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1htuaf be Şayanı dikkat 
~ l~rkı aşiaınış, bu yüz· 

lt~t Ye ec 
'l t ıacılar cemiyeti 

r 1 
t, i'Xlh~k tehlikesine duş-

: tıııı f 
& "' ırı hüıüsası şu· 

Yunan sefiri ve 
murahhasları 

mübadele. 
değişiyor .. 

istihbaratımıza naıaranJ Yunan hlikümeti, Muhtelit mUbadele komisyonundaki bUtiln murah
haslarını ve Ankara sefirini tebdile karar vermiştir. Ancek bu tebdil keyfiyeti, Ankara mU:za 

1 keratı bitip itilafname imzaland.aktan sonra yapılacaktır. 

rracirler. iflas şaviaları \ Te neşrivatJ l1akkıı1da - .. - . 
1.,i aret Odasıııa 111iiracaat edi,rorlar 

Tacirlerden bir kısmı, Ticaret Odası nezdin· 
de mUhim bir teşebbüste bulunmak llıeredir· 
ler. Tacirler, son zamanlarda gaıetelerde, 
isimlerinin bat harfleri yazılmak suretile ban 
ticaretanelcrin iflası şaylalan hakkındaki neş· 
riyattan mutazarrır olmakta bulunduklarını 
bildireceklerdir. 

Mesela , ismi cc K » ile başhyan bir tacirin 

.. 
iflas etmek üiere olduğundan bahsedilincı; 
bankalar ve diğer müesseseler, ismi .el<» ile 
başlıyan ne kadar. milessese ve tacir vanıa, 
hepsile n:uamele yapmaktan imtina etmelde 
imişler. 

Bu meselenin Ticaret Odası içtimnında mev· 
zuu bahsedilmesi ve bir karar ittihazı istebi· 
Jecektir. 

( t• al muh kkak 

\ Yunan hariciye 
nazırı böyle 

söylüyor 

Edebiyat kavgaları 
Bizdeki . münakaşanın 

Atina, 3 - Har. nazın M. 
Argiropulos TUrk-Yunan mü· 

zakeratının bir itilaf neticesi· 
ne varacağına kafi kanaati ol· 

• 
bir eşi de _lsveçte 

cereyan ediyor 
1 dan ·k· 
~b ı ı ay ıtdi 

3 
.. evel eczacı- duğunu gazetecilere beyan et-

~ahifede ] 1 miştir. • • 

. tıs ta v arecılerı de 
ltaı ra~T~ <Yİd C kler 

~{l ~ • f' 
~~ ltla, 2 
~~llc.~\ls ; l~aıy~n deniz tayyarelerinin ~iyaretine mu~ab~le 

)\ilt b· yY~recıleri yakında Romayı zıyaret edeceklerdır. 
~~'· 2 ır lneiliz fılosu Yunan limanlarında 
t ~~•itıde; 8 . Zırhlı, 5 kruvaıör, 1 torpidobot ve 1 deniı 
~~aıı1ıı llıUrekkep bir İngiliz Akdeniz filosu dQn «Pat· 

tdij,.,. a L gelmiştir. Daha 30 harp gemlıinin ıelmeaine 
"""t"-ted' ır. 

Bu garip aaffayt açan edip· 

Birkaç .z.amandanberi, ede· 
biyat ilemi bir ccnesil» · kav· 
ıuıdtr tutturdu. lki taraf olan 
bu ilemden biri ötekine: 

« - Sen, diyor, artık kah
ndeştin. Ne bugiinkü liaanı 
konuşuyor, ne de muasır fi. 

[Mabadı 3 Uncu sahifede] 



2 Sahife . 

iz 
Yunmılıldra Rnkarada 

bugan bil • lecek 

1 nk:arada Yunanlılarla mü· 
zalc rata devam edilmek· 

tedir. Yunanlılar etabli mese
lesinin ve mu yyen bazı Rum 
emlaki işinin muhtelit komis
yona ve· dav: lı işlerin de muh
telit mnhl emeye verilmesini 
iStemişlerdir. Mukabil teklifle
rimi% bugün serdedilecEktir. 
inil velld günden beri Gazi m çıftliğinde hasat ameliya-
bna başlanmıştır. M~ul çok 
iyidir. Gazi hazretleri çiftlikte 
bizzat çalışmaktadırlar. 

• Onkaranın müstakbel pl~
U nanı tanzim eden Alman 
Fhir mt-?ehasıssı profesör 

onsen dün şehrimize gelmiş
tir. Bügün Anhıraya gidecek
tir .. 
lffttivanı Ali Eskişehirde mun
W tazaman toplanmaktadır. 
13 temmzda Muhtar paşa 
mahkemeye icabet etmezse 
davaya gıy b b&~lanncal"br. 

fnlbs idaresi yeni pullar ta
~edecektir. 

os ova sefirimiz Rağıp 
ıt.K.:tırw>y mezunen memleketi-
mize gelmektedir. 

• eti bıtriciye M. Rusya 
ile ticaretimiz hakkındaki 

tetkikabnı bitirmiştir. Bugün 
Ankaray.a gidecektir. 
~mirde komü · tlerin mu
g bakemesiııe dQ.n de be-
YmD edilm. . 
nlli e H. hakkındaki evrak 
WJ müddeiumumiliğe vCril
miştir. 

lfiimanet duvar diplerine ap-
11:'1 tes bozanlan cezalandı· 
racaktır. 
mu sene şehrimizdeki lfse-
1:1 lerden 250 kadar talebe 
d.iı>19ma alacaktır. 

gaarif teftiş heyeti reisi 
Rıdvan Nafiz ve talim ve 

t iye azasından Ahmet Tev
fik beyler şehrimize gelmiş· 
lerdk. 
fimemiyeti belediyenin dünkü 
~içtimaında azadan Emin 
Ali B. vapur ve tren tarifele-
rinin intizama sokulması ' için 
bir takrir vermiştır. 
filllstanbul meb 'usu İhsan 
gjpaşa vilayete ait bazı işle
ri tetkik etmektedir. 
Jffiloronofun gençlik aşısından 
[gçıkan 20,000 liralık dava 
dün bir"nd ticaret mahkeme
siRde rü'yet edilmiştir. 

Son"'Saat 

a 
Bir İt lyan 
zabitin· mi 
v rmuşlar? 

.. 

Tiran, 3, (A.A.) - Matbu
at idares~ bazı ecnebi gazete
lerine göre Arnavutluk hiz
metinde bulunan bir italyan 
zabitini öldürmüş olduğu 
rivayet edilen Ali Mehmet 
ismindeki şahsın amavut me
murlanncn meçhul olduğunu 

ve Arnavutlukta böyle bir 
katil hadisesi vuku bulmadı
ğmı bildirmektedir. 

r a e " t-
çı 

Paris, 3 ( A. A. ) - müte
hassıslann raporuna nazaran 
« Gazette dü Franc » ın açığı 
49 milyon franga baliğ olmak
tadır. 

feeme 

Lahi, 3 (A.A.) .- Kabine 
istifa etmiştir. ~rn~e kabine
nin istifasını kabui etmi'itir. 

Bir ha ayı adli 
Varşova adliyesi, geçen ün, 

büyük bir memur hakl!ında 
eski bir mahkumiyet kararı 
tebliğ etmiş ve bu adam, iti-
ra%larına ragmen çal yaka 
edilerek hapse tıkılmıştır. 

Üç. ay devam eden bir mah
busiyetten sonra bu memurun 
ilk işi Başmüddeiumumiye 
müracaat ederek bu mahkfı-
miyetin sebebin! öğrenmek 
iatcmi.ştir. 

O zaman kemali hayretle 
anlaıılmıştır ki bu memur 
Alman idaresi zamanında 
Lehistanın istiklal işlerile meş· 
gul olmuf, Alman m hkeme· 
lerinde mahkum edilmiş. İşte 
son zamanda infaz edilen ha· 
pis karan bu karar imiş. 

mirinci ceza reisi Hasan 
Lütfi B. , Ankaraya davet 

olunmuştur. 
at uttlpte Maarif cemi
yeti namına bir Balo ve

rilecektir. 

Hariçte: 
ra osnada dehşetli bir fırtına 
~ olmuş, bir çok silruleri 
alıp götürmiiştür. 

• 

I 

aberlerı 

arp esirleri ... 
hmer konfera 

t fimizi reddetti·,,. 
Cenevre, 3 - (A. A.) Beynelmilel Salibi Ahmer 1'

0 J-'; 
tarafından tanzim edilmiş olan ve harp esirlerine yaP di-ı; 

ı muameleye mUtaallik bulunan projeyi tetkike meınur e ııı 
komisyon, harp esirlerine insani bir surette ~il~ 
yapmaktan imtina eden muharipler üzerinde müessir bıt 1 
olmak üzere mukabele bilmisil yapılması suretinde foP 
rahhası tarafından serdedilen teklifi reddetmiştir. 

~~-----------------------------......-""' ı·cazda 
emurlardan 

şikayeti olan 
rala gidecek! ı 

Mekkede münteşir (Ümmül
kura..) gazetesi Mekke .meclisi 
alisinin bir tebliği resmisini 
neşretmiştir. 

Bu tebliğde denilmektedir 
ki: { Necit ve Hicaz Kralı 
ibhissuut ilfrn eder ki ahali· 
den her kim olursa cJsun her 
hangi bir memur tarafından 
fena muameleye maruz katdı
ğı bkdirde haber vermezse 
vebali kendi boynuna olsun. 

Bu defa hükumet kapısı 
Uzerine kilitli bir sandık asıl
mıştır ve anahtarı kralda bu
lunmaktadır. Her kimin bir 
memur hakkında şikdyeti olur
sa bir mektup yazmalı ve bu 
sandığa atmalıdır'» 

Gene gemi 
azıya aldılar 

Son zamanda Y unanistandan 
gelen bazı gazetelerin n~riya
tı ve dercettikleri resimler 
şehrin bir kısım umumi yer
lerinde kendini bilmez bazı 
Yunanlıların tezahüratına ve
sile vermektedir. 

Dün akpm altıyı on geçe, 
Tünelden Şişliye giden bir 
tramvayda şahit olunan bir 
vak'a, b mütaleamızı teyit 
etmiftir. 

Üzerinde kocaman ve renkli 
bir Yunan bayrağı taşıyan 
Patris gazetesinin ihtas ettiği 
bu sahne, haklı olarak 
millettaşlarımızı sinirlendir-
mektedir. Bu halin bir an evel 
çaresini bulmak lazım geldiği 
kanaatindeyiz. 

B. fıra~ 
Piyasayı ;ıO fll 
lira dolandı 

kaçmış!., ı 
Beyoğlu cihetinde b~ 

rangoz fabrikası iş~e ~ 
olan Levon isminde btr jtl 
ni, piyasayı «20» biıt ~ 
landırarak fira~· etı!.ıiştır· 

Levon , zabıta~ ar• 
bulunam.::mış , tahkiJcat 

·ttı lmca Bulgariıtana gı 
laşılmıttır . 

Levon.m 20 bin iral~ 
ticari zarardan d~ilı eP 
sefa~el!e satfetm:d / 
gelmıştır. ~ 

PoU.ler ~~im i 
. aıdı~~ 
lstanbul polis müdi.I ıl' J 

merbut merkez meıtıılr ~'11":. 
müstakil serkomiserJeJ' il'~ 
saat «i0» da polis f 
yetinde toplanarak ~ı . 
linde resim aldınnışlıır 

,~ 
Yazzlarıı71 

Sahije: 

3 Ali baba GııD D 

4 - lJeU, K:ırı ı.tııtl11 1 
ıe ' 

6 - Goniıldeo göllı. 
nun haberleri· 

6 - Ttgris. 1 
7 - Ya\ rumun s:ıb1'e 
8 

9 

10 

Egıenccli sahife. 

Sinema dunyss1
• 
oıır' 

Komşulardan 5
111111' 

1.endı v:ızl) c:t .rf'~ 
gezdlıellm. 1'fub 

ddlll· met Cemale 

11 - Mahkeme haberle 
bjj. 

13 Duvar içindeki 

14 - GllnUn batıerterı 

16 rl ~e Polis haberle 
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~ 
ıe 1 

Tahlisiye 
Men-,.,, l . . ho. ··c~r arı ıçın 

)at sigortası 
t~~ecburidir 
~t ~daresinin teşkilatı 
~e tebJ~ı kanun sureti vila'an, ığ edilmiştir. Buna 
dİbitığn fıt~lisiye umum mü
~ l!ttısat vekaletine mer
~ v~ şahsiyeti bükmiyeyi 
U, id 

0 
Up ınülhak bir bütçe 

~~ıu:~e olunur. umumi mü-
.:ıa~ "un v "f • d . a'atı azı esı kara enız, 
~!isi ve civarında mevcut 
~al Ye t~kilatını idare ve 
~.ı Ve b''t . d k kı:" oldu~ u çesın e im an 
~t ,... gu takdirde bu teş-
'ttİtıe dUrkiyenin diğer sahil-
~ 'l' alııis~ tevsi etmektir. 

'l"İllde Ye. ~ıntaka ve mev
~~ 'f hılfiıl tahlisiye hide
tıııı_ 1 a d 
~lahd· : en memunn ve 
~İsi •nıın ile fener işaret • 
~~· i i . ıabitan ve müstahdi- ' 

. Çınhayt. 
ir a sıgortası mec-

~~·. 
~~~~ kaşılığı olmak üzere 
L.~fltın • ve müstahdemini 
~· enın 
M-,~ ~tı ına.aş, llcret ve 
~f't ik! l<ünundan her ay 
ı: ııt f 1 buçuk kuruş tev
oq' t:ra 
a 1}'e jd ve ınütebakısı tah-
~ttı.e ko aresi bUtçesine her 

ll:ıaddnu!acak siğorta bede
~tır, ~den ikmal oluna-

l<lt 
~ 0 ağanın A-

er;J.ra h 
il Asırdide seya ati 
~Ya • Zaro ağanın Ame-
a &•dec v. " etucı.· egı ve elyevm 

'llıtf c:.ı E 
~· .esinde manet odacılığı 
' 

1çin Şe~ ınezuniyet istih-J Cdece v . emanetine müra
s..:~ber R

1
1 Yaulmıştı. 

.~ lldı~ 
~ .tltıatıeij rınıza nazaran, 
~~ilda aro ağanın A
•~ lll \1 aldatılmaması içın' 
-qb· ctsıta ·1 

ıt ed 81 e gideceğini Q ecektir. 

~er ---8--..... m._e_b_'-us 

nit a~ oluyor? 
~tletl ltıezuni 
()ltı İtın· Yetle İstanbula 
br ~ b •

1
r Polis m''d .... 

'({ltıd eyın li u uru 
d .. , an ın.. alk fırkası ta-
~ b' Unhal b' 
tt~ ~itine ıne usluklar-

. namzet .. t ·1 •rde .. gos ene-
~~ . soylenmektkdir. 

sıgorta ~. ---. --
t şırketı faaliyetini 

~ Jelleraı atn etti 
b cı11ll ~ aksid l 
tıi ta l:tıpan ant ngiliz si-

tiU faa~asının bura şu
Yet etnı • tir ış . 

Eczacıların ismi 
FarmakolQ oldu, yeni 
bir cemiyet tesis ettiler 

f 1 inci sahifeden mabat ] tmen kAffesi dahil olmutlardır. 

lar cemiyeti nizamnamesini ta
dil ederek cemiyete yalım 
eczane sahibi olan eczacıları 
kabul etmiye, devlet memunı 
olanlarla miistahdem olan ve 
yalnız mtistalu:arat yapan ec
zacılan kabul etmemiye karar 
vermiştir. 

İşte bu karar ibtilAfı mµcip 
olmuş, eczane sahiplerinden 
mnhim bir kısmı ile müstah
dem, müstahzarat sahibi ve 
devlet memuru eczacılar yeni 
bir cemiyet teşkil etmişlerdir. 

Bu yeni cemiyetin ismi 
«Farmakologlar birliği» dir. 

Bu cemiyete eczacıların he-

Bu vaziyet kal'flsmda, ecza
cılar cemiyetinin Tokat meb'u
sn eczacı Hüseyin HOmü bey 
riyasetinde bulunan idare he
yeti mOçtemian istifa etmiftir. 

Farmakologlar birliiJne da
hil olan aza, badem «eczacı• 
ilnvanım kullanmaımya karar 
vermiflcrdir. Bu Uman eczacı
ların sütçü, ıimitç.i, mahalle
bici, ahçı gibi esnaf .zllmresine 
dahil bulunduğu zehabını veri-
yormuş. Bunun yerine badema 
«Farmakolog» ünvam kulla
nılacakbr. 

Farmakologlar birHği yalan-
da ilk kongresini aktedecektir. 

Ede iyat kavgaları 
(1 inci sahifeden mabat] Bu davanın mevzuu, bir çok 

dahiyane eserler neşreden 
Y aru1enin edebi kıymeti hak
kında bu dört üstat muharri
rin garip bir snkata dalma
landu. 

kirlere tercüman oluyorsun.» 
Öbür taraf, bu iddiaya §U 

cevabı veriyor: 
«- Bu iddia doğru değildir. 

Maksat, teessüs etmiş isimleri 
yıkmak, mevcut şöhretleri or
tadan kaldırıp yerine yeni ede-
bi şöhretler ikame etmek is
temektir!» Diyor 

Biz, bu davada, ne şu ve 
ne de bu taraf lehine 
mevki alacak değiliz. Fa
kat, bu münasebetle, son za
manda, lsveçte tıpkı burada 
olduğu gibi garip bir edebi
yat davasına işaret edeceğiz. 

İsveçin genç muharrirlerin
den Kolomp Y ansen, İsveç 
edebiyabnın üstadı tanınan 
dört meşhur muharrir alE>yhi-
ne b 'r r' ava açmıştır. 

Kolomp Y ansen, her eserin
den bu muharrirlere birer tane 
göndermiş; fakat hiç bir ce
vap alamamış. Velhasıl hangi 
çareye baş vurmuş ise bu 
üstatları sükutlarından vaz 
geçirememiş ve nihayet «mev
cut bir edebiyat dehasını boğ
mak » ittihamı ile bunlann 
aleyhine kaydettiğimiz davayı 
açmışbr. 

laveçte cereyan ettiğfni 
yazdığımız bu hadiıe ile bizim 
edipler münakaşaaı arasında 
büyük b · r müşabehet yok mu 
dersiniz? · 

Hır.. ,rkusundan kimse evindn çıknuyor! 

- Efendim, aylık :amanı geldi/ 
- ayol, evde bir aydır geceli gündüzlü biz bekçilik 

ediyoruz, sen ne aylığı istiyorsun? 

:Sahife ! 

Alib ba. 
Mahut « Voyvo/ » ya bir 

arkadaı daha çUclz: 
« Ali baba/ )) 
Dün akşam baktım, yedi, 

~kiz çocuk hep birden: 
- Ali babal 
Diye bağlrıyor, onlar ba

ğırdıkça ônden giden ihtiyar. 
fakat iri yar4 ltalm kıyun. 
ensesi kalmerll. pos bıyıklı ue 
hegdi umumiyesi ile Zaro 
ağanuı küçük kardeşine ben
zıgen bir kürt, hiddetle cevap 
veriyordıı: 

- Ula ne isfirsiz benden, 
zorunuz nedir? 

Çocuklar dinle İ· le r mi. 
adamcağız böyle söylendikçe 
onlar da inadına bağırıyor
lardı: 

- Ali baba ... Ali baba ... 
- Hay Ali baba kadar 

başınıza taş insin hemi? 
- Ali baba ... Ali baba! 
- Ulan suyharım enikleri, 

~ istirsiz benden/ Defoluu 
oradan/ 

- Ali baba... Yapma baba •• 
- Ula ne yapırem ben si-

ze hotik çıkarasıcalarl Ne 
yapırem ki. yapma deyirsiz? 
Ananıza mı sôvirem, babam· 
za mı tahilirem? 

Çocuklar daha ziyade coş
tular: 

- Ali baba ... Ali baba .•. 
İ,te bu da sflna caba ... 

Ali baba, Veli baba. tohu
ma kaçmış asma kabağı! 

Bu tohuma kaçmış asma 
kabağı sô:ünü duyunca Ali 
baba isimli ihtiyar büsbütün 
kı:dı ve yerden kaptığı taşla· 
rı _çocuklara fırlatarak: 

- Alırı sıze Ali baba, alın 
size asma kal>ağı diye onları 
kuualamıya başladı. Çocuk
lar şimdi Jieın kaçıyor, hem 
de: 

- Ali baba... Asma kaba
ğı/ 

Diye bağırıyor, herk~ 
gülmeden katıltıy-0rlardı. 

lş bu raddeye geldi ya, 
artık siz seyredin bu sene 
Ali baba ismini taşıyanların 
başlarına gelecek hali/. 

KIJroğla 

Mektep kampları 
Pendik civanndakamp ku

ran Halıcı oğlu lisesi kamp 
milddetini bitirmiştir. Mekte
bin çadırlarına, ilwlri küçük 
zabit mektebi yerleşmiftlr. 

Facı bir otomobil kazası 
Sofya, 2 - Bir otomobil ka

zası neticesinde Nevrokop 
kaymakamı telef olmuştur. 



4' Suffe Son Saat 
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Sana söyliyorum. .. 
Verdiöi süt haram 
olsun, lanet olsun! •• 

- 41 - Huharriri: H. Turhan 
Fakat bu yeni zina yuvası• Üç günahkar, neden sonra 

om ne .çeşit malzemeyle imal ihtiyar kadını eşiğin önünden 
olunduğunu takdir edemiyor• kaldırarak yatağına götürdllk· 
da. Ge!ini ve kızlan, el ele leri vakit kapıdan yana ayak 
Yerip odaya erkek mi almış.. ıeslerinin aksettiğini işitmiş· 
Judı. Y oba aralarında kardeş- lerdi. Kızlar , ölü gibi 
lik bulunmak icap eden bu sararan yüzlerini birbirine 
üç kadın, kendi kendilerine ta erip ederek, nefeslerini kı-
ç,iftletmenin yolunu mu bul- sarak o ayak sesinin hanii 
muılardı? Büyük hanım kendi istikamete teveccüh edeceğini 
kızlarından birinin hemşiresine tayine çal,şıyorJardı. Nihat, 
hitaben : kendi odasına gidip te Şeh· 

- Kardeş, ııra benim, ab- nazı bulamazda anasının yanı-
lamm kocası ben olacağıQl. l k 

Dediğini jşidince hakikati n~ s-e ece ve manzarayı g5-
anladı ve içeriden kilitlenmiş r~cekti. Bu müşahede bir sU-
olan kapıyı açma}< için bir~z rfi sorguyu -intaç edecek ve 
ıorladlktan sonra muhtel1ç bir hftnım ayılınca iş bilsbütUn 
sesle: kanşacakb. 

- Verdiğim süt haram ol- Kızlar bu kariblilvuku teh-
aun. Sen de Şehnaz sürüm likenin heyecanı altında - bir 
ı&rüm sürün. beclen heline gelmek istiyor-

Diye bağırdı ve o zinaktı- casına - sıkışıyor, sıkışıyorlardı. 
hın eşiği önUne düşüp bayıldı. Lakin, iki ayaktan değil 

Görümcelerle gelin, bir fer• daha fa1-la araklnrdan çıktığı 
yadı inkisar şeklinde vukua biraz sonra anlaşıJan o sesler 
gelen fU baskın üzerine hemen oda kap~ının önur.den yavaş-
yataktan çıkarak kapıyı aç- ca ve bir pıtırdı gibi geçti, 
Dllflar, bayğın kadını kendi merdiveni hafifce gıcırdadarak 
odaıına nakliçin uğraşmıya çatı arasına yükseldi. 
uğraımlflırdı. üç sevici kadın, artık geniş 

Onlar, vaktin ne kadar ile~ bir nefes almışlardı. Tehlike 
rilediğini takdir edemiyecek uzakla§nııştı Bu inşirah ile, 
~ar h•va ve heveslerine birbirlerinin el.erini sıkarak 
mailup oldukları ve Nihat baygın kadım gürültüsüzce 
efeDdiyi değil kilinab hile ayıltnuya çalışıyor, çimdik-
unuttukları için hadisenin asal>"' leşmekten bile çekinmiyorlardı. 
tan üıerindeki te8iri mühim Gnn doğmadan mqimei 
olmuştu. Bu hayasız kahpeler, şepten neler doğar mı diyor-
Nilıfdm eve geldiğini anlıy'1- lardı, ihtiyarı nasıl olsa kan· 
caklanm ve bu anlayışla ken· dıracaklarma mı inanıyorlardı? 
dilerine çeki düzen verebile- Her hıtlde, o an için müsterih 
ceklerlni, şayet onun ielişin.. ve hatta şen görüniyorlardı. 
den haberdar olmasalar bile lf 
kapının kilitfi olması lwsebile Nihat E. ailesi bağdan ka-
't'uiyetlerinin pünhan kalacağı- sabaya naklettikleri zaman üç 
nı, Nihadın da UçUnU bir yerde mühim yenilik gösteriyordu, 
g6rmekten şüpheye dilşmiye~ ve bu yenilikler şunlardı: Şeh
iiıü umuyorlardı. Bi\yük hanımın nazın gebeliği, Keıiban hanı-
oraya gireceğini, kapılarına mın görde.liğinin açığa vuru-
gelipte b~ğıracağını hatırı n- luşu, k;ıynananın mefh1ciyeti: 
na getirmiyorlardı. Şimdi derin Gelin H, seviciliğe başlamaz• 
bir uykudan birdenbire ve dan evel ana olmaya namzet· 
korkudularak uyandırılmış gibi lenmiş ve nzası hilafında ta-
perfşan bulunuyor.ardı. kabbül ettiği o hayat tohumu, 
Şehnaz, donunu, öbürü gl>nı- zem'ni tabiisinde tenemmüve 

lejini, beriki de entarisini başladığını ilk alAmetlerle if· 
si:rmeyi •ubnut~· _Üçll de Jıam eylemişti. 

h 

Mubacir:ır soyuluyor au? 
Ecnebi topnldannı terk ile 

ana vatana kaTUŞmak lhere 
bnttın emval ve ıı'Gkutunu yat· 
ma ettir~rek gelen nıuhacir 

dindqlarımWD burada da i•
yet kibarca so)'lJlduldaru.ıı 
bUmem ki biliyormuaunu.ı. Ba
kınız anlatayım: 

Bir takını oteller vu ki 
bunların adamlan vapurlarm 
yolculannı beklerler ve bil· 
hassa bu yolculardan mulıacir
lan seçerler; Çünki bunların 
26zleri açılmallllfır; otel üc· 
retini bilmezler. Sonra da eş
yaları vardır; tabii efyalannı 
koyacak yer lazımdır ve bu 
eşyalar otelcilerin uyuştukları 
bir fki nakliye anbarına ko
nur ve bir kaç günden sonra 

ekseritle Mudanya ve Bandır
maya giden muhacirlere ko
laylık(!) olmak (lzere bu anbar
tarafından vapurlara tahmil 
olunur. Fkat anbarlann usulu 
dairesinde mal sahiplerine fa
tura vermeleri icap ederken 
bu veri!mez; çünkü ~ 50 » ve 
nihayet « 60 » paraya kilosu 
her bir masrafile yüklenmesi 
teamülden olan bu hamulenin 
kiloıuna «6» kuruş ücret alın
llllf ve bunun « 2 ,. kuruştan 
40 paraya kadan otelciye 
komisyon verilerek mal sahi· 
binin elinede malının filin 
yere kadar her bir masrafı 

mal<im olan Nihat • Keziban 
macerası, kasabaya gelindikten 
sonra açık bir şekil almış gi
biydi. Hizmetçinin her gece 
kapıda bekliyerek sevgilisini 
"der bagal" eylediği artık a
yanen görtıntıyor ve Nihadın 
srüya mahrem kahkahalan, çıl
gın kişnemeleri, gece yanla
nndan sonra Kezibanın çıplak 
odasından sofalara taşıp du
ruyordu. Bp vaziyet karşwnda 
Şehnaz, dürst hareket eder 
göründü. Kocasına mürcaatla: 

- Efendi - dedi - ben gii· 
menliyim, bu halimle sana 
ıaramam. Annen de hasta. 
Eli, ayağı tutmuyor, dili de 
dönnıiyor. iznin olursa ben 
onun yanında yatayım, hiz· 
metine bakayım. Sana da Ke
ziban bakam. 

Nihat Ef. gizli bir sitem 
taşıdığına hökmettiği bu mü
racaat üzerine biraz dllfOndü 
ve sonra mlisteiniyane cevap 
ftldi: 
-ıw._,,.._ 

alııımlfhı' Diye ~ ~ 
veril~iştir. Bu muhaclriO ;,J'. 
200 kruşla gidecek ef1 fi 
tehir dahilinde soyıÜJ!).Jı ;dlı 
rctile 7-8 yüz kuruşla • "ti 
merdinin nuan d~ 
celbetmenizi ve bu ıa·~ 
rın soyulmasının önü ~ 
m rica ederim efend~._IM 

lsuıail 111"" 

• gene su derdi? J' 
Ortaköyde yeni nıab~ 

ki evimize terkos suyu ,;;,J 
avuç dolusu tesisat 
vermiştim. ti 

Müstecirlerle de ffl~ fi 
man terkos suyu verıııe 
re konturato yapmıştıOJ• t 'f' 

Şimdi maalesef şir1'e~ 
akşam saat « 18 » de _,f 
kesiyor ve biz dışarcları ;;; 
şıtarak müstecirlere " 
mecburiyetinde kalıyo~ 

Haber aldığımıza n~ 
Terkcs şirketinin Arna;ı 
yiinde bir su deposu :il 
Buradaki motör gece ç~ 
larak depoya su dold 7. 
giindilz bu sn istihlib . ~ 
lirmiş. Şirketin taksitiııJ ~ 
gün geçirsek suyumuzU ~ 
yor. Halbuki bb. fetY'~ 
mızı işittiremiyoruz. Şe. İ! 
neti şirketler koJ!J~ 
nazan dikkatini celbe 
rica ederim. ti S. 

Ortaklly: ~ 

yılını doldurmadan -t4' 
şiıirmesen olmaz Z 
Mademki hizemtime b ;J/ 
yacakıın, senin dediğiO ) 
Bana göre bava boş· 

1 
~ 

İtte en mühim dav• Jı'fl 
tarafeyn ile ve pek '-J 
hallolunmuş, Kezibanl' el' I 
disinin r4ünasebeti r~ ~ 
niyet kespetmişti. Ş ~.:I 
casının iznile kaynana $6!)
uında, daha doğrusu tıf" JI 
celerinin koynunda ya ~ 
İhtiyar kadın; oğlunU°'t~hı! 
nnın, gelininin ve b ,p'j 
ıinin karşılıklı birer o;_,~ 
şenaat kurmalarına t• 4le ~ 
edemiyerek ecdat111atl f"_i 
baya duygusunun aot 

1
,? 

nile felce uğramıfı rıe ., 
dü,müştü. Dili, sağ e ~!} 
ayağı hareketten ~· 'ıt" ~ 
İdraki. gamlı bir leın • ~ _; 
gözlerinde ağlıyordu, it ~ 
giryan idrak dainıİ . b! .. iıJ ~ 
olarak kızlannın, gel~ 
zilni bq&amak iatel' »".:" .... 
lana W' &ie clol•fl)' 
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O 
ilk defa ... 

lctra bir erkek beni 
e ir ediyordu •• 

~e el' -- 23 - Muharrirlı M. Turhan 
~oYarakn .P~lası~~n . kabzasına çok yakışan sert bakışını bi· 
'trıi Pr hızım dılımizle kendi.. raz daha koyulqbrdı: 

....._ 8eıante etti : - Kara Ali, Aygudun oğlu 
Aygut a~a Kara Ali derler. - dedi ·bir tekfur kızının kar-
Qllr a Pın oğlu Kara Alil.. şısında da olsa beldemeyı· sev-aya. .. 
llchilir n~ç~n geldiğinizi öğre- meı. Stızüne hemen cevap is-

Ôrn ~ıyım? ter. Sağırsanız işaret ediniz 
dilimi rtitnde ilk defa küçuk de sesimi yilkseldeyim. 
C> d Yutar gibi oluyordum. Gene ilk defa olmak üzere 
Şahtct~rece mütehnyyirdfm. bir erkeğin beni tekdir etti-
lctııakJ 1 

- poyraz yeli gibi - ğini görüyordum. BUtün temas 
~ihra ilrda uğulduyan Türk ettiğim e.rk klerin önümde diz 
'd•rrı tnanı bu narin yapılı çökmiye amade olduklannı 
t~ d:1Y~ış?.. Hayretim, bi- göre gilre ve her erkekten 
Ut tııılletim namına hicap bin türlil kelimef hürmet, ke-
tıah .. · karışıktı. şu .pazik, limei tebcil ve - ne içın sak-
!J ,ınas 'tllc.in .. ve çok kibar lıyayım? - Kelimei aşk itide 
~i k onünde kaç Rum ka- iıide idem oğtdlannın hepsini 
~er:.•sını açmış, l(aç fırka huzurumda hayran göreceğime 
~ ıı darmadağın olup itimat hasıl etmiştim. 
~1:~?. ~e yalan söyliyeyim. Kara Ali h zretleri, maal-
·~, A~·ki gencin mePıur esef bu hayraniyetl göstenni-
~ td 1 k olduğuna ; karada yor ve beni enikonu azarlı-
d e llçıJde~ en kasırgaya, deni- yordu. 
aIR~a ıgı zaman, heybetli Biraz şaşaladığmı itirafede-
~trd~~a henziyen Türk ser- rim ve bu şaşkınlıkla da ke-
lllalltnıy e yUz yüze geldiğime keliyerek cevap verebildim: 

bcr Ordum. - Eski dostum Prenses 
hltrıa~ 

1 
de bu i Ierde bir sır Nenofnnn dav tile Bursaya 

~ ltt Yal !ıı~ .geliyordu. Ya gidiyorum. Prenses, bu adaya 
\ı bli~İtı soylıyorlnr, kalele- uğramaklığımı, sizinle görüş-
~dut'lty S~kut ettiğini kasten memi ve lütfunuzdan istifG1de 

lUer ~r ur, yahut bu Kara ederek kendi nezdine gelmek-
~ailıeri . arp olunce şeklil şe- liğimi yazmışlardı. 
"t)f· nı de... • tıhı itip b· gıştıriyorlar. Lakin Kara Ali hczntlerinin ne 
"i t il 0~t lU.Sanın ne sebeple duruşu, ne bakı;ı değişmedi. 
'i t alnı un korkunç bir hü- Bizim prerı terin veya prenses-
l!it ı eı~1 ınümkUn mü? lerin ismi anıldığı zaman ba-
Uclldeı ek, vel v s~rçelerle balanmızın ve sairenin yap-

lilhtrı ta~. halinde olsa, bit tıklan gibi bafml açıp rükua 
lt:ı tlutasa U b~Ynay bilir mi? eğilınedi. Eğer, «Türkler sev· 

da but r nıuamma karşı- gilerini y6reklerlnde tsctklat, 
! olllla'~nıyor v~ celİidetme- dillerinde geıdirlp Jdrlctmez-
"' ~tnn · " ~ll RÖ\il zıynde melahat- ler» şeklindeki sözünüzü, mek-
\ttı U~ti~c n~n Vara Ali haı· tubunuzd~ki o tuhaf cijmleyf 
..... llduYor .. tevap vermeyi bile hatırlamasam isminizin yad~· 
'QtL "'Urtı g· f d•l b• h ~tlt{t~hul\uıd · . ız n sözleriniz, ı mesi üzerine derin ır ür-
b ~tint~ akı coşkon tas- meli resmiye gösterıniycn ve 
~~hıittıd~ llıethiyelerinlz de yerlere eğilmiyen bu genç 
)'\}~den 'bir canlanıyordu. Ta Türkc cidden kııaçşktım. O 
bil •tliy0r .~.acaba? » suali da, hem munis, hem mühip 
~ lcaba gı 1Ydi. Evet; aca- olmak gibi garip bir mahiyet 
ih 11 Bôzl~r~~ acaba diyordum tafıyan berrak ve tannan e-
~0 .. ~alindennın .. doğru çıkıpas: dl ıu mukabel de bu}qndu: 
~llı. uzülmiye bıışlı- - Bana da Bursadan yaı• 

' Ali ıı_ anılardı, ve beıxı liıun gelen 
·~ mert Bimuma tc1lcri ~ Bu iec& 

orç u 
Hapse girerken 
üzerinde (700 
lira ulun u ... 
Yakında tatbikın başlana

cak olan y ni icra kanununun 
~tbikatı için hazırlıklar yapıl
maktadır. İcra dairesinde yeni 
bir taşkilat yapılacak, b zı 
memurlar icra memw-u namını 
alncaklardır. Kanunun tatbik 
edildiği gün, biltün borçlular 
salıverilecektir. 

Bunlar lstanbulda <c60» ki· 
şi kadardır. 

Bundan sonra borçluların 
hapsi usulü kalkmaktadır. Bu 
usulün, ikraz ve istikr z işle
rinin, her nevi borç senetleri
nin dah sağlam esaslar dahi
linde yapılmasını temiD ede· 
ceği tahmin olunuyot. 

Borçlarını verecek yerde 
hapse girmeği tercih eden 
para sahibi borçlular da arbk 
buna imkan bulamıyacaklnrdır: 
Geçenlerde «pnram yokln di .. 
yerek hapse girmeği tercih 
eden bir borçlunun hapisane-
de üzeri muayene edilirken 
yedi yüz lirası çıkmış, bu pa-
radan alacaklısının alacağı 
olan po ·n verilmiş ve kendisi 
serbest bırakılmıştır. Böyle 
tuhaf vak'alara da tesadüf 
edilmektedir. 

benim misafirim olun. Yarın 
sizi karşı yakaya geçirir, yolcu 
ederiz. 

Sonra arkadaşlanna Türkçe 
bir şeyler söyledi. Onlar ge
minin arka tarafına, bizim 
kaptanın yanına doğru gider
lerken kendisi banu döndü: 

- Hanım -dedi- bizim evde 
sıkılmıyacaksınız. Çünkü hare .. 
mimde rumca bilir, kolayca 
anlaşırsınız. 

Ben Kara Ali hauetlerinin 
bir nım kızile izdiyaç ettiğini 
aldığı kızında gllze.tıikte yekta 
olduğunu işitmiştim. binaen
aleyh, şu kısa cümledeki bü
yük inceliği ve kara A:linin 
dört kelime ile ihsas ettiti 
-kendine it- o derin hubbu 
milliyi dernkap anladım. Koca 
tllrk, knrısının aslan rJm oldu-
ğunu değil rumca bildiğini 
ıöyliyordu. pekala ibis olunu .. 
yordu kf o, kansının rumlukla 
hissen, fikren alak dar o1ma
dığina tamamen kanidi, ve 
binaenaleyh zail afil bir 
hUviyetin kale alinmasına lfi
r.um görıniyordu. Zihnimde 
gene sizin sözleriniz ve o 
hayretengiz tnğayyijrü hissi 
dolaşmıya başladı. Türkün -e-
line düşen her mm kızı, böyle 
iatihalcye mi uğruyoz:du? 

.(Bltmedl) 

uguıı 

Huhfelis Kemal 
efendi muhake-

me ediliyor 
Bugün Adliyede mOhim bir 

dava vardı. Ağır ceza mah · 
kemesinde cereyan edecek 
olan bu davanın maznunu 
çarşı içi Maliye tahsil m~uru 
Kemal efendidir. 

Mumaileyh, 5000 lir ihb1h 
etmekle maınundur. Kemal 
efendi mahkemede milhim 
bazı şeyler öylemi§, sorulan 
şeylere cevap vermediğinden 
dolayı geçen celsede Defter
darlık makamı aleyhinde ta
kibat ve ihtarat icrası karar
ğir olmuştu. 

E naf cemiyet
leri aralarında 

anlaştılar •• 
Gumhuriyet halk fırkası 

merkezinde lstanbulda mevcut 
bilumum esnaf cemiyetleri 

mümessileri Emin Ali beyin 
riyasetinde bir içtima aktet-

mişlcr ve -bu içtimada es
naf umuruna aft ihtilAf 

ve mesailin halinde çalışmak 
ve menafii memlekete m6te
allik kararlar ittihaz etmek 
üzere meclisi umumii viliyet 
azasından bir .u.bn riyasetln-

Şehremanetinden bir, İstanbul 
ticaret mıntakası ticaret mü
düriyetinden \'C tiçareti bahri
ye ve polis mUdüriyetinden 
birer zatten mürekkep oanaf 
encümeni namile bir encümen 

teşkiline ve bu encümene l· 
zayı daime olarak esnaf c~mi

yetlerinden alb zatın intihabı 
tekaniir etmiştir. 

Neticei intihapta bakkallar 

cemiyeti k"tipi umumw 

Ahmet Fethi, hamallar -;e

miy ti rei i Muhittin, Kasaplar 

ceıııiyeti klitibi umısı Hafız 
Ömer, Ekmekçiler cemiyeti 

idare heyeti azasından aabık 
reis lsm il Hakkı, Lokantacı
lar cemiyeti idare heyeti aza• 

sından Cemal, Mavnacılar ve 

kayıkçılar cemiyetinden mn
navebe suretile Ethem lzz~t 
ve Ali Beyler intihap edilmiş
lerdir. EnQLisnen her on beş 

günde bir pazartesi ifinleri 
saat «15» de Fırka merÇ,Ziıı
d itfuna edecektir . 
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Pek nıüthiş bir cinayet_ 
Polis hqf iyesi delışet içinde kaldı. Oda kaıı içiııde JiÜZT1' 

yordu. Tavana bile kan sıçramı.ştl .. Katil hiç şiiplıcsi::, (f!'g-' 
ris) di. Çünkü dıı,ocıra kanlı bı:r kaplaıl jJeıı,çesi ızı~ 
Tigrisin zmzası Olırclı. 

ortadcııı 
Fakat ... Jırı ıncLktul? maAlıtl 
kaybolmıı~tu. 

Polis Ye emniyeti umumiye 
mUdürleri şaşmp kalmışlar .. 
Hıl'llZ zabıtaya meydan oku
yor.. Herkes tellşta.. Yalnız 
burada yftzii gülen biri var .. 
O da bu kenarda duran Mös
yö... O kimdir? 

- Ben Maksim dö Püvisö
yüm matmazel. Polis müdürü 
Maksim do Püvisönün üzerine 
yürüdü. 

- Siz susunuz! 
- Niçin susayım? 

Evet matmazel.. Gör-
düklerinizi aynen yazınız ve 
ayni zamanda herkesin kor
ktuğu bu Tigristen benim 
korkmadığımı ve korkmıyaca
ğımı da bu efendilere ispat 
ettiğimi kaydediniz. · 

Emnrıeti umumiye mUdürü 
kendini fazla zaptedemedi: 

- Bu kadını hemen şimdi 
kapı dıtan edin. Gazeteci 
olsun, ne olursa olsun mes'u -
fiyet bana ait! diye bağırdı. 

Bu esnada parmak izi ara-
IDJY& giden memurlar gelmiş
lerdi. 

- Ne haber? 
- Bulduğumuz ider hep 

eldivenli ellere ait. Yalnız bir 
fey na.zan dikkatimizi celbetti. 

- O fCY nedir? 
- Duvarda bir pençe .. Bir 

kaplan pençesi izi bulduk. 
M. Konyon bitap bfr halde 

düşmemek için duvara daya-
nırken solmuş dudaklan ara
ımdan şu kelimeler döküldü : 

- Kaplan pençesi.. Tigriain 
pençesi .. 

Polis müdilrünün omuzuna 
bir el dokundu. M. Konyon 
elektrik cereyanı geçmit gibi 
titredi. döndü. Baktı. Karıı
sında alaylı vaziyeti ile Mak-
ıim dö Püvsöyü gordü. 

- Ne istiyorsunuz? 
- Emin olunuz ki M. Kon-

yon size cidden ve kalben 
çok acıyorum. Haydi.. Haydi 
fazla üzülmeyiniz. 

Bu belilı ve çapraşık İften 
sizi kurtaracağım. Fakat dedi-

ğim gibi.. teklifimi kabul pr
tile.. Esasen bugün olmaZ!a 
yann muhakkak kabul edecek 
deVil mısiniz?. 

Polis müdürünün gö:cleri 
döndü. Boğazı düğümlendi. 
Kendine malik olmadığım is
pat eden bir sesle bağırdı. 

- Artık bu kadarı, küstah
lığın.. cür' etin bu derecesi 
fazla. Rüt! Rüt! gel buraya. 

- Emrediniz müdür bey. 
- Bu herifi hemen şimdi, 

derhal tevkif et. Bileklerine 
kelepçe geçir. Mesnık eşya 

ile bize kafa tutmanın ne de
mek olduğunu öğrensin. Zaten 
şimdiye kadar bu münasebet-
sizi tevkifhaneye gönderme-

7 

mekle hata ettik. 
Mösyö Miluva da tasdik 

ett: 
- Hakkınız var dostum . 

Çoktan, daha dünden, daha 
dünden yakalıyacaktınız. 

Maksim dö Püvisö hiç oralı 
değildi. ( Rüt) ün uzattığı ke-

lepçeye ellerini sokarken: 
- Eğer, dedi, beni dün 

tevkif etse idiniz bugün Na
tan Smitin evindeki bu sir
kati anlıyamazdınız. İşte ka
zandığınız bu oldu. Mamafih 
ben tevkifhanede çok kalacak 
değilim ve bu işten de z.:.rar

Jı gene siz çıkacaksınız. 

Komedyadan sonra ... Cinayet! 
İki saat sonra hafiye Rüt dı. Benim biitün aylığım bile 

Paristen kalkan tirenin iç!nde burada bir gece yatmıya kafi 
(Nis) e doğru gidiyordu. gelmez. insan bu otelde uzun 
Kompartımanın bir köşesine müddet yaşnmak için Natan 

büzülmüş sabahtanberi geçen Smit gibi zengin olmalı .. 
şeyleri, hadiseleri düşünmek- Kapıdan girdi otel müdürü-
te idi. nü buldu: 

- Nihayet herifi kodese - Natan Smit Buradadır 
tıktık.. Tıktık ama bu işin so· değil mi? 
nu ne olacak? M. Konyonun - Evet. 
hali pek bitjin. Beni alelacele - Lutfen kendisine lıaber 
(Nis) e gönderiyor. ( Tiğriı) verin. M. Konyon tarafından 
denilen herif orada .. Peki ya gönderildim. 
bu Maksim dö Püvisö kim? Maalesef imkan yok efen-
Daha sonra ev nasıl soyuldu? dim. Natan Smit hastadır. 
Tam ilç defa tecriibe ettim. - Biliyorum. Fakat ben 

Evden çıkıp istasyona gelin- kendisini mutlaka görmeliyim. 
ciye kadar geçen müddet zar- - Ne siz, ne ae kimse gö-
fında hırsızlığın olması imkinı remez. Çünkü kabul etmiyor . 
yok. Olsa bile çalınan tablonun - Siz haber verin , beni 
ayni tirenle gönderilmesi ka- kabul edecektir. 
bil değil. Böyle olduğu halde - O [da hizmetçisini bile 
ev soyulmuştur. Bakalım itin içeriye almıyor. Paristeki evi-
içinden nasıl çıkacağız. belki nin soyulması haberi zavallı 
Natan Smitten bir ip ucu bu- adamın yüreğine indirdi. Ya-
lurum. Ondan alacağım izahat taktan çıkbğı yok ve çağınl-
meseleyi halle yardım eder. mayınca kimsenin odaaına 

Ertesi gilniı (Nis)e çıkar çık- girmemesini sıkı sıkı emretti. 
maz doğru Natan Smitin in- Akaine harek etmekte mazu-
di v i otele ·tti. ruz. 
~u otel ~isin en muhteşem - Çok ıey •• Ne zamandan-

ve kibar bir oteli idi. Rüt : beri odasından çıkmıyor. 
- Vay canına .. diye mırıldan- - Dünden beri. 

- Ne yapıyor? 
- Uyuyor. 
- Ncrden biliyorsunuı· tt' 
- Bizıat kendim kaP15:ı,, 

kadar gidip dinldim. f-{o 
dığını işittim. ıf'J" 

Rüt, her ne olur.-.a . 0 • r 
Natan Smiti görmek ıbtı1 
cında idi. tı1' 

- Madem ki M. KonY~,l" 
arkadaşı imiş. Kendisini r.ıı ıı.J 
sız cUiğime kızmaz. Ben ° /__. 
namına geliyorum. Esas~n ~ 
rüşeceğim mesele kcndı .'!' 1 
fanh içindir diye düştı11 

Sonra yüksek sesle: I 
- Ben P aris polisine rıı' 

subum. lc;tc hüviyet vcı-a~/ 
Mutlaka kendisini görıne 1 

dedi. .. ıJJ 
Otel miidürünün go 

açıldı? d( 
- Polis misiniz? Bun? iı1 

ha evel neden söy]cmedı~ııl" 
Buyurun, Beraber 1' ~ 

Esasen doğrusunu isters yıf 
ben de bir parça nıer~kt.ıı 

- neden? s~1 
- Diindenberi Natan ,tt' 

hiç kimseyi çağırmadı. ~,JJ.,,, 
yemek bile istemedi. Ba ~ 
Eğer hakikatea çok hast• 
otelin doktorunu çağıra!•fe~f· 

Odanın önüne gelrnıŞ 
1
._,,, 

İçeriden uzun uzun bot 
sesler} geliyordu. ce"' 
, Rüt kapıya vurdu. f)tf 
alamadı. Tekrar vurdU·}'l,tt' 
heleri şiddetlendirdi. ':ıdl' 
bütün kuvveti ile yu~ 
mıya başladı. Şİ1 

Hiç.. Hiç cevap y.ok!'1;,; " 
hissi kablelvukuun endif ,_ot' 
meslekindeki tecrübeleti J_.; 
kuşkulandırdı. ııFM. 

Cebinden maymun' 1~ 
çıkarıp kolaylıkla kapırrd~ 

içeri girer girmez g fe'-' 
manzaranın dehşet ve tJJ"'-. 
karşısında elinden ırı•r~~" 
cuğu düşürdü. Bu öY t 
manzara idi ki bir kere f 
dükten sonra bütün 

1
,J'I 

müdddetince asla unutıl d"et' 
dı.. O kadar müthiş.. 0 

ce feci idi. <»it.Ol~ 
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o. \'{! ' 0 rmanlann, bayır-
tı~rı. (>\s Itırların hükümdarı 
~·\ı dü lan) ın bir gün bir 
A 1 IlYaya geld' b • an ı. 

\> Uy~tlllek Padişah oğlunu iyi 
b~l'ttıek ·' güzel bir terbiye 

tc , ıstedi Ç" k'' k d' 
~t ıt olu · un u en ı 
~k~i. rsa Yerine oğlu ge-

~e.rı.ı aı~·etini t . 
...... ar ara eşkıl eden hay· 
""lir b ııuıd b li e bi ilrad a ir hoca.. Bir 

c .. ı_. ı. ,,.. •--es b 
,..

1Yct1· U tn"h' 
tdij ı vazif u tnı ve ehem· 
d:. lllesini . e~e kendinin tayin 

-.rı b ıstıy0 ... d 
~ad aşlıYar k • u. Kaplan· 
~ad~r bütü: h kurda, tilkiye 

lı}al • ayvanlar aslan (( l.141. 

tet\:ı~ Oğlunu b. • 
~i Ye ed l' tze ver. Bız 

oıı e ını G" 
dıı!'ıl a tam b. • oreceksiniz 

b: ~c~n~eririz.:~ aslana layık 
bil'itıc • :r • Asla b ir k'· lltife.t n unl&rm hiç 
hu oieye bü e~nıedi. Uzakta 
~ tllıii.. ZUlın •· 
6pe .. :1 kendi b ~ , boynunu 

&ı Yan alınde duran 
t ' (} •na .. Qiy ğlu,.. Çagırdı: 

C td "«U, ded' 
\'~ h eteks· ı, sen ter-
~~a er Vcıkit ın... Sarayıma gel 
r..ı • O 0 glu l b ""'lcbu· nu anc k nı a eraber 

ıritn. n s a teslim 
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F kat öpek ba ııu kaldırdı: 
- Çok teşekkür ederim, 

dedi, bu ben'm için hiç ümit 
etmediğim bir li'ıtuftur. Fakat 
ben sizin oglunuzu kendi sa
rayınızda ·terbiye edemem. E
ğer itimat g_österirseniı. oııu 
bana verin. Beraber alıp gö-
türeyim. İstediğiniz gibi tam 
bir hükümd ra l yık şekilde 
terbiye edeyim. 

Sonra getirip size teslim 
ederim. Bunu aslan kabul etti. 
Köpek, henüz doğmu olan 
arslan yavrusunu alıp gitti. 

Köpek çok doğru düşün
müştü. Sarayı dolduran yırtı· 
cı hayvanlar ve dalkavuklar 
arasında arslanın yavrusuna· 
iyi bir terbiye veremezdi. O
nu evvela kendi fakir köşesi
ne götürdü. 

- Sen.. dedi. Benim gibi 
bir köpeksin. Anan baban 
öldü. Seni sokakta buldum. 
Yamma aldım. Her şeyden 
evel bir köpek olduğunu bil 
ve söyliyeceğin sözleri, nasi
hatları dikkatle dinle, 

Aslan yavrusu asi n oldu
ğunu bilmiyordu; kendini 
köpek zannediyor, bu zan 
içinde büyüyordu. 

Köpek onu elinden tuttu 
diyar diyar gezdirdi. 

Yırtıcı hayvanların yaptık
ları vahşeti, zaif ve kendi hal
lerinde yaşıyan hayviıpların 
bu yırbcılar elinden çektikle-

.ı . ,; • b·r 

nnı ayrı ayn gösterdi. 
Sansarların tavukları, tilki

lerin tavşanları, kurtların da 
kuzulan nasıl yediklerini gö
ren -aslan yavrucu bu hayvan· 
lara karşı intikam ve nefret 
hişsi ile bağrıyordu. 

Bir gün sordu: 
- Bu hayvanların yapbk

lan bu fenalıkları hayvanların 
hükfımdarı olan aslan bilmi· 
yor mu? 

Köpek ceyap verdi: 
- Nasıl bilsin yavrum? 
Hükümdarın etrafını hep 

bu yırtıcılar, vahşiler ve dal
kavuklar sarmışlar. Ondan 
hakikati gizliyorlar. Zalimlerin 
zulmünden mazlumlann sesi 
çıkamıyor ki dertlerini dinle
tebilsinler. 

ASian yavrusu böyle terbiye 
göre göre gün geçtikçe hem 
merhametli, hem duygulu olu· 
yordu. Tecrübe dersten iyidir 
derler. Köpek te talebesine 
öğreteceği ahlak derslerini 
tecrübe ile, misil ile öğreti
yordu. Zayıflara acımak, kim
se izleri himaye etmek, dal
kavuklardan uzak kalmak, ri
yakarlann sözlerine inanma
mak gibi güzel hasletlerin 
hepsini öğrendi. Fakat hala 
kendisinin Aslan oldugunu 
bilmiyordu. • 

Bir gün, kocaman bir kap
lan köpeğin karşısına çıktı • 
Üzerine hücum edecek ve 

baba 

par,aJıyacakh. Bunu g(Sren ve 
velinimetinin tehlikede oldu
ğunu anlıyan genç arslan 
- çünkü o artık büyümüş, Cle
likanlı olmuştu - hemen başı
m kaldırdı, dişlerini açb, ~ 
ruğunu kırbaç gibi iki tara
fına çarpa çarpa kap 
üzerine atıldı, taze ve hiç is-
raf görmemi kuvveti ile koca 
kapl nı hakladı ve köpeği 
kurtardı. Sonra babGUl(Ulilll 
ys.nına koştu : 

- Babacığım, dedi, Seııhı 
hayahnı tehlikede görllnce 
sanki bir aslanmışım gı'bi k~ 
dimde kuvvet buldum. Bilsen 
seni kurtardığım ne kadar 
memnunum. 

Köpek, gözlerinden se~ 
yaşlan akarak aslanın ellerin 
sarıldı. . 

- Sen, dedi, sanki değiL 
Hakikaten bir aslansın. Ver
diğim emeklerin biç birisine 
acımıyorum. Artık bir aslana .. 
Bir hayvanlar bükfimdanna 
yakışacak kadar terb~e 8Ö1'· 
dün. Şimdi sarayda riyakar· 
lara, dalkavuklara, yırtıcılara 
meydan okuya bilirsin. Adz, 
zayıf neye derler? Sefalet ne
dir? Öğrendin. Ben ğhyomm, 
çünkü bir evlat kaybettim. 
Fakat memnunum. Çünkü hay· 
vanlar diyarına bir baba ka· 
zandırdım. 
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EGLE~CELi /l\11ir 

- Bu çlirlik ne? 
- ilahi kocacığım. Bunu bilmfyecek ne var?. Ştmai .. Ben .. 

moclaııl Amcamın ogluna yaptırdım. ., 
Oyle ise bekliyelim ... 

1. M. Beyin kansı çok güzel ve çok olgun 'li e dolgun bir 
lı.dmdı. Her gittiği muhitte bulunan erkeklerin daima iştıba· 
llllU açardı. 1. M. Beyin hatunu aynı zamanda kumara da 
meraklı idi. Fakat her vakit kaybeder, kaybettikçe de oynardı. 

Bir pn, gene kalabalık bJr yerde oynadı. Kaybeiti. Fakat 
laemiıır ıpasasından kalkmadı. 

- · Bagftn.. diyordu, mutlaka kazanacağım. Param kalma8a 
bile dekoltama kadar oyuna verer.eğim. 

Blinu duyan K.. bey refikinin kulağına eğildi. 

- Ôyle ise bekleyelim. İ. M. Beyin kansını çıplak g6r~· 
cejiz. Kaçınlmaz bir fırsat! · 

- Ne bekliyorsun oğlum? 
- Annen otomobiller geç-

meden yoldan geçme dedi. 
bir q.attir otomobil geçmiror, 
onu bekliyorum. · 

ı· 

' ;;., -~ 
~/"/ - --....-~- _ _, _ 

"" ı ahul Bop parasını ne
reye saklayor? 

- Kasaaı fıstanınm altında 
da ondan. 

Bahçeden bir seı - Çicim ! Buraya gel ! 
Odadan cevap - Beni mi çagırıyorsun, köpegi mi? 

· Yahudinin cevabı i 
Bir Yahudi ile oir hırıstiyan din I r.ılinakaşasına tuiuş~U~I 

lkiai de kendi dinlerinin en iyi din olduğunu iddia dıyo 

Hınstiyan Y ahudiye sordu : / 
- Siz sinagogda ve buşınazda şapka ve bağtrar~.dl 

cdi~oraunuz. Sqnra da cenazel~rinizde biç me:asim ~ 
sunuz neden? 

Yahudi cevap verdi: I 
- Bizim en kıymetli şeyimiz kafnmızdır. So\'Uk ahP dl 

almaktan korktuğumuz için duayı başımızda şapka ile ~ ~ 
Bağırmamıza gelince: Bizim allahımız si~in aJlahınızdan c 
ihtiyardır. Kulakları ağır i~itir. 

- Ya cel\8ıe merS:Siminiz? t,if~ 
- Bunda lıakkr:nz var. Ben kendi hesabıma. ~ 

yirmi hiristiyan cenaze5i görmeyi bir tek basit yahudı ' ~ 

,.,.örmeğe tercih ederim. ...,. --~ 

~~v - 1 
1 ı~"'"\~ ';,/ .,/ 

- Biraz yavq okuyun! 
- · Kulağµn sağırda ondan 

bııh okuyorum. Mazur görün. 

~ 
\-_,-----------· ~ t~ 

- BeY.fendj bu pe 11.'.1 
b?r şey. insanı~ bi! a'/ ~
ima ötekinden bıraı / 
olur. ı.·r ı1 

- Be:::ıim bilakis ,.,ı 
daha büyük. 
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Amerikalılar f rh a, 
aktörlük 

yağmur ve yıldırımlara 
yaptırıyorlar 

Son günlerde HoHivutta Yukua gelen bir fırtına pek çok hasar ika et mekle beraber bir sine
kac1?ın haylı işine yaranııştır. Bu adanı bir sahne yaziidır. Bilhassa sesli filin1Jerdeki ınuvaffa
kl)'etı ile tanınnııştır. Sahne vazi i fırtına esnasında bir stüdyonun üstüne büyük bir mikrofon 
l 0.Yınuş, fırtınanın, yağmurun bütün gürültülerini kayde nıuvaff ak olmuş, aynı 7..an1anda bulut
barı~, .şimşeklerin filin1i de alındığı için çok güzel bir sesli kurdele vücude gelmiştir. Vazii sahne 
't~ fılım parçasını bir facianın içine ilave edecektir. Şimdiye kadar bu kabil sahneler sun'i vesa-
1 e Yapılıyor ve tabii, hakikisi kadar iyi olmuyordu . 

.. Klara Bav {S f } Malek 
~ırk hayatına a- usun uz . .1 1 Şar/o gibi sesli 
ıt Yeni bir kur- Tayyarelere ihtar fi/imlere 
dele yapıyor aleyhdar 

Pervane eürültülerinin scıli filimleri boz-

M •t'ruf 
:rıldııi Amerikan sincnft 
Citda )l<.~n.ra Bov (T eblikeli 
Yaprn t ısıınli yeni bir filim 

B a tadır 
u kurd ı· 

· ( Dik A e e sesli olacaktır. 
~tı bu rlen ) aynı eserd _ 
lllaYı ~Uk erkek rolünü oyna-
(:'ili abuı etm · t" rn b' ışır. 
~elen f ır sirkete vukua 
lis acıayı 1 k atk an atmakta u-
~ as d ' 
l •dis~ıer~n a olup biten bütUn 
~hir· e.t' olanca çıplaklığı ile 

lllekte 1ir. 

maması için en ameli çareyi ( M. G. M.) 
tirketi buldu. 

Bilhassa geceleri Hollimt üzerinden geçen tayyarelerin gü

rültüsü sinemacıları kı:ıdınyor. Sesli filim stüdyolannda bu gti
rültü bazen bütün bir sahnenin bozulmasına sebebiyet veriyor
du. Sinemacılar,, toplandılar-, düşünüp taıındılar favat buna hiç 

bir çare bulamadılar. Yalnu; Cemabiri müttehide hana kuvvet

leri riyaseti ile diğer hususi şirketlere birer temenni mektubu 
yaıtlması kararlaşhnlmıştır. 

Bunun da mevcut mahzu:u izale edemiyeceği tahmin olunu· 

yordu. Son posta ile gelen Amerikan gazeteleri (Metro Gold

·in Meycr) ıirketinin bu hususta en ameli çareyi bulduğunu 

yazmaktachrlar. 

Şirket stüdyolannın çatılan Uzerine Elektirik ampulleri 

ile binlerce metro irtifadan görülebilecek tekilde ıa kelimeleri 
ı yazdırmıştır : « Lütfen Sükut! » 

-=====-------=--:..:--_:_ ___ -_-==:::.=:. ~-----==-==--===----=-- -_ -- --- ..:::___:--:_~ 

mr İspanyol ressamı meşhur sinema yıldı:ı Maryon /Jauı:.. ,_. 
porlrelcrinden bir tablo yapmış ve büyük bir 

muuaflakıyet kazanmıştır. 

Melek ( Buter kiton) drı 
Şarlo gibi konutucu filimlerin 
aleyhindedir. Bu mqhur ko-
mik aon günlerde hazırliklan
nı yatığı yeni bir spor filimi-
· ı.in sesli olmasına karar 
•ıermiştir. 

Fakat kurdelede yalmz tu.,• 
vaDlar bağıtacaklar, gök· gti· 
riiltiiail ifidilecek, eşyanın çı
kardığı sealer duyulacak, in· 
sanlar eski vaziyetlerini muba· 
faza edeceklerdir. 

I~ 

l~i 

- Sen heni arbk ıemıi· 
yorsun? 

- Amma yaptin ha! Hiç 

J 
sevmesem bütnn günümü •e
nin yanında öldürllrmüyibn. 
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lardan sonra ... EmlakveEytambanka. .. 
Bir de kendi deniz vazi- sı istanbul şubesinden: 
yerm·ze eöz eezdirelim. Ankarada satılık emlakKıyıııel! 

Komşu devletlerin Karade· BilGmum Alman muharebe ~ k.. Ci ~i Mü.. 'IAb T. L. 
niz ve Akdenizdeki bahri krovazörleri gibi «Yavuz»da pek ev ıı ru i~emı ---
kuvvetlerini tetkik ettik, bun· mükemmel bölme tertibahna 18 Etlikte Bağhane Zemin kabnda: 6 oda 1 balkon 1 
lann bir harp vukuunda malik, pek kuvvetli •;e ağır mutfak 1 garaj 1 ahır 1 hali. Bi· 
kullanabilecekleri gemileri göz- zırh lavhalarile tahb muha- rinci kat: 4 oda 1 mutfak 1 sa-
den geçirdik. fazaya alınmıştır." Bu gemimiz lon 1 hali ve musluk, gusülhane 

3 
Bugünkü müsahabemi:r.de 10 tane 50 çapında 28 lik ve ve tavukluk. 334 

kendi bahri kuvvetimizi genç keza 10 tane 45 çapında 15 2 Hisarda Hane &drum kabnda: 1 oda 1 hali 1 
Türkiye cüınhuriyetinin « hali santimetrelik topu, müteaddit Alaettin sofa. Birinci katta: 2 oda 1 mut· 

k ı ·1 ı fak 1 taşlık 1 hali 1 sofa ve ay· hazırda » elinde bulundurduğu to.rpito ovan arı e ya nız n kapısı vaıdır. İkinci katta: 3 o-
gemileri gözden geçireceğiz. zamanmın değil bugünün bile da 1 mutfak 1 balkon 1 sofa 1 
Sefaini harbiyemizin evsafını , en mühip bir vahidi harbidı". kapı 1 çatı katı ilç kiracıya el· 

4
,,1' 

bütiln dünya mehafili bahri· Kruvazörlerimiz - E'. • ~·erişlidir. 3 ::tV 

yeşince en mevsuk ve itimada mizde kravozör olarak « Ha- 23 B.M.M. Hane Zemini kagir üzeri ah~p. Bodrum 
şayan bir menba tclAkki midiye» ve «Mecidiye» isminde arkasında katında: 2 oda 1 odunluk 1 ça· 
edilen, meşhur «Jane's figh- iki gemimiz bulunuyor. Kara maşırlık 1 kuyu. Birinci katta: 1 
tingaihps = Caynin salnamei denizde bir mayna çarpıp antre kış bahçesi 1 büyük salon 
bahrisb> Unvanlı eserin en battıktan sonra Ruslar tara- 2 oda 1 mutfak 1 banyo 1 halR 4640 
ıoo intişar etmiş olan 1928 fından yüzdürülerek «P. rut» 1 kapı l arka kapııı vardır. ) 

Balada mevkii, numarası, kıymeti muharrer ( haneler senesine ait cildinden ahyoruı. tesmiye edilmiş olan ve Rus- ..... 
bervec-hizir şerı:it tahtında aleni müzayede ile mevkii nı.U-Hatfı harp ~ef 11.ini - yanın inhilali üzerine tekrar 1: 
yedeye cıkarılmıştır. 

«Turgutreis)) zırhlısı kadro bari- nurlu bil.iline kavuşmuş bulu- 1 _ Satışta esas olan peşin paradır. i 
çine çıkanldıktan sonra elimiz- nan ccMecidiye)) esaslı bir ta- 2 _ Gayri ınenkullin kıymeti muhamm~nesine yuzde beş 
de bir tek hattı harp sefinesi mir görmüştilr. pey akçesi olarak müzayedeye girecek müşteri ta.rafın~~11 

kaim•!!: oluyor ki bu da son 3300 ton hacmi istiabisinde k 1 ı· · k b k · ı· ı · b 'd' ve ..,. a • c ıştıra an a veznesıne tcs ım ey emesı mec un ır. 
harpte cihanşümul bir f(Shret olup dört tane 55 çapında 13 h · b · k b 'b ,_ f rtt 

d 50 
ya ut o nıs ette ternınat me tu u ı raz euueı ~a ır. p 

kazanmış olan «Yavuz,. mu· santimetrelik ve ört tane 3 - Gayri menkulün müddeti müzayedesi on be gün ol1J 
harebe kruvazörümüzdllr. çapında 7.50 aantimetrelik top 26 6 929 'h' d b d 11 7 ft4'ft d'f pet' . • • tarı ın en e ile • • 7.&.7 tarihine müsa ı 

SOratfseyri dolayısfle kru· ve iki tane torpido kovan.ile '- " ı d 'h ı · k ,. · · k şemoe gunü saat on atı a ı a eı at ıyesı yapııaca tır. it 
riz~r, taııdığı top ve zırh do- mücehhez olan "Mecidiye,, nin 4 - Bilcümle intikal harçlarile rilaıım ve tekllif ve 11 

layısile hattı harpte muhare- inşa rıürati 22 not idi. Elyevm masarifi ilıa!e edılen müsteriye aittir. ; 
beyi kabul edebilecek kabi- bu süratin l<aç nota düşm\iş 5 - Müşteri tarafından verilen fiat tahmin ediltn kıyın'_ 
liyetteki gemilere (Muharebe olduğu malum değildir. tecavüz etm~zse 24 saat zarfında gayri menkul hakkında. ıO .,-
kruvazörü) namı verilir ve Al- 11Hamidiye" )e geJ°nce hali düriyeti umumiyeden müsaade ist:;Jıaali meşruttur. Adem ıO,t' 
man açık deniz filosunun im· hazırda mektep gem1qi olarak vafakat halinde banka ihaleye mecbur değildir. Bu busu 
bumdan sonra bu sınıf gemi- kullıindığımız bu terefli, fakat müşterinin bir h k mutalebesine selihiyeti yoktur. ~ 

lere dilnyanın ancak iki bah- modası geçmiş kruva%Urümüz E5!- ' ea:t: 4 Y. 
· · d düf di M ·d· _..ı • b ril b' (Peyk) elyevm mayn dö- «Gayret», «İntibah» ve " • i nyeam e teaa e yoruz : ecı ıyeuen ton ıti a · e J· h }inik » atlı dört ma·vn ge~1,., lnmlter~ ve Japonya bahri· raz daha büyük olup Mecidi- küc.ü tertibabnı amildirlcr. d k' b 

1 
d "' S ıaııtP 

•· t Tahtclbahi leri"ı.fz ~ var ır ı un ar an « e 6' yelerinde... Buna mukabil tal- yenin uzun çaplı (13) toplan ı· b h k d ·ı: r 
h Bahriyemiz en yeni vahidi ve « nti a » açı enı JI" yan, Fransız ve atta MOtte- yerine (45) çapında iki tane morkörü olarak ta kuUafl.I 

h'd · A ik bah i ı · 15 ·ı·k 50 d 8 harplerini cümhuriyet idaresine ı eı merı a r ye en ı ve çapın a tane bilirler. ~· 

bugün bir tek muharebe knı- 7 ,S santimetrelik topla müsel- medyun bulunuyor ki bunlar Bundan maada eski ~e ;ıJİ 
da "Birinci İnönü ,, ve " İ- h rd b hl I l\fıJ vazörüne malik bulunmuyorlar. llhdır. u e ir zır ı o an '' A 

Hepimiz biliyoruz ki hnkfımeti Pllottlld; Maalesef bu,.n.. kinci in önil ,, tahtelbahirle- zafer» gediklilerin tali~ Jt"it 
5 

uu rimizdir. h ç 11' 
cümhuriye « Yavuz » umuzu elimizde bir tek seri ve kuv- Her ikisi de 1927 senesinde misi ve «Turgut reis» 1 ~ 
tamir ettiıiyor •e hiç fiipbe vetli muhribimiz kalmamışbr. Roterdamda inta edilmiş olan kıymeti harbiyeyi haiz el 
yoktur ki bu tamir ve tecdit Yahm Trabluı, Balkan bu iki botumuz sathı bahirde dirler. ~ 
ameliyeleri esnasında gemide ve cihan harplerine iıtirak 505 ton hacim ve 13,50 not HdlA!a-Türk filosu b~. 
bir çok ıslahat vncude geti- etmİf ve bu itibarla çok yıp- ıüratinde su albnda da 620 l Muharebe kruvazörU• tJt"' 

2 Kill"fik ve demode rilmiş, bu kudretli sefinei har- ranm11 •Samsun,., «Basra>\ , ton hacim ve 8,50 not dra· T 

biyemizden asrın en son keş- ccTqoı» isminde beheri 290 tinde olup dördü batla ve hafazalı kruvazör, 
fiyatı fenniyeai esirgenmemiştir. ton hacmi istiabisinde bir ta- ikisi kıçta olmak üzere alb ~ ~:~k d~k:::r nıuhfİJ' • 
Bu itibarla tamir ve tecdit ne 6,5 luk, dört tane 4,7 lik tane 450 Hk torpito kovanile 2 Tahtelbahir. 
edildikten sonra Yavuzun. ildi- top ve 450 santimlik iki9er mücehhez yeni gemilerdir. 4 Mayn gemisi. P ~ 
sapedeceği kıymeti harlriye her torpido kovanile mücehhez üç G.smboilat'- 413 ili 510 2 Gambottan mürekke 
halde çok yüksek olacakhr: kOçük muhrip ve beheri 1014 ton hacmi istiabisinde (Aydın lunmaktadır. ...i~ 
«Yavuz» hakkında lngiliz sal- ton hacmi istiabisinde «Ber- reis), (Hııır reis) gambotlan· Gelecek müsababe~7 
namei bahrisi diyorki: «Hacmi kisatvet » ve « Peyki§evket >> mız vardır. Ayni sımftan (lu komşu devletler ku~~;~ 
istiabı: 22640 ton, tul 610,25 torpfto knıvazörlerimiz vardır. reis) ve (Kemal reis) gambot- filomuz arasında bir ıııu ~ 
kadem; genişlik: 96 kadem. Muhriplerin inşa süratleri 29 !arı Rüsumat idaresine devr- yapacak ve yeni inşaate~ 
makine! r: 2.:>000 beygir kuv- somµıculann da 22 not idi. edilmişler (Burak reis), (Sakız) gramımız hakkında Jd" 
vefnde parson tarbinile müte- Lakin bugün bu gemilerin ay- ve ( Preveze) gambotları da mahafili bahriyesinden J~ 
harrik dört pervane; sürat: ni sürati muhafaza etmiş ol· fesholunmuşlardır. mız tafsilib neıredecei- /# 
saatte 25 buçuk not. malan müstebattır. (Berk) ve Mayn gemileri - «Nusret• Ahmet Ce~ 6 



Anadolu 
hikôye.c:i Ağaç görmiycn kadın 

<la;;ocuJiluk arlmdaşlarım
<Jtnı bir doktora rast gel
Ueı • Anadoludau henüz 
ş1 llı mı~ olan bu arkada
llle' U7.un sflnelerdenberl 
lllı·llılekeu nezmı~ dolas-

Şlı.. ' ~ 

'I.~- liuzunı, hu {JC'ce bl-
ueı de 1 Uon 1. .. t ereden tepe-

llta.1ı11~onuşnl uıı. Biraz gır 
}'tıka, ••• • Dedim - sende 
le,. 1 açılmadık lıtkavc-

PeJ, c:oıaur · 
- 1) • • •• 

hık~ el\ Yakası açılmadllt 
'"'"f\ ' 1 lrju • _ro ' ama hatırın 

' Oelirlnı. Dedi. 

Gece * <lıt \ · loptant.ık. Aramız-
t1ıf\n;ı ~lUtlofuya hiç fJCÇ• 
lııı· t!· ş ra~h başlı adam-

ı d Vuı• ... 
l.>pl'(\ 1 

~Uv.. < eıı lt'pedt•n lionu-• vf• 
' Olr atıyoruz ... 

...... li * ~lıııcJi •. Hzuıu. doktor, bizP 
ttııl .. e kutJnr i~ilnwdlği-

... ~C'\·)c1 • ı · 
hoı · 1 c Pil halısel!.. 

\lor' ··ı·· -..... ; ~ıu umsedi:' 
'1lfJi ~hdıı o!fhrnun işitme 
ql Ul<Jı lltı l ·ı'·) 1 ,.. 
O ..... •~u " · · .. - ··-
r ıtlı I St\feı•Jd !jicli~im-

Urıı•<](j ... . : ''ile lrnldun ve 
IJl•ı mu1ı '"'f' • • • 1 ll ,, vıer J"'ın< ~ hı l'll .. ~ ..,. 

li~·01, \'ol\ saran ne oldu 
tı('f)' 1~1 Usunuz'! 

Oj,1 ll)llJ· 
1 "<ı • (( Havn· rn' 

' 1 lc• 1 • • b ''()o ı 'il()Jim! » (~ibi-
tıl\tı• < 01\lorun vüzüne 
() t\. • 

<lov. 
.. ttftı N ti· u·· On> . • 

llı·ıut·ıı/'tıı<le hiç a{jaç 
......_ ıı· ı. hir k·ufm' ll'ıı» ((' 't.... ( ... 
• ' « Uaç oürııwıuiş 

......_ I' 
ı11 ;,vl'l 1 

t,•ıııı}... ıJç a{jaç~ gür-
f\ 
. ''ltl•ttL (( ~ ( ı: 

~(l" luı'<lhıe .. 
ttı 11 U~afrtn u~· snat kn
ı,, ltla ı 1 ( << <;üllü » ıl'ı .. 
't()\, 1 J f' J . ( 
hı;< e ne 1 ;or v:ırdır. nu 
ltttı· ltıtnın J, ı· uvuç ~u, ne 
la1h • lrntt ., ).?1şll ot bulu-

""lt· ( \.,1 k 1\ .. l ·ın 1ı en bile bu-
tııl! ~Yltile~:·:· 
~~ .. )Uru81 :'~lntıyor. Vak
bı lllls. l·'t t~ıınnt ulhl hir 

' l .. ı·ar ~f• ı Ur- "'k lOda buz nf .. • \) q •• ,.. , u 

~ı .. lQ ''n<tuı· c • ' hahçelerln-
h (( 1 ~ kı l>u·~~-k Uül yeti-
);.. (' ·· tuıı ·· ı 'l..lt •uıı.. Ço bura-s... u )) dJ . 

lşt )e anar-
~ötu ~ .. bu <•.. .. 
buf't "unı hı Ullu köyünde 
~lt ı ~·ıı ev rl kadın var. 
llt\l. )ilşında. ~ ' bir kör ku-

t•~ltttQ onunıa k 
~ll·.. onu~-

~. « n 
u ayaklarını 

iyi olur mu'!» JJJve soru-
yordu. · 

nu kadının bfrlcJk iste
diği, uzaktan deJik de~lli 
iri bir köstebek yuvasını 
andırmı lUardlnf dünya 
güzile uörmek, ve canını 
\zraile teslim etmeden 
kulaktan aşıli olduğu ye-
şil bir a{jacın gölge inde 
oturmaktır. 

Anadoluda kadınlar çok 
yürür, çok gezer. Köyün
de ağaç yoli a hile başka 
memlekette ağaç görebi
Ur. 

llalhukl oturduğu yer
de çöl,üp kalmıva mah
kum hu Jrndm Ömründe 
hic; alfa(; nörnıemi~Ur. Ye
şil bir a<'{jam Jıasrelile 
) üreğl f uluşan nadir bir 
örnekti hu .... 

ÇehrPsfnf, duruşunu, 
sözlerlni biç unutanıiyo
ru nı . 

f)(\risl JiüseJeJeşnıfşti. 
Eflrri, ayakları \•atlak 
\'Hllnl\, l'i.izünde, kollarm
da süs diyf\ yapllmı~ düv
lllPlt:•r. Sırtuıda yüz yerin, 
d,p,_n yamalı hir gümlek, 
' ueudımda ağır hir ra(j 
tulml,a"'iı, pPk c;ok ~elılrU
n~n dayanarnıyuca(jı pis 
hır koJ,u ~·llrnrıyor ... 

Bu ı,.a<fın . imdi ne va
pıyor, bilmiyorum. oı;un 
uüz~_:mde, zaten, yılların 
\:e omrün d(l(jeri yokf ur. 
~rnurlu su, -.~murdan 
''lilııek ..•. 

(~Pile, lıastalı{ia karşı 
yuttuğu avu~~ avuc; top
rak ... Yerin alt.1 fle üstü - , ona uore bJrdir ... n 
. . . . . . . 

Doktor bir müddei s~. ~ 
Lu. Sonra, tekrar dereden 
tepeden konu~mıya baş
ladık; ve bir haylı gır. 
allık. 

Cel~leiiin Ekrem 

Mahmudiye oteli 
blcktnk ve tcrko~la ınücf'hhez 

ııcznfct 'e tahııretıle mü tcrilennin .. 
mazh rı ta~diri olan otelımize bu 
defa ıııiıccddederı hanyo mahallilc 
tl'k )lltcıklı odalar in\a cdilmi\tir. 
Binacnııle) h aılf' iknmetine de 
oıı derece clveri ,lidır. l~hv<.>n ue

rctlC' ahonrn:ın kaydedilir. RahntJ
nı "'c !!tİrahnf İııi ~17.ıı eden ıı:e' ıı
tı kıraınııı teşriOPıi kendi menfa
aılnn iktizasındandır. 

Adres 
Sultan Mahmut türbesinde 

Trlefon ~4n2 

Sahife 11 
LW 

Ana oğul 
Son zam lar a epey 

sı ça gö ··ı··yor. 
Hukuk nıahl\eme. inde 

sıli sık görülmiy{\ hnşlı
yan ana, o[jul davaların
dan bir taneısi daha ru'
yet eclilmişt ır. 

ihUhif', nene naf'aka ü
zerinP idi. l1aşhca bir 
han mı olan una, üstü 
başı temiz, otuz yAşrnda 
Jrndar uöriincm o(jlundan 
nnfaJrn isliyor, « beni n 
diyordu, « gPı;en kı~m 
en deh:;:;etli zanrnnmda 
knıu dı~arı t11 tli, dam al
tindan hilP mahrum hı
ralilı. liendi. ine enıniye
tinı kalmadı arllk. Kurt1 
liuru vaftlere lrnrnım lok. 
Siz kes.-ınfu .. s bir nafaka 
tayin Pdln. .\yhcay ne 
elime n~<:eceğini bil(\yim, 
hu ya~ımda hiraz yıyıp 
lt;tıyim, rahat ralınt! » 

O{jlu hw, (~ek(11 linin ünü
nü lı:avuşlurarak şunları 
söylüyordu: 

- \ 'aldeme fevkahide 
hiırmelfm vardır. Heni 
do(iuı·mn.,., büyütmüş, bu 
ya~a uetirmi~. ~afal\a hu
Sll"'llll<la kcrnlisile t;eld~e
cPf\ deflillm. ~e münasip 
nüriirseniz, vereyim. Za
tPn hen vcrmclı: islf1 mi-

yor değilhn. E.~, dost ~a
hit. « .\yda on he~ lira 
,·ereyJm. n Hedinı. Yal
dcıını (( hayır ben parayı 
ondan mutlalm mahkeme 
lrnr:trı, icra vasılRsile, ça
tır <;alır alacağım » de
miş. Üyl~ olsun, madem
lii üyle •llma ·mı istiyor! 
Ne yapayım'! 

Annesi oıuz lirR istiyor
du. lüm<lisi zamanın hali
ne nürC', daha az para ile 
geçinemnzmiş. Oglu karı
~•, çocukları olrluğundan 
P ·ki lrnrısmclan olma t;O• 

<·u(jıına 'Lı nafaka verdi
ifinclen bah:;~lt i. 
~ihayeı, on he~ Ura 

l{'sbil <"tlil<li. -'lahlicme-
<len çılrnrhtrken, oğlu de
di ki; 

Yalde, ~unıı hPnim 
elimden do.sl.lo!Jru a!say · 
dm olmaz mı idi: 
~u cevabı aldı: 
- Hir Jwru tıhf et lim. 

oğlum. işimi ~afjlnma 
ba{jhya~ağun, bumhuı :-.mı
ra. Hu yaştan sonra hek
liyeccl\ halim yoJi. Ta
hammülüm kalmadı. Ay 
ha~ı Jlaramı icradtto tıkır 
tıkır alırım. i"e sen üzül. 
ne hPn yorulayım! 

IJ()Krroı1 

M m 1t IT IHI~""-" 
}'rndıldıdn lramva~· eaddesinde köşedeki (2) 

numaralı hanesinde hlhinıum dahili ha t.aiarı 
muayene ve l<•davi eder. 
PerşPmh<· niinlcri lllPf"<•anen<tir 

İstanbul osta ve Telera -
-1 başnıüdüriyetinden : 
Hük memuru yetiştirilmek üzere otuz lira ücreti şehriye ile 

18 müliiıim almdcaktır. Yaşı on sekizden aşağı yirmi beşten 
yukan olmıyan taliplerin şeraiti anlamak üzere nihayet temmu~ 
zun yedinci gününe kadar baş müdüriyet tahrirat kaleminr 
müracaat etmeleri ilan olunuur. 

Kağıt ve karton münakasası 
Tütün inhisarı umum müdürlütünden : 
55,000 kilo karton ve 275 kilo kağıt kapalı zarfla mübayaa 

edilecektir. hayfı taliı:t olanların nümuneleri ve şartnamesini 
almak üzere her gün müracaatları veyevmi ihale olan 28 Tem
ml» 929 pazartesi günü saat 10,30 a kadar teklif ve yüzde 
7,5 dan teminatı muvakkate mektuplarım tevdi etmeleri. 



ALTI1 Cl BUYUK -
'l,a )r)rare l)i y aı1gosu 

6 mtı Keşide 11 Temmuzdadır 
sCYOK İKRAM.İYE: 

200,000 LIRADIR. 
AYRICA: 

50,( )00 40,000 
30,(_)00 2t),00() 
15,000 ·ı o,ooo 

Liralık ikraıııi)relcr 

100,000 I_Jıralık n1 ükafat. 
Ba keşidede cem'an 33,00() 

numara kazanacaktır. 

Emniyet sandığı 
.··~ ~t müdürlüğünden: 
~mine Şerife ve Vasfiye hammlann 14222 .:craz numaralı 

deyn senedi mucibince Emniyet sandığından iıtıkraı eyledik
leri mebllğ mukabilinde sandık namına m .. ·hun bulu an Üg}d\
dnrda Bulgurluda Alemdağı Y ahu:ucrvi soka rın :la ca ı 6 - 3 
ve yeni 2 numaralı ve 172 arşın arsa iizerine mebni 
a.'ışap, iki ks:.!.tan ibaret 5 oda , 4 sofa bir kuyu , 
19 d6nüm 1028 arşın ve mft~emelfltı saireyi havi bir hane-
nin tamamı vadesi hitamında borcun verilmemesinden dolayı 
satılığa çıkanlarak 825 lira bedel iJe mü~terisi namına kat'i 
karan çddlmi§ iken bukere yüzde on zam iie başka bir müş
teri pkara1c mrmıyede bedelini 908 liraya ibliğ eylemiş olması 
clhetile m~r ha~enin 8.. 7 -929 tarihine mftsadif önümüzdeki 
pazartesi gfinU tekrar son müıayed~inin icrası ve muamelesi
nin ikoıali mukarrer bulundtığundan talip olanların mezkür 
glpde nihayet saat on altıya kad~ Sandık idare&inde hazır 
balwunalan lüzumu ilan olunur· 

Aı1adolıı ile rI'raJ ya ,~e A ,rı .. upa 
be tninde nakJi,rat . . 

' Attadolunun lıer tarafından ve memleketimizin bUtün 
ıahillerinde muntazam te,kilata malik -olan mücsscs ... mi:d~ı 
bukere yeni i!lfa ettir-diği Sirkeci şimendifer istc.syonu 
kıırbundeki depolarından TRAKYA ve AVRUPA YA ııak· 
liyata başladığını muhterem müşterilerine ilan eder. 

• Telefon lstanbul 1469 ve 3284 
ANTALYA NAKLIY ATI UMUMiYE ŞİRKETi 

Daima yalnız 

KOD AK 
f otograf1 makinala
rile filimlerini kul

Yazı ınoldnelemizi 
Satın almadan evel Galatada 
Haraci ıok~.rrn,da 10 mumarada 

ViTALİ BENBANAST 
Mağaıaaını ziyaret ediniz. 

! .. 
lanmak n1enf aatiniz !~• OPERA TÖR ~-
içabatındandır. Ü Ah F J · 

-'limmnt roıograflar içil\ 1 r. Il l e İ 1 a 1 f J 

l\1inoteros 
kartlarını kullanınız. 

Hcı· yerde satıhr. 

Cerrah. ve kemik haetabklan 
ll \;nnlu da. Tfınel nıeydın1, 
ltouı clın yanındaki 50kaktn 

Sfilepnan bey apartımanı -•l-1.B,., 511. Yat 1;-18 ...... 

1929 senesi bazkanın 21 ıncl ıonondeo ttibaran nanı ah~• 
kadar mutıbardJ.r, 

Birh>cl Sosa 
Ho Hutu~ Hareket Fasıla hareket hareket 

10 'Jtli • Tünel · { Sıtlldoo - Tllnenle 3,6 6,00 ~44,~~ Y 'I tnnelden • Şiflfye ~ 6,26 1- • 

1l Kurtulul .. TOnaıJ Kurtuluştan - Tünele 23,00 ~~~ 
1l Tllnelden .. Kurtuluşa 30 23,30 'ıo 

12 Ha '1 8 f ~ti~ { Harbiyeden - Fatihe 6,09 1,10 r J • 1 Fatihten - Harbiyeye 5,10 6,8 1, O 

14 M ka Tü 81 { Maçkadan - Tünele 23,00 23,~ 
8Ç - O Tnnelden - Maçkaya 30 23,30 24, 

15 TatsffA _ Slrkec·{ T!1ksi~den .. Sirk~ciye 5,8 6,45 ~·~ 
• Sırkecıden - Taksıme 10 7,09 •

3
3 

16 Ma"kl • Beyazı1{ Maçkadan - Beyaz.ıta 7,9 6,25 ~.20 
Y Beyazıttan - Maçkaya 14 7,12 2 ,40 

18 T k l F tih { Taksimden - Fatihe 7,35 19, 6 
8 S m.. in Fatihten - Takaime 15 8,21 20,2 

19 vurtut. Be ızlİ{ K\ıl'tuJuttan • Beyazı ta 6 6, 15 22.~ 
1\ 1U9· Y h Beyazıltan - Kurtuluşa 13,17 7,05 23,~ 

Betildaştan-Bebeğe 
Beşiktqtan-Eminöııtlne 7 

22 Ceb k{minönü Bebel,ten-Eminönilne 15 ..... 
U Eminönfmden-Bebeğe 22 
~ EminönUnden-Bcşiktaşa 

., Ortaköyden-Emin8nllne 1 l 5,05 _..., 
~ ,.... 

25 Orf k"v.~k Emjuanünden-Ortaköye 15 . 5,33 ,O 
i t2 OJ rl saray Ortaköyden-Aksaraya 22 5,40 zz,5' 
~ Aksaraydan-Ortnköye 5,44 2~• 
~ { Beşildaştan-Eminöniine ,7,00 191~ 

34 Beşiktas-f-atih Em.in&nnnden-Beşiktaşa 8 18 7,22 zo,15 
I> Bc.-;ikbıl}tan-Fatihe 6,05 22 rJ 

Fatihten-Bqikt.aşa 15 6,51 ~3, 

ı 
Aksarayd,n-Topkapıya 6 5,13 '49 

32Tookapı-'lrkecl Topkapıdan-Sirkeciye 10,13 S,34 ~,~ 
~ "' Sfrkecid .. ..ıı-Topkapıya 20 6,10 'l ~'"iJ 
~ Topkapıdan-Aksaraya - z.,, .... 
~ 1 Aksaraydan-Yedilruleye 6 5,10 ~ 
~ 33 Yedltuıe-Sjrkeci Y_ edik?leclen-Si:keciye 10 5,33 ~ 'j1 
~ Sırkecıden-Y cdıküleye 13 6,13 2~ 
~ Y edikuleden-Aksaraya 20 - 'l 
J { Ak$araydan-Edirnekapıya 7 512U ;ıo 
~ J 7 E kapı-Sirkaci E~imc~apıd~-Sirkeciye 11 5.50 Z ''4 

' Sırkecıden-Edımekapıya 6,23 23119 
________ E_di_m_e_k_ap_ıdan-Akıaraya 14 -:-~ 

FUAT 
SAÇ 
SUYU 
Saçların 

doknlmc· 
sini men, 

eder. 
ft' 

Kep_«ıldwİ iıde ve d~kftlf!n açlan11 neş' ü nemasını temin ed"'I 
ec1anr. ve ecza d~nlarından ırnymı~. Dep()fll: Şiılide Ali l·uat ecı'" 

lzmir Uınumi d poşu; Kar~ıyıtka r~qtt Nuri E<4zııı 11. 

• 
Jstanbul baytar , 

... müdüriüaünd~ 
929 eenesı temmuzum,ın albncı cumartesi günü şebr~ / 

hududu dahilinde sütü satılan ineklere tüberkülin ~ 
yeremli ineklerin tefrikine başlanılacağmdan hiç ';ıl 
aıiicadeleye iştirak edm fen memurlamun muamelA-
laale etmemelerJ alikadarana ilAlı olwıur. 
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• I Duvar iç indeki ölü ı Nakıli: Alırnct Cemaleadirz • 
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Bir dakikada .. 
kıy fetini tamame 

c deöiştirmişti 
"°llae~ç kız Hüber M~rsanm Bir çe)Tek saat sonra Va· 
'i.ld rı. arasında meserret \'C ren sokağına gelmiş ve Hü-
tİtk,~luıden baygınlıklar geçi· b~r üplır!llna i! m rdivenleri-
~ F abyeni kıskıvrak bağ.. nı çıkm~ya ba. ıamııh. . 
ıı:ı rnak hu.sus d f di . Merdıvenlerı çıkarken delı-

lla.venet ~n a e en sın.Q kanlının kalbi o kadar çarpı-
Ycr fi e;~ış olan J~~ · Pı- yqrduki bir ~lil~ tvabııanı tu-
~diy0 ~<ır ıstıhzaratını ıkmal tııp diğer elinj kalbine bıurtı· 
. j~ _ u.. rarak bir müddet durmıya, 
Ütriai dPıyer snrı kö~kün biraz nefes almıyf} mecbQr oldu. 
tltıtı rı e dürmakta olan oto- SoQ heyecan ve helecan 
lc.ap \'olanına geçti ve arabay~ içinde apa.ltımanın kapısını 
~ .. llıın önün f d. B çaldığı zaman delikanlıya ka-
t 11ddet ~ e ~e ır ı. u pıyı slit anası açb :ve sevin• 
lyarıı k arlında ıse Marsıµı. cinden delikanhnın ellerine 

'1~tr:ı,\( uvvetli kollan arasına sarılarak: 
~-da ::Q.nıobile getirdi, ara- - Evladım, derf, sevgili 
'1 Yolu ur atle Varen sokağı- evladım! Nerede kal$fın·? Za-

belik nu tutuyordu. vallı kız okadar sabmnzlıkla 
'1ıt a.n a~Iı genç kızı El)•anın bekliyor kil.. Sen geciktikce 
lt\'di ne~ınin yedi ihtimamJna o üzüldü durdu, 
:tlı ~ ettıkten sonra apartmG- Hüber Marsan takma göz· 
?,ne\ eııç kıze hır kı k. ik... lUğU ve siyah gözlüklerini çı-
tlh.~,lhında . •

1
. P es .k1 ~- kardı. Kendisine biraz çeki 

,~ gız ıce ı amet dilzen verdi. 
~tı. nıecburiyetinde kal- Elyan delikanlıyı kllçük 

ik lakip li.. . salonda beWiyordu. Tavan-
~ ıı.llıetg~h uber Marsan eskı daki penbe abajurla avizeden 

1 ttıdiairıi ına avdet etmekle salona ılık bir Jşık taşıyor, 
~ey, at" ne büyük bir teh- her tarafı gözleri rahat ettiren 

1 ~ İdi. ç'-'?_•ş olduğunuda müd· bir pembe ziya bürUmcüğüne 
1
1 ~er h Unku orada delikan- büriiyordu. 
ttafıtıd angi bir zaman zabıta HUber Marsa~ . ~enç kı%la 
tıabilird:uı basılıp tevkif olu- karşılaşınca sevgilısınin karşı-
, liUb ı. sında kemali hürmetle eğildi 
~lldak~t Marsan, Varen soka- ve genç kızın nennin ellerini 
~t iö~ e~de Elyan Roseli yakalayarak dudaklanna gö· 

ı:ı sun 1111Ye karar verdik- türdU. Ayni zamanda vekur 
~il ra t k 'dd" ·ı ı,,.c &öıt··k a nıa bı w k ve cı ı sesı e: 
~ı u lerini t yıgını, a- - Elyan, dedi, şu saat bana 
~t kı l<anıburıatı aktMı .'":e ~mHu.~- çektiğim bütün iztiraplan ve. 

S Yafet· p osyo u- .. .. t"'l . ttu d 
~ a.dtk •tıe gird' uzun u en unu r u. 
ili'ıı \liak ı. - Hüber ben sizin bir 

t6t\inc S~nıaya e~disinin wıo· katil olabileceğinize, ' ~aız-
d·' i; zırlandıgını lığa tenezzül edebileceğınize 
~lliıt l~an nıösyö d'kk t _ hiç bir zaman ihtimal verme-
t..ı .... l'a~Y~tı elden ~· ak e diın. Aleyhinizde biriktirilen 

tl ... sıyes· d ıra ma- d 1a·1 b hk" • li "4l~tıirı ın e bulunmak- e ı e, ııya en ma wnıye-
~t libtr {fsedenıenıış' t' tinize rağmen buna inanma-

~t'\r 'Ylatsan · ı. d b" .. l ......._ asıı: ıse lakayit ıın ve ır gun o up ınasum 
~~tt AUah1snı 1 

olduğunuzu yaruağyara karşı 
tdt,.:' dtd.i b· ar adık Jan - isbat edeceğinizden eınin bu-
•- "'ll:ı , ıraz 
"IJ~il.. ..... Ve sonra avdet nıyordum .... 
~l tıktı ıalık çalarak ve genç kızm sesi istirham· 

jl~ıu..:~~ 0j kfıkarane titredi : 
ttj ; lttler, huş, caddelerde - Reca ederim Hüber, ar-
' l:)~~tlttıl§tı. a.va ıazı fener- bk hakikati ortaya at ve bu 
~ '~i ~h hir lak . . hususta fazla gecikme! Bu 
~~ at tlcledi \le • sının. ğ'eç- miithiş hakikatin ker kesçe 
'i..~tıd, a:obu kaı~Şaretı n~e- bilinmesine ve sizin bir hay-
~ V '1tduiu ~ ırımın k~ dut çetesinin kurbanı olduğu-

ta~:ıı aoıc:t:'11 Htıb.e~ nuzun teuhUr eylemesine dört 
~e ~ adresını göz~e i~t!z~r ediyorum. 

• • • • 

~fURKIYE iŞ BAI IKASI 
Heyeti umumiye')inin 2-ü-929 tarihli kararına 

tevfikan \'e s ~rn1ayenin A,0007000 liradan 
9,000,000 liraya tezyidi için ihraç olunan 

beheri 10 lira kıymeti itibariyesinde 
1000,000 adet 

Hamiline ait yeni hisse senetle
rine kaydolunmağa davet 

2 hi;?z;iran 1929 t3rihinde içtima eden fevkal5<l" heyeti 
umumiyenin nizamnamei esasil)in 9 uncu maddesin '!vfikafl, 
ihraQna karar verildiği beheri 10 Türk lirası itibarı .. ı y r-ıette 
100,000 adet HAMlLINE AİT YENi HİSSE SENETLER1 
şeraiti atiye dairesinde ban1'anın eski hisselarfne sahip 
olanleFa ar?.olunmaktadır. 
MIKDAR: Eski hissedarlarımız, haiz oldukları beher eski 

dört hisseye mukabil bir yeni hisse mübayaa 
ed~bilirler. 
Eski hisselerin dörde taksiminde çıkması Qlufttc. 
mel hisıe küsuratı mut@ber d~ldir, 

BEDELi: Yeni ihraç olunan hisse şenetlerinin fii ihracı 
berveçhi ati gösterildiği şekilde 11,20 liradır. 
( en bir lira yirmi l<.uruı ) 
Kıymeti itibariyesi • • • • • 1 O. - Lira 
Resmi Damga • • • • • . -. 20. · 
Pirim • . • • • • • • • . . 1. - Lira 

11. 20 
Hakkı rüçhanın müddeti iıtimali: 

Eski hissedarlarımız dahil oJmakııım hisselerine dörtte 
bir nispetinde isabet eden yeni hisseleri iki ay zarfında yap· 
10 Ağustos 929 akşamına kadar mübayaa ve bedelin atada 
izah olundııiu tekilde Baakamıza tevdi ve ya İr5al etıneli .. 
dirler. Bu mUddet zarfında hakkı rüçhanım .kl:l)Janmıy,nlairm 
yukanda mezk\1r müsait şaraiUe mübayaa hakları sakıt olur. 

Hakkı rüçhanın sureti istimali: 
Hissedarlarımızın şubelerimiıe 10 haziran 929 tarihinden 

itibaren müracaat ederek yeni hisselerin mübayaa puılaawı ' 
imza edebileceklerdir. Hissedarlar bankaca kendilerine gön
derilecek olan kayt varakasını doldurup imza ve bankanın 
merkezine ve ya lstanbul şubesine teahhütlü olarak irsal 
etmek suretlle dahi yeni hiuelere kayt olunabilirlcr. Ancak 
beher hiuenin 11, 20 Ura itibarile tamam bedeli dahi 
ıubelerimize tevdi ve ya İstanbul ıubeıi ve Ankara merke· 
zimize irsal edilmelidir. 

Yukandaki müddet zarfında bedeli tesviye olunmıyao 
mübayaa puslalarının hükmü yoktur. 

Not: Yeni hisselerden bir hissedara eski hisselerin 
d6rtte bir nisbetinden fazla verilmeyeceği için, 
kayit varakaımda sehven fazla yazıldığı vaki 
olurıa bankaca kontrolunda dörtte bire temü 
edilecektir. 

Yeni hisselerin temettüleri: 
Hamil'ne ait olarak ihraç olunan yeni hisseler -1929 

!nesi temettüüoün yalım •5» aylık kısmına ittirak edebile
ce klcrdir. 

933 seneıinden itibaren yeni hisseler dahi eski hisselerle 
hckukan müsavi olacaktır. 

Türkiye iş bankası 

oturmuşlar bir sükutu dinda
rane arasında birbirlerini tema 
şa ediyorlardı. 

Nihayet sükötu eveli Elyan 
ihlal etti ve : 

- Mösyö Marsan dedi, elim 
ve feci serıUıe1tinizi henüz 
bilmivorum. İcabında sızın 
mUessir bir surette müdafaa
nızı eıe alabilmek iç.in bu 
korkunç vak'ayı en küçiik 
teferrüatma kadar bilmek is
terim. Ju Piyerle Zeıtlilk 

butta bana açılmak istemiyor
lar . Bu hususta kendUerine 
bir fey sorduğum zaman bir 
cevap vermiyorlar ve yalnız 
manidar bir surette bqlarmı 
sallamakla iktifa ediyorlar. 
Tabii bir çok eziyet Ye iztirab 
çektiniz. Ben de biç olmazsa 
hissen bu iztiraplannıza iştirak 
etmek istuim ... 

Genç bu aözleri a&ylerken ..... 



Emaneftt Bir ı'"eşif 
H~mur ve n1ÜS- Grip hasfa/zğııun cezaya meydan 
tahdemlere ma.- mikrobu keş- kalmasa hali 
aşlt1rı verile- f edildi harap olacak/ 

<.,~t::k mf'J Son zaınanlarda grip hasta- Soıı tecil ve af kanwau do-
, lığı hakkında tıp Aleminde layaaile beledi cüriimlerden af 

Şehreınaııeti, ücretli memur ciddi tetkikler icra edilmiştir. Ye tecil edilen cezayı nakti 
ve müolahdemlerinin haziran Bu tetkiklere göre, grip en miktarı 100 bin ldiaur liraya 
maaşlı memur ve ınüstahdem-
leriuio de temmuz DJ&qlar.ı.nı evel 1889 senesinde Rusyadan baliğ olmUflur. 
vermemiştir. gelmiştir. Gribin menşei ve Emanet, bu bü1'* zaran na-

Bunun l)ebebi, kaııalizasydn sebepleri hakkında ötedenbe- al telifi edeceğini dliflinmek-
taksitinin vadesi hulul etmiş ri bazı doktorlar ve bilhaaaa tedir. 
olmasile taksitin ödenmiş Almanyalı Pefeffer, Ameri- .----------
bu!unmasıdır. kah Olitski ve Polonyalı Varşova masta.DatıuzarımızlD 

Maaşların ve ücretlerin bu- Giescikieviç tetkiklerde bu- ziyareti 
gUo verilmesi nwhtemeldir. lunmuşlardır. Polonya gazeteleri, Varıova 

Seyri set " ın 

Mtrkez acenta::.ı : Galata 
küpru başında. He) Oğlu 2 3 62 

Şube: acenta!:>ı . ~:ıhmudivc 
hanı .ılnnda. hı.mbul 2740 

İzınir sürat postası 
( GCl.CE:\tAL) 'apuru 5 

Temmuz ~uma 14.30 d.ı 
Galttta rıhtımından hacrkttle 
~uruart~si ..,ab.ıhı lzmire gide
~ok 'e pazar 14,30 da lz-
mirden hareketle pazartesi 
sabahı gelecektır. \' a purda 
mukemmel bir orkestre ,.c 
cazbant mc\ cuttur. 

Antalya ~osrn sı 
( A. 'AFARTA) 'apuru 7 

Temmuz Pazar ı o da Galata 
nhtımmdan hareketle [ lzmir, 
Küllük, Bodrum, RaJos, I·et· 
hiye, Hnike, Antalya J ya 
gidtcek ve donuŞte mezkur 
iskelelerle birlikte [Dalyan . 
Marmaris , Sakız , Çanakkale, 
Gelibofu ] ya uğrayarak gele. 
ceictir. 

Yelkenci 
VAPURLAR] 

fZMİR SÜRAT POSTASI , 

"~ü:i lsmetpaşa 
vapurn p 

7 temmuz azar 
günü tJm saat 15 tt! Galata 
nhtımındatı doğru IZ.\11R ~ 
hareket cde1..el1ir. 

T Jfailat içm Sirl,ecldt: 'ı el
kcnci hanında kain a1..t.:mesine 
mura~auı. Tel: l tandul ı 5 ı 5 

Ve GaJ:ıtada mc.:rkcz nhtım 
hanında Celibidi c Stc1~1lopati 
a1;entdigihc 

Polonya gazetelerini!! verdiği maslahatgiiıanml% Vasfi beyin 
malumata göre, ahiren roble- Pomandaki bilyiik Leh sergi-
vcski isminde bir doktor gri- sini ziyaret ettiğini yazmakta 
bin basilini keşfetmiş ve bunu ve sergi heyeti tertibiyesi 
1500 defa büyüterek fotogra- tarafından parlak surette kar-
fmı aldırmıştır. Bu mühim filanan mumaileyhin ihtisasları 
keşif hakkında gelecek teşri- hakkındaki beyanatını neşret-
nievelde Pariste toplanacak mektedir. Vasfi bey. her sa-
oloo tıp kongresinde izahat hada Polonyanın timdiye kadar 
verecek ve müzakerat cere- yapmış olduğu terakkiyab li-
yan edecektir. sam takdirle yadetmiştir. 

ista.nbul icro 
dairesinden 

Fincancılarda Aslan Fresko 
hanı karşısındaki mağa~ada 
oturmakta iken bu gün nere
de oldu[u bilinmeyen Nikola
ki Sayis oğlu Efendiye: 

Simon dülğer oğlu Efendi
de alacak iddia eylediğiniz 
62033 kuruşun temini için //.,, 
numaralı dosya ile borçlunun 
Bastanali Mahallesinde kain 
eski 22 numaralı hane hissei 
şayıasmı haczattirmişHnlz di
ğer alac~klıda mezkUr hisseyi 
haczettirmiş ve sizin hacze 
iştirak ve bedeli müzayededen 
hisse almanız icap etmiyece
ğine iddia eylemekte bulun
mu~tur ve icra kanununun 
118 inci maddesi mucibince 
haczin fekki icap ettiğini söy
lemiştir. Bu bapta bir diyece-

' ğiniz olup olmadığını bir ay
zarfında daireye bildirmediği4 

niz halde gıyabınl%da haczjn 
fekkolunacağı ilan olunur. 

Şehremaneti ilanları 

Şehremanetinden : Köprü
nün Haliç ciheti Eminönü ta
rafından 11-31 numaralı oda 
kiraya verilmek için açık mtı
zayedeye konmuştur. Taliple
rin şartnameyi görmek için 
her gün müzayedeye girmek 
için ihale günü olan 27 Tem .. 
muz 929 Cumartesi pil le

elmeleri. 

Tutulan bir istatistiae göre, 
mezkill' umumi sergiyi yevmi 
40 - 50,000 kişi ziyaret etmek
tedir. 

Ankara telefonu 
Çok işe yanyan Ankara İs

tanbul telefonunun açılması, 
bir çok acele işler için pek 
ziyade nafi olmaktadır. Mali 
müesseseler bilhassa hava iş
lerinde bu telefondan büyük 
istifadeler temin etmektedirler. 

İtilaf nanıc tesçil edildi 
Şehremaneti ile Türkiye 

milli bankası arasında akte
dilen ve heyeti vekilece tasdik 
olunan iatfkrz itilinamesi dün 
Muhtelit hakem mahkemesin
de tesçil edilmittfr. 

lstanbul ilçibıcll ıulh hukuK 
mahkemesinden: 

MOddeiye Fatma aeadet 
hanımın müddeaaley kocası 
Kuımpqada Bedreddin ma .. 
hailesi tekyesi teyhi Melıılıet 
efendi oğlu Aziz efendi aley
hine açdığı boşanma davası 
Uzerine mnddea aleyhin ika
metıAhının meçhuliyeti hase
bile ilanen yapılan tebligata 
rağmen ıelmemq oldupndan 
ııyabmda icra kılınan tahki
kabDda Aziz efendinin bir 
ay zarfında eYliUk birliğine 
avdetle yezaffi zevdyeti ifa 
etmesi lllzumuna karar veril
mft oldujundan keyfiyet ilin 
olumar. 

femnıuı S 

Geiıe o iş! 
• 

Margarin f abt'" 
kasına neden 

milsaade edil-
miyecek? . 

Margann yağı imali içİO; 
fabrika tesis etmek (here__..ttf' 

kUmete miracaat eden g-eti 
pa ait evrakın Emanet beY 
sıhbiyesince tetkik edild~ 
sonra lktısat vekiletine !::! 
derildiğini yazmıştık. ~JO ,,t 
heyeti sıhhiyesinden ~1': ı-' 
bu hususta bir muharririJll 
demiştir ki : 

.c - Zannetmiyorum ki W 
aat vekAleti bu teklife ~ 
ade etsin. Gunıpun nıa ,dl 
diye verdiği formül al;,ı.t' 
mahlut yağ formUlüdür. ~ 
lut yağ imali hem k -,; 
ile, hem de Emanet encil':J. 
kararile memnudur. Ma~ 
bu gunıpun verdiği f . it 
sıhhate muzır değil, beilc' ı.I 
asıl tere yağı evsafını 
sun'i tereyağı formülildill'· b' 

Fak.at böyle de olsa I 
şekildeki yağlara mahliil J/.. 
ünvanı verildiği için ioı,, 
müsaade edilmesi f çln 1' 
nun değiştirilmesi lazııncbt~ 

Bu takdirde de ruhsat ; 
nız bu gunıpa değil, aJei!Od' 
herkese verilebilir. / 

Leh sergisinde Bakariy& " 
güvercin hayvanatı ı 

Eylulün sonuna ka<iat :.ı: 
kalacak olan umumi Leh~ 
gisinde 7 temmuzda • e ' 
bir hayvanatı bakariye ~ 
meşheri açılacaktır. Bu ~ 
açıldıktan sonra sUı·eti ~' 
susada yetiştirilen b 
güvercin uçurulacaktı:;:_./ 

teşekkür ~ 
Reffkanun meme9inde ~ 

da olan ve iki, llç aY~ .,., 
disini rahatsız eden ce ....o)' 
yüklüğündeki bir ( ad6~ 
memeyi yanp almak ~ 
hazakatini gösterell ~ 
hastanesi operato ef"'· 
doktor SUreyya bey. ~"' 
~ök teşekkürler ederı"(;,.. 

OsmaO j 

BEŞiKTAŞ PAR~ 
Bu gece Nqit bey ~ 

KA YSERI BOLB()lJP' 

SARIY~ftdrlL3E ~Ôlll 
Bu •ktam pYki beY ~ 
AŞK U~UNDA 

Dram 4 p. 
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eceşe 

~ obil kaz 
l Gn şehrimizde dört otomobil kazası olmuştur: 

ka - Kadıköyünde oturan makinist HUsamettin efendi Ka.ra
tQ)Yde 1588 numaralı otomobilin albnda kalmış, ba ından ya-

;nınış, hastaneye kaldırılmıştır. . . . 
tf - Şehremininde oturan askeri lise talebesınden Hüseyın 
sa:?ldiye Fatihte Fevzi paşa caddesinde meçhul bir otomob.il 
~t Pznı tır. Hüseyin efendi hafif surette yaralanmıştır. Şofor 

atltı:ıaktadır. 
3 - v k" .. ı . d su le, "-uruçeşme caddesinden geçen omur ame esın en -

,;ınana şoför Re.şidin idaresindeki 2102 numaralı otomobil 
~1ıtıış, Süleyman başından yaralanmıştır. 
'' ecru• B · l 4 n eyoğlu hastanesıne yatın mıştır. 

k~Pt - I<unıçeşme caddesinden geçen Cnm • vap~ru ikinci 
llıob·anı }facı Nuri efendiye şoför Sabrinin 344 numaralı oto
t!ıış 1~ Çarpmış, Hacı Nuri efendi ehemmi}ıetli surette yaralanJl' astaneye kaldırılmıştır. 

a ~ acı 
~ u ır.cese 

huv u ~Ubuh ilacı Osman ı olup olnrn<lıfjt henüz ma
l.le' :r:ında funtJalıklar ı,;ın- h'tnı değildir. 
lın .;ır· cesN hulunmu~, {Heden IJPı-1 ka!p has-
~f!: Yeti lahldk cdilin<)e ltthö na nı ,~ 11 tPh't ulan bu 

ıtıJsı r, adamm, fuaclahklur için-
i! 'hYt . ll tası IHusla a de topral <;d\urtırkPn m-
Oh\u ... ' uıı i nılnde hirisi mü olum ı <l· 4h hıml 
l.,t \Iu unıuşılm!~hr. 'hıs- \~crİlmel\lC"t i ·. "ti ·e, <'P• 

~,, \' itehHrunm bir Jrnza- t muayt'tw e Uı.fi(ji z •• 
{•Ya eina veh~ kurban ırnuı anla';ı!acaJ~t u·. O • r -

t( tı 
t t Ut:ı Yül ı 

<\JJ<4 ı 1 <.U bir tramvay a-
llurııara~ e -rOför Feyzinin 1369 
~ Şikt 1 0 toruohili dün gece 
çiltp'§fll~ı;:IP0!is rnerkezi önünde 

Ot vardır. 
ttı orııobT 

eıı p 1 ın ön kısmı tama-
V at:tçalanau tır 

tl:ııu. <qatıJ f" 
l'\lt, Şo or yakalan-

/3 it . 
ı tiyar kar-

neşi~ırıı des i 
Otı.ıt aşta S 1 ' 
tf an so e 50kağında 
tttt!tıdi ev l Yaşında Ruşen 
ltı <1121. bo ~e ce ameliyat yap
~ errıesind &aı hastalığının geç
~~f::e bit en nıUteessiren dün 

lllı ~- bıakas k ~ ş"r. ı nrnına sap· 
Y 'llşen 
ltlttt1 efendi h 

l'lltştır. astaneye 

Utıkij ıtı, .. l<andiU· h4 vo: 
~lftıt. 1 taaatarıeainden 

1 ~'il\ ~bıi 
, ?'e~e, bu hbararet «26» 

"e.J· ıa 1ı 
f)Q ~ır. Bu a «17)) de-

Ytat, ha. iece rilıaar 
va az ı • 

u ·ıtludur. 

y r§ z a. 
Arnavut Akif ve Hfü:nil , 

Okmeydanında } acı Ahmet 

oğlu Mehmedfo ahırmdan 20 

• koyun çalmı lar Barntanede 

1 ikinci kuleye sııkianmı;ılarsa da 
yakalanmı lardır. KoyunJar 

ahibine iade edilmiştir. 

Bir sar osun , 
marif eller· 

Kumkapıda Şehsüvar bey 
mahallesinde Bostan sokağın
da oturan şoför Nuri dün ge
ce sarhoş olarak eve gelmiş, 
kiracısı İranlı lbrahimin karı· 
sı Sakine anımın üzerine 
ekmek bıçağıle hUcum etmiş
tir. 

Bu hlicumdan korkan Saki
ne hanım y ngın var diye ba
ğırmış, bu feryadı evlerine kar
şı buJunan talebe yurdundan 
işitmişler, hemen itfaiyeye 
yangın haberi vermişlerdir. 
Biraz sonra itfaiye gelmiş, 
yangın olmadığı anlaşılınca ge
ri dönmiiştür. Sakine hanımı 
yok yere yangın var diye ba
ğırtan şoför yakalanmışhr. 

.. ı;;:--

anlı rekl... ar 
Bu türlüsü şimdlye !radar 

gt?rülmemişfir! 
Reklam bugün 
ticaret alemin
de öyle bir 
mevki ihraz 
etmiştir ki ti~ 

caretin en mü-
him esasını 
teşkil eder 
den .. e caizdir. 
O der c de 

ki insanlar , 
daha do ru u 
insanlann ti
caretle meşgul 
olsn kınını rek
lamın müessiriyetini temin için, milsteblikin aliltasını celp için, 
reklüma y ni bir hususiyet vermek için ba:ı:ı bazı pa ad'l · ~~ 
bile giderler. Yukanda resimlerini gördüğün"z H. i ş hm 
elb' eleri üzerinde ne işlenmiftir biliyor musunuz? Biz sııt: 
söyliyelim: F1stık1 evet sırma ve sair ı:.üsler yerine bu adam
ların elbiselerine koskoca f ısbk taneleri işJcnıni~t ir. 

Fıstık m hsulünün en büyük tacirlerinden olan bu adamlar 
işte bu kıyafette Londraya giderek araba içinde fıstıklarının 
canlı bir reklamını yapmaktadırlar. Hayret etmeyiniz, çünkü 
bugün ticaret demek reklam demektir. 

~--~~~ 
Galatasaray 
bayramı 

Galatasaray KulübU riya
s t inden: 

Bu cuma günU öğleden son
ra saat birde Galatasaray ku· 
lübünün senelik atletizfm bay
ramı icra ed;Jecektir. 

Davetiyeler tamamen yetiş
tin ememiş olduğundan lstan
buldaki meb'us beyefendilerin, 
askerı ve mülki erkanı hü
kumetin, berri ve bahri erk:a
n, ümera ve zabitanın, Cemi
yeti belediye ve Vilayet umu 
mı meclisi azası ile C. H. 
Fırkası rüesasının ve bütün 
sporcularla sporu sevenlerin 
Tak im Stadyomuna teşrifle
rini rica ederiz. 

>#
Galatasaray kulübü Riyase

tinden: 
Galatasaray futbol, atletizm, 

denizcilik, boks ıubelerine 
mensup bütün sporcularının 
spor elbiselerile, bu cuma 
günü saat 12 de kulilpte bu
lunmaları. 

lf 

iskanda sut isti
mal yapanlar. 
Ailesine lzmirde ve Alaça• 

bda mesken verildiği halde 
memuriyetinden istifade ede
rek Urlada da gene ailesi 
namına mal tahsıs ettireq 
Urla iskan memuru Ahmer 
Şükrü beyle kendisinin iskan 
hakkı olmadığı halde refika
sına mübadil diye mal tab
ıisettiren Urla kaymakamı Ah
met Talat bey mahkemeye 
verilmiflf"rdir, 

Adanada bu,. eli 
kendini öldürdü! 

Adanada Karataş nahiyesiıtin 
Isahcılı karyesinde mukim 
Mehmet oğlu İsmail isminde 
bir meczup koyun makası ile 
aleti tenasüliyesini kestikten 
sonra kendini vUcudünün muh
telii mahallerinden cerh etmek 
sure tile pek feci bir suı;ette 
intihar etmiştir. 

Bir rum mektebi 
kapatıldı 

Maarif eminliği, muallimle· 
ri ruhani kisve ile sınıfa 
giren ve bu hareketlerinde 
ıarar eden bir Rum mektebini 
20 gün müddetle kapatmışbr. Haber aldığımıza göre, Tak-

sim tadyomurıun kapılan bu B - b 
bayı·am için halka meccanen ueünkü orsa: 
çık bulunacakbr. İngiliz 1011,5; Frank 

12,25,00; Liret 9,16; İsviçre 
Baöır lan ezildi 2,49; Dolar 48,00; Dahili • 

Adanada çok feci bir ara- ı 94; Altın 878; Anado-
ba kazası vuku bulmuş, Mua- lu 22,80; Rumeli 6,70; Tram-
tafa isminde birisi sırf kendi j var 81; Düyun 183,50. 
hatası yü%ünden bağırsakları iş Lankasından alınmıştır. 
ezilmek suretile ölmüştür. ..----------~ 



16 Sahife 

Y aZI Olakineleri 

t Haziran huhil t:>lli 

) enı h r lcıle 'u~ılmalıılır 

ADLER YAZI MAKİNASI 

A nupadu 18 8 

ımal cdıl ıı bı 'az ıııak n ıdıı 

ımdiye kad:ır lıütun On) ada 

380,000 YAZI MAKINASI 

ntılmı. tır 

mnli ı 

ADJ .. ER 
AKlNASl~"l HUSUSİYET 
Hartlerın m ı ' ru~udur 

Bu fabrılrnmızııı ılı raı cılmaı.. 

ıtibarile bnşl:al.ın tora ındsu t.ık 

t edile.nez . .Bu avrd azln L:op
' a çıkarmak mı n klndUr. 

ADLER MA KINASI 

PEK DA Y ANIKL1DIR 

ADLER MAKINASI 

en iyı bir makınediA-

Anadolu İı,İn talı ıcentalar 

. r ını.1 ta) ız 

Bir alman müteh ı ı idarr · 

nltındu l~t.ınLuldn her ıına mal.ine 

tamıri içın r tamırlıaue hı ıt 

ettigimızi teb~iı e\ Jeriz 

\dler mskinn ı.ırın La~ accııt.ı"ı . 

RIŞAR VOLF 

Galatada Voyvoda lıan7,10. 
Galata posta kutusu 447. 

lzmir ve civan tali acentalığı 
Kömürcüoğlu Avni bey 

Birinci kordon No 46, İzmir 

DakiK Ziya 
Mütehassıs doktorlar; muh

terem ailelerce senelerden 
beri tecrübe ve milkemmeli
yeti tasdik edilen yegane ço
cuk gıdasıdır . 

Fenerle Balat arasındu ba~tan kara batmı~ bir halde bulunan l'tncr bahçe rapunınun 850 1irtı 
1 edeli mukadder \ ' t ı 80.5 lira mef:ıuh hedcli ih:ıle ile 8-7 -929 tarihine musadif pazarte:-1 ,runu 
' at ı 5 te icrayı ıniı~:ayede"i mukarrerdir. Taliplerin teminat makhu.darile tm,·ali mdruke 
ı .. mıs\ onun.ı murncı-ıat t~ itmeleri 

tam:ımının kJ~ meu 
mahallesi sokağı S. ne\ i muhamınene .. i 

atik cedit cedit Jıra 
Caferağa .. 1bbiye hacı Şukni 21 ma bahçe hane 10000 eldz rak:.itce 

li.t"temılAu· ;J kat n~ 6 odadan ibaret olup ı mutfak 2 hnlft, odunluk Ye Kömurluk 'e ha' :ı 
gıı:t.ilc kumpanya U) u tertibatı "ardır. . 

Balada ehafı muharrer ma bahç~ hanenin bedeli 8 tak-.iue üdcnmtk tızere 10000 !ıra bedt'lı 
muhammen ile 'e kapalı zarr u!)ulile ı 8-:--929 trırıhint mli adif p .. ı ~cmb · ~uniı ·at I 5 te rnuz:ı
) <:Je i mukarrerdir. TalipJ~rın bedeli muhammenin yüıdc 7,50 ni,betinde renıinan h~l\ i rnektuk· 
larile t:nl\ ali nıetnıkc ,atı~ komi yon una müracaat eylemeleri. 

Darüttalimi musiki 

1-Hacı Bekir zade ticarethaneıt'rinde 
Ga vet nefis ve leziz 

ÇİKOLATA 
FONDAN 

MEYVELİ NUGA 

Acele kiralık hane 
Kadıköylinde iskeleye iki dakika İz.mir oteli ittisalinde 12 

numaralı hane acele kiralıkbr. 

Tütün inhisarı umumi 
müdürlüöündcn: 

Samıun idarei hususiye merkez iskelesinin keşfi mucibince 
tamiri kapalı zarf uaulile mUnakuaya vazedilmiştir. 

Bedeli inşaat 10800 liradır. 9 temmuz 929 sah günü ıaat 
16 da ihalesi icra olunacağından talip olanların tafsilat almak 
üzere tütün inhisar idaresi Sam.sun bq madurlüğüne ve istan
bulda mUdüriyeti umumiyenin Mimari ıubesine mllracaatlan 
ilin olunur. 
--------------,------.,.....-----

Galata ithalat gümrüfü müdüriyetinden: 
Cinsi adet nevi kilo g. 

İpekli y&nlll mensucat S paket 37 880 
Paket gümr6iü bili sahip ef yasından olup Galata jilmrDp 

3 numara ambarında mevcut ballda cina ve evsafı yazılı S 
parça qya bili aabip bllkmllnli iktisap eylediğinden 3 - 7 - 929 
da yirmi gün müddetle müzayedeye konulmut olmakla 23· 7-929 
tarihine müaadif ılinde saat 14 te satış komiıyonunda satıla

Yazıhane nakli 
KORNHiLL 
SiQorta tirken 

t e-y azıhaneleri stanbulda J.ki 
ni postane urkasında J:?'"" b•zaptiye yokuşunda Baker 
mna nakledilmiştir. 
---~ 

Huta bakıcı apaııyor 
1 GUlhane hastanesinde b r 

hasta bakıcıya ihtiyaç varc:l1'' 
yqı 20 - 40 olacaktır. İsti)'~; 
lerfn GU!bane hestaoeııP 
müracaatı. 

16 n<'ı c:ahilı: 1 ~ant imı 
1.\12.11,10 uncu 
9,8..1 üııcti 
.! nci > 

1 llld 

1-----------~·olı 
J 'p/ µ;raj: J ı;t fi 11 in d ·" 

oıı.ı• 
ilan rnulıtt:H.' tı.ııı. d.kLat 'ıJlı' 

rııııl.:la beraber hu huau~c.ı tnC', 
k:ıhul ı dılıll' z 

Gazct .. miııle mtışur ıl il ~ 
' ızılarııı hnkkt rıı:ılıfıı7.Jı 

1 

cağı ilin olunur. 

DOJ.CA ııedlı•? DOLCA, NESTLE Şlrketlnlıı 'l'fRKil"E Jo'obrlka~ınd• I~ 
elll(ll yeni SOTLt" çikolatadır. DOLCA nın iki cinsi vaı•dır· (~ 
yalnaz sütlti (1'urwıcu eUketll) dl(lerl de sütlü ve rındıkh olu~ı;sfY"ı 
etiketli) dlr. Fevkah\de lezzelll ve ucuz olan hu çikolata ile • 
şlrk(•tlnln UCTO. zengm ~ICJSABAKALARI. A lttlrak edlllr. 


