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DÜNYA DONUYOR MU? 

NGILTERE VE BUTUN MERl(EZI 
MUTHIŞ SOGUKLAR! 

l\OPENAGIN DÜNYA ILE ALAKASI KESiLDi. 

ISVIÇREDE GÖLLER DONDU. BALKANLA~DA AÇ 

SURULERI DOLAŞIYOR! 

KURT 

llll.gu Lonma, ı ı [A.Aj 

ta; 11 Ingilterede ku-
... eıı~- llıahsus bir sog
i)()·""llı tır. Beri.in dün 
~~ etledenberi görül
.lQ~ •• olan en soguk 
l'~ ll Ya~amı§tır. Ha
.!~ altında 52 de-1..q '1 

~t • "iyaııada termo-
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. dolt 
ellitı llıtı tu:r ,ki bu ha-
lı~ d tarihte misli me-

1tt e~ı . ~Yada tSl ~~ı-. <;ekoslo-
~l'a~ d kaın l\.osiçede 
~dat- e on yüzünden o 
leı•t' ı·tle!ö:ını· t• • k. ··ı l gö ~ ş ır l o . 

k) ll~all:t:lllek nıüınkün 
ha ll k· 1:tdıı·. ' 7 arşov-
l"'ll t·· ı l o ] t ··ı ll u1._ 1 gu ~ an o -
. Oeh acaıi tanda ka
~ ~ eı:l'ezeude bir çok 
Plttb "')' h• ilh.. k ıç olmazsa ıs-ll.' ~e ~ .. 
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tll lıa •çın ken,.Jile-
etlı. Psa k 1 •t l~leı·d. onu nıasını 

qll.Ya111n ~·: ... Kopenlıağ 
. llatı ta lğer tarafla-
•t ll:ı llıa · it ediluı · . na ıyle teYu 1 ıştır 17' 
lld ~ el'ce . . n.atteO'a-
il' a llıa}ı hına kar a1 -
a · ~ lell ~ lll' hiı· halde

adat d:e~i yatağ
··· llınuştur. 
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Her tarafını kar 
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\1 'tıı 1 1~ iltllıin ~din, 12 [A.A] Kategatta: Evler, karlar, sular 
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'a ıl~~·kte d~ a bir soğuk Balkanlarda: Kurt sürüleri ev- altında kaldı. Halk günlerden· 

1 1 at ı t1 tlindc hu~trnü C} lem ekte. b 
1 ıı llekted· n ınünnk"· lere, otellere hücum ediyor. eri bir hapis hayatı yaşıyor. 
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tı ., l r- don"" atıtımetre ga)Ti resmi iki askeri cemiyet, detti ,,ur. tt<' k"İriudf'ıı Joloı) ı 
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Macaristanda : Caddelerde do-
nmak tehlikesin maruı fakir-

1 
lrr lıaricıhaneye girmete çalışı
~ ı.ırhu. 

'"EMDE ,, in yeni bir resmi 
[ Yazu, ikinci sayfamızihubr] 

Piyanko! 
18,700 numerolu bilet 
30,000 lira kazandı 

Tayare piyankoşunun ikinci 
kısmı dün çekilmiş ve bu keşi
deye ait numaralar tamamlan
mıştır. Çekilen piyankoda 30,18, 
15 ve 12 bin liralık 4 büyük 
ikramiyeyi kazanan biletlerin son
undaki ikişer rakknmla biten bü
tün biletlere ikişer lira amorti · 
verilecektir. 30 bin lira 18700 
numaraya çıkttğmdan sonu iki 
sıfırla biten bütün biletler ikişer 
lira alacaklardır. 

Son iki rakkamları 18700, 
41734, 15398, 49037 numarala
nn sonlarındaki 00, 34, 98, 37 
rakkamlarla biten bütün numa
ralar yirmişer lira alacaklardır. 

Dünkü keşidede 30,000 lira 
erkek muallim mektebi talebe-
sinden Sıtkı efendiye. 18000 lira 
marpuçcularda bir tacire, 10,000 
lira, bayi Yusuf kenan beye 3000 
lira, Erenköyünde Şaban efendi
ye isabet etmiştir. 

Dün ka1 ... nan numaralar şun
lardır: 

30000 lira 

1 2079 42459 24901 
45497 259 55777 
43470 5517 4347e 

6617 
[ Mabadı 4 duncu sayfamızda. J 

Yakup Kadrinin 
• • 

pıyesı 

ızartesi akşamı "Darülbecla
yi,, • Yakup Kadrinin sağnağuu, 
bir umumi provada, yüksek ze. 
vattan, fikir ve kalem sahiplerin
den ve matbuat erkanından m&
teşekkil bir hakem heyeti hum
runda oynadı. Eseri halka çıkar· 
madan evvel, bu nevi bir heyetla 
tenkıdine arzetmek adeti, med• 
n'i memleketlerde tt maşa adabın· 
dandır . Bugüne kadar bu aclet 
bizde tatbik ed;lmiyordu. Bu ih· 
mal, acaba, oynanan eserlerin 
bu gibi ihtimamlara layık olma
dığım bilmekten mi ıleri geliyordur 

18700 

18000 lira 
41734 

15000 lira 

Yakup Kndrıııin eseri, ilk 
bakışta, tiyatro 'tarihine vakıf 
olmayan, ve son tekamüllerinden 
habersiz olanlar için temqa 

I mantıkına cesurane bir meydan 
cku}uşlur. Ôy]cya hiç vak'aaız, 
hud'asız yalnız sözden ibaret 
tiyatro olabilir mi? 

15398 

12000 lira 
49037 

10000 lira 
Bu son mükafat ona taksim edil
miş ve şu numaralar kazanmıştır 

46966 48946 50386 
22779 331o1 5 '240 
47864 38048 50245 
39049 

3000 lira 
51765 7143 

2000 lira, 
54754 6523 42048 
44307 55665 5639 1 

1000 lirrı 
• 7995 39505 32079 
40331 57244 57826 
41386 471 1 2 2 1534 
11621 3838 220f8 

4100 lira 
29069 
42640 
46075 
asroı 
f 8164 
n~ı~ 

58662 
19885 
51388 
52949 
ıoass 
42 02 

59602 
13872 
36247 

6387 
38265 

3230 

«Jeraldi,, ve "Jirodu,, gibi iki 
g~nç ~aasır .~üyük ehliyet, böyle 
hır şeyın mukemmelen olabile
ceğini son senelerd emsalsiz 
muvaffakıyetlerle, F ran ız sahnesi 
üzerind ispat ettiler. 
• . ilkinin "Sevmek0 isimli piye- ' 
sı bugün "Komedi 'Fransez" in 
repertuvarında bir inci ıibi 
duruyor. ikincinin "Zif'irt., i İM 
sekiz, dokuz aydanberi mütema
diyen oynanıp alkışlanmaktacllr. 

Söz, Y akup Kadri gibi bir 
sihirbazın sözü ve fikir, onunki 

gibi fail bir ruhun ateşin inikaslan 
mahiyetinde olursa, pazartesi ak
şamı gibi güzide bir seyirci he
yetini, dört perde boyunca, nefes 
nefese tutmağa ve sahneyi bir 
hayat kasırgasiyle canlandırmap 
kifayet edebilir. 

Tiyatro seyircisini esnetip 
uyatan, sözün kötü cinsi ve file· 
rin bayağılığıdır. Edebiyat, ıuadi· 
ren sahneye çıkmağa tenezıül 
~ttiği içindir ki halis bir edebi
yatın .,ahne havasında yaşafA· 
mayacağı kanaatı temaşa prole 
syonellerinde hüküm sürüyor. 

Yakup Kadrinin D~rülbedlf 
artistleri ağ:zile kazandığı alil 
muvaffakiyct halis edebiyatın sala
nede zaferidir. 

AbmetHaş 
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' r 
n ~ • eti' 
du ha\a 

re bir .,. \C fu ına 

heklenırken bi!fikis ılık bir lodos 
ruzgan e ti. öğleden sonra da 
gun çıkarak ortalık hisssdile
c ·k der<'cede ısındı. Bilhassa gece 

"'ran yağmurların dün de devam 
tmr · k rl ın erime ine sebep 
d 1. Fak t bu vü d"n dün lstcın

ca de erıde ge ılmez bır hal 
aldı. Çözü en buz ve kar yıgın· 
J rı caddeleri el r halinde akn· 

b 'i ün yo ı~ ı ,:>adı. Ha ta 
tr nvaylar, otumubıller işleye

cek bir hale geldi. 

kazalar 
u yüzden dün bir çok k za

lar da oldu. B yeX-lundn Di } ar.o 
"il l r e tal m ül 

arajırı a-
7 oto o bil tul

nılmıyacak bır hale gclmi~ir. 
ir adanı öldu 

Bal r öyur. k1r ve buz } ı-
ın arın tem· leme<Te çalışan 

Celiil mind b'r amele yanlış 
lıkla elektirik teline dokunarak 
bir anda kömür haline geldi. 

Bir dılenci de dondu. Diger 
taraftan baltacı Mehmet isminde 
Üir <lı \:lıCı de dun hc&bah lara 
gümr b' kar )ıgını içinde 
OıU tur. 

lluıea, 11 lA. \ı 
lj ı::antim tlt

Goldcki 

17ilayettP 
Elektirik şirketinin 

teşekkürü 
Elektirik ~irketi, vilAy~t,. gönder· 

dil!i hir m~lttııphl, siliihtar Ağa fah
rikasına gidt!n ) olun açtırılmasından 

dolayı tr~ekkür etmiştir. 

Borçlar müdurfı 
l\lali.}t' H~kiileti ınuutıuaın lıoı~ · 

lar ıııuıluru .elırimize g~lnıi:.tir. 

Vali vi :1.iyaret . . 
Ankara :.:ehremini mua,•ini dUn 

Yuli beji ziyaret etmiştir. 

anbulda: Allahım sana çok E111an,ette 
şükür!.. 

mEz rlığı cıvarma nakledilmiş 

olan koyon sürüsi.ine çok kala
b lık b'r kurt sürüsü hücum etmiş, 
cobanl rla epice mücadeleden 
oı a kurtlardcn ikisi itlaf edi

lerek digerlcri kaçmıştır. 
Kışın şiddetinden her sürü sa

hibi beşer onar ·koyun telefat 
vermişlerdir, 

Hur<lurda 
Burdurda bütün mahsul karlar 

altında kalmış, meyva agaçlarının 
İioğuktan donmasından korkulu
yor. Hararet nakis 11 <lir. 

Ça 11alrka leli 
Çanakka !ede hububat evelce 

sel altında kalmıştı. Şimdide so
ğuUar<lan zeytin ve bakla mah
sulü 1O~ 0 hasara ugramıştır. 

Tipid n Pendikte 
kafan tr<>n 

Ankara, 12 Şubat [Hususi) 

E111anet çeşıne1eri 
tcıııizli yor 

Hocnpa ada ki kırk Çf'~me suyun· 
dan bir halık çıkmıştır. Eınsnet bu 
r~e5ml'yi temizletmeye ha~lnmı .tır. 

Emaıu•t sıhp· mlidllrli ·e:'et 
O mnn b<.>y, çe~nwlerin liirliliği ha-
kl.ında diyor ki: • 

- Bentlerde toplanan sular tonoz 
kemerlerle §t:hire girmektedir. ora· 
<lan ıle gUnlderle çeşmelere gelmek
tedir. H01ıılaıı ve~·a kirlenen çe~me
lere giden \ olbrı dnbe.l demir boruya 
talı\ il ediyoruz. Bu suretle şehirdeki 
kırk ~ t:~ıııı~ suj ıı j ollarınııı tctı İci 
vlıırak abrile~tinlmc ... i temim c·dili) or, 

Hu te ı:ıatııı lıınıaıuının ılt..rluıl 
Je111ir Loru)li tıılıYili imhiiıı:.ııdır. 
Çunb.u lıcın ~asi Lir te~kiluta lıew de 
zeugiu Lir butçeyc ibti) a9 vaıdır. 

lt1.alıke11ıeler 

Bir ıniifetti~in t.la,Tası .. 
Sabık rıısiımat mtıfettişleriııdeıı 

Celal ber Jt\n bir iı:tida ilq rnliddci 
uınumiliğe mtıraca11t ederek rusuıııat 
heyeti teftişiye reisi Ahmet raif bey 
aleyhine hir zem ve karlih davası 
açnııştır. Cf"liil füıif beyin muayeııc 
ınemurlarıııa ·'Celal bey kaçakçılık 
ynp1~ or, gnyret edin de ŞUDU yaka· 
Jayııhm ., dediBini iddia etmektedir. 

C lıll n. umum Glımriıkltr mlt· 
duru llı-uıı be) ile m üınat ınufct· 
tişl' rindeıı lıazılnrını şnhit çi..istcrmf'k
tnlir. KPndi..,i Mardine tayın erlilmi. 

":ıılı.ıl 1 ' 1'> ') 

\T AlJN I rATI: 

ŞJ1~.l1JtE SU ' 1ERJ .. 1'1~\1ZIA1'A 2 (,U 
LECEK 

YOi JAR 1\ÇILACA 
Vali vekili Muhiddin B. şehre 

ait muhtelif meseleler hakkında 
bir muharririmize aşağıdaki iza
hatı vermiştir: 

Bugiiıı su veriliyor 
«-Kemerburgaz cıvarında ma

ngılava mevkiinde patJıyan boru
nun tamiri için evelki gün ter- f 

kosa tebligatta bulunmuştum. Dün 
aldığım cevapta bu akşam (dün 
akşam) şehre su isalesinin müm
kün olacağı bildirildi. 

Ancak bu yalnız Jstanbul ta 
rafı içindir. Beyoğlu muhiti kısa 
bir müddet için günde ancak 12 
saat su bulabilecektir. 

Kızalilı itfaiye 
Karlı, fırtınalı havalarda itfa

iyenin vakıt kaybetmiyerek bir 
an evel yangın yerine yetişebil
mesi icin kızakla müteharrik itfa
iye heyeti teşkil olunacaktır. 

Bunun için iki hafif tulumba 
alınacak ve bunlar kızakların üze
rine yerleştirilecektir. Bu tulum
balar her tarafa kolayca gire
bilecektir. 

Diğer taraftan sevkedilen 1000 
amele yarın sabaha kadar başlı
ca caddeleri temizlemiş buluna
caklardır.» 

KADAI{ 
BAŞLANACAK' IR. 

Muavazaya dahil olmayan gayri 
mübadillere lstanbuldaki firari 
Yunan emliıl~i varidatından yapı
lacak olan tevziata iki güne 
kadar başlanacaktır. Gayri mü
badiller cemiyeti idare heyetinin 
mübadele baş murahhasımız Ce-

mal Hüsnü beyle vuku bulan 
temasları neticesinde, tevziat 
işiyle gayri mübadillere komis
yonunun re'sen meşğul olması 

takarrur etmiştir. 

Aldığımız malumata göre Is
tanbulda vaz'i yet edilen 368 
parça Yunan emlakinden şimdiye 

kadar 30,000 lira toplanmıştır. 
Tevziat için şimdiye kadar ko-

misyona SÖO ğayri mübadil mu

racaat etmiştir. Komisyon 100 
kişilik ilk listeye 5 ve 100 liraya 
kadar olan mıktarı idhal elmiş· 

tir. Bu listeye dahil olan gayri 
mübadillrr, kendilerine bıraktık-

ları emlak nisbetinde tefrik edi
len parayı her ay komisyondan 
alacaklardır. 

" EI\1DEN,, ISTA 

~iA,_f B 'AT ERKANI D N ALMAN 

GEMiSiNDE IZAZ EDiLDiLER. 

AIECIDIYEDE l)E ALN.lAN BAHRIYELILERI 
ŞEREFiNE VERIJ ... E ZiYAFET 

lstanbuldnn dün akşam ha· 
reket cd n konvansiyonel, kar 
tipi ind n dolayı Pendikten ileı·i 

gidemeyerek geceyi Pendikte ge
çirmiş, ancak sabahlayın yedide 
h:1r ket edebilmiştir. Bu yüzden 
h ni•z burava gelememiştir. kon· 
vansiyonelden yarım saat evci 
kalkan diinkü ekspres bu sabah 

1 vaktinde pelmistir. 
olrJnrııınnan davası hareketinden evel 
hirinci <·r·z.ıdıt rlı\ İ.) et edilecektir. 

Limanımızda bulunmakta olan 
Emden Alman kruvazöründe, dün 
akşam matbuat erkanına bir çay 
ziyafeti verildi. Emden suvarisi 
her "Arnold,, un misnfiri olarak 
gemiye' giden Istanbul gazeteci
leri arasında Türk ve akalliyet 
gazeteleri baş muharrirleri, ecne
bi matbuat muharrirleri bulun
mnkta idi. 

terilen resimlerin Tüı k efkarı 
umumiyesinin meçhulü olmayan 
hadiseler ve şahıslara taallük 
ettiği ve bizzat vapt n Ar oldun 
de pek iyi tanınmış bir şahsiyet 
oldutru söylendi. 

südiyor. 

. ' 
".M.Ultısaaa 

Mani mer ·ez kazasında tug-
2224 donum buğday, 

rpa, 93 donum 
orıüm bakla 30 

h ara ugramıştır. 

ve aşhaş ı alı

bozınu~Lur. 

bütün 
h· ra 

i bir lıabt?r 

2eı:ci· l 

ialkaıılarda ac 
,) 

kurt .l\larınra- ~evinç . 
muhakemesı 

Müteakiben gazeteciler Almnn 
zabitler refakatında gemiyi gez
mişlerdir. Saat altıda matbuat 
erkanı şerefine bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Sürüleri 
Pari , 12 [A.A] 

Ga eteler balkaıılardn hazı ~ t·ıler
urt..leriuin etrafa dehşet 

J ı ııııu ) nzınaht.ldır. 'l u
lu '") arazı inpt rı g çı•n 

d nınn~tur Pari tf" 
f ıı dırn a ~agı l J 

i adi kafkasta 
1 

IVIoskova, 12 (A.A] 
Vıladi Kafkas mıntakasında 1 

yer allı güıiıltüleriyle karışık vy 
30 saniye devam eden ınütead
d' z lzelel r ı: sst dilmiştir. Bir 

1 
çok e\ t'r yıkılmış, daglarda hey
i Inr vukua gelmiştir. 

ı 

d:. •11 t'•lgra.f gel<li. Sizi 
ft>ma , l aff(•fn istir ...... 

ıe t >tın bu noktasına gelin
e e duıdu. Kai<'ıni bir türlü hara
k t etmıyordt . 

Bi bire üzerine, adeta cin-
' bir hal geldi. Yazdığı 

u u · çinde buruşturup 
allı. Deli gibi bir hara

başkc bir kaada .hiç dü
simmeden şunları yazdı : 

( f"1.·tulmmu aldı41 za-
11w n tl!!rlılil bana p,•/i11 iz. Si
ze zeı-cfrıi:den gelen habP.ri 
bil<lin.>f'<>ji, im.) 

Bu atırları yazdiktan sonra 
kaadı dörde katladı. Zarfa koydu. 
Üzerini yazdı. Osmanı çağırarak: 

- Bunu hemen şimdi postaya· 

.... rrııara • Sc.} inç facıasının mu· 
lınkemesıne dlln birinci ticaret mah· 
kemesinde de,nm edilJi. Ehli'ı.'11kuf 
tar fırıdan verılerı nıpor.n ... eyriSl'fain 
H·h.illerı tnrafından tetkiki iı, in mu hu· 
keme La.,ka guue bırakıldı. 

Misafirlerini geminin salonun
da istikbal eden kumandan Ar-
nsld, harbi umumide "U.35,, de 
başlayan harp hatıralarını nakl
etmiş ve bunlara ait resimleri 
göstermiştır. Resimler arasındn 111iitef errik 
birinci Emdenin suvarisi Mullc

Tar-; (iye) e tahi ~irketler 1 :fa yağlı boya bir tablosu da 
Tnef iyC'ı::i icap eden hazı eirkeotle- bulunmaktaydı. . . 

rin tnsf iye muamr>leleri gPçiktiril- En sonra ~iman reısı cu!ll.hu: 
kıe l. ru mareşal Hındenburgun bmncı 

Eıııden ~ercfine 
Donaııina k-umandanı Fahri 

bey, dün akşam Emden suvarisi 
şerefine Mecidiye kruvazörüde 
60 kisilik bir ziyafe verilmiştir. 
Ziyafette kaptan Arnold ve Em
den zabitanı, vali muavini, kol
ordu kumandanı, şehrimizdeki 
erkanı askeriye bu lunmuşlardır. 
A ln1an talebe 

ıne ır. E d ·ı k . h 1 lliı::sedarlıırın 1.arara ıığrıımaması m ene ven me üzre azır anmış Kruvazörde bulunan Alman 
için ticaret ınthliriyı>ti tasfiye memur- fakat üçüncü Emdenc nasip ol- talebesi dün bahriye mektebini 
larını ur'atlc ictima d:l\ ,., etmi~tir. muş bir fotoğrafı önü.nde duran ziyaret etmiş ve şereflerine verilen 
Ta..,f İj e halinde. ),ulunan şirl,l"tlerden her Arno~d, bu resmın hatıratı- çay ziyafetinde bulunınuşl&rdır. 
j erli ofonları, ekmekçiler, mensucat, nı n_?kletti. . j Almon bahriyelileri şehrin şa-
nıiJli ticaret, kantnri) e, Aıındolıı milli Turk matbuatı namına verı~~n yanı temaşa mahallerini gezmek-
ıuahsııllit şirl.c:tleridir. cevapta, anlatılan hatıralarla gos- tedirler. 

götür emrini verdi: Halbuki uz
attığı zarfı hizmetcisine bir türlü 
vermek istemiyordu. 

Elleri titreyordu. 

Osman atelyadan çıktıktan 
sonra lrfonın giizleri hala uşağın 
gittiği tarafa dalmıştı. 

Tekrar dolaşmağa başladı. 
Bir az cwel elinden yere düş

müş olan telgraf göziine ilişti. 

Eğildi. 

Mevcudiyetini sarsan haberi 
muhtevi bu kaat parçasını aldı, 

dörde biiktü ve ceketinin iç ce· 
bine koydu. 

Sebebini kendi de bilmediği 
hald(' kaat sepetini karıştırdı. 
Süheylaya ilk yazdığı ve yarım 

bırakarak buruşturup attığı mek
tubu buldu. Üzerine çizilmiş sa• 
tırları miyhanikı bir haraketle 

karaladı, tekrar sepete attı. 
Yazmak istediği ilk mektubu 

niçin tamamlamamıştı? 

Niçin ikinci mektubunda 
kocasının avdetine müsade etti
ğini Süheylaya bildirmemiş, sa· 
dece gelip kendisini ğörmcsini 
yazmıştı. 

ihtimal genç kadının kendisi
ni görmeden gideceğinden kork· 

muştu.. Onun güzel yüzünü son 
bir kerre daha görmeyeceğinden 
endişe etmişti ... 

Kendi kendine: 
- Keşke onu buraya çagırma

sa idim. Dogrudan dogruya (Ka
muran seni istiyor) demekle ikti-

fa etse idim belki daha iyi, daha
doğru hareket etmiş olunrdum ... 

diye düşündü. 
Sanki bir hissi kablelvuku genç 

ressama mukadderatı ile çok ya

kından alakadar bir hadisenin 
pek yakın olduğunu ihsas ediyor-

du. 
Aktama kadar helecan ve he· 

ıyecarı içinde bekledi ... 

Süheyla gelmedi. 
Acaba mektubu almamışwı 

idi? 
Süheylayı gönnek... onun la 

tekrar karşılaşmak!.. 
Bu ihtimal ve bu arzu, irfana 

genç kadın beklemekteki esas 
maksadını unutturarak kadın ku-
vvetli idi. 

Geceyi büyük bir sabırsızlık 
ve uykusuzluk içinde geçirdi. 

Adeta sabah olmayacak zan· 
nediyordu ... 

-7-
Ertesi gün ... 
Vakıt öyleye yaklaştığı halde 

Süheyla daha gelmemişti. 
Bu teehhür ve intizar irfanın 

kalbindeki hisleri büsbütün alev-
lendirdi. 

Kabahati postaların intizam
sızlığına atfederek bizzat Zekai 
bey!ere gitmeğe ve Süheylayı 
görmeğ'e karar verdi. 

[Bitmedi] 

~ıltl ut 

s < nhulda 
vak~aJa ı 

Son günlerde lstanı,a: 
tek tük olmakla berabeJ' 
fif salgın halinde difteri 
vcut olduğunu işitiyorıız·.~ 
arasında kuş palazı 1 

yadedilen bu hastalık ' 
nde teşhis edilmek 
tehlikeli değilse de der 
manı geçirilecek olursa 
azda teşekkül eden . ı~ 
dolayisiyle teneffüs 111 

uğrar, bedeni baştan " 
difteri zehirleri kaplar, ç 
ğun ölümüne sebep olu~3 

Difterinin sebebi 1 ~ 
rihinde 'I:.öfler tarafınd~ 
lunmuştur., çomak şeklill" 
bir basilden ibaret olaJJ 
mikrop1ar vucüt dahilinde 
demciklerden boğaz, bil 
deliklerinden, hazan d~ 
den ve deri üzerindekı 
nklardı:ın girebilir, e~ 
rdikleri yerde mubati 
hırpalar. , 

Vak' alarm bir çoğuod 
insandan diğerine g~ 
suretile hastalık etrafa 
hr hastalık geçtikten . 
dahi bir kaç haftadan b1'~ 
aya kadar ağız ve b 
boşluklannda difteri ın 
buna rast gelinir.. o· 
hnstalann elbise ve çanı'! 
mendil ve sair eşyası dahl 
aşma noktasından tehlike 
difteriye en çok2-1 OyaŞ 
da ki çocuklar tutulurlar• 
adamlarda dahi difter~ 
lür. boğaz ve burun n ~ 
bulaşmayı kolaylaştırır. 
zamanlarında l'llşpalazı 

nı da beraber hükum süre' 

0

BADELE J: 
ı A "'T h->

4 

BI ITILM 
B 1 KLE NIYt 

Ankaradan gelen .. ııs;e 
göre Türk-Yunan muı' 
bugünden itibaren tekrst 
olunacaktır. ;_ 

Müzakeratın ilk safhs5~ 
kumetimiz emlak mesel ~ 
rafındaki noktai nazarını b 
Yunan murahhaslarına ~ 
miş ve bu meyanda Y ti 
da Türklere ait takasa 
lakin musakkafattan ay, 
. . . y hiil..'11 
ıstemıştu. unan 5 murahhaslarına verdiği ıt1 
matta liu noktai nazar~,, 
ettiği haber verilmekt tl 

Alakadar mahafil, • bde 
karşısında emlak işlerı11• i 
bir itilaf olacağı ünıi0'11 
mek-tedirler. ~ 

Jt 
oş bir e~ l 

1 TIYAR V 
·ADINI~N 

CESEDi BULU> 
P l . s· ... so~ 

anga tıda ımı... ı • r9 
oturan madam AspaSJo~ 
bir ~um kadınının rJsd' 
cesedı bulunmuştur 8111 

pasiyanın ölümü şsY r'f,~ 
görülerek cesetin MI o 
rilmesi liizumu bası t 
Zabita hadiseye vaziye 

__:__-- ·11 

Izmirde ~~.~ 
. \er 

lzmir gazetelerinın 1,oJ 
mata nazaran hu sene b~• 
hastalığı salt,'ln baJirıbe 
meı.tedir. 

1 
ıe 

Grjp sıılğınıııa ko.t~bbi'e 
hıız eden vilıı~ et 81 ıı 1 

f Jsr 
tramvayların ön t ra wı01'' 
lana daima kapalı ıu 
vem\ı~tir. 
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İRAK KO.l\IISERI SERE 11rE BiR ZJYAFET 
VEtULEır SIR LEYTON ANKARADA IYI • 

BiR iNTiBA BIRAKMISTIR 

Ankara, 12 Şubat [Hususi] 

\' ı.~~hrimize gelen Irak fevkalade komiseri şerefine, hariciye 
\'~~ tarafından Çankayadaki hariciye konağında hir ziyafet 

80 
lllıştır. Ziyafette Ingiliz sefiri de hazır bulunmuştur. Ziyafetten 

;;ra iki rüclü siyasi uzun müddet görüşmüşlerdir. 
~-tş Vekil ismet paşa lız. Sir Kleytonu saat heş buçukta baş ve-
;.ette kabul etmiştir. 
y ır Kleyton hu akş mki ekspresle Istanhula haraket etmiş, ista· 
, 

0
llda hariciye vekili namına k.alemi ınahsus müdürü Kemal Aziz 

~ ~§rifat umum müdürlıiğü muavini Şefkati beyler tarafından 
k.i Yi edilmiştir. Sir Kleyton, Iı·ak ve ınandaları Ingiltere ile Tür· 
~Je araı,ınJR ınfinakit Ankara muahedesinden mülhem olan iyi 
il\ıllışuluk_ mün~eba~ıın devamı için Tü~k ıııü~anı u~u:u. il~ 
idi an. mtıdaveleı efkarda bulunan fevkalade koınıserlerın ıkıncı-
~ı-. azik bir zat olan mumaileyh burada çok iyi bir tesir hı· 

t.lııştır. -A.S • 
a ya ile 

şt 
p ' J [A \] ı Bombav, 11 [A.A] Roma. 11 {A.A] Muazzam bir 

rn t lı 1, arı ko 
1 

c· Bu akşam 'taziyet sakin olmakla hnlk küıle.:ıi Homa itilllfıuın iınza-
1 at 1 ~ m ~ . . G ıu- 1 beıaber gtınduz b82ı yerlerde mühlik 1 !'mı .. ) aş.::c:ın l'apa. Ya a:.ın Döçe. 
~ A il ıl tc eşme; eorge teca\ J:-ler vuku hulmu:.tıır. Bu gUn ) a~asm Ital)a,. nidnlariyle alkışla-
.1 t tı h' nıışt r. Konferans dort ki~iııin telef ve 36 kişinin de mıştır. ·'Osservatore Romano,, ga· 

tı İtittlat ır ~u~ala~a~ ve mü· j mecruh oldullu bidirlmcktedir. zetesi Roma meş'ele~i hnkkındaki 
te "1tı:ıi • nn: ııtı ıçın e cerc· M h 'kt 759 müzakeratı hatırlatmaktadır. Bu hit.._şıı~. Konferans saat l 7, ecru mı arı : • 

f> ....,..ştir uilzakerat 200 ınflnknttnn sonra 
~b · · Borubay, 11 (A.A] atideki esa lnnn vaz'ınn müncer .(' C. A .;-::----- Resmi bir rapor bu ayın dördü 

C'l..1. IST A ile onbiri arasında kurban olanlnrm olmuştur: 
,.,. miktarı 123 ınnktul \e 759 mecruh- ltnlya teminat kanununu feshe· 
VAZI ET tau ibaret oldu!;rıınu bildirmektedir. den muahedeyi imza ve Papanın 

b ~ J endra, 12 [A.A] hükümdar sıfatıyla tahtit ve tayin 
~ { A ? Hindistan nezareti müsteşarı lort ('dilmiş olan ernzi ile V ntiknıı bel· 

.L'"\. de!;i iı?erindeki tam ve fili hukuku 
'"t • \Vinterton ımıın lrnmar. s nda sorulan 
" bükümranisini ve hakkı kazasını 
ı. ter. ... Londra, 11 [A.Al bir suale cevnlıen demiştır ki: k b 1 l 
11.ıtı~~ ")8 ·a u 'e teslim etmektedir. talya 

·~ ıı 1 d ına nıızaren Efganistan Bombsyda vukun gdmış· olun son 1 k 
l q 11 J>apıı ığın es i eyaletleri ve kilise 

"f ' tı ı. ıstanın 1 nzi ,, erlerin· kargaşalıkları men ,cini petrol işle-.. ı:td •ıa ı • müe11 f'Qafmm zayi f'tmiş oldukları 
• .ı . a h.. f'r er Ef ani tan•n ter rinde r<?lı~an m~rusi nmelC'c;inin ~on 
"ı-;l "'""t emval yı- t>uılake mukabil bir taz· 

O ~.l:ııektf>~l~ ın gittikçe güçlşetiği grevin fo aramak l&zımdır. Bu grevi minat ita eder. Nihayet konkordntı 
'ıı 1

>'le ti ır. Kelimenın hakldki yerli komtınistler tertip etmi~lcrdir. papa ile ltalya ımmndaki ınüna-
l( ~ ft!tıa caı:et çok azalmı§tır. Ha- Karr,aşalığın bir sebebi de mecusi sebatı tayin ,.e tespit etmektedir. 

.. ~talard ıtnı ind n dol,, i bir amelenin kendi yerinine ı nim olan Papa Roma me.:.'elf>ı::inin kat'i su· 
llil Uuııa i~1• C\ el ) ni mtı.: dtme· Patlınnlıtra J. .. m~ı lıiddetlenmelnidir. rette halledilmiş olclugunu beyan 
ht thali i tirnıı.ı 'erilmediği halde Bunun neticesinde iki uncur ara· ve ilan eder . .Müşarünileyh Italya 

8 'lar '
1
:. sık buyuk korkular sında arbedeler zu sur etmiş ve bu krallığım hali hazırdaki şekli ,.e 

il !tor g çırnıel,t dir. arbedeler biraz sonr mUsltiman ve kanunu c asisi ile tanır. 
i> bit ~~~lld tevlit eden ha Jıca mecu ileri birbirine girdiren kanlı @ 

'diJ at ev ı C 1 1 b • 1 mücadeleler şeklini almıştır. Roma, 12 [A.Aj etı ttl~ 1 e e a a at kra ı 
erınin ° an Ali Ahmet hanın ÇE /fBERLAYNJN \ali Italyn lıiikumetiyle papalık 

~ıd"oUar ke;0 t rdı i faılııcttir. 'J. , makamı arasındaki hanşma ve uz-
VunJar ıcın emniyetli !aşmadan he) ecanlı hir lisanla NUTI( U .bahseden bir be)annanıe neşret• 

y p· miştir. Papa ile kral 'e !\1. Mu· 
~t ıler ışaver, 12 [A.A] toııdrn, 12 [A. \) ssolini amsındn hararetli tebrik 
a~ ~ olan ~ek~~ ium<=.ge mecbur Sir Austc>n Ch:ımhPrl ıin diin telgraflnn taati edilmiştir. ~I. Bri· 

'"İ 1 ı tay · · k Birminglıamda lıir nutuk il'at ot· and Vatikana hir tehrik tel•Trafı ~t .. 
1
.l' il "c: .. 11., _ arecıyı urtar- e 

" " al-b ıııiştir. Mumailc:\;h hıı nutkunda gond<'rnıiştir. rıen b· a at,, yakınında • 
ı 1 ıt t Uoma ıııcs'le-iuin lı. ilinden hah e· 

~ suşk ar, ""ak· ayarenı'n etrafını ı .. ı dcrek <l<'mi ... ,ıir "'i: 
"' ıne · 1 k d ~ Unun id nın muhafazası ·· ngiltcrc her ne n ar pro-

ku anıes· · · b tc tan bir millet i c de tebası 
<itil .._ VVet bırak~ıçıln ir mu- arasında mih onlarca katolik vnr· 
dy . "<t}'arec· . ış ar, ondan dır. Papa ilt: ltnl) n arasındaki 

ı ıyı e . 
~k Ccat ol sır etmişlerdir. ibtil<lfın halledihııe"i ouforı hüyiik 
>" Ctat lllak içi ... 1 bir sevince garkedccektir .. , Sir 
atec· niha n gınşı en Chamberlnin bu sozlerine ilaveten 1 Yen.1·d Yet bulunca üç 

en l demiştir ki: Bundan 60 sene evel 
)? sa Verilecektir. Roma mes'eJesi nakabili hrıl telakkt 

ı~\ İlahı'bl§a\ €t, 12 [A.A] ediliyol'du. Bu gün de o derecc-
l\: 11 de halli nakahili telakki edilen 

f'l'i tltll. ah;, a tabi mes'eleler vardır. Temenni ede-
tl. -1\: aat lim ki Vatikan ile Quirinal ara· 

ao.1 s ~n haşku- sındaki cidal gibi seri ve mec'ot 
lt C'-·ıt il.. · bir şekilde halledilsin. 

ı n " useyın 
~a gen~ bir kızın 

~etle ··ı tara indan od'• 
Utfilnı Ü§tür 

1 

"Zeplin,,in Mısı~ seyahatı 
Berhn, 11 [A.A.] 

" Conte Zeppelın ,, balonunun 
Mısır sc,.> ahatı mart nihayetine tehir 
edilmietir. 

Homa, 12 [A.A) 
Papa be) anatta bulunarak iti· 

Iafuı tam olması için kendisiyle 
Kral tarafından imza edilmesini 
söylf"ıniş 'e o anc katlar her nevi 
tazahiirnttn bulunmaktan içtinap 
edeceğini ilave eylemiştir. 

@ 

1. .. ondra, 11 [A.A) 
tıonıadau bildirildiğine göre 

Uoma mes'elesinc ait olan kanun 
la)ihası 20 niqanda ltnlya meb'u· 
san mecli inı! se' kcllilecektir. Bu 
münnııebetle. kralın ldraat edeceği 
nutuk fe"kalil.de calihı dikkat oln· 
caktır. Bunu miitcakip Italya 
Kralı bütün resmi tantana ve 
ihtişam ile pnpnyi ziyaret ede
cektir. Papanın lngiltere ve Ame· 
r;i.ka) a bir fiC) abat icra etmesi ih· 
ıim indeıı. b b dilmı;;kı eliz, 

"ı 1 1 1 : ' f'})() 

J işgal .facıaları 
•• •• 
uşu 

·et 
ece 

a ınaca 
bir 

, ağ . na ak, ib
ço m··him 

nokta! 
Muharriri: KfillALETIIN ŞUKRU 

- 44 - zıt meydanında, Köprfi başınd 
Mevkufların topuna birden ipe çekilsinler. 

tevkif müzekkeresi kesilerek (Be- lngilizler hürriyeti itilafcılan, 
kir ağa) bölüğüne nakledildiler. avtana sui kast eden bu fırka 

Harbiye nezareti meydanında külrumeti,hükilmet te divanı hat· 
olan bu tarihi facıalar binası ye- bı sıkıştırdı. 
ne yeni cinayetlere sahne olaca- Hayret paşa divani harbı rum 
kt müddei umuminin bütün mcl'a-ı. 

Mevkufların aileleri ile görüş· netlerine rağmen mevkufları teczi· 
mek memnuiyeti bir çok sui is- ye edecek bir knnun maddesi 
timallere vesile teşkil etti. Daha bulamıyordu. 
doğrusu bu memnuiyet sui isti- Nihayet istifaya mecbur kaldı 
mal için bir bahane, bir plandan ve ya mecbur edildi. Yerine Na-

zım paşa reis oldu. 
başka şey değildi. Nazım paşa divani harbinin 

Hürriyeti itilaf mensupları el teşekkülünden maksat ta meydanda 
altından bu zavallılara haber gö- idi. lngililere yaranmak, nım ve 
nderiyorlar ve açıktan açığa pa- ermenileri memnun etmek icin 
zarlığa girişerek : derhal bir kaç kurban vermek ... 

- Şu kadar verirsen ailelenle ilk kurban olmak talisizliği 
görüşürsün ... diyorlar, yüzlerce li- Bogazliyan kaymakamı Kemal 
ra para çekiyorlardı. beye isabet etti. 

Ferit hükQmeti tevkifata baş· Bir günlük muhakeme netice· 
lar başlamaz her kesi bir telaş sinde Kemal bey i'dama ve bo
ve endişe aldı. gazliyan jandarma kumandanı 

Tevkif edilenler vatanlarını binbaşı Tevfik bey de on seneye 
seven insanlardı. Vatanperverli- mahkum oldu. 
kin bir cürüm teşkil ettiği bu de- Karar derhal tasdik edildi ve 
virde her kqsin kendi akibetin- zavallı Kemal bey ertasi gün hal
den endişe etmesinde hakkı vardı, kın göz y~ları karşısında Beya-

Bazıları yakalanacaklarını ha- zıt meydanında asıldı. 
her alarak derhal kaçtılar, gizle- Ailesi cenazesini istedi. Ver· 
ndiler, ortadan gayip oldular. mek istemediler. Nihayet bin 

Bu hususta gazete muhbirle· müşkilat içinde Feridin ilk cina
rinin çok yatdımı oldu. Tevkif yeti ve mütareki devrinin ilk 
edileceklerin i imlerini vazıfe ica• kurbanının cesedi kadıköytınde 
bı Babıali ve Polis müdüriyetinden aile makberesine defnedilmek 
haber alıyorlar ve derhal biça- üzre teslim edildi, ve derhal de 
relere keyfiyeti bildirerek bir çok kadıköy askeri inzibat kumandan· 
vdanpCrYcrleri mevkufiyetten kur- lı~ına şiddetli bir emir tebliğ 
t!lrıyorlardı. c-aildi: 

Bu gazeteciler içinde başlıcası - "Maslup Kemalin cesedi 
matbuat aleminde (Hoca Behçet) Kadıköyüne naklonuluyor.En ufak 
diye maruf Behçet beydir. Zan· bir nümayişe bile katiyen meydan 

verilmemesi.. J 
netlerim elyom mübadele komi~- Askeri inzibat kumandanı me· 
yununda memur olan bu ha- şhur ( Dayı Mesut ) idi. Aldığı 

miyetli zat, tevkif edileceğini haber emre tevfiki haraket edecek yer
aldığı her hanği bir vatanperveri de Kemal bey için adeta muh
bizzat arar, koşar, bulur ve haber teşem bir cenaze alayı programı 
vererek firar ve ya gizlemesini tertibine tevssül etti. 
temin ederdi. Dayı Mesut vatanperver ve 

Koca Istanbulda vatansızlar· cesur bir Türk zabiti idi. (Milli 
dan ve bir de serseri güruhundan mücadele esnasında bu zatın 
başka her kes hayat ve hürriye· Kocaeli cephesinde pek çok fe. 
tinden emin değildi. dakarlıkları olm ştur) . 

Hayret paşa divani harbı fa· 
aliyete geçti. Bu divani harbe 
de müddei umumi muavini ola
rak.. Haralambo 1,, efendi tayin 
edildi. 

Muhterem kari !.. Bu çok mü· 
him nokta üzerinde bir az fazla 
dur. Bugünkü milli hürriyet ve 
milli mevcudiyetin içinde yaşar
ken düşün ki bir zamanlar ha
miyeti, hidematı ile temayüz ey· 
lemiş, sadaret, nezaret, vilayet 
gibi makarnalı işgal etmiş zeva
bn mukadderatına bir Rum, bir 
Haralambo hakim olmuştur!.. 

Vakıa divani harbin Türk ola
rak bir baş müddei umumisi var
dı; Reşat bey .. 

Fakat bu zat daha ilk celse· 
de mevkufları müdafaa ve hüku
metin harekatını tenkit ettiği için 
hemen 0 gün azledilmiş ve mat
lup veçhile hücum, ittiham planı 
tamamen Haralambo tarafından 
idare edilmiştir. 

Muhakeme çok yavaş, bati bir 
şekilde devam ediyordu. Bir mü
sadei mahsusa olmak üzre mev· 
kufinin aileleri ile görüşmelerine 

de izin verilmişti. 
lttihadi terakki düşmanları , 

hürriyeti itilafcılar, Rumlar, Er
meniler, lngilizler, muhakemenin 
tarzıadan gayri memnundular. 
Onlar istiyorlardı ki pek b it 
bir kaç sual ve cevabı müteakip 
bütün bu vatan p n rler beya· 

Ermeni tehciri vesilesi ve ln
gilizlere hoş körünmek, yaran-
mak maksatı ile asılan bu vatan· 
daşın akıbeti bütün lstanbul hal
kım dilhun etmişti. 

Cenaze Kadıköy rıhtımına ge· 
lir gelmez inzıbatı askeri ve bü
tün Tıp fakültesi talebesi tara-
fından karşılandı. 

Bunu gören halk da iştiraketti. 
Kemal bey merhum pek bü

yük merasim ile (Habigahı ebe
disine) nakledildi. 

Bu merasim hem lngilizlerin, 
hem de hükumet ve fevkalade di
vani harbin zalimane karar ve ha
reketine karşı Istanbul halkının 
çok canlı, çok kuvvetli bir pro
testosu makamında idi. 

(Bitmedi) 

INGILTE E 
ALDE? 

Londra, 11,[A A] 
Berri Anuprıdnn gelen ve fasılalı 

boralarl~ karışık surette esen gıı) et 
soğuk hır ruzgar hu gUn in11ilterede 
harar~ti ~ıfı~d~n çok aşaf;ı bir dere· 
ceye ındırmıştir. 

Baz yerlerde hukum suren soğuk 
bir ç?k .senelerden heri misli görUl
memı§ hır derecei şiddeti bulmuştur. 

Parçalanan balon 
Lonra, 11 lA.A] 

3 Almanın rakip old~ğu bir h.n-. 
lon fırtınanın tesiriyle şımal denı.zı 
UatUnden geçerek Jngiltereye gelmış 
'e Abcrdene 50 mil mesafede linin 
Torphins kas basında bir a~acıı takıl· 
mış "~ parçalanmıştır. 

iinya yanıy 9 mu? 
[ 1 imi sayfadan ] 

Londrn, 12 fA.A] 
Kar fırtınası şiddeti.ı 

ni aypetmiş ise de souk 
devam etmekte ve daha 
ziyade artmak istidcidını 
göstermektedir. {ar yı
ğınları bilhassa İskoçya· 
da ve Gal ıemleketinde 
teşekkül etmiş ve hu yu. 
zden. bir takım yollar ve 
demır yolları arlar alt-
oda kalmıştır. Bu yolları 
temizlemek için on binıı 
lerce belediye amelesi 
çalışmakta ve hu amele
ye istih iim efradı yard· 
ım etmektedir. Amele 
yolları kar makineleri 
ile tathire uğraşmakta-
dır. Berri Anupada~1f:' len ıayare pi1otlari y" 
ek bava tabakalarında 
müthiş bir soguk hüküm 
sürmekte olduğunu hey· 
an etıncktedi ·ler. 

• • 
Berliıı: 11 [A.A.] 

Ahvali havaiye miltehassı· 
slaıı son günlerde Alman
yada hüküm sürmüş olan 
iher) aya mahsus soğuğun 

son haddine vasıl olın~ 
oHluğu mutalaa~ında bulu
nmaktadırlar.mamafih yine 
1 ,. yağacağını söylemekte· 

ır-r. ~lemleketin her ta• 

rafmdan alınan haberler 
son fırnnalann sanayı ve 
m1lnakalat fizırinde icrt' 
etmis oldu~'1l tahribat hak· 
kında yazılı bir fikir edin· 
meğe kafıdir. "Breslav" 
da pek sağlam olarak inşa 
edilmi olan "'Wilhelm,, 
köpriısü bir başından öbfir 
başına kadar çatlayıp ya· 
rılmıştır. Şimal denizini 
Baltık denizine rapteden 

analda mfiruru ubna ta· 
mamen mflnkati olmuştur. 
Ahvali acliyede hınca hınç 
dolu olan Berlin sokaklan 
adeta ıssız bir hale gelmiştir. 

• • • 
Sarki Fransada Kurtlar ... 

Paris, 11 [R.G.] 
Şarki Fransada bir çok kurt 

peyda oldu. Bu kurtlar açlık 
yüzünden ormanlardan ğelmişler
dir. Bu kurtlar münferit mahal· 
lerde bulunan çiftliklerdeki hay
vanlardan ekserisini ğötünnüş· 
lerdir. Karpat daglarmdan çıkan 
küllüyetli kurt sürüleri şimdi 
Çekoslovakyanm bir vilayeti olan 
Moravyanın şark hududunda ğö· 
rünmüşlerdir. 

Kurtlar Viyanadan 100 mil 
mesafeye kadar getirilmişlerdir. 

30 senedenberi Moravyada 
kurtlar görünmemişti. Viyana ile 
Peşte arasında 2 ekspresin kar
lar altında kaldığı haber verili
yor. 20000 kişiye baliğ olan 
Avusturya ordusu karlar altında 
kalan trenleri kurtarmağa, yollan 
temizlemeğe gönderilmiştir. 

Londra, 12 [A.A.] 
Dünkü fırtına bütün lngiltere 

sahilindeibir çok bahri ka:ıalara 
sebebiyet vermi_ştir. Bu kazaların 
en müthişi Douve ile Ostand 
arasında sefer yapan .cvme de 
Liege,, namındaki belçıka vapu· 
nınun başına gelen kazadır. 

Mezkfır gemi Douvr limanına 
girerken bir ı~hğa çarparak 
garkolmuştur. Bereket ''ersin ki 
yolcularla tayfa tahlia edilmiştir. 



-- 4. 

Salihin talii 

Salihin pederi vefat ettiği za
man, 2 oda, 1 mutfaktan ibaret 
bir evi evlatlarına miras bırak
mıştı. Salih bu evi hemşiresi 
Mehpareye terketmişti. Mehpare, 
bir ıemide ateşçilik yapan koca
sı ve 2 ç.ocupyla bu evde ba
• ınırdı. 

Salihin pederi oğluna kendi 
sanab olan tesviyeciliği öğret

mişti. Pederinin vefatından son
ra aylık icarı 14 lira olan aynı 

dükinda Salih çalışmağa baŞla
wıştı. 

* * Salih 27 yaşina geldiği zaman 
evlenmifti. 3 sene! sonra 2 ço
cuk babası olmuştu. 

Bu esnada Mehparenin kocası 
Ömer iki vapurun arasında ka
larak ezilmiş, ölmüştü. Salih, ai
lesi ve iki çocuğu ile birlikte 
Mehparcnin evine taşındı, hem
şiresinin ve çocuklarının da geçi
mini te'mim etmekte idi. 

* * Salibin her günkü kazancı 1-2 
liradan fazla olmazdı, Bazı günler 
evde ekmeği pirinç çorbasının 
suyuna batırarak yerler, zeytin 
ve peyniri katık yaparak yedik
leri gün çok olurdu. 

Hayat salibe artık ağır bir 
yük olmuştu. Kederinden akşa
mlan rakı da içmeğe başladı. 

Dükkan icarlannı muntazaman 
veremedi. 4 aylık icar te' diye 
edilemediğinden dükkan sahibi 
protesto etmiş, tahliye davası 

kame eylemişti. 

* * Dükkanın sahibi Ferhat bey, 
Yümnü paşanın oğlu idi. Yümnü 
paşa, kızıl sultan lakabile maruf 
Abdulhamidin başmabeyncisi idi. 

Vefatından sonra iki oglile bir 
kızma 12 han, 3 hamam, 7 çiflik, 
34 dükkan bırakmış, Ferhat bey 
pederinden kendilerine miras ka- ı 
lan bu emlake, biraderile hem
şiresinin vefatı üzerine tenianıen 
sahip olmuştu. 

Bütfin bu emlakten Fer hat 
beye her ay 11 500" lira mıkta
rında varidat gelirdi. 

* * 
Salih, Ferhat beyin vekilinin 

ikame ettiği davayi kayp etti, 
dükhanı tahliyeye mecbur kaldı. 

Bunun üzerine Salih için artık 
tam bir felaket devresi başlamıs, 
hemşiresinin ve kef!disinin aile. 
sile çocukları, haftanın ekser ak
şamlarını bir kaç lokma ekmek 
tedarik edüp yemekle geçirir
lerdi. Bu tarzda devam eden 
bayat, onları zaif, kısmen vereme 
yakalanmış bir hale getirmişti. 

* * 
Salih, başka birisinin dükkanın-

da yevmiye ile çalışmak istemiş, 
fakat körtali kendisine yar ol
mamıştı. Tanıdığı bir hocaya te
sadüf etti, vaziyetini anlattı. Bu 
hoca , Salihe günahlarına tevbe 
etmesini, 3 gece, gece yarısından 
sabaha kadar "Ya rezzak,, es
masını çekmesini söyledi. Salih 
bunları da yaptı, fakat sıkıntıdan 
kurtulamadı. Nihayet bir akşam 
mücevherat taciri Yordanın ma· 
ğzasından mücevherat aşırarak 
satmak kararını verdi . 

Bu defa da bu kararın tatbi
kine muvaffak olamadı, polisler 
bekcinin yakaladığı Salihin evra
kını yaparak adliyeye gönderdi
ler. Mev)cufen ceryan eden mu
hakemesinden sonra Salih 1 sene 
4 ay hapse mahkum oldu. 

BU AKŞAl\iDAN İTİBAREN\ 
OPERA SINEl\tASJ 

Ramazan Proğramlanna başlayacaktır. 
Bu ak§am başlayacak olan birinci 
proğramda meşhur cihan artisti 

GRETA GARBO 
nun son ve müstesna temsili 

Fahişenın 
Kızı 

LARS HANSO.NUN iştirakile büyük aşk ve 
sergüzeşt filmi, Aynca 

iKİ KISIMLIK KOl\ıfEDİ \ 7 ARYETE 
ARNOLDİ ORKESTRASI OPEllA CAZ 

Bu akgam btittin şehir ehalVi 

ALHAMRA SiNEMASINDA 
gösterilmekte olan 

RA.SPUTllVIN MUAŞIKAlan 
fı,ilmi gôrmege gi.decektir. Hu 
me.şhur papa.sırı lıayatı lıakkuı· 
da yapılan yegane hakikı 

filim olan bu eserde 

PRENS YUSUPOF 
Sasp otini nasıl öldürdü· 

ğünü tafsilatile anlatmalita· 
ldır. Proğrama ( Bizmı LO
K NTA) da umumiyetle ec
nebi ve Türkleri aliikadaı 
eden mqhur artistlerimiz· 
den HAZIM ve VASFİ be
biler bu akşamdan itibaren 
sinemamızda (KARA Göz) 

oynatacaklardır 

•••••••••••••••••••••••••••• • • • Bu akşam • • • : MELEK SlNKMA 1 JJA : 
:ı .eh muharriri ( URMAN -: 
:TSOV)nun piyesinden m!11<:: 
:tebes ve MARYA JAKOBINI: 
:iie ( JA N AJ. 1CELO ) tara-: 
~findun bir ·ureti lıarulrnliide: 
:de temsil olunun : 
: VERA .MIRÇEVA : 
: nam lüks ve muazzam filmi : 
: bn§layor . : 
• liu§iyı>: Ramazan mii11asebetile• • • • •her al.·§unı :;engm raryete pro·• 
:gramı canbazbk, dans 1•c taganni: 
ı:ııe müzil: lıol numeroforı. Fiatlar-: 
l•da ::t1mmiyat yo/;tur. : 
•••••••••••••••••••••••••••• 
Ankara Poli nıüdürlii-

ğiinden: 
Ankara pnlı<1 mrmurlnn i~n numune· 

si 'ieçhile mubayaa Ye imal olunacak 

(280) ~f t fotin 5-2-929 tarihinden 25-2· 

929 t.ıırihine kadar ') irmi gUn mUddct· .................... 
8 Doktor - - ~ 
• Haseki kadınlar hastanesi Cilt ıl 

le münakasai aleniye~ e vaz olunmUftur. 

Yevmi ihale olan 25-2-929 pazartesi gUnü 

uat on heıte Polis müdllriyetiııde mUte· 
ı ve Firengi Hekimi 
1 1 ~ 
, ı ı 

Cevat Kerim 
' Türbe de Eski Hilali ahmer 
,ı binası. Tel: lstam. 2622 
:: 

l ıekkil komisyonda icra kılınacağından 

talip olanlano ıerait.i munakasayi ve 

numunesini gurmek lizre Anknr:ı Polis 

ml1dl1riyetine mi.iracazıtları ilım olımur 

~ ,,... "' l • ı "' n \ !H. 
... ,... ... - . .. 

Piyaıılio 
[l İnci saY.f adan maba.t} 

150 lira 
56434 57356 ( 1 508 

6064 3279 1 9879 
59578 45570 29722 

5273 56291 9074 
46 146 5 1 5' 6 23762 
48948 18317 36758 
30280 53693 ( 277 
14276 54682 10068 
32461 28208 9' 63 
1 6406 42822 8352 
ı 1949 30414 45740 
59550 4449 48564 
51494 10443 30868 

100 Zira. 
20899 ' ( 248 4 1 688 
17 100 5252 26286 
19453 55259 2 1 964 
35398 4222 1 35753 
323 f 7 23005 23331 

237 7029 6895 
47734 28325 416 ( 5 

1030 16583 33723 
46474 28260 33 f 54 
56008 53440 2593 ( 

206 39393 288 
42792 36790 2363 
18095 39780 29581 
7518 957 229"10 

33974 386 '4 46893 
56545 129 16770 
18845 3773 1 29307 
30726 10739 17590 

5110 52963 31663 
4941 3 f 2 1 f 32037 

f 3879 2 1 906 53657 
6329 6574 545 f 7 

57055 2 1900 9897 
49727 13874 53668 
29277 14622 f 178 

7229 527 f 8 4869 
48754 38370 f 6774 
26249 51797 397 ı 6 

1744 24009 2703' 
12727 55121 20420 
9965 24692 43985 
7356 8003 43530 

26842 9213 7562 
1 3733 29839 5 1 245 
33903 44597 56322 
56059 22225 38870 
19396 4 1480 30 180 

50 lira 
279 

55446 
48239 
23157 
66537 
40156 
13956 
43419 
22714 

7826 
56914 
30895 
49066 
48617 

4769 
33965 
15960 
13017 
27190 
44301 
59690 
59025 

2416 
12793 
56804 
26541 
32839 

21 19 
57740 
10914 
46102 
38369 
40183 
1 1063 
29037 
44712 
f 5697 
47577 

6814 
3782 

7329 
53851 

17613 
22929 

475~1 15012 
15201 47637 

1717 44052 
1079 45 f 80 

43510 27530 
4 '854 52170 
29583 6781 
59518 53596 
30007 4958 
59701 58967 
55591 11406 
21069 30447 
59478 8980 
2199' 22609 
1 3.1 59 '8496 
5452 33171 

31317 15 J 59 
f f 63 36279 

37376 4009 
8526 5 '446 

43279 25128 
22305 42286 
32' 44 26052 
21434 42' 53 
236 ( 8 54243 
54204 46840 
34037 32673 
27713 24315 
49863 47136 
38287 36348 

1447 32450 
88766 6200 

2791 47467 
642' 6 33852 
58666 30848 
10081 859 
58605 . 53340 

3009 19047 

51579 
48303 

362 
6351 

8800 
1367 

33804 
29329 
59966 
21326 
40222 
18718 
49535 
24483 
31614 

50642 
13573 
13906 

127 
55431 
16449 
44341 
55313 
37747 

2676 
31287 

12750 

32822 

13737 

54467 

20957 

45307 

3927 

46621 

27286 

69808 

51795 

761 

47023 

52812 

48261 

45719 

57619 

51098 

23230 

28381 

42259 

54753 

10120 

31416 

37617 

50244 

3180 

34C0t 

52216 

44964 

11276 

50486 

12473 

47891 

8551 

40155 

44365 

41783 

13210 

39898 

54242 

9424 

13632 

1663 

4733 

24482 

9852 

34906 

568~7 

48034 

2863 

37782 

s 1047 

1755 

32244 

30 
45157 

23432 

19480 

40162 

16786 

3021 

28453 

60307 

17236 

7998 

18044 

28534 

37380 

31475 

32516 

20018 

45649 

33300 

25561 

51487 

12214 

30496 

2338 

15763 

427r9 

29331 

40911 

&19;0 

8181 

46938 

40387 

15329 

43798 

9900 

55189 

Si 196 

38490 

20281 

19989 

10367 

23744 

15646 

11310 

24818 

11125 

1824 

44202 

16553 

48041 

7358 

35026 

6038 

7896 

37946 

54390 

44084 
31 13 

22307 
4167 

20966 
32099 
48676· 

lira 
49089 

7676 

45515 

4742 

15614 

54534 

58358 

47300 

69106 

20866 

27255 

il 21 s 
68350 

3091 

13955 

36777 

23947 

3724 

40673 

26257 

55744 

22673 

27307 

45431 

5939 

44493 

41838 

1204~ 

15964 

4277 

29865 

36107 

51975 

18354 

65783 

,31936 

53667 

33753 

29926 

7045 

31868 

16069 

56839 

58418 

50093 

24380 

26580 

34699 

39110 

58098 

4788 

28883 

37850 

27103 

44302 

841 

19003 

23494 

34256 

143 

51083 

22667 

7877 

18155 

13003 

27186 

51840 

24834 

33249 

37224 

68776 

4610 

26160 

82296 

12202 

57912 

57198 

10399 

165 ·,s 
5433 

55161 

49406 

23280 

42:246 

12904 

33694 

45528 

57842 

52484 

28822 

43601 

19210 

32767 

14414 

285 

1 ( 435 

27353 

24218 

24763 

9009 

12456 

29555 

28680 

47262 

18092 

56381 

58790 

2469 

20460 

12880 

9279 

44429 49644 16964 

Abone 
' c ilan tarif esi 
Abone ücretleri 

Oç aylık, Altı aylık, Senelik 
Dahil: 5 9 17 lira 
Hariçiçin: 9 16 33 • 

Adres tebdili için 15 kuruş gönderi 
lıneli. 

ilan ücretleri 
Tek sUtunda santimi 
Altıncı sayfada 25 kuru~ 
Bcginci 50 
DördUnctl • 80 • 
Uçünctı 120 • 
Ik.inci 200 • 
Banka ve mUes"esab Maliye illnları 

bussual tarifeye t.ııbidir. Ticaret mlld· 
Uriyetinin §irkr.tlerin tescili hakkınd
aki illnlarıyla kltibi adillikler ve an· 
onimgirketler illlnlart, santimi otuz 
kuruştur. Devair ve mUC!!e!!atı resmiye 
ilAnlan. Türk mektepleri \e asarı mU

nte~irc ilanları s:ıntimivirmi kuru~tur. 

•••••••••••••••••••••••• 

12 Şubat 1929 

NAKITLEU 'l'l' NEL 
1 l~liz 982.50 20 1.en Bul. 
l Dolal' 202 ı Florin 

20 Frs.F. ] 58.75 ~o KnT.Ç,.L:. 

20 Lfretl 212.75 1 zı_ou 
20 D h , _ • 20 Dıu•r 

29.75 l'rnııı.-ay 4.2;; 1 hta.ınbnl sıı 
80 7• IUbı. Bok. ~ul. d 

' ., Kadlköv Sn Erf"ğli flla ep 
120.25 • 
22.25 JIISSE SE 'EDATI 
71.25 l~ bnnL.ati 13.60 .MillilktfPt8~ 

ra mı 02•1: 20 Frank Bel. 
1 Rayhf m. 48.2.> 1 p 

118.25 Müala JtH.ıar. Ticaret .-e ... ~ 
1 A \'Ult. Sl. 28.25 • f'..7.Na 31.25 OımanJi Dk. 136 Eınaf Bk • 

20 Le) Rum. 24.12,.'>0 20 f.Jner. 780
·
50 ı Y APOR DEMIRYOLV 

Ç E K Şirkclj Hayriye 18.50 Sigorıalar 

I .. Tl'metu il Tnrki~e nıiUı ~ 
,ond. St. 98;) 'Aw•ter. fi. l.2".75 Haliç vaporlar. 1.53 irtibat " 

N w. Y, OA9.2;; Prai knr. 16.6() An.D.l'. ofo 6() 23.30 Itimat " 
P81'iS fn. )2.61 \'i~ana ıil . 3.S0.75 100 37 Şark 
Milaııolt. 9.4·1 -'lndrldpeç 3.13,2.'i ~İud:nva~Rur~a Bozkurt 

\nndolıı ./\il· B 1. ) OB VnnJ<ınıılo 1.3fl,50 Samşııı: Snhil 
er ın w. ;_, 4 ü' tl ı 3818 •" na ra ı. • 'l 'ranna' s.; ı ı ı Lrouııı· 

~ofla le,·. 68 Bukreş 24.37.SO • ı! • • 

Brukselh 3.54 Mo.kvaç. 1040 :\IADEN ŞIRKETJ,ER1 

Ginenef. 2.5.) BeJgratdlo 27.92.50 BalraKaraay. 14.25 Bava pıı J 
Aralan Çimeıı. 4-0.50 ., ., (idi'' 

iSTiKRAZLAR 

lstik.dah. 92.75 I 
Düyunu. 224.25 
Dr. Yolu 8.80 

l 
1903 Tertip 1 

f-" 1904 .. 1 
~ 1901·190S 
~ 1908 Tenip l 

~ ~:g: .. ı 

B•kırkö) ,, 14.SO Kadiköy "'ıı 
fürk kömür 22 b.mır ıııe7.biı' 
lermcr Ta,ı 7 

DIGER ŞIRKETJ,Ell 
il&. Tut. An. Su 
Rihtim dok. ı\n. 

41 1 i\Iil. bir:ı Mc:t 
lclıw. Balcı 

1902 GGmrüklf'r 
1903 ~aidimahi 

ı909 ~f'hremaaet b&.değirmcnei 
1902 Techizııti .hl. ş k 

41 Iuttah F.rıoi' 

TAHViLAT Rf'jl 
1913 ., ıı.•: K:.::.::• 

~nadolu Dem. Yoll. 12 Tl'rtip (D.E.J 41 Turk tut. Ao. 
1 1'1'rtip (A.B.C.J 41 3 (lo' G] 48 so Duhan Turk 

" · · · Şark Detirm 

5. 70 Trakia fd'e!' 
27.ıs Tel lııta111bol 
11.05 Neptuo 

Omniiou 
Kanımurtal 

8.05 

TiCARET BORSASI 
12 Şubat 1929 

iTHALAT FIND. VE CEYIZ 
Buğday 

Çavdar 
., Ton 

iç 1o·mdık 
,. " Kabnk,, 
" Çuval iç Ceriz 

469 ,, 
UN 

" " 

Ku.Pa. 
107. 

58. 

" 

ZAHiRE 

Ça•dar 
Arpa 
Mııu

Yıılaf 

Ku.Pa. 
ıs. 5 

" 

" 

Yumu~ak 

Kızılca 

Süotu 
Sert 

Arpa 
Faeulye 
Nohut 
Fınchk 

Tiftik 
\'apakı 

.. Ko. Pa. Keten. tohum 
" 

Dönme 
l'umuıak_.Jı 
Sert 

Bal Ekle. EIWt. 1260. Faanlyc ,, 

" 
,, Eldıtra 1240. Mercimek 

" 
iHRACAT 

BiriJlci yum. 
Birinci .en 

.. .. .. Ton. lldn..; 
Uçüneü ,, 

" Razmol ,, 
,. Kepek " 

Ç nl Paıpal ,, 

: AV DERiSi 

" 
" 

ssı .. 

Nohut 
Barilr.e 
n.ı.ıa 

TiFTiK 

,, 

" 

Ku.Pa. 
Eıkiıehlr 

Bolvadin 
,, 
,, 

Roma. 
Bulgarhıt.• 
MMSr..tr'· 

Nard "'•· ıJı' 
HCBlI , 

Sunm 

Huğda) 

Çavdar 
Arpa 

Faıalye 

Nohut 
Fındık 

Tıftık: 

\'apağı 

,, ,, Ku. Pa. Ankara " 
Kuffemi ' 

Af)'O ~ 2o.& Bal 
2 ,, 

Zerde•a 
San.ar 
Tilki 
Kundna 
Tavf&D 

" 6425. 

.. 
4500. 

" 

Hayvan Borsası 
7-2-1929 

Cinsi Adet 

Kıvırcık 64 
Karaman 748 
Karayaka 
Kuzu 
Keçi 545 
Sı~ır 96 
Daan 3 

Ki 
Asgari Azami 
K. P. K. P. 

38 38 
35 39 

'27 31 
12 29 
30 30 

Japon sergisi 
Şehrimizde bir f apon .sergisi 

ve istihbarat kalemi açılacağını 
yazmıştık. Ticaret müdüriyeti 
serginin açılması için iktisat ye
kaletinden müsade istemiştir. 

YAPAGJ 

Kanza 
Ankara 

Ku.ra. Çık.ıoh 

" Alqchir 
,, Orhan eli 

Bu akşam 
DarllMılaytde 

l'Cqit Beyde 

.ülaamrada 

Operada 

Melekte 

Majikte 

Ani Sinemada 

ı Sapak 

ı Peçeli kadı• 

1 RAlpoliııiP 111 

: ı;ahi1e11Uı k•" 

ı Veradüçev• ~ 
: Deryahr, 

ıSe•da pasarı 
&Falı.loud~ 
rebcıi 

Fere.lata ı Büyük Ranııııtı0 

bafladı 

Darulbedayide ramazaııdıt ,;ı 
mnh us olmak üzre her gece tell' 

Türkiye Iş Bankası 

Serınayesi : Tediye ediln1 · ~ 
4,000,000 Liradır 

Umumi Müdürlük 

ANKARA 
Şubeler: 

Ankara Adana Ayval,ık 
lstanbul Trapuzon Zon.ğuldak 
Bursa Balıkesir Kayseri 
lzmir Gireson Mersin 
Samsun 'Eclennit 

l\lüsait muamelat, Kumbaralar Kasalar 



IST ANBUL -IZMIR 

N'rtKA FUTBOL HEYETi REİSi 
lQIFIN KABULÜNE TARAFf AR. 
~ 
, ~ IXıuıtakasının Istanbul 

11.k h'lta ıyı. lznıirde maç yap
~~IUJ:ıd~~ teklifinden bahs

ltı rıUı lzısurlıler, verilecek ce
lilrxıeaizı ~Y~t 2 şubata kadar bil
~ bu h 1 rıca ettikleri halde he· 
tir. Ususta bir karar verileme-

Bir k 
lliıı, arar ittihaz edilme -

iebeb· . 
~lıciQ ı, ıhmale atfolun-
ilde d • Havaların malum 
ı.~ ' evanıı ıl ~aa ınıntaka azalarının 
lllaıti : ve bir karar ittihazı
~ o aktadır. 

d ati, llııntaka futbol heyeti 

la l'eis~ tenıa ettiğimiz ?.a\at. 
~ rhaıı bey olduğu halde 

1 hrun r~liuıın teklifinin aynen 
~ l'lndedirler 

y • Çenlerd . 
tti tt.aa· e nııntaka futhul 

1ndan birinin İzmir mı· 
l elın: .teklif ini o @ekilde ka· 
~lıtı. 1tnkinsızlığından bahis 
~taı~,1 r·~.tllt§tkı. Ekseriyet bu 
.~ fıı. §tırak etmemektedir. 
ıtt~ Sltta içtima yapılacak 

t tn~lalt edilen karar hemen f z. 
l:tıdetij asına bildirilecektir. 

t~ e maç yok 
\'~tı~ızda bulunan Alman 

a '"il -ç 1, Utı futbul takımıyla bir 

~ı.ltllıı.a.ı mevzuu bahs 
. Salt • 
ıle l'~erde yağan kar dola

'ı ı.~ .. stadyomu oyun oy .. 
~ ı · :'4'0il olmayan bir halde 
h 8lırctJe ~ 7•pılanıayacak.tu. 
~ elıtı~ hem giize} bir maçı 

~ de~ ftrsatı kaybolmakta, 
~tıı~eı olQ an gemisinin çok mü . 

1 lltı \'et lltu söylenen bando • 
·~~~~konserden mahrum 
~ .. ıq, 

epıı ~aa 
, llla81 d karlar eritse maçın 
~ti~ı· 1 nılımkindir. Fakat 

'ı UZ.k telakki etmek 

ma da boş olarak geçmi5ti. Gelecek 
hafta ikinci devr~ haşlıyor. 

Cuına maçları 
<:uma maçları heyecanlı olm· 

uştur. I1k maç Sakarya K . S . K 
arasında ceryan etti· Birincı devr· 
Pde ruzğarı lehine alaıı ı .... S. K 
rakibindeıı dalıcı diizgıin O) naılı. 

'f op ekseriya Saka ı) u msıf 
sahasında dolaştı. K • S . K ın bu 
muvaffakıyetli oyunu karşısında 
Sakarya tPdafii ve bozuk oynuyor· 
du. İki üç defo rakıp kalesine in
dikleri halde sayı çıkaramadılar. 
Bilakis K . S . K son dakikalarda 
hir gol yaptı. 

İkinci devre 
Bu devrede maç çok sıkı cer • 

yan etti. Sakarya beraberliği temin 
için gayret ~arft>derck oyuna lf'hinde 
bir ceryan vermeğe muvaffak oldu. 
Nitekim on beşinci dakıkada Sa
karyalılar beraberlik golünü yap • 
tılar. Bundan sonra maç müte\'a · 
zin bir şekil aldı. Oyunun hitamına 
12 dakika varken K. S. K · ikinci 
ve galibiyet golunu çıkardı. Bu 
gol Sakaryalıları tekrar harekete 
getirdi. oyunu rakıp nısıf sahasına 
naklettiler. K. S- K. oyunun bu 
kısmmı çok eıkışık bir vaziyette 
geçirdi. Takım kamilon müdafaa 
vaziyetine geçmeğe mecbur kaldı. 
Vakıt azdı ve netice değişmedi: 

K. S. k. 2 · l galip. 

Altınordu • Altıay maçı 
Maç ılk dakikadan itıbaren he· 

raberlik gösteriyordu. 
Son zamanlarda kuvetli bir ta-

kım çıkaramaması yüzünden mü
temadi maglubiyetlere uğruyan Al· 
tınordu, bu gün en km·etli şeklile 1 

çıkabilmişti denebilir. Filvaki bu 
devrede bu ümidi takYiyc edecek 
bir oyun gösterdiler. Altıay bir 
gol yapmakla beraber oyun müsavi 
bir şekilde ceryan etti. l:tıfl l olur. 

4~ çarı 
~ tıhuı . ikinci devre 

ij llhaı fı ~aınpıyonası maçları· 
~ ik~ ~ti hava dolayısile tehir Bu denede Altınay rakibini 

l'ttt haeıcı devresi maçlanna l5 maglup edecek bir oyun gösterdi. 
~ı- ~an .... _ k Oyuna ekseriya hakimiyet neticesi l Us.ıı ~ıa.sı aralaşmıştır. 
e" akala ·ık bir az sonrada bir gol daha )'aparak 18.pı\a r ı fıkistür sıra-§iJt C&ktır. 3· 1 galip geldi. 

~ at} Birinci devrenin neticesi 
't .\tıe~ etleri c; 

1 llı.e\'cud· al~ı:ninde kıymetli ıııı g, 
t, u 1Yet g ·· B k e c. ıü fc .• ~ 
~\ı Ç haft d Osteren eşi ·taş· ~ t.ıo .:?;< ~ e -g_ !:P = g 
~ lll(i~n heri devam eden ~ ~ ~ ~ ı:!l :;! ~ ~ ~ 

Oğluma san~at öğreteceğim 

Benim iki oğlum bir kızım 
ııardır. ()tullanmdan birisi henüz 
7 ya~ında vt> Jdiçıiktür. Diğeri 
13 yaşındadır. Bu oğlumu mek
tebe gönderemedim. Elbist, ~itap 
parası. mektep harçhğı ı3ter. 
Halbuki berı her giin 100- 120 
kuruş arasında para ka:anabiU
vorum. Bu kazancımla oğlumu 
~kutmak pek müşkül. Yanımda 
çalışıp bana yardım ediyor. Ken· 
disini sanayi mektebirıe leyli ve 
meccani olarak ı·erebilir miyim? 
catıap ııcrmenizi rica eylerim. 

Karileriui2den ve Kalafatyeri 
ci,·arında demirci usıuı 

Yunu 

Cevap : Şimdi ders senesi ortas~
dır. oğlunuzu mektebe kabul ettı· 
receğiniz şliohdıdir. Mamafi ~im_· 
diden müracaatta bulunarak vazı· 
yeti anlarsınız. ~eraiıi öğrenirsiniz, 
gelecek ders sP.nesinin bO§lama· 
smdan t>uel teşebbı°isata başlar· 
szmz. 

Ferik öv yolları 
Feriköy yolları~ karla dol~u, 

geçilmez bir haldedir. Be~dıy~ 
tarafından karların temi:leı.ılec~t·ı 
pek §Üphelidir. Esasen §ımdıye 
kadar hif bir şey yapılmadı. Şe~ı.r:· 
maneti lıiç olmazsa herkesin erıının 
önündeki yolda bulunarı karlan 
bir tarafa köme yapması. mecbu·. 
riyetini va:etmeli, Fenköydekı 
caddeler bu suretle geçilebilecek 
bir hale getfrilmt>lidir. . . 

ı erikoy sakınlt'!l'ınd,.n 
A. Ismail 

Uskiida~okaklan 
Jstanbulda caddelerde tramvay 

ı·e nakliye vasıta/an geçecek dere· 
cede temizlik yapıldı. Uslcüdar 
.sokaklannda karlar kömP, k6me 

duruyor. Bilhassa geceleri işlerirı

den avdetle evlerine dönenler müş
külata maruz kalıyorlar. Bittabi 
gündüıleride caddedcrı geçenler 
mü:küluta duçar uluyorlar. Bele
diye caddelerdeki kar kömelerini 
temizletmeli. 

l'skt.ldRr Ihsaniyf'ıle sakin 
Arif 

Lokantalarda ekmek fıyatı 
4 

Bazı lokantalardaki yemek lis-
tesinde "ekmek 4 buçuk kuruş,, 

yazılıyor. Ben şahsan dafalarca 
bizzat gördüm. Yene 5 kuru~ alı
yorlar. Bilhassa garson ıicretü:le 

yemek parasındaıı başkaça miişteri· 
den alınan lokantalarda buna 
fazlaca tesadüf ediyorum. O halde 
listeye "ekmek 5 kuruş,. diye 
yazılması,müşterile.re ekmekin ucuz 
fiyata imiş gibi gösterilmemesini 
tavsiye eylerim. 

Karileriııizdcn : ff!ridun O}a }'apactkl larının finalini bu Alta.\ 5 5 O O 11 4 15 l 
ey hoı ardırr. Altinay 5 3 ı ı 12 s 12 2 Z d l 

l.~~V0~lu tu.ı:nuvası ~~!',,.. ~ ~ ; ~ 1~ ; 
1~ ! Evelce ay~ .. ,,./J:, 0~=rberiyan 

tı~ 0Ieyb tnıerikan kulübün- GHztePe 5 1 3 1 1 13 8 4 mektebinden aldığım diplomamı 
·~bu ı_ 8~taŞntnpiyona-ı maç . Altinordu 5 o 4 ı 4 12 6 => h 
'tf " '' d d Bu devre bir hayli sürprizlere zayi ettim. A iren yenisini almağa 
lı~ a evam oluna • şahit olmuştur. Dene bidayetinde teşebbüs eylediğimden esküinm 

Ca~t..... cthoı tu-. takımlar mii~a\i kuvvette görünü· hükmıi yoktur. 
"} 'tr, •uuvac:ı da yapı Haçik llağdasaryan "e h . }Orlardı. llk ınü~alıakalar Alt.mordu ~~~~~~~&;;;;----· 
~r O} nıa"ları ile Gözteponin eyi bir mevki alacak- maçında birincisi 4-0 kazandı. 

teti:taka B ~ larını gösteriyordu. Halbuki devre Iki sene evel vaki İzmir muh. 
lcı- den; .ı.sket ve Voleybol sonl::ırındıı vazi)Ct hC'rnki"' oldıı. telitinin lstanbul seyahatının müka· 

l~ 2-1929 P Bunun tamamen zıttı olarak bele::ıİ olmak üzre önümüzdeki 
1 ~l.\l?ı.erika erşenbe Günü Bey· Altınay ile K. S. S. kumrde eyi bir bayram günleri de mubtelitiniz 

llr-L n kutu··b·· k l 'C' , 1 h t" · f d h l ıQttltla d unde Voley- me\ ki edindıler. Iliiv,.. f'tme · azım r u,po eye ımız tara ın an şe ri· 
ı)d.i~ lCa Un evaıu edilecektir. gelir ki, fazla kulupculuk gayreti mıze davet edilmiştir. Henüz bir 
< · linkenı ::§~ · Taksim Ye· ve bu takımların maçları ıra--ında cevap [gelmemiş olmakla beraber 
eltı ~ lstanhuı dı hey saat 13,30 imdada } etişen yagmurlar bu neti · lzmirde bu teklife mfıspet bir 
a ecztıi b spor Bc)koz cenin üzerinde çol· amil olmu~lar · cevap verileceği kannah kuvetli-

~ffı' lleşik~y aat 14,30 dır. Nizami bir vazıyette oyun dir. bu taktirde biri revan:;; olmak 
el' hey 5 ş • Hil ... I Hakem kazandığı halde Altınordu, binne- üzre iki muhim maç seyretmi~ 

~.t aat ıs,ıs 1 k ı d k ıt İt tice bu maçtan mağlup o ara o aca~ız eme tir. 
11\tı ))E J;- çıktı. Altay \e Sakarya tabii 'bir MEHl\fET ALİ 
~ Jlm ~I( ~ÇLA- seyr takip ederek dene) i bitirlliler. Stadyuın içiıı müracaat 
F ltEst İNCJ DE\T. bu itibarla ikinci denenin daha Jstanbul muntıka 1 futbol bey'eti 

~t lıtboı b· . Bİ1"J'j enteresan olacağı ve heyecan ya§a · Guma günü top oynanacağı cihetle 
darı ltincilik tacağı şüphesizdir. Statyumun derhal tathirini i temiştir. 

J ı i ~ hnf ta, nıusa.bakaları lkinci sınıf takımlarda Mene- Emanet bUtun mevcut vesaiti ile 
Cın °nrrı h •~ b ancak ana caddeleri temizlemekle ~ ı ham ul- men - Yıldız karşıla~tı. Menemen gınnıış tatlı bir ba- ıne .~ıl olJuilundan hu hafta için 

. . O·l galip geldi. bunn ır , ' .ı .... ını ccuden bil· .. 

5 

1 1 LAR BIRB1R1 1 l ) f J{ <I• • 

KFı DİNi S.EVE ., F K \ 1r KARISl OL ll't \ PRE S~;s 
ECIBEYİ BARO T GERT IER ASI VURDU'! 

I nom roda bilet alır ve oturur. 

konserin teneffüs fesrl , 
esnasında kız foyyeye çıkar. Mira 

Iay da arkasından v;elir Franqp;t"ft 

hararetli hararetli konuşurlaı: 

Pren&e::ı Vecihe mirala)a kendisinı 

~evmek ile beraber pederinin soz· 

ünden çıkmamak ıçm 3\ rılmak mP· 

cburiyetinde olduğnu soyler, Mir
alay ileri varıı. 

Bu defa kız Almanca mirala) ı 

tahkir eder 'e kapuyu gosterir. 

Miralay kızın genç bit adamla f"· 

vi~ip keudi::ıini terkedeceğini zann

ederek omründe ilk defa kıskanç· 

lık duyar ' · • ı ' .... ı rt'\ ol veri ı i 
knrıp kızı hl' kur:ıunla )1.:re ulu 

olarak serer. 

Miralay kızın ce_edi üzerind~n 
' atlarken "btitün kedınls.r birdir,, 
' demiştir. t•akat bir olmadığını pek 

çabuk anlnmı~tır. Çunkıı tevkifin
~en bir kaç gün onra hapishanedt 
kendini salbederek intihar tr 1 

1üsünde bulunur. 

1 

1 - Pr-en ... es I :r ecibe. 
2· -- Prenses aldığı he§ 

kurşunla yere düşi.iyor. 
3 ··Mahalli cinavet olan • 

Viyanadaki konser salonu. 

\ ıyanada vuku bulan müthiş \ 
bir aşk faciası hütün cihanın naza· 
ri dikkatmı celbeylemiştir. 

FncıfAnın aktör ve aktrisi Avru· 
p:unn ve Şarkın en maruf simala
ndır. Amerikan gazeteleri karile· 
rine gayet helecanlı malumat v~r· 
mek için bu faciaya büyük ehem· 
mi yet vermişler ve 1\ vusturyanı n 
paytahtına sureti mahsusada muha· 
birler göndermi§lerdir. Bunlardan 
birinin muhabiri mahsusu kanunu 
sanide göndermiı olduğu bir .mek· 
tupta bu facinın iç yüzünü şu su· 
retle tasvir eylemi§tir: 

Viyana en büyük konser salu
nu olan ,,Conzerthans,, ta Cekslo
\'akianın meşhur kemanisti Vasa 
Prihodanın konserinin ikincinci 
kısmını dinlemek için büyük bir 
katabahk toplanmışiı. Koridorda 
bir giirültu olur. Avusturyanın en 
yüksek zadeganından ve hassa dra· 
gon zabitanından miralay Baron 
Gortner ,,Tutun! tutun},, diye be
ğırarak koridorda koşuyordu. 

G9Isonlar kaçan kimseyi göı • 
mediklerindeıı miralayın kendisini 
bağlı 1 bir surette yağalamışlarbıf" 
Kondurun diger bir başında beyaz 
ipeklere gark olmuş berak tenli 
ve sim siyah saçlı genç bir kız al 
kanlar içinde yatıyorde. 

vbiğinden kendisini serbe~t bırak
mış ve ancak yiğirmi yaşına gel
dikten sonra Prens Ömer Osmana 
vermeğe hazırlsnmıştı. PrC'nı::e 
,.ecihe sık sık AHupa)a eynhat 

ediyordu. Son zamanlarda \ i) ana
ya çok gelmeğe başlamiştı. Bu zy· 
aretler esna~ında Miralay Cartm
er ile gözüşmüştfır. Gartner bütün 
ömrünü sefahatta geçirmiş ve bir 
kaç zengin Amerıkalı kadınla ev· 
lenmişti. İlk zevresini dört çocu· 
guyle birakmıştı. İkincieiylc di'ı~
ünden bir hafta sonra bırakmı~tı. 
Miralayın nazarında kadın bir 

eğlenceden ibaretti. Lttkin Mı::ıırlı 
Prenses hakiki sorette gonül ver· 
mişti. Prenses de mazisini bildiği : 1 •• Katil nıiralay C 
halde gönlünü kaptırmıştı. Fakat h • l k 

d . . ö _ d kamkdıgın 1 tıı~r apıs ıane ~apı UJC.. 
pe erının s zu n en çı · • • • 
dan miralayla münasebetini kat· otoıııobı iden ını~ ur. 
edip Mısıra avdete karar vermiş 
ve hatta yola çıkmaga hazırlanmi-

şti. Son akşam yalnız başına bir 
bilet alır ve konser salonuna girert 

Yüz vermemesine rağmen 

kendisini takip eden Gartner dahi 
kızın oturduğu koltuğa yakın bir 

Amerıka i konto faizi 
uyork, lA.A 1 

"Resen f edcral bank,, müdurlcri 

skonto faizini e\ elce olduğu gibi 
yüzde be~ olarak bırakmağa bu glin· 
kU içtimalarında karar 'ermişlerdir. 

Avrupada tayare eri 
araba gibi kultaniyor ar 

'. 

Bu kızı bn~sa Miralayı beş 
kurşunla vurmuştu. Vurulan kız 
Mısırın asri kloepatrası Preııaes 
Vecihe Hanım idi. Genç kız konseı 
salonunun fayyesinin localan arka· 
sındakı koridora çıkan kapunua 
eşiğine yıkılmıştı. konseı salonu • 
nun mOpüıü adi bir şahsın ofak: 
bir cinayet )aptığını söyleyerek 
halkı teskin ede:. konser de\·am 
eyler 

l 

Prense Vecihe Mı_ırm sabık 
adli) c nazırı Prens Mühip Paşanın 
üçüncü ve en küçük kızıdır. Mısır 
kralı Fuadın akrabasından.dır. 

Prene iki hiiyük kızını oubeşer 
yaşında iken Prens Haşım ve Prens ı · 
Adile vermişti. Tayarelcr Avropada otomobil 

kadau taammlim etti. Bilhassa 
·Ameıikada her ailenin nasıl bir 
otom o bili varsa bundan sonra d-L 
neredeyse. bir tayaresi olacaktır · ı 

Fakat ücüncü kızıni gayet se· 

itizar 
Münderecatımııın çoklugan-

dan .. baglar Kralı 11 tefrikamı.z Yukarıdru ı res!ın ufacık taya .. 

zühüne çıkan Londralı bir aileyi 
göstermektedir. Bu gezinti esna
sında bu küçük aile beyendilde
ri herhanği bir noktaya inmekte 
ve beraberlerin de taşıdıkları 
açılır kapanır kulübeyi kurup 
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·So yalistleı~iıı 
bir kongrası 

Bt1rlin<lı> ... /KD I V,, ' 

1 ı 1a11 ya ıı ı n 

siyasi veçhesi 

SABRi C~,1\IiL 

MiLl"'E1, MEKTEPLERi ll •u 111 llZ< 

3000 liralık Londra 6 Şubat 1929 l Şuhut 1929 

vereceğiz! 
..-F rtınadan n1iıntezam 

2 nci cnterna5yonalm bir kon· 
grası loDdrada toplandı. Hu kong
raya Avrupanin muhtelif memle
ketlerine mensup SOS')'alist partile
rinin murahhasları geldiler. 

Almınya ile Sovyetler arısında 
son zamanlarda bir hakemlik muahe· 
desi im:ı:aJanmiştır. Bu nıulhedenia 
imzası Uzerine Alınan matbuatında 

mtıtehıvvil neıriyat yapıldı. Gazete
lerden bııılm, Almanya. SoYyeder 
iktis&dl mttnaaehetinden bahsederek, 
bu mıınn~l>Uın iıılalıı Jusumunu be· 
yan ediyorlar. Bilhassa " Deutacbe 

kan l ıl a n l ; · ""İ mı ~ahakaınız 

değil, 14~ubatta ha~lı)or.,. 

apmaifa 
aka, ev 

a enı sa onu ıçin seve seve isti
f de edeceği ve her kesin ihtiya
ç) rı d · ün lerek alınmış daha 

h iye taktim olunacak-
n r n lı tesıni yakında ne

z. Şimdilik bu hediyeler 
an n : Elbiseler, kunduralar 

vazım, gramıofonlar, plak
r ,dık "ş makinalan, elektrik ütG-
r ofra takımlan, çay ve kahve 
rvisleri vazolar, zabitana mah

ya ve sporculara yarayacak 
eşya vard r. 

ikdam. karilerine,14 şubat pe
rşenbe günü gazetelerin okudu

l rimiz"n i f fa de edebilmelerini ktan sonra, k ponlan keaip Ak· 
es müsabakaların ı al 

alarda o ğu gibı gayet b sit 
bır tekilde tertıp edilmiş ve bil-
assa An doluda bulunan Kari· 

lerd n is if de olun- am arını tavsiye eder. Kariler 
~ uştur. b kamızın esası bu müsabakaya iştirak içni başka 
undan ibarettir: I hiç bir külfet ve ya fedakirbk 

ıhtiyarına mecbur değildrler. 
l -l m, karilerin· • • 

Ingilt~re mf' ai fırkası reisi 
M. l\lak donald \ e rııfcka'-i tarafın
dan istıkbal olundular. Kongrada 
ğörü~iılecek meseleler muhtelif 
işlere ait buluniyordu. 

A' rupanın muhtelif memleket
lerindeki amele senddikalarının 
vaziyeti, komünist amele sandika • 
larina karşı soayalist fırkalara 
tarattar ı;eııdikJarin mücadelesi , 
2 nci entenıas)onalm 3 nci enler· 
nas} oııal oleyhine sarff ettiği faili • 
yet SO&yalist fırkalarının sağ cenah 
fırkalarile yaptıkları ittihadın neti· 
celeri, Cemiyeti akvamm tahtidi 
tealihlt itleri, beynelmilel iktisadi
yat ve mali iıJer hakkındaki faali
yeti bu kongraııuı müzakere prog· 
ramma dahildir. Bunlardan baıka 
intihabatta 101yalist fırkalarının 
kazanmalarını te'mine iit mevat 
dahi müzakere programı meyanın· 
dadır. 

en 500 z Ramazan [ Karilerimize vereceğimis 
ha}'T81Dlna nıaJ ~us b)- muhtelif hediyelerden bazılan 
nak üz r 3000 lira kı- şunlardır. ] 

Fransa, lngiltere, Almanya gi· 
bi Avrupanıp en bUyük memleke
tlerindeki C.T.G. tesmi:p edilen 
sosyalist amele send:ıkalarmın 
C.G.T.U tesmiye ohmaa müfrit 
sol cenaha mensup amele sendika
ları karşısında gittikce zaifledıği 
tespit olunnıuştur. Iktieadi buhra
nlar yüzünden işaiçliğin fazlalq
muınm, amele yevmiyelerinin 
mütemadiyen tenzili kaqumda 
sosyalistlerin [sükut etmelerinin 
buna bqhca sebep oldup beyan 
eclilmittlr. 

ınetin ıtelif beili- Ş msi, P. kaclm §emsiyesi, atkı. 
) ler taktım edecektin. sofra takımı, kadın eldiveni,galoı, 

2 - Bu müsabakaya b~t, pantufla, ço~uk elbisesi, lıos
tirak etmek i~in, kari- ~um, kadın yeleğı, yün çorap, pi· 
rin ihtiyar edecekleri '~~m.a, basto11, batmıiye, maaa ör-

1 itün zahmet, 14 şubat tiıs~, çay ~kımı, yün çocuk futa
rşenb ı;inünden iti- nı, ıskarpın, ıoaon, ,apka, pallo, 

· k _ H mi . k : fistanı, kadın çora· 2 nci enternaöyonalın, 3 nci 
enternasyonala karşı mücadelesin
de ve ıktidar mevkisinde bulunan 
hükllmetlerin Sovyetler aleyhinde
ki failiyetide Sosyalist ameleyi 
harp için hazırlamak faaliyetinde 
devam fikri galebe etmiştir. 

o 
ı ıı veilaı 

z mahtut mik
olduktan ~onra 
b nl rı sıraya 

• d r ı · z te li 
edecekler Vf' muk •İ
de numerolu bir fı~al
klardır 

bı. L }< ı ile.61 işilik sofra takımı, 
12/, işilik sofra talimıı,traı takımı, 
ho) mı m ndıli, kaşkol, kadın çan-
11 tası, eşarp, kitaplar v.s. 

Bu htııdiy#J,erden moda, mev

~im icabına göre, karilerimisi 
,,_hPrt i Pf memnun Pdect>k daha 

bir çok lıetli)el~r de ayırmamıı 
değıli:. 

* * 

Tahtidi teslihit işlerinde daha 
cezri bir hareket takibi için falliyet 
snrfetmPk mevzuu bebsolmuştur. 
Tahtidı teslihlt berri ve bahri kon· 
feramlannm toplanmaıma ragmea 
tahtidi tetliblı hususunda ciddi ve 

ı liarilerimizden a.ltJıiı· esaslı hiç bir karar "Mrilmemiş 
I uplarda, ) eni müsabeka- olduğu tespit edilmemiştir. 

11.ı .. da ko)acağımu koponlann., Cemiyeti akvam mesai şube· 
kari· sa)fa arf\asmdaki yasılara hakl si.niıı ve beynelmilel mesai birliği. 

imi · mı s bakaya te- 8 tirn em si ar.zu ol~~k~ı.r. nin bilhassa müstemlekelerdeki 
ı erini te- /\ul /, ı rz )aparı karılerınıızıçın faali)eti mevzuu hahsolmuş, müs· 

il ı" ,~ 1 e k 1 1- ,. >purı arımızı gazete nııinderica- temlekelerdeki intibah ve istiklal 
~ uza ma ıa "hl l . k b. ,. d h I ) . . . tını 1 a etmıyece muayyen ır hareketleri, ~arı lehine hiç 

r e 11 n ar ıçnı hı- yP.rf> k yarnf{ız. bir karar v~emiştir. 
t, fi ını !!Öııderebil- ,---------1~ ·------------= K uru çepııe caddesinde kliD ve uzer. 
ek . çin kiifi vakıt hıra- 14 Şubattan itiha 1eri plftDİlli -~ ve kepenkleri 

kılac tır. demir umt.ı Mr aa&dah illik M oeılit 
k ı 70 DlllDSl'a ve S8 arpn murabmmda, atik 

z 

• 

5 a- r 11 u pon arımızı 54 cedit 71 numaralı ve~ arom min-

k] T bbamda, atik 54 cedit 70-4 namarah Te 

• • 

B" U11 unı-du ma da, her 

a ayınız• ~ 35 &r§ID mllraw.uada, atik 52 ~ 68 

-ıllPll._ım!~-•••••llliılll numaralı ve 38 aqaa mUraw..dı illik 52 

r mi m murları içia 

m b ia olunacak 256 

lbise S.2·929 

cedit 66 numaralı ve 38 arıın miirabba· 
ında, atik 54 cedit 7().6 aumaralı ve 38 

ar§m mörabba111da, atik 5' cedit 70.S 
numaralı ve 38 aqıo inllrabhmıda, atik 
51 cedit 7().5 numaralı ve 35 arp mlt· 
rabbatnda ve 1000 er lira kıymetiıu:le 

kargir 8 bap dukkin ile atik. 54 ceclit 
70.2 uumarah ve 1932 &r§ın mHrühanı-

da ve 5796 lira kıymetinde bir :1ıç ana 
Btııktaıta iııan p&j& maballeaiDde Cq iskele 
soklltoda kiin eedit 6 aamarab" 44aqm 
mürabbaında ve 1500 lira kıymet Wt. 
fevkai iki oda bir hali bir halltoa ve 
medlali ayn bir l.p baae ile tald. ... ki 
bili müıtemillt kepenkleri demir iltorla 
b"r bap klrgir dükkia ye kirgir laane ile 
tahtındaki klrgir bir hep dükkb, 

Abdulhamit efendi aevceai möteveffiye 
Fatma hanımın abdei taaamıfn1lda olup 
tereltetinin tufiyeti zımnında bilmllaJede 
fUrubtu mukarrer bulunu balada mnki 
>te cin i \e kıymet \e evsafı alUesi ve 
tapu ıenctlerinıode bı.ıdutlau muharrer 
klrgir ) ekdigerıne muttuıl tekiz tı.p 

dukklD ılıe iUital od ı biD dok.oı, 111 otu 

ilu r~ n aııırabb ın alcı hır k ta area 

" lfh• lttiktatıa ... ilUle tok.almia 

Allıemeine Ieituvg " gazete~inde Al· 
mulırıa Sovyetlerle ticaretini daha 
silim bir vaziyete ifra~ i-., bir ta 
kım tavsi) eler yapılmaktadır. Al· 
man~ a ile Sovyetler arasında geçeu 
sene dmm edilen ticaret mulhedeai 
mttıakerltı inkitia uıramııtı ı Bun· 
dan sonra epice bir mttddet ~eçti, 
yeniden mUzakerita başlandı. Hakem· 
lik muihedeııinin aktı üzerine ticaret 
muihedeeininde yakında imza oluna· 
cata Umit ediliyor. 

Berlindeki siyasi ve ıktisadı ma· 
haf ilde tevili eden dedikoduya naza· 
ran hakemlik mulbedesini aktı, Pa· 
riste n Londradı Almaya lıtıkame· 
tinin aleyhine hotnutluduk hanle 
getirmittir. Almanyanın cemiyeti ak· 
vamı dahil edilmesinin, Lokaroo 
itillflarını imulanmulDlD ıovyet· 
lerle mUnuebitını bozmumı matuf 
oldup, paris Ye Jondrada ki ıiyast 
mahaf ilde , tekar edilmektedir . 
Berlinde ki mahaf'ılde, Pariı ve Lon· 
drada ki fiklyetlerin hakiki olmadığı, 
Almanyanın prp ve cenup hududu· 
ama emniyette bulunmadılJ, eruiıinbı 
iyal altında kaldılJ cevaben beyan 
oluaiyor. Siyasi] ve iktisadi mabafi· 
lin tetrik ettııi fikri, Almanyanıa ıo· 
vıyetlerle mtinaaebltını idame Ye 

tevai ettirmek. oldutu merkezindedir. 
Bu mahafile mensup bir ut §U iza· 
hatta bulunmaktadir: 

- " Daveı planına tevfikan Al· 
manyuua her HDI te'cliye etdll bor~· 
lar Alman milletinhı hayatı menıbii· 
ai kurutiyor. Alman era.lfıinden mtt• 
bim bir tııım Ma\İI iyal altuadachr, 
bir t1rlıı talalir•Je ruı olmi7orlar. 
Yene Almaayanın ~ir kııım eraziıi 

Lehistanın i§ğali altındadır, ilhak 
edilmittir, Alman~ silihlarınd.; tec
rit olunmUf, mUatemlekeleri alınmıı· 
tır. 

Bu yüzden Almanyada iktisadi 
ve tttccari buhran gittikçe mtthlık 

ııafbalaıa dahil olmaktadır. Almuıya 
bu vaziyet dahilinde aovyetlerle mt1· 
nuebatuıı idame etmek, nmimileı· 
tirmek mecburiyetindedir. 

G .ı..da Y eaı Cami Jo'ermenecilerde 
klin atik 121 cedit 121 aumaralı 

ve 2 aqm llıeriocle 11htadaa bir hep 
dltUa ff cltlkkladaa çıkılır birinci 
ve iklncı katlarda birer oda ve lıeıia· 
de aısf ı kapalı ., e nısfı digeri açık da· 
raçayı bui dort bin lira k.ıymetiade 
kip dllkkill. 

Galatada Arap cami Beaar IOUlmda 
•dk 5 mllkerrer 5 ceclıt S.S makerrer 

5.S numaralı ve 101,()6 aquı berinde 
bodrumda bir muthu 1 biı beli birinci 
katta bir medaal taı cllteli bir koridor 

ikmci tatta iki oda Mr IOf'a bir beli 
uçUocli katta üç oda bir IOf'a bir beli 
ve •kaf ı Jurmızı çini ~teli ecık da· 
rlÇldaa ibue&tir. Dflkkln aru.ada ıy· 
rıca bir bölme ile dtllı.klaa ait mutpllı 

meTcet .. e 10000 lira kıymetinde tah
tında dltkklaı pmil Ugir aparttman. 

AbdtllwDit Efendi zevcesi mtltevef
fiye Falma Hanımıe uhdei tasarrafwıda 

olup terekesinin taafi~ esi Z11D11ıada bil· 
mUı.ayede fllruhtu mukarrer buluuan ba· 
llda ~ki Te cill9i ve ~)'meti ve 
evafı llireai muharrer ve tapo 1e11et· 
leriacle baclutJarı am&y)'U bir bap kl· 
gir dlkklıa ile tahtJada dlkkhı aflt
temil apatnaaam ayn a,n len ta. 
... tmik.aD tarihi ilWa itihuta 
bir ay zaıfuada ataredelıl ve 17 Mut 
19'l9 tarilaiııae mtillıdif puar "8il ..a 
OD bette iUlm eneliyai icra ... 

..... tllip oluallna kaJIMll ...... 
cleraiain y\tlde ODI& nilpemlcle pey Ü• 

çeDi mUttMiben BEŞiKTAŞ IJaNd 
SULH BUnJK melıke....me •lncut 
e) leıneleri illa olunur. 

nkı bir ıı.p Urpr hane ile ta bhwleJd 

Uqir dlkklDua ayn ayn icra kan ..... 

tnfika bir •y lllfmda möayecllllli " 
ı1 Mart m tarihiDe ma.dif .... ,anı 
ll&t OD beıte ibalei eneliyem ün 
elamm&ından talip olalllana bJ1D11i 
m~ ytlade oma ailbedadı 
pey üÇ&IUlı mumheND BEŞiKTAŞ 

IKJNCl SULH HUKUK MAHXEMESINE 
••• 17ltmlm Ula oldur. 

• 

KIRAATi 
Herkes için hilinınesi lüzumlu 

ahlaki, vatant, milli parçalardan s'"'"'-~' 
ve en son imli kaidelerine göre yazı~_, 

Fıyatı 40 toptan alanlara yüz 
60 iskonto yadılır 

Satış İKDAM MATBAASI 

Şayanı hayret güzelliğin ancak KREM PERTEV ida 
mini kabildir. 

Istanbul Tramvay şirketi evkat 
1929 senesi şubatın n inci gününden i . 
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RAMAZAN SERViSi 

No Hutut 

10 Şişli· Tünel 
11 Tatavla· Tünel . 
12 .. Harbiye-Fatih 

15 Taksim-Sirkeci 

6 laçka .. Be.'az t 

18 Taksim-:Fatih • 
19 Tatavla-Beyazıt 

22 Bebek-Eminönü 

23 Ortak.Uy-Aksaray 

24 Ortaköy·Iı'atih 

S5 Beşikq-Fatih 

32 Topkapı-Sirkeci 

33 Y edikule·Sirkeei 

Hareket ıla 

{Şiıliduı-Tilnelo 3 6 
TClneldeo-fitli 70 9 

a•t.nlad•-TflHle 30 
Tan.W.n-Taanta,. 

{Haıbileden Fatihe '6 
Fıdb erı U..W1•1• ' 
T~J"9 •• <S:::İ•-TUraae lt 

Mllfblan-• ... ıtl! Beyaattan-Mttlca a 

{Taltsımd n-Fat he 
Fatihten-Tablme ıs ==·,. ... 6.12 

-TalnlaJa 11 

Befiktqtan-Bebeie 
~Emiıa6DIH 
Bebektaa-Emiııa.ID• 8 
Emin IDunclen-Belıeie 16 
Bebektm-~ U71 t5 
KaıakOydm-Babeie . .,...._ .......... 
~J-·AkaraJ• 11 
Akaarayda--OrteWJı n 

{OrtakG d Fıtllıo 
adlıden-OrtaU~ 26 

{Bepbfta.a-Falihe 1/J 
Fatihten-~ 11 

Akııarııvdan-Topkap&ya 

Toplupıdan:..strlteciye 6 
SirkacüleD Topkapsya 9 
Şebir.mniD .... BeJ•• 24 
Bo -ttaıı-Şelıiremlnlne 22 
Toplcaptdan-Ak.ar97a 

Abmaydm-l'edibleye 6 
Yedlku.leden-8irlwalye it 
Slrt.ecıdeıı Y ecllkaı.,. n 
Sunaı,ada Boyas&ıa 2S 
Be -ttan-S.maty•J• 
y edikaleıhnı-AklmtJ• 

Dördüncü kol ordu mübayaat komisyonun 

.. 
1-P 

6,,11 
6,111 .,. 
f.4l 
a.Jf 
2101 

t= 
20 
21, ,,, 
7, 

4. K • O • FAkifebir btu&uam ihtiymcı olan l 7700 kilo piriDç 
4-2-929 taribiDde almmaa ilin edilmit ilede 1eYJDi mak.Grda talip m1all 
aıe&ktlr piriDciıı lS.2-929 çaqambe ctm• ... 14 de ..... -
mUa•kı•tt IMır maeiW kam bir Mfta daha ~ • ittir 
komlİJOll& mtnatlan 

f\ ıktldar Bakak llaküalilinda: ima· 
lJ il Sadlllllıı ıfu&b Betik ....... .....__ ........ .._.... ..... 
..... 30 .-aa ...... lakba .... 

.. • Aı...t ,... ..... .-.& ...,. 
W. ikame erlecliil .,tpllk dmıar 

11 .... l9J9 pwıW attü• ....... 
ee Ulwı tlblipl ifa '•heıfıla ...... 
.... , ........ ~ ... ,... biaılW 

..,., Una ... ... ..... ...... 

teWfsl .... .. ... _...._ .. 
......... il -- 929 ...... al dff 

peqeobe .... .... [ lUOJ .... b 

bmmt ....,_ llÔlıJlll •• anı 
-0.,W. .... ... ._ ...... . 
~ ..... .,.. ......... .. ... 
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BİR TARİH DERSİ 

az --e i Isa a ı 2300 seııe evel Mısır 
~a ıil~ kavga ar içinde idi. Bundan 
ıs ifa e e, çoğu ço a o an civardaki 
K.E ' emleketi ahalisi Mısırı zapt
etti er. Bu çoban m· lef yavaş yavaş 
Mısır t a 1 n ve adetlerini kabul ettiler 
Ve git ikçe Mısırlılaştılar (HIKSOS lar). 

hütüıı memleket 
abidelerle süslendi 

heykeller, 
ve doldu. 

ali hınalar, 

Kendisiııden sonra Mısır sukuta başladı, 
haleflerinden birinin 

devrinde, Mısırda çok zulüm gören yahudi
tükendi. Sesostris'iıı 

ler pej~gamber Hazreti MUSA nın kııman

işte Kur'anda tafsilatını gördüğü· 
lllüz peygaınber HAZRETi YUSUF bu 

dası altında ülkeden çıkabildiler. 

devirde Fir'avnın veziri olmuştu. Bu 
Vezir benimisraili ( 1 a udileri) M1s1r·a 
Çekerek pek mahsul dar olan ( Gessen ) 
ovas na yer eş irdi. 

Dini tarihlerde 
pek meşhurdur. 

bu vak'a pek nıühim ve 

dördüncü 
DELTA 

Miladın .on birinci asrındaıı 
asrına değiıı, N ilin denize karıştığı 

Yeni bir Fiı~'avn hu yabancıları 
llıemlel etten kovmağa Muktedir oldu 
(2500 sene evel). · 

da - yani müselleste - padişahlık kavgaları 
oldu. Habeşli SABAI(O J zanıanıı1da Mısırı 
Asuriler zaptettiler. Birinci PSAMETIK 
Mısırı 
seltti. 

bir müddet için kurtardı ve yük-

Ondan itibaren Mıs1r devleti nıem· 
z e asladı üçüııcü 

l'DTMOS futu at ta FU"RA , ve DıCLE 
llehirleri kıyılarına kadar götürdü. 
. Fakat SESOSTRIS ~iye şöhret bulan 
d~.inci RAMZES ondan pek fazla yer 
Zaptet i. Bu hüküındarııı zanıaııında 

2500 sene evel Iran şahı meşhur KEY
HUSREV in oğlu KAMBIZ Mısırı meınleke
tine i hak etti. Mısır bir daha esirlikten 
kuı·tuldu · se de milattan 332 sene evel bü
yük ISKENDER tarafından sonuncu olmak 
üzre fethedildi. 

(Deniz mühayaat komisyommdan ) 
a 

26 Kalem eczayı tıbbiye 
m ra tar. .MunaKllB~)a ı tiri.k. etmek i!te· Deniz kuv..-~tleri eczayı tıbbiye ihtiyacı için pazarlıkla 20 ıuha· 

____ .,_,.,_;. _ _;,__....;.;...;.;;..~-v-er_ın_cı_eri._ saat 13 te muba)aıı edilecektır. Şartnamesi~i görmek: i"t~yenlerin 

Defterdarlık ilanları 
vermek isteyenlerin yevmi ihalede kaaııııpqada Deniz mubayut 
mUracaatbrı, 

929 çarpnba 

her gün ve 

komisyonuna 

Mekatibi askeriye muhayaat komisyonundan 

Z arar 'e zi~ an ve farkı fiat ifa) ı taahbUt edemeyen mUtaabhidi nam ,,. 
he.!!:ıhıns olarak askeri baytar mektebi için yUzde yirmi beıten gayrı 8591 

kilo arpanw ınUbayaa11 milnakasaya konulmuıtur. İhalesi 5 Mart 929 .ıı ıtlDI 
saat 14 te Hnrbiye mektebi yemkhancleri önUndelci mllnalcua nıahallinde icın 
kılın kt r. laliplerin şartname için komiayonumnza ~tirak için ele m'1...U. 
maballicde hazır bulunmaları ilin olunnr. 

* * ,----------------------......_ 509 Ton Kınble klSm\lrU Culhane hastanesi iola -._., ____ _,,__,__.,__________ ( E }i uk J 411 Çeki odun Topçu atıı mektebi için 

~ I an filV8 • ınetr e ilanları Zarar V ziyan ve farkı fiat ifayi taahhüt etmeyen mtlteabbitJeri 1WD .. 

~~~ ----------------------- h~~·~~~~~~~~ma~~~~~~~~ fi!:r.~ \lrtıı . Semti Mahalle ı· Soknr.ı N Nevı· Daır· icane lira Şehri pazarlık suretile mUba~na olunacaktır. Pıwrhklan 16-2-929 Curnartesi gQnU Ki). '> '""IJ\J mahalle i oka ı ·o. dn!i tnkc:imatı H~ mu.ıemıllitı o 

;,-ctlllıı ı.._-:-. He beli Ada Yalıc:ıdde (127) ah~ap hane (1) Bogaziçi Yenimahalle Paz:ırbagı 17 Apartman ı IS mUr s:ıat 14 te ve Odun saat 14, S ta Harbiye mektebi yemelı.hanelerl önlD· 
~:l?incı ~ .. · od.un hömurluk. " • • • 2 lS • deki mahalli mahsusunda yapılacaktır. Taltplerin gartnameleriyle iıtirlk için u 

.. '«l B r b. b l. .. • • 3 15 misyonumuza ve pazarlık. ma, halline müracaat ve hazir bulunmaları il1n ohmv.r İk_L~h.ıı. ll'. alon iki oda biri taş . düc:emeli ufak bir soıa ır a a 
"l~. • 19 dut kan 15 

tıçun '-t ; dıs · d K:ı:-e 102 E 25 • hır Ctl k.t • rt oda bir o'fo ttzeri ve etmfı kapalı hır ara.sa . uııı ~ 
h tıı-ıhah ı.:_ d ~ oda bir sofa bir hal bir balkon ayrı sakaf altında bır c • c Ev altında dllklı.ln lS 
'llalc ı.,._. ·~cnuı ·ki . k 102.1 & 16 • 

a tı UC<1c)· ı tarafında 'ifası bahçe sarnıç ve uyu. Balat Hacı Isa 
•ltden nın nıaf pevinen ve nısf i di eri ihale tarihinden bir sene Kemer 41,43,45 Apartman 480 c 
11-·ı Ye t ..... • • · d d · dekli Bü\ Ukada Yalı M 12 r____ 240 c h ""' 11 " bata ...,anıt' ı tit nn kadar hazine ııamm:ı bırıucı erc~e 0 ıp . . acar ~e 
~ ay da muharrer hanenin milki~ meti 2 ııuhat 929 tarıhmden ıti· Ak"arav KiitipKas m Karakol 12,l '1,lG Arsa ..-e ~le)hıee 66 • 

1-l'lQ ~l d "tle ve pazarlık suretile m ıza, edr' e l z ctmi5 olduğundan. Yeni (~mi Hoc:ı:ıladdin Asma altı 5,1 • 57 DukkAn 72 • 
tlılltcıcltku ar n 3 ilncu pıwır gUnü ı;aat o~ dörtte adalar mal mUdurlii· Bogaziçi Boyacıkoy Korucaddcsi 3 lratlı ana 5 • 

ıatıı komıS)onuna mUracaatlan ilin olunnr. • c 5 iDUkkin 5 • 

ZAMiRAT MüNAKASASI . : tı : i : 
c · l Balat A · Makaracılar 50-52 • 30 • 

C tn n. 6261 liralık Bahkane nhtım \'e binası tamiratı kapalı rapcamı 
~ lıtıd ..... a a · ta füki yaıfkapanı 14 c 20 • 
~f tcr~1•tı ı 1 b8 

konuldu, Talipler fenni ehliyetlerini ve ınş~a. :e· Baliidıı e\s:ıfı muhıırrer emlakin 5.3-929 tarihine mU•adif salı gUnil saat 15 de 
~ ı llrfı h ata mecburdurlar. talipler keşünameyi görmek ıçı? . _er ıniluı deleri mukarrerdir 'I'aliplerin. emvali metruke irar lrnmi~onunn müracaatları. 

lı:ıc -., Çb;ı 1220 !" tı fenni~ <'Sine nıUrar:ıat edebilirler, milnakasaya ıştırak 
t tdtr latanb ıratık t minat makbıWarilc teklifnamclerinin 28 auba~ 1 ?~9 l:i-uk tıl DeftcrdarlJlında mtttegekltil komiayona verınelerı ılin Hapishanei umumi mudir,yetinden 

ll ~ \l.k. f k } ..... ,,.. • li ... • d . H pı h uei umuuıı ıu l terııne koğu~uuun olbaptaki kcşfcıa ı; ınuc.ihır.ıce ill\Cİ 
lllı. ~it l a U İC81 Uffi Uilll ka İl p gııı en• uışa:ıt ve tamirat yirmi gUn müddetle :münakasaya vaz edilmi' olduiundan keşfrıa: 

ıe ~ll e Bu uku medeıu e ml1derrl5i muavinli~ mUnhal bulunduğundan meyı ve: maballı mezkuru gormek arzu edenlerin hapi~hane wudiriyeti~ > evm~ 
ta p lacak. mbeabaka imtihanın ı;rmek flteyeıılerin ıuaıti ıhale olan 28 ıub:ıt 929 pcrıenbe gtınU saat OD bc~te tem.ın:ıtı muYakkııtelennı mUs 
ıı elen bc1ıuı oluııur ıubiben defterdarltkta mUteıeıc.k.il muıayede-re tnUna kaı komııyouwıa luıum mUracaatar 

Fındıklıda M. M. vekaleti muhayaat 
komisyonundan: 

K ınılt. ve _Bcrga~ kuaaun ihtiyaci olan ekmek, kuru ot ve ıamaıw 
ihale gunOnde talıp çıkmadıtından tekrar kapak aerfla mQna.kMaya 

9onulmU1tur. ihalesi 17-Şubat-929 Pazar günü saat on ~rttur. ıalipl.erin &lre 
mitte askeri satın almakomlsyonuna müracaatları. 

Z ir nahiyesinde yapttnlacak binalar kapalı zarf uz;ulile Ankarada levurm .._ 
alma komisyonunca mUnakasaya konulmuftUr. ihaleei 16 tubaı 929 tarihiM 

mttaadif cumartesi ğUntl •aat on dörtdir. lı.ctfi ve şaraitifenniyeai ve resmi ve prtm ... 

metini görmek ür.re her gttn Istanbul &atıın alma komisyonuna mftracatlan n 

münakasaya iştirak içinde vakti muayyeninden evvel tek.lıf mektupile teminatıar 

Ankarada levazım satın alma komisyon rıyasetine makbuz mukabilinde vermeleri. 

A nkarada in~a edilecek Nalbant mektebi için imllatbane Ye efrat kotaP 
kapalı r.arf uıulile m:ınakasaya konulmuatur. ihalesi 6 Mart 929 Çarpa.he 

saat on dörttedi.r. Şartname aeraiti fenniye kcıifname ve remıini görmek ti.sen 

her gUn Anlw-ada levazım satın alma komityonuna gelmeleri Te mtınak.uaya ifdo 
rak içinde vak.ti muayenden e\-el teklif mektuhile te'miD&tııa makbuz ~ 
lind«ı m \lf koml.ıvon r11uetf.Ao vermeleri 



seyri sef ain 

TRABZON İKiXc· 
POSTASI 

(Reıit pqa) \'apuru 14 şubat perşl'ınhl' 
akfamı Galata nhtımından hnreketl" 
Zonguldak lneholu Sinop Snm un 
unye Fataa Ordu Gireson Tralıt.on 
Ri:le Hopaya gidecek 'c dönuste 
Pazar ilkeleeivle beraber Rize Of Sur
mene Trabaıon Polathane Görele Gi· 
reeon Ordu Fatsa S:ımsun Sinop lııe· 
holuya ufp'ayacaktır. 

Izmir sur'at postası 
(lmıir) vapuru 15 şubat cuma 12d 

Galata rıhtımından hereketlı cumnr 
teli 18 de Imıire gidecek ve pazar 
l,3 te lzmirden hareketle pauırte ı 

-gclt:cektir. Vapurda multemmcl hır 
orke tra ve cazbant meı;cuttur. 

Karabiga postalarımız ıçin 14 şuh:ıt 
pergcmbe gU.nUnden itibaren tııı bık 
edilecek, seyrüsefer poroğramı 

Cumarteni çatıJamba po talan: 
Istanbuldan hauket Tekirda • Mu 

ııd'te Karabiğaya gidecek ve Tckirdııjfıı 
'Ufrayarak. gelecektır. 

Pazartesi postast: Istanbuldan hare
ketle Tekil'dağ Marmara Erdek Ka· 
rabigaya gidecek ve Şarköy Mürefte 
Tekirdafa ufrayarak. gelecektir. 

Per§Cnlbe postasr: Istanbuldıın hn· 
rııık.etle Te~ Şarköy Karabigaya 
gidecek. ve Erdek Marmara Tckirdağa 

1 u~ayarak gelecektir· 

.................... 
yelkenci' apurları 

Karadeniz postası 

ANADOLU 
VAPURU 

şJJAT Çarşamba 
GünlJ. ak§amı Sirkeci rıh. 

tımuıdan haraketk do/fru Zon· 
gu;f.dalt, lnebolu, Sam.son, Ordu 
Gireson, 1 rabum, Sürmene, Of 
t'e Rizeye gidecektir. 

Tafsil& için Sirkecide Me. 
sadet Ham ıttısalınde 'tclkm, 
ci Hanında kain acenta ma 
müracaat. Tel. lsta1ıbul lfiJ). 

iMı .................. a~ımıııg;111w••m1 .. i 

1 Sdık zade 
Biraderler 'purları 

KAUADENIZ 
l\Jl '\TAZAl'tI 'E LÜKS 

POSTASI 

Sakarı ya 
Vapuru 13 Şubat 

C nb iinü ak • 

ii'arşa a mı Sırk' i 

rıb.tımıııdan hareketle ( Zon
gu;ldak, Ineholu, Samsun. Or. 
ıhı Gireson. Tırahzon lı rıne-

. ve Uize ir.;kclclcrine azi nırt 
·e avdet edecektir. 

l'afsilat için Sirkecide fr 
adet ham altında, acantac:ına 
tniimcaat Triestino dairesi Te

lefon : Istanbul 213 1 _I 
Hıdıviye 
Vapur kumpanya::ıı 

Köetence, İzmir, Pire ve t .. kenderiye 
haf talık seferler. 

Iöstence hattl 
13 fUbat çarp.nba gttnU snat 14 te Mı· 

s rdau gelecek olan Abıı0siye vapurun 
l4 ıubat prşcnbe g mı sııat 11 d her 
ıı f ı;oku ile euayı tucari}e Ko tence
·e g:ıdecektir. 

Iskenderiys hatlı 
16 Lnbat cumarteoıı gtinu saat 10 dn 

Kl _tenceden gel• r k ol.an Abu.c:siya 
, apuru 17 ııubat P111.ar gunu ant 9 de 
her sınıf , olcu ,e )a'i ı t <'C:ırı c nln· 
rak Iımir, • Pire ,e 1 kentleri} e~ c gidP 
Pl\.t r. 

Oah:ı. ıiadc malum t nlm:ık i t t:'nl r 
Gwlatada çinili nhttm hanının 
tında M Kilkri~t \ alkrn 
müracıtt etmidirler. .............. 
•i Selanik Bankasi f 

Tarihi t'e isi 1888 
Sermayesi 30.000.000 Frank + 'lemamen t'edhe rdilıni~ •• + lerkezj idare i Irruınb ıl 

+ telefon btı'VO lu : + 
• 4 70, 4071, 4072. 4073 4074 • 

• lstambul 2 81. z283 ı + 'f ı rkiycdeki şı b ıc ı 
: I m r. S.: u , Ad r 'n : 

- .... "" ;;.... ,Jt;.._ ..... A. ;. ..... "'°""""' 

( ır · ıı ı.:ı J K D \ 1\f. !-;ıılı ıl 1 :ı . lQ}<; - -

EŞYA 

PIYANl(OSU 
• 

Ocakları Merkez heyetinin ( 50,000) liralık ( 1000) 
ikramiyeyi ihtiva eden hu piyankosuııda çok: nadideı 

kıymettar eşyalaı· vardır. 

Ha ıJatı in aatı hitınek iizere olan 'e Ankaramızın en zarif ve en güzeI binalarından birisi bu
lu nan 'l ür.k. Ocaklan ~lerl.e~ heyeti biııasınııı nıefru~~at ve teshıatına sarf edilmek i.izere Merkez heyeti
geçen sene olduğu gibi, bu ene de zengin bir eş~ a piyankosu tertib etmiştir. Bu piyankodö ikrami-, 
ye~ e (50) bin lira tahsis edihni~tir. Bu sene ki ikramiyeler kemiyet ve keyfiyet itibarile geçen sene
niıı ikran1iyelerinden çok daha kıyınettardır. l\ılerkez heyeti hi1ha8sa yerli •:ı.şyaınızın revacını temini 
için ikranıiyelerin kı ... nn azamını yerJi nıaınulatından intihap eylemiştir. Lüks otomobiller ve beheri 
2000-2500 lira kıymetinde pırlanta pandatif ve küpeler, beheri bıner lira kıymetinde büyiik salon. 
halıları. p]atin erkek ve kadın saatları~ salon takımları, elma:-s ~·iizükler, ipek seccadeler~ 80! 
parça nadide halı set'cadeler. Herekt battaniyeleri~ Herckt>nin ipek }'astıkları, yerli fabrikalarımızın 
nlaınulaı.ından zarif bavullar, evrak çantaları, Esirgeme Derneğile Hilal Ahmer sanat evlerinin 1 

en zarif e eıı nadide el jşleriudeu ikiyiiz parça eşya vardir. İkraıniyel~rin mecmuu miktaril 
( 1000) dir. 1 

l\'lerkez Heyetinin bu piyaukosu şimdiye kadar Türkiyede tertip edilmiş eşya piyankolarının 
zenginidir. lkramiveler biiyi.ik bir zevk ve hüsnü tabiatla intihap edilmiştir. 

Kiralıl~ nıazalaı~ ve 
boduruıııla ~ 

(1) Bahçekapıda dord•mcıı uhıf hnn ınlıtında ( 11-70 YI' 12-72 'e l:-ı.74 ııumaralı 
mauılar ile tahtındal>i boduruml:ırt mll~temil olup } ki-.prr.s hanktıstnın tahtı isticarında 
bu 'ıııınn daire 22 'fort 29 tarıhiııde 931 scne~i Ma, ı ~n) esine kadar k.ir.ı) n vrrilcce 
~inden kapah 74'\rf u uli~ it> :;ubatın ) edinci µ:uııunt!en l\lartın ikinci Cum:ırtr i gıtnil 

ıı t ondort huçugn kndar mı.~a~ ede e k nulmu~tur. 

(2) Talipler mılza,edı> \t' munn\,ıı~ \C ilıııl.ıt 1 anunımıın Ol'luntu mn<l le i rnu 
cibinre teklifnamelcrini bir :rnrf .ı nınuı.:ı \az \1 t ınhır " ı it rıı1I' i;inıl ridc 
ıı hretıerini tahrir cJer• h ıne-1.kür ıııcml ur ı.ıı ıf •>,,o 1 ıa • ı' 1 rın I, kı trm~:ıtı 

'mt.\ıtkkate m.-ıkpuz ilnı ılıııbeıi \C a ."!' nı mıl, tarı llulı . lı n J,d.ıl tnnnıl'~ilr uıt!cr 
mulı rlU bir uırf dt>rununa ' z cılill'ı·e, \C ııın.ı:rufun ı r riııe .rı,lifnaml'nin lm 
mnhııllin talep 'e i•ticarına nıt olduğu i"~lr<'I nkıı rn '.tır. 

(3) J\1U1.ll\ cdrdrn nl,rlrnı ftminnıı nım:ıkhntı urrtindı• 'I' ihirıri nır..Jd<' mud. 
hinre ıtn kılın •at, nıı .ı. r lınılt-lil :ık oıı I! .ıı znrlırııa nrnrlıl i ic:ırn nit mı. tar 
ihale uzcrindcıı teminatı kat'i~ ı.: f' ıbliiğ oluıı:ıt ,ı r. 

4) Tnlipler mu1ıı\ edrııirı 'C\111 'e ııant ıcrn~ıııdrn nıuk tlt ın i~lm 1.nrfı lılr 
mnkpu:z mukabilindr En<'ilmeı ı ufoı~· lfü:ısetiııe te,di edt:'Ct'l,tir. 

(5) 1 aliplrr \ nl<ıf nknrl .r '1ttdııriu~'ım• mıırarn ti ı ıımunıi qarlnnmPnin hır 
suretini nlacaklardır. Dahili ıııılın, • ılP olanlar tıırafmdıııı i bıı li ı tıı •• nıe ııhK unı ııı 1

11· 

d ric i tamamen kabul 'e ı.irı i•ıı.aı , ılın:ıı , 1 .ıl d..ı lı' ı iııl'İ n •• ı l.!t"dı mul.~ rcr 
eklifnaını> ı),,. birlikte memhur z::ırf tlerum.nrl.l ınezl,Qr "arın ·1. ı.· ı.- it ı ı··ı nd r. 

DE\ LET MATBAASI l\ltıdiirli~ğüml< n: 

HALI( 
HAFl.,AtJI( RESITh{LI I l I.ıK 

MECMUASI 
~1aarif veka]eti Talin1 ve Terhive dairesı tarafın· 

dan Pazar 0"i e,üuleri nf'ı.;rPdilir. 

1 iNCi I USHr'\SI BUGÜN ÇIKTI 
u~hası 3 kuıus 

Tevzi mahalli : Ca;.,alol"rlund:ı De' ]('t matban ı satı:;; yeri 

UFUK BiÇki DikiŞ lViEkTEBi 
J Liddeti lal.. il Ü<' 'e altı aydır. 

Hu ı t..ıl i n ) Jı Lır dc .. .ue a~mı;ı \ e ka) de başlnmı~tır. Mnariftcn 
mu :ıddak diplon :ı \erir. AQrın c:nson metodunu takıp eder. 

ı\DRE::,. Bmnııt Sabuncu han sokak numara 7 

V ak~f akarlar müdürlü-
ğünden: 

Bahçe kapıda durduncil \akıf han tahtında 4 No. m:ı.gaza 
fbhç<' knpıda dtirdtınril 'akıf hanın acıma katında 8-1 No. oda 
Bahçe kapıda tramva) cııdd.-~inde ta~ banın oda başılık ve kah\·eciliği üe 

) edi parçadan ib:ıret dükkan \ e camekii.n 
Mahmut paşada kUrkçU hanı Ust kaunda 11 No. oda 
Mahmut paaadn nuruosmani\e caddesinde 43-4.5 No, dttkkln 
l\fohmut p:ı~adıı yeni han soka'fında 39·36 No. dUkkin 
Çııkmakeılnrda bU) Uk ~ eui ban Uı::t katıdda 1 No. oda 
Pa~a bahçr~inde çınar caddcc:inde 19 :'\o. dükklin 
Anadolu kava~ında macar cnddumde 4.34 No. hane 
): irmi ~Un müddetle i!An edilen baladıı muhaarer emllkin pa:zaJık ıuretile ki· 

ra; n 'erılaıe ine rııcUmcni idarece karar verildiğinden taliplerin 'ubatın on al· 
tıncı cumartesi giınu snııt on dört buçuğa kadar şartnamesinin suretini almak 
\e teminatı muvakkate ita rderek ıoiluıyedeye iı:tiriik l'tmek Uzre İstanbul evknf 
m d ri1etinde \ıt ıf akarlar mL:dilrlüğtine mUracaatlan ilAn olunur. 

fa~f \e m ~teruıllitlan hakkında malümat almak iste)enler mıiUl)ede odasına , .. , . ... ,._, 

HlSSEDARANA iLAN 
~' ZIN(;A L .. Zından ve Can~al Ormanları Türk .. ._ 

Anoniııı şirketinden : 
J l :;ubat l 929 tnrihiııdı• nl~dı içtima c~ le) en Mı~cliai idaremiz nizamoamei 

esssimiziıı 29 ıırıcu nın<lde;inin birinci v~ ikinci fıkraları ahkamına tevfikan 
lıic;<ıe<braııı J'.2 \l:ırt 1020 Salı ~lır u Şirketimizin .merkezi idaresi olan 
Cnlnta la lhlıt:~ nr iıanındaJ,j d:ıir"i m:ılısusadP. fc\'kalade içtimaa davet 
eylc·diğini alül,:ıdnranııı iilnıoa nrze.} ler. 

l>:bu içtinınn i~ttrak ay liyt>cek his<ıednranın. hamil oldukları hisselerini, 
niııımnnmei cc:ac:im'zin 33 ı..ncli maddesı ahkam na te' fikan tarihi illlndan 

1 al al on ı,. ıı n <'H'l -:. ir ,etimiz i'\ le hti 1drırc,,i Vt'~ ah ut Istıırıbul Iş, Kom er· 
!:i~nlP Ital}Dnl\ Brıııkn--ı \eyahut BrUkseldc küin Bank do Briıksele tevdi 
eylemeleri mul,ıezidir. 

Ruıııamei Mu:zakt•rnt: 

1 - Si rhı t .;;rrınrı \'r.,,inin birbıırul\ mih·oıı lir:n n 1hln"ı ... .. ~ ., .. c 

2 - ~O I·.) lul 1 ll29 tarihli bir pil. ıtr'o ihzarı için J,nrar ittihazı 

3 - \I cli"'i idare aznlnrının Jı>d< licop Şirketle muamelei ticariyede 
bulun~hilmf'INİ için ti ~.\Tet Kanununun 32.1 uncu maddesi ahkumına tevfikan 

TllC'Zllllİ\ ı'l itnı;ı 

ı - iwınnnınei ı> n inin 30 ııncn \C 31 irwi maddeleri üzerinde bazı 

wdillt icm"ı: 

30 ucu mnddenin:,, Dm ctnamelt•r ye' mi içtimadan liiakal bir ay evel 

onuncu ru:ıdı>clı' hey::uı edildiği vcçhile ••.ızetelerle ilan edilecektir., fıkrası 

ntic!P ki ~C'kilde tndil cdilec<'ktir: • DJ,·ctnnmeler yevmi i!:lima<lan liial\al on 
beş gım <'\el onuncu maddede h<'yaıı edildiği veçhile gazetelerle ilan 

~dilecektir.,. 

31 inci maddenin:,, Rer sene Heyeti Umumiynin içtimai nihayet 20 giln 
nhılr·m Ticrrrf'l \ rl\iiletine ihbıır o uıuıcnk· fıl\rası atirlc ki şekilde tadil l"dile· 
,fü·ccktir. ··Her sene He) eti Umumi) eııin içtimaı nihayet J O ğUn akdem 

Ticaret Vel\iıletine ihbar olunacaktır.· 

HiSSEDARANA iLAN 
"ZJNGAL" Zıııdan ve Çangal ormanları 

Anonim ~irketi meclisi idaresinden: 

Turk 

Şirketimiz hisse daram heyeti umumiyei adiyesinin 12 Mart 1929 Salı 
gunu !';aat onlıeşte, Merkezi idaremizin Galatada Bahtiyar hanındaki dairei 
mnhsusasında içtimaı tekarrür eylemiş bulunduğu, hi sedaraoı muhtereme· 

nin nazarı itlaına arz olunur. 

İşbu içtimaa iştirak e~·leyecek hissedaranın malik oldukları hisse senet· 
!erini, nizamnamei e~asimizin otuz UçlincU maddesine tevfikan tarihi içtima· 
dan liiakal on gün evel Istanbulda irket mnkezi idaresine, Türkiye Iş, 
Banka Komerçiyale Italyana Bankalarından birine veyahut BürUkselde kin 
(Bank Dö BrUksele) tevdi eylemeleri muktezidir. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - Meclisi idare ve Mürakıp raporunun kıraeti 
2 - 1928 plançosıle Kar Ye Zarar hesabının kıraet ve tasdiki 

3 - Mecli i idare ve .Murakıbın ibrası 
4 - Medisi idare azalıklarına intihap edilen zevatın tasdiki memuriyeti 
5 - 1929 senesi be~abiyesi için murakıp tayini Ye tahsisatı seneviyesi· 

nin tespiti. Meclisi idare 

Matbaacılık mektebi mudur vekaletinden: 
lstanbulda Devlet matbaasında bir matbaacılık mektebi açılmıştır . 

Mektep: 
Tertip 
Taıhih 
Tipografi 
Litografi 
Kırma ve Teclit 
Çinkografi 

~ubelerine ayrılır. Tashih ~ube!ine Ortamektrp mezunları, Çink.ografi kurslarına 
Ortamekteplerle Sanat ınektepleri mezunları diğer şubelere matbaalarda ve atelye
lerde çalışan İ§Çilerle ) cnideu ınatbnacılık sanatına intisap etmek isteyen vatan· 
daşlar ya~ ve menşeleri nazarı itibara alınmaksızın kabul edilir. 

l'all.! il muddrtı ıki enrrlir. "ı&lnıı ta hih kursları her sene dört &) devam 
eder ,.e senede iki dene vapılır. Mektebe ı;ı:irmek ıste,·enler bf'r run öğleden 

~ ehremanetinde : F.rnaneteP ,j 
~ numaralı Mavna ve Sa)apOftl 
zarlıkla satılacaktır. Talipleriıl 
Şubat •• 929 Cumart •i saat 11 

kadar lenzım mUdlirlUğttllC 
leri. 

Ş ehremanetinden : Fatih 1 
yerinde İıkender pata J1 

sinin Nuri Baba okağında l J 
maralı adada 1854-1, 1854-Z da 
baritıı numaralı arsaltır arasın 

49 . metro murabbaı ars:ı il~ 
Fatih yangın yerinde Molla 
nari mahallesinde Nuri Baba 

18 ğında l 35 numaralı adad:ı 15 
5 

• 
rita numaralı ana yıınınd• l 
metro murabbaı arsa pazarlı•1' 
tılacaktır. 

Jıteyenlerin 16 . 2. 92'l cıı~ 

1 
gUnU on be§e kadar 1 
mUdilrlu~üne gelmnleri. 

Doktor 
Elektirik makineleriyle be ff 

idrar darlıgı, prostat, ademiiktidat', 
gev~ekliği ,.e S('rfan, c•ilt ile f 
ğarıqız teda\'i eder. Karakoyde 
fınm sıraaında. 34 

STA-LÜK 
l\llK lUAKARNAS 

STA-LVJ( 
Makarnası Amerikanın 

birinci irmiğinden yapar 
mıştır. Bütün A\•rupl 

makarnalarına 

müraccahtır. 

DAHA ucuzoV 
Bir da.fa tecrübe her 

kullanmak i{.in kafidir 
Her yerde ara~ ınız 

İktisadi ve sinni tesisa 
ve işletme T. A. Ş 

yet verilecektir. 

)foayyen mUddet zaıflnda . 
tediye etmemiıı bulunan talebellİO 
tini tediye edinceye kııdnr Jed~jf 
devam etmelerine ınUsruıde 
cektir. 

2-Devlet hidemnunda aidatı 

diyyeye tabi maaşla mUstahtern ff 

!et memıırinine kanunen bah3 

hukuk 'c imtiyazı haiz olan ııı 
ile mütekaidin, eytam, eraınil ~ 
rınıu ylı:zde yirmi teıı:zilitıan 

<lebilmeleri filen ifa) i hizmet ed 
bulundukları daireleri muhaseııel 
musaddak olmak Uzre almlf 

Yesikayi Mütekaidin, e~ tam ve 

dahi maaş cuzdanlannı idareı:ııııt 
etmeleri ile kahil olabilecektir• 

~ 

B ahriye in§ai~ e Yuz haşıl~,-' 
tekait Muhiddin beyin .. 

28 
besinden almakta olduğu 40.' '/. 
numaralı maat koponile r<.'5Tll

1 il' 
ı.a~ i edilmiştir. vekaletim h&sel> ol 
si çıbınlacağından hukıııu olııl~ 
olunur. uıuh 

1 ıtanbul icra. Dairesinden: H~~ 'I 
ve Hasan Riza beylerle 'edıtıl 1Y 

mın şaian mutas3rrtf oldukları 

bebek caddesinde (116) No· ıııu1' 
:w: 

ahır ve elyevm arsa ile (US).• fi.iti' 
Uzerinde mebni on Uç oda bll' ~ 
hela bir mutfak hır komurltılt ., 

sulhane bir salon ve bir sof:ı 
hamam ve arka cihetinde ) . 

b. daift1 

eokağtnda cedit 2 No: ır t!ldl 
ve mikdart kafi baca ve derli" 

ıi'l 
kuyu bir cnk bir taflan 'c bll' )1. 

agızlı akar taş H: )alaklı ,e · 
muhtac tamir hane iı.alt"ı u IJ 

ı ll 
de icra kılınan mu aHrl 1 
(3500) lira tnlibı uhdı ıııdl 1ıJ' 
ctnıiş i ede Lcdda m zn 1 d d 

kınde gorUlmediğinderı ~t. ıs e ..,ı' 
beı gün muddetle temdıdınc oı 
rildı~inden talıp ola.ulat ııı kı) ıJJetııe 
onu nisbetinde pe) :ı.kçıısuıı ııı l 

mUzayedc 1ube1ine muracat ~ 
ve 28 ıubat 929 saat on bele ~ 

diden son mU:zayedesi icra ol
11011 

olunur. •••_.,j 
···················· ~ : D .. ttal" · JJltl8 
: aru ımı veı"' 
• Hamaznda her gece 
: lerdeki .. ıonda terenP 
: olacaktır. •' : .................... . 


