
~ubatuı 14 üuciı öwlmü~deki 
Pertenhe gününden itibaren 
500 karimize taktim edece• 
giıniz 3.000 lıralık hediye ku
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Per§enbe gıwündcn itiha ·en 
neşredeoeğimiz miı~aha a u
ponlarını ht,'Sj~p aklayu ı:t .. 
500 karimize 3.000 lırahh. 
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ISTANBUL DUN l\.ARANL l(TA ALIY U. 
lllJN OGLEDEN 

YAGMAGA. 
NRA YENE (A 
BAŞLADI. 

NEZLE ŞEH IMIZDE SA -JG N BiR 
HALDE HUKUM SURUYOR. 

ttER_ TARAFfA SU BUHRANI VAR. 

nlJz }(IRAN ROMORKÖRLERI KAATHANE DERESINJ 

TEMIZLEMEGE ÇALIŞIYORLAR. 

l\aJ Nezle salgin bir haldedir, tramvaylarda, vapurlarda 
~ •• , l 

sakınınız 

'Bııı ~. ~ouk dün de devr:m 1 rajlarda çok zahmet çekiyorlardı. istisna edilirse muntazam çalış-
~.~ırı ç~bı .b!r şimal rüzgar~ I Tramvaylar, yollar bila inki- mışlardır. 
~ta resını yakıy?r, herke.!! ita temizlendiği için bilnispe mun- Şehir karanlıkta 

clı, ''tt biitüllıec~ur edıyordu. tazaman işleye bildiler. Havanın soğuması üzerine bü-
~~ç R\i n_, gun durmadım yağ- Seyrisefain ve Şirketi hayriye tün sular donduğu için l..'llmpanya 
ld 1 so~u~~ur devam eden şid- vapurlan çok küçük teahhürler [Mabadi ikinci Savfada] 

deler ar dolayisile donan 
dii.au son Yağan karlarla yene Ali Riza 

ltı tabakefer,yerler donmuş bir 
~Ytn .. ks:yla mestur olduğu 

11 :ttın1~ ve düşmek tehlikesi 
duşenı ·Yollarda mütemadi

aliç 11:rehesadüf edilmektedir. 

Bey ailesi verilen 
üzerine dün sabah 
eıı teviiif edi di. 

lit11• • alde? 
• Cın d • 

-~ttiııi onan aksamı evvelki 
~ it brtıı llıuhafaza etmektedir. ! 'ft ~rs!~rtrde buzlar çözül-

dolaş ileler halinde ha-
lı~ları n~aktadırlar. Bu buz 

l'e l'lda old;et 3~ ~ntim .ka
rtıctllj olnı kları •ıçın seyrıse

tlall d aınaktadır. 
şeh. ereler 
teı tin tnuht ı· 

er h e ıf semtleı indeki 
it\ 1 emen h 
~ .. ~ş ardı emen kamilen 
o~ r. 

l\aab u deresi 
ili ~na kadar ta menbamdan 
~ tı \ıstu d~ donmuştur.Koca 
lı dar, ka un de sabahtan akşa

o""'- Yan k 
~" 'GlYanı İ oşuşan ve kar 
~ , lhaııe dar a doluidi. 

" ·ı eresi d tb lllişti e temamen 
~ahlı d r. Kadiköyünde ki 
~fll d ere d 
da 0ıırnuştu e ınenbaına 
le'· Şehrin r. Bu derelerden 

tı • uzak 
ltıa..... ' t ~kil d ve yakın me-

.. ,~rı d e en k" .. k 
~ ql.. onın .. 1 uçu sular 

h ll ll k ~,.ardır. 
ulı k" a lıye 
it \ı h . 
tı ~~b.n nvada en ziyade .. 

a ı. ıer ot muş-
1.:sı o"'i.&kları oınobillerdi. Şe-
~1~~ donduf.:~P.are bir buz 

Ctcfe ~u ıçın otomobil-
' Yokuşlarda ve vi· 

• 
emır 

• 
yeııı 

Mcvkuflar Polisınüdiriyetine getirilirkeı 
'adriye hanım ve arkadaşları, tahkikat hakimliğinin göst 

l .. _ m üzerine dün yeniden tevkif edildiler. 

Dün polis vasıtasile tevkifhaneye götürülenler, Kadriye hanım, 
Naci, Tevfik beyin oglu Faik beylerle Kadriye hanımın val~desi 
ve hemşiresi Nadide hanımlar, Madam Fofodan ibarettir. Mevkuflar, 
tahkikat hak'minin emrile dün sabah erkenden evlerinde tevkif edil
mişler ve doğrudan doğruya Polis müdüriyeti birinci şubeye getiril
m:şlerdir. 

Mevkuflar öğleden sonra tevkifhaneye gönderilmişlerdir. Mevkuf
lar müdüriyete getirilirken soğuk kanlılıklarını muhafaza etmekte 
idiler. Yalnız madam Fofo bir aı telaşlı idi. Fuat Şemsi, Ali Rıza, 
Ahmet Tevfik Beylerin ~imdilik tevkifine lüzum görülmemiştir. lstic
vabata bu gün başlnn .. caktır. 

ı--

·Ramazan 
Bu gün mübarek 

Ramazanın 
ilk günüdür ... 

Bu gün Ramazanın ilk günü
dür. Evkaf müdiriycti bu müna
sebetle camilerde temizlik yapbr
mış, nobanlana bitirihiieaini te
min etmiştir. 

Her gün ikindiden sonra ca· 
milerde mukabele okumak üzre 
37 hafız tayin edilmiştir, Aynca 
canıilerde vaaz edecek hocalara da 
yene evkaf mlldüriyetince vesika 
verilmiştir, vetikası olmayan va
ıılerin vaaz etmeleri memnudur. 

Polis müdüriyeti ramazan 
münasebetile Şehzade başın
da müskirat satmayan kahve
hanelerin, gazinolann sabaha ka
dar açık bulunmasına müsade 
etmiştir. 

Seyrisefain idaresi de ramazan 
münasebetile her gece saat 2 de 
köprüden Kadı köyüne hareket 
etmek üzre bir vapur tahsis ey
lemiştir. Şirketi hayriyece de va-

pur tahsis edilmişse de kar \•e fırtı
nadan bu vapm larm harekt ede
eceği şüphelidir. 

Diğer bütün vesfıiti nakliye 
şirketleri dahi ayni tarzda gece 
seferleri hazırlamışlardır. 

Karların yaıJtığı 
Kaı· fırtınasının bütün hayat 

sahalarındaki tesirleri günden 
güne naşcnide şekiller alı
yor: Sular borularda dondu. Ca
ddelerdeki bütün saatlar durdu. 
Nerede ise ceplerdeki saatlar da 
donacak ! Zamandan habersiz 
kalmanın ıztırabı büyüktür. 

l 
OMI·SE 

ANBULA GEL 

SIR KLEYl'Oı A 

ZEVCESI 

DE 

RE_F'AKA'f 

ETMEKTEDiR 

KOMiSER 5E~ illLE A ~I 

GiDECEKTiR 

DU 
1 

RAYA 

lngilizlerin Irak fevkalade komiseri Sir Kleyton zevcesile b:raber 
dün sabah şehrimize geldi. Irak komiseri ve zevcesi rıhtımda lngiliz 
sefiri Sir Klark ve leydi Klark tarafından karşılandılar. Günlerden 
beri karlar albnda kalan Sir Klayton ile zevcesi çok yorgun olduk
lanndan hemen şehre çıkar çıkmaz bir otc nobile atlayarak Ingiliz 
sefarethaneaine gittiler. Sir Kleyton rıhtımda kendisi'e görüşen bir 
muharririmize seyahatmm müşkülat içinde gt>çdiğini, yorgun bulun
duğunu söyledikten sonra Istanbulun karlar albnda gôrülen man
zarasının kendisini ve zevcesini teshir ettiğini beyan eylemiıtir. 

Sir Kleyton refakatinde lngiliz sefiri olduğu halde Ankaraya 
gidecektir. 

Emden iskan 
Alman 

sabah 
genıisi hu ıniidiri 1n11un1i hacı 

sekizde l\1ehn1et bey 
liınanınııza geliyor. dün ~ehrin1ize geldi 

Emde kruvazörü bu sabah li- lskan umumi müdürü Hat;ı 
manımıza gelecektir. Emdenin Mehmet B. 'in Ankaradan şeh
dün saat 13 te Çunakkaleden geç- rimize gel
tiği telgrafla şehrimize bild;rilmiş- miştir. Ken
tir. . disi dün va-

Mecidiye zırhl .. , ile giden iki 

1-\1ccd ) e Krö\ azörü 
riyc zabitimiz ile Alman sefa

retinden bir memur boğazda 
Emd ne geçmişlerdir. Merasim 
programında ufak bir tadilat 
yapıımıştır. Gemi Dolmabahçe
den selam nacaktır. Emden za. 
bitleri ve efradı şehrimizde kal-
diği mütdetçe bü~ü~ vesaiti nak
liyeden bilibedel lStifade edecek. 
lerdir. 

1 )j IDL <1 iraı, 

iskan müdü
rü teffiz ko
misyon '~nn 
daki Dahi'' 

1 yenin mü
/ messilleri ile 
g-örüsmüş -
ür .. Meh 

met bey, is 
kan memuı
lannın ha-zi 
randa isk5. 
idaresinin cı l\leınet bey 

Bir gazete. de Silahtarağa sa-
ilindeki buzlar çözülmediği ta

ktirde elektrik cereyanının kesi
leceğini bildiriyordu: Havalann 
yaptığı bin çeşit buhranlarn ila
veten, şehir karanlıkta kalacak; 

= -"--==~===-

lağvedilec annederek işi gC\'

şetmemelerı hakkında tenbibatta 

bulunmuş ve yeni sene bütçesir~ 

iskan müdüriyeti İffo tahsiaat 
kaplayan bu beyaz ve yeknasak konulduğunu beyan etmiştir. Mo 

tabii tramvaylar da duracak, te· 
lefon kesilecek, sinemalar işleme
yecek. Karanlık, souk, hareket
siz, muhaberesiz, eğlencesiz, aç 
ve susuz bir ıehrin hali düşü
nülsün 1 

Hele zavallı gazetecilerin çe
ktiği ! Muharrirler aç kalmış gü-
vercinler gibi bar .. ' ., • 

tabaka üstünde, boş kalmış sü- met B. 1 O gün şehrimizde kala
tunlannı bes!emek için bir hayat caktır. 
ve hareket toh~mu bulmak telaş 
ile beyhude yere çabalayıp du
ruyorlar! 

Bu hal, merkezi arzdalci ha
raretin soğumasil~ kürr miz.in bu· 

f\ıuhacırlere vcnlen evler her 

kınım olursa olsun erı alınma· 

} .ıcaktır. İskan · şlerinin hazirana 
kttdar ikmali mukarrerdir. zlar altında kalacağı son hayat 

gününün ne şekilde olacağı hak- Ancak o zamana kadar bütm. 
kında korkunç bir fikir vermi- teffiz ve temlik işlerı ikmal edile
yor mu? mc7.sc, mühlt t arurı olarak bir 

Ahr.pet ÜafİW müddet daha temdit edilecektir. 
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S!ya tte körı ·;k 
r h nıının Londrada b ıl 
ir ki ahını okumaktayım. 

E.seıin ılk sahifesınde, 1918 bi
rinci kanundaki mandacılık ha· 
reke.tinden bir bahis gözüme 
.. rpb. 

Bu maziyi unutmak biı Türk
ler için tehlikelidir. 

O tarihte bir gazete idareha· 
nesinde toplanan bazı kimselerin 
iç ihadı-esere göre- şu imiş: 

"Tiırkiyenin devletler arasında 
paylaşılması ihtimaline karşı wil
son prensiplerine ehemmiyet ver· 
mek; vatanda gözü olmayan Ame
rikanın vasayetini istemek. Ame
rika, Türl iyeye malen ve ıktisa
den yardım ec(.k; miı~.teşarl r 
ve ıhtisas erbabı &onc.. recek, 
m ınl kette bir k ç sen r u e
mt:ti temin edecek; dah, ı ıs a 
ha t b u cak ve n m e .e · } n 
bır r 'im h"-lırlayacak {ayrı en),.. 

Dü y her şey b·r ah ·ve· 
riştir. ibadet bile cennete gi • 
mck için edilir. 

Ame "ka böyle bir kü kte gi
recek. «Mo:lroe» prer; pl rini 
- yani Amerika h ... r· ci · şl , · ı 
karı rn ı ak - feda e ec<.ı. f; k 
bundan do.ayı diğer de" "'r1e 
kavgaları olacak. Bu ez

0

)eti e 
mukabil kaz~nacağı ne? 

dece lcrdi. 7 aten bunun prog
ramı da çizilmışti. 

Bir ermeni, kabine reisi: Bo-
gos paşa. Bir rum, dahiliye nazırı: 
Yanaki paşa. Bir yahudi, maliye 
nazırı: Bohor Bey. Meşhur ve 
mevcut bir ermeni, sarasker: An
tranik paşa ... v. s. 

M mlcketin mali ve iktisadi 
idareci New York'un borsa ma-
hallesi olan Wall Street'te müte
şekkil "incorporated,, dedikleri 
bir kump~nyaya ihale olunacaktı. 

Turk vatanı: bir borsa işi .... 
Sorarım: Türk ne olacaktı? 

muktedir bir kavas, bir kapıcı, 
bir uşak .... 

Bu rejirıı aitmdaatürk nufusu, 
Aınenkanın asıl yerli ahalisi olan 
ırm1zı renkli insanlar gibi _ri

yecek, tükenecek ve bir asır is
tiladaı onra vatanda, etnografya 
müzeleri icin tek tük nümuneler 
bulun.,.caktı. 

Lakin hanım efendi bize şöyle 
mukabele edebilir. 

- 'Vatanın taksimine kat'i 
karar verilmi ti. Bu tehlüke ta
hakkuk cttike.ı sonra Amerika 
maı1dası ehven değil mi idi? 

Hanım efendi! Hiç bir sefih, 
deJi, bı.n k, hatta çocuk: - ge -
lin beni vasayet bltına alın ..... 
demez. Vasayet cebren icra ol
unur. Hiç bir millet;- gelin, va-

•
1

nıanette 
Cemiyeti belediye 

Cemiyeti belediye dün içtima 
etti. 1 saab haricinde çalışan 
memurlara ücret verilmesi teklifi 
bütçe enclimenine, Verem hasta
nesi inşası için istimlakata mü
sade yerilmesi teklifi idare en
cümenine, senede 3 bin lira 
ecri misil verilen sebze halindeki 
bazı arsaların satın alınmasına 

karar verildi. 

Çe nıeler nakledilecek 
Encümeni emanet 927 senesinde 

yaptığı muamelattan bazılarım 
şitdetle tenkıt etmekteidi. Bu 
tenkıdata emanet fen işleri mü
dürii Ziya B. cevap verdi . 

Hey' eti fenni yeye ait işlerin 
merkezde tecemmu ettirilerek 
belediyelere salahiyet verilmedi
ği söyleniyor. Belediyeler umumi 
yolları yapamaz. Yalnız iç sokak
ları Jamir edebilir ki bunu da 
yapıyorlar. 

~fterdarlıkta 

e 
[Birinci Sa~famızdan mabat/ 

suları ve bütün çeşmeler susuz 
kalmışlardır. Bu itibarla şehir 

umumi bir susuzuk derdi içinde
dir. Gerek suların donması ve 
gerekse yollardaki müşkülat 
dolayısile Kayış dağı, Kara ku
lak ve emsali menba suları da 

1 

1 
muhtemel görtllmektedir. 

Şark demir yollarında tirenler 
Yeşil köye kad"r işlemektedir. 
Avrupa ekspres ve kcm.unsiyo· 
neli eri şimdi.ik işleyetni)"oı ı .. r. 
Deniz kazaları 

Kara denizde fırtına ve kar 
getirilmemektedir. tipisi elan devam etın"'ktedir. 

Bütün bunlara ilaveten Silah Geçenlerde Köstencı>den lima-
tar agadaki [elektrik fabrikası, nımıza gelmekte olan ltelya bandı-
istifade ettiği sular donduğu ralı Albanya vapuru Mangalya cıva
için muattal kalmak tehlikesinde r ır.da karaya dü~tü. Mezk r gemi 
bulunmaktadır. Latima tahlisiye vapuru tarafın

Elektrik kumpanyası emanete dan kurtarılmıştır. 

miz uzuvlarırl'zla 
basilleri mağlup ederle_'· 

iste alelumum iyotlo 
ve hunların ıçerisinde 
Y< ğı bir çok cihetlerdefl 
dcnimizin mukavemet k 
ni çoğaltır. Ya nız her . 

tahammül edemiycceğİ i~ 
doktora muayeı e old 
sonra kullanmağa başl . 

Kolayca içe bilmek içiıl 
şi şeyler limonat ve 
gibi şeylprden istifade 

Herhalde bir kış 
minde 3-4 kilo içmek 
lıdır. 

Ga t m nfeat S€.Ver bir tacir 
"'" s af; &an' atkdr ve sarraf 
milleti olan amerikanlann bun-

• t nımı, memleketimi idare edin, 
ben bu i ten acizim demez. E, .. 
et! bazen kuvvete karşı gelinm

. Fn1,nt o UV\ ete giı!er ve 

mukavelelerin menba suyu çe
şmelerinin uçuncü derecedeki 
sokaklara nakli, ) anlarına birer 
beton baıaka 1 inşa ederek bu 
barakalara memur ikamesi, bu 
memurlar tarafından teneke ve ya 
fıçı arın mühürlenerek her birin
den bir kuruş resim alınması 

kabul edildi. 

müracaatla bu akşama kadar buz- Bir hafta evel Akdenizden ge
lar kırılmazsa makinelerin çalışa- lirken karabiğa taraflarında ka
mayacağını bildirmiştir. Emanet, raya oturan Omitvas vapurunun 
bu işin liman şirketinin vazifesi tahlisi imkan haricinde görüldü

ği:rdcn ~6 k:(c€n il:aret tayfası c:illııı:;;:;ııııı::=:ı:::ı::ı:::::sC:=---ı 
olduğunu kumpanyaya bildirdi- seyrisefainin Gelibolu vapunı ta-

~ ıw~ bckıeyecck eri aşi-
• 

karcıır ..• 
Ac..ı .ı anım efem.ti bunu 

diışiı ıdı.i mü ? anım efendi ve 
arkadaş} rınm tn. avvurlan taha
kkuk ts A ıika meml keti 

ıdar ed cek ? Bu cıhet : 
dr nüldu mü ? 

E ıda ıı n nasıl olacağını 
Ô)l y yım: Y ni 

·ı pek az e p k 

Tetkikııbma istinaden söylüyo
ru . Amerikan arca Türk, }a a
ganlı bir kabi edir Medeniyete 
ımisteit değildir. Geri bir mah
luktur. "Filipin11 adalarındaki yer
lierle Türklerin farkı yoktur. 
Türkler esır hır kabiledir. 

davetkar yiiz göstermek te na-
mu dokunur. 

Mütarekenin o cehennemi gü
nlerinde yapılacak iki şey var
dı: 

1 - Kuvvetine güvenenler 
geriye çekilip müdafaaya sarıl-

mak: bu yolda ya muzaffer ol
m , ~ ahut şerefle ölmek. 

2 Kuvvetine güvenemiyen-
ltı n ycıpacagı iş te susmak. 

Filhakika iki türlü insan çıktı. 
Kuvvetlerine güvenenler memle
keti korud1.1lar. Güvcn"mcycnler 
1 ~ us !.1

1ar. Eu ikinci kısma tariz, 
edenler yoktuur. Birinciler ise şan 

lfe:;:.abı kat ~i raporu 
ğinden liman şirketine müracaat rafından şehrimize getirilmiştir. 
edilmiştir. Geçenleıde "lrva,, taraflarında 

927 Liman şirketi derakap faali- karaya düşen Rus bandıralı 
Bundan sonra emanetin yete geçmiş ve buzlu sahaya dö-

hesabı kat'i raporunun ınüzakc- k d "Tomsk,, vapurunu yüzdürmek 
. . .. rt buz kıran romor ör gön er- için giden Semperperntüs tahli-

resıne devam edıldı mi tir. Bu romorkörler 18 snn- h ı siyesi a arın muhalefeti doln-
Tetkiki hesap sıksık tadil edil- . tim kalınlığındaki buzlan kırmış- yısile avdete mecbur kalmıştır. 

diği tenkit ediliyor. Bu dünyanın lar ve bu suretle şehri elim bir Karadenizde Rusya sahillerile 
her tarahnd bütün inşaatta böy- felaketten kurtarmışlardır. Tunadan kopup gelen buz par-
ledir. Kısıklı tramvaylarının kabu- Suların tekrar donmaması için ı çalarma tesadüf edı mcktedir. 
lü muvakkat muamelesinin geçik· sulann üzerinde mütema diyen KaradPni7 ,,. çıl::ıc-.Ak ~ nu ,.r dik-
mesinin sebebi formo itesinin geç dolaşılmaktadır. kat tavsiye edilmektedir. 
bitirilmesidir. K.adıköyüne isale Nezle afeti Batumdan gelmekte olan 1tal-
edilen suyun dereye akması he- Soğnk dalgası .. e tipi fırtına yan b~ndıralı Asriya vapuru lıala 
nüz tesisatın ikmal edilememesi- sının hüküm sürduğü bütün mı- gelmemiştir. 
dir. Denildiği gibi de 1,5 milyon ntikalarda müthiş bir nezle sal· Vapurun fırtına dolayısile bir 
lira sarfedilmiş olmayıp 60 bin ğını etrafa dehşet saçmaktadır. limnna iltica ettiği tahmin olun-
lira harcanmıştır. Tahsisat verilin- lzmir ve emsali vil~yat merake- maktadır. 
ce bu çeşmeleri isale edilecektir. zleinde bu afetle mücadeleye baş- Avrupa yolcu arı 

ve şerefe nail oldular. Gazi 
Mus~afa kemal, bütün mua .. ·inleı i 
askerleri milletin ve vatamn hür
metini ve tarihin takdirini hakki

Osmanh ımparatorluğunda ise le kazandılar. 
pek yüksek diğ r milletler vardır: ı Lakin bir üçüncü ve dördüncü 
Rum, ermeni, yahudi, hatta sür- kısım da var: 

Paralar n•~reyP gitti? lanmıştır. Nezle alelade bir has- Avrupa trenlerinin kar dolayı
talık zannedildiği halde, çok eh· sile Çerkesköyde kaldıkları ma-

Emanetin fazla faaliyet gös- C emmiyetli bir marazdır. ihazt lumdur. Bu yolculardan bazıları 
termediğini söyleyor ve tenkidat- b 'I. 

yani, k ldani... Bunlar hıristiyan- 3 - Mandacılar; ta bulunuyorsunuz. Eğer iş gör
teneffüstlerinde ir az zaıiyet otomobili rle Tekirdağına inmiş· 

dır. Medeniyet is · hırisliyaııların 4 - f nsafsız avcıya köpeklik 
olanlar, bir nezle mukaddemesile ler ve \1armara vapuru ile şehri-

memiş olsaydık verdiğiniz para- 1-elim felaketlere - uğrayabilirler. mize gelmişlerdir. Bu } okular 
nhısan albndadır. Zaten Ameri- edenler. 

misyon ... ıleri bu hıristiyanları Teslim edihn ·lidfr ki bu ecre-
ların imdi meycut olması lazı- Bunun içindir ki, lstanbulda (64) kişiden ibaret olup bunların 
mdı. Fakat hepsi harcanmıştır. da salğın halini alan nezlenin j )5) i ekspres yolculandır. ' d n Türkle.e mi.ı-11 yanda m ndacıl r si)aseten kor 

h --tirı:ıek içm olı ~ ti l n d rt r. F atl'all ~u i i~tin1ali önüne geçmek için tedabir alına- Bu gün hava na~~i 
Eveli Katranın 36 liraya caktır. ı Rasathaneden aldıgırnız m • d t de mü s seleı açmışlaı - Kopek erden ise hiç bahsimiz 

fnamelerinde bu gaye 1 yok. Bunların çoğu d vletin mec-
münderıçtir. 1 buren imzaladığı umumi aftan is-

gaz şirket.inden alındığını halbu- Tiı•enler de lumeta göre bu gün de kar yag-
sonr ı 48 liraya başka bir şahıs- Anadolu demir) ollarında bun- mağa devam edecektir. 

O.;, r:ı sın mcrı ı-g .. te · A ·k 1 tifade ile cr .. ı} dı be~c i~e için- JI 

T · ki · d ı ~ d ıııkaa) ız dolaşıyorlar,• hatta 
tan a ııımanıası sui istimal ol- liyo ve postalar işlemektedirler. l\1uğlada Kış 

ur y yı man a arın n a .ma b h I 
a ardı her s yden evel o un- azrn a 0 11 

• 

duğunu idd·a ediyorsunuz. Birin- Mamafi yağan karların temizlen· Muğla, 10 [A.A] 
ci · katran mahalline teslim etti miş mıntakayı yeniden doldum- Şiddetli soğuklar yı.izünden 

r rdan b J m ınurlar t y n al • 
ı~ı ve fena idi. İkincisi ise inşaat rak mtlnakalatı inkitaa ogratmak mektepler tatil edilmiştir. 

Trfan o k d:.ır dalğmdı ki bu 1 
~ua ı iradesiz bir halde şu cevabı 
verd 

Evet ..• 
Kimi? 

S .. •• • l ı .. 
f ı cevab Penh. n ma um 

., • U"""rinde tat ı bir t ,;, 
bır ku. 

Bevaz ho}nunu mütevekkil pir 
iizün ile bü ·erek gözle, r c 

ni hsı tarafından sevilmek ıve 
du( ni"lmek saadetinin iıleri par-

ı 1 an yalC111 söylemişti. 
O, Pen anı düşünmüyordu. 
O l düşuncesı bu sıcak aıle 

ı ıv t munıtınden dışaraa 

ictı. 

retle Pcribanı sevmesı başlamak 
üıre olan bir facıanın önilnü al
maz mıydı? 

Evet.. irfanı bulunduğu ve bu· 
calndığı haleti ruhiyenin tehlike
lerınden kurtaracaı: yalnız, yalnız 

hay li 1e <lal- bir çare vardı: 
mı 'ı... P.erihanı sevmek... Onun aş-

6 - kına mukabele etmek ... 
irfan, lllŞ<U l ı Perihanm: Bunu yapmak irfan ıiçin yegfm 
- Kimi diisünliyorsunuz? ça e idi. 
Sualme: Delikanlı uih yet bunu idr.ak etti, 

Sizi... gerek vicdan ve g-erekst> 'n:rifc 
~Uıt,; .... nu .. '""'vcitJ \.t.ım ... n. uıı- hi 1 ri. ın gösterdiği bu tek isti

r yalan söylediğine nadim oldu. kamete bütün azmi ile yürumek 
Karşısında hiç bir şeyden şüp- lazım geldiğini anladı. . 

he etmeye ı temaınen nıa~um ve lşte bunun içindir ki kafi ka-
nezih bir genç kız vardı. rarını verdi. 

Bu genç kız nışanlısı idi. Bu karar mucibince his ebne-
Pcrihan irfanı saf ve hakiki diği oşkı his ettirmeğe, duyma-

b~r ... ş.u ı e ıyordu. Hem de çıl• c3ığı hisler üzerinde mahirane 
dıraSı) a. yürüyerek yalancı aşk rolü yap· 

1 fanın bu u zih aşka muka- mağa mecbur olacaktı. Belki 
bele etmesı ır vazife değılmiydi? böylelikle kendini aldata bilir, 

Onun da aynı ku\·et ve ·ud- ! kalbi hislerini uyutur v kim 

bilir Süheyla için uyutulan bu 
hisler günün birinde canlanarak 
Perihana karşı hakıki bir aşka 
inkılap edebilirdi. 

irfan bu karan verdikten son
ra yalnız kalmaktan korktu. 
Süheylanın hayalinin tekrar bii· 
tiin benliğine hf\kim olaca~11nı 
hissetti ve mşanlısının yanından 
ayrılmadı. 

Onunla beraber, müstakbel 
kain peder ve kain valdesinin 
mü ade inden istifade ederek 
tenha bir odada b-s başa verdi. 

Her ikisi de burada saf ve 
nezih bir sevginbı temiz havası 
içinde lezzetli bir an yaşadılar. 

Bu anda irfan hakıkatan ken
di kendine vermiş olduğu kararı 
tutmuş, Süheylayı artık unutmu , 
oynadığı aşk rolü yavaş yavaş 
kalp hisleri üzerinde te' sir et
meğe başlamıştı. 

irfan memnundu. Çünkü bu 
hali o istiy~rclu. 

Çünkü iradesini elinden alan 
öteki tehlikeli hissi bu suretle 
bir az uzaklaşdırmış oluyordu ve 
bundan adeta bir çocuk gibi 
seviniyordu. 

Saat gece yarısını çaldıktan 
sonra dır ki mşanlısının evini me
cburen terkctti. istemeye isteme· 
ye gidiyordu. Çünkü biliyorduk" 
yalınız kalacağı, atelyesinde ke
ndi kendine düşünmeğe ba laya· 
cnğı. zaman Süheylanın, benli
ğinde ani olarak yer tutan bu 
genç kadının hayali yene ve te
krar canlanacakbr. 

Onu artık düşünmemek, dıma
ğını, muhayyelesini temamen ni
şanlısı Perihan ile meşgul etmek 
azmile apartmana avdet etti. 

Perihanın yaşadığı saf muhit
tten çıkınca sanki hayatın fırtına 
ve kasu gaları ile dolu ezici, yıp· 
rnbcı başka bir muhite girdiğini 
hissetti. Böyle olmdda beraber 
iradesine hakim olmEğa ç .. ıştı. 

D y1,·e or; nt bank vezn 
bin l,ü ur lı~ ~ ı ihtilas etrne/ 
nun benl,a m1ıdur muavini 
cii\' an. vezneden Tıber~ tıs ft 
mrmuru Leonidn efendilerin 
mesi dun Uçlmcu ceza ma~ 
de hitam bulmustur. 

Muhakemenin cerrnındaD 
hitln n ifodPsinden ~t dur tP 
Ha k mıcı k' an ve veznedar 
efendilerin nıi.ıçrımi) etleri aJl 

~ından birer bu~uk sene b•P 
,. f ur r.'. bin lirapr• 

ve kontrol mt>mum LeOlll 

berantıne karar verilmi~tir· 

Erzak fiatıarı 

Erzak ve mahrukat fiat1"9 
men fırlamıştır. Piyasad• 
günlerdeki fiat şudur: 

Pirinç 55-35, şeker 
snde yağ 280-200, ze 
120-88, fasulya 65-82, 
40, patates 20-10, sogan 
bakla 35-15, :zeytun 120· 
} az pezııir 120-50, kaşar 
pastırma 540-100 

Odun çek· si 489 fkelt 
miş •ve teslim 600 e 
Kömür res~i beyanata 
1 O kuruşa sahlmaktadıt. 

Bir çocuk cese { i b 

mamı~tır. 

Fakat ... , 



1 h DA ~J. 

facıaları 

IIindistanda Isap an yada 
kanlı yeni 

Protokol 

ay ı gece yaıısı otoınohil 
ile Balta limanına koştu. 

FERiT, DAHA iLK ADIMDA: (BEN 

Oruç 
Bu gün ramazanın biri.. Kim 

bilir, nice bahtiyarlar, a-eceyansı 
sıcak salonlannda dondurma yer• 
!erken, nice betbahtlar souk oda· 
lannda sahura kalkacaklardırl 

boğuşmalar tedbirler -
dün TURK ZABITASINA EMiN DEGILIM.) 

imza edildi DiYEREK MEMLEKET iDARESiNi 
TESLiM ETMiŞTi. 

Orucun, bütün bir yıl çalııan 
mideyi dınlenbirmek için aıhhi 
bir pehriz oldutuna fÜphe yok. 
Fakat, işin iaribi, orucu tutanlar, 
mideleri her gün binbir türlü 
yağlı, ball~ yemeklerle fişen, etli 
butlu zenginler deği , dotduğun
danberi oruç tutan fakirlerdir. 

l>eyn in Bombay, 9 (A,A] 
1'r: l...ıa1 eyi gazetesine bildirili· 
lbGaluın.nı:la ın ellah bir takım 
... e dol 80 ı ı mütehevvi· 
"-ilett llŞarak eldikleri me· 
htııa. J•raJanı ~e dükkiinl:ırı 
"""1~ıer:ek biı çok vleri ateşe 
'eh'lS•ad ır. Aluttehidei Aoıerika 
· • an b' lirler tarar ır nıUhendis mütchcv· 

tlıthnİştb. •ndan bitap bir hale ge· 
leltt.ı id' ~e~e yansı çekilen bir 
~ oiar.~eı 6r:fiy~nin ilanı neti· 
hi •e IOhınnıyetın teessüs etti· 
~~ klann tamamen tenha 
~ l~ hildirınektedir. Şimdiye 
~ıttı ına~t~J ile 600 mecruh 
'it ttlgr ;· .Bi.lahar~ çekilen diğer 
"-e ~ta ıse örfi idarenin tesi-
~ ~~sokak mulıarehelQrinin 
'1tn7e .k.ı dığı iş'ar edılmiştir. 

laatı vUrut etmektedir. 

l.... ~'il lll Bomhay, 9 [A.A] 
~e tını 11 ~etrolunao emirname
~ fıııa:llti mahallerde heş kişi· 
L ~ ının toplanması ve saat 
~ ~~~babın altısına ı , r hal 
~tı "'8 çıkması m tir. 
---~ IO k daha man· 
' ~ektea idi. B nunla he
~ hir ın llzeri "Kalhader,, de 
L 'teş lrhede askeri halk üzeri· i:' ~şi açzn~a mecbur etmiştir. 
Y~ ölınüş bir çok kimseler 

lnıştır. 

'l'l'ôçki galiba 
~saya gidiyor 
1'~ . . .. P r·s •. 10 [A.Al 

ıle a1les1 ı n r k >Şk ki· 
'-te ' La-Malou·le Bains ,.. 

'lfi~ eler cere' an etmekteoi• 

ln ve musolini 
'ttn~ . Londra, 9 (A.Al 

'-i ~ ( D 1 mail ) gazetesine 
~una gore Papanın haki· 

ile s.niyesini iade eden mua
t-ı ~"'1 1 gUntı ~Uı U (Musolini) 

'i.ltı it r (Caapan) tarafından im
li! "11 '1 S 1 ıse hlık_funeti .ancak 700 

~ be a. ~~n hır miJ mu· 
~ ş hırı kadar bir arazi 

u!~dir. Pa_Pal k makamına 
l~ tinın ı de eJılmesinin 

'dii:. tıı 1 l • 
"'' a 1 pa n bundan 

ke~fj 1 .e n ı a sejahat 
Y ti olacaktır. 

'1·--Ütehassıslar 
'ıtıteb'8eı J Pari , 8 1A.A] 

Pelt ae 
1 ?1n nim resmi içti· 

:n..._ -rnıınt l M 
~:-qg hJiı· . o muştur. . 

ittir. }l· lttıfak reiı intihap 
'' lr lllilddet toura AJ. 

Lor ' i titaatmı yahut 
it..t~'-'e~f1•11ın ticaretleştiril· 

lt~:"'ct tc~tetkik için tali 
~'ı•Jar h muhtemeldir. 

tit-de er gün toplandıkJa. 
' "la~askalyada evel bir 

0Lıcaklaruu ümit 

:Madrid, 9 [A.A] 
K ralm rcı;;mi ~eri de de neşredi· 

len bir emirnamesinde memleket 
için f e-na ve meş'um neticeler basıl 
ede<-ek vak'alar olmadan evel ale
nen haber vere4!Ck, nazırları yahut 
hııkdmet erkanını zem ve kadih 

maksadiyle tenkit edecek olan kimse· 
!erin tevkif için hiıkumete mezüniyet 
'erilmektedir. Gene bu emirname
de arazı siyasi münakaşalera iştirak 
edecek mahfillerin kapatılmaşı, 
marua -ve ya zem Te kadih mak
sadile •>betnıksiyon yıpan meclis· 
lerin bu hareketlerinin tekerrürü 
halinde, feshi, bütün memurlann 
siyasi sırlan saklamağa ne derece 
kabiliyetli ollduklaeının ve siyasi 
tahrikat ve jfsadata istidatlan de
recesinin tetpit ve ıelcili emrolun· 
maktadır, 

M. Magino Fasta 
Dakar, 9 [A.A] 

Milstemlekat nann M. Maginot 
ile refakatindeki zevat Bamko ya 
gitmişlerdir. 

Yeni bir amele meh'usu 
' Londra, 9 (A.A] 

Bishap ta yapılan kısmi inti· 
bahatta amele fırkasının namızeti 
M ... AuckJand,, kazanmıştır. Moma· 
ileyha avam kamarasına giren 
meb'us kadınlardan dokuuucu· 
ıudur. 

Sırplar ve Yunanlılar 
Atina, 10 [A.A] 

Hükumet Belgrada cevap ver
meden evel Yugoslavyanın cevabi 
notasrndaki bazı noktalar hakkında 

miştir. 

3 dakika için 
Yüz 

türli: lirası 
İstokholm, 9 (A.A] 

İneçi Berlin tarikiyle Buenos· 
A yrese ba~hyan ve 12,000 kilo
metre uzunhığunda olan telefon 
hattının kllşat resmi icra edilmiştir. 
8ealer vazih ınrette ifidilmiştir. 
Üç dakika mUkileme için 119 ı u· 
nın verilmektedir. [Bu para 
Türk lirasına yakındır.) 

Estonya ve misak 
Rev.al, 9 (A.A] 

Estonya parlcmcntpau Kellog 
misakını m staceliyet karariyle 
müzmre ve ıaetik etmiştir. 

İngiliz bankası iskontosu 
Londra, 9 fA.AJ 

.Gazetelerlngiliz bankasın n iskonto 

Moskova. 9 [A.A] 
Bu akşam hariciye komiser

liğinde Sovyet Rusya, Polunya, 
Rumanya, Estonya ve Letonya 
arasında KeJloğ misakının daha 
evelden tatbikına mütedair olan 
protokol imza edilmiştir. imzadan 
evel M. Litvinof ile M. Patek 
birer nutuk irat etmişlerdir. Es
tonya murahhası M. Soljama 
protokolu birinci olarak imza et
miştir. Mnteakıben Letonya ha
riciye nazırı M. Ozols, Polunya 
murahhası M.Patek, Rumanyanın 
V arfUVa elçisi M. Devila ve son 
olarak da M. Litvinof imza et
mişlerdir. Hariciye komise.-liğinin 
bir çok memurları ve matbuat 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

Çocukların lıimayesi 

Bakım evleri 
küşat edilecek 

INGILIZLERE 
Muharriri: KEMALETTiN ŞUKRU 

- 42 - memleket hainlerinin otomobil-
lngiltere sefareti baş tercüm- Ieri mekik dokudu. 

anı Mister Rayan gece yarısı Bir kaç saat içinde Feridin 
Feridin telefonunu alır almaz de· muhafazasına memur teşkilat 
rhal bir otomobile atlayarak Balta meydana geldi. 
limanına koştu Fırkanın (serden geçti) leri se-

Rayan yalnız değildi : kendi çildi. 
otomobilinden mada arkada lng· Bunlar, ertesi günkü sadaret 
iliz polisi ile dolu üç otomobil alayinı muhafaza edeceklerdi. 
daha vardı. Teşkilat, ne olduğu belirsiz aç, 

Telefonda geçen (sui kast) SÖ· çıplak bir sürü serseriden mürek
zü lngiliz sefareti entrıkacı başısını kepti. 
pirelendirmişti. Bu serseriler iki kısma aynl-

F erit, vaziyeti mübalağa ile dı. Bir kısmının b şına (Kadır-
anlattı ve nihayet dedi ki: gah Hüseyin), diğer kısmına da 

l (Sakallı Cemil) amir ta'yin edil-
- Bir lngiliz kadar lngi iz mu· di. Bu her"flerin ikisi de (150)lik 

hibbi oldukumu bilmem teyide listeye dahildir. (Kadırgalı Hü
hacet var mı? seyin) elyeym Arnavutluk hüku-

Hükumeti Osmaniyenin Lon· metinin (Avlunya) liman reisidir. 
dra sefareti baş katibi iken takip Ferid'n sadaret alayı vesilele
ettiğim hattı hareket bunun en ri ile teşekk .. l eden bu hafiye 
banz delilidir. Şimdi de ayni teşkilatı bi ahare nakad r vatan-

Memleketimize gürbüz bir ne- ecel ile deruhte ettiğim sadarette daş canı yaktığını sırası ile ö,ğ· 
sil yetişdirmek, yavrulanmızı;müs- muvaffak olabilmek için lngiltere reneceğiz,. 
tekil Türk vatanına (bir Türk ka- hükumetinin bana muzaheret et- • . . . • • . . . • . 
dar kuvvetli) olarak hazırlamak için mesi icap eder. Bakın f ittihatçılar Fer'dni Mister Rayana söyle
çalışan Himayeietfal cemiyeti; her daha şimdiden ıui kast hazırlama- diği sözler Istanbulun işgaline 
vesile ile. bu faaliyetini te,.·t et- ta başladılar. lngilizleri adeta teşvik ve tahrik 
mekte ve geceli gündüzlü çalış- Türk zabıtasına emin deA-ilim. mahiyetinde idi. 
maktadır. Şerefli, şerefli olduğu ka Çünkü bunların hepsi ittihat- Bütün itilaf komiserleri lngil· 

dar da güç olan bu işi başarmak için çıların taraftarıdırlar. Bunun için tere sefarethanesinde içtima etti
Cemiyetin bütün teşkilatı mesai ben işe başlar başlaz ittihadı ta- ler. Istanbulu evvela inzibat 
sarfetmektedir. He tarafta, vata· rakki fırkası rüesasını derhal te- mıntakalanna ayırdılcır 

ı , -"""- '' -u: .. --.ır.:-~uın ı.- .uö.oni-oı "ata.. ,-av- Yırn ~- Litanbul çihetini Fransızlar, 
rularının sıcak yemeklerinin te- Binaenaleyh muzaheretiniz li- Beyoğlunu, fngilizler, Usküdarı ve 
mini için, ilbasi için, sıhhatlarının zımdır. Kadıköyünü de Italyanlar idare 
koruması için yapılan faaliyetle· inzibat işini hatta şimdiden edecek, fakat bu üç yerde yene 
rini gazetelerde görüyor, Türle ve filen siz deruhte edin. üç devletin zabıta memurları 
vatanının merkezinde, Ankarada Ferit memleketin idaresini da- müştereken ifayı vaz"fe, daha doğ
çocubarayında yayılan muave· ha ilk adımda ve sırf kendi sefil rusu icrayı habaset ve me!anet 
netleri tespit ediyoruz. hayatını korumak maksatı ile edeceklerdi. 

Bu yazımızda, Himayei etfal lngilizlere teslim ettikten sonra Türk zabıtasında da esaslı 
Ankara merkezinin faaliyeti bak- Hürriyeti itilifcılara döndü. tebetdülat yapıldı. Şube müdür· 
kında aldıkJmız malumatı okuyu- - Siz de ... dedi, fırka mensu· leri, merkez memurlan degişti-
cularımıza bildirmek istiyoruz. pları arasından intihap edece- rildi. 

Malum olduğu ilzere, bu ce- ğiniz emin kimselerle bir inzibat Sakallı Cemil, kadırgalı Hü-
miyet merkezinin muayyen ve aa- teşkilab yapınız. seyini, yüzbaşı Şeref, yüzbaşı 
bit bir varidab yoktur, varidabn Esasen Hürriyeti itilaf fırkası Kc m l gibi ipsiz sapsız adam· 
ncan mÜNmereler, teberruler erkim alemdarcı Kadrinin uydur- lar zabıta şuababmn bqınfl ge-
ve pıyangolarla temin etm- duğu yalan üzei-ine F eritten fazla tiril diler. 
el1edir. Yeni heyeti merkeziye telaşa düşmüşlerdi. Cemiyeti hafiyeci Kemal, Şe-ı-
işe başladığı zaman müesse- Bunların nazarında bütün hü- la, Emin ve bu ayarda insanlar 

Hacı Bektaş kullarından der
viş Mehmet, Ramazanda oruç. tutı 
mazmış. Bir ramazan, şeyhı em
retmiş: 

- Bu yı» nruç tutacaksın .• 
Şeyh emrettikten sonra söz 

söylem k kimin haddi.. Derviş 
Mehmette derhal oruca başlamı§ .• 

Bir gün, oru halile derviş 
Mehmdin cam havyar istemif. 
Amma, cebinde de ancak beş 
kuruşu varmış.. Doğru Bahkpa
zarma _gitmiş: 

- Havyarın okkası kaça? .. 
Kaaanm önünde deıte delte 

lira an saymakla meşgul olan 
Karamanlı cevap vermiş : 

- Bin be y· ze !.. 
Birdenb're aldı batından hrla-

y n dervi M h t, cebindeki 
çeyre i d bakkclın önüne atarak: 

- Al bu pa .. yı da, demiş, 
orucu da sen tut namazı da sen 
kıl, havyan de sen ye !.. Ben 
yarın ahrette verecek cevabı 
bilirim 1 

Oruç açların deAil, toklann 
ibadeti olmalıdır 1.. 

Yusuf Ziya 
AiEZ 2 JE :zg"'i!'!Ç Q 

Rusy da "lkdam,, 

Istihsalatı 
tezyit tethiri 

l\fo km a 3 Şubat 1929 
Hi kumet z'ıaati te vik için 

yeni bir karar \ermek uzr~dir. Bu 
karar a}ni nmanda ku)liıler ve 
mu .. tahs"llar lehindeir. Ahnan zira
at 'er~i~inın % 3:-> mıktan tenzil 
'e afe ilecektir. 

Troçki ve ta1 af tarlan a)ni 
zamanda u iddiada bulunuyor
lardı: Amelenin 1 } hine olarak 
k ·) IııJ ı fi a h ed'liyor. 
Arııd } } t• k m ola-
caklr. ko n f i tehlike.de 
k d · t hlikeye 

ı · tdia
mahifili 

lari şu tarzda cevaF 
snın kasasınde bin lira ka- kdmet memurlaQ, bütün zabıta merkez me'muru oldular. 
dar parası mevcut bulunmakta idaresi kimilen ittihatcı idi, Bütün bu nasplar, ta'yinler l ·m ve edilme4ee 
ve buna mukabil de yavrularımız Gece sabaha kadar hiç biri hep Huriyeti itilaf fırkasınca tes- i tıh 1 t a n, k t ık başğusterir, 
için sarfedilmiş bir miktarda borç uyumadı. lstanbulun her tarafında ı bit ediliyordu... IBitmedil son) t duf rınl i buni fırsat bilir· 
etıniı vaziyette idi. Merkez, mü- ler, da ı' ı e ık ~ Jt"ı terince in-
samereler tertibi, piyango hasılab Sigorta işleri Bursada bir koıigra k"J p ~ ek r.l t ı alati faz-
ve muavenet faaliyetini de tez· Sigorta işlerinin ıs ahı ve sigorta Bur da bir iktisat kon ı . l 1 t" mr l · O\') et ru ya, ı sinAı1eş-
'd b 1 şirketlerine ait prim meselesini esa~h toplanın tır. Bu kongranın akti Lur· tırmek faah) t ııe de' am etm~1idir., 

yı ıe pre u muştur. 1 fada iktisadı atın in .ışafı için ... apılan Jc:te bu t"ıL e ı"stı"nat .-.len LA • A\ık bir tekilde halletmek Uzre vaktiy e J ~ ~ 't:'1 uu 
kara merkezi halen, ilk mek· bir komisyon teşkil edilmişti. ga reli ğ sterir. kumet ist h alatın fazialaştirilftY.· fü .fi.\ atının y.akselmek busu&unda ki 

kararı oUaasebeti~le u-Jsiratta devam 

etmektedir. IYOiag sitandat"a gazetesi 
mevsuk malumat sahihi olan bankalar 

teplerde tahsilde dört yu··zu- mu-- B k . l de içtima Mahttlli ticaret refikimizde bu s"ı ı"çı"n mu tah"ı"l k yluye wıAi bı'r . h u omısyon son gun er kongra kakkında şu izahat Yerilmek- " J ---

tecavız mu taç ve kimsesiz yav· etmemektedir. Komi&) onun yeniden tedir: cemi de bulunmaya karar vernıiı, 
rulara öğle yemeği te~ etmaktedir. faaliyete geçmesi temin edilecektir. Bursamızda toplanan i~tisat kong· koyliıntın ) apttğt\i tihsalitıa %35 

mahafilnee iN\onfo fü atının yfü:de 
beş ıltuç\Ak nishetini -Gir kaç haftadan 
ziyade muh:ıfaza etınh.eocgı tahmin 
olundu~unu, bu mtıddetin hitamında 

Bu talebelerin yemekleri bulun- rası sekiz gun surdu ve bir kaç gtıo ziraat verti indcıı afedileoektiı'. 
dukları mektepierde ihzar edı"l- ila 1400 lira ve maaş tevzi etti. önce ticaret ve san'at mız hakkında 

l 400 1. k J f ·1 · ·ı b"lecek ı a 1 Her şeh"rt!e iktisadi vaziyetin melc.te ve talebelere ven"lmektedı'r. aileler için de 300 i a ıra ayca ı c geçm e 1 \ rar ar 
~ ı k ı "d v t ır0 islabile mükellef te .. kilat yapilmi-

~ tizde ) arım radde in le tenzil ed1Jece. 
gi vedaha fazta tenıı!ftt 'ap '1tıası muh 
teme] olduğu Le) an edildi(ön• yum
qktadır. 8ui tn il mahafiltn fikirleri· 
ni neşr eden Ev J'İn« Nevn gazetesi 
ise mezkUr mshafilde hakim olan re
ye gore lngiliz lıras*la kı ıereffü n 
niabeti huırasının çok zaman muha· 
faza cdemt ec~in.i .alt nın lııgiltere
den d şarı çıkmasının onone geçmek 
için fiyatı .daha ziyade yükseltmek 
!azim ge1'Jİğini 1\aydetmektedir. 

V 1 para sarfetmektedir. Son günler 0 ara son ce 101 e ır•P !. ~ ngra- • 
eri en yemeklerin müggaddi ol- nın kararlıırı ri)a et di1W11 tarafın· ştir. Mevcut tetkilit 2 sene evvel-

maaı için Cemiyetçe yemeklerin de, Ankara merkezine tabi olan dan zabıt halinde hazırlanıp " •e oda· ine kadar 187 idi. 
kalorisi nazan dikkate alınmak· ve darlık çekmekte olan bazı ya verilmiş olacaktır.Bu se»;nereli teq- Bu sene 1008 iktisadi teşkilat 
tadır. Himayeietfal Merkezi Umu- yerlerdeki çocuklara da yardım birleri hakikat sahasına odamızın ve cem"yt"t mutıtelif şehirlerde fu· 

· f edecektı'r. Buna sarfedilmek üzere bundan sonraki mesaısi çık'1racaktır liyette bulunmaktadır. 560 iktiat mısi tara ından Ankara Merkezine , e Buraamız içinde bu kararlar çok _L 

M k U · f d b mtızesi, 12.3 iktisat enstitosü d1111i on heş koyun verilmic oldu1ıro·n· er ezi mumı tara ın an şu e istifade bahşolacaktır. Bunları aelecek 
v 6u h d 1 · k da ı "" t•wiyette bulunuyor. Yalnız Volp dan badema çocuklara bu koyun· emrine 3,000 lira ta sis e i mış- sene c a ar ) ap ı m ış goreceğine 

kta h hh k "d' m.mtakasmda 90 iktisadi teşkilat • tir. Bu para merkez ve mülha er mura 89 anı ı ve o kanaatla 
ar kesilerek tevzi edilecektir. koograda çalı§mıştır. Bul undığı anlaşılmaktadir. 

• ihtiyaç nispetinde tevzi edile- D ,.1, la h u · h lk ileti .Cemiyet bu muavenetinden baş- ti Bılhassa encümenJer azalarının vu te~ı t ma a ı a ı • 
lca aynca kı...:a...._n L......]a muhtaç ..,. r.Ş h ~alı lşları bu kauaatın 9'erditi ııcak- sadi)vatin inkişafi hususunda tenwir 

rguıı l1IZ ,,." ube, bayramda mu taç yav- ı ki k ~ ı d 
h. l l ..ı 1 • pe ıaz a ve mUd"kkikaoe ol· e ıyor. ~ ıt ai e ~-· a"' münasip mik· nıla lb' t · · · · d ·m 

ra e ıse emını ıçın e fi • muıtur. kongra, he ·,eti umumiyyeai· · Bunlardan ba~ka 2500 institö 'r s gazetesi tnw.ı muhabmııe 
naıaran Berhndeki matı nıhafll fn. 
giliz lin.ın fi) at nın Yttkse1mesinin 
evelkı gtln bazı h · de vıkwn· 
dan korJ<ulan lı tesiratı ha· 
sıl c:tmediiiai k muıterib 

olm~wr. • _ • ------

tarda ınaat tevzi etmektedır. Bu diden hazırlığa başlanmıştır. ~- yle il\tisat almirni21e iyi bir te-sir bı· dahi iktisadivatın jnki~fi için ihnl 
husutalci talepler hergiin temadi ınuanda konser, müsamere tertıp rakın ğtır. ınnrahaslar ça;ıştılar, sser tetkikatta bulunmakts~ır. Bu suret· 
etmekte ve Cemiyet imkan nispe• edilmesi düşünülmektedir. Bugün 'aptılar şimdirevaç bekli~ tlrlar "e bu le hukO.metin iktısidi pla:ti hazır]~ 
tinde talepleri il'af etmektedi. toplanacak olan Merkez Hey'eti revaçta rnuemmendir dh ebUiriz. mıyoı:. Mahalli iktisadi cemiyt."tlerıa 
Hmen Ankana merkezi ayda, ye· azaları bu husUIU müzakere etle- , kar:ut~~kT~a~:j:;~ d~rr :!:~~ butcelerı 2500-10000 ruble anA. ~ , 
mek venı. ~ar içiD 1.iOO cektir. t ,,Clft'C. el. lnılunqo,r. 

1 
_...., __ _ 



ı~NKARAD~ k 1 ta- h ıll ~~u~n=ara ve s n ~I 
Bııgıin tlördqneii göndür ki lttanbula [ Belk.i bu satırlan kN!di istirahat l<:<it.e-

\ııkarı •rı•ındakı movuala kelilmi§ hl· ıinde okuyan İıtaııbullu karı farktnda de,ıl 
lunoyor. lkl bl1yt\lt tehir aruındt ıroıı dir. İıtanbulla Anadolu ara~ındaki muvaea· 
delik möueebetlerin böyle birdea bire 'anin koailmesi, vf'! bu halın uzuD mUddet 
inkıtaı, bit ıuphe yok, eu çok. bia An· ılevamı orta Anadohınun ciddi bir açlık 
karalıları mUteeuir etti. ehlikesi kar~ısında kalma&ı demektir. Geçen 

Daha ilk gttnden beri ~ddetle bieı.ııf'· seneye kadar Konya, &ki~ehir, Haymana 
ılilen ihtiyaç •gazete• ihtiyacı oldu. Düne oyalan İstanbulun zahire anl.ııı.rlarını tcıikil 
ı,adar' lstanbul postuının her öyle üstü edi~·ordu. Uzun m11r§andiı trenleri gcı;l"n 
-getirdiği bir kaç bin gazete iki üç saaı .'!eneye kadar hep lsıanbul utikametine 
zarfında kıpııılu manevi bir gıda teşkil LBhire ta~ır'ardı. Kuraklığın zehirli bir sam· 
ederdi. yeli gibi Anadolu üzerinden geçtiği günden 

Iatanbul gazetelerine gösterilen bu tehil· beridir ki bu vaziyet tersine döndü. Şimdi 
lukiin sebebini yalnız hemen bütün mıl· ecnebi buğday ve unlarının ithalat merke1i 
uevver Ankarahlann gabsen ve aileleri iti· olan Istanbul, Eııki§ehiri, Ankarayı Vf' Kon· 
l·arile latanbulla alikad r olmalarında ara- yayı besliyor! 
malıdır. lstanbul matbuatı aynı zamanrfo 
memleketteki her turlu bayat ve fik r 
hareketlerinin mUmkUn oldu;tu kadar sadık 
.ıt~islerini ıutunlarda toplaya bildiği içindir 
ki munevnr Ankara, onu diğer vatan şe· 
ı irlerine nispetle daha yUk.sek bir alaka 
ilP yakından tak.ip ediyor. 

G :ıete gelmiyor. Fa1'at bereket versin 

t• tgr.ıf hatları açık ..• 
Bu •yede kaç gUndur aynı çılgın şiddet· 

lı· devem eden fırtınanın yeni tafsilatını 
:ııtla) orus: Şehirde umuml hayat durmuş, 
nakıl vaartalan iflemiyormuı, uzak semtlerde 
ı•kmek buhranı hasıl olmUf, Karacaahmtde 
ve ıencirlikoyuya kurt auruleri iomit ve 
Avrupadan. Anaduludan gelmekte olan tren· 
Jl'r karı •planm.Jf .. ·Anadolu Ajansına• ve 
• Hakimiyeti Milliye.ye gelen bütün bu tel· 

... rRf haberleri otomatik telefonun kolay ve 
lz\t.Dtilatiı 7ardımla derhal merak ve beye
ı'S.n içinde bekle§enlerin kulagına gidiyor 
\C aol<ap çıktınız mı, dairede, kahvede, 
1\nkaranm tramvayları olan otobUslerde bir 
aksiaada gibi hep ayni tafsilatı dinleyorsunuz! 

Bu dört gttn!Uk muvasala ve munasebet 
fasılası latanbulla Ankaranın birbirlerini ne 
kadar tamamlıdık.lann' gösterdi. Bir daha 
an)8ftldıki latanbulsuz Ankara ayaktan ve 
koldan, Ankarasız lstanbul kalpten mahrum 
kbi vucuda benzeyecek. Bu hakikat en lçok 
milli muc:ahedede anlaıılmııbir hak.ık.attır. 

• • ltm lallll clbeti bertaraf lstanbulla An· 
kara, daha dotrusu lstanbulla Anadolu 
'lratındakl iktiladt mUnasebetlerin azemeti 
ve ehamiyeti de bu Uç dört gün içinde 
göze batacak kadar meydana çıktı. 

lıi gllcU ile meşgul insanın farkına var 
mal acağı buyuk ve ahenkli bir mubadt'le 
makinesinin en tabii kanunlar ve en tabii 
kunei muharrike olan ( ihtiyaç) m tesiri 
altmda nuıl '8Şılacak bir intiı.am ve sessiz· 
ik içinde çalııtığını hiç bir gey bu kadar 
vuzuhla ilbat edemezdi. 

Taşra 

Cellat gölü taştı 
Torbalı ve havalisinden alınan 

malQmata nazaran orada (Cellat) 
gölü bütün arazıyi sular altında 
bırakmışbr. Geçenki yağmurlar
dan ve yeni yağan karlardan bu 
batak ıölün sulan her gün civar 
köy arazisinden mühim bir kıs
mını daha istila etmektedir. 

Bunun içindirki yollarınkapan<lı~ı hal>eri 
gelince aliikadarlarm Ankaradaki un mıkta
rıhı tespit ettikleri gör\lldii ve ı dİCf'ÔP. anla· 
şıldı ki bir aylık un var. Bu suretle Ankara 
gidai maddelerinin en başınde gelen ekmek 
husu!mnda bir ay için sigortalı demektir. 
Fakat diger hususlarda bu sigorta varmıdır? 
BugUn hattın anbean n~ :ması bekleml'ğiııe 
göre tabii endişeye mahal yok. Rö)le olmakla 
beraber bilenlerin eö) lediklerine gure An· 
k.ara prynsasında fıat b~rometrosu }'uksel
meğe mütemayil bir hassa.qiyet iı;inde imi~ 

Biraz da Ankaranın kışından balıscJelim: 
Devamlı ve fazla kar yağmıyur. Fakat 
dağlar yazın nasıl cdız bir ) e~illik it> 
yeşil iııder şimdi de ~er ,.i,ıılı leli.dcr1c 
yeknesakhgı bozulmu§ hafif bir kar ta· 
bııkast altında bembeyaz uzan!~ or'ar. 

Souğa gelince, tahtes~ıfır be~ altı, ahvali , 
adij eden sayılmak lılzıııı geli :. or. Zin 1 

termometrenin çok defa tahtes~ıfır m~a 1 
hatta on ikiye, on altı~a kadar dıı:.tu••ü; 
olu) or. Bununla beraber ıutubet olmadı~ 1 
~ından kuru soğuklar umumi sıhlıatı 1 

ihlAl ctmi \'Or. Yalnız fazla Grip var. . 
Bu s ~klarda e'\ !erini ı,,ıtamı ranlnr•n 1 

şikayetleri bazen irıantlma~ arak hu~u~i etlt ı 
arzedİ\ or: Arkada;ılardan birinin blı ucek 
bir odadan ibaret salonunda !:arı! harJI saln 
mandıra yandığı halde derecci hararet bir 
turlu zait ikiden yukarı ya çıkma\ ornıuş' 
[\-Jeclis idare meınurlarıda kaloriferin meclisı 
ısıtmadığını görmıl;ıler. boruları dei_!i:;;tiıt· 
ıneğe mecbur olmuşlar. 

Ankt.rahlar, soukla araları pcl~ ı~ ı 
olmamasma rağmen Ista,...huld:ın gelen tP.lgral 
iınl r'crinc b:ı .nrnk dört he~ gUnlıll, cııdı. 
~eli bir intizardan sonra. ıı:rrdi, Ist1r.b lıı 
ka~ıp kavuran kar fırtınasuıın gazabından 
kurtu!Juklarma sevin~ arlar. 

ALI SCREYA 

lznıir hapishanesinde 
lzmir Umumi Hapİshanesin-

d 
1 ~ 

deki ferhaneler e yapı.an anı 
bir taharriyat neticesinde (130) 
tane blçak ve alatı cariha bulun

muştur. 

Bir kısmı mahkUmların üze
rinde bulunmuş olan bıçak V. S. 
Müddeiumumiliğe gönderilmiştir. 

Vilayete de bu hususta malu
mat verilmiştir. 

Yapılan bir istatistika göre İz
mir hapıshanesinde 855 kişi var
dır. jzmir Türkiyede en çok 
mahpusu hapıshanesinde bulun
duran bir memlekettir. 

Bursa, İstanbul 2 ve 3 üncü 
derecede kalmak.tadır. Van hapıs
hanesinde bir mahkum vardır. 
---- -------- ;=- -- -- ---- -- --~-

lzmirde bir teşebbüs 
lzmirde geçen hafta çarşamba 

gününden itibaren Sakarya sine
masında dünyanın en höyük film
lerinden ikisi, yani memleket has
reti ile istibdat filmleri birbirini 
takiben gösterilecektir. Rus san' -
,tkirlannın ibda ettikleri bu 
iki eter Rus ~ihtilalinin mü- paşa dün ve evelki ~n refaka· 
him ufahabnı ihtiva eyle- tinde polis müdiirü Omer bey 
makte olduğundan şehrimiz olduğu halde Sakarya sineması
Ruı konsoloıu vilayete müraca- na gitmiş, ve bu iki nefis eseri 
atla bolşevizm aleyhtarlan tara- bizzat sansör etmişlerdir.Paşa bu 
fındu vücuda getirilen bu filim- filimlerin şehrimizde iraesinde 
lerin iraesine müsaade olunm,- hiç bir mahzur görmem;ş ve gö-

vali K " sterilmesine müsaade etmiştir. 
matını rica etmittir. azım 

lml--~·~----------~--~------Ö n um ü zd eki Çarşanha akşamı 
ALHAMRA SiNEMASINDA 
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istikraz ,~e 
istikrar 

ı Kodtn Sü.tun.1' 
1!111 

IKADli\1 KADINDAN 
SORMA YlNIZ! 

e _ 
Bir mekteplinin serene IJü. kadın hakkında.. diger bi.r 

Bt.ikre§ 2 ~ubat 1929 kadından aldııırıız malum.at ı:e i~o 
Tipkı bir yilan hikaye:ii gibi hata katiyen inanmayınız! Sor ulun Burhan orta bayat ğeçiren bir samimi amıf arkadat1 • ..I~ 

g_itdik"e uzayan. u1.adikca hiivii)'f'n lmdm, fôize bü~bütü.n. me.çh.ul, ~ilha~sa ailenin oıı..ıu idi. Babası Cemalet- mekt b' h akş P'1"" 
.._ ' J • sorarı bir erkek.'ie, r·crikn luıt:wlish•r • e ın er am bO 

ve hüyiidiikçe kıvrim kıvriın dola· makusen mütenasiptir. Size 0 kadın tin bey, me'muriyet maifındtn masandan sonra Burhan 
şan Romen istikraz me;;'el$i niha· hakkında "çirkindir.. ded;lerse. hi- her ay ayırdığı bir miktar para arkadaşıyla beraber a 
yet hitamc erdi. linfa ki güzeldir. ·•Jyi giyinemez,, ile diğer iki oğlunu ve bir kızı· Beyoğlu caddesinde . 

Liberal hiikiimetinin istifasine dedilerse, mutlaka fevkalade zarif nı tahsil ettirmek istemiş, onları alışmıştı. Ara sıra kendiJioiO 
sebebiyet viren hu hadise romen ik· ı·e ııktır. Ahmak 1·e bilğisiz olaral.· ati için hazırlamağa karar ver- arkadaşlarının diger tanıdı 
tisadi hayati için en can alaeak bir tası·ir ettilerse, mulıakkal.· pek zehi mişti. Cemalettin beyin büyük bunlara iltihak eder, kadı 

n: miitekamildır. Kibirli ı:e bayağı b 
nokta idi. Her sevin his edilir bir olduğuna hiilaııederlerse, her halde oğlu Recai 18 yaşlarında iken kızların peşini takibe 
~·ekiJdc bahalı1a~·d;ğmı gören halk: kibar ı.·e müstesnadır. Daha fada tahsilini yanda bırakmış, kuma- yorğun ve bitap bir halde 

- Ah hir istıkraz olsa .. diye sayıp .dolı·meğe lüzum var mı? Bu ra ve rakıya alışmış, 21 yaştna ne dönerlerdi. 
inim inim iııJeyordu.. zö:züm sizin için bir miyar olsun! geldiği zaman pederi ve validesi Burhan bazı geceler e~ 

Llherallar istikrazi ecnebi ban· Bir kadın ag:zindan dinledigirıiz onu evlendirmişler, kumardan ve memeğe de başlamıştı. ped 
gerlcrden yapmak ısteyorlardi. ken kadın, asla sorduğunuz olamaz! rakıdak bu suretle vaz geçirecek- validesinin süallerine:; 
d. · ·ı h lşittiklerinizin aksini ikame ede. 
ısı ı e ir mukalememizde, şimdi· lerini zannetmişlerdi. Recai ku- - "Arkadaşının evinde 

ki hükumetin koltrksuz bir nazırı rek belki. tanımak istediğini:: hadım mardan ve rakıdan, evlendikten talıayyiil edebilirsiniz. Sorduğunuz çalıştık ... ,, tarzında ce 
olaıı ve i:::tikrazı, maliye nazırı ile kadını tanıma yorsam::, size ceı ap sonra da vaz ğeçmedi. Kumar ve verirdi. 
Lirlıkte imza eden M. Lugoşanra reren 1.·11dm da, cahil. görğiisüz. rakı Recainin kansız, cansız bir Burhan, ' ftmia 
bana: 

1

, hele çirld.>se, ıorulan kadı.ncağazın bale gelmesine sebep olmuştu. kızı sevmiş, ... umara 
- Bize ic::tikrazı ecnebi banuer· vay lıaline! Pederi ve validesi 28 yaşında kadaşlarının evlerinde 

}erinden df'ğil akvam cemiyetinden 1 flattu husüsiyyetirıi öğrenmr~ fakrüddemden ölen Recaiyi def- . larla birlikte sabahlardı. 
f( t edeceğiz demi~ti. Liberallar istediğiniz kadını bir az tanıyorsam:=. 1 nettiler. -
mcvkıden çekildiler. Gelen hüku· ı mulıatabmız olan J.cıdın da bir nz nın mektep hevesi böyl 
met i-:tikrı:ızı gine ecnebi banğerl· munsıf bir a::; ı:akur olsa bile. i~i- Cemalettin beyin ortanca oğlu meğe başladı. BulunduğU 
erle ) apmağa mecbur oldu ve bel- deceğini:: sözlerirı TJir çojf11na rerıe Senai büyük kardeşi gibi kumara, bi terketti. Pederini, vali 
ki bir, bir buçuk sene eye} muzak- {!ayet mahirane tezyif/er. isti/ı:;a/nr. rakıya alışmış, o da tahsilini yarı- ne yapıp yaparak, ikna e 
eratına bn~lanan jstikraz imza edil- iftira/ur ı:e yalanlar A·arıştığma §üpiıe da bırakmış, sefihane bir havat Biçare peder, valide öbiil' 
di· Fğer yapılan istikraz akvam etmeyiniz. Kadın, bu husüsta fel'· 

. . geçirmeğe başlamıştı. Zavallı pe- Burhanın daha eyi bir rn cenııyct.nden ret edilmiş olsaidi /,·aftide san'aıldirdır. Bir kadın, ;,;r 1 
o ı..aınnn diye· bilirdik ki hn ')eni lmdınuı rıe lmdar dostu. nelı-adar fe· derle validenin bütün ümidi kü- gideceğine, ati için hazır 
1ıııkunwtin eser:clir. fla'buki )enı daklır bir arkadaşı olıırsn olsu.ı, rrı- ~ük oğlu Burhanda idi. na zahip olıyorlardı. 
hıikftınf't istikraz :ıbidesinin iistü- hıma asırların yerle§tirdiği bir hod- Burhan. ça!ışkan, geceleri vak- Burhan ö bir sene de 111 
ndt>ki bezi yırtmal\.tan başka bir binlik: _tcfenıuJ..· ı·e teferriit ilıtiya- h · 

d · tını, mektepteki dersleri 2zırla- gitmedi Bu defa bir tı şey yapma ı. I cmm seı·J.cttiği 1.ö~ re sağır, man- • . F 
ı k ı · ı · b' ·d ı· l makla geçı"rı"r pederı'nı· valı'desı'nı· nede çalışaca~ını so"yledı. '-'tİ ·raz :;<llbatin il inci cumar· tııfsı;; ı·e ırıu es;z ır ı (,ta i e. el h· • , , .. 

tı.•:::ıi gırnıı saat Le~ bııçukta imza tmıım. seı•di~i arJ..aJa~m en lıafif teselli eder, kendisinin eyi bir orta tahsilini bile temaınl elJ 
etlilıni~dir. Ceman vckun orta ::ıer· olcrr(l1:, itiraf etti[fi nıez~yetlerine adam olmak için yetişeceğini, me- Burhana hiç bir ticarethaP 
Yctli bir Amerika!( zepaiııin ~ene· lmszır gölğeleri serpmekten, fazıl t· rak etmemelerini söylerdi. vermemişlerdi. 
lik hi'ıtcesine muadil o1a~1 102 mil- leriııe lıMici sailder bulmaktan. nİ· B h ld • H l · · k 1 ı""' ur an 19 yaşına ge iğı zaman ay az genç, ışsız a ııı , ... 
yon dolarlık hu işt'kraza 'heme•~ lıayf'f. lwdmlığm bu ezeli zafina F d b 1 d defa yeı- mektebe ~ı·t-_.ek 
lıemeıı Pııri-.:dı+i bı'ıtı'ın cl'nı..•bi lıiisbiitiin maı,)11p olunca. lır>r §t') i ransızcayı a öğrenmiş, u_un u- ...... 5 ı;; 1' 
bmığederil" bir İsveç k Lr:t şi.ı ke- ayal.- altına almnktan rıwni 11efs ~ru mektebi 21 yaşında bitirmeğe, di, muvaffak olamadı. 
ti i~tirak etmiştir. c.lemez, hele bu mesele )'O§, giizdl lı meslek ve iş sahibi bir insan iptilasını artırdı ve nihayet il. 

Iln ı~vc>g şirkPti kı·r.<li ha;;ınıl ve zcrafet bal. ,frze temas edince. olm~ğ-a hazırl:ımycrdu. tta mesleksiz, işsiz bir sefı 
RomC'nlere 30 mih·on dcl.:ır ikraz I olanca feı·rarıiyle coşar; pek biamcın, Safder ve Cemil, Burhanın en sefih halinde kaldı. 
etnıekdedi~ Bu aomi~oıı otuz ı~url ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
f- •n xlt> öden" k, )u mr1 d t :zfft. Dı'hıymla -ender olanltır mii.5-

f nda 1 veç grubu Romanpda kib· tesna- lıiç bir kadın ,·oktur ki, kendı 
rit inhisarına malik olarakdır. lmsıırlarmı kabul, başka kadınuı 

72 milyonluk j~tikr,..z cr.n1>bi meziyetleriııi tastık etsin! 

J k 1 d 
"'· . . Mutlaka, birinci ve yüksek ken· 

Hm a ar ::ırasın a Len eclııatı şc· d .. d. , 
k ·ı.ı · ısı ır. 

ı uc tak-.iın edilnıistir, 
F'raıı::ıız !xıııll:crleri 22 milyon kadın meclislerine kulak veriniz, 

" lıele erkek samilerin hazır bulunduğu 
Arrıeriku banğ~rlcri 10, lngiliı yerlerde bıı lıodbin haykıran seslerin, 
banğerleri 10, ltalya banğerleıi iddiaların dalıa sivri!qip keskinleş· 
8, Alman banğerleri 9, Çek ve slo· tiğini işiteceksiniz. 

\'akyn banğerleri ;>, Rçmen ban- Eger düşman olup ta hakkmda 
ğerleri .3, Hollanda · hanğerleri 3, dedi /.olu yaptırmak istediğiniz bir 
Is\ içre banğerleri 3, Belçıka ban- !..adın rarsa, onu, bir kadın mecli-

1 sinde metlıediniz, kdfı! intikamımı. 
ğer eri 2 milyon. 

alınmış demektir ... 
Romen halkının, siyasetcileri Bu elim ihtiras, kadını, yal.<ın, 

nin beklediği i ... tikraz aktcdildi. nümayiş t'e mütekabil dedi kodularm 
Prens karol hadisesinden bu kiiçli~lüğüne düşüren yegane saiktir. 

giine kadar Romen afakı siyasi- Bıı zaiflar ise fertlerin ve cemiyetin 
yesi bulutsuz ve fırtmas1z bir an /..·adına karşı itimadını selbeden ~ 
~eçirmcdi. Belki hn istikrazdan !:adının cemiyet arasında ki şeraiti· 
~oııra rahrıt edilir! ııin miişkülata ogratan bir amiı 

Honıeııler lıorcu 30 senede öde-
oluyor. 

yene bu fena hırs, iki kadın, daha 
ııecekdır. Faiz yuzde yedidir. Is· dogrusu, kadmlar arasında hakiki 
t ikrazın tahvilatı 11 Şubatda Pa- lıir dtJstlilğun teessüsüne, mütekabil 
ris d<' ihraç edilerkdir. Bu tahvi· itimat ı:e samimiyet, te,ekkülüne hail 
lat 100 1000 2000 Fransız fran olduğu iÇindir ki, kadın cemiyetleri 

ğıılır. 

ihracat mıkdarı bilahare tezyit 
edileeekdir. 

ur::u edilen inkişaf ve tarakkiyc 
mazlıar olmaktan mahrum kalmak· 
tadır 

R 1' Ç h ' Eger kadının mütemadiyen ken-omen mccıısi arşan a efı· 
..... dinden ve kerıil.ine ait olanlardan 

nii toplanacakd ı, bu toplanış Salı bahsetmek ihtiyacı karşısında, erkek 
gi'ıııü olacakdır. Romen milli ban- ruhu Cet'ap veremeyecek kadar sagir 
ka~;ı frvkalade bir içtima yaparak olmrısa idi, kadın ülfetleri ve kadın 
nizamnamesini tebdil edecektir. cemiyeti.erinden büsbütün eser görü· 

l\Jali 'e raıırı rt1. Popoviç Pa lemezdi. Bir kadın m~harrir _olmak 
. . ) . sıfatıyle hep kadına aıt mezıyetler· 

800;(}00 
Soşon! 

Memleketimizde kueduracılık 
hatta son zamanlarda yapılan 
ayakkaplar, 
Avrupama· 
Hanna faik 
blunmakta
dır. Memle· 
ketim izdeki 
kunduracılı • 
ğın son va
ziyeti hakk
ında kundu
racılar cem
iyeti reısı 

diyorki: 
-Ayak· 

kabı üzeri-
nde son gö-
nlerde sab· Soşonlar 
şlar pek düşkündür. Sebepleri: 

Ayakkaplan yerli mamulata 
rekabet ediyor ve mavadı iptidaiye 
biğer senelere nispetle bu sene 
dek pahahdır. Geçen ve sene 
okkası 180 kuruş olan kösele bn 
280 kuruşa çıktı.Eerilerin fiyatlan· 
da yükselmiştir. 

Bu itibarla esnaf ayak kabı 
fiyatlannı yükseltmek mecburiy-
etinde kalmışlardır. Avrupa ayak 
kaplarının rekabeti de buna inzi-

l ~ 
Bir hamal yaralaJI 
.Şimendefer hammalların~ 

met dün Haydarpaşada sırtı 
yük bir yukle gara giderkeO.ıtl 
ka~·arak dü~müş ve ağır suror 
ralanmı§tır. ~h 

8 yaşında bir CSJY, 
Kasımpa'iada oturan 8 y• 11 

Eyup dun oynarken arkadSi~ 
şında Memedi pıçakla ayağıD 
likeli surette vurmuştur. _ .. 

Bir han odası yeJJ".4 
Eminönündeki Pasdırın•c1, 

da oturan terlikci Faik ustaO• 
sından dun gece yangın 91 

bu oda kamilen yanmıştır. 

Birmeyhanecinin ııı .. ,. 
Çenberlitaşta mf"yhaneC1 

Nadir dün Ayasofyada Mut~ 
lettin isminde bir zatın e'll

0 ,1 
ederek kızını sokağa çıkarılld 
saade etti~ taktirde öl 
söylemiştir. 

Mütecaviz yakalanmıttJf• 

Yangın başlangıç 
Vefada oturan manif•~ 

yin beyin hanesinden dil~ il~ 
gın çıkmışsada derhal yetıt 
dUrUlmUştUr. ecfe' 

Kadikövtınde ikamet 
hanımın e~inden de dun ~ 
çıkmıt. fakat o 41,a diğeri r 
ıöndurUlmtiştUr. 

rı_s<le v~kı ola_n be~a~atında son ~a- den bahsedecek olursam, yene kadın· 
İcra edi,ecel\ olan dıselerın tarıhçesmı yaparak Lu- lık zafına düımüı olacağı~ bazan de 

RASPUTİNİN MUAŞJK.LARJ, tfın mes'uliyeti liberal hükumetine pek ziyade göze çarpan müıterek 
mam edince aıniler ifıiz kalmak
tadaırlar. 

Milli ik_t_is_a_t ~batl~ 
Hali tufiyede bıılunall -5 ı 

sat bankuı heyeti umuaılY dl 
ıında toplanacaktır. içti.O: 
kıbın ıhzar ettiği rapor 0 111ı' 
Banltanın tufiye muarne~~rıı••' 
maıı alacakhlann dav• Of 
oldu~ mahkemelerce b~pt 
edilmemesinden ileri ıelrJl 1 

~---· 
1 

fi,!.ıni anca~ 

Hakiki ve unutulmaz filimde PRENS YUSUI .OF atf etmekdedir.. kusurl.arımızı samimiyetle itiraf ede-

h h l ve Yeni hiikfı.met butcedeki ,,4,, cek olursak, küçüklüklerden içtinap 
.Rasputini nasıl öldürdüğünü mu terem e a ıJ 

nakledecektir. milyarlik açiği kapatah!lmek için imkanını luuırlam'l olabiliriz. 

Darülbedai Artistlerinden Hazim ve Vasi} bütcın vergileri, muhtelif resimleri Ferda 
ı ı · t KARA GOZ yuzde yirmi nisbetinde yukselmiş, 

Beyler tarafından fi me i ave en Tutun fiyatlari artmiş, öyleki en 
oynatılacaktır ..J basit bir kalem efendisinin içeceği 

sigaranin tanesi bizim paramizla 
2 kuruş çikmiştir. 

F AHŞENIN KIZI 
D RET A GAR B O l?ibi dehakir bir yıldız ka b~zı, mi~l~ k?ylu ~ irkasinin 
tarafından temsil edilebilirdi. tam hır zaferı ıle tı ıkendi. Bakalım 
Önümüzdeki çarşanba akşamı ı şimdi neler olacak? 
nPERA SINEMASINDA SR 

• ....... ~~~------iiıiıiliiıiııİliİIİııimı .......... r-. . . 2 
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iÇARIN YAVERli 
~mmmm11111mmmmmm•~lllilmmmmmmmmmm~ 

1MOSJOUKİNE1 
~DJG1mmıuıG1mmmwmmmmm&ımmimm~.I 

Bu sene memleketimize ge-
rek erkek, gerek kadın için 
800,000 çift şoşon girmltir. Bu 
itibarla 1,5 milyon lıramız Avrupa· 
ya gitmiş demektir. Bu ınallar bi· 
zim yerli mallarımizın satılmasına 
mani oluyor. Çünki kışın halk es· 
ki iakarpinle de şoşonları geye
bilmektedir. yeni ayakkaplara bu 
cihetten ragbet edilmemektedir. 

Palto çalarken yakalandı 
Saliıkalı takımından Vahan dUn· 

gece Lüvi isminde bir tacirin palto
sunu qmrken yakalarunııtır. 

••• 
:·················: : IVAN .. .-

!~--A.iüitYA"J' • \-' •• .r 
ı·M·ö·s·jüüitı· 
• : ................. . 



ll() IIA VA FENA GiDİYOR 
E~LE DEVAM EDERSE CUMAYA 

ENLE MAÇ YAP LA1\1AYACAK 
l!J liavaJarın b 1 Cunıa .. ozuk şekilde deva· 
:ıL_ guna 1 "'!Solan E yapı mnsı mevzuu 
4tıı olaca~ındben ~açının icrasına 

!\. 0 8 enzıyor 
ftel tovazörii b :. . . 

_ınesi llluka n u guıı şehrımıze 
Ilı Ortada kar::r .olduğu halde he· 
le .. eıe ıtıınt 11 hır bir şey yoktur. 

llıan se" aka futbol heyetiJe Al-
~ı. 1areti 
.~tadır arasıda tetkık oJun· 
ık . 

lllaçları 
P. lstanbuı 
l\l.ııci d ın ıntakası lik tll'açlan 

)et bir a~vre nıüsahckalarına niha· 
.. liava} sonra başlanacaktır. 
llıtıci gG arın açılmasını mütakip 

~laYaca~e takımları idmanlarına 
atide ardır. Bu suretle yakın 

~~C<ığız d futbol faaliyetine şahit 
>li.. eınektı·r 
'({eş f . 

Cor ederasyon u 
~ be~ federasyonu reisi Ah· 
da İlıda n, nıerkezi umumi ile 
~ İstif: çıkan dir ihtilaf yüzün-
~' a ettiğini yazmış ve bu 

ltı.aya' bnıernlekctte . henüz can· 

üzerinde mcnf i bir tec:ir yapaca· 
ğını kaydetmiştık. 

lstihbaratımıza naiaran teşkı
latın bu çok kıymetli uzvı, arka· 
daşlarının israrile tekrar iatifasım 
geri almıştır. Bu haber. hakiki 
sporcuları sevindirmiştir. 

Ç. Mehınet ne oldu? 
Cihanşumul Ş1.ıhı eti Türk gü· 

reşciliğinin en büyitk iftihar hatı· 
rası olan Ç. Mehmedin, bir is bul-

. madığı için Balikesire giderek 
orada yerleştiği malumdur. Yakın· 
laian milli giireş temasları dola· 
yısile maruf güreşcimize nıiiracaat 
edilmiş ve Istanbula gelip gelmiye· 
ceğı sorulmuştur. Ç. ~lehmedin. 
verdiği cevaba nazaran kıymetli 
pehlivan şehrimize gehneğe ve ça· 
lışmağa amadedir. Alakadar te~
kilat bu gence iş nramaktc1dır. 

Istanbulda, bu beynelmilel gö· 
reşcinin karnını doyuracak bir iş 
bulamazsak çok ayıp olacaktır. 
Zenginlerimizin ve milli mfıessesa· 
tm nazarı dikkatlerini celp ede· 
rız. aşlayan güreş faali) eti 

şrid7e-=-fi~a~tl~a~n~~=========-~===-===== 
ıı reın 
'llJ.s &netinden: 

~ık ı. Utıdan 1 k 125 gı: ~uçOk . yapı aca , gra-
~illı}lk h .. pıdeler üç buçuk 250 

8atıia tıy(ik pideler yedi kuruş· 
\'ı, .... Cllktır . 

ttı~ ~lıl'tal . 
J)tl'l r· l olduğu bahanesıle 

let 1Yattan fazla istenmesi 
}u ~lıl' rnnudııı· ..Arzu aou
?e, llırıl'falı ~yı fırıncıya vererek 
ıı- aıı l'e h~ıde yaptırabilecekleri 
ıtıcıı~rı ılafı harekette bulunan 
0ltııılı tı tecziye edilecekleri il· 

l', 

~m~ Nikah 
l b u li b• atı \l ar ıye nezareti nıuha-

ecit S ınunıiye m··d- .. A t .. l ab· u uru p u -
~llıla ı:t beyin kerimesi Melek 

·~hain N la_nhuI ticaret müdürü 

b~ te!lıirıj aını beyin nikahları 
b >'e!ferıdi Ve v li vekili Muhittin 

~ltdiye tarafından dün Beyoğlu 
1 n;t, daire inde icra edil-

Bu akşam 
Dmlhedayide 

Naflt Be;rdo 

Alhamrada 

Operada .......... 
Mııjikte 

.Aari Sinemada 

Alemdarda 

Fuabt. 

: sa··uıı k 

: \'olgn-. Yolıxa ve 

Dilcncil,,ri 

: Kin ve ~k 

: Dcryalar t·anınnrı 

: e~-da pnzan 

ı Faklond Dcnlı: ınub:. 

re.hesi 

ı HÜ) ük Rnınn7.uo pı'Ogrııuu 

bıı111ıyor 

NEZLE 
ÖKSÜRÜK 

BRO TŞİT 
BUGAZ NEZLF..Sl 

için hakiki 

GUDRON GÜYO 
İçiniz, Lütiin ınilstahzeratı tızerinde 
menekşe, yeşil ve kırmızı renkli 
etiketlerin de FRERE Ticarethane· 

sil!'..ıı Paris Jakop sokak No 16 

.~ıa.-. .. u::;;:=:A:::om;ıı;:a;ıııı::m1m:11::m:ı1--
IU. R.IL ER l N DERTLER! 

&kılmayıın bir sokak 
U nkapan ında Salihpa.şa-sokağı 

rn iglf'k bir caddedir. ŞelıremaMti 
bu. sok<Jtın diğer taraf lanrıda 
bulunarı. sokaklara l<aldırım ycıptır-
dı. Fakat bizim sokağa yaptırma.· 
dr. Kaldınm yapılmak üzre taıl<ır 
getirilmi§ti. Bu taşlann uf aklannı 
komşular birer, iki§er evlerine 
ta§zdılar. Bahçe divadanna kullan· 
dılar. Büyük ta§lar duruvor. Kal· 
dmm ne zaman yapılacak ? Çırçır 
ve sairP gibi 5·6 mahallede1ı gelen 
seylô.p bizim sokaktan geçer. Kal· 
dınm yok, çamur fazla. oluyor. 
Şehremanetinin bu yolu bir an eı:el 
yaptırmasını rica ,._vzeriz. 

Cnl,npenında ~alih pa~a s;ol o~ında 
1·arıler"nızdco · Ahır• t 

CaddeJerdeki teınizlik 
Her mağ.ıza .,,e dükkan sahibi 

dukl:ii.nımn tınünu temf.zlcmek, 
buz tutan k11. .. lan kaldırmak zsti· 
yor. Dukkan. müsw.htimleri ellerine 
sit ri demirler. kü1ekler alarak 
faaliyette diri.er. Beyoğlu cadde· ı 
sinde bıt v11zden etzddeden geçmek 
bile müşkül olıtyor. işlek cadde· 
Zerde bu iş geceleri yapılsa daha 
iyi olur. 

Beyor;lu lıamalbagında 
sakin : Kirkor 

Könıür ve kömürcüler 
Bu sıralarda k6mıirün /azla 

sarf edilmesini firsat bilen kömrir
ciiler gemi a...-zya aldılar. Okkasını 
güya 8 kunışa sat1yorlar. Bizim 
3emtte bir kömürcüden aldığım 
klimürleri .1 defa tarttım. noksan 
geldi. Her kömürcünün böyle 

noksan kümiir verdiğini zannetmem. 
Fakat ıslak kömürler sattıklannı
da işitiyoruz. Belediyeler dikkat 
etmelidirler. 

Bomontide burun sokağında 
sakin : Hidayet 

Tramvay] rda mektepliler 
1 rarnvaylarda bazı gürültüler 

oluyor. Evelki gün Karakôyde 
tramvaya binerek Bayazita gittim. 
3-5 mektepli de binmiş'ler. Bunlar· 
dan ikisinirı kasketi üzerinde 
Senbenzıvrı mektebi yazılıydı 
Karaköydc yolcular binerken bun
lardmı birisi önde, diğeri bir az 
arkada kaldı. Arkadaki öndekinin 
yanına geçmek istiyordu. Geçecek 
ye: yoktu. Bir zat1 bu mekfopli 
rttı .. fakat geçemedi. Köprü üzerine 
gelmce bu mektepli ittiği zate 
çattı, kazığa çıkarmak ve o zatı 
mı~nas7betsi.zlik yapmakla ittiham 1 
ettı. Nıl~a}•et bu mektepli arkadaşı 1 
m.ekteplınm yanına geçti ve elleri
nı ark~<l§ımn omuzlanna koya· 
rak gulmeğe ve kulağına fisıl.da
yarak konuşmağa başladılar. Bu 
defa diğer zat hiddetlendi. Sultan
alımette bu iki mektepli tramvay
dan eninceye kadar yolculara bu 
soğukta güldüler, eğlendiler. 

Afektep talebesi tramvaylarda 
böyle eğlence m~tızu11 .. icat etmeme
lidirler. 

Bü ün 
fi11 eri • 

man z a 
p·jama :le 
ediyoılar 

ı m ~a
{abu 

Almanyanıo en meşhur artistJarindcn Matmazel Bertn blıtlin dostt., 
Ltılı cayına ipekten yapılmış pijamalarla kabul etmektedir. Matmnzet l 

tanın pijamaları hUtUn A1manyada moda olmu§tur. Artık genı; alm:ın Kızla: 
misafirlerini ipek pijamalarla kabul etmektedirler . 

famafi Alman gazetelerinin verdiği malfimata gorc bu pijamaların en 
adisi bizim paramızla ancak 300 liraya alınabiliyormuş. 

Almanyada son zamanlarda 

şöhret bulan film yıldızı Eroylayn 

(Maria Bard) dır. 

Münihli olan bu kız "Ala garson,, 

saçıyla ve gayet düzgün sırtıyla 

fevkalade nazarı dikkatı celbeyle

mektedir. Mis Bard filmde vücu

duna elbise namına beline taktığı 

ipek şaldan ve boynuna sardığı 

boadan başka bir şey bulundur
mıyor. Gayet mevzun olan bu 

vücut balık etindedir. Eskiden 
Almanlar mülahham dilberlerden 
hoşlanır iken, şimdi gittikçe na-

z 
Asyalı ll)illetler süratla garp

lileşiyor. Asyanın müstakil dev
letlerinden olan Hindi Çinideki 
siyam memleketlerinde medeni
yet intişar eylemektedir. Ezcüm
le s"nema çok taammüm eyle
m ş · Evv ~ A erikan kum-

µ •. ny • .u<.rı Anıerikada modası geç· 
m·ş f~ mleri s·yam şehirlerindt 

· ir Sonrada halkın milli 

wlt.ılı 

e) 1 diö-i ~mi ~ıldı· 

. ı J r l- ı nı~hr 

eylemı• v tıcede 

Çaruray Sllç&t 
kaz rım•st r it n ı 

ması ınemlekettEA mühnn bir ha
dıse teşkıl ey;eıııı tır. Sı~am Kıalı 

bizzat ilk oyunda bulunmuş ve 
saıayın bandosu ineı.1ada teren
nüm eylemiştir. Bundan sonrı 

on iki milli film daha yapılmış
tır. Ciimlesinin mevzuları siy~ 
lıların mili masallarıdır. Siy 
film yıldızı Avı upa ve Amerikan 
yıldızları gibi· .ete çıplakbr. LI-

Si) aının ~n ~iizt.; kızı 

kin lizerindeki yeğane elbi e ipekli 

ve yünlü bir şey olmayıp bir 

ceylan postudur. 

Ha.~e ,j kudnıi.ıı- lıa-.ıanc·~i Cih 
yn f'iren"'İ Hekimi 

Cevat 
Ttirbc de Esk" Hilali ahmer 
birıası. Tel: l~tam. 2622 

Pangııltıdn eakin karileri· 
m adr~i yazılıdır nizd c: Sal Frovlayn Bard ~~~~--===~~-:"!~~~=~~ eu . ~· ih J ~~~~.....-'----,__,~~~ 

rinlik modası makbul oluyor. 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~~~~~!!!!!-"';""""'~~~~~~~~'!!!!!!!!"!~~!!!!!!!!!~----,~~~~~ 

di. Fakat · Hermondiyos hiç te u- 1 etti ve birdenbire durdu. Şanta-16 

• li • ..., ağlar ı! 
~ibi horıdıy_,s 

lltt~k ata ii&t'~cemi bir oyun- ı Bir karı koca kavgası başladı. 
~iO: <>Yun L·~ne hata irtikap Müsait zamanı bekliyen Hennon

ık sahibi ıdnıernezliğe geldi. diyos: 
i a alaya ba l e bu acemi çay- - Yahu, birbirinizi incitme 
~tı J.-aıan ş adı. Çiflik sahibi yin dedi, bana bir litre viski 

o <ışka ırıca dedi ki · verin ve her birinize birer 
~lla Peıetaı · 
~ devanı e a~ın daha var- 1 kadeh ikram edeyim. Şu para-
bttı d?Yına2111 delırn. Yenilen da..'lda on pezetesini alıkoyayım 

"tti b ttı. Ya ış. Hermondiyos ve iistünü iade edeyim. 
lt\J tırn saat . . d . 

~ Art ekn kazand ıçın e oeş Bu teklif ortalığa derhal sü-
~k 1 Yeti · 1 ve sonra da: küneti iade etti.Ş.şe geldi ve çek-

0>'"" ~t çif)·k Şır, dedi. meğe başladılar. 
"'ctd 1 sah ·b · 

lti . ..., 1• ay08• d 1 1• bu sefer Şantal uyuyordu. Michel ise 
' · • «lll 1 evr · · . r' IS!ıll~ s fer k an ıçın ısrar ateş içinde yanıyordu. Hermon-
ı 'l' b Olh.. d "'0 ntra ytı. • ·k· diyos kadehin önünde bir de si-\' il ·~ ,/ •!a ıla ' anı 1 1 
1 J:>att.

1 h~tınon~·. gara yaktı ve bu keyf içinde bir 
ı 'Yi Ye 1Y0 s kabul etti de şarkı söylemeğe b:ış ladı. ne ı~ , 

.azanınc:ı, ifl"k l\JcmJckc ue hckl<' en cmıcr bir hu 

h.d ç 1 • ' de4." d sc\·crım .• 
dı ~.n en ku- f Sonra ı· ndi kf ndine nutuk 

sö} meQ-e b ,. aaı: 

- Şimdi içeyim, içeyim sonra 
gidip yatacağım, dedi. 

Ve yeni b~tan şarkıs ına de
vam etti. 

Birden bire uyanan Şantal: 
- Sus be adam, deye ba

ğırdı, 

- Emret patron! 
Zabit kalktı, saatına baktı 

vakit gece yarısını geçiyordu: 
O zaman Şantal elektirik lamba
sını yaktı ve viski şişesini gördü. 
Ve aynı zamanda da ahbaplarının 
sarhoşluklarının farkına vardı: 

- Hermondiyos dicli bu se
nin yaptığın hiç te iyi bir şey 
değil. 

-· Affedersiniz p:ıtronum. 
- Hani sen bana verdiğin 

sözü tutmadın irki içmeyeceğini 
söylememiş miiydin. 

- Fakat sözüınü tuttun ben 
içki parası vermeyecegime ye· 
miy ctmişf m halbuki şu viski
nin p , • n fı · · alı~ ., r li • 

rettedemezdimya şantal ayağa 
kalkb Michelin yanına gitti,:zaval
lı çocuk ter içinde bunalıyordu. 
Şantal bastaıa bir az kinkina 
verdi. 

Hermondiyos patronun Miçhel 
ile meşguliyetinden bilistifade 
geriye kalan viski kadehini bir 
yudumda boşalttı. Fakat aynı za
manda arka üstü koltuğa yuvar
landı ve uykusuzluktan mecatsiz 
kalan gözleri kapandı ve derin 
bir uykuya daldı. 

Şantal da tekrar uyumuştu bir 
iki saat sonra duyduğu kalın se
slerle uyandı. 

Hermondiyos yerınden sıçradı. 
iri adımlarla yürümeğe başladı. 
Muttasıl: 

- Ben bir kaçakcıyım. Ben 

bir polis değilim. Bana fenalık 
yapmayınız .. 

Şantal sarhoş olduğunu anla

dığı Hermondiyo..,u yal.ırmak iste-

yumak taraftarı değildi: lın bir takım köylülerin orta 
- Bana dokunmayın, beni yerinde çırpınmakta olduğunu 

bırakın .. Ben mahvoldum. görmüştü. Bu köylüler Hermon-
K.inin Michel üzerinde tesirini diyosu dağın yamacına götürdü-

göstermeğe başlıyordu. ler. 
Hermondiyosun bu acaip hali- Şimşekler bir biri arkasını 

ne dikkat eden Şantal : çakıyordu. 
- Hayvan herif' sarhoş oldu, Şan tal bir sn niyelik ışıkiardan 

deye düşündü. istifade ederek, herifleri takip ct-
Michel de ayağa kalkmıştı. ti, bunlar çok uzun gitmediler. 
Şantal: . ormanın ort:ı:;.nda açık bir yer-
- Yat, dedı, yat ve uyu.. de tevakkuf ~wı ... .r. ElLrinde fe 
- Fakat, biz iki kişi bu herif. nerler tutan bu aJamlar Herıuo-

lerin hakkın~an nasıl geliıiz ? ndiyo-:u ıkı sıkı bağladılar. 
Hennondıyos o kafa ile dişa- Bir kayanın arkasına saklau .. 

nya fırladı. Şantal ve Michel ar· mış olan Şantal: 
kasmd .. an atıldıl~r. Gök gürlemeğe - Aceba zavallıyı öldürece=o 
ve yagmur yagmağa başladı Az kler mi ? deye düşündü. 
sonra fırtına alabildiğine baş- Cebinde bir tabanca v:ırdı. 
ladı. Michel bu ışi yapamıyacak Bilateretdüt.' fenerli adamlanıa 
kadar zaif olduftunu aniamıştı. ortalarına .,..bJdı. 
Ynğmurn rağmen bir kayalığa - Bu adam sarhoşun biri 
oturdu. Şantal ise Hermondiyo- görmiyormu,.11!lu~?i3ana ne yapa· 
sun arka~mdaıı ko~ma.ğa devam caksınız? .dedi. {Bitmedi) 



' 

T 

l'ırtına an n1ii 1tez n t~Yziata iıu

kaı buluna 1adığı içi 1 nü a ,akan 
7~uhatta e~il, l 4~uhatt,ı ha, t) or. 

«lkd~m» geçen yaz zarfında 
yapbğı iki büyük müsabak !1111 
kariler ı afı an m z ıar oldugu 
çok büyi: k ragbett ces&ret a "' 
rak ve 1 ı t ,·p eden ok
uyucu) r içi bu g zeteyi daha 
cazip kılm k u i e, .. ı. 
14 inci önümüzdeki p .. rşenbe ru
ı ünden itibaren, r m zan bayra
mına mahsus yeni bir rn:·· abaka 
yapmnğa karar veı miştir. r, üsa
baka, evelce yapbğnrılz müs .. ba
kalarda olduğu gibi gayet b sit 
bir şekilde tertip edilmiş ve bil-
hassa Anadoluda bulunan Kari
lerimizin istifade edebilmelerini 
temin için eski mü!:.ahakaların 
'erdiği derslerden istifade o.un
muştur. Mu abakamızın esası 
şundan ibarettir : 

ailenin salonu için seve seve isti
fade edeceği ve her kesin ihtiya
çları dii · ül rek alınmı" daha 

.. h '! 
yuz .. C"' ediye taktim o unacak-
tır. Bunların r t sini yakında ne

edece v iz. Şimdtlik bu hediyeler 
m ya n a: Elbi eler, k'llndlll'alar 
h~lık levazı gıamofonlar, plak-
Jar,dikiş makiıınları, elektrik ütü
leri, ı:mfra takımlan, çay ve kahve 
servisleri, va olar, zabitana mah-
sus eşya ve sporculara yarayacak 
~a vardır. 

lkdam. karilerine,14 şubat pe
rşenbe günü, gazetelerin okudu
ktan sonra, kuponları kesip sak· 

1 lamalarını tavsiye eder. Kariler 
bu müsabakaya iştirak içni başka 
hiç bir külfet ve ya fedakarlık 
ihtiyarına mecbur değildrler. 

* * 
- l d n, karilerin· 

lien 500 za a, Ramazan I l Karilerimize ·ııereceffemiz 
bayranu , . O - muhtelif I diye/erden bazıları 
uak · z ·~ ._ ( O lır- ~ı- şu11lard r. J 

' uetin ııı nt · f hedi-1 Şcm i) e. kadın §em iyesi, atkı, 
)·ele ta ti edecektir. sofra takımı, kadın eldiveni,galoş, 

.. b k bot. pantufla, çocuk elbisesi, kos· 
2 - u ınu~a a ll) a tlim k d l v• •• • • •• • . · a ın )e egı. yun çorap, pi· 
. .nıe ıeın ar : wma. baston, bataniye. masa ör-

rı ı ıtı., ar edeceklerı tüsu, çay takımı, yün çocuk fista· 
ühıu z lunet'I 1 şubat m, iskarpin, şoson, şapka. palto. 
ı şen e iınden if- Uu an kız fi tanı. kadın çora· 

ıare ne~re eceITT bı.)urı fmıile,6kişilik sofra takımı, 
uponları toplayıp 12kişilik sofra talı."lmı,trq.,ş takımı, 

a an iba ettir. u lO- boyun menrlili, kaşkol, kadın çan· 
to landıktan vei ~n ntası, eşarp, kitap/cır v.s. 

edeceğimiz maht t mi . . ~u hedi}<. erden mada, mev· 

h ı ..... ld 1 srm ıcabma göre. karilerimizi 
tara. a ıg O U.ı; tan SOllra ezlıercihet memnun edecek daha 
arıler bu ıları sıraya bir çok hediyeler de a>-ırmamış 
oyarak id reınize tesli- değiliz. 

rıı edecekler ve ınukabi- 7.· ·:<-

!inde numerolu bir fiş al- Bazı karilerimizden aldığı· 
aeaklardır. [mı: mektuplarda. yeni müsabeka· 

3- lü ':l aya b ·.1mızda koyacağımız koponlarm. 
ler ahil olcaktır. ay[a arka~ındaki yazılara lıalel 

~ getırmemesı arzu olunmaktadır. 
-Aııadoludaki aı~i- Koleksiyon yapan karilerimiziçin 

it rimİZlll filU~a akaya te- 0 Ollla.Tllll!Zl ~fl':Pte lnrlnderica 
ll a en i irf ~ erini te- tını inlal etmi ecek muayyen bir 
ınin için ~n uz mahal- >ere koraca ı-. 
lerde ut a ılar ·ç· ı hi- ""D!~~~~~---•llııı. 

_., fi~ nı rönderehil- 4i ~ulıattan itiba-
r ek iç·n kf fi ra.k.ıt bıra
f, ac ktır. 
5- ef 

1 b un en a ·u af,aza-
nndan al nmı~ o up m· 

:ı~abakan1 itamındaıı 
evel o 111 '=', zalarda hal .. 
ın nazarı teu~asına ar

~. ,ı acaktı ·. 
6 - 500 kariiıniz ta p-

• 11 ec ect~ J;imiz 30 O 1 e 
eden hir a le~i ırav~t - . 

ıynıetli h·r altın aattı P 

1 

• < uucü bir . 
yenin ism 

•••• o mak 

Avru panın en güzel kadını 
Paris, 8 [A.A] 

Enı:ıtu ı azıu,,ından ressam M. Bes· 
a ıı n.l n n tı ltmd..ı toplooan ve 

san· tkarl rJım mlir kep bulw1an 
be~ oelmilel jüri hey' eti Elisa.beth Si· 
mon i mınd bir m ar J · ndınının 

• • • • • • 

Bu un bn ardan ı=l'da, her 
vrııp n n n g ze1 k_ Dl oldugunu 

acılan etmı tır. 

1 ' h 1 \ '\f. ' 1 ~t 1 l ' 1 '. f) 

N ı\Kl'J'LEI( 

J ••11li1 <)87 20 Len Bul. 
l Florin 

20 Kur.Ç~k. 
1 7Jou 

'J'UNEL 

29.50 l runırny 4.25 l Jst:ımbul Su 
Ro "O IUbt. llok, Aut. 

.Q f(adlkHv ıı EreAUMaikp 
1;~ HiSSE SENEDATI 

43.SO 

J DoJnr 202 
20 Fı·E~F. 158.50 
20 Lireti 212.50 

20 Oinar 
.. o Drahmi 52.GO l!O l'ranL H< I. 

71 le lınnl..Mi 13.60 ı Jllli Iktl nt RJ.:. 
lü3Lı itibar. 'J'icarct te •arı' i 

l Rıı.}hf nı. l8 1 Pczcta sı 1 O manli Bk. 136 1 F.anaf Dk. 
1 Anııt. 1. 28 20 F.hTeç. 

20 Le Rnnı. 2i.12,50 ':'80 YAPOR DEI\HRYOI .. t; 

ÇEK 
1..oııd. St. 987 ı\watı·r. fi. 

\~.Y, 0.49.12.50 Praf kur. 

Paris fr , 12.59 Yi}ana ail. 
llf"I J 9 39 l\ladrldpcç u 1 ano t. . , . 

1 • arf0'\112 o 
Berbn m. 2.07 Atlnadrah. 

irl>eı\ llR}rlye 
•• Tcmetıı 

ı.22.so Haliç ,nporlıır. 
16.G?,SO An.D.Y. oJo 60 

S.49.25 ,, ,. ,, 100 
3.12,25 lUndıın} n°Bw·11a 
4.37,50 :ını nn • ahil 

38.10 'J nıw,·a~ 

\S,!'iO Si~rtalnr 
l l Turki}e willl 

1.53 lttihııt .. 
22.40 iti.mat .. 
37 Şark 

Bozlı:urt 

Aıııııdola A 
lst. Umuw. 

17.50 
30 

17 
27 

Sofia le\. 67.87 Hukrq 
Bnık el b 3.53 ıos1t, .. ç. 

Gine\Tef. 2.55 Bclaratdin 

24.37.50 
ıoıs 

27.90 

MAJ}EN ŞiRKETLERi 
Balya Karaay. 14.25 Han &;an· 27 
Anılan Çimen. 40 .,, ,, (tcmet.J 3.50 

1 TIKRAZLAR Bııkll"kôy ,, 14.SO Kndlköy Sn 2S 
Türk kömür 22 UIDU' mezbba 109 

{ 

1903 Tcıtip 1 Mermvı- Ta ı 7 1 istik.dalı. 91. 
Düyunu. 223.25 
Dr. Yolu 8.80 
1902 Gtimriilder 
1903 Saidimalıi 

1902 Tcclıiud Ad:. 

t: 1904 .. l 
c 1901.190; DIGER ŞiRKETLER 
t: l 908 Tertip 1 '·t. Tut. An. Su 43 < l""'o ı ıuo MIJ. bira ?ıl .. ı. = ""° " "T 1909 Rlbdm dok. An. Mcbm. Bıı.lei 

1909 
1918 

Şt'lıremaııet 1 t. de~cncl 41 Hutt.Ab Ermlı 

" 
TAHViLAT 

Şark mcrk eca 
ht. Knaaplari 
Reji 

Anadol• Dem. Yoll. 
1 Terdp (A.B.C.) '1 1

2 Terdp (D.E.J 41 Turk tut. An. 
8 ., (F,G.J 48.50 Onhao Turk 

Şark Değiraı 

5.70 Trakla ,eker 
27.15 TeL htambul 
11.05 Neptwa 

Omnlion 
Karamun&J 

8.05 

TiCARET BORSASI 
10 Şubat 1929 

11.50 
7.50 
6.10 

18 
30 

1.90 
6.75 

iTHALAT 'FJ ·n. VECE iZ ZAHJR~ BUGDAl 
1'011 

iniFıadık 

Ku.Pıı. Buğday 63 ,, 
ç.,-Jar ,, ,. Kabuk 
Arpa 175 ,. Çu-wal ip Ceviz" 

Ça•(Jnf 
Arpa 
Mwr 
Yulaf 

Faaıılye 474 " 
Nohut 1' " UN 

Keten tohum 
FuuJye 
Mcrclmek 

Fındık 1129- ,, 
Tütik 
YapaiJ ,, ,, 

iHRACAT 
B r,d y 

Çımlar 
A,rpa 

,, 
" 

" 121 

Toa 
,., 

" 
Çuul 

., 
.. 

Ku.Pa. 
Ekie. Ekist. 1240. 
Ekiltra :uoo. 
Dlrlııelyum. 1260. Nohut 
Birlqd ıert o; B8rGJecı 
Jkioei .. Bakl:ı 

Uçüncü ., Ti 
Razmol ,. 
Kepek ,, 
Pupa) " KırveJUr 

Av DERiSi Bolvadin 

Ku.Pa. ADkara 

Xu. l'a. 
it ll 
18.20 

" 
" 37. 

.. .. 

Ku.Pa. 
., 

" ., 

Yum.ufl'k 
Kı.Wca 16·17 
Sbtu 
Sert 4-S 
Dönme 
Yumufakmah 
Sert 
Roma. 
Bulgaristan 

ı Macar tın·. 
N Wln. 

Ku.Pa. 

., 
ıe. 

" 

.. .. 
HUBUBAT 

Smıım 
Knuemı 

Koq.Pa. 

" 18 •• 

F uly•· 
Nohut 
Fındık 

Tırtık 

\"aPafcı 
" 
ıs 

Bal Zerdeva AFYO 
" YAPAGI 

" 
" .. Kaıua 

Ankara 

~u. Pa. Çıkıntı 
Aktehir 

., Orhan eli 

1'u.Pa. 
,, .. 
" 

lstaııbul Traınvay şirketi evkat tarifesi 
1929 senesi ıubatın n inci gününden itibaren 

RAl\IAZAN SERViSi 

= 

No 

10 fünel 

11 'l ,tla la-Tünel 

· 12 llarbiye-Fatih . 
15 Taksim-Sirkeci 

16 Maçka-Beyazıt 

18 Tak im-Fatih 

19 rratavla-BevaZ!t 
• 

~. 22 Bebek-Eminönü 

ıi 
24 Ortaköy-fatih 

35 Be ika -lı'atih 

33 Y eclikule-Sirkeei 

Hareket ~'asıla Birinci Son 
hareket hareket 

{Şi,liden-Tıincle Tünelden iıli ye 
3 (İ 6,36 
9 7,02 

{Tatavlııdao-·Tllncle TUneldcn··TatavJa1a 
so 20,50 

21,30 

ıHarbiyedcn-Fıtihe 
ıfotibden-Jlarbıycye 

• Ci 6, 9 
Q 6,19 

J1daimdıın-Sırl;oci) c 
'5irkeciden .. Tabime 

5 8 7,10 
10 • 7,35 

{~laçkadan-Beyuıı. Beyazıııao··Maçkaya 
7,10 7.00 

16,24 7,47 

7,46 JTak lıııd u-Fatiho 
Watıhtc.a-'fakaimc ıs a,32 

{ 
fıtavladnn ·Bey1111ıa 
Beyuıttan-Tıtavlıya 

6,12 
u 

7,00 
7,50 

6,01 
6,22 

Bqiktaıtao-Bebeğc 

nqiktqıan-Eaıinqııüııc 
Bebekten-Eminl.inilne 
Emin llnundcn-Be~e 
Bcbeltcıı-Kara köye 
KııraköJ den-Bebeğe 
Bc.bektcn-Deıiktı~ 

B 6,30 
16 6,41 
45 2:l,17 

{OrtiJı.q den-Ak .ır•!i• 
k aııı}dJn· Ortıkô) e 

ıOrt.köydım-Fııib,/ 
\Fatl~o-Ort~u\c 

J BqikaJlaO·· Fttı"" 
"\Fatiht~.u-Bqik.ta,"11 

10 
21 

26 

7,9 
ık 

Topkapıdın-Sirkeciy e 6 ı
.AkYraydan-Topkapı~ a 

~irkeciden··Iopkıılf >o 9 

l
Şehireminınden-Beyuıta 24 
Beyıwuan-Şehircminine 22 
T <!PMpıdan-A.b:ını ~ a 

Aksarnydm-Yedilr..ule)e 6 
Y cdikuJeden-Sirkeciyc 10 
Sirkeciden-Y cdikuleye 27 
Sama!) ıdan-Beyuıu 25 
Beyuıtta.o-Sanıatyıy~ 
Y edil: edeu-Ak.larıy• 

25,01 

6,39 
9,3S 

20,52 
:n,4:ı 

7,00 
1."6 

6,10 
6,33 
7,09 

20,36 
:t0,58 

6,12 
6,33 
7,13 

20,54 
:U,lQ 

24,12 
24,ô-O 

23,30 
24,0 

2,39 
2,44 

20,0S 
20,30 

1,52 
2,40 

19,01 
19,47 

21,01 
21,Sl 

21,47 
22,Sl 
24,41 

1,25 
2,11 

20,t.2 
21.17 

2'1,46 
ı ,([) 

2",25 
l.15 

24,50 
1,26 
ı,oo 

1,22 
2,02 

24,50 
ı.so 

1,04 
1,29 
2.07 

f .,\ ;'l 

IIAJ:i1.'AL K ,S MLI HALK 
MEC UAS 

Haarif vekaleti Talim ve Terbiye dairesi tartı! 
elan Pazarte i ~ünleri neşredilir. 

1 iNCi NUSHASI BUGÜN Çil(fl 
... ushası 3 }'-urns 

satışb 1 Tevzi mahalli : Cıı~alo rlund.J Oe,·let m ıtlıaa ı 

akıf ak 
ğünde: 

·l r ·irW· •• u 

Be: iktn.çtıı Şenlik dede ma"ıalll"' iml )Clll ol o ır J 
Be'iittu ta Ekmckc: b ı m:ıhall inde Çc ı 

numaralı 8\n yrı iki oda 
'd ~ Kaba ta tn Omer A\· , i efendi mnhallesinde Dolma Bahçe cadde 1 

205 numaralı du kkiin 
Kıı.sımpu da Sey;tali çeleb" m.:ıhalle•inde mandıra sokar;ındıı 25-29 

dUkklin ~ 
Eren ku) unde cadde bostanında &~dat cadde "nılc 275 numaralı 
Galatııda Perşenhe paurrınde 16 No. ır.a; 'H' iki Gda 
Sirkecide Emırler mahallesinde \ u. r ~km!lztnda 8 'o muht ik ca" 
Baliida m;ılıurcr eınliik kir ya ı;erılec "ind "ubat n on bir nci gil 

m:ırh ı n!tıo"ı (' ırq<ınba g ın ı ;ıat on d t b ı" 1e c k" f( 
. 1 • . . ırnıslt . J ıur. t liplt-rin yevm ...-e saatı meıldlre k r tnar ı nın ruretını n .,. 

minati ınu•;akknte ita ederek müza\ edeH· i tır k. et ek Urre Istanbul t:< 
düriyetinde .. ·akıl al,arlıır nıüdur\U~ılne mı rııcıntlım olunur. Ev r "e ııı 
!Atları hakkında malumat ... mak iste\ enler mUzıı) ede odasına milraca'

1 

icra görebillrler. _A , 

En ınükemmel 

ve tam ay rlı 

::ıaattır. 

Dakika şaşmaz, te

minatlı -.~ elı\en fi. 
atlarla satılmk tadır. 

Baglıca eaaı dUk· 

kllnlarından arayınız. 

Toptan satı§; 

RlkARDO LEVİ VE BİRADERi 
lstn bal ..fü..\ı..1lu ban Cl..14 

Her cins sıı t depo u 

1 etanbul icra dmresındcn. Alaca ham~
mda Çelebi oğlu Aliiettın: mıı.halle ı· 

nin cedit Fındık<'ılar sokağında kii.in 

atik 30,32 cedit 4,6 \o. bilii hm;a duk
Hnla maıı bava mahaz;nin sUIUs hi esi 

Ahmet Faik beyin uhdesinde olup Ha· 
cı Yusuf zade Kümil ef. den istikraz 

cvlediği mcbnliğn mukabil birmci de· 

recede ve birinci sıra numarası} la ipo· 

tek icra edilUp vakti muay~ eninde 

borcunu ...-ermediğinden dolayı ihaleı 
evveliy~inin icr sı için otuı gun mUd· 

detle muza. edeye konulmuştur. Her ıki· 
sinin hududu: cephesi Tarik, Alirizıı, 

Mehmet ve Kostinin emliiklerile mııh
dut altıbin lira kıymetimuhnmmineli 
tahminen lSi metro murabbaındn el· 
)C\"ID ciğercı dukkiinile Uç kısımdan 

mtırekkcp sandık im:ıliitlıaııc.:.idir. ou~

klinın kepengi demir pıı.rmnklık zeminı 
beton firenk tulumbalı kuyu beln ve 

kbınUrlUk demir helezon merdivenle 

fe'iknni ine ~ıkıld1kta bir a)dınlık ma· 

halli bir sofıı. kezıı bir hela iki sala ... 

oda olup tonoz kemerli beılen duvar

lıın ~liğir olup ci~erci Tanaş ve ittisalin· 

deki beden du'inrlan kfiğir çatısı ah~p 

sandık imııllithanesinde lrani lbrahim 

ağa kiracıdır. mezkfir hıssenin iıürnsına 

talip olanlar ve daha ziyade malumat 

almak isteyenler hieeye mu ip kıyme

timuhaınminesioin yUzde onu nispetinde 
pey akçesini ve 929- 63 dosya oorasını 

musta hiben mUzayede şubesine murn· 
caat etmeleri ve 18 · 3 -929 tarihinde 

saat on beşe kadar ihalei evveli~ esi 
icra kılınacnif ı nıın olunur. 

S ultan Ahaıet sı;ılb icra;ından: Mııdıun 
Margıtın lın ılllıu matlubu 'aıı ıkt 

y-.Jr. liranıo .tahsili h!ıkkmd mUtoVf'!f a 
U ~p alcmls.Ar}ııo ver :ınınden 
yada Sulu marw;tmla 1.m.ac;. Kaspar 
o gındn Bova<'ı Kirkorun banesiude 

sakin Arpk ve Dikran efendilerle Tl\lı
delcri Mnde.m V ırgın nıımlarıııa ır ııl 
olurum ihbarname zabrina mumnil 'hi 
Marsılya~ a gıtnıig \'C Marsıl~ anın ne 
tarafına gittikleri mechul bulıınduğ~ 
ımla~ılmıe olduğu muha~iri \'e mnlıallr~ı 
Muhtarı efendılerin · rrhiodc mustcban 
olmağla her mucip ilfinen ırbligat icra· 
sına karat verilerek mumaile\ hin tarih 
il!ııdan itibaren bir mah mriında ya 
bizzat \e ynhuı taroflanndan muBllddak 
bır vekil göndermedikleri hllde hak· 
lannda muamelei kanunı)eain ıc.r olu • 
ııacajı ilin olunur • 

KO 
Her e , bil a tercih 
Me.h doktor Zergerin Jı 
ettıği usul lızere sureti Jıtl sJ 
halı t bnlerinın muhafıı 

EN~ESrİ l\IÜKEM f 
SilIHI ! 

G alata ara) lise:::ıi ıntıdı.I 
tınden· 

ı - Mart üçüncü ta~~fı 
ıedrisiyeşinin ahz, ve ıstı 
25-2-929 Dan itibaren baş~ 
ve 5 martta nihayet verile 

Muayyen müddet zarfırtÔ 
retini t dn:e e'mcm·~ buluıt' 
benin tak~itini tedi) e edinC ' 
dar le) li olarak devam et.Jlle 
miısa. de edilme) c.cektir. 

2 _ Dev Jet hidematinD
8 ı 

ti tekaüdiyyeye tabi ınaaşla 
tahtem ve De\ let memurinill 
nunen bahş olunan hukuk ,e 
yazi Laiz olan memurin iJe

1
,r 

kaidin, eytam, eranıil çuc~ ot 
yıızde yirmi tenzilattan i:ıtıfıl 
bilmeleri filen ifa) i hizrtlettı 
lerin bulundukları dairele 

hasebelerindrn musadde.l= 
0 

iktı''l' üzre almış oldukları 'es ·Jiı> 
tckaidiu eytam \'e craıll1• 
maaş cuzdanlarını 'da~eı11'~v 
etmeleri ile kabil olabıJect: 

Abone. 
. ı" . f'.nCJ ve ı an tarı ""' 

Abone ücredeti ;, 
C,#D 

Cç ayltk. lh a} lık. "' ı1 
Dahil: 5 9 s,; 
Hançiçia 9 16 ~ 
Adr cın ıs lı>lıtdl 

llaı 
Tek ııUtundıı 
Altıncı ~>fada 
Be~ınci ,. 
Dörduncü • 



Defterdarlık iliulan 

vali metruke iliulen 

No. Nevı 

Hane 
Oda 

• • 
• 

I> .... 
u... 

• 

Kıraat Say: ası -------........· 

SOBA OR 1 

Türkiye -----..... ~-
Sermayesi : edlye edil.mit 

4,000,000 Liradır 

Fındıkhda M.11. veUleti ııiübafaal u.a 
TrtlflllZM 
l'aWtair 
~ 

kQQli8 

m 



seyri sef ain 

Ayvalık sür'at. post.ası 
(MERSiN) vapuru 12 şu

bat Salı 17 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle Gelibolu Çanak
kale Küçükkuyu Edremit Bull" 
haniye A yvalığa giderek ve do· 
nü~te mezkur iskelelerle bera· 
her Altunoluğa uğrayacaktır. 
Gelibolu için yalnız yolcu alınır 
yük alınmaz. 

Karılga postalarimız için 13 ~uhat 
perıenbe gününden itibaren tatLik 
edilecek ıeyrusefer prğramı 

Cumarteııi çar~ambu postaları: 
Istaııbuldan hareket Tekirdağ 

Mürefte Karabiğaya gidecek ve 
Tekirdağa uirayarak gelecektir. 

Paıarte!i postası: Istanbuldan ha· 
reketle Tekirdağ Marmara Erdek 
Karabigaya gidecek ve Şarköy :\lu
refte Tekirda~a u~raıarak gelecekfü. 

Perşenbe postası: lsıanbuldan ha· 
reketle Tekirdağ Şarkuy Kıırabi)a~a 
gidecek ve Erdek :.\Iarınara Tekirdağa 
uğrayarak gelecektir. 

Mersin sur'at posatsı 
(MAHMüTŞEVKET PAŞA) 

vapuru 12Şubat Salıl2de galata 
rıhtımından hareketle İzmir, An 
talya Alaiye ::\Tersine gidecek ve 
döntişte Taşucu AnamorAlaiye 
Antalya İzmire uğrayarak gele 
cektir. 

_1!9--••rmm:~mn&zı.::ı:M;.~ 

Y elkencİ Vapurları 
Kııradeniz postası 

ANADOLU 
V"'"PURU 

şJJAT Çarşamba 
Giinii ak§amı Sirkeci nh. 

tımındwı haraket/.e, doffru Zon· 
gıtldak, lncbolu, Samson, Ordu 
Giresun, 'l rnbz.on, Siirmene, Of 
ııe RizeyP- gidecektir. 

Taf silfıt için Sırkecide Me
sader Hanı fttiJalinde Yelken, 
ci Hanında kilin ac,.ntasına 
mi:racaat. Tel. lstanbul 1515-

ftıımmı:mmı:E:cı:m l!WWB1=:ıı• .. •ımma 

ı · 

t~TE ~~~••o•• • Alestiki j ı 
kemerleriu 
~abescri 

Miıett-ına bir 
metanete malik 
lıurosı bir tri· 
kodan gaye! =ile 

imal edilmif 

olan 

Rusel 
1 ' bmerleri hali hlZlr modası mucibince ~ize 1 

11 matlup tenaeübil ita. kAl~alannıza latRfet ve ı 

ı 
1 :uır&fet, vucudunuııı ı·umu~ul: lık Vtı ceva· J 

, liyct bah2eıtlği gibi, d!iril9t, rahat durma· 

nızı dı tcınin eder. Mıığazalanmızi xıyarcl 

! v" musavver kataloğumuzu talep edinız. ı 
\ egµııe aatıı mahalli J. Ru;el ticarethanesi· 

1 nın i ı&nbul tubegi bulunnn: 

Beyoğlu, Tunel ml!tıkiindP. 1 

J'i vı tl 6 li rndau itiharf'odir 

J.Rou§!iel 
•• aJ.BauJOtole.bedws.Rub H•u 

•'•••••••••••e•••••••••••••• • : Darüttalimi musiki • 
: Ramaznda her gece Vezneci· ~ 
: )erdeki salonda teremıünısaz : 
: olacaktn·. : 
• • •••••••••••o•••••••••••••••• 

B eyo~lu hirincı sulh hukuk mahke
rneaiııden: Milddei Mehmet beyin 

Hıoyoğlu Feru1.. ağa Saka ha~ı mahallc

iİ ·Amas)a• Apartmanında N. 2 mukim 

ınübendia :r\usret bey aleyhine ikame 

•ylediıti da\8 üzerine mumaileyh namı· 

na tastir kılınan celpnameye ikamet

gilunın mcclıµl bulunduğu ıniıbaşir ta· 

rafından verilen mcşru1ıattan ıınla~ilınil' 

olmak.la hcrı1:1twipi talep bir a) miıd· 

Jetle ilGnen tebligat icrnsina karur ve
rildiğiııden VA ~evnıi nıuh11kı>.me 11 

Mart 929 pazarte::.i sr.at ou bire 
tayiu c<lildığinden ~mnı \e saat nıeL· 

<Lıirıla • 111unuıiley1ıin biızat ve j ahuı 

'lrafından bir 'ekili nıusaddak gönder

medi~i taktirde muhakemenin giyaLen 

rüyet olunacağı tebli~ olmak üzere 

ilan olunur. 

= 

ı I 

parça 

' i 

rıı <irıP~i . ı K D ı\ ~f. Şulııı 11 • HL.'ll) 
·-.. --........ ........,,..._.=~'"""' ~--~:ı:::-~.--- --- -·~ - T -~--.=--~--=---· .... ~~--=--- ~"""{;'"..,;;;,-:.~...;;;:;.....~ ..... - ... --.... -~;;::"'?'!:"'"--~--=---:... -..-::---.....:..= ~· __ .. 

• 
u 

• 
IYANI{ s 

Şehremaneti ilanııt 

Ş • · · ;Bejeh ~C' 
enremanetmdı::n: ıb"' 
408 lıra ~8 kunı,tıı.ı . rt 

0Ja11 Cerrahp..1şa Hastahao~~ı ai 
ı'f'rclrrinc Tı-1 knfe.- v~ı 1 

muııakaı;ava honınu .. ııır. d 
ı Jf :i-3·9.?9 tarilıin<I~ ilırıl~ ;ev 
· cektir. Taliplerin 7,5. l',o rııs ·sı 

1 

; <le tenıinn t nlcçularik le\ 
! ınıidlirluğüne gelmderı. · 

Ocakla ·ı Merkez heyetinin ( 5~,000) liralık ( 1000 )
1 

! ' !.;~~~~!~~:~~~~:;:ı:ı~:~:~ 
eden bu piyankoda çok nadide 1. ~~::;;~. ib~;:;:,ı;~··:u,:%':~. 

metruk hane maili i hidaıtı 
9.ıq 

nduğnn<lan enkazı 14-2·.'"' si 

kıymettar eşyalar vardır. hine mnsadif per-;:enbe ~unllibJ 

ikramiyeyi ihtiva 

ı 
~ [ on dorlte pazarlık suretıle ~ 
ı edilmek üzre müzayedeye f,orı 

11 

Hasılatı inşaatı bitmek üzere olan ve Ankaramızın en zarif ve en güzel binalrrından birisi bu- ştıırr Talipler~n Jaire enciıcneıı l\ 
1 lunan Türk Ocakları Merkez heyeti binasının mefı-uşat ve tesisatına sarf edilmek üzere Merkez heyeti- : ..:!ıım,,Jeri . b U 

geçen sene olduğu gibi, bu sene de zengin bir e§". a piyankosu tertib etmiştir. Bu piyankoda ikrami- S ultan Ahmet rnlh ik.iocı d~ 
.T ı mahkemesinden: Ru.,wnııt ınll ı 

yeye (50) bin lira tahsis edilmiştir. Bu sene ki ikramiyeler kemiyet. ve keyfiyet itibarile geçen sene- ' umumi~e i tarafından Istaı bulJ~ 
nin ikramiyelerinden çok daha kıymettardır. Merkez heyeti bilhassa yerli eşyamızın revacını temin· ı ~~~~<l~b~::0~e~:~nı:~e110d{s1!rcyhiıı~ 
"çin ikramiyelerin kısnu azamını yerli mamulatındön intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheri ·1 kuru~un tahsili talebile iklUll:e # 
2000 2500 ı· k . b ı· k . d b iik l ı davadan dola\ı 1\Iuddei alej~ı~ ~ (' - ıra ıymetinde pırlanta rantandif ve küpeler, beherı ıner ıra ıymetın e üy. sa on, 1 giihının meçhuli\eti hasebile ılıı; \>-
halıları, platin erkek ve kadın saatları, ~alon takımları, elmas yüzükler, ipek seccadeler, 80 tebligat9. rağmen muanen olan .lf. 

nusani 929 pcr,enbe gliııu 5381 

parça nadide halı seccadeler, Hereke battaniyeleri, Herekenin ipek yastıkları, yerli fabrikalarımızın buçukta mumaiı;yh bizzat ve r• 
l d H•l"l Ah 1 • • veıdi.le mahkemede ispati vucUt flb mamu atın an zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile l a nıer sanat ev erının 1 di~indı•n hakkında usuliıı ilç\U' \)~ 

en zarif ve en nadide el işlerinden ikiyüz parça eşya vardir. Ut.ramiyeleriıı mecmuu miktari. 1 tiCkiıinci ma<lJesi mucibince r.1>-a" 

( 1000) dir • usulin dört yüz birin<."İ maddeSI 
1 
1 

rı ittihaz edilerek i~bu kıırar1? t 

l\Ierkez Heyetinin hu piv. ankosu ı:timdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşva biyankolarnnn bincf' ilanen tebli~ine \'C muhal> 
~ J 1 16 .Mart 929 cuınıırt~i günU . 

en zenginidir. İkramiyeler büyük bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilmiştir. j uç bu~·u:?a talikine kllr'.ır \erHııu~ 
[~~~~~~~~~~~~;~;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~~~~~e!~=:====~ la ke fi\et ıcbli!! makamına 1;aid' 

( . 
-= ----

ALTINCI (JJ{ 
1.ci keşide 

IKRAMİYEI.JER: 
11 Subattadır 

.> 

M"LKAFAT: 

Lira 
30.000 
18.000 
15.000 
12.000 
10.000 

10.000 

L ÜTFEiV D/J(J( 4T ED1N1Z: 

• 

Bu seneki Tayyare piyankosu şimdiye kadarkilerin en zenginidir: Çünki 
1- l~.o.oo Lira ve daha ~karı büyük ikramiyeler geçen sene yalnız 

"3,, tane ıdi. Bu sene "5~,tir. isabet _ihtimali yüzde 67 artmıştır. 
2 - ~ıU.UlU İKRAMiYE ADEDi: geçen seneki k~idelerde yaJnız 

''2.000,, ıdı. Bu sene tam: "3.900,, dür. Umum isabet ihtimali de tam: 
yüzde 95 (yani iki mi~_li) artmıştır. 

3 - PIY ANKO YUZÜNDEN ZENGİN OLANLARIN ADEDİ BU SENE 

Hiç şüphesiz tuvalet hususunda Pcrte\· nıii1"1tahı1 

ratını kullanmamak büyük bir ihmaldir. Giizt>lli·~in teınifı ~ 
bekası herkesin istimal ettiği Pertev ır fi 1 • Ht izau·afl 
ile mümkündür. Çünkü Krem Pertev, Pertev-tuvalet podrıı'1 

Bertev briyantini, Pertev kolonya suları, Pertev diş macuıııl 
Pertev tırnak cilası ve saircsi en müterakki memlek.?tlerdt 
bile henüz :.emsali yapılmıyan pek nefis tuvalet rşf9' 
sıdırlar. 

lllır~ 
4iddet 
Yap 
tek' aca 

~a~ş~ 
~il) 

ql d· 
\' lrt 
~ 21 

~~hti 
§ehit n 

' ~bab tol> la 

,~ 
Clcf · an 
~ ıye 

-..ıı...ıı:~:~=;ı:ı._;~Jllil<~~.'.lılü...w;. U&J'kiLH.:;~ ~- ~tltı1l 
7 • ı ....., 1 ı"ap 
~ıra ı ( rrıa,gazc:~t (.~1.rı." k ~i 

411\ru 
Vakıf akarlar n1üdür ğn ud n: tef~ 
Bahçe kaprda dördııncu vakıf han tıılıtındıı 3 .Ntı m ~za "te t 
Bahçe kaptda dör·Jıincti vah.ıl lıan tahtı ıcla 8-1 Nıı ııı ; ı:ı ~İtil}· 
Bahçe kapıda dôrdıincti vakıf han tahtıııd.ı 15·J6 :\o m.1 •. • l• lılilitil~ 
Balada muharrer mağawLır ı,in:ıya vcrileceğırıdcrı ~.:ı.nun.ıs. rıin ·ı-.ı İ ., r. 

günunden şubatın on altıncı cumartesi giınu s:ı.ıt oıı ck•rt b·u.:ut.ı ı, ~tlıd 
konulmu~tur taliplerin yevm ve saati ııwzk Ore I.aJar --.ırtmııneııin .. ı Old 
teminatı muvakkate ita ederek mllat)Cll•: e i~tiruk Etmek iı .:rt• l~tıuıutı. L' ı, 1 tıht:ı 
}etinde vakıf akarlar mUdlirlill'üne mılraı.:tıntl::ııı iJ .. n ıı 1 n.ı .r. / lllı 

o et· 
' ~ 'lt~ 

Mekten ınscı<ı.tı 1nii11clkcıs<1Sl· ~ r .., 2ittrı· 

Gireson viliiyeti muhaschei huı;;uFiyc. JC '1~!~ 
mtd uriyetill 

Muhıısebei husu8iye-~·e ait vilayet mrrl•czin<lt· Kat .. Caııııı ıttı , n °f' ; ' ' 11 
kunış bedeli keıifli natamam Mektep Linası 15 mart '929 gtınıı ~at üı "ştıı '1 r GEÇEN SENENİN TAI\ıl İKİ 1HİSLİNE ÇIKACAKTIR. 
edilmek üzere iki ay müddetle ve ki;\palı nırf ıı:rnlıle UJUu~kz.ı~,ı t• Hı 

~--~~~~!li~, olnnlarm dairede mevcut olan ve !<ıırtnaın·~siııi gürnuktt:u ı:,ı,ı.r:ı \'u d~· J. , 
iiıiı1 muvakkatc akçesi 'e )a Banka mektuLilc bukiıtneıiıı kahtı! ~·cd ılect ı c ıı. Jlle ~ 

Doktor A. Kutiyel 
Elektirik makineleriyle helso~ukluğu, 

idrar darlı~ı, pro lnt, ademiiktidar. ve bel· 

gc;' ~ekliği ve sertan, ·~ilt ile f irengiyi 

ğarısız tedavi eder. Karaköyde Rörrkci 

fırını sırıunnrlıı. s-ı 

1 stnnhnl iı·rn dairesinden: mahcuz ve 
fııruhtu mukıırrer Fiat markalı kaıa· 

;:YOn Şubatın 13 ılncü çarşmLa günü 

sruıt 11 den itibaren Tak"imdc ahır 

sokağında 49 muIIUU'ah garaj önünde 

bilmıizayede furuht olunacajftndan talip 

olanların hıızır bulıınmalan illin olunur 

V akif akarlar müdürlüğunden : 

(iralık ma2:aza ve 
telef on mahalli 

Bahçe kapıda dördüncü vakıf han tahtında Koınerçiyala Italyanıı banka~ının 
sti<'.armda olan 7 No. mağaza. Bahçe kapıda dörduncü vakıf ban tahtında Kredi Liyone 
bankaeının isticannda olan 6-2 ve 6-4 No. telefon mahal i balada muharrer emlak kira\a 
verileceğinden kanunusaninin yirmi dördüncü gi.ınünden §ubatın on altıncı CumarteQi 
günü saat on dört buçu~a kadar mlizayedeye konulmu§tu. Taliplerin yevm ve saatı 
mezkürn kadar §artnamenin suretini almak ve teminatı muvakkııte ita ederek milz.are
deye iştirük etmek Uzre Istaubul vaktf mUdUriye iude vakıf akarlar mudtirlügUnt: 
müracaatları lio olunur. 

Jaıla teklifoıımelerini mlisteshihen encümeni 'il,h·eıe ve ~ ıı "n.hn«ı·ll<'i bv•l• 
caatlar.ı. 

DEVLET MATBAASI .Müdürhığündeo: 

HAI(Jl(-AT 
Büyük roman 

Müellifi: Mütercimi : 
Fmil Zola Reşat Nuri 

Her hafta bir etiz çıkacaktır. 

Birinci cüzü çıktı 
16 büyük sayfa 10 kuruş 


