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Maznunlar idama mahkum 
Kutup gemileri gibi! 

iÇ VAPURLARI BUZ TUTMUŞ iKi 
SARIL ARASINDA BOCALADILAR! 

.\"1ııpa 

oldu , 

- ·-
Moıkova 8 (A.A] 

Kabilden gelen haberlere na
zaran Celilabat ve Gühistan 
ptaatı aruında Kabile on altı 
kilometre meaafede muharebe 
b~ı~. 

... Kurup paydos! 

A 
Cemal Hüsnü 
in mühim beyanatı 

2 inci sayfamızda 
rs. -



2 l"eı>~r • 1 K n A 1\1 , 

a Gar] i 

- - . .._,...,.. 

yon 
,inled·. Vilayett! 

Bir heyetivekiJe kararı 

K 1"' 

et 1 ht tür ki eri 
Trakya da 
dinlesin 

M. M. komisyonundaki baş mu
r hhasımız Cemal hüsnü bey, dün 

ir muharririmize, komisyonun 
Gômülcüneye nakli ve Yunan hü

.. metinin bu husustaki mektubu 
ı dn şu beyanatta bulunm-

. . ' tan u 8 Rum a a i ile daimi 
temasta bulunarak komisyonu bu
nların şikayetlerinden günü gün-

Her han~ bir vekiletin birinci 
sınıf memuru iken istifa eden nmir 
\'o ya memurw1 altı aydan avel diğer 
bit vekillet memuriyetine tayin edil· 
memesi hoyeti vekile kararı o)arak 
villlyete tebliğ olunmu§tur. 

Enuınette 

fa in o 
senede 

ane 
40,000 li 

l 

a 

uştur. ı 
- 22 Kanunevvcl 928 tarihi-

üne haberdar edebilmiş bulundu
ğunu nazarı dikkate almıştı. Hem 
adle, hem de mısfete uygun ha
reket etmek için Istanbul Rumla
rına bu suretle komisyon tarafın
dan gösterilen makayı aynen 
Garbi Tarakya müslümanlarına 

Bakkalların ihtikarı 
Son günlerde fazlalaıan kar Ye 

~ouk Yllınnden erznk tivatlarının art· 
llb"J Ve hnkJ~allıuliı ınaJfBrıııt istedik· 
leri fi~ atlara atarak ihtikar yaptık
lnn ) nzıldı Dun <l • Lir refikmıız bıı 
hnrndisi te~ it ediyordu. Bakkallar 

Seyriı:;efoiıı idare"-ilc ., Ford,, rnll
essesesi arasında yapılan muknvel .. , 
dün ast 11 de, Sej riscfoin idarei 
merkeziycsinde, umumi mudur Sa· 
dullalı be) le Ford mümessili "Ko· 
lens,. ara::ıında imzalanmıııtır 

1 idare~i, mevzuu lıalıs arnzi i nni 
18,000 dolar mukabilınde rord mu
ec:c:esesine kim rn 'eri\ or. ~Iukın ele 
10 sene için mutrbt>rdir \ r hn 
sene, kira heci lınt> 5 O dol r d 
medilt>cPı tiı. Kir J ' r n ı 
alınac l tır. Bırınci n İl r l fo. 

-le komisyon hey' eti umt m·vesi, I 
o · merkcz'nin Garbi Tra-

kyay n kledilm""sinin ve 1 Şubat 
19 9 dan ı ibaren Garb'i Trak
)ada ıte baş'ayacağı c'hetle 

ibrazı ve Türk heyeti mürhasası
nın da oradaki ahalı ile temas ~de-

cemi;, ~ti hiilil i unıumi i Feti hey bu 
hn:.u ta <li' orJ..i: 

"~\1Ôllardaki fint yüksekliği ih· 

1ıtlum olduµu tızre l~ord rnlıe • 
se::.csi 1 tanlıulda bir montnj fabrikası 
yapmnk ı~in mllnn,ip bir yer ora· 
makta idi. 

Şa)tmı dikkat gordubu her ~ C'ri 
tetkili eden Ford muıne:: ili. nilı.ı~ et 
Tophane rıhtımınd 1 i Sel ri ... rfoine 
nit \"e ticaret odası tarafından antrepo 
olnrnk kullanılan yeri beğendi. 

li olan 18 000 dolar dun 
nesine tc lim edilmistir. 

Ford m r i. 10 

rek, onlann da şikayetlerinden ko
mısyonu günu gtinüne haberdar 
edebilmesini istihdaf etmi liı·.Gô
ruyorsunuz ki, karar hakaniyet ve 

r ya yer ~ mek hususunda Yunan 1 

1 Ü ·"'m inden b'r mck uph trshi
lat talcb me v • müttcfifiknn karar- ı nisfetle hareket etmek için ittihaz 

s 1 1 

Bu s Anknradn müzakernt 
b şladı. ~·· .. akerat bittabi komis
yonun sırf idari ve dahıli bir ma
hi) e te olan n Hl karariyle münas-
b tar ve r kaJar değildi. 

un,1n ılarııı teklifi 
"Aradan bir ay geçtikten so

nr.. komisyonun teshilat talebini 
mutaz rnmın ıektubuna Yunanis
uın 1 i cev p verdi. Bu 
• evap a komısyon meıkezinin Yu
ntmistana naklinden dolayi beyanı · 

mm ve edildıktcn .,onra mu-
e it c oınİS}Onu gibi 

bcyr.elmi l bir organizimin garbi 
Tr · da m ddi müşkülat dotayi· 

bir surett işl m ye
aza \'e memurini ycrl(.Ş
guç o duğundan bah;sle 
e ya tina şehirlerinden 

t ve ı · kararın bu 
u\İ ye edilm k dir. 

ı yon nıukarreratı 
"Komisyon bittabi bütün mu-

hlr r amen s rbesttir. 
G :y y akıl teklifine 

:nüttef'ken kabul reyi veren aza· 
ların ekseriyeti Garbi Trakyayı 
"'örmüş oldukları gibi diğerleri 
<le Garbi Trakya ahvaline yakin
nen v ıf bulunmakta idi. ).1 una
ni... n h kumetinin, komsiyonun 
G rbi Trakyay gitmes:nde bir 
m hzur örmeyeceği memul ol
duı nd n ko 1 cnun tamamii 

edilmiş ve komisyon azası bu yol
da muhtemel ufak tefek rahatsız -
lıkları da göze almak fedakarlığın
da bulunmuştur. 

Esasen bu gördüğünüz bina
da komisyonun faaliyeti için beş 
altı oda ittihaz edilmektedir. Gi-
d cek aza ve memurların adedi de 
yirmi, yirmi be i geçmez. Mesele 
imdi yeniden komisyon önünde

dir. 

om~hon ararn dan 
· di>nrbilir nıi? 

«Komisyon acaba Yunanista
nın bu cev bı kar ısında ilk ver
d · i karardan nukül edecek mi? 

En basit adli nisfete istinat ed
en bu karardan komisyonun ve 
b:lh3 sa bitar f azamn rucu et
meyeceai ve edemiyeceği kanaa-
tındayız. Her halde mesele adli 
n·f.lfet meselesi olmakla beraber 
'mdi bir de komisyonun perestij 

ve isbkl li meselesi olmuşt r. 
Yunan hükumeti cevabi mektu
bunda sırf komisyonun intiza
mını :aza ve me'murlarının 
rahatlarım düşünerek Atina v~ 
Setanigi tavsiye etmektedir. Şim
diye kadar her iki hükumetin de 
komisyon kararlarını hüsnü telekki 
ettiklerini ve icrasına çalışbkları 
cihetle Yunanistanın da komisyo
nun teyit edeceği kararı kar~ısında 
lazım gelen teshilatı memnuniyetle 
ibraz edeceğinden şüphe etmiyo
rum. 

Ankara ınüzakeratı 
" Bu teklifimizi Ankaradaki 

müzakerelerden sonra, hatta Yunan 
hey'et murahbasasiyle birlikte 
tesbiti etmiş ik. Yunan heyeti 

k G bA T k murahhasası hükumetinden tali-
o"ll yan ar 1 ra ·ya-ı mat beklemektedir. Bu talimatı 
n ı v :i en, mu hede nihayet bu hafta içerisinde alaca-

ib' mi' adeleden İc;._·..,'.'la kl,..rını ümit etmekte oldukları 
f zl h:r z mln bulunmus ıçın Pazartesi günü Yunan baş 

'\; bu müddet zarf md murahhasusile birıikte Ankaraya 

tiliurn delalet rtmez. Şiddetli kış 
memlckcıtin Jıa) at ~e murıı:ıkalntı lıle· 

rinde tesir ~ apmı:.:tır. Cn kapanın<lnn 
muin önUnr kndar emtiai füccariyenin 
n:ıklolunduğu cadde lıala temizlenme· 
mi. h~r ti.ırlü hareket ve rnunakalcye 
~ngı"l oltıcak bir halde bırakılmıştır. 

Bir çuval arpn ile bir çuval mı· 
ir ki 110 okkadır. Balık p zarındaki 
toptancı rua()'ımısından heşilda~a ka· 
dnr 7 lira) a nakl<'dilınektedir. Bu 
nakliye) i veren her hnn&1 bir pera· 
kendcci bittabi malını maıiyet fıya· 
tından aııncrı 'eremez. akliyeyi nra· 
l :u:ı da yollımn ,. ilmt'z bit h!\ldf' 
olmnsındıın dolnyı rnh.kilatına mu· 
kabil fazla Ucret alı or ki bunda da 
haklıdır. BrJediye daireleri kendile· • 
rine ait olan i)lcrj idrak edip ~ oUarı 
temizi <'krdi. bu mU:;kiılat hadi ol· 
mn1, hafü dn bnkknllnrııı ihtil:ftr•ndıın 
kurtulurdu .. , 

Odun· Gönıiir holdur 
Emanrt iktisat rıılıchmı Kemııl 

OınN hl'j. ha\ ti lnr dahıt ne im dar fr.· 
na giderse git in §elırin uzun nniddel 
ihtiyacını temin edebilecek derecede 
odun, Kömlir ve un ıııtoltu mevcut 
oldulhınu iddia etmektedir. 

Sebze fivatları 
• 

Sebze fiyatları eskisinden üç, hat· 
ra dört misli fazlaya satılmaktadır. 

Bu fazla hl , ha\ alarm ficldeıi Uıeriııe 
ebı. lcrin toplanmnm~·mhm firrı ~d· 

me.k1edir. i iıel.it lnbıın ve pırasa 
gibi toplanması ni pctcn kolay olnn 
sebzeler bu kndar pahalanmam1ştır. 

Scyrisefainle Ford mUmessili nr:ı· 
sındn cereyan eden mti7.akerat intaç 
edilmi:ıo ve muka~ele sureti idare me· 
clisi idareı:ıince ele tasvip edildikten 
sonra vel\iilete: ırnnderilmişti. Vekalet 
mukaveleyi muvafık bularak iade 
etti~riodcn dtin imza munmelesidc 
ifa edildi. 

MUKAVELEMİN 
ESASI TEDİR? 

Halle mühtaç bir mua 

a l 

s 
? 
• 

Eınanetııı noktayı nazarı öyle degıld 
amma, hakikat höy edir! 

Geçenlerde emanet varidatın
dan mühim bir kısmının hatta 
yarısının memur maaşlarına har· 
candığı yazılmıştı. 

ye varidatından memurlara ve ha
demelere verilen maaşların yekunu 
varidatın yüzde onunu g çnıez. 
Du yekuna lcVk.ulaG1. na"' .... l 

Emanet ?Pb1<' f İ\ ntlıırırıı im dere
CC' 'ıık..,Jm(' rni ılıukura atıt'tmenıek
t('dir. 

Iılü.t~f errik 

Muhittin B. Ankarada iken 
bilhassa bu mesele görüşülmüş 
ve Dahiliye vekaleti şehrin imar 

1 

işlerinin ihmal edilerek varidatın 
maaşa kapatılmasından dolayı 
Muhittin beyi tahtie etmişti. 

ların ithal edilmemesi hakkında 
Şurayı devletin ve vekaletin teb
liğleri vardır. 

( mabadı dördımcı salııfadadır) 

EFGAN H 
Bffi I\I 

Yrupa yolru ları 
~lcınuriyet mahalline gitmeden 

evel Ankarayı ziyaret edecek olan 
Irak fevkalade komiseri M. Klayton, 
liir haf tadanbf\ri Al pulluda kara sap· 
Janan ekspre~tc ~ ollsrın açılmasını 
beklemekte idi. arfodilen tne ai ncti· 
cc inde Alpullu ilı:> :\lur:ıtlı arasında 
ki yol açılmıe 'c ~k11pre ~luratlıya 
gelmiştir. 

Ekspres volcuları buradan otomo· 
biUerlc TekirdaL!'ına gönderilmi lerdir. 

Dun akşam 'cni"efninin " lar· 
nıl'lra •• vnduru Anupa yolcülnrını al· 
mnk Uzere Tel ... irclağına gitmiştir. 

Hu aabah Jimanımt?.a d!)necek C· 

fan lnrmara 'apuriyle l\1. Klayton 
da ehrimize gelecektir. lrak fcvkalii· 
de komi~eri şehrimizde bir glın kala· 

Gazetelerin bu yoldaki neş· 
ri}atına karşı, emanet, şimdi 
kendisini müdafaa etmektedir. 

Bu husesta verilen izahat şu-
dur· 

' 
1293 tarihli belediye ka-

nununa göre, Istanbul 20 bele
diye dairesine taksim edilmiştir. 
Evelce bu belediyeler hasılatla
rını birbirlerine vermezlerdi. bir 
belediye dairesinin, hasılatından 
ne kadarım maaşa, ne kadarını 
imara harcayagı malum değildir. 

Sonradan çıkan teşkilatı bele
diye kanunun, 20 daireyi şehre
maneti namı ile bir araya top· 
Iadı. Bu kanun da varidatın ci
heti sarfını irae etmemiştir. 

Moskovn, 8 (A.A) 
Tas ajansı bildiriyor: Sala

hiyattar mahafil sovyet Rusyanın 
Habibullah:ı bir ultimatom vere
rek güya Emanuli h hana verilen 
mühimmat ve eslahanın bedeli 
olan 3 milyon lngiliz lirası bir 
hafta zarfında tediye edilmediğı 
taktirde Kabilin Rus tayareleri 
tarAfından bombarduma edileceği 
hakkında ıııiıhim bir lngiliz gaze-
tesinin neşriyatını musanna ve 
bethahane bul maktadır. Mezkur 

' ti mura ha!;"'c;ının Is- hareket edeceğiz.« .Nl k Ankaraya gidecektir. 

lstanbul dir dairei belebiye 
addedilse bi' e, bu günkü beledi· 

mahafil bu haberin sovyet Rusya
yı Efganintanın dahili işlerine 
müdahele ettiği hissini vermeğe 
matuf sarih bir manevre olduğunu 
beyan etmektedir. 

F k ... ! 
Evel. Fakat bundan irfana ne? 
1 ermi in ha) nın \ e tali inin 

ti "'lll ti nu niçin bu derece 
ıla r? 

I ' "rrim z ve ine 
akayt kalması 

1 ı miıcriın ıucvkidc 

ınla bunak ihtiyarın 
Ie~nıelcnnı 02u ö
ı ı. an lıulun vü· 

r uu ncoen sarsıldı? 

ş TKRll 

Böyle bir ihtimal k lbinc ne· 
den bir ıztmıp burgusu soktu'? 

A ifin t~k 'f ı pek t bii ve man
tıki bir teklif değil mi? 

Zengini.. mevkı ve nüfuza sa
hip .. Paı.arlık ile ask satın almak 
i ti)or ve gendisine güveniyor. 
Böylelerine, bu gibi olanlara şim
di ık sık tesadüf olunmuyor mu? 

A ·r, bu sureti hareketi ile 
p çok hemcinslerine beıızc
ın · ·r. B kı de Nermini hakika
ten sevmektedir. 

İrfan, böyle düşüne düşüne 
ihtiyar a ık hakkında esbabı 
muhaffdc buldu, hatta onu mazur 
gördü. 

E.vd.. o mazur ve belki de 
haklı idi H ... ks12 ofan hislere 

fuzuli müdahele eden, terbiye 
kaideleri haricine çıkan yahnız 
kendisi idi.. 

Diğer taraftan Süheylayı da 
düşündü. 

Genç kadının, kendisine ilk 
ve son ziyareti esnasında söyle· 
diği: 

- Esasen ben Necla hanımın 
yanında daha fazla kalamazdım .. 

Sö7..lerini hatırladı. O zaman 
müphem gördüğü bu sözler şim· 
di bir mana ifade ediyordu. 

Süheyla, Arifın ikinci bir tek
lifine maruz kalmamak için ora
dan çıkmak istemişti. 

Bu mülaha?..a Süheylayı irfanın 
indinde bir kat daha yükseltti. 

Demek o, kocasını terk eden 
mücrim bir zevce mevkiine düş
tüktch soııra derhal sukut cdivcr
menıişti. 

Demek bu genç ve güzel ka
dın, ilk hntalı adımı diger kadın
tın takip •ttnesinc mini ola~ak 

kadar metin bir ahlaka malikti. 
Son vaziyet bunu gösteriyor· 

du .. 
irfan, işte bu düşünceler ara

sında hiç bir şeye karar verme
den, dımağındaki perişanlığı tan
zim edemeden oturduğu yerde 
saatlarca kaldı. 

Atelyeye giren Osman ağa
nın açık gencereyi kapaması ve 
elektrikleri yakması üz.erine dir 
ki başını kaldırdı ve ancak o 
zaman vaktin peçtiğini, akşam 
olduğunu farketti. 

Aynı zamanda bu akşam için 
nişanlısına yemeğe davetli oldu
ğunu hatırladı. 

Mibaniki bir hareketle yerin· 
elen kalkb. Ağzını bıçak açmı
yordu. Arkasındaki gri kostü
münü jcıket et"yla değiştirdi ve 
apartmandan çıktı .. 

Zühtü beyin evine geldiği 2a· 
man kendisini büyük bir sevinç 
ve safiyetle karşılayan Perihcınıı 

cebri bir neşe gösterdi .. 
Sofrada konuşurken dudakla

nnın adeta istemeye istemeye 
hareket ettiğini hissed;yordu. 

Birden, halinde ani bir tahav
vül hasıl oldu. Gözlerinin içine ka
dar glildüğii belli idi. 

Ne olmuştu? 
Çünkü Perihanın babası Sü

heyladan, yani Nerminden bah
setmeğe başlamıştı. 

- irfan bey.. dıyordu. Bugün 
Zekai beyi gördüm. Nermin ha· 
ııımdan memuuniydl"' Lahs'-L";· 
Kendisine Nermin hanım g"bi 
çok yüks k bir kadın tav iy 
etti im iç;n büt"n "il nin b 
karşı medyunu şukran olduğunu 
söyledi. 

Bilhassa zckai beyin zavallı 
kızı Sem•ha, arkadaşını çok se
vmiş. Nereye gitse beraber gö
turüyormuş .. 

Süheylanın bahei olduğu için 
irfan sanki ~niden can bulmu 

' gibi olmuştu. OrL ya b ş 
karıştı. ·ÇJ 

Gen ressam bir an ·~' 
şadığı heyecanlı d 1 

sonra tekrar dalgınlaştı 'h'~ 
Yemekten sonra Pefl fi 

yonoya geçti. irfan n ş~ t 

yanında gözl ri ile not r 
eder k ge ıza ya 
deft · 

o 

ısteın y 
ôılerini 

rarak Perihana çevird1• 

Genç kız sordu !1 

- Birisini mi du 
nuz? 
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IIadi 

Londranın 

fırııi \ u \US f!d n ha li 
cıı:;ıJır. 

ı 

lzmirde sofuklar 
1 mir, 9 fA.A 

IstokhoJm, 8 ıA.A) 
Knttegnltn yuzu mütecaviz 

vnpu k lar altınJa k lmı tı-. 
Bunl n kurt r 1 k · çi bir çok 
buz kıran.ar yo a ç kılmı'J. tır. 

• • 
o nbı ı.: kLı 1f 

ka nda .ı h' fı 
zanlar vu ... u bulu ı.. 
diri iyor. 

Iııgiliz ık .. 

Bir ..\merikah l 
;· 1 •• 

cv\Ork, 8 [A.Al 
.'Sabık b lırive nar.ırı M. f.d, in 

Dcmhı 50 )8 ıodn \efat etıni~tir. 
M .ıtcrnffo petrol rezaletleri lıak· 
lmırl ki if aatı ı nıc hnr 'e 1924 
kaLincr.ındc en m uf ınıa ı idi. 

eıliıce \ll . 

d 

a 

• 

1 

ıı1ez( en vve 
• geç ış hiı· 

PEIILIV 
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b ri f.ni ol._ rak ı 

ıren fırka g zeteleri böyle r 
v i e 'n yakın oldu -un. ihtimal 

'ş i: 

a a ge 
• a --ı ıe 

11e ', netj 

NI BIP 

tin ha'n Sad-

Her kes h } idi. içti 
H k, f ridin n b'l-

1 

r ı n 
yoıdu. Fakat mem d in müne
vver zekaları daha F eridin ikti
d r mevkiine gel c ayıa ı 

o t ya ç kar r '· z. 
- Eyvah !.. demi ' reıi B 

s fer bü bütün malı" o <luk .. 
Ferit, 'k 

ı a yecan 
m· nda göze 
y mur l mak 

k & ) y l nını 

olan 
ödü 

H va 
Dün bir lokantada yemek yi

yecektim. Rum garsonun getirdi
ği ekmeğin altına yapışdırılmış 
bir kaat parçası gözüme ilişti. 
Baktım, fırının ismi: Hamalbaşı, 
Yorgif.. 

~ün bir kraathanede su içe
ktım, Ermeni garsonun getir-

di ri şişenin etiketine baktım. 
Muteahhidin ismi Kevurk Papaz
yani.. 

Dün matbaaya bir ton kömür 
aldım. Yahudi hamalın getirdiği 
faturayı okudum: Mişon Nesim!.. 

Kendi kendime düşündüm: Ka
rnımı doyurmak için Rumun piş-
irdiği ekmeği yemeğe mecburum. 
Hararetimi söndürmek için Ermc
nının getirdiği suyu içmeğe 
mecburum .. Vücudumu ısıtmak 
için yahudinin sattığı kömürü al
ma" a mecburum .. 

Boğazıma sarılan bu üç pen
çeden kurtulmak için pencereyi 
a ıp eniş, rahat bir nefes aldım. 

Çok sükür, n rumun, ne er
m nin, ne y hudinin olmayan bu 
h va, bizimdi!.. 

Yusuf Ziya 
--~= 

IIaıuaıuları teftiş 
Belediye memurlan hamam

ları teftiş ettiler. Hamamlann 
ekser' sinde buğudan halkın b . 
yı dık rı örü müştür. Bu hale 
en Zİ} ade Samatya ve davut 
pasa hamamlarında tesadüf ed
'lm "tİr. 

Bu 'bi hamamlar emanetçe 
küpatılmakb:.dır. 

Yolsuzluk eden n1emur 
Ş hremaneti şirketler komiser

lerinden Halit beye, bazı yolsuz
lukları görüldüğü için, işten el 
çektirilmişti. 

E n t muf<'ttışleri bir aydan 
1la ç 1 şar k Halit bey aleyhine 

IJüyi."k bir fezleke tanzim etmiş"~ 
lerd;. 

Em t enciıın ni bu fezlekeyi 
uzun mütdet tetkik etmiştir. 

Encümen Halit bey hakkında 
meni muhakeme karan vermiş
tir. Bu karar devlet surasına 
, 'nderil cektir. Şura bu karan 
t sfk etmed'ği talctirde Halit 
b y muhclceme edilecektir. 

f.l 1 ~ ... • 10 para zam! 
.d n itibaren ekmek 

r 1 O p ra zammedilecek 
r. ve 17 kuruşa satılacaktır. 

11 .ır. • 
, oıı ı \ 

Kabilden kaçanlar 

İn i iz er Ntık o 
bir Tu k k l. 
ık cır nı F rıt hu 

d .. ve )' 

* • * 

e 

Feridin sad rete l' i de çok 
garip oldu ~e bu herif n bütün 
tınetini daha ilk adımda mey
d nn koy uu. 

Ort ya bi }'ı ç kmıştı. 
ya ittihatcılar Fe t s, d 
diği zaman s'ui y c r
mı ... Sad et f rm ı ok nurk n 
sa onun alt katına bomba koya
caklarmış .. ! 

l 1 

" 

cina, ~ti 
b. r el e dun Pan

ik. h1nım İc;mın
( 'ocu unu al rk.en 

t ~ı "' n n Çor uı un im esine 
h'\et ~ .rnı. tır. A)rı a Çocu· 

un anne ı.ıdc tc>hlikeli bir vazi- 1 
Fte u urmtı~tıır. Ebe kadın te\· 
kif olunmu~tıır. 

1 ·~ M n okunan alon derhal 
sivil polislerle do durnldu. Alt 
kat ta lngiliz resmi polislerinin in- . 

Feci h~r kaza 
femet ·eminrle hir ııdıtm dıın 

zib tın terkedildi. 
eşhur ve l'un k 

I}Ct) bizz t te~ ı r 

pt \ l nırk n }anlıırlıkla ark-
H rifte ıle B 

Y C'ni tapo ınüdürü 
T po mud ır ı Ai:.~h bey birinci 
f t ro m .f e•ti li:?ine tnvio olun· 
t r. T o mlı lurlf ilne de birinci 

f tt 1 r<lrn A bey tayin o-

Ilıni ı" tılahlar 
I mi ı tıl hların tesbıti için dı:ırUl· 

mt'J. P ed 1 n müdenc:ler 
1 rr ıluinı ıkmal etmek Uzre· 

dırle · I t !ahların be\ nelmilel mahi· 
'<'l olma ınd billı sa itina edil· 
mi tır. 

()rınan ıniklürü de6rişti 
O mnn ba mudlırü izzet hev E • 

ı hır b rn ıd ri etine, Eski§ehir 
b m d r ı Ah nC't Emin bev de lstan· 
bul Orman mudurl\ C>tıne ta\ in olun· 
mu~Iardır. • · 

Ilakkı Şinasi Pa-sa 

Ticaret uınum nıüdürü 
Ticaret umum mUdtırU Sadettin 

hey\ll ın Ş<'hrimize gclmi~tir. Muma· 
ile h dun sann~ ı maadin bankasına 
giderek ak ama kadar meşgul olıııu· 
stur 

S ası kongra• 
tır. 

( 
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Gök gürler gibi bir gürültü 
çıkaran yangın! 

Muharriri: EDUARD FOA 

B eyoğlu halkın dün sabah ta
ksim meydanından geçer

ken, Şehremini muhittin •beyin 
(;') 

~ .. 

Emanetiıı 
vaı·idati 

{Birinci sa.yfadau mabaat} 

Mamaf, huna ilave edilirse, 
yine maaşlar yüzde 15 i geçmez. 
Emanetin noktayı nazarı bu ... 
Halbuki, iki ay evel intişar eden 
şehremaneti mecmuası, Emanet 

Aynı zamanda dışarıdaki ada- Bu yangını alelekse; kuşlar varidatının yarısının bütün maaş-
mlanm, evelce işaret olmak üzre takip ederler, çünkü ateşten lara karşılık teşkil ettiğini ve 
kararlatbrdıgımız tarzda ıslık çal- kaçmak için havaya sıçrayan çe- şehrin imarına pek az para kal-
maga bqladılar. Bir göz ettim, lCirgeleri yakalarlar. dığını yazıyordu. Esasen mecmu-
hiç birinde silah olmadıgını gör- Hayvanlar ise afetin yaklaşa- A anın bu neşriyatı dır ki, matbua-
düm. cağını daha evciden haber ala- , tın bu yoldaki itirazlarını mucip 

- Buraya gelini dedim. rak, tehlikeli muntakadan süratle oldu. 
- Gelemeyı"z, deniler, çünkü savuşurlar. Bu neşriyatın emanet aleyhine 

~ etrafımızda dolaşıyorlar. Bir defa yangın gelip dilimiz bir çığır açması üzerine, şehrema-kardan yapılmış büyük bir hey· 
- ôyle ise agactan inmeyin. çıkıncaya kadar koştuğumuzu kelini görmüşlerdir. neti, meseleyi tavzih etmek lüzu-
- Fakat düşeceğiz, dal çatır- bilirim. Başınde büyük bir kasket, munu hissetti Fakat ne çare ki, 

dayor. Ateşin sesini işittiniz mi- elinde muazzam bir süpürke ta- bir kere, emanet varidatının yarı· 
Ve bu S Ok ki d · · şıyan bu heykelin boynuna ası- sınm maaşlara karşı geldig .. i yazıl-

0 zaman tereddüte mahal es ç uza ar an ışı· t·ı·r ~e teş" ı ·· lan bir kaatta şu cümleye tesa· mıştı. Bu cihette, emanette, şöyle 
ı<almadı. Bir hamala samandan 1 1 

-.. a ın yo umuzun uze- düf edilmiştir : 
m•-le verdin. Tambarika ve ben rinde bulundu~nu anladı iseniz, bili k 1 k tefsir ediliyor: _.. .. ·· ·· d ki tl b. t · «otomo • eri ara sap anara "Emanet müstahtimini iki kıs-
silih,lanmızı hazırladık. Arkamız- onunuz e 0 arı ızza sız tu- işsiz kalan şöförlerin Şehremini 
da ıtıklar olduğu halde, biz tuşturunuz. Muhittin beğe bir hatırayı şükran,, ma ayrılır: 

· T b.. ,. d b 1 - Müsmir olanlar, 
önde ilerleyonız. Gece çok ka- a n rüzgarı a nazarı iti a- Giizellik! 
ranlık, agaçlann ancak altına gel- ra alacaksınız. Bu suretle alev- 2 - Müsmir olmayanlar, 
dilimizi seçebiliyoruz. Aslanlar ler sizden uzaklaşarak giderler. Bir kadın kariimiz yazıyor: Nezafeti fenniye amelesi, has-

A l b 
Bir gazete Türkiyenin gü- taneler müstahtimi, hey' eti fen· 

etrafımızda dolaşıyorlar. sı üyük yangın yaklaştı zellik kıraliçesini bulmağa ka-
t
. · kıt d · ç B niye emrinde çalışan ameleler 

içlerinden biri tam yanı ba- geç ı mı, o va manzara eğı- rar venniş. ok ala. una me-. S ti ·ı ı y gibi vücütlarına her vakit ihtiyaç 
G.nnızda müthi• surette gürledi. şır. an o ar zaı o muştur. mnun olduk. alınız bir şey 
-r-- ..,. Ağ ·· d ı · d f ı ti d'kk t• · · lb tt• hasıl olanlar, müsmir,· idare kıs-
DiJC.arlerinin de ayak seslerini aç gov e erın e tu eyi o a- nazarı ı a ımızı ce e ı. ıs~ d k ı l Tu"rkı'yen'n en g··zel kadını mında çalışanlar gibi olanlar ise 
duyuyonız, Fakat kendilerini gö- r an eser a maz ve nazar ar ı u 

ufuklara doğru uzanan siyah bir olacak mes,ut kızın 16 ile 25 yaş gayri müsmir addediliyor. 
remiyorm, Sağa sola dolaştık- arasmda bt:lunması lazım geliyor· Emanet, maaş yekunun, vari-
lan anls.-ılıyor. Tamborika o sı- kaliçenın içinde karanr ve bu- mış. Veminelgraip.. Bu taktirde ...,. ı datını yarısına baliğ olmaması 
rada bize k&pekler gibi havla- na ır. mesela 27 yaşında bir kadın için, müsmir ol~nları memurin 
mak tawiyesinde bulundu. Biz Gölgesi kalmayan bu siyah ne kadar güzel olursa olsun, me-

k. · · 20 d k d d zUmresinden tefrik etmekte ve 
de havJıamağa başladık. arazide hararet tahammülsüz bir v ıını yaşın ave ·en isin en 

h 
..: d ı ·· ı b' k bu suretle, maaş!ar, varidatın O/o 

_ Hu, Hu, Hu!!... l ale ge .. lir ... .ı. akat avcu memnun- a ıa az guze genç ır ıza 
d Ç k lı k h 

terketmek mecburiyetinde kalacak! 15 ini teşkil etliğini ileri sürme-

s--•-= k" ki . kta j ur. un u nereye a aı·sa er D k l k wuu ope erın uza n se- . .. .. .. . . ünyanın en güzel adın arın tedir. Halbuki müsmir olanlar 
aleri ıeliyor. Tesiri hemen 'eyı gorur, oyle .?tlar gıbı yırtı- olarak tanınan meşhur artistler da dahil olmak üzere emanetten 

örüldü lanl kuru ti 1 cı mahlukları gozden saklayan arasında 18 yaşında bir çocuğa maaş alan bütün memurin ve 
g . • as ar 0 arın maniler yoktur. tesadüf eden olmuşmudur? 
üzennde ııçrayarak kaçmağa . . . H k b·ı· ki ll'k d müstahtiminin aldıkları para va-

bA•ladılar. Bu suretle tehlı'keyı· Karı, şımdı memlekette hu- er es ı ır güze ı e- "d f ..,, nilen saadete mazhar olan kadin- rı atı umumiyeııin tam nıs mı 
atlatınca agaç üstündeki arkadaş· sule gelen tahavvülleri bildiği lar 25 ile 30 yaşı &rasmda bu· teşkil ediyor: 
larla ve' topladıkları ballarla ka- içi~, ben de izahatıma devam lunan adm\ardn.-....__.~ Eınane nııkatı nazarını müda
rargiha avdet ettik. Ben hu as· edıyorum. ı iitün ihtişam ve gururu ile faa etmek için iddiasını atideki 
lanlann sadece su içmek için Ağustos nihayeti · Her ne ka- sakının üzerinde kıvrılan bir giil rakkamlada teyit etmek isteyor: 
oraya geldiklerini zannediyorum. dar küçük su birkintileri kuru- ile,henuz yapraklarını açmağa ça- Men~urin ma~şa~ı 292902 l~ra, 

Size av mevsimlerinin taksimi- muş isede, bazı yerlerde yene Jı.şan bir gonça arasında hiç bir Müstahtimin ücretleri 1347525 
Dİ yapmıştun. gölcükler vardı. fark yokmudur? Hem efendim, lira, 

B rt 1 b b k k 
dünyanın neresinde kadınlar k h 

1895 te tam korak mevsime, e ran a en u ura me- güzelliklerini nufus tezkeresile i memurin ve miista timin 
yani ateşin memleketi yalayacagı vsimde, her sene Par:s müzesi isbata davet eden bir mü.;abaka maaşatı yekunu 1640427 lira. 
zamandayız. için bir çok şeyler bulabiliyor- tertip edilir.? Bundan hidematı belediyeyi ifa 

duk · l 15 d d ·· ld' eden amele ücreti olan 934569 
Agustos ayında memlekette · g ıze yaş n a a guze ır 

dolaşmak S
on derece müşküldür. (Bitmedi) 30 yaşındada... lira, l k 58 8 

I2 çıkartılacak o ursa ye un 70 5 
s ıız ıs :w 

Bu ayda bütün otlar kurudu- lira eder. 
gu için, yangın esen ruzgann ta- Istanhul Traı~ıvay şirketi evkat tarifesi Mezbaha memur maaş ve ÜC· 

l>ii olarak cehennemi bir süratla 1929 · b J retleri bu ~ekune ilave edilirse 
bütün havaliyi kaplar. Bu yangı· senesı Şll atın l inci gıinünden itibaren yekunu umumi 802638 liraya ba-

nm gece manzarası görülmemiş RAl\'IAZAN SERViSi lığ olur. Bu varidatı 928 bütçe-
derecec:le heybetli ve haşmetli- Hutııt --Harc·kı•t Fasıhı sinin umumi yekunu plan 7447542 
dir. Gök gürltüsüne müşabih ses· hareket barı·ket liaya nispet edilirse vardatın % 
ler çıkanr. • Duman sütünlan se· 10 Şi~Ii-Tünel J~i !".len ·Tüııeıc 3 0 6,'36 21.ız 10,77 si gayri müsmir maaşatına 

r,,'(I) ':$ \Tünelden-·Şitli Y" 9 7,02 24,30 k k h 
maya yükselirken, atlar bir mit· ı-ı• 11 Tatav]a-Tünel ı1 tıllladan ··Tuncıe 3o 20.so ıa.ao ta abul eder. işbu Je una ta -
ralyoz ateşi gibi çatırdarlar. Ruz- ~ \Tnne-ı.ır.1 .. T:ıL\'laya 2uo 24,0 sisat fevkalabeler yekunu olan 

gir bu gürültüyü ya azaltır, ya .r.... 12 Harbi ve-Fatih 1ıınrlıi\eJeıı··hıilıe ı 6 6. 9 2,39 366035 lira ilave edilince gayri 

ogal H I
A l "\1-' \FaıilıJrn-Harlıi~e)e o 6.19 2,4ı m" . 1 . ld g"' m "c ç br. u asa yangın ova ar- ~ • usmır enn a ı ı aaş, u • 

dan daJ1.lara tırmanır ve bütün O- 15 Taksiıu-Sirkeci ı1ak imJen··Sirkr.ci\'e s s -:,10 20.05 ret tahsisatı fevkalade yekunu ise-
mi k 6 ti d 1 ~ '"i kcciden··1ak•ime ıo i,35 20,30 1168677 liraya baliğ olurki bu-

me Y~er .;::~vletinden kö- ~ 16 Maçka-Beyazıt ~~~,~~~~:~'ın 'k:ı~a 1~:~~ ~:~~ ~;~g da mecmuu varidatına nispetten 
-,. 00 · yüzde 15 dir. · 

ylerini kurtarmak için, evelden ~· 18 Taksin1-Fatih ~i:~~i1~;.~T;r:iı;:ee 15 ~'.~~ ~~'.~~ Belediye kanunu varidatın be-
köyün etrafındaki otları yakarlar 1~ şte bı'rı' nı"speti'nde maaş ven'le-

bu 1 k
.. · · 1 C) ,t...,, la-Beyazıt ııııı. ,ıııd~n .a ... , a7Jla 6,12 1.00 ~ı.oı 

ve surete ateş oyiın cıva• " tBeyıızıt1an··T11t~vıaya u ı.so 21,sı ceğini kaydetmektedir. Halbuki 
rma dayanınca durur. Bir çok bu 0/015 bu mıktardan da aşa-

1 
ııı.ııı JB"'tikt~tıın··Bel.eğı· 6,01 

fiinler ıonra siyah küllerin atı· ıww Bt·:iktıı~ımı .. Eminöniine 6,22 ğı olmuş oluyor. Yani yüzde 20 
nda k6z halinde kalan ateşin -~ Bebekten .. J:minuniine 8 6,30 21,47 ye b J'~ ol tur 
hili kızgınlığını muhafaza ettigı .. · =.:. 22 Bebek-Eminönü II:min önıındrn··Be!Jı-iı" 16 6,41 22,31 a 

125 muş · ın Dehekten·-Karn k.iiye 45 22,11 24,41 Emanetin söylediklerini ve ra· 
anrül' ur"" • ~ kkamlarını yazdık. &- ,_ Kıırokii~ ılen··Ilebe-ğl'! 23.01 1,25 

Otl d t 
• .. t' ~ Ul'hekt n .. Be~ilı.ta~n -' 2,ll An ar arasın a a eşın sura ı cak, emanet işini hem ka-

ruzginn tiddetine tabidir. r,,'(I) 23 Ortaköy-Aksaray {Ortııkö\den-\k$llra\n ıo 6,39 2o.t2 nuna uydurarak maaşlarını O/o 
Ben bu alevlerin baş döndü- (t Akma~dan .. Ortalı:ö)c 21 9•38 21•17 20 ye baliğ olmadığmı söyliyor, 

rücü bir suretle ilerlediklerine g- 24· Ortaköy-fatih ~Ortaköydeu-Fuıibe 20•52 24·46 hemde hükumete karşı varidatını 
lıPııl Fatihden-Ortaköye 26 !!1,4ı\ 1,45 

şahit oldum. Bir defasında saatta ın O/o 50 si m~uıızata sarfedilmedi-
20 kilometre birden ilerlemişti. ·~ 35 Beşikaş-Fatih <t!=:i~~~~~·~r~!~;~ i;i ~;~ 2:1~ ğini iddia edebiliyor! 

Kulaks1z Mustafa hapishane
den çıkmca, orada kalanlar, sa
nki bir ayrılık olmuyormuş gibi 
bu iftirakı tabiı bulurlardı. Çü
nkü bilirlerdi ki, Kulaksız bir ke· 
re çıktı mı, iki gön sonra muha
kkak gene gelir. Mahkemedeki 
dosyalarının adedi malum değil. 

Nitekim son çıkışından beş 
gün sonra bir defa daha geldi. 

Arkadaşları : 
- Ne çıktın, ne geldin? de

diler. 
- Susun, dedi, bu sefer bir 

inat için geldim. Bahse de giriş
tik. Geldim amma kaçmak için .. 
Kaçamazsam partiyi kaybettik. 

Bu sefer ne kadar kalıyor-
sun? 

Beş ay .. 
Nasıl kaçacaksın, ayol? 

- Görürsünüz .. 
Kulaksız, bir hafta şeytanatı

nın bütün kuvvetini zihnine cem· 
etti. 

Hapishanenin bir mehterhane 
tarafı vardır. Burası iki kat 
duvarla çevrilmiş gibidir. Kula
ksız şimdiye kadar firar teşeb
büsünde bulunmadığı için ma
hpuslara karavana taşımak gibi 
orta hizmetinde kullanılır ve bu
nun için mehterhane denilen iç 
hapishaneden dış avlıda bulun· 
an mutfağa kadar gidip gele
bilirdi. 

Hergün böyle gidip geldikce, 
üstlerinde eli silahlı jan<larmalarm 

kulubelerinde beklediği duvarları 
tarassut ediyordu. Bir akşam na
sıl yaptı, yapb dışarda kalabildi. 
Fakat kulaksızı bir çeyrek sonra 
mutfagın damında yakaladılar. 

Artık Pmni~·,.t Jr,.ls;n:u:lı(rı için 
mehterhaneden dışarıya bırakmı
yorlardı. 

Bir ay yeni bir çare bulama
dı Bir gün zorla kendini hasta
lattı, dokt9ra gösterdiler, Hasta
neye çıkardılar. Hastane yene 
dış avlıda .. 

Ehi Bir maniı aşmış sayılır. 
Dört gün hastanede kaldı. 

Bir akşam baktılar ki, kulak
sız yatağında yok! 

Ara bire ara! Nihayet kulak
sızı bir agacın dalları arasında 
yakaladılar. Haydi yene mehter
haneye!.. 

Arkadaşları alaya başlayınca 
kulaksız gayzından kabına sıg
mayordu. 

Üçüncü ay da geçti.. Partiyi 
kaybederse, emsalsiz bildiği şöh
reti mahvolacaktı. Düşündü, dü
şündü .. 

Bir elin bir mangal ayagı ge· 
çirdi ve gün kulaksız, bu sefer . 
mehterhanede kayboldu. Aradı
lar, aradılr, bulamadılar .. 

Deniyordu ki: "Bir kadın zi. 
yarete gelmiş ve kulaksıza bir 
çarşaf ve peçe getirmiş .. 
O da sanki mahbuslan ziyarete 
gelen akraba ve yahut eş doslar· 
dan mış gibi, onlarla beraber 
çıkıp gitmiş .. 

Arkadaşları: 
- Aşkolsun 

methii senada ' 
Beş ayın bii 

gün var. Bir giı 
ri kovuşun bir 
tahtanın oyna~ 
miş, istifi bozu 
başlamış .• 

-Bu tahtaıu 
lavere var! deye 
ılamış. 

Bir gün kouş 
ta açılmış. Ba 
bir tünel gidi~ 
aşağıya inmişi 

Yilriimüşler, 

ğuıdan yakalıyı 
Bu hadise h 

etti. Kulaksız b 
fak olamamışh. 

Bir gün gard 
- E, haydi 

bitti, çıkıyorsun, 
Partiyi kaybe 

çe, hırsından ke 
sız: 

- Bu gün b 
daha vakit rarl 

Gardiyan kul 
riya çıkarmak 
o yaman kul 
bir şimşek ça 
dığı mangal ay 
deşe sivrilen 
göbeğine soktu: 

-Bu sefer 
Ulan ben pa 
adam mıyım b 

Almany 

6'' . ~ ..... r-c.,• r ......... _ 
sefiri M. La~'T· n 
sında bir mania 
hatıl filcir1erin a 
sına ve bu batıl 

bulunması na raw 
bir mil,tar salah 
beyan etmiştir. l\ 
ki: 

- Alman sef 

ettiğini zira bir 
hatıralar Ren n 
sakin olanların 
mekte oldui!unu 
dimi fazla nikbi 
mem fakat, fikri 

hadisat i.ımit ve 
istikbalden emin 

G rip mikropla 
mUselles mark 

kemmeldir. Daima 

durunuz. .... _ 
•VERA 

Şimdiye ka 
en mües·iri iki 
zel artist olan 

Nl) ve (JAN A 
bir sureti fevk 

Önümüz 
akşamından 

ME 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
FAHİŞENİN KIZ 

Dilber GRET A. GA.RBO nın eo 

13 Şubat Çarşanha akşamı 

d 
..... 

hazan a 4 ve 5 kilometreyi geç- Halb k" b h" t dog" d 
u ı, u ıç e ru e- ••:::•:::•x•x•x•:::•••x•x•::: 

miyordu. > Akaaraydan··Toplr.apıya 6,10 ğildir · Çünkü "müsmir, gayri • OPERA tİ NA MAS 1 
Böyle kuru bir memlekette ~ Topkapıdan··Sirke~iyc IS 6.33 21,so müsmir ... ,,diye memurlar sınıflara •• Bu gün 

seyahat edenler, eğer etraf hep \IJ 32 Topkapı·Sı"rkecı" Sirkeciden··Topka.pıya 9 7
•
09 1

•26 taksim edilemez. Görünüşte edilse + Fevhaltide program 
böyle kuru ise, ihtiyatı hiç elden ~ ~:1~:~~:~~~;~:~r;~~a ~: ~~:~: ~:~~ aile, hepsi nihayet memurdur ve •• İREN RİÇ ve KONVAY TE 
bırakmamalıdır. Çünkü hazan ka- ~ Topkapıdan-Ak&anf'Ya 2,02 emanetten maaş alarak geçin- ~ Temsilleri K 1 N ve AŞK Ruı hayatın 
ybedilecek bir saniye bile ofmaz. ~ !Akearaydan-Yedikuleye 6 6,12 mektedirler. • naveten ŞARLO SERSERİ golü.nç 
Çok defalar böyle vaziyetlerde =-~ Yedikuleden-Sirkeciye ıo 6.S5 24,so Binaenaleyh hakıkatta emanet ...... Varyete programı 
kald k A 

· · d kal y eli W s Sirkeciden-Yedikuleye 2·1 713 l 30 h . r"lllll _._ ı . te ın orta erın e • 33 e k e- irkeci . . memurıne ve müsta timinıne,ema- • 16 1,2 • 18 l,I --tbıelerile euvar 
------=.;.=.;;;;.;;.:......;...;;.;~;.;.;;_...;;.;;..;;.;..;_~.;;.;_-....;.;;..::.;.:__--1-Jııııiml-.L~~~~::..::;~~~~~-~S~am!!!a~t\:.!!"ad:!,!arı~-:!!Be!!,ı\~'az~tta!.__;2~5~_!;~3~,5!!4 __ ~1~.o!:!ı.L~==~.:..:==~====:__J~~---~M!:_2. P_~ !_~_? F 0~~ 411 1!.~ ~tNnB .!!' !J'~! 



l':ız.ır. 1 K D A l\i, Şıılıat 10 . 1929 
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Ataasda "iKDAM,, IIURILERllV nEırm§) Telefoiı k z aı~ı ·___. .... ·_ ...... _..,_ 
Alsaslılar ve Bozuk tramvaylar hı·r · ı·kh.:. l 

F Bir tnımocıya bindim. StlTp ıs l a ransa Agopun önünde trcımvayın mot6ni 

~MERIKALI MUT AHASSIS 

~F ATLETiZMiNiN TARAKKISI 
N NELERE LUZUM GORUYOR 

Strazburg, 29 I. K 1926 
Burada her gUn yeni bir hAdiee 

zuhur cdh·or. Alsas mıntakası S.deta 
bir anarşi. içindedir. !\lucadele, mtına· 
kn§e, protesto, taharriyat, tev kifat her 
aiJokli işler eırasına girmiştir. l:n mü
him rolu katolik rahipleri oynayorlar· 
Fransa htikümeti halden ziyade ntiyi 

bozuldu. Yolcular hemen karlann 
içine atladılar. Bu Çarl<lnba. saba· 
hı oldu. Bozuk tramvaylar yoUı 
çıkarılmamalı. ı 

Halk matbuaı ubiplüdeu 
Gapril 

L_ Be.Yrıelnıu ı 
uo} fed e Voleybol ve Baskct-
Şrodenneriayoııu katibi umumisi M. 
kıyllletJi i~tanbula geldiğini ve çok 
ıtıııtık. Is konferans vcrdibriııi yaı-
tevk·ı· tnnbuıa "V . . ı atının t . . ay. em. 5e. a,, 
11llı teftiş i .erbıyeı bedeniye faaliye-

ilaveten ameliyatı da bir muallim dli:Unerek katolik rahipleri himaye 
nezaretinde yaptı~ı için, rnC'\"('Ut ka· ediyor. 

k Halihnzirda ki siyasi mticndelelere biliyetin azami mahı;;u} \'ermemesi ·a· 
bil değildir. Gorliltiyorki. elde edilen katolik rahipler vasi nisbette iştirak 

ı edeınirortnr. Bu sebeple kat•>lik firkası derecenin \ Ucudn getirilmeı:inJe ıiç · 
eı::kile lilın csiııı> çalıştlı) ordu. :rihayet bir şey tesadlıfe bırakılm:ıuı ı~tır. :t 

B d t b. · ·ı ı · s bu firkunınde tc~J\ili tı'ıruıı edildi. e en er ıvesı ı e me~gu ınue · 
1

• 1 .~ t r 
· · ıd· ' Bı"ı· taraftarı bu fm.a ı ı14er ara · scseler ''alnız '·PJerrrcn lar de~ı ır. ı · . 

ak 

~e:ınneı 0t~ .gel~n M. Şroder bey
etıırn rn eti haız kıymetli bir at· 
tlel'İniıı ~~bassısıdır. Amerikan atle-
1ltı.da feıı 24 ve 1928 olempi) atla· 
'" S4l4hjy :~viri bulunması, ihtisas 

J ' ... ,. e k t l"k b" l ' itn He ml1htarı-Ru isle mequul bir rok husııı;i \"f' u• tan a o • Hl lp er \ . • . . 
:.; .. = • · ·t ·ı · tt> ·phtı"'lt•rinın akım bırakıl-

Soğuklardan korku 
Hükumet dairelerinde evrak 

takip ederek geçinirim. karlan~ 
fazlalığı soğuklann ~iddetlenmesı 
hasabüe bu günlerde iş yapamı· 

vorum. Bilhassa soğuklardan çok 
~üteessir olurum. llastalamnm 
korkusıle fazlaca gezmep;e de cesa· 
ret edemiyorum. Soğuktan ne gibi 
hastalıklar husu.le gelir? Anlattık
lanna göre, zatürrecye soğuktlJ 
yakalanmak ihtimali fazla imiş. 
Mecburen gezeceğime göre zatürre· 
ye yakalanırsam evdemi ıeda~ 

Sadalı sinema alınırken 
mumi mUessesat daha vardır kı. genç· )C ('l erın •1 • • ·~· 
lib'İn bedeni terbiyesi için calışmak- ma~ını te·min gayesı~in ıakıp edıldıgı 

M. Şre d ın barız bir delilidir. 
lcrbiyei b 0 er_ maruf • Spring filt . 

tadır. muşahedc olunmaktadır. . . 
Katolık fırka ı va.:;ıtasıle ınuhtarı

yetcilerin Alsas ı>) aletinde:ıtt nufuzları 
ksr ... ıcında mul\abil nUfuz H' 'kU\"Vet 
te~kil edilmek isteniyor. parlamento~e 
muhtariyetcilere karşıda yene katolik 
fırkasının mU('adclt> edeceği anlaşıl· 
maktadır. Katolilc rahipler alsa lı oes· 
hn Fransızla~dırılması yolu tutulmu~· 
tur. Muhtariyetler Almanlık da\·asını 
müdafaa ediyorlar, hunların me~aisini 
al\im bıral~mak için katolik fırkası 
tarafından muntazam bir mticadele 
programı tertip edilmiş~. Bu. p_r~grama 
ait bi.ıtün nuksaııların ıkmalı ıçın me· 
sai sarf edilmektedir. Katolik rahiple
idaresinde bulnnnn mekteplerin tahsi· 
satı artırıldığı gibi, ~eni, yeni mektep
ler açılmnsı içinde bol tahsisat verildi· 

llıezlllıları e:Cllıye iili darulfununuııun 
1) n andır. 

'e liııyazıın b . 
•. !ı llıtıes eıı Uy\lk beden terbı-
tiııg f'ılı. &esesi olnıkla tanınan "Sp· 
~tliştitlllf ~n YUksek mutahassısları 

"\' Ştir. 

roı ·· 'Y. enı s ·· · f · ~ OJı tnu . · . e.a,, muesscsesıne 11· 

l. Şıode lllınıı sınıfıyla intisap eden 
~tfıtıcı_ r, kıymetini kısa bir mlıddet 
el'tıeltnu~nıtnuş ve haiz bulunduğu 

M, Ş e §öhrete vasıl olmuştur. 
t:Jullhag toder gibi çok kıymetli bir 
lıa ıtıı k Slstn aramızda bulunması fır· 

k'""dacırnıayarak tUrlc atletizmi 
~ı "'1 :ı d ' ~~ile. M. Uşünduklerini ö~eumek 
.. Cok kı Şro~erin atletimı hakkın-

liııı tııeın Ynı~Uı l'e musip düşUncele
..... a 11tuııyetle kaydediyoruz: 

.ııtııir.ı er hangi bir memlekette at
tı o nı terakki edebilmesi şu Uç 

l ...... Clcudiyctine muallaktır: 
2 leabiliyct 
3 ' \> Cti§tirme tarzı 

3 - Bir atletin yetişmeııinde mev
cut şarait \"t: vesaitin btıyu k hir kıy
meti vardır. 

Mesela muntazam yaşamak imka
nını ve bir koşu pisti bulnmay:m bir 
atletin muvaffal{ olması. onun f>n yük· 
sek kabiliyet derecesine malik oldu
ğu kabul edilse hile, imkansızdır. 

Ttırk atletizminin daha fazla yük· 
selmeeine mani olan csbap. hcnim 
noktai nazarımca yeti~tirme mtiesi:ıe· 

selerinin yokluğundım \"P. \ es:titin 
ademi mevcudiyetindcndir. 

Sizin için ilk yapılacak şeyler 
ounlardır: 

1 - Çocuklar için m us tekil "Be· 
den terbiyesı ., mUessesti açmak ka
bil def.>ilse, ilk melttepler programına 
bunu liızumlu bir ders olarak koy
mak ve bu dersi. mutahassıs hocalara 
ehemmiyet vcrı>rek okntmnktlr. 

Saniyen, vesaiti teksir ve şaraiti 
islah etmelt lazımdu·. 

Mesela müteaddit ko~u pistleri· 
niz olmalıdır. Bunlardan bir tanesine 
bile malik. olmadığınıza hayret edi· 

'" l : ~C\'cut şerait ve vesait 

h~·.\\1oııp lltk atletlerinin Amerika 
k 1l'ctli ~ lltletlerinden daha az ka· yorum. 
l8 ~ b du~ iddia edilemez. Bill· Yüksek memleketler gibi, yahut 
~ge . er hangi bir :mukayesenin onlara yakın bir program tatbik et-

lef t lQi !1f tice ve~c_eğjn~ mnlııiın.. ~..l;ki'O' """Lir o.gilff oı--ıc ff.b.il .J-. 
ııı 1 

detec ı" etlerinin elde edebildik· ğildir. 
~leJceu' ~r, atletizmde mUterakki - Yakınlarda bir Balkan turnu· 

ı1~'. hu, ttı ~il derecelerinin dununda vası yapılacaktır. Balkan milletleri· 
ıe~tle. de~ ~t1~tlerinin kabiliyelsiz· nin hepsini tanıyorsunuz. Arada bir 
'il §titı:ııe~ ıki memleket arasında mukayese yapar mısınız'? 

evctlt fa k ıerait ve vesait itibarile - Balkan milletleri atletizm iti· 
le~ 2 ..... ~ t~ ileri gelmektedir. berile hep bir derecede \ e bir vazi· 
~etler, tletııın itibariyle ileri mem- yettedir. Merkezi Avrupndn olduğu 
)~Cclel'i, elde edebildikleri yüksek gibi programla çalışılmıyor. Yalnız 
~ı e)t lc~-~ereceleri elde edenlerin Biıkre:ı;te yapılan stadı çok beğendim. 
bo; tlattıak ~}~Yetinden ziyade, onu - Avrupada atletizm itibarile en 

Clııd... 1Çln sarfedilen mesaiye 
"'" ileride olan hangi millettir? 

ıJc .1'ııtb~ . - Şliphc yok ki Almanlar en çok 
~ ede;~~n usuli size bir misal çalışan ve en ziyade çalıı.'masını hi-

'11· ·~~tik . t ı.. acta "Pl 1 h len onlardır. ,, 
d•r "'den t . egron,, deni en u· M. Şrodere teşekkür ettik. 
•tih ~]~ etbıyesi mUesseseleri var· Mumnile~ h ~arın ve yahut çar· 
1ı. <lteıı n,, larda 10. 12 yar.:ından f 
"'U!J Çoc kl ı.' şanhn~·a Sı-liiııi~c gidere!\ ve te ti~a-
\, .... 

1 
eliıı1·, tı u ar beden terbi' esi 

' 1 tıd pk J tına dC\am edecehtır. 
"' e öğr . ı nazari dersler mahi· k d 
ıaı b enır. Burlıauettin Ley hak ııı a ~iti~ c e irıti 

ıe Ilı Ya§a e~~p edeceği sporun icap lstanbul Mıntıka ı He~ eti merke· 

ği beyan edilmektedir. . . 
Dii:ter taraftan muhtaı~yetcılerde 

mukabil hazırlık w· mücaqele hazır. 
lıvorlar. 

• Aneak bunların faaliyetine htikü· 
metce ic.ap edPn her türlü mtimanaatta 
bulunili.Yor. 

Kalmar. muhtariyetcilerin en kesif 
bulunduklari bir mintaka oldu~ndan 
orada daha fazla tetbirler ittihaz edilme· 
ktedir. 

Ynlikanda ki Papalik makamın da 
rahiPfer u:zerindc kı rıUfuzu \'e dini 
hakimheti hasebile bu işlerde bir roln 
malik · buluniyor ve niifuzıni istimil· 
ediyor. 

~io kova sefareti 
Moskovn sefaretine tayin edilen 

Hüseyin Ragıp bey ayın on dördtin· 
de Bükrcşten hareket edecek ve ~eh
riıni7.de Lir kaç gün kaldıktan sonra 
itimatnamesini almak üzre Ankarayı 
gidecektir. 

ne avdeti için he) etimize vAkı şerai
tinin mllttef ikan rettedilmesi ve bil· 
mukabele heyetimiz tarafından Bur
han beye dermesan edilen teklif ve 
:.artin da tahakkuk etmemesine meb
ni 5 Şulınt 929 içtim:ıında nıumai
leyhın mustafi mldine karar verildiği 
tebli~ olunur. 

Italyan "n,, takımı ha 
1 
eıı.teııte gö ınce .aı:ıeliyata başlar, zivesın<len: 

il; s hir ğrendıt°,'l usulleri. muta- · Mıntnka he eti mC'rhni~ e riyase- Itnlyan ( B) milli tlikıını hu g~n 
~başlar llıuallirnin idaresinde t- tindPn Te.::rinıC'\ ı·I nw ıııııfı en·Jiııdf' Yunan milli takımıyla bir maı; yapa-

lhAl:nc, ~ekt b gazetelerle istifa eden Burhanettin cnktır. ita!~ an takımı 17 şubatta maç 

tun hu1Un a~ladığı uınınn vaptığı müddetten beri devam eden muhabe- Bu takımın şehnmıze getınlmesı hak· 

ettirmeliyim?yoksa hastahaneye mı 
gitmeliyim? Gazetenizin doktoru· 
~urı ve va bu mektubumun altına 
sizin ce~ap yazmanr:ı rica eylerim. 
füıhamlı değilim, fakat soğuktan 
/azla müteessir olup, kor~tuğum_· 
dan sizi taci~ ettim. Benı tennr 
edeceğinizi ümit eylerim. 

Kasımpa~ada mukim karileri
nizden : H. Amn 

Cevap : Bu derece düıünceye 

ı·e evhama lüzum yoktur. kendi
nizi soğuktan üiyikile muhafa::a 
ederek gi.yinirseniz i~lerinizi de 
takip eder ve kazanırsınız. Herkes 
.c;oğu.ktan zatürreeye. tuıulıaydr 
hasta olmayan kinl..3e kalmazdı. 

Tünelde bir kaza 
Tıim~l arabalarında bu sabah 

bir kaza vuk~a gelecekti. Yolun 
yansında kakiık. yôrüyertk en.dik. 
Tm.mva.yda kar t1e bu::lar yüzün· 
den bu gibi anzalar vukua geliyor. 
Fakat tünelde de kar ve buz yok 
ya!. Evelce arabalarda ı·e re[errü_
attaki Tıoksanlar tetkik edilmelı, 
arızayı bertaraf etmeli ı·e kaza 
vuku;ma meydan VO"memeli. 

Galatada Galay hanında 
Nurat 

Çöpçü gelmez oldu 
Barı günler çöpçüler, daha 

doğrusu çöp araba/an bizim kapı· 
nın önünden gPçerlerdi. Kann ve 

soğuklann f azlala§tığı gündP.nberi 
hiç bir çöpçıl arabası geçmedi. 

Bittabi bunu mn=ur görüyoruz. 
Fakat toplaTları süprLintıileri etıdt 
saklavamıvomz. Sokagm bir kena
nna dökec~ğiz. Çöpçü arabasının 
gelememesine mukabil, bcled~P, 
sokağa süprüntü d.>kiyonız diye· 
rek ceza yazmamalı. Bizleri şimdi
lik mazur görmeli. 

Bomonti de hze tpaıl 

Telefon kızlarına parlak bir 
istikbal açıldı. 

Bundan sonra bütün fıJm yıl~ 
dızlar.ı telefon kızlarından olacak, 
tır. Amerikada bildiğimiz sadasız 
ve müteharrik resimlerden müre 
kkep filmlere ragbet ol:nıyor. 
Bunların yerine sadalı filmler 
kaim oluyor. Sadalı sinemada 
ise esas güzellikten ziyade sada
nın ahenRdar,açık ve şirin olma
sındadır. Bir film aktirisi veçhen 
ve bedenen ne kadar güzel olursa 
olsun, sesi iyi olmadığı taktirde 
bir işe yaramıyor. Meğer ki, 
sadayı başka bir sanatkar kendi 
yerine izhar eylesin.Sadalı sinema~ 
Ameıikada çıktığı zaman, film 
müdürleri sesi güzel, mikrofon 
karşısında şaşırmayan kız artistler 
bulmakta çok müşkülat çekmişler
dir. Lakin müdürün biri bu mü
şkül meseleden canı sıkılırken, 
birine telefon· eylemesi icap ebniş, 
telefonu açmış, gayet şefaf bir 
ses " Lütfen hanği numero l ,, 
demiş. 

Direktör bu sesi işittiği za. 
nıan sevjncinden söyleyeceği 

numerayı dahi unutmuş.. Çünkü 
işittiği ses hazırladığı mühim bir 
film için nvmaen kıfas da idi. 

Direktör derhal kızı davet 
etmiş ve bunu mühim maaşla st-
udiıya almıştır. 

Bu suretle telefon kızlarının 
sadalı sinema için tükenmez bir 
menba olduğu anlaşılmıştır. 

Şimdi bütün film kompanya-
ları sadalı sinema için film artisti 
olarak telefon kızlarina müracaat 
ediyorlar. 

Güzel olanlar müstakil artist 
oluyor. Veçhen husnü anı olma· 
yanlar Yüzü güzel ve laki.n s~si 
çirkin artist kızların ses cıhetın-
den yerine kaim oluyorlar. Tele
fon kompanyaları, bu kızları sesi 
güzel olduğu kadar zekası ve 
tahsili iyi olanlardan intihap eyle
diklerinden, bunlar ekseriya f ilm 
artistiği için evsafı Jazimeyi haiz 
oluyorlar. Asıl film artistleri mik
rofon karşısında şaşırdıkları hal-

~ 1
}'ata h e te fenni öğrenmiştiı. beyin keyfiyeti istifa~ı luıldunda bir ı yapmnk için Bu!g~i tan~ . gidC:ektir. 

lt ınceliklerini bili;. Buna rnt neticesinde mumaileylıin \'azifesi· kmda bir tasavvur mevcuttur. 

~tP.~5~~--~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~~~~1!11!!!11!!!!9!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!1!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
~ diyos, düştükleri yanlı~ yoldan ge· - Amma da hasis adam, bana. daha iyi hava olmaz deye dli§ünü-

cadd4.finde: Ahmet 

(Bitmedi) 

~ D ri gelmekte gecikmediler. bir viski bile ikram etmiyor deye youm. 

~ ag""lar kıra ı.f Santn Rosnlindan, Saizidora dü~ündü. Dama oyunu Meksikada çok 
t\. avde:t bila hadise geçti. Fakat bir sandalya aldı ve ya· münteıirdir. Bütün yerliler ve dağ· 0

nt, Cardn Orada aldıkları atları bırak· vaQ"a oturdu. 
1 1 

b 
1 

ı 
,,, ....... Ben erden ayrıhrken: saat oldu. tılnr \'e bıraktıklarını aldılar. Bir ~~ ı ar u oyunu çı gınca oynar ar-
~e gıder g ı· · ı ·h · H d ı ı b. k Fakat birdenbire buıi-azından Her evde muhakkak bir dama Tah. ap gore tedb· e ırım, ıcr ı tı· ar ing j ... ,. miı"'eınme ır az \f'lllf' • yeyip şerap içtikten son· e; 

a, dı§ardnn ı~leriııi al, kapıhırı gece geçirını~ti. ) "'\'a~~a ~ozlerini ra 11~ udular. Erte i güıı evelce gayrı ihtiyari bir memnuniyet say· tası vardır. Çifliklerdeki kadınlar. 
Cardner k_ırnse gelmesin. açtı ve sordu: Hnmoııdiyo'u arabarlın geçişini hası koptu: kocalar.ına dama için emirler ve-

'.Y ' Bilın~fsılat ı tedi: - Yene ne var.git 'e Leni rahat haber 'eren çoban kızını aramağa - Ne oluyorsun? rirler. 
ilk oYJeYece~Orunı_, §İmdlik bir bırak allah n~kma, bir nz uyuya- koyuldular. Hava bulutlu idi, bir _ Bir şey değil, şimdi yağm· Çiflik sahibi sordu: 

llt etrafı Vazıyette değilim. yım .. Amma bir drfa uyandırdın, fırtınanın yükselmesi muhtemeldi. ur yagacak ve hava serinleyecek _ Nesine oynarsm? 

1 ...... ~ep a~~~edo1laşanlar \ar. artık nacıı] U) uy!lyım. "d" Hep birlikte bir çifliğe vardı- deye seviniyorum. _ Beş kezeta ... 
ır ~"et "e b ::e e mı? Lakin kont ramanın gı ıp te Jar. Çiflilrin sahibi elli y•ac:larında. 

t ' u "b :s Hermondiyesu sevindiren yağ- O zaman karısı atıldı: ....... ltıc-ğc h l ısrar benim zıd- o hala geJmedi0trini oğreııince: saçına·kır düc:müc: bira amdı. d S h k b" 
1;,.: a~ ndı :I' :s mur eğildi. evincinin aş a ır K cac11r d 

1 1 l fi}· ~u h · ~ · llt!uİ bunun için mi uyan- Piposunu çekerek istirahat - 0 .oolDl sen e i mi o· anı.. erıfletle işi bı.tı"rı·"er sebebi vardı. Düşüne düşüne para dun? 
...... ~ • dırııın? dedi. ediyordu. Hermosdiyos sıcaklar· rf k 

<... E k sa etmeden bir kadeh iç i içme- Fak "flik 0tı.ı aten L - 'vet, hen de bir kaç ar a- dan sikayet ederek }'anına yak- at çı · sahibi karıaının nı \ 1 en de on . . d • nin yolunu bulmuı::tu. ik · ld 
Jtt, "un ıçm gidi- · daşln taharrisine çıkayım mı, eye laştı. Çiflik sahibi sordu: ~ ş· ayetıne a ırmadı ve dama bH-
\ Cebinde de S .. an taldan kıvır- .,. hı soracaktım. Al b ı d d" ı · ladı. , ıı ıı1J? - ı aparın a m eınıyor· d b 

e N ı · ·ı · ığı ir hayli pezeta vardı. H 
l n llıerak - asıı ısterseıı. lar rnı? ermondi)")~ bu oywıda üstat 

tdını b l <'tme, lıeın icap - Pek ala, bir bakayım, ne - Evet biri , ateş içinde, öteki Bir kaç dakıka sonra hiç sesi- sayılırdı. Fakat çiflik sahibi de 
...... Hr>reket ~~;~n. icap ederse yapanın. de yorgun ·ve perişan. :~:çıkarmayan Hermondiyosa aor· o havalide damadaki meharetile 
~ ' ' ın, ~ağda !-;ol- - 11 - - Hermoııdiyos. oyle ise bir tanınmıştı. 

1 ')nL ·R Tuzakta sandal)a al ve karşıma otur. - Ne düşünüyorsun yahu? 
aınon gideli beş Şantal, miC'hel ve Hermondi- Herm<ırıclivo~ içinden· - Dama oynamak için bundan 

e\ ) ork santralında .. 
telef on kızları 

de, mübeddile lavhası önünde 
senelerce çalışan telefon kızları 
katiyen şaşınniyorlar. 

Sadah sinema iki türlü ahıu-
yor. Eğer artistin güzelliği, sesi 
ve diğer şaraiti matlup dercced,.. 
ise resim ve sada biı· film d· 
alınıyor. 

I' 

1 

Hem se i, hem yüzü güzel, t• 

telef on kızı, yeni artist 
Mis Prevost 

Aksi taktirde evvela resimli 
film almıyor. Sonradan bu film 
perde de oynadılarak sada cihe
tinden artistin yerine kaım olan 
tdefon kızı resim filmine baka· 
rak söz söylemekte ve sadalı 
film ikinci defa alınmaktadır. 
Şimdiden Amerikada telefon san
tralından yetişmiş kızlardan bir-
inci derecede f ilm yıldızı çıkmış· 
tır, Bunlardan biri Mis Mary Pe· 
revost tur. Ahiren dört telefon 
kızı bir çok tecrübe ve imtihan· 
larda birinci gelerek film yıld~
lığına ehliyeti tamme gösterm1ş· 

!erdir. 



... 

6 

500 o uyucumu.z 
~ 3000 liralı 

• 

eşya vereceğiz! 
Fırtınadan miintezam tevziata im 

kan buluııamadığı için ıııusahakanıız 
7Şubatta değil, 14Şubatta haşlıyor.-. 

•I dam» geçen yaz zarhnda } ailenin salonu için seve seve isti-
yapbğı i i b · y' k m-sa bakanın fade edeceği ve her kesin ihtiya· 

riler tar ından mazhar olduğu ı çları düşünülerek alınmış daha 
k büy r ğb tt n cesaret ala- yüzlerce hedi) e taktim o!unacctk-
k ve < kip eden ok- tır. Bun!arın listesini yakında ne-
uc eteyi d ha redeceğız. Şimdilik bu hediyeler 

ile, Şubatın meyanında: Elbiseler, kunduralar 
n gU- k ık levazım gramofonlar, plak-

minden ı haren, a azan bayra- Iar,dikiş makinalan, elektrik ütü
mına mahsus yenı bir müsabaka leri, sofra takımları, çay ve kahve 
yapm rar vermiştir. Müsa- servisleri, vazolar, zabitana mah-
b ka, c y ptıgımız müsaba- sus eşya ve sporculara yarayacak 
·alarda ğu gibi gayet basit eşya vardır. 
bir ıekildc tertip edilmiş ve bil- Ikd k ·ı · 14 b t 

d K 
. am. arı erıne, şu a pe-

hassa A dolu a bulunan an- rşe b .. .. t ı · k d 
lerlmızin · de edebilmelerini n e i'lınu, gaze e erın ° u u-

Pazar ! K D A :!. 

9 
NAKl1'LER TUN EL 

l lnaliz 986 2Q I.~ .... Bal. 
1 Dolar 202 ı Floria 

20 }'ft.F. 158.SO 20 Kur.Çek. 

29.50 Tr-vay 4.25 ı l•tamb•I Su 
RllıL Dolı.. Anı. 

80.50 Kaellkö Sa Ertğli Madep 
ı:ıo Y 

20 Lireti 212.50 :z! ~ 22 
11 

118 
81 

780 

HiSSE SENEDATI 

20 Dralual 52.SO to Fnak Bel. 
1 RaJlat •• 48 1 p-
1 Auuı. Si. 28 I 

20 l..ey Rnm. 2'-12 20 F. hnç. 

it ...._ U.60 MUD lktlMt Bk. 
M .... J6ar. Ts-nt 't'e NDyl 
0-..U ilk. 136 E•nllf Bit. 

VAPOR DEMIRYOLU 
ÇEK Şirketi Hayriye 

Lond. St. 987 A•••· ıı. 1.11.so ~ .::: 
Nw. Y nrk 49.18 Pni knr. 16.57 Aa.D.Y. oıo 60 

18.SO Sfaortalar 
11 T11rklye mllll 

1.51 ittihat " 
22.40 itimat .. 

Paris :fnı. J 2.59 Vi)ana ııU. ~.ı9.:>0 .. ,, ,, ıco 
MiJanoJt. 9,39 Madridprıç :UO Mud1111ya.Huna 
B r ,.. '•rtn'"llP.ln "37.75 SlllllfUD Sabll Auadolu Aa.. 

er ıu m. 2.0 I AWU.dnla. 38.10 Tramvay 85 ltıt. 1Jmam. 
Sorıa lev. 68 nukr~ 24.37.50 
Brukı.el h 3.53 ~O'!'lk'a ... 10.r:ı M \DF ... N ŞiRKETLERi 

37 Şark 

Bozkurt 

41.50 

17.50 
30 

10.1 .. 
l0.15 
)7 

27 

Ginevrr.f. 2.55 Deltp-aıdln 27.87.50 B&l~" Kııraıı). 14.2:> Hua gıızı 27 
Arelan Çiwen. 40 ., ,, (tf"mt-t.l 3.50 

1 'TIKRAZl"'AR 1 Bak.ırkö, ,, l 4.50 Kadiköy Sn 2S 
Türllklmür 22 lblllr mezblıa 109 

1 tik.dalı. 91.12 { 1903 Trrıip l Mermtt Ta•ı 7 
~ . 

Düyunu. 223.50 ~ 1'::01.j90; 
1 DIGER ŞIHKrfLER 

Dr. Yolu 8.80 =: 1908 Tertip 1 ı.t.Tut.AD.Su 43 1 ll.50 ~ 1...,.. ı .Mil. bin M~. 
1901 Ghltlllder • lM .. IWatim clok. Aa. MeJua. Balci 7.50 
1909 ~ • bt.dejirmt'Ocl 41 1 Mutt.ıhErmS. 6.10 
1902 

.,, ,. 1'f'mnn 
Şark merkcc:!2a 5.70 Tnıkia 4ckf'r ıs 
bı.Kaıaplui 27.15 Te1. Itt:ımhul 30 

TAHViLAT Reji 11.05 Nrptnn 

Anado1• Dem. 'hll. 12 Tertip (D.E.J C.J Tark ini.An. Omniion 
1 Tf"ıtip f A.B.q 41 3 ,. IF.G.J 48.50 Duban Turk _ Karaaunal 

Şark Detlrm 8.0<> 

1.90 
6.75 

ktan sonra, kupoıılan kesip sak-
temin iç'n c ki m ·sabdakallnn lamalarını tavsiye eder. Kariler T J CAR ET BÜ R SA S 1 
verdiği derslerden istıfu e o un 
muştur. Musabakamızın esası >U mü abakaya iştirak içni başka b 
şundan ibarettir : liç bir kulfet ve ya fedakarlık 9 Şu at 19 29 

l - lkd:un.. karilerin~ ihtiyarına mec;ur*değildrler. 8~B~TTea FlND. VE~:!~ ZAHIR:u.Pa. 

,•en 500 z ta, Rarn zaı {Kari/erimi:;,, n:rl'ccğimiz ç.v-.. " ., ~:.~ .. dık ı~!: ~:;:.r ıı;. hınuı n 

bayraınına mahsus. ol- muhtelif lıediyeler<len bazıları ~_:ye ~ ç.uvaı •~cm.UN 77• Mmr ~;:~' ~,';; 
ınak üzere, 3000 lira k1~ rmnlardır. J oı..t Yulaf 

1 
Sert 4-5 

Fı .. k 73 Ku. l'a. Kt'trıı tnlıııaı Dönmr 

BlGDAY 
Ku.Pa. 

ı .. 

" metinde muhtelif herlİ• S 1ll • • /\ l lı l Ş' msİyesi, atkı. Tiftik ,, : Ekii!. EkieL 1270. Fuıulye 311. \"umu~k nuıh 
} eler taktim edecektir. ofra takm ı, kadın eldireni,galoı, \ııpaia ,, ,, Eki1tra 1260. :;;::*•"" ,. Sert 3 • .ı ıu. 

bot, p ntuj la, çocuk elbisCJi, lcoı· iHRACAT ::::':,:· 
1305

• Böriilc• " :~ı;:~!~: 1
:

25 

2 - Bu mü~ahaka) t lm, k '\ l w•. yün çorap. pi· Ton n.t.eı : Bakla l;, Macar ta't'. " 

iştirak etmek için, kar· - iam , baçt 11. bntmıiy<', masa ör· .. ~::U.!~ .. TiFTiK Nard wın. 18
• 
30 Butday 10 

d kı . - HUBUBAT 
lerİD ihtiyar e ece eri fÜSLI, Ça) (U/\mıt, yün ÇO<.'llk /ısta- Ç;,..I ~== : Ku.Pa. Kn.PL 

bütiın zahmet, 14 şubat 'z, i karpin, iioso·ı, şapka, palto, ., AV DERiSi ~r:::. : 
ç. .... .. 
Arpa 

" 
Faalllye 115 
Noı.e .. " 

per en e l!Ününden iti- Uuşaınba, kız /utanı, kadın pora· .. K•Pa. A.Juın 
haı ~n ne ı e ece ~;miz k. b! Y~ ,~ faı il~.61.i ilik ofra talnmı, uaı ;:::;a 6fJOÖ. ) APAGI 

Fl.llM Sl7 
Tıftık 

" 
" " 

] t 
l 0 ki 12kişılık sojra takımı,traş takımı, Tilki 

upon arı. op a}:1P ~a a· boyun mendili, kaşkol, kadın çan· m.:uach. ., 

Ya;ata 

" 
IC11. Pıı. 

Ku. Pıa. Çakmb .. 
&anaa ıo~. .. Akf«'hir 

mak~n ıbareUIT. Kıo·n~ı aT·~~~r~& ---~-~~~~T~:~~F:~.~&~.~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
ular top andıl tan' e. an Bu lıediyelerderı mada. mev· L 

.. \nkııra Orhaneli 
mı us Su i Ü = 

d ği · htut mı·k Eıııvali metruke ilanlaı 1 J e ece mız ma - sim icabma göre, karilerimi:ıi 
~rab~igvoWuk~nsonra~h~cihdmemnune~k~s~~~~~-~---~-~----~-----~ 

ı h ı emtı Mahalle i Sokafı No Ne'iı icarmuhammeııi lıra icaıeabıkı 
kari er Un an Sıraya bir çok hediye'ler de ayırmamış lira Sene\İ 
koyarak idiıremize tesli- değiliz. &>oğlu Feriköy Bilezikçi 2044 Klgirhaae 440 

1 1 edecekler Ve mukabi- ~:· .;.:. Ye1Jilkuy Şeyketiye lstanbul 66 Hane 25 Şehri 
Bogazıı;i farab)& Koltaroglu 14-12 42 !Sene\·i 

rııde numerolu bir fiş al- Bazı karilerimizden aldığı- Yenimahalle Pazarba~ı !">6-103 • 100 

acaklardır. mız mektuplarda, yeni mt1sabeka· Kadıköy Tc:!-e-~a ı ~ddeatmacad11d1 ~i 57.173 Maabahçektsık 45 Şt-hri 
d k ı. _,, ·- LN& 4 ApartmauJaire4 

3 1\1.. b k b f" mız a ·o;acağımız ı.-oponların. Be)otlu Huse~inağa Kuçukdıvarcı l Hane 17,50 • 
33 Şehri 

- ?Sa a aya ll l• SO)fa arka mdaki _Yazı/ara hale/ BaJeda etMfı muharrer icare rapteıl luır uzre 13 2 9_Q rilıine nıu~dif çar· 
~ r dahıl olcaktır. getirmemesi arzu olunmaktadır. f8Dba gıınu ı=aat 15 de ihalelerı muwaerdır talıplerıu Ean:ıl metruke icar ko-

4-Anadol udaki kari· Koleksiyon yapan karilerim iz için D.118) oouna mUracaat C) lemeleri .• 

lc\rİmİzİD mu~abakaya te• koponlarımızı gazete münderica Semti .Mahalleai Sokıığı • No. icarı 

Lira · t• :- ki · · t tını ihlal cımiyerPk muayyen bfr 
! men iŞ ır,t Cnlll e- yere koyaraf.rz. Beyog ıı Mf'§rulı) et 

J İ l İÇ O n uzak mahal- Sururi Mehmet ef. 

Daire 
Bahçe \'e mehtap İ·55 Apartman l 
F.mın Canııı 3-5 3 

66 ;;ehri 
45 

rde bulunanlar için bi
f<·, r· c ·ni gönderebil
rnek için kafi va kıt bıra
kılacaktır. 

5-llediveleıimiz Ista
nbulun en ~ıaruf mağaza
larından alınmış o1up m
a ahakanın hitamından 
evel o mağazalarda hal
i ın n zarı temaşasına ar
z >lunacaktır. 

l 4 Şubatta~ itiba· 
en kuponlarımızı 
aklayınız ! Jlit 

kftçük sel ineler 
Marmara ha\Zasında seyriscff'I' eden 

'e 25 ton ili toya kadar ( 25 dahil') 
olan k ~ ık sef in,.ı rin mıınmeJatı 

sıhhiıe~i ( Istintakı s l\hi. pratik1t, \C 

vize ) • lüzumunda tekrar konulmak 
prtıle, il"':ı dilmi fr. 

A vustralvada bir o·rev • e 
MP!bum, 8 r \.AJ 

6 - :" )3 kariimi zetak
im edeceğimiz 3000 he 
iyeden bir tanesi gayet 

i bir altın saattır! 
K~re~te imalatı amelesi ara nds 

zuhur ,.d n "'revd~n mUtev,.flit n iyet 
daha vahim bir şekil alm11ktadır. 

o h şka bir kari- Çunkü 32 sendika muralılıaaları gre· 
ı. ç k giıze) ve zarif 1 i di 1er ııana~ ia da t ~mil etmek teh-

b• d t k hed" l dıdinde bolonmaktadır. Federasyon 
Jr O ım.ı ıye O - h' meım·n müdahalesini ıaruri go· 

U iki hedi- r ılme .. tedır. 

Jtçıin.cü . bir 1\. vnıpanın en gt?zel kadını 
e yenın ısın Paris, 8 [A.AJ 
priz olmak EnstıtU izuından ressam M. Bes-
• mize, eoı:ıra natd ın riyaseti altında toplanan ve 

t 
. ııan' tkirlardan mürekll~p bal11D9D 

\,. il• beynelmilel jüri hey'eti Elisalııeth Si· 
mon isminde bir mııcar kadınının 

• • , :\vrupanın en gllzel kadın old .ıjuııu 
roa.n ma'da, her aeüan etm.ıttir. 

• • • • 

B l b 

• 

Balada eT1fft mukarrer emlakin 14-2 929 
15) de pazar)!\ suretile ihaleleri :mukarrerdir 

c 

4 
5 
6 

45 
45 
35 

Bodrum 45 
• Tahtında 7-50 • 

dik kin 
tarihine m\ll!lldif pereeabe gllnü eaat 
taliplerın Emvali metruke icar koouayo· 

nuna müracaat eylemeleri. 

Semti Mablleli t • N? Nevi İcarı Ura Şehri 
Balat Karabaş Vapur iıkeleli 39 Aru 2 
Karaglimr"k Atik Alip~a Kilise 5 dük.kin 21 
Tahfakalı Rillfetıtpaşa Tahtakale 20.22Maa oda dUkkin 12 
Emin omı Şebmehmetf•ylani İzmir 10 Klgir duk.kin 60 
Buy.akada Nizam 23 C&ne 10 
Sirll.eci Elvan zade Demir kapu 11 Apartman daire 1 12 

lleWa ev.Uı mubartar eıtıllltiıı 13-2-929 tarihiue musadif çarıamba gttntl saat 
lSdc talik ıuretile müçJlye41eleri mukarrerdir. Taliplertn, Em\'lli metauk.e icar 
,<omis"onuua müracaat eyl,..meri. 

Tütün inhisari müdür-
lüğünden: 

(Dik) markah (3000) ki)o kalın maden yağı pazarlık suretile alına
caAındaıı itaya talip oJanlann numuneyi gômır.k lizere müracaatları ve 
13-2-9.29 tarihind~ miibaxaat komisyonunda Nat onda bulunmaları. 

Mahlulatı vakfiye müdiriyetinden: 
Kıymeti Bedeli mösayedeti 

Lita Lita 
600 (JO() 

Eyupta nifaııcı maballeaiııde de7ilm'D tokaiıDda 7 atik nmnaralı bottaıun 
n11tf hine:\ altı\ Uz lirada talibi obdeeinde hhuumqtur fulatile talip olanlar 
kıyınelı ) ule t&cli lnipk ai11'etlnde pey ak~lerlle ynmi Ulale olan 13 eubet 
929 çarfll.Dlb& ıı.ınu uat 14 ıie kadar •tablulah nkfife mudiriyctiae mQracaılan 

Har:;ada "iKDAM ., 

Za~hire fiat l 
] a lı düştU 

Taşra 

BALIKESİR TUTUNLRİ -
Balikesir vilayetinde yetişen tutu· 

nler zeriyat mıktarı ve zıraın 
adedine dair Balikcsir inlıısar 
idaresi baş müduriyetinden Şehri
miz ticaret odasına gelen malunıat 
mücmel oıarak aşağıya dere olun
muştur: 

Balikesir baş mfıdiriyetı dahi
linde Balya, Birradıç, Tursun bey, 
kepsut, Susıgırfık ve Sındırgı ka
zaJarmda 1928 senesi zarfında 
ziram adedi l 873, vezin n mu
ayene neticesinde tahakkuk eden 
tutün mık.darı 624077 kilo, t tün 
zeredilen saha 8968 donumd ır. 

Bandırma, Edremıt, 
mtidiriyetlerile Ayvalık m kez 
memuriyeti dahilinde 1928 s e· 
sinde tütün zeredenJerin adedi 
3903, istihsalat mıkrları 7'1fJ227 
kilo zer'iyat sabası 1159<) dönnm-
dOt. 

Netice itibarile BftliketıJir tütün 
inhi arı idaresi mıntakası dahilin
de 1928 ııeneei zarfmıiaki tutun 
mOıtahıilinin adedi 4671, iatih-

Uınuı ı 
Ütül' h 

1 r, alimler, h('r n vi ın 

lar htıtHo dtınyad kı te 
keşf iyati ve iatbiJ.: tı tak P 
lar. 

192'2 - 1927 )ani 5 sttJI 
nda 10000 alaLudar inı;ao 
titüya ve kurlara d nam e 

Institunın birde ın•~---
adır. Bütıın d nv d k' k 
lere dair bu müzede ıS(J> 
la fo1ografi mevcuttur. 1 
16000 den fazla eser tJl 



J 

... . . 'e i y 
komisyonundan: 

iqıvı te h t etme}CD mutaabitler nam ve 
w'arı yazılı 4 kalem me\'l!l uı e pazarlık' 

r ı 1 l 2 9'29 p rte i g u sır ıle s f 13,.> • 14.5 
cm ha e' ri on ıodelu p!lı rlık m h llınd icr oluna 

l"1 ıcı 9 ısyonumuıa \C ~tırak icıude pazarlık 
h ılunma lan ilan olunur. 

v r ınlerı içın 800 kılo bu~ıiay, 1500 kilo dıırı, 5000 kilo 
o et t } 1 m.ı, 600 ı..ılo ken \tt, 2000 kilo pırinç. 

b a)'., 1000 kı 0 ) t'§ 1 sal ta 1000 ki o ekmek i i, 
m de olarak al nı suretle mubıı)ll!l olunac: ktu. lha· 

.ınu ~t 14 de H rbı e we tebı yeme ı neolerı 

ıı:nı olunacaktı. T lıp enn rtn mc içıc kom s· 
0 

,. UııaJı.au malıaJJıne mt.raaıaı uı buır b\lJu.omal rı 
, 

P :r J1 D 1. '\l. 

.ı : 
40 ıO, 4-0il, 40"'2. 4073, 4074 

lstnmbul 2381, 2832 
Tur i ede ı gube eri 

n, A a.r.!l, Mı' ·n 

Ha eki kıı ın r 
ve Firen!!İ Bek.imi 

Cevat l(eriın 
Türbe de Eski Hilali alımer 
binası. Tel: lstam. 2622 

me makinalarımız g lm ·~tir. 
l.'mum· epo \e centalı~ı Istan

bul balık ar \! ı c::oknk o. 4 
Pern kcvaidis biraderler TL Ist. 
2031 

• • Rnmnzııd • • lerdcki • • • •••••••••••••••• 
d 

... 

edilmiş ikı 

k ·r 

dabıl n 

arsada 

ffiC\CUt 

~ ·I r. 10 9" 1 

il 

.. .,,,... 

MUKA 

Gazetesinin l{aınazan nushası 

a 

su~ z 
Bir kı 

Ti 

AT: 

üç re 

• •• 
eyın uç yazısı: 

e e~inde rüyeti hilal .... ., 

anıazan geldi ! 

a a 

01{ 
11 Şubattadır 

• 
ıra 

30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

, 
UZ· 

7 

10.000 

LÜTFEV DIKK!l.T J;DJ~IZ: 
Bu eneki 1a))are pİ)a krnm iındiye kadarkile in en zen i İl ir: 
1 10.0 O Lira ve daha yukarı bii) ük ikraıni} eler eçeıı .,e ile 

'~3 tane idi. Bu sene "5, tir. 1 abet ihtinıali yüzde 67 artıııı~tır. 
" 2 - l\tl"~I lı{RA~fİYE ADEDİ: geçen s neld kE idelerde yalnız 

"2.000.,, idi. Bu sen< tam: ''3.900,, dur. Umum i ahet ihtimali de tan'· 
} üzde 95 6 ani iki misli) artmıştır. . 

3 - PİYANKO CZÜNDF~ Z~ GiN OLA LARIN 
GEÇEN SENEı İN TA)ı .Ki :t İ!SLİ E Çil ACA TIR. 

Darülhcd yide : TC'y e Hanım 
Natit n .. ydo 
Alhamrad.a 

Operada 
~lf'kte 

P, ajıkte 
Aırl Sinemada 
Al<'mdard.a 

miidü ~Ii.iğiind 
al na ı... 1 t d r 

• • 
:ıı lı 1nrf 

nu ilıale i 

TUCCAR VE BA KA 
l\IEl\ CRU olnıak içi 

snka u da An enk rı sefarethanesi 
/,an 1L3an ı:e tirar t daslıanesır muracaat.Program 

rı veril'r. ~fudur ı · 1 ~ P krnduni. 

Orınan ve erazii vakfı) e mıidtirltiğünuden: 
C b luda "Vakı "V..ıkfa ait on ikj d n•ım m ktarındnki tafta saula· . 

hmrı Ç r~ nb ıriıniı saat on beşe kadardır. 
bul Evkaf müdiriyetinde orman ve arazi idare-

• 
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(REŞ1T PAŞA) vapuru 11 şubat pıı 
1 ... rıe"i 12 de Galata nlıtım.,ıd n hare. 

ı>tlc lrebolu Samsun Cir on Trabzon 

ll e Bopa)a gidecek ,.e dom.şte Pazar 
!. krlM') le Rize SUrmcne Trabzon Gor 
I" Gircson Ordu ünye Samsun Inc 
oolıı ZonguldaRa oğtııyacakttr. Hareket 

ııu ~ Uk kııbul olunmaz. 

l\1ersin sur'at posats1 
(M HMl TŞEVKET PAŞA) 

\apuru 12Şubat Salıl2de gahıta 
rıhtımından hareketle İzmir, An 
talya Alaiye Mersine gidecek \ { 
döniı§te Taşucu AnamorAlaiyP 
Antalya lzmire uğrayarak gele 
cektir. 

Ayvalık sür'at postası 
(MERSIN) vapuru 12 şu

bat Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bur
haniye Ayvalığa gidecek ve dd
nO te mezkı1r iskelelerle bera
ber Altunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
yQk lınmaz. 

ilan 
11 Şubat Pazartesi guntı 

Trabzon birinci postası yapıl

' mayacaktır. 

z zrader-
ve mahdumları va-

purları 
eri ve Ltık Karadeniz Postası 
olculann her fl'ttrlu istirahatla· 

mıı temin edilmiş olan 

Millet Vapuru 

10 şubat 
Pazar 

Grwı Ak§am saat 81 de Sir
keci nhtımuıdan hareketle ( Zongul
~' lnebolu, Sinup, Samsun, Ordu 

ireson, Trabzon, Rize 1ıc llopa)ya 
Azinıetf'Ve At'det edecektir Biletler 
Vapurda de verilir Muracaat Mn
bali: İstanbul Balıkpazarı Yeni 

· caret Ban. Telefon İstan. 1154 

S ultan ahmet sulh icrasınd n: Mehmet 
CelAlettin beyin komisyoncu lluse)in 

ATni ve Celil efendilere icra eylediği 

"ltrcbatnnda 44 • 2 uumaralı dUkk&nın 
tahliyC:Ei hakkında tastir J..ılınaıı ihbar· 

nııme} c yazılan gerhden iknmetgiihları

nnı mcchul olduğu anlaşılmak lıı iwnen 

tebligat iorıısı takarrUr etmekle tarih 

ilindruı itibaren bir ay :r.&rfındn mecUr 

tahliye olunmadığı taktirde muıımdei 

kanuni'Ycnın ifa cdilccc~i iliin olunur • 

S ultaıı Ahmet Sulh 1 incı hukuk 
mahkemesinden: Bır kıta cnctle nla.. 

t olan 170 lira 'e 70 kuru§ un tah
sili talebiyle Salamon Yeruzalmi efendi· 

nin Finroncdarda Mahmudiye hanında 

Abdulkerim zade Sadullah ve mahdum· 

lan efendiler aleyhıne ıkame eylediği 

davaya muba eret için mudaialeyh na· 

mtna gönderilen davetiye mumaileyhin 

ikametkfihmın mechnl bulunması lıaalıi· 

yle bilateblig iade kılındığından hukııı, 

usul muhakemeleri kanununun 141,142 

inci maddeleri hUkm~nce yirmi gtln 

mUddetle ilhıen tebligat icrnsı karargir 

olduğundan yevmi muhakeme i olan 7 

Mart 1929 Pcr cuhe saat on üçbuçukta 

Sultan Ahmet Sulh hirinci hukuk mah

kemesinde i bati vltcut etmediğı taktir· 

de giyaben muhakeme.} e devam edılc

ccği ilin.olunur. 

1 ntanbu\ ııltmet hukuk dairesinden: 
Madam despinanın Heybeli adada 

deyirmen !okağında katinin bauesinde 

sakin Jstefo '"ledi kosti aleyhine ikame 

eylediği bo~nma dm ıı.stndan dola) ı b"Şll· 

nmalnnnıı 27·11·1928 t:ıribinde verilen 

kararı havı ıliimı mum:ıiles lı I tefo efen

dinin ikametglihının m"çhOliveti hıısebilc 
ilanen tebliğine karar verilerek hukuk 

ullı ınııb. kemclerı kanunun me\·adi 

rı ıt":ılika•ınıı te-.; fıkan ilan olunur. 

r. IK D \ '!. 

J(ongraya davet: 
Istan u icaı·et ve senayi 

o ası ıdan: 
İstanbul Ticaret \e Eenayi oda::;mın 1929 kongrabı : 

24 şullat pazar g n • saat 14 te 
Dördüncıi vnkıf hanında tıçüncü kat ta oda mecli~i salonunda akte

dilecektir. 
1 - Kongra rmmame,i mi'ızakeratı c;ıınlardır: 

I Senayi kredisi 
lI Ticaret Bahriyede kredi 
2 - Kongrada müzakere edilmek uzere t:fL..ıJ.ıı ticaret ve senayi ve 

şirketler ve müesseselerle iktic:adi cemiyetler tarafından raporu 
ihzar edili 

21 Şubat 929 perşenbe akşaınına 
kadar oda umumi katipliğine tevdi olunacak me ·eıelerde kongra 
ruznamesine ithal edilir. 

3 - Kongrada, ruznameye dahil olan me\attaıı hı.ika hususat 
kakrnda müzakere cereyan edemez. 

4 - Kongramn müddeti devamı on gündür 
5 - Odaya mukayyet ve mtic:eccel erbabı ticaret ve ı::enyai ve tir

ketler ve iktisadi cemiyetlerjn iJm kongraya iştirak ~dehilecekleri ilan 
ve teşrifleri rica olunur. 

v 

g 

Sermayesi : Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradıı· 

Umumi Jlüdürlük 

-, 'u j 
Arı kara 
lstanbui 
Bursa 
lzmir 
Samsun 

Adana 
Trapuzon 
Balıkesir 
Gircson 
Edermit 

A 

Ayvalık 

Zonğuldak 

Kayseri 
1lfersin 

l\lüsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 

• • 
l{iral k o a ar 

Bahçe kapıda dlirdünNı Vnkıf hanuı birinci katında 1.10,13, l t,17 19 20 23 2 
25 ve ikinci katında 1,3,7,8,21,23,21, 25 26 ii.} 3.'.) 36 38 IO nuııınnılı odalar kİm\n 
'erileceğinden şubatın durduııcU guııl\nıl!'n ) irmi yedinci çım;nnba gUml saat on 
dort buç~a kadar mUzayedeye konulrou~tur taliplerin yemı \C sııatı u1ezkilrc 
kadar şo.rtnamenin suretini alımık 'c tPı ıınntı ffill\1\kkııte ita ederek milı.ayedl') e 
işttrlik etmek lizre 1 tanbul Fvkaf ıııtid ıri~etind<' 'nkıf Akarlar müdllrlııglıne 
ınuracaatlnn iliin olunur. 

Kı)meti 

T ira 
1050 

ye 
Bedeli mUza)ede i 

Lira 
525 

~ ... u-

DUlgerznde malı 11 ind" Ktıta'ı cndd inde \7) ati', numaralı (350) arşm 
nrc:a dört hafta ilfo edildi~i halde talip zuhur c>tınt-me -ine mebni pazarlık sure· 
tile ihalesinin icrosınıı karar 'erilerek (525) lirn~'.l ı libi uhde inde bulunmuştur· 

kı)ınt:tiniıı yuzdeydi buçuğu nbpetinJe pey paralaıiyle· 
glmil saat ondi.>rdl' kadar mahllılüt ~nkf ıye mudiriyetine 

•• mu 
• • 

Bahçe kapıda dbrdunc\I ,akıf han tahtında ve Felemenk lı3nkasınııı tahtı 
isticarında olan 4 'e dahilde Y numıımlı maklup iki mağaza kira~s Hrilccc· 
l!inden yirmi gtin ilün ve bir hnfta mUddetlo temdit edilmii isedc yevmi iha· 
lesinde teklif edilen bedeli icar ecri misline ııaıaren dungörülmekle mUzayededen erfı 

nazarla pıwırlık euretile icraı hususuno encUmeni idarece karar verildiğinden fnrtnamımin 
suretini almak ~c teminatı muvakate itn etmrk Uzre) e\mİ ihale olan 16 şubat 
929 cumartesi gUnU seat on dört buçuğa kadar İstanbul evkaf mUdUriyetinde 
vakıf sknrlar mudnrlllğllne miiracaat ı>tmcleri ilan olunur. 

ilaliabme lstanbul merkezinden: 
Gemiyetin malı olup demirkapıdaki emlak ve arsanın mümyede· 

sinin 17 şubat pazar günü aaat 3 de merkezimiz binasında icra edile
ccki ilan olunıır. 

C:.ulı:;ıı ]0 • TCltı() 

"-' iralı magaza 
Vakıf akarlar ıntldiirlü ğünden 

Bahçe kapıda dorduacu vakıf hanın tahtmda ve osmanlı bankasının tahtı ic:ticannda 
bulunan 66, 17 nuınarah m:ığ:n kiraya H'rileceğinden Kanunusaninin yirmi liçiıocı.I 
glinUnden Şubatın on altınct cumartesi gUnUne kadar ınUuıyedeye konulmuştur taliplerin 
yevmU mezkıirun 6tlat on dört buçuğuna kadar şnrtnıımenin c:uretini almak \'!' teminatı 
muvakluıtn it ı oorrPk mliza}edeye i tirnk etmek üzre htaubul t:\kal müdı.; !yetinde 
nkıf akarlar mUdurlugtlne mliracatları ilan olunur. 

rezival 
KuUanması koJay ve tesiri 

knt'iyen şaşmaz. Pek müz'iç 

olan öksürüğü keser : 

Hava borularında. biriken 

balgam lari söktürür. 

Dikkat! "~apt" fabrıkasi 

müstahzaratı, .,~#, saJibiıli 

havidir. 

STA 11,iLiNA 
Markalı Rkımızı bundan bövle •• •• • 

Tiirk "UZ - ',, H.akısı 
'~amilt• takdim cdecegiz 

Gnlatuda: Ermeni l\ili-;e sokaı'.,'l 31 · 33 
Tel: Bı:wo~I 2772 

Karaağaç ınüessesatı atibiumumiliğinden 
640 lira bedeli kPsfı olan Karaağaç Mezbııha.et ahşap iQkeleı:sinin tamiri 9 Şubat 929 

tarihinden itibaren yirmi gün mtıı:lrlrtle münııkasayn konulmuş olduğundan talip olanla· 
nn teminat ııkçesile mUba) aa komisyonuna müracaat eylemeleri ilin olunur. -- -------

Hukuk. fakultesi uınumi katipliğinden: 
Hukuk fakulte~inde Hukuku medeniye mlldt rri i mua\·inligi münhal bulunduğundan 

lan tarilıınden iki ny "Onrll ) npılucnk mU!'~bakn imtihanına girmek isteyenlerin ~erniti 
uıkülte kalen inden ö~rrenm!'leri be\ an olunur. 

Vilayet daimi encümeninden : 
Rumeli hisariyle boyacı koyii arasında balta limanı sarayı namiyle 

maruf 46 oda vasi bahçe ve müştemilatı saireyi havi yalı otel ve aire 
olarak ku1Ianılmak üzere icara verileceğinden taliplerin 20 şubat 929 
çarşanba günü saat on bire kadar encümene mürasaatlan. 

Aksarayda 14 odalı Murat paşa medresesi 
Ebüssüut cadd~sinde 11·13 numaralı matbaa binası 

t7 " 5 " " 
Horhorda 14 odalı hasan ağa medresesi 
Turu osmaniyede 3,5,7 numaralı dükkan ile 5 oda 

,, ,, büyük vezir hanında 45 ve 
Küçük vezir hanında 6 numaralı odaJar 
Vilayet daimi encümeninden: 
Balada muharrer emlak icara verilmek üzere 17-2-929 çarşanba 

günü ı::aat on bire kadar müzayedeye konulnıı~tır. TaÜpleıin encü
mene müracaatları 

Şehremanetinden: Yand 
lardan itfaiye efradı tarafın 
giyilmek uzere Juzuınu 0 

dört Amyant elbise kapalı ~ r 
la münakasava konulnıudıl 
Taliplerin :.:artname almtık ~ 
re her gun levazım mudllr ~ 
ğline gelmeleri ve teklif Jllf 
tuplarını da ihale günlı 
.~ mart 929 Pazar gunii ' 
on beşe kadar mezkiir ınud 
lliğıine vermeleri. 

B eyoğlu sulh hukuk icra.sındaJl• 
de) inden dolıı) ı mahcuz 'e f 

mukarrer (5000) okka ağac ıı.ı;ıııcı' 
Şubat salı guniı sa.ııtde Haınsl 
caddesinde 76 nomaralı köınurcU 
klinında bılmUz:n ede furubt f<lÜ 
den talip olanların yevm \C sal 
kurda hazır bulunacak memurıııı 
ctalararı itfin olunur . ~ 

A Efl 
YAZI l\fAKINA5l 

(AJ?LER) ın ufki burtl~ 
tipi imtiazi muııhasireJl ft. 
LER yazı malii nasına JJ:l 
us bir hususiyettir. 0 
Arzu bulunduğu liads11, 

kopyalar çıl\arılahilir. 
ebet dayanır. . J 

1Ik yazı makıııası. ·ı 
senesinde ADLER fabtl ;,, 
tarafından iuial olunJJlll~ ıı1 
Bütün dünyada ~ J~İ 
l\ina satılmıştır. rur ~ 
vekili umumiliği: Ist~ıl 1' 
Gnlata voyvoda han ı 0 ti 
10. Posta kutusu, Gal~tB e 

Anadolu viJayatı iç1JJ ~r 
acentahldar ve eyyar 
murlar aranwor. 

V ekCılcttcn azil: Sürmeneli }!ıı; 
Şakir kaptan mahtumu §uk1'0111 

ı:ekületten az.il eyledik. Hacı °!,, 
kaptan kerimesi Mükerrenı. 

Selahııttin, zevcesi Rabia Ha53° 

1•eoee•••••••-.o 
h 

ve ilan 
Abone ücretleri ~ 

"eııe Oç ayhk, Altı ıı)lık. "' 11 
Dahil: 5 9 93 
Hariçiçin: 9 16 
Adre tebdili için 15 k~ 

elmcli. . 
Ilan ücretletı 

Tek sUtunda sııntiuıi 
:Altmcı sayfada 25 

5J • 
Beginci " 
Dördunoll • 80 
Uçüncu > 120 
ikinci • 200 ilf; 
Banka ve mUessesab Ma.ııse t ~ 

hu!!tiust tarifeye tabidir. Tı1b•ı;J f 
Uı1yetinin §irketlerin ı:-ı~ :er <' 

aki ru.nlarıyla kitibi adıllı1' ;ıııİ 
onixn §irk etler ilanlıırt. ~t tı 
kunıatur. Devnir ve mue!S'l.;ıı ı3'" 
il nlan, Türk mekteplerı '~ ı-ııı 
nte~ire il!nlan santimidtı111 

••••••••• ~rt ~Wdlirimes'ul: BUHHA1' 


