870 de bile bir çok 
kadınlar Amerikaden kalkıp bu 
elbiseleri yaptırmak için Parise 
gelirlermiş! 

Parisin meşhur moda müeu.
seleri eıı ğüzel mankenlerini .giy
dirip kuşatıp Lonşan yarış ma
halli Pulonyo armanı gibi mesi
relere gönderirler. 

Bu nazeninler giydikleri ağır 
tuvaletlerı şirin göstermek İ9İD 
kırılıp dökülürler, türlü türlü ta
vurlar takınırlar. Bu halleri kim 
olduklarını derhal belli eder. ÇO 
numaralı resimde gördüpnüz 
fiyakalı vaı:,iyet halis muhlis bir 
manken vaz'iyetidir. 

1 - Sim ifleme işinde Paria 
yekta sayılır. 

2 - mankenin cakası! 
3 - Latin, arkadaşına gm.I 

1 bir kadın taktim ederse koltuk
lan kabarır., 

lspauyada Meşrutiyet 
Paris, 16 [A. A] 

"Journal., gazete inin Madrid ta 
istıbbarına ııazaran lipanyada yak.ıa
da meırutiyet usulUne avdet edilece
ğini ve )e11eral "Primo de Riveıa,,nıa 
riya eti altında muvakkat bir htıka
met teliekkUl cdeceftine dair bul fA• 
yıalar de\ rau etmektedir. 

Yu nanistanda f eyzan 
• 

Atin&, 16 [A.A] 
Şiddetli yangınlar neticesi oluak 

Struma 'e Meriç nehirleri t&fmıt. 
bazı ova ve ko~ leri su bumııtır. 
Pt-k çok basarat vardır. Demirym 
ıntinakalatı "e Türkiye ile telgraf 
muhaberatı durmuştur. Kavala ve Se
roı ıu altıııda kalınıştır. 

Blanchard odanın içine Wr 
kerre daha baktı . 

- Mösyö Şantal, benim, ote
lime gelen müşterilerimin itlerİ1M 
karışmak adetim değildir. Fakat.:. 

Şantal sözünü kesti: 
- Bunları bana ne deye 8Öyle

yorsunuz. 

- Çünkü sizin korkunç bMa 
ibtiyatsızlıklarda bulunmak üzre 
olduğunuzu görüyorum. 

Otelci elile ilci posta paketi.i 
gösterdi. Şantal paketlerden bi
rini aldı, baktı. 

- Galiba yanlıtlıkla M.a 
Neuv 'J'eimes gazetesi röaderi
yorlar. 

- Hayır efendim, onlar ya.hm 
paketin üstünde ve albndakiler. 
Halbu ki açın şu paketi .. 

Şantal paketi açtı. içinden bir 
çok ihtilalcı ve anarşiıt gazeteleri 
çıktı. 

Şantal barırdı: 
(Bitmedi) 

, 
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~~ı. K ari/Pri111i_e lle<livelt'rİ11ıiz 
• .__.._. .. .__. .. aıJı .. ıui._ ........ 

O Okuy ı ·un1uza 
7'11f'I'r!fl"J!/JfW. 3 000 1 i r a l ık 
şya veriyoruz! 

N eşr ttigi ıu iz k ıı 11011 I arı 
kesi l saklavınız 11-tMI 

"iKDAM., , 2eçen yaz zarfında yaptığı iki büyük musaba
kamo kariler tarafından mazhar olduğu çok biiyük rağbetten 
cesaret alarak ve "iKDAM,, ı takip edt>n okuyucular için bu 
gazeteyi daha cazip kılmak arzusu ile , dünden itibaren, 
yeni bir musabakaya başladık, musabaka, cvelce yaptığımız 
musabakalarda olduğu gibi, gayet basit bir şekilde tertip 

• edilmiş ve Anadoluda bulunan karilerimiz de istifade edebil
melerini temin için eski musabakalann verdiği derslerden 
istifade olunmuştur. Musabakaınızm esası şundan ibarettir: 

1-IKDA~i, karileriuderı 500 zcıta~ !lOOO 
H ·a kıymetinde 111 ıhtel:f hediyeler taktim 
edecektir. 

2- Bu musahakaya iştirak etnıek için, 
karilerin ihtiyar edecekleri hiitiin zalıınet. 

w , 

hµgünden itibaren gazetenin haşl ığı luzası-
ndan neşre başladığıınız kupoulaı·ı topla)1 tp 
sak anı.aktan ibarettir. KopoııJar toplandık
tan ve ilan edeceğiıniz ınalıtut nıiktara haliğ 
olduktan sonra, kariler, bunJarJ _ıraya koya
rak idaremize t~slinı edecekler ve ıııukahi
linde numerolu bir fiş alacaktır. 

3-- l\1usahakaya hn fişler dahil ola(·aktır. 

4~-Anadoludaki karilerinıiziu ıııu~aha
kaya temaıııen iştiraklarıuı teınin İ(,:ın t~ıı 
uzak maballeı·de buluıuıular içirı hile~ ku
ponlarını göndere;J•iluıek i~:iu kat j vakı 
lı. rakılacak tır. 

5- Hediyelerimiz ı~taubulun en nıaruf 
mağazalarından alınını~ olup ıııusabakanın 
hitamıııdau evt!l o maµ:aza)arda halkın naz
arı tema a. ıoa arzohuı:.u·aktır. 

6- 500kariimize taktim f>decegiıniz:3000 
liralık hedeycdeu Lir tanel:"İ gayet kıynıc~tli 
bir altın saattır! 

Bundan ba~ka bir kariinıize t;ok g<>zel ve 
zarif bir oda takınıı lu~,tive ohnıat·aktır. Bu 

w 

iki hedi~,.eden başka üçiiıı<~ii hir kıyınetli 
hediyenin i 'Jni •.•. hir siirpriz ohııak iizrt=-'I 
karilerhnizc, ~onra ilan o] u nıu·aktır. 

• • • • • • • • 

Bütün bunlardan mada, her ailenin salonu iç.in seve seve 
istifade edeceği ve herkesin ihtiyaçları düşiinülerek alınmış 
daha yüzlerce hediye taktim olunacaktır. Bunların listesini 
yakında neşredeceğiz. 

Karilerimize bugünden itibaren gazetelerini okuduktan 
sonra, kuponları kesip saklamalarını tavsiye ederiz. Kariler bu 
musabakav' iştirak için başka hiç bir külfet ve ya fr-dakarlık 
ihtiyarına •. ıecbur değildirler. 

• • 
[Kari/erimize vercc:i!ğimiz mulıtelif lıerli_p>/Prdfm lw-::ı/arı 

şunlardır. J 
Şem İ)P. kadın şemsiye(i, at/,·ı sofm takımı lwd111 "ltlirerii 

grılo~. bnt. pmıtoflcı. çomk P[bis<'Sİ kostum. kudırı \'efµifi, rıi11 
çnrnı>. pijama. bu.'ifon. battani_p1• ma.cıac)T"llisıi. cay t~d\mn, ~vıin 
çocuk jıstnrıl<ırı, i~karpin. §OSOn. §tlplw. palto. mu.wmılut, kız 
fislwıı, J;adm çornpı, yün farıi1'', 6 lı'i.)lik srdm ta/.'11111, 12 
/rişilik sofro takımı. tım takımı. boyun me11diH. lwşkul,hadrn 
cantası, esarp. kundura, gramoforılar, pluklar. dikiş makirıc
lcın. <'l<•ktirik ıitıileri. 1·azolar. zflbitmıa malı:ms e1 ya, t;porcu
lara mah us e ~ya. ~-ü-0p~ır t._ s. 

Bı{ hediyt-.lerclPrı mada. mer im frnbına göre. lwri/Primi;i 
ezlıer<ihet mPm1wT1 edecPk Jalıa bir çok lıediyP/er tle rryır· 
mamı§ degiliz. 

)Onlarını 
~l,.ııı 
aklavınız! 

-~-..;. ••• • • ~ f' ' • • • - • ~ 

..... ~ 

1 Aı"'""·'""'" HJl\.IJ.-4Jl1., l 'la~rtt 
CJ. Hofnıan.ın 1\1~•11 1ahrihatı 

meselesi 
HerJın 4 ';r ı.Wat 1929 

Sahte Çerno\'içlue ait tahkikat 
ehmnıiyetJi Jıir ,afhaya ğirJi.,Ceııt·· 
ral ]fol mınııı lın hımıE~ haşlica 

amil olduğu aıılll;ılnıaktadir. 
) apilan tahkıkattan, lıu me .. <"· 

l f'Il in çok rlıemmiyetli ye ~iinrn 1-
l ii hir i::o olduğu anla)lmi~tir. tıh

kıkatııı ııetice~i hakkında ''erilen 
hahnler :.mılardır. 

Huvayyal cJ··ç namındaki İnğliz 
pctrı>I 1 unıpanya ı miidiirii ~L J h-

tı•rdin~ f"piee bir ıniiıldrt tW\ c•l 
Ceneral Hofıııarı v~ beyaz Hu ğiir
ı'ii)n],. trma~a lıaJamı~, So.,·yı>t 

para"'' olan Çerııo,·i~in kt) uwıinin 
diişüriiluıt- i sahte Çernoviç imali
ne karar v~rilmiştir. 

Uu hu u da arf ı icap eden 
paral~r M. Deterdiııg \'ll5ita.ile 
lıuluıımuş ve \'erilmi~tir. ...ahtt> 
Çerno,,içlerin Alwanyanm l\lünih 
şehrinde imaline ba~lanmı tır. r'a
ıla miktarda sahte Cnnoviç yapıl· 
dığı,haldc hu miktarin 80 milyona 
baliğ olduğu beyan edilmektt"dir. 
Sahte Çernaviç imal cdildigi anla· 
şil<liktım sonra dPrhal Alımmya 
hiikiımeti ve zahita foaliy~te geç· 
ıniş. imal edilen sahte Çerııo,·içlrr 
musadere olunmuştnr. 

Beyaz gürriilerin rüecoasındaıı 

olan "fC A 1manyada bulunup c:alıtA 
Çemotiçi imal t'denlf'l'd~n ::\1. Sa
dr>tİ\~ra-.\ ili bu alıte Cenıo\ idt'-. ... .. ... 
rirı giir<'ii lıiikurıwti uıamms y~pi
ldıö-ıııı ..:u\lemi..:tir. o . .. 

(~iirdi::tamrı :-5und itıilıadiııa 
delil olmasıııdan evel mevrut ulan 
gü rrii t3n lıilkum~ti cırk&nından 
Avnıııflya firar ı"dr-rılf'r Sov~·Ptler 
ale\ hi11t' faalht-ttı- bıılııııu\ ıırlar, 
Loiıdra \'t• Pari-.tı-ki alakad~r ııu.ı· 
hafıl re e .. tı:r hıııılurıı 'Yardim edi· 
yeırlar. - • 

Alııı:ıu C:t'11enııllarııul.u1 Hı f. 
maıı uuııııui lıi.!ıptt-u ·'lrnra Brt'~l 

Lit\ o,..k ıııuihedt• iııi imzalanrn 
-:alı"'İ)dlİr. Hıı ( :Prınal ,. .. -ddt'n· 
l ıPrİ lıı~iltPl'P·Fl'ull"U· ~ 1 rııum a lıii· 

kiınwtlt"riniıı :--ım·"t'tlr-r ittilıaıli 
" 

ıtlt'\"hin... lıirle.:t"rt>k lı:trp vapma· .. . , 
larım tav·dyf' ~ylt'rıli. Kapitt"ıı 
Erhani İı;;.ıııiııdeki maruf lıir Alrıı~
nında hıı hdr> Ceıı~ral 1 lofınaııla 
lıirlikte hart>k,.t t'ttiğ,i ~ı"ıyleniyur. 

Rm·ayyal rli'ıç (lf'lrol kumpan· 
yac;ı m(idiirıı ::\1. Deterding. Bakü
ıJ,.ki • ovyet petrol kuyularını f"]c)e: 
f'tnıek için çahimaktnclır. ~ahtı"' 
Çt>rnoviçlı>rin he) nelm i Jel piya"'S) a 
~ürülmesi üzerine Sovyet paruının 
kl\'mPtinin dii:P.ct>~-rl Jııa ap f"<liltnit}· 
tir. Fakat ~ahtekarlık rnaliiın olun

ca L:ıhtf' Çı'rnm·içlt>r rnu"'ucll"'rl" 
cdilmi':>, lıü~ Uk tahkikata ha§lan
mı~tır. 

Talık ikııt t:v rnk ırıın mu talaa i 
içiıt. o\yet hiikfınH•tin Berlin sef
iri vnc;ifasi]e Alman hariciyl"' naza· 
rPti n"zdinrle ıe-ephiic:de lmlıındıı
ğu "P~ ]PrıınPkte idi. A hnan mahi
mata nazarnn Alınan hariciye naz
areti Adliye nazırı nczclindr, te;ı-h· 
lıii tC' hıılıınmu:;, talıkıkat evrakı 

So\'iy~t ~t-.faretlıım~c:ine hcnuz ğli
tMilmemiştir. 
Anrak hu husu~taki tahkıkat t-V· 

raki .\Iünihtf'n B~rline gP-tirilirkcn 
Foto~rafJa.nnm yolda lıir ~urf'tll" 

n 1 ın<lıgı sciylt>nınPktedi r. 
Sahtekadik miiln.iın ve be\ltd· 

" milt>I lıir tntilıat. rnalct nıahi''f"· 
J 

tindt> nldğundan ıniimkün merte-
h" gizli tutulma ına çalışılmaktauır. 

Şelıremaııethıden : 1 llileK i. Cer· 
rıtlıpı a, He~oilu ve Emrazı ıiilıre· 
,;wı haetahaafllleriııe IUau•tı olan 
Et kııpalı rarfla uıUaakuava Jtoq. 
mu~tıır. T111iplf"ritı ıartnune ııltAa& 
Urrrt" lır.r l'uA levaııuı 1.1tlıdculll· 
iilue gelınelerl ~e teklif mf'ktup· 
lımnd& ihalt r;Uııu ot.n l 0.3.929 
Pazar i uu nat on beie kada.r 
m~kCı.r mudı.ırh.ı!e .,·erwelerl. 

Bayındır ve Bcgramada hara
ret aıfırdan •tatı ona düşmiiş 
ise d~ soğuklarm mezruata tesiri 
ol.aıamtjbr. Y almz Afyon mezru
atııun körpe fidanlarında yüxde 
on aisbetinde zarar v.,-dır. 

Sderihisar bahçeleri fazla za· 
rar i'Örmüş ise de mahsulat za
rar i'Örınemişti.r. 

KuJ&dasında merkez kaza ile 
Davtallar nahiyesi hububatı iyidir. 
Y almz bakla mahıulü yüzde elli 
zarara otrarmştır. 

Küçük mendireain tuğyanından 
Akıncılar nahiyesinde Belevi kö
yünde tahminen 3000 döniim, 
Praneada 1000 dönüm, Koyun
cularda 2000 dönüm arazi su 
altında kalmış ve mahsulat kami
len mahvolmuştur. 
Selçuğun Mendirea rnıntakasın· 

daki tarla ve bahçelerde 1000 dö
nüm, Çorakta 2000 dönüm, Bur· 
haniyede 500 döİi°üm arazi su 
altında kamıttır. 
Ödemiş ve Urlada soğuklardan 

mahsulat zarar görmemiştir. Bu
Runla beraber zeriyat yapılma
maktadır. 

Menemende sotuklar yüzünden 
8000 dönüm bugday, 10000 dö· 
nüm arpa, 2500 bakla ve araka 
mahsulu hasara uğramıştır. Ko
yunlar arasında bin telef vardır. 

Çeşmede don yüzünden Ji. 
mon ve portakal &lğaçları büyük 
zararlara oğramıştır. Sebze mah
sulu kısmen yanmıştır. 

Aydında son şiddetli soğukların 
hiç bir zararı görülmediği zıraat 
bq müdürlüğüııc ııelen raporlardan 
anlaş ılmıttır. 

HrfsJa, karanlıkta 
fü,.:ıJıtv. l:> [A . .\ I 

Elektirik FahJikaııındll Lir yangın 
ıubur t-tmi~tir. Şehir karanlıkta kal
ınııtır. 

Kral i~ ilc~i~ (Jr 

l.1J11d ra, 14 (A.A l 
Knlıo Ledcoi ildeti artmaktadır, 

ıııUfttl'unilı-ylıiu ~iuıı~i yeını:-kleriııi hir 
hir yardııua ihti~ ıt~· ~;ı,;;t,.ınırhsİY.İn 

keıip y i) t:L~luıt:ktt'dir. 

Herliııde bir ""ergi 
HerJiu, 1;; l.\.A J 

H~rliııde aı;ıJacak vlau r~klam 
)ergiıini taJcrihnı :~ooo arnerikılı ri· 
yaret cdeı·ektir. 

} tan bul mahkemei aalive ikinci hu· 
kuk ılaireainılcn: Müddai Be,ilhıihı 

:ı.l.ar"ti 'uı. fi) e mute\ ,.lli kaiıııakamı Mur
taza bl') \ekili Anıkaı 5ııddullah h"} in 
ınü' t>k iline izafetle he:ıiktaJta akareti 
vıkfi) edl'n 99 numaralı lııınecle mllste'· 
dren mukitıı ... ııir ınl'h

0

u•u e!bakı Yu· 
~uf lıP\ iıı ale; hine ikanır <.')lr-di~i hedr
latı irarf'ıJ,.n (J(iR lira 98 kuruş nlııcak 

Javn~ındnıı du]a,·1 mıı.ddaa alcvhin na· 
ırnna mahalli {kametioin· nıeçl;ııli} ctiııe 
lıina"n tıır;fati ._:ınurü~ e dairrcinıl,. i.ıiılıı 
! ıretirı}ıı ırbliğinl' rıığıntıı ıııiiddaıt alrylı 
rrvap \'erml'mi- olduj;ıınılRn lıa"kkında 
munrnf'lesiı giyab kararı ittihaı edilf"rek 
yr.,·nı tahkik 21 '1art 929 tarihin,. nıU· 

adif pn cnbe gliııu &aat 14 de ta in 
lcılu r.nı oldfunclan ,·evm ve ... ım mez. 
kirde ishıt ~iicııt edilenı,.diiıi tahtirde gi· 
yıbt>n tahkikatn df'ram olunara~ı l!'b· 

liğat makamına kaim olmak U1_re illn 
olunur. 

f stanlıul ınahkrınei a li~ f'qİ ikincj tica· 
ret daireainJf'n: ~hıvf'kkili Denıo ıı-n 

.\. Hala f. elinin hiraderi müteveffa 
Filipos A. 111'111 f. \erf'sesindf'n l:rl'ni 
\'f" sairt.ı al,.rhine 2000 liranın talıı;ili 

'''" llidivial oteli etvaları ti7.eriu,. lrnv
ılurduğıı haczin ta•tik i ıalehile arnk~t 
Ce,·dct Ferit hc~·in ikamf' f'ylcdi1i ıla· 

\'ada mUddeialcyblenlen Ereni 'e E\yeıı· 
ya lı:ın ımlıırla Ti hal efl'ndi) t' ilıineıı vaki 

t"bligat lızerine mu naile~ blcr tarttfıııdıın 
lıir ay :1arfınna j•ticla 'e mtı~teııedııtn 

ce\·ap verilmemit ye i 1ul.ıat 929 tarihli 

~el9ede gı~ &fl brarı talep edilrniı ol. 
rualt la t~reni ye EY: l'nya hanımlarlft 

Mlhal f. hakJanndıı hukuk usulu mu· 

ha~emf'!eri kanluıumm 401 inci mıdJcsi 
mucibince baldaru:ıda gıyap kararı itti. 
haz ve ıııhkikat 19 mart 92Q s:th gtıutı 
!'llat 14 u.lil• 'e k r.:.fiyf'tiıı ili.ıu•ıa teh· 
Jl~l li.ararlıı~tırıl•r•k uheçhile ~ ('\ ıari 
uıukw-da lıtanbuld• aJli~ e JairOilınde 
2 hıct ticud raabltemesinde tahkikat 
bakimUii huzurunda bulıuımalan w· aksi 

taktirde 4C>S Ulcl maddeye tevfikan mllh• 
k ~::::s7ı: ltalr.ıJ olGZta;a~ lrJarı illtı ol\ô.llı.:r. 

1 

_·- -:- ..... _ _:__ ·------~--:-~:-·-_:_ - -·...--- . -
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\r+'°' BA YHA 1 M f SElfüTİLE 

ıto- Yo 20 kar ctnıP-k i~ ter ıni. iniz? 
l&tanbtıkla Eminönlimlc kôpni mevkiinde 13 nüJM1"" f I GtbtiZ biripi ki~RI ı 

-0. Ziyaret ~iz. Hazır ve ııımarlaına her röiı.kte emperID 

-0- g.sbardın f>6tdeaülerle İngilif. hiçimi ( Trinç - Kot) IarıD 
-0- müntahap çt",,Şİtlerini bulacaksınız. 

~++.+++ Sah~ toptan Ye perakendedir • .&.Ml-9".: 

i~ekatihi askeriye mu bayaat komisyonundst' 

F e? tııtbikıı~ mektebi glh·ercialeri içia 800 kilo bugday, 1500 tflo " 
kılo ml'rcımek, 800 kilo mıeır, 600 kiio k~entohıunu 600 kilo ~ 

kilo pirinç, 800 kilo nohut, 1000 kilo burçak, 1000 kil~ " il salt.ta, l 
rknıek içi, l 50 llİİo an~oıı, hir ıartuım,.de olarak aleni· .:.ı,etlc r11uJJt1' 
ııaca~tır. lhate:i 2-3-929 Cumartesi gUnü !!aat 14 te Harbiye mek.tobi 
rıl'le~ı onllııdeıı;.ı mlmakas:ı wahaHindl' icra olucacaktır. 'l'llipleriu ~ 
koınıs~ onumuza ve iştirak içindr. münakaE;3 mahalline mttracut ve ....., 
ınaları ilin olunur. 

Fındıklıda ~I. 1'1. vekileti mubayaat 
komisyonundan: 

U mum hıırıta müdurlugll matbaa ı için ciu ve mılidarı ~artname!111de 
A\'rupa mali matbaa hurufatı ve teferrtıatı 17 §Ubat pu.ar ~nU ...ı "' 

pazarlıkla satın alınacaktır talip olıııılanu zemanı mezk.Qrda te'minatlaril• 
ınllracaatları. 

f btiyacatt a keriye içinimll ettirilecek olan harik tulum.buma talip -tll 
diğimlen pauırlı!ıı konulmu tur. Vaurhğın ihııle•i 18 §Ubııt 929 tarilılD~ 

teai gtinil aat on dortte '.l{omis: onda icra edilecktir. Taliplerin §&rtna•e 
11 

lini komiayonda gorwelcri ve ıartuamelerdek.i tarzda te'minatlarile koaı.İ' 
?.ır bulunmaları illn ohınnr. 

Bakır köyünde Larut fabrikalarında iınalatr barbif' + ıstamhul muhayaat komı!yonundan: + 
İ nşn edilecek. ]5 ~:u~ka te~ellf'ri kapnlı zarfla Hı 9 matt 929 cu~ffl' 

saat 14 de ıbııler.ı ı<.'ra edılmek i.ıtte munakasa)a kouulmUitur. 
görmelı. İ~h·~ eııı,.riıı koıni~:oıımuLıı.a nılir ~aatları. ~lııırahıı aya i,c;ririlk etr?> 
, eulauı'.' teklifı wektupbrıuı A.ıık uı:ı. ı.atm 11lm:ı k.owı:" oııuıı.ı .., ermelı::ri. 

' 
,, 1stafıliua fahrikasınuı 

YAl'.lNCAK Rakısı 

1 İçkilerin en Nefisidir 
Eahriliaeı: GalHta F~rmeni kili e i sokağı N.: .,, 

Acele satılık enılak 
Ayasofyada kain Ahmet Abut efendi konağı bUyük b• 

yanındaki Alemdar sineması ye arkasındaki kebir arsa bird 
ya ayrı ayrı acele ve müsait fiatla satılıktır. Evin içillde 
müracaat olunması. 

•!••!•(• 1 taıı],11 l I.ıiınan 
(• +•• 100 metro ıııikahı çırah çam koğuşu 
•!• cuktır. İtaya talip oluulurın Liman hail .. 
=~ nıubayaat komisyoııuua mürıtcttatla \lal'tnaJJJ 
•!• görüp ihale gnnü oabı ( LO) Marttan evel .. 
=~ J'iatlarını bildiren uıektuplarıııı umumi Jll 
~ 

•) li1ğe vermeleri ilan olunur. 
••• 
.: ............ 4.• ... • .. ·······~········· Uıı1··~1111ı"' • • • + • • + • + + • • ~ L 

RADIUN 
SerlaYhasilc PEHŞEA!Be giinkü nüshamızda iıJ 

eden Ü<' sütunluk ilôndn 2B Mart J 928 tarihi.udeJJ 
haren Radinm taraş bı~.aklarmın (lstanhulda la:ınb• 
rethnnesine) günderHmern<' İlw clair olan cttaıl 
günderilmemesine kelimesi seh,~i tertip olaral' ( '1' 
rilmeein~) .. eklinde dizilmi~ olmakla ta!hlhi ke. 
olunur. 

Hadıınkôy askeri satın alma komisyoıı. " 
l ladımkbviinde lıulunnıı Mııstahkem mevkii kıtatı • için pirinç aieOl 

rti k11p~lı ı.nrf ıı~ulilr. mün..'lkil.saya konmuştur. Iluılcleri 9 Mart 929 
~ilııu saat 15 da llarlımköy "3tım alma komisyonunda yapılacnktır. Şs 
gtlrmek üıt,.yı"nler K 3 ~atın aluıa lrnmisyonuna ve mıınakua:a i~tirfik cd 
nıtıay'i''ll gilnı.le komis)'onıımııza mıirııc.aııtl:ın. 

J stanlml ınahkeaıei a lip., ik.inl'İ lıııkıık 
daire iııdr.n: \[Udrl,.i He:iktn~tn nlı;nr<'· 

ti \'akfiye ınule\l~lli kaimaltamı Murta· 

n bey w~kili a\ ukat Sadullah be) in 
ımhckkiliue i7llfetlc Beşi . .<.ta ta Akareti 

vakfiyetleıı 64 numaroda nıukim ..,.erif 

Ahmet hey alc> hine ikame cj lediği 

bedelatı icareden 1543 lira on sekiz 

kur~un tah<:ili da,·a rndaıı dola) ı mu· 
maile~ hin mııh:ıli ikametinin meçboliye· 

tine hinal'n ı11rifııtı kaııuni) e dııire•ind 

istida ııretiııin (C'bliğine rn~men oıüddea 

alc) b ee,·ap vermemi~ oldtı~ıııı<lıııı huk· 

!tında ınnam,.leQiz ~h·abl' kararı itt!ha:ı 
t"dıle~k ye'fTni tahkik 21 mart 929 
tarihin musadif IJCI'terıı.Ue gunil ı .. t 

14 de ta) iıı kılınmıı oldıığLWWw yevw 
H: ukıı ıueıkOrde j9p2tı vı cut etmedi· 
ğt talı:tırde gi,ab~n tahkikata nevaın 
olunac.~l tebligat muamma kalın olmak 
l.t:re ilin ol10ı1w. 

lhlellı.. 

lbjikt• 
.Aad ....... 
A11t111darda 

1 Emsali hiç olmıyaıı 

1 Suple 
•b 

1 
uraı btç.aklımnı tercJ 
Fiatı ucuzdur \"e her 

bu}UIJUT 
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BÜYÜK EŞYA~~~ 
PİYANl(OSU 

Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( 1000 )11 

ikramiyeyi ihtiva eden hu piyaııkosuııda çok nadide 
kıymettar eşyalar vardır. 

lu118 ~~~ılatı inşaatı hitmek üzere olan ve Aııkaramızııı en zarif 'e en güzel binalarından birisi hu
o-eçc: Urk Ocakları Merkez heyeti binasının n1efruşat ve tesi atuıa sarf edilnıek iizere Merkez heyeti 
Yeye (~ene olduğu gibi. bu ~ene de zengin hir CB~ a piyankosu tert ih P-tnıiştir. Bn piyan koda ikrami·· 
tıin ih50) ~in lira tahsis edilmi§tir. Bu sene ki ikranıiyeler kenıiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene .. 
iÇİtı ik. anıı!eleri~dcn çok daha kıyın~ttardır. ~erkez ~e}~eti hiJhas ~ ~.erli .~şyanuzın ~evacını temi~ 

1 

~-~ıyel<>rın kısnu azamını yerh nıaınulatından 1ntıhap eylern1şt1r. Luks otonıohıller ve beherı 
haııtarı lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri bıııer lira J ıymetinde büyiik salon 
~ ' _platin erkek ve kadın saatları, salon takınıları, . elnıas yüzükler, ipek sercadeler, 80 

ıı-'ILID-- ~~dide halı seccadeler, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek ~ astık.laı·ı, yerli fabrikalarımızın 
ıa .atından zarif bavullar.. evrak ~anta!arı, Esirgeme Derueğile Hilal Ahmer sanat evlerinin 

(lOOo~!· ve en nadide el işlerinden ikiyüı parça eşya vardir. ikramiyelerin nıeemiiu miktari 
ll'. 

ae Al~rkez . Heyetinin hu pi yanko u şimdi) r. kadar Türk iyı·de tertip edilmiş eşya pi yankol3rının 1 

llgtnidir. · İkramiyeler hiiyiik hir zevk ve hii ~nü tabiatla intihap edilmi§tir. 
~· ------

~ ·;:;: daireuinden: KadtkövUnde S ultan Ahm•rt ~şinci sulh mahkeme· ( 
-... {)) .taaballesinde ta§kdprll cad· inden: l«likpap civarindn miroar ı 
(S) 1.. cı •dada klin atik ( 8) ce· Ha~'Tettin mahallesinin tiyatro catldetinde \ 

Defterdar] ık: ilanları 

,, · 
1P9rııman ile ğine aynı ma· 19 numaralı hanede mukim iken vefat '--------·-------------------

lt o:)&.tırı ( 2) oi aduında kliıı eden töccardan kefen ude HA4:ı Mehıuot K.IRALIJ( HANE 
llUJnarııl rıle mUrckkaıu a· beyiıı miıiiscıları arasında küttlk. olmasına 
~ a1llf bh.eleı:i Tahir ağa· mebni tcrekeaine walı1'emcl'r at.i) et 
'-lei dolayı ( ao) &llD mlld· edilmiıtir. Milteveffıyi mumaileylıin alacak 

ITeliye a.Uz.ytdeıhae vaı o- ve bor~lularuııo alacak ·ve 'Lorçlarııu tJ• 
1111.., . • ır. rihi ilinden itibareıı nihayet bir ay 
~ ~ r.arfında sulıan Ahmet be~irıci ımlh hukuk 
--.._ - kliıı atik ( U } cedit ( 5) 
:-,...._ ( l m.ıı.ltkemesine mU111CUtla kayt l'ttirmcle· '!at 68) ıira ( 20) parmak ri 1uıuma ilin olaınır. 
'._ klgir bm>tı omıe iJ. 
hıl blD& edilmiş olup tabtında 

clGıe._ tabı.a l>ölı ıeyi havi 

"~il}\.· . 
~çl\ekli çini olup (1) ci kalla 
h) 8lı •b&ıııık çWi zemini ara· 

;;;htk ( 2 ) k.111m ( 1 ) aofa U· 

~ oda \"C bir beliJl muhte

' ~ .birinci lı.aun •> aı olup 
' "uıiıai C}İai aabit kaz&ll 'fC 

--~ ~llthk. U!tU kapalı Unll 
,. Dıulııe.,;die. Merdivenler 

' 
1 

ve tıı.hta lLUpeilelı deruiı· 
't - llr. Derununda kunıpaııy:a 

ı sı.nwl icra da~aeidtu· &lwirköytlnJc 
sakız nğacıoda cedit 100 'umaralı 

lıauedc kkiu iken cheuzı Mıs.ırJa iha· 

me~ihi ıuechul buluuıuı wUte,·er .iye Ye:\· 

k iııı- haıııraın 'ereseleı indf'n mahdumu 
Alber efendi) e : Mlltt'\ ef Q c vıılideniı 

madam Yevhineoin \'abrauı t.fcudiden 
istikraz e~ lediğı Uç lıin lıruıı. mukabil 

vefaeu ferai eylediji balade :ıdreai mu
harrer cedit lOO ııomaralı ma ba~çe hane 
uıl1tevef iye~ e izafetle burcuuuıu \'ermı:· 

uiginizd~n dolayı •atılacaktır. Tarihi iliirı· 

dau itibı:ı.ren Uç gUn zarfında 928-6861 
doaya nomarasıyle htanbullcra icra daire· llıı.ı .. -". .lalı techiıaıı mevcuttur. 

.. ~ Bir ııi 'Veme ine def'aten 1esUm \f!tne itmeııiı 
~ &&l"afı 1'qköprlı caddesi 

· 1 Atü b ve ~-· fl\"ID kabul bir itiru dermeyan 
~ . e~ sokağı diğer tarafı 

s.rı iımedigiııiz taktirde satilarat:ı Hdnri ilı. 
1 arsaıile mahduttur. 

barnanıc mılı;:ıınına ı,aiuı olmak Un·c 
-..ı. _ _ ve diter apartıman ıne.z· 
~~ Tt k ilan olunur • 
le a.

10 
ıto •irn ( 2) ci adll.!ında 

{~) ba..._ nunıaralı olup l 2i0) ıha 

'

.--'ll&k. l sınnlıul icra dnirrsinrkn : )J:ıhcuı. 'c 
ıırsıı. üv•rinde ıemini il ... fıııııbtıı mukarrer F İıAt markalı kanı· 

h ... _ · e beraber altı kııt olarak 
" ~ . btton . . ~ ou Şubatın 21 ind Per§enlıe günıı 

~~iti •rme ı~keleılı oiarak s:ıat J l deıı ittbareıı Takııimde Ahır 

ıht. Zeın· r. Tahtınuıı Uç diikkin ~ok~ınd.ı Ml\q)ö l'irıınl~(mın 49 numa· 

~katında çini bir tu§lık" rnh gnrajınrl:ı hil1111ltayı"de funıht 
t lı dliz.eıt kapucu oda ı ve ( 1) olunııcaıın<lan talip ol:ınlnruı mUraoaat 

(l) lllutb ~ ( l} ofa üzerinde ( 3) e)·lemeleri ilin olunur. 
"'rdır. 8 

C l) heln ( l) gusulha-
~J \e (1) f ıı14n})ııl kra ından : Bir de~ ni m:ıh· 

ve (3) /. · kftmun temin t~tifnsı zımnında mah· 
ıı~ ltcıtl4ar v~ ,4) cu kntbrın her 

~ h&ret \. Uter.ızıde altıeır oda (1) 
)t "'ilcr b: . 

ıı.. 'lld' .rer guqu)lıane bırer 
""'l~ır. 

cıız ve furuhtu mukarrl'r hoz rf'nkte 
damızlık bir Rom:ın~ a inegi· in 20 
Şııhat Çar;ıanba gı.inll salt bir rnddf'· 
h•rinde Ni~arıtaşında lurarli~ c nıahalle

~inde \ alidebalır.esintlf' R1ZA efendinin 
~ 

~ ~ ~u~a ait (4) odun de· 
Cb.._ ÇJzıı teknelı ve yer ilt> 

lıir- ~ltlık ,. .. mandıra~nda 
.__ e :remıni çimento 

muzayf'd~~ le ııatılaC'ağı illin 

il --.ıw-o İ.rtü: oluırnr. 
-.._ aında duvar korku· 

IÇl),; d ----------------11.i . araçayı muhtevidir. 

M ahi halin oıı ikınc.i Salı gUnll 
.. uaıi saat iki lıutııl, rnddclerinde ~ ta., eı ef. Vehpi bey .Mecit 

. ~ p'-1 :: !\na bey mUbendis 
"- 11-..'llıcl.a: B~ Refik beyler sakin· 

.. ' ır tarafı Anastas ha
~ '(1) ~1 ve tarik ile malı
....._ - ........ etıiit No. lu ~ID iL""" :--., .. elit. 

'-... ~ (l 8-10 Na. lu apar· 
~ ~--. 90oo) lira kıymet tak· 
\t ~ Ber.IQi b&ll gayri 
f\ l\a lllUd ' ~~. r detıe mUuyedeye 

"'"-~. 1;- tafallaı g.7590 
~ ~ (~,.lo ~ kıymeti mu· 
~ ~ ._, ~ ,., •k~ •· 

~ ~ --~ .. (14-16) 
il.. "'°' bih .._back m._,. .. 
~~•kile m\lracaat ~· 

Fatih tram'a' ile Karakö) e ~elmekle 
iken cebimde bulunan 2578 ı1icil 

numaralı eoförlUk hU\'i~ et varakamla 
tarik bedeli makbuzu 'e l · 395 numn. 

n1ı otomobile ait tof9r karnemi ve 

d6rt )iz elli kuruıu hJçi nakıt muh
te\'İyatımı zayi ettiğimden bulanın insn· 
aiyet naıaııı• adreısiıne getırdiği taktir • 
de paranın kendisint: ait olacağını 

akli •ktirde vesaikı nıeıkQreoin 
yeoi9inin ahıı içiD eyrıt şefer P1erlteı 

memurluğuna mUracaııt ı~deceğimdt'u 

bUk.alU olaauyacaaını illin eylerim. 

KUçlık.muat&fıı pagada KuçUk· 
aı.i:mar çeımetı karşusunda S 
ııv.manh wodı .~r: im1ıı 

Bu~ Uk :ıd11da ilam e:ıddc!iind" S8 ~o. hanenin dısitte Uç billeei ntılacak· 
tır. Ta1ıplC'.rın 25 tllbat 92!:1 tarilWıe lllil3&dif pazartesi giınU ~t 14 te Adalar 
malmUdilrlt1lihıe müracaat eylemeleri 

KIR.~LIK BAHÇE 
Sılibdar a~a çifli~i ı.ıUştemilatınıian ti h 1 karye9İ 3011 ode bir kıt'a ilç tene 

mUddetle, S!!rıelılıt 1.irıı.sı 303 lira, ını.lıa)e~ 2~ ıubat 19~CI da Dtfıeıdıulık.ta ya· 
pılacaktır, 

KiRALIK D0KKAN 
Kasıınpa.şa tersanede Zindan lt pısıııda 16 N. , seneli" lı.irw 425 lira, mu. 

zap·ıl,. "4 •ubaı l ı.rıo; ıla Detterd..u lıkta yapılacaktır. 

a~ı:ilmm~@~ma~~mmmmm~em-•m~o~~mmı~~~~•mr:1111 
·····Q···=··m······&········· ..•... . •• t•••••••• ••·ee••••• ••••••••·•••••• ••••• ~memmmtBlil~liJGI~ ~am~ııme~1111111•1i11111••1H111•;Ufillllll 

w··~ iLAN ı=:~ a•a~ ••S 
l!ii GECE SAN'AT ~lEKTEBİ ~ı:~ 
1!!1 Sultanahmettı- kilin Sın,at mektebinde geceleri Elek.tri~ ı==' 
M::~ MotorLuluk, Te~vi••ecilik, ttlttrangoıluk. Mciliı1yacılık, (Teaı· ::~ 
~~~ satı sıhhıve. Kurş~nculuk, Kalirüfercilik, ~obacılık, Banyo Si!! 
~::m ve su te~isatı) Terzilik, Duşemecilik San'atlan meccanen lll•=~ meem •• m 
=~ ü~retilt'rekt ir. e 1 m::ii Serait: l . Türk olmak -2- a~gari 16 ya ından azami elli i •• :m 
a••e d • ' • iJ •ı FJ::~ }aşma kadar bulunmamak .J. ugrt-tılecek san atlara az h1- ı;ı::a 
ın:: len ve ya hiç bilmeyenler kalıııl edilecek \'(" bu san'atlara e::m 
13İ! ait resim teknoloji ile Türk~e ve hesap öğretilecektir -4- &J!il 
. il 'ralip olanlar ~nhatın yirmi bPşine kadar mektep müdüri- !~ 

vf'tine miiraraatları , 

~mm~sruromm!!TIEle~mmmmmm~mımm~mınm&ııssmssmmmsmm 

:11::111::11~::11::::1:::::::.:::::::::::1 
~ _ mamsmmınrnwm~m~mm~amm~mesmm mm1111mm11111mmma 

JLAN } stanbul asliye mahkem~i 2 inci ticaret 
· daire!İndr.11: Müvekkili Tana' A. Halos 

Muhterem ııııi§terilerimizden glirdiıği.ı· J. diııin mUteveffa Filipos A. Halos J. 
muz ratbete ve iltifata fiilen tetekkUr veresesinden Erini ve saire aleyhlerine 
ctmi§ olma!-.. için Bel oıtlund:ı Tokatlı· 3650 Tilrk liranın tah•lll ve Hidivyal 
ynn otr.li kariı ındal,i tokathyan perıı· oteli eşyaları Uzerine kodı'll'dılı haczın 
kiir salonumuıu ramaıanı şerif münase· taadiki talebile Aı;ukal aemlik Ferit beyin 
betiyle gecelC"ri ca&t yirmi \ıçe kadar ikame eyledi~i davada mttddaaleybler· 
açık lmlundurac:ığımm ilan ederiz. 'fo· 
katlı yan oteli perlikü.r s.'\lonu sahihi den Erini ve Evyenj a hanımlarla mihal 
Kostantin Jstnvridi . efendiye ilanen vaki tebligat Uzerine mu· 

·ı sta.nhl'.i mıhkemf'i a!lliye ikinci lıuk~k 
daıresınıleo : Alıınct §iıkrü Be)ıll 

Bayaıitte Koskada tallı kuyud• ıaH 

sokağında 5 numaralı hanedf' mukim!' 

llacf'r hanını 11leyhinf' ikame eyledij:ji 
rnatluhat da\a!;ından dola, ı mumaileyh 

Hact'r hanımın ikametgahınııı mechu
liyeti M!ebile illnen icra kılınan tcb
liğata rağmen ademi icabetinden dola} ı 
lıa'kl:ında ı;ı)aben tahldl.:at Jıil icra 
hitamı tahkikata karar \Cril,.rek evrakı 

davanın muhakeme)e se\l.:1111• tahkikat 
l1akimliıtince karar vf"rllmt'k sur1ıtile 

muamf'le ifa k ılınm'ı~ Ye hu hahdeki 
nıuamelei gı~abiyc kararı ınıhkı"me 

divanbaıwsi.o.e talik edilmiş olduğundan 

icrayı mahkeme ıımnında tavin kılınan 

Martın dördUncU PaHrteai gtıntl .,aı 

ondı>rtte mahkeme\ e bizzat gelme.ııl 

veyahut tarafındaı.ı nıusaddak '~kil 

gundermesl ., e ak11 taktirde hslckında 

muhakemenin ıtıyabeıı icra kılınee&:ı 

illıı olwııu. 

maileyhle.r tarafından bir ay ıarfında 
istida , e mUstenidata cevap verilmemii 
,.e 7 şubat 929 tarihli celsede giyap 
kararı talep tdilaıl3 olmakla F.rini ,.e 
.Evy~nva hanımlarla mibal ef. Haklarında 
hukuk. uqul mahkl"nteleri kanununun 

401 inı-i marlue"i mucibincf' git·ap kara· 

rı ittihaz ve tahkikat 19 mart 1929 salı 
günü saat 14 de talik ve keyfiyetin ilanen 

tı"bligi kararla§tırılm~kta oh·eçbile ye''Dıi 
mezkQrda Ittanbuldı Adli1e daire~inde 
2inci ticar~t mahkeııufinde uıhkikat 
hakimliği huzurunda bulunmaları Ye 
aksi taktirde 406 haci nıaddeye tevfikan 

mahkeme} e kabul olı.ınmıyacaklsn ilin 
olunur. • 

Şirketi bayriyeden: 
Ramaza11şerife mahsus sece se· 

ferleri ~ubatın 18 nci paı:artesi gü
nü akıamından itibaren icra ecli· 
lecektir. Tarifeler vapurlara w İl· 
kelelere tali~ olunmuştur. 

Teshilat Matbaası 
stanhul Ankara caddesinde 
raman zade hanı altında No 8 

Bu kere yeni celholunaıı Türkçe hurufatla 
Matbaamızda gayet nefiz surette her nevi tab 
işleri yapılmaktadır. Ezcümle ticarethanelere 
mahsus fatura~ bono, çek, mektupluk agık.tve 
zarf ,kart adres, davetiye kartdövizitler maden 
ve lastik üzerine mühür ve damğa1ar imal 
edilmektedir 

Bilhassa doktorlara mahsus reçete kôğıdı bin adedi iki 
burıuk liraya, ııe mektepliler için 100 adet ktD'd&iııil rwf11 
k~tlara matbu olmak üsre 75 kuru~ yapılmalrt:odv. 

Taşradan vuku bulacak siparişler gerek 
fiyat ve gerek nefaset hususunda mii§terileri 
memnun edecek surette imil ve serian inal 
olunmaktadır. 

Ve muhtelif renkler üzerinde 
etiketler. 

.. 

Orman ve arazii vakfiyemüdürlügündenı 
lsıiranca vakıf ormanlannın Sinekli ldasyon eiNnlado .. nr 

kılman ikinci iıkıme pilanı mucibince ( 929) MMI' JlldrdebaAna 
dahil olan ikinci mak'ta ferıiyeden. ( 265, 3fıO) kilo 1C6mıit i..al 
etmek üzre müzayedeye vaz edilmif oldupndan talipkrin (16-3-929) 
Cumarıai günü saat onbqe kadar l&tanbul Eokaf MıJdiriJ•• 
orman vt Arazi ldaruint! müracaat etJMkri, 

~~---~---~~--------_.. ______ ....,~ 
lstanbul Limanı sahili sıhhiye Merkesi 

Sertahahetinden 
Tahaffıulıoneler ihtiyacı içın kapa'li zarf usul:ile mnki _,__ 

l:asoya vaedilen(S0,000) elli bin kilo kükürt için yeumi 17111naktuo 7Jifll 
1929 tarihine mzisadif Perşenbe olarak Uspit edümi.ıtir. TalipWiı& 
~'lTtnamllJİ ıörmek t>e almak ~ her gün Galatada Kar~ 
p~a soktJlıntla merkezimiz Levtuim ~ubesiııe ve mün.akasa fflnd • 
saat 14 k mılnakasaya iıtirak edilmilc ~in münaktua « 1ftlbay .. 
kanunundaki ıeraiı daire1iruk il&mt ııe ıcmıim edecekleri ıcklif IJNlt. 
tuplarun tayin olunan saattan mukaddhı merkezde müteıJddl MlllNJ 
K omi.syormnu tel'di eyleTMkri iüin olp.rıur. 

Posta ve Telgraf Levazım ve Mebaııi 
Müdürlüğünden 

Aleni olarak münakasaya vuedilerek 12-2-9.29 Tarihinct. :mel 
nakasası icra olunaıı 6 kalem Levazımı heııdiyedeu 2000 kilo lamda 
Kurşun ile 2500 kilo paketlik k8ğıt için verilen son bedel hMidı 
layık görülmediğindPn bu iki kalem malzemenin miiDakasuma e
\'am olunmak üzre taliplerin 19-2-929 tarihinde ve nat 14 te deva.
edileceğinden taliplerin taribi mezkllrda P. T. T .. mübayaat komil• 
yonuna müracaatları. 

Evkaf müdürlüğünden: 
'J'on Cim 
100 Kok K6mdrd 
ıoo Kwl.e nuulen K6nlürd 
Guraba hastahanesi Kaloriferinde ihrak olunmak ılın llılUnw 

olan balfida muharrer iki ciM k6mür ayn ayn olarak aleai mil· 
rıakasaya vaı edile,-,ek mortiın on birinci ~arlai günü ıaaı OA '9c 
ihcıle&i icra edilecetinden talip olanlann ~ onlanaolc ÜIN Mr 
gün lev~ım idaresine ve ihale gılnri ek idare ırıcı1111Mine ~ 

Semti 

SABRi CEMiL 
MiLI~ET METEPLERi 

• 

KIRAATi 
Herkes için bilinmesi lüzumlu ilınt, 

ahlaki~ vatani. milli parçalardan seçilmi9 
ve en son imla kaidelerine göre yazılmıştır. 

Fıyatı 4() toptan alanlara yüzde 
60 isonto yapılır 

İKDAM MATBAASI 

Emvali metruke ilanları 

fa. So. Nı.>. Nen lcan ... lean aı•t 
Lira Un 

Edirnekapu AtikAlipaıa LökUıncUler 29 DUkklıı 17 Ştbı1 

.. 
[\üyUkçar~ı Yalıkçılar örllcöler 3 n S-m 

• c 33 !6 • 
BUyÜ ada Yalı Şale' 6 Haııo - • 
Yedikule lmahor İlyaa bey İmrahor 190t D1lkkln IDO • 
Kadıktsy Cafer afa Yeni 10 Htuo - • 

12 * • 
Kınalı ada Ankara livadyuı l · 48 l.15 c 

&llda evsafı muharrer emlikiıı bir sene mtıddet ve m6faben .urtıti1 .. iGlll 

rapı olunmak ttzre 21 • 2 • 9'1'1- tarihine mUsadü perıeulbe gUDti .. , 15 ele üıAı.19 

mukarrerdir. Taliplerin ealvlli ıo~tnı~e ıoar komiayouuııa aauracaaı eylemeleri. 



. seyri aef ain ÜYÜK TA YARE PİY ANKOSU 
Antalya postiı 

~Alllı...ıUııl..9ıı~- 19 pbat Salı 12 
C.- rM k M.reketle lsmir 

a.K,tllllıt lıoll-. ledcı1, Dalyan Fethiye 
e Aa1111Ja1a ,..._ Te dıtntt~ 

mm•l!lr * ' ' 1 IMrder Dılttan 
IJ'I-•·~ lllt1' ç..1s.1ra1e, Gelthoiur 

KEŞIDELER HER AYIN 11. NDEDIR 
2 nci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,000 liradır. 

ya ...... 
Bu keşidede 3,900 numara kazanacaktır. 

----
Ayvahk ıiir'at peetası 

(M~ vapuru 19 şu· 
ı.t .Mili ı1 a. Sirkeci rılltımm· 
cima buebıt1e Gelibolu Çanak· 
ı..le K1l90kkuyu Edremit Bur· 
ı.;,e A ynbp gidecek ve dö· 
Üll8 msklr ilkelelerle bera· 
bet Altunolu&a u&rayacaktır. 
Gtlibolu için yalnız yolcu alınn 
Jlkalmmn 

iLAN 
18 ,abat paarteıi Trapzon 

bltiaci pmtaıı yapılmıyacaktır. 

1 STANBOL ICBA DAiRESi 
MUZA YEDE ŞUBESiNDEN: J 

l-1 Fud ve Iakender Tevfik efen· 
dit ria lliel Res..a eiendidenistik· 
l'M eyledikleri mebalig malume 
~iMie birinei derecede te· _..t iıaye eyledikleri Ayvaıısa· 
rıayda Abdulvedad maaaleıinin 

HlllWD iıkeleai sokaginda cedid 
111, 111-1,111-2,113, 117. 119, 1, 
3. 5,, 7, 2, 4ı, 103, 105, 107, l()C), 8. 
10, 1~·14 nuaerolarla murakam 
Ş!&lıJfi · menkulatın temami kirkbin 
hilie itibıııri1e dörtbin üçyüz yirmi 
~ hiueai otUE IÜll müddetle yapı
lan muzayedeıiade 525 lira bedel· 
le talibi uhdeıiııde birinci ihalesi 
yapılarak ihalei katiyesiçun on beş 
gilJl mtizayedeye konulmuıtur. Hu· 
dudi ce~si tarik am arkası leb
decya sağ tarafı Rizeli Mehmet efen 
di ve saireııin emlaki sol tarafi 
ADODim Şirketinin emlaki ve dakık 
fabrikasi babçesile madud alettah· 
1uin mamebani arsa 9330 arşun 
terbiinde mühtaç t!imir kemerli su 
hazinesi ve iahtinda 4 aded maga · 
zaları ve anaya nazır kapuları bulu
nan haricen kirgir 4 bab haneden 

ise: 

Hiç tüpheıiz tuvalet hususunda Pertev müstahza 
ratını kullanmamak büyük bir ihmaldir. Güzelliğin temin v 

bekası herkesin istimal ettiti Pertev müstahzaratı 
ile mümkündür. Çünkü Krem Pertev, Pertev tuvalet podruı, 
Bertev briyantini, Pertev kolonya suları, Pertev dif macunu, 

Pertev tırnak cili.tı ve saireai en müterakki memleketlerde 

bile henüz emsali yapılmıyan pek nefis tuvalet eşya· 
sıdırlar. 

]03 numerolu hanede bir ev aiti v k if k la üd l 
bir muabak bir beli merdiven aiti a ı a ar r m .. ür ü-
kömUrluk üst ka tda bir sofa iki 
oda tahtındaki magazanın zemin ve ~ • • nde 
tavam istor kepekli tehi ve gayri gu n : 
meyuldir. Bet~ktaıta Şenlik dede mahallesinde yeni yol IOkapada ' No. hane 

105 num.erolu hane dahi ayni Beııktaıta Ekmekc· bqı mahalle.inde Çepıe arkası 9okağında 2 ve 4 cedit 
m.Uftemil4t da olup tahtında maga- nu111aralı ayrı ayrı iki oda 
zAda bakal hayı'k icrıııyi ticaret et- Kaha tafta Omer Avni efendi mahalleaiade Dolma Bab~e caddeaidde 197 . 

205 numaralı dukkln 
mekdedir. 107 ve 109 numerolu Kaıımpa~ada Seyi1ali çelebi maballeainde mandıra wllatuıda 25.29 Dumaralı 
hane ve dük.klnları dahi ayni mtiş- dukk&ıı 
temilitda olup tehi ve gayrmeş· Eren köyUnde cadde boetanuada Bağdat caddeaiııde 275 numaralı bue 

•• 1..1 o.: --L f al d b l Galatada Pertenbe pa.zarmda 16 No. ma?a ve iki oda 
"UM1Ur. uır --.ı tın a u unan s· '· 'd Em' 1 h 11 · d v · da 8 N · · e . ır .. ecı e ır er ma a esın e ezır çıkma:ıın o. muhterık camı arsası 
metıldir ve kirgır 4 habhane ve Balada muharrer cmlük kiraya ,erUeeejinden oubatm on lıiriuci güoUnden 
iOkkinlu tahminen 360 arşın ter· 1 martın altıncı çarıanba gUnU saat on ddrt buçuğa kadar rnUuyodeye konulmuş· 
biiadedir. ltba mehaııinin yan tur. taliplerin ye''m \'e ııaati mezküre kadar ıartnamer , uretini almak ve te· 
:.--L-..1 'ka . b' mioati mu vak kate ita f•dert•h muza) ede.' e i tirak rtmek ıızM lstauLul evkaf mll· 
Ulffl&l11Ua tan nazır genışr.e ır d .. · et• d k t k ı ··du ıuı. ı · ·~ ı E _,,_r • . . uny ın e va ı a ar ar mu r l!l ilne müracaat arı ıU1u o unur. vsaı ,.e rnıııtemı. 

aralık olup araya geçılmektedır. ladan hakkmda malumat almak. ilte)enler mU7Ayede odao1 na müracaat ederek 
Buadaa başka 113, 115, 117 nu- icra raporlarını gbrebillrler. 

_________ ...;._ _________________________________ __ 
JMl'elu bir Mkıf altında bir katlı 
•kleri iıtor zemini ve tavanı 

betOl:l k.irgir magazalar tahminen 
i13't ıırımdan iharetdir. 113 nume· 
il'obl 4fmiici maguasında müste
cir varöır digerleri tehi ve gayrı 
m.auJdur. Tahtmda magazası fe\:ı 
kbadt hanesi bulunan 119 nume
rolu tehi magaza digerlerin aynı 
olJlp baeye anadan girildikde 
v.~mini bozuk çini bir papuçluk 
'\ e bir aralık üzerinde bir oda bir 
heli ye zemini kısmen bozuk tuğ· 
4.lı döşe}i bir matbah olup maga
•ya medhali v~rdır. Uet katda bir 
sofa bir h~li üç oda olup tahminen 
150.atrşın terbiyindedir. 

"Derununda kahveci Ali Riza 
... akfndir. Vaıi arsa üzerinde tah
minen 200 arşun vüsatindc ham
am harabesi olup Mehmet ve Ka
mil ağalar tarafından ahur olarak 
i! timal idilmektedir. Uç masura 
malezizi mukayed işbu emlakin 
J • 1. "!"l:, r ı;:: t}()(y){) l !-,. 1· ••• 

Souk aJgıolıkJannda i ık gö

rü 1 en rahatsizliklar ... kı· 
ııkhği ve 6kaürÜktür • 

Bu nahoş alametlerin ılır&LJe 
i1.&Jeai 

'·' K re z iv a ı 
'' ile kabildir • 

met muhamenelidir. Fazla tafsilat musıp kıymetimuhammenesi nin 
92.6 • 7292 numerolu dosyasınde yüzde onu niıbetinde pey akçesini 
muharrerdir. isteyenler muracaat teslim vezne itmeleri ve 7 .3. 9'l9 
idebilirler. Mezkılr hissesine yüzde 1 tarihinde saat onbeşe kadar ihalei 
1 _,., ,... 1.., t "ll;!' n l '}nl .. ... ı . ;_ :-p• ·n l ·"l t;,.,.,cı i ;,. .. ., l ·ıhn.,,.,,~, il ıt"! nl,.,.,,,,. 

YAZI MAKJNASI 
(ADLER ) ın ufki hurufat 

tipi imtiazi munhasiren AD
ELR yazı maki naıı.oa mah· 
ıus bir hususiyettir. 

Arzu bulunduğu kadarçok 
kopyalar çıkarılabilir. ttel

ebet dayanır. 
İlk yazı makinası, 1898 

&enesinde ADLER fabrikası 
tarafından imal olunmuıtur. 
Bütün dünyada 360000 ma· 
kina satılmııtır. Türkiye 
vekili umumiliği: Istanbul, 
Galata voyvoda· han o 7-
10. Potta kutusu. Galata 447 

Anadolu vilayatı için eyi 
acentahklar ve ~eyyar me· 
murlar aranı or. 

DOKSA 
En mükemmel 
ve tam ayarlı 

saattır. 

Dakika f&tm&ı, te· 

minatlı ve ehven fi. 
atlarla utılmktadır . 

.Baıhca saat dUk-

klolarıodan araytoız. 

Topt&nsatış; 

RlkARDO LEVİ VE BiRADERİ 
lstanbul Havuzlu hap 9-14 

Her cins 1&at depoıu 

Doktor A. kutiyel 
. Elek.tirik makineleriyle bel90ğuk.luğu, 
ıdrar darhtı. prostat, ademiiktidar ve bel· 
gevıekJ.iti ve ııertaD, ı:ilt ile i irengi yi 
jaraız tedavi eder. Karak.uyde Börekci 
Tınnt 11ruınd•· 34 

Kiralık dükkanlar 
Sirkeci Nöbethane caddesinde kö· 

ae bqında 17, 19 oumerolu fabrika· 
ya da elverişli b\ikklolar. Adres: Mez· 
l\ur dUkliin kartıtıada d~meci Sa. 
dık ustaya müracaat. 

B e) r,ğlıı Birinci Şulh HukuiL Mah-
keme inden: Nazlı kad ının Beyo~-

lunda Bekir sokağında 2 numaralı apar. 

tumanın 4 inci katında mukiman Fet· 
ye ve kızı Aliye hanımlar aleybiıae it. 
tibul erlediği 2·2-929 tarih ve 928-40&& 
numaralı bUkUm mumaileybanuı ikamet. 
g&hlıruuo mecbuliyeti basebile ber iDii" 

eibi talep bir ay ml1ddet!e illDea teb
ligat icruına karar verilmit olmakla ta· 
rihi il&ııdan itibaren bir ay ıarfında mez. 

kftr bukum muddei aleybima tarafında 

temyizi da• edilmediği taktirde huk. 
... ı" ır,..ı, i , • ., , ı , .• , ~~ .. ,. .. :oı j ll ıtn 11111 .. ••• 

1 · Nisan -929 tarihinde icra'"'i ınuk 
Maliye müfettiş ınııavinliği musabak 

ait şeraitiduhul 
Umuru umumiyei Maliye müfettiş muavinliği için 1 - N' 

tarihinde lıtanbulda ve Ankarada bir musabaka imtihanı kiifl* 
cektir. 

1 - Törle olmak 
2 - Mekltibi aliyeden birinden mezuun olmak 
3 - Sinni yirmi dörtden dun ve otuzdan ffzwı olmamak 
4 - Namzetler tarihi illndan itiba~n 25 • Mart · g:Jf} 

kadar Aııkarada Maliye V ekileti tefti§ heyeti riyuetiııe .. ~ 
müracaat edecekler ve verecekleri istidalara berveçhi ati tlflP. 
veıaikin birer ıureti muaaddakalarını rapt eyleyeceklerdir. 

1 - nufus tezkeresi 
2 - Tercümei hal varakası 
3 - Hizmeti muvazmfli aakeriye ile mükellef bulun 

dair mensup oldukları abzı asker şubetinden almac.ak vesikai 
4~ Şahadetname 

5 - lkametgihlarmm adresi 

lmtebana mubaşeretten aktem talipler bir muayenei 
tabi tutulacaklardır. şeraiti lkimeyi haiz olanlar tahriri ft 

olmak özre iki defada icra kılınacak mueahakaya iştirak 
Evelce yapılu musabakada bir daf:ı iştirak ile muvaffak o 
maruzzikir şeraiti haiz olduklan taktirde icra olunacak işbu Jll 
kaya iştirak hakkına maliktirler. 

1 Nisan 929 tarihinde icra kılınacak olan birinci tahriri kıs1111 
rı ve Iıtanbulda ve tahrirde muvaffak olanların ikinci şifabi, 
Ankarada icra kılınacaktır. Tahriride mufalc olamayanlar 
kabul edilmezler. 

Musabakada muvaffak olanlar 3000 kuruş maaşla müfettiş Ol 
liğine tayin olunacaklar Te maaılarmhan mada seyyahatl~ 
edecekleri hakiki seyyahat masrafıle ayrıca 300 k\ll'Uf yö 
caklardır. 

Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir müfe 
katinde sitaj gördükten ve üç sene muavinlikte kaldıktan 
ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve İ.f bu imtihanda da 
olanlar dört bin kuruş maaşla dördüncü sınıf Maliye milfe 
terfi olunarak ikmali tecrübe ve mümarese zımmmda akalli 
müddetle Avrupa.ya izam edileceklerdir. 

Avrupadan avdet eden müfettiıler hey'eti teftişiyede 
sene müddetle ifayi vazife etmeke mecburdurlar. Bu m 
mindan evvel hey' eten infıklk etmek isteyen mttfetti~ler A 
bulundukları zaman zarfiııda huinece kendileriDe sarf edildi 
liiin heyete bulundukları her senei klmile için yüzde 
bittenzil bakiyyelİlıi hazineye bir guna itiraza mahal 
iade edeceklerine dair Maliye veklleti celi1~ıine kltihi 
muaadd•k bir kefalet name ita eyleyeQeld~rdir. 

İmtihan porop-amı ve saire baldrıncla teftiı 
mat alma bilir. 

imtihan l)oroğramı 
1 - Maliye ve İktisat ilimleri hak.kında umumi mal~ 
2 - İstikrazlar ve muhtelli. şekilleri, porçlarm itfası, tals 

tevhidi usulleri Türkiye ( Düyttnu umumiycsi) hakkında 
3 - Vergilerin tarhında takip edilmesi lwm gelen uıı1 

ideler bili vasıta ve bilvasıta vergiler, sermaye ve ırat üzer.iıııl 
zı.ı vergiler, ve bunlardan her birinin faide ve mahzurları 

4 - Menkul ol.miyan emvalin tasarrüfuna ait kanuni rnı 
5 - Türkiyede bugün tatbik edilmekte olan vergi ve 

ile bwıların tarhi, cibayeti, tahlil uıulJeri ve yapılması JaııOI 
kanuni takibat 

6 - muhuebei umumiye kanunu ve bubaptaki mütalit, 
tabi oldığı esasi kaideler, mali ~..ne ve de\':reı hesabive. 

.; 

tediye ve itası ve mürakabeeı usulleri ile Türkivede bu 
mevzu kanunlar _, 

7 - Mali usuli defteri. Kaza, Vilayet mal kalemlerinin JJl 

heeahiyeleri Ue Posta ve Telgraf ve rüsüıııat usuli hesabiyeleri .. 
8 - kanuni mahlmilt, Hukuki idare Hukuk rn ceza u~uliJ 

kemeleri hakkında umumi ve mücmel malumat 
9 - Basit ve mürekkep faiz hesaplar, niebet ve tenasiiP 

leri, silailei ade<:liye ve hendeeiye. satih ve hacim oıesahal 
mıkyas Ye vezin usulleri 

10 - Uıuli defteri. buit ve muzaaf usuller hakkmds 
mal'llmat 

11 - Tarihi mali ve Coğrafiye, Türkiyenin tabii, iJatİt 
di coğrafisı 

12 - Türkçe ve :Fransızca kitabet (Numara itasında ~ _,.t 
den mada İngilizce, Almanca ve İtalyancaya vukuf ve ınalOJll""'" 
ayrıca nazarı dikkata alınaeaktır ) 

~-------• Nefasetile maruf -----11111"'.'" 
iSTAFiLiNA 

Markalı Rakımızı bundan bövle 

Türk "ÜZÜM,, Raktsı 
Namile takdim edeceğiz 

Galatada: Ermeni kiliıe ıokalı 31 • 33 
Tel: Beyoj:tl 2772 

KAP ALI KAPLRLA MÜSKlll 
SAT AN BAYiLERE 

ispirto ve ispirtolu içkiler inbisan ısıanb 
mtidiriyetinden: 

lıpirtolu içkiler iDhiaan tarafiııdan (75,80, .200,500 P. 
drollu ve memhur ıiteler dahilinde uf ispirto etiketleri illC 
tan yüzde on (%10) tenzilltla mevkii furlıta vueclilmitfir· 
Hüdavendiglr baıwıda Satıt tubeiine müracaatlan ilin oJundl'· 


