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Bütün bir sinema 
romanını okuyunuz ! 

ADBD { ~1: ::R ~.ü1ITESIS TARiHi: 189' 

KAR YAGACAK! 
.... Me ekette hayat pahalı 

NUTKU. 1 

liğı gttnden güne artıyor. 
geçen sene toplanan iktisat m~ • • 
hu derde çare bulacağı ümitleri timdi· 
lik lafta kaldı. Bunun sebebi bu mee
liain çare balamaYJfmda değil, çare bul· 
mak için esaslı, yani daimi surette top
lanmayışmda aranmalıdir. Hulisa: lkti· 
sat meclisi Hayat pah~ doguran 
muhtelif meselelerle ugrqmak üzre 
mfitemadiyen toplanan ve bu ifle esaslı 
surette ugr8f"D m11Spet, faydalı bir 
nıuessese haline etirilınek lazımdır. 

liET PAŞA DiYOR Ki: 

M. BUROFUN 
SEYAHATL 

BULGARISTANLA 
Bffi MiSAK. 

BULGAR HARiCiYE 
NAZIRI GELiYOR. 

KAR VARMI? 

B~ŞKA YERLERDE KAR 
BiR NIMETIIR. 

BIZl>E ÇAMUR VE SEFALET! 

TAHKiKAT NE 
MERKEZD!? 

DUN DiNLENEN 
ŞAHiTLER. 

ı il r. A R A P Y A N 
t EFENDiNiN ROLU 

' 

CELALABATTA 
um iNFiLAK 

Moekova, 18 (A.A) 
Tu ajaDlı bildiriyor: 

Celtlahat blelindekl eep
luuıelik.te nkua Pl4'll hı• 
flltlnn kalede •e pJıird6 
bl,ak tahribata lebep ol· 
fta.,. bfldtrllmf!kt~fr. 
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-· Kırk -yıl evel 
. ~. 

Ankaı·a<la hir J ıya111f\t 
1 • 

Tam seksen yaşında bir ka
dmdan, bir hamam ustasından 
naklediyorum; kırk yıl evel An
kiırada, bi ha a yerliler atasında 
kızılca bir kıyamet 'kopmuş. 

Defterdar beyin haremi ger
çekten bir hanım efendi imiş. 
Zavallı kadın Ankaradan biç hoı-
lanmamlf. Gtınün birinde kocası 
lstanbulda bir iıe tayin edilince, 
Ankarayı zem için bir türkü uy
dunnu~... Türkü o derec;:e revaç 

. bulmuş,. aA-tzdan ağua dolaşml§ 
ki tehirliler bunu işidince kulak
lannı tıkıyorlar, küplere bıniyor .. 
lar, defterdarın karısına küfürler 
ediyorlar •• , Buna kar§ılık Anka
ralılar da şehirlerini methetmek 
için koımalar, maniler uydur· 
rnuılaraa da tutmamış. 

Defterdann hareminin uydu· 
rdutu koşma zamanın ıihn1199 
tini ~erir: KlStü bir ıihıiiyet. .. 
memleketten teneffürl Sanki Ist .. 
anbul vatanın yegane oturulacak 
yeri, tqralar ise (Çöplük.. Vatanın 
bir kö,esi fena bile olsa onun 
imarına ç.alwır, o kö~e tehzil edi-
nez.~ 

Bw Yotib olmak üzere, zap
tedebi\dijim kadar, Defterdar
ın hareminin martavalım ya
z1yorums 

• Engürünün bazları, 
.. Hasta gibi sağları, 

~ .. Yillu 11ıtma tutar, 
" Nasıl olsun halleri? 
Yaşasın doktor Refik beyi is

ıtmanın k6küne kibrit suyu dök
tü, Devam; 

" Engtirü memleketi, 
" Küpe ile külte eğreti, U 

" dedi kodu olduğundan " 
" Kalmamış bereketi! L . .. .. 
Acaba şair hanım aa~ mı? 

Engürü Türkiyenin baş ~ehri 
oldu. Her kes işinde, gücünde. 
Engürünün yerlisi dedi koduya 
vakıt bulamaz. Cümhuriyet Anka
ranın topr~klarına altın saçtı: 30 
liraya alınan bır arsa 30,000 e 
·satıldı . 

"Getft, f6ttü [1] dilleri, 
" Tamtaktır [2] yedikleri, 
" Englrü bir ova, 
" K~ısı b . .lu -ova, 
"K~ diye dururlAr, 

Her birili birer yuva. 
" Ben gider otdum, 
• Kurtulur oldum! 
" Sarardım, hilil oldum, 
" Engüriiye dö,eli ... 
" Ufacıktır taılan, 
" Rutıkhdır katlan, 
" Kahplıdır başlan. 
J< Havuzum d&rt köşeli, 

" Dibi mermer d&teli, 
" Sarardım , hilal oldum, 
.. Engüniyc düşeli, 
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" Ben kurtulur oldum, 
" Çok şükür, gider oldum. 
"kırk yam~dır donları, 

" Gübredir odunları, 
" Çamurdur sabunları {S] . 
" Ben gider oldum ... 
" Oldum, kurtulur oldum! 
" Gümüşlü kamanı, 

" Bir Engürü, bir hamam (4] 
" lote ben gidiyorum , 
" Kırkımız oldu tamam t 
Bütün bu koşma bir zihniyet 

ve bir şefalet gösterir. Sefaletin 
m~sebbibi kötü idare idi. 

Altıyüz senede, eski rejim, bi· 
çare Ankaralılann donlarmdaki 
yamaları yetmişten altmış dokuza 
indirmemişti. Beş altı sene evel 
hala başlıca mahrukat tezekti. 
Lakin ıimdi kalorifer de var. 
Evet J Yakın zamana detin En· 
gftrüde kilci dükkanları çoktu. 
Bugün iıe Parla ıtrıyab revaçta· 
dır. "Ahı Mes'ut,, köyünde Tür
klerle Japonlar enfes bir lavanta 
müessesesi kuruyorlar. Anadollu
lar, vaktile memura "Osmanlı" 
derler ve ondan ürkerlerdi. Hare
minin tekerlemesinden anlıyoruz: 
Defterdar bey tam bir Osmanlı 
enmuzeci imiş 1 

Ankara Türkiyenin baş şehri 
oldu olalı ne değişiklik.... Yedi 
seneclenberi sima başkalaşb. 

Tarih söylüyor: Washigton 
şehri bu kadar kolay ve çabuk 
ilerlememişti. Henüz işin başlan
gıcındayız. Hele daha bir kaç 
sene geçsin. Saltanatın ihmal 
ettiği Anadulunun· göbeğinde 
dünyar,; ın en latif kasabalarından 
biri memleketin şarkına, garbına 

ışık saçacak. Celal Nuri 
{lj Getti, röUü, (gitti, götürdü). 

[2] 1'onıtak (sarmu aklı bir aş). 

[3] Çamurdan maksat "kil,,dir. 
[4] Vaktile Ankarada tek bir 

hqmem ) armış; çünkü ıu ~ olı: 

gibi imi ... 

M. TROÇKININ 
BiR TELGRAFI 

Bertin, 18 [ A.A] 
Volf ajansı bildiriyor: 

Rayi tağ reisi Lobe, Troç· 
kiden bir telgraf almıştır. 
Tı·oçki hu telgrafında Al
manyaya girmesi için Is· 
tanhul koıısoloshanesinin 

vize vern1csini rica eyle .. 
nıektedir, M. LoLe Alma· 
nya hükfınıctinden bu ta
lebin isafwı rica eylen1iş· 
tir. 

·-
Aşk kurbanlan 

KEMALETTJN ŞüKRü 
Kamuran ile benim aramda ut olduğunu gfirüyordum. Kalbim 

kuvvetli bir rabıta vazifesi göre- deki boşluğa rağmen bu iyi ka
ceK bir çocuğu, bir yavruyu da ipli ve alicenap adamın bayatını 
tali bana çok gördü ... Bu ümiditD kınnağa me'zun değildim. Bunu 
de boşa çıktı. yapamazdım. Evet.. işin içinde 

ltfan. \eessürte ve yavaş bir yalınız bu anlattığım noktalar olsa 
sesle Süheylinm sözünü kesti: i4i ıevcimi hiç bir zaman terket· 

.- ahıayonım... bu bileti :ruhi·' mez .. , onun yanında için için 
ıenin te'siri ile dir ki tevcinizi ıztırap çekmekle beraber yene 
ter\cettiniL. vazifemi bilir ve ifa ederdim. 

- Hayır .• Yanılıyorsunuz. Ben - O halde demek lci ... 
Kamuran ile evlendiğim ilk gün· - Evet .. Bu anlattıklarımdan 
den itibaren kendimi feda ve Pat~ ve çok mühim bir ıebep 
saadete veda ettiğimi anlamışhm. zuhur etti. 

Ta ilk ğünü anladığım bu h~- İrfan şimdi serapa dikkat ke-
kikatten bilahere Urküp kaçaca1c silmiş, gözlerini açmıı dinliyor
zaif değildim. Zevc"mi sevnti)W• du. 
dum. Fakat o benı sev yordu. Acaba nasıl bir esrara, bir ha· 
0nun benım yanım a çok mes· ' kika~ yakıf olaukU ? 
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!(ŞEHRE: VE 
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MUL8:uu TA AiT MUTEFER~ HABEBiffi) 
Vil<ivette hanları yapılmış ve~ıemen bütün 

ŞEB RE.l\11~ 
DENMIYEC 

'..! çocuklar imtihanda muvaffak ol
ı,aı.u ı nı ıfori surerek bir:n lira mı,ıko· 
hilirıde e\ ler \·e dukkaalarıı talnim 
dnğı tt ı ldflrı ornlmf'kteıHr. 

. 
I tnnlnılda hulnııan lıf\az nı -

larnı m,.mlr·ketten ı:ıkanhıışJarı 
lıakkında \ ila ~lf• hiı~ hir rmir 
'erilıucmi~ti r. 

Iskan ınudürünüıı tefti§i 
l::skiin umumi müdürü Haci 

leınet bey c.1ün ı~tanLuldaki i kan 
muamelatını tetkik ve teftiş etmiş· 
tir. 

Emanette 
Taksiın ıneydanı 

Emanet, Taksimdeki cümhu· 
riyet abidesinin ufak kit'ada bir 
modelini yaptırmı_tır. Mutehassıs 
zevattan mürekkep bir komisyon 
teşkil edilmiştir. Bu komisyon 
abidenin ınodeliui ortaya ko) arak 
müstakbel Tak im mc} danının 
şekJini tesbit edecektir. Komisyo· 
nun yapacağı bu proje katı mahi· 
yeti haiz olacaktır. Abideden 
sonra bir havuz, yanında zarif bir 
park, sonra da sırası ile trotuvar, 
traım ay yolu, otomobil yolu gine 
trotuvar olacaktır. 

Yıkılan duvar 
Yıldız sarayının Ortaköy tara· 

fındaki duvarının yıkıldığını ve 
tramvay seferleri icra edilemedi· 
ğini ya ·m·c:tık. Dün, yolun sağ ci· 
heti a11tırıhnış ve tramvaylar tek 
hat olarak Ortaköye ve Bebeğe 
kadar işlemeğe başlamıştır. Ema· 
net yıkılan yerlerin tamiri ve nıa· 
ili inhidam kısımların yaptırtılma
... ı i~in Maliyeye muracaat etmiştir. 

Heyelan yoktur 
Fatihle Balat arasında Drağ· 

man çe11 mesi civarında fırtınanın 

şiddetinden bir lıevclan oldu&u ve 
" o 

binada Keı:ımeka)a denilen kaya-
lığın ilerli) erek yolu kaHa9Jğı, 
buna cıvar bazı evlerin tahliye 
edild;ği bazı gazeteler tarafından 

} azıhnıştı . Yaptığımız tahkıkata 
eazaran bu haber e!assızdır. Ema· 
net hey' eti fenniye müdürü Ziya 
B. bu bapta diyor ki: 

- Heyelan yoktur. TQprağın 
mahdut bir kısmı yüsümüştilr. 
Tam heyelun degildir. Bunu izam 
etmekte hiç mana yoktu ve mu· 
cibi endişe bir bal me\•cut değil· 
dir. Bundan başka tahliye ettirilen 
bina ve aire de yoktur. 

Maarif de 

muşlardır. 

Rusunıatta. 
TdıeddüJat 

Gümrük menıurhm ara~ında 
telıeddülita devam edilmektedir, 
Bu meyanda şehrimiz gümrükle· 
rinde bulııııan muayene memur· 

lnn taşra gümrüklerinde ki muaye· 
ne memurlarile tep<iil edilecektir. 

Fırkanın hu ~ihi e~ lerfo alakası 
olınad ığı gibi tııh.' mı l<'V7.İ cd<'n te· 
~ekkııllerin df' fırk.ııvı ileri siırer k 
tıarel<rt ryleınelcri ·doğru görlllnıe· 
nıİ§tİ r. Eırka diin tal~\ im dağıtanlarn 
§wit tebliğatta bulunımık kat'iyen 
zorla satış .}apılmıımasım, aksi tak· 
qirdc poilc:e verileceklerini bildirmiş· 
tır. 

Baş vekilin 
nutliu Müteferrik 

[ 1 inci sayfadan mabat 7 
Otoınohilciler kooperatifi biçimde yüz verirken, eger 

Otomobilciler cemiyeti bir anlatışları bir an evel dnrli'u· 
kooperatif tesis etmeğe karar lamazsak dilimiz çol\ tehlike· 
vermiştır. lcre açık hıralnlmış olacak· 

Bütün otomobilciler bu koo- tır. Y nzılışı Türk harflerine 
peratife iştirak edeceklerdir. uymayan hir çok sözleri bı

rakmak eziminde kalan i teli, 
Pasaport kaatı yok kendi el<iminc ve tadına göre, 

Polis müdüriyeti dördüncü şu· söz hulmağa ve ya yaratmaya 
bede pasaport kiab lcalmamıftır. hak kazanmış oluyor. Bu bu
y eniden tab edilmekte olan pa- lunumun sürekliligi az za-

manda dilimizi, eskisinden 
saportlar gelene kadar mevcut başka yönlerden, ayrıca dalış 
pasaport kiatları idare ile kulla- ve kaplayı:}a açık bırakmış 
nılacaktır. olacaktır. Eski şark sözleri· 

Leydi klark gidiyor · nin kaplayışından loırtulma· 
ı ı f dan, yeni garp sftzleriniıı dü-
ngi iz se iresi Leydi klark şiincesiz ve ölçüsüz dalışına 

kışı geçirmek üzre bir kaç güne ubrayacnğız. Bununla Türk 
kadar Nise dokru yola çıkacaktır. dfö Tür;i ekimlile:-inin çev-

Hilaliahmerde içtima resinde, yabancı ağlar içinde 

H 1 ı h boğulmuş, ötürüsi ile kısır 
i a ia mer merkez hey'eti lialmış, tohum beneklerine 

dün Ali patanın riyasetinde top· dönecektir. Bu yayışlarımla 
lanarak aktedilecek kongra hak- sakınılacak köşelere işaret 
kında görüşmüşlerdir. kovduktan başka, kitabımıza 

Bir kadın yandı caı;uli 'arlık verilmesindeki 
Kasımpaşada oturan Makbule değimi kaharıntı ile göster· 

nıiş oluyorum. 
hanım isminde .55 yaşlarında bir ~· d. ··ks k t ı 
k d d .. d" . d' . k k.. ım ı yu e op anmanın 
~ ın u~ ırı, ır~ ~anara o- söy eşmesini açacağım. Bir yıl 

mür halıne gelmıştır. Kadının içinde sözkitabımızı her halde 
kurtarılmasına hadisenin vaktile ı varlayacak ölçüleri ve tutamları 
haber alınamaması yüzünden im- bulmak başlıca isteğimiz ola
kan hasıl olmamıştır. Makbule caktır. 
hanımın cesedi bir mangal ate- Jutkuıı öz keliıneleri 

l ~NI BELED 
11EŞKILATL 

BELEDJYE REiS 
VALi iN El\ 

TABI OLAcA 

Türkiyedeki belediydefİll 
umuna şamil olmak ~ 

belediye kanunu tanzim ed 
olduğunu yazmıştık. Henüı 
tarafından kabul edilmekle 
ber yene kanunun en 
dikkat taraflarını yazıyorUS-
Belecli ye reisleri 

valinin e 
Yeni kanunun tatbıkıne . 

akıp şehremini isimi lağved1 

ve sade belediye reisi den 
Belediye reisleri mahalli 
merbut olacaktır. Bu 
Ankara için böyle olacd'I 
diğer vilayetlerde de bu 
olacaktır. 

Belediye htitçeleri 
Belediye bütçelerini ın~ 

lediye meclisleri yapacak f~..t 
ye verecektir. Valiler nihar: 
giln zarfında bütçeyi tetkik~ 
burdur . Ancak valiler bu 
is.tedikleri tadilatı yapabil 
dır. 15 günden sonra b. 
Dahiliye vekaletine gönd 
ve vekalet te tıyrıc& bütçedtJ 
hangi bir tadilatı yapabileeP' .. 

Dahiliye vekilinin imza .,e 
tıkınden sonra bütçeler 
katiyet ederek tatbiki için 
dar belediye reislerine iad• 
necaktır. 

Belediye reisleri, beledi~il 
clisi azaları arasından rneD 
rafından intihap olunacaktır· 
yet belediye meclisi azalatl 
yanında reisliğe elvirişli bir 
se yok ise vali hariçteJI 

şi altında bulmuştur. Buna na
zaran kadının bir kazaya kurban 
gittiği tehakkuk etmektedir. 

Gillceınl havuzdan çıkıyor 
Seyrisefain idaresinin Gülce

mal vapuru bir müddetten beri 
havuzda bulunmakta idi. 

Bu nutkun öz türkçe kelimele
rini karilerimizin kolaylıkla anla. 
maları için karşılıklan ile bera-
ber aşağıya yaziyorüz, 

Gerekler, lci:.bat - De~imli, E
hemmiyetli - Y orgu, ktilfet -
Uygu , Ahenk - Sarsı, Tereddüt 
- V arlamak - Vilcut vermek. 
lşedinen , Mütahassıs - Gidek , 

in ihap edecektir. 
intihabata hakki iştlrsJ 

Belediye intihaplanna 
görenlerin ikişer _ görıniY 
bir reyle iştirak haklan ol• 

Vapurun makina aksamı tecdit 
edilmiş, kamaralarında çok büyük 
tadilat yapılmıştır. Gülcemal 
pazar, yahut pazartesine havuz .. 
dan çıkacaktır. 

Raspası, boyası ikmal edilince 
demi 15 gün sonra vapurun 
lzmir hattına tahsisi kabil olabi
lecektir. 

Zahire borsası nizamnamesi 
Ticaret odasında zahire bor· 

Meslek-Birleştirme, Tekip- lş
leti, Tesir - Durgulamak, Tes • 
pit etmek - Sağlamak , Temin 
etmek-Tutam, Çare- Bulunum1 

Vaziyet - Erişkin - Mütekamil, 

Encümeni emanet 1' 
nacakhr1 Bu encümenlerin 
ri belediye meclisi tar 
kendi azası meyanından 
9 kişilik bir hey' et 
görülecektir. Bu hey'et 
ve hakkı huzurlu olacaktır· 

Her belediye reisi, 
elerin budut1annt ihtiyaç 
tinde arzu ettiği kadar ·'°'ıı1 
belediyeye taksim e.debileeP~ J 

Akalli) et mektepleri sası nizamnameaını tatil için 

Vuruşlu, isabetli- Tutum Hatb, 
haraket- Sözkitabı , Lugat -
Kalınmak, Israr etmek - Çevre, 
Muhit - Ezim, Mecburiyet 7 
Durak- Mevkı, Kabarıntı, Teba
rüz ettirmek- Ekim - Kültür , 
iste, ihtiyaç- Ôtürllsi ile, B:na
enaleyh- Y ayiş , izah etmek -

Her nevi şirketlerin ın . 
hakkı bütün şu işlerile ka 
ların idaresi belediyelere 
edilmiştir. 

Maarif vekaletiiktidarı olmadı- tetkikat yapan. komisyon dün 
ğı tahakkuk eden akdlliyet me- ictimalarmdan birini aktetmiştir. 
kteplerine muavenet etmeğe ka- Nizamnamesinin bazı mevaddı tadil 
rar vermiştir, edilmiştir. Yakında iktisat veka- USl\.ÜDARDA BiR },ACIA 

Y eni harflerden inıtilıan Jetine gönderilecektir. Üsküdarda evelki gece feci 
Beşiktaş Halk fırkasında yeni Takviııı satanlar 1 bir cinayet vukua ge miş ve genç 

harfleri okuyan çocukların imti· Bazı cemiyetlerin Halk fırkasınn ı bir erkek zevcesini öldürdükten 

= = == sonra kalbine sıktığı iki kurşunla 
Süheyl& bir az. durdu. Derin t retle neden emir verdiğini sor- kendi hayatına da hitam vermiştir 

bir nefes aldıktan sonra reua- masına meydan brakmadan f rfa· 
ma rjca etti : na hitabetti: 

- Lütfen zile basar ve hizme- - Esasen size söyleyecekle-
tcinizi çağırır mısınız!. rimin sonuna yaklaştım. ltirafatım 

- Hiımetcimi mi çajvayım ? bitmek üzeredir. Evet .• Zevcimin 
Niçin ? yanından ayrılmak, onu habersiz-

- Ona bir ıahmette buluna.. ce terkedf p gitmek için çok ~ü-
.. d him bir ıebep zuhur etti.. cagım a ... 

8 Bir az pplayan irfan zile ba· ir glln ... , kalbimdeki ıztırabı-
mın gittikçe ziyadeleştiği ıll'ada 

stıl iki dakika sonra Osman ağa birgün kendimde imi olarak bir 
atel}'enin kapısında a-öründü. S:i- fevkaladelik, bir qıhavvül hisset-
heyli bu sadık upğs hitaben : tim

1 

- Rica ederim.. dedi, Bir aı Bu tahvvülün sebebini de 
uzakta, zannederim iki üç sokak derhal anladım: Seviyordum ... 
ötede otomobillerin tevakkuf Evet ... Seviyordum ... Aşka 
ıstasyonu var .. Oradan bir oto· müştak fakat uzak kalmış olan 
mobil çağınrmısınız? kalbim nehayet uyanmıştı ... 

- Hay hay hanımefendi:. Fakat heyhat!.. Bu sevgi .. bu 
- Otomobil s-elir ıelmez do atk ıevcime karşı dej'ildi. Ki-

derhAl bana haber veriniz. muranı deiil ' .Kamurarun pek 
samimi ve sadık bir arkadaşını, 

- Baş üstüne efendim. zevcimin yanına her gün ıelen, 
Osman çekilip gittikten ıonra onunla büyük bir samimiyet için· 

Süheyla ayağa kalktı. Osman ağ· de yaşayan bir başkasını ıeviyor-
ayı niçin çaj'ırttıj-ını, ona bu ıu· dul?\ , (Bitmedi) 

.. 

Bundan üç sene evel Ahmet 
isminde Kasımpaşada genç bir 
kunduracı, Üıküdarda Selman 
ata mahallesinde karga zarif 
sokağında mukim tephirhane 
memurlarından Ahmet efendinin 
kerimesi Hikmet hanıiiıla evlen
mişti. Ahmedin evlendiği zaman 
elinde bir mıktar parası vardı. 

Çalışmadan oturan ve müte
madiyen hazlJ'dan yeyen Ahme-

din israfatına esasen küçük bir 
sermayeden ibaret olan mevcut 
dayanamamış ve ikinci ayın so· 
nunda elde on para kalmamıştır. 

Aklı başına gelen Ahmet, iş 
aramağa başlamış, fakat muraca
at ettiği bütün yerlerden umdu-

ğu iltifatı görememiştir. 

Sefalet başlayınca 
Evin bütün masrafı ihtiyar kain· 

pederin batına yüklenince sefalet 

başlamış ve sefaleti geçİ 
takip etmiştir. 

Hikmet hanımın ha111ile 
ğu anlaşıldığı şu sıralard' 
kunduracı ötede beride b al 
müteferrik işlerde çahP1 1 
büyük bir müşkilatla ancal' 
ek parasını kazanıyordu. ..,e 

Nihayet çocuk doğmtlf 
falet artmıştır. Ahmet . 
annesinin kaşımpaşad~ de 
glindermiş ve kain vali. 1 
gelin bir türlü geçinemeıJll:,t 

Tam üç sene süren sef•~ 
yatında, sırf bu sefatetirt ~ 
bir çok lcavgalar olmuş, ~ j 
sinirli, kavgacı bir ad~· ;/' , 
tahammülü tukenmiş bıt . ) 
olmuştur , • ~ 

Nihayet pazar günii ~ 
yene Hikmet hanımı .sn" t4 
evine götürmek isteını.ş ~ 
cevabı alınca her şeye bit~,dl :i 
vermek için evela katıY" ~. 
kurşunla öldürmüş, s~nt• ;/ 
kurşunları kendi köğsune 

mıştır. d 
Bu içtimai ıarurett.eD dJ' 

cinayetin tahkikatı adlıye 



• t;.r~d•, l J.'., D A A-1, 

işgal f acıalan 
Ingilizler par&, Fransızlar 

ı:•. devl~ti C. kutup~aki N i v yor k ta 1 da şampanya kuvveti ile 
giltereyı heyetı havalar işe giriştiler. 

ot~sto etti s e f e r i y e yaz gibidir ! 
Muharriri: KEMALETTiN Ş tiKRO 

~ tüneli 
S". tibıeli Londra, 19 [A.A] 
~ • nıee'elesiyle meş-

e Parlanıento izasmdan 
• bulunan komitenin 

lıSt re is M. Bull projenin 
~ 'Urette tetkiki için alb 

• on tefkil olunduğunu 
• 

Çann elmaslan 
~ t:atl--Londra, 18 (A.A] 
~ lbllb -uıa ait bulunmuş 
~~leıteın mücevher satı· 
·~tır. ~ müzayede 

{j() bin İngiliz lira· 

Gazd:_~ ··ı·· ~ oum 
~ ~ ı. ...... Paris, 19 [A.Al 
..;, -5Ufunda çatlak 

~gaz llki". 
't ae~biyet vermiftir. f1DlD 

ttıe ~ 
lltt ır §eyler Tar 
~ teJıirı~drid, 18 [A.A] 
toll.r ~ polis mddi

'1u ~deki ınüna· 
içııı emir almış· 

~~~~ 
~ l'ilLaıaev p. ıevkif 
ide~ 

a.... _ e SQğuklar 
~~~ ..... ~ 19 (A.~] 
-~ «U11'11811latruh ıle 
~ ~uıda çölde de 

lıit ~-•e çöl bu mın· 
uq tabakası ile 

...._~ll~ar 
'-~alar k Paris, 18 [A.A] 

. ~·~ 0ıniteai bugün Al· 
~' ~ Ilı IUmanyanm ik· 
~~ -.ı.. 't'aai7eti hakkındaki 
'-.. '-'~ lıııı İstima etmiştir. 
~ '~ toplanmamış· 
~~'-!tıp ıcra edilecek m\1· 

~ dit ~1'tti edilecek usulü mu
"'11~· l •1rı avrı tetkik ed· 

_ ~ ~ labah cebeainde 
)..... teklifler tetkik 

-~~~ 
~ l\.ı...~~r cevelini 

Sı1..~~ 18 [A.A] 
~ ~ laviçre de 
~ etmifüı 

Velliııgton. 18 (A.AJ 
Cenubi kutba giden Byrd hey

eti seferiyesioe ait erzak ve leva· 
zıını hamil bulunan "Eleano'r 
Bolliog,, vapuru Cumartesi güııü 
"Baleioes,, koyunda "Dunedin,, ne 
gelmittir, Bir miktar yiyecek daha 
aldıktan sonra "Baleins,, koyuna 
dönecektir. Geminin kaptam 
"Bl"own,, gelecek yazın hqında 
memleket dahilinde Cenubi kutup 
kişili '•Seott,, un hahrasını teyit 
için dikilen abideye doğru bir 
sefer icruma girişileceğini söyle
mittir. Ancak gelecek yazdan evel 
kutba doğru bir uçuş icıama 
ihtimal verilmemektedir. 

İngiliz sanayi panayırı 
Lonllra, 18 [A.A] 

Londrada ve Birmingham da 
tertip edilen İngiliz sanayii pana· 
yınnın açılması münasebetiyle bu 
gün hilldimet tarafından bir \iya· 
fet verihniştir. Bu ziyafette prens 
dô Galleı ile M. Bald"in, sefirler 
ve orta elçiler. ve 88118Yİ şubele
riniıı mümessilleri hazır bulumuş· 
tur. prem dö Galles ~yledigi 
nutukta İngilterede işaiz)jk mes ·e
leıioi halletmek için yardıma 
lözum olduğuna dikkati celbeyle· 
diğiııden dolayı kendiıini mazur 
görmelerini ecnebi miaafirlerden 
rica etmiştir. ~terede ve domin· 
yonlarda bulunanların itsizlere 
çalıımak için vesile vermelerini 
talep e~ }emiştir. Prens tamamiyle 
asri satış usullerinden iı.tif adc 
lüzumunda israr etmiştir. 

Bir Tayare düştü 
Londra.18 (A.A] 

·Southgodston• da askeri bir Ta· 
yare düşmüş ye tutuşmuştur. Pilot 
kömür haline gelmiştirt 

Londra, 18 (A.A] 
Nivyorkta "Daily Mail., e bil

diriliyor: 
Nivyokta bava o kadar güzeldir 

ki her kes kendisini Florida da 
zannetmekte ve bazı kimseler 
acaba Gulf Stron istikametini 
değiştirdi de şarktan garba doğru 
mu akıyor? sualini irat etmektedir. 

Brezilyada feyzanlar 
Saopolo '•Brezilya,, 19 [A.A] 

40 aeneden beri görülmemiş · 
olan müthiş feyezanlar Tiete 
nehrinin tuğyanına sebebiyet 
vermiı ve kahve ze~atı icra 
edilmekte olan bir çok millik 
saha sular altında kalmıştır. 
5000 ev su altında ve 2500 
kişi melcesiz kalmıştır. Ağır 
zayıat vardır ve i'müne geçile
memektedir. 

;.bsırda bir yangın 
Kahire, 18 [A.A] 

Zakazik nkının da bu,·uk bir 
Kuyde dUn Y~&ın ~ıkmış. bu aabah 
dahi şidetle devam etmelae bulunmu· 
§tur. şimdiye kadar 150 ev }·anmiş 
9 kişi olmüş 'e 20 kişi a~ır ınrette 
yaralanm1~tlr. 

-- 51 - evveli bu gibi uvata muracaat 

Ünyon fransezdeki ziyafet ett~ Onyon Fransezde bir zi. 

Fransız istihbarat dairesi er· yafet vereceğiz.. Nakadar tanı· 
lcinından yüzbaşı (Delor), ma'hut dığmız, ahpabımz.. arkadaşları· 
kapiten ( Halit ), yüzbaşı (Sari) mz vana beraber getirin.. içici, 
derhal bir (Fransız muhipleri ce- tarap, rakı, şampanya bol ve is
miyeti) teşkili için me'mur edildi- tediğiniz kadar .. dedi. 

ler. Şampanyalar patlayınca!. 
Bu üç yüzbaşı, &ansız istihba-

rat dairesinin bu üç fesat ele ba-· Ziyafet' çok fazlakalabalık 
şısı baş başa vererek diifündüler. olmuştu gece, pek mutantan pek 

y apacaklan ic o kadar mir bir eğlenceli geçiyordu. içkiler içili-.. •-Y yor, dondurmalar. pastalar dap-
iş de;ildi. Ingili.zler kadar müşk- Jıyor, şampanyalar biri biri ark· 
Olita uğramayacaklardı. Çünkü asına batlayordu. 
lstanbul halkı esasen fransızlara Davetliler arasına saldınlan 
İngilizlerden fazla taraftaıttı, bir çok kimseler mütemadiyen 

Hemen her gün Fransa sefa- Fransız nezaket ve terbiyesinden, 
retanesine Türk münewerlerinden Fransız ilminden, edebiyetmdan, 
grup grup kimseler müracaat e- Fransız fazailinden bahıediyor
derek lngiliz zulmünden şikiyet lardı. 
ediyorlardı • Muayen ethutan mada kimse· 

işte Franıızlar bu ciheti ele nin ziyafetin tertibindeki mabat, 
alarak işe girişecekler, teşkil ede· gaıeden malümatı yoktu. 
cekleri cemiyete nevima (logillz Buraya gelenlerin çoğu ahb;Lp 
tazyikına kartı himaye) maksatı hatın, eğlence arzusu ve bedava 
bafiıi atfedeceklerdi . içki maksatı ile gelmişlerdi. 

Fransız istihbarat tetkilitınm Serhoşluk içinde .•. 
lisan bilen ve halle araamda oldu- Vakti münasibin aelcliğini an
kça nüfuza sahip kimaelerden l"yan fesat müsellesi derhil çiz· 
temasa geldiii. hoş tuttuğu ve mış olduju program ve kurulan 

Paris • Hindiçini binnetice de emin bulunduğu bir plinının tatpikatına geçti. 
fatros, 18 lA.A] kaç zat vardı. Şehbender tütfü, Kafalan şampanya buharı ile 

dumanlanan davetlilerin ortasında 
Tayareci Paillard ile lebrix Fe- Tayyip, Galıp.. gibi.. Bunlann Tn 

ransa ile Hindiçini arasında posta ve kimi yardakçılık, kimi Fransızla- rkçe bir ses yükseldi: 
ticaret Servislerine ait irtıhatı tf'cı.is - Muhterem beyefendiler!... 
;...;" ı.....-.......ı L....-2 .. ı. -~ n lngliti~ere tercihen, kimi de sırf n .. _._, ar'----da Fran .. •• ıı··z. 
- INl"llUllD .. Y111anm1~raır. memleket ttoltttli nazarmclan he- l#U ,._ AıMJu -

bqaaı üniformaı ile ma'hut ( •· 
İspanya ve nıisak riflerin hakiki maksatlannı anla- lit) in sesi idi. Uzun uzadıya 

Madrit, 19 [A.A] l m~ için. Fran~ızlarla münasebet Fransa ile Türkler arasında olan 
Mazırlar Meclisi kellof; rnisakına tesıs etmışlerdı. yalanhlctan ve Türk • Fransız 

Panamada tayareler iEJlira ki ı\abul etmiştir. işte üç başlı fesat müsellesi dosluğundan bahsetti. 
Neticede bu ziyafet gecesinin 

\\ ashington, 18 ıA.A] 1ii ıw ili s Jll5 & w terefine ve bu dosluğun kuvvet 
Reisicumhur M. Çolidge Panama Ru akşamdan itibaren bulmasına medar olmak üzere 1 

bava1i mıntakası üıerinde ecnebi ta· OPERA Si.NEMASI GALA HAFfASI yarelerin uçuşlarını tanzim edecek huırunu hatıra olacak bir defteri 
osul ve kaideleri beyan eden bir ka· Tlırk mueikifina"larının aJafıımka METOTLARL~ tıirkı;e tertip ettikleri imzalamağa davet etti. 
rarname istar etmiştir. Mezkur mın· E S E R L E R K O N S E R L E R l Kafalan dumanlı davetliler bu 
taka valisi tarafından bu esaslar da· .Maestro z. arnoldi idaresinde T Ü R K M u G A N N t ve deftere de"hil imzalanDI koydu-
hilinde nizanuıameler vücuda getiri· 20 kitilik ORKESTRA ile lar. 
lec:ektir. MUGANNİYELERİNDEN MACİDEbaoım imzadan sonra şehbender Lüt-

S ultan ahmet Be_ş!nci sulh hukuk 
mahkemesirlen: Yemişte limoncu· 

lar sokağında 38 numaralı ma~aıada 
mukim iken 'efat eden limoncıı Mi· 
halin terekesi olan limon '\"e portakal, 
zeytunyağ ve danest ceviz. Sabun İlt'! 
incir ve Uzum ve saire bilmtı1.ayede 

furuht olunacağından ta1ip olanların 
21 · 2 · 929 per§enbe günü saat 9,30 

da mezkur magn1.aya muracaatları ilan 
olunur. 
--mmmll!IBBIE!IJl!JDllllJEISIDlllDIB!lll 

• Bakteriyolo~ ı 

e:.n1:~ ı~:!:,~n 1 
Pek dakik kan tahldatt 1 

(Vasserman teamülü) kUreyvat tadadı, 

tifove ııntma hastalildarı teşhisi. idrar 111 
balgam. cerahat tahlilüti, Ultra miknıs-1 
kopi ile frengi taharrisi. Divanyolunda 
Sultan Mahmut tlirbcsi. karşisındar 

Telefon ls. 981 11 
11mmmmmmmmmmı11mmmmmmmm&JlllliJ 

J stanbul aslh e mahl.emeıııi di.ırdüncu 
hukuk <laire~inclen: Bosnalı hacı hl>~e· 

yin E. Ye tevfik R. ile bağçıvao sukrat ve 
emine lutfü P. ~e fotika \ e sulta na ve ltal
yopi ve aleko 'e haniça meyuelerine mü· 
tebaddis emvali ga~n menkule>e meni 
müdahale davasından dola) ı mukaddema 
mahkemeden sadır olan 30-l·cn.fl tarihli 
ve 55 numerolu hüküm ve ilamın m&hke
mei tem) izce naka edilmesi uzerine key· 
fiyetill tekrar rii) eti müddeilerin tale ve 
dava eylemiı olduklarmdan alelusul müd· 
deialeybler namlarroa tanzim ve berayı te~ 
lig evelce otonnuı olduklan letanbulda 
Davut papda bayaııt cedit mahallesinde 34-
44 numerolu boatana gönderilmiı iaede 
isimleri balada yazılı müddeialeyhlerdeıı 
aleko ile baniçanın onda ikamet etmeytıp 
ikametklhlan meçhal olmuma mebni teb
ligat yapılamannı ve merkuman bakJmn· 
da illnen tebligat icruma Te mnh.tJceme. 
ainls.a.929Puartem g\lnll eaat OD dörde ta
liktna karar veri1mif olmakla o gttu ken· 
dileri ver• vekilleri gelmedikleri taktirde 
......... pYabeD icra lcdmacap ilin ..... 

t ALİ t il fi bey ortaya çaktı. O da umn bir ' A V .bto~ ve r\ifeka!n tarafla· R ZAbeyin uvertur· e nutuk irat ederek (Fransız IDU· 
nndan Konser K. Z. bqlanacek ve 

1 - Zavallı qk. 2 - Ali Zeybek. 3 - Çapkın ku, 4 _ Şehit bipleri cemiyeti ) için teklifte hu-
evlatlan, 5 Efemin bayramı nam eser çalınacıak '\"e teganni edil- lundu. 
eccktir. Hazırun serhoşlukla bunu da 

Sinema Fprogrammda : Amerikan Artistler şirketi filmlerindeu kabul ettiler. 
H E R B E R T B R E N o N s un bü~ ük eseri. Arbk maksat hasıl olmuıtu, 

K 1 Y A M E T T E N S O N R A 
Fransız muhipleri cemiyeti teş· 

H('rkesi a}rıkadnr edeook pek kiymetli hissi ve a kı dram. mü ıe01 illeri : 

H. R. VARNER, NİLS ASTER, ANNA, NİLSO 

OPERA SİNEMASI MÜDÜRİYETİ 
Bu hafta tertip edilen ASRI TliRK 'fPSlKlgf KO "SERLERi 

munasebetile F 1 A TL AR A Z A M M 1 YAT YA p 1 L '\11 YA C A G 1 1 arz 
ve be~ an e\ )('r. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• B 8kşam • 

i ALHAMRA SiNEMASINDA i • • 
! GABRİEL SAHRİO, ELGA BRİNK ! • t • : ve RENE HER BEL in temsili muauamı : 
• • i KADIN PEŞiNDE i 
: Karnavalın lüks ve ihtişamı arasında ŞANTAJ yapmak için teveaUI olunan : 
: hin tUrlti hile ve desiteleri gusterir ve bayatı hakikiye)i musavver bir dram. • : 
• Orkestra ile beraber bir cazband OJDltYacaktu. •. . " 
: İlaveten: K A R A G O Z OY11Dlan. ; 
~ ....................................................... ... 

r;IBL°iiZ. ~°f~EMASINDA 
Gala suvaresi olarak 

iV AN MOSJOUKINE 
ÇARIN YA VERi 

~=ee°OYCJK VARYETE NüMEROLARI 
•• ••• 

ekkül etmiş sayılırdı. 
lngilizler para, Fransızlar da 

şampanya kuvveti ile koca lsta
nbulu paylaşmak için rakabete 
girişmif oluyorlardı .. 

(Bitmedi) 
ı:::c::: • 

·~llliiTliıiYıiıiAiiT.iıi'ROiı'ilıiSiiıINElliiıiM.iiıiJflllııl. 
Bu akfam 

DarillMclaJWa : AJlllll"OJI üdllla 
Allıa...M ' Kama PetbMk 
openü ı &ı, .. eeaea So .... 
Mlekte : Çana Y&Ten 
~ : ......... ,.,.,.. 
All'i ...... 1 , .. D9klb 

ı Pakload Dnia llHllaarelt~ie 
a V_., mDlau &e,eti 

,.. Y...-k Al'IAUU 

Meınur aranıyor 
100 lira ·· cretli anbar memur

luğuna taliı» olanlann şeraiti ögren
mek Ozere 2.3-2-9'29 tarihine kadar 
Defterdarhla müracaatlan ilin 
olunur. 

Kiralık mobilyalı 
apartuman 

Beyoğlunda lstiklil Yddesinde 
Taksime yakın aydmJık ve hav• 
dardır. Banyosu,t.elefona, hava p· 
zı, elektiriki vardır. Beyoglu: 291&2 
telefon nümerosuna muracaat edil· 
mesi • 

z Tmkçe 
Yirmi sene evel Sellek. 

batbYua laf ~ ade tilrla;e 1"W" 

ceryanı, art.le ~ balW.11) • 
bir edebiyat mea'e&aidir. ~ 

LiMDı Qamui Tirk dili ela- '. 
uktan sonradır ki, 94.,..-lı wm~ .... 
Tirit ~ ..-.,1, cs..wt J'flf,,.,,. 
rk devleti 91abiWi. .1 

Bugün, her .ı uwtJll il9't 
zafer güveniaini ıw. ....... : 
yakalayan ismet P8fe, ~ 
te Y~ uyumata a11raınadlfa .,ır/; 
mi dart saatind•n bir ~ 
da bu lisan itin• bôlmüıtüi. :t 

Muzaff.r bir kılıçla yonta•'- . 
bu kalemin ilk tecriib&lerini, gerÇl 
bugün hayretle okuyoruz. F~ 
yirmi sene eve\ ilk tomurc~ .., 
nı açan sade türkç.e de oumah'. ,.r 
pne aynı laayret1e oltYnmaJDlf 11ia1 ·• 
~~ o 

D\in bize şılşanlarJ şimdi ~ 
dilerine taŞıyorlar! i" 

Lisan, durmayıp akan ~-:
bir nehirdir. Bir 'fakitler, lnn ~ 
hçelerindcn ve -rabistan çlllerira
den ıeç•n bY Dehir, bir mlddct• .. 
te lltanbulun dört c~~:'I.. 
$bktan sonra ana vata& .... 

Artık, Anadol•nun 
dan, hatlarından, "nkler, -~~ 
~'.':::.'''klar to~layarak vatla, 

Yıwuf Ziya· o--..-------... · 
'l'eeşkkür. · t::: 

Zavallı lterimemin ebedi P.Y• ı: 
bubeti üz.erine ier•k beyanı k· 
eısür eden, ve ıerek tefiyiiade~ .. 
hazır bulunan zavata· ayn &yf'l')' 

teşekküre tee.ss\irüm mani olda-1 
ğundan bu hu.susta muhte~ rr-1 
ıeteniıin lütfu dcliletiDi rica ed
erim efendim. 

A t.ni SCna)i mettebi .. 
aıudlıir mnaTial 1' 

Velabi _ 

Emcııli ltir <>luınan iogiija 

SuPleks 
tıracı. lnl':ıhl.arını tercih ~ 

H;h U<·Uzd r 't: htr y .. 
lJUfunw. 

~..................... . 
Kiralık kap Jaaac ve cllkk .. 4 

A.bJ.ıltıamidi ~ •albf lldltMeli 
)Ml, makamhjan.Jtn : lkP ıkta§ta AJllın. 

inde 14. l'>, ı;.;, il JJı>Jlla~lı 1-ıelaflı 

7, lŞ, 2.'3, 27. :18. :l2 mırh~rrı-r l2, 39 · 
aumarah ıl 1 t:..inl.tr hilm '~'ede ictır 

f"flil~Ct"~ltlfl('tt clırihalııı uı..tzuncy C)t. 
nmba 1#.llllUnıJf"n itı~r~ıı ~ iNUı il• 

ıuıulcfotlf" l~f'nİ ı ll 7.8H' lf'\,. \ft ad'ıl." 

ıııi tir. l'aliıı olitı • "4n \!' ılalta ıifr'I.•~ 
malünı.ıt alrıuık i t", rrıl riıı fÜlldib 

'irmind <':J."18• hıa ~ '"'' sı.ıt oa içe 
ı.:ıdar ınalwllli m,..z\,urıla 5-4 n~ı'' 
miltrv~Ui ka,,.ıul·anılı ı il tt- ,~,qaj _.' 

• 
künm tıaal na ı 1tu11clt" un ~i11r- WR"" 
Çenbeıli t.l!ta l •ıa~ıtıl "' 1,;,af mudlrfyeo • 

tinde ıdıan- cııcılmnıi,n" ı\-ıuraıcaat etmekirb 

Tu~h. l;u:(ell'mizil\ ıa tu.bat 1929 
tarıhb »uehuının ılıum ~eeiala 

iıc ıncu Jlit\l.JmtHia ~Utta~ biJiırll~ 
ııt.u\h hukukmıf\ag l:hılltffi h4'ye alt ilf· 
uda 6 mart olaca); iJa.en · seJnen 9. 
mart yuıldı~nrlau ... }h el\lnr. 



- Nasıl? Kızmadın mı? 
- Kızmaz olurmuyum behey 

canımın içi? Kızmaz olurmuyum? 
Elbette kızmıştım.. hem öyle kı-
zmışbm ki •. Hani o anda elime 
geçselerdi.. alimallah ikisini de 
çiy çiy yerdim. 

- Bu kadarı da pek fazla a 
efendimi Bu kadarı da pek faz
la. 

- Neden? Bana oynadıkları 
oyun kolay kolay hazmedilebfü
rmiy di? 

- Ona aklım ermez. Fakat, 
senin rakılarını içerek .. 

- Rakılarımı mı? Hangi rakı? 
Şampanya derneğe ağzın varmı
yor galibal. Bir kasa .. Anladın 
mı? Tam bir kasa şampanyamı 
içmişlerdi. 

- Haydi öyle olsun!. Senin: 
bir kasa şampanyanı içerek sar
hoş Ölduktan · sonra .. 

- Yarım okka kara havyarı-

mı .• 
- Bir okka balık yumurtasını .. 
- Kanğal kanğal muzlarımı, 

yarım okka Edirne elmasıyla üç 
düzina Yafa portakal mı .. 

- Ata jambonlannı. 
- O canım armutlarımı .. 
- Mandalinalarını ve iki ta-

bak dolusu çifte kavrulmuş 
taze badem içini göğdelerine in
dirdikten sonra sarmaşdolaş .. 

- Benim yatağımda .. 
- Evet... senin yatağında sar-

maşdolaş sabahlamışlarsa; senin 
bir kadınla bir erkeği çiy çiy ye
meğe hakkın olamaz .. 

- Ama şampanyalar benim-
di.. 

- Olabilir .. 
- Havyarlar, elmalar Vt: muz-

larla armutlar benimdi .• 
- Olabilir .. ~ 
- Başında karşı karşıya kafa 

tütsüledikleri masa ve içinde 
boynuz yaldızlattıkları ev benim-
di ... 

- Olabilir .. Evet, hcrşey sen
indi, fakat kadın senin değildi; 
ve itiraf et ki yaldızlanan boy
nuzlar d seninkafana takılmamış-
lardı. · 

-l?l.. 
-Değilmi? 
- DGğru.. Fakat bana da bir 

.;ok ziyan vermiŞlerdi. Gel şunun 
hcscıbını beraberce yapalım. 

- Şöyle! 
- 12 "şiş şampanya beheri 

1011 liradan 
- Yüzyinni.. 
- yarım okka havyar bin iki 

yüzden •. 
-Altı yüzl. 
- Bir okka balık yumuatası? 
- Dokoz yüz de o! 
- Elmalar, muzlar, armutlar, 

oademler?. 
- On lira da onlar! 
- Ne etti? 
- ,,145"!. 
- Bir gecelik elektirik, Ter-

kos, ev, yatak, vesair~yi de ila
ve etl 

- Haydi beş te onlar olsun! 
- Ne etti? 
- "150,,I 
--: Gördün mü yaaa? O gece 

oana tam yüzelli liraya patlamış
tı ... rezalet te caba .. 

Bu muhavere geçen sene Fü
lüriya denizbanyolarından birin
de, ılık kumlar üzerinde uzanmış 
siyah mayolu iki arkadaş arasın-
da c reyan etmişti. 

b u ı .. rdan birisi uzun boylu 
kuvvetti ve gürbüzdü; ikincisi ise 
yine uzun boylu VE' boyu ile müte
nasiıl uzun gagabmunlu, gözlüklü 
ve c ızaı. 

( u uuz vücutlusu yana yakıla 
arık ,,,or, gagahurunlusu ise, goz-
lükl ü ,iünden onu süzüyor; ve 
ıçın aky ediyordu. 

C i. ..z adamın son sözlerini 
işitf ' t1 sonra; 

lira iki adamı çiy çiy yemek ıçın 
pek ucuz bir ücrettir. 

Sustular ... 
@ f8 

Neden sonra gürbüz vücutlusu 
hiddetli hiddetli başını sallaya
rak, adeta bağırdı: 

- Vala l Sen ne dersen de ... 
Ve nasıl düşünürsen düşünl Ben 
intikamımı aldım .. 

- lutikamını aldın mı? Hayr 
ola ! Damek ki hikayeni daha 
bitirmedin, öylemi ? 

-Öyleya .. 
- Anlat şunu allahını sever-

sen .. Ne yaptın ? 
- Paçalmımı sıvadım ve na

mus belası işe giriştim. Evvela 
karıyı ve erkeği takibe başladım 

- Bizzat mı? 
- Ne 7annettin ya? Bizzat 

kendim. Ve, çok geçmeden öğre· 
ndim ki mel'unlar ... Evet mel'unlar, 
Tarabyada bir evde yine bir 
akşam haşhaşa verecekler, ko
nuşacaklar, yevecekler, içecekler •. 

- Ve sarmaş dolaş. Efendim? 
Oradan ötesi malum .. 

- Derhal koc::rsına gıttim. 
- Demek tanıyordun?. 
-Dostumdu. 
- Anlattım. Karısının taktır· 

dığı boynuzlarla başının bir geyik 
kafasına döndüğünü söyledim. 

- Vallhi eyi cesaret .. 
- Ne zanettin yaa.. Hemen 

ayağa kalktı; ellerime sarıldı. Ken
disine karşı gösterdiğim dostluğa 
nasıl teşekkür edeceğıni bilemi
yordu. Ve,,, tabancasını beline 
takarak beni takip etti. Bir oto
mobile atladık. Doğru Tarabyaya 
gittik •. 

Ve"hailet ı~iz bir ta urla de
vam etti: 

- Allaha çok şükür,. Hadise 
beni utandırmadı. Karısıyla herifi 
bir odada kapanmış bulduk. A
nahtar deliğinden bir müddet, 
rezaleti kendi közleriyle seyretti. 
Nihayet kepazelik öyle bir dere
ceyi buldu ki dayanamad~; şidde
tli bir tekmeyle kapuyu kırar 
kırmaz odaya daldı, ve,,, tabanca
sım çeker çekmeı Üzerlerine 
doğru .. 

Gürbüz adam, buraya gelince, 
iki eliyle gözlerini kapayarak, 
.hınçkırır gibi inledi; 

-Aman allahım .. Aman yarapl 
Gaga burunlu, pürheyecan, arka
daşının kolunu tuttu ve y'ne pür 
heyecan sordu: 

- Ateş ettimi? Yurdumu? öl-
dülermi? 

Gürbüz adamın sesi çıkmadı. 
Kimbilir beyninde şimdi, ne ka
nlı bir hatıra canlanmıştı. 

* * Filürya sahillerinde güneş ya-
vaş yavaş batıyordu. 

iki arkadaş giyinmışler kol ko
la istasiyona yollanmişlardı. Bir 
gazinonun önünden geçerken, gü
rbüz adam şapkasını çıkararak, 
bir masa başında neşeli neşeli 
bira içen üç kişiyi hörmetle sel-
amladı. 

Bunlardan biri çok güzel bir 
kadındı. Gagaburunlu arkadaş, 
onun, baş eğerken, dostuna göz 
kırptığını gördü. 

* * Tiren Makriköye geldiği 
zaman, gürbüz vücutlu adam ku
msalda yarı kalan hikayesini şö
yle tamamladı: 

- işte, Valacığım, selam ver
diğim kadın o kaltaktır I 

- Ya kocası? 
- Sağında oturıyordu.. So-

lundaki açık renk elbiselisi ise .. 
Vala müstehzi bir gülümse

meyle başını salladı : 
- Aşıkıydı galiba .... 
Ben yambaşlarında oturuyor

dum. Gürbüz vücutlu adamin is
teksiz isteksiz söylendiğini duy· 
dum: 

- Evet, o günden beri bera
ber yaşayorlar. 

- l"'ck eyi ama -dedi· 150 • Nizameddin Nazif 

Kış gecesi çabuk geçiyor. Buka
nunusani akşamı kadar kendimi 
yalnız ve gençliğimi bu kadar 
boş hissetmemiştim. 

Yemek vaktında sürünür gibi 
sokağa çıktım, her zamanki mu
tat lokantama girdim. Bir kaç 
arkadaş ta orada 1 

Kenardaki masalardan birine 
oturdum, bir az yemek yimek ve 
yene ayni hüzün içinde odanın 
dönmek isteyordum. 

Saat sekiz buçuk vardı. Odam 
da şimdi kim bilir nasıl buz 
gibidir! Gideyim mi, yoksa şu 
gülüp geçen kadını mı takip ede
yim? isteğim olsa içki içeğim. 
Şuursuz ayağa kalkbm ve doğru 
odama gidiyorum, Komşularım 
sinirime dokunuyor .. Onların se"' 
adetinde gizli bir sebep v~r 
diyorum. Sonra sinamaya girdim, 
çünkü ismi. benı alıkoydu: "Yal
nızlık!,, 

* * 
Evala düşündüm. Bu masalları Biı· giin deniz kenaı·ıııda, tanıştılar, beraber 

hiç sevmem.Yataktan kalkıp jşine 
gitmek için acele acele geyinen 
şu amerikalı kız! Bu delikanlı 
da daha geç kalkıyur. Mamafi 
vaktında fabrikaya gidiyor. Gen
cin ismi Jim, kızın ismi Mary. 
Kız fabrikada telefon memuresi. 
Delikanlı 22 yaşında ya var, ya 
yok! kız da 18 yaşında! Günde 
sekiz saat iş.. Şöyle bara girip te 
bir fincan kahve içmeğe, bir 
sandoviç yemeğe ancak vakit 
var. 

banyo aldular, konuştular ... 

Bir cumartesi jim öğle üzeri 

atelyeden çıkıyor. Arkada~lannın 
tanıdığı kızlar var, geziyorlar. 

Fakat Jim yalnız. Mary de öy
le .. jim can sıkıntısından gramo
fon çalıyor. Fakir de olsa bir 
gramafonu var. 

Birden Jimin odasının altın
dan bir muzıka sesi geliyor. De
niz kenarında bir nevi Luna Park 
açılıyormuş, onun reklam! 

Jim bir az canlanıyor, geyi
niyor. Ayni Muzıka takımı Ma-

rynin odasının önünden de geçi
yor. 

Kız da ayni hisse tabi olarak 
geyiniyor. Gittikleri yerede Jim 
kızı, kız da Jimi görüyor. 

Hava güzel, tam yaz ortası! Jim 
ınaryyi takip ediyor. Düşündü
ğüm gibi çıkıyor, konuşuyorlar, 

tanışıyorlar . Evela denize giri
yorlar . 

jim soruyor: 
- isminiz ne ? 
- Mary. 
Fakat kendisi evela ismini söy

lemiyor, fakat sonra da saklamı· 
yor. Konuşuyorlar, eğleniyorlar. 
Akşam geyiniyorlar. Bütün dans 
salonlarını dolaşıyorlar. Birlikte 
resimlerini çıkartıyorlar. 

Nevyorktaki Lnna parkta rus 
dağı denilen eglence müthiştir. 
Vagonlar baş döndürücü sur'atla 
inip çikarlar. Birden vagon tutu
şuyor. Bir kargaşalık. Mary yarı 
baygın bir halde kurtarılıyor. Jim 

Fındıklıda M. 1\1. vekaleti muhayant 
komisyonundan: 

2 - sub:ıt·929 cumartesi gunli Eclremitte kapalı zarf)n milza}cdesi ilan kıl•nan 

telaşından kalabalığı haşyetle ya
rarak Maryye yaklaşmak isteyor, 
hatta acelesinden bir polis me
murunu da itiyor. Polis, haşm 
adam, Jimi yakaladığı gibi kara
kola götürUyor. 

Karakolda vaziyet anlaşılınca 
Jimi bırakıyorlar,fakat Mary nerde! 
Yok, yok! Demek artık her şey 
bitti. Birbirlerini arıyorlar, hatta 
20 metreye kadar yaklaştıklar 
oluyor, akin yene buluşamıyorlar. 
Yene yalnızlıkl 

Hava kararıyor, şimşeklerde .. 
sonra müthiş bir yağmur başla
yınca herkes dağılıyor. 

Mnry odasına, Jim de oda 
sına dönüyorlar. Fakat bu bi 
günün hatırası ne kuvvetli imiş. 

. ikisi de birbirlerini unutamıyorlm. 
Jim patlayacak. Sıkıntısını 

gidermek için bir az fonoğraf ! 
Hem de hangi plak. Mary ile 
beraber dans ettikleri ve kızın 
çok sevdiğini söylediği "lrving 
Valse 1,, 

Çalınan hava ile beraber genç 
kızı hala kolunda sanan ]imin 
gözlerinden bir damla yaş süzü· 
lüyor. Ah, Mary, ne oldun, ne· 
reye kayboldun? 

Fakat odasının duvarına bir 
1672 kilo snde yağin:ı ihale gilnilndc talip çıknuıdığındıın 4 mart 929 tarahin· 

de pazartesi gllnU saat 14 tc Edremiıtc nskcri satın nlm:ı komis~onundn ihnlesi 
yapılmak Uzrc mUnııknsa temdit erHldiği illin olunur. • LA A ker ibtiyaci_ için 1100 cirı ~un cı.ıhen pazarlıkla alınacaktır ihalesi 26.2. 

929 salı gUntl snat on dörtte yapılacaktır taliplerinr §llrtnnmc ,.e numunesini 
komisyonumuzd:ı gt.rmeleri ve ihale sanbnd:ı teminatl:ırıla hazır bulunmaları. 

K ınık ve Bergnmadnki kıtstın ihti~acı olan '\C kapalı zarfkı mUnakac:ı~ı ilan 
kılman ekmeh. ı,uru ot 'c samana tnlid çıkmadığından 10 mart 929 pawr· 

!{'~İ güniln<l~ ilınlcci ~upılmuk. iizre munakasa temdit 1.:dilmi~tir taliplerin Edre· 
mıtte a kerı satın alına komıs) onuna mUr.ıc:ıatları . 

} QO n 1~t nakli)e aralı:ısı knpnlı ıarfl~ ını.lnak~5avn konmuctur. lh:ıle günü 
.. 82 92Q pn~ı>nbecnat on bestır talıpl,..rın s:ırtn:ımcsini görmek iızrc 

her run V<' mJnaknıınya iiltirnk e<l<•nlcrin o g•in o saatten cvel tc',Jif ve teminat 
mektuplarını m klıuz nııı rnbili Ankara mrrket satın nlıruı ı.onı j, onuna tevdi 
C) lcmeleri · 

A nknrndn in a ı>dil<'~ :, Nalbant ıııektelıi i~in iınillaılıııııe H' rfrat koı;u ... u 
kapalı :mrf U"Ulile mannkasa)n ı.onulmu~tur. )balesi 6 Mart 929 Çtır;ııbn 

Bu yeni film, başlangıcı iti
barile de şayanı dikkattır. Robert 
Steen ağır surette yaralandıktan 
sonra yalan söylemek kabiliyetini 
kaybetiyor. Arbk bütün hayatın-
ca doğruyu söylemeğe mahkaml 
Tabii bu suretle bir çok hadiseler 
oluyor. En iyi bir dostu ile da
rılıyor, izdivacı bozuluyor. Hatta 
memleketi için siyasi teşvvüşlere 
yol açıyor. 

Nihayet bir ameliyattan sonra 
delikanlı yalan söylemek kabili
yetini kazanıyor. Filmde Harry 
Liedtke ve Mady Christians çok 

yumruk vuruluyor. Vakıt 
Geccniu o znmanında grt 
çalınır mı? Komşu uyu}" 
Jim dinler mi? "lrving vaJseıı 
Bir daha! 

Yumruklar tevali ediyor. fi 
bu? ]im hiddetle odadan 
yor. Komşu odanın kap ·~ 
açıyor. Fakat kimi görsün? _'fJ ' 
ving Valse,, i dinlerken, ~ 
hatırası kalan tatlı bir r"' 
ufulüne ağlayan Maryl n"1 i 

Mary belki f!Ylarca . JJ; 
komşusu imiş te, bir birl 
hiç görmemişler. 

1\1'.ary, Jıaya ınde eyi'-. 
)erinin hatırasını caol~ 
dıran v alsı dinlet~ 

"ÖZ yaşlarını zapt' 
edemiyordu... ttİ_ 

Tekrar bir birlerini bııl 'pi 
saadetinin verdiği hamle iltr ., 
ikisinin de kollan açılıYO~ 
bir birlerinin l'llcaklarına d 

N! 

ııuvaffak olmuşlardır. 

:ıat on durttcJir. Şartıuıme ~erııiti fenniye J.eşifnaıne \·e re~mini gi.ırmek Uzcrc 
her gUn Ankarada levazım "nim alma komi \onuna gelmeleri w mılnnkaiaya işti· 

rok içinde vakti muayrnden e\cl teklif ınektuLile tc0 minatm makbaz ınukalıi· 
linde mezür komİz)on riyaşotine vermeleri, 

Şaffaf Minkale ihıılesi 3 nisan 929 çar.,:ınba snat 14 tc 
hç kalem taht • 3 < 929 • • 15 te 

HUSUN VE UVVE1 
1 

altında alınan film bir •e~ 
ve ya aşk hikayesi değildit· utİ 

lhtiyacatı askeri~ e için cins, mık tar ve evsafı ş:ırtnamelerinde )SZW ve mev· 
cut numune ve: şekilleri iızerine i imlrri yokarda )azılı mıılzemei fenniye nr"ı 
l\yn eartııame ile , e 11.ııpnlı ?.arfla muııaka :na konnm tar. İhaleleri ~lada him· 
lıırında )a21lı tarih \e saatlnıJa koınis)oııuınuz munıılıac:ı t:ıloııundn )ııpılacaktır. 
Taliplerin şartnameleri yirmi kuru luk pul mukabilinde komis, onuınuzdan nlma· 
Lırı \"C teklif namelerini sııatı ihaleden mukaddem l:omİ!l)'OD ri) asetine vermeleri 
ilfuı olunur. 
G ülhane ha t:ılınnesi için 7Jlrar \C ?.i)anı \C farkı :fıatı ifoyi teahlılit t'lmeHu 

ınüteııhhıt n:ım ..-e hesaLmn olmn.k üzere 500 ton kırıple ki.ımuru pazarlık 
suretile icra kılınacaktır. Pl17llrlığı 2.3-2-929 Cumartesi gı.inU S.'.lat 14 de Harbi) e 
mektebi ) emekb:ıneleri önlindeki pazarlık mahallinde yapılacaktır. Tııliplcrin şart· 
nanıe için komisyonumuza müracaat olunması ~·e. iştirak içinde pazarlık mnhallin· 
de luızır bulunmaları illin olunur. M altepe askeri lisesi (Sabikan orta mektep) için zcrnr \"e ziyanı ve farkı fiatı 

ifa) i teahhUt etmeyen mtite:ıhhitf namı hes:ı.bına olmak Uzre 2000 Çeki 
odun pnznrhkla mubayaa olunacaktır. PnzarlıSı 23-2-929 Cumartesi gUnU saat 14,5 
ta Harbiye mektebi ycmekhnneleri öQUndeki pazarlık mahıılliııde icra kılınacaktır. 
Taliplerin §artnıımc için komisyonumuza mUracaatları \'e ittir k içinde pııuırlık 
mahallinde hazır bulunması Ullıı olua.uo. 

Film için mevzu hudutları 
raktur. "Hüsün ve kuvvet,, namı 

kat spora, idmana, vücut gv 
liğine hasredilmiştir. b, 

Bu filmde çok nefis le~,ııt' 
vardır ve görünen çıplak . b•~ f 

lar en mutaassıp seyirci>'' t;!J 
kızdırmayacak bir tarzda 
edilmiştir. dı;I 

Filmde bir romalı f(s dl 
hayabndan tarıhi sporlar ve~ 
nslard an başlanarak en son ~ut'~ 
lara kadar, spor h:ıyatının dil 
safahatı gösterilme1'tedir. ~e ,l • JI 
meraklıları ve sporcular ıçı bil' 
kemmel bir filim addoluP• 



t 20 t 1929 

tat ikinci sulh hukuk ınabkemeainden \ 
lrllVICtt JWCJC.UfI DVAP ZiRA.Ti ~l 

..... atik r.edit aqııa 1 ira 
...... Oıtakı1 Divan-yol11 128 115 86U 40000 

aWdeti 
~ EVSAF VE ~K!tt 

~ -.... lı.attta tat döııemeli bir koridor tir.(ll"Üıde yedi oda Lir 
~ ~ iç odunluk Ye kömiırluk Jıir hamam iki hal; 'e 1,aJoriferi 
~ ~ Lir. tqlık uç bala ittisalinde uıer•. ~:Snı('h.~_ıılı lı~r çiı;~lik 

" 'tlldJr. Blnnci katta bahçeden methalt• gınhr <lnRf'ınclı korıdor 
.._ oda ._ ~donan ut mafuıdan cirilcn:e~ ~iğer hi_r_ 1 ori~or ıizr:rin· 

'1 lllıda kata ınilir bir methali var~ır, ıtli~ıu<lf' dı ı>r . hır hondo~ 
~ oda hlı. lı.illr yine bahçt-ye bir methal ıle ç kılır tlığcr hır 'horı· 

..__ ıı..i; bet oda bir ealoo bir k.il!r bir hela\ i müıtc-rrıildır. 'ol "ihetiııde 
~ 8'l •rdınbk için camekanlı bir mahal eag taraltan bir metahl ile 
~ .. ~'D. dit- bir methal ile bahçeye çtkılır bir salon bir oda 
S ... dahilinden girilerek bir koridor üzerinde dört oda bir 

lldeoek. bir methal olup işbu katın hu-em bahçesi ittisalin de 
.. ...__~. IOfuk Ye ıııcakhk. ~e iki. k~ma bir ~n~o ~uvarl~." .çini 
... ~~-~ltiı- hunamı muıtemildır. İk.ınca kaUa bır korıdor uzerınde 
~ ~ bir hell bir demir k.öprUden geçilerek a~rıca Uç oda 
~ alt kamında etrafı demir parmaklıkla muhat tamlıkları havi 
~ lllUlazuıa bir hanız çimentodan iki kaner,a muhtelif fener 

1'2'i ve hurma ataçları TIU"dır. . 
MEVKtt RAKKAMI EBVAP ZIRAI KIYJ.\U .. 'Tl 

Atik Cedit Ar§ın Lira 
claiıetı Onak.öy Dinnyolu cadeııi 125 116 280 9000 
~ EVSAF VE EŞKAL t 

et. iki kalorifer daireli teçhizatı mevcuttur. Birinci katta hir methal bir taşlık 
bit ~landık odaaı yekdigerinden keçme ik.i kilar bir mutbak bir hal8, ikinci ka· 
' or Uıeri.ıde beı oda bir salon bir halli un tarafta bahçesi deruniode küçük 

~dir. 
•• .,,, MEVKiİ RAKKAMI ESVAP ZiRAi KIYMETİ 

... Atik Cedid At'lin Lira 
kllfa daiıOll Ortakö) Ohan) olucaddeııi 123 119.l 145 3000 

......... EVSAF VE EŞKALI 
... 8!1' iM oa bir tatlık böyilk tıir lUNatidttk birillci katti Uç oda birtofa 
.!.:.• Mı laavus bir u.rralık ftldar. 
,...,, MEVKtt RAKKAMI EBVAP ZlltAI KIYMETi 

....... Atik Cedid Arşın Lira 
-......_ -.... Ortrktıy Divanyolu caddesi 123 119,2 150 6000 

1~ EVSAF VE EŞKALİ 
~ ~ IQ '-zin•i ,.. makine dairesi birinci katte iki oda Lir ~§lık bir 

lls oda bir koricJ.or bir ball demir parmaklıkla muhat bağçeyı m ı te· 

lQ:vı MEVKiİ ~l EBV AP ZIRAl 6.IYME'l J 
......____ Atik Cedid Arşın Lira 
~ ~ Ortaköy Divanyolu caddesi 123 175 4000 
~ • EVSAF VE EŞKALI 
~~ iki •bhh birinci katta elektrik dairesi ikinci katta bir oda bir hala 

lltb llçb ve camekinh iki adet muhtacı tamir liQ)Onluğu vardır. Digeri ki· 
---~beygir kuvetinde eu tazyik makinesi olup makinesi muhtacı tamirdir. 
•-.vı MEVKU RAKAMI EBVAP Z1.RA.I KIYMETi 

....... Atik Cedia Arıw Lira 
~ ..... Oıtü.tsy Divanyolu. oacldeei 123 190 1000 
~ EVSAF VE F.ŞKALl 
"~~ methali umumumitiniD eol cihetinde kagir bir katlı bir oda bir 
'W-..ı lllabal1i bwılann karı181Dda demir ~lf.la maahat çinarlık malta· "-:::::U ayaklı ayakatz saksılar ve kalorifer daireai karıwnda ahşap 
~ kagir iki bağçivu odosını muıtemildir. 

MEVKll RAK.KAMI EBV AP ZiRAi KIYMETİ 
Atik Cedit Argın Lira 

Ortaköy Divanyolu 123 285 8000 
.. •• 123 17252 59012 

EVSAF VE EŞKAU 
altı araba iltiap eder bir bap arabalık. 

MEVK1t RAKKAMI EBV AP ZlRAt KIYMETİ 

• ilk. Ortakö1-Bİ.anyolu 
Atik 
123 

Cedit Ar1111 Lira 
1000 

derun E\ SAF VE EŞKALl 
-.ı. unda elli aqın murabaında camekflolı btr tavukluk bir odun· 

lılt k. Dlilrabaıııda ah1&p bir mutbak diger elli ar9an mUrabatnda 
1'tij l}ttciıılik vardtr. 

ı..... MEVIC1 RAKKAM EBVAP ZiRAi KIYMETİ 
~ ... _._ Atik Cedit Ar§ıb Lira 

La. --..a Ortaköy İııgilia kiliaeei ıokatı 2 118 300 3000 

~~ -- ~VSAF VE . ~KAU . "9 --:da bir demır kapudan gırılerek Uıerı demirle örtUIU altmıı be~ 
'1ııı.ı.~ ,_ ır.or:-ında tarfeyni etcan mUsmire ve Uç adet tavuk kUmesilı- iki 
ııc ~ llkia . or_u.ıı nihayetinde diger bir ah9ap metbalden girildik.te klgir 

ı....:._ lılt t:-1' .~aap ed~r ~ahırla ~evkinde. ot ve ~manltğ< olup iıbu arsa 
~ ~ iki ıu baımeaı habçenm köıesınde bar haliyı mUttemel ve 
-,Yl muhattır. 

k..._ MEVKtt RAKKAMl EBVAP ZiRAİ KIYMETi 
~ Atik. Cedit Artın Lira 

........ OrıakGy İngiliz kilisesi sokağı - 16290-35928 6$160-199172 
lılı....~ EVSAF VE EŞKUl 
1'L ~ .. "'1edi ~ceei mlltevefive Fatıma lıanımvı Uhdei tasarrufunda olup 

lllilhatt IUluııııda l>ilmllzayede furuhtu mukarerr bulunan balada me\ ki ve 
~? ~'Ye t'Vlafı aaireai muharrer bir tarafı tarıki tm ve bir tarafı Hatice 
--.a "illa ve iki tarafı \'akıf arazi ve tarl 1 r le mahdut otuz be hin dokuzyüı. 

L... "e 1'1ri llltlrabaı miktarlanndaki arazi dahilinde mebni \t' m htelif e car 
~ ~lkle:'1111ıireyi ve muhtelif tarhlarla mlızev, en bahçev i muht<'' i on par· 

-._ ~ b' e ebni) ei saire ve mUşt malitmın icra kıtnununa tr\fi an tarhi 
~ ibaJ: ay ~ın~a. milza3edesi 'c 21 Mnrt 929 tar'h' n mı adif Pa~.ar 

l'-1. OlıQıı' bet~velı~ esı acra olunacağından tnlıp olarılıı.rırı k vnıeti mukadde
~ESlın de pe. akçesini mu ta.,habt·n HEı::fKTAS lKf'lr.t ~ULH 

~YI ne müracaat e\ lemeleri ıla:ı olunur. 
\Q2"_~ MEvKıt RAKKAMI EB\ \i' ZiRAi Kh \iTİ 
~..._ OrtaköyDivan yolu Atik ( dıt Ar ııı Lira 
~ caddesi O 131 70 o 91500 

's '-tJı . E\ SAF \! E EŞKALI 
'~ llbilbane olup hodruımuda uç ud Lir ta lı, bu dan 1 ir 

k.ıı..._' ~ılarak birinci kat 11 ol tarafıı da a~n h r bölil ol aı< 
.~ '°h.a& ci katta altı oda, ç f.ofa. m rmer du emel hır -=alon. tm) uk 
~ Pare sabit vazhettedır. lkın n l r r 1 rı ' i m~i 

1' t.fetbaı ~e. dötemeli oıı od ık.i hala ıkı kı ar, b k b r al nı 
~ d ıttıaalinde ah'i&p bir bekci od ı amca tnrıo d ıı i • i bodrum 

'-._~ ba~ ar: lı~u tonosun Uzeri demir parmak! kla ı,;eHılmi cam kanlı 
~~'e ıtçek.lık. \e mailezizi olup bahçesinde iki hn,uz \e tahtezzemin 

~'ilet 1taU: bahçeli derunında müste kil \a?.iyettf' bodı umında iki oda 
klı...~ ' ~ç oda bir hala ikinci katta uç oda hir 1 ali mttmer 
-,,. bır hamam tahtında bir konııt'tıtı.ğ m ı temildır. 
'-ili MEVKıt RAKKAl\fl EBVAP ~IR.\T KJH1ETI 

\s ~ O :\tik Cedit \r ın 1 ra 
~ rlako}de cıivan}olu 126 132 1022·1·2 2.iOO'J 
~1"'8ir b' EVSı\F \ E EŞt>;.ALI 
~~· od11.rı~ olup ho< rum katmda Jvıt oda u~ hali Lir gasıllıaue 
~ ilk, Birinci katta uç oda hır sofa bir hali bir gasılhaue 
~•ki ~~har_ıe. ikinci katta bir aaJoo tıç oda bir 10fa iki hal& 
~ •e ~ lhela Uç oda döorm~i tamamen demir \e üç odasının 

katın cerelerı demir ve bir koridor merdivenleri mertner mailezizi 
~ .reııdi 111•fındaıı uma bir kal il&" ıureli:rle bölliJlmUp&r. 
~~ ~ llllıııer lıelcesi mut ,em3e Fatma hanımın 19 Şubat 341 tarilı \e 
, .. ~ \' tırrırn::du ~Nu senedi mucibince uhtei tasamıfında olup tereke

' ~ e,, f • ı ınııu., ede ftıruhtu mukarrer bolwaaa J.llde cins 
rı "' e ve 

1 ~ teıi ve meikOr tapu senedinde hudutları muharrer bir 'bap 
._' '1 lar ~ C\ nı tUt n depo ı ve ) ıne bir bap kafir ttltUD depo
~ ~ ıera kanununa tevti.lwı tarih il&ndaıı itibaren bir ay 
S ~eliyee "Yel 24 Mart 929 tarihine musadif Pazar gtınu saat on 
lttj~\iı(~ ll~bet~a olunacaftndan talip olanlaı-ın kı metı mukaddere

lııalı1ı. ın~ pey akçesinı millifıab•heo BF.ŞİKTAŞ t.KINCI 
etııe.ıue Dıllrecut •l lemeleri illD oluur. 

1 . Nisan -929 tarihinde icrasi mukarrer 
Maliye ınüfettiş muavinliği ınusabakasına 

ait şeraitiduhul 
Umuru umunıiyei Maliye müfettiş muavinliği için 1 - Nisan· 929 

tarihinde Istanbulda ve Ankarada bir musabaka imtihanı küşat edile
cektir . 

1 - Türk olmak 
2 - Mekitibi aliyeden birinden mezuun olmak 
3 _ Sinni yirmi dörtden dun ve otuzdan efzun olmamaJ.-
4 - Namzt-tl r tarihi ilandan itiba n 25. Mart · 929 tarihine 

kadar Ankarada Maliye Vekaleti teftiş heyetı ri}asetine ha '::ıt'da 
müracaat edecek er \ e veı ecekleri istidalara hen eçhi ati evrak ve 
vesaikin birer sureti musaddakaların rapt eyJeyecrk erdir . 

1 _ nufus tezkeresi 
2 _ Tercümei hal varakası 
3 - Hizmeti mmau.afai asl..erhe ile mükellef bulunmadıklarına 

dair mensup oldukları abzı asker ~ub sinden alınacak vesikai resmiye. 
4 - Ş4hadetııame 
5 _ lkametgihlarının adresi 

İmtehana mubaşeretten aktem talipler bir muayenei sıhıyeye 
tabi tutulacaklardır. şeraiti lazimeyi haiz olanlar tahriri ve ':iifahi 
olmak üzre iki defada icra kılınacak musabakaya iştirak edect'ktir. 
Evelce yapılan musabakada bir dafo iştirak ile muvaffak olmayanlar 
maruzzikir şeraiti haiz oldukları taktirde icra olunarak işbu· musaba
kaya lştirak hakkına maliktirler. 

1 Nisan 929tarihinde icra kılınarak olan birinci tahriri kısmı Ank · 
ra ve Istanbulda ve tahrirde muvaf ilk olanların ikinci ~ifahi kı mı 
Ankarada icra kıl na~aktır. Tahriri e mufak olama}anlar )fahi)e 
kabul edilmezler. 

Musabaka<la muvaffak olanlar 30 )()kuruş maaşla müfettiş muavin· 
1iğine tayin olunacaklar ve maaşlarınban mada seyyahatlarinde sarf 
edecekleri hakiki senahat masrafile ayrıc.a 360 kuruş yovmi}e ala 
caklardır. 

Müfetti~ muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir müfetti~ refa· 
katinde ~itaj gor<lükten ve tiç sene muavinlikte kaldıktan sonra bir 
ehliyet imtihanına tabi tutulacaklar ve iş bu imtihanda da muvaffak 
olanlar dort bin kuruş maaşla dordüncü sınıf M lıyc milfettişliğinc 
terfi olunarak ikmali tecrübe 'e mümarese zımmmda akalli Lir &en 
müddetle A\Tupaya izam edileceklerdir. 

Avrupadan a\det eden müfetti"ler he\ 'eti tefti.,i} de ekalli be" 
sene müddetle ifavi lazife etmeke mecburdurlar. Bu muddet hita
mindan evvel hey'eten infikak etm k ·~te\en müfctti~ler Avrupadan 
bulundukları zaman zarfında hazin nı.Jıl r ne ::-arf dilen meba· 
l'Jin he)ete bulundukları her :;,enei amil için }U de yirmı i 
hittenzil baki)yesini hazineye hiı guna itiraza m hal kalmaksızın 
iade edeceklerine dair Malive vek!leti celilesine katibi adilden 
ınu::;addak bir kefalet name ita eyleyeceklerdir. 

lmtıhau poro~ramı "Ve ı:.aire hakkında tefti~ h } 'etinben mahl· 
mat alına hılir. 

lmtihaıı Poroğramı 
1 - Mali}e ve İkti ... at ilimleri hakkında umumi ma umat 
Z - İstikrazlar 'e muhtelif şekilleri, porçlarm itfası, tahvili ve 

te-d1idi usulleri Türki)e ( Dü)ünu umumi}e i) hakkında malumat 
:~ Vergitnin tarhında takip edilme-.i lazım gelen umumi ka-

ideler bi)u \asıta \t' bilvaı;;ıta \ergiler, erma)e \e ırat üzerine mev
zu vergiler. \C bunlardan her birinin faide \e mahzurları 

4 - Menkul olmiyafı emvalin ta arrüfuna it kanuni malumat 
5 Türkiyede bugün tatbik edilnıckte olan 'ergi 'e resimler 

ile bunların tarhi, cibayeti, tahsil usulleri , e } apılması lazım gelen 
kanuni takibat 

6 - muhaeebei umumiye kanunu ve bubaptaki mütalit, bütce ve 
tabi oldığı csa i kaideler, mali sene ve devreı hesabiye, masarifin 
tediye ve itası 'e mürakabesı usulleri il~ 'l'ürkiyede bu hususta 
mevzu kanunlar 

7 Mali usuli defteri, Ka?A, Vilayet mal kalemlerinin muamelatı 
hesahiyeleri ile Posta ve Telgraf ve rüsümat usuli lıesabiyeleri 

8 T'"' kanuni malumat, Hukuki idare Hukuk ve ceza usulü muha· 
kemeleri hakkında umumi ve mücmel malO.mat 

9 - Basit ve mürekkep faiz hesaplar. nishet ve tenasüp kaideeo 
leri, silsilei adediye .ve hendesiye. satib ve hacim mesahaları, yeni 
mıkyas ve vezin usulleri 

10 _ Usuli defteri. basit ve unu.aaf usuller hakkındı umumi 
mahlmat 

11 - Tarihi mali ve Coğrııfiye, Türkiyenin tabif, idari, iktisa· 
di coğrafisı 

12 - Türkçe ve Fransızca kitabet (Numara itasında Fransızca: 
den mada İngilizce, Almanca ve İtalyancaya vukuf ve malumat dahi 
aynca nazarı dikkaıa almaeaktır ) 
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1 Va ıf al(arl<ir müdür· 
lrtğünden: 

8 No h n 

öpr lü M>ka~nda ll No hane 
de ~kele cadd "nde 9 No oda 

tu la soka ıuda 2, 4, 6, 8 No Kum meyduile 
1 r 

'r a verileceg nden ıubat n birinci günlinden yirmi 
. ı n on dört buçuRa kadar mUza:vedeye konulıftuıtur ta· 

1 ı le ın ,evm \e ti mezkure kadar §8.rtnam nin uretini .almak ve teminalr 
mtı akkat ita ederek muza, edeye i~tiri.k etmek re l•tanbul evkaf' mtldttrh·etinde 
vak r karlar m d rl i.lne muracaat an, Evsaf -.e mttttemilatlan baktada 

mat alm t • teyenler müzayede oda tna muracut ederek icar raporlenaı 
ebilirler. 

Evkaf müdiriyetinden: 
a b · ı trafına di\'ar ın~ası (26-1-929) tarihi8dea 

tarıh ne m ..adıf Cumartesi gunu ihale edilmek 11.. ~ı 
) o u t r. T lıp olanların şartname }·e ıeraitını anl•malr 

t on doru n onra inşaat idaresine ve ihale gtln 1 de idue 
'ati n. 

Kiralık bakkal dükkanı 
bez fabrikasından: 

Maarif 'ekaletince Istanbulda bir gündüz 
f ~r i . l\Iektebi açılıyor. Bu l\1ektep nehari 
e ıneccanidir. Mutehassıs muallimleri Belçi· 

kadan gelmiştir. 
Mektebe İlk Mektep mezunlanle orta mek· 

tepleriu birinci ve ikinci sınıflarında tahsil 
gören talebeler alınacaktır. Taşradan talip 
olacak talebelere karyola ve )atak levazımab 
ve iaşeleri kendilerine ait olmak üzere yatacak. 
yer teminine çalışılacaktır. Fazla malumat al
~al" istP,yenler Şubat nehayetine kadar her gün 
Sultanahmette san'atlar Mektebi müdürlüğüne 
ınüracaat etmelidirler. 

ldarei inhisariye mamulatından: 
Y armı kilo\uk 

Konyak (150) K urot ( zümden mam41) (35) kurqa 
satılan ufak şişeleri vardır. 

Muhtelif markalı olup Avrupa mamulltıdır. 
Likör --· ş· esi (150) kuruştan (550) kuruşa Jradv 
Şampanya -- Şiı;ıe i (600) . (700) • 
Viski ••• l}i esi ( 400) . (700) 
llOID ••• (300) kuruş 
Votka •·· (100) kuruştan (200) kurup kactu 
Şarap - , (75) • (300) • • 
Avrupa Konyakları ·•· şisesi (100) knruıtln (l.!O) 

kuru a kaaar. 
İspirto ve ispirtolu içkiler --- İnhisarı idaresi G.ı.a 

rıtımında kefeli zade hanı altında küşut etmiş olduğa eatlf 
mağa ı nda ( Yerli ve Avrupa ) içkilerini yukandald 
fiatlarla tmağa başlamıştır. 

Toptan alanlara (%10) yüzde on tenzilat yapılır. 

Döı duncu kol ordu mübayaat komisyonundan: 

E kı hır -.e Danca kıtaatı için 23-840 kilo gu >atının bir ay zarfında puerhJtJa 
talıpı uhur 1med · • ind n ) en iden kapalı zarf uzu ile mUnakaııaya vu ol111UD.yt 

oldı unda 3-929 tarıhli pazart i guuü aaat 14 de ihalesi icra lulınacatmclan tallpleria 
k da t m · t ~kçel rile ve §eraiti g rmek iııti) enlerin her g\in koma,_. 

Üçüncu kolordu mühayaat komisyonundan 

F arkı f 'atı h d n ıfa d me:yen mUteahhide aıt olmak uzre on bel biD yedi 
yuz seksen lıir buçuk kilo de y&Aı pazarlıkla muba~ aa edilecektir. PaW.ıfın ibaleei 

21 ıubat 929 tarıhine sadif perşenbe gUnu saat on dort te icr1 edilecektir. T• 
liplerin §artnam inde yaı.ılı olan ıekilde ki te'minatlarile komia1•umua mHulr

.. lo unda huır bulunmalan ilin olunur. 

F arkı fıab taahüdünü ıfa edemeyen müteahhide ıtt ol.mat Cldt ma l.6f111i lilr 
adet Fa'"!onun paı.arlıkla mlibayHsı tekarrlir etmiftir. lbaıeei 21 ıttbat 929 ..,. 

nhine mueadıfpe r ~be .s~nU eaat on dllrt te yapıl&Clkbr. Taliplerin ıartn&meıainde 
yazılı olan ıekilde kı te mınatlarile komisyonumuz mtbaakase aaloaımdl bam bu)u. 
malan ilin olunur. 

Mekatibi askeriye muhay t komisyonundan 

Z arar ve i an ve farkı f iat ifaya taabb t edeme) en mUtaahbidi um " 
. • hesabına olarak askeri baytar mektebi içil\ yl1zde yırmi beıtea pyn 8591 

kılo arpanın mııbayaası munakaaaya konulmuıtb.r. İhalesi 5 Mart 929 aa1ı gtlDll 
saat 14 te Harbı e meltt bi yemkhaneleri önUndelci mlhalwa mahallinde lera 
k.ı nacaktır Ta p tartname ıçın kom11yoa1U11usa ittifak ivıa de mMnı!ree 
aıaballiııde hazır bulunmaları ıl&D olunıır. 
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Specıalcment abraquee pouı
Et~blı•~eınenr Lampe J\adfum 

OOD 
tamllou.'1.- GaLat\ 

Çarşanha, J Kp A M, Şu bat 20 , 1929 

Markamız hakkında gazeteler e g·· d··g .. mfz ilan üzerine muhterem müşterilerimizin nozarı dikkatını atideki naktalara celbederi~ 
1- (Radium) ismi ticarethaneınizn unvanı olup tıraş biçaklarımızda bu namla tescil edilmiştir. Ve bu namla tıraş biçağı imal ve Tür· 

yede satmak hakkı ticarethanemize münha!ilırdır. 
2- Cazetelerde (ROT BUHNER) naınına yapılan ilanat gayri meşru rekabet zımnında yapılmış bir ilandır ve hu bapta bunlar aleybiJJ~ 

mahkemei aidesine müracaat edilmiştir. Piyer Piı·imyan efendi tarfından gazetelere verilen ilanatta zikredilen şeyler hep müşterilerıJJJ! 
, iğfa! için tasni edilmiş sözlerdir. Çünkü ida ey ediği yeçlıile 1904 senesinde (ROT BUHNER) şirketi mevcut değildi ve hu şirket 1919 senesı~ 
de (OTO R01) namile teşekkiil edüp 1926 tarihinde (ROT BUHNER) namını almıştır ve (RADİUM) ismile bu şirketin bir alakası oimadıi' 

· gibi o tarihlerde bu nam üzerine hiç bir alamet hiç bir yerde tescil edilmemiştir. . 
3- Ticarethanemizin satmakta olduğu RADİUl\1 tıraş hiçaklarını, fabrikamız hitama ermediğinden ROT B UHNER fabrikasına sip~rı 

·vererek namımıza olarak imal ettirmekte idik.Fakat bıçakların rağbetini gören fahri anın hukukumuza dokunacak ef''al ve harekatı üzef!JJ 
ticarethanemiz alakasını kesmiş ve fabrikamız derdest ikmal bulunduğundan karihen burada imali temin olunmuştur. Fabrikamızın ikınabJJ 
kadar müşterilermizi boş çevirmemek için bir defaya mahsus olmak üzre sair hüyiik bir fabrikaya s!Ciriş verdik ve beş on güne kadar pi)"9 

saya tevzi edeceğiz ve bunu müteakiben dahi fabrikamızda hak.iki İsveç çeliğinden imal edilecek bıç arımızı pek nefıs ve ucuz olmak üzC 
m'Q.şterilerimize arz edeceğiz. · . 

4- Piyer Primyan efendi tarafından ilan edilen bir mağazada yedi bin beşyiiz bıçak müsadere edilmiştir. Ve sonraki ilanlarında bir yer ta,1 

edilmemekte olduğundan müşterilerimizin ve muhterem halkımızın aldanmamalarını tavsiye ederiz. Ticarethanemizden mübayaa edilmefe 
ve bizim ismimizi muhtevi olan bıçaklar heran müsadere tehlikesine maruzdur. 

_____ IU LAMBA 1 TiCARET ANESI 
KREDi LIYONE B NKASI 

Anonim Şirketi 
Temi.men tediye edilmiş sermeye 255 
milyon 30 Teşrinis i 1928 tarihindeki 

pilançodir 

MEVCUDAT 

seyri sef ain 

TRABZON iKiNCi 
POSTASI 

(Karadeniz>° vapuru 21 şubat peqembe 
ak§&mı Galata rıhtımından .hareketle 
Zoı:guldak. lnebolu Sinop Samsun 

Türkiye ziraat han kası müfettiş 
namzetleri müsabakası 

1 Nisan 1929 tarihinde yapılacak olan imtihanla 15 müfettiş nam· 
zedi alınacaktır. imtihanlarda muvaffak olanlara başlangıçda 120 lira 
aylık ile seyahat ve teftiş]erde yol masrafından ayrı olarak 5 lira yev· 
miye veri.lecektir. 

Müfettiş namzetleri stajlarını bitirdikteı; soııra müfettişlik imtihanı 
vererek müfettiş olacaklardn:. imtihanlarda ve teftişler<le fevkalade 
muvaffakiyet gösterenlerden ecnebi lisanı bilenleı bir sene müddetle 
Avrupaya gönderileceklerdir. Veznede ve Bankalarda mevcut nukut Fr. 

Cüzdan ve müdafayı milliye senedatı 
Teminatlı avanslar 
Hesabatı cariye 
Esham ve tahvilati meycude (esham, boııolar, 

838.102.476,23 

8.427.061.614,15 
801.647.732,33 

2.982.156.153,51 

r• Unye Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Rize Hopaya gidecek ve dönilşte 

ı· Pazar iskelesi) le beraber Rize Of SUr· 
r, mene Trabzon Polathane Trebolu Gi· 

reson Ordu Fatsa Samsun Sinop İne· 
boluya uğrayacaktır. 

Talip olanlar kabul şartlarını öğrenmek için Ankara da bankanın 
teftiş müdürlüğüne, bulundukları yerdeki ziraat bankalarından alacak· 

ı ları beyannameyi doldurarak göndermek ve ya biFat vermek suretile 
müracaat edebilirler. 

rantlar, ve tahvilatlar) 
uhtelif hesabat 

&nı 
Fr. 

DUYUN AT 
Vadesiz mevduat ve eenedat Fr, 

Hesabatı cariye 
Badettahsil vacibültediye hesabat 
Poliçalar 
Vadeli senedat 
Muhtelif hesabat 
Senei sabıkanın kar ve zarar hesabı bal.ıyesi 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Temamen tediye edilmi~ sermaye 

Er. 

4.275.865,32 
392.654.388,31 

35.000.000, •. 
13.480.868.229,8.5 

4.718.881.457,44 
6.892.831.928,95 

182.397.572,82 
309.499.756,10 
289.079.96.5,03 
587 .385.330,51 

18.542.219, •. 
227 .250.000, .. 
255.000.000 ... 

12.480.868.2'29,85 

Medısi ldare Reisi 
BARON BRENKAR 

Mürlürü Umumiler 
R. MASSON E. ESKARRA 

ASTA-LUKS 

Bayram için şim iden azır anınız. 
En mukemmel İngiliz kuma§larıodan gayet şık ve son modaya 

muvafık ve itinalı bir surette imal edilmiş 

Kosüm, Palto ve Paııtalonlarınızı 
&yoğlunda İstiklal caddesinde post l nnr k ~ sında 1~ nümerolu 

Çekoslovak az ı a ı 
tedarik ediniz. Fiatlarda ~o20 tenzilTialıtE7?.~~~'Ul:~ 

İzmir sur' at ipostsı 
( İzmir ) vapuru 22şubat 

~ cuma 12 de Galata rıhtiımın-
~ 

~ dan hareketle cwnartesi 10 da 
İzınire gidecek ve pazar 13 de 

~ İzınirden harketle pazartesi 
gelecektir. "\apurda mükem· 

mel bir orkestra ve cazbant 
mevcuttur. 

Hıdıviye 
VaP.ur kumpanyası 

Köstence, İzmir, Pire ,.e İskenderiye 
hııf talık seferler 

Köstence hattı 
20 ıubat çnrşanba günü aaat 14 te Mt· 

sırdan gelecek olan ( Roda ) npuru 
21 ıubat perşenbe gUnil saat 11de her sı· 
nô yolcu ile eşyayı tUcariye alanık 
Köetenceye gidecektir. 

İslrnnderiye - Pire hattı 
23 Şubat Cumartesi günü saat 10 da 

Kostenceden gelecek olan (Roda) va· 
puru 24 Şubat Pa:znr gUnU saat 9 .da 
her sınıf yolcu ve C§l a>ı tUccanye 
alarak İzmir, Pire Ye lskendcriyeye 
gidecektir. . 

Daha ziyade malOmat almak ıste
yenler Galatada Çinili .rı~tı.m hanının 
zemin katında M. Kilkınst Valkro 
§Ü rekfi ına mUracaat etmelidirler. 

!111111--·Yelkeııci Vapurları 

.ı 

Karadeniz lüks ve suratpostası 

VATAN. 
VAPURU 

şJ3AT Çarşamba 
Günü ak§amı Sirkeci nlı· 

tımından haraketlc do/ru Zon 
guldak, lnebolu, Samson, Ordu 
Gireson, Trabzon, Sünnene, ve 
füzeye gidecektir. 

Tafsilat için Si rkecide Me. 
sadet Hanı ittisalindeeYelken, 
ci Hanında kain acntasına 
müracaat. Tel. lsıanbul 1515· 

S ultan Ahmet ikinci hukuk hakimligin· 
ı , den: Levu.imatı bahriye bedelinden 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. ~tlubu nb~u~n2~1U~li~mmta~il 

k f k l d l • • • • d talebile Nikoln zevrudaki efendinin Galatadıı 
3 } a ar ar fil Ü Ür ugun en: ba)azit mahallesi marya sokak No.19 han

da kostantin harukopus efendi nleybine 
Seneligi lira 2000 Bahçe kapuda dördüncü vakıf hanı tahtında ve os· ikame eyledi~i davaya mubaşeret için 

manlı bankasının tahtı istıcannda bulunan 66,17 No müddeyialeyh namına gönderilen davetiye 
mağaza. muma ileyhin ikametgahının meçhuliyeti 

Şebrı. 60 Bahçe kapud" dördüncü vakıf han tahunda 15,16 haeebile bilii teblig iada kılındığından hu· 
.. kuk usul mahkemelerinin 141·142 nci 

numaralı dükkan. maddeleri ahklimma tevfikan bir ay mUd· 

Balada muharrer emlak kiralık olup hizal~r~nda göst~!ilen. ~edeller dctle ilanen tebligat icrasına karar veril· 
e talipleri uhtelerindedir. 16 Şubat 929 tarıhınde encumenı ıdarece mi§ olmaklu )C'mi muhakeme olan 'l7 

ir hafta müddetle temdit müzayedesine karar verilmiş olduğundan mart l929 çarşamba günü saat on üç bu· 
çukta mahkemede gerek bilesale gerek 

azlasile talip olanların Şubatın yirmi üçün<:ü Cumartesi günü 8~~t .?n bilvckile iııbatı , ucut etmedigi takdirde 
, ört buçuğa kadar istanbul evkaf iüriyetınde vakıf akarlar mudur- gı.>ab~n muhakemeye de,·am edileceği 
lücrfine rniiracaetları ilan olunur. ilAn olunur. 

Maliilini askeriyeye muavenet heyetinden: 
Kı§ın §iddetltl bilkUm eürdil~U yerlerde mukim malnlini askeriyenin 

k~lık ihti) acatına medar olmak üzere M, M. vekaletince heyeti mwıvenemiz 
emrine 20,000 lira verilmi§ olup bu meyanda letanbul emvalinden maag 

almakta bulunan malul ini askeri~ enin maa§ senedi resmiyelerile bizzat atideki 
günlerde Vez ıecilerde klin MalOlini askeriyeye munenet heyet.ine müracaatları 
lilzumu il8D olunur. 

16-2·929 tarihide 1 ve 2 inci dereceden malıllin 
rı • 3 .. .. 
IB • 4 .. • 
19 • .. 5 .. • 
20 • .. 5 
21 • 6 .. .. 
23 • > 6 • 
Tevıiat saat 12 den 17 ye kadar icra edilecektir. 

PAI\'IUK SANAYi VE TlCARFTİ TURK ANONİN ŞİRKELİ 

HİSSEDARANINA iLAN 
Pamuk Sanayı ve Ticareti Türk Anonim Şirketi hlssedaranı Tiearet kanu· 

nunun S61inci maddesine ve esas mukavelenamesi ahkamına tef ikan g~elecek 
Mat ayının 9 ncu Cumartesi günü, saat o~birde Sir~e~n Ga~atado, Cinil·Rıh~ı~ 
hanının alt katında 18 nUmeroda kam merkezı ıdaresınde a1e1ade bey et1 
umumiye- halinde ictimaa davet olunurlar. / 

Ruznamei mUzakerat: 
1 - Meklisi idare ve murakıp raporlarının kıraati, 
2 - 1928 senesi hesaba tının tasdiki ve meclisi idarenin tebriyi zimmeti; 
3 - Meclisi idareye aza intihabi; 
4 - 1929 senesi için bir murakıp tllyini ile ücretinin tesbiti; 
5 - Gerek şahsen kendi namları ve gerP.k sair şirketlerin meclisi idare 

azası yahut mUdiri s1fatile şirketle akdi muamele hususunda meclisi idare 
azalarına mUsade itasi; 

Uakal 23 hisseye mnlik olup işbu ictimada hazir bullinmagı arzu eden 
hissedaran hisse senedlerıni Ticaret kanununun 371 nci maddesine tefik.an 
yevmi ictimadan Jaakel bir haf ta evvel §irk et merkez idaresine tevdi etmeleri 
icabeder. 

Hisse senedatını tevdi olunduğuna dair mtiessesatı maliye tarafından 
mutavesikalar içtimaı umumide hazır bulunmak Uzere mevduu hisse senedatı 
ı!İbi kahul olunacaktır. 

G edikpaşada divani Ali ma-
hallesinde bostan sokağında 

14 numeralı Şerif Hezza hane
sinde mukim iken elyevm ikamet
gahı meçhul Y eyt efendi ile Şe
rife Hleyt harJma Yusufak.i kara
kaş oglu efendinin zimmetinizde 
lstanbul ikinci katibi adilliğinin 
16 Şubat tari~li ve 1322-96 nu• 
meralı senedile matlubu olan 460 
liranin birriza tesviyesi zımmmda 
tebliği muktezi ihbarname beş 
sene mukaddem Hindistana azi
met itmeniz ve oradaki ikametgi
hını.zm bu suretle meçhuliyeti 
dolayısile ilanen tebligat ıcrasına 
karar veridiğinden tarihi ilandan 
üç ay zarfında 926-7280 katibi 
adil dosya numerayı müsteshiben 
dairei H:raya muracaatle deyni 
birriza tesviye ve ya kanunen 
.şayanı kabul bir itiraz dermeyan 
etmediğiniz taktirde hakkınızda 
lazım gelen ·muamlenin ifa kılı
nacağı malum ve birinci ihbar
name mekamına kaim olmak 
üzre ilin olunur. 

K iralık hane. Fatihte tramvay 
caddesinde itimat tayare ki-

şesi fevkindeki 5 odalı, banyo, 
elektrik ve terkosla mücehhez 
14 inumerolu teraçalı hane kira
lıktır. ittisalinde F eyzullab ustaya 
muracaat. 

Zayi- Tayare makinist mek-
tebinden aldı~ım 58 nume· 

ralı şehadetnamemi zayi ettim. 

Bulan zat ğetirdiği taktirde mem
nun edilecektir. Aksi taktirde 

yenisini çıkaracağımdan eski
sinin hükmü yoktur. 

Bayizit Hasan paşa karakolu 

6 mumeralı hanede 

mukim Muzaffer 

)J eoi.lr.tao sulh mahkemesinden: Borçdan 
dolayı furuhtu mukaner oda takımı 

ve eşyayı bcytive 27 ıubat 929 çarıanba 

gUnü saat ikide Fındıklıda hamam soka· 

ğında bilmüzayede aatılacagından talip 
olanlar111 memuruna muracatlan ilin olunur. 

Kiralık 
Haseki Mustafa ağa ~akfındall 

luıpu unda çiçek pazarı cadde!İlldl 
tep tahtında 18 numaralı duk1'Ô11 

Uç gün muddetle mUuı) edere ~ 
Ye 2 Mart 929 Cumartesi gunu 

icrası mukarrer bulwımu~ o!d r 
icanna talip olanların Bc)aııtta 

kapuda Çatal han altında istiın bO 
sinde milteveli Namık be, e , ·e r' 
mü lhaka mUdiriyetine m~rac3811: 
olunur. 

1 stanbul icra daire inden: G 
da Arap cami Makarııcıinr 

sinde atik 42 cedit 38 .No fll 

dükkanın mutesarıfı buluntt 
kıs hanım borcundan dola)' 
beş gün muddetle icra kılıtı6 

zayedesinde beş yüz otuz ~ 
bedelle talibi uhdesinde ısev 
babı teehhür dolayısıyle 
kat'iyesi icra .kılınmak üıere 
on beş gün muddetle rnuZD 
konulmuştur. . 

Hududu iki tarafı ta~ 
taraflan ibci Mustafa ve 
dükkanlarıyle mahdut olu?~ 
kan tahminen yirmi yed~ 
arşın terbiinde arı:;a üzert~ 
divar kargir olarak bina 
olup zemini beton kahve .. ~ 
kısmen müteharrik merd1' le~ 
kılır tahta döşeli oda olup \, 
vardır. bina haraptır, uısb• & 

iki lira kira ile Mehmet efe~ 
kindir bundan fazla malfilll8 ~ 
1317 n. doayasında muharı:e ti 

Müzayedesi Istanbul ıc.J 
iresi müzayede şubesinde 9c 
tarihinde saat on beşe kedi!. \ 
kat'iyesi icra kılınacağıod8~1, 
beş zamla talip olanfarı? ~ 
muhammenesi olan seklZ: Lıi 
mi beş liranın yüzde o~u ıı~ 
de pey akçesini teslimı ' t 
meleri ve yevmi muayeııde !)l 
ve ya bilvekale hazır buııııı 
ilan olunur. --4. 
S ultan Ahmet ikinci huk.ult :ııil' 

den: Nikola zevrodaki efen 
1 

tc 
tada bayazit mahallesinin nıar> 1\111 
da lQ numoralı handa k<>Sta!' &I 
kopus aleyhine ikame ett@ ~ 
cereyan eden mahkemesinde t 

aleyh bu defo ispatı ,'llcul ) 
\e müddei vekili esbabı subıl:. ~ 
madığından talebi tahlif buJuııı:Jl; 
la mahkemece ittihaz olun&tl ·" 

·ıaıı"'" rarının bir ay mUddetle 1 # 
gine karar verildiğinden 'le 

keme olan 'J:l mart 1929 ç.ati 
on ttç buçukta mahkemede 

1 ıll 
etmediği takdirde yenid:vil 

addilei müddeinin davaııınD 

bakılaca~ iliin olunur. ~ 

S ultan Ahmet sulh 1ıuı.11;~ 
Bir deyni molıkumıı 0 

istifasi zımnında mahcuı ı;ıJ1' 
mukıırc:r 2 adet perukar k0 ~ 
aynanın ıubatm 23 Uncu cııJJ ~ 
aaat l3 de galatada okCU Jl1 '/)fi 
lesinde 4-8 numaralı Yusııf c~e 
peruk.Ar dükkanında bil ınur.a. f 
olunacağından talip olanWl~oıt 
eaatı mezkQrda mCDlurun• 
il!n olunur. ett 
Mes'ul müdürü: Burhııfl 


