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Vaııf bey 

·VASIF BEY DU1' 
GiTTi 

ISTASIYONDA TEŞYi 
OLUNDU 

ARiF VEKiLi 
OLACAK j\11 

.DIYOR .. 

Moıkova sefiri Vasıf bey dün· 
kü ekspresle Ankaraya gitti. Ma· 
arif vekaletine getirileceği ağle
bi ihtimal olan Vasıf bey ista· 
syonda Maarif erkanı ile bir çok 
zevat tarahndan teşyi olunmuştur. 

Vuıf beyin yarın Ankarada 
· ~ deıı silmek llzım- bulunan darülfünun hey' eti aza· 

· bete bildirmi§tir. ları ile göriifmeıi muhtemeldir. 
bN~ -tl)ilk pzi tarai:ndan . Vasıf bey dün akşam .k~n~i
,--7"911 •uazr.am inkilibı m· sile ıörtışen bir muharnnmıze 
~erle anlattık Maarif vekaletine tayin edilip, 
• ~ IOn bi tan sonra edilmiyeceği hakkında malumab 
· ~ ld r. k~ sene olmadığını, sadece Millet mecli

takdi 0 Uğu ınkışaf ve sine iltihak etmek üzere Anka· 
°l le diyor r ~e tafıil ile hah- raya gittijini söylemiştir. 
""'tl!ııeı · r ki. 
~ı sahalarda faaliyet 

ı.., ~l't._.knlarııı adedi, günden 
·~ le ti ~•dır· Buğün smal, 

C8li sahalarda çalışan 
~ ~edi Istanbulda kırk 

tat_ h1l}:~ lllaktadır. Yeni harf· 
1ıı... "Uıe· y~ -ti 1 . rıne kadın dakti-
~rı hakkındaki talep. 
C3eleıtıa ı.dır. 

~ı-.":-S-~ taaddiidü ••A ı·• 
~~ı; uoUU 

lazi rk kadınının ılası 
~ "8-.!de ,, tar~fındaıı takıp 
"'et ,, 

111
•• deruı bir hikmet 

~t Qaab· Utıdenıiç bulundu-
bir u::ne bir surette kul
'l '6y)fı kudretine malik 

lt Yor. 
... lef ~---
~ ~t~ taşındı 

"->'• eaıne ait etyalar 

~~~.·~:~~1118i~. 0t1n 
~ ~İtti 1U11et &it han da 

~Gkelll~tr. Bugünde sefir 
~..._ 'lhet-kezim~ .d orada . 11 e-

~ ıkamet edecek· 

l{~l' 
,~ t "bııı ı. VE FiTRE 
~ b_.L Yare cenı · t' h 

._...,ı d.. ıye ı eye-
ti~,s ti un Halda Şinui 
"t f ıad~ içtima ede

rıııı bu aene de 
e verilmesi Aak· 

dir. 

POLiS TEHLiKELi 
BiR HIRSIZ 

YAKALADI 
Dün Sultan hamamındaki "Sa· 

diye,, l lda bir yazıhaneyi 
soyarkt 
yakalanaıı 
Yakup is· 
minde 22 
yaşında ge· 
nç bir hır-
sız hakkın-

da polis tah· 
kikat ya pı· " 

yor. Hıraızın 
diğer mes
lekdaşları· 
na nazaran 
haiz bu· 
lunduğu fev
kalidelik , 

üzerinin ara- Y akup 

J 

nılmasından sonra meydana çıktı, 
Yanında tqıdıtı va!ize .~akAıhnca 

mükemmel bir çllen11r dl!:kkanı~ 
sermaye olacak kadar mutenevvı 
tıtYa zuhur etmiştir, Ceplerinden 
eteler ~lik keamete mahsus 
afat v~ edevat, muhtelif boylarda 
keserler, kerpetenler, mütaadd~t 
.elektrik fenerleri, maskeler, bır 
tabanca ve daha bir çok kasa 
açmata mahıuı aletler çıkmııtır. 

J 

Bugün 
Gazeteıniz 

...- . 6 Sayfa! 
CUMHURiYET iÇiN VI BAL~ iÇiN 

PAZARTESİ, 18 ŞUBAT, 1929 

HAVA FiLOSU 
BEŞ -TAYARELIK BiR 

HAVA }·11LOSU 
SIHHiYE VEKALETi MUHIM 

TEŞEBB USE GIRD 1 

FELAKETE KARŞI TETBIR 

ZELZELE, YANGIN, HASTALIK GiBi 

ANLARDA iMDAT 

Haber aldıA-ımıza göre, Sıbiye ve muaveneti içtimaiye vekile

ti, mühim bir teşebbüste bulunınak üzredir. 

Vekalet, bütün medeni memleketlerde olduğu gibi, memleke
timizde de bir sıhhi hava teşkilib vücuda getinueje karar vermiştir. 

Bu teşkilata göre vekllet memleketin bOtün şe· 
birlerini, harekete miiheyya hutahane tay:arele,İi ile 
bir birine bağlayacaktır. Bu huauata liazı eenebt ta· 
1re ıirketleri ile görflş11lıııeğe bqlanmıŞlır. 

Hastahane tayareleri bir Dok.tor, bir ezzacı ,.t 
lwı t hasta alabilecek buyttklükte olacatır. Şimdilik 
beş tayare alınacak ve mtıhlm merkezlere tevzi olu· 
nacaktır • 

Meseli her hangi bir ihtiyaç karşısında latanbuldan Ankaraya, 
yahut Ankaradan lıtanbula bir hasta, bir doktor nakledilmek is· 
tenildiji zaman hemen hastahane tayerelerinden istifade edilecek 
ve iki buçuk, üç 1aat zarfında doktorlar hastalarına yetitebileceklerdir. 

Bundan başka memleketin bir tarafında vµkua gelecek zelzele, 

yangın, sari ve umumi hastalıklar ıibi tehlikeli zamanlarda der
hal hava hastahanelerinden istifade edilecek ve lcifi miktarda dok· 

tor ve ilaç alacak tayareler afet mahalline hareket edeceklerdir. 

Efganistan büyük Bütün nt.hirl~r taştı 

{ 
TILı fiT: l797 f Ti 

ADRIS TILGR· J 'T: IKD.UA TAR 1H1: 1891. 

YAPILI OR 

S. Mn~10lini 

S. MUSSOLINI 
GELIYO 

ATINADAN GELEN BIR 
TELGIRAF 

M. VENIZELOS 
A KARADA 

MAH l T TURK- YU 
MUZAKERATI 

T· 
b·r • 
ol 1 ı ı 
gıbı mu 'il\.· \ t .ı ı 
e;avri mübadillere ait emlak mese· 
leleri iizerindt- devam et mi;- ~ e 
hükum~imiz emlak j,..lerine ait 
noktai nazarını mhriren tespit 
edecek ) unan murahha larına tf"V· 

di etmişdi. Yunan murahlıa~· 
ları bunun üzerine Atinadan emlak 
meseleleri etrafında kati talimat 
istemişlerdir. Ankaradan gelen 
malOmata göre ): unan sefiri bek· 
Jediği talimatı hu günlerde ala
caktıı. 

Müzakeratm ikinci 11at hasına 
Atin.anın vereceği talimat ıizerine 
beılanacaktır. 

· Dün Atinadan şehrimize gelen 
bir telgrafta, Türk-l unan ınüzake
ratı neticelendiktr.ıı sonra ltalyan 
biJVekili S. MUHOlini ile Yunan 
barekili M. Veniu-loı:nn Yunan 
misakı için Ankara~ ı ziyaret 
edecekleri haber verilmek tetlir. 

TAHKiKAT 
ILJi~RLIYOR 

BiR ÇOK KiMSELER 
DiNLE Dl 

SEL.AH OMCOZ BEY 
ADLiYEDE 

MESELE EHEMMiYET 
KES BETTi 

"Yıldız," iriızalı mek-
1 tup me!!iele~i etrahnda· 

j ki tahkıkat.. hadi1eyi 
takip eden karilerin 
m .. himtı olduğu üzre, 
birdenbire -;ok şayam 
dikkat bir afhaya gir· 
di. ilk tahkikatta ka
ranlıkta kalan bazı ci
hetler ''eni tahkikat ile 
aydınlaİnmağa bqladı. 
Bu inki~af ın bir neti-.. 
cesi olarak, tahkikat 
hakimi, dün de, iıim· 
leri tanınmış bazı k.im
seleri n malumatına mu
raeaat etti. Diğer taraf. 
taıı Kn<lri~e hanımm 

bir hercümerç Edirne DAROLBEDA 1 Düa& malumatına ıuuı a< aaı t ıli1rn 
St-l.ıh Ciıucoz H. 

içinde çalkalanıyor. sular altında kaldı 
Moskova, 16 [A.A) 

T ermezden bildirildiğine göre 
Kabilde yiyecek buhranı ve 

şekavet artmaktadır. Pandıir ve 
Gorbent vadiainde Hogistaa 
aşiretlerine karşı kıyam baş 
göetermiştir. Baha Sakinin nufu· 
zu Kibil ve Carikira vadisinden 
ileri geçmemektedir. Kabilden 
bildirilditine gire cenubu şarki 
kabileleri aruında hem Kabilden 
hem de Kudehardan ayrılmak 
için propaganda yapılmaktadll'. 
Kabil, Kandehar ve Celilabat 
aralannda ikamet eden Gilzai ft 
Ahmet zai kabileleri istildilleri• 
Di ilin etmişlerdir. Kujiani, 

Sinvari, Mamanda a,iretleri ara· 

sında müsellih ihtiliflar bat· 
JÖltermif tir. 

Edime, 17 (A.A( 
Tuca, Arda, Meriç nehirleri 

tafllUf, civar mab•llitım laam• 
ıular iltil& eaaiftir. Yunan laa
dut müfreıetiae memup iiç Yu
na uk.eri tlnderllen kayıklarla 
kurtanlmıştll'. 

Homerik geldi 
ar kaç gbdn beri bekl..W

•etbur ( Homerik ) tranNtlaatili db 
aktam .. t altıda limanımuı muft
salat etm.ittir. 

Homerik vapuıile tebftmise 500 
Amerikalı Hyyah ıellllİftİr. Seyyah
lar dtia poe YapDrdlD çıiarak Bey
ollu tarafında panitlerdir • 

Bu lla Illanbul taıafıa~a d~• 
ealdar, CUDileri, m&tulen •Jaıet 
edtteldetdir. Amerikalı 1eyyahlar 
~hrimizde iki ~hu kalarak Salı ı?UnU 
akşamı yeae Homerik npurile Hav• 
faya lideceklerdir. 

TEŞKiLATI 

Dariilbedayl idare m.teminde 
esMlı tebeddüllt icrua mutuav· 
verdir. 

Bu tuavvura ıöre 929 bütçesi· 
nin tatbiki ile baflanacak olan lMı 
sistemde. Darülbedayi vui sala· 

' hiyeti haiz ve 7 kitilik bir hey' et 
tarafından idare edilecektir. 

Bu hey' etin üçü üdebadan, 
üçü cemiyeti belediye azasından 
müntahap olacak ve bu hey' ete 
emanet9e de bir reis nasp olu· 
mcaktır. 

Hey' et hem OYf\&nacak Nerleri 

tetkik edecek hem de bilfiil Darül· 
bedayiin idare•ini deruhte ocle
cektir. Ayrıca müdtir olmıyacak 
ve Rejisörde hey'te dahil asli 
aıadaıı olac:aktır, 

ilk kol·.asnıdaıı niçin 
ayrıldıiı ve iitedenberi 
kiml~rl~ dü_şup k_all<t~ı 
tahkık ve talıarrı edil
meğe başlandı; bu nok
tayı tenvir etmek arzu
su ile dün Se.lih cimeoz 
beyle l\fı ır prensertle
riıideu bir hanınun ve 
esbak Meı-sin •'1eb'n'-u 
çolak Seliheddin bey 
adliyeye davet edilerek 
uı;ılumatları diul~n1!di, 
bu esnada çolak Seli
h~din hey i tintak ha." 
kiminin yanında hir ~a
at kadar kaldı. 

Bunlardan başka Tophanede 
Kadriye haaımın oturduğu Andoı 

[ Dernrnı ; k ·uri Sayfada) 
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... Ağam, kaç ya~ında- \ayın otuzunda veririm., 
,ın? buyurmuş! 

·· Ben ne bileyim., onu 1 Cümhurh et hükôıneti 
anaın bilirdi; o da siz- ne çapra~ı bir mirasa 
!ere ömür... kondu! Butün hu haJk 

·· Ahın, gözlerin ma- l iitle ini ı fikri e'iye-
vi ıııi siyah mı? ini hiç olmazsa bir ha-

... Köyde ayna yok ki ~ama yiikseltmeli. Sa-
ba ayım... ra) ' ( teferı'iiatının 

Ağam dinin ne? tah8ısatı -resmen ve gay-
Bak din. ri resmi· şimdiki para-
AJJahın adı ne? nıız a \e şinıdiki es'ar 
Derin soruyorsun. nazara alınarak otuz 

f)nu hoca bilir. milyon lirayı geçiyor-
p du. Bu para-ki yiizde 

·• eygaınheriu adı ne? ""'eksonı· k .. 1.. . B d ,.., ... -oy uniın ır-
.. u sor uğun daha tından çıkı) or - çerkes 

5iiç. lıala)ıklarla Sudandan 
aç dişin var? g~Ien harem ağalarına 

•· Bunu anlamak hiç ı veri eceğine köy ınek-
a khma gelmedi. teplerine tahsis edilsey-

... dedenin adı ne? di fertlerimizin seviye-
-· O, hen doğnıadan ı;i., unıumi istilısaliitı-

ölın üş; ne bileyim? n ızııı derece~i, devlet 
Bu ısual ye cevapları hiıtce~inin) ekiinu bumu 

bir arkadaşıma anlatı- olur u? 
yordum. O, dalıa ga ıp l t"h at reiiıni bize 
bir fıkra nakl{t i: ır avbettirdi. 

Anl-arada bir dükka- uriyet hu ziya
i etmek için te-

UJU cameJ anına bir t~

Jektrikli ilan koyınu lar 
l\.ağattan } apılmı~ bil' 
in an muttasıJ bir u,u. 
ra biliyor. Bunun Ifar
~ı ına iki kişi ğeçmi .. : 

rkadaş, bu herif 
canlı mı? 

-- Cansız olsa hö) le 
ustura biler mi? 

.... İşte eski devir, ava
ını bize böyle devretti. 
Maarif nazaretindeki iki 
meclise kayınlan azanın 
aylıklarından para kal· 
ııııyordu ki köylerde 
mektep açıl m .•. 

Maheynde maarif na
zırım sıkıştırmışlar, aza
ya neden paralarını veı -
miyosun demişler. Hi
kaye meşhurdur; nazır 
paşa: 

e~~Ü!it etti. C. N. 

B nnci ::;alı.fadan mabat} 

p rtmanının kapıcısı Ni
ı ı madam Filo da is-

ıc ı ı ıi ve kadriye hanım-
la görusm k üzere kimlerin apar· 
hnana idi i, Kadriye hanımın 
yan d n ad r kaldıkları tahkik 
edilmi tir. 

Bunlardan başka dün Galatada 
merkez nhtım hanınm asansör 
memuru Ömer Lütfi efendi ile 
hanın oda başısı ve kahvecisi de 
isticvap edilmişlerdir. 

Bilhassa oda başı saat ondan 
akşam saat beşe kadar istintak 
hakimli inde kal ış ve bir kaç 
defa ı tin hakiminin nezdine 
ithal ed imiştir. 

Bütün bu isticvaplar esnasında 
Avukat Ahmet Refik bey, bir kaç 
defa yu ı a, istıntak hakiminin 

yanma d v t edilerek şahitlerle mu
vacilıe edilmemiştir. 

Bu suretle harici tahkikat ik
mal dilmeden mevkufların istic
vaplarına geçilmeyecektir. 

l rt , J K D '\ t. ııh 1 1 • 19 
- .. , crıo 

il LHA 29 tarihinde icrasi nıuk 
'·----------Pnm~-=-------ln!iılllSD!~tiş ınııavinliği musabak 
Müteferrik Malıkemel~r Eı1ıa1ıette ait şeraitiduhul 

itfaiyeden şikayet Dini tahkir davası Kömür deıi Maliye müfettiş muavinliği için 1 · Ni.,; 
Çarşı esnafı cemiyeti azaları Şeh· Dini tahkir etmekle maznun Emanet sene'e Ankarada bir musabaka imtihanı kili'* 

remanetine müracaat ederek itfaiye· "genç düşünceler,, mecmuası sa- ğaziçindeki kö 
uin hekcİye haber vermeden Çarşı· h b dd t · k · - i i Kasım Tevfik beyin davası- se e tırme ıst 
nın kapısını kırarak su aldığını ve d B 
b d b . k h ib ld ğ na Ün üçüncü ceza mahkemesin- uğazın hav ... w.a.oc ı.: ...: .. ...J-~ ......... u } uz en ır ço · ta r at yapı ı ı· 

de devam edildi. ve civar halkın sıhhatını ihlal 
·~··'llıı'aır CUJcat< ne 
dan yapılır. Hekim 
y rlerd sıhhiye ıne 

ıut hasta bakıcı da 

nı §ikavct etmişlerdir. 
Muhakeme esnasında vuku eyleyen depolar iç.in nihayet 2 

Bir kısım duvar bulan talep üzerine, dava evrakının şubata kad r mühlet verilmişt' 
daha yıkıdı mutalaa olunmak üzere mekamı 1 Bu tarıhten sonra depo r 

Jki gün evel yıkılan yıldız duva· iddeaya tevdiine karar yerilmiştir. yeniden kömür konmayacak 
rının hir kısmı daha yıkılmıştır Ca· depolar kapanaca''tı. 
dedC'n o esnada ~eçenlcr gtiçluklc Rusu11ıatta Depo sahipleriniıı 
kendilerini Kurtarabilmi~lerdir. te~ebbüsü 

Tramvay amelsi enkazı kaldırmak Antr~po memurları 
için uğraşmaktadır. Tram\aylar daha F 
bir ı,aç gtin işleymeycektir, ort müessesesinin Tophane 

anbarlarını devr alması dolayı-
Su teşkilatı sıyle ticaret odasının antrepola-

~afia vekilinin riyasetinde bir nnın da kapanması icap etmek
heyeti mahsusa toplanmıştır. Bu he· tedir. 
) t>t 19 senede tf•dricen tatbik Pdil· Bu taktirde anbarda bulunan 33 
mek Uzere 250 milyon lira sarf ile memur açıkta kalacalarından bun
bir in·a .,. e ı ka teşkilau "Ucu da ge· lann vaziyetleri oda idare hey' -
tıreceklerdir buna çok ehemmiyet ve· etince görüşülmüştür. 
rilmektedir. Anbar başka yerde açılmadığı 

Tapo idaresinde taktirde bunlara münasıp mık-
Tapo idaresinde bazı ıslahat ya- tarda ikramiye verilmesi münasip 

pılnınsı <hl§ünulmektedir. Kanunsani görlilmüştür. 
1929 ayı zarfında tapo idaresinde 
351 ferağ 43 intikal. 233 terhin mu· 
amelesi ) apılmıştır. Ferağ muamele· 
sinde teda\lıl ede paranın mıktarı 
1,157.ISO lira 36 ı .. uru~tur. 

Terhinata mukabil 283,787 lira 
\ erılmiştir. 

Be5az ru lar 
Beyaz ru 1 rdan olup ~un ii.}<' 

kadar memleketimızde kalanlaerd:ın 
Roznmar sahibinin pasaportu hıızırlan
mı:.tır. 

\ aziyetleri ~Upheli gorUlen diğer 
ruslar hakkında da ayın muamele 
tatbik edılecektit. 

Sis de, am ediyor 
• 

Karadeniz de 3 gUn e\'el başla
yan sis dtmde devam etmiştir.Roman• 
ya· Bul aristan sahillerinde sis daha 
ke iftir. 

K tenceden d n ğelme ı bf kle. 
nen Hidivi.} e kumpan;asıuın Abba-
iye \ apuru bu ~ uzden ğelmemiştır. 

Y enf' Kara denizde ki sis ylizUndcıı 
\ arnndan ğelecPI~ ohm Bulgar) a, 
Kostenceden ğelmeı:ıi beklenen Italya 
panderah Goriçya \ e bazi petrol va· 
purları ğelmemişlerdir. 

Tiryeste - Istanbul arasında işle· 
yen Semiramis vapuru {ırtana sehe· 
bile dun limanımıza g,,Jızttrniş. bugUn 
gelecektir. 

Fukaraya yardını 
Halk ı rkasının her mahalledeki 

muhtacı muavenet olanları :zenginlerin 
himayesine terketmek hususunda ver· 
di~ı karardan bahsetmiştik. 

nbiye ocaklan hakıkt zengin ile 
hakıkr ve dilenmiyen fukara; ı t spıt 
devam etmektedir. 

Şişli gibi zengini çok olan yerler· 
d kı fukaraların ia"e ve ıbatderi 
do rudan <10KIU\ n zengınlere t 
t'dıJel't" tir r zengin H d 
hududu tınde bunlar ; 
edece tir. 

Di"i r taraftan üı; lıdar gibi C ka· 
ra ' f ırııgiai nz ol:ın l rrl r 
hanımbr \8S11n yle iane cem dı 
c:-t>k yardıma muhtaç olanlara v · 
ri!Pceldir. KndıkovUnde- bu fe ıJd 
faalı~ ete ~ çilımş olup bir gunde 70 
lira toplanmıştır. 

Bu ~ardım tedrici olarak ·ehrırı 
her tarafında tatbik olunacaktır. 

Sigortacıların teıninatı 

Emanetin 2 şubat kadar ver-
diği ınühletın kati olduğunu gören 
depo sahipleri, ralarında bir 
ittfak akderek Anka aya bir avu-
katı murahhas olarak gönder
mişlerdi. Bu murahhas İkti n vcr
kaleti ile temas etmiş \ e depocu· 
!arın noktai nazarını müdafaa 
etmiştir. 

Hanp;i depolar kalı. or? 
Bunun üz ıine Ikti at kat-

leti kömür depoları hakkında 
verdiği kararı Emanete t blı t
miştir. 

Bu tebligatta. umumi b · r kö· 
mur depo u ·nş sına kad r m v· 
cut depoların ba k y re nakledil· 
mem si yaln z Anadj>lu sahılı de
kiler apat arak Rumeli tarafın-
daki! rın ·m · k pk ı yeni-
den d o ın k t'i 
müsade edilmemesi bi dirı miştir. 

J)epolara tepligat 
Bu karar, mecburi olarak ema

netce t t ika b l nmı v 2 
şu bi =1 m · d r ğmen 
depol r ha el 
geln ı e dir. Ya-
lnız Ka lıc ve c ındaki de-
po ar seddilecekt r 

m r 
bir ı apo )' pı 
vekaletine veril k ·r. 

Lınuni d([O ~apılııa 1 

Vak il hü t 
mür d 

eyriseiainin Kızıl ırmak vapunı 
evelki gUn 2oguldak limanından ha· 
reket etmiş, fakat sis dola) ı ıle diın 
gelmemi tir. 

Sigorta ir etlennin mural,abe 
kanunu ahkiimına tevfikan {!, termi~ 
oldukları a; n m n ,ul temıu t nan· 
mıu medrn nın 1 ~ m mah u ı 1 

man şirk t 
d ponu 

Hıı eynİ) e \ apuru Jzmirden Ay· 
\alık civarında karaya oturmuş, Uç 
saat sonra kendisini kur rmıştır. 

SiH satışı serbr-~ 
Emanet slit muayene )erleri 

açarak satılacak sütleri tasfi) f' H' 

mua)enr rttir<>rektir. Muayeıw 

} erleriııin açılacak süt i~lerin in 
emanetçe muıakabe edilmesi tehir 
edilmiştir. Süt satışı kapalı gügüm-

te\fıkun ipotel ur tıne tah\il edıll'C(· 
ktir. 

F\ rlce ip tek ol ra 
minat \ ıı lllf' kur mnın 1 
ıııın t \fı an ta hih ehi r '· nı J 
te \d,. şirl<et dt>gil, lıızzat gayrı .mm· 
hulun sahibi tarafından tır .. rct H' fil 

in 

Em n t d nu sı v neı • 

şınnğadan sonl'a 
rahatsızlık hafifler, 
er, hasta rahatça D 

vermeğe baş ar. 
S rum yaptıktan 

dine mahsus bir kı 
deri üzerinde kabartı 
Iürse de çabuk zail 

buğazdaki raha 
ap, boraks mahlull 

nılır; ıcc k gargarlat 
seyıer, pansımanlar ~ 

Eğer bu ~zda Ç 

hu u e g lip nefe 
guçl k gorulurse o 
pılacak ı , d rhal bu 
kaçıp k nul koymak 
am l ) at ) apmaktir 
ancak bir hekim } a 
taya verilecek yeyec 
eylerdir. Çorba, 

komposto verilebilir. 
Yataktan derhal 

malıdır, bir müddet 
malıdırki bu da 

· haftadır; bu müd 
ındada kalp ve böbr 
kontrol altında b 

• 
ı ·J, ra ınaıt1 

hıli 

l aç pu a 
Yapı an k\!şf ... u 

bu mah .d ınşa dile' 
1250000 liraya mal ol• 
Bu paranın yarısını. 
yansını da hükumetıfJ - Şu mektepler olma

sa azanın aylıklarını 

Kadriye hanımın babası Ali 
Rıza. bey dün de tevkifaneye gi
derek çocuklariyle görüşmüştür. lerde olmak üzre ~erbe"tir. 

ti namına tapo idar inde t I,rır 

\ erıJecektiı. lı ti t 'e l tmd k ı · 
n t ınud ri\ Nıne g len bu ernır dt:ı • 
akap şırketı ere tamım edılmiş. icabı· 
nın bir ıın e\ el ifa ı ebemi~ etle 
bildirilmi tir. 

lerde yapı ınası lazım o du u hak
kında tetkikatta bulLlnmuş ve 
nihayet Büyi.ıkderc kar ı ınd , lazımdır. 

(İKDAM) m edebi romanı :27 

Aşk kurbanları 
KEMALETTI SÜKRV 

bayır .. Size gücenmedim. Çünkü 
büt ün zavahir benim aleyhimde 
idi. Aff edilmez günah işlemiş 
bir kadua damgası daiıpa uz · 
rimde olduğu halde yaşamanın 
ne derece tahammülsuz olduğunu 
anladım ve bunun neticesi olark 
ta, ki müstear bir nam, • bir isim 
takınmak zaruretini his ettim. 

Nermin ismi ile ve hizmetci
lik ederek oldukça asude bir 
hayat yqamağa başladım .• Bu a-
sude hayatım sizin beni Necla 
hanımın evinde görüp te hQkıl i 
bUviyetimi meydana çıkardılınız 
zamana kadar devam etti. Bu 
hususta sizi affediyorum irfan 
bey. Çünkü bilmiyordunuz ... Çün
kü yafınız sız de 1... k"mse bı -
miyorslu ... Ah 1.. nakadar arzu 

f ederdim ki çektiğim ıztıraplı haya
tta kalbimin ırlarına bir kişi .. fazla 
d "il, yal·nı bir ki i vakıf olsun. 
V c b\ı b · r ki ı benım için hük
munü verirken: 

Çok ağ! dı .. çok ıztırap 
çekti. Herke onu günahkar bir 
kadın damga ı ile lekeledi: Hal
buki o.,. ma'sum ve ma'sum ol
duğu kadar da bir hayat ve aşk 
kurbanı idı ... 

diye di.ı tinsiııı. Evet .. hayattan 
hiç değils bu ufak teselliyi isti
yordum. Heyhat!.. Tali bana bu
nu d çok gördü. Beni ezen, 
kem·r n bü tik elem im kalbim
de gomulü aldı. Yalnız bir 
ilmid · k mı t · kamuranm beni 
afft n ı yanı d eski 
mevk ımı aldıktan v benım y ü:ni-

mden çektiği ıztıraplarla yarala
nan kalbini tedavi ettikten sonra 
bir gün ona her şeyi itiraf ede
cektim. Evet.. Artık her ikimi-
zin de saçlarımız ağarmış, ihtiya
rlamış olacağımız zaman Kamura· 

na her şeyi; onu niçin terkettiğimi, 
uzak geçen günlerimin bütün hisa
batını açıktan açığa söyleyecek -
tim. Ozaman zevcimin beni ma' -
zur göreceğine ve hatta pek ulvi 
kalbi ile beni taktir ve taktis 
bile edeceğine emindim. 

Heyhat 1.. işte bugün uzun 
zamanlardan beri beslediğim bu 
son ve yegane ümit de mahvoldu. 
artık beni anlayacak hiç kimse 
yok ... 

Hayatın sonuna kadar her 
kesin hakareti altında kalmak, 
ma'sum olduğu halde mücrim 
ınevkiindc bulunmak bir insan 
için nakadar acı, nakadar taham • 
mül edilmet bir azaptır irfan 
bey .• . 

işte, burasını ebediyen terk t
mek üzere olduğum l)u anda 

kalbimdeki sırlan söylemek ve 
itiraflarımı yapmak için sizi inti-
hap ettim. Beni f:eviyorsunuzl.. 
Bu çok hazin bir hakikat.. Bana 
karşı hissettiğiniz bu aşkın yalı· 
nız bir faidesi var... O da beni 
daha iyi anlayacak, ben gittik-
ten sonra hatıramı daha samimi 
olaral,. yadedeceksiniz.. Size her 
şeyi söyleyip buradan çıkarken 
arkamd n benim için acıyacak .. 
(Zavallı!.. ma' sum ve bethabt bir 
kadındı .. ) diyecek bir tek kimse
nin mevcudiyeti tesellisini de be
raber götüreceğim. 

irfan başını eğmış, genç ka
dının kendisine tevdi edeceği 
esrarı dinlemeğe hazırlanmıstı. 
Maınafi kalben çok muztaripti. 
Çünkü Süheylii, yaptıgı bu küçük 
mukaddemede bir daha avdet 
~etmemek üzre müebbeden gide
cekini ısrarla tekrarlamıştı. 

O halde... delikanlı için her 
şey... her ümit bitmiş demekti. 

Süheyla, urdul'.ru koltuğa bir 
az daha yerleş1.;rek v güzel ba .. 

şını kaldırarak sözüne devametti: 
- Üirafabma b .. şJaınadan ha

yatımı lemve betbahti çerçevesi 
içinde so dürmüş olan rarı fas 
etmezden evvel müsadenizle bir 
az gençliğimden bahsedeyim. 

Benim çocukluğum her çocuk 
gibi n e ve ı::~ det içind<- geç-
medi. Çocukların hakkı olan me· 
scrretten ana ve baba ınuhabbe 
tinden ben do r o ı ah-
rum kaldım. Bu özlerimle a n 
min ve babamın ölmiı" oldukla
rını soylediğime zahip olmayın 
Hayır.. b'lakis sa dı ar.. ) a
yordular.. Annem gezmesıne, 
eğlenmesine pek fazla düşkün 
hoppa miza bir kndmdı. B ni, 
dogar do(J'maz derhal bır süt 
nineye vermişler.. Hatta işittiği
me göre annem hamıle iken beni 
du ur nek i in pek çok tctbirl re 
baş vurm şsa da faidesi olmamış. 
Kucağında çocukla stedi i gibi 
gezip tozamayacağından endişe 
id ·yor ve bunu açık an çı a 
soyle) ornıuş .. 

Keşke bu cinayeti İf 
ke beni hayata fırlıt11' 
idi .•. 

Ne ise... Bu hatı ._.e 
rinde fazla durmak ı:t• 
Ben süt ninenin elinde 
n kadar kalmışım. Qç 

'f1) 
so ıra eve ge irıIJı 1 

yaşımın J..üçüklüğüne 

hennern i bir bS 
oldu umu anlan kta 
m dim. 

Hemen her gün an~ 
la k vg eder, bab ~ 
min mütem diyen art d 
rafları ile başa çıkaJJl' 

tan açığa söylerdi: 

Hatta bir gün: 

- Bu gidişin son" 
Evladım olmas id! ço~ 
alıp, gidebileceğırP 

giderdim: 
dedı. Bunun 

kızdı. Beni n 
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llESMININ 
lJ°fDI( MiLLET MECLiSi BUGUN HARiÇTEN 
15:!\fLEKETIMIZE IDHAL EDiLEN UN KAı 'UN 

LAYiHASINI l\iUZAKERE EDECEKTIR 
·~ Ankara, 17 [A.A] 

Yih ıneınleketimize ithal edilmekte bulunan unların gümrük resmının tenzili hakkındaki 
~ et.~1 B. M. meclisinin yarinki içtimaına ait ruznameye dahil bulunmaktadır. 
bir ~Yapılan tetkikatı şu suretle kayd:-dilmektedir: Hariçten ~~rki~eye ith~l edilen buğ-
lllt losundan 3,60 ve unların bir kılosundan 11,40 kuraş gumruk resmı alınmaktad ır. 

ltltıı ınleketierden zahire ithaline mecburiyet görüldüğü sıralarda i~halatm buğday olar.a~ 
ı.111 Ve hu suretle hiç olmazsa değirmen işçiliğinin memleket dahilmde . k~lmasınm t~?1ı~~ 
teaırı7d~ değirmencilik sanayiinin himaye ve t:şviki ~~ksadiyl~ iltizam edılmış o an bu~u~ku 
tet} lllıktarlan müstehlikler zararına olarak hımaye ıçın zarura olan farld:an fazla farkı ıhtıva 
~ dekinnencilere yüksek kazanç temin etmektedir. Bu nokt~~an ~apılan ~etkika~. ne~i
aıı 3 11,40 kuruşa olan un gümrük resminin beş kuruşa tenzılı halınde bu ,day gumruk 
er ik60 ~uruş !le bu beş kuruş arasındaki .~arkın u~. ile _bu?,d~y a:asındaki i~~~lik safahatına 

nı~tenasıp olacağı anlaşılmaktadır. Butç.e encumenı hukumetın serdettıgı esbabt ~u: 
~bıf :ıı ıştirak etmekte yalnız tenzili te~lif edilen gü~rüku resminin 10 mart 1332 tarıhlı 
t~lif e .onda da 55 tarife numarasının ılk fıkrasındakı bugday ununu~ mak~ut ~l~uğuna 

edılen kanun layıhasının mezkur tarifa kanununda buğday ununa aıt resmı aslının ten
lk t:dvi?i muvafık görülmüş ve yine 12 misil iizerinden_ istifa edilmek üzer~ ~u res_im 46 
~ espıt olunmuştur. Bu suretle ağustos 1929 g~yesın~ ~adar ~eml~ketımıze gıre.cck 
~ ~nlarının 100 kilosundan hükUmet tarafından tekhf ve ık1ısat. encumenınc: ~abul edıfen 
~e 12X45=S52 kuruş istifasını teklif etmektedir. Aynı esas ve hesaba ıstınaden 1929 
fiıe ~nra hükümete tezyit için mezuniyet verilmesi, teklif edilen 700 kuruş' ~zaıni miktarda 
"--- nndeıı 60 kuruş olarak teşpit etmektedir. Türkiye ile ticaret muahedt:'sı ve muvakk~t 
-~ıcri akdetmemiş olan memleketlerden gelecek buğday unlarile buğday, kızılca bug-

t~~~f kara buğdaylar da ticaret muahedesi yapılmış memleketler misillu ayni resme tabi tu-
1 eylemektedir. 

l\,.ınınız 
t,ezle -

•• 
~yor 
\' Ozaka, 16 [A.A] 
~Gatevli surette hü· 

~•lcı n tıza alğını her 
~ kiını:ıenh olümü· 

tadır. 
4l'tn Madrid, 16 [A.A] 
~ hPada şiddetli so!'!uk· 

l.ıl cı 
~ tı.ndob'11 şu sırada 

~.l~Uhonda ill bahan 
'4.4ll' l' 'f . d· "ti hır hava hü· 

'ttd~ 
e k.onıünistler 

· ~ bina Be ... lin, 16 [A.A] 
~ !l • dahilinde toplan· 
• ~~ Macar komUni'3ti 

11~llı.t rdan çogunun pa· 
'LU b 
leı-cı· se epten mabl~e-

h i~ t fahrıka ·yandı 
çltıi ~o~vcryer, i6 [A.A] 
~ı rıkasında bU)Uk 
IJ.ı:r· lias:ı:at beş mi· 

ti~ 
aııda tren 

~" el n:ı·r ~)oma: 16 [A.A] 
ah ltıüteafı oU~rıle mc• ki-

bıt lan it ılk ıımcliya· 
U4~r. 

esko "d· gı ıyor 
~ Bukr " ' ı.. ronesko eş, l 7 [A.A] 
"'lıtekct Perecnıbc gUnü 

a~a.t~<'ktir. 
Cileı- Yolda 

,,tl bire J trt • 10 [A A] ,,.) on ı· 1 · 
lfı l'ı>ci •ı p ~ a lıarekct et· 
. 10 fi\ '- aıHnrd ., I.ebrix 
l .ı "ı:e . "c · 1nrnisl r ~u-
"ıı ı ~~ u 

, ~1 ctl} (;oııa gitnı !~ 
"'"'l~tn el rdır 
e et k . 

~ı onı1$'-on 
, u r ·ı J 

~ 1. llarıa~1"a, 1 G [ A.A ] 
tlıı Yo nt< hır ti aret "s . nu 2• 
, ı ine . ıaat lromis· 
Ccıa"· 1.tirak etmek 
l 3Jrc . 

" " gıtmi ı d" l .. r ltıda . ~ er ır. 
o..e~ ll:ıu ~ıraat ı~o

t "-llı~ll\'.. tahlınsı l\·~ L 
"llll .. ' ~ llıU 1

' U· 
h. ~llla~tar'dt §arlar ından 
~ tt}.__ ~ ır. 

eı-
llı ah k u ın 

oldular 
il {\ 
t~ a Yapııa:h:,ı? [A.A] 

~~ ıle ra ltıda ıntıhahatta 
~ ht 8eltiı s bulunan 34 
~,.. Pie ~ene arasında 

alaruıa lDah· 

Fransadak· 1 

Kadınlar 
galeyanda 

Pnris, 16 [A.A] 
Feministln ta ınll n tt'rtip e

dilen ınitin~ıı onunda f. Poin -
re ye bir an1,a 'erilmi"1.ir. Bundu 
Fransız kadınlannd intihap etmek 
'e edilmek lıaklanmn bahşedilme
sini temine matuf hir kanun l.1n
lıası tanzim ve m<:>cli e t 'di c dıl· 
mesi talep oknmaktııdır. 

Bueııos-Ayreste 

hir yangıu 
Bucno--Avr 16 [!\.Al 

Doklaısn çikan bir yan wığn iki 
buçuk nıil~ on (Pezo )a lı:ıliğ hasnratı 
mucip olmuştur. 

Belçikada gre 1 

Bıırksel, 16 tA.A~ 
Merkezi B 1 ika mevaddı ıl!ca{'iyt fı bri· 
kaları dıre!..toıleri ~ il?.llr Plli ı ı.ı icra· 
sına dair amele tnra dnıı serd olunan 
talebi kabul etmediklrri i<:in nmrle 
işleri te.rkcderek B 1 il a . :ınayiir.in 
hn rniihim Fııbr ini mutlnk bir fdce 
u ~rr:ıtını Jar ır. 

Isveç .CenıiyC'ti dağıtıldı 
fc:to1.holm, 16 {.\.i'\] 

Oh:ranynd:ı 1 ~O nf'den l 1-i 'N-
1 şmi~ bulunan İ ) c ı ı ıti ~ \: t 
hükumeti ile zulıur ed n bir ihtilitf 
neticesinde d ğıtılmıtır. 

Alman. Ar.., a crın i) eti 
& 

Bahri te lih tın talıdid" lı k ııH a 
va 'n!!tond n tere c:ulı " en hn! eı l r 
miinacıf'heti le Jnr ltC'rc har' • c 
ne.zaıeti atideki rcc:ıni hc) ... nnnmeyi 

t.ntu~un J, C'1 

Berliıı. 6 [ \.-\ 1 Dlin fY('C'e .;. at 22 de GalatnJa Alman-Asya crını) t•tınin s ru 'i . 
raporunda nJ,sa) 1 ~ar:, mPınnlil,indrn Topcular r.ar1dl' ... m<lc 262 uuma-
bazıl rı , c hill_ n~ :ı Çi~ ilt> ~ eıı~ ticn· 

1 ralı \"C Rva ıın tahtı ti ı:ınd ı 1 
r('t muah.-.dc-Jrrın n al Jını.lc ıl_ 1 TT'; z· 1 huh ım. kt.1 ol.m 1 n . lı n n la-
kur harnJi~c \ul,u hul n 1 1 '

0111
" ::ı ı t ıt 11u ... .ı c al <'l ı n 'hti ·ı . 

gittil-:_Çe arlmnk i .iuıdını ~u tt>rıne te r \. c;ond ıiılmr ... ··r. H ·mı t • 
oldu m h(yan edılınt dt ır. . I . 0 

ı 111 < lmt>) <'tC'k. 1 ) it• bır kaz ) a "'· 
~iü elıassı~lar koıııİ"') OılU 1 c l i"et ' ren l Jza ı kl..ınd tşki

Bcrlin, ır; [ \.A] lıat ) apılmukta ır. 
Miitelı:ıc:sıslnr r-om • ) onu cum r· 

te::i glinU toplsnm:ıını tır. Pazarl i 
gtln.. akdedeceği içtimada Alm.m) u· 
nın te'diyc edeceği tcJ,asiti sene' İ) e· 
nin miktarını \'C hiıkuıneti mc zl.lıre· 
nin kabiliyeti tc 'diycsini tC'tl'ik rde
cektir ki hu ı~omİS) onun tetkik ede· 
ceği mesailin en mlıhimini tr .,kil et
mektedir. 

Faransız-Alman hududu 
Paris, 16 [ A.A ] 

Bir kaç gUn dnvam eden mUzna· 
erattan sonra Fransa • Almanya hu· 

audunda munakalatın tanzimi hakkın· 
nll k; '"u~n\',_,,.,.,. .... 1, ,. .. ı.:1,...:.~ •. 

Ekmel~ ' e fırancala 
Yarından itibaren fırancalaya 

23,50 kuruş iizami fiat }-onmuş ve 
ekmek 17 kuru~ olarak ipka edil-

• 

ı a ış ... - ..... 
iz e aret nes • 

koyaca ı. 

3 1 

Tiirl"~e 

- Maatteessüf insanların ma· 
ymun neslinden geldikleri anlqı• 
lıyor, demesi Amerikada bir b~ 
mba gibi patlamıştır. Halk: 

« - Doktorlar yalan söylüyot. 
bizim babamız maymun değildir» 
diye sokaklarda bağırmışlar. 

Asırlardan beri bin bir asa1e 
unvaniyJe övünen zavallı insanlai 
nn kim derdi ki hir gün ababa• 
ları maymun çıkacnl •. 

? 
t 

VUKUA!); 
Bir adam ezildi _ 

Dün saat dokuzda Yatman G· ' .. 
malin idareı;indeki tramvay ~ " 

La ı l'mdıklıd paç\lvracı Emhıa !).. 

carparak hafifçe } ar3lanmasına llJ. 
hep olmu~tur. 

Jlir ru._n. intihar etti 
Bt } 0hl nda fi uz ağada garaj 

itti ... alinde oturan fırıncı 55 ya§la· 
rııı a iko1a c:.iko l ir seneden beri 
ıuiipte1ü oldu•"u hac:tnlıktan kuttu· 
lama) J(' rını anladı• ından dün 
<'\ rn . ..! Jn 11 inf har etml..crtir. 

J\.arı loca ka\·gası ... 
Krıc:1mpa-- da Iplikçi fırını caft 

de inde 167 numaralı lınncde ıa-1 

kin Ali zrvcr ;ni dövdliğünden ya• 
kal mm.. \ c lıakkında tahkikata 
ba~lanmıştır. 

Iıı~aflı 1 .. · ·acı ar 
Piri pa .dn lıan ~m sokS:c&ıılaıl 

18 numaralı lıancde sakin Ester 
po]i-:e miirac..ıat uderek kendisinin 
evde lmhmınarhr•ı sırada ldracisı o 

llac::ın Şerif efendile :metresi Emi-. 
ne .MakLule hanımın sandığını 
kırarak iginden kırk lira kıymetin· 
de hir §nl çaldıklarmı iddia etti-, 
ğindcn tnhkil-atrı başlanmıştır. 

Kavga eden kumarbazlar 
Dün gece Kasımpa~ada yonca 

sokağında Hüseyınin kahvesinde. 
kumar oynayan Ahmet, Yakup 
Mustafa Hüseyin, Aziz, Bekir ara• 
sında kavga zuhur etmiş ve birbi~ 
lerini dövmüşlerdir. Hadise esna· 
sında Ahmedin başı yarılmıı ~ 
cümlesi yakalanmı~lardır. 

Hamallar arasında 
Asma altı hamallarmdan Atz. ...; · 

met çavuş, arkadaşlarından hamal 
Mehmedi bir yuk taşımak mesele· 
sieden dolayı darpetmi§tir. Polisce 
+a~l··ı .. _.+ •• 9"•1...,. .... t.+ .. '11• ":" 
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Mubddes lrena 
D ...... ltı'iil ela• A• -.ya blaraman Meryemi budur 

rafmda tim • hlf ~ clevret· ifte .. 
mit& ~ ~ . Evet butlur o .. 

ft ıe e At-ı..,. Mlbeuada ka· Dolpnluldar içinde ihtirasla 
lW.•a tllir eMn lnn timdi, tedewür eden, baştanbaşa şeh
EI..., • &JlllP ..,....,. hiik- vet bu vücut, odur .. 
m .... •ld1pcl1p •relerinde Otuzbq senedir yeryüzünde 
~y•6a. . gönüller yakan, ıençlikler kaw· 

Onı.. .... be~ bonecen ran, naauılar tarümar eden fet-

bir tllt • ••iDi Mt&rı.,amıyordu. tu budur işte .. 
T .. alJ ili sin iclerinde birer * * 

volba ,_ sini IUTi ıölze- Uzaktan uzata akseden gitara 
n.. '* dn lmr, Gllbet ıeaelilc sesleri, ut kokulan Kalamış kıyı· 

Lı-ı.:.. lanaı bıduz bir şehvetle sanyor,,, ulb..... ~ pcesi, ona 
_.......1..L yarı bellerine kadar çınlçıplak 

yaJ111m5 • *' tattawmıflardı. iki güzel lcıı, filditi saplı, tawı 
it. ... 1e.1a ... koyundan 

ta ima. War vmnaa sık ve tüylü büyük iki yelpazeyi aheste 
,.. ,_ ......t.rı içinde, aheate sallayor .. 
paiWr Wr .wi ancbru Eloter, Bir mayıs ıecesi. lstaabulu 
bu ... 

1 
ılrkde .... tapııı; çıldırasıya aeven ayın iki ıöz&, 

do' na "- ... •tt. laalcuç bir atık tecelSiiıü ile 
çam korulannı tarayor. 

,... .... -. dlllerincl•• 
bir .... ,......... kadar IÖle Vuiliısa lrena, ellerini f6tıü-
~ ..,_ balcilrlaftJle, ae basarak bir kaç derin şehik ile 
,.... ....... tıpıleri tomur· ciierleriai doldurdu, bopltb. 
cıA' 0 • • • • •leriyle; Sonra ... yavq yavao batını priye 
~u_u .. P•• ..__ 1_.11. .. çevirsek çıplak cariyelere dojTu 
....... - wç7 - KUllll '-ldar pbi IÖyltDdi: 
ntll. -- ııh ıJla keaAlmi, 
ela tar M "'•• wrmif, ..,.qti. - Kazlar ... gidiniz 1 

, .... AJ-.ı,. ~ abamda Tavus tüylü yelpazeler durdu .. 
mdl ılll ıflıln dlll1'e bwplan- Filditi aaplı yelpazeler bir 
ı.n. -. --~ -... kenara dayadıldı. 
4if1e u' alan kwlıramametı. Çıplak kızlar parmaldanrun 

I(•' a ·•'I ftbNm••lfb. utları• basa bua uzaklattılar .. 
ı o.Cif • llb1I ww. bir . lreaa mavi alderini aY1fıtı 
t9' ... w .. ;._ ..a.6de .... pml pml JUan Manna
~ 1 lllr tlrlü teMin ede· ranın enıinleriae daldırdı .. 
mv- a. ..,..aa. Acaba aeei vanlı? 

S.Wydi ki bu kaclaa derin bir 
~ .. 

ow.. ..... . .... 
Ol ' .... ... [[ ' 

. , .. _,_ Ke' r• U,U.. 
belee •IJ • ır 111 ııa. amil ta-
r ............ .., .... k• .. .. '•••• lerill ... 
pil ...... . 

On\' ' . ...... .,.lapfi) 
_.. 1 .. '-Wc ban fan-

uap içiadeydi.. 
Garlllyordu ki Vuiliua elem 

ft llbrap içindeydi .. 

Dltia&tfilld•, ıöt\iı geçiri
linclen, cu 11kmb11ndan anlaşı
hyonla ki yüngiacle lair acı, ba· 
tmda lcorlruua bir dütünce vardı. 

Aoaba oroepu lreain nesi 
vardi? 
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dilıllll W'' ...... ifle .. 
.. ,,. taı .. tikendikÇe 

blıa ıı .W. ........_ yiabia 

Gitara 1eıleri, ut kokuları Ka
laaut la11lanm kuduz bir şehvetle 
WIJOr.,,A{. laakanç bir llf!~z te- ı: 

içiniz. Bütün müstahzeratm üzerinde 
menekse, yeıil ve kırmızı renkli etiket· 
leriude FRERE Ticarethanesinin Paris 

Jakop sokak Mo. 19 adresi yazılıdır. 

KIYAMETTEN SONRA ıs 

A.Jftl* llr'at poit.111 
CllllRN) ..... 19 .. 

llltM17 ......... .... 
... FJ .tdtGt ... Ç•ık· .... , ••. , .......... . 
' ı lp Af ........ .. ..... .. .................. 
.. i ti ... ..,..k ..... 
c. ....... ,.. ,... aJpıı ,.,h ' ----
Kinlik Dfikkilı 

• 1 - ... S.d •• lıir ... 
..... kimJa ............... 
...._ D ~ 1- 'tıf ir .. iaa 
Jrb .............. __ ,...,. 

llMl*9'1•• *" ..... ...... 
.- ıs • 'Lnlll• mMtllllllae ... 

ye 
ıurat 

FJekUilde ıaUcQbez muntuam.. kuma 
ları ve pıverte yolou'laıt~ mahıu. mllfer· 

rala .m"!'ll• Ay d l D npuru Şu~· 
n lıai& tın 18 ineı 

p----..-1,U.IAltl 7de Sirkeciden 
~t.a!t hareketle (&etli. Zon 

pWU, Bertın. AIDMn, Kuruca ıiJe, Cide) 
ilkeleleriae uime& ve avdet ıodece1'tir. 

Faı. taleillt için fDİQtiH Rıhtım hın 
2 DWDUa) a miincaat. Telefon : 2.684 

__ Dek ___ _ 

Hulki Wmhr lıı....,eli Oh 
~e l'lıı ı p "eld•I 

Cevat Kerim 
nı;ıw • 6lti llilll .,,. 
l>inaa. Tel: lııam. 2622 

ME BUR REJİSÖR BERBERT BRE O SIN 
Biivük eseri 

• 
H. B. VAR ER. NILS ASTER • ANNA 

NILSONUN muazzam temsilleri 
Babalann edatlara, ı1e evlatlann babalara kar§ı vazifelerini 

g6steren mükemmel film. Bu eser her kesi 
alakadar edecek ve hekcana 

mit GETiRECEK BiR FiLMDiR 

•• 
Onümiızdeki 20 şubat 1929 çarşamba akşamı 

MEL EK SİNEMASI 
Ihhakir artist lV AN MUSJUKINE i en büyiik eseri sarı' atı olan 

Ç RI YAVERi 

Hırukullde filminde BVYO G.A.L SUVA· 
RESİ olara muhterem temapkirana takdim e. 

decekıir. Yerler bııgünden itibaren evlden tedarik 

edilecektir. 

Bergama Belediyesin
den: 

Ber.- Belediyni El,ektrik Motoru ~in lttzumu olaa 4500 kilo Muottao 
ışoo kllom illaleyi anuteakip on g\\D mfmda eliler kı..ı da birer ı) fuala ile 
ft biiabltJll kilo tesliraı edilmek fAl1ile 20 flD aatddet1e lleni mU11ah•Y• 
-..-. Talip ~ l-3-9»wiılMH um 8ert•• .&.Wi7niu m~watları ...... 

• 

AFRIKADA CANAVARA 

Bu defa hakiki bir 
avına giriştik. 

Muhariri: EDUARD FOA 
- 38 - Akşamdan 

Fakat buna mukabil gözleri, kişi ile puıuya gi 
uzaklan şayana hayret derecede Sabahleyin de 
görür. yorduk. O zaman 

Başka bir kuş daha vardır ki, yor, kahve albllll 
bir leş ne kadar tefessüh etsede Sonra da gölgeli bir 
yene yer. Bu kuşta: Turna ! lanmdan ikisinin 

mükemmel bir uyku 
Kuyrutunun altındaki tüyler Ekseriya uyandıjllll 

bizim kibar mahfellerde çok ma- ta üçe relmiı b 
kbuldür. Fakat bu gün deve ku- dörde kadar yem 
şu Afrika tumalannın yerine geçti. akşam pususunun 

Bu saydığım kuşlar gök yüzün- tertibatı ile meştu! 
de muhtelif irttfalarda uçarlar. Bazı seneler kırk 

O kşdar ki, hayvanı gözle hm hep böyle geçti. 
görmek mümkun değildi. Bunla- Hiklyemi anla 
nn ahval ve f&J'aitİ hayatiyelerini Angois nın cenub 
görmek için citler ister. rada oldukça av v 

- ı O _ Karargahı da bir 

1895 te gece kurdn~umuz vanna kurmuştuk. 
~ Bulunduğumuz 

bir tuzak lometre dahilinde 
Senenin bu heycanlı devrine vardı. Bunlann t 

dahil oluyoruz. Allan, kerkedan isimleri var. 
gibi iri mahluklar •vlamak için Her gün ad 
ıu keaarlarınd kürdugumuz tu· mahluklannın haalİ 
zaklarclan bahadecegim. gelip su içtilderiDi 

Filden bahsetmiyorum. Çünkü veriyorlardı. 
onu daima bekliyorduk.Fakat bu Sekiz min irinde 
bahsedeceğim devrede karşımıza e- T" 

çıkmadılar. daha fazla ziyaret 
Havalar kurak gittiği yani öğrendim. 

yağmurlar dindiği zamanda göl- Uyandığım zamao. 
cükler de kurumuştu. işte bu tisas sahibi olan a 
valcıtlerde iyi hesap ve tarasaut- ğınyqrdum: 
larda o bavalide ne çelit av bu- - E, bugün ne 
lundutunu anlamak kabil olur. Biriai şöyle cevap 

Ben gece avlannı muntazam - Bir ldlçük 
gece su içti, ulan 

bir surette tertip etmiıtim. ikinci de ş&yle bit 
cessüüyle çam korularına tan- yordu: 
yordu.. - Ktiçük k•w~~ 

Birden, terasayı lrenin yatak le de geldi. 
odasına rapteden arğuvani renk- Bu zenciler, bizidl 
li atlas perde hafifçe titrer, dal- lar gibi mübalagaCI 
galanır ve ullanır gibi oldu. Onun için 

Arguvani atlas perdenin üze- bir kısmını tahattu 
rine altın kartal işlemmiş ortası, Bir ötleden llOlld 
yarıhr fibi kldu. yanıma geldi. Bir 

Ve yine birden, bir adam, iri gcSlden su içtiğini sö 
yan bir adam, yalın kılmç bir gittik, bekledik, 
adam, teraanın mermer zemini daha gelmedi. 
üzerinde belirdi. Allan ve kerk 

Parmaklannın ucuna basa basa 
seısiz ve sedasız ileriledi. 

[Bitmedi] 

Nizamettin Nazif 

huy itibarile çok farlı 
lan su içtiti yere 
Halbuki kerkedaa bir'. 
tiği göle bir daha 

TÜCCAR VE BANKA ME 
olmak için 

Pazartesi ve perşembe günleri, ssı at on heştea 
18 den 20 ye kadar iki sınıf açılmı~tır. Malumat 
ilmi hesap ve nsuli def teri: Basita, Müzaafa , 
Amerikan usuli ve Banka muamelatı 4 ay ?.arfıll 
tedris olunur, son imtihanda muvaffak olanlara 
şehadetnamesi verilir ve iş tedarikinde muav 
Dersler bugün başlayor. Programı meccanen ~ 
dolmak için Beyoğlunda, Amerikan Sefarethan~ 
Amerikan fisan ve ticaret dersanesine ınüra 
dersler dahi kubul olunur • 

MüdürO : Agop Pakradoni 

Bergama Belediyesinden: 
İtfıh e motopompu i in lüzumu olan 25 atmoafere mukavim 'li':. 

bez Hortnm 20 güp müddetle aleni munakasa a kODuldul"* 
teminatlri)e birlikte 1·3-929 tarihine kadar Bergama belcdı 

111.D olunur. 

Habç~ kapııtındı klia H.aaeki Mu taCa 
,Aiıa nkfıwu (9'28) seaeai mayw p
yeeine &adar mubuebeeiniG ru etı içın 
U11uoaaaoi nebayetioe kadar vesaik ita l~iiiimİİİİ-~ 
edecetini beyan eylemiş oı.. vakfı aıeıı
kUnın n111f hisse mütevelliııi Ruhi bey 
tarihi ıaezkQrda gelmediği gibi ikamet· 

glhıaı da tebdil evlemit olduiuJıdan i
llueo teblipt icrulDll mecbariytl lwıl 
olmuttur • 

Mumaileyh işbu ilin taribindea iti· 
buen bir ay sarfında idareye •Unca· 
... vnaikl mdi .\le beMbmı ita er· 
1emeclili taktirde rayet heeaptan imtiaa 
e7lemif addedilerek hakkında muamelei 

~....tı.Wıllli 

...... ___.. ...... ........ ..... ....... _ .. 
..... ,... 1 ..,.__., 



ı\ Atktizim antrenörü 

'I'LErızıM MESAILININ MÜNAKA
ŞAYA TAHMMÜLÜ YOl(TUR. 

L\11, 
~-~ lllltrcınü - h 
"'-~~de bıu ru er Alırnham hal.:kın· ( Alman antrenürün bu kehane-

ııı :tııu t L~Cl! nıutalaab l.ıll' dedi • ffı k ld k h 
& lt:ıh •riıı lı~ eden Belim bey, mak· tıne rağmrn muva a o u , em-

' ~Q ilk: ... •r ı:n~ktnp göndermişti. Bu de tam bec; Türkİ)'e rekoru kırmak 
~~ .. •ınııu d- . ~ 

~ 1kı:ıı ı un ncşreıUk Bu sün şartivlc ...._ •• lJ ll ~Yoraz.j · ı ··· 
1 ltıuttı.ı:rAhraham hakkında beva- Şunu hemen ilave edeyimki 
~f 'Ve h~ ı~erken teınamen bi· eski clererelcrimizi elde etmek için 

• a 1ğ1ın 11;111 .ır düşünceve tehi ol- uzun uzun çaJışınamı~tık. Her Ah
~ llıunak ınden sonra' asıl mev- rahamın 100 kiloluk hir Alman 

UJll. aşa olan noktaya donü- gibi çalıştırdığı zaif vücutlarımızı 
Ben her ~ dinlendirmek, açık hava tenezzüh-

r. kıtn1 • rahamm iddia edi· 
1 tte 1 ı "k }erile }'Orgunluklarımızı dinlendir· 

~iştit.. I> nıı ı · olmadı&ını söy· 
.... i.tn ° mck hali tabiye avdetimize kafi 

,ııi idd· a CC\"ap Yerenler ele gelmişti. 
hoı .~. ediyorlar. Atletizm, 

gıoı · 1 } . Her hangi bir hymetin eser· 
ı ~<l • san· spoı ar gı H 
•J n ıya ihtimalat ve mutala- lerle ölçüldüğü bu asırde kliş~ ha-
~tc~~ lllüsait değildir. Elinde line gelmiş nazariyat serdetmek 

t l ll'll:'tr , h. J marifet değildir. Benim saydığım ldnni b· e ır mezora o an 
olrn~ ır adam bir ınutahas- menfi tesirlerine mukabil her Ab-
g ıı-t~'a hile vaziketi olduuu rahamm atletlere temin ettiği fe-
h ·ur. V . c 1 d ı llı>t AJ az1)et ço · baQittir: vait ne er ir, onu anıayahm! Belki 

l l >rahanı]a heraber çahş- her Abraham bir znman çok mu-
~: }u • ~~aıdan evel Semih 100 vaffok olmuş, kıymetli neticelerile 

·tr:r1: l .S de koo:m ordu. 800 beynelmilel bir mevki kazanmış 
J 

1 
"ll ı ~ b d d 'ta. ,::>9 ..,_5 de kostu- ir a am ır. Fakat hilmPnı k; vı>l-

( ıı.ıı B . ~ -
() 'lllC't " 1 ta lı Mehmc>t te nız bu meziyet iyi bir dulrt:tlur 
· Bi1j rk) l1 16.2 ı te kdt edivo~· olmak için kafi midir? 

r- llıiit ~d ~ndi hac;it dii:~ünce~izle Iştc her Abrahamın düştüğü 
llıiz 1 dıt defalar elde edebil- hatalar: 

' . ıu n"ti 1 . 
e İtıd ce Prın. antrenörün ] - Çalıştırdığı adamlar ara-

l n-8~ '~ 'r onunla birlikte ~mdaki farkı ihata edemiyordu. 17 • 
t r ~ a lı:ıchktan c:onrn daha yn~mda ve 55 kiloluk Semihten.30 
n ı 1 l :ıp 'tmt / ınh di? !\lan· ) u. ındn , e bizim Ç. Mehmet rfüc:e

Fıık C'ap ı·ttırırdı. 
a a~t l,u 111 yle olmadı ve her . inde olan Hubonuıı .. arfettiği eııer-

k ın ıısullt nle ralı~mağa jiy i bekliyordu. 
tarı I · 2 ~1ai~et ve ictimAi şeraiti 

ı •oııra 'ht< de }apılan 
~ r l a 1.1 dü ünıni\ordu. lcimizde fakır 

J t et 00 u . Jc>rc..'l ·miz ~ , ~ 
~"lll. d UıO ııı. 2 d.ıkika)a , e olmacıı dolayısil iyi kalori alaına-

e 18ku uı <lakikap <lü~· ·yan arkada larımız vardıki onlardan 
]f

1 
r vereme} ecekleri bir kudret dere-

Iılacı ~I ralıuııı hu illin <lıilıii)i cec:i hrkleniyordu. 
ı 'lf.1 'e kabul ettik. Fakat 3 - Bildiğin 1 muhitindeki ~a· 
baı; r lıı· .. : • nı• ilr izah ı ·de- raitle telife lüzum gormeyen yahut 
Ukıe '.\ 1 var: \m tı r.lumd:.ın edt'Inc>) ~·n bir n<lama antrenör dı,-

t-
1 ~iıtıiz n onra }{umlnrln kabul nilebilir e, her Abraham da iyi bir 
r,.ı~ · ~u ahaknlar için antre· antrenördür. 

~ Ilı~ ~.ı.r 1 "'11 f!;ıınıl1 O)lemi~tim. Meselenin münakaıa)a daha 
tıı dfln/~1.'gııuızı guren her Abra· fazla tahammülü )Oktur. Sözü 

...... 1-ti 
1 ~·. ~i: omm icin • bu vadide soylenecek 

k 1111 ç >ırıniz bir ~ı>y , apama- 1 daha cok ~eylt'r o1duğu halde · kıc:a 

~ırhar 18 • 1 '<1 

""'. ~' ce ceg 
Kunduracı diyipte geçmiyeliml 

Kunduracı varki bütün hüneri us
tasından bellediği bir kaç harcı
alem modef üzerine yaptığı çif 

mu 

karpinlerini yapan, bu nefis şe
killeri ibda eden artistleri düşü· 
nünüz.. onlar da kunduracı! 

Yalnız, birer güzel güvercine 

• 
sın 

s .,at 

çalım verebilmek için hümmalı 
bir rekabet hükUm sürer. 

Bu muazzam müesseseler et
raflarına topladıkları nefis san'at 
erbabının zevkı selimine vücut 

vererek her gün yeni bir bedia 
l ibda ederler, ince ustalık bedii 

1 

san.' atkarlıklar daima baş başa 
vererek çalışır. · 

Dercettiğimiz resimler bahset-
tiğimiz moda müesseselerinin en 
meşhurlarından olan JakoBüs ve 
Raynes müesseselerinin en şık ve 
en son modelleridir. Bunlan nu· 

mara sır~sıyle tarif ediyoruz: i 
1 - Üstü yaldız harçla süslü, 

1 yaldız topuklu dekolte suvare 
ı iskarpini. 

2 - Paris modası krıstai to
kalı, (kleantr) modeli saten is· 
karpin. Kanşık atkıları bir sar
maşık tesiri yapmaktadır. 

3 - işlemeli atkılı iskarpin. 
işlemeli kısmın deliklerinden gö
rünen, çorap gözel bir tezat 

ı husule getirir. 
4 - Lovis Quınze devrini ha

tırlatan yüksek topuklu siyah 
iskarpin. 

5 - Yaldız zırhlı salon 'iskar-
1 pini. 

ı:..-,,_ .. _...~ ...... -..-.....1 n s p 

çif ayakkablarını camakanına sı· 

ralamaktan ibarettir. Bunlar icat 
fikrinden, kariha zenginliğinden 
mahrum işcilerdir. pütün gayret
leri, ustaları kadar « temiz çıkar
mak » tır. Bonların çalışması ku
nduzların çalışmasına benzer. 

Konduzlar nasıl sevki tabii ile 
ev yaparlarsa onlar da el alışık
lığıyle kundura yaparlar, boyle 
olduğu için san'atlarında esaslı 
hiç bir yenilik göstermezler ... 

Şimdi bir de, bu sayfada re
simlerini gördüğünüz kadın İs· 

benzeyen bu iskarpinlerin teşhir 
edildikleri ·vitrinlerin, çiçekten, 
zarif biblodan vücuda getirilmiş 
zeminleri, bu nefis şeylerin ne 
ince bir san'at havası içinde 
düşünülüp kuvveden fiile çıkarıl· 
dığı hakkında insana bir fikir 
edinmek için kafidir ... 

Avrupanın Paris, Londra gibi 
büyük merkezlerindeki şöhretli 
moda müesseseleri arasında yeni 
şekiller, henüz görülmemiş çizgi
ler bulmak, tepesinden tırnağına 
kadar kadın kıyafetine yeni bir 

ası 

'Iasedm an dt•nilen kum 
) npı)an bu ncfi m nre tu' alı 
'·Aricl., ismhlc moda alemine çık· 
mıştır. Beyaz mac:eduvan üzerirte 
helin aşam ında ü li.i deriden hir 
kemer vurdu·. 

kudar lJaıteı Belediyemnden : 
Salacak mahallesi Sultan V.C· 

mesi ııokıığına ait U.ldmmlarm 268 
lira 11 kuruş Uzrinden münakasaya 

a.ı: edilmi§tir. Talip olanların m.ıe 
gtnu olan .Martın 9 mıcu Cumartesi 
gUnU saat on dtırtte Daire Encume-
nin" mUratantbnilli.nolunur. 

1 Damla 

Pe tev 
esansı 

İZMIR VE P ARiS SERG -
LERINDE BÜYÜK MÜKA
FAT VE ALTIN MADAL

. YA İHRAZ EDEN MARUF 

D AL 
KO ·sERV ALARINI · 

Herkes, bilaistisna tercih eder. 
Meşhur doktor ~rgerin takip 
ettiği usul üzere sureti imalleri, 
hali robiilerinin muhafazasını 
temin eder. 

ENFES! MÜKEMME 
SIHHi! 

Her bir tecrübesi btiytik bir 
muvaffakiyet, bir zafer I Umum 
bakkalive mal?azalannda bulunur. 

Erkeğin 'ücudunı 

güzelleştiren 

l{OUSSELKEMERİ 
Bedeniniıi 

ınceltir ve 

otomatik bir 

~ ma~j tcain-

• )e Ul) iflntir. 

Husu::ıi taz

yik 'e triko· 

muka-

' iın olması itib:ıriylc amı olun. 

duğu kadar uznttlabilmesi sa,.e 
sind her tarafı temamcıı dol 
nıhur. 

(RUOSSEL) kemerini giyiniz 
sizi gençleştireock, vücudunu 

zu l umuilltncak 'e gık.lqtıra 

caktır. Musavver tarifemizi iste 

}iniz. Yeg!ne sat·~ mahalli lstaıı 
bul şubesi bulunan bey~lunda 
tUnel me' kinde. 

JRou sel ~ 1 kc İ\orıım. 
~~~~--~---~~~~~~~~~~~~~~-------~~---~---~~..--------------:~-.--::~~~~~~~ B c iktas bırmci ulh hukuk, mahke· B C)oğlu uçuııcıı huku mahkemesin· • 

llııttı 
ıı 8.la.n ti 

3 \.ı:ılU rn na el•etil<:> Şubatın 14 neti gllnlı nk~emınd'ln itibaren bnnn· 
y lıtr, at <l k"gUnuııeo kadar (dahil) ve €' vclce ilfin t> Jildi veçlıilc l:lİr \ o.cu 
~ lh e l t ·c 
• O)· a arı e nıuribince Y C'~ilkodf' Istuııbu \ e mu tel a ıılen 1 t!rnbul 

tasında. seyni ı;ef~r ed.ec ektir 

A 7.1 ~1 ET 

Muvast:Iet llarel\et 

20.27 
~0,32 
20;~6 
20,39 
20,43 
20,tG 

2Q.20 
20,28 
20,33 
20,.~7 

20.40 
20,14 
20. '7 

\ 

AVDET 

:\levakif fovMelct Hart' ket 

T tanbul 2.00 

Kuml\epı 2,06 2,0i 

Y f'nJknpt 2.09 2.10 

s .. ı t '.l 2.U 2.14 

)edıhulc :U6 2.li 

Zeytinburnu 2,20 2,21 

Bnhrl\u~ 2,2:; 2,26 

) ,.~ilku) 2.J3 

1 

rcü ı ent Ekrem, 

me ınden: Fm ı lıda Suhevl bey en- df'n: M dd i :\1ilrni E ndinh m <l· 

mi sok ~ında h! numaralı lı n"de mukim 

H uluci be~ in 3) nı hanede k JDP iken 

çıkıp nere)e ı;itt Trinin ıneçhu'heti ma· 

hnll~ muhtun \t' muba§irıuin §erblf'rin· 

d • nlıı~ıları Biı naı bamın aıc hinde 

iliinen teb ıf?nt ifası karargir olmuş ol

duğundan yevmi muhakeme olarak tayin 

k1lıı mı o mart q_q çar :ıııb:ı nun\l saat 

11 de mahkeme~ e gelmediği takdirde 

dnrnnın gı)nlı('n ru~ f't edil cer•i ilan 

olunur. 

} "-t.ıııbul i rı:ı d:ıır !ld ı : Mahcuz, fu. 
ruhtu mukarrer n) nalı dolap, bnfe 

lran 1 alıcı, ı ort manto, 'nzılıane kon· 
sol ın. ~ \ t ır lmtııı l <) ııı , u >l!lı 

ı:;Unii aaı 11 <lı ıı ıtıL rn ( 11 , lo ııııda 

ba. mı •ah ip ınulı.ıll mılt'.' 1 C) nıı ıı.ır lı 

hane on ınıle lıilnıııı 'C'dC furulıt olun • 

c, ,.ımlıın ıalıp olaıılıırııı mııhalliıırl haı r 

drtfilc) h B. "ikta L.ı Hasan p , d n ı(k:' 
36 numaralı Nışan Efendinin hanesinde 

Ş:ıbuh Seri iz E\fl 'irlet Karni~ Efendi 

al'\ hınt> ikame t'ylcJı i 12. 85 k ı.ruş ıı· 

1 dl\ ııııı <ı r ı n ınw a em · 

s nde ınıl~deial he ya;.ılen dan•ti e 2İ· 

rinc mumnile) h Şabulı Scrkiz, an Efen· 

dinin ikumetg:~lııııtn mPçlıul oldnvu ma· 

halle he> et ihth uri) e 'c muha§ıri tara· 

fından .., erilen me~ru attan anlacılmııı 

olmakla bittalep haJ...kınd:ı \İrmi• f, nden 

ılunc ıı td.ıli •..ıt ı r ııı:ı kurar 'erildi in· 

den )evmi muhakeme olıın 9 mart 929 

cıımarte i at ll dt> m:ılı'ccmed" hiZT.at 

'e~ u t.ırııf•nıbn mı." ıddıık. h r \ekil ı 

ğ ııdcrnıe ı 'c .ıkııı taktirde hakkında 

ını ıııı l,.i r,q ııhi, r H ra ol ıııaca ı ı bli 

knıı ı t•lumı ı... ll•r • ifjn 

Ba) ram siparışlerinin kabulüne başlandı 
Siparişler ıra ile gönderilir 

Telgraf adre lcri : lı:ıtonhuJ Baküs. Telefon 
B. 7723 neı\rup adrNıi 'iı;li kır sokak 

Eı ıl~ ( ve Ey 
daıı: 

-
Be bel Bah~esi pazarlıl la kiralanacak 

lleQek B.ılıçe~i pa:zarlıkla kıt&) wrılccektır. Tohplerin 23-2-929 tarihi.ne 
udif Cumart ı Unil saııt on altırn kudar b ıı .eınım uıuracaatları. 

~ 1 

Bal n· kö) imde harnt fabı ll~~Jnrmd ~maıutt tıarhive + ı tamimi muh \'Uat koını ) onundau: 

·Reşat • Yusu Bey · eı--· ıı 
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] - isan -929 taı·ihinde icra~i ı ı u I a rrer 

l\. aliye ınüfettiş n1uavinliği nıusahakasına 
ait şeraitiduhul 

Serlnvhasil(' I'ER."'lf,'1186 günkü niiı.;hannzda intiş-nr 
t·clf'n iiç sütunlul,. H:iodu 2H Mm·t ) f}28 tarilıinclt•n iti· 
har«·n Rndium tıraş hıçaklnrumı (lstanhulıla lı"imha tica· 
rethanesine) ~ümleı·ilm"nw~·rır dair olan <·iinıl.-rlrki 
gönderil mcnwsinc l,eliuu·si sdn i tertip olaral, (gifode
rilmcsine) şeklinde <lizilmi~ olmnlda tashihi l,eyf iyct 

Cınuru umuıniyei Malİ)C müfdti:;ı muavinliği içiıı 1 · Nisan· 929 
tarihinde l&tanbulda ve Ankarada bir mu .ıhaka imtihanı kii~at edile· 
cektir. 

] - Türle olmak ' 
2 - :\1ekatihi aliyedcn birinden mezuun olmak 
3 - · i yirmi dörtden dwı ve otuzdan efzun olmamak 
4 - .. ' '1ızet1er tarihi ilandan itibaren 25 · Mart · 929 tarihine 

kadar Ankarada Maliye Vekaleti teftiş he} eti riya~etine ha i(;tida 
ı ıüracaat edecekf r ve verecekleri i tidalara berveçhi ati evrak H' 

'-es.ıikin birer sureti mu addakalarını rapt eyleyeceklerdir. 

1 - nuf.tıs tezkeresi 
2 - Tercümei hal varakası 
3 - Hizmf'ti muvazzafiii a"kerıye ile mükeUef bulunmadıklarına 

lair mensup oldukları nhzı a:sker ~ubesınden alınacak ve::,ikai resmi)e. 
4 - Şahadetname 

5 - lkametga lannın adresi 

fmtehana mubaşe.retten aktem talipler bir muayenei sıhıyeye 
uhi tutula lardır. şeraiti lazimey i haiz olanlar tahriri ve ~ifahi 

• lmak üue iki defada icra k1lmncak mu abakaya iştirak edecektir. 
I:velce yapıla!! mu abakada bir dafa iştirak ile muvaffak olmayanlar 
maruz:ıikk ~eraiti haiz oldukları taktirde icra olunacak i.,bu rnu..,aba

irak Jıakkma maliktirler. 

l Nisan 929.tsrihinde icr kılınacak olan birinci t1lnriri kısmı Anka
ra ve l ve tahrird muvaffak olanfarın ikinci şifahi k-ı(;mı 
f\nkaftK.la i dmaoaktlT. 1'alıriride mufak olamayanlar şifahiye 
kabu'J edihnezler. • 

Musabakada muvaffak olanlar 3000 kuruş maaşla müfettiş muavin· 
fiğ' taJin olwıaoaklar ve mas~lannhan mada seyyabatlarind e s.ırf 
e eri aakiki seyyahat masrafile ayrıca 360 kuruş yövmiye ala· 
c la 

A~",.·~ muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir müfetti~ refa
kati'Ade · · gördükten ve üç sene wuaviıılikte kaldıktan ısoura bir 
ehliyet i tihanma tabi tutulacaklar ve iş bu imtihanda da muvaffak 
ol &r ört bin kuruş maa§la dördüncü sınıf Maliye müfettişliğine 
terfi olml6tak ikmali tecrübe ve mümarese zımmmda akalli bir sene 
müddetle vrupaya izam edileceklerdir. 

Avnıpadu avdet eden müfettişler hey'eti teftişiyede ekalli he:. 
~ mftddetle ifayi vazife et~ mecburdurlar. Bu muddet hita
mindaıı evv.el hey'eten infıkak etmek isteyen müfettişler Avrupadan 
l>ulunduıclnrı ı.a.man zarfında hazinece kendilerine sarf edilen meha· 
liğin heyete bulundukları her senei kamile için yüzde yirmısı 
hittenzil bakiyyesini hazineye bir guna itiraza mahal kalmaksızın 
iade edeceklerine dair Maliye v ·§.leti celilesine katibi adilden 
uusaddak bir kefalet name im eyleyeceklerdir. 

İmtihan poroğramı ve saire hakkında teftiş hey'etinben malii· 
t t alına bilir. 

imtihan Poroğramı 
1 - ~aliye ve İkti at ilimleri hakkında umumi malumat 
2 - İitikrazlar ve muhtelif şekilleri, porçların itfası, tahvili ve 

te.hSdi u ulleri Tür.kiyı:> ( Düyünu umum iyesi) hakkında malumat 
3 - V ergi!erin tarbındıi takip edilme~i lazım gelen umumi ka· 

ideler bili va ıta ve bilvasıta vergiler, ı;ermaye ve ırat üzerine me\. 
zu v r~kr, ve bunlardan her binııin faide ve mahzurları 

4 - e kul olmiyan emvalin tnsarrütima ait kanuni malfimat 
5 - Ttirkiyede bugün tatbik edilmekte olan vergi ve resimler 

ile bmılann tarhi, cibayeti, tahsil usulleri ve yapılma ı lazım gelen 
kanuni ta · t 

6 - muha ebei umumiye kanunu ve bubaptaki mütalaL bütce ve 
t i old ı e:.asi kaideler, mali sene ve devreı lıc-.aLiye. ma arifin 
tediye ve itası ve mürakahesı usulleri ile Türkiyede bu hu U::>ta 
mevtU kanunlar 

7 - Mali usuli defteri, Kaza, Vilayet mal kalemlerinin muamelatı 
hosabiy,,.Jeri He Posla 'e Telgraf ve rüsümat uc:uli he"jabiyeleri 

8 - kanuni malnmat, Hukuki idare Hukuk ve ceza u::,ulii muha
b emeleri hakkında umumi ve mürmd malumat 

9 _ Bacıit ve mürekkep faiz he-;aplar. nisbet ve tenasüp kaide-
1 ri, qi} ilei adediy e ve hPndec:iy e. :ıtıh ve hacim mesahaları, } eni 
wtlcyas ve vezin u ulleri 

10 - Usuli defteri. l>a it ve ınuzaaf usuJler hakkında umumi 
matfimat 

olunur. 

1 umara 
11 
34 
ss 
79 
60 
93 

93 

• 
• 

e ey anı 

Satılık mahaller 
Rangaltıda Canbaziye mahallesinde 

Şişlide izzet Pa:sa arazisi dahilinde 
Tabtakalc caddesinde 
Kadıkoyüııde süğütlü çeşmede 
Cağaloğl~nda sıhhiye Mü'dürlüğü yanında 
Hf') heliadada Rühhan mektf'hi yolunda 6 
cedit mlikerrer 
Heybeliadada Abba!" Pa:;a sokağmda3 cedit 
.ııumaralı 

Nev'i 
Hane 
ruğla Furuııu 
lratlı arsa 
Arsa 
Dükkan 
Bahçe 

Bahçe 

103 Büvükadada L izarnda atik 2.5 cedit 7 No. Arsa 
ıoq Büyükadada Gakomi sokağmd.ı 69 mımarad.ı Arazi 1,2 hisse 
106 Büyükadada Nizamda 5 numaralı ')'lğ 
108 Büyükadada Çakomi sokağında 71 nur ra Fu ':ıfık 1,2 hi _e 
109 Büyükada da ., ,. ,, ,, ., 
11 O Btiyükada da Rihtım sokağmda26 ~o. Kahvehane l.2 ., 
115 ,, Ayaniko1ada :~7 mükerrer :'.'\o. Bağ 1.2 ,. 
l 16 ,, Acem sokağında• 39 i 41,41 No. Bağ ve Bahçe.1.2,. 
118 ,, Ebe sokağında 11 numaralı Bağ 
119 ,, YorgoJu mevkii ma bahçe Gazino 1,2 " 
] 21 Kadırga Bo .. tanlı mahallesinde Hane 

" 151 Biiyükadada Niz.amda 34-36 numaralı Dükkan 
] 52 ,, A.)anikolada 71,2 denizden dolma rıhtım arsası 
153 ,, ,, 32 numara bağ mahalli 480,768 hisse 
154 . " " 23 ., " 480, 768 

Balada mevkii Vf' nev'i yazılı emlak pazarlıkla satılacağından talip 
olanların her gün şubemize müracaatları. 

Türkiye Ziraat Bankası Adana 
mensücat Fabrikasından: 

Pamuk ··prğ· -kaput bezi 
Türkiye Ziraat Bankası Adana 

mensucat Fabrikasının 
Yumuşa , Vater., 
erile ince kal n 

1 ivrak, Eki tira iplik
ap t bezleri ucuz ve 

sağlamdır. Mı · nelesinde sur.'at 
ve suhulet gösterilir. 

Telgraf adresi : Adana Batik. Posta kutusu: Adana 67 

( ___________ E_ın __ '_Ta_H __ ın __ eı_r_uk __ e __ H_a_nı __ ar_ı __________ J 
'emti Mahallesi 
Bognıi~i 

Jlıılat 
Bu) Uknda 
AAa&ra) 

Yeni cami 
Bogllzic;ı 

'ı eniınahalle 

1 lacı lı:;a 
\alı 

KutipKnsıın 
Hocaal:ıddiıı 

Hovacıkö) 

• 

Soka~ı Neli Dair 
Pazarba,.ı 17 Apa,rlmaıı l 

2 
c c 3 

19 dtikk!n 
Kilise 102 fa· 

Ev altında dükkllu 
102.1 Ev 

Kemer altı 41.~.45 Apartmau 
Macar 12 l::czaııe 

Karakol 12,14,16 Arııu rn Meyhaee 
Asma altı 5, l • 57 DUkldın 
.h.orucaddeai 3 İratlı arsa 

" Dükkfuı 

İCllrıe lira Şehri 
15 
15 
15 
15 
25 c 

15 
16 

480 c 

240 c 

66 c 

72 c 

5 c 

5 
7 5 
9 c 5 

11 - Tarihi ma1i \t> Coğrafiyf•, Tıirki) Pnin tabii. idari, ıktisa
di coğrafi..,ı 

Balat Arapcami 
11 c 5 

Makaracıl:ır 5().52 30 

12 - Türkçe ve Fransızca kitabet (. umara ita ıııda l'ramazı:a: 
den mada İngilizce, Almanca ve ltal anca-va \ ukuf ., e mrlilmat dahi 
ayrıca nazarı dikkata almaeaktır ) 

+o+ BAY lAM MÜNASEBET. LE -0t ~ 
: % 30 Kark etme ister misiniz? 
et." lstanbulda Enıirwnıindc lcopru meıkiuule 13 rlllmerolu 
~ birtanm birinci katında 

~ I TGİI~İZ PAZARINI 
ı Ziyaret ediniz. Hazır \ e ı marlanıa her renkte empermeablize 

i gabardın pardesülerle İngiliz biçimi ( Trinç ·Kot) laruı 
muntahap çeşitlerini bulacak ınu. 1mali)eısi itmalıdır tGt 

-O- Satı~ toptan ve perakendedir. + tQt~'°'-0-

\ 7 akıf akarlar miidürlüğünden 
B..lı,,. pıda dörd.ın('u \ ı,ıf han tıı.htmda ve Felemenk bankasının tahtı 

· tirarında u rı 4 ve dahil k o numanılı mnklup iki mnğnza 
B l aı: -la dbrd n ıı \al,ıf han tahtında 12 -4 numaratı ınağaıa 
B 1 rre e ·, n c c ımeni idare<'e p~rlık suretile kiraye 'eril· 

ı ı ırl , t.ı p'ı> n ubatın \ irm. ı ç nrıı C:t:mnrtl' i 
.ı ıam niıı urct !11 .:ılımı, \e ı,.m· atı 

\Cı;ıeye · t ·ı. etmek Uzrc 1 taııbul evhnf muduri}C
Jn! m • .le :ıtlnn ıl n alunur. 

Eski }ağkap:ını 14 20 • 
Bal.ıda e\ 1 ınu rrer fmı.ıkın S.3-92<J tarihıne musadif salı gUnü saat 15 d.ıı 

mu a\ • dderı mukarre{dir Taliplerin. eımali metruke icar komisyonunu müracaatları. 

~:. ·r. 
Semti Mııhallesi Sokağı No Ne\i lcarı Lira s 
ııs .. udıır ) eni ~folıalle Andonaki 20 Hane 180 • 
Kudıı.ö) Osm:ınağu Muhtar 60 360 • 
Bakırkö) ::5akmığacı Ta" han 102 84 • 

100 72 
c 101.1 81 

Hııl.ıdıı evsafı muharrer emlakin 21-2-929 tarihıne musndif perşenbe gUnU saat 
15 ,.. it ındidcn mu:ıa) edelrri mukarrerdir Taliplerin Em,'&Ji metnıke icar komisyo
ııuna mtiracııatlan • 

vakıf akarlar ınüdürlüğiınden: 
Çar§udrı ) organ<'tlnrda h!ıclı memi.ş sokağında 13 ·o. dUkkfuı 
Çarşu civarında Çadıroılardn 121·123 ~o. dUkklin 
Ça§ııdıı sahaflarda bedesten kapıı;mda 22 No. dUkUn 
Mahmut paşada ye§Üdirek bakkal sokağında 20 No. dUkkiin 
Mahmut paçadu kUrkcU hanı derununda 2 No. kapı mahalli 
Uzun çarşudn dUkklinciler caddesinde 69 No. dl:lkkiie 
Eyupta Cami kebir mahlleainde iskele caddeıınde 21 No. dllkklin 
Gulatadn ehit Mehmet pa§a nuıhallesınde Uetfibcilerde 13 ı 'o. baraka 
.Mahmut pa~ada )"eni hau sokağında 39.35 No dukkin 
Paşa bahçesinde Çımar caddesinde 19 ~o. dlıkMu 
Yirmi gUn mUddetle il!n edilen balada muharer eml!kin paıarlık snretrıe 

kirun H'rilmc~inr encumeni idarece karar verildığinden taliplerin §Ubatın ymııi ye· 
ıliı.cı r aııba gunu ~aat on dv t bu l• a kııd:ır §Srtnamenin suretini almak H' 

teıninQtı mll\akl ate ~ta ederel~ ın11 a) de)c i tirak etmek Uzre iitıınbul evkaf mU· 
duı'iyctinde vakıf a.k~rlar mudurlüillne w.ı.r c:oıııtlan illa olı.ıııur. 

------
• il k 
ıran hakkal diikk:1ı 1 

Bak1r ki)~ ltc>z fahrika~ından: 
Fnhrı lll•lll .ı. hıhrıJı' ki b11k ktil ri ıl ~ l'I IJIJl nnlıııat U1 lrM{'tı 

ır:ırn \ ı•rılınC'k llt.ı•ı ı• tıılıp olanların ""111111 la11111ı \ 1 ıınlaııınh 111.rre n.ııı..ır 
fııhrıkıı"'ı 11111ıli1İ\l'tiıw ııııır.ıuıaıl. ıı. 
y-

Üc;iineii kolordu ıuiibuyaat 

J1ı .ırlu fiatı ıa.ılıı.dııııu if.ı f'•ll"lllC) en ıııuırnhhidr nıt olmak ıı1rr on hr~ bil 
yııı ~rlt l'n bir huı;ul, hilo ":tde ya~ı paznrlıl.la uıulı.ı \ ~ edilrrektir. Pa1.alı,ııı 

2i sııbat 929 tarihın•· 11111-..!ıdif pN~enlıf' guııu saat QJt durt te ıera edilerrı.t' 
lirılrriıı ~artııuınr imle )aıılı olan eel ıld" ki ll''minatlıırile homia) onıınllıı rıııı 
salonunda hazır bulunmaları ilan olunur. 
F arkı r,iaıı tnalıudıinu ifa <.'detne)Cll ınıııealıhidc aıt olmak ıızre mı !;.Ot~ 

ııdet Faytonun pazarlıkla mUba)at:::ıı tl'knrrıır rtmi tir. llıale<ıi 21 ub:ıl • 
rihine mılsadif perşenhe günti sııat on durt te yapılacaktır. Taliplerin ~aı1n 
yazılı olan şekilde ki te'miuatlarile komi~) onumuz mlinakasa salonunda haıır 
nıalıır:ı iliin ulun ur. 

ordu ıııühayaat 

E !:kişelıir kıtııtınııı ilıti,..ın oluıı li700 J,ilo pirinç kapalı z:ırf n~uııll 
k sasirıdn talibi zuhur etmediğinden 13·2·929 tarihinden itibarrn Jıir • 

fında pazarlıkla miibııyan edileceğinden taliplerin şeraiti görmek uzre he! 
pey· sürmek icteyenleriıı · te'minft nkçelerile Ükİ!:ehır mlıbayant komis}oıııııı' 
rlıcaatları. , 

r 
1 

DEVLET l\iATBAASI l\iüdürlüğüııden; 

Yeni neşriyat 
ÇOCUGUN PISIKOLOJISI 

Ve 

TECRUBI PEDAGOJI 
Claparide den mütercimi Hüseyin Cahit Bey 

Eiyatı 155 kuruş 

TURK EDEBIY ATI TARiHi . 
Müellifi Köprülü zade Mehmet Fuat Bev 

Fiyatı 150 kuruş · 

MUFASSAL TURK TARiHi 
Beşinci kitap 

lılüllef i M. Şemsettin 

Fiyatı 150 kuru~ 

Defterdarlık ilanları 

KiRALIK DALYAN MAHALLi lo 
KadıköyUnde ZUbdU pn,.a mahallesinde Fener bahçe mevkıinde 'l.IJlistre} 

maruf tur, muhammen bedeli 250 lira, mlluıyede 10 mart 1929 da Dd't ~~ 
ta yapılacaktır: 'tı 

KiRALIK TARLA 
Balta limanında Kanlı mandıra Uzerinde 22 ılonUm, kirası 150 lira, icar ııı 

uç senedir, mUzayede 10 mart 1929 d:ı Defterdarlıkta yapılacaktır. 

KiRALIK T1\RLA 
Be) kozda Tokat köşkü nrkasıodıı beı d6num, kir:ısı 20 lira, müddeu 

>ıeoedir, wUzayede 10 mart 1929 Defterdarlıkta yapılacaktır. 

KIR ALIK TARLA 
Kuı.guncuk Fettan dağı ıızazi mden bir kı mı, kirıısi 100 lira, irıır 

Uç cnedir, mUzayede 10 mart 1929 da Defterdarlıkta yapılacaktır 

KlRALIK DÜKKA ARSASI 
Tupkapı sara~ ı dahilinde erir) at hastnlıaııesi karşu11unda, ınııh.lmem ııtd 

fıra, mtizn\ ede 10 mart 1929 d.ı Defterdarlıkta )apılarnklır. 

Fındıklıda 1\1. M. vekaleti mubayant 
•' 

konıisyonu ııdaıı: 
~;;::;;;;;;;;::..,o.;;;....=.;;;.=:;.;..;;;~-------~-...-....--..;... ....... ~--....-• .,,;...;-.-.-...........-Je~ 

ı hıiyacntı t'iskeriye için alınacak yirmi udeet itfa aletine en suıı ,tıfl ~ 1 

haddi layıkında gtlrUlmediğinden ihalesi yirmi ijtıLnt 929 tnrilıind<' Ji!ll' 
gUnli mat on dortte icra edilmek llı.re bir hafta mUddetle talik " 1tııı' '/ 
taliplerin gartname suretini yirmi kuruş mukabilinde komi yonumu~da~st' ı 
munaka'8yn İ§tirik etmı>k i te} enletinde ~artnamedeki tarıdıı ı.-mıııııl I_, 
ıniS)Onda hazır hulunoınln il!n olunur. ,. 

M nisadaki kıtaatın ihtiyacı için kapalı ıarfln mUnnkasarn koııultın ~ı I 
tari vartnamcsinde yazılan kuru fasulyeye talip çıkmadığıııdao 23 şıı dl 

Cumart i gilnU saat on be~te Manisndaki askeri satın alma komisyonıttl ~ ı 
lesi ) apılmak Uz.re münakasa teıııdit edilmiştir. Talip olanların te'ınırııı• 
lifnanıelerile mezk6r komisYona ıntirııc:uıtları. 

1 
~ 

•.. 1 . 1 'd 11tıl -~•' A nluıra merkez kıtaatıoın ıtıyacı o an \e ınıktarı ~artanını: erm e ' ı1f" /. 
koyun ve sı~ır etleri kapalı zarf Ja ve ayn ayrı ıartnamclerle ;dl 

konmu§tur. lhll.lesi 23 gubat 929 cumartesi glinU saat on be§te A~ .011ıı~;ıt 
lwz satln almQ komisyonunda yapılacaktır. Şartname .sureileri koıniS> ·tı it' 
mevcuttur. Okumak isteyenlerin her gUn komisyonumuza ,·e mn.aak•ıll' 
edeceklerin Ankarada mezkez komisyona müracaatlan ilin olunur. ,,rf ıl~~j 
y erli mamulatından 85000 metrelik beyaz astarlık bez kapalı ur o'' 

mubııyan edilecektr ihnlesi 20.2-929 çar§anba Wlt on dört buçu'ld ııeet~ 
ve ~artnamt:sini görmek aarzu edenlerin her gUn ve münakasa)& ~tirik t'~ ıe 
ihale gilnll muayyen saatten evvel teminat ve tekliflerill" Ankar:ıda ıner~ 
san koınis\•onuna muracatları. t el; 
G Ulhanc • bas14hancsi için zarar ve z.iyanı ve farkı fiatı ifayi teahllıl ~~ 

500 c;ı:nurıı mute.ahhıt nanı ve hesabına olmnk üzere ton kırıple k de f.. Lı 
ııuretile icra k"llmacaktır. Pa:r.arlığı 23-2-929 Cumartesi giinü saat 14. ıer'P 'tt 

mektebi y emekhaneleci ônUndeki pazarlık nıahaUinde ) apılııcaktır. TalıP ~ 1_ ~ 
. . . u 1 • t' ı. • • d .... .,Jll'lı.Jt "4t l naıne ıçın komısyonumuza m racaat o unmnsı \'e lj ua... ıçın e ~· f t 

de hazır bulunmaları ilan olunur. fJ!~ı ( 

M altepe askeri lisesi (Sabikun orta mektep) için r.erar ve ziyanı 1C tJfJIJ 
ifııy:i teahhllt etmeyen ınüteahhiti namı hesabına olmak uzre 411 

odun pn1.arlıkla mubayaa olunacaktır. Pazarlı~ı 23-2-929 [Cumarte!i guıılllt l~~ 
ta Harbiye mektebi yemekhaneleri önündeki paı.arlık mahallinde ic~~ d~ 
Taliplerin l)Brtname için komisyonumuza mUracaatları Ye iştirak ıçııı 
mahıılliode h87.ır bulunması ilAn olunur. e 
T okat askeri orta mektebi için }Uzumu olan 335 takım bııricl tale;e,_r 

kapalı zarfla mtinakasaya konulmuştur. lbalesı 24 Şubat 929 ardıf· 
:an't 14 tür. Şartnamesi \'e kumaş numunesi komisyonumuzda • ur'" 
olanların Tokııtta a"keri orta mektebinde ;atın alma komisyonuna ı:n 
ilan oluııuı-. 

Meı'ul müdürü: Burhanettin 


