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EFGANISTANDA SON 
VAZIYE11 

Avrup 
Geçenlerde Avrupanın bütün 

güzelleri Pariste toplanarak bir 
güzellik m 
iisabakası -
na iştirak 

KlRAL AMANULLAH BIRı ~~m~~:;~~: 
1 kada bırın-

B EY AN NAME NEŞRETTi. ~:!~r ~;: 
beri kazan
dı. 

TENKILDEN EVVEL 

DEJlrı\IJET EDEl 
1\F~FEDILECEKLER. 

Yeni Delhi, 26 (A.A.] 
Röyter ajansı bildiriyor: Kabilden alınan haberler, Amanullah 

hanın lehinde km•etle bir cereyan hasıl olmuş olduğunu teyit et
mektedir. Kandeharhlar müşariinileyhi Herata gidecek yerde Kan· 
deharda kalmağa ikna etmeğe çalı~maktadı~lar. ~abilin tahliyesinin 
neticesi olarak KaRdehar ve Celal~b~ttakı lngılız konsoloslarının 
mümkün olduğu kadar siir' atla geri alınması tekarrür etmiştir. 

Moshoı•a, 26 /A .. A} 
· Klibilden biltliriliyar: Fransız ve ltalynrı sefaret· 

lermirı K<ilJilden lıareketlerin<le11 sonra Ktibilde yal· 
nız Soı vet z·e 1'iirkiye ve lra11 sefarP.tlerile Alman 
s~ftıreti "11umıurluru1da11 bir ~ıs"!ı 1-.·almışt~ır. Kabille 
Hi11dista11 <ırasuıda. tayyare ıle ıdanze edtlen mana
kallltuı tırtılı· nihayet bıı1acllp1 taln1ıiıı · edilmehtedir. 

Berlin 25 

Mile Eli-
zabet Si-
mon gele· 
cek bir mü
sabakaya 
kadar Av
rupanın eıı 

güzel kadı
nı olmakla 
iftihar ede 
bilir. 

Şimdili 
1·M· A ıss v·· 
rupa,, un - ı· 

vanını ka· ~ ~ ~ 
zanan Mile Elizabet Simon yakm· 
da Amerikada icra edilecek Bey-
nelmilel güzellik müsabakasın<la 
Avrupayı temsil edecek ve eğer 
talii yaver olursa, aynı zamanda 
geçen sene olduğu gibi Ameri· 
kalılar işin içiııe mmkcılık karıı· 
tırmazlarsa, Macar güzeli belki de 
Dünya giiıeli olacaktır. 

1' ) .J ~ ·ı.J R 
DA \ 1AJ J) R 

il R Ki E f\1AT 
FIRI yl"'~L\Rl 

~l ECNEBl GURUP 

J~ ANETE TEKLIF
'l'E BL1.J • JACAK. 

Yeni bı..·lediye kanunu muci
binc.c, belediyelerin vazaifi me-

l yanında cenaze naklü tedfin el· 
mek mevcuc 
olduğu gibi, 
arzu eden-

1 
Kanun mucibince heklirnet ta- lerin masa

raf ından kapatılan biiyük med· rifi kendile
i reselerden istifade edilecektir. 

1 
rine ait ol-

Umuıni Vilayet encümeni son m ak üzre 
içtimamda 15 medresenin kiraya hususi "Cre· 

verilmesini tensip etmiştirr. Büyük i mntoire,, ta
bir müessese bu medreseleri 1 rda ihrak e
kiralamağa taliptir. dilebilecek -

Encümenin müzayedeye. çıkar- 1 . d 
... k d'.... ed 1 crı e mu· maga arar ver ıgı m rese er . 

arasında, Çiftebaş, Mehmet bey, lıarrerdır. 
Mülftzimler,Dizdariyc, Deve oğlu, Fakat c
Siyaviş, Üç baş medreseleri gibi ı manet btit
tarihi ve meşhur medreseler de çesinde bu· Nurettin Münti B. 
vardır. nun için tahsısat yoktur. 

lıntilıaıı 
Cemiyeli belediye böyle ibrak 

fırınları içm tahsisat vemıemlfti. 
Haber aldığımıza göre, zahire 
borsası kimyakeri Nurettin Miinti 

1EK1'EPLE _ bey, yeniden cemiyeti belediye
ye intihap edilirse, ihrakı .emvat 

111 TJ)E p ZAllA 

1 111'IHA T BAŞI.AlYOH. 

Okuyup yazma bilenlere mah
sus olmak iizere açılan Millet 
mekteplerinden bir kısmı kanuni 
tahsil devresini ikmal ettikleri 
için yarından itibaren tedrisata 

fırınları inşasını teklif edecektir. 
Yeni belediye kanunu da müait 
olduğundan böyle bir teklifin ka
bulü muhtemeldir. iki Alman 
gurupu şimdiden teklifatta bulun .. 
mağa hazırlanmaktadır. 

ievkuflar 
nihayet verilecek ve pazar günü-
nden itibaren de imtihanlara baş· IJIK IET B. HA TADIR 
]anacaktır. Maarif idaresi İmli· FAKAT 
h.anl~rda bul~nacak.m_ümeyy!zleri TAKIKAT DURl\IUYOR 
şımdıden tayın etmışbr. lmtıhan- I 
1ar ekseriyetle mekteplerin ders 
saatlarında yapılacak, maarif er- K d . H k d la 

k a nye . ve ar a Af n 
knnından bazıları da bulunaca tır. hakkındaki tahkikata devam edil-

i . . mcktcdir. Tahkikat hakimi Hik-
1 ~1••nıurlann ınnhakeıue~ı met bey ra!ıatsız bulunduğu için 
' Ankara, 26 [Hususi] 1 islicvabatı mustantik Nazım bey 

Dahiliye encümeni usulü mu- 1 idare :tme.ktedir. Hikm~t beyin 
hakemab cezaiye layihasının me- 1 hastalıgı acvam ~tsc b~le. mev· 
murlara müteallık maddesini tan- kuflar hakkındakı tahkıkat cer
zim etmiştir. Maddenin yeni şek- yanı sab!kmda. devam ve hatta 
]. .. 1 s•fat karara bale ıktıran edecektir. 
ın: .gore, memur_ ar · v.c Bu cümleden olarak dün Na-. 
vazıfeı memurelerınd~n dolayı zım bey sabahtan ak 1 __ ..1 

"dd · 'l t 1 b t şama aauar mu eı umumı er aKı a yapa- tahkikat ve isticvabatta bulun-
c~k~~ da !d~re me!Ilu~la.rı bu ~uştur:. Dün akşama kadar y~ 
hukumden_ ıstı.sna ~-dıl~ıştir. Jan.: nıden uç kişi isticvap edilmiştir. 
darına zabıtlerade hukkamın usulu Bunlardan biri Paşabüçeli 
muhakemesine tabi olacaktır. bir kadındır. 

Kıra} Emunu lluh Kanclaharda Efo-an milletine hitaben 
bir bevanııamc neiretmi~tir. Hu IH·yauaamede yakında 
tenkil · harakatu1a haşlamlacağ'ı Lildirilıuekte ve asiler 
inkıyada daYet e<liJnıektedfr. Kıral telk.inata kapılarak 
i ·yaııa iştirak etmiş olanlar lıa~kında affı umumi ilan 
etmiştir. Bunlardan ını~a):yeu ]ır~ ıniıddeı zarf1n<la deha
let edecekler cezadan ıstı~na P(hleeekJerdir. 

HAVA BUGUN DE 
iYi GiDECEK. 

fsgal facıalarını 
okuyunuz! 

---.....--
Bir müddett.ir gazetemizde 'tefrika 

edilen (iŞGAL FACIALARI) nı t:a'kıp edl• 
niz. Bu tefrika, şimdiye kadar neşredll· 

J, miş tefrikaların hiç birine benzemez. 

Kabildeki ecnebilerle sefa ·etler eı·kauı }ıemen kaıni
leıı Hindi tana nak1eclilmi~tir. Yalınz Alnıau tebas;mdan 

'26 ki~i Kabi1cle kalnıı~tır. .Hunlarclan on sekizi nakil 
asıta~ı bu]unıııa<lığıı1duu 8ekizi ise haraketlerine müsa

ade edilıncdiğinden ) oJa çıkamamı~lardır. 

Kaş bafladığından beri düR 
i1k dda o+mak üzere hararet de· 
recesi ıımrın üstünden 13e çık .. 
tı ve bu suretle lstaub'ül aşağı 
yukarı, l;;H- yaz manzarası anetti. 

Rasathaneden aldığımı?. JW9• 

looıata · göı e b va l>U gün bu
lutlu •Ve hafif lodos olacaktır. 

Y ntrnur ve kar yoktur. 

Ayrı ayrı ve yüzlerce ı.,eyecan ve ibret 
ı verici vak' aıarı ihtiva ett:iği için neresln• 

deh başlansa merak~ tahrik eder. Bil· 
~ hassa Kema&et:tin Şükrü nün çok te,mlz 

terkipsiz üslubu sizi hiç yormadan okufi yuş zevkınızı te'min eder. 
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Aeç erde de Dünya güze- lerin hey'eti umumiyesi muayen Üskiidaı· - kartal yolu 
Jinden, güzellik yarışlarından bir moda, muka1ınen bir mevzi- na· i Vilayet enciimeni Üs-
ba işti . Amerikanın Gal- de - muvakkat olmak şartı ile - küdar - Kartal yolunu bu sene 
ireston ehrinde tekrar müsaba- güzeUiği teşkil ~der. esaslı ~urette )apmağa karar ver-

ya girişilmesi mes'leyi tazeledi! Melahatm ölçüsü hendese kita- miş 'e tahsic:at ayırmıştır. Bu bii-
!Bcn de ğe~ o sadede dönü- plarından, hesap düsturlarından zi- yük yol Mart başlangıcında ihale 
yorum. yade şiirde, romanda, edebiyat- edilecek 'e tam vazcla ikmal edil-

Çoğu r.es n, bir kaçı ta aranmalıdır. Resim, heykel bile 1 miş bul~naraktn~ 
da eykeltıraşlard n, oor mü- , edebiyat kadar k vvetli bir mizan ----
nekkdler. den mürekkep olmak değildir, Çimkü melahat yalnız ı' e 
üzre b"r hey'et güzellr.e not ve- Maddi değildir. Daha incedir. 
ri.ftw, B ıçm otlann mecmuu maddi ölçüye gelmez. Ortakö\ cadde İ 
5 tir; kezalik vücut i~in de 0 ka- Güzellik yarışları umumi zev- Ortnkoye giden tramva) cadde-
d rchr. Awupada 17 milletin ki bir kademe indiriyor; bundan sinde '.\l'cnılil<>rC' ait duvarlardan 
kızlan ~ yarışa i irak ediyor· başka ahlCkı da bozuyor. Sakin bir kısmının ) ıkıldığını yazmış ve 
lar.. Bwrlar Amerikaya gidip kadınlar, kızlar huzurlarını bo- emanetin dm arların diğer kısım-
oranm da dilberleri ile birle- ] k 1 · · N l'l ZU} orlar; zorla güzel olmak isti- arını } ı ·ma arı ıçın c>m ı ere 
şip hepsinin arasından Cihan yorlar. Kıska.1çlık yüz gösteriyor. tebligat yaptığını ilavt> e) le miştik. 
güzeli intihap oiunacak... iş, güç şu: güzel olmak! Cebren Nemliler dünden itibaren maili 

'Ne tinasebetsiz işi Okka iie güzel- olmak.. Tutuşan, yanan, inhidam olan duvarları yıktırmağa 
güzel h... Acaba her kadının ba~Iamı .lardır. Bu amclhc e.pP)'Ce 

kü ? felakete uğrayan uğrayana! ~ ; 
musabakaya girmesi müm -n mü . . devam edecektir. Dmarlar te.ma-
Gitzellik her şeyden evel görüş Hele resimleri müsabaka hey'· men yıkılıp yollar açılıncıya kndar 
noktast a nazarandır. Muhtelit etinin kabulüne mazhar olmaya- tramvaylar tek hat üzerinden iş
ıniliueyyfzierin görüşleri bir ola- nlarm hali... Biçarelerin kara leyeceklerdir. 
bfür "? Hendese ile bediin ne denizde gemileri batıyor, lspan- l . . . 
m "ııasebeti var? Güzellik dakı- yada şatoları yıkılıyor. Bu müsa- Taksı 1 abıde 1 

kadan daktkaya değiş)r. Hiç bir bakalar ne kalpler kırmıştır ... Gü- Darülfünun profesürlerinden 
fernyiz kud eti tasavvur edemem , zcllik, bir çok faziletleri yoğal- \lalik B. Tnk.:;im abidt>«İ hakkında 
kı her an taiı ül eden melfı- tıyor (imha ediyor). Güzellik sabit bir rapor '\ermi~tir. Bu raporun 
hati yakala abilsin! Ressam ol- bir fikir halinde. Bu mes' ele ba- tetkikine başlanmıstır. Abide me-
1ak güzelliği anlamağa kafi .. de- hse mevzu olunca başka iş, c:.elesi hakkında emanet hey' eti 
il~r; ressam •. heyk ltt~aş, ancak I güç kalmamaktadır. Ev jşleri, fenniye müdürü hiç bir şey söyle· 

t elahatı t pıt eder t tarafı- aile meşguliyetleri unutuluyor. yemi) e··ini Uc)iln etmi~tir. Ema-
n gi e z. \' şu burnumu bir az törpülemek net muavini Hamit Jl i;;c raporun 

Güzellik devir ve zamanla de- mümkün mü; param olsa da A- tetkik olunduğunu ve hu işin daha 
ışiyorrn ş. Bu günkü moda bun- merikada filan hekimin seririya- ziyade abidr. l-.omc:İ)onuna ait 

dan tam yedi bin sene evelld 1 ~..ı· b t .. olduğunu söylemiştir. 
__ J..: • • T t } ğl tına gtuıp oyumu uza sam; goz-

ısır ZCVKı ış. a ar ar ya ı . . h k b" I tanhul filmi 
d la d ~~ı 1 A . len bır az boyarsam er al ı a m r an IJ'U9 anır ar, men· 

eadele i rnpılma ı kararlaştırıl· 

mı..t.ır. 

Emanetin davası 
talik edildi 

Telefon şirketinden alman 
emanete ait hisseyi vermediğin
den dolayi, emanet maliye veka
leti ale} hine bir dava açmıştı. ~1a
Jiyenin 'ekilleri hu davanm tthi
rini talep cttikforindcn ŞurU)l dev· 
Iet meseleyi 7 marta talik etmiştir. 

Bu itibarJa emanet umuru 
lıukukı) e müdürü Muhlis B. An
karadan avdet etmiştir. 

Emanet Bütçesi 
Bu seneki Şehremaneti bütce

sinde yapılan tasarrufun başlıcası, 
İktisat müdiriyetiııe, ikti nt ser
mayesi deye verilen on bin liranın 

ilgastdır. Bundan başka emanette 
mevcut iki şirketler komiserliğin
den bir tanesi lağvedilmiştir. Se) · 
)alı işlerinin tanzim ve idaresi 
için verilmekte olan 3 hin liralık 
tahsisat da 2 bin liraya indirilmiş
tir. 

yeni tahriri nufus 
1930 senesinin nufuc:. } azı ima 

hazırlıkları haziranda ba layacak 
'e bu dafa Türki) ede oturan 
yerli 'e ecnebi bütiin memurla
rın kadın ve erkekleri, yaşlarına 
göre tasnif edilecektir. 

Bu nufus yazılma~ından son
ra, Türki)ede, mesela 20 yaşında 
kaç Türk, kaç ecnebi, kaç erme
m Ye musevi olduğu anlaşıla

caktır. 

lnhi 
A vrupada igaralarııınz 

sarı müdürü Behçet :Jcy tarafın
dan muvafık görülerek Ankara
ya götürülmüştür. 

Behçet bey Ankarada bu mu
kavelenin hükumet<:e de tastiki 
için teşbbüsatta bulunacaktır. 

Şahitken ınaznun 

Matmazel Arhondiya tarafın
dan Dor. Strak ve Prodromos 
efendiler aleyhine ikame edilen 
davaya dün ağır ceza mahkeme
sinde devam edildi. Matmazel 
Arhandıya. Prodromostan olan 
çocuğunun Dor. Str&k efendi 

tarafından düşürüldüğünü iddia ' 
etmekte idi. Bu davaya ait evelki 
celselerde Arhondıyarnu validesi 1 

madam I:.fter de şehadette bu
lunarak, Prodromostan olan ço
cuğun Dor.Strak efendi tarafından 
düşürüldüğünü söylemişti. 

Fakat dünkü celsede dava 
büsbütün başka bir cereyan al
mıştır. 

Matmazel Arhondıya hey' eti 
hakime huzurunda: 

-"Prodhromos, beni alsın diye 
böyle bir şey söyledim. böyle 
bir şey vakı değildir,, demiştir. 

Madam Efter de: 
-"Konu komşu bizi teşvik et

tiler; kızımın menfaatı için böyle 
şehadette bulundum, demiştir. 

Makamı iddea tarafından vakı 
olan talep üzerine, matmazel 
Arhondıya, cürüm tasniinden ve 1 

validesi madam Efter de yalan 
yere şehadetten dolayı mamun 
olarak muho.keme olunmalarına 
karar verilmiştir. 

··ıelerri 
kahlara göre y ğlı kadm -neuzü-

1 
y~kab~lirim ··~ .. ~u 1t1.üsabakalar 

ı:;iGah- bir ucubedir. Ölçüler, te- guzelhk enstihısu demlen tuzak
·azjler böyle mübayin olunca ğü- l~rın pek ziyade işine g~!mekte
":ellik müsabakası bir panayır dır. Zaval~ı kadınlar o.~~essese-

lstanbul için yapılan filimin 
bazı yerleri beğenihnemişttı Bu 
filmin 12 noktası tashih edile· 
cektir. Haber aldığımıza göre, tütün Tasfiye edilecek 

inhisarı tütün ve sigaralarımızın 
ecnebi memlcketleıinde fazla mık
tarda sarfolunmasını temin için 
Türk ve ecnebi sermayesinden 
mürekkep bir grupla mühim bir 
itilaf aktetmiştir. Bu itilafa göre, 
şirket, inhisar idaresinin elyevm 
Berlinde faaliyette bulunan fabri
kasını devralacak, ayrıca lngiliz 
ve lsviçrede birer fabrika aça
caktır. Bu üç fabrikayı işletecek 
olan şirket tütünleri inhisar ida
resi vasıtasiyle memleketimizden 
celbedecek ve mamulatını her üç 
memlekette Türk tütün inhisarı 

irketler 
1 

.. ünbüşiinden başka ne olabilir? lerde ne ışkencelere gonul boşlu· 
To1st-0y'un bir iddiası vardı: ,ğu ile boyun eğiyorlar! Eşek sütü 

Jünyaba "en büyük adam,, yok- ile banyo, yanaklara birer çiy 
Lur. Acaba buna kıyasla dünyada biftek yapıştırıp geceyi öyle ge
en güzel kadın - kadınlann e'n çirmek, elektrik masilarının türlü 
\!Üzeli var mıdır? Güzelliği tespit türlüsü, 32 bin çeşit boya, krem, 
.-tmek dalgaya şekil vermek memem, yüz çizgilerini gidermek 

recesinde güç Ve,.'a m haldir. ic,.-in ilaçlar, hatta cerrahi ameli-

yeni belediye azası 
Halk fırka ı idare he) ·t>ti her 

dairei belediye için 36 namizet 
tcc:bit etmiştir. Bunların içinden 
her beledi) c için 6 aza. 6 da ye
dek aza namizeti tefrik olunacak
tır .• aınzetJer bir hafta· sonra ilan 
edilecektir. Mütehassıs aza ipk 
edilerek diğerleri tebdil oluna
caktır. 

Sivri inek nıücadelesi 

Bu müsabak lar şarlatanlığa, yeler. tırnakları düzeltmek iptila
reklamcılığa müntehi oluyor. sı. Bu işler şuuru muhtel etmek· 
'Her kadın güzel olmak hakkı- tedir. O kadın artık vazifesini, 
nı haizdir.,, insanlığım unutmustur. Biçare 

Şeki de ilaalar göroüm. Ne- yalnız ve yalnız güzellik edinmek Bu sı>nc kadıköyünde de ciddi 
ticesi: için yaŞtyor. ve devamlı şekilde sivric:inek mü-

Ya bir · diir, y ut bir I Zavallı 1 Müsabaka mümeyyiz- '";de';' Üzerine bir hotbinlik firması albnda satacaktır. 

al k... lerinin maddi ölçülerine kapıla- çöker .... 
Güzellik lnız boyun, bosun, rak sair güzellikleri unutuyor! Fikrimce güzellik yarışlan 

Bu grup ayrıca bu memleket
lerde, rakip memleketlerin tütün
leriyle rekabet edecek ve tütün
lerimizin reklam ve propağanda
sını yapacaktır. Bu şirket yapılan 
mukavelede Almanya, lngiltere 
ve lsviçrede şimdiye kadar satı
lan tütün ve sığaralarımızm sar
fiyatının her sene muntazam bir 
surette artmasını da taahüt et

gö~lerin, kulakl rm, v. . şu bü- Endamına vereceği bir çeki dü- • beynelmilel müsabakalar • nsrı
yuklük veya küçüklükte olmasm- zenden başka her hususta o ka- mızın esaslı terediyatından biri
da m1dı1? dm artık pasakhdır. Zihni de 

1 

dir; Yalnız güzelliği degil, kadın-
Rengin, güiümsemenin, bakı- perişandır. Kendisini bir peres- lığı da öldürüyor. Letafet, mela

şm, ruhtan simaya akseden göl- tişkann elinde bir oyuncak gör- hat ölçüye gelmedikçe, hatta gizli 
gt>lerin hiç bir nevi iraptan ma- mek ister. Maddiyetten başkası kaldıkça, yalnız erbabına münke
l-ıalli yok mudur? Hamakati gü- kendisi ıçm ehemmiyetsizdir. şif oldukça mevcudiyetini muha
zdli · i örten ne kadın•ar bili- Karştsındaki ayna bir dev ayna- faza eder; aksi taktirde müpte-
rrmJ Cazibe, harar.et, deri, ioce- sıdır. Çirkinliklerini görmez. zel olur. miştir. ' 

Yapılan mukavele tütün inhi-lik rdtar... da ıa bir çok amil- Maddi fazıletlerini mübalaga 

KE LETTIN ŞCKRO 

Delikanlmın kulaklarında git- Teessürünü gören kain peder 
e artan bir o ltu peyda ve kain valdesi, ve hatta Perihan 

ldu ve bu oğullu, etrafında iri m halindeki değişikliği Se
oylen ı\ sözleri işitörmeyecek nıNlamn ani olan ölümüne atfet-
cıdar kun'et buldu til r. 

irfan ğene Süheylayı düşün- Yemek esasen sessiz ve mate-
ineğe başlam ştı. On beş gün mi bir ·· ·ut · · e geçmişti. 
nefsini zorla ası, umrtt m zanne- ltfan mösade istedi. 
clerek Sührylanın hayalinden Arlık on beş günlük neşeli 
z'*klaşması şimdi de IRÜthiş, bayata veda ediyor, tekrar inzi· 

daha teblıkdi bir te'sir yapmıştı. vaya, korkunç ve kibuslu bir 

Halta bu anda, bu dakikada, bayata ablmak istiyordu. 
ımdı}e kadar genç kadını dü· Apartmanına döndüğü zaman 

• inmeden geçirdiği günlerin zi.. vaktin erken olmasına rağmen 
yama acıdı. soyundu ve yattı. 

Onu unutmak i :ediği için Fakat uyuyamadı. Gözlerini 

CELAL NURi 

dı. Ara sıra göz kapaklarını kal- çırpına çırpına uyumadan sabahı 
dtrıyor. Fakat sevgilinin hayalini etti. 
gayip etmemek için tekrar kapı- * * 
yordu. Semihanın cenaze merasımı 

Semiha ölmüştü.. pek hazin oldu. Oldukça kala-
Sükeyla şimdi ne yapacak .. ı. balık vardı. Tabii irfan da ceaa-
Acaba bursadan gelmeyecek- zeye iştirak etmişti. 

mi idi? Orada ve ya izini belli Semibanın namazı beyazıt ca
etmeyeceği her banki ucra bir miinde kılındı. Sonra T opkapı 
köyde kalarak kendini unuttur- haricinde zekai beyin aile mak-
mağamı çalışacaktı? beresine götürüldü. 

Ahi.. keşke böyle yapsa., ke- Irfan çok dalgındı. Halinde, 
şke bir daha lstanbula gelmese. ölen kızcagızıa babasından ziyade 
Olıunla bir daHa karşılaşmasa... bir ezginlik görülüyordu. 
Bu nakadar eyi olurdu. Böyle Mezarlığa kadar gidemedi. Bo-
bir ihtimal, bütün acılığı ile ber· gulacağmı hissetti. 
aber delikanlı için bir kurtuluştu. Kalabalık ... Tanıdığı insanlar .. , 

O zaman mecburen onu unu- merasim ... , bütün bunlar genç 
bu, kalbindeki yara tedavi edil· ressamı fazla sıkıyordu. 

mese bile kanğıran olmaktan, Yarı yolda ayrıldı. 
bütün mevcudiyetini kaplamaktan Y almz kalmak ••. , kendi dü-
kurtulurdu. şünceleri, kendi kalp ıztrapları 

irfan işte bu suretle kuvetli ile yalınız ve baş b şa kalmak 

Tac;fiyesi icap eden şirketlerin 
tasfiye muamelat ı u d ı tica
ret müdüriyetince n zan dıkkate 
alınmış ve alakadar memurlar 
içtimaa davet cdilm: ti. 

Dün tasfiyeye t bi irlcetlerin 
tasfiye memurları v mürakıple
ri ticaret müdüriyetinde toplan-
mışlar, muamelatın süıalle intacı 
için icap eden hususalı tespit et
mişlerdir. 

Oda .. ougrası encü
nıenlerinde 

Ticaret odası kougrası encü· 
menleri raporlar üzerindeki me
sailerini cumartesiye kadar ikmal 
edecekler. Kongranın ikinci cel
sesi pazar günü aktolunacaktır. 

O giın rapor ve encümenlerin 
mütaliaları kongra heyeti umu
m iyesince müzakere edilecek ve 
kongra mesaisini ikmal etmiş 

olacaktır. 
Odalar kongrasından sonra 

mıntaka kongrası aktedileceğin
den bu hususta ihzarata başlan-
mıştır. 

lundaki 
verdi. 

apartmanının 

. . . . , . 

adr 
0 ".li 

. . . 
Otumobil son sür'atle divan 

yolunu geçmiş, ayasofya meyda
nının köşcsmi dönmüş, sirkeciye 
doğru iniyordu. Tam gülhane 
parkınm kapısı ödünde ve cadde
nin ortasında ki asırdide ağacın 
yanından geçerken durdu. 

Makineye bir sakatl k ariz 
olmuştu. Şöför yerinden atladı. 
Motörünü uzun uzadıya muaye
neden sonra müşterisine: 

- Beycfendı, dedi.. Motorda 
bozukluk var. En aşağı bir saat
lık iş .. Vaktiniz müsait değilse 
başka bir otomobile binin. Şimdi 
buradan geçer ... 

irfanın işi elbette acele idi. 
Bir an evel yalnız kalmak, şeh
rin gürültüsünden, ins nlatın mu-

kend r.i nankör'uk!e, aşka da- kapayarak Süheylanın habrlarını 
katsız u;: tt ıttıham ettı. birer birer dımagınd canlandır· 

aşkile Süyeylayı unutmak ve his- • arzusu içinde yamyor~u. 
1 !erine bakim ôlmak arzusu içind 1 Bir otomobile atladı. 

hitinden uz kla mak k ndi ncı 
v tatlı hülyalarına daim k isti

Be;oğ- l yordu. 

;ırtf ak rahatsız 
Gırtlakta görülen b 

lardan en mühimi ndlel 
Amonyak, hamız buhar 
bi muharri ci im ~e 
koklamak, tozları ten 
mekle, çok fazla ba 
dahi bu nezle husule 
lir. 

Taze gırtlak nezle! 
birinci işart>ti ses kısıklıA°1' 
sürük, gıcıktır. Bugaz 
n edilirse bir kızartı fi 
ipler"nde kızıllık göriilÜf• 
yle nezle vak'aları bir ~ 
içerisinde zail olur. Ç 
rda adeta kuş palazını 
rır tarzda buğazı dar 
zuhureden gırtlak nezlellı 
raftakileri çok korkutufr 
almak güçleşir, fakat ~o 
tarafından görülüp teşhiS 
lır edilmez bir az sıcak 
tutmakla, sıcak şeylerle 
gara yapmakta t ike <fi 

rlık geçer. 
Büyüklerde b\I gibi 

nezle!erinde çok söylel]l 
sakınmak, tütün içmeıııe~ 
1lu yerlere gitmemek, .ıh~ 
ye sair sıcak şeyler içl]l 
gelir. bilhassa tışarıdan 
lan sıcak pansumanl~ 
çok istifade olunur. , 

Lokman Ha1'• 

MiUet mekteplerin 
ınualJiınler 

Millet mekteplerinde S 
devreyi muvaffakiyetk 
eden muallimlerin 
talimatnamedeki sar batt 
kan zam icrası takarrür 

Fruği Han 
Bir l afta vel Ankar~ 

miş ofun lran sefirı F1' 
bugiın şehrimize avdet ed 
Fruği han aynı zamanda .. 
ler cemiye inde lran rJ1 ,J' 
oldugu içm yarınki eks~ 
nevreye haraket edecel'-::;, 

Aldığımız malumata 1r", 
scfıri bu seyahatı milletle! 
yeti umumi katipliğindeJJ 
davet üz.erine ihtiyar e 
Nilletler cemiyetinin bu 
içtimaında Irana ait baıı 
ler mt:vzuu bah olacat1 
verilmektedir. 

Türk-Iran müzakerattn' 
hamn avdetinden sonra 
edilecektir. 

Ing_i_li_z -se-~i; 
lngiliz sefiri Sir Jorı ıd 

akşam ki ekspresle 
gitmiştir. 

Sir klark yarın 

avdet edecektir. 
Diger taraftan lngil~ 

madam Klnrkta yarı 
presle Pari e gidecektir· 

Ca k =-=-AP o~ n St tnbsı ~ 

d n indi: O' 
BekledL. On dakik.a·· ;. 

dakika bekledi. Boş -;e · 
siz bir tek otomobil g~~ 

Büsbütün sinirlenen ~h 
şısmda demir parm~k~ 
ları arkasına kadar 
parkın kapfsına baktı· ~ 

Tatii günü olmadığı tJfld' 
km sayedar a ~ ç.ları al · 
tük dolasanbrdan baş"' 
yoktu. ·w 

Ağaçlann derinleşti te 
laşan yeşilliği, parkı? 
genç ressamı cezbettı··v' 

Ne arıyordu?.. Intl e11il' 
mi? 1 te burada, bu ~ ~ r 
kın her hanği bir u~~-~JI. 
aradığı inzivayı, ~l~ 
ala bulabilirdi. Kendi '', 
iztırapları ile buraO 
kal bilirdi. [ 
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ı ••• ı Facıaları 
~ifat reis kan kusa 

lttasa nasil öldü? 
K'EM.!M..ETTW ŞOKRO 

ıı~ . -58-

~ se~ınçte .. 
'rdifi ha 'f'~n Ohanesin 
YCJinde bert duyunca sevinç

.. Bu, her ~rafftadı. 
·lll L· vakit ek geç1De2 çok 

Aı un haberdi 
<"\lt}id • 

. k'alar .e. ve e\iemmiyetıiz 
Ye alır;:: 1 "'1ç dolusu ikra-
. t hd·. lngifizlerin donan-

eyi e~ eden bu mühim 
k'ın b·ı· r ver.dikleri için 
a~ard 1;r ne paralara konma-

Derhaı' ·~ 
t tellend· ~ verdiği ma-
bir ı, pullandı ve muaz-

hbarqt :0°r . halinde lni\liz 
}lt aıresınc verildi 

~:~'llıncttiı: l.o~tu 
e lı ~~ netice hasıl olmuş, 
f lgıqzlerde d "' ·1 L~!t" 
de~ • eg1, U\I UR 

'- \t UeN nınhafilinde bir 
"".raıtıettir k ....._ ltitaf opmuş\u. 

tiycsj de'Ylet~ri Kuwayi 
··• ne sui kast yaptlacak-

~Ylası b"t•· 
IU-k h lu ı.ın .~stanbula yayıldı. 

ba lllü~~ .. boyle bir ihtimalin 
tılırke un olup olmadığını 
bulQ n t'Un1 ve ermeniler, 

i"ı ~ kuvvetli bit- ingiliz al
L n şijl>hşkilatı!un mevcudiye
~ dı. elenerek telaşa düşm-

1) ~ili~ler h 
la "et<f ·ı elllen Feride bir 
. l' et-san 

1 
er. Babaliyi sıkıştırdık 

l'i .deki ~ ~~ bahriye nıüessesel-
1>'etl.. . ıilız kontrol zabiteleri 
~ ·~ili 
:')\'\ artırdılar. 

e
11
dtki ~in ve \iman idare
~ bit!t b~ndırafar ayrı ayn,bi
~· ın bir rbtiyatla mua

~ "böyı'·· Dinamit arayorlardı. 
"rı ç~e e harıl harıl ugraşırlar
il~d 1tneydanında Rifat reis 

~du~~k~rı oynadıkları o.yun 
~k" t~ arı yalanın bu kadar 
%~ 1 şı mucip oknasına 
~~ a gültiyorlardı. 

l~:L!_ Ç<>k geçmedi 
~L_<Qller 
'lllad1~ Yapılan ihbaratın as-

' Ald nı ii>l!Ünce: 
Dc~k a...nışık. .. 
1'r, 

5
•reti ~ işin içiaden 

~ ~ad, ki 
t~ hta h~ böyle bir ihbar 
~ h..ıu z Yapılmamış ise 
Cotı~ hij8'ls n~ş demektir. 
~ hiç l:itr'~di muayeneden 
J-ıı_ lldaraı_a t~he hissetmeden 

Di k~ı.Yclo· dınamit koymak 

l eıtYe düs.~ .. l 
~ ~k~ er. Herifleri 

ı'ğe ku hır nokta telaşa 1

~() .. , ' şkulandırmağa kafi 

ıl\~_ 're~f etnri 
lt•'"-.q ~ 

~~ alt~· •nesinde miihim 
"'ll\r~~ da ıldi. 
} ~lı~1~0Yttı~4arn~ıra~~:1 di-

tııı ı bir • . Ribı ınub11n ve 
~- >''J>ab·ı l'Şı lstanbuld k' -\lil)\ ı ~ ği a ım 
~ ' n~recı c düşünüldü. 

e · ~ en çıkmıştı? 
1

~il~r;~Y~ındaki. Türk 
e de tt. lnoou· 1 . t 1'.. ayrı 6 az er esasen, 

ı et' Utk ban .aYrı birer baba-
l'k 'tı~n ·11h~elilerinden ge-

l\~ 1 tır ' '-n fayiatı 4lz ederlerdi. 
~ tıkması '~. da onlar ara-
~ et),..._d, ŞUpheler· b .. b"' -"'t -..,q ırd' ı us u 

t> ı.ı ~Yd<lb ~ Ve tekrnil Galata 
t •• 1 Ve .. ;.re I< d 

11t._ d Ruçl" k asımpaşa a 
erıj, ·ı u ·uvetli .. .. k 

~cı c · . , gozu pe 
ırıtdı. tıl)ın takipleri ka-
kara . 
tat t derhal . 

tld· \le ~ab· ennr halinde 
n~ l ertiba;te teşkilatına 

a, A ... a alındı. Galata 
>' · PYan h ı ~eti ·1 anı zında-

h tı ecck 
tırl ınevkuflar 

andı. 

Ve ertesi günü öğleye doğru 
kırk kişilik bir lngiliz zabıta 
kuveti kamyonlarla beraber çeşme 
meydanına saldırmak için hara
ket ettiler. 

Çavuşyan 
Tevkif hadisesi ani ve çok ga

ddarcasma yapıldı. 
Bütün çeşme meydanında, ka

sıR1 paşa ve Gafata kahvelerin· 
de rast gelmen türk denizcileri 
toplanaı~ak kamyonlara dolduru
luyor ve arapyan hanına sevke
diliyordu. 

Kaıı1yonlar akşama kadar bö
ylece sayıstz seferler yaptılar. 

Bu zavalhlaTt are.pyan hanı ön
ünde, elinde kırbaç ve arkasın
da fogitiz iıız;.bzt bnş çavuşu füti
formah bir herif karşılayordu. 

Bu herif arapyan hanınmn iş
kencecisi "Çavuşy.an,,idi . 

1. ken{'e .. 
Mevkuflar akıl ve hayale gel

mez işkenceler albnda ezildi. iş
kenceden maksat şamandıralara 
dinamitlerin ne zaman ve kimin 
tarafından konulacağını öğren· 
mekti. 

Fakat ortada bir şey yoktu ki 
öğrenilsin. 

Türk gemicileri meselenin bir 
şakadan ibaret olduğunu söyle
dikleri halde kimse inanmıyor 
ve işkenceler artırılıyordu. · 

Hele hiç bir şeyden haberle
ri olmayan, meselenin neden iba
ret bulunduğunu bilmeyen naka
dar çok vataı4aş vardı ki arap
yan hanı zmdaıJılarında inim inim 
inletiliyordu_. Bir Rifat reisin şa
kası işte Jngilizleri bu derece 
telaşa vermişti. 

Gece yarı ı ... 
Mevkuflar arasında Rifat reis 

te vardı. Esasen bütlin şüpheler 
onun üzerinde olduğundan tazyik 
ve işkencelerin en şiddetlisine de 
o hedef oluyordu. 

Yüz başı (Senet) ve (Dikson) 
günde üst iiste gönderdikleri 
emirlerle çavuşyana: 

- Rifat reisi her ne bahasına 
olursa olsun söylet!.. 

diyorlardı. 
Tevkıf hadisesinin üçüncü 

günü gecesi bir hasta nakliye 
otomobili arypyan hanınrn önün· 
de durdu. 

Handan, sedye içinde bir · 
adam otomobile nakledildi. 

lri yarı ve dağ parçası gibi 
olan Rifa( reis şimdi bir çuval et 
pıhtısı gibi sedyede harekstsiz 
duruyordu. 

Yediği dayaklardan yüzü kan 
içinde idi. Başı yarılmış ve sol 
gözü kör edilmişti. 

Kuın torlıa~i 
Çavuşyan mel'unu bununl~.d~ 

iktifa etmemiş, zavallıyı yuzu 
koyun yere yatırmış içi ~~m 
dolu torbaları bütün kuvelti ıle 
iki küreğinin arasma indirerek 

zavallının cig-erlerini zedelemişti. 
Rifat reis Ingiliz hastanesine 

götürüldü ve burada tam üç 
gün kan kustuktan sonra vefat 

etti. 
Rifat reisin öli.imünü sakladı

lar. İngiliz divanı harbı kararı 
ile {Malta) adasına süri.ildüğünü 
söylediler. 

iş artık anlaşılmış, ermeni ha
fiyesinin aldatılmış olduğu belli 
olmuştu. 

Rifat reisin ölümünden sonra 
digcr mevkuflar bir kere daha 
dayaktan geçirildikten sonra 
salıverildiler. 

Jşte Istnnbuldaki !ngiliz istilı-

( 
ıh n \ ~ı. "'11

1 
1 T ıı ''J 

Dedi, ltodu 
Dünya güzelleri 

A ~d~:j~~nızbi;ub:~~· i~; 
Açık maaşı Coolidae in J. Denıpsey elçok insanların otunıp biııleıoc• 

atan zevce:i.ne Miamide .,- · .. 
memurlar hediyelerhir sui kast 

\ııkurn, 26 [Hu~a i] 

Açıkta iken bir me
muriyete tayin edilen 
memurinin acık ınaaş· 

~ 

larıııın keyfiyeti tayini 
tebelhığ ettikleri giin
den itibaren kcsilnıesi, 
yeni ıneıııuriyet maaş

larnnıı istifa aha. lavın-. .. . 
caya katlar geı;e<·ek uıii-
ddett~ nit ıııaa~hırııııu 
kesilen açık ınaaşları 

ııispetiııde ait olduğu 
fasıldan tes viye~i liizu 
mu ınali ye" v .klilet ince 
taıninı ediluıi~tir. 

Suıar müdüriyeti 
ol 

Ankara, 27 [Hususi) 
Nafaa vekaletince memleke

timizin ırva ve ıskası hakkında 
hazırlanan programı tatbik için 
bir sular niüdüriyeti umuıniyesi 
teşkil olunacaktır. bu hususta 
bir layiha hazırlanıyor. 

-
iki devlet 

arasında 
hiı~ muahede 

Pari;;, 25 [A.A) 

Hnrtcİ) e nnzareti Belçikn ile 
Fran a ara mda 1920 de aktoluu
dul);u iddia olunan 'e ecnebi gaze. 
tclcrde inıi~ar t'Ot'n a kcri nnıalıcdC' 
metni ile J927 de knrarla,tırıldığı 
ileri siiriilen rniiteınınim nHkanmı 
sahih \"f' ım•y;;uk olduğunu }Jeynn 
eylcmcktc<liı·. Hariri\ c ıı.azareıi 
ı;-nmı:.ı ile H'·l~ikamıı 1920 E) lülii· 
niin ) cdis4ııde aktem1t•n 'f• sırf 
tcdafii mahiyt'llc olaıı askeri itilafa 
ait ıuulıabcrc C\ rnkıuı n) m s~ut• 

Te~rincveliniıı iki iııdc cemi) eti ak
vama tebliğ ettiklerini hatırlatmak
tadır. O tarihten fiOnrn iki hiiku
rnct hiç hir a.: .. kt-ri ııııınhedf' :ıktet· 
memiştir· 

1.a H. t'. 26 [ ~.ı.\J 
l\u·i 'c• lliirilk;.,c•ldcJ,.i cfirlcc 

Fr:uı ız - ll<·lçiku a~kcrj mııkıl\ clesi 
ile hıma ait tf'f irotıu hir .Fclf·mcuk 
aazr>te!;i tarafmdnn neşrolunan Jll(': 

finleriııin doğru olup olmndığını 
I~ransız '<' B lı~il~n lıükumetlerin
ılı•ıı ieti]fiıua llH'mlll' <'dilmişlrrdir. 

. llf'l'liu, 2.> [A.AJ 
Bı·ı·liıı ~JZl'ıdı•ri 1920 f'll<'Sİndı· 

Frnıı .. a ile Bf'lc·iku nra ıııdu fıir İltİ· 
fok aktC"Jilnıi;; uldugumı 'L' hu 
iıtifoknı a kcri bir itilftfı Hui, a 
etmekte bulunduğuna uair o]an 
haber bakkıııdn uzun uzadıya tf'f
ı;.iratta buluıımnkt:ı 'e Alman lıü
kimıetini ah1kaclar :iki biikiiınetteıı 
izahat talt'binc da\ f't cııncktt~dir. 
Pafr ve Briik ı·I hiikumNlcrinin 
1920 scnc•-iııdf• ecmiveıi ak,arna 
tP\ ıli 'ı· fakat a keri ınaddı·leri 
if~u ı•tlilııı<•m j,. olrın hjr munlı<'clı' 
ile )Ckdi:!<'l'İııc ınerhut bulunJuk· 
ları BerJinı'f' lll('ı:hul dı'gildir. 
:?iımliki lınlde ..,aH•t 1927 eıu.'5-indc 
FraıHz H' Bf'lı:ika C'rk:tnı lıarhİ\l'· 
lt--rİ arn ıııda hiı: askeri muka~clc 
akti ha\ adisi ınlıakkuk etlecck olur 
i~c hunun 1 okarno mi ... akmm ruhu· 
na 'ı· alıkfıııııııa kar 1 lıir tecm i.iz 
tc-kil ı'dcı•pr.j ni ka' t '" lıc\ an !:" J • 

cclilme"'i) IC' iktifa olıııırnaklauır. 

barat idat·e ve teşkilatı böyle 
garip, akıl ve hayalin kabul et-
meyeceği uydurma hadiseler yü
zünden sık sık alt üst olurdu. (1 J 

(Bitmedi) 

il) - Gt•rck ~l'llf)\UU lıaoı ,.., 
gerek c Krokt·r ott•li \1. Ho~taııeı 

zıııclnııları ılıılıili te;;ıL.iüıt idıırc• '" iı;;· 
kcnrc !'iddlleriııı· tlair "'ımeı ı,:-('Iİll<'t' 
m:;ıliım;ıt \C tı il;.ıt • <·r'I• •pl...fir. 

J..ondra. 25 rA.Aj 
Dailv 1\lail "RZalcsinin .Nu) ork • t:': 

mulınbirinin iı:tilıbarma naz.aran 
\\ nslıin"ton. m ork. Bo ton, Phi· 

~ . 

!\liaıui lıcach, 2.=> 1 .A] 
Salıık hol. cihan .. ampi)onu 

'·Jack D cmp,.,e\ .. e hu ::.ahalı yatak 
oda ındrı hulu~ıc]uüu eırada hir el " . 

ladelıplıie 'c Lo..: Angeles ı-:ckcne· 
sinden bir ı·ok kimseler zevcinin 
rei icumhurluğu canasıuda göster· 
diği JıayırhalıJık \'C lutufkirlığın· 
ılan bola} ı Madam Cooliclgc ) e 200 
Pırlanta i1e miiz~yycn Platind<'n 
bir lıroş 'e aynı m:ıd~nclen 120 
elmasla mii?:eyyen bir gerdanlık 
taktim ctmi ... lerclir-

~nalı atılıııı,tır. Kurşun hedefe _ıs_a· 
bet ctrnemi~tir. Zabıta miitccavızııı 
hir hırsız olduğunu zannetmektedir. 

Uomcn, lUacar, !Sırp giiaeliel'i 

genç kız arasında dünyanın en 
güzel kadınları diye ayırdıkları 
şu metalan görünce inADln ~ 
ihtiyari güleceği geliyor. 

Allah bilir ama bu Awupllli· 
lar galiba güzel kadın nutl olur 
farkında degiller. 

Nafaa vekaleti binası 
Ankara, 26 [Hususi) 

Yakında bir nafaa vekaleti 
bınası inşası için bir pr-0je ha • 
zırlanıyor. 

l\loskoYa sefiri 
Ankara, 26 [A.A.] 

Moskova büyük elçimiz Hüs
eyin Ragıp bey perşenbe .günü 

1 
mahalli memuriyetine ~itmek 
üzre şehrimizpen müfarabrt ede- 1 
cektir. -

J\f elhurnda boınba 
Mellmrn, 25 [A.A) 

Şelırjn şimal kısmıııJa hu gece 
bir bomba pntlaınış iki kiiçük evi 
harap etmi:.tir. :rufusça zayıat 

yoktur. Bu e\'lerden birinde uyu· 
makta olan 3 1talyan ile diğer bir 
kaç kimse mucize kabilinden ola
rak öliimden kurtulmuşlardır. 
Bomba) ı koyan iki ki"i motosik· 
lede kaı;-mıştır. 

----
Balıkesir vilayet nıeclisi 

Balı'k:csir, 25 {A.A] 
l,;munıi \İliİ)t>t ınccli;;i bugün 

H tc açılmıştır. 

J\danada halıar 
Aclaııa, 27 [Hususi] Kı,ı atlat· 

tık. Badem \'C ~ cfıali agaçlan 
çiçeklrııdi. 

L parya laki i8} an ) eni bir konfrran, 
C.Phelutt.mk, 23 [ \. \l 

r 
flPrlin. 2.) 1 \ . .\1 

CC'hcllitfnrılda rıh:ın hiittin f•('rıl'hi \\ n ... Jıiııgıom1.ın 'arit olan hir 
, l' ) n mi gnz• ıelcr alıireıı J paııyadn , tr·l~rafo gı n· df'ınoı...rat ~h nııdan :'ıl. 

1 J 1· 1 1 l J J '[\ ıl'ın«.... lıir takrir f P\ ili Pderck z ılıur cdrn i .} ıuı ı:ı ~ı.ıııc n ıa )er <'r 
nt· rı>llikkrindcn dolayı El.} ın 23 unde ı \~1"dka rei ieımılıımınu Kc·llog 
l 1;an~ ol memurini turafmdnn mu .... 1· mi akım imzn et ıııi.., olan cl<'det-
ılf'rc edilmi~tir. lı-rdl'll ııılirekkı p Jıir honfermı~ı 

Alnı an\ anın hoJ'eları . .. 
Pnris 25 [A.A] 

Mıitelıac;ıslnr komitesi tali ha\ :ıle 
komitesinin 'asıl oldu~u neticeleri 
bu sabah dinle~tir. Tali J\omite Al
man borçlarının iki~ c nyrlrnasmı te· 

klif ctmel\tedir. Ernebi parasına teal
luk eckn birinci J\ı~ım sabit olacak, 
hiç bir l\nydc tnhi tutulmayacal\tı:r. 

Bu kısımın mıktan ta~ in olacaktır .. 
Bu kısma dalı il ınuaınclfıtı Alman) a 
ilaisadiyntı jçin 2urnı lı adclederse 

ileride teşkil cdilerC'k 'c i tiı::ari reye 
sahip o)aral~ hir ha' alc komite in in 
ri'' ine murncant edilecf'ktir Bu ikinci 
I.ı~ım a\neıı tf' liınatı had buluna· 
cakttr. ~ hitchns. ı lar ayni taljmalln 
ne dPıer.eye kadnr idame <'diJeceğini 

tetkik i~ in tali hir hoınile te~kil et· 
mi~lerdir· 

'Yunan nıecli8indP 
At:ııu, 26 [A.A] 

t\lcclbi rne h'tı::ıan mUstıı4"r1 proje· 
leri l\abul et mel~ uzn• mart a~ ı nihıı· 
yetindi" }(i glın içiu içtiınaa ılavet 
edilerekf r. 

l\t Karaı,ano~un ~e~ ai.tatı 
Aıin ı. 2.:i [ . ı\l 

~I. Kar:ıpnno<> Cı llf'Vnde bir mıı· 
<hlN J,aldıl\tnn oımı Pari e giderek 
ve Bı'lcrrada ucrramak suretiyle Atina· l" .,. 

~ a doııec,.ktir. ----
Loudrada yeniden kış 

Londra, 25 [A.A 1 
Londra da 'e Ingiltercnin sair 

ınnlıalle1rin<le yeniden Jrnr yamaga 
basla mı , ı' <lcrN'f' harar<'t yeniden :ı; ı,; 

tahtezsıfır olmu ... tıır. 
Dağlik mıntnknlarda 1\ar fırtın~lnrı 

1 hukunı urmcl\tc \C mlınal\nl.itı ı~gal 
ctınel\.tcdir. 

Vatikandaıı çıkacak mı? 

ı-..ciburg(llriN,?au.Almunya)26[A.A] 
Katolik komife-i Papa) 1 yazm 

inikat t•dccck olan koHgrede hazır 
bulunınağıı davN etnwğc kar?r 
'ı·rıuiı:tir. Mc' u'k malumata alnp 
olan ... malıafil :Papanın im teklifi 
kabul e<lcce!'!ini r,aımctmcktcdirkr. 

2"' 

Lebri e Bangkokta 
Paris. 25 [A.A] 

Ak) aptan saat U te harak~t 
eden tanarı·ri PaiJlıml Hı· t~ JJ~ıx 
aat 17 de na~onn da )Crl' ınnuc:• 

ll'r lir. ) cırm Hungkok a .;iılcrt•l:· 
lu 1' r. 

irı inıaa da\ l't ı·ııııe"-İ tck1ifiudc 
l;nlunııl\ll'itur. Bu konferan:o •berri 
tcJiJıatı, tcbtit c•tli'C<'k 'C teslihat 
mıktarı, tahir ahihinin fikrince 
her memleketin nhali<.:İ ııisbeıinde 
olacaktır. 

l\iısırda bir ) angın 
Kat1irc. 25 r . J 

Billıois ) nkııınula lıir kö~ de Jm 
rrlin bir \anrrm cıkmışur. 63 c' t:o • I:' 

\anını tu· Uir ka<lın kümlir haline 
~el mi... hir ka" kiıu.ıc de ) aralan· 
t: ' ..... 

mı tır. 

ııonıan) a - Lehi tan 
Berlin. 2.3 [ • \] 

'ar9ovadan lıilbirildiğine gore 
Homan) n hariciye ııazmmn mez· 
kur AC'hre icra ctıni:;ı ol<luğu ıo:e~a
lıati.; hedefi Romaına Ü~ L-ebistanı 
alakadar ı•den meı;;'elelerin müv .. ı· 
kere;;i olup bu mc-"cleJcrin L,a;;ında 

Lt-h - HomeH a keri ınnkavd.~n~· 
ıııcı:iııin rey ii vı· '\J O"lO\ a huku· 
metinin hnrp :ılt•)hinJeki nıi;;akın 
kabulü dola) i iyle hadis ola,!1 ):r.ni 
vazivet eııasına mUE>tcniden !:\onyet 
Rnıı ~aya kar .... ı takip edilPrck miiş· 
ıcrr·k · i' asrtiu teııpiti lm1unmak
tmlır. 

]acar parJaıncııto ... uncla 
1 .oııdra. 2:; tA.AJ 

Bud.ıpeşteden Dai]y Mail gazete· 
sine bildiriliyor: 

Macari tan huniyetinin buyuk 
.nmpiyonu Luis Koı:sıılh un namın~ 
bir yem1 i mnlıı:;us 1\alml edılnıesı 
haklmıda lort Pothmer tarafından ya· 
pılan teklif parl:ımentonuu bugUnkU 
celse inde> icra edilecek mil1.akeratın 
baslıca me\·zunıı teııkil etmektedir .Da· 
bili) e nazırı muhtelif hiziplere men· 
sup meb'uslnrıu ~Hizanı .etıni~ old~ık· 
}arı bıı teklif lf'hmdc hır nutuk ırat 
edecel\tir. 

Bulunan c .. c! 
Evdki günkö ıı~ ... Jıamıooa ffa. 

cı Q~man ha) ırmda e;;rarengiz 
surette öldüriilmii~ bir ceset hu
lund uğmıu )azmı:;tık. llu ceset 
hakkındaki talıkıkata müddei u
mumi muavinlerinden Fikret hey 
, azi) f•t elmi:.tir. ~imdi) c kadar 
bcvam cdt'n tahkikattan cesedin 
kime nit okluğu aHfo:.ılmamı,.tır. 

Bir çocuk çiğnendi 
lhralıiııı i nıiııdf' 11 ) n-:ıııcl.ı lıir 

c )CUI\ Fatihi<· bir traım a\ ııı altıı.tla 
•l . • ' r 1 • ı • t 

Hele şu resmin orta.sudaki 
Romanya güzelinin çchrc9ine 
bakın. Yemin ederim 73 yatın
daki büyük annem bu Ron:ıay,a 
güzelinden daha çok ıü:ı.el, 'M 

daha çok caziptir, 
Hiç olmazsa büyük aDDHliıı 

yüzünde bir nur vardır. Bm I 
o da yok... Bana kalırsa ya Av
rupalılar güzel kadın nasıl olar 
bilmiyorlar ve yahut ta biz ıiHI 
kelimesinin ifade ettiği manayı 
anlamıyoruz. 

Her halde her ikisinden bir.i, 

• • • • 

Eşek aşkı 

J ngiliz hayvanat profeaör-
lerinin yaptıklan tetkikata 

göre dünya üzerinde y.q&jWl 

mahluklar
ın aşk ve 
sevgi hu
susunda en 
hassasları 
eşek)f'lrmiş. 

Pro- fesör-

ler diyorlar 

ki: "Kaina
tta eşek aş
kı kadar layemut bir atk t:Mav-.. 

vur olunamaz.,, 
Her gün sahiomden 111\it6m

kilane dayak yeyen, kulakları 
düşük, sırtı yaralı uyuz eşeklerin 
bile kalplerinde birer aslan ,-.. 
tarmış. Bu emektar hayvanlarm 
her türlü cefaya göğüs germe\eri 
ve sahiplerinden gördükleri hBL
retJere boyun eğip geçmeleri de 
hep bu aşık olmaları yür.iinden 
ileri geliyormuş ... 

Zavallı eşekler! T evekbli .de
ğil, asırlardan beri önüne ıe&cnin 
sillesi altında her aşık gibi tab

i ammül edilmez bir bayat gefıir· 
1 meğe razı oluyorlarmıf .. 

Behey zavallı eşek qk MAİD 
ne ne? 

Bir yal~ yandı 
Sarı~ erde ikamet eden diş tabibi 

:Fehmi hl"~ in yalısından dU12 ak§l'a 
yanğın çıkmı. .. ve yalı 1-amil•ıa -y.&a· 
mı~tır. 

Bir yahudi ezildi 
lfasku\'Cle otur..1n A'tTam j~ 

bir ~ alıudi dtnı lıil' olilmobMlll aılttiı· 
da J,aJaral\ ~·.ıırnl:unnı~ır. 

Bir iufilak 
Hnsk J~ ile oturan Jbrahinıia-ev.Mı· 

Jen Jılu ge"r }BPgın çıkmlı: ,.e .lW
hal ''etiırilnell J,urlarılmıttır. 

' ) .m~wın bir infilak nelicesi \'U· 

h.ua gt lflİ''İ :mlnı:ıldır:ındnn tıblcil:atı 
b:ı§lıoını:;ıllr. 

h.azaen yaralandı 
BehC'kte oturan sandalcı Halil 

ıfün tabancasını k~m~dırıkPn 1al:ssl1ce 
:ıtcş almış ı:ıl\rın kurı:un dini )"'il'ra· 
lamıştır. 

-yangın ha~ia11gıcı 
Be\ o"lıındıı. ki 1-.ıo' li apnrlmanın· 

dan d;,n g<'Cc \UU ın ·ı\ınıı,,~a da , .. 
\ i Ptnu• l ıı ıı 1 ırıılın~I ır. 
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i, maruf sine a ar· 
, h~tmdan bcızı sahifeleri 

.. yle n !ediyor: 

" · ema gittikçe inkişaf edi· 
. alk gün geçtikçe daha müş· 

ktıltı>esent elmağa başladı. 

Şi di en iyi film, en "ori~inaltı 
f ir. ~eni bir şey yapma 
ıçm , yeni an sır lazımd1r. Her 
y ni f' e yeni yıldızlar, yeni 

iyetler laı.ı m ! 
Ru en, film merke;. 

olan Hotivood ta g'ttikçe değişi 
yor. 

Molivood eskiden bambaşl{ 

lir yerdi. 8 r.ada rezaletler, aile 
cinayetleri sık sık olurdu. Hal
kın lezzetle ok."llduğu bn vak'alar 
için gazete'ler sütun sütun yerler 
talısıs ederlerdi. 

E>n sene eve1 burada heı 
a 'st amerikalı iken, avtupalı 
artistler hoş gör.ünmiyorlardı. 
Ben de oraya ilk gidenlerden
dim. ilk za nlarda çok sıkınlılı 
günler reç1rdınt. Ne hileler, ne 
bskenç!ıklarl 

' .. . 
ın mun .. evıyane yasıyor< u 
u yüzden daşm 

çoğaldı. 

GüılJer geçti, bugün Holivood 
değişmiştir. Orada nvrupalı sa
n karlar gittikçe çogalıyor. Am-

er~ - :lılarla avrupalılar da anlaş-
l r... ndaiDe., hayat için vak-

ız yok. H p iş. iş, işi Güzel 
bir evim vardı. Her türlü kon· 
foru ve z' eti havi bir evi La
kin bu evden istifade edemedim. 

Akşamlan yorgun argın dön-

V'. ·ıe Irana bir sefir göndc
iş, kendisine fazla hürmet 

~steımediklerinden fena halde 
canı sıkılmış. 

Jrw gün Şahın nezdinde imiş, 
ruşla ha s açıhmş, her kes 

bir kuşu metetmiş, sıra sefire 
gelince: 

- Ben leylekten daha hakim, 
d ita kıllı mahluk görmedin 
demif. Merak etmişler, sebebini 
sormuşlar: 

- Hakim ve akıllı olmasa bu
ara da gelirdi! cevabını vermiş. 

A e-fendi .. 
Satheş bir dilenci bir yoku

n saılfaka • temiş; o da çıkar
ış on kuruş verdıiş ve ilave et-

- ffıç. durma bakalım, doğru 

meylıaneye git. demiş. 

Daenci de cevap vermiş. 

-A efaıdi, v rdığin on l:u
ruşla buradan Hicaza kat ar 

·dilemez a 1 

inanır m ? n z .• 
Kel herifin biri hamama git

miş, yıt-anmış; giyindikten sonra 
bakmış ki şapkasını çalmışlar; 
ba m• an amcı ile kavgaya I 
Ha cı ha mdan belayı defet
me ıç • · 

t"rı 

S bur.ıya böyle gelmiş-

diğer 

mic., bu kel 
n apka

• sınız ?. 

1 1 1 I\ n \ 'l ~. ·. lı.ıı ~' • ]l'j'11) 

Pola ı egrı 
düğüm zaman bir iki sa~t isti

rahatta azami istifade ederim. 

Zaten evlenmezden evel de 

ocamla bu husu ta uta.bık kai

m ştık. O da sinema ile ugraş

tığı halde evde l iç fılimden b~h

setmeyiz. 

Hulasa isle a kı ayırmıştık. 

Fakat Mariy Pick ford ve Nor
ım•c;herer gibi kocalarıyle film 
imali için teşriki hayat edenler 
yok değil.. Fakat ben kocamla 
kazancımızı ayırmıştım. 

Yaz tatillerini daima Avrupa
da geçiririm. 

Amerikada katiyen istirahat 
olmaz, Avrupa lazım! 

Bir artistin muhit değiştirmesi 
ihtiyacıdır. Artistler içilide Ho
livood tan ayrdmıyan bir Çarli 
Çaplini biliyorum. Fakat Avru· 
paya sonseyahabnı da unut -
muyor. Zaman o kadar de-

lğişti ki, şimdi her yıldız Avrupa
ya gidiyor ve nazarı dikkati bile 
celbetmiyor. 

Sonra şöhretten . kaçınmama
Jıdır. Şöhret artiste para temin 
eden en büyük kuvvettir. 

Ben her sene takriben 20,000 
.mektup alırım. Bunların ekseri-
sinde bana izdivaç teklifleri va· 
ki olur. Halbuki bunların benim 
evli olduğumu bilmeleri lazım! 
Belki kadın hercailiğimi düşüne
rek, kocamdan boşanırsam, ev
lenebileceğimi zannediyorlar, Fa
kat bu idmana tahammülüm yokl 
kocam ve ben bu mektupları ok
uyunca kahkahalarla gülüyoruz.,, 

Bunlardan bazılarına cevap 
verdim. Bir İtalyan makinist, 
yazdığı bir mektupta, bensiz 
faşıyamayacağmı söyleyordu. 

Sonra bana küçük hediyeler 
göndermeğe başladı. En sonra da 
kırk kadar harp nişanı ve bir de 
mektup! mektupta, bu yegane 
f:ervetini ayaklarımın önüne koy-
6uğunu yazıyordu. Çok rikkatime 
dokundu. 

Kendisine hediyesini kabul 
etmekte mazur olduğumu bildir
dim, ve iade ettim. Nışanları bir 
mektupla tekrar gönderdi eğer 
kabul etmezsem çok betbaht 
olacağını yazıyordu. 

Sonra bifmektubunda benimle 
evlenmek için Holivooda müte
veccihen yola çiktığını da bildi
riyordu. iş ciddiyet peyda etmiş-
ti. Sonradan Buenos Ayres ltal
yan konsolosundan haber aldım 
ki, zavallı çocuk orada apoplek
siden ölmüş! Betbaht genç bir 
gölgeye aşık olmuştu. 

Fakat haham 
Vaktın büyüklerinden birine, ne· 

dimleri şehirde kendisine tema
mile benzeyen biri bulunduğunu 
söylemişler; merak etmiş, aratmış. 
aratmış; herifi buldurmuş; bak
mış ki kardeş olsalar, bu kadar 
benzemenin imkani yok. Pek 
çapkın olan rahmetli babasının 
bu adamın anasile bir münase

\ bette bulunduğuna hükmetmiş, 
~ ve sözde hissettirmeksizin herife: 

1 - Sizin va ide kübera \ kon-

i tc ha} "'hnı"l· . ... hunu hakıkaten st vmiştinı, hiç 
unutamıyacag1n1. 

_Ad ne? 
Adını vallalıi ınuttuum! 

Bir g··ndüz 
bulamıyoruz 

Bir gece Nasrattın hocanın 
vine ı ız gi er; döner dolaşır 

çalacak bir şey bulamayınca me· 
yus b'r halde kapıdan çıkarken 
işin farkına varan hoca: 

Hang·sini? 
Adamın biri karısını yabancı 

bir erkekle yakalamış! Kendi ka
rıs mı öldürdüğü halde adama iliş
memiş, sebebini sormuşlar: 

- Her gün bir erkek öldür
mektense, bir gün bir kadın öl
dürmek daha iyidir! demiş. 

aklarına çamaşır yıkamağa falan 
gider miydi? diye sormuş! 

Daha zeki olan adam işin far
kına vararak şu zarif cevabı ver: . 
mış: 

- Nerede efendim ... Valde
min iki ayağı da topal; doğduğu 
evde gelin olmuş ve ömründe bir 
kere bile sokağa çıkmamış. Fa
kat rahmetli babam kübera ko
naklarına çok çok girer, çıkar; 
bahçelerini çapalar, beller, timar 
ederdi!... Hasılı daima büyükle
rin işlerini görürdü. 

Mucize: 
Vaktile birisi peygamberlik 

davasına kalkar; mahkemeye 
götürürler, hakim der ki: 

- Madem ki, peygamperlik 
iddia ediyorsun, bir mucize 
göster bakalım. Sahte peygam
ber heman atılır: 

~ - - , 

r••• ......... 
• ~ 

1 

Bu akşamdan itibaren büyük programda 
Cihan artisti KONRAT VAYTİ meşhur 

Artistlerinden AG rES ESTERBAZI ELİZA LAPOJl 
ve VENRER KRAVS un refakatile 

temsil ettiği muazzam facıa "_...,_.,. LI ~:0:-.,.ıQ~l 

ayrıca 

Frankfürt Büyük operası harpistelerinden 

HM. LINER tarafından 
. HARP ile KONSER 

i Memleketimize herayi seyahat GELEN SAN'ATKAR ŞEHRIMtzDFJd 
tulup Ye sefarethanelerde konser vererek takdir edilıni~tir. Bu &Ul'etle 

hal kımmı tanıttırmak Uzerc konser venneğe davet ettik. 
Bu nk~nm birinci konser. ......................................... ..-..... -.... ........................ 

Göz yaşları döktüren hissi ve facıab 
gayet Zengin bir dram. 

KARANLIKTA BIR KADIN 
l\liimessilesi: MARYA KORDA 

BÜYÜK VARYETE PROGRAMI 

••••ııııııııııııııınıııııııııııın••ııııııııaıııııııııııı•auıaııııınııııaııuııaııı_.._... 

AŞK ALE·V 
RONALD KOLMAN--VILMA RA 

.. 
: .............................................................................................. u .. .... 

Elbiseleriniz için 
Artık endişeye mahal kalmadı 

Zira, Beyoğlunda Istikldl caddesinde postahane karaısında 
148 numaralı 

BAZAR ÇEKOSLOVAK 
Ticarethanesini ziyaret ettiğiniz takdirde ismarlamadan f 

ve belki daha şık ve en mükemmel kumaşlard.an h~! 
1 

Kostümler, panta]onlar, ve pardesw 
Bulacak ve ayni zamanda üzerindeki fiatl~rdall 

% 20 tenzilatla alacaksınız 
1 

r ... A"LiiAMii !u :f~~MMA"SiN D). 

i l\lilyonlar filmiş EHRAZA T ıO 
: ilk iraesi münasebetile GALA MUSAJ.1ERESI 
i l+lümessülcri: NIKOLA KOLN, lı1ARSELA ALBAN/., 
f />ALO PETROVlC ve 10,000 aktör daha. 
J JWizika: Rl.~·İSKl KORSAKOF un ŞEIJRAZAT 
J muktebes. 
! Fiatlarda zaınmiyat yoktur. 
t VAR YETE PROCRA!rflıVDA : Rus hey ·eıi mu.ganniyesi ~ i dan milli kostumleriyle danslar. melodiler ve popüler şarkılol· 

1 stnnbul icra dairesinden: Knclıkö. de 
Rnsimpıı§Ll mnhnlleı::inin Yeldegirmcni 

ve Dil?. gokJıklnrının noktııi iltisakınd!I 

kain olup Madam Limonyo binti Yaninin 

uhdesinde bulunnn atik 18-5 maklup 
cedit 39-28 No madtikkiio opnrtını:ın mu· 

mailey h:ıdm l\lti!I)' u Artest Ferııriye olıın 

borcundan dolayı ihnlei ew{'liye inin ic
rıısiçUn otuz gUn mfüldetle m\11.ıışcde) c 

konutmuitur. 

Hududu: iki tarafı tarilt \'C diğer 

tarafları Saba.tay ve Fitnant hanımın cm· 

lakleriyle mnhdut Yüz on be~ :ır§ın kil· 

surparmak terbiinde ornz.idcn tahminen 

yUz ıır§ın murabbaı bina mlitelıakisi nyd· 

anlık mahnllidir.MU~temilııtı:Tahtındn ma 

oda nstor kepenkleri bulunan zemini be

ton sütcU Osman ağıınrn kirac bulunduğu 

bUyükçe dükkiintn fevkanisini tc§kil eden 

bodrum ve ç.amaşır katlanndan madıı be~ 

katta bir antir~ kapıcı ve dnkklin odnla· 

nnd:ın gayri yirmi üç oda be~ snlonumsu 
sofa matef errU:ıt i.ıe.., mutb!ık beş hela al· 

tıncı katta mateferrüat çifte ocaklı çama· 

şırhıme 1emini kırmızı çini etnıf c kiiğir 

korkulaklu helası bulunan tarııs boduru· 

mdıı odun ve kömür koymağa melısus 

üçü a~dınlık beg göz mağaza merdiven· 

ler umumiyetle mozaik. lle iki taraftno 

ıı~·dmhk alm~dır. 

Hanğaa ve kumpanya suyu terti

batile mücehhez .,.e müceddet apartunıın· 

da Telnt' Kllzım beylerle Madam Peno· 

lope ve Müsyü Jak v~ Dikran Çapa~a 

kiracıJırlar. Dokuz bin lira kıymeti mu· 

Bu akşa1n 
Darülbcclayi<Je : Aynnroz Kadıt1 

ntlt De} de : Düfıiinde ın• ~ 
llııt'ız H ü ııeyiO 

Allııımrada : Kadın Pqtııde 
Op raıla : Kiyanıctteıı Soot' 
l\llckte : Çarın Yaverı 
l\lajikte : l\Jac.' r Rıpsod111 

Aari Slncnındn. : Fed DnL;il."11 
Alemdarda : Fnklond D nlF. ııl 
Ferıı.lıda : \ nrtlcy canb•JI ~ 

'lie 36 "arycte~ 
mada: Fanıt•l 

DEVLEI' MATBAASI ınudür~ 
H. C. V E L 

Cihan tarihinill J 
umun1i btı 

Beşinci son cild~ ~ 
1'1ATI: Ecza JO;ı 

Bez ciltlisi J35 
J"S ./.'.: llfe§in " ::......--ıı> ı 

hnmmiurli madukkfuı npartıfllll dt ' 
sına talip olanlar ve daha ~r~~ 
mat almak ı tcyenler kn ~ ~ -
nesinin yUzde onu niebeuııve rP,_. ..J 
sini \C 928-11352 dosya nuıııB ,,ı>P· 

• ı'l ~ 
tnshiben müzaynde şube ııı_ c)e I' 

etmeleri \t" 3().3-929 taribill ._ ... ~ 
1
. •İ ıır 

be,.e kadar ihalei eVl e ı) e:ı 

- Erenler, demiş, biz bu ev
de aydınlıkta bir şey bulamıyo
ruz; bu karanlıkta sen ne bula-

- Hakim efendi, ben her
kesin kalbinden geçeni bilirim. 
Meseli şimdi, şu dakikada • 
benim sahte bir peygamber 

caksın? 

Bir cerh 

Koııf erans ve konser 
Tur!. ocn~ından : Bu perşenbe 

akşamı saat 2! de ocakta Hasan Cemil 
be) efendi tarafından ( Jübiter) unva· 
nile inl.ilUp ve İstiklal tarihimizi tah· 
lıl eden bir konferans ,·erilecektir. 
B l hara (Ed .. ard Elgar) ın eserleri 
çalınacaktır. Herkes gelebilir . 

olduğuma hükmediyorsunuz). 

Hazin bir irtihal 
Han.n nahiyesi jandarma ltumandaın 

abdürrabman beyin yavrusu ve BakUs 
Cemal be)in bemıirezadesi Faik kııa bir 
hastalığı ınUteakip Ha\uOa vefat etmiştir. 
Ailesine beyanı ıaziret erleriz. 

Varnn aD<şam P<elt"au;?>aDcfllS 
saDonDerDnde ~ 

Btittin ihtifAmiyle verilecektir. Du·etiyeleri 1'eDd;!ısaı'' 
merkezine muracnatları ricıı 0 



&rekatih;-;;:.;;;;.";~~;;~~k~~;;~:;d~~·i 
• ~ T •••••••••••••••••• ..... •••••••••••••• ...... 

~ ç;: kıriple kömüril (gullıanebastalıanec:ıi iç.in) 
~48 lİleı od,.n {Maltepe lı!l!eSı içia} 

., .,. .Halıeıoğlu lilesi içia) icabmda UDUllllllllUD 1/. 25 i .ı.o 
ı.._ .--. •JRıea ----

' 1lt Zl]llllı 1ıe r.&ı fiMt ~ teahhüt edemey«ı rıttiteaMHderi nam 
.~...... u ... e baJide cim ve ektlırile mahallıeri yazılı 3 kalem 
~ ~--- w ayn _,n 3 prtaa.ede olarak nMlbe,.. ohuaacaktır. 

lS - 11-L. ~ Çeq .... ~ ıuriplenio 81.t U,5 de, odu·ouo saatl"'5de, upanın 
. ~ meıtt~ ~emekhaaeiari litlUndeki pazariık. mahalliRde icra 

"* ~ 1""-•e içia kemisyeıwmua rnllracutları \e i~tiral için de 
~ " . • .._. --••alan ilin oiHur. 
" .,_. ve r.tr.ı. ftat ifa,a taaWıUt edeıueyea •'ltaahhiJi nam \e 
""- ::;- .._. MJW IMMebi için yjsde yirmi betten gayn 8595 
lıt te ~S4ı ~a konulmU§ttır. İhalesi 5 Mart 929 sah ~~ 

• ~. ~ yetnkhanıeleri öa4indeki ~~ka:a. mahallinde ıcra 
......_ rls:c ı•t .. e için komisfODwnıua ı~tU'ak ıçıa de wUaakasa 
~ hır' '• illn .ıua ... 

5 

~··········· ................. ~1 ·1t:m111111111rı .. i11Biili1&1Ellli1ii1Dliiill!1118ml .. ll!iiliiİ!iiİlmi&illil .. liiiiiilllİlllllllllllll .......... .. i Emc;ali hiç olma .. an inırilız i DEVLET MATBAASI MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

İ SuPleks ! Millet \lektepleri için 

1 ıı~ bıMklnrıııı t•rrih ediıHz i $EHİ R KIRAAT,. 
J Piatı ucuzdur ve her yerde : i\e~redildi 
.... bulunur. • ... • ---....!~ V·-•·aAletı· tarafıından ı·L--r e....:...:1m:I,,;.,• ~ •••••••••••••••• , ••••••••• ~ ı.....-.a el\ D&ll ..... ___ ....... 

D e)İBdeD dolayı n ahcuz Cjya)ı be~· L..,l. \ı"'atı •• 15 kurus 
tive 4 Men 929 PaZM'tesi saat 14 te .[' J ~ 

Karakoyde Budape~e oteli iınUnde bil

mu1.ai ede f;ırulıt olunacağı ildn olaaur. 

Z a) i 21 Şubat 929 g1ı1nu Kasımpa~a 
ile Südltlce arasında j~indc 50 lira 

bir puaport, iki tapo enedi, ikamet, 

nufus ve esnaf tezkereleri .. e kazanç 

ilmlibalıteri okluğu halde cuzdanımı za. 
'i ettim. Bulanın içindeki para kendi· 
~ine ait olmak ıı:r.re ntideki adrese 

l<öY KIRAATI 
11,iyatı: 15 kuruş • 

ı ıı;undermeıini insaoi~ et namına rica 
: ederim. 

)iL ENCLJMENI ALFABESi 
: Sütlücede i kele beşHKla- fdatlmut 

~~ ... .,...., ______ ,.. ............... .ı.......-~~...-... qa yaluıında paçacı Keykor bin Mus· 

! 
i 

................. 
Defterdarlık ilanları 

GCQ G. H.ıfNS 

••••1• · iSi .t.ı ve ticffAiıBiR teehiti. 
\leeliei idare :ua•ına mürahas 

aza. G. HANS 

t.brikHIDln 

y APINCAK Rabsı 

~ diri tind A •• e e e 

...._.,, umumı mu ye_ .. ~ . 
~ ~"'- ... ı ahlı•• ıaı;tıı*:i kıs' • ::;;-~~ 
~- --.:::~ •Unh •• r' ,. ,. eıılilmil ~ ~: 
~~--- ... ık - •••' * llıııfiıhee mldiriJ.cfıae ynau 

~ - ~ .... _ OD betle &emimat ~ mti8o 
te~ mtl&)' ... 'N -UM kıml l)DDW llınam ldftOl&t}art 

tafa. 

}) arı..tlfunun tıp fakultesi di~ tebabet~ 
şubesine ait hU-. i~ et \arakamı Z&) ı 

ettim. lllUuaü kalmadığını ilin ederim. 
36 ka~ t numerolu Mehmet 

Fabreltin bin Ibrahim 

-l"skiıdar hukuk hakimliğinden: Varıgelin 
U Balabanda dogucılarda Rum Mehmet 

pata maballesiade 14 auıunda Sellrıik 

mltbadillermden Fitnat H. a&eyhiae ikame 

eylediği meni müdslıale davasından dolay; 

namına irsal kılınan daveth ede Samsuna 

giderek iklimeıgahı ve udeti meçhul 

olduğu şerhile tebligatsız inde edildi~in· 

~ taltp Uzerine ınahltenı~ce iliinen teb

ligat icrasına karar verilmekle namına 

yeai&ieo yazılan daveti}e mahkeme divan· 

baoetine talik oktncfutu gibi muhakeme

nin muayyen olduğu 28Mırt 9'l9 tarihine 

musadif Per"~abe gUnu saat on buçukta 

mahkemeye gehaediği taktirde hakkında 

g17ap karuı ita kılınacağı malUnı olmak 

t1zere keyfi} et gazetelerle ilin ohınur. 

B eyoglu hırincı ıı.ııllı mahkemesinden: 
Mehmet Ali beii.n galatada yardan 

hanında mukım Sıvası&, Polos efendi aley

hine istthsal, e\ ledigi 16-2·929 tarih 4031 
numarolu fıkrai hokinıh enin müddei aley· 

hin ikametgalunın, meçlıtuliyetiae mebni 

bittaiep, yirmı gün nULddetle, ilAneR teb
ligat icraıına karar , verildjtinden 

ınUdJeti 1DU)eııe z~ Temyiz 
da\& edilmedi i taktird , hük.111 a. k~p 
kati}' t ed et>ğı, tebli:f mck.unıoa, kaim 

olmak llzere illn oluaur. 

S ultan Ahmet 5 ci ~ullı hukuk Mah
keme inden: Jstanbul<la Kuı;uk aya· 

sof~ a m:ıhalleqinde Kadırga caddesinde 

14-16 numaralı hanede mukim iken 

vefat eden Istanbul tapo dairesi katip

lerinden Cemil afendinio terekesi 3.3. 
1929 pamr gUnll saat 9,~0 ela mezkQr 

hanede bilmlluyede fruht olunacağı 

ılin ohıaur. 

B eyo~lu Sulh mahkemesinden : Bir 
de, ınden dolavı mahçuz ve funthtu 

mukarrer bir adet otomobıl 5-3-9'.?9 Salı 
guıril 1Ut 12 de Nİf&lltqıoda Meırutiyet 

maballeelnde M.dalyoD sokatında 34 No. 
Hu!eyin efendinin prajında satılacafın. 

.Jau talip olanların yev111ı '\e saati me 

J..ürda mlızayede memuruna muracaatlan 

il&o olunur. 

1 stanbul Asliye Mahkemesi ik.inci ti· 
caret DairesınJeıı: lpranos}an \ere. 

sesi vekili Avıık•t Cevdet Ferit beyin 

Istanbulda Bahçekapuda BMiret haıno 
da Mendik. Çubukct,an efendi aleyhine 

ikame eylediti fek ki haciz da.asının 

5 ııuhat 928 tarihli cel!lt'sinde otbabtaki 
J ibaya mehli muavyeni zarfında cevap 
~ erilmedijindep dola} ı mWDaileyh Men· 
Jıkytıı Çubakciyan f. hakkında giyar 

karan iltibaz edibne...qne ve mwaaile1hin 
ikaaıe&gibı meçhul idü i o terHmesine 

binaeu kararı \akıin hukuk usulu mu· 
hakemeleti kanuauoun 14440"""406 ımı 

madde&eri mucibiııre ilıiaeıı tebI;ıtine 

karar verilmiş ve 31 Mıut Paar günu 

u&t 14 tahkık.at için ıa,in k:ılındtittttden 

mualllİICYhİn o giin ve saatte taMcikat 

hakiıni buııunıada buMınnwilgı takdirde 

kiaODU ıne.ltirllll 405 ıacı maddes 
' mdillce bit daha 111ahlH1111e,e kahul 

o1Uı11819Y8CIK' ihtar o&.tuur. 

Satılık arsalar 
Bostancı ve Suae~ e isıuyooları 

cıwırcnda lomaeMöfer 'YC de.iz anıı&ılda 
ltlia ~Jmeftar ijç luıt'a - sahibi 
tanıfıDdla g&yet el.ven mtı.rla •*· 
cakta. Taliplerin Be1oilunda Mil t!OU
taada Limonciyan eesaaesine mımcatları. 

Muhasip aranıyor 
laaili9ee bilen bir malaa· 

libe 1btipç Yardır. AJakadar
lann Amerikan eklepre9 Baa· 
kauna mQracaatları. 

Fiyati: 5 kuruş 
imli ve Tasrif şekillerini havi 

Y ENi TURK ALF ABESi 
Fiyatı: 7 buçuk kuruş 

1şen Eşref, Yakup Kadri, Falih Rıfkı beyler tarafından......_. 

SEÇME YAZILAR 
Fiyatı: 50 kuruş 

Taşra dan siparit edenler % 30 niapetinde poata üereti ilive etaelWlrler • 

Şehremaneti ilanatı 

Ş ehremanetindenı: l\ıkUdarda Valde
iatik mahallesinde abet:-ı dede so· 

k:ııtında 17 numaralı Vamuk B. ve 

Şehver hanHDa ait otduğu a•1• 1• 0 

maili inhidam hane eehabenıa mahalli 
ikameti buluuıMt'IP defi malazuru 
hakkında ihtarname t.eblig edilmemiş 
oldupndan tarihi ilindan itibueD 

on bet gün zarfında taıaiıatı k\illi) e 

icruı ya hedmile lll8lıımr «lef edüme
d iği tak.tirde dairece hedınile defi 

mahzur edilccı-ği ihtarn:ıme makamına 
kaim olmak Uttre ilin o&uour. 

Ticaret işleri umum 
müdürlüğünden: 

Ecnebi anonim ve sermayesi 
f"Shama münkasem şirketler hak. 
kındaki 30 Teşrinsani 330 tarihli 
kanun ahkamına tevfikan, Türki
) ede ifayi muamele}e me'zun, ec
nebi şirketlerinden lngiliz tabiiye
tini haiz Marin maateopn kom· 
pani limitet şirketin bu kerre mü· 
racaatla Türkiyedeki muamelatı
nm tasfiyesine kadar verdiğini !h
bar eylemiş olmakla me7.k6r şir: 
ketle allkadfr bulunanların lstan
bul mmtakası Ticaret müd3rlüğü· 
ne müracaatları ilin olunur. 

T uhih - Gueteııiıin 26 Şubat 929 
tarihli nnsbauauı eon •hifetinin 

dördtinclt sikunuad.a Kadlköy sulh malı· 

kemesinden Istanbul defterdarlılı ile 
Vail ve Bodos efeadi ve uıireye ait 

iJlıada iluıle taribi 21 Mert 929 olacak 
iken seh•en Şubat yuılDN§ oldtlğuadan 
tashih olunur. 

1 stanbul icra daireeiDden : Bir deyain 
temini için mehcuı .e İııırMtu IB9kar· 

rer lftr adet Sitroea mska ~m Pmar 
gUDU saat ooda Akearayd.a Sineldihlık· 
kalda aatılacetıHaıı taliplerin yeVID Ye 

maluıRi meeklrde lııuar llalntealr. me

nıunuaa mllnc:ut etmeleri iJ1n olwlur. 

Ü skijdu Suıh haiwak llakimliAinden: 
Zahide Hanımın liıkUdard.a ibaaniye 

menzilbane ~ okuşuaG& dolap sokatmda 

113 numaralı hanede ıaukiaı Rasim D'en

di aleyhine Usküdar sulh hutnak mah
keme8İlle ikame eyledifi aleeak daY&S~ 

ıııeriae icra kıbaao muhakemei aleni~ e 
netioesi...ıe dliddeabih iki yüz dek.san 

)ıra ~İmli 1ıAanaf'H1 DIUIMileyh Re.im 

efeadidea tahııiliae lieir ııadir ol• laü.ömü 

havi karan p,abi alelllftl temyiz ilabu

name&i mıunaileyhe teblii edilmek ür&ere 

tastir kllla.t illede ...hkDID mumaileyh 

nıaMlli mezkiıde ikamet itmemiş eld~ 

zikr .... mmm··e sabnMaki tebligat 

ıııeaw~IND dftk...-lan aalltdmıt 

\~bu ltilıRla - ieJW. ..Mili ibmti 
meçilel Wa.,... olmaw biueo ken· 

dilM lııir mllh middet. verilmit oldu· 
~ taırilai tebliiden .._ lıir malı 

_.... hlkkı temfiaiai iıll-.l -·deli 
tak.tiftle Urar gıyabiain ~i bıtiyet 

e&mit ~ m.ıam omaak ıaere ilı 
Mmllf. 

Türkiye Ziraat bankası Adana mensücat 
Fabrikasından 

Pamuk ipliği kapot bel.i. 
Türkiye ziraat bank881 Ad•w 

mensucat Fabrikasının 
Yumuşak- vater- kivrak- ekistira • ipllk

lerile ince kalın kapot bezleri ue.m 11e 

sağlamdır. Muamelesinde Slll''at ve 8Ulı•ld 
gösterilir. 

Telgraf adresi: Adana :&.tik. 
Adana 67 

Milli Oto Tflrk AnoDİlll Şlrkedndem 
Milli Oto Türk Anonim Şirketi, alellde ~'eti ._ 4a llll

maım 28 Mart 1929 Pertembe günü saat 16 ela O.a.t.da V., s ı • 
Gaddesinde umumi ticareti hariciye banbla be-ela el] ;k; ıa 
ğinden. hiasedarlann mezkUr içtimada hmr bul ılın ._ eir'lm• 

Ruznamei müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve müralap ~ b nl• 
2 - Bilanço ve kir ve wv be1ahtrum .... , 
3 - Meclisi idarenin ibraaı 
4 - Müdürler ile meclisi idal'e marallba ıı m r it ı • .._ 

rat ve aidabn ta~ b.-.mda meclili idanre x"t 'fil -
s - tdecliai idarede tadilat icrası 
6 - 1 m aeaeai i~ müralap t.,nn ae Ad , t: a • 
7 - Meclisi idareye, badi az._ ticaret k sı m 11e 

334acü maddelerinde mezmiyet ve -.ac1e11r1 ilıa 111" \ ıl MI 
vermek. 

Evkaf müdiriyetinden 
Şehude levar.llD ambarında mevcut d6rt adet _,.. ıı d pj 

arabasının yapılan mür.ayedesinde verilen f iat luıddi layık 91 ı '' llıl. 
ğinden puarhkla •blacaktır. 

Talip olanlar• her gfin IMallm idar.me •-cM!dan. 

Orman ve arazii vakfiye M. 
Istnaça 'f8bf' ol'IU8lannuı Sinekli iltasy& c:i..,.. .. 1 11111· 

nan ikinci ifletme pilanı mucibince 929 seaeai mill•kllw- dlııW 
olan ikinci m.l:'ta femıiden 26.5,300 kilo kömiı- iıul etmek llrıe 
müı.ayedeye vaz edilmiş oldupndan taliplerin 16 • 3. 929 ...._i 
günü saat oubeşe kadar Ista0 hn_l El'bf miidiriyeti&Mle Ow-• 
Arazi idaresine muracaat etmelerı. 

Ilıca iskele· Palamutluk Demiryolu Türk ..lDoailD 
Şirketi Hissedarana ilin 

Ticaret k.alMHKHlmP 36l imci .. ddeUJie Pire·w .. i J t W ' 8 ~ 
macldeei alıkimına Mwfiba ilaca lekele • P-...tl.t O k,..a. TM AM
nim ~fltinin hilledana be7eti Um~esi me-ra&ldl illi) • 0 '-i 
z mnıDda gelecek tebri martın ~ iBci ~ atmö imi 15 • Şirk f 
Gallltada, Merkez RıhtND banlllda kiia •ertezi iduı ı· ıte .-eti ...... 
akdt ~eimu d.•et ol.nar. 

1 - Mecliti l~e raporyyla, u.rakip r1pa- a -....; 
2 - }928 HDell ---llHll taadW, llılikar' .-ei Hl aıle 1 ı' • • 8 

dayir Mecbıi idare.in teklifi hatklllda it1i1mi 111MK .,. Mı 5 • t ... ı . 
tebriyei Iİlllmeti; 

3 - Meclisi idareye w ie«iaabı · 
4 - llecliıi idare aıalarıaa ita~- ._.l ...._ w' t .... 

ve tllbiti; 

5 - 19.2? leMti tçta iMr lllnk'P ..,.- tıe ..-,. l ılllk lllllt -*· 
terıaın tesb1tı; 

1 · l oobeş M&ae se.diae mM& olwp ifba ~tj ı •e • ·• ı 'e " ..... 
ı..a • ıulunacak leYat Uicant kan••• mm •dleri •• ?' 
mal 1:. i ı darı senedleri yeTllli içtimlKluı l..w Wr -.a ....a llenıhl* 
Şırkotın merkeline te\'di etmeleri ltzımdır. 

Hi11e senedi tevdiinı m be,.~ in mtıeeeaaıı mNre 1111 e dm - ,.... 
atar hine Hnedı ma am nda kabul olmam. 



•: = _, - .. 

UK EŞ 
PIYANKOSU 

A 
• 

Ocaklaı'ı Meı·kez Jıeyetiniıı ( 50,000) liralık ( 1000) 
ikramiyeyi ihtiva eden hu piyanl{osunda 

kıymettar eşyalar.- vardır. 

çok nadide 

Hasılatı inşaatı hitnıek üzere oJan Ye Ankaraınızın en zarif ve en güzel binalarından birisi hu
Junan Türk Ocakları l\ierkez heyeti binasınııi nıefruşat ve tesisatına sarf edilmek üzere l\lerkez heyeti 
e ., n sene olduğu gibi, hu senede zengin bir eş~ a piyankosu tertih etıniştir. Bu piyaııkoda ikrami
yeye (50) bin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler keınmiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene

:-- - -- - - --- ------;:::=c.-::::=~ 

:"an;ı_, ıı zC'~ tİ) c· ~ e J\ııııyc' j) c \.uoııinı ~irkt 
lfiö::;edan.uıa ilan 

Ticaret kanununun 361 irıci maddesi \e Şirket nızamnamesiniu " 
maddesi ahkamına tefikau hıssedaran lıeyyeti umumiyesi mevaddı 1 

rntizakere.i 2ımnında gelecek martın 26 ıncı salı günU saat 14 r.1 
şirketin Galatada Merkez Rıhtım hanınde ikinci katda kain merkeıı ııı.ı" 
de suratı adiyede akdı ictimae davet olunur. 

1 - mecli.i Idare raporu ile mü.rakip raporunun kıraatı: 
2 - 1928 sensi hesabımın tasdiki, mezkur sene netayicine daY~ 111 

idarenin teklifi hakkında ittihazi kara \ e meclisi idarenin tebriyei ~ 
3 - .Meclisi idareye aza intihabı ve tayin edilmiş olanların tasdik 

hapları; 
4 - Mürakıp tayini ve ücretinin lesbiti. 
Laakal 20 his;:;e senedine malik olup işbu içtimada bilasaJe ve Y' 

kale hazır hult\nmağı arzu eden hissedaran Ticaret kananuuun 31. 
maclde i mucibince senetlerini yevmi içtimadan laakal bir hafta erel > 
1stanbulda merkezi idaresine tevdi eylemeleri lazım gelir. 

Hisse senedatının tev<li edilmiş oldumınu rnübeyyin mUessesatı 
tarafından mu·ta vesikalar hise senedi makamında kabul olunur. 

Balya-Karaydın madenleriTürk Anoniın şir~e.1 

Ticaret kanununun 361 inci maddesi ve Nizam~amei dahib~ 
liıı<'Ü rnadılcsi)lc mcva<ldı ınütealohcııi ahkamına tevfikan Bal}a • 
<lıu madenleri Türk Anonim şirketinin lıissedaran lıey"eti uıll~ 
mevaddı atiycııin müzakeresi zımnında gelecek şehri Martın 2ı 
Çar~aınba günü aat 14 buçukta şirketin Galnuıda Merke2 rıhtını b 
kain merkezi idaresine.le sureti adiycde içtiınaa da,·et olunur. 

""'··--·- ikramiyelerinden çok daha kıyınettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli eşyaınızın revacım teınin 
için ikramiyelerin kısmı azamını yerli mamulatından intihap eylemiştir. Lüks otoınobiller ve beheri 
2-000-2500 lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri biner lira kı~1metinde büyük salon 
halıları, platin erkek ve kadın saatlan, salon takımları, elmas yüzükler .. ipek seccadeler .. 80 
parça nadide halı seccade, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, yerli fabıikalarımızın 

1 - l\lcdi ... i i<lau· raporuyla miirnbp raporunun kıraatı; . 
2 - JC)28 sene_i hisabatınm tastiki, mezkur sene netayicıııt 

' meclisi idarenin teklifi hakkında ittihaZl karar ye meclisi idare ati 

~pnamulfit:ıudan zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneği1e Hilal Alııner sanat evlerinin 
n zarif ve en nadide el işlerinden iki yüz parça eşya vardır. İkramiyelerin ıııecmiiu miktarı 
lOOO)dir. 

lerkez Heyetinin bu piyankosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyankolarının 1 

zenginidir. İkramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intilıap edilmiştir. 

İLAN 
· Jstanbul Ziraat bankasından 

Ankara müdiriyPtİ umumiyemiz için yüksek maa:.la hir 1ta1yanca 
. ..... .. .... _.......... . 
İz ir sur'at po tası 
( lzn:Mr ) \'apuru 1 l\tart 

t"uma 12 clp, Gnlata rıhtiımtn· 
<lan hare~le cumartesi 10 da 
lzınire giderek ve pazar 13 de 
İ21nirden harket}e pa7.nrtesi 
gelecektir . vapurda mükem· 
md Lir orke:.tra ve cazbant 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

( ClL 1Ht:RlYET) ,·apuru 
28 Şubat Perşenbc akşamı 

Gahta r htımından hareketle 
Zoııgul.ıat.. İnebolu, Sinop. 
~m~un. ( nye, FaLa, ordu. 
(.,ireson. Trabzon, Rize, Ho· 
paya gidecek ve dönüşte Pa· 
:zar io~lesile Rize, Of, Sür· 
me.ne, Trabzon. Polathane, 
GGrele, Gireson, Ordu, Fat a, 
Samsun, Sinop, İneboluya 
~ grnyacaktır. - ' Yelkenci Vapurları 

l"nradcniz luks w urııtpostn ı 

VATAN 
V Pl!RU . ,, ç h 

~tJBAT · arşam a 
Giln/; akşamı Sirkeci rıh· 

tıtıımdan lwraketle doUnı Zorı 
1tuldttk, bır.boJu, Samıwn. Ordu 
(..,,.eson, Trahwn, Siinnene. t e 
Rı. c t.;ıdecektir. 

'J tı sıfat İ!iİrı SirkecidP Me.· 
. ıdr /lan ittisalindee l elke11, 
u Hamrw1a kaiıı acntasuıa 
mıiraraat. 'J'el. lstanbul 1515· 

w 

lfıdıviye 
Vapur knmpanytt ı 

Kl.i•t nce. lzmir, Pire H' 1 l..eııdı rh c 
:ı.f o.hl sEferlrr. 

Köstcncc hilttl 
1 \fart ptmırt('~İ ~iınu , l ,Jı "a ı Cııl \ 

\fı ırd.:ııı p:eter rk olan ~ Ra it ) ,,ıpıırıı 

ıı r i ~un :ıaı l:i te hf'r ınıf 'oku ıl 
c 1 tucarı) e awr .. k hu IC'OCC) c ızıdı:· 
ı.x:ktir. 

l'-kend<'riy<' - Pir<' hath 

I ' .. .' a .: 'lılf' n :tıiırrııt alın:ık i~tf'· 

( ı~t .. l:ı r. "nili r h•ım hnnın n 
.atı ı l:ı :\1. b: ıl .ıı-ist \ alkro 
•n m rar .... t etmelidirler 

miitercimj ahnaraktır. 
1tRlyancayi )anlış~ız yazınağa ve tiirkceılen İtalyancaya rn italyan.' 

ca<lan türkceye ) anlı~sız terceme) c muktedir taliplerin 10 mart 929 
tarihine kadar şubemize muracaat1arı. 

Şirketı 
hey' atı 

hissedar an 
• • 
ıçtımaı 

• • 
uıııuınıyesı 

Hissedaran lıe) ·atı umumiyc-i 30 mart 929 Cumartesi giinii saat 
14 tc şirketin Galatada fermenecilerde kain merkezi ida.rejnde alelade 
surette içtimaa davet olunur. Işbu içtimırn 20 ve daha ziyade hisse 
sahibi olan hLsedaran iştirak eder1er ve sahibi reyolabilirler. 

RUZJ.'\AMEI MÜZAKERAT 
1 - 1928 sene~i hesabatı hakkında meclic:i idare w miirakıp 

raporlarının kıraati \'e hesabatı mezkurenin ta_dikıyle nıecli..:i idarenin 
ibrası. · 

2 - Ikrnali müddet e)leyen azalar ile i:stifa etmiş olan azanın yer· 
lerine aza intihabı. 

3 - Ikmali müddet eyleyen mürakıplerin yerlerine mürakıp inti-
habı ve ücretlerinin tavin~. • • 

'1Jl!lllllRllDlll~ Kiralık depo ve fabrika ~ıııııınıııııııı~ 
= Kasnnpaşa ile Azap kapısı arasında ve Unkapnnı küprüsüne s 
~ pek yakın bir mesafede olup tütün işletme ve depo ve fabrika 1 
~ halinde istimale eh-erişli ve zemin katından rnada beş katlı bir == 
1 kagir bina kiralıktır. Galatadu Havrn sokağında L1ch·ert hanında 1 
füii!Hlll'lllllll1llllHIUl!lllillll!lllll!ll'.Ill~ üç n ümeroya m iiracant · ~fllHlllU!lllllllllll!IUIUlllllllllllHll!lllffrffl 

KaraıniirseI ıneıı ucat anoniın şirl~etiııden: 
Şirketimiz hissedaran hey' eti umumiyesi bin dokuz yüz yinni 

dokuz senesi Martının otuzuncu Cumartesi günü saat on buçukta 
Süleymaniye de Taş teknelerde kain fabrikamız da sureti adiye de 
içtimaa davet olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
Madde 1 - Meclisi idare ve mürakıpler, raporunun okunması 
Madde 2 - 1928 senesi pilfınçosuyla kar ve zarar hesabının 

tetkik ve tadil ve meclis idarenin ibrası 
Madde 3 Meclisi idarece tevzii teklif edilen karın kabul ve 

tastiki 
Madde 4 Müddetleri hitam bulan meclisi idare aı.a.sından üç 

zahn yerine aza intihabı 
Madde 5 - Müddetleri hitam bulan mürakıplerin intihabı ve 

ücretlerinin tayin ve tespiti 
Asaleten ve vekaleten on hisseye malik olan hissedarların içtima 

gününden evel on gün zarfında şirket merkezine müracaatla duhu· 
liye varakası almaları rica olunur. 

f(araağaç nı "ie sesat1 
1 uı11 uı11iliğiııdeı1: 

Barsak ilanı 
Karaağnı~ rıwzhah.1.;;uıda 7Rphı'dilccek ha) ,·nntı.tm har,..nkları ec:halıı 

taralıudan bililıti)ar zrphivc iicretinf' mah ... uben müesse eye terkedil· 
ımkte ol uf!tın hın hu urrtlc miies ... ec:P.)P mal olan lıarsakların .;;atışı 
13 \fort 9:!9 tarihinden itil1aren bir c:f'nt' ınüdd<'tle ve ~artııamec:ine 
te,·fikan mii1.me<leye konulm11~tur. Teklif edilen fintlar şavanı kabul 
gi.irilldüğii takdirde ihalenin 7 mart 929 Pcr enbe günü on ikide icrası 
mukarrerdir. Taliplerm .. artnaıne için katibi nnıumfüğe müracaatları 
lüzumu ilan olunur. 

Erkek 11'1cudunu 
gilz~llqUren 

RousseJ 
Kemeri, 

Bedeninizi in· 
ecltir~ Otomatik 
bir masaj ıcsinlc 
"nmaur. Husur.i 
r:zyiki ve mkosu· 
nun tlııstiki}'ı:ti ga· 
~t mukavim ol· 
ması ha$ebivlc ar· 
:zu olunduğİJ fa. 
dar u1.ay.:bllmcsl 
sayesinde her iki 
ıarafı cemamen do· 
tnııcur. Sizi gen~teştirlr. Vac:ucJonımı 

vumu~ıır ~·e sıklaşnnr. 
Klu.at <eşrlfinizdt veyı sip:ııi,ş verdigi· 
ntıcle tiı'ıım'ıiin 'kutru belinlzm ırıU11111 

slntlmcuo ile bildiriniz. 
Mıuvvcr urtftnı!ıl lncylatı. 

Vcııne H1ıf ırıaUltl: 

J.RouHelt 
de Parls 

fubc~ Be)'Ollunda. Tünel mevldinde. 
ND 2 

t•iıtı 6 Uradan ltibırcn. 

EREYLI ŞiRKETi 
İçtimai umumi ilanı 

Ticaret kanununun{361)inci ına· 
ddesile nizamnamei dahilinin ah
kamı mahsusasına tevfikan Ereyli 
şirketi hissedaran hey' eti umumi
yesi berveçhi ati rumamei müza· 
keratta mevcut mevadm müzake· 
resile ittihazı karar zımnında ge
lecek şehri martın yirmi yedinci 
çarşanba günü saat on bir buçu-
kta şirketin Topanede kain mer
kezi idaresinde sureti adiyede 
içtimaa davet olunur." 

RUZNAMEIMÜZAKERAT 

1 - Meclisi idare raporu ile 
mürakip ve hesabat müfettişleri 
raporunun kıraatı; 

2 - 31 Kanun evvel 928 ta· 
rihinde planço ve hesabatın tas
tiki ile kar ve zarar hesabı mat· 
lubatı bakıyesinin tevzii teklifinin 
tasvibi; 

3 - meclisi idareye aza inti
habı; 

4 - Müra kip intihap ve ta-
yini; 

5 - Hesabat müfettişleri ta· 
yini; 

6 - Luzumu takdirinde tica
ret kanununun (323) nci madde· 
sine tevfikan mecl:si idare aza
laı ına selahiyct itası; 

Nizamnamei dahilinin yirmi 
beş ve yirmi yedinci maddelerile 
ticaret kanununun (371)nci mad· 
desi ahkamına tevfikan yirmi beş 
hisse senedine malik olup hisse 
senetlerini yevmi içtimadan laa· 
knl bir hafta evvel lstanbulda 
Osmanlı bankası ve Pariste Mo
yerber sokağında ( 7 ) numroda 
kiiin mezkur bankanın merkezine 
tevdi eden hissedaran işbu içtim• 
ol'ID hıaır hulnrıııhiJi,.)Pr 

tehriyei zimmeti; . 
3 - Meclisi idareden çıkan azalnrm yerine iligerleriııin tayill1 ( 

tekrar intilıaplan: 
4 - Meclisi idareye ita olunacak hakkı huzur miktarlarının "~ 
:; - 1929 sene i için mürakıp ta} ini \"e ita olunacak ucrt' 

tespiti: · 
<i - Şirketin iuarei umunıiyesinin tedviri ile mükellef ınoc!i~dı 

azalariyle müdire verilecek i1crctin tespiti için l\Iedic:ı 1 

eliihiyet itası; ti 
7 - Gerek şahsen ken~i namlariylc 'e gerek sair şirl>t 

mecli-i idare yahut ınüdiri sıfatıyle Şirketle nkdı muamele hııS11' 
meclisi idare azalarına miisaade itas1. deli 

lşhu frtimada bizzat ve ya bilvckiıle hazır lmlunmağı m·zu o d 
sednrnn Ticaret kanununun 371 inci ınaddcı:i mucihiıırc malik ol 
cncdatı ye\ mi içtimadan liiakal hirhnfta evci Istanbulda şirketin Jllt f 

idaresine ve PAR1STE Danten ı:okağında 3 numarada •BANK D. 
EDE PEYI BA· (Bnnpue de Paris des Poya Ba'") bankac:ına ıer-dı 
leri lii.zımdır. (Ul 

Balya • Knraydin Şirketi iGtimm umumi için his edaran~. 
varakaları ita edecek ve içtimada hazır Lıılunamayacaklnra dahı 1CSP 
yckalctnamc numunelerini taleplerinde emirlerine amade butundtıl'9 1 

Hi~srdnrand::ın her biri heyeti mnumiycyc Jabil diger bir 1.~11 

edebilir. Hi e se!1cdatıı~ın. te\ di olun.duğuna dair miics .. csat~. malı~ 
f ından muta ,·e-ıknlar ıçuıuaı umumıJe hazır bulunmak uzcre 
hisse sı!ncdntı gibi kabul olunacaktır. 

Tasfiye halinde bulunan paşa bahçe tuglıı 1 

.. kiremit Fabrikası Aııoniın şirketi ... 
Kıınun Ticııretin 361 Ye 457 inci m:ıddelerine tevfılı.an 

umumiyesi mevaddı ati) enin nıiizakere::i :ztmmında gelecek ~ehri ı;n~rtı? 
gl\nll snnt on Jôrt huçul\ta Gnlatadn merkez rıhtımı hanının ıkıncı 
nunıarnlt dııirede sureti adi) ede nl.dı içtimııa davet olunur. 

1- Tasfo" memurbrı ile ınilr:ıkıp rapurunun kmınır 
2 - 31 Klinun cvYel 1928 dr. kapatılmış olan tıısfiyc lıesıılıatının tD 

tacıfive memurlnnn.ın tebrl) ei :zimmeti. . . 
· ı~bu içtimada hazır lıulunm:ısını nrzu eden lıiSıiednran hisse senedlerınır. 

:; . . . d 1 1 l b. bll11 
kanununun 371 iııeı mııclde<;i mucibince ) e\ını ıctnruı an an rn ır 

Galatadn ::selamk bankasına tenli t'\ lemeleri lazım f!elir. 
1lı9sc "rııcJatmm tevdi C'dilmi oldu:funu m.ıbeyyin mUC'c:sesntı ıruıli) e 1' 

vesiknlar he)) eti umuıniıedc 1 ıuır bulu m:ık \ızre me\ du hL e senedau J'tlt' 

kabul olunur. 

lstanbu1Hil3lialımer Merkeziud 
21 Şubat 929 tarihli llun berveçizir şekilde ta hih edilmi)ir. 
L _ Gurülen luzum üzerine Ma~ar. Sırp. Hartvinter. Miskat 
· • • tefl 

Amerika ve Trakya mallerinden Istanbulda mevcut '\eya harıçl 
rilecek Tohunıhık va yemekli) e eh erişli (1,200,000) kilo BuğL •1' 
tı zarf usulile nıühayaa edil~cektir, . . .. . , erı 

2 _ Macar. Sırp. Amerıka mallerı Tıp ıızerıne 1rakya mall 

3 Analizle alınacaktır. . , 
3 _ Mnllerin Çuval1arı Hilulinhmer tarafından ıta olunacak ı 

Ier Haydarp:ı~ada Anlmrda \ ey::ı \ a~oı;cla Çııv~l~arn llo.lc~urı:~:ı 
111a ... arifi !\1iitcalılıide ait olmak lizert' ıh.ılP tnrılıınden ,ıılnır 
bir n) zarfında pe) dcrpe) te lim cdilrcektir. r 

4 _ T<'sliın müddetinin trmdit \ e tak irine cc·mi) C't mezundft 
5 _ Mallı·rin e\safmca telıaddüs edecek analiz farkı Bor::a 

jile Iıallrdilrccktir: . . . . . . . ~ 
6 _ Hilfıliahmer nıenc:e ıtıharıle c ın-. \ c ınıkdanmıı la) mımk . 

7 _ Itasına talip olaıılnr be~er kilo numune ve 0 
0 1 O tenıin~t 

ve ) a muteber bir Banka kefaletnamesile 2. Mart. 929 Cunıartc1 ., 
• H"l ı· 1 k . .. t tıne 1 

saat bire kınlar Istanlml ı a ıa ımcr ıner ·ezınc muracaa c e 
8 _ Her teslim alınan partinin bedeli lstanbul Ticaret' 

Borsasının olbaptaki talimatname ine tcYfikan Türk lirll::ı 
nakden ve def aten te viyc edilecektir. . . . JllİL 

9 _ En mumfık şerait teklif eden tt'klıfinırı ınerkrzı uınu 
tık ini teminen üç gün aonrn ce\ ap verilecektir. Js! 

10 _ Memaliki ecnebi) eden bu husu:ta cel~edil.e~ek Buğd:~ec 
rük tec:ıninden maaf olduğundan tcklıf :;ahıplerının taleh 
bedel de bu nsusu nazarı dikkat~ almaları. 

DEVRE1)1LECEK 
lHTIRA BERATI. 

Doktor A. 
E'l •• k k' ı . l<' 1' 

1 
• ektırı mn mc en; . t 

idrnt d:ırlı.;-ı, proSl:ıt, aderıııı\: 
ge\"§Ckliği ve sertnn, ı•ilt ~ı: 
nğnsız tı.:dn' i eder. Karnı>o. 
fırını sırasında. 34 

• 'ı nıı ıııııkinclcriııdc tndilüt• lıal~k•n· 

dD. 17 Mart 1929 tarihinde \C 258-278 

nnm:ırn t:ılıtınıl:ı sunn)İ mi.ldtlri~etinden 
.ııı' on be~ Eenr moddctle bir ihtira beratı S ultnnahmcl ikinci sulh fltı; fo 

istihsal l~ıhnmıştı. Bu kere mezkür ih· Funt Re§nt be~ in J..6~~111 
tirn furulıut 'eya icara 'erileceğinden ınan be) den alacağı olan 45lı eıı1 
i~tirnBınn ,.e,·n isticnnna talip olnn zevatın 25 Subnt 929 tarihinde knlıili t :,; • ~ Jllıl 

Istanlıuldn Yeni po tnhnnc :ırkasında üzere knrıır verilmi~ 'e rnP1 
A,ir efendi klitüphaııc soka~ Türkiye ikametgahı meçhul bulun 
Hanında 18 . 22 numarnlardn mukim tarihi iland:ın itıl.mren 15 ı;• 
vekili lstok efendiye mUraeaat eylemeleri. tem~ izi dava edebilf'ce~i il"n.;,,' 

••••• ,. ı.ll.; ............................................................................................. ,.,Aral' 
M~~·uı müdiri : ESAT n·ı 


