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Eriyen karlardan dün bazı kazalar oldu. 
1 
. ~rdan ıonra ıel 

ki ev, bir garaj yıkildı, 
iki kisi öldü 

Milli Türlf sairi 
• 

Mehmet Emin 

Abide ltomis11onunda Belecllve 
M. Kanonika ile Malik ı I•' 1 1-

ın ınaDa ı 
bey arasında 

~ 

dört kisi yaralandı. Büyük Türk şairi Mehmet • dd ti• • • k l ld 
Emin beyefendi, mucibi şeref Sl e } ffiUfla asa ar Ü lle 
birer ittihaf ile bize yeni çıkan ..._ 
iki eserinden birer nusha gönde~ ~ 

r ~~asan mahzenler rdiler. 
Milll hayat kuvvetlerinin kay

naştığı bu asil ruh, ilci kitabın 
sahifelerini . volkan 'gürültüleri, su 

yeniden toplanılacak 

) 
şırıltıları ve yeşil yaprak hışırtı· 
larile doldurmuş. Baştan başa 
renk, hayal, his, heyecan, rikkat 

ve kuvvet L 
· Milli şair bu yeni kitaplarında 

gündelik hayatın lisanmı da kul
lanmağa tenezzül etmiş. Gah ne
sir dalga dalga konuşuyor; gah 
şiir, cümleleri susturarak yılflıziar 
altında yükselen berrak bir şarkı 
gibi yükseliyor. 

Mehmet Emin beyefendinin 
nesri, alelade bir nesir olmaktan 
ziyade vezne uyduruJamamış bir 
şiirdir. lOnun için nesrin tadını 
-yani tatsızlıgını- vermeğe muvaf .. ~~ 

l 
fak olamıyor. Nesir ve şiir, bir 
başka vesileyle de söylediğimiz 

iki kisinin ölümüne ıebeD gibi, iki ayrı şeydir. Nesir, fikri 
Oli~llü fctimada ha:;; t brı.~DMirlianl r 

, nakletmeğe mahsus bir vasıtadır. 
llq Olan inhidam Fikirsiz nesrin bir günlük hayatı 

'ii ~d b bile yoktur: gazete nesri gibi. 
ı, tekli Ya en eri devam · eden' bu da itfai tarafından söndürül- Şiir ise bir vasıta değil, bir 

taksim abidesi komisyonu 1 bulunmadığı yalrıtz kaidey air 
dün beyoğlu belediye dairesinde kırmızı ta~lard .n mürekkep tez
Halk fırkası müfettiş i Hakkı ymatta bazı t.1ğayyıııat göriildü· 

ğü anlaşılmıştır. 

tı t,~~urlar şehirdeki kar- müştür. gayedir. Bu, kelimelerin şarkısı, 
d, 8akakıa ~ denilebilir. Yesll lfö11de de 1 

kelimelerin neş'esi, kelimelerin 
~tar:tliler· a, evlerin damların· Yeşil köyde · kilise s<*ağında raksıdır. 

~il ka;ı!~ll k~b~elerinde yığılıp oturan Dimitrinin evi de yıkılmış- Mehmet Emin beyefendi gibi, 

Şinasi paşanın riyasetinde içtima 
etmiştir. İçtimaa Vali vekili ve 

Şehremini Muhittin beyle ita1yalı 
heykeltıraş M. Kanonika ve fen 
müderrislerinden Malik bey de 

iştirak etmiştir. İçtimada evela 
abidenin çatlaklığı ve sakatlığı ha-

ht akat endı. tır. Dimitri Karısı Mandalini, ellerinde altun bir rübap taşıyan
'~t~ltı, cı:.: haline gelen bu kar oğlu Haralambu ankaz altında lar, ve kelimeleri neş' e içinde oy .. 
d~ t halind lstanbul sokaklarında kalmışlarsa da her nasılsa kurtul- natacak ahengi söylemeği bilen
kııtı. feci kaz e aktı gitt~. ~u yüz- mağa muvaffak olmuşlardır, Yalnız Ier, nesri yalnlz, uşaklarını çağırmak kkında Darüifünun · müderrislerin-
bcıt tslQ evİlar <la oldu. Bir ta- madam ~andolini yaralanmıştır. ve onlara emirler vermek için den bir heyet tarafından verilen ra· 

t..t YıiQı..1 er, duvarlar, kulu- Bu ev de dige ri gibi tutuşmuş kullanmalıdırlar. b h 1 b d 
k '"' "'l por mevzuu a so muş, un an son-
'ç titeci ·. . ve· söndürülmüştür. Ahmet: Hac::im b b d d k 

dı.r İ'lt•lı ed •ki .. ~şi öldü ve bir [Mabadı 3 üncü sayfamızda] .., ra u rapor üzerine a i e e tet i· 
'cltt· Q\l t' olum derecesinde ---- ---- "iKDAM ,. - Aziz arkadası- kat yapan hey'etin mutalaatı di-

dıı: ·~ e11 eci inhidam hadi- ''Kırım,, va- mız Ahmet Haşim. on giindenb;ri nlenmiştir. Saat dört buçukta ha· 
~l\a ''l\İtsel acıklısı Fenerde ol· gripten rahatsız buluml\'ordu. Ar· şlayan müzakerat saat yedi bu-
t'f dtvriıı~şa caddesinde Bi- h k kadaşımız dün iyilcşe,.ek sokcıifa çuğa kadar devam etmi$ ve pek 
tıtıd tvirı i . kalma köhne bir purU . üyü çı/..-mıi t'e bugiirıden itibaren ga:e· hararetli safhalar geçirmiştir. Bi-
bİt il tvlaJaınde oturan 40 yaşla- temi=deki siitummda, bütün lwrile· !hassa abideJe sakatlık idrlia ed· 
h t d nı M · · ·.. k • d • rirı buyiil.: bir zm kle tııkıp ettilderi 
t!h il a h aryantmm aun a·"'a geçır l 1 1 d b en Darülfünun fen şubesi miider-f "' d eın 'L..l güze )'azı artm ernma aşlamı~iır. 
laL, t kardeş· . annesini ve !!!!' FT7S7T :rn , ın i!iii rislerinden Ma1ık beyle, abideyi 

\,~~-... 
1

:!ay:,etti.ld KADiR GECESi yapan heykelbraş M. Kanonika 
A).ı_ 1tdca1• 'l' •flW$1 O U Limanımıza uğrayarak isken· arasında uzun münakaşat cere· 
L '"ıtQ ' e d d 'd k ı S t Bu gece kadir gecesidir. ıt~rı b· ile b .. r 0 ora ve kardeşi eriyeye gı ece 0 an ovye yan etmiştir. Neticede, ğerek a-
ı_ ltd " abe bandıralı Kırım vapuru, dün Bu münasebetle camilerde ha-
~ b en b• r yemek yerler- 1 kl l s· bide mahall;nde yapılan tetkikat, ltıı ~ab ıre tav d 1 şehrimize gelmiştir. Kırım vapu· zır 1 ar yapı mıştır. tr çok ec· 
" dıt... er iize ı ~nın uvar ar· ru Odesadan hareket ettikten nebi ve seyahlar Ayasofya ve ve gerek ceryan eden müzake· 
'"'Lt '"''l ();;.'"- .. r erıne dog" ru yı· S 1 Ah ll . . " 
L '1\1. ~ 6"~oqu ı sonra yolda buz kütlelerine . ~ta~ ~ m:t 'camilerine girmek rat abidenin teme erının sag· 
'°"~ıtl lnı'clan ş erk ve kaçmağa tesadüf etmiş ye yolu kapan- ıçın dını muessescler müdüriye- lam olduğu ve heyeti umumiye-
ltı ~~dır, an azın altında mışhr. Bu esnada buzlarl kırmak tinden müsaade almışlardır. ıinde ehemmiyetli bir çürüklü1' 

~ ~ ~ etlin bund Uzre gelen diğer bir vapur, buz 
l)t'r 'Ilı M an sonraki kıs· kütlelerini yarmağa muvaffak olmuş 

~İsjtıi, ~ller}ni atyanti hatırlaya- ve kırım vapuru da yoluna devam 
V l' L lıasta,L _ aç.tığı zaman ken-

!l\a 1"'lld L "ilned b 1 edebilmiştir. 
b haıı, •tttan s e u muştur. Fakat bu esnada vapurun perva-
~ltd·"llt ile k~a derhal vak'a 

ta. 1)'e \I' edil ·tf 
\;tdıkt lllenıurı en l aiye ve 
!Ylqh, cttı 8 arı saatlarca uğ-
"'-ı-,,'llti OJlra ~ ct1t'ttl )'ı bular ancak madam 
.
1 
~L_ıtlltdır ak hastahaneye 

'c ~ • 
l A.ı~k altında k 
t!J11ilrııa 0 ise ilk alan Teodora 
b~krllt lllış ve t:harriyatta bu-
ll jt. 'lra...ı Oğleden sonra 

~ "ı b. --.ı.ı.nı11I d 
~ll ctltı ıçare de ar .ar. Nehayet 

t.l~lar.ı Odan ·· ı ·· bır taş yığını 
!ı ~it o u l k 
~f' · 0 ara çıkarıl-

8lt "• b tı <t~ sırad ••naın 1 cı.tA a anka ... şten zın arasına ka-
Yanğın çıkmış ve 

nesi bir buz parçasına çarpmış 
ve pervane eğrilmiştir. Ancak 
bu kaza, Odesadan ayrılındığı 
zaman hadis olduğundan, geriye 
dönmeğe imkan bulunamal!1ış ve 
vapur bin müşkilatla. evelkı gece 
geç vakıt limanımıza. gelmiş~ir. 
Vapurun bu halde lskendenye 
seyahatına devam etmesi imkan· 
sız görülüyor. 

Bu itibarla vapur limanımıza 
ait ticari eşyayı çıkardıktan s~
ra bugün lştinyedeki havuza gı· 
recektir, Havuzda vapur perva· 
nesinin tamirine imkan olup ol
madığı anlaşılacaktır. Hüleltabif mesai/ 

Vakit geç olduğu için içtima 
bu safhada kalmış ve Pazartes i 
günü komisyonun tekrar içtima 
etmesine ka rar verilmiştir. 

Pazartesi günkü içtima da j 
müzakerata devam edilecek abi
dede görülen tağayyüratın tamiri 1 

ve M. Kanonikaya verilecek olan J 

son taksitinin tarz ı itfası mesele-
si görüşülecektir. 

Kadriye H.ve, 
arkadaşları 1 

Kadriye H. ve arkadaşları 
haLkındaki tah~:kata devam 
edilmektedir. Hikmet beyin ra
hatsızlığı devam ettigi ıç.ın, ~tıh

kikat yalnız Salih bey tarafından 
yapılmaktadır. 

Jsticvabatın harici safhası ih- \ 
mal edilmiş bulunuyor. Bunun 
için istintak hakimi ısticvabata 
ait faaliyetini, tahkikabn dahili 
safhasına hasretmektedir. 

INGILIZ SEFiRi 
BlTGÜN GIDJYOR ı 

Evelki gün Ankaradan şehri
mize gelen lngiliz sefiri Sir kla
rk bugünkü trenle memleketine 
gidecektir. 

Sir ·Klark Londraya gitmek 
üzre hükumet metbuasından me
züniyet almıştır. 

Diğer taraftan Londramn meş· 
hur mimarlarından iki zat dün 
akşam şehrimize gelmişler ve 
Haydarpaşaya geçerek Ankaraya 
haraket eden eksprese binmiş· 
lerdir. lngiliz mımarları Ankara
da inşa edilecek olan lngiliz sefa· 
reti bi t1asınm inşaatını idare ede· 
ceklerdir. 

Dünkü nüshamızda Halk fırka
sınm yeni cemiyeti belediye aza 
namzetlerinin isimlerini dercetük. 
Bu günden itibaren her Belediye . 
dairesinde intihabata başlanacak
tır. intihabat 10 gün devam ~de- · 
cektir. intihap bayram esnasında 
da devam edecektir. 

Her Belediye dairesi bugtin- , 
den itibaren müntehiplerin rey
lerini kabul edecd .. 1:ir. 

DÜN DE YENIEl)N 
SEYYAii GELDi. 
Dün akşam K2.1:karmin na

mındaki seyyah v3puru limanımı· 
za gelmiştir. 

Vapurda 442 Ingiliz ·\ e Ame- · 
ri kan seyyahı \ar<lı.. V.:?pllr fırl ı
!?a ve i:ipi mtinasebetile an .:ak 
gece yarı sı gelmiştir. Seyyahlar 
b•Jgün şehrimize çık.:ıcak!ar ve 
~>!zecek erdir. Yaptır akşama 
avdet cdecel..t •. 

Evelki ıık.-:an~ !steJfo Pokris 
vc,mrik ge:en seyy'-lhl<; :r diin ca
milerle ÇEıl'ŞI vo miizeyi ziyaret 
·tmislerdir. Bugün şehri ,·~.e
dcc~klerdir. 

Adirya ik ··apuru ı !::l t .... '19 
uncu glınli ikinci d· f ı, D .. ,r k 
vapurıı da :-ıym 28 i c· unu 
800 e rden fazla seyyah uı·· İ.!Tla· 
nımıza geleceklerdir. 

Mme Şönberg 
Ankara, 6 [Hususi] 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan ve cür ·etkarane uçuşla
rıyla Avrupada büyük bir şöhret 
kazanmış olan tayareci M.me La 
Baronne Şönberg, yakınaa bura
da ve daha sonra lstanbulda ve 
diğer bazı şehirlerimizde uçuş· 
\arına başlayacaktır. 

Mme Şönberg in tayareai ile 
yapacağı uçuşlar bir tayare fab· 
rikası hesabınadır. Fabrika taya
relerinin tecrübesinde Mme Şön
bergin cihanşümul şöhretinden 
istifade etmek üzere kendisini 
angaie etmiştir. 

Tayareci kadın uçuşlarında 
"~leri buping,, de~~len ve tayare· 
cılikte yapılması gtıç olan hare
ketle havada ilan tecrübeleri 
yapacak.fır· 
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Her 9 n bir mes'.,. .. ---------
Ticaret ve aiti& 

Bazı ..-bd..wa ildiadiya• 
mizdan 'ba......,_du. Bir zat, 
açalaa bir Ww• ı aa •P. 
zeştini anlatll. Bu eableyl yu-
maktan bidD 181- mmri olcbl
jaclan iaila talrila etmeyeceti& 

Fabrlra bükilmetiD maddt ve 
manevi ,ardımı He 19PllDIJ. Ser
maye vmı; lea -.. var; ~ 
naiar ıı' Cız • im •' zif acleei 
ile me; 111; tiıllllllt • ...lareç te 
mühim ••• 

G&ily--.z iri ........ ... ;,= ... elde. ite .... ....... • fiıtılet .. .... Ned• ? 
Çibakü firked idareJe ......... 
olan .,..... ı&lirist harelllt et
-. tgler, meli •11~nt\m• 
...... ? ........ j .... 

Ba L.:.. • ıtİll "" L_..I!-~ 0 
Ulll' IF- ~i 

tftilcle "1ddk ecm.eu. 
·. --da ilAw eclelilll ld itti· 

mafcleditimizbuUclile pekçok 
tebmil-~ Utta tekenir 
etme•eli tiir miilhı t• teıtkil 
ebaıltedir. 

OwWdlk ta ıla it .. aek 
ta.ık m ve idete pmedi. It.r
ıdalda .... i,-et te\flit edeeek mer
tebe dw.t çal.,mak b11a a1awp. 
sirmedL 1 

o ••• ki laelliiE ddisıdi .. 
lik ,.tcpaedi. H.ıbuki bGtün 
ticuma milweri bu ahlikbr. Ti
carem.lzia iakipf edememeliJliD 
en hirinci lebebi bad•. Serma
ye, bedi hatla biJti, ikinci de
recede klııllr. 

Milli sermaye ve milli idare 
ile tetekkiil eden tirketlerin ıe· 
reli tibi ilerileyememelerinin, 
hatta bunlardan çoğunun batma· 
lllWl hikmetini banda aramah. 
Şimdiye kadar kaç firket feshe
dildi? lktiıat velciletiain •Reımi 
Gazete. ile nıırettiti cedvellerde 
elim bir yelaiia prüyonız. Bir 
şirketi liytkı ie idare edecek 
ahllkt iktlduda pek ar 
ada=nz olmalı ... Müesseselerin 
bir hayl.....deki zavat emniyet il· 
ka edememelcteclir. Şirketlerde 
arpaWclar çok. Kör kadı olmaya
lım: in1m11, buı b-. ·akrabaya, 
bazı babrl AyWr kiıueleri ka11r
mak • boargeoia • bey' eti içtima
iytlinin zaruriyabn dandır. 

Bir m tedir avrupalı .iş ada· 
mandan dutuma pe, bu ka· 
bil hU1D1larda hatann meftı'i an
aak ,We bettir ..• Bu nispeti a1-
-* olarsak lel'ID8yeyi kediye 
,...,.. qı ohnz. 

iddia edebilirim ki meailelcet
" ...,_ pehehhimm en mühim 
.... fdiladt beceribizliktir ... 
- da ..... iktiwll ..... 
..... Wma• ede•emeaidir. 

·-- dolayı memleketi .... 
• •çok biriken aenaaye ,.._ 

, meydana çı~ıyor. Yeni -
edillll itlen ratt>et a:..,... 

,..... .... , cüz'ifllizle bar bankaya 
--ti. bir tirketin hiMılılini 

.. eclebl 

.. 
.....,_ tercila ediyor. Yeai firket· 
len. ..._ Haetlesi boıMd• alı
., atıa...,or bile l 

&.. mubbil •ymaa lııer 
Jerinde anonim kampanyalar 
kolay ve itimat &zerine tetekkül 
etmektedir. Umitet firketleri, laer 
fiin, ln,Uteıede tedaril meyda• 
aam milyonlarca iaterlinlik aehia 
ft talml çıbnnaktaddr. 

Küçük ve yeni memleketlerde 
ko .. u Balkan devletlermde bile 
anonMa teldi feyzini pterdi .• 
teklmül uhaıuda heaüz o ka· 
deme,e gelmedik, varamadık. 

Bir firket tesisi için yalnız if, 
yahuz para kifi detildir. Emni· 
yet daba esuli bir fM'tbr. Usak
tm bir misal: PaıuHDa boal•m 
imtiyazmı Franmlar aldıkları, 
firlcet tetkil ettikleri ve ife 
'-fi•• k .. n laalde ~· 

Sebebı Prket umuruna lüle ve 
f...t kanfbrmalanclar. S. İfİ 
IOllla A.erikalalar ele aldllar. 
CedYel bnldı. 8ur6n a...ı bir 
ılla111rdir .. . 

hm.idi .... elelerimizi tetkik 
.a.u. ilk ince .,. abllki kabi· 
u,.tl töz önünde tutmalıyız. Ali 
iktiat meclmi bu cihette pek u 
ea,...miyet verdi. 

Zütürtlük emniy~ mG· 
*litlerinden biridir. Bir itin ba· 
_. ~enler her şeydm eftll 
MfJle müatefit olmak iltiyorlar. 
Her kesin rözü, gelecek, bul 
olacak meşru ve yavq kiıda de
til, ortaya konan sermayedeclir. 

Ruhlarda bir tahavvül luam. 
bdiaadiyatımız gereği gibi inldpf 
edebilmek için, evvel be evvel 

iyet tevlit ederek urflerin te-
wı &r etmui muktezidir. Bu da 
·mübalita etmiyorum- uzun se
nelere muhtaçtır. 

Bu emniyet, bu ahlik, bu a .. 
detler nual yerleşir; daha dot
nuu bunlara mani olan hastalık· 
lar nasıl kalkar? Bunlar derin 
ve çetin mea' elelerdir. 

Bütün millet, bütiln bülcGmet, 
hatta edebiyabmız bu madde 
üzerinde fealiyete gebe deter 1 
Yoksa bu çapraıık iti bir maka· 
lenin çerçiveai içine ııkıfbrmak 
biç bir ıuetecima haddl detfl· 
dir. 

Kısa bir fıkra ile mözüme Dİ· 
bayet vereyim: Yunan iatikWini 
hazırlayan, siyi o iıtildile mün. 
tehi olan mqbur .. Ethniki Eteri· 
ya,, , yani milli cemiyetin ilk 
hedefi şu idi: Vatani gayeye var· 
mak için rumları iptida, ticarete 
alııbrmak, ticari faziletleri edin· 
mele; saniya, tenvir etmek; aaliaa, 
zengin ve münevver ettikten son· 
ra. ••• iatildile nail etmek. • Ethni-
ki Eteriya. bu proıramı yüz ...e 
de tatbik edebildi. 

CELAL NURi 

pmler*8 Evbıftm ~de- bire., Jrait polıltafWa ~ 
vredildiii malWildur. Vakti&e ~ ~· : .. JHiWi ah_.. pal. 

U- • 1ht 2 011ler ~ 
Ekrem bey.,......_ plenk 4ia 
Vali hefi .,_,. emiftir. 

Ekrem bey latani..,ıdaki llliel· 
W9tl ceu "y8Ji teAit edecektir. 

..... ..W.. ft .....,_, itin Ada '9Plftlnlacaktır. MelıttuplaM -
çeml_. mm.faza cemi'1eti aa- bayram tebriklerine pul Japtb
lllile Wr a.ifdt tetkil edMrifti. nlmadıtı takdirde pul bedeH 
Da cemiyet, muhtelif veailelerle podanelerce müraellnileyhlerden 
fimdiye kadar 1500 lira topla· alınaeak, abi takdirde mektuplar 
11Uf veba para sarfedilmiftit. sahiplerine .erilmeyerek mlnıline 

Ş6rimaııeti, Ada öal.nle iade ol9Ueaktır. 

Tasfiye komiayoao 
ViJlyette içtima edea memurlar 

tasfiye koaaisyon11 Blyraıdan 90ll· 
n tophm .. ktır. 

elash 111rette -.tul olmak jpa Bu hasuata posta telpf bat 
bir~ ~ ebaete .,._ miclüriyetıince polta tubeleriae 
lam1flr. Ba programm tatbiki tamimen tebligat yapılmlflbr. 
içia Emeaet, aeçen aeDeki butçe-
line 10 bin lira koymuttlL Ba Maarifte 

&nebi kadını.la 
Evlenenler 

leDeki bütçeye de aynca ıo bin Orta tedrisat mtidürü 
lira cfalıa koymuttur. Bu IUntte 

Ecnebi kadınlarla evlenenlere 
ait olaıı memurin kanununun dör-
4Gacü maddetiain birinci fıkrasm· 
da Meclisce yapılan tadilltı müş'ir 
kanun sureti diln VilAyete tebliğ 
edilwiftir. 

Bu kanuna göre bundu llODI'& 
memur olduklan halde ecnebi ka· 
dınlarla evlenenler derhal mtlltd1 
addedileceklerdir. 

Bu kanun1111 nefriDden nel ec
nebi kadınlarla evlenealeıdea Ha· 
riciye, Bahriye, ~ve Mldafaaymıil· 
liye veklletlerinde çalı.- memm
lar da keza iften çılranı..t1aıdır. 

lnt•••• 
İtfaiye matahı11111 

eldeki para 35 bin liraya balit 
olmustur. 

Ancak fı1criae muratut edil~ 
mutaı.a..alaıdu biri bu pkü 
Ada çamlarmın hiç bir ite 
yaramadıtı mutaliasu.da bulun· 
mUflur. Bu mutah•uııın kanu· 
tine ,öre, harp esnaımda Ada 
çamlanmn .. laluna tqebbüa eclil
mif, Almanyadaa bir mutaha1111 
ptirilmif, fakat bu mutahı•ı 
iyi ve fenni bir tedbir ittihaz 
edememipir. 

Harp emuında yahaaz bir yol 
takip edilmif. Çamlara anz olan 
butalıldarm tedavisi mabadlle 
ataçlann yapraklannı ke.tirmit. 
fakat bunlar toplataıarak yalal
mqtar. 

Halbuki ataçlaruı tedavisi için 
bu yapraklann ataçlann altında 
pbre h•liae gelmek için bırakıl· 

Oç gündenberi şehrimizde bu
lunmakta olan Maarif vekileti 
orta tedrisat müdürü Cavat bey, 
dün Erenköy lisesini teftiı etmiş· 
tir. 

Cevat bey bayram ertesine 
kadar kalacak, bazı liaelerle kız 
ve erkek muaUim mekteplerini 
ziyaret edecektir. 

Bayram tatili 
M..m idaresinden ftl'ilen 

malGmata göre, mektepler, bay· 
ram miinuebetiyle, yannclan 
itiNreo bir hafta müddetle tatil 
~- Gayri müslim ve 
ecaebi mektepleri teclriata 
devam etmekte muJıtar kalacak· 
lardar. Yalnız bu mekteplerde 
buluaan türkçe ve Türle tarihi, 
copafıya muallimleri tatil zama. 
maclm istifade etmek halckmı 
bala b91unayor. ---

Şebrempeti ı.tanbulan Wli 
batla dertlerin•·· birllli tetldl 
eclen JU11D Wl'ııtltllae kat'i 
wette IÜaJet ..... amirde
dir. Bunun içla her te1 ••a ...ı. 
itfaiyeyi ...... ft ................ 

mu& 1-zam pJiyordu. 
Adeta ataçJann hem• 1aepa Mfl ..... 11 ... ,,,. 

tabiye et.ek fikrindedir.~ 
maneti bu mak•tla Avruj.cllm 
mütebeııw eelbetmık için tefeb
bGsatta bulUJUDUfbı. 

F·•.ı. evelce Dahiliye Ye· 
~- teaaibile Vif••4'Jıtld 
itfaiye miitehauulanndaa biriai 
ptirtmete brar vermişti. An· 
cak Viyana itfaiye müdGr muavi
ni olan mütabıu111ardan biri 

mahıv olmuftur. Ba taktirde ye
Diclen çam yetiftirmek arureti 
Yardır. Emanet, Adalar için 
~k bir varlık ve güzellik 
ttilldl eden çamlw bıldqpd• tet· 
kibt yapmak iinie A-..padan 
bir mutahauıa ce1bedilec:ekti. 

• mutabau ... n vereceli lca
nr Gzeriae çam meaelainde 
kat'i bir ~ bateket takip ~
lecektir. 

yalnız latanhulun defı1, bGtGn floff 8fe 
Tilrkiyenin itfaiye mltab•ııllıfma 
Dllpedildiii talcclirde, b• vuifeJi infaz edilmemiş ılimlar 
kabul eclecetiai bildirdifiadea, 
Emanet, diter mutah11111 ile an· 
........ karar ftl'mittir. Bu zat .. 
ta Viyanalıclır. 

Adliyeden paderileıı ilimla· 
lann • poliste iafu edilmediji 
baklanda Miilkiye bey' eti tefti· 
fiyelince yapalaa tetkikat ve tef. 
tifat ikmil eclilmiftir. Alanan 
neticeye gire filhakika infaz edil
meyen bir çok ilimlara tuadüf 
e4ilmittlr. 

Şehremaneti, bu ... içlade 
bütGa itfaiye makine ve ma1ze. 
melerini yenilettifmele karar 
vermit Ye 1929bütcetine100,000 
lira tahaiut koymUfbar. Bu tala
liaat tamamile ltfaiyecia ıllahsm Mama& bu meyanda Adliyenin 
wft:dilecektir. Ancak • amı.- de ilamlan bir ı.yı. seç çakar
ı. .... tehrimize ....:-. bat- chtı telpit edillOittir. 
lamadan evel bu para arfedll. • d 
meyecektir. MutabaM8111 vea~ D08.a'• = parum wfuu telpit ecle- Bayramlık mektuplar 

• Arife ve bayram g&n1erl b-
Ada çamlan nunu •haua mucibince po1ta 

Son bir itiW üzerine, Ada kutıaann. ablac:alc mektuplara 

ba ulmda neler ve neler çek· Slheyli, miiftala oldutu saa· 
...Uıti. dete lcawtm•k için Peribanı fe· 

BafÜD i9e bütiia b. elem w Jikete.. bedbehtiye atmat• mec· 
idlrap dola mazinjp aamaı çı• bunla. O Peribam ki bugün bu 
karmak üzre bulumıyonla. ZeYGi .. tta keadiaine W. derin bir 
kendini bbaletmemelc sureti ile itlmatla kotmUf, hayab hakkı• 
ona 1erbeatilini •ermit oluyordu. da aeaç kadunn oynadıp -hli· 
ICimuraıun hayalini ve batuuuu keli °"'1clu bihaber ona: 
temamM waklat4a..P muq(fak - Yı .... mla ~ Bizi ter
oldup ba _.•fite karpaaa ~ dlJe ~ Be kadar 
Perihaa cllkil•itl. J6bek bir itiaaach 71kmak bu 

Seneler ,_....heri atwa· kadar cancl.- bif teslimiyeti cit-
runda Dioe ....... pden -.k · lreaci 
....- ıimdit-eoa- oa.a... 
cim .. ıllJoulu. ~ .. 1aa,.. .. l&laeyll bunu 

- Sewaııecılllia; mes'ut ol- yapmayacaktı-. w ba de
ma1.-• • &a.ma Is; l t• ,p.. ~ lrad.. aulmt ettirmeye-
cli~ ~ ~ 
N~?. Bö ~- •-.....-- .. ,.. • ~ hiı 
Çünldi R leler ele...... ediyor mücaclWı.i içinde 

pnç bir im tıkmlfb \Je bu im ~ • P~aözle
Mttln .. Jel ve ma'.umiyd hal rine .....,. verecelf bu-
ile ..W ~ Wm,wdtL 

- Saadetimi elimden aım.1.. Perihanın sayledik1eri arasında 
O, bt9iıo bakkımmr.. lrir cGmle tMki alevden kelime· 

DG1ya davası neticelendi 
O. aydubai ikinci ceza maJı. 

k•lliacle mubakepıe ecli melde 
olan iall FMn-...ıiain- _... 
bmlli dün bitmlftir. 

Mal.ak ............ 
Fablt etetı €taiji.}i u 
mife müdüı_iyetini11 tal,!pıab c!'ü· 
linde polis aitd~~e doft.a 
•blıp ~~chiliıt ~
çılWmak ü'zere iddeMJnı iıpat 
adedinde ba,p d9sy-1an aldıtı 
noktasından beraetine Ve Bebek
te oturan Ane Rabia banım1,11 
emniyeti sui istiaDil ederek eş

,.aını ziyaa ufratbiı sabit oldu· 
tundan iki ay hapsisıe, Hazam 
ve lhrabim efenclilerhı m.._tleylı 
aleyhiııdeki clavalana ıulaaı.m. 
karar verilmiflir .. 

Aynı meseleden dolayı tahta 
muhakemeye alınan poliı memur
lanndan Abidin efendinin, Enis 
Fahri efendinin memur oldupn
dan hareketi, amirinden aldığı va
zifeyi ifa etmek hududunu tecavüz 
etmediti için beraetlne, diter 
poliı memuru luıami efendinio
de, claireaindeki dosyaları bedel 
mukabilinde l8ttll'ı Ahit oldu
twıdan bir 1e11e hapliae karar 
verilmiştir. 

lerl~ bütün benlilini yakarak 
karşısında canlandı. 

- Eter kabOI ederseniz bea 
o zaman irfanla daha memut 
olurum. .• 

Evet,. Perihan b-. aöyle
mifti. Eter Sülaeyli kendini tam 
...detin etijiai pçeıkea feda 
edecek olma o •. bôtiyar ela
cakta.. 

Fedaklrhkl .• KlmİD için ve ae 
için? Batkuı keneli saadetini do. 
fÜllÜ10r ma idi ki o baflralarma 
diieiuiia. • 

Genç kadtn• dlmatı tene 
peritaDfatta. lıme blbinde bir
birine zıt hisler çarp11mata bq. 
ladı. 

Perihan, niyazklr ~ 
Sülıeyliya dikmif, ,-.varaa Hli 
ile tekrar aordu: 

... Kabul edi,....tlıll'mi? 
Geao icadın tGslerlnl DpecL .. 

Sanki ıebebi olacata feliketi ıö
rmek iltemi)'or ıibi batmı etdi. 

.. rJlıkbty 
..vı• 

8arılik kablll 
Wıklardandır. 
davfsi muhakk 
tor tarafından 
hdır. Ko~ 
çogaltmak, 
ndz tutma~ 
mekler yeme 
eeyler içmek, 
sız et suyu, 
komposto, 
yemekler, h,an:lmll! 
bonlu maden 
bol içilmeli.U.. 
iliçlar meteles 
tor tertip eder. 

Lokman 

oyunea ta.il efendillİD 
mupa da derhal yetifil_.. 
mift\11'. 
Bir kadın diri 

Galatada HiAr 
Fidıpı hanım dün UUlllllll-"l'! 

derken üzerine bir fı 
mangalın içine yık.imli 
nwı muhtelif yederi"iadll 
vefat etmiıtir. 

Cerh 

KutniPafada bir 
Dil Saimin kulUbeli 
tutuamuo ve klmilen 



~!~~n isyanil Akalliyetler 
dır hanin bir Yeni usulden 
ta~sutu bahsediliyor 

ı\ 'Il6Yter • Peşaver. 6 {A.A) 
da~ hatk asaıısı bildiriyor: Sabık 
la\l:ıili lı.rhe uın~aıu Nadir .ban 
.. a tltta nıhavet ,·erecek bir 
l\ho~, hulu11rııak üzre bu sabah 

!at ,, a gel · · 
. ~~t nıışttr. Mumailevhin 

ıı \'e tu"d , tanda 
6 

.. k u ahale.sinin Afga-
edar ol 

11 
tin \'e asayişin iadesine 

aca&ı ümit edilmektedir. 
h' A"a11ı k Londra. 6 [A.Al 

t su.w aaıaraeında irat edilen 
l!ııı.. e cev"p . H . . 
~~eşil'ı 1 :·. 'eren a ıcıye 
~Ub.u Ugiiız tayureleriuin 23 

r~ı!.:1' a~ve{ \'e 25 Ş ıbat 929 ta· 
\~ 36 :nda Kabi en &;9 İn· 
ı 4•itıı l ~ulı, 25 Fnarnz 2:7 
l!f ' 9 ltaı - , 
\ Ç~ 4 S . ya~, ~ lr"ıılı, l 
Q:ı rjL l llrl)eİJ 4(İ 'IUrk \" } 

b~'''~a ı li ' 
~.llllş o}ıl..~ın:ıu 586 ki~iyi ç.ı-
~ Unu ~nu ve bunlardan 
l llllekte huı 9 ve çocukların teşkil 
t, ~hild unduğuau beyan etmi;· 
cnehi <lahe hali hazırda Lir miktar 
8 a vardır. 

e'kt;n k f • on eransı 
t "Von S Koenigsberg, 6 [A . .N} 
'nsta eclcı verdiği bir konfe-

~tnııe~~ harici L siyasetinin 
.ı:ııaııy nı.udafaa edebilecek ve 

llı1t e . '"-.. ı.. ,. \Ti; ,..ı,, ~: h 
t ı lı}}e ~J-aıu~u ve e em-
.. ~ll te~ lllutenasip olacak bir 

ec ~İni .~el 1natuf lmaı;ı lazım l\. so~ enıi~tir. 

• ahiı'ede bir sergı 

i .l\1raı Fu Kahire. 7 [A,A] 
Ilı, Fr at Fransız ticaret sergi-

ıld11 ıınsız · ald ticaret nazırı hazıl' r e kü~at etmiştir. 

l'ahıus kumandanı 
rt 'l'~~ R()ma. 7 [A.A] 
• aJ lJ,..1 "e Biıtgazi valisi ına-
ııı· ""tOr.l.! 

tn 'l ~·Yonuıı &maya gelnıc
aaı· u\l ık· ih 1l~ 1 C)'aleti; ait askeri 

t ~~le aı·~ :viaidinc matuf bir plan 
tr, • adar olduru sölenmek-

" 
~lle-v 

redeakaliyetler 
Cellıiyet• Cenevre, 5 [A.Al 

l tlt>t lll 1 akvam meclU akalli-
ıtaı eaeı • . 

~ ~ ıı;llı~tır csınıo tetkikini yarına 
lıa\~e)'e ha Bazı aza umumi mü
ltı 

1 
n~ b·ışl.aınadan evel bu iş 

t\!r e: ile 1 dıklerini hususi görUş-
llıtşler<1~lllanılamağa lüzüm gt.is· .,.. 

Lnı l. 8tia.d Ceuevre. 5 [A. A] 
lf't ~tıt.i"-ir. ~: S&ces emann ı ka
hittiillıanı.., Mulakatta yalnız re wi 
~ırı leblit :n ı--. bulunmuştur. Hiç 
ba ı:ı bali h C§tedılnıemi;'tir. İki na
<İ,j a akalı· azıta ait meeail ve hil-

ır" l.llYetl 
l"0tuŞın.. er nıeselesi lıakkın-

Litı ledir. Bş oldukları zannedil-
e h' u nıülak . llle 1t itila{ atın sıyac;i mu· 

tetir .. h ıı.: \'e ükun ha' u ı hn
~eı>• U . 

~t lllıt edilmektedir. 
llııı}a • lJl"lınd . Cenevre, 6 [A . .\.] 

~tı hir ile l\l. Stressemann ın 
Ş<ll'} ~· etmiştir. 
lle'eflonun sihhatı 

el hilles ( K ı·r . 
~· ' a ııomıyadR ) 

f f ' ıne - [A Al 
b· llıa arti 1 · '' · ı dd ır tese 8 erınden Chaplin lıa· 

llJ" et lttndi~nıUmden dolayı bir 
ta , ofıcak~ı teda\i ettirrneğe mP.· 
~'a.. katla/~ Mamafi gelecek 
ırıı Ullti aalıyetine ba;ılavaLi-

llalt ·~ .. 
ıkta buzlar 

k :u~latın t Berlin, 6 [A.A] 
tıiıinde ke:al\tııntt ~ llzlınden Bal

ııı.ıc ı f'. 'lı llaıı. u ~ erı ot sen isi tama· 
f'l llekte gr~rnı Ştır. Alnıaııyaılan 
'1fln J 1° an Danimarka Krah 
r aat \ iler Yolda kalmıştır. 

h, l't1.<liriJnı:~:~ ~re ile erzak \e 
ljlt• d -- edır. 

a"' --~ Parçası 
yıkıldi 

\' arı la .~1o ''ova, 6 !A.AJ 
1 • Zange.'.>or . kovl\ 

rır llee . d , . 
ı 

1 
ın <: urttılınlıştlır. 

·' l lmıı. 14 J,i ~· ~ a· 

Londra. 7 [A.A) 
Cernheti akvam meC'Jiciııin hu 

sabalıki celses~nde Japon murnhha
:;ı M. Adatchi akalli) etln nıt· 'ele
sinde takip cdile(•ek )eni nc:uJc 
d.ıir hir karar ııureti projec:i tewli 
Ptmiştir. ~I. Adatclıi dii ıı s.:-nledil
ıuiş olau teklifleri tı•tkik \'C ,.ikii· 
yelleri olan akalliyetler tarafından 
\'erilen arzubrller:i~ kahüHi şaraitini 
tespite memur oJan komitede Sir 
Chamberlain He i\1. Quinoues tc 
Leon ııuıı kendi .. iyk tevriki ınesni 
etmelerini teklif etıni~ 'e lıc~ 'etin 
Yesayaımun Haziı·anrlaki ıctımu 
dencsiudc cemiyeti akvam mecli
sine tevdii lazım gelmebe olduğu 
mütalaa ını sndetmi~ tir. 

Cenevre, 7 [A.A] 
Sf.1r Clınnılıerbin ile 1\1. Strt'SC· 

nıann bir saat göriişmi.işlerdir. M, 
A<lachi nıccli c teklif cttili'i bir e 
karnr ~uretindc M. Dnndiı and ın 
tt--klifleriie ekalliyetler ıne" ·eıc,inin 
geler.e.k içtima 

0

<levı e~in<l n c\ el 
nısi mik) asta tetkiki lıusuc:unuıı 3 
ler mecli İDP te \·diini talep etmiştir. 
M. Adaçi üçler komitesinin ~kaili
) etl •re mütenllik wuaht•dderlP. 
alakallar lıiikuı:ıctlerin lüzumu ha· 
lindc fikirJeriui sarnıcı ını lla ilti
zam etmiştir. 

Bir genıi hattı 
Brest, 6 [A.A] 

"San Salvador" namındaki İs
panyol ger1isi Ouessant açıkla
rın-da batmıştır. 

PasaDor 
la~Lllca ı 

Polis müdüriyetinin bir pasa
pot meselesi ile meşgul olduğunu 
yazmıştık. Haber verildiğine gö
re, bu mesele hak.kında yapılan 

tahkikat bir hayli inkişaf etmiştir. 
Polis iki ermeniyi sahte pasa. 

portla Romanyaya sevkeden ve 
bundan dolayı derdest edilen er
meni diş tabibinin bir teşkilata 
mensup olup olmadığı tahkık ed
ilmektedir. Diğer taraftan Sofya 
zabitası tanzim redilen sahte pa
saportlarla bir takım firari Er
menileri memleketimize sokmak 
isteyen bir teşkilfıtı meydana 
çıkarmağa ·muvaffak olmuştur. 

Bu teşkilatı idare edenlerin de 
Ermeni oldukları anlaşılmıştır. Sof
yadaki teşkilatla Istanbuldaki bu 
pasaport sahtekarlığı :.ırasında her 
hanği bir münasebetin mevcut 
olup olmadığı henuz anlaşılama
mıştır. Polis şimdilik bu mesele
yi tahkık ile meşğuldür. 

lNKll.JAP IÜZESI 
K01\11SYO~U 

Gazi Hazretlerinin Şişlideki 
ikametgahlarının lıir inkilap mü
zesi haline konulması için teşkil 
edilen komisyon, dün Şehrema-
neti mektupcusu Osman beyin 
nezdinde toplanmıştır. İçtimada 
Köprülü zade Fuat, Askeri mü-
ze müdür muavini IJerviş ve es
bak Şehremini Hayrettin Nedim 
beyler hazır bulunmuşlardır. 
-ş~b;~i'ni-Muhittin ve Miizc 
müdürü Halil beyler, abide ko
misyonu içtimaında hazır bulun
dukları için, dünkü içtimaa iştirak 
edememişlerdir. Diinkü içtimada: 
esaslı biı karar verilmemıştir. An-
cak Avrupadaki müzelere ait 
nizamnameler okunmuş, bu niz-
amnameler etrafında müdavlei 
efkar edilmiş ve bu hususa dair 
esaslı bir karar verilmek üzere 
içtima talik edilmiştir. 

Meksi ada 
Asilerin yeni 
maglubiyeti 

Meksika, 7 [A.A] 
Hükumet kuvvetleri ceneral 

Eskobarm kumandası altında bu
lunan erbabı kıyamı Coahuila 
mıntakasmda mühim bir mağlu
biyete düçar etmişlerdir. Asiler 
şimdi ancak Sonora, Ver2kruz 
hükiimetleriyle Sihuahua hükume
tinin bir kısmında tutunabilmek
tedir. 

Kücülf telgraflar 
vam Jrnınnrasında lıadisc

Londra, 6 [A.A] - Avam kama
rasında halka ait sıralarda otur
makta olan bir kadın, muhafaza
karlardan sabık maliye nazırı M. 
Hormonun nutkunu inkıtaa uğ
ratmıştır. Kadın, kavaslar tara
fından dışarı çıkarılmış ve çıkar
ken büyük bir gürültü ile pro
testoda bulunmustur. 

Hir yangın - Paris 7 [A.A] 
"Los Angeles« ten ,,New-York 
Herald,, gazetesine nazaran bir 
otomobil sergisinde zuhur eden 
bir yangın 1,2 50,00D liralık ha
sarat ika etmiştir. 300 otomobil 
harap olmuştur. Bu esnada bir 
kaç tayare yanmış isede m1ktarı 

belli değildir.Yangın çıktığı zaman 
sergide bulunan 2500 den fazla 
kimse rahat rahat çıkıp gitmiş, 
orkestranın çaldığı havada kesi-
lmiştir. 

f Birinci sayfadan mabad] 

Yiltilan garaj 
Aynı zamanda ğene dün Pan

galtıdaki kürkçü oğlu garajı da 
yıkılmıştır. Garajm içinde bulu
nan otomobiller parçalanmıştır. 

lzmiıde seller 
Seller haline inkilap eden kar

lar gelen telgraflara nazaran İz
mirde daha büyük tahribat yap
mıştır. Sokaklardan taşan sular 

.. bütün evleri, dükkanların alt ka
tlarını istila etmiş ve bir çok 
tüccar eşyası seller içinde kal
mıştır. Aynı zamanda bir çok 
eski evlerle burada olduğu gibi 
yıkılmıştır. 

Bugünkü hava 
Rasathaneden aldığımız malu

mata göre hava bugün ~palı 
olacak, ı üzgar ğene şimalden 
esecektir. Sulu kar yağması 
muhtemeldir. 

Uyuşturoeu nıaddeler 
22 - 12 - 1928 tarihli uyuştu

rucu maddeler hakkındaki kanun 
aidiyeti cihetiyle rusumat idare
sine tebliğ edilmiştir. 

~anuna nazaran ham afyon, 
tlbbı afyon, morfin, keroin, haın 
kokain ve kokainin milihleri, 
0,20 den fazla kokaini muhtevi 
bütün mustahzaratın imal, ithal 
ve ihraç sihhıye ve içtimai mua· 
venet vekaletinin mürakabesine 
tal>idir. 

Uyuşturucu maddelerin ithal, 
ihraç ve satişı hakkındaki ahkama 
iki defadan fazla riayetsizliği 
tebeyyün ederek mahkemelerce 
cezalandırılmış olanlara bu mi.ısa· 
ade verilmez. Eczane ve ecza 
ticarethanelerin getirmek iste· 
dikleri miktar bunların tıbbi satış 
ihtiyacından fazla o!duğu anla
şıldığı takdirde ithal müsaadesi 
talebi reddolunur. 

Transit olarak gelen bu kabil 
mevadı havi haplar günm.iklerce 
mühiirleneccktir 

tr" > 

gilizlerin 
kara listesi 

m 
ne 

~---.ımc•m11 .... 1mı .. .-._111111!1a&t111111Mmimilmm'1 
Kl::MALETTiN ŞDKRO 

nıe•"'e baslu 
-66- Bir meril. 

yazdığına 

c;ih•e l!<"DÇ\ C 

zeu«iu kız-• 

~nra liste 

lngiliz istihbarat idaresinin bir 
kara listesi vardı. Vatanseven, fa
kat ngiliz aleyhdarı bir çok Tü
rk ileri z lenleri bu listeye da
hildı. Bu ]istenin tertip tarzı da 
p<'k garip safhalar arzcder. ln
giltere sefareti baş tercemanı 
mister Rayan bir gün Hürriyeti 
itilaf fırkasına muracaat etti. 

Bize Ingiliz alcyhdan olarak 
tanıdıklarımızla ittihatçıların ileri 
gelenlerinin bir liste.:ıini yapıp 
vcr:niz. 

Ded~. Hüriyeii itilafçılar 

sevindiler. Demek lngilizler 
ittihatçılar hakkında bir şeyler 
düşüniiyorlardı. İstedikleri listede 
Ingiliz aleyhdarlarının da isimleri 
mevcut olması ittihatcılar hak
kın da her halde hayırlı bir ~ey 
olmayacağını gösteriyordu. ihanet 
şebekesi icin bundan ala fırsat 
mı olurdu? 

Hemen toplandılar ve uzun 
bir liste meydana getirdiler. Bu 
listede ne isimler yoktu. Vatan· 
sevenlerden, itıl:ifçıların muarız
larından tutun da itilaf fırkası 
crkanınm şahsi düşmanlarına 
borçlu oldukları mah.:.!le bak
kallarına kadar isimleri yazılmıştı. 

işte meşhur kara liste bu su
retle tanzim edildi . 

Fakat Ingilizler Hüriyeti itilaf
çılara itimat edemiyorlardı. On
ların kin ve ihtiras ıç:nde hara
k~t ~'klerinı Ingilızler dt: bili
yorlardı. Bu itibarla listeyi al r 
almaz kendi istihbarat teşkilat
ları vasıta&ıyla tekrar tahkikat 
yaptırdılar. Liste yarı yarıya te
nezzül etti. 

Kalan isimler esas ittihaz 
edildi. Beyoğlunda ( .... ) fotoğ
ı afhanesinde bu vatanseven 
zevattan bir kısmının fotoğrafları 
mevcuttu. Bunla"ı aldılar. Diğer
lerinin resimleri de birer suretle 
ele geçirildi. Bu resimler çoğal
tıldı ve defterler halinde Ingiliz 
zabıta merkezlerine dağıtıldı. 

Listede isimleri yazılı olanlar 
Ingiliz hafiyeleri tarafından mü
temadiyen takip ve tarassut 
ediliyordu. 

Zabıta merkezlerine her han
gi bir iş için miiracaat edenle
rin isim ve ıesimleri evela bu 
defterde aranırdı . Eğer kara 
listeye d .hilse müşkülat çıkarıl
maz... ve tahkırler yapılmazdı. 

Fransız ordusu! 
lngilizler lstanbulda en ziyade 

fransızlardan korkuyorlardı. 
Ferit hükumetinin kendılerin

den gizli olarak fransızlarla an
laşmasından endişe ediyorlardı. 

lngilizlerin bu endişeleri ilk 
nazarda manasız gibi görünür. 
F r:ansızlar müttefikleri değil mi? 

Ondan niçin çekinsinier .. ? lngilizler 
iransızların Fransasından değil.. 
Fakat şarktaki siyasetlerinden 
korkuyorlardı.. Bütün şarkı avu
cu içine almak isteyen İngiltere 
bu siyasete hiç bir rakibin mev
cudiyetine tahammül etmeyecek 
kadar kıskançtı. 

Vakıa Ferit ve avenesi, Senet 
ve hempalarının sayesinde tema
men lngiliz esareti, Ingiliz emri 
altında sayılabilirdi. Fakat mem
leketin münevverleri o sırada 
Fransızları (ehveni şer) addede
rek Ingilizlere tercih ediyorlar
dı. Çiinkii miralay Müje meş
hur Fı·aıısız casuM. rahip Fro bu 
ui!urda pek çok çalışmakta idi
ler. 

Bunlarm mesaısını (Fransız 
istihbarat teşkilatını) tafsil etti
ğim zaman sırası ile yazacağım. 
Fransız siyaseti lehine uğraşma 
proğramında Fransa sefareti baş 
tercemanı ınösyö (Ledo) Ye Izmit
te salibi ahmer teşkilatı mMkesi 
altında çalışan f ransız casosu 
yüzbaşı (Delor) ın da yardımı ol
muştur. 

isimlerini yazmak istemediğim 
o zamanki ricalden bazı zevat ta 
Franı;ı.ızlarm bu caali himayekar
lığım c-iddi telakki ediycwlardı. 

Piyer Loti niu ev .. la ektiği 
tohumlardan Fransızlar şimdi 
istifade etmekte idiler. 

işte lngilizlerın Fransızlardan 
korkmalarının sebebi .. 

Babıali Fransızlarla her hangi 
bir suretle uyu~m n .. 

Bunun için hükumetin bütün 
muamelatını casuslar vasıtası ile 
çok sıkı bir kuntrol altında tu
tuyorlardı. 

Bu Ingiliz - Frans:z rekabeti 
::iyasiyesınııı memleketi çok iyi 

bir faidesi oldu. 
Bugün milli bir müessesemiz 

olan şiı keti Hayriye o zaman az 
daha elimizden gidiyordu.. Hatta 
gitmi ti bile ... 

Onun tekrar elimizde kalınası 
s rf lngiliz Frnns z ~0 rl· siyaseti 
rakabeti etrafında dönen entrika 
ve ~fırıldaklar yüzünden mümkün 
olabilmiştir. 

Ehemmiyeti itibari il bu vak'a 
nın nasıl mündefi olduğu anlat
mağa değer.. [Bıtmedi] 

Maaş alanlara 
Merkez, Sultan ahmct. usl,udar. 

Hnydarp:ışa. Samut\ a, br:ıiktaş. be~· 
oğlu, 't' Ka ımpac:a, Fatih, E' up. 
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muhasebeci ; 
M. Hamdi 

Tiflis şelıl•enderi 
Tif lis baş şehbenderliğine 

tayin edilen Nazmi bey dün 
memuriyet mahalline doğru ha
raket etmiştir. 
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bin bir il · 
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hnfnza etti-
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bekciıihı 

anlnttı~ına 
~öre 
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bii) ük re minin üniiııde dol•· 
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Hem bcdhubt adam im s<.., 
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ncnç kndııılarııı k l r' 
)uşıyeı·du. Şimdi i .. e uzun tıı·· 
nnklı, iri gözlü, kanburtı çrJ •. 
nıı~ acuzeleriıı elinde" kaldı. 

Zn\'nllı \ nlnntino ••. 

.. 

Neveserin istidd~. 

G ec;enlerde <lalar uçıkl • 
rıııdn ka' holaıı fakat lıilit

hcre her unsıl~n tek nr ele· ge 

d ı mi.tir: 

çerel. Hofü.•, 
C\ k edilen 

mt> hur~an
'ltın <arkh 

""~luhterepı hC") fr>ııdi. 1 rt 
birde 62 \ n ınu ha ımr-. olma -
lığını doluyı h le tekn• de "' -
kedilnwnı lın kımla · lc•tı l(' 

ıniıdüri}ctinre 'c i nı, knrurı 
lıenuz genç bulunduğum <l<"'r· 
kenarı) le k bul f'tlll<'diğiııj i 
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ra••meu gene alı tırılmn -

olduğu ileri siirl Hırmİİ'. ' 

'nl\nhi nnıhterem he\ fendi. 

Bendeniz oııu, hımu hif
ıuem. h-tık çalı:. mı cnğıın. 
E"cr bu hu u ta i ra1· c dcı c· 
niz intilııır t>fnıel"•«· kııror \ t • .... 
ren hir emektur ihti~ nrııı ka-
mnn girmiş olur u11117 .. 
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rhııi taktim ederim fen<lim -

? 

Atıgıın 
OPERA SiNEMASI D 

Hint 

70,000 kişinin i$tiraklle temsil olunan 

ŞIRAZ GÜZELi 
hayatına ait mııthi,. \ e munzzam facia A \ rır \ \HI I <. 

nın komedı i SARLO TEl' ... Cİ 
\ ar.\ ete ı roganun 

16. 1·2. 18, 1-2 ın:ıtinelerilt> SU\arf'de 
TIRlO KONTİ GlRIS tarafından 

E pnn' ol- meriknn-Hu_- 'e sair numrrolar. 
. ~~tüR 'F. KO~IlK :\1BOR tar fıııd:m 

t ııı · ııum r:ıl r ı ~ n oıılnr 

l LEl\ 



-2-

ışbm. yendi aVe -la-kayıt ·bir yörüyüşle 
önüiBden geçti_~ 

görmüş- - n?-t 

ı .. bey! diye 
ruy.ası ? Bi- afet 
mı ? Bir afet.. 

gülerek ilave 

• · asır1a-rca görül
Hah hah hah 

kaşlarım çatar 
mlığmda san 

· doouktaşan yü· 
c:i şek sür'ati 

ok c· ddi bir sesle 
ba ırdt: 
Kahkahalarını 

s si kısıldı, bo
inier gibi mı-

t Ağabey .• Alay 
.• Anladın mı acı 

- dedim - Anladım. 
bakalım. 

dun, baştan başa 
~ıa.uı.u; ve,,, dinledim. 

b na anlattıkları .. 

? Haaa ona 
azinosunun tam 

Tasavvur 
güzeldi .. 

üzeldi,,, o kadar 
n vuruluverdia1! 

r gıbi oldu, yere düş-
bır duvara dayan

"~"".-"'r oldum. 

hilafım 
i şimdi şu iskem
rsinl 

u idi. San saçları 
rdu. Açık kavun 
vardı. EUerinde 

e-tc:IK'lf:ı:nt.~r.. Ayaklarında 

iskarpinler. . Bc-
hve renkli bir ke-

i, o ne munta

. O kalçalar, O yu
lar.. Ensesi? Hele 

'.>. Ya o yay g"bi 
l. o göğiis! O 

toy gögiis . Ya o 
gözler! O ince 

, o gür kil"pikler 
lara inmiş akşam 
n o gözler .. Bit-

dar toy bir 
? I k aşkmlığım 

devam ede-

- Betr mi ne ya.pbm.? 
- ???1 
- Hiç durur muyum? 
Onunla tanışmak artık yer yü

zünde benim için yegane arzu, 
yeg-ane ideai olmuştu. Bilirsin ki ' 
ben pek o kadar çekingen t~bi
atlı bii" adam değ·ilim. Başımdaki 
panamayı çıkarır çıkarmaz, bir 
solukta yanına yaklaştım. 

-?? .. 
- O.. Ogün cidden şık ve 

zarif giyinmiştim. Sokağa çıkar
ken saçlarımı biriyantinlemiş, diş
lerimi büyük bir dikkatle oğmuş
tum. Tıpası açılmış bir lavanta 
şişesi gibi idim; "Manolya,, ko
kuyordum. 

-?. 
- Ne dedin? Bilakis.. Beni 

büyük bir nezaketle selamladı. 
"Size refakat edebilir miyim?,, 

deye sorduğum zaman dudakları 
kibar bir tebessürme yayıldı : 
"Beni çok mem1Wn edersiniz 
beyefendi l -dedi- BanCt1.şeref ve
rirsiniz efendim ! -dedi- Bilseniz 
yalnızlıktan nekadar muazzebim 1,, 
deye bağırdı. 

Kolumu takdim ettnn.. ~ 
(Bitmedif 

NizameddinrN-azif 

7 .mart 929 

N:A~l'l?LER 

1 lngliz 987. 20 J,~va Bul. 

l Dolar 202.25 1 Floria 

20 l<'rs.1-'. 58.50 28 K.nr. Çek. 

•}o 1 · ti · 12 -o 1 Zloti - _,ıre "" 20 Dinıır 
!?O Drahmi 52.SO 20 Fraak Bel. 

l Haylı~ nı. 48.2S 1 Pf"2etıı 
1 A~u~t. <;;J. 28.50 20 1-· la . 

20 Ley Rum. 24.12.5e · \CÇ. 

ÇEK 
Lond. St. 989. Am•ter. n. 
i'iw.Y, O. t.9.06.25 Praf•hr. 

Paris frs. 12.56 Viyana tJil. 

l\1ilan61t. 9.36 Madridpze 

2 
nr: Yliı~ovıızlo 

Bertin nı. o\IV Atieadralı. 
Sofia lev. 67.87 Bukre., 
Briiksel lı 3.53 Moııkva ~· 
Gineuet: 2.5 l Bclgratdio 

2s.2:; 
80. 

l!L0.25 
22.25 
71.58 

113. 
32.50 

i8-0. 

] .22.2;; 
16 .. ;o 

3.18.:;0 
3.27 
ıt.36.73 

38 
24.37.50 

1041 
2780 

1111: Davetler Jlll 
Eczacılar 

T::il'l\~Bl L ~.<.ZAQILAll CE~ti'ı E-
1 İNDE~: 29 Mart 929 Cuma ıriınii ı;aaı 

1 ı le Dr' ıığ]ıırıda Tokatliyan arka .. ımla 

J,ııin <.um lıuı İ) et Halk fırkaı.ı biııa~ıııtla 

he) ·eti rnıııııniye iı;limaı yapılacağından 

ı•enıi~ L'le nrnkayyct muhterem azaların 

1 [SAHNEDE]lll 
Bu akşam 

DıırülhHla\irlc : 011 il..iııl'i ~ı-ı-. 

J:'ıiıı~it Bl')de 

Allıaınrıula : ;:-t·bra:zat 

()pf'rıtıla : ::,ıraz (;jilii 

l\llcktP. : Son Eıuri 

!lfojikte : 11! ı&unı h.urhanLtr 

A ri SiııN:rnılıı : l>. Talı..m B. lıacak Hıılıriycli 

All'nuJnr,lıı 

Ferıı lııfa 

: raklomt u .. niız mnlıarehe;~ 
: \ nı·tley l'aıı hıız lil'} eti 'e 

Hıry<'tı>, Vıdı~! lııt}' uııhır 

ı.iucın:o.ıla: f'o~t:>~ hululo 

e••o•ee~eooee~e•oo•~•e•oQeee 

: GLORiA SVANSON : 
i nun tf•ın~ili ?'??!! i 
! pek ~akinda i 

b ' oda az : OPERADA : 
esdirm·ş ola- ' :•e••••&••o••••••••••••••••= 
yavaşlatıver-

1 k duraklar 

EMiL VANiNGS in 
mlikeınıııel tı•msi li 

SON El\JIRİ 
efendim l 

rirıden asa
an ıya

·ı B "k· •. el ı, 1 filmi iı;in 111,llirıe :;aatlan Ler
\Cl'lıi atidir: t · irim al

b. 1 • 2. 1 . 2 . 4 . 5. l · 2 . 7 . 
Hami.: 'iıwmn c;ıı.lonıı Her 
1-;t 111 talıli~e •ııilecpl,tir. 

.. w: :ııi •ZBS:~itJ' 

l\Jart 8. 19:29 

' 
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lsrıa1"1ada toı>cu alaılatı 
ilga ofaaaJJOf'~ 
~~-.. ~._...,.Rz 

ICiral annesinin vefafl mUnaıebellle 
agda Primo de Rivera, Kırahn kızı, ölen lspan· 

yol· kırah, hanedanının cenazelerinin konulduQu 
yer, geçenlerde vefat eden kıraliçe 

C.,on gelen "Deyli Meyl,, ga
zatesi, Kıral Alfonsun valdesinin 
vefatı ve topçu kıtaatının isyanı 
üzerine ispanyada hasıl olan ger· 
gin vaziyet hakkında şu malii
matı veriyor: 

Kıraliçe Mariya Krıstiyananın 
vefatı üzerine günlerce saraya 

kapamp adeta cinnet buhranları 
geçiren Kıral Alfons itikafından 
çıktığı zaman ilk işi annesinin 
Panteouda muhteşem bir tahtın 
inşasına intizaren auvakkaten 

Eskoriyalda yatan cesedini ziyaret 
etmek olmuştur. 

iştirak eden zahitlerin muhakeme 
edilmesi hususunda ısrar etmekle 
kalmamış, gizli tertibata iştirik
leri olup ta isyan etmemiş olan 

zabitleri de temizlemek için b"ü
tün topçu kıtaatmın dağ1dılması 
hakkında bir emirname: isdarına 
muvaffak olmuştur. 

Malum olduğu üzere kıral 
Diktatör Primo de Riveraya 
muhalif olan annesinin vefatı üze
rine, Diktatörün asıler hakkında 
pek şiddetli davranmasına itiraz 
etmişti. 

Kıral topçu kıtaatının dağıdtl
ması hakkındaki emrin tarafından 

fil ===- -----------y:-:_ _____ - 2 - === ~-± 

ispanya diktatörü, son isyana 

r = 

1 
BOKREŞ ~ 
mektubu a 

\... : 

Bilkr~ş 
nasıl bir şehirdir ? 

Cograf) a kitaplarımızda Bal
kanların Parisi diye adı geçen 
Bükre~i ve onun sakinler n otur· 
duğunm. yenlen tan 1 nıak ister mi
siniz'? (ı\ le i::.e hadi otelimizden 

J 

çıkalım. 
Otunluğuınuz otelin adı Splen

dittir. Bükn·~in eıı işlek en meş
hur Lir ca<lrlesi olan (Calea Victo· 
ria ) da kaindir. Sözüm ona, hem 
de hiriııci ~mır otellcnlcn madut· 

tur . 
N,, hayret idiyorsuımz, evet 

oda:::.ının içine.le iki musluk olupta 
yalnız hirindPn su akan kaloriferi 
aklma t'sc.I iği zaman ısınan, garson· 
ları nımence<lcn ba~ka bir dil bil· 
meyen, fiyatı bizim paramızla üç 
lıuçuk lirayı geçen hu otel Bükre
~in c:a) ılı otellerindon biridir. 

füikrc~c ait \azı yazan Türk 
muharirlcr eminim ki Lu schrin 
,·alnız im cad<lc:-ini gCırmü~lerdir. 

Bükre;:; :;arkla ğarp ara:-ıına sı
kı:;-nıış lıir ~ehir nümuııe,idir. Hele 
bura) a Liraz alışınız. !;oehrin mn
kc,zini bir aı tanıyınız, sonra Ş4i}le 
bir 1;İrnr mahallelere açılalım, o za
man hana hak vere<'eğinizdeu emi

ııım. 

Ott"liınizin kar:;.:.ındaki im ~Uzel 
lıahçe içindeki rnuJıt,':;cm bina ilk 
kıra ! K.nrol 7.aıtlanında yapılım;;tır. 
ı ... mi ( \tern·ıı Roman ) dir. Bu 
lıiiyiik lıinada kon .... erler verilir, 
lı e) nelınilcl kongoralar toplanır. 

Bıı hinamn içinde muhtelif. 
ufak salonlar \ arJır, bu salonlar 
re~inı ~ergilerinc hasredilmiştir. 
Yaz ve kış hu salonlar romen san'· 
atkarlarının ı-'serleri ile doludur, 

im ::.ergi len• girmd, herkes için ~er
bt·...,tır. Hadi hiz <le girip salonları, 
koMer verilen ) eri gezelim. 1şte 
bu nfok salonlar resim sergilerine 
ba ... redilmi~tir. f ara ı..:dlern. ~ulu, 

\ y ... ~lı bo1a ile. o.pıl!u rejm. 

ler.in görüyorsunuz ya, hemen ek
serisi satılmıştır. Romen hükumeti 
hars ve san.atlar nazareti bütçesi 
ile. büyük şehirlerin belediye büt· 
çclerinc san "at ve harsi koruma 
namı altında bir tahsısatı mesture-
si vaclır; hu para ile nazaret veya 
belediyeler san ·atkarlan teşci ve 
te~vik etmek için onların eserlerini 
~atın alır. edipler arasında miisa
bakular yapar. 

Şn merdivenlerden çıkalım, biz 
de olmasını da ğüynün istediği bu 
mulıte~em salon, konserle konfe· 
ranslar içindir. Ne olurdu, bir 
şehremini ç1ksaydıda havuz yapa
cağına lıir konferans salonu yapsa 
idi: lıic olmazsa darülfünun talebesi 
ikide bir tedirgin olmazlardı. 

Burada gördüğünüz heykellerin 
•şokakta rast geleceğimiz diğerleri 
temamen Romen sanatkarlarının 
eserleridir. 

Bir Romen san'atkarı bir gün 
bana demişti ki : 

- Biz cskidenheri kendi mllli 
:·mnihalanrnızı kendimiz terennüm 
ettik . .l\Iilli zaferlerimizi gösteren 
heykellerimizi kendimiz yaptık. Fil 
hakıka bidayeten bu eserler ciddi 
\'e şayanı dikkat hir varlık göster 
nıekten çok uzaktılar. 

Fakat bu tarzı hareketimiz şahsi 
istidatların inkişafını temin ettir
mekl~ heraher, milli paranın 
ınemlekeHe kalmasına amil oldu. 
Y nvaş yavaş mnhtelif güzd san 'at
tlar arasında ltakıki kıymetler 
tebellür ve taazuv ettiler. Bu tebel-

lür ve taazuv ı•<len varlıkları İtalyaya 
gi'ın<lerdik, orada çalı~tılar, böyle
ce az zaman içide hakıki san'at-
karlar kazandık. . 

Hükreşi geı,dikçe görürsünUz, 
adım VP kü~e ba::;ında bir heykel, 
bir abide vardır. Bunların hepsi 
Romen san'atkarları tarafından 
yapllmı3tır. 

Hadi burudan cıkalım. 
l~te: bu ~ö;ı-<lü4üu~2 a;falt •;e 

imzasından evel Meclisi vükelaca 

mütalaa ve tasdıkıru talep etmiş

tir. Bu emirnamede zabitlerin yal
nız kırala ve Hükumete karşı de
ğil, bilhassa aleyhinde gizli ter-

tibat aldıkları Hükumete karşı 
sadlk kalacaklarına dair yemin 

etmeğe mecbur eden ~ir madde 

ilave edilmiştir. Kırat bunu oku· 

duğu zaman kaşlannı çatmış, 

mamafi emirnameyi imza etmiştir. 

Bu suretle Ceneral Prim üç 

sene zarfında topçu kıtaatını 

ikinci dafa dağıtm~a muffak 
olmuştur. 

dar caddenin ismi ( KALEA VIK· 
TORYA) caddesidir. Iki tarafı yiik
sek binalar, zengin camakanlarla 
1!-Uslü olan bu cadde bizim istiklal 
caddemize :muadildir. Bu gürdüğü
niiz bina kıralın sarayldır, geçen . 
sene yanmıştı. Y t>kdiğerine amut 
üç kibrit kutuE:una benzeyen bu 
sarayın orta kısmına betondan bir 
parça ilave edilecekdir. Karşıdaki 
bu zarif ve muhteşem hina ilk kral 
karol zamanında inşa edilmiştir. 

Darülfünun kütüphanesi ve konfe· 
rans salonu bu bina. içindedir. Jn. 
şallalı bir gün gezeriz. 

Bu gördügünüz dükkanların 
sahipleri yalnız Romen olsa idi, 
burayı, istiklal caddesine benzet
mek doğ~u olmazdı. Hadi mağaıa 
firmalarını beraber okuydlım: 

Banker Frenkyan biı1tderler, 
Caburef. Goldiştaein ve saire. 

Bu cadde Bükreşin kozmopolit· 
1 iğine canlı Lir delildir. Burada 
her miletten adam, her şevten 
niimune bulursunuz. 

Bu caddenin sağ ve sol kaldı
rımları öyle ve ak~am üstleri 
hınca hmç doludu~. Vefat eden 
kıralın bile burada gezdiğini gö-
renler varJDlŞ. 

Burada her dili işitirsiniz. İşte 
şu arkamızdan gelenler yok· 
mu, onlar memleket kaçkım er· 
meni vatandaşlardır. Ana yurdu· 
muzda şiyve, yahancı dil ile ku
laklarımızı rencide eden hu vatan-
daşlar hurada türkçP- konuşurlar. 
Bir gün bir Eameniye: 

- Yahu, dedim, siz Türkiyede 
türkçe konuşmazsınız. buradaki 
gayretinizin manaşını bir türlü 
anlayamıyorum. 

Ermeni kara kara kaşlarını 
kaldırıp indirdikten sonra : 

-Beyim, dedi, biz bura<la ken
d,imize Ermeni demekden çeki· 
niyoruz. Bu ıni1let Ermeni de
din mi~ aklına eskici getiriyor. 
Bizde kendimize Otoman ve ya 
Türk diyrurz. 

Filhakıka buradaki ermeniler 
yi.ikQek Romen sosyetesine kendi· 
!erini Türk imiş gibi takdi171 et
mek"1cc.Hrlu . 

l·st.l lı b a ı ı• 
adaınlatl 
İngftiz gazetelerinde ok11d~ 

muza göre, lngitterenin 111 "' 
mütefenninlerinden Profe-3r LPıı' 
Cutonea "İstikbal,, rne\l~~ktt 
dair vermiş okluğu şayanı d•. til' 
bir konferansta ezcümle dernış 
ki: 

«istikbalin kadın ve erkek!: 
fıkren ve şeklen şimdikinden 
mbaşka olacaklardır. hfİ' 

Bizler laenöz yarıpişmiş va 
leriz. ttil 

Fennin şimdiye kadar keş!e 1 
en mühim şey, henüz hiç bU: ff 
ke.şfetmediğimizi keşfetmektı~ 

Bizler tekamül yoJunun d 
yarısına bile gelmedik. 

Bugünkü ilimlerimizle bit: 
sonra jıiç şüphe yokki alay 
celcler. 

Y annın adam bedeni kU~ 
ini kaybetmesine mukabil. d ol• 
mütekamil bir dimağa malık tJ' 
acak. Esasen daha şimdiden .. QI• 
çlanmlz vakbndan evel do~~fl 
meğe, dişlerimiz çurumeğe, ~ 
erimiz iyi görmemeğe, kul s~ 
rımtz işitmemeğe başladı. ., 
hal ahfadımızda büsbütün ~· 
bir hal alacak ve onları ıt•• 
naların muavenetine muhta~ lı 
kacakbr. . · I 

Belki de radyonun tarakki~ 
rüyet vazifesini göz yerine ber 
ifa edileeektir. . ~ 

Bir kimsenin her haıagt bit 
uzvunu olduğu gibi başka rJ. 
kimseye atılamak kabil o~ tİl1 
ve bu suretle fakir kimse~ 
ihtiyaç zamanlarında kulakl (il. 
veya burunlannt başkala ~ 
satmamalarını temin İÇl~·n 

kanun avaz'ma lüzum görü . 
Tekamül devam ettik~ _ı1 

aın bedeni bir çok istiP- ir. 
geçirecektir. Aynı zamaod•-~ 
kaM daha keskin ve mute~ 
ol"-c.ak ve müstakbel ı~ 
raı .; ~wsunu dakika üzerine d~ 

saniye üzerine tayin edecek a:ı~ 
"Sizi yarın ikiyi üç saniye r 

beklerim 1,, diyecektir. fi' 
Kadmların zeka itibariyle 11': 

keklere yaklaşması daha asırl ~ 
mutavakkıftır. Unutmayalıdl UI 
kadınlar tahsile başlayah bel! 
elli sene olmuştur. ~ 

Bir giin bir Romen do:~: 
bana Bükre~te ikamet etllJC"'" 
olan Istanhnllu bir Türkü s~ 
Bu lstanhullu Türkün adı 111'' 
bey imi~. Kan tepeme sıçradı _,. 
hatabıma Agop a~h T~rk oll ~ 
yacağını anlatmak ıstedım. ~ 
o okadar israr etti ki hayı.~ 
kaldım. Meseleyi tetkik e ~· 
ve kendisine Tiirklüğü hakk1~ 
madaıı izafe eden hu 3erser of 
kaçaklardan Değirmenciyanıil 
lu olduğunu ögrendim. ~ 

Hele bK az vakit g ~ 
size, Ermeni ve Rumların ~ 
~erefli varlığımızı suiistiroald~j' 
rek na~nl Romenleri dolandlr 
rını gfr=~.teririm. dtlıtl' 

Bu caddeyi iki taraflı dol dif 
hu inc::anların işi gücü yok ıntı ıı> 
soruyorsunuz? Evet öyle ve a1'şlaıJf 
üstleri buradan geçecek olurs' pi' 
burası böyle kalabalıktır. ffele ge
zar ve yortu günleri burad•Jl 

çilemez. d' ~ 
Yoruldunuz galiba, bıı 1 ~· 

şu pastahanede oturalım.BurS:~defl 
reşin en kibar pastahaneler~ıııl'~ 
biridir. Yüksek aileden ka f.di 
randevularını buraya ver~rlerito1'' 
Kapşa dır, üstünde aynı P8 ~ill' 
ait oteli ve lokantası vardır· get' 

· ·ıen terileri mahduttur. Getırı ·~ 
vise bekıpta dudak 1 bükı11eY1 11" 
tabağın ucunun kınk olıııa51 ,ııi 

yerin birinci sınıf olmasına ~ Ji• 
teşkil etmez. Evet ne ~~~e pt'tl' 
yorsunnz, bir pasta bıztn:ı 
mızla otuz kuruşdur. iti ~ 

Bükreş Balkanların P~ f" 
burası da birinci sınıf bır 
olduktan sonra... pli> 

Si:F AE'f1'IN 



Eskişehirde "iKDAM., 

Baf'a tenı izleyenler 

Köılüıe 
tohumlul< 

28(2/929 

.,, SpOl'CU ltawbeflilf 

tıektirigin öldürdügl.1' 

1 
bir sporcu kiz 

Bir l\a~ gün e11ı l evimin ka-
pısına bir kaç adam geldi. Baca
an t.emiı:leyecdderi11i söylediler. 
Kimı ı namına geldiklerini sordum. 

Halk fırkHl vi&ayet merkezinin 

tavassutu ve iltimasiyle Tayyare 
cemiyeti köylümüzün bu SCAC 

'angındarı kurtarma cemiyetüuien 
P.livonız dediler. Sonra benden 

oğradrp kuraklığa yardım olmak 
üz11e tohumluk iki bin beşyüz 

VeJki a.'1-.ı. •• 1 . b 
'6tUn da~'tl gazete erın za ıta 

Su~ ~~ bir havadis vardı: 
trı\ k telı bw geaç kız, bir elek· 

pe~inen 46.) k11rısş istediler. Bit
tabi nmedim, mıina::aaya baş· 

kile arpa alarak fukarayı zürraa 
mubayaa fiyatına tevzia başla-

hili1te ~ntağı neticesinde komür 

ladılar. Gazete/Rrde germıiş ve 
bu k1Jbil lcıms 1erin marifet'lerirri 
okunu.t~ı ım. !)ehremaneti b11. işi 

mıştır; muhterem cemiyetin gös· 
terdiği bu derin alaka halk 

Bu ~nkilap etmişti. 
hıı ta uhtasar satırları okuyanlar, 
o u u khınıadıkları gencin heder 
duydu} arşı ında beşeri bir tece!;::ıüs 
Unutul:. ve hadise gün geçmeden 

1 yangındarı I orama şirketine ha
vai ctrm~ti. Pu ş "rketin memurlan 

lfalhut· 
~ . ı gençtiğinı bır eJektirik 
1-ht :;,ae kurban , eren bu bet
~ henüz 17 yasında bir 
•'-....ı.h192'7 deniz yarı~larında '8116 çe1ain fıta&ile birincilik 

geçen sene b ,,.im evin bacalannı 
layıktlc t~m· [emişi.erdi. Bu sene 
Mnüz gı~lm diler. Emanetin bu 

1 gıb · 1 ak'alara malii olmak için 
tedbir "tti az etmes: lazım gelir. 
BacaLan t m "::/emek için çeşit, 
çe§iı imanların faa/,iy tlerıne mani 

8 
n han:ıh b?r kiirekçiydi. 

old~ ~e?eki yarışlara. İzmirde 
F~rı·ııçın, iştirak edememiş ve 
~ 1 ~r hu ğüzide ietidattan 
Ylrtfrtı~ kaldukları için hanımlar 

:r lesadüf edilen istidatlı L 
dt:nizciycli. Onun ufulile Tüık 

1 
ol,malı, bu işleri ycu .. gından koru
ma şirketi yapmak. bu suretle 

ir takım ı·ak·azannda önüne ge
çılmiş olur. 

lle,b· Ybetıaişlerdi. 
""z ılaı, mükemmel bir sporcu, 

ı or uluğu kıymetli bir uzvunu 
kay betti. ve bunun için belkı 
Nevh"lal'n kendi öz babası kadar 
ınütees~ir miihtacı taziyedir. 

ae:ss -- ız se: 

rr~enizd:ahir vak'a Seyah 'apurunun 
~-~-... demidi bulunan K.ıe-'~'j,uıu iki.a kaptaaı Rıdv81l geçirdiği kaza 
ç ~~cı Cemil efendi~i i~iodcın Nevyorktan gelen İngiliz ban· 

BoILontidc: furun sokaitın<la mukim 
karilerinizden Ahmet 

\erem 
vf ahallemizde sakin bir genç 

geçerılerdp 1 erem hastalığından 
öldıi. Bu gerıç 18- 19 ·yaşlarında 
idi. Rıhtım şirketinin marangoz
hanesinde çulıprdı. Bu genç ~ca ~st'1niş fakat dinlemiyince dıralı Zilerve vapuru yolda bü· 

il..... .. - tehdit et.ittir. 
ltlld~ .ır.o.c. c.e.il efendi bir yük fırtınalara tesadüf e'miş, sa· 

ltkıp e~~~~~ ~~ak istemiş faka~ 
1 

hil\erimizden birinde karaya 
delliıe ıldıBtnı gocımce hendı::ııııı oturmuc, fakat büyük müqkülatla 

marangoza 80 kurUf yevmiye verir
lerdi. 80 kuruşla vevecel·, elbise. 
.'.>atacak masrafları bittalıi temin 

C •tınııt.r 1 v v 
ıe111u • ııtlb1 tıt efendi gUç hal ile kurta· oğrastıktan sonra kurtulup Hma· 

1 nımıza gelmiştir. 
j 

BAKUI ~~ ' n 1.4 ... • 1. ~ .-' 4' 

landı 

tas· 

'lp hwıne Uinölll IA l\ılüdiri~ etinden: 
. lfaııi 1 tı 
etbi~ .• neı lmuım \lelıterhane koii;1-ıumın oll pt ı\· 1 ~·fnam i mu· 

kalada ıla\ej in a t \(> tamiratı 28 ~uh'lt C)l9 tariltin le ıcra edilen mlına
-.ı'ttit ~aud, ıl.ı buımadı~ından JO ıt 9 9 P.ı tf'hir edil· 

~orı:~::l~ın \e\mi mczkfırda dit ıdar'ı,ta m a)ede \e ı ıııakasa 
.. ~~ 15 iP l umn mwa antları. 
!_\\)~ -

~ 

ar ra ı ı 
ha -19 _ 1 

ae _§ka bir delik 
- Allah intikamımızı aldı, 

.ı ıhrı şu lıapıshaneden 

~tL- ,"int Cla" ı"r . f l ki . . . 
lll4l1 Alı' . e, ın ı a ışıünce 
...... ,_ ce ı d"' .. d" 

~ ~~ lh uşun u: 
~Ş Ş.~tal~z mahvoldu, vah 

tG. •toaun le 
~Ortada ısnıı azamı çökmüş-

Otd\l, Yalnız iki kule görü· 
Mufr~ 

~laruıd koınıındanı şatonun 
hep1İlli a ne kadar silah var· 

~ 'y ltıl aldı, ~ 
"~ •tındak· aı~ tolos ı kızları ayırdılar. 

benzet u_n rdan birinı Fran· 
........ (' ı. 

.., fy kı21 b. . . 
~ Ctt h.ı ır 1 tCV"p 

kt .(;. ' n d ı 

Anna bır k narda bir birlerine 
sıkışan kızları da gösterdi. 

- Sorun onlara, da söylesi· 

nlerl 
Kızlar hakikati bır ağızdan 

söylediler. Anna Hardingin nasıl 
tevkif edildiğim, şatonun nasıl 
tutuştuğunu anlattı. 

Anna ağlamağa başladı. Mic· 
heli ve Alice i düşünüyordu. 

- I3urada iki kişıyı de polis 
tevkif etti . 

Beni t nıamen, Fakat beni 
. aram 

0
a Q'e en nış nlımdı. 
so o s u: 

- ~4il mazeı, aizin nişanlını• 

edilmez:. Bunun gibi pek çok 
aeru.·lerirı himayesi ıe kufi m "]\. 
tarda 'eı mi ye almalarının temini 
dmmdır. 

Kalafat } erinde !!Akin Rifat 

Könıiir ve odun 
E'-Httuı t iktisat rruiciiir "yet '11· 

d n bir riram tardır: Kumürcitler 
u.• o bu ru arla ((rlaca m şj{u 
u!sı.11. Bunlar kumürlrri te odıın· 

lan istedikleri fiyatlara satı) orlar 
Bilhassa 8 /\umşa kümılr satan 
/;ümıircıi '<lradwı, fakat f<'sadu{ 
e 1 ·r· rdim- 10-12 kuruşa bir okka 
kümıir çuk pahalı oluvor. Bilhssa 
n slı fuı/.amım ekserisini f akirlerirı 
teşkil ettiği b~im semtte komür
cıiler kontrol edilmelidir. 

Şelır u nmde sAUn karii nn"zden Chi 

Liman muayenesi 
Aldığımız tezkeredir, 

Yalnız lskenderiye limanına 
mevzu muayenei ta bbiye baki 
kalmak üzere diğer Pire, Portsait,. 
Berut, Siiveyş liman1arile Kanar· 
ya adaları muvaredatına mevzu. 
muaycnei tıbb'y\! kaldırılmıştır. 

Hudut ve sahiller sıhhat 

umum müdür V. 
Osman ismet 

zın ismi Michel midir. 
- Evet efendim. 
- O halde, onun da yanında-

~i, benim dostum ve arkadatım 
Şantaldır. O zavallının nişanlısı 
galiba cnı az altında kaldı. 

Adliye kalemi mahsus müdü· 
rü .sordu: 

- Bunlan neye tevkif ettiler? 
Konsoloa cevap verdi: 
- Her halde bir tuzaktır. Ge• 

len müfrezenin içinde Dolores te 
vardı. Kadın bu betbahlann ha· 
line zaten evelden vakıf oldutu 
için kendisini tutamadı ve der· 
hal kızların yanma giderek, bal· 
lerini sordu. Dolores onların ah· 
valini herkesten daha iyi anlaya· 
bilecek vaziyette idi. 

Sabık komediyenin nıpnhıı 
Gerorgıa nın ne olduğunu sordu . 

Anna batını salladı. Böyle 
birisıni tanımıyordu. F3kat bi,. 
denbire "araıdı ve hatırladı. 

Rezof ta ~ ızın çehresini en in· 

üzerinde büyük bir şükran hissi 
uyandırmıştır. 

-."':· Hililiahmer tarafından fu
karaya, kuraklık görenlere un 

tevziatına başlanmıştır; beher nü· 
fuıa ıekiz kilo un verilmektedir; 

bu tevziahn hitamını müteakıp 
ikınc: bir tevziat daha yapılacak· 

tar. Hililiahmer memurlanDKl 
nezaket ve sühuleti şayanı şük-

ran isede bazı muhtarların şahsi 
düşünceleri bu emrihayrm ma· 

halline masruf olmasına mani 
olmaktadır. 

* Bu sene bu havalinin de 
kar ve kışı pek fazla oldu. Fa· 

kat vilayetin ciddi mesaisi saye
sinde turuku muvasala asla kapan-

madı ve köylü her gün merkeze 
inebildi. 

·:z. Madencilik burada da aldı 
yürüdü. Yakalcab, Başviran. Çi· 
çeNz, Marta. Kızılcaviran, Kö
pekkôy cıvarlannda Kurum, Man· 

ganez, Burasit, Demir, Cıva ve 

sair bir kok madenler bulunu
yor; fakat alakadarlar maden mü

hendisliğine ifadei meram ede
memekten müştekidirler; çünkü 

mühencli"' beyin türkcesi pek 
kıtmış, 

* Burada katibiadil hizmetci 
mukavelelerini katiyen tıısdik et-

miyor. Bu husus.ta vekaletten 

emir alındığı söyleniyor. Maka

matı aidesinin nazarı dikkatini 

c Ibeder'm. A.A 
f -- L 

1 gmz 

Sadakai Fıtır 
lstanbul müftiliğinden 

Ali Evsat Edna 
kuruş kuruş kuruş 

Bu~daydan 33 30 26 
Arpadan 42 40 o 
Hurmadan 156 104 78 
Üzümden 156 130 104 

Önümüzdeki Cuma günü ak
şamı Leylei celilei Kadir ve 13 
mart 1929 tarihine müsadif Ça
rşamba günti de Bayram olduğu 
ilin olunur. 

• • 
Bayram namazı saC:lt 
ezani 12 
sev ali 6 

dakika 
38 
51 

ce hattına kadar tetkik ediyordu. 
Birden Annanın karşısına 

atıldı: 
- Şöyle, Allah aşkına söyle, 

ne oldu? 
O da aapsarı kesildi ve sordu; 
- Öldü mü? 

Gerorgina ptoda can veren be· 
tbaht kızlardan biri idi. Kaplan
ları görünce korkan ve arkasın
dan ıoğuk du alan zavallı kız 
ölmüştü. Q zaman kızın yan çıp
lak vücudu kaynayan kireç ku-
yusuna ablmıtb· Gardner her 
ıeyi iyi hazırlamışb. 

Malumdur ki, kaynayan kireç 
uzvi maddeleri pek çabuk tah· 
rip eder. Muharebelerde Lye sal· 
gnı hastalıklarda, cesetlerin im· 
huı için bu uaul kullanıhr. Bu 
IUretle şatoda en UZUD bir me
zarlıkta ihdaı edilmişti. 

Anna kireç kuyusunun nerede 
olduğunu pek ala biliyordu. 

Daha bir çoklarınm içinde 

Tilrkiy~ :u.ş 
Bcı.rık~S.I. 

Sermayesi: Tediye edilm.İ§ 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

Şubeler: 
Ankara Adana Aymlık 
lstanbul Trap ızon Zunğal,dak 
Bursa Balıhesir Kayseri 
lzmir Gireson Mersin 
l.\rımsun Edermit 

it muamelat. Kumbaralar K.a alar 

l'<~lemenk B, hı ı ~ctit 

Bankası 

l\ier kezi 
Anıstedraın 
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VALDA 
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............. , edlDh 

•••••••••••••••••••••••••••• . " . 

Düvçe Orvant Ba 
Tarihi le.sisi 1322 

Ik 

r OKı 
II. S İP 

Ctlt. fırem•1 b 

\e bulun 

P mak pı 

- ap rt ma 

D 
n u ü ~ınnır] 

ı a) t ıl 

te· 

' eh\eu fı
satılmk.tadu. 

: Uç cilt bir nrada : 

: KARA DAVUT : PİYANKO~ ÜDüRL(;Gf 
• • 
: Çıkıyor! : 
~••••••••••••••••••••••••••: 1 nlin 

bulunduklan bu kuyuyu düşün

dükçe çıldıracak gibi oluyordu. 

Anna Rezofu elinden tuttu: 

- Gelini dedi. 

bulu 

mub 

misyonuna muracaat e' 1 meleri ilan o 

Hep birlikte ateşten masun -----------··-

kalan kulelerden birine girdiler. Hanım efendiler 
Şatonun adamlarına kuyuyu 

ayıklattılar. Sanki kuyuda hiç bir büyük bir fırsat 
şeyler kalmamıştı. Rezof bu ara

lık parlak bir halka gördü ve 

eline aldı. 
içine baktı • Gorgiceorgiaya 

kendi verdiği nışan yüzüğü. Ortalık 

bir defa karardı. Gözleri döndü. 

Rezof balmumundan bir heykele 

dönmüştü. Konuşmuyordu. Düş· 
ünemiyordu. 

Zavallıyı dışanya çıkardılar. 
Lakin alice nerde? Onun ceaeti· 
ni Bulamadılar. 

bubet bır muammaya 

[BitmedıJ 

Bayram } 
şıyor kürk 

toları )'iizd 

tenzilat ile m 

zamızda satıl 

tadır 

8 ay vade 
kefaletsiz o ar 

veriliyor. 
mutpaşada ku 

çü han 
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T, Ist u .:> 
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<GI 1 iBOLt;) l'apuru. 9 Mflrt 
clrı idare nhtumn.dan 

ulu,lapseki.Çanakkale 
.ı da ya. gidecek ııe Ça 

kı, Gelıbobı.ya o/frrJ'ya 

postası 
1\. \( E \apııru lOmart Pazar 

r 1 t nun,iıııı lıareketle !ımir 
ıl ıım • Rados. Feriaf) e • 

ı ırid~~k ''e dönli te 
· l'fte birlikte Aııditli. 
7, Ç.ıınaklcal•', Geliho· 

ı ıktır. 

\ apurları 

ı hm ıı ıı!uıı.ın lıir ulu bir 
ryol.ı eteı;i 'c saıreııiu l 6 

i ınf' muaadif olan cullllll'te· 
on beşte' Beiiktn~ta Bayat 

~~ı·de furuht olunacafııı· 
rm hazır olan ıueu:ıur 

ııı ırJl'an.tlıırı ilan olunur. 

ı .inci !::iulh Hukuk malı· 
Dol,ı;an lira yirıııi be~ k u· 

t Lılt ıırraf Aleis.ııi efeudiuiu 

ırat lnLisar idaresi memuru 

ın efenoi aleyhine ikame 
ı n tnlık edıldiii 4 • fart 9..!9 

ın mechuli,·eti lıaiebile 

irr.ı-mu r:ığnwo muddai· 

' ı ın:ılıkemeye gelmemiş 

it'u enet ibraz ederek 

~ nın ioknri halinde i tik· 

f' bu cıuretle c:ahit olamavıa 
• ) ltmi~ olmakla hakkında 

p h.ı~ rıuın bir ay wuddetle 

r ' rildı •inden nıulıakeblen in 
ııılugu J;; Nisan q29 Paur· 

ıl oıı birde gerek bil'aı;ale 

' J.. le i"pat 'u<'ut etmediği 
u~ulıı muhakemelerinin 

!ekleri nhkamın!l ıevfi· 

k lıul a<ldi uretile mua· 
ili) ) e Je\arn olunacağı ilan 

h Mahkemesi birinri lıu· 

\lnlıınut \C ıek i Sait şirke· 
ro ı"fondi aleyhine ikame 

t J vasımlruı dolayı ~azılan 
a ikametgiılıi ttlnel ci\arııı· 

n hulle inı!P ~unbu l soka· 

ııpartınanınılan (;ıl>tığı \ C 

ı ~·ıhı meçhul bulundugu 
'eu ıhti)ıırİ)e ii1ıızı \e apart· 
tar:ıflarından şerh verilmekle 
ıt il l..ısiRa karar \erilmiş 'e 

ı n uh.ıh<'me 20 Ni.~n 929 Cu· 
a ı ;ant ondvrte talik edıloıi~ 

ı ud<lc1 n)f', hin ~akti mezkur· 
h ~1nlıkt."me i birır.ci hu· 

h ır bulunn• ı:ı, aksi hal· 
ı haııunı) c icra edileceği 

.., ılh icrasından : Emine 
111111 ile Hacı Lütfıl beyin 

t:ı arruflarında bulunup 
ı zımmında hilmUz:ıyede 

r r Babıali civarmda ~Nallı 
1 ıde B:ıbııili ittisalinde 

\C' ~6 \C 38 numaralar· 
n H' .:W ııumaralı klsımda 

ita Lir oda ust katta iki 

1 ir helii arka~ındıı kirgir 

• a, \C' 36 ve 38 num:ıralı 

1 k olarak istim&t edilmekte 

L odn olt katla b ir aralık 

1 ve lıir bodrurn ikinci 
1 ir hela bir sof Uçilncli 

ofa ve iki heladan 
derunu ah~p terkos ve 

ı 1 kılını lı:ı\ i bir b:ıp hanenin 

l 

icra kılınacağından talip 

ti muhammineQi olan 
onu nisbeıinde pey 

ıı 929-9388 nun ara 

lı ı ı1l ına murac:ı t· 

BDYDK f AYARE PIYANKOSU 
KEŞIDEJ-'ER HER AYIN 11. NDEDIR. 

2 nci keşide 11 Mart 

Büyük ikramiye: 35,006 liradır. 
Bu keşidede 3,900 aumara kaz•n•cakbr 

PİYANKO MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
6 ocı tertilıiıı 1 nci k~ide5icdeki bu) uk ikramiyeler aşağıdaki yerlere dUşıııüştür: 

1 - 30.000 Lira kazauaıı 18,700 numarıılı biletin 6 parçası l.itanbulda, birer parçası (İzmir), (Kocya) vilayeti dahilin 
de (Hadını) da ,·e iki par~.a.sı yani 1·5 bileti (~amsun) da, 

2 - 18,())() Lica kazanan 41.734 numarn.lı biletin birer parçası (Ankara), (Akhisar), (Meuiıı), (l:ımir}, (&Ieım.) de 
ve 5 parça:.ı htanbuldadır. 

3 - 15,000 Lira 'kaz.anan 15,:\98 numnralı biletin birer parçası. (Kıq). (hmir), 2 parçası }.$ bileti (Adana) da, 4 par· 
çaı;ı lstanbuJda. iki parçası 1 tanbulda ha) iler tarfından satılamsyıp iade edilmiştir. 

ı - 12,000 lira kazanan 49,037 numaralı iıilC'tiıı birer parç:ı.sı. ( .".akara ) • ( M:enemeıı ) Tırabıoıada (Maçka ) , 6 
parças1 lstanbııda; lıir paçası eatılanı:ı.yıp bayılcr tarafından iade edilmiştir. 

- 10,000 lira k:ızanan n, 709 numaralı lıiletin birer parçası. (Ankara), (Akhisar) , ( MerıiD ) • ( ödemiş), (İzmir) 
5 paı-ı;ası· da l"lanbuldad ır. 

komprime halinde i~imal etmek 

en sade ve basit bir usul 
dur . Her komprimenio veznı 

ta.w o. b gram old.ra.k . tesbit~ edil-
~ ..,,.... _,,,,.. ~ 

miştir 

Alınmaıı gayet kolaydır , - Bir 
bardak su içine atilınca 

heınen erir Bir tara· 
tanda Aspirin , dlger 
taraHnde .. &,.~sa

Ublnl bavı otma~-
lar1 reddediniz • ' 

++•>++++(ff)(ff)+++<ff>•>+++( ... ~: .. ~•·· :!: LASTİKÇİ HÜSEYİN HÜSNÜ VE ŞERİKİ =~ 
•:• .Muhterem müşterilerimizin bayramlık şapka •:• 
b + 
.. ~. ve kunduralarını son modaya muvafık ve ehven .!+ 

•!••:•+•:• fiatlarla ihzar eycldiğimizi arzeyleriz. •:":..:••:••!• 

Istanbul Evkaf müdiriyetinden: 
Evkafa mensnp mütekaidin ve eytam ve eramilin (Mart-Mayıs929) 

liç aylık maaşlarının (9-Mart-929) Gumartesi günün<len itibaren ita· 
sına bal?lamlacağından Mart yoklamalarını irra ettirenlerin mensup 
oldukları şubelere müracaatla maaı.larım almaları ilan olunur. 

Diyarıbekir Belediye riyasetinden: 
u boruları münaka"sasma ait iJanda bedelin sureti tesviyesinin 

c:ehven tasrih edilmedi~i vaki milracaatlardan anlaşılmakta olduğun
dan bu in~aat kari ılığının Beledi) e, Evkaf, i<larei hususiye butçele
riııin 928 ve 929 Senderi tahsisatından tPmin edildiği tasrihen ilan olunur ..................... ~ ............................... , .................................................. , 

···~··········~···································· ...............................................................................................•...... 
:::DEVLET MATBAASI müdürlügünden: :.: 

liiüMLA LlYGATülil 
:•: :•: 

~=~ 6 ıncı ve sonuncu cüzü çıktı !!i 
:-.ı: =·ı 
~=~ Fl11atı 15 Kurus i:: 
........................................................................................................... ..Jiil 
~.!!~!!~Jl~~~!!:~!!~~~~!~~!!!~~~~~~~~P.~!~!P.!~~n~!~~~!!!'n~!llllllll' 

lstanbul su şirketinden: 
Ahiren vukua gelen soğuklar dolayisiyle kırılan su saatlarının tamiri 

mllddctinc,. saatsiz olarak istihlak olunacak olan su miktarı evelld senenin 

aynı tarihinde sarfedilmi~ bulunan miktar üzerinden hesap edilerk faturası 

olveçlıile to.nıiın kılinacıı.ğı :ıboııelnimiı,e Hun olunur. (~iımmD11me: Madde 4) 

Şıli ve mo aya mu"f a ıli: şaplia gi) mek isteyen erin 
Galatada Karakoyde 22 ntiınerolıı 

ANGELOS RUSOS :.apka mağazalarını 
Ziyaretle ı; urut eden en "On model 'fe i~ i renklerde 

Lüks ff OBf G şapkalan 
ormeleri menfautıarı iktizasıdır. 

~Billi!ES~~~mi&&!lm?e~~~~!!!!~ 

Dizel Motörü mübayaasi: 
Tütün inhisari umumi müdürlügünden: 1 

lzmir Fabrikusı için 175 ilti 200 Beygirlik bir dizel ıJotörü ile 
bir !altem.QttJr alınacaktır. 1taya talip olanlar 25 jfart 929 pawrtesi 
t:TlJn ıl saat J0.30:a kadar tekliflerini Galatada mübayaat komisyonuna 
revdi etmeleri H' fazla i=ahat içifl idara lİ,lİllc:li şube mti.rfıfr/tigtıne 
nzıiracatları. 

J staııbol icra daireQtnden: ~fustafa İslam 
efendinin Hacı Ali dendi<kn aldığı 

borc.a mukabil merhuo olan Şelıı.ade ba· 

şında lı:alenderane mahallesinin Şehude 

mektebi sokağtnda kain atik 10 cedit 14 

numaralı bir bap hane borcun verilmeme· 

si hasebile indeimüzayede heş hin lira 

bedelle talibi uhdesine ihalelei evveliyesi 

bilicra ibalei kat'iyesiçin tekrar on beş 

giln müddetle miıza)edeye konruu§tur. 

Hududu: Sağ tarafı Vedat heyin hane ve 

bahçesi Sol tarafı medyunun ar~ı \'e 

Hıılit efendinin hanesi arkası Rüstem 

efi:ndivereaesininbahçeaicephesi tariki amile 

mahduttur. Mesa~ı: hane dürt y\iz Uç 

arşın Ugir su haznesi on yedi kKgir 

odunluk oıı bir hılciik kavr çamaşırlıı;; 

otuz sekiz artın terbiindedir. .MUtemiliıt: 

Zemin katı kısmen betoıı kigir ve diğer 

katları ahşap olan hane iki kıSJJll olarak 

kabili ~tiınal surette ioşa edümi~ olup 

her iki kısının mecdivenleri ayrıdır. Bina 

yeni ve muQta:ı:amdır arka bahçede ocak 

tnahalli ve :zemini kırmızı çini dö~i 

muslufu havi ınutbek ve odunluk etrafın· 

da bina ulmayao aksamda dıvarlar me\·· 

cuttur arkada hinaııın önU ,.e kapının 

iki tarnf nda cllz"i bir kısım çini dcipli 

olup kapı 'e merdivenleri ve eşigi moza· 

iktir. Bahçf" kapıeiyle mutbalı.: arasında 

ki yol çimento dü~elidir. Zemin katın 

cadde tarafında elimle kapı~ının içinde 

moıaik antire ve iki taraflı monik mer· 

diven vardır. Elvan camlı mwıtazam ca· 

ruakinla tefrik edilen ıofa Uzerinde dört 

oda Lir halA ve diğer kısımdaki sofa Uze· 

rinde bir merdiven altı bir dolap ve mer· 

mer Jü.~eli iki musluk ve alafranga ocak 

ve fırın ve emaye çini dvşeli fı ha,·i 

nıutbnk ve diger ~bir sofa i.izerinede bir 

hali bir oda ,.e emave musluk ve zemi· 
ni çimento kil&rimsi mahal mevcuttur. 

Aotire ve büyük salon ve bir oda karton 

pi) er diğerleri yağlı boyalıdır. biriııci kat· 

ta merdivenrlen camakanla blııunmUş sofa 

lizcrinde :zemiııi çimento etrafı mermer 

1.arlı ı::uıayeli musluğu lıa .. ·i hamsın Lir 

hali iıç oda ve diğer kısımda merdiven 

başında ca.makiııla aynlmıı ı.ıofa Uıerinde 

iki oda bir hali vardır. 1kinci kat birinci 

katın aynı olup yalııız hamam :ıemini he· 

yaz çini etrafı emaye çinilidir. Birde mer· 

mer kurnası vardır. Kuçuk sofadıı cama· 

Un )'ok.tur. Biriod kat tavan ve kapıları 

ve kısmen dmarları yağlı boyalıdır. ikinci 

kat tavanları yağlı boya resim yapılmak 

u:zre astar .kapalıdır. UçUnçU kat çatı arası 

olup bir ınerdh·eu başı Uzerinde iki ki· 

Iarmeı mahal ve muntazam bir odayı 

havi olup kiların birinde teckos suyu 

keQildiği vakit hamam Ye halalara ·Su 

isale eden bet adet Su deposu vardır. 

BioanMı altında bodrum ,.e derunında 

eleklrik ve terkot suyu tetkilAtı me .. ·cut 

olup bini tamirde ta\·an ve sair tahtalar 

araıunda kalmıı hava gnı t~iutı olduğu 

beyan edilmi,tir. Zeminden tiıt kaıa 

kadar binanın içi İngiliz nıüşambası dö· 

§elidir. Fazla malumat 9'28 • 2613 t dos· · 

yadadır. Yüıde bq zamla taliplerin meı· 

knr henenin kıymeti muhammenesi olan 

Jolı;.az hin yüz dli iki liranın yu:zde onu 

nispetinde pı- y aktuım t~limi vezne et· 

meleri ,.e 28 Mart 929 tarihindf' saat on 

alııy" kadar l1tanbul icra dairesi muza. 

,·e<le şuheıjnde ihalei kat'ivesi icra kılı , . 
na.:-a.- nclıın nıU~tcri lerio tarih: mrzkiirda 

h ıll r 1 u hın ıııal. ıcı ilan ohımı r. 

~Askeri mUna 
sa ilBnlari: 

:············· ... ························ ! Fındiklıda 1'1. NI. vekaleti mubayaat 
i komisyonundan: 
• ·····················--················· ......... ---4,....~ A skeri ihtiyaçı için un bir kalew malzemei sıhhıye ve mikroskop ~ 

alınacaktar pazarlı~ın ihalesi ] 1 \!art 9.29 Pazartesi gıinU saat oıı dü~ it 
n~uzda yapılacaktır. TaJiplcriı:ı §Urtname~ i komisyonda görmeleri 11e ~,rtt' 
yaaıh olan tekildeki temiuatlanle hazır bulunmalan ilin olunur. 

200 çift nakliye koşum takımı kspah uırf usulile münakasaya koomUfCUl'· 
gUnil 23-S.9'ı9 Cumartesi saat on beıtedir. taliplerin ıanname '°' nuıııuıı 

görmek üzere her gUn ..-e minıakasa) a i~tirilı.: edeeeklerin o gUn o saatte ıelt 
teminat mektuplarile Ankarada levazım eatm alma komisyonuna tevdi eyıeınele&' 
F arkı fiyatı teabhudıinü ifıı edemeyec müteahhidi nam 'e he..~bına olarak 

aYcu Ye iki tane perdeli ı.U\ari borusu pazarlıkla alına("aktı.r. !halesi ll·?tı.rf 
Pazarta i gunu saat 15 te )apılacaktır. Taliplerin şartn.ııme ve numunelerini )1. 

youumazda gürmeleri \ e ihale günunJe teminatlarile ınUral'ııatları, 

:······································· ! Bakır köyünde barut fabrikalarında imalatı 
J + ıstambul mubayaatkomisyonundau: 
................................... ~~ ................................ ..... 
7 fıOO paket 'fob pazarlıkla alınacaktır. Pazarlık gıinU 10 mart 929 paı.ar gllll 

taliplerine temwatları il~ mezkar gtmde Ankaraua ınerkez satın alına kl>ıni•~ 0 

müracaatları. 

y ah§i hıın civarında ytıksek ve alçak te•;etürhl elektrik enst:ıli,;yonunda .,e elel 
motürleri işletme ve tamiratında u:un seneler çahşnuş 'e tecrUbedide rtl 

ihtiyaç ,·ardır. Oerecei ehliyetlerin,e f.İ.>re 4 J1i 8 lira ye..-m.ı.ye \'erılecektir. lf 
i:.tihdam asğari hir senedir. Talip olanların Askeri fabrikalar ıımum müdilrl 
bi7.ı.At 'e ya vesikalarını gondermek suıetile mUracaatlan. 

...................................................... 
f Mekatibi askeryie mubayaat komisyonundan 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

200 kilo Çıır : Kuleli liQesi için. 
650 • Uu : Maltepe lisesi için. ıııt'. 

13ala<la cinsi ve mıktan ve mahalleri muharrer ç.ay \·e Cn ayrı 4)TI şartııA 
1 
ı• 

olarak pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Pazarlığı 11 M.art 9'29 Pıı.znrtesi gUnü SS\ıı 
de Harbi~ e mektebi semekhuneleri ünıiudeki p;;zarlık mahallinde icra ıolına~ 
taliplt'rin şartname için komisyonumuza mura~:aatlan ve İ§tirak içinde P8 
wah:ıllincle hazır bulunması iliin. olunur. ~ 

G Ullı:me haqfahaoesi içın 200 kilo tereya~ı pazarlıkla miiharaa olunacaktır.P 
9 Mart 929 Cumartesi gUnll saat on dürt de Harbiye mektebi yeıneth~-"" 

ünUndeki pazarlık nıahalliııde icra kılınacaktir. Taliplerin şartnaıne için kolllilY"" 
mUracaatları ye i!itirak içinde pazarlı mahallinde hazır bulunmaları iJAıı oluııu~r. 

:··················································· : Üçüncü kolordu mühayaat komisyonundaJl 
t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ 
Farkı fiatı taahhüdünü ifa edemiven mtiteahhide ait olmak Uıere lli18 itil~ 

cimek pazarlıkla mubayaa edilecektir. Pauırlıgın ihalesi 9 ;.\fart 929 t ~ 
mUsadif Cumartesi günil saat on durtte yapılac.a1'tır. Taliplerin şartname ,e :uı!JI' 
nesini gvrıneleri ve iştirak etmek içinde 'taktı mwıyyende komisyonumuzda 

r-;;~::;::;~~·=·=:~:;·~=~:~:.;::-· malacı ilin olunur. ::J_J. 
l................................................... ....~ılf 
E ı;kişehir kıtaatına ait liOOO kilo kuru faso)ya bir ay zarfında p~ 

munakasaya "azedilmi1 bu mUddet zarfında talip zuhur etmediği cihetle ~ıJ. 
eyyamı resmiye \e tatiü)e mll~esna olmalc Uzre talip o!anlar her gt!n Ye ye\•Jtıt d; 
"'"'n 20.3.929 çarşamba güml saat ( 14) de kapalı uırflari~ le Komsi~ ona mUr•~~ 
E "ki şehir Ye danca kıtaatına ait23840 kilo gaz yağı 9.2.929 Pazartesi gUn~ 1~ 

y:ıpılmak lizre yeniden kapalı zarf usulile munakasa) a konulmu~ idi taiıp .~ 
etıuedi~indcn bir hafta daha temdit edilerek 11-3-929 paZ!!rtesi gıinu :onat 14 de .1 ",# 
icra kılınııc:ıjtından t:ılip olıınlar şaraiti görmek .. zer,. her gün Ye yevmU ıh 
kapalı zarflıırile komi ) ona mUracaatları • / 

Dikkat ediniz!! 

Şayanı h:ıyret giizelliğin ancak KRE\f PERTEV ile 
ve temini kabildir. ~ _________________ _..,,,, 

S ultan Ahmet ikinci ~u}h Hukuk ha· 
kimliginden: Hu!lumat MUduriyetinin 

Farkı Resimiden dolan lstanbulda yeni 
Volta hanında A~op Sabit Orpilyan efen· 
di alevhinP- ikame eylediği da.,·anıu mu· 
halr.e~esin<le ~lüddei be\annawe ibraz 
f'uerk ikaınetgllln ıneçbuf bulunan mlııl· 
dei nlej h lınkkmda gı)ap karan ittihaz 
edilıniş olduğundan muhakemenin mu· 
lak bulunduğ•mdan 5 Nisan 929 Pazar· 
tesi ant 13 buçuğa kadar uıahl~emede 
bil'asale ve) a bil'vekiilt' ic:p:ıtı YUcut e~ le-
ınedi~i takilirne muanıelei kannııi3 tnin 
ıfıı ı.ıh:ıırna~ı ililıı olunur. 

İlan ıaıı~ 
Osmanlı Bankasının G:ıl:ıuı, J ,eY 

\'e Brvoğlu devairi. Bayram rourı~ ti 
ti~ le 13 ve 14 Jıla.rt 929 Çarşsıtl :tıt• 
Perşembe günleri kapalı bulunacalıı'. 

ABON~ 
ve ilan tarifesi 
Abone ücretleri 

(jç aylık, Altı aylık, Seııeli~ııtf 
Dahi!: 5 9 17 , 
Hariçiçio: 9 16 3~ dtl' 
Adres tebdili için 15 kuru~ gı:tı:ı 

elweli. 

nan acreııetl 
Tek tıUtunda tantimi 

'!tt.rt' 
Altıncı 'Jayfada 25 " 
Beşind 50 
OördUncü • SO 

Uçüocil » ı20 
Ik inci • 200 

·1ııılıl' 
Banka ve mııe:.sesau Maliye 1 ırıııd 

hussusi tarifeye tabidi:. TiCAJ'et 1'111d 
uri~ etinin tixketlerin ı.eecili ba1" ı;r ıJI 
aki illnlarıyla katibi adillikle~ "ı 
oııiın şirketler ilanları, santiını e!ıııı 
kuru~tur. Devair ve mueıısesatı r ~ 
iliıılan. 'fürk mektepleri ve asarı~tıJt 

nteıire illnlan santimiyirmi JturU OJ 
~l müdiri : ESAT MAHr.t 


