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Af ganistanda vazi) t pek ya- 1 
kıııda inkişaf edecektir. Kral 
Emanullahan kuvveti gittikçe ar
tıyor, teşkilatı ilerliyor. Asiler ise 
gün geçtikçe znfa uğrıyorlar. Şi-

Den nehirleri bu kış temamen Boğaz içi hattında dün hiç bir mdiye kadar krallık iddiasında 
donmuşlardı. vapur tahriki kabil olmamıştır. bulunan ve bazı muvaffakıyetler 

Bu giinlerde hevaların ,bir az . Yalnız ·sabahlayin Üsküdara 'elde etmiş olan Ali Ahmet han 
ısmmağa )'ÜZ tutması üzerine bu iki v~pı.~r kaldmlrqışşa da seferle- 1 k 1 . h · · ~aziyetin. a dığı şç ·i üzerıne er 
bUzlar çözülme)l..e bas!amuıtı . işte rirı de\'amıtıa imkan görülmemiştir. ~ ~ ,... şeyi . btrakarak acele Hindistan• 

haY8f'lm ismması üzertne açtk de· . uünün ,cuma o)masma. rJA'm,en kaçmı.,tır. . 
nize söriiklenen buzalar 'iin~ldep ·ao~azm. Ana'Qoiu .S{lhi~.l)d.e otu· · Habibtillahm va'.uyeti de pek 

e!ı.en rüigarların :Sv~le Öuğaz~ ka· . ranlah~ · l~iıbul.a geçmc:k. iÇi;\, fenadır. Parasızlık dolayısile te· 
dar gelmişledir. . ı , • • ' ·mµbtelif . va~ı~alarla Ha~dar p,Şa ~abii .kendi~ini terketmekte, dağ· 

Buz parçaları içinde , su hari· v~ Kaefık~yüne geçtikleri . gör~l- lara kac~aktadır. Bir çok kabail 
cindel<i kismı 1 O metro murab· müştür. . . . , . • . . yaptılHarı~a nadim ola~ak Kral 
b~ı ıneSaha ' arzcdiı!n · büyük kltle- Adalar ve haydarpaşa, Kadı- ·Emanullaha dehaletnameler gön· 
lere hir çek yerlerde te48~iif · edi- köy hatlarında ~in bir · ~üikilit ·~tmtŞtir. r • • 

liyold.u. Boğaziçi sahillerinde üze- iÇinde 'seferler yaptlhnşbr. ' r · 
rinde 3-4. a_dam ta$ıyabi~e~ bir .,.· Münakalatı ·tem}n için. Seyri: TEi\7-'F'fK BEY.DÜ 
çok baakizle~ görülmüş~ür. ~n· sefain işletme müdür ımıavjni 
.lann laakal 300 · ton sıkletinde . Zekeriya· B. bizzat . bir romor· Ş E .._R 1 MI Z E GEL Dl 
olduğu tahm!n ed.iliyor<:lı. · körle ·Haydarpafaya kadar gt>I- Cnmbur riyn c;Pti uımımi kalihi 
Va~iyet tlevanı cJecek ıui ~ j. miş . ve ondan soıu~a seferlere Tt:>\: fik lıev, !ıir 1'aç ~~n kalmak 

. . . . ad Bu başla" •111ştır. üi~ dünki ekspr~le Ankaradan 
Buz Kitlelerinın enzty e • · r1VtiJ.adl 9 · · • .rJW,ı,., 1 h · J · • 

gaziQtnele tekiMif e«iğim ka~ ~ ~t=;=ı=;=-ır;::=...,=m=Cl=.m~y_~p;_~.._,,;~.,;,;,ş~e :ıc::r:=.J m,,_iı .. e ~g:..e .... m=ı:..,5t-ır_. İ:ıı:s:-'""7~== 
etmiştık. . · 

Gerek Boiazda v~ gerek Ma· 
rmarada hiç te şayaRt arıu olm· 
ıyan bu vaziyitin d.aha ne k.ad~r 
devam edeceği meçhuldur. Ka· 
vaktan dürbünle yapılan rasadat, 
Boğaz haricinde göT..ün aJabildiği 
dadar geniş bir sahanın temamen 
buzlarla ört.ülü bir hiilde bulun· 
duğunu gijetermekted.ir. 13·15 

J 

- Si•i sakıyormıyım 
hanım afendı? 
- Hiç ma-tbuat bato
sında sıkıhrmıyı~ ? 

{ &lo ıa%t>Mıindın] 

Bu Cuma gecesi Perapa),as 
salonlannda klş mevsiminin en 
güzel ve kibar baloıu verildi. 
Matbuat balosunun diğer gece 
müsamereleri içindeki hususiyeti 
fazla kibar ve eğlenceli olmasın· 
dan, tehrin yerli ve etnebi 
'xüksek ail~lerini bir,. araya topla-
·ınaaından ileri geliyordu. , 

Bu cuma gecesi de Perapala!Mn 
bol hir ışık içinde pırıl pırıl 
yanan salonlarrnı çok giizidc bir 
sınıf halk dolclurmaya başladı. 

Salonun tam orta1ına reisi 
cumnurumuzun eleklirilderlc hale· 
lenmiş büyük kıtada bir resmi 
asalmıştı. . 

Salonun sağ tarafınada mem
leketimizde matbaacılığın ' ilk mü· 
essisi ola~ lbrahim miitef~rrika
nm bir resmi. asılRlışÜ. Dansa 
saat on buçukta baılandı. Ote· 
lin iki saloıwnda münavebe ile 
çalan cazbandın terenniimleri 
arı•ında bir ıf ık · denizine ben
ziyen parkeler üzeriade saöalııa 
kadar des edildi. 

. mil geniŞüğiadeki bu sahamn ite 
taraf anda ae olduğu malum det· 
ilsede Buzların bir müddet daha 
gelmeİde devam edeceiini tah· 
aiin etmek ~ mütkil c!etildir. 

. Bir ~~a, mubarrtr Oıman Ce-
I mal beyın tertip etliti (pzeteci) 

adh bir orta oyuhU temsil edil
eli. Bunda mtH.anir ve gaıet• 
cile1den Ahmet Ruim, Ercü
ment Ekram, Hakkı Tarik, Abi· 

Denizde miinakalat 
Şeltriıı m~telif semtleri , 41'.A· 

smdaki deniz vesaiti baıı' cihet· 
lerde felce uğramtf, buı nok· 
talarcla da i1Miıamt1ıı kaybetmiş· 

.... 
Dün saat Oçe dOAru k6Drünün üa~ündekl 
tr!amvay tellerının telakı nokta•• e•n• 
bo~utClu ve bu yüJlden tramv~/. seferıerl 

iki •••• .. •• y. ..., •• 

din Daver, Nizameddin Nazif 
beylerin taklitleri yapıldı. 

IMt •n ikide Balo rueteıd 
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Dün lstanbuldaici halk bilgisi 
a7.ası Şehzade başında~i kÖbser- . 
vatuvar binasında bir kongra 
aktettiler. Konservatuvar müdarl 
Yuauf Ziya bey kısa·ca dedi . ki: 

- "Teşrinievel . ortalannda 
mümeuillik lıtanbulda ibdU edil· 
m:....: 
·~r. . 
Şimdiye kadar S8rttdilen m ... 

saiaİll ·netic~leril)i bu gürtkü' kon· 
grada mevzuu bahiedecetiJ,,' 

Sonra .. r~mei· 11tüa,kerata 
geçeildi. ) ·, .. 

lstanbulda ve Atiadol.anun . . . 
~~f· ~rleriode ha~ .. :~si 
iıaa ve alakadarlar - 'tarafından 
konferanalar verilerek halk bil-. . . 
ıimin tamimif!e ~ı~-tır. 
Halk bilıiıi ·rehberlerinden bin· 
lercesi 'Anadoluyu ğaridcrilhıiştir. 
Bunlar halk bilgisi kakkmda na· 
ııl ~catını göstermektedir. 
Halk bilgisi memlek~tih llcr tara .. 
f ında umumi bir iUaka uy~ndır· 
mıştır. 

Yalntz Iıtanbulda yüıü. müte• 
cavız aza vardır. Anadoluda bir 
çok vcrkrde şubeler açılmı$ht. 
Kayaeridede bir riı\imeuiJlik ihdas 
okınmuştur. Mah;alli orta mek
teplerin: muallimleri, liselerin son 
sinıf · taleb~sini~ halk bilgisiyle 
alikal~rı · temin olunacaktır. 

/ 1abooi ıiçıincıi .myfamızda / 
;:::s:I~~ -

neşredildi. Bundan başka çok 
eğlenceli olan balo postası tesis 
edildi. Bu suretle herkeı meçhul 
mubatablariyle istediji ıibi mek
tublaştı. 
~ce yarısı kotiyon tcvziahna 

başlandı. 
Yelpazeler, şemşiyeler, düdük· 

ler, başlıklar, kolonyalar ve diıer 
bir çok şık ve zarif eşyadan mii
rekkep olan hediyc!er dajıbldL 
Matbuat balosu bu sene de meY. 
ıimin ea gilıel etlenc .. i old• 



2 t ~-=-;:;;....==-=--=-=-=========-~..;.;;;;..--~~~~. ~~~~-
.. \ ,,_. 9lUı blr -

IJlr 1Mıt ı · ı K trittıtc: 
t ........ 

f.ılın6ı2an sonra iskoçya der
eli~· l.k~ Ingil"z de ildir 

· ve -"' ..W:ı kabul etmez. Irk 
. lıpa' +el., a..nı dıli başkadır. 

lM ~ dt;ğia müstekil 
'tpiır- ~11.Jk olan bu memleketin 
~ı lngiliz tacına da kon
~ .datı sonra iki Kırallı"m 
iMladı ilin ectııdi. Is OQya, 1 e.ç 
~ Mlusa maliktir (S milyon); 
i1'M, ~t, seı-vet, san'at 
~ i6e hiç hR- memleketten 
~-~khr. Milliyetlerini çok 
~· -ıp,,~OÇfiı ~ g\\_n 
!erde, lrlinda gibi istiklal istiyor. 
IÇuwetli bir ım i firka teş
~ eil1di. Bu partinin maksadı --= ~ya · i.Çin muhtariyet. 
)illi .bir kanuni esasi. iskoçya 
~ miUetleri hey' eti için-* k•l.cak ~ milli hayabn yeni 
...... ~ne çalışılacaktır [1 ]. 
Jll "e.ee diy« ki: " Bu gün"'is
k~ aiyMetiain ba~ca hedefi Is
~ İfİll. bir' parlameato teş~~ Ü. b•~• başka pyeler .tali 
k.llr. Bu meclis, i<:rai ve mali 
Dllill ..tUet idaresini ınürakabe 
~. · A,R konsoloslar iste-
n.fi).,. 

F;1m iMMi teşrin, 1928 de, 
G'-row darülfiinun eminliği in
tiitaa.ida başvekil M. Baldwin'i 
~ btraktı. Bu sadette da
ha fule tamtit vermeği fazla 
lfi'ls il!. Bitün maksadfmıı ~ri
t"'8 lahaaatnı• bir tabaV:Üle 

1 

'm ~prarJ) mecmuaıı, §Ubet 
m. 

n mevcudi
ı or. Hapishanede 
tor Borms ısminde 

bir'nın ezici bir kseriyetle meb' · 
us ıntıhap edılmesi v bu inti
hab n meclis tarafı dan reddi 
F ama ye g tirdi. Fla-

y A v r 1 manı 
n do yı ı ı aş ıçin

dedir. D boy e d hili uygun
suzluklar i t ;,:or musunuz? ispan
yanın Fran aya bıtı ık olan kısmı, 
Katalonya da ay ı bır ırkla mes
kundur. Orada da ihtilal müzmin 
bir haldedır. 

Geçen sene lspaayQın mev
cud!,yetine karşı cıd i bir teşeb
~üs oldu, hukumet isyanı yabş· 
dll'dı. 

'Avtu hilı 

çoğu 

On sene ev t m istiklale 
nail olan Finland ·yada ekseriyet 
Fin, eka ·ya tir. Fakat 
halk o me ebe y k ektir ki ora
da artık h

0

ç bir munazaa olmu· 
yor. 

. . . . Gafil Avrupa, cihan 
harbil)den sonra, Lehi tanın, Al
manyamn, Romanyan n, Yugos-

KEMALETTfN ŞOK CJ 
- Rie edCFim susuooz irfan l Aşk n ı i tirak etmiş old

bey.l Sii:, kendi düşönceni2e ffir• uğ!l bü k yalının bu suretle 
~man oluyws.N1Uz, Söylediği· t~ar hatırla ~sma vesile olan 
niz şeyler maal esef benim fır· bu sözler irfanın vicdanı üzerin-

. bilmedigi,rn, ~ilıp, k istem~- de b'r azap t · i bile bırak-
ım, anlamadıgım şeylerdır. d H d b'I · 'f d 

O ı ,...ı •• .. bi' L kk ma ı. atta on an ı e ısti a e 
an auşunmeye ıe na ım k 1 h b' · 

.~t;.K-..,. e~e eme ve sa te ır samı· 

'"' , Suhey1i sustu, ~ini derin de.- miyetle sordu: 
tin çektikten nra devam etti, - Zcvc nizin yanma gitmiş 
~ .. -r A}al .. Et~r. ze'vceJ9i, ~mn, olsa idiniz şüphesiz onu seve

~ ... vdetime musade etmiş olta idi eıektiniz. 
R, ro n bpyte düşüom~~. o -&Zanaetmeaıı ı&nim gibi 

b hedefim olur- bir kadın kalbini yaltrıız bir ke· 
1 ·ye etmek ve -.e ı\4erir, !)'ahMZ bir kere sev~. 

ut ur~yJ çahş-
unuz ki ocla Bu cevap,_ irfanın mevaadiyeti 

ut!iıda li~nd Çok ıtatl , çok okşayıcı 
n beni hır tesir bıraktı Genç kadının. 

hislerini açıkça ·ıftıd edl'ft btı 

da ycdiğiıniz et 
~ Kan usani ayı .zartında Kara 

aka:ç .ınezbahası{lda 618,.789 hay
van kesiln)iştir. Bunun 8523 

.adedi Jl1'Bl)'~ • 897 .si erkek 
dağlıç, 63 marya, 2812 -etlfok 
kıvırcık, 1323 erkek keçi, 
2069' dişi keçi, 1374 kiız,u, 601 

{yerli ~. 2'11 ecnebi 
~:~ ~MıeoeJl)J·. ine)E, 2a ·~ 

ı 'u.IKla. ldana, 
22 malak, S boğa 1 deve, 156 
dişi Hı ır. Ceçen R:anunuevel 
zarfında 57 553 hayven zephedil
diğinden, Kanunusanide 8764 
hayvan noksan kesilmiştir. 

1928 senesinde Istanbulda 
759,648 hayvan kesılmiştir. 1927 
sene inde 7 50204 vayvan kesil
diğinden 1928 senesinde 9771 
hayvan fazla kesilmiştir. 

aglar 
Son günlerde tahlil edilmek 

üzre Emanet kimyahanesine ge
tirilen ya nümunelerinden ço u
nun magşuş olduğu anlaşılmıştır. 
Bu yağlardan bazıları kemik; iç 
yağları ve bir az da nebati yağ 
ile karıştırılıp hars yemeklık yağ 

diye satılmaktadır.Şehremaneti yag 
hilekarlığının önünu almak için 
hilekar esnafı mitte adiyen tec· 
zıy tmiş, fakat bundan hiç bir 
netiç mamıştır . 

Emanet bu s~n zarf rda yağ 
mesele.ı;ini kat'ı urette halJet
meye karar vermıştir. Sıhhıye 
miıdurıye ın n bu s ne zarfında 
ihzar edeceği prograın derkal tat
bik of upacaktır. 

Emanet, yağ hilekarlığının 
öniıne geçmek için b·r yağ fab. 
rikası a mak tasavvurundadır. 
B fabnk , b z ser iiayedarların 
Erq '' t ~ ~iict n himayesi ile 
açıİabilec ve ya., bu fabrikada 
f e.nni şeki14e tasfiye. dılerek ku· 
tular i i.nd sat acaktır .. 

E naı et fabrikanın tesie'hden 

lavy nın, Çekoslova' yanın bazı 
kı ın .. aı-ı 4 · l yıçrenin Canton 
u ulünü k bu e idi diınya 
mı.isalemeta bôyle t hliıkede kal
mazdı ... 

Muahedeleri cebren kabul et
tiren siyas~ler ne de kör imislerl 
karşılarındaki lsvıçre misalini 
görmemişler. 

Ekalliyet ve unsur mes' eleleri 
gözden geçirilince Avrupanın 
dört nala bir verem hastalığına 
tutulduğu anlaşılır. Bu marazı 
tedavi edecek hekim acaba do
ğdu mu? 

CELAL NURi 

Büyük samimiyetı karşısında onu 
daha fazla takdir etti. 

Süheyla, düşünce ve hislerini 
sahte bir hicap muskası altında 
saklayan ve bu suretle karşısında 
kini ..ldatmak isteyen kadınlar· 
dan olmadığını bu hareket ve 
sözü ile ispat etmiş oluyordu. 

lkiside böyle konuşa konuşa, 
ikisi de bir birlerine karşı, hisset
tikleri hilafında acı bir rol OIJ· 
nayarak yörüıae~ ~ler. 

P.arkın azino krs· 
mına geçil Yı ön~ae 

• 

. 
Dileı~~eri tpp)anmasına de

vam .edil,yor. 'Her gün bir kam
yon şehrin muhtelif yerferini do
lc\şi,x9r, zabıtai belediye memurla-
ı tqadüi ettikleri dilencileri 

dolduruyorlar. Bunlar-
._, ... Dt:ül ac e, sağ-

ar tol i~atın Cleriliyor. 

Tanzifat bakaya ı 
Emanetin tanzifat ve tenvirıye 

resmi bakayasını tahsile karar 
verdiği yazılmışbr. Bakaya mık
tan (200000) lir tutmaktadır. 

Emanet bu hususta lazım ge
len defteleri hazırlamıştır.Tahsilata 
yakında başlanacaktır. 

rl•rd• -
lzmirde tütün satışları 

lzmirde inhisar idaresinin bazı 
yerlerde faaliyete geçerek tütün 
mübayaasına başlanması ~zerine 
tütün piyasasında biraz hareket 
uyandırmıştı; idarenin tütün 
aldıgı yerlerden olan Foçada 
Herman mubayaaacılarımn da 
göriinmesi bu hareketlerdendir. 

İnhısar idaresi Seydi bey tiıtün 
mmtakasına memurlarını gönder
miştir, aglebi ihtimal buradan ve 
Torhalıd ... n da idare namına kafi 
miktar tütün alınınışbr. 

Geçenlerde bulgarı n sah·ı

lerinde kazaya uğrayan (Servis 
Msritim) şirketine ait (Alb y ) 

va,puru dün sabah tamir cdılmek 

üıre Boğaziçine getiri · stin-
tamirh8'1esi " k l i 

Hayvan has alia N; • n e 
Hayvan h t han nde 1928 

senesi zarfında (802 beygir, (106) 
katır, (45) merkep, (66) keçi,(128) 

köpek, (108) kedı, (110) tavuk, 
kuş ve emsali hayvan t, (22) sı ır, 

(110) koyun dahı ive harici has
talıklardan dolay muayene ve 
tedavi edilmi lerdir. 

1,038,000 talebe 
Kanunusani nıhayctine kadar 

Millet mekt p\ rine mudavim ta
lebe m vcud hakkında Maarif 
Vekaletine son gelen. malumata 

nazaran Kayseri ve Elaziz vila
yetlerinden henüz kat'i rakam 
alınmadığı ve bu iki ilayetin 

yckünd dah'l olm dı ı halde 
müd vim e u u i yo otuz 
sekiz b n onyedı · yı bulınu tur 

Bir ihti a~ 
Şe rimide ıyette bu n 

bankalarda bir' in can he aplar 

müdı.iru o an bir Er e i de bun 
M arılle dan bir milddf't ev.el mühim bir 

l\lekteplerde zirai para ih T'5 de P · fi a 
etmiştir. ..Bu adam bankadan 

'e tica i dersler ı·h ayrı dı~ı z m n 
ovrinde mek- farkında de ilmı · iş 

zıraat 

etmelerı i muvaf ı g ı n ii ur. 
Muallimler, der e ua ında bilha -
sa bu mevzua temas edeceklerdir. 
1-\'m ., m.ınd mf'ktepl d<> "• te· 
rilccck krbı}{'\ ı {ı ımlf'ıde de, bu 
maksada hizmet edılecektir. 

MUfeferrlll 
Halk bilgileri derneği 

Halk bilgileri derneği bu ay 
içinde A11karada bir kongra akt
edecektir. Kongra)a konsenatu
var müdürü Ziya, Emanet memur
larından Halit beyler iştirak ede
ceklerdir. Kongrada halk bilgile· 
rine ait meslekler görüşülecektir. 

Moskova sefiri 
Moskova büyük .elçimiz Hüse· 

yin Ragıp bey dünkü ekspresle 
Ankaradan şehrimıı.e geJmiştir. 

Ak<'e ~ehir vapuru 
gelm-

kte ol n uru Toz-
çifliği va ı d a a u ramış, 
iç:nde bulunaı o sırada 
Müd n aya g t e ol n Nilü-
fer vapuru tarafından kurtarıl

mıştır. 

Karaya oturan 'a pur 
Evvelki akşam 1 000 ton cesa

metinde bulunan Kısmet vapuru 
sis yüzilden yeni Köy civarınde 
karaya oturmuştur. 

Gelen 'ap ırlar 
Dün limanımıza karadenizden 

Sakarya namındaki bir gaz va
puru ile bir Romanya ve bir de 
Rus vapuru gelmiştir. 

Yörümeye devam ettiler. Yürü- mak ister gibi elini güğsü üztrı

yorlar değil, ikiside ayaklarını ne bastırmış ve bu son tecrübe

mihaniki hareketlerine tabi, far- de kaderin oynamak istediği ba

kında olmadan sürükleniyorlardı. son oyunda da muzaffer çıkmak 
için metanetini toplamıştı .• 

Yan vana idiler. irfanın kolu · 
· Fakat irfan.. onun arbk D"" 

ara swa Süheylanm omuzuna mücadele ve ne de tahammul için 
temas ediyor ve bt1 temas iki hiç kuvveti yclktu. 
meycudiyet üzerinde birdea ele- Sesinin titremesiAi giz\emek 
ktirik çarpmış gibi sademeler için büyük gayretler sarfederek: 

hasıl ediyordu. - Süheyla hanım .. Dedi. Va-
Alqamın kar~ ağaçlann ke- kaa burada, akşamın bu hüznü 

sif yaprakltrı u:.ından sıtarak ~ kaı:ıımızdaki hafif dal~ı de-
etrafa ya Je• gece- nizin mınl tılan içinde yalnız (A-
nin luı a- ş'k) tan ve (Şiir) den · bahsedilir. 

mı.,tı 

şesiğnde, uç dalları ile sarıl.Dlış 

bir kameriyeye girip oturdul 

. f~t ben böyle yapmayf;lc itm 
V:4'4~e.r müsaade ederseniz sizin .. 

le bir az fe1Sefe ve mantık üze· 
riµde g~rüşeçeğjın. 

Suherlf :zorla olduğu belli ha
.fjf b)r 'kahkaha salıverdi : 

- F elsef~ ve mantık mı? 

Bügünkü h 

mata göre, u 
hemen dünkü şekilde 

Ruzgar orta şıdde ' 
esecek, h va hafıf karlı 

Bugün gelecek ~ 

uzun süren t 

neticesi hı 

etmışle,rdır. B 

insanlarda, (k 

.ıa.rasında daim 
bu 

alonun 



Gizli gizli IEmanullahH. 
Her.kes ates pi.iS

köAif or 
... -

Plris: 28 [A.&] 
De6et gue&tii "iisk'n*t r~ıalllti'' 

ün\Wlı ahlılllla ~ııu~ ol•iu bir 
makalede •·e1e111enk hwk.UınetiaiD bd
zat hatayı dlitlıp dü:tnıediği ıulllini 
irat . •Ulteh1ew. JWr haJr FelemHk 
llilkn~i meuuu bahis olan deylet· 
lerden iıahat iNemezden tıvel. der'u 
bir tahkikat icra tU&eSi ,., bu yalan 
tayıayı l'ıkaranlar ~lMla zecri 
t~birler alınast icap ed~rdi. Binaeu· 
aieyh mezl\.ur bhl\ii111t'1in yapını~ ol· 
duğu mws .. cf'l teı~li~rin managı. 
run anlqılması ın~tddur. 
l~ A•zeteti }'elenum'k harici· 

ye nazU'.KlLD Cenen·•de lrnkıım ıjit· 
mekte olan ıihlliyeti unutarak siyni 
f811ifewlin balıl ~ dieleri 
heMba luıtmam•ını taace_.p etmek• 
tedir. Zira lli,edrtıP"*wı•• taaııtı 
bu tasniafl J&pmak Mte.lenlcrin arzu 
ettiklerinden daha fazla nPtay~ te\·lit 
eımit ve Anupa sulh 'e mwsalemeti 
için icraaı lilıun gelM s~yut faali· 
yetten çok faıla faali)·et sarfını se· 
bebiyet 'ermif tir. 

Par is gazeteleri Alllumiyetle F ele· 
menk hUkiimeıinin bu 'esikasının 
eahte olduiuun 1-meıı fariüu nr· 
ınamı§ olıauma baJ11et ebulrıte ve 
melkiir büklıneti anı zamanda 
Brüksel ve PariıM! letebbüsaUa bulu· 
narak lıislMlra bUklmeti nndia4e bir 
leşebbüete bRluomamıı olmasıRı 
ehemmiyetle kaydetmektedir. 

Berlin, 28 [A.A 
Aaıesterdamdan bildiriliyor: Fe· 

lemeuk hijk,Gmeti Tra11111 • Belçika 
ve ı.piz iekıipleri•i ıAyri Ufı ad· 
deaaektectir. Meztor hukOmet 3 Ut· 
recbt Daohlad~" 10 iftaatmı tenvir 
etmek için yeni tetebbüslerde bulu· 
ucaktır. 

Amesterdaın: 1 f A.A] 
fltrecht IWblad ~1f.1ı!etesi } .. ranıız· 

.Belçika erkin 1 harbiye hey'etinin 
12-9-1929 da akdetmit olJukları id· 
dia olunan lkonferanelıra ait zııhıtna· 
ıut"leri nPft&rnektedir. Polis Bt-1~ ika 
'e mnhırebe nımuıda hir riMle IRÜ· 

..iare etmiş\ir. ---
Kamarada bir hadise 

Londra, 1 [A.k) 
A vaıa tamarMimda pi llH(mle· 

ketlerinden gelmiş olan 20 amele 
M. Baldwin ile mii1abta teşeblıttiıı 
.-uai~lerııt>de mu\ aff ak ohnann~IAt'· 
dır. BuDun ÜZf"rine koridorlartla 
~riiltü "ıkanın .. larJır. itmn•i· "" . .. 
ler lıemen dıı:arı ~1Lari.lm1ş&ar vr 
çiıkarkt"n •· amc>Je f ırkaNIH"- 4l. lıii
kYmetindl" allab bf.lann vc-rtia •• 
dh·e haykırmuılardır. Di~r ıarıf· 
tan lıaJk.a ait ııralarda l.ulu~au ~a· 
111iiıult'n biri ılt' ~iiriihii ı·ikardıjıll· 
Jan dıtarı tılarılmı11t1r. 

• 
Cl1a1uberlaiu Giue\ reye 

gi<li) or 
Londrn. 1 1A.!\1 

'Sir Cbamb#.rlai•in ~11uu-r,.,.~i 
a(iaü ~llevrc·\r gi"4·<'e~i .zonuo· 
~ . 
lanuıaktaıbr. 

Mütehassıslar 
Paris. 28 f A.A] 

ıit~hasınslnr kotnite .. i m.&ı.il , ... 
aynen 1ealimat nw~·t'lt>leril,.. Alm&A 
dürnnunuA tk.arN sııharnıda i~l,.til· 
~ine ait tl"tk.ikıttına d,.,. am t-tıııel. · 
&cı!dir. 

Aluıa-;,; vt• Kap 
• KaJ.ı, :!8 1r\. 4t 1 

Mecliste AJnı:ııı~ a İlt' atıl olııııaıı 
ticaret nıu:ıheue!!<in,,. nıııtt"»l liJ... ıııııı.L· 
k.erat te"rar iJ:ıllami!tit·. B~'ekıl M. 
Hertzo~ İıfgiliz iınptratorlugunuıı hü· 
t\Ul aksamile dostanr ınllnasebatta 
bulunmuwı 'e lettik i nıe&ai etmeni& 
ceDubi Mrik&ln menfa~lı aldugunu 
bey$D ~I ve • fabl bu dünyıumı 
di~r aklamile temu et111ememıı ve 
yüıot husaımet halinde blwımamıı 
manasını ~zamun ederf!k bf.n ~ .... ~ 
ktai uura iftiralt edamem•denuttir. 

Almanyaya nazaran 
Berlin. 28 {A.A] 

ftayitta& &a irat ettiti n•ILla 
bqvekil -K Muller AlmMJanın mil.· 
dafaa btUçetiai wnuıni büt.;l'ye nua· 
ren , ütde 8. Fran11nln ~ üzdc> 30, 

1.Alii.ianm yUide 38 olduttunu· ~an 
~ştif. 

Kabil üzerine 
taamtza geÇti. 

Me.._, t"[ltA] 
Efwao hudut qiretlerinden 

· kubıwii atinti Ema..ıı-h ha
• tarafdar oldupnu ilia ederek 
Dakkede m•liaiai i~timaa da
vet eylemiftir. Mezkir •ecli1e 
Emanullah' hana zahir olmalarını 
temin için Sffıvari ve Kuriani 
qiretlerinin mümeuilleri de da
vet cdibniftir , . 

Kabil üzerine yürüyen Ema
nullah un kıtaabaa merkezi 
Efgaaiatan uileriaden ~~ 
qireli aüalaı ile cenup huda· 
dllnda ki koata manatıkım iflal 
eden Yelİr ve herat . lmaab da 
ikibalc etmittir. 

Kabilin ce1111bu timalWnde 
· SmaMlllaha ..cWc olu Babgan· 
hlarcla kibile d<>tnı taarruza 
laaşlaııflardır. gaııi şcllri ema· 
nullah han tarafından zaptedil
miıtir. 

Harbiye bütçesinin kabulü 
v.,...va, 1 [A.A] 

Ayan bütp eMümeni Pilso
deakinin nutkunu müteakıp har
biye bütçesini kabul ~tmiştir. 

Gripteıı iki ayda öleuler 
Lon4ra. 1 [A.A) 

Grip yiidlHlen ölenlerin mik· 
&arı kilıua 18Di11ia birilaci haf &a· 
ııadaa i&ih..e11 l~ e balij olmuş
tu. Geçeu iw.ne bu miktar aucak 
145 Wi. Ayui clevrede bruD~İl ve 
M&ilrreedea 3373 kiti i>lıııüftiir. . 

Bwlar ve Japı.-ıı.lar 
Tokyo 28 [A.A[ 

İrat ~en mulatelif ıuallere ._ 
ron Tan.U Japon~ a hUktlJlletinin 
KornliniN e-ntf"maı1~ onliRt.ı faa.\iyHi 
ha"- k.ınila Sm ~-,.t Ru ... ~ &1lnt l>i.r <:ok 
defa naaarı dikk.Mitıi ceit et•it ol· 
dtJcuu hfıyMI etmi~tir. Mulaalefet 
eıkin ınclın piri Ruıı • )ttpnn muahe
si uıbıan ıarııra fE"cnıiıı.: f'~liJJi•i ta. 
ktirde kat'i Vf" ıni\shet tedabirlee til• 
a ... aı talep flhıl~tir. 

Strezma.n çeki imi ~-or 
BerlUı: 1 [A.Al 

Gorr"~ıulan<'f" ~auteıi \(. Str~s
RıaAl• lıaik fırkNı komitt> İflJe ah· 
\ıili ~ıhlwyt-f4İıııleıı dola~ ı faal *''bİ 
ha~ attan çek ilf'rtll"ini hf")"Mı t-Jmi~ 
oldu~uRa clair ~aaf'tt"ll'nle intişarPtl&11 

ha°hf.Fi tf'kıip ı-tm"ktt>tıfr. 

Be1~rat • Y u.naa 8efiri 
Atina: 28 [.A.A] 

Yunanistaaın ~~at ~firi 'arıta 
ınahall i m11murh t!fİne 1ici11:t•,,kür.' Mu· 
mailt!yh Jıııkünırt~nin soıı taliAJatınl 
n iki mf'mlf"k~t ara8ın<la ak~dlle· 
<·fil l>ir itiltif ~rojf"ı1İııi lıamihlir. 

oıı Hoesch 
Parla, 28 lA.Al 

M. Bı•tianıl :'fi. \ 9n HoeS<'b ukı· 
hul P\n..iştir· 

Şarlo iyileşiyor 
f.os an<'ı•J,.ıı. 1 f A.A) 

Clıw-tic• Clıı•tJi~n ah~ati sılıhı· 
, ,.,.; (':) il,...,ııı""lh'"lir. 

Y eıı i lıarp ge111ilePİ 
Wa§ing&on, 1 [-A.Aıj 

M,.~·usan mecli i l6 harp gemi· 
siaİll i...UW. taluia edilecek ola ve 
dua iyan taraf &om kMNıl olaUa 
kredi~; tudik e~tir 

A.uk.aa Palas 
(ANİ ~RA) 

BMinCMialardı' teWon, Mcak NfU• 
IWliriferi vardır. 

Hıatual •yoluapMt...ı.r. 
Odaların rıawi: 6-8-10 ve 12 . 

4iır. Ameriloft Wı, erk..an. erUk 
ve kldmlara ınaMu ~ru~ .U.. 
Çlllllllniaaft. pn ..... klHUplmıae, 

yatü.Jı vaıo firketinm aceotaltll-

\l .ırı ~ . 1 ı_:ı) 

Ammlw.tla ·-IAJ)All.,, 

Amerikalılar 
veKellog 

~a~5~l9a.. 
~ ...... i ..... · 

.sAıaı ~ elti. .leltwı anlıti.Me 
a.ynı JMelili• nrtili yeni •lfir karar 
v.p.-.~ l>iıi •aha{il* ~ye· 
Clll llws•le i6R'di. Bu ymi kanr, 
yeaidN J.r5 krovaı8riill ilt,a e ılilmeei· 
ne ıiairair. 

Y Mi ktMUiitWin her w~i 1QIQI 
t'lll ._k , 8 ,_Juk aep&rııı. *aiis 
edilecektir. Al·• meclisi iıluıHMı 
yalnız 12 si bu karara 'DUlllalefet et· 
ti. 6ft iM UINI Mnırı 'trii . 

AıuPrika bahriyesi Amiralı H' 

ltahri mıha fili dairi fazla ••taı* 
krovalliir it1~11ını istt-yordu. Her biri· 
si 10000 tealul~ :?6 krovuer. 15 di~r 
harp ~~ili. AıMiralhga aıerbMt ~~fer 
2 ~enai in!19iını talep ~diyardu. Ba~ 
ri mwtehae1ıslar i.e 3$ tallteihah•r, 
5 &ayya~ ıJMliyat ~isinin ~·eni· 
.&en i~ taraftu Dulunuyorlartlı. 
Ayan mecliei, bu taleplere nıukalıil 
4i.ailik 15 hto-.azöııw inıaıına ka
rar vennit bul111111yor. Bu kararın. 
a.y.- 111eclit1inia bü~·tık bahri in~· 
it pr0«rHtl kabıd etınf'k mınasıaa 

gıelnıedilıi lteyım Yr: i.ah olwt111~kte· 
bir. 

Aran aeclisinin hY kararı \17.etiRe 
heyt:•(•ana nıaru.z kılan \e harp siya· 
ıetine aleyatar Luluan muhafilde 
ttı fikirler bef.an oluniyor. 

- • KeJlo,r; mitakı liısrine harp 
wniyaeağına dair Um.ide dü~enler 
YWmr. Bu pi ümitlerin ltof ve hı· 
yali oldu~na AMerika ırin mecli· 
Rinde \ er•le-R kırar haıeri.e ~t 
eanelidir. la,iltere amd«> fıda&ı reisi 
M. MakJonalJ kaltine) e ri.) alet. eUi~i 
zaman 5 krmaıor inşasına karar \e. 
rilmlşti. 

Frusadı ~ene l~ tolllllk 2 
k.ı:ovaıWrün int1sıaa karw ver.i&mitti. 
Diğer ballri devlri.ftdede JtnyWir . 
Ktllog miNkı imalaınıp tulik edil· 
mesin~n sonra vt-rilen bu kararda 
J;•i!teriyorki harp Uairhğıaa hararet· 
le devam oluAuyor. Kellog milillıaa 
rq11u!ll bqiiR, yana miilte~.ler· 
.!eki milletler, a~lk tebirler bomber· 
duman eclilecei, yiiıliiak. uldürU· 
leceklerm.• 

Aya mectiliDCfl nrilea IHı bnr 
yalını ve V qiqtonda delil, dipr 
tar.flarmda heJeean n auılı>i,.t 
hueule JPtİnniftir. Bilbula -k-Öyhi. ve 
itçiler aruında buaule ı.ı.a &Mbiye
iin fula oldaia alı•aa büeıl4riela 
••laflolmakta"'r. 

Bor88 
28 ptbat 929 
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llenet i n çevl rcllg l 
eni clalaver-..1. 

IGClllM&mlN • 1UK11• 
--61-

hgiliz si~·? .. bi•ıliain ıt;M ..,. ........... ., .......... . 
Muul petrol kQygiar.&.. (a;_ __ .... _) • --w 
it'e WU1 (lenet)ia i•lni1iff Mml9ll5 Ul CWll 

Şimdi • divll ...... L~ ..;.;..lll-.a.. 
Ferit ve Fericlkı ele Refik t.yle ı - ıu ~ 
Nraber urayu Valadetaia net· t-1111CKJmı aramadı -.-Kiie'h, ••• 
dillft çevircltkleri hnldak bu ... kdMea IMkl alCklar? ... nmt 
1ele etraffnda di·Wietlr. \W'. 

_. ı--:ı:. ıaiarue1ii•iııik t•lıı ... ra Muaulda oldukca ıenit bir -.- -ı 
arazi Qzerinde bir çok petrol ku· ıı.11111..ı ve yapacatı itte •as6l: 
yuları vardı. olaak ~IR IHl'•n pllaüınaı tele 

Fi zamaan\8 bu laayulann bu- mahirue kur•. 
lundugu arazı Musul h~lla ve ka- Herifler petrol W.ulen.i ... 

bilcleri arasında bir takım mü- °* ~ IORra ........ •• 
nuaalara sebep oldupndan, bun· riada çıbıAllllll ilin dllavere 
laın bir kıımı M>di'lhamit tara· clütindiiler. H.ait ••. ı•iflie 
hadan saray aaımaa aluuaiş, ela- bizde olclup filli RMallink ele 
ba dogruau cebren tuarruf edil· UMİ ve -.ıUıki ..,.,....., nfti· 

~..... celi YunuiNlun eliae ıeçen 
lll~sl. 

Hamit tahttan cndirildiji :&a· ~ yerlerde Y unaa ~ bu 
man ise bir çok uav.ali cribi 1Ma arui ve e•lılii ... li11ıllı• 

e· ••M-e"-:ü: ç!!!-I~!! -= ..al.r;,... petrol araziai biıseleri de Hui· -r• -P- .-. ....- ....-
dJ.:.1, &.:.-k IMildsaime •• aeye verildi. ~ .-

V akta ki Hamit öldü, van.leri lnlilisler ıırf petrol ...,...,. 
ortaya çaktı. Bebalıannan mirullU laa\aA iti& Y•Mllıliın _.,. et
iste4iler. Bunler, iaıiliJleria tef· tiler •• ,Mut u•drrdıl·-. 
viki ile, 11ui.Myc intillal et.it Mu- Bu aruiyi (Şaı.a • • · tııi .... 
wl ltisselerini de talep ettiler. bık) ıilliliae HlrıM'.k ••t v.-

Hamidin vaıiseri ~ ia- r111uille iade e8mler. .Miiiıı 
ılizlere satmak ve bu suretle lla- biliyor Bı•...? . 
vaclan paraya konmak ~teyorlardı. Müzakere ...... lt.,a8da Y,.i-

Fakat araya giren hafPler, si· nultlann bu ha~ lMle '!"
)'Mİ badileler bu daYam11 mat· lal ıöatermek içia... ve bfJllce 
Jyp aetice vormeliae mui oWu. bu me..&e li)'.llli , .. •Hle te-

F • "fade klinde lapz. kzhlı j F 91Alida· ı.rsattan Jstı .•• ... ... ~ 
Vaktaki mütareke sureti ile " ....... -ı-• ..... 

1-..:J.:..L.. Ja L .. l- U!L_ SölJep.. ba hnWaiı ..... 
•.;.;.._ WAINla ıe~ ve cuus.(Bcaet' ile oiı• •ıdtil*i-
ı....- hiikümetini her iitedilc· '/ 

ae alet olu Fewit •e Valail .... 
1-W ~--·k Wr'. We wtaular, • 
it&e bM Yuiyette MUMll itiilin ~te (leaet) in c.-1-1,.._ 
haHi •=• ve faraatdı bçarmak .m fird'lü .el'• .itler..,..... 
iamedil-., wle ıaüllim .WU· tla .. memlKet ...,.. aiall· 
F ı.daı- azikti del rcl:ıM. meiiaet d'alın ·••·ile-• 
UIMllDİ '"""- neticeli olAnık •• ..- -v-._., bhank ol.nl.•dın ~ -. 

"'-1 IRtiliz igali altıntla idi. v.ıt' aiw. (liaz•jl) 
Petrol kuyuları lngilizler tara· 

rafada- itletiliyer, ve bu lmyu· Sabık Şeiremiri ~ • 
...... buhmduıu ami ""ipLiri rai6r F=in ileıy' elmılı;• 
blnır bit-er irfal edilerek b_.ıi - I~ • .,.,._. tM ..,. 
elitad ah __ _... ... ....... ,, ... ı~ ~ 

91l 187U1VU0 ,_...,_ M 8'fie ,.11_ ...... f ., 
Kala bla Abdülliuaidia varil- -

1- ..! ı,_1..1.. ~ •.r-r ...... .,..,... ısı '!611 
a.n _.... Lir .. 

itte bunlan da kandanuk ve Acek /ot.,.,_.,. •• .,. • ._.. 
~laf.., ...... J.M11i? 

htMIMll h&kümeti ile uyu.tarak I. ş. 
Millete İAtikal ebnit bu ..,.et 
ıaenbauaı \;in türlü desiselerle 
eltle emek iste~r. Bu mabat 
ifia l•taabula a-önderilen ~nr
lişe Penlewa) müaieMili · de 
fırıldak çevinaekte una oian 
casus Senet ile el ele verdi. 

Pm su gibi akKtlaeak, kaa
dtnlabilecekler kandwılacafc:, fa
kat Musul pctrelları Iaıilitie~ 
elacak. 

Para oyWMı 
Ayn ayn miiracMt ~ 

Haaıit vereMIİ: 
- Mal bizim delil ki sata

lun, onu k.eriann, Iİ&ia olRn ... 
dediler. lqili&ler de l'I cewtbı 
verdiler: 

_ 7.arar yok.. SİIİR olsUll, 
olmum· Siz bize IMln. Paraya 
aba.. Ott tan'-& kUlflt&Jlll. 
ster alır•..k• biz zaNr etmit ..... 

• fena bir teWif dfıiildi. Ba 
ı.- ı,..- F .. rit ve ..,...... 

ifİllM kalan Vahdettin olmak 
. iilert herkuila de p&hDaia bala 
~ Wnr ı•rt1. 

Alile .... '-• müalcenlel!i 
.... ~. çevirditi w.. 
4i1k •J91inde, ı. millim wıl• 
bir pce içiade Wledilivwdi. 

HALK BlLGISI 
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DCNVA ŞUlJNU 

~ eliyle saicaiını kaw.adı, 
ae ıb8 nazafia beni süzer.ek 
mwldaDchı: 

Bu sene lngilterede kadinıar 
ayaklarina neler gyidiler? 

Roman~' 
güzel il 

* 
en-
çiğ· 

cüa ok
ecbur bir 

l>Qllıöa HlDtiııu . ta'liipti. Bir 
ve itUaaına mey

vermeııa betai bir Gdcdan 

. . . .. . . 

m ka-

. desiuR, şimdi, 

·~~ *llMıae püııii ~r
w\l!i.6llllİl*;biı cWi aasmda çı
~~~-.,S!f.llle ıimuıta~-

- İnsanla! Daha ne zamana 
kadar beni <liruem"yeceksiniz? 

ha ne zamana kadar aUahın 
r.esulU e · syan edeceksiniz? 

Ve birden ayağa kalktı. Şimdi 
göz1eri de mülbiş bit- hiddet kı
vılc.ımlanıyC)rdu . .iki elini kaldıra· 
rak üzerime doğru saldmrken 
haykırdı: 

. - iman et gafill iman eti Ben 
Allahm resulüyüm ... 

Bir sıçrayışta kapıya yaklaşbm. 
Bir saniye sonra kapı dışınday
d 

Dostum tam zamanında açfı
ğı bu kapuyu yine tam zama-

nında kapamıştı. 

* * 
Beş dakika sonra doktor Zeki 
karşı karşıya oturmuş, kahve 

içiyorduk. Yanımızda temiz gi· 
yinmiş, ·kelli fdli bir efendi de 
varoı. "Muhakkak tımarhane ta-
biplerinden biri de bu olacalch> 
diye düş.ün üştüm. Bir taraftan 
kahvemi iç.i:)'Of, bir taraftan da 
başımdan geçeni anlatıyordum . 
ikisi de sükrm içinde dinliyor
lardı. Kahve fincanını hizmetçinin 
tepsisine koyalken kahkahalarla 
güler.ek sözler4mi bitirdim: 

- .. Ne derse beğenirsiniz? 
«Beıı Allahın gönderdiği resulüm)) 
demeZJai? Az kalsın çıldıracaktım .. 

Son kelime henüz ağzımdan 
ç.ıkıyordu ki yanımızda bulunan 
temiz kıyafetli adamın birdenbire 
yerinden fırladığını gördüm. 

Evet,, fırladı, ve fırlamasıy1e 
beraber ·üzerime atıldı : 

-Ne dedin ? Ne dedin? - diye 
bağırdı- Bir peygamber haa ! 

Nerde imiş bu? eı:ede gördün 
bu mel'unu. 

5aldn bir ;esle cevap verdim: 
- BuFada.. Dördüncü korido· 

run oabeş numarala odasında.. 
Ellerini pantalonunun ceplerine 

sokarak ayaklarını gerdi, ağzım 
açtı: 

- Haşaaa .. Haşaat Yalan, 
yamu, yalan .•• 

Ve büyük bir ciddiyetle ka
faS1nı sallıyarak haykırdı : 

- Ben böyle bir peygamber 
göndermedi mi 

Nizanıeddin Nazif 

tngilterede 

~ seneki müthiş soğuklar 
kadınları bile üşüttü. O en sırıcı 
rüzgarlarda parlak, şefaf ipe· 
kli çoraplarla sokağa çıkmaktan 
korkmıyan hanımlar bu sefer pes 
dediler: Kısa şosonların yerine 
uzun çizmeleri çıkardıbır, ince 
ipek çorabı rafa koyup kendi-

. ayyo 
tenis 

ot.uröUğu Ta~rada 
e salcfi- Baha ile - Asi Yeıgat nahiye· 

- · RiVlerada 

RIClitl, sefalar getir-
i ı -dedi- ~yle 

u.vu.rım12 JDl&t9IZ ? 
f.eraiıiık gelmişti. Ka-

bir keee yer.lestim. 
koliMıslt;ııi;" T bir saat 

llet&<kn bahsetmedik? 
tm~altan:.ı? fıdsefedea mi!j> 

hir zeki idi. 
n;;i:cqıiiıa, Sokr.at, Isa, Musa, 

Rokfeller, Müssolini, 
düdaldarmda, sa.ki 

·o..ıihrn:V'den çalınabilen 

siadc çok feci bir cinayet yapıJmı~· 

tır. Cinayeti yapanlar içinde iki de 
kadın bulunmaktadır. 

Katiller iki hadm ve Uç erkektir. 
BayraD1 isminde birini balta ile par
çalamak suretiyle oldürmuşlerdir. 

Cinayet pek canavarcasına ika 
edilmiştir. 

Bir ,·ukuat 
- Akşehirin gordos köyUnden 

Mehmet Q8VU§, o*lu Hurşidi oldür· 
mti)ür· Katil adliye) e 'er.ilmiştir. 

- Denizlinin kızıldere me\ldindc 
yolcuların para ve eşyalarım alan 
sılahlı Uç yoruk adliyeye verilmiş· 

lerdir. 
- DUzcenin çalıcumn kuı ünden 

Yakup oğlu l maili oldiırcn U} ni 
koydcn Hecep Oblu Sadettin adliyeye 
'<eril lıiştir. 

....- Uhaliçç,ık kazasının obruk 
k05tHidffi Slllc~ man oğlu on ııç :ya'li· 
Jar cb Ali Çar.dak ko~ ünden Bekir 
o u on uç ya larındaki fehnıedi o-1· 
durmtişt ır. Katil Adliyeye 'erilmiş· 
tir. · 

- Dn-z n tahsıldar li cf.en· 
dinio bakbzmı k_ııçıran Esmahanım 
koyünden Ci.vele~ oğlu lslam ve do
kuz arkadaşı y.aluılannrak Adliyeye 
\:etilmi§lb-dir. 

- Bucak kazasının Kmriar kö· 
yünden ılbrahim oğlu Hakktyı ijidll. 
:ıen api köyden Duman ~ lamail 

·y.ye verilmiştir. 
- Tefenniden Hasan oğhı Mev

Wdu öldüren v.e karısını ağır surette 
y.aıalay.aa bir ~ Adliyeye veribni§· 

• 
Bir günde 

Aydın ıı bnkl:ıetk kö) ünde Aarif 
karısı • efııenın evine bıskm yapa• 

Avrupa zenginleri kışın şidl 
tinden kurtulmak için Akdeni
zin meşhur şitaiyelerine iltica 
ediyorlar. 

Bu suretle Riviera, Avrupanın 

adeta meşhur adamlar penayırı 

haline gelmiştir. 
Buranın başlıca eğlencelerin

den biri de deniz kostümiyle 
tenis oynamaktır. 

Bu kıyafet tenis oyuncuları 
arasında gittikçe moda olmak
tadır. Nevyorkta aynı kıyafetle 

danselmek te adet olduğuna ba
kılırsa deniz mayolarının resmi 
kıyafet haline gelmesine çok bir 
şey kalmamış demektir. ' 

1 rak para w altınlarını alan aynı koy· 
d('n Abdullnh 'c arkada:.ları Adliye
~} \<Crihniı}ier~i. 

- AdanaBln güdüşlü köyüııden 
Mehmedin ıwine baskın yapa:tak pa· 
ra W> bir kıs1ın cşynsım Alan oşl.: 

nahiyesinden Emin Şükrü 'e arka· 
da .km Adliyeye verilmişlerdir. 

- Bartının arlamescit mahallesin
den ~uri . o~ Müstafayı olduren 
Sancalcdar mahallesinden ömer oğlu 
Llilfi ve bir a~adaşı Adliyeye veril· 
miştit-. 

ltalyaya seyahat - lzmir 
Hililia9meri isanda Italyaya bir 
se};alaat tertibine karar vermiştir. 
Bunun iÇİl2. bir vapur tutulacak ve 
seyahatm MiJano panayırı zama
nına tesadüf ettirilmesine çalışıla
cak.ur. 

bu kuş görülen kadın bacakları , 

lerine kahrı yün çorap tedarik rünce işın incesinden vaz geçit 
ettiler. sıcağına bakmışlar. 

• Bu mevsim İngiltere sokakla-Bir LORdıra gazetesinden ib.i:ı-
rında en muhtelif şekilde kadın 

bas ettiğimiz bu resim, oradada ayakkapları görülmüş. Mamafi, 
işlerin o yolda cereyan ettiğini burada olduğu gibi hala ipek 
gösteriyor. çorapta ısrar eden kabadayılar 

İngiliz kızları da souğu gö- yok değilmiş hal... 

• 
1 haledildi. nıeseıe 

.. 

~------,,._ 

Miss Franses Lee 

Acaba dUnyamn en sevimli gülümsemesi hangi güzel kadının du
dağında açılır ? 

Bu suali şimdiye k?dar bir çok karilerimiziıı kendi kendilerine 
sorduklarından eminiz ve gene eminiz ki, içlerinden hiç biri buna 
doğru bir cevap verememiştir. • 

O halde bu doğru cevabı biz verip onları meraktan kurtaralım. 
Dünyanın en cazip tebessümlü kadını sinema artistlerinden Miss 

Franses Lee ismindeki bahtiyardır. 

ispanyada topcular 
Madrit, 28 [A.A] 

Topçu harbiye mektebinin ilgası· 
na dnir olan emirnamenin mukaddi
mesi sureti kafiyede ordu<lan çıkarıl· 

nıış olan hali hnzırdaki talebenin 
ardı nrkası gelmiyen inzihatsızlıkla· 
rını hatırlatmaktadır. 

Italya balonu tahkıkatı 
Roma, 28 [A.A] 

Amiral Cogni tahkikat komisyonu· 
nıın " ltalya ,, balonu kazası hakkm· 
daki raporunu 1\1. Mu.solini ye \:Cr· 
ıni .. tir. 

Taneada liumarhaneler 
, Tanca, 28 (A.A] 

Koca)arinın aldıkları ycvmiye
lcıri oyunda hatırdıklarından şika· 
yet eden hir çok Faslı kadın · 
namına müracaatta bulunan bir 
nıurahhas ltey'etin talebi üzerine 
zabıta oyun oynanan bütün ku· 
n:ıarhaneleri basmış ve is.erideki 
Faablan dağıtmıştır. 

Yeniden kış 

İki idam kararı 
Chalcville, 28 [A.A] 

Cinayet mahkemesi geçen Hazi· 
randa · iki kişiyi sirkat kasti}lc 
öldUrnıUş olan iki lclıliyi idama 
ıııahkunı etmiştir. 

Kahiredc bir fransız sefiri 
~Iarsilya, 28 [A.A] 

Ticaret nazırı 1\1. Bonnefou }{ahi· 
re fransız sergisinde hazır bulunmak 
ltz.rc yaruı vapura rakip olacal,tır. 

Davetler 
Güzel san' atlarda . 

Güzel san' atlar akademisi ta-
lebe cemiyetinden: 

Adreslerini bulamadığımız Is
tanbuldaki muhterem meb'uala
rımızdan, Akademi mezunlarının 
3 Mart 929 pazar günü saat 15 
te Akademinin 47 inci yıl dönü
mü münasebetiyle Akademide 
yapılacak merasime teşnflerini 
rica ederiz. 

Y ~kında Amerikada y~ 
beynelmilel güzellik musa 
sında Romanya güzelliğini 
Maria Pusesku temsil ed 

İnsan bu biri birinden 
güzellerini gördükçe, Be 
musabakacia bunların 

"ünya güzeller.ini seçecek 

Maria Puse•"" 

hakem hey' etine müşkil ve ~ 
vazifesinden dolayı hem acw 
hem de gıpta ediyor! __,/ 

Rende üç köprü~ 
Berlin, 'ı:1 ( 

Biri Lud,\igsbaf ende,diğeri S 'el'. 
'c UçUneüsu Maxauda olmak~ 
Ren nehri üzennde 3 köprt1 ·~ 
için mezuniyet itası h~ 
Almanya tarafından de~-*' 
nan talebin Reu treıı ? 
mes·elesinin mtizakerey.c ,Ji 
gUnüne kadar tehirine ~ 
meclisince karar verilmesi ~ 
tağın bu günkü celsesinde~ 
mlizakerc mevzun teşlil ,
tedir. ~ 

.Merkez fırkasının &uti.Jıll'"'"ı 
hu vaziyet muvacehesinde~ 
yapmak tasavvrunda buluJJ ~ 
olduğu suretindeki sualine~~ 
münakalat nazın yapılacak iD t/. 
müstaceliyctini bildirmek _ -~ 
siyasi bir teşebbüs icra ~ 
olduğunu beyan ve ınU ~ 
işğal memurlarının sık &ık ~ 
gelen kazalardan, taallttJleri iİP' 
Liyle, mes"ul olduklarını 

eylemiştir. 

• ••••••••••••••• 
ABON~ 

ve ilan tarifesi 
Abone ücretlerİ 

Oç a}itk, Aitı n.>iık, Se1J'f ~ 
Dahil: 5 9 t , 
Hariçiçin: 9 16 ~ 
Adr<.'S tebdili için 15 kuru~ ' 

elmeli. 

ilan ücreııetl 
'fek sUtunda sa1ıtinıi """"' 
Alttacı sayfada 25 , 
Be:inci • 50 , 
Dörduncü • 00 

Uçwıcil • J2(' , 
!kinci • 2~ ~ 
Banka ve müessesatı M.ali~.e '1: 

hussusi tarifeye tabidir. Ti.~~~ 
liri yetinin şirketlerin tescili bJ fi' 
aki ilanlarıyla kiitjhi adilli~ , 
onim şirketler ilanları, santı
kUJ'llftur. Devair ~ möessessU .-" 
ilinlan, lurk. mektepleri ~~ ~ 
ntegire ilinlan eaotimiyirlJll 1'. 

_L..;bİ e' :.J 
Sari mikroplann taw • ifl~ 

essir müselles markalı ( •" J' 
muzacl.i taaffün müstahzarıtı 
mali ile temin olunabilit· 

Paris, 28 [A.A) 
Franaanın hemen her tarafında 

Y.'.eniden incimat alametleri _görul· 
autu bildirilmektedir. Pariste 
hararet dUn gece birden bire 
ııfuduı •talı Mki.ıe diltmUf~ 

[ RONALD KOLMAN • VILMA ~A~f ............................... ~ 



y'*2~ ~lan 
1tnerbaltce Vef a'Jli gUc

IDlde nnebildi. 
-._~..... •sn ._.96ı ve1e•ı { dtlar ve bu s\Hletle Vefa.yı mal· 

'iitılar~ Pfil'.şeRbe ginü kıp ed~ter .. Vefaıım gecik~iş 
hen; , Biı-~'1 ka.e ~ı- j ohna~ı dolayıede Be}koz - .Beşik-

Ws.__ ...... ~ .a.,.k-OE -Be:ı- ta~ maçının teniri zaruri oldu. 
' 4tlar ı k~rıyordu. \ro1e)bo1 maçlarının devamı 
~ li ~e _ Vefa ve intihaı;:ı esna ım)a çok şayanı 

. Meça, mWly~n dikkat bir zihniyete t~sadüf ettik· 
'- 45 dakika SODl'a ha· ki üzerinde tevakkuf etmeği spor 

·: ..... ılıilt;r sallada isp- nok'8slndan faideli görüyoruz. 
~flli halde \ efalı oy- Maçın hiitün imtidadınca her 

tıitki ~18iiyor~rdı. iki takım oyonC\lları hakeme 
"*anıtir eden saatten her fırsat düştükçe, haklı Ye 
'+ ;pa ge~bildiler. v.e haksız itiraz ediyorlardı. Hakem-

--- lik vaafesilli kabul eımek bed
balatlığında bmuaJHŞ olan Beşik
~ NeeMi B. müteaddit defalar 
tatme ugradı, he111 de biç arzu 
edibneyeck bir şekilde.. ecmi 
bey yüksek itidalini muhafaza 
edetıek ç.irkiR bit- hadiseye sebe· 
m,ret vermedi. ~ dün ki maç· 
larda bir ı.abM.a v:akası zuhur et
ınedise, buatm sebebi Necmi beyle 
oaa terbiye hal'iciRe çıkaR bil' 
şekilde hücüm eden a<ıamlar ara· 
swda terbiye noktayı nazanndan 
çok e98llı {ark.lal' hnlHIB86l ol
•HŞNr. Bilhessa hHfllardan biri 
sahada söylendiği yetmiyormuş 

gibi, Sa,'BDIBtl odasında ufwıetli 
ağzmı açtı ve hakemden başlaya· 
lllk biMiiB feder85'0n erlcinını 

burada tekNr edemeyeceğimiz 
kiifüder savul'du. Orada mevcttt 
oldukian hMde cevap 'ermemek 
aezaketiilde bulull8R mahatapları· 
,ıtta kahahatı ne idi, hanği hataları 
dolayı9ile böyle kanali2a yona düş
me«e mahkôm oluyodaıdı? meç· 
latal ! 

\iaimz şurası1t1 unutmayalım 
ki iN adamlar hasheteıı lilWı ça .. 
hrywlar. Eter hata ediyorlarsa 
hu batafı tamir euinnek için daha 
ter~li bir bareket tarzı takip 
etmek laaundır. 

Chıewede mubacır me&elesi 
Cinevre, 27 [A.A] 

Ceatiyeti UYU! mali komitesinin 
iQtima devresi aoıhmştır. Komıtt- bil· 
bassa ~tao ve Yaeanistamn 
meli vaziyetlerini 'e hu iki memlf"
ketteki ..uı.aciriıün iskanı mes 'eleaini 
tetkik edecektir. ---

Taltif edilen polisler 
Manisa, 28 [ hususi 1 

4 kişiden mürekkep bir hırsız 
k'11llpanyısıoı derdestlen.deki mu· 
vaffakı) etlerinden dolalı ser koeıser 

ecip, merl\ez komseri Me,, 'ııt hey· 

Ankara caddesinde 
l zade hanı altında No 8 
~ yetti celholunan Türkçe hu ruf atla 

·="'"-•.L ga~ nefiz surette her nevi tap 
~tadır. Ezcümle ticarethanelere 
~ , ~' ~' ınektupluk kaat 'c 
~· ~t<s, davetiye kartdövizitler maden 
~~ ~ wfthür ~ damğalar imal 
Sa.~ ~ ı,,..,.,., ~ ....ı-. rf'9'1e kôg>dı ı.;,. aJedi iki 
')' G ....;: 'lllekt,epliler iç»R 100 adet kardötJizit nefis 
'ttl\dan olıaak ıiıre 75 k,uTUf4 yapılmaktadır. 

"ı llt ~ vuku bnlaeak 8lparişler ge11ek 
ı lltı._geı-ek nefaset hususunda müşterileri 
tltt"ı•ltt~~ek surette imil ve &erian inal 
e ~. 

1'1\lJıtelif renkler eserinde 
he n4'vi etiketler. 

Omk Piyak08U 
Haaalah Tiiık ocalc'8rı hiaa

w ait •••• m.e t_. edilen 
ha,.llc effll pi,tawlıı08Wl iştirak 
etmek .w,ıetiade ~ bi
lettein IMftflen ve kaç k""lf)a 
tedarik edilecet*n 9e h.gi 
tarihte çekileceğinin işar bu]ıu
rul•asmı reca ederim. 

1. Mazhar 
CEVAP - Türle «9İ• merke .. 

zince bir piyanko tertip edilmiş
ti. Piyankonun keşidesinden son
ra kazananlara muhtelif qya ve
rilecektir. Biletler birer liraya 
sablıyor. lstanbul Türk ocağında 
da bu piyankolardan sablmakta 
idi. Son günlerde piyanko bilet .. 
leriniıı satılıp hitam bulmasından 
dolayı Ankara .merkezine yazıl .. 
mış, yenileri istenmiştir. Bir hafta 
içinde yeni biletlerin geleceği 
ümit olumayor. Piyankonoo nisa .. 
nm bin.ci giaii çelcilmeıi mala
teiaeldir. 

Mühendis olacagım 
Bir talebeıWı sıuıli: 

Mühendi.s o'llltak Wiyorum . 
Kandüü /<iz ofta mekkbi.nin. $0/ı 

suı.ılindayım. liseyi takip etmeden 
"A" kıırswıa girip ıwMtJaffakiyeıle 
kazandıktan sOMa Iııanbul TTHİ· 
~ndis mektebinüı ilk sıMjura Un· 
tikanla gin>biliT miyim? 

Daımi Uriiniz 
imet Keaan 

Nimet Kenan hanımB cevap: 
MiilteJ&dis olmak arzusunda 

bullmuyorıu1wz. Orta mektep me-
• z11nrt o/,duğunu:w. nazaran mühen-

dis mektebine kabul t'dilmPzsiniz. 
Mamafi "A.. kursu.na girip mu· 
vaff akiyetle kazandıgınız taktir· 
de nuil&endis mektebine imtahan 
vererek girmeğe te§ebbiis etmeli· 
siniz. Bundan ey el bir defa mRk· 
~p müd11ru ile göruş11p vaziyeti 
bizzat deha etrQfı/e ızalı eikrek 
luı«ı 1areketinizi on.a gtire tanzim 
etmen.iz dolıa 11wwafıkı.,,,.. le'Tltİr&at 
§eklinde Miz aldıktan sOMa ''A •• 
kursu11a devam edersiniz. 

Deniz yıeleleri 
Deniz ameleleri her zaman 

kaı.aya martız kakrlar. Mesela hir 
sen.ede kazaya uğl'lyarak yarala
nan ve olen amele 5 • 6 yiU.den 
tiızla olur. Deniz amelesinin lıayat
lanoın "igorta edilmesi için \eşeh
büsata başlanmıştır. Aym zamanda 
kOnlür amete~inede yıkanma ma
halli yapıhnası tasa\ ~orlarıda var· 
dır. De iz amele iein refahlarHiı 

değil, h ( şartlarım islih için 
haşlanan im teşebbüslerin 'e ) a 
tasavvurlai·m bir an evel yapılması· 
nı 'e ikmalini beklemekte) İz. 

Deniz amele inden 
'e karinizdedn 

Hasan 

erede i e çökecek! 
ü ... küdarm İmrahor ca<ldesin· 

den salacak caddesine giden yolun 
~oı tarafında ki ko edP hu1unan 
hane li\ knttan ihrf>tt i r. Bu hane 
~on dercct..>tle harap olduğu gibi en 
üst katın duvarı ve çatısının bir 
kısmı çükmu tür, diğer kısmıda 
nerede İıse Ç4 ~mek üzredir. Bura· 
<lan hir çok kiı;;iler gelip geçmekte
dirler. 

Bu hane birden çökecek olttr
sa tehlike var8ır. O zaman mes'u-
liyet kime raci olacaktsr? 

ŞeWı- emini beyin nazar dik· 
kaderini celpetmenizi selameti u-
mumiye namına rka ederim. 

imrahorda ~en sokağında 
N 10 A. Zülftikar 

Bekleme yerleri 
DQn ğece siaamadan çiktiktan 
~ taksimde tramva~ hiRerek 
gitmek ilteyen-~ • 2ı5 kadar kadlll 
ve erkek vardı. Tramvay betle
yeıı bu zevat açıkta bekliyorlar. 

Haı . 

'1 ı 1 ' • ıcp J 

Bulgarlarla 
müzakerat 

llıu,zada "iKDAM,, 

Bir gönü) 
meselesi 

2S-24l9 
2'f. Şal.t---929 S.- lııİI' ay e.el ı....ua sa· 

B.lıpr11e Yw tıııikimelieri .... larıç kariy8i•tle• Köhec ol'u ba
sında Y ..... mur.W..Sı M. D.dra· mesi febmtye, &fai ~- Mi il· 
mie ıle Buipl' m•abtaasl M. Miakof miade .bK ~aakva k~, flbt 
alUl9da mllekere cereyan etmekte sinleri ~'bemel,.ri~ •Dsait .... 
idi. Bu ıdlakeratın he~ sea HV· i!ından hukfımet bftları dertlat ede
resftıe dahil oı.adı~ı iRtidW ediliyer. rek kw t.ba&l.9a teıılim ~-

Bir itilif hW6Uli içim lıter iki hü· Bu kız knut1HD ve ~J8İllİll 
ktimetiıı bttsntı niyeti meffUt blMR· •lilRMell11ta nğmea geçm aık§Ul 
~ beyan edil.-tıedior. Bvlgaris· lıabae.ewı eYİllİ teık etmİ§. AıtiUa 
tuia A-tİlla sefiri M . Küaayvanuf eviae gmp etu~. 
Sof-yada buluamakla idi. Muşeriuı· Buudan fevkaJüe BM1ğt:ter oiMı 
iley. bu ğ~nlcrdt> Sof yadan Atiae,e köbec ~ ademleri sun ~ece ,a· 
avdet edecektir. M. Küsayvanofüal rlSI Mİltin eviae llıir bMkm verifer, 
Sof, adan yeni taıimati hamilen gele- k.,..,. baha ile ktnp iferi gİl!İf6r, 
ceği ve mUzakeratin daha lcıss bir kadın erkek kİlll YHN hepsiai f-eea 
muddet zarfında hitam bulacagi tah· halde d&vüyorlar. Atıiaa lililı seNe· 
min eml~r. riAde&, dayaktan bir kadın çecük 

Müaakere edilen mee'elıeier ara· düşürüyor!.. 
sında Bulpr mttltecileriain ve Yam· Bütün bu ifter lrittikWın HOl'a 
ııistudaki Bulprların vuiyetide var· kızı habas1111n ew.e göt4Yıüyorlar. 
dır. Yunan hllki'.imetitlia, Yunan Vak'a~ ı haber alo Mbıta derbal llHiC· 

Makedoa~ aslndan hiClet edea Bul- rilnleri derdeet ~ teYkifle malııke· 
garları yeeidea yerlerine kabul emek laefe t.Mrdi etmiştir. 
fikrillde bulaıaadıJı ııoylıeaiyordu. Mes'eleain caffhi dikk•t tsaf'ı, 

Bulgar murahltası M. Miakofua .k~ec Oi'uDUR k~y alasi Wr mal\ 
bu husus hakkında inarda huitluıea· \e muşev'd: olması ibtimahdl-r. 
ğı şayi olmU§tUr. Bu ciMt hakkında Muhakeme lllilkiM&ıaı bu safU. 
tarafeynin bir itilafa visil olmaları daa ta'mık etmektedir. 
için muşkülata tesadüf edileceği tah· Bir faeii - I.dit ,._, vazi. 
min edilmektedir. feeinfo gidea bir J.- an: ...... 

Diler tMlflaa tamirat iflıaliıle bir Kuıtun polBnı ,.'metie ikea 
yepıiM •ti&akerat programı al'llSlnda aas .. m yedi seki& ~ a.c.-. 
buluiyor. ~uaao baıvekili M. Veni· maruz Kalarak pek feci bir suııtee 
lel81Ut1 vakibulan be~ uitmda tamı· p:ıralaomıştır! 
rM .met'e-IMt-riaae iit kıımıaın Bu4!ar 8u seRl' 912 <l~n beri gurukıte~eo 
mahaf ıhnde dedikodu) a sebep oldtt~ı Lir Kiş lıukurntermadır. 
aıalatılmakta idi. Damlar üzeriade 80 santun kar 

HU9Ule Aefen s&ti teeiri iıile içia ar ve hala )ağıyor. ıl'HUlklar doadu· 
M. Vemeıelosun zöderiDia s.llrif edit· gından ua fabritalaıı isl~or. 
ıaif oludp dey.aa edilcti. Bu INrede Tipi dere 'e çukurları Uç oort 
Yunan hükümetinin müsakeriii işkil metre karla doldurmuftur. Bu~ üzden 
edecek hareketten i9tinap etttti anla· en ~akın Kö) lerden hile kimse gele· 
~ilmif(ir. Tarafeynin hüsalı niyeti mi~ or. Kişın bu şiddetinden bilhasaa 
hakkında ve Bulgarlarla yapılan mil· davar sahipleri muttekidir. Boyie 
zakerlt lelaine Atina praelerde •ö· devam ederse ekin ekme\ ede fırsat 
sait nepiyat np111aktadirlar. buluaama:ucaktır. 

=====-~--

rklye 1 
Ba:rıkasl 

~rmayesi: Tediye edilıniş 
4,000,000 Liradır 

Uıtuınıi Müdürlük 

Şubeler: 
Aıı*ara Adana AytJaU.k 
lstanbul Trapuzon Zooğuldak 
Bursa Balıkesir Kav seri 
lzmir Gire son. Mersin 
Samsun Edermit 

Müeait muamelat. Kumbaralar Kasalar 

• 

.. , •••• Y. 
§ik 

1 
BM ait flFmda 

.... H'ile)'in oi1u 
Rliirlr:ir Araç.Is Lmail 

-- bititdlkten St>ft eleme 
eede \il E F 6,.S lüıay aQp • 
't 1 "* --. ıhı-.ede J>Mlh ı 
~,e•eı:len pohecc yaic:.t--.ış 
larcl.r. 

Çllpp• T~~--.._. 
Dila saat M; ta BeJG§lu• 

rele• 11'2 auman.k 8' 'l8t' lt:a
r~ paias ÖRüacic msht•n 
çıkmış, lstanbuldan gdip tak 
9İlae giden 50 nemar 
ara••a ç-.pışm şlt • 

11'2 numaralı tr ..._ 
...... bttzı yeaieri zeckk B j • jlJi 

Beklenilme) ~ 

Ri vet teklif. 

Diin gece saat 21 
üzerinde nara attıklar 
hat, Kigwk, Mardik 

muamelei lizime yep n a ta *-ı 
serbest brakılmaları içİll ~ 
ve Mitlaat iki Km rişı.1et .. 
etmişlerdir. 

Aynca köprü muhaf 
m .... Mehmet &.ila eK Jai F 

aınc:I. da bu parayı lcencl eria · se 
best brak-ak için rdiktean 
telcrar etmiflerdi. Her iki ciMt 
ten haklanada takıbat yapdma 
üzre mericumlar adüyeye 
mişleıdir. 

Tutuşa& hamklt-
EveHci gün saat 2'4 te Kad. 

köyünde Babari,e cachl Niod 
86 numaralı e11de oıtaqn Yen 
tabumda11, Koetll"Vnin v ıı 
alt kabaclm robewn haıuiarm 
da biriken lmnalaı: tutuş uı 
uda~. 

y~ 

1-Evelki gece sa11t ~ sadd.lıe 
rinde ~ Jlli' fab.i 
kwata ka11aı pM1 Fış w: etraf 
alevler içinde kalQUftv BM- az 
SORA yetifelı itfaiye fabaiaı \a 
mamile yandıktan SOltr. b 
söndürebilmiştir 

tram\a) tevekkuf mahalline bir 
bekleme mahalli yapılmalıdır. 
Tak im meydam b!l~as~ kısın 
rüzğarm eR fazla esdiğı hır mahal· 

~Mll.-~~.-~~.-~a 2 - Tabtakalede otwaa BeQM 

dir. Burasına bekleme mahalli 
yapıbrı:;a yolcuların mahfuz, d~a 
doğru n nisbet~n muhafaza!ı b!r 
~urette tramva} bekJemclerı te · 
min edilmiş olur. 

Maçkada sakin karilerHHzden 
lbrahim 

Sokakta kalan çucuklar 
EYelki gVn Beyoğlundan . ge

çerken karlı havada caddede tnre
yüp daran bir kaç çocuk gu~m. 
Bazı birahane ve lokanta koridor· 
larında dahi !Mı kabil ~ 
görühnektedir. Balm'dan ...- 11U&· 

çma sordupm saalere aldlillll 
oevaplarda, babaları ve aaalari 
ölüp sokakta kaldıkianna wkıf 
oldum. A}'flt :ıa•mda bu çocak· 
larden ekserisi, batta hepsi Bum v~ 
Erıaeoi çecuklarldır.Ruı ye&menı 
itaınhaneleri y..,ı.. Bu 4JOC'lklaım 
it&mhaaelere gonderilmesi ~ 
eyler. Nazar dikkati celp ederim. 

Bey+ Tabim tıra selvide 
G&fer 

t'eılai 
Sermayeei 30.000.000 Frank 

Temamen t'ediye edıihait 
Merk~ı ıdaresi htanbw 

teleiuı beyogla : 
4070, 4071, 4072, 461S, 481;14 

1 lstambul 2981, ı28S 
Turitiyedeki şobekıri 

lZRlir, Sana.un, Adana, ~n 

8-eki kadmlu hMtaesi Cilt 
ve Fireagi Dekimi 

Cevat Kerim 
'JiiHe de &ki Htlati ahmer 
bÜlmı. Tel: J-.,. ~ 

baDHDlll e9İa<len din gece }limlll"l 

çık1B4f1Nlda hemeo yetişiteNit .. 
.l.!!.. "1-.;:.r 
UUll lli&...r'll'(". 

3 - 1 9'lpda olıluaA AııWi 
efendininin evinin soba bon rw 
dan din gece fada m*i.d. 
alev çakbiJ gıörilmiş ve ·11z·, ı~ 
haber veriimip:. 

BAK US 
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Amaı,a poetası 
(1~BBLU/ wpunı 3 maıt Pazar 10 

da Gtıiılta niau111t1dan lweketle lmıir 
Ki.ıl!ük , Bee.ı.m • ~ • F~ e , 
Fin ... e, ~)'& gidecek •e döoöşte 
me:ılı&r iikeılderle birlikte Dalı ıın 
~. Sııık-. Çanakkale, GeJibo. 
la.ya Yfnlyaaıblr. 

.Memiıı sur' at posatsı . 

Türkiye Ziraat bankası Adana mens1icat 

Fabrikasından 

Pamuk ipliği kapot bezi 

Döyçe oryant i1ank 
Tarihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
Telefon Beyollu 24i,248-984,985 

tıe i«anbul. 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasal r icarı 

-- - --- - -
{KO ·y A) vapuru 5 Mart 

Salı 12 de Galata rıhtımından 
haNkede İzmir, Aııtal)'a, Ali
,i~·e~ Mer:ııine gidecek ve Taş
acu, Anamor, Ala.iye, Antal
ya, lzmiıre u!fayarak gele
ae*tıir. -iL .... 

Türkiye ziraat bankası Adana 
mensucat Fabrikasının 

Yumuşak - vater • kivrak · ekistira · iplik· ı 
lerile ince kalın kapot bezleri ucuz ve 
sağlamdır. Muamelesinde sur'at ve suhıılet 

Felemenk Bahri Sefit 
Ban.kası 

Merkezi 
Amstedram 

gösterilir. 
Telgraf adresı : 4-M&rt Adana Batik. Posta ktusu : 

Adana 67 

BÜYÜK TAYARE PİYANKOSU 
KEŞIDELER HER AYIN 11. NDED1R 

2 aci k-eşide 11 Mart 

Biiyiik ikramiye: 35,000 liradır. 
Bu keşidede 3,900 numara l\azanacaktır. 

Osmanli banlfasi 

Galatada karak.öy ba11i dairei ınahsusada 
telefo• &,otlu 3711·5 Istambuld 
bab~ l>apıı dtitdOncU \"akif han 
telefon J taadıul ~ hernevi Banka 
muaınclıltı \e emniyet kaSıaliirc icart 

DEVREDILECEK 
iHTiRA BERATI. 
•Yazı makinelPrinde tadilat• hakktn· 

da ]7 Mart 1929 tarihinde ~e 258-2i8 
numara tahtında sanayi miidüriyetin<len 

on b~ sene mllddetle bir ihtira beratı 

istiiısnl kılınmı~tı. Bu kere me.ıkur ih· 

ı irn fıırul:tnt 't!ya icara verllect"ğinılen 

i~tirasıua \"rya ietica·nna talip olm zevatın 

lstanbul<lıt Yeni po~tahane :ırkasm<la 

A§ir efendi kütüphane ~okagı Türkiye 
Hamnda 18 · 22 numaralarda mukim 

Yekili l stok efendiye müracaat eylemeleri. 

3@ Teşrinisani 1928 tarihiııdeki vaz'ieti maliyesi 
i\1ecntlat 'e ınatl ubat Diiyiiııat 

Hi~:.e enetlerinin tesviyesi talep edilmemiş 
ı~terlin Ş P 1 Jsterlin 

Sermaye 10~000~000 
ş p 

olaıı kı \mı 5~000,000 Nizamnanıei dahili mucibince ifraz Pdilen 
\ ,·.znı>c.le \ f> Bankalarde mevcut nukuL 2,780,6ı3 1 

10 
2 ihti}nt nk.c;esi J.250.000 

Kı~a \adeli avan lar 980,171 
t:UZdanda me\'cut enetler 3.984.106 10 9 

.\le\•kıi te<la,·ül<le bulunan hankR<>tlar 
Çekler ve tediye edilecek senetler 

509,426 
878,049 

7 3 
'l.5 

,.. 

' (\.i .ddnd.ı lUf'\'CHt t·;:harn :t 182.436 7 - \1uhtrlif heı::abı C'ariler 13,203A58 19 
\J dıı ... td lıe~bı cariler 9,268,221 Y • 5 \ udeli bonolar vı• hesabı cariler 3.235,359 6 6 
F ... ham, eırıtaa \"e saire üzerine nvan lar. 3.184,556 
Ga)-rı menkul emval ve mobilyıı 671.030 
M ı.acierrik 309.98:~ -29,661.149 

19 Jl 
- ll 
]2 ] l 

12 1 

• füteferrik 584855 
' 

3 9 

- -29,661Jl49 12 1 

Kuyuda mu\·9{ ik olduğu 
ta~dik olunur 

Cınumi mü<lür nwaviııi 
A. H· Reid 

İkinci mü<liir ve muhasebe ıniidiirli 
E. Hodlcr 

Umumi mii<liir 
De S&rbier de Pougnadoresse 

Öksürenlere Katranı Hakkı Ekrem 

............................................................... ~ 
t • 

: Dördü.Bcü kol ordu ıuühavaat komisyonundan: : • • • j . • 
..... 4 ........................................................... . 

l - Eski~ehir kitııitının ibtiya"i olan 5000 kilo. merci~ek !cnideıı ~leni suretle 
ıntıı.ıaka~ası ıı 3-929 pn71!tlı-s· ~l r.u ı:aat 11 tP ırm !'•l•IC'cE'~ınden t:ılıp olnnlnrın 

\t ' ın ı • tnezt. Cıı dıı. 
2 Eskijehir kıtaatımn ilıti)aCi 01.111 140GO ldlo hutglır talibi zuhur etmedi· 

flııd~n \ cnideu aleni iurctle münnkıı~:ısı u.3.929 tarihli p:ııarteqi günu s:ıat 1~ ~e 
3 - ~ı.i,..,..hir te Dıtrıca kıı.ıatııun ihtiyaci -0lnn ~wo kilo toz ' e J,üp şekerının 

'!.le ıi ıııı.tn:ı ~..ı~r d 1 t4ıllı[• z ıhur eımo igirıİ•'ll 1 J.1.';29 tlr"lı.,mıcn itilıarcn 1 ir il\ 

,ııtrl 1,J paaıılıb.la ıııub.ı).ıd Lılilt ·c.,in 'il t, ııı .ıl ııl •. r ıı r ı "•ıınt:. U7.!.'ı,e pc 
ııc ,. i ıe,eıılerııi te"minat ak!;ckrilc 11·3· ı:u t • hm l r .... om, )l l· ım r c.a.'.h rı · 

L"' ııı.-i~elıir H~ Dama kıtaatı için 23.SlO kilo gnz \ ağtnın bir :ı., 1.aıfındn p:ıı.arlıh.ln 
f';J •w q .. · .:ulııır t>J.t dığindN1 ~ eniden kaplı :ıarf_ u u ~ı.. nı ıua :ı~ .ı 'az <ıl~ı.tıı~ş 
, J .ıuJJ ,ı V> ) tııı ı.li p.ızartc~ı ~unu .w.~ 11 <ll' ıl ıc ·u ,ıl ı ;J.!lllJ n lalı! 1 ııı 

. ı nı 7.l.-ünlo kminat ah~ekrık 'r ;eraıtı f:.'t ·n k • ti nl"tııı lı r "illi l,oı.u om• 

t tlart 
~~~ .................................... ~ ••iN".......................................... • 

: f cei.hıcü kolordu ınübayaat konıisyonuııdaıı i 
• v .--. 1.~~ .......................................... ~ .... .... 

• ~w 11 ınıhtakal:ı\11- knmlan Benzin, Gre:t. Valvalio. Vakuru, gaz yağlarına. ~e
/\. rılt>n on fiatlM" hadi · ilidalda gı>rillmediğinden rhale•i : . Mart ~29 tanhıııe 
ııı ·;ı.l\ıf Pt rşrmhe gunı~ t on durtte icra edilmek Uzerl" talıb'. ulı~e,cıı~d~ buh~n· 

1 ı.nJnn teımliitl:ı ınlip 0 ınların şDTtnamede yazılı olau §ekı[dekı te mınatlarıle 
<ııı•:..voııuınuıılıı hazır l.ı,11.ııınınları ilin olunur. 
._ •• ı Lul milli muı.llf.. ı mubayn:ıt komisyonu binasında ~~,·cut knl~riferin tamiri 

ı-. ,, aı 1 1 rl ı• ' tır r azarlı!!ın i alf'ii 3 ~J~1: 929 tarıh_ıne m '"adıf Pazar gu~u 
, , , lurtt. Jt•ra r<1 tcel ıir taf.plerın ~rhıanıesını gonnelen 'e ıha.e vab.tında ko· 

lıa..ır 1 ulu •nuılan. 

ı Yedinci kol ordu muhyaat koıusiyoııuııdaıı i t ....................................................... ... 
B edeli keefı 41046 lira 31 kuruştan ibaret Di~·nrıbekir merkez Jıııstanesinin ko 

miı:yonda mevcut keııif ,.e ~nrtnıımecıi mucibinre inşaatı kapalı 7.arf usulile tal 
bine ıh.ılP edilecektir. ): e\·mi ılulc CJ.3.929 ptıznr giınıl saat 14 tur. 

T11Hplrr Ticaret odasından mu~nddnk lıU' iyeı varaka~ınt 'e bedel ke,.finin •o 7,5 
te"minntı olan· 3079 lira b:ınka kefaletname.si ,·c ynhuı muhasebe ,·ezne maklmzile ~f'\"m 
\l' C!IUI ihaleden mukaddem usali mevzua dnirecıinde teklifnaınelerini komisyonn tevdı 
<'Ylemckrı l\.('cıjf \ e ~:ırtname·ini gunnck arlu cc.lenlcrın lıPr guıı konıis; ona mur:ıc:ııliti 
ları ıl.ııı •1lunur. ................................................................ l 
i Fındıklıda 1'1. M. vekaleti nıubavaat • . ~ . 
: konıisyonundaıı: , i • • • 1 ! ................................................................. . 

El n•tab:m lrr icin mımuneleri gibi 100 tnne kııryo\:ı ili': 400 tane battaniye n} rı 
l ıl\ rı :trtnıınıt'f rle u· paz:ırlıhln ,,ntın ıılınaC3kt r. 1Jııılclı•ri 4 Mart 929 ı.ırıhiııd~ 
' 1. /. rt -i ~<tı J kıryo!Jıt n scıat on bc~tc \C ı:.ıtt.ıııi~ cııin on be~ bu_ı;uk~ ynpılaca~tır. 

1 alı pinin .1rtııımw ''' muııııııel••nni koını..,~ oııuınuzd ı ~ormrlcrı \C ıhalc: saatındı· 
tcmınatlnrile hazır Lulunnuılıırı il~H olunur. 

K ınık ,e .Bergain:ıdaki kıtatın ihtiyacı o~:ın '" k:ıp:ılı 7.arflu munak:ıs:ısı ilan 
kılman e'SmP'k. kum ot '"' ~mana t:ılıfl <'tkmadığmdau lO mart 929 pazar· 

tc i gllnUnıle ilı:ıl••"i ) a~ılm<ı.k ıizre m~a.sa temdit cdi\mi.~tir taliplerin EdrcD 
mitte a keri s.ıtın alma komi.ııyoauna murııcantlnrı. · 

D iyarbekirde 20 adet kabil nakil baraka iO§a ettirile<!ekt~r t~lipleriıı §eraiti fenniye· 
sini gurmek tızere 20 Mart Çar~ba gımliM kadar 1ekhtl'":1'mi bava mUtteıarlıjfma 

mUrocaatlan iliin olunı.u·. 

A sker için alınacak l iXl{) !:İft \"Un e]di,·enr pa1.arlık gUn_undt>. 1alip zuhur et· 
memi!': olduğundan pazarlıkla ihalesi 4 mart 1929 pazartesı gunii saat 14 de ya· 

pılmak u:X.e talık edHmiı;:tir ta1ıplerin ıartname \ ı·ınıunesini komisyonumuz da 
g rmebri ve i'ınle ~Unde teminatlnrile hazır bulu I.m. 

. \ 

11 iı <'li<"me-ren mlitaahide ait olmak uzere l lil8 kilo mercimek 
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SABRi CEMiL 
~1iELT MEKTEPl.ıERi 

KIRAATi 
Herkes için bilinmesi lüzumlu ınili, . 

ahlaki, vatani, milli parçalardan seçil~ 
ve en son imla kaidelerine göre yazılmıştır• 

Fıyatı 40 toptan alanlara ynzde 
60 iskonto yapılır 

lKilAM MATBA .. ~SI 

Vilayet meclisi umumisi azasını da~' 
Makamı vilayetten: 
Vilayet meclisi umumisinin 2· mart",, 

tarihine müsadif cumartesi günü saat on d 
te içtimaı takarrür etmiştir. azayı kiraJJ1lll 
rifleri mercudur. ./ 

sahili Sıhhi1-Istanbul Liman 
merkezinden: 

Müdiriycti umumiye mülhak~tının ihtiyacı için aleni mült~ 
me\·kii münakasaya vazedilen kırk iki kalem kırtasiyenin ye,:ınz 
kasac;;ı 17 Mart 929 tarihine müsadif pa1..ar günü olarak tesp~t . 
tir. Taliplerin mezkur kırtasiyeye ait şa~tname ve numune~e~ın~ 
üzere her gün merkezimiz levazım ~ubesıne ve münakasaya ıştıra 
için de yevmi mezkiirda saat 14te Galatada kara Mustafa paşa s 
<la kfiin merknimizde müte~ekkil ihale korni8yonuna müra 
ilan olunur. 

Elbiseleriniz için 
Artık endişeye mahal kalmadı 

Zira. Beyoğlunda istiklal caddesinde postahane karşısıod' 

BAZ Çi:KÖ LOVd~ 
Ticarethanesini ziyaret ettiğiniz takdirde ısmarlamadan far 

ve belki daha şık ve en mükemmel kumaşlardan h~~e' 
Kostümler, pantalonlar" ve pardesuı 

Bulacak ve i1) nı zamanda iizeriııdeki fiatlardaıı 
% 20 tenzilatla alacaksınız 
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Karaağaç müessesatı 
umun1iliğindeı1: 

Barsak i1 anı e 
Kuro.rığaç meıhaha;;mda zcphcdilccek lınyrnnatın har.,nkltı~r~ 

larufmdan bilihti) ar zcphi) e iiL'rctinc ınalı~nben miie .. ,.;c ... eyc \
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meklc ol<luğun<lun hu >-uretlc ıniic - ... l'~C)<' mal olan har~al.d8 ['lııı 
15 Mart 929 tarihinden itibaren hir sene müddetle ve ._,:ırtr\11 ~ 
tC\ fikan miizan~dcyc konulmn~tlll'. Teklif edilen fiatlar .. ..ı'JJ 
rriiriil<liiğü takdirde ihalenin 7 nı.ırt 929 l'<'r-;enbe güııii on 1~1 

~nuknrrcr<lir. 'J'.ıliplrrin ~artn::um· için katibi mnuıniliğc J 
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lüzumu ilan olunur. ' .~· ........................................... ~ ....... d9~ 
i Mekatihi askeryic ınuhayaat konusyonull 
• .................................................... . 

300 Ton Kiriple kumlini p;Ullı:ınc lıastah:ınesi ıçin 
200ll çe\>i odıın Mııltepe lisesi için ,e 
7..arnr ,.j,·an YP fal'kt füıtlart ifaya tanhl1t ctmr)Cn rnutaalıitleri naın ~ıfl~ 

muba)aalan ilfın etlilup talipleri whur Atmeven miktarları haliidtı yazılı ·ıı.e" 
rtı ,.e odunun pazarlıkları 2 - mart • 929 cumıırıe.,.i gU0tl saat r.ı di' talı lef~ 
mel•tebi , eınekh:ıneleri C"niiodeki munaknsa m:ıh!!.linde ~apılaP.Uktır. talıP 
ruezkarda· komi!,onumuza muraca.atlıın ıJnn olunur. rı 1" 

H arhiye mekt~bi suvnri hülUğiinden 12 \"f! Topçu atı§ mektebi c;U'-a
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1 
den 1 ki ceman 13 adet işe yaramayan hay\-ıın m ızavede ilı- ,.,. pıı. , 

tile satılacaktır taliplerin 4 Mart 929 pazarte!i gunfi ı;aat 9 dıııı 12 ,cı 
at pazanııdn hazır buluıınrak mc\ci.it memurlarından mUteiek'kil k<ı•ı ' •li 

sinde miıw}ede~e · .. tirıık t'tmeleri ilan olunur. 


