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hı~Ye vekaleti diğer vekaletlerin muhasebe müdiiJ.·lerine 
~atta bulunarak memurların her türlü tevkifatiyle hera· 

11: halen lılmakta oldukları maaş ve tahsisatı fevkalade yekii· 
t~' ve yeni tespit edilen_ memm derecelerile maaş ~ık· 
ta l'lııa nazaran alınalar.ı lazım gelen para ııııktarlaıının 
d Cağı. yekuıılann ayrı ayri hesap edilerek yarın akşama 
ar nıaliyeye gönderilmesini istemiştir. 
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~irketi 1ıayriy{; ye 
teşekkiir 

Şirketihayriyeye bir 
tesekküı· borçluyuz. 1 

.. Köprünün iki tara
fında hiiyük saatlar var. 
Şehrin "biitün umumi 
saatları gibi, zenherek
leri tesadiife göre haı·a
ket eden hu iki hercai 
kadran, ııice deniz aşırı 
oturanların senelerden- ' 
beri canını yakıp duru· 

Bu hesaptan sonra derece ve maaş projesinin bütçe üzerinde 
yapacağı tesir kati olarak anlaşılacaktır. ... 

Maaş projesiııde ki en yüksek mıktar fevkalade de:rec~ye 
ait olmak üzre 1.000 liradır. Diger derecelerin maaşları 600 lira; 
dan başlamakta, 35 lirada nihayet huJmaktadır. Her derece i~ 
projeye bu sene tatbik edilmek w~re asgari ve 1930 da tatbik 
erlilmek kaycli.yle azami hadler konmuştur. 

. Maliye vekaleti projeyi Pazara kadar vekiJler heyetine yeıı 
tiŞtiı;meğe çalışıyor. .. ___ ----------

Sokaklar hir az teınizlenmişken 
yene kar haşladı 

A vrupada son haftalard. 
asgari hararet 
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lzas re 
' E111a,1ıette 

bulunımıida beraber- Ankaraya 
bir elçi gôndcıiyor. Suriye de bi- Tak i iicretleri 

c •ı.! .,, 1 • J"'' 

kc-'mı'niıı ha ka güm Lırakılnı...ı .. ma 
karar verdi. Girit, Yemen, Havran, Mali

siya mes'elerini unuttuk, değil mi? 
Bunlar Osmanlı saltanatını içten 
içe yiyorlardı. 

rini gönderse Paris alt üst mii ucuzla vabilir nı i? 
olur; kıyamet mi kopar? Trıı\~i lırr•'tleriuiıı ·tenzili hususun· 

\oıı laali\rtiıw dı·\.ım ( lnılktt:dir. 
Komi yon bugıiıw kcı<lar de\aın 
eden me~aisi netice::sinde katipler· 
den 15 kişinin tasfiy<'ye tabi tutul
masnıa karar \erıni':>tir. 

83,000 liralı!~ bir dava 
Tahlisiye idan·&i Übmanlı baııka~ı 

aleyhine 83,000 liralık bir dava aç· 
mı§tır. 

Franaa <la, büyük harpten so
nra böyle hastalıklara uğradı. Ge
çen halta Başvekli Poincare me
cliste Alıas vilayetinin muhtari
yetini dava edenleri susturdu. 
Eakat kürsü üzerinden hraz edi
lcıı feıahat ve belagat zaferleri· 
nin ite ne derece tesiri olur? .Bi
lmem gerek idarede, gerek mçk· 
teplerde fransızca ile beraper 
almanca da resmi dil olarak ka
bu1 ~dildi. 

Fransanın mes'uliyetleri var- rfal\i tctkikııtn dernm r>dilmektedir. 
mış. Şaka etmiyorum. Bu devlet \\ rupada l 00 lcilomrtrocla hi r tenck,. 
Suriye mandasından dolayı onu bt"nzin "'"rfedenler talv-ide jşJetilmck· 

.. tedir. Bunlar o kadıır lüks olmanı· bahşeden Milletler cemiyetine ·ı 
&ından ınl'mlel\etiıniıe 60 · 75 in O· 

karşı mes'ul bulunuyormuş! · ~ıetrodn hir tt>n"l~e benzin kullanan· 
Bu iddia eski sofist ( sofistaiye) lar ithal edilPrek tak~iye çıl\anlmali· 

lerin münakaşalarını andırıyor. tadır .. 
Enınn<.'I, Anupnda oldu~u gibi 

Fransa, Milletler cemiyeti he- Lizdt> Je oloınohil ithal ve taksiyf' 
nüz doğmadan Suriyeyi İngiliz' C\ ı.etnıe\ i, hu surette tahdit edilip 
Ierdcn tesellüm etmişti. Bir as!r· edilnıi\ ece~ini tetkik etmektedir. 
danberi Fransa oraya göz dik- f'atih. Edirnekapı 

Fransa laik bir cümhuriyı>t ol
duğ\J halde o eyaletler için bir 
istisna kabul ediyor jve papanın 
müdahalesini reddetmiyor. 

mişti. Milletlt-r cemiyeti ise Ver- Harnların fenalığı yüzlınden Fatih 
say,, muahedesi ile ihdas olun- Edırnl'f,apı yolunun )npdırılmnsmın 
muş bir müessesedir. dernmı ill~Lahara talık edilmi,.,tır. 

Başvekil, mufassal nutkunda 
altaslılara bir çok maddi men
faatlar bahşedildiğini söylüyor. 
Bu iddia doğrudur. Bununla be
·ber Alzas razı değil, memnun 
cıeğil.Bütün rical, mahafil, gazete· 
ler Alzasın itin tutmuş bir karha 
olduğunu itirafta musırdirler. 

Bruı alzaılı meb 'uslar kendi
Jc:rini ekalliyet Fıukuku temininı 
ileri ·sürmektedirler. Buna ceva
ben hüktlmet Alzaslılann Fran· 
sızolduklarmı Alman bulunma
dıklarını dermeyan ediyor. fakat 
t.enakuza bakınız: Alman dilini 
yalnız Alzas için, ikinci lisan 
olmak üzre kaoulde muztar ka 1 
lıyor. 

'Bu iş kolay kolay halledilecek 

Bundan başka bu cemiyet Su-
riyenin mal sahibi midir? 

Cemiyet bütün devletleri bile 
Temsil etmiyor. Hiç bir kudreti 
haiz olmadığını gördüğü, v~ya 

göremedıği işlerden anlıyoruz. 

Milletler cemiyeti kimin mül
künü kime ~eriyor? Suriye, su
riyelilerindir, Suriye ahalisi ken
dilerini idareye muktedirdirler. 
Siyahilerden müteşekkil Habeş 
Krallığı, Hayti ve Siberya cüm· 
huriyeti halkı suriyPlilerden daha 
mı ileridirler ki müstekillen yaşı
yorlar? 

Suriye her millet gibi hür ) a
şamak hakkını haizdir. Bu um
deye karşı gelmek hürriyete ta
arruzdur. 

Suriye reşittir. Medeniyeti de 
eskidir. Her zaman, o kit'a mü· 
newer ve hatta büyük adamlar 
yetiştirdi. Maarifi ilerdedir. Mnt
baa lst..,nbuldan evd Haleptc 
açıl~ıştı. Suriyeliler bundan elli, 
altmış sene evel bile bir ansik
lopedi basabildiler. Suriyeliler iş, 

He~abı kat'i raporu 
Dun cemi' f'ti ht>lcdiye Nf'cip he· 

\'İn rİ\ nsetinde toplandı. 
927 ~rne~i he~abı kat'i rnponınun 

be) 'etı umuıniyeı:ıini ta ·tik etti. 
Bütı,;enirı bazı maddelerinde talı· 

si~nt kalmadıAındaıı, makamı emanet 
J 9 birı liı a tnh«isnt talep etmekte idi, 
Bu talep bUtçe enmmenine ba\'ale 
edildi. 

Dnrül'acze bütçesi 
Bundan sonra Dilrtll'ııczenin 929 

'..ırıdat H' mesarif butçesinin mliza· 
beıe iııe başlandı. Darül'aczenin 929 
rnridut k•8mı 8 madde olmak i.ızere 
) cMiııu umumisi 235,932 lira olarak 
kabul edildi. 
Masruf ! ı mı 

Ma ırıfat kı mı lıı fasıl Lizı: rint 
tertip edilmi ti. Bir ı fa lı te~ldl 
eden man at '\ el\fınu 9528 lira: ikin· 
ci iıcrPt faq)ıw ~8250 l:ira \ l' lıçııııc 
tnh::,isatı fe,kal§de faı;}ı yel\umı da 
18204 lira olnral{ 1 ubul edilmi;:tir. 
Umumi masruf 

DarUl'ncıenin umumi mn raf YE· 

Hıım J.ı 23(),932 liıa olarah kal.ıul 
t>ılilmi'i \e mue.ssi enin mmazene \e 
m an talirnntnnm,..Jeri <le kabul olu· 
nar.ak eri t>Y~ niha' Pt verjJmı-.tir. -

kabiliyette değildir.Fransa üzerine 
bir lrlanda aldı. lrlanda, asırlar· 
danberi Büyük - Britanyanın ci
y~rlerini yedi. Cenup ~ısını i~~ 
tikli[ kesbettise de mes ele henuz 
sonuna telmiş olmaktan uzaktır. 
1871 de Alzasın Almanyayn geç
:rnesi cihan sulhü için ne kadar 
tchlükeli olmuşsa, 1918 de bu 

güç hususuncıa mahir kimselerdir. Adli),.ede 
Her iki Amerika da alınlarının 

, aletin Fransaya intikali aynı 
s~mer~leri tevlit edecek gibi 
görünüyor. 

Suriyede de Fransa ğene o 
hatayı irtikap ediyor. 

Suriyeliler bir teşkilati esasiye 
kanunu tanzim etmek için resmen 
toplanmlflardı. Hukuk ilminin 
n.utalara mucibince bir kanun 
ıtıüsveddesi yapıldı. Fransamn 
.Dradaki valisi (yüksek komiser, 
.eıapçası; Nendubi Sami) bir. ~u: 
manda ile müessesan meclısını 
dağıttı! Aşk olsun .•. Neden? 

Çünkü müsveddede manda-ve
sny t hakkma tecavüz varmış. 

Giilürf\: sözler: Suriye cümhur 
reisinin l\vdi, meclisinin. de umu
mi afhakkı ~~den Fransanın hu
kukuna dokunsun? Muahede ve 
«.·içi göndermek ve kabul etmek 
haklannı da Fransa reddediyor. 

Irak devleti manda- altında 

(IKDA 1) ııı edebi romu111 : 30 

teri ile ekmeklerini kazanıyorlar. 
Mısır piyasasında yerleri vardır. 

Böyle bir milletin cümhurreisini 
ltususi afahakkından mahrum bı
rakacak derece hürriyet düşma
nlığı etmek 1789 da yalnız ken
dilerinin değıl, bütün beşeriyetin 
hürriyetini ilan eden muhterem 
Fransız milletine yakışır mı? 

Madam Rolan, zekası ile, hüri 
fikir ile yeni Fransa üzerinde 
pek mübarek bir tesir icra ed:n 
yüksek, nazik, nüktedan, zarıf, 
alim bir kadındı. 

İhtil • lin azgın günlerinde. azılı 
zorbalar bu muhterem hanımı 

yakaladılar, astılar(l 793). N.~da~ 
Rolan idam edılırken şu sozlerı 
söylemi ti: 

" Ey hürriyeti senin namına 
ne cinayetler irtikap olunuyor.,, 

• 
urı ,elal 

Aşk kurbanları 
KEMALETTiN .. uKnt . 

Bu ~aşkası, benic;ıı ta gt;nç ı 1 • ~ ı·ğ·m 1 mimi arkadar.ı ol?n bu genç, hıç 

den beri hayalimde ya~t!ıgım, bir şe) den şuphe etmiyordı1ı. b• Bı:nim üzerimde yaptığı müt 1iş rii'yalarımda, emellerimde ır' c- I k 
kıl vererek hiilyasına daldıgım t.c'sirdcn g fildi. Orıun n ar ı 

karşı\a eldir,im zam nlar bfüün 
1.iptc bir adamdı... . . b('nli.1.imin sarsıldıgını hiı;sediyor, 

irfanın gözleri cinnet gclirı· ı; k l 
B .. d özleriınin gözleri ile ar~ı aş-yorrnuş gibi açıldı. ugazın a.n 

bog"' uk bir hırılb ile karışık b1r mflSından korkuyordum ... 
Mümkün oldpğu kadar lakayıt feryat çıktı: F k t h 

N d d N dediniz?.. görünmeğe çalıştım, a a as-
- e e iniz... e talık, evet bu bir kalp hastalı·ğ·ı Bu adam, Kamuranın samimi 

arkadaşı olduğunu söylediğiniz bu idi, gün geçtıkce vehametını 
artırıyordu. adam... h 

Süheyla, lrf nın telaş ve hey- Korktum... Bu adamın er 

cm1\,n<:. ehmmıyet vermeyerek v.e hangi bir gün bir tek nazarı ve 
sallkİ kendi 'ne ait olmayan basıt ya bir çif gözü altında bütün 
bır ' ı 'a na. ediyormuş gibi de- irademi gaip ederek derhal su• 

kut edebileceğimi düşünerek vam eti. • d 
v korktum.. Saşımın i.ız rınQ o· b;.ı adam, n. murMm sa-
' .. "' . . . .,. 

Şika~ et 1ahk1katı 
Vaki olan -ikihet iizeriııe Baro 

mcrliı:.i inzihatının iki avukat lıuk· 
kmJa tahkikata hl:;;larlı~ıı nı ) az· 
mı tık. \erilen malumata ~ıJre, 
bıı~lnr ., tkip \but hPY ilP Ncc::im 
~laııJph h<·)dir. lddin~a bakılırsa 
\'f'kliletini clcrulıte ettikleri harut 
inlıj ar idarf' ini ] 30000 lira zara
ra okmu.:Jardır. Baro mPciir;i ida· 
re i Ş kip t\IJut be\ hakkrndukl 
t.ılıkıkatt ppmı~tır.;\esiın Mazil)ah 
Lf'y AHupada olduğu içın hakkın
daki tahkikat a\detine kalmıştır. 
Bu ... ika\ din rwclrrı·n \ ı· kuJ.,r 
1 ıı!...ıkJta nıukariıı oJJugu ancak 
tcthJ...ıl-...ttın iknıalindt>ıı ı-nıırn aııkı· 
ılac,ık Lı r. 

'fa. fİ\~ . 
Adlhede tn~fhe\e tabi tutula· 

rak me~urlann m;ktarını tP::;pil 
C'lm<'I UıerR te11ekkiil rclcıı komi • 

laşan tt:hlikeyi bütün vahameti 
ile anladım. 

hfan dudaklarını oynattı. Bir 
şeyler söyleyecekti. Fakat kuwetli 
bir hıçkırık buğazını tıkadı. 

Süheyla devam etti: 

- Bir günün geleceğini ve o 
zaman ınantıkın, ,şuurun bütün 
ihtarlarına kalp ve kislerimin sa
ğır kalarak ın~cnunane bir scr
glize tle atılacağmı anladım ... 

Sevmediğim, fakat hörmet etti
ğim bır adama ihanet edecektim. 
Onu aldatacaktım.. Sonra... bu 
çılgınlık anım geçtikten sonre ise 

üzerimde namussuzluk damgası 
olduğı.ı Jıalde onun yüzüne ba
kamayacaktım. 

iki büyük tehlike karşısında 
idim : Aşkım... ve namusum .• 

Bunlardan behmehal birini 
intihap mecburiyeti vardı. 

Aşkımı çiğnedim, Namusumu 
kurtarmak İiİn .zcvc:imin yanından 

. 
Mahkeıııel~r 

Bir darp davası 
I~piro namında bir şahsı darp 

ve tehdit !'tmeklP maznun opera 
inema"ı müdürü Cevat beyin da

vasına dün birinci ceza mahkeme
sinde ha ,landı. Iddaye nazaran 
Cevat be) ineına hissedarlarından 
bir zatin oğlu olan lspiro efendiyi 
bir sinema m<'selesinden dolayı 
darp ve tehdit eylemiştir. 

Tnhli"İ\ c idaresi hnrpten {'\'el ban
kanın Lo~dra şubec:ine tevdi edilen 
bu paranın iade edilmesini talep 
etmektedir. 

-
Müt~ferrik 

El işi sergisi 

Odası geniş ve h 
olmalıdır; daima bir Jl1 

üsfünde kaynar su bulun 
onun buharıyla odanın iı' 
nı yaşlandırmcılıdır. ı<atı f1l 
süt, et suyu, mebzül J11eŞ 
yermelidir. 

Burun ve ağzını tetll iı 

H yeti hakime tarafe) ııin hÜ\ · 
İ} etlNini tespit ettikten onra Jspiro 

Rama1.ar.ın 15 imi Pazartc--i 
giiııü Tiiık ocağında l .mımlan 
f'sirg{'me <lerne~i yetimJeı inin el 
ı~i c:prgi i aç1la raktıı. 

lzınidilcriu telg-rafı 
lzmir mıntak<t ı g..ızetemiz va· 

sıtasile 1 tanbul futbul heyeti reiısi 
Orhan bey f' telgrafla muracaat itti· 
haz olunacak kararın Cuma ak a
mlııa kadar lJildirilıne"irıi rica rt· 
mic:;ti r. Fut bol he' E'ti bu gün toplu 
nacak \ e bir kurar v reccktir. 

m k lazımdır; kabız ksbll 
sını temin etmek icap 
8unun bir çok şekilleri ed• 
ona göre icap eden t 
doktor yapar. f yi old; 
sonr c.;a sekiz gün oda ' 
malı, sonra açık bir yert_ 
dillıavaya gonderilmelidır·, efendi) e şikU) tinin esbabını sor

muştur. J~piro efendi kendi hakkın
~an ,·azgeçtiğini '\·e da\ acı olmadı· 
ğını soledi. He)eti hakıme müza
kereden onra hukuku umumi) e 
namına takıbattu lıulunulmavına 
'e bazı şahitlerin celbi için mulrn-

Kar 
[Birincı sayfadan mabat] 

vapur gelmiş, ve ne de bir vapur 
gitmiştir. Loit Tiryestinonun gor
içya vapuru el'an buzlar arasın
dadır. 

Bir kaç gün evel limanımızdan 
kalkan lliç vapuru da Od~saya 
girememiştir. 

Dün sabah limanımıza gelmesi 
beklenen vapurların hemen hepsi 
sis ve fırtına yüzünden ancak ge· 
ce yarısı muvasalet edebilmişler
dir. 

lspany'1 bandıralı Ritu vapuru 
ile dün limanımıza gelmeleri bek
lenen lspanyol seyyahları da gö
rünmemişlerdir. 

Vapurun bir limana iltica ettiği 
zannolunuyor. 

Soğu]· tan donanlar 
Dün polis memurları Çarşamba 

caddc;sinde eriyen bir kar yığını
~ın '11 mda bir insan · ceseti bul
muslardır, yapılan tahkikatta is
kel~t haline gelen cesetin hacı 
Mahmut efendi isminde bir ada
ma ait olduğu anlaşılmıştır. 

·Bundan başka Başiktaşta Ek
mekci Ali cnmiinin kapısı önünde 
ayrıca bir de çocck bulunmuştur. 
Bu çocuğun kime ait olduğu anl
aşılamamıştır. 

Tralpyadn f ~yezan 
Atina, 20 [A.A] 

Meriç vadisinde kain 4 kasaba 
ile ınünnkalat kesilmiştir. Türk ve 
Yunan memurları feyezan netice
sinde sular arasında mahsur. kal
mış olan köylülere muavenet için 
tevhidi mesai etmektedirler. 

Ask(!ri hareketler tecrit olun-
muş bir vaziyettedir. • 

Mahalli felakete tayareler gön
derilmi~tır, 

kaçtım. Vakıa bu haraketimle her 
kesin indinde yene ( namussuz ) 
telakki edildim. Fakat kendi vic· 
danıma karşı vazifemi yapmış ve 
yalınız kendime ait olan namusu
mum safiyetini yene kendim için 
biltün nezahati ile muhafaza et
miştim. zevcimin yanında kalsa id-

im biitün iradamden daha kuvvelli 
olan afkıma tabi ofatcak, sevdiğim 
genç ile beraber gizli · bir mua
şaka hayatı yaşayarak Kamurana 
ihanet edecek, hem kendimi. 
hemde aşkımı lekeleyecektim. Bu
nun kimse farkına varmayacaktı. 

Haşta zevcim olmak üzre her 
kes beni (namuslu) bilecekti.Hal
buki ben i~renç bir namussuzluk 
çamuru içinde bucalayacaktım. 
Bunun içindir ki zevcimin yanın· 
dan kaçtım. Her kesin indinde 
(namuslu) fakat kendime karşı 
(namssuz) olmaktan ise 

Her kesin (namussuz) telakki· 
ıini kabul ettim yalınız benim olan 

t 

ilmi ıstılahlaı m tespiti için 

Ankr..raya davet edılen Dar"lfü

nun hey' eti, dün sabah şehrimize 

avdet etmiştir. Mama~i Darülfü

nun reisi Neş'et Ömer beyle di

ğer bir kaç profesör Aekarada 
kalmışlardır. 

ilmi ve fenni ıstılahları tespıt
ten ziyade yeni Türk lisanının 
sadeleştiril1ı1esi meselesile de 
meşğul olacak olan Darülfunun 

pı ofesörleri, verilen katara göre, 
bir seneden fazla çalışaraklar, 
ve bu müd.Jet zarfında şimdiye 
kadar Fransız, Arap ve Acem 

kelin le- i ile ifade edilmek iste
nilen ilim lisanı Türkçeye çev
rilecektir. Maarif vekili ismet pa· 
şa hazretlerinin irat buyurdukları 

nutuk, içtimaa iştirak edenler üze
rindeçok müsait bir tes"r .hasıl et
miştir.Bilhassa dün gelen darülfü-

nun pı ofesörleri neticeden çok 
memnundurlar. Bir program tah
tında çalışıldığı taktirde lisanın, 
herkesin anlayabileceği basit ve 

kolay bir şekle ircaına imkan 
hasıl olabilecektir. 

okman Jla~ 

[Bıriuci c:ayfadall 

hın Çoi Z!lk k }dığını göftfJ 
Bu vaziyet üzerine te 

nü ifa için hariçten tütiiO 
yaasına başlamıştır . Bu 1' 
hançten alınan tütün fıyat 
satış fıyatı arasında mühitll 
hasıl oımuşt1..ır. Yene bu se 
dırki piya ada 300 kuruş~ 
sı olan { Artvin ) tütünlerı, 
vele mucibince bu şirkett 
kuruş an t lım edilmiştir· 

Bu sırada idareye, bO 
panyaya teslim olunan tU 
den, cinsi yüksek olanlarıoJI' 
<•ı nevi gösterilerek tesli" 
duğu haber verilmiştir · 
üzeri e idarece derhal 
edilecek tütünlerin bul 
nıavn ya bir kaç eksper gö 
mış, ksp rler balyelerden 
nel .. alm ş v bunlar bir 
ha<-'sts hty'et tarafından 
ne edilmiş ve ihbann do 
anlaşılmıstır. 

ikinci hir ihbar 
Mesele bununla kalmsrıtifı 

nu ikinci bir ihbar takip e 
1 da rece yapılan mubB 

bazı derecesi aşağı ti1 
idare aleyhine olarak de . 
yüksek yüksek gösteril!11i~ 

Bu yüzden idare bır le' 
yon zarara girmiştir. t~ 

d lt·sc]e neden ibaret Köprülü zade Fuat bey ün d~ 
bir muharririmize demi tır ki: Bu haber hakkında .'f}t 

sar idaresi nezdinde tah~. 
-"komisyon muntazam bir ptık. Alakadarların verdiği 

surette tam bir sene çalışacak, d 
şu ur: . ,ıı 

Türk lisanına dahil olacak ilim _ "idare ile bu arnerılc '5 
ve fen ıstılahlarını tespit edec~- p~nya ~rasın~aki mukavel: ~ 
ktir. Bilahara bu ıstılahlar Dıl ğıl 1 mılyon lıralıktır. ldatüıt 
encümenine gönde rilecektir. ye kadar 700000 kilo tü! "IJ 

1 • r ı h' 'd esılJl" ~ Fncümen vaziyeti tetkik ettikten
1 
e tmışd ır. "t~· ıskaarlı arer a1' ~ıl 

. k" arın a tu un • mayar d 
sonra yeni ıstılahlar bır ıtap b tt b ı d ;;.., d• 

1 mu ayaa a u un ub- ( 
halinde neşrolunacaktır. değildir. Tütün kaimeııi?d~ 

kuruş olduğu zamanda 1 

( namusu ) mu yene kendim 
kurtarmış oldum. 

için tünü zürradan ( 100 } krUf'~ 
ve Biritiş Amerikan kuıJJ~ 
na da mukavelede muha ııı 
üzerinden teslimatta bulUJI, . 
Esasen hiç bir itilaf ve sıı• ,e 
olmadığı için mallar N15ırl 
dilmişt'r,, f 

Hayatım artık vazifesini yap
mış insanların hissettikleri inşi· 
rahı vıcdani içinde geçiyordu. 
Ta o güne kadar ki ... 

irfan arbk fazla tahammül ed
eınedi. Genç kadının sözünii he
yecan içinde keserek: 

- Evet.. ta o güne kadar kı ... 
nehayet yolunuzun üstünde beni 
tekrar gördiinüz .. beni, yani sev
diğiniz adamı.. artık sı sunuz. Ba
şka hiç bir şey söylemenize hacet 
yok ... Şimdi bütün hayatınızı, 
bütün elem ve ıztırabınızı ve bü
yük fedakarlığınızı temamen an
lıyorum 

Nakadar acı Yarabbi!.. Sevdi-

ğiniz adam size tesadüf ettiği za
man sizin onun için ne felaket

lere ma'ruz kaldığınızı idrak et

meyecek kadar kör haraket etti. 

[Bitmedıj 

Behçet bt y ne diyo~ 
B h et hey bir rnuh 

şunları l ı tir: 

- Bu ıddıa temaıne':, 
d~r M sel tki eksper ar:,, 
ahsı ihtılaftan çıkmıştır· 

A k 'k' tS men an ,, şır ebne .si' 
k 1 "b' te mu ave mucı mce ~ 

bulunouk. Hariçten ınub9Y 
madık,, 

Bir davet 
f de Beynelmilel futbol e f. 

reisi M. Rimmer T: f. e.P 
Muvaffak beyi Madrıtte Y 
umumi kongraya şahsen 

j etmiştir. 
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t e. _ 52 _ ı ti daha bariz meydana çıkarmak-

} l f ta idi. 
Ertr:-.i sa Ja ı. · · J H.. · · · ·1 • r l muhale-urrıvetı ıtı.aıçı ara 

. · )T t· . ·I 
~.<ıi f~<g. J9 [\.AJ - "\ıa,:;ji.,. 20 (~. l.f 1 ------ı,,ud.-.. 19 l 1. \ 1 

,tlt rl?tına nı •uıunndal.i 'fiirk • Cen,ııpt.ın lınrlmlıımu::l.ll {!t \l'l"•-.k 1 I.Ol ti.ır knm.ırnı;ı on all~ .'a~m~ 1 

~nıl!ııı.ı~ıı şi<ldetinclPn m· t .'avıır .kaz.a .. i ıl bilindı· hir :-iiıii~ii 1 <l n a .. ,,~ı olanların"' IPnıı.11•.ı:.11'.~ ııH·~ı-" 

Ertesi günkü fransızca "lstan- fet!.. B~nu ittihatçılardan başka 
bul,., (Bosfor), (Renesans). (Jur- 1 kim yapa bilirdi? 
nal <l'oryan) ve Türkçe (Sabah) Hemen Ingilizlere muracaat 

Çurpıjan trrnJPr 
Uıilk el. 19 r \. \1 

tlle ka fu :tılıuf!ı.ı ~.arp:ıral.:: 1 l..ıu;ınııa2a t:ulı::oıH 1iı· .... ılı :,.:.rupu 1 ıııanıl ~· uuıı la\. lı~ı:;11ıı ı"ı.nı ı ı..n a. 
l il doLı,. ~l r F.11. a luıtnn~ur. l nıııı ill"ri uf"lı ıılr·rinılrıı iİı' ~··rır :uıml.ı ı :ılıııl 'nııı-.tır. 1 uHl Bıı_ı "-~;1 
o]llı3~ t< nfann rnblivr•·İ jawinrrııal.ıı-:ı~ıız t~mıfıml.ırı ı;. \'\t>HI 1 :ı-ıı ı· ..... iırııli _12 \,ı.uııl.ı lıiı kız 1 1

: 

1 ~~kı-ijd· ndnıt \:tpıınlLi \,17.'İY· drrılt>~l rılilrni ... lr.n ':.ıruıL i·ıfrd:ıı l l ,:ı ... ırıd.ı lıır ""''tıtııııı ı·\ '.' ııını ~ı 
..ır, ır. Miilf'tlt'lı.ıt tnrrnr-' rılınıııııı-ıur. ' · ı miııul.iiıı olılu;..ıııııı. lıııııu ı ı .. ı nl.lı 

1 

ı ' ı-ı liııw 11111;...t\ ıı· lııtluııtlıı~ııııu •rı\ f, .• 

Ait:--- l\ahiJıl<· ("l'JlC'''' ı,alıtH dı ıli.l..ırıı "'11'1\"t ılı·wi ... tir 1 i: ( onı·ı: 
e 1siıuleri • 1,. ı"'"'''t··· ·ı iiı·l..i\I· , ,. <.:inılı ı·d .... 

a~ tn "'Ankara, 19 {Hususi] l
1
i-.1\f'r. :fü 1 \. \I ıın11· ,:ı-• tıi1ılı· ı,ıdıı ııtuııan lwttı·ıı 

CQenı s· ·ııa Diiıı ı'\.:tbilılı·ıı lı,l\,ı tari.kilı- 11 f .. t:hııhr.) llıiJ..uıuı ı 11.ınııııa ~iiz .ıl.ııı llt ko • ıcı tını tanzime 1 
b lllisy liiııtJ;, 1 t'ran .. ı,, , •. iki tal~ mı ·•\larııu"' ılı• S.>Ji .. fnın.. g< ı.ı·ıı ou 
it~d· onu mahsus mcsa- ı o • ı ... ' 1( uaklnluuıuU:;'lUr. TaLliH• i~i Lu c:u- a.i ı-ı llf j( iı.ılı• 1 ") \.ı-ınıl.ı .: ''· 1 

hazırt «>misyon reisi M. re.tJ.t. nibını t .lmhnuc:tıır. Eht>Ytu ,.ı~ınd.ı ~S: w U 1~11111.ı nıw.ık iiı· 
.rdı.:ıtı~aporun başveka Kifhilclf> ı,~zı '""rar ... 1!1·1· nk.ıımıd.n i7tiİ\.tı', ıki ıılı.lıı·•ıııııı lw~an ı ııı i-
tsinıle • \astikmüdüriihalen ha~kıı. ecuehi ka1nıamt':'lll'. ,,. hu ,,ı..1111 ıH· ],:ııl.ıı· u/. <ıltır.-.l 

<10ı- I 
11 etrafında tetkikat AuhiL 20 IA.\I ol·nu. uırntl.ıki fı ıı. lı:.!ır kaldı ıluı,,., 

· ' Zrtıirde t h · · f J•rn.n-.ız taü:uıtı f"lıirdı'n ı,; kmı~· 1 luzlııı :..ı·hli ·iııi il.i,ı· ı·dı·nıi-tir. 1 .i-
1 tetkik . a nrı nu us ' '1h.1 il iıwi kırn •• tt.ı rıh' ıııiir.ıea:ıl 11~· edılerek .. d k tır. )'alım•; sefir kalmı~tır. 
'"lllOd yuz e aç _ _ f•ıJilnıcl. i1iıı l"ılıul olıınıırn tıır. 

~tııt oı: !Zrnirde aile isimleri Zagrepte 4 idanı 
ugu tespit ediyor. 

1 
S ----.:.._ Zngrep, 20 [A.A] 

.affet ~ey Bir ~ok ıu~nfm· "iııa)etlniıı fa· 
ıc A-' ili olan 4 gP.nç. şakı idaw ediloıi;-tir. 

g<netelcri o geceki ziyafetin taf- ettiler: ~ 
silfıtı ile dolu çıktı. - Size her istcdiğiniıi yapın. 

Azim ve ıniincv\ er bir hr.lk dedik., füıl kaldınız ve işte bakın 
kitksiniıı bu ziynfl·t ınLina!>f'be- ittihatçılar brısrnuz .. ne iş çıkar
lile Üııyoıı fransezde çok mtilıiın d fa ı • r .. 
bir içtima aktettildt•rini ve liir D~diler. (Fransız muluplt•ri) 
(!:rallSIZ muhip! l'İ cenıiyelİ) (•Sa· Cttnİyelİnİn teç,kı) t•di)ınekte ol-

1 snıı kuı nıak için geni~ bir tc:;ıki- dugumı h::ıbe-r alan lngi!izlerin de 
lfıtın ana lıatlarının tespit edildi- etekleri tuluşmu.ştu. 

1 !fini yazdılar. - 3 -
Londra matbuatının ( lngiliz j 

nıulııpltri Çenıiyeti) teşkili lıak- il,o... i~ hn~ında ! 
kındaki ne-sriyatı n3s1l Avrupa.de Fakat onların telfı~ı işin için-
leltış ve heyecnn uyandırmışsa de ıttih-.tcı prrmağı sezdiklerin
ı~tanbul ın:ıtbuatmın ( Fr:lnsız den ve ya aradıl..larındJ.n dep.-ildi. 
muhıplcri Cemiyeti) teşkili lıak- Bu t~skilfıt doğrudan do~ruya 

1 kındaki neşriyatı da aynı telaş 
1 

İngiliz siyaseti aleyhine bir teş-
ve t·ndişeyi mucıp oldu. kilfıttı. 

lnailizl<:>rin ctcl.l<'ri lngiliz plfınma karşı Fransızlar 
t"\ aynı plfınla mukabele ediyorlar-

t ut n~tll .. dı. 

ı enedc denize döktük •. 
j.Mübad<~I<• nıes'elesini he 
j· ene ir ha }edemiyoruz • 

Fc lcri bir gii ıdc ut-
1 tık. na örtiilerini ha)a! 

"' 
c·ı karanın o ruz. ı 

l nlifeyi hir günde deı..: 
ettik. l{afe~leı·i a::>ırlaı·· 
el n· f · ald ır•Hnı~ O'ı•nz. 

1'1edre:--f'lc"\ri bir anda 
1 <l 1 Kanaliza~·uou ...apa j ..... W' 

c;ukurlnı·ı hala açık du-
, r·uvor. 

.t 

ı Yeni lıal'f nı s'elesi di· 
·e bir nıe:~; ele yok. Da. 

.' . . 
riilhedayi m ~~elesi diye 
J) ı· n e~t Jeı va ·• 

" ka ~ara, 19 (Hususi] 1 
• }~1' ~bı umumisı Saffet ı 
~cıh ~eliyor. .. .. 

B:ir tüneltl yangın 

m·orl... 20 IA. I\ 1 

Bir o},•n lıf"ni hir \iık tı·<1ıi 

ilı• ınii ndcnw etmi .. tir. İki t<•l<'f 'ı• 
) irmi kadar mcf'Tulı 'ardlr. 

Fakat lm telaş ve cndise Av-
nıpada d ~il, ıstanbulda idi. 

H!!ııh. i r asır{la ·yaP.1· 
labilecek İtii)eri bir anda 
) apnıal ınucizesini gös
teı·mişiz. lli:r anda yapı· 
labilecek i~Jeri is sene .. 
lerd.ir yapamıyoruz. 

lngiliz istihbarat mc·'ınutları l 

. ~b ı• il .. !' deı·hnl harekete geldiler. Bu işin 

ak.ula~ hastalığı · 
tbtİ!nit Ankara, 19 [HusuSı] 

d e kab kulak hasta
~ ~o Y.~ ilk, orta mektep· 

ilıııt~ itin müddetle tatil 

t~ -.. 1 

Sada, adli ı Jalıat 
~lth·lh: Pari , 19 (.t\ •• \j 
~-an tııecli J ndli ı liihnt 

ij t llltlı kerelerine denım 
~ 'ilUrn~rthou 1926 t'ne iu· 
~ Yt- • 'Ş ola.o ınaLkemcJer.in 
"«t~n nıden ,,.,,1 edilmesini 
U t~· radikal o qılicıtlerin 

.ı"~UJesiJ • J 

' ' :u ;etldetmi,tir. mu· 
, lild~u tcşkılu t .icra mın ıııii· 

1 ~tın._ nu heyau ctrniş 'i' 
tlbo.... -1.1111,. ·u· l . . 
~, 'ttı~ .. .. ı mut nw c e-1111 
~ ~~ ~l - Mel'lis 28;> ı·ı• P. k:.t
lıt()· · 1 ı e l'ft.l•k 

1 
l ~ 'İtr ıwı a ı:;'")uli~tJeri· 

i}· 1 rcddcnlliı:.t ir. 
'lr~· . 
~· . ltlde o~oınobiUer 

~,it litıd~ 
3 

Kuclu, 20 IA. 1 
ij b t • (ı6 l..i İ)e hir otom· 

~~ 11~İl:llekt<'dir. Bu ıırı•ılc 
{lt~:b. ~e aft.tine nazaran 
altı0 ~· olan mrmlt>kPtln 
• cı ~ ~a1.anmı ıır. 

erıad-;-=:--
llk ıntilıap 

'' 14 av l'a,·i A~nuuın, 20 1A.\1 
tııı-t • i~hı Şf'rıa ıln ille tc•:-rii 

hır l Ynı>ıla . • • .. 
ııJ.ı • kh.· 11 ıntıhahat ılıın 

l...... ı hed • 
·ı,ıeh'us . f'\ ı olnıak uzrı· 

l'ek~ edilnıi~tfr. 
a... gf'çere) 

.lh.. 1 
i~~ blu.hir •0 udra. J9 [ \. ) 
~ ~· '-'lttıiş oi ntla i Jıarn Et"fo· 
ljll .. ll'alas ,}tınkla maruf Lııl· 

t "ıııf:_ .r Uzın · 
ile ~d li ha . lince lmanla-

1t hJ\blet~ zı~au nyıuda la· 
tL1h hu te L} a gıtnıek icin veni 
~'Çtl~. ul ~ · 
l4d ~. Si unııcaklannı bil· 

~t ~arı h:.tnkal deni1.iııin hir 
l • .....(' "f•t 
11:~ b te:re ,. l erlet·t'k olan 
h\l elltitı ~ rlanda üzcriudt• 

6
efete işt~ caktır. Fitznııı.u· 
l\ı ~decektir. 

'U.taha , 
\t sı hır 

lJ ud:;ou nchri.Q.in nltmdan g1:çen 
Li1' trf"nin Liriıwi ·ngonunıla çıkon 
}ıir yaugında 50 kaclnr \'OIL'tı '\'ara
Jaum1~. jk; ~ ii7. ki\'i dı· lıl"ult'n ho· 
~ulrnal ı.lnı•(t:sim· gt'lmitliı·. 

·Rn. \ada bh· lugiliz 
falwika, ı 

l.urnlr:ı. 19 ( . \j 
Mo;kovadan gell"n hir tcl1:,rrtıfo 

göre ovi_ et :uıenml'lnrı Ruı.:.) ôılaki 
on Iugiliz sana~ ii }ıadidiyı· uıiie;· 

c:e;; .. iui. knpatun:<lnr ',. miidürfüıii 
bu gibi Ruc: miit> ... ,,e-ı·lerjniu raka· 
hetlerjn.i iv.alı-. •'tHwk iı;in hir takını 
memurlara rii-)ı't \CJ"mİ~ olınn'k 
töhmeti\ it• wrL:if <'lıni~lc•rdir. 

-
. .AJnrnn .kabine:-:ıi 

tll'rliu, 20 l~.ı\\ 
Fırkuh~r kalıi ıh de tdJcddii 1 

frra~ı h:ıkkıntfa uıutshık 1..alıııı,.Jn-
rdır. 

BalkuııJarda hıuhıtlar 
Uı·l~·at. 1'> 1 \. \} 

Hu<lııt mı• dclrrini lıallt•tııı<'k 
iizr<' tı·~ckkiil ı--dcn Rulgar. ) ugos.la' 
runhtelit lwmİ-\ onu a\ ııı 2.3 inde 
Protta İPi ima t'~l<'<'<·kt ir: ) ıı!!o .. Jav 
ınmablı~:-lan haril·İH· nPzaretİ hu· 
kuL. j:;lni mmlürii .ile ~i-; ıınutık· 
a-ı umuııı rnli,.i '~ ı•t•ııı•ı·~l firgh· 
) oh 11 iı;ti'ıı nıiil'd;k<'pt İr. 

) cıı i ) en; tcdühiı·l•·r 
Jloııda"'· 19 [ \. \ 

1-pan~a kra•ının hu:..~in ha~ı 
to1ıç11 ıı•:;kilütııım ilga-.ııın ıuiitt'nllık 
lıir eıuirııanıc iııı1 .. 'lla~at·aı::ıırn dnir 
hir ı;avin <l"' eraıı Ptmc-hlPdir. . . 

'lnrlrıit. ıc, 1 \.lj 

Bugünkü nazırlar m •di i :ı,.tİ· 
ıııaııım hitnmmdu 1. Primo de Ri· 
vera mcdi in Kcllog mil"nkınııı l,a· 
hnliinc ait eınirnaın<·ııiu inıztı ı lınzı 
el~ilerin \'C Sl'forct kfüipkriııiıı Ut)· 

ini \'l' günün işll'rİ) k ııw7gul olm· 
tıf oldu~mnı ii) km iştir. 

· ':Kost~~ tın sf,,yalıatı 
Pttri.:. 19 1 \.A.1 

tn~.. p . 
ıq 1 "' ı 1 a11. ]') [ • \I 1 Co ı•- un •· \1111.ı:ll ılı.•;..•11111 •. 1 at koı · . • 

t l~l :ıLtıl •<l.~ 111 "• ıııı "ilinin ıma .... j Bmj,dı 11 Jı:ııtı-c ı ı•d<'ı ı·ı-
tllı lınJ .. <: ıl ı· 1. t·n ""i rn~·z Ilollıh \,tkııııtıcla tıH dnırı lıiı· 

r• .. hoJ.ı · J 1 
'" ttı .. 11,n Jı Hu:;ıarlnrrnı ,·,•ı·c jni- ıwıiı·· -ind Jı,•r.ıp "mıı • 

1\.l11ıdlt r <·clilııı:.., ıllaıı • 'J ' 1 l ı cı'ıııı· • llll' •• ~ t'('l 11 1 O :il \ h. • 1
· 1ı rı~llrtthJıa,.,, \J. !"it· f:oıı•:ı, 20 l \. \I 

ı ft lı1t lı11 hu lıt·'. arı. ı ıuı 11 ı ll u '[.,,,,,., .... ; ı, lıı·i" iıı trn 1 ıı· ·• ~ 1
• !\., · ~t .. ı •ııii:;~nlı rarıa 

lal ltııt k • 1,:ır t\,ı inı]i.,iıw tl,ıir .... :ı.ır bir Jıııı.ıı:.., ı 
1 ttıı ... 

1 
ndilninrlı ıı ~ 

laL •f l kml.ır lıiı· lıiı lı.ılu•ı ahımı.ıuıı•tır. 

l l t 1 1Jal'l'i .. 1 ıı· ı·ikn ıııur~ılı-
ı,. "J ·•l aıı .. JJ .. lt'< ıııılı"~ .. tı· ın< ıuıırl.ır ·I.t·· 
lJlk ' ı fıtı· • 11•1 dC''\'flrıı l'I· 

' \ 1 lır 1.:ırh. iıı Yt:l'•· inme j ihtirnuliııı' na'· 
\ti 1 1\ı· l :. imi 't<'rıil;at :ılm1c..lm -:ııln r;.,ıat 7, ı:; lı' 

( aha () l u ı·d 11 \~'fart· hakkınıl.ı hiı· lıir nı.ıhımur 
•ıa.tn 1 1 Lhı.ıı. 19 I , I ohmımmnı7t ır. 
11 ın,tı'k.i . ı 

il') ıı . '•rH·c: \ rıp· ]'ari-., 20 r . \ 1 
( r • ~ ıntJırla '·-z-., •ı 

lılıtif 4<.lu,• 

a\ ıp olm u· 
"I ,,, arrri Lı lıri...: • ı't'C' on iki\İ 

otuz gr:rc· Bin~uzi füt iinde u~nnıs· 
llll'. 

Ar 1 

Hiirriyeti itilafçılrırla Feridi te
laş nlm1şlı. çünkü bu cemiyeti 
kendi al yhlerindc bir tesekkiil 
acldcdiyoı lard ı. 

içyüzünü zahire çıkarmak için, • .'c·hcp şu ki., büyük 
Jnailiz istihbarat iı;lerin<le müst- i:--Jeri hasarabil cek b& 

o ~ • 

H<'rliı . 20 l \~ \ 1 
ahtem (Nil.o} ismindt. hir rum 'iik. hir adaınımız ·ar. 
lnv1if edildi. · •. ·· ı · 11 • ~ı. 

~eHılıj)t'llar bir nıenba
(bn haber ahndığınu uazn
rcn Almarı)a hükümrti M. 
Tro1zki 11 i ıı Alman) a)a gi· 
tmcsi iciıı k('ndisine mliı-;a

ade lıakknıdaki mli racaa11 
an<'ak tahriren 'ai,i ol
duğu tal,.<lir<lc nazarı itihu
ra almaeaktır. 

lsl.tnbulJa ol:ın bütün ittihat
çıların F ransanm himayesi altına 
girerek bir fıı ıldnk çevirmek iste
diklerini tevehhüm ettiler. 

İngiliz istilıbaıatı bu lıeı ifc çok I \.lu;n ~. •:;teı·~ yapa..:aa 
emniyet gösleriyoıdu. O ana kn- n1ckaıuzıuu ı~e baştan 
dar türkler alt!yhinde yalan, yan· ha. a bozuktur. 

Ortada biitüu hürriyeti itilaf 
m~ıısuplarının dahil bulunduğu 
bir Cemi) el vardı: lngiliz muhıplr
ri Çcmiyeti:Buna dahil olmamak 

Jış yii:tlcrcc ~aber gctirm('k sure- .. r , • 
tiyle itimat kazanan bu palikarya ) U "Uf Zıyp 

demek esasen fırkaya nev'imn mu

halefet etmek demekti.Bir de ay-
1 rı Cemiyet teşkili ise,bu muhalefe-

KONRAD VA YT ve VERNER KRAUS un 
\~' E ~ EST.ERHAZI "~ EJJZA L.\POHT \ nııı i~tiı·al\il" 

ihda t"ttiklt"ı·i 

J\.l-ı 1 Al\ R 
Gösterilen 

IA E .. 
Filminin mıime~~ili ."ı'f!jiller filminin me;)ıur 

./un 1 aljmıı Gı\BHİEL G ABHİO cmı;:rz/si: bir r<'ıılizm 
ile o\·rıa\·arak 11mı1111wı trıkdir n· rtlkı§laraır krı:mımljllf 

B r ) r I\. c z B \ ~ D () H 1 ESTR A J 

~ii J<'Ü kolordu jnüba) aat konıi~yonuııdaıı 

"f 'l..-ıhhudılııu ifa etlernt:') en nıütn::ılıhit namına 011 hir hin ~ uh ) ı on "el, iz kill> 
merdnıt!.. pa7.arhk ~urctilr ınun:ıknca~:ı koııınu.tur· ilıak-i ~1 ıh:ıt ()::?'} p:ız:ır 

aUuU r.:ı:ıt 11 te komi ~onu mı z ııı ız:ı)cdc s:ılonıındn ) npıl.ıcn .. l.tır tıliplerirı. ı.ıırt: 
nnme~ini giırmeleri 'e ) öın 't:' ı::ıııt mıı:ıyyenci ilıalcdr· ;::ırtn:ımedr )ıııılı olnrı eh.ıldt:'kJ 
ıemiııatlarile ko nis~ oıı muııııl,~U':ı salonund:ı h:ızır lıulunın:ılan il:in olunur. 

G ulh ııı• hıı~ınlı:ını>ı.;İniıı rrınlınııt:'~İ için dol,ıp ve uu a iııı:ıli p:ıwrlıld.ı muı~a· 
7 kn"ll\ll lrnımm~tur. İlı:ı}ec:i 24 ~uh:ıt 929 pa:mr glinU sn.ti oıı durlle. ko~ı<ı· 

t onumuz mllT..'1' ede c:ıılonuııda ) apılacııktır. t:ılip'..rin ~artıınınesini gi.ırmı>lerı ve. Y"m 
'~ ~ant nnıf\'' enei ihnledc ş:ııtı•nmedc yanlı olan ı::ekildel;.ı temin:ıtlarilc komı""' on 
ın 1:ıl,ıı•:ı F.ılonumlıı Jınıır huhınınalnn ilan olunur, 

çok kurnaz biı· nıındu. 

Hemen her gün galata mey-
hanelerinin kirli masalan üzerinde 
yazdığı jumnllarla bir çok Türk 
vatansevenlerini İngiliz mazali
mine, işkencelerine hedef etmek
le zevk bulurdu. 

İngilizler ise onun bu faaliyeti
ni hakiki zannederek ellerineçok 
kuvvetli çok mahir bir casus düş
tüğüne seviniyorlardı. 

\azil bir ınr~ele-
Bu itimat ve emniyetin sevki 

iledir ki bu mühim işi Nikoyn 
hnvnle ettiler. 

Mesele nazikti. Öyle her vakıt 
olduğu gibi meyhane masasının 
başına geçip uydurmn bi~· j~rııa~ 
ile isin içinden çıkmak ıhtımal1 

yoktu. 
Öteye baş vurdu. Beriye baş 

vurdu. Hiç bir malümal elde ede
medi. Daha doğrusu elde ettiği 
malumat heı· kesin bildiği, ga1e-
telerin yazdığı malfımattan iba
retti. 

Halbuki Ingiliz istihbnrat ida
resi bu ayağa diişcn sözlerin iç
yüziinü (Fransız muhipleri cemi
yeti) te kilindeki maksadın. n~den 
ibaret olduğunu anlamak ıslıyor
du. 

Tahkikata çıktığından bir ha
fta sonra,. 

Niko .. galatada (Bahriye) bi
rahnasindr oturmuş1 ralu karafa. 
sının karşısında mütemadiyen 
düşünüyordu. 

ley hanede 
~ Birahane kalnbalıktı. Dolu 

( Eınvali ıııetruke ilanları 1 olan bütün masalardan müşteri· 
,_J le~in sesleri bir birine kanşarak 

~-.~~~~~~-~~~~~. ~~~k~~~-n~~~r-~~r~~Iı~N\i~ boğuk bir ~lgule halinde ispirto, 

-------

ı"anta·ınıl.ı aı rı e lı:ık kuçı, Nııt p~n oıu ımn ıronsaıro · d zeytinyağı ve sirke kokan bu 
1 r• n'!İnılc lıir nı1eı kıı'l'ı·ul,lu pi\nno 26-2-9.29 tarihine miıcıadif S:ılı gurıU ~t b1: C 

n , 11 :ıl~•ıi 11,u C\ ede ile ~ttlac3.ktır. g.,rrnck i tc~ enler 21·25·2·929 tauhlerırıe muhitin havası içinde yayılıyordu. 
ı ıı if , unl rtJto ,.,, ·, J dPıı 2 ) e kadar orada lıulunncnk olnn memuru mahsusuna Nikonun yanındaki masada iiç 
'" "L .ıın• ;;:ıiı ılr l ıMah rneıruke miu.liri)ctine mUrucaat edebilir. kişi, üç türk kafaları dumanlı, 

C ~ ~ konuşuyorlardı. Teati ettikleri 
~leJ~füibi a:-l"rri~ c nıuhayaut kon1isyoııundaıı J sözler arasında ( ingiliz),'( Fran· 

sız) kelimelerinin telaffuz edildi-
1011 'l 1111 Kı ·ı, <> .1\ mur ı Harbiye mC'ktehi ğini işidcn Niko kulak kabarttı 
ı<ıcı Hn\J .. rpıı~ h~ talıane i 
B.ılnd.ı dnıı H' ınıh.t rı , 1111h 2 ı.nkm Kıril it'\ Körıııırü 8 ,n a~ n sartnnmc· h ve şu muhavereyi dinledi: 

f'rclr' ular.ıh. alf'rıi ı;urt ılı• mı ı :ıhn :ı):ı koııınLı~tur. İlıal"l"rı 27.2.q29 ı:ar~nha j!Ull~ - Fransızlar: İngilizlere karşı 
~:ı.ıt 11 ık luırlıi " ı .ı 1 ı " ırklı .ıcleıı ııula ıJe ını rı L:ılııı. ıcra kıl ıı • bir Cemiyet yapmışlar. 
ca~tır. falipltıırı , ııı.mfıri ı·ınkeıns onumu~-ı 'ei.f•ıık ıç.ind uııı:ı.,, .. s;ı ma· - Gazatclerde okudum. Fa-
lıal ne r nc:mı , h r 1 lı..ı .., • H ilin olun ıı · 

1 

Şelıriınize bir amerikan 
filo u ge iyoı·. 

Mart ibtidalarında şehrimizi 
bir hafif Amerikan Masunun zi
yaret edeceği haber verih:nektc
dir. 

Amerikan filosunun limanımıu ~ 
ınuvasalatında hazır buh&nmak 
üzre Ankara.da bulunma~a olan . 
Amerikan sefiri bugün şehrimize 
<.Telccektir . .o 

---------~. -' 
1, I .CJlllll" araı11yor 
1 ı 00 lira iicretli :ınbar memur
hığuµa 1alip olanların ~~iti ügren 
ırn•J... iizrre 23-2-929 tanlun(' kadar 
D<"ft\·rdarl ı!!a ıııiirarmı1 ları ilan 
olımiır. 

s u Lı uıaa 

kat ingilizlerin siyaseti ile başa 
çı kanıazlar. 

- lskr çıksın ister çıkmasın 
bir oirlcı'ini )'iye~ck bizi rahat 
bnaksınlar da ... 

Bu muhavere Nil:onun serhoş 
dımağıııda bir şimşek gibi çaktı. 

Aradığını bulmuştu. işittiği 
bir kaç kelime ona uyduracağı 
raporun ana hatlarını telkin et
mişti. 

Rt\por 
Derhal hokka, kaat, kalem is

tedi. Sevinçten ü t \iste yuvarla· 
dlğı rakılar arasında ve meze 
yağları ile kirli masanın üstünde 
raponmu yazdı. Runı palikarya· 
sının para koparmak hırsı ve ser
hoşlukla sonu nereye var~ıru 
düşünmeden yazdığı bu rap~. 
münderecah itibarı ile çok ruu
himcli ve ıum pnlikaryasmın ha
yatına mal olacaktt. 
·. Çünkü Niko bu raP_9runda 
itilaf devletleri arasma tefrika 
sokuyor, Fransızları lngiHzlere 
junıal ediyordu. 

Bahriye meyhanesinin masa::' 
başında yumurtlanan bu rapo ... 
Istanbuldaki f mnsıı ricalindeıa bir 
kısmını İngilizler aleyhinde me-

l sai ve bu maksat için Tiirk hü
kumeti ile el altından itilaf çare-

1 
lerine baş \'Urmakla ittiham edi
•ordu. (Bitmedi] 



Dostu ••• 

Kar yağıyor; tipiden göz gözü 
görmiyor, limanda vapurlar işle
yemiyordu.. Saat tam beş ... 

Velora hanının dar ve ka· 
ranlık merdivenlerini :yorğun ar
ğın tırmandım. 

Bu hanın ikinci katında lstan· 
bulun en meşhur un tüccarı Meh· 
met Recai beyin yazıhanesi vardı. 
Ve meşhur un tüccarı Mehmet 
Recai bey, benim dostumdu. 

Evet.. Dostumdu. lşidiyormu· 
sunuzl 

lşitmedinizse, işidemednizse 
eğer, kulaklarınızı iyi açınız; beni 
iyi dinleyinizl 

lstanbulun meşhur un tüccarı 
Recai bey benim dostumdu, ve 
bu karlı, tipili karakış orta
sında Velora hanının merdivenle
rini ben onu görmek için çık
mışbm. Recainin yanına ~rmek 
mühim bir meseleydi. Nice bü
yük adamlar, nice zenginler, nice 
nice komiayoncular intizar salo
nunda günlerce beklerler ve ğene 
onun yüzünü gönneğe muvaffak 
olamazlardı. 

Fakat besı, keyfim istediği Za· 
man kapus91J1u vurmağa bile lü
zum görmeden paldır küldür oda
sına dalardım. 

Dostluk başka şeydir vesselam! 

• * 
Gel gelelim bu ziyaretin sebe-

biııe •.. 
Efendim köleniz de bir za

manlar ayni yolun yolcusuydum. 
Yani benim de böyle yazıhanelerim, 
intizar salonlarım, kabul odala
rım vardı. Ben de bpkı dostum 
gibi her önüme çıkanı karşıma 
alıp çene çalmazdım. 

Olur olmaz adamlarla diz.dize 
oturmak, namuslu ve itibarlı 
ticaret asılzadeleri için doğrusu 
ya.. bir şlndir •. Efendim ? Vakit 
nakittir. Bu cihet böylece malum 
o lal 

;iane diyordum .. Evet ben de 
bir zamanlar zengin bir adamdım. 
Faka olur a.. birgün sermayeyi 
kediye yükletiverdim.Düşmaıılarım 
iflas borusunu çaldırdılar ve ... 
fülüsu ahmere muhtaç kaldım. 

Bir müddet karımın elmaslarile, 
bir müddet te tramvayın altında 
canveren kardaşımın sigorta pa
rasıyla ya,adım. 

Ve nihayet bu da suyu çekin
ce iş başa düştü, kapı kapı ek
mek parası aramağa başladık. 

işte doıtuma bu sırada rast 
geldim. T okatliyanın önünden 
geçerken beni görmüş ve derhal 
sokağa fırlamıştı. Allah razı ol· 
sun .. "Eyi dost kara gün içindir,, 
derler yaa... Hemen elime on li
ralık bir kaat tutuşturdu ve bana 
kartını uzatarak fısıldadı: 

- Ben Velora hanındayım, 
gel bana 1 

Gitme? olurmuyum.. Hemen 
ertesi gün alessabah damladım. 
Derhal bir tavsiye mektubu 
yazdı, Dostlarıqdan birine bir 
katip lazımmış; Galatada bir ya
zı .ney gönderdi. 

ıt maalesef,,, bizden evel 
de 1r • nl3r bulunmuş. iki gün 
so ıra yine onun tavsiyesiyle bir 
m ıs.·vi magazas•na gidiyordum .. 
M ,lcscf yine bizden evcl dav
rs n' r bulunmuş. 

I el~1nsıl, belki yüz yere baş 
vt · .. .' .. netice sıfır.. • 

.i dünya bana boykot et
m tı. ahsizliğimc lanet ediyor
d 

t,. ~güı- yine böyle dipsiz 

'·Mahmut Yesari,. ye ..• 

kile boş anbar bir 
avdet ediyordum. 

* * 

seyahatten 

Yanına girdiğim zan1an yüzü· 
me şöyle bir baktı: 

- Galiba ğcne olmadı .. -dedi
ve bir tek kelime söylememe 
meydan bırakmaksızın ılave etti: 

- Ehemmiyeti yok .. Benim 
Samatyada bir marpuç fabrikam 
vardır. Seni oraya göndereceğim. 

Ve hemen bir kaat üzerine 
sür'atle dört beş satır yazarak 
imzaladı, bir zarfa koydu. 

Büyük bir sevinçle kendisini 
etekler gibi eğilerek selamladım. 
Artık benim için yok yoktu. 

* * 
Dostumdan, meclisi idare reisi 

bulunduğu Marpuç fabrikas: için, 
kuvvetli yazıldığına hiç şüphe et
mediğim, bir tavsiye mektubu al
mıştım. Kalbim ümitle do]u, ta 
Samatyaya kadar zerrece yor
ğunluk hissetmeden yürümüştüm. 

Fabrikanın kapusundan girel""' 
ken yüreğim kopacakmış gibi çar
pıyordu. Müdürü umuminin oda
sına önümü ilikliyerek girdim. 
Elimde dostumum kuvvetli tavsi .. 
yesi, kemali hürmetle ileı ledim. 

Müdürü umumi, uzattığım mek
tubu aldı, açtı, okudu. Yüzüme 
baktı, baktı. Tekrar meliubu oku
du, Tekrar yUziime baktı. Kaadı 
evirdi, çevirdi, nihayet dudakları 
kımıldadı: 

- Recai beyefendinin emirle
ri ifa edilecektir mustarıh olabi
lirsiniz ... 

Artık faila söze lüzüm, yoktu. 
Bu defa turnayı gözünden vur
~uştum. Müdürü umumiyi etek
liyerek çıktım. 

Fabrikanın zati işler şubesi 
müdürü eski arkadaşlarımdandı. 
Onu gördüm, meseleyi anlattım. 

- Çok ala, dedi. Sen adre
sini bana brak, neticeyi haber 
veririm. 

Adeta kanatlanmış gibiydim. 
Evde oturup bekliyecektim. 

Ve bekledim... bir gün... üç 
gün... beş günl.. Bir hafta geçti, 
ne gelen var, ne gideni.. Acaba 
unuttular mı? diye içime bir 
şüphe düştü. Fabrikaya gidip 
hatırlatmaktan başka çare yok. 

Tekrar fabrikanın yolunu tut
tum. Şube müdürü arkadaşım, 
beni nazigane kabul etti. Sordum: 

- Bizim iş ne oldu? 

Arkadaşım yüzüme tahaf ta.
haf baktı. cevap vermedi. 

- Neye sükut ediyorsun? 

-- Azizim sen bu işten ümidi-
ni kc;. 

- Sebep'? recai beyin tavsiye-

si var. 
- lşle asıl uğursuzluk onda ya 

- Allah, allah.. Fabrikanın 
meclisi idare reisinin ta\siyesi de 
para etmiyor mu? 

Hemen hemen kafa tutuyord-. 
um. Arkadaşım da hiddetlenm;sti, 
bir çekmeyi çel.ti, bir kaat çık -
ardı burnuma doğru uzattı: 

- Al tavsiyeyi de iftihar et. 
Kağıdı aldım ve göz gezdirdi-

rir gezdirmez hayretimden dona
kaldım. Kantta dört satır vardı. 

« Bu mektubu getiren Avni 
adlı herife ne müessesede, ne de 
şubelerde kat'iyen iş vermeyiniz!» 

işte bu, benim "dostum" un 
tavsiyesidi 

izameddin Taz·f 

sil ı..ır 2 1 • l 'i:.!IJ 

na =2f 

J' l 
ıauhul .icra ~nir,.cirulJ:ıı: Ey\l.vtı· k ııl 1 

it nı.a.bıall iqdl) Mlrt Sf'l~Uf"CIJliı t 
9 ~ atı~ ~J !1it ~ lıQM' 

-----~-----~~---~~-...1"'!!9""'------ ~. i1l ÇJW~ lm~R :Jtyı rli Bu akşaın SA TII..JIK A.RSA bq au- nıtıdclede uıU4;ay*<Je ofnar.ı. 
Fel'ikö) iiııde ikinci kısım Şi~li Kahtan" okağlııcla N. 33. 4S - l, 

798,50 metm ınıırabbaında. mulıammetı bedeli 8760 lira bedeli 8 
senede verilect'ktir. Miiza)ede pa~rhkla 23 mart 1929 da deftcr~rbk.ıa 
yapılacaktır. 

Satılık eşya 
Bcyoğlunda Şehsüvar mahallesinin büyük hendek caddesinde maruf 

Roso hanının (2) numaralı dairesinde gayet kıvmetdar 231 parçadan 
ibaret gardiop, koınodino, portmanta ve hnlı ile buna mümasil eşyayı 
rnahcuzc şehri halin yirmi ikinci cnma günü zavali .. aat onbir raddele
rinde müzayidci aleniye ile fruht olunacağından talip olanların yevmi 
mezkurda rnım\\ Pn oltın 'akit•<' maha1li mahc:ucmnda is.batı viicilt eyle· 

./,/ 

meleri. 

Satılık eşya 
Beyoğlunda Şehsiivur mahallesinin lıiiyiik hendek caddesinde ve 

arslan fresko han mm iki numrolu dairesmde ga) et kiymettar 101 par
çadan ibaret gardirop, komodino, halı \e buna mümasil e~yayı mahcuze 
~chri halin 22 inei cuma günü zevali ~ant onbir raddelerinde müzayedei 
aleniye ile füruht olunacagından talip olanlarin yevmımeıkurda mu
ayye~ olan vak1tte mahli mahsusunda ispatı '•ucut eylemeleri. 

Türkiye Ziraat bankası Adana mensücat 
Fabrikasından 

a Ui 
• v• 
ıp ıgı kapot bezi 

Türkiye ziraat bankası Adana 
me s11cat Fabrikasının 

Yun uşak - va.ter • kivrak • ekistira - iplik
lerile i ce kalın kapot bezleri ucuz ve 
sağlamdır. Muaınelesinde sur' at ve sulı ılet 
gösterilir. 

TeJgraf adre~i : dana Batik. Posta !'\.tusu 
Adana 67 

NefasetiJ~ maruf 

STAFlLINA 
Maı·knh Rakımızı bundan hövle 

Tiirk "ÜZÜM-ı, Rakı"ı 
amile takdim <'deccgiz 

Galata<la: Ermeni kilı r· ı;oka~ı ::n · 33 
Tel: Be\ o~Iıı ~772 

Vilayet o 

daiınisin.cleıı · • 
•• 

enc11menı 

1 - Fatihte bahri sefir çifte baş, medresesi 
2 - Sultan ahmette cedit mehmet bey medresesi 
3 - Süleyman iyede dev oğlu yokuşunda mülazimler medreseai 
4 - Fatihte bahri sefit tetümme medresesi 
5 - Sultan ahmette dizdariye medresesi 
6 - Dev oğlu yokuşunda sivuş paşa « 

7 - Fatihte çifte ayak bahri sefit « 
8 - Çarşanbada üç baş « 

9 - Küçük ayasofya « 

10 - Arnavut köyünde küçük ayazmada 28-69 numaralı hane 
11 - (( (( 7-9 C( (( 

12 - (( (( 20-33 (( (( 
13 - Çenberli taşta 70, 72, 74 numaralı kahvehane ve odalar 

Balada muharrer emlak icaıa verilmek üzere 10 mart 929 pazar 
günü saat on bire kadar mi!zayedeye konulmuştur. Taliplerin encü .. 
mene miiracaatlan. 

Erzak münaka~ası 
Al" orıııaıı mektebi rekt rluğundan : 
'.\lel.tebin·izin dört aylık erzak \€' lernzımı kapalı znrf usulilr miinnknsa· 

~ a nonulmu~tur. l~tirak iç:n ye\ mi ihale olan 20 mart 929 tarihine nılısa· 
dif Çarfandn gtiııü saat 13 te Dcfterdarlıl, Lincısı dahilinde müesscsatı tucca. 
ri:ve ve zirnive komisyonuna ~elnıe)eri. 

Orman ve Erazii vakfiye M. 
Istranca vakıf or~anlarının Sinekli istasyonu civarile Dirgaz mev

kılerinden tanzim kılınan işletme pilanı mucibince (929) senesi mU
rettibatıruı dahil olan birinci maktai fenniyeden (318000) kilo kömür 
ve üçüncü maktaı fenniyeden ( 216600) kilo kömür imal etmek üuc 
her makta ayu ayrı müzayedeye vaz edilmi§ olduğundan taliplerin 
(23-2-929) tarihine .müsadif cumartesi günü saat on beşe kadar pey 
akçalarını hamilen Istanbul Evkaf ınüdüriyetinde orman ve arazii 
vakfiye idaresine muracaatlan. -ialulini askeriye) ~ ın uavenet heyetin4en : 

Kı~nı fiddetlo lıiikliın sUrdugil ~erlerde mukim ınalOlini a-keri} euin 
ı,ı~lılt ihtiyacutın:ı ınednr olmak Ulerr M, M. ~ekAletiuce he)eti mua\·enemi?. 
emrine 201000 lirn \erilmi~ olup bu mcyan<lıı IstanLul emvıılin<len nıaaş 
nlmaktn bulunan malülini askeri) enin ııısn~ senedi rcsmiyelerile bizınt atideki 
günlerde VeınC'cilerrle kliin Maliılirıi askeriyeye muavcnf't heyetine nıUrac~tları 
liizumu illin olunur. 

16·2·929 tarihide l \ e 2 inci dereceden malQliD 
17 • 
18 • 
19 • 
20 • 
21 ~ 

23 • 
Tc'<"Ziat ıe.at 12 den 17 ye 

3 
4 
5 
5 
6 
(ı 

kadar 

• • 
• 

icra ı:dılecek.tir. 

yiUdli Hın cJ ilt L3libi nhtesltıde fa· 

kıırrar cylomiı n bedeli mtı:a>·cde haddi 
l yıkttıdıvgorüh:rıedi~dm ibalei kafiyesi 

~ra kılınmak ilıerc bir a1 mudc'letle tt.m· 

didaı nıilznyedeye ,.az cılunmı.ı1~r. Hu· 

dudu: Rir tarafı Ahmet a~a hanesi. bir 
tarafı Adı gUıcl hanım hanesi arkası 

Hllseyin Pa§O bostanı eephesi tarik. Mü;· 
temiliitı: :ıbsap kapudan hane1e girildikte 

zemin katı kısmen çimento kısmen top· 
rak olup derununda bir kuyu me,·cut 
olduğu gibi bahçeye çıkmak i~in ayrıca 

harap bir kapısı vardır. Ahşap merdi· 
venden çıkıldıkta bir sofa üıeıinde yUklU 

dolaplı bil· oda bir aptesane me\·cuttur. 
Hanenin alt kısmı direkleri meydanda ve 
muhtacı tamir bir haldedir. Derununda 
mü~ahere suretilc ,Nezaket hanım ikamet 

~tmektedir. Ae5alınsı: alettnhmin hane 

kırk iki ar§ın murabbaındı.dır. Helası 

aynca bnb9Cye çıkıntı suretile inıa e· 

dilaıi~ olup dokuz arıın murabbaında 

bab~nin mesahai eathiycai iqe seksen 
dört ar§ın murabbaında olup hey 'eti U· 

mnmiyesi yUz yirmi &r§ın murabbaında 

eraıiden ibaret olup bahçede milteaddit 
bir kaç ağaç mllsmir gayri müsmirdir. 

Bahçe-leki setlerin taflnrı mUnhedimdir. 
Kıymeti muluımminesi tamamı dört yüz 
Jiradır. Berveçhi balii gayri menkule 

otuz gUu ınuddetle mevkıi müzayedeye 
'azolunmuştur. Talip olanların 928 • 9959 
dosya nı.ınıarasile 23-3-929 tarihte lstan· 
bul kra dairesi müza}edesine biuat "te 

) a bih ekfile \ e saat on dortten on ııltıyn 
kadar mUracaat etemeleri illin olunur. 

S ultnn Ahmet ulh icrasındnn: Bir deyn 
m:ıbkOmu behin temin istifası zım· 

nındıı taht Juıcze nlınıp furulıtu mukarrer 

bulurum 30 ı,utu mB§a rapti) e ve 10 

kutu knlem raptiyc5i q kutu rlllaınnrnn. 

kurşun kaleminin 23 şubat 1929 cumar· 
te~i gilnli eaat 13 raddelerinde marpuç· 

çu lnrda Barnatan hanında 4 munarolı 

Ali zade Mehdı efendinin dilkkiinı onünde 
bilmilzııyede furulıt edileceğinden talip 
ol:ınların yem mezkürd:ı ıı. ımmmı mU· 

rocaatl:m U-n olonnr. 

l ctıınbul icra daire indC'n: ı tanbuldn 
h.ıhçeknpıdn Cermanya hnnındn 21· 

22 num:ırada mukim iken elye-. ın ikn· 

metgülıc ıne!:bul bulunan ti Mornlı 

'c iırcliii~ıruı : 

Şarkı karip ticaret b:ınknsının Uç· 

bin iki) Uz lirn~ının mafoi.z 'e uıasarifi 

muhakeme H' ~ l\zde be~ ücreti ,·ekılletle 

mruın tahsiline dair Istnnhul mahkemei 

asliye birinci ticaret dairesinden istih.,:ıl 

e)lcdigi 26 §Ubat 927 tarih ve 927-175 
nu,maralt ilün bcroyi infaz dairemize 

tevdi edilerek ruııncnıza yazılan "o bor· 
cun edasuıı nıute:zammiıı hulunan ihbnr· 
name ticarethancniı \e iknmetgôhıııızın 

meçhuliyeti ha=ebi~ le tebliğ olunamadı· 

~ından illi.nen tebligat icrasına kurar ve
rilmi,.tir. Tarihl ilandan itib:ırcn bir ay 
z:ırfmdu 927 · 2663 ticarrt num:ırasile 

hHlnüracoa tesvi) ei deyn etmedi~iniz \" 
ya tehiri icrayı nıiıl'ip hir deyeceğiniz 
olupta dermeyan eylemcdiğiniz takdirde 

icraya devam oluuaca~ı malumunuz olmak 
ı:ve birinci ihb:ırnameniıı tebliği mekamırın 

kaim olmak Uzre ilan olunur. 

Ç ırpıcıda Ratl hey kö~könde kiracı 
iken el)evm iknmetgilhı meclıul Bulgnr 

tabasuıdnn Tııno P. Sirkccief efendiye 
fatnnbul iom dairesinden: Hüseyin beyin 

2immetiniıdc alaca~ı olan bin Uçyiiz seksen 
liranın mafni:ı; mesarif \'a Uca-ti wıklilct 

tahsilini mUtezammm htanbul birinci hu· 
kuk nınlıkamcsinıien istihsal eyJedili 

illim dairemize tevdi kılınarak bu hu~usta 
tarnfınıza tehli&i muktazı ihbarname ikamet· 
ğihınıztn ıneçhuli)eti dolayis.ile ilanen teb
liği tnkarriir etmiı olmakla tarihi ilfuıdan 
itibareo bir ny urlındıı ,.e 9'29·1129 dosy:ı 
nunuıraeıoı musta hiben dairei irraJ a uıU· 
racaatla icranın durması hakkında kanuni 

bir iliraida bulunmadığınız taktirde hükmü 

ilimın gıyabınızda icra8loa tcve ül oluna· 

cağa malumunuz bulunmak ve ihbarname· 
nin tebliği nıakaı:nınıı Jtaim olmak. Uzre 
iliin olwıur. 

M ahkemei Aeliye üı;üncU hukuk 
dairesinden: Serpuhinin Kocası ga· 

ip Dıran aleyhine ikame eylediği davn
ıım icrayi tahkikatı ilAnen icra kılınan 

tebligata ra~men gelmemi~ olmakla ha· 
yat ve mematından haberdar olanlann 
mahkemeyi haberdar etmeleri ve tah • 
kikatın 21 • 3 929 Pazar gUnU saat 11 

e talik. tclildili ilb olucıu, 

Uaı.Ulbedıı id .. : \)11 ro l\ıı Jtl 
i'ia it Bazde 
Alhammda 
O~da 

ı 

: Kadın Pc•iı1dl 
C "iyıuncttcD ~ 

lUlf!kt~ : Çarın Yartl'l 
Mojlktt! : .lilncar Rap!'~ 
Ani Sinemodıı : Feci Dakik• 
Alemdardn : 1-'aklond Dcııi' 
Fr.rnhda : Vnrtlcy can~ 

ihtira 
•Demir çubuklan 

an makineleri kamalama1' 

hakkında istihQal olunan 26 

tarihli .,.e 402 niımerolu ilııil' 9' 
bu defo mevkii file konın'~ 

hire devrıı fırağ ve ~ a icar . ..ı~ 
den uılip olnnlann Galatads Çil"' 

tım hanında Rober Feriye 111 
ililn olunur. 

l{öpek 
istiyorum 

\'a\TU ve ~a bı.iyUk. Kurt 
olup ta satmak isteyenlerin c 
ka her gUn matbaamıza rnura 

K irnlık hane. Fatihte traıına 
de itimat tarııre kişesi fe~ 

odalı, banyo, elektrik ve terkoal' 
);. 

hez 14 numaralı tcraçah hane ; 
lttisıılinde Feyzullah usta-.a mur& 

M üıc,'effiye Hacce Ha"~ ~sel 
kıt n tapu senedi rnucıbıJI 

tacarnıfıında olup forulıtn t 1 
~ar~uyu kebirde kalpa çılar es 
knin ı;a~ tnraf1 tı~7i-cular soka 1 

52 nunuıralı Ahe,llWTn m.ın ef ıı 
arkası tuğcular "oka~ındn • 

eher hanım dükkanı c pb 
raddr~İ\ le mahdut katı t 

ff'Hilmlş iki cepheli bil ın t 

&r§lll uıiınari murabbai ızrrİ11' 
154 num::ıralı bir bap kagir dilı 
2ayedeye var. cdilmi§ \'C HısleJ 
ye i 26 mnnt 929 salı gunU -" 
irrn edilecrl,-indnn talip olanlartı> 
muhıımminesi olan 4500 lirııtı' 

terekesine nınhkemC'Cf' vaziyet 

Mute\effod ımımaılC') lı:ının • 
borçlulnrmırı nlncak ve borçJarıı> 
ilfindnn iıibaren nihayet .lıir •1 o) 

Sultan Ahmet beşinci sulh hılı 
kl'mcsine mllrnc:ıatla km t ve ~ 
meleri luzumunu kanunu medeD 

S ultan Alımel -ulh bı.r.ınc~Jı 
Mnhkcmcsınd n : M uddrı 

Mehmet be~ le mudd i al 'b 
balık pazarı ~ acil arda 17 ,23 ıı il' 

• J>C' ıuccnrdan l\fu,,tnfıı Ncrnıı dl' 
iknıue C\' l digi alacık dav11~1~1 
"i ııılıddci nh.., hin ikanı ıg! .• 
J • ·1ıtı· 
olduğu rnuba ir \ e be\ et 1 

rnfından }azılan me~atdallgttıı 
ve her mucip talC'p on he· ~ 
detle ilünen tebligat icrııc;ıtıll eti" 9 
rilmi olmakla l evıııu rtıııhi> 'o';/ı, 
cumartesi giınU saat on UÇ 4'. 
yin kıhnmt,. olmagb ) e,rııı t 
mezkürda bizzat gclmedif'i \C \il~ 
mu oddak bir 'ekil gönd-rıtl ı' 
dirde mahkemenin gi)nben ~ 
cegi tt'bliıı nıakamınıı kaıın 

ilan olunur. ~ 

B <') oalu sulh (2) ci hııkf. 
o e. 

kcınesinden: AtanaŞ fıır'. 
da Perşembe pazarında d tP 
kağmda (12) :ro. kah' e e · 
Hamdi ef. aleyhine altJJl.1~, 
tal;siline dair ikame ett1~1 ı 

J' e•· dolayi ınümayleh Haın 1 

·e na tastir kılman davetıf 
. . 1 ik ıg·lhl zırme e yevın ·ame • 

buhmdigi muha5iri tara:ı: 
rilen :2Crhten nnlaşıJını 

·ı~ncJl dan bir ay miiddetle ı ·ı . ~ 
. k 'j ek tC• ıcarsına arar verı er r-f) t 
bakemesi 23 ~1art 19..- .li .. ıe"" 
ınüsadif Perşembe günU . Ji 

·ıc 1ıP"'~ 11 de tayin ve ol vecbı 
k Jll" nan davetname mah ·e 

hanesine talile kılınnıı; 
kArde 

Yevm ve vaktı mez u . JI 

d · es11""~ 2 ci sulh hukuk aır ef' 
,.e ya bir vekil gönderil~ .... 

kaı" mu tebliğ makamına 
üzre ilin olunur. 



E lzmir • lstanbul 

~~IFIN KABUL EDI:t;,IP EDILMEYE
"I BU GÜNKU TOPLAı ;IŞTA 

BELLi OLACAKTJR. 
~ lınıir m 
1 1lıtsında hnı~takasının Bayram 
'anbuı A irde kar ıla§mak iç'n 

~ ııde11 • nıuhtelitini davet etti-
llıınltka evelce bahsetmiştik. lzmir 
di11 ~uıa v ·ı k 
, ı~ kadar . erı ece cevap. şim· 
'lı içti bn mıntaka futbol he-

rııechurj ınuı Yapılamadığı için bil-
\ tı... Ye teahhu · · \, · · -.ı bir k r etnııştı. v azı· 
lııahzu,.,, arara rapt edilememesi 

.... Dl • 
L rı topt Ucip olduğundan bu 
"lrar 'terijanıla_rak bu lıususta bir 

t, b... nıe_ı muvafık aurülmıi.;-
,. Q\l g{inko b ;, 

l e ~e'Vıu toplanmada bu me-
llr ittib u bahs ediJeoek ve bir 

zu olduğu muhakkaktır. Hu itibarla 
mevzuu bahs te ehbü..Jeri memnu
ni} etle kaydedi}oruz. 

A vru pada lik ınaçlan 
Avrupada şampiyona ınaçlan

na devam edilmekte idi Fakat her 
tarafta 'ücndu hi"' Pdilen şiddPtli 
soğuklar \e müthiş kar fırtınaları 
dolayısiJe lik maçları zaruri bir 
inkıtaa uğramıştır. Sahıılann yük
sek kar kitleleri ahında bulun-
ması, lik maçlarının yakın zaman
larda başlaması imkanını uzaklaş
tırmaktadır. 

lıını· .. aı olunacaktır. 
a • nııntak Bu vaziyet. her sene mayı. or-

lleQ kah l asının teklif inin talannda hitama eren tasnifin bu 
~! txıe .. cu u Ü hakkında bir teına-
ı.ı ' t ld sene haziran ortalarına kadar so-

d 
r 1-~- . ~ ,, 0 . uğuna göre müspet 
'J~ ·~ ı rüklenmesini mucip olacaktır, 
~ird rı mesi ve ba}Tamda 

llıeldir. e nıaç yapılması muhte· Vasati Avrupada devam eden 
kar ve tipi fırtınaları. şubat ortJ· 

~er teklifi lannda icrası tahtı karara alınan 
~ ls ın kabulü tahakkuk h lif b yük 1 il idın tanbul takımını hüsbü- mu te · il .. - turne erin de ya· 

ansız b" pılmasına mani olmuştur. Profesyo· 
J ~için b" ır halde yola çıkar· nel takımların menfaat kastile ~a
l 'da ır kaç antreııınan ya· pacakları hu kabil turn~Jerin mat-
al~an tlnuhteıneldir. lup neticeyi verebilme i için. bütün 
~ah unıuvası t ~ ~craitiıı müsait olması lazım gelir. 

aPlltxıa ll nıilletlerini;n iştira.kile rcnn havalarda umulan menfaat 
~ \'lsı t ı dli§ünülen Balkan tur- bittabi kazanılamaz. 
tılh:_ as'4vvu h ~c 1lı l ru ak.kında karile- Havaların bir müddet daha 

ta a}Ak~Clnıat vermiştik. :Bu hu· böyle devamı. mart ayında başla
~ tapılllıa.kar federasyonlar arasın- yacak turnelerin de yapılmasım im-
a t bir ta olan müzakerat mü~- kansız bırakacaktır.: Profesyonel 
al~ 1 safhaya girmek üzeredir. takımlanıı kasalarını doldurduk-
ll:ı' Stu~nuvası musabakalaxınııı ları bu mevsimde havaların tama-
~~e~d~:.da icm edilmesi çok men gayri müsait şekilde devam 

ııı~ ~llılıafi A . etmesi onlar için hakiki bir musı-
l dakaı ' tınada yalnız atletik bet teşkil etmektedir. 

1 llı~lts rın icrası ve futbol 
td ının IAk d Voleybol ınaçları 

e )'a ıl a a a ar :memleket-
~·~: nıa~ı da teklif olunmak- Mıntaka voley \e basketbol 
~~atist taktirde mesela· Türkiye· heyetinden : 21 · 2 · 929 Pcrşenbe 
~-lda ":~~a~larından biri Istan- günü Beyoğlu Amerikan kuliibün
~~llt~ ıgerı de Bulgaristanda de lstanbul voleybol l.>irinciliği 
h ta:yı İll. Daha makul olan hu birinci ve ikinci takımlar maçlan-

~~\ılUnn~~rın .. galip gelmesi Ye na devam edilecektir. 

~let ulu beklenebilir. Birinci takımlar 
~ lıer arasında Hilal - Calatasaray saat 14; ha-
~t~li.f ~:n: bayram esnasında kem Ba ri bey. Fcnerbahçe · Kışan
~ ~1 • hırler ara ında spor taşı - 15.30 

:~ ctltxıled ıcra edilme i mutattır. ikinci takımlar 
~l}a ~ da ~11 olmak üzere bu bay- · Vefa • Fenerbahçe saat 15; ha-
~ ll:ı u gibi temasların ) n- N . 
l!latu Uhakkak 

1 
b .

1
. kem ecmı be) lstanbul spor . 

l'ıtı, "\ouı takım] sayıda ı ıbr. 
1 

Beşiktaş - 15,.30 · Aziz. 
"akl '~ıtın arın an azı a-
eL o~duğu ş~h~rlerden davc·tJer D } A k . "fl~.ize gıbı bazı takımlar da O (İOr . utıyel 
~ gelmek . t k ed' R ~ "IJordan b ıs eme ·t ırler. . Elektirik makineleri} le .. ~lsoğukluğ-u 

ba,.:, tden b· . e~lenen en büyük ıdrar ~arlığı, prostat, ad?r.ııı~tıdar •. ve ~l: 
... ıte ,L ırını te'tn.: tin . ·.: ge-.:şeklığı 'e sertan, ··ılt ıle: fırcnaı, 1 

;ı.ıu_ t ...... n e esı ıu· . r .., • • 
enıaslaı-ı a[,'I'ISJZ tedavı edt'r. Kımıkuyde Börek<'ı 

n çok şayanı ar- fırını sırasında. 34 

Fındıklıda M. M. vekaleti nıubayaat 
~'kıi komisyonundan: 
~~it te.bit--te:n~· ~· ~~======•....;.;..::=..;;;;..;=-=.-.-;;;;..;.,,;=~ 
~Pile ~11"'11 ti ihalesi 23 - ~ubat - 929 cumartesi saat ]4 te 
~ollı~ ib.a1 i 23 - §Ubat - 929 cumartesi • 15 tc 

t•~ttt ~ \'c t • 26 - - Q2q ı 14tc 
ı.... tlfh Cf'rııoın t 

~ ıu'.'~ U~u e re • 26 - - 929 • • 15 to 
t "trı ıı_ llekerıyc: • • 28 - • - 929 • • 14 te 

.... ~ .... ~~~ tçıu cı 
ta..~~ ~ iainıU.rı 11 • mtktarı H' evsafı _artnnr clcrinde yazılı 'e mc' c,ut 
-~l?<J.ı tntıQaka ~o karıda yazılı malzemeı ~ uni~ l' ayn ayrı rtnamelerlc 
U ~q.u 

1 
kotnia !a.) a konmu§tur. İhalclt'ri balada hiıal:irwd3 muharrer tarih 

~ ~1"~ U\ Pul onııuıuz ınUnakasa o;alonuııda ~ nptlacal~tır. Şartname suretleri 
.. lf~ cı:ı tnukaddrnukabılınde komis.> onumu dan alwal .. rı \C t cklifııamelcrini 

' tttı~ lab;ı,zı .enı . komi ' on rı}nsetinc \ermelen ilin olunur. 
\lf-h l'l t llatn \e ;~11 zat r 'e zi,>aııı \C fıııkı fıntı ifa)İ tealıhUt ctme)en 

'Ilı hhnacakt ıe abına olmak lizere 500 ton Jmıple kömUrü pamrhk 
de ~tlıı k ckh.:ıneler· ır. Pazarlığı 23-2.929 Cumartesi gtlnU saat 14 de Harbiye 
~ . l:ıuJ 0~bJ onu~ önundeki pazarlık mahalJinde ) apılacııktır. Taliplerin ~-
t ~a~ UJıllıaları il~ rnUracaat olunması ve iştirak içinde pazarlık :mahallin· 

1 ' ·~ k.ltaatın • n . olunur. 
ı 't~i 8tltı ıı.llıeeind ihtıyacı için kapalı zarfla mUnakaaaya konulan ve mile-
~~ 11Pıltııa!( ll&at e Yazılan kuru fasulyeye talip çıkmadığından 28 ıubat 929 
l ll(elerue U~c nı~n beşte Manisadaki askeri satın alına komisyonunda iha· 

._, lt a ıt:eıktlr lt:a~asa temdit edilmi§tir. Talip olanların te"ıninai ve tek· 
fıa i t111n ınısyoııa murncaatlnrı. 

Q lt l,.r '-trfla ıııu:~tebi için lUzwnu olan S35 takım harici talebe elbissei 

0~ l' le.. aı: ııilln 
1 

a )a k nulmU§tur. İhale!! 24 Şubat 929 Pazar gUuU 
lat, ıı.a ast.er \e kuma numunesi komis)onumu:zda ,·ardır. Talip 

1 orıa mektebinde utuı alma ~omiıyoı:ıı.uıa ml!ıa aatlan 

.. . 'lt . ...- . . . 

Şelıreınaueti iJaııatı 

Ş rhremaıı Hndru: k dard C r ı 
Hııcan p~ ;s mahalle ı · n Tunusbağı 

c:ıddesinde 180 ~ki 8 yeni emlak 

numaralı eski mutasnrrıfltk binası ar

sası paznrlıkla 5lltılaraktır. Talirlerin 

24-2·929 PaL41' günfi ı;ant on beşe 

kadar levazım mudUrluğUne gelmeleri. 

ADLER 
·y AZI MAKINASI 

ev e ~ g ze 

• # 

AL ARI 

H cutlar! Yeni bir balo 
tuvaleti 

Parisio en meşhur terzihanele 
rinin birinden çıkan bu zavrif suva
r~ tuvaleti, son modanın en gihel 
hır enmuzecini teşkil etmektedir. 

Beyaz faydan yapılmıt oluı 
b~ _tuvalet penbe fayla . silslen
mı~tır. Bu penbc süslerin konulu
vnndo gö terilen meharet ve husu· 
si.yet, hu son moda esbabın en na· 
zııra çarpıın güzelliklerinden baflı· 
<'acııdır. 

Hımımlanmız resmi dikkatle 
.e .kik edece olurlarsa modi ruz· 

( l\Dl,ER) ın ufki hurufot 
tipi imtiazi munhasiren AD· 
ELR yazı maki nasına mah
sus bir hu~usiyettir. 

Arzu bulunduğu kadarçok 
kopyalar çıkarılabilir. İiel

Parisiu en ıne~huı· operet ti)atrolarından "Opello .. ,nun 
"gu·l,, leri bir Amerikan operetinde ... 

elwt dayanır. 
.. 1lk yazı makiııası, 1898 

Avrupa müzik· hollerinde bir artan bir rağbete mazhar oluyor· 

senesinde A DLEH fabrikası 
tarafından imal olunmuştur. 

•gırl,, modasıdır gidiyor. Bu lar. 

Revüler gördükleri rağbetten 

dolayı tiyatro müdürlerinin hususi Bütün dünyada 360000 ma
kina satılmıştır. Türl\iye 
vekili umumiliği: lS'tnnbul, 
Galata \Ovvoda han No 7-

kelime İngilizce "kız,, demektir. 
Büyük müzik-hollerde hep birden 
sahneye çıkıp rakseden kızlara 
hemen bütün Avrupa memleket- itinalanna mazhar oluyorlar. 

Mesela bir revüyü vaz'ı sahne 

etmek için milyon sarfından çeki

nilmiyor. Fakat bu milyon sarfo
lunduktan sonra bir revü bütün 
bir mevsimin devamınca bir kaç 
milyon kazandırıyor ... 

~ 

10. Posta kutusu, Galata 447 
Anadolu vilayatı için t .. yi 

acentahkJar ve seyyar me
murlar aromyor. 

.. 9e4HHl~e..et.et.eee4MG~ .... 

lcrinde bu ismi veriyorlar. 
Glrller operetlerin, bilhassa rev

ülerin tuzu biberi mesabesindedir. 
Esasen reyü demek güzel ve çıplak 

kadın vücudu deınek olduğu için 
gırller Müzik - holler- de gittikçe 

S ultaııAlımet beşıuci sulh hukuk rnahke
mesinden:Bahçe kapuda kain 48numa-

ralı } eni Turan hııkkaliye maz:ı ı sahibi Mus
tafa Rifat efendi 1~2-Q29 tarihinde \efat 

etmi~tir. Mutevcffayi mumnileybin miras
c1ları arasında kUçttk olmasına mebni tere

kesine mahkememizce variyet edilmi~tir. 

Mis enget ote c · ! 

fUtevaffıı) i mumaitl.'~ hin alacak ve borçlu· 
tarının ıılacak ''e borçlarım tarihi ilandan 

itibaren nihayet bir ay zarfında sultan 
Ahmet be§inci sulh hukuk mahkeme-

~c mUracaatla kav11\'e be~ an e, lemeleri 
lüzumu kanunu m~ıleninin 561 ci maddesi 

mucibince illin olunur. 

y atı Mektepleri mlibııynat komisyo-
nundan : l - Gazi pa.,.a, Hakimi, eti 

Milliye, Dumlupınar )alı mekteplerlnin 

mayts 1929 niha} etine kadar Ekmek 

ihtiyacı. 

2 - Dumlupınar Yatt mektebinin ı:ruı

yıs 1929 nihayetine ktıdnr Beyaz peynir. 

Soğan, Ze)1inyagı, Un, }"umurta, Pata· 

tes ihtiyaci • 

3 - Dumlupınar Yatı mektebinin 
Maytııı 1929 nihayetine kadar Pirinç 
ihtiyacı. 

Pazarlık surctile (25) Şubat pazar

tesi gUnU mubayaa edilecektır: Ekmek 

saat (2) di~erleri snnt (3) de Onakö 

G 
. y 

Famsız ti-
yatrosunun m· 
eşhur siması 

ve muzık - hol 
sah nelerinin 
çok can ya

kmış, fettan 
. yıldızı Mis -

tengeti kim 
bilmez! Kah 
tiyatro dn, 
kah sinema 
da görülen 
bu çapkın 

artistin müzik 
hol alemindeki 
şühreti hayli 
uzun sürmü
ştür. 

Yukarıda 
oğluyla bera
ber resmini gö· 
rdügünüz Mis-

' 
Jrının hanrri semtten esdiğinl kt 

~tmektc güçlük çekmezler. 

J s_tanbul malıkemei asliye birinci 
tıcaret dairesinden: Tifliste ge-

mo şirketi tartafından Istanbul Oa· 
manlı bankasına hitaben keşide 
ve Misk Mercimekyan efendiye 
ciro olunan 23 haziran 923 tarih 
ve 1775 numrolu ve beşyüz İngiliz 
liralık ,.e diğeri 15 haziran 923 
tarıh ve 1662 numrolu yüz lngiliz 
liralık iki kıt'a çek zayi edildiğin
den bahsin ibtaline karar itası ta
lebiyle Misk He:reimekyan efendi 
vekili Y eşua efendi taraf mdan 
Yulcu bulan m~caat üzerine me
zkılr senedin kimin yedinde ile 
kırkbeş gün zarfında mahkemeye 
ibraz ,.e ibr82 edilmediği takdirde 
ibtaJiııe karar verileceği lüzumu
nun evrakı h,avadisle ilanına mah
kemece kar~r verılmiş olduğundan 
her mucibi kararı mahkeme key
fiyet kanunu ticaretin maddei malı· 
susası mucibince ilan olunur. azı pn§n mektebi mUdt rll k dnire~in· 

deki konıİSNn huzurıuıda pazarlıkla 
ihale edilecek--tir . Talip olanlar i,50 /o 
nisbetiııdeki pey tı.kçelcrini Fındıklıda 

Güzel Sanatlar Akademisinde Yüksek 

mektepler mulı:ı ı-hP ine tevdi ederek 

alacal,~rı mnkpuzu komisyona göstere· 
ceklerdır. Şartmnıder lıcr giin komis-

tenget - afle
rıne sığınarak 
söyliyelim ki -
göründüğüm -
den hiç olmaz- ~fisten ~et otelinin önünde 

saiki misli daha ihtiyardır. 
miştir. Hayli ilerileyen yaşına 
ragmen hala cazibe ve teravetini 
muhafaza eden bu Fransız artisti 
Tulon eh arında Amerikan ve 
Ingiliz seyyahlarının oğrağı olan 
bir köyde bir otel açıp para 

1 stıınbul lskwı ınUdtiri) etinden.: Galatada 
yaı.ıcı mahalle~inde hoca Ali sobitnda 

34 numaralı '.I)ınaştan metrtık 1-neain 
talibi e'elı Hasnıı oğ\u HUseyinin oa gu.ı 
zarfında muamelci t.effiz.i~ enin ikmali 

için mUmcaat etmedigi taktirde mezkllr 
hanenin ikinci talibine \•erilecegi illıı 'on kiitipliğino mllraraat edilerek ö-

n lcbiJir. g 

Avropa gazetelerinin yazdığına 
göre, " Sa se Pari ( Ça c' est Pa

risl),, şarkısının meşhur müb· 

diası Mistenget nihayet sahne ha· 
veda etmeğe karar ver- çekecekmiş. yatına 

olunur. 

y erl.• ma~ul~tınd ." 79i50 metre gılaflık bez kapalı zarf usulile mubayaa 
edilecektır. ıh~Je.:ıı 24 · 2 • 9f9 pazar saat 14, 30 dır. numune §artnamesini (:!ôr· 

mck nrzu edenlerın her gbn ve münaka!a~ a i§tirik edeceklerin ihale gUnU mu· 
anen ııaatten eve) teminnt \e tekliflerile Ankarada merkez leHızım satın alına 
konti<:ıyon mı mUracaatlan~ 

y crI.i
1 
ma~ulAtından 100,000 metre çamaşır1ık bez kapalı mrf usulile mubayaa 

edı eccktır. lhalesi 23-2·929 cunınrtesi saat 14 30 tur. numune \'t' unrtnnme· 
si~i gbrmek arzu edenlerin her gUn \'C mUnakas~yn iştiriik edecC'klerin ihnle 
gunU muanen snattan evve1 teminat ,·e teklif meJ.."tuplnnle Anluırada merkcı 
le\azım s~~n nlma komis)onuna muracaııtları. 
O rdu ıçın aegnri 1250 kilo gr ) ağı ile 1666 kilo halık _>ağı nyrı &) rı .. art· 

nameleri~ aleni muııakas:ı)n konmu tur. [haleleri ıo.3.929 p:ızar günu (gri'\ 
)~ı?ın saa~ 14 de Vf" balık ynf;mın saa1 15 de) yapılacaktır. fııliplerin aartnnme
lennı komı ~ onumozdan alma)(\rı 'iC ihale gunU te'minatlarilc komisyonumuza 
ınuracaatlıın. 

{ !•ti) ac:atı a keri~ e için h<' .. bin liralık fıleına kapalı zarfla munnk~ya konmu tur 
ıhalesı 9 Mart 929 Cumartesi gunu saat on dörtte komLS) onumuı:dn yapdacaktrr 

talip olaıılanu numundcı:i gum1ek ve aartmııne almak Uue komsı}onunıuuı mttm· 
caatları ve mlinaka~a~a i~tirak edeceklerinde tcklifnamelerini :ram.anı ihaleden evel 
komisyona 'ermeleri. K omis)Ondn meı;cut §ekil '\e şeraiti mucibince mermilerilc beraber )Ctmi~ 

adet tıızyıkı harn tUfekleri ıılenı munaknsa}a konnıu~tur. Iha]e~i 9 Mart 929 
Cu~rtesi günü StıAt on be§te komis) onumuzda yapılacrkttr. Tnliplenn Te'minrı.t· 
larile birlikte zamad ihalede komisyonumuzda bulunmaları ilAn olunur. 

Hapislıanei umumi müdiriyetinden: 
Hapinhanei umumi mehterane koguıunun olbaptaki keıfnamesi muçibince il&vei 

inıaat v tamirat yirın.i gUn müddetle uıUnakasa\ ıı n z edilmiş olduğundan keşfna· 
me)i \"e mahalli mezkOru brmek arzu edenlerin hapioıhane mudıri etine \e,ıni 
ibal olan 28 Ş.ıbat 920 perşenbe glinU saat on beşte teminat mu\akkatelerını mtis· 
aıhiben defıtrdarhkta m u•ıekkil m\izayede vı muııakaıa ı..omayoııuııa JUzıuıt murac.ıat art 

HUl\1l\1AYI MURZAGİ - ISITMA 
KANSIZLIK -Zaftyet ve KuwetslzUk hatatıncsa 

KINYUM LABARAK 
Nem hızım, cıanı humma ve kuvveı şerab•nı httımıt ıdlnır~ 

Yemekten evvel ve ya sonra bir likör Juııden" 

c:.uanetard• utrur t Mateon L. FRERe <E Valllant & Cfel 
•&. Rue Jocob. PARJS 

Vakıf akarlaı' nıüdürlüğünden: 

EL 

Bahçe kaputla dördüncü vakıf han tnhtında 3 numaralı mağar.a ve 
bodurum. 

Bahçe kaputla dordüncü vakıf han tahtında 7 No mağaza. 
Bahçe kaputla dördüncü vakıf han tahtında 8-1 Mo mağaza. 
Bahçe kapuda dördüncü vakıf han asmB katında 8-1 No penoereeiz 

oda . 
~irmi. gün müddetle ilan edilen balada muharrer emlakin pazarlık: 

su~etıle kıraya verilmesine encümeni idarece karar verildiğinden talip· 
le~ın ma~ı~ ıkinci Cumartesi günü saat on dört buçuğa kadar şartname
nm ~uretmı almak ve teminatı muvakkate ita ederek müzayedeye işti· 
rak et k üzre L tanbul evkaf müdüriyetinde vakıf akarlar müdürlü· 
ğüne muracaatlan ilan olunur. 



ı· ııl ı h 

1 i olu .,. . 10 
~-> ışesı. · 

.Hasan ecza. 

ku ·uşt 
deposu. 

--~-------------~-------~~----------~~--~----~~~------~~~------~~------------~--------~ 

cak ı. erkez 
ikra iyeye ·h i a e en u 

ı· a ı 
suıı a çol\. 

kıyme taı11 eşya a ır. 

Hasılatı inşaatı bitmek üzere olan ye Ankaramızın en zarif ve eıı güzel binalrrından bir.isi hu
uııan Türk Ocakları 1\{erkez heyeti binasının mefruşat 'e tesisatına saı·f edilmek üzere I\Ierkez heyetı 

geçen sene olduğu gibi, bu sene de zengin bir eş~ a piyaııkosu tertib etmiştir. Bu piyan,koda ikrami
ye J·e (50) bin lira tahsis edilıni§tir. Bu sene ki ikraıniyeler kemmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene
nin ikramiyelerinden çok daha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli eşyaınızın revacını tenıin 
için ikramiyelerin kısmı azamını yerli nıaıuulatındaıı intihap eylemiştir. Lüks otonıobiller ve beheri . 
2d00-2500 lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, hcheri biner lira kı)metinde büyuk salon 
hahlan, platin erkek ve kadın saatları, ~alon takın1ları, ehPas )Üzükler, ipek seccadeler., 80 
.parça nadide halı seccade, Hereke battaniyeleri, Herekeniıı ipek iastıkları, yerli fahrikalaı~1mızııı 
ıramulatından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile Hilal Ahnıer sanat evleriııiıı 
n ~arif ve en nadide el islerinden ikiyüz parça eşya vard r. Th.ramiyeleriıı ınecıniiu miktarı 

"}.000) dir • 
l\1erkez Heyetinin hu piyaııkosu şin1diye kadar Türkiyede eıtip ediiıniş r~ya piyaııkolarının 

zenginidir. İkramiyeler büyük bir zevk 'e hü nü tabiatla intihap edilıııiştir. 

(Karadcnuf.., puro 21 §ubst per§embe 
k nnıı Galatn rıhtımından hareketle 

Zor.guldak lnt'bolu Sinop Samsun 
Unve Fatsa Ordu Gireson Trabzon 
Ri~ Hopıwn gidecek ve dönıi§te 
Pnzar iskele ·lıe beraber Rize Of Sur
mcne Trcıbzon Pofathnne Trebolu Gi· 
rf'S n Ordu Fatı:ı:ı Sarn"un ~inop İne· 
bol ı a u •rayar.aktır. 

İzmir sur'at [postsı 
( İzmir ) vapuru 22şubat 

cuma 12 de Galata rıhtiım1n
dan hnreketle cumarte i 10 da 
İzmire gidecek ve pazar 13 de 
İzmirden harketle pazartec;i 
gelecektir. vapurda mükem
el bir orkestra 'e cazbant 

Antalya postsı 
Aı.'ITAEYA} vapuru 42 ııubat Pazar 10 

:la Galata nhtıınından hareketle İzmir 
Küllük Bodrum, Rado , Fethi~ C' 

F"ınik.e Antalyaya gidecek \"C' clönuşt 

meık:Qr i!kelelerle birlikt,. Andiflı 

Kalk.an, kız, Çanakkale, Gelibolu~ a 
u~;acaktır. 

Kiralık: mobilyalı 

apartumaıı 
Beyoğluııda l tiklal Cadcleı:ıirnle 

Tak ime }akın aydınlık. \e hava
dm-dır. Ban}O u,telefonu, lıa\a ga
zı, elcktiriki 'araır. B yoglu: 2912 
telefon nümerosuna muracaat edil-

~tanbul Şehir Yatı mektepleri 
muhayaat komic;)onu ıiya rtin· 

den· 
.... J ·tlarpa~d.ı \ nldehai'.,'l.nda 

prevı~ntoriuma 1929 1\1n}i'i neha
} etine kadar ınuktazı 3000 kilo 
et kapalı zarf usuliyle münakasa) a 
konulmus ve 24-2-1929 tnrihinde 
aat onh ,.te Ortakoyde Gazi paşa 
elıir } ati mektebindeki mu baya· 
t kom· \ onında ihalec:i icra edile-

tır. faJiplerin mezkfır günde 
"1-• .. :ıJnrı. 

Balık yağıi çuıeııı diyenlere 

Beşir kenıal -sühyesi 
Havi olduğu fo foriyeti liil ten dolayı bizzat 

halık yağından daia kuvetlidir lezzeti gaytt latif
tir. Balık pğı gbi mideyi bozmaz. En nazik 
midelerde bile l\Olaylıkla aznıolur. Yürüyeme

) en çoculdar için ga) et ınüt>s~ir ı'ir de,·a<lır. 
kuru~tur. De o~u: BeşirKemal 

Aoniııı Şirketi 
Temamen tediye e ilmiş sermaye 255 
milyon 3 Teşrinisani 92~ aıihindeki 

pilançodir 

l\fEVCU AT 
'T ezm~de ve Bankalarda mevcut nukut Fr. 

Cüzdan ve müdafayı milliye senedatı 
Teminatlı avo.nt;l · 
Jfrc;abatı <'ariye 
E~ham \e tah ... ilati meycude (esham, bonolar, 
rantlar, 'e tahvilatlar) 
Muhtelif he~ahat 
Emlak 

Fr. 

DUYU AT 
VadC'siz mrvcluat \ e c:C'nedat 

llcc:abatı cari} e 

fr, 

838.102.476,23 
8.427.061.614,15 

801.647. 732.33 
2.982.156.153,51 

4.275.865,32 
392.6.; 1.388,31 
35.000.000, •. 

işlerimin halaskarı 
Istanbul ıuaarıf eminliğinden 

1 tanbulda bulunan Sivas kız 
muallim mektebi edebiyat mualli· 
mi 1'.igar hanımın üç gün zarfinda 
maarif cmnııetiııe müracaat etmesi. 

Şark Malet Hülasası 

§tiha, kuv' et 'e sıhhat ıçin en muessir 
devadır. Bilumum ec:zanderde bulunur. 
Umumi depolan Boınonti fabrikası. Telefon: 

Badettalısil \'acilJiil t<'diye hec:ahat 
Poliçalar 
VadPli c:rnrdat 
Muhtelif heoabat 

4.718.881.457,44 
6.892.831.928,95 

182.397 .572,82 
309.499.756,10 
289.079.965,03 

, Bcyo~lu 583. 'l' Jstanbul, Ekrem Necip 

Scnei ı:ıabıkanın kir \t' zarar Iıec:ain hakıye'-İ 
Muhtdif ilıti) nt akcrleri 

587.383.330,31 
18.512.219, .. 

227 .250.000, .• 
2.35.000.000 ... 'l\ manwn tı rlİ\ e cdilmi.. <'rnıay~ 

Metli i Jdarı' 1\ 'İ-.i 
B \RO BRJı. K \H 

Er. 13.180.868..2'29.83 
1iidlirii lJnnııniler 

H. MASSON E. E~KAJIBA 

• s anbu Lin1anı sahili sıhhiye ]\'Ter 
Scrtababetinde ı 

ezı 

1'ahajf u::hanelcr ihtiyacl için, kapalı ::arf usu Zile mevkii müna-
kasoya ı·czcdile11(:;0,000> elli biıı kilo külriirt için yevmi mımakasa 7lı1art 
1929 tarihine miisadif Per§tmbc olarak tespit edilmi§tlr. Taliplerin 
§artnameyi görmek ı·e almak lizre lıer gün Galatadı Karanıustaf a· 
paşa sokağında merkezimiz Levazim §Ubesine ı·c mıın"1kcua günü de 
saat 14 te münakasaya İ§tirak edilmek için münakasa ve müzayede 
kanunundaki §erait dairesinde ihzar ı e tanzim edecekleri teklif mek
tuplannı tavin olunan saattan mukaddem merkezde müteşekkil lıf asraf 
Komisyorıuna. tevdı e:rlemeleri ilan olunur. 

ccm deposu Telefon: İstanbul 78. 

STA -LÜI\.S 
Makarnası Amcrikanm en 

birinei irmiğinden yapıl

ını"tır. Bütün A \ rup 

makarnalarına 

ınüraccahtır. 

Bir tlafa tecriibc her valat 
kullanmak için ldifidir 

Hn )Crde arayınız 

iktisadi ve sina'i tesisat 
ve i§letme T. A. Ş 

1 O - t 7 Mart 1929 zarfındaki 

Viyana beynelmilel sergisini 
Ziyaret ediniz. A'TUpanın en mükemmel mübayııat merkezidir. ~ 1 

Avusturyıı scnayü ile Awupıının en mühim de\'letleri tarafınc:Luı ıeııP2~ 
pek mUhim meşberlerle temsil o\unmnktadır. İyi ve ucuz mAl satın~ 
için yegane ftrsattır. T~fsiliitı Avusturya sefarethaııwce alınabilir. 1 lilf 
Viyaıın (Sofya tarikıle) UçüneU sınıf aı.imet ve avdet bileti (128) ~ 
yerine l 00 liradır. Httvivet varakaları milmescili fabrileri bulunan 

Pera Palas karşıı.=ındaki Nata seyahat idarebanclerinden alınabilir. 

l -Nisan -929 tarihinde icrasfmukarrer 
l\1Ialiye müfettiş ıııuavinliği musahakasıJl 

ait şeraitiduhul 
9
, 

Umuru umumiyei Maliye müfettiş muavinliği için 1 - NisaP ;p 
tarihinde Istanbulcla ve Ankarada bir musabaka imtihanı küşat 
cektir. 

1 - Türk olmak 
2 - Mekatibi alivedcn birinden mezuun o1mak 
3 - Sinni yirmi dörtden dun ve otuzdan efzun olmamaY ~ 
4 - Namzetler tarihi ilandan itibaren 25 - Mart - 929 ta\ 

kadar Ankarada Maliye Vekaleti teftiş heyeti riyasetine V:t 
müracaat edecekler ve verecekleri istidalara berveçhi ati evP"' 
vesaikin birer sureti ınusaddakslarmı rapt eyJeyeceklerdir. 

] - nufus tezkeresi 
2 - Tercüınei hal varakası ,.ıp 
3 - Hizmeti mu vazzafai askeriye i1e mükellef bulunmadı1'ı. 

dair mensup oldukları ahzı asker şubesinden alınacak vesikai resJlll• 
4 - Şahadetname 
5 - İkametgahlarının adresi 

İmtehana ~ubaşeretten aktem talipler bir nıuayenei sıııf. ~tıq 
tabi tutulacaklardır. şeraiti lazimeyi haiz olanlar tahriri ,·e , 
olmnk üzre iki defada irra kılıııncak musabakaya iştirak edect 
Eveler yapılan mu abakada bir dafo iştirak ile muvaffak o]ına} 
maruzzikir şeraiti haiz oiauklan taktirde icra olunacak işbu Jllı.I 
kava lstirnk hakkıııa maliktirler. 

. 1 ~ ·isan 929 tarihinde icra kılın\lcak olan birinci tahriri kısrnı ~ 
ra VP Istarıbulda \ e tahrirde muvaffak o)anfarın ikinci şifahi ~ 
Anknrada icra kılınacaktır. Tahriride mufak olamavanlar şifi 
kabul edilmezler. " 

Musabakacla muvaffak olanlar 3000 kuruş maaşla müfettiş ınıJI 
liğine tayin olunacaklar ve maaşlarınban mada eyyahatlarinde 
edecekleri hakiki seyyahat masrafile ayrıca 360 kuruş yövıııiJ' 
caklardır. 

Müfettiş muavinliğine kabul tarihinden itibaren bir müfetth
katindc sitaj gördükten ve iiç sene muavinlikte kaldıktan sorır' 
ehli) et imtihanına tabi tutulacaklar ve iş bu imtihanda da rrı~~ 
olanlar <lort bin kuruş maaşla dördüncü sınıf Maliye müfet~> 
terfi olunarak ikmali tecrübe ve mümarese zımmında akalli bit 
müddetle Avrupaya izam edileceklerdir. ~ 

Avrupadan avdet eden müfettişler hcy'eti teftişiyede eksi 
sene mliddetle ifayi vazife etmeke mecburdurlar. Bu ma.ddetP' 
mindan evvel hey' eten infikiik etmek isteyen müfettişler ~vftl JJl 
~~!tmdukları 1.aman 1.arfinda hazinece. k~di!erin? .sarf ~dileD ~ 
lıgın heyete bulundukları her seneı krunıle ıçın yuzde }lô' 
bittenzil bakiyyesini hazineye bir guna itiraza mahal kalJJldiıJ 
iade edeceklerine dair Maliye vekaleti celilesine katibi ıı 
muwaddak bir kefalet name ita ey1eyeceklerdir. / 

İmtihan poroğraını ve saire hakkında teftiş hey'etinbetl 
mat alına bilir. 

Inıtihan Poroğramı 
1 - Maliye ve İktisat ilimleri hakkında umumi mal(iiılll!li 
2 _ İstikrazlar ve muhtelif şekilleri, porçların itfası, tah';aıtı ~ 

tevhidi usulleri Türkiye ( Düyünu umumiyesi) hakkında ın8 i ~ 
3 - Vergilerin tarhında takip edilmesi lazım gelen uınt1P1 ~ 

ideler hilli vasıta ve bilvasıta vergiler, sermaye ve ırat üzerİile 
zu vergiler, ve bunlardan her birinin faide ve mahzurları ı:ıJ'I 

4 - Menkul olmiyan emvalin tasarrüfuna ait kanuni nınltl ı;:i n 
5 - Türkiyede bugün tatbik edilmekte olan vergi ve re' f 

ile bunlonn tarhi, cibayeti, tahsil usulleri ve yapılması ıazı.Jll y 
kanuni takibat iitcl 

6 - muhasebci umumiye kanunu ve hubaptaki mütalat, b dfl'. 
tabi oldığı esasi kaideler, mali sene ve devreı hesabiye, lll~ıV 
tediye ve itası ve mürakabesı usulleri ile Tiirkiyede bU 
mevzu kanunlar osıı>e ' 

7 - Mali usuli defteri, Kaza, Vilayet mal kalemlerinin ~ 
hcsabiycleri ile Posta ve 'JleJgraf ve rüsümat usuli hesabiyele~1 •• ı1' 

8 - kanuni malumat, Hukuki idare Hukuk ve ceza usuı11 

kemeleri hakkında umumi ve mücmel malfımat .. ~~ 
9 - Basit Ye mürekkep faiz hesaplar, nisbet ve tenasıı~, 

kri, silsilei adcdiye ve hendesiye. satih ıvc hacim mesah61 

mık) as ve vezin usulleri ıotı 

J O - Usuli defteri. basit ve muzaaf usuller hakkındıı 
malumat .. ~ 

11 - Tarihi mali ve Coğrafiyc, 'l'ürkiyenin tabii, jdntl• 

di coğrafis~, ., . _ ft 
12 - ] ürkçc ve 1• cansızca kıtabct (Numara ıtasındıı ,., ,ı 

den ınada İngilizc~, Almanca ve İtal) ancaya vukuf ve ınal~ 
ayrıc.t nazan dikkata alınacaktır) J 

Emlak ve Eytam Bankası' 
dan: acJ 
Bebek Bahçesi pazarlıkla kiı·alall' , 

Bebek Bahçesi pnznrlıkla kiraya veriJecektir. Tııliplerin 23-2:. 
rnUsudif Cumartesi gUnü saat on altıya kadar bankal1l1!8 uıuracast 

Mes'ul müdürü: Burhanettin ti 


